Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
12. Taraflar Konferansı 12-23 Ekim 2015 tarihinde
Türkiye’nin Başkanlığında
Ankara’da ATO CONGRESİUM’da gerçekleştirilmiştir.
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COP12
Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele
12. Taraflar Konferansı UNCCD COP 12
Konferans Özeti
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi çölleşme/arazi tahribatı/kuraklık konularını kapsamaktadır. Sözleşme
17 Haziran 1994 tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye 11 Şubat 1998 tarihinde sözleşmeye taraf olmuştur. Bugüne kadar 195 ülke ve
Avrupa Birliği sözleşmeye taraftır. Taraflar Konferansı sözleşmenin en büyük karar organıdır.
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı 12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Türkiye’nin Başkanlığında Ankara’da
ATO CONGRESİUM’da gerçekleştirilmiştir. Konferansa Bakan, bakan yardımcısı, meclis başkanı ve BM üst düzey yetkilisi
seviyesinde 57 kişi; parlamenter düzeyinde de 70 kişi olmak üzere toplam 6700 kişi katılmıştır.
Konferans kapsamında çölleşme ile mücadele konularında önemli kararlar alındı. Konferans, Eylül-2015’de New York’ta
gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinin hemen ardından, Aralık-2015’de Paris’te düzenlenen İklim Değişikliği
Konferansının hemen öncesinde gerçekleştirilmesi oldukça önemliydi.
Konferansta Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU iki yıl boyunca UNCCD 12. Taraflar Konferansı Başkanı
seçilmiştir.
Konferansta 6 adet deklarasyon ve 37 adet karar alınmıştır.
Türkiye BM ile birlikte 2016-2019 yıllarını kapsayan “Ankara Girişimi” adı altında bir inisiyatif başlatmıştır. Türkiye bu girişim ile
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 15.3 nolu maddesinde yazılı “Arazi Tahribatının Dengelenmesi” hedefine ulaşma
çabasına küresel düzeyde katkı sağlayacaktır. Türkiye, başta Afrika ülkeleri olmak üzere az gelişmiş ülkelerin çölleşme ile
mücadele çalışmalarına destek verecektir.

Konferansın Başlıca Sonuçları
•

Türkiye iki yıl süreyle; COP 12’nin Dönem Başkanlığını, Parlamenterler Forumu Başkanlığını ve İş Dünyası Forumu
Başkanlığını yürütecektir.

•

Birleşmiş Milletlerin Çölleşme İle Mücadele Stratejisi Türkiye’nin COP Başkanlığı döneminde yenilenecektir.

•

Sözleşme sürecinde ilk defa bu konferansta çölleşme ile mücadelede önemli karalar alınmış, somut hedefler ortaya
konulmuştur.

•

Konferans organizasyonu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu durum konferans kararları (7.karar) arasında yer
almış olup Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına teşekkür edilmiştir.

•

Bu konferansta alınan kararlar, bundan sonraki konferanslarda ve belgelerde «Ankara Kararları» olarak anılacaktır
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Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli
faktörlerden kaynaklanan arazi bozulmasını ifade etmektedir.
Kurak bölgeler Dünya’nın %41’ini kaplamakta ve bu alanlar iki milyon insanın hayat ve geçim kaynağıdır.
Birleşmiş Milletler 1992 yılında Rio’da yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda üç ana sözleşme kabul etmiştir Bunlar:
•

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC)

•

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UNCBD)

•

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)

