
پاکستان
 پاکستان میں رہنے والے موسمیاتی تبدیلی،

رابطوں کے اثرات

خدیجہ ظہیر اور اینا کولم





1

موسمیاتی تبدیلی کا عام پاکستانی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے اثرات سے مستقبل 
میں کیا صورتحال پیدا ہوگی اور وہ اپنے ماحول کی اس تبدیلی سے کس طرح نبرد آزما 
ہوں گے؟ وہ اقدامات کیا ہوسکتے ہیں جو ان کو اس تبدیلی کا کامیابی سے مقابلہ کرنے میں 
مددگار ثابت ہوں اور اس ضمن میں ذرائع ابالغ عامہ، حکومت وقت، مختلف انجمنیں، )فالح 

اور تجارت( کس طرح اور کس طریقے سے معاونت کرسکتے ہیں۔

ʺایشیائی موسمʺ نامی تحقیق دنیا کا وہ سب سے بڑا تحقیقی کام ہے جو انسانوں کی روز مرہ کی زندگی میں موسمی 
تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لے رہا ہے۔ یہ جائزہ ایشیا کے سات ممالک، بنگلہ دیش، چین، ہندوستان، انڈونیشیا، نیپال، 
پاکستان اور ویت نام کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں 33500 لوگوں نے شرکت کی۔ اس جائزے میں پاکستان کے 4128 
گھرانے، 17 رائے عامہ متاثر کرنے والے افراد1 اور ماہرین شامل ہیں۔ ان کی رائے و تجربات اس رپورٹ کی 
بنیاد ہیں۔ مزید یہ کہ اس سلسلے میں ہم نے 16 متعلقہ گروپ سے باہمی مذاکرات اور 5 اجتماعی سروے2 کیے 
جو ملک گیر تھے۔ یہ ریسرچ سندھ کے ساحل سمندر پر واقع گنجان شہروں سے لے کر چھوٹی چھوٹی ماہی گیر 

بستیوں تک پر مشتمل ہے۔ ہر جگہ کا اپنا مخصوص ماحول، معاشرت اور طریقۂ زندگی تھا۔

بلوچستان کے سنگالخ، بے آب و گیاہ وادیوں، پنجاب کے سرسبز، زرخیز میدانوں سے لیکر خیبر پختون خواہ اور 
گلگت، بلتستان کی سربفلک پہاڑوں کے دامن میں آباد وادیوں پر مشتمل ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر جگہ کا اپنا 

جداگانہ مخصوص ماحول، طرِز معاشرت اور طریقۂ زندگی تھا، جس کا اثر جائزے پر ہوا۔

اس تحقیقاتی جائزے میں مقداری اور معیاری دونوں ذرائع کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ 
پاکستان میں بسنے والے مختلف لوگ اس موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا کس طرح سامنا کریں گے۔ ان لوگوں کی 
اقدار طرِز زندگی، کھانا پینا، معاشی تقاضے، گھریلو اور سماجی زندگی، آپس کے تعلقات، روزی روٹی کمانے 
کے ذرائع، ابالِغ عامہ کا ان پر اثر، موجودہ حاالت، مستقبل کے تفکرات ان سب کا ایک مجموعی تاثر اس جائزے 
میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خاص کہ ان لوگوں کی موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات سے آگاہی اور ان کے 
نبٹنے کے متعلق خیاالت اس ریسرچ کا دورانیہ ۔ مارچ 2012ء سے جنوری 2013ء تک تھا۔ قومی سطح پر یہ 
سروے جوالئی ۔اگست 2012میں کیا گیا۔ طریقۂ ریسرچ اور دوسری متعلقہ معلومات اپینڈکس میں دیکھی جاسکتی 

ہیں یا www.bbc.co.uk/climateasia پر۔

 موسمیاتی تبدیلی 
اور عوام الناس

 1 طریقہ ہائے ریسرچ کے بارے میں معلومات کے لیے اپینڈکس مالحظہ کریں۔

2 اس رپورٹ میں ریسرچ کے "معیاری طریقہ" کو "کمیونٹی کے تخمینے" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں کسی بھی کمیونٹی کا خیاالت کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف طریقوں کا 

استعمال کیا گیا، جس میں ایک کمیونٹی کے ساتھ ایک سے دو دن گزارے اور ایک مقامی شخص کا ہمراہی میں، معلومات حاصل کرنے کے لیے پیدل چل کر جائزہ لیا گیا۔
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عوام کے خیاالت کی اہمیت
لوگوں کو اپنی زندگی بہتر انداز سے گزارنے کے لیے ان کو اس پہلو سے آگاہ کرنا نہایت ضروری ہے اور اس 
عمل کے لیے ضروری ہے کہ ان سے رابطے کا ایک مؤثر طریقہ اپنایا جائے۔ کسی بھی فرد کے محسوسات، 
کسی بھی ضمن میں بالخصوص موسمیاتی تبدیلی یا اس عالقے میں ذرائع آب کی موجودگی حکومتی اندازوں سے 
مختلف ہوتی ہے۔ لٰہذا ایشیائی موسمیاتی تبدیلی کی ریسرچ کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ کسی بھی عالقے کے رہنے 
والے موسمیاتی تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں، اس تبدیلی کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑسکتا ہے اور وہ اس کے 
اثرات سے کس طرح نمٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھی ہے کہ لوگوں کے تاثرات 
بنانے یا خیاالت کو کوئی مثبت راہ دکھانے میں، ذرائع ابالغ عامہ، تعلیمی پس منظر، اقدار اور آپس کے اجتماعی 

تعلقات ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔

بی بی سی میڈیا ایکشن کے بارے میں
بی بی سی میڈیا ایکشن، بی بی سی کا بین االقوامی ترقیاتی ادارہ، ذرائع ابالغ و روابط کی مدد سے لوگوں کی 
طرِز زندگی بہتر بنانے میں معاونت کرتا ہے۔ نشریات کرنے والوں، حکومتی اور غیر حکومتی ذرائع اور عطیات 
دینے والوں کے تعاون سے ہم صحت، انسانی اقدار، انداِز حکومت جیسے موضوعات میں مثبت تبدیلی النے کے 
لیے لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔ اس وسیع تناظر میں ہم کو موقع ملتا ہے کہ ہم عالمی سطح پر عوام الناس سے 
تعلق قائم کرسکیں اور ان کو متعلقہ معلومات بہم پہنچاسکیں۔ ہم ایک آزاد ادارہ ہیں لیکن بی بی سی کی بنیادی اقدار 
میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم بی بی سی ورلڈ سروس نیز مقامی اور قومی سطح کے نشریاتی اداروں کے تعاون سے 

الکھوں لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں۔

کالئمیٹ ایشیا کیسے مدد کرسکتا ہے؟
ایشیائی ممالک کے لوگوں کی موسمیاتی تبدیلی کے ادراک و محسوسات کے بارے میں کالئمیٹ ایشیا جوکہ بی 
بی سی میڈیا ایکشن کا پروجیکٹ ہے ʺمعیاری اور مقداریʺ بنیادوں پر کی گئی، وقِت حاضر کی سب سے بڑی 
ریسرچ ہے۔ اس کی مالی معاونت ڈی ایف آئی ڈی یعنی برطانوی بین االقوامی ترقیاتی ادارے کی مرہوِن منت ہے۔ 
کالئمیٹ ایشیا میں سات ممالک شامل ہیں جوکہ بنگلہ دیش، چین، بھارت، انڈونیشیا، نیپال، پاکستان اور ویت نام ہیں۔ 
ان ممالک میں 33,500 سے زیادہ اشخاص کا انٹرویو کیا گیا۔ ان سے اخذ کردہ جامع نتائج سے واضح طور پر پتہ 
چلتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا لوگوں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور وہ ان سے کیسے نبرد آزما ہیں۔

لوگوں کو ان تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کرنے میں امداد دینے کے لیے پالننگ، رابطے کے طریقے اور اسی 
نوعیت کے دوسرے پروگرام کی بنیاد، یہ منفرد معلومات ہیں، یہ رپورٹ بھی انہی کا ایک حصہ ہے۔ مزید تفاصیل 
کالئمیٹ ایشیا کی ویب سائٹ www.bbc.co.uk/climateaction سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ان میں کالئمیٹ ایشیا 
کے طریقہ ہائے ریسرچ، موسمیاتی موضوعات کے رابطوں، ریسرچ میں مختلف ذرائع مثالً سروے، سوالنامے 
وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات فراہم کرنا ہے لٰہذا یہ سب ہر ایک کو آسانی سے 

مفت حاصل ہیں۔
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کہاني کیا ہے
پاکستانیوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا موجودہ ادراک

آدھے سے زیادہ پاکستانیوں یعنی 53% کا خیال ہے کہ گزشتہ 5 سال میں زندگی بدتر ہوگئی ہے۔ یہ احساس کالئمیٹ 
ایشیا میں شامل 6 میں سے 5 ممالک کے مقابلے میں سنگین ہے جن کا خیال اس کے برعکس ہے۔ تقریباً نصف 
پاکستانیوں )44%( کا ماننا ہے کہ موسم اور ماحولیاتی تبدیلی کا ان کی زندگی پر گہرا اثر پڑا ہے اور یہ شرح 
کالئمیٹ ایشیا کے کسی بھی دوسرے ملک کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ ان اثرات میں درجۂ حرارت اور موسم کی شدت 

میں اضافہ، غیر متوقع بارشیں، مچھروں اور دیگر حشرات االرض کی پیداوار میں افزودگی بھی شامل ہے۔

مثالً غیر وقت بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کے عالوہ پینے کے پانی اور آبپاشی کے ذرائع 
تک رسائی مشکل ہوجاتی ہے جبکہ مچھروں اور دیگر کیڑوں کے افزائش سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کے 
ساتھ انسانوں اور مویشیوں کی صحت کو بھی خطرہ الحق ہوتا ہے۔ ملک کے دیگر مسائل مثالً مہنگائی، بجلی کا 

بحران، لوگوں کا اپنی صحت کے بارے میں فکر نے ان باتوں کو اور سنگین بنادیا ہے۔

پاکستان میں مذہبیت کا بہت زور ہے اور لوگ موسموں کی تبدیلی کو رضائے اٰلہی سے منسوب کرتے ہیں۔ %60 
لوگوں کو تو موسمیاتی تبدیلی کا علم ہی نہیں ہے۔

کالئمیٹ ایشیا کے پروجیکٹ میں شامل تمام ممالک میں پاکستانیوں کا اپنی حکومت پر سب سے کم اعتماد ہے۔ یہ 
شرح 74% ہے۔ غذائی قلت، پانی کی کمی، بجلی کی فراہمی میں تعطل، لوگ ان تمام مسائل کا ذمہ دار حکومتی 
ناکامی بتاتے ہیں۔ لیکن دوسرے ایشیائی ممالک کے لوگوں کے مقابلہ میں پاکستانی ان مسائل کا سامنا کرنے میں 
زیادہ متحرک ہیں اور اس میں آمدنی کے اضافی ذرائع، پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانا، قابل تجدید توانائی کا 

استعمال اور زرعی زمینوں کی پیداوار میں اضافے کے نئی تکنیک کا استعمال جیسے اقدامات شامل ہیں۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو کمیونیٹیز امداد باہمی کی بنیاد پر کام کرتی ہیں اپنے مسائل کا بہتر انداز میں سامنا کرتی 
ہیں بہ نسبت ان کے، جہاں اس کا فقدان ہے۔ ہماری ریسرچ سے معلوم ہوا کہ سول سوسائٹی کی تنظیموں، این جیو 

کی امداد اور مالی ذرائع تک رسائی، لوگوں کی اس جدوجہد کی مزید ہمت افزائی کرسکتی ہے۔

جو لوگ اس قسم کی امداد اور متعلقہ معلومات سے محروم ہیں وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور 
کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے معذور ہیں۔ پانی اور غذا کی قلت کا سامنا کرنے میں خواتین مقابلًۃ زیادہ متحرک 

پائی گئیں لیکن فیصلہ سازی میں ان کی محدود شمولیت اس عمل میں بڑی رکاوٹ کا باعث ہے۔

بلوچستان کے رہنے والوں کا خیال تھا کہ  مختلف عالقوں میں رہنے والوں کے تاثرات بھی مختلف تھے۔ مثالً 
بارشوں، آبی ذخائر اور زرعی پیداوار میں کمی ہوئی ہے، جبکہ سندھ میں بسنے والوں کے خیال میں بارشوں 
اور موسموں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ بڑے شہروں میں رہنے والوں کو بالعموم بجلی اور ایندھن کی کمی کی 

فکر تھی، جبکہ دیہی عالقوں میں رہنے والوں بالخصوص خواتین کے لیے سب سے بڑی فکر غذائی قلت تھی۔



4

عوامی روابط پر ان کے اثرات
عوامی سطح پر قابل فہم انداز میں رابطے اس ضمن میں ایک قابل ذکر کردار ادا کرسکتے ہیں، یہ رابطے لوگوں 
کو اس مسئلے، اسباب اور اس کے مضمرات سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ بات اشد ضروری ہے 
کہ متاثرہ لوگوں کو عملی اقدامات کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں جو اس کے اثرات سے نمٹنے میں مدد 
کریں۔ اس سلسلے میں پانی کا ضیاع روکنا، زراعت کے لیے نئے طریقے استعمال کرنا جس سے فصل کی پیداوار 
میں اضافہ ہو یا آمدنی بڑھانے کی متبادل ذرائع کے بارے میں اطالعات فراہم کرکے عملی مدد کی جاسکتی ہے۔

ان روابط کے ذریعے کامیاب اجتماعی کوششوں کی مثالیں بھی عوام الناس تک پہنچائی جاسکتی ہیں، اس کے 
عالوہ مالی معاونت اور ذیلی پروجیکٹس جوکہ نجی اور حکومتی اداروں کی جانب سے کیے جارہے ہیں ان کو 

مزید ُپراثر بنایا جاسکتا ہے۔

عوام کی مانگ ہے کہ حکومت آبپاشی کے پروجیکٹ، زراعت، مال مویشی کی نگہداشت، پانی و توانائی کے 
وافر انتظامات، مختلف ہنرمندوں کی ٹریننگ تاکہ معاش کے دیگر ذرائع حاصل کیے جاسکیں اور ان کے بارے 
میں جملہ معلومات کی فراہمی کے سلسلے میں آگے آئے اور ان کی معاونت کرے۔ اس پہلو کو اجاگر کرنے اور 

ان مسائل کے حل کے لیے یہ روابط عوام اور حکومت کے درمیان ایک ُپل کا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ 

ابالِغ عامہ اور انفرادی طور پر ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ بھی ایک مؤثر کردار ادا کرسکتا ہے۔ فی 
زمانہ ٹی وی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ملک کے تقریباً سارے طول و عرض میں پھیال ہوا ہے ماسوائے ان چند دور 

اُفتادہ عالقوں کے جہاں اس کی پہنچ نہ ہوسکی۔

دیہی عالقوں کے لوگ بوجوہ مقامی معلومات پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں موبائل فون کا ذکر اہم 
ہے کیونکہ پاکستان میں اس کا استعمال بہت مقبول ہے۔ 

اس ریسرچ میں معاشرے کے تین گروپس کی شناخت کی گئی ہے جو اس تحقیق کے بہت اہم جزو ہیں۔1۔ خواتین۔2۔ 
زراعت پیشہ ۔3۔15 سے 24 سال عمر کے نوجوان۔ان میں سے ہر ایک کی ضروریات الگ ہیں اور اس بات کی 
اشد ضرورت ہے کہ ان کو اسی مناسبت سے دیکھا جائے۔ مثالً خواتین کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ ان 
بدلتے ہوئے حاالت میں کیا عملی اقدامات اٹھائیں کہ ان کی مدد ہو اور وہ اپنے گھر کی خوراک اور آبی ضروریات 
کو کس طرح پوری کریں۔ جبکہ ان کے ذرائع اور فیصلے کرنے میں شمولیت محدود ہے۔ اسی طرح زراعت پیشہ 
لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو عملی اقدامات سے آگہی ملے، جن کے ذریعہ وہ کم ہوتی ہوئی زرعی 
پیداوار کا مداوا کرسکیں اور ساتھ میں ان کو آمدنی کے دوسرے ذرائع کی معلومات بھی ہوسکیں۔ ان کو یہ بات 
بتانی بھی بہت ضروری ہے کہ وہ پانی بنا ضایع کیے استعمال کیسے کرسکتے ہیں، نیز استعمال شدہ پانی کو 

دوبارہ قابل استعمال کیسے بنایا جاسکتا ہے۔
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اس رپورٹ کی ترکیب استعمال
اس رپورٹ میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ عام آدمی ماحولیاتی تبدیلی، بدلے ہوئے ذرائع معاش سے کس طرح 
متاثر ہوتا ہے اور اس کی ان تبدیلیوں کا سامنا کرنے کی تیاری میں مدد دینے کے لیے کس قسم کے روابط کے 

طریقے اپنائے جائیں۔

پہلے جزو میں عوام کے اس احساس کو اُجاگر کیا گیا ہے کہ زندگی بتدریج ابتر ہوتی جارہی ہے جبکہ ذرائع آمدنی 
کم اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ دوسرے حصے میں اس بات کے اعداد و شمار ہیں کہ لوگوں کے نزدیک موسمیاتی 
تبدیلی جس میں درجۂ حرارت، بارشوں کا غیر معمولی طور پر گھٹنا بڑھنا شامل ہے۔ کیا وہ اس کو سمجھتے ہیں 
اور اس بارے میں ان کی معلومات کیا ہیں۔ اس بات کا احاطہ بھی کیا گیا ہے ان کی حکومت کی کارکردگی کے 

بارے میں کیا رائے ہے، نیز کیا حکومتی ادارے قابل بھروسہ ہیں۔

جزو نمبر 4/3 اس بات کا احاطہ کرتے ہیں کہ لوگ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اس 
کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں معاون ہیں یا رکاوٹ کا باعث ہیں۔ نیز یہ کہ اس بارے میں ان کی معلومات کتنی 

ہیں اور وہ کس حد تک اپنی کمیونٹی میں شامل ہیں۔

جزو 5 اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اس معاملے میں دلچسپی رکھنے والے متعلقہ حلقے اس سروے کی حاصل 
کردہ معلومات کی بنیاد پر لوگوں سے ان روابط کو بہتر بناسکتے ہیں جو انہیں موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرنے 

میں مدد کرسکے۔

جزو 6 میں کالئمیٹ ایشیا سے حاصل شدہ معلومات پر مبنی ایسے گروپ اور جزئیات کا تجزیہ کیا گیا ہے جو 
متعلقہ حلقوں کو لوگوں کی ضروریات سمجھنے میں مدد کرسکیں اور ساتھ ہی رابطوں کے ان ذرائع کے بارے 

میں آگاہی ہو جو مؤثر قدم اٹھانے میں معاونت کرسکیں۔

جزو 7 میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ بالعموم لوگ کس قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس 
کے لیے کیا طریقہ موزوں ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں موجودہ مختلف ابالغ کی عوام میں 

کیا ترجیحات ہیں۔

جزو نمبر8 میں تین متاثرہ گروپس یعنی خواتین۔ زراعت پیشہ افراد اور نوجوانوں سے رابطہ کرنے میں دلچسپی 
رکھنے والوں کے لیے مزید معلومات ہیں۔ اس کے عالوہ ان گروپس سے رابطے میں سیکشن 6 اور کالئمیٹ ایشیا 

کے دوسرے اعادہ سے مدد مل سکتی ہے۔

رپورٹ کے اختتامیہ میں اس بات پر توجہ دالئی گئی ہے کہ کالئمیٹ ایشیا کے اس پروجیکٹ کے ذریعہ حاصل 
رابطے  میں  انداز  بہتر  کس  لوگوں سے  متاثرہ  میں  روشنی  کی  تجزیات  کردہ  اخذ  ان سے  اور  معلومات  کردہ 

کیے جائیں۔
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شمولیات
۱۔ پاکستانی پس منظر۔ ابتر زندگی

پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے۔
بالعموم زندگی ابتر ہے۔ 

مہنگائی، توانائی اور پانی کی کمی بڑے پریشان کن عناصر ہیں۔
لوگوں کی اقدار: مذہبی عقائد کی پابندی اور سماج میں عزت۔

۲۔ موسموں کی تبدیلی اور موجودہ ذرائع

اس بارے میں لوگوں کے محسوسات: بڑھتی ہوئی گرمی، بارشوں کی کمی۔
ذرائع کی کمی: جس میں خوراک، بجلی و پانی شامل ہیں۔

شہری و دیہی عالقوں میں التعلقی۔
ماحولیاتی تبدیلی۔

حکومت پر بے اعتباری۔
موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بہت زیادہ العلمی ۔

۳۔ اشتراک اور رد عمل: حالیہ اور مستقبل میں

پاکستان: اس وقت سب سے زیادہ متاثر۔
صحت عامہ: تشویش ناک۔

معاشی حالت مخدوش۔
توانائی: بجلی اور ایندھن کی کمی۔

خوراک: فصلوں پر اثرات اور قوت خرید میں کمی۔
پانی: بارشوں کے موسم میں تبدیلی، پانی کے لیے ذرائع کی ضرورت۔
موسم کی شدت میں تبدیلی، لوگوں کا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا۔

خواتین کا کردار۔

۴۔ عملی اقدامات اٹھانے میں مدد اور رکاوٹیں

حکومتی اقدامات اور متعلقہ ذرائع کی کمی۔
ناکامی کا خوف اور خطرہ نہ لینے کی ہمت۔

معلومات کا کردار،کمیونٹی کی اہمیت۔

09
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5۔ رابطے: موجودہ دور کے اور مستقبل کے لیے

سود مند اقدامات کے لیے رابطے۔

۶۔ اثرات اور اقدامات کی روشنی میں پاکستانیوں کا جائزہ

خصوصیات آبادی کی بنیاد پر تقسیم
"گزارہ کرنے والے" 24%: کوئی بھی قدم اٹھانا مشکل۔

"کشمکش میں مبتال" 10%: مقابلہ کے خواہشمند لیکن مشکالت سے دوچار۔
"مطابقت کرنے والے" 27%: عملی جدوجہد میں شامل اور مزید کے خواہشمند۔

"جدوجہد کے خواہشمند" 14%: آنے والے کل کے بارے میں متفکر۔
"غیر متاثرہ" 26%: جن کا خیال ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔

۷۔ ذرائع ابالغ کا منظر نامہ: موجودہ اور مستقبل کا

ذرائع اصالحات۔
مخصوص معلومات کی ضرورت۔

اور پاکستان میں ان کا استعمال۔

۸۔ گروہی ترجیحات:

خواتین۔
زراعت پیشہ۔

15-24سال کی عمر والے پاکستانی۔

9۔ آئندہ کا الئحہ عمل:

اخذ کردہ نتائج کی بنیاد پر عمل میں اشتراک۔
اور ان کی روشنی میں قدم اٹھانا۔

اپنڈکس: اپینڈکس کا طریقۂ ریسرچ

مقداری۔
معیاری۔

اعترافات )شکریہ کے ساتھ( 

۴۸

5۲

۶۶

۷۳

۸۳

۸۴

۸۸
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پاکستانیوں کی زندگی
اس سیکشن میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ پاکستانی بالعموم کیسے زندگی بسر کرتے 
ہیں، خاص کر یہ کہ ان کا عقیدہ اور اقدار کیا ہیں نیز یہ کہ موجودہ ترقی کا کیا انداز ہے۔

یو این ڈی پی کے شایع شدہ 2013 کی عالمی انسانی ترقی کے انڈیکس رپورٹ کے مطابق 186 ممالک کی فہرست 
میں پاکستان کا نمبر146ہ0ے3۔ پاکستان کا HDI جنوبی ایشیائی ممالک کے اوسط سے کم ہے4۔ 

خوشحال )%42( اور دولتمند 45(( طبقات کے مقابلے میں  غریب )%53(  اور بہت غریب  %65 طبقات سے تعلق 
رکھنے والوں کی ذندگیوں میں کوئ بہتری نہیں آئی ہے۔

پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے
کالئمیٹ ایشیا کے حاصل کردہ شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً نصف )43%( آبادی انتہائی غربت کے درجہ 
میں آتی ہے۔ شہری و دیہی عالقوں اور پیشہ ور گروپس کے بین موازنے سے یہ اقتصادی فرق سب سے واضح 
ہوجاتا ہے۔دیہی عالقوں کے رہنے والے، غیر ہنر مند، کسان اور ماہی گیروں کی قوت خرید شہری عالقوں میں 

رہنے والوں کے مقابلہ میں کم ہے۔

 English [online], available on - United Nations Development Programme (2013) 2013 Human Development Report Summary ٣

[http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_EN_Summary.pdf [ accessed 30 May 2013
 [Pakistan Country Profile: Human Development Indicators [accessed 7 August 2013 4 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/PAK.html

کالئمیٹ ایشیا نے لوگوں کی اپنی قوت خرید کے بارے میں تاثرات پر مبنی اقتصادی درجہ بندی کی ہے۔

آبادی والے  آبادی سے زیادہ عالقوں کو بڑے شہر اور اس سے کم  ایشیا نے دس الکھ کی  کالئمیٹ 
عالقوں کو چھوٹے شہر سے منسوب کیا ہے۔
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آبادی کی خصوصیات کی بنیاد پر اقتصادی درجہ بندی

