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 بیابانزایی با مقابله کنوانسیون

مقابله با  جهتبه عنوان یکی از سه کنوانسیون ریو،   (UNCCD)ملل متحد مقابله با بیابانزایی کنوانسیون 

. این کنوانسیون بین المللی شناخته میشوددر سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بیابانزایی و تخریب سرزمین 

 مرحله اجرا درآمد. به  1996دسامبر  26مصوب و از تاریخ ژوئن همان سال  17در  ،ایجاد 1994در سال 

مناطق خشک، نیمه خشک و  بربه طور خاص  و است کشوری عضو 196کنوانسیون در حال حاضر دارای 

 .ستم ها و جوامع آسیب پذیر وجود دارند، تاکید داردنیمه مرطوب به عنوان مناطقی که در آن اکوسی

حفظ و بازگرداندن بهره وری در جهت بهبود شرایط زندگی مناطق خشک و  کنوانسیونرسمی این  اعضاء

با هم همکاری میکنند. کنوانسیون مقابله با بیابانزایی به طور خاص  زمین و خاک و کاهش اثرات خشکسالی

خنثی سازی تخریب »زایی و با بیابان مقابلهتشویق مشارکت مردم محلی در بر استفاده از رویکرد پایین به باال، 

 .تاکید دارد «1سرزمین

و توسعه یافته،  ای در حال توسعهرههمکاری بین کشو تسهیلگر اصلی دبیرخانه کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

 میباشد.  به ویژه در زمینه انتقال دانش و فن آوری مرتبط با مدیریت پایدار سرزمین 

، کنوانسیون مقابله با بیابانزایی، همکاری یبا توجه به ارتباط تنگاتنگ و پویای زمین، آب، هوا و تنوع زیست

و کنوانسیون  (CBD)بسیاری نزدیکی با دو کنوانسیون دیگر ملل متحد یعنی کنوانسیون تنوع زیستی 

دارد.  این سه کنوانسیون در پی آن هستند تا با هم افزایی و رویکرد  (UNFCCC)تغییرات آب و هوا 

یکپارچه و جامع در رفع چالش 

همچون تخریب  های پیش رو

سرزمین، تغییرات آب و هوا و در 

معرض تهدید قرار گرفتن تنوع 

زیستی اقداماتی را در سطوح 

ملی، منطقه ای و بین  ،محلی

 المللی انجام دهند. 

شمال مدیترانه و ، ا، آسیا، آمریکای التین و کارائیبآفریقمقابله با بیابانزایی متشکل از پنج منطقه  کنوانسیون

کنفرانس  د.ننقش مهمی در اجرای کنوانسیون دارهر کدام از این مناطق مرکزی و شرقی است که  اروپای

ورهای مایندگان کشمرجع عالی تصمیم گیری کنوانسیون میباشد که با مشارکت ن به عنوان (COPs)اعضاء 

 برای اطالع بیشتر رجوع شود به: عضو در نشست سران تصمیم گیری ها انجام میشود. 

 /http://www2.unccd.int 

  

                                                           
1 Land Degradation Neutrality (LDN)   http://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/land-
degradation-neutrality-ldn-conceptual-framework/land  

http://www2.unccd.int/
http://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/land-degradation-neutrality-ldn-conceptual-framework/land
http://knowledge.unccd.int/knowledge-products-and-pillars/land-degradation-neutrality-ldn-conceptual-framework/land
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 (COP13 of the UNCCD)اعضا کنوانسیون مقابله با بیابانزایی کنفرانس نشست  سیزدهمین 

سیزدهمین نشست کنفرانس اعضا کنوانسیون مقابله با 

، شانزدهمین (COP13 of the UNCCD)بیابانزایی 

و  (CRIC16)ن کنوانسیوکمیته بررسی اجرای نشست  

کنوانسیون  یکمیته علم و فناورسیزدهمین نشست 

(CST13)  شست وزراء و(High Level Segment) ،

، در شهر 2017سپتامبر  16تا  6این کنوانسیون از تاریخ 

 کشور چین برگزار شد.در اردوس، مغولستان داخلی، 

قبل از برگزاری سیزدهمین نشست، جلسات منطقه ای 

پنچ منطقه آفریقا، آسیا، آمریکای التین و  کشورهای عضو 

همچنین کارائیب، شمال مدیترانه و اروپای مرکزی و شرقی و 

 در شهر اردوس برگزار شد.   2017سپتامبر   5و 4سازمان های جامعه مدنی در  آمادگینشست 

، دولت هاشامل نمایندگان شرکت کننده،  1200بیابانزایی حدود سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با 