UNFCCC

UNCBD

UNCCD

Çölleşme; Dünya’da kara alanının yaklaşık % 25’i olan 4 milyar hektar alanı, 164 ülke,1,2 milyar nüfusu doğrudan tehdit ediyor.
Her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi tahrip olmaktadır. Zirai üretimde gelecek on yılda %2 azalma beklenmektedir. Her yıl
5,2 milyon hektar orman arazisi azalmaktadır.
Savaşlardan sonra en büyük göç çölleşmeden kaynaklanıyor. Son 20 yılda 10 milyon kişi göç etmiş durumdadır. İklim değişikliğine
sebep olan karbon emisyonlarının %25’i arazi tahribatından kaynaklanmaktadır.
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1. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
1.1. Konunun Geçmişi
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994 yılında Paris’te kabul edilmiştir. Sözleşme 115 ülkenin
imzalamasıyla 26 Aralık 1996’da yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar 195 ülke ve Avrupa Birliği sözleşmeye taraftır. Ülkemiz,
11 Şubat 1998 tarih ve 23258 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 4340 sayılı Kanun ile sözleşmeye taraf olmuştur. Sözleşme;
40 maddeden oluşmakta, özelikle Afrika ülkelerindeki çölleşme probleminden hareketle küresel düzeyde bu problemin tespiti ve
çözüm yollarının bulunması için ortak hareketi öngörmekte ve ülkeleri 5 ayrı EK ile sınıflandırmaktadır. Bu ekler;
•
•
•
•
•

Afrika Ülkeleri (EK-I)
Asya Ülkeleri (EK-II)
Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri (EK-III)
Kuzey Akdeniz Ülkeleri (EK-IV)
Orta ve Güney Avrupa Ülkeleri (EK-V)

Türkiye, taraf olduğu tarihten itibaren Sözleşmenin IV üncü Eki olan “Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama Eki” (Türkiye, Arnavutluk,
Hırvatistan, Kıbrıs (Kıbrıs Rum Kesimi), Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya ve Slovenya)çalışmalarında
aktif olarak yer almaktadır.
Diğer tarftan BM Siyasi Bölge Grupları aşağıda yer almaktadır.
•
•
•
•
•

Afrika Grubu
Asya-Pasifik Grubu
Doğu Avrupa Grubu
Latin Amerika ve Karayip Devletleri
Grubu (GRULAC)
Batı Avrupa Diğerleri Grubu (WEOG)

Dünya Çölleşme Haritası

Ülkeler, sadece topraklarının çölleşme ve
diğer sebepler ile tahrip olma seviyelerine
göre değil aynı zamanda ekonomik gelişme
seviyelerine
göre
sınıflandırılmakta,
yükümlülükleri ve çeşitli mekanizmalardan
faydalanma imkanları belirlenmektedir.
Ülkemiz “Gelişmiş ve Çölleşmeden Etkilenen
Ülke” konumunda olmakla birlikte Batı
Avrupa Diğerleri Grubu (WEOG) içerisinde
yer almaktadır.
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1.2. Sözleşmenin gayesi;
•

Çölleşmeyle mücadele etmek,

•

Kuraklığın etkilerini hafifletmek,

•

Etkilenen ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak,

•

Çölleşme ile mücadelede uluslararası işbirliğini artırmak,

1.3. Sözleşmenin Organları
Birleşmiş
Milletler
Çölleşme
ile
Mücadele
Sözleşmesinin ana karar alma ve yardımcı organları
bulunmaktadır.
Bunlar:
•

Taraflar Konferansı (COP)

•

Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden
Geçirilmesi Komitesi (CRIC)

•

Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST)

•

Küresel Mekanizma (GM)

•

Sekretarya

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Eylül 2015’te yapılan BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde kabul edilen hedeflerin 15.3 maddesi:
«2030’a kadar çölleşme ile mücadele etmek, çölleşmeden, kuraklıktan ve sellerden etkilenmiş araziler dahil, bozulmuş
arazi ve toprakları restore etmek, arazi tahribatının dengelendiği bir Dünya için gayret etmek» şeklindedir.
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1.3.1. Taraflar Konferansı (COP)
Taraflar Konferansı Sözleşmenin ana karar alma mekanizmasıdır ve sözleşmeye taraf ülke temsilcilerinin iştirakiyle toplanarak
kararlar almaktadır.Sözleşmenin en yüksek organı olan Taraflar Konferansı 1997 yılından 2001 yılına kadar (COP 1-COP 5) yıllık
düzenlenmiş olup 6. Taraflar Konferansından itibaren iki yılda bir düzenlenmektedir. Bugüne kadar on bir kez toplanmıştır.
Sözleşmenin 11. Taraflar Konferansı 16-27 Eylül 2013 tarihlerinde Namibya’da düzenlenmiştir. Bundan önceki konferanslar; Kore,
Arjantin, İspanya, Küba, İsviçre, Almanya, Senegal, Katar ve İtalya’da düzenlenmiştir.

