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آسٹریلین حکومت اور ایشیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے پانی کا ذر
عی مقاصد کے لیے موثر انتظام
آسٹریلین حکومت اور ایشیا فاؤنڈیشن نے وزارت کالئمیٹ چینج اور آئی یو سی
این کے تعاون سے انڈس بیسن میں پانی کے ذرعیاستعمال کو موئثر بنانے سے
متعلق آج ایک تقریب کا انعقاد کیا۔
تقریب میں پاکستان کے پالیسی سازوں ،سول سوسائٹی نمائندگان اور کسانوں کو
خطے میں پانی کے استعمال پر حکومت کی ماحولیاتی،سیاسی اور اقتصادی ع
وامل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔
خضر حیات خان ،سیکرٹری وزارت کالئمیٹ چینج نے پانی سے متعلقہ امور
پر پاکستان کی سنجیدگی کا اظہار کیا۔ گرین کالئیمٹ فنڈکے تعاون سے حکومت
گلیشئیرز کو خاتمے سے بچانے کے لیے کاوشوں میں مصروف ہے۔ اور اس م
نصوبہ کی بھر پور حمایتکرتی ہے۔
پاکستان میں آسٹریلیا کی ہائی کمشنر مارگریٹ ایڈمز نے اس بات پر روشنی ڈالی
کہ پانی کے انتظام میں تعاون آسٹریلیا اور پاکستان کےدو طرفہ تعلقات میں ایک
اہم اور بڑھتا ہوا طول و عرض ہے۔
آسٹریلیا نے  ۱۹۸۰کی دہائی سے پاکستان کے پانی کے وسائل اور ذرعی ترقی
کے مقاصد کی ہمائیت کی ہے۔ ہائی کمشنر ایڈمسن نےکہا کے پانی کے انتظام پ
ر آسٹریلین گورنمنٹ کا کام دونوں ممالک میں باہمی تعاون کو فروغ دینے میں م
ددگار ثابت ہوا ہے۔
مشترکہ سائنسی اور صنعتی ریسرچ آرگنائیزیشن کے سائنسدان ،نمائندگان ،وزار
ت پانی اور بجلی ،موسمیاتی تبدیلی ،پالننگ کمیشن،صوبائی حکومتوں کے مح
کمہ ذراعت و آبپاشی ،محققین ،اور تعلیمی اداروں نے تقریب میں شرکت کی۔ یہ
تقریب آسٹریلین حکومت کیپاکستان کے ساتھ واٹر پروگرام میں شراکت داری ک
ے تحت منعقد کی گئی۔ اس مکالمے کا انعقاد تکنیکی ماہرین اور نمائندگان نے
سولسوسائٹی کو مدعو کرنے اور پانی کے موئثر استعمال کی مہم کو فروغ دینے
کے لیے کیا گیا۔

صحافی حضرات اور ایڈیٹر صاحبان مزید معلومات کے لیے درج ذیل ٹیلی فون
نمبر یا ای میل پر رابطہ کریں:
آسٹریلین ہائ کمشن اسالم آبادmedia.islm@dfat.gov.au :
ایشیا فاؤنڈیشن اسالم آبادfarid.alam@asiafoundation.org :
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