
YURT DIŞI GÖREV RAPORU 

1. Görevin Konusu: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 10. 

Taraflar Toplantısı (UNCCD COP 10) 

2. Görev Yeri (Ülke / Şehir):   Güney Kore / Changwon 

3. Görev Tarihi: 10-21 Ekim 2011 

4. Görevlendirme Sayı Olur: 

5. Ülkemizden Katılım: 

Ülkemizi temsilen 7 kişilik bir heyet ile UNCCD 10. Taraflar Konferansına katılım 

sağlanmıştır. Heyette; 

5.1 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, 

5.2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Bünyamin Polat, Daire Başkan Yardımcısı, 

5.3 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Dr. Abdullah Ceylan, 

5.4 Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fak. 

Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ 

 

 

 

 



6. Açıklamalar: 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 10. Taraflar Konferansı( UNCCD COP 

10) 10-21 Ekim 2011 tarihlerinde Güney Kore’nin Changwon kentindeki CECO Kongre ve 

Sergi Sarayında yapılmıştır. 

Konferansın ilk günü açılış oturumunda Kore Orman Bakanı ve Kongre başkanı Dr.Don Koo 

LEE 194 ülkeden gelen Birleşmiş Milletler delegasyonlarına hoş geldiniz diyerek gündemin 

kabulü ve görevlilerin seçimini gerçekleştirdi. Daha sonra gündem maddelerinin 

görüşülmesine geçilerek Bilimsel ve Teknik Komisyon(CST) ve Sözleşmenin Uygulanmasının 

İzlenmesi Komitesinin(CRIC) çalışma prensipleri ve yöntem üzerinde müzakereler yapıldı. 

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin 10. Taraflar toplantısı 10 Ekim 2011, 

Pazartesi tarihinde Güney Kore’nin Gyeongnam Eyaleti’nin Changwon Şehrinde başladı.  

Bilim ve Teknoloji Komitesinin (CST ) ve Sözleşmenin Uygulamasını Değerlendirme 

Komitesinin (CRIC) 10. Toplantıları’da COP’la eş zamanlı olarak yapıldı. COP, CST, CRIC’e 

yaklaşık 6.300 katılımcı kayıt yaptırdı. COP 10’un bitimiyle heyetler 40 karara imza atmış 

bulundular.  

COP,CRIC ve CST’ye ek olarak, sivil toplum örgütleriyle (CSO’lar) iki yarım günlük görüşmeler 

14 ve 19 Ekim’de ve Bakanlar ve diğer yetkililer arasındaki yuvarlak masa oturumları da 17-18 

Ekim tarihlerinde gerçekleşti.  

UNCCD COP 10 delegeleri Sözleşmenin uygulanması ve çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık 

( DLDD)’la ilgili küresel çabalara katkılar hakkında önemli birçok karara imza attılar. CST’de iki 

geçici (ad hoc) çalışma grubu kuruldu: bunlar etki göstergelerinin düzeltilmesi, 

değerlendirilmesi,  takibi ve bilimsel önerileri çoğaltmadır.  

Delegeler, CRIC’in önerdiği kararlar arasından: performans göstergelerine karşı Sözleşmenin 

uygulanmasını değerlendirmek için dört eylemsel hedefi kabul etti. Raporlama prosedürleri, 

“en iyi uygulamaların”  değerlendirilmesi ve listelenmesi metotlarının iyileştirilmesi,  GEF’le 

işbirliğine, diğer alakalı Sözleşmeler ve uluslar arası organizasyonlarla ilişkileri güçlendirmeyle 

alakalı kararlar aldı. 

Genel Kurul (COW)’da, uzun süredir gündemi meşgul eden, Küresel Mekanizmanın ( 

GM)yönetim yapısı hakkında karar alındı. Taraflar GM’in sorgulanabilirliğinin ve yasal 

temsilciliğinin Uluslar arası Tarım Gelişimi için Fon (IFAD)’dan alınıp UNCCD Sekretaryasına 

geçmesine karar verdi. Sekretarya Bütçesini, hali hazırdaki bütçenin seviyelerinde, 16 milyon 

€’da tuttu. 

