ماحولیاتی پالیسی
تمہید
قدرتی ماحول تمام جانداروں اور غیر جاندار چیزوں کواپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے  ،اور تمام جاندار  ،آب و ہوا ،
موسم اور قدرتی وسائل کے تعامل کو جو انسان کے باقی رہنے اور معاشی سرگرمی کو متاثر کرتا ہے۔ ماحولیات کوخطرہ
درپیش ہے کیوں کہ انسانی تاریخ میں فطرت کا زوال جس رفتار سے ہورہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے  ،جبکہ انسان
کے ذریعہ موسمیاتی تبدیلی نے ہماری دنیا کو سب سے بڑا خطرہ الحق کردیا ہے۔ پچھلے  65ملین سالوں میں زمین کی
آب و ہوا کسی بھی مقام کی نسبت تیزی سے گ رم ہو رہی ہے اور انسانی سرگرمی اس کی وجہ ہے۔ ماحولیاتی نظام صحت
،زمین کی صفائی  ،رہائش گاہ کی تباہی  ،اور آلودگی کے ساتھ کہیں زیادہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھ رہی ہے جس
کی وجہ سے زمین کی تاریخ میں چھٹی سب سے بڑی جاندار ذاتوں کے معدوم ہونے کا خدشہ ہے۔ صورتحال انتہائی
تشویش ناک ہے چونکہ ماحولیاتی نظام کی زندگی کو سہارا دینے کی صالحیت میں بدالؤ سے کرہ ارض کا ہر فرد اور
زندگی متاثر ہوگی۔ سمندروں کی صحت  ،جو اب تک زمین کے سب سے بڑے کاربن سنک ہیں کو گرمی  ،تیزابیت  ،اور
آلودگی کی وجہ سے بھی خطرہ درپیش ہے۔ بہت سے ماحولیاتی نظام اور عالمی ماحولیاتی نظام کے خاتمے کا بھی خدشہ
ہے۔ لہذا  ،محفوظ مستقبل کے محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے مقامی  ،قومی  ،عالقائی اور عالمی سطح پر عملی
اقدامات کی سخت ضرورت ہے۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں  ،جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں ،جو پانی ہم پیتے ہیں اور وہ آب
و ہوا جو ہمارے سیارے کو رہائش کے قابل بناتی ہے وہ سب فطرت سے ہی وجود میں آئے ہیں۔

اولین مقصد
گرین کا نقطہ نظر ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کرنا ہے جو سیارے کی ماحولیاتی حدود اور وسائل کے اندر دانشمندی
کے ساتھ زندگی گزارے۔ انصاف تک پہنچنے کے لئے ایک جامع نقطہ نظر کی حمایت کرنا ہے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ
ماحولیاتی انصاف  ،معاشرتی انصاف اور معاشی انصاف ایک دوسرے کی حمایت پر ہن منحصر ہیں ۔ لہذا  ،ہم متحد ہیں
اور ہم اس بات سے باخبر ہیں کہ ہم زمین کی زندگی  ،تنوع اور خوبصورتی پر انحصار کرتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری
ہے کہ ہم اسے اگلی نسل تک منتقل  ،غیر تبدیل شدہ یا اس سے بھی بہتر بنا دیں۔

مقصد
گرین کا مقصد اپنے منفرد قدرتی ماحول اور اس کے وسائل کا خیال رکھنا  ،آئندہ نسلوں کے لئے ان کی پائیداری کو یقینی
بنانا  ،اور اپنے سیارے کی ماحولیاتی سالمیت کو بچانے میں مدد کرنا ہے۔ اس کا مقصد پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تعلیم
پر بھی کام کرنا ہے۔ ماحولیاتی نظام اور ماحول کی حفاظت  ،بقا اور تحفظ فراہم کرنا ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے۔

