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 ی ملل متحدوانسیون مقابله با بیابانزایکندر باره 

مقابله با  به عنوان یکی از سه کنوانسیون ریو، جهت  (UNCCD)ملل متحد مقابله با بیابانزایی کنوانسیون 
. این کنوانسیون ملی، منطقه ای و بین المللی شناخته میشوددر سطوح محلی، بیابانزایی و تخریب سرزمین 

 به مرحله اجرا درآمد.  1996دسامبر  26ژوئن همان سال مصوب و از تاریخ  17در  ،ایجاد 1994در سال 
به طور خاص بر مناطق خشک، نیمه خشک و  و عضو کشوری است 197کنوانسیون در حال حاضر دارای 

 .ی که در آن اکوسیستم ها و جوامع آسیب پذیر وجود دارند، تاکید داردنیمه مرطوب به عنوان مناطق

رویکرد ز تکیه بر استفاده ابا جهت بهبود شرایط زندگی در مناطق خشک، در  اعضاء رسمی این کنوانسیون

 به صفر رساندن» هم افزایی گروههای ذینفع در ،زاییبا بیابان پایین به باال، مشارکت مردم محلی در مقابله

 وو حفظ و بازگرداندن بهره وری زمین و خاک  «(’Land Degradation Neutrality ‘LDN) تخریب سرزمین

ر حال ددبیرخانه کنوانسیون تسهیلگر اصلی همکاری بین کشورهای   د.نتاکید دارکاهش اثرات خشکسالی 

 رزمین میباشد.  توسعه و توسعه یافته، به ویژه در زمینه انتقال دانش و فن آوری مرتبط با مدیریت پایدار س

ری ابانزایی، همکا، کنوانسیون مقابله با بییبا توجه به ارتباط تنگاتنگ و پویای زمین، آب، هوا و تنوع زیست
ن تغییرات و کنوانسیو (CBD)بسیاری نزدیکی با دو کنوانسیون دیگر ملل متحد یعنی کنوانسیون تنوع زیستی 

ارچه و جامع دارد.  این سه کنوانسیون در پی آن هستند تا با هم افزایی و رویکرد یکپ (UNFCCC)آب و هوا 
تن تنوع در رفع چالش های پیش رو همچون تخریب سرزمین، تغییرات آب و هوا و در معرض تهدید قرار گرف

 ملی، منطقه ای و بین المللی انجام دهند.  ،زیستی اقداماتی را در سطوح محلی

 

مقابله با بیابانزایی متشکل از پنج منطقه آفریقا، آسیا، آمریکای التین و کارائیب، شمال مدیترانه و کنوانسیون 
اروپای مرکزی و شرقی است که هر کدام از این مناطق نقش مهمی در اجرای کنوانسیون دارند. کنفرانس 

کت نمایندگان کشورهای به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری کنوانسیون میباشد که با مشار (COPs)اعضاء 
الزم در نشست سران تصمیم گیری ها کنوانسیون هر دو سال یکبار برگزار می شود و نمایندگان کشورها عضو 

را در ارتباط با مدیریت پایدار سرزمین، به صفر رساندن تخریب سرزمین، مقابله با خشکسالی و اثرات ناشی از 
مناطق خشک و نیمه خشک و... را اتخاد می کنند. جهت اطالع آن، ارتقاء وضع زندگی جوامع محلی ساکن در 

 https://www.unccd.int/  رجوع شود به:بیشتر 

https://www.unccd.int/
https://www.unccd.int/


4 

 چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

از  ، (COP14 of the UNCCD)نشسسسسست کنفرانس اعضسسا کنوانسسسیون مقابله با بیابانزایی  چهاردهمین

شهر دهلی نو، (2019سپتامبر  13تا  2) -1398شهریور  23تا  11 تاریخ شور  در  ستان برگک شد.  هندو زار 

ادل برای هماهنگی میان گروههای ذینفع مختلف و تبرا  ارزشسسمندیفرصسست  ،همین کنفرانس اعضسساءدرچها

ر مقابله با بیابانزایی در سسسرتاسسسر دنیا و دسسستیابی به یک اجماع جهانی د مسسسائل ناشسسی ازدیدگاه در مورد 

 هم آورد.جهت تائید و تصویب کشورهای عضو کنوانسیون فرا و به صفر رساندن تخریب سرزمین، بیابانزایی

 

آسیا،  ، جلسات منطقه ای کشورهای عضو پنچ منطقه آفریقا،کنفرانس اعضاء چهاردهمینقبل از برگزاری 

و همچنین بر آگوست تا یک سپتام 31از  مدیترانه و اروپای مرکزی و شرقی آمریکای التین و کارائیب، شمال

رگزاری در شهر دهلی نو و در محل ب 2019 ی در تاریخ یک سپتامبرنشست آمادگی سازمان های جامعه مدن

 گزار شد.  کنفرانس اعضاء بر

و  (CRIC18)ن کمیته بررسی اجرای کنوانسیو نشست دهمینهججلسات  به موازت کنفرانس اعضاء،

 برگزار شد. دهلی نو ، در شهر نیز (CST14)کنوانسیون  نشست کمیته علم و فناوری چهاردهمین

سرزمین ز بحران ها و چالش های مدیریت و استفاده ا، بررسی اعضاءمحوریت برگزاری چهاردهمین کنفرانس 

شورها در سی راهکارهای عملی ک سرزمین» و همجنین برر ساندن تخریب  صفر ر سرزمین«  به  از  و احیاء 

 بود.  جهان طریق بسیج ابزارها و منابع مناسب در سرتاسر

ضاء حدود  ای هانس ژشامل نمایندگان دولت ها، نمایندگان آشرکت کننده  8000چهاردهمین کنفرانس اع

  نمایندگان بخشلی، سسسسازمان های جوامع بومی و مح مختلف ملل متحد، سسسسازمان های جامعه مدنی،

 .را  گرد هم آوردو سایر سازمانهای بین المللی رسانه ها ، تجارت، خصوصی
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 خالصه ای از مراسم افتتاحیه و اختتامیه

یون مقابله با کنوانس سخنرانی مقامات عالی کشور هندوستان و دبیر اجرائی هاین کنفرانس، بمراسم افتتاحیه 

عه مدنی اختصاص و دیگر گروههای حاضر منجمله سازمانهای جام ها دولتنمایندگان  بیابانزایی و قرائت بیانیه

 یافت.  