 

 



6.1. Gündem: 

 

10 Ekim 2011 Tarihli Oturum 

AÇILIŞ OTURUMU 

9. Taraflar Toplantısı Başkanı Arjantin Çevre Bakanı Juan José Mussi adına açılışı, Arjantin’in 

Toprak Koruma Genel Müdürü, José Cueva yaptı. Sonrasında COP 10 başkanı olarak Kore 

Orman Bakanı Don Koo Lee seçildi. 

Başkan Lee, uluslar arası gündemdeki “çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık” (DLDD) 

konularına dikkat çekerek, tarafları; çözülmemiş metodik, kurumsal sorunları çözülmesi 

konusunda cesur, tutkulu ve yaratıcı olmaya çağırdı. 

Konuşmasına Kore hükümetine ve halkına gösterdikleri konukseverliğe teşekkür ederek 

başlayan UNCCD Genel Sekreteri Luc Gnacadja, DLDD’nin “sürdürülebilir gelişmenin 3 temel 

taşını aşındıran” kavramlar olduğunu söyleyerek, COP 10’da ele alınacak konuları vurguladı. 

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 mesajların tartışılmasını, orta ve uzun 

vadeli hedefleri ve UNCCD’ye verilecek uluslar arası ve farklı bilim dallarıyla ilgili bilimsel 

tavsiyelerin organizasyonunu konularına değindi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurul’unun 

Başkanının DLDD hakkında, Eylül ayında New York’ta yapılan üst düzey toplantının 

sonuçlarını COP 10’a sunacağını duyurdu. 

BÖLGESEL VE SİYASİ GRUPLARININ BEYANATLARI 

G-77/ÇİN ve Latin Amerika bölgeleri DLDD hakkında hükümetlerarası bir bilimsel panel 

oluşturulmasını destekledi. Uygulamanın Performans Değerlendirme ve Gözden Geçirilmesi 

(PRAIS)’ndeki gelişmeleri tebrik etti ve Küresel Çevre İmkanı (GEF)’nı PRAIS’i desteklemeye 

devam etmeye çağırdı.  

Avrupa Birliği ve üye ülkeleri adına Polonya; içine Sivil Toplum Örgütleri (CSO)’yle interaktif 

diyaloglarında dahil olduğu, COP 10 tartışmalarına temel oluşturan çalışmalar için Sekretarya 

ve GM’e teşekkür etti. Daha iyi raporlama ve ülkelerin üzerindeki raporlama yükünün 

hafiflemesi için PRAIS’in öneminin, Stratejinin yarı -dönem değerlendirmesi için 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 çekti. 

Afrika Grubu adına Cezayir; Afrika kıta’sında devam eden kuraklığa acilen müdahale edilmesi 

gerektiğini; bozulmuş arazileri ve kurak bölgelerdeki doğal kaynakları onarmak için pratik ve 

basit çözümler sağlayabilecek tek uluslar arası anlaşmanın UNCCD olduğunu ve eylemsizliğin 

bedellerinin artık göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. GM’in Sekretarya yapısına dahil 



edilmesine, bilimsel tavsiye için bağımsız bir birim oluşturulmasına ve Changwon İnisiyatifi’ne 

olan desteklerini vurguladı. 

Asya ve Pasifik Bölgesi adına İran, GM ve Sekretarya arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin 

arttırılması gerektiğini ve bölgesel koordinasyon mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi 

gerektiğine dikkat çekti. 

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 çizdi.  

GÜNDEMİN KABULÜ VE YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ 

COP 10 Başkanı Lee, delegeleri Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST)’nin başkanını ve başkan 

yardımcılarını seçmeye davet etti. Khalifa Abdel Kader ( Cezayir), Bongani Masuku ( 

Swaziland), B.M.S Rathore (Hindistan), Oktay Jafar (Azerbaycan), Peter Molnar (Macaristan), 

Pedro Garcia Britto (Dominik), Sonia Gonzales Molina (Peru), ve Franz Brietweser 

(Avusturya)’yı başkan yardımcıları olarak seçti. CST Başkanı olarak Antonio Rocha Magalhaes 

(Brezilya) seçildi. Başkan Lee, CRIC başkanlığı için Chenco Norbu (Bhutan)’ın CRIC’in 9. Ve 10. 

Oturumları için başkan olarak seçildiğini delegelere hatırlattı.  