عملی منصوبہ
صنعتی انقالب کے بعد سے بنی نوع انسان کی طرف سے پیش آنے والی تباہ کن تبدیلیوں سے تہذیب کے مستقبل اور زمین
پر نسل کی اکثریت کے مستقبل کو خطرہ ہے۔ لہذا  ،عملی اقدام ماحول اور حیوانی تنوع کے تحفظ کے لئے اقدامات کرنے
ہیں تاکہ ماحولیاتی تبدیلی تیز نہ ہو۔ ایکشن پالن معاشی تحفظات کے بجائے سائنسی شواہد اور مقامی معلومات پر مبنی
انتظا م  ،استعمال میں تبدیلی  ،بحالی  ،یا ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں فیصلے کرنے پر مشتمل ہے۔ لہذا  ،گرین مندرجہ
ذیل امور انجام دے گا:

فطرت
●
●
●
●
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زمین پر زندگی کی ہر قسم کا احترام کرے گا
ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لئے فطرت کے حقوق کو ایک قانونی تصور کے طور پر پہچانے گا  -جو اس کے
اہم چکروں کے وجود  ،قیام ،برقرار اور تجدید کرنے کے فطری حقوق ہیں  ،اسی طرح بحالی کا حق بھی۔
قدرتی اور قانونی افراد (غیر انسانی قانونی اداروں کو جو فرائض اور حقوق کے ساتھ قانون کے ذریعہ اختیار
کردہ قانونی افراد کے طور پر تسلیم شدہ ہیں) نیز فطرت کے کے لیے اجتماعی تحفظ
اگر کسی ماحولیاتی نظام کے حقوق کی خالف ورزی کی گئی ہو تو پوری بحالی کے حصول کے لئے موثر
میکانزم کا قیام اور مستقبل میں فطرت کے حقوق کی پامالیوں کو روکنے کے لئے مناسب اقدامات اپنانا۔

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

وہ ایسے وسائل کا انتظام کرے گا جونسلوں ک ے ما بین  ،حیاتیاتی تنوع کے تحفظ  ،اور دیسی اور روایتی ملکیت
کے لئے احترام کو مدنظر رکھے گا
دیسی عوام کے ثقافتی علم کو ان کی زمینوں  ،پانیوں اور آسمان کے اصل نگران کے طور پر پہچانے گا
جنگالتی حیات کے رہائشی مکانات میں کاربن اسٹوریج  ،پانی کی فراہمی  ،مٹی کے معیار اور تحفظ  ،تفریح اور
سیاحت سمیت جنگل کے ماحولیاتی نظام کے اہم کردار کے بارے میں واقفیت رکھے گا۔
احتیاطی اصول اور پابندی کے اقدامات کو ان تمام سرگرمیوں میں الگو کرے گا جو پرجاتیوں کے معدوم ہونے
کا سبب بن سکتے ہیں
ماحولیاتی تحفظ کے لئے موزوں ماحولیاتی نظام کو مستحکم رکھنے کے لئے گلوبل وارمنگ کو کم کریگا
یونیسکو کے عالقوں اور کلیدی ماحولیاتی نظاموں کی حفاظت کریگا جن میں بیابان اور قومی پارکس شامل ہیں
اور ان عالقوں میں کان کنی اور درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دے گا
جنگالت اور زمین کے خالی کرنے کو کم سے کم کریگا اور غیر قانونی درخت کی کٹائی کو روکنے کے لئے
اقدامات کریگا  ،کیونکہ یہ آب و ہوا کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
جنگلی جاندراوں کی تجارت اور غیر قانونی شکار پر پابندی کے لئے اقدامات کریگا
ماحولیاتی نظام کی صحت کو بہتر بنانے  ،اور ماحولیاتی تبدیلی کے زیادہ سے زیادہ  1.5ڈگری پر عمل پیرا
ہونے والے اقدامات کریگا ۔
گرمی  ،تیزابیت اور ڈی آکسیجن (بحری آکسیجن کی سطح میں کمی) جیسے سمندری رہائشی تباہی جیسے سمندری
امور سے نمٹنے کے لئے اقدامات کرے گا۔

