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 (UNCCD)متحد  مللکنوانسیون مقابله با بیابانزایی 

سیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد  سیون ریو، جهت مقابل  (UNCCD)کنوان سه کنوان ه با بیابانزایی و به عنوان یکی از 

سیونجلوگیری از  شود. این کنوان شناخته می سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی  سرزمین در  سال  تخریب  در 

در حال ون به مرحله اجرا درآمد.  کنوانستتی 1996دستتامبر  26ژوئن همان ستتال مصتتوب و از تاری   17ایجاد، در  1994

ی که عضو کشوری است و به طور خاص بر مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب به عنوان مناطق 197حاضر دارای 

 در آن اکوسیستم ها و جوامع آسیب پذیر وجود دارند، تاکید دارد.

پایین به باال،  اعضاء رسمی این کنوانسیون در جهت بهبود شرایط زندگی در مناطق خشک، با تکیه بر استفاده از رویکرد

شارکت مردم محلی در مقابله با بیابانزایی، هم افزایی گروههای ذینفع در  سر»م ساندن تخریب  صفر ر  Land)زمین به 

Degradation Neutrality ‘LDN’) »سالی تاک شک ید و حفظ و بازگرداندن بهره وری زمین و خاک و کاهش اثرات خ

صلی  سهیلگر ا سیون ت سعه یافته، به ویدارند.  دبیرخانه کنوان سعه و تو شورهای در حال تو  ه در زمینه همکاری بین ک

 انتقال دانش و فن آوری مرتبط با مدیریت پایدار سرزمین میباشد.  

، همکاری بستتتیاری با توجه به ارتباط تنگاتنگ و پویای زمین، آب، هوا و تنوع زیستتتتی، کنوانستتتیون مقابله با بیابانزایی

هوا  وو کنوانستتیون تغییرات آب  (CBD)دیگر ملل متحد یعنی کنوانستتیون تنوع زیستتتی  نزدیکی با دو کنوانستتیون

(UNFCCC) ع چالش های دارد.  این سه کنوانسیون در پی آن هستند تا با هم افزایی و رویکرد یکپارچه و جامع در رف

سرزمین، تغییرات آب و هوا و در معرض تهدید قرار گرفتن تنوع  ستی اقداماتی رپیش رو همچون تخریب  سطوح زی ا در 

 محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی انجام دهند. 

سیون  این شرقی کنوان شمال مدیترانه و اروپای مرکزی و  سیا، آمریکای التین و کارائیب،  شکل از پنج منطقه آفریقا، آ مت

ست که هر  سیون دارخود  به نوبهنطقه ما به عنوان مرجع عالی  (COPs)ند. کنفرانس اعضاء نقش مهمی در اجرای کنوان

 .تصمیم گیری کنوانسیون میباشد که با مشارکت نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون هر دو سال یکبار برگزار می شود

صمیم گیری ها سران ت ست  ش شورها در ن ساندن  ینمایندگان ک صفر ر سرزمین، به  الزم را در ارتباط با مدیریت پایدار 

آن، ارتقاء وضع زندگی جوامع محلی ساکن در مناطق خشک و نیمه خشک سرزمین، مقابله با خشکسالی و اثرات تخریب 

  /https://www.unccd.int :ود بهون رجوع شنوانسیمورد کیشتر در ب اطالعاتجهت و... را اتخاد می کنند. 

ه تعویق برگزار شتتود، ب 1400پانزدهمین کنفرانس اعضتتاء که قرار بود در شتتهریور ماه ، COVID-19ی ریهمه گ پی در

دهمین نشست ، مصوب شد که پانز1400افتاد و به دنبال تصویب دومین جلسه فوق العاده اعضاء کنوانسیون در زمستان 

  در کشور ساحل عاج برگزار گردد.  1401اعضاء در اردیبهشت ماه 

 

https://www.unccd.int/
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 (COP15 of the UNCCD) پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

اردیبهشتتت ماه  30تا  19از ، ملل متحد اعضتتاء کنوانستتیون مقابله با بیابانزایی کنفرانسپانزدهمین 

ش 1401 ساحل عاج برگزار  شور  شهر ابیجان در ک که  آورد مجددی فراهم د. این کنفرانس فرصتدر 

جامعه  ،یبخش خصوص ،کشور 197از  دولت های عضو کنوانسیوننمایندگان  ازنفر  7000نزدیک به 

سازمانهاییمدن سانهسازمانهای بین المللی ،جوامع بومی و محلی ،  گرد  ، گروههای جوانان، زنان و ر

بخصتتوص مدیریت پایدار یکی از پانزدهمین نشتتستتت کنوانستتیون و در موضتتوع های مدن ر  هم آیند

 بپردازند. گیری و تصمیمتبادل ن ر  ،به بحث« زمین»های بشر یعنی گرانبهاترین داشته

ضوعی این کن حوریتم ساس یافته های که  بود «میراث: از کمبود تا رفاه .زمین. زندگی» فرانسمو برا

 Second Edition of the Global Land)« چشتتم انداز جهانی زمین»از ستتند ویرایش دوم 

Outlook)، نوان پاستتتخی ملموس به چالش های به هم پیوستتتته در مورد تخریب ستتترزمین، به ع

ستی  ست دادن تنوع زی ستشده  تعیینتغییرات آب و هوا و از د بر  هی، با تککنفرانس نیهدف ا   .ا

 اثرگذاری اعضاء(، با هدف DLDD) یو خشکسال نیزمسر بیتخر/ییزاابانیدر مورد ب یقبل یهانشست

در  یبه عنوان تعهدات ضتترور نیزم یایو اح یبرابر خشتتکستتال در یآمادگ شتتبردیدر مذاکرات و پ

در رستتیدن به جهانی عاری از تخریب ستترزمین  داریتوستتعه پا از هدفهای 15.3ف هد به یابیدستتت

(Land Degradation Neutriality ‘LDN’) .توسعه  شرکای دیگر از سران کشورها وبنابراین  بود

 تا: میرفتکنوانسیون انت ار  و اجرای

 قیطر را از یستیخاک، آب و تنوع زو اهمیت از منابع  نیزم حفاظت از خود را در مورد راهبردیتجارب  -الف 

ستیابی به  داریپا یایو اح تیریمد شتراک بگذارند و از این طریق در د سعه اجتماعسرزمین به ا صادا -یتو  یقت

  اقدام نمایند؛ 19ی کوید ریگهمه یامدهایپ بهبود در  هیو عادالنه تر، به و رتریفراگ

 :جوامع یآورتاب شیافزا و یدر مورد خشتتکستتال رانهیشتتگیپ هاییزیرو برنامه هااستتتیبه ستت ازیمورد ن رد ب 

از  یجبران خستتارات ناشتت یبرا یمال نیو تام ه،یهشتتدار اول یهاستتتمیتوستتعه و استتتفاده از ستت ده،یدبیآستت

 کنند؛بحث  یخشکسال

 :صت ج سیس یآگاه شیادامه افزا یبرارا  ندهیآ یها فر ستیابی به جهانی در  یا سطوح ملی و بین المللی در د

 استفاده کنند؛ داریبه اهداف توسعه پا یابیدست عیتسرعاری از تخریب سرزمین را شناسایی کرده و از آن در 

 :بررسی موضوع هایی همچوناز جمله دستور کارهای اصلی پانزدهمین کنفرانس اعضاء عالوه بر این، 

  ،؛ری جوامعآوتاب ءرتقااآمادگی در برابر خشکسالی   

 ؛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 

  ؛بین زمین و سایر مسائل کلیدی پایداریپیوند 

 ؛الدول خشکسالیکارگروه بین  سیاستی صیه هایتو 

 ؛برنامه کار و بودجه کنوانسیون 

 ؛نآای و ارزیابی میان دوره پیشرفت استراتژی ده ساله کنوانسیون 

 ؛دهه ملل متحد در احیاء اکوسیستم ها 

 ...و 

 اکید برذکر منجمله با تلفوق ا تصتتمیم در موضتتوع های 38مصتتوب کردن تیجه برگزاری پانزدهمین کنفرانس اعضتتاء، ن

س» سرزمین،  سالی، کاهش تخریب  شک سرزمینارتقاء تاب آوری در برابر خ ستای احیاء  فزایش هم او  رمایه گذاری در را