غیر ہنر مند کارکنچھوٹے سرمایاکارکسان/ماہی گیرعورتمردتمام

412820132025442158553بنیاد

% % % % % % % 

434245544960بہت غریب

242325242018غریب

242622152217خوشحال

665532دولت مند

333263معلوم نہیں

 بڑے شہر- تمام
دس الکھ سے زیادہ

 چھوٹے شھر -
 دیہی عالقے دیہی صنعتی عالقے دس الکھ سے کم

4128899433652731بنیاد

%  %  %  %  %  %  

4331354848بہت غریب

2425283523غریب

243530820خوشحال

66466دولت مند

33333معلوم نہیں

آپ   کے گھرانے کی کل ماہانہ آمدنی کس زمرے میں آتی ہے

زندگی میں بدتری
پاکستانیوں کی اکثریت )54%( محسوس کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی بہتری آنے کی بجائے پہلے کے 
مقابلہ میں ابتری آئی ہیں اور یہ تاثر دوسرے ممالک کے سروے شدہ لوگوں کے خیال سے مختلف ہے۔ مثالً: بنگلہ 
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ʺہمارے ملک کے حاالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جارہے 
ہیں، گزرتے وقت کے ساتھ معاشی حالت بگڑ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ 
وہ دن دور نہیں جب بے روزگاری عروج پر ہوگی اور غربت کے سبب لوگوں 

کا زندہ رہنا مشکل ہوجائے گاʺ۔

بدحال زندگی، لوگوں کا نظریہ

دیش کے 66% اور نیپال کے 70% لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں ان کا معیار زندگی بہتر ہوا ہے۔ پاکستان میں 
یہ تاثر شہری اور دیہی دونوں عالقوں کے معاشی طور پر کمزور اور پسماندہ طبقوں میں بہت زیادہ ہے۔ دوراِن گفتگو نہ 

صرف یہ کہ لوگ ناراض پائے گئے بلکہ ایک طرح سے نا امیدی اور الچارگی کا شکار بھی تھے۔
جیسا کہ مظفر گڑھ کے ایک شخص )بعمر 45 سال+( نے کہا

کیا آجکل آپ کی زندگی 5 سال سے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے، نہ بہتر نہ خراب ہے، یا خراب ہے

تمام
بنياد: ۴۱۲۸

دولت مند
بنياد: ۲۳۰

خوشحال
بنياد: ۹۸۴

غريب
بنياد: ۹۹۰

بہت غريب
بنياد: ۱۷۷۹

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰ ٪

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

معلوم نہيں

کچه بدتر

بہت بدتر

کچه بہتر

يکسان

بہت بہتر 

۵

۱۶

۲۴

۲۵

۲۸

۲۱۲۲۱

۱۹

۲۶

۱۷

۱۳

۲۴

۸

۲۴

۲۶

۲۱

۱۹

۴

۱۶

۲۶

۲۷

۲۵

۳

۱۰

۲۳

۲۹

۳۴
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مہنگائی، توانائی اور پانی کی کمی: بڑی مشکالت

سروے میں شامل زیادہ تر شرکاء کا خیال تھا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور توانائی کی کمی کا معیاِر زندگی میں 
اہم کردار ہے۔ مرد و زن دونوں کا خیال ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے روز مرہ زندگی گزارنا محال 

ہوگیا ہے۔ کراچی کے ایک شخص )بعمر 34-24سال( کا کہنا ہے کہ

سروے کے طریقہ کار میں، سروے کنندگان کو ایک فہرست دی گئی جس میں مختلف اسباب پریشانی درج تھے 
اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس فہرست میں سے پریشانی و مصائب کے بنیادی اسباب کا تعین کریں۔ 

پاکستان میں لوگوں نے جن بنیادی شکایت کی نشاندہی کی ان میں ناکافی خوراک، صاف پینے کے پانی کی کمی 
اور بجلی کی کمیابی سرفہرست تھیں۔ مرد حضرات کے نزدیک بجلی کی کمیابی بصورت لوڈ شیڈنگ جبکہ خواتین 
کے نزدیک خوراک کی کمی سب سے بڑے مصائب تھے۔ صاف پینے کے پانی کی کمی کا شکوہ دیہی اور شہری 
دونوں عالقوں کے لوگوں کو یکساں تھا۔ جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں شہری عالقوں )آبادی دس 
الکھ سے زیادہ( کے رہنے والے دیہی اور چھوٹے شہروں )آبادی دس الکھ سے کم( کے مقابلے میں زیادہ فکر مند 

پائے گئے۔ جبکہ غذائی قلت کا احساس شہری آبادی کے مقابلے میں دیہی آبادی میں زیادہ شدید تھا۔ 

ʺپہلے تو ہم اپنی آمدنی اور اخراجات کافرق اپنی بچت سے پورا 
کرلیا کرتے ہیں لیکن اب ایسا کرنا بھی مشکل ہوتا جارہا ہے۔ 
خاص کر ایسے گھرانوں میں جہاں کمانے واال فرد واحد ہے۔ 
اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے جینا دوبھر کردیا ہے 

جیسا پہلے کبھی نہ ہوا تھاʺ۔

جبکہ بدین کی رہائشی خاتون )بعمر 24-16(:

ʺفی زمانہ اگر آپ 50,000/-ماہانہ بھی کماتے ہیں تو بھی مہینے 
کے وسط تک پہنچتے پہنچتے حاالت دگرگوں ہوجاتے کیونکہ 
اشیاء کی قیمت دوگنی بلکہ تگنی ہوچکی ہیں جبکہ آپ کی آمدنی 

وہی ہےʺ۔
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مرکزی مصائب

لوگوں کی اقدار: مذہبی عقائد اور سماجی عزت
سروے سے پتہ چال ہے کہ 61% لوگوں کے نزدیک مذہبی و اخالقی عقائد نیز سماج میں عزت دونوں بہت اہم ہیں۔ 
معاشی غیر یقینی اور دو وقت کی روٹی کے حصول میں مشکالت جیسے معامالت کے باوجود، زیادہ سے زیادہ 

آمدنی حاصل کرنا صرف 44% لوگوں کی ترجیحات تھے۔

تمام
 بڑے شہر- 

 چھوٹے شھر - دس الکھ سے زیادہ
دیہی عالقےدس الکھ سے کم

41288994332796بنیاد

% % % % % 

29363227گھر میں بجلی کی ناکافی دستیابی

27232328خوراک کا ناکافی ہونا

14171513پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا ناکافی ہونا

1181311صحت مند نا رہنا 

7688رہنے کے لیے مناسب مکان نہ ہونا

7758ضروری اخراجات پورے کرنے کے لیے رقم نہ ہونا

بچوں کو اسکول میں داخل نہ کرواسکنا ۔ بچوں کے مستقبل کے پیسے نا جمع 
3223کرسکنا

2122معلوم نہیں
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سروے میں شریک گروپس مذہب کے بعد سب سے زیادہ فکر مند تعلیمی معامالت میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 
تعلیم ان کے مسائل حل کرنے میں بڑی حد تک مدد کرسکتی ہے، خاص کر ان کی آنے والی نسلوں کی فالح و 

بہبود کے تناظر میں بدین کی ایک خاتون)بعمر 24-16( کا خیال ہے۔

جبکہ روایتی اقدار اور دیرینہ طرِز زندگی کی اہمیت مردوں )33%( کے مقابلے میں )33%( عورتوں کے نزدیک 
)47%( زیادہ تھی اور یہ بات شہری اور دیہی دونوں عالقوں میں پائی گئی۔

ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے صحت کو ضروری عنصر مانا گیا۔ شرکاء کا خیال تھا کہ بچوں کے بہتر 
مستقبل اور ایک کار آمد زندگی گزارنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا الزمی شرط ہے۔

ʺتعلیم اشد ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ ممکن نہیں۔ اگر ہم 
تعلیم یافتہ ہیں تو ہر مشکل کا سامنا کرسکتے ہیںʺ

ʺہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے لیے اسالم سب سے اہم ہے، 
باقی باتیں اس کے بعد آتی ہیںʺ۔

مانسہرہ کے ایک شخص )بعمر 45-55( کا ماننا تھا
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پاکستانیوں نے بوجہ موسمیاتی تبدیلی، غذا کی فراہمی، پانی و توانائی کی فراہمی پر اثرات 
کو محسوس کیا ہے۔ اس باب میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ درجۂ حرارت میں اضافہ، 
موسموں میں انتہائی شدت تک پہنچنااور متعلقہ ذرائع کے بارے میں عام لوگوں کے کیا 
احساس ہیں۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا جو اثر لوگوں کی زندگی 
پر پڑتا ہے اس میں جغرافیائی، خصوصیات آبادی اور دوسرے عوامل کا کتنا دخل ہے، نیز 

یہ کہ اس میں حکومت کا کیا کردار ہے اور لوگوں کو اس کی کتنی آگاہی ہے۔ 

بڑھتی ہوئی گرمی، بارشوں، موسموں کے اوقات میں تبدیلی اور شور زدہ پانی کی افزودگی، موسمیاتی تبدیلی کے 
اثرات تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسموں کی شدت میں اضافہ معمول بن گیا ہے۔ 2008، 2010 
اور 2012ء میں اونچے درجے کے سیالبات نے دریائے سندھ کے ڈیلٹا کو بری طرح متاثر کیا۔ اس رپورٹ کی 

تیاری کے وقت بھی پاکستان سیالبوں کی زد میں ہے۔

موسمیاتی تبدیلی اور ذرائع

حاالنکہ ہر شخص کو موسمیاتی تبدیلی کا علم نہیں تھا لیکن ان تبدیلیوں سے سب متاثر تھے۔ ان اثرات 
کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے کالئمیٹ ایشیا نے سب سے پہلے درجۂ حرارت، بارشوں 
کے معمول اور موسم کی شدت میں گزشتہ دس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں لوگوں 
کے تاثرات معلوم کرنے کے لیے سواالت کیے، بعد ازیں بنیادی ضروریات زندگی جیسے کہ خوراک، 
پانی و توانائی کے حصول اور ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں سواالت کیے گئے۔ آخر میں ʺموسمیاتی 
تبدیلیʺ سے متعلق سواالت کا ایک سلسلہ پوچھا گیا۔ اس سیکشن میں موجودہ موسمیاتی اور ترقیاتی 

ریکارڈ کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔
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موسم کی تبدیلی: زیادہ گرمی، کم بارش
موسمی تبدیلیاں اور صوبائی سطح پر ان کا ادراک

گزشتہ 10 سالوں کے دوران اس کارڈ کے مطابق درج ذیل چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، کوئ فرق نہئں پڑا یا کمی ہوئ ہے

کم بارش
زياده بارش

A
B

زياده سردی
زياده گرمی

C
D

A
B

بنياد: ۶۰۱

٧۴
١٣

خيبر پختونخواه

C
D

۶
٧٢

A
B

بنياد: ۲۲۵۰

۵۵
٢٣

پنجاب

C
B

٧
٧١

A
B

بنياد: ۵۶

۴١
۴۶

گلگت بلتستان

C
D

۴
٣٩

A
B

بنياد: ۱۰۳۶

٢٩
۵٢

سنده

C
D

٧
٧۵

A
B

بنياد: ۱۸۵

۶۶
٩

بلوچستان

C
D

٣
٧٨

A
B

بنياد: ۴۱۲۸

۵١
٢٨

تمام

C
D

٧

٧٢
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گرمی میں اضافہ اور بارشوں میں معمول سے کمی کو سارے پاکستان میں محسوس کیا گیا۔ 43% نے موسموں کی 
غیر معمولی شدت کو بھی نوٹ کیا لیکن اور عالقوں کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں 58% سے زیادہ لوگوں کا 

خیال تھا کہ موسموں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔

اور ان کی وجہ سے زرعی پیداوار، لوگوں کی آمدنی میں کمی اور غذا کی قلت ہوگئی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ 
فصلوں کو بارش کی کمی یا زیادتی دونوں نے نقصان پہنچایا۔ جیسا کہ بدین کی ایک خاتون نے کہا:

یہ موسمیاتی تغیر ہر جگہ منفی انداز سے نہیں محسوس کیا گیا۔ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے رہنے والوں 
نے اس کو خوش آئند قرار دیا۔ کیونکہ وہاں پر سرد موسم کا دورانیہ کم ہوگیا جس کی وجہ سے ان کی زراعت 
کے لیے دورانیہ بڑھ گیا۔ یہاں تک کہ بعض نے تو دو تین فصلیں اُگالیں جس سے نہ صرف مقامی طور پر غذا 

کی فراہمی بڑھ گئی بلکہ معاشی استحکام بھی آیا۔

ʺیہ زمین ہماری روزی روٹی ہیں۔ ہم ان سے اپنی خوراک کے عالوہ 
آمدنی بھی حاصل کرتے ہیں۔ غرضیکہ ہماری زندگی کا دار و مدار 

اس زمین پر ہےʺ۔

ʺبارشوں میں کمی ہوگئی ہے، یہ زمین بنجر ہے اور اگر مناسب مقدار 
میں بارشیں نہ ہو تو فصلیں تباہ ہوجاتی ہیں۔ ہاں پہلے البتہ ایسا نہیں 

ہوتا تھا بلکہ نو سے دس دن لگاتار بارش ہوتی تھیʺ۔

موجودہ ذرائع میں تبدیلی: خوراک، پانی و بجلی
پچھلے دس سالوں میں بجلی کی فراہمی میں بتدریج کمی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ایسے مسئلے 
تھے جو پورے ملک میں محسوس کیے گئے۔ دیہی عالقوں و چھوٹے شہروں کے مقابلے میں بڑے شہروں میں 
پانی، بجلی و توانائی کی فراہمی میں کمی زیادہ محسوس کی گئی۔ لوگوں کے مختلف گروپس کے درمیان بات چیت 

سے اندازہ ہوا کہ سب میں ایک طرح کی بے چارگی اور مایوسی کا عالم ہے۔ 
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ʺنہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، اب ہمارے لیے یہاں بچا ہی 
کیا ہے، کچھ بھی نہیںʺ۔

جیسا کہ ایک خاتون )بعمر 44-35سال( نے الہور میں کہا:

ذرائع کی کمی کا احساس: صوبائی بنیاد پر

گزشتہ 10 سالوں کے دوران اس کارڈ کے مطابق درج ذیل چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، کوئ فرق نہئں پڑا یا کمی ہوئ ہے

قلت آب کی کمی، تمام عالقوں کی بہ نسبت بلوچستان میں سب سے زیادہ )80%( محسوس کی گئی، اس صوبے 
میں یہی اندازہ زرعی پیداوار کے حوالہ سے بھی ریکارڈ کیا گیا )59%(۔

پانی کی دستيابی ميں کمی 
پانی کی دستيابی ميں اضافہ

A
B

بجلی کی دستيابی ميں کمی
بجلی کی دستيابی ميں اضافہ

C
D

فصلوں کی پيداوار ميں کمی
فصلوں کی پيداوار ميں اضافہ

E
F

A
B

بنياد: ۶۰۱

۵۳
۲۳

خيبر پختونخواه

C
D

۸۸
۴

E
F

۳۱
۱۷

پنجاب

گلگت بلتستان

سنده

بلوچستان

تمام

A
B

بنياد: ۵۶

۳۰
۵۲

C
D

۶۶
۱۸

E
F

۵۴
۹

A
B

بنياد: ۲۲۵۰

۴۱
۳۴

C
D

۸۱
۱۰

E
F

۲۳
۲۷

A
B

بنياد: ۱۰۳۶

۵۲
۲۸

C
D

۸۳
۹

E
F

۳۰
۲۹

A
B

بنياد: ۱۸۵

٨٠
١٠

C
D

٨٢
۵

E
F

۵٩
١٠

A
B

بنياد: ۴۱۲۸

۴۷
۳۰

C
D

۸۲
۹

E
F

۲۸
۲۴
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ماحولیاتی تبدیلی

لوگوں کا بالعموم خیال ہے بارشوں میں کمی ہوئی ہے اور کیڑے مکوڑوں میں اضافہ ہوا ہے۔

کہ  تھا  خیال  کا  کنندہ  سروے  کے  عالقے  شہری  گئیں۔  کی  نوٹ  میں  انداز  مختلف  میں  عالقوں  مختلف  تبدیلیاں   یہ 
ʺدرخت اُگاؤʺ کے تحت درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جبکہ دیہی عالقوں )خیبر پختون خواہ اور بلوچستان( کے 
لوگوں کا ماننا ہے کہ جنگالت میں کمی ہوئی ہے۔ بعض کا خیال تھا کہ اس کا سبب ایندھن کی کمیابی ہے، بالخصوص 
ان عالقوں میں جہاں گیس اور بجلی نہیں ہے۔ خیبر پختونخواہ کے دیہی عالقوں کے رہنے والوں کے بموجب درختوں 

کی کٹائی گرمی میں زیادتی کا سبب ہے۔

تقریباً آدھے افراد نے حشرات االرض کے افزائش میں اضافہ کو نوٹ کیا یعنی بلوچستان )86%(، سندھ )59%(، اور 
خیبر پختونخواہ )52%( لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے سبب مختلف بیماریاں جیسے کہ ڈینگی، ملیریا، پیٹ اور جلد کی 

متعدد بیماریوں میں اضافہ بھی ہوا۔

کیڑے، مکوڑوں کی افزائش

درختوں کی تعداد کيڑے مکوڑوں کی افزائش

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠٪

۶٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

معلوم نہيں

کچه کمی

بہت کمی

کوی تبديلی نہيں

بہت اضافہ

کچه اضافہ

بنياد: ۴۱۲۸

۲۲

۹

۶

۱۰

۲۴

۲۹
۱۳

۴

۲۶

۲۷

۱۹

۱۱

گزشتہ 10 سالوں کے دوران اس کارڈ کے مطابق درج ذیل چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، کوئ فرق نہئں پڑا یا کمی ہوئ ہے
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شہری، دیہی عالقوں کے رہنے والوں میں التعلقی
حاالنکہ شہری اور دیہی آبادیوں میں موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی اور مختلف ذرائع زندگی پر ان کے اثرات کا 
احساس ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ دونوں اقسام کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بالکل علیحدہ نظریہ رکھتے 

ہیں۔ مثالً مانسہرہ کی ایک خاتون )بعمر 34-25 سال( کا خیال ہے: 

شہری عالقوں کے لوگوں کا عام خیال ہے کہ ان تبدیلیوں کے سماجی اور معاشی اثرات ان پر منفرد نوعیت کے 
ہیں، جبکہ دیہی کمیونیٹیز مقابلًۃ کم متاثر ہوتی ہیں کیونکہ ان کی زندگی زیادہ ُپرامن اور کم ہنگام خیز ہے۔ جیسا 

کہ الہور کی ایک رہائشی خاتون )بعمر 44-35( نے کہا

ʺان تبدیلیوں کا اثر شہر میں رہنے والوں کے مقابلے میں ہم دیہاتی لوگوں 
پر زیادہ ہےʺ

معاشرتی  و  سماجی  کو  ان  ہے۔  اچھی  بہت  زندگی  دیہی  سے  طرح  ʺایک 
الجھنوں کا سامنا نہیں، باہمی یگانگت بھی ہے اور نہ کسی قسم کی آلودگی کا 

سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ شور و غل اور دھواں وغیرہʺ۔

موسمیاتی تبدیلی اور حکومتی پالیسیز
2012ء میں حکومت پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک قومی پالیسی کا اعالن کیا۔ وفاقی وزارت 
موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کو خیبر پختونخواہ، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی حکومتوں کے اشتراک سے 

اس پالیسی پر عمل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔

اس پالیسی کے تحت موسمیاتی تبدیلی اور اس سے پیدا شدہ مصائب کا سامنا کرنے کے پروگرام کی تشکیل کی گئی 
لیکن ماہرین اور رائے عامہ بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے کوئی اداراتی محکمہ 

نہیں اور ناکافی مالی ذرائع اور تجربہ کار عملہ کی کمی بھی اس عمل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔



20

02

ʺ جیسا کہ ہم کو پتہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر فنڈز کی کمی نہیں 
لیکن پاکستان میں کسی بھی پروجیکٹ پر عمل درآمد کا بڑا مسئلہ ہوتا ہےʺ۔

جیسا کہ حکومت سندھ کے ایک افسر نے کہا 

ایک آبپاشی کے ماہر کے مطابق:

طویل المدت پالننگ کی کمی اور قومی پروگرام کو نہ اپنانے سے یہ صورتحال مزید بگڑ جاتی ہے۔ جبکہ بعض 
ماہرین اور رائے عامہ سے تعلق رکھنے واے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں زیادہ تر حکومتی پروگرام 
شخصیات کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ پروگرام اس فرد کے مطمع نظر کے مطابق ہوتا ہے جو اس وقت صاحب 
اقتدار ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اداروں کا تحفظ حاصل ہو۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ فرد کے اس جگہ سے ہٹنے 

پر ہر چیز واپس ہوجاتی ہے۔ 

حکومت پر اعتماد کی کمی
پاکستانی اپنی حکومت کے بارے میں کافی شک و شبہات رکھتے ہیں۔ 74% کا خیال ہے کہ ان کے اور حکومت 

کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے اور عوام کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔

جب ان سے پوچھا گیا کہ اس موسمیاتی تبدیلی کے ماحولیاتی اور دیگر ذرائع پر اثرات سے نمٹنے کے لیے کیا 
وہ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں تو 70% سے زیادہ نے غیر مطمئن ہونے کا عندیہ دیا۔ یہ نظریہ تقریباً پورے 
ملک میں پایا گیا جبکہ آدھے سے زیادہ لوگوں نے مکمل طور پر اپنی بے اعتمادی کا اظہار کیا، بے اعتمادی کا 
یہ اظہار صوبائی و مقامی حکومتی سطح پر برقرار تھا۔ جیسا کہ بدین کے اجتماعی اندازے میں شامل ایک خاتون 

کا کہنا تھا:

ʺہم پاکستانی پالننگ کے ماہر ہیں مگر ان پالن کو عملی شکل دینے میں ہم 
بہت ناکارہ ہیںʺ۔

ʺیہاں لوگ صرف الیکشن کے وقت آتے ہیں جب ان کو ووٹ چاہئیں۔ اس کے 
بعد ہم کو بھال دیا جاتا ہے اگلے الیکشن تک۔ کوئی بھی نہیں ہے جس سے 

کسی قسم کی مدد کی توقع کی جائےʺ۔
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وفاقی 
حکومت 

صوبائی 
حکومت    

لوکل گورنمنٹ 

اين جی اوز

کاروبار اور صنعت  

پڑوس

٧ ١٧ ٢۵ ٢٩

٢٠ ٣٠ ٢٢١٩ ٩

٩ ١٧ ٢١

۴ ٢۴١٣ ۴۵

٣۵

١۴

١٨

٢٢

۶ ٩ ٢١ ۵١ ١٣

۴ ١٣ ٢٣ ۴٧ ١٣

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

٪

۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰

%

بہت پر اعتماد کچه پر اعتماد بہت پر اعتماد نہیں بلکل  پر اعتماد  نہيں معلوم نہيں

بنياد: ۴۱۲۸

پانی، خوراک، توانائ کی سپالئ اور موسمی حاالت کے حوالے سے درج ذیل اداروں پر آپ کو کتنا اعتماد ہے

موسمیاتی تبدیلی سے بے خبری
ہر چند کہ لوگوں کو موسم میں تغیر کا پتہ تھا مگر کم ہی لوگوں کا ʺموسمیاتی تبدیلیʺ کا ایک موضوع کی حیثیت 
سے علم تھا، فقط ایک چوتھائی لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کا دراصل مطلب کیا ہے۔ اکثریت اس سے العلم تھی، 
نصف نے تو کبھی ʺموسمیاتی تبدیلیʺ کا نام ہی نہ سنا تھا، جبکہ 15% اس سے فقط واقف تھے مگر ان کو یہ پتہ 
نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ بڑے شہری عالقوں کے 32% رہنے والے اس سے واقف تھے جبکہ چھوٹے شہروں 

اور دیہی عالقوں میں یہ شرح بالترتیب 23%۔ 22% تھی۔

گروپ مذاکروں اور اجتماعی مالقاتوں کا مجموعی تاثر یہ تھا کہ حکومتی امداد کی کمی ہے۔

حکومت پر اعتماد کا فقدان
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کیا آپ نے لفظ موسمیات کی تبدیلی یا کالئمیٹ چینج اس سے پہلے کہیں پڑھا، دیکھا یا سنا ہے 

جن لوگوں کو موسمیاتی تبدیلی کا پتہ تھا ان کی اکثریت یعنی 64% کا خیال تھا کہ اس کی وجہ خدا کی مرضی ہے۔ 
جبکہ 40% کا خیال تھا کہ آبادی میں اضافہ اور 33% کا ماننا تھا کہ درختوں کی بے دریغ کٹائی بھی اس تبدیلی 
کے اسباب میں شامل ہیں۔ تقریباً ایک تہائی نے اس اندیشہ کا اظہار کیاکہ انسانی عمل کی وجہ سے بڑھنے والی 

گرین ہاؤس گیس کی مقدار بھی اس کی وجوہات میں سے ہیں۔

اکثریت کو اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ موسموں میں تغیرات ماحولیات اور ذرائع میں کمی کے جو اثرات مرتب 
ہورہے ہیں کیا اس سلسلے میں کوئی جائزات لیے جارہے ہیں۔ 78% نے اس سلسلے میں کسی بھی پیش رفت سے 
مکمل العلمی کا اظہار کیا۔ جبکہ کالئمیٹ ایشیا کے دوسرے ممالک کے سروے میں اس ضمن میں تھوڑا فرق 

پایا گیا مثالً ہندوستان میں 33%، انڈونیشیا میں32% اور چائنا میں 31% سروے کنندگان نے واقفیت کا اظہار کیا۔

