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COVID-19

Gyorsuló ütemű földterület konverzió
Népességnövekedés, élelmiszer-, energia-, települések helyigénye…

Természetes élőhelyek módosítása
Helytelen területhasználati gyakorlatok

Egészségügyi, biztonsági kockázatok
Éghajlatváltozással szembeni sérülékenység

Kórokozóknak való kitettség – COVID-19 - és humanitárius, gazdasági, 
politikai, biztonsági dimenziói

SDG-k (2030) elérése veszélyben

Kockázatok csökkentése
Ellenállóképesség növelése, helyreállítása

A természetes ökoszisztémák megóvásával
Zöld helyreállítás

Befektetés természetalapú megoldásokba
Talaj, földterületek helyreállítása

JOBB, ZÖLDEBB, EGÉSZSÉGESEBB, 
ERŐSEBB ÉS FENNTARTHATÓBB FEJLŐDÉS



Fenntartható Fejlődési Célkitűzések

Ökoszisztéma 
szolgáltatások 
fenntartása

15.3 LDN

Biológiai sokféleség 
megőrzése

Szegénység 
csökkentése

Éhezés, 
alultápláltság 
megszűntetése

Földterületek központi 
szerepe Megújuló 

energiaellátás

Oktatás

Gazdasági növekedés 
Zöld gazdaság
Foglalkoztatás

Vízfelhasználás 
hatékonyságának 
javítása

Egészségügy, 
katasztrófa 
megelőzés

Felelős termelés és 
fogyasztás

Integrált 
területfejlesztés

Alacsony kibocsátású 
mezőgazdaság



UNCCD jelentés
- Részes Felek helyreállítási terveinek 

támogatása
- Esettanulmányok
- A földterület a megoldás 

középpontjában
- Társadalmi gazdasági 

kiszolgáltatottság
- Talajpusztulás – biodiverzitás

csökkenés – éghajlatváltozás
- „időszerű ébresztő”
- Politikai akarat, kollektív fellépés
- társadalmi nyitottság a változásra

- „megosztott felelősség, globális 
szolidaritás” (ENSZ főtitkár)

- UNCCD munkaprogram

- „egészséges föld = egészséges 
emberek”

UNCCD



Válaszok

A világjárvány kiváltó 
okainak megszűntetése 
és ellenállóképességünk
növelése

Kongó
• Átgondolt 

földhasználat tervezés 
és fejlesztés

veszélyeztetett 
lakosságra gyakorolt 
hatások csökkentése

Niger
• Gazdálkodók általi 

természetes 
megújítási program

• Talajvédelem, 
víztakarékosság

Munkahelyteremtés 
erőforrások 
mobilizálása 

Jamaica
• Víztározás
• foglalkoztatás



Válaszok

ismeretterjesztés
Guyana
• LDN célkitűzés

emberek életének és 
megélhetésének 
védelme 

Gambia
• 3S
• Élelmiszer-értékláncok
• munkahelyek

Aszálykezelési 
tervek, támogató 
eszközök

Innovatív pénzügyi 
mechanizmusok

Kína
• Helyreállítás
• Szegénység 

megszűntetése



UNCCD üzenet

„a természettel való társadalmi szerződés”

„egészségünk, gazdaságunk és élelmiszer-rendszereink összekapcsolódnak 
és törékenyek.”

„minden eddiginél jobban függünk a természettől, különösen a földtől.”

„erősebb, okosabb, biztonságosabb, zöld, igazságos és ellenálló világot 
építsünk”



UNCCD aktualitások

CRIC.19 (2021-03-15)

UNCCD Annex IV
- Előkészítő ülések
- Magyar alelnökség
- Technológia transzfer kezdeményezés
- Munkacsoport prioritásainak felülvizsgálata

EU WPIEI DES Tanácsi munkacsoport

DDD Annex IV regionális előadóülés
(2021-06-16)

LDN indikátor módszertani fejlesztés
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