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کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد )(UNCCD
کنوان سیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد ) (UNCCDبه عنوان یکی از سه کنوان سیون ریو ،جهت مقابله با بیابانزایی و
جلوگیری از تخریب سرزمین در سطوح محلی ،ملی ،منطقه ای و بین المللی شناخته می شود .این کنوان سیون در سال
 1994ایجاد ،در  17ژوئن همان ستتال مصتتوب و از تاری  26دستتامبر  1996به مرحله اجرا درآمد .کنوانستتیون در حال
حاضر دارای  197عضو کشوری است و به طور خاص بر مناطق خشک ،نیمه خشک و نیمه مرطوب به عنوان مناطقی که
در آن اکوسیستم ها و جوامع آسیب پذیر وجود دارند ،تاکید دارد.
اعضاء رسمی این کنوانسیون در جهت بهبود شرایط زندگی در مناطق خشک ،با تکیه بر استفاده از رویکرد پایین به باال،
م شارکت مردم محلی در مقابله با بیابانزایی ،هم افزایی گروههای ذینفع در «به صفر ر ساندن تخریب سرزمین (Land
)’ »Degradation Neutrality ‘LDNو حفظ و بازگرداندن بهره وری زمین و خاک و کاهش اثرات خ شک سالی تاکید
دارند .دبیرخانه کنوان سیون ت سهیلگر ا صلی همکاری بین ک شورهای در حال تو سعه و تو سعه یافته ،به وی ه در زمینه
انتقال دانش و فن آوری مرتبط با مدیریت پایدار سرزمین میباشد.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ و پویای زمین ،آب ،هوا و تنوع زیستتتتی ،کنوانستتتیون مقابله با بیابانزایی ،همکاری بستتتیاری
نزدیکی با دو کنوانستتیون دیگر ملل متحد یعنی کنوانستتیون تنوع زیستتتی ) (CBDو کنوانستتیون تغییرات آب و هوا
) (UNFCCCدارد .این سه کنوانسیون در پی آن هستند تا با هم افزایی و رویکرد یکپارچه و جامع در رفع چالش های
پیش رو همچون تخریب سرزمین ،تغییرات آب و هوا و در معرض تهدید قرار گرفتن تنوع زی ستی اقداماتی را در سطوح
محلی ،ملی ،منطقه ای و بین المللی انجام دهند.
این کنوان سیون مت شکل از پنج منطقه آفریقا ،آ سیا ،آمریکای التین و کارائیب ،شمال مدیترانه و اروپای مرکزی و شرقی
ا ست که هر منطقه به نوبه خود نقش مهمی در اجرای کنوانسیون دارند .کنفرانس اع ضاء ) (COPsبه عنوان مرجع عالی
تصمیم گیری کنوانسیون میباشد که با مشارکت نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون هر دو سال یکبار برگزار می شود.
نمایندگان ک شورها در ن ش ست سران ت صمیم گیری های الزم را در ارتباط با مدیریت پایدار سرزمین ،به صفر ر ساندن
تخریب سرزمین ،مقابله با خشکسالی و اثرات آن ،ارتقاء وضع زندگی جوامع محلی ساکن در مناطق خشک و نیمه خشک
و ...را اتخاد می کنند .جهت اطالعات بیشتر در مورد کنوانسیون رجوع شود به/https://www.unccd.int :
در پی همه گیری  ،COVID-19پانزدهمین کنفرانس اعضتتاء که قرار بود در شتتهریور ماه  1400برگزار شتتود ،به تعویق
افتاد و به دنبال تصویب دومین جلسه فوق العاده اعضاء کنوانسیون در زمستان  ،1400مصوب شد که پانزدهمین نشست
اعضاء در اردیبهشت ماه  1401در کشور ساحل عاج برگزار گردد.
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پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی )(COP15 of the UNCCD
پانزدهمین کنفرانس اعضتتاء کنوانستتیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد ،از  19تا  30اردیبهشتتت ماه
 1401در شهر ابیجان در ک شور ساحل عاج برگزار شد .این کنفرانس فر صت مجددی فراهم آورد که
نزدیک به  7000نفر از نمایندگان دولت های عضو کنوانسیون از  197کشور ،بخش خصوصی ،جامعه
مدنی ،سازمانهای جوامع بومی و محلی ،سازمانهای بین المللی ،گروههای جوانان ،زنان و ر سانه گرد
هم آیند و در موضتتوع های مدن ر پانزدهمین نشتتستتت کنوانستتیون بخصتتوص مدیریت پایدار یکی از
گرانبهاترین داشتههای بشر یعنی «زمین» به بحث ،تبادل ن ر و تصمیمگیری بپردازند.
محوریت مو ضوعی این کنفرانس «زمین .زندگی .میراث :از کمبود تا رفاه» بود که برا ساس یافته های
ویرایش دوم از ستتند «چشتتم انداز جهانی زمین» (Second Edition of the Global Land
) ،Outlookبه عنوان پاستتتخی ملموس به چالش های به هم پیوستتتته در مورد تخریب ستتترزمین،
تغییرات آب و هوا و از د ست دادن تنوع زی ستی تعیین شده ا ست .هدف این کنفرانس ،با تکیه بر
نشستهای قبلی در مورد بیابانزایی/تخریب سرزمین و خشکسالی ( ،)DLDDبا هدف اثرگذاری اعضاء
در مذاکرات و پیشتتبرد آمادگی در برابر خشتتکستتالی و احیای زمین به عنوان تعهدات ضتتروری در
دستتتیابی به هدف  15.3از هدفهای توستتعه پایدار در رستتیدن به جهانی عاری از تخریب ستترزمین
)’ (Land Degradation Neutriality ‘LDNبود .بنابراین از سران کشورها و دیگر شرکای توسعه
و اجرای کنوانسیون انت ار میرفت تا:
 الف -تجارب راهبردی خود را در مورد حفاظت از زمین و اهمیت از منابع خاک ،آب و تنوع زی ستی را از طریق
مدیریت و احیای پایدار سرزمین به ا شتراک بگذارند و از این طریق در د ستیابی به تو سعه اجتماعی -اقت صادی
فراگیرتر و عادالنه تر ،به وی ه در بهبود پیامدهای همهگیری کوید  19اقدام نمایند؛
 ب :در مورد نیاز به س تیاستتتها و برنامهریزیهای پیشتتگیرانه در مورد خشتتکستتالی و افزایش تابآوری جوامع
آس تیبدیده ،توستتعه و استتتفاده از س تیستتتمهای هشتتدار اولیه ،و تامین مالی برای جبران خستتارات ناش تی از
خشکسالی بحث کنند؛
 ج :فر صت های آینده را برای ادامه افزایش آگاهی سیا سی در سطوح ملی و بین المللی در د ستیابی به جهانی
عاری از تخریب سرزمین را شناسایی کرده و از آن در تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار استفاده کنند؛
عالوه بر این ،از جمله دستور کارهای اصلی پانزدهمین کنفرانس اعضاء بررسی موضوع هایی همچون:
 آمادگی در برابر خشکسالی ،ارتقاء تابآوری جوامع؛
 جلوگیری از تخریب ،کاهش تخریب و احیاء سرزمین؛
 حقوق تصدیگری زمین؛
 برابری جنسیتی؛
 توانمندسازی جوانان؛
 طوفان های شن و گرد و غبار؛
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 مهاجرت؛
 پیوند بین زمین و سایر مسائل کلیدی پایداری؛
 توصیه های سیاستی کارگروه بین الدول خشکسالی؛
 برنامه کار و بودجه کنوانسیون؛
 پیشرفت استراتژی ده ساله کنوانسیون و ارزیابی میان دورهای آن؛
 دهه ملل متحد در احیاء اکوسیستم ها؛
 و...
نتیجه برگزاری پانزدهمین کنفرانس اعضتتاء ،مصتتوب کردن  38تصتتمیم در موضتتوع های فوق الذکر منجمله با تاکید بر
«ارتقاء تاب آوری در برابر خ شک سالی ،کاهش تخریب سرزمین ،سرمایه گذاری در را ستای احیاء سرزمین و افزایش هم
افزایی کنوان سیون های تغییر اقلیم ،تنوع زی ستی و کنوان سیون مقابله با بیابانزایی و »...و اقدام در مورد این ت صمیم ها در
دو سال آتی و صدور دو بیانیه سیاسی تحت عنوان «فراخوان ابیجان» و «بیانیه ابیجان» بود.
از کشور ایران ،سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در ساحل عاج آقای دکتر امیرحسین نیک بین و همکاران سفارت و
خانم ناهید نقی زاده ،از مو س سه تو سعه پایدار و محیط زی ست  (CENESTA) http://www.cenesta.org/fa/به
عنوان نماینده آستتتیا و اقیانوستتتیه در پنل ستتتازمانهای جامعه مدنی کنوانستتتیون مقاب له با بیابانزایی ملل متحد
 /https://csopanel.org/about-usدر این کنفرانس حضور داشتندhttps://b2n.ir/n47972 .
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خالصهای از مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنفرانس کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
دو روز اول پانزدهمین کنفرانس کنوانسیون مقابله با بیابانزایی به برگزاری جلسات سطوح عالی با مقامات عالی کشورها و
نمایندگان دیگر گروهها اخت صاص دا شت .مهمترین ن ش ستهای سطوح عالی کنفرانس شامل ن ش ست سران دولتها،
مراسم افتتاحیه و برگزاری سه میزگرد رسمی و دو گفتگوی تعاملی میان تمام نقش آفرینان کنوانسیون بود.

