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ایی چگونگی شکل گیری و تدوین کنوانسیون مقابله با بیابان ز

دستاورد رویداد سال

یابان زایی با بآغاز نخستین اقدامات جدی برای مقابله
در سطح بین المللی  

خشکسالی و قحطیبروز
شدید در آفریقا 

تا 1960
1970

برنامه محیط آموزشی در مقابله با بیابانزایی توسط–اجرای اقدام های وسیع اجرایی
وپادر سطح چهار قاره آسیا، آفریقا، آمریکای التین و ار(UNEP)زیست ملل متحد 

دهه
1970

دامات صورت ارزیابی فعالیت های انجام شده و نتیجتا، مشخص شدن عدم تناسب اق
گرفته با نیاز های جامعه جهانی به منظور مقابله با بیابانزایی   1990

21از قطعنامه دستور کار قرن 12تنظیم فصل 
ا شد که بدر این فصل از جامعه جهانی خواسته)

ی برخورد موضوع بیابانزایی و خشکسالی به طور جد
ین و راه اندازی کمیته بین الدول جهت تدو( شود

ن زایی کنوانسیون بین المللی مقابله با بیابا

ازمانس”برگزاری کنفرانس  
“ عهملل، محیط زیست و توس

در ریو دو ژانیرو برزیل و 
مطرح شدن موضوع

رانس بیابان  زایی در این کنف
به طور جدی 

1992

و مصوب و اجرایی 1994ژوئن 17مقابله با بیابان زایی در نهایی شدن متن کنوانسیون
شدن آن

1994
1996



ملل متحدمقابله با بیابانزایی هدف کنوانسیون 

طوربههککشورهاییدرخشکسالیاثراتکاهشوبیابانزایی
مواجهاآفریقدرخصوصبهبیابان زایی؛وخشکسالیباجدی
وحمایتبا،سطوحتمامدرموثراقدامطریقازهستند

یکچارچوبدرمشارکت،ترتیباتوبین المللیهمکاری های
بهکمکمنظوربهو21کاردستورباهمسوجامعرویه

.ی گیردمصورتدیدهآسیبمناطقدرپایدارتوسعهدستاوردهای

ی برنامه در کلیه مراحل تدوین و اجرالزوم مشارکت ملی : تاکید
.اقدام ملی مقابله با عوامل بیابان زایی

معیشت بهبودحول محور ملی و محلی در سطوح مختلف :عمده فعالیت ها
آوری نویندانش و فنساکنین مناطق تحت تاثیر به با استفاده از 



ی ملل متحد بیابانزایمقابله با ساختار تشکیالتی کنوانسیون 

تاین  ریعات تیا گی یگایو نسیون اگی  عالی  : (COP)کنفرانس اعضاء  •
دووزده 2015تال سال  1997سال  وز. عضاینشیرهلو ن لنسدیل  رتشکل وز 

.  نسفیونس وعضلء بییزور شده وست

بیرسا  وعایو و :(CRIC)کمیته ارزیءبی پیشارت  اراراک کننانواین  •
لب  بینلرا  وساتیوتکنک نسیون اگی ؛ ورزنانسیون گی ؛بیرسا  وعضالءع لکاید 

ع لکید ریثی ن گت  ورزنلب  پگشیفت وعیوو نسیون گی ؛   

ع ات وورو و تیزنات نسفیونس، عل لت تشکگل : (Secretariat)دبیرخءنه •
یزورشهل؛ فیوهی ن ید  ت هگالت بایوو نشایرهلو در لال  تیساه  با  وناکه 

وفینقلن نشیرهلو 

نلرشسلس  ر اتقل عهات تهگا ، ورو ا  بدن  :(CST)کمیته علنم و تنءورک •
زون  و وطالعلت؛ رشلوره، روهس لن  هلو عل   و فس  ریتبط بل رقلبل  بال بگلبالن

خشک لی تهدنل وثیوت 



ل متحد عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با بیابانزایی مل

ایرا  سنمین کشنر امضء  کننده کننانوین ؛•
:۱۳۷۵/۱۰/۹مجلس شنراک اسالمی -ا به کننانوین .ا.تصنیب قءنن  الحءق ج•

• http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92783

:در دستیءبی به اهداف و ارراک کننانوین ( اصنل). ا.ا.قءنن  الحءق ج–۳مءده

در طراحی و ارراک طرتهءتصمیمءتدر مردم و رنامع محلیمشءرک از طمینء  ا-الف 
  و توهیل سطنح بءالتر رهو کءهش اثرات خشکوءلی بیءبء  زدایی برنءمه هءک

محلیملی و تءمین محیط منءسب براک اقدام در سطنح

در سطنحهمبوتگی بین المللی و مشءرک ، همکءرک و همءهنگیروح بهبند –ب 
ی، انوءنی، تشکیالتمنءبع مءلیو ضرورت متمرکز کرد  ، زیرمنطقه اک و بین المللی منطقه اک

