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هزینه این طرح توسط جامعه 
اروپا پرداخت شده است

پیشینه شبکه 

خبرنامه  شماره  اولين  شما  تبریک! 
را  زایي  بيابان  با  مقابله  جهاني  شبکه 
طی  در  که  خبرنامه  این  در  خوانيد.  مي 
 2009 تا   2007 از  طرح  اجرای  سال  سه 
شد  خواهد  منتشر  آن  نسخه   8 حداقل 
مطلع  شبکه  پيشرفت  روند  از  شما 
توانيد  مي  شما  همچنين  شد  خواهيد 

آدرس: به  شبکه  سایت  به  بامراجعه 
www.dry-net.org   از فعاليت های    
برنامه  و  مقاالت  ،دیدگاه,  ،اخبار  طرح 
و  زایی  بيابان  با  مقابله  اي  منطقه  هاي 

شوید. مطلع  سرزمين  تخریب 

طرحها  تشریک  به  سایت  از  بخشی 
و  داشته  اختصاص  موفق  تجربيات  و 
تجربه  چندین  نيز   حاضر  حال  در 
چندین  مدیریت  نظام  جمله  موفق،از 

کشتي  چند  نظام  و  هند  در  مراتع  ساله 
آمده  درسایت  برزیل  خشک  مناطق  در 
که  است  عالقمند  بسيار  شبکه  است. 
دیگران  با  نيز  را  شما  موفق  تجربيات 

بگذارد.   اشتراک  به 

گذشته  سال  اسفند  در  شبکه  این 
در  فورتالزا  اندازي  راه  کارگاه  در 
تبادل  و  نظر  اظهار  با  و  برزیل  کشور 
در  شبکه  همکار  سازمان   14 افکار 
گردید  آغاز  طرح  اجراي  با  ارتباط 
ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  از  که 
زیست  محيط  و  پایدار  توسعه  موسسه 

دارد. عضویت  طرح  دراین  )سنستا( 

بسيار  تنوع  توجه  قابل  نکته  اولين   
است.  کننده  شرکت  سازمانهاي  زیاد 
ما  علمي  گردش  در  جالب  مشاهده  یک 

با بیابان زایي، طرحي متشکل از 14 سازمان غیر دولتي از تمام نقاط دنیاست که برای مقابله با تخریب سرزمین و بیابانزایی همکاری می کنند  شبکه جهاني مقابله 

اخبار ایران و منطقه

1.اتحاد ملی برای مقابله با بیابان زایی 
2.تقویم رویدادهای داخلی 

3. چالشها و چاره ها:  مرتعداری متکی 
بر کوچ

4.گزارش اولین کارگاه شبکه سازمانهای 
مردم نهاد مقابله با بیابانزدایی 

5. مفادی از بیانیه سازمان ملل در باره 
حقوق جوامع بومی 

بازدید اعضای شبکه از مناطق خشک برزیل 

شماره 1 ، آبان 1386
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دوستان  تعجب  برزیل  خشک  ازمناطق 
آنها  بود.   شبکه   پاکستاني  و  ایراني 
اینجا  امسال  وجودیکه  با  گفتند  مي 
و  سبز  چيز  همه  اما  است  خشکسالي 
منطقه  در  که  صورتي  در  است   مرطوب 
چندین  یعني  خشکسالي  آسيا،  در   : ما 

خشکي. واقعا  و  بارندگی  بدون  سال 
مفهوم  گستردگی  نمایانگر  مثال  این 
شبکه  در  اراضی  وتخریب  زایي  بيابان 
بيابان  با  مقابله  و نشان ميد هد که  بوده 
بلکه در هر  زایي یک نسخه واحد ندارد 

دارد. را  راه حل خود  مکاني 

عضوهاي  جاري  هاي  فعاليت  از  یکي 
مردم  هاي  سازمان  شناسایي  شبکه  این 
نهادی است که در زمينه مقابله با بيابان 
تخریب سرزمين در سطح محلي  و  زایی 
دو  بررسي  این   . دارند  فعاليت  ملی  و 
تقویت  یکي  داشت:  خواهد  بر  در  فایده 
آنها.  توانمندسازي  دیگري  و  ها  شبکه 
نيز  مالي  دهندگان  کمک  این،  بر  عالوه 
خواهند  قرار  بررسي  و  شناسایی  مورد 
راستاي  در  شما  موسسه  اگر  گرفت. 
پایدار  مدیریت  و  زایي  بيابان  با  مقابله 
مي  شبکه  و  شما  دارد،  فعاليت  اراضی 
بدین  باشيد.  یکدیگر  مکمل  توانيد 
تماس  ما  با  است  خواهشمند  منظور، 

فرمایيد. حاصل 

آینده،  ماه  چند  در  بررسي  این  نتيجه 
ملي  سمينار  تعدادي  برگزاري  به  منجر 
همچنين  و  شد  خواهد  اي  منطقه  و 
هاي  دوره  برگزاري  و  نيازها  برآورد 
شد  خواهد  باعث  فرایند  این  آموزشي. 
استفاده  با  نهاد  مردم  سازمانهاي  که 
همکار  و  طرف  خود  تجربه  و  دانش  از 
روند  بر  و  باشد  دولت  براي  قابلي 
مسائل  با  رابطه  در  دولت  سياستگذاري 

باشند.  گذار  تاثير  محيطی  زیست 

در  سنگيني  بسيار  کار  بنابراین 

تقویم رویدادهای بین 
المللی سال 2007 میالدي

تسهيالت  شوراي   :2007 نوامبر   12  -16
محيط زیست جهاني و مشاوره  سازمان 
هاي مردم نهاد در شهر واشنگتن )ایاالت 

