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 یلیدبت ںیم یسیلاپ یتایلوحام
 
 دیہھمت
 ہی ، ےہ یئوہ ادیپ ےس ہجو یکےنرک یلاخ وک نیمز روا جارخاےک )GHG( ںوسیگ سؤاہ نیرگ وج ، یلیدبت یتایمسوم
  ےرامہرپ ےرایس ہی ۔ےہ نارحب یملاع کیا الاو ےنرک ہبلاطم اک لمعدر یملاع ہی ۔ےہ ہلئسم اڑب ےس بس اک تقو ےرامہ
 ہجرد لاثم یک سج ، ےہ یہر لدب ےس راتفر یلومعم ریغ یہ ےلہپ اوہ و بآ یک نیمز ۔ےہ یھب جنلیچ مہا کیا ےئل ےک اقب

 ، بالیس دیدش روا تافآ یتردق یلاو ےنآ ےس ترثک ، تیبازیت ںیم سا روا ، یدنلب یک ردنمس حطس  ، ہفاضا ںیم ترارح
 ، ارحص ، یرامیب ، یشک ہقاف ، ںیگنج ںیم جئاتن ےک تالاح یماگنہ ےک اوہ و بآ ۔ےہ یتکس اج ید ےس نافوط روا طحق
 2030 وک جارخا یملاع ےک ںویگدولآ ریذپ ریغت یتایلوحام ۔ےہ لماش یھب انوہ دیپان اک ںویتاجرپ روا یناکم لقن یتسدربز
 کاپ ےس جارخا روا اوہ و بآ رتہب ۔ےئہاچ انوہ نزماگ کت جارخا ےک رفص کت 2050 ںیمہ روا ، ےئہاچ انھکر اھدآ کت
 ۔ےہ ترورض یک لح یسایس نکمم روا لقتسم ، ششوک ہکرتشم ےئل ےک ےنٹمن ےسزیجولانکیٹ
 
  دصقم نیلوا
 تمکح یک تقفاوم روا یمک رپ روط رثوم ںیم سا ، فاصنا ےک اوہ و بآ ںیمہ ،ےیل ےک ےنچب ےس یہابت یک اوہ و بآ

 ۔یگوہ انید تنامض یک لبقتسم کاپ ےس نھدنیا مشاویج روا یمک ںیم جارخا ےک نبراک ، یلمع
 
 فدہ

 ۔ےئہاچ یناج یک یئاورراک یروف ۔ےہ نکمم یہ مادقا یملاع ےئل ےک ےنٹمن ےس لاحتروص یماگنہ یک اوہ و بآ یملاع
 : ںیہ لیذ جرد دصاقم ہی ےک سنیرگ ےیل سا
 

 روا ، نوزوا ، ڈئاسکآ سورٹئان ، نیھتیم ، ڈیئاسکآ یئاڈ نبراک رپ روط صاخ ، ںویگدولآ ےلاو ےنلدب ںیم اوہ و بآ ●
 وک جارخا یملاع ےک )HFCs( نبراک ورولف ورڈئاہ روا )CFCs( نبراکوروولفورولک لومشب ںوسیگ یعونصم
 ۔ںیہ سیگ مہا ےیل ےک یلیدبت  یلاو ےنوہ ہعیرذ ےک ناسنا  ںیم اوہ و بآ  ہک وج ، اگ ےرک متخ

 جارخا یفنم صلاخ ای رفص صلاخ رپ حطس یملاع کت 2050 روا ، جارخا یملاع فصن کت 2030 ، مک ےس مک ●
 ۔ےہ فدہ اک ےنچنہپ کت

 روا ، لوکوٹورپ وٹویک ، )یس یس یس فیا نیا وی( نشنونک کرو میرف ےنپا رپ ںویلیدبت یتایلوحام یک هدحتم ماوقا ●
 ےفاضا ںیم ترارح ہجرد یملاع وج اگ ےرک دمآرد لمع رپ تامادقا یملاع هدش ےط ہعیرذ ےک ےدہاعم سریپ
 ۔اگےرک مک وک لمع ےک ےنرک یلاخ نیمز روا اک جارخا ےک نبراک ےیل ےک ےنرک مک ےس 1.5 وک

 کلامم یتعنص دنم تلود ںیم یلیدبت یتایلوحام وج اگ ےرک تیچ تاب رپ ےدہاعم ےک ےمتاخےک جارخا یتہجلاریثک ●
 اک تامادقا ےک تقفاوم روا فیفخت یملاع ےئوہ ےترک میلست وک تکارش هدوجوم روا یخیرات هدایز بسانتم یک
 اگ ےئاگل یراد ہصحرپ روط ہنایواسم