پاکستان میں وہ سروے کنندگان جو اس معاملے میں ابالغ عامہ سے واقف تھے بتایا کہ ان کی واقفیت کی اصل 
بنیاد ٹی وی کے اشتہارات اور پروگرام ہیں، اس سلسلے میں ریڈیو کے پروگرام اور اشتہارات، این جی اوز کے 

پروجیکٹ، سماجی اجتماعات اور کچھ مذہبی اجتماعات کا ذکر بھی کیا گیا لیکن مقابلًۃ بہت کم۔

ʺموسمیاتی تبدیلیʺ کے بارے میں کم علمی

٪١۵

٪٢۴

٪١١

٪۵٠

ہاں - مطلب معلوم  ہے

معلوم نہيں / جواب دينے سے انکار

 ہاں ليکن مجهے اس کا مطلب نہيں  معلوم

نہيں

بنياد: ۴۱۲۸
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اثرات اور رد عمل: حال میں اور 
مستقبل میں

لوگوں نے موسموں کے تغیرات اور ان کے اثرات کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی 
زندگی کے لیے الزم بنیادی ذرائع کا کیا حال ہے۔ اس سیکشن میں ان اثرات اور لوگوں کے 

اس بارے میں خیاالت کا ذکر ہے:

پاکستان: فی الوقت سب سے زیادہ متاثر
موجودہ  کی  ان  تبدیلیاں  موسمیاتی  اور  ماحولیاتی  یہ  تھا  خیال  کا  کنندگان  سروے  نصف  تقریباً  کے  پاکستان 
کیا۔  اسکور  نے 10-8  انہوں  پر  پیمانہ  شماریاتی  کے   )10-1( ہیں  ہورہی  انداز  اثر  پر  زندگی  کی  مستقبل   اور 
کالئمیٹ ایشیا کے تحت کیے گئے سات ممالک کے سروے میں پاکستان میں یہ احساس سب سے زیادہ پایا گیا۔ جبکہ 
مقامی طور پر یہ سندھ میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا، عورتوں میں اس کا تناسب )49%( مردوں کے)%40( 
مقابلہ میں زیادہ تھا۔ بالخصوص زراعت اور ماہی پیشہ وروں میں 47% کا ایسا ماننا تھا۔ خیبر پختونخواہ اور گلگت 

بلتستان میں اس کا کم اثر نوٹ کیا گیا۔

لوگوں کے لیے بالعموم یہ مشکل تھا کہ وہ خوراک، پانی و بجلی کی کمی کے اثرات کو موسمیاتی 
تبدیلی کے اثرات سے الگ دیکھ سکیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سروے میں شامل ʺاثراتʺ 

زیر عنوان مندرجہ ذیل سوال پوچھے گئے۔

ʺآپ نے فراہمِی آب، بجلی و خوراک، توانائی، ایندھن اور موسموں میں تغیر کے بارے میں چند سواالت 
کے جواب دئیے۔ اگلے سواالت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان تغیرات کے آپ کی زندگی پر کیا 

اثر پڑا۔
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اثرات کا احساس اب اور مستقبل میں

آجکل آپ کی ذندگی میں ان قدرتی وسائل کا کتنا اثر ہے اور مستقبل میں آپ اپنی ذندگی پر ان تبدیلیوں کا کتنا اثر دیکھتے ہیں 

دوسرے سروے کنندہ ممالک کے برخالف پاکستان میں لوگوں کو اس بات کا خدشہ نہ تھا کہ مستقبل میں اثرات 
موجودہ حالت سے ابتر ہوں گے۔

صحت: تشویش میں اضافہ
اکثریت کا ماننا تھا کہ موسم، ماحولیات اور موجودہ ذرائع پر ان تبدیلیوں کا نتیجہ ان کی صحت پر اثر انداز ہوگا۔ 
شہری و دیہی عالقوں کی 74% عورتوں کا یہی خیال تھا بمقابلہ مردوں کے جن کی تعداد 63% تھی۔ سروے کنندگان 
میں سے 66% کا خیال تھا کہ ان تبدیلیوں کے باعث موجودہ معیار زندگی متاثر ہوگا جبکہ 64% کا خیال تھا کہ ان 

کی آمدنی پر بھی اثر پڑے گا۔

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰

موجوده اثر
مستقبل ميں اثر

٪

تمام
بنياد: ۴۱۲۸

۴۴
۴۴

خيبر پختونخواه
بنياد: ۶۰۱

۲۸
۲۰

گلگت بلتستان
بنياد: ۵۶ ۱۸

۶۱

پنجاب
بنياد: ۲۲۵۰

۴۳
۴۶

بلوچستان
بنياد: ۱۸۵

۴۹
۵۱

سنده
بنياد: ۱۰۳۶ ۵۲

۵۷
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ترجیحات پر اثرات

آپ کی رائے مئں مجموعی طور پر یہ تبدیلیاں  مندرجہ ذیل صالحیتوں پر کس حد تک اثر انداز ہؤی ہیں

انسانوں اور مویشی کی صحت پر گہرے اثرات کی فکر تقریباً سب سروے کنندگان کو تھی۔ 

درجۂ حرارت کے بڑھنے کو بالعموم حشرات االرض کی پیدائش میں اضافہ کا سبب سمجھا گیا اور خیال کیا گیا کہ 
یہی سبب ہے جو ڈینگی اور ملیریا اتنا پھیل رہا ہے۔ جلدی امراض میں زیادتی کا سبب درجۂ حرارت میں اضافہ 

کو گردانا گیا۔ مانسہرہ کے ایک شخص)بعمر 45-55 سال( نے بتایا:

ʺاگست ۔ستمبر میں مچھر بہت پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ملیریا، 
ٹائیفائیڈ، ڈینگی اور پیٹ کے مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں"۔ 

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰

٪

۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰

صحت مند رہنا

بہت  اثر
کچه  اثر

۳۸

۲۹

۳۱

۳۷

بنياد: ۴۱۲۸

پيسے کمانا

طرز زندگی 
کو برقرار رکهنا

۳۳

۳۰

۳۱

۳۳

اپنی مرضی کا 
ذرييہ معاش / نوکری

اپنی مرضی 
کی ذندگی گزارنا

۲۳
۳۳
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اندیشہ ہائے روزگار

لوگوں کو احساس ہے کہ بہت سارے عوامل ہیں جو ان کی آمدنی کو متاثر کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے معیار 
زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہوگیا ہے۔

درجۂ حرارت میں تبدیلی۔	 
موسموں کی شدت میں اضافہ۔	 
پانی، بجلی و غذائی قلت۔	 
غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔	 

تقریباً ایک چوتھائی %26 لوگوں بالخصوص عورتوں نے اور ساتھ ہی چھوٹے شہروں میں بسنے والوں نے ان حاالت 
کی وجہ سے اپنے طریقہ ہائے معاش میں تبدیلی کرلی ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں جس میں عورتوں کی اکثریت ہے اپنے 
روزگار کمانے کے طریقے تبدیل کردئیے ہیں۔ لوگو ں نے آمدنی میں اضافے کے لیے، روزگار کے دوسرے طریقے 
بھی تالش کیے ہیں۔ یہ بات دیہی عالقوں میں )%27( خاص طور پر نوٹ کی گئی۔ بعض حاالت میں لوگوں نے ہجرت 
کی اور مختلف فصلوں کی کاشت کی۔ کمیونٹی تخمینوں اور متعلقہ گروپس کی گفتگو میں پتہ چال کہ لوگ کس طرح 

حاالت کی وجہ سے تبدیلی پر مجبور ہوئے کہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔

سروے کنندگان سے پوچھا گیا آیا انہوں نے خوراک، پانی، توانائی کی کمی اور بڑھتے ہوئے درجۂ 
حرارت کے پس منظر میں اپنے طریقہ ہائے روزگار اور معاشی معموالت میں کوئی تبدیلی کی۔

کی  تبدیلی  میں  چلن  کے  سہن  رہن  روزگار،  ہائے  تبدیلی  تبدیلی،  میں  معموالت  نے  ایشیا  کالئمیٹ 
اصطالحات کا استعمال لوگوں کے اس ردِّ عمل کے پس منظر میں کیا ہے جو ان کے تغیرات موسم، 
ماحولیاتی تبدیلی، الزمی ذرائع کی کمی اور سنگین صورتحال کے پذیرائی کے مرتب کردہ اثرات کے 
بارے میں ِادراک پر مشتمل ہے۔ کالئمیٹ ایشیا کا تجزیہ اس بات سے یکسر التعلق ہے کہ ان اثرات اور 
ان کے رد عمل منفی یا مثبت ہیں نیز یہ کہ قلیل اور طویل المدت عرصے میں ان کے کیا نتائج مرتب 
ہوسکتے ہیں، یا وہ کتنے اثر پذیر ہوسکتے ہیں، لیکن اس بات کا یقین کیا گیا کہ بہرحال لوگ ان تبدیلیوں 

کو نظر انداز نہیں کرسکتے اور ان سے مطابقت کرنا پڑے گی۔

سیالب کی وجہ سے پانی کی آلودگی، جراثیم کش دواؤں کا زیادہ استعمال اور بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کو مویشیوں 
کی بیماریوں کا سبب قرار دیا گیا۔ جس کے نتیجے میں لوگوں کو آمدنی اور غذائی اجناس کی پیداوار میں کمی 

ہوئی۔ دیہی عالقے ڈیلو کی ایک خاتون )بعمر 25-34( کا کہنا تھا:

اس کے برخالف ماہرین اور رائے عامہ بنانے والوں نے اپنے مذاکروں میں موسمیاتی تبدیلی کے صحت پر اثرات 
کا کوئی ذکر نہ کیا۔

ʺہم غریب لوگ بکریاں پالتے ہیں اور ان کے دودھ کی فروخت سے ہماری 
گزر اوقات ہوتی ہے۔ پچھلے سال ہماری بہت بکریاں بیماریوں کے نتیجے 

سبب مرگئیں۔ اب ہماری زندگی بہت مشکل ہوگئی ہیںʺ۔
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ʺاپنے مستقبل کے خاطر ہم کو زراعت کے عالوہ دوسرے ذرائع روزگار تالش 
کرنا پڑے۔ اب ہم اپنے اس پیشہ پر انحصار نہیں کرسکتے۔ اس لیے ہم کو اپنے 

بچوں کو فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے گاؤں سے باہر بھیجنا پڑاʺ۔

جیسا کہ لیہ کی ایک دیہی کمیونٹی تخمینے کے مطابق ایک عورت کا بیان ہے 

روزگار میں تبدیلی

 بڑے شہر- عورتمرد تمام
دس الکھ سے زیادہ

چھوٹے شھر - 
دیہی عالقےدس الکھ سے کم

 بنیاد - وہ لوگ 
جو ذریہ معاش 
میں تبدیلی الے 

ہیں

974472502218128628

%%%%%%%

474450556540نوکری تبدیل کی

آمدن کے 
دوسرے طریقوں 
سے آمدنی بڑھائ

262526252327

ہجرت  کی ۔ گھر 
/ رہائش کا عالقہ 

/ شہر تبدیل کیا
172015221416

متبادل فصلیں 
1620130016کاشت کیں

پیسہ کمانے کے 
لیے گھر سے 

دور رہے
8106897

کیا آپ نے یا آپکے گھروالوں نے ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے ذریعہ معاش/ کام کاج/ نوکری کو تبدیل کیا ہے

مجموعی طور پر زیادہ تر لوگوں نے اپنے روزگار میں تبدیلی نہیں کی لیکن تقریباً نصف )46%( اس بات کے لیے 
تیار تھے۔ ان سے یہ بھی پتہ چال کہ ہر چند لوگ تبدیلی روزگار کے لیے تیار تھے لیکن ان میں سب سے غریب 

طبقہ یہ خطرہ مول لینے سے ڈرتا تھا، جس کی وجہ ان کی محدود ذرائع تھے۔
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زراعت سے ماہی گیری
سندھ کے ضلع بدین میں شیخ کیربو نامی ساحلی گاؤں کے لوگ بالعموم کھیتی باڑی کرتے تھے جس میں 
چاول، گیہوں، گنا اور ترکاریوں کی کاشت کاری شامل تھی۔ 9991ء کے سائکلون نے نہ صرف ان کی 
فصلوں کو تباہ کردیا بلکہ سمندری پانی نے زمین کو تھورزدہ بنادیا جس کے ساتھ ساتھ شہروں میں میٹھے 
پانی کی کمی نے حاالت مزید خراب کردئیے۔ جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنی اقتصادی حالت بہتر کرنا 
اتنا مشکل ہوگیا کہ ان کے لیے اپنی روایتی فصلیں اُگانا مشکل ہوگیا اور ان کو ماہی گیری اختیار کرنا 
پڑی۔ لیکن یہ بھی آسان نہ تھا، کیونکہ اس سائیکلون نے ان کی کشتیاں اور ماہی گیری کے لیے ضروری 
دوسرے آالت اور سامان کو بھی تباہ کردیا تھا جس کی وجہ سے ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں مچھلی 

شکار کرنا ممکن نہ رہا اور یہ کام ساحلی عالقوں تک محدود ہوگیا۔

اب صورتحال یہ ہے کہ بارشوں کے موسم میں تبدیلی، سمندری مد و جزر میں غیر توازن، میٹھے پانی 
کی کمی اور زیادہ لوگوں کے اس پیشہ سے منسلک ہونے کی وجہ سے ساحلی مچھلیوں اور شیل فش کے 

اسٹاک میں کمی ہوگئی ہے۔ ایک ماہی گیر کا کہنا تھا:

مچھلیوں کے ذخائر میں کمی اس پیشہ سے وابستہ لوگوں کے روزگار کے لیے باعث تشویش ہے اور 
لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ان حاالت سے بہ احسن نمٹنا ان 
کی استطاعت سے باہر ہے، کیونکہ نہ تو ان کے ہاں متعلقہ معلومات ہے اور نہ ہی ذرائع۔ متبادل ذرائع 
روزگار اور دیگر ضروریات زندگی کی تالش میں کچھ لوگ دوسرے عالقوں میں جاگزیں ہوئے، لیکن 
نئی جگہ میں آباد کاری بطور خود اقتصادی طور پر ایک سنگین فیصلہ تھا جوکہ بہت سے لوگوں کی 

استطاعت سے باہر تھا۔

کالئمیٹ ایشیا نے اس قسم کی عمومی سواالت کیے تھے جس سے سروے کنندہ غیر اداری طور پر اس کا 
اظہار کرسکیں کہ ان موسمیاتی تبدیلیوں کا ان کی روز مرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے اور ان کے پاس 
زندگی کے لیے ضروری ذرائع کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے بعد ان سے منتخب سواالت پوچھے گئے کہ 
وہ خوراک، پانی، مچھلی کی فراہمی کے بارے میں کیا کرسکتے ہیں، نیز یہ کہ موسم کی انتہائی شدت کا 
مقابلہ کیسے کرسکتے ہیں۔ معیاری ریسرچ کی بنیاد اور ماہرین کے مشورے کی روشنی میں مرتب کیے 
گئے، ان سواالت کا مقصدیہ تھا کہ جوابات آسان اور غیر مبہم ہوں اور سروے میں شامل دوسرے ممالک 

کے اعداد و شمار کے ساتھ آسانی سے موازنہ کیا جاسکے۔

ʺ80% فرق بارش کی وجہ سے پڑا ہے۔ پہلے بہت بارشیں ہوتی تھیں۔ اور مچھلی 
)بہ( افراط ملتی تھی۔ پہلے ہم 100-120 کلو جھینگے شکار کرلیتے تھے، اب یہ 

شکار بہ مشکل 30-35کلو تک رہ گیا ہےʺ۔
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توانائی: ایندھن اور بجلی کی کمی)رد عمل( 

پاکستان میں بجلی کی فراہمی میں کمی کی سب سے زیادہ شکایت ہے )29%( جبکہ خیبر پختونخواہ میں یہ اوسطاً 
36%، پنجاب میں 33% ریکارڈ کی گئی۔ اس کے سب سے زیادہ منفی اثرات تجارت، پانی کی فراہمی اور غذائی 
سامان کو خراب ہونے سے بچانے کے اقدامات پر ہوئے۔ درجۂ حرارت میں اضافہ کھانے پینے کی چیزوں کے 

جلد حراب ہونے کا باعث بنا۔ الہور کے شہری )بعمر 16-24( کا کہنا ہے:

لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے۔ جس کے بعض پروگرام 
کے ذریعہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ آمدنی بڑھانے کے دوسرے ذرائع کیا ہوں گے۔ مانسہرہ کے ایک شخص)بعمر 

)44-35نے کہا: 

توانائی کے بحران کے بارے میں ردِّ عمل بہت زیادہ تھا، اکثریت )65%( نے بتایا کہ وہ بجلی کے استعمال میں 
بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں )جیسے کہ غیر ضروری الئٹ، پنکھے بند رکھنا اور انرجی سیور بلب کا استعمال 
وغیرہ(۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان اقدامات کی وجہ توانائی بچاؤ کے بارے میں ٹی وی، اخباروں وغیرہ سے معلوم 

ہوا جبکہ اوروں کا کہنا تھا کہ بجلی کے نرخوں میں بے تحاشہ اضافہ نے اس عمل پر مجبور کیا۔

ʺپانی کے پمپ بجلی سے چلتے ہیں اور بجلی نہ ہوگی تو پانی کیسے آئے گاʺ۔

ʺاگر بجلی مستقل طور پر حاصل ہو تو ہم ٹی وی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ 
اگر بجلی نہ ہوگی تو ٹی وی بند رہے گا، ہم اور ہمارے بچے العلم رہیں گے۔ اگر 
بجلی ہوگی تو ٹی وی کا استعمال ہوگا جس کے ذریعے ہم حاالت سے باخبر رہیں 

گے اور مختلف موضوعات کے بارے میں ہماری معلومات بڑھیں گیʺ۔
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ʺبتایا جاتا ہے کہ بجلی کا استعمال احتیاط سے کیا جائے، بے جا استعمال سے بچا 
جائے انرجی سیور کا استعمال کیا جائے۔ ارے صاحب جب ہم کو اپنے ضروری 
استعمال کے لیے بجلی وافر نہیں تو بچاؤ کے کیا معنی اور ہمارے پاس اتنے مالی 

ذرائع بھی نہیں کہ ہم بچانے والے طریقوں پر عمل کرسکیںʺ۔

بتایا جاتا ہے کہ بجلی کا استعمال احتیاط سے کیا جائے

نصف سے زیادہ سروے کنندہ )بالخصوص خواتین 59%( کھانا پکانے میں لکڑی کے بجائے متبادل ذرائع جیسے 
کہ بائیوگیس کا استعمال کرتے ہیں۔ 

عمل جنس اور صوبائی بنیادوں پر توانائی برائے استعمال: ردِّ

بلوچستانسندھپنجابخیبر پختونخواہمرد  اور عورتتمام

23032303301130756799بنیاد

%%%%%%%%

توانائی کے متبادل 
22ذراءع

2117221829مرد

232132114عورت

بجلی کا موثر 
65استعمال

6762726138مرد

6357627435عورت

کم یا متبادل ایندھن 
54کا استعمال

5147515938مرد

5971566233عورت

مندرجہ ذیل تبدیلیوں میں سے آپ نے یا آپکے گھروالوں نے کون سی تبدیلیاں اپنائ ہیں

اجتماعی اشتراک

تقریباً ایک چوتھائی )22%( لوگ جس کا تعلق معاشی طور پر بہتر اور مضبوط طبقے میں ہے، قابل تجدید ذرائع 
توانائی کا استعمال کرتے ہیں۔ جن جگہوں میں این جی اوز، سول سوسائٹی یا امداِد باہمی پر عمل کیا جاتا ہے، وہاں 
کے معاشی طور پر مقابلًۃ کمزور اور غریب لوگ بھی ʺقابل تجدید توانائیʺ کے ذرائع کو استعمال میں التے ہیں۔ 
بعض مقامات پر ان سب کا اشتراک اس عمل میں مددگار ہے۔ این جی اوز نے اجتماعی کوششوں کو فروغ دیا ہے۔ 
کچھ کا کہنا ہے کہ محدود پیمانے پر قابل تجدید توانائی پروجیکٹس اور پانی صاف کرنے والے چھوٹے پالنٹ کی 

تنصیب سے ان اقدامات میں مقامی طور پر ملکیت کا احساس اور اعتماد بڑھا ہے۔
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شرکِت اجتماعی سے مراد ہے کہ مقامی لوگ کس حد تک اپنے آپ کو ان اجتماعی فیصلوں میں شامل 
سمجھتے ہیں اور کیا ان کے خیال میں ان اجتماعی کوششوں سے مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے۔

39% لوگوں نے جوکہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع استعمال کررہے تھے اس کی بناء کمیونٹی کا اشتراک بتایا جبکہ 
16% نے اس اشتراک میں کمی کا اظہار کیا، اس قسم کے پروجیکٹس اکثر اوقات این جی اوز اور سول سوسائٹی 

کی انجمنوں کے وساطت سے ہورہے تھے۔

مثالً بدین کے ایک ساحلی گاؤں میں مقامی این جی او نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ انفرادی طور پر 1500-500 
روپے ) 3-9 / $4-14( چندہ جمع کریں جس کی مدد سے شمسی توانائی سے چلنے والے پنکھے اور الئٹیں لگائی 

جاسکیں جوکہ آدھے گاؤں کی ضروریات پوری کرسکیں۔

قابل تجدید توانائی کا استعمال اور کمیونٹی کی شرکت

مندرجہ ذیل تبدیلیوں میں سے آپ نے یا آپکے گھروالوں نے کون سی تبدیلیاں اپنائ ہیں

بنياد: ۳۵۷۸
  بہت غريب    

اور غريب طبقعے
کم اجتماعی اشتراک درميانا  اجتماعی

اشتراک 
زياده اجتماعی اشتراک
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خوراک: تبدیلیوں کا فصل پر اثر اور قوت خرید میں کمی

27% لوگوں بالخصوص عورتوں کو ناکافی خوراک کی بہت فکر تھی، اس مسئلہ میں موسم کی بے اعتباری )بہت 
زیادہ یا بہت کم بارش( اور گرانی میں اضافہ بنیادی اسباب شمار کیے گئے۔ فصل کے لیے بیج کی خریداری، کھاد 
کی فراہمی، غذائی اشیاء کی خریداری )فصل کامیاب نہ ہونے کی صورت میں( مال مویشی کی پرداخت جو اضافی 
آمدنی اور خوراک کے طور پر استعمال ہوتے تھے ان تمام چیزوں پر بھی اس کے منفی اثرات پڑے۔دیہی عالقوں 
میں زرعی پیداوار کم ہوگئی ہے خاص کر بلوچستان میں جہاں 59% کا خیال ہے، زرعی پیداوار یقینی طور پر کم 

ہوگئی ہے۔ لیہ کے دیہی عالقے میں کمیونٹی تخمینے کے مطابق ایک شخص کا کہنا تھا:

پاکستانیوں کو غذائی قلت سے بہتر طریقے میں نبرد آزما ہونے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے کے لیے راغب 
کیا جارہا ہے۔ سروے کنندگان نے خوراک کو ضایع ہونے سے بچانا )64%(، غذائی مواد کو زیادہ عرصے محفوظ 
کرنا )63%(، خوراک کا استعمال )61%( جیسے اقدامات پر عمل کرنے کا بتایا۔ جبکہ دیہی عالقوں کے رہنے والوں 
)64%( نے بتایا کہ وہ متبادل فصل اُگانے کے طریقے پر بھی عمل کررہے ہیں۔ آدھے سے زیادہ لوگ دھرتی کے 
پیداواری عمل کو بہتر بنانے کے لیے نئے تکنیکی طریقے بھی استعمال کررہے ہیں، جس میں بیج کی نئی قسمیں، 
بوائی کے جدید طریقے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ لیکن بیج، کھاد اور آالت کی قیمتوں کی گرانی ایک بڑی رکاوٹ 
ہے اور جب اس کے ساتھ معلومات کی کمی، موجودہ ذرائع کا ضیاع کا خوف اور غیر یقینی پیداواری کیفیت شامل 
ہوجائے تو صورتحال کافی پریشان کن ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ راجن پور دیہی عالقے کے ایک کمیونٹی تخمینے 

کے دوران ایک شخص نے کہا: 

55% لوگوں کا کہنا تھا کہ ذرائع کی کمی کے باوجود باہمی اشتراک عمل سے بہتر نتائج برآمد ہوئے، ان کمیونیٹیز 
نے زمین کی پیداواری صالحیت بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا، بہ نسبت ان 43% کے جنہوں 

نے باہمی اشتراک میں کمی کا اظہار کیا۔

مردوں میں بالعموم جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا زیادہ جذبہ تھا بہ نسبت عورتوں کے جن کا زیادہ زور اس 
بات پر تھا کہ مختلف فصلیں اگائی جائیں فصلوں میں رد و بدل کیا جائے اور اجناس کو زیادہ عرصے محفوظ رکھا 

جائے، مثالً سندھ میں مردوں )58%( کے مقابلے میں زیادہ عورتیں )82%( مختلف فصلیں اُگارہی تھیں۔

ʺبیج، کھاد، ٹریکٹر کے استعمال، پانی کی فراہمی، اخراجات 10,000-3,000، 
تک بڑھ گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیںʺ۔

ʺموسم کی اس تبدیلی کے باعث ہماری فصلیں اتنی متاثر ہوئی ہیں کہ ہم اپنے 
پیداواری اہداف حاصل نہ کرسکے اور ساتھ ہی آمدنی بھی کم ہوگئی۔ کپاس کی 
فصل تباہ ہوگئی، اس طرح مرچ کی فصل بھی۔ پہلے ہم مرچ کے 5-6 بیگ حاصل 

