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Mountaineer Samina Baig is UNDP’s National
Goodwill Ambassador for Pakistan
Islamabad, 26 February 2018 — Renowned mountaineer Samina Baig was
appointed the National Goodwill Ambassador for Pakistan by the United
Nations Development Programme (UNDP) today. The first Pakistani woman
to have climbed Mount Everest, Ms Baig will lead efforts to build national
awareness and partnerships around the Sustainable Development Goals,
particularly those related to climate change, environmental protection and
women’s empowerment.
The United Nations Resident Coordinator in Pakistan, Neil Buhne said
“Pakistan is amongst the most vulnerable countries in the world to climate
change. Preparing for its effects, and instituting environmental protections,
will safeguard economic development for future generations. Moreover, half
of Pakistan’s population, its women, are under-represented in education, the
workforce and in decision-making. Empowering women to play their full role
in society is not only an ethical imperative, it is essential for sustainable
development.”
“UNDP’s National Goodwill Ambassadors are leaders in their societies, and
role models for us all. As the National Goodwill Ambassador for Pakistan, Ms
Baig will use her profile to shine a light on the issues that shape Pakistan’s
future, and build the partnerships required to address them,” said UNDP
Pakistan Country Director Ignacio Artaza.
Born in Gilgit-Baltistan, at the age of 22 Samina Baig became the first
Pakistani woman to climb Mount Everest. By the time she turned 23, she had
climbed the highest mountain on each of the world’s seven continents.
Awarded the Pride of Performance by the Government of Pakistan, today she
P.O.BOX 1107, Fax: 227.1856, E-mail: unic.islamabad@unic.org, Web: www.unic.org.pk

presides over the Pakistan Youth Outreach Foundation to encourage youth,
especially women, to participate in outdoor activities. As a mountaineer she
bears witness to the critical importance of preserving Pakistan’s fragile
ecosystems and preparing for the effects of climate change.
Samina Baig said, “I am greatly honoured to be part of UNDP. From the
remotest village of Pakistan and reaching the summit of the world’s tallest
mountain, Mt. Everest and beyond the borders, Scaling Peak in Antarctica
and the seven highest peaks of the seven continents, in some of the most
harsh conditions, my entire climbing purpose was to empower women
through these adventures and encourage gender equality. With my brother, I
have experienced significant impact of global warming and climate change on
our mother earth. I am honoured to be the national goodwill Ambassador of
UNDP to spread the voice to take serious step to counter global warming and
raise voice to empower young girls to climb the highest level within their field
of profession.”
UNDP’s National Goodwill Ambassadors are inspirational women and men
who serve as spokespersons to uphold the United Nations Charter and the
Sustainable Development Goals.
The signing ceremony was attended by the Ambassador of Austria, Her
Excellency Dr Brigitta Blaha, United Nations Resident Coordinator Neil Buhne
and UNDP Pakistan Country Director Ignacio Artaza.
For additional information, please contact Fatimah Inayet, Communications
Analyst, fatimah.inayet@undp.org
***
UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that
can withstand crisis, and drive and sustain the kind of growth that improves
the quality of life for everyone. On the ground in nearly 170 countries and
territories, we offer global perspective and local insight to help empower lives
and build resilient nations. www.undp.org
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یو این ڈی پی نے خاتون کوہ پیما ثمینہ بیگ کو پاکستان کے لئے
خیرسگالی سفیر مقرر کر دیا
اقوام متحدہ ترقیاتی ادارہ ،پاکستان
پریس ریلیز
فروری 262018