متحده(.
  www.thegef.org 

توسعه  کميسيون   :2007 نوامبر   28-29
اجرایي  جلسه  ملل،  سازمان  پایدار 
منطقه امریکاي التين و کارائيب در شهر 

)شيلي( سانتياگو 

www.un.org/esa/sustdev

14- 3 دسامبر 2007: کنوانسيون سازمان 
ملل براي تغييرات آب و هوا، سيزدهمين 
آب  تغييرات  کنوانسيون  اعضاي  اجالس 
شهر   در  کيوتو  پروتوکل  مورد  در  هوا  و 

بالي )اندونزي(
www.unfccc.int

 : )jatropha curca( یاتروفا کورکا
خواص  با  نفتي  گياه  یا  بست  بن  راه 

ناشناخته

یاتروفا گياهي غير خوراکي و چند منظوره 
است که در مقابل خشکسالي مقاوم است. 
توليد  براي  که  آن  بذر  روغن  باالخص 
خود  به  را  زیادي  توجه  فسيلی  سوخت 
ازروغن  گذشته،  در  است.  کرده  جلب 
مورد  سوخت  تامين  توليد   براي  آن 
محرکه  قوه  و  روشنایی  آشپزي،  نياز  
علت  به  حاظر  حال  در  شد.  می  استفاده 
فراوان  انتقاد  مورد  توليد،  باالي  هزینه 
یاتروفا  حال،  این  با  است.  گرفته  قرار 
در  و  است  بفردي  منحصر  خواص  داراي 
است  نامناسب  زراعت  براي  که  زمينهایي 

به خوبي رشد مي کند.
هاي  سایت  به  بيشتر،  اطالعات  براي 

اینترنتي زیر مراجعه فرمایيد:

www.diligent-tanzania.com/nsiev.de/
jatropha-en

دانشگاه  در  که  تحقيقاتي 
 c. توسط) هندوستان  باهاراتيار 
در  هند  در   )YamasivaYam
مارچ 2007 انجام شده است، توان بالقوه 
جدیدي را نشان مي دهد: تحقيقات انجام 
شده بر پوسته هاي این گياِه چندمنظوره، 
برای توليد سوخت فسيلی نشان داد که  
نوعي کربن فعال است  پوسته آن حاوي 
رنگهاي  ها،  آنيون  قبيل  از  سمومي  که 
آلي   ترکيبات  و  سنگين  فلزات  صنعتي، 

را از آب مي زداید.                    

 By Drynet partner: Silke Brehm of LPP,
Germany

همکاري  با  ولي  داریم  رو  پيش 
و  شما  سازمان  مانند  سازمانهایي 
بيابانزایي  با  توان  مي  درگير،  ذینفعان 
این  که  هستيم  اميدوار  کرد.  مقابله 
خالصه  چون  مطالبي  با  خبرنامه  اولين 
سازمان  از  اخباري  مهم,  جلسات  از  اي 
گياهان  از  گزارشي   , هواشناسي  جهاني 
اخبار  و  خشکسالي  مقابل  در  مقاوم 
ذوق  به  را  شما  ومنطقه  ایران  به  مربوط 

آورد.

سؤاالت  و  پيشنهادات  نظرها،  لطفا 
آدرس  به  انگليسی  زبان  به  را  خود 
d r y n e t @ b o t h e n d s . نيکی و لکتر ا ا
آدرس  به  فارسی  زبان  به  یا  و   org

: الکترونيکی 
  desertcontrol@yahoo.com   

فرمایيد. ارسال 

یاتروفا چیست؟
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جلسه اعضای شبکه در طول هشتمین کنفرانس 
.)cop8(اعضای ملل متحد

سازمان  که  کنيد  باور  توانيد  مي  آیا 
بورکينا  کشور  از  نهادي  مردم  کوچک 
فنالند   کشور  دولتي  نماینده  با  فاسو 
این  واقع  در  باشد؟  مذاکره  حال  در 
شبکه  ولي  باشد!  نمي  آسان  خيلي  امر 
طریق  از  زایی  بيابان  با  مقابله  جهانی 
جلسات غير رسمی در حاشيه هشتمين 
کنوانسيون  متحد  ملل  اعضای  کنفرانس 
امر  این  مادرید  زایي در  بيابان  با  مقابله 
شبکه   اعضای  آن  در  که  کرد  محقق  را 
و  گذاشتند  نمایش  به  پوینت  پاور  دو 
از  اندا  نهاد  از آن دو سازمان مردم  بعد 
گزارشي  پاکستان  از  اسکوپ  و  سنگال 
اجراي  در  خود  نوآوریهاي  و  عملکرد  از 
را  محلي  جوامع  با  مشترک  طرحهاي 
کمک  سازمان  دو  آنگاه  دادند.  ارائه 
کننده مالي این پروژه یعني جامعه اروپا 
راستاي  در   )Gm( جهانی  مکانيزم  و 
اراضی  تخریب  و  زایي  بيابان  با  مقابله 
نقش  بر  تاکيد  با  آنها  کردند.   سخنرانی 
اساسي سازمانهای مردم نهاد در فرایند  
زایی، شناسایي، مستند  بيابان  با  مقابله 
جوامع  هاي  نوآوري  انتشار  و  سازي 
ساله  هزار  چندین  تجربيات  و  بومي 
نهاد  مردم  سازمانهاي  وظيفه  را  آنها 

دانستند.

