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 پاليسی  اختصاريہ کيا ہے؟

 مختصراوراہم ے کی ايک کوشش ہے۔ يہمفيد اسباق کو مل بانٹنےگئے  سٹريم کا  پاليسی اختصاريہ مقامی مشق يا تحقيق سےسيکه
وتے ہيں۔ئل هپاليسی مسا  

ل کو اجاگر کرسکيں۔ اور اس موضوع سے متعلق ئمساے جا سکيں، اہم هيہ اس طرح سے تيار کيے جاتے ہيں کہ آسانی سے پڑ
 نئے طريقہ کار اور کہ وہے ہيں  کی نشاندہی کرسکيں ۔ يہ لوگوں، اداروں اور پاليسی سازوں کواس قابل بناتذ ماخمزيدمعلومات کے

وگوں کے روزگار ميں آالت کو استعمال کر سکيں، تاکہ وہ آبی وسائل کےنظم و ضبط کے عمل کو اس طرح انجام ديں جو غريب ل
 مدد دے سکے۔ 

 
  يہ کس کے ليے ہيں؟ 

 ۔ پاليسی اختصاريہ کو مندرجہ ذيل استعمال کر سکتے ہيں۔
 ۔ پاليسی بنانے والے۔ 

 ۔ پاليسی پر عمل در آمد کرنے والے
 ۔ مقامی آبادی کو منظم کرنے والے

 ۔ غير حکومتی تنظيميں
 ۔ حکومتی تنظيميں
 ۔ امدادی ادارے

سرے جو انہيں مفيد سمجهيں۔ اور دو  
 

 انہيں کون لکهتا اور تيار کرتا ہے؟
پاليسی اختصاريہ کو وہ تمام لوگ تيار کر سکتے ہيںجن کے پاس تجربات سے آخزکوئی اهم سبق هوں اور وہ اسے بانٹنا چاهيں جن 

 ميں کسان، ماہی گير، عام لوگ جو ان کے ساته کام کرتے ہيں اور ماہرين وغيرہ۔ 
س عمل ميں معاونت کر رها ہے۔ دوسروں کے ساته مل کرنمونے تيار کر رها ہے۔ اور ان کے مطالب کا دوسری کئی زبانوں سٹريم ا

 ميں ترجمہ کر رها ہے۔ اور انہيں تقسيم کر رها ہے۔ 
ہے۔ جو کہ ايشاء نے تيار کيا ' سٹريم' پاليسی اختصاريہ کے اس سلسلہ کو عالقائی آبی وسائل کے نظم و ضبط ميں مدد کی تنظيم 

کا ايک حصہ ہے۔ ' ناکا'پيسفيک کے ماهی بانی کے مراکز کے رابطے کا ادارہ   
 

 ميں انہيں کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟
پاليسی اختصاريہ کئی زبانوں ميں ايشاء پيسفک کے عالقے ميں سٹريم کے رابطہ مراکز سے يا بنکاک ميں سٹريم کے عالقائی دفتر 

ندرجہ ذيل پتہ سے حاصل کئے جا سکتے ہيں۔سے يا انٹرنيٹ کے م  
< http://www.streaminitiative.org/Library/PolicyBrief/index.html  > 

 
 

 کون کون سے پاليسی اختصاريے دستياب ہيں؟ 
کی تعمير،اس ميں کسانوں، ماهی گيروں، مقامی، ضلعی، صوبائی اور ملکی سطح پرحکومتی پاليسی اختصاريہ نمبر ايک رائے عامہ 

اور غير حکومتی حصہ داران کے تجربات کو بيان کيا گيا ہے اور اس ميں برطانوی حکومت کے پروگرام برائے قدرتی وسائل کے 
سے مدد شامل تهی۔  يہ پروگرام " پاليسی کی  تحقيقغريب لوگوں کو ماہی بانی کی بہتر خدمات کی فراہمی کی " 8100Rنظام نمبر

 تک چال۔اس پروگرام کا مقصد ديہی خدمات کی بہتر فراہمی پر زورتها، جس کی بنياد ديہی عالقوں ميں 2003 سے اپريل 2002مارچ 
 روزگار کی فراہمی، اور ماہی بانی کے طريقہ کار کی شناخت اور ازمائش تهی۔ 

ماہی گيری اور ماہی بانی ميں روزگاری نقطہ نظر کااستعمال، اس ميں ايف اے او کےفنی تعاون کا منصوبہ ۔2پاليسی اختصاريہ نمبر 
کا تعاون شامل تها۔ اس کا مقصد "ايشاء پيسفيک ميں آبی وسائل کے بہتر نظم و ضبط کے زريعےغربت کے خاتمے ميں مدد" 

ا ہے۔روزگاری نقطہ نظر و تجزيہ کے بارے ميں آگاہی فراہم کرن  
 