1.3.2. Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Komitesi (CRIC)
CRIC, Sözleşmenin ülkelere getirdiği yükümlülüklerin uygulanmasını denetleyen bir organdır. Yedinci CRIC toplantısı (CRIC 7) ise
Kasım 2008’de ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmıştır.
CRIC aşağıdaki gayelere yönelik çalışmaktadır.
•
•
•
•

Sözleşmenin uygulanmasına yönelik en iyi uygulama örneklerini belirlemek ve yaygınlaştırmak,
Sözleşmenin uygulanmasına yönelik stratejik planın uygulanmasını gözden geçirmek,
Taraf ülkelerin sözleşmenin uygulanmasına yönelik katkılarını incelemek,
CRIC’in başarı ve etkinliğini değerlendirmek ve izlemek.

1.3.3. Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST)
CST, kuraklığın etkilerinin azaltılması ve çölleşme ile mücadele konularında bilimsel ve teknolojik alanda bilgi ve tavsiyelerde
bulunmak üzere kurulan yardımcı organdır. CST ve COP oturumları paralel yürütülmektedir ve tüm taraf ülkelerin iştirakine açıktır.
CST’de yer almak üzere, COP kararı ile alakalı konularda uzmanlık ve tecrübeleri bulunan uluslararası uzmanlardan oluşan “Bağımsız
Uzmanlar” grubu kurulmuştur. CST Özel Oturumu da yine Kasım 2008’de ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmıştır.
CST’nin öncelikli çalışma alanları aşağıdaki tematik konuları ihtiva etmektedir.
•
•
•
•
•

İzleme ve Değerlendirme
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Bilimsel Konferansları
Uluslararası Bilimsel Tavsiyeler
Bilgi Yönetimi
Bilim Kurulu Üyelik Programı
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2. COP 12 ANKARA
16-27 Eylül 2013 tarihlerinde Namibya’nın başkenti Windhoek’da düzenlenen 11. Taraflar Konferansında (COP 11) Ülkemiz
2015 yılında 12. Taraflar Konferansına (COP 12) ev sahipliği yapma isteğini dile getirmiş ve Türkiye’nin ev sahipliği yapması kararı
alınmıştır. Bunun yanısıra Türkiye’nin Kuzey Akdeniz Bölgesi Bölgesel Koordinasyon Birimine ev sahipliği yapabileceği önerisi de
Namibya’da düzenlenen 11. Taraflar Konferansında karara bağlanmıştır.
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı 12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Türkiye’nin Başkanlığında Ankara’da
ATO CONGRESİUM’da gerçekleştirilmiştir. Konferansa bakan, bakan yardımcısı, meclis başkanı ve BM üst düzey yetkilisi düzeyinde
57 kişi; parlamenter düzeyinde de 70 kişi olmak üzere toplam 6700 kişi katılmıştır.
Konferans; 12 Ekim Pazartesi günü 11. Taraflar Konferansı Başkanı Namibya Çevre ve Turizm Bakanı Uaheukua HERUNGA’nın açılış
konuşması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melik GÖKÇEK’in hoşgeldiniz konuşması ile başladı.
COP 12 Başkanı seçilen Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU UNCCD 12. Taraflar Konferansı Başkanı sıfatıyla
Genel Kurula hitap etti.

