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Liên Hiệp quốc tuyên bố ngày 21 tháng 3 hàng năm là ngày Quốc
tế về Rừng

Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc đã tuyên bố ngày 21 tháng 3 hàng năm sẽ là Ngày Quốc tế về
Rừng. Quyết định này của Liên Hiệp Quốc dựa vào thành công của năm Quốc tế về Rừng
2011 đã được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Ngày Quốc tế về Rừng sẽ góp phần nâng cao
nhận thức của toàn nhân loại về tầm quan trọng của các hệ sinh thái rừng và đẩy mạnh hoạt
động trồng cây phân tán.
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Tại buổi tuyên bố ‘Ngày Quốc tế về Rừng’, Tổng thư ký Liên hiệp quốc ông Ban Ki-moon đã
phát biểu:
‘ Rừng là một phần tất yếu của cuộc sống chúng ta. Rừng chiếm
gần 1/3 trái đất và cung cấp những giá trị vô giá về mặt xã hội và lợi ích to lớn về kinh tế và môi
trường. Rừng là nơi khơi thủy, cung cấp ¾ nguồn nước ngọt trên trái đất. Rừng đã góp phần
chống xói mòn và hạn chế lở đất, rừng bảo vệ những cộng đồng dân cư sống ven biển khỏi
thảm họa sóng thần và bão lụt. Hơn 3 tỷ người trên trái đất đang sử dụng gỗ củi, hơn 2 tỷ người
đang sống phụ thuộc vào rừng và khoảng 750 triệu người đang sống trong rừng. Bằng việc
tuyên bố Ngày Quốc tế về Rừng, Liên Hiệp quốc đã tạo ra một diễn đàn để nâng cao nhận thức
của toàn nhân loại về tầm quan trọng của các hệ sinh thái rừng cho phát triển bền vững….
’ Ông cũng nhấn mạnh ‘
Tỷ lệ mất rừng trên toàn cầu đã giảm xuống còn 20% trong thập kỷ qua. Chúng ta cần những
nỗ lực hơn nữa để bảo vệ rừng bao gồm cả việc lồng ghép các hoạt động liên quan đến rừng
vào các chương trình nghị sự và mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015’.

Khắp nơi trên thế giới đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế về Rừng bằng các hoạt động
thiết thực như trồng cây, triển lãm phim, ảnh về rừng và nhiều hoạt động truyền thông xã hội.

Các nhà sản xuấtđồ gỗ Việt Nam luôn luôn coi trong giá trị của việc bảo vệ rừng bằng việc
tuân thủ nghiêm ngặt các hiệp định về rừng.
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