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މިއަހަރުގެ ތިމާވެށި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި، ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސް ކުރަމެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް 

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާއަށާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ އެހެން ވެރިންނަށާއި، އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ރާއްޖޭގައި ތިމާވެށްޓަށް ޚިދްމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަމިއްލަ 

ފަރުދުންނަށާއި، އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށްވެސް މުބާރަކްބާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ނޑަށް ލިބޭ އެންމެބޮޑު އެއް އުފަލަކީ، ރާއްޖޭގައި ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައާބެހޭ އާ ވުޒާރާއެއް، ހުސްވި މެއި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އުފެއްދިފައިވާ  މިއަދު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ތިމާވެށީގެ ދުވަހު، އަޅުގަ

ކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް، ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ތިމާވެށީގެ ނުރައްކާތައް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީ، މި ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނެ ކަމެކެވެ. ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް 

ކުރެވޭ ބޮޑު ހޭދައާ ދޭތެރޭގައި ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތައާއި ވަސީލަތްތަކަށް ކުރިއެރުން  ހޯދައިދިނުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އަމާޒެކެވެ. ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައާބެހޭ 

ނޑު ނިންމީ، މިދެންނެވި މުހިންމު ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.  ވަކި ޚާއްޞަ ވުޒާރާއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާއިރު، ތިމާވެށްޓަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން،  މިއަހަރުގެ ތިމާވެށި ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ ] ފެހި އިޤްތިޞާދު: ތިބާ ޝާމިލްވޭތޯ![ މި ޝިޢާރެވެ. އިޤްތިޞާދީ ރޮނގުން ހަލުވިމިނެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހިތްތަކަށް ގެނެސްދެއެވެ. އަދި ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާގައި ދުނިޔެ ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ޤައުމުތަކުން  މި ޝިޢާރުން އަޅުގަ

ދޭންޖެހޭ އަހަންމިއްޔަތުވެސް ބޮޑުކަން މި ޝިޢާރުން ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ.

ނޑުމެން ބައްދަލުކުރާއިރު،  މި ޖޫން މަހުގެ 20 އިން 22 އަށް ބްރެޒީލްގެ ރިއޯ-ޑި ޖިނެއިރޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ]ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންފަރެންސް އޮން  ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ އަޅުގަ

ނޑާއެކު ރާއްޖޭގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ފަންނީ ވަފްދެއް ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ  ސަސްޓޭނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް[ ނުވަތަ ]ރިއޯ ޕްލަސް 20[ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ސަމިޓްގައި އަޅުގަ

ހަމަޖެހިފައެވެ. މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި އަދި އެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަދި ކުރިމަތިވަމުންދާ ތަފާތު މައްސަލަތައް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސަމާލުކަމަށް 

އިތުރަށް ގެނެސް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަކީ، މި ސަމިޓްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެބޮޑު މަޤްޞަދެވެ. އަދި މިރޮނގުން ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް 

ނޑު އަރުވަމެވެ. ސަރުކާރުން ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން، މި ފުރްޞަތުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

 

ނޑުމެންނަށާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްކަން  ނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ، މާތްهللا، ތިމާވެށީގެ އެކި ނުރައްކާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމެވެ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލެއްވުމެވެ.  ޤާއިމްކޮށްދެއްވުމެވެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަ
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Green Economy: Does it include YOU?
The UN Environment Programme defines the Green Economy as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing 

environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient and 

socially inclusive.

Practically speaking, a Green Economy is one whose growth in income and employment is driven by public and private investments that reduce carbon emissions 

and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services. These investments need to be catalyzed and 

supported by targeted public expenditure, policy reforms and regulation changes. 

But what does all this mean for you? Well, this essentially what the second part of the theme is all about. If the Green Economy is about social equity and inclu-

siveness then technically it is all about you! The question therefore asks you to find out more about the Green Economy and assess whether, in your country, 

you are being included in it. 