Daha sonra sırasıyla; UNCCD İcra Sekreteri Sn. Monique BARBUT, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Sn. Nicolas Hulot’
(UNFCCC COP 21 Başkanı Sıfatı ile), BM ile BM Kuruluşları Temsilcileri ve Hükümetler Arası Kuruluş Temsilcileri ve Bölgesel Grup
Temsilcileri Genel Kurula hitap etmişlerdir.
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COP 12 Konferansının yüksek düzey bölümü 20 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleri ve açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ; “Dünyamız geçmişten miras değil, gelecekten ödünç aldığımız kıymetli bir
emanettir. Biz bu emaneti eksilterek, kirleterek değil, en azından koruyarak gelecek nesillerimize teslim etmekle yükümlüyüz.
Bu toplantı, insanların bu yükümlülüğün ne kadar farkında olduğunu göstermektedir” diyerek toplantının önemine dikkat çekti.
Erdoğan; «Geçtiğimiz yüzyıl tabii
kaynaklara sahip olma uğrunda
insanlığın feda edildiği, adaletin
askıya alındığı bir dönemdi.
21. yüzyılda bu acımasız sistemin
devam edemeyeceğini artık hep
birlikte idrak etmeliyiz. İnsana
sadece ve sadece insan olduğu
için değer vermeyen böyle bir
anlayışın, küresel güvenliği ve
huzuru sağlaması söz konusu
olamaz. Vicdanların çölleştiği bir
dünyada toprağın çölleşmesini
önlemek
mümkün
değildir.
Önce vicdanları adaletle, ötekine
saygıyla, barışla, merhametle
zenginleştireceğiz ki toprakları
da kurtarabilelim. Biz çevre
meselesine, çölleşme meselesine
işte bu şekilde yaklaşıyoruz.» dedi.

•

Sayın Cumhurbaşkanımızın konferanstaki konuşmaları, özellikle «Vicdanların çölleştiği bir Dünya’da toprağın
çölleşmesini önlemek mümkün değildir.» ifadesi delegeler ve basın üzerinde büyük tesir meydana getirmiştir.
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Dünyamız geçmişten miras değil, gelecekten
ödünç aldığımız kıymetli
bir emanettir.
BM Çölleşme ile Mücadele konferansının yüksek düzeyli açılış
toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye’nin tarihinde ilk defa ev sahipliği yaptığı BM Çölleşmeyle
Mücadele Konferansı hakkında konuştu. Erdoğan, “Dünyamız
geçmişten miras değil, gelecekten ödünç aldığımız kıymetli bir emanettir.
Biz bu emaneti eksilterek, kirleterek değil, en azından koruyarak gelecek
nesillerimize teslim etmekle yükümlüyüz. Bu toplantı, insanların bu
yükümlülüğün ne kadar farkında olduğunu göstermektedir” diyerek
toplantının önemine dikkat çekti.
Dünyamızı çölleşme tehlikesine karşı en iyi şekilde koruyarak, gelecek
nesillerin ormanı, temiz suyu, verimli toprağı olan bir dünyada
yaşayabilmesi için elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuza
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan “Çölleşme,
arazi bozulması ve kuraklık birçok ülkede bir milyarın üzerindeki insanı
doğrudan etkileyen, ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel açılardan
olumsuz yansımaları olan olgulardır. Yoksullar ve kırsal bölgelerde
yaşayan halklar çölleşme ve kuraklıktan en çok etkilenen kesimleri
oluşturmaktadır” dedi.
Verimli toprağın erozyonla akıp gitmesi veya kullanılamaz hale
gelmesi sonucu oluşan çölleşmenin, başta gıda hakkı olmak
üzere insan hakları için ciddi bir engel teşkil ettiğine vurgu yapan
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dünyamız, her yıl 12 milyon hektar tarım
alanını kaybediyor. Yaklaşık bir milyar insan yeterli beslenemiyor.
Bunların çoğu toprak verimliliğinin azaldığı yerlerde yaşayan insanlar.
Toprakların kötü kullanımı sebebiyle 2035 yılına kadar, küresel gıda
üretiminin yüzde 12 azalması bekleniyor. Gerekli önlemlerin acilen
alınmaması halinde, yetersiz beslenen insanların durumu çok daha
kötüye gidecektir” diye konuştu.
Tam metin: http://www.unccdcop12.gov.tr/tr/Home/Icerik/104

10

COP12
Başbakan Ahmet Davutoğlu:
Dünyadaki her bir insan için ağaç dikeceğiz.
Başbakan Davutoğlu,
son 13 senede çevreye
ilişkin önemli çalışmalar
yaptıklarını ve bunu
sürdüreceklerini vurguladı.