کرلیتے تھے اب یہ پیداوار فقط 1-1.5بیگ تک محدود ہوگئیʺ۔
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پانی: غیر یقینی بارشیں اور نئے آبی ذرائع کی تالش
تقریباً آدھے سروے کنندہ شہری اور دیہی دونوں )47%( کا خیال تھا کہ پاکستان میں بالعموم فراہمی آب میں کمی 

ہوئی ہے۔

دیہی عالقوں میں فصلوں کی پیداوار میں کمی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی غذائی قلت اور کم آمدنی کا سبب 
بھی اس کو گردانا گیا۔ الہور کے شہری عالقے کی رہائشی ایک خاتون )بعمر 35-44( کا کہنا تھا:

کالئمیٹ ایشیا کے سروے شدہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں پاکستان کے رہنے والوں کو قلت آب کا احساس 
سب سے زیادہ تھا۔ اس بارے میں 77% لوگوں کا خیال تھا کہ پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے 48% کا زور 
پانی کا ذخیرہ کرنا جبکہ 42% کا کہنا تھاکہ پانی کے نئے ذرائع تالش کیے جائیں۔ زیادہ تر لوگ اس بات سے بے 
نیاز تھے کہ پینے کا پانی قابل استعمال ہے یا نہیں۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں قلت آب سے زیادہ متاثر تھیں 
بالخصوص سندھ اور خیبر پختون خواہ میں جہاں یہ پانی حاصل کرنے اور ذخیرہ کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔

گروپ مذاکروں اور کمیونٹی تخمینوں میں اس بات کا پتہ چال کہ زیادہ تر دیہی کمیونٹی والے پانی کی گھریلو 
ضروریات کے لیے آبپاشی کی نہروں، کنوؤں اور بارش کے پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ پینے کے لیے پانی تک 
رسائی اور اس کو ذخیرہ کرنا ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خیبرپختون خواہ میں قدرتی آبی ذرائع سے پانی 
حاصل کرنا زیادہ مشکل ہے۔ پہاڑی عالقہ ہونے کی وجہ سے ان ذرائع تک پہنچنا دقت طلب تھا۔ گرمیوں میں 
قریبی چشمے خشک ہوجاتے ہیں تو دشوار گزار راستوں پر چل کر دور دراز سے پانی النا مزید مشکل ہوجاتا ہے۔

شہری عالقوں کے رہنے والوں میں 52% ایسے تھے جن کو نئے آبی ذرائع ملنے کا امکان تھا جبکہ دیہی عالوں 
میں یہ شرح 37% تھی۔ شہری عالقوں کے لوگ پائپ کے ذریعہ پانی سپالئی حاصل کرتے تھے، انہوں نے پانی 
کی کمی کو کنویں کھود کر یا زیِر زمین پانی پمپ کرکے پورا کیا اور صاحب استعداد لوگوں نے بوتل کے پانی 
کا استعمال شروع کردیا۔ شہری عالقوں بالخصوص چھوٹے شہروں کے 85% رہائیشیوں نے پانی کو ری سائیکل 

کرنے کے عمل کو استعمال کیا جبکہ دیہی عالقوں میں یہ شرح 75% رہی۔

ʺمئی کے مہینے میں کبھی بارش نہ ہوتی تھی، پر اس بار ہوئی۔ اس مہینے میں 
کپاس بوئی جاتی ہے اور گیہوں کی کٹائی ہوتی ہے۔ اس ماہ کی بارش دونوں کے 

لیے تباہ کن ثابت ہوئیʺ۔

ریسرچ سے یہ بھی پتہ چال کہ اقتصادی طور پر سب سے کمزور طبقہ میں بھی وہ لوگ جو ان عوامل سے زیادہ 
آگاہ تھے قلِت خوراک کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ متحرک تھے۔
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قلت آب کا مداوا

بلوچستانسندھپنجابخیبر پختونخواہمرد  اور عورتتمام

23032303301130756799بنیاد

%%%%%%%%

48پانی کی بچت
2117221829مرد

232132114عورت

استعمال شدہ پانی کا 
77دوبارہ استعمال

6762726138مرد

6357627435عورت

پانی کو پینے کے 
18قابل بنانا

5147515938مرد

5971566233عورت

پانی کے نئے ذراع 
42تالش کرنا

3739383623مرد
4734495324عورت

مندرجہ ذیل تبدیلیوں میں سے  آپ نے یا آپکے گھروالوں نے کون سی تبدیلیاں اپنائ ہیں

انتہائی سخت موسم: لوگوں کو خطرہ کا احساس
کافی لوگوں)43%( کا خیال تھاکہ موسموں کی شدت میں اضافہ کا احتمال بڑھ گیا ہے۔ سندھ میں 57% کا یہی خیال 
تھا جبکہ 42% کے خیال میں وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، خطرہ کا پیمانہ 10کے اسکیل پر 8-10پوائنٹ ہے 
جبکہ بمقابلہ پورے ملک میں خطرہ محسوس کرنے والوں کی شرح 27% تھی۔ دیہی بدین کے ایک کمیونٹی تخمینے 

کے سلسلے میں ایک خاتون کا بیان تھا:

ʺمجھے اپنے بچپن کی یاد ہے جب ایک سمندری طوفان آیا تھا۔ اونچی موجوں 
نے ہمارے گھر کو برباد کردیا تھا، ہمارے مال مویشی، ہماری زمین، ہمارے پانی 
کے ذخیرے سب تباہ ہوگئے۔ اس سے پہلے ہم زراعت پیشہ تھے، پر اب نہیں ہیں۔ 
1999 کا طوفان آیا اور اس کے بعد تو جیسے ایک کے بعد ایک تباہی آتی گئیʺ۔
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پورے ملک کے پس منظر میں موسم کی انتہائی شدت سے نبرد آزما ہونے والوں میں مندرجہ ذیل اقسام کے لوگ 

پائے گئے۔ وہ جو :

موسم کی پیشن گوئیاں سنتے تھے، 46%۔	 
جنہوں نے قبل از وقت اطالع کا انتظام کر رکھا تھا، 41%۔	 
 جنہوں نے اپنے گھروں میں اس صورتحال کا سامنا کرنے کے انتظامات کررکھے تھے، 35%۔	 

 جنہوں نے ان تباہ کاریوں سے نمٹنے کی تیاریوں سے متعلق پروگرام میں حصہ لیا تھا، 32%۔	 

عورتوں اور مردوں کے نزدیک ایک سے اقدامات کی اہمیت یکساں تھی، ماسوائے گھروں میں مستقل احتیاطی 
تدابیر کے۔ جہاں 41% مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کی شرح 31% تھی جو اس بات سے متفق تھیں۔

سندھ میں ایسے لوگوں کی تعداد جن کو موسم کی شدت کا احساس تھا اور وہ قبل از وقت وارننگ کے رابطے 
چاہتے تھے 49% تھی، جبکہ باقی ماندہ ملک میں یہ شرح 41% تھی۔ ایسے لوگ جو موسم کے بارے میں پیشن 
گوئی سنتے تھے ان کی تعداد 56% تھی، جبکہ باقی ملک کے فقط 46% لوگ اس میں دلچسپی رکھتے تھے۔ مگر 
ایسے لوگوں کے پاس کوئی انشورنس نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے اپنے گھروں میں احتیاطی تدابیر اختیار کی 

تھیں۔

تباہ کاریوں کے سامنے بے بسی کا احساس

بالعموم لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سیالب کی تباہ کاریوں کے سامنے بے بس ہیں اور کچھ نہیں کرسکتے۔ ریسرچ سے 
پتہ چال کہ جن عالقوں میں پچھلے 5سالوں میں سیالب آیا تھا وہاں کے لوگ اپنے آپ کو زیادہ غیر محفوظ سمجھتے 
تھے اور ان کا خیال تھا کہ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ تباہی ہوسکتی ہے۔ مثالً پنجاب کے ضلع راجن پور میں 
ایک اجتماعی تخمینے کے مطابق ہر شخص سیالب سے متاثر ہوا تھا اور ان کے خیال میں ان کے لیے سیالب سب 
سے بڑا خطرہ تھا۔ لیکن اس احساس کے باوجود اس صورتحال کا سامنا کرنے کی کسی قسم کی تدابیر نہیں اختیار 

کی گئیں۔ جس کی مثال درجہ ذیل گفتگو ہے جو بدین کے لوگوں نے کی )بعمر 35-44(:

بے بسی کے اس احساس کی بنیاد تعلیم کا نہ ہونا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حاالت کے رحم و کرم 
پر چھوڑ دیتے ہیں۔

موڈریٹر: جب یہ سیالب آیا تو آپ نے کیا کیا:

مخاطب: ʺہم نے ہللا سے دعا کی اور بسʺ

مخاطب: ʺہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ ہم بچوں کو بچالیںʺ۔
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ʺجہالت اس رویہ کی بڑی وجہ ہے۔ زیادہ تر قدرتی آفات کو ہللا کی مرضی سمجھا 
جاتا ہے۔ اگر سیالب یا زلزلہ آتا ہے یا موسم میں تبدیلی ہوجاتی ہے اور آپ بتائیں 
کہ سائنس کے مطابق اس کے اسباب یہ ہیں یا کہ اس میں انسانی عمل کی وجوہات 
بھی شامل ہیں تو فوری رد عمل ہوتا ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ فقط ہللا کی 

مرضی ہے اس میں کون دخل دے سکتا ہےʺ۔

سول سوسائٹی کی ایک ماہر کا خیال ہے 

اجتماعی اقدامات کی کوشش

موسموں کی شدت کے بارے میں اس الچارگی کے احساس کے باوجود کمیونیٹیز جہاں ذرائع موجود تھے اور جہاں 
لوگوں نے اجتماعی کوششیں کیں وہاں ان حاالت کا مقابلہ کرنے کی زیادہ ہمت پائی گئی۔ لوگوں نے اپنے مکانات 
کو محفوظ کرکے اقدامات کیے اور قبل از وقت خطرے کی اطالع حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کیے۔ مندرجہ ذیل 
کیس اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک فعال کمیونٹی نے مختلف ذرائع سے مدد حاصل کی اور تباہی کے 
خطرے سے محفوظ رہنے کے اقدامات کیے جن کی بدولت حالیہ سیالب میں بڑے جانی نقصان سے محفوظ رہے۔
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اس سیالب نے یہ سکھایا کہ ہم کو اپنے مسائل خود حل کرنا 

ضروری ہے
2010اور   ,2003  ,1999 بھی  کو  چانڈیو  علی  محمد  گوٹھ  طرح  کی  کمیونیٹیز  دوسری  اور  میں  بدین 
2011ء میں سیالب کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن برخالف دوسری کمیونیٹیز کے، اس عالقے 

کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اور بیرونی امداد لے کر اپنے جان و مال کا تحفظ کیا۔

ایک فرد نے تفصیل سے ان حاالت کا ذکر کیا جس نے ان لوگوں کو اجتماعی اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا:

امدادے باہمی اور ایک NGO کی مدد سے اس کمیونٹی نے مستقبل کے سیالب کی تباہ کاریوں سے بچنے 
کے لیے انتظامات کرلیے ہیں۔ 2006ء میں اس کمیونٹی نے ایک نامی رضاکار تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس 
تنظیم کے ذریعہ حکومت اور مقامی کمیونیٹیز مشترکہ طور پر ان چھوٹی ترقیاتی اسکیموں کی نگرانی 
کرسکتے ہیں جو حکومتی مالیاتی ذرائع کے بنیاد پر چلتی ہیں۔ اس تنظیم کے 20 ممبران میں جن میں 5 
عورتیں شامل ہیں۔ جملہ ممبران 50/-روپے ) 0.29/ $ 0.47( ماہانہ چندہ کے طور پر جمع کراتے ہیں، 

جو کسی بھی ہنگامی حالت میں استعمال ہوسکتی ہے۔

2010ء میں اس تنظیم نے آکسفیم کے تعاون سے اونچائی پر واقع ایک پناہ گاہ کی تعمیر کی جس میں 
باتھ روم اسٹور روم اور 1200 لیٹر پانی کا ٹینک بنایا گیا۔ اسی دوران ایک پالن بھی ترتیب دی گئی جو 

ایمرجنسی میں بروئے کار الئی جاسکتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے: 

ʺ1999ء سے 4 سال پہلے تباہی آئی تھی۔ اس سیالب میں ہمارا سب کچھ تباہ ہوگیا 
تھا، اس کے بعد 2001 کے زلزلہ نے ہمارے گھر، ہمارے مویشی، ہماری فصلیں 
تباہ کردیں۔ زمین پھٹنے سے پانی نکل آیا۔ 2003ء کے سیالب میں ہمارے مال 
مویشی بہہ گئے، گھر تباہ ہوگئے۔ چرند پرند مرگئے، اس کے عالوہ ہمارا جانی 
نقصان بھی بہت ہوا۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہم اپنے اور اپنے مویشیوں کے 
لیے پناہ گاہیں بنائیں گے جہاں اس قسم کے ہنگامی حاالت میں محفوظ رہ سکیں 

اور اسی طرح اپنی فصل کے بیجوں کو محفوظ رکھنے کے اقدامات کیےʺ۔

ʺاس سے پہلے جب قبل از سیالب کی وارننگ کا انتظام نہ تھا، ہم لوگوں نے 
بڑی تباہی کا سامنا کیا لیکن 2010 کے سیالب کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئی، ہم 
نے اپنے رابطوں پر بڑی توجہ دی اور اب ہم کو سیالب سے پہلے وراننگ مل 
جاتی ہے۔ ریڈیو سے موسم کا حال، موبائل فون اور الؤڈ اسپیکر جیسے ذرائع کے 

استعمال سے ہم حاالت سے باخبر رہتے ہیںʺ۔
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خواتین کا رول
جیسا کہ پہلے کہا جاچکا ہے قلت آب و توانائی اور خوراک کی کمی کا سامنا کرنے میں مردوں کی بہ نسبت خواتین 
زیادہ فعال ہیں۔ کیونکہ عورتیں گھریلو کام کاج، پانی کی سپالئی اور کھانے کی ذمہ دار ہیں، لٰہذا خوراک کی کمی 

اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے زیادہ متفکر تھیں۔ ایک ماہر آب )اسالم آباد( کا کہنا ہے:

شہری کمیونٹی بورڈ نے پچھلے سیالبوں کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے:

2010ء کے سیالب ان تمام حفاظتی اقدامات اور پالننگ کی افادیت کا امتحان تھا۔ سیالب کے وقت 
چھوٹے بچوں اور بزرگوں کو بلندی پر بنی پناہ گاہ میں پہنچادیا گیا تھا، تربیت یافتہ لڑکوں نے ٹائر، 
ٹیوب، مٹکوں، گھڑوں کی مدد سے لوگوں کو نہرپار کرائی اور پناہ گاہ تک پہنچنے میں مدد کی۔ مستقبل 
پر نظر رکھتے ہوئے تنظیم کی ایمرجنسی کمیٹی کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی کہ وہ گوٹھ محمد علی 
چانڈیو میں بھی اس طرح کے اقدامات کا بندوبست کریں۔ ہرچند یہ اقدامات کافی متاثر کن ہیں لیکن پھر 
بھی لوگوں کا خیال ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے مزید اقدامات 

کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے:

ʺہمارے لیے ماضی کے سیالبوں کے بارے میں معلومات بہت اہم ہیں اور اگر 
ان کو ریکارڈ نہ کیا گیا تو یہ ضائع ہوسکتا تھا۔ ہم کو اس بات کا ریکارڈ رکھنا 
ضروری ہے کہ ان تباہ کاریوں میں کیا ہوا تھا اور ہم نے ان سے بچنے کے کیا 
ذرائع استعمال کیے تھے۔ اس مہم میں ہم نے اپنی مدد آپ کے اصول پر کام کیا 

اور یہ سارے کوائف ریکارڈ کیےʺ۔

بچائی  جانیں  کی  لوگوں  زیادہ  تو  جاسکیں  بنائی  گاہیں  پناہ  مزید  ایسی  "اگر 
جاسکتی ہیںʺ۔

ʺیہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عورتوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کے 
لیے پانی مہیا کریں، چاہے اس کے حصول کے لیے انہیں کتنے ہی میل کیوں 
نہ جانا پڑے۔ دوئم کھانے کا بندوبست، جب مرد حضرات گھر آتے ہیں تو ان کو 
کھانا اور پانی چاہیے، اس سے قطع نظر کہ ان کے حصول کے لیے عورتوں کو 

کتنی مشقت کرنی پڑتی ہےʺ۔
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ʺدل تو بہت کرنے کو چاہتا ہے اور کیا بھی جاسکتا ہے لیکن ہم کچھ 
نہیں کرسکتےʺ۔

تمام
دیہاتیشہری

عورتمردعورتمرد

412860562713761138بنیاد

% % %%%%

2627292328تبدیلی الچکے ہیں

3340283429تبدیلی النے کے ضرورت نہیں

4133434343تبدیلی نہیں الے

تبدیلی کی ضرورت، جنس کی بنیاد پر

کیا آپ نے یا آپکے گھروالوں نے ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے ذریعہ معاش/ کام کاج /نوکری کو تبدیل کیا ہے

کبھی کبھی خالی فعال اور تبدیلی کے لیے تیار ہونا کافی نہیں ہوتا مثالً ضلع بدین کے ایک ساحلی گاؤں کی عورتوں 
کا خیال تھا کہ ان کے ذرائع معاش زیر زمین پانی میں سمندری پانی کے اضافہ اور آبپاشی کے لیے میٹھے پانی 
کی کمی کی وجہ سے خطرے میں ہیں۔ غربت اور ان معامالت میں ان کی رائے کی غیر اہمیت نے ان کے لیے 
اور بھی مشکالت کھڑی کردی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوائے زندہ رہنے کی کوشش کرنے کے وہ اور کچھ نہیں 

کرسکتیں۔ یہی حال دوسری کمیونیٹیز میں بھی تھا۔ ایک دیہی عالقے ڈپلو کی خاتون )بعمر 25-34( کا کہنا تھا:

ایک تہائی سے زیادہ عورتوں نے تبدیلی کے پیش نظر اپنے معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے یا تو ذریعہ معاش 
تبدیل کرلیے یا اضافی ذرائع آمدنی تالش کیے۔ جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ بھی اپنے مردوں کے مقابلے میں اس 
بارے میں زیادہ سوچتی ہیں، کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ مرد حضرات اس معاملے میں عورتوں کے مقابلے میں 
بالعموم سوچتے ہیں کہ ان کو اس نوعیت کی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔بالخصوص شہری عالقوں میں جہاں 
ایسے مردوں کی شرح 40% ہے جبکہ اس خیال کی حامل عورتوں کی شرح 25% ہے اور اگر مردوں نے اس 
ضمن میں کوئی تبدیلی کی بھی ہے تو دوسرے عالقوں کو ہجرت ہے جو کہ ایک لمبے عرصے کے لیے بھی 

ہوسکتی ہے یا مستقل بنیادوں پر۔
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اقدامات کرنے میں آسانیاں 
اور مشکالت

موسمیاتی تبدیلی کی بناء پر وقوع پذیر ہونے والے اثرات کا سامنا کرنے میں کیا مشکالت 
حائل ہیں یا کیا بنیادی امداد حاصل ہے، اس حصہ میں ان عوامل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس 
بات کا احاطہ بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کے خیال میں کیا رکاوٹیں ہیں اور وہ کیا محرکات 

ہیں جو ان حاالت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت بڑھاتے ہیں۔

ہماری ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی اقتصادی حالت یا قوت خرید بڑی حد تک اس بات پر اثر انداز ہوتی 
ہے کہ شدت موسم، بجلی، پانی، غذائی مواد کی قلت کے بارے میں ان کا رد عمل کیا ہے اور وہ اس کا مقابلہ کیسے 

کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ معاشی طور پر غریب طبقے والے اس سلسلہ میں کافی کمزور پائے گئے۔

ان طبقات کے لوگوں کے رد عمل کا جائزہ لیتے وقت پتہ چال کہ کچھ اور متفرق عوامل بھی ہیں جو اس پر اثر 
انداز ہوتے ہیں۔ مثالً :

کمیونٹی کا اشتراک۔	 
این جی اوز اور ان کے مرتب کردہ پروگرام سے واقفیت۔	 
اطالعات تک رسائی۔	 

ان تینوں عوامل کو اس حصہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

ذرائع کی کمی و حکومتی امداد کا فقدان 
اس تبدیلیوں کا سامنا کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں 64% کے مطابق حکومتی امداد کی ضرورت، 63% کے 
مطابق ناکافی ذرائع جبکہ 54% کا خیال ہے معلومات کی کمی ہے۔ یہ نکات ہماری معیاری ریسرچ کے دوران بھی 

نوٹ کیے گئے ۔ یہ تاثرات مختلف عالقوں، شہری و دیہی لوگوں میں یکساں طور پر پائے گئے۔
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رد عمل میں رکاوٹیں

مندرجہ ذیل جملوں سے آپ کس حد تک متفق یا غیر متفق ہیں

کافی لوگوں نے قلت آب و بجلی کا ذمہ دار حکومتی عمل کے فقدان کو ٹھہرایا۔ فوکس گروپ اور کمیونٹی تخمینوں 
کے شرکاء کا خیال تھا کہ ذرائع آبپاشی، زراعت، مویشیوں کی افزائش و پرورش پانی و توانائی کی فراہمی کے 
ساتھ ساتھ متبادل ذرائع معاش اور دوسرے ہنر کی ٹریننگ دینے میں حکومتی امداد کی بہت ضرورت ہے۔ لوگوں 
کا خیال تھا کہ اس حکومتی امداد سے کم از کم موجودہ زراعت اور مویشیوں کی پرداخت کو برقرار رکھا جاسکتا 
ہے اور اگر بہتر نہیں بنایا جاسکتا تو کم از کم ان کی موجودہ آمدنی قائم رہ سکتی ہے۔ مثالً دیہی لیہ کے ایک 

کمیونٹی تخمینے کی میٹنگ کے دوران ایک شخص کا کہنا تھا:

دیہی و شہری دونوں عالقوں میں حکومتی امداد کے فقدان کا احساس ہے۔ فوکس گروپ اور کمیونٹی تخمینے کی 
میٹنگ کے دوران یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ لوگوں کا بالعموم خیال ہے کہ ذرائع آبپاشی، پینے کے پانی کی 
فراہمی اور ان ذرائع کی نگہداشت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ لوگ امداد باہمی 
کی بنیاد پر اپنے رہائشی عالقوں میں اپنے خرچ پر زیر زمین پانی کے لیے ٹیوب ویل لگاتے ہیں، کراچی کے 
نزدیک زراعت سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا تھا کہ شمسی توانائی سے چلنے والے پانی کے پمپ لگانے کے 
لیے ان کو حکومتی امداد چاہیے جوکہ حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ دیہی بدین کے ایک کمیونٹی تخمینے کی میٹنگ 

کے دوران ایک شخص نے کہا:

متعلقہ  پاس  کے  ان  لیکن  ہیں  کرتے  باتیں  ہیں  آتے  نمائندے  ʺحکومتی 
معلومات نہیں ہوتیںʺ۔

بنياد: ۴١٢٨

٠

٪

١٠ ٢٠ ٣٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

حکومتی امداد

ناکافی وسائل

معلومات تک رسائی

معلوم نہيں کہ کيا اقدامات ليے جايں

جاننے والوں ميں کوی اقدامات نہيں لے رہا

کوئی فائده نہں ہو گا

کچه اور ترجيحات ہيں

۶۴

۶٣

۵۴

۴٩

۴٨

۴٨

۴٨
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رسک لینے سے احتراز اور ناکامیابی کا خوف
یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اپنی طرِز زندگی بدلنے کا زیادہ ادراک سب سے غریب طبقے کو ہے۔ بہت سوں نے یہ 
تبدیلی کرلی ہے لیکن ان کے عالوہ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہوئے بھی کئی مشکالت کے سبب یہ 

تبدیلی نہیں کرپارہے ہیں۔ راجن پور )پنجاب( کے ایک کاشتکار کا کہنا تھا:

اقتصادی حیثیت اور معاش میں تبدیلی

ʺہمارے یہاں نہ سڑک ہے، نہ بجلی ہے، نہ صحتی مراکز ہیں نہ اسکول، 
اب  اور  ہے  فقدان  کا  زندگی  بنیادی ضروریات  پاس  ہمارے  غرضیکہ 

پینے کے پانی کی قلت بھی ہوگئی ʺ۔

"ہم اپنے مستقبل کے لیے کوئی پالننگ نہیں کرسکتے، کیونکہ ہمارے 
پاس مالی وسائل نہیں ہیںʺ۔

بہت غریبغریب خوشحال دولت مندتمام

37462049179081584بنیاد

%%%%%%

2617312625تبدیلی الچکے ہیں

ی نہیں الے بدیل 4137374144ت

بدیلی النے کے  ت
ہیں 3346323331ضرورت ن
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فوکس گروپ اور کمیونٹی تخمینوں کی میٹنگ کے دوران مذاکروں سے پتہ چال کہ جو لوگ عملی طور پر اپنی 
طرِز زندگی اور ذریعہ معاش میں جدوجہد کرتے ہیں وہ بعض بیرونی عوامل سے متاثر ہوتے ہیں۔ جن میں سے 

چند مندرجہ ذیل ہیں۔

بیرونی مداخلت جیسے زراعت و ماہی گیری کے نئے طریقوں میں ٹریننگ	 
غیر حکومتی اور سول سوسائٹی کے ذریعے آگاہی بڑھانے کے پروگرام	 
سماجی اور معاشی حفاظتی انتظامات مثالً بچت اسکیمیں اور قرضوں تک رسائی۔	 