Sonrasında delegeler Genel Kurulu’nu oluşturdu ve başkanlığa Philbert Brown (Jamaica)’ı 

seçti. 

 

11 Ekim 2011 Tarihli Oturum: 

COMMITTEE OF THE WHOLE 

COW başkanı Philbert Brown (Jamaica) COW’un ilk toplantısını açtı. COP’un kapanış 

toplantısı için 22 taslak karar tartışıldı ve sunuldu. Üç temas grubu oluşturuldu: GM için 

Naser Moghadasi (İran), bütçe ve çok yıllık çalışma planı için Thomas Heimgartner (İsviçre) ve 

Hussain Nasrallah (Lübnan), sıra diğer konular içinde Markku Aho (Finlandiya) görevlendirildi. 

2012-2013 SENELERİ İÇİN PROGRAM VE BÜTÇE 

UNCCD Genel Sekreteri Gnacadja; Sekretarya, CRIC ve CST için iki senelik program bütçesini 

ve maliyeti hesaplanmış taslak iş programını sundu (ICCD/COP(10)/7-8). Sekretarya ayrıca 

Sözleşmenin vakıf fonlarının finansal performansını tanıttı (ICCD/COP(10) /10-20). Genel 

Kurul (COW) bu maddeyi görüşmeye 14 Ekim’de devam etti. 

BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİTESİ (CST) 

CST 10 Başkanı Antonio Rocha Magalhaes (Brezilya) kurak araziler hakkındaki sorunların ve 

görüşlerin Rio+20 gündemine eklenmesinin gerekliliğinin önemine değindi. 

 



GÜNDEMİN KABULÜ VE YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ 

Başkan Magalhaes, CST 10 için geçici gündemi (ICCD/COP(10)/CST/1) ve iş organizasyonunu 

(ICCD/COP(10)/CST/1, Ek 2) sundu ve katılımcılar kabul etti. Bölgesel grupların aday 

gösterdiği CST Başkan Yardımcıları seçildi.  

CST  S-2’NİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

CST’nin ikinci özel oturumdaki rapor sunuldu (ICCD/CST(S-2)/9). Rapor hakkında yorum 

yapılmadı. 

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 tavsiye için 

hazırlanmış dokümanı sundu (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 hakkında yapılan 

çalışmaları özetledi. UNEP-WCMC’den Damon Stanwell-Smith, etki göstergeleri için 

hazırlanan pilot projeyi anlattı. 

Öğleden sonra Sekretarya, rapor verecek olan kurumların 2012’de vereceği raporlarda 

bulunan bilimsel ve teknik bilgilerin analizi hakkındaki dokümanı sundu. 

(ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14). Avrupa Birliği raporlanan bilgileri değerlendirmek 

için oluşturulmaya çalışılan ilgili standartları destekledi. 

CST’NİN ÇALIŞMALARININ 10 YILLIK STRATEJİYLE AYNI DOĞRULTUYA GETİRİLMESİ 

Başkan Magalhaes, UNCCD’nin 2.Bilimsel Kongresinin hazırlığı konusundaki ilerleme 

raporunu ve CST’nin oturumlarının organizasyonu hakkındaki raporu sundu. 

(ICCD/COP(10)/CST/5). Sekretarya, katılımcılara Sekretarya ve GRF-Davos arasında imzalanan 

MOU ve oluşturulan yönetim kurulu hakkında bilgi verdi. GRF-Davos’un başkanı ve CEO’su 

Walter Ammann, tarafları konferans hazırlıklarının gelişimi hakkında bilgilendirdi. 

Daha sona başkan Magalhaes 1. ve 3. Bilimsel Konferanslar hakkında daha geniş bir tartışma 

platformu sundu (ICCD/COP(10)/CST/5, ICCD/COP(10)/CST/INF.3 ve ICCD/CST(S-2)/5). 

BİLİM VE TEKNOLOJİ UZMANLARI (STC’ler) 

Sekretarya, STC’lerin rolleri ve sorumlukları hakkında dokümanlar sundu 

(ICCD/COP(10)/CST/7 ve ICCD/COP(10)/CST/INF.4). 

