
اسٹڈیز  کیس  ابتدائی  استوا  خط 
حل کے  ترقی  پائیدار  مقامی  لئے  کے  طبقوں  لچکدار  اور  لوگوں ، فطرت 
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Empowered lives. 
Resilient nations. 



یز سیر کی  مطالعہ  معاملہ  ابتدائی  UNDP ایکیوٹر 
حل  کے  ترقی  پائیدار  جدید  کمیونٹیز  دیسی  اور  مقامی  میں  بھر  دنیا 

ہیں۔  کرتی  کام  کےلئے  فطرت  اور  لوگوں  جو  ہیں  کررہی  کش  پیش  کی 
بتاتی  کہانی  مکمل  کی  بات  اس  اسٹڈیز  کیس  یا  مطبوعات  کچھ 

اثرات  کے  ہیں ، ان  ہوتے  تیار  کیسے  اقدامات  کے  طرح  اس  کہ  ہیں 
ابھی  ہیں۔  بدلتے  کیسے  وہ  ساتھ  ساتھ  کے  وقت  وسعت ، یا  کی 

معاشرتی  کو  خود  لئے  کے  سنانے  کہانیاں  یہ  نے  لوگوں  کم  بہت  بھی 
اقدام  استوائی  ہے۔  کی  کوشش  کی  کرنے  بیان  ساتھ  کے  یکٹیشنرز  پر

ہے۔ کرنا  پر  کو  خال  اس  مقصد  کا 

تعاون  ترقیاتی  برائے  ادارہ  کے  میں ، ناروے  بارے  کے  اقدام   ائستوائی 
ترقی )بی  و  تعاون  اقتصادی  برائے  وزارت  وفاقی  کی  جرمنی  )نورڈاڈ( اور 
کے 15  سے ، 12 ممالک  مدد  کی  اعانت  مالی  فراخانہ  یڈ( کی  ز ایم 
پرائز  ایکوکیٹر  کو  اقداموں  کے  لوگوں  دیسی  اور  کمیونٹی  مقامی  بقایا 

کے  سمندری ، جنگالت ، گھاس  کو  فاتحین  گیا۔  نوازا  2017 سے 
پائیدار  میں  نظام  ماحولیاتی  لینڈ  یلی  و اور  لینڈ  عالقوں ، خشک 

کام  اہم  کے  ان  کے  بڑھانے  آگے  کو  حلوں  مبنی  پر  کائنات  کے  ترقی 
سے  میں  سے 806 نامزدگیوں  تھا۔ 120 ممالک  گیا  پہچانا  لئے  کے 

کیا  میں  پروگرام  گاال  ایک  میں  یارک  نیو انعقاد  کا  منتخب ، فاتحین 
جنرل  کی  متحدہ  اقوام  اور  ہفتہ  مقاصد  عالمی  اہتمام  کا  گیا ، جس 

کے  تنوع  حیاتیاتی  ہوا۔  ساتھ  کے  اجالس  یں  کے 72 و اسمبلی 
کمی  میں  خطرے  کے  اپنانے ، آفات  کو  تبدیلی  کی  ہوا  و  تحفظ ، آب 

حفاظت  کی  پانی  اور  غذائیت  حقوق ، اور  مساوات ، زمینی  ، صنفی 
دیا  زور  خصوصی  پر  حل  مبنی  پر  قدر ، کائنات  قابل  ل  کے  نمٹنے  سے 
جاسکے  کی  حفاظت  کی  جاسکے ، کائنات  کیا  کم  کو  بت  غر تاکہ  گیا 

جاسکے۔ کیا  مضبوط  کو  لچک  ، اور 

ہے  ایک  سے  میں  یز  سیر ہوئی  بڑھتی  ایک  اسٹڈی  کیس  ذیل  درج 
مبنی  پر  کائنات  کے  حصول  کے  اہداف  ترقیاتی  مستحکم  میں  جس 

کرنے  افزائی  حوصلہ  کی  مکالمہ  پالیسی  لئے  کے  پیمائش  کی  حلوں 
ہے۔ گیا  کیا  ارادہ  کا 

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858
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پاکستان بلتستان, شمالی  جگہ : گلگت 

یبا 20,000  فائدہ اٹھانے والے: سکردو ،  ِشگر میں 17 دیہات میں تقر

اضالع خپلو  ہیں ، اور  لوگ 
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خالصہ پراجیکٹ 
)پانٹہرا چیتے  کے  برف  انسانی  پر  طور  شدید  میں  پاکستان 

وائلڈ  بلتستان   ، بعد  کے  نمٹنے  سے  تنازعات  کے   )uncia
 17 نے   )BWCDO( تنظیم  کی  ترقی  اور  تحفظ  کے  الئف 
فراہم  ترغیبات  اقتصادی  کو  کسانوں  مقامی  میں  دیہات 
کی  حفاظت  کی  چیتوں  چیتے  برفانی  کی  بلتستان  کرکے 
یشی  مو بعد  کے  حملوں  کے  چیتے  برفانی   BWCDO.ہے
معاوضہ  مالی  اور  بوں  منصو انشورنس  خالف  کے  نقصانات 
قائم  لئے  کے  مقصد  ہے.اس  کیا  پیدا  ماڈل  جدید  ایک  کے 
سے  طرف  کی  کمیٹیوں  انشورنس  کی  گاؤں  کردہ BWCDO اور 
یعے اس کی تصدیق کے  اٹھائے گئے مشترکہ فیصلے کے ذر
کے  کام  کے  تنظیم  ۔  ہے  جاتی  کی  ادائیگی  کی  نقصانات  بعد 
باڑ قائم کی ہے  یعہ ، کمیونٹیز نے بھی شکاری حفاظت کی  ذر
اور  کی  حاصل  بیت  تر لئے  کے  بنانے  بہتر  کو  تراکیب  یوڑ  ر  ،
یکسینیشن  و حفاظت  کی  کی  دونوں  الئف  وائلڈ  اور  یشی  مو
کی  کسان  نے  کامیابیوں  کی   BWCDO.اٹھایا فائدہ  سے  مہم 
برفانی  کرشمائی  اور  ہے  کی  کمی  میں  نقصانات  اقتصادی 
پر  طور  متوازی  ۔  ہے  کی  تخفیف  کو  تنازعات  ساتھ  کے  چیتے 
BWCDO's  کے تعلیمی پروگرام سے آگاہی پیدا ہوتی ہے اور 
لڑکیوں کے لئے مواقع فراہم کرتا ہے ، مستعدی کے تحفظ اور 

۔  ہے  جاتا  کیا  مشغول  کو  نوجوانوں  میں  ترقی 

نقشوں پر دکھائے جانے والے حدود اور اس سے متعلق معلومات کی 
ہے  شامل  میں  متن  کے  یز  دستاو اس  استعمال  کا  اس  اور  عکاسی 
اور اس کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کسی غلطی سے پاک ہوسکتی 
یا  قبولیت  پر  طور  سرکاری  یعہ  ذر کے  متحدہ  اقوام  وہ  ہی  نہ  ہے ، اور 

ہے۔ مطلب  کا  منظوری 

https://vimeo.com/234880289
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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سباق و  سیاق  اور  منظر  پس 

بڑی  سے  سب  میں  دنیا  پر ، جہاں  ڈھلوانوں  کے  پاکستان  شمالی 
میں  ہندوکش-آپس  ہندو  سلسلے-ہمالیہ ، کاراکورامس ، اور  پہاڑی 
جیسے  خطرات  اہم  لئے  رہنے  زندہ  کو  الئف  وائلڈ  اور  ٹکرانا، انسانوں 
کا  خطرے  کے  آفات  قدرتی  اور  تزئین ، تنہائی  کی  زمین  سخت  ایک 

کے  انتباہ  کوئی  یا  کم  جو  ہے  پڑتا  کرنا  جدوجہد  لئے  کے  کرنے  سامنا 
ہے کرتا  حملہ  ساتھ 

روزمرہ  کے  ان  جو  پر  طور  کے  حصہ  کا 60 فیصد  آبادی  کی  ملک 
رہنے  میں  عالقے  ہیں ، اس  کرتے  انحصار  پر  فطرت  لئے  کے  خوراک 

چارا  کھانے ، ایندھن ، اور  کمیونٹی  تھلگ  الگ  اور  چھوٹے  والے 
اقتصادی  اہم  کی  ہیں. ان  کرتے  انحصار  پر  وسائل  قدرتی  لئے  کے 

کی  ان  ہیں ، جبکہ  سیاحت  اور  پالنے  یشی  زراعت ، مو سرگرمیوں 

خرچ  پر  تعلیم  یشی ، خوراک ، صحت ، اور  مو اضافی  تر  یادہ  ز آمدنی 
ہے.  جاتی  کی 

چیتے )پانٹہرا  شکاری ، برفانی  بڑے  ایک  کو  وطن  اپنے  نے  آبادیوں   یہ 
پرجاتی  ایک  اکثر  میں  ہے ، جس  کیا  اشتراک  ساتھ  uncia( کے 

پر  یشیوں  مو یلو  گھر یہ  پر ، کیونکہ  بنیاد  کی  تنازعہ  کے  زندگی  انسانی 
کی  گاؤں  اور  ہے  بنتا  باعث  کا  نقصان  معاشی  میں  ہے ، جس  شکار 
طرف  کی  ۔ . کسانوں  ہے  ہوتا  خطرہ  کو  سیکورٹی  کی  کھانے  پر  سطح 

چیتے IUCN سرخ  برفانی  ہے ، اگرچہ  رہا  جواب  عام  ایک  انتقا  سے  م 
کا  اس  اور  ہے  جاتی  کی  بندی  درجہ  پر  طور  کے  خطرے  پر  فہرست 