ستی و کنوان سیون های تغییر اقلیم، تنوع زی صمیم ها در اقدام د و «سیون مقابله با بیابانزایی و...افزایی کنوان ر مورد این ت

 بود. « بیانیه ابیجان»و « فراخوان ابیجان»دو سال آتی و صدور دو بیانیه سیاسی تحت عنوان 

و و همکاران سفارت  امیرحسین نیک بینآقای دکتر  جمهوری اسالمی ایران در ساحل عاجاز کشور ایران، سفیر محترم 

ست  خانم سعه پایدار و محیط زی سسه تو به  /http://www.cenesta.org/fa (CENESTA)ناهید نقی زاده، از مو

های جامعه مدنی کنوانستتتیو عنوان یانوستتتیه در پنل ستتتازمان یا و اق نده آستتت مای بان مقابن یا با ب  نزایی ملل متحدله 

us-https://csopanel.org/about/  .47972   در این کنفرانس حضور داشتندn.ir/n2https://b 

http://www.cenesta.org/fa/
https://csopanel.org/about-us/
https://b2n.ir/n47972
https://b2n.ir/n47972
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 پانزدهمین کنفرانس کنوانسیون مقابله با بیابانزایی افتتاحیه مراسماز ای صهخال

امات عالی کشورها و جلسات سطوح عالی با مقبه برگزاری پانزدهمین کنفرانس کنوانسیون مقابله با بیابانزایی دو روز اول 

شت.   صاص دا ستنمایندگان دیگر گروهها اخت ش سطوح عالی مهمترین ن سران دولتهای  ست  ش شامل ن ها، کنفرانس 

  د.بومیان تمام نقش آفرینان کنوانسیون  و دو گفتگوی تعاملی رسمی سه میزگرد راسم افتتاحیه و برگزاریم

 
سئوالن عالی رتبه برنامه عمران سخنرانی ارائه  بهکنفرانس  روز اول سوی م ، دبیر (UNDP) ملل متحدو بیانیه هایی از 

یون منجمله جمهور کشور ساحل عاج و سایر شرکای کنوانس ریاست، (UNCCD)قابله با بیابانزایی کنوانسیون ماجرائی 

تحادیه ا، (Europian Union)همچون اتحادیه اروپا  دولت های عضتتو کنوانستتیون، ستتازمانهای بین المللی نمایندگان

، (FAO)ر و کشاورزی ملل متحد ، سازمان خواربا(IUCN)، اتحادیه جهانی حفظ طبیعت  (African Union) آفریقا

اختصاص وانان جول، بخش خصوصی، سازمانهای جوامع بومی و محلی، سازمانهای جامعه مدنی و بین الدّ سازمانهای و و...

 داشت. 

اثرات فزاینده و  ی مقابله بابرا یفور هایی اقداماز جامعه بین الملل درخواستتت کردند تا ستتران دولت ها  در این مراستتم،

سر جهان تحت  سرا سیاری را در  شت جوامع ب سرزمین و بیابانزایی که جان و معی سالی، تخریب  شک اثیر قرار تویرانگر خ

 داده، طراحی و اجرا کنند. 

به عنوان رئیس وزیر محیط زیستتتت هند ت ستتتاردهمین نشتتتچه، 

-بیان کرد: همه گیری ویرانگر کوید (در هند نشست قبلی) کنوانسیون

 ،می بایستتتی در نحوه نگرب به آببه جهان یادآوری کرد که  19

سی و فرابخشی که  ، مرتعجنگل سا و به ویژه زمین برای نقش ا

سی انجام دهیمایفا می کند، تجدید نظر  سا شان .ا حفظ زمین  ای

قرار دادن  یبرا یدیکل یاستتتراتژ کیرا به عنوان  آنرا یایاحو 

از طریق  رد و اضافه کرد این امربیان ک سبز یابیباز ریجهان در مس

، مقابله با خشکسالی و تغییرات آب و هوایی، جلوگیری از تخریب سرزمین و در گیاهی و جانوری حفاظت از تنوع زیستی

صادی شاغل و بهبود اقت ضمین م شان همچنین  .شدممکن خواهد  ،نتیجه ت ستار ای در  یو بوم یادغام دانش محلخوا

 های موثر و کارآمد در رفع چالش ها شد.اقدام یبرا یاز قدرت بخش خصوص یریگو بهره یریگمیتمام مراحل تصم

 یکردیرومستلزم تخریب سرزمین و دیگر چالش ها  ،مقابله با خشکسالینشست کنوانسیون اعالم کرد: رئیس پانزدهمین 

ست. و ستناد به نو یجامع ا سو سندهیبا ا س زیچه غم انگ»هوگو گفت:  کتوریو یفران حرف  عتیطب میت که فکر کنا
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موضوع های محوری کنفرانس مثبت و سازنده عمل کنند و بر و از دولت ها خواست تا  «دهدیو بشر گوب نم زندیم

 تمرکز بیشتری داشته باشند.. زندگی. میراث: از کمبود تا رفاه نیزمپانزدهم یعنی 

سیون مقابله با بیابانزاییاجرا ریدب او،یت میابراه  شامدگو، متحدملل  یی کنوان سخنان خو و  یاجتماع یهای گیبه و ییدر 

شان ملبه عنوان  هالیف یتیحما شاره  ین سر و تاکید کرد: ساحل عاج ا شت  شته را پ سال گذ ستی چالش های دو  میبای

صتترف کنیم. برای ادامه راه نیرو و انرژی مان را بگذاریم و 

خطرات اقتصادی ناشی از دست به  ایشان در سخنان خود

ستمر زمین سیبرفتن م صلخیر و آ شدن های حا پذیرتر 

تولید کنندگان خرد، زنان و جوانان و نقش مهم اشاره کرد 

ید کرد  تاک ماو   کی نیزم یایدر اح یگذار هیستتر

از نظر اقتصتتادی هم استتت که  یکیضتترورت اکولو 

سیار منطقی  ست.ب به برخی از اقدام  ایشتتان همچنین ا

ای مرتبط با کنوانسیون منجمله توافق همکاری عربستان ه

هانی  کار ج کاهش  G20ستتتعودی برای اجرای ابت برای 

 در آفریقا، نشتتستتت یک ستتیاره در پاریسستتبز بزرگ  وارید ،ینیزم یها ستتتگاهیحفاظت از ز شیافزا ،ینتخریب ستترزم

 اشاره کرد.نیز در مقابله با تخریب سرزمین  «Abidjan Legacu-میراث ابیجان»اندازی برنامه راهو  (2021)

سخنان خود بیان کردند که  شی از  ساحل عاج در بخ رئیس جمهوری 

شتتترکای دولت ها و این اجالس باید نقطه عطفی برای بستتتیج جمعی 

جنگل  ،نیزم یایاح یی جهتطرح هاکنوانستتیون برای اجرای  توستتعه

نابع طبیعیها،  با تنش آبی روزافزون م له  قاب باشتتتد.  و م هان    در ج

با  یا ندهیآبستتتیج منابع برای رقم زدن ستتتاحل عاج،  رینخستتتت وز

ضروری اعالم و  ستیزطیسازگار با مح یکشاورز یهاستمیس را 

بلکه به دنبال  م،ینباش دیزمان کوتاه است. به دنبال ام» بیان کرد

ش شان  .«.میعمل با ضمینی « Abidjan Call جانیفراخوان اب»ای ضی را نیز ت سرزمین و احیاء ارا برای مدیریت پایدار 

 تخریب شده در کشور خواند و بر اهمیت آن تاکید کرد.

شدسازمان ملل متحد به اثرات متعدد  رکلیمعاون دب و اثرات  ییمواد غذا متیق شیافزا ،ییبحران آب و هوا دیت

 شد. ییغذا یها ستمیتحول در ساشاره کرد و خواستار  یلیفس یمخرب استفاده از سوخت ها

شور  ستانک سیهبه نمایندگی از ، پاک سیا و اقیانو سبه  ،بزرگ مقیاسابتکارات  با برجستتته کردن ،گروه آ  یلپتان

ضای این گروه ی انطقه همکاری م سالاع شک سرزمین و بیابانزاییدر مقابله با خ شاره و  ی، تخریب  ستارا  خوا

طوفان های شن و گرد و غبار و  یخشکسال یبه مسائل فرامرز یدگیرس در تیو حما یتوجه، همکار شیافزا

  در سطح جهانی شد.  در این منطقه و برنامه های راهبردی کنوانسیون برای مقابله با خشکسالی

های آن و برنامه قایقاره آفر یبراکشتتور مراکش به نمایندگی از گروه آفریقا، با برجستتته کردن اهمیت این کنوانستتیون 

سرزمین  ستیابی به جهانی عاری از تخریب  صوص در د ستر «جانیاب ابتکار/فراخوان»، از (LDN)بخ  یبرا یبه عنوان ب
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در سطوح مختلف  یمقابله با خشکسال یبرا داریپا یو منابع مال یقو یسازمان باتیخواستار ترتو  استقبال کر یاقدام عمل

 شد.

