
 

 

  
 

اپنے آب و ہوا ےک وعدے ےک ساتھ منصفانہ 
 رہین  

 چھوٹے ہولڈر، کسانوں اور کارکنوں میں رسمایہ کاری کریں –
 
 

 پیارے عالیم قائدین، 

 
ے فیئ  ٹریڈ ےک کسانوں اور کارکنوں 1.8ہم دنیا بھر میں زراعت میں کام کرنے واےل  وں پر کھائے جائے واےل کھانوں    ملیں ے ۔ ہم دنیا بھر ےک لوگوں یک میں یک طرف ےس لکھتے ہیں

۔   لیکن ایسا کرنے یک ہماری صالحیت کو ماحولیاتے بحران ےس متعلق برسوں ےک ٹونے  وری پیداوار کو بیھ اگائے ہیں وجہ ےس  ہونے وعدوں یک ےک ساتھ ساتھ دیگر ضے

۔   ہمارے ماحول کو ہونے واےل الپرواہ نقصان ہونے ےس بری طرح نقصان پہنچا ہے

 
، جو ہمارے کھیتوں کو ایک دن خشک اور اگےل دن ان کو سیالب میں ڈال دیتا آپ نے ان اخراج کو کاٹنے کا وعدہ کیا تھا  جو حد درجہ موسم کو چالئے ہیں

۔ لیکن اخراج خطرناک طور پر بڑھ  رہے  ۔  ہے  ہیں جبکہ آپ یک مہتواکانکن بہت کم رہتے ہیں

 کچھ بیھ  آپ نے آب و ہوا فنانس فراہم کرٹے کا وعدہ کیا تها، 
ے

تاکہ بدلتے موسم ےک باوجود خوراک بڑھائے میں ہماری مدد کریں۔  لیکن آگ

۔   ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے

اکت دار آپ نے کاروبار کو  لیکن شییے ہولڈرز اربوں کمائے ہیں جبکہ الکھوں   ٹے کا وعدہ کیا تھا۔   میں تبدیل کر استحصال کرنے واےل ےس شر

۔   کسان یومیہ ایک ڈالر ےس کم کمائے ہیں

 
، یوگنڈا میں تباہ کن سیالب سمیت، اور پوری براعظم  iiمڈغاسکر میں خشک سایل، iحالیہ مہینوں میں فصلوں کو حد درجہ موسم ےس سخت متاثر دیکھا گیا ہے

، سمندری طوفان ایٹا اور آئوٹا ئے ضف  ivاس سال، افریقہ ئے سب ےس زیادہ گرم جنوری اور جون دیکیھ۔ iiiیوں ےک حمےل۔افریقہ میں ٹڈ  وسیط امریکہ میں

۔  2ہونڈورس میں  ، فییے ٹریڈ ےک کسان بری طرح متاثر ہونے ے ڈالر یک قیمت ےس زیادہ کا نقصان پہنچایا ہے یہ ہیں کہ   آتے تی یس یس یک نئے پیش گوئیاں vبلیں

۔ ان کو شدید گرم لہروں ، خشک سایل اور غلط بارشوں میں اضافے کا سامنا ہے یقینا، یہ ہماری خوراک اگائے یک صالحیت کو نقصان   viہندوستان میں ہمارے ممیر

، اس لتں غربت ا ۔ چونکہ ہماری معاش ہماری کھیت یک پیداوار ےس جڑی ہوتے ہے ورت ہے یک بار پھر ہمارے درمیان بڑھ ریہ پہنچاتا ہے جس یک دنیا کو ضے

، اور بطور کسان اور کارک ے اور پاتے کو پہنچتے واےل نقصان ےس وسائل ےک لتں مقابلہ بڑھ رہا ہے ۔ ہماری زمیں ۔ لیکن اثر گہرا ہوتا ہے ن ہم ئے مسلسل بڑھئے ہوتے ہے

 کا سامنا کیا۔
ی

 سماجر اور معایسر کشیدیک

 
۔  ہمارے   نقصان کاشتکاری گھرانوں میں عورتوں کو  ، مشکل ترین حاالت میں کام کرتے ہیں ، جو اکیر سب ےس کم معاوضہ لیتے ہیں غیں متناسب طور پر پہنچتا ہے

