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نیسےل پاکستان  2050تک کاربن ےک زیرو اخراج ےک حصول کیلئ ریس ٹو زیرو()Race to Zero
مہم کا رکن بن گیا
نیسےل پاکستان کاربن ےک زیرو اخراج ےک حواےل ےس اقوام متحدہ یک حمایت یافتہ ریس ٹو زیرو( Race to
ر
معاشے یک قیادت اور تمام افراد یک اجتمایع
 )Zeroکا رکن بن گیا۔ یہ ایک عالیم مہم ےہ جس کا مقصد
کوششوں اور حمایت ےس کاربن ےک زیرو اخراج کو یقین بنانا ےہ تاکہ اجتمایع اور پائیدار ترق کا حصول
ممکن ہو۔
ریس ٹو زیرو( )Race to Zeroےک اراکی  2030تک کاربن ےک اخراج کو نصف اور 2050تک کاربن ےک زیرو
اخراج کا عہدکرت ہی۔
ر
معاشے کیلئ ایک بڑا چیلنج ےہ۔ موسمیات بتدییل
نیسےل اس بات کو تسلیم کرتا ےہ کہ موسمیات تبدییل
ن پہےل یہ موسموں اور فصلوں می طویل المدت تبدییل،بڑھت ہوت درجہ حرارت اور زیادہ خشک سایل
یک شکل می دنیا ےک لوگوں کو متاثر کرنا رشوع کردیاجس ےس مزید غربت ،خوراک یک قلت اور صحت کو
ے
خطرات الحق ہوں ےک۔
وقار احمد ،ہیڈ آف کارپوریٹ آفیئز اور سسٹی ایبلین ،نیسےل پاکستان ن کہا ”پاکستان کا موسمیات
تبدییل ےس سب ےس زیادہ متاثر ہوت واےل ممالک می ہوتا ےہ۔ نیسےل پاکستان موسمیات تبدییل ےس نمٹت
کیلئ اس وقت عمیل مظاہرہ کررہا ےہ جب اس یک اشد ضورت ےہ۔ ہم موسمیات تبدییل ےس نمٹت ےک لت
اپئ اقدامات کو وسیع کرت ،اپئ کاروبار می تبدییل الن اور تبدییل کا محرک بنئ کیلئ اپئ وسائل کو
استعمال کرنا چاہئ ہی۔ ہم  2018می ےط کیئ گئیاپئ  2025ےک روڈ مپ ےک تحت  2025تک اپئ
ے
کاربن اخراج می  20فیصد کیم الئی ےک جبکہ 2030تک یہ کیم 50فیصد اور  2050تک کاربن ےک اخراج
کو زیروپر الن ےک لت پرعز م ہی۔
وقار احمد ن کہا”نیسےل پاکستان زریع ویلیو چی اور آپریشئ می اس حواےل ےس اقدامات اٹھا رہا ےہ۔ سب
ےس زیادہ اقدامات ملک ویلیو چی می کاربن ےک اخراج می کیم ،جنگالت کا فروغ ،قابل تجدید توانات پر
100فیصد منتقیل اور خوراک تیار کرت کیلئ جدید ترین طریق اختیار کرت کیلئ کسانوں ےک ساتھ کام کرنا
شامل ےہ۔جدید طریقوں پر مبن زراعت پہال قدم ےہ جو نیسےل پاکستان ماحول ےک تحفظ اور بحایل،
کسانوں ےک ذریعہ معاش کو بہئ بنان طبقات اور صارفی ےک فالح وبہود کو بہئ بنان کیلئ اٹھا رہا ےہ۔
مائیک نیتھاریانکیس ،برٹش ڈپن ہات کمشئ کراچ اینڈ ٹریڈ ڈائریکئ برات پاکستان ن کہا”ہمی اس بات
پر ر
خوش ےہ کہ نیسےل پاکستان 2030تک کاربن ےک اخرا ج کو نصف اور  2050تک زیرو پرالن ےک عزم ےک
ساتھ ریس ٹو زیرو( )Race to Zeroمہم می شامل ہورہا ہ۔ پاکستان می خوراک اور ر
مشوبات تیار
ے
کرت وایل بڑی کمپن ہوت ےک ناےط ہمی امید ےہ کہ نیسےل کا عہد دوشوں کو متحرک کرت کاباعث بئ گا
ے
ر
خوش ےہ
تاکہ وہ بیھ کاربن ےک اخراج می خاطر خواہ کیم کیلئ آگ بڑھی اوراس مہم کا حصہ بنی۔ہمی
کہ پاکستان ےس 26ےس زائد کارپوریٹ اداروں ن 26فار  COP26ےک تحت ریس ٹو زیرو()Race to Zero
ے
ے
ےک ساتھ عزم کا اظہار کیا ےہ۔ ہمی توقع کرت ہی آن واےل دنوں می مزید ادارے آگ بڑھی ےک اور اس مہم
ے
کا حصہ بنی ےک۔

نیسےل پاکستان ےک بارے می:
نیسےل خوراک اور ر
مشوبات تیار کرت وایل دنیا یک سب ےس بڑی کمپن ےہ۔دنیا ےک 191ممالک می فعال ےہ۔
ے
نیسےل ےک  3الکھ  28ہزار مالزمی معیار زندیک کو بڑھان اور صحت مند مستقبل ےک لت کردار ادا کرت کیلئ
پرعزم ہی۔نیسےل والدین اور بچوں کیلئ انواع اقسام یک مصنوعات اور خدمات فراہم کرت ےہ۔
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