بیابانزایی :عاقبت عمل نکردن به مدیریت
مشارکتی منابع طبیعی
(Community Based Natural Resource
)”Management “CBNRM
معلوماتی از کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

و

اهمیت مشارکت گروههای ذیحق و ذینفع در جلوگیری از
تخریب سرزمین

کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد )(UNCCD
• کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ،در نشست زمین (کنفرانس ریو)
در سال  ،1992با اجماع کشورهای تحت تاثیر خشکسالی و
تخریب سرزمین و موافقت سران این کشورها شکل گرفت؛

• 195کشور و اتحادیه اروپا عضو این کنوانسیون هستند؛
• این کنوانسیون ،تنها چارچوب قانونی و الزام آور بین المللی در
مقابله با بیابانزایی که اصل و مبنای سیاست گذاری خود را
متکی بر اصول مشارکت ،همکاری و تمرکززدایی— چارچوب
اصلی تصدیگری مطلوب و توسعه پایدار— قلمداد میکند.

بیابانزایی
• تخریب سرزمین در مناطق خشک ،نیمه خشک و
خشک نیمه مرطوب ناشی از عوامل مختلف انسانی
(کشاورزی ناپایدار ،جنگل زدایی و )...و طبیعی
تغییرات آب و هوا ،خشکسالی ،ریزگردها و )...میباشد.

چگونگی شکلگیری و تدوین کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
سال

رویداد

دستاورد
آغاز نخستین اقدامات جدی برای مقابله با بیابانزایی
در سطح بین المللی

1960تا
1970

بروز خشکسالی و قحطی
شدید در آفریقا

دهه
1970

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

1990

ارزیابی فعالیت های انجام شده و نتیجتا ،مشخص شدن عدم تناسب اقدامات صورت
گرفته با نیازهای جامعه جهانی به منظور مقابله با بیابانزایی

1992

برگزاری کنفرانس ”سازمان
ملل ،محیط زیست و توسعه“
در ریو دو ژانیرو برزیل و
مطرح شدن موضوع
بیابانزایی در این کنفرانس
به طور جدی

1994
1996

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

تنظیم فصل  12از قطعنامه دستور کار قرن 21
(در این فصل از جامعه جهانی خواسته شد که با
موضوع بیابانزایی و خشکسالی به طور جدی برخورد
شود) و راه اندازی کمیته بین الدول جهت تدوین
کنوانسیون بینالمللی مقابله با بیابانزایی

هدف کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد
بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی که به طور
جدی با خشکسالی و بیابانزایی؛ به خصوص در آفریقا مواجه
هستند از طریق اقدام موثر در تمام سطوح ،با حمایت و
همکاریهای بینالمللی و ترتیبات مشارکت ،در چارچوب یک
رویه جامع همسو با دستور کار  21و به منظور کمک به
دستاوردهای توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده صورت میگیرد.
تاکید :لزوم مشارکت ملی در کلیه مراحل تدوین و اجرای برنامه
اقدام ملی مقابله با عوامل بیابانزایی.
عمده فعالیتها :در سطوح مختلف ملی و محلی حول محور بهبود معیشت
ساکنین مناطق تحت تاثیر به با استفاده از دانش و فن آوری نوین

ساختار تشکیالتی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد
• کنفرانس اعضاء ) :(COPعالی تاین ریعات تیا گی یگایو نسیون اگی
رتشکل وز ن لنسدیل نشیرهلو عضای .وز سال  1997تال سال  2015دووزده
نسفیونس وعضلء بییزور شده وست.
• کمیته ارزیءبی پیشارت اراراک کننانواین ) :(CRICبیرسا وعایو و
ع لکاید وعضالء نسیون گی ؛بیرسا بینلرا وساتیوتکنک نسیون اگی ؛ ورزنالب
ع لکید ریثی ن گت ورزنلب پگشیفت وعیوو نسیون گی ؛
• دبیرخءنه ) :(Secretariatتشکگل عل لت نسفیونس ،ع ات وورو و تیزنات
یزورشهل؛ فیوهی ن ید ت هگالت بایوو نشایرهلو در لال تیساه با وناکه
نشیرهلو وفینقلن

• کمیته علنم و تنءورک ) :(CSTبدن نلرشسلس ر اتقل عهات تهگا  ،ورو ا
وطالعلت؛ رشلوره ،روهس لن هلو عل و فس ریتبط بل رقلبل بال بگلبالنزون و
تهدنل وثیوت خشک لی

عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد
• ایرا سنمین کشنر امضء کننده کننانوین ؛
• تصنیب قءنن الحءق ج.ا.ا به کننانوین -مجلس شنراک اسالمی :۱۳۷۵/۱۰/۹