ی در استیس یهاچارچوب یریگیپ تیهمبر ا قایو آفر هیانوسیاق-ایآس یی با بیانیه گروهبا بیان همسو عربستانکشور 

شن و گ سالی و طوفان های  شک ضوع خ صدیگری زمین و مهاجرمو شور تاکید و ت رد و غبار؛ ت آمادگی ک

 اعالم کرد.  عربستان را برای میزبانی شانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی

یت غذایی اشاره و جنگ روسیه و اوکراین بخصوص بر امن یجهان یامدهایبر پکشور فرانسه به نمایندگی از اتحادیه اروپا، 

 یهاحلراه یجادایشتتتان همچنین بر نقش محوری این کنفرانس در ا را اعالم کرد. نیاز مردم اوکراحمایت اتحادیه اروپا 

به  یابیر دستداروپا  هیکامل اتحاد تیکرد و حما دیتاک نیزم بیهوا و تخر آب و ،یستیتنوع ز یهاحرانب یبرا یفرابخش

 را اعالم کرد. نیزم عاری از تخریب سرزمین یجهان

 یبرا تضتتمینی وستتازوکارهای موثر  تیتقو ، خواستتتاربیو کارائ نیالت یکایگروه آمر به نمایندگی از کاراگوئه،ینکشتتور 

س یاجرا شه ونیکنوان سعه پایدار یعنی ری ستیابی به هدف یک تو شد ودر د  یشورهاک کرد که یدواریابراز ام کنی فقر 

سعه  سایر توافقهم افزا یرا برا یموثر یابزارها افتهیتو سیون ریو و  سه کنوان ی ه از طریق تقویت وهای بین المللی به یی 

 های مالی فراهم کنند.مکانیسم

ش ست، هدف هایی کهتند: سخنرانان دیگر نیز تاکید دا به امید  دنیا در نیمه راه هدف های جهانی توسعه پایدار ا

شتن زمین مولد و پربازده ب ست. بنابراین دا شده ا سل های آینده تدوین  رای ساختن آینده ای پایدار برای ن

یش شرط تامین امنیت غذایی جهانی، داشتن اکوسیستم های سالم و تامین معیشت پایدار جوامع، حیاتی و پ

اکنون زمان اقدام استتت و اگر مدیریت .  موفقیت در دستتتیابی به توستتعه پایدار در ستتطوف مختلف استتت

 ت. یا کره زمین وجود نخواهد داش مانامه دهیم، آینده ای برای فرزندانادسرزمین را با همین روال فعلی 

به  یدگیرستت داده شتتده برای یتعهدات و وعده ها ی همچون عمل نکردن بهدیگر بیانیه های رستتمی نیز به بیان موارد

سالی های مکرر اآب و هوا راتییو تغ نیزمسر بیتخر شایری که دام آنها به دلیل خشک شدن جوامع ع ز بین رفته ، تلف 

 ر،یپذ بیوامع آسج یبذر و کود برا تامین ه،یهشدار اول یهان ام شیافزاتوسعه فناوری های سبز، اقدام در جهت اند، یا 

سبز،  سبز، تقویت دسترسی به تعملی کردن تعهدات دیوار  صدیگری و برنامه های مشترک برای ایجاد دو میلیون شغل 

شی از طرح پایداری، ثبات سابق مون، دبیرکیبان و امنیت پرداختند.  حقوق مالکیت زمین به عنوان بخ ملل متحد،  کل 

در حال اه با آگاهی به اینکه به ستتوی پرتگو گفت  در جهان ابراز تاستتف کرد یگلخانه ا یگازها انتشتتار شیاز افزا

 .برای برون رفت از این بحران هستیم کنوانسیون ایکشرتمام  یخواستار همکاراما  ،حرکت هستیم
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س یسازمان جهان شنا  شیپ یها ستمیسسعه توبه اهمیت همکاری با برنامه عمران ملل متحد در ( WMO) یهوا

شدار اول ینیب سالاثرات کاهش ضرورتی برای را  هیو ه شک سازی خ ی، مقابله با تنش های اقلیمی و آماده 

گر دی اشتتتاره کرد.  اطلس جهانی طوفان های شتتن و گرد و غبار و مقابله با این پدیده ها در پنس ستتال آینده

صندسرزمین،  داریپا تیریمد جیترو یبرا یمنطقه ا یتالش ها سازمانهای بین المللی به حمایت از وق جهانی ایجاد 

 ها، اتخاذ راه حل های مبتنی بر طبیعت و سرمایه گذاریاحیای جنگل؛ خاک در جلوگیری از تخریب سرزمین

تصدیگری  حکمروائی مسئوالنهراهنمای فنی ادغام دستورالعمل های داوطلبانه در »و اجرایی کردن  در احیای زمین

در  تقویت دسترسی و حق زنان، ایجاد اوراق قرضه سبز، «ستیابی به جهانی عاری از تخریب سرزمینزمین در د

 تاکید کردند. تصدیگری و مالکیت بر زمین و ایجاد کمیته هشدار اولیه برای مدیریت خشکسالی

خانم هندو عمرو، به نمایندگی از جوامع بومی و محلی، بیان کرد: با 

روند مان شکل گیری این کنوانسیون، سال از ز 30وجود گذشت 

بیابانزایی و تخریب سرزمین در آفریقا همچنان رو به 

چگونه  یبوم جوامع و مردمان نکهیاذعان به ااو با   افزایش است.

و  هیتغذ ،خشکسالی اثراتقابله با م یخود برا یاز دانش سنت

اقدام می کنند و جوامع خود ادامه حیات حفاظت از سرزمین و 

عمل و گفتگو به عبور از مرحله  ، خواستارآوری کرده اندتاب

 ینم ییما به تنها»: بیان کردو  خشکسالی و ناامنی غذایی شد ،از جوامع تحت تاثیر بیابانزایی یواقع تیحما

   «.میکار را انجام ده نیا میتوان

اکنون بهترین »کر شد   گردهمایی ابیجان دلیلی است بر اهمیت موضوع زمین و متذ ،شد ادآوریجوانان، نماینده گروه 

اگر نتوانیم روند فعلی را و اشاره کرد ، زیرا جهان بیش از هر زمان دیگری به احیاء زمین نیاز دارد «لحظه است

 معکوس کنیم، نسل های بعدی هر گز ما را نخواهند بخشید!.
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 کنوانسیون  (املیو گفتگوهای تع میزگرد)الی جلسات سطوح ع  برگزاری

گرد و دو سه میزشامل  اعضای کنوانسیونام اردیبهشت ماه به برگزاری جلسات سطوح عالی 10روز دوم کنفرانس یعنی 

بود و هدف اصلی این جلسات توجه سطوح عالی تصمیم گیری به مسیرهای متنوع به.  اختصاص داشتگفتگوی تعاملی 

ایی قوی برای سالم و مولد در دستیابی به توسعه پایدار و حرکت سیاسی و اجراحیاء پس از همه گیری، نقش مهم زمین 

یه و ارائه در کنار بیانهدایت کشتتورهای عضتتو و همچنین افزایش مشتتارکت میان تمام شتترکا در اجرای کنوانستتیون بود. 