مثالً وہ لوگ جن کے بینک اکاؤنٹ ہیں ان میں 63% فراہمی آب کے نئے طریقے تالش کرتے ہیں بہ نسبت دوسرے 
جن کے بینک اکاؤنٹ نہیں۔ ان میں یہ شرح 41% ہے۔

کمیونٹی تخمینوں کی میٹنگ اور فوکس گروپ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مالی اور معلوماتی ذرائع کے کمی کی 
وجہ سے ان کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا ایک بڑی جدوجہد ہے۔ لوگوں کو خوف تھا کہ اگر انہوں نے تبدیلی کی 
کوشش کی اور وہ کامیاب نہ ہوئے تو موجودہ اور مستقبل کی آمدنی دونوں بری طرح متاثر ہوں گی۔ اسالم آباد کے 

ڈیزاسٹر ریکوری کے ماہر کا کہنا ہے :

کمیونٹی کی اہمیت
کالئمیٹ ایشیا کی پورے خطہ کی ریسرچ سے پتہ چال کہ موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلی اور ذرائع کی قلت جیسے 
عوامل کا مقابلہ کرنے میں کمیونٹی کا مشترکہ عمل ایک بہت اہم جزو ہے۔ اس کے باوجود آدھے سے زیادہ لوگوں 
کا بیان تھا کہ اشتراک باہمی کی کمی بہت زیادہ محسوس کی گئی جس کا مظاہرہ مل جل کر کام نہ کرنے یا ایک 
قسم کی ال تعلقی کے اظہار سے ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کے اشتراک میں کئی باتیں حائل تھیں جس 
میں محدود ذرائع کے حصول کی کشمکش بہت نمایاں تھی۔ مثالً کاشت کاروں کا مقامی اثر و رسوخ والے لوگوں 
کی اعانت سے آبپاشی کے لیے زیادہ پانی اور اپنی فصلوں کی زیادہ قیمت حاصل کرنا تھا۔ جیسا کہ دیہی راجن پور 
کے کمیونٹی تخمینے میں ایک شخص نے کہا ʺگزشتہ چند سالوں سے آپسی جھگڑے بہت بڑھ گئے، بالخصوص 

اس سبب سے کہ ہر کاشتکار چاہتا تھا کہ پہلے اس کے کھیتوں کو پانی سے ملےʺ۔

ʺیہ لوگ کسی بھی امدادی اسکیم کے بغیر ان حاالت سے نمٹنے کے 
بھی  کہ کسی  آپ کو علم ہے  کہ  لیکن جیسا  ہیں۔  لیے کوشش کررہے 
بیرونی مدد کے بغیر ان کی کوششیں محدود رہیں گی اور وہ اسٹیج ان 
کے لیے بڑی ناامیدی کا باعث ہوگا۔ کیونکہ اگر کسی قسم کا حکومتی 
امدادی میکانزم نہں ہے جو ان کی اس جدوجہد میں معاونت کرسکے 
اور ان کو اس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے مزید یہ کہ ان کی 
موجودہ اقتصادی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے اور ان کو دیگر ناموافق 
حاالت کا سامنا ہے۔ ایسی صورتحال میں ان لوگوں کی غربت مزید بڑھ 

جائے گیʺ۔
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تین کمیونیٹیز کی داستان

کمیونٹی کی بنیاد پر لگائے گئے یہ اندازے اس ضمن میں مزید معلومات کا ذریعہ بنے اور مختلف حاالت 
میں اس سے مرتب ہونے والے اثرات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوئے۔

ایک فعال اور امداد باہمی پر کام کرنے والی کمیونٹی )چک پٹ یاٹ، راجن پور( 

پنجاب کے کچے کے عالقے میں واقع چک پٹ یاٹ زراعت پیشہ افراد کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، 
یہاں بجلی، گیس، پانی کی پائپ الئن، نکاسئ آب اور صحت جیسے بنیادی ضروریات کا فقدان ہے۔ ریسرچ 
میں شامل تمام افراد کو زیادہ فکر سیالب، اس کے اثرات معاشی حاالت اور صحت کے بارے میں تھے۔ 
اپنے  استعمال سے  ہوئی مٹی، گارے کے  باوجود اس کمیونٹی نے سیالب کی الئی  مالی مشکالت کے 
رہائشی مقامات کو اونچا کیا۔ انہوں نے امداد باہمی کی بنیاد پر چھوٹے بند تعمیر کیے اور اپنے مویشیوں 
کو سیالب سے محفوظ رکھنے کے لیے باڑے تعمیر کیے۔ ایک عورت نے کہا کہ ʺاگر سیالب پھر آتا ہے 
تو ہم نے اپنے مکانوں کی سطح اونچی کرنے کی پالننگ کی ہے تاکہ کم از کم ہمارے خاندان اور مال 

مویشی محفوظ رہ سکیںʺ۔

ذرائع پر اختالفات )میران پور۔ راجن پور( 

میران پور، بلوچستان سے ملحقہ عالقہ ایک خشک اور بنجر عالقہ ہے۔ چک پٹ یاٹ کی طرح یہاں بھی 
پانی، بجلی، گیس، صحت وغیرہ جیسی بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان ہے۔ یہاں ہر مذاکرے کا مرکز 
ذرائع آبپاشی کی کمی اور موسم کی غیر متوازن، غیر متوقع تبدیلیوں کا زراعت پر اثر تھے، لوگوں نے 
آبپاشی پر تنازعات کا ذکر کیا جس پر مقامی سیاست اور قبیلوں کا اثر تھا، انہوں نے بتایا کہ کس طرح 
مقامی کاشت کار بااثر لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے وہ اپنی 
فصلوں کے لیے زیادہ پانی اور ان کی زیادہ قیمت حاصل کرسکیں۔ کمیونٹی تخمینے کی میٹنگ میں لوگوں 
نے اپنے غم و غصے کا کافی اظہار کیا، ان کا خیال تھا کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی امداد 

نہیں مل رہی، اس کے عالوہ کمیونٹی میں اشتراک باہمی کا احساس بھی کم ہورہا ہے۔

ایک کمیونٹی: جس کو مدد حاصل تھی )بستی فرید بخش مشہوری۔ راجن پور( 

پنجاب کے کچے کے عالقے میں یہ کمیونٹی پہلی دو کمیونٹیز سے زیادہ مختلف نہیں تھی کہ یہاں بھی 
ان تمام بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان تھا۔ لیکن یہاں تقریباً سب لوگوں کے پاس ایک چھوٹا )ایک ایکڑ 
سے کم( قابل کاشت قطعہ زمین تھا، اس کے عالوہ مقامی بڑے زمین داروں کے پاس وہ بٹائی پر کام بھی 
کرتے تھے۔ ہر چند سیالب سے ان کو کافی نقصان ہوا لیکن ساتھ میں سیالب کی الئی ہوئی مٹی سے ان 
کی زمین زرخیز ہوئی اور سیالبی پانی نے زیر زمین آبی ذخائر میں اضافہ کیا۔ ایک مقامی این جی او 
کے مدد سے اس کمیونٹی نے آپس میں ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جو تعلیم کے فروغ اور آباد کاری بعد از 
سیالب میں مددگار ہے۔ ایک مرد نے کہا کہʺمیں نے پانچویں جماعت تک پڑھا ہے اور ان سب لوگوں میں 
میں ہی اعتماد سے گفتگو کرسکتا ہوں۔ اگر یہاں پر ایسے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے جنہوں نے میٹرک یا اس 
سے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے تو آپ اندازہ کرسکتے ہیں کہ گفتگو کا معیار کتنا بلند ہوگاʺ۔ اس کمیونٹی 
میں حاالت کا ادراک اور احساس ذمہ داری، قرب و جوار کی دوسری کمیونیٹیز کے مقابلہ میں زیادہ تھا۔
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معلومات کا کردار

ذرائع اور اجتماعی اشتراک کے ساتھ ساتھ متعلقہ معلومات کا حصول بھی لوگوں کے رد عمل میں ایک بڑا عنصر 
تھا۔ اگر لوگوں کو اس معاملے میں صحیح اور بروقت معلوم تھیں تو ذرائع کی کمیابی کے باوجود اقتصادی طور 
پر بالکل بچھڑے ہوئے لوگ بھی اس ضمن میں اقدامات اٹھاتے ہوئے پائے گئے اور اس کا مظاہرہ مختلف فصلوں 
کو اُگانا، فصلوں میں رد و بدل، پانی کو ضایع ہونے سے بچانا اور اپنے گھروں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا 

دیکھا گیا۔

اقدامات اور حصوِل معلومات کی سطح

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠

بلکل معلومات نہيں

ذياده معلومات نہيں

کچه معلومات ہيں

بہت معلومات ہيں

٪

فصلوں کی 
ادل بدل کرنا

بنياد: ۵۵۷

گهر مکان ميں 
عارضی پيش 

بندی کرنا
بنياد: ۶۴۰

پانی کی بچت کرنا
بنياد: ۷۳۰

مختلف فصليں 
کاشت کرنا
بنياد: ۴۷۱

موسمی پيشن 
گؤيوں پر نظر 

رکهنا
بنياد: ۷۴۵

۶١

٧٧

۶۵

٨٣

۶٠

۶١

۶٠

۶۴

۴۶

۴٩

۴٧

۵٩

٣٨

۵٨

۵٠

۶٢

۴۵

۵۴

۵٠

۵۵

پانی، خوراک، بجلی، توانائ کی سپالئ اور موسمی حاالت سے متعلق درپیش مسائل اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں سے 
اپنے آپ کو کتنا واقف اور باخبر سمجھتے ہیں

اس کے عالوہ جن لوگوں نے اپنے طرِز معاش میں بہت زیادہ تبدیلی کی ان میں )63%( معلومات میں زیادہ واقف 
پائے گئےʺ۔ دوسرے لوگ ہر چند کہ تبدیلی کے خواہشمند تھے لیکن موجودہ عدم معلومات اور ذرائع کی کمی کے 

باعث ایسا نہ کرسکے۔ 
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لیکن 40% سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ان تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 
کیا کریں۔ خاص کر شہری اور دیہی عالقوں کی عورتوں کو جن میں یہ شرح 45% تھی۔ اقتصادی طور پر کمزور 
طبقے سے تعلق رکھنے والی عورتوں میں یہ شرح 46% اور تعلیمی طور پر پس ماندہ میں 48% تھی۔ دیہی عالقوں 

کے لوگ شہر میں رہنے والوں کے بہ نسبت اس بارے میں زیادہ کم علم تھے۔

مثالً  تھا۔  ہونا  نہ  کا  معلومات  متعلقہ  وجہ  بڑی  ایک  جہ  کی  ہونے  ناکام  کے  پروگرام  امدادی  حکومتی  موجودہ 
روپے   -/20,000 کو  شخص  متاثرہ  ہر  تحت  کے  جس  اسکیم  کارڈʺ  ʺوطن  میں  گاؤں  ایک  کے  پور   راجن 

) 117 / $ 186( کی مدد ملنا تھی یا ʺوزیر اعلٰی کارڈʺ جیسی امدادی اسکیم، کامیاب نہ ہوپائیں۔

خیال کیا جاتا ہے کہ اس امدادی اسکیم کے بارے میں عوام کو ناکافی معلومات کا ہونا اس کے کامیاب نہ ہونے کا 
بڑا سبب تھا۔ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ اس اسکیم کے تحت امداد حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ کون لوگ 
مستحق ہیں، درخواست فارم کہاں ملے گا اور کیسے ُپر کیا جائے گا۔ یا ان کارڈ کا استعمال کہاں اور کیسے کیا 

جاسکتا ہے۔ غرضیکہ ان تمام باتوں سے العلمیت ان اسکیموں کے کامیاب نہ ہونے کا بڑا سبب بنیں۔

جیسا کہ پہلے اندازہ لگایا گیا کہ لوگوں کو اداروں پر اعتماد نہیں ہے اور اس اعتماد کی عدم موجودگی میں وجہ 
معلومات کے حصول میں انفرادی و باہمی روابط پہ انحصار کیا گیا۔ لوگوں کے مطابق قابل اعتماد ذرائع کی شرح 
کچھ اور اس طرح تھی۔ خاندان اور ملنے والے 85%، ہمسائے 69%، مقامی بزرگ 49% جبکہ فقط 13% لوگوں 

نے این جی اوز کو معلومات کا ذریعہ بتایا۔

ʺاگر ہماری عورتیں کشیدہ کاری کا کام کریں تو ہماری آمدنی بڑھ سکتی 
ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ان کو سامان مہیا کرے 

اور کام سکھائےʺ۔

جیسا کہ مانسہرہ کے ایک شخص )بعمر +45( نے بتایا کہ:

موضوعات  متعلق  ماحولیات سے  ہے  اہم  معلومات سب سے  "دراصل 
کو سمجھنے کے لیے یہ مسئلہ اب کوئی افواہ یا سنی سنائی بات نہیں 
ہے،بلکہ یہ ہماری زندگی سے متعلق حقیقتاً ایک نہایت اہم ایشو بن چکا 
ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ موسمی تبدیلی سے ان 
کی زندگی پر ہر قسم کے اثرات بڑھ سکتے ہیں اور ان حاالت کا سامنا 

کرنے کے لیے کیا تیاری کرنا چاہیےʺ۔

یہ بات کراچی کے ایک رائے عامہ استوار کرنے والے شخص نے کہی
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یہ حصہ ہماری ریسرچ کے اخذ کردہ نتائج کی روشنی میں بتاتا ہے کہ ذرائع ابالغ عامہ 
اور معلومات کی بہم رسانی کسی طریقے سے اس تبدیلی کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان 

میں رہنے والوں کی مدد کرسکتی ہے۔

تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں ذرائع ابالغ اور عوامی رابطے ایک مؤثر  لوگوں کی زندگی پر موسمیاتی 
کردار ادا کرسکتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں میں باخبری اُجاگر کی جاسکتی ہے، ساتھ ساتھ خود اعتمادی، ہمت 
بڑھانا اور ان ہنر کو سکھانا جو ان حاالت کا سامنا کرنے میں معاون ثابت ہوں، جیسے اقدامات بھی ان کے علم 
میں جاسکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ذرائع کمیونیٹیز میں مشترک مسائل کے بارے میں تبادلۂ خیال، مل جل کر کام 
کرنا، رائے عامہ کو ہموار کرنا اور اپنے لیڈروں کے احتساب کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔ یہ مثبت 

اثرات ایک مؤثر اور مضبوط عوامی سسٹم کی بنیاد رکھنے میں بہت معاونت کرسکتے ہیں۔

غرضیکہ لوگوں کے حصول غذا، پانی، پناہ گاہیں، معاشی حاالت میں بہتری کے مواقع، تباہ کاری سے بچنے، 
محفوظ رہنے اور کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے میں عوامی رابطے ایک بہت اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔

رابطے مؤثر اقدامات کی مدد ہیں
موسمیاتی اور ذرائع میں تبدیلیوں سے بہترطور پر نمٹنے کے لیے عوامی، کمیونٹی اور اداروں کی سطح پر روابط 

استوار کرنے کے بہت مواقع ہیں۔

رابطے: حال اور مستقبل کے 
عمل کو ممکن بنانے کے لیے
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مخاطبین

موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کرنے کے نئے انداز: لوگوں کے لیے متعلقہ معلومات کی کمی، موسمیاتی 
تبدیلی کا مقابلہ کرنے میں بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کو 
موسمیاتی تبدیلی کا ادراک ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد کو فراہمی خوراک اور ذرائع کی رسائی پر اس کے اثرات 
کا تجربہ ہے۔رابطوں کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو لوگوں کی زندگی سے متعلق کرکے ایک ٹھوس 
حقیقت کی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ رابطوں کی مدد سے لوگوں کو یہ آگاہی دی جاسکتی ہے کہ اس کے 
مختلف اثرات کا کس طرح مقابلہ کیا جاسکتا ہے مثالً خوراک، پانی کی کمی اور صحت پر اس کے مضر اثرات 

جیسے موضوعات کے بارے میں معلومات دی جاسکتی ہیں۔

انفرادی اقدامات کی تشخیص: بہت لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ وہ ان تبدیلیوں کا مقابلہ کیسے کریں، حاالنکہ 
کافی لوگ انفرادی طور پر اس کا سامنا کرنے کو تیار ہیں لیکن اور بہت سے اسی خیال کے حامی ہیں کہ حکومت 
کو اس سلسلہ میں زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ انفرادی اور کمیونٹی کی سطح پر کس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہئیں 
حکومتی اور تنظیمی سطح پر کیا کرنا چاہیے جو ان کی اس معاملے میں معاونت کرسکیں، اس بات کے لیے بھی 

رابطے مؤثر رول ادا کرسکتے ہیں۔

لوگوں میں خود اعتمادی کی ترغیب: پاکستان میں لوگ اس بات سے بڑے متفکر ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی اور ذرائع 
پر ان کے اثرات ان کی زندگی اور رہن سہن کو کس طرح متاثر کریں گے۔ لیکن احساس بے بسی اور اس قسم کی 
آفت کو خدا کی مرضی تصور کرنے والے لوگ جن پر خصوصاً اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، خیال کرتے ہیں کہ وہ 
کچھ نہیں کرسکتے۔ قابل بھروسے رابطے جو لوگوں کے ذاتی تجربہ پر مبنی ہیں ان کی خود اعتمادی اور اپنے 

آپ کام کرنے کی صالحیت میں اضافہ کرسکتے ہیں۔

لیڈر شپ اور ہمت بڑھانا: ہر چند کہ لوگ ان حاالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ان میں سے زیادہ تر 
چاہتے ہیں کہ ان کو اس کام میں مدد چاہیے یا یہ کہ وہ کسی ایسے شخص سے واقف نہیں جو اس قسم کے حاالت 
کا سامنا کررہا ہے جس سے وہ سبق حاصل کرسکیں۔ ایسے لوگوں کے تجربے کو دوسری کمیونٹیز کے متعارف 
کرانے میں رابطے ایک اہم کردار ادا کرسکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی ہمت بڑھ سکتی ہے اور ان تبدیلیوں 

کے ساتھ مطابقت کرنے کی ضرورت کا احساس بڑھ سکتا ہے۔

مالی ذرائع اور اثاثہ جات: جن لوگوں کی مالی حیثیت اور قوت خرید زیادہ تھی وہ اس معاملے میں زیادہ متحرک 
تھے۔ اس طبقے کے لوگوں کی کوششوں کو مزید توسیع دینے کے لیے ضروری ہے کہ متوازی حکومتی، عوامی 

اداروں اور ان کے درمیان رابطوں کو استعمال کیا جائے۔
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کمیونٹی

اجتماعی شراکت: ہماری ریسرچ سے پتہ چال کہ وہ کمیونیٹیز جو ایک دوسرے سے باہم مشورے کے بعد فیصلہ 
باہمی  ہیں۔ رابطوں کے ذریعے  اثرات کے ضمن میں زیادہ متحرک  پر  اور ذرائع  تبدیلی  ہیں، موسمیاتی  کرتی 
اشتراک کے اجتماعی اقدامات کی کامیابی کی مثالیں فراہم کرکے اشتراک باہمی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاسکتا ہے 
جو دوسروں کے لیے مشعل راہ اور ہمت افزا ثابت ہوسکتی ہیں۔ اسی طرح رابطوں کے ذریعے تبدیلی میں معاونت 

کرنے والے مقامی محاسن بھی روشناس کرائے جاسکتے ہیں۔

باہمی مشورے: مؤثر اقدام اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے 
سے تبادلۂ خیال کریں۔ یہ بات خاص کر زرعی پیداوار بڑھانے کے ضمن میں اہمیت اختیار کرجاتی ہے۔ چھوٹے 
کاشتکار نئی فصلیں اُگانے اور اس تبدیلی کی وجہ سے آنے والے نامساعد حاالت کے مقابلہ کرنے کے تجربات 
سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ اپنے جان و مال اور مویشیوں کی حفاظت کرنے کے بارے میں ایک دوسرے سے تبادلۂ 

خیال سود مند ثابت ہوسکتا ہے۔

کمیونٹی کے بڑوں سے اتصال: معاشرتی پوزیشن اور معاشرے میں عزت کا بڑا مقام ہے۔ پختہ عمر کے تجربہ 
کار اور پڑھے لکھے لوگوں کا مقامی طور پر اثر و رسوخ ہوتا ہے اور وہ کمیونٹی کے فیصلوں پر بڑی حد تک 
اثرانداز ہوسکتے ہیں۔ لٰہذا ان لوگوں سے رابطے معلومات کی فراہمی اور مقامی طور پر اس کی قبولیت میں مددگار 
ثابت ہوسکتے ہیں۔ باخبر ہونے کے باعث عوامی سطح پر مذاکروں میں مدد مل سکتی ہے جو موسمیاتی تبدیلی 

کے اثرات سے مطابقت پیدا کرنے میں معاونت کرسکتی ہے۔
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ادارتی مدد

لوگوں کی ضروریات میں سول سوسائٹی کی مدد: لوگوں نے این جی اوز اور ان کے عمل کی مؤثر ہونے میں 
ملے جلے خیاالت کا اظہار کیا۔ کمیونیٹیز کا خیال تھا کہ این جی اوز کی مداخلت غیر ضروری ہے اور وہ ان کے 
مسائل کو حل کرنے میں کچھ نہیں کرسکتے۔ جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ ان کی اعانت ضرورت کے مطابق 
پوری نہ تھی۔ جبکہ عوامی رائے بنانے والوں کا کہنا تھا کہ کمیونیٹیز نے این جی اوز کے پروگرام کو اپنانے سے 
گریز کیا اور تجویز کردہ تبدیلیوں کو نہ اپنایا۔ ابالغ عامہ کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ این جی اوز اور کمیونیٹیز 
کے درمیان ایک پل کا کام کریں تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس طرح کمیونیٹیز 

کی ضروریات اور ان کے پورا کرنے کے عمل کی ترغیب دی جاسکے۔

این جی اوز اور مقامی عمل درآمد کا دائرہ وسیع کرنا: ہماری معیاری ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی 
ترغیبات سے لوگوں کو متبادل ذرائع معاش، نئی فصلوں کے تجربے، زراعتی فنی معلومات، پانی کو صاف کرنے 
کے طریقے جیسے عمل میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ ابالِغ عامہ ان اقدامات کی کامیابی کا تذکرہ کرکے لوگوں کو 

ان تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔

حکومت کا احتساب: حکومتی امداد کا فقدان، ان تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھا گیا خاص 
کر بنیادی ضروریات اور ذرائع کے حصول، میں آبپاشی کے لیے پانی کی فراہمی یا بجلی اور گیس تک رسائی۔ 
عوامی رائے بنانے والوں اور ماہرین کا خیال ہے کہ ہر چند حکومت پالیسی تو بناتی ہے اس پر عمل درآمد میں 
ناکام ہے۔ رابطوں کے ذریعہ متعلقہ لوگوں اور حکومتی اداروں کے درمیان تعلق قائم کیا جاسکتا ہے جس کے 

ذریعے ایسا نظام بنایا جاسکتا ہے جہاں لوگ اپنی رائے کا اظہار کرسکیں اور اداروں کا احتساب بھی ہوسکے۔

اور اس سے کچھ کم ریڈیو، مقبول ذرائع  بالعموم  پاکستان میں موبائل فون، ٹی وی  بنانا:  ابالغ کو مؤثر  ذرائع 
اطالعات عامہ ہیں۔ کافی لوگوں کا خیال ہے کہ ان ذرائع ابالغ کو بھرپور استعمال نہیں کیا گیا۔ اس بات کی اشد 
ضرورت ہے کہ ذریعہ اطالعات ان موضوعات کو بہتر طریقہ سے سمجھے اور ان کو عوام تک پہنچانے میں 
زیادہ مؤثر طریقے استعمال کرے، اس کام میں انگریزی اور مقامی طور پر سمجھی جانے والی زبانوں کو استعمال 
کیا جائے۔ اس طریقے سے پاکستان کے مختلف عالقوں اور وہاں بسنے والوں کو ان پروگراموں تک رسائی حاصل 
ہوسکے گی اور ان کو مصدقہ اطالعات مل سکیں گی۔ اس کے عالوہ ذرائع ابالغ حکومت، سول سوسائٹی اور 

شہریوں کے درمیان مذاکرے کو فروغ دینے میں عمومی طور پر مددگار ہوسکیں گے۔
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اس حصے میں کالئمیٹ ایشیا کے ذریعہ پورے خطے میں کیے گئے جزویاتی تجزیہ کے 
نتائج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ریسرچ سے حاصل شدہ نکات کو اجاگر کیا گیا ہے جس 
کے ذریعے پاکستانیوں کی ضروریات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ ان نکات کو پہچاننے کے بعد 
ذرائع ابالغ کے وہ طریقے دریافت کیے جاسکتے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا 

مقابلہ کرنے کی جان کاری کو عوام میں متعارف کرانے میں معاون ہوں۔

موسمیاتی تبدیلیوں کا ادراک، ان کے مرتب کردہ اثرات اور ان سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے 
بارے میں پاکستان کے لوگوں کے خیاالت ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔

لوگوں کی ضروریات کو سمجھنے اور ان سے مؤثر انداز میں رابطے کرنے کی خاطر کالئمیٹ ایشیا نے پورے 
خطے کے سروے سے حاصل شدہ معلومات و اعداد و شمار کے تجزئیے کے لیے لوگوں کو پانچ گروپ میں 
رکھا ہے۔ اس کے لیے کلسٹر تجزیہ نامی طریقہ کار کو استعمال کیا گیا۔ ہر گروپ میں وہ عناصر جو رد عمل میں 
رکاوٹ یا بڑھاوے کا سبب بنتے ہیں، مختلف ہیں۔ پس اس وجہ سے ہر گروپ سے رابطے کا انداز الگ ہے اور 
اس کو مختلف طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ہم نے ان گروپس کو ʺگزارہ کرنے والےʺ، ʺکشمکش میں مبتال

ʺ، ʺمطابقت کرنے والےʺ، ʺجدوجہد کے خواہشمندʺ اور ʺغیر متاثرہʺ میں تقسیم کیا ہے۔

ملک میں ان گروپس کی شرح اس امر کی نشاندہی کرتی کہ لوگ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کس طرح دیکھتے 
ہیں اور اس بارے میں ان کا رد عمل کیا ہے۔

اثرات اور عمل کی روشنی میں 
پاکستانیوں کو سمجھنا
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پاکستانیوں کا موسمیاتی تبدیلی کے ضمن میں مختلف رد عمل

کوی اقدامات نہيں لے رہے

اقدامات لے رہے ہيں / لينے کی تياری کررہے ہيں

کم اثر محسوس ہوا ذياده اثر محسوس ہوا

گزاره کرنے والے: کوی اقدامات نہيں لے رہے

کشمکش ميں مبتال: کوئی قدم اڻهانا بہت مشکل 

مطا بقت کرنے والے: کام کرنا اور مزيد کے ليے تيار

جدوجہد کے خواہشمند: مستقبل کے بارے ميں فکرمند

غير متا ثره: جن کو يقين ہے کہ کچه کرنے کی ضرورت نہيں

٪١٧
گزاره کرنے والے

مطا بقت کرنے والے

غير متا ثره

کشمکش ميں مبتال

25%

٪٢۶

٪۴١

جدوجہد کے خواہشمند

٪١٠

٪٧

اس جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کس طریقے سے ان تبدیلیوں سے نبردآزما ہورہے ہیں اور یہ 
کہ اس ضمن میں ان سے کس قسم کے رابطے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستانی بالعموم تین گروپس میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں، ʺگزارہ کرنے 
والےʺ )24%( جو ان اثرات کو سمجھ تو رہے ہیں لیکن کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے۔ ʺمطابقت کرنے 
ہیں  ʺغیر متاثرʺ  ہیں اور وہ لوگ جو قطعاً  تبدیلی سے سمجھوتا کررہے  والےʺ )27%( جو حاالت کے مطابق 
)26%( یہ صورتحال نیپال، انڈیا اور بنگلہ دیش سے بالکل مختلف ہے جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جدوجہد 
کرنے والے گروپ میں شامل ہے جو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوششیں تو کررہے ہیں لیکن اس عمل 

کو بہت مشکل پارہے ہیں۔

پاکستان میں لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو اپنے آپ تبدیلی کا سامنا کرنا ہے لٰہذا انفرادی طور پر تیزی سے قدم 
اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید لوگوں کا حکومت اور دوسرے اداروں پر اعتماد نہ ہونا ہے۔

خصوصیات آبادی پر مبنی گروپس
مختلف گروپس کا خصوصیات آبادی کی بنیاد پر تقسیم سے انداز ہوتا ہے کہ حاصل شدہ ذرائع اور متعلقہ معلومات 

تک رسائی لوگوں کے رد عمل میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔
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ʺگزارہ کرنے والےʺ لوگوں میں بہ نسبت دوسرے گروپس کے، شہری اور دیہی عالقوں کے غریب اور معاشی 
ان میں شمار ہے۔  تعداد کا  ایک بڑی  ہیں، خاص کر عورتوں کی  پر پسماندہ طبقے کے لوگ زیادہ شامل  طور 
معامالت سے ʺمطابقت کرنے والےʺ گروپ میں ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو اقتصادی طور پر مستحکم ہیں 
اور ذرائع ابالغ ان کی دسترس میں ہیں،بہ نسبت دوسرے گروپس کے۔ جبکہ ʺغیر متاثرہʺ گروپ میں زیادہ تر مرد 

حضرات ہیں یا وہ لوگ جن کی بمقابلہ دوسرے گروپس کے ذرائع ذرائع تک رسائی کچھ کم ہے۔

اس کے عالوہ گروپس کے تقریباً 10% لوگ کشمکش میں مبتال والی کیٹگری میں شامل ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد 
دیہی عالقوں کے معاشی طور پر کمزور اور کاشتکاری سے متعلق لوگوں کی ہے، یہ شرح دوسرے گروپس کے 
لوگوں بہ نسبت زیادہ ہے اور آخر میں وہ 14% جو جدوجہد کے خواہشمند کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس میں ان 

جوانوں اور زیادہ عمر والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو اقتصادی طور پر مضبوط ہیں۔

خصوصیات آبادی کی بنا پر گروپس کی تقسیم

جدوجہد کے مطا بقت کرنے والےکشمکش میں مبتالگزارہ کرنے والےٹوٹل
غیر متا ثرہخواہشمند

2460579247655334645بنیاد

%%%%%%

جنس

555053555463مرد

455047454637عورت

اقتصادی زمرے

424550344741بہت غریب

252525262525غریب

252622322022خوشحال

532865دولت مند 

پیشہ

111017101212کسان

333938323527خاتون خانہ

  چھوٹے سرمایاکار/
444535دکاندار

141412141216مزدور

422544استاد
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مطا بقت کرنے کشمکش میں مبتالگزارہ کرنے والےٹوٹل

والے
جدوجہد کے 

غیر متا ثرہخواہشمند

2460579247655334645بنیاد

%%%%%%

ذرائع ابالغ کی 
رسائی

212220172023نہیں

151320151614کم

656660686463زیادہ

شہر/دیہات

333419373633شہر

676681646467دیہات

صوبے

141413131316خیبر پختونخواہ

566243574360پنجاب 

261836273920سندھ

374123بلوچستان

عمر

۲۴–۱526308232930

۳۴–۲5282732312526

۴۴–۳5221921242421

5۴–۴5141314122013

11121610810 55 سے زیادہ
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ʺگزارہ کرنے والےʺ )%۲۴(

ʺقدم اُٹھانا مشکل ہےʺ

 57% کا خیال ہے کہ کسی بھی قسم کے اقدام سے کوئی فرق نہیں پڑسکتا جبکہ 48% اس کے برخالف 	 
سوچتے ہیں۔

 70% کو علم ہی نہیں ہے کہ ان تبدیلیوں کے اثرات سے کیسے نمٹا جائے۔ مقابلہ اوسطاً 49% کے جن کو 	 
کچھ واقفیت ہے۔

98% سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی کے بنیاد پر فیصلے کرنے میں ان کا دخل نہیں ہے۔ 	 

شہری و دیہی دونوں عالقوں کے اس گروپ میں شامل لوگوں کا ماننا ہے کہ ذرائع معلومات کا فقدان اور حکومتی 
امداد کی کمی، کسی بھی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انفرادی 
طور پر کمیونٹی کی سطح پر فیصلہ کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حاالنکہ یہ لوگ نہ تو اپنے رہن 
سہن اور نہ ہی اپنے ذریعۂ معاش میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 
ذرائع خوراک و پانی کے ضمن میں کچھ اقدامات کرنے کو تیار ہیں۔ ساتھ ساتھ توانائی کے حوالے سے بھی محدود 

طریقے پر کچھ کرنے کی خواہش ہے۔ ان لوگوں کو حکومت اور NGOپر زیادہ اعتماد نہیں۔

گزارہ کرنے والے بمقابلہ بقایا آبادی

ان اعداد کے ذریعہ، رد عمل کو متاثر کرنے والے کلیدی اجزا کے بارے میں، ہر گروپ کے مختلف 
لوگوں کی محسوسات کا موازنہ دوسرے گروپ کے متعلقہ اوسط سے کیا گیا ہے۔ 1+کا مطلب اوسط 

سے زیادہ اور -1یعنی اوسط سے کم۔

طرز زندگی بدلنے کے لئے تيار

اجتماعی اشتراک

اثرات 

اقدامات  کی سطح

باخبر محسوس کيا

معاملے پر بات چيت

مسائل اور ان کے حل کے بارے ميں معلومات

وسائل/ معلومات کی کمی

١- ٠٫٨- ٠٫۶- ٠٫۴- ٠٫٢- ٠ ٠٫٢ ٠٫۴ ٠٫۶ ٠٫٨ ١

 +1 اوسط سے زياده -1 اوسط سے کم

!
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رابطوں کے مقاصد

عام اقدامات کے بارے میں معلومات کی فراہمی: رابطوں کے ذریعہ سادہ اقدامات کی معلومات فراہم کرکے لوگوں 
کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جاسکتی ہے جوکہ بمقابلہ زیادہ وسائل طلب اقدامات کے آسان ہیں۔ لوگوں کو یہ 

باور کرایا جاسکتا ہے کہ قابل عمل اور آسان طریقوں سے بھی یہ مقاصد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

خود اختیاری کی آگہی: رابطوں کے ذریعہ مقامی ذرائع کے استعمال سے لوگوں کو عملی اقدامات کرنے کی ہمت 
افزائی کی جانی چاہیے نیز ایسے لوگوں اور کمیونیٹیز کے بارے میں معلومات فراہم کرنی چاہئیں جو اسی نوعیت 

کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کامیابی سے کام کررہے ہیں۔

مسئلہ کی باخبری میں اضافہ: رابطوں کے ُپراثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے تجربات پر مبنی 
ہوں۔ موسمیاتی تبدیلی اور ان کے ممکنہ اثرات کے بارے میں زیادہ باخبر ہونے سے ایسے لوگوں کو جو اس 
تبدیلی کو رضائے اٰلہی سمجھ کر صبر کرلیتے ہیں، اس بات کی ہمت ملے گی کہ وہ بھی کوئی عملی قدم اٹھائیں 

اور اس آفت کا مقابلہ کریں۔

اجتماعی عمل کی ہمت افزائی: وہ لوگ جن کے ذرائع محدود ہیں بنیادی طور پر اپنی روز مرہ کی ضروریات 
زندگی کے حصول میں مشغول رہتے ہیں اور کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے ڈرتے ہیں۔ ریسرچ سے معلوم 
ہوا ہے کہ کمیونٹی کی سطح پر مذاکرے اور پالننگ کا عمل اس احساس کو کم کرتے ہیں اور لوگوں کو انہی 

مشکالت کا اجتماعی طور پر سامنا کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔
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ʺکشمکش میں مبتالʺ )%۱0(

ʺعملی اقدامات کی کوششیں میں مسائل کا سامناʺ

 89% لوگوں کا خیال ہے کہ متاثرہ ذرائع اور موسم کی شدت میں اضافہ ان کی آمدنی میں کمی کا باعث 	 
ہیں۔

 88% کی اس صورتحال کا سامنا کرنے کے بارے میں کسی قسم کی آگاہی نہیں ہے۔ یہ شرح کسی اور 	 
گروپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔

 80% لوگ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومتی امداد چاہتے ہیں۔ یہ شرح کسی اور گروپ 	 
کے نسبت زیادہ ہے۔

اس گروپ میں دیہی عالقوں سے تعلق رکھنے والے خاص کر کسانوں اور ماہی گیروں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ʺ 
کشمکش میں مبتالʺ گروپ کے لوگ تبدیلی کے لیے زیادہ تیار تھے بہ نسبت ʺگذارہ کرنے والےʺ گروپ کے۔ یہ 
لوگ اجتماعی فیصلوں میں بھی متحرک تھے۔ ان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے موسموں کی شدت اور موجودہ 
ذرائع پر اس کے اثرات کا اندازہ تھا اور چاہتے تھے کہ ان کا سدِّ باب کیا جائے۔ یہ لوگ عملی اقدامات بھی اٹھارہے 
تھے، مثالً پانی کے نئے ذرائع کی تالش اور پانی کا احتیاط سے استعمال۔ دوسرے اقدامات جیسے کہ قابل تجدید 
توانائی کا استعمال، پانی فراہم کرنے والے نظام کی بہتری اور فصلوں میں رد و بدل جو زیادہ مالی وسائل طلب 

ہے، کے لیے بیرونی امداد کی ضرورت ہے۔

ان کے لیے مزید اقدامات کرنا مشکل ہے۔ معلومات، ذرائع اور حکومتی امداد کا فقدان اس ضمن میں بڑی رکاوٹیں 
ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا دور ہونا مزید اقدامات اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ 

ʺکشمکش میں مبتالʺ بمقابلہ بقایا آبادی

!

طرز زندگی بدلنے کے لئے تيار

اجتماعی اشتراک

اثرات 

اقدامات  کی سطح

باخبر محسوس کيا

معاملے پر بات چيت

مسائل اور ان کے حل کے بارے ميں معلومات

وسائل/ معلومات کی کمی

١- ٠٫٨- ٠٫۶- ٠٫۴- ٠٫٢- ٠ ٠٫٢ ٠٫۴ ٠٫۶ ٠٫٨ ١

 +1 اوسط سے زياده -1 اوسط سے کم
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رابطوں کے مقاصد

لوگوں کو باخبر کرنا: موسم میں تبدیلی، غیر متوقع بارشیں۔ فصلوں کی مختلف اقسام اور زراعت کے نئے طریقوں 
کے بارے میں لوگوں کو معلومات پہنچانا۔

خبروں کے مقامی ذرائع کو مضبوط کرنا: یہ گروپ آپس میں تبادلۂ خیال کرتا ہے اور ایک کمیونٹی کے طور پر 
کام کرنے کا خواہشمند ہے، لٰہذا رابطوں کے ذریعہ کمیونٹی کے اندر اور دوسری کمیونیٹیز کے ساتھ خبروں اور 
معلومات کے تبادلہ کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ رابطوں کے ذریعہ اس گروپ کا دوسری کمیونیٹیز اور لوگوں کے ساتھ 
جو ایسے ہی حاالت سے گزررہے ہیں اور اجتماعی کوشش کررہے ہیں کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہیے۔ اس سے 
نہ صرف یہ کہ ان کا اعتماد بڑھے گا بلکہ اپنے حاالت کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف طریقوں سے 
واقفیت ہوگی اور یہ جان سکیں گے کہ کون سا طریقہ ان کے لیے کار آمد ہے اور ایسا کرنے میں ان کا یہ فکر 

نہیں ہوگی کہ ان کا ذریعہ معاش خطرہ میں ہے۔

حکومت تک رسائی میں اضافہ: کیونکہ اس گروپ کے لوگ عملی قدم اٹھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس بات 
کا بہت امکان ہے کہ وہ اس سلسلے میں حکومتی نمائندوں اور لوکل باڈیز کے ممبران کے ساتھ تال میل بڑھائیں۔ 

جو ان کی بنیادی سہولتوں اور ذرائع کی کمی جیسے مسائل حل کرنے میں مددگار ہوں۔
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ʺمطابقت کرنے والےʺ %۲۷
ʺعمل کرنا اور مزید کے خواہشمندʺ

دوسرے گروپس کے مقابلے میں زیادہ قوت خرید )40%( کے حامل۔	 
ان میں 15% عوامی رائے استوار کرنے والے، کسی بھی دوسرے گروپ سے زیادہ۔	 
63% اپنے ذریعہ معاش میں تبدیلی کے لیے تیار۔	 
 71% )یہ شرح باقی کسی بھی گروپ سے زیادہ ہے( لوگ جو اس بارے میں واقفیت رکھتے ہیں کہ ذرائع 	 

میں تبدیلی اور موسم کی شدت کے اثرات سے کس طرح نمٹا جاسکتا ہے۔

اس گروپ کے لوگ برخالف دوسرے گروپس والوں کے، سمجھتے ہیں کہ ذرائع میں تبدیلی اور موسمی شدت سے 
رونما ہونے والے اثرات کا ان کو زیادہ علم ہے۔ ان کے ذرائع بشمول اراضی تھوڑے زیادہ ہیں اور وہ کمیونٹی 
کے ساتھ تعلق میں ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے اور اپنے موجودہ طرِز زندگی کو برقرار رکھنے 
کے لیے وہ اپنے ذرائع معاش میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے تو کر بھی لی ہے۔ اس 
عمل میں قابل ذکر اقدامات ہیں جیسے کہ پیشہ کی تبدیلی، ہجرت، متبادل ذرائع آمدنی کی تالش اور فصلوں میں 
جراثیم کش ادویہ کا استعمال۔ یہ لوگ پانی کے استعمال میں احتیاط، پانی کے مختلف ذرائع کی تالش اور توانائی کا 
بہتر استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام اقدامات اور بہتر معلومات ہونے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ان اثرات کا مقابلہ 

کرنے کے لیے انہیں مزید معلومات ہونی چاہئیں اور اس سلسلے میں حکومتی امداد کے خواہشمند ہیں۔

ʺمطابقت کرنے والےʺ بمقابلہ دیگر

!

طرز زندگی بدلنے کے لئے تيار

اجتماعی اشتراک

اثرات 

اقدامات  کی سطح

باخبر محسوس کيا

معاملے پر بات چيت

مسائل اور ان کے حل کے بارے ميں معلومات

وسائل/ معلومات کی کمی

١- ٠٫٨- ٠٫۶- ٠٫۴- ٠٫٢- ٠ ٠٫٢ ٠٫۴ ٠٫۶ ٠٫٨ ١

 +1 اوسط سے زياده -1 اوسط سے کم
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رابطوں کے مقاصد

ہمت افزائی: وہ لوگ اور کمیونیٹیز جوکہ تبدیلی حاالت سے مطابقت کررہے ہیں، ʺکشمکش میں مبتالʺ اور ʺگذارہ 
کرنے والےʺ گروپ کے لوگوں کے لیے ہمت افزائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان کے تجربے اور معلومات کو ان 
رابطوں کے ذریعے دوسرے گروپ کے لوگوں کے لیے مشعِل راہ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے خاص 

کر پانی کی کمی کے باب میں۔

فنی معلومات کی فراہمی: اپنی موجودہ باخبری کو اضافی و بہتر فنی معلومات کے ذریعہ بڑھاوا دے کر ان کے 
اس ضمن میں اُٹھانے والے اقدامات کو مزید وسعت دی جاسکتی ہے۔

استعداد میں اضافہ: باخبر اور باعمل اس قماش کے لوگ کے لیے ضروری ہے کہ رابطے ان کی معلومات اور 
استعداد بڑھانے کا کردار ادا کریں، اس طرح ان کی کمیونیٹیز کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس میں کسانوں اور ماہی 
گیروں کے لیے مارکیٹ تک رسائی کے ذرائع مہیا کرنا، مختلف اقسام کی فصلوں کے بارے میں معلومات پہنچانا، 
زراعت میں پانی اور توانائی کے کفایتی استعمال کے طریقے اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کااستعمال شامل ہے۔

لیے ذرائع کی کمی کس قسم کی  لوگوں کے  بندی: ہر چند کہ اس گروپ میں شامل کچھ  مستقبل کی منصوبہ 
رکاوٹ کا باعث نہ ہو لیکن رابطے ان کو مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی اور مالیاتی ضمانت کو بہتر بنانے میں 

مدد کرسکتے ہیں۔

احتسابی عمل کی فراہمی: اس گروپ کے لوگوں کے موجودہ اقدامات سے حکومتی اداروں کے ساتھ باہمی روابط 
بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا ہوسکتا ہے، جہاں طویل المدتی اقدامات اور بنیادی 

سہولتوں کے فراہمی کے بارے میں مذاکرے کیے جاسکتے ہیں۔
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ʺجدوجہد کے خواہشمندʺ )%۱۴( 

ʺمستقبل کے بارے میں فکر مندʺ

 25% نے کالج /یونیورسٹی کی سطح تک تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ شرح کسی بھی دوسرے گروپ کی 	 
نسبت زیادہ ہے۔

 82% کا ماننا تھا کہ اس تبدیلی کے اثرات سے ان کی روزی کمانے کی اہلیت متاثر ہوئی ہے۔	 
 83% کا کہنا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان اثرات کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے اور ان کے پاس اس سلسلے 	 

میں متعلقہ معلومات ہیں۔

اس گروپ کے لوگوں کو ذرائع میں تبدیلی اور شدت موسم کا علم تھا، نیز وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی زندگی 
پر ان باتوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالعموم ان لوگوں کے لیے ذرائع کی یامعلومات کی کمی کوئی مسئلہ 
نہیں تھی لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی قدم اٹھائیں۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ 
دوسرے گروپ کی بہ نسبت اس سے کم متاثر ہوں۔ ان کی زیادہ معلومات اور اس کے اثرات سے واقفیت ان کو 

مستقبل کے موسمیاتی اور ذرائع پر ہونے والے اثرات سے آگاہی کے لیے رابطوں کا اہم حصہ بناتی ہے۔

ʺجدوجہد کے خواہشمندʺ بمقابلہ بقیہ آبادی

طرز زندگی بدلنے کے لئے تيار

اجتماعی اشتراک

اثرات 

اقدامات  کی سطح

باخبر محسوس کيا

معاملے پر بات چيت

مسائل اور ان کے حل کے بارے ميں معلومات

وسائل/ معلومات کی کمی

١- ٠٫٨- ٠٫۶- ٠٫۴- ٠٫٢- ٠ ٠٫٢ ٠٫۴ ٠٫۶ ٠٫٨ ١

 +1 اوسط سے زياده -1 اوسط سے کم
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رابطوں کے مقاصد

مخصوص رد عمل کے بارے میں معلومات: اس گروپ کی مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رابطے کے ذریعہ 
پانی صاف کرنے، اسٹور کرنے، پانی کی کمی کا سامنا کرنے، قابل تجدید توانائی کے استعمال، فصلوں کی افزائش 
کے طریقوں تک رسائی اور موسمیاتی شدت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے جیسے 

موضوعات پر مزید معلومات بہم کی جائیں۔

خواہش کو عمل میں تبدیل کرنا: اس گروپ کے لوگوں کو دوسروں کے کامیاب تجربات کے بارے میں معلومات 
پہنچاکر ان کے اندر عمل کرنے کی خواہش پیدا کرنا۔
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ʺغیر متاثرہʺ: %۲۶ 

ʺجن کا خیال ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیںʺ

 39% کا کہنا ہے کہ حسب ضرورت بجلی کی فراہمی میں کمی ان کی بنیادی پریشانی ہے۔	 
 20% کا خیال ہے کہ معیار زندگی پچھلے پانچ سال میں کچھ بہتر ہوا ہے۔ یہ شرح دوسری تمام گروپس 	 

کے مقابلے میں زیادہ ہے۔
41% اپنی طرِز زندگی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی النے کے لیے تیار نہیں۔	 

اس گروپ کے لوگوں کو زندگی پرموسمیاتی تبدیلی اور ان کے ذرائع پر تبدیلی یا اثرات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ 
جس کی وجہ ہے وہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں سمجھتے اور نہ اس ضمن کو کسی قدم اٹھانے کو 
اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی بھی قسم کے مذاکرے سے الگ ہیں اور زیادہ تر اپنے آپ کو اس 

معاملے میں العلم گردانتے ہیں۔ ان کو اس بات کا بھی پتہ نہیں کہ دوسرے لوگ کیا اقدامات کررہے ہیں۔

ʺغیر متاثرہʺ بمقابلہ آبادی کے دوسرے لوگ

طرز زندگی بدلنے کے لئے تيار

اجتماعی اشتراک

اثرات 

اقدامات  کی سطح

باخبر محسوس کيا

معاملے پر بات چيت

مسائل اور ان کے حل کے بارے ميں معلومات

وسائل/ معلومات کی کمی

١- ٠٫٨- ٠٫۶- ٠٫۴- ٠٫٢- ٠ ٠٫٢ ٠٫۴ ٠٫۶ ٠٫٨ ١
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رابطوں کے مقاصد 

مسئلے، ان کے مضمرات کا احساس کرانا: رابطوں کا مقصد ان مسائل اور ان سے پیدا ہونے والے اثرات کے 
بارے میں لوگوں کو احساس دالنا چاہیے، اسی قسم کے معامالت سے نبرد آزما دوسرے لوگوں کا ردعمل ان سے 
پیدا شدہ مشکالت کا سامنا کرنے کا بیان، لوگوں میں باہمی صالح مشورے کے مواقع پیدا کرسکتا ہے اور لوگوں 
کو اس بات کا ادراک کراسکتا ہے کہ موسمیاتی اور ذرائع میں تبدیلیاں کیا اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اسی طریقے 

سے ان لوگوں کی ہمت افزائی کی جاسکتی ہے کہ وہ ان کے اثرات کا مقابلہ کیسے کریں۔

سادہ، عام اقدامات کی معلومات: مسائل کے حل کے لیے سادہ اور کم خرچ عمل کی معلومات بہم پہنچانے سے 
نہ صرف یہ کہ معاملے کی کم فہمی کا مداوا کیا جاسکتا ہے بلکہ لوگوں کو اقدامات کی مختلف شکلوں سے بھی 

آگاہی دی جاسکتی ہے۔

خود اختیاری اور اجتماعی احساس میں افزودگی: مقامی معلومات کی بنیاد پر کیے گئے اقدامات یا ایسے لوگوں 
کو ان کمیونیٹیز کے بارے میں مطلع کرنا جو اس گروپ سے مماثلت رکھتے ہیں اور ایسے حاالت کا کامیابی 
سے سامنا کررہے ہیں احساس خود اختیاری اور باہمی اشتراک کے جذبہ کو بڑھاوا دینے میں ایک مؤثر کردار ادا 
کرسکتا ہے۔مزید یہ کہ متاثرین کو باہم مشورے کے موقع فراہم کرسکتا ہے جس کے ذریعہ موسمیاتی اور دیگر 