13 yılda
3,5 milyar fidan
Başbakan Davutoğlu,
4 milyon hektar alanda
ağaçlandırma çalışmaları
yaptıklarını, 3,5 milyara
yakın fidanı toprakla
buluşturduklarını belirterek,
şunları söyledi:
«13 yıl içinde 3,5 milyar
fidandan bahsediyoruz.
Hangi şehrimize giderseniz
gidin, şehirlerin girişlerinde,
çıkışlarında, tepelerinde
ağaçlandırma faaliyetleri var.
İnşallah en kısa zamanda
dünyadaki her bir insan için
Türkiye’de bir ağaç dikeceğiz,
7 milyar ağaca yürüyeceğiz
inşallah.
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Çölleşmeyle Mücadelede Türkiye’den Büyük Adım
UNCCD COP 12’nin başkanlığını yürüten Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, oturum başlangıcında yaptığı konuşmada çölleşme, arazi
bozulumu ve kuraklık bugün gezegeni ve insanları tehdit eden temel meselelerden
biri olduğuna dikkat çekti.
Yaptığı konuşmada çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın iklim değişikliği
ile yanlış arazi kullanımına bağlı iki temel sebebi olduğuna vurgu yapan
Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Dünyadaki insan nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı geçmesiyle
birlikte gıda talebinin de artacak olması, çölleşme neticesinde gıda güvensizliği
konusunu da önemli şekilde etkileyecektir. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu tehlike ile
baş edebilmenin tek yolu, ülkelerin birlikte hareket edebilmesi ve işbirliği içerisinde bu
konuda mücadele ile ilgili önemli faaliyetler gerçekleştirmesidir.” dedi.
Toprağın, ormanların ve tabii alanların korunması ve geliştirilmesi alanında
Bakanlık olarak gerek Türkiye’de gerekse dünyada birçok çalışma yürüttüklerini
belirten Prof. Dr. Eroğlu “Çölleşmeyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planını
uygulamaya başladık. Son 12 yılda 4 milyon hektar alanda çalışma yaparak
3 milyar 250 milyon fidanı toprakla buluşturduk ve Türkiye’nin orman alanını
900 bin hektar artırdık” diye konuştu. Eroğlu, 1970’li yıllarda erozyonla taşınan
toprak miktarının 500 milyon ton olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
“2014 yılında bu miktarı 168 milyon tona indirdik. Erozyonla mücadelede
bakanlığımız büyük bir performans sergiledi. Hazırlayıp uygulamaya koyduğumuz,
2013-2017 yıllarını kapsayan Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil
Kuşak Ağaçlandırmaları Eylem Planı, Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı ile bu
rakamı daha azaltmak istiyoruz.
Bunu yakın gelecekte daha da aşağı çekmek istiyoruz. Ayrıca, 2019 yılı sonuna
kadar yeni hedeflerimiz var. Türkiye olarak edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi de
paylaşmaya hazırız. Fidan üretimi ve ağaçlandırma ve su temini gibi konularda
bilhassa Afrika ülkelerine yardım ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Afrika’dan
1 milyon 600 bin kişiye TİKA ve DSİ ile su temin ettiğimizi ifade etmek istiyorum.”
Tam metin : http://www.unccdcop12.gov.tr/tr/Home/Icerik/104
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Taraflar Konferansı (COP) süresince yapılan oturumlar
•
•
•
•
•
•

