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Konferans’ta Öne Çıkan Bazı Konular:

•  Çölleşme; sadece kurak ve yarı kurak alanlarda değil, her yerdedir.

• UNCCD Sürecine sivil toplum örgütlerinin daha etkin
 katılımı sağlanmalıdır.
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Ülkemiz, 17 Haziran 1994 tarihinde Paris’te kabul edilen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mü-
cadele Sözleşmesi (UNCCD)’ne 11 Şubat 1998 tarih ve 23258 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan 4340 Sayılı Yasa ile taraf olmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye, Sözleşme’nin IV. Eki olan 
“Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki” (Arnavutluk, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, 
İsrail, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, İspanya, Macaristan ve Türkiye) çalışmalarında aktif 
olarak yer almaya başlamış ve 2008-2009 tarihleri arasında da dönem başkanlığı yapmıştır. 

Aynı zamanda ülkemiz, 2008 yılında sözleşmenin organlarından olan Sözleşmenin Uygula-
malarını Gözden Geçirme Komitesi (CRIC) ve Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST)’nin toplantı-
larına İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır. 

Sözleşmenin yükümlülükleri kapsamında yer alan ve sözleşmenin ulusal düzeyde uygulan-
ması için hazırlanan Ulusal Çölleşmeyle Mücadele Eylem Programı (UÇMEP), 9 Mart 2005 
yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde ulusal düzeyde ya-
pılmış ve yapılmakta olan tüm çalışmalar ve projeler, ulusal çalışmalarımızı yönlendirecek 
olan UÇMEP’in öncelikli 63 eylem önerileri kapsamında yürütülmektedir. Bu eylemlerin ilgili 
kurum ve kuruluşlarca hangi yöntemlerle ve ne düzeyde gerçekleştiği etkin bir izleme ve 
değerlendirme sistemi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda kurum ve kuruluşlara 
gönderilen ulusal eylem programı ekinde yer alan 63 adet öncelikli eylem kapsamında ilgili 
kurum ve kuruluşların yapmış oldukları çalışmalar her yıl düzenli olarak Bakanlığımızca talep 
edilmekte ve belirlenen öncelikli eylemlere göre yorumlanarak değerlendirilmektedir. 

Ülkemiz, taraf olduğu sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmede sahip olduğu bilgi 
ve tecrübeleri taraf ülkeler ile paylaşmada da oldukça etkin bir konumda bulunmaktadır. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Arazi Rehabilitasyonu / Çölleşme ile Mücadele ve Or-
mancılık” konulu bölgesel işbirliği projesi kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) ve UNCCD Sekretaryası ile işbirliği içerisinde her yıl 22 ülkeden 2’şer uzma-
nın katılım sağladığı eğitimler düzenlemektedir. 

Ülkemizin dahil olduğu Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 10. Taraflar 
Konferansı (COP 10)’ na hazırlık amaçlı, Kuzey Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu Annex IV (Ek 
IV) ülkeleri için hazırlık toplantısı Türkiye, İsrail, İtalya ve İspanya’nın katılımlarıyla 12-14 Eylül 
2011 tarihleri arasında Bonn-Almanya’da düzenlenmiştir. 

10. Taraflar Konferansı, Changwon, Gyeongnam-Kore’de 10-21 Ekim 2011 tarihleri arasında 
yapılmıştır.

10. Taraflar konferansında; 

•	 11-20	Ekim	2011	tarihleri	arasında	Sözleşmenin	Uygulamalarını	Gözden	Geçirme	Komitesi	
(CRIC) Toplantısı, 

•	 11-13	Ekim	2011	tarihleri	arasında	Bilim	ve	Teknoloji	Komitesi	(CST)	Toplantısı,	
•	 13-14	Ekim	2011	tarihleri	arasında	Parlamenterler	Toplantısı,	
•	 17-18	Ekim	2011	tarihleri	arasında	üst	düzey	bölüm	toplantısı	yapılmıştır.

Gyeongnam Korea 2011
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12-14 Eylül 2011
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Mr. Luc Gnacadja
Executive Secretetary
Tel: 00 49 228 815 2801
lgnacadja@unccd.int

Ms. Anja Thust
Programme Officer
Tel: 00 49 228 815 2828
athust@unccd.int

3.1. Sekretaryadan Katılımcılar

Mr. Rui Zheng
Officer in Charge
Tel: 00 49 228 815 2822
zrui@unccd.int

Mr. Richard Byron-Cox
Programme Officer
Tel: 00 49 228 815 2827
rbcox@unccd.int

Mr. Victor Castillo
Monitoring assessment and
CST Support
Tel: 00 49 228 815 2865
vcastillo@unccd.int

3.2.5. Türkiye

3.2.1. Arnavutluk
Mr. Sajmir Hoxha
Director of Biodiversity
Ministry of Environment, 
Forests and Water 
Administration
Tel.: +(355-4) 22 39849 
Fax.: +(355-4) 22 39849
shoxha@moe.gov.al

Hanifi Avcı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürü
Tel: +90 312 207 57 76-77
havci@cob.gov.tr

İsmail Belen
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdür 
Yardımcısı
Tel: +90 312 207 57 04
ibelen@cob.gov.tr

M. Abdullah Yurtoğlu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü
Uzman Yardımcısı
Tel: +90 312 207 57 25
myurtoglu@cob.gov.tr

3.2.4. İspanya
Mrs. Beatriz Bueno Gonzalez 
National Office of the Focal
Point 
Servicios Forestales
Tel: 91 322 61 88
 bbgo@tragsatec.es

3.2.2. İsrail
Prof. Uriel N. Safriel
Focal Point Centre for 
Environmental Conventions
The Blaustein Institutes for 
Desert Research
Ben-Gurion University Sede 
Boqer Campus
84990 Midreshet Ben-Gurion
Tel.: +(972) 54 725 3646 
uriel36@gmail.com

3.2.3. İtalya
Dr. Anna Luise 
Desertification Service 
Telephone : +39 06 5007 2553
Fax: +39 06 5007 2657 
anna.luise@isprambiente.it

3.2. Ülkelerden Katılımcılar
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4.1. 12 Eylül 2011 Pazartesi

Madde 1. Toplantı yetkililerinin seçimi, gündemin değerlendirilmesi ve kabulü

1. Katılımcı Taraf Ülkeleri Genel Sekreter Luc Gnacadja tarafından karşılanmış ve Onun-
cu Taraflar Toplantısında (COP 10) ağırlıklı olarak gündemi oluşturacak Sözleşme’nin 
10 Yıllık Stratejisi’nin analizi ve daha iyi uygulanmasına dair olan temel önceliklere 
değinmiştir. Ayrıca etki göstergeleri hakkında bir karara varmanın önemini vurgu-
lamıştır. Genel Sekreterin açılış konuşmasının ardından, oy birliğiyle bu toplantı için 
İsrail başkan, İtalya’da raportör olarak seçilmiştir.

2. Gündem, Sekretarya tarafından sunulmuş ve tashih yapılarak kabul edilmiştir.

Madde 2. CST – Stratejik Hedefler 1, 2 ve 3’teki gelişimleri ölçmek için kullanı-
lacak etki göstergeleri

3. Sekretarya; Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST) için hazırlanan dokümanları ve olası ilgili 
kararları sunmuştur. Katılımcılar etki göstergelerini idealleştirecek, küresel bir e-forum 
ve toplantılar aracılığıyla sağlanmış bilimsel emsal taramalar hakkında detaylı bilgi al-
mıştır. Sekretarya, Pilot izleme uygulaması hakkında bugüne kadar yapılan faaliyetleri 
izah etmiştir. Uygulamaları mükemmelleştirmek için, tekrarlama süreci ve bütün bu 
çalışmaların sonuçları analiz edilerek öğrenilen dersler tarif edilmiştir. Ek IV ülkeleri 
raporlama modellerini iyileştirmek ve geliştirmek için olasılıkları araştırma hakkındaki 
alakalarını ifade etmişlerdir.

Foto 1:  Onuncu Taraflar Toplantısı (COP 10) İçin Kuzey Akdeniz Bölgesi Ülkeleri Hazırlık Toplantısı
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Madde 3. İkinci UNCCD Bilimsel Konferansı hazırlığı:  Çölleşmenin ekonomik de-
ğerlendirilmesi, sürdürülebilir arazi yönetimi ve kurak, yarı-kurak ve kuru yarı-
nemli alanların direnci.

4. Sekretarya Konferans ve Konferansta alınacak olası kararlar hakkında bilgi vermiştir. Ek 
IV ülkeleri harcanan çabayı takdir ettiklerini iletmiş, ayrıca Bilimsel Komitenin atanması 
hakkında bilgilendirilmediklerini eklemişlerdir. Ek olarak Türkiye, onuncu Birleşmiş Mil-
letler Ormancılık Forumu (UNFF 10)’nun 2013 ve Uluslararası Ormancılık Araştırmala-
rı Örgütleri Birliği (IUFRO)’nin 2012 yılında Türkiye’de düzenleneceğini ve ormancılık 
hakkındaki konularında UNCCD Bilimsel Konferansı Programına dahil edilmesi talebini 
organizatörlere iletmesini Sekretarya’dan talep etmiştir.

Madde 4. UNCCD süreci için bilimsel tavsiye hükmü

5. Sekretarya konuyla alakalı dokümanları sunmuştur. Bilgi yönetim sistemiyle alakalı ta-
sarlanmış dört olasılık görüşülmüştür. Ek IV ülkeleri bu olasılıkları değerlendirmiş, dör-
düncü olasılığın hayata geçirilmesi için Kongre haricinde yeni bir yapılanmaya gidilme-
si gerektiğinin altı çizmiş, diğer üç olasılığın ise halihazırda bulunan dahili kaynakların 
arttırılmasıyla alakalı olduğu belirtmiştir. Eğer dördüncü olasılık seçilirse, COP bu süre-
cin başlaması için sadece harici, konuyla alakalı bir kurumu önerebilecek ve bu şekilde 
bir hükümetler arası kuruluş oluşturmak için yol ve imkânlar araştıracaktır. Türkiye, dör-
düncü olasılığın kendileri için daha uygun olduğunu, iklim değişikliği gözle görülen, 
elle tutulan bir kavram olmamasına rağmen çölleşmenin somut bir kavram olduğunu, 
oysaki insanların iklim değişikliği hakkında çölleşmeye oranla daha fazla bilgi sahibi 
olduğunu belirtmiştir. 

6. Bilgi yönetim sistemiyle alakalı ve nasıl kullanılacağına dair görüşler bildirilmiştir.

7. Bilimsel ve Teknik muhabirlerin görevleri ve sorumlulukları analiz edilmiş ve katılımcı 
ülkeler, bilimsel ve politika üretme seviyeleri arasındaki irtibatı kurmaları için muhabir-
lere ek görev verilmesi imkânının düşünülmesi gerektiği önerilmiştir.

8. Uzman listesinin güncellenmesi hakkında ek bir alt-madde tartışılmış ve Ek IV ülkeleri 
Sekretaryayı, bu listenin daha verimli kullanılması için yeni yöntemler bulmaya davet 
etmiştir. Ayrıca politika oluşturma süreci, uygulama aktiviteleri vs. gibi konulardaki 
uzmanlara da bu listede bulunma fırsatının verilmesi olasılığı üzerinde durulmuştur. 
Sekretarya katılımcı ülkeleri, bölgesel iletişim uzmanlarını da listeye ekleme olasılığının 
üzerinde durmaya davet etmiş. Türkiye, uzman listesinin güncellenmesi gerektiğini ve 
daha etkin ve interaktif bir liste hazırlanması gerektiğini önermiştir.
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Madde 5. CRIC En iyi uygulamalar (Best Practices)

9. Sekretarya en iyi uygulamalar hakkındaki Sözleşmenin Uygulamalarını Gözden Geçir-
me Komitesi (CRIC) ve Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST)’nin ikiye ayrılmasına çözüm 
ihtimalini ve emsal tarama hakkında izleme, değerlendirme ve bir mekanizma kurma 
fırsatını sunmuştur. Ek IV ülkeleri teşviklerini geliştirme ve bunların yayılmasını kolay-
laştırmayı önermişlerdir. Türkiye orman yangınlarının önemine dikkat çekerek FAO’nun 
orman yangınları için bir program kullandığını, gelecek sene SilvaMED, Kuzey Afrika 
ülkeleri ve İsrail’in bu programa dahil olacağını, Sekretarya’nın bu programı değerlen-
dirip, faydalanabileceği önerisinde bulunmuştur.

Madde 6. Yinelemeli süreç ve raporlama işlemleri

10. Ek IV ülkeleri, son dönemin performans göstergeleri konusunda raporlama için oluş-
turulan PRAIS sistemine olan takdirlerini belirterek sistemin iyileştirilmesi için tekrar 
süreci hakkında mutabık kalmış, CRIC 9’da tartışılan bütün paketleri dikkate almışlardır. 
Sekretarya’nın bütün kanallar tarafından edindiği tüm yorumların analizinin yapılmış 
olmasına rağmen şablonlar daha değiştirilmemiştir. Bu eylem planlanırken kaynak kı-
sıtlaması Sekretarya’nın bu işi tamamlayamamasına yol açmıştır. Ek IV ülkeleri önerilen 
yeni bir şablonun olmaması ve gelecek gelişmelerin ne olacağı hakkındaki endişeleri-
ni belirtmişlerdir.

4.1. 12 Eylül 2011 Pazartesi

Madde 7. Çok yıllık çalışma planları ve Sözleşme kurumlarının ve yan kuruluşla-
rının performansları. (Strateji’nin operasyonel hedeflerinin performans göster-
gelerine karşı Sözleşmenin uygulanmasının değerlendirilmesi)

11. Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST), Sözleşmenin Uygulamalarını Gözden Geçirme Komi-
tesi (CRIC), Küresel Mekanizma (GM) ve Ortak Çalışma Programı (JWP)’nın 4 yıllık çalış-
ma planlarının detaylı açıklanmasından sonra Ek IV ülkeleri işletme faaliyetleri, çalışma 
programları ve bunlarla alakalı bütçe konuları arasında daha iyi bir bağlantı ve tutarlılık 
olması gerektiğini ısrarla belirtmişlerdir. Ayrıca bu konular hakkında COP 10 oturumları 
sırasında düzenli bir bilgi akışının sağlanmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir.

Madde 8. Uygulamanın değerlendirilmesi

12. Sekretarya stratejinin yarı-dönem değerlendirmesi için iki seçenek ve şekiller sunmuş-
tur. Ek IV ülkeleri iki seçeneğin kıyaslamalı bir analizini (yeni bir Oturumlararası Hükü-
metlerarası Çalışma Grubu (IIWG)’nun kurulması ve CRIC Bürosu tarafından yapılan de-
ğerlendirme) ve ayrıca organizasyon hazırlıkları hakkında bilgi ve kıyaslama talebinde 
bulunmuşlardır.
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Madde 9. COP 10 ev sahibi ülke temsilcisi tarafından Changwon Girişiminin su-
nulması

13. Ev sahibi ülke temsilcisinin hazır bulunamaması sebebiyle bu madde iptal edilmiştir.

Madde 10. Bölgesel Koordinasyon Mekanizmaları

14. Sekretarya hâlihazırda bulunan Bölgesel Koordinasyon Birimi (RCU)’nun ve Bölgesel 
Koordinasyon Mekanizması (RCM)’nin son durumlarını izah etmiştir. Herhangi bir RCU 
kurulumuna ihtiyaç duymayan şu andaki Ek IV durumuna binaen, her ülke kararını 
“evde” hazırlayacak ve Kore’deki Ek IV toplantısında ortak bir karara varılacaktır.

Madde 11. Özel sektör de dahil olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının akredi-
tasyonu için revize edilmiş prosedürler.

15. Sivil Toplum Kuruluşlarının Sözleşme sürecine katılım prosedürlerini revize etmek ko-
nusundaki iki seçenekle alakalı olarak; katılımcılar bu iki seçeneğin etkilerinin ve mali-
yetlerinin daha iyi incelenmesi hakkındaki fikirlerini belirtmişlerdir.

Madde 12. Evrensel Sorunlar

16. Ek IV ülkeleri, politika çerçevesini geliştirme adına harcanan çabaları, iklim değişikli-
ği, cinsiyet ve gıda güvenliğine odaklanılmasını takdir etmişlerdir. Ek IV ülkeleri ayrıca 
Kongre hedefleri ve 10 yıllık stratejiyle daha iyi bir bütünleşme tavsiye etmişlerdir.  Ek 
olarak Sekretarya’ya, diğer ilgili kongreler ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğiyle 
alakalı COP kararında yer alan çerçeveyi takip etmesini tavsiye etmişlerdir.

17. Yeni Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğinin kullanımı hakkında Sekretarya, Uygulama 
Sisteminin Performans İncelemesi ve Değerlendirilmesi (PRAIS)’nin gelecekteki uygu-
lamalarına göre ve Ulusal Eylem Programı (NAP) sıralamasına göre son şekli verilmiş 
bir “şemsiye projesi” nin hayata geçirilmesine dair teklifte bulunmuştur. Ek IV ülkeleri 
bu konuyla alakalı alınacak karar hakkında ve bu aktivitelerin gelecekteki uygulama 
gelişimi hakkındaki endişelerini dile getirmişlerdir. 

18. 20 Eylül 2011 tarihindeki Yüksek Düzeyli Genel Kurul Toplantısı “Çölleşme, toprak 
bozulması ve kuraklığı, sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadele 
bağlamında ele alma” hakkında verilen bilgiler katılımcılar tarafından takdir edil-
miştir. Türkiye, New York’taki toplantıya bakanlık düzeyinde katılımda bulunacağını ve 
bunun için tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etmiştir. Ayrıca Akdeniz Ormanları 
Sorunları Komitesi (SilvaMED) genel toplantısının 2012 yılı başında Türkiye’de düzen-
leneceğini ve bu toplantının da UNCCD’yle bağlantılı olması gerektiğini, Kuzey Akde-
niz bölgesinin çölleşme konusunda hassas bir bölge olduğunu, iklim değişikliğinden 
sonra en büyük sorunun çölleşme olduğunu, bütün sorunların birlikte ele alınması 
gerektiğini belirtmiştir.
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Madde 13. 2012 – 2013 iki yıllık UNCCD öncelikleri

19. Bu madde, Madde 7’yle birlikte tartışılmıştır. Madde 7 için yapılan yorumlar ve görüşler 
bu madde için de geçerlidir.

Madde 14. Küresel Mekanizma (GM)’nın değerlendirmesi hakkındaki COP 9 
Büro raporu

20. Diğer Bölgesel Hazırlık Toplantılarının aksine, COP Büro’yu ve GM’i temsilen kimsenin 
bulunmaması nedeniyle bu madde tartışılamamıştır. Ek IV ülkeleri bu kadar hassas bir 
konunun tartışılma fırsatı olmadığı için uğradıkları hayal kırıklıklarını dile getirmişlerdir.

Madde 15. 20 Eylül 2011 tarihindeki Yüksek Düzeyli Genel Kurul Toplantısı “ 
Çölleşme, toprak bozulması ve kuraklığı sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla 
mücadele bağlamında ele alma.”

21. Bu madde Madde 12’yle birleştirilerek görüşülmüştür.

Madde 16. Başka yöresel sorunlar

22. Ek IV ülkeleri bir sonraki toplantıyı COP 10 esnasında düzenlemeye karar kılmış ve top-
lantı başkanından, yardımları için Sekretarya’yla koordine içinde bulunulmasını iste-
mişlerdir.

Madde 17. Final Raporu değerlendirmesi ve kabulü

23. Ek IV ülkeleri bu raporu görüşmüş ve onaylamıştır. Her ne kadar Sekretarya tarafından 
sunum sıralamasında değişiklikler yapılmış olsa da, onaylanmış madde sıralamasını 
takip etmeyi kabul etmişlerdir. Ek olarak, Changwon İnisiyatifiyle alakalı olan 9. Madde 
iptal edilmiş ve bu raporda mevzu bahis edilmemiştir. Ek IV ülkeleri Sekretarya’dan 
bütün sunumların elektronik formatta hazırlanmasını ve tüm Ek IV ülkelerine ulaştırıl-
masını talep etmişlerdir. 

Kapanış Görüşleri

24. Katılımcılar Ek IV ülkeleri için düzenlenen hazırlık toplantısına gösterdiği itina için 
Sekretarya’ya teşekkür etmiştir. 
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5.1. Toplantıda Dile Getirilen Hususlar

5.1.1. UNCCD Genel Sekreterinin Değindiği Hususlar

Bu ziyaret ve görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Genel 
Sekreter;

•	 UNCCD	Sekretaryası	ile	Türkiye	arasında	son	derece	yakın	bir	işbirliği	bulunduğunu,

•	 Özellikle	2008	yılında	İstanbul’da	yapılan	CRIC	ve	CST	Toplantılarından	sonra	bu	işbirli-
ğinin arttığını,

•	 CRIC	ve	CST	Toplantılarının	büyük	bir	başarı	ile	tamamlandığını,	bu	vesile	ile	ev	sahibi	
ülke sıfatıyla Türkiye’ ye şükran duyduklarını,

•	 İstanbul	Üniversitesi	Orman	Fakültesinde	verdiği	konferansın	kendisi	için	son	derece	
hoş bir anı olduğunu,

•	 Bunu	takiben	başta	Bakanımız	Prof.	Dr.	Veysel	EROĞLU	olmak	üzere,	Türkiye	Cumhuri-
yeti yetkilileri ile birçok kez bir araya geldiğini,

•	 En	son	2011	yılı	Şubat	ayında	New	York’ta	düzenlenen	UNFF	‘te	Türkiye’nin	çalışmala-
rını büyük bir takdirler izlediğini, konuşmacı olarak yan etkinliğine katıldığını,

•	 Yine	2011	yılı	Mayıs	 ayında	Dışişleri	 Bakanlığının	 koordinasyonunda	 İstanbul’da	dü-
zenlenen En Az Gelişmiş Ülkeler Dördüncü Konferansı vesilesi ile İstanbul’a geldiğini, 
burada Bakanlığımız tarafından düzenlenen yan etkinliğe iştirak ettiğini,

•	 En	Az	Gelişmiş	Ülkeler	Konferansında	bizzat	Sayın	Cumhurbaşkanımız	ve	Sayın	Başba-
kanımız tarafından yapılan konuşmaları dinlediğini, ülkemizin başta Afrika olmak üze-
re En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik politika ve faaliyetlerini büyük bir takdirle izlediğini,

Foto 2: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI, Genel Müdür Yardımcısı İsmail 
BELEN, UNCCD Genel Sekreteri Luc Gnacadja, Genel Sekreter Yardımcısı Mohamadou-
Mansour N’Diaye 
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•	 Yine	ülkemizin	Somali’ye	dönük	çalışmalarını	ve	desteğini	büyük	bir	takdirle	izlediğini,

•	 Bu	kapsamda	10-21	Ekim	2011	tarihlerinde	Kore’de	yapılacak	olan	COP	10	için	daha	
fazla işbirliği yapılabileceğini düşündüğünü, arzu etmesi halinde Bakanımız Prof. Dr. 
Sn.	Veysel	EROĞLU’nun,	COP10’daki	en	önemli	toplantılardan	birisi	olan	“Gıda Kıtlığı 
Hakkında Bakanlar Toplantısı” na başkanlık yapmasından mutluluk duyacakları-
nı, buraya Afrika’dan 25-35 arasında Bakanın katılımının beklendiğini, yine Türkiye’ nin 
arzu etmesi halinde “Resmi Bir Akşam Yemeği” organize etmekten mutluluk duya-
caklarını,

•	 İleriye	dönük	olarak	Türkiye	Cumhuriyetinin	beklentilerine	ve	imkânlarına	uygun	şe-
kilde işbirliği yapabileceklerini, bunun için bir ev sahibi ülke veya işbirliği anlaşması 
imzalanabileceğini,

•	 Türkiye’nin	 büyük	 bir	 koordinasyon	 gücüne	 sahip	 olduğunu,	 diğer	 alanlarda	 oldu-
ğu gibi; çölleşme ile mücadele alanında da çalışmalar yapılabileceğini, bu konuda 
UNCCD Sekretaryasının her türlü işbirliğine hazır olduğunu dile getirmiştir.

5.1.2. ÇEM Genel Müdürü Hanifi AVCI’nın Değindiği Hususlar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi 
AVCI’da bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

•	 Ülkemizin	tabii	kaynaklarının	korunmasına	ve	bu	meyanda	çölleşme	ile	mücadeleye	
büyük önem verdiğini,

•	 Bu	amaçla	adı	“Çölleşme ve Erozyonla Mücadele” olan münhasır bir genel müdür-
lük kurduğunu,

•	 Diğer	taraftan	küresel	bir	problem	olan	çölleşmeyle,		ancak	küresel	bir	işbirliği	ile	mü-
cadele edilebileceğini, 

•	 Ülkemizin,	başta	Afrika	olmak	üzere,	Orta	Asya,	Ortadoğu	ve	Kuzey	Akdeniz	Bölge-
sinde işbirliğine hazır olduğunu, buralarda yapılacak çalışmalarda Birleşmiş Milletler 
Organları ile, özelikle UNCCD Sekretaryası ile ortak hareket edilmesinin planlandığı,

•	 Çölleşmenin	temel	unsurlarından	ikisinin	doğal	kaynak	tahribatı	ve	su	kıtlığının	oldu-
ğunu, bu konularda büyük tecrübeye sahip Türkiye’nin Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
kanalı ile ve başta Dışişleri Bakanlığı ve TIKA olmak üzere diğer devlet kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği halinde hareket edileceğini,

•	 20	Eylül	2011’de	New	York’ta	yapılacak	olan	Üst	Seviye	Toplantıya	Orman	ve	Su	İşleri	
Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi AKCA’nın katılacağını,

•	 UNCCD	 COP10	 toplantısına	 ise	 Türkiye’nin	 muhtemelen	 Sayın	 Bakanımız	 Veysel	
Eroğlu’nun başkanlığında bir heyetle katılacağını dile getirmiş ve görüşmeler bu me-
yanda devam etmiştir.
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Subject:  Invitation to the High Level Segment of the Tenth Session of the 

Conference of the Parties (COP 10) to the United Nations Convention to 
Combat Desertification (UNCCD), Changwon, Gyeongnam province, the 
Republic of Korea, 17-18 October 2011 

 
Excellency, 

 
The Republic of Korea through the Korea Forest Service and together with the 

Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) have the 
honour to inform that the Tenth Session of the Conference of the Parties (COP10) to the 
UNCCD will be held in Changwon, Gyeongnam province, the Republic of Korea from 10 to 
21 October 2011. An official notification letter has been sent by the Secretariat to your 
country, through the Diplomatic channel. 

 
Given the importance of this Conference and the key role your country has always 

played in the UNCCD process, it is our distinct honor to invite you personally to participate 
at the high level segment of COP10 to be held on 17-18 October 2011. 

 
During the high level segment, Ministers and heads of delegation will bring a political 

momentum to the deliberations of country Parties on the best options to foster the 
implementation of the Ten-Year Strategic Plan and Framework to enhance the 
implementation of the Convention. General plenary discussions in the form of three 
Ministerial Round Table discussions will be organized so as to enable political authorities to 
share views and provide guidance on specific challenges that are of direct interest to the 
UNCCD implementation processes. 

 
 

…/… 
 
H.E. Dr. Veysel Eroglu 
Minister 
Ministry of Environment and Forestry 
Çevre ve Orman Bakanligi  
Sögütözü Cad. No: 14/E 
06560, Ankara, Turkey 
Fax: +90-312 207 6299 

cc: Embassy of the Republic of Turkey 
Berlin, Germany 
Fax: 030 2759 0915 

  

Date:  6 July 2011 
Ref.:   MND/mpl 
cc.: lg/rb 

COP 10 Üst Düzey Bölümü için Davet Mektubu
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The Round Table discussions will be articulated as follows: 
 
Round Table I: Desertification, Land Degradation and Drought (DLDD) and 
Food security: Preserving the Resource base for our food security 
 
 Ministers will discuss on the long-term development of sustainable 

agricultural (and food) systems that can withstand external and climatic shocks 
while minimizing the impacts of agriculture on land productivity and forests.  

 
Round Table II: UNCCD in the context of Rio+20: Addressing DLDD as a 
cornerstone of the Green Economy 
 
 Ministers will discuss on DLDD issues as a prerequisite to global 

sustainability. It is also expected that the President of the UN General 
Assembly will formally convey to COP 10 the conclusions of the High level 
Meeting on DLDD to be held on 20 September at the eve of the 66th UN 
General Assembly.  

 
Round Table III: Harnessing Science Knowledge for DLDD Partnership: The 
path to improvement 
 
 Ministers will discuss on the Science and Policy interface. They will engage in 

an open and constructive dialogue with the aim of generating guidance to 
enhance the scientific process within the UNCCD process. 

 
It is expected that all three Round Table discussions together with the discussion on 

the “Changwon initiative” proposed by the host country would help to further mobilize 
Parties and partners towards an effective implementation of the UNCCD. Please find attached 
the provisional agenda for the high level segment. 

 
Some 1500 delegates are expected to attend COP 10 including high-level government 

officials, from all 194 Parties, United Nations Bodies, intergovernmental and civil society 
organizations. We believe that your attendance at the High level segment will exemplify the 
great importance that your country attaches to the UNCCD activities. 

 
In order to assist delegations in preparing for the high level segment, the Secretariat 

will soon post relevant COP documents on the UNCCD web site (http://www.unccd.int). We 
would be grateful to receive your response at your earliest convenience but no later than 9 
September 2011 to the following address: 

 
UNCCD Secretariat 
UN Campus Bonn 
Hermann Ehlers Str. 10 
53113 Bonn, Germany 
Fax: (49-228) 815 2898 and 815 2899 
E-mail: secretariat@unccd.int 
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We look forward to welcoming you to the Republic of Korea. Please accept, 
Excellency, the assurances of our highest consideration.   

   
  

 
 
 
 
 
 

 

Don Koo Lee 
 Minister  

Korea Forest Service  
Republic of Korea  

 

Luc Gnacadja 
Executive Secretary 

United Nations Convention to Combat 
Desertification (UNCCD) 
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Republic of Korea  
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United Nations Convention to Combat 
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UNCCD 10. Taraflar Konferansına katılım sağlayan
Türk Heyeti üyeleri;

6.1. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Hanifi AVCI
Genel Müdür ve Heyet Başkanı

İsmail BELEN
Genel Müdür Yardımcısı

Erdoğan ÖZEVREN
Daire Başkanı,

M. Abdullah YURTOĞLU
Uzman Yardımcısı

6.2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Bünyamin POLAT
Daire Başkan Yardımcısı

6.3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Dr. Abdullah CEYLAN

6.4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fak.
Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ
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Foto 3: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı, Afrika Bölgesel Toplantısında 
konuşma yaparken.
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Tenth Session of the Conference of the Parties 
to the United Nations Convention to Combat Desertification 

 
PROVISIONAL AGENDA FOR THE HIGH-LEVEL SEGMENT 

(Changwon, Gyeongnam, Rep. of Korea, 17 - 18 October 2011) 
 
 

Monday, 17 October 2011 

09:00 – 10:00 Registration  

10:00 – 10:30 Opening session: 
 Statement by Dr. Don Koo Lee  

Minister of the Korea Forest Service and COP 10 President 
 Statement by Mr. Luc Gnacadja  

UNCCD Executive Secretary  

10:30 - 11:00 
 

Special Statements at Ministerial level on behalf of regional and 
interest groups 

11:00 – 13:00 Round Table I: Desertification, Land Degradation and Drought 
(DLDD) and Food Security : Preserving the Resource base for our 
food security 

15:00 – 18:00 Round Table II: UNCCD in the context of Rio+20: Addressing DLDD 
as a cornerstone of the Green Economy 

Tuesday, 18 October 2011 

10:00 – 13:00 Round Table III: Harnessing Science Knowledge for combating 
desertification, land degradation and drought: The path to 
improvement 

15:00 – 18:00 Presentation and discussion on the “Changwon Initiative” 

18:00 – 18:30 Closing Ceremony 
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COP 10 Üst Düzey Bölümü Gündemi



Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 10. Taraflar Konferansı (UNCCD 
COP 10) 10-21 Ekim 2011 tarihlerinde Güney Kore’nin Changwon kentindeki CECO Kong-
re ve Sergi Sarayı’nda yapılmıştır.

Konferansa Güney Kore Başbakanı Mr. Kim Hwang-shik, Orman Bakanı Dr. Don Koo Lee, ve 
Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurulu Başkanı Mr. Nassir Albulaziz Al-Nasser ile 45 ülke Bakan 
ve parlamenter düzeyinde olmak üzere 194 ülkeden 5000 delege, 60 firmayı temsilen 100 
işadamı, sivil toplum örgütleri ve diğer ulusal kuruluşların temsilcileri olmak üzere toplam 
6000 kişi katılmıştır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ve İngiltere 
Prensi Charles video mesajları ile katılım göstermişlerdir.

Konferansın ilk günü açılış oturumunda Kore Orman Bakanı ve Kongre başkanı Dr. Don 
Koo LEE 194 ülkeden gelen Birleşmiş Milletler delegasyonlarına hoş geldiniz diyerek gün-
demin kabulü ve görevlilerin seçimini gerçekleştirmiştir. Daha sonra gündem maddeleri-
nin görüşülmesine geçilerek Bilimsel ve Teknik Komisyon (CST) ve Sözleşmenin Uygulan-
masının İzlenmesi Komitesinin (CRIC) çalışma prensipleri ve yöntem üzerinde müzakereler 
yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin 10. Taraflar toplantısı, 
10 Ekim 2011 Pazartesi tarihinde Güney Kore’nin Gyeongnam Eyaleti’nin Changwon Şeh-
rinde başlamıştır. 

Bilim ve Teknoloji Komitesinin (CST) ve Sözleşme’nin Uygulamasını Değerlendirme Komi-
tesinin (CRIC) 10. Toplantıları da COP’la eş zamanlı olarak yapılmıştır. COP, CST, CRIC’e yak-
laşık 6.300 katılımcı kayıt yaptırmış. COP 10’un bitimiyle heyetler 40 karara imza atmışlardır. 

COP, CRIC ve CST’ye ek olarak, sivil toplum örgütleriyle (CSO’lar) iki yarım günlük görüşme-
ler 14 ve 19 Ekim’de ve Bakanlar ve diğer yetkililer arasındaki yuvarlak masa oturumları da 
17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşmiştir. 

UNCCD COP 10 delegeleri Sözleşmenin uygulanması ve Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Ku-
raklık (DLDD)’la ilgili küresel çabalara katkılar hakkında önemli birçok karara imza atmış-
lardır. CST’de iki geçici (ad-hoc) çalışma grubu kurulmuş olup; bunlar etki göstergelerinin 
düzeltilmesi, değerlendirilmesi,  takibi ve bilimsel önerileri çoğaltmadır. 

Delegeler, CRIC’in önerdiği kararlar arasından: performans göstergelerine karşı 
Sözleşme’nin uygulanmasını değerlendirmek için dört eylemsel hedefi kabul etmiştir. 
Raporlama prosedürleri, “en iyi uygulamaların”  değerlendirilmesi ve listelenmesi me-
totlarının iyileştirilmesi,  GEF’le işbirliğine, diğer alakalı Sözleşmeler ve uluslararası organi-
zasyonlarla ilişkileri güçlendirmeyle alakalı kararlar almışlardır. 

Genel Kurul (COW)’da, uzun süredir gündemi meşgul eden, Küresel Mekanizmanın (GM) 
yönetim yapısı hakkında karar alınmıştır. Taraflar GM’in sorgulanabilirliğinin ve yasal tem-
silciliğinin Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)’dan alınıp UNCCD Sekretaryasına 
geçmesine karar vermiştir. Sekretarya Bütçesini, hali hazırdaki bütçenin seviyelerinde,         
16 milyon €’da tutmuştur.
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AÇILIŞ OTURUMU
9. Taraflar Toplantısı Başkanı Arjantin Çevre Bakanı Juan José Mussi adına açılışı, Arjantin’in 
Toprak Koruma Genel Müdürü, José Cueva yapmıştır. Sonrasında COP 10 başkanı olarak 
Kore Orman Bakanı Don Koo Lee seçilmiştir. 

Başkan Lee, uluslararası gündemdeki “çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık” 
(DLDD) konularına dikkat çekerek, tarafları; çözülmemiş metodik, kurumsal sorunları 
çözülmesi konusunda cesur, tutkulu ve yaratıcı olmaya çağırmıştır.

Konuşmasına Kore hükümetine ve halkına gösterdikleri konukseverliğe teşekkür ederek 
başlayan UNCCD Genel Sekreteri Luc Gnacadja, DLDD’nin “sürdürülebilir gelişme-
nin 3 temel taşını aşındıran” kavramlar olduğunu söyleyerek, COP 10’da ele alına-
cak konuları vurgulamıştır. Birçok konuyla beraber; raporlama sistemini iyileştirmeyi, 
Strateji’nin yarı-dönem değerlendirmesi hususunda ortak karara varılmasını, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Gelişme Konferansı (UNCSD ya da Rio+20)’na taşınacak mesaj-
ların tartışılmasını, orta ve uzun vadeli hedefleri ve UNCCD’ye verilecek uluslararası ve 
farklı bilim dallarıyla ilgili bilimsel tavsiyelerin organizasyonunu konularına değinmiştir. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurul’unun Başkanının DLDD hakkında, Eylül ayında New 
York’ta yapılan üst düzey toplantının sonuçlarını COP 10’a sunacağını duyurmuştur. 

BÖLGESEL VE SİYASİ GRUPLARININ BEYANATLARI
G-77/ÇİN ve Latin Amerika bölgeleri DLDD hakkında hükümetler arası bir bilimsel pa-
nel oluşturulmasını desteklemişlerdir. Uygulama Sisteminin Performans İncelemesi ve 
Değerlendirilmesi (PRAIS)’ndeki gelişmeleri tebrik etmiş ve Küresel Çevre Fonunu (GEF) 
PRAIS’i desteklemeye devam etmeye çağırmıştır.  

Avrupa Birliği ve üye ülkeleri adına Polonya; içine Sivil Toplum Örgütleri (CSO)’yle inte-
raktif diyaloglarında dahil olduğu, COP 10 tartışmalarına temel oluşturan çalışmalar için 
Sekretarya ve GM’e teşekkür etmiştir. Daha iyi raporlama ve ülkelerin üzerindeki rapor-
lama yükünün hafiflemesi için PRAIS’in öneminin, Stratejinin yarı -dönem değerlendir-
mesi konusunda görev tanımının geliştirilmesi için bütün paydaşların katılımının, Bilgi 
Yönetim Sisteminin, UNCCD dışındaki başka süreçlere de bağlamanın, göstergelerin 
düzeltilmesinin, COP kararlarının değerlendirilmesinin ve önceliklerin belirlenmesinin 
önemine dikkat çekmiştir. 

Afrika Grubu adına Cezayir; Afrika kıtasında devam eden kuraklığın doğurduğu sorunla-
ra acilen müdahale edilmesi gerektiğini; bozulmuş arazileri ve kurak bölgelerdeki doğal 
kaynakları onarmak için pratik ve basit çözümler sağlayabilecek tek uluslararası anlaş-
manın UNCCD olduğunu ve eylemsizliğin bedellerinin artık göz ardı edilemeyeceğini 
belirtmiştir.

10 Ekim 2011 Tarihli Oturum:
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GM’in Sekretarya yapısına dahil edilmesine, bilimsel tavsiye için bağımsız bir birim oluştu-
rulmasına ve Changwon İnisiyatifi’ne olan desteklerini vurgulamıştır. 

Asya ve Pasifik Bölgesi adına İran, GM ve Sekretarya arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin 
arttırılması gerektiğini ve bölgesel koordinasyon mekanizmalarının daha da güçlendiril-
mesi gerektiğine dikkat çekmiştir. 

Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Grubu (GRULAC) adına Kosta Rika; Bilim ve Teknoloji’yle 
alakalı Latin Amerikan İnisiyatifi ve Rio+20 için yapılan hazırlıkların altını çizmiştir. 

GÜNDEMİN KABULÜ VE YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ
COP 10 Başkanı Lee, delegeleri Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST)’nin başkanını ve baş-
kan yardımcılarını seçmeye davet etmiştir. Khalifa Abdel Kader (Cezayir), Bongani Masuku 
(Svaziland), B.M.S Rathore (Hindistan), Oktay Jafar (Azerbaycan), Peter Molnar (Macaris-
tan), Pedro Garcia Britto (Dominik), Sonia Gonzales Molina (Peru), ve Franz Brietweser 
(Avusturya)’yı başkan yardımcıları olarak seçilmiştir. CST Başkanı olarak ise Antonio Rocha 
Magalhaes (Brezilya) seçilmiştir. Başkan Lee, CRIC başkanlığı için Chenco Norbu (Bhutan)’ın 
CRIC’in 9. ve 10. Oturumları için başkan olarak seçildiğini delegelere hatırlatmıştır. 

Sonrasında delegeler Genel Kurulu oluşturmuş ve başkanlığa Philbert Brown (Jamaika)’ı 
seçmiştir.

GENEL KURUL (COW)
COW Başkanı Philbert Brown (Jamaika) COW’un ilk toplantısını açmıştır. COP’un kapanış 
toplantısı için 22 taslak karar tartışılmış ve sunulmuştur. Üç temas grubu oluşturulmuş: 
GM için Naser Moghadasi (İran), bütçe ve çok yıllık çalışma planı için Thomas Heimgart-
ner (İsviçre) ve Hussain Nasrallah (Lübnan), diğer konular içinde Markku Aho (Finlandiya) 
görevlendirilmiştir.

2012-2013 SENELERİ İÇİN PROGRAM VE BÜTÇE

UNCCD Genel Sekreteri Gnacadja; Sekretarya, CRIC ve CST için iki senelik program bütçesi-
ni ve maliyeti hesaplanmış taslak iş programını sunmuştur (ICCD/COP(10)/7-8). Sekretarya 
ayrıca Sözleşmenin vakıf fonlarının finansal performansını tanıtmıştır  (ICCD/COP(10) /10-
20). Genel Kurul (COW) bu maddeyi görüşmeye 14 Ekim’de devam etmiştir.

11 Ekim 2011 Tarihli Oturum:
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BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİTESİ (CST)
CST 10 Başkanı Antonio Rocha Magalhaes (Brezilya) kurak araziler hakkındaki sorunların ve 
görüşlerin Rio+20 gündemine eklenmesinin gerekliliğinin önemine değinmiştir. 

GÜNDEMİN KABULÜ VE YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ

Başkan Magalhaes, CST 10 için geçici gündemi (ICCD/COP(10)/CST/1) ve iş organizasyo-
nunu (ICCD/COP(10)/CST/1, Ek 2) sunmuş ve katılımcılar kabul etmiştir.  Bölgesel grupların 
aday gösterdiği CST Başkan Yardımcıları seçilmiştir.  

CST  S-2’NİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

CST’nin ikinci özel oturumdaki rapor sunulmuştur (ICCD/CST(S-2)/9). Rapor hakkında yo-
rum yapılmamıştır. 

10 YILLIK STRATEJİ’NİN 1,2 VE 3. STRATEJİK HEDEFLERİNİN ÜZERİNDE 
YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Sekretarya Strateji’nin 1, 2 ve 3. Stratejik Hedeflerinin ilerlemesini ölçme hakkında tavsi-
ye için hazırlanmış dokümanı sunmuştur. (ICCD/COP(10)/CST/2 ve 3, ICCD/COP(10)/CST/
INF.1, INF.2, INF. 6, ve INF. 9). Arizona Üniversitesi’nden Barron Orr, etki göstergeleri hakkın-
da yapılan çalışmaları özetlemiştir. UNEP-WCMC’den Damon Stanwell-Smith, etki göster-
geleri için hazırlanan pilot projeyi anlatmıştır. 

Öğleden sonra Sekretarya, rapor verecek olan kurumların 2012’de vereceği raporlar-
da bulunan bilimsel ve teknik bilgilerin analizi hakkındaki dokümanı sunmuştur. (ICCD/
COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14). Avrupa Birliği raporlanan bilgileri değerlendirmek için 
oluşturulmaya çalışılan ilgili standartları desteklemiştir. 

CST’NİN ÇALIŞMALARININ 10 YILLIK STRATEJİYLE AYNI DOĞRULTUYA 
GETİRİLMESİ

Başkan Magalhaes, UNCCD’nin 2. Bilimsel Kongresinin hazırlığı konusundaki ilerleme ra-
porunu ve CST’nin oturumlarının organizasyonu hakkındaki raporu sunmuştur.  (ICCD/
COP(10)/CST/5). Sekretarya, katılımcılara Sekretarya ve GRF-Davos arasında imzalanan 
MOU ve oluşturulan yönetim kurulu hakkında bilgi vermiştir. GRF-Davos’un başkanı ve 
CEO’su Walter Ammann, tarafları konferans hazırlıklarının gelişimi hakkında bilgilendirmiş-
tir. 

Daha sona başkan Magalhaes 1. ve 3. Bilimsel Konferanslar hakkında daha geniş bir tar-
tışma platformu sunmuştur. (ICCD/COP(10)/CST/5, ICCD/COP(10)/CST/INF.3 ve ICCD/
CST(S-2)/5).



25

BİLİM VE TEKNOLOJİ UZMANLARI (STC’ler)

Sekretarya, STC’lerin rolleri ve sorumlukları hakkında dokümanlar sunmuştur. (ICCD/
COP(10)/CST/7 ve ICCD/COP(10)/CST/INF.4).

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINI GÖZDEN GEÇİRME 
KOMİTESİ (CRIC)

GÜNDEMİN KABULÜ VE İŞ PLANI

Chencho Norbu (Bhutan) başkanlığında, CRIC 10 gündemi ve ÇALIŞMA PROGRAMI kabul 
edilmiştir. (ICCD/CRIC(10)/1). 

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASININ VE STRATEJİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Sekretarya, CRIC 9’un raporunu sunmuştur. ( ICCD/CRIC(9)/16). Genel Sekreter Luc Gna-
cadja, Sekretarya’nın çok yıllık taslak çalışma planını tanıtmıştır (2012-2015).