 های جامعهی و سازمانمقامات کشوری، نمایندگان سازمانهای جوامع بومی و محلی، بخش خصوصی، سازمانهای بین الملل

ن و مهمترین د.  عناویبیانیه های جمعی در این جلستتتات ارائه کردن مدنی نیز خواستتتته ها و انت ارات خود را در قالب

 موضوع مورد بحث این میزگردها و گفتگوهای تعاملی به شرح زیر است: 

 داریپا نیزم: نقش جوانان در شکل دادن به دستور کار نیزم دیبازتول -1 یتعامل یگفتگو

و پیشگامی  شارکتسازی، م، ظرفیتآموزشتاکید بر 

جوانان در تصمیم گیری ها و حمایت های سیاستی 

تامین مالی از پروژه های نوآورانه برای جوانان، قرار و 

نان خط مقدم اقدام های محلی و ملی در  دادن جوا

سازوکارهای شاورز احیای زمین، اجرای  ی نوآورانه ک

پایدار، تولید و مصتتترف پایدار، مشتتتارکت قوی در 

اجرای برنامه های اقدام ملی و محلی جهت مقابله با 

شی از تغییرات آب و هوا،  خشکسالی، چالش های نا

حفظ، استفاده پایدار و احیاء اراضی، حفاظت از تنوع 

زیستتتی، ایجاد مشتتاغل ستتبز، دستتترستتی به دانش، 

 ر دولت ها به مشارکت جمعی و معنادار جوانان در این امور. حقوق مالکیت زمین، و  توجه بیشت

 و مصرف دیتول یالگوها ریی: تغدر آینده نیاستفاده از زم یمصون ساز -2 یتعامل یگفتگو

تاکید بر چالش هایی همچون امنیت غذایی، بحران های ستته گانه آب و هوا و تنوع زیستتتی و تخریب ستترزمین، تولید و 

وص تولید زباله، دورریز مواد مصرف ناپایدار بخص

لودگی نتتاشتتتی از  بردن آ ین  ب یی و از  غتتذا

ها، تولید و انتشتتتار دانش مرتبط با پالستتتتیک

یدار. در این گفتگو اهمیت  پا ید و مصتتترف  تول

غذا و اختصتتتاص  ید  زمین، خاک و آب در تول

یارانه در جهت دستتتتیابی به تولید و مصتتترف 

فظ حیاتی بودن ح ،یمحل دیتول ، تشتتویق بهآفات کپارچهی تیریمدطریق  پایدار در همه ستتطوح، دوستتتی با طبیعت از

ی و مدیریت پایدار ستترزمین به وی ه با میاقل راتییبا تغ یستتازگار ها، حمایت بیشتتتر از اقدام های مبتنی برستتتمیاکوستت

 مشارکت زنان، جوانان و جوامع بومی و محلی نیز مورد تاکید بسیاری از سخنرانان قرار گرفت. 
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 نیزم یسرپرست ندهیها: آ تی، پاداش ها و مسئولگریتصدی حقوق -1گرد  زیم

 ریگو تصدی تیدر مورد مالک UNCCD میتصم یاز اجرا تیحما یرامونپ ییبحث ها دگرمیزاین در 

ستیابی به حکم جهت ن درآحمایت از  ومطرح  نیزم سئوالنهوائی رد سخگو در  م  نمیمورد زو پا

 تصتتدیگری تامنی هتاکید شتتد کهمچنین  رح شتتد.ونه های موفق مطنمگیری از با یاد مطرح شتتد

 و برخی از مین استتتتزردن تخریب هش و معکوس کاک، یای جلوگیرمحکمی بر شتتترط زمین

 ،یانجه یبدیل سیاست هاامکان تشدند که  یوکارهایو سازها  زمیمکانخواستار  شرکت کنندگان

 مکن شود.م یدر سطح مل لیبه اقدامات مح

 

 

س ییک هک شاره کردندا ،ر این میزگرددمدنی زمانهای جامعه سابیانیه  س به نیزم یایاحازوکارهای از   یبرا یریعنوان م

دولت ها از  داماقو حمایت  ،یریگپس از همه داریپا یبهبود

راهنمای فنی ادغام دستتتتورالعمل های داوطلبانه در »اجرای 

ستیابی به جهانی  صدیگری زمین در د سئوالنه ت حکمروائی م

 خواستارهمچنین  نانآباشد.   می «عاری از تخریب سرزمین

ترجمه این ستتند به دیگر زبانها، احترام به اصتتول مندرج در 

این سند راهنما در مورد مالکیت و تصدیگری زمین بخصوص 

جوامع بومی و محلی )کشتتتاورزان، عشتتتایر کوچنده،  در بین

نان( برای رواج حکمروائی نان و جوا نان، ز گل نشتتتی و  جن

زمین با تکیه بر نمونه های موفق، هم تصتتدیگری مستتئوالنه 

افزایی سه کنوانسیون ریو در حفظ و احیاء زمین و منابع آن،  

تبادل تجارب سطوح مختلف در مدیریت مسئوالنه، پاسخگو، 

لت محور و پایدار زمین و ایجاد ستتتازو کارهای امنیت عدا

تصتتدیگری زمین با تکیه بر برابری جنستتیتی جهت اجرایی 

  شدند. جهانی در اقدام های ملی و محلی کردن سیاست های
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 یریپس از همه گ داریبهبود پا یبرا ی: راهنیزم یایاح -2گرد  زیم

در سرتاسر دنیا و توجه به اینکه بدون  و نیمه خشک بلکه ی نه تنها در کشورهای خشکخشکسال تاکید بر اثرات مخرب

زمین سالم دستیابی به هدف های کنوانسیون تغییر اقلیم و تنوع زیستی ممکن نیست.  بنابراین لزوم اقدام های جسورانه 

ستم سی سازی زمین از طریق مد ها،در احیای زمین و اکو شتر برای باز شویق )تامین منابع مالی( بی یریت پایدار تالش و ت

ستترزمین در پیوند با دستتتیابی به 

جهانی عاری از تخریب ستتترزمین، 

با  له  قاب حفظ تنوع زیستتتتی و م

تغییرات آب و هوا، ستترمایه گذاری 

در فناوری های مناسب و سازگار با 

خصوصی  محیط زیست با مشارکت و توان افزایی جوانان، زنان و جوامع بومی و محلی )روستایی و عشایری و...( و بخش

 مورد تاکید بسیاری از سخنرانان قرار گرفت.

 یبزرگ: از فاجعه تا مقاومت در برابر خشکسال یخشکسال -3گرد  زیم

داده است، در این میزگرد تاکید بر هم افزایی سه کنوانسیون قرار  ریهمه کشورها را تحت تأث یخشکسال با توجه به اینکه

ستتازگاری و پایداری به وی ه در مناطق خشتتک، حفظ پوشتتش گیاهی را به منزله آوری، ریو و تاکید بر موضتتوع های تاب

ی ستترپرستتت یبرا یاتیح یشتترط ها شیبه عنوان پ ی راعیو طب یاستتیستت ،یاجتماع هیستترماو « ایدر برابر بال یا مهیب»

 خشکسالی عنوان شد. ، اقدام های عملی منطقه ای و حمایت های بین المللی، از جمله راه حلهای مقابله بانیزم عادالنه
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 ن کمیته بررسی اجرای کنوانسیو هایبرگزاری نشست

 ننوانسیوکمیته بررسی اجرای کنشست های متعدد پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون، بیستمین نشست  به موازات

(CRIC20) یاطقهمنریزای و ی، منطقه در سطوح ملبا هدف بررسی اجرای موثر کنوانسیون  2022می   18تا  12 از  

بهبود روشهای  دتا در مورتهیه کرد که عمد ءانس اعضاری بررسی کنفامیم را برصمیته هشت تکاین به کار کرد.  غازآنیز 

از  15 هدف به دستتتتیابی الش در جهتت ،ملی به کنوانستتتیون با بهترین کیفیت و فرمت و ارائه گزارش ،انتقال اطالعات

 تیظرف یبرا ها تیفعال یو توسعه و ارتقا ونیکنوانس یدر اجرا 15.3و به طور خاص هدف پایدار جهانی دفهای توسعه ه

 تلف بود. ح مخدر سطو ونیکنوانس شتریب یاجرا یهدفمند برا یساز

 

 کمیته علم و فناوری کنوانسیون برگزاری نشست های 

شست هم چنین سیون  های ن شهر اب 2022می  13تا  11از  (CST15)پانزدهمین کمیته علم و فناوری کنوان ان جیدر 

ین های ا شستن  .ه کردء تهیانس اعضسی کنفراررا برای برشش تصمیم میته کاین  شد.  غازآ ءعضانفرانس اکدر محل 

 کپارچهی تیریو مد نیزم یکاربر کپارچهی یزیدر مورد ستتهم بالقوه برنامه ر یدو گزارش علم بررستتیبا محوریت ته کمی

