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GİRİŞ

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele
12. Taraflar Konferansı (UNCCD COP 12)
Ankara/TÜRKİYE
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 alınmıştır. 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 sebebiyle büyük önem arz etmiştir. Konferansta
Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROGLU iki yıl boyunca
UNCCD 12. Taraflar Konferansı Başkanı seçilmiştir.
Konferansta; 37 adet karar alınmış ve 6 adet deklarasyon yayınlanmıştır.
Söz konusu kararların ve deklarasyonların dağılımı aşağıdaki gibidir;
ü

COP: 23 Karar (Taraflar Konferansı-The Conference Of The
Parties)

ü

CRIC: 8 Karar (Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden
Geçirilmesi Komitesi - The Committee for the Review of the
Implementation of the Convention)

ü

CST: 6 Karar (Bilim, Teknoloji Komitesi -The Committee on
Science and Technology)

6

COP12
Deklarasyonlar;
ü

Ankara Bakanlar Deklarasyonu,

ü

Parlamenterler Forumu Deklarasyonu,

ü

Ankara Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu Deklarasyonu,

ü

Sivil Toplum Kuruluşları Deklarasyonu,

ü

Sendikalar Deklarasyonu,

ü

Gençlik Deklarasyonu,

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.
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COP 12 Raporu
12-23 Ekim 2015 Tarihinde Ankara’da Gerçekleşen
12. Taraflar Konferansı Raporu
Taraflar Konferansı,
I. Oturum açılışı
A. Taraflar Konferansı 12. Oturumunun Açılışı
B. Başkanın seçilmesi
C. Genel Açıklamalar
II. Teşkilata ait konular
A. Yan organların oturumları dâhil gündemin kabulü ve çalışma
düzeninin oluşturulması
B. Başkan dışındaki görevlilerin seçimi
C. Delegasyon yeterlilik belgeleri
D. Hükûmetler arası teşkilatlar, sivil toplum teşkilatları ve özel sektör
temsilcilerinin akreditasyonları
E. Bilim ve Teknoloji Komitesi
F. Sözleşmenin Uygulanmasını Gözden Geçirme Komitesi
G. Genel Kurul
H. Geçici Uzmanlar Grubu
I. Katılım
J. Belgelendirme
III. Taraflar Konferansı çalışma programı içerisine Hükûmet dışı teşkilatların
Faaliyetlerinin dâhil edilmesi: açık diyalog oturumları
IV. Özel bölüm: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
uygulanmasında paydaşların katılımının hızlandırılması
A. Bakanlar/üst düzey paralel yuvarlak masaları
B. Arazi hakları (sivil toplum ile diyalog)
C. Sürdürülebilir arazi yönetimine yatırım için teşvikler (özel sektör ile diyalog)
D. Arazinin korunması ve rehabilite edilmesi için yasal çerçeve (parlamenterler
ile diyalog)
V. Taraflar Konferansı tarafından verilen kararlar
A. Taraflar Konferansı Başkanının önerisi üzerine alınan kararlar
B. Büronun önerisi üzerine alınan kararlar
C. COW’un önerisi üzerine alınan kararlar
D. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin önerisi
üzerine alınan kararlar
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E.
F.

Bilim ve Teknoloji Komitesi önerisi üzerine alınan kararlar
Konferansın kabul ettiği karar

VI. Oturumun Sonucu Taraflar Konferansının 12. oturumu raporunun kabul
edilmesi
I. Oturumun Açılışı
A. Taraflar Konferansı 12. Oturumunun Açılışı
1. 12 Ekim 2015’te Taraflar Konferansının 12. oturumu (COP 12), 11.
oturumun Başkanı Ekselansları Sayın Uahekua Herunga (Namibya)
tarafından açıldı. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesinin (UNCCD) usul kurallarının 22. maddesi uyarınca, COP 11
Başkanı bir açıklamada bulundu.
B.

Başkanın seçimi
(Gündem maddesi 1(a))
2. 12 Ekim 2015 tarihindeki 1. toplantısında, Taraflar Konferansı (COP)
oybirliği ile Ekselansları Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu
on ikinci oturumun Başkanı olarak seçildi.
3. Yeni gelen Başkan bir beyanda bulundu.

C.

Genel açıklamalar
4. Aynı zamanda birinci toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Melih Gökçek, ev sahibi şehir adına bir açıklama yaptı.
5. Buna ek olarak, aynı toplantıda UNCCD İcra Sekreteri de bir açıklama
yaptı.
6. Fransa Başkanı Özel Danışmanı Sayın Nicolas Hulot da bir açıklama
yaptı.
7. Aynı toplantıda Güney Afrika (Grup 77 ve Çin adına), Lüksemburg
(Avrupa Birliği adına), Güney Afrika (Afrika Bölgesel Uygulama EK’i
adına (EK 1)), Hindistan (Asya Bölgesel Uygulama EK’i adına (EK II)),
Saint Vincent ve Grenadinler (Latin Amerika ve Karayip Devletleri
adına), Portekiz (Kuzey Akdeniz Bölgesel Uygulama EK’i adına (EK IV) ve
Ermenistan (Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Uygulama EK’i adına (EK V)
temsilcileri açıklamalarda bulundular.
8. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler
Çevre Programı ve Gıda ve Tarım Örgütü temsilcileri de açıklamalarda
bulundular.
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9.

Bunlara ek olarak, hükümet dışı teşkilat temsilcisi de bir açıklamada
bulundu.
II. Teşkilata ilişkin konular
A. Yan organların oturumları da dâhil gündemin kabulü ve çalışma
düzeninin oluşturulması (Gündem maddesi 1(b) ve (f))
10. Konferans bu gündem maddesini 12 Ekim 2015 tarihindeki ilk
toplantısında ele aldı.
11. COP 12 Başkanının geçici gündemi ve onun ekinde bulunan geçici
planı sözlü olarak gözden geçirdiği konuşmasını takiben, Konferans
gündemini ve ICCD/COP(12)/1 belgesinde ve ICCD/COP(12)/1/Add.1
belgesinde bulunan ekinde olduğu gibi çalışma programını aşağıdaki
şekilde kabul etti:
1. Teşkilata ilişkin konular
(a) Başkanın seçilmesi;
(b) Gündemin kabul edilmesi;
(c) Başkan dışındaki yetkililerin seçilmesi:
(i) Başkan Yardımcılarının seçilmesi;
(ii) Bilim ve Teknoloji Başkanının seçilmesi;
(iii) Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin
Başkanının seçilmesi;
(d) Delegasyon yetki belgeleri
(e) Hükümetler arası teşkilatların, sivil toplum teşkilatlarının ve özel
sektör temsilcilerinin yetki belgeleri,
(f ) Yan organların oturumları dâhil, çalışma düzeni
2. 2015 sonrası kalkınma gündemi: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Mücadelenin sonuçları:
(a) Arazi Tahribatının dengelenmesi hakkındaki Rapor;
(b) Sürdürülebilir kalkınma amaç ve hedeflerinin Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasına dâhil edilmesi;
(c) Bilim ve Teknoloji Komitesinin raporunun gözden geçirilmesi ve bu
komitenin Taraflar Konferansına önerileri de dâhil, Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin politika çabalarının temini
için 2015 sonrası kalkınma gündemi ve sürdürülebilir kalkınmanın
sonuçlarının;
(d) Kapsamlı iletişim stratejisinin ve Birleşmiş Milletler Çöller için ve
Çölleşme ile Mücadele On Yılının (2010-2020) uygulanması.
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3.

Ulusal, alt bölgesel ve bölgesel düzeylerde Sözleşmenin etkin bir
biçimde uygulanması:
(a) Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin
raporunun gözden geçirilmesi ve bu komitenin Taraflar Konferansına
önerileri de dâhil olmak üzere Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasındaki eğilimler;
(b) İklim değişikliğine arazi bazlı adaptasyon ve Bilim-Politika Ara
Yüzünden ilgili tavsiye dâhil, Rio sözleşmeleri arasındaki sinerjilerin
güçlendirilmesi;
(c) Ek yatırımların güvence altına alınması: finansal mekanizmalar ile
ilişkiler;
(i) Vizyonu ve geleceğine olan yönü dâhil Küresel Mekanizma;
(ii) Küresel Çevre Fonu ile işbirliği.
4. Özel bölüm: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
Uygulanmasına paydaşların katılımının hızlandırılması:
(a) Bakanlar/üst düzey paralel yuvarlak masaları:
(i) Yuvarlak Masa 1: Küreselden yerele: arazi tahribatının
dengelenmesinin eyleme dönüştürülmesi;
(ii) Yuvarlak Masa 2: Kuraklığa adaptasyon: kuraklık yönetim
politikalarını ulusal gündemlerde yaymak ve kuraklık etkilerinin
hafifletilmesi;
(iii) Yuvarlak Masa 3: İklim değişikliğine arazi bazlı yaklaşım:
sürdürülebilir arazi yönetimi aracılığı ile dayanıklılık;
(b) Arazi Hakları (sivil toplum ile diyalog)
(c) Arazinin korunması ve rehabilite edilmesi için yasal çerçeve
(parlamenterler ile diyalog)
(d) Sürdürülebilir arazi yönetimine yatırım için teşvikler (özel sektör ile
diyalog)
5. Program ve bütçe
(a) 2016-2017 yılları için program ve bütçe;
(b) Küresel Mekanizma için düzenlemelere dair bir güncelleme de
dâhil, Sözleşmenin teminat fonları için finansal performans;
(c) Değerlendirme raporları.
6. Usul konuları:
(a) Uzman listesinin işlemden geçmesi ve gerekli olduğu takdirde
uygun uzman panellerinin oluşturulması;
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(b) Taraflar Konferansına özel sektörden sivil toplum örgütlerinin ve
temsilcilerinin akreditasyonu için ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesinin süreçlerine ve toplantılarına katılımları için
revize edilmiş usuller;
(c) Usul kurallarının 48. kuralı;
(d) Uygulama konusunda soruların çözümü için usuller ve kurumsal
mekanizmalar;
(e) Hakemlik ve uzlaşma usullerini içeren ekler;
(f ) Sözleşmenin yetkisi ve kapsamına ilişkin EK V Taraf Ülkelerinin
sundukları talep;
(g) Taraflar Konferansının 13. oturumunun çalışma programı.
7. Oturum raporu
B.

Başkanın dışındaki yetkililerin seçimi
(Gündem maddesi 1(c))
12. Konferans, bu gündem maddesinin birinci maddesi olarak bunu 12 ve
23 Ekim 2015 tarihlerinde 12. toplantılarında ele aldı
13. 12 Ekim 2015’teki birinci toplantısında Konferans 12. oturumu için
aşağıdaki yetkilileri seçmiştir:
Yardımcı Başkanlar:
•
Sayın Skumsa Mancotywa (Güney Afrika)
•
Sayın Jean Llunga Muneng (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)
•
Sayın Sun Guoshun (Çin)
•
Sayın Mohsen Abdolhoseini (İran İslam Cumhuriyeti)
•
Sayın Ashot Vardevanyan (Ermenistan)
•
Sayın Vesna Indova (Eski Yugoslavya, Makedonya Cumhuriyeti)
•
Sayın Felipe Costa (Brezilya)
•
Sayın Haendel Sebastian Rodriguez Gonzalez (Kolombiya)
•
Sayın Grammenos Mastrojeni (İtalya)
Ve Türkiye’den bir temsilci.
14. 23 Ekim tarihindeki 12. toplantısında, Konferans 12. oturumun
raportörü olarak Mr. Grammenos Mastrojeni (İtalya) tayin etmiştir.
Bilim ve Teknoloji Komitesinin Başkanı
15. 23 Ekim tarihindeki 12. toplantısında, Konferans Bilim ve Teknoloji
Komitesinin gelecek 13. oturumunun Başkanı olarak Mr. Hamid
Čustović (Bosna-Hersek) tayin etmiştir.
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Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin Başkanı
16. 23 Ekim tarihindeki 12. toplantısında, Konferans Sözleşmenin
Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin gelecek 15. ve 16.
oturumlarının Başkanı olarak Mr. Bukar Hassan (Nijerya) tayin etmiştir.
C. Delegasyon yeterlilik belgeleri
(Gündem maddesi 1d)
17. 23 Ekim tarihindeki 12. toplantısında, Konferans ICCD/COP(12)/19
belgesinde bulunan ve ilişkili öneriler hakkında heyetleri yetki
belgelerinin raporunu ele aldı.
18. Aynı toplantıda, Konferans raporu kabul etti.
D. Hükûmetler arası teşkilatların, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör
temsilcilerinin yetki belgeleri
(Gündem maddesi 1 e)
19. 12 Ekim 2015 tarihindeki ilk toplantıda, UNCCD temsilcisinin bir
beyanını takiben, Konferans, ICCD/COP(12)/15 belgesinin I ve II
Eklerinde listelenmiş teşkilatları ve özel sektör kuruluşlarını gözlemci
olarak yetkilendirmeye karar verdi.
E.

Bilim ve Teknoloji Komitesi
20. 12. Bilim ve Teknoloji Komitesinin oturumu Sayın Uriel Safriel’in (İsrail)
Başkanlığı ile yürütüldü. Komite, 13-16 Ekim 2015 tarihleri arasında altı
toplantı gerçekleştirdi.
21. 13 Ekim 2015 tarihindeki ilk toplantıda, Komite, ICCD/COP(12)/CST/1/
Rev.1 belgesinde bulunduğu şekli ile geçici gündemini kabul etti ve
belgenin Ek II’de bulunduğu şekli ile çalışma düzenini onayladı.
22. Aynı toplantıda, Komite temas grubu kurmayı kabul etti ve temas
grubunun Yöneticisi olarak Sayın Mathias Magunda’yı (Uganda) tayin
etti.
23. 16 Ekim 2015 tarihindeki altıncı toplantısında, Komite gelecek 13.
oturumu için aşağıdaki kişileri Yardımcı Başkan olarak kabul oyu ile
seçmiştir: Sayın Foued Chehad (Cezayir), Sayın Farah İbrahim (Kuveyt),
Sayın Jorge Luis Garcia Rodriguez (Meksika) ve Sayın Jean-Luc Chotte
(Fransa).
24. Komite, COP’a altı öneri sunmuştur. Konferans 16 ile 22 Ekim 2015
tarihlerinde 4. ve 11. toplantılarında bu öneriler ile ilgili eyleme geçme
kararı almıştır.
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F.

Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi
25. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin
14. oturumu, Yardımcı Başkan Sayın Richard Mwendandu (Kenya)
başkanlığı idaresinde yürütüldü. Komite 13-23 Ekim 2015 arasında dört
toplantı gerçekleştirdi.
26. 13 Ekim 2015 tarihindeki ilk toplantısında Komite, ICCD/CRIC(14)/1
ve ICCD/CRIC(14)/1/Corr.1 belgelerinde bulunduğu şekli ile geçici
gündemi kabul etti ve belgenin ikinci ekinde bulunduğu şekli ile
oturumun çalışma düzenini onayladı.
27. Aynı toplantıda, Komite temas grubu oluşturmayı kabul etti ve temas
grubunun yöneticisi olarak Sayın Richard Mwendandu’yu (Kenya) tayin
etti.
28. Komite, COP’a sekiz öneri sundu. Konferans, 23 Ekim 2015 tarihinde 12.
toplantısında bu öneriler ile ilgili eyleme geçme kararı aldı.

G.