در  افکار  بارش  روش  با  جلسه  این 
نفره  شش  الي  پنج  تصادفی  گروهاي 
گفتگوهاي  و  بحث  و  کرد  بکار  شروع 
بسيار  اهميت  با  ارتباط  در  جالب  بسيار 
محلي،  مردم  تجربه  بومي،  دانش  زیاد 
محيط  با  متناسب  جدید  علم  تجربيات 
تکثير  براي  نوآور  روشهاي  باالخره  و 
قابل  نکته  یافت.   ادامه  موفق  تجربيات 

گزارش جلسات شبکه

از  یک  هر  نقش  نمودن  مشخص  توجه 
بيابان زایي  با  ذینفعان در فرایند مقابله 
بود. نتيجه این نشست هم براي تصميم 
گيران و هم براي جوامع بومي در تبادل 
اندیشه ها و دیدگاه هاي  جدید  مرتبط 
با توسعه پایدار در مناطق خشک  دست 
و  به همدلی  آوردهاي متعددي داشته و 
در   مختلف  ذینفعان  مشترک   درک 
مقابله  براي  مناسب  حل  راه  کردن  پيدا 
همه  از  وليکن  بود.  موثر  زایي   بيابان  با 
ذینفعان  که  ای  دوستانه  محيط  مهمتر 
دولتي  ضوابط  و  روابط  از  دور  مختلف 
و مهم  سعي ميکردند که مسایل حياتي 
را  خشک   مناطق  در  فقر  و  بيابانزایي 

مطرح کرده و به راه حل برسند.

ذینفعان  گفتکوي  و  گردهمایي  این 
شبکه  اوليه  اهداف  از  یکی  مختلف 
که   است،  زایی  بيابان  با  مقابله  جهانی 
زایي  بيابان  با  مقابله  مختلف  ذینفعان  
موقعيتی  و  فرصت  چنين  معموال  راکه 
اتحاد،  و  داده  پيوند  هم  به  ندارند  را 
در  را  آنها  نزدیک  همکاری  و  همدلی 
کند.  می  تقویت  زایي  بيابان  با  مقابله 
این  آینده  در  که  دارد  آرزو  شبکه  این 
مقياس  در  نهاد  مردم  هاي  شبکه  نوع 
و  با دانش  بتوانند  و  وسيعي تکثير شده 
گذاري  درفرایند سياست  تجربه صحيح 
کشورها در رابطه با مقابله با بيابان زایي 

باشد. نهادینه داشته  و  اساسي  نقش 
بحث  تمام  و  جلسه  این  کامل  گزارش 
است  شده  منعکس  ما  سایت  در  ها 
به   مراجعه  با  توانند  مي  عالقمندان 
آدرس    به  شبکه  سایت  خبر  بخش 
www.dry-net.orgبه اطالعات بيشتر 

یابند. دست 

تقویم رویدادهای بین 
المللی 2008 

29- ژانويه 2008
براي   ملل  سازمان  کميسيون   جلسه 
پايدار  جلسه (uNcsD) توسعه 
اروپا و آمريکاي براي   اجرايي منطقه اي 
ژنو شهر  در  سويس  کشور  در  .شمالي 
america, Geneva, switzerland 
www.unece.org/env/Sustainable
Development

21 مارس 2008    روز جهانی جنگل
www.dse.vic.gov.au/dse/nrenfor.   
n s f / c h i l d d o c s / - 8 E 7 7 3 C D 1 2 6 -
CA22704A256AA40000EDEE-034EBCC6

B1670D984A256AA40011A9F8?open

22 مارس 2008 روز جهانی آب 
 www.worldwaterday.org/page/135

 16-5 می  2008 
شانزدهمين نشست  کميسيون توسعه 

پایدار سازمان ملل متحد درمقر 
سازمان در نيویورک ایاالت متحده

www.un.org/esa/sustdev/csd

22 می  2008 روز جهانی تنوع زيستی 
www.biodiv.org/programmes/outreach/
awareness/biodiv-day-2007.shtml

5 جون  2008 روز جهانی محيط زيست 
http://www.unep.org/wed/

17 جون  2008 روز جهانی مقابله با 
بيابانزايی و کاهش اثرات خشکسالی

http://www.unccd.int
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در جستجوي  راه حل هايي مناسب برای 
سازگاری با تغيرات آب و هوا

گزارش از ناميتا دي پاک از  موسسه ال پي 
پي اس کشور هند

سيواکومار،  و.ک.  ماناوا  دکتر  با  مصاحبه 
هواشناسي  کشاورزي  بخش  رئيس 
هشتمين  در  جهاني  هواشناسي  سازمان 
با  مقابله  کنواسيون  اعضای   کنفرانس 

بيابان زایي در مادرید،  سپبامبر 2007

پایش خشکسالي  توانيم  مي  س: چگونه 
را کاربردي تر کرد؟ 

الزمه این کار مهم داشتن اطالعات خوب 
داشتن  مستلزم  امر  این  است،   جوي 
هواشناسي  هاي  ایستگاه  خوب  شبکه 

ميباشد.