ماحولیات اور حیاتیاتی تنوع
● اس بات کو یقینی بنا ئےگا کہ فرد  ،افراد  ،برادریوں اور معاشروں کو فطری ماحول تک رسائی حاصل کرنے کا
حق حاصل ہے
● شدید یا مستقل ماحولیاتی اثرات کی صورت میں ماحولیاتی نقصانات کے خاتمے کے لئے اقدامات اپنائے گا،
بشمول ان اثرات کے جو ناقابل تجدید قدرتی وسائل کے استحصال کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں
● ماحولیات کے تحفظ اور انتظام کے لئے حکمت عملیوں میں شرکت اور عملدرآمد کے لئے عوام  ،مقامی اور
دیگر سرکاری اداروں کو مالی امداد فراہم کرے گا ،حوصلہ افزائی کرے گا ،بااختیار بنا ئے گا اور وسائل فراہم
کرے گا۔
● عالمی معاہدوں اور ماحولیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے اہداف کے ساتھ معاہدے میں موثر ردعمل کا آغاز کرے
گا
● موافقت کا پروگرام بنائے گا اور موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثرہ ممالک کے لئے تخفیفی اقدامات کو نافذ
کرے گا اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔
● ماحولیاتی تعلیم کے بارے میں جامع پروگراموں کو نافذ کرے گا اور پرائمری اور ثانوی اسکولوں کے نصاب
کے ساتھ ساتھ ترتیبی اداروں میں بھی اسے الزمی مضمون بنائے گا۔
● لوگوں کو ماحولیات کے تحفظ اور پائیدار ترقی کی طرف کام کرنے کی ترغیب دینے کے لئے بیداری مہمات کا
آغاز کرے گا
● ماحولیاتی اور حیاتیاتی تنوع کے قوانین کی خالف ورزی کرنے والوں کے نفاذ اور ان کے خالف قانونی چارہ
جوئی کرے گا اور ماحولیاتی آلودگی اور اخراج پر سخت معیار طے کرے گا
● صنعت یا ذمہ دار سرکاری اداروں کی صفائی  ،حادثات  ،اورکانوں کی کھدائی وغیرہ کو یقینی بنائے گا
● ماحولیاتی قانونی امداد کی مالی اعانت میں اضافہ کرے گا
● اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پالیسی بیانات اور ماحولیاتی معیارات مقامی فیصلہ سازی کی حمایت کرتے ہیں یا
نہیں
● نامناسب ترقی کی رفتار کو آہستہ کرے گا  ،جس کی وجہ سے ہوا کے معیار  ،صحت کی پریشانی اور وسائل کا
استحصال ہوتا ہے
● اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کم آمدنی والے شہریوں اور اقلیتوں کو ماحولیاتی خطرات سے غیر تناسب کا سامنا
نہ کرنا پڑے
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فوری طور پر فضائی آلودگی کو کم کرنے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں تیزی سے کمی النا شروع
کردے گا  ،اور تمام متعلقہ شعبوں اور تنظیموں کو باہمی تعاون کے ساتھ متحرک  ،پرجوش اقدامات کو فروغ دے
گا تاکہ آب و ہوامتاثرنہ ہو۔
آب و ہوا سائنس اور حیاتیاتی تنوع کے معامالت میں اعتماد اور تعلیم بحال کرے گا
پائیدار ترقی کے ماحولیاتی جہت کے مربوط عمل کو فروغ دینے کے لئے  -وہ حیاتیاتی تنوع سے متعلق اقوام
متحدہ کے کنونشن کے اہداف کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیا عالمی ماحولیاتی ایجنڈا طے کرنے کی طرف
کام کرے گا۔
قوم کو اور لوگوں کو مستقبل کی نسلوں کے ساتھ سمجھوتہ کیے بغیر اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لئے
تحریک  ،آگاہی  ،اور قابل بنائے ہوئے ماحول کی دیکھ بھال میں شراکت اور قیادت کی حوصلہ افزائی کرے گا۔
تمام عوامی اداروں اور کاروباری اداروں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ آب و ہوا کے موافقت کے اپنے منصوبوں
کی وضاحت کریں
صاف توانائی کے استعمال کے لیے عوامی نقل و حمل کے نظام  /نیٹ ورک میں انقالب الئے گا
عوام کو صنعت اور حکومت اور مینوفیکچرنگ کے عمل کے ذریعہ آلودگی کا اندراج عوام کے لئے فراہم کرے
گا
ماحولیاتی تحفظ کے معنی خیز قوانین کی قانون سازی کرے گا اور ان پر عمل درآمد کے لئے حکومتی طریقہ
کار وضع کرے گا
حکومت کو آزاد اور معاشرتی مشورے فراہم کرے گا  ،اور کارپوریٹ یا غیر ملکی حکومت کے عطیات کو بند
کردے گا
زمین کو صاف کرنے  ،فضائی آلودگی وغیرہ کے ضوابط کو شامل کرنے کے لئے توسیع شدہ انضباطی ذمہ
داری کو یقینی بنائے گا۔
فیصلہ سازی کے عمل تک کمیونٹی کی رسائی میں اضافہ کرے گا جس میں منصوبے کے دوران بھی مشاورت
کا عمل شامل ہوگا