 

 

 



CRIC 

GÜNDEMİN KABULÜ VE İŞ PLANI 

Chencho Norbu (Bhutan) başkanlığında, CRIC 10 gündemi ve ÇALIŞMA PROGRAMI kabul 

edildi. (ICCD/CRIC(10)/1).  

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASININ VE STRATEJİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Sekretarya, CRIC 9’un raporunu sundu ( ICCD/CRIC(9)/16). Genel Sekreter Luc Gnacadja, 

Sekretarya’nın çok yıllık taslak çalışma planını tanıttı (2012-2015). 

Küresel Mekanizma (GM) Murahhas Aza’sı Mersmann, GM’in çok yıllık taslak iş planını sundu 

(ICCD/CRIC(10)/5). Kurumsal değişimlerin GM’in çalışmalarına engel olmazsa iş planın 

uygulanabileceğine dikkat çekti.  

GM, Sözleşmenin kurumlarının ve yan kuruluşlarının çok yıllık iş planlarına dair bir çok belge 

sundu: (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 katkılarıyla 

ilgili ICCD/COP(10)/15’i sundu. 

11-14 Ekim 2011 Tarihli Oturumlar: 

PROGRAM VE BÜTÇE: 

2012-2013 yılları için program ve bütçe Genel Kurul’da, 11 Ekim Salı günü ele alındı. 

Sekretarya, 2012-2013 yılları için Sekretarya, CRIC ve CST’nin program bütçelerini ve iki yıllık 

taslak programlarını sundu (ICCD/COP(10)/7-8). Sekretarya ayrıca Sözleşmenin vakıf 

fonlarının finansal performansını sundu (ICCD/COP(10)/10). GM iki yıllık taslak programını 

sundu (ICCD/COP(10)9.Rev.1). 14 Ekim Cuma günü, program ve bütçe Genel Kurul’da 

tartışıldı. GM, 2010-2011 yıllarına ait GM’in iş programının uygulanmasını sundu 

(ICCD/COP(10)/15). 

İş planları ve bütçeler hakkındaki kontak grubu, ilk haftanın sonunda ve ikinci hafta boyunca, 

2012-2013 yılları için taslak kararı görüştü. Sekretarya bütçesinde %9.6’lık bir artırımı önerdi. 

2012-2013 yılları için taslak program ve bütçe kararı, 21 Ekim Cuma gecesi Genel Kurul’da 

tartışıldı. Sekretarya Ek1’de bazı hataların olduğunu belirtti. Bu açıklamayla, Genel Kurul bu 

taslak kararı onayladı ve kabulü için COP’a iletti. COP, düzeltmeyi de göz önünde 

bulundurarak taslak kararı kabul etti. 

Nihai Karar: 

Karar (ICCD/COP(10)/L.23), 24 işlevsel paragraf içeriyor. Bunların arasında 2010-2011 

yıllarının 16,128,344€’lik program bütçesinin kabulü edildi. 

 



12 Ekim 2011 Tarihli Oturum: 

BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİTESİ (CST) 

CST 10 Başkanı Magalhaes, CST Başkan Yardımcısı Nicholas Hanley (Avrupa Birliği)’in ayrıca 

Raportör olarak görevlendirildi. 

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 sundu. Delegeler RCM 

(bölgesel koordinasyon mekanizmaları)’lerin önemi üstünde durdu ve bölgesel ve altbölgesel 

organizasyonlar arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi konusunda tavsiyelerde bulundular. 

14-20 Ekim 2011 Tarihli Oturumlar: 

İletişim Stratejisinin uygulanmasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi: 

14 Ekim Cuma günü, Sekretarya gelişmelerin değerlendirilmesi hakkında sunum yaptı 

(ICCD/COP(10)/2). Taraflar Sekretarya’nın DLDD hakkında bilinçlendirme çabaları hakkında 

öğütlerde bulundu ve delegeler, yerel medya örgütlerinin eğitilmesi, internet sayfasının ve 

dokümanların başka dillere çevrilmesi hakkında önerilerde bulundu. 

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

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

çağrıda bulundu. 