Küresel Mekanizma (GM) Murahhas Aza’sı Mersmann, GM’in çok yıllık taslak iş planını sun-
muştur (ICCD/CRIC(10)/5). Kurumsal değişimlerin GM’in çalışmalarına engel olmazsa iş 
planın uygulanabileceğine dikkat çekmiştir. 

GM, Sözleşmenin kurumlarının ve yan kuruluşlarının çok yıllık iş planlarına dair bir çok 
belge sunmuştur: (ICCD/CRIC(10)/4-6, ICCD/CRIC(10)/7, ICCD/COP(10)/CST/10). 

Daha sonra GM, 2010-2011 yılları için UNCCD Stratejisinin uygulanmasına GM’in katkılarıy-
la ilgili ICCD/COP(10)/15’i sunmuştur.

 

PROGRAM VE BÜTÇE
2012 - 2013 yılları için program ve bütçe Genel Kurul’da, 11 Ekim Salı günü ele alınmıştır. 
Sekretarya, 2012-2013 yılları için Sekretarya, CRIC ve CST’nin program bütçelerini ve iki 
yıllık taslak programlarını sunmuştur (ICCD/COP(10)/7-8). Sekretarya ayrıca Sözleşmenin 
vakıf fonlarının finansal performansını sunmuştur (ICCD/COP(10)/10). GM iki yıllık taslak 
programını sunmuştur (ICCD/COP(10)9.Rev.1). 14 Ekim Cuma günü, program ve bütçe 
Genel Kurul’da tartışılmıştır. GM, 2010-2011 yıllarına ait GM’in iş programının uygulanma-
sını sunmuştur (ICCD/COP(10)/15).

İş planları ve bütçeler hakkındaki kontak grubu, ilk haftanın sonunda ve ikinci hafta bo-
yunca, 2012-2013 yılları için taslak kararı görüşmüştür. Sekretarya bütçesinde %9.6’lık bir 
artırımı önermiştir.

11-14 Ekim 2011 Tarihli Oturumlar:
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2012-2013 yılları için taslak program ve bütçe kararı, 21 Ekim Cuma gecesi Genel Kurul’da 
tartışılmıştır. Sekretarya Ek1’de bazı hataların olduğunu belirtmiştir. Bu açıklamayla, Genel 
Kurul bu taslak kararı onayladı ve kabulü için COP’a iletmiştir. COP, düzeltmeyi de göz 
önünde bulundurarak taslak kararı kabul etti.

Nihai Karar: Karar (ICCD/COP(10)/L.23), 24 işlevsel paragraf içermektedir. Bunların arasın-
da 2010-2011 yıllarının 16,128,344 €’lik program bütçesinin kabulü edilmiştir. 

BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİTESİ (CST)
CST 10 Başkanı Magalhaes, toplantı Raportörü olarak CST Başkan Yardımcısı Nicholas Han-
ley (Avrupa Birliği)’i görevlendirmiştir. 

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI İÇİN 10 YILLIK STRATEJİK
PLAN VE ÇERÇEVE (2008-2018): Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştıracak 
bölgesel koordinasyon mekanizmaları: 

14 Ekim Cuma günü, Sekretarya ICCD/COP(10)/21 dokümanını sunmuştur. Delegeler 
RCM (bölgesel koordinasyon mekanizmaları)’lerin önemi üstünde durmuş ve bölgesel ve 
altbölgesel organizasyonlar arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi konusunda tavsiyeler-
de bulunmuşlardır.

İletişim Stratejisinin uygulanmasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi:

14 Ekim Cuma günü, Sekretarya gelişmelerin değerlendirilmesi hakkında sunum yap-
mıştır. (ICCD/COP(10)/2). Taraflar Sekretaryanın DLDD hakkında bilinçlendirme çabaları 
hakkında öğütlerde bulunmuş ve delegeler, yerel medya örgütlerinin eğitilmesi, internet 
sayfasının ve dokümanların başka dillere çevrilmesi hakkında önerilerde bulunmuştur.

20 Ekim Perşembe günü Genel Kurul, taslak kararı kabul etmiş ve COP’a bunu önermiştir.

Nihai Karar: Karar (ICCD/COP(10)/L.1) tarafların iletişim stratejisini uygulamaları yönünde 
çağrıda bulunmuştur.

12 Ekim 2011 Tarihli Oturum:

14-20 Ekim 2011 Tarihli Oturumlar:
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“Çölleşme, Arazi Bozulumu, Kuraklık ve Gıda Güvenliği”, “Yeşil Ekonominin Kilo-
metre Taşı Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklık” ve “Çölleşme, Arazi Bozulumu 
ve Kuraklıkla Mücadele İçin Bilimsel Bilginin Kullanımı” konularında üst düzey otu-
rumda bakanlar arası yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır. “Çölleşme, Arazi Bozulumu, 
Kuraklık ve Gıda Güvenliği” konulu ilk oturumda Türk Heyet Başkanı Hanifi AVCI söz 
alarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Bakanlık Müsteşarımız Prof. Dr. Lütfi AKÇA’nın 
yapmış olduğu konuşmasının paralelinde ülkemizin görüşlerini dile getirmiştir. 

Sivil Toplum Örgütlerinin UNCCD Toplantılarına ve İşlemlerine katılması 
için değiştirilmiş prosedürler: 

19 Ekim Çarşamba günü Genel Kurul’da, Sekretarya: Sivil Toplum Örgütlerinin UNCCD 
Toplantılarına ve İşlemlerine katılması için değiştirilmiş prosedürler hakkındaki gündem 
maddesini sunmuştur (ICCD/COP(10)/5 ve ICCD/COP(10)/29). Delegeler CSO’ların COP 
10’a olan düşük katılımları konusundaki üzüntülerini bildirmişlerdir.

20 Ekim Perşembe günü, Genel Kurul Başkanı Brown, konuyla alakalı “Sivil Toplum 
Örgütlerinin ve özel sektör temsilcilerinin COP’a akredite olmaları ve UNCCD 
Toplantılarına ve İşlemlerine katılması için değiştirilmiş prosedürler” (ICCD/
COP(10)/L.6) taslak kararını sunmuştur.

Nihai Karar: Bu karar (ICCD/COP(10)/L.6/Rev.1) iki bölümden oluşmaktadır. COP, CSO’ların 
her 5 yılda bir Sekretarya ’ya, birer kopyalarını da NFP’lere olmak üzere, Sözleşmenin uygu-
lanmasına yaptıkları katkıları raporlamaları kararına varmıştır.

CST yöneticilerinin seçimi; prosedür kurallarının düzeltilmesi                    
(22. kural da dahil): 

19 Ekim Çarşamba günü, Genel Kurul’da Sekretarya: CST’nin yöneticilerinin seçimi (ICCD/
COP (10)/24)’yle alakalı prosedür kurallarının düzeltilmesi (22. Kural da dahil) hakkındaki 
belgeyi sunmuştur, her hangi bir yorum yapılmamıştır. 20 Ekim Perşembe öğleden sonra, 
Genel Kurul Başkanı Brown, konuyla alakalı taslak kararı sunmuştur. Genel Kurul oy birli-
ğiyle kabul etmiş ve COP’a iletmeye karar vermiştir. Karar Cuma akşamı kabul edilmiştir. 

17-18-19 EKİM 2011 Tarihli Oturumlar:

19-20 Ekim 2011 Tarihli Oturumlar:
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SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME HAKKINDAKİ DÜNYA ZİRVESİNİN UNCCD’YLE 
ALAKALI SONUÇLARININ ELE ALINMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME 
HAKKINDAKİ KOMİSYONUN 18. VE 19. OTURUMLARININ SONUÇLARI: 

19 Ekim Çarşamba günü, Sekretarya bu gündem maddesiyle ilgili yaptığı çalışmalar hak-
kında bilgi vermiştir. ICCD/COP(9)/6. Afrika Grubu adına Cezayir, Rio+20 gündeminde 
DLDD konusunu ön plana çıkartmak için ülkeleri çabalarını arttırmaya davet etmiştir. 

ÖNEMLİ KONULAR: Uygulama kurallarının 47. Kuralı: 19 Ekim Çarşamba günü, Sekretar-
ya oylama prosedürleriyle alakalı ICCD/COP(10)/23 belgesini sunmuştur. 20 Ekim Perşem-
be günü, Başkan Brown delegeleri bu konuyla alakalı taslak kararı görüşmeye davet etmiş, 
Genel Kurul taslak kararda fikir birliğine varmış ve kabul edilmesi için COP’a sunulmasına 
karar vermiştir. COP taslak kararı 21 Ekim Cuma günü kabul etmiştir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLER VE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE 10 YILI - 
UNDDD (2010-2020):

19 Ekim Çarşamba günü Sekretarya, konuyla ilgili belgeyi (ICCD/COP(10)/27) sunmuştur. 
Perşembe günü Genel Kurul alakalı taslak kararı (ICCD/COP(10)L.2) görüşmüş ve COP’a 
sunulmasına karar vermiştir.

Nihai Karar: Karar (ICCD/COP(10)/L.2) Sekretaryanın Birleşmiş Milletler Çöller Ve Çölleş-
meyle Mücadele 10 Yılı (UNDDD) programının uygulanmasını desteklemek için sivil top-
lum temsilcilerinin de ağa dahil edilmesini talep etmiştir. 

20-21 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan oturumlarda aşağıda ifade edilen konularda tartış-
malar açılmış ve kararlar alınmıştır.

Nihai Karar: (ICCD/COP(10)/L.9)’un nihai kararında, COP:

•	 Genel Sekreter’i ve GM’in Müdürünü, işbirliğini bölgesel seviyede arttırmaya davet et-
miştir. 

•	 Sekretaryadan ve GM’den, bölgeler tarafından tanımlanan bölgesel önceliklerin uygu-
lanması yönündeki desteklerine devam etmelerini talep etmişlerdir.

•	 Kararın ekinde listelenen kurumların raporlama kuruluşları olarak davranmalarına karar 
verilmiştir. 

19-20-21 Ekim 2011 Tarihli Oturumlar:

20-21 EKİM 2011 Tarihli Oturumlar:
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•	 Alt bölgesel ve bölgesel raporlarını bildirmeyen tarafların, 31 Aralık 2011’e kadar bunları 
bildirmesine karar vermiştir.

Eylem Planlarının Stratejiyle aynı doğrultuda olmasını güçlendirme ve geliştirme

Bu tartışma doküman ICCD/COP(10)/21’e dayanmaktadır. 20 Ekim Perşembe günü, COW 
başkanı Brown, taslak karar (ICCD/COP(10)/L.8)’u sunmuştur.

Nihai Karar: Bu kararda (ICCD/COP(10)/L.8/Rev.1), COP: NAP’ların, SRAP’ların ve RAP’ların, 
Stratejiyle uyum sürecini hızlandırmanın gereği vurgulanmıştır. 

Toplantı; dönem başkanı İspanya’nın başkanlığında, İsrail, Portekiz, İtalya, Arnavutluk ve 
Türkiye’nin katılımı ile yapılmıştır. Toplantıda, Macaristan’ın üyeliği, Küresel Mekanizma’nın 
durumu ve UNCCD Bölgesel ofisin kurulması konuları görüşülmüştür. 

Macaristan’ın Ek IV’e üyeliği ülkelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. Küresel Mekanizma’nın 
İtalya IFAD bünyesinden UNCCD bünyesi geçişi konusunda İtalya heyeti endişelerini dile 
getirmişlerdir. Türk heyeti de Küresel Mekanizmanın nerde olduğu değil işlevsel hale geti-
rilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Türkiye’nin UNCCD’nin bölgesel ofisine ev sahip-
liği yapabileceği ve bu konuda gerekli desteği vermeye hazır olduğu ifade edilmiştir. Konu 
ile ilgili olarak İspanya, İsrail ve Portekiz delegeleri ofisin Türkiye’de kurulmasına destek 
verdiklerini ifade etmişler diğer delegeler ise konu hakkında görüş ifade etmemişlerdir. 
Ofisin Türkiye’de kurulması konusu resmi gündem içerisine alınmıştır. Toplantıya katılan 
ülkeler ofisin görev tanımları ve ülkemizin yapacağı destekler konusunda detaylı bilgiler 
istemişlerdir.
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10 CRIC Başkanı Chencho Norbu (Bhutan) CRIC 10’u 11 Ekim Salı günü açmıştır. Komite 
geçici gündemi (ICCD/CRIC(10)/1) kabul etmiştir. CRIC, tekrarlama sürecinde çalışmak 
için Worapong Waramit (Tayland) ve Amaj Virk (Pakistan) başkanlığında ve dönem or-
tası değerlendirme ve GEF- sağlayan aktiviteler için Godwin Fishani Gondwe (Zambiya) 
başkanlığında iki kontak grubu kurmayı kararlaştırmıştır. Kontak grupları dokuz taslak 
karar hazırlamış, bunlar 20-21 Ekim Perşembe-Cuma günleri CRIC’te onaylanmış ve 
Cuma günü COP’ta kabul edilmiştir.

SÖZLEŞMENİN VE STRATEJİNİN UYGULANMASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ:
Sözleşmenin kurumlarının ve yan kuruluşlarının çok yıllık iş planları ve bunların perfor-
mansının değerlendirilmesi.

Bu gündem maddesinin ele alınması 11 Ekim Salı günü CRIC’te başlamıştır. Bu konuda 
Genel Kurulda bir kontak grubu kurulmuş ve iki hafta boyunca toplanmıştır. CRIC, taslak 
kararı 21 Ekim Cuma onaylamış ve COP Cuma günü kararı kabul etmiştir. 

Nihai Karar: 

Sözleşmenin kurumları ve yan kuruluşlarının çok yıllık iş planları (ICCD/CRIC(10)L.1) 
hakkındaki karar, bu kurum ve kuruluşlar arasındaki etkili ve koordinasyonlu çalışmanın 
önemini vurgularken, CST, CRIC, GM ve Sekretaryanın stratejik olarak uyumlu çalışması 
gerektiği onaylanmıştır.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASININ PERFORMANS 
GÖSTERGELERİNE KARŞI DEĞERLENDİRİLMESİ:

12 Ekim Çarşamba, GM, ICCD/CRIC(10)12 dokümanını sunmuştur. Kontak grubu, tas-
lak karar için görüşmelere 13 Ekim Perşembe günü başlamıştır. Grup, Sekretaryadan 
ve GM’den, Stratejik Amaç 4 hakkında, içlerinde PRAIS için format ve şablonların, bilgi 
toplamayı sağlayacak sistemlerin ve kapasite geliştirmenin bulunduğu, detaylı rapor 
yönergeleri oluşturmalarını istemeye karar vermiştir.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA İYİ UYGULAMALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ:

11 Ekim Salı günü Sekretarya, iyi uygulamaların değerlendirilmesi ve derlenmesi için 
olan metotların iyileştirilmesi için devam eden süreci sunmuştur (ICCD/CRIC(10)/15). 
Süreçle ilgili kontak grubu, bu taslağı hafta boyunca tartışmıştır. 20 Ekim Perşembe 
günü CRIC bu taslak gündemi onaylamıştır. COP’ta Cuma günü kabul etmiştir.

30



31

Nihai Karar:

Sözleşmenin uygulanmasında iyi uygulamaların değerlendirilmesi (ICCD/CRIC(10)L.4) ka-
rarına göre, iyi uygulamaların konularının değerlendirilmesi bir takvime göre yapılacak, ra-
porlama kurumlarının iyi uygulamalar hakkında, daha önceki CRIC’lerde yer alan konulara 
göre, raporlarına devam etmeleri istenmiştir.

DİĞER ALAKALI SÖZLEŞMELER, ULUSLARARASI 
ORGANİZASYONLAR, KURUMLAR VE BİRİMLERLE İLİŞKİLERİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ:
Bu konu 12 Ekim Çarşamba günü CRIC’te ve sonraki hafta birçok defa bir araya gelen 
kontak grubunda görüşülmüştür. 20 Ekim Perşembe CRIC, Sekretaryanın DLDD hakkında 
taraf politika iskeletini oluşturmasını da ekleyerek, taslak kararı onaylamıştır. Cuma günü 
COP kararı kabul etmiştir. 

Sekretaryanın Rio Sözleşmesi dâhilinde raporlama hakkındaki ICCD/CRIC (10)/22 ve INF.1’, 
sunması sonrasında birçok taraf, üç sözleşme içinde Ulusal Odak Noktalarının (NFP) zaten 
yakın temas halinde çalıştıklarına değinmiştir.

Nihai Karar: 

Karar ICCD/CRIC(10)/L.8/Rev.1, alakalı uluslararası kurumlar ve gruplarla DLDD’yle alakalı 
konular hakkında daha önceki ve yeni işbirliklerinin kurulması ve güçlendirilmesi konu-
sunda Genel Sekretaryadan talepte bulunmakta ve Tarafları, buna NFP’ler ve Rio Sözleş-
meleri temsilcileri de dâhil olmak üzere, raporlama konusunda ulusal bir süreç kurmaya 
davet etmektedir.

KÜRESEL ÇEVRE FONU İLE İŞBİRLİĞİ:
Bu madde 14 Ekim Perşembe günü görüşülmeye başlanmıştır. Kontak grup maddeyi 18 
Ekim Salı günü ele almaya başlamış ve görüşmeleri Perşembe günü sonuçlandırmıştır. 
Cuma günü CRIC taslak kararı onaylamış ve COP kabul etmiştir.

14 Ekim Perşembe günü GEF, çölleşmeyle alakalı finansal aktiviteleri hakkındaki raporu 
sunmuştur (ICCD/CRIC(10)/23), GEF’in dördüncü döneminde SLM’a yönelik projelere ayrı-
lan 340 milyon $’dan ve GEF’in 5. Döneminde ayrılması planlanan 405 milyon $’dan bah-
setmiştir. 
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SÖZLEŞMENİN UYGULAMALARINI GÖZDEN 
GEÇİRME KOMİTESİ TOPLANTISI (CRIC 11) İÇİN 
TARİH, YER VE PROGRAM
20 Ekim Perşembe günü CRIC oturumunda iki karar onaylanmış, COP’ta 21 Ekim Cuma 
günü bunları kabul etmiştir.

Nihai Kararlar: 

CRIC 11’in iş programı hakkındaki nihai karara göre (ICCD/CRIC(10)/L.5) CRIC 11 bilgi 
iletişimini COP9, karar 11’in ışığı altında değerlendirmelidir.

Bir sonraki CRIC toplantısının tarihi ve yeri (ICCD/CRIC(10)/L.6), eğer hiçbir taraf ülke 
oturuma ev sahipliği yapmak istemezse, Mart 2013’ü geçmemek kaydıyla Bonn, 
Almanya’da yapılacaktır.

CST 10 oturumunu 11 Ekim Salı günü açan, CST 10 Başkanı Antonio Rocha Magalha-
es (Brezilya) kurak araziler hakkındaki sorunların ve görüşlerin Rio+20 gündemine ek-
lenmesinin gerekliliğinin önemine değinmiştir. Kontak grubu dokuz tane taslak karar 
oluşturmak için 12-13 Ekim Çarşamba-Perşembe günleri toplanmıştır. Bunlar 13 Ekim 
Perşembe günü CST’de onaylanmıştır. Ayrıca CST raportörü Nicholas Hanley (Avrupa 
Birliği) CST 10’un taslak raporunu okumuş, bu da kabul edilmiştir. Taslak kararlar, 14 Ekim 
Cuma günü COP’ta kabul edilmiştir.

BAĞIMSIZ UZMANLAR LİSTESİ:
Sekretarya 12 Ekim Çarşamba günü bağımsız uzmanlar listesinin oluşturulmasındaki 
ilerlemeyi (ICCD/COP(10)/22) tanıtmış ve kontak grubu bu konuyu 13 Ekim Perşembe 
günü ele almıştır.

Nihai Karar:

Bu karar (ICCD/COP(10)/CST/L.3) taraflardan, hali hazırda bulunan ulusal uzmanların 
bilgilerini güncellemelerini ve yeni uzmanları aday göstermelerini, uzman teklif etme-
miş tarafların uzman önermelerini ve CST’den listeyi gözden geçirip güncellemesini 
istemektedir. Ayrıca güncellemeleri kolaylaştırmak için Sekretaryayı web tabanlı liste 
oluşturmaya teşvik etmektedir.



STRATEJİYİ UYGULAYABİLMEK İÇİN BİLİMSEL, ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME KURUMLARINA DESTEĞİN ARTTIRILMASI:

12 Ekim Çarşamba günü Sekretarya, CST ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi 
(UNFCCC), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD), GEF’in Bilimsel ve Teknik Tavsiye Paneli ve 
konuyla alakalı Birleşmiş Milletler’in kurumları (ICCD/COP(10)/CST/INF.5) ve UNCCD’nin 
grup programı (ICCD/COP(10)/CST/8)’nın bilimsel yan organları arasındaki bilimsel işbirli-
ğine ve bilgi alışverişine dair dokümanları sunmuştur.

BİLGİ YÖNETİMİ:
13 Ekim Perşembe günü Sekretarya, Bilgi İdare Sistemi (KMS) hakkındaki değerlendirmeyi 
sunmuştur. Değerlendirme; Sözleşme metnindeki Paragraf 16 (g) de tarif edildiği şekliy-
le, geleneksel bilgi, DLDD’yle mücadelede en iyi uygulamalar (best practices) ve başarı 
hikâyelerini de içermektedir (ICCD/COP10)/CST/9). Bu değerlendirme Perşembe günü 
kontak grubunda da ele alınmıştır.

Nihai Karar:

COP bu kararda (ICCD/COP(10)/CST/L.5), Sekretaryadan Bilgi İdaresi (KM)’ni geliştirmesini 
istemektedir. COP ayrıca CRIC ve CST Bürosunun, en iyi uygulamaların (best practices) 
analizi ve neşredilmesi için birlikte çalışmalarını istemektedir.

CST İÇİN DÖRT YILLIK (2012-2015) TASLAK İŞ PLANININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ:
13 Ekim Perşembe günü Sekretarya, CST için dört yıllık (2012-2015) taslak iş planını sun-
muş (ICCD/CRIC(10)/7-ICCD/COP(10)/CST/10), ve kontak grubu bu konuyu Perşembe öğ-
leden sonra tartışmıştır.

CST S-3 VE CST 11 İÇİN İŞ PROGRAMI: 
Bu iki taslak karar, 13 Ekim Perşembe günü CST’nin kapanış toplantısında ele alınmış ve 
onaylanmıştır. 
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KAPANIŞ
COP: Kapanış toplantısı 21 Ekim Cuma günü, Başkan LEE başkanlığında başlamıştır. Dele-
geler CRIC 11 ve 12’nin Başkanı olarak Mary Rowen’i (Amerika) seçmişlerdir. CRIC 10 Başka-
nı Chencho Norbu, CRIC 10’un Özet Raporunu sunmuş ve kabul edilmesi için COP’a dokuz 
taslak karar sunmuştur. COP bu kararları koşulsuz kabul etmiştir: ICCD/CRIC(10)/L.1,L.2,L.3/
Rev.1,L.4-7,L.8/Rev.1 ve L.9. 

KAPANIŞ GENEL KURULU
Genel Kurul Başkanı Philbert Brown delegeleri 2012-2013 yılları için program ve bütçe 
konusundaki taslak kararı (ICCD/COP(10)/L.23)tartışmaya davet etmiştir. Ekteki hataların 
düzeltilmesi kaydıyla, COW kararı kabul edilmesi için COP’a sunmayı kabul etmiştir.

COW ayrıca COP 11’in yer ve zamanı hakkındaki taslak kararı (ICCD/COP(10)/L.14/Rev.1) 
ve COP 11’in iş programını (ICCD/COP(10)/L.20) onaylamış ve kabul edilmesi için COP’a 
sunmaya karar vermiştir.
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13 COP 10’un bitimiyle heyetler 40 karara imza atmışlardır. 

COP, CRIC ve CST’ye ek olarak, sivil toplum örgütleriyle (CSO’lar) iki yarım günlük görüşme-
ler 14 ve 19 Ekim’de ve Bakanlar ve diğer yetkililer arasındaki yuvarlak masa oturumları da 
17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşmiştir. 

UNCCD COP 10 delegeleri Sözleşmenin uygulanması ve çölleşme, arazi bozulumu ve ku-
raklık (DLDD)’la ilgili küresel çabalara katkılar hakkında önemli birçok karara imza atmışlar-
dır. CST’de iki geçici (ad hoc) çalışma grubu kurulmuş: bunlar etki göstergelerinin düzel-
tilmesi, değerlendirilmesi,  takibi ve bilimsel önerileri çoğaltma konularında çalışmışlardır. 

Delegeler, CRIC’in önerdiği kararlar arasından: performans göstergelerine karşı 
Sözleşme’nin uygulanmasını değerlendirmek için dört eylemsel hedefi kabul etmiştir. 
Raporlama prosedürleri, “en iyi uygulamaların”  değerlendirilmesi ve listelenmesi me-
totlarının iyileştirilmesi,  GEF’le işbirliğine, diğer alakalı Sözleşmeler ve uluslararası organi-
zasyonlarla ilişkileri güçlendirmeyle alakalı kararlar almıştır.

Genel Kurul (COW)’da, uzun süredir gündemi meşgul eden, Küresel Mekanizmanın (GM) 
yönetim yapısı hakkında karar alınmıştır. Taraflar GM’in sorgulanabilirliğinin ve yasal tem-
silciliğinin Uluslararası Tarım Gelişimi için Fon (IFAD)’dan alınıp UNCCD Sekretaryasına 
geçmesine karar vermiştir. Sekretarya Bütçesini, hali hazırdaki bütçenin seviyelerinde,                  
16 milyon €’da tutmuştur.

Sözleşme’nin uygulanması ve çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık (DLDD)’la ilgili küresel 
çabalara katkı açısından önemli birçok karar alınmıştır. Türkiye’nin Afrika ülkelerine yönelik 
yapacağı çalışmaların ilk adımları atılmıştır. Güney Kore Orman Bakanıyla ülkelerimiz ara-
sında işbirliğinin görüşüldüğü bir toplantı yapılmıştır. UNCCD’nin Kuzey Akdeniz Bölgesi 
Ofisi’nin Türkiye’de kurulması resmi programa alınmıştır.

2012 yılı içerisinde Afrika Ülkelerine yönelik bir inisiyatif başlatılacak, öncelikli ülkeler tespit 
edilerek teknik ziyaretlerde bulunulacak ve ülkelerin ihtiyaç analizi yapılacaktır. COP 10 
kararları, konuyla ilgili dokümanlar ve UNCCD web sitesi Türkçe’ye çevrilerek yayını yapı-
lacaktır. Güney Kore, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkeleriyle ortak işbirliğine 
gidilecek ve uygulamaya yönelik projeler hayata geçirilecektir.

10. Taraflar Toplantısında COW, CRIC, CST oturumlarında alınan kararlar, Türkiye’nin Taraf-
lar Toplantısında görüş bildirdiği konular ve Türkiye Heyetinin Kore Orman Bakanı, Afrika 
ülkeleri delegasyonları, STK temsilcileri ile, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri temsilcileriyle 
yaptıkları görüşmelerin sonucunda; 
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Foto 4: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI Genel Kurul’da               
konuşma yaparken.

“Çölleşme, arazi bozulumu, kuraklık ve gıda güvenliği” başlıklı toplantıda Türk he-
yeti adına söz alan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI konu hak-
kında konuşma yapmış ve aşağıdaki görüş ve önerileri sıralamıştır;

•	 Çölleşme,	arazi	bozulumu	ve	kuraklık	ile	mücadelenin	ancak	uluslararası	işbirliği	ile	
başarılabileceği,

•	 Arazi	bozulumu	maliyetinin	ve	sosyo-ekonomik	etkisinin	bilimsel	olarak	ortaya	ko-
nulması gerektiği,

•	 Küresel	düzeyde	her	yıl	bozulan	arazi	kadar	bir	alanın	iyileştirilmesi	gerektiği,

•	 Toprağın	temel	gıda	üretim	alanı	olduğu,	gıda	güvenliği	için	toprağın	korunması	ve	
iyileştirilmesi gerektiği,

•	 Türkiye’nin	bu	hedeflere	ulaşmak	için	uluslararası	işbirliğine	hazır	olduğu.	

1 » 



Excellencies,
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,

It is my pleasure to address you today on behalf of the Republic of Turkey on the very 
important subject of “Desertification, Land Degradation, and Drought in the con-
text of Sustainable Development and Poverty Eradication”. I would like to thank 
Secretary General of the United Nations, President of the General Assembly and Executive 
Secretary of the UN Convention on Combating Desertification for the timely organization 
of this significant gathering.

The issue at hand is a growing global concern with potentially more negative long term 
consequences. To prevent the further damage to our planet, our efforts need to be 
strengthened. To this effect, we need first a strong political will and determination to set 
goals and targets. Then, we require sound mechanism at the international and national 
levels to achieve our objectives. 

Excellencies,

Turkey is situated at the arid and semi-arid Mediterranean basin, which will be highly af-
fected from climate change according to the IPCC. Our lands are particularly sensitive to 
droughts and erosion, but quite rich in biodiversity. 

Therefore, combating desertification, sustainable use of land and water resources and 
erosion control are among the priorities of Turkey. 

We have been implementing our National Plan in accordance with the UN Convention 
on Combating Desertification. “Afforestation and Erosion Control Mobilization Ac-
tion Plan” is the main constituent of our domestic efforts which envisages afforestation 
of 2.3 million hectares of land during the period of 2008-2012. 

We are also sharing our experiences on land use management, water supply, forestry 
and erosion control with the developing countries in our wider region, including African 
countries. Turkey has been assisting five countries in the sub-Saharan Africa so supply 
drinking and irrigation water. So far, 192 wells have been drilled and almost 260 thousand 
people are provided safe drinking water in this context.
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Excellencies,

During recent times, Turkey hosted important relevant global events such as special com-
mittee meetings of the UN Convention of Combating Desertification, the 5th World Wa-
ter Forum and Ministerial Conference and the 4th UN Conference on the LDCs. The 10th 
UN Forum on Forests will also be organized in Istanbul in April 2013. Turkey has been 
promoting international efforts and raising awareness on these issues and will continue 
to do so. Turkey’s assistance package, which was announced during the 4th UN Confer-
ence on the LDCs, comprises technical assistance in land use management, afforestation, 
reforestation, dry land management, erosion control and combating desertification in 
partnership with the Secretariat of the UNCCD. 

In our opinion, combating desertification, land degradation and droughts can be suc-
cessfully achieved only by effective international cooperation. On this point, we believe 
that the role and resources of the United Nations should be enhanced. For example, we 
could benefit from the Convention of Combating Desertification for monitoring some of 
global policy objectives such as food security.

We also call upon an intergovernmental panel combating desertification, similar to the 
pattern followed by the UNFCCC and UNCBD, to provide the world with a clear scientific 
view on the current state of knowledge in land degradation and its potential environ-
mental and socio-economic impacts.

We believe that green growth means greening of our lands. In 2050, sufficient and healthy 
food to 9 billion people will have to be provided. In this regard, we need to cultivate more 
lands, in particular utilize sustainably the dry-lands. 

We would also like to draw your attention to the concept of zero-net land degradation 
and the importance of pursuing an approach to off-set the land lost by desertification 
and erosion.

Finally, Mr. Chairman, I should like to stress that it is time to take action and Turkey stands 
ready to do its part in international endeavors. 

Thank you.



Ekselansları,
Değerli Delegeler,
Bayanlar ve Baylar,

“Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele bağlamında Çölleşme, Arazi 
Bozulumu ve Kuraklık” gibi çok önemli bir konu hakkında Türkiye Cumhuriyeti adına 
bugün sizlere hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. Ben, bu önemli toplantının ger-
çekleşmesini sağlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine,  Birleşmiş Milletler Çölleşme 
ile Mücadele Sözleşmesinin Genel Kurul Başkanına ve Genel Sekreterine teşekkür etmek 
istiyorum.

Gündemimizdeki konu; uzun vadede daha fazla olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı olan 
büyüyen küresel bir sorundur. Gezegenimizin daha fazla zarar görmesini önlemek için, ça-
balarımızın güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, amaç ve hedefleri belirlemek için 
ilk olarak güçlü bir siyasi irade ve kararlılık gerekmektedir. Sonra, hedeflerimize ulaşmak 
için ulusal ve uluslararası düzeyde sağlıklı bir mekanizma gereklidir.

Ekselansları,

Türkiye Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli  (IPCC)’ne göre iklim değişikliğinden faz-
lasıyla etkilenecek olan kurak ve yarı-kurak Akdeniz havzasında yer almaktadır. Ülke top-
raklarımız kuraklık ve erozyona karşı fazlasıyla duyarlı, ancak biyolojik çeşitlilik açısından 
oldukça zengindir.

Bu nedenle, çölleşmeyle mücadele, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve 
erozyon kontrolü Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Ulusal Eylem Planımızı, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele BM Sözleşmesi uyarınca 
uygulamaktayız. Yerli çabalarımızın temel bileşeni 2008-2012 dönemi boyunca 2,3 milyon 
hektar alanın ağaçlandırılmasının öngörüldüğü “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Seferberliği Eylem Planı”dır. 

Ayrıca arazi kullanımı yönetimi, su temini, ormancılık ve erozyon kontrolü ile ilgili dene-
yimlerimizi de Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere bölgemizdeki gelişmekte olan ülkelerle 
paylaşıyoruz. Türkiye Sahra-altı Afrika’da beş ülkeye içme ve sulama temininde yardımcı ol-
maktadır. Şimdiye kadar, 192 kuyu açılmış ve yaklaşık 260 bin kişiye bu bağlamda güvenli 
içme suyu temin edilmektedir.
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Ekselansları,

Son zamanlarda Türkiye, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin özel ku-
rul toplantıları, 5. Dünya Su Forumu ve Bakanlar Konferansı ve Birleşmiş Milletler 4. En Az 
Gelişmiş Ülkeler Konferansı gibi önemli küresel etkinlikler düzenlemiştir. Birleşmiş Milletler 
10. Ormancılık Forumu da 2013 yılının Nisan ayında İstanbul’da organize edilecektir. Türki-
ye bu konularda uluslararası çabaları desteklemeye ve bilinçlendirme çalışmalarına önem 
vermeye devam edecektir. 4. BM Konferansı sırasında açıklanan Türkiye’nin En Az Gelişmiş 
Ülkeler (EAGÜ)’e yönelik yardım paketi BMÇMS Sekreterliği ile işbirliği içinde, arazi kullanı-
mı yönetimi, ağaçlandırma, yeniden ağaçlandırma, kurak alan yönetimi, erozyon kontrolü 
ve çölleşmeyle mücadele konularında teknik destek içermektedir. 

Bizim görüşümüze göre, çölleşme, toprak bozulması ve kuraklık ile başarıyla mücadele 
sadece etkin uluslararası işbirliği ile elde edilebilir. Bu noktada, Birleşmiş Milletlerin rolü-
nün ve kaynaklarının arttırılması gerektiğine inanıyoruz. Örneğin, gıda güvenliği gibi bazı 
küresel politika hedeflerini izlemek için Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinden yararla-
nabiliriz.

Arazi bozulumu hakkındaki bilginin güncel durumu ve potansiyel çevresel ve sosyo-eko-
nomik etkileri hakkında dünyaya net bir bilimsel bakış açısı sağlamak için, UNFCCC ve 
UNCBD’nin takip ettikleri modele benzer bir Hükümetler arası çölleşmeyle mücadele pa-
neli talep ediyoruz.

Yeşil büyümenin arazilerimizi yeşillendirmek demek olduğuna inanıyoruz. 2050 yılına ge-
lindiğinde, 9 milyar insana yeterli ve sağlıklı gıdanın temin edilmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda, daha fazla araziyi işlemeli, özellikle kurak alanlardan sürdürülebilir şekilde isti-
fade etmeliyiz.

Ayrıca sıfır arazi bozulumu kavramına ve çölleşme ve erozyon sonucu kaybedilen toprak-
ların geri kazanılması yaklaşımı içinde bulunulmasının önemine dikkat çekmek isterim.

Son olarak Sayın Başkan, harekete geçme zamanı olduğunu ve Türkiye’nin uluslararası ça-
balar konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulamak isterim.

Teşekkür ederim.

 » 

 » 
 » 
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Kore Hükümeti Orman Bakanı Dr. Don Koo Lee ile bir araya gelinmiş ve toplantıda her 
iki taraf da ülkeler arasında ormancılık, çölleşme ile mücadele, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü konularında işbirliğin önemine değinmiş ve bu amaçla bakanlıklar arasında te-
mas noktaları oluşturulmuştur. Genel Müdür Hanifi Avcı, Bakan Don Koo Lee’yi Türkiye’ye 
davet etmiş ve bu davet memnuniyetle kabul edilmiştir. 

Foto 5: Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI,                                                 
Kore Hükümeti Orman Bakanı Dr. Don Koo Lee.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından TİKA’yla işbirliği halinde 
düzenlenen çölleşmeyle mücadele ve arazi bozulumu uluslararası eğitim programların-
dan 2012 yılında düzenlenecek olanının STK’lara yönelik bir çalıştay olarak düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır.

17-18-19 Ekim tarihlerinde, FAO Afrika Bölgesi Ormancılık Bölüm sorumlusu ve Benin, 
Burkina Faso, Burundi, Çad, Etiyopya, Mali, Nijer, Senegal heyetleri ve Afrika bölgesinden 
konferansa katılan sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelinmiştir. Yapılan toplantılarda 
ülkeler arasında yapılabilecek işbirliği konuları üzerinde görüşmelerde bulunulmuştur. 
2012 yılında STK’lara yönelik olarak yapılacak olan eğitim programına Afrika kıtasında yer 
alanlarında davet edilmesi konusunda görüş birliği oluşmuştur.

 

2 » 
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Foto 6: Afrika Bölgesi STK’larıyla görüşme.

19 Ekim tarihinde Afrika kıtasında yer alan bütün ülkelerin temsil edildiği bölgesel top-
lantılara iki kez katılım sağlanmış ve Türkiye’nin Afrika da yapmayı planladığı faaliyetler ve 
Afrika ülkelerinin çölleşmeyle mücadele hakkında önceliklerini ve ihtiyaçlarını öğrenmek 
için hazırlanan ve bölgesel toplantıda Afrika ülkeleri temsilcilerine dağıtılan anket formu 
hakkında bilgi verilmiş, ayrıca Sayın Avcı ülkelere hitaben bir konuşma yapmıştır.

5 » 

Foto 7: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan temsilcileriyle toplantı.

 » 
 »  »  » 
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Türk Heyeti,  Orta Asya Devletlerinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türk-
menistan) temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Toplantılarda mevcut olan ilişkiler ve bundan 
sonra neler yapılması gerektiği görüşülmüştür.

UNCCD Kuzey Akdeniz Bölgesi Ofisi’nin Türkiye’de kurulması resmi programa alınmıştır. 

Öncelikli ülkelerin tespit edilerek teknik ziyaretler de bulunulması ve ülkelerin ihtiyaç ana-
lizinin yapılması kararlaştırılmıştır,

Konferansın ilk haftasında Genel Kurul Salonunda (Plenary Session) yürütülen Bilim ve 
Teknoloji Komisyonu (CST) toplantıları sırasında Türk Delegasyonu, komisyonların çalış-
ma mekanizmalarının şeffaflığı, çok paydaşlı katılım ve çölleşme konusunda odaklanıl-
ması gereken bilimsel araştırmalar ile bilimsel çalışma sonuçlarının uygulama birimleri ile 
paylaşılması gerekliliği üzerinde durarak, politik karar verme mekanizmalarının çölleşme 
ile mücadele araştırma sonuçlarını kullanabilmesinin geliştirilmesi gerektiği noktasını vur-
gulamıştır.

Oturumların ilk haftasının son günü yine CST toplantısında söz alan ülkemiz delegasyonu 
üyesi Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ uygulama birimlerinin çölleşme ve erozyonla mücadele 
konularında karşılaştıkları sorunların çözümü için bilimsel mekanizmalara başvurmasının 
daha yararlı sonuçlar yaratabileceğinden hareketle kırsal kalkınma metot ve uygulamala-
rının bu noktada hayata geçirilebileceğini belirtmiştir. Tüm bu açıklamalar ve katkılar Türki-
ye delegasyonu adına UNCCD COP10 tutanaklarında ve raporlarında yer alarak basılmıştır. 
Ayrıca bu oturumda UNCCD kapsamında bölgesel ofislerin kurulmasının yararları ile bu 
ofislerin proje üretme ve çalışma verimlilikleri konusunda da görüş belirtmiştir.  

Konferansın ikinci haftası üst düzey delegasyonların müzakereleri, Bakanlar düzeyinde 
yuvarlak masa toplantıları ve heyetler arası görüşmeler şeklinde gerçekleşmiştir. Bu bö-
lümde Kore Cumhuriyeti Başbakanı, Galler Prensi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve 
Genel Kurul Başkanı ve Gyeongam Eyalet Valisi konuşmalar yapmışlardır. Üst düzey top-
lantılar kapsamında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sayın Hanifi AVCI 
başkanlığındaki heyetimiz Kore Orman Bakanı Sayın Dr. Don Koo LEE tarafından kabul 
edilmiştir. Görüşmenin seyri içerisinde, iki ülke arasında geçmişe dayalı çok anlamlı tarihi 
bağların bulunduğundan hareketle özelikle kapasite geliştirme ve ortak proje yaratma 
noktasında bilimsel işbirliklerine hazır olduğumuzu belirterek, kırsal kalkınma, orman kay-
naklarının değerlendirilmesi, planlama, yönetim yaklaşımları ve mesleki eğitim alanlarında 
iki ülkenin işbirliği yapabileceğini ve bunun için bilimsel katkı yapmaya ve işbirliğine hazır 
olduğumuzu ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmişlerdir. Sayın Kore 
Orman Bakanı da bu yaklaşımın çok mutluluk verici olduğundan hareketle Kore Orman 
Genel Müdürüne işbirliği imkânlarının araştırılması talimatını vermiştir.  

6 » 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığımız adına konferansa katılan delegasyonumuz, toplantının 
ikinci haftasında Afrika ülkeleri temsilcileri ve Türk Cumhuriyetlerinin temsilcilerinin yanı 
sıra pek çok ülke delegasyonu ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulmuştur.

Ayrıca çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamda Birleşmiş Milletler ve Kore Hüküme-
tinin işbirliğinde Genel Kurulda görüşmeye açılan Changwon İnisiyatifi’nin görüşülmesi 
sırasında Türkiye delegasyonu, söz konusu inisiyatife destek verdiğimizi ve bu girişimin 
çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda dünyadaki çalışmalara yol ve yöntem gös-
terebileceğinden hareketle teknik, ekonomik ve sosyal konulardaki argümanlar üzerinde 
açıklamalarda bulunmuştur. Kongre Başkanı ve Kore Orman Bakanı Sayın Dr. Don Koo LEE 
Türkiye’nin bu desteği ve katkılarının son derece önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, 
teşekkürlerini Genel Kurul’da ifade etmişlerdir.

Kongre’nin sivil toplum örgütlerine ayrılan sunumlarının yapıldığı bölümde ise Güney 
Afrika’da yürütülen ICLEI projesine ilişkin olarak Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ’den bilimsel gö-
rüş istenmiştir. Delegasyon Üyesi Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ, Heyet Başkanı ve Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI’nın uygunluk görüşünü alarak, çölleşme 
ve erozyonla mücadele ile toprak kaynaklarının en uygun kullanımı noktasında sadece 
kırsalda değil, kentlerdeki endüstrileşme ve yanlış toprak kullanımının da çölleşme, su ve 
toprak kirliliği ile erozyon açılarından olumsuzluklar yarattığı, dolayısıyla bütüncül yakla-
şımların ve toplum temelli ekosistem yönetim yaklaşımlarının bu noktada devreye girmesi 
gerektiğinden hareketle, analitik hiyerarşi süreci ve çok kriterli analiz metotlarının bu tür 
projelerde nasıl uygulandığına ilişkin açıklamalar yapmıştır. 

Kongrenin son günü olan 21 Ekim 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Çölleşme ve Eroz-
yonla Mücadele Sözleşmesi kapsamında CST ve CRIC raporları ile alınan kararlar okunarak 
oylanmıştır. 

Sonuç itibariyle; ülkemizi Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına ülke delegasyonu olarak tem-
sil eden heyetimiz oturumlara aktif olarak katılmış, tüm oturumları izlemiş ve ülkemiz adı-
na birçok kez söz alarak ülke görüşünü Birleşmiş Milletler Delegasyonlarına aktarma fırsatı 
bulmuştur.