استحکام
●

●
●
●
●
●
●

قدرتی وسائل کے استحکام  ،قابل تجدید وسائل کے استعمال میں اضافے اور ریسائکلنگ اور دوبارہ استعمال کے
اقدامات میں اضافہ کرے گا جبکہ کھپت کے نمونوں کو کم کرے گا۔
منصوبے کی تشخیص اور عمل درآمد کے دوران ماحولیاتی اور صحت کے معامالت کو فوقیت دے گا
ایک پائ یدار مستقبل میں تبدیلی کے لیے کام کرے گا  ،جہاں ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے جدت طرازی
کی جائے گی  ،جیسے صاف ستھرا طریقہ کار
آلودگی کے صحت اور ماحولیاتی پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے عوام کے حق کی ضمانت دے گا
عوامی منصوبہ بندی کے تمام فیصلوں میں ماحولیاتی اثرات اور بہتری کے تجزیے کا تعارف کرے گا
کیڑوں کے پودوں  ،جانوروں اور بیماریوں کو روکنے کے لئے بایوسیکیورٹی نظام تشکیل دے گا
اپنے مراکز میں بیجوں اور نباتات کا تحفظ کرے گا

انصاف
● انصاف کے لئے ایک جامع نقطہ نظر کی حمایت کرے گا  ،اور یہ تسلیم کرے گا کہ ماحولیاتی انصاف  ،معاشرتی
انصاف اور معاشی انصاف ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔
● صنف  ،دیسی علم اور ثقافتی جہتوں پر مناسب غور و فکر کے ساتھ ماحولیاتی امور سے نمٹے گا
● قانون سازی کو مضبوط بنائے گا اور ماحولیاتی جرائم کے مکمل نفاذ اور ان کے خالف قانونی کارروائی کے
لئے زیادہ سے زیادہ کوششوں کو نافذ کرے گا
● اخراج میں کمی  ،آب و ہوا کی مالیات  ،صالحیت میں اضافے اور ٹکنالوجی کی منتقلی سے متعلق UNFCCC
پیرس معاہدے کے وعدوں میں اضافہ کرے گا
● کاربن سنک اور ذخائر کے تحفظ اور اس میں آضافے کے لئے بین االقوامی معاہدے کی وکالت کرے گا  ،جس
میں جنگالت  ،ساحلی اور آسٹیرین عالقے وغیرہ شامل ہیں۔
● اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کی حمایت اور ان پر عمل درآمد کرے گا
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کمی
●
●
●
●
●