17-18-19 EKİM 2011 Tarihli Oturumlar: 

“Çölleşme, Arazi Bozulumu, Kuraklık ve Gıda Güvenliği”, “Yeşil Ekonominin Kilometre Taşı 

Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklık” ve “Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklıkla Mücadele 

İçin Bilimsel Bilginin Kullanımı” konularında üst düzey oturumda bakanlar arası yuvarlak 

masa toplantısı yapılmıştır. “Çölleşme, Arazi Bozulumu, Kuraklık ve Gıda Güvenliği” konulu ilk 

oturumda Türk heyet başkanı Sayın Hanifi AVCI söz alarak Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulunda Bakanlık Müsteşarımız Prof.Dr. Lütfi AKÇA’nın yapmış olduğu konuşmasının 

paralelinde ülkemizin görüşlerini dile getirmiştir.  

 

19-20 Ekim 2011 Tarihli Oturumlar: 

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 sundu (ICCD/COP(10)/5 ve ICCD/COP(10)/29). Delegeler CSO’ların COP 10’a olan 

düşük katılımları konusundaki üzüntülerini bildirdiler. 

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 

sundu. 

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 

uygulanmasına yaptıkları katkıları raporlamaları kararına vardı. 

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 

sundu, her hangi bir yorum yapılmadı. 20 Ekim Perşembe öğleden sonra, Genel Kurul Başkanı 

Brown, konuyla alakalı taslak kararı sundu. Genel Kurul oy birliğiyle kabul etti ve COP’a 

iletmeye karar verdi, karar Cuma akşamı kabul edildi. 

19-20-21 Ekim 2011 Tarihli Oturumlar: 

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 hakkında 

bilgi verdi ICCD/COP(9)/6. Afrika Grubu adına Cezayir, Rio+20 gündeminde DLDD konusunu 

ön plana çıkartmak için ülkeleri çabalarını arttırmaya davet etti. 

ÖNEMLİ KONULAR: Uygulama kurallarının 47. Kuralı: 19 Ekim Çarşamba günü, Sekretarya 

oylama prosedürleriyle alakalı ICCD/COP(10)/23 belgesini sundu. 20 Ekim Perşembe günü, 

Başkan Brown delegeleri bu konuyla alakalı taslak kararı görüşemeye davet etti ve Genel 

Kurul taslak kararda fikir birliğine varıp, kabul edilmesi için COP’a sunulmasına karar verdi. 

COP taslak kararı 21 Ekim Cuma günü kabul etti. 

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

19 Ekim Çarşamba günü Sekretarya, konuyla ilgili belgeyi (ICCD/COP(10)/27) sundu. 

Perşembe günü Genel Kurul alakalı taslak kararı (ICCD/COP(10)L.2) görüştü ve COP’a 

sunulmasına karar verdi. 

Nihai Karar: Karar (ICCD/COP(10)/L.2) Sekretarya’nın UNDDD programının uygulanmasını 

desteklemek için sivil toplum temsilcilerinin, IGO’ların ve NGO’ların ağa dahil edilmesini talep 

etti. 



20-21 EKİM 2011 Tarihli Oturumlar: 

20-21 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan oturumlarda aşağıda ifade edilen konularda tartışmalar 

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 ettiler. 

-Sekretarya’dan ve GM’den, bölgeler tarafından tanımlanan bölgesel önceliklerin 

uygulanması yönündeki desteklerine devam etmelerini talep ettiler. 

-Kararın ekinde listelenen kurumların raporlama kuruluşları olarak davranmalarına karar 

verdi. 

-Altbölgesel ve bölgesel raporlarını, bildirmeyen tarafların 31 Aralık 2011’e kadar bunları 

bildirmesi. 

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 sundu. 

Nihai Karar: Bu kararda (ICCD/COP(10)/L.8/Rev.1), Cop: NAP’ların, SRAP’ların ve RAP’ların, 

Stratejiyle uyum sürecini hızlandırmanın gereği vurgulandı.  

 

Kuzey Akdeniz Bölgesi Ek IV Ülkeleri Bölgesel Toplantısı: 

Toplantı dönem başkanı olana İspanya’nın başkanlığında, İsrail, Portekiz, İtalya, Arnavutluk 

ve ülkemizin katılımı ile yapılmıştır. Toplantıda, Macaristan’ın üyeliği, Global Mekanizmanın 

durumu ve UNCCD Bölgesel ofisin kurulması konuları görüşülmüştür.  