12 » 
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Sözleşme kuruluşları ve bağlı organların
çok yıllı çalışma planları

Taraflar Konferansı,

Tarafların Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve 
çerçeveyi (2008-2018) (Strateji) kabul ettiği 3/COP.8 kararını ve  bilhassa Birleşmiş Mil-
letler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi kuruluşlarından Strateji uyarınca sonuç temelli 
yönetim çok yıllı çalışma planlarını geliştirmelerinin talep edildiği söz konusu kararın 
planlama ve bütçeleme döngülerine ilişkin 38 numaralı fıkrası ve söz konusu kararın 
performans raporlama konulu ekinin VII. bölümünü dikkate alarak,

Sözleşme Uygulamasının Gözden Geçirilmesine İlişkin Komitenin sonuç temelli bir yö-
netim yaklaşımı izleyerek ve iki yıllık maliyetli çalışma programına ilişkin raporlara dayalı 
olarak Sözleşme kuruluşları ve bağlı organlara yönelik bir performans gözden geçir-
mesi gerçekleştirmekle görevlendirildiği 11/COP.9 kararı, ek, fıkra 2 (b)’yi göz önünde 
bulundurarak, 

ICCD/CRIC(10)/2, ICCD/CRIC(10)/3, ICCD/CRIC(10)/4, ICCD/CRIC(10)/5, ICCD/CRIC(10)/6, 
ICCD/CRIC(10)/7, ICCD/COP(10)/CST/10, ICCD/CRIC(10)/8 ve ICCD/CRIC(10)/9 numara-
lı belgeleri  gözden geçirmiş bulunarak ve ICCD/COP(10)/10, ICCD/COP(10)/11, ICCD/
COP(10)/12, ICCD/COP(10)/13, ICCD/COP(10)/14 ve ICCD/COP(10)/15 numaralı belge-
lere atıfta bulunarak,

Sözleşme kuruluşları ve bağlı organların verimli ve koordinasyon içerisinde çalışması-
nın Tarafların Stratejinin uygulanması açısından desteklenmesi hususundaki öneminin 
altını çizerek,

1. Ekteki çalışma planlarında ifade edildiği üzere, Bilim ve Teknoloji Komitesi, Sözleş-
menin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi, Küresel Mekanizma ve sek-
retaryanın stratejik yönlendirmesini onaylar;

2. Bilim ve Teknoloji Komitesi, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi 
Komitesi, Küresel Mekanizma ve Sekretarya’dan eklerdeki çalışma planlarını kul-
lanmalarını, çalışmalarını Sözleşme hükümleri ve Taraflar Konferansının onuncu 
oturumunda alınan kararlarla tutarlı bir şekilde ve Stratejide ana hatları verilen 
yönlendirmeye uygun olarak düzenlemelerini talep eder;

3. Bilim ve Teknoloji Komitesinden, 2012-2015 yıllarına ilişkin çalışma planını uygular-
ken, Stratejide Bilim ve Teknoloji Komitesine yönelik olarak sağlanan çalışma prog-
ramında ana hatları verildiği üzere savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim ile ilgili 
faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmesini talep eder;
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4. Sekretaryadan da 3. alt program uygulanırken Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik hedef-
lerine ilişkin ilerlemenin nasıl en iyi şekilde ölçüleceğine dair 19/COP.10 kararında 
açıklanan faaliyetleri desteklemesini talep eder;

5. Bilim ve Teknoloji Komitesi ile Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Ko-
mitesinden tutarlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilen bilgilerin sağlanması amacı ile Bir-
leşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin bilgi yönetiminin geliştirilmesi 
ile ilgili daha fazla eşgüdüm çalışması gerçekleştirmelerini talep eder;

6. Taraflar, bağışçı kuruluşlar ve mali kuruluşları Sözleşmenin etkili bir şekilde uygulan-
masının geliştirilmesi amacı ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
bilgi yönetimi araçlarına ilişkin daha fazla teknik ve mali destek sağlamaya davet eder;

7. Sekretarya ve Küresel Mekanizmadan 3/COP.8 kararı uyarınca çok yıllı çalışma planları 
(2014-2017) hazırlamalarını ve bu esnada sonuç temelli yönetim yaklaşımını izleme-
lerini talep eder;

8. Sekretaryadan da Taraflar Konferansının on birinci oturumunda ele alınacağı üzere 
bu planları Sözleşmeye yönelik kapsamlı, çok yıllı bir çalışma planı çerçevesinde bir 
araya getirmesini talep eder;

Sözleşme kuruluşları ve bağlı organların performansı

9. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi tarafından on ikinci otu-
rumla başlayarak gelecekte gerçekleştirilecek performans gözden geçirme çalışmala-
rının Sözleşme kuruluşları ve bağlı organların iki yıllık maliyetli çalışma programlarının 
uygulanmasına yönelik raporlara dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine karar 
verir; 

10. Sözleşme kuruluşları ve bağlı organların performansının uygun bir şekilde değerlen-
dirilmesini sağlamak üzere çalışma planlarında belirtilen performans göstergeleri ve 
ilgili hedeflerin kullanılmasına karar verir.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Bilim ve Teknoloji Komitesine yönelik
çok yıllık çalışma planı (2012 - 2015)

Çıktı alanı:
3.1 Etkilenen ülkelerdeki biyofiziksel ve sosyo-ekonomik eğilimlere ilişkin ulusal izleme 
ve hassasiyet değerlendirmeleri desteklenir.

Beklenen başarılar
3.1.1 Etkilenen Taraflar 1-3. stratejik hedeflere ulaşma konusunda kaydedilen ilerlemeye 
odaklanarak UNCCD çerçevesinde etki değerlendirmeleri gerçekleştirir.

Çıktı alanı:
3.2 Biyofiziksel ve sosyo-ekonomik eğilimlere ilişkin en sağlam verilere dayalı bir referans 
çalışma geliştirilir ve ilgili bilimsel yaklaşımlar kademeli olarak uyumlaştırılır.

Beklenen başarılar
3.2.1 1-3. stratejik hedeflere ulaşma hususunda kaydedilen ilerlemenin değerlendiril-
mesine ilişkin ulusal, bölgesel ve küresel referans çalışmalar oluşturulur.

Çıktı alanı:
3.3 Biyofiziksel ve sosyo-ekonomik faktörler ile bu faktörlerin etkilenen alanlardaki etki-
leşimlerine ilişkin bilgi düzeyi daha iyi karar vermeyi sağlayacak şekilde geliştirilir.

Beklenen başarılar
3.3.1 CST etkilenen alanların belirlenmesi ve eylemlerin planlanması ile uygulanması da 
dahil olmak üzere biyofiziksel ve sosyo-ekonomik faktörler ile bu faktörlerin etkilenen 
alanlardaki etkileşimlerine yönelik bilgi düzeyini geliştirir.

Riskler/varsayımlar:
Tarafların siyasi iradesi ve etkilenen birtakım ülkelerde düşük kapasite.

Performans Göstergeleri
Etkilenen Tarafların 1-3. stratejik hedeflere ulaşma hususunda kaydettiği ilerlemeye iliş-
kin raporlama seviyesi.

Etki göstergelerine ilişkin raporlama sürecine yönelik ortak bir yaklaşım hususundaki bir 
COP kararı.

Riskler/varsayımlar:
Tarafların siyasi iradesi ve etkilenen birtakım ülkelerde düşük kapasite.
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Performans Göstergeleri
Etkilenen Tarafların 10 yıllık Stratejinin uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemenin 
değerlendirilmesine yönelik olarak bir referans çalışma oluşturma seviyesi.

Referans çalışmalara ilişkin CST tavsiyeleri COP kararlarına yansıtılır.

Riskler/varsayımlar:
Bilimsel çevrelerin katılımı.

Performans Göstergeleri
CST’nin bilimsel konulardaki tavsiyelerinin UNCCD karar verme sürecine dahil edilmesi.

Çıktı alanı:
3.4 Etkilenen alanlarda iklim değişikliğine uyum sağlama, kuraklığı azaltma ve bozuk ara-
zilerin ıslah edilmesi arasındaki etkileşimlere yönelik bilgi düzeyi karar verme sürecinde 
yardımcı olacak araçların geliştirilmesini sağlayacak şekilde geliştirilir.

Beklenen başarılar
3.4.1 CST iklim değişikliğine uyum sağlama, kuraklığı azaltma ve bozuk arazilerin ıslahıyla 
ilgilenen kuruluşlar ve organlar ile işbirliğini artırır ve bu kuruluş ile organların çalışmala-
rından yararlanır.

Çıktı alanı:
3.5 Geleneksel bilgiler a de dahil olmak üzere etkili bilgi paylaşım sistemleri, en iyi uygula-
malar ve başarı hikayelerinin belirlenmesi ve paylaşımı da dahil olmak üzere politika yapı-
cılar ve son kullanıcılara destek sağlayacak şekilde küresel, bölgesel, alt bölgesel ve ulusal 
seviyelerde kullanılabilmektedir.

Beklenen başarılar
3.5.1 Taraflar ve diğer paydaşlar yerel, bölgesel ve küresel bilgi yönetim sistemlerini gide-
rek daha fazla kullanır.
a Genetik kaynaklara ilişkin geleneksel bilgiler haricinde.

Çıktı alanı:
3.6 Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklık konusunda çalışmalar yapan bilim ve teknoloji 
ağları ile kurumlar UNCCD’nin uygulanmasına katılım gösterir.

Beklenen başarılar
3.6.1 Bilimsel çevreler ve kurumların katılımına ilişkin hükümler geliştirilir.
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Riskler/varsayımlar:
Tarafların siyasi iradesi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 
ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne (CBD) ilişkin bilimsel organların katılımı.

Performans Göstergeleri
CST’nin UNFCCC ve CBD’ye bağlı bilimsel organlar ve diğer ilgili bilimsel işbirliği organları 
ile etkileşim seviyesi.

Riskler/varsayımlar:
Tarafların UNCCD bilgi yönetim sisteminin kademeli olarak geliştirilmesine sürekli destek 
verme yönündeki siyasi iradesi.

Performans Göstergeleri
Yerel, bölgesel ve küresel bilgi yönetim sistemlerini kullanan Taraflar ve diğer paydaşların 
sayısı.

Riskler/varsayımlar:
Tarafların etkilenen ülkelerdeki bilim ve teknoloji ağları ile kurumlarını çalışmalara dahil 
etme hususundaki siyasi iradesi.

Bilimsel çevrelerin katılımı.

Performans Göstergeleri
Bilimsel kuruluşların CST çalışmalarına katılım seviyesi.
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Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi 
Komitesine Yönelik çok yıllı çalışma planı (2012 – 2015)

A. Sözleşme ve Stratejinin Uygulanmasının Değerlendirilmesi
Beklenen başarılar

Taraflar Stratejinin 1-4. stratejik hedefleri ve ilgili hedeflere ulaşma hususunda kaydedilen 
ilerlemeyi değerlendirir ve atılacak diğer adımlara ilişkin tavsiyede bulunur

Taraflar Stratejinin 1-5. operasyonel hedefleri ve ilgili hedeflere ulaşma hususunda kayde-
dilen ilerlemeyi değerlendirir ve atılacak diğer adımlara ilişkin tavsiyede bulunur.

Taraflar mali kaynaklar ve diğer desteklerin seferber edilmesi ve kullanımını değerlendirir 
ve söz konusu kaynakların Sözleşme hedeflerine ulaşılması hususundaki etkinliği ve ve-
rimliliğinin nasıl artırılacağı konusunda tavsiyede bulunur.

Performans göstergesi

1-4. stratejik hedeflerle ilgili ara dönem değerlendirme bölümü dikkate alınarak, stratejik 
hedeflere ulaşmaya yönelik olarak atılacak diğer adımlara yönelik CRIC taslak kararları

1-3. stratejik hedeflerin CST tarafından analiz edilmesi ve PRAIS’e entegre edilmesi

2012’ye yönelik hedef

Etki göstergeleri de dahil olmak üzere ikinci uygulama değerlendirmesinin (2010 – 2011) 
yapılması

2013’e yönelik hedef

CST’den alınan girdiler de dahil olmak üzere 1-4. stratejik hedeflere yönelik amaçların ka-
bul edilmesi

Operasyonel hedeflere ulaşma hususunda atılacak diğer adımlar konusunda COP’nin on 
ikinci oturumuna (COP 12) sunulan CRIC taslak kararları

Operasyonel hedeflere ulaşma hususunda atılacak diğer adımlar, çıktı alanları, performans 
göstergeleri ve ara dönem değerlendirmesinin parçası olarak performans düzeyinde ka-
bul edilebilecek / değiştirilebilecek hedefler konusunda COP’nin on ikinci oturumuna 
(COP 12) sunulan CRIC taslak kararları

2012’ye yönelik hedef

Etki göstergeleri çerçevesinde ikinci uygulama değerlendirmesinin (2010 – 2011) yapıl-
ması

2014’e yönelik hedef

Etki göstergeleri çerçevesinde üçüncü uygulama değerlendirmesinin (2012-2013) yapıl-
ması
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Mali kaynaklar ve diğer desteklerin etkinliği ve verimliliğinin nasıl artırılacağı konusunda 
COP 11’e sunulan CRIC taslak kararları

Ara dönem değerlendirmesinin bir parçası olarak kabul edilebilecek yeni hükümler de 
dahil olmak üzere mali kaynaklar ve diğer desteklerin etkinliği ve verimliliğinin nasıl artırı-
lacağı konusunda COP 12’ye sunulan CRIC taslak kararları

Taraflar bilgi iletişiminin yanı sıra COP’ye sunulacak raporların kalite ve formatını geliştiren 
yöntemler kabul eder

2012’ye yönelik hedef

GM (Küresel Mekanizma) tarafından sekretaryaya sunulan ön analize dayalı olarak mali 
akışların (2010-2011) ikinci kez gözden geçirilmesi

2014’e yönelik hedef

GM tarafından sekretaryaya sunulan ön analize dayalı olarak mali akışların (2012-2013) 
üçüncü kez gözden geçirilmesi

Bilgi iletişimi ve raporların kalitesi ile formatının geliştirilmesini sağlayacak yöntemler ko-
nusunda COP 11’e sunulan CRIC taslak kararları

2013’e yönelik hedef

Ara dönem değerlendirmesinin bir parçası olarak raporlamaya ilişkin ilk bölümü etki gös-
tergeleri ve raporlamaya ilişkin ikinci bölümü performans göstergelerine yönelik olarak 
doldurun

B. Sözleşme kuruluşları ve bağlı organlara yönelik performans 
gözden geçirme çalışması
Beklenen başarılar

Taraflar sekretarya ve Küresel Mekanizmanın performansını gözden geçirir ve yapılacak 
geliştirmeler ile ilgili tavsiyede bulunur

Taraflar CRIC ile CST’nin performansı ve aralarındaki etkileşimi gözden geçirir ve yapılacak 
geliştirmeler konusunda tavsiyede bulunur

Performans göstergesi

Sözleşme kuruluşlarının performansının geliştirilmesi konusunda COP 11 ve COP 12’ye 
sunulan CRIC taslak kararları

2013’e yönelik hedef

Bir RBM (Sonuç temelli yönetim) yaklaşımı izlenerek ve sekretarya ile GM tarafından sunu-
lan iki yıllık çalışma programları (2012 – 2013) ile ilgili raporlara dayalı olarak ikinci perfor-
mans gözden geçirme çalışmasının yapılması
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2015’e yönelik hedef

Bir RBM yaklaşımı izlenerek, sekretarya ile GM tarafından sunulan iki yıllık çalışma prog-
ramları (2014 – 2015) ile ilgili raporlara dayalı olarak ve Stratejiye ilişkin ara dönem değer-
lendirmesinin sonucu dikkate alınarak, üçüncü performans gözden geçirme çalışmasının 
yapılması

Sözleşmeye bağlı organların performansının geliştirilmesi konusunda COP 11 ve COP 
12’ye sunulan CRIC taslak kararları

2013’e yönelik hedef

Bir RBM yaklaşımı izlenerek ve CRIC ile CST’nin iki yıllık çalışma programları (2012 – 2013) 
ile ilgili raporlara dayalı olarak ikinci performans gözden geçirme çalışmasının yapılması

2015’e yönelik hedef

Bir RBM yaklaşımı izlenerek, CRIC ile CST’nin iki yıllık çalışma programları (2014 – 2015) 
ile ilgili raporlara dayalı olarak ve Stratejiye ilişkin ara dönem değerlendirmesinin sonucu 
dikkate alınarak, üçüncü performans gözden geçirme çalışmasının yapılması

C. En iyi uygulamaların bir araya toplanması ve yayılması
Beklenen başarılar

CRIC en iyi uygulamaların bir araya toplanması ve yayılmasını kolaylaştırır

Performans göstergesi

CRIC 15/COP.10 kararının ekinde yer alan tablo 3’e göre en iyi uygulamaların erişilebilirli-
ğini gözden geçirir

CRIC oturumlar arası toplantılara sunulan ve uygulama değerlendirmesinin bir parçasını 
oluşturan raporlara dayalı olarak önerilen birincil veri tabanlarını belirler

İki Komitenin ilgili talimatlarına göre en iyi uygulamaların analizi ve yayılmasının 
geliştirilmesine yönelik olası yöntemler konusunda COP 11’e sunulan CRIC taslak kararı

2013’e yönelik hedef

Önerilen birincil veri tabanları 15/COP.10 kararının ekinin 1, 2, 3, 4, 6 numaralı temalarına 
yönelik olarak belirlenmiştir

CST ile CRIC’ın ortak raporunun CRIC 11 vasıtasıyla 2013 yılındaki COP 11’e sunulması

D. Stratejinin ara dönem değerlendirmesi
beklenen başarılar
Taraflar gerçekleştirilen çalışmalara yönelik geri bildirim sağlanması amacı ile ara dönem 
değerlendirmesine ilişkin IWG hususunda bir güncelleme yapmayı göz önüne alır
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Performans göstergesi

Ara dönem değerlendirmesine ilişkin güncellemenin dikkate alınması ve CRIC 11’in nihai 
raporu vasıtasıyla geri bildirim sağlanması

2013’e yönelik hedef

Ara dönem değerlendirmesi hususunda IWG tarafından kaydedilen ilerlemenin gözden 
geçirilmesi

E. Küresel Çevre Fonu ile İşbirliği
Beklenen başarılar

Taraflar Küresel Çevre Fonu ile yürütülen işbirliği hususunda kaydedilen ilerlemeyi değer-
lendirir ve Küresel Çevre Fonu’nun Sözleşmenin mali bir mekanizması olarak işlev göster-
mesini sağlamak amacı ile yapılacak diğer gelişmeler hususunda tavsiyede bulunur

Performans göstergesi

Küresel Çevre Fonu ile revize edilen bir mutabakat zaptı konusunda COP 11’e sunulan 
CRIC taslak kararı

2014’e yönelik hedef

Küresel Çevre Fonu revize edilen raporlama gereksinimlere göre raporlama yapar

F. Diğer ilgili sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlar, kurumlar ve 
organlar ile yürütülen ilişkiler
Beklenen başarılar

Taraflar diğer ilgili sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlar, kurumlar ve organlar ile yürütülen 
ilişkiler hususunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirir ve sinerjilerin bir üst düzeye çıkarıl-
ması ve güçlendirilmesi konusunda tavsiyede bulunur

Performans göstergesi

Diğer ilgili sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlar, kurumlar ve organlar ile yürütülen ilişkile-
rin güçlendirilmesi konusunda COP 11 ve COP 12’ye sunulan CRIC taslak kararları

2013 ve 2015’e yönelik hedef

Sekretarya tarafından sırası ile 2013 ve 2015’te gözden geçirilecek iki rapor
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Küresel Mekanizmaya yönelik çok yıllı çalışma planı 
(2012 – 2015)

Operasyonel hedef 1 - Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim
Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklık (DLDD) ile ilgili sorunlara yeterli ölçüde 
değinilmesi amacı ile ilgili uluslararası, ulusal ve yerel süreçler ile aktörlerin aktif 
bir şekilde etkilenmesi

Çıktı alanı:
1.2 DLDD sorunlarına zirai ticaret, iklim değişikliğine uyum sağlama, biyo-çeşitliliğin ko-
runması ve sürdürülebilir kullanım, kırsal kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun 
azaltılması ile ilgili kuruluşlar da dahil olmak üzere ilgili uluslararası forumlarda değinilir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

1.2.01 SLM’ye ilişkin finansmana ilgili uluslararası forumlarda değinilir

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Küresel Mekanizmanın (GM) katkıda bulunduğu ve SLM ile ilgili mali sorunlara değinilen 
ilgili uluslararası forum sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 6

Çıktı alanı:
1.3 Kuzey ve Güneydeki CSO’lar ve bilimsel çevreler Sözleşme süreçlerine paydaşlar olarak 
giderek daha fazla katılım gösterir ve söz konusu paydaşların savunuculuk, bilinçlendirme 
ve eğitim girişimlerinde DLDD’ye değinilir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

1.3.01 CSO’ların (sivil toplum örgütleri) IFS’ler ve entegre yatırım çerçevelerine katılması

1.3.02 Bilimsel çevreler SLM’e yönelik yatırımların arttığını gösteren ekonomik kanıtlar top-
lamaya ilişkin çalışmalara katılır

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

GM tarafından desteklenen IFS ve IFF süreçlerine katılan sivil toplum örgütlerinin sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 23

GM tarafından desteklenen SLM ile ilgili süreçlere katılan bilimsel kurum sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 7
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Operasyonel hedef 2 – Politika çerçevesi

Çölleşme / arazi bozulması ile mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini azaltmak 
konusundaki çözümlerin geliştirilmesini sağlayabilen ortamların oluşturulma-
sına destek olunması

Çıktı alanı:
2.1 Çölleşme / arazi bozulmasına ilişkin politika, kurumsal, mali ve sosyo-ekonomik 
faktörler ile SLM’e ilişkin engellere değinilir ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına ilişkin 
uygun tedbirler tavsiye edilir

2.2 Etkilenen ülke Tarafları ulusal eylem programlarını (NAP) biyofiziksel ve sosyo-ekono-
mik referans bilgiler ile desteklenen stratejik belgeler şeklinde revize eder ve bu belgelere 
entegre yatırım çerçevelerinde yer verir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

2.1.01 SLM IFS’lerinin geliştirilmesi NAP’lerin Stratejiye uygun hale getirilmesine katkıda 
bulunur

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

NAP’ın revizyonu ve uyarlanmasına katkıda bulunan IFS ile ilgili süreçlerin sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 12

Çıktı alanı:
2.3 Etkilenen ülke Tarafları NAP’ları ile sürdürülebilir arazi yönetimi ve arazi bozulma sorun-
larını imar planlama ve ilgili sektör ile yatırım planları ve politikalarına entegre eder

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

2.3.01 IFS’ler Yoksulluğun Azaltılmasına ilişkin Strateji Belgeleri ve ilgili sektör ve yatırım 
planları ve politikaları gibi ulusal kalkınma süreçlerindeki NAP önceliklerine yönelik yatırım 
fırsatlarını belirler

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Stratejik olarak kalkınma, yoksulluğun azaltılması ve DLDD/SLM finansmanı arasındaki 
bağlantılara odaklanmak üzere GM tarafından desteklenen etkilenen ülke Taraflarının sa-
yısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 17
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Çıktı alanı:
2.4 Gelişmiş ülke Tarafları ulusal, sektör ve yatırım planlarına sağladıkları desteğe uygun 
olarak Sözleşme hedefleri ve SLM müdahalelerini kalkınma işbirliği programları / projele-
rine dahil eder

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

2.4.01 SLM gelişmiş ülke Taraflarının kalkınma politikalarına dahil edilir

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Kalkınma politikalarında SLM sorunlarına yer veren bağış platformları ve bireysel bağışçı-
ların sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 7

Çıktı alanı:
2.5  Müdahalelerin etkisinin artırılması amacı ile çölleşme / arazi bozulması eylem prog-
ramları ile biyo-çeşitlilik ve iklim değişikliği azaltma ve uyumlaştırma programlarına ilişkin 
ortak güçlendirici tedbirler uygulamaya konur veya güçlendirilir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

2.5.01 Rio sözleşmelerinin sinerjistik bir şekilde uygulanması vasıtası ile SLM finansmanı-
nın artırılması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

GM’nin katkıda bulunduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Biyo-
lojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile ilgili küresel ve bölgesel etkinliklerin sayısı

Operasyonel hedef 5 – Finansman ve teknoloji transferi

“Etkileri ve etkinliklerinin artırılması amacı ile ulusal, iki taraflı ve çok taraflı mali 
ve teknolojik kaynakların hedeflenmesi ve koordine edilmesine ilişkin çabaların 
seferber edilmesi ve geliştirilmesi”

Çıktı alanı:
5.1 Etkilenen ülke Tarafları müdahalelerin etkinliği ve etkisinin artırılması amacı ile ulusal, 
iki taraflı ve çok taraflı kaynakların kullanımına ilişkin entegre yatırım çerçeveleri geliştirir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

5.1.01 SLM finansmanının uygulanması ile ilgili olan ve GM tarafından desteklenen bölge-
sel ve alt bölgesel platformlar

5.1.02 Etkilenen ülke Tarafları SLM’ye yönelik Entegre Yatırım Çerçevelerini giderek artan 
oranda oluşturur
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5.1.03 SLM yatırımlarını destekleyen ekonomik argümanlar oluşturulur

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

SLM finansmanının uygulanması ile ilgili olan ve GM tarafından desteklenen bölgesel ve 
alt bölgesel platformların sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 26

Etkilenen ülke Taraflarının sunduğu ve GM’nin desteklediği SLM Entegre Finansman Stra-
tejileri ve IIF’lerin sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 25

Arazilerin ekonomik değerini belirleyen ülke Taraflarının sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 21

Çıktı alanı:
5.2 Gelişmiş ülke Tarafları çölleşme / arazi bozulmasını geriye çevirme ve önleme ile kurak-
lığın etkilerini azaltmaya yönelik ulusal girişimleri desteklemek üzere kayda değer, yeterli, 
zamanında ve tahmin edilebilir mali kaynaklar sağlar

5.3 Taraflar UNCCD / sürdürülebilir arazi yönetim gündemini ilgili kuruluşların yönetim 
organlarında tanıtarak Küresel Çevre Fonu (GEF) da dahil olmak üzere uluslararası mali 
kuruluşlar, finansman kaynakları ve fonlar aracılığı ile mali kaynakları seferber etme yönün-
deki çabalarını artırır

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

5.2.01 Gelişmiş ülkeler ve GEF de dahil olmak üzere IFI’ler SLM entegre yatırım çerçeveleri-
ni giderek artan oranda finans eder

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Gelişmiş ülkeler, IFI’ler ve GEF’nin SLM IIF’leri destekleme hususunda yaptığı katkıların (FI-
ELD ve PRAIS uyarınca) finansman hacmindeki artış oranı

2012 – 2013’e yönelik hedef: %5

Çıktı alanı:
5.4 Özel sektör, piyasa bazlı mekanizmalar, ticaret, vakıflar ve sivil toplum örgütleri ile iklim 
değişikliğine uyum sağlama ve iklim değişikliğinin azaltılması, biyo-çeşitliliğin korunması 
ve sürdürülebilir kullanım ile açlığın ve yoksulluğun azaltılmasına ilişkin diğer finansman 
mekanizmaları da dahil olmak üzere çölleşme / arazi bozulması ile mücadele edilmesi 
ve kuraklığın etkilerinin azaltılması amacı ile yenilikçi finans kaynakları ve finansman 
mekanizmaları belirlenir
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Beklenen başarılar (2012 – 2015)

5.4.01 Ülke Taraflarının yenilikçi kaynaklar ve SLM ile ilgili yenilikçi finans kaynakları ve fi-
nansman mekanizmalarına yönelik olası giriş noktaları belirlemesi sağlanır

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Yenilikçi finansman ile ilgili olarak geliştirilen modül ve yaklaşım sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 17

Yenilikçi finans hususunda GM ile ortaklık kuran kuruluş sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 20

5.4.02 Yenilikçi finans kaynakları ve finansman mekanizmalarının uygulanması vasıtası ile 
SLM’ye yönelik kaynaklar seferber edilir

Yenilikçi finansın seferber edilmesi konusunda GM tarafından desteklenen ülke ve alt böl-
ge sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 39

Çıktı alanı:
5.5 Etkilenen ülke Taraflarının teknolojiye erişimi yeterli finansman, etkili ekonomik teşvik-
ler ve politika teşvikleri ile teknik destek aracılığı ile Güney-Güney ve Kuzey-Güney işbirliği 
çerçevesinde kolaylaştırılır

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

5.5.01 Güney-Güney ve Kuzey-Güney ortaklıkları etkilenen ülke Taraflarının teknoloji 
transferine ilişkin bilgilere erişmesini sağlar

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

DLDD/SLM bağlamındaki teknoloji transferi bir dizi girişim ile birlikte giderek artan sevi-
yede anlaşılır

2012 – 2013’e yönelik hedef: 7

Üst yönlendirme ve yönetim beklenen başarılar
(2012 – 2015)

X.1.01 GM Sözleşme ve Taraflarına ilişkin hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak ulusla-
rarası diyaloglar, ortaklıklar ve strateji geliştirme hususunda Sözleşmeye ilişkin finansman 
sağlanmasına ilişkin etkili bir ortaktır.



59

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

JWP’nin tamamlanması ve uygulamaya konması

2012 – 2013’e yönelik hedef: Evet

COP tarafından kabul edilen temel bütçe oranının GM işlemleri için belirlenmesi

IFAD Başkanı tarafından GM girdilerine ilişkin açıklama getirilmesi

Kolaylaştırma Komitesi (FC) üyeleri arasında gerçekleştirilen toplantı sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 2

X.2.01 Çalışma programı ve mali kaynakların etkili ve şeffaf yönetimi

Kalite ve RBM performansının uygulamaya konması

2012 – 2013’e yönelik hedef: Evet

Ülke taraflarının GM tarafından sağlanan destekten memnuniyet seviyesi (anket)

2012 – 2013’e yönelik hedef: %60

GM’ye ilişkin IFAD denetim sonuçlarının memnun edici olması

2012 – 2013’e yönelik hedef: Evet

Bağışçı kuruluşlardan sağlanan gönüllü katkı meblağı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 7.000.000 Avro

Gerçekleştirilen personel geliştirme ve ekip oluşturma girişimi sayısı

X.3.01 GM tarafından Sözleşme kapsamında sağlanan hizmetlerin geniş bir kitleye duyu-
rulması

Web sitesine günlük tekil ziyaretçi sayısı

2012 – 2013’e yönelik hedef: 306
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Sekretaryaya yönelik çok yıllı 
çalışma planı (2012 - 2015)

Alt program 1 – Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim

Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklık ile ilgili sorunlara yeteri kadar değinilme-
si hususunda uluslararası, ulusal ve yerel süreçler ve aktörlerin aktif bir şekilde 
etkilenmesi

Çıktı alanı:
1.1 Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklık (DLDD) sorunları ve iklim değişikliğine uyum 
sağlama / iklim değişikliğini azaltma ve biyo-çeşitliliğin korunması ilişkin sinerjiler uluslara-
rası, ulusal ve yerel düzeylerdeki temel destek grupları arasında etkili bir şekilde duyurulur

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

1.1.1. DLDD’ye değinme farkındalığının temel küresel sorunlara yönelik çözümlerden biri 
olarak Sözleşmen kapsamındaki iletişim ve bilinçlendirme faaliyetleri vasıtasıyla artırılması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Taraflar ve diğer paydaşların Sözleşmenin bilinçlendirme programları ve materyallerini 
kullanma düzeyi

2013’e yönelik hedef

2011 yılından itibaren UNCCD web sitesi ziyaretleri, DLDD veya sürdürülebilir arazi yönetimi 
(SLM) ile ilgili olarak yayımlanan makale sayısı, medya talepleri ve LandScan abone sayısında 
artış

Çıktı alanı:
1.2 DLDD sorunlarına zirai ticaret, iklim değişikliğine uyum sağlama, biyo-çeşitliliğin ko-
runması ve sürdürülebilir kullanım, kırsal kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun 
azaltılması da dahil olmak üzere uluslararası forumlarda değinilir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

1.2.1 Sözleşme süreci giderek artan bir düzeyde normatif bir başvuru kaynağı olarak tanı-
nır ve Sözleşme sekretaryası DLDD sorunlarına yönelik küresel bir odak nokta olarak seçilir

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Yüksek düzey etkinlikleri eş düzenleme, bu etkinliklere oturum başkanı veya konuşmacı 
olarak katılma hususunda sekretaryaya gelen davet sayısı
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Çıktı alanı:
1.3 Kuzey ve Güneydeki CSO’lar ve bilimsel çevreler paydaşlar olarak Sözleşme süreçlerine 
giderek artan seviyede katılım gösterir ve söz konusu paydaşların savunuculuk, bilinçlen-
dirme ve eğitim girişimlerinde DLDD’ye değinilir

Beklenen başarılar (2012 - 2015)

1.3.1 Sözleşmenin toplantıları ve süreçlerine yönelik CSO katkıları etkili bir şekilde sağlanır

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Sözleşme toplantılarına yönelik CSO katılımının dengelenme düzeyi

2013’e yönelik hedef

CRIC 11’deki CSO temsili bütün bölgeleri kapsar ve cinsiyet ile uzmanlık alanı açısından den-
gelidir

CSO’ların COP ve CRIC görüşmeleri esnasında görüşlerini bildirme düzeyi

Alt program 2 – Politika çerçevesi

Çölleşme / arazinin bozulması ile mücadele edilmesi ve kuraklığın etkilerinin 
azaltılmasına yönelik çözümlerin geliştirilmesine uygun ortamların oluşturul-
masının desteklenmesi

Çıktı alanı:
2.1 Çölleşme / arazi bozulmasına ilişkin politika, kurumsal, mali ve sosyo-ekonomik faktör-
ler ile SLM’e ilişkin engellere değinilir ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına ilişkin uygun 
tedbirler tavsiye edilir

2.2 Etkilenen ülke Tarafları ulusal eylem programlarını (NAP) biyofiziksel ve sosyo-ekono-
mik referans bilgiler ile desteklenen stratejik belgeler şeklinde revize eder ve bu belgelere 
entegre yatırım çerçevelerinde yer verir

2.3 Etkilenen ülke Tarafları NAP’ları, SLM ve arazi bozulma sorunlarına kalkınma planları ve 
ilgili sektör ve yatırım planları ve politikalarında yer verir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

2.1.1 Etkilenen ülke Tarafları NAP’ları ve SLM’nin kullanımı ve DLDD’ye değinilmesi husu-
sunda önemli çok taraflı işbirliği örgütleri ve programlardan daha fazla destek alır
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Performans göstergeleri (2012 – 2015)

UNDP1, UNEP2, WMO3, FAO4, UNESCO5 ve IUCN6’nin politikaları ve yaklaşımlarının Sözleş-
me çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları etkileme düzeyi

Çıktı alanı:
2.4 Gelişmiş ülke Tarafları ulusal, sektör ve yatırım planlarına sağladıkları desteğe uygun 
olarak Sözleşme hedefleri ve SLM müdahalelerini kalkınma işbirliği programları / projele-
rine dahil eder

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

2.4.1 SLM/DLDD sorunlarına kalkınma gündemlerinde yer verilir

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Gelişmiş ülkelerin DLDD sorunlarına çok taraflı politika forumlarında yer verme düzeyi

Çıktı alanı:
2.5 Müdahalelerin etkisinin artırılması amacı ile çölleşme / arazi bozulması eylem prog-
ramları ile biyo-çeşitlilik ve iklim değişikliği azaltma ve uyumlaştırma programlarına ilişkin 
ortak güçlendirici tedbirler uygulamaya konur veya güçlendirilir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

2.5.1 İklim değişikliği ve biyo-çeşitliliğe değinilirken DLDD ve SLM’nin öneminin daha fazla 
anlaşılması

2.5.2 Sözleşmenin uygulanması ve gıda güvencesi, su kıtlığı ve kuraklık, ormancılık, cinsi-
yet sorunları ve göç arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

İklim değişikliği ve biyo-çeşitliliğe ilişkin belgeler ve kararlarda Sözleşme, DLDD veya 
SLM’ye atıfta bulunulma düzeyi

Gıda güvencesi, su kıtlığı ve kuraklık, ormancılık, cinsiyet sorunları ve göç ile ilgili olarak 
sekretarya tarafından oluşturulan girdilere dayalı olarak geliştirilen belgeler ve kararlarda 
Sözleşme, DLDD veya SLM’ye atıfta bulunulma düzeyi

1 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
2 Birleşmiş Milletler Çevre Programı
3 Dünya Meteoroloji Örgütü
4 Gıda ve Tarım Örgütü
5 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
6 Dünya Koruma Birliği
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Alt program 3 – Bilim, teknoloji ve bilgi birikimi

Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklığın etkilerinin azaltılması konusunda bi-
limsel ve teknik bilgi birikimi alanında küresel bir otorite haline gelmek

Çıktı alanı:
3.1 Etkilenen ülkelerde biyo-fiziksel ve sosyo-ekonomik eğilimlere yönelik ulusal izleme ve 
hassasiyet değerlendirmeleri desteklenir

3.1.(a) Stratejinin stratejik ve operasyonel hedeflerine ulaşma hususundaki gelişmenin değer-
lendirilmesine yönelik kapsamlı hazırlık

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

3.1.1 Strateji çerçevesindeki beş operasyonel hedefe ulaşma hususunda uygulama değer-
lendirmelerinin gerçekleştirilmesi açısından etkilenen Taraflara etkili destek sağlanması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Tarafların raporlarının raporlama kılavuzlarına uygun olma düzeyi

2013’e yönelik hedef

Alınan raporların en az %75’inin kılavuzlara uygun olması

3.1.2 Strateji çerçevesindeki stratejik hedeflere ulaşma hususunda kaydedilen ilerlemeye 
odaklanılarak etkinin izlenmesi konusunda Taraflara etkili destek sağlanması

Etkilenen ülkelerin raporlarının raporlama kılavuzlarına uygun olma düzeyi

2013’e yönelik hedef

Alınan raporların en az %75’inin kılavuzlara uygun olması

3.1.(b) Stratejinin uygulanması konusundaki ilerlemenin gözden geçirilmesi ve değerlendirme-
sine sağlanan destek

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

3.1.3 Taraflar Stratejinin uygunluğu ve etkinliğini değerlendirir ve performansın geliştiril-
mesi ile uygulamanın daha ileri bir düzeye taşınmasına yönelik uygun tedbirler konusun-
da tavsiyede bulunur

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Strateji değerlendirmesinin COP 10’da kabul edilen yöntemler, ölçütler ve görev tanımla-
rına göre gerçekleştirilme düzeyi

2013’e yönelik hedef

GEF arazi bozulması odak alanı ve Stratejinin etki gösterge gruplarının birbirine uyumlu hale 
getirilmesi de dahil olmak üzere GEF yatırımı ve Strateji hedefleri arasındaki ilişkilerin açıklığa 
kavuşturulması
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Sözleşme kuruluşları ve bağlı organların çalışma planlarının RBM çerçevesinde uygulandığı 
üzere, Stratejinin son yılı 2018 olmak kaydıyla, belirli bir zaman çizelgesinin avantajlarının de-
ğişken bir sistemle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

3.1.4 Taraflar Stratejinin uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirir ve 
verimliliğin geliştirilmesine ilişkin uygun tedbirleri tavsiye eder

Temel olarak 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen yinelemeli sürecin bulgularından 
yararlanılarak ve operasyonel hedefler altında ulaşılan sonuçların stratejik hedefler kap-
samında beklenen başarıların elde edilmesine nasıl katkıda bulunduğu değerlendirilerek, 
Stratejinin uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmenin temel 
CRIC 9 değerlendirmesine (COP 10’un ilgili kararlarında belirtildiği üzere) ve CRIC 1’de ger-
çekleştirilecek eğilim analizine atıfta bulunularak gerçekleştirilme düzeyi

PRAIS’in COP 11’in ilgili kararlarındaki hükümlere göre uygulanma düzeyi

3.1.5 Taraflar CRIC’ı değerlendirir ve performansının geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılma-
sına ilişkin tavsiyede bulunur

CRIC değerlendirmesinin COP 11’in ilgili kararı ile değiştirilen görev tanımı çerçevesindeki 
faaliyetler ile alakalı olma düzeyi

2013’e yönelik hedef

CRIC toplantılarının formatının uygunluğu, etkisi, etkinliği ve yerindeliği ile maliyet-etkinliğinin 
değerlendirilmesi

3.1.6 Taraflar 1, 2 ve 3. stratejik hedeflere ilişkin ilerlemenin en iyi nasıl ölçüleceğine yönelik 
3. operasyonel hedefin gerçekleştirilmesi açısından CST’yi değerlendirir

CST değerlendirmesinin 1, 2 ve 3. stratejik hedeflere ilişkin ilerlemenin en iyi nasıl ölçüle-
ceğine yönelik 3. operasyonel hedefin gerçekleştirilmesi ile alakalı olma düzeyi

3.1.7 Taraflar PRAIS’i değerlendirir ve etkinliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin tavsiyede 
bulunur

PRAIS değerlendirmesinin COP 11’in ilgili kararlarında belirtilen hükümlere göre uygulan-
ma ile alakalı olma düzeyi

3.1.8 Taraflar mevcut kurumsal düzenlemeler ve bölgesel eşgüdüm mekanizmalarının et-
kinliğini değerlendirir ve Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bölgesel eşgüdümün daha 
da geliştirilmesine yönelik tavsiyede bulunur

RCM’lere (bölgesel eşgüdüm mekanizmaları) ilişkin kurumsal düzenlemelere yönelik de-
ğerlendirmenin bu düzenlemelerin revizyon ve değiştirilmesini destekleme düzeyi

Çıktı alanı:
3.2 Biyofiziksel ve sosyo-ekonomik eğilimlere ilişkin en sağlam verilere dayalı bir referans 
çalışma geliştirilir ve ilgili bilimsel yaklaşımlar kademeli olarak uyumlaştırılır.
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Beklenen başarılar (2012 -2015)

3.2.1 1-3. stratejik hedeflere ulaşma hususunda kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi-
ne yönelik olarak ulusal ve küresel referans çalışmaların geliştirilmesi açısından tavsiyede 
bulunulması konusunda CST’ye etkili destek sağlanması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Sekretarya tarafından sağlanan geçmiş bilgilerine CST tavsiyelerinde yer verilme düzeyi

2013’e yönelik hedef

Sekretarya tarafından sağlanan bilgilerin en az %75’ine CST tavsiyelerinde yer verilmesi

Çıktı alanı:
3.3 Biyofiziksel ve sosyo-ekonomik faktörler ile bu faktörlerin etkilenen alanlardaki etkile-
şimlerine ilişkin bilgi düzeyi daha iyi karar vermeyi sağlayacak şekilde geliştirilir.

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

3.3.1 DLDD’nin biyofiziksel ve sosyo-ekonomik faktörleri ve etkilenen alanlardaki ilgili et-
kileşimlere yönelik bilgi düzeyinin artırılması hususunda CST’ye etkili destek sağlanması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Sözleşmenin bilimsel konferanslarına yönelik geçmiş bilgileri ve bu konferanslara ilişkin 
çıktıların fazla sayıda alıcıya zamanında dağıtılma düzeyi

2013’e yönelik hedef

İkinci bilimsel konferansın çıktılarının COP 11’den en az üç ayı önce çevrimiçi olarak ulaşılabilir 
hale getirilmesi

Çıktı alanı:
3.4 Etkilenen alanlarda iklim değişikliğine uyum sağlama, kuraklığı azaltma ve bozuk ara-
zilerin ıslah edilmesi arasındaki etkileşimlere yönelik bilgi düzeyi karar verme sürecinde 
yardımcı olacak araçların geliştirilmesini sağlayacak şekilde geliştirilir

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

3.4.1 CST’nin gündemi diğer kuruluşlar ve organların gündemleri arasında iklim değişik-
liğine uyum sağlama, kuraklığın azaltılması ve bozuk arazilerin ıslah edilmesi arasındaki 
etkileşimlere yönelik ilişkilere değinilmesi konusunda CST’ye etkili destek sağlanması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Sekretaryanın ilişkiler ile ilgili olarak geçmişte sağladığı bilgilere CST tavsiyelerinde yer ve-
rilme düzeyi

2013’e yönelik hedef

Sekretarya tarafından sağlanan bilgilerin en az %75’ine CST tavsiyelerinde yer verilmesi
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CST’nin eylemleri ve ihtiyaçlarına sekretaryanın belirttiği bilimsel organlar ve kuruluşlarda 
yer verilme düzeyi

3.4.2 Kuraklığın azaltılması ve bozuk arazilerin ıslahı ile ilgili konulara değinilmesine yönelik 
tedbirlerin ortak avantajlarının daha iyi bilinmesi ve anlaşılması

Kuraklığın azaltılmasına yönelik geçmiş bilgilerine CST tavsiyeleri ve COP kararlarında yer 
verilme düzeyi

2013’e yönelik hedef

Sekretarya tarafından sağlanan bilgilerin en az %75’ine CST tavsiyelerinde yer verilmesi 

Çıktı alanı:
3.5 Geleneksel bilgiler 7 de dahil olmak üzere etkili bilgi paylaşım sistemleri, en iyi uygula-
malar ve başarı hikayelerinin belirlenmesi ve paylaşımı da dahil olmak üzere politika yapı-
cılar ve son kullanıcılara destek sağlayacak şekilde küresel, bölgesel, alt bölgesel ve ulusal 
seviyelerde kullanılabilmektedir.

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

3.5.1 Sözleşmeye ilişkin karar verme sürecine destek olunması amacı ile bilimsel bilgilerin 
kullanımının geliştirilmesi hususunda CST’te etkili destek sağlanması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Ortakların Sözleşme çerçevesinde bilgi yönetiminin geliştirilmesine ilişkin çalışmaları des-
tekleme veya söz konusu çalışmalara katılma düzeyi

2013’e yönelik hedef

2011 yılında katılım gösteren ortaklarda %10 artış

Çıktı alanı:
3.6 Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklık konusunda çalışmalar yapan bilim ve teknoloji 
ağları ile kurumlar UNCCD’nin uygulanmasına katılım gösterir.