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

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

الف  -اطمینء از مشءرک مردم و رنامعمحلی در تصمیمءت طرتهء در طراحی و ارراک
برنءمههءک بیءبء زدایی و کءهش اثرات خشکوءلی و توهیل سطنح بءالتر ره
تءمین محیط منءسب براک اقدام در سطنح ملی و محلی
ب – بهبند روح همبوتگی بینالمللی و مشءرک  ،همکءرک و همءهنگی در سطنح
منطقهاک ،زیرمنطقهاک و بینالمللی و ضرورت متمرکز کرد منءبعمءلی ،انوءنی ،تشکیالتی
و تنی در رءیی هءیی که ضرورت دارد.
پ – تنسعه روح مشءرک  ،همکءریهء در بین تمءم سطنح دولتی ،رنامع،
سءزمءنهءک غیر دولتی و مءلکین به منظنر ایجءد درک بهتر از مءهی وارزش زمین و
منءبع محدود آبی در منءطق آسیب دیده و تالش در بکءرگیرک پءیدار آنهء

ماده های کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تعدیل اثرات خشکسالی
مرتبط با مشارکت جوامع مدنی و محلی
موضوع

ماده

بند

3

الف ،ب و پ

5

ت

9

1و3

دیدگاه های اساسی

10

( 2ب ،ت ،چ) (3الف ،ب)

برنامه های عمل ملی

13

بوپ

14

2

16

الف  ،ب  ،ت ،چ

17

الف ،ب  ،پ  ،ت  ،ج

تحقیق و توسعه

18

 -1ث (2 ،الف  ،ب)

انتقال ،اکتساب ،تعدیل و توسعه فن آوری

19

(1الف ،ب ،پ وت) و  2و (3ب ،ت ،چ) و 4

ظرفیت سازی ،آموزش و آگاهی عمومی

20

4

21

(1پ و ت) و  3و (4الف)

22

الف

اصول

تعهدات اعضای متعاهد مبتال به

حمایت از تهیه و اجرای برنامه های عمل
هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه های عمل
جمع آوری ،تحلیل و مبادله اطالعات

منابع مالی

روشهای مالی
کنفرانس اعضاء

بندهای مرتبط با مشارکت جوامع مدنی و محلی در
قانون کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
بند ت از ماده  5قانون کنوانسیون بر:
•
•
•
•

ارتقاء آگاهی عموم
مشارکت جوامع بومی و محلی ،به ویژه زنان
حمایت سازمانهای غیر دولتی
در مقابله با بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی
(کاهش تخریب سرزمین)

تاکید خاص دارد.

برنءمه عمل ملی مقءبله بء بیءبءنزایی

)”(National Action Programme “NAP

• کشورهای عضو متعهد شده اند تا سیاستها ،استراتژیها و اولویتهای الزم
در جهت دستیابی به هدفهای کنوانسیون را در قالب یک برنامه اقدام ملی
به نحوه مطلوب تهیه ،منتشر و اجرا نمایند.
•

این برنامه از طریق فرآیند برنامهریزی پایین به باال و مشارکت سازنده و مستمر جوامع بومی
و محلی و دیگر گروههای ذینفع تهیه شود.

1
2

3
4

چهار محور اصلی برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی
شناسایی و کنترل عوامل موثر در بیابانزایی
حمایت از مدیریت پایدار منابع طبیعی از طریق حفاظت ،احیا ،توسعه وبهرهداری پایدار
آنها
حمایت از معیشت پایدار در مناطق تحت تاثیر از طریق افزایش درآمدها ،اشتغالزایی و
بهبود استانداردهای اقتصادی و اجتماعی
تقویت نقش جوامع بومی و محلی در تصمیمگیری ،برنامهریزی ،طراحی ،اجرا ،نظارت
و ارزیابی

استراتژی  10ساله کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
• بررسی برنامه اقدام ملی کشورها و بازنگری سیاست ها از
طریق :ارائه استراتژی ده ساله ( )2008-2018در هشتمین
کنفرانس اعضاء در اسپانیا ،برای ارتقاء و اجرایی شدن
کنوانسیون
.

