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About CENESTAزیستتوسعه پایدار و محیط موسسه 

(آب و هواغییر تتنوع زیستی، مقابله با بیابانزائی و )غیردولتی سه کنوانسیون ریو عضو •

مقابله با بیابانزایی؛پنل سازمانهای جامعه مدنی کنوانسیوننماینده آسیا، در•

(IUCN)عضواتحادیه بین المللی حفظ طبیعت •

(ICCA Consortium)عضو مؤسس کنسرسیوم بین المللی قرق های بومی  •

سازمان 14متشکل از )«DryNetدرای نت »عضو شبکه جهانی مقابله با بیابانزایی •

؛(بین المللی فعال در امر مقابله با بیابانزائی و مدیریت پایدار سرزمین

کوچرو ایالت و طوایف متعدد کشور؛معیشت پایدار عشایر عضو فعال شوراهای •

(UNINOMAD &UNICAMEL)اتحادیه عشایر کوچنده و کانون شترداران بومی عضو •

(WAMIP)اتحاد جهانی جوامع بومی کوچنده مؤسسعضو •



: ریو، با محوریتاز سه کنوانسیون زیستمحیطی یکی 

خشک و نیمه خشک معیشت جوامع مناطق بهبود •

ی پیشتاز در جلب مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و جوامع بومی و محل•

بیابانزایی با در مقابله 

مین مختلف در جلوگیری از تخریب سرزذینفع میان گروههای افزایی هم •

« (’Land Degradation Neutrality ‘LDN)سرزمین خنثی سازی تخریب »و 

و بازگرداندن بهره وری زمین، خاک حفظ •

.خشکسالیاثرات و کاهش •

About UNCCDکنوانسیون مقابله با بیابانزایی



          About UNCCDکنوانسیون مقابله با بیابانزایی

 عضو دولتی است197کنوانسیون مقابله با بیابانزایی دارای .
 ی اندسازمان جامعه مدنی از مناطق زیر عضو کنوانسیون مقابله با بیانزای600حدود:

آفریقا
اروپای شرقی؛
 اروپای غربی؛
آمریکای التین و کارائیب؛
 عضو از جامعه مدنی200و آسیا با حدود.

 نماینده از مناطق مذکور 5پنل سازمانهای جامعه مدنی کنوانسیون بیابان دارای
. است

ه ناهید نقی زاده از طرف سنستا، نماینده منتخب آسیا در پنل سازمانهای جامع
csopanel.org.می باشد( 2021تا آخر سال )مدنی، برای دو سال آینده 

بخشی از مسئولیت ایشان برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر برنامه سازمانهای
(CRIC19 & COP15)جامعه مدنی جهت مشارکت در جلسات رسمی کنوانسیون 

.می باشد



بهبود شرایط اکوسیستم های تحت تاثیر؛1)
ر؛بهبود وضعیت معیشتی و شرایط زندگی جوامع تحت تاثی2)
ری کاهش، سازگاری و مدیریت اثرات خشکسالی و ارتقاء تاب آو3)

جوامع و اکوسیستم های تحت تاثیر؛
اجرای موثر کنوانسیون در جهت مدیریت پایدار سرزمین و هم4)

افزایی کنوانسیون ها؛
مام بسیج منابع مالی برای اجرای کنوانسیون و همکاری موثر ت5)

.ملیگروههای ذینفع کلیدی در سطوح بین المللی، منطقه ای و

(2030ا ت2018)هدفهای استراتژیک کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

The new UNCCD 2018-2030 Strategic Framework



(2020-2021)کنوانسیون برنامه کاری پنل سازمانهای جامعه مدنی کلی رئوس
Outline of the UNCCD CSO Panel Work Plan (2021-2020)

سازمانهای جامعه مدنی و مشارکت آنها در فرآیند اجرای کنوانسیون -1
فوذ و افزایش تعداد سازمانهای جامعه مدنی عضو کنوانسیون در سطوح مختلف و ارتقاء مشارکت با کیفیت، با ن

کارآمد آنان در اجرای کنوانسیون بیابان

؛ارتباط و تسهیم اطالعات با سازمانهای جامعه مدنی عضو کنوانسیون در سطوح مختلف-2
اشتراک گذاری اطالعات از جامعه مدنی عضو، به سازمانهای و ( NFP)مشترک با نماینده ملی کنوانسیون  همکاری 

...پنل جامعه مدنی، خبرنامه، نمونه ه خوب اقدام ها و حمایتهای سیاستی ووب سایت : طریق

نه ارتقاء مشارکت سازمانهای جامعه مدنی عضو جهت مشارکت و درگیر شدن در جلسات ساال-3
(CRIC) و دو سال یکبارکنوانسیون(COP)؛

انهای کنوانسیون برای جلسات ساالنه و دو سال یکبار برای انعکاس و گنجاندن اولویت سازمبازبینی و مرور اسناد
CRIC , COPsجامعه مدنی در اسناد کنوانسیون و مشارکت فعال در رویدادهای 

هم افزایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی با دیکر کنوانسیون های ریو-4
ه های شناسایی رویدادهای بین المللی، منطقه ای و ملی کنوانسیون های ریو و سازماندهی اقدام های جمعی ، برنام

جانبی، تولیدات چند رسانه ای و غیره

مشارکت سازمانهای جامعه مدنی وتصمیم های مرتبط کنوانسیون با این سازمانها-5
چهاردهمین نشست چهاردهم سران در هند  و مشارکت سازمانهای جامعه مدنی در این تصمیم ها های تصمیم 

(.32و 31، 29، 26، 23، 16، 12، 8، 5، 4، 2تصمیم های )