ہے. ممنوع  سے  طرف  کی  قانون  میں  پاکستان  شکار 

ساخت اور  اصل 
یشن  آرگنائز یلپمنٹ  ڈو اینڈ  یشن  کنزرو الئف  وائلڈ  بلتستان 

تبدیل  کو  حرکیات  کی  تعلقات  کے  چیتے  برفانی  )BCWDO( انسانی 
پروجیکٹ  پہلے  ہے۔ BCDWO ، جسے  رہی  کر  کام  لئے  کے  کرنے 

غیر  ہے ، ایک  جاتا  پہچانا  سے  نام  ایل( کے  ایس  لیپرڈ )پی  سنو 
کے  یشن 1984 کمپنیوں  رجسٹر کی  جس  ہے  تنظیم  منفعتی 

کام  میں 1999 سے  بلتستان  ہے ، جو  ہوئی  تحت  کے  آرڈیننس 
گیا  کیا  رجسٹرڈ  سے  نام  موجودہ  کو  ہے۔ 2007 میں ، اس  کررہی 

تھا۔

کے  تالفی  کی  نقصانات  کے  یشیوں  مو نے  تنظیم  1999 میں ، اس 
کے  کام  اس  کی۔  قائم  اسکیم  انشورنس  پائلٹ  میں  یلیج  و اسکیو  لئے 
کو  چیتے  برفانی  وہ  کہ  آگئی  سمجھ  کو  یوں  برادر اور  یعہ ، کسانوں  ذر
ہیں۔  سکتے  اٹھا  فائدہ  یادہ  ز سے  حفاظت  کی  اس  بجائے  کے  مارنے 

مقامی  اور  کرنے  کم  کو  قتل  انتقامی  کے  چیتے  برفانی  بہ  منصو یہ 
کے  آغاز  کے  اس  ہوا۔  ثابت  کامیاب  میں  بنانے  بہتر  کو  معیشت 
ہے ،  ہوگئی  تک  وسعت 17 دیہات  کی  بے  منصو سے ، اس  بعد 

یبا 20,000 افراد  تقر میں  اضالع  خپلو  اور  اسکردو ، شگر  سے  جس 
میں  خطے  بلتستان  کے  پاکستان  شمالی  نے  ہوئے ، جس  مستفید 

ہے۔ محیط  پر  یبا 500,000 ہیکٹر  تقر

برفانی  پر  طور  خاص  اور  زندگی  کی  جنگالت  مشن   BWCDO’s کا 
یقے  طر کے  کرنے  بندی  بہ  منصو لئے  کے  تحفظ  کے  آبادی  کی  چیتے 

ہیں: یہ  مقاصد  بنیادی  کے  اس  ہے۔  کرنا  تالش  ذرائع  اور 

کی  	 آبادی  کی  چیتے  برفانی  یعے  ذر کے  شمولیت  کی  برادری 
یں۔ حفاظت کر

برفانی چیتے کے تحفظ کے نقطہ نظر کے معاشرتی اور معاشی  	
یں۔ اثرات کو تسلیم کر

یں تاکہ ان  	 مقامی کاشتکاروں کے لئے معاشی مراعات پیدا کر
کے اور برفانی چیتے کے مابین تنازعہ کم ہو سکے۔

یں۔ 	 خوری کے حل تالش کر یشیوں کی ِشکار  مو

یں۔ 	 یوڑ کی روایتی تکنیکوں کی تزئین و آرائش کر ر

بلکہ  ہے  وقف  لئے  کے  کرنے  حمایت  کی  کمیونٹیز  BWCDO مقامی 
کے  عقلیت  تنظیم  یہ  بجائے۔  کی  کرنے  مسلط  اسکیمیں  ڈاون  ٹاپ 

میں  ملکیت  مقامی  کی  بے  منصو سے  جس  ہے  کرتی  کام  تحت 
بے  منصو اس  کار  آخر  اور  گی  بنائیں  بااختیار  کو  کمیونٹیز  سہولیات 

کے  برسوں  گذشتہ  گی۔  بنائیں  یقینی  کو  کامیابی  مدتی  یل  طو کی 
والی  ہونے  منتقل  طرف  کی  حیات  جنگلی  کام  دوران ، BWCDO کا 

کے  پالنے  قطرے  کے  بچاؤ  سے  یشیوں  مو خالف  کے  یوں  بیمار
پر  پیمانے  چھوٹے  ہے۔  ہوا  تیار  لئے  کے  کرنے  شامل  میں  پروگراموں 
کو  شکار  کے  ان  اور  چیتے  برفانی  نے  بوں  منصو کے  فراہمی  کی  پانی 

کے  لڑکیوں  کمیونٹی  اور  کیا۔  اضافہ  میں  مدد  مقامی  لئے  کے  بچانے 
سرگرمیاں۔ کی  آگاہی  اور  تعلیم  تعاون ، اور  تعلیمی  لئے 
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نمایاں  کی  لوگوں  مقامی  میں  ڈھانچے  کے  سازی  فیصلہ  کے  تنظیم 
بی  ہیں۔  موجود  میکانزم  متعدد  لئے  کے  بنانے  یقینی  کو  شمولیت 

ماہر  کی  صنف  خواتین  میں  یکٹرز ، جس  ڈائر آف  بورڈ  او  ڈی  سی  ڈبلیو 
عمومی  اور  کے  مشورے  سرگرمیوں  کی  ہے ، پروگرام  شامل  بھی 
ایک  میں  بے  منصو پر ، اس  طور  متوازی  ہے۔  کرتی  فراہم  رہنمائی 

ڈیزائننگ ،  میں  جس  ہے  گیا  کیا  اختیار  عمل  طرز  دارانہ  شراکت 
کر  لے  سے  بندی  بہ  منصو کی  لینے  جائزہ  اور  درآمد ، نگرانی  عمل 

فعال  اس  ہے۔  جاتا  کیا  مشورہ  سے  کمیونٹیز  مقامی  پر  مرحلے  ہر 
مدد  میں  بڑھانے  ملکیت  اور  اعتماد  میں  دیہاتیوں  سے  شمولیت 

ہے۔ ملتی 

بھال  دیکھ  کی  امور  کے  تحت ، روزمرہ  کے  ہر BWCDO پروجیکٹ 
جاتی  دی  کمیٹی )VIC( تشکیل  انشورنس  کی  گاؤں  ایک  لئے  کے 
لگانے ،  کیمرے  یموٹ  تصدیق ، ر کی  دعووں  ہے۔ VIC انشورنس 
گاؤں  ہے۔  دار  ذمہ  کا  نگرانی  کی  تعمیر  کی  کورلز  پروف  شکاری  اور 

بعد  کے  اس  ہیں۔  دار  ذمہ  کا  انتخاب  کے  ممبروں  لوگ VIC کے  کے 
ہے۔ کرتی  یض  تفو کام  کو  ممبروں  کمیونٹی  مختلف  کمیٹی 

شامل  اساتذہ  اور 48 مرد  مالزمین  مرد  چھ  میں  عملے  BCWDOکے 
جو  عملہ  خواتین  دو  اور  اساتذہ  خواتین  چھ  ساتھ  ساتھ  کے  ہیں ، اس 

کوششوں  کی  ہے ، تعلیم  رہا  چل  سے  تعاون  مالی  یعہ  ذر کے  فنڈ  اقرا 
دس  اور  مرد  چار  ہے۔  تنظیم  دار  شراکت  یل  طو ایک  کی  معاونت  میں 

کرتے  حمایت  پر BWCDO کی  طور  رضاکارانہ  وقت  اپنا  بھی  خواتین 
مہم  آگاہی  لئے  کے  لڑکیوں  اور  خواتین  کی  برادری  عملہ  خواتین  ہیں۔ 

انٹرن  پہلی  اپنی  نے  او  ڈی  سی  ڈبلیو  ہے ، اور 2015 میں ، بی  چالتی 
آباد  ایبٹ  یونیورسٹی ، COMSATS یونیورسٹی  پاکستانی  ممتاز  ، ایک 
الہور ،  نے  کی۔ 2017 میں ، انہوں  بانی  میز کی  خاتون  نوجوان  ایک  کی 
سائنسز  )LUMS( سے  مینجمنٹ  آف  یونیورسٹی  الہور  میں  پاکستان 

کی۔ بانی  میز کی  انٹرن  مرد  دو  اور  خواتین  سات 

BWCDO میں متنوع قوتوں کی حامل ہے جن میں شامل ہیں: اس کی 
صالحیت مقامی کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صالحیت 
بے کے ڈیزائن میں اپنے خیاالت کو شامل کرسکیں۔  تاکہ اپنے منصو

اس کا حکومتی محکمہ وائلڈ الئف ڈپارٹمنٹ ، مقامی امدادی 
تنظیموں ، اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ تعاون۔ بورڈ آف 

یعے صنفی مساوات کے  یکٹرز میں خواتین کو شامل کرنے کے ذر ڈائر
لئے اپنی وابستگی؛ اور اس کا تکنیکی لحاظ سے ہنر مند اور پروجیکٹ 

پر مبنی عملہ ، انجینئرز اور کنسلٹنٹس سمیت۔
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چیلنجز مقامی 

تنازعہ کا  چیتے  برفانی  انسانی  پر  خوری  ِشکار  کی  یشیوں  مو

والے  کرنے  حملہ  پر  جانوروں  جانور  پالتو  کا  یوں  پادر میں  بھر  دنیا 
آسان  حل  پر  طور  عام  ہے۔  رہا  میں  تنازعہ  ہمیشہ  سے  یوں  شکار

ہے۔  ہوئی  ثابت  سچ  بھی  میں  پاکستان  بات  یہ  ہیں ، اور  ہوتے  نہیں 
کی  شکار  پر  پیمانے  وسیع  میں  عالقے  پہاڑی  میں  پاکستان  شمالی 

ننگوں  جنگلی  جزوی  اہم  ایک  کا  غذا  کی  چیتے  برفانی  سے  وجہ 
یلو  گھر میں  نتیجے  کے  اس  ہے۔  ہوئی  واقع  کمی  میں  دستیابی  کی 

