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FFOORREEWWOORRDD  
BByy  

EEnnggrr..  CChh..  GGhhuullaamm  HHuussssaaiinn11  

  
WWOORRLLDD  EENNVVIIRROONNMMEENNTT  DDAAYY  PPRROOCCEEEEDDIINNGGSS  

JJUUNNEE  0099,,  22001122  
OONN    

TTHHEE  TTHHEEMMEE  OOFF  ““GGRREEEENN  EECCOONNOOMMYY  ––  DDOOEESS  IITT  IINNCCLLUUDDEE  YYOOUU??””  
  
AAllll  PPrraaiissee  ttoo  AAllllaahh,,  tthhee  AAllmmiigghhttyy,,  TThhee  BBeenneevvoolleenntt  aanndd  TThhee  MMeerrcciiffuull  WWhhoo  ccrreeaatteedd  
eevveerryytthhiinngg  iinn  tthhee  uunniivveerrssee  oonn  ‘‘AAiieeddaall’’,,  tthhee  eeqquuiilliibbrriiuumm  oorr  ssaayy  tthhee  bbaallaannccee..  TThhee  HHoollyy  
QQuurraann,,  rreevveeaalleedd  oonn  HHaazzrraatt  MMuuhhaammmmaadd  ((PPBBUUHH)),,  iiss  rreepplleettee  wwiitthh  vveerrsseess  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  TToo  
qquuoottee  aa  ffeeww,,  AAllllaahh  TTaa’’aallaa  rreevveeaalleetthh  tthhaatt  ttoo  ssttaayy  ppuutt  tthhee  eeaarrtthh,,  mmiigghhttyy  bboollttss  ooff  mmoouunnttaaiinnss  
ttoo  hhoolldd  iitt,,  lleesstt  iitt  bbeeccaammee  uunnsstteeaaddyy;;  tthhee  ssuunn  &&  tthhee  mmoooonn  mmoovvee  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  oorrbbiittss  
nneevveerr  ttoo  ccoolllliiddee;;  tthhee  llaarrggee  hhoott  aanndd  ccoolldd  ccuurrrreennttss  iinn  tthhee  oocceeaannss  ffllooww  ttooggeetthheerr  ccoonnccuurrrreennttllyy  
nneevveerr  ttoo  mmiinnggllee  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aanndd  ssoo  oonn..  SSiimmiillaarr  eeqquuiilliibbrriiuumm  iiss  mmaanniiffeesstt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  
nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt..                  
  
IItt  wweenntt  wweellll  ttiillll  tthhee  mmaannkkiinndd  wwaass  ssppaarrssee  oonn  EEaarrtthh..  BBuutt  wwhheenn  iitt  ssttaarrtteedd  ggrroowwiinngg  oouutt  ooff  
pprrooppoorrttiioonn,,  tthhee  mmaann  ssttaarrtteedd  iimmpprroovviissiinngg  wwaayyss  aanndd  mmeeaannss  ttoo  ssuupppplleemmeenntt  hhiiss  rreessoouurrcceess  ooff  
ffoooodd  aanndd  FFiibbeerr..    AAnndd  wwiitthh  ssuucchh  eeffffoorrttss  ttooookk  ttoo  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  tthhee  nnaattuurraall  eeqquuiilliibbrriiuumm  
wwiitthhoouutt  eevveerr  ccaarriinngg  ttoo  rreessttoorree  iitt  ttoo  nnoorrmmaall  ssttaattee  wwiitthh  ccoouunntteerrbbaallaannccee  aarrrraannggeemmeennttss..  
  