 

 سم افتتاحیهدر مرا از سخنرانی آقای ابراهیم تیاو، دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایینکاتی 

نده تمام گروههای ضمن خوشامدگویی به نمای، اویت میابراه ی، آقاکنونسیون مقابله با بیابانزایی ییاجرا ریدب

فق تمام گروهها، مصوبات مورد توا اتخاذ موفقیت این کنفرانس درامید است با حاضر در کنفرانس اشاره کردند: 

 یایبالشکسالی، پیشگیری و مقابله با اثرات خرفع موانع در دستیابی به توسعه پایدار،  برایبزرگی  های گام

   ست یابیم.د احیاء سرزمین درایجاد فرصت های شغلی و نوآوری ها  و ییآب و هوا راتییتغ ژهی، به ویعیطب

 مانند یعلم یگزارش هانتایج از  یبه برخ یو

درباره  یجهان یابیارز»در مورد   IPBESگزارش

  IPCC،«یستمیو خدمات اکوس یستیتنوع ز

آب و  راتییدر مورد تغ الدول نیب ئتیه)گزارش 

مین در سطح جهانی و انداز جهانی سرز(، چشم هوا

پیشنهاد علم »: ندکرد دیاشاره و تأک منطقه ای

را داده است،  انجام شود دیبا اینکه چه کارهایی

بنابراین، این ما هستیم که باید این علم و دانش را  طبق اولویت هایمان به سیاست های مناسب برای اجرا 

 «.تبدیل کنیم

تاکید کردند:  برای شرکت کنندگان فراهم کرده، چهاردهمین کنفرانس اعضاء یی کهبه فرصتها نیهمچن یو

ای که به نفع تمام مردم روی  هاز این فرصت ها باید برای دستیابی به راه حل های کارآمد و مقرون به صرف

بردن از بین به صفر رساندن تخریب سرزمین،  تنوع زیستی گیاهی و جانوری، زمین، آب و هوا، زیست بوم ها،

 استفاده کرد.    باشد، نابرابری ها و تغییر و تحول مثبت

 کامل سخنرانی افتتاحیه دبیر اجرایی کنوانسیون به لینک زیر مراجعه شود: اطالع از متنبرای 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-09/020919%20COP%2014%20Opening%20Speech_website.pdf  

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2019-09/020919%20COP%2014%20Opening%20Speech_website.pdf
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و بخش )دولت ها، سازمانهای بین المللی، جامعه مدنی  یگر گروههادر این مراسم نمایندگان د

 به موارد زیر تاکید کردند: خصوصی( 

 رایب نیزمسر بیتخر یروند فعل یمنف راتیو تأث هادیکاهش و متوقف کردن تهد یبرا همسویی جادیا 

 زیست بوم ها؛و  ها انسان

 یبرا داریتوسعه پا ی جدید در دستیابی بهها یفن آورشیوه ها و  افتنیمشترک در  یالملل نیتعهد ب 

 ؛شده بیتخر احیاء مناطق و زمین های

  عملی کردن هدفهای داوطلبانه کشورها در به صفر رساندن تخریب سرزمین(Land Degradation 

Neutrality ‘LDN’)  ،؛چند جانبههای بودجه و همکاری تامین از طریق پروژه های مناسب 

 ای هشبکه  تیو ضرورت تقو نیزما ب مرتبطدر حل مسائل  عاملی مهمزنان به عنوان  یتوانمندساز

 ی و سیع تر؛عموم یآگاهمرتبط با کنوانسیون در دستیابی به 

   

 

 برگزاری چهاردهمین کنفرانس برای  در طول یخشکسال یمشترک برا یشاخص یبر رو اتفاق نظر

 ابانزایی؛کنوانسیون مقابله با بی 2030تا 2018 کیاستراتژ برنامه مرتبط با یدستاوردهاحمایت از 

 ؛فقر کاهش و ی، رشد اقتصاد ییآب و هوا راتییتغدر برابر اثرات  تاب آوری ارتقاءبرای  تیحما 

  ،ی؛ستیآب و هوا و بحران تنوع ز رییتغایجاد ارتباط قوی بین تخریب مداوم سرزمین 

 آب و هوا رییدر مورد تغ سیتوافق نامه پار منجمله هدفهای توسعه پایدار جهانیبه  یابیدست تالش در 

 یستی؛تنوع ز گانه آیچی کنوانسیون 20 و اهداف

  ی؛و روش شناخت یمفهوماز نظر « به صفر رساندن تخریب سرزمین»نیاز برای تصحیح هدف 

  سازمان  تیبه پنج اولو نمایندگان دولت هاتوجه

یهای ریگ میتصم ندیدر فرا یجامعه مدن یها

کنوانسیون منجمله نوآوری های جامعه محلی، امنیت 

زمین، دسترسی به منابع مالی، ایجاد تصدی گری 

پایداری برابری بیشتر، به ویژه برای زنان و مشارکت 

سازمانهای جامعه مدنی در فرآیندهای تصمیم گیری 

 کنوانسیون.

 کنوانسیون در سالهای  کیچارچوب استراتژ یاز اجرا نانیاطم بیشنر و حصول تیظرف جادیا یتالش برا

 ؛ 2030تا  2018

 و احیاء سرزمین؛ کارآمدو مؤثر  یبرنامه ها یزنان در طراح ژهیو به و یاز مشارکت جوامع محل تیحما 
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 طوح؛تمام سکشورها در  نیب یو همکار یمل یسازگار یبرنامه ها تیو اهم ونیکنوانس یعمل یاجرا 

مقابله » تصمیم و مصوبه در 30نتیجه برگزاری چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مصوب کردن بیش از 

ن، تصدی گری با بیابانزایی، جلوگیری از تخریب سرزمین، مقابله با خشکسالی، به صفر رساندن تخریب سرزمی

دفهای توسعه ا بیابانزایی با هزمین، جنسیت، مهاجرت، جوانان، چگونگی تطبیق هدفهای کنوانسیون مقابله ب

نسیون کنوانسیون به عنوان اساس برنامه عمل کنوا و چارچوب جدید استراتژی 15.3پایدار بخصوص هدف 

 و... بود.« 2030تا  2018در سالهای 

در طی چهاردهمین کنفرانس اعضاء، نمایندگان گروههای مختلف شرکت کننده در بیش از یازده نشست 

ی شرکت جانبو نشست  دادیرو 126و  شگاهینما 44،  نفعانیجلسه ذ 170 ته، حدودکمی 30سطح عالی، 

منجمله سازمانهای جامعه  اختتامیه چهاردهمین کنفرانس اعضاء، نمایندگان دولت ها و دیگر گروهها در. کردند

https://www.unccd.int/news- «بیانیه دهلی»با صدور و مصوب کردن بیانیه های پایانی و  مدنی

opportunities-unlocking-and-land-investing-declaration-delhi-events/new 

 :ها، منجمله خود را در طیف وسیعی از موضوع تعهد

 ؛همکاری و هماهنگی بین المللی برای اجرای موثرتر کنوانسیون در تمام سطوح 

 ؛بازسازی و احیاء سرزمین و زیست بوم ها 

 ؛رات اقلیمیتشویق به اقدام های پیشگیرانه و برنامه های پیش آگاهی برای مقابله با خشکسالی و تغیی 

 ؛در جوامع روستایی و شهری های پاک انتقال و افزایش دسترسی به انرژی 

  ؛به صفر رساندن تخریب سرزمین برایسرمایه گذاری و پشتیبانی فنی 

  ایجاد مشاغل سبز و زنجیره های ارزش پایدار برای محصوالت مبتنی بر زمین و خاک؛  

 ؛در چارچوب توافق پاریس اقدام های مناسب برای مقابله با تغییرات آب و هوا 

 یاهی و جانوری؛گ حفاظت از تنوع زیستی 

 مقابله با بیابانزایی، تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی(؛ هم افزایی سه کنوانسیون ریو( 

 ؛به کارگیری رویکردهای یکپارچه در احیاء سرزمین 

 در احیاء و بازسازی زیست بوم ها؛ جوامع محلی تلفیق دانش مدرن و دانش سنتی 

 صفر  عی، اقتصادی، نهادی و محیط زیستی در بهبا رعایت استانداردهای اجتما مشارکت بخش خصوصی

 رساندن تخریب سرزمین؛

  برنامه پیشگام صلح جنگل؛اجرای 

  ای تخریب همیلیون هکتار از زمین  26به ویژه احیاء و بازسازی بازسازی زیست بوم های تخریب شده و

 ؛شده در کشور هند

 . یادآور شدند و در دستیابی به موارد مذکور متعهد شدند 

https://www.unccd.int/news-events/new-delhi-declaration-investing-land-and-unlocking-opportunities
https://www.unccd.int/news-events/new-delhi-declaration-investing-land-and-unlocking-opportunities
https://www.unccd.int/news-events/new-delhi-declaration-investing-land-and-unlocking-opportunities
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مراتع و آبخیزداری  ،نماینده از سازمان جنگل ها 3از کشور ایران در چهاردهمین کنفرانس مقابله با بیابانزایی، 

ان مردم به عنوان سازم "CENESTA" از موسسه توسعه پایدار و محیط زیست )ناهید نقی زاده( و یک نماینده

 یافتند.  حضور ، نهاد عضو این کنوانسیون

 
کنوانسیون  ، بخصوص دولت هند، دبیرخانهاز تمام برگزار کنندگان و حامیان این کنفرانسبا سپاس فراوان 

ر نمایندگان مقابله با بیابانزایی، اعضاء پنل سازمانهای جامعه مدنی که این فرصت ارزشمند را برای حضو

فراهم نزایی بیابا اکنوانسیون مقابله ب ه مدنی و مردم نهاد در چهاردهمین کنفرانس اعضاءسازمانهای جامع

 .  کردند

 رجوع شود به: از جهت اطالعات بیشتر 

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/cop14-2-13-september-new-
delhi-india 

 

 

https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/cop14-2-13-september-new-delhi-india
https://www.unccd.int/conventionconference-parties-cop/cop14-2-13-september-new-delhi-india
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  چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و سازمانهای جامعه مدنی

، 2019عنی سال ، یعنی پس از مصوب شدن ایجاد کنوانسیون مقابله با بیابانزایی تا به امسال ی1997 از سال 

دیترانه و م آسسسیا، آمریکای التین و کارائیب، شسسمالآفریقا، پنج منطقه سسسازمان جامعه مدنی از  600 حدود

ت یکی از سیاس برهمین اساس،. درآمده اندکنوانسیون مقابله با بیابانزایی  یتعضوبه اروپای مرکزی و شرقی 

سیون مقابله با بیابانزاییهای  ضو در  کنوان سازمان های جامعه مدنی ع وند برگزاری ردخیل کردن نمایندگان 

سیون مقابله با بیابانزایی تعدا سال یکبار کنوان شد.  بنابراین هر دو  ضاء می با سازمانهای دی اکنفرانس اع ز 

و ناطق خشسسک جامعه مدنی فعال در عرصسسه مقابله با بیابانزایی و بازتوانمندسسسازی جوامع بومی و محلی در م

 نیمه خشک را برای شرکت در کنفرانس اعضاء دعوت و حمایت می کند.   

حمایت کنوانسیون مقابله با با  از سرتاسر دنیا جامعه مدنیعضو سازمانهای منتخب نمایندگان امسال نیز 

بیابانزایی در جهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون شرکت کردند.  این نمایندگان با برگزاری جلسات برنامه 

تی و در کنار کارشناسان و عالقمندان محیط زیس ،1پنل سازمانهای جامعه مدنیتسهیلگری با ریزی شده و 

در برگزاری  رد، زنان و جوانان نقش پررنگ و برجسته ایکشاورزان خُ فعاالن اجتماعی، جوامع بومی،

 چهاردهمین کنفرانس اعضاء داشتند. 

فرانس انجام در قبل و در حین برگزاری کن یو ارزشمند توجهتالش قابل اعضاء پنل سازمانهای جامعه مدنی، 

شرکت کننده به بهترین نحو بتوانند در سازمانهای جامعه مدنی  سا دادند تا نمایندگان  ست تمام جل ش ت و ن

ن بیانیه های کنوانسسسیون مشسسارکت فعال داشسسته باشسسند.  این تالشسسها شسسامل برنامه ریزی برای تهیه و تدوی

ث سسسازمانهای جامعه مدنی در نشسسسسست های مختلف، اظهار نظر این سسسازمان ها در موضسسوع های مورد بح

جرت و غبار، تخریب سرزمین، مها کنوانسیون همچون خشکسالی، تصدی گری زمین، طوفان های شن و گرد

بوط به این و اثرگذاری در تصمیم های مر.. زمین، پررنگ کردن نقش زنان در احیاء سرزمین و. گری تصدی و

و  یکی از مهمترین تالش های نمایندگان منتخب سسسسازمانهای جامعه مدنی تسسسسهیلگری بود. موضسسسوع ها 

با  (Open Dialogue Session 1 & 2) تعاملی نشسسسسسسست رسسسسمی جهت گفتگوی باز وبرگزاری دو 

 ون بود. یکنوانسنمایندگان نمایندگان دولت ها و سازمانهای بین المللی و 

 

                                                           
منطقه آفریقا، آسیا، آمریکای التین و کارائیب، شمال مدیترانه  5نمایندگان منتخب سازمانهای عضو از  )CSO Panel(پنل سازمانهای جامعه مدنی  1

 و اروپای مرکزی و شرقی، می باشند.
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در برنامه ها و تصمیم های مدنظر  خودن نقش نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی تالش کردند تا با پررنگ کرد