روز اول کنفرانس به ارائه سخنرانی و بیانیه هایی از سوی م سئوالن عالی رتبه برنامه عمران ملل متحد ) ،(UNDPدبیر
اجرائی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ) ،(UNCCDریاست جمهور کشور ساحل عاج و سایر شرکای کنوانسیون منجمله
نمایندگان دولت های عضتتو کنوانستتیون ،ستتازمانهای بین المللی همچون اتحادیه اروپا ) ،(Europian Unionاتحادیه
آفریقا ) ، (African Unionاتحادیه جهانی حفظ طبیعت ) ،(IUCNسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )،(FAO
و ...و سازمانهای بین الدّول ،بخش خصوصی ،سازمانهای جوامع بومی و محلی ،سازمانهای جامعه مدنی و جوانان اختصاص
داشت.
در این مراستتم ،ستتران دولت ها از جامعه بین الملل درخواستتت کردند تا اقدام هایی فوری برای مقابله با اثرات فزاینده و
ویرانگر خ شک سالی ،تخریب سرزمین و بیابانزایی که جان و معی شت جوامع ب سیاری را در سرا سر جهان تحت تاثیر قرار
داده ،طراحی و اجرا کنند.
وزیر محیط زیستتتت هند ،به عنوان رئیس چ هاردهمین نشتتتستتتت
کنوانسیون (نشست قبلی در هند) بیان کرد :همه گیری ویرانگر کوید-
 19به جهان یادآوری کرد که می بایستتتی در نحوه نگرب به آب،
جنگل ،مرتع و به ویژه زمین برای نقش ا سا سی و فرابخ شی که
ایفا می کند ،تجدید نظر ا سا سی انجام دهیم .ای شان حفظ زمین
و احیای آنرا را به عنوان یک استتتراتژی کلیدی برای قرار دادن
جهان در مسیر بازیابی سبز بیان کرد و اضافه کرد این امر از طریق
حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری ،مقابله با خشکسالی و تغییرات آب و هوایی ،جلوگیری از تخریب سرزمین و در
نتیجه ت ضمین م شاغل و بهبود اقت صادی ،ممکن خواهد شد .ای شان همچنین خوا ستار ادغام دانش محلی و بومی در
تمام مراحل تصمیمگیری و بهرهگیری از قدرت بخش خصوصی برای اقدامهای موثر و کارآمد در رفع چالش ها شد.
رئیس پانزدهمین نشست کنوانسیون اعالم کرد :مقابله با خشکسالی ،تخریب سرزمین و دیگر چالش ها مستلزم رویکردی
جامع ا ست .وی با ا ستناد به نوی سنده فران سوی ویکتور هوگو گفت« :چه غم انگیز ا ست که فکر کنیم طبیعت حرف
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میزند و بشر گوب نمیدهد» و از دولت ها خواست تا مثبت و سازنده عمل کنند و بر موضوع های محوری کنفرانس
پانزدهم یعنی زمین .زندگی .میراث :از کمبود تا رفاه تمرکز بیشتری داشته باشند.
ابراهیم تیاو ،دبیر اجرایی کنوان سیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد ،در سخنان خو شامدگویی به وی گیهای اجتماعی و
حمایتی فیلها به عنوان ن شان ملی ساحل عاج ا شاره و تاکید کرد :میبای ستی چالش های دو سال گذ شته را پ شت سر
بگذاریم و نیرو و انرژی مان را برای ادامه راه صتترف کنیم.
ایشان در سخنان خود به خطرات اقتصادی ناشی از دست
رفتن م ستمر زمینهای حا صلخیر و آ سیبپذیرتر شدن
تولید کنندگان خرد ،زنان و جوانان و نقش مهم اشاره کرد
و تاک ید کرد ستتر ما یه گذاری در اح یای زمین یک
ضتترورت اکولو یکی استتت که از نظر اقتصتتادی هم
ب سیار منطقی ا ست .ایشتتان همچنین به برخی از اقدام
های مرتبط با کنوانسیون منجمله توافق همکاری عربستان
ستتتعودی برای اجرای ابت کار ج هانی  G20برای کاهش
تخریب ستترزمین ،افزایش حفاظت از زیستتتگاه های زمینی ،دیوار بزرگ ستتبز در آفریقا ،نشتتستتت یک ستتیاره در پاریس
) (2021و راهاندازی برنامه «میراث ابیجان »Abidjan Legacu-در مقابله با تخریب سرزمین نیز اشاره کرد.
رئیس جمهوری ساحل عاج در بخ شی از سخنان خود بیان کردند که
این اجالس باید نقطه عطفی برای بستتتیج جمعی دولت ها و شتتترکای
توستتعه کنوانستتیون برای اجرای طرح هایی جهت احیای زمین ،جنگل
ها ،م نابع طبیعی و م قاب له با تنش آبی روزافزون در ج هان باشتتتد.
نخستتتت وزیر ستتتاحل عاج ،بستتتیج منابع برای رقم زدن آینده ای با
سی ستمهای ک شاورزی سازگار با محیطزی ست را ضروری اعالم و
بیان کرد «زمان کوتاه است .به دنبال امید نباشیم ،بلکه به دنبال
عمل با شیم .».ای شان «فراخوان ابیجان  »Abidjan Callرا نیز ت ضمینی برای مدیریت پایدار سرزمین و احیاء ارا ضی
تخریب شده در کشور خواند و بر اهمیت آن تاکید کرد.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به اثرات متعدد ت شدید بحران آب و هوایی ،افزایش قیمت مواد غذایی و اثرات
مخرب استفاده از سوخت های فسیلی اشاره کرد و خواستار تحول در سیستم های غذایی شد.
ک شور پاک ستان ،به نمایندگی از گروه آ سیا و اقیانو سیه ،با برجستتته کردن ابتکارات بزرگ مقیاس ،به پتان سیل
همکاری منطقه ای اع ضای این گروه در مقابله با خ شک سالی ،تخریب سرزمین و بیابانزایی ا شاره و خوا ستار
افزایش توجه ،همکاری و حمایت در رسیدگی به مسائل فرامرزی خشکسالی و طوفان های شن و گرد و غبار
در این منطقه و برنامه های راهبردی کنوانسیون برای مقابله با خشکسالی در سطح جهانی شد.
کشتتور مراکش به نمایندگی از گروه آفریقا ،با برجستتته کردن اهمیت این کنوانستتیون برای قاره آفریقا و برنامههای آن
بخ صوص در د ستیابی به جهانی عاری از تخریب سرزمین ) ،(LDNاز «ابتکار/فراخوان ابیجان» به عنوان ب ستری برای
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اقدام عملی استقبال کر و خواستار ترتیبات سازمانی قوی و منابع مالی پایدار برای مقابله با خشکسالی در سطوح مختلف
شد.
کشور عربستان با بیان همسویی با بیانیه گروه آسیا-اقیانوسیه و آفریقا بر اهمیت پیگیری چارچوبهای سیاستی در
مو ضوع خ شک سالی و طوفان های شن و گرد و غبار؛ ت صدیگری زمین و مهاجرت تاکید و آمادگی ک شور
عربستان را برای میزبانی شانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی اعالم کرد.
کشور فرانسه به نمایندگی از اتحادیه اروپا ،بر پیامدهای جهانی جنگ روسیه و اوکراین بخصوص بر امنیت غذایی اشاره و
حمایت اتحادیه اروپا از مردم اوکراین را اعالم کرد .ایشتتتان همچنین بر نقش محوری این کنفرانس در ایجاد راهحلهای
فرابخشی برای بحرانهای تنوع زی ستی ،آب و هوا و تخریب زمین تاکید کرد و حمایت کامل اتحادیه اروپا در دستیابی به
جهانی عاری از تخریب سرزمین زمین را اعالم کرد.
کشتتور نیکاراگوئه ،به نمایندگی از گروه آمریکای التین و کارائیب ،خواستتتار تقویت ستتازوکارهای موثر و تضتتمینی برای
اجرای کنوان سیون در د ستیابی به هدف یک تو سعه پایدار یعنی ری شهکنی فقر شد و ابراز امیدواری کرد که ک شورهای