 مشاویج ، ینک ناک یک نھدنیا مشاویج ۔اگ ےرک متخ وک ںویڈسبس یھبس یلاو ےناج ید وک تعنص یک نھدنیا مشاویج ●
 مظنم قباطم ےک ےبوصنموک یمک ںیم جارخا ےک تپھک یک نھدنیا مشاویج روا ےنرک ادیپ یلجب ینبم رپ نھدنیا
 ۔اگ ےکور رپ ہقیرطراو ہلحرمروا

 سج روا ےہ لماش یھب ہبوصنم اک ےنرک لیدبت ںیم یئاناوت دیدجت لباق وک نھدنیا لیسوف ھتاس ےک یئاناوت مکحتسم ●
  لماش ہبوصنم اک تمیقرگراک یک نبراک ، یلیدبت ںیم تشیعم نبراک رفص صلاخ ےعیرذ ےک راک ہقیرط ددعتم ںیم
 ۔ےہ

 ینبم رپ دہاوش روا طوبرم ، عماج ، تنواعم یلام یک سج اگیرک دودحم کت 2050 وک دح یک جارخا یموق لاس رہ ●
 مامت ھتاس ےک جارخا ےک سؤاہ نیرگ روا ےگ ںوہ فادہا بسانم ےس ددم یک ےبوصنم ےک یمک ںیم جارخا

 ۔یگوہ یگدنہد عالطا یک ںوبعش
 رثوم کیا ےیل ےک تناعا یلام روا دیئات یک تامادقا ےک تقفاوم ےیل ےک کلامم هرثاتم ےس ںویلیدبت یتایلوحام ●

 اگ ےئانب ظوفحم وک ماظن یملاع
 اگ ےرک تیامح یک ںولدابت  ےیلےک یئاناوت فاص روا فادہا ےک یمک ںیم اوہ و بآ ںیم تدایق یک تعنص ●
 لاحب ےسا روا ،ءاقب ،تظافح یک ماظن یتایلوحام رفص مہا رگید روا ںوقالع ےلیگ ، تالگنج ےسیج ،نسیب نبراک ●

 ۔اگ ے رک
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 ہبوصنم یلمع
 ےس یزیت وک جارخا یموق روا یملاع ےعیرذ ےک ںوبوصنم حضاو روا اگ ےشخب تیوقت وک ںودہاعم یماوقالا نیب زنیرگ
 ےلم ددم ںیم تقفاوم یک نا روا ےنرک مک یلیدبت یک اوہ و بآ وک ںوگول روا ںوکلم ہکات اگ ےرک ماک تمس یک ےنرک مک
 اگ ےرک ماک رپ تاکن لیذ جرد زنیرگ اذہل ۔یگ
 
 اوہ و بآ ےئل ےک لبقتسم

 ےہ انھکر ےچین ےس C ° 1.5 وک ترارح یملاع دصقم اک سج اگ ےئانب نوناق کیا اک یلیدبت یتایلوحام ●
 اگ ےرک ررقم ٹجب ےئوہ ےتھکر رظن دم وک ترورض یک ےنرک دودحم وک جارخا ےک ںوسیگ سؤاہ نیرگ ●
 ظفحت ےک رئاخذ یبآ روا نسیب نبراک تیمس ںوقالع یتایکمن ےک لحاس روا یلحاس روا ہلئوک یلدلد ، تالگنج ●

 اگ ےرک تیامح یک ےدہاعم یماوقالا نیب یماگنہ ےئل ےک ےناھڑب وک ساروا
 ےد رک لیدبت وک جارخآ کت دح یک رفص وج اگ ےرک رایت وک ےرشاعم روا تشیعم یسیا  ●
 اگ ےد ڈنف ےیل ےک ٹکیجورپ ٹلئاپ روا یقرت روا  چرسیر ںیم زیجولانکیٹ یئوہ یترھبا مہا ●
 اگ ےرک تلاکو یک ےضواعم ےک ناصقن روا ناصقن ےلاو ےنوہ ےس اوہ و بآ ●
 رادیئاپ ےک هدحتم ماوقا ےئل ےک ےنرک تامادقا یروف ےئل ےک ےنٹمن ےس تارثا ےک سا روا ؤالدب ںیم اوہ و بآ ●

