حياتياتى تنوع کا عالمى دن 2018ء
ڈائريکٹر جنرل کى طرف سے پيغام
اس سال حياتيانى تنوع کنونشن ) (CBDکى پچيسويں سالگرہ کا دن ہے اور حياتياتى تنوع کے عالمى دن) (IDBکو ''حياتياتى
تنوع پر عمل کے پچيس سالہ جشن'' کے طور پر منايا جارہا ہے۔
گزشتہ پچيس سالوں ميں عالمى ماحولياتى انتظامى اداروں جيسےسى بى ڈى نے ہندوکش ہماليہ ) (HKHسے منسلک ممالک
کو حياتياتى تنوع برقرار رکهنے ميں مدد فراہم کى۔ حاالنکہ سى بى ڈى کے قومى اور عالمى اہداف کا حصول ايک زبردست
آزمائش ہے۔ حياتياتى تنوع کا يہ عالمى دن ايک بہترين موقع ہے کہ ہم اس سلسلے ميں اپنى کاميابيوں ار مستقبل کے منصوبوں
پر غور کريں۔
ہندوکش ہماليہ  240ملين افراد کا مسکن ہے اور يہ اپنے درياؤں سے  1.9ارب لوگوں يعنى دنيا کى ايک چوتهائى آبادى کو پانى فراہم کرتا ہے۔ يہ سلسلہ
ہماليہ ،انڈو برما ،چين کے جنوب مشرقى پہاڑ اور وسطى ايشيائى پہاڑوں پر مشتمل ہے جو روايتى طور پر حياتياتى سرحدى مقامات سے منسلک ہے
اور ذرائع معاش ميں مدد ديتا ہے۔ يہ تين ارب لوگوں کو غذائى تحفظ فراہم کرتا ہے جن ميں سے کچهـ دنيا کے غريب ترين اور انتہائى پسماندہ لوگ ہيں۔
عالمى ادارہ برائے مربوط ترقى پہاڑى عالقہ جات کا کام ہندوکش ہماليہ ميں مختلف حيات کا خيال اور وہاں بسنے والے لوگوں کے حاالت پر غور کرنا
ہے۔ ٹرانس باؤنڈرى لينڈسکيپ ريجنل پروگرام کے تحت يہ ہمارے خصوصى اقدامات کو واضح کرتا ہے۔ مختلف شراکت داروں کے تعاون سے
معلوماتى خالء کو پر کرنے ،طويل مدتى ماحولياتى اور سماجى ماحولياتى مشاہدہ کا قيام ،حياتياتى تنوع کى نگرانى کے تجرباتى نمونے ،انسانى اور
اداراتى صالحيتوں کے فروغ ،قومى حياتياتى تنوع کى نگران حکمت عمليوں پر اثرات اور مؤثر تبديلى کيلئے قومى اور عالمى مشاہدے پر دباؤ جيسے
اقدامات کيے گئے ہيں۔ مثال کے طور پر کانگ چن جونگا لينڈ سکيپ کنزرويشن اينڈ ڈويلپمنٹ انيشئيٹو) (KLCDIنے KLحياتياتى تنوع ڈيٹا بيس ميں اضافہ
کيا اور ببليوگرافى معلومات ميں جدت الئى ،اس کے ساتهـ ساتهـ پرندے ( 618اقسام) ،تتلياں ( 600اقسام) اور ضرورى پهولوں ( 5198اقسام) کا اضافہ
کيا گيا۔ ريڈيوسڈ اميشن تهرو ڈيفوريسٹيش اينڈ فاريسٹ ڈيگريڈيشن) (REDDنے سرخ پانڈا کيلئے تحفظاتى اقدامات اٹهائے۔
فارايسٹرن ہمالين لينڈ سکيپ) (HI-LIFEاسى نوعيت کے کام کرتا ہے۔ اس نے معلوماتى نقشے تيار کيے اور حياتياتى تنوع کے خطوں ،ان عالقوں کى
قدرتى وضع اور ماحول ،محفوظ خطوں ،پرندوں کى ديکه بهال جيسے اہم اقسام ٹاکن ،گبن اور ميتهون کے بسيروں کيلئے انتظام اور نگرانى کى سہولت