تو سعه یافته ابزارهای موثری را برای هم افزایی سه کنوان سیون ریو و سایر توافقهای بین المللی به وی ه از طریق تقویت
مکانیسمهای مالی فراهم کنند.
سخنرانان دیگر نیز تاکید دا شتند :دنیا در نیمه راه هدف های جهانی تو سعه پایدار ا ست ،هدف هایی که به امید
ساختن آینده ای پایدار برای ن سل های آینده تدوین شده ا ست .بنابراین دا شتن زمین مولد و پربازده برای
تامین امنیت غذایی جهانی ،داشتن اکوسیستم های سالم و تامین معیشت پایدار جوامع ،حیاتی و پیش شرط
موفقیت در دستتتیابی به توستتعه پایدار در ستتطوف مختلف استتت .اکنون زمان اقدام استتت و اگر مدیریت
سرزمین را با همین روال فعلی ادامه دهیم ،آینده ای برای فرزندانمان یا کره زمین وجود نخواهد داشت.
دیگر بیانیه های رستتمی نیز به بیان مواردی همچون عمل نکردن به تعهدات و وعده های داده شتتده برای رستتیدگی به
تخریب سرزمین و تغییرات آب و هوا ،تلف شدن جوامع ع شایری که دام آنها به دلیل خ شک سالی های مکرر از بین رفته
اند ،یا اقدام در جهت توسعه فناوری های سبز ،افزایش ن امهای هشدار اولیه ،تامین بذر و کود برای جوامع آسیب پذیر،
عملی کردن تعهدات دیوار سبز ،برنامه های مشترک برای ایجاد دو میلیون شغل سبز ،تقویت دستر سی به ت صدیگری و
حقوق مالکیت زمین به عنوان بخ شی از طرح پایداری ،ثبات و امنیت پرداختند .بانکیمون ،دبیر کل سابق ملل متحد،
از افزایش انتشتتار گازهای گلخانه ای در جهان ابراز تاستتف کرد و گفت با آگاهی به اینکه به ستتوی پرتگاه در حال
حرکت هستیم ،اما خواستار همکاری تمام شرکای کنوانسیون برای برون رفت از این بحران هستیم.
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سازمان جهانی هوا شنا سی ( )WMOبه اهمیت همکاری با برنامه عمران ملل متحد در تو سعه سی ستم های پیش
بینی و ه شدار اولیه را ضرورتی برای کاهش اثرات خ شک سالی ،مقابله با تنش های اقلیمی و آماده سازی
اطلس جهانی طوفان های شتتن و گرد و غبار و مقابله با این پدیده ها در پنس ستتال آینده اشتتتاره کرد .دیگر
سازمانهای بین المللی به حمایت از تالش های منطقه ای برای ترویج مدیریت پایدار سرزمین ،ایجاد صندوق جهانی
خاک در جلوگیری از تخریب سرزمین؛ احیای جنگلها ،اتخاذ راه حل های مبتنی بر طبیعت و سرمایه گذاری
در احیای زمین و اجرایی کردن «راهنمای فنی ادغام دستورالعمل های داوطلبانه در حکمروائی مسئوالنه تصدیگری
زمین در د ستیابی به جهانی عاری از تخریب سرزمین» ،ایجاد اوراق قرضه سبز ،تقویت دسترسی و حق زنان در
تصدیگری و مالکیت بر زمین و ایجاد کمیته هشدار اولیه برای مدیریت خشکسالی تاکید کردند.
خانم هندو عمرو ،به نمایندگی از جوامع بومی و محلی ،بیان کرد :با
وجود گذشت  30سال از زمان شکل گیری این کنوانسیون ،روند
بیابانزایی و تخریب سرزمین در آفریقا همچنان رو به
افزایش است .او با اذعان به اینکه جوامع و مردمان بومی چگونه
از دانش سنتی خود برای مقابله با اثرات خشکسالی ،تغذیه و
حفاظت از سرزمین و ادامه حیات جوامع خود اقدام می کنند و
تابآوری کرده اند ،خواستار عبور از مرحله گفتگو به عمل و
حمایت واقعی از جوامع تحت تاثیر بیابانزایی ،خشکسالی و ناامنی غذایی شد و بیان کرد« :ما به تنهایی نمی
توانیم این کار را انجام دهیم».
نماینده گروه جوانان ،یادآور شد ،گردهمایی ابیجان دلیلی است بر اهمیت موضوع زمین و متذ کر شد «اکنون بهترین
لحظه است» ،زیرا جهان بیش از هر زمان دیگری به احیاء زمین نیاز دارد و اشاره کرد اگر نتوانیم روند فعلی را
معکوس کنیم ،نسل های بعدی هر گز ما را نخواهند بخشید!.
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برگزاری جلسات سطوح عالی (میزگرد و گفتگوهای تعاملی) کنوانسیون
روز دوم کنفرانس یعنی 10ام اردیبهشت ماه به برگزاری جلسات سطوح عالی اعضای کنوانسیون شامل سه میزگرد و دو
گفتگوی تعاملی اختصاص داشت .هدف اصلی این جلسات توجه سطوح عالی تصمیم گیری به مسیرهای متنوع بهبود و
احیاء پس از همه گیری ،نقش مهم زمین سالم و مولد در دستیابی به توسعه پایدار و حرکت سیاسی و اجرایی قوی برای
هدایت کشتتورهای عضتتو و همچنین افزایش مشتتارکت میان تمام شتترکا در اجرای کنوانستتیون بود .در کنار بیانیه و ارائه
مقامات کشوری ،نمایندگان سازمانهای جوامع بومی و محلی ،بخش خصوصی ،سازمانهای بین المللی و سازمانهای جامعه
مدنی نیز خواستتتته ها و انت ارات خود را در قالب بیانیه های جمعی در این جلستتتات ارائه کردند .عناوین و مهمترین
موضوع مورد بحث این میزگردها و گفتگوهای تعاملی به شرح زیر است:
گفتگوی تعاملی  -1بازتولید زمین :نقش جوانان در شکل دادن به دستور کار زمین پایدار
تاکید بر آموزش ،ظرفیتسازی ،مشارکت و پیشگامی
جوانان در تصمیم گیری ها و حمایت های سیاستی
و تامین مالی از پروژه های نوآورانه برای جوانان ،قرار
دادن جوانان در خط مقدم اقدام های محلی و ملی
احیای زمین ،اجرای سازوکارهای نوآورانه ک شاورزی
پایدار ،تولید و مصتتترف پایدار ،مشتتتارکت قوی در
اجرای برنامه های اقدام ملی و محلی جهت مقابله با
خ شک سالی ،چالش های نا شی از تغییرات آب و هوا،
حفظ ،استفاده پایدار و احیاء اراضی ،حفاظت از تنوع
زیستتتی ،ایجاد مشتتاغل ستتبز ،دستتترستتی به دانش،
حقوق مالکیت زمین ،و توجه بیشتر دولت ها به مشارکت جمعی و معنادار جوانان در این امور.
گفتگوی تعاملی  -2مصون سازی استفاده از زمین در آینده :تغییر الگوهای تولید و مصرف
تاکید بر چالش هایی همچون امنیت غذایی ،بحران های ستته گانه آب و هوا و تنوع زیستتتی و تخریب ستترزمین ،تولید و
مصرف ناپایدار بخصوص تولید زباله ،دورریز مواد
غتتذا یی و از ب ین بردن آ لود گی نتتاشتتتی از
پالستتتتیکها ،تولید و انتشتتتار دانش مرتبط با
تولید و مصتتترف پایدار .در این گفتگو اهم یت
زمین ،خاک و آب در تول ید غذا و اختصتتتاص
یارانه در جهت دستتتتیابی به تولید و مصتتترف
پایدار در همه ستتطوح ،دوستتتی با طبیعت از طریق مدیریت یکپارچه آفات ،تشتتویق به تولید محلی ،حیاتی بودن حفظ
اکوس تیستتتمها ،حمایت بیشتتتر از اقدام های مبتنی بر ستتازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت پایدار ستترزمین به وی ه با
مشارکت زنان ،جوانان و جوامع بومی و محلی نیز مورد تاکید بسیاری از سخنرانان قرار گرفت.
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میز گرد  -1حقوق تصدیگری ،پاداش ها و مسئولیت ها :آینده سرپرستی زمین