طول  در  مطرح  موضوعات  از  یکي  س: 
سيستم  استقرار    cop8 نشست   این 
 early warning“( اوليه   هشدار  هاي 
در  سيستمی  چنين  ایجاد   .(  ”systems
، جغرافيایی  اکولوژیکی  با تنوع  کشوری 
مواجه  چالشهایی  چه  با  هند  اقليمی   و 

است ؟ 

امروزه بر عکس 30-40  سال  پيش ابزار 
تغييرات  بيني  پيش  براي  خوبي  دقيق 
داده  این  با  البته  داریم.  اختيار  در  جوي 
 ، داد  انجام  بينی  پيش  توان  نمی  ها 
ها  بينی  پيش  که  است  دليل  همين  به 

مصاحبه

با واژه احتمال وقوع همراه است.  عمدتا 
ميزان  که  ميشود  بينی  پيش  مثال  برای 
طبيعی    2008 سال  در  بهاره  بارندگی 
آن  از  بيشتر  یا  و  طبيعی  حد  از  کمتر   ،

خواهد بود.
 

توضيح  بيشتر  کمی  است  ممکن  س:اگر 
بدهيد 

در  که  کنيم  بيني  پيش  اگر  مثال   برای 
حد  درصد   30 باراندگی  هند  در   2008
این  صورت  این  در  بود،  خواهد  نرمال 
بارندگی  الگوي ریزش  را در   بينی  پيش 
نرمال  شمال، جنوب، غرب و شرق هند 
تطبيق داده و اطالعات به دست آمده در 
اختيار کشاورزان قرار گرفته و آنها را در 

تصميم گيری خود یاری خواهد کرد.

کشاورزان  که  است  معني  بدین  این  س: 
داده  این  پایه  بر  که  داد  آموزش  باید  را 

ها برنامه ریزي کنند؟

دقيقًا،  بدین دليل است که رساندن این 
کشاورزي  ترویج  مراکز  به  ها  داده  گونه 
سازمانهاي مردم نهاد و  شبکه هایي مثل 
و  علم  منافع  ميباشد.   مهم  بسيار  شما 
پخش  جامعه  سطح  در  باید  تکنولوژي 
معنایي  علم  صورت  این  غير  در  شود.  

ندارد.

سعي  از  مثالي  ما  براي  ميتوانيد  آیا  س: 
و همکاري مردم بومي براي از بين بردن 

اثرات تغييرات آب و هوا بياورید؟

نمونه  چند  اسکاندیناوي  کشورهای  در 
در  العمل  عکس  بجای  آنها  دارد  وجود 
آمادگی  بر  بيشتر  اقليم،  تغيير  مقابل 
اینکه  و  اند  پرداخته  آن  با  مواجهه  برای 
تغييرات  با  سازگاری  ضمن  چگونه 
شد  مند  بهره  موجود  شرایط  از  اقليمی 
دیدگاهی  چنين  هند  در  باید  نيز  ما   .

کنيم.  اختيار 
آب  درجه   3 یا   2 شدن  گرم  از  وقتی   
مياید،  ميان  به  صحبت  جهاني  هوای  و 
بدون شک این تغييرات در  سطح محلي 
چرا  بود  خواهد  درجه   2-3 از  بيشتر 
ميباشد.  متوسط جهاني  درجه  که  2-3 
کشورها  برخي  که  است  دليل  بدین 
خيلي  را  هوا  و  آب  تغييرات  موضوع 
شده  ذکر  کشورهاي  اند.  گرفته  جدي 
به  را  خود  محلي  جوامع  حاال  همين  از 
در  و  اند  کرده  واقف  هوا  و  آب  تغييرات 
تغير الگوي برنامه ریزي کشت پيش گام 

شده اند.
و  مصاحبه  این  به  راجع  باشيد  مایل  اگر 
دکتر ماناوا و.ک. سيواکومار و دیدگاهش 
بيشتر  هوا  و  آب  تغييرات  با  ارتباط  در 
ما  سایت  در  مصاحبه  کامل  متن  بدانيد  

ميباشد. موجود 
 www.dry-net.org

Dr. Mannava V.K. Sivakumar
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خانم  جهانی:  شبکه  اعضای  یکي  توسط  مقاله  این 
پي  ال  نهاد  از موسسه مردم  کهلر-رولفسون  ایلسه 

پي کشور آلمان تهیه شده است

سنتي  دامداري  مزرعه  یک   روزه  هر 
شرایط  با  مناسب  دامداري  که  محلي 
با  علمي  دامداري  نفع  به  است  محيطي 
منطقه  از  وارداتي  های  دام  با  باال  بازده 
اینکه  از  غافل  ميشود!  دیگرتعطيل  اي 
دام بومي مثل تمام چيز هاي بومي براي 
شرایط آن زیست بوم بوجود آمده است.

در  موجود  مواد  از  است  قادر  بومي  دام 
محل به زندگي خود ادامه دهد.  ميتواند 
مبارزه  به  هوا   و  آب  شرایط  بدترین  در 
مردم  کنار  پایدار  صورت  به  و  بایستد 

محلي در شرایط استثنایي دوام بياورد.

اول  تاریخ  در  کشوردنيا  نمایندگان109  
الکن  اینتر  در   2007 سپتامبر  هفتم  تا 
آمدند  جمع  هم  گرد  سویس  کشور 
و  دام  زیستي  تنوع  اهميت  درباره  تا 
تنوع  این  حفظ  براي  پایدار  مدیریت 
فني  کنفرانس  اولين  این  بکوشند.  بومي 
بود.   حيواني  ژنتيک  منابع  المللي  بين 
در این گرد هم آیي "بيانيه جهاني اینتر 
الکن براي منابع ژنتيک" صادر شد.  هم 
بنا  جهانی  اقدام  چوب  چهار  یک  چنين 

نهاده شد. 
در این چهار چوب نگاهي ویژه به موضوع 
مناطق خشک شده است.تحقيقات نشان 
داده است که در طول تاریخ در اثر سعي 
آزمون و خطا  و  بومي  و دانش  و کوشش 
زیادی   تعداد  خشک  مناطق  دامداران 
هوایي  و  آب  شرایط  با  مناسب  هاي  دام 

آن مناطق  به وجود آمده است.