.هءیی که ضرورت داردرءییدر تنی و 

،رنامع، دولتیسطنحبین تمءم در همکءریهء، مشءرک روحتنسعه –پ 
ودرک بهتر از مءهی  و ارزش زمین به منظنر ایجءد غیر دولتی و مءلکین سءزمءنهءک

آنهءپءیداربکءرگیرکتالش در و دیدهآسیبدر منءطق آبیمحدودمنءبع

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92783


سالی ماده های کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تعدیل اثرات خشک
مرتبط با مشارکت جوامع مدنی و محلی 

موضوع  بند  ماده

اصول  الف، ب و پ 3

تعهدات اعضای متعاهد مبتال به ت 5

اساسی دیدگاه های 3و 1 9

عمل ملی برنامه های (  الف، ب)3(   ب، ت، چ)2 10

حمایت از تهیه و اجرای برنامه های عمل و پ ب 13

هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه های عمل 2 14

جمع آوری، تحلیل و مبادله اطالعات الف ، ب ، ت ، چ  16

تحقیق و توسعه الف، ب ، پ ، ت ، ج  17

وریانتقال، اکتساب، تعدیل و توسعه فن آ (الف ، ب)2ث ، -1 18

ظرفیت سازی، آموزش و آگاهی عمومی 4و ( ب، ت، چ)3و 2و ( الف، ب، پ وت)1 19

منابع مالی  4 20

روشهای مالی ( الف)4و 3و ( پ و ت)1 21

کنفرانس اعضاء الف  22



ر بندهای مرتبط با مشارکت جوامع مدنی و محلی د
قانون کنوانسیون مقابله با بیابانزایی 

:قانون کنوانسیون بر5بند ت از ماده 

ارتقاء آگاهی عموم•
مشارکت جوامع بومی و محلی، به ویژه زنان •
حمایت سازمانهای غیر دولتی•
سالی در مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشک•

(کاهش تخریب سرزمین)

.داردتاکید خاص 



(”National Action Programme “NAP)برنءمه عمل ملی مقءبله بء بیءبءنزایی

 های الزم کشورهای عضو متعهد شده اند تا سیاست ها ، استراتژی ها و اولویت•
ه اقدام ملی برنامدر  جهت دستیابی به هدفهای کنوانسیون را در قالب یک 

.به نحوه مطلوب تهیه، منتشر و اجرا نمایند

ستمر جوامع بومی این برنامه از طریق فرآیند برنامه ریزی پایین به باال و مشارکت سازنده و م•
.و محلی و دیگر گروههای ذینفع تهیه شود

چهار محور اصلی برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی
عوامل موثر در بیابان زایی شناسایی و کنترل 1

ه داری پایدار از طریق حفاظت، احیا، توسعه وبهرمدیریت پایدار منابع طبیعی حمایت از 
آنها  2

و غال زاییاشت، طریق افزایش درآمد هااز در مناطق تحت تاثیرمعیشت پایدار حمایت از 
بهبود استاندارد های اقتصادی و اجتماعی  3

ا، نظارت محلی در تصمیم گیری، برنامه ریزی، طراحی، اجرو تقویت نقش جوامع بومی
و ارزیابی  4



 زاییساله کنوانسیون مقابله با بیابان10استراتژی 

ا از بررسی برنامه اقدام ملی کشورها و بازنگری سیاست ه•
در هشتمین (2008-2018)ارائه استراتژی ده ساله : طریق

شدن ارتقاء و اجراییکنفرانس اعضاء در اسپانیا، برای
کنوانسیون

.

برای مهار  ائتالف جهانی:چشم انداز استراتژی•
زیست، بیابان زایی در راستای کاهش فقر، پایداری محیط

ی برای کاهش تخریب سرزمین و تعدیل اثرات خشکسال
ایدار به آب و مواجهه موثر با پدیده تغییر اقلیم، دسترسی پ

غذا و حفاظت از تنوع زیستی در تمام سطوح 



یابانزایی ملل اهداف و شاخص های برنامه استرات ژی ده ساله کنوانسیون مقابله با ب
(2018-2008)(UNCCD)متحد 

شاخص های ارزیابی نتایج مورد انتظار
های هدف

استراتژیک
پدیدهازمتاثرافرادتعدادکاهش•
خشکسالیویابانزاییب
یباالدرآمدباخانوارهایدرصدافزایش•

متاثرمناطقدرفقرخط
الریکروزانهکهجمعیتینسبتکاهش•

کنندنمیدریافتراالزم

وان زاییبیابازمتاثرمناطقدرساکنجوامعمعیشتارتقاء•
منافعازالیتهافعبهبخشیتنوعوخشکسالیوسرزمینتخریب
سرزمینپایدارمدیریتازحاصل