 هایستتتتموستتتیکا و ها تیجمع یو ن ارت بر تاب آور یابیارز یکردهایو رو ،تحول مثبت رییدر تغ (زچشتتتم اندا)من ر 

س ضوعات  ریپذبیآ شگزربو دیگر مو صبرخی  د.ار  شورهمیته کیم های این ماز ت ش نق ق می کند تایوشتا را سران ک

در توستتتعه  اندازچشتتتم چهراپمدیریت یکی زمین و رکارب کپارچهمه ریزی یابرن هایرویکرد کارگیریب محوری تری در

و  واهب و آتغییرات با گاری ستتاز /کاهش ،ینمستترزتخریب از هانی عاری در دستتتیابی به ج حلیی و میاستتت های ملستت

 ،یلمعموستتستتات  نهادها و بین مشتتارکتو  داشتتته باشتتند و...جوامع  حفظ معیشتتتیستتتی و دار از تنوع زیپااستتتفاده 

ه عنوان ناظران بنهادها را در صتتورت امکان  نیا ندگانیانمقویت و را ت. ..و یمدن یستتازمان ها ،یالملل نیب یهاستتازمان

 ؛یابد ءتقارا گروههااین  نبی ید تا همکارنبه جلسات خود دعوت کن یخارج

ست نیز یجامعه مدن یها سازمان ش  اقدامردند ک دیکننده تاک ولمتح راتییتغ یبرا یعلم و فناور تیبر اهم هادر این ن

شد بهو مشارکتی  راگیرف دیبا نیزم یایاح ابهای مرتبط    ند.تزمین هسرسریب تاثیر تخ بیشتر تحتجوامعی که ه  وی با

ستانان همآ سیون و کمه  ویر توجه چنین خوا سد یمل قیقاتحو مراکز ت تهیکنوان شنار به ر انش بومی د علم وختن میت 

تقال رویج انیت و تحما، یب سرزمینررتبط با تخو فناوری م حی تحقیقات علمادر طرنها آدانش سنتی  هایوامع و ن امج

 شدند. با اکوسیستم هاسازگار یکی ژاکولوکردهای اگروو فناوری در مورد روی شناد
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 پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون مقابله با بیابانزایی نتایج

سیون پس از دو هفته بحث و گفتگو ی ، نشست ها(COP15)ی جلسات سطوح عالی پانزدهمین کنفرانس اعضاء کنوان

شیه ای  ست(Side Events)حا ش ست ، (Rio Pavilion)های ریو پاویلیون ، ن ش ستمین ن سی اجرای بی کمیته برر

ضو عکشور  197 ندگانی، نما(CST15)و پانزدهمین نشست کمیته علم و فناوری کنوانسیون  (CRIC20)ن کنوانسیو

 ن،یزمرستتت بیکاهش تخر ،یدر برابر خشتتتکستتتال یآوربهبود تابتصتتتمیم را با تاکید بر ارتقاء و  38و اتحادیه اروپا 

 ی و بیابانستتتیو تنوع ز میاقل رییتغ یهاونیکنوانستت ییافزاو هم نیزم یبازستتاز مرتبط بااقدام های در یگذارهیستترما

 از جمله این مصوبه ها می توان به: کردند. مصوب

ارت و داده ها، ن  یبهبود جمع آور قیاز طر 2030احیاء یک میلیارد هکتار از اراضتتی تخریب شتتده تا ستتال  -

 .یگزارش ده

سرمایه حمایت از جوامع تحت تاثیر - سالی گذاری در افزایش آمادگی، تابو  شک تغییرات  وآوری آنان در برابر خ

 اقلیمی؛

گام،  های ملی برای کاهش تاثیر و وقوع طوفان های شتتن و گرد و غبار از طریق هشتتدار زودهنبهبود ستتیاستتت -

 ارزیابی خطر و کاهش علل این پدیده )انسان ساز(؛  

 نیا یتادر راس یها، و هماهنگآموخته دانش و درس یبه اشتراک گذار ،یزسا تیظرف نهیبهبود تالش ها در زم -

 ی؛تالش ها در سطح منطقه ا

سال هادولت نیب یکار گروه کی جادیا - شک شگیرانبه جهت تقویت اقدام (2022-2024ی)در مورد خ ه تا های پی

 واکنشی؛

جایی وامل در کاهش مهاجرت و جابپیشتتتگیری از بیابانزایی و تخریب ستتترزمین به عنوان یکی از مهمترین ع -

 اجباری جوامع؛

های آوری دادهتقویت حقوق تصتتدی گری زمین، ارتقاء مشتتارکت زنان در مدیریت و تصتتدیگری زمین و جمع -

 تفکیک شده بر اساس جنسیت در مورد اثرات بیابانزایی، تخریب سرزمین و خشکسالی؛ 

رای آنان و ستتتازمانهای جامعه مدنی در فرآیند اجترویج مشتتتاغل مبتنی بر زمین برای جوانان و مشتتتارکت  -

 کنوانسیون در سطوح مختلف؛ 

 های ملی؛و تعیین هدف عتیبر طب یمبتن یهاحلراه قیاز طر، ویر ونیسه کنوانس نیب ییاز هم افزا نانیاطم -

اشتتاره کرد.  عالوه بر تصتتمیم های رستتمی پانزدهمین کنفرانس اعضتتاء کنوانستتیون 

سی تحت عنوان  سیا صدور دو بیانیه  سط « فراخوان ابیجان»مقابله با بیابانزایی،  تو

شورها و دولت ها و  ساحل عاج و « بیانیه ابیجان»سران ک شور  سط بانوی اول ک تو

کشتتتور ستتتاحل عاج از دیگر توستتتط ریاستتتت جمهوری « برنامه میراث ابیجان»

دستتتاوردهای این کنفرانس بود که مورد توافق شتترکاء و همکاران کنوانستتیون قرار 

 گرفت. 
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 جانیآب راثیشامل برنامه م راث،یو م یزندگ ،زمین بیانیه

له با مقاب ورجامع و نوآورانه در چهار مح کردیرومحیطی و یک این برنامه با هدف تقویت پایداری طوالنی مدت زیستتتت 

(، ، تضتتمین امنیت غذایی )تولید و مصتترف پایدارستتاحل عاجکشتتور  یدرصتتد از پوشتتش جنگل 20 یایاحزدایی، جنگل

آوری جوامع در برابر شتتتناستتتایی و پایدار کردن زنجیره های ارزش مقاوم به تنش های محیطی و اقلیمی و ارتقاء تاب

 در پنج ساله آینده دارد. میلیارد دالر 1.5تغییرات اقلیمی است که نیاز به بسیج 

 فراخوان ابیجان

شورها و دولت سران ک ستیابی به هدف فراخوان  سیون و تجدید میثاق آنها در د ضو کنوان سعه از هدف 15.3های ع های تو

 با تاکید بر: 2030پایدار جهانی در دستیابی به جهانی عاری از تخریب سرزمین تا سال 

های ناشتتی از ه خشتتکستتالی و اتخاذ تدابیر مناستتب جهت رفع چالشاولویت و اهمیت استتترات یکی رستتیدگی ب -

 ها؛ این پدیده یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمحستیز یاثرات منف و نیزمسر بیتخر ،یخشکسال

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

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

به  احیاء زمین و توجه -3کاهش و  -2جلوگیری  -1دستتتتیابی به جهانی عاری از تخریب ستتترزمین از طریق  -

 امنیت غذایی؛ های برنامه ریزی فضایی و داشتن اکوسیستم های سالم وخاک و زمین در مرکز سیاست

وقف اثرات افزایی سه کنوانسیون ریو و عزم و تالش تمام شرکاء کنوانسیون در حفظ تنوع زیستی، کاهش و تهم -

سرمایه سرزمین و  ست های مدیریت پایدار  سیا شی از تغییرات اقلیمی، اجرای  یجاد اگذاری در جهت منفی نا

 سازگار با طبیعت؛  شغل، ثروت و رفاه از طریق رویکردهای مقرون به صرفه و

 بیانیه ابیجان

بیر اجرائی دمی آغاز شتتد.  ابراهیم تیاو،  9برنامه های مرتبط با گروه جنستتیتی توستتط بانوی اول ستتاح عاجل در روز 