ہوئی  واقع  تبدیلی  اہم  ایک  میں  دباؤ  شکاری  طرف  کی  جانوروں 
یکا(  سائبیر آئبیکس )کیپرا  ین  سائبر پر  جگہوں  مقامی  جبکہ  ہے۔ 

چھوٹے  فالکنری( ، دیگر  بکری )کیپرا  میں ، انگورا  عالقوں  اور ، کچھ 
اہم  کے  چیتے  ساتھ ، برفانی  کے  پرندوں  اور  جانوروں  دار  پستان 
تک  حد  بڑی  ایک  پر  سطح  یلو  گھر نوع  یہ  اجزاء ہیں ، اب  غذائی 

۔ ہیں  شامل  بھیڑ  اور  یاک ، بکرا  میں  جس  یشی  مو

ممنوع  شکار  کا  چیتے  برفانی  مطابق  کے  قانون  میں  پاکستان  اگرچہ 
لئے  کے  مارنے  کو  جانوروں  یا  مارنا  کو  چیتے  برفانی  ہے ، لیکن 

ردعمل  عام  کا  افراد  مایوس  کااستعمال  الشوں  آلود  زہر  کے  یشیوں  مو
کسانوں  سزا  سرکاری  بھاری  لئے  کے  مارنے  کو  چیتے  برفانی  ہے۔ 
سے  بتانے  کو  لوگوں  بیرونی  میں  بارے  کے  ہالکت  بھی  کسی  کو 

جنگالت  انسانی  کہ  ہے  مشکل  کرنا  طے  یہ  طرح  ہے ، اس  یزاں  گر
ہالک  چیتے  برفانی  کتنے  واقعی  سے  وجہ  کی  تنازعہ  کے  زندگی  کی 

ہیں۔ ہوئے 

کے  چیتے  برفانی  اور  یوڑ  ر کہ  ہے  جاتا  کیا  قبول  پر  طور  عام  تاہم ، یہ 
اثرات  مثبت  بہ  مطلو پر  آبادی  کی  یشیوں  مو نے  تنازعہ  یل  طو مابین 

واقع  کمی  خواہ  خاطر  میں  آبادی  کی  ان  میں  حدود  کی  ان  بغیر  کے 
چھتوں  کھلی  کردہ  تعمیر  یعہ  ذر کے  یوڑوں  برآں ، ر ید  مز ہے۔  کردی 

ہیں  ہوتی  ثابت  ناکافی  لئے  کے  حفاظت  کی  یشیوں  مو اکثر  دالیں  کی 
انفراسٹرکچر  شکاری  اینٹی  مضبوط  بانی  گلہ  ناقص  پر  طور  خاص  ، اور 

ہے۔ ہوسکتا  نہیں  متحمل  کا  تعمیر  کی 

ہوتے  میں  موسم  کے  سردیوں  تر  یادہ  ز حملے  پر  یشیوں  مو یلو  گھر
ہیں  جاتے  ٹوٹ  میں  گوداموں  اور  دارالوں  تیندوے  برفانی  ہیں ، جب 

اونچی  ساتھ  ساتھ  کے  موسم  اس  کو  یشیوں  مو میں ، جب  جون  ، اور 
کو  ماؤں  کی  چیتے  برفانی  جب  ہے  جاتا  جایا  لے  میں  چراگاہوں 

کا  تقاضوں  غذائی  ہوئی  بڑھتی  سے  وجہ  کی  یات  ضرور کی  خوراک 
نقصان  کا  یشیوں  مو کو  چیتے  برفانی  مچھلی  ہے۔  پڑتا  کرنا  سامنا 

کے  جانوروں  اپنے  چیتے  برفانی  ہے: ایک  خطرہ  ترتیب  بے  ایک 
طرح  دوران ، اس  کے  لہذا ، سالوں  ہے۔  کرتا  نہیں  انتخاب  کا  مالک 

طور  یکساں  لیکن  پر  طور  تصادفی  امکان  کا  ہونے  شکار  کا  نقصان  کے 
یادہ  ز سے  سب  نمونہ  ہے ، یہ  جاتا  کیا  تقسیم  میں  کاشتکاروں  پر 

یوڑ  ر کے  یشیوں  مو جہاں  ہے  ہوتا  واضح  میں  چراگاہوں  کے  گرمیوں 
ہوتے  منظم  پر  طور  اجتماعی  یعہ  ذر کے  تاالب  کے  عورتوں  اور  مردوں 

ہیں۔

سیکھے  اسباق  اہم  کئی  میں ، BWCDO نے  نتیجے  کے  کام  کے  ان 
ایک  مابین  کے  کمیونٹیز  میں  پاکستان  پہلے ، شمالی  سے  سب  ہیں۔ 

کو  تنازعہ  مابین  کے  چیتے  برفانی  اور  لوگوں  کہ  ہے  یہ  نظر مشترکہ 
جاسکتا ، کیوں  کیا  نہیں  ختم  کبھی  اسے  لیکن  ہے  جاسکتا  کیا  کم 

میں  کھوج  کی  یشیوں  مو ہمیشہ  سے  شکاری  اس  کمیونٹیاں  کہ 
میں  ہ  روی  کے  سمجھنے  قابل  کے  کے، تحفظ  لوگوں  مقامی  گی۔  رہیں 

نسل  یہ  کہ  ہے  کرتی  نہیں  تبدیل  کو  حقیقت  اس  تبدیلی  مثبت  بھی 
گی۔ رہے  ڈالتی  اثر  منفی  پر  معیشت  یلو  گھر کی  والوں  پالنے  یشی  مو

ساتھ ،  کے  ہونے  رسائی  قابل  یادہ  ز کے  یوں  برادر دوسرا ، پہاڑی 
اوزاروں ، جیسے  مضبوط  ٹولز  کے  خاتمے  کے  یوں  شکار کو  یوں  گلہر

ہے۔  ہوسکتی  رسائی  آسان  تک  یات  ادو مار  کیڑے  زرعی  اور  زہر 
کو  چیتے  برفانی  بھی  کسی  میں  عالقے  کے  کام  اگرچہ BWCDO کے 
زہروں  کے  طرح  اس  ہے ، لیکن  جارہا  بنایا  نہیں  نشانہ  کا  زہر  کیمیائی 
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میں  مستقبل  اور  ہے  لیا  روک  نے  یوں  برادر کو  دواؤں  مار  کیڑے  اور 
ہے۔ امکان  کا  ہونے  الحق  خطرہ  کو  اس 

پرجاتیوں  جانور  والے  سم  میں  کمیونٹیز  کچھ  میں  خطے  اس  تیسری 
کی  چیتے  انسان, برفانی  جو  ہیں  پروگرام  کے  شکار  کے  ٹرافی  کے 
دیہات  باٹھھنگ  کر اور  سکیو ، بیسنگو  ۔  ہے  بڑھاتا  کو  کشیدگی 

وہ  کیونکہ  ہے  یادہ  ز بہت  داؤ  لئے  کے  پسندی  قدامت  میں ، مقامی 
کے  بکری  انگورا  مبتال  میں  خطرے  اور  قیمتی  عوض  کے  ڈالر  ہزاروں 

کی  پرجاتیوں  ٹرافی  لہذا ، قدرتی  ہیں۔  کرتے  فروخت  کی  شکار  ٹرافی 
میں  بارے  کے  اس  ہیں  پڑسکتے  اثر  جو  کے  چیتے  برفانی  پر  آبادی 

تحفظ  کے  چیتے  میں ، برفانی  دیہات  جیسے  ان  ہیں۔  عام  یش  تشو
کے  پرجاتیوں  جانور  والے  سم  حامل  کی  قدر  انتہائی  کو  اہداف  کے 

کی  نظام  لئے ، ماحولیاتی  کے  مفاہمت  ساتھ  کے  استعمال  پائیدار 
جیسے  چیتے  برفانی  کہ  ہے  ضروری  دینا  زور  پر  کردار  اس  پر  صحت 

دیا  زور  بھی  پر  بات  اس  نے  او  ڈی  سی  ڈبلیو  بی  ہیں۔  کھیلتے  شکاری 
ہے  نہیں  ثبوت  کوئی  بھی  کا  بات  اس  میں  عالقوں  متعلقہ  کہ  ہے 

تک  حد  اس  کو  آبادی  گوئی  پیش  کی  چیتے  برفانی  پر  بکری  انگورا  کہ 

کیا  چیلنج  کو  کوٹے  موجودہ  کے  شکار  ٹرافی  جہاں  ہے  کرسکتی  متاثر 
گا۔ جائے 

یشن  آرگنائز یلپمنٹ  ڈو اینڈ  یشن  کنزرو الئف  وائلڈ  چوتھا ، بلتستان 
پیرا  عمل  پر  نظر  نقطہ  کے  نوع  واحد  ایک  مرکوز  پر  چیتے  نےبرفانی 

برفانی  ہے ، اگر  ہورہا  اضافہ  سے  تیزی  میں  یوں  بھیڑ لیکن  ہے۔ 
سے  گہرائیوں  پر  مال  ماال  کی  جانوروں  وہ  نہیں ، تو  یادہ  ز سے  چیتے 

کام  کے  خاتمے  کے  تنازعات  یا  تحفظ  متعلقہ  سے  یا  بھیڑ ہیں۔  شکار 
یا  بھیڑ کہ  ہے ، کیوں  مشکل  کرنا  حاصل  رسائ  تک  فنڈ  لئے  کے 

طرح  کی  چیتے  برفانی  طرح  جس  رکھتا  نہیں  اہمیت  کی  تحفظ  اتنا 
انشورنس  ل  کے  حمایت  کی  سرگرمیوں  مبنی  پر  ینس  انشور ہے۔  ہوتا 

کے  کرنے  حاصل  اعانت  مالی  اور  کرنے  وسیع  کو  توجہ  کی  پروگرام 
غور  پر  طور  کے  عملی  حکمت  المیعاد  یل  طو میں  تالش  کی  یقوں  طر