یطیمحزیستواجتماعیاقتصادیپذیریآسیبکاهش•
الیخشکسواقلیمیتغییراتبهنسبتمتاثرجوامع

بهبود شرایط 
معیشتی جوامع

الی متاثر از خشکس
نو تخریب سرزمی

یافتهتخریباراضیسطحنسبتکاهش•
نسرزمیاولیهخالصتولیدافزایش•

اکوسیستمتخدماسایروسرزمینپایدارتولیدقابلیتارتقاء•
تاثیرتحتمناطقدر
واقلیمیرتغیمعرضدرهایاکوسیستمپذیریآسیبکاهش•

خشکسالی

ارتقاء شرایط 
اکوسیستم های 

آسیب دیده

تودهوخاکدرکربنجذبافزایش•
گیاهیزیستی

اضیارومراتعوجنگلهاسطحافزایش•
پایدارمدیریتتحتکشاورزی

درزاییابانبیبامقابلهوسرزمینپایدارمدیریتبارزنقش•
شدنگرمازناشیاثراتکاهشوزیستیتنوعازحفاظت

زمین

تامین منافع 
جهانی از طریق 

اجرای موثر 
ابله کنوانسیون مق

بابیابان زایی

مالیمنابعبخشیتنوعوافزایش•
رهای تدوین و توسعه سیاست ها و راهکا•

مقابله با تخریب سرزمین

برایترسدسقابلفناوریوتکنیکی،مالیمنابعافزایش•
یافتهتوسعهکمتروتوسعهحالدرکشورهای

وحسطکلیهدرکنوانسیوناجرایجهتسیاسیاراده•

ی بسیج منابع مال
جهت اجرای 
کنوانسیون در 

سطوح ملی و بین
المللی 



گروه های اصلی دست اندرکار در مهار بیابان زایی
(مطرح شده در کنفرانس ریو)

جوامع بومی و محلی؛
گروه های نماینده زنان، جوانان، کارگران وکشاورزان؛
بخش های دولتی در جوامع محلی؛
جامعه علمی هر کشور؛
بخش های صنایع و تجارت؛
سازمان های مذهبی؛
 توده مردم؛
اتحادیه ها؛
 بنگاه ها و شرکت ها؛
 (حلیدر سطح بین المللی، ملی و م)سازمان های غیر دولتی



اهمیت مشارکت گروه های 
ذیحق و ذینفع در جلوگیری از

تخریب سرزمین 



برای مقابله با بیابانزایی، حفاظت:بر آن باور هستیم کهما 
باید به تنوع زیستی گیاهی و جانوری و حفاظت از منابع طبیعی

رسالت خویش که همانا

عشءیرک و )محلیو بومیجوامعسءزک و ظرتی  بازتوانمندسازی
ء بتنانند عمل کنم تء بء برگرداند  احوءس تعلق دوبءره به آنه( روستءیی

یء  و به عننا  نقش آترینء  اصلی و به صنرت منثر و درونزا در حفظ، اح
.  استفءده پءیدار در این منارد وارد عمل شنند

 راک بفراهم کننده فضایی حمایتی و به عننا  سءزمءنهءک و ما نهادهای بیرونی
گروهی آنهء بءشیم ازرنامع بنمی و محلی در ارراک تصمیمءت توانمند شدن 

ازسازی تقویت و بمعرتی الگنهء و مفءهیم بیگءنه در این رنامع پرهیز و تالش در 
هء و حفءظ  از طبیع  و مقءبله بء چءلشدر رتع محلی و بومی سازوکارهای 

.  بیءبءنزایی بءشیم



ر مقابله سازمان های مردم نهاد و جوامع بومی دکارگاه مشارکتی نقش 
؛86د، آبان سرزمین، خراسان جنوبی، بیرجنبا بیابانزائی و تخریب 

مشکل یءبی و طبقه بندک مشکالت در ارتبءط بء بیءبءنزائی و علل آ ؛•
ء آ ؛در ارتبءط بء منضنع بیءبءنزائی و مقءبله ب( سءله۳۰)تصنر چشم انداز مطلنب آینده •

 ءک گروه هتنسط ( استراتژک)نقشه راه تهیه
( سمن هء؛ محلی و بنمی هء و دولتی)کءرک 
رسید  به چشم انداز  مطلنب؛براک 

 تهیه سند و چشم انداز مشترک تمءم
.گروه هءک کءرک



امع مهمترین موانع مشارکت سازمانهای مردم نهاد و جو
ابانزاییبومی و محلی در اجرای برنامه های مقابله با بی

ورای اسالمیفقدان ضمانت اجرایی قوانین مصوب کنوانسیون ها توسط مجلس ش

 و محلی بومیاطالع رسانی ضعیف متولیان امر به سمن ها و جوامع

ابانزایی در کشور شفاف نبودن مسئولیت دستگاه های دولتی متولی مقابله با بی
ارتباط ضعیف میان دولت، سازمان های مردم نهاد و جوامع بومی و محلی
ردم نهاد عدم تخصیص اعتبارات و منابع مالی الزم جهت فعالیت سازمانهای م
و محلی  کمبود برنامه های ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی سمن ها و جوامع بومی
بله با ناشناخته بودن جایگاه قانونی سمن ها در اجرای برنامه اقدام ملی مقا