ه عنوان یکی از گروههای نقش آفرین در اجرای کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در سطوح کنوانسیون بتوانند ب

، هدف گذاری ملی برای به ر چارچوب برنامه اقدام ملی مقابله با بیابانزاییمنجمله دمحلی، ملی و بین المللی 

برنامه ملی خشکسالی تصدی گری زمین، نقش زنان در مقابله با بیابانزایی، صفر رساندن تخریب سرزمین، 

   باشند.موثر  2030تا  2018طی سالهای  کنوانسیون در کبرنامه استراتژیو  دولت ها

و عضو هیئت مدیره  از کشور ایران خانم ناهید نقی زاده، به نمایندگی از موسسه توسعه پایدار و محیط زیست

در برای شرکت در این کنفرانس دعوت و  net.org-http://www.dry/ شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی؛ 

شرکت کردند.   موارد زیر  کنوانسیون مقابله با بیابانزایی رویدادها و نشست های چهاردهمین کنفرانس اعضاء

زیست در طول برگزاری این کنفرانس در که نماینده موسسه توسعه پایدار و محیط  است اهم فعالیت هایی

 آنها شرکت و نقش فعالی داشته است: 

 نشست آمادگی سازمانهای جامعه مدنی چهاردهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی؛ 

 جلسات روزانه سازمانهای جامعه مدنی چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی؛ 

 نشست های موضوعی خشکسالی، گرد و غبار و طوفان  رسمی کنوانسیون همچونلسات و نشست های ج

، جوانان و سازمانهای مردم نهاد در مقابله با بیابانزایی های شن، مهاجرت، تصدی گری زمین، نقش زنان

 و کمیته بررسی پیشرفت کشورها در اجرای کنوانسیون و...؛

 بیانیه های مشترک سازمانهای مردم نهاد برای قرائت  تهیه و تدوینگروههای کاری مرتبط با  همکاری با

در جلسات موضوعی و رسمی چهاردهمین کنفرانس اعضاء همچون بیانیه افتتاحیه؛ اختتامیه؛ تصدی گری 

، مقابله با 2030هدفهای استراتژیک کنوانسیون تا سال مهاجرت، زمین، نقش زنان در مقابله با بیابانزایی، 

 غبار و...(  طوفان های شن و گرد و

  ارائه جمعی منطقه آسیا در اولین  تهیهمسئول هماهنگی سازمانهای جامعه مدنی کشورهای آسیایی، برای

 سازمانهای جامعه مدنی با دولت ها و کنوانسیون در موضوع تصدی گری زمین؛ آزادگفتگوی 

  با دولت ها و کنوانسیون جهت ارائه دیدگاه جمعی  و رسمی آزادنماینده منطقه آسیا در اولین گفتگوی

 ؛عه مدنی کشورهای مختلف آسیایی با موضوع تصدی گری زمینسازمانهای جام

  با دولت  و رسمی آزادهمکاری در تهیه ارائه جمعی سازمانهای جامعه مدنی منطقه آسیا در دومین گفتگو

 ها و کنوانسیون تحت موضوع همکاری های بین نسلی و نقش جوانان در احیاء سرزمین؛ 

 متعدد در طول برگزاری کنفرانس در موضوع های مختلف و کارگاههای در نشست های جانبی حضور 

، سازمان خواربار و کشاورزی (IUCN) منجمله نشست های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت

 ؛، شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی، تسهیالت محیط زیست جهانی و...جهانی

  چهاردهمین کنفرانس اعضاء تحت عنوان: جنبش چهانی برای احیاء  3شرکت در میزگرد شماره

 اکوسیستم ها؛

http://www.dry-net.org/
http://www.dry-net.org/
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  مشارکت و ارائه های متعدد در تعدادی از نشست های جانبی کنوانسیون بخصوص در نشست های جانبی

، شبکه جهانی مقابله با (FAO)و سازمان خواربار و کشاورزی  (IUCN)المللی حفظ طبیعت  اتحادیه بین

 و...؛ بیابانزایی 

 .و شرکت در مراسم اختتامیه سیزدهمین نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی 
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 کنفرانس اعضاء شرکت در نشست آمادگی سازمانهای جامعه مدنی چهاردهمین 

قبل  این فرصت را داشتند که ،سازمانهای جامعه مدنی شرکت کننده در چهاردهمین کنفرانس اعضاءنمایندگان 

  شرکت کنند. یک جلسه مقدماتی برای آمادگی و کار جمعی بیشتر در  ،کنوانسیون یجلسات رسمبرگزاری از 

و ار جمعی ک برایسهههازماندهی و هماهنهی های  زا را نمایندگان سهههازمانهای جامعه مدنی  این جلسههههدر 

 در چهاردهمین نشست را انجاا دادند. شتریارکت هر چه بمش

بر نقش مهم  تاکیدسههرنرانان افتتاهیه این جلسههه که مقاماتی از کشههور هند و دبیر اجرایی کنوانسههیون بودند با 

س یو تحقق اجرا زمین داریپا تیریدر مد یجامعه مدن یسازمانها سطح محل ونیکنوان سازمانها و مل یدر  ی، این 

 و اقداا های محلی در اهیاء سرزمین ورا ساز و کاری موفق و مطمئن برای رساندن صدای جوامع بومی و محلی 

 کردند.   بیان منابع طبیعیمدیریت پایدار 

اعضهههاء پنل سهههازمانهای جامعه مدنی  با معرفی تاریراه کوتاهی از سهههانتار کنوانسهههیون مقابله با بیابانزایی، به 

نشست های موضوعی نمایندگان جامعه مدنی در مورد تهیه و صدور بیانیه برای و همکاری ونهی سازماندهی چه

ست  ش ستراتژی  زا برای برگزاری دو ن سازمانها و ا سط این  شده تو سیون با تکیه بر پنج اولویت تعریف  کنوان

 پردانتند.   با نمایندگان دولت ها و کنوانسیون  آزادرسمیِ گفتهوی 

کارگروه موضهوعی، بر آن شهدند تا بیانیه ها و  13نمایندگان سهازمانهای جامعه مدنی شهرکت کننده، با تشهکیل 

، در نشست های رسمی کنوانسیون قرائت کنند.  اهم طریق کار جمعی در این کارگروهها نکته نظرات نود را از

 این کارگروهها به شرح زیر بود:

 اهیه سازمانهای جامعه مدنی؛کارگروه تهیه و تدوین بیانیه افتت -1

 ؛(CRIC18)ن کمیته بررسی اجرای کنوانسیونشست  کمیته بررسی اجرایکارگروه  -2

 ؛(CST14)کارگروه چهاردهمین نشست کمیته علم و فناوری کنوانسیون  -3

 با دولت ها و کنوانسیون با موضوع تصدی گری زمین؛ آزادکارگروه اولین نشست گفتهوی  -4

با دولت ها و کنوانسیون تحت موضوع همکاری های بین نسلی  آزادکارگروه دومین نشست گفتهوی  -5

 و نقش جوانان در اهیاء سرزمین؛

 کارگروه تهیه و تدوین بیانیه برای نشست وزراء؛ -6

نقش زنان در مقابله با بیابانزایی،  نشههکسههالی؛ مهاجرت؛ هماون موضههوعی های کارگروه نشههسههت -7

 ؛، مقابله با طوفان های شن و گرد و غبار2030کنوانسیون تا سال  هدفهای استراتژیک

  با موضوع آب و هوا و انرژی های تجدیدپذیر؛ -1کارگروه میز گرد شماره  -8

 موفقیت یا عدا موفقیت با یکدیهر؛ -با موضوع جوامع روستایی و شهری -2کارگروه میز گرد شماره  -9

 ترمیم و بازسازی زیست بوا ها؛ جنبش جهانی برای -3کارگروه میز گرد شماره  -10

 رویکرد مبتنی بر ارزش ها در تصدی گری زمین؛ -1شماره  تعاملیکارگروه گفتهوی  -11
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 سالم؛ مرداسالم،  نیسرزم -2شماره  تعاملی یگفتهوکار گروه  -12

 برای مشاغل مبتنی بر زمین و ناک؛  ارزش یها رهیزنج تیتقو -3شماره تعاملی یگفتهوکار گروه  -13

دیدگاهها و نظرات روزانه سازمانهای در مورد (Eco Newsletter) نبرنامه روزانه اکو تهیه و تدوین  -14

 .جامعه مدنی

 

 نشست آمادگی سازمانهای جامعه مدنی
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 چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزاییدر از رویدادهای متعدد  یتصاویر

 

 جامعه مدنی چهاردهمین کنفرانس اعضاءجلسات روزانه سازمانهای 
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  تصدی گری زمیندر باره  نبا دولت ها و کنوانسیو  (Open Dialogue Session 1)داولین گفتگوی آزا
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موضوع  بابا دولت ها و کنوانسیون  (Open Dialogue Session 2)آزاد  یدومین گفتگو

  همکاری های بین نسلی و نقش جوانان در احیاء سرزمین
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نشست های جانبی کنوانسیون بخصوص در نشست های جانبی اتحادیه  در حضور و ارائه

 و...؛ (FAO)و سازمان خواربار و کشاورزی  (IUCN)بین المللی حفظ طبیعت 
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http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/news/detail/en/c/1234516/  

 

 
 

  

http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/news/detail/en/c/1234516/
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 (Drynet)نشست های جانبی شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی 
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  نشست وزراء کنوانسیون 

  

 چهاردهمین کنفرانس اعضاء تحت عنوان: جنبش چهانی برای احیاء اکوسیستم ها 3میزگرد شماره 

 

 جوانان در چهاردهمین کنفرانس اعضاء 
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 فعالیت های قبل از شرکت در چهاردهمین کنفرانس اعضاء مقابله با بیابانزایی

 (CRIC17)کنوانسیون  اجرای هفدهمین نشست کمیته بررسی

سیون انجام می  سط دبیرخانه کنوان سال یکبار تو ضاء که هر دو  سمی کنفرانس اع ست های ر ش صله ن در فا

بررسی اجرای کنوانسیون مقابله با بیابانزایی، جلسات ساالنه خود را با شرکت نمایندگان دولت  کمیتهگیرد، 

های عضسسو و سسسازمانهای جامعه مدنی عضسسو جهت بررسسسی پیشسسرفت دولت ها در امر مقابله با بیابانزایی، 

از نمایندگان نفر  200خشکسالی و  احیاء سرزمین برگزار می کند.  هفدهمین نشست این کمیته با حضور 

سازمانهای مردم نهاد عضو و بخش خصوصی، در دی ماه  ، در شهر جورج تاون، کشور 1397عضو دولت ها، 

 روز برگزار شد.  4گیانا در طی 

در قبل از برگزاری هفدهمین نشست، کارگاههایی با موضوع خشکسالی، به صفر رساندن تخریب سرزمین، 

ن در مقابله با بیابانزایی برگزار شسسد.   شسسرکت کنندگان هفدهمین طوفان های شسسن و گرد و غبار و نقش زنا

به صورت فعاالنه در کارگاههای مذکور، نشست های رسمی کمیته بررسی اجرای کنوانسیون و سه  نشست

 گفتگوی تعاملی میان سازمانهای مختلف شرکت کردند. 

 

 تعاملی برگزار شده به شرح زیر بود: گفتگویعنوان سه 

شرایط زندگی در مناطق تحت تاثیر برنامه   سیون مقابله با بیابانزایی در مورد زنان در جهت ارتقاء  عمل کنوان

 خشکسالی و تخریب سرزمین؛

 تعیین فرصت ها و منابع مالی ممکن در مقابله با بیابانزایی و به صفر رساندن تخریب سرزمین؛ 

 دن تخریب سرزمین و اجرای این هدف ها؛بررسی پیشرفت کشورها در تعیین هدف های ملی به صفر رسان

شتند، نماینده  شرکت فعال دا شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی )درای نت( در این نشست  شش نفر از اعضاء 

موسسسسسسه توسسسعه پایدار، ناهید نقی زاده نیز به عنوان یکی از اعضسساء هیئت مدیره شسسبکه جهانی مقابله با 

 ند.  بیابانزایی در این نشست شرکت کرد

شرکت کننده در  سازمانهای مردم نهاد  سیون،  سازمانهای مردم نهاد کنوان ست که به همت پنل  قابل ذکر ا

 Land)صفر رساندن تخریب سرزمین کنوانسیون نقش پررنگی در پیش نویس تصمیم های مرتبط با به 
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Degradation Neutriality ‘LDN’) ؛ تصدددی زمین(Land Tenure) نقش زنان ،(Gender) و ،

شکسالی  شتند.   (Drought)خ شد، یکی از مهم ترین هدف های برگزاری این دا همانطور که ذکر 

شورها در امر مقابله با بیابانزایی شرفت ک سی پی ست برر ش صوبه  ن و در نتیجه آن تهیه پیش نویس م

شد.  لذا  شود؛ می با سال یکبار برگزار می  ضاء که هر دو  سیون برای تائید در کنفرانس اع های جدید کنوان

ست های  ش شرکت فعال در ن سیون و  سمی کنوان سناد ر شرکت کننده با مرور ا ضو  سازمانهای مردم نهاد ع