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

3.6.1 Sekreterlik bilim insanları ve bilimsel kuruluşların çalışmalara dahil edilmesine ilişkin 
hükümlerin geliştirilmesi hususunda CST’yi aktif şekilde destekler

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Sekretaryanın bilim insanları ve bilimsel kuruluşların çalışmalar dahil edilmesine ilişkin hü-
kümlerin nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak geçmişte sağladığı bilgilere CST tavsiyelerinde 
yer verilme düzeyi

2013’e yönelik hedef

Sekretarya tarafından sağlanan bilgilerin en az %75’ine CST tavsiyelerinde yer verilmesi
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Alt program 4 – Kapasite geliştirme

Çölleşme / arazi bozulmasının önlenmesi ve geri çevrilmesi ile kuraklığın etki-
lerinin azaltılmasına ilişkin kapasite geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu 
ihtiyaçlara değinilmesi

Çıktı alanı:
4.1 Öz ulusal kapasite değerlendirmesi (NCSA) yapan ülkeler DLDD sorunları ile ulusal ve 
yerel düzeylerde mücadele edilmesi amacı ile münferit, kurumsal ve sistemik düzeylerde 
gerekli kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak sonuçta ortaya çıkan eylem planlarını 
uygulamaya koyar

4.2 Önceden kapasite ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme yapmayan ülkeler ise DLDD so-
runları ile ulusal ve yerel düzeylerde mücadele edilmesi amacı ile kapasite ihtiyaçlarının 
belirlenmesine yönelik değerlendirme süreçlerine katılım gösterir
7 Genetik kaynaklara ilişkin geleneksel bilgiler hariç

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

4.1.1 Sözleşme çerçevesinde hedeflenen kapasite geliştirme faaliyetlerine yönelik fırsatlar 
geliştirilir

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Tarafların Sözleşme ile ilişkili ihtiyaçlara değinilen kapasite geliştirme faaliyetlerine katılma 
düzeyi

Alt program 5 – Finansman ve teknoloji transferi

Etkileri ve etkinliklerinin artırılması amacı ile ulusal, iki taraflı ve çok taraflı mali 
ve teknolojik kaynakların seferber edilmesi ve söz konusu kaynakların belirlen-
mesi ve eşgüdümünün geliştirilmesi

Çıktı alanı:
5.1 Etkilenen ülke Tarafları müdahalelerin etkinliği ve etkisinin artırılması amacı ile ulusal, 
iki taraflı ve çok taraflı kaynakların kullanımına ilişkin entegre yatırım çerçeveleri geliştirir

5.2 Gelişmiş ülke Tarafları çölleşme / arazi bozulmasını geriye çevirme ve önleme ile kurak-
lığın etkilerini azaltmaya yönelik ulusal girişimleri desteklemek üzere kayda değer, yeterli, 
zamanında ve tahmin edilebilir mali kaynaklar sağlar

5.3 Taraflar Sözleşmenin SLM gündemini ilgili kuruluşların yönetim organlarında tanıta-
rak Küresel Çevre Fonu (GEF) da dahil olmak üzere uluslararası mali kuruluşlar, finansman 
kaynakları ve fonlar aracılığı ile mali kaynakları seferber etme yönündeki çabalarını artırır
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5.4 Özel sektör, piyasa bazlı mekanizmalar, ticaret, vakıflar ve CSO’lar ile iklim değişikliğine 
uyum sağlama ve iklim değişikliğinin azaltılması, biyo-çeşitliliğin korunması ve sürdürüle-
bilir kullanım ile açlığın ve yoksulluğun azaltılmasına ilişkin diğer finansman mekanizma-
ları da dahil olmak üzere çölleşme / arazi bozulması ile mücadele edilmesi ve kuraklığın 
etkilerinin azaltılması amacı ile yenilikçi finans kaynakları ve finansman mekanizmaları 
belirlenir

5.5 Etkilenen ülke Taraflarının teknolojiye erişimi yeterli finansman, etkili ekonomik teşvik-
ler ve politika teşvikleri ile teknik destek aracılığı ile Güney-Güney ve Kuzey-Güney işbirliği 
çerçevesinde kolaylaştırılır

Beklenen başarılar (2012 – 2015)

5.1.1 DLDD ve SLM’nin öneminin GEF, IFAD, Dünya Bankası ve bölgesel bankalar nezdinde 
daha fazla anlaşılması

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

GEF, IFAD ve Dünya Bankasının politikaları ve yaklaşımlarının Sözleşme çerçevesinde belir-
lenen öncelikleri yansıtma düzeyi

Alt program 6 – Stratejinin uygulanmasına ilişkin yönetim desteği

(a) Üst yönlendirme ve yönetim
Beklenen başarılar (2012 – 2015)

6.1 Sözleşme sürecinin daha doğru ve tutarlı hale getirilmesi

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Tarafların memnuniyetleri ifade etme düzeyi

(b) Konferans hizmetleri
Beklenen başarılar (2012 – 2015)

6.2 Taraflar COP ve bağlı kuruluşlar düzeyinde gerekçeli kararlar alınmasına ilişkin olarak 
geliştirilmiş koşullardan memnundur

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

COP ve bağlı organların oturumlarının organize edilmesine ilişkin düzenlemelerin gelişme 
düzeyi

2013’e yönelik hedef

CRIC 11 ve CST’nin üçüncü özel oturumundaki (CST S-3) düzenlemeler hakkında Taraflardan 
alınan geri bildirimler

COP ve bağlı organların oturumlarında dikkate alınmak üzere Taraflara ivedi ve etkili bir 
şekilde sunulan resmi belge sayısı
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2013’e yönelik hedef

İvedi şekilde sunulan belge yüzdesinin artması

6.3 Tarafların temsilcileri, bilimsel uzmanlar ve/veya diğer önemli paydaşlar arasındaki bilgi 
paylaşımları etkili bir şekilde kolaylaştırılır 

Talep edilen toplantılar, çalıştaylar ve seminerlerin ivedi bir şekilde ve tahsis edilen bütçe 
sınırları dahilinde düzenlenme düzeyi

2013’e yönelik hedef

Toplantıların düzenlenmesi hususunda ortaklardan alınan geri bildirimler

Talep edilen yayınlar, belgeler ve bilgilendirme materyallerinin ivedi bir şekilde ve tahsis 
edilen bütçe sınırları dahilinde hazırlanma düzeyi

2013’e yönelik hedef

Yayınlar, dokümantasyon ve bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ile ilgili çalışmalara 
katılan birimlerden alınan geri bildirimler

(c) İdare, finansman ve insan kaynakları
Beklenen başarılar (2012 – 2015)

6.4 Sekretaryanın mali ve insan kaynakları etkili ve verimli bir şekilde ve Sözleşmenin mali 
kuralları ile Birleşmiş Milletlerin düzenlemeleri ve kuralları uyarınca idare edilir

Performans göstergeleri (2012 – 2015)

Onaylanan bütçeye kıyasla fiili harcama oranı

2013’e yönelik hedef %100

Personelin eğitim gereksinimlerinin sekretaryanın çalışma programının uygulanmasını 
sağlayacak şekilde karşılanma düzeyi

2013’e yönelik hedef

Personelin en az %30’unun işleri ile ilgili eğitime katılması

6.5 Sekretaryanın bilgilendirme ve iletişim teknolojisi hizmetlerinin geliştirilmesi

Bilgilendirme ve iletişim teknolojisi hizmetlerinin sekretaryanın gereksinimlerini karşılama 
düzeyi

2013’e yönelik hedef

Personelin ICT (bilgilendirme ve iletişim teknolojisi) hizmetlerindeki gelişmelerin farkına varma-
sı

Taraflar ve diğer kullanıcıların konferanslardaki hizmetlere ilişkin memnuniyetlerini ifade 
etme düzeyi
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2012 – 2013 yıllarında sekretarya ve Küresel 
Mekanizma arasındaki Ortak Çalışma Programı 
(JWP)

Operasyonel hedef 1: Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim

Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklık ile ilgili sorunlara yeterli ölçüde 
değinilmesi amacı ile ilgili uluslararası, ulusal ve yerel süreçler ile aktörlerin aktif 
bir şekilde etkilenmesi

Beklenen başarılar

JWP 1.1. SLM’ye ilişkin finansmanın önemi ilgili forumlar ve süreçlerde vurgulanır

Performans göstergeleri

En az dört forum ve sürece ortak katkı sağlanması

Temel ortak çıktılar

Kaynakların seferber edilmesi ile ilgili önemli DLDD sorunlarına ilişkin ortak veya paylaşılan 
bilgilendirme materyalleri

Operasyonel hedef 2: Politika çerçevesi

Çölleşme / arazi bozulması ile mücadele etmek ve kuraklığın etkilerini 
azaltmak konusundaki çözümlerin geliştirilmesini sağlayabilen ortamların 
oluşturulmasına destek olunması

Beklenen başarılar

JWP 2.1. DLDD’ye değinilmesi ve SLM’nin geliştirilmesine yönelik bölgesel işbirliği ve eş-
güdüm etkili bir şekilde desteklenir

Performans göstergeleri

•	 Strateji ile uyumlu hale getirilen bölgesel eylem programı (RAP) ve alt bölgesel eylem 
programı (SRAP) sayısı

•	 Tarafların bölgesel eşgüdümde Bölgesel Eşgüdüm Birimlerinin hizmetlerini kullanma 
düzeyi

Temel ortak çıktılar

Aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere beş ekte yer alan faaliyetlere ilişkin bölgesel işbir-
liği ve eşgüdümün desteklenmesi
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•	 üzerinde mutabık kalınan çalışma programına göre bölgesel danışma komitesine hiz-
metler sağlanması

•	 bölgesel ve alt bölgesel eylem programlarının uyumlaştırılmasına yönelik destek ve

•	 COP ve bağlı organların oturumlarına hazırlık niteliği taşıyan bölgesel toplantıların dü-
zenlenmesi

JWP 2.2. Hizmet sağlayan ülkelerin ulusal eylem programının (NAP) uyumlaştırılması ve 
tabana yayılmasına ilişkin etkinliğinin artırılması

Stratejiye uygun hale getirilen NAP’lerin sayısı

Aşağıdaki bileşenler de dahil olmak üzere NAP’lerin uyumlaştırılmasına ilişkin destek:

•	 bilgilendirme ürünleri,

•	 teknik destek ve

•	 NAP, SRAP ve RAP uyumlaştırmasına yönelik olarak kapasite geliştirme ile ilgili alt bölge-
sel çalıştayların düzenlenmesi

Operasyonel hedef 3: Bilim, teknoloji ve bilgi birikimi

Çölleşme / arazi bozulması ve kuraklığın etkilerinin azaltılması konusunda 
bilimsel ve teknik bilgi birikimi alanında küresel bir otorite haline gelmek

Beklenen başarılar

JWP 3.1 CRIC’ın Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin finansman durumuna yönelik olarak 
yaptığı gözden geçirme çalışması mantıklı bilgilere dayalıdır

Performans göstergeleri

GM ve sekretaryanın tavsiyelerinin en az %50’sinin CRIC tavsiyelerine yansıtılması

Temel ortak çıktılar

Ulusal raporlardaki mali bilgilere ilişkin bir analizi ihtiva eden bir CRIC belgesi

CRIC ve COP’a yönelik SLM’nin finanse edilmesine ilişkin temel hususlara ait bilgiler

Halkın verilere ulaşmasının sağlanması amacı ile PRAIS’in halka açık ara yüzündeki sorgula-
ma fonksiyonlarının kullanımı da dahil olmak üzere PRAIS bağlamında işbirliği

Program ve proje belgeleri, standart mali ek ve 4. stratejik hedef ile ilgili şablonlar, raporla-
ma kılavuzları ve sözlüğün revize edilmesi

En iyi uygulamalara ilişkin CRIC dokümantasyonu 
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Operasyonel hedef 5: Finansman ve teknoloji transferi

Etkileri ve etkinliklerinin artırılması amacı ile ulusal, iki taraflı ve çok taraflı mali 
ve teknolojik kaynakların hedeflenmesi ve koordine edilmesine ilişkin çabaların 
seferber edilmesi ve geliştirilmesi

Beklenen başarılar

JWP 5.1 Ortak bağış toplama stratejisi ile Sözleşmenin daha iyi finanse edilmesine olanak 
sağlayan bir politika ortamının oluşturulması

Performans göstergeleri

Sözleşmenin mali gereksinimleri ve Sözleşmeye ilişkin fon akışlarının ortaklara açık ve şef-
faf bir şekilde iletilme ve ortaklar tarafından anlaşılma düzeyi

Sekretaryanın çalışma paketlerinin etkili bir şekilde sağlanmasına yönelik olarak kaynakla-
rın seferber edilme düzeyi

Temel ortak çıktılar

Kaynakların etkili bir şekilde seferber edilmesine yönelik olarak kaynak ihtiyaçları, öncelik-
ler ve politika argümanlarına ilişkin materyaller

Potansiyel bağışçılar ve ortaklara eşgüdümlü veya ortak bir şekilde ulaşılması

JWP 5.2 Yenilikçi finansman kaynaklarına erişime ilişkin SLM girişimlerine yönelik fırsatların 
geliştirilmesi

DLDD/SLM sorunlarına ilişkin finansman kanalı / fırsatı ve girişimi sayısı

DLDD/SLM sorunlarının pazarlanmasına ilişkin yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

EE: İşbirliğinin güçlendirilmesine olanak sağlayan bir ortam
Beklenen başarılar

JWP EE.1 İki kuruluş arasındaki eşgüdüm, işbirliği ve iletişim kayda değer ölçüde geliştirilir

Performans göstergeleri

GM ve sekretarya arasında düzenlenen eşgüdüm etkinliği sayısı

Temel ortak çıktılar

CRIC ve COP tarafından dikkate alınmak üzere JWP ile ilgili olarak hazırlanan belgeler

Çeşitli idari sorunlara yönelik eşgüdümlü yaklaşımlar
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Eylem programlarının Strateji ile 
uyumlaştırılması sürecinin güçlendirilmesi ve 
geliştirilmesi
Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin (Strateji) uygulanmasını arttırmak için, başta 5. ve 45. bendi olmak üzere 3/
COP.8 sayılı kararın eylem programlarının 10 yıllık stratejik plan ve çerçeveye uyumlaştı-
rılması üzerine ilgili hükümlerini göz önünde bulundurarak,

Eylem programlarının Strateji ile uyumlaştırılması üzerine 2/COP.9 sayılı karar ve 2014 
yılına kadar uyumlaştırma sürecinin yüzde 80’inin tamamlanmasını öngören 13/COP.9 
sayılı kararı da göz önünde bulundurarak ve bu hedefin bilhassa etkilenen taraf ülkelerin 
sergileyeceği yenilenmiş ve odaklı bir bağlılık sayesinde ulaşılabilir olduğunun farkında 
olarak,

Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin ICCD/CRIC(9)/16 sayılı 
belgedeki dokuzuncu oturum raporu ve bilhassa ulusal, alt bölgesel ve bölgesel eylem 
programı uyumlaştırma süreci ile ilgili tavsiyelerini göz önüne alarak,

ICCD/COP(10)/21 sayılı belgeyi ve bilhassa eylem programı uyumlaştırma süreci ile ilgili 
sonuç ve tavsiyelerini dikkate alarak,

Eylem programı uyumlaştırma sürecinin bu anlamda destek vermesi beklenen Söz-
leşme kurumlarının yanı sıra etkilenen taraf ülkeler için de bir zorluk teşkil edebileceği 
ve Bölgesel Koordinasyon Mekanizmaları aracılığıyla ve tüm Taraflardan güçlü ve etkili 
destek sağlanmasını gerekli kılacağının bilincinde olarak,

Sözleşmenin performans göstergelerine karşı değerlendirilmesi üzerine ICCD/
CRIC(10)/L.2 sayılı belge* ve özel olarak uyumlaştırma sürecinin daha ileri analizinin ya-
pılması ve bu konunun Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin 
on birinci oturumunda gözden geçirilmesi ihtiyacını göz önüne alarak,

Uyumlaştırma sürecinin sorumluluğunun birincil olarak etkilenen taraf ülkelerde oldu-
ğunu kabul ederken, çeşitli etkilenen taraf ülkelerin ulusal eylem programlarını Strateji 
ile uyumlaştırma çabaları ve bu süreci desteklemek için sağlanan katkıları memnuniyetle 
karşılayarak,

1. Ulusal, alt bölgesel ve bölgesel eylem programlarının Strateji ile uyumlaştırılması 
sürecinin hızlandırılması yönündeki ihtiyacı tanır,

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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2. Etkilenen taraf ülkeler ve Bölgesel Uygulama Eklerini ulusal, alt bölgesel ve bölgesel 
eylem programlarını Strateji ile uyumlaştırma çabalarını yoğunlaştırmaları için teşvik 
eder,

3. Alt bölgesel ve bölgesel eylem programları ve tüm seviyelerdeki eylem programla-
rının uyumlaştırılmasından sorumlu alt bölgesel ve bölgesel kuruluşların yanı sıra, 
gelişmiş ülke Tarafları ve mali kurumları uygun Taraf ülkelere finansman desteği sağ-
lamaya davet eder, 

4. Sözleşme kurumlarının uyumlaştırma sürecine gösterdikleri desteği takdir eder ve et-
kilenen taraf ülkelere, mevcut kaynaklar dahilinde eylem programlarının etkili bir şe-
kilde uyumlaştırılması ve uygulanması için kurumsal ve teknik kapasite oluşturmaları 
için gerekli desteği sağlamaya devam etmelerini talep eder, 

5. Strateji çerçevesinde ve zaman çizelgesi içerisinde alt bölgesel ve bölgesel eylem 
programı uyumlaştırması ve uygulamasını desteklemek amacıyla, Tarafları Bölgesel 
Koordinasyon Mekanizmaları ve varsa idari komiteleri aracılığıyla ilgili bölgesel kuru-
luşlarla daha yakından çalışmaya teşvik eder,

6. Sözleşme kurumlarından alt bölgesel ve bölgesel eylem programlarının hazırlanması, 
revizyonu ve uyumlaştırılması için ilgili teknik desteği sağlamaya devam etmelerini 
talep eder,

7. Genel Sekreterin Küresel Çevre Fonu ile koordinasyon içerisinde, Sözleşmenin Uygu-
lanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi aracılığıyla Taraflar Konferansı’na on birinci 
oturumunda mevcut kararın hükümlerinin uygulanması konusunda raporlama yap-
masını talep eder.

9.Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Sözleşme uygulamasının bölgesel
koordinasyonunu kolaylaştırmaya yönelik 
mekanizmaların geliştirilmesi
Taraflar Konferansı,

Afrika (Ek I), Asya (Ek II), Latin Amerika ve Karayipler (Ek III9 ve Kuzey Akdeniz (Ek IV) ve 
Orta ve Doğu Avrupa (Ek V) için Bölgesel Uygulama Eklerinde belirtildiği üzere diğer 
Rio Sözleşmeleri ile karşılaştırmalı olarak Sözleşmenin 3 (b) maddesi ve özelliklerini göz 
önünde bulundurarak,

Bölgesel koordinasyonu kolaylaştırmaya yönelik mekanizmalara ilişkin karar 3/COP.9 ile 
bölgesel çalışma programlarına ilişkin 6/COP.9 sayılı kararın yanı sıra Bölgesel Koordinas-
yon Birimlerine ilişkin 3/COP.3, 4/COP.4, 6%COP.5, 11/COP.6, 11/COP.7 ve 3/COP.8 sayılı 
kararı göz önünde bulundurarak,

Sözleşme uygulamasının yanı sıra sözleşme uygulamasını geliştirmeye yönelik 10 yıllık 
stratejik plan ve çerçeveye ilişkin mevcut ve ortaya çıkan zorluklar, kapasite ve bölgesel 
meselelere yanıt olarak Bölgesel Koordinasyon Mekanizmalarının rolünü dikkate alarak,

Bölgesel Koordinasyon Birimlerinin kapasite, etkinlik ve etkililiğini geliştirme ihtiyacını 
gözeterek,

Afrika, Asya ve Latin Amerika ile Karayipler’de mevcut Bölgesel Koordinasyon Birimleri’nin 
etkinliğini arttırmaya yönelik ve Orta ve Doğu Avrupa’da BKB kurulma olasılıkları hakkın-
da sonuç ve önerileri kapsayan ICCD/COP(10)/MISC.1 belgesini dikkate alarak,

1. Küresel Mekanizma Genel Sekreteri ile İdari Yöneticisine ortak çalışma prog-
ramının bölgeye özgü meselelerinin etkin olarak uygulanmasını sağlamak ve 
bölgeler içerisinde etkilenen Taraf ülkeler arasında işbirliğini kolaylaştırmak yo-
luyla bölgesel düzeyde işbirliğini geliştirme çağrısında bulunur,

2. Etkilenen taraf ülkeleri kendi bölgelerinde diğer Taraflar ile yakın olarak çalış-
maya davet eder; ve Taraflar Konferansının dikkatine sunulduğu şekilde kendi 
ortak bölgesel önceliklerini belirleme ve uygulama amacıyla Sekreterya ile Kü-
resel Mekanizmayı kendi bölgelerinin Bölgesel Koordinasyon Mekanizmaları 
çerçevesi kapsamında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaya davet eder,

3. Sekreterya ve Küresel Mekanizmaya kendi görev alanları ve mevcut kaynakları 
içinde bölgeler tarafından belirlendiği şekilde bölgesel önceliklerin uygulan-
masına destek vermeye devam etme çağrısında bulunur,
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4. Gelişmiş Taraf ülkeler, uluslararası örgütler, özel sektör ve sivil toplumu uygun 
olduğu şekilde Ek Fona gönüllü katkılar ve ayni katkılar yolu dahil olmak üzere 
Bölgesel Koordinasyon Birimlerine teknik ve mali destek sağlamayı sürdürmeye 
davet eder,

5. Bölgelerde etkilenen Taraf ülkelerin talebi üzerine ve onlarla işbirliği içerisinde 
Genel Sekretere Taraf ülkelerden gerekli mali ve teknik desteğin sağlanmasına 
ilişkin tematik program ağlarının etkin işleyişini destekleme çağrısında bulunur,

6. Bu kararın ekinde liste halinde sunulan alt bölgesel ve bölgesel kurumların 8/
COP.8 sayılı kararının ikinci bendinde atıfta bulunulan alt bölgesel ve bölgesel 
eylem programlarının uygulanmasına ilişkin raporların hazırlanması ve teslimi ile 
ilgili raporlama yapan kurum görevi üstlenmesini kararlaştırır; ve Sekreterya ile 
Küresel Mekanizmanın bölge komiteleri ile istişare içinde, diğerlerinin yanı sıra 
teknik yardımın gerektiği şekilde sağlanması yoluyla bu sürecin kolaylaştırılma-
sını talep eder.

7. Alt bölgesel ve bölgesel raporlama görevi üstlenen kurumları henüz belirleme-
miş olan bu Bölgesel Uygulama Eklerinin söz konusu belirlemeyi yapmasını ve 
31 Aralık 2011 tarihine kadar sekreteryaya göndermesini talep eder.

8. Genel Sekreterin bu karar ve ulaşılan sonuçların uygulanmasına ilişkin on birinci 
oturumda taraf Konferansına rapor sunmasını talep eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011         
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Kapsamlı iletişim stratejisinin uygulanmasında 
kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi

Taraflar Konferansı,

4/COP.9 sayılı kararı göz önünde bulundurarak,

Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçeve-
nin (2008-2018) (Strateji) savunuculuk, farkındalık yaratma ve eğitim konularındaki 1 
no.lu operasyonel hedefinin önemini tanıyarak,

Dilin, her türlü iletişimde ve özellikle halka erişim açısından temel nitelikte bir araç olarak 
önemini de tanıyarak, 

Kapsamlı iletişim stratejisinin uygulanmasının, Stratejinin etkili uygulamasını destekle-
yen koordineli ve belirli bir hedefe yönelik farkındalık yaratma faaliyetlerinde merkezi 
konumda olduğunu tekrarlayarak, 

ICCD/COP(10)/2 dokümanında raporlandığı şekliyle, kapsamlı iletişim stratejisinin uygu-
lanmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılayarak,

Kapsamlı iletişim stratejisine bir katkı olarak, önerilen “Changwon girişimi”nin bir parçası 
olarak Taraflar Konferansında sunulan “Yaşam için Arazi-Land for Life Ödülünü” memnu-
niyetle karşılayarak,

1. Taraflara, kapsamlı iletişim stratejisini, Stratejinin uygulanmasının ayrılmaz bir par-
çası olarak ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin bilgi yöneti-
minin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaları için çağrıda bulunur;

2. Gazeteciler ve çevre muhabirlerinin eğitimi ve kapasitesinin geliştirilmesinin, odak-
landıkları birincil konu çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklık olan bir çekirdek aktör-
ler grubu oluşturulmasında zorunlu olduğunu vurgular;

3. Tarafları, ve aynı zamanda Sözleşmeye Taraf Olmayan Devletlerin Hükümetlerini, 
devletlerarası örgütleri ve sivil toplum örgütlerini, kapsamlı iletişim stratejisinin 
etkili uygulamasının sağlanması için, medya ve halka erişim materyallerinin daha 
geniş kitlelere ve dengeli bir şekilde aktarılmasını sağlamak amaçlı çeviri hizmetleri 
için mali ve/veya ayni destek de dahil olmak üzere mali ve/veya ayni destek sun-
maya davet eder;
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4. Ayrıca, kamu-özel ortaklıklarını, sürdürülebilir arazi yönetimi konusunda yeni 
aktörlere erişimin daha da güçlendirilmesi ve çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklık 
konulu küresel kampanyalarda bu ortaklardan destek almak amacıyla kapsamlı ileti-
şim stratejisinin uygulanmasına davet eder;

5. Tarafları ve paydaşları, özellikle özel sektörü, Ödül programının sorunsuz bir şekilde 
yürütülmesinin sağlanması amacıyla Ödülün tanıtımına ve yapılabilecek diğer faali-
yetlere katılmak suretiyle Yaşam için Arazi Ödülünü desteklemeye de davet eder;

6. Sekretaryanın kapsamlı iletişim stratejisinin uygulanmasını koordine etmeye devam 
etmesini talep eder;

7. Ayrıca, Genel Sekreterin, Taraflar Konferansının on birinci oturumunda kapsamlı ileti-
şim stratejisinin uygulanmasında kaydedilen ilerleme ilgili raporlamada bulunmasını 
talep eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Sivil toplum örgütleri ve özel sektör 
temsilcilerinin Taraflar Konferansı’na 
akreditasyonu ve Birleşmiş Milletler Çölleşme 
ile Mücadele Sözleşmesi toplantı ve süreçlerine 
katılımlarına ilişkin revize prosedürler 

Taraflar Konferansı,

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 22. Maddesinin 7. Paragrafını 
hatırlatarak,

Taraflar Konferansı’nın usul kurallarının diğer kurum ve kuruluşların katılımına ilişkin 7 
no.lu kuralını ve sivil toplum örgütleri ile devletlerarası örgütlerin akreditasyonu hakkın-
daki 26/COP.1 no.lu kararı hatırlatarak, 

Ayrıca, sivil toplum örgütlerinin Taraflar Konferansına ve diğer UNCCD faaliyetlerine ka-
tılımı için revize prosedürler ve uygunluk kriterleri hakkındaki 5/COP.9 no.lu kararı hatır-
latarak, 

Sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün Taraflar Konferansı ve bağlı kurumlarının otu-
rumlarına katılımının ve bu paydaşların UNCCD’nin uygulanmasına ve Sözleşmenin 
uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin (Strateji) 
uygulanmasına dahil olmasının önemini vurgulayarak,

Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin dokuzuncu oturumun-
da, ICCD/CRIC(9)/16 no.lu belgede de belirtildiği üzere, yukarıda bahsi geçen konularla 
ilgili tavsiyelerini dikkate alarak,

Sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin akreditasyonu hakkındaki ICCD/
COP(10)/29 no.lu belgeyi ve sivil toplum örgütlerinin UNCCD toplantı ve süreçlerine 
katılımlarına ilişkin revize prosedürlere ilişkin ICCD/COP(10)/5 no.lu belgeyi göz önünde 
bulundurarak,

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin Birleşmiş Mil-
letler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansına ak-
reditasyonuna ilişkin revize prosedürler
1. Taraflar Konferansına akredite olan sivil toplum örgütlerinin 30 Mart 2012 tarihinde ve 

takip eden her beş yılda bir sekretaryaya; (i) Taraflar Konferansına akredite kalma niyet-
lerinin devam ettiğine ilişkin yazılı bir teyit; (ii) statülerinde, tüzel kişiliklerinde, yöne-
tim kurumlarında, üyeliklerinde ve UNCCD toplantılarına gözlemci statüsünde kabul 
edilme haklarını engelleyebilecek herhangi bir değişiklik olmadığına dair bir beyan; ve 
(iii) özellikle de Sözleşme ile ilgili faaliyetleri ve yetkinlikleri konusunda akreditasyona 
ilişkin ilgili diğer tüm bilgileri sunmaları gerektiğine karar verir;

2. Ayrıca, Taraflar Konferansına akredite edilmiş olan sivil toplum örgütlerinin, Sözleşme-
nin uygulanması konusunda yaptıkları faaliyetler ve katkıları konusunda her beş yılda 
bir sekretaryaya, ulusal irtibat noktalarına da bir kopya gönderilmek suretiyle, bir rapor 
sunmasına karar verir;

3. 1. ve 2. paragraflarda atıfta bulunulan yükümlülüklere uyamayan sivil toplum örgütle-
rinin gözlemci statüsünün geri çekilmesine karar verir;

4. Ayrıca, ticaret ve sanayi kuruluşlarının UNCCD’nin yönetim birimlerinin resmi 
toplantılarına katılabilmeleri ve kendilerine gözlemci statüsü verilebilmesi için; (a) 
Taraflar Konferansı ve bağlı kurumlarının toplantılarına katılma konusunda niyet 
beyan etmiş; (b) Sözleşmeye ilişkin konularda özel uzmanlık sahibi; ve (c) Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine katılmış olması gerektiğine karar verir. Bir örgü-
tün Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine katılmaması halinde, akreditasyonu 
öncesinde Birleşmiş Milletler Satın Alma Bölümünden ve Birleşmiş Milletler Etik Ofisin-
den onay talep edilir. 

5. Sekretaryadan, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin bir son-
raki oturum toplantısından itibaren (on birinci oturumunda) ve Taraflar Konferansının 
bir sonraki olağan oturumunda (on birinci oturumu), geçerli olan durumda, yukarıda 
bahsi geçen hükümleri uygulamasını talep eder;

6. Ayrıca, sekretaryadan Taraflar Konferansına akredite olan örgütlerin listesinin revize 
edilmesi ve güncellenmesi sürecine kolaylık sağlamasını ve bu amaca yönelik olarak 
ihtiyaç duyulabilecek formatları, kılavuzları ve diğer araçları belirleyerek ticaret ve sa-
nayi kuruluşlarının katılımlarını sağlamasını talep eder;

7. Ayrıca, sekretaryadan sivil toplum örgütlerinin akreditasyon sürecinin kolaylaştırılması 
için, mevcut kaynaklar dahilinde, bir online sistem uygulamaya koymasını talep eder.
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Sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin Birleşmiş Mil-
letler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi toplantı ve süreçlerine ka-
tılımına ilişkin revize prosedürler
8. 5/COP.9 no.lu karar ile tesis edilen seçim heyetinin sekretaryadan iki temsilci ve Söz-

leşmenin beş Bölgesel Uygulama Ekinin her birinden bir sivil toplum örgütünden bir 
temsilciden oluşmasına; üyeliklerin düzenli olarak yenilenmesine; bilgilerin üzerinde 
anlaşmaya verilen bir formata göre sunulmasına ve bu bilginin değerlendirilmesi için 
en gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojisinin kullanılmasına karar verir;

9. Seçim paneline ayrıca ilave görevler olarak; (a) Taraflar Konferansı oturumları arasında 
sivil toplum örgütleri arasında istişarelerin kolaylaştırılması; (b) Sözleşmenin Uygulan-
masının Gözden Geçirilmesi Komitesi Bürosu ile yakın istişare içerisinde UNCCD’nin 
toplantılarına sivil toplum örgütlerinin katılımının izlenmesi; ve (c) görev yetki süresi-
nin tamamlanması üzerine Taraflar Konferansına sekretarya aracılığıyla raporlamada 
bulunma görevlerinin verilmesine karar verir;

10. Tarafları, özellikle de gelişmiş ülke Taraflarını, uluslararası örgütleri ve finans kurum-
larını ve ilgili paydaşları, UNCCD toplantılarına sivil toplum örgütlerinin daha geniş 
katılımının sağlanması için Sözleşme Ek Fonu’na katkıda bulunmaya davet eder;

11. UNCCD sekretaryasından, sivil toplum örgütleri arasında etkileşimin kolaylaştırılması 
ve sivil toplumun UNCCD süreçlerine aktif katılımının temin edilmesi için, en gelişmiş 
bilgi ve iletişim teknolojisi de dahil olmak üzere, mümkün olan tüm yöntemleri kullan-
maya devam etmesini talep eder;

12. Genel Sekreterden Taraflar Konferansına on birinci oturumunda bu kararın uygulan-
ması konusunda rapor vermesini talep eder;

13. On üçüncü oturumunda, Taraflar Konferansının, sivil toplum örgütlerinin akreditas-
yonuna ilişkin revize prosedürler ile Sözleşmenin uygulanmasına katılımlarının etkili-
liğinin arttırılması açısından  elde edilen sonuçların genel olarak gözden geçirmesine 
karar verir, ve Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi Bürosu ile 
yakın istişare içerisinde sekretaryadan bu gözden geçirme için hazırlıkları yapmasını 
talep eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Küresel Mekanizmanın Yönetişimi ve Kurumsal 
Düzenlemeleri

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 20, 21, 22 ve 23. Maddeleri ile 10/COP.3, 3/COP.7 ve 3/COP.8 sayılı kararları 
dikkate alarak,

Sözleşmenin üst makamı olarak görev ve yetkilerinde Sözleşmenin etkili bir biçimde 
uygulanmasını desteklemek için gerekli kararları alacağının belirtildiği Sözleşmenin 22. 
Maddesini dikkate alarak ve Taraflar Konferansının Sözleşmenin uygulanması konusunda 
ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik olarak prosedürler ile kurumsal meka-
nizmaları değerlendirmesi ve benimsemesini gerektiren Sözleşmenin 27. Maddesini göz 
önünde bulundurarak,

Özellikle dokuzuncu fıkrası olmak üzere 6/COP.9 sayılı kararı dikkate alarak,

Taraflar Konferansının dokuzuncu oturumunda Ortak Teftiş Birimi tarafından Küresel Me-
kanizmanın değerlendirilmesinin izleme çalışması olarak Küresel Mekanizma için mevcut 
ve potansiyel raporlama, hesap verebilirlik ve kurumsal düzenlemelerin değerlendirilmesi 
konusunda Büro tarafından sunulan raporu memnuniyetle karşılayarak,

Küresel Mekanizmanın oluşturulmasından itibaren teknoloji transferi dahil olmak üzere, 
hibe temeline ve/veya imtiyaz ya da diğer koşullara dayalı olarak, etki altındaki gelişmekte 
olan ülkelere seferber edilen ve kanalize edilen önemli miktardaki mali kaynakta kaydedi-
len ilerlemenin henüz beklentileri karşılamadığını, Taraflar Konferansının yetkisi, rehberli-
ği ve yönlendirmesi çerçevesinde, Sözleşmenin uygulama çerçevesi kapsamında, bütün 
düzeylerde yeni ve daha etkili bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu göz önünde tutarak,

Taraflar Konferansı ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu arasındaki Mutabakat Zaptında 
yer alan ve Küresel Mekanizmanın usul ve idari operasyonlarında var olan tutarsızlıklar 
ile çelişkilerin, denetim eksikliği, yetersiz raporlama ve Küresel Mekanizma hesap verme 
durumunda olması sonucunu doğurduğunu ifade ederek,

6/COP.9 sayılı kararın 1-3 ve 5-8. fıkralarının uygulanmasında kaydedilen ilerleme konu-
sundaki raporları göz önünde bulundurarak,

3/COP.8 sayılı kararın ilgili hükümlerine uygun olarak, Sözleşme kurumları ve organları ta-
rafından sunulan hizmetler ile Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 
yıllık stratejik plan ve çerçevenin (2008-2018) (Strateji)  arasında hesap verebilirlik, etkinlik, 
etkililik, şeffaflık ve kurumsal tutarlılık sağlanması ihtiyacını göz önünde bulundurarak,
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Faaliyetlerde tekerrür ile çakışmanın önlenmesi ile işbirliği ile eşgüdümün sağlanması ve 
Sözleşme kaynaklarının etkin bir biçimde kullanılması açısından Küresel Mekanizma ile 
daimi Sekretaryanın birbirini tamamlayıcı işlevinin arttırılması ihtiyacını göz önünde bu-
lundurarak,

Küresel Mekanizma personel atanması ve alımı ile hesaplarının yönetimi ve denetiminin, 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonunun ilke ve düzenlemeleri kapsamında olup, Taraflar 
Konferansının doğrudan gözden geçirme ve yönlendirmesine maruz kalmadığını dikkate 
alarak,

ICCD/COP(10)INF.5 sayılı belgede yer alan yazıda Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonunun 
“IFAD ile KM arasındaki ilişkiyi belirleyen Mutabakat Zaptının tarihinin geçtiği ve yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini” ifade ettiğini; ayrıca Taraflar Konferansının Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonunu Küresel Mekanizmanın ev sahipliğini üstlenmesi kararını benimsemesi 
halinde, daha sonraki ilişkilerde “IFAD için herhangi bir maliyet ya da yükümlülüğün doğ-
maması gerektiğini” ifade ettiğini göz önünde tutarak,

2009 Ortak Teftiş Birimi raporu ile Taraflara daha iyi hizmet sağlanmasını önleyen Taraflar 
Konferansının dokuzuncu oturumuna ilişkin Büro raporu dahil olmak üzere uygulanan 
çeşitli dış değerlendirmeler tarafından mükerrer bir şekilde belirlenen Küresel Mekanizma 
ile ilgili kurumsal ve idari zorluklara kalıcı çözüm bulma konusunda kararlılık göstererek,

1. Küresel Mekanizmanın hesap verebilirliği ile yasal temsilciliğinin Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonundan UNCCD Sekretaryasına devredilmesini kararlaştırır,

2. Küresel Mekanizmanın Taraflar Konferansına hesap verebilir olduğunu ve kendi gö-
rev alanı dahilinde Taraflar Konferansına raporlamada bulunduğunu bir kez daha vur-
gular; ve Sözleşmenin uygulamasına ilişkin bütün hususların Genel Sekreter kanalıyla 
Taraflar Konferansına raporlandırılmasını kararlaştırır,

3. Genel Sekreterin diğer faaliyetler içerisinde muhasebe, performans ve Küresel Meka-
nizma faaliyetleri ile ilgili olarak Taraflar Konferansına yapılan raporlama çalışmalarının 
koordinasyonu dahil olmak üzere genel idari sorumluluğu üstlenmesini kararlaştırır,

4. Genel Sekreterden, Küresel Mekanizmanın İdari Yöneticisi ile istişare halinde, UNCCD 
Sekretaryasının kıdemli çalışanları, Küresel Mekanizma ve diğerlerinin desteği ile 
diğer çalışmaların yanı sıra aşağıdakileri sağlamasını talep eder:

(a) UNCCD Sekretaryası ile Küresel Mekanizma arasındaki ilişkiler ile ilgili iç kural ve 
prosedürlerin geliştirilmesi,

(b) Taraflar Konferansı kararı uyarınca, çalışma planları ile programların ortak uygula-
masının koordine edilmesi ve ortak uygulamasının kolaylaştırılması,



84

(c) Ortak bilgilendirme ve iletişim stratejileri ile ortak bir kurumsal kimliğin geliştiril-
mesi ve uygulanması,

(d) Maliyet-etkinlik için mali yönetim ve idarenin düzenlenmesinin sağlanması,

(e) Genel Sekreter kanalıyla Sözleşmenin Uygulamasının Gözden Geçirilmesi Komi-
tesi ile Taraflar Konferansına yapılması gereken raporlamanın koordine edilmesi,

5. Genel Sekreterden Küresel Mekanizma tarafından yönetilen tüm hesaplar ile perso-
nelin Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Ofisi tarafından uygulanan ve Birleşmiş Milletler 
Mali Düzenlemeler ve İlkeler kapsamında yönetilen tek bir idari rejim kapsamında yer 
almasını sağlamasını talep eder,

6. Küresel Mekanizma İdari Yöneticisinin atanmasının Genel Sekreter tarafından Birleş-
miş Milletler işe alma süreci yoluyla yapılmasını kararlaştırır,      

7. Genel Sekreterin aynı zamanda uygun şekilde ve Birleşmiş Milletler kural ve yönet-
meliklerine göre Küresel Mekanizmanın İdari Yöneticisi’ne aşağıdakilerin gerçekleş-
mesi için operasyonel yetki vermesini kararlaştırır:

(a) Hizmet sözleşmeleri yapılması, seyahat ve misyonların düzenlenmesi de dahil ol-
mak üzere Küresel Mekanizma’ya tahsis edilen program ve bütçenin yönetilmesi;

(b) İdari Yöneticinin uygun gördüğü şekilde, kararlaştırılan iş planları ve Küresel Me-
kanizma programlarının uygulanması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi;

(c) Donörlerle programlar ve gönüllü katkılarla ilgili olarak anlaşmaya varılması;

(d) Küresel Mekanizma için personel istihdam edilmesi;

8. 10/COP.3 sayılı kararda yer alan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ile Mutabakat 
Zaptı’nı Küresel Mekanizmanın usul ve idari işlemleri ile ilgili olarak revize etmeyi ka-
rarlaştırır ve Taraflar Konferansı Başkanı’ndan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nu 
bu karar ile ilgili olarak 1 Kasım 2011 tarihine kadar bilgi vermesini talep eder;

9. Genel Sekreteri, yönetişim konularını bir an önce ele alması ve Taraflar Konferansı 
onuncu oturumu Bürosu rehberliği altında ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 
Başkanı ile istişare içerisinde, IFAD’ı (1) 5. fıkrada belirtilenler dışında sağlanan lojistik 
ve idari destek ve (2) İtalya Hükümeti aracılığıyla Küresel Mekanizma’ya ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklarla sınırlamak üzere Taraflar Konferansı ve Uluslararası Tarımsal Kal-
kınma Fonu arasındaki Mutabakat Zaptı’nı revize etmesi ve uygulaması için yönlen-
dirir ve yetkilendirir;

10. Genel Sekreteri, yeni yerleşim düzenlemesi sonuçlandığında, zamanında sona er-
dirilmesini sağlamak üzere Mutabakat Zaptını değiştirmek için Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu ile birlikte çalışması için yönlendirir;



85

11. Genel Sekreter’den, Taraflar Konferansı onuncu oturumu Bürosu ile istişare içerisinde, 
maliyetler, operasyonel usul ve sinerjiler ve yönetişimde verimlilik konusunda bilgileri 
göz önünde bulundurarak UNCCD sekretaryasının potansiyel ortak yerleşimi de dahil 
olmak üzere Küresel Mekanizma için yeni bir yerleşim düzenlemesi belirlemek üzere 
süreci üstlenmesini ve bu bilgileri 1 Temmuz 2012 tarihine kadar Taraflar Konferansı 
onuncu oturumu Bürosu’na iletmesini talep eder; 

12. Genel Sekreter’den, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi on 
birinci oturumu ile birlikte Taraflarla gayrı resmi bir görüşme organize etmesini talep 
eder;

13. Genel Sekreter’den ayrıca Taraflar Konferansı onuncu oturumu Bürosu’na bu kararın 
uygulanması ile ilgili ilerleme raporları sunmasını da talep eder;

14. Genel Sekreteri Taraflar Konferansının on birinci oturumuna, bu oturumda nihai bir 
karar alınması için, UNCCD sekretaryası ile potansiyel ortak yerleşim de dahil olmak 
üzere yeni yerleşim düzenlemesi konusunda bir tavsiye sunması için yönlendirir;

15. Genel Sekreter’den, Küresel Mekanizma İdari Yöneticisi ve Uluslararası Tarımsal Kal-
kınma Fonu Başkanı ile istişare içerisinde, bu kararın idari, usule ait ve yasal boyut-
larını sağlamak için bu karardaki yönetişim düzenlemelerini uygulamak üzere acilen 
gerekli tüm tedbirleri almasını talep eder;

16. Genel Sekreter ve Küresel Mekanizmanın İdari Yöneticisi’nden, başta Bölgesel Ko-
miteler olmak üzere Bölgesel Koordinasyon Mekanizmalarının bütçe dışı fonlarının 
mevcudiyetine dayalı düzenli veya özel toplantılar aracılığıyla, Taraflar ve ilgili aktörle-
rin başta bölgesel, alt bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde Küresel mekanizma prog-
ram ve faaliyetlerinin uygulanması olmak üzere Küresel Mekanizmanın çalışması ile 
ilgili konularda görüşlerini toplamasını ve Tarafların ele alması ve eyleme geçmesi için 
Taraflar Konferansı’na görüşleri raporlamasını talep eder;

17. Genel Sekreter’den, bu kararın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin raporlar 
hazırlamasını ve Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin on 
birinci oturumu ve Taraflar Konferansı on birinci oturumu oturumlar arası toplantısına 
sunmasını talep eder.  