Macaristan’ın Ek IV’e üyeliği ülkelerin oy birliği ile kabul edilmiştir. Global mekanizmanın 

İtalya IFAD bünyesinden UNCCD bünyesi geçişi konusunda İtalya heyeti endişelerini dile 

getirmişlerdir. Türk heyeti de Global Mekanizmanın nerde olduğu değil işlevsel hale 

getirilmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Türkiye’nin bölgesel ofise ev sahipliği 

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. 

 



SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ 

(CRIC) 

CRIC Başkanı Chencho Norbu (Bhutan) CRIC 10’u 11 Ekim Salı günü açtı. Komite geçici 

gündemi ( ICCD/CRIC(10)/1) kabul etti. CRIC , tekrarlama sürecinde çalışmak için Worapong 

Waramit (Tayland) ve Amaj Virk (Pakistan) başkanlığında, ve dönem ortası değerlendirme ve 

GEF- sağlayan aktiviteler için Godwin Fishani Gondwe (Zambiya) başkanlığında iki kontak 

grubu kurmayı kararlaştırdı. Kontak grupları dokuz taslak karar hazırladı, bunlar 20-21 Ekim 

Perşembe-Cuma günleri CRIC’te onaylandı ve Cuma günü COP’ta kabul edildi. 

SÖZLEŞMENİN VE STRATEJİNİN UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Sözleşmenin 

kurumlarının ve yan kuruluşlarının çok yıllık iş planları ve bunların performansının 

değerlendirilmesi. 

Bu gündem maddesinin ele alınması 11 Ekim Salı günü CRIC’te başladı. Bu konuda Genel 

Kurulda bir kontak grubu kuruldu ve iki hafta boyunca toplandı. CRIC, taslak kararı 21 Ekim 

Cuma onayladı ve COP Cuma günü kararı kabul etti. 

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 Sekretarya’nın stratejik olarak uyumlu çalışması 

gerektiği onaylanmıştır. 

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASININ PERFORMANS GÖSTERGELERİNE KARŞI 

DEĞERLENDİRİLMESİ: 

12 Ekim Çarşamba, GM, ICCD/CRIC(10)12 dokümanını sundu. Kontak grubu, taslak karar için 

görüşmelere 13 Ekim Perşembe günü başladı. Grup, Sekretarya’dan 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 verdi. 

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA İYİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

11 Ekim Salı günü Sekretarya, iyi uygulamaların değerlendirilmesi ve derlenmesi için olan 

metotların iyileştirilmesi için devam eden süreci sundu (ICCD/CRIC(10)/15). Süreçle ilgili 

kontak grubu, bu taslağı hafta boyunca tartıştı. 20 Ekim Perşembe günü CRIC bu taslak 

gündemi onayladı. COP’ta Cuma günü kabul etti. 

Nihai Karar: 

Sözleşmenin uygulanmasında iyi uygulamaların değerlendirilmesi (ICCD/CRIC(10)L.4) kararına 

göre, iyi uygulamaların konularının değerlendirilmesi bir takvime göre yapılacak, raporlama 



kurumlarının iyi uygulamalar hakkında, daha önceki CRIC’lerde yer alan konulara göre, 

raporlarına devam etmeleri istendi. 

DİĞER ALAKALI SÖZLEŞMELER, ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLAR, KURUMLAR VE 

BİRİMLERLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ: 

Bu konu 12 Ekim Çarşamba günü CRIC’te ve sonraki hafta birçok defa bir araya gelen kontak 

grubunda görüşüldü.  20 Ekim Perşembe CRIC, Sekretarya’nın DLDD hakkında taraf politika 

iskeletini oluşturmasını da ekleyerek, taslak kararı onayladı. Cuma günü COP kararı kabul etti.  

Sekretarya’nın Rio Sözleşmesi dahilinde raporlama hakkındaki ICCD/CRIC (10)/22 ve INF.1’, 

sunması sonrasında bir çok taraf, üç sözleşme içinde NFP’lerin zaten yakın temas halinde 

çalıştıklarına değindi. 