تمام  کے  کمیونٹی  کہ  جاسکے  بنایا  یقینی  یہ  تاکہ  چاہئے  جانا  کیا 
میں  گروہ  کہ  یہ  اور  ہیں  رہے  لے  حصہ  میں  پروگراموں  یشن  کنزرو افراد 

انہیں. ہے  ہوتا  نہیں  سمجھوتہ 

امراض مواصالتی  حیات  جنگلی  متعلق  سے  یشیوں  مو

معاش  لئے  کے  لوگوں  مقامی  چراگاہیں  میں ، اعلی  بلتستان  گلگت 
اسے  نے  جماعتوں  کی  جانوروں  زرعی  اور  ہیں  یعہ  ذر یر  ناگز ایک  کا 

کہ  ہے  استدالل  کا  لوگوں  کچھ  ہے۔  کیا  استعمال  پر  پیمانے  بڑے 
ہے  سکتا  پڑ  اثر  منفی  مدتی  یل  طو پر  پیداوری  کی  چراگاہ  سے  اس 

سکتا  بن  سبب  کا  جانے  کھو  کو  تنوع  حیوانی  اہم  کی  جنگالت  یہ  اور 
ہے۔

کا  موجودگی  کی  یشیوں  مو میں  میدانوں  کے  عالوہ ، گھاس  کے  اس 
یشیوں  مو یلو  گھر یا  میں  یشیوں  مو یلو  گھر سے  حیات  جنگلی  نتیجہ 
یشیوں  مو ہے۔  ہوسکتا  منتقل  میں  بیماری  تک  حیات  جنگلی  سے 

ہیں ، اور  ہوتی  اموات  اچانک  سے  پھیلنے  کے  یوں  بیمار موسمی  میں 
ہے۔  پہنچتا  نقصان  مالی  بھاری  کو  معاش  کے  معاشروں  مقامی  بالآخر 

مجموعی  کے  یشیوں  مو میں  گاؤں  ایک  مطابق  کے  اندازے  ایک 
جبکہ  ہے  دوچار  سے  حادثات  اور  بیماری  فیصد  دس  یبا  تقر کا  یوڑ  ر

درمیان  کے  کا 2 سے 5 فیصد  یوڑ  ر ل 
ُ
ک میں  عالقوں  والے  گوئی  پیش 

ہے۔ ہوجاتا  محروم  سے  گوئی  پیش  کی  چیتے  برفانی 

مساوات عدم  معاشرتی 

میں  خطے  پورے  رسائی  تک  انفراسٹرکچر  معاشرتی  بنیادی  اور  تعلیم 
یجن  ر پر ، بلتستان  طور  خاص  ہے۔  کرتا  جہاں BWCDO کام  ہے  عام 

سے  وجہ  کی  دوری  کی  خطے  اور  تنہائی  انتہائی  میں  باشا  وادی  میں 
عالقے  اس  اور  ہے  مشکل  بہت  رسائی  ہے۔  خراب  بہت  تعلیم  نظام 

رہی  مل  مراعات  کم  بہت  لئے  کے  کرنے  کام  کو  اساتذہ  سرکاری  میں 
گئے  اسکول ’’ بن  ایسے ’’ بھوت  سے  بہت  سے  وجہ  کی  ہیں ، جس 

موجود  اسکول  جہاں  کہ  تک  یہاں  ہیں۔  نہیں  موجود  اساتذہ  جہاں  ہیں 
تعلیم  کو  لڑکوں  صرف  میں  عالقوں  سے  بہت  تک  دنوں  ہیں ، حالیہ 

اکثر  کسان  سے  بہت  کے  کرنے  اضافہ  میں  چیلنج  اس  تھی۔  جاتی  دی 
نہیں  ادا  یونیفارم  اور  فیس ، اسٹیشنری  ٹیوشن  لئے  کے  بچوں  اپنے 
کے  پانی  عنصر  اور  ایک  کا  مساوات  عدم  معاشرتی  ہیں۔  کرسکتے 
اور  انسانوں  سے  وجہ  کی  جس  ہے  کمی  کی  انفراسٹرکچر  مناسب 

خرچ  تک  عرصے  یل  طو میں  کرنے  حاصل  پانی  لئے  کے  یشیوں  مو
گھیرے  کے  بت  غر میں  عالقوں  دراز  دور  ان  عوامل  دونوں  یہ  ہوا۔ 
انسان  اور  کرنا  نافذ  کو  انحصار  پر  یشی  ہیں ، مو باعث  کا  چکر  ہوئے 

کرنا۔ قائم  بنیاد  کی  تنازعہ  کے  حیات  ,جنگلی 
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جوابات مقامی 

اسکیم  انشورنس 

انصاف  ماحولیاتی  کو  تنازعہ  کے  کسانوں  اور  چیتے  BWCDO برفانی 
اس  جو  ہے  حقیقت  ایک  ہے ، یہ  دیکھتا  پر  طور  کے  معاملے  کے 

ہے۔  دیتی  تشکیل  کو  مصروفیت  کی  ان  پر  طور  بنیادی  سے  معاملے 
کی  مارنے  چیتے  برفانی  کو  میں ، کسانوں  کمیونٹیز  پاکستانی  دیہی 

کرتے  تحفظ  کا  معاش  اپنی  کر ، وہ  مار  کو  ہے - جانوروں  ترغیب  شدید 
انھیں  ہیں۔  بناتے  یقینی  کو  بہبود  و  فالح  کی  خانہ  اہل  اپنے  اور  ہیں 
ڈبلیو  بی  ہے۔  نہیں  ترغیب  کوئی  لئے  کے  تحفظ  کے  چیتے  برفانی 

تنازعہ  اصل  میں  معاملے  اس  کہ  ہے  دیتا  زور  پر  بات  اس  او  ڈی  سی 
اور  کسانوں  ہے ، بلکہ  نہیں  مابین  کے  چیتے  برفانی  اور  کسانوں 

طور  کے  تنازعہ  میں  مناظر  عالمی  مابین  کے  پسندوں  تحفظ  روایتی 
ہیں  دیکھتے  پر  طور  کے  خطرہ  ایک  کو  چیتے  برفانی  کاشتکار  ہے۔  پر 

ایک  اسے  ین  ماہر پسند  تحفظ  ہے ، جبکہ  ضروری  کرنا  ختم  کو  جس 
ضروری  تحفظ  کا  جس  ہیں  دیکھتے  پر  طور  کے  میگافونا  کرشماتی 

مختلف  ان  کے  چیتے  برفانی  میں  مرکز  کے  کام  کے  تنظیم  ہے۔ 
ہے۔ چیلنج  سنجیدہ  ایک  کرنا  مرتب  بارہ  دو کو  نظاروں 

کی  عالقوں  محفوظ  آزاد  انسانی  سے  حوالوں  دوسرے  BWCDO نے 
تاہم ،  کیا۔  تسلیم  کو  اہمیت  کی  یقوں  طر روایتی  کے  تحفظ  پر  بنیاد 
چیتے  برفانی  میں  پاکستان  شمالی  نظر  نقطہ  یہ  کہ  ہے  خیال  کا  ان 

کی  جنگالت  سے  اس  کیونکہ  ہے  نہیں  موزوں  لئے  کے  تحفظ  کے 
مقامی  خالف  کے  پسندوں  تحفظ  کے  حیات  جنگلی  اور  زندگی 

کی  حقیقت ، تنازعات  در  اور  ہے  پہنچا  نقصان  سخت  کو  کمیونٹیز 
میں  نظام  ماحولیاتی  اسی  ہے۔  ہوسکتا  نتیجہ  کا  سطح  ہوئی  بڑھتی 

کرنے  پیدا  آہنگی  ہم  مابین  کے  بستیوں  انسانی  اور  حیات  جنگلی 
کرنا  تالش  مدتی ’انسانی’ حل  یل  طو مقصد  لئے ، BWCDO کا  کے 

کا  ہیں ، جس  نظارہ’ کہتے  کا  باہمی  کو ’بقائے  نظر  نقطہ  اس  وہ  ہے۔ 
ہیں: کرتے  یعے  ذر کے  عملی  حکمت  جہتی  تین  وہ  اطالق 

یشیوں پر  	 یعہ مو ڈیٹرنس: شکاری پروف کورالس کی تیاری کے ذر
برفانی چیتے کے خطرناک حملے

خوری میں چرنے  	 ِشکار  یعہ  اجتناب: اجتماعی اتفاق رائے کے ذر
کا خاتمہ۔

تعلیمی  	 اور  معاوضے  کے  نقصانات  کے  یشیوں  مو رواداری: 
یوں کے  یعہ شکار یعے شعور بیدار کرنے کے ذر پروگراموں کے ذر

لئے رواداری پیدا کرنا۔

لئے  کے  کرنے  حاصل  توازن  مابین  کے  انسانوں  اور  چیتے  برفانی 
ینس  انشور شکاری  ایک  پروگرام  مرکزی  میں  کوششوں  BWCDO کی 

کیا  متحرک  کو  برادری  سے  اسکیم  انشورنس  اس  ہے۔  قیام  کا  اسکیم 
کی  نقصان  ساالنہ  اوسط  کی  یشیوں  مو کے  معاشرے  وہ  کہ  ہے  جاتا 
کرے۔  مختص  انجمن  ایکتعاونی  کا  رقم  برابر  کے  مالیت  برابر  کے  شرح 

کے  نقصانات  اور  کرنے  شیئر  خطرہ  یہ  کو  برادری  سے  نظر  نقطہ  اس 
یعہ  ذر کے  اسکیم  انشورنس  ہے۔  بناتا  قابل  کے  کرنے  کم  کو  اثرات 

نقصان  کن  تباہ  لئے  کے  کسان  ہی  ایک  گوئی  پیشن  کی  یشیوں  مو
ہے۔ جاتی  بن  دھچکا  سا  ہلکا  ایک  لئے  کے  برادری  پوری  بجائے  کی 

بطور  پروجیکٹ  پائلٹ  ایک  بطور  کو  اسکیم  1999 میں ، انشورنس 
وقت  اس  نے  حسین  شفقت  ڈاکٹر  میں  گاؤں  ایک  کے  بلتستان 

پروفیسر ، برطانیہ  کے  سائنس  یات  بشر میں  کالج  تثلیث  کے  یکہ  امر
مالی  کی  کنزروسینسی  لیپرڈ  سنو  اور  سوسائٹی  جغرافیائی  رائل  کی 

سے ، اس  وقت  اس  متحدہ  یاستہائے  ر تھا۔  کیا  حاصل  سے  اعانت 
دیا  بڑھا  تک  کے 17 دیہاتوں  اضالع  خپلو  اور  اسکردو ، شگر  کو  سکیم 

ہے۔ کرتی  کام  میں  انداز  موثر  اور  سادہ  ایک  اسکیم  انشورنس  ہے۔  گیا 

یشیوں سے  	 حصہ لینے والے گاؤں کے تمام گھر والے اپنے مو
متعلق انشورنس پالیسی بناتے ہیں۔

یوں( کی موجودہ مارکیٹ  	 یشیوں )یعنی بھیڑوں اور بکر چھوٹے مو
یٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس شرح کا  یمیم ر یلیو کا 1 فیصد پر و
یعہ کئے گئے سروے پر مبنی  جواز بی ڈبلیو سی ڈی او کے ذر
سے  یشیوں  مو ساالنہ  اوسطا  کو  چیتے  برفانی  میں  جس  ہے 
یوڑ کے کل سائز  ہونے والے نقصان کا پتہ چلتا ہے جس میں ر
یبا 2 فیصد ہوتا ہے یا کسی جانور کی مالی قیمت کا 2  کا تقر

فیصد ہوتا ہے۔

یمیم ادائیگی برفانی چیتے کی کمی سے  	 گاؤں والوں کی اپنی پر
پر  اخراجات  فیصد   50 کے  نقصان  ساالنہ  اوسطا  والے  ہونے 

محیط ہے۔

جاتا  	 کیا  پورا  سے  طرف  کی   BWCDO الگت فیصد  باقی 50 
ہے۔

یشی مالکان ہر سال  	 یمیم ہر مال مو یعہ انشورنس پر دیہاتیوں کے ذر
فنڈ 1 میں ادا کرتے ہیں ، جس کا انتظام صرف دیہاتی کرتے ہیں۔
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کسی  	 پر  طور  اجتماعی  ادائیگی  یمیم  پر شدہ  جمع  میں  فنڈ 1 
بینک میں رکھی جاتی ہے ، جس میں انفرادی ادائیگیوں کے 
کے   1 فنڈ  ہیں۔  جاتے  رکھے  الگ  الگ  اندر  کے  گاؤں  یکارڈ  ر
یمیم رقم ملکیت میں  یعہ تعاون کرنے والے ہر ممبر کی کل پر ذر

یشیوں کے جانوروں کی تعداد پر مبنی ہے۔ مو

یوں  	 یک دوسرا مالیاتی ادارہ ، فنڈ 2 ، قائم کیا گیا ہے تاکہ شکار
جا  کیا  پورا  کو  اخراجات  باقی  کے  نقصانات  کے  یشیوں  مو کو 
سکے۔ اس کی مالی امداد مختلف قومی اور بین االقوامی عطیہ 

دہندگان سے درخواست کی گرانٹ سے حاصل ہوتی ہے۔

فنڈ 2 مقامی بینک میں ایک علیحدہ کھاتے میں رکھا جاتا  	
ہے اور BWCDO اور دیہاتیوں کے مشترکہ طور پر انتظام کیا 

جاتا ہے۔
اس ماڈل نے فرض کیا ہے کہ نقصان کی اوسط شرح 2 فیصد  	

رہے گی اور بی ڈبلیو سی ڈی او معاوضے کی ادائیگی کے لئے 
پس بھی  فنڈز تیار کرنا جاری رکھے گا ، نیز فنڈ 2 کے لئے کار

جاری رکھے گا۔

BWCDO مشترکہ طور پر ولیج انشورنس کمیٹی )VIC( کے ساتھ 
کام کرتا ہے جس میں گاؤں سے منتخب ممبران شامل ہوتے ہیں۔ 

یشیوں کے کسی نقصان کی صورت میں  پیش گوئی کی وجہ سے مو
دعوی کی تصدیق کی ذمہ داری BWCDO اور VICs کے مشترکہ طور 
پر عائد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ، جب کوئی پیش گوئی ہوتی ہے 

تو ، کمیٹی دو افراد کو ِشکار خوری کرنے والے مقام کو دیکھنے کے لئے 
 

ٰ
یض کرتی ہے تاکہ اس دعوے کی تصدیق کرے۔ اگر یہ دعوی تفو

یز پروجیکٹ کو ارسال کرتی ہے ، جو  درست ہے تو کمیٹی اس کی تجو
یدار کو رقوم فراہم کرتی  VIC کے ساتھ مشترکہ دستخط کے تحت دعو

ہے۔

پروگرام کے آغاز سے ، بی ڈبلیو سی ڈی او نے برفانی چیتے کے 
تنازعات اور معاشی نقصانات کو نمایاں طور پر کم کیا ہے۔ انشورنس 

یشیوں کی نگرانی  پروگرام میں حصہ لینے سے ، کسانوں کو اب اپنے مو
میں اضافہ کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے اور نقصان ہونے کی 

صورت میں وہ مالی طور پر کمزور ہوجاتے ہیں۔ دراصل ، اس پروگرام 
کے نتیجے میں ، برفانی چیتے اکثر زندہ پکڑے جاتے ہیں اور مقامی 

کاشتکاروں نے خصوصی طور پر مقامی تحفظ تنظیموں کی مدد طلب 
یوں اور  کی ہے تاکہ وہ انھیں جنگل میں واپس چھوڑ سکیں۔ غیرضرور

دیگر جنگلی حیات کے شکار کو محدود کرنے کے معاہدوں کی وجہ 
سے بھی ان آبادیوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح برفانی چیتے کے 

یادہ دستیابی ہے۔ لئے جنگلی شکار کی ممکنہ حد تک ز

انشورنس اسکیم کے کلیدی اثرات:

یبا 40  	 بی ڈبلیو سی ڈی او نے کام کرنے والے 17 دیہاتوں میں ، 1,600 گھرانوں میں سے تقر
فیصد اپنے جانوروں کی بیمہ کروائی ہے۔

یعے ہالک 220 جانوروں کی  	 بے نے 18,000 جانوروں کا بیمہ کیا ہے اور اس نے برفانی چیتے کے ذر اس منصو
یکی ڈالر ادا کیے ہیں۔ یبا 35,000 امر معاوضہ میں تقر

تعمیر  کی  کورلز  پروف  شکاری 

برفانی  کو  یشیوں  مو یعہ  ذر عملی BWCDO کے  حکمت  اور  ایک 
بنانے  محفوظ  سے  حملوں  کے  یوں  شکار دوسرے  اور  یوں  چیتے ، بھیڑ

کورل  یہ  ہے۔  تعمیر  کی  کورل  پروف  شکاری  کے  جانوروں  لئے  کے 
روایتی  ہیں۔  بنے  سے  شہتیروں  کے  لوہے  یا  لکڑی  اور  تار  پتھر ، میش 

نہیں  چھت  کی  اس  پر  طور  عام  اور  ہیں  بنی  سے  پتھروں  اور  کیچڑ  کورل 

کرنا  حملہ  اور  جانا  چڑھ  پر  جانوروں  لئے  کے  شکاری  ہے ، لہذا  ہوتی 
لئے ، ولیج  کے  تعمیر  کی  کورالوں  پروف  شکاری  ان  ہے۔  آسان  بہت 

منظور  اگر  اور  ہے  لیتی  جائزہ  کا  کمیٹی )VIC( درخواستوں  انشورنس 
ہنر  غیر  اور  مواد  مقامی  لئے  کے  کرنے  تعمیر  تو ، انھیں  ہے  ہوجاتی 

ہے۔ کرتا  فراہم  مفت  مزدوری  مند 

شکاری پروف کورلز کی تعمیر کے کلیدی اثرات:

اب تک 49 کورلز تعمیر ہوچکے ہیں۔ 	
یشیوں کے جانور ان کورلوں سے محفوظ ہیں۔ 	 یبا 25,000 مو تقر
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مہم  یکسینیشن  و

چراگاہ  اور  خدمات  کی  روزگار  مبنی  پر  نظام  ماحولیاتی  میں  بلتستان 
سنو  نے  او  ڈی  سی  ڈبلیو  لئے ، بی  کے  رکھنے  برقرار  کو  انتظام  کے 
کے  پروجیکٹ  سے  مدد  مالی  این( کی  ایل  ورک )ایس  نیٹ  لیپرڈ 
مہم  کی  پالنے  قطرے  کے  بچاؤ  سے  یشیوں  مو ایک  میں  عالقے 

میں  انتظام  کے  چراگاہوں  پائیدار  اہداف  بنیادی  کے  اقدام  اس  چالئی۔ 
مقامی  کی  معاشروں  پسماندہ  کرکے  کم  کو  اموات  اور  کرنا  معاونت 

یعہ  ذر کے  یات  ادو اور  ٹیکوں  حفاظتی  اور  بنانا  بہتر  کو  معاشیات 
تھا۔ بڑھانا  کو  پیداوار  اور  صحت  کی  یشیوں  مو

میں  یوڑ  ر یلو  گھر کے  ان  پر  طور  ساالنہ  سے  وجہ  کی  یوں  بیمار مختلف 
کی  ان  میں  نتیجے  کے  ہے ، جس  جاتا  کھو  سے 10 سے 15 فیصد 