در این میزگرد بحث هایی پیرامون حمایت از اجرای تصمیم  UNCCDدر مورد مالکیت و تصدیگری
زمین مطرح و حمایت از آن در جهت د ستیابی به حکمروائی م سئوالنه و پا سخگو در مورد زمین
مطرح شتتد با یادگیری از نمونه های موفق مطرح شتتد .همچنین تاکید شتتد که امنیت تصتتدیگری
زمین شتتترط محکمی برای جلوگیری ،کاهش و معکوس کردن تخریب زمین استتتت و برخی از
شرکت کنندگان خواستار مکانیزم ها و سازوکارهایی شدند که امکان تبدیل سیاست های جهانی،
به اقدامات محلی در سطح ملی ممکن شود.

بیانیه سازمانهای جامعه مدنی در این میزگرد ،ا شاره کردند که یکی از سازوکارهای احیای زمین به عنوان م سیری برای
بهبودی پا یدار پس از همهگیری ،حمایت و اقدام دولت ها از
اجرای «راهنمای فنی ادغام دستتتتورالعمل های داوطلبانه در
حکمروائی م سئوالنه ت صدیگری زمین در د ستیابی به جهانی
عاری از تخریب سرزمین» می باشد .آنان همچنین خواستار
ترجمه این ستتند به دیگر زبانها ،احترام به اصتتول مندرج در
این سند راهنما در مورد مالکیت و تصدیگری زمین بخصوص
در بین جوامع بومی و محلی (کشتتتاورزان ،عشتتتایر کوچنده،
جن گل نشتتتی نان ،ز نان و جوا نان) برای رواج حکمروائی و
تصتتدیگری مستتئوالنه زمین با تکیه بر نمونه های موفق ،هم
افزایی سه کنوانسیون ریو در حفظ و احیاء زمین و منابع آن،
تبادل تجارب سطوح مختلف در مدیریت مسئوالنه ،پاسخگو،
عدا لت محور و پایدار زمین و ایجاد ستتتازو کارهای امنیت
تصتتدیگری زمین با تکیه بر برابری جنستتیتی جهت اجرایی
کردن سیاست های جهانی در اقدام های ملی و محلی شدند.
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میز گرد  -2احیای زمین :راهی برای بهبود پایدار پس از همه گیری
تاکید بر اثرات مخرب خشکسالی نه تنها در کشورهای خشک و نیمه خشک بلکه در سرتاسر دنیا و توجه به اینکه بدون
زمین سالم دستیابی به هدف های کنوانسیون تغییر اقلیم و تنوع زیستی ممکن نیست .بنابراین لزوم اقدام های جسورانه
در احیای زمین و اکو سی ستمها ،تالش و ت شویق (تامین منابع مالی) بی شتر برای باز سازی زمین از طریق مدیریت پایدار
ستترزمین در پیوند با دستتتیابی به
جهانی عاری از تخریب ستتترزمین،
حفظ تنوع زیستتتتی و م قاب له با
تغییرات آب و هوا ،ستترمایه گذاری
در فناوری های مناسب و سازگار با
محیط زیست با مشارکت و توان افزایی جوانان ،زنان و جوامع بومی و محلی (روستایی و عشایری و )...و بخش خصوصی
مورد تاکید بسیاری از سخنرانان قرار گرفت.
میز گرد  -3خشکسالی بزرگ :از فاجعه تا مقاومت در برابر خشکسالی
با توجه به اینکه خشکسالی همه کشورها را تحت تأثیر قرار داده است ،در این میزگرد تاکید بر هم افزایی سه کنوانسیون
ریو و تاکید بر موضتتوع های تابآوری ،ستتازگاری و پایداری به وی ه در مناطق خشتتک ،حفظ پوشتتش گیاهی را به منزله
«بیمه ای در برابر بالیا» و ستترمایه اجتماعی ،س تیاس تی و طبیعی را به عنوان پیش شتترط های حیاتی برای ستترپرستتتی
عادالنه زمین ،اقدام های عملی منطقه ای و حمایت های بین المللی ،از جمله راه حلهای مقابله با خشکسالی عنوان شد.

12

برگزاری نشستهای کمیته بررسی اجرای کنوانسیون
به موازات نشست های متعدد پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون ،بیستمین نشست کمیته بررسی اجرای کنوانسیون
) (CRIC20از  12تا  18می  2022با هدف بررسی اجرای موثر کنوانسیون در سطوح ملی ،منطقه ای و زیرمنطقهای
نیز آغاز به کار کرد .این کمیته هشت ت صمیم را برای بررسی کنفرانس اعضاء تهیه کرد که عمدتا در مورد بهبود روشهای
انتقال اطالعات ،و ارائه گزارش ملی به کنوانستتتیون با بهترین کیفیت و فرمت ،تالش در جهت دستتتتیابی به هدف  15از
هدفهای توسعه پایدار جهانی و به طور خاص هدف  15.3در اجرای کنوانسیون و توسعه و ارتقای فعالیت ها برای ظرفیت
سازی هدفمند برای اجرای بیشتر کنوانسیون در سطوح مختلف بود.