کلید پایه و اساس  کنوانسیون برابری جنسیتی و توجه به زنان را به عنوان نیمی از جمعیت و تولید کنندگان را به عنوان

  بر: کنوانسیون و دستیابی به توسعه پایدار عنوان کرد.  این گروه همچنینتعادل در 

سی - سا سرپناه، ثروت، هویت اجتماعی و یکی از ا شناختن زمین به عنوان منبع غذا،  سمیت  ها ترین دارائیبه ر

 آوری جوامع؛برای زندگی، معیشت و تاب

ی زنان و در برابر، معنادار و موثر، ارتقای رهبرتقویت و اجرای چارچوب های قانونی و تضتمین مشتارکت کامل،  -

شکال دارایی منجمله دسترسی و کنترل زنان بر  سایر ا صدی گری زمین و منابع طبیعی و  سطوح ت مین زهمه 

 طبق قوانین عرفی و قانونی؛

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

س - صادی مبتنی بر زمین به عنوت سی به فناوری، خدمات و منابع مالی برای فعالیت های اقت ستر ان مولفه هیل د

 ای مهم در توانمندسازی اقتصادی و حقوقی زنان را 

 در قلب راه حل های احیاء زمین عنوان کرد. 
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 پانزدهمین کنفرانس اعضاء  موضوعی برخی از مهمترین تصمیم های

در  متحد و دهه ملل ونیکنوانس یاجرا شرفتیپ ی: بررس(2018-2030کنوانسیون ) چارچوب استراتژیک

  (2010-2020)ها و مقابله با بیابانزایی بیابانمورد 

 امه ستترزمین برای دعوت از تمام شتترکاء کنوانستتیون برای افزایش آگاهی در مورد روز جهانی مقابله با بیابانزایی، برن

ای، ها و تعامل رسانهآوری؛ برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و جوانان، افزایش فعالیتتابزندگی، راه حلهای ارتقاء 

ئه پیام های کلیدی به مراجع ملی کنوانستتتیون و گروههای علم  فناوری برای  وارتقاء ابزارهای ارتباطی آنالین، ارا

 مدافعه و جلب حمایت از اجرای کنوانسیون در سطوح مختلف؛

 (2018-2030کنوانسیون )مدت چارچوب استراتژیک  انیم یبایارز یریگیپ

  انزدهمین کنفرانس ها و توصیه های شآغاز فرآیند ارزیابی میان مدت بعد از کنفرانس پانزدهم با در ن ر گرفتن یافته

م جهانی مکانیس . ایجاد یک گروه کاری بین المللی برای ن ارت بر فرآیند ارزیابی و حمایت دبیرخانه و2024در سال 

 از فرآیند ارزیابی میان مدت چارچوب استرات یک کنوانسیون؛ 

 یالمللنیب یهاها، مؤسسات و آژانسو سازمان هاونیکنوانس ریروابط با سا تیارتقا و تقو

 ،ات و ادغام اطالع تقویت ارتباط برای بررسی گزارش و اقدام های استرات ی ها و برنامه های اقدام ملی سه کنوانسیون

  داده های ماهواره ای و ارتقاء مشارکت و افزایش آگاهی ذینفعان در دستیابی به هدفهای کنوانسیون؛

 یخشکسال

  شکیل یک گروه کاری بین المللی جدید سیتی()با رعایت تعادت سال ل جن شک سال  یدر مورد خ سه  در طول 

لی ی مرتبط با خشتتکستتاها نهیهمه گز یابیو ارز ییشتتناستتابرای در دستتترس بودن منابع،  به شتترط، 2022-2024

رای مدیریت آن با برنامه های ملی ب وندیپی و نطقه امو  یجهان های استیس مشیها و خط، چارچوبابزارها منجمله

ر کدام از موثر خشتتکستتالی؛ توجیه و آماده ستتازی عناصتتر، فرآیندها و ترتیبات نهادی و ستتازو کارهای ممکن برای ه

 گزینه های سیاستی؛ 

 حمایت از تغییر مدیریت واکنشی به خشکسالی به مدیریت پیشگیرانه موثر و فعال؛ 

 ی، ر ارتباط با خشتتکستتالی در بخش های مختلف مشتتارکت جوامع بومی و محلادامه اجرای تعهد کشتتورهای عضتتو د

صی در اجرای صو ستیس زنان، جوانان، جامعه مدنی و بخش خ سالی از طری هاا شک ق یک و برنامه های مرتبط با خ

 آوری جوامع و اکوسیستم ها؛ رویکرد جامع و یکپارچه برای ارتقاء تاب

 شدار اول شیو افزا تیحما صل از ن ارت، ه ستفاده از اطالعات حا س هیا صم یاقدام برا یها ستمیو  در  یریگ میت

 سالی. د آنها در مقابله با خشکها، جوامع و اقتصا ستمیاکوس یتاب آور شیه من ور افزاب یمحل ی وسطوح مل

 ضو برای افزایش ظرفیت آنها برای ارزیابی شورهای ع سیون از ک شی اقداما حمایت دبیرخانه کنوان ت راهبردی اثربخ

 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

ا خشتتکستتالی و خشتتکستتالی برای گنجاندن نوآوری و ابتکارات و اقدام های متحول کننده آنان در جعبه ابزار مقابله ب

 حمایت دبیرخانه از این اقدام ها و ظرفیت سازی در صورت امکان؛ 

 امع و تستتتهیل و افزایش تامین منابع مالی مرتبط با اقدام های کاهش اثرات خشتتتکستتتالی و ارتقاء تاب آوری جو

 اکوسیستم ها در همه سطوح توسط همه شرکاء کنوانسیون به صورت دو جانبه و چند جانبه؛

  ؛تهیه و اجرای طرح های ملی خشکسالی و ترویج همکاریهای منطقه ایحمایت از 

  رق از ط یخشتتکستتالآوری در برابر در ستتطوح عالی و تعهد به افزایش تاب یجهان یآگاه تیتقودر صتتورت امکان

 مختلف؛ 

 و  یکاهش خطر خشتتکستتال یجوامع براو همکاری  نیتمر ی،ریادگی لیو تستته ت،یحما ق،یتشتتو در صتتورت امکان

 .یتاب آور ی جهت ارتقاءساز تیظرف

 طوفان های شن و گرد و غبار

 ضو برای مقابله و توجه وی ه ب شورهای ع سیدگی و ارزیابی خطرات این پدیده و تقویت آمادگی ک شار هر کت جوامع م

هت ثر جپذیر؛ همکاری برای ایجاد یک خط مشی داوطلبانه با مشورت کشورهای متاهای آسیبتحت تاثیر و موقعیت

س سازماندهی گفتگوهای علمی و  سهیل و  سی به اطالعات و ت ستر سعه ابزارها و فناوری های مقابله، د ستی؛ تو یا

سوی دبیرخانه د شی از  ست های ملی و منطقه ای مرتبط با این پدیده و ارائه گزار سیا سعه و اجرای  ر مورد اقدام تو

 های اجرایی و مسائل سیاستی آن در نشست بعدی؛

 ینتصدیگری زم

  توجه و تشتتویق کشتتورهای عضتتو کنوانستتیون به موضتتوع تصتتدیگری زمین منطبق بر ستتند راهنمای تهیه شتتده در

 گریو تصتتدی تیاطالعات مربوط به مالکحکمروائی مستتئوالن و پاستتخگوی زمین و توصتتیه های آن، یکپارچه کردن 

سعه ظرف یدر تالش ها نیزم ستیابی به داده ها  لیتحل یو ابزارها تیتو سیون؛ در د سعههدفهای کنوان  ییراهنما تو

ساها،  خاص و تبادل درس آموخته یها صدیگری تیتقو یبرا یمال نیتام یفرصت ها ییشنا و  نیزم حکمروائی و ت

سئوال یها یگذار هیسرما سخگوم ص یدولت داریو پا نه و پا صو سیون؛ تدر چارچوب  یو خ شویق اقدام های کنوان

بانزایی و تخریب ستتازمانهای جامعه مدنی به ارتقاء آگاهی در مورد اهمیت حکمروائی مستتئوالنه زمین در مقابله با بیا

 سرزمین؛ 

 مهاجرت

 سرزمینی، ایجاد سعه پایدار  صت ها ارتقاء تو صاد یاجتماع یفر افزایش  وی برای کاهش مهاجرت های اجباری و اقت