سازمانهای مردم نهاد متعددی با همکاری 
و  "حق  نمودن    قانونی  بر  افریقا  منطقه 
کنند  می  تالش   " دامداران   حقوق 

مقاالت علمی 

است  حقوقی  از  ای  مجموعه  قانون  این 
و  متحرک  دامداران  اساسي  نقش  که 
مدیریت محلي روستایي  را در مدیریت 
مينماید.  تقویت  دامی  ژنتيک  منابع  
توسط  تجربه  و  دانش  این  متاسفانه 
رفته  سوال  زیر  یافته  توسعه  کشورهاي 

است!
محلي   و  بومي  جوامع  نقش  وجود  این  با 
اولویت  در   عشایری  جوامع  خصوصًا 
تایيد  مود    6 شماره  اقدام  استراتژیک 
قرار گرفته و بيان می کند که "  مدیریت 
تطبيقي منابع ژنتيک دامي جوامع بومی 
و محلی،  هنوز داراي کارکردهای  توليد 
اجتماعي  و  فرهنگي  مفاهيم  و  اقتصادي 
جوامع  از  خيلي  در  و  بوده  متعددی  
بویژه در مناطق خشک  و  بومي  محلي و 
خود  در  باالي  قدرت  از  کوهستانی   و 
کفایي و امنيت غذایي برخوردار است  . 
لذا  توصيه می نماید که به صور مختلف 
و  تجربه  و  بومي  و  محلي  جوامع  از 

دانششان پاسداري شود.

برنامه  برای   دالر  ميليونها  که  حالی  در 
بردن  باال  جهت  علمي  تحقيقات  هاي 
برابر  در  زنده  موجودات  تطابق  قدرت 
خشکسالي هزینه ميشود! تالش روزمره 
براي  روستایي  و  عشایری   جوامع 
دشوار  و  درشرایط خشک  دام  نگهداری 
با  خود  هاي  دام  ژنتيک  منابع  انطباق  و 
کامال  هوا  و  آب  تغييرات  و  شرایط جوي 

ندیده و بدون پاداش مي ماند!!!!!
تالش  سازمانهاي  باید   خصوص  این  در 
محيطي  زیست  خدمات  این  تا  نمایند 
به  روستایي  و  متحرک  دامداران  مهم 
این هم  ارزشيابي و جبران شود.   نحوي 

یک تجربه عملي علمي است!!!!!
زیر  هاي  سایت  به  بيشتر  اطالعات  براي 

مي توانيد مراجعه کنيد، 
www.lifeinitiative.net
www.lpps.org
www.pastoralpeoples.org
www.fao.org

 ، نامه  خبر  این  آتی  های  شماره 
در  را  مختلفی  مباحث  و  موضوعات 
در  پيشنهادی  اگر  داشت  خواهد  بر 
نامه  خبر  آتی  موضوعاتی  با  رابطه 
و  راهنمایي  و   نظرات  لطفًا  دارید 
پيشنهادات ارزند خود را با در به زبان 

الکترونيکی انگليسی به آدرس 
drynet@bothends.org  و یا به    
الکترونيکی    آدرس  به  فارسی  زبان 
با     desertcontrol@yahoo.com

ما درميان بگذارید. 
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گذشته  از  بيابانی  مناطق  محلی  جوامع 
ارزشمند  ميراث  از  گيری  بهره  با  دور 
خود  نياکان  تجربيات   و  بومی  دانش 
این  اقليمی  تغييرات  و  خشکسالی  با 
رشد  اما  بودند.  یافته  سازش  مناطق 
تغييرات  و  نامتوازن  توسعه   ، جمعيت 
برداری  بهره  به    ، اقتصادی-اجتماعی 
نامناسب  روشهای  توسعه  و  وریه  بی 
آب  تغييرات  کنار  در  اراضی  مدیریت 
بيابانزایی  و  اراضی  تخریب  به  هوایی  و 

است.  گردیده  منجر 

مناطق  محلی  جوامع  معيشت  و  زندگی 
بيابانی به شدت به منابع طبيعی پيرامون 
از  دليل  همين  به  و  است  وابسته  خود 
اقشار جامعه نسبت  یکطرف متاثر ترین 
به پدیده بيابانزایی و خشکسالی بوده و 
از طرف دیگر به سبب دانش و تجربيات 
و  بيابانی  مناطق  با  همزیستی  بومی 
تاثير  آن  پایدار  برداری  بهره  و  مدیریت 
گذار ترین افراد در برنامه ها و اقدامات 
آیند.  به حساب می  بيابانزایی  با  مقابله 

کنوانسيون  که  است  اساس  همين  بر 
مقابله با بيابانزایی در اصول متعدد خود 
جوامع  مشارکت  به  مکلف  را  دولتها 
محلی در برنامه ریزی و اجرای سياست 
بيابانزایی  با  مقابله  های  فعاليت  و  ها 

نموده است که از آن جمله : 
که  یابند  اطمينان  باید  "طرفها  ماده3 
اجراي  و  طراحي  در  آنها  تصميمات 
برنامه هاي بيابان زدایي و کاهش اثرات 
جوامع  و  مردم  مشارکت  با  خشکسالي 

