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نیسلے پاکستان کے زیر اہتمام سوات میں ویسٹ مینجمنٹ اور پائیدار سیاحت پر
تربیتی سیشن کا انعقاد
)'Travel Responsibly for Experiencing Ecotourism in Khyber Pakhtunkhwa' (TREK
کچرے سے پاک مستقبل کیلئے ذمہ دار سیاحت کے فروغ کیلئے کے پی حکومت ،ورلڈ بینک اور نیسلے کا مشترکہ
منصوبہ ہے
الہور :نیسلے پاکستان نے ٹورازم ڈیپارٹمنٹ حکومت خیبر پختونخوا کے اشتراک سے سوات میں ویسٹ مینجمنٹ اور
پائیدار سیاحت پر دو روزہ تربیت کا اہتمام کیا۔
یہ تربیت ) (TREKکاکمیونٹی کو مصروف عمل کرنے کے اقدام کا حصہ ہے۔ٹریننگ کے دوران کچرے سے پاک
مستقبل کے پائیدار ہدف کے فروغ کیلئے مقامی ہاسپٹلیٹی انڈسٹری کی صالحیت پر توجہ مرکوز کی گئی۔
مقامی ہاسپٹلیٹی انڈسٹری سے  50سے زائد شرکاء بشمول ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے منیجرز اور مالکان کی اس اقدام کے
تحت ٹریننگ کی گئی۔ انٹریکٹو سیشنز میں کچرے کی درجہ بندی ،ری سائیکلنگ کی اہمیت اور ویسٹ آڈٹ کی انجام دہی
پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سیشنز میں موضوعاتی لرننگ اور ہینڈز آن ٹریننگ بھی شامل تھی۔

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے توصیف خالد ،پراجیکٹ ڈائریکٹرKhyber Pakhtunkhwa Integrated ،
) Tourism Development (KITEنے کہا ”ہمیں خوشی ہے کہ ذمہ دار شہری کچرے کے انتظام کے حوالے سے
تربیت اور آگاہی مہم جیسی اجتماعی کمیونٹی سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا
کہ "حکومت خیبر پختونخواہ کا نیسلے پاکستان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ) (TREKکے ذریعے اشتراک خطے
میں پائیدار سیاحت کے فروغ کے لیے ہماری مشترکہ کوشش کو مزید مضبوط کرے گا۔
اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وقار احمد ،ہیڈ آف کارپوریٹ افیئرز اینڈ سسٹین ایبلیٹی ،نیسلے پاکستان و افغانستان نے
کہا کہ  TREKپر حکومت پاکستان کے ساتھ ہماری شراکت داری صاف ماحول کیلئے رویوں میں تبدیلی ال کر کچرے
سے پاک مستقبل کی تشکیل کیلئے ہمارے وژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد دے گی۔
انہوں نے کہا ”نیسلے میں یہ ہمارا وژن ہے کہ ہماری پیکجنگ بشمول پالسٹک کے کچرے کو نہ زمین اور نہ سمندروں
میں ٹھکانے لگایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کیلئے ہم  2025تک ہماری  100فیصد پیکیجنگ کو ر ی سائیکل اور
دوبارہ قابل استعمال بنانے کو یقینی بنارہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کی فعال شرکت خطے میں معاشروں کیلئے
وسیع سماجی خودمختاری کا مظہر ہے۔
نیسلے پاکستان کا  TREKکیلئے عزم دو ستونوں پر مشتمل ہے۔ کچرے کے پھیالؤ کو کم کرنے ،دوبارہ قابل استعمال
بنانے اور ری سائیکل کرنے کے حوالے سے بڑے پیمانے پر آگاہی مہم اور دوسرا کمیونٹی کو مصروف عمل کرنے کا
پالن جس میں دو سرگرمیاں شامل ہیں جو کچرے ،آلودگی اور جنگلی حیات کے خاتمے کے مسائل سے نمٹنے میں مدد
دیں گی۔ یہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف  12،13،15،17کے مطابق ہے۔معاشرے کو بااختیار اور لوگوں کو ذمہ
دار شہری بنانا نیسلے کے طرز عمل کا کلیدی حصہ ہے تاکہ انہیں دنیا میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاسکے۔

تقریب کے اختتام پر شرکاء میں دوبارہ قابل استعمال بیگز اور ذمہ دار سیاحت کے بارے میں آگاہی پملفٹس تقیسم کئے گئے
اور ان کی ریسورسز کی ری سائیکلنگ اور دوبارہ استعمال کے کلچر کے فروغ کیلئے کردار ادا کرنے کی حوصلہ
افزائی کی۔ اس سے زمینی اور فضائی آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ تقریب کا اختتام توصیف خالد ،پراجیکٹ
ڈائریکٹر KITE ،کی طرف سے سووینئرز اور سرٹیفکیٹس کی تقسیم سے ہوا۔
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