:اسالم آباد

اقوام متحدہ ترقیاتی ادارہ (یو این ڈی پی) نے معروف کوہ پیما ثمینہ بیگ کو آج پاکستان کے لئے اپنی
خیرسگالی سفیر مقرر کر دیا ہے۔ ثمینہ بیگ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون
ہیں جو پائیدار ترقی کے عالمی مقاصد بالخصوص تبدیلی آب وہوا ،ماحول کے تحفظ اور خواتین کو
بااختیار بنانے سے متعلق مقاصد کے حصول کے سلسلے میں قومی آگاہی بہتر بنانے اور پارٹنرشپس
استوار کرنے کی کوششوں میں قائدانہ کردار ادا کریں گی۔
پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نیل بوہنے نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے
کہا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جنہیں تبدیلی آب وہوا کے ہاتھوں سب سے
زیادہ خطرات درپیش ہیں۔ ان اثرات سے نمٹنے کی تیاری اور ماحولیاتی تحفظ کو باقاعدہ اداروں کی
شکل دینے سے آئندہ نسلوں کے لئے معاشی ترقی کا تحفظ ممکن ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی
نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے جن کی نمائندگی تعلیم ،افرادی قوت اور فیصلہ سازی کے عمل میں کم
ہے۔ معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لئے خواتین کو بااختیار بنانا نہ صرف ایک اخالقی
تقاضا ہے بلکہ پائیدار ترقی کے لئے بھی ناگزیر ہے۔
یو این ڈی پی پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر اگنیشیو ارتذا کا کہنا تھا کہ یو این ڈی پی کے قومی
خیرسگالی سفیر اپنے اپنے معاشرے کے لئے رہنما اور ہم سب کے لئے مثالی کردار کی حیثیت رکھتے
ہیں۔ پاکستان کی قومی خیرسگالی سفیر کی حیثیت سے ثمینہ بیگ اپنے پروفائل کو استعمال میں التے
ہوئے ان مسائل کو اجاگر کریں گی جن سے پاکستان کے مستقبل کی تشکیل ہو گی اور پھر ان کے ازالہ
کے لئے پارٹنرشپس استوار کریں گی۔
گلگت بلتستان میں پیدا ہونے والی ثمینہ بیگ بائیس سال کی عمر میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی
پہلی پاکستانی خاتون بنیں۔ تئیس سال کی عمر میں وہ دنیا کے ساتوں براعظموں کی بلند ترین چوٹیوں
کو سر کر چکی تھیں۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے جبکہ
ان دنوں وہ پاکستان یوتھ آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن کی صدر ہیں جو نوجوانوں بالخصوص خواتین کی آؤٹ
ڈور سرگرمیوں میں حصہ لینے پر حوصلہ افزائی کے لئے سرگرم عمل ہے۔ ایک کوہ پیما کی حیثیت
سے وہ ذاتی مشاہدے کی بناء پر سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لئے نازک ماحولیاتی نظام کا تحفظ اور
تبدیلی آب وہوا کے اثرات کی تیاری انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
ثمینہ بیگ کا کہنا تھا کہ یو این ڈی پی کا حصہ بننا میرے لئے انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان کے
ایک انتہائی دور افتادہ گاؤں سے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ اور پھر سرحدوں سے آگے
انٹارکٹیکا کی چوٹیوں کو سر کرنے اور انتہائی ناسازگار حاالت میں سات براعظموں کی سات بلند ترین
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چوٹیوں پر قدم رکھنے تک کوہ پیمائی کے اس سارے سفر کا مقصد اپنی ان مہمات کے ذریعے خواتین
کو بااختیار بنانا اور صنفی مساوات کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے بھائی کے ہمراہ
میں نے کرہ ارض پر تبدیلی آب وہوا اور عالمی حدت سے مرتب ہونے والے شدید اثرات کا مشاہدہ کیا
ہے۔ میرے لئے یہ باعث اعزاز ہے کہ اقوام متحدہ کی قومی خیرسگالی سفیر کی حیثیت سے عالمی
حدت کے تدارک پر سنجیدہ اقدامات کے لئے اٹھنے والی آوازوں میں میری آواز بھی شامل ہو گی اور
میں نوجوان لڑکیوں کو اس قدر بااختیار بنانے کے لئے بھی آواز اٹھاؤں گی کہ وہ اپنے اپنے شعبوں
میں بلند ترین مرتبے تک پہنچ سکیں۔
یو این ڈی پی کی جانب سے متاثر کن شخصیات کے حامل مردوں اور خواتین کو قومی خیرسگالی سفیر
بنایا جاتا ہے جو اقوام متحدہ چارٹر اور پائیدار ترقی کے عالمی مقاصد کی جستجو میں ترجمان کا کردار
ادا کرتے ہیں۔
خیرسگالی سفیر کے طور پر تعیناتی کے معاہدہ کے سلسلے میں ہونے والی تقریب میں آسٹریا کی سفیر
محترمہ ڈاکٹر بریجیٹا بالہا ،اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نیل بوہنے اور یو این ڈی پی پاکستان
کے کنٹری ڈائریکٹر نیل بوہنے نے شرکت کی۔
فاطمہ عنایت ،کمیونیکیشنز اینالسٹ ،ای میل: :مزید معلومات کے لئے رابطہ
fatimah.inayet@undp.org
##########
یو این ڈی پی معاشرے میں ہر سطح کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ایسی اقوام کی تعمیر
میں مدد دے رہا ہے جو بحرانوں کا مقابلہ کر سکیں اور اس طرز کی افزائش کو آگے بڑھائیں اور دیرپا
بنائیں جس سے ہر شخص کے معیار زندگی میں بہتری آئے۔ تقریبا ً  170ممالک اور عالقائی حدود میں
یو این ڈی پی لوگوں کو بااختیار بنانے اور مشکالت کے مقابلہ کی صالحیت رکھنے والی اقوام کی تعمیر
میں مدد کے لئے عالمی تجربات اور مقامی معلومات پر مبنی رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔
***-
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