• چشم انداز استراتژی :ائتالف جهانی برای مهار
بیابانزایی در راستای کاهش فقر ،پایداری محیط زیست،
کاهش تخریب سرزمین و تعدیل اثرات خشکسالی برای
مواجهه موثر با پدیده تغییر اقلیم ،دسترسی پایدار به آب و
غذا و حفاظت از تنوع زیستی در تمام سطوح

اهداف و شاخص های برنامه استراتژی ده ساله کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل
متحد ))2008-2018( (UNCCD
هدف های
استراتژیک

نتایج مورد انتظار

شاخص های ارزیابی

•کاهش تعداد افراد متاثر از پدیده
•ارتقاء معیشت جوامع ساکن در مناطق متاثر از بیابانزایی و
بهبود شرایط
بیابانزایی و خشکسالی
تخریب سرزمین و خشکسالی و تنوع بخشی به فعالیتها از منافع
•افزایش درصد خانوارهای با درآمد باالی
معیشتی جوامع
حاصل از مدیریت پایدار سرزمین
خط فقر در مناطق متاثر
متاثر از خشکسالی
•کاهش آسیب پذیری اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی
•کاهش نسبت جمعیتی که روزانه کالری
و تخریب سرزمین
جوامع متاثر نسبت به تغییرات اقلیمی و خشکسالی
الزم را دریافت نمی کنند

ارتقاء شرایط
اکوسیستمهای
آسیب دیده

•ارتقاء قابلیت تولید پایدار سرزمین و سایر خدمات اکوسیستم
در مناطق تحت تاثیر
•کاهش نسبت سطح اراضی تخریب یافته
•کاهش آسیب پذیری اکوسیستم های در معرض تغییر اقلیم و •افزایش تولید خالص اولیه سرزمین
خشکسالی

تامین منافع
جهانی از طریق
اجرای موثر
کنوانسیون مقابله
بابیابانزایی

•افزایش جذب کربن در خاک و توده
• نقش بارز مدیریت پایدار سرزمین و مقابله با بیابانزایی در
زیستی گیاهی
حفاظت از تنوع زیستی و کاهش اثرات ناشی از گرم شدن
•افزایش سطح جنگلها و مراتع و اراضی
زمین
کشاورزی تحت مدیریت پایدار

بسیج منابع مالی
جهت اجرای
کنوانسیون در
سطوح ملی و بین
المللی

•افزایش منابع مالی  ،تکنیکی و فناوری قابل دسترس برای •افزایش و تنوع بخشی منابع مالی
کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته
•تدوین و توسعه سیاست ها و راهکارهای
•اراده سیاسی جهت اجرای کنوانسیون در کلیه سطوح
مقابله با تخریب سرزمین

گروه های اصلی دست اندرکار در مهار بیابانزایی

(مطرح شده در کنفرانس ریو)
 جوامع بومی و محلی؛
 گروههای نماینده زنان ،جوانان ،کارگران وکشاورزان؛
 بخشهای دولتی در جوامع محلی؛
 جامعه علمی هر کشور؛
 بخشهای صنایع و تجارت؛
 سازمان های مذهبی؛
 توده مردم؛
 اتحادیهها؛
 بنگاهها و شرکتها؛
 سازمانهای غیر دولتی (در سطح بین المللی ،ملی و محلی)

اهمیت مشارکت گروه های
ذیحق و ذینفع در جلوگیری از
تخریب سرزمین

ما بر آن باور هستیم که :برای مقابله با بیابانزایی ،حفاظت
تنوع زیستی گیاهی و جانوری و حفاظت از منابع طبیعی باید به
رسالت خویش که همانا
 بازتوانمندسازی و ظرتی سءزک جوامع بومی و محلی (عشءیرک و
روستءیی) عمل کنم تء بء برگرداند احوءس تعلق دوبءره به آنهء بتنانند
به عننا نقش آترینء اصلی و به صنرت منثر و درونزا در حفظ ،احیء و
استفءده پءیدار در این منارد وارد عمل شنند.
 و ما نهادهای بیرونی به عننا سءزمءنهءک حمایتی و فراهم کننده فضایی براک
توانمند شدن رنامع بنمی و محلی در ارراک تصمیمءت گروهی آنهء بءشیم از
معرتی الگنهء و مفءهیم بیگءنه در این رنامع پرهیز و تالش در تقویت و بازسازی
سازوکارهای محلی و بومی در رتع چءلشهء و حفءظ از طبیع و مقءبله بء
بیءبءنزایی بءشیم.

کارگاه مشارکتی نقش سازمانهای مردم نهاد و جوامع بومی در مقابله
با بیابانزائی و تخریب سرزمین ،خراسان جنوبی ،بیرجند ،آبان 86؛
• مشکلیءبی و طبقهبندک مشکالت در ارتبءط بء بیءبءنزائی و علل آ ؛
• تصنر چشمانداز مطلنب آینده ( ۳۰سءله) در ارتبءط بء منضنع بیءبءنزائی و مقءبله بء آ ؛

 تهیه نقشه راه (استراتژک) تنسط گروههءک
کءرک (سمن هء؛ محلی و بنمی هء و دولتی)
براک رسید به چشمانداز مطلنب؛
 تهیه سند و چشم انداز مشترک تمءم
گروههءک کءرک.