FFoorr  eexxaammppllee  hhee  ssttaarrtteedd::  
••  CCoonnssttrruuccttiinngg  wwaatteerr  cchhaannnneellss  wwhhiicchh  iinn  tthheeiirr  wwaakkee,,  bbrroouugghhtt  wwaatteerrllooggggiinngg  mmeennaaccee,,  

rreennddeerriinngg  eerrssttwwhhiillee  ffeerrttiillee  llaannddss  wwaassttee,,  bbrreeeeddiinngg  mmoossqquuiittooeess  oorr  ootthheerr  ppeessttss  iinn  
ssttaaggnnaattiinngg  wwaatteerr  iinn  ppoooollss  ccrreeaattiinngg  hheeaalltthh  hhaazzaarrddss  aanndd  ddiissttuurrbbiinngg  ffaauunnaa  aanndd  fflloorraa  iinn  
tthhee  aabbsseennccee  ooff  pprrooppeerr  ddrraaiinnaaggee  wwhhiicchh  oouugghhtt  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aarrrraannggeedd  aatt  tthhee  vveerryy  
oouuttsseett..  
  

••  CCoonnssttrruuccttiinngg  rrooaaddss,,  hhiigghhwwaayyss  wwhheerree  vveehhiicclleess  eemmiitt  ccaarrbboonn  mmoonnoo--ooxxiiddee  aanndd  ootthheerr  
ttooxxiicc  ggaasseess  wwhhiicchh  nnoott  oonnllyy  aaffffeecctt  ppuullmmoonnaarryy  ssyysstteemmss  ooff  tthhee  hhuummaann  bbeeiinnggss  aanndd  
aanniimmaallss  aalliikkee  bbuutt  aallssoo  ccoonnttrriibbuuttee  aa  hhoorrrriiffiicc  ssoouurrccee  ooff  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg..  TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  
ggrreeeenneerryy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  nneecceessssaarryy  ffoorr  rreessttoorriinngg  ooxxyyggeenn  ggaasseess  ttoo  ccoouunntteerr  eexxcceessssiivvee  
ggeenneerraattiioonn  ooff  ccaarrbboonn  mmoonnooxxiiddee  iiss  nnoott  bbeeiinngg  aatttteennddeedd  ttoo..  

  
••  CCoonnssttrruuccttiinngg  IInndduussttrriieess  aatt  vvaarriioouuss  ppllaacceess  eenn--mmaassssee  wwhhiicchh  ddrraaiinn  eefffflluueennttss  wwaassttee  

wwiitthhoouutt  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  ppoolllluuttee  tthhee  aaddjjooiinniinngg  aaqquuiiffeerrss..  TThhee  ppoolllluutteedd  wwaatteerr  ppuummppeedd  oouutt  
bbyy  tthhee  iinnhhaabbiittaannttss  ffoorr  hhuummaann  ccoonnssuummppttiioonn  bbeeccoommee  aa  ssoouurrccee  ooff  mmuullttiippllee  ddiisseeaasseess..  

  
AAnndd  ssoo  mmaannyy  ootthheerr  eennvviirroonnmmeennttaall  hhaazzaarrddss..  

  
AAllll  tthheessee  ttrraannssggrreessssiioonnss  sseerriioouussllyy  iimmbbaallaannccee  tthhee  nnaattuurraall  eennvviirroonnmmeenntt..    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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1. Vice-President Pakistan Engineering Congress  
TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  wwaass  sseeiizzeedd  wwiitthh  tthhee  ddiilleemmmmaa  tthhaatt  iiff  ssuucchh  aa  rreeccoouurrssee  
ccoonnttiinnuueedd  uunnaabbaatteedd  aanndd  vviiaabbllee  ccoouunntteerr--bbaallaannccee  mmeeaassuurreess  wweerree  nnoott  eevvoollvveedd  oonn  ttoopp  
pprriioorriittyy  bbaassiiss,,  ttoo  hheellpp  bbrriinngg  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  oonn  eevveenn  kkeeeell,,  tthhee  lliiffee  oonn  eeaarrtthh  wwaass  ffrraauugghhtt  
wwiitthh  tthhee  ddaannggeerr  ooff  ssppeeeeddyy  eexxttiinnccttiioonn..  