بیابانزایی 
می و عدم اعتماد و اعتقاد دولت به فعالیت های اثر گذار سمن ها و جوامع بو

محلی
زی و مشارکت ندادن سمن ها، بومیان و محلی ها در تصمیم سازی، برنامه ری

اجرای پروژه های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست

کمبود امکانات و منابع الزم، بوروکراسی پیچیده اداری



انهای راهکارهای تحرک بخشی برای مشارکت فعال سازم
مردم نهاد در امر مقابله با بیابانزایی

 وضع قوانین، متناسب با اهداف برنامه عمل مقابله با بیابان زایی
رفع موانع و مقررات دولتی مربوط به حمایت از سازمانهای مردم نهاد
میمات، جهت ایجاد زمینه مشارکت مسئوالنه بین سمن ها  و دولت در فرآیند اتخاذ تص

تی در طراحی، برنامه ریزی و اجرای طرح های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیس
راستای دستیابی به اهداف و شاخص های توسعه پایدار

 رفع موانع قانونی جهت عقد قرار دادهای مالی دولت و سازمان های مردم نهاد
بط با نهادینه نمودن عقد قرار داد با سازمان های مردم نهاد جهت انجام پروژه های مرت

منابع طبیعی و محیط زیست
ز از مدیریت ایجاد ساختار اجرایی ملی و استانی مناسب ، به صورت شورایی متشکل ا

دولتی و جوامع مدنی و بومی 
ی و هم ظرفیت سازی انجمن ها و تخصصی نمودن آنها در خصوص مقوله بیابان زدای

افزایی کنوانسیون بیابان زدایی و تغیرات آب و هوا 
ابان بازنگری و  اصالح قوانین درون بخشی و فرا بخشی مرتبط با مقوله بی
 نهادینه شدن نقش  سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه بیابان



ک 
شتر

شم انداز م
سند چ

۳۰
ی، 
حل
ی و م

ع بنم
ی رنام

سءله آت
ی
  دولت

ک مردم نهءد و کءرشنءسء
سءزمءنهء

طبیعیمنءبعمدیری زمینه در:یکم
وتردنینعهتدویت نلرشسلسل ونهلدریدمسلزرلنهلو,رحل وبیر عیورتوزرتشکلشیرون تشکگل•

و وزلفلظتعهترسلسبروهکلرهلوورو  وزن ترحگطوطبگه رسلبتبینظلرت
طبگه رسلبتدون ه گیردنینت)نین علیوبیر دونشتلفگقبیتکگ بلنشیرطبگه رسلبتنستی وردنینت•

(نشیر
مدنیومحلیهءکتشکلزمینهدر:دوم
یبنظلرتووعیورنزو،بینلر یذورو،سگلستدرنهلدریدمهلوسلزرل ورحل عیورتنسسدهتهگگ نقش•

نشیرطبگه رسلبتوزپلندوربیدوروبهیهولفلظت
پءیدارمعیش زمینهدر:سنم
وحل رعیورتپلندوررهگشتتلرگ روستلودرطبگه رسلبتوریدرنکشیرعلرهلوزنیوبینلر وهلسگلست•

ذنسفتوذنحقهلوییوهسلنی
ارتمءعیعدال زمینهدر:چهءرم

ه تیسوهدوفروستلودرذنسفت،وذنحقهلوییوهبگ دررل ثیوتعلدالن تیزنتووعت لع عدویتتحقق•
نشیرپلندور
زیوتیتننعزمینهدر:پنجم

سیعتوزوستفلدهووعیولفلظت،درطبگه رسلبتهلوسلزرل ورحل عیورتهلوتشکلنسسدهتهگگ نقش•
نشیرعلنیروویگله زن ت 
در زمینه بهره بردارک پءیدار : ششم

شیر وصل بهیه بیدورو پلندور، ض لنت رلندیلرو و شیط ضیورو هییین  بهیه بیدورو وز رسلبت طبگه  ن•

در زمینه حفءظ  و احیء  منءبع : هفتم
لست لفلظت و ولگلء رسلبت بل ورتبلط تسگلتسگ تشکل هلو رحل  و سلزرلنهلو ریدم نهلد بل سطیح سگ•

یذورو رسلبت طبگه  و نشیر 



ک 
شتر

شم انداز م
سند چ

۳۰
ی، 
حل
ی و م

ی رنامع بنم
سءله آت

ی
  دولت

ک مردم نهءد و کءرشنءسء
سءزمءنهء

مردمیهءکمشءرک زمینهدر:هشتم
خیدوعت لع -فیهسگ هینتولگلءبلریدر هلوتشکلورحل عیورتتیون سدو•
یحطورزنلب ونظلرت،وعیورنزو،بینلر تی گی،وتخلذریوللدرریدر هلوتشکلورحل عیورترشلرنت•