مهمترین موانع مشارکت سازمانهای مردم نهاد و جوامع
بومی و محلی در اجرای برنامه های مقابله با بیابانزایی
 فقدان ضمانت اجرایی قوانین مصوب کنوانسیون ها توسط مجلس شورای اسالمی
 اطالع رسانی ضعیف متولیان امر به سمن ها و جوامع بومی و محلی









شفاف نبودن مسئولیت دستگاه های دولتی متولی مقابله با بیابانزایی در کشور
ارتباط ضعیف میان دولت ،سازمان های مردم نهاد و جوامع بومی و محلی
عدم تخصیص اعتبارات و منابع مالی الزم جهت فعالیت سازمانهای مردم نهاد
کمبود برنامه های ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی سمن ها و جوامع بومی و محلی
ناشناخته بودن جایگاه قانونی سمن ها در اجرای برنامه اقدام ملی مقابله با
بیابانزایی
عدم اعتماد و اعتقاد دولت به فعالیت های اثر گذار سمن ها و جوامع بومی و
محلی
مشارکت ندادن سمن ها ،بومیان و محلی ها در تصمیم سازی ،برنامه ریزی و
اجرای پروژه های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست

 کمبود امکانات و منابع الزم ،بوروکراسی پیچیده اداری

راهکارهای تحرک بخشی برای مشارکت فعال سازمانهای
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
ایجاد زمینه مشارکت مسئوالنه بین سمن ها و دولت در فرآیند اتخاذ تصمیمات ،جهت
طراحی ،برنامه ریزی و اجرای طرح های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیستی در
راستای دستیابی به اهداف و شاخص های توسعه پایدار
رفع موانع قانونی جهت عقد قرار دادهای مالی دولت و سازمان های مردم نهاد
نهادینه نمودن عقد قرار داد با سازمان های مردم نهاد جهت انجام پروژه های مرتبط با
منابع طبیعی و محیط زیست
ایجاد ساختار اجرایی ملی و استانی مناسب  ،به صورت شورایی متشکل از از مدیریت
دولتی و جوامع مدنی و بومی
ظرفیت سازی انجمن ها و تخصصی نمودن آنها در خصوص مقوله بیابان زدایی و هم
افزایی کنوانسیون بیابان زدایی و تغیرات آب و هوا
بازنگری و اصالح قوانین درون بخشی و فرا بخشی مرتبط با مقوله بیابان
نهادینه شدن نقش سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه بیابان

سند چشم انداز مشترک  ۳۰سءله آتی رنامع بنمی و محلی،
سءزمءنهءک مردم نهءد و کءرشنءسء دولتی

یکم :در زمینه مدیری منءبع طبیعی
• تشکگل شیرون رتشکل وز عیورت بیر و رحل  ,سلزرلنهلو ریدم نهلد و نلرشسلسل دویت عهت ردنینت و
نظلرت بی رسلبت طبگه و رحگط زن ت و ورو روهکلرهلو رسلسب عهت لفلظت وز و
• ردنینت و نستی رسلبت طبگه نشیر بل تکگ بی تلفگق دونش بیر و علی نین (ردنینت ه گیدون رسلبت طبگه
نشیر)
دوم  :در زمینه تشکل هءک محلی و مدنی
• نقش تهگگ نسسده عیورت رحل و سلزرل هلو ریدم نهلد در سگلست یذورو ،بینلر رنزو ،وعیو و نظلرت بی
لفلظت و بهیه بیدورو پلندور وز رسلبت طبگه نشیر
سنم :در زمینه معیش پءیدار
• سگلست هل و بینلر زنیو هلو علر نکشیر در وری رسلبت طبگه در روستلو تلرگ رهگشت پلندور عیورت رحل و
سلنی ییوه هلو ذنحق و ذنسفت
چهءرم :در زمینه عدال ارتمءعی
• تحقق عدویت وعت لع و تیزنت علدالن ثیوت رل در بگ ییوه هلو ذنحق و ذنسفت ،در روستلو وهدوف تیسه
پلندور نشیر
پنجم :در زمینه تننع زیوتی
• نقش تهگگ نسسده تشکل هلو عیورت رحل و سلزرل هلو رسلبت طبگه در لفلظت ،وعیو و وستفلده وز تسیع
زن ت یگله و علنیرو نشیر

ششم :در زمینه بهره بردارک پءیدار
• وصل بهیه بیدورو پلندور ،ض لنت رلندیلرو و شیط ضیورو هییین بهیه بیدورو وز رسلبت طبگه نشیر