 حاصل کنند که: رسمی هفدهمین کمیته، قصد داشتند اطمینان

ده بخصوص توصیه ها و پیشنهادهای آنان از طریق صدور بیانیه های موضوعی، در مورد تصمیم های اتخاد ش

ب سسسرزمین، در تصسسمیم سسسازی، اجرا پایش و ارزیابی طرح های مقابله با بیابانزایی و به صسسفر رسسساندن تخری

وانسیون لمللی در پیش نویس تصمیم های کنخشکسالی و... در تمام سطوح محلی، ملی و منطقه ای و بین ا

 منعکس میشود؛

شاورزان خرد؛  ستائیان، زنان و جوانان؛ ک شایر کوچنده و رو اهیگیران، منقش جوامع بومی و محلی منجمله ع

سازی و اجرای برنامه های اقدام ملی مقابله  صمیم  سازمانهای مردم نهاد در ت شینان و  ا بیابانزایی و بجنگل ن

سرزمیهدف گذاری  ستفاده پایدار از  صدیگری زمین وا سرزمین، ت ساندن تخریب  صفر ر ن در ملی برای به 

ضاء در نظر  ست کنفرانس اع ش شدن آنها در چهاردهمین ن صوب  سیون و م صمیم های کنوان پیش نویس ت

 گرفته می شود.

سازمانهای مردم نهاد اولویت های خود را تحت پنج عنوان تدوین و د ضاء  شست اع شست ر تمامدر این ن ی ن

سیون از طریق ارائه های کشوری مختلف و گفتگوهای تعاملی با نماینده  های هفدهمین کمیته بررسی کنوان

ردند.  پنج کدولت ها، برای مدنظر قرار دادن این اولویت ها در پیش نویس مصوبات کنوانسیون نقش آفرینی 

 ست:اولویت سازمانهای مردم نهاد عضو کنوانسیون به قرار زیر ا

 نوآوری ها و اقدام های جوامع بومی ومحلی در به صسسسفر رسسسساندن تخریب  به رسسسسمیت شسسسناختن

 سرزمین؛

  سند صدی گری زمین و اجرای  صدی »امنیت در ت سئوالنه در ت رهنمودهای داوطلبانه حکمرانی م

  «1گری امور زمین، صیدگاه ها و جنگل ها در چارچوب امنیت غذایی ملی

 به صسسفر در ژهی، به وونیکنوانسسس یریگ میتصسسم یندهایدر فرا ه مدنیسسسازمانهای جامع شسسارکتم 

 ی؛خشکسال یمل یو برنامه ها رساندن تخریب سرزمین

 در به صفر رساندن تخریب سرزمین؛ یبه بودجه کافجامعه مدنی  یسازمانها یدسترس افزایش  

  ستیابی به پو سی در د سا س یبرابر ژهی، به وشتریب یو برابر یداریاتغییر و تحول ا در احیاء  یتیجن

 .سرزمین و مقابله با بیابانزایی

                                                           
1 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National 

Food Security 
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 ملی اتحادیه عشایر کوچرو ایران همایشاولین 

شورای معیشت پایدار عشایر کوچنده ایل »اولین همایش بزرگ ایل بختیاری و عشایر کوچنده ایران به همت 

ستقل ایران»و « بختیاری شایر کوچنده ایالت وطوایف م سعه »، (UNINOMAD)« اتحادیه ع سه تو س مو

اسسسفند ماه  2 و با حمایت و پشسستیبانی مسسسئوالن و مقامات محلی و ملی در تاریخ« پایدار و محیط زیسسست

 با میزبانی شهرستان اللی برگزار شد.   1397

 

سون و  500در این همایش حدود  شاه شقایی و  نفر از بزرگان و معتمدان ایل بختیاری، نمایندگانی از ایل ق

شالقی  ستانهای مختلف قلمرو ییالقی و ق شهر سالمی از  شورای ا شیوخ و طوایف عرب، نمایندگان مجلس 

ستانی )فرمانداران، مدیران عشایر ایل بختیار ی و نماینده فراکسیون عشایر مجلس، مسئولین شهرستانی و ا

 کل و...( و دانشگاهیان شرکت داشتند.  

این همایش با هدف اعالم انسسسسجام و وحدت بین عشسسسایر کوچنده ایران و آمادگی برای تعامل و همگردانی 

ساندن بیان چ سئولین دولتی و مردمی و ر شارکتی  با م شایر به گوش م شنهادی ع الش ها و راهکارهای پی

مسسسئولین و اعالم آمادگی برای رفع این چالش ها برگزار شسسد.  در این همایش نمایندگان عشسسایر کوچنده 

فرهنگی، محیط زیسسستی،  -بختیاری، قشسسقایی و شسساهسسسون و طوایف عرب با اشسساره به ارزش های اجتماعی

اط گسست ناپذیر آنان با زمین، طبیعت، آب و خاک و تنوع زیستی اقتصادی و حفاظتی عشایر کوچنده و ارتب

گیاهی و جانوری به بیان نقش عشسسایر در تولید؛ حفظ طبیعت و مرزهای سسسرزمین ایران و چالش های پیش 

روی این جامعه در زمینه های مختلف پرداختند. در بخشسسی از این همایش، نماینده عشسسایر ایل قشسسقایی با 

که در حکومت جمهوری اسسسالمی ایران،  «واگذاری و احیاء اراضسسی»امه اجرایی الیحه قانونی آیین ن اشسساره به

ه، از تمام و حریم مربوط به آنها را مطلقاً ممنوع اعالم کردایلراه های عشسسسایر کوچنده   صسسسراحتا واگذاری

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2019/02/21/first-national-forum-of-the-union-of-indigenous-nomadic-tribes-of-iran/
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ن برای اجرای گروههای دست اندرکار حاضر در همایش، تقاضای همیاری و همکاری مجددانه دست اندرکارا

 .مناسب و صحیح این الیحه در قلمرو عشایر را خواستار شدند

 

نمایندگان مجلس حاضسسسر در همایش )آقایان دکتر: قوامی، کاظمی، یوسسسسفی و ظاهری( و دانشسسسگاهیان و 

مسسسئوالن و مقامات محلی و اسسستانی نیز با تاکید بر ارزش اقتصسسادی و امنیتی و محیط زیسسستی و فرهنگی 

 1.5ر این همایش اعالم کردند که تاریخ عشسسسایر برابر اسسسست با تاریخ ایران، و با توجه به جمعیت عشسسسایر، د

مواد پروتئینی، با دارا بودن  %25درصسسدی عشسسایر کوچنده از کل جمعیت کشسسور و نقش موثر آنان در تامین 