گيرد."  محلي صورت می 
ماده  6  " کشورها  باید  آگاهي را ارتقاء 
ویژه  به  محلي،  جوامع  مشارکت  و  داده 
سازمانهاي  حمایت  با  را  جوانان  و  زنان 

فعاليت های   غير دولتي، در 

اتحاد ملی برای مقابله 
بيابان زدایي و کاهش اثرات خشکسالي با بیابانزایی 

نمایند"  تسهيل 

سال  در  کنوانسيون  این  که  آنجا  از 
شورای  مجلس  تصویب  به   1375
اسالمی  رسيده است کليه مفاد آن جزو 
محسوب   کشور  برای  قانونی  الزامات 
ملی  کميته  راستا  همين  در  گردد.  می 
بيابانزدایی در جلسه مورخ1385/7/18 
با  مقابله  نهاد  مردم  سازمانهای  شبکه 
مشورتی  بازوی  عنوان  به  را  بيابانزایی 
تصویب  خود  های  کميته  زیر  از  یکی  و 
را  نهاد  مردم  سازمانهای  مشارکت  و 
و  گيری  تصميم  سطوح  ترین  عالی  در 
مقابله  ها ی  فعاليت  و  ها  برنامه  اجرای  

نمود. فراهم  بيابانزایی  با 
با این تدبير جوامع محل و سازمانهای    
اجرایی  دستگاهای  درکنار  نهاد  مردم 
و  بيابانزایی  با  مقابله  برای  ملی  اتحاد 
نمود.  تمرین خواهند  را  اراضی  تخریب 

نهاد  مردم  سازمانهای  نقش  ملی  گارگاه  اولین 
1386 آبان  بیرجند،  بیایانزدایی  با  درمقابله 

در حال حاضر شبکه مراحل اوليه شکل 
در صورت  و  کند  را طی می  گيری خود 
دبير  با  توانيد  می  عضویت  به  تمایل 
خانه موقت شبکه به آدرس الکترونيکی 
دبير  یا  و    s_maede@yahoo.com
مقابله  کنوانسيون  و  ملی  کميته  خانه 
الکترونيکی  آدرس  به  بيابانزایی  با 
 d e s e r t c o n t r o l @ y a h o o . c o m
تماس  تلفن021-88961314   وشماره 

بگيرید.

تقویم رویدادهای داخلی 

همايش  هفتمين   ،  1386 آذرماه   15-14
ساالنه سازمانهای مردم نهاد:

های  همايش  هماهنگی  شورای    
با  ايران  نهاد  مردم  سازمانهای  ساالنه 
جمعی  و  امدادگر  بانوان  انجمن  همکاری 
گيالن  استان  نهاد  مردم  سازمانهای  از 
ساالنه  همايش  هفتمين  نظردارند  در 
موفقيت  های  شاخص   " موضوع  با  را 
آسيب  وو  ايران  نهاد  مردم  سازمانهای 
لحاظ  از  نهاد  مردم  سازمانهای  شناسی 
 14 ئر   " برون سازمانی  و  درون سازمانی 
گيالن  استان  کنار  زيبا  در  ماه  آذر   15 و 
توانند فرم  نمايند عالقمندان می  برگزار 
طريق  از  را  بيشتر  اطالعات  و  نام  ثبت 
شماره ها  فاکس 7233507و7229793 

- 0131   دريافت نمايند

چهارمين   ،  1386 ماه  اسفند     1  -2
همايش ملي آبخيزداري ايران:

آبخيزداري  ملي  همایش  چهارمين 
جنگلها،  سازمان  همکاري  با  ایران 
تحقيقات  مرکز  و  آبخيزداري  و  مراتع 
اول  کشور  آبخيزداري  و  خاک  حفاظت 
و دوم اسفند ماه سال جاري در پردیس 
برگزار  کرج  طبيعي  منابع  و  کشاورزي 

مي شود. 
آبخيزداري  پایدار،  توسعه  و  آبخيزداري 
محيط  و  آبخيزداري  سرزمين،  آمایش  و 
جامع  مدیریت  و  آبخيزداري  زیست، 
آب  منابع  و  آبخيزداري  طبيعي،  منابع 
توسعه  و  مردم  آبخيزداري،  و  خاک  و 
روستایي، موضوعهاي مشخص شده براي 
گرفته  نظر  در  مقاله ها  ارایه دهندگان 
مي توانند  عالقه مندان  و  است  شده 
بلوار  کرج،  نشاني  به  را  خود  مقاله هاي 
طبيعي  منابع  دانشکده  چمران،  شهيد 
مهندسي  انجمن  دفتر  تهران،  دانشگاه 
پستي  صندوق   - ایران  آبخيزداري 

31585 4314-ارسال کنند.
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امور  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
رئيس  نژاد  احمدي  دکتر  ایران،  عشایر 
فارس  عشایر  با  دیدار  در  جمهوري 
و  غيرت  با  است  برابر  عشایر  نام  گفت: 
جوانمردي، این جامعه کمترین زحمت را 
بيشترین  اما  دارند  کشور  و  دولت  براي 

نفع اقتصادي و فایده را .
به  دیدار  این  در  نژاد  احمدي  دکتر 
وزیر جهاد دستور داد: گروه کارشناسي 
هم جمع  دور  بزرگان عشایر  از  متشکل 
برنامه  و  سياستها  تمام  مرور  با  و  شوند 
بخش  این  در  گذشته  سالهاي  که  هایي 
با  نهایي  بندي  جمع  یک  به  شده،  اجرا 
ارزش  عشایري،  زندگي  حفظ  نگاه  نوع 
ها و روحيه جوانمردي و ایثار در جامعه 