کنوانسیون(COP14)تصمیم های چهاردهمین نشست سران 

و نقش سازمانهای جامعه مدنی در این تصمیم ها

Relevant Decisions of COP14 on CSOs
ظرفیت سازی در مورد مدیریت پایدار سرزمین، خنثی سازی تخریب-2تصمیم 

...سرزمین و

سازوکارهای جمعی برای مشارکت در فرآیند اجرای کنوانسیون؛-4تصمیم

سران، نشست)نقش سازمانهای جامعه مدنی در فرآیند کنوانسیون شامل -5تصمیم 
.ایدارسایر برنامه های تابعه، هدفهای استراتژیک کنوانسیون و اهداف توسعه پ

ارتقاء هم افزایی میان کنوانسیون های ریو؛ -8تصمیم 

لبانه ارتقاء نقش و مشارکت سازمانهای جامعه مدنی در تدوین سند داوط-12تصمیم 
هدف کذاری ملی برای صفر رساندن تخریب سرزمین؛) کشوری 

بخش ها  ارتقاء  نقش سازمانهای مدنی عضو کنوانسیون در تعامل با دیگر-14تصمیم 
و شرکاء



و جامعه مدنی چهاردهمین نشست سرانتصمیم های 
(COP14 Decisions and CSOs)

و و مشارکت در تدوین سندراهنمای ارتباط میان سند فائ: 26تصمیم •
ه تخریب مرور و بررسی سندتصدیگری فائو در دستیابی ب)سند طرح 

(زمین
صدور بیانیه های مختلف سازمانهای جامعه مدنی در -29تصمیم •

نشست های ساالنه و دو سال یکبار کنوانسیون
ابانزاییمشارکت جوانان در فرآیند کنوانسیون مقابله با بی-31تصیم •
تقویت مشارکت سازمانهای جامعه مدنی در نشست های-32تصمیم •

؛(منطقه ای  و جهانی)ساالنه و دو سال یکبار کنوانسیون 



ینسازمانهای جامعه مدنی و به صفر رساندن تخریب سرزم
CSO’ and LDN

: ایجاد و راه اندازی پلتفرم ظرفیت سازی سمن ها در

ارتقاء آگاهی و درک چرائی به صفر رساندن تخریب سرزمین؟•

تدوین سند داوطلبانه هدف : مشارکت سازمانهای جامعه مدنی در•

یدار گذاری ملی برای به صفر رساندن تخریب سرزمین؛ مدیریت پا

یق و تلف...( سرزمین، برنامه اقدام ملی، حق تصدی گری بر زمین و

آنها با هدف ها و سیاست های ملی

مشارکت در اقدام های تعیین شده در به صفر رسانیدن تخریب•

(.  طراحی، اجرا، پایش و ارزیابی)سرزمین 



همکاری در جهت ارتقاء درک و اقدام های مرتبط با تاب •
سالی آوری در مقابل خشکسالی و ابتکارهای مقابله با خشک

در سطوح مختلف؛

اندن همکاری در تلفیق و تعیین ارتباط هدفهای به صفر رس•
ت تخریب سرزمین با سایر اهداف توسعه پایدار همچون امنی

هم افزایی میان )غذایی، تغییر اقلیم و تنوع زیستی 
( کنوانسیون های ریو

سازمانهای جامعه مدنی و خنثی سازی تخریب سرزمین
Role of CSOs and Land Degradation 

neutrality 



سرزمین تدوین سند داوطلبانه هدف گذاری ملی در به صفر رساندن تخریب
Participatory development of a voluntary national 
goal document to reduce land degradation to zero

در بانهه ترغیب اعضاء متعهد کنوانسیون برای دستیابی به هدفهای داوطل
:از طریقصفررساندن تخریب سرزمینبه

ا سال تهیه سند داوطلبانه هدف گذاری ملی جهت خنثی سازی تخریب سرزمین ت•
با مشارکت گروههای ذینفع کلیدی2030

(National Target Setting for Land Degradation Neutrality 2018-2030)؛
به دخیل کردن کلیه ذینفعان کلیدی در تهیه و تدوین هدف گذاری ملی•

ی، رساندن تخریب سرزمین منجمله وزارتخانه های ذیربط، جوامع محلصفر
سازمان های جامعه مدنی و بخش خصوصی؛

ین در به صفر رساندن تخریب سرزمملی های داوطلبانه هدفتلفیق و ادغام •
یت سیاستهای ملی و چارچوبهای برنامه ریزی، از جمله موارد مربوط به مدیر

.سرزمین و نظام های تصدی گری زمین و هدفهای توسعه پایدارپایدار 



ی حضور نماینده سازمانهای جامعه مدنی در کارگروه بین الدول
کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در مورد خشکسالی 

The representative of civil society organizations in the 
International Working Group on Drought

؛یونو اقدام عملی برای رسیدگی به اثرات خشکسالی درکنوانستدوین سیاست ها•

؛2021در سال های خود برای پانزدهمین نشست سران کنوانسیونتوصیه اعالم •

؛و هماهنگی بین نهادهای موجودییتهیه و بررسی چارچوبهای سیاستی، اجرا•

کاهش ریسک در برابر بالیای طبیعی و تقویت تاب آوری جوامع و بررسی •

اکوسیستم ها؛ 

تدوین چارچوب سازگاری و تاب آوری در مورد خشکسالی و دستورالعمل های •

فنی آن؛

ارزیابی اثرات خشکسالی و آسیب پذیری؛•



For more info:
nahid@cenesta.org

https://csopanel.org
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