Source: www.unep.org/wed/



ިމިންސޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރީޖ, ޑރ. މަިރޔަމް ޝަީކލާގެ ިޚޠާބު

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުން މިދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ފަހާގަކުރެވޭ ތިމާވެށީގެ އެންމެ ބޮޑު  މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލާއިރު، ތިމާވެށީގެ މުހިއްމު ބައްދަލުވުމަކަށްޓަކައި ދުނިޔެ  ޢީދެވެ. މިދުވަސް އަޅުގަ

ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަށްގެންދާ އެއް މަސައްކަތަކީ 

ބްރެޒިލްގެ ރިޔޯ ޑި ޖިނެއިރޯގައި ޖޫންމަހުގެ 20 ން 22 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޔުނައިޓަޑް 

އަށް  ޕްލަސް 20”  ޑިވެލޮޕްމަންޓް” ނުވަތަ “ރިޔޯ  އޮން ސަސްޓޭނަބްލް  ކޮންފަރެންސް  ނޭޝަންސް 

ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. 1992 ވަނައަހަރު ރިޔޯގައި ބޭއްވުނު “އާރތް ސަމިޓު”ގެ 20 އަހަރު 

ފަހުން ބޭއްވޭ މި މުހިންމު ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ 

ގޮންޖެހުންތަކާއި،  ތަފާތު  ކުރިމަތިވާ  ވާސިލުވުމަށް  ތަރައްޤީއަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  މަޤްޞަދުތަކާއި، 

އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ބާރުއަޅުއްވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވީ ކަމުގައި 

ވިޔަސް ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން އެއްބާރުލުން ދީފިނަމަ 

އިތުރުކުރުމަށް  ބޭނުންކުރުން  ހަކަތަ  އިއާދަކުރަނިވި  ފާހަގަކޮށް،  މައްސަލަތަކެއްކަން  ހައްލުކުރެވޭނެ 

ފަރާތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިބައްދަލުވުމުގައި  މައްޗަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ބާރުއަޅައި، 

ވާހަކަދައްކާނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީވެސް މިދެންނެވި ބައްދަލުވުމުގެ 

ދުވަހުގެ  ތިމާވެށީގެ  ދުނިޔޭގެ  މިއަހަރުގެ  ގުޅުވާލެވިފައިވާ ޝިޢާރެކެވެ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަޤްޞަދުތަކާ 

ޝިޢާރަކީ “ފެހި އިޤްތިސާދު: ތިބާ ޝާމިލުވޭތޯ؟” އެވެ. 

“ފެހި އިޤްތިޞާދު: ތިބާ ޝާމިލުވޭތޯ؟” މިޝިޢާރުން އިޤްތިޞާދުގެ އެކި ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުންދާއިރު 

ތިމާވެއްޓަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑުކަން ދޭހަވެއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔެ 

މިންވަރު  އުފައްދާ  އުފެއްދުންތައް  ރަޙްމަތްތެރި  ތިމާވެއްޓާއި  ޒަމާނެއްގައި  މިފަދަ  ކުރިއަރާފައިވާ 

ނޑު ގޮވާލަމެވެ. އިތުރުކޮށް، އެފަދަ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށާއި، އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އަޅުގަ

ހެދުމަށްޓަކައި  ޤައުމަކަށް  ނިއުޓްރަލް  ކާބަން  ދިވެހިރާއްޖެ  ކުރިމަތިލާއިރު  އަހަރާ  ވަނަ   2020

ކުރަންޖެހޭކަމަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

މިހާތަނަށް  ޚިދުމަތް  އަސާސީ  ކަރަންޓުގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަބޫލުކުރަމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ

ތެލުގެ  ޤުދުރަތީގޮތުން  ނޑުމެންނަކީ  އަޅުގަ ބަރޯސާވެގެންނެވެ.  މައްޗަށް  ތެލުގެ  ފޯރުކޮށްދެމުންއައީ 

މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ޤައުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 200 ރަށަށް 

ގެ  ޖީ.ޑީ.ޕީ  ރާއްޖޭގެ  އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި  ތެޔޮ  ބޭނުންތަކަށް  އެހެން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ކަރަންޓު 

ނޑަކަށް 15 އިންސައްތަ ކަމަށްވާ 200 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ޚަރަދެއް އަހަރެއްގެ  ގާތްގަ

ވިސްނާލުމަށް  ނަޒަރަކުން  ފުން  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  މިކަމާމެދު  ހޭދަކުރެއެވެ.  މިރާއްޖެއިން  މައްޗަށް 

ބޮޑުބައި  ނިޒާމްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  އުފެއްދުމަށް  ކަރަންޓު  ރާއްޖޭގައި  މިހާރު  އެދެމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދުރު މުސްތަޤްބަލަކަށް ވިސްނާއިރު އޭގެ މަންފާ ދިވެހި 

ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ގިނަ ގޮތްގޮތުން ފޯރާނެއެވެ. މިކަން ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ރަށަކަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ދެނެގަނެ، ފަންޑު ހޯދާނެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭނެއް މިދަނީ އެކުލަވާލަމުންނެވެ. މި 

ޕްލޭން ތަންފީޒުކޮށް ނިމޭއިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ތެޔޮ އަންދާ މިންވަރު 

ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެކެމެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފެންވަރުގަޔާއި  ޤައުމީ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރައްކާތެރިކޮށް  ޙިމާޔަތްކޮށް  ތިމާވެށި 

މަސްރަޙުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ މިއަދުވެސް ކުރެވެމުންނެވެ. މިއަދު އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު 

އެކަށޭނެގޮތަށް  ޒަމާނާ  ޤާނޫނު  ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ  ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  އެއްމަސައްކަތަކީ  ކުރިއަށްދާ 

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ މާތް  އިސްލާޙުކޮށް ތިމާވެށީގެ އައު ޤާނޫނެއް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަޅުގަ

ހަމަޔަށް  ރައްޔިތުންނާ  ދިވެހި  ޤާނޫނު  އައު  މި  ކުރިން  ނިމުމުގެ  މިއަހަރު  އިރާދަފުޅާއިއެކު  ގެ  هللا 

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. 

ނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެއްޓަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ވެއްޓެކެވެ. ވަށައިގެން ވަނީ މޫދާއި ކަ

މި  ނޑުދޮށްތަކެވެ.  ގޮ ޒީނަތްތެރިކުރެވިފައިވާ  ދޮންވެލިން  ހުދު  ދިރުންތަކެވެ.  އޭގައިވާ  ފަރުތަކާއި 

ހިތްގައިމު ވެއްޓަށް ފަތުރުވެރިންގެ ހިތްތަކުގައި ޚާއްޞަ ގަދަރެއް ދެވިފައިވެއެވެ. އިޤްތިޞާދުގެ އަގުހުރި 

ނޑުމެންގެ މި ވެށިކަން ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މުސްތަޤްބަލުގެ  ރައުސުލްމާލަކީ އަޅުގަ

ޖީލުތަކުން  އަދުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ފުރިހަމަކަންމަތީ  އޭގެ  ވެށި  ޤުދުރަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖީލުތަކަށް 

ވިސްނާލަންޖެހޭ މުހިންމު ނުކުތާއެކެވެ. މިކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެނެވެ. 

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި، ތިމާވެއްޓާއި ރަޙްމަތްތެރި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ފަތުވެރިކަމަށް 

ނޑުމެން ވެގެންނެވެ. ފެހި އިޤްތިޞާދެއްގައި  ހިތްވަރުދޭ، ފެހި އިޤްތިޞާދަކަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކެމެވެ.   ހަމަ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިޔަކު ޝާމިލުވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ކުރާ  މި  ޙާޞިލްކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި،  ތިމާވެށި  ނޑުމެންގެ  އަޅުގަ

މަސައްކަތުގައި މާތް هللا ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ. އާމީން.