؟   لیکن دنیا کا کھانا کون اگائے   ، اور کون ان پر الزام لگا سکتا ہے   گا اگر نئے نسل کاشتکاری کو نوجوان لوگ ان حاالت ےک تحت کاشتکاری میں نہیں رہنا چاہتے ہیں

ے ےک طور پر نہ دیکھے؟    غربت ےک جال ےک عالوہ کیس اور چیں

 
۔ ورت ہے ۔   دنیا بھر میں ہمارے کھیتوں پر، آپ پہےل یہ وہ تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں جن یک ضے ۔   ایک اور کہاتے ہے جےس ہم سنانا چاہتے ہیں جگہ لیں رہے ہیں

ق درخت لگانا گھانا میں دھوپ ےس کوکو اور کینیا میں چائے کو  ۔ افریقہ اور مشر سیالب ےس بچانا اور مکھیوں کو گوئتے ماال میں خوراک تک رساتے فراہم کرتا ہیں

، اور ایشیا اور بحرالکاہل میں فییے ٹریڈ ٹیمیں یہ معلومات بانٹ ریہ ہیں کہ کسانوں کو اپئے فصلوں ے یبیں ۔  وسیٰط، الطیئے امریکہ اور کیں ورت ہے  یک حفاظت یک ضے



 

 

اکت داری ہمیں وہ شمایہ کاری دے ریہ ہے جس یک ہمیں اپتے کھیتوں کو مزید لوچدار بنائے ےک  ساتھ ساتھ نقل و حمل  ہمارے زیادہ ذمہ دار خریداروں ےک ساتھ شر

۔ جہاں فییے ٹریڈ ےک کاروبار مناسب قیمتوں اور فی  کر ےک ہمارے مستقبل میں مناسب طریقے  اور کھیت ےک اخراج کو کم کرنے ےک لتں درکار ہے
ی

یے ٹریڈ پریمیم یک ادائیگ

۔   ، ہماری لچک پہےل یہ بڑھ ریہ ہے  ہے  ےس شمایہ کاری کر ریہ ہیں

 
، ۔ مثال ےک طور پر، کافے جھاڑیوں ےک درمیان درخت لگانا انہیں دھوپ ےس بچا سکتا ہے ورت ہے  یک ضے

ی
وری کام یک ادائیگ بیماری اور   فصل یک   لیکن یقینا، اس ضے

، تو ہم   –سیالب ےس ہونے واےل نقصان کو کم کرتا ہے   ۔  جب کسان روزی یک آمدتے بیھ نہیں کما رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پیداواری الگت زیادہ ہے

؟  وری تبدیلیوں کو کس طرح فنانس کر سکتے ہیں  اس طرح یک ضے

 
2050  

ی
۔ مال دار، اعیل آلودیک آپ کو اپتے موافقت اور تخفیف ےک اخراجات ادا کرنے ےک وعدوں کو   ابپھیالئے واےل ممالک یک حیثیت ےس، تک تبدییل بہت دیر ہے

 
ی

۔ ہم ’نیٹ زیرو‘ ےک وعدوں کو قبول نہیں کریں ےک
ی

د نہیں ہونگ جو نقل و حمل یا اپتے  پورا کرنا ہوگا۔   آپ ےک کاربن ےک اخراج کو ختم کرنے ےک وعدے مزید مسیے

ے االقوایم جہاز یک صنعت اسمیت ملکوں ےس  ۔ اگر بیں ، یا جو نتیجر میں حقیقے اخراج کو ختم نہیں کرتے یک  درآمد شدہ سامان ےس اخراج کو نظر انداز کرنے ہیں

   viiملک ہوتے تو یہ دنیا کا ساتواں سب ےس بڑا اخراج کنندہ ہوتا۔ 

 
 ہم آپ کو بالئے ہیں کہ ابیھ کاررواتے کریں:  

 
ے ڈالر یک فراہیم ےک وعدے کو ابیھ پورا کرنا ہوگا۔ اےس براہ راست کسانوں اور کارکنوں تک   100نانس میں  آپ کو آب و ہوا ےک ف .1 بلیں