 ۔اگ ےرک تیامح یک )یج یڈ سیا رپ روط صاخ( فادہا یتایقرت
 اگ ےرک ماک رپ حطس یماقم ےیل ےک لیکشت یک ےرشاعم روا زیٹنویمک نبراک رفص ●
 روا کالما مہا حرط یسا ، اگ ےئانب ینیقی وک تظافح یک ںویرہش وج اگ ےئانب مارگورپ ےک تقفاوم روا فیفخت ●

 اگ ےئانب ینیقی یھب وک ےچناھڈ یداینب
 ںوبوصنم ےک یضرم ےنپا ےک نا ےیل ےک فیفخت یماگنہ یتایلوحام وک ںورادا یرابوراک روا ںورادا یماوع مامت ●

 اگ ےد بیغرت یک ےنرک تحاضو یک )یس یڈ لیا( تکارش هدش ےط رپ روط یماقم روا
 ، تعنص ، راوادیپ یک یئاناوت رپ روط صاخ ، اگ ےرک مک وک بلط یک تامدخ روا تاعونصم نبراک یلعا ●

 )وی لیا فیا ےا( لامعتسا ےک نیمز رگید روا ، یناب لگنج ، تعارز روا ، ٹروپسنارٹ
 یک لمع روا تامدخ ، تاعونصم یلاو نبراک مک روا تپھک مک ، تشیعم رلکرس کیا ، یدنب ہبوصنم ینادناخ ●

 اگ ےرک یئازفا ہلصوح یک ےنرک عوجر فرط
 وک لامعتسا ےک نھدنیا مشاویج روا اگ ےرک مئاق )سکیٹ کیا رپ ےنالج وک ںونھدنیا ینبم رپ نبراک( سکیٹ نبراک ●

 ۔اگ ےرک دودحم ےیل ےک ےنال یلیدبت ںیم ےرشاعم ےروپ
 اگ ےرک مئاق ہنیباک یلخاد یک یزیٹراپ ےئل ےک ےنٹمن ےس یلیدبت یک اوہ و بآ ●
 ےنرک زواجت ےس دودح نا روا اگ ےرک ذفان روا ےط وک دودح یک جارخا ینوناق ےلاو ےنوہ مک ےئل ےک تعنص ●

 اگ ےرک ذفان ہنامرج رپ
 اگ ےد لیکشت فادہا یروبع روا یتدم لیوط ےیل ےک فیفخت ںیم جارخا ےک ںوسیگ سؤاہ نیرگ ●
 اگ ےرک ددم یک ںویردارب هرثاتم تسار هارب ںیم یلقتنم ضحم ےعیرذ ےک ںومیکسا یک ےنرک مک ●
 اگ ےرک تیامح یک ںودہاعم ےک اوہ و بآ یماوقالا نیب مامت مامتہاریز ےک تاج هرادا ےک هدحتم ماوقا ●
 اگ ےئانپا یسیلاپ یک ہلضف رفص یموق ●
 ںویلمع تمکح یک ےنرک مک وک نبراک رپ روط یدارفنا روا ےنرک رادیب روعش قلعتم ےس ںویلیدبت یک اوہ و بآ ●

 اگ ےرک لمع رپ تامہم یک میلعت روا روعش یماوع ےئل ےک جیورت و دیئات یک
 

 لمح و لقن روا یئاناوت
 روا تعنص ، )تیمس ڈنف ےئل ےک ےنرک لیدبت ںیم دیدج وک میدق ( یشئاہر رپ روط صاخ ، ںیم ںوبعش مامت ●

 اگ ےرک یراک ہیامرس ںیم یگدرکراک یک یئاناوت ںیم ٹروپسنارٹ
 ےئاھڑب ںیہنا  ہتسہآ ہتسہآ روا اگ ےد بیترت وک تارایعم ےک تچب یک یئاناوتےیل ےک ناماس روا تالآ ، ںایڑاگ ●

 اگ
 اگ ےئانب مارگورپ عماج کیا ےئل ےک ےنید تیبرت وک ںولاو ےنرک ماک ےیل ےک تشیعم یک یئاناوت فاص ، یئن ●
 یلجب نپ ےک ےنامیپ ےٹوھچ ،  یردنمس ، یسمش ، اوہ وج اگ ےئانپا وک رایعم ےک ویلوف ٹروپ ےک یئاناوت فاص ●