 9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Ortak fon sağlama stratejisi 
Taraflar Konferansı,

3/COP.8 no.lu karar ile kabul edilen ve Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yöne-
lik 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin (2008-2018) (Strateji) 4 no.lu operasyonel hedefinin 
“ulusal ve uluslararası aktörler arasında etkili ortaklıklar bulunması yoluyla Sözleşmenin 
uygulamasının desteklenmesi için kaynakların seferber edilmesi” olduğunu hatırlatarak,

6/COP.9 no.lu kararın 7. Paragrafını da hatırlatarak, 

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklıkla mücadele için acil eylemlere ihtiyaç duyulduğu-
nun ve bunun da ulusal, uluslar arası ve özel sektör kaynaklarından daha fazla yatırım 
yapılması için elverişli şartlar gerektirdiğini yeniden teyit ederek, 

Ortak fon sağlama stratejisine (2012-2015) ilişkin ICCD/COP(10)/3 dokümanını gözden ge-
çirmiş ve dikkate almış olarak,

1. Taslak ortak fon sağlama stratejisini (2012-2015) dikkate sunar;

2. Sekretarya ve Küresel Mekanizmadan 6/COP.10 no.lu karar uyarınca, Sözleşmenin 
uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin (2008-
2018) 4 no.lu stratejik hedefinin elde edilmesine yönelik olarak daha geniş kapsamlı 
stratejilerle uyumlaştırma ve entegrasyonun sağlanmasını temin edecek şekilde fon 
sağlama çalışmalarını koordine etmeye devam etmeleri talebinde bulunur;

3. Sekretarya ve Küresel Mekanizmadan ayrıca Sözleşme’nin kurum ve bağlı birimlerinin 
performansı konusunda hazırlanan genel rapora fon sağlama çalışmaları ile ilgili ra-
porlamayı dahil etmeleri talebinde bulunur.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinin Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi, “Çölleşme, toprak bozulumu 
ve kuraklığın sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan 
kaldırılması bağlamında ele alınması” üzerine Üst Düzey Genel 
Kurul toplantısı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı için hazırlık süreci ile ilgili sonucun izlenmesi

Taraflar Konferansı,
7/COP.9 sayılı kararı göz önünde bulundurarak,

Genel Kurul’un altmış beşinci oturumda kabul edilen Bin Yıl Kalkınma Hedefleri üzerine 
Üst Düzey Genel Toplantısının sonucunda hazırlanan dokümanı göz önünde bulundura-
rak (Genel Kurul 65/1 sayılı karar),

Genel Kurulun 65/160 sayılı kararı, sonrasında gelen altmış altıncı Genel Kurul oturumu 
ve sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında çölleşme, 
toprak bozulumu ve kuraklık konusunun ele alındığı üst düzey toplantıyı göz önünde 
bulundurarak,

Genel Kurulun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının sonucu niteli-
ğindeki 64/236 sayılı kararını da göz önünde bulundurarak,

Konferansın, günümüze kadar kaydedilen ilerlemeyi ve sürdürülebilir kalkınma konu-
sunda gerçekleştirilen başlıca zirvelerdeki sonuçların uygulanmasında bulunan boşluk-
ları değerlendirmek ve yeni ve ortaya çıkan zorlukları ele almak suretiyle sürdürülebilir 
kalkınma için yenilenmiş siyasi taahhüdü güvence altına almak olan hedefini göz önün-
de bulundurarak,

Hazırlık süreci de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferan-
sının, sürdürülebilir kalkınmanın bağımsız ve karşılıklı olarak destekleyici bileşenleri ol-
maları nedeniyle ekonomik kalkınma, toplumsal kalkınma ve çevre koruma unsurlarının 
dengeli entegrasyonunu sağlaması gerektiğinin farkında olarak,

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin temel konularının Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı konuları (Rio+20) ile ilgililiğinin altını çizerek,

Çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklığın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı tarafından hazırlık sürecinde ele alınacak öncelikli konular arasında profilinin 
yükseltilmesi ihtiyacına dikkat çekerek,

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinin sonuçlarından birinin Sözleşmenin yoksullu-
ğun ortadan kaldırılmasında önemli bir araç olarak tanınması olduğunu dikkate alarak,

“Çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklığın sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun 
ortadan kaldırılması bağlamında ele alınması” üzerine Üst Düzey Genel Kurul 
Toplantısının çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklığın bilhassa kurak, yarı kurak ve kuru 
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yarı nemli bölgelerde yaygın sorunlar olduğu ve sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun 
ortadan kaldırılması bağlamında ele alınmaları gerektiğini vurguladığını dikkate alarak,   

 “Çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklığın sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan 
kaldırılması bağlamında ele alınması” üzerine Üst Düzey Genel Kurul Toplantısının diğer-
lerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele sözleşmesinin gıda güvenliği, 
yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, kurak 
arazilerde sürdürülebilir arazi kullanımının teşvik edilmesi ve çölleşme, toprak bozulumu 
ve kuraklık sorunlarının daha iyi anlaşılması ve alınması için bilimsel sürecin arttırılması 
açısından bir araç görevi gördüğünü vurguladığını da dikkate alarak,

1. 20 Eylül 2011 tarihinde altmış altıncı oturumunda, “Çölleşme, toprak bozulumu ve 
kuraklığın sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında ele 
alınması” üzerine Üst Düzey Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirmesi dolayısıyla Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’na duyduğu derin minneti ifade eder;

2. Taraflar Konferansı’nda Genel Kurul Başkanı tarafından sunulan “Çölleşme, toprak 
bozulumu ve kuraklığın sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması 
bağlamında ele alınması” üzerine Üst Düzey Genel Kurul Toplantısı özetini dikkate alır;

3. 7 ve 8 Mart 2011 tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilen Rio+20 Hazırlık Komitesi ikin-
ci toplantısının, Büronun Üye Devletler tarafından yönlendirilen açık, şeffaf ve kapsayıcı 
bir süreç başlatmasını, zamanında tüm hazırlık girdilerine dayalı ve Konferansın sonuç 
dokümanının temelini teşkil edecek ve tüm Üye Devletler, ilgili Birleşmiş Milletler sis-
tem kuruluşları ve ilgili paydaşları sonuç dokümanının taslağının sıfırdan hazırlanması 
için  temel oluşturacak bir derleme dokümanı dahil edilmesi için 1 Kasım 2011 tarihine 
kadar yazılı olarak girdi ve katkılarını sağlamaya davet eden taslak bir metin hazırlama-
sını talep eden kararını da dikkate alır.

4. Tarafları, 1 Kasım 2011 tarihine kadar derleme dokümanı dahil edilmesi için Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na girdi sağlamaya davet eder;

5. Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na aktif olarak 
hazırlanması ve katılmasını ve çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklık sorunlarına ge-
rekli özenin gösterilmesini sağlamak amacıyla konferans konuları bağlamında derleme 
dokümanına katkıda bulunmasını talep eder;

6. Taraflar Konferansı Başkanı’nı, bu kararı onuncu oturumda yukarıda 3. paragrafta atıfta 
bulunulan dokümana Taraflar Konferansı’ndan bir katkı olarak Birleşmiş Milletler Sürdü-
rülebilir Kalkınma Konferansı sekreteryasına iletmeye davet eder;

7. Taraflar Konferansının on birinci oturumunun gündemine “’Çölleşme, toprak bozulumu 
ve kuraklığın sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında 
ele alınması’ üzerine Üst Düzey Genel Kurul toplantısı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebi-
lir Kalkınma Konferansı Takibi” başlıklı bir gündem maddesini dahil etmeyi kararlaştırır.

8. Genel Sekreterden Taraflar Konferansı’na on birinci oturumunda mevcut kararın uygu-
lanması ile ilgili bildirimde bulunmasını talep eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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İlgili diğer sözleşmeler ve uluslararası 
kuruluşlar, kurum ve ajanslar ile ilişkilerin 
teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi
Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçeve-
nin (2008-2018) (Strateji), Sözleşmenin uygulanması için ortaklık kurulması çağrısında 
bulunduğunun bilincinde olarak,

Diğer ilgili sözleşmeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin teşvik edilmesi ve güçlen-
dirilmesine ilişkin 4/COP.8 ve 8/COP.9 sayılı kararı göz önünde bulundurarak,

Çölleşme/toprak bozulumu sorununun ele alınması ve kuraklığın etkilerinin azaltılması 
için karşılıklı olarak destekleyici eylemde bulunma ihtiyacını yeniden teyit ederek,

ICCD/CRIC(10)/18 ile ICCD/CRIC(10)/21 sayılı belgelerde yer alan cinsiyet, iklim değişik-
liği ve gıda güvenliği üzerine savunuculuk politika çerçevelerini gözden geçirerek,

Bugüne kadar ilgili sözleşme, uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği düzen-
lemelerinin gelişiminde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılayarak,

Stratejinin yerine getirilmesinde yardım sağlamak üzere ortak eyleme geçen ve bilgi 
sağlayan sözleşmeler, uluslararası anlaşmalar ve programları takdir ederek,

1. Genel Sekreter’den, ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar ile çölleşme, toprak bozu-
lumu ve kuraklık ile ilgili konularda halihazırda kurulmuş ve yeni işbirliği girişimlerini 
temel alarak ilgili paydaşlarla mevcut stratejik ortaklıkları güçlendirmesini talep eder;

2. Dünya Meteoroloji Teşkilatı 16. Kongresinin, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Müca-
dele Sözleşmesi sekretaryasını 2012 yılında gerçekleştirilecek Ulusal Kuraklık Politi-
kası Üst Düzey Toplantının organizasyonuna katılmaya davet ettiği kararını mem-
nuniyetle karşılar;

3. Genel Sekreter’den, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı bağlamında kurak 
alanlardaki arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve kurak alanlardaki ku-
raklık risk yönetimi üzerine uluslararası işbirliği savunuculuğuna devam etmesini 
talep eder;

4. Genel Sekreteri, ilgili yetki alanlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle Ortak 
İrtibat Grubu aracılığıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi sekretaryaları ile eşgüdüme devam etmesi konusun-
da teşvik eder;

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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5. Genel Sekreteri, ortak raporlama sinerjileri konusunu Ortak İrtibat Grubunun günde-
mine eklemesi konusunda teşvik eder;

6. Tarafları, ulusal odak noktaları ve Rio sözleşmelerinden temsilcilerini de dahil ederek 
raporlamada sinerjiye ilişkin ulusal işbirliği süreçleri oluşturmaya ve uygun olduğu tak-
dirde bilgi paylaşımı süreçlerini resmileştirmek, her bir sözleşmenin uygulanmasından 
sorumlu bakanlıklar arasında kurumsal bağlantılar oluşturmak ve paydaş etkileşimi ve 
aktif katılımcı süreçleri azami seviyeye çıkarmak suretiyle ilgili sözleşmelere raporlama 
yaparken eşgüdüm ve sinerjileri arttırmaya davet eder;

7. Bilim ve Teknoloji Komitesi’nden, diğer Rio sözleşmelerinin ilgili kurumlarını Birleşmiş 
Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin geçici olarak kabul edilen etki göster-
gelerinin geliştirilmesi için tekrarlanan sürece uygun görüldüğü şekilde dahil etmesini 
talep eder;

8. Taraflar, finans kurumlarını ve Küresel Çevre Tesisi’ni, ulusal düzeyde raporlamada si-
nerjilerin arttırılmasına yönelik ortak kapasite geliştirme girişimlerime teknik ve finan-
sal destek sağlamaya davet eder;

9. Çölleşme/toprak bozulumu ve kuraklık bağlamında cinsiyet, iklim değişikliği ve gıda 
güvenliği konusunda savunuculuk konusunda politika çerçeveleri geliştirilmesinde 
izlenen istişare yaklaşımlarını dikkate alır;

10. Cinsiyet, iklim değişikliği ve gıda güvenliği savunuculuk politikası çerçevelerinde yer 
alan rehberlikten yararlanmak suretiyle, çerçeve geliştirmenin tekrarlanan bir süreç 
olduğunu akılda tutarak Genel Sekreteri kurak alanlarda ekosistem esnekliği arttırmak 
ve etkilenen popülasyonların yaşam koşullarını iyileştirmek üzere Taraflarla destek 
sağlamaya davet eder;

11. Genel Sekreter’den şunları talep eder:

(a) Cinsiyete duyarlı yaklaşımları dikkate alarak, ulusal odak noktaları ile istişare içeri-
sinde, (su kıtlığı da dahil olmak üzere) kuraklık konusu üzerine ek bir savunuculuk 
politikası çerçevesi oluşturmaya devam etmek;

(b) Savunuculuk politikası çerçevelerinin tutarlılığını sağlamak üzere standart bir yak-
laşım ve süreç geliştirmek;

(c) Bir savunuculuk politikası çerçevesi gerektiren ortaya çıkan diğer konular ve stra-
tejik yaklaşımlar ile ilgili tavsiyede bulunmak;

(d) Taslak politika çerçeveleri hazırlarken ilgili diğer kurumlarla yakın işbirliği içerisinde 
olmak;

(e) Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin on birinci oturumu 
aracılığıyla, Taraflar Konferansı on birinci oturumuna bu konular üzerine raporlar 
sunmak; 
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12. Genel Sekreteri , 8/COP.9 sayılı kararın 8. fıkrasına uygun olarak, sekretaryanın fon sağ-
lama faaliyetleri ile tutarlı bir biçimde uygulanmaları için finansal destek aramak üzere 
geliştirilecek ilgili savunuculuk politikası çerçevelerinden yararlanmaya davet eder; 

13. Taraflar ve finans kurumlarını, ilave savunuculuk politikası çerçeveleri oluşturulması-
nın yanı sıra savunuculuk politikası çerçevelerinin uygulanmasını desteklemeye davet 
eder;

14. ICCD/CRIC(10)/INF.1 sayılı belgede yer aldığı şekliyle, Birleşmiş Milletler sisteminin 
teklif edilen kurak alanlarda koordineli eylemini göz önünde bulundurur ve Genel 
Sekreter’e, Çevre Yönetim Grubu ile işbirliği içerisinde, diğer uluslararası kurum, ku-
ruluş ve ajanslar ile ilişkilerin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla 2012-2018 
dönemi için somut eylem planı üzerine çalışma çağrısında bulunur;

15. Sekretaryayı Taraflarla istişare içerisinde Taraflar Konferansı on birinci oturumuna 14. 
fıkrada bahsedilen eylem planının izlenmesi için tavsiyeler sağlaması konusunda teş-
vik eder;

16. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin on birinci ve on ikinci 
oturumlarındaki çalışma programına bu karara cevaben ilerlemenin bir incelemesi ve 
değerlendirmesini dahil edilmesini kararlaştırır ve Komite’den Taraflar Konferansının 
on birinci oturumuna sunacağı raporda bu konuyu ele almasını talep eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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2012-2013 yıllarına ilişkin program ve bütçe
Taraflar Konferansı,

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’ne (2008 – 2018) ilişkin Taraflar 
Konferansı’nın mali kurallarını dikkate alarak,1

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasının geliştirilmesine 
ilişkin 10 yıllık stratejik plan ve çerçeveyi (2008 – 2018) (Strateji) göz önünde bulundurarak,2 

Program ve bütçe ile ilgili sekretarya ve Küresel Mekanizma tarafından hazırlanan belge-
leri gözden geçirmiş bulunarak,3

I. 2012 – 2013 yıllarına yönelik program bütçesi
1. Aşağıdaki tablo 1’de belirtilen amaçlara yönelik olarak 16.128.344 Avro tutarındaki 

2012 – 2013 yıllarına ilişkin program bütçesini onaylar;

2. Sekretaryanın ev sahibi Hükümeti olarak temel bütçeye yaptığı 1.022.584 Avro tuta-
rındaki iki yıllık gönüllü katkı ve 1.022.584 Avro tutarındaki özel katkı (Bonn Fonu) için 
Almanya Hükümetine şükranlarını sunar;

3. Tablo 2’de belirtildiği üzere, program bütçesine ilişkin personel tablosunu onaylar;

4. Bütçe hazırlıklarının UNCCD sekretaryasının yaklaşımına uyumlu hale getirilmesi 
amacı ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu’nun yıllık bütçe planlamasında son iki 
yıla yönelik fiili personel masraflarını kullanma uygulamasını takdirle karşılar;

5. İşletme sermayesi rezerv seviyesini Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi’nin Temel Bütçesine ilişkin Vakıf Fonundaki tahmini yıllık harcamaların 
yüzde 8,3’ü düzeyinde tutmayı kararlaştırır;

6. Bu kararın ekinde yer verilen 2012 ve 2013’e yönelik belirleyici katkı ölçeğini kabul 
eder;

7. Bütün Sözleşme Taraflarını Taraflar Konferansının mali kurallarının 14(a) fıkrası uyarın-
ca temel bütçeye yönelik katkıların her yıl 1 Ocak tarihinde veya daha önce yapıldığı 
hususuna özen göstermeye davet eder;

8. Her ödenek kaleminin eksi yüzde 25’ine kadar bir sınırlamanın da geçerli olması ko-
şuluyla, Genel Sekretere tablo 1’de belirtilen 1 ila 8. temel ödenek kalemleri arasında 
söz konusu ödenek kalemlerinin toplam tahmini harcamalarının yüzde 20’sine teka-
bül eden bir toplam limite kadar transferler yapma yetkisi verir ve Genel Sekreterden 
söz konusu transferler ile ilgili olarak Taraflar Konferansı’na bildirimde bulunmasını 
talep eder;

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
1 Karar 2/COP.1, ek.
2 Karar 3/COP.8.
3 ICCD/COP(10)7, ICCD/COP(10)8, ICCD/COP(10)9, ICCD/COP(10)10, ICCD/COP(10)11, ICCD/COP(10)12, ICCD/COP(10)13, ICCD/COP(10)14,   
  ICCD/COP(10)15, ICCD/COP(10)16, ICCD/COP(10)17, ICCD/COP(10)18, ICCD/COP(10)19, ICCD/COP(10)20.
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9. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu 2012 – 2013 yıllarına yönelik konferans ve toplan-
tılar takvimine Taraflar Konferansı ve bağlı organların söz konusu iki yıl için öngörül-
müş oturumlarını dahil etmeye davet eder;

10. Genel Kurulun Birleşmiş Milletler olağan bütçesinde konferans hizmetlerine yöne-
lik kaynaklar sağlamaya karar vermemesi durumunda, bu faaliyetlere yönelik olarak 
2012 – 2013 yıllarına ilişkin program bütçesine eklenmek üzere 2.033.000 Avro tuta-
rında bir acil durum bütçesini (tablo 3’te belirtildiği üzere) onaylar;

11. Tablo 4’te belirtildiği üzere, Taraflar Konferansı’nın on birinci toplantısının Bonn’da 
gerçekleştirilecek olması halinde yapılacak 1.496.000 tutarındaki tahmini ek harca-
maları dikkate alır;

12. 10. fıkrada belirtilen amaca yönelik olarak mahsup edilen gönüllü katkıların bu meb-
lağı aşmaması halinde, bakiyenin konferans hizmetlerine yönelik acil durum bütçesi-
ne dahil edilmesine karar verir;

13. Genel Sekreter tarafından tablo 5’te belirtilen Özel Vakıf Fonu finansman tahminlerini 
dikkate alır ve Tarafları bu Fona katkıda bulunmaya davet eder;

14. 2012 – 2013 yıllarına yönelik olarak Genel Sekreter (12.139.138 Avro) ve Küresel Me-
kanizma (14.737.041 Avro) tarafından bütçe dışı ihtiyaçlara ilişkin olarak belirtilen 
finansman tahminlerini dikkate alır ve müsait durumda bulunan Tarafları bu faaliyet-
lere gönüllü katkıda bulunmaya davet eder; 

15. Tarafların yanı sıra Taraf olmayan Devletlerin Hükümetleri, hükümetler arası kuruluş-
lar ve sivil toplum örgütlerini Küresel Mekanizmanın Ek Bütçesi, Özel Bütçesi ve bütçe 
dışı fonlarına katkılarda bulunmaya davet eder;

16. Genel Sekreterden bir sonuç temelli yaklaşım izleyerek gelir ve gider durumu ile 
bütçe performansı konusunda on birinci toplantıda Taraflar Konferansına bildirimde 
bulunmasını talep eder;

17. Genel Müdürden Küresel Mekanizmanın bütçe dışı fonlarının durumu konusunda on 
birinci toplantıda Taraflar Konferansına bildirimde bulunmasını talep eder;

18. Genel Sekreterden çalışma planlarına ilişkin 1/COP.10 kararı uyarınca 9/COP.9 kara-
rında belirtilen şablona dayalı olarak sıfır nominal büyüme ve sıfır gerçek büyümeyi 
gösteren bütçe senaryoları da dahil olmak üzere 2014 – 2015 yıllarına yönelik bir 
sonuç temelli bütçe ve çalışma programları hazırlamasını talep eder;

19. Genel Sekreterden 4/COP.4 kararı uyarınca Birleşmiş Milletler Merkezi ile yapılacak ile-
tişim düzenlemeleri de dahil olmak üzere sürekli olarak verimlilik ve yaratıcılık husu-
sundaki yeniliklerin sürekli olarak araştırılması ve uygulanmasına ilişkin çalışmaların 
artırılmasını rica eder;
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II. Sözleşme vakıf fonlarına ilişkin mali performans
20. Sekretarya ve Küresel Mekanizma’nın 2008 – 2009 ve 2010 – 2011 yıllarına ilişkin mali 

bilançoları, 2010 – 2011 yıllarına yönelik mali performans raporu ile çalışma prog-
ramlarının uygulanmasına ilişkin raporlar ile 15 Eylül 2011 tarihi itibariyle katkıların 
durumunu dikkate alır;

21. Temel bütçeye ilişkin katkılarını zamanında yapan Taraflara memnuniyeti ifade eder;

22. Katkıların her yıl 1 Ocak tarihinde veya daha önce ödenmesi gerektiğini hatırlatarak, 
temel bütçeye yönelik katkılarına yapmayan Tarafları herhangi bir gecikmeye mahal 
vermeden katkılarını yapmaya davet eder;

23. Genel Sekreterden 9/COP.9 uyarınca ödenmeyen katkılar ile ilgili düzenlemelerin uy-
gulanmasına ilişkin bildirimde bulunmaya devam etmesini talep eder;

24. Küresel Mekanizmanın Ek Fonu, Özel Fonu ve bütçe dışı fonlarına yönelik olarak Ta-
raflardan alınan katkılar hususundaki memnuniyetini dile getirir.

Alt programa göre kaynak gereksinimleri (Avro olarak)

Programlar 2012 2013 Toplam temel bütçe
A. Sekretarya
Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim 706.400 717.100 1.423.500
Politika çerçevesi 577.800 585.400 1.163.200
Bilim, teknoloji ve bilgi birikimi 1.089.500 1.169.700 2.259.200
Kapasite geliştirme 350.900 356.400 707.300
Finansman ve teknoloji transferi 75.600 76.800 152.400
B. Yönetim Desteği
Üst Yönlendirme ve Yönetim 997.400 1.010.300 2.007.700
Konferans Hizmetleri 324.200 327.600 651.800
İdare ve Finans Hizmetleri 1.161.937 1.161.938 2.323.875
Sekretarya alt toplamı (A + B) 5.283.737 5.405.238 10.688.975
C. Bilim ve Teknoloji Komitesi 38.000 38.000 76.000
D. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden 
Geçirilmesi Komitesi 38.000 38.000 76.000

E. Küresel Mekanizma
Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim 267.520 273.539 541.059
Politika çerçevesi 202.891 207.456 410.347
Finansman ve teknoloji transferi 677.794 693.046 1.370.840
F. Yönetim Desteği
Üst Yönlendirme ve Yönetim 647.182 661.744 1.308.926
Küresel Mekanizma Alt Toplamı (E + F) 1.795.387 1.835.785 3.631.172
G. Program destek maliyetleri 930.166 951.213 1.881.379
H. İşletme sermayesi yedek akçesi (225.182)
TOPLAM (A – H) 7.860.108 8.268.236 16.128.344
Gelir
Ev sahibi Hükümetten gelen Katkı 511.292 511.292 1.022.584
Belirleyici katkılar 7.348.816 7.756.944 15.105.760
TOPLAM gelir 7.860.108 8.268.236 16.128.344
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Personel gereksinimleri
Fiili 2011 Gerekli 2012 Gerekli 2013

Sekretarya
A. Mesleki kategori ve üzeri
ASG 1,00 1,00 1,00
D-2 0,00 0,00 0,00
D-1 1,00 1,00 1,00
P-5 6,00 7,00 7,00
P-4 6,25 7,00 7,00
P-3 3,00 4,00 4,00
P-2 3,00 1,00 1,00
P-1 0,00 0,00 0,00
A. Mesleki kategori ve üzeri alt toplamı 20,25 21,00 21,00
B. Genel Hizmet kategorisi 11,00 10,00 10,00
Toplam (A + B) 31,25 31,00 31,00
Küresel Mekanizma
A. Mesleki kategori ve üzeri
D-2 1,00 1,00 1,00
D-1 1,00 1,00 1,00
P-5 1,00 2,00 2,00
P-4 4,00 3,00 3,00
P-3 0,00 0,00 0,00
P-2 0,00 2,00 2,00
P-1 2,00 0,00 0,00
A. Mesleki kategori ve üzeri alt toplamı 9,00 9,00 9,00
B. Genel Hizmet kategorisi 5,00 5,00 5,00
Toplam (A + B) 14,00 14,00 14,00
Ana toplam 45,25 45,00 45,00

Konferans hizmetlerine yönelik acil durum bütçesi (Avro olarak)
Harcama konusu 2010 - 2011 2012 - 2013

Birleşmiş Milletler toplantı hizmetleri 1.759.000 1.799.000
Program destek maliyetleri 229.000 234.000
TOPLAM 1.988.000 2.033.000

Taraflar Konferansının on birinci toplantısına ev sahipliği yapmak için
gereken kaynaklar (Avro olarak)

Harcama konusu 2010 - 2011 2012 - 2013
Artan maliyetler 1.202.000 1.204.000
Acil durum masrafları 120.000 120.000
Alt toplam 1.322.000 1.324.000
Program destek maliyetleri 172.000 172.000
TOPLAM 1.988.000 2.033.000

2012 – 2013 yıllarına yönelik olarak UNCDD sürecine katılıma ilişkin tahmini 
kaynak gereksinimleri (Avro olarak)

Toplantılar Tahmini maliyet
Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin On Birinci Oturumu ve Bilim ve 
Teknoloji Komitesinin üçüncü özel oturumu

610.000

Taraflar Konferansının On Birinci Oturumu 1.275.700
TOPLAM 1.885.700
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2012 – 2013 yıllarına yönelik olarak Sözleşmenin temel 
bütçesine ilişkin belirleyici katkı ölçeği
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Sözleşme Taraflarıa (b/)
Birleşmiş 
Milletler 

ölçeği

2012 -2013 
yıllarına 
yönelik 

belirleyici 
katkı ölçeği

2012 yılına 
yönelik 

belirleyici 
katkılar 

(Avro)

2013 yılına 
yönelik 

belirleyici 
katkılar 

(Avro)

Ödenecek 
toplam 
meblağ 
(Avro)

1 Afganistan LDC 0,004 0,004 287 303 590
2 Arnavutluk 0,010 0,010 717 757 1.474
3 Cezayir 0,128 0,125 9.175 9.684 18.859
4 Andora 0,007 0,007 502 530 1.032
5 Angola LDC 0,010 0,010 717 757 1.474
6 Antigua ve Barbuda 0,002 0,002 143 151 294
7 Arjantin 0,287 0,280 20.572 21.714 42.286
8 Ermenistan 0,005 0,005 358 378 736
9 Avustralya 1,933 1,885 138.553 146.247 284.800
10 Avusturya 0,851 0,830 60.998 64.385 125.383
11 Azerbaycan 0,015 0,015 1.075 1.135 2.210
12 Bahamalar 0,018 0,018 1.290 1.362 2.652
13 Bahreyn 0,039 0,038 2.795 2.951 5.746
14 Bangladeş LDC 0,010 0,010 717 757 1.474
15 Barbados 0,008 0,008 573 605 1.178
16 Beyaz Rusya 0,042 0,041 3.010 3.178 6.188
17 Belçika 1,075 1,049 77.054 81.332 158.386
18 Beliz 0,001 0,001 73 78 151
19 Benin LDC 0,003 0,003 215 227 442
20 Butan LDC 0,001 0,001 73 18 151
21 Bolivya 0,007 0,007 502 530 1.032
22 Bosna Hersek 0,014 0,014 1.003 1.059 2.062
23 Botsvana 0,018 0,018 1.290 1.362 2.652
24 Brezilya 1,611 1,571 115.473 121.885 237.358
25 Bruney Darüsselam 0,028 0,027 2.007 2.118 4.125
26 Bulgaristan 0,038 0,037 2.724 2.875 5.599
27 Burkina Faso LDC 0,003 0,003 215 227 442
28 Burundi LDC 0,001 0,001 73 78 151
29 Kamboçya LDC 0,003 0,003 215 227 442
30 Kamerun 0,011 0,011 788 832 1.620
31 Kanada 3,207 3,128 229.870 242.635 472.505
32 Cape Verde LDC 0,001 0,001 73 78 151
33 Orta Afrika Cumhuriyeti LDC 0,001 0,001 73 78 151
34 Çad LDC 0,002 0,002 143 151 294
35 Şili 0,236 0,230 16.916 17.855 34.771

a  Taraflar 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Taraf niteliği taşıyan devletler ve bölgesel ekonomik entegrasyon kuruluşları kapsar 
b Geri kalmış ülke
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Sözleşme
Tarafları (/)

Birleşmiş 
Milletler 

ölçeği

2012 -2013 
yıllarına 
yönelik 

belirleyici 
katkı ölçeği

2012 yılına 
yönelik 

belirleyici 
katkılar 

(Avro)

2013 yılına 
yönelik 

belirleyici 
katkılar 

(Avro)

Ödenecek 
toplam 
meblağ 
(Avro)

36 Çin 3,189 3,110 228.580 241.273 469.853
37 Kolombiya 0,144 0,140 10.322 10.895 21.217
38 Komoros LDC 0,001 0,001 73 78 151
39 Cook Adaları 0,001 0,001 73 78 151
40 Kongo 0,003 0,003 215 227 442
41 Kosta Rika 0,034 0,033 2.437 2.572 5.009
42 Fildişi Sahili 0,010 0,010 717 757 1.474
43 Hırvatistan 0,097 0,095 6.953 7.339 14.292
44 Küba 0,071 0,069 5.089 5.372 10.461
45 Kıbrıs 0,046 0,045 3.297 3.480 6.777
46 Çek Cumhuriyeti 0,349 0,340 25.016 26.405 51.421

47
Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti

0,007 0,007 502 530 1.032

48
Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti

LDC 0,003 0,003 215 227 442

49 Danimarka 0,736 0,718 52.755 55.684 108.439
50 Cibuti LDC 0,001 0,001 73 78 151
51 Dominik 0,001 0,001 73 78 151
52 Dominik Cumhuriyeti 0,042 0,041 3.010 3.178 6.188
53 Ekvator 0,040 0,039 2.867 3.026 5.893
54 Mısır 0,094 0,092 6.738 7.112 13.850
55 El Salvador 0,019 0,019 1.362 1.438 2.800
56 Ekvator Ginesi LDC 0,008 0,008 573 605 1.178
57 Eritre LDC 0,001 0,001 73 78 151
58 Etiyopya LDC 0,008 0,008 573 605 1.178
59 Avrupa Birliği 2,500 2,500 183.720 193.924 377.644
60 Fiji 0,004 0,004 287 303 590
61 Finlandiya 0,566 0,552 42.822 40.570 83.392
62 Fransa 6,123 5,972 463.254 438.883 902.137
63 Gabon 0,014 0,014 1.003 1.059 2.062
64 Gambiya LDC 0,001 0,001 73 78 151
65 Gürcistan 0,006 0,006 430 454 884

66 Almanya 8,018 7,820 574.712 606.626 1.181.338

67 Gana 0,006 0,006 430 454 884
68 Yunanistan 0,691 0,674 49.529 52.280 101.809
69 Grenada 0,001 0,001 73 78 151
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70 Guatemala 0,028 0,027 2.007 2.118 4.125
71 Gine LDC 0,002 0,002 143 151 294
72 Gine Bisso LDC 0,001 0,001 73 78 151
73 Guyana 0,001 0,001 73 78 151
74 Haiti LDC 0,003 0,003 215 227 442
75 Honduras 0,008 0,008 573 605 1.178
76 Macaristan 0,291 0,284 20.858 22.016 42.874
77 İzlanda 0,042 0,041 3.010 3.178 6.188
78 Hindistan 0,534 0,521 38.276 40.401 78.677
79 Endonezya 0,238 0,232 17.059 18.007 35.066

80
İran (İslam 
Cumhuriyeti)

0,233 0,227 16.701 17.628 34.329

81 Irak 0,020 0,020 1.434 1.513 2.947
82 İrlanda 0,498 0,486 35.695 37.678 73.373
83 İsrail 0,384 0,375 27.524 29.053 56.577
84 İtalya 4,999 4,876 358.317 378.214 736.531
85 Jamaika 0,014 0,014 1.003 1.059 2.062
86 Japonya 12,530 12,221 898.122 947.995 1.846.117
81 Ürdün 0,014 0,014 1.003 1.059 2.062
88 Kazakistan 0,076 0,074 5.448 5.750 11.198
89 Kenya 0,012 0,012 860 908 1.768
90 Kiribati LDC 0,001 0,001 73 78 151
91 Kuveyt 0,263 0,257 18.851 19898 38.749
92 Kırgızistan 0,001 0,001 73 78 151

93
Lao Halk Demokratik 
Cumhuriyeti

LDC 0,001 0,001 73 78 151

94 Letonya 0,038 0,037 2.724 2.875 5.599
95 Lübnan 0,033 0,032 2.365 2.497 4.862
96 Lesotho LDC 0,001 0,001 73 78 151
97 Liberya LDC 0,001 0,001 73 78 151
98 Libya 0,129 0,126 9.246 9.760 19.006
99 Lihtenştayn 0,009 0,009 645 681 1.326
100 Litvanya 0,065 0,063 4.659 4.918 9.577
101 Lüksemburg 0,090 0,088 6.451 6.809 13.260
102 Madagaskar LDC 0,003 0,003 215 227 442
103 Malavi LDC 0,001 0,001 73 78 151
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104 Malezya 0,253 0,247 18.134 19141 37.275
105 Maldivler LDC 0,001 0,001 73 78 151
106 Mali LDC 0,003 0,003 215 227 442
107 Malta 0,017 0,017 1.219 1.286 2.505
108 Marshall Adaları 0,001 0,001 73 78 151
109 Moritanya LDC 0,001 0,001 73 78 151
110 Morityus 0,011 0,011 788 832 1.620
111 Meksika 2,356 2,298 168.873 178.250 347.123

112
Mikronezya (Federal 
Devletleri)

0,001 0,001 73 78 151

113 Moldova Cumhuriyeti 0,002 0,002 143 151 294
114 Monako 0,003 0,003 215 227 442
115 Moğolistan 0,002 0,002 143 151 294
116 Karadağ 0,004 0,004 287 303 590
117 Fas 0,058 0,057 4.157 4.388 8.545
118 Mozambik LDC 0,003 0,003 215 227 442
119 Myanmar LDC 0,006 0,006 430 454 884
120 Namibya 0,008 0,008 573 605 1.178
121 Nauru 0,001 0,001 73 78 151
122 Nepal LDC 0,006 0,006 430 454 884
123 Hollanda 1,855 1,809 132.962 140.346 273.308
124 Yeni Zelanda 0,273 0,266 19.568 20.655 40.223
125 Nikaragua 0,003 0,003 215 227 442
126 Nijer LDC 0,002 0,002 143 151 294
127 Nijerya 0,078 0,076 5.591 5.901 11.492
128 Niue 0,001 0,001 73 78 151
129 Norveç 0,871 0,850 62.431 65.898 128.329
130 Umman 0,086 0,084 6.164 6.507 12.671
131 Pakistan 0,082 0,080 5.878 6.204 12.082
132 Palau 0,001 0,001 73 78 151
133 Panama 0,022 0,021 1.577 1.664 3.241
134 Papua Yeni Gine 0,002 0,002 143 151 294
135 Paraguay 0,007 0,007 502 530 1.032
136 Peru 0,090 0,088 6.451 6.809 13.260
137 Filipinler 0,090 0,088 6.451 6.809 13.260



103

Sözleşme
Tarafları (/)

Birleşmiş 
Milletler 

ölçeği

2012 -2013 
yıllarına 
yönelik 

belirleyici 
katkı ölçeği

2012 yılına 
yönelik 

belirleyici 
katkılar 

(Avro)

2013 yılına 
yönelik 

belirleyici 
katkılar 

(Avro)

Ödenecek 
toplam 
meblağ 
(Avro)

138 Polonya 0,828 0,808 59.349 62.645 121.994
139 Portekiz 0,511 0,498 36.627 38.661 75.288
140 Katar 0,135 0,132 9.676 10.214 19.890
141 Kore Cumhuriyeti 2,260 2,204 161.992 170.987 332.979
142 Romanya 0,177 0,173 12.687 13.391 26.078
143 Rusya Federasyonu 1,602 1,563 114.828 121.204 236.032
144 Ruanda LDC 0,001 0,001 73 78 151
145 Saint Kitts ve Nevis 0,001 0,001 73 78 151
146 Saint Lucia 0,001 0,001 73 78 151

147
Saint Vincent ve 
Grenadines

0,001 0,001 73 78 151

148 Samoa LDC 0,001 0,001 73 78 151
149 San Marino 0,003 0,003 215 227 442
150 Sao Tome ve Principe LDC 0,001 0,001 73 78 151
151 Suudi Arabistan 0,830 0,810 59.492 62.796 122.288
152 Senegal 0,006 0,006 430 454 884
153 Sırbistan 0,037 0,036 2.652 2.799 5.451
154 Seyşeller 0,002 0,002 143 151 294
155 Sierra Leone LDC 0,001 0,001 73 78 151
156 Singapur 0,335 0,327 24.012 25.345 49.357
157 Slovakya 0,142 0,139 10.178 10.743 20.921
158 Slovenya 0,103 0,100 7.383 7.793 15.176
159 Solomon Adaları LDC 0,001 0,001 73 78 151
160 Somali LDC 0,001 0,001 73 78 151
161 Güney Afrika 0,385 0,376 27.596 29.128 56.724
162 İspanya 3,177 3,099 227.720 240.365 468.085
163 Sri Lanka 0,019 0,019 1.362 1.438 2.800
164 Sudan LDC 0,010 0,010 717 757 1.474
165 Surinam 0,003 0,003 215 227 442
166 Svaziland 0,003 0,003 215 227 442
167 İsveç 1,064 1,038 76.265 80.500 156.765
168 İsviçre 1,130 1,102 80.996 85.494 166.490

169
Suriye Arap 
Cumhuriyeti

0,025 0,024 1.792 1.891 3.683

170 Tacikistan 0,002 0,002 143 151 294
171 Tayland 0,209 0,204 14.981 15.813 30.794
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172
Makedonya Eski 
Yugoslav Cumhuriyeti

0,007 0,007 502 530 1.032

173 Timor-Leste LDC 0,001 0,001 73 78 151
174 Togo LDC 0,001 0,001 73 78 151
175 Tonga 0,001 0,001 73 78 151
176 Trinidad Tobago 0,044 0,043 3.154 3.329 6.483
177 Tunus 0,030 0,029 2.150 2.270 4.420
178 Türkiye 0,617 0,602 44.225 46.681 90.906
179 Türkmenistan 0,026 0,025 1.864 1.967 3.831
180 Tuvalu LDC 0,001 0,001 73 78 151
181 Uganda LDC 0,006 0,006 430 454 884
182 Ukrayna 0,087 0,085 6.236 6.582 12.818

183 Birleşik Arap Emirlikleri 0,391 0,381 28.026 29.582 57.608

184
Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı

6,604 6,441 473.360 499.645 973.005

185
Tanzanya Birleşik 
Cumhuriyeti

LDC 0,008 0,008 573 605 1.178

186
Amerika Birleşik 
Devletleridd 22,000 21,458 1.576.910 1.664.476 3.241.386

187 Uruguay 0,027 0,026 1.935 2.043 3.978
188 Özbekistan 0,010 0,010 717 757 1.474
189 Vanuatu 0,001 0,001 73 78 151
190 Venezuela 0,314 0,306 22.507 23.757 46.264
191 Viet Nam 0,033 0,032 2.365 2.497 4.862
192 Yemen LDC 0,010 0,010 717 757 1.474
193 Zambiya LDC 0,004 0,004 287 303 590
194 Zimbabve 0,003 0,003 215 227 442

Tarafların Toplamı 102.462 100.000 7.348.816 7.756.944 15.105.760

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011

dd  Amerika Birleşik Devletleri Sözleşmenin temel bütçesine ilişkin finansmanı bir gönüllü katkı olarak görmektedir.
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Küresel Çevre Tesisi ile işbirliği 

 Taraflar Konferansı,

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin (UNCDD) 5, 6, 20 ve 21. Mad-
delerini dikkate alarak,

Küresel Çevre Tesisi ile işbirliğine ilişkin 6/COP.6, 6/COP.7, 6/COP.8 ve 10/COP.9 sayılı ka-
rarlarını da dikkate alarak,

Başta 35. fıkra olmak üzere 3/COP.8 sayılı kararı da dikkate alarak,

ICCD/CRIC(10)/23 sayılı belgede yer alan Küresel Çevre Tesisi (GEF) raporunu göz önün-
de bulundurarak,

ICCD/CROC(10)/24 sayılı belge ve Küresel Çevre Tesisi tarafından içinde bulunduğumuz 
iki yıllık süre zarfında Sözleşme kapsamında raporlama ve inceleme sürecine sağlanan 
desteği de göz önünde bulundurarak,

1. Dördüncü GEF Kurulu’nu, Küresel Çevre Tesisi Aracında yaptığı ve GEF’in UNCDD’nin 
finansal bir mekanizması olarak hizmet vereceğini belirten değişiklikten dolayı tak-
dir eder;

2. Küresel Çevre Tesisinin geliştirilmiş tahsis sistemi olan ve indikatif kaynak paketleri-
nin toprak bozulumu ve özellikle çölleşme ve ormansızlaşmayı ele alan projeler için 
finansmana ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla tüm uygun ülkelere tahsis edildiği 
Kaynakların Şeffaf Tahsisi Sistemi’ni (STAR) memnuniyetle karşılar;

3. UNCCD önceliklerine göre odaklanılan alan kapsamındaki faaliyetleri desteklemek 
üzere STAR kaynakları dışında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için fon ayırması nede-
niyle Küresel Çevre Tesisi’ni takdir eder;

4. Küresel Çevre Tesisi’ni, faaliyetlerin ve bunların uygulanmasının gerçekleştirilmesine 
imkan sağlanması bağlamında, Sözleşmenin (Strateji) uygulanmasını iyileştirmek 
amacıyla alt bölgesel ve bölgesel eylem programlarının 10 yıllık stratejik planla 
uyumlaştırılmasını da desteklemeye davet eder;

5. Toprak bozulumunun sektörler arası yapısını göz önünde bulundurmak suretiyle, 
sürdürülebilir arazi yönetiminin küresel açıdan çevresel ve kalkınmayla ilgili istekle-
rin yönetimi için önemini daha da güçlendirmek amacıyla,  uygun Tarafları Küresel 
Çevre Tesisi odak alanlarında sinerjileri harekete geçirmek üzere mevcut potansiyeli 
kullanmaları için teşvik eder;

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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6. Sözleşme kurumları ve Küresel Çevre Tesisi sekretaryasını, Küresel Çevre Tesisi kaynak-
larını zamanında harekete geçirmek ve kullanmak için uygun Tarafların kapasite oluş-
turmasına yardımcı olmaya davet eder;

7. Küresel Çevre Tesisi’ni, gelecekteki ikmaller sırasında kaynak tahsisatını arttırırken, kay-
nakların mevcudiyetine bağlı olarak, toprak bozulumu odak alanına tahsis edilen tuta-
rı arttırma seçeneğini değerlendirmeye davet eder;

8. Genel Sekreter’den, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Küresel Mekanizma ve Küresel 
Çevre Tesisi ile istişare içerisinde, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi 
Komitesinin onuncu oturumunda Taraflardan alınan geri bildirimleri göz önünde bu-
lundurarak, ulusal, alt bölgesel ve bölgesel eylem programı uyumlaştırma ve raporla-
ma sürecine destek için küresel destek programın fizibilitesi ve yöntemini daha çok 
keşfetmelerini talep eder;

9. Faaliyetlere imkan tanınması için mevcut Küresel Çevre Tesisi fonlarını alacak Taraflar-
dan, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, Küresel Çevre Tesisi prosedürleri uya-
rınca, şu yollarla karşılamalarını talep eder: (a) Küresel bir Çevre Tesisi kurumu aracılığıy-
la, (b) doğrudan erişim yoluyla veya (c) bir şemsiye proje kapsamında.

10. Tarafları ulusal kapasite öz değerlendirmeleri ve ilgili diğer kapasite değerlendirme 
girişimleri sonuçlarını uygulamak üzere ülkeler tarafından yönlendirilen faaliyetler için 
Küresel Çevre Tesisi de dahil olmak üzere mümkün tüm kaynaklardan destek aramaları 
konusunda teşvik eder;

11. Etkilenen uygun Taraf ülkeleri, özellikle Küresel Çevre Tesisi ve Kaynakların Şeffaf Tahsi-
si Sistemi kapsamında tahsis edilen kaynaklar ile ilgili olarak çok taraflı finans kurumla-
rına proje teklifleri sunma çabalarını arttırmaları için teşvik eder;

12. Küresel Çevre Tesisi’ni, uygun Taraf ülkelerin tam ve zamanında kullanabilmeleri için 
toprak bozulumu odak alan tahsisatlarına erişim prosedürlerini sadeleştirmeye davet 
eder;

13. Genel Sekreter’den, Küresel Çevre Tesisi Baş Yönetici Genel Müdürü’ne UNCCD ve 
Küresel Çevre Tesisi arasındaki mevcut Mutabakat Zaptı üzerinde değişiklik yapılması 
gerekip gerekmediği ve güncel gelişmeler ışığında mümkün teklifler konusunda da-
nışmasını ve Taraflar Konferansı on birinci oturumuna raporlama yapmasını talep eder. 