  
IItt  wwaass,,  tthheerreeffoorree,,  wwiitthh  tthhee  iinnssppiirraattiioonn  ffrroomm  SSttoocckkhhoollmm  ccoonnvveennttiioonn  iinn  11997722  tthhaatt  
EEnnvviirroonnmmeenntt  PPrrootteeccttiioonn  OOrrddiinnaannccee  wwaass  eennaacctteedd  iinn  11998833  ffoolllloowweedd  bbyy  NNaattiioonnaall  
CCoonnsseerrvvaattiioonn  SSttrraatteeggyy  ((NNCCSS))  iinn  11999922..  IInn  PPaakkiissttaann  iitt  wwaass  ccllaassssiiffiieedd  aass  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  
PPrrootteeccttiioonn  AAcctt  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  CCoonnttrrooll  SSttaannddaarrddss  aass  aa  
bbeenncchhmmaarrkk..  IInn  tthhee  yyeeaarr  22000011  ““NNaattiioonnaall  AAccttiioonn  PPllaann””  wwaass  ffoorrmmuullaatteedd  ttoo  sstteemm  tthhee  eevveerr  
iinnccrreeaassiinngg  ddeeggrraaddaattiioonn  ooff  eennvviirroonnmmeenntt..  
  
FFoorr  ccoouunntteerriinngg  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ppoolllluuttiioonn,,  aa  ssppeecciiffiicc  ttooppiicc  iiss  pprrooppoosseedd  eevveerryy  yyeeaarr  ffoorr  
ddiissccuussssiioonn  aatt  tthhee  WWoorrlldd  EEnnvviirroonnmmeenntt  DDaayy  mmoooott  bbyy  eevveerryy  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  JJuunnee..  
OOnn  tthhiiss  ooccccaassiioonn  tteecchhnniiccaall  ppaappeerrss  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  tthheemmee  ooff  tthhee  yyeeaarr  aarree  pprreesseenntteedd  bbyy  
eemmiinneenntt  pprrooffeessssiioonnaallss//  ssppeecciiaalliissttss  wwhhiicchh  aarree  dduullyy  ddiissccuusssseedd  aanndd  tthhee  aauutthhoorrss  ooff  tthhee  
ppaappeerrss  eellaabboorraatteellyy  rreeppllyy  ttoo  tthhee  qquueessttiioonnss  rraaiisseedd  bbyy  tthhee  aauuddiieennccee..  
  
TTiillll  tthhiiss  yyeeaarr  sseevveenn  ooff  ssuucchh  eevveennttss  hhaavvee  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  ssttaarrttiinngg  iinn  JJuunnee  22000055  aanndd  tthhee  
tteecchhnniiccaall  ppaappeerrss  pprreesseenntteedd  oonn  vvaarriioouuss  ttooppiiccss  hhaavvee  bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  aanndd  cciirrccuullaatteedd  
aammoonnggsstt  tthhee  aauutthhoorrss,,  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EEnnggiinneeeerriinngg  CCoonnggrreessss  aanndd  tthhee  nnaattiioonnaall  
lliibbrraarriieess..  
  
TThhiiss  yyeeaarr,,  tthhee  ttooppiicc  ooff  tthhee  WWoorrlldd  EEnnvviirroonnmmeenntt  DDaayy  wwaass  ““GGrreeeenn  EEccoonnoommyy  ––  DDooeess  iitt  
iinncclluuddee  yyoouu??  
  