برسند. عشایري 
امور  سازمان  باشد  الزم  اگر  گفت:  وي 
مدیریت  یک  یابد،  ارتقاء  عشایري 
دیگري ایجاد شود و یا هر اقدام دیگري 
موضوع  اهميت  دليل  به  گيرد،  صورت 

آن را انجام مي دهيم.
محترم  ریاست  سخنان  منویات  تحقق 
بزرگان  از  استفاده  بِویژه  و  جمهور 
صاحب  کارشناسان  عنوان  به  عشایر 
های  وبرنامه  ها  بررسی سياست  در  نظر 
برنامه  تاریخ  در  عطفی  نقطه  گذشته 

ریزی کشور محسوب خواهد شد.
یکطرف   از  بِویژه عشایر  و  جوامع محلی 
ظرفيتها  با  سازگاری  بومی  دانش  دارای 
وتوان طبيعی عرصه های  منابع طبيعی 
سال  هزاران  درطی  که  باشند  می 
و  مدیریت  نحوه  و  فرهنگ  در  گذشته 
حتی  و  طبيعی  منابع  از  برداری  بهره 
طرف  از  و  شده  متبلور  دام  نژاد  و  نوع 
و  ها  ساختار   ، روابط  از  برخوردار  دیگر 
ارزشمندی  بسيار  اجتماهی   های  نظام 
تصميم  در  حياتی  نقش  که  هستند 
تا  است.  داشته  ریزیها  برنامه  و  گيریها 

چالشها و چاره ها 
مرتعداری متکی بر کوچ 

چند دهه قبل این دو اصل همواره 

پایدار  بهره برداري  و  حفظ  دوعامل 
ولي    . است  بوده  طبيعي  منابع  از 
مانند  اخير  دهه  هشت  سياست هاي 
اصالحات  عشایر،  قاپوکردن  تخته 
غالب  کشورهاي  منویات  از  ملهم  ارضي 
منابع  کردن  دولتي  منجمله  استعماري 
رفتن  بين  از  و  تضعيف  باعث  طبيعي، 
عشایر،  جمعي  بهره برداري هاي  حقوق 
قلمروهاي  در  طبيعي  منابع  تخریب 
عشایري و ناپایداري معيشت اصلي آنها 

)دامداري( شده است.  

     کوچ عشایر قشقایی 

اعتقاد  به  هم  هنوز  وجود  این  با   
علوم  متخصصين  و  نظران  صاحب  اکثر 
وضعيت  و  گياهی   پوشش   ، مرتعداری 
مراتب  به  عشایری  مراتع  در  مراتع 
باشد  می  کشور  روستایی  مراتع  بهتراز 
متعددی  عوامل  در  ریشه  مهم  این  که 
کننده  تعيين  عامل  مهمترین  اما  داشته 
برداری سازگار  بهره  گذار شيوه  تاثير  و 
و  حرکت  با  وتوأم  طبيعی  محيط  با 
فرصت  گياه  آن  در  که  ميباشد  کوچ 
را  مجدد  حياط  تجدید  و  استراحت 
روستایی  مراتع  در   اما  کند  می  پيدا 
مرتع  به  سال  طول  تمام  در  تقریبًا  دام 
مشخص وابسته بوده و حتی در مواقعی 
تحليل  کاماًل  گياهی  پوشش  که  سال  از 
اجباراً  حرکت  به  دام  نياز  دليل  به  رفته 

مرتع ميشود. وارد 

اهميت و ضرورت مدیریت متکی بر کوچ 
به  منابع طبيعی کشور  قانون  در  مراتع  
از همين  و  درستی تشخيص داده شده  
ممنوع  مطلقًا  را  راهها  ایل  واگذاری   رو 
دانسته است اما با این وجود  اغلب ایل 
راههای عشایر تصرف ویا واگذار شده و 
هرساله در موسم کوچ عشایر تصادف و 
و  عشایردربزرگراهها  دام  صدها  تلفات 

را شاهد هستيم. جادها کشور 

و  کوچ  مشکالت  رفع  به  اهتمام  عدم 
دشواری فراهم نمودن امکانات  اجتماعی 
مسئولين  برخی  کوچ  حين  در  رفاهی  و 
به  که  داشته  آن  بر  را  کارشناسان  و 
های  سرویس  و  خدمات   انطباق  جای  
معيشتی   شرایط  با  رفاهی  و  اجتماعی 
در  علمی  غير  تالش  کوچنده،  عشایر 
عشایر  نمودن  متمرکز  و  اسکان  جهت 
در یکی از قطب های یيالق یا قشالق و 
را  سنگين   به  سبک  دام  تبدیل  ترویج 
در دستور کار قرار دهندکه  بدون شک 
ناگوار  های  پيامد  و  نتایج  اقدام  این 
اجتماعی و زیست محيطی و اکولوژیکی 

متعددی را درپی خواهد داشت.
راه حل منطقی و کارشناسانه این مشکل 
جمهوری  محترم  ریاست  سخنان  در 
بيشتر  تعمق  و  تفکر  با  و  بوده  مستتر 