 ےک یئاناوت یرہوج روا ینبم رپ یزیگنا لاعتشا ھتاس ےک عئارذ ےک یئاناوت دیدجت لباق رگید روا لمرھتویج ،
 ۔ےہ اتید لدب ےس یزیت وک عئارذ

 اگےرک سیل هرابود ےئل ےک ےنرک ماک رپ عئارذ ےک یئاناوت دیدجت لباق قلعتم ےس یگدولآ وک ےرشاعم  ●
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 یدنباپ رپ ، ںیہ لماش ںیونک ےک ردنمس ںیم سج ، ینک ناک ای گنلیرڈ سیگ ای لیت ، ہلئوک ای ، ںونئال پئاپ یئن ●
 اگ ےئاگل

 اگ ےرک دنب ںیہنا روا ، اگےئاگل یدنباپ رپ ںورھگ یلجب یرہوج روا ںوگنرس یدوراب مینیروی هدوجوم روا یئن ●
 اگ ےئانب ینیقی وک لسلست ےک ںویئاوراک هدوجوم یک سیگ روا لیت رپ ںوداینب یلوزن ●
 ںایامن ںیم جارخا ےک ںوسیگ سؤاہ نیرگ ہی ہکنویک اگ ےئاھڑب ےگآ وک راوادیپ یک نیمیٹب کت 35 ات 2030  ●

 ےہ اترک ادا رادرک
 ےترک رثاتم وک رایعم ےک یناپ ینیمز هو ہکنویک اگ ےئاگل کور رپ ںوماک ےک )گنکیرف( گنرچکیرف کلورڈیئاہ  ●

 ۔ںیہ ےتنب ببس اک یمرگرس هدز ہلزلز روا سیگ نیھتیم روا ںیہ
 رپ ےنامیپ ےڑب ےیل ےک ےنانب رتہب وک یگدرکراک یک یئاناوت ںیم ںوترامع یتاج هرادا روا یتراجت ، یشئاہر  ●

 اگ ےرک زاغآ اک میمرت
 اگ ےرک دئاع یدنباپ رپ تخورف یک ںوراک رفاسم ھتاس ےک ںونجنا ےلاو لیت ینوردنا کت 2030  ●
 لومشب ،اگ ےئ اھڑب وک نشیٹسا گنجراچ ےئل ےک ںوراک یک یلجب روا اگ ےئانب یتسس وک ںوراک کرٹکیلا  ●

 ےک گنکراپ
 اگ ےد لیکشت ڈنف رچکرٹسارفنا گنکاو روا گنلکیئاس یموق ےئل ےک ددم ںیم لمح و لقن رفص لاعف ●
 اگ ےرک مایق اک مارگورپ نیرگ ےئل ےک لمح و لقن یک ناماس  ●
 دعاوق یتظافح لیر روا اگ ےرک مہارف تناعا یلام وک زگ لیر روا ںوتسار رادرب لام رود ےس ںوقالع ےلاو یدابآ  ●

 تظافح ےس ناماس کانرطخ ےک نیرٹ یک ںویسوڑپ وج اگیرک مہارف  تالآ ےلاو ےنرک ینارگن ، اگےد تیوقت وک
 ےہاترک

 ےئاھڑب وک ںوتیحالص ےئل ےک عیسوت روا یقرت یک یئاناوت دیدجت لباق یماقم ردنا ےک ںوتعنص روا ںورشاعم  ●
 اگ

 ای ہلئوک روا ، اگ ےئاگل یدنباپ رپ ںؤونک ےک لیت ای ، ںوناک یک سیگ ، ںورھگ یلجب ےئن ےلاو ےنلچ ےس ےلئوک ●
 ۔اگ ےکور وک ؤالیھپ ںیم ںوگنرس یدوراب ای ںودوپ یھب یسک ےلاو ےنلچ ےس سیگ

 مک رپ روط حضاو وک جارخا ےک ںوسیگ سؤاہ نیرگ وج داقعنا اک یتانیعت روا یقرت ، قیقحت یک نھدنیا رادیئاپ  ●
 ۔ےہ ںیہن هرطخ ےیل ےک تظافح یک ےناھک ای عونت یتایتایحروا ےہ اترک

 ےئل ےک تعنص روا گنرچکیفونیم ، رک ےل ہگج یک لامعتسا تسار هارب ےک نھدنیا مشاویج ںیم لمع یتعنص  ●
 ۔اگ ےرک داقعنا اک یقرت ، قیقحت یک ںویجولانکٹ رادبناج ریغ نبراک