خیدرسطق طبگه رسلبتبلریتبطهلو
ریزکبرنءمهزمینهدر:نهم
عدندبیدوروبهیهنظلموسلسبینشیرطبگه رسلبترنزوبینلر وهلیذوروسگلستتدون •
پلندورتیسه ب دستگلب بیوورل عزم•

رتءهیخدمءتزمینهدر:دهم
زندی سگلروثلبترفله خدرلتوز(روستلن وعشلنیو)رحل عیورتبیخیردورو•
عیورتون وقتیلدوفقیرفت بگ وز•

تنانمندکزمینهدر:یءزدهم
وون سدوتیوسگل ب رحل عیورتسگلست ورحگط زن توقتیلدو،–رلی ،فیهسگ –وعت لع پلندورو•

زن ترحگطوطبگه رسلبتذنسفتهلوییوهتهلرل
کنچزمینهدر:دوازدهم

عشلنیرحل هلوتشکلتیسطنیچسدهعشلنیفیهسگ ویگیهلووونل سلختلروسلسبینیچردنینت•
عشلنیخیدتیسطصحگحردنینتوسگل ب عشلنیوقل یوهلولفظوپلندورو•

تخریبزمینهدر:سیزدهم
ب تدویورحل عیورتخلطیتهلقول لسبلزن ترحگطوطبگه رسلبتتخینبرسگد لدوقلب •

وروض بیدوروبهیهشگیهوسیزرگ 
ننهءکانرژکزمینهدر:چهءردهم

ونفتزووستفلدهعلوب نیهلوونیژوشد علنگزن بلزرگ ییرلنشوونیسگ تیتخینبوزر لنهت•
بگلبلن رسلطقدرف گل هلوسیخت



مدیری  مشءرکتی در هءک ظرتی  سءزک کءرگءه
و ی برنءمه اقدام ملی مقءبله بء بیءبءنزایبءزنگرک 

-همونسءزک آ  بء استراتژک ده سءله کننانوین 
۱۳۹2تءبوتء  

سءزمء  رنگلهء، 
مراتع و آبخیردارک

کشنر 
دتتر ترویج و 

مشءرکتهءک مردمی

دبیر خءنه کءرگروه
ملی مقءبله بء 

بیءبءنزایی

اداره کل منءبع 
سطبیعی استء  تءر

ار مؤسوه تنسعه پءید
و محیط زیو 



ضرورت
ر سطنح عضن دا در کننانوین  مقءبله بء بیءبءنزایی و تعهدات کشنرهءک .ا.عضنی  ج

المللیمختلف ملی، منطقه اک و بین 

ه راهبردهءک شنءسءیی عنامل منثر در بیءبءنزایی، ارائ)تهیه برنءمه اقدام ملی مقءبله بء بیءبءنزایی •
لی دول ، سءزمءنهءک مردم نهءد و رنامع مح»منءسب و مبتنی بر مشءرک  تمءم گروههءک ذینفع 

، تعیین نقش این گروههء و اولنی  داد  به روشهءک پیشگیرک در «و بهره بردارا  از زمین
(کءهش تخریب سرزمین

ره  کءهش تخریب سرزمین در اقدام هءک متعدد در سطنح ملی و محلی •

(2018-2008)کننانوین  ده سءله بءزنگرک بءم بء استراتژک -تعهد کشنرهءک عضن

بیق بءزنگرک برنءم اقدام ملی و همونسءزک آ  در چءرچنب استراتژک ده سءله کننانوین  و تط•
، برنءمه ۱4۰4ا در اتق .ا.سند چشم انداز ج)آ  بء سیءس  هءک کننانوین  و اسنءد کال  ملی 

..(  تنسعه ملی، سند ملی تقرزدایی، قءنن  رءمع آب و خءک و منءبع طبیعی و

o  بء عضنی  وزارتخءنه ( ۱۳8۹سءل –مصنب هیئ  وزیرا  )تشکیل کءر گروه ملی مقءبله بء بیءبءنزایی
هء و سءزمءنهء و مءمنری  دبیرخءنه کءرگروه 

o بهره بردارک از کلیه ظرتی  هءک منرند در ره  بءزنگرک برنءمه اقدام و همونسءزک آ  در
چءرچنب استراتژک ده سءله کننانوین  در یک ترآیند مشءرکتی



دامرویکرد منسوه در ترایند بءزنگرک و همون سءزک بر نءمه اق
ین   ملی مقءبله بء بیءبءنزایی بء استراتژک ده سءله کننانو