Genel Kurul (COW)
29. 12 Ekim’deki ilk toplantısında Konferans bir Genel Kurul oluşturmaya
karar verdi ve ICCD/COP(12)/1 belgesinde bulunduğu şekli ile COP(12)
gündeminin 15. paragrafında listelenmiş gündem maddelerini
Komiteye devretmeye karar verdi.
30. İkinci toplantısında Konferans, Genel Kurul’un Başkanı olarak Sayın
Thomas Tichelmann’ı (İrlanda) tayin etti. Komite 13-22 Ekim 2015
tarihleri arasında 6 toplantı gerçekleştirdi.
31. İkinci ve üçüncü toplantılarında, Komitesi iki temas grubu oluşturdu: (a)
Sayın Arun Kumar Mehta (Hindistan) Yönetimi idaresinde program ve
bütçe konularının temas grubu ve (b) Sayın Luca Marmo (Avrupa Birliği)
ve Sayın Karma Dema Dorji (Bhutan) eş yönetimi idaresinde ki bütçe ve
programın dışındaki COW Konularının temas grubu.
32. Komite COP’a 10 önerilerini sunmuştur. Konferans, 22 ve 23 Ekim 2015
tarihlerinde 11. ve 12. toplantılarında bu öneriler hakkında eyleme
geçme kararı aldı.

H.

Geçici Uzmanlar Grubu(AHGE)
33. COP; aşağıdaki konuları ele almayı ertelediğinden Geçici Uzmanlar
Grubu toplanmadı. Söz konusu konular: (i) Usul Kurallarının 47.
maddesi ; (ii) uygulamayla ilgili sorunların çözümü için usuller ve
kurumsal mekanizmalar ve (iii) bir sonraki COP toplantısı için hakemlik
ve uzlaşma usullerini içeren ekler.
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I. Katılım
34. COP’un 12. oturumuna Sözleşmenin 149 Tarafların temsilcileri katılım
sağladı.
J. Belgelendirme
35. COP’un 12. oturumunda ele alınmak üzere sunulan belgeler Ek 9’da
listelenmiştir.
III. Taraflar Konferansının resmi çalışma planına STK’ların faaliyetlerinin dâhil
edilmesi: Açık diyalog oturumu
36. Konferans, “Taraflar Konferansının resmi çalışma planına STK’ların
faaliyetlerinin dâhil edilmesi konusuna ilişkin 15 Ekim 2015 tarihinde
3. toplantısında gündem maddesi olarak açık diyalog oturumunu
gerçekleştirmiştir.
37. Toplantı, Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Sayın Sedat Kadıoğlu tarafından açıldı ve Güney Afrika Çevre İzleme
Grubundan Sayın Noel Maxwell Oettle moderatör olarak görev aldı.
38. Açılış konuşmacısı, Doğa Koruma Uluslararası Birliğinden (IUCN)
Sayın Dr. Jonathan Davies’in beyanını takiben, sunumlar aşağıdaki
panel katılımcıları tarafından yapıldı: Sayın Aissatou Billy Sow (Gine
Yenilenebilir Enerjiler Teşvik Derneği (AGUIPER), Afrika); Sayın Marioldy
Sanchez Santivanez (Entegre Kalkınma ve Araştırma Derneği (AIDER),
Latin Amerika ve Karayipler); Sayın Tanvee Arif (Çevre Koruma ve
Muhafaza Etme Birliği (SCOPE), Asya); Sayın Serkan Aykut (Türkiye
Ormancılar Derneği); Sayın Gloria Mwape Musowa (Zambiya, Kasisi
Tarımsal Eğitim Merkezi, yerel topluluklar); Sayın Patrice Burger
(Uluslararası İcraat ve Eylemler Merkezi (CARI), Batı Avrupa ve Diğerleri
Grubu).
39. Devam eden tartışmada panel katılımcıları, Namibya, Türkiye, Senegal,
Benin, Birleşmiş Tanzanya Cumhuriyeti, Mısır, Peru, Gana ve Gine
ile ENDA 3. Dünya (3. Dünya Çevre ve Kalkınma, Senegal), Sosyal ve
Ekonomik Eylem ve Araştırma Derneği (CIASE, Arjantin) ve Kalkınma
ve Eğitim Destek Birliği (AFAD, Mali) temsilcileri tarafından sorulan
sorulara ve yapılan yorumlara cevap verdiler.
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IV. Özel bölüm: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
uygulanmasına paydaşların dâhil edilmesinin hızlandırılması
(Gündem maddesi 4)
A. Paralel Bakanlık / Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantıları
40. Konferans, 20 ve 21 Ekim 2015 tarihlerinde 5. den 10. toplantılarına
kadar gündem maddeleri kapsamında açılış ve kapanış toplantısı,
3 bakanlık/üst düzey paralel yuvarlak masa toplantıları ve 3 interaktif
diyalog oturumları ile özel bölüm toplantı dizisini gerçekleştirmiş oldu.
41. 20 Ekim 2015 tarihindeki 5. toplantıda Konferansın Başkanı özel üst
düzey toplantıyı açtı ve beyanda bulundu.
42. Aynı toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, Konferansa hitap etti.
43. Aynı toplantıda en az gelişmiş ülkelerin, Kara ile Çevrili gelişmekte olan
Ülkeleri ve Gelişmekte olan Küçük Ada Ülkelerinin üst temsilcisi ve
Genel Sekreteri Başyardımcısı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adına
beyanda bulundu.
44. Toplantıda UNCCD İcra Sekreteri de beyanda bulundu.
45. Aynı toplantıda bölgesel ve menfaat grupları adına beyanlar aşağıdakiler
tarafından yapıldı: Güney Afrika Çevre İşleri Bakan Yardımcısı Ekselansları
Sayın Barbara Thomson (77 Grubu ve Çin adına); Benin çevre Bakanı
Ekselansları Sayın Théophile C. Worou (Afrika Ülkeleri Grubu adına);
Bhutan Tarım ve orman Bakanının Sekreteri Sayın Tenzin Dhendup
(Asya-Pasifik Devletleri Grubu adına); Belarus Doğal Kaynakları ve
Çevre Koruma Bakan Yardımcısı Sayın Igor Kachanovsky (Doğu Avrupa
Devletleri Grubu adına); El Salvador Çevre ve Doğa Kaynakları Bakanı
Sayın Lina Dolores Pohl Alfaro (Latin Amerika ve Karayip Devletleri
Grubu adına) ve Lüksemburg Sürdürülebilir Kalkınma Ve Altyapı Devlet
Sekreteri Sayın Camille Gira (Avrupa Birliği adına).
46. Güney Afrika Çevre İzleme Grubundan, sivil toplum temsilcisi Sayın
Noel Maxwell Oettle da beyanlarda bulundu.
47. 20 Ekim 2015 tarihindeki 6. toplantıda Konferans, 4 (a) gündem maddesi
kapsamında 3 tane kapalı paralel Bakanlık/üst düzey yuvarlak masa
toplantılarını gerçekleştirdi:
i. Yuvarlak Masa 1: Küreselden yerele: arazi tahribatının dengelenmesini
eyleme dönüştürmek
48. Yuvarlak masa 1 Gana Çevre, Bilim, Teknoloji ve Yenilikler Bakanı
Ekselansları Sayın Mahama Ayariga tarafından yürütüldü ve gazeteci,
yazar ve akademisyen Sayın Paddy Woodworth, moderatör olarak
görev aldı.
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ii. Yuvarlak Masa 2: Kuraklığa uyum: kuraklık yönetimi politikasını ulusal
gündemlere yaymak ve kuraklığın etkilerini hafifletmek
49. Yuvarlak masa 2 Namibya Çevre ve Turizm Bakanı Ekselansları Sayın
Pohamba Shifeta tarafından yürütüldü ve gazeteci Sayın Saadet Oruç
moderatör olarak görev aldı.
iii. Yuvarlak Masa 3: İklim değişikliğine arazi bazlı yaklaşım: sürdürülebilir
arazi yönetimi aracılığıyla direnç
50. Yuvarlak masa 3, Fas Su, Orman ve Çölleşme ile Mücadele Yüksek
Komiseri Sayın Abdeladim Lhafi ve Peru Çevre Bakanlığında Doğal
Kaynakların Stratejik Gelişimi Bakan Yardımcısı Sayın Gabriel Quijandria
Acosta tarafından birlikte yürütüldü ve gazeteci Sayın Guillermo
Altares moderatör olarak görev aldı.
51. 7-9 toplantıları arasında Konferans, aşağıdaki şekilde sıra ile 4(b), (c)
ve (d) gündem maddeleri kapsamında 3 etkileşimli diyalog oturumu
düzenledi:
B.

Arazi Hakları (sivil toplumla diyalog)
52. 21 Ekim 2015 tarihinde 7. toplantısında, Konferans, Güney Afrika Çevre
İşleri Bakan Yardımcısı Ekselansları Sayın Barbara Thomson tarafından
yürütülen ve gazeteci, yazar ve akademisyen Sayın Paddy Woodworth
moderatör olarak görev aldığı 4 (b) gündem maddesi kapsamında özel
üst düzey toplantısının ilk etkileşimli diyalogunu düzenledi.

C. Sürdürülebilir arazi yönetiminde yatırım için teşvikler (özel sektör ile
diyalog)
53. 21 Ekim 2015 tarihindeki 8. toplantıda Konferans, İtalya Dış İlişkiler
ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Ekselansları Sayın Benedetto
Della Vedova tarafından yürütülen ve moderatörlüğünü Sürdürülebilir
Kalkınma Dünya İş Konseyinin (WBCSD) Başkanı ve İcra Başkanı
Sayın Peter Bakker tarafından yapılmış olan 4 (d) gündem maddesi
kapsamında özel üst düzey toplantısının 2. etkileşimli diyalogunu
gerçekleştirdi.
D. Arazinin korunması ve rehabilite edilmesi için yasal çerçeve
(parlamenterler ile diyalog)
54. 21 Ekim 2015’teki 9. toplantıda Konferans, El Salvador Çevre ve Doğal
Kaynakları Bakanı Ekselansları Sayın Lina Dolores Pohl Alfaro ve Türkiye
Büyük Millet Meclisinde parlamenter olan Sayın Ravza Kavakçı Kan ile
birlikte yürütülen ve moderatörü gazeteci Sayın Guillermo Altares 4
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(c) gündem maddesi kapsamında özel düzey toplantının 3. etkileşimli
diyalogunu gerçekleştirdi.
55. 21 Ekim 2015 tarihindeki 10. toplantısında Konferans Başkanı özel
üst düzey toplantının kapanışını gerçekleştirdi. Toplantı esnasında, 4
(a) gündem maddesi kapsamında 3 tane kapalı paralel bakanlık/üst
düzey yuvarlak masa toplantısının her birinin Başkanının raporları
dinlendi.
V. Taraflar Konferansı tarafından kabul edilen kararlar
56. 16, 22 ve 23 Ekim 2015 tarihlerinde ki 4., 11. ve 12. toplantılarında,
Konferans 35 kararlarını kabul etti.
A. Taraflar Konferansının Başkanını önerisi üzerine alınan kararlar
57. 12. oturumun Başkanı tarafından yapılan öneri üzerine Konferans,
aşağıdaki kararları kabul etmiştir:
KARAR 26/COP 12 Özel Bölüm: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 		
Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasına paydaşların dâhil edilmesinin
hızlandırılması
KARAR 27/COP 12 Ankara Bakanlar Deklarasyonu
KARAR 28 /COP 12 On birinci Parlamento Üyeleri Yuvarlak Masa
Toplantısı Raporu
KARAR 29/COP 12 Ankara Girişimi
KARAR 30 /COP 12 Sivil Toplum Kuruluşları Deklarasyonu
KARAR 31 /COP 12 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu Ankara
Deklarasyonu
KARAR 32/COP 12 Sendikalar Forumu Deklarasyonu
KARAR 33 /COP 12 Gençlik Forumu Deklarasyonu
KARAR 34 /COP 12 On Üçüncü Taraflar Konferansının Çalışma
Programı
KARAR 35 /COP 12 On Üçüncü Taraflar Konferansı Oturumu Tarihi ve
Yeri
B.

Büronun önerisi üzerine alınan kararlar
58. 12. oturumun COP Bürosu tarafından yapılan öneri üzerine Konferans,
aşağıdaki kararları kabul etmiştir:
KARAR 25 /COP 12 Delegasyonların Yetki Belgeleri
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C.

Genel Kurulun önerisi üzerine alınan kararlar
59. 12. oturumun Genel Kurul tarafından yapılan öneri üzerine Konferans,
aşağıdaki kararları kabul etmiştir:
KARAR 3/COP 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedeflerinin
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 				
Sözleşmesinin uygulanmasına dâhil edilmesi Ve Arazi Tahribatının
Dengelenmesi hakkındaki Hükumetler Arası Grubuna Ait Rapor
KARAR 4/COP 12 Kapsamlı İletişim Stratejisinin Uygulanması ve
Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme ile 				
Mücadele On Yılı Uygulamasında İlerlemenin Gözden Geçirilmesi
KARAR 5/COP 12 Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesinin Toplantıları ve Süreçlerindeki STK’ların 			
Katılımı ve Dâhil Edilmeleri
KARAR 6 /COP 12 Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesinin Toplantıları ve Süreçlerine Özel 				
Sektörün Dâhil Olması, Katılımı ve İş Dünyasına Dâhil Olma Stratejisi
KARAR 7 /COP 12 Sözleşmesinin gelecek stratejik çerçevesi
hakkındaki Hükumetler Arası Çalışma Grubu
KARAR 8/COP 12 Özel bölgesel ve ulusal şartların ele alınması
KARAR 9/COP 12 Rio Sözleşmelerinin arasındaki sinerjilerin
güçlendirilmesi ve diğer uluslararası kuruluşlar ve organlar ile
ortaklığın teşviki
KARAR 10 /COP 12 2016-2017 Yılları için Program ve Bütçe
KARAR 11/COP 12 Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi ile Küresel Çevre Fonu Arasında Yapılan 			
Mutabakat Zaptı
KARAR 24/COP 12 Usul kurallarının 47. kuralı; Uygulamaya ilişkin
sorunların çözümü için usul ve kurumsal 				
mekanizmalar; hakemlik ve uzlaşma usullerini içeren ekler

D. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin önerisi
üzerine alınan kararlar
60. 12. oturumun Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi
Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine Konferans, aşağıdaki
kararları kabul etmiştir:
KARAR 1 /COP 12 Sözleşmenin Kurumları ve Yan Organlarının Çok
Yıllık Çalışma Programı
KARAR 2 /COP 12 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine Göre
Eylem Programlarının 						
Oluşturulması, Revizyonu ve Uygulanması
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KARAR 12 /COP 12 Küresel Çevre Fonu ile İşbirliği
KARAR 13 /COP 12 Stratejinin İşlevsel Hedefleri Doğrultusunda
Sözleşmenin Uygulanmasının Değerlendirilmesi
KARAR 14 /COP 12 Sözleşmenin Uygulanmasına Ait Mali Akışların
Değerlendirilmesi
KARAR 15 /COP 12 Taraflar Konferansına sunulacak raporların kalitesi
ve formatı ile birlikte bilgilendirme için iletişim usullerinin iyileştirilmesi
KARAR 16 /COP 12 Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilme
Komitesinin 15. Oturumu için Çalışma Programı
KARAR 17 /COP 12 Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilme
Komitesinin 15. Oturumunun Tarihi ve Yeri
E.

Bilim ve Teknoloji Komitesi önerisi üzerine alınan kararlar
61. 12. oturumun Bilim ve Teknoloji Komitesi tarafından yapılan öneri
üzerine Konferans, aşağıdaki kararları kabul etmiştir:
KARAR 18 /COP 12 BMÇMS 3. Bilimsel Konferansı Sonuçları
KARAR 19/COP 12 Bilim ve Teknoloji Komitesinin Etkinliğini
İyileştirmek
KARAR 20 /COP 12 Geleneksel Bilgiyi, En İyi Uygulamaları Ve Başarı
Öykülerini Dâhil Ederek, Bilgininin Yaygınlaştırılmasının İyileştirilmesi
KARAR 21 /COP 12 Bilim-Politika Ara yüzü Çalışma Programı
KARAR 22 /COP 12 Bağımsız uzmanlar listesi
KARAR 23 /COP 12 Bilim ve Teknoloji Komitesi 13. Oturumu İçin
Çalışma Programı

F.