  . قابل استخراج است 



   اخبار ايران و منطقه

( dry-net) خبرنامه  شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي     

آينده مناطق خشک براي  ابتکاري جهاني 

سازمانهای  شبکه  ملی  کارگاه  اولين 
با  بيابانزایی   با  مقابله  نهاد  مردم 
متحد،  ملل  عمران  برنامه  همکاری  
خراسان  استان  طبيعی  منابع  کل  اداره 
نيمه  و  خشک  مناطق  معاونت  جنوبی،  
سازمان  بيابان  امور  دفتر  و  خشک 
کشور،  آبخيزداری  و  مراتع  و  جنگلها 
کنوانسيون  و  ملی  کميته  خانه  دبير 
پروژه ترسيب کربن حسين  بيابانزدایی، 
آباد جنوب خراسان،  با حضور حدود 40 
نفر اعم از 12 نفر نمایندگان تشکل های 
عشایری،18  و  روستایی  مناطق  بومی 
دولتی  غير  سازمانهای  نمایندگان  نفر 
نفر   5 و  دولتی  کارشناسان  نفر   5،
لغایت چهارم  تسهيلگر، سی ام مهر ماه 
بيرجند  شهرستان  در   1386 ماه  آبان 

گردید. برگزار 

 در این کارگاه برای  اولين بار نمایندگان 
و  دولتی  غير  تشکلهای   ، محلی  جوامع 
به  کمک  هدف  با  دولتی  کارشناسان 
براي  دولتي  و  مردمي  نيروهاي  بسيج 
همکاری  و  مشترک  درک  به  دستيابي 
تهيه  و  زائي  بيابان  با  مقابله  براي  ملي 
)برنامه  بام  مشارکتی  اجراي  مقدمات 

آمدند. اقدام ملي( گردهم 

گزارش اولین کارگاه 
ملی شبکه سازمانهای 

مردم نهاد مقابله با 
بیابانزایی  

کارگاه دستاوردهای متعددی درپی  این 
داشت که از آن جمله می توان به موراد 

زیر اشاره داشت:
تعيين  و  موجود  وضع  تحليل   

بيابانزایی کشور  آینده  انداز  چشم 
بومی   جوامع  ملي  استراتژي   
با  مقابله  در  نهاد  مردم  تشکلهاي  و 

بيابانزایي 
سازي  وبستر  سازي  ظرفيت   
مشارکت گروههاي ذینفع و ذیحق براي 

زائي بيابان  با  مقابله 
نظر خواهي از شرکت کنندگان   
منابع  جدید  قانون  پيشنویس  به  راجع 

طبيعي 
طرح  مقدماتي  نتایج  تحليل   
بسط  امکان  بررسی  و  کربن  ترسيب 
افقی و عمودی شيوه های بسيج جوامع 
های  فعاليت  در  آنان  مشارکت  و  بومی 

بيابانزائی

ماده دهم
نباید مردمان بومي را به زور از سرزمينها 
نوع  هر  راند.  بيرون  قلمروهاشان  و 
رضایِت خاطر  با  و  آزادانه  باید  جابجایي 
توافق  کسب  از  پس  و  بومي  مردمان 
و  ها  هزینه  جبراِن  چگونگي  ي  درباره 
و  عادالنه،  و  منصفانه  صورتي  به  ضررها 
درباره  توافق  با کسِب  امکان  در صورت 
پيشين،  منطقه  به  احتمالي  بازگشت 

بيفتد.  اتفاق 
نوزدهم ماده 

نمایندگِي  نهادهاي  طریق  از  دولتها 
آنها  با  نيت  حسن  با  بومي  مردمان 
تا  کرد  خواهند  همکاري  و  مشاوره 
قوانين  اجراي  و  بستن  کار  به  از  پيش 
مردمان  زندگي  که  اداري  اقدامات  یا 
بومي را تحت تاثير قرار ميدهد، رضایِت 
خاطر آزادانه، پيشاپيش و آگاهانه  آنها 

را به دست آورند.
ماده بيست و ششم

قلمروها  ها،  بر سرزمين  بومی  1.مردمان 
داشته  تعلق  آنها  به  عرفٌا  که  منابعی  و 
بهره  مورد  و  درآمده  اشغال  به  ولی 

برداری قرار گرفته است حق دارند.
سرزمينها،  دارند  حق  بومی  2.مردمان 
اساس  بر  که  را  منابعی  و  قلمروها 
از  دیگری  شکلهای  یا  سنتی  مالکيت 
اِشغال و بهره برداری متعلق به آنهاست 
بهره  مورد  و  درآورده  خود  مالکيِت  به 
آنها  بر  و  داده  قرار  توسعه  و  برداری 

باشند. داشته  کنترل 
این سرزمينها، قلمروها  باید  3.دولت ها 
از  و  بشناسند  رسميت  به  را  منابع  و 
با  آنها حفاظت کنند. این شناسایی باید 
توجه به آداب و رسوم، سنت ها و نظام 
بومی  مردمان  نظِر  مورد  ارضِی  مالکيت 

پذیرد. صورت 
سایت  به  کامل  متن  به  دسترسی  جهت 

کنيد  مراجعه  زیر  های 

www.un.org/Pubs/chronicle/
www.www.iucn.org/themes/ceesp/
WAMIP 

مفادی از بیانیه سازمان 
ملل متحد درباره مردمان 

بومي
چهار  و  بيست  مدت  به  فوق  بيانيه 
ذینفع  بومي  جوامع  و  دولتها  بين  سال 
باالخره  است  بوده  مذاکره  حال  در 
عمومي  مجمع  در   2007 سپتامبر  در 
رسيد.  تصویب  به  متحد  ملل  سازمان 
آمریکا،  متحده  ایاالت  کشور  چهار  تنها 
راي  آن  به  زالندنو  و  استراليا  کانادا، 
به شرح  ان  مفاد  از  برخی  دادند  مخالف 

زیر است: 