برگزاری نشست های کمیته علم و فناوری کنوانسیون
هم چنین ن ش ست های پانزدهمین کمیته علم و فناوری کنوان سیون ) (CST15از  11تا  13می  2022در شهر ابیجان
در محل کنفرانس اعضاء آغاز شد .این کمیته شش تصمیم را برای برر سی کنفرانس اعضاء تهیه کرد .ن شست های این
کمیته با محوریت بررستتی دو گزارش علمی در مورد ستتهم بالقوه برنامه ریزی یکپارچه کاربری زمین و مدیریت یکپارچه
من ر (چشتتتم انداز) در تغییر تحول مثبت ،و رویکردهای ارزیابی و ن ارت بر تاب آوری جمعیت ها و اکوستتتیستتتتمهای
آ سیبپذیر و دیگر مو ضوعات برگزار شد .برخی از ت صمیم های این کمیته سران ک شورها را ت شویق می کند تا نقش
محوری تری در بکارگیری رویکردهای برنا مه ریزی یکپارچه کاربری زمین و مدیریت یک پار چه چشتتتمانداز در توستتتعه
ستیاستتت های ملی و محلی در دستتتیابی به جهانی عاری از تخریب ستترزمین ،کاهش /ستتازگاری با تغییرات آب و هوا و
استتتفاده پایدار از تنوع زیستتتی و حفظ معیشتتت جوامع و ...داشتتته باشتتند و مشتتارکت بین نهادها و موستتستتات علمی،
ستتازمانهای بین المللی ،ستتازمان های مدنی و ...را تقویت و نمایندگان این نهادها را در صتتورت امکان به عنوان ناظران
خارجی به جلسات خود دعوت کنند تا همکاری بین این گروهها ارتقاء یابد؛
سازمان های جامعه مدنی نیز در این ن ش ستها بر اهمیت علم و فناوری برای تغییرات متحول کننده تاکید کردند اقدام
های مرتبط با احیای زمین باید فراگیر و م شارکتی با شد به وی ه جوامعی که بی شتر تحت تاثیر تخریب سرزمین ه ستند.
آنان همچنین خوا ستار توجه وی ه کنوان سیون و کمیته و مراکز تحقیقات ملی در به ر سمیت شناختن علم و دانش بومی
جوامع و ن امهای دانش سنتی آنها در طراحی تحقیقات علم و فناوری مرتبط با تخریب سرزمین ،حمایت و ترویج انتقال
دانش و فناوری در مورد رویکردهای اگرواکولوژیکی سازگار با اکوسیستم ها شدند.
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نتایج پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی
پس از دو هفته بحث و گفتگوی جلسات سطوح عالی پانزدهمین کنفرانس اع ضاء کنوانسیون ) ،(COP15نش ست های
حا شیه ای ) ،(Side Eventsن ش ستهای ریو پاویلیون ) ،(Rio Pavilionبی ستمین ن ش ست کمیته برر سی اجرای
کنوانسیون ) (CRIC20و پانزدهمین نشست کمیته علم و فناوری کنوانسیون ) ،(CST15نمایندگان  197کشور عضو
و اتحادیه اروپا  38تصتتتمیم را با تاکید بر ارتقاء و بهبود تابآوری در برابر خشتتتکستتتالی ،کاهش تخر یب ستتترزمین،
ستترمایهگذاری دراقدام های مرتبط با بازستتازی زمین و همافزایی کنوانستتیونهای تغییر اقلیم و تنوع زیستتتی و بیابان
مصوب کردند .از جمله این مصوبه ها می توان به:
-

احیاء یک میلیارد هکتار از اراضتتی تخریب شتتده تا ستتال  2030از طریق بهبود جمع آوری داده ها ،ن ارت و
گزارش دهی.

-

حمایت از جوامع تحت تاثیر و سرمایهگذاری در افزایش آمادگی ،تابآوری آنان در برابر خ شک سالی و تغییرات
اقلیمی؛

-

بهبود ستتیاستتتهای ملی برای کاهش تاثیر و وقوع طوفان های شتتن و گرد و غبار از طریق هشتتدار زودهنگام،
ارزیابی خطر و کاهش علل این پدیده (انسان ساز)؛

-

بهبود تالش ها در زمینه ظرفیت سازی ،به اشتراک گذاری دانش و درس آموختهها ،و هماهنگی در راستای این
تالش ها در سطح منطقه ای؛

-

ایجاد یک گروه کاری بین دولتها در مورد خ شک سالی( )2022-2024به جهت تقویت اقدامهای پی شگیرانه تا
واکنشی؛

-

پیشتتتگیری از بیابانزایی و تخریب ستتترزمین به عنوان یکی از مهمترین عوامل در کاهش مهاجرت و جابجایی
اجباری جوامع؛

-

تقویت حقوق تصتتدی گری زمین ،ارتقاء مشتتارکت زنان در مدیریت و تصتتدیگری زمین و جمعآوری دادههای
تفکیک شده بر اساس جنسیت در مورد اثرات بیابانزایی ،تخریب سرزمین و خشکسالی؛

-

ترویج مشتتتاغل مبتنی بر زمین برای جوانان و مشتتتارکت آنان و ستتتازمانهای جامعه مدنی در فرآیند اجرای
کنوانسیون در سطوح مختلف؛

-

اطمینان از هم افزایی بین سه کنوانسیون ریو ،از طریق راهحلهای مبتنی بر طبیعت و تعیین هدفهای ملی؛

اشتتاره کرد .عالوه بر تصتتمیم های رستتمی پانزدهمین کنفرانس اعضتتاء کنوانستتیون
مقابله با بیابانزایی ،صدور دو بیانیه سیا سی تحت عنوان «فراخوان ابیجان» تو سط
سران ک شورها و دولت ها و «بیانیه ابیجان» تو سط بانوی اول ک شور ساحل عاج و
«برنامه میراث ابیجان» توستتتط ریاستتتت جمهوری کشتتتور ستتتاحل عاج از دیگر
دستتتاوردهای این کنفرانس بود که مورد توافق شتترکاء و همکاران کنوانستتیون قرار
گرفت.
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بیانیه زمین ،زندگی و میراث ،شامل برنامه میراث آبیجان
این برنامه با هدف تقویت پایداری طوالنی مدت زیستتتتمحیطی و یک رویکرد جامع و نوآورانه در چهار محور مقابله با
جنگلزدایی ،احیای  20درصتتد از پوشتتش جنگلی کشتتور ستتاحل عاج ،تضتتمین امنیت غذایی (تولید و مصتترف پایدار)،
شتتتناستتتایی و پایدار کردن زنجیره های ارزش مقاوم به تنش های محیطی و اقلیمی و ارتقاء تابآوری جوامع در برابر
تغییرات اقلیمی است که نیاز به بسیج  1.5میلیارد دالر در پنج ساله آینده دارد.

فراخوان ابیجان
فراخوان سران ک شورها و دولتهای ع ضو کنوان سیون و تجدید میثاق آنها در د ستیابی به هدف  15.3از هدفهای تو سعه
پایدار جهانی در دستیابی به جهانی عاری از تخریب سرزمین تا سال  2030با تاکید بر:
-

اولویت و اهمیت استتترات یکی رستتیدگی به خشتتکستتالی و اتخاذ تدابیر مناستتب جهت رفع چالشهای ناشتتی از
خشکسالی ،تخریب سرزمین و اثرات منفی زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی این پدیده ها؛

-

نقش وی ه زنان ،جوانان ،بخش خصوصی و جامعه مدنی در احیاء سرزمین؛

-

احیاء و بازسازی زمین به عنوان یک فعالیت اقتصادی سودآور با مزایای متعدد است و نه تخریب آن؛

-

دستتتتیابی به جهانی عاری از تخریب ستتترزمین از طریق  -1جلوگیری  -2کاهش و  -3احیاء زمین و توجه به
خاک و زمین در مرکز سیاستهای برنامه ریزی فضایی و داشتن اکوسیستم های سالم و امنیت غذایی؛

-

هم افزایی سه کنوانسیون ریو و عزم و تالش تمام شرکاء کنوانسیون در حفظ تنوع زیستی ،کاهش و توقف اثرات
منفی نا شی از تغییرات اقلیمی ،اجرای سیا ست های مدیریت پایدار سرزمین و سرمایهگذاری در جهت ایجاد
شغل ،ثروت و رفاه از طریق رویکردهای مقرون به صرفه و سازگار با طبیعت؛

بیانیه ابیجان
برنامه های مرتبط با گروه جنستتیتی توستتط بانوی اول ستتاح عاجل در روز  9می آغاز شتتد .ابراهیم تیاو ،دبیر اجرائی
کنوانسیون برابری جنسیتی و توجه به زنان را به عنوان نیمی از جمعیت و تولید کنندگان را به عنوان کلید پایه و اساس
تعادل در کنوانسیون و دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد .این گروه همچنین بر:
-