Konferans tarafından kabul edilen Karar
İYİ NİYET KARARI 1 /COP 12 Türkiye Cumhuriyeti Halkına Ve 		
				Hükumetine Şükran İfadesi
VI. Oturumun Sonucu
12. Taraflar Konferansının Raporunun Kabulü
(Gündem maddesi 7)
62. 23 Ekim 2015 tarihindeki 12. toplantısında Konferans, 12. oturumunun
taslak raporunu kabul etti (ICCD/COP(12)/L 17) ve Sekretaryanın desteği
ile uygun biçimde raporun tamamlanması için raportöre izin vermiştir.
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Karar 1/COP 12
CRIC

Sözleşmenin Kurumları ve Yan Organlarının Çok Yıllık
Çalışma Programı
Taraflar Konferansı,
3/COP.8 ve 11/COP.9 kararlarını hatırlatarak,
ICCD/COP(12)/6 - ICCD/CRIC(14)/2 ile ICCD/CRIC(14)/3 belgelerini gözden
geçirmiş olarak,
Sözleşmenin uygulanmasını güçlendirmek için 10 yıllık Stratejik Plan ve Çerçevesi
(2008-2018) (Strateji) uygulamalarında Tarafları destekleyen Sözleşmenin kurumları
ve yan organlarının etkin ve koordineli biçimde çalışmasının öneminin altını çizerek,
1. Bu kararın ekinde bulunan 2016-2019 yıllarına ilişkin Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) sonuç çerçevesinde
bulunduğu gibi, Sekretaryanın, Küresel Mekanizmanın (GM), Bilim ve
Teknoloji Komitesinin (CST) ve Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden
Geçirilme Komitesinin (CRIC) stratejik yönelimini onaylar;
2. CST, CRIC, GM ve Sekretaryanın, Stratejide vurgulanan rehberlik ile aynı
çizgideki 12. Taraflar Konferansında (COP 12) alınan kararları ve Sözleşmenin
maddeleri ile tutarlı olacak şekilde çalışmalarını düzenlemelerini, bu kararın
ekinde bulunan BMÇMS 2016-2019 yıllarına ilişkin sonuç çerçevesini
kullanmalarını talep eder;
3. Aynı zamanda Sekretaryadan ve GM’den, COP 13’te ele alınacak sonuçlara
dayalı yönetim yaklaşımını kullanarak Sözleşme için çok yıllık (2018-2021)
çalışma programını hazırlamalarını talep eder.
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COP12
Ek
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 2016-2019 yıllarına ilişkin
sonuç çerçevesi
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesinin stratejik
hedefleri

2016-2019 temel sonuçlar

Sonuç göstergeleri

1.

Etkilenen toplumların yaşam
koşullarında iyileşme

1.1 Etkilenen alanlarda
yaşayan insanların,
iklim değişikliği
etkilerine olan
dayanaklığının
iyileşmesi,
1.2 Çölleşme/arazi
bozulumu ve kuraklığa
(ÇABUK) ilişkin
çevresel ve sosyoekonomik hassasiyetin
azaltılmasının gelişmiş
bilgi birikimi.

1.1 Tarafların, Birleşmiş
Milletler Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesinin
(BMÇMS) uyguladıkları
ölçüde, arazi temelli
yaklaşımları kullanarak, iklim
değişikliğine uyuma katkıda
bulunması.
1.2 BMÇMS önceliklerine
özel olarak odaklanarak,
Sürdürülebilir Arazi
Yönetiminin (SAY) sosyoekonomik etkenlerini
iyileştirmek için, bilginin
hazırda bulundurulması.

2.

Etkilenen ekosistemlerin
düzelmiş koşulları

2.1 Arazi bozulumu
tarafından etkilenen
alanın azalması,
2.2 ÇABUK durumu
hakkında güncel bilgi,
2.3 ÇABUK’u ele almak için
hedeflenen bilimsel
girdiler.

2.1 Etkilenmiş Taraf ülkelerin
arazi bozulumunu ve
rehabilitasyonunu ele almak
için oluşturdukları hedeflerin
kapsamı.
2.2 ÇABUK’un durumu ve
ilişkili faaliyetler hakkında
raporlamaların iyileştirilmesi.
2.3 BMÇMS’yi dâhil eden
bilimsel işbirliği, etkin
uygulama için geçerli veri ve
fikirleri sağladığı kapsam.
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Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesinin stratejik
hedefleri

2016-2019 temel sonuçlar

Sonuç göstergeleri

3.

Genel menfaatlerin meydana
gelmesi

3.1 SAY ve ÇABUK ile
mücadele, iklim
değişikliği ve biyolojik
çeşitlilik faaliyetleri
ile Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin
uygulanmasına katkıda
bulunur ve bunlardan
faydalanır.

3.1.a Taraflarca BMÇMS
uygulamasının, arazi
temelli yaklaşımları
kullanarak iklim
değişikliğini hafifletmeye
katkıda bulundukları
kapsam
3.1.b Etkilenen Taraf ülkelerin
sinerji içerisinde ÇABUK’u
ve biyolojik çeşitlilik kaybını
ele aldıkları kapsam.

4.

Ortaklıklar aracılığı ile
kaynakların seferber edilmesi

4.1 Uygulama için
kaynaklara gelişmiş
erişim,
4.2 Çevresel politikaların
etkinleştirilmesi, tüm
düzeylerde BMÇMS’nin
uygulanması için
iyileştirilmiştir.

4.1 ÇABUK ile mücadele etmek
için finansman kaynaklarının
kapsamı ve büyüklüğü.
4.2 Ortaklıklar aracılığı ile
BMÇMS uygulanması
için çevresel politikaları
etkinleştirmeye yönelik
tedbir almış olan ülkelerin
sayısı.
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Karar 2/COP 12

COP12

CRIC

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine Göre Eylem
Programlarının Oluşturulması, Revizyonu ve Uygulanması
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 6, 9, 10 ve 11. maddelerini hatırlatarak,
Sözleşmenin uygulanmasını güçlendiren 10 yıllık stratejik plan ve çerçevesini
kapsayan 3/COP.8 kararını da hatırlatarak (Strateji),
Ayrıca 2/COP.9, 2/COP.10 ve 2/COP.11 kararlarını da hatırlatarak,
ICCD/CRIC(14).4 ve ICCD/COP(12)CST/3-ICCD/CRIC(14)/7 belgelerini ve bunların
içindeki sonuçları ve önerileri gözden geçirmiş olarak,
3/COP(12) kararını göz önünde bulundurarak,
Tarafların sadece yüzde 20’sinin ulusal eylem planlarını (NAPs) Strateji ile uyumlu
hale getirmiş olmalarını ve Stratejinin sadece iki yıl daha yürürlükte kalacağını endişe
ile not ederek,
1. Taraf Ülkelerini, 2018 itibari ile Strateji tarafından öngörülen işlevsel
hedeflerin başarılı olması için Taraflar Konferansının rehberliğine uygun
olarak programlarını oluşturmakta, revize etmekte ve uyumlu hale
getirmekteki çabalarını sürdürmeye davet eder;
2. Uyumlaştırma sürecinin: (a) Stratejiye uygun olarak devam etmesi ve 2018’de
bitirilmesi gerektiğine; ve (b) alt-bölgesel ve bölgesel stratejileri dâhil etmesi
gerektiğine karar verir;
3. Etkilenen Taraf ülkeleri, 22/COP.11 kararına uygun olarak, UEP’leri içerisine
temellerin ve ulusal seviyede gönüllü arazi tahribatının dengelenmesi
(ATD) hedeflerinin oluşturulmasına ve ulusal seviyede bilimsel ve bilgi
tabanlı tanı araçlarını kullanarak, alt bölgesel ve bölgesel eylem planlarına,
kendi takdirlerine bağlı olarak, ekosistem hususlarını ele almaya davet eder;
4. Aynı zamanda Tarafları, diğer hükûmetleri ve diğer kalkınma ortaklarını,
etkilenen Taraf ülkelere ikili önceliklerine bağlı olarak – UEP’lerinin
uygulanmasına özel bir önem vererek – teknik destek sağlayacak ortaklık
anlaşmalarını kurmaya ve artırmaya ve onları ulusal hedeflerine ulaşmaya
yönelik ilerlemelerini izlemekte yardımcı olmaya davet eder;
5. Ayrıca etkilenen Taraf ülkeleri, uygun olduğu şekilde, gönüllü ulusal ATD
hedeflerini kendi ulusal raporlarına dâhil etmeye davet eder;
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6. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve Küresel Çevre Fonu
(GEF) sekretaryalarından, ATD’ye erişmeye yönelik ulusal hedef belirlemede
ve ilerleme raporlaması alanları dâhil, bir sonraki rapor dönemi için teknik
ve finansal desteği güvenceye almak amacıyla altıncı GEF Yenileme Evresi
(GEF-6) için etkinleştirici faaliyetlerin finansmanını sağlayan düzenlemelerin
müzakeresine devam etmelerini ister;
7. Tarafları ve teknik ve finansal kurumları, uygun görüldüğü şekilde, etkilenen
Taraf ülkelerine UEP’lerini oluşturmada, uyumlaştırmada ve uygulamada,
2030 sürdürülebilir kalkınma Gündeminin 15.3 hedefini ve ATD ulusal gönüllü
hedef-belirlemeyi dâhil ederek onlara destek sağlamaya davet eder;
8. Taraflardan, on üçüncü Taraflar Konferansında (COP 13), COP 14’ten önce
ki Sözleşmenin Gözden Geçirilme Komitesi / Bilim ve Teknoloji Komitesi
oturumlar arası toplantı gündemine, ilk ATD gönüllü hedeflerinin incelemesini
ve bunların uygulanmasını dâhil etmeyi düşünmelerini ister;
9.

Etkilenen Taraf Ülkeleri, UEP’leri aracılığı ile Sözleşmenin amaçlarına, 2030
sürdürülebilir kalkınma Gündeminin 15.3 hedefinin ışığında ulaşmak için
stratejiler geliştirmeye ve uygulamaya davet eder;

10. Sekretaryadan ve GM’den aşağıdakileri ister;
(a) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 15.3 hedefinin UEP’ler aracılığı
ile ve ulusal düzeyde ATD yaklaşımını dâhil ederek, Taraf ülkelere teknik ve
finansal desteklerini güçlendirmek;
(b) ATD’nin ulusal düzeydeki yaklaşımı dâhil, UEP’ler aracılığı ile 2030
Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin 15.3 hedefinin uygulanması için
ek kaynakları seferber etmek amacıyla uluslararası teşkilatlar ve fonlarla
birlikte çok taraflı ve iki taraflı bağışçılar ile taahhütte bulunmak;
11. Aynı zamanda, Sekretaryadan CRIC’in bir sonraki oturumunda bu kararın
uygulanması hakkında bir raporlama yapmasını ister.
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Karar 3/COP 12

COP12
Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedeflerinin Birleşmiş
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
Uygulanmasına dâhil edilmesi ve Arazi Tahribatının
Dengelenmesi Hakkındaki Hükümetler Arası Grubuna
Ait Rapor
Taraflar Konferansı,
İstediğimiz gelecek içinde ve diğerlerinin arasında özellikle çölleşme, arazi
bozulumu ve kuraklığının küresel boyutta zorluklar olduğunu vurgulayan 205209 paragraflarında bulunan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
(UNCSD) (Rio+20) sonuçlarını hatırlatarak;
Aynı zamanda Sözleşmenin 1. maddesinin (h) fıkrasında bulunan etkilenmiş
alanların “çölleşme tarafından etkilenmiş veya tehdit altında bulunan kurak, yarıkurak ve/veya kuru alt-nemli alanlar” anlamına geldiğini hatırlatarak;
Sözleşmenin Bölgesel Uygulama Eklerinin özel koşullarını da hatırlatarak;
22/COP.11 kararını hatırlatarak;
Sözleşmenin 6. maddesini de hatırlatarak;
Ayrıca özellikle arazi tahribatının dengelenmesine ilişkin sonuçlar hakkında ki
(ATD) “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Sonuçlarının İzlenmesi (Rio+20)”
olarak bir Hükûmetler Arası Çalışma Grubunu (HÇG) oluşturan 8/COP.11 kararını
hatırlatarak;
“Karasal Ekosistemlerin Sürdürülebilir Kullanımının teşviki, yenilenmesi,
korunması, sürdürülebilir biçimde ormanların yönetimi, çölleşme ile mücadele,
biyolojik çeşitliliğin kaybını durdurma, arazi bozulumunu durdurma ve tersine
çevirme”, Sürdürülebilir Kalkınma 15. Hedefi (SKH) ve “2030 yılına kadar çölleşme
ile mücadele, bozuluma uğramış, çölleşme, kuraklık ve seller ile etkilenen araziler
dâhil arazi ve toprakların restorasyonu ve arazi tahribatının dengelendiği bir
dünyaya erişmek için çabalamak” olan 15.3 hedefini içeren Dünyamızı Değiştirirken:
Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi sonuç belgesinin Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından kabulünü takdirle karşılayarak;
Bu sonuç belgesinin 55. paragrafının aşağıdaki şekilde olduğunu not ederek:
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Amaçları dâhil haldedir ve bölünmezdir, özünde
küresel ve evrensel bir biçimde uygulanabilir, çeşitli ulusal gerçekleri, kapasiteleri ve
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kalkınma seviyelerini göz önünde bulundurarak ulusal politikalara ve önceliklere
uymaktadırlar. Hedefler, iddialı ve küresel olarak tanımlanmışlardır, her hükûmet
küresel azminin düzeyi ile yönetilerek ve aynı zamanda ulusal bağlamını da göz
önünde bulundurarak kendi ulusal hedeflerini kuracaktır. Her hükûmet, bu iddialı ve
küresel hedeflerinin ulusal planlama süreçlerine, politikalarına ve stratejilerine nasıl
dâhil edilmeleri gerektiğine de karar verecektir. Ekonomik, sosyal ve çevre olaylarında
sürdürülebilir kalkınma ve diğer ilgili devam eden süreçlerin arasındaki bağlantıyı
kabul etmek önem arz etmektedir.”
SKH 15.3. hedefine erişmek için çabalarken, bunların içinde yoksulluğu ve açlığı
sonlandırmak, eşitsizliği azaltmak, kadınları güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi
teşvik etmek dâhil 2030 gündeminin konularının daha geniş biçimde ele alınmasının
önemli olduğunu hatırlatarak;
Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık (ÇABUK) meseleleri hakkında ulusal
hükûmetler tarafından alınan taahhütlere ve uluslararası topluluk ile toplu eylem için
kabul edilen ihtiyacı da hatırlatarak;
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) etkilenen
alanlarda ÇABUK’un ele almakta ki vazgeçilmez rolünü ve bu çabaların ulusal ve alt
ulusal düzeyde SKH 15.3. hedefinin ele alınmasında BMÇMS Tarafları için önemini
kabul ederek;
Sözleşme ATD’ye erişmek için önemli bir katkıda bulunurken, SKH 15.3. hedefinin
tam olarak uygulanması diğer kuruluş ve organlardan katkı gerektireceğini ve
Sözleşmenin bu amaç doğrultusunda diğer organlar ile ortaklık içerisinde bir
işbirliğine yönelmesi gerektiğini de kabul ederek;
SKH 15.3. hedefinin, Sözleşmenin hedefini de ele aldığını ve Sözleşmenin
kapsamına uyarak BMÇMS’nin uygulanmasını artırmak için gelecek eylem ve
programlar hakkındaki tartışmaya temel oluşturduğunu göz önünde bulundurarak;
ATD’ye erişmek için çabalamak önemli ölçüde arazi kaynaklarının rehabilitasyonu,
restorasyonu, korunması ve sürdürülebilir yönetimi aracılığı ile sürdürülebilir
kalkınmanın üç boyutuna katkıda bulunacağına ve bunun potansiyel olarak ulusal
hedeflerin gelişimini dâhil edebileceğini de göz önünde bulundurarak;
1. ICCD/COP(12)/4 belgesinin ikinci kısmında bulunan HÇG’nin raporunu takdirle
karşılar;
2. HÇG tarafından yapılan ATD’nin bilime dayalı tanımını destekler: “Arazi
Tahribatının Dengelenmesi, belirtilmiş zamansal ve mekânsal ölçekleri ve
ekosistemleri ile ekosistem işlev ve hizmetlerini, gıda güvenliğinin artırılmasını
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COP12
desteklemek için gerekli arazi kaynaklarının miktarı ve kalitesi, sabit kaldığı
veya arttığı durumdur”1
3. Bu Sözleşmenin kapsamının amacı için, bu tanım Sözleşmenin metninde
tanımlandığı şekli ile etkilenen alanlar için geçerli olma amacını taşıdığını
kabul eder;
4. SKH 15.3. hedefine erişmek için çabalamanın, BMÇMS’nin Sözleşme
kapsamında uygulanması amacıyla güçlü bir araç olduğuna karar verir;
5. Tarafları aşağıdaki hususları yerine getirmeye davet eder:
(a) HÇG tarafından vurgulandığı gibi ATD’yi ulusal düzeyde işlevsel hale
getirmek için seçeneklerin listesini göz önünde bulundurarak özel ulusal
bağlamları ve kalkınma önceliklerine uygun biçimde ATD’ye erişmek için
gönüllü hedefler oluşturmak;
(b) Bu kararın ekinde listelenen ilerleme göstergeleri dâhil, 22/COP.11
kararında kabul edilen izleme ve değerlendirme yaklaşımını kullanarak,
bu kararın 7. paragrafına uygun olarak güvenilir verinin mevcut olduğu
yerde ve ulusal koşulları göz önünde bulundurarak, ihtiyaç olduğunda ATD
hedefine ulaşmaya yönelik ilerlemeyi izlemek, değerlendirmek ve iletmek
için ek göstergeleri eklemek;
(c) SKH’lerin uygulanması hakkında genel tartışmanın bir parçası olarak
gönüllü ATD hedeflerinin ulusal eylem programlarına (UEP) nasıl dâhil
edileceklerine dair seçenekleri araştırmak;
(d) ÇABUK meselelerini ele alan ek sürdürülebilir finansman ve sorumlu,
sürdürülebilir yatırımları seferber etmeye yönelik etkin bir araç olarak ATD
hedefleri, projeleri ve diğer sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY) girişimlerinin
kullanımını teşvik etmek.
6. Gelişmiş Taraf ülkelerini, sağlam mali kaynakları, uygun teknolojiye erişimi
ve diğer destek şekillerini kolaylaştırmayı sağlayarak, SAY uygulamalarını
ve ATD’ye ulaşma arayışında gelişmekte olan Taraf ülkelerini aktif olarak
desteklemeye teşvik eder;
7. Aşağıdaki hususları yerine getirmeye gelişmiş Taraf ülkelerini teşvik eder ve
durumu müsait diğer ülkeleri, çok taraflı mali kuruluşları, özel sektörü, sivil
toplum teşkilatlarını, teknik ve mali kuruluşları davet eder:

ATD’nin HÇG tanımı, köşeli parantez içindeki metnin silinmesi ve değiştirilmiş şekli ile ICCD/COP(12)/4
belgesinde bulunduğu gibi buraya dâhil edildi.
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(a) SAY uygulamaları ve ATD girişimlerinin uygulanması için ve ATD
hedeflerinin kurulması ve bunlara erişilebilmesi için destek isteyen
etkilenmiş Taraf ülkelerine yardım etmek amacıyla bilimsel, teknik ve mali
destek vermek;
(b) Arazinin üretkenliği, sağlığını ve nüfusunu destekleyen ATD’ye erişmeye
katkıda bulunacak özel sektör tarafından sorumlu ve sürdürülebilir yatırım
ve uygulamaları teşvik eden adil ortaklıklar kurmak.
8. Ayrıca Tarafların, ulusal kalkınma planları ve stratejileri yönünden, iki taraflı,
çok taraflı ve diğer bağışçılar ile müzakerelerdeki önceliklerine bu destekleme
taleplerini dâhil etmelerine yönelik yardım taleplerini teşvik eder;
9. BMÇMS Sekretaryasını ÇABUK, lider teşkilatı olarak, girişimde bulunmaya ve
Birleşmiş Milletlerin kuruluşlarını, uluslararası teşkilatları, mali kurumları, sivil
toplum teşkilatlarını ve özel sektör gibi diğer ilgili kuruluşları ve paydaşları SKH
15.3. hedefine erişmek için işbirliği arayışında olmaya davet etmeye yönlendirir;
10. Sekretarya ve uygun BMÇMS organlarından, Sözleşme kapsamında,
aşağıdakileri yerine getirmelerini talep eder:
(a) Başarılı ATD girişimleri ve diğer SAY uygulamalarını yaymak ve artırmak
için seçeneklerin geliştirilmesi;
(b) Ülke düzeyinde ATD’yi uygulamak için (kullanıcı rehberi de) geliştirerek,
Taraflara bilimsel ve teknik destek sağlamaya yönelik diğer teşkilatlar ile
nasıl daha çok ortaklıklar geliştirilmesinin artırılması;
(c) ÇABUK’u ele almak için, politika reformlarının, yatırım ve teşvik
mekanizmalarının ve kapasite geliştirme teşviklerinin belirlenmesi,
geliştirilmesi ve uygulanması dâhil, ATD hedef ve girişimlerinin
oluşturulması amacıyla rehberliğin geliştirilmesi;
(d) Tarafların UEP’lerine, ulusal ATD hedefleri ve girişimlerine dâhil etmeleri
için seçeneklerin hazırda bulundurulması;
(e) Ulusal ATD hedeflerine yönelik ilerlemenin izlenmesi, değerlendirilmesi
ve iletilmesine yapılacak bir katkı olarak, pilot projelerin aracılığıyla dâhil,
BMÇMS gösterge çerçevesinin kullanımını daha fazla geliştirmek, bunları
gözden geçirmeye devam edilmesi ve kolaylaştırılması;
(f ) ATD hedefleri ve girişimlerinin uygulanması ve izlenmesini desteklemek
için ulusal düzeyde ve uygun olduğunda alt ulusal düzeylerde, diğer Rio
Sözleşmeleri ve ortaklar ile işbirliğinin etkinliğinin iyileştirilmesi.

30

COP12
11. Aynı zamanda İcra Sekreteri ile istişare ederek, Küresel Mekanizmanın Yönetici
Müdüründen, ATD girişimlerinin gerçekleşebilmesi için yapılacak bağımsız bir
ATD fonunun oluşturulması halinde yardımı da dâhil, teşvik ve finansal desteği
artırmaya yönelik seçenekleri geliştirmesini talep eder;
12. Ayrıca İcra Sekreterinden, Taraflar Konferansının 13. oturumuna, bu kararın
uygulanmasında yapılan ilerleme hakkında rapor vermesini ister.

EK
1-32 Stratejik Hedefler için İlerleme Göstergeleri

2

•

Etkilenmiş alanlarda, göreceli yoksulluk çizgisinin ve/veya gelir eşitsizliği
altında yaşayan nüfusun eğilimleri

•

Etkilenmiş alanlarda, güvenli içme suyuna erişimdeki eğilimler

•

Arazi örtüsünün eğilimleri

•

Arazi verimliliği veya işleyişindeki eğilimler

•

Toprak üstü veya altındaki karbon yutaklarının eğilimleri

•

Seçilmiş türlerin bolluğunda ve dağılımdaki eğilimler

Bu ilerleme göstergeleri 22/COP.11 kararında kabul edilmiştir.
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Karar 4/COP 12

Kapsamlı İletişim Stratejisinin Uygulanması ve Birleşmiş
Milletler Çöller ve Çölleşme ile Mücadele On Yılı
Uygulamasında İlerlemenin Gözden Geçirilmesi
Taraflar Konferansı,
4/COP11 ve 7/COP.11 kararlarını hatırlatarak;
Aynı zamanda savunmanın, bilinçlenmenin ve eğitimin, Sözleşmenin
uygulanmasını vurgulayacak on yıllık stratejik planın (2008-2018) ana destekleri
olduklarını da hatırlatarak;
Üyeleri “Sözleşmenin uygulanmasını vurgulayacak on yıllık stratejik plan (20082018) ve çerçeve ile tutarlı tüm düzeylerde çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık
hakkında bilinçlendirmeyi taahhüt etmiş” olan 64/201 Birleşmiş Milletler Genel Kurul
kararını hatırlatırken, 2010-2020 yıllarını Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşmeye
karşı Mücadele On Yılı olarak beyan etme kararını hatırlatır (2010-2020) (UNDDD);
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ve 15.3. hedefini hatırlatarak;
ICDD/COP(12)/2 belgesinde raporlandığı gibi UNDDD’ye ilişkin Genel Kurul
kararını ve kapsamlı iletişim stratejisini uygulamaktaki kaydedilen ilerlemeyi takdir
ile karşılayarak;
Savunma, iletişim ve ilerlemedeki UNDDD Kurullar Arası Görev Gücünün (IATF)
sürekli desteğini de takdirle karşılayarak;
1.

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü (WDCD), UNDDD ve Yaşam için Arazi
Programı dâhil bilinçlendirme etkinlikleri ve faaliyetleri aracılığı ile çölleşme
ve arazi bozulumu ile mücadele etme, yeni SKH’lere erişmek için kuraklığın
etkilerini hafifletmenin önemini teşvik etmeleri için Tarafları, sivil toplum
örgütlerini ve diğer paydaşları teşvik eder;

2.

Ulusal düzeyin ötesinde bu uygulamaları paylaşabilmek amacıyla en iyi
sürdürülebilir arazi yönetiminin uygulamalarının temelinde tanındıkları
Ulusal Kurak Alan Şampiyonları programı gibi fırsatların tespit edilmesini
teşvik eder;

3.

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık (ÇABUK) konularına ilişkin bilgili bir
biçimde raporlayabilmeleri için ulusal ve topluluk düzeyindeki gazetecilerin
eğitimini desteklemeleri için Tarafları ve uluslararası toplumu davet eder;
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4.

Uygun olduğu takdirde, Sekretarya ile işbirliği içerisinde olarak, gözetim
etkinliğine ev sahipliği dâhil ulusal bilinçlendirme için WDCD’nin uluslararası
gözetimini desteklemeleri için Tarafları davet eder;

5.

Sekretaryadan aşağıdakileri yapmasını talep eder:
(a) SKH 15.3. hedefi için kilit stratejisi konularına ilişkin iletişimi oluşturmayı
ve eylem için inandırıcı iletişim anlatımları geliştirmek;
(b) UNDDD IATF vasıtası ile uzmanlığın ve güçlerin uygunluğunu arttırarak
ÇABUK’u ele almak için farkındalığı geliştirmek ve kamu desteği
amacıyla Yaşam için Arazi aracılığı ile teşvik ve yaygınlaştırılması için
SAY projelerinden tanıklıklar ve ilham verici insan odaklı öyküleri tespit
etmek;
(c) Genel Kurulun UNDDD yetkisi hakkında ki kararını ve kapsamlı iletişim
stratejisinin uygulanmasının koordinasyonunu devam ettirmek;

6.

Tarafları, ÇABUK’u ele almak, arazi tahribatının dengelenmesi ve SAY’ın
uygulanmasında ve uygulanması için özellikle etkilenmiş topluluklarda,
uygun olduğu yerlerde savunmayı ve ilerlemeyi güçlendirmek için geleneksel
medyayı, internete dayalı iletişimleri ve sosyal medyayı kullanması için
Sekretaryanın kapasitesinin güçlendirilmesi için Tarafları davet eder;

7.

Sekretaryadan 13. Taraflar Konferansında bu kararın uygulanmasının
ilerlemesi hakkında rapor hazırlamasını talep eder.
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Karar 5/COP 12

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
Toplantıları ve Süreçlerindeki STK’ların Katılımı ve Dâhil
Edilmeleri
Taraflar Konferansı,
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) 3, 6, 9, 10, 13,
14, 19, 20, 21 ve 22. maddelerini hatırlatarak;
Aynı zamanda 5/COP.9, 5/COP.10 ve 5/COP.11 kararlarını hatırlatarak;
STK’ların, Sözleşmenin uygulanmasını artırmak için on yıllık stratejik planı ve
çerçevesi (2008-2018) (Strateji) ve BMÇMS’nin uygulanmasına dâhil edilmelerinin
ve Taraflar Konferansının (COP) ve yan kuruluşlarının oturumlarındaki katılımlarının
önemini vurgulayarak;
ICCD/COP(12)/3 belgesinde beyan edildiği gibi sivil toplum kuruluşlarının (STK)
dâhil edilmesini kolaylaştırmaktaki Sivil Toplum Kuruluşları Panelinin (STK paneli)
çalışmasını tanıyarak ve bunun devamının önemini vurgulayarak;
1. COP’ta akredite edilen STK’sı olmayan veya az olan Tarafları, COP ve yan
kuruluşlarının oturumlarında tüm bölgelerden daha fazla STK katılımını
sağlamak için uluslararası düzeyde BMÇMS sürecine STK’ların dâhil edilmesini
teşvik etmeye ve desteklemeye teşvik eder;
2. Sekretarya ve STK panelinden, panelin çalışmasını desteklemek için ve
üyelerini artırmaya yönelik izlenecek yollar hakkında COP Bürosuna teklifler
sunmalarını talep eder;
3. Aynı zamanda İcra Sekreterinden Ocak 2016’da STK paneline yapılacak
seçimleri kolaylaştırmasını talep eder;
4. Tarafları, uluslararası ve mali kuruluşları, STK’ları ve Özel Sektör kuruluşlarını,
STK panelinin çalışmasını desteklemeye, BMÇMS toplantıları ve süreçlerinde
daha geniş STK katılımını sağlamak için Sözleşmenin Ek Fonu ve Özel Fonuna
önemli ölçüde ve hızlı olarak katkıda bulunmaya davet eder.
5. STK’ların, 3 Rio Sözleşmesine yönelik STK toplulukları ve ağların arasındaki
sinerjileri ve ara bağlantıları artırmaya teşvik eder;
6. STK panelinden Sekretarya aracılığı ile gelecek iki yıl boyunca görevlerinin
yürütülmesine ilişkin13. COP’a rapor hazırlamasını talep eder.
7. Aynı zamanda İcra Sekretaryasında işbu kararın uygulanması hakkında 13.
COP’a rapor hazırlamasını talep eder.
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Karar 6/COP 12

COP12
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
Toplantıları ve Süreçlerine Özel Sektörün Dâhil Olması,
Katılımı ve İş Dünyasına Dâhil Olma Stratejisi
Taraflar Konferansı,
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) 6, 17 ve 20.
maddelerini hatırlatarak;
5/COP.9, 5/COP.10 ve 5/COP.11 kararlarını da hatırlatarak;
Sözleşmenin uygulanmasını geliştirmek için on yıllık stratejik planı ve çerçevesi
(Strateji) ve BMÇMS’nin uygulanmasına özel sektörün dâhil olmasının önemini
vurgulayarak;
ICCD/COP(12)/3 belgesini işlemiş olarak;
1. ICCD/COP(12)/3 belgesinin Ek I’de bulunduğu şekli ile “BMÇMS iş dünyasına
dâhil olma stratejisini” göz önünde bulundurur ve Sekretarya ve Küresel
Mekanizmadan özel sektör ile ortaklığa başlarken bu stratejinin uygulanmasını
talep eder;
2. Aynı zamanda Sekretaryadan, ele alınması ve onaylanması için, Taraflar
Konferansına (COP) iş dünyasına dâhil olma stratejisini gelecek değişiklikleri
sunması için ister;
3. İcra Sekreterinden, özel sektör ile dâhil olmadaki tüm gelişmeler dâhil iş bu
kararın uygulanması ile ilgili 13. COP’a rapor hazırlamasını talep eder.
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Karar 7/COP 12

Sözleşmenin gelecek stratejik çerçevesi hakkındaki
Hükûmetler Arası Çalışma Grubu
Taraflar Konferansı,
3/COP.8, 12/COP.11 ve 10/COP.12 kararlarını hatırlatarak (2016-2017 yılları için
program ve bütçe);
1.

Aşağıdaki hususları yerine getirmek için Sözleşmenin yetki ve kapsamı
içerisinde, Sözleşmenin gelecek stratejik çerçevesi hakkında, Hükûmetler
Arası Çalışma Grubunu (HÇG - FSF) kurmaya karar verir;
(a) Gelecek dönem için ilerleme göstergelerinin önemi ve uygulanmasının
etkinliği dâhil Sözleşmenin uygulamasını artıracak mevcut on yıllık
stratejik planı ve çerçeveyi değerlendirmek (2008-2018) (Strateji);
(b) Yeni bir stratejinin kabul edilmesi veya mevcut stratejinin genişletilmesi
veya gözden geçirilmesi dâhil, Sözleşme için olası gelecek stratejik
yaklaşımlar için seçenekleri değerlendirmek;
(c) Sözleşmenin gelecek stratejik yönetimi ve unsurlarını kabul edeceği bir
yaklaşımı teklif eder;

2.

HÇG - FSF aşağıdaki unsurları göz önünde bulunduracağına da karar verir:
(a) Sözleşmenin metni;
(b) Mevcut çok yıllık Strateji;
(c) Stratejinin orta vadeli revizyonu;
(d) Ulusal düzeyde Sözleşmenin uygulanmasını yönetecek etkin bir çerçeve
sağlayacak olan çok yıllık bir stratejinin rolü;
(e) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin 15. ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündeminin 15.3. hedefinin önemli yönleri;
(f ) Taraflar Konferansı (COP) tarafından alınan önemli kararlar;
(g) Rio Sözleşmeleri kapsamındaki gelişmeler ile sinerjiler;
(h) Tarafların, Sözleşmeye sağlanan mali kaynakları artırmadaki yetkilerinin
sınırları;
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3.

Sekretaryadan, çalışmaları hakkında bilgi vermesi için HÇG - FSF’nin ilk
toplantısı için ön-kapsam belirten bir belge hazırlamasını talep eder;

4.

HÇG - FSF’nin her bölgeden maksimum 5 temsilciden ibaret olacağına,
bunların ulusal Hükûmetler tarafından tayin edileceğine, her birinin bölgesel
gruplar tarafından seçileceğine; her bölgeden 3 temsilcinin, 10/COP.12
kararında (2016-2017 yılları için program ve bütçe) tespit edilen kararlar
ile finanse edilmesinin gerekliliğine, geri kalan temsilcilerin ise gönüllü
kaynaklardan finanse edileceğine karar verir;

5.

HÇG - FSF’den aşağıdaki hususları yerine getirmesini talep eder:
(a) İlk çalışmalarını, Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilme
Komitesinin 15. oturumuna, yorumlanmak üzere sunması;
(b) Tekliflerini, 13. COP’ta Taraflara ele almaları ve eyleme geçmeleri için
sunmak.
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Karar 8/COP 12

Özel Bölgesel ve Ulusal Şartların Ele Alınması
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 1. maddesinin (h) ve (i) paragraflarını hatırlatarak;
Sözleşmenin Bölgesel Uygulama Eklerine ait özel şartları da hatırlatarak;
Arazi tahribatının büyük bir bölümünün kurak, yarı kurak ve kurak yarı-nemli
alanlarda oluştuğunu dikkate alarak;
15. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) ve 15.3 noktasını hatırlatarak;
SKH’lerin ve hedeflerinin, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) ve Hükûmetler arası Çalışma Grubunun arazi tahribatının dengelenmesi (ATD) konulu raporuna entegre edilmesine ilişkin 3/COP(12) kararını dikkate
alarak;
ICCD/COP(12)/16 belgesini inceleyerek;
1. Tarafların, ulusal ve alt ulusal düzeylerde ATD’ye ulaşmak için çaba sarf ederlerken, çölleşme, arazi bozulumu, kuraklık ve gönüllü hedeflere ilişkin politikalarını yönlendirmede BMÇMS’ni kullanabilmelerini takdir ederek;
2. Bu bağlamda Sekretaryayı, Sözleşmenin ilgili organlarını, tek taraflı ve çok
taraflı ortaklarını, Taraflara danışmanlık sağlamaya davet eder;
3. İcra Sekreterini, mevcut kararın uygulanmasını,Taraflar Konferansının on
üçüncü oturumuna rapor etmesini talep eder.
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Karar 9/COP 12

COP12
Rio Sözleşmelerinin Arasındaki Sinerjilerin Güçlendirilmesi
ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar ve Organlar ile Ortaklığın
Teşviki
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 1. maddesini hatırlatarak;
Diğer önemli sözleşmeler ve uluslararası teşkilatlar, kurumlar ve kuruluşlar
ile ilişkilerin teşviki ve güçlenmesi için Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesinin Sekretaryası tarafından yapılan ilerlemenin yenilenmesi ve
değerlendirilmesini isteyen 9/COP.11 kararını da hatırlatarak;
Sözleşmenin stratejik hedeflerine yönelik önemli ilerlemelerin yapılması, örtüşen
veya birleşen görevleri bulunan diğer teşkilatlar ile uygun sinerjileri artırabilen
güçlü ve etkin ilişkiler gerektirdiğini göz önünde bulundurarak;
Aynı zamanda bunun sadece Rio sözleşmeleri ve diğer çok taraflı çevresel
anlaşmaları değil, bu kararda ele alınan konularla ilgili teşkilatları ve kuruluşları da
kapsadığını göz önünde bulundurarak;
Ortak göstergelerin geliştirilmesi konusunda Rio sözleşmeleri ve Küresel Çevre
Fonunun Sekretaryaları tarafından yapılan girişimleri takdirle karşılayarak;
12. Taraflar Konferansı tarafından alınan ilgili kararları göz önünde bulundurarak;
1. 22/COP.11 kararında kabul edilen ilerleme göstergeleri/ölçüleri ile tutarlı olan
Rio sözleşmesi altında raporlama için 15/COP.12 kararında belirlendiği gibi
üç arazi bazlı ilerleme göstergelerinin kullanımını önerir, bunlar aşağıdaki
gibidir:
(i) Arazi örtüsündeki eğilimler;
(ii) Arazi verimliliği veya arazinin işleyişindeki eğilimler;
(iii) Yer üstü ve yer altı karbon yutaklarındaki eğilimler;
2. Sekretaryadan aşağıdakileri talep eder:
(a) Rio sözleşmelerinin çapında arazi bazlı ilerleme göstergeleri dahil
göstergelerin ve raporlama usullerinin daha fazla uyumlu hale gelmelerini
teşvik etmek;
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(b) SKH Hedef 15.3 için göstergeler tanımlamak amacıyla Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi Göstergelerinin Ajanslar Arası ve Uzman Grubu ile
çalışmaya devam etmek;
3. Aynı zamanda Sekretarya ve Küresel Mekanizmadan kurulmuş ortaklıklarda
her biri rolünü yerine getirmeye devam etmesi ve Sözleşmenin uygulanmasını
daha da artırmak için her birinin yetkisine uygun olarak yeni ortaklıklar
araştırmaları ve uygun olduğu takdirde herhangi bir gerekli eylem için bu
ortaklıkları COP’un dikkatine sunmalarını talep eder;
4. İlaveten, Sekretaryadan aşağıdakileri talep eder:
(a) Ulusal kuraklık hazırlama programı, kuraklığın erken uyarısı, risk ve hassaslık
değerlendirmeleri ve gelişmiş kuraklık riskinin hafifletilmesi için kapasite
geliştirmeyi teşvik eden ortaklıkları iyileştirmeye devam etmek;
(b) Sözleşmenin yetkisi ve kapsamı içinde toz ve kum fırtınaları ve sellere
cevap verecek kapasite geliştirmelerini teşvik eden ortaklıklara katılmak;
(c) Bu kararın uygulanmasındaki ilerlemeleri COP13’e raporlamak.
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Karar 10/COP 12

COP12
2016-2017 Yılları için Program ve Bütçe
Taraflar Konferansı,
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) Taraflar
Konferansına yönelik olan mali kuralları hatırlatarak1;
Sözleşmenin uygulanmasını vurgulamak için on yıllık stratejik plan ve çerçevesini
(2008-2018) (Strateji)2 de hatırlatarak;
2010-2011 yılları için program ve bütçe hakkında 9/COP.9 kararını da hatırlatarak;
Program ve bütçe hakkında Sekretarya ve Küresel Mekanizma tarafından
hazırlanan belgelerde bulunan bilgileri inceledikten sonra3;
2016-2017 yılları için program ve bütçe
1. Aşağıda birinci tabloda belirtilen amaçlar için 16.188.082 € miktarında 20162017 yılları için bütçe programını onaylar;
2. Almanya Hükûmetine, 1.022.584 €’luk ana bütçeye 2 yıllık gönüllü katkısı
için ve ev sahibi Hükûmet olarak, Sekretaryaya 1.022.584 €’luk özel katkıları
(Bonn Fonu) için takdirlerini ifade eder,
3. D-1’den D-2’ye kadar İcra Sekreteri Yardımcısının makamının İnsan Kaynakları
Yönetimi Ofisi tarafından yeniden sınıflandırma onayına konu olan, aşağıdaki
ikinci tabloda bulunduğu gibi, bütçe programı için çalışanların tablosunu
onaylar;
4. Özellikle İcra Sekreteri Yardımcısının Sekretaryada bulunan boş makamlar
için istihdamı yürütmesi için İcra Sekreterinden talepte bulunur ve Taraflar
Konferansını (COP) kararları ve BMÇMS’nin yetkisinin uygulanmasındaki
Sekretaryanın önemli rolünü kabul eder;
5. 2016-2017 yılları için %10’a kadar işletme sermayesini artırmak amacıyla
önceki mali dönemlerden ve çeşitli gelirlerden gelen katkılar, harcanmamış
bilançolar dâhil, ana bütçeden gelen hazırda bulunan nakit kaynaklardan
yararlanması amacıyla bu konuda İcra Sekreterine izin verir ve işletme
sermayesinin düzeyini artırma ihtiyacını da kabul eder;
2/COP.1 karar, Ek
3/COP.8 karar
3
ICCD/COP(12)/5, corr.1 ve corr.2, ICCD/COP(12)/6 – ICDD/CRIC(14)/2 ve Corr.1, ICCD/COP(12)/7, ICCD/
CRIC(14)/3, ICCD/COP(12)/8, ICCD/COP(12)/9 ve ICCD/COP(12)/11 ve Corr.1
1
2
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6. Bu kararın ekinde bulunan 2016 ve 2017 için katkıların belirtici ölçeğini kabul
eder;
7. Ana bütçeye yapılacak katkılar, Taraflar Konferansının mali kurallarının 14(a)
paragrafı uyarınca her yılın 1 Ocak tarihinde veya öncesinde beklendiğini tüm
Sözleşme Taraflarının dikkatini çekmeye davet etmektedir;
8. Her bir tahsis kaleminin eksi %25’e kadarlık daha büyük bir sınırlamanın
uygulanacağını göz önünde bulundurarak, bütçelenmiş hedeflerde tahmini
harcama gerçekleşmeleri toplam limitin %20’sine kadar, aşağıdaki birinci
tabloda düzenlendiği gibi ana tahsis kalemlerinin her birinin arasında
transferler yapabilmesi için İcra Sekreterine izin verir ve İcra Sekreterinden
söz konusu bu transferler hakkında Taraflar Konferansına rapor hazırlamasını
talep eder;
9. 10.581.075 €’yu geçmeyecek personel maliyetleri için bütçe ile aşağıdaki
ikinci tabloda düzenlendiği şekilde onaylanmış personel tablosuna ek olarak
daha düşük düzey pozisyonları oluşturması için İcra Sekreterine izin verir;
10. 2016-2017 için düşünülen Taraflar Konferansının ve yan organlarının
oturumlarını, 2016-2017 Konferans ve Toplantıların takvimine dâhil etmesi
için Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan talepte bulunur;
11. Genel Kurulun, Birleşmiş Milletler olağan bütçesi içerisinde Konferans
hizmetleri için kaynak sağlamama kararı aldığı takdirde, 2016-2017 yıllarında
bütçe programına eklenecek bu faaliyetler için 2,073.550 € miktarında,
aşağıda 3. tabloda belirtildiği gibi koşullu bir bütçeyi onaylar;
12. Taraflar Konferansının 13. oturumunun Almanya’nın Bonn kentinde olması
halinde tablo 4’te düzenlendiği gibi 1.496.000 €’luk ek maliyeti kaydeder;
13. Bu tutara 11. paragrafta bahsedilen gönüllü katkıların ulaşmaması halinde
bakiyenin, konferans hizmetleri için koşullu bütçeye ekleneceğine karar verdi;
14. BMÇMS toplantılarının bu beş bölge arasında yapılmasının ilgili tecrübe
alışverişini kolaylaştırdığını kabul ederek, Tarafların gönüllü olarak bu
toplantılara ev sahipliği yapmasını destekler ve bu yönde İcra Sekreterinden,
ev sahipliğinin gönüllü olarak yapıldığını unutmadan, mümkün olduğu yerde,
toplantıları bölgeler arasında rotasyon şeklinde yapılması için teşvik etmesini
ister;
15. CRIC ve CST’nin oturumlar arası toplantılar düzenlediklerinde, bu toplantılar
tercihen ardışık biçimde düzenlenmesi gerektiğine de karar verir;
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16. Aşağıdaki 5. tabloda İcra Sekreteri tarafından belirtilen Özel Kredi Fonu
için tahmin edilen miktarı not eder, adil ve dengeli biçimde tüm Bölgesel
Uygulama Eklerini inceleyerek 13. COP’a ardışık biçimde bölgesel ön hazırlık
koordinasyon toplantılarını finanse etmek için uygun kaynakları tahsis etmeye
karar verir ve Tarafları bu fona katkıda bulunmaya davet eder;
17. İcra Sekreterinden, Taraflar Konferansının 13. oturumuna sonuç bazlı bir
yaklaşım kullanarak, gelir ve masraf durumu ve bütçe performansı hakkında
rapor hazırlamasını ister;
18. Hizmet Sonrası Sağlık Sigortası için gereksinimler hakkında Birleşmiş Milletler
Genel Kurulunda devam eden tartışmaları not eder ve bu konuda bir
karara varılması halinde İcra Sekreterinden 13. oturumunda COP tarafından
değerlendirilmek üzere ele alınması için bir rapor hazırlamasını ister;
19. İcra Sekreterinden, 2018-2019 yılları için, aşağıdaki senaryolar dahilinde,
öngörülen ihtiyaçlara dayanan bütçe senaryoları ve çalışma programlarını
sunan çalışma planları hakkında ki 1/COP.11 karar ile uyumlu olarak 2018-2019
yılları için sonuç bazlı bütçe ve çalışma programları hazırlamasını talep eder:
(1) sıfır nominal büyüme senaryosu ve (2) ilk senaryoya daha çok önerilen
düzeltmelere ve ilişkili maliyetlere dayalı bir senaryo;
Sözleşmenin kredi fonlarının finansal performansı
20. 2012-2013 ve 2014-2015 yılları için mali beyanlarını, mali performans
raporunu, Sekretaryanın ve Küresel Mekanizmanın 2014-2015 yılları için
çalışma programlarının uygulanması hakkındaki raporlarını ve 30 Eylül
tarihindeki şekli ile katkıların durumunu dikkate alır;
21. 2018 yılında sona ermesi beklenen Sözleşmenin (2008-2018) uygulanmasını
güçlendirecek 10 yıllık stratejik plan ve çerçeveyi dikkate alır ve İcra Sekreterini,
CRIC 15 bağlamı içerisinde Sözleşmenin Gelecek Stratejik Çerçevesine ilişkin
Hükümetler Arası Çalışma Grubunun aracılığı ile Taraflarca Sözleşmenin 2018
sonrası stratejik önceliklerinin ele alınmasını kolaylaştırmak için, BMÇMS’nin
ana bütçesinden Kredi Fonlarının ihtiyatlarından 300,0004 €’yu kullanılmak
ve bunu geçmemek üzere, istisnai olarak ve bir kereye mahsus olmak üzere
izin verir;
22. İcra Sekreterini, BPA’nin bütçesi için, BMÇMS’nin Ana Bütçe için Kredi Fonunun
ihtiyatlarından 120,000 €’yu kullanılmak ve bunu geçmemek üzere, istisnai
olarak ve bir kereye mahsus olmak üzere izin verir;
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23. Zamanında ana bütçeye katkı paylarını yatırmış olan Taraflara takdirlerini
ifade eder;
24. Her yıl 1 Ocak’ta veya öncesinde katkı paylarının beklendiğini unutmayarak,
ana bütçeye katkılarını ödemeyenleri, bunu gecikmeden yapmaları için
Taraflara çağrıda bulunur;
25. Tüm olağanüstü bulunan Tarafların aracılığı ile Sözleşmenin mali istikrarını
artırmak amacıyla, mümkün olan en ivedi şekilde bu konuyu ele almaları
için, çabalarını yenilemeleri için olağanüstü katkıda bulunan Taraflara ricada
bulunur. 4 Bu tutardan maksimum 100,000 €’ya kadar, Sözleşmenin Gelecek
Stratejik Çerçevesine ilişkin Hükümetler Arası Çalışma Grubuna tahsis
edilmiştir.
26. İcra Sekreterinden, olağanüstü katkılara ilişkin tüm düzenlemeler hakkında
rapor yapmaya devam etmesi için ve olağanüstü katkıyı gönüllü bazdaki bir
plana Tarafların dâhil olmalarını sağlamak amacı ile olağanüstü katkıları olan
Tarafları dâhil etmesini ister;
27. İcra Sekreterinden, 2016-2017 yılları esnasında alınan önceki mali dönemler
için Taraflarca yapılan ana bütçe katkıları hakkında rapor hazırlamasını ister;
28. Taraflarca Küresel Mekanizmanın Tamamlayıcı Bütçe Fonlarına, Özel Fona ve
Ek Fona verdikleri katkılar için takdirlerini ifade eder;
Değerlendirme raporları
29. BMÇMS’nin, Değerlendirme Ofisinin 2016-2017 teklif edilen çalışma planını
dikkate alır.
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Tablo 1
Alt program başına kaynak gereksinimleri
(Euro)
I.

Sekretarya programları

2016

İcra Yönetimi ve İdaresi
Dış ilişkiler, politika ve savunma
Bilgi yönetimi, bilim ve teknoloji
İzlemenin kolaylaştırılması ve
uygulama
E. İdari hizmetler
II. Küresel Mekanizma
F. Küresel Mekanizma

1 022 042
1 077 000
751 700
1 209 000
1 281 864

1 028 043
1 095 900
764 100
1 228 600
1 227 187

2 050 085
2 172 900
1 515 800
2 437 600
2 509 051

1 765 650

1 874 650

3 640 300

Alt toplam (A-F)

7 107 256

7 218 480

14 325 736

III. Programı destekleme maliyetleri
(%13)
IV. İşletme sermayesi ihtiyatları

923 943

938 403

1 862 346

0

0

0

TOPLAM (I-IV)
Gelir
Ev sahibi hükûmetinin katkısı
Önceki mali dönemlerden gelen
harcanmamış bilançolar
Endikatif katkılar

8 031 199

8 156 883

16 188 082

511 292
100 000
7 419 907

511 292
100 000
7 545 591

1 022 584
200 000
14 965 498

TOPLAM Gelir

8 031 199

8 156 883

16 188 082

A.
B.
C.
D.
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2017

Toplam ana
bütçe

Tablo 2
İstihdam gereksinimleri
Mevcut
2015
Sekretarya
A. Mesleki sınıflar ve üsttekiler
ASG
D-2ª
D-1
P-5
P-4
P-3
P-2
P-1
Alt toplam A Mesleki sınıflar ve
üsttekiler
B. Genel Hizmet Sınıfı

İstenilen
2016
2017

1.00
0.00
1.00
7.00
7.00
4.00
1.00
0.00

1.00
1.00
0.00
7.00
7.00
4.00
1.00
0.00

1.00
1.00
0.00
7.00
7.00
4.00
1.00
0.00

21.00
10.00

21.00
10.00

21.00
10.00

Toplam (A+B)
ª: İnsan kaynakları yönetimi ofisi tarafından yeniden sınıflandırma onayına tabidir.
Mevcut
2015
Küresel Mekanizma
A. Mesleki sınıflar ve üsttekiler
D-2
D-1
P-5
P-4
P-3
P-2
Alt toplam a mesleki sınıflar ve
üsttekiler
B. Genel hizmet sınıfı
Toplam (A+B)
Genel toplam
			

İstenilen
2016
2017

1.00
1.00
2.00
3.00
0.00
2.00
9.00
4.00

0.00
1.00
1.00
2.00
4.00
2.00
10.00
4.00

0.00
1.00
1.00
2.00
4.00
2.00
10.00
4.00

13.00

14.00

14.00

44.00

45.00

45.00
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Tablo 3
Konferans hizmetleri için koşullu bütçe
(Euro)
Masraf konusu

2014-2015

2016-2017

Birleşmiş Milletler Toplantı
Hizmetleri
Program destekleme maliyetleri

1 835 000
238 550

1 835 000
238 550

TOPLAM

2 073 550

2 073 550

Tablo 4
Bonn’da 13. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapmak için kaynak
gereksinimleri
(Euro)
Masraf konusu

2014-2015

2016-2017

Maliyet artışları
Koşullar

1 204 000
120 000

1 204 000
120 000

Alt toplam
Program destekleme maliyetleri

1 324 000
172 000

1 324 000
172 000

TOPLAM

1 496 000

1 496 000

Tablo 5
2016-2017 yılları için Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele sürecine
katılıma yönelik tahmin edilen kaynak gereksinimleri
(Euro)
Oturumlar

Tahmini maliyet

Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden
Geçirilmesi Komitesinin 15. oturumu

900 000

COP 13 ile ardışık olarak düzenlenecek
ön hazırlık bölgesel toplantıları

90 000
1 300 000

13. Taraflar Konferansıª

2 290 000
ª En az gelişmiş ülkelerden, bilim ve teknoloji yetkililerinden ikinci bir temsilci
ile birlikte, örneğin ulusal odak noktaları gibi, etkilenen ülkelerin temsilcilerinin
katılımının tahminlerini kapsar.
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Annex I
2016-2017 için Sözleşmenin Ana Bütçesine Katkıların Endikatif Ölçek
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Tarafları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Afganistan
Arnavutluk
Cezayir
Andora
Angola
Antiga ve Barbuda
Arjantin
Ermenistan
Avustralya
Avustur ya
Azerbaycan
Bahamalar
Bahreyn
Bangladeş
Barbados
Bela Rus
Belçika
Beliz
Benin
Butan
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Brunei Darussalam
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Kamboçya
Kamerun
Orta Afrika Cumhuriyeti
Çad
Şili
Çin
Kolombiya
Komor
Kongo
Cook Adaları
Kosta Rika
Fil Dişi Sahilleri
Hır vatistan
Küba
Kıbrıs
Çek Cumhuriyeti
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Danimarka
Cibuti
Dominik
Dominik Cumhuriyeti

(b/)
LDC

LDC

LDC

LDC
LDC

LDC
LDC
LDC
LDC
LDC

LDC

LDC
LDC

2016 için
2017için
Birleşmiş
Toplam
Endikatif
2016 endikatif
Endikatif
2017 endikatif
Milletler
ödenebilir
değerlendirme katkılar (Euro) değerlendirme katkılar (Euro)
ölçeği
miktar (Euro)
ölçeği
ölçeği
0.005
0.005
373
0.005
380
753
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
0.137
0.138
10,231
0.138
10,404
20,635
0.008
0.008
597
0.008
608
1,205
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
0.002
0.002
149
0.002
152
301
0.432
0.435
32,260
0.435
32,807
65,067
0.007
0.007
523
0.007
532
1,055
2.074
2.087
154,878
2.087
157,502
312,380
0.798
0.803
59,592
0.803
60,601
120,193
0.040
0.040
2,987
0.040
3,038
6,025
0.017
0.017
1,269
0.017
1,291
2,560
0.039
0.039
2,912
0.039
2,962
5,874
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
0.008
0.008
597
0.008
608
1,205
0.056
0.056
4,182
0.056
4,253
8,435
0.998
1.004
74,527
1.004
75,789
150,316
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.009
0.009
672
0.009
683
1,355
0.017
0.017
1,269
0.017
1,291
2,560
0.017
0.017
1,269
0.017
1,291
2,560
2.934
2.953
219,100
2.953
222,811
441,911
0.026
0.026
1,942
0.026
1,974
3,916
0.047
0.047
3,510
0.047
3,569
7,079
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.004
0.004
299
0.004
304
603
0.012
0.012
896
0.012
911
1,807
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.002
0.002
149
0.002
152
301
0.334
0.336
24,942
0.336
25,364
50,306
5.148
5.181
384,433
5.181
390,945
775,378
0.259
0.261
19,341
0.261
19,669
39,010
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.005
0.005
373
0.005
380
753
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.038
0.038
2,838
0.038
2,886
5,724
0.011
0.011
821
0.011
835
1,656
0.126
0.127
9,409
0.127
9,569
18,978
0.069
0.069
5,153
0.069
5,240
10,393
0.047
0.047
3,510
0.047
3,569
7,079
0.386
0.388
28,825
0.388
29,313
58,138
0.006
0.006
448
0.006
456
904
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.675
0.679
50,406
0.679
51,260
101,666
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.045
0.045
3,360
0.045
3,417
6,777

48

COP12
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Tarafları
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Ekvator
Mısır
El Salvador
Ekvator Gine’si
Eritre
Estonya
Etiyopya
Avrupa Birliği
Fiji
Finlandiya
Fransa
Gabon
Gambiya
Gürcistan
Almanya
Gana
Yunanistan
Granada
Guatemala
Gine
Gine Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Macaristan
İzlanda
Hindistan
Endonezya
İran İslam Cumhuriyeti
Irak
İrlanda
İsrail
İtalya
Jamaika
Japonya
Ürdün
Kazakistan
Kenya
Kiribati
Kuveyt
Kırgızistan
Lao Halkı Demokratik Cumhuriyeti
Litvanya
Lübnan
Lesoto
Liber ya
Libya
Lichtenstein
Lituanya
Lüksemburg
Madagaskar
Malavi
Malezya
Maldiv
Mali
Malta

(b/)

LDC
LDC
LDC

LDC

LDC
LDC
LDC

LDC

LDC

LDC
LDC

LDC
LDC

LDC

2016 için
2017için
Birleşmiş
Toplam
Endikatif
2016 endikatif
Endikatif
2017 endikatif
Milletler
ödenebilir
değerlendirme katkılar (Euro) değerlendirme katkılar (Euro)
ölçeği
miktar (Euro)
ölçeği
ölçeği
0.044
0.044
3,286
0.044
3,341
6,627
0.134
0.135
10,007
0.135
10,176
20,183
0.016
0.016
1,195
0.016
1,215
2,410
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.040
0.040
2,987
0.040
3,038
6,025
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
2.500
2.500
185,498
2.500
188,640
374,138
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.519
0.522
38,757
0.522
39,413
78,170
5.593
5.629
417,664
5.629
424,739
842,403
0.020
0.020
1,494
0.020
1,519
3,013
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.007
0.007
523
0.007
532
1,055
7.141
7.187
533,263
7.187
542,296
1,075,559
0.014
0.014
1,045
0.014
1,063
2,108
0.638
0.642
47,643
0.642
48,450
96,093
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.027
0.027
2,016
0.027
2,050
4,066
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.008
0.008
597
0.008
608
1,205
0.266
0.268
19,864
0.268
20,200
40,064
0.027
0.027
2,016
0.027
2,050
4,066
0.666
0.670
49,734
0.670
50,577
100,311
0.346
0.348
25,838
0.348
26,276
52,114
0.356
0.358
26,585
0.358
27,035
53,620
0.068
0.068
5,078
0.068
5,164
10,242
0.418
0.421
31,215
0.421
31,743
62,958
0.396
0.399
29,572
0.399
30,073
59,645
4.448
4.477
332,160
4.477
337,786
669,946
0.011
0.011
821
0.011
835
1,656
10.833
10.903
808,967
10.903
822,670
1,631,637
0.022
0.022
1,643
0.022
1,671
3,314
0.121
0.122
9,036
0.122
9,189
18,225
0.013
0.013
971
0.013
987
1,958
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.273
0.275
20,387
0.275
20,732
41,119
0.002
0.002
149
0.002
152
301
0.002
0.002
149
0.002
152
301
0.047
0.047
3,510
0.047
3,569
7,079
0.042
0.042
3,136
0.042
3,190
6,326
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.142
0.143
10,604
0.143
10,784
21,388
0.009
0.009
672
0.009
683
1,355
0.073
0.073
5,451
0.073
5,544
10,995
0.081
0.082
6,049
0.082
6,151
12,200
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.002
0.002
149
0.002
152
301
0.281
0.283
20,984
0.283
21,339
42,323
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.004
0.004
299
0.004
304
603
0.016
0.016
1,195
0.016
1,215
2,410
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Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Tarafları
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Marşal Adaları
Moritanya
Moris
Meksika
Federe Mikronezya Devletleri
Moldovya Cumhuriyeti
Monaco
Moğolistan
Monte Negro
Fas
Mozambik
Myanmar
Namibya
Nauru
Nepal
Hollanda
Yeni Zelanda
Nikaragua
Nijer
Nijerya
Niue
Norveç
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Yeni Gine
Paraguay
Peru
Filipinler
Polonya
Portekiz
Katar
Kore Cumhuriyeti
Romanya
Rus Federasyonu
Ruanda
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Samoa
San Marino
Sao Tome ve Principe
Suudi Arabistan
Senegal
Sırbistan
Seyşeller
Sierra Leone
Singapur
Slovakya
Slovenya
Solomon Adaları
Somali
Güney Afrika
Güney Sudan
İspanya

(b/)

LDC

LDC
LDC

LDC

LDC

LDC

LDC
LDC

LDC

LDC
LDC
LDC

2016 için
2017için
Birleşmiş
Toplam
Endikatif
2016 endikatif
Endikatif
2017 endikatif
Milletler
ödenebilir
değerlendirme katkılar (Euro) değerlendirme katkılar (Euro)
ölçeği
miktar (Euro)
ölçeği
ölçeği
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.002
0.002
149
0.002
152
301
0.013
0.013
971
0.013
987
1,958
1.842
1.854
137,553
1.854
139,884
277,437
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.012
0.012
896
0.012
911
1,807
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.005
0.005
373
0.005
380
753
0.062
0.062
4,630
0.062
4,708
9,338
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.006
0.006
448
0.006
456
904
1.654
1.665
123,514
1.665
125,607
249,121
0.253
0.255
18,893
0.255
19,213
38,106
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.002
0.002
149
0.002
152
301
0.090
0.091
6,721
0.091
6,835
13,556
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.851
0.856
63,549
0.856
64,626
128,175
0.102
0.103
7,617
0.103
7,746
15,363
0.085
0.086
6,347
0.086
6,455
12,802
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.026
0.026
1,942
0.026
1,974
3,916
0.004
0.004
299
0.004
304
603
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
0.117
0.118
8,737
0.118
8,885
17,622
0.154
0.155
11,500
0.155
11,695
23,195
0.921
0.927
68,777
0.927
69,942
138,719
0.474
0.477
35,397
0.477
35,996
71,393
0.209
0.210
15,607
0.210
15,872
31,479
1.994
2.007
148,904
2.007
151,427
300,331
0.226
0.227
16,877
0.227
17,163
34,040
2.438
2.454
182,060
2.454
185,145
367,205
0.002
0.002
149
0.002
152
301
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.864
0.870
64,520
0.870
65,613
130,133
0.006
0.006
448
0.006
456
904
0.040
0.040
2,987
0.040
3,038
6,025
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.384
0.386
28,676
0.386
29,161
57,837
0.171
0.172
12,770
0.172
12,986
25,756
0.100
0.101
7,468
0.101
7,594
15,062
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.001
0.001
74
0.001
75
149
0.372
0.374
27,780
0.374
28,250
56,030
0.004
0.004
299
0.004
304
603
2.973
2.992
222,012
2.992
225,773
447,785
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

Sri Lanka
Sudan
Surinam
Svaziland
İsveç
İsviçre
Suriye Arap Cumhuriyeti
Tacikistan
Tayland
Eski Yugoslavya, Makedonya
Cumhuriyeti
Timor –Leste
Togo
Tonga
Trinidad ve Tobago
Tunus
Türkiye
Türkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukrayna
Birleşik Arap Emirlikleri
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik
Krallığı
Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti
Birleşik Amerika Devletleri c
Uruguay
Özbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambiya
Zimbabwe
Taraflar Toplamı

(b/)

LDC

LDC
LDC

LDC
LDC

LDC

LDC

LDC
LDC

2016 için
2017için
Birleşmiş
Toplam
Endikatif
2016 endikatif
Endikatif
2017 endikatif
Milletler
ödenebilir
değerlendirme katkılar (Euro) değerlendirme katkılar (Euro)
ölçeği
miktar (Euro)
ölçeği
ölçeği
0.025
0.025
1,867
0.025
1,899
3,766
0.010
0.010
747
0.010
759
1,506
0.004
0.004
299
0.004
304
603
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.960
0.966
71,689
0.966
72,904
144,593
1.047
1.054
78,186
1.054
79,510
157,696
0.036
0.036
2,688
0.036
2,734
5,422
0.003
0.003
224
0.003
228
452
0.239
0.241
17,848
0.241
18,150
35,998
0.008

0.008

597

0.008

608

1,205

0.002
0.001
0.001
0.044
0.036
1.328
0.019
0.001
0.006
0.099
0.595

0.002
0.001
0.001
0.044
0.036
1.337
0.019
0.001
0.006
0.100
0.599

149
74
74
3,286
2,688
99,170
1,419
74
448
7,393
44,432

0.002
0.001
0.001
0.044
0.036
1.337
0.019
0.001
0.006
0.100
0.599

152
75
75
3,341
2,734
100,850
1,443
75
456
7,518
45,185

301
149
149
6,627
5,422
200,020
2,862
149
904
14,911
89,617

5.179

5.212

386,748

5.212

393,299

780,047

0.009
22.000
0.052
0.015
0.001
0.627
0.042
0.010
0.006
0.002
99.518

0.009
22.000
0.052
0.015
0.001
0.631
0.042
0.010
0.006
0.002
100.000

672
1,632,380
3,883
1,120
74
46,822
3,136
747
448
149
7,419,907

0.009
22.000
0.052
0.015
0.001
0.631
0.042
0.010
0.006
0.002
100.000

683
1,660,030
3,949
1,139
75
47,615
3,190
759
456
152
7,545,591

1,355
3,292,410
7,832
2,259
149
94,437
6,326
1,506
904
301
14,965,498

a: Taraflar, 30 Eylül 2015 tarihinde Taraf olan devletlere ve bölgesel ekonomik bütünleşme teşkilatlarını kapsar.
b: En az gelişmiş ülke
c: Amerika Birleşik Devletleri, kendine ait fonu Sözleşmenin ana bütçesine gönüllü bir katkı olarak görmektedir.
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Ek II
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Sonuçları
bağlamında Bütçe kullanımına ilişkin genel bakış
Birleşmiş Milletler Çölleşme
ile Mücadele Sözleşmesinin
stratejik Hedefleri

2016-2019 ana çıktıları

Çıktı Göstergeleri

1.

1.1 Etkilenmiş
alanlarda yaşayan
nüfusun iklim
değişikliği
etkilerine
dirençlerinin
iyileştirilmesi
1.2 Çölleşme /
Arazi bozulumu
ve kuraklığa
(ÇABUK) ilişkin
azalmış sosyoekonomik
ve çevresel
hassasiyete
dair bilginin
iyileştirilmesi

1.1 Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesinin
(BMÇMS) Taraflarca
uygulanmasının arazi
bazlı yaklaşımlarını
kullanarak iklim
değişikliği uyumuna
hangi ölçüde katkıda
bulunur
1.2 BMÇMS önceliklerine
özellikle odaklanarak
sürdürülebilir arazi
yönetiminin (SAY)
sosyo-ekonomik
etkenlerini iyileştirmek
için bilginin hazırda
bulundurulması

Etkilenmiş nüfusların
yaşam koşullarının
iyileştirilmesi

Personel ve personel olmayan maliyetler dâhil, 4,4 milyon Euro’ya kadar
olan miktarların birinci stratejik hedefin yerine getirilmesi amacıyla ana
bütçenin kapsamındaki tahmini kaynakların tahsisi
2.

Etkilenmiş
ekosistemlerin
iyileştirilmiş koşulu

2.1 Arazi bozulumu
tarafından
etkilenen alanın
azaltılması
2.2 ÇABUK durumu
hakkında
güncelleşmiş bilgi
2.3 ÇABUK’u
ele alırken
hedeflenmiş
bilimsel katkılar
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2.1 Etkilenmiş Taraf
ülkelerin arazi bozulumunu
ve rehabilitasyonu ele
almakta hangi ölçüde
hedeflerini oluştururlar
2.2 ÇABUK’un durumu ve
ilişkili faaliyetler hakkında
iyileştirilmiş raporlama
2.3 BMÇMS’yi dâhil eden
bilimsel işbirliğin hangi
ölçüde etkin uygulama
için güvenilir veri ve fikirler
sağlar

COP12
Personel ve personel olmayan maliyetler dâhil, 5,4 milyon Euro’ya kadar
olan miktarların ikinci stratejik hedefin yerine getirilmesi amacıyla ana
bütçenin kapsamındaki tahmini kaynakların tahsisi
3.

Küresel faydaların
üretimi

3.1 SAY ve ÇABUK
ile mücadele iklim
değişikliği ve biyolojik
çeşitlilik faaliyetleri
ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin
uygulanmasına katkıda
bulunur ve bunlardan
faydalanır

3.1.a Taraflarca BMÇMS’nin
uygulanması hangi
ölçüde arazi bazlı
yaklaşımı kullanarak
iklim değişikliğinin
hafifletilmesine katkıda
bulunur.
3.1.b Etkilenmiş Taraf
ülkelerin ÇABUK’u ve
biyolojik çeşitliliğin
kaybının sinerji içerisinde
hangi ölçüde ele alırlar.

Personel ile ve personel dışındaki maliyetler dâhil, 2,0 milyon Euro’ya kadar
olan miktarların üçüncü stratejik hedefin yerine getirilmesi amacıyla ana
bütçenin kapsamındaki tahmini kaynakların tahsisi

Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesinin stratejik
Hedefleri

2016-2019 ana çıktıları

Çıktı Göstergeleri

4.

4.1 Uygulama için
kaynaklara erişimi
iyileştirmek
4.2 Tüm düzeylerde
BMÇMS’nin
uygulanması
için iyileştirilmiş
çevre politikalarını
uygulamak

IV.1 ÇABUK ile mücadele
etmek için fon
kaynaklarının kapsamı
ve ölçüsü
IV.2 Ortaklıklar aracılığı ile
BMÇMS uygulaması
için çevre politikalarını
geliştirmek için tedbir
almış olan ülke sayısı

Ortaklıklar aracılığı
ile kaynakları
seferber etmek

Personel ve personel olmayan maliyetler dâhil, 2,5 milyon Euro’ya kadar
olan miktarların dördüncü stratejik hedefin yerine getirilmesi amacıyla ana
bütçenin kapsamındaki tahmini kaynakların tahsisi
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Karar 11/COP 12

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ile
Küresel Çevre Fonu Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı
Taraflar Konferansı,
6/COP.6 kararını hatırlatarak;
6/COP.7 kararını da hatırlatarak;
11/COP.10 kararını da hatırlatarak
11/COP.11 kararını da hatırlatarak;
1. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS)
Sekretaryasını, özellikle 9/COP 12 paragraf 4, 8/COP 12 ve 3/COP 12, 12.
Taraflar Konferansının (COP 12) kararları ile hedefleri dâhil Sözleşmenin
ışığında Mutabakat Zaptının (MoU) revize edilmesi için Küresel Çevre Fonu
Sekretaryası (GEF) ile çalışmaya devam etmeye davet eder;
2. BMÇMS Sekretaryasından, ilerlemeler hakkında COP Bürosuna rapor
hazırlamaya ve Büronun aracılığı ile MoU taslak metni hakkında Taraflara
danışmaya davet eder;
3. BMÇMS Sekretaryasından işbu kararın uygulanması hakkında rapor
hazırlamasını ve taslak MoU’nun ele alınması ve karar verilmesi için 13. COP’a
sunmasını talep eder.
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Karar 12/COP 12

COP12

CRIC

Küresel Çevre Fonu ile İşbirliği
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 5, 6, 20 ve 21 maddelerini hatırlatarak,
Çeşitli odak alanları arasındaki kaynakların tahsis edilmesine ilişkin ifade edilen
endişeleri not ederek,
13. oturumunda Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesi
(CRIC) tarafından yapılan önerileri ve sonuçları ile ICDD/CRIC(14)/5 belgesinde
bulunan Küresel Çevre Fonunun (GEF) raporunu göz önünde bulundurarak,
1. GEF-5 ile karşılaştırıldığında, GEF Güvence Fonunun (GEF-6) altıncı
yenilenmesi kapsamında, arazi bozulumunun odak alanı için kaynakların
artışını ve Sözleşmenin uygulanması için devam eden desteği takdirle
karşılar;
2. GEF’in, özellikle hedef 15.3’ü, GEF-6 kapsamında 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Gündemi ışığında Sözleşmenin uygulanması için destek vermeye
sürdürmesine davet eder;
3. Aynı zamanda GEF’e bağışta bulunanları, GEF-7 planlama süreci esnasında,
özellikle, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedef 15.3 ışığında,
Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ülke önceliklerini ele alması için artan bir
desteği sunmayı düşünmeye davet eder;
4. Tarafları, GEF-6 kapsamında Güney-Güney işbirliğine girişmeleri için teşvik
eder ve GEF’in bu konuda Taraflara verdiği desteklerini devam ettirmeye
davet eder;
5. Aynı zamanda GEF’in, GEF-7 kapsamında, GEF Küçük Hibe Programına olan
desteğini artırmayı düşünmeye davet eder;
6. Dahası GEF’e bağış yapanları, çeşitli odak alanları arasındaki kaynakların
tahsisine ilişkin ifade edilen endişelere gerekli önemi vermeye davet eder
ve Tarafları; GEF, Sözleşmenin odak noktaları ve destekleyicileri aracılığı
ile Rio Sözleşmeleri arasında finansmanın dengeli bir biçimde tahsisi için
desteklemeye teşvik eder;
7. Aynı zamanda, GEF’i, Sözleşmenin etkin biçimde uygulanması için GEF’in
kaynaklarını kullanabilmelerini,
Tarafların kapasitesini güçlendirmek
amacıyla GEF çalıştayları dâhil, GEF Ülke Destek Programlarına devam
etmeye davet eder;
8. GEF’i, GEF-6 kapsamındaki faaliyetleri başlatma kapsamında, gönüllülüğe
dayalı ulusal arazi tahribatının dengelenmesi hedefini belirlemek için teknik
ve mali desteği dikkate almaya davet eder;
9. GEF’i, Taraflar Konferansına bir sonraki raporunun bir parçası olarak bu
kararın uygulanması hakkında rapor vermeye davet eder.
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Karar 13/COP 12
CRIC

Stratejinin İşlevsel Hedefleri Doğrultusunda Sözleşmenin
Uygulanmasının Değerlendirilmesi
Taraflar Konferansı,
11/COP.9, 13/COP.9, 13/COP.10 ve 13/COP.11 kararlarını hatırlatarak,
Aynı zamanda 22/COP.11 kararını da hatırlatarak,
3/COP(12)kararını akılda tutarak;
Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunarak,
Sözleşmenin uygulanmasını güçlendirecek etkin araçlar olarak ulusal raporların
iyileştirilmesi gerekliliğini kabul ederek,
Aynı zamanda, etkilenen nüfuslar ve ekosistemler için somut yararlar sağlamak
için zemindeki başarılı sürdürülebilir arazi yönetimi (SAY) uygulamalarını yenilerken,
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasına yapılan
bilimsel katkının deneysel bilimsel çözümlere, geleneksel bilgiye ve yenilikçi
yaklaşımlara ve teknoloji transferine odaklanması gerektiğini takdir ederek,
Ayrıca, gönüllü arazi tahribatının dengelenmesine dair olan pilot projelerin
sayılarını yükseltmenin ve artırmanın ve uygun görüldüğü şekilde, Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin ulusal eylem planlarına (NAP) uyum sürecinde göz önünde
bulundurulmasının önemini de takdir ederek,
Etkilenen nüfusların yaşam şartlarının ve aynı zamanda bilim adamları ile kanun
yapıcıları arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi amacıyla, özellikle SAY uygulamalarının
yürütülmesi açısından, Bilim ve Teknoloji Komitesi ile Bilim-Politika Ara Yüzünün
rollerinin güçlendirilmesi gerekliliğini vurgulayarak,
Politika ve karar vericileri ve diğer kullanıcılar için, uluslararası veri setlerinin
bilgisini tamamlayacak ulusal izleme sistemlerinin önemini de aynı zamanda
vurgulayarak,
İşlevsel Amaç 1: Savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim
1. Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık (ÇABUK) ve sinerjilerinin ulusal
bilincinin kendi ulusal hedeflerinden daha düşük olarak bildiren Taraf
ülkeleri, uygun olduğu şekilde, medya, sivil toplum kuruluşları (STK),
uygulayıcılar ve sosyal ağlar gibi sosyal iletişimcilerin kapasite geliştirmeye
yönelik kaynakların seferber edilmesi aracılığı ile dâhil, kendi hedeflerine
ulaşmaları amacıyla, iletişim ve eğitim çabalarını artırmaya davet eder;
2. Aynı zamanda ÇABUK’a ilişkin ulusal bilinçlendirme hakkında güvenilir
sayısal veriyi toplayamayan Taraflardan, 1 numaralı işlevsel amaca ulaşmaya
yönelik ulusal girişimler ve uygulamalar hakkında bilgi sağlamaya davet
eder;
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3. Ayrıca Tarafları, internete dayalı ve katılımcı yaklaşımlar dâhil çeşitli yollarla
ÇABUK sorunlarına ilişkin savunuculuk faaliyetlerinin ve iletişim yöntemlerinin
etkinliğini, daha geniş bir kitlenin davranışına, zihniyetine ve tutumuna
ulaşmak ve değiştirmek amacıyla değerlendirmeye ve artırmaya davet eder;
4. Etkilenen Taraf ülkeleri, savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim alanlarında
üstlenilen politika, önlemler ve eylemler hususunda kendi UEP’larının
uygulanmasını izlemeye devam etmeleri için destekler;
5. Tarafları, ÇABUK farkındalığını kendi ulusal eğitim programlarında
desteklemeye davet eder;
6. Aynı zamanda diğerlerinin yanı sıra, Gelişmiş Taraf ülkeleri, savunuculuk,
bilinçlendirme ve eğitime yönelik finansal kaynaklar sağlayarak en az gelişmiş
ülkeleri desteklemeye davet eder;
7. Ayrıca Tarafları, hükûmetler arası teşkilatları ve sivil toplum kuruluşları,
etkilenen Taraf ülkelere ÇABUK farkındalığının artırılmasına yönelik
desteklemeye ve işbirliği yapmaya davet eder;
8. Etkilenen Taraf ülkeleri, savunuculuk, bilinçlendirme ve eğitim hakkında
ki kendi ulusal hedeflerini oluşturmada ve elde etmedeki çabalarını
güçlendirmek için Güney-Güney, Kuzey-Güney, Güney-Kuzey ve üçgen
işbirliğinin içerisine girmeye teşvik eder;
İşlevsel Hedef 3: Bilim, teknoloji ve bilgi
9. Etkilenen Taraf ülkelerin, ulusal şartları ve koşulları göz önünde bulundurarak,
kendi takdirlerine bağlı öncelikle ulusal resmi verilere dayalı etkin izleme
sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesindeki çabalarını
artırmaya ve halen önemli bir değeri olan sona erdirilmiş sistemleri yeniden
elden geçirip, daha sonra istenilen bilgiyi sağlamak amacıyla, tüm ÇABUK
sorunlarını kısmen kapsayan izleme sistemlerini genişletmeye davet eder;
10. Sekretaryadan, Bölgesel Koordinasyon Mekanizmaları ile işbirliği içerisinde
ve kaynakların mevcudiyetine bağlı olarak, özel sektör de dâhil olmak
üzere, bu bilgiyi kullanılabilir hale getirebilmek için, özel sektör dâhil olmak
üzere, kalkınmaya ve kapasitelerin devamına teknik ve mali olarak katkıda
bulunabilecek Taraflara, ulusal planlamacılara ve kalkınma ortaklarına
danışarak, özellikle uygulama alanları üzerine ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve
küresel izleme sistemlerinin bir analizini yapmalarını ister;
11. Tarafları, etkilenen bölgelerde, biyofiziksel ve sosyoekonomik faktörler
ve bunların etkilenmiş alanlardaki etkileşimleri hakkındaki bilgilerin
toplanmasına yönelik tecrübeler de dâhil olmak üzere, kendi ulusal izleme
sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasındaki tecrübelerini paylaşmaya
ve aynı zamanda Taraf ülkeleri ve ilgili finansman ve kalkınma kuruluşlarını bu
çabayı desteklemeye davet eder;
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12. Diğer yandan, etkilenen Taraf ülkeleri, özel sektör de dâhil, teknik ve
finansman açısından izleme sistemlerinin geliştirilmesi ve devamı için katkıda
bulunabilecek ilgili geliştirme ortaklarına bu bilginin kullanılabilir hale
getirilebilmesi amacıyla, sekretaryanın da yardımı ile, ÇABUK hakkında ulusal
bilgiyi ve teknik danışmanlığı sağlamaya davet eder;
13. Buna ek olarak, etkilenen Taraf ülkeleri, etkilenen alanlarda sürdürülebilir
kalkınmanın elde edilmesi amacıyla 3.3, 3.4 ve 3.5 çıktılarının uygulanmasını
güçlendirmeye davet eder;
14. Etkilenen Taraf ülkeleri, gelişmiş Taraf ülkeler, ilgili finansman ve kalkınma
kuruluşları ve STK’ların desteği ile birlikte, farklı ülkelerin yerel ihtiyaçlarına
uygun olarak adapte edilebilecek ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel planlar ve
Güney-Güney ve Kuzey-Güney işbirliği bağlamında ki başarılı tecrübeleri
paylaşmaya teşvik eder;
15. Tarafları ve Sözleşmenin kuruluşlarını, ÇABUK sorunlarına ilişkin geleneksel
bilgi de dâhil olmak üzere, bilgi-paylaşım sistemlerini geliştirmeye yönelik
çabaları artırmaya davet eder;
İşlevsel Hedef 4: kapasite geliştirme
16. Ayrıca Taraf ülkeleri ve kalkınma kuruluşlarını, etkilenen taraf ülkelere eylem
planlarının uyumlaştırılması ve uygulanmasına yönelik eğitim, çalıştaylar
ve kaynak seferberliği de dâhil kapasite geliştirmeye yönelik desteklemeye
davet eder;
17. Birleşmiş Milletler ve Küresel Çevre Fonundakiler de dâhil, Tarafları ve
uluslararası kuruluşları, daha koordineli bir şekilde ÇABUK’a ilişkin konular
hakkındaki kapasiteleri artırmak amacıyla kapasite geliştirme planlarını
gözden geçirmeye ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini dikkate alarak
kaynakların etkin kullanımını artırmaya davet eder;
18. Sözleşmenin kuruluşlarından, muhtemel projeler ve programlar çerçevesinde,
iki taraflı bağışçılar ve çok taraflı kuruluşlar tarafından dikkate alınan talepler
nedeniyle, ilgili Taraf ülkeye danışarak ve onunla işbirliği halinde olarak,
kapasite artırmada 2014 raporlamasına göre daha çok yardıma ihtiyacı olan
etkilenen taraf ülkeler hakkındaki bilgiyi kullanılabilir hale getirmelerini ister;
19. Tarafları, Sözleşmenin etkin bir şekilde oluşturulmasına yönelik kapasite
geliştirme ihtiyaçlarını karşılaması için Kuzey-Güney, Güney-Güney ve üçgen
işbirliğine katılmaya teşvik eder.
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Karar 14/COP 12
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CRIC

Sözleşmenin uygulanmasına ait mali akışların
değerlendirilmesi
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 6. maddesini hatırlatarak,
Aynı zamanda 14/COP.11 kararını da hatırlatarak,
Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklık (ÇABUK) sorunlarının artan zorluklarını,
bu zorlukların üstesinden gelecek sınırlı kaynaklarını ve bu problemlere entegre ve
stratejik yaklaşımların olması gerektiğini endişe ile dikkate alarak,
Birleşik yatırım çerçevelerinde (IIFs) ilerlemelerin olduğunu ve bu bağlamda hem
teknik hem de finansal desteğin devamlılığı ihtiyacının olduğunu kabul ederek,
Aynı zamanda, bozulan arazilerin restorasyonu, sürdürülebilir arazi yönetiminin
(SAY) uygulanması, temel hatların oluşturulması, öncelikli alanların belirlenmesi,
hedeflerin oluşturulması, teknoloji transferinin teşvik edilmesi, bu Sözleşmenin
hedeflerine ulaştıracak faaliyetlerin uygulanması için kapasite geliştirmek, arazi
bozulumunun izlenmesi, en iyi uygulamaların paylaşılması ve bölgesel işbirliğinin
teşviki gibi faaliyetlerin desteklenmesi için ek mali kaynakların gerekli olduğunu
kabul ederek,
IIF’lerin/entegre finansman stratejisinin oluşturulması ve uygulanmasının daha
fazla insan ve mali kaynak gerektirmesinin yanı sıra, stratejik ortaklıklar ve kalkınma
ortaklarının katılımını da gerektirdiğini dikkate alarak,
Aynı zamanda, ÇABUK’u ele almak için Küresel Çevre Fonunun (GEF) ötesindeki
ek kaynaklardan gelen çeşitli finansmanlara erişimi artırma ihtiyacının olduğunu
dikkate alarak,
İzleme ve raporlama sistemleri ile sınırlı kalmaktan çok, zemin üzerindeki
uygulamanın geliştirilmesi için teknoloji transferinin daha önemli olduğunu
vurgulayarak,
Teknolojik yeniliklerin ülkelerin Sözleşmenin uygulanmasına daha fazla dâhil
edilmesi; ülkeler tarafından teknoloji transferinde elde edilen ilerlemenin tanınması;
teknoloji transferinin yeniliğe olanak sağlayan koşullar içerisinde yer alması; ve
ülkelerin karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınan şartlar ile bu teknolojilere sahip
olmaları ve bunların uygun şekilde uyarlamaları gerektiğini de dikkate alarak,
Ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde Rio sözleşmeleri ve
diğer sözleşmeler veya kurumlar arasındaki sinerjilerin güçlendirilme ve çok
amaçlı projeler geliştirilmesinin önemi ile bunların uygulanmasındaki finansmanın
boyutunu büyütme ihtiyacını dikkate alarak,
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Operasyonel hedef 5: finansman ve teknoloji transferi
a. Entegre Yatırım Çerçeveleri
1. Etkilenen Taraf ülkeleri, gerekli olduğunda, kalkınma ortaklarının katılımları
aracılığı ile de dâhil olmak üzere, arazi bozulumunun restorasyonu ve SAY
ve diğer Sözleşmenin hedeflerinin uygulanması için dayanıklı kaynakların
seferber edilmesi maksadıyla IIF’lerinin verimliliğini oluşturmada, korumada
ve iyileştirmedeki çabalarını artırmaları çağrısında bulunur;
2. Gelişmiş Taraf ülkeleri ve çok taraflı finansman kuruluşlarını, uygun olduğunda,
IIF’lerin ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel düzeylerde veya ulusal şartlar nedeniyle
IIF’lerin uygun olmadıkları yerlerde diğer mekanizmaları tesis edilmelerini
desteklemelerinde çabalarını artırmaya teşvik eder;
3. İlgili paydaşları, finansman kuruluşları da dâhil, uluslararası teşkilatlar, sivil
toplum kuruluşları ve özel sektörü, uygun olduğunda IIF’lerin tesis edilmesinde
ve uygulanmasında desteklemeye de davet eder;
4. ÇABUK ve iklim değişikliğinin hafifletilmesi ile adaptasyonunun ele
alınmasındaki ulusal düzeyli sinerjileri kullanan proje önerilerinin geliştirmeleri
için Yeşil İklim Fonu ve diğer iklim fonlarına erişebilen Tarafları destekler;
b. Mali Kaynakların Uygunluğu, Yerindeliği Ve Öngörülebilirliği
5. Gelişmiş Taraf ülkeleri ve çok taraflı kuruluşlarını, etkilenen Taraf ülkelerine ve
ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel eylem planlarının uygulanmasından sorumlu
olan ilgili teşkilatlara sağlanan kaynakların uygunluğunu, yerindeliğini ve
öngörülebilirliğini artırmaya davet eder;
6. ÇABUK yüzünden etkilenen Tarafları, uygun olduğu gibi, kendi ulusal
eylem planlarını uygulanması için mevcut iç ve dış kaynakları kullanırken ki
çabalarının boyutunu arttırmaya davet eder;
c. ÇABUK’a İlişkin Öneri Sayısı
7. Etkilenen Taraf ülkeleri, çok taraflı finansman kurumlarına, tesislerine ve
fonlarına proje sunarken ki çabalarını hızlandırmaya ve bu amaç için sağlanan
destekten, özellikle de (ancak bununla sınırlı olmaksızın) GEF ve Kaynakların
Şeffaf Tahsisi Sistemi kapsamında tahsis edilen kaynaklardan yararlanmaya
ayrıca davet eder;
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d. Teknolojiye Erişim
8. Tarafları, teknoloji transferine erişimi kolaylaştıran süre gelen çabalarını devam
ettirmeye davet eder;
9. Tarafları ve çok taraflı kuruluşları, uygun olduğunda özellikle de GEF’i, GüneyGüney, Kuzey-Güney ve ulusal, alt-bölgesel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde
üçgen girişimlerde teknolojiye ilişkin işbirliğini iyileştirmeye de davet eder;
10. Gelişmiş Taraf ülkelerini, karşılıklı olarak mutabık kalındığı gibi, etkilenen
Taraf ülkelerin finansmanı ve/veya finansal transferi kolaylaştırma ve teknoloji
edinimi, adaptasyonu ve geliştirilmesinin teşvikini üstlenmeye, ayrıcalıklı ve
tercihli şartlar da dâhil, bunlara olan erişimi uygun şartlarda kolaylaştırmaya,
fikri mülkiyet haklarının korunmasını da dikkate alarak, teşvik eder;
11. Özel sektörden de dâhil, Tarafları ve ilgili teknik ve finansman teşkilatlarını,
etkilenen Taraf ülkeleri, SAY uygulamalarının yürütülmesi, iklim değişikliği
etkilerinin hafifletilmesi ve ulusal izleme sistemlerinin kurulmasında ve
bunların sürdürülmesinde destek olmaya ve onlarla işbirliği yapmaya davet
eder;
Sözleşmenin Uygulanması İçin Mali Desteğin Gözden Geçirilmesi
12. Gelişmiş Taraf ülkelerin, Sözleşme kapsamında ki bir yükümlülük olarak,
finansal destek hakkında bir raporlama yapmaktaki çabalarını artırmaya
çağırır;
13. Gelişmiş Taraf ülkelerini, Etkilenen Taraf ülkelerinin SAY faaliyetlerini
uygulanmalarındaki finansmana ve ÇABUK’a ilişkin diğer girişimlere dair
finansman taahhütlerini artırmaya davet eder, ve hükûmetler ve özellikle de
özel sektör de dâhil, bağışçılardan gelen gönüllü desteği, arazi bozulumunu
tersine çevirmeye ve bunun negatif etkilerini azaltmaya davet eder;
14. Kendi ilgili ulusal plan ve stratejilerine dayalı, tek taraflı, çok taraflı ve diğer
bağışçılar ile görüşmelerde bir öncelik olarak ÇABUK’a yönelik desteğe yönelik
taleplerin dâhil edilmesinde yardım isteyen Tarafları teşvik eder;
15. Çok taraflı kurumları, etkilenen Taraf ülkelerin ulusal eylem planlarını ve
ÇABUK’a ilişkin diğer girişimlerini uygulamalarında sağladıkları sağlam
finansal kaynakları ve diğer destek şekillerini güçlendirmeye davet eder;
16. Küresel Mekanizmanın İcra Sekreterinden ve İdari Yöneticisinden, bu kararın
uygulanması hakkındaki Uygulamanın Gözden Geçirilme Komitesinin bir
sonraki oturumlar arası oturumuna bir rapor sunmasını ister.
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Karar 15/COP 12
CRIC

Taraflar Konferansına Sunulacak Raporların Kalitesi ve
Formatı ile Birlikte Bilgilendirme için İletişim Usullerinin
İyileştirilmesi
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 26. maddesini hatırlatarak,
Sözleşmenin 22. maddesinin 2(a) ve (b) paragraflarını da hatırlatarak,
13/COP.9, 14/COP.11, 16/COP.11 ve 22/COP.11 kararlarını da hatırlatarak,
ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7, ICCD/CRIC(14)/8 ve ICCD/CRIC(14)/9
belgelerini de incelemiş olarak,
ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7 belgesinde bulunduğu gibi 2014-2015
çalışma programının birinci hedefi hakkında Bilim - Politika Ara Yüzünün (BPA)
raporunu göz önünde bulundurarak,
Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) hakkında Hükûmetler Arası Çalışma
Grubunun Raporu ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin
(BMÇMS) uygulanmasına sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ve hedeflerinin dâhil
edilmesine ilişkin 13/COP.12 kararını göz önünde bulundurarak,
1,2 ve 3. stratejik hedefleri ve bağlantılı metodolojilere ilişkin ilerleme
göstergeleri setinin geliştirilmesi
1- Arazi bozulumunun durumunu ve arazi restorasyonunun potansiyelinin
anlaşılmasında bir araç olarak raporlama şu ilerleme göstergeleri için gerekli
olduğuna karar vermiştir: ülkelerin, küresel veri kaynaklarından gelen ulusal
tahminleri raporlayacak veya onaylayacak ulusal resmi veriye/bilgiye sahip
olmaları ve raporlamanın öncelikle resmi ulusal verