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Internasjonalt "millioner trær (skog)"  

prosjekt og nettverk 

 

Gjennom slike prosjekter som "milliarder trær kampanje" og "millioner trær ( skog ) program", 

vår anti - forørkning , skogplanting og gjenoppbygging av oase innsats i Vest- Kina , 

Mongolia , Midtøsten og Nord-Afrika har bidratt til å gjenoppbygge hjemlandet av den lokale 

folk og regionale fredsbevarende innsats i løpet av det siste tiåret . 

 

Under innvielsen av World Earth Day Committee, og FNs miljøprogram ( UNEP ) startet 

"millioner trær ( skog ) program" ( MTP ) over hele verden i august 2009 for anti - forørkning , 

skogplanting og bærekraftig utdanning innsats i tidligere deponier , restaurerte områdene 

etter hill branner , verne helligdommer, restaurerte våtmarker, semi - desertified områder , 

etc. Prosjektet tar sikte på å lette de miljøproblemer globale oppvarmingen bringer om . 

Prosjektet i utgangspunktet rettet mot å plante en million trær for lettelser det økologiske 

miljøet i hver lavinntekts regioner og forbedre levebrødet til folk der, men det har blitt utvidet 

til å omfatte skogplanting, dyrking , kulturell bevaring og bærekraftig utvikling innsats i dag. 

 

Med over hundre deltakende land og regioner rundt om i verden, er de millioner trær ( skog ) 

Prosjekt ( MTP ) støttes over hele verden, plante over hundre millioner trær over hele 

verden hvert år. Temaet for de millioner trær ( skog ) Prosjekt ( MTP ) i Asia - 

Pacific-regionen er "klimaet for å redde fremtiden" . Hong Kongs påtegning i "millioner trær 
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( skog ) program" Prosjekt ( MTP ) i 2010 markerer byens første deltakelse i internasjonale 

tre plantasjevirksomhet. En regional komité ble etablert i juni samme år for skogreising i 

byen og samarbeid, innser innsats i bevaring , utdanning og bærekraftig utvikling i 

samarbeid med andre regionale "millioner trær ( skog ) program" (MTP) komiteer , Earth 

Day Network ( EDN ) og World Wetland Network ( WWN ) . 

 

The "millioner trær ( skog ) program" ( MTP ) komiteen i Hong Kong er hovedsakelig dannet 

av Hong Kong Green Nature Union og dens sub - veldedighet enhet - HIMA Foundation 

Hong Kong . De første regionale "millioner trær ( skog ) program" ( MTP ) Komiteen ble 

avholdt i juli 2010 ved City University of Hong Kong , iverksette minst ett årlig internasjonal 

skogreising aktivitet for publikum og på tjue skogreisings verksted for bedrifter , skoler og 

sivile samfunn. Fra juni 2010 til desember 2013 , har "millioner trær ( skog ) program" ( MTP ) 

komiteen i Hong Kong organisert fire internasjonale trær planting og bevaring dag i Hong 

Kong og to lokale skogplantings aktiviteter , og om lag 230 trær planting og bevaring 

verksted , kurs på jordbruksland rehabilitering , bærekraftig utvikling utdanning , 

ungdomsambassadørerkurs , bistå utenlandske anti - forørkning ( som i Mongolia , Xinjiang , 

Tibet , arabisk etc ) hvor over 20.000 mennesker og 500 bedrifter , samfunnshus, 

utdanningsinstitusjoner og offentlige etater har deltatt i , og har allerede plantet mer enn 

15.000 innfødte trær i Hong Kong , og også over 30.000 trær i de andre regionene av våre 

komité hjelpere og deltakere . 

 

"Internasjonale millioner trær ( skog ) program" har vært etablert siden 2009-10 på fem 

kontinenter over hele verden i ulike land, regioner og byer , og de deltakende byer og 

regioner mer enn hundre i dag , hundre millioner av trær har vært plantet i hvert år på jorden , 

det var en del av FNs miljøprogram "milliarder trær kampanje". FNs miljøprogram annonsert 

i 2006 , for å holde " la Campagne de milliard d' arbres / The Billion Tre Campaign" , målet er 

å plante en milliard trær rundt om i verden for å møte klimaendringenei løpet av 2007 . I 

august 2009 , FNs miljøprogram , Verdens Earth Day Committee og andre talsmenn , hadde 

lansert en ny global treplantings aktiviteter ─ "Internasjonale millioner trær ( skog ) program", 

plante millioner av trær i de områdene av ørkenspredning , klima fattige områder etc. for å 

bidra til å forbedre det økologiske miljøet og befolkningen til å øke sine inntekter . Siden 

lanseringen av programmet , har fått fem kontinenter og mer enn hundre byer ' støtte og 

deltakelse, inkludert Hong Kong, hundre millioner av trær har blitt plantet og konservert i 

hvert år i ulike regioner, og dekker omfanget av ordningen har blitt utvidet til trær planting , 