در و ظرتی  سءزک (Co-management)مدیری  مشءرکتی •
زایی ترایند همونسءزک برنءمه اقدام ملی مقءبله بء بیءبءن

oه هءک بکءرگیرک دیدگءه مبتنی بر نظر رمعی و دخیل کرد  گرو
:سطنح محلی و ملیدرکلیدکذینفع

 سرزمینمدیری  پءیدار ( چءلش هءک)منرند تحلیل وضع

به هنگءم سءزک نیءزهء، انتظءرات و اولنی  گروههءک ذینفع

 (  استراتژک و برنءمه عمل)پیشنهءد و راهکءر ارائه

oک تعریف و تقویم عءدالنه موئنلی  هء و ایفءک نقش گروههء
  و تعهد به آ  در مدیری( دولتی و غیردولتی)ذینفع مختلف 

بیءبءنزاییپءیدار سرزمین و مقءبله بء 





دومین کارگاه منطقه ای 
استان مازندران، جنگل های هیرکانی



سومین کارگاه منطقه ای 
در کویر مرکزی 



یل بررسی و تحل
ع مشارکتی وض

موجود 
در ( چالش ها)

ر مدیریت پایدا
سرزمین



بررسی و تحلیل
مشءرکتی وضع 

(  چءلش هء)منرند 
در مدیری  پءیدار

سرزمین



بررسی مشءرکتی سیر تءریخی چءلش هءک مدیری  پءیدار 
سرزمین و ترسیم درخ  مشکالت



از تعیین چشم اند
مطلوب  آینده 



ستفءده و پیشنهءد برنءمه عمل براک ا( استراتژک)تدوین و ترسیم نقشه راه 
در ترآیند بءزنگرک برنءمه اقدام ملی مقءبله بء بیءبءنزایی



کءر  گروه دولتی–بخشی از تعءلیتهءک کءرگءه 



کءر گروه رنامع بنمی و محلی-بخشی از تعءلیتهءک کءرگءه



کءر گروه سءزمءنهءک مردم نهءد-بخشی از تعءلیتهءک کءرگءه



کارگروهدولتی–نمونهایازنتایجحاصلازکارگاه
برنامهاقدام چشماندازمطلوبآینده مشکالت/هاچالش

...
ارتقء  آگءهی و آمنزش •

عمنمی
اک شنءسءیی متنلیء  هء بر•

ارتقء  آگءهی
تدوین مشءرکتی سند •

راهبردک در ارتقء  آگءهی 
هءک عمنمی

؛ارزیءبی ظرتی  ذیربطء •
تنانمندسءزک و ظرتی  •

سءزک
•......

...
رویکرد موئنلین و مدیرا  نوب  به اهمی  و اولنی  منءبع•

تغییر کرده اس طبیعی
در مقءطع تحصیلیمرتبط بء حفءظ  از منءبع طبیعیدروس•

شده اس مختلف ره  ارتقء  آگءهی هءک عمنمی  لحءظ
اصنل اسءسی حفظ طبیع  تراگیر شده اس •
اموءل هفته منءبع طبیعی را عشءیر تءرس بدو  دخءل  دول •

از خدمءت سءزمء  رنگلهء تشکر کردندو رشن گرتتند
شعءر انتخءبءت اعضء  شنراک شهر بء محنری  موءئل زیو  •

محیطی تعریف شده اس 
اس بیونادک ریشه کن شده•
•....

آگاهی های عمومی
عدم آگءهی دولتمردا  از •

یتبعءت نءشی از بیءبءنزای
ع عدم نگءه ترهنگی به منضن•

بیءبء 
عدم شنءخ  الزم از تنانءیی•

سرزمین
آزمندک •
تقر ترهنگی•
عدم آگءهی عمنمی از •

پیءمدهءک بیءبءنزایی
.........

...
آمءیش سرزمین؛•
اعمءل مدیری  مشءرکتی؛•
تم؛ارتقء  وضعی  اکنسیو•
بهبند معیش  رنامع •

محلی؛
ورک؛ارتقء  بهره•
مدیری  یکپءرچه و رءمع•

نگرحنزهءک آبخیز؛
•......

...
عرصه معءد  بهره بردارک شده احیء  شده اس •
زایی و تخریب سرزمین مهءر شده اس پدیده بیءبء •
بردارک بی رویه قرار نمیگیردرنگل هء و مراتع منرد بهره•
پوروک شن و بیرو  آمد  روستءهءک مدتن  در شن•
ه دیروز رستنرا  بندم چه عکس هءک رءلبی از طنتء  شن گزشت•

روک دینار بند
پنشش گیءهی منءسب از ترسءیش خءک رلنگیرک میکند•
لیم، منءبع طبیعی حفظ شده و در پءره اک از منارد بدلیل تغییر اق•

ورند بءرش سءمء  یءتته اس ؛
آمءیش سرزمین•
•......