فاظت ح و ثبات معیشت روستایی؛ بازنگری سیاست های توسعه در امنیت تصدیگری زمین با هدف ارتقای آوریتاب

ستفاده پا س داریو ا شهر و ی و محلی، تقویبوم جوامع یاز توانمندساز تیحما ن،یزم یایها و اح ستمیاز اکو ت پیوند 

 ین؛ روستا از طریق ن ام های حکمروائی و تصدیگری مسئوالنه و پاسخگوی زم
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 تیجنس

  یتیبرنامه اقدام جنستت یاجرا عیو تستتر تیهدا یبرا یشتتنهادینقشتته راه پتهیه (GAPاز طر )تحول  یکردهایرو قی

کنوانسیون، ط مربو یها یزیها و برنامه ر استیس یو اجرا یطراح ،یزیبرنامه ر ، توجه وی ه به این موضوع درنیآفر

اد زنان شرکت تشویق اعضاء برای ارائه گزارش های داوطلبانه در مورد اقدام های کلیدی در سطح ملی و افزایش تعد

 و  COPو  CRICکننده نمایندگان دولت ها در کنفرانس اعضتتاء، ن ارتبر ستتطح برابری جنستتیتی و گزارش به 

ی هاندیدر فرآ ریپذ بیآستتت یها تیرا که در موقع یدزنان و افرا یمشتتتارکت معنادار زنان، ستتتازمان هاتستتتهیل 

 و نقشه راه آن؛ (GAP)برنامه اقدام جنسیتی  یاجرا شیافزاکنوانسیون بخصوص 

 ی کنوانسیونندهایدر جلسات و فرآ یمدنجامعه  یسازمان هادر مورد میم تص

 جامعه مدنی:  یآزاد با سازمان ها یدو جلسه گفتگو برگزاری 

که محاف ت  ییهانیزم م،یکنیکه استتتتفاده م ییهانیمی، تحت عنوان زم 12جلستتته روز پنجشتتتنبه،  نیاول -1

 و چالش ها(  هاحلو راه اهفرصتمنطقه در مورد  5)ارائه هایی از  میکه مالک آن هست ییهانیزم و میکنیم

های، رومی 17 -2 ندهء ایاح یکشتتتاورز یهاوهیو شتتت کیآگرواکولوژ یکرد  اترییتغ یبرا یحلبه عنوان راه کن

خریب بیابانزایی و تو پرداختن به مستتتائل  جهانی عاری از تخریب ستتترزمینبه  یابیمثبت، دستتتت نیآفرتحول

 سرزمین 

   برگزاری نشست جوانان در جاشیه پانزدهمین کنفرانس اعضاء 

  انجمن  یاندهسازمگزارش کنوانسیون و مدن ر قرار دادن بیانیه های متعدد سازمانهای جامعه مدنی به عنوان ضمیمه

ه گروه و ضتتمیمه کردن بیانب ونیکنوانستت یدر اجرا ندهیآ یمشتتارکت نستتل ها تیتقو یبرا یجوانان به عنوان راه

 جوانان به گزارش کنوانسیون. 
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مقابله اعضاء کنوانسیون سازمانهای جامعه مدنی در پانزدهمین کنفرانس ت مشارکروند  ازخالصه 

 با بیابانزایی 

سیون مقابله با بیابانزایی  ضاء کنوان ساحل عاج در  (COP15 of the UNCCD)در پانزدهمین کنفرانس اع شور  در ک

نفر از ستترتاستتر دنیا مشتتارکت فعالی با هدف اثرگذاری بر  1200ابیجان، نمایندگان جامعه مدنی نیز با حضتتور بیش از 

د نقی زاده از موستتستته توستتعه پایدار و محیط زیستتت تصتتمیم های این کنفرانس داشتتتند. از کشتتور ایران خانم ناهی

(CENESTA) بانزایی یا با ب له  های جامعه مدنی کنوانستتتیون مقاب ، نماینده آستتتیا و اقیانوستتتیه در پنل ستتتازمان

https://csopanel.org/about-us/  سازمانهای جامعه مدن 5، یکی از ضو پنل  سیون یع ضور نیز کنوان فعالی در  ح

 داشتند.   کنفرانسجلسات این 

 ،ی روزانهاز جمله فعالیت های اعضتتاء پنل ستتازمانهای جامعه مدنی مدیریت و برگزاری جلستته های آمادگی و جلستته ها

سازمانهای جامعه مدنی در طی دو هفته برگزاری پانزدهمین  ضور موثر نمایندگان  ضاءبرای ح سات  ود.ب کنفرانس اع  جل

 :اصوال با محوریت روزانه سازمانهای جامعه مدنی

 ؛ضوع هادر مورد موضوعات مورد بررسی کنوانسیون و نقش سازمانهای جامعه مدنی در آن موو بحث  کار گروهی 

  شارکت موثر ضوعی نمایندگان م سازمانها جهت تهیه بیانیه های مو ضع جمعی آنها این  قرائت  ریقاز طو بیان موا

 در جلسات رسمی کنوانسیونن بیانیه ها آ

 

سازمانها جامعه مدنی دارای این حق هستندبود  سیون، خوشبختانه  شست های رسمی کنوان که در  . در چارچوب ن

ابراین این هر کدام از موضتتوع های مورد بحث کنوانستتیون در جلستتات رستتمی، بیانیه جمعی خود را ارائه دهند.  بن

ول دو هفته امه ریزی اعضتتتاء پنل ستتتازمانهای جامعه مدنی بیانیه های متعددی را در طستتتازمانها با مدیریت و برن

سته های خود خبرگزاری پانزدهمین کنفرانس اعضاء تهیه و در جلسات رسمی ارائه دادند، تا بتوانند به این طریق  وا

صمی گیری دو تتصمیم سازی و را به گوش تصمیم گیران و نمایندگان دولت ها و سایر گروهها برسانند و در فرایند 

امیه و بیانیه های افتتاحیه و اختت هایبیانیهستتال آینده کنوانستتیون موثر باشتتند. از جمله این بیانیه ها میتوان به 

ضوعی آنها در  شن و گرد و غبار، زنان، مهاجرت، جلوگیری ازمو سالی، طوفان های  شک صدیگری زمین، خ تخریب  ت

نقش جوانان  و نیزم ینیبازآفرسرزمین، احیاء سرزمین، ارتقاء توان تاب آوری جوامع در مقابله با تنش های اقلیمی، 

علوم و  کمیته نستبت به گزارشی مواضتع جامعه مدن ،ندهیدر آ اراضتی صتحیح یکاربر، داریپا نیدر دستتور کار زم

  بخش خصوصی و... اشاره کرد.عملکرد فناوری کنوانسیون و 

 

https://csopanel.org/about-us/


20 

 

شرکت در  سازمانهای جامعه مدنی با  سمی کنفرانس 3نمایندگان   ، دو گفتگوی تعاملی(Round Tables) میزگرد ر

(Interactive Dialogues)  از دستتتتور کار  ینوان بخشتتتبه ع جامعه مدنی با نمایندگان دولت هاآزاد  یگفتگو، دو

سم ست کنفرانس نیپانزدهم یر ش سیون ، (Open Dialogue Sessions) ن ضوعی کنوان ست های مو ش  ,COP)ن

CRIC and CST Sessions) ،  شست های ضوعی ن شست (Rio Pavilion) ریو پاویلوینمو شیه ای  و ن های حا

راهنمای فنی ادغام دستتتورالعمل های داوطلبانه در »همچون نشتتستتت عالی افتتاحیه ستتند  (Side Events)متعدد 

، اگرواکولوژی، اقدام مراتع، آینده سرپرستی زمین، حقوق تصدی گری زمینآینده « حکمروائی مسئوالنه تصدیگری زمین

گ سبز آفریقا، خشکسالی بزرگ، نقش دیوار بزر ها، ابتکارها و نوآوریهای محلی در احیاء و بازسازی اراضی تخریب شده،

جمعی متعددی را به عنوان مواضتتع  ارائه ها و پیشتتنهادهای زنان در اجرای کنوانستتیون، عملکرد بخش خصتتوصتتی و...