کے  مہم  نیشن  یکسی  و اس  ہے۔  ہوتا  نقصان  کافی  کو  معاش  معاش 
چیتے  برفانی  کو  کاشتکاروں  مقامی  نے  او  ڈی  سی  ڈبلیو  یعے ، بی  ذر

یعہ  ذر کے  کرنے  حاصل  تعاون  اور  اعتماد  کا  ان  لئے  کے  تحفظ  کے 
تحت 15 دیہاتوں  کے  سرگرمی  اس  کی۔  فراہم  نگہداشت  یٹرنینری  و
الگت  پر  معالجے  عالج  کے  ان  اور  لگانے  ٹیکے  کے  یشیوں  مو میں 

او  ڈی  سی  ڈبلیو  پر ، بی  طور  کے  حصے  ایک  کے  اقدام  اس  گی۔  آئے 
سے  حیثیت  ینز’ کی  یر یٹرنر و پاؤں  دار ’ننگے  ذمہ  کو  دیہاتیوں  نے 

کم  جو  کی  مدد  میں  کرنے  قائم  دکان  سی  چھوٹی  ایک  اور  دی  بیت  تر
ہے۔ کرتی  فروخت  دوائی  یٹرنری  و کو  دیہاتیوں  پر  معاوضوں  کم  سے 

یکسینیشن  و اس  والی  جانے  کی  شروع  میں  مرحلے  دو  2015 میں 
بیماری(  کی  منگی )جلد  جیسے  یوں  بیمار مہلک  انتہائی  میں  مہم 
آر( ، اینتھراکس  پی  رومین )پی  پیٹٹس  ڈیس  منہ ، پیسٹ  اور  ، پاؤں 

محکمہ  کے  اسکردو  میں  یجن  ر بلتستان  ہیں۔  شامل  بروسیلوسس  اور 
کی۔ حمایت  کی  اقدام  اس  نے  یلپمنٹ  ڈو ڈیری  اینڈ  اسٹاک  الئیو 

ویکسینیشن مہم کے کلیدی اثرات:

یلو جانوروں  	 مانگی ، فٹ اور منہ ، انتھراکس ، اور بروسیلوسس جیسے امراض سے 22,000 گھر
کا تحفظ۔

ل 10,030 بھیڑوں اور 5,553 بکروں کو پیٹ ڈیس پالتو جانوروں کے خالف ٹیکہ  	
ُ
تمام ھدف بنائے گئے مقامات پر ک

لگایا گیا۔

نگرانی  کی  آبادیوں  کی  چیتے  برفانی 

و  نظم  کے  سرگرمیوں  کی  تحفظ  کے  حیات  جنگلی  BWCDO اپنی 
پر ، تنظیم  طور  کے  مثال  ہے۔  کرتا  انحصار  پر  تحقیق  سائنسی  اور  نسق 

کرنے  تعین  کا  تقسیم  اور  حیثیت  کی  ان  کو  آبادیوں  کی  چیتے  برفانی 
ہے۔  کرتی  نگرانی  یعے  ذر کے  ورکس  نیٹ  کیمرا  یموٹ  ر لئے  کے 

کروائے  بھی  مطالعات  جینیاتی  اور  غذا  کی  چیتے  برفانی  نے  انہوں 
ہیں۔

کار  یقہ  طر سسٹم )SLIMS( کے  مینجمنٹ  انفارمیشن  کے  لیپرڈ  سنو 
جمع  میں  گذشتہ 20 سالوں  ہوئے ، BWCDO نے  کرتے  استعمال  کا 

معلومات  بنیادی  میں  بارے  کے  آبادی  کی  چیتے  برفانی  گئی  کی 
کی  جائزوں  کے  آبادی  مبنی  پر  جینیات  کو  نتائج  ان  اور  ہیں  کی  فراہم 

نے  لئے ، تنظیم  کے  پھیالنے  کو  تالش  کی  ان  ہے۔  ہوتی  تصدیق 
نسق ، اور  و  نظم  اور  عمل ، تحفظ  ماحولیات ، طرز  کے  چیتے  برفانی 
متعلق  سے  خطرات  والے  آنے  اور  موجودہ  کو  آبادیوں  میں  پاکستان 

ہیں۔ کیے  تیار  مقالے  سائنسی 

ڈبلیو  مطابق ، بی  کے  نظر  نقطہ  مبنی  پر  کمیونٹی  مضبوط  کی  ان 
کرکے  فراہم  اقدار  کی  تحفظ  پر  سطح  کی  اقوام  مقامی  نے  او  ڈی  سی 

پائیدار  کے  تنوع  دینے ، حیاتیاتی  فروغ  کو  شیئرنگ  ، انفارمیشن 
پر  تنوع  حیاتیاتی  کرنے ، اور  تیار  بنیاد  علمی  لئے  کے  استعمال 

جیو  پر  سطح  اجتماعی  کرکے  نگرانی  کی  سرگرمیوں  کی  پراجیکٹ 
سماجی  اور  ہے۔  کیا  مستحکم  کو  صالحیت  کی  تحفظ  کے  ید  یوو و
کے  چیتے  برفانی  اور  منظم  غیر  ممبران  کے  گاؤں  اثرات۔  اقتصادی  و 
وہ  ہیں۔  کرتے  رہنمائی  کی  ان  اور  ہیں  کرتے  سروے  میں  سرما  موسم 

ہیں۔ کرتے  چیک  اور  ہیں  رکھتے  بھی  ورک  نیٹ  کیمرہ 
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برفانی چیتے کی آبادی کی نگرانی کے کلیدی اثرات:

یشن  	 کنزرو الئف  وائلڈ  یقہ کار کی بنیاد پر ، بلتستان  1998 اور 2001 کے مابین سروے میں سلیمز کے طر
کا  آبادی  کی  چیتے  برفانی  سے 40  میں 28  عالقے  کے  بے  منصو اپنے  نے  یشن  آرگنائز یلپمنٹ  ڈو اینڈ 

تخمینہ لگایا۔
گذشتہ دس سالوں میں BWCDO کے جینیاتی مطالعات کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ اس برفانی چیتے کی آبادی  	

مستحکم ہے۔

کاری  سرمایہ  سماجی 

کرنے  تبدیل  کو  یوں  رو کے  برادری  کسی  کہ  ہے  خیال  BWCDO کا 
معاشرتی  تنظیم  یہ  ہے۔  ضروری  کرنا  حاصل  اعتماد  کا  ان  لئے  کے 

کرکے  شرکت  میں  فراہمی  کی  پانی  اور  تعلیم  جیسے  یات  ضرور
دیگر  وقت  اس  ہے ، جو  کرتی  کام  لئے  کے  بڑھانے  کو  تعلقات  اس 
ہے۔  جارہی  دی  نہیں  توجہ  طرف  کی  اداروں  یاستی  ر یا  تنظیموں 

تحفظ  کے  چیتے  برفانی  کہ  ہے  بناتی  یقینی  کو  بات  اس  تنظیم 
ان  لئے  کے  بڑھانے  میں  انداز  مثبت  کو  کوششوں  اپنی  لئے  کے 

متعلقہ  لئے  کے  کرنے  حاصل  اعتماد  کا  کمیونٹی  پروجیکٹ  کے 
ساتھ  کے  کمیونٹیز  یں۔ BWCDO کی  کر کاری  سرمایہ  سماجی 

ہے ، جہاں  پالیسی  لے’ کی  اور  ایک ’دے  کی  تعلقات  منصفانہ 
ادا  قیمت  کی  تحفظ  وہ  کہ  ہے  جاتی  کی  نہیں  توقع  کو  کمیونٹیوں 

کرے۔

کے  کرنے  حل  کو  ضرورت  کی  تعلیم  لئے  کے  لڑکیوں  پر  طور  خاص 
مدد  تعلیمی  کو  گاؤں  سیسکو  سے  فنڈز  لئے ،BWCDO  نے SLC کے 

تحفظ  کے  چیتے  بعدازاں ، 2010 میں ، برفانی  کیا۔  شروع  کرنا  فراہم 
سے  برادری  سبیری  اور  کیا  دورہ  کا  باشا  وادی  نے  روزن  تتجنا  پسند 

تعلیم  کوئی  لئے  کے  لڑکیوں  کہ  ہوا  معلوم  وہاں ، اسے  کی۔  مالقات 
بنیاد  کی  اسکول  پرائمری  کے  بچی  میں  گاؤں  سبیری  اور  ہے  نہیں 

داخلہ  میں  اسکول  نے  بدولت ، 64 لڑکیوں  کی  حمایت  کی  اس  رکھی۔ 
آباد  سیسوکو ، گلشن  لئے  نے 2011 کے  روزن  کی۔  شروع  تعلیم  اور  لیا 

ید  مز لئے  کے  رکھنے  جاری  کو  تعلیم  کی  بچی  میں  گاوں  سبیری  ، اور 
دیئے۔ فنڈز 

مدد  اور  اسٹیشنری  کو  لڑکیوں  زائد  نے 200 سے  فنڈ  2012 میں ، اقرا 
ایک  کے  تیسر  اور  اسکولوں  چھ  کے  باشا  تک  ماہ  تین  اور  کی  فراہم 

فنڈ  اقرا  کی۔  فراہم  اعانت  مالی  کی  تنخواہوں  کی  اساتذہ  میں  اسکول 
لڑکیاں  یہ  ہے۔  نوازا  بھی  سے  اسکالرشپ  دو  کو  لڑکیوں  میں  تیسر  نے 

کی۔ حاصل  تعلیم  نے  جنہوں  ہیں  نسل  پہلی  کی  عالقے 

میں  دیہاتوں  ِزل  اور  ڈوگورو  کے  ضلع  شیگر  برآں ، BWCDO  نے  ید  مز
کی  ڈھانچے  بنیادی  پر  پیمانے  چھوٹے  لئے  کے  یشیوں  مو اور  لوگوں 

ہے۔ کیا  دور  کو  کمی  کی  رسائی  تک  پانی  یعے  ذر کے  تعمیر 

معاشرتی سرمایہ کاری کے کلیدی اثرات:

یادہ پرائمری اسکول کی لڑکیاں  	 BWCDO اور انگرا فنڈ نے آج تک ایک ہزار سے ز
یبا  200 سیکنڈری اسکول کی لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی فراہم کی ہے۔ اور تقر

اقرا فنڈ نے 16 اسکولوں میں 2,900 طلباء )جن میں 1,700 لڑکیاں شامل ہیں( کیلئے یونیفارم اور اسٹیشنری جیسے  	
سامان مہیا کیے ہیں۔

BWCDO اور اقرا فنڈ نے ڈوگورو گورنمنٹ مڈل اسکول میں دو اسکول روم بنائے ہیں۔ 	
BWCDO  نے ڈوگورو ولیج اور ِزل ولیج میں 4,000 فٹ )1,219 میٹر( واٹر پائپ مہیا کیے ہیں۔ 	
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اثرات کے  پالیسی 

اثرات کے  پالیسی  قومی 

یاتی  نظر پر  طور  فطری  چیلنج  بڑا  سے  سب  کا  مطابق ، ان  BWCDO کے 
وسائل  میں( قدرتی  دنیا  پوری  میں )اور  پاکستان  کہ  ہے ، کیوں 

سائنسدان  قدرتی  میں  ایجنسیوں  سی  بہت  والی  کرنے  انتظام  کے 
مند  فکر  کو  خود  سے  عرض  و  طول  انسانی  کے  تحفظ  جو  ہیں  موجود 
پائیدار ،  کہ  ہے  چلتا  پتہ  سے  بے  تجر ہیں۔ BWCDO کے  کرتے  نہیں 

کہ  ہے  یقہ  طر واحد  واحد  کا  بنانے  یقینی  کو  تحفظ  مبنی  پر  کمیونٹی 
کیا  ختم  کو  فاصلے  مابین  کے  دانوں  سائنس  ان  اور  سائنسوں  مقامی 
جنگالت  انسانی  پر ، BWCDO نے  بنیاد  کی  کامیابیوں  کی  ان  جائے۔ 

کمیونٹی  کرایا  متعارف  لئے  کے  نمٹنے  سے  تنازعات  کے  زندگی  کی 
پار  اس  کے  ینج  ر یلو  گھر کے  چیتے  برفانی  اب  نظر  نقطہ  مبنی  پر 

ہے۔ ہورہا  مقبول  میں  سازوں  پالیسی 

سسٹم  ایکو  لیپرڈ  اسو  نیشنل  پاکستان  عالوہ ، BWCDO نے  کے  اس 
سرکاری  ہے ، ایک  لیا  حصہ  بھی  میں  تشکیل  کی  پروگرام  پروٹیکشن 

پالیسیاں  کی  تحفظ  کے  چیتے  برفانی  میں  پاکستان  جو  یز  دستاو
پروٹیکشن  سسٹم  ایکو  اور  چیتے  برفانی  کو  اقدام  اس  ہے۔  کرتی  متعین 

سن 2016  تھا ، جو  گیا  دیا  انجام  پر  طور  کے  حصے  ایک  کے  پروگرام 
اقوام  اور  اسے UNDP پاکستان  اور  تھا  چلتا  درمیان  سے 2018 کے 

سہولت )GEF( کے  کی  ماحولیات  بل  گلو نے  ماحولیات  کے  متحدہ 
تھا۔ کیا  نافذ  ساتھ  کے  فنڈز 

کمیونٹی  اور  کرنے  قائم  فنڈ  تحفظ  سے  پاکستان  حکومت  BWCDO نے 
کے  کرنے  فراہم  سہولت  کی  اسکیموں  انشورنس  الئیوسٹاک  مبنی  پر 
تنازعات  میں ، اب  پختونخواہ  خیبر  بہ  صو ہے۔  کی  البنگ  بھی  لئے 

نے  اسمبلی  ساز  قانون  بائی  صو جسے  ہے  موجود  پالیسی  کی  حل  کے 
ہے۔ کیا  منظور  پر  طور  قانونی 

تعاون میں  ایجنڈے  عالمی 

برفانی  نے  جس  تھی  تنظیم  سرکاری  غیر  پہلی  کی  BWCDO دنیا 
الئیوسٹاک  مبنی  پر  کمیونٹی  خالف  کے  گوئی  پیشن  کی  چیتے 

تحفظ  کے  چیتے  برفانی  بے  منصو یہ  کیا۔  آغاز  کا  اسکیم  انشورنس 
کرتا  ادا  کردار  اہم  میں  کرنے  اجاگر  کو  الگت  اقتصادی  معاشرتی  کی 
وائلڈ  انسانی  برادری  االقوامی  بین  کہ  ہے  پڑا  اثر  یہ  سے  اس  ہے ، اور 

 BWCDO ہے۔ سوچتی  طرح  کس  میں  بارے  کے  تنازعات  الئف 
تنازعات  الئف  وائلڈ  انسانی  کہ  ہے  ڈالی  روشنی  نے  نظر  نقطہ  کے 

کے  انسانوں  جتنے  ہیں  ہی  اتنے  درمیان  کے  جانوروں  اور  انسانوں 
حسین  شفقت  ڈاکٹر  بانی  ہیں۔ BWCDO کے  مابین  کے  انسانوں  ساتھ 

کے  ناول  اس  اور  ایوارڈ  رولیکس  کہ  جیسے  انعامات  االقوامی  بین  کو 
ہے۔ گیا  پہچانا  سے  ایوارڈ  وہٹلی  لئے  کے  نظر  نقطہ 

اہداف  ترقیاتی  مستقل  کئی  کام  عالوہ ، BWCDO کا  کے  اس 
کے  مثال  ہے۔  کرتا  معاونت  راست  براہ  میں  حصول  )SDGs( کے 

تعمیر ، اور  کی  کورلز  پروف  اسکیم ، شکاری  ینس  انشور کی  پر ، ان  طور 
زندگی )SDG 15( کے  پر  زمین  بت )SDG 1( اور  غر مہم  یکسینیشن  و

نگاہ  پر  آبادی  کی  چیتے  برفانی  کو  الذکر  مؤخر  ہے۔  مطابق  کے  اہداف 
معاشرتی  کی  طرح ، ان  اسی  ہے۔  ہوتی  یج  ترو کی  ان  بھی  سے  رکھنے 

تعلیم )SDG 4(؛  ہے: معیاری  مطابق  تین SDGs کے  کاری  سرمایہ 
ستھرائی صفائی  اور  پانی  صاف  مساوات )SDG 5(؛ اور   صنفی 

 )SDG 6(۔
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استحکام اور  اہلیت 

نقل

مقاالت( ،  سائٹ ، بروشرز ، اشاعتوں )تحقیقی  یب  و BWCDO اپنی 
یزی  اخبارات( ، دستاو االقوامی  بین  اور  میڈیا )مقامی ، قومی  پرنٹ 

ہے۔  کرتا  شیئر  بات  تجر یعے  ذر کے  یزنٹیشنز  پر اور  بک  فلموں ، فیس 
کیا  نقل  میں  خطوں  دو  اندر  کے  پاکستان  کو  ماڈل  کے  تک ، ان  اب 

وائلڈ  میں ، گورنمنٹ  وادی  پر ، گوجال  طور  کے  مثال  ہے۔  چکا  جا 

ہنزہ  کیا۔  آغاز  کا  اسکیم  انشورنس  اسٹاک  الئیو  نے  ڈیپارٹمنٹ  الئف 
کو  ڈیپارٹمنٹ  الئف  وائلڈ  گورنمنٹ  نے  او  ڈی  سی  ڈبلیو  میں ، بی 

ل  کے  کرنے  فارم( قائم  کلیم  انشورنس  اور  کارڈز  اسکیم )انشورنس 
کیں۔ شیئر  بھی  معلومات  دیگر  کی  انشورنس  اور  کیے  مہیا  tools ٹولز 

اہلیت

بین االقوامی سطح پر ، ہندوستان ، نیپال ، افغانستان ، منگولیا ، چین 
اور بھوٹان نے BWCDO کی شکاری انشورنس اسکیم کو نقل کیا ہے۔ 

یرائی واضح ہے ، کیونکہ اس کو برفانی  اس کامیاب اقدام کی توسیع پز
چیتے کی حدود میں شامل تمام ممالک تک بڑھایا جاسکتا ہے۔

استحکام

اپنایا  یقہ  طر ایک  مبنی  پر  کمیونٹی  لئے  کے  تحفظ  BWCDO نے 
انتظام ،  کے  کوششوں  کی  تحفظ  کو  لوگوں  مقامی  میں  جس  ہے 

الئیوسٹاک  ہے۔  جاتا  بنایا  دار  شراکت  میں  نگرانی  درآمد ، اور  عمل 
اورBWCDO  کرتے  برادری  پر  طور  مشترکہ  انتظام  کا  اسکیم  انشورنس 

بیرونی  ہے۔  کرتی  جمع  یمیم  پر میں  فنڈ  فعال  سال  ہر  برادری  ہیں۔ 
اصول  کا  انشورنس  والی  چلنے  سے  کالئنٹ  بجائے  کے  معاوضے 

تک  حد  کہ BWCDO کسی  ہے  یعہ  ذر ایک  کا  بنانے  یقینی  یہ 
کی  تحفظ  تاہم ، BWCDO کو ، فنڈز  ہوگا۔  پاک  سے  انحصار  پر  ڈونرز 

کی  مدد  مالی  کی  ڈونرز  بھی  ابھی  لئے  کے  رکھنے  جاری  کو  سرگرمیوں 
پیچھے  کے  مانگنے  فنڈ  سے  دہندگان  عطیہ  بیرونی  ہے۔  ضرورت 

بلکہ  نہیں  ہی  کمیونٹیز  مقامی  صرف  تحفظ  کہ  ہے  یہ  دلیل  عقلی 
لہذا ،  ہے۔  ترجیح  اور  ترجیح  بھی  کی  یوں  کھالڑ اور  ہولڈرز  اسٹیک 

ہونا  قابل  کے  کرنے  برداشت  کچھ  سے  میں  قیمت  کی  تحفظ  انہیں 
جمالیاتی  اور  اخالقی  سے  تحفظ  کے  چیتے  برفانی  وہ  کیونکہ  چاہئے 

ہیں۔ کرتے  حاصل  اطمینان 

مستقبل  اور  ہیں  کرتے  برادری  بھی  انتظام  کا  پروجیکٹس  انفراسٹرکچر 
پروف  پر ، شکاری  طور  کے  مثال  ہوگی۔  ضرورت  کی  یسٹمنٹ  انو میں 

تاہم ،  ہوگی۔  نہیں  ضرورت  کی  بحالی  اور  مرمت  فوری  کو  کورالس 

ان  دیہاتی  اور  کمیٹیاں  انشورنس  یلیج  و میں ، متعلقہ  عرصے  یل  طو
اسٹاف  فیلڈ  جبکہ BWCDO اپنے  گے  رکھیں  برقرار  پر  طور  اپنے  کو 
عام  مقصد  گا۔BWCDO  کا  رکھے  نظر  پر  حالت  کی  ان  یعہ  ذر کے 

طور  خاص  اور  کو  عمل  مقامی  کے  تحفظ  کے  حیات  جنگلی  پر  طور 
جاتی  ادارہ  مستقل  اور  پا  دیر سے  عرصہ  یل  طو کو  چیتے  برفانی  پر 

ہے۔ بنانا  پائیدار  یعہ  ذر کے  کاروائی 
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مستقبل کے منصوبے

یوں کے حملے اور معاوضے کی اسکیموں کے لئے مالی اعانت کا فقدان ہیں۔ لہذا ، ان کی  BWCDO کے اہم چیلینج شکار
 BWCDO کاوشوں کے لئے قومی اور بین االقوامی ایجنسیوں سے بڑھ چڑھ کر تعاون حاصل کرنا تنظیم کا ایک اہم مقصد ہے۔
یشیوں کی انشورنس فراہم  بہ ہے کہ شکاری کا حفاظت بنائے جانے کا سلسلہ جاری رکھے اور مقامی کمیونٹیز کو مو کا منصو
یقہ کار استعمال کرتے ہوئے برفانی چیتے کی آبادی کی نگرانی کرے ، مقامی اسکول کے بچوں کو  کرے ، سخت سائنسی طر

تعلیم فراہم کرے ، اور ساالنہ برفانی چیتے کو مقامی معاشرے کے ساتھ منائے۔

شراکت دار

	  BWCDO :گلگت بلتستان وائلڈ الئف اینڈ پارکس ڈیپارٹمنٹ
اور  سروے  حیاتیاتی  مشترکہ  نے  اداروں  سرکاری  اور  عملہ  کا 
یا میں غیر قانونی شکار  نگرانی کی۔ جب دوسرے پروجیکٹ ایر
کی  نفاذ  مشترکہ  بھی  نے  اداروں  سرکاری  دیگر  تو  ہے  ہوتا 

کارروائییں کیں۔
اقرا فنڈ: تعلیم کے لئے معاونت۔ 	
یشیوں کی انشورنس کی تعمیر  	 نیبو: شکاری پروف کورالس اور مو

کیلئے معاونت۔
کیلئے  	 انشورنس  کی  یشیوں  مو سوسائٹی:  جیوگرافک  نیشنل 

معاونت۔

یشیوں کی انشورنس کیلئے معاونت۔ 	 پرائز کے لئے رولیکس ایوارڈ: مو انٹر
سفاری کلب انٹرنیشنل: تحقیق اور سروے کے لئے معاونت۔ 	
برفانی چیتے کی بچت: تحقیق اور انتظامیہ کے لئے معاونت۔ 	
یشیوں  	 مو  ، کورالس  پروف  شکاری  ورک:  نیٹ  کا  چیتے  برفانی 

پروجیکٹس(  لگانے )2  ٹیکے  کے  یشیوں  مو اور   ، انشورنس  کی 
کے لئے معاونت۔

یشیوں  	 مو  ، کورالس  پروف  شکاری  فنڈ:  وائٹلی  لئے  کے  فطرت 
تعمیر  کی  یکسینیشن  و لئے  کے  یشیوں  مو اور   ، انشورنس  کی 

کے لئے معاونت۔
یو ایس ایڈ )پچھال پارٹنر(: شکاری پروف کورلز کی تعمیر 	

ید وسائل ذرائع اور مز

ہے۔ دستیاب  الئن  آن  میں ، 2018. یہاں  بارے  BWCDO ، BWCDO کے 

ہے۔ دستیاب  الئن  آن  یڈیو[ یہاں  فلم ، 2017۔ ]و یزی  دستاو BWCDO ، BWCDO فائنل 

الئن  آن  یہاں  پورٹ۔  ر حتمی  میں  بارے  کے  لیپرڈ  سنو  پروجیکٹ  میں  یجن  ر بلتستان  بی( پاکستان ، 2016 کے  بلتستان )جی  BWCDO، گلگت 
ہے۔ دستیاب 

یہاں  پیشرفت۔  اہداف ، 2014 پر  کے  تنوع  یود  و جیو  اچی  پالن 2020-2010 اور  یٹجک  اسٹر ڈی  بی  سی  پورٹ۔  ر قومی  یں  پاکستان ، پانچو حکومت 
ہے. دستیاب  الئن  آن 

ہے۔ دستیاب  یہاں  الئن  آن  لیپرڈ ، 2016۔  لسٹ ، سنو  یڈ  IUCN ر

ہے۔ دستیاب  الئن  آن  یہاں  ادائیگی ، 2013۔  یشنسٹ  کنزرو ہے ، تو  ہوجاتا  شکار  کا  یشیوں  مو انشورنس: جب  جیوگرافک ، شکاری  نیشنل 

اینڈ  یسرچ  ر سبق ’، ماؤنٹین  سے  پاکستان  بحالی۔  کی  ترقی  پائیدار  کی  یوں  برادر پہاڑی  ساتھ  کے  تحفظ  کارنیور  دیگر ، ’بڑے  اور  روزن ، تتجانا 
دستیاب۔ الئن  آن  یلپمنٹ ، 2012۔  ڈو

ہے۔ دستیاب  یہاں  الئن  آن  الئے۔  تعلیم  گرلز ، 2013 میں  یلی  و چیتے ، باشا  قطب ، برفانی  تیسرا 

ہے۔ دستیاب  الئن  آن  یہاں  پروگرام ، 2019۔  پروٹیکشن  سسٹم  ایکو  اور  لیپرڈ  پاکستان ، سنو  پی  ڈی  این  یو 



اعترافات
اقوام  یہ  بشکر نقشہ  یہ BWCDO۔  بشکر یر  تصاو تمام  کیا۔  ادا  یہ  شکر کا  ان  پر  کرنے  مدد  میں  کرنے  ترمیم  میں  اسٹڈی  محمد )BWCDO( کیس  غالم  نے  اقدام  استوائی 

الئن  آن  دو  کے  متحدہ  کیا ، اقوام  یعہ  ذر کے  زاہد  آمنہ  یڈ  ر پروف  اور  فرامین  ترجمہ  فبہا  کا  یز  دستاو یکیپیڈیا۔اس  و اور  سیکشن  انفارمیشن  مقامی  جیو  کے  متحدہ 
.www.onlinevolunteering.org ہوگئے متحرک  یعہ  ذر کے  رضاکاروں 

ایڈیٹرز
ورنیگ ایس  ایل  ایڈیٹر: این  چیف 

مصنف
ٹورس      مارسال 

ڈیزائن
کوسروسکی  کمبرلی 

حوالہ کردہ  یز  تجو
یارک۔ یارک ، نیو  نیو  یز۔  سیر اسٹڈی  کیس  پہل  استوایی  یشن ، پاکستان۔  آرگنائز یلپمنٹ  ڈو اینڈ  یشن  کنزرو الئف  وائلڈ  پروگرام۔ 2019. بلتستان  ترقیاتی  کے  متحدہ  اقوام 

یڈٹ کر کا  یر  تصو
او © ڈی  سی  ڈبلیو  سی( / بی  ایل  کنزروسینسی )ایس  چیتے  برف 

Equator Initiative
Sustainable Development Cluster
United Nations Development Programme )UNDP(
304 East 45th Street, 15th Floor  
New York, NY 10017
www.equatorinitiative.org

کرسکیں  مقابلہ  کا  بحران  جو  جاسکے  کی  مدد  میں  تعمیر  کی  اقوام  ایسی  تاکہ  ہے  کرتی  داری  شراکت  ساتھ  کے  لوگوں  پر  سطح  ہر  کے  معاشرے  پی  ڈی  این  یو 

بااختیار  کو  زندگی  پر ، ہم  زمین  میں  عالقوں  اور  یبا 170 ممالک  تقر بنائے۔  بہتر  کو  زندگی  معیار  کے  ایک  ہر  اور  رکھیں  برقرار  کو  نشوونما  کی  قسم  اس  ، اور 

ہیں۔ کرتے  پیش  بصیرت  مقامی  اور  تناظر  عالمی  لئے  کے  مدد  میں  تعمیر  کی  قوموں  لچکدار  اور  بنانے 

کی  حل  ترقیاتی  پائیدار  لئے  کے  طبقوں  لچکدار  اور  لوگوں ، فطرت  کو  تنظیموں  نچلی  اور  بار  سوسائٹی ، کارو متحدہ ، حکومتیں ، سول  اقوام  اقدام  کا  استوا  خط 

ہے۔ کرتا  اکٹھا  لئے  کے  کرنے  قدمی  پیش  اور  شناخت 

اقدام 2019© استواءی  خط 

ہیں محفوظ  حقوق  جملہ 

Empowered lives. 
Resilient nations. 