  ، ورت ہے لتں تیار کریں  پہنچنے یک ضے ، اپتے آپ کو آئے واےل طوفان ےک  ، مزید لچکدار فصلیں متعارف کرائیں اور دنیا یک   –تاکہ ہم درخت لگائیں

۔ خوراک کو بڑھانا جاری رکھ  یں

 
۔  .2  چاہنں

آپ کو اپنے کاربن ےک اخراج ےک بارے میں ایماندار ہونا چاہنں اور ان کو سائنیس مشورے ےک مطابق ختم کرٹے یک ہمت ہونے

، نہ  
ی

کہ  اس بات کو یقیئے بنائیں کہ آپ ےک نیٹ زیرو وعدوں میں اہداف اور پالیسیاں شامل ہیں جو درآمد شدہ اشیاء ےس اخراج کو کم کریں یک

۔ اپئے قویم سطح viiiضف آپ ےک گھریلو اخراج کو،  اور اس بات کو یقیئے بنائیں کہ وہ آفسیٹ خریدئے ےک بجائے حقیقے خاتےم ےک بارے میں ہیں

۔   ہم اپتے خریداروں ےک ساتھ مل کر اپن وری قدم ہے جو آپ کو اٹھانا چاہتں اکت میں ہوا بازی اور شیپینگ شامل کرنا ایک ضے ے شر ا  پر متعیں

۔     کردار نبھائے ےک لتں تیار ہیں ، لیکن آپ کو قیادت کرتے چاہتں

 
،  مستقبل ےک تجارنی سودوں کو مناسب اور کم کاربن یک پیداوار میں تجارت  .3  بڑھانا چاہنں

ے
جس ےس زیادہ کاربن یک تجارت ختم ہو    کو آگ

۔ تجارتے سودوں میں کسانوں اور کاروباری اداروں یک مدد کرتے چاہتں جو پائیداری اور آب و ہوا ےک بحران ےس نمٹتے میں شمایہ کار  ی کرنے جائے

، اور فوسل ایندھن ےک استعمال اور ڈرائیونگ نکلتے وایل یک حوصلہ افز  ۔ ہیں  اتے کرنا چھوڑ دیئے چاہتں

 
, کسانوں کو  .4 ے میں شمایہ کاری یک ترغیب دی جائے ، تاکہ کاروباریوں کو پائیدار سپالتے چیں   آپ کو کاروباری  ضوابط کو مضبوط بنانا چاہتں

۔ ہم مطلوبہ ماحولیات دیکھنا چ ے میں ماحولیاتے مسائل یک ملکیت لیں ، تاکہ کاروبار  مناسب قیمت ادا کریں، اور ان یک سپالتے چیں اہتے ہیں

اور ہم اس کو ان طریقوں ےس نافذ ہونے دیکھنا چاہتے ہیں جو کسانوں کو بل ادا کرنے ہونے نہ   -جنگالت یک کٹاتے کو روکتے ےک لتں اقدامات کریں 

وری ہو تو، آپ کو الزیم طور پر ان کاروباری اداروں کو مجبور کرنے ےک لتں تیار رہنا چاہتں   جو اپئے ذمہ داریوں کو پورا کرنے چھوڑیں۔   اگر ضے

۔   میں کیم محسوس کرنے ہیں

 
COVID-19  ۔ لیکن اس کا اثر اس نقصان ےک مقابےل میں کچھ بیھ نہیں ہے جس ےک سامتے کا تجربہ ہم سب  ئے گزشتہ دو سالوں میں ہماری دنیا کو تباہ کر دیا ہے

۔  دنیا ےک خوراک پیدا کرنے واےل ےک نمائندوں ےک طور پر، ہم آپ ےس اپی  اگر ہم اب موسمیاتے بحران پر عمل کرنے میں ناکام رہے
ی

ل کرنے ہیں کہ اس لمج  کریں ےک

، ہماری آواز  ۔ ےس فائدہ اٹھائیں ، اور اس بات کو یقیئے بنائیں کہ ہم دنیا کو کھانا کھالنا جاری رکھ سکتے ہیں  یں سنیں



 

 

 