شیوه بهره برداری
ر عدم تنره به مدیری  پءیدا•

سرزمین در ارراک طرح هءک 
راه، صنع ، )تنسعه اک 
...(موکن 

عدم تنره به اصنل تنسعه •
پءیدار

حضنر دام مءزاد در عرصه •
کءهش کیفی  منءبع آب و •

ه خءک، آلندگی آنهء و استفءد
نءدرس 

•...........



مردمنهادکارگروهسازمانهای–نمونهایازنتایجحاصلازکارگاه

برنامهاقدام
چشمانداز
مطلوبآینده

مشکالت/هاچالش

ذینفعانو عدم همسویی بخشی نگری 

نبود مدیریت مشارکتی میان کلیه گروه های ذینفع

هاناکارآمدی قوانین و سیاست

نادیده گرفتن جوامع بومی محلی

توسعه ناپایدار و لجام گسیخته

کشاورزی ناپایدار

بهره برداری ناپایدار از منابع آب

ناکافی بودن آموزش و تحقیقات

اکوسیستمتخریب 



بومیومحلیکارگروهسازمانهایجوامع–نمونهایازنتایجحاصلازکارگاه

برنامهاقدام
چشماندازمطلوب

آینده
مشکالت/هاچالش

(  دولتی شدن)ها و مراتع ملی شدن جنگل

اثر حضور صنایع و معادن در بیابان زایی

ظه توسعه نا بخردانه و اجرای طرح های توسعه ای بدون مالح

یعی های طبهای نادرست عرصهسوء مدیریت دولتی و واگذاری
به افراد؛

ه،های غیر کارشناسانتغییر کاربری نامناسب و واگذاری

مشکالت و شرایط اقلیمی

ب در های غیرکارشناسانه و اجرای سیاست های نامناسدیدگاه
سال اخیر60های کالن کشور در برنامه ریزی

مشکالت معیشتی جوامع بومی

عدم توجه به اثرات مثبت شتر در حفظ طبیعت



نتایج

در فع نمایندگان توانمند و ظرفیت سازی شده گروههای ذیحق و ذین•
رزمین  شناسایی، درک و تحلیل چالش های موجود در مدیریت پایدار س

ظام تعامل و همکاری بین گروه های ذینفع در جهت طراحی و اجرای  ن•
له با بیابانزایی و مدیریت مشارکتی در فرآیند بازنگری برنامه اقدام ملی مقاب

همسویی آن با استراتژی ده ساله کنوانسیون 

ه اقدام تاثیرگذاری در برنامه ها و اقدام های سازمان در بازنگری برنام•
ملی و همسوسازی آن با استراتژی ده ساله کنوانسیون 

ی برنامه اقدام گزارش مدون سه کارگاه منطقه ای و تلفیق نتایج در بازنگر•
ملی و همسوسازی آن با استراتژی ده ساله کنوانسیون

ءبع نمءیندگء  استءنی اعضءک کءرگروه ملی، سءزمءنهءک مردم نهءد، انجمن هءک صنفی و تعءونی هءک مرتبط بء من
طبیعی، شنراهءک معیش  پءیدار عشءیر کنچرو و تشکلهءک کشءورزک



فعالیت های انجام شده توسط دیگر 
موسسه توسعه پایدار و محیط زیست در 
بازتوانمندسازی و ظرفیت سازی جوامع 
بومی و محلی منجمله عشایر کوچنده، 

روستائیان، ماهیگیران، کشاورزان خرد، 
جنگل نشینان



رانراه اندازی شوراهای معیشت پایدار عشایر کوچرو  در ایالت و طوایف مختلف ای



ه مدیری  پءیدار مرتع در قلمروهءک عرتی عشءیر کنچند
در ایرا  



نشست های 
مشورتی در  

مورد منابع 
طبیعی و 

تخریب 
سرزمین



ی عشایر تهیه شناسنامه تنوع زیستی گیاهی در قلمرو عرف
نامه دسترسی و تسهیم منافعکوچرو و آئین



ن تسهیلگری و همکاری در راه اندازی و  تاسیس کانو
1392شترداران بومی ایران 



طرح بءزتنانمندسءزک رنامع بنمی و محلی 
دار و بر پءیه معیش  پءی( بنیژه عشءیر کنچنده)

حفءظ  از تننع زیوتی
(۱۳۹۵-۱۳۹2)



بنمی احیءک قرق هءک 
ءرکطءیفه ترخ وند از ایل بختیطبیعی در قلمروعرتی منءبع مدیری  و 

بءالبءزت ، لبد 

شنراک معیش  پءیدار عشءیر کنچرو ایل بختیءرک 
۱۳۹۱آذر (سنوتء)منسوه تنسعه پءیدار و محیط زیو  

تحدبرنءمه کمک هءک کنچک توهیالت محیط زیو  رهءنی برنءمه عمرا  ملل م
عرتی منءبع طبیعی دش  الله هءک واژگن   و مدیری  ( ICCAs)طرح احیءک قرق هءک بنمی 