ذرائع پر اثرات کو سمجھا جاسکتا ہے۔
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 ذرائع ابالغ 
و رابطوں کا دائرہ

لوگوں تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ابالِغ عامہ کا 
کون سا ذریعہ مقبول ہے، وہ کن لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اور کن سے بات چیت کرتے 
ہیں اور معلومات کے حصول کے لیے وہ کس ذریعے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ پاکستان میں 

ذرائع ابالغ اور رابطوں کے اعداد و شمار سے متعلق ہے۔

معلومات کے ذرائع
لوگوں کی اکثریت یعنی 80% اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ان موضوعات پر گفتگو کرتی ہے جبکہ ہمسایوں 
سے بات کرنے والوں کی شرح 67% اور مقامی رائے عامہ بنانے والوں سے اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنے 
والوں کی شرح 46% ہے۔ ایک تہائی سے کم لوگوں نے مذہبی رہنماؤں سے اور ایک چوتھائی نے اس ضمن میں 

استادوں سے گفتگو کرنے کا بتایا۔ فقط 19% نے این جی او کا تذکرہ کیا۔

موسمیاتی تبدیلی اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے بارے میں معلوم حاصل کرنے کے لیے 74% نے بتایا کہ ٹی وی 
اس کا ذریعہ ہے۔ جبکہ فقط 15% کے لیے ریڈیو اور 20% کے لیے موبائل فون ذرائع معلومات تھے۔

جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ اس موضوع پر معلومات کے حصول کے لیے کس ذریعہ کو ترجیح دیں گے 
تو واضح اکثریت ٹی وی کے حق میں تھی لیکن یہ شرح شہروں کے مقابلے میں دیہی عالقوں میں بہت کم تھی۔
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ترجیحی ذرائع معلومات

بڑے شہر- دس الکھ سے تمام جواب دہندگان
زیادہ

چھوٹے شھر - دس الکھ 
دیہاتسے کم

41288994332796تمام جواب دہندگان

%%%%

53717045ٹیلی ویژن - پروگرام اور اشتہارات

1351016عالقے کے لوگ

3353موبائل فون

3114مذہبی ادارے

3114ریڈیو

3522اخبارات

2113عالقائی میٹنگ

1110انٹرنیٹ

1001اسٹریٹ تھیٹر

812922دیگر

پانی، خوراک، بجلی، توانائ کی سپالئ اور موسمی حاالت جیسے مسائل کی معلومات کیلئے آپ ان میں سے کس ذریعے کو 
استعمال کرنا پسند کرتے ہیں

لوگوں کا کہنا تھا کہ ان مسائل کا سامنا کرنے کے لیے جو اقدامات مفید ثابت ہوسکتے ہیں ان کے بارے میں ٹی 
وی سے حاصل شدہ معلومات فائدہ مند ہوتی ہیں۔ مثالً مانسہرہ )خیبر پختونخوا( کی ایک خاتون نے مشورہ دیا کہ 
ٹی وی کے ڈرامے کے ذریعے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے بارے میں بتایا جائے تو زیادہ مؤثر ہوگا لیکن 
ان تدابیر کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے باہم شخصی رابطے ناگزیر ہیں۔ عالقے کے دوسرے لوگ بھی اس 

بات سے کلی طور پر متفق تھے۔ جیسا کہ دیہی مظفر گڑھ کی ایک خاتون )بعمر 25-34( نے کہا:

ʺٹی وی /ریڈیو پر شخصی رابطے ناممکن ہیں جبکہ میرے خیال میں ان 
اطالعات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شخصی رابطے سب سے 

بہتر ذریعہ ثابت ہوسکتے ہیںʺ۔
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تمام جواب 
بلوچستانسندھپنجابخیبر پختونخواہعورتمرددہندگان

41282103202560122501036185تمام جواب دہندگان

%%%%%%%

ٹیلی ویژن ۔ آج / 
62675736687047گزرا ہوا کل

موبائل فون  - آج / 
57753955586044گزرا ہوا کل

ریڈیو  - آج / گزرا 
69311398ہوا کل

21182418222321ریڈیو -  معلوم نہیں

انٹرنیٹ - آج / گزرا 
4624450ہوا کل

مخصوص معلومات کی ضرورت
زیادہ تر لوگوں کی دلچسپی تین موضوعات میں تھی۔ )1( بچوں کے لیے تعلیمی پروگرام )65%(، مستقبل میں موسم 

کی تبدیلی کا اثر )56%(، ان سے نمٹنے کے طریقہ )54%( ۔

تھیں۔ شہری  لوگوں کی معلومات کی ضروریات مختلف  دیہی و شہری عالقوں کے  رد عمل کے معاملے میں 
عالقوں والوں نے ایسی معلومات کی فراہمی پہ زور دیا جس سے ان کو انشورنس، غذا کو محفوظ رکھنے کے 
طریقوں، پانی کا محتاط انداز سے استعمال اور قابل تجدید توانائی کے بارے میں زیادہ علم ہوسکے۔ جبکہ دیہی 
عالقے کے لوگوں کی زیادہ دلچسپی زراعت کے نئے طریقے، فصلوں کی مختلف اقسام، پانی کو صاف کرنا اور 

ذخیرہ کرنا، متبادل ذرائع معاش، ماہی گیری کے بہتر طریقے اور تباہی سے بچاؤ جیسے معامالت میں تھی۔

پاکستان میں ذرائع ابالغ کا استعمال
ابالغ کا استعمال حالیاً )کل اور آج( 

آپ نے اس کارڈ کے مطابق مندرجہ ذیل میڈیا کو آخری بار کب استعمال کیا 

گزشتہ ʺکل اور آجʺ میں دو تہائی لوگوں نے میڈیا کا استعمال کیا۔ موبائل فون اور ٹی وی کا استعمال سب سے 
زیادہ کیا گیا۔ عورتوں اور مردوں کی شرح استعمال کا فرق نمایاں تھا۔ 75% مردوں نے اور 39% عورتوں نے 

اس ذریعہ کا استعمال کیا۔
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ٹی وی : جس سے نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں

75% لوگوں نے ʺکل یا آجʺ ٹی وی دیکھا۔ ٹی وی دیکھنے والوں میں دیہی اور شہری کے عالقوں کے لوگوں کی 
شرح میں نمایاں فرق تھا۔ 54% دیہی آبادی کے مقابلہ میں شہری آبادی کے 83% نے لوگوں نے ٹی وی دیکھا۔ 
عالقوں کے لحاظ سے سندھ اور پنجاب میں زیادہ ٹی وی دیکھا گیا جبکہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں مقابلًۃ 

کم۔ 

ٹی وی دیکھنے کا وقت بالعموم شب 9-9:30 کا ہے۔

ٹی وی دیکھنے کے ترجیحی اوقات

خبروں اور ڈراموں کو ترجیح

جب مختلف پروگرام کے بارے میں پوچھا گیا تو 61% نے خبروں اور 53% نے ڈراموں کو ترجیح دی۔ یہ شرح 
دیہی اور شہری دونوں عالقوں کے لیے یکساں تھی لیکن مردوں و عورتوں کی ترجیحات میں نمایاں فرق تھا۔ 
62% عورتیں ڈراموں اور 67% مردوں کی دلچسپی خبروں میں بالعموم سمجھی جاسکتی ہے۔ جوان العمر لوگوں 

میں بھی ڈرامے زیادہ مقبول تھے۔ جیسا کہ دیہی مانسہرہ کی ایک خاتون )بعمر 24-16( نے کہا:

کام کے دن

بنياد: ۳۳۰۴

چهڻی کے دن

٠

١٠

٢٠

٣٠٪

۴٠

۵٠

۶٠

۰۷٫۰۰
۰۷٫۲۹
صبح

۰۸٫۰۰
۰۸٫۲۹
صبح

۰۹٫۰۰
۰۹٫۲۹
صبح

۱۰٫۰۰
۱۰٫۲۹
صبح

۱۱٫۰۰
۱۱٫۲۹
صبح

۱۲٫۰۰
۱۲٫۲۹
شام

۰۱٫۰۰
۰۱٫۲۹
شام

۰۲٫۰۰
۰۲٫۲۹
شام

۰۳٫۰۰
۰۳٫۲۹
شام

۰۴٫۰۰
۰۴٫۲۹
شام

۰۵٫۰۰
۰۵٫۲۹
شام

۰۶٫۰۰
۰۶٫۲۹
شام

۰۷٫۰۰
۰۷٫۲۹
شام

۰۸٫۰۰
۰۸٫۲۹
شام

۰۹٫۰۰
۰۹٫۲۹
شام

۱۰٫۰۰
۱۰٫۲۹
شام

۱۱٫۰۰
۱۱٫۲۹
شام

۱۱٫۳۰
۱۱٫۵۹
شام

ʺیہ ایک مذاکرے کی شکل میں ہوسکتا ہے اور اگر اس کو ایک ڈرامے 
کی شکل دیدی جائے تو زیادہ لوگوں میں مقبول ہوگاʺ۔
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موبائل فون: کال کرنا اور اس کا جواب

ہر چند کے موبائل فون کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ 57% ایسے تھے جنہوں نے ʺکل یا آجʺ میں اس کا 
استعمال کیا لیکن یہاں بھی مردوں و عورتوں کے تناسب میں فرق تھا۔ 75% مردوں نے ʺکل یا آجʺ استعمال کیا 

بمقابلہ 39% عورتوں کے۔

عالقے کی نسبت سے استعمال:۔ شہری عالقوں میں اس کا استعمال سب سے زیادہ تھا۔ بڑے شہروں میں %68، 
چھوٹے شہروں میں 63% اور دیہی عالقوں میں 53% نے ʺکل یا آجʺ میں موبائل فون کا استعمال کیا۔

موبائل فون کا استعمال زیادہ تر کال کرنے یا کال کا جواب دینے میں پایا گیا، بالخصوص دیہی عالقوں میں مثالً 
پنجاب کے دیہی عالقے مظفر گڑھ کی خواتین نے بتایا کہ زیادہ تر لوگوں کو ٹیکسٹ کرنے کا علم نہیں ہے۔ لیکن 

پھر بھی ضروری معلومات کا تبادلہ موبائل فون سے کرلیتے ہیں۔ مظفر گڑھ کی خاتون )بعمر 34-24( کہتی ہے:

موبائل فون کیونکہ سستا اور آسانی سے حاصل ہونے واال ہے اس لیے اس کا استعمال مستقبل میں یقیناً بڑھے گا۔

میں  اور  ہے  بتاتی  مجھے  وہ  ہے  ملتی  خبر  اہم  کو  دوست  کسی  ʺاگر 
دوسروں تک پہنچاسکتی ہوںʺ۔

ʺیہاں پر بالعموم لوگوں کو فون آن کرنا آتا ہے اور وہ بات کرسکتے ہیں۔ 
اس کا زیادہ استعمال گھریلو مسائل سے متعلق بات چیت میں ہوتا ہے۔ وہ 
ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے، لٰہذا SMS کی ہوئی خبروں سے بے خبر رہتے 

ہیںʺ۔
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ریڈیو: یہ دقیانوسی ہے

پاکستان میں ریڈیو کا استعمال سب سے کم ہے۔ صرف 6% لوگوں نے ʺکل یا آجʺ ریڈیو سنا تھا۔ 21% کو یاد نہیں، 
انہوں نے کب ریڈیو سنا تھا۔ صرف 15% نے کہا کہ موسمی تبدیلی کے بارے میں ریڈیو کے ذریعہ اطالع مال 

کرتی تھی۔ دیہی مانسہرہ کے ایک شخص )بعمر +45( کا خیال ہے:

اگر کچھ لوگ استعمال کرتے بھی ہیں تو گانے۔ قرآن خوانی۔ بچوں کے تعلیمی پروگرام اور صحت و تندرستی کے 
پروگرام سنتے ہیں۔ یا کچھ لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ذریعہ اپنے موبائل پر گانے سنتے ہیں کیونکہ 

اس صورت میں ٹی وی بند ہوجاتا ہے۔

انٹرنیٹ۔ ایک نیا ذریعہ

اگرچہ یہ ایک اُبھرتا ہوا ذریعہ ہے لیکن ابھی بھی اس کا استعمال بڑے شہروں اور مرد حضرات میں ہی محدود 
ہے۔ عالقوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ʺکل اور آجʺ میں اس کا استعمال بڑے شہروں میں 9% ۔ چھوٹے 

شہروں میں 6% جبکہ دیہی آبادی میں یہ شرح فقط 2% تھی۔

پوچھنے پر معلوم ہوا کہ صرف 4% نے ʺکل اور آجʺ انٹرنیٹ کا استعمال کیا تھا۔ عمر کے لحاظ سے بھی انٹرنیٹ 
کے استعمال میں کافی فرق ہے۔ ʺکل اور آجʺ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں میں نوجوان 6%، جبکہ باقی تمام عمر 
کے 3% ہیں۔ اگرچہ ابھی اس کا استعمال کم ہے لیکن سستا اور آسانی سے حاصل ہونے پر آئندہ اس کا استعمال 

بڑھ جائے گا۔

ʺاب ریڈیو کوئی نہیں سنتا۔ اور نہ ہی اب اس کا کوئی اثر ہےʺ۔
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وہ لوگ جو مندرجہ ذیل تین میں کوئی دو خصوصیات کے حامل تھے، ان کو عوامی رائے پر اثر انداز 
ہونے والوں میں شمار کیا گیا، مخصوص پیشہ سے منسلک، کسی تنظیمی جماعت سے تعلق اور 10یا 

اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو متاثر کرنے کے اہل۔

پاکستانیوں کے لیے باہمی شخصی تبادلۂ خیاالت کی بہت اہمیت ہے اور 46% لوگوں کا کہنا ہے کہ خیاالت کا تبادلہ 
ان کی بہت سی معلومات کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کے سروے کے مطابق18% لوگ اثر انداز ہونے والے لوگوں میں 
رکھے گئے جس میں 12% مرد اور 6% خواتین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عمر میں بڑے، تعلیم یافتہ، خوشحال اور 

جاگیردار ہیں۔

خیاالت پر اثر انداز ہونے والے لوگوں میں سے زیادہ تر استاد 29%، بڑے جاگیردار12% صحت کے اداروں سے 
تعلق رکھنے والے 11% ہیں۔ ان میں سے آدھے لوگ کسی بڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ 2% ایسی 
جماعتوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو کوئی اثر نہیں رکھتیں۔ خیاالت پر اثرانداز ہونے والے لوگوں کو موسمیاتی 
تبدیلیوں، اس کے اثرات اور ان تبدیلیوں سے نمٹنے کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ ان لوگوں میں سے 76% کا خیال 
ہے کہ ان کی معلومات دوسرے 48% کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ اس کے عالوہ ان کو اس سلسلہ میں ہونے والے 

موجودہ رابطوں کی بھی زیادہ خبر ہے۔

خیاالت پر اثر انداز ہونے والے 71% لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگ ان کی رائے لینے آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں 
کہ اس طرح وہ اپنے لوگوں کی مدد کرسکتے ہیں۔

اپنی کمیونٹی کو موسمیاتی اور  تیار تھے کہ وہ  انداز ہونے والے 74% لوگ اس بات کے لیے  اثر  خیاالت پر 
ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیں۔ جبکہ 75% اپنے فنی معلومات کے ذریعہ مدد کریں گے۔

خیاالت پر اثرانداز ہونے والے لوگوں کی اہمیت
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ترجیحی خطاب کنندہ
سیکشن 6 میں منتخب کردہ پانچ گروپ یعنی ʺگزارہ کرنے والےʺ، ʺکشمکش میں مبتالʺ، ʺمطابقت کرنے والے
ʺ، ʺجدوجہد کے خواہشمندʺ اور ʺغیر متاثرہʺ کی مدد سے ان لوگوں کی شناخت کی گئی ہے جن سے ذرائع ابالغ 
اور بالمشافہ رابطوں کے ذریعہ ترجیحی بنیاد پر تعلق کیا جاسکتا ہے۔ بی بی سی میڈیا ایکشن کا ان لوگوں سے 
رابطہ پر زیادہ زور ہے جو فی الوقت سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس وجہ سے کالئمیٹ ایشیا نے اس رپورٹ کے 
ترجیحی رابطوں کے لیے جن لوگوں کو چنا ہے ان میں ایک بڑی تعداد ʺگزارہ کرنے والےʺ اور ʺکشمکش میں 
مبتالʺ گروپس کے لوگوں کی ہے اور اس چناؤ کی وجہ ان گروپس کے بارے میں ہماری حاصل کردہ معلومات ہیں۔

خواتین

یٹر بارکر - پانوس
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وسائل اور موسم کی تبدیلی کے بارے میں خواتین زیادہ فکر مند ہیں، ان کی شرح 64% جبکہ 55% مرد اس سلسلے 
میں پریشان ہیں۔ آدھی سے زیادہ یعنی 52% خواتین تبدیلی چاہتی ہیں لیکن بعض مخصوص رکاوٹیں حائل ہیں، جس 
میں 69% کو مالی اور دوسرے وسائل کے ذرائع کی کمی کا سامنا ہے، 68% حکومتی امداد کی خواہشمند ہیں، 

60% کو معلومات نہیں اور کچھ فیصلوں میں ہی شامل نہیں۔

ʺبچوں کے پھوڑے اور دانے نکل آتے ہیں۔ اس کے عالوہ گرمیوں میں 
Hepatitis میں مبتال ہوجاتے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کھانا محفوظ 

نہیں ہوسکتا جوکہ بیماری کا سبب ہےʺ۔

غیر متا ثرہجدوجہد کے خواہشمندمطا بقت کرنے والےکشمکش میں مبتالگزارہ کرنے والے

26 %14 %27 %10 %24 %تمام جواب دہندگان

22 %14 %27 %11 %27 %عورت 

ترجیح کی وجہ

گروپس میں شامل تمام خواتین میں سے 27% ʺگزارہ کرنے والوںʺ میں ہیں۔ وہ تمام تبدیلیوں کو محسوس کرتی ہیں 
لیکن نہیں جانتیں کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں۔ دیہی اور شہری تمام عالقوں میں خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، 
خوراک کی فراہمی اور بڑھتی ہوئی قیمت اس کے ساتھ بجلی کا فقدان، وسائل اور موسم کی تبدیلی سے خواتین 
اپنی اور اپنے خاندان کی اچھی صحت برقرار رکھنے میں مشکالت سے دوچار ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ مستقبل 

میں یہ تبدیلیاں اور زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ مانسہرہ کی خاتون )بعمر35-24سال( کا کہنا ہے:

پانچ گروپس میں خواتین کی شرح
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سیاق و سباق

ʺگزارہ کرنے والےʺ گروپ سے تعلق رکھنے والی شہری خواتین جو سب سے زیادہ غیر محفوظ تھیں اپنی دیہی 
ہم عصروں کے مقابلے میں کم عمر تھیں۔ اس قسم کی 25 سال سے کم عمر شہری خواتین کی شرح 36% تھی، 
جبکہ دیہی عالقوں میں یہ شرح 27% تھی۔ 35% شہری خواتین بجلی کی غیر فراہمی کے باعث متفکر تھیں لیکن 

وہ بمقابلہ دیہی خواتین کے اپنی طرِز زندگی میں تبدیلی النے کے لیے تیار تھیں۔ 

عالوہ ازیں دیہی عالقے کی خواتین کا خیال تھا کہ بمقابلہ شہری خواتین کے ان کی ذرائع ابالغ تک رسائی اور 
متعلقہ معلومات کم ہیں۔

ذرائع ابالغ

شہروں میں خواتین معلومات کے لیے بالعموم ٹی وی اور موبائل فون استعمال کرتی ہیں۔ جبکہ گاؤں میں ٹی وی 
اور آپس کی بات چیت معلومات کے حصول کا عام ذریعہ ہے۔

ٹی وی چینل کے سلسلہ میں دیہی اور شہری خواتین کی پسند بہت مختلف ہے۔ چھوٹے و بڑے شہروں میں جن 
خواتین کے پاس ٹی وی ہے ان کی آدھے سے زیادہ تعداد اسٹار پلس کو پسند کرتی ہے، 44% کا پسندیدہ چینل 
Geo News ہے، جبکہ دیہی عالقو ں میں سب سے مقبول )28%(، پی ٹی وی ہوم۔ اس کے بعد پی ٹی وی نیوز 
)19%(، اسٹار پلس )19%(، اور جیو نیوز )15%( ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیبل کی سہولت کی غیر موجودگی 

دیہی عالقوں میں رہنے والوں کے لیے چینل کے انتخاب کو محدود کرتی ہے۔

ریڈیو کا استعمال دیہی اور شہری دونوں عالقوں میں کافی کم ہے۔ خواتین کے پسندیدہ پروگراموں میں ڈرامے، 
مارننگ شو، خبریں، مذہبی اور گانے کے پروگرام شامل ہیں۔ ان کی ترجیح ایسے کہانیاں اور پروگرام ہیں جن میں 
ان کو اپنی زندگی کا عکس نظر آتا ہے جو ان کے ذاتی اور اپنے اجتماعی مسائل سے متعلق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 

دیہی مظفر گڑھ کی خاتون )بعمر 34-24( نے کہا: 

ʺجب ڈراموں کی کہانیاں ہماری زندگی اور مسائل سے متعلق ہوتی ہیں 
تو ہم زیادہ ہم آہنگ محسوس کرتے ہیں۔ FM103 پر رات 11 بجے ایک 
پروگرام نشر کرتا ہے جس کے موضوعات ہم کو اپنے ہی لگتے ہیں 

کیونکہ وہ ہمارے مسائل سے متعلق ہوتے ہیںʺ۔
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معلومات کی ضروریات

مباحثہ گروپ اور کمیونٹی تخمینوں میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ان کو ایسی عملی معلومات کی ضرورت ہے 
جو ان کے تبدیل ہوتے ہوئے ذرائع، خاص طور پر کھانے اور پانی کے سلسلہ میں ان کی مدد کرسکیں۔

شہری خواتین یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ انشورنس کیا ہے، سبزیوں کی چھوٹے پیمانے پر اور گھریلو پیداوار 
کیسے ہوتی ہے اور بجلی کی بندش کی وجہ سے کھانا کس طرح محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

دیہی خواتین معلوم کرنا چاہتی تھیں کہ روزی کمانے کے دیگر ذرائع کیا ہیں، نیز یہ کہ وہ کس طریقے سے اپنی 
آمدنی میں اضافہ کرسکتی ہیں اور مارکیٹ تک ان کی رسائی کیسے ہوسکتی ہے۔ اسی طرح پانی کو اسٹور کرنے 
میں اور پینے کے قابل بنانے میں کیا کیا جاسکتا ہے، ان کی دلچسپی کا باعث تھا۔ وہ حفظان صحت خاص کر اپنے 
بچوں کو صحتمند رکھنے میں زیادہ معلومات اور ٹریننگ حاصل کرنے کی خواہشمند تھیں۔ نیز یہ کہ بجلی کی 

عدم فراہمی میں اشیائے خوردنی کو کیسے خراب ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔

ان لوگوں تک رسائی

اس گروپ کے لوگوں سے رابطے میں ضروری ہے خواتین کی ہمت افزائی کی جائے کہ وہ اپنے گھر کی پانی 
اور خوراک کی ضروریات کو منظم کرسکتی ہیں، ان کو اس بارے میں عملی معلومات بھی دینی چاہئیں کہ وہ 
اپنے موجودہ ذرائع میں کس طرح ایسا کرسکتی ہیں۔ گرمی کی شدت اور حشرات االرض کے سبب پیدا ہونے والی 
بیماریوں کے بارے میں بھی ہدایتی پروگرام بنانے چاہئیں۔ اس کے ساتھ آمدنی بڑھانے کے دیگر ہنر بھی سکھانے 
ضروری ہیں، مثالً کشیدہ کاری، ٹی وی ڈرامے اور اسی قسم کے پروگرام ان کے لیے سب سے مناسب ہیں۔ عالوہ 

ازیں بالمشافہ مجلسوں اور ٹریننگ کے ذریعہ دیہی عالقوں کی خواتین کو مفید معلومات پہنچائی جاسکتی ہیں۔
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زراعت پیشہ

زراعت پیشہ کی پانچ گروپس میں شرح

غیر متا ثرہجدوجہد کے خواہشمندمطا بقت کرنے والےکشمکش میں مبتالگزارہ کرنے والے

26 %14 %27 %10 %24 %تمام جواب دہندگان

20 %14 %23 %16 %27 %کسان

ترجیح کی ضرورت

ذرائع و موسم کی تبدیلی سے زراعت پیشہ لوگوں کے ذریعہ معاش پر بہت اثر پڑتا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ 
اور غیر متوقع بارشوں سے ان کی فصلیں اور نتیجتاً ان کی آمدنی متاثر ہوتی ہے۔ جبکہ ان وجوہات سے ان کے 
مویشیوں کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے جو ان کے لیے اضافی آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں۔ زراعت پیشہ افراد کی 
شرح ʺکشمکش میں مبتالʺ لوگوں میں 16% ہے جبکہ مجموعی طور پر اس گروپ کی شرح ساری آبادی کے 

تناسب میں فقط 10% ہے۔ 

تقریباً نصف یعنی 47% ان حاالت میں اپنے آپ کو زیادہ متاثر محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس موسمیاتی تبدیلی، موسم 
کی شدت میں اضافہ اور ذرائع پر ان کے اثرات سے نمٹنے کے لیے حاالت سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش 
کررہے ہیں۔ مجموعی طور پر نصف سے زیادہ کا خیال ہے کہ پیداوار کم ہوگئی ہے یا اتنی ہی ہے جتنی کہ تھی۔