شکالت جوامع صنایع دستی کشور، رسیدگی به م %40دام سبک کشور و تولید  %28یک سوم دام کشور و 

عشایر کوچنده و اقدام در راستای رفع این مشکالت را از اولویت های مهم کشوری بخصوص در برنامه ششم 

 اجتماعی کشور بیان کردند.   –توسعه اقتصادی 

 

سیار  سیون را ظرفیت ب سالمی، این فراک شورای ا شایر مجلس  سیون ع ضو فراک آقای دکتر قوامی نماینده و ع

ستای حفاظت از منابع طبیعی وضعیت رفاهی و  سبی برای پیگیری مطالبات به حق عشایر کوچنده در را منا

 م کردند.  بهداشتی و اقتصادی و به عبارتی دستیابی به توسعه پایدار در جوامع عشایری اعال

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2019/02/21/first-national-forum-of-the-union-of-

indigenous-nomadic-tribes-of-iran/ 

 

https://www.iccaconsortium.org/index.php/2019/02/21/first-national-forum-of-the-union-of-indigenous-nomadic-tribes-of-iran/
https://www.iccaconsortium.org/index.php/2019/02/21/first-national-forum-of-the-union-of-indigenous-nomadic-tribes-of-iran/
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 )سماس( سیل شناسیهمکاری در تشکیل ستاد مردمی آسیب 

سامانه  ، با1398 فروردین اولهفته  شیورود  شدی و  جنوب در متراکم بار شاهد باران های  و غرب ایران، 

سفانه  ستانهای کشور بودیم.  متا سیل در تعدادی از ا سا و به دنبال آن وقوع  سیل باعث جان باختن، سیل آ

مجروح شسسدن و بی خانمان شسسدن تعدادی از هموطنان در مناطق سسسیل خیر، تلفات دامی، فرسسسایش خاک، 

تخریب زیرسسساخت های مختلف در شسسهرها و روسسستاها و تخریب زمین های کشسساورزی، تخریب بیشسستر 

ست محیطی ب صادی، اجتماعی و زی شد که زیانهای اقت ستم های طبیعی و...  سی سیل اکو سیاری در مناطق 

سبب، مردم ایران در کنار تمام نهادهای دولتی، فرادولتی و مردمی در امر یاری  شت.  به این  زده برجای گذا

سطوح مختلف انجام دادند.  در کنار تمام این  سیاری در  سیل زده ها اقدام های ب ساندن و کم کردن آالم  ر

ز مشکالت مناطق سیل زده، تعدادی از متخصصین حمایت ها و کمک های محلی و ملی برای حل بخشی ا

عرصه محیط زیست و منابع طبیعی، نمایندگانی از شبکه سازمانهای مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی 

شناسی دالیل بروز  صمیم به آسیب  شگاهیان عالقمند به صورت داوطلبانه ت سان و دان ستان تهران؛ کارشنا ا

شگیری  سیالب ها و نحوه پی شکیل این  صت و.. گرفتند و اقدام به ت سیل به فر از تکرار آنها و تبدیل تهدید 

 ، با هدف پرداختن به موارد  زیر گرفتند: «ستاد مردمی آسیب شناسی سیل )سماس(»

 بررسی و ارزیابی مشارکتی آسیب پذیری در مقابل سیل؛ درک عوامل ریشه ای سیل های اخیر؛ 

 طق تحت تاثیر؛کاهش و جلوگیری ازخطرات سیل در منا 

  توصیه ها و پیشنهادهای ستاد مردمی آسیب شناسی سیل به سیاست گذاران و تصمیم  گیران برای

 اقتصادی و زیست محیطی سیل در مناطق آسیب دیده و تحت تاثیر؛ -کاهش اثرات اجتماعی

  اقلیمی ارتقاء و درک سسسیسسستم ها و نظام های پیش آگاهی جوامع محلی در مقابله با اثرات تغییرات

 همچون سیل؛

  سانه ای )فیلم؛ گزارش، کلیپ، بوکلت، خبرنامه( در مورد تاثیر ارتقاء آگاهی عمومی و تولیدات چند ر

اقتصادی و زیست محیطی )مثال  -طرح های توسعه ای لجام گسیخته و بدون ارزیابی های اجتماعی

دایی و اثرات مخرب آنها ساخت سدهای بزرگ و ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها، جنگل ز

بر اکوسیستم ها و تخریب تنوع زیستی گیاهی و جانوری( و استفاده از دانش بومی و سنتی و تلفیق 

 ؛آن با دانش مدرن در رفع چالش های موجود

 سانی سانه ای در مورد پیامدهای اجتماعی  اطالع ر سکان  –چند ر سیل و ا صادی و اکولوژیکی  اقت

 ثیر سیل؛مجدد جوامع محلی تحت تا

 مشارکت نماینده سازمانهای مردم نهاد در گروه کاری ویژه برای تهیه گزارش ملی سیل؛ 

  ارتقاء و افزایش آگاهی عمومی از طریق برگزاری پنل های گفتگو، نشست و کارگاه و جلسات مرتبط

 با موضوع.

مایندگان شسسبکه الزم به ذکر هسسست که اعضسساء سسستاد مردمی بررسسسی آسسسیب پذیری سسسیل، که ترکیبی از ن

سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی، و دیگر حامیان همچون کارشناسان آزاد و دانشگاهیان 

ستانی و ملی ایفای  سطوح مختلف محلی و ا ستمر در محورهای مذکور فعال و در  صورت م شند، به  می با

پایداری —سسسیل، مردم و طبیعت»وان نقش می کنند. به عنوان مثال برگزاری کارگاه و پنل گفتگو تحت عن
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در اواخر فروردین ماه و انعکاس نتایج این کارگاه به مراجع « حیات طبیعت و مردم با تاکید بر اثرات سسسسیل

مرتبط با تهیه گزارش ملی نمونه ای از این تالش ها میباشد.   این کارگاه با همکاری شبکه سازمانهای مردم 

 استان تهران و ستاد مردمی آسیب شناسی سیل )سماس( برگزار شد. نهاد محیط زیست و منابع طبیعی 
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 ”Desertif'action 2019“رکت در چهارمین همایش سازمانهای مردم نهاد در مقابله با بیابانزایی ش

 

چهارمین همایش سهههازمانهای مردا نهاد در مقابله بیابانزائی با موضهههوع سهههرزمین، تنوع زیسهههتی و تهییرات آب و هوا در  

 در پایترت کشور بورکینا فاسو )شهر اگوآدوگو( برگزار شد.  1398نرداد ماه 
/en-actions.org/index.php/en/da19-tifhttps://deser 

سازمانهای مردا  230کشور جهان را با نمایندگی  40نفر از  380این همایش هدود  شامل جوامع بومی و محلی،  سازمان 