WWhheerreeaass  tthhee  aauutthhoorrss  ooff  aallll  tthhee  tteecchhnniiccaall  ppaappeerrss  llaaiidd  ggrreeaatt  eemmpphhaassiiss  oonn  eevvoollvviinngg  
mmeecchhaanniissmm  wwhheerreebbyy  wwee  iinn  PPaakkiissttaann  mmuusstt  iimmpprroovvee  oouurr  ffoorreesstt  llaanndd  aarreeaa  ttoo  ggrreeeenn  llaannddss  oonn  
wwaarr  ffoooottiinngg  ffrroomm  55..3311%%  ooff  ttoottaall  llaannddssccaappee  ttoo  tthhee  aacccceeppttaabbllee  lleevveell  nnooww  bbeeiinngg  ffaarr  bbeellooww  ooff  
1188..2211%%  ooff  CChhiinnaa  aanndd  2233..6688%%  ooff  IInnddiiaa..  UUnnlleessss  wwee  aacchhiieevveedd  tthhee  ddeessiirreedd  lleevveellss  tthhee  
ppoosstteerriittyy  iiss  ddoooommeedd  ttoo  ffaaccee  hhoorrrriibbllee  ttrraauummaattiicc  ccoonnsseeqquueenncceess..  GGrreeeenn  eeccoonnoommyy  iiss  eennttiirreellyy  
ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  wwaatteerr  aavvaaiillaabbiilliittyy  wwhhiicchh  iiss  bbeessttoowweedd  bbyy  tthhee  BBeenneevvoolleenntt  NNaattuurree  iinn  ttwwoo  
wwaayyss..  OOnnee  tthhrroouugghh  pprreecciippiittaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  ffaasstt  ddeepplleettiinngg  dduuee  ttoo  ddeeffoorreessttaattiioonn  aanndd  
rreessuullttaanntt  eerroossiioonn  ooff  wwhhaatteevveerr  eeaarrtthh  wwaass  aavvaaiillaabbllee  oonn  hhiigghh  aallttiittuuddee  hhiillllss  ffoorr  vveeggeettaattiioonn..  
SSeeccoonndd  tthhrroouugghh  wwaatteerr  cchhaannnneellss,,  ssuuppppllyy  ooff  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  aarrbbiittrraarriillyy  eexxppllooiitteedd  bbyy  IInnddiiaa  oonn  
PPaakkiissttaannii  RRiivveerrss  ooff  CChheennaabb,,  JJhheelluumm  &&  IInndduuss  aappppoorrttiioonneedd  ttoo  PPaakkiissttaann  bbyy  IInndduuss  BBaassiinn  
WWaatteerr  TTrreeaattyy  tthhrroouugghh  tthhee  aaeeggiiss  ooff  WWoorrlldd  BBaannkk..  TThhee  ppaappeerrss  eennttiittlleedd  ii))  WWaatteerr  SShhoorrttaaggee  
aanndd  VVeeggeettaattiioonn  aanndd  iiii))  CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  LLaarrggee  aanndd  MMeeddiiuumm  DDaammss  ffoorr  SSuussttaaiinnaabbllee  
AAggrriiccuullttuurree  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn,,  mmaatttteerr  aa  lloott  ffoorr  tthhee  eeffffoorrttss  ttoo  bbee  eennuunncciiaatteedd  iinn  
tthhee  sseeccoonndd  ccaassee..  
  
PPrreessiiddeenntt  PPaakkiissttaann  EEnnggiinneeeerriinngg  CCoonnggrreessss  iinn  hhiiss  aaddddrreessss  ooff  WWeellccoommee  aanndd  tthhee  CChhiieeff  
GGuueesstt  iinn  hhiiss  rreeppllyy  ttoooo  hhaavvee  ddiissccuusssseedd  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  ttooppiicc  aatt  lleennggtthh..  
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AAllll  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  WWoorrlldd  EEnnvviirroonnmmeenntt  DDaayy  22001122  ffrroomm  aaddddrreessss  ooff  WWeellccoommee  bbyy  
tthhee  PPrreessiiddeenntt  PPaakkiissttaann  EEnnggiinneeeerriinngg  CCoonnggrreessss,,  tthhee  CChhiieeff  GGuueesstt  aanndd  tthhee  tteexxttss  ooff  1133  
tteecchhnniiccaall  ppaappeerrss  pprreesseenntteedd  oonn  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt  DDaayy  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  vvoolluummee..  
 