آلودگی
●
●
●
●
●
●
●
●

چھوٹے خاندانوں  ،ایک گردشی معیشت  ،اور کم کاربن والی مصنوعات  ،خدمات اور کاروائیوں کی طرف منتقل
ہونے کی حوصلہ افزائی کرے گا  ،اور ناقابل استعمال کھپت کو ختم کرے گا۔
 2 COکے اخراج کو کم کرنے میں مدد کے لئے توانائی کی مانگ کو کم کرے گا
اعلی کاربن والی مصنوعات اور خدمات کی مانگ کو کم کرے گا  ،خاص کر خالئی حرارت  ،سفر اور گوشت
کی کھپت وغیرہ
معاشرے میں تبدیلی النے کے لئے کاربن ٹیکس اور ممکنہ طور پر کاربن راشن متعارف کرائے گا
اس بات کو یقینی بنائے گا کہ نقل و حمل اور بنیادی ڈھانچے کی پالیسیاں صاف ستھری ہوا کی تائید کرتی ہیں
اور ایندھن کی کارکردگی کے معیار کو برقرار رکھتی ہیں

افراد اور تنظیموں کو ان کی آلودگی کے لئے ذمہ دار ٹھہرائے گا اور اس کے لیےانہیں سزا دے گا
صنعتوں سے ان زہریلے کیمیکلز کے استعمال کا باقاعدگی سے آڈٹ اور اشاعت کرے گا  ،اور اس طرح کے
استعمال کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ ٹائم ٹیبل قائم کرے گا۔
کیمیائی استعمال اور اخراج کے بارے میں جاننے کے عوام کے حق کی ضمانت دیے گا
مینوفیکچرنگ انڈسٹری  ،طبی ذرائع اور جوہری توانائی سے حاصل ہونے والے تمام تابکار فضلہ کے کنٹرول ،
اسٹوریج اور نگرانی کی ذمہ داری قبول کرے گا۔
گردشی معیشت کی تائید کے لئے زہریلے کیمیکلز اور فضلہ کی پیداوار کو کم کرے گا
کاروباری اداروں کاضرورت مند ہوگا تاکہ وہ آلودہ معیار اور مقدار کے ریکارڈ کو برقرار رکھ سکے
تمام گندے نالوں کو دوبارہ صاف کرے گا اور یہ یقینی بنائے گا کہ عوامی نکاسی آب کے نظام میں کوئی زہریال
مواد خارج تو نہیں ہورہا ہے
یقینی بنائے گا کہ آلو دگی پھیلتا نہ رہے اور انسانی صحت اور ماحول کے لئے براہ راست خطرہ نہیں بنے۔