هفتم :در زمینه حفءظ و احیء منءبع
• لفلظت و ولگلء رسلبت بل ورتبلط تسگلتسگ تشکل هلو رحل و سلزرلنهلو ریدم نهلد بل سطیح سگلست
یذورو رسلبت طبگه و نشیر

سند چشم انداز مشترک  ۳۰سءله آتی رنامع بنمی و محلی،
سءزمءنهءک مردم نهءد و کءرشنءسء دولتی

هشتم :در زمینه مشءرک هءک مردمی
• تیون سدو عیورت رحل و تشکل هلو ریدر بل ولگلء هینت فیهسگ  -وعت لع خید
• رشلرنت عیورت رحل و تشکل هلو ریدر در ریولل وتخلذ تی گی ،بینلر رنزو ،وعیو  ،نظلرت و ورزنلب طیح
هلو ریتبط بل رسلبت طبگه رسطق خید
نهم :در زمینه برنءمه ریزک
• تدون سگلست یذورو هل و بینلر رنزو رسلبت طبگه نشیر بی وسلس نظلم بهیه بیدورو عدند
• عزم رل بیوو دستگلب ب تیسه پلندور
دهم :در زمینه خدمءت رتءهی
• بیخیردورو عیورت رحل ( عشلنیو و روستلن ) وز خدرلت رفله ثلبت و سگلر زندی
• وز بگ رفت فقی وقتیلدو ون عیورت
یءزدهم :در زمینه تنانمندک
• پلندورو وعت لع – فیهسگ  ،رلی – وقتیلدو ،زن ت رحگط و سگلست عیورت رحل ب وسگل تیون سدو و
تهلرل ییوه هلو ذنسفت رسلبت طبگه و رحگط زن ت

دوازدهم :در زمینه کنچ
• ردنینت نیچ بی وسلس سلختلر ونل و ویگیهلو فیهسگ عشلنی نیچسده تیسط تشکل هلو رحل عشلنی
• پلندورو و لفظ قل یوهلو عشلنیو ب وسگل ردنینت صحگح تیسط خید عشلنی
سیزدهم :در زمینه تخریب
• ب لدوقل رسگد تخینب رسلبت طبگه و رحگط زن ت بل ول لس تهلق خلطی عیورت رحل و دویت ب
سیزرگ و شگیه بهیه بیدورو وروض
چهءردهم :در زمینه انرژک هءک نن
• ر لنهت وز تخینب ونیسگ تی و ییرلنش زرگ بل علنگزن شد ونیژو هلو نی ب علو وستفلده وز نفت و
سیخت هلو ف گل در رسلطق بگلبلن

سءزمء رنگلهء،
مراتع و آبخیردارک
کشنر
دتتر ترویج و
مشءرکتهءک مردمی
دبیر خءنه کءرگروه
ملی مقءبله بء
بیءبءنزایی
اداره کل منءبع
طبیعی استء تءرس
مؤسوه تنسعه پءیدار
و محیط زیو

کءرگءه هءک ظرتی سءزک مدیری مشءرکتی در
بءزنگرک برنءمه اقدام ملی مقءبله بء بیءبءنزایی و
همونسءزک آ بء استراتژک ده سءله کننانوین -
تءبوتء ۱۳۹2

ضرورت

 عضنی ج.ا.ا در کننانوین مقءبله بء بیءبءنزایی و تعهدات کشنرهءک عضن در سطنح
مختلف ملی ،منطقه اک و بین المللی
• تهیه برنءمه اقدام ملی مقءبله بء بیءبءنزایی (شنءسءیی عنامل منثر در بیءبءنزایی ،ارائه راهبردهءک
منءسب و مبتنی بر مشءرک تمءم گروههءک ذینفع «دول  ،سءزمءنهءک مردم نهءد و رنامع محلی
و بهره بردارا از زمین» ،تعیین نقش این گروههء و اولنی داد به روشهءک پیشگیرک در
کءهش تخریب سرزمین)
• اقدام هءک متعدد در سطنح ملی و محلی در ره

کءهش تخریب سرزمین

 تعهد کشنرهءک عضن -بءزنگرک بءم بء استراتژک ده سءله کننانوین )(2008-2018
• بءزنگرک برنءم اقدام ملی و همونسءزک آ در چءرچنب استراتژک ده سءله کننانوین و تطبیق
آ بء سیءس هءک کننانوین و اسنءد کال ملی (سند چشم انداز ج.ا.ا در اتق  ،۱4۰4برنءمه
تنسعه ملی ،سند ملی تقرزدایی ،قءنن رءمع آب و خءک و منءبع طبیعی و)..
 oتشکیل کءر گروه ملی مقءبله بء بیءبءنزایی (مصنب هیئ
هء و سءزمءنهء و مءمنری دبیرخءنه کءرگروه