IRA/SGP/OP4/RAF/Y3/09/09A (133A)



بومي قرق هاي نشريه توجيهي 



ای از قرق های بومی و محلی برایقلمرو عرفی عشایر کوچنده نمونه
حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی





داران بهبود وضعیت معیشتی دامچگونگی شناخت 
(حوزه آبخيز تاالب انزلي)جنگل نشین 

نگل بسترسازی مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح صیانت از ج
های شمال 





طرح اصالح مشءرکتی 
: و تکءملی بذر

راه کءرهءک مقءبله بء 
اثرات نءشی از 

تغییرات آب و هنا، بء 
تکیه بر رویکردهءک 
مشءرکتی در دستیءبی
به کشءورزک پءیدار 

(۱۳۹۵-۱۳8۵)
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تهیه و تدوین، چءپ و نشر و 
ند، هء تیلم موتانتشءر  بیش از ده

نءمه، بنکل ، بروشنر، پنستر، خبر
:  ویژه نءمه و کتءبچه  در منرد

هءک بنمی در ایرا  و رهء ، قرق
تغییرات آب و هنا، حفءظ  از 
تی تننع زیوتی، مدیری  مشءرک
ءنزائی، منءبع طبیعی، مقءبله بء بیءب

سدهءک بزرگ، تنانمند کرد  
رنامع بنمی و محلی، 

کننانوین  هءک بین المللی، 
ی، کشءورزک پءیدار، حءکمی  غذای

...آب، خءک و 



: گفتگو و توسعه در ایران
ایجاد همسوئي ميان گروه هاي ذینفع

الگویي براي 
برنامه ریزي و مدیریت مشارکتي 

و توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز 

http://www.livingearth.org.uk/index.
http://www.livingearth.org.uk/index.




ایجءد و ثب  منسوه تنسعه پءیدار نءیبند 



کارگاه مدیریت مشارکتي حفاظت
دریایي نایبند-پارک ملي ساحلي

پهنه بندي مشارکتي



کل تنوع مشارکتی تهیه و تدوین پروت–کارگاه آموزشی 
اهسونییالق ایل ش-فرهنگی عشایر کوچنده –زیستی 

،1394تابستان 



یفرازهایی از بیانیه های صادر شده توسط جوامع بومی و محل

ل نشینان ، شترداران، ماهیگیر و ساحنشینکوچنده، کشاورز، جنگلما عشایر 
وباره اعالم میکنیم های مختلف کشور برای همبستگی و بستن میثاقی داکوسیستم

وهای آنان، زیست جوامع بومی و محلی در گرو احیاء تمامیت اکولوژیکی قلمر»
ین عرفی در حفاظت از تنوع زیستی بر پایه دانش بومی و احترام به حقوق و قوان

موارد زیر را ، بنابراین در راستای این اصل، تحقق«مدیریت منابع طبیعی است
:ضروری می دانیم

ی  گرک و مدیرهءک بنمی بر پءیه نظءم هءک عرتی تصدکبه رسمی  شنءختن قرق
هءک مرتعی، رنگلی و سءحلی؛ رنامع بنمی و محلی در اکنسیوتم

بء . ..هء، تءالب هء، منءطق سءحلی وحفءظ ، احیء و بهره بردارک پءیدار از مراتع، رنگل
تکیه بر دانش بنمی و سءختءرهءک عرتی رنامع بنمی و محلی؛ 

  تعریف و ارراک طرح هءک عمرانی از رمله احداث سد، معد ، صنءیع، ممننعی
در قلمروهءک عرتی رنامع بنمی بدو  رلب رضءی  آزادانه و آگءهءنه ... راه سءزک و 

؛پیشین رنامع بنمی و تشکل هءک عرتی آنء 



.....فرازهایی از 

  زا در چءرچنب هءک درآمدزا و ثروتاز تعءلی حمءی
هءک رنامع بنمی و محلی، منطبق بء الگنک زیو  وتشکل

رنامع؛ معءش این 

 ه منجمل)قنانین تأمین ارتمءعی در ره  ارتقء  رتءه اصالح
و معیش  رنامع محلی بء رعءی  عدال ( خدمءت رتءهی سیءر

ارتمءعی؛ 

  هءک محلی در ره  رءیگزین کرداز تعءلی  تشکلحمءی  
انرژک  هءک تجدیدپذیر به رءک سنخ   هءک تویلی به منظنر

؛رلنگیرک از تخریب منءبع طبیعی

نمی و سپرد  تصدک گرک منءبع طبیعی به سءزمءنهءک رنامع ب
محلی و حمءی  از آنء  در سطنح مختلف





منسوه تنسعه پءیدار و محیط زیو 

ف شنراهءک معیش  پءیدار عشءیر کنچنده ایالت و طنایف مختل
ایرا  

و

ن عشایر کوچرو پاسداران سرزمی
های خشک و نیمه خشک