محلی،  بومی و متحد، سازمان های جامعه مدنی، سازمان های جوامع مختلف ملل انس های ژآنمایندگان 

 .گرد هم آوردرا  و سایر سازمانهای بین المللی رسانه ها ، تجارت، خصوصی  نمایندگان بخش

تصمیم در موضوع های  37نتیجه برگزاری سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی مصوب کردن 

تخریب سرزمین، چگونگی تطبیق هدفهای کنوانسیون خنثی سازی بیابان زایی، تخریب سرزمین، خشکسالی، »

به کنوانسیون  استراتژی ، و چارچوب جدید(SDGs)مقابله با بیابانزایی با هدفهای توسعه پایدار ملل متحد 

 میباشد. ،1«2030تا  2018برنامه عمل کنوانسیون در سالهای  عنوان اساس

 برای اطالع بیشتر از تصمیم های مصوب این نشست رجوع شود به:

http://www2.unccd.int/official-documents/cop-13-ordos-china-2017/cop1321add1  

 

                                                           
1 Desertification, land degradation and drought, the target to achieve land degradation neutrality (LDN), how to align the 

UNCCD’s goals and parties’ action programmes with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and on 
the Strategic Framework that will guide action under the Convention from 2018-2030. 

http://www2.unccd.int/official-documents/cop-13-ordos-china-2017/cop1321add1
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نمایندگان سازمانهای جامعه شامل  بیابانزاییعضو کنوانسیون مقابله با  نمایندگان سازمان های جامعه مدنی

کوچرو، جنگل  سازمانهای جوامع بومی و محلی )عشایر، مدنی فعال در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی

 ( زنان و جوانان شرکت فعالی در سیزدهمین نشست کنوانسیون داشتند.ماهیگیران نشینان، کشاورزان خرد و

 

موارد  سیزدهمین نشست از طریق رویدادهای مختلف ، اجرا و شرکت دراین تالشها عمدتا شامل سازماندهی 

 زیر بود.

مدنی در سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با عمده فعالیت های نمایندگان سازمانهای جامعه 

  بیابانزایی

  برگزاری جلسات هماهنگی روزانه سازمانهای جامعه مدنی و ایجاد گروههای کاری منطبق با موضوع

 های مختلف کنوانسیون؛

  بیانیه مشترک سازمانهای جامعه مدنی در نشست های رسمی کنوانسیون  18تهیه، تدوین و ارائه

 جوامع آسیب پذیر؛منافع و دیدگاه های برای ارائه دیدگاهها و نظرات این سازمانها و دفاع از 

  برگزاری جلسات جانبی(side events)  در موضوع ها و سطوح مختلف؛  

 ن و میزگردهای مرتبط با این نشست در سه موضوع خشکسالی، تخریب مشارکت فعال در نشست سرا

  ؛سرزمین

 توزیع نشریات مرتبط با اقدام های جامعه مدنی در تمام سطوح؛ 

 کنفرانس مطبوعاتی در طی سیزدهمین نشست؛ 

  گفتگو و نشست با نمایندگان سازمانهایی همچون اتحادیه اروپا، آزانس های مختلف ملل متحد، بخش

و سایر سازمانهای بین المللی در مورد انعکاس دیدگاهها و درخواست سازمانهای جامعه  خصوصی

 مدنی در سیزدهمین نشست سران کنوانسیون مقابله با بیابانزایی؛

 ی جامعه مدنی البی و گفتگو با نمایندگان دولت ها و جلب حمایت نمایندگان در درخواست سازمانها

 از کنوانسیون؛

ن نقش سازمانهای جامعه مدنی در برنامه سازمانهای جامعه مدنی تالش کردند تا با پررنگ کردبود. نمایندگان 