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 
olarak 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin ara dönem 
değerlendirmesine ilişkin taslak yöntemleri, ölçütler ve 
görev tanımları
Taraflar Konferansı,
ICCD/CRIC(10)/17 belgesinde sağlandığı üzere, Sözleşmenin uygulanmasının geliştiril-
mesine yönelik olarak 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin (2008 – 2018) (Strateji) ara 
dönem değerlendirmesine ilişkin taslak yöntemleri, ölçütler ve görev tanımlarının ha-
zırlanması hususunda Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi Ofisi 
tarafından gerçekleştirilen çalışmaları takdirle karşılayarak,

Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinden 2013 yılına kadar ger-
çekleştirilecek ara dönem değerlendirmesi de dahil olmak üzere Stratejinin uygulan-
masının değerlendirilmesi hususunda Taraflar Konferansına destek olunmasının talep 
edildiği 11/COP.9 kararı, ek, 2 (e) fıkrasını göz önünde bulundurarak, 

Taraflar Konferansının Stratejinin genel uygulamasının değerlendirilmesi ve gözden 
geçirilmesi açısından temel organ olacağının teyit edildiği 3/COP.8 kararını da dikkate 
alarak, 

Ara dönem değerlendirmesinin Taraflar ve paydaşlara kabul edilişinden bu yana elde 
edilen deneyimlere dayalı olarak Sözleşme ve Stratejinin uygulanmasının geliştirilmesi 
amacı ile stratejik tavsiyeler ve yönlendirme sağlamak üzere eşsiz bir fırsat sunduğunu 
akılda tutarak,

Stratejinin uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile performans göz-
den geçirmesi ve uygulama değerlendirme sisteminin (PRAIS) kurulması ve 2010 – 2011 
yılında geçici olarak kabul edilen ölçülebilir göstergelere dayalı olarak Taraflar ve göz-
lemciler tarafından gerçekleştirilen ilk raporlama döngüsü gibi önemli adımların atıldı-
ğını ve bu faaliyetlerinden önemli dersler alınabileceğini göz önünde tutarak,

Taraflar ile gerçekleştirilecek gerekli müzakere süreçlerinin 2013 yılında önce tamam-
lanabilmesi için ara dönem değerlendirmesine ilişkin hazırlıklara mümkün olan en kısa 
sürede başlanmasının önemini kavrayarak,

1. Bu kararın ekinde yer alan Strateji ara dönem değerlendirmesinin görev tanım-
larını kabul etmeye, söz konusu görev tanımlarında Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik 
hedeflerinin en iyi şekilde nasıl ölçüleceğine dair 3. operasyonel hedefe ulaşılıp 
ulaşılmadığının Bilim ve Teknoloji Komitesi tarafından değerlendirilmesine ve bu 
değerlendirmenin 2013 yılındaki Taraflar Konferansının on birinci toplantısında ger-
çekleştirilecek değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak yapılmasına karar verir;

2. Taraflar Konferansı Ofisinin yönlendirmesi çerçevesinde ara dönem değerlendirme-
sine ilişkin tavsiyeler hazırlamak amacı ile kullanılabilen finansmana tabi olarak bir 
geçici Oturumlar Arası Çalışma Grubunun kurulmasına da karar verir;

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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3. Oturumlar Arası Çalışma Grubunun desteklenmesine ilişkin finansmanın yetersiz ol-
ması durumunda, bu belgede Grup ile alakalı olarak belirtilen işlevlerin Taraflar Konfe-
ransı Ofisi tarafından gerçekleştirilmesine karar verir;

4. Geçici Oturumlar Arası Çalışma Grubunun 14 üyeden meydana gelmesine, Taraflar 
Konferansı Başkanı, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin 
Başkanı, Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkanı, beş bölgesel grubun her birinden iki üye 
ve 1 Şubat 2012’den önce belirlenmek kaydıyla Taraflar Konferansına akredite olan sivil 
toplum örgütlerinden bir temsilciden oluşmasına karar verir;

5. Taraflar Konferansı Ofisinden 2012 yılının Ocak ayına kadar bu karar ve ekinde belirtil-
diği üzere Oturumlar Arası Çalışma Grubunun görevleri ve sorumluluklarını kapsayan 
görev tanımlarını geliştirmesini talep eder;

6. Oturumlar Arası Çalışma Grubunun görev tanımları ve aşağıdaki 12. fıkrada belirtilen 
mali hükümler dahilinde gerekli gördüğünde danışmanlar ve kurumların deneyim-
den yararlanabilmesine karar verir;

7. Sekretaryadan Oturumlar Arası Çalışma Grubunun çalışmalarını kolaylaştırmasını talep 
eder ve gerektiğinde ve görevleri uyarınca Küresel Mekanizma tarafından desteklene-
bileceğini ifade eder;

8. Oturumlar Arası Çalışma Grubunun Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilme-
si Komitesinin on birinci toplantısında sürece ilişkin güncel bilgileri sunmasına karar 
verir;

9. Oturumlar Arası Çalışma Grubundan elektronik iletişim olanakları ve mümkün oldu-
ğunda diğer toplantılardan yararlanarak ve UNCCD web sitesinde kurulan bir web say-
fası vasıtasıyla sağlanan belgeler üzerine görüşlerin sunulmasını isteyerek çalışmalarını 
geliştirmek amacı ile Tarafların yanı sıra diğer paydaşlara danışmasını talep eder;

10. Oturumlar Arası Çalışma Grubundan gerçekleştirilen faaliyetler ve kaydedilen iler-
lemeyle alakalı olarak Taraflar Konferansı Ofisine düzenli olarak rapor sunmasını ve 
UNCCD web sitesinde yayımlanmak üzere söz konusu raporlar ile diğer çıktıları sekre-
taryaya iletmesini de talep eder;

11. Oturumlar Arası Çalışma Grubundan çalışmalarını 30 Haziran 2013 tarihine kadar ta-
mamlamasını ve raporları ile bulgularını ekteki görev tanımlarında belirtildiği üzere 
Taraflar Konferansının on birinci toplantısına iletmesini talep eder;

12. Tarafları bir Oturumlar Arası Çalışma Grubunun ek masrafının karşılanması amacı ile 
gönüllü olarak Ek Fona katkıda bulunmaya veya ayni yardım yapmaya davet eder ve 
Genel Sekretere bu bağlamda katkı toplama yetkisi verir;

13. Gönüllü katkıların alınmaması durumunda, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Ge-
çirilmesi Komitesi Ofisinin ara dönem değerlendirmesini Taraflar Konferansı Ofisinin 
denetimi altında hazırlamakla görevlendirilmesini tavsiye eder;

14. Taraflar Konferansının söz konusu raporu on birinci toplantıda değerlendirmeye alma-
sına karar verir. 

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Stratejinin ara dönem değerlendirmesine ilişkin
görev tanımları

A. Yetki
1. Taraflar Konferansının sekizinci toplantısındaki (COP 8) taraflar Sözleşmenin uygulan-
masının geliştirilmesine yönelik olarak 10 yıllık stratejik plan ve çerçeveye (Strateji) ilişkin 
bir ara dönem değerlendirmenin Stratejinin kabul edilmesinden altı yıl sonra (2013 yılın-
daki COP 11’de) performans izleme sistemine dayalı olarak COP tarafından gerçekleştiril-
mesine karar vermiştir.1

B. Hedef
2. Ara dönem değerlendirmesinin genel hedefi performansın artırılması ve Strateji uygu-
lamasının geliştirilmesine ilişkin uygun tedbirlerin tavsiye edilmesidir.2

C. Faaliyetlerin kapsamı ve zaman çizelgesi
3. Ara dönem değerlendirmesi kapsamında Stratejiye ilişkin bir değerlendirmenin (genel 
çerçeve ve kapsam) yanı sıra Stratejinin yapı taşlarına ilişkin bir değerlendirme (Stratejinin 
uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemeye ilişkin değerlendirme;3 Sözleşmenin Uy-
gulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin (CRIC) performansı ve etkinliğinin değer-
lendirilmesi;4 performans gözden geçirmesi ve uygulamanın değerlendirilmesi sisteminin 
(PRAIS) değerlendirilmesi;5 ve Bölgesel Eşgüdüm Mekanizması düzenlemelerinin gözden 
geçirilmesi6) gerçekleştirilecektir. Ek olarak, ara dönem değerlendirmesi çerçevesinde Bi-
lim ve Teknoloji Komitesinin Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerine yönelik ilerlemenin 
nasıl ölçüleceğine ilişkin 3. operasyonel hedefe ulaşma hususundaki performansı ve et-
kinliğine ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır.

4. Ara dönem değerlendirmesinde gereksiz tekrardan kaçınmak ve önemli hususların göz 
ardı edilmesine engellemek üzere NAP düzenlemesi de dahil olmak üzere değerlendir-
me ile ilgili hususların belirlendiği önceki UNCCD raporları ve/veya belgelerinin dikkate 
alınması gerekir. Değerlendirmede Sözleşmenin uygulanma durumunun kapsanmasının 
yanı sıra uygulamanın eksik bulunduğu alanlarda muhtemel sebepler ile olası çözümlerin 
belirlenmesi de gerekir;

5. UNCCD toplantı takvimlerine dayalı olarak gerçekleştirilen revizyona tabi olarak, belge-
ler hususunda değerlendirmeden kaynaklanan aşağıdaki belirleyici terminler önerilmek-
tedir:

1 3/COP.8 Kararı, 42. fıkra.
2 3/COP.8 Kararı, ek, 26. fıkra.
3 3/COP.8 Kararı, 42. fıkra.
4 11/COP.9 Kararı, 7. fıkra.
5 11/COP.9 Kararı, 7. fıkra.
6 3/COP.9 Kararı, 8. fıkra.
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(a) Stratejiye İlişkin Değerlendirme    29 Şubat 2012

(b) Stratejinin Uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi  
       Ocak 2013

(c) CRIC’ın performansı ve etkinliğinin değerlendirilmesi
                                                      Ağustos 2012

(d) Bölgesel Eşgüdüm Mekanizmalarının Gözden Geçirilmesi
                                      Mayıs 2012

(e)  CST’nin Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerine yönelik ilerlemenin en iyi nasıl ölçü-
leceğine ilişkin 3. operasyonel hedefe ulaşma konusundaki performansı ve etkinliği-
nin değerlendirilmesi

                      Nisan 2013

(f ) Ara dönem değerlendirmesinin nihai çıktısı                30 Haziran 2013

6. UNCCD toplantı takvimlerine dayalı olarak gerçekleştirilen revizyona tabi olarak, ara dö-
nem değerlendirmesi ile ilgili konuların tartışılacağı toplantılara yönelik zaman çizelgesi 
aşağıda yer almaktadır:

(a)  CRIC 11’e hazırlık niteliği taşıyan toplantılar7

                2012’nin dördüncü çeyreği

(b) CRIC 11              Mart 2013

(c) COP 11’e hazırlık niteliği taşıyan bölgesel toplantılar8

                Temmuz-Ekim 2013

(d) COP 11              2013’ün dördüncü çeyreği

D. Metodoloji
7. Strateji ile yapı taşlarının değerlendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki değerlendirme 
ölçütleri kullanacaktır:

(a) Uygunluk: Stratejinin hedeflerinin Tarafların ihtiyaçları, öncelikleri ve politikaları ile tu-
tarlı olma düzeyi ve hedefler ya da tasarımlarının değişen durumlar dikkate alındığında 
hala uygun olup olmadığına ilişkin bir ölçüt;

(b) Etkinlik: 3/COP.8 kararına ilişkin hükümler bağlamında, Stratejinin hedeflerine ulaşılma 
veya ulaşma beklentisi düzeyi;

(c)  Etki: Sözleşmenin genel hedeflerine ulaşma hususunda Stratejinin uygulanması saye-
sinde kaydedilen ilerleme düzeyi;

(d) Verimlilik: Stratejinin uygulanması hususunda yatırım yapılan kaynaklar/girdilerin (fon-
lar, uzmanlık, zaman v.b.) ne kadar verimli bir şekilde sonuçlara dönüştürüldüğünü 
gösteren bir ölçüt; 

7 Gerektiğinde, Tarafların söz konusu mali kaynakları sağlamasına tabi olarak.
8 Gerektiğinde, Tarafların söz konusu mali kaynakları sağlamasına tabi olarak.
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(e) Sürdürülebilirlik: Stratejinin uygulanması sonucu Sözleşmenin uygulanmasından uzun 
vadede devamlı olarak fayda elde etme ihtimali.

E. Önemli bileşenler

1. Stratejinin genel çerçevesi ve kapsamının değerlendirilmesi

8. Stratejinin genel uygunluğu, etkinliği, etkisi, verimliliği ve sürdürülebilirliği amaç ve mis-
yon ile ilgili aşağıdaki bileşenlerin9 nasıl başarıldığı dikkate alınarak değerlendirilecektir:

(a) Tarafların Sözleşmenin hedeflerini bölgesel, alt bölgesel ve ulusal kalkınma politikaları, 
planları ve stratejilerine dahil etme kapasitelerinin artırılması;

(b) Uluslararası toplumun ilerlemeye yönelik hedefler konulması ve ilerleme göstergeleri 
belirlenmesi ile ilgili çalışmalara dahil edilmesi;

(c) Sözleşmenin bilimsel ve teknik bilgi birikimi ile en iyi uygulamalar alanında bir mükem-
meliyet merkezi haline getirilmesi;

(d) Çölleşme ve arazi bozulması ile mücadele ve iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim 
değişikliğine uyum sağlanması ve biyo-çeşitliliğinin korunması arasındaki sinerjilerin 
artırılması;

(e) Johannesburg Uygulama Planının gerçekleştirilmesine ve Milenyum Kalkınma Hedef-
lerininin uygulanmasına katkıda bulunulması;

(f ) Sözleşmeye ilişkin siyasi irade ve bağlılığın geliştirilmesi;

(g) Çölleşme, arazi bozulması ve kuraklık (DLDD) ile Sözleşme profiline ilişkin farkındalığın 
artırılması;

(h) Tarafların Sözleşmeye olan katılımı ve bağlılığının geliştirilmesi;

(i) Mevcut kaynakların daha iyi bir şekilde kullanılması ve Sözleşmenin uygulanmasına 
yönelik olarak yeni kaynakların seferber edilmesinin sağlanması;

(j) Etkilenen gelişmekte olan ülke Taraflarının başta Küresel Çevre Fonu (GEF) olmak üzere 
DLDD ile mücadeleye yönelik faaliyetlerin finanse edilmesi amacı ile kullanılan mali 
kaynaklara erişim kapasitelerinin artırılması;

(k) Başta GEF aracılığı ile olmak üzere çölleşme ve arazi bozulması ile mücadele etmeye 
yönelik eylem programları ve diğer faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin kaynakların ge-
liştirilmesi.

9. Girdi:

(a) Stratejide belirtildiği üzere Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin önemli gelişmelerin yu-
karıdaki (a) ila (k) bölümleri çerçevesinde vurgulandığı bir politika belgesinin yanı sıra 
Sözleşmenin uygulanması gereken dış ortamın bir değerlendirmesi;

9 Yukarıda belirtilen bileşenlere hükümetler arası oturumlar arası çalışma grubu tarafından kullanılan ve Stratejinin 
hazırlanması aşamasından yararlanılan bileşenler arasında yer verilmiştir (3/COP.7 Kararı, 10. fıkra).
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(b) İstişarelerin yanı sıra ülke Tarafları ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve uzmanlardan eylem 
programlarının uygulanması gibi konularda geri bildirim alınması da dahil olmak 
üzere görüşmeler ve anketleri de kapsayan bir nitel değerlendirme;

(c) Genel Sekreter tarafından hazırlanan, kapsamlı iletişim stratejisinin uygulanması husu-
sunda kaydedilen ilerlemeyi yansıtan bir rapor.10

10. Beklenen çıktılar:

(a) Strateji ve uygulandığı ortamın değerlendirmeye alındığı ve Stratejinin uygulanması 
ve etkinliğinin geliştirilmesi ve zaman çizelgesine yönelik önerileri kapsayan kapsamlı 
bir değerlendirme;

(b) Stratejinin uygulanması hususunda beklenen çıktılar ile Sözleşmenin uygulanması hu-
susunda beklenen etkiler arasında bağlantılar kurulması amacı ile Strateji kapsamında 
bulunan stratejik ve operasyonel hedefler arasındaki ilişkinin yanı sıra ilgili etki ve geçi-
ci olarak kabul edilen performans göstergelerine yönelik bir değerlendirme.

11. Beklenen çıktı:

Stratejinin uygulanması ve performansının nasıl geliştirileceği hususunda COP 11’e yöne-
lik olarak yapılan tavsiyeler.

2. Stratejinin uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemenin değerlen-
dirilmesi
12. Bu değerlendirmenin dayanağı CRIC 9 (geçici olarak kabul edilen performans göster-
gelerine yönelik olarak) ve CRIC 11’de (etki göstergelerine yönelik olarak) gerçekleştirilen 
gözden geçirme çalışmasının yanı sıra geçici olarak kabul edilen performans göstergeleri-
ne yönelik olarak CRIC 11’de gerçekleştirilecek olan eğilimler analizi olacaktır. Söz konusu 
değerlendirme çerçevesinde, mali akışlar ve en iyi uygulamalar da dahil olmak üzere kay-
dedilen ilerlemeye ilişkin gözden geçirme çalışmasından kaynaklanan belirli hususlara de-
ğinilecektir. 13/COP.9 kararı ile konan geçici hedeflere ulaşılması yönünde yapılan analiz, 
GEF arazi bozulması odak alanı ve Stratejinin etki göstergelerinin düzenlenmesi de dahil 
olmak üzere gerektiğinde performans ve etki göstergeleri, hedefler ve ilgili metodolojile-
rin değiştirilmesi amacı ile bu göstergelere ilişkin karar ile ortaya konan yinelemeli süreç 
bağlamında gerçekleştirilecektir.

13. Geçici olarak kabul edilen performans göstergeleri açısından bakıldığında, bu süreçte 
aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

(a) Geçici olarak kabul edilen performans göstergelerinin tanımları;

(b) Zaman çizelgesi de dahil olmak üzere hedeflerin tanımları;

(c) Veri toplama metodolojisi ve kalite kontrolü;

9 Yukarıda belirtilen bileşenlere hükümetler arası oturumlar arası çalışma grubu tarafından kullanılan ve Stratejinin 
hazırlanması aşamasından yararlanılan bileşenler arasında yer verilmiştir (3/COP.7 Kararı, 10. fıkra).



113

(d) Raporlama şablonlarının basitleştirilmesi ve nitel girdi amaçlı bir ek çerçevenin sağlan-
ması;

(e) Verilerin toplanması ve analiz edilmesine ilişkin zaman kısıtları;

(f ) Mali akışlar ve en iyi uygulamalar başta olmak üzere veri toplama sürecinin tamamlan-
ması amacı ile diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm;

(g) Sivil toplum kuruluşlarına yönelik gelecekteki raporlama işlemlerinin içerik ve formatı;

(h) Sürecin maliyet etkinliği.

14. Etki göstergeleri açısından bakıldığında, bu süreçte aşağıdaki hususlar dikkate alına-
caktır:11

(a) Etki göstergelerinin etkilenen ülkeler tarafından uygulanması ve gözden geçirilmesi;

(b) Emsal gözden geçirme çalışmasının etki göstergelerinin uygunluğu, doğruluğu ve 
maliyet etkinliğine yönelik bulguları;

(c) Etki göstergelerine ilişkin pilot izleme çalışmalarının çıktıları ve bu çalışmalar esnasında 
alınan dersler;

(d) Diğer Rio sözleşmeleri ile ilişkili kuruluşlar da dahil olmak üzere ilgili programlar, proje-
ler ve kuruluşlarla yaratılacak olası sinerjiler;

(e) Sözleşmenin Bilimsel Konferanslarından sağlanan katkılar.

15. Girdiler:

(a) 2008 – 2009 ve 2010 – 2011 yıllarına yönelik geçici olarak kabul edilen performans 
göstergelerine dayalı olarak uygulama değerlendirmesinin 2008 – 2011 yıllarına yöne-
lik etki göstergelerine dayalı olarak gerçekleştirilen ilk uygulama değerlendirmesinden 
elde edilen bilgiler başta olmak üzere Sözleşme kuruluşları tarafından hazırlanan ana-
lizler;

(b) COP 10 sonucu ortaya çıkan kararların (CRIC 9’un tavsiyeleri çerçevesinde) yanı sıra 
Sözleşme ve Stratejinin uygulanmasının değerlendirmesi ile alakalı olarak COP 11’e 
yönelik hazırlanan taslak kararlar;

(c) Bu husustaki kararlara yönelik olarak CRIC 10 ve COP 10’a sunulan göstergelere ilişkin 
yinelemeli süreç hususundaki belgelerin yanı sıra bu konuda CRIC 11’e sunulan ve 
Taraflar ile diğer ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan geri bildirimin dikkate 
alındığı belgeler;

(d) 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerin uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemenin nasıl öl-
çüleceği konusunda CST tarafından hazırlanan belgeler ve ilgili COP kararları;

11 17/COP.9 Kararı
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(e) İstişarelerin yanı sıra Taraflar, ilgili uluslararası kuruluşlar ve uzmanlardan alınan geri 
bildirimleri kapsayan görüşmeler ve anketler de dahil olmak üzere bir nitel değerlen-
dirme.

16. Beklenen çıktılar:

(a) Stratejinin uygulanması hususunda kaydedilen ilerlemeye yönelik olarak 13/COP.9 Ka-
rarı12 ve 17/COP.9 Kararı13 çerçevesinde belirtildiği üzere COP 11’de değerlendirmeye 
alınmak üzere performans ve etki göstergeleri ile göstergelerin nasıl uygulanacağına 
ilişkin revize edilmiş hedefler ve metodolojik bilgilere yönelik önerileri içeren kapsamlı 
bir değerlendirme;

(b) GEF arazi bozulma odak alanı başta olmak üzere Stratejideki etki göstergelerinin 
uyumlaştırılması.

17. Beklenen sonuç:

13/COP.9 Kararının bileşenlerinin (göstergeler ve ilgili hedefler) revizyonu ile alakalı olarak 
COP 11’e ilişkin tavsiyeler.

3. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin 
performansı ve etkinliğinin değerlendirilmesi
18. CRIC performansının değerlendirmesi aşağıdaki ölçütler uygulanarak gerçekleştirile-
cektir:14

(a) Uygunluk: Komitenin genel hedefleri, amaçları ve sonuçlarının özellikle CRIC’ın Strate-
jinin çıktıları ve Strateji ile belirlenen hedeflere ulaşma konusunda Taraflara sağladığı 
destekle ilgili olarak Tarafların ihtiyaçları ve beklentilerine uygun olma düzeyi;

(b) Etki: COP tarafından Sözleşme ve Stratejinin uygulamasının güçlendirilmesi amacı ile 
yaklaşımlar, politikalar ve stratejiler hususunda gerçekleştirilen eylemler vasıtasıyla, 
Sözleşmenin genel hedeflerine ulaşma hususunda CRIC sayesinde kaydedilen ilerle-
me düzeyi;

(c) Etkinlik: Komitenin 3/COP.8 ve 11/COP.9 kararlarında belirtilen yetki ve işlevlerine uy-
gun hareket etme düzeyi;  

(d) Sürdürülebilirlik: CRIC’ın gerçekleştirdiği çalışmaların Sözleşme ve Stratejinin uygu-
lanması sonucu uzun vadede devamlı olarak elde edilen faydalara katkıda bulunma 
düzeyi.

(e) Verimlilik (toplantıların maliyet etkinliği): Komitenin çıktılarının sonuçların hem miktar 
hem de niteliği açısından yatırım yapılan kaynaklara orantılı olma düzeyi;

12 13/COP.9 Kararı, 3. fıkra.
13 17/COP.9 Kararı, 5. fıkra.
14 COP 7 ve COP 8’de CRIC’ın görev tanımlarının gözden geçirilmesine yönelik olarak benzer ölçütler 
kullanılmıştır (7/COP.6 Kararı).
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(f ) Formatın uygunluğu: CRIC toplantılarının formatının uygulamanın şeffaf ve esnek bir 
şekilde gözden geçirilmesini sağlayan etkileşimli görüşmeler ve öğrenme tabanlı etki-
leşeme müsait olma düzeyi.

19. Girdiler:

(a) Sekretarya ve Küresel Mekanizma tarafından Sözleşme kuruluşları ve bağlı organların 
performans gözden geçirmesi hususunda hazırlanan raporlar;

(b) CRIC’ın 2008 – 2009, 2010 – 2011 ve 2012 – 2013 yıllarına yönelik çalışma programının 
yanı sıra 2010 – 2014 ve 2012 – 2015 yıllarına yönelik çalışma planları;

(c) İstişarelerin yanı sıra Taraflar, ilgili uluslararası kuruluşlar ve uzmanlardan alınan geri bil-
dirimleri kapsayan görüşmeler ve anketler de dahil olmak üzere nitel değerlendirme.

20. Beklenen çıktı:

CRIC’ın performansı ve etkinliğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin yanı sıra gerek-
mesi halinde CRIC’ın revize edilmiş (yeni/değiştirilen) görev tanımlarına yönelik olası öne-
riler.

21. Beklenen sonuç:

CRIC’ın performansı ve etkinliğinin nasıl geliştirileceği hususunda COP 11’e ilişkin tavsiye-
ler.

4. Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerine ilişkin ilerlemenin en iyi 
nasıl ölçüleceğine yönelik 3. operasyonel hedefe ulaşma hususunda 
CST’nin performansı ve etkinliğinin değerlendirilmesi
22. CST’nin verimliliği ve etkinliğinin geliştirilmesi hususunda,15 CST’nin işlevselliği husu-
sunda16 ve CST’nin faaliyetlerinin Stratejinin tavsiyelerine uygun olarak yeniden şekillen-
dirilmesi hususunda1718 COP tarafından önceden verilen kararlara dayalı olarak, Stratejinin 
1, 2 ve 3. stratejik hedeflerine ilişkin ilerlemenin en iyi nasıl ölçüleceğine yönelik 3. ope-
rasyonel hedefe ulaşma konusunda CST’nin performansına ilişkin bir değerlendirme ger-
çekleştirilecektir:

23. Beklenen çıktı:

Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerine ilişkin ilerlemenin en iyi nasıl ölçüleceği konusun-
daki 3. operasyonel hedefe ulaşma hususunda CST’nin performansı ve etkinliğine yönelik 
kapsamlı bir değerlendirmenin yanı sıra gerekmesi halinde CST’ye ilişkin bir revize çalışma 
programına yönelik olası öneriler.

15 15/COP.7 Kararı.
16 12/COP.8 Kararı.
17 16/COP.9 Kararı.
18 Tarafların bu değerlendirmede CST’ye yer vermeyi kabul etmesi halinde, değerlendirmenin bu alanındaki  
    diğer ayrıntılar sağlanacaktır.
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24. Beklenen sonuç:

CST’nin Stratejinin uygulanması hususundaki rolü veya bu konuya katkısına ilişkin COP 
11’e yönelik tavsiyeler.

5. Performans gözden geçirmesi ve uygulama değerlendirmesi sistemi-
nin değerlendirilmesi 
25. PRAIS’ın değerlendirilmesi hususunda, aşağıdaki bileşenlere ilişkin bir değerlendirme 
yapılması gerekecektir:

(a) Karşılıklı gelişme ve güçlenme ışığında sistemin farklı bileşenleri (uygulama değerlen-
dirmesi, performans gözden geçirmesi, mali akışların gözden geçirilmesi ve en iyi uy-
gulamaların toplanarak yayılması) arasındaki etkileşim;

(b) İlgili çalışma programlarının uygulanması hususunda alınan raporlar vasıtasıyla Sözleş-
me kuruluşları ve bağlı organları performansı konusunda sağlanan geri bildirimler;

(c) CRIC tarafından sağlanan gerekli önemli bileşenlerin muhafaza edilmesi amacı ile Söz-
leşme kuruluşları ve bağlı organlar tarafından sonuç temelli bütçeleme yapılmasını 
sağlayan operasyonel yöntemler;

(d) CST tarafından CRIC’a sağlanan girdi ve iki bağlı organ arasındaki etkileşim.19

26. Girdiler:

(a) PRAIS ile ilişkili raporlama araçları da dahil olmak üzere PRAIS portalının hedefler çer-
çevesinde gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile PRAIS’in eylem programlarının 
uygulanması hususunda izleme ve raporlama açısından Taraflara ilişkin etkili bir araca 
dönüştürülüp dönüştürülmediğinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesinin yanı 
sıra portal kullanımı hususunda Taraflarca sağlanan geri bildirimler;

(b) Sözleşme kuruluşları ve bağlı organların performans gözden geçirmesi hususunda 
sekretarya ve Küresel Mekanizma tarafından hazırlanan raporlar;

(c) CRIC’ın 2010 – 2011 ve 2012 – 2013 yıllarına yönelik çalışma programlarının yanı sıra 
2009 – 2011 ve 2012 – 2015 yıllarına yönelik çalışma planları;

(d) En iyi uygulamalar ve bilgi yönetimi başta olmak üzere CRIC ile CST arasındaki etkile-
şim ile ilgili resmi belgeler ve COP kararları;

(e) CST’den CRIC’a yapılan girdileri ihtiva eden belgeler;

(f ) İstişarelerin yanı sıra ülke Tarafları, ilgili uluslararası kuruluşlar ve uzmanlardan alınan 
geri bildirimleri ihtiva eden görüşmeler ve anketler de dahil olmak üzere nitel değer-
lendirme.

27. Beklenen çıktılar:

(a) CRIC’ın operasyonel yöntemlerindeki gelişmelere ilişkin öneriler de dahil olmak üzere 
PRAIS’e ilişkin kapsamlı değerlendirme;
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(b) Revize raporlama şablonları, kılavuzlar ve sözlük.

28. Beklenen sonuç:

12/COP.9 ve 13/COP.9 kararlarının revize edilmesine yönelik olarak COP 11’e ilişkin tavsi-
yeler.

6. Bölgesel Eşgüdüm Mekanizması (RCM) düzenlemelerine ilişkin 
kapsamlı gözden geçirme çalışması
29. Gözden geçirme çalışmasında RCM’lerin üç öğesine değinilecektir: (a) Bölgesel Komi-
teler; (b) Tematik Program Ağları (TPN) ve (c) Bölgesel Eşgüdüm Birimleri (RCU).

30. Her öğe için, analiz aşağıdaki ölçütlere göre yapılacaktır:

(a) Uygunluk: RCM’lerin mevcut ve ortaya çıkan zorluklar, kapasite sorunları ve bölgesel 
uygulama eklerinde belirtilen sorunlara karşılık verme düzeyi;20

(b) Etki: Sözleşme ve Stratejinin bölgesel düzeyde uygulanmasına ilişkin gerekli eşgüdü-
mün kolaylaştırılması hususunda RCM’lerin kurulması ve çalışmalarına başlaması saye-
sinde kaydedilen ilerleme düzeyi;

(c) Etkinlik: RCM’lerin çeşitli öğelerinin Taraflarca belirlenen yetkiler ve işlevlere uygun ha-
reket etme düzeyi;

(d) Sürdürülebilirlik: RCM’lerin kurulması ve çalışma yapması hususunda yatırım yapılan 
kaynakların orta ve uzun vadede sürdürülebilme düzeyi ve yatırımların uygulanması 
ile ilgili çalışmalara müdahil çeşitli paydaşlar tarafından sağlanan siyasi destek;

(e) Verimlilik: RCM’lerin sonuçlarının hem iç hem de dış kaynaklar açısından yatırımlarla 
orantılı olma düzeyi.

31. RCU’lar açısından bakıldığında, aşağıdaki hususlar değerlendirilecektir:21

(a) Kurumsal düzenlemeler;

(b) Raporlama düzenlemeleri;

(c) Personel gereksinimleri;

(d) Bütçe gereksinimleri;

(e) Ev sahipliğine ilişkin düzenlemeler;

(f ) Çalışma programları ve sonuçlar.

32. Girdiler:

(a) Sözleşme kuruluşlarının performans raporları (2010 – 2011);

(b) Sözleşme kuruluşlarından ortak çalışma programında belirtilen ortak faaliyetlere yö-
nelik olarak alınan bilgiler;

20 3/COP.9 Kararı, giriş bölümü.
21 ICCD/COP(9)/3 Belgesi.
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(c) Nasıl ilerleneceği hususunda bölgesel uygulama eklerinden alınan tavsiyeler de dahil 
olmak üzere sekretarya tarafından alt bölgesel eylem programı / bölgesel eylem prog-
ramı analizi hususunda oluşturulan bilgiler;

(d) RCM’lerin bir parçası olarak Sözleşmenin uygulanması hususunda belirli işlerin gerçek-
leştirilmesi konusunda görevlendirilebilen başvuru merkezlerine ilişkin bilgiler;

(e) Genel Sekreter tarafından 3/COP.9 kararının uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan 
raporlar;

(f ) İstişareler de dahil olmak üzere ülke Tarafları, ilgili uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar-
dan alınan geri bildirimleri kapsayan görüşmeler ve anketler de dahil olmak üzere nitel 
değerlendirme.

33. Beklenen çıktı:

RCM’lere ilişkin gelecekteki çalışma yöntemlerine yönelik öneriler de dahil olmak üzere 
mevcut RCM’ler tarafından gerçekleştirilen çalışmalara yönelik kapsamlı bir gözden ge-
çirme çalışması.

34. Beklenen sonuç:

Sözleşmenin uygulanmasının bölgesel eşgüdümünün kolaylaştırılması amacı ile meka-
nizmalarının performansı ve etkinliğinin nasıl geliştirileceği hususunda COP 11’e yapılacak 
tavsiyeler.

F. İstişare süreci
35. Ara dönem değerlendirmesinin etkili ve gerçek anlamda katılımcı olması amacı ile 
COP 10 ve COP 11 arasında aşağıdaki yöntemler ve araçlar ile güçlendirilen bir istişare 
süreci oluşturulacaktır:

(a) CRIC 11 ile COP 11’e hazırlık niteliği taşıyan bölgesel toplantılardan (bu toplantılar es-
nasında ara dönem değerlendirmesine ilişkin bölgesel görüşlerin oluşturulmasına bir 
tam gün ayrılacaktır) yararlanılması;

(b) Bölgesel uygulama ekleri ve bölgesel uygulama komiteleri tarafından gerçekleştirilen 
istişareler;

(c) Çevrimiçi istişareler (e-forumlar);

(d) İlgili bütün belgeler ve bilgilerin UNCCD web sitesindeki bir web sayfası aracılığı ile 
geniş bir kitleye yayılması.

G. Sekretarya tarafından sağlanan destek ve dış destek
36. Sekretarya bu görev tanımlarının oluşturulmasına katkıda bulunacak ve istişare sürecin-
de destek sağlayacaktır. Sekretarya, gerekmesi halinde, gerekli bilgilerin ICCD/CRIC(10)/17 
belgesinin I numaralı ekinde belirtilen görev tanımlarına göre toplanması ve geçmiş bilgi-
lerinin oluşturulması hususunda dış desteğe başvuracaktır. Küresel Mekanizma, gerekme-
si halinde ve yetkisi uyarınca, bu çalışmanın kolaylaştırılmasına destek olacaktır.
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Sözleşmenin uygulanmasının performans        
göstergeleri ışığında değerlendirilmesi

Taraflar Konferansı,

13/COP.9 sayılı karara uygun olarak Sözleşmenin (2008-2018) (Strateji) uygulanmasını 
sağlamaya yönelik 10 yıllık stratejik plan ile çerçevenin uygulanmasının değerlendiril-
mesinde Taraflarca yürütülen kapsamlı süreci dikkate alarak,  

Özellikle Ek III’ü olmak üzere 13/COP.9 sayılı karar ile Sözleşmenin Uygulanmasının Göz-
den Geçirilmesi Komitesinin görev tanımlarını içeren 11/COP.9 sayılı kararı göz önüne 
alarak,

Küresel Çevre Fonu, Avrupa Birliği, İspanya ve Fransa’dan küresel programa fon sağla-
mak ve 2010-2011 dönemine ilişkin raporlama için kapasite geliştirilmesini kolaylaştır-
mak amacıyla sağlanan mali desteği memnuniyetle karşılayarak,

Sözleşmenin Bölgesel Uygulama Ekleri bağlamında düzenlenen çeşitli bölgesel toplan-
tıların müzakere ve sonuçlarını göz önünde bulundurarak,

21-25 Şubat 2011 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde dokuzuncu oturumu 
gerçekleştirilen Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin kapsam-
lı raporunu gözden geçirerek,

2010-2011’deki niteliksel göstergelere dayalı olarak Taraflar ve gözlemciler tarafından 
gerçekleştirilen ilk raporlama döngüsü gibi Strateji uygulamasını izlemek ve değerlen-
dirmek amacıyla önemli adımlar atıldığını ve bu çabalardan önemli dersler çıkarıldığını 
dikkate alarak,

Operasyonel hedef 1: Savunuculuk, farkındalık
yaratma ve eğitim
1. Tarafları, farkındalık yaratma araçlarını gözden geçirmeye ve geniş kitlelere ulaşmak 

amacıyla en etkili iletişim yollarına ağırlık vermeye davet eder,

2. Ortak kuruluşlar ile işbirliği içinde Sekreteryadan çölleşme, toprak bozulumu ve ku-
raklık ile mücadelede savunuculuk rolünü devam ettirmesini ve bu konuların çalış-
ma programında belirtildiği üzere ilgili uluslararası toplantıların gündeminde uygun 
bir biçimde yansıtılmasını talep eder,

3. Tarafları, Sözleşmenin kapsamlı iletişim stratejisini göz önünde tutarak, çölleşme, 
toprak bozulumu ve kuraklık konusunda farkındalık yaratma ve Sözleşmenin etkin 
bir biçimde uygulanması ve 13/COP.9 sayılı karar ile belirlenen CONS-O-1 küresel 
hedefine ulaşılması için gerekli olan anlayış ve buna bağlı olarak da destek farkın-

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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dalığı düzeyini arttırmak için iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik ile bağlantısını kuv-
vetlendirmek konusunda çalışmalarda bulunmaya davet eder; gelişmiş Taraf ülkeleri 
yardım sağlamaya devam etmeye davet eder.

Operasyonel hedef 2: Politika çerçevesi
4. Taraflar ile Sözleşme kurumlarını ulusal eylem programı uyumlaştırma sürecinin uygu-

lanma hızındaki yavaşlığın gerekçelerini incelemeye ve on birinci oturumda Sözleş-
menin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi tarafından dikkate alınmak üzere 
iyileştirici tedbir önermeye davet eder,

5. Etkilenen Taraf ülkeler ile oluşumlardan ulusal eylem programları, altbölgesel eylem 
programları bölgesel eylem programları ile Stratejinin uyumlaştırılmasına öncelik ver-
melerini talep eder, ayrıca teknik ve mali ortakları yoluyla yeterli mali ve teknik desteğin 
etkilenen Taraf ülkelere ulaştırılmaya devam etmesini talep eder,

6. Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan ulusal eylem programları, altbölgesel eylem 
programları ve bölgesel eylem programlarının geliştirilmesi ve/veya uyumlaştırılması 
sürecinde ek teknik destek sağlanması ve mali desteğin seferber edilmesini, bir sonra-
ki iki yıllık girişimlere ilişkin ortak çalışma programına dahil edilmesini talep eder,

7. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesini yalnızca belirli sayıda 
ortaklık anlaşmasının yapılmasının gerekçelerini incelemeye ve bu tür anlaşmaların 
sayısını arttırma olanaklarını araştırmaya davet eder,

8. Üç Rio sözleşmesinin Taraflarını, 13/COP.9 sayılı karara uygun olarak kendi görev alanları 
ve ortak uygulama mekanizmaları içinde uluslararası kuruluş ve mali kurumlardan 
ulusal düzeyde alınan destek ile sözleşmelerin sinerjik plan ve programlarının 
yapılması ihtiyacını göz önünde bulundurmaya teşvik eder,

Operasyonel hedef 3: Bilim, teknoloji ve bilgi
9. Etkilenen Taraf ülkeleri belirgin olarak çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili 

mevcut ulusal izleme sistemleri kurmaya ya da geliştirmeye yönelik çabalarını arttır-
maya davet eder,

10. Gelişmiş Taraf ülkeler ile ilgili kuruluşları farklı çevre izleme sistemlerinin uyumlaştırıl-
masına katkıda bulunacak çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklığa özgü ulusal en-
tegre izleme sistemlerini kurma, sürdürme ve iyileştirme konusunda ek teknik ve mali 
destek sağlamaya davet eder,

11. Bilim ve Teknoloji Komitesini ulusal, altbölgesel ve bölgesel eylem programının Stra-
teji ile uyumlaştırılmasına destek niteliğinde bilgiye dayalı değerlendirmeler ve boşluk 
analizleri uygulamaya davet eder,
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Operasyonel hedef 4: Kapasite geliştirme
12. Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan öncelikli olarak kapasite geliştirme için sağlanan 

desteğe ilişkin coğrafi dengeyi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmasını talep eder,

13. Küresel Mekanizmadan mevcut kaynaklar dahilinde kapasite geliştirme konusunda 
mali ihtiyaçlarını değerlendirme ve bunları entegre yatırım çerçevelerine dahil etme 
konusunda etkilenen ülkelere yeterli desteğin sağlanmasını talep eder,

Sözleşmenin uygulanması için mali akışın
gözden geçirilmesi
14. Tarafları, eş zamanlı olarak fikir geliştirmek ve süreçler arasında tekrarı ve rekabeti ön-

lemek için ulusal eylem programlarının uyumlaştırılması ve entegre yatırım çerçevele-
rinin hazırlanması süreçlerini yürütmeye davet eder,

15. Etkilenen Taraf ülkeleri, Küresel Mekanizma desteğiyle, etkilenen Tararf ülkelerin en az 
yüzde ellisi ile altbölgesel ve bölgesel kurumların 2014 itibariyle entegre yatırım çer-
çevelerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla entegre yatırım çerçeveleri oluşturmaya 
yönelik çabalarını arttırmaya davet eder,

16. Küresel Mekanizmadan, on birinci oturumda Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden 
Geçirilmesi Komitesi tarafından dikkate alınmak üzere ilgili hedeflere erişim konusun-
da etkili bir yönlendirme sağlamak amacıyla entegre yatırım çerçevelerinin gelişti-
rilmesi ve uygulanması konusunda Tarafların karşılaştığı sorunları incelemesini talep 
eder,

17. Gelişmiş ülkeler, çok taraflı kurumlar ve Küresel Mekanizma ile Sekreteryayı coğrafi 
denge de gözetilerek çalışmalarına entegre yatırım çerçevelerini göz önünde tutarak 
etkilenen uygun Taraf ülkelere ek destek sağlamaya davet eder; ve Küresel Mekanizma-
dan yeni ve ek mali kaynakları seferber etme yönündeki çabalarını arttırmasını talep 
eder,

18. Küresel Mekanizmadan, etkilenen Taraf ülkelere geleneksel olmayan ve yenilikçi mali 
kaynak kanalları araştırma konusunda yardımcı olmasını talep eder,

19. Küresel Mekanizmayı, etkilenen Taraf ülkeler için somut uygulanabilir faaliyet ve pro-
jeler konusunda mali desteği seferber etmeye yönelik çabalarını arttırmaya davet eder,

20. Sekreterya ile Küresel Mekanizmaya, kendi görev alanları içinde ve iki yıllık çalışma 
programlarında öngörüldüğü üzere, çağrıda bulunur; ve gelişmiş Taraf ülkeleri ulusal 
düzeyde ihtiyaç duyulan kaynak değerlendirme ve planlama konusunda yardım sağ-
lamaya; ayrıca, ulusal düzeyde uygun proje tekliflerinin geliştirilmesini kolaylaştırmaya 
davet eder,
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21. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesini ülke düzeyinde Sözleş-
meye ilişkin yatırımların çoğunun ulusal eylem programlarının uygulanmasına katkı-
da bulunacağının ya da bulunmayacağının düşünülme gerekçelerini incelemeye; ve 
ulusal düzeyde Tarafların göz önünde bulundurması için olası çözümleri belirlemeye 
davet eder,

Stratejinin operasyonel hedefleri konusunda Sekreteryadan alınan 
raporda yer alan bilgilerin ön incelemesi
22. Sekreteryadan bir sonraki raporlama dönemine yeni veri sağlama açısından, bütünleş-

tirilmiş 2 ve 11 sayılı göstergeler (resmi belge ve kararlar ile bilgi paylaşım sistemlerine 
ilişkin listeler) için oluşturulmuş listeleri tutmasını ve güncellemesini talep eder,

23. Sekreteryadan bir sonraki raporlama sürecinde sivil toplum kuruluşları ve bilim ve tek-
noloji kurumlarının katılımına atıfta bulunarak birinci eğilim analizi yapmasını talep 
eder,

24. 12 sayılı bütünleştirilmiş performans göstergesi (Taraflar Konferansı tarafından verilen 
araştırma görevinde yer alan bilim ve teknoloji ağları, kurum ve bilim adamları sayısı) 
kapsamında sağlanan bilginin sınırlı olduğunu dikkate alır; ve Sekreteryadan orta va-
deli değerlendirmenin bir parçası olarak önerilen beş performans göstergesinin bir 
ya da daha fazlasının uygun olduğu şekilde değiştirilmesi ya da kaldırılması da dahil 
olmak üzere iyileştirme olanakları ile ilgili seçenekleri göz önünde bulundurmasını ta-
lep eder.

25. Özellikle EK III olmak üzere 13/COP.9 sayılı kararın yanı sıra 11/COP.9 sayılı karar ekinin 
Bölüm III bent 10(a) bölümünü dikkate alır, ve Sekreteryadan raporlama yapan diğer 
kurumlar ile birlikte Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin Ta-
raflar Konferansının oturumları arasında düzenlenen oturumlarına uygulama değer-
lendirmesi konulu raporu teslim etmesini talep eder.            