وزیرا – سءل  )۱۳8۹بء عضنی

وزارتخءنه

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

رویکرد منسوه در ترایند بءزنگرک و همون سءزک بر نءمه اقدام
ملی مقءبله بء بیءبءنزایی بء استراتژک ده سءله کننانوین
• مدیری مشءرکتی ) (Co-managementو ظرتی سءزک در
ترایند همونسءزک برنءمه اقدام ملی مقءبله بء بیءبءنزایی
 oبکءرگیرک دیدگءه مبتنی بر نظر رمعی و دخیل کرد گروههءک
ذینفع کلیدک در سطنح محلی و ملی:


تحلیل وضع منرند (چءلش هءک) مدیری

پءیدار سرزمین



به هنگءم سءزک نیءزهء ،انتظءرات و اولنی

گروههءک ذینفع



ارائه پیشنهءد و راهکءر (استراتژک و برنءمه عمل)

 oتعریف و تقویم عءدالنه موئنلی هء و ایفءک نقش گروههءک
ذینفع مختلف (دولتی و غیردولتی) و تعهد به آ در مدیری
پءیدار سرزمین و مقءبله بء بیءبءنزایی

دومین کارگاه منطقه ای
استان مازندران ،جنگل های هیرکانی

سومین کارگاه منطقه ای
در کویر مرکزی

بررسی و تحلیل
مشارکتی وضع
موجود
(چالشها) در
مدیریت پایدار
سرزمین

بررسی و تحلیل
مشءرکتی وضع
منرند (چءلشهء)
در مدیری پءیدار
سرزمین

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

تعیین چشمانداز
مطلوب آینده

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

بخشی از تعءلیتهءک کءرگءه – کءر گروه دولتی

بخشی از تعءلیتهءک کءرگءه -کءر گروه رنامع بنمی و محلی

بخشی از تعءلیتهءک کءرگءه -کءر گروه سءزمءنهءک مردم نهءد

نمونهایازنتایجحاصلازکارگاه– کارگروهدولتی
چشماندازمطلوبآینده
چالش ها/مشکالت
آگاهی های عمومی

•
•

•
•
•
•

عدم آگءهی دولتمردا از
تبعءت نءشی از بیءبءنزایی
عدم نگءه ترهنگی به منضنع
بیءبء
عدم شنءخ الزم از تنانءیی
سرزمین
آزمندک
تقر ترهنگی
عدم آگءهی عمنمی از
پیءمدهءک بیءبءنزایی
.........

شیوه بهره برداری

•

•
•
•

•

عدم تنره به مدیری پءیدار
سرزمین در ارراک طرح هءک
تنسعه اک (راه ،صنع ،
موکن )...
عدم تنره به اصنل تنسعه
پءیدار
حضنر دام مءزاد در عرصه
کءهش کیفی منءبع آب و
خءک ،آلندگی آنهء و استفءده
نءدرس
...........

...
• رویکرد موئنلین و مدیرا نوب به اهمی و اولنی منءبع
طبیعی تغییر کرده اس
• دروس مرتبط بء حفءظ از منءبع طبیعی در مقءطع تحصیلی
مختلف ره ارتقء آگءهی هءک عمنمی لحءظ شده اس
• اصنل اسءسی حفظ طبیع تراگیر شده اس
• اموءل هفته منءبع طبیعی را عشءیر تءرس بدو دخءل دول
رشن گرتتند و از خدمءت سءزمء رنگلهء تشکر کردند
• شعءر انتخءبءت اعضء شنراک شهر بء محنری موءئل زیو
محیطی تعریف شده اس
• بیونادک ریشه کن شده اس
• ....
•
•
•
•
•
•
•
•
•

...
عرصه معءد بهره بردارک شده احیء شده اس
پدیده بیءبء زایی و تخریب سرزمین مهءر شده اس
رنگل هء و مراتع منرد بهرهبردارک بی رویه قرار نمیگیرد
پوروک شن و بیرو آمد روستءهءک مدتن در شن
دیروز رستنرا بندم چه عکس هءک رءلبی از طنتء شن گزشته
روک دینار بند
پنشش گیءهی منءسب از ترسءیش خءک رلنگیرک میکند
منءبع طبیعی حفظ شده و در پءره اک از منارد بدلیل تغییر اقلیم،
ورند بءرش سءمء یءتته اس ؛
آمءیش سرزمین
......