سیاق و سباق

ویرک  پیج -  پانوس
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سندھ اور پنجاب کے کمیونٹی تخمینوں میں شامل زراعت پیشہ اور مویشی پالنے والوں نے بتایا کہ ان کو حکومتی 
و مالی امداد اور اضافی معلومات کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ ان تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹ سکیں۔ چھوٹے 
کاشتکاروں اور زرعی مزدوروں کے پاس کسی بھی قسم کی سوشل یا اقتصادی انشورنس کی عدم موجودگی میں 
اپنے موجودہ زراعتی طریقہ کو بدلنا بہت مشکل تھا اور وہ یہ اقتصادی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے، 
اس کے عالوہ وہ مالی طور پر اتنے کمزور تھے کہ ان کو اپنے روز کی روٹی کمانے ہی سے فرصت نہ تھی کہ 

مستقبل کی ضروریات کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔

معلومات کے ذرائع

زراعت پیشہ افراد کے نزدیک ٹی وی، موبائل فون اور بالمشافہ مالقات رابطوں کے سب سے بہتر طریقے ہیں۔ 
بالمشافہ رابطوں سے مراد ہے زراعت کے نئے طریقوں کا مظاہرہ، کمیونٹی کے با اثر لوگوں سے گفتگو جس 
میں زراعت سے متعلقہ ماہرین اور این جی اوز بھی شامل ہیں۔ وہ دور دراز عالقے جو بجلی کے قومی نظام سے 
منسلک نہیں ہیں، وہاں تک رسائی میں بجلی کا فقدان ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس طرح کی مشکل اس وقت پیش آتی 
ہے جب ناخواندگی کی بنا پرلوگوں سے موبائل فون کے ذریعہ ٹیکسٹ کا تبادلہ نہیں ہوسکتا۔ لیکن ان تمام وجوہات 
کے باوجود ریڈیو کو ذریعہ رابطہ بنانے کی کوئی ضرورت یا اہمیت نہ دی گئی۔ رابطوں کے مقبول طریقوں میں 

خبریں، موسم کی معلومات، مذاکرے، مزاحیہ اور رنگارنگ تفریحی پروگرام شامل ہیں۔

معلومات کی ضروریات

کسی بھی متعلقہ موضوع کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ، کسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ 
اس کا عملی مظاہرہ بھی ہو کہ اس کام کو کیسے کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے زرعی اور مال مویشی کے مقامی 

اداروں، زرعی اور آبی ماہرین سے تعاون، ان کی معلومات اور تجربہ کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

کسان بالعموم کوئی بھی خطرہ لینے سے ڈرتے ہیں لٰہذا ضروری ہے کہ رابطوں کا زور اس بات پر ہو کہ اشتراک 
باہمی اور اپنے ذرائع کو اجتماعی طور پر استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ اس میں بیج بینک قائم کرنا، کھاد اور جراثیم 
کش دواؤں کی اجتماعی خریداری، پانی کے ذرائع کی بہتری، جیسے اقدامات شامل ہیں۔ معلومات فراہم کرنے کا 

فوکس، چھوٹے، آسان اور اجتماعی طور پر کرنے والے اقدامات پر ہونا چاہیے۔

عالوہ ازیں کسانوں کو انشورنس اور حکومتی متعلقہ اسکیموں کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات یہ سب موجود 
ہوتی ہیں لیکن کسان یا تو ان سے العلم ہوتے ہیں یا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاسکات ہے۔

مخصوص معلوماتی ضرورتوں میں، فصلوں کے ادل بدل اور مختلف اقسام، کھاد اور کیڑے مار ادویہ کا صحیح 
استعمال، زمین کی زرخیزی میں کمی، پانی کی کمی، پرورش حیوانات کے نئے طریقے اور قابل تجدید توانائی 

جیسے موضوعات شامل ہیں۔
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موبائل فون کے ذریعہ موسموں کی تازہ ترین اطالع، فصلوں و اجناس کی قیمتیں، مویشیوں کی بیماریاں اور ان 
سے بچاؤ کے ٹیکے، جیسی اہم معلومات زراعت پیشہ لوگوں کی ترجیحات ہیں۔ امدادی مراکز، جہاں ان کے متفرق 
سواالت کے جواب مل سکیں اور ان کو بتایا جاسکے، فصلوں اور مال مویشیوں کی مختلف بیماریوں سے کیسے 

نمٹا جائے، بہت مددگار ثابت ہوں گے۔

ان لوگوں تک رسائی

مدد  عملی  میں  کرنے  پوری  کی ضروریات  ان  اور  دیں  بڑھاوا  کو  باہمی  امداد  کی  کسانوں  جو  رابطے  ایسے 
کرسکیں، زراعت پیشہ لوگوں کے لیے بہت مؤثر ہوں گے۔ ان کے ذریعے ان لوگوں کو یہ اطمینان بھی دالیا 
جاسکتا ہے کہ یہ اقدامات اٹھانے میں ان کی آمدنی کو کوئی خطرہ الحق نہیں۔ ایسے ہی حاالت کا کامیابی سے 
مقابلہ کرنے والی دوسری کمیونیٹیز کی مثال دیکر ان کی ہمت افزائی کی جاسکتی ہے۔ ساتھ میں ماہرین کے ذریعہ 
فنی معلومات بھی فراہم کی جاسکتی ہیں۔ دیہی عالقوں میں بالمشافہ تعلق کی اہمیت، رابطوں کے پروگراموں کا 

ایک اہم حصہ بننا چاہیے۔
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۱5-۲۴سالہ نوجوان طبقہ:

پانچوں گروپ میں نوجوانوں کی شرح

غیر متا ثرہجدوجہد کے خواہشمندمطا بقت کرنے والےکشمکش میں مبتالگزارہ کرنے والے

26 %14 %27 %10 %24 %تمام جواب دہندگان

30 %12 %24 %7 %27 %نوجوان

ترجیح کی وجہ

ʺحاالت بہت خراب ہوچکے ہیں، گرم موسم اور بجلی کی کمی جس کی 
وجہ سے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہوتی ہے، ایک بڑا مسئلہ ہےʺ۔ 

24-16سال کی عمر کے درمیان کے الہور کے نوجوان مردوں کا کہنا ہے کہ:

Warrick Page, Panos
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پانی، بجلی اور خوراک کی فراہمی کم ہونے اور موسم کی شدت نوجوانوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس 
کے عالوہ وہ اپنی مالزمت کی طرف سے بھی فکر مند ہیں 67% سمجھتے ہیں کہ صحت متاثر ہوگی۔ 65% کا 
خیال ہے کہ وہ اپنا انداِز زندگی برقرار نہیں رکھ سکیں گے، جبکہ 61% کا خیال ہے کہ ان کی صالحیتوں پر اثر 
پڑا ہے۔ اس کے باوجود وہ غیر متحرک ہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ان میں سے نصف سے زیادہ ʺ
گزارہ کرنے والےʺ میں ہیں )جن کا خیال ہے کہ کچھ بھی کرنا مشکل ہے( یا ʺغیرمتاثرہ گروپʺ میں آنے والے 

جن کا کہنا ہے کہ ʺکچھ کرنے کی ضرورت نہیںʺ۔

سیاق و سباق

موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں بنیادی رکاوٹیں وسائل، معلومات کی کمی اور حکومت کی مدد نہ ہونا ہے۔ 
اس عمر کے 45% لوگ بمقابلہ دوسری عمروں کے لوگوں کی، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے اور ان کی 
ترجیحات دوسری ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو محسوس کرنے کے باوجود ان میں سے چوتھائی لوگوں 

کو معلوم ہی نہیں کہ ʺموسمیاتی تبدیلیʺ سے مراد کیا ہے۔

معلومات کے ذرائع

ٹی وی سب سے مقبول ذریعۂ معلومات ہے۔ اس ضمن میں ناظرین کی شرح پسندیدگی کے حساب سے ڈرامہ %64، 
خبریں 61%، فلم 26% اور مذہبی پروگرام 21% ہیں۔ گوٹھ دینار خاں کی خواتین )بعمر24-16سال( کہتی ہیں کہ:

موبائل فون کا استعمال بھی کچھ زیادہ ہے جو بات کرنے اور ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 
انٹرنیٹ کا استعمال پاکستان میں کم ہے، اس عمر کے سروے شدہ لوگوں میں سے صرف 6% نے ʺکل یا آجʺ اس 

کا استعمال کیا۔

معلومات کی ضروریات

شہری اور دیہی عالقوں کے اور بالخصوص شہری نوجوان سے رابطوں میں اس بات پر زور ہونا چاہیے کہ ʺ
موسمیاتی تبدیلیʺ اور اس سے متعلقہ معامالت کیا ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسمیاتی اور وسائل کی تبدیلی 
کا ان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ ان کے انداِز زندگی اور مستقبل پر اس کا اثر پڑے گا۔ خاص خاص ضروریات 

معلومات کی تفصیل الگ حصہ میں دی گئی ہے۔

ʺفارغ وقت میں ہم گھر کا کام، سالئی کرتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں، 
کبھی کبھی ریڈیو بھی سنتے ہیں۔ اور موبائل پر بات بھی کرتے ہیںʺ۔
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08
ان لوگوں تک رسائی

کالئمیٹ ایشیا کا خیال ہے کہ اگر نوجوانوں کو زیادہ معلومات ہوں، اور وہ عملی طور پر حصہ لیں تو نہ صرف 
خود اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حاالت کے مطابق ڈھال سکیں گے، بلکہ اپنے خاندان اور دوستوں کو بھی اس کام 

میں مدد دے سکتے ہیں۔

اس بات کی بڑی گنجائش ہے کہ ایسے پروگرام شروع کیے جائیں جو ان نوجوانوں پر توجہ دے تاکہ وہ اپنے آپ 
کو غیر متعلق نہ سمجھیں، اس ضمن میں عملی معلومات اور باہمی تعلق کے پروگرام بنائے جائیں جن میں نوجوان 

آپس میں بات چیت کے ذریعہ ان اثرات سے پیدا شدہ صورت کا حل تالش کرسکیں۔

سوچ کے انداز میں تبدیلی کے بعد بننے والے فکری ماحول میں اس گروپ کے لوگوں کو جن موضوع سے متعلق 
خصوصی معلومات بہم پہنچائی جاسکتی ہیں ان میں قابل تجدید توانائی، وسائل کا اجتماعی انتظام، تباہ کن اور 
موسمی شدت کے لیے انشورنس، متبادل ذرائع معاش جیسے دستکاری و مقامی مارکیٹوں تک رسائی، بیجوں کی 

مختلف اقسام، ان کی افزائش اور زراعت کے طریقے شامل ہیں۔

ان عالقوں کے لیے مختلف ہنر سکھانے والے ادارے بھی بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔

تاکہ وہ  باخبر کرسکے  تبدیلیʺ سے  نوجوانوں کو ʺموسمیاتی  ہونا چاہیے جو  ایسا  کا مرکزی خیال  پروگراموں 
اس سے مرتب کردہ اثرات، جن سے وہ بظاہر واقف ہیں، کی وجہ سے آئندہ رونما ہونے والے واقعات کو بھی 

سمجھ سکیں۔
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09

اگال قدم
سائٹ  ویب  ہماری  شمار،  و  اعداد  تمام  کے  ایشیا  کالئمیٹ  اور  رپورٹ   یہ 
www.bbc.co.uk/climateasia پر ہر شخص کے لیے بآسانی دستیاب ہیں۔ ہمیں یقین ہے 
کہ یہ ذرائع رابطوں اور متعلق فیصلے کرنے میں بہت مدد کرسکتے ہیں، کیونکہ ان سے 

متعلقہ اداروں کو اپنے مخاطبین کی ضرورت بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔

اس رپورٹ سے اخذ کردہ نتائج کو مزید تفصیل سے جانچنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا استعمال کیا جاسکتا 
ہے۔ مثالً کسی بھی متعلقہ سوال کے جواب کے تجزیہ کے لیے، مختلف گروپس، خصوصیات آبادی، جغرافیائی 

محل وقوع اور رابطوں کے طریقے کو بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

نتائج اور طریقۂ کار کا استعمال
ہم دعوت دیتے ہیں کہ لوگ ہماری رپورٹ، اس میں شامل نتائج اور ان نتائج کو حاصل کرنے والے ذرائع سے 
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متعارف کرائیں۔ اور ہم اپنی رپورٹ میں شامل تجزیہ اور نتائج کو استعمال کرنے میں 
بھی مدد کریں گے۔ ہمیں بھروسہ ہے کہ ہماری رپورٹ کے حاصل کردہ نتائج اور تشریح کے ذریعہ ان لوگوں کی 

زیادہ مدد کی جاسکتے ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ہیں۔

اعداد و شمار، ابتدا
یہ رپورٹ تو صرف شروعات ہے، جس کو بنیاد بناکر دوسرے لوگ اور ادارے اپنے سروے اور ریسرچ کرسکتے 
ہیں۔ اس کے توسط سے مختلف اوقات میں رونما ہونے والے نئے عوامل کی نشاندہی میں مدد مل سکتی ہے۔ جو 
موسمیاتی تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کرنے میں رابطوں کے کردار کو سمجھنے میں کار آمد ثابت ہوسکتا ہے۔ 
رابطوں کے موجودہ اقدامات اور نئے مشروعات پر کام کرکے متعلقہ لوگ ان اعداد و شمار سے حاصل کردہ نتائج 

کو ضرورت مند لوگوں کے لیے حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔
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کالئمیٹ ایشیا نے موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں اور لوگوں کی زندگی پر ان سے پڑنے 
والے اثرات کے بارے میں متاثرین کے خیاالت جاننے کے لیے مقداری اور معیاری کے 
دونوں طریقوں کا استعمال کیا ان سے حاصل شدہ معلومات، تبدیلیوں کے اثرات کا سامنا 

کرنے میں لوگوں کی اعانت کے راستوں کا تعین کرسکتی ہیں۔

مقداری ریسرچ
پاکستان میں مقداری ریسرچ کے تحت 17 ماہرین اور عوامی رائے بنانے والوں 16 فوکس گروپ کے شرکاء 
اور کمیونٹی تخمینوں کے 5 اداروں سے تفصیلی انٹرویو کیے گئے۔ یہ انٹرویوز سارے پاکستان پر محیط تھے، 
یہ انٹرویوز وفاقی و صوبائی حکومتوں، ذرائع ابالغ، نجی اداروں، سول سوسائٹی، سائنسی اور تعلیم سے متعلق 
ماہرین اور رائے بنانے والوں سے کیے گئے۔ فوکس گروپ کے شرکاء کا تعلق سندھ، پنجاب، خیبرپختونخواہ کے 
شہری و دیہی عالقوں کے رہنے والوں سے تھا۔ ہر عالقے میں فوکس گروپ میں شامل ہونے والوں کا انتخاب ان 
کی عمر، جنس، پیشہ اور طبقاتی بنیادوں پر کیا گیا تھا تاکہ آبادی کے متفرق طبقوں کے خیاالت سے آگاہی ہوسکے۔ 
جہاں تک ان انٹرویوز کے لیے عالقوں کے انتخاب تھا، اس کی بنیاد ملک کی جغرافیائی تنوع اور موسمیاتی تبدیلی 
کے الگ الگ اثرات کا ہونا تھا۔ ان میں بدین )ساحل اور اندرونی عالقے(، کراچی )نیم شہری( راجن پور اور لیہ 

شامل تھے۔

اس ریسرچ کی بنیادی سمت کا تعین کرنے میں عمومی ریسرچ اور رابطوں سے متعلق تحقیق جس میں ورکشاپ 
اور فی زمانہ زیر عمل اقدامات شامل ہیں، کی مدد لی گئی ہے۔

 اپینڈکس: 
کالئمیٹ ایشیا کا طریقہ کار
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معیاری ریسرچ
اس پروجیکٹ کی ریسرچ میں پاکستان کے 4128 لوگوں کا سروے کیا گیا۔ اس سروے میں ʺبے ترتیب نمونہʺ 
کے طریقے کو استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے سروے کنندہ کو شرح آبادی کی بنیاد پر دیہی اور شہری طبقوں میں 
تقسیم کیا گیا۔ شہری آبادی کو تین صوبوں اور دیہی آبادی کو پانچ صوبوں کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد 
ملٹی آسٹیج کے طریقے کا استعمال کرتے ہوئے شہروں کو ان کی آبادی کے تناسب سے چار درجوں میں رکھا گیا۔ 
پھر ہر درجہ میں سے مختلف شہروں کا انتخاب کیا گیا۔ ان شہروں میں الگ الگ عالقوں کا تعین کیا گیا۔ اسی طرح 
ہر صوبے کے دیہی عالقوں میں موقع کا انتخاب کیا گیا۔ شہری اور دیہی دونوں عالقوں کو ان آخر الذکر مشقوں 
کے بنیادی اجزاء تصور کیا گیا۔ آخر میں رینڈم سامپلنگ کی بنیاد پر گھرانوں اور ان میں سے افراد کا انتخاب کیا 

گیا جو سروے میں شامل کیے گئے۔

خيبر پختونخواه

پنجاب

گلگت بلتستان

سنده

بلوچستان



85

قانونی نوٹس
مقاصد اور استعمال

کالئمیٹ ایشیا کی اس رپورٹ کو بی بی سی میڈیا ایکشن کے فراہم کردہ اعداد و شمار و سروے کی بنیاد پر اخذ 
کردہ نتائج کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کی ان رپورٹس تک رسائی کی بنا کسی مالی 
منفعت کے ممکن بنانا ہے۔ رپورٹ کے پڑھنے والوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کے مندرجات کو 
استعمال کریں اور دوسروں کو اس میں شریک کریں۔ اس رپورٹ کے استعمال، شائع، نشر کرنے پر کسی قسم 
کی پابندی نہیں ہے۔ اس کو تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان مندرجہ باال باتوں کی بنا کسی 
معاوضہ اجازت ہے۔ بشرطیکہ یہ استعمال کسی مالی فائدے یا تجارتی مقاصد کے فروغ کے خاطر نہ ہوں، نیز یہ 
کہ اس بات کا واضح اعتراف کیا جائے کہ یہ رپورٹ )بی بی سی میڈیا ایکشن( کی مرہون منت ہے۔ یہ اعتراف 

مندرجہ ذیل طریقے سے ہونا الزم ہے۔

جبکہ پڑھنے والے اس رپورٹ کو جزوی یا مکمل طور پر ترجمہ کرسکتے ہیں، لیکن ترجمہ میں یہ واضح کرنا 
ضروری ہے بی بی سی میڈیا ایکشن کسی بھی غلطی، ابہام اور یا کسی بات کے نظرانداز ہوجانے کی کسی بھی 

قسم کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہے۔ جوکہ کالئمیٹ ایشیا کے اس ترجمہ میں ہوسکتی ہےʺ۔

کسی بھی قسم کی تجارتی یا کاروباری استعمال سے قبل بی بی سی میڈیا ایکشن کی تحریری اجازت الزمی ہے۔ 
کسی بھی تردید کی غیر موجودگی میں اس رپورٹ کے جملہ حقوق بی بی سی میڈیا ایکشن کے نام محفوظ ہیں۔ 
اس رپورٹ میں کسی بھی وقت کسی قسم کا رد و بدل، عارضی یا مستقل بنیادوں پر منقطع کرنا انٹرنیٹ یا کسی 
اور ذریعہ سے اس کے حصول اور استعمال پر عارضی یا مستقل روک لگانا بی بی سی میڈیا ایکشن کا بالشرکت 

غیرے حق ہے۔ ان کا اطالق آن الئن رپورٹ پر بھی ہوگا۔ 

منسوبیت اور توثیق

اس رپورٹ کے استعمال کرنے والے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اس کو بی بی سی سے منسوب کریں گے، 
لیکن وہ نہ تو بی بی سی کے نمائندے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا تاثر دیں گے کہ اس رپورٹ کے دوبارہ اجراء کے 

طریقے یا مقصد میں بی بی سی میڈیا ایکشن کسی بھی طریقے سے شریک ہے یا اس کی طرف داری کرتا ہے۔

اعالِن التعلقی

اس رپورٹ کی استعمال کرنے کے خواہش مند بی بی سی میڈیا ایکشن کی قبل از وقت تحریری اجازت کے بغیر 
اوربناء بی بی سی ٹریڈ مارک الئسنس بی بی سی یا بی بی سی میڈیا ایکشن کا امتیازی نشان استعمال نہیں کرسکتے۔
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انتباہ: برائے ضمانت

وقت اشاعت اسی رپورٹ کے مندرجات صحیح سمجھے گئے ہیں۔ بی بی سی میڈیا ایکشن اس رپورٹ کی صحت یا 
مکمل ہونے کا ضامن نہیں ہے۔ بی بی سی میڈیا ایکشن اس کا عملہ، ٹرسٹیز، نمائندے، مالزمین یا ذیلی کام کرنے 
والے کسی بھی غلطی یا اس رپورٹ کی بنیاد پر حاصل کردہ نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں اور کسی قسم کی نمائندگی 
یا ضمانتوں، اعالنیہ و غیر اعالنیہ سے مکمل طور پر استثناء کا اعالن کرتے ہیں۔ مزید برآں اسی مقصد کے لیے 

کسی بھی قسم کی دخل اندازی کی ذمہ داری سے موجودہ قوانین کے تحت المحدود طور پر فارغ الذمہ ہیں۔ 

جواب دہی کی حدود

ہر وہ شخصت جو اس رپورٹ کا استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے مکمل طور پر جواب دہ ہے۔ وہ اس بات کو 
سمجھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اس رپورٹ کے استعمال کی بنا پر ہونے والے کسی بھی کلیم، نقصان یا خسارہ، 
بالواسطہ یا بلواسطہ، حادثاتی یا اتفاقی، دانستہ یا نادانستہ کے نتیجے میں رونما ہونے والے نقصان کی ذمہ داری 

سے بی بی سی میڈیا ایکشن المحدود طریقے سے بری الذمہ ہے۔

اگر آپ کے ذہن میں بی بی سی میڈیا ایکشن کالئمیٹ ایشیا کے بارے میں کوئی سوال ہے یا آپ کو اس میں دئیے 
گئے اعداد و شمار کی استعمال کرنے کی اجازت چاہیے یا کالئمیٹ ایشیا کے بارے میں اور معلومات درکار ہیں 

climate.asia@bbc.co.uk تو براِہ کرم مندرجہ ذیل پتہ پر ای میل کریں۔
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بی بی سی میڈیا ایکشن پاکستان کے ان تمام افراد کا مشکور ہے جنہوں نے اس ریسرچ میں حصہ لیا اور انٹرویو 
کے لیے رضامند ہوئے۔ کالئمیٹ ایشیا کے تمام اعداد و شمار و معلومات بمع اس رپورٹ کے موسمیاتی رابطوں 
کا راہنما، ہماری ریسرچ کے طریقوں اور ان آالت کے بارے میں اطالع جو اس ریسرچ میں استعمال کیے گئے۔ 

www.bbc.co.uk/climateasia کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

بی بی سی میڈیا ایکشن، بی بی سی کی بین االقوامی ترقیاتی تنظیم ہے۔ اس رپورٹ کے مندرجات بی بی سی میڈیا 
ایکشن کی ذمہ داری ہے۔ اس رپورٹ میں مذکور رائے اور خیاالت بی بی سی یا اس کے عملے کے خیاالت نہیں 
اور نہ ہی وہ کسی ایسے عطیہ کنندہ کے خیاالت کی ترجمانی کرتے ہیں جو بی بی سی میڈیا ایکشن کی کسی بھی 

طریقے سے اعانت کرتے ہیں۔

یہ رپورٹ برطانیہ کے بین االقوامی ترقیاتی ادارے کی مالی امداد سے چلنے والے کالئمیٹ ایشیا پراجیکٹ کا 
حصہ ہے۔

یہ رپورٹ خدیجہ ظہیر اور اینا کولم نے مرتب و تجویز کی۔

مدیران سلسلہ:۔ سونیا وائٹ ہیڈ و دامیان ولسن۔

مدیر پروڈکشن: ڈائینا شا۔

 )www.lonocreative.co.uk( ،Lono Creative :ڈزائن

کور کی تصویر:  مارٹن  رومرز -  پانوس

مصنفین مندرجہ ذیل شخصیات اور تنظیموں کے مشکور ہیں، جنہوں نے اس ریسرچ اور رپورٹ کے تیار کرنے 
میں مدد کی جویریہ افضل )آکسفیم(، ناومی ایلس ورتھ، صدیقی ثناء بکسا موسٰی، فریدہ جاموٹ )ٹی سی سی ار(، 
شیزا خان، حناء لوٹیا )لیڈ پاکستان(، فہد مقبول، مہر نوشیروانی )ٹی سی سی ار( اور فیصل شیر جان )جنگ گروپ( 

بی بی سی میڈیا ایکشن چیریٹی کمیشن نمبر 1076235 اور کمپنی نمبر 3521587 کے تحت انگلینڈ اور ویلز میں 
رجسٹرڈ ہے۔

W1A, 1AA رجسٹرڈ آفس۔ براڈ کاسٹنگ ہاؤس، پورٹ لینڈ پیلس۔ لندن

فون: 2080080001 )0(44+ 
فیکس: 2080085970 )0(44+

media.action@bbc.co.uk :ای میل
www.bbc.co.uk/climateasia : کالئمیٹ ایشیا ویب سائٹ

www.bbcmediaaction.org :بی بی سی میڈیا ایکشن ویب سائٹ

جملہ حقوق محفوظ برائے: بی بی سی میڈیا ایکشن 2013

اعترافات
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