økologisk landbruk og dyrking , kulturvern bærekraftig utvikling og miljø utdanningsnivå . 

løpet av de siste årene, "milliarder trær kampanje" og den "millioner trær ( skog ) program" 

for det vestlige Kina, Mongolia , Arabia , Nord-Afrika og andre ørken regioner, har utført 

arbeidene til anti forørkning, skogplanting og skape ny oase for de innfødte innbyggerne til å 
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gjenoppbygge sine hjem, og opprettholde regional fred. I april 2000 i Taipei og Shanghai , 

en "millioner trær ( skog ) program - Ti tusen mennesker planting dag" har blitt holdt og har 

blitt brutt dagen for de fleste mennesker som er involvert i treplanting aktiviteter i løpet av én 

dag i Guinness rekord . I 2011, er det mer enn hundre regioner og byer også deltatt i 

"millioner trær ( skog ) program" treplanting og bevaring virksomhet over hele verden. 

 

Å være den første internasjonale skogplantingsprosjekt deltok ved Hong Kong , er de 

millioner trær ( skog ) program ( MTP ) 

- Et internasjonalt prosjekt , 

- Omfatter utdanning , økoturisme og skogplanting , 

- Sikter på skogplanting , anti - forørkning og utdanning , 

- Initiert og støttet av UNEP , EDN og WWN , og 

- Holdt i over 100 byer over hele verden i år 2010 til 2011 rundt Earth Day . 

 

Din deltakelse i dag er bare begynnelsen ; kampanjen må opprettholdes over flere tiår . 

Dermed hver gang etter våre store skogplantings aktiviteter , aksepterer vi søknad om 

plante sykepleie verksted fra ulike organisasjoner for å støtte våre langsiktige restaurering 

og utdanning innsats . Som miljøvern er en ubestemt utfordring for vår samvittighet, 

utholdenhet og aspirasjon som tar kontinuerlige innsats, hver av vårt prosjekt, fra de som er 

på anlegget sykepleie, anti - ørkenspredning , økologisk landbruk til dem på fornybar energi 

og bærekraftig utvikling utdanning, er langsiktig engasjement uten en klar sluttdato. Din 

støtte til oss vil i stor grad bidra til vårt miljøarbeid i Hong Kong . 

 

Overskrift til år 2014 , den sjette årsdagen for “millioner trær ( skog ) program” ( MTP ) i 

Hong Kong , i tillegg til de forestående anti - ørkenspredning prosjekter , vi vil fortsette vår 

årlige internasjonale og lokale skogplantings aktiviteter, minst en stor - skala trær planting 

og bevaring dag i Hong Kong , en midt - skala trær planting og bevaring aktivitet, 30 anlegg 

sykepleie / trær planting og bevaring verksted , den "en person en tre" Plan for våre unge 

ambassadører , ambassadører ungdom kurs, og andre oversjøiske regioner trær planting 

og bevaring fungerer. Vi setter pris på din kontinuerlig støtte til de millioner trær ( skog ) 

program ( MTP ) og vi tar gjerne imot ivrig deltakelse og engasjement i disse aktivitetene , 

for å støtte "klimaet for å redde fremtiden" sammen over hele verden . 

 

Skulle du ha noen spørsmål, kan du kontakte oss ( Internasjonale kontaktpunkt - Hong 

Kong ) på info@hkgnu.org , +852-2876 2855 eller +852-6976 2635 . Tusen takk for ditt 

engasjement i å bygge en grønnere fremtid for oss alle . 

 

Beste hilsen , 
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CIMTPN / UNEP - HK , HKGNU , I- CARE og HIMA Foundation HK 

 

Tel : +852-2876 2855 ( Kontor ) 

+852-6976 2635 ( operasjonell lag ) 

Fax : +852-3971 1469 

 

Room 907, 9/F, The Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsimshatsui, HONG KONG ; 

P.O. Box No 68046 , Kowloon East Post Office ; 

Resource Center: G / F , 19B Wing Hing Street, Peng Chau Central , HONG KONG 

 

CIMTPN Hong Kong ( 2010-14 ) : 

http://www.hkgnu.org/reboisement_millionarbres.htm 

 

En av våre offisielle videoer : 

http://www.youtube.com/watch?v=8ZPZ9VR4HtQ 

 

desember 2013 