فراہم کى۔ يہ اقسام ان تمام عالقوں ميں عام ہيں اور يہ معاشرتى روايات کے ساتهـ ساته نسلى ،ثقافتى اور زرعى جنتياتى اقدار کيلئے مشہور ہيں۔
ثقافتى فہم کو پيش نظر رکهـ کر جديد آالت سے مخصوص عالقوں کى مقامى نگرانى کى فکر کو فروغ دينے کيلئے کيالش سيکريڈ لينڈ سکيپ کنورسيشن
اينڈ ڈويلپمنٹ انيشئيٹو ) (KSLCDIاور  REDDکى طرف سے اٹهائے جانے والے اقدامات نے لوگوں کے حياتياتى تنوع کى دستاويزات اور حياتياتى ثقافتى
حکمت عمليوں کى تيارى ميں مدد کى جو انسانى بنياد کى حکمت عمليوں ،منصوبہ بندى اور عمل درآمد کو فعال بناتى ہيں۔ اسى طرح  KSLCDIنے
جنگلى حيات کى اسمگلنگ کى روک تهام کيلئے نقشوں کى تيارى ومنصوبہ بندى اور افرادى صالحيتوں کے اضافے ميں مدد دى۔ ہندو کش قراقرم پامير
ميں نگرانى ميں بہترى کيلئے روايتى سمجهـ بوجهـ اور معاشرتى حوصلہ افزائى کے ذريعے ثقافتى خدمات پر زور دے کر انتہائى ضرورى توجہ کو
اپنى طرف مرکوز کيا۔ سرحدى عالقوں پر محيط خطوں جہاں ICIMODکام کررہى ہے ،ہم نے اپنى جمع کردہ حياتياتى تنوع سے متعلق معلومات کى
عوامى سطح پر آسان رسائى کيلئے ويب سائٹ پر ڈاال۔ ہمارى فراہم کردہ معلومات اور مقامى تعليماتى فہم کو عالمى سطح کے فورم ميں استعمال کيا
جارہا ہے جيسے عالم ى تحفظاتى حکمت عملياں تشکيل دينے کيلئے عالمى پليٹ فارم برائے حياتياتى تنوع اور ايکوسسٹم سروسز اور گلوبل
بائيوڈائيورسٹى مرکز ہمارى معلومات سے استفادہ کررہے ہيں۔

تاہم ابهى تک انسانى حيوانى انتظامى تنازعات ،خطرناک حيات کى قسميں ،جنگل کى آگ اور جنگلى حيات کى اسمگلنگ جيسى مشکالت درپيش ہيں۔ ان
مشکالت کا حل ''پيش منظر کى فکر'' ميں مضمر ہے جو مضبوط اداراتى صالحيتوں اور وعدوں کا مطالبہ کرتى ہے۔ مضبوط ادارے ہى حياتياتى حکمت
عملى کے منصوبہ برائے ٢٠٢٠ـ ٢٠١١کے مطلوبہ نتائج کے حصول کا تعين کريں گے۔ آنے والے برسوں ميں ہميں پورے خطے اور جهيلوں ميں
حياتياتى تنوع کے مشاہدے  ،بنيادى تعليم ميں جدت اور مکمل زرعى ،نباتاتى ،توانائى ،پانى ،بنيادى ڈهانچے اور خدماتى حکمت عمليوں کو مزيد مضبوط
کرنے کى ضرورت ہے۔ پہاڑى زمين کى بدحالى کے حل کيلئے ،ہميں پائيدار نگرانى اور ترقى کيلئے برادريوں کو معاوضے دينے کى ضرورت ہے۔

حياتياتى تنوع کے عالمى دن ٢٠١٨ء پر يہ واضح ہے کہ گزشتہ پچيس سالوں ميں بہت کچهـ حاصل ہوچکا ہے ليکن بہت سا کام اب بهى باقى ہے۔ ميرى
دعا ہے کہ تمام پہاڑى معاشرے اور ان سے منسلکہ لوگوں کيلئے يہ دن گزشتہ کارکردگى کو سراہنے کا دن ہے اور يہ دن ہندوکش ہماليہ ميں حياتياتى
تنوع کو تحفظ دينے کيلئے اپنے عزم کو فروغ دينے اور اپنے لوگوں اور اپنے خطے کو فائدہ پہنچانے کا دن ہے۔