 Message of the UN Under-Secretary General and UNEP Executive
 Director, Achim Steiner - June 5th 2012

Message of the United Nations Secretary-General,
Ban Ki-Moon - 5 June 2012

As the world gears up for the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), World Environment Day is an opportunity to highlight the need 

for a paradigm shift towards a more sustainable world.  This year’s theme, “Green Economy: Does it include you?”, underscores the need for everyone to play 

their part in keeping humankind’s ecological footprint within planetary boundaries.

The world’s population stands at 7 billion and may rise to more than 9 billion by 2050.  This means greater pressure on already crowded cities – where more than 

half of all people now live – and on natural resources, as demand for food, water and energy rises.  It also means more people in search of decent jobs.  Globally, 

1.3 billion people are currently unemployed or under-employed.  An estimated half billion more will join the job market over the next decade.  

Sustainability entails providing opportunity for all by balancing the social, economic and environmental dimensions of development.  We have to rebut the myth 

that there is conflict between economic and environmental health.  With smart policies and the right investments, countries can protect their environment, grow 

their economies, generate decent jobs and accelerate social progress.

Rio+20 is our opportunity to deepen global commitment to sustainable development.  In Rio, we should agree that measuring growth and wealth by Gross Do-

mestic Product alone is inadequate.  We should agree that the world needs a set of sustainable development goals that will build on the Millennium Development 

Goals.  And we should make progress on some of the building blocks of sustainability – energy, water, food, cities, oceans, jobs and the empowerment of women.  

Sustainability is gaining prominence on the public policy agenda in both developed and developing nations.  The UN itself is working towards climate neutrality 

and sustainable management of our offices and activities.  In Rio, we must mobilize the partnerships we need to shift the world onto a more sustainable trajectory 

of growth and development.  On this World Environment Day, in advance of this historic conference, I urge governments, businesses and all members of society 

to make the holistic choices that will ensure a sustainable future – the future we want. 

A few years ago, the idea of a Green Economy with its links to sustainable development and poverty eradication, was a novel concept confined to development 

practitioners and academics. This year, it is among the top two issues that will be deliberated by policymakers at the UN Conference on Sustainable Development 

(Rio+20). 

The 2012 WED theme, ‘Green Economy: Does It Include You?’ reflects widespread recognition of the Green Economy as the new pathway to a low-carbon, 

resource-efficient, and sustainable twenty-first century. 

More importantly, as countries across the globe emerge from deep economic recession, it emphasizes the need for a Green Economy that is not just inclusive 

but also addresses social equity and dramatically improved environmental management as integral outcomes of economic growth. 

Coincidentally, twenty years ago, in 1992, this year’s global host country Brazil -- the fifth most populous nation in the world -- hosted WED on the eve of the 

first ‘Earth Summit’.  World leaders, government officials and international organizations met then to refocus, recalibrate and deliver a route towards sustainable 

development.

Today, Brazil is at the forefront of building an economy that includes recycling and renewable energy and the generation of green jobs. Its recycling industry 

generates returns of US$2 billion a year while cutting greenhouse gas emissions by 10 million tonnes. 

The Latin American country is also the world leader in sustainable ethanol production for fueling vehicles and is expanding into other renewable areas such as 

wind power and solar heating systems. In addition, Brazil’s recent construction of 500,000 new homes with solar heating systems generated 30,000 new jobs.

WED 2012 comes just a few weeks ahead of Rio+20 -- you and your organizations and associations must be part of these global celebrations.

Why? because your influence and connectivity to your communities could play a decisive role in rallying leaders to the kind of transformative outcome we need 

to make Rio+20 an historic conference. 

Together, let us catalyze and capitalize on this important opportunity to transform the Green Economy -- in the context of sustainable development and poverty 

eradication -- from theory and patchy implementation to full realization. 

World Environment Day
5th June 2012 /  Suppliment