       
9. Genel Kurul Toplantısı

21 Ekim 2011
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Performans ve etki göstergeleri, metodoloji, 
ve raporlama prosedürleri dahil olmak üzere 
uygulamanın değerlendirilmesine ilişkin
tekrarlanan süreç

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 26. Maddesini göz önünde tutarak,

Ayrıca Sözleşmenin 22. Maddesinde 2 (a) ve (b) bentlerini dikkate alarak,

3/COP.8 sayılı karar ve eki ile Sözleşmenin (2008-2018) (Strateji) uygulanmasını geliştir-
meye yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçeveyi, bilhassa bilgi iletişimi ve uygulama-
nın gözden geçirilmesi konusunda Sözleşme Uygulamasını İnceleme Komitesinde bu 
hususa ilişkin olarak belirtilen uygulama çerçevesi ve öncelikler konusunda Bölüm VI’yı 
dikkate alarak,

Bilgi iletişimi ile tekrarlanan süreç ihtiyacının 13/COP.9 sayılı kararda talep edildiği şekilde 
geliştirilmesi ve düzenlenmesi konusunda standartlaştırılmış prosedürleri benimseme 
arzusunu göz önünde tutarak,

Tekrarlanan süreç konusunda Taraflardan geribildirimin alındığı Sözleşme Uygulaması-
nı İnceleme Komitesinin dokuzuncu oturumunun kapsamlı raporunun ilgi bölümlerini 
takdirle karşılayarak,

Performans göstergeleri ve ilgili metodolojilerin son şeklinin verilmesi konulu ICCD/
CRIC(10)/11 sayılı belge ile 10 yıllık stratejik planın dördüncü stratejik hedefi ile Sözleş-
me uygulamasını geliştirme çerçevesi konusunda kaydedilen ilerlemeyi ölçmenin en 
iyi yolu konulu ICCD/CRIC(10)/12 sayılı belge, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan 
raporlamaların formatı ile metodolojik kılavuz ilkeleri ile ilgili ICCD/CRIC(10)/13 sayılı bel-
ge ve Taraflar ile diğer raporlama yapan kurumlardan alınan raporlarda yer alan bilgilerin 
ön incelemesine ilişkin kılavuz ilkeler ile ilgili ICCD/CRIC(10)/14 sayılı belgeleri gözden 
geçirerek,

Sözleşme uygulamasını düzenli olarak gözden geçirme konusunda Partiler Konferan-
sına yardımcı olmak üzere ek prosedürler ya da kurumsal mekanizmalar konulu 12/
COP.10 sayılı kararı göz önünde tutarak,

Sözleşme Uygulamasını İzleme Komitesinin on birinci oturumunun tarihi ve yeri konulu 
17/COP.10 sayılı kararı da göz önünde tutarak,

Stratejinin birinci, ikinci ve üçüncü stratejik hedeflerinde kaydedilen ilerlemeyi en iyi 
şekilde ölçme yoluna ilişkin tavsiyeler konulu 19/COP.10 sayılı kararı dikkate alarak,

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Performans göstergeleri ve ilgili metodoloji bütününe son şeklinin 
verilmesi
1. Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan, bilhassa rapor şablonlarının sadeleştirilmesi, 

performans göstergeleri, tanımlar ve metodolojilerin netleştirilmesi açısından 2012 
raporlama döngüsüne ilişkin performans göstergeleri ile ilgili rapor şablonları ve me-
todolojik hususlar hakkında ICCD/CRIC(10)/11 sayılı belgede sunulan öneri ve geribil-
dirimlere dayalı gerekli ilerlemeleri uygulamalarını talep eder,

2. Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan son şeklini verme süreci konusunda raporlama 
yapan kurumlara danışmalarını talep eder,

3. Ayrıca Genel Sekreterden, Tarafların ulusal düzeyde raporlama sürecini başlatabilmesi 
amacıyla raporlama yapan kurumlara raporu teslim etmeden önce en az altı ay süre 
bırakacak şekilde Sözleşme web sitesinde tüm Birleşmiş Milletler dillerinde raporlama 
için zaman çizelgesi yayınlamasını talep eder,

Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik 
plan ve çerçevenin 4. hedefi ile ilgili ilerlemeyi ölçmenin en iyi yolu
4. ICCD/CRIC(10)/12 belgesinde belirtildiği üzere geçici olarak benimsenen etki göster-

gelerine ilişkin 4. stratejik hedef kapsamında kaydedilen ilerlemeyi ölçmek için teklif 
edilen yaklaşımdan yararlanmayı kararlaştırır,

5. Dördüncü stratejik hedef ile ilgili verilerin kullanım, analiz ve dağıtım amacını dikkate 
alır,

6. Raporlama kurumları ile birlikte Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan bu belgede 
belirtilen tavsiyeler ile gösterge niteliğindeki hususlara uygun olarak performansın 
gözden geçirilmesi ve uygulama sisteminin değerlendirmesi kapsamında yer alacak 
format ve şablonlar da dahil olacak şekilde dördüncü stratejik hedef konusunda ayrın-
tılı raporlama kılavuz ilkelerini geliştirmesini talep eder,

7. Küresel Mekanizmadan veri ile mevcut çalışmaların erişilebilirliğini göz önünde tuta-
rak stratejik hedef 4-4 ve 4-5’e ilişkin etki göstergelerinin kısa bir analizini sağlamasını 
talep eder,

8. Küresel Çevre Fonu ile diğer donörleri, gerektiği şekilde ve 2012-2013 raporlama ve 
gözden geçirme çalışmasına destek küresel programının bir parçası olarak, 4. stratejik 
hedef konusunda eğitim ve kapasite geliştirme amacıyla, uygun Taraf ülkelere yeterli 
mali kaynakları sağlamaya davet eder,

9. Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan, talep üzerine, etkilenen Taraf ülkeler ile raporla-
ma yapan diğer kurumlara veri ve bilgi analizi de dahil olmak üzere dördüncü stratejik 
hedef konusunda yardımcı olmalarını talep eder,  



125

10. Küresel Çevre Fonu ve diğer kaynaklardan sağlanan fonlara sahip Tarafları da Sekre-
terya ve Küresel Mekanizmadan dördüncü stratejik hedef ile ilgili konular dahil olmak 
üzere veri toplama ve raporlamayı kolaylaştıracak sistemlerin kurulması ve geliştiril-
mesi konusunda yardım talep etmeye davet eder,

Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan raporlamalar için format ve 
metodolojik kılavuz ilkeler (2012-2013)
11. Sivil Toplum Kuruluşlarını, bilhassa Taraflar Konferansında akredite olanları UNCCD 

web sitesine bağlı yedi temanın her biri için tavsiye edilen veri tabanları ile ilgili en 
iyi uygulamaları toplu olarak göndermek amacıyla ulusal düzeyde ağ oluşturmaya ve 
birbirleriyle işbirliğini güçlendirmeye davet eder,

12. Akredite STK’ları Sözleşmenin uygulanmasına yönelik çalışmalar olağan COP oturum-
ları arasında düzenlenen CRIC oturumlarının ve ülkelerin odak noktalarının aktarılması 
konusunda eşgüdümlü raporlar hazırlamaya davet eder,

13. Ayrıca Sekreteryadan, fon erişilebilirliğine bağlı olarak, sivil toplumun raporlama ge-
reklilikleri ve raporlama ve gözden geçirme sürecine tam katılıma bağlı kalmasına 
yönelik olarak sivil toplum kuruluşlarının gelecekteki girişimlerde kapasite geliştirme 
ihtiyaçlarını dikkate almasını talep eder,

14. Gelişmiş Taraf ülkeler, uluslararası mali kuruluşlar ve Küresel Çevre Fonu’nu bu süreçte 
sivil toplum kuruluşlarının belirli ihtiyaçları ile önemli rolünün bilincinde olarak rapor-
lama sürecine destek vermeyi sürdürmeye davet eder,

15. Ulusal odak noktaları, alt bölgesel ve bölgesel kuruluşların ve raporlama yapan di-
ğer kurumların kurumsal odak noktalarını gerektiği şekilde Sözleşmenin raporlama ve 
gözden geçirme sürecine özellikle dikkat ederek sivil toplum kuruluşları ile bilgi alışve-
rişi ve işbirliği yapmaya teşvik eder.

Taraflar ile raporlama yapan diğer kurumların raporlarında yer alan bil-
gilerin ön analizine ilişkin kılavuz ilkeler
16. Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan kendi sorumlulukları doğrultusunda, uygun 

olduğu şekilde 2012-2013 raporlama ve gözden geçirme sürecindan başlayarak, 
bölgesel ve alt bölgesel düzeyler dahil olmak üzere, Taraflar ile ICCD/CRIC(10)/14 sayılı 
belgede yer alan raporlama yapan diğer kurumlardan alınan raporlarda yer alan bilgi-
lerin ön analizine ilişkin kılavuz ilkeleri uygulamalarını talep eder,

17. Veri kalite kontrollerinin Taraflar ile raporlama yapan diğer kurumlardan alınan bilgile-
rin toplanması ve işlenmesi esnasında gerçekleştirilmesini kararlaştırır ve Sekreterya-
dan bu çerçevede gerektiği şekilde Küresel Mekanizma ile istişare halinde ilgili prose-
dürleri tesis etmesini talep eder,
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18. Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan gerektiği şekilde veri kalite kontrollerine ilişkin 
kılavuz ilke ve prosedürleri güncellemesini ve bunları Sözleşme web sitesi ile perfor-
mans gözden geçirme ve uygulama değerlendirme sistemi (PRAIS) portalında yayın-
lamasını talep eder,

19. Ayrıca, 2012-2013 raporlama ve gözden geçirme sürecinden başlayarak Sözleşmenin 
Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin on birinci oturumu için belgeleri ya-
yınlama tarihinden önce üç aylık bir sürenin, raporlama yapan kurumlardan alınan 
bilgilerin toplanması ve veri kalite kontrollerinin yapılması ve böylece Sözleşme ku-
rumlarının diğer konularda raporlama yapan bu kurumlara daha fazla yönlendirme 
sağlamasına ayrılmasını kararlaştırır,

20. Sekreterya ile Küresel Mekanizmadan görev alanları içinde ve Taraflar ve ilgili diğer 
Paydaşlar ile istişare halinde raporlama ve gözden geçirme sürecini kolaylaştırmaya 
devam etmelerini talep eder,

21. Ayrıca Genel Sekreterden, prosedür ve sonuçları, insan kaynağı ve mali kaynak ge-
reksinimi, elde edilen dersler ve Taraflar ile raporlama yapan diğer kurumlardan rapor 
süreçleri boyunca alınan geribildirim de dahil olmak üzere, Sözleşmenin Uygulanma-
sının Gözden Geçirilmesi Komitesinin on ikinci oturumu için dördüncü raporlama ve 
gözden geçirme süreci hakkında genel bir rapor sunmasını talep eder.    

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Sözleşmenin uygulanmasında en iyi 
uygulamaların göz önünde bulundurulması 

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 17, 18, 23 ve 26. maddelerini dikkate alarak,

1/COP.9, 11/COP.9 ve 12/COP.9 sayılı kararlar ve bu kararlarda yer alan Sözleşmenin uy-
gulanmasında en iyi uygulamaların derlenmesi ve yaygınlaştırılması üzerine spesifik 
hükümlerin yanı sıra 3/COP.8 sayılı kararı da dikkate alarak,

Sözleşme kurumları ve bağlı kurumların Taraflara stratejiyi uygulamalarında destek sağ-
larken etkin ve koordineli bir şekilde faaliyet göstermesinin öneminin altını çizerek ve 
Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi ve Bilim ve Teknoloji Komi-
tesi Bürolarının en iyi uygulamalar konusunda koordinasyon sağlama çabalarını takdir 
ederek,

Adaptasyon da dahil olmak üzere sürdürülebilir arazi yönetimi teknolojileri üzerine en 
iyi uygulamalar için metodolojik yönergeler ile ilgili ICCD/CRIC(10)/15 sayılı belge ve 
kaynak kullanımı üzerine en iyi uygulamalarla ilgili ICCD/CRIC(10)/16 sayılı belgeyi göz 
önünde bulundurarak,

1. En iyi uygulama konularının gözden geçirilmesinin bu karara ekli tablo 3’te gösteril-
diği şekliyle yürütüleceğini kararlaştırır ve ayrıca raporlama birimlerini Sözleşmenin 
Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin önceki oturumlarında halihazırda 
ele alınan konular üzerine en iyi uygulamalar konusunda raporlama yapmaya de-
vam etmeye davet eder;

2. Ayrıca, bu karara ekli tablo 1’de teklif edilen konu 1 (adaptasyon da dahil olmak 
üzere sürdürülebilir arazi yönetimi teknolojileri) için en iyi uygulamaların revize 
edilmiş sınıflandırması ve bu karara ekli tablo 2’de teklif edilen konu 2 ve 7 için en 
iyi uygulamaların sınıflandırmasını da dikkate almayı kararlaştırır;

3. Tarafların mümkün olduğunca çok sayıda en iyi uygulamaya ulaşabilmesini sağ-
lamak için Sekretarya’dan konu 1 ila 7 ile ilgili mevcut veritabanlarına web sitesi 
linkleri dahil etmesini talep eder;

4. Tarafları, yeni ve mevcut en iyi uygulama veritabanlarına en iyi uygulamalar sun-
maları için teşvik eder;

5. Sekretarya’dan bu konuların her biri ile ilgili yeni bilgiler için tavsiye edilen bir veri-
tabanı belirlemesini talep eder;

6. Sekretarya ve konu 6 örneğindeki Küresel Mekanizma’dan, Taraflar ve diğer rapor-
lama yapan kişileri en iyi uygulamaları tavsiye edilen birincil veritabanına sunmaları 
konusunda desteklemelerini talep eder;
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7. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin gelecek tarihlerdeki 
oturumlarının en iyi uygulamalar ile ilgili bilgilere erişebilirliği incelemesi gerektiğini 
kararlaştırır;

8. Sekretarya’dan, tavsiye edilen veritabanı belirlendiğinde her bir konu için perfor-
mansın gözden geçirilmesi ve uygulama sisteminin değerlendirilmesi (PRAIS) ile ilgili 
mevcut sürdürülebilir arazi yönetimi (SLM) en iyi uygulamalarını aktarmasını ve daha 
sonra mevcut PRAIS en iyi uygulamalarını tavsiye edilen veritabanına bir link koymak 
suretiyle değiştirmesini talep eder;

9. Taraflar ve uluslararası finans kuruluşlarını tavsiye edilen veritabanları aracılığıyla sür-
dürülebilir arazi yönetimi en iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması için destek verme-
ye davet eder;

10. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi ve Bilim ve Teknoloji Ko-
mitesi Bürolarının, en iyi uygulamaların Taraflar Konferansının on birinci oturumunda 
ele alınması için bu kararla tutarlı bir biçimde ve iki Komitenin ilgili yetki alanlarına 
göre analizi ve yayımını desteklemek üzere yöntemler belirlemek için birlikte çalış-
malarını talep eder ve sekretaryadan bu istişareleri kolaylaştırmaya devam etmesini 
talep eder;

11. İlgili araştırma kurumları, hükümetler arası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler kurumlarını 
en iyi uygulamalar ve bu uygulamaların tekrarlanmaları ve arttırılmaları konusunda 
sahip olunan bilgiyi teşvik etmek üzere daha fazla girdi sağlamaya davet eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Adaptasyon da dahil olmak üzere sürdürülebilir arazi yönetimi üzerine en iyi 
uygulamaların sınıflandırılması1

Coğrafi konum Bölge/alt bölgeye göre sınıflandırma

Belirlenen konumda hakim arazi kullanımı

DLDD tedbirlerine katkı

Stratejik hedeflere katkı

Etkinin türü

Diğer en iyi uygulama konularıyla bağlantılar

Tarla
Mera
Ormanlık alan
Verimsiz arazi
Yerleşim yeri
Diğer

Önleme
Azaltma
Adaptasyon
Rehabilitasyon

Etkilenen popülasyonların yaşam koşullarını iyileştirmek
Etkilenen ekosistemlerin koşullarını iyileştirmek
Sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanması yoluyla küresel faydalar sağlamak

Üretim ve verimlilik üzerinde yerinde etkiler
Yerinde sosyo-ekonomik ve kültürel etkiler
Yerinde çevresel etkiler
Diğer yerinde etkiler
Alan dışındaki etkiler

Kapasite geliştirme ve farkındalık arttırma
DLDD ve SLM izleme ve değerlendirme/araştırma
Bilgi yönetimi ve karar desteği
Politika, mevzuat çerçevesi ve kurumsal çerçeve 
Finansman ve kaynakların harekete geçirilmesi
Katılım, işbirliği ve ağ oluşturma
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2 ila 7 arasındaki en iyi uygulama konularının teklif edilen kategorizasyonu

En iyi uygulama
konusu

Stratejik hedefler ve ilgili etkilere katkı Operasyonel hedefler ve ilgili 
çıktılara katkı

Konu 2: Kapasite geliştirme 
ve farkındalık arttırma

Konu 3: DLDD ve SLM izleme 
ve değerlendirme/araştırma

Konu 4: Bilgi yönetimi ve 
karar desteği

Konu 5: Politika, mevzuat 
çerçevesi ve kurumsal çerçeve

Konu 6: Finansman ve kay-
nakların harekete geçirilmesi

Konu 7: Katılım, işbirliği ve ağ 
oluşturma 

SH 4: Sözleşmenin uygulanmasını ulusal ve uluslararası 
aktörler arasında etkili ortaklıklar inşa ederek desteklemek 
üzere kaynakları harekete geçirmek (Beklenen etki 4.1)
SH 4: Sözleşmenin uygulanmasını ulusal ve uluslararası 
aktörler arasında etkili ortaklıklar inşa ederek desteklemek 
üzere kaynakları harekete geçirmek
(Beklenen etki 4.2)

OH 1: Savunuculuk,  bilinçlendirme ve 
eğitim
(Çıktı 1.1)
OH 4: Kapasite geliştirme
(Çıktı 4.1 ve 4.2)

OH 3: Bilim, teknoloji ve bilgi birikimi
(Çıktı 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ve 3.6)

OH 5: Finansman ve teknoloji transferi
(Çıktı 5.5)

OH 2: Politika çerçevesi
(Çıktı 2.1, 2.2, 2.3 ve 2.4)

OH 5: Finansman ve Teknoloji Transferi
(Çıktı 5.1, 5.2, 5.3 ve 5.4)

OH 1: Savunuculuk, bilinçlendirme ve 
eğitim
(Çıktı 1.2 ve 1.3)

OH 2: Politika çerçevesi
(Çıktı 2.5)

1 ila 7 arasındaki en iyi uygulama konularının gözden geçirilmesi için
teklif edilen program

En iyi uygulama konusu CRIC 11 (2012) CRIC 13 (2014) CRIC 15 (2016) CRIC 17 (2018)

Konu 1: Adaptasyon da dahil olmak üzere 
sürdürülebilir arazi yönetimi teknolojileri

Konu 2: Kapasite geliştirme ve 
bilinçlendirme

Konu 3: DLDD ve SLM izleme ve 
değerlendirme/araştırma

Konu 4: Bilgi yönetimi ve karar desteği

Konu 5: Politika, mevzuat çerçevesi ve 
kurumsal çerçeve

Konu 6: Finansman ve kaynakların 
harekete geçirilmesi

Konu 7: Katılım, işbirliği ve ağ oluşturma
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Sözleşmenin Uygulanması konulu Değerlendirme 
Komitesinin On Birinci Oturumunun Çalışma 
Programı

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 22. Maddesinin 2(a) ve (c) bentlerini dikkate alarak,

Aynı zamanda Sözleşmenin 23. Maddesinin 2 (a), (b) ve (c) bentleri ile 26. Maddesini 
dikkate alarak,

Komite Bürosu ile istişare halinde Sözleşmenin Uygulanması konulu Değerlendirme Ko-
mitesinin önümüzdeki on birinci oturumuna yönelik çalışmanın yapılandırılması konu-
sunda Genel Sekretere geniş bir yönlendirme sağlayacak olan 14/COP.101, 15/COP.102, 
12/COP.103, 9/COP.104 VE 13/COP.105 sayılı kararları göz önüne alarak,

Bölgesel toplantıların değerlendirme sürecinde önemli rol oynayacağını ve Sözleşme ile 
Sözleşme uygulamasını geliştirmeye yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin (2008-
2018) (Strateji) uygulanmasına da yararlı katkıda bunacağını göz önünde tutarak, 

1. Sözleşme Uygulaması konulu Değerlendirme Komitesinin on birinci oturumunda 
Sözleşme uygulamasının düzenli olarak değerlendirilmesi konusunda Taraf Konfe-
ransına yardım sağlayacak ek prosedürler ya da kurumsal mekanizmalara ilişkin 11/
COP.9 sayılı karar içinde yer alan hükümler ışığında bilgi iletişiminin değerlendiril-
mesini kararlaştırır,

2. Komitenin on birinci oturumunun gündemine aşağıdaki maddeleri eklemeyi de 
kararlaştırır:

(a) On birinci oturumun hazırlanması konusunda bölgesel toplantılardan alınan 
girdilerin değerlendirilmesi,

(b)  Aşağıdakiler içinde yer alan ve geçici olarak benimsenen performans göster-
geleri ışığında uygulamanın değerlendirilmesi:

(i) Etkilenen ve gelişmiş Taraf ülkelerin raporları;

(ii) Etkilenen unsurlar ile alt bölgesel ve bölgesel kurumlardan alınan rapor-
lar;

(iii) Birleşmiş Milletler ve hükümetlerarası kurumlardan alınan raporlar;

(iv) Küresel Mekanizma raporunun değerlendirmesi;

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
1 Performans ve etki göstergeleri, metodoloji ve raporlama prosedürleri dahil olacak şekilde uygulamanın 
  değerlendirmesine ilişkin mükerrer süreç.
2 Sözleşme uygulamasında en iyi uygulamaların dikkate alınması.
3 Sözleşmenin uygulamasını sağlamaya yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçeve için taslak usuller, kriterler ve iş tanımları.
4 Diğer ilgili sözleşmeler ve uluslararası kurum, kuruluş ve teşkilatlar ile ilişkilerin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi. 
5 Performans göstergeleri ışığında Sözleşme uygulamasının değerlendirilmesi.
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(v) Sekreterya raporunun değerlendirmesi;

(vi) Küresel Çevre Fonunun raporunun değerlendirmesi,

(vii) Özel sektör de dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından alınan bilgi-
nin değerlendirmesi,

(c) Stratejiye uygun olarak eylem programları ile uygulamalarının uyumunun değer-
lendirmesi;

(d) Aşağıdakiler içinde yer alan ve geçici olarak benimsenen etki göstergeleri ışığında 
yapılan değerlendirmeler:

(i) Etkilenen ve gelişmiş Taraf ülkelerin raporları;

(ii) Etkilenen unsurlar ile alt bölgesel ve bölgesel kurumlardan alınan raporlar;

(iii) Birleşmiş Milletler ve hükümetlerarası kurumlardan alınan raporlar;

(iv) Küresel Mekanizma raporunun değerlendirmesi;

(v) Sekreterya raporunun değerlendirmesi;

(vi) Küresel Çevre Fonunun raporunun değerlendirmesi;

(e) Sözleşmenin uygulanmasına yönelik mali akışın değerlendirilmesi;

(f) En iyi uygulamaların dikkate alınması;

(g) Stratejik hedef 1, 2 ve 3’e uygun olarak kaydedilen ilerlemenin en iyi nasıl ölçüle-
ceğine ilişkin Bilim ve Teknoloji Komitesinden alınan girdinin değerlendirilmesi;

(h) Taraflar Konferansına iletilen raporların kalite ve formatının yanı sıra bilgi iletişim 
prosedürlerinin de iyileştirilmesi;

(i) Orta vadeli değerlendirmeye ilişkin bilginin değerlendirmesi;

(j) Diğer ilgili sözleşmeler ile uluslararası kurum, kuruluş ve teşkilatlar ile ilişkilerin 
desteklenmesi ve güçlendirilmesi;

3. Sekreteryadan Sözleşmenin Uygulanması konulu Değerlendirme Komitesinin on bi-
rinci oturumundan en az altı hafta önce ayrıntılı gündem ile yukarıda ikinci paragrafta 
yer alan kararları yansıtan uygun belgelerin tüm Birleşmiş Milletler dillerinde dağıtı-
mını gerçekleştirmesini talep eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Sözleşmenin Uygulanması konulu Değerlendirme 
Komitesinin on birinci oturumunun tarihi ve yeri

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 22. Maddesinin 2(a) ve (c) bentlerini dikkate alarak,

Aynı zamanda Sözleşmenin uygulanmasının değerlendirmesine yardımcı olacak ek pro-
sedürler ya da kurumsal mekanizmalara ilişkin ve ekinde Sözleşme Uygulaması konulu 
Değerlendirme Komitesinin iş tanımları bulunan 11/COP.9 sayılı kararı göz önünde bu-
lundurarak,

Bölgesel toplantıların değerlendirme sürecinde önemli rol oynayacağını ve Sözleşme ile 
Sözleşme uygulamasını geliştirmeye yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin (2008-
2018) (Strateji) uygulanmasına da yararlı katkıda bunacağını göz önünde tutarak, 

Sözleşme kurumları tarafından üstlenilmesi gereken veri kalite kontrollerinin yanı sıra 
strateji uygulaması ile ilgili bilgi toplama, işleme ve iletim görevini üstlenecek raporlama 
kurumlarına da yeterli zamanın ayrıldığı, koordinasyon içinde gerçekleştirilen raporlama 
sürecinin önemini vurgulayarak,

1. Herhangi bir Tarafın oturuma ev sahipliği yapmayı ve ek maliyetleri karşılamayı teklif 
etmemesi halinde, Sözleşmenin Uygulanması konulu Değerlendirme Komitesinin 
on birinci oturumunun Almanya’nın Bonn kentinde, Sözleşme Sekreteryası yerinde, 
Mart 2013’ten geç olmamak üzere beş iş günü süreli olarak düzenlenmesini karar-
laştırır,

2. Sekreteryanın, iki senelik maliyetli iş programında belirtildiği üzere, Komite toplan-
tılarına yönelik hazırlıklar çerçevesinde bölgesel toplantı düzenlemelerini değer-
lendirmesini ve bu bölgesel toplantıların düzenlenmesine olanak sağlayacak mali 
katkılar aramasını talep eder;

3. Genel Sekreteri, Taraflar Konferansı Bürosu ile istişare içinde Komitenin on birinci 
oturumuna ev sahipliği yapmak üzere her tür teklifi değerlendirmeye davet eder;

4. Genel Sekreteri, uluslararası düzeyde ev sahibi ülke/hükümet ile yasal olarak bağla-
yıcı bir anlaşmanın yapılmasını da kapsayacak şekilde oturumu hazırlamaya yönelik 
gerekli adımları atmaya davet eder.  

 
9. Genel Kurul Toplantısı

21 Ekim 2011

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Bilim ve Teknoloji Komitesinin işlevinin Sözleşmenin 
uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık 
stratejik plan ve çerçeveye (2008-2018) uygun
olarak yeniden yapılandırılması

Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 24. Maddesini göz önünde tutarak,

3/COP.8 sayılı karar ile benimsenen Sözleşmenin (2008-2018) (Strateji) ve bilhassa Bilim ve 
Teknoloji Komitesinin uygulama çerçevesinin uygulanmasını sağlamaya yönelik 10 yıllık 
stratejik plan ve çerçeveyi göz önünde tutarak,

Bilim ve Teknoloji Komitesinin gelecekteki olağan oturumlarının Tararlar Konferansı tara-
fından seçilen ilgili tematik konu alanında nitelik ve uzmanlık sahibi öncü kurum/konsor-
siyum ile istişare halinde Komite Bürosu tarafından esasen bilimsel ve teknik konferans 
tarzı bir yapılanma içinde düzenlenmesine ilişkin 13/COP.8 sayılı karar hükümlerini göz 
önünde tutarak,    

UNCCD bilim konferansları bağlamında kurum, kuruluş ve teşkilatlar ağı hakkında 14/
COP.8 sayılı kararı göz önünde tutarak,

Seçilmiş öncü kurum/konsorsiyum ile eşgüdüm halinde ve Sekreteryanın desteğiyle Bilim 
ve Teknoloji Komite Bürosundan bölgesel ve alt bölgesel düzeyde ilgili ağ, kurum, kuruluş, 
teşkilat ve bilim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer sivil toplum paydaşlarının gele-
cekteki UNCCD bilim konferanslarının tematik konu alanlarını ele almasını talep eden 16/
COP.9 sayılı karar hükümlerini de göz önünde tutarak,

ICCD/COP(10)/CST/5 ve ICCD/COP(10)/CST/INF.3 sayılı belgeleri dikkate alarak,

 “Kurak, yarı kurak ve kuru alt nemli alanlarda çölleşme, sürdürülebilir 
arazi yönetimi ve iyileştirmenin ekonomik değerlendirmesi” konulu 
UNCCD 2. Bilim Konferansı

1. 16/COP.9 sayılı kararın 2. fıkrası kapsamında planlanan 2012’de gerçekleşmesi planla-
nan UNCCD 2. Bilim Konferansının Mart 2013’ten geç olmaksızın gerçekleştirilmesini 
kararlaştırır,

2. Konferansa yönelik düzenleme süreci ve bilimsel faaliyetlere yönlendirme sağlamak 
amacıyla sırasıyla konferans idari komitesi ile bilimsel danışmanlık komitesinin kurul-
masını memnuniyetle karşılar,

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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3. Seçilmiş öncü kuruluş olarak Davos’ta bulunan Küresel Risk Forumu’na raporlamada 
kaydedilen ilerleme için yeterli bir mekanizma yoluyla konferansın hazırlanması ve 
Tarafların bilgilendirilmesinde diğer kurum ve kuruluşlar ile ortaklıkları seferber etme 
çağrısında bulunur,

4. UNCCD 2. Bilim Konferansına hazırlanırken, konferans konusu ile ilgili yoğun çalışma-
lara katkıda bulunma konusunda bilimsel topluluğa çağrıda bulunur,

5. Bilim insanlarını konferans konusu ile ilgili sonuçlarını yayınlamaya davet eder,

6. Seçilmiş lider kurum olarak Davos’ta bulunan Küresel Risk Forumu’ndan Taraflar Konfe-
ransının on birinci oturumundan en az dört ay önce ilgili bilgilerin tümünü konferan-
sın web sitesinde yayınlamasını talep eder,

7. Sekreteryanın desteğiyle Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosu’ndan UNCCD 2. Bilim Kon-
feransının düzenlenmesi ve sonuçları konusunda on birinci oturum sonunda rapor 
sunmasını talep eder,

8. Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosu’nun UNCCD 2. Bilim Konferansının sonuçlarını göz-
den geçirmek üzere Tararflar ve bölgesel gruplar ile istişarede bulunmasını talep eder,

9. Tarafları UNCCD 2. Bilim Konferansının sonuçlarını Taraflar Konferansının on birinci 
oturumuna gerektiğinde tavsiyelerde bulunmak üzere Bilim ve Teknoloji Komitesinin 
on birinci oturumundan önce gözden geçirmeye davet eder,

10. Seçilmiş öncü kurum olarak Davos’ta bulunan Küresel Risk Forumu ile Bilim ve Tekno-
loji Komitesi Bürosu’nu konferansta kazanılan ivmenin sürdürülebilir bir biçimde nasıl 
devam ettirileceğine ilişkin olarak Bilim ve Teknoloji Komitesi’nin on birinci oturumun-
da teklif sunmaya davet eder,

UNCCD 3. Bilim Konferansının zaman çizelgesi ve tematik konu alanı
11. 13/COP.8 sayılı karar metninin 1. fıkrasında yer alan “… CST’nin (Bilim ve Teknoloji Ko-

mitesi) gelecekteki her olağan oturumu” ifadesinin Bilim ve Teknloji Komitesinin on 
birinci oturumu için geçerli olmayacağını kararlaştırır,

12. UNCCD 3. Bilim Konferansının 13/COP.8 sayılı kararının 1. fıkrası hükümlerine uygun 
olarak 2014 yılında Bilim ve Teknoloji Komitesinin özel oturumunda gerçekleştirilme-
sini kararlaştırır,

13. UNCCD 3. Bilim Konferansı tarafından değerlendirilecek belirli tematik konunun “yok-
sulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma için Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Ku-
raklık ile Mücadele: bilim, teknoloji, geleneksel bilgi birikimi ve uygulamalara katkı” 
olmasını kararlaştırır,
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14. Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosu’ndan UNCCD 3. Bilim Konferansını Bilim ve Tekno-
loji Komitesi Bürosu’nun yönlendirmesiyle düzenleyebilmesi amacıyla Sekreterya’nın 
desteğiyle Taraflar Konferansı tarafından seçilen ilgili tematik konu hakkında bilgi ve 
uzmanlığa sahip öncü kurum/konsorsiyumun bölgesel dengesi de gözetilerek görev 
tanımları ile seçim prosedürünün belirlenmesini talep eder,

15. Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosu’ndan Sekreterya’nın desteğiyle16/COP.9 sayılı ka-
rarın 8. fıkrasının hükümlerine uygun olarak gelecekte düzenlenecek UNCCD bilim 
konferanslarından en az iki yıl önce öncü kurum/konsorsiyumu seçmesini talep eder,

16. Bilim ve Teknoloji Komitesi’nden oturumların her birinin gündemine UNCCD bilim 
konferansları ile ilgili bir sunumu dahil etmesini talep eder,  

Ağırlıklı olarak bilimsel ve teknik konferans tarzında bir yapı içinde 
Bilim ve Teknoloji Komitesi oturumlarının düzenlenmesi
17. Sekreteryadan bölgesel gruplar ile istişare halinde, benimsenen bilim ortaklığı geliştir-

me yaklaşımları da dahil olmak üzere UNCCD 2. Bilim Konferansının derinlemesine bir 
değerlendirmesinin yapılmasını talep eder,

18. Bölgesel gruplar ile istişare halinde 16/COP.9 sayılı kararı dikkate alarak Bilim ve Tek-
noloji Komitesi Bürosunu UNCCD 2. Bilim Konferansından sonra Bilim ve Teknoloji Ko-
mitesinin oturumları arasında ya da olağan oturumunda UNCCD bilim konferanslarını 
düzenleme konusunda bir değerlendirme yapma ve Komitenin on birinci oturumun-
da rapor sunmaya davet eder,

Finansman
19. Sekreterya ile seçilmiş lider kurum olarak Davos’ta bulunan Küresel Risk Forum’undan, 

Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosu ile istişare halinde, konferansta uygulama eklerinin 
tümüne gelişmekte olan ülkeler ile uygun ülkelerden bilim insanlarının katılımını sağ-
lamak ve konferansa tam bir hazırlık yapabilmek amacıyla UNCCD 2. Bilim Konferansı-
na yeterli finansman sağlamayı sürdürmesini talep eder,

20. Gelişmiş Taraf ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve ilgili paydaşları, UNCCD 2. Bilim Konfe-
ransı ile UNCCD 3. Bilim Konferansının düzenlenmesi için gönüllü katkıda bulunmaya 
davet eder.  

3. Genel Kurul Toplantısı
14 Ekim 2011
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Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerinin en iyi 
şekilde nasıl ölçüleceği konusunda tavsiye  

Taraflar Konferansı,
3/COP.8 sayılı kararla kabul edilen Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 
10 yıllık stratejik plan ve çerçeve (2008-2018) (Strateji) ve bilhassa Bilim ve Teknoloji Ko-
mitesinin uygulama çerçevesini göz önünde bulundurarak,

Bilhassa etkilenen popülasyonların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik 1. strate-
jik hedef, etkilenen ekosistemlerin koşullarının iyileştirilmesine yönelik 2. stratejik hedef 
ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin etkili bir şekilde uygulan-
ması aracılığıyla küresel faydalar sağlanmasıne yönelik 3. stratejik hedef olmak üzere, 
Strateji hedeflerini dikkate alarak,

Bilim ve Teknoloji Komitesinin, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komi-
tesine 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerdeki ilerlemenin en iyi şekilde nasıl ölçüleceği konusun-
da tavsiyede bulunmasını talep eden 3/COP. 8 sayılı kararın 10. bendini dikkate alarak,

Bilim ve Teknoloji Komitesinin, oturumları sırasında geçici olarak kabul edilen etki gös-
tergelerinin geliştirilmesi için tekrarlanan sürecin durumunu gözden geçirmesini talep 
eden 17/COP. 9 sayılı kararını da dikkate alarak,

ICCD/CST(S-2)/7, ICCD/CST(S-2)/8 ve ICCD/CST(S-2)/INF.1 belgeleri ve ICCD/CST(S-2)/9 
belgesinde yer alan Bilim ve Teknoloji Komitesinin ikinci özel oturumunda sunulan öne-
rileri göz önünde bulundurarak,

1, 2 ve 3. stratejik hedeflere ilişkin etki göstergelerinin geliştirilmesi ile ilgili ICCD/
COP(10)/CST/2 sayılı belge, etkilenen Taraf ülkeler için 1, 2 ve 3. stratejik hedefler ile ilgili 
şablon ve raporlama kılavuz ilkeleri konulu ICCD/COP(10)/CST/3 sayılı belge ve 1, 2 ve 3. 
stratejik hedefler konusunda Taraflar ve diğer raporlama birimlerinden gelen raporlarda 
yer alan bilgilerin ön analizine ilişkin kılavuz ilkeler konulu ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/
CRIC(10)/14 sayılı belgeyi gözden geçirerek,

1, 2 ve 3. stratejik hedeflere ilişkin etki göstergelerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel 
akran değerlendirmesi ile ilgili ICCD/COP(10)/CST/INF.1 sayılı belge, 1, 2 ve 3. stratejik 
hedeflere ilişkin etki göstergelerinin geliştirilmesi için pilot izleme alıştırmaları ile ilgili 
ICCD/COP(10)/CST/INF.2 sayılı belge ve 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerde kaydedilen iler-
lemeyi ölçmek için etki göstergelerinin kullanımı üzerine metodolojik rehber tasarısını 
içeren ICCD/COP(10)/CST/INF.6 sayılı belgeyi göz önünde bulundurarak,

1, 2 ve 3. stratejik hedefler ile ilgili terminoloj konusunda, Sözleşmenin uygulanması-
nın performans incelemesi ve değerlendirmesine ilişkin revize edilmiş terimce konulu 
ICCD/COP(10)/CST/INF.9 sayılı belgeyi de göz önünde bulundurarak,

Performans ve etki göstergeleri, metodoloji ve raporlama prosedürleri de dahil olmak 
üzere uygulamanın değerlendirilmesi ile ilgili tekrarlanan süreç üzerine 14/COP.10 sayılı 
kararı göz önünde bulundurarak,

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Bilim ve Teknoloji Komitesi ve sekreterya tarafından 1. 2 ve 3. stratejik hedeflere ilişkin etki 
göstergelerinin geliştirilmesi süreci ile ilgili yürütülen çalışmayı takdirle karşılayarak,

1, 2 ve 3. stratejik hedeflere ilişkin etki göstergelerinin geliştirilmesi
1. Katılımcı bilimsel meslektaş denetimi sürecinde belirlenen ve ICCD/COP(10)/CST/2 

sayılı belgede yer alan temel ilkelerin, etki göstergeleri ve ilgili metodolojilerin ulusal 
kapasite ve koşullara dayalı olarak geliştirilmesi için öneriler sunulmasının zeminini 
hazırladığını kararlaştırır;

2. Bilim ve Teknoloji Komitesinden, sekreteryanın desteğiyle, ulusal düzeydeki pilot etki-
gösterge izleme alıştırmaları için destek sağlamaya devam etmesini ve Taraflar Konfe-
ransının on birinci oturumunda edinilen dersler hakkında rapor sunmasını talep eder;

3. Bilimsel çevre, Ulusal Odak Noktaları ve Bilim ve Teknoloji muhabirleri tarafından et-
ki-gösterge geliştirme ve etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi üzerine tekrarlanan 
katılımcı katkıyı devam ettirmekle görevlendirilecek ve 15 kişiyi aşmayacak teknik uz-
manlardan oluşan geçici bir danışma grubu oluşturmayı kararlaştırır;

4. Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosu’ndan, sekreteryanın da desteğiyle bölgesel ve ilgili 
gruplar aracılığıyla ve uzmanlar için yapılan genel çağrıya cevaben alınan yazılı gö-
rüşlere dayalı olarak Taraflarla istişare içerisinde teknik uzmanlardan oluşacak geçici 
danışma grubu üyelerini Taraflarla istişare içerisinde seçmesini talep eder; 

5. Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosundan, sekreteryanın da desteğiyle, teknik uzmanlar-
dan oluşan geçici danışma grubu için üyelik ve çalışma usulleri de dahil olmak üzere 
görev tanımları geliştirmesini talep eder;

6. Teknik uzmanlardan oluşan danışma grubunu, Taraflar Konferansının on birinci otu-
rumunda dikkate alınmak üzere aşağıda belirtilen dört temel konuyu ele almakla 
görevlendirmeyi kararlaştırır:

(a) Pilot izleme egzersizi sırasında sınır çizmenin nasıl icra edildiğinin değerlendirilmesi 
de dahil olmak üzere, etkilenen alanların operasyonel açıdan sınırının çizilmesine 
ilişkin en iyi bilimsel yaklaşımının belirlenmesi;

(b) Taraf ülkeleri, ulusal ve yerel açıdan ilgili etki göstergelerini belirlemeye ve bunları 
küresel etki değerlendirmesine sundukları katkılara entegre etmeye teşvik eden 
bir mekanizma veya çerçeve geliştirilmesi;

(c) En anlamlı, küresel açıdan uygulanabilir ve maliyet etkin etki göstergelerini be-
lirlemek üzere, geçici olarak kabul edilen etki göstergelerinin, ulusal kısıtlamalar, 
bilimsel inceleme bulguları ve etkilenen Taraf ülkelerce pilot izleme egzersizi ve 
2012 yılında raporlama sürecinde edinilen dersler temelinde geliştirilmesi;

(d) Tüm etki göstergeleri bir araya getirildiğinde ulusal düzeyde, bölgesel ve küresel 
temel (baseline) değerlendirmeler gerçekleştirmek üzere uyumlaştırılabilen ve 
kullanılabilen ilgili bilgiler üretebilme potansiyeline sahip olabilmesi amacıyla, et-
ki-gösterge bilgilerinin entegre edilmesi, analizi ve yorumlanması için bilimsel bir 
yaklaşım geliştirilmesi;
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7. Teknik uzmanlardan oluşan geçici danışma grubunun, yılda bir toplanmak ve aradaki 
süre zarfında bilim dünyası, Ulusal Odak Noktaları ve Bilim ve Teknoloji Muhabirleri ile 
elektronik ortamda istişarede bulunmak suretiyle iki yıl görev yapmasını kararlaştırır;

8. COP 11’de kabul edilmek üzere öneride bulunmak amacıyla, Sekreteryanın, Bilim ve 
Teknoloji Komitesine teknik uzmanlardan oluşan geçici danışma grubu tarafından yü-
rütülen çalışma ile ilgili rapor sunmasını kararlaştırır;

9. DLDD göstergelerinin UNCCD çerçevesinde raporlanması için etkilenen Taraf ülkelere 
destek sunmak amacıyla çölleşmenin izlenmesi sürecine dahil olan uluslararası ve böl-
gesel kuruluşlar arasında güçlendirilmiş bir işbirliği çağrısında bulunur;

10. Tarafları ve yetki sahibi ilgili kuruluşları, pilot izleme egzersizleri ve uzmanlardan oluşan 
geçici danışma grubunu desteklemek üzere gönüllü katkılarda bulunmaya davet eder;

1, 2 ve 3. stratejik hedefler için etki göstergelerinin raporlanması
11. ICCD/COP(10)/CST/3 sayılı belgede yer alan zorunlu iki etki göstergesi üzerine taslak 

raporlama şablonlarını geçici olarak kabul etmeyi ve sekretaryayı, 2012-2013 raporla-
ma ve gözden geçirme sürecinde etkilenen Taraf ülkeler tarafından kullanılması ama-
cıyla, Taraflar Konferansının onuncu oturumundan sonra, pilot etki-gösterge izleme 
egzersizinin sonuç ve tavsiyelerine dayalı olarak bu şablonlar üzerinde son düzenle-
meleri yapmakla yetkilendirmeyi kararlaştırır;

12. Sekretaryadan ICCD/COP(10)/INF.9 sayılı belgede yer alan terimce ve tanımların yanı 
sıra ICCD/COP(10)/INF.6 sayılı belgede yer alan zorunlu iki etki göstergesi ve bunlarla 
bağlantılı ölçüler konusunda raporlama için metodoloji rehberini Birleşmiş Milletlerin 
altı resmi dilinde hazırlamasını talep eder;

13. Sekretaryadan Taraflar Konferansı tarafından dokuzuncu oturumunda geçici olarak 
kabul edilen fakat etkilenen ülke raporlarına dahil edilmesi tercihe bağlı olan geri ka-
lan etki göstergeleri için mevcut genel şablonu Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinde 
hazırlamasını talep eder;

14. En anlamlı, küresel olarak uygulanabilir ve maliyet etkin etki göstergelerini belirleme-
ye yardımcı olmak amacıyla, etkilenen Taraf ülkeleri mevcut kapasite ve ihtiyaçları da-
hilinde 2012-2013 raporlama ve gözden geçirme süreci için ölçmek üzere teklif edilen 
ve geçici olarak kabul edilen etki göstergeleri ve ölçü/denklerini kullanmaya davet 
eder;

15. Etkilenen Taraf ülkeleri, Taraflar Konferansı’na raporlama yaparken ICCD/COP(10)/INF 
sayılı belgede yer alan terminoloji ve tanımlara atıfta bulunmaya davet eder;

16. Yeterli kapasiteye sahip etkilenen Taraf ülkeleri 1, 2 ve 3. stratejik hedefler çerçevesin-
de yürütülen faaliyetlerin etkisinin ölçülmesinin altında yatan mantığa uyduğu sürece 
ek etki göstergeleri kullanması için teşvik eder.

3. Genel Kurul Toplantısı
14 Ekim 2011
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Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 
çölleşme/toprak bozulumu ve kuraklığın etkilerinin 
azaltılması konularında bilimsel ve teknik bilgi alanında 
küresel otorite olmasına yönelik tedbirler

Taraflar Konferansı,

3/COP.8 sayılı kararın ekinde yer alan, Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yö-
nelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçeveyi (2008-2018) (Strateji), bilhassa Bilim ve Teknoloji 
Komitesinin uygulama çerçevesini dikkate alarak,

Çölleşme/toprak bozulumu sorunlarının ele alınması ve kuraklığın etkilerinin azaltılma-
sı konularında bilimsel ve teknik uzmanlığın harekete geçirilmesi ihtiyacını göz önünde 
bulundurarak, 

Uluslararası, disiplinler arası bilimsel tavsiyelerin nasıl organize edileceğinin değerlendiril-
mesi konusunda Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) sekretar-
yasının desteği ile Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosu tarafından yürütülen işi tanıyarak, 

ICCD/COP(10)/CST/6 dokümanlarını, bunlara yönelik sunulan dört görüşü ve ICCD/
COP(10)/CST/MISC.1 dokümanını gözden geçirmiş bulunarak,

1. Bilim ve Teknoloji Komitesinin, Stratejinin 3. operasyonel amacı (çölleşme/toprak bo-
zulumu ve kuraklığın etkilerinin azaltılması konularında bilimsel ve teknik bilgi alanın-
da küresel otorite olmak) doğrultusunda UNCCD’nin bilimsel destek sunmasını temin 
etmek için hem uzun vadeli hem de kısa vadeli tedbirler planlamasını talep eder;

2. Bölgesel dengeyi göz önünde bulundurarak, UNCCD’nin bölgesel yaklaşımını dikkate 
alarak, çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklık konularına odaklı bilimsel tavsiyelerin 
sunulmasına yönelik seçeneklerin ayrıntılı bir şekilde tartışılması amacıyla geçici bir 
çalışma grubu kurulmasını kararlaştırır;

3. Gelişmiş ülke Taraflarını, ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşları ve ilgili paydaşla-
rı, geçici çalışma grubuna destek sağlama konusunda gönüllü katkılarda bulunmaya 
davet eder.

3. Genel Kurul Toplantısı
14 Ekim 2011

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Geleneksel bilgi, en iyi uygulamalar ve başarı 
hikayeleri dahil olmak üzere bilgi yönetimi

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 6, 17, 18 ve 19. maddelerini göz önünde bulundurarak,

En iyi uygulamalar ve başarı hikayelerinin belirlenmesi ve paylaşılması yolu dahil olmak 
üzere, politika belirleyiciler ve son kullanıcıların desteklenmesi amacıyla etkin bilgi pay-
laşımı sistemlerinin önemini vurgulayarak,

Sözleşmenin tüm düzeylerde uygulanması sürecine bilimsel çevrenin dahil edilmesi 
ihtiyacını ve bu açıdan, uygulama toplulukları gibi çevrimiçi ağlar dahil olmak üzere, 
bilimsel bilgi aracılığındaki potansiyeli tanıyarak,

Diğerlerinin yanı sıra, hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak 
üzere, yerel topluluklar ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından sunulan bilgi ve hizmet-
lerin kullanılması yoluyla,  çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerinin azaltılması 
konusunda ilgili geleneksel ve yerel teknoloji, bilgi, teknik bilgi ve uygulamalar üzerine 
katılımcı araştımaların teşvik edilmesi için önerilerde bulunma görevini Komiteye veren, 
15/COP.1 sayılı kararda yer alan Bilim ve Teknoloji Komitesinin görev tanımını göz önün-
de bulundurarak,

13/COP.8 sayılı kararda belirtilen şekilde, politika belirleyiciler ve paydaşların desteklen-
mesi amacıyla, en iyi uygulamaların tespit edilmesi ve paylaşılması yolu dahil olmak 
üzere, küresel, bölgesel, alt-bölgesel ve ulusal düzeylerde etkin bilgi paylaşımına yönelik 
bir fırsat suna konusunda Bilim ve Teknoloji Komitesinin rolünü teyit ederek,

11/COP.9 sayılı kararın ekinde belirtildiği şekilde Komiteye Sözleşmenin uygulanması 
konusundaki en iyi uygulamaları derleme ve bu bilgileri Taraflar Konferansının dikkatine 
sunma görevini veren, Komitenin Sözleşmenin Uygulanmasını Gözden Geçirme konu-
sundaki görev tanımını göz önünde bulundurarak, 

Sekreteryanın, kapsamlı iletişim stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik 
araçlar olarak etkin bilgi yönetimi ve bilgi aracılığı sistemlerini geliştirmeye devam et-
mesini talep eden 4/COP.9 sayılı kararı göz önünde bulundurarak,

ICCD/COP(10)/CST/9 sayılı dokümanda yer alan raporu gözden geçirmiş bulunarak,

Çölleşme/toprak bozulumu ve kuraklığın etkilerinin azaltılması konularında bilimsel ve 
teknik bilgi alanında Sözleşmenin küresel bir otorite haline gelmesi sürecinde bilimsel 
bilgi aracılığı işlevlerinin kilit rolünü dikkate alarak,

Sözleşmenin kapsamlı bilgi yönetimi sisteminin oluşturulması konusunda Sekreterya 
tarafından kaydedilen ilerlemeyi takdirle dikkate alarak, 

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Bilgi ihtiyacı değerlendirmesini yürütmesi konusunda sekreteryayı takdir ederek,

Sözleşme kapsamında bilgi yönetimi sürecindeki gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak,

1. Tarafların gerekli ek mali kaynakları sunması halinde, Sekreteryanın, aşağıda belirti-
lenler dahil olmak üzere, bilgi yönetimini geliştirmeye devam etmesini talep eder:

(a) Uygun ve faydalı durumlarda mevcut benzer bilgiler ve sınıflandırmalar temel 
alınarak, çölleşme/toprak bozulumu ve kuraklık konularında bir bilgi platformu 
oluşturulması;

(b)  Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi iç içerik sınıflandırması ya-
pılması;

(c) Bilgi ihtiyacı değerlendirmesinin sonuçları dikkate alınarak, Sözleşme kapsamın-
da bilgi yönetimine ilişkin kriterlerin ve önceliklerin tanımlanması;

(d) İçeride ve dışarıda hazırlanan bilgi ürünlerinin kalitesinin ve uyumunun geliş-
tirilebilmesi için gerekli politikalar, prosedürler ve kılavuz ilkelerin hazırlanması;

(e) Mevcut girişimler/ağlar ile sinerjiye dayalı ortaklıkların oluşturulması;

(f) Mevcut ağlar aracılığıyla bölgesel bilgi yönetimi sistemleriyle bağlar kurulması-
nın teşvik edilmesi;

(g) Kanıtlanmış teknolojilerin aktarımı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılma-
sı için esnek stratejilerin belirlenmesi;

2. Taraflar, uluslararası kuruluşlar ve kurumlar, bilimsel kuruluşlar ve ağlar ile diğer ilgili 
paydaşları, 3/COP.8 sayılı kararın ile kabul edilen, Sözleşmenin uygulanmasının geliş-
tirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin (2008-2018) (Strateji) uygu-
lanmasına destek sağlamak amacıyla, Sözleşme için bilgi yönetiminin geliştirilmesi 
konusunda sekreteryayı desteklemeye ve sekreterya ile işbirliği yapmaya davet eder;

3. Bilim ve Teknoloji Komitesi ile Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Ko-
mitesinin ilgili görevleri doğrultusunda, Taraflar Konferansının onbirinci oturumunda 
sunulmak üzere, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi Bürosu 
ile Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosunun, en iyi uygulamaların analiz edilmesi ve yay-
gınlaştırılmasının teşvik edilmesine ilişkin yöntemler belirlenmesi konusunda birlikte 
çalışmasını talep eder;

4. Taraflar Konferansının onbirinci oturumunda, sekreteryanın, bu kararın uygulanması-
na ilişkin kaydedilen ilerlemeyi rapor etmesini talep eder 

3. Genel Kurul Toplantısı
14 Ekim 2011
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Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi burs programı

Taraflar Konferansı,
Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Madde 19’u göz önünde bulundu-
rarak, 
Bilim ve Teknoloji Komitesinin etkinlik ve etkililiğinin iyileştirilmesi üzerine 15/COP.7 sa-
yılı kararı göz önünde bulundurarak,

Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçe-
venin (2008-2018) (Strateji) uygulanmasında bilimsel kapasite geliştirme ihtiyacını göz 
önüne alarak,

Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu oturumlarda Bilim ve Teknoloji Komitesi tarafından ifa-
de edilen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi burs programı oluşturul-
ması ihtiyacı ile ilgili oy birliğini göz önünde bulundurarak,

ICCD/COP(10)/CST/8 sayılı dokümanda yer alan burs programı oluşturulmasına yönelik 
önceki girişimleri dikkate alarak,

1. Burs programının oluşturulmasında çok paydaşlı ortaklık modelinin uygulanmasını 
kararlaştırır;

2. Sekreteryadan, Burs programı için kesin bir strateji belirlemek ve mümkün olduğu 
takdirde daha fazla desteği harekete geçirerek eğitim ve değişim için mevcut fırsat-
lardan faydalanmak üzere, burs programı geliştirilmesi süreci ile ilgilendiklerini res-
mi olarak ifade eden kurumlarla işbirliği içinde bir yönlendirme grubu oluşturmasını 
talep eder;

3. Yönlendirme grubunu Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Sözleşmenin Tarafları da da-
hil olmak üzere diğer kurumlarla çalışarak, burs programının kapsamını Tarafların 
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için gözden geçirmeye 
davet eder;

4. Sekreteryanın bu yaklaşımı bölgesel denge ve uygun bir müfredat sağlamak sure-
tiyle stratejinin 4. Operasyonel hedefinin uygulanması bağlamında kapasite geliştir-
me çabalarıyla bağlantılandırmasını talep eder;

5. Tarafları ve bu konuda yeterli kapasiteye sahip ilgili kuruluşları, burs programını çok 
paydaşlı ortaklık modeli dahilinde desteklemek üzere gönüllü katkılarda bulunmaya 
davet eder;

6. Sekreteryanın, Bilim ve Teknoloji Komitesi Bürosu ile istişare içerisinde burs progra-
mı için ulusal, bölgesel ve uluslararası destek fırsatlarını araştırmasını talep eder;

7. Sekreterya’dan çok paydaşlı ortaklık ile işbirliği içerisinde burs programı oluşturul-
ması sürecini kolaylaştırmasını ve Taraflar Konferansının on birinci oturumunda iler-
leme konusunda rapor sunmasını talep eder.

3. Genel Kurul Toplantısı
14 Ekim 2011* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Uluslararası uzmanlar listesi

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 24. maddesi, 2. paragrafını göz önünde bulundurarak,

21/COP.9 sayılı kararı göz önünde bulundurarak,

ICCD/COP(10)/22 dokümanında yer alan raporu incelemiş bulunarak,

Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçe-
venin (2008-2018) (Strateji) hükümleri doğrultusunda, Sözleşmenin uygulanmasının 
geliştirilmesi amacıyla Taraflara sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ihtiyacını gö-
zeterek,

Stratejinin ve Bilim ve Teknoloji Komitesinin çalışma programındaki faaliyetlerin uygulan-
masına bilimsel çevrenin dahil edilmesi yönündeki artan ihtiyacı dikkate alarak,

Taraflarca sunulan isimler temelindeki bağımsız uzmanlar listesinin güncellenmesi konu-
sunda sekretarya tarafından yürütülen çabaları takdir ederek,

1. Tarafları, mevcut ulusal uzmanların detaylarını gözden geçirmek ve güncellemek, 
geleneksel ve yerel bilgiler, teknik bilgi ve uygulamalar dahil olmak üzere, ilgili tüm 
disiplinlerin ve kadınların daha iyi temsil edilebilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının 
daha dengeli coğrafi dağılımının sağlanabilmesi amacıyla listeye yeni adaylar öner-
mek için davet eder;

2. Liste için uzman önermeyen Tarafları, Taraflar Konferansının on birinci oturumundan 
en geç altı ay önce, gerekli gördükleri şekilde, uzman önermeye ve uygun diplomatik 
kanallar yoluyla tam posta ve e-posta adreslerini sunmaya çağırır;

3. Bilim ve Teknoloji Komitesinin, Bilim ve Teknoloji Alanlarında Uluslararası Standart 
Nomenklatür Tasarısını1 ve Taraflarca ulusal düzeyde kullanılan disiplin listelerini dik-
kate alarak mevcut disiplinler listesini gözden geçirmesini ve gereken şekilde, ge-
leneksel ve yerel bilgiler, teknik bilgi ve uygulamalar dahil olmak üzere listeyi yeni 
disiplinlerle güncellemesini talep eder;

4. Bilim ve Teknoloji Komitesinin, Taraflar Konferansının on birinci oturumunda görüşül-
mek üzere güncellenmiş bir liste sunmasını talep eder;

5. Sekretaryanın, bağımsız uzmanlar listesinin güncellenmesi sürecini kolaylaştırmak 
amacıyla web bazlı olanaklar kurmasını talep eder;

6. Sekretaryanın, Taraflar Konferansının on birinci oturumunda, bu kararın uygulanması 
konusunda kaydedilen ilerlemeyi raporlamasını talep eder;

3. Genel Kurul Toplantısı
14 Ekim 2011

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
1 Bkz. <unesdoc.unesco.org/images/0008/000829/082946EB.pdf>.
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Bilim ve teknoloji muhabirlerinin
görev ve sorumlulukları

Taraflar Konferansı,

Taraf ülkelerin, Komite için ulusal odak noktası tarafından idare edilecek bilim ve tekno-
loji muhabiri seçmelerini teşvik eden Bilim ve Teknoloji Komitesinin etkinliği ve etkililiği-
ni arttırmaya ilişkin 15/COP.7 sayılı kararın, bilhassa 6. fıkrasını dikkate alarak,

Bilim ve Teknoloji Komite Bürosunu, Bilim ve Teknoloji Komitesinin ikinci özel oturumu 
ile onuncu oturumunda göz önünde bulundurulması amacıyla, bilim ve teknoloji mu-
habirlerinin görev ve sorumlulukları konusunda tavsiye sunma konusunda Taraflar ve 
bölge grupları ile istişare yapmaya davet eden bilim ve teknoloji muhabirleri ile ilgili 22/
COP.9 sayılı kararı, bilhassa 1. fıkrasını dikkate alarak,

ICCD/COP(10)/CST/7 belgesinde yer alan ve Sekreterya tarafından hazırlanan raporu 
gözden geçirerek,

Bilim ve teknoloji muhabirlerinin görev ve sorumluluklarını tartışmış bulunarak,

1. Bilim ve teknoloji muhabirlerinin görevinin Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bi-
limsel konularda odak noktalarına yardım etmek olduğunu ve sorumluluklarının da 
aşağıdaki hususlarda ulusal odak noktalarına yardım etmek olduğunu kararlaştırır;

(a) Ulusal odak noktalarının desteğiyle yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde 
bilim dünyası ile ilişki ve ağları geliştirmek,

(b) Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde bilim insanları ve teknoloji uzmanları 
ile diyalog kurmak,

(c) Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve 
çerçevede (2008-2018) (Strateji) yer alan stratejik hedeflere ulaşma ve raporla-
ma süreci konusunda kaydedilen ilerlemeyi ölçmek,  

2. Bilim ve teknoloji muhabirlerinin bunun dışındaki sorumluluklarının ulusal odak 
noktaları tarafından ilgili bilim ve teknoloji muhabirlerine önerilmesini tavsiye eder,

3. Sekreteryayı, Sözleşme sürecine bilimin dahil edilmesine ilişkin konuları ulusal odak 
noktalarına iletmeye ve nüshalarını bilim ve teknoloji muhabirleri ile paylaşmaya 
davet eder,

4. Taraflar ve yetki sahibi diğer ilgili kurumları, Sözleşmenin resmi toplantılarında bilim 
ve teknoloji muhabirlerinin daha geniş katılımını sağlamak amacıyla Sözleşmenin 
Ek Fonuna katkıda bulunmaya ve Sözleşme sürecine katılımlarını güçlendirmeye 
davet eder.   

 3. Genel Kurul Toplantısı
14 Ekim 2011

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
1 Bkz. <unesdoc.unesco.org/images/0008/000829/082946EB.pdf>.
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Bilim ve Teknoloji Komitesi yetkililerinin seçilmesi
Taraflar Konferansı,
20/CIO.2 ve 1/COP.5 sayılı kararlarla değiştirilen Taraflar Konferansı usul kurallarının 22 ve 31 sayılı 
kurallarını dikkate alarak,

Başta Bilim ve Teknoloji Komitesinin kurumsal düzenlemeleri ile ilgili 14. fıkra olmak üzere, Sözleşme-
nin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçeveyi (2008-2018) (Strateji) 
dikkate alarak,

Stratejinin uygulanması çerçevesinde Bilim ve Teknoloji Komitesinin çalışmasında süreklilik sağlama-
nın önemini göz önünde bulundurarak,

Başta Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcılarının 
seçilmesine ilişkin 9. fıkra olmak üzere, sözleşmenin uygulanmasının gözden geçirilmesine yardımcı 
olacak ek prosedürler veya kurumsal mekanizmalar ile ilgili 11/COP.9 sayılı kararın ekinde yer alan 
Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi görev tanımlarını göz önünde tutatak,

Taraflar Konferansının onuncu oturum gündeminde (22. kural da dahil olmak üzere) usul kurallarının 
değiştirilmesi konusunu ele almasına imkan tanıyacak “Bilim ve Teknoloji Komitesi yetkililerinin seçil-
mesi” başlıklı kararı dikkate alarak,

“(22. kural dahil olmak üzere) Usul kurallarının değiştirilmesi” başlıklı ICCD/COP(10)/24 sayılı kararı göz 
önüne alarak,

1. 22. kuralın 1. fıkrarını aşağıda sunulan metinle değiştirmeyi kararlaştırır:
 “Her olağan oturumun ilk toplantısının başında, oturumda mevcut Tarafların temsilcileri arasın-

dan her bir coğrafi bölge en az iki üyeyle temsil edilecek şekilde bir Başkan ve dokuz Başkan 
Yardımcısı seçilir. Oturumda mevcut Tarafların temsilcileri arasından her bir coğrafi bölge en az bir 
üyeyle temsil edilecek şekilde seçilecek Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkanı, Taraflar Konferansının 
son toplantısında seçilir ve hemen göreve başlar. Bu kişiler oturumun Bürosu olarak hizmet sunar. 
Başkan Yardımcılarından biri Raportör olarak görev yapar. Büro tayin edilirken, diğer bölgelerdeki 
etkilenen taraf ülkeler de göz ardı edilmeksizin başta Afrika’dakiler olmak üzere, etkilenen taraf 
ülkelerin eşit coğrafi dağılımı ve yeterli düzeyde temsil edilmelerini sağlama ihtiyacına gerekli 
özen gösterilir. Başkan ve Raportörün görev süreleri, Birleşmiş Milletler uygulamasınca tanınan 
bölgesel gruplar arasında rotasyona tabi olacaktır.”

2. 31. kuralı aşağıdaki metinle değiştirmeyi kararlaştırır:
 “Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkanı, Taraflar Konferansı tarafından seçilir. Taraflar Konferansı aksini 

kararlaştırmadığı sürece, diğer tüm bağlı kurumların Başkanları Taraflar Konferansı tarafından seçi-
lir. Her bağlı kurum, içlerinden biri Raportör olarak hizmet verecek dört Başkan Yardımcısını seçer. 
Bu bağlı kurumların Başkanı ve dört Başkan Yardımcısı, diğer bölgelerdeki etkilenen taraf ülkeler 
göz ardı edilmeksizin başta Afrika’dakiler olmak üzere, etkilenen taraf ülkelerin eşit coğrafi dağı-
lımı ve yeterli düzeyde temsil edilmelerini ve art arda iki dönemden fazla görev yapmamalarını 
sağlama ihtiyacına gerekli özen gösterilmek suretiyle seçilir. Bilim ve Teknoloji Komitesi Başkan 
Yardımcıları, Komitenin Taraflar Konferansı oturumları ile birlikte gerçekleştirilen son oturumunda 
seçilir ve hemen göreve başlar.”

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Bilim ve Teknoloji Komitesinin üçüncü özel 
oturumunun tarihi, yeri ve çalışma programı

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 23. Maddesini göz önünde tutarak,

Bilhassa Bilim ve Teknoloji Komitesinin uygulama çerçevesi olmak üzere, 3/COP.8 sayılı 
karar ile benimsenen Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stra-
tejik plan ve çerçeveyi (2008-2018) (Strateji) dikkate alarak,

Bölgesel toplantıların kaydedilen ilerlemenin izlenmesinde önemli bir rol oynadığını ve 
Sözleşme ile Stratejinin uygulanmasına önemli katkı sağladığını göz önünde bulundu-
rarak,

Bilim ve Teknoloji Komitesinin işlevlerine ilişkin 12/COP.8 sayılı kararı dikkate alarak,

Stratejiye uygun olarak Bilim ve Teknoloji Komitesinin faaliyetini yeniden şekillendiren 
16/COP.9 sayılı kararı dikkate alarak,

ICCD/COP(10)/8 belgesinde yer aldığı şekliyle Bilim ve Teknoloji Komitesi ve Sekreterya-
nın maliyet hesaplı taslak iki yıllık çalışma programlarını gözden geçirerek,

Tarafların, bilimsel ve teknik konferans formatında “Çölleşme, sürdürülebilir arazi yöneti-
mi ve kurak, yarı kurak kuru alt nemli alanların iyileştirilmesinin ekonomik değerlendir-
mesi” konusunun ele alınacağı Bilim ve Teknoloji Komitesinin üçüncü özel oturumunun 
2012 yılında düzenlenmesini benimsediği 16/COP.9 sayılı kararını dikkate alarak,

1. Herhangi bir Tarafın oturuma ev sahipliği yapmayı ve ek maliyeti üstlenmeyi teklif 
etmemesi halinde, Bilim ve Teknoloji Komitesinin üçüncü özel oturumunun Mart 
2013 tarihinden geç olmamak üzere dört gün süreyle Almanya’nın Bonn kentinde 
düzenlenmesini kararlaştırır,

2. Bilim ve Teknoloji Komitesinin üçüncü özel oturumunun gündemine aşağıdaki 
maddeleri almayı kararlaştırır;

(a) UNCCD 2. Bilimsel Konferansı,

(b) 19/COP.10 sayılı karar doğrultusunda, Sözleşmenin uygulanmasının geliştiril-
mesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve çerçevenin (2008-2018) (Strateji) 1, 2 
ve 3. stratejik hedeflerinin etki göstergelerine son şeklinin verilmesinde kay-
dedilen ilerleme,

(c) “Yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma için Çölleşme, Toprak 
Bozunumu ve Kuraklık ile Mücadele: bilim, teknoloji, geleneksel bilgi ve uygu-
lamalar” konulu UNCCD 3. Bilimsel Konferansının hazırlıkları.
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3. Sekreteryadan, iki yıllık maliyet hesaplı çalışma programında belirtildiği şekliyle, Bilim 
ve Teknoloji Komitesinin toplantılarına hazırlık yapmak amacıyla bölgesel toplantıla-
rın ödeneklerini gözden geçirmesini ve bölgesel toplantıların düzenlenmesine ilişkin 
mali katkı aramasını talep eder,

4. Taraflar Konferansı Bürosu ile istişare halinde Genel Sekreterden Bilim ve Teknoloji 
Komitesinin üçüncü oturumuna ev sahipliği yapmak ile ilgili teklifleri değerlendir-
mesini talep eder,

5. Genel Sekreterden ev sahibi ülke/hükümet ile uluslararası düzeyde yasal olarak 
bağlayıcı bir anlaşmanın yapılması dahil olmak üzere Bilim ve Teknoloji Komitesinin 
üçüncü özel oturumuna hazırlanmak için gerekli tedbirleri almasını talep eder,

6. Genel Sekreterden Bilim ve Teknoloji Komitesinin üçüncü özel oturumunda bilim ve 
teknoloji muhabirlerinin katılımını kolaylaştırmasını talep eder,

7. Gelişmiş Taraf ülkeler, uluslararası, ulusal ve bölgesel kuruluşlar ve ilgili paydaşları Bi-
lim ve Teknoloji Komitesinin üçüncü özel oturumunun düzenlenmesi için gönüllü 
katkılarda bulunmaya davet eder,

8. Sekreteryadan Bilim ve Teknoloji Komitesinin üçüncü özel oturumundan en az altı 
hafta önce yukarıda 2. fıkrada yer aldığı şekilde kararı yansıtan geçici ayrıntılı gündem 
ile belgeleri Birleşmiş Milletler’in altı resmi dilinde dağıtmasını talep eder.   

3. Genel Kurul Toplantısı
14 Ekim 2011
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Bilim ve Teknoloji Komitesinin On Birinci 
Oturumunun Çalışma Programı

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin 23. Maddesini dikkate alarak,

Bilim ve Teknoloji Komitesinin çalışma programı ile ilgili 16/COP.3, 16/COP.4, 16/COP.5, 
20/COP.6, 20/COP.7, 18/COP.8 ve 26/COP.9 sayılı kararları dikkate alarak,

3/COP.8 sayılı karar ve bilhassa bilim, teknoloji, bilgi ve ilgili sonuçlar konulu operasyonel 
hedef 3 kapsamında benimsenen Sözleşmenin uygulanmasına yönelik 10 yıllık stratejik 
plan ve çerçeveyi (2008-2018) (Strateji) göz önüne alarak,

ICCD/CRIC(10)/7-ICCD/COP(10)/CST/10 belgesinde yer alan Bilim ve Teknoloji Komite-
sinin taslak çok yıllı (2012-2015) çalışma planı ile ICCD/COP(10)/8 belgesinde yer alan 
Bilim ve Teknoloji Komitesi ve Sekreteryanın maliyet hesaplı taslak iki yıllık çalışma prog-
ramlarını gözden geçirerek,

1. Bilim ve Teknoloji Komitesini, tüm Sözleşme kurumlarının programı ve bütçesi ile 
ilgili 10/COP.10 sayılı kararda ifade edilen sonuçların elde edilmesini sağlayacak fa-
aliyetlere yoğunlaşmaya teşvik eder, 

2. Bilim ve Teknoloji Komitesinin on birinci oturumunun gündeminde aşağıdaki iki 
önceliğin yer almasını kararlaştırır:

(a) Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerinin etki göstergelerine son şeklinin veril-
mesi amacıyla tekrarlanan süreçte kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi,

(b) Geleneksel bilgi, en iyi uygulamalar ve başarı öyküleri dahil olmak üzere bilgi 
yönetiminin iyileştirilmesi.

3. Bilim ve Teknoloji Komitesinin on birinci oturumunun gündeminde aşağıdaki 
maddelerin de yer almasını kararlaştırır:

(a) Bilim ve Teknoloji Komitesinin üçüncü özel oturumunun raporunun göz önünde 
bulundurulması,

(b) Bilim ve Teknoloji Komitesinin çok yıllık (dört yıl) çalışma planı (2014-2017) taslağı-
nın göz önünde bulundurulması,

(c) Geleneksel bilgi, en iyi uygulamalar ve başarı öyküleri dahil olmak üzere bilgi yöne-
timinin iyileştirilmesi.

(d) Stratejinin 1, 2 ve 3. stratejik hedeflerinde kaydedilen ilerlemenin en iyi şekilde 
ölçülmesine yönelik tavsiyeler:

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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(i) 1, 2 ve 3. stratejik hedeflere yönelik etki göstergeleri bütününün son şeklini 
almasına ilişkin tekrarlanan süreç;

(ii) Taraflar Konferansına iletilen 1, 2 ve 3. stratejik hedefler ile ilgili raporların 
kalite ve formatının iyileştirilmesi;

(iii) Bilimsel bakış açısıyla etki gösterge bilgisinin birleştirilmesi, incelenmesi ve 
yorumlanması;

(e) Sözleşme sürecinde uluslararası disiplinler arası bilimsel tavsiyenin geliştirilme-
sinde kaydedilen ilerlemenin göz önünde bulundurulması,

(f) Bilim ve Teknoloji Komitesinin faaliyetinin Stratejiye uygun olarak yeniden dü-
zenlenmesi,

(i) UNCCD 2. Bilimsel Konferansı sonuçlarının gözden geçirilmesi,

(ii) UNCCD 2. Bilimsel Konferansı organizasyonunun değerlendirilmesi,

(iii) ‘Yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma için Çölleşme, Toprak 
Bozunumu ve Kuraklık ile Mücadele: bilim, teknoloji, geleneksel bilgi ve uy-
gulamalar’ konulu UNCDD 3. Bilimsel Konferansına hazırlık konulu ilerleme 
raporunun dikkate alınması,

(g) Bağımsız uzmanlar listesi,

4. Bilim ve Teknoloji Komitesinin on birinci oturumunun dört gün süresince 
düzenlenmesini kararlaştırır,

5. Genel Sekreterden, ev sahibi ülke/hükümet ile uluslararası düzeyde yasal olarak bağ-
layıcı bir anlaşma yapılması dahil olmak üzere Bilim ve Teknoloji Komitesinin on birin-
ci oturumuna hazırlanmak için gerekli tedbirleri almasını talep eder,

6. Ayrıca Genel Sekreterden, Bilim ve Teknoloji Komitesinin on birinci oturumuna bilim 
ve teknoloji muhabirlerinin katılımını kolaylaştırmasını talep eder,

7. Gelişmiş Taraf ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve ilgili paydaşları Bilim ve Teknoloji Ko-
mitesinin on birinci oturumunun düzenlenmesi için mali destek sağlamaya davet 
eder,

8. Sekreteryadan, Bilim ve Teknoloji Komitesinin on birinci özel oturumundan en az altı 
hafta önce, yukarıda 3. fıkrada yer alan  kararı yansıtan geçici ayrıntılı gündem ile bel-
geleri Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinde dağıtmasını talep eder.   

3.Genel Kurul Toplantısı
14  Ekim 2011



Ka
ra

r 2
8/

CO
P.

10
*

151

Usul kuralları - Kural 47 

Taraflar Konferansı,

Usul kuralları-kural 47 göz önünde bulundurulmak üzerine 21/COP.2 sayılı kararını dik-
kate alarak,

21/COP.2 sayılı kararla değiştirilen kural 47 taslak metnini göz önüne alarak,

ICCD/COP(10)/23 sayılı belgede yer alan sekreterya raporunu göz önüne alarak,

Sekreteryadan, beklemede olan bu usul kuralını Taraflar Konferansının on birinci oturu-
munun gündemine dahil etmesini ve diğer çok taraflı çevre anlaşmaları kapsamındaki 
benzer usul kurallarının durumu üzerine rapor sunmasını talep eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Uygulama konusundaki soruların giderilmesine 
ilişkin prosedürler ve kurumsal mekanizmalar 

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin, Taraflar Konferansının Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çı-
kabilecek soruların giderilmesi için prosedür ve kurumsal mekanizmalar düşüneceği ve 
kabul edeceğini belirten 27. Maddesini göz önünde bulundurarak,

20/COP.3, 20/COP.4, bölüm A, 22/COP.6, bölüm A, 22/COP.7, bölüm A, 20/COP.8 ve 28/
COP.9 sayılı kararları da göz önünde bulundurarak,

Başkanın Taraflar Konferansının beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci oturumlarında Geçici 
Uzman Grubunun çalışması ile ilgili yaptığı özeti de göz önünde bulundurarak,

27. madde ve 22. madde, 2. fıkra, 26. madde ve 28. madde arasındaki bağlantı meselesi 
üzerinde daha fazla durulması gerektiğini akılda tutarak,

1. Sözleşmenin 27. maddesi hükümlerini yerine getirme amacıyla, açık uçlu Geçici Uz-
man Grubu’nu daha fazla inceleme yapmak ve uygulama ile ilgili soruları çözmek 
üzere prosedürler ve kurumsal mekanizmaları daha fazla incelemesi ve bu konuda 
tavsiyelerde bulunması için on birinci oturumunda tekrar bir araya getirmeyi karar-
laştırır;

2. Yukarıda 1. Paragrafta bahsedilen konuda görüş bildirmek isteyen tüm Taraflar ve 
ilgili kurumları, 31 Ocak 2013 tarihine kadar sekretaryaya yazılı olarak görüşlerini bil-
dirmeye davet eder;

3. Sekretaryadan üzerine seçenekler sunulabilecek bir taslak ve görev tanımları, çok 
taraflı bir istişare süreci ve yukarıda 2. Paragrafa istinaden sunulan görüşlerinin bir 
derlemesi de dahil olmak üzere Taraflar Konferansının bu konu üzerine önceki dokü-
manlarında yer alan görüşlerin bir derlemesini kapsayacak yeni bir çalışma dokümanı 
hazırlamasını talep eder;

4. Geçici Uzman Grubunun çalışmalarında sekretarya tarafından hazırlanacak yeni çalış-
ma dokümanını temel almasını kararlaştırır.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Tahkim ve uzlaştırma usulünü içeren ekler

Taraflar Konferansı,

Sözleşmenin Taraflar Konferansı tarafından uygulanabilir olduğu takdirde Sözleşme’ye 
ek olarak kabul edilecek tahkim usulüne atıfta bulunan 28. Maddenin 2 (a) fıkrasını göz 
önünde bulundurarak,

Sözleşmenin Taraflar Konferansı tarafından uygulanabilir olduğu takdirde Sözleşme’ye 
ek olarak kabul edilecek uzlaştırma usulüne atıfta bulunan 28. Maddenin 6. fıkrasını da 
göz önünde bulundurarak,

Başkanın Taraflar Konferansının beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci oturumlarında Geçici 
Uzman Grubunun çalışması üzerine çıkardığı özetleri de göz önünde bulundurarak,

20/COP.3, 20/COP.4, bölüm B, 21/COP.5, bölüm B, 22/COP.6, bölüm B, 22/COP.7, bölüm B, 
21/COP.8 ve 29/COP.9 sayılı kararlarını göz önünde bulundurarak,

1. Sözleşmenin 28. Maddesi hükümlerini yerine getirme amacıyla, daha fazla ince-
leme yapması ve aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunması için on birinci otu-
rumunda açık uçlu Geçici Uzman Grubu’nu tekrar bir araya getirmeyi kararlaştırır: 

(a) Tahkim usulü üzerine ek;

(b) Uzlaştırma usulü üzerine ek;

2. Yukarıda 1. Paragrafta bahsedilen konuda görüş bildirmek isteyen tüm Taraflar ve 
ilgili kurumları, 31 Ocak 2013 tarihine kadar sekretaryaya yazılı olarak görüşlerini 
bildirmeye davet eder;

3. Sekretaryadan bu görüşleri yansıtmak üzere şunları kapsayacak yeni bir çalışma 
dokümanı hazırlamasını talep eder: (i) Taraflar Konferansının bu konu üzerine önce-
ki dokümanlarında yer alan ve yukarıda 2. Paragrafa istinaden sunulan görüşlerinin 
bir derlemesi ve (ii) ICCD/COP(10)/26 sayılı dokümanda yer alan eklerin güncellen-
miş bir versiyonu;

4. Geçici Uzman Grubunun çalışmalarında sekretarya tarafından hazırlanacak yeni 
çalışma dokümanınını temel almasını kararlaştırır.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme ile                
Mücadele On Yılı 

Taraflar Konferansı,
2010-2020 yılları Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme ile Mücadele On Yılı olarak açıklayan 
62/195 sayılı ve 19 Aralık 2007 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararını dikkate alarak,

2 Ekim 2009 tarihinde Taraflar Konferansının dokuzuncu oturumunda alınan 30/COP.9 sa-
yılı Kararı dikkate alarak,

21 Aralık 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme ile Mücadele On Yılı ile ilgili 
olarak alınan 64/201 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararını dikkate alarak,

Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme ile Mücadele On Yılının önemini ve bilhassa çölü bu-
lunan ve çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklık etkisi altındaki ülkelere sağladığı fırsatları 
göz önünde tutarak,

Bilhassa Afrika olmak üzere, dünyanın tüm bölgelerinde hızla artan çölleşme ve yoksullu-
ğun ortadan kaldırılması ve çevrenin sürdürülebilirliği ile ilgili hedefler başta olmak üzere 
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri üzerindeki vahim etkileri konusunda derin endişe taşıyarak,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun altmış dördüncü oturumunda açıklanan (64/201 sayılı 
karar), Taraf devletler, gözlemciler ve ilgili diğer paydaşları On Yıl uygulamasına yönelik 
faaliyet yürütmeye davet eden çağrısına yanıt vererek,

Çöller ve çölleşme ile mücadele konusunda bu önemli girişimin olumlu etkilerini 
vurgulama ve teşvik etme emeliyle,

“Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme ile Mücadele On Yılını destekleyen faaliyetler raporu 
(2010-2020)” başlıklı ve ICCD/COP(10)/27 sayılı belgeyi göz önünde tutarak,

Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme ile Mücadele On Yılı Kurumlararası Görev Gücü tara-
fından yürütülen çalışmayı memnuniyetle karşılayarak,

1. Sekreteryadan, Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme ile Mücadele On Yılı (UNDDD 
programı) desteklemek üzere organizasyon, eylem ve faaliyetler listesi oluşturmasını 
talep eder,

2. Sekreteryadan ortaklık ağını sivil toplum, hükümetlerarası kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerini dahil edecek şekilde genişletmesini talep eder,

3. Taraf Devletler, gözlemciler ve hükümetler arası kuruluşları, taslak UNDDD programı-
nın 30 Ocak 2012 itibariyle tamamlanarak Mart 2012 itibariyle Kurumlar Arası Görev 
Gücünün desteğiyle nihai şeklinin verilmesi ve dağıtılması amacıyla Birleşmiş Milletler 
Çöller ve Çölleşme ile Mücadelenin önemine dikkat çeken eylem, faaliyet ve organi-
zasyonlar şeklinde teklif ve katkılarını 31 Aralık 2011 tarihinden geç olmamak üzere 
Sekreteryaya sunmaya davet eder,       

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Sözleşme sekreteryasının tayin edilmesi ve 
faaliyet göstermesine yönelik düzenlemeler:                                   
idari düzenlemeler ve destek düzenlemeleri

Taraflar Konferansı,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Sözleşme sekreteryasının tayin edilmesi ve faaliyet 
göstermesine yönelik düzenlemeler yapılmasına ilişkin 3/COP.1 sayılı kararı teyit eden, 
Birleşmiş Milletler Sekreteryası ve Sözleşme sekreteryası arasında kurumsal bağ ve ilgili 
idari düzenlemelere ilişkin 18 Aralık 1997 tarihli, 52/198 sayılı ve 21 Aralık 2001 tarihli, 
56/196 sayılı kararlarını göz önünde bulundurarak,

31 Aralık 2017 tarihine kadar Genel Kurul ve Taraflar Konferansı tarafından gözden geçi-
rilecek mevcut kurumsal bağ ve ilgili idari düzenlemelerin beş yıllık bir süre ile  devam 
ettirilmesini onaylar. 

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Taraflar Konferansı,

Delegasyonların itimatnameleri üzerine ICCD(COP(10)/30 sayılı belgeyi ve bu belgede yer 
alan tavsiyeyi göz önünde bulundurarak,

Raporu onaylamayı kararlaştırır.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Parlamento Üyeleri Dokuzuncu Yuvarlak Masa 
Toplantısı Raporu

Taraflar Konferansı,

13-14 Ekim 2011 tarihinde Kore Cumhuriyeti Gyenongnam Vilayeti Changwon Kentinde 
düzenlenen Parlamento Üyeleri Dokuzuncu Yuvarlak Masa Toplantısının sonuçlarını yansı-
tan “Parlamento üyelerinin çölleşme ile mücadele çabalarında etkili küresel sürdürülebilir 
arazi yönetimi ile On Yıllık UNCCD Stratejisinin uygulanması konusunda Parlamento çalış-
maları kapsamındaki görevleri” ile ilgili Bildiriyi dikkate alarak,

1. Bildiriyi takdirle karşılar,

2. Bildiriyi Taraflar Konferansının onuncu oturum raporuna ek olarak dahil etmeyi karar-
laştırır.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011 

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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Taraflar Konferansı,

Kore Orman Bakanı ve Taraflar Konferansı onuncu oturum Başkanı H.E. Dr. Don Koo Lee 
tarafından Bakanlar oturumunda iletilen Başkan özet raporunu göz önüne alarak,

1. Başkanın özet raporunu memnuniyet ve minnetle karşılar,

2. Başkan özetini Taraflar Konferansının onuncu oturum raporuna ek olarak dahil 
etmeyi kararlaştırır,

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Taraflar Konferansı onuncu oturumuna katılan sivil 
toplum kuruluşlarının bildirisi 

Taraflar Konferansı,

Kore Cumhuriyeti Future Forest temsilcisi Lee Sung-gil tarafından, Taraflar Konferansı-
nın onuncu oturumuna katılan sivil toplum kuruluşları adına yapılan sunumu dikkate 
alarak,

Bildiriyi takdirle karşılar;

Bildiriyi Taraflar Konferansı onuncu oturum raporuna ek olarak dahil etmeyi kararlaştı-
rır.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Taraflar Konferansı,

Kore Cumhuriyeti Yeni Paradigma Enstitüsü (New Paradigm Institute) temsilcisi Sayın 
Kook-Hyun Moon tarafından, üst düzey bölümde, Taraflar Konferansının onuncu oturu-
muna paralel başlatılan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Forumu katılımcıları adına yapılan 
bildiriyi göz önünde bulundurarak,

Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin Taraflar Konferansı için akreditasyonu 
ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi toplantı ve süreçlerine katılımları 
için gözden geçirilen prosedürlere ilişkin 5/COP.10 sayılı kararı dikkate alarak,

1. Bu kararda atıfta bulunulan bildiriyi dikkate alır;

2. Bu bildiriyi Taraflar Konferansının onuncu oturum raporuna ek olarak dahil etmeyi 
kararlaştırır.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Taraflar Konferansı On Birinci Oturumu’nun       
çalışma programı 

 Taraflar Konferansı,

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 22. maddesini dikkate ala-
rak,

Çalışma programı ile ilgili 9/COP.1, 2/COP.2, 4/COP.3, 5/COP.4, 5/COP.5, 29/COP.6, 30 COP.7, 
27/COP.8 ve 35/COP.9 sayılı kararları, Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 
10 yıllık stratejik plan ve çerçeveyi (2008-2018) (Strateji) içeren 3/COP.8 sayılı karar ve 7/
COP.8 sayılı kararı da dikkate alarak,

Taraflar Konferansının onuncu oturumunda alınan ilgili kararları göz önünde bulundurarak,

1. Aşağıda sunulan maddeleri on birinci oturum ve gerekli olduğu takdirde on ikinci 
oturum gündemine dahil etmeyi kararlaştırır:

a) Sözleşmenin uygulanmasının geliştirilmesine yönelik 10 yıllık stratejik plan ve 
çerçeve (2008-2018):

(i) Taraflar Konferansına sunduğu öneriler dahil olmak üzere, Sözleşmenin Uy-
gulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin raporunun incelenmesi

(ii) Kapsamlı iletişim stratejisi uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin incelen-
mesi

(iii) Stratejinin bağımsız ara değerlendirmesi

(iv) Eylem programlarının Strateji ile uyumlaştırılması

(v) Taraflar Konferansına sunduğu öneriler dahil olmak üzere Bilim ve Teknoloji 
Komitesinin raporunun incelenmesi

b) Uzman listesi hazırlanması ve gerekli olduğu takdirde geçici uzman paneli oluş-
turulması 

c) Yeni iskan düzenlemeleri üzerine tavsiyeleri dahil olmak üzere, Küresel Mekaniz-
manın yönetimi ve kurumsal düzenlemeleri

d) 2014-2015 yılları için iki yıllık program ve bütçe

e) “Çölleşme, toprak bozulumu ve kuraklığın sürdürülebilir kalkınma ve yoksul-
luğun ortadan kaldırılması bağlamında ele alınması” üzerine Üst Düzey Genel 
Kurul toplantısı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ile ilgili 
sonucun izlenmesi

* Yalnızca bilgi amaçlı, ön güncel kopya
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f) Küresel Çevre Fonu ile işbirliği: UNCCD ve Küresel Çevre Fonu arasında geliştiril-
miş işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının değiştirilmesi

g) Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin Taraflar Konferansı için akre-
ditasyonuna yönelik revize edilmiş prosedürler

h) Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşmeyle Mücadele On Yılı (2010-2020);

(i) Ele alınmamış konular:

(i) Usul kuralları 47. kural 

(ii) Uygulama ile ilgili soruların cevaplandırılmasına yönelik prosedürler ve ku-
rumsal mekanizmalar

(iii) Tahkim ve uzlaştırma prosedürlerini içeren ekler;

2. Bakanlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, bilim dünyası ve parlamento üyeleri de 
dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla kendileriyle ilgili gündem maddeleri konusunda 
etkileşimli diyalog oturumları gerçekleştirmeyi kararlaştırır;

3. Sekreteryadan, konferans sırasında alınan ilgili kararları içeren hükümleri göz önünde 
bulundurarak, Taraflar Konferansı Başkanı ile mutabakat içerisinde ayrıntılı bir gün-
dem hazırlamasını talep eder;

4. Sekreteryadan aynı zamanda, yukarıda yer alan 1. ve 2. fıkralarda sunulan kararları da 
yansıtmak suretiyle, Taraflar Konferansı on birinci oturumundan en az altı hafta önce 
oturum için uygun belgeleri tüm resmi dillerde iletmesini talep eder. 

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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Taraflar Konferansı On birinci Oturumu’nun               
tarihi ve yeri

Taraflar Konferansı,

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin 22. maddesinin 4. bendini göz 
önünde bulundurarak,

Usul kurallarının 3. kuralını da göz önünde bulundurarak,

18 Aralık 1982 tarihli, 40/243 sayılı Genel Kurul kararını da göz önünde bulundurarak,

1. Taraflar Konferansı on birinci oturumunun 2013 yılı sonbaharında Sözleşme sekre-
teryasının bulunduğu Almanya’nın Bonn kentinde veya Taraflar Konferansı Bürosu ile 
istişare içerisinde sekreterya tarafından belirlenen başka bir yerde, Taraflardan hiçbi-
rinin oturuma ev sahipliği yapma ve ek masrafları karşılama teklifinde bulunmaması 
halinde, mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine karar verir;

2. Genel Sekreteri Taraflar Konferansı Bürosu ile istişare içerisinde, Taraflar Konferansının 
on birinci oturumuna ev sahipliği yapmak için Taraflardan gelecek her tür teklifi de-
ğerlendirmeye davet eder;

3. Genel Sekreterden, ev sahibi ülke/hükümet ile uluslararası düzeyde yasal açıdan bağ-
layıcı bir anlaşma yapılması dahil olmak üzere, Taraflar Konferansının on birinci oturu-
muna hazırlanmak için gerekli tedbirleri almasını talep eder.

9. Genel Kurul Toplantısı
21 Ekim 2011
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15. KISALTMALAR

COP : Taraflar Toplantısı
COW : Genel Kurul
CRIC : Sözleşmenin Uygulamalarını Gözden Geçirme Komitesi
CSO : Sivil Toplum Örgütü
CST : Bilim ve Teknoloji Komitesi
ÇEM : Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
DLDD : Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklık
EK IV (Annex IV) : Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki
FAO : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
GEF : Küresel Çevre Fonu
GM : Küresel Mekanizma
GRULAC : Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Grubu
IFAD : Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
IIWG : Oturumlararası Hükümetlerarası Çalışma Grubu
IPCC : İklim Değişikliği Paneli  
IUFRO : Uluslararası Ormancılık Araştırmaları Örgütleri Birliği
JWP : Ortak Çalışma Programı
KMS : Bilgi İdare Sistemi
MOU : Mutabakat Zaptı
NAP : Ulusal Eylem Programı
NFP : Ulusal Odak Noktası
NGO : Sivil Toplum Kuruluşu
PRAIS : Uygulama Sisteminin Performans İncelemesi ve Değerlendirilmesi
RAP : Bölgesel Eylem Programı
RCM : Bölgesel Koordinasyon Mekanizması
RCU : Bölgesel Koordinasyon Birimi
SilvaMED : Akdeniz Ormanları Sorunları Komitesi
SLM : Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
SRAP : Alt bölgesel Eylem Programı
STC : Bilim ve Teknoloji Uzmanları
TİKA : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
UÇMEP : Ulusal Çölleşmeyle Mücadele Eylem Programı
UNCBD : Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
UNCCD : Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi
UNCSD/Rio+20 : Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Konferansı
UNDDD : Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşmeyle Mücadele On Yılı
UNFCCC : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi
UNFF : Birleşmiş Milletler Ormancılık ForumuYayına Hazırlayan:

M. Abdullah YURTOĞLU
Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAK ANLIĞI

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
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Konferans’ta Öne Çıkan Bazı Konular:

•  Çölleşme; sadece kurak ve yarı kurak alanlarda değil, her yerdedir.

• UNCCD Sürecine sivil toplum örgütlerinin daha etkin
 katılımı sağlanmalıdır.


	01 COP10 1-44.pdf
	02 COP10 45-160