به ر سمیت شناختن زمین به عنوان منبع غذا ،سرپناه ،ثروت ،هویت اجتماعی و یکی از ا سا سیترین دارائیها
برای زندگی ،معیشت و تابآوری جوامع؛

-

تقویت و اجرای چارچوب های قانونی و تضتمین مشتارکت کامل ،برابر ،معنادار و موثر ،ارتقای رهبری زنان و در
همه سطوح ت صدی گری زمین و منابع طبیعی و سایر ا شکال دارایی منجمله د ستر سی و کنترل زنان بر زمین
طبق قوانین عرفی و قانونی؛

-

گنجاندن معیارهای برابری جنسیتی در توسعه و اعطای منابع برای مدیریت پایدار و احیاء سرزمین،

-

ت سهیل د ستر سی به فناوری ،خدمات و منابع مالی برای فعالیت های اقت صادی مبتنی بر زمین به عنوان مولفه
ای مهم در توانمندسازی اقتصادی و حقوقی زنان را

در قلب راه حل های احیاء زمین عنوان کرد.
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برخی از مهمترین تصمیم های موضوعی پانزدهمین کنفرانس اعضاء
چارچوب استراتژیک کنوانسیون ( :)2018-2030بررسی پیشرفت اجرای کنوانسیون و دهه ملل متحد در
مورد بیابانها و مقابله با بیابانزایی ()2010-2020
 دعوت از تمام شتترکاء کنوانستتیون برای افزایش آگاهی در مورد روز جهانی مقابله با بیابانزایی ،برنامه ستترزمین برای
زندگی ،راه حلهای ارتقاء تابآوری؛ برابری جنسیتی ،توانمندسازی زنان و جوانان ،افزایش فعالیتها و تعامل رسانهای،
ارتقاء ابزارهای ارتباطی آنالین ،ارائه پیام های کلیدی به مراجع ملی کنوانستتتیون و گروههای علم و فناوری برای
مدافعه و جلب حمایت از اجرای کنوانسیون در سطوح مختلف؛
پیگیری ارزیابی میان مدت چارچوب استراتژیک کنوانسیون ()2018-2030
 آغاز فرآیند ارزیابی میان مدت بعد از کنفرانس پانزدهم با در ن ر گرفتن یافتهها و توصیه های شانزدهمین کنفرانس
در سال  .2024ایجاد یک گروه کاری بین المللی برای ن ارت بر فرآیند ارزیابی و حمایت دبیرخانه و مکانیسم جهانی
از فرآیند ارزیابی میان مدت چارچوب استرات یک کنوانسیون؛
ارتقا و تقویت روابط با سایر کنوانسیونها و سازمانها ،مؤسسات و آژانسهای بینالمللی
 تقویت ارتباط برای بررسی گزارش و اقدام های استرات ی ها و برنامه های اقدام ملی سه کنوانسیون ،ادغام اطالعات و
داده های ماهواره ای و ارتقاء مشارکت و افزایش آگاهی ذینفعان در دستیابی به هدفهای کنوانسیون؛
خشکسالی
 ت شکیل یک گروه کاری بین المللی جدید (با رعایت تعادل جن سیتی) در مورد خ شک سالی در طول سه سال
 ،2022-2024به شتترط در دستتترس بودن منابع ،برای شتتناستتایی و ارزیابی همه گزینه های مرتبط با خشتتکستتالی
منجمله ابزارها ،چارچوبها و خطمشی سیاست های جهانی و منطقه ای و پیوند آن با برنامه های ملی برای مدیریت
موثر خشتتکستتالی؛ توجیه و آماده ستتازی عناصتتر ،فرآیندها و ترتیبات نهادی و ستتازو کارهای ممکن برای هر کدام از
گزینه های سیاستی؛
 حمایت از تغییر مدیریت واکنشی به خشکسالی به مدیریت پیشگیرانه موثر و فعال؛
 ادامه اجرای تعهد کشتتورهای عضتتو در ارتباط با خشتتکستتالی در بخش های مختلف مشتتارکت جوامع بومی و محلی،
زنان ،جوانان ،جامعه مدنی و بخش خ صو صی در اجرای سیا ستها و برنامه های مرتبط با خ شک سالی از طریق یک
رویکرد جامع و یکپارچه برای ارتقاء تابآوری جوامع و اکوسیستم ها؛
 حمایت و افزایش ا ستفاده از اطالعات حا صل از ن ارت ،ه شدار اولیه و سی ستم های اقدام برای ت صمیم گیری در
سطوح ملی و محلی به من ور افزایش تاب آوری اکوسیستم ها ،جوامع و اقتصاد آنها در مقابله با خشکسالی.
 حمایت دبیرخانه کنوان سیون از ک شورهای ع ضو برای افزایش ظرفیت آنها برای ارزیابی اثربخ شی اقدامات راهبردی
مقابله با خشکسالی (به شرط وجود منابع مالی)؛
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 تستتهیم دانش ،تجارب و درس آموخته کشتتورها و ستتازمانهای منطقه ای و ستتایر نقش آفرینان فعال در اقدام های
خشتتکستتالی برای گنجاندن نوآوری و ابتکارات و اقدام های متحول کننده آنان در جعبه ابزار مقابله با خشتتکستتالی و
حمایت دبیرخانه از این اقدام ها و ظرفیت سازی در صورت امکان؛
 تستتتهیل و افزایش تامین منابع مالی مرتبط با اقدام های کاهش اثرات خشتتتکستتتالی و ارتقاء تاب آوری جوامع و
اکوسیستم ها در همه سطوح توسط همه شرکاء کنوانسیون به صورت دو جانبه و چند جانبه؛
 حمایت از تهیه و اجرای طرح های ملی خشکسالی و ترویج همکاریهای منطقه ای؛
 در صتتورت امکان تقویت آگاهی جهانی در ستتطوح عالی و تعهد به افزایش تابآوری در برابر خشتتکستتالی از طرق
مختلف؛
 در صتتورت امکان تشتتویق ،حمایت ،و تستتهیل یادگیری ،تمرین و همکاری جوامع برای کاهش خطر خشتتکستتالی و
ظرفیت سازی جهت ارتقاء تاب آوری.
طوفان های شن و گرد و غبار
 ر سیدگی و ارزیابی خطرات این پدیده و تقویت آمادگی ک شورهای ع ضو برای مقابله و توجه وی ه به م شارکت جوامع
تحت تاثیر و موقعیتهای آسیبپذیر؛ همکاری برای ایجاد یک خط مشی داوطلبانه با مشورت کشورهای متاثر جهت
تو سعه ابزارها و فناوری های مقابله ،د ستر سی به اطالعات و ت سهیل و سازماندهی گفتگوهای علمی و سیا ستی؛
تو سعه و اجرای سیا ست های ملی و منطقه ای مرتبط با این پدیده و ارائه گزار شی از سوی دبیرخانه در مورد اقدام
های اجرایی و مسائل سیاستی آن در نشست بعدی؛
تصدیگری زمین
 توجه و تشتتویق کشتتورهای عضتتو کنوانستتیون به موضتتوع تصتتدیگری زمین منطبق بر ستتند راهنمای تهیه شتتده در
حکمروائی مستتئوالن و پاستتخگوی زمین و توصتتیه های آن ،یکپارچه کردن اطالعات مربوط به مالکیت و تصتتدیگری
زمین در تالش های تو سعه ظرفیت و ابزارهای تحلیل داده ها در د ستیابی به هدفهای کنوان سیون؛ تو سعه راهنمایی
های خاص و تبادل درس آموخته ها ،شنا سایی فر صت های تامین مالی برای تقویت حکمروائی و ت صدیگری زمین و
سرمایه گذاری های م سئوالنه و پا سخگو و پایدار دولتی و خ صو صی در چارچوب اقدام های کنوان سیون؛ ت شویق
ستتازمانهای جامعه مدنی به ارتقاء آگاهی در مورد اهمیت حکمروائی مستتئوالنه زمین در مقابله با بیابانزایی و تخریب
سرزمین؛
مهاجرت
 ارتقاء تو سعه پایدار سرزمینی ،ایجاد فر صت های اجتماعی و اقت صادی برای کاهش مهاجرت های اجباری و افزایش
تابآوری و ثبات معیشت روستایی؛ بازنگری سیاست های توسعه در امنیت تصدیگری زمین با هدف ارتقای حفاظت
و ا ستفاده پایدار از اکو سی ستم ها و احیای زمین ،حمایت از توانمند سازی جوامع بومی و محلی ،تقویت پیوند شهر و
روستا از طریق ن ام های حکمروائی و تصدیگری مسئوالنه و پاسخگوی زمین؛
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جنسیت
 تهیه نقشتته راه پیشتتنهادی برای هدایت و تستتریع اجرای برنامه اقدام جنستیتی ( )GAPاز طریق رویکردهای تحول
آفرین ،توجه وی ه به این موضوع در برنامه ریزی ،طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه ریزی های مربوط کنوانسیون،
تشویق اعضاء برای ارائه گزارش های داوطلبانه در مورد اقدام های کلیدی در سطح ملی و افزایش تعداد زنان شرکت
کننده نمایندگان دولت ها در کنفرانس اعضتتاء ،ن ارتبر ستتطح برابری جنستتیتی و گزارش به  CRICو  COPو
تستتتهیل مشتتتارکت معنادار زنان ،ستتتازمان های زنان و افرادی را که در موقعیت های آستتتیب پذیر در فرآیندهای
کنوانسیون بخصوص افزایش اجرای برنامه اقدام جنسیتی ) (GAPو نقشه راه آن؛
تصمیم در مورد سازمان های جامعه مدنی در جلسات و فرآیندهای کنوانسیون
 برگزاری دو جلسه گفتگوی آزاد با سازمان های جامعه مدنی:
 -1اولین جلستتته روز پنجشتتتنبه 12 ،می ،تحت عنوان زمینهایی که استتتتفاده میکنیم ،زمینهایی که محاف ت
میکنیم و زمینهایی که مالک آن هستیم (ارائه هایی از  5منطقه در مورد فرصتها و راهحلها و چالش ها)
 17 -2می ،رویکرد های آگرواکولوژ یک و شتتتیوه های کشتتتاورزی اح یاء کن نده به عنوان راهحلی برای تغییرات
تحولآفرین مثبت ،دستتتتیابی به جهانی عاری از تخریب ستتترزمین و پرداختن به مستتتائل بیابانزایی و تخریب
سرزمین
 برگزاری نشست جوانان در جاشیه پانزدهمین کنفرانس اعضاء
 مدن ر قرار دادن بیانیه های متعدد سازمانهای جامعه مدنی به عنوان ضمیمه گزارش کنوانسیون و سازماندهی انجمن
جوانان به عنوان راهی برای تقویت مشتتارکت نستتل های آینده در اجرای کنوانستتیون و ضتتمیمه کردن بیانبه گروه
جوانان به گزارش کنوانسیون.
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خالصه از روند مشارکت سازمانهای جامعه مدنی در پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله
با بیابانزایی
در پانزدهمین کنفرانس اع ضاء کنوان سیون مقابله با بیابانزایی ) (COP15 of the UNCCDدر ک شور ساحل عاج در
ابیجان ،نمایندگان جامعه مدنی نیز با حضتتور بیش از  1200نفر از ستترتاستتر دنیا مشتتارکت فعالی با هدف اثرگذاری بر
تصتتمیم های این کنفرانس داشتتتند .از کشتتور ایران خانم ناهید نقی زاده از موستتستته توستتعه پایدار و محیط زیستتت
) ، (CENESTAنماینده آستتتیا و اقیانوستتتیه در پنل ستتتازمانهای جامعه مدنی کنوانستتتیون مقابله با بیابانزایی
 ، /https://csopanel.org/about-usیکی از  5ع ضو پنل سازمانهای جامعه مدنی کنوان سیون نیز ح ضور فعالی در
جلسات این کنفرانس داشتند.
از جمله فعالیت های اعضتتاء پنل ستتازمانهای جامعه مدنی مدیریت و برگزاری جلستته های آمادگی و جلستته های روزانه،
برای ح ضور موثر نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی در طی دو هفته برگزاری پانزدهمین کنفرانس اع ضاء بود .جل سات
روزانه سازمانهای جامعه مدنی اصوال با محوریت:
 کار گروهی و بحث در مورد موضوعات مورد بررسی کنوانسیون و نقش سازمانهای جامعه مدنی در آن موضوع ها؛
 م شارکت موثر نمایندگان این سازمانها جهت تهیه بیانیه های مو ضوعی و بیان موا ضع جمعی آنها از طریق قرائت
آن بیانیه ها در جلسات رسمی کنوانسیون