کان کنی  ،فضلہ اور زہریال کیمیکل
● خطرناک فضلہ اور کیمیائی نوعیت کے اخراج کے لئے ذمہ دار صنعت کاروں پرٹیکس اور جرمانہ عائد کرے
گا
● مضر فضلہ کے اخراج میں کمی کے لئے کام کرنے والے صنعت کاروں کو انعام یا سبسڈی دے گا
● مادہ کے زہریال ہونے کے تناسب سے ٹیکس عائد کرے گا۔
● ریسائکل یا ضائے کرنے کے ل یے زہریال ،مضر ،تابکار کوڑے کی درآمدگی پر پابندی لگائے گا
● مستقل اور بایواکیومولیٹو مواد (پی او پی) کا مرحلہ طے کرے گا۔
● ماحول میں مضر کیمیکلز اور مادے کے اخراج کو روکے گا اور جہاں ممکن ہو متاثرہ ماحول ک کو بہتر بنائے
گا۔
● کوئلے کی نئی کانوں یا گہرے سمندری تیل اور گیس کی تالش کی اجازت نہیں دے گا
● کوئلے کی موجودہ کانوں کی کھدائی کرنے والوں کو اپنے کام بند کرنے کے لیے ایک ٹائم فریم دے گا
● اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صنعت کار اپنے مصنوعات کے پیکیجنگ کی صالحیت کی ذمہ داری اٹھائے
● کام کی جگہوں پر نقصان دہ کیمیک لز کے استعمال کو کم کرنے کے لئے یونین اور صنعت کاروں کے ساتھ مل
کر کام کرے گا
● قدرتی وسائل کے استعمال کو ختم کرے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لئے کافی وسائل بچائے جا سکیں
● بین االقوامی ماحولیاتی معاہدوں کے تحت گھریلو قانون میں تمام ذمہ داریوں کی وضاحت کرے گا
● قومی پارکس اور محفوظ نظام کو مضبوط بنائے گا جو جامع  ،مناسب اور تمام منفرد ماحولیاتی نظام کے نمائندے
ہوں۔
توانائی
● ریاست کے لئے کافی مالی اعانت اور عام شہریوں کے طرز عمل میں تبدیلیوں کو یقینی بناتے ہوئے گھریلو
کاربن کے اخراج کو کم کرنے کی تبدیلی کا پروگرام شروع کرے گا۔
● توانائی کی بچت کے معیارات طے کرے گا اور تمام شعبوں خصوصا صنعت  ،نقل و حمل  ،اور رہائش میں
توانائی کی کارکردگی میں سرمایہ کاری کرے گا (بشمول ریٹروٹنگ کے فنڈ کے)
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●
مالیات
●
●
●
●
●

حکومت کوہر سطح پر قابل تجدید توانائی پروگراموں کے لئے فنڈ نگ اور تعاون کرے گا

وہ مالیات کے شعبے میں دیرپا ماحولیاتی سوچ کی حوصلہ افزائی کرے گا
وہ تمام سرمایہ کاریوں پر آب و ہوا سے متعلق خطرات کے مکمل انکشاف کی ضرورت پرزور دے گا
محدود وسائل اور عدم مساوات کے معامالت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک پائیدار مالیاتی نظام قائم کرے گا
جدید ماحولیاتی حل کو فروغ دے گا اور پائیدار کھپت اور پیداوار کے نمونوں کو اپنائے گا
گردشی معیشت کے حصے کے طور پر کچرے میں کمی  ،ری سائیکلنگ اور دوبارہ استعمال کے شعبوں میں
سرمایہ کاری کرے گا

