
 ں؟يبچائ کو ارےيس اپنے اي ںيکر برباد کو ايدن: وير نجيچ ميگ

 --/وزوائريآرن یپ/ء2012 یمئ 15 ،یجرمن نکفرٹ،يفر اور ورخيز ،یس یڈ واشنگڻن،

 نہ ظاہر پر سطح یعوام تک اب یکهالڑ: ہے رہا جا ايک یجار ہفتے اس ميگ کيا واال کرنے دايپ فرق
 ارےيس اي ںيہ سکتے کر برباد و تباه کو ايدن عےيذر کے تخابان سے ںيم ڻايڈ کے ايدن یقيحق گئے ےيک

 بجائے کے گفتگو کو لوگوں سے اجالس 20+وير ںيم جون مقصد کا ميگ بک سيف ۔ ںيہ سکتے بچا کو
  ۔ہے کرنا راغب پر عمل

 ء1995 ۔ہے قہيطر زبردست کيا کا نمڻنے سے وںيدگيچيپ ہيحال شيدرپ کو نيزم یہمار وير نجيچ ميگ
 کہ کہا نے رسيہ ہانس کيا سے ںيم کنندگان آغاز یابتدائ کے ميگ اور والے تنےيج پرائز فوڈ رلڈو ںيم
 ہم تو گے، ںيد کر شروع سمجهنا کو مسائل سے حوالے اس افراد شتريب سے ںيم ہم جب مرتبہ کيا"

 " ۔گے ہوں حامل کے امکانات ادهيز کے کرنے ليتبد کو صورتحال

 ہمارے نے، سمٹ ارته کانفرنس یوال ہونے ںيم رويجن دے وير یک متحده اقوم قبل، سال 20 باً يتقر
 یہوئ شرفتيپ کم بہت بعد کے اس ی۔ته یبجائ یگهنڻ یک خطرے سے حوالے کے مستقبل کے ارےيس

 کو یليتبد کار آخر اور ہے یگئ یبالئ ےيل کے توڑنے کو یہ جمود اس پر سطح یعالم 20+وير اور ہے
 پر سطح یعوام صرف اور خالف کے فوائد مستقل یکئ اجالس شروانہيپ ہي نکيل ۔ہے النا کار بروئے

  ۔ہے ديام یک یليتبد یک منظرنامے جو ہے، ےيل کے دباؤ زبردست

 ہم غالباً  کہ ہے ايبنا ےيل کے پہنچانے غاميپ ہي تک لوگوں کو' وير نجيچ ميگ' نے ہم" کہ کہا نے رنيہ
 ،یعرب ،یزيانگر ميگ ے،يل کے بنانے یعالم قتاً يحق" ۔سکتے پہنچ ںينہ تک اہداف اپنے سے ذرائع گريد
 بنانے اسکور ادهيسےز سب ۔ہے ابيدست ںيم زبانوں یہسپانو اور یزيپرتگ ،یجرمن ،یسيفرانس ،ینيچ

 ےيل کے وںيکهالڑ مپئنيچ وار ہفتہ اور ہے رہا کر انتظار دوره کا سمٹ وير ےيل کے افراد والے
  ۔ںيہ یبه انعامات یاضاف

 کے سازوں یسيپال اور نيماہر صرف تک اب جو ہے تايد یرسائ تک ڻايڈ کے ايدن یقيحق وير نجيچ ميگ
 پروگرام یاتيماحول کے متحده اقوام جو ،یمبن پر ماڈل یاکنام نيگر کے وٹيڻيانسڻ مينيمل ۔تها ابيدست ےيل
)UNEP (کا وسائل یقدرت ابيستد اور شعبوں متعلقہ تمام کے شتيمع یعالم ميگ ہي تها، افتہي شنيکم یک 

 کهےيد ساته کے وںيدگيچيپ مکمل یاپن اثرات کے وںيسيپال اور ںيہ منسلک عناصر تمام ہي ۔ہے حامل
 ميگ وںي ں،يہ ےئگ ےيک اريت کارڈز یسيپال 125 اور ہے رکهتا ےياشار زائد سے ہزار 5 ماڈل ۔ںيہ گئے
  ۔ہے حامل کا نتائج ممکنہ زائد سے نيمل 100

 یذہن یک وٹ،يڻيانسڻ مينيمل اور بليا نيسسڻ کوڈ ووژن،يبا شنيفاؤنڈ یک ولپمنٹيڈ یاتيماحول وير نجيچ ميگ
 نسلوں یوال آنے ںيجنہ ہے کرنا اجاگر شعور سے حوالے کے مسائل سےيا مقصد کا جس ، ہے اختراع
 شيدرپ ںيہم ساته ساته اور ہے یضرور کرنا حل ےيل کے اڻهانے لطف کا وںيزندگ یاپن پر نيکےزم
  ی۔به کرنا زيتجو حل ےيل کے مسائل



 ےيل کے ريتصاو اور مواقع کے ويانڻرو معلومات، ديمز لنے،يکه ميگ
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