 اگ ےئال ںیم دوجو وک ماظن رثوم کیا ےک لمح و لقن یماوع  ●
 

 تالگنج روا تعارز
 ےئل ےک ون ریمعت یک یٹم روا ےنرک مک وک ؤاٹک ، ےنرک مک وک لامعتسا ےک ںوداھک نجورٹئان ںیم تعارز لصف ●

 ےرک ذافن اک تارایعم یموق ےئل ےک یرود ےس راوادیپ یک ںویشیوم یتعنص روا ےئل ےک ےنھکر رارقرب نبراک
 ۔اگ

 اگ ےرک تیامح یک یلقتنم یک ماظن ےک تعارز یتعنص ںیم تعارز یتراجت ●
 گآ یگل ںیم لگنج ےئوہ ےترک لامعتسا اک ںومارگورپ یتدم لیوط رک ال ںیم ملع ےک ںوگول یماقم روا یسید  ●

 اگ ےرک ہفاضا ںیم ںویرایت ےئل ےک
 لصاح ےس زیھتنسوٹوف ںیم سجاگ ےئانب طوبضم وک ںوماظن ےک لامعتسا ےک نیمز روا تالگنج ، تعارز  ●

 اگوہ هدایز ےس جارخا ےک سا ںیم لوحام بیترت ڈیئاسکآ یئاڈ نبراک الاو ےنوہ
 ، ںیہ یترک مک وک جیروٹسا نبراک وج وک ںویمرگرس رگید روا ےنٹاک وک ںولگنج ےنارپ ، ےنرک یلاخ وک نیمز ●

 ںیہ ثعاب اک هرطخ ہک وج ےیل ےک ہت یردنمس روا تالگنج یردنمس لومشب
 اگ ےد غورف وک میسقت روا راوادیپ یک ےناھک یماقم روا ںوقیرط ےک یراکتشاک شخب تحص ●
 یک ےنال یمک ںیم تپھک یک تشوگ روا ےکرک ےط ہلحرم اک ںویئاورراک یک ےنالھک اناھک دودحم وک ںوروناج ●

 ۔اگ ےرک مک وک ںوسیگ سؤاہ نیرگ روا ڈئاسکآ سورٹئان ، نیھتیم ،ےکرک یئازفا یئازفا ہلصوح
 

 نھدنیا مشاویج
 ڈئاسکآ سورٹئان ، نیھتیم روا اگ ےئانب نالپ نشکیا ریغب ےک یئاناوت یرہوج روا نھدنیا مشاویج ےئل ےک لبقتسم ●

 اگ ےلاکن رہاب وک ںوسیگ سؤاہ نیرگ رگید روا
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 اگ ےرک متخ یڈسبس ےئل ےک نھدنیا ویئاب روا ےنالج ہلضف روا سامڈیاب ، یئاناوت یرہوج ، نھدنیا مشاویج ●
 ےد یقرت وک راک ہقیرط یملاع ےیل ےک دادما یلام ،ںیہ راد ہمذ مک ےک ںویلیدبت یک اوہ و بآ وج ںیم ںوکلم نا ●

 اگ
 
 یقرت و قیقحت

 ، قیقحت ےئل ےک ےنرک مک رپ روط ںایامن وک جارخا ےک ںوسیگ سؤاہ نیرگ ےس لمح و لقن یئاوہ روا یردنمس ●
 ۔اگ ےرک رایتخا راک ہقیرطروا یقرت

 امنووشن ، قیقحت ےئل ےک ےنرک مک رپ روط ںایامن وک ےنوہ عئاض روا جارخا ےک ںوسیگ سؤاہ نیرگ ےس تعارز ●
 ہلصوح یک ےنہر رود ےس ےنرک راصحنا رپ یرایت یک کاروخ زیت یک نبراک روا اگ ےرک رایتخا راک ہقیرط روا
 ۔اگ ےرک یئازفا
 

 :تاج ہلاوح
change/-depth/climate-https://www.un.org/en/sections/issues 

plan-protection-climatehttps://www.globalgreens.org/policies/ 
bin/vote/propdetail?pid=522-https://gp.org/cgi 

emergency-ehttps://www.greenparty.ca/en/platform/climat 
https://policy.greenparty.org.uk/cc.html 

energy-https://europeangreens.eu/positions/climate 
change/-climate-and-https://indiagreensparty.org/policies/energy 

rgyene-and-change-https://greens.org.au/policies/climate 
https://www.greens.org.nz/climate_change_policy 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13 