شرکت کنندگان این رویداد تالش  سازمانهای دولتی را گرد هم آورد.  تماا  سازمانهای بین المللی و  شهاهیان،  نهاد، دان

ست های جانبی، کارگاه و پنل های بحث و گفتکو در مورد هفاظت از  پرباری ش سازنده ، ن را در برگزاری گفتهو های 

سیاستی به  شنهادهای  سرزمین و نشکسالی و از طریق صدور بیانیه و ارائه پی ستم ها و مقابله با بیابانزایی و ترریب  اکوسی

یابانزایی ملل متحد داشتند.  این همایش با محوریت سه موضوع زیر تصمیم گیران این هوزه منجلمه کنوانسیون مقابله با ب

 برگزار شد:

سرزمین در آفریقا ) سبزدرس آمونته ها و نوآوری ها در مورد اهیاء   )Great Green Wall(آفریقا  دیوار بزرگ 

 صحرای بزرگ آفریقا و مقابله با بیابانزایی و به صفر رساندن ترریب سرزمین؛ رای مهار پیشرویب

 چالش ها و فرصت های برگزاری چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی؛

 اقداا های مدنظر برای جلب منابع در مقابله با بیابانزایی و مقابله با ترریب سرزمین؛

 این همایش نیز عبارت بودند از:چهار کارگاه موضوعی 

 طرح مبتکرانه دیوار بزرگ سبز آفریقا و نقش سازمانهای مردا نهاد و درس آمونته ها؛ 

 عشایر کوچنده مناطق نشک: تائید بر نقش مرکزی عشایر کوچنده در مقابله با بیابانزایی؛ 

 زمین و چالش های آینده؛ چهونهی به صفر رساندن ترریب سرزمین؛ پیش بینی ها در مدیریت و تصدی گری 

 ارتقاء مدیریت تلفیقی منابع آب؛استفاده چند منظوره از آب در مناطق نشک : 

این رویداد با همکاری  و همایت کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد، سازمان مردا نهاد آفریقایی اسپونگ و کهی و 

 برگزار شد.  « IUCNاتحادیه بین المللی هفظ طبیعت 

از ایران، نماینده موسسه توسعه پایدار و محیط زیست )ناهید نقی زاده(، عضو هیئت مدیره شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی 

 )درای نت( در این رویداد شرکت کردند.  

تحت عنوان  (IUCN)ایشهههان در طی این همایش در کنفرانس دو روزه ای که توسهههط اتحادیه بین المللی هفظ طبیعت 

شایر» شایر در مدیریت مراتع ع شایری برای ارتقاء نقش ع شرکت کردند و  «کوچنده و اهیاء مراتع: گفتهو میان فعا ن ع

تجربیات موسههسههه توسههعه پایدار و محیط زیسههت را در ارتباا نقش عشههایر کوچنده در مدیریت پایدار مراتع، را با دیهر 

سهیم کردند.    کنفرانس دو روزه با موض شایری ت شایر کوچنده و نقش آنها در اهیاء مراتع با محوریت فعا ن ع وعیت ع

 های زیر برگزار شد:

 اهمیت اهیاء و بازسازی مراتع؛ 

  پایداری در اهیاء و بازسازی مراتع و چهونهی آن؛ 

 .نقش آفرینی گروهای مرتلف در اهیاء و بازسازی مراتع 

https://desertif-actions.org/index.php/en/da19-en/
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شرکت کنندگان بار دیهر تائید کر صلی در طی این کنفرانس دو روزه؛  شایر کوچنده نقش مهم و ا دند که ع

در مقابله با بیابانزایی و مقابله با تهییرات آب و هوا و هل چالش های مرتبط با این امور در مناطق نشهههک را 

 دارند.  برنی از توصیه های کلیدی مرتبط با عشایر کوچنده عبارتند از: 

  بومی و محلی یا مناطق تحت هفاظت  قرق های»به رسهههمیت شهههنانتن قلمرو عشهههایر کوچنده در چارچوب

، جلوگیری از  واگذاری قلمروهای عشایری و تهییر کاربری اراضی و مشارکت فعال عشایر در «جوامع محلی

 مدیریت پایدار مرتع در سطوح مرتلف؛

 ی بسیج منابع برای همسویی گروههای ذینفع و ذیحق در همایت از اهیاء و بازسازی مراتع با تکیه بر دانش بوم

و محلی و نظاا های مدیریت عرفی عشهههایر کوچنده به صهههورت کاربردی و عملی و همایت از ارائه ندمات 

 سیار بهداشتی، پزشکی، رفاهی و آموزشی و دامداری به عشایر کوچنده؛

   ،بسهههیج گروههای مرتلف و نقش آفرینان هماون سهههازمانهای جوامع بومی و محلی؛ سهههازمانهای مردا نهاد

سال به عنوان  مقامات دولتی ستمر آنان از اعالا یک  سطوح محلی و ملی برای همایت م سال بین المللی »در 

 در سطح جهانی.« عشایر کوچنده و مراتع

، بیانیه ای را تدوین و در آن تاکید «سهههرزمین، تنوع زیسهههتی و تهییرات آب و هواچهارمین همایش »شهههرکت کنندگان 

ستیم که دیهر دنبال ما با تکیه بر اهمیت اهیاء »کردند که  ستار آن ه شده و مقابله با بیابانزایی، نوا سرزمین های ترریب 

شواهد بیشتری برای ترریب سرزمین و از دست رفتن تنوع زیستی نباشیم و به جای آن در اهیاء سرزمین در تماا سطوح 

  وارد عمل شویم.

https://desertif-actions.org/wp-content/uploads/2019/07/Declaration-v3-EN.pdf  
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برنامه ها و نشست های جانبی تدوین در همکاری 

شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی در چهاردهمین 

 کنفرانس مقابله با بیابانزایی در هندوستان

 

اعضاء شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی که سنستا هم یکی از 

اعضاء آسیایی این شبکه است، قبل از برگزاری چهاردهمین 

نشست کنوانسیون مقابله با بیابانزایی برنامه ریزی های  زا را 

برای برگزاری دو نشست جانبی انجاا دادند.  این نشست ها با 

الی جهانی، چارچوب ها موضوعیت چهونهی اثرگذاری منابع م

در « به صفر رساندن ترریب سرزمین»و سیاست های جهانی در 

در طی  2019سپتامبر  12و  11سطوح محلی، در تاریخ های 

چهاردهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی 

 برگزار شد. 

بررسی اسناد رسمی چهاردهمین کنفرانس کنوانسیون مقابله با 

ی قبل از برگزاری کنفرانس و آمادگی برای شرکت در بیابانزای

 کنفرانس.

 

 پایان