ادارہ جاتی امداد
● ماحولیاتی نظم و نسق کی بہتر صالحیتوں کے لیےمناسب تعلیم و تربیت  ،مہارت  ،ٹکنالوجی  ،انفراسٹرکچر ،
وسائل تک رسائی اور معلومات کی ضرورت کو تسلیم کرے گا۔
● عوامی صحت  ،ماحولیاتی تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے بارے میں تحقیق اور ترقی کو فروغ دینے اور
انضمام کے لئے ایک قومی اور بین االقوامی ادارہ تشکیل دے گا۔
● نئے اور قائم کردہ مصنوعات اور پیداوار کے عمل کی نگرانی  ،منظوری اور الئسنس دینے کے لئے ایک نظام
قائم کرے گا
● مینوفیکچررز اور ضلعی حکام کو فروخت کے لئے تمام مصنوعات کی مکمل لیبلنگ کے لئے رہنما اصول جاری
کرے گا
● عوامی رجسٹر کے ذریعہ اور درخواست پر کارکنوں کی نمائش اور کچرے کے انتظام سے متعلق اعدادوشمار
کی معلومات فراہم کرے گا
● آب و ہوا کے ہنگامی اہداف سے متصادم کسی بھی حکومتی پالیسیوں پر ویٹو کی طاقت کے ساتھ ریاست کا براہ
راست ذمہ دار ایک اسٹریٹجک آب و ہوا کی ایمرجنسی ایجنسی تشکیل دے گا۔
● ماحولیاتی استحکام اور تحفظ کے امور پر توجہ دینے کے لئے ماحولیاتی استحکام کے اداروں کا قیام کرے گا
● یونیسکو کے اقدامات اور عالمی ثقافتی ورثہ کے تحفظ کی حمایت کرے گا۔
دوسرے اقدامات
● تمام شہریوں کے لئے پانی کی فراہمی کی حفاظت کرے گا اور پانی کے تحفظ اور پانی کے معیار کو فروغ دے
گا
● کچرا حاصل کرنے کی صنعت کو فروغ پزیر بنانے کے لئے درکار مہارت کی ترقی کے لئے سرمایہ کاری
کرے گا
● قومی معیارات کا استعمال کرتے ہوئے آبی گزرگاہوں  ،ہوا اور زمین پر آلودگی کو کم کرے گا
● پالسٹک کی آلودگی سمیت ندیوں  ،آب و ہوا کی جگہوں اور سمندروں کو نقصان اور آلودگی سے بچائے گا
● نشو ونما پائے ہوئے تمام پرانے جنگلوں کی حفاظت کرے گا
● عوامی سبسڈی بند کرے گا یا بڑے پیمانے پر نجی آبپاشی اور پانی ذخیرہ کرنے یا آبی وسائل کی غیر ملکی
ملکیت کی حمایت کرے گا
● جب تک ان کی پائیداری اور مجموعی فوائد قائم نہیں ہوجاتے وہ پانی کے بوتل کے نئے پالنٹس قائم نہیں ہونے
دے گا۔
● مینوفیکچرنگ کے عمل کی حوصلہ افزائی کرے گا جو ری سائیکل مواد کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو
بنیادی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے والوں سے کم توانائی کی ضرورت ہوتی ہے
● اس بات کو یقینی بنائے گا کہ قدرتی وسائل کے استعمال کی الگت ان کے نکالنے یا کٹائی  ،پروسیسنگ اور ضائع
کرنے کے ماحولیاتی اخراجات کا حساب کتاب رکھا جائے
● وسائل کی عالمی سطح پر دستیابی کا تعین کرے گا اور وسائل کے استعمال کے پائیدار نمونوں کی شناخت کرے
گا
● تمام قدرتی وسائل کی کھپت کو کم سے کم کرے گا اور  ،خاص طور پر  ،قابل تجدید وسائل جن کی فراہمی دستیابی
کی حد تک پہنچ رہی ہو
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شمسی تابکاری کے انتظام اور مصنوعی گوشت جیسی اہم ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں آر اینڈ ڈی اور پائلٹ
پروجیکٹس کو فنڈ فراہم کرے گا
ماہی گیری کے قومی اور بین االقوامی پائیدار انتظام کو یقینی بنائے گا جس میں افزائش گاہوں کا تحفظ بھی شامل
ہے
زراعت میں تبدیلی کرے گا اور کیڑے مار دوائیوں کے استعمال میں کمی کو یقینی بانائے گا اور چھوٹے پیمانے
پر کاشتکاری کی حوصلہ افزائی کرے گا
جہاں ممکن ہو وہاں زمینوں کو پھر سےاصل رہائش گاہوں میں آباد کرے گا

●
●
●
●
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https://policy.greenparty.org.uk/nr.html
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https://news.un.org/en/story/2019/06/1039831
https://unfccc.int/news/un-environment-assembly-commits-to-pollution-free-planet
https://www.greens.org.nz/environmental_protection_policy
https://policy.greenparty.org.uk/cc.html
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https://www.unenvironment.org/
https://www.unenvironment.org/global-environment-outlook/geo-6-process
https://www.unenvironment.org/annualreport/2019/index.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
https://www.globalgreens.org/Charter-Statutes-Rules
https://climateandcapitalism.com/2013/10/14/oceans -brink-ecological-collapse/
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