بود  .در چارچوب ن ش ست های ر سمی کنوان سیون ،خو شبختانه سازمانها جامعه مدنی دارای این حق ه ستند که در
هر کدام از موضتتوع های مورد بحث کنوانستتیون در جلستتات رستتمی ،بیانیه جمعی خود را ارائه دهند .بنابراین این
ستتتازمانها با مدیریت و برنامه ریزی اعضتتتاء پنل ستتتازمانهای جامعه مدنی بیانیه های متعددی را در طول دو هفته
برگزاری پانزدهمین کنفرانس اعضاء تهیه و در جلسات رسمی ارائه دادند ،تا بتوانند به این طریق خواسته های خود
را به گوش تصمیم گیران و نمایندگان دولت ها و سایر گروهها برسانند و در فرایند تصمیم سازی و تصمی گیری دو
ستتال آینده کنوانستتیون موثر باشتتند .از جمله این بیانیه ها میتوان به بیانیههای افتتاحیه و اختتامیه و بیانیه های
مو ضوعی آنها در ت صدیگری زمین ،خ شک سالی ،طوفان های شن و گرد و غبار ،زنان ،مهاجرت ،جلوگیری از تخریب
سرزمین ،احیاء سرزمین ،ارتقاء توان تاب آوری جوامع در مقابله با تنش های اقلیمی ،بازآفرینی زمین و نقش جوانان
در دستتور کار زمین پایدار ،کاربری صتحیح اراضتی در آینده ،مواضتع جامعه مدنی نستبت به گزارش کمیته علوم و
فناوری کنوانسیون و عملکرد بخش خصوصی و ...اشاره کرد.
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نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی با شرکت در  3میزگرد ر سمی کنفرانس ) ،(Round Tablesدو گفتگوی تعاملی
) ،(Interactive Dialoguesدو گفتگوی آزاد جامعه مدنی با نمایندگان دولت ها به عنوان بخشتتتی از دستتتتور کار
ر سمی پانزدهمین ن ش ست کنفرانس ) ، (Open Dialogue Sessionsن ش ست های مو ضوعی کنوان سیون (COP,
) ،CRIC and CST Sessionsن ش ست های مو ضوعی ریو پاویلوین ) (Rio Pavilionو ن ش ست های حا شیه ای
متعدد ) (Side Eventsهمچون نشتتستتت عالی افتتاحیه ستتند «راهنمای فنی ادغام دستتتورالعمل های داوطلبانه در
حکمروائی مسئوالنه تصدیگری زمین» آینده مراتع ،آینده سرپرستی زمین ،حقوق تصدی گری زمین ،اگرواکولوژی ،اقدام
ها ،ابتکارها و نوآوریهای محلی در احیاء و بازسازی اراضی تخریب شده ،دیوار بزرگ سبز آفریقا ،خشکسالی بزرگ ،نقش
زنان در اجرای کنوانستتیون ،عملکرد بخش خصتتوصتتی و ...ارائه ها و پیشتتنهادهای متعددی را به عنوان مواضتتع جمعی
سازمانهای جامعه مدنی در نشست های فوقالذکر داشتند.