برنامهاقدام

...
• ارتقء آگءهی و آمنزش
عمنمی
• شنءسءیی متنلیء هء براک
ارتقء آگءهی
• تدوین مشءرکتی سند
راهبردک در ارتقء آگءهی
هءک عمنمی
• ارزیءبی ظرتی ذیربطء ؛
• تنانمندسءزک و ظرتی
سءزک
• ......
•
•
•
•
•
•
•

...
آمءیش سرزمین؛
اعمءل مدیری مشءرکتی؛
ارتقء وضعی اکنسیوتم؛
بهبند معیش رنامع
محلی؛
ارتقء بهرهورک؛
مدیری یکپءرچه و رءمع
نگرحنزهءک آبخیز؛
......

نمونهایازنتایجحاصلازکارگاه– کارگروهسازمانهای مردمنهاد
چشمانداز
برنامهاقدام
چالش ها/مشکالت
مطلوبآینده
بخشینگری و عدم همسویی ذینفعان
نبود مدیریت مشارکتی میان کلیه گروههای ذینفع
ناکارآمدی قوانین و سیاست ها
نادیده گرفتن جوامع بومی محلی
توسعه ناپایدار و لجام گسیخته
کشاورزی ناپایدار
بهرهبرداری ناپایدار از منابع آب

ناکافی بودن آموزش و تحقیقات
تخریب اکوسیستم

نمونهایازنتایجحاصلازکارگاه– کارگروهسازمانهایجوامع بومیومحلی
چالش ها/مشکالت
ملی شدن جنگلها و مراتع (دولتی شدن)
اثر حضور صنایع و معادن در بیابان زایی

توسعه نا بخردانه و اجرای طرح های توسعه ای بدون مالحظه
سوء مدیریت دولتی و واگذاریهای نادرست عرصههای طبیعی
به افراد؛
تغییر کاربری نامناسب و واگذاریهای غیر کارشناسانه،
مشکالت و شرایط اقلیمی

دیدگاههای غیرکارشناسانه و اجرای سیاست های نامناسب در
برنامه ریزیهای کالن کشور در  60سال اخیر
مشکالت معیشتی جوامع بومی
عدم توجه به اثرات مثبت شتر در حفظ طبیعت

چشماندازمطلوب
آینده

برنامهاقدام

نتایج
• نمایندگان توانمند و ظرفیت سازی شده گروههای ذیحق و ذینفع در
شناسایی ،درک و تحلیل چالشهای موجود در مدیریت پایدار سرزمین
• تعامل و همکاری بین گروههای ذینفع در جهت طراحی و اجرای نظام
مدیریت مشارکتی در فرآیند بازنگری برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزایی و
همسویی آن با استراتژی ده ساله کنوانسیون
•

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

• گزارش مدون سه کارگاه منطقه ای و تلفیق نتایج در بازنگری برنامه اقدام
ملی و همسوسازی آن با استراتژی ده ساله کنوانسیون
نمءیندگء استءنی اعضءک کءرگروه ملی ،سءزمءنهءک مردم نهءد ،انجمن هءک صنفی و تعءونی هءک مرتبط بء منءبع
طبیعی ،شنراهءک معیش پءیدار عشءیر کنچرو و تشکلهءک کشءورزک

دیگر فعالیت های انجام شده توسط
موسسه توسعه پایدار و محیط زیست در
بازتوانمندسازی و ظرفیت سازی جوامع
بومی و محلی منجمله عشایر کوچنده،
روستائیان ،ماهیگیران ،کشاورزان خرد،
جنگل نشینان

راهاندازی شوراهای معیشت پایدار عشایر کوچرو در ایالت و طوایف مختلف ایران

مدیری
در ایرا

پءیدار مرتع در قلمروهءک عرتی عشءیر کنچنده

نشست های
مشورتی در
مورد منابع
طبیعی و
تخریب
سرزمین

تهیه شناسنامه تنوع زیستی گیاهی در قلمرو عرفی عشایر
کوچرو و آئیننامه دسترسی و تسهیم منافع

تسهیلگری و همکاری در راه اندازی و تاسیس کانون
شترداران بومی ایران 1392

طرح بءزتنانمندسءزک رنامع بنمی و محلی
(بنیژه عشءیر کنچنده) بر پءیه معیش پءیدار و
حفءظ از تننع زیوتی
()۱۳۹2 -۱۳۹۵

احیءک قرقهءک بنمی

و مدیری عرتی منءبع طبیعی در قلمرو طءیفه ترخ وند از ایل بختیءرک
بءزت  ،لبد بءال

برنءمه کمک هءک کنچک توهیالت محیط زیو
طرح احیءک قرقهءک بنمی ( )ICCAsو مدیری

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

رهءنی برنءمه عمرا ملل متحد

عرتی منءبع طبیعی دش

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

اللههءک واژگن

آذر ۱۳۹۱

نشريه توجيهي قرقهاي بومي

قلمرو عرفی عشایر کوچنده نمونهای از قرقهای بومی و محلی برای
حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی

شناخت چگونگی بهبود وضعیت معیشتی دامداران
جنگل نشین (حوزه آبخيز تاالب انزلي)
بسترسازی مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح صیانت از جنگل
های شمال

طرح اصالح مشءرکتی
و تکءملی بذر:
راهکءرهءک مقءبله بء
اثرات نءشی از
تغییرات آب و هنا ،بء
تکیه بر رویکردهءک
مشءرکتی در دستیءبی
ه کشءورزک پءیدار
()۱۳8۵-۱۳۹۵

تهیه و تدوین ،چءپ و نشر و
انتشءر بیش از دههء تیلم موتند،
بنکل  ،بروشنر ،پنستر ،خبرنءمه،
ویژه نءمه و کتءبچه در منرد:
قرقهءک بنمی در ایرا و رهء ،
تغییرات آب و هنا ،حفءظ از
تننع زیوتی ،مدیری مشءرکتی
منءبع طبیعی ،مقءبله بء بیءبءنزائی،
سدهءک بزرگ ،تنانمند کرد
رنامع بنمی و محلی،
کننانوین هءک بینالمللی،
کشءورزک پءیدار ،حءکمی غذایی،
آب ،خءک و ...
& ’Indigenous Peoples
Community Conserved Areas
—)(ICCAs
Guidelines towards appropriate
recognition and support

first draft outline for comments
) (please send comments to barbara@cenesta.org
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گفتگو و توسعه در ایران:
ایجاد همسوئي ميان گروههاي ذینفع

الگویي براي
برنامه ریزي و مدیریت مشارکتي
و توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز

ایجءد و ثب

منسوه تنسعه پءیدار نءیبند

کارگاه مدیریت مشارکتي حفاظت
پارک ملي ساحلي -دریایي نایبند
پهنه بندي مشارکتي

کارگاه آموزشی – مشارکتی تهیه و تدوین پروتکل تنوع
زیستی – فرهنگی عشایر کوچنده  -ییالق ایل شاهسون

تابستان ،1394

فرازهایی از بیانیه های صادر شده توسط جوامع بومی و محلی
ما عشایر کوچنده ،کشاورز ،جنگلنشین ،شترداران ،ماهیگیر و ساحلنشینان
اکوسیستمهای مختلف کشور برای همبستگی و بستن میثاقی دوباره اعالم میکنیم
«زیست جوامع بومی و محلی در گرو احیاء تمامیت اکولوژیکی قلمروهای آنان،
حفاظت از تنوع زیستی بر پایه دانش بومی و احترام به حقوق و قوانین عرفی در
مدیریت منابع طبیعی است» ،بنابراین در راستای این اصل ،تحقق موارد زیر را
ضروری میدانیم:
به رسمی شنءختن قرقهءک بنمی بر پءیه نظءمهءک عرتی تصدکگرک و مدیری
رنامع بنمی و محلی در اکنسیوتمهءک مرتعی ،رنگلی و سءحلی؛
حفءظ  ،احیء و بهرهبردارک پءیدار از مراتع ،رنگلهء ،تءالبهء ،منءطق سءحلی و ...بء
تکیه بر دانش بنمی و سءختءرهءک عرتی رنامع بنمی و محلی؛

ممننعی تعریف و ارراک طرحهءک عمرانی از رمله احداث سد ،معد  ،صنءیع،
راهسءزک و  ...در قلمروهءک عرتی رنامع بنمی بدو رلب رضءی آزادانه و آگءهءنه
پیشین رنامع بنمی و تشکلهءک عرتی آنء ؛

فرازهایی از .....

حمءی از تعءلی هءک درآمدزا و ثروتزا در چءرچنب
تشکلهءک رنامع بنمی و محلی ،منطبق بء الگنک زیو
معءش این رنامع؛

و

اصالح قنانین تأمین ارتمءعی در ره ارتقء رتءه (منجمله
خدمءت رتءهی سیءر) و معیش رنامع محلی بء رعءی عدال
ارتمءعی؛
حمءی از تعءلی تشکلهءک محلی در ره رءیگزین کرد
انرژکهءک تجدیدپذیر به رءک سنخ هءک تویلی به منظنر
رلنگیرک از تخریب منءبع طبیعی؛
سپرد تصدک گرک منءبع طبیعی به سءزمءنهءک رنامع بنمی و
محلی و حمءی از آنء در سطنح مختلف

عشایر کوچرو پاسداران سرزمین
های خشک و نیمه خشک

شنراهءک معیش
ایرا

پءیدار عشءیر کنچنده ایالت و طنایف مختلف

تنسعه پءیدار و محیط زیو
منسوه و