ه عنوان یکی از گروههای نقش آفرین در اجرای کنوانسیون مقابله ها و تصمیم های مدنظر کنوانسیون بتوانند ب

در چارچوب مقابله با بیابانزایی و  و در چارچوب برنامه اقدام ملیبا بیابانزایی در سطوح محلی، ملی و بین المللی 

 باشند.   2030تا  2018کنوانسیون در طی سالهای  کبرنامه استراتژی
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 :ایران از کشور جمهوری اسالمی

  ،ابان؛کل دفتر امور بیا، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیرمعاونت سازمان جنگل هآقای دکتر پرویز گرشاسبی 

  دفتر امور بیابان؛آقای دکتر فرهاد سرداری، مدیر کل 

 آقای مهندس محس عبدالحسینی، هماهنگ کننده دبیرخانه کارگروه ملی بیابازدایی و 

 .آقای ارسالن جمشیدی، کارشناس وزارت امور خارجه 

 و 

  نماینده شرکت در همایش جوانان  لیال وزیری، کارشناس ارشد موسسه توسعه پایدار و محیطزیست؛خانم

 سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی؛

 و عضو هیئت مدیره شبکه جهانی  اهید نقی زاده، کارشناس ارشد موسسه توسعه پایدار و محیطزیستن

  net.org-http://www.dry/ مقابله با بیابانزایی؛ 

ها  دولت رسمی مختلف و در رویدادهاییافتند در سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی حضور 

 کردند. نشست شرکت و سازمانهای جامعه مدنی

با تشکر ویژه از دبیرخانه سازمانهای جامعه مدنی 

دولت چین و اعضاء پنل سازمانهای جامعه کنوانسیون؛ 

فرصت ارزشمند را برای حضور در این این که  مدنی

 نشست فراهم کردند.  

برای اطالع بیشتر از فعالیت سازمانهای جامعه مدنی 

وب  ر طی سیزدهمین نشست کنوانسیون مراجعه شودد این سازمانهاروزانه  خبرنامه های عضو کنوانسیون و

  https://www.csopanel.com/ :سایت پنل سازمانهای جامعه مدنی کنوانسیون
 

 لیست فعالیت های انجام شده در طی سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

  سازمانهای جامعه مدنی سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی؛شرکت در نشست آمادگی 

  همکاری در تهیه و تدوین بیانیه های مشترک سازمانهای جامعه مدنی در طی سیزدهمین نشست

 کنوانسیون بخصوص همکاری در تهیه بیانیه های:

o افتتاحیه؛ 

o دفهای توسعه پایدار ملل متحد چگونگی تطبیق هدفهای کنوانسیون مقابله با بیابانزایی با ه

(SDGs)  و ارائه آن به نمایندگی از سازمانهای جامعه مدنی کنوانسیون در  روز افتتاحیه

 سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی؛

o و پررنگ کردن نقش  2030-2018کنوانسیون در طی سالهای  چارچوب جدید استراتژی

 سازمانهای جامعه مدنی در آن؛ 

o تن تهیه شده برای کنفرانس خبری سازمانهای جامعه مدنی؛م 

o اختتامیه؛ 

http://www.dry-net.org/
http://www.dry-net.org/
https://www.csopanel.com/
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   شرکت در نشست مخصوص سازمانهای جامعه مدنی با موضوع سرزمین و آب هوا؛ 

  شرکت و ارائه در  نشست های جانبی(side events) های متعدد ؛ 

 اردوس؛ -بازدید و سفر میدانی به صحرای کوبوچی  

  ؛مربوط به خشکسالی و تخریب سرزمیننشست سران، میز گرد 

 .و شرکت در مراسم اختتامیه سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی 

 

نتایج تالش سازمان های جامعه مدنی در سیزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با 

 (COP13of the UNCCD)بیابانزایی 

ارتقاء نقش نمایندگان سازمان های جامعه مدنی عضو کنوانسیون مقابله با بیابانزایی شرکت فعالی در 

بومی در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی، سازمانهای جوامع فعال سازمانهای سازمانهای جامعه مدنی )

در سیزدهمین نشست  (زنان و جوانان ،عشایر کوچرو، جنگل نشینان، کشاورزان خرد و ماهیگیرانو محلی، 