Genel Kurul (COW),
Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST),
Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Komitesi (CRIC),
Bakanlar toplantısı,
Parlamenterler forumu,
İş Forumu,
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•
•
•
•
•
•
•

Bölgesel Gruplar,
BM Siyasi Bölge Grupları,
STK forumu,
RIO Sözleşmeleri Ortak Toplantısı,
Yan toplantılar,
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Expo,
Yan etkinlikler

Konferansta 6 adet deklarasyon ve 37 adet karar alınmıştır.
Ankara Girişimi belgesi yayınlanmıştır.
UNCCD COP12’de yayınlanan deklarasyonlar:
• Ankara Bakanlar Deklarasyonu
• Parlamenterler Forumu
Deklarasyonu
• Ankara Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
İş Forumu Deklarasyonu
• Sivil Toplum Kuruluşları
Deklarasyonu
• Sendikalar Deklarasyonu
• Gençlik Deklarasyonu

Ankara Bakanlar Deklarasyonu
Konferansta gerçekleştirilen Bakanlar
Toplantısı sonucunda yayınlanan Ankara
Bakanlar Deklarasyonu’nda;
• Arazi tahribatı, kuraklık ve çölleşmenin bu seviyede devam etmesi durumunda, küresel düzeyde bütün insanlığın
• su kıtlığı,
• fakirlik,
• açlık ve güvenlik tehdidine, göçlere maruz kalacağı belirtilmiştir.
• BM Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri doğrultusunda ülkeler “Arazi Tahribatının Dengelenmesi” konusunda ulusal
hedeflerini belirlemeye ve bunu gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar yapmaya davet edilmiştir.
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COP12
Parlamenterler Forumu Deklarasyonu
Konferans kapsamında gerçekleştirilen Parlamenterler
Forumu sonucunda yayınlanan deklarasyonda;
Arazi tahribatı/çölleşme ile mücadele gayesiyle ulusal
meclisleri;
• Çölleşme ile mücadelede sorumluluk almaya,
• Finansal destek ve teşvikler sağlamaya,
• Mülkiyet haklarını güvence altına alacak yasal
düzenlemeler yapmaya davet edilmiştir.

Ankara Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş
Forumu Deklarasyonu
Kamu ve özel sektörü çölleşmeye karşı bir araya getirerek
problemleri tartışmayı ve çözüm üretmeyi hedefleyen
forum yabancı ülke delegasyonları ve iş dünyasından
önemli katılımcılarla gerçekleşti.
• Forum,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Dünya Sürdürülebilir İş Konseyi işbirliğinde
düzenlenmiştir.
• İş dünyasının çölleşme ile mücadele çalışmalarında
daha aktif rol alması yönünde kararlar alınmıştır.
• TOBB iki yıl boyunca İş Forumu Başkanlığını
yürütecektir.
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Sivil Toplum Kuruluşları
Deklarasyonu
Konferansa Dünya’nın çeşitli ülkelerinden
ve ülkemizden çok sayıda STK’dan
322 kişi iştirak etmiş, konferans boyunca
çok sayıda toplantı ve yan etkinlik
düzenlemişlerdir.
Konferansta ülkemizden bazı STK’lar
UNCCD’ye akredite olmuşlardır. Birleşmiş
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
12. Taraflar Konferansı toplantı süreçlerine
aktif olarak katılarak söz sahibi olmuşlar
ve STK’lar Sonuç Raporu hazırlamışlardır.
Raporda STK’ların UNCCD’nin karar
mekanizmalarına daha etkin katılımını
talep etmişlerdir.

Sendikalar Deklarasyonu
Konferansta sendika temsilcileri ‘Çölleşme İle Mücadele Sendika Kuruluşlarının Fonksiyonları’ başlıklı toplantıda bir araya
gelerek Sendikalar Sonuç Bildirgesi yayımlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti adına çölleşme ile mücadelede sendika kuruluşları ve
sivil toplum organizasyonlarının fonksiyonları Öz Orman-İş Sendikası tarafından organize edilmiştir.
Taraflar Konferansı içerisinde ilk defa böyle bir organizasyon yapılmış olup, bundan sonraki süreçte; sendikaların
UNCCD uygulama sürecine aktif olarak katılımlarının sağlanması, sorumluluklarını yerine getirmesi için uluslararası fonlar ve
kamu kaynaklarından faydalandırılması, çölleşme ile mücadele için sosyal desteklerin hayata geçirilmesi, yeni bir sosyal sistem
ve ekonomi yoluyla çevre ve insanlık arasındaki ilişki yeniden kurulması hedeflenmektedir.

Gençlik Deklarasyonu
Konferans’ta Çölleşmeyle Mücadelede Gençlik İnisiyatifi toplantısı yapılmıştır.
Gençlerin talepler ve beklentileri bu deklarasyonda belirtilmiştir. İlk defa hazırlanan Gençlik Deklerasyonu genel kurul salonunda
yayımlanmış ve resmi kararlara geçmiştir. Çölleşmeyle mücadelede gençlerin rolünü belirginleştirmek gayesiyle Gençlik
Platformu olarak bundan sonraki UNCCD süreçlerine dahil olunması ve Gençlik Forumları düzenleyerek yola devam edilmesi
kararlaştırılmıştır.
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COP12
ANKARA GİRİŞİMİ
•

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 12. Taraflar Konferansında (COP12) Türkiye BM ile birlikte
2016-2019 yıllarını kapsayan “Ankara Girişimi” adı altında bir inisiyatif başlatmıştır.

•

Türkiye bu girişim ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 15.3 nolu maddesinde yazılı “Arazi Tahribatının
Dengelenmesi” hedefine ulaşma çabasına küresel düzeyde katkı sağlayacaktır.

•

Bu inisiyatife Türkiye dört yıl boyunca toplam 5 milyon $ katkı sağlayacaktır.

•

Türkiye, başta Afrika ülkeleri olmak üzere az gelişmiş ülkelerin çölleşme ile mücadele çalışmalarına destek verecektir.
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COP12’de Öne Çıkan Kararlar
•

Sözleşmenin kapsamı, kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanların dışındaki arazi tahribatını da kapsayacak şekilde genişletilmesi,

•

Ülkelerin “Arazi tahribatının dengelenmesi” konusunda ulusal hedeflerin tespit edilmesi ve bunu gerçekleştirmek için gerekli
çalışmaların yapılması,

•

«Arazi tahribatının dengelenmesi» için özel bir fon kurulması gayesi ile UNCCD Sekretaryası’nın çalışma başlatması,

•

Küresel Çevre Fonundan (GEF) çölleşme ile mücadele çalışmalarına daha fazla kaynak ayırılması,

•

En az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere çölleşme ile mücadelede teknik ve mali destek verilmesi,

•

Üç Rio sözleşmesi arasında sinerji oluşturulması ve ortak izleme göstergelerinin tespit edilmesi,

•

İş dünyasının çölleşme ile mücadele çalışmalarında daha aktif rol alması,

•

Türkiye’nin Dönem Başkanlığında Sözleşmenin yeni stratejisini hazırlamak üzere «Hükümetler arası bir çalışma grubunun»
oluşturulması,

•

Çölleşme ve kuraklıkla ilgili erken uyarı mekanizmalarının oluşturulması,

•

Bilimsel sonuçların karar vericilere aktarılması için “Bilim Politika Arayüzü Çalışma Grubu” faaliyetlerinin desteklenmesi,

•

konularında kararlar alınmıştır.
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COP12
Ankara Bakanlar Deklarasyonu
• Türkiye iki yıl süreyle
• COP 12’nin Dönem Başkanlığını,
• Parlamenterler Forumu Başkanlığını ve
• İş Dünyası Forumu Başkanlığını,
4 yıl süre ile de Ankara Girişimini yürütecektir.
•

COP 12 kararları, COP12 Başkanı olarak Türkiye tarafından 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihinde Paris İklim Değişikliği Zirvesinde
sunulmuştur.

•

Türkiye’nin COP Başkanlığı döneminde «Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Stratejisi» yenilenecektir.

•

Sera gazı salınımının azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve gıda güvenliğinin sağlanmasında arazi kullanımının oynadığı
rolün önemi vurgulanmıştır.

•

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 15.3 nolu maddesinde yazılı «Arazi Bozulumunun Dengelenmesi» hedefinin
Sözleşme tarafından gerçekleştirilmesi istenmiştir.

•

İstanbul’da Kuzey Akdeniz Bölge Ofisi’nin kurulması için Evsahibi Ülke Anlaşması imzalanmıştır.

•

Konferans organizasyonu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu durum konferans kararları (7.karar) arasında yer almış
olup Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına teşekkür edilmiştir.

•

Bu konferansta alınan kararlar, bundan sonraki konferanslarda ve belgelerde «Ankara Kararları» olarak anılacaktır
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COP 12 Türkiye Yan Etkinlik Salonu
UNCCD tarafından koordine edilen “Yan Etkinlikler” dışında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsis edilen “Türkiye Yan Etkinlik
Salonu”nda Ülkemiz öncelikleri çerçevesinde etkinlikler tertip edilmiştir.

Yan Etkinlik Konu Başlıkları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Çölleşmeyle Mücadele Faaliyetleri
Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Sürdürülebilir Su Kullanımı
Kurak Alan Yönetimi ve Arazi Bozulumunun
Dengelenmesi
Çölleşmeyle Mücadelede Entegre Havza Yönetimi
Anlayışı ve Kırsal Kalkınma
Ekolojik Restorasyon
Çölleşme ve Akdeniz Kurak Alan Restorasyonu
Çölleşme, Erozyon ve Havza İzleme Modelleri
Dağlar - Kurak Alanlarda Dayanıklılık İçin Bir Kaynak
Gıda Güvenliği İçin Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
NENA Ortaklığı
İklim Dostu Tarımın Desteklenmesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Geleceğin Tarımı Projesi
Arazi Bozulumunun Dengelenmesi Pilot Proje Uygulaması:
Türkiye Örneği
Çölleşmeyle Mücadelede Sürdürülebilir Arazi Kullanımı,
Planlama ve Mülkiyet
Çölleşmeyle Mücadelede Destek, Sigorta ve Teşvik Stratejileri
Daha Yeşil Bir Dünya İçin Genç Gel
Çölleşmeyle Mücadelede STK’ların Rolü, İstihdam
Çölleşmeyle Mücadelede Türk İşbirliği ve Yardım Modeli
Halkın Bilgilendirilmesi, Bilinçlendirilmesi ve Farkındalık
Kırsal Alanda Kadınla Yeşeren Yaşamlar
Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Boyutları
Çölleşmeyle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü
İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Çalıştayı
Uluslararası İşbirliği ve Eğitim

COP12
COP 12 Expo
Konferans kapsamında gerçekleşen fuar açılışına yoğun ilgi gösterildi. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi konsepti altında birleşen
sergiye Türkiye’den ve uluslararası bir çok ülkeden katılım sağlandı.
Armada Alışveriş Merkezinde düzenlenen Fuar’da 48 ayrı stant yer aldı.
Türk katılımcılarının yanı sıra fuarda Amerika, Çin, Afrika’dan da katılımcılar 11 stant açmışlardır.
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COP 12 Kültürel Faaliyetler
Konferans boyunca Türkiye ve Türk kültürünü tanıtıcı etkinlikler tertip edilmiştir.
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COP12
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Konulu Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenlendi
Yarışmaya yerli ve yabancı 600 fotoğraf sanatçısı 2000 fotoğrafı ile katıldı.
Yerli ve yabancı jüri üyeleri tarafından değerlendirilen yarışmada 64 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.
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