به عبارتی ،مشتتارکت نمایندگان ستتازمانهای جامعه مدنی در تمامی مراحل دستتتور کار پانزدهمین کنفرانس اعضتتاء ،این
امکان را فراهم کرد که آنها بتوانند واقعیتهای جوامعی را که تحت تأثیر پدیده بیابانزایی ،تخریب سرزمین و خشکسالی
قرار گرفتهاند و مهمتر از همه چالش ها و راهحلهای نوآورانهای که این جوامع در مقابله با این مو ضوعها را پی شنهاد می
کنند ،به اشتراک بگذارند.

از جمله پیشنهادهای مهم این سازمان ها درخواست حمایتهای قوی سیاستی ،مالی و اقدام فوری دولت ها در مقابله با
خشکسالی ،جلوگیری از تخریب سرزمین و حمایت از جوامع تحت تاثیر خشکسالی از طریق توان افزایی و ارتقاء مشارکت
جوامع بومی و محلی منجمله ع شایر کوچنده ،رو ستائیان ،جنگل ن شینان ،ک شاورزان خرد و خانوادگی ،جوانان و زنان در
فرآیندهای تصمیم گیری و اجرای طرح های مرتبط با حفظ ،احیاء و جلوگیری از تخریب سرزمین بود.
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مراسم بزرگداشت و یادبود سه نفر از پیشکسوتان سازمانهای جامعه مدنی در پانزدهمین نشست کنوانسیون
در طی دو سال قبل ،سازمانهای جامعه مدنی سه نفر از پی شک سوتان فعال خود را در از د ست داده اند .بنابراین مرا سم
یادبود و بزرگداشتی در یکی از برنامه های رسمی سازمانهای جامعه مدنی در کنوانسیون برای این سه نفر که شامل -1
مرحوم خانم دکتر خدیجه کاترین رضوی ،یکی از بنیانگذاران موسسه توسعه پایدار و محیط زیست ) (CENESTAاز
ایران؛  -2آقای باوانی شتتانکر کوستتم ،یکی از بنیانگذاران یک ستتازمان مدنی در هند و آقای مارک بید-چارتون از کشتتور
فران سه برگزار شد .در این مرا سم این سه نفر به عنوان قهرمانان زمین ) (Land Herosمعرفی شدند و به احترام آنان
یک دقیقه سکوت و سخنرانی هایی توسط حاضران در تجلیل از خدمات این بزرگواران انجام گرفت.
از کشور ایران نیز سرکار خانم دکتر خدیجه کاترین رضوی ،یکی از این سه قهرمان زمین بود که در بهار  1401دار فانی
را وداع گفتند و جاودانه شدند .روحشان شاد و راهشان پررهرو.
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بیانیه پایانی سازمانهای جامعه مدنی
عالوه بر موارد فوق و پیشتتنهادهای موضتتوعی این ستتازمانها ،موارد زیر جزو مهمترین درخوا ست های جمعی این
سازمانها در روز پایانی پانزدهمین کنفرانس اعضاء و بیانیه پایانی آنان بود:
 توجه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در سطوح ملی و محلی به بُعد انسانی خشکسالی و اثرات این فاجعه بر زندگی و
معیشت جوامع تحت تاثیر منجمله کشاورزان ،عشایر ،جوامع بومی و جوامع محلی ،زنان ،کودکان و جوانان ،و اطمینان
از وجود سیا ست های حمایتی و تخ صیص بودجه برای افزایش آمادگی و اقدام در مقابله با اثرات خ شک سالی در این
جوامع و افزایش تاب آوری آنان؛
 اطمینان از لحاظ کردن برنامه اقدام جنستتتیتی کنوانستتتیون ) ،(Gender Action Planو چهار اولویت آن )1
مشتتارکت زنان در فرآیندهای تصتتمیم گیری )2 ،توانمندستتازی اقتصتتادی زنان )3 ،دستتترستتی برابر زنان از حقوق
تصدیگری زمین و منابع ،و  ) 4دسترسی زنان به دانش و فناوری ،در کل اسناد و مدارک کنوانسیون ؛
 ارتقاء سیا ست های حمایتی و مالی در ترویج و اجرای رویکردهای آگرواکولوژیکی (ک شاورزی بوم سازگاری) و شیوه
های احیا کننده زمین با م شارکت سازمانهای جامعه مدنی و بهره برداران محلی از زمین (ع شایر ،رو ستائیان ،زنان و
جوانان و )...در اجرای کنوانسیون در سطوح محلی ،ملی ،منطقه ای و بین المللی؛
 اقدام در جهت اگاه سازی گروههای ذینفع کلیدی در مورد سال بین المللی مراتع و عشایر ،مصوب مجمع عمومی ملل
متحد در ستتال  ،2022و برجستتته کردن نقش دامداران منجمله عشتتایر کوچنده در ستتازگاری با تغییرات آب و هوا،
خشکسالی و به رسمیت شناختن قلمروهای زندگی عشایر کوچنده و حقوق تصدی گری آنان در دستیابی به مدیریت
پایدار مراتع در قلمرو عشایر و احیاء مراتع تخریب شده توسط دامداران؛
 اقدام در جهت آگاهی سازی و ظرفیت سازی گروههای ذینفع کلیدی در مورد سند «راهنمای فنی ادغام دستورالعمل
های داوطلبانه در حکمروائی مسئوالنه تصدیگری زمین» در چارچوب دستیابی به امنیت غذایی و دستیابی به جهانی
عاری از تخریب ستترزمین( ،ستتند مشتتترک فائو و کنوانستتیون و دیگر گروهها) ،به عنوانی یکی از مهمترین ستتندهای
راهنما در دستیابی به جهانی عاری از تخریب سرزمین در سطوح مختلف.
 ترجمه ستتتند راهنما فوق الذکر به زبان های مختلف و تعامل و همکاری با جوامع بومی و محلی و اطمینان از تامین
منافع آنان در بحث های سیاستی مرتبط با تصدیگری مسئوالنه زمین در دستیابی به جهانی عاری از تخریب سرزمین؛
 ت شویق مو س سات مالی بین المللی همچون ت سهیالت جهانی محیط زی ست ) ،(GEFصندوق سبز اقلیم )،(GCF
صندوق بین المللی برای تحقیقات کشاورزی و ...و افزایش حمایت آنها برای مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و جوامع
بومی و محلی در طراحی و اجرای ا سترات ی های مرتبط با ت صدیگری زمین ،جلوگیری از تخریب سرزمین و احیاء و
بازسازی؛
 مشتتتارکت معنادار ستتتازمانهای جامعه مدنی در فرآیندهای تصتتتمیم گیری در ستتتند داوطلبانه هدف گذاری ملی در
جلوگیری از تخریب و احیاء سرزمین و برنامه های ملی خشکسالی؛
 اطمینان از م شارکت فعال سازمانهای جامعه مدنی با سازمانهای دولتی ،مقامات محلی در فرآیند اجرای کنوان سیون و
مشارکت فعال آنها در سازماندهی شانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی.
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این سازمانها هم چنین اعالم کردند ،همه گیری کووید به ما ن شان داد که جامعه بین الملل می تواند در سطوح مختلف
با هم همکاری و اقدام های فوری انجام دهد .بنابراین ما از تمام نمایندگان دولت ها و سازمانهای بین المللی درخوا ست
می کنیم تا با م شارکت همه نقش آفرینان کلیدی و م شارکت سازمانهای جامعه مدنی اقدام های مورد نیاز در د ستیابی
به مدیریت پایدار سرزمین ،جلوگیری از تخریب سرزمین ،مقابله با اثرات نا شی از خ شک سالی و اثرات تغییرات اقلیمی را
در دستور کار خود قرار داده و با این سازمانها همکاری نزدیک داشته باشند.
اطالعات بیشتر
جهت اطالعات بیشتر می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:
https://www.unccd.int/cop15
https://csopanel.org/
https://enb.iisd.org/convention-combat-desertification-unccd-cop15
https://b2n.ir/n47972

پایان
تهیه کننده :ناهید نقی زاده

nahid@cenesta.org
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