Nihai Karar:  

Karar ICCD/CRIC(10)/L.8/Rev.1, alakalı uluslar arası kurumlar ve gruplarla DLDD’yle alakalı 

konular hakkında daha önceki ve yeni işbirliklerinin kurulması ve güçlendirilmesi konusunda 

Genel Sekretarya’dan talepte bulunmakta ve Tarafları, buna NFP’ler ve Rio Sözleşmeleri 

temsilcileri de dahil olmak üzere, raporlama konusunda ulusal bir süreç kurmaya davet 

etmektedir. 

KÜRESEL ÇEVRE FONU İLE İŞBİRLİĞİ 

Bu madde 14 Ekim Perşembe günü görüşülmeye başlandı. Kontak grup maddeyi 18 Ekim Salı 

günü ele almaya başladı ve görüşmeleri Perşembe günü sonuçlandırdı. Cuma günü CRIC 

taslak kararı onayladı ve COP kabul etti. 

14 Ekim Perşembe günü GEF, çölleşmeyle alakalı finansal aktiviteleri hakkındaki raporu 

sundu (ICCD/CRIC(10)/23), GEF’in dördüncü döneminde SLM’a yönelik projelere ayrılan 340 

milyon $’dan ve GEF’in 5. Döneminde ayrılması planlanan 405 milyon$’dan bahsetti.  

 

CRIC 11 İÇİN TARİH, YER VE PROGRAM:  

20 Ekim Perşembe günü CRIC iki kararı onayladı, COP’ta 21 Ekim Cuma günü bunları kabul 

etti. 

Nihai Kararlar:  

CRIC 11’in iş programı hakkındaki nihai karar (ICCD/CRIC(10)/L.5) der ki; 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 geçmemek kaydıyla Bonn, Almanya’da 

yapılacaktır. 



BİLİM VE TEKNOLOJİ KOMİTESİ (CST) 

CST 10 oturumunu 11 Ekim Salı günü açan, CST 10 Başkanı Antonio Rocha Magalhaes 

(Brezilya) kurak araziler hakkındaki sorunların ve görüşlerin Rio+20 gündemine eklenmesinin 

gerekliliğinin önemine değindi. Kontak grubu dokuz tane taslak karar oluşturmak için 12-13 

Ekim Çarşamba-Perşembe günleri toplandı. Bunlar 13 Ekim Perşembe günü CST’de 

onaylandı. Ayrıca CST raportörü Nicholas Hanley (Avrupa Birliği) CST 10’un taslak raporunu 

okudu, bu da kabul edildi. Taslak kararlar, 14 Ekim Cuma günü COP’ta kabul edildi. 

BAĞIMSIZ UZMANLAR LİSTESİ: 

Sekretarya 12 Ekim Çarşamba günü bağımsız uzmanlar listesinin oluşturulmasındaki 

ilerlemeyi (ICCD/COP(10)/22) tanıttı ve kontak grubu bu konuyu 13 Ekim Perşembe günü ele 

aldı. 

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 etmemiş 

tarafların uzman önermelerini ve CST’den listeyi gözden geçirip güncellemesini istemektedir. 

Ayrıca güncellemeleri kolaylaştırmak için Sekretarya’yı 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 işbirliğine ve 

bilgi alışverişine dair dokümanları sundu. 

BİLGİ YÖNETİMİ: 

13 Ekim Perşembe günü Sekretarya Bilgi İdare Sistemi (KMS)hakkındaki değerlendirmeyi 

sundu, buna Sözleşme metnindeki Paragraf 16 (g) de tarif edildiği şekliyle, geleneksel bilgi, 

DLDD’yle savaşta best praktisler ve başarı hikayeleri de dahildi (ICCD/COP10)/CST/9) ve bu 

Perşembe günü kontak grubunda da ele alındı. 

Nihai Karar: 

COP bu kararda (ICCD/COP(10)/CST/L.5), Sekretarya’dan Bilgi İdaresi (KM)’yi geliştirmesini 

istemektedir. COP ayrıca CRIC ve CST Bürosunun, best praktislerin 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 sundu 

(ICCD/CRIC(10)/7-ICCD/COP(10)/CST/10), ve kontak grubu bu konuyu Perşembe öğleden 

sonra tartıştı. 

CST S-3 VE CST 11 İÇİN İŞ PROGRAMI:  

Bu iki taslak karar, 13 Ekim Perşembe günü CST’nin kapanış toplantısında ele alındı ve 

onaylandı.  