 :داشتند بخصوص در موضوع های زیر کنوانسیون

  سازمان و پذیرفته شدن  496به  392جامعه مدنی عضو کنوانسیون از  یسازمانهاتعداد افزایش در پی

عضویت آنها در سیزدهمین نشست و به رسمیت شناخته شدن نقش و مشارکت آنها در تصمیم های 

، در برنامه ن شبکهنقش حیاتی ای عاملی بود برای برجسته کردن و ارتقاءاتخاد شده توسط کنوانسیون، 

ریزی، اقدام، نظارت و پایش بر اجرای کنوانسیون در همه سطوح )محلی، ملی، منطقه ای، منطقه ای و 

ک ، چارچوب استراتژی(NAPs)اقدام ملی مقابله با بیابانزایی  های در برنامه هبین المللی( به ویژ

خنثی سازی و  15.3هدفهای توسعه پایدار به ویژه هدف  ،(2030-2018)طی سالهای کنوانسیون 

 در طی سیزدهمین نشست کنوانسیون؛ سرزمین تخریب

  مقابله با کنوانسیون ( 2030-2018) کچارچوب استراتژی مقدمه سنددرج  سازمان های جامعه مدنی در

سازمانهای  پی صدور بیانیه های قوی . این امر در(ICCD / COP (13) /L.18)بیابانزایی طی تصمیم 

 صورت گرفت.  در یگفتگو با نمایندگان دولت و کنوانسیونو ارائه این بیانیه ها در نشستهای رسمی  مدنی

اجرای  درهای جامعه مدنی مشارکت و همکاری موثر با سازمان های عضو برای ارتقاءدولت همین راستا

ویژه زنان، زمین، بن و حمایت از مشارکت بهره برداران محلی کنوانسیو 2030-2018 چارچوب استراتژیک

 تالش الزم را انجام خواهند داد؛«. خنثی سازی تخریب سرزمین»جوامع بومی، عشایر و جوانان در اجرای 

 تمام نقش 2030-2018کنوانسیون در سالهای  کتصمیم بر اینکه در هنگام اجرای چارچوب استراتژی ،

گروههای ذینفع میبایستی نیاز به اخذ سیاست های جنسیتی را مدنظر قرار داده و ساز و آفرینان و 

کارهای الزم برای اطمینان از مشارکت کامل زنان و مردان در برنامه ریزی، تصمیم سازی و اجرا در همه 

ش الزم را تالزنان، دختران و جوانان مناطق تحت تاثیر  مندسازیتوان را در نظر بگیرند و در جهت سطوح

 ؛(ICCD/COP(13)/L.18) انجام دهند

 راهنمای داوطلبانه »تحت عنوان:  فائو درج رعایت اصول مندرج در دستورالعمل داوطلبانه تهیه شده توسط

و به رسمیت  «زمامداری )حکمرانی( مسئوالنه بر زمین، شیالت و جنگل در چارچوب امنیت غذایی ملی
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، مقدمه 2030-2018موثر سند چارچوب استراتژیک کنوانسیون  این راهنما در اجرای مفادشناختن 

 ؛(ICCD / COP (13) / L.18)تصمیم 

  پیش نویس تصمیم مربوط به حمایت از سازمانهای جامعه مدنی در فرآیند کنوانسیون و بخصوص برنامه

افزایش تعداد اعضای  و(ICCD / COP (13) /L.10) ریزی برای تجدید پنل سازمانهای جامعه مدنی 

فراخوان دولت ها برای مورد مالحظه قرار دادن توصیه سازمانهای جامعه مدنی در ارتباط با حق بر  آن و

 زمین و اطمینان از مشارکت کامل بهره برداران از زمین در احیا و مدیریت پایدار سرزمین؛ 

  از هدفهای توسعه پایدار جهانی  15.3تاکید بر تلفیق هدف(SDGs)  با برنامه های اجرایی کنوانسیون در

توسط تمام دولت ها با احترام به اصول کلیدی هدفهای توسعه پایدار  تحقق خنثی سازی تخریب سرزمین

)با شعار کسی از قافله عقب نماند( و با به رسیمت شناختن سازمانهای جامعه مدنی به عنوان نقش آفرینان 