  الذکر داشتند.در نشست های فوقسازمانهای جامعه مدنی 

 

عضتتاء، این ا کنفرانس نیپانزدهم مراحل دستتتور کار یدر تماممشتتارکت نمایندگان ستتازمانهای جامعه مدنی به عبارتی، 

 یو خشکسال نیزمرس بیتخر ،ییزاابانیبپدیده  ریرا که تحت تأث یجوامع یهاتیواقع امکان را فراهم کرد که آنها بتوانند

ضکه  یانوآورانه یهاحلراهچالش ها و تر از همه اند و مهمقرار گرفته شنهاد وعاین جوامع در مقابله با این مو می ها را پی

 کنند، به اشتراک بگذارند.

 

ر مقابله با ددولت ها  اقدام فوریقوی سیاستی، مالی و  هایدرخواست حمایت این سازمان هااز جمله پیشنهادهای مهم 

تقاء مشارکت جوامع تحت تاثیر خشکسالی از طریق توان افزایی و اراز  جلوگیری از تخریب سرزمین و حمایت ،خشکسالی

شاورزان خرد و خانوادگی، جوانجوامع بومی و محلی  شینان، ک ستائیان، جنگل ن شایر کوچنده، رو ان و زنان در منجمله ع

 و جلوگیری از تخریب سرزمین بود. احیاء  ،فرآیندهای تصمیم گیری و اجرای طرح های مرتبط با حفظ
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 انسیون ین نشست کنوپانزدهمر عه مدنی دانهای جامسازم کسوتانپیشنفر از  سه و یادبود زرگداشتبمراسم 

سال قبلطی در  ست دل خود را در سوتان فعاشکنفر از پیسه جامعه مدنی سازمانهای  ،دو  سم من ابرایبناده اند. از د را

شتبزریادبود و   -1 شامل هکر ای این سه نفبر وانسیونکنسازمانهای جامعه مدنی در ه های رسمی ر یکی از برنامد یگدا

 از (CENESTA)حیط زیست موسسه توسعه پایدار و مگذاران بنیان یکی از ،ترین رضویخانم دکتر خدیجه کاوم مرح

از کشتتور  رتونچا-دیمارک بآقای  ر هند ودنی دستتازمان م گذاران یکبنیانیکی از  شتتانکر کوستتم، یباوانآقای  -2 ؛ایران

سم در  .شدبرگزار  سهفران سه نفر به عایاین مرا ش (Land Heros)زمین ان نوان قهرمانن  نان آحترام ا دند و بهمعرفی 

 فت. ران انجام گرین بزرگوااز خدمات یل ادر تجلن حاضرای توسط نرانی هایقه سکوت و سخیک دقی

فانی  دار 1401 ردر بهاکه رمان زمین بود قهیکی از این سه  ،خدیجه کاترین رضوی خانم دکترسرکار  ور ایران نیزکشاز 

 هرو. پررراهشان شاد و حشان .  روودانه شدندجا تند وداع گفرا و
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 ای جامعه مدنییانی سازمانهپایه بیان

س ،ی موضتتوعی این ستتازمانهاپیشتتنهادهاموارد فوق و عالوه بر  ین عی ات های جمموارد زیر جزو مهمترین درخوا

  و بیانیه پایانی آنان بود: اعضاء در روز پایانی پانزدهمین کنفرانسسازمانها 

 ُاجعه بر زندگی و فعد انسانی خشکسالی و اثرات این توجه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در سطوح ملی و محلی به ب

و اطمینان  ،ان، زنان، کودکان و جوانوامع محلیبومی و ج جوامع، عشایرکشاورزان، منجمله  معیشت جوامع تحت تاثیر

سا شک صیص بودجه برای افزایش آمادگی و اقدام در مقابله با اثرات خ ست های حمایتی و تخ سیا لی در این از وجود 

 جوامع و افزایش تاب آوری آنان؛ 

  اطمینان از لحاظ کردن برنامه اقدام جنستتتیتی کنوانستتتیون(Gender Action Plan) 1، و چهار اولویت آن )

قوق زنان از حبرابر  دستتترستتی( 3( توانمندستتازی اقتصتتادی زنان، 2مشتتارکت زنان در فرآیندهای تصتتمیم گیری، 

 ری، در کل اسناد و مدارک کنوانسیون ؛ ( دسترسی زنان به دانش و فناو 4منابع، و تصدیگری زمین و 

  ست های حمایتی و مالی در ترویج و اجرای سیا سازگارویکردهای آگرواکولوژیکارتقاء  شاورزی بوم  شیوه  ری(ی )ک و 

سهای احیا کننده  شایر، رو سازمانهای جامعه مدنی و بهره برداران محلی از زمین )ع شارکت  تائیان، زنان و زمین با م

 جوانان و...( در اجرای کنوانسیون در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی؛ 

  عمومی ملل  گروههای ذینفع کلیدی در مورد سال بین المللی مراتع و عشایر، مصوب مجمعاقدام در جهت اگاه سازی

هوا،  و، و برجستتته کردن نقش دامداران منجمله عشتتایر کوچنده در ستتازگاری با تغییرات آب 2022متحد در ستتال 

دیریت تیابی به مخشکسالی و  به رسمیت شناختن قلمروهای زندگی عشایر کوچنده و حقوق تصدی گری آنان در دس

 پایدار مراتع در قلمرو عشایر و احیاء مراتع تخریب شده توسط دامداران؛ 

  تورالعمل راهنمای فنی ادغام دس»اقدام در جهت آگاهی سازی و ظرفیت سازی گروههای ذینفع کلیدی در مورد سند

ی به جهانی یت غذایی و دستیابدر چارچوب دستیابی به امن« های داوطلبانه در حکمروائی مسئوالنه تصدیگری زمین

ستتندهای  عاری از تخریب ستترزمین، )ستتند مشتتترک فائو و کنوانستتیون و دیگر گروهها(، به عنوانی یکی از مهمترین

 راهنما در دستیابی به جهانی عاری از تخریب سرزمین در سطوح مختلف. 

 ان از تامین وامع بومی و محلی و اطمینترجمه ستتتند راهنما فوق الذکر به زبان های مختلف و تعامل و همکاری با ج

 ریب سرزمین؛ منافع آنان در بحث های سیاستی مرتبط با تصدیگری مسئوالنه زمین در دستیابی به جهانی عاری از تخ

  ست سهیالت جهانی محیط زی سات مالی بین المللی همچون ت س شویق مو سبز اقلیم (GEF)ت صندوق   ،(GCF) ،

مدنی و جوامع  ت کشاورزی و... و افزایش حمایت آنها برای مشارکت سازمانهای جامعهصندوق بین المللی برای تحقیقا

سرزمین و صدیگری زمین، جلوگیری از تخریب  سترات ی های مرتبط با ت احیاء و  بومی و محلی در طراحی و اجرای ا

 بازسازی؛ 

 در  لبانه هدف گذاری ملیمشتتتارکت معنادار ستتتازمانهای جامعه مدنی در فرآیندهای تصتتتمیم گیری در ستتتند داوط

 جلوگیری از تخریب و احیاء سرزمین و برنامه های ملی خشکسالی؛ 

 سازمانهای دولتی، مقامات محلی در فرآیند اجرا سازمانهای جامعه مدنی با  شارکت فعال  سیون و اطمینان از م ی کنوان

  .با بیابانزایی کنوانسیون مقابله مشارکت فعال آنها در سازماندهی شانزدهمین کنفرانس اعضاء
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سازمانها هم چنین اعالم کردند، همه گیری کووید به  شان داد که این  سطوح مختلف می تواند د جامعه بین المللما ن ر 

سازمانهای  ست ببا هم همکاری و اقدام های فوری انجام دهد.  بنابراین ما از تمام نمایندگان دولت ها و  ین المللی درخوا

شارکت همی کنیم تا  شارکت با م ستیابی دمورد نیاز  سازمانهای جامعه مدنی اقدام هایمه نقش آفرینان کلیدی و م ر د

سرزمین به سر، مدیریت پایدار  سالی و اثرات تغزمینجلوگیری از تخریب  شی از خشک را ییرات اقلیمی ، مقابله با اثرات نا

     شند.همکاری نزدیک داشته با در دستور کار خود قرار داده و با این سازمانها

 بیشتراطالعات 

 

 :مراجعه کنید ی زیرلینک ها هتوانید بات بیشتر می اطالعجهت 

- https://www.unccd.int/cop15  

- https://csopanel.org/ 

- https://enb.iisd.org/convention-combat-desertification-unccd-cop15  

- https://b2n.ir/n47972  

-  
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