KAPANIŞ 

COP: Kapanış toplantısı 21 ekim Cuma günü, başkan LEE başkanlığında başladı. Delegeler 

CRIC 11 ve 12’nin başkanı olarak Mary Rowen’i (Amerika) seçtiler. CRIC 10 başkanı Chencho 

Norbu, CRIC 10’un özet bir raporunu sundu ve kabul edilmesi için COP’a dokuz taslak karar 

sundu. COP bu kararları koşulsuz kabul etti: 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 etti. Ekteki hataların 

düzeltilmesi kaydıyla, COW kararı kabul edilmesi için COP’a sunmayı kabul etti. 

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) onayladı ve kabul edilmesi için COP’a sunmaya 

karar verdi. 

Ülke olarak yapılan faaliyetler 

 Afrika bölgesinin toplantısına katılınmış ve hazırlanan anket formu ülke delegelerine 

verilmiştir. 

 “Çölleşme, arazi bozulumu, kuraklık ve gıda güvenliği” başlıklı toplantıda Türk heyeti 

adına söz alan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sayın Hanifi AVCI 

konu hakkında aşağıdaki görüş ve önerileri sıralamıştır; 

o Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık ile mücadelenin ancak  uluslar arası 

işbirliği ile başarılabileceği, 

o Arazi bozulumu maliyetinin ve sosyo-ekonomik etkisinin bilimsel olarak ortaya 

konulması gerektiği, 

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



o Toprağın temel gıda üretim alanı olduğu, gıda güvenliği için toprağın 

korunması ve iyileştirilmesi gerektiği, 

o Türkiye’nin bu hedeflere ulaşmak için uluslar arası işbirliğine hazır olduğu.  

 Kore hükümeti Orman Bakanı Sayın Lee Don Koo 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 temas noktaları oluşturulmuştur. Genel Müdürü Sayın Avcı sayın bakanı 

Türkiye’ye davet etmiştir ve bu davet memnuniyetle kabul edilmiştir. 

 FAO Afrika bölgesi ormancılık bölüm sorumlusu ve Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, 

Ethopia, Mali, Nijer, Senegal heyetleri ve Afrika bölgesinde konferansa katılan Sivil 

Toplum örgütleri ile bir araya gelindi. Yapılan toplantılarda ülkeler arasında 

yapılabilecek işbirliği konuları üzerinde görüşmelerde bulunuldu. 2012 yılında 

NGO’lara yönelik olarak yapılacak olan eğitim programına Afrika kıtasında yer 

alanlarında davet edilmesi konusunda görüş birliği oluştu. 

 19 Ekim tarihinde Afrika yer alan bütün ülkelerin temsil edildiği bölgesel toplantısına 

iki kez katılım sağlandı ve Türkiye’nin Afrika da yapmayı planladığı faaliyetler ve 

hazırlanan anket formu hakkında bilgi verildi ayrıca sayın Avcı ülkelere hitaben bir 

konuşma yaptı. 

 Türk heyeti Orta Asya Devletlerinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Türkmenistan) temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantılarda mevcut olan ilişkiler ve 

bundan sonra neler yapılması gerektiği görüşüldü. 

 Çölleşme ile mücadele amaçlı olarak Güney Kore hükümeti tarafında Çölleşme ile 

mücadele sözleşmesinin gelişmekte olan ülkelere de uygulanmasına destek olmak 

amacıyla Changwon girişimi başlatılmıştır. 

 Katar hükümeti de Sözleşmenin finansal mekanizması olan “Küresel Mekanizma”nın 

desteklenmesi amacıyla bir girişim başlatmış olup maddi destek de bulunacaktır. 

 Kuzey Akdeniz Bölgesi ofisinin Türkiye kurulması resmi programa alınmıştır.  

 Eğitim programının 2012 yıllında STK’lara yönelik bir workshop olarak düzenlenmesi, 

 Türkiye’nin Afrika ülkelerinde yapacağı çalışmaların “Türkiye Girişimi” gibi bir ifade ile 

adlandırılması, 



 Öncelikli ülkelerin tespit edilerek teknik ziyaretler de bulunulması ve ülkelerin ihtiyaç 

analizinin yapılması, 

 

 

 

 

 

 

 

 