 ICCD / COP (13) /L.7 )کلیدی در اقدام های استفاده پایدار از سرزمین ) مقدمه، تصمیم 

 بر اینکه استفاده از منابع مالی خصوصی برای دستیابی به هدفهای خنثی سازی  درک درست و تاکید

در تمام سطوح میبایستی از باالترین استانداردهای احترام به حقوق اجتماعی،  (LDN) تخریب سرزمین

و حافظ منافع عشایر کوچنده؛ کشاورزها، جوامع بومی، زنان و  بودهانسانی و زیست محیطی برخوردار 

 زان بی زمین باشد؛ کشاور

   تخریب سرزمین، معقول بودن  خنثی سازیتاکید بر راهبری موثر ابتکارات مبتنی بر جوامع محلی در

قابل تعمیم و تکرار در سطوح محلی، به جای سرمایه گذاریها و ساز و کارهای  ،سرمایه گذاری متوسط

 و تخریب سرزمین.  لذا دولت ها میبایستی ساز خنثی سازی بزرگ مقیاس خصوصی و یا عمومی در

کارهای دسترسی به منابع مالی، برای جوامع محلی بخصوص زنان کشاورز، جوانان، عشایر و جوامع بومی 

ر سرزمین هستند را تضمین را که خواهان انجام فعالیت یا بسط فعالیت های مرتبط با مدیریت پایدا

  نمایند؛

 سازمانهای جامعه مدنی، زنان، جوامع بومی، عشایر، بهره برداران محلی  تاکید بر به رسمیت شناختن

تخریب سرزمین و تامین امنیت  خنثی سازی درزمین، توسط کنوانسیون در دستیابی به هدفهای 

تاکید بر ارتقاء نقش جوامع بومی، عشایر با  زمامداری مالکانه، مدیریت پایدار سرزمین و احیاء و بازسازی؛

 جوامع محلی در افزایش توان تاب آوری و سازگاری با تنش های محیطی؛ کوچنده و 

  ویدادها و نشست های جانبی توسط سازمان های جامعه مدنی، فائو، اتحادیه راثر گذاری موثر و مثبت

در شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی و... بین المللی حفاظت از طبیعت، تسهیالت محیط زیست جهانی، 

حمایت از حق دسترسی بر زمین و قلمرو توسط جوامع بومی، عشایر، زنان و جوامع محلی و مدافعه و 

ارتقاء نقش نظام های زمامداری )حکمرانی( بومی و محلی در فرآیند اجرای کنوانسیون، جلوگیری از 

 های توسعه پایدار جهانی. از هدف 15.3تخریب سرزمین و دستیابی به هدف 
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 بیشتر نشست های رسمی کنوانسیون و تصمیم ها مصوب مراجعه شود به:برای اطالع از جزئیات 

http://www2.unccd.int/convention/conference-parties-cop/unccd-cop13-ordos-china  

خانم مونیک باربو، دبیر اجرائی کنوانسیون مقابله با سیزدهمین نشست کنوانسیون، ینک سخنرانی افتتاحیه ل

 بیابانزایی

http://www2.unccd.int/news-events/unccd-es-monique-barbut-cop13-opening-speech  

 

 

 

 
 نشستهای  روزانه سازمانهای جامعه مدنی برای هماهنگی و شرکت فعال در نشست های رسمی

 

  

  

http://www2.unccd.int/convention/conference-parties-cop/unccd-cop13-ordos-china
http://www2.unccd.int/news-events/unccd-es-monique-barbut-cop13-opening-speech
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 ارائه بیانیه های متعدد سازمانهای جامعه مدنی در سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزاییبخشی از 
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 سازمانهای جامعه مدنی با موضوع سرزمین و آب هوا؛ شرکت در نشست

 

 

For more information please refer to: https://www.csopanel.com/single-

post/2017/08/26/LDN-on-the-target  

  

https://www.csopanel.com/single-post/2017/08/26/LDN-on-the-target
https://www.csopanel.com/single-post/2017/08/26/LDN-on-the-target
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 های متعدد (side events)شرکت و ارائه در  نشست های جانبی 
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 صحرای کوبوچی؛ اردوس، مغولستان داخلی –بازدید میدانی 

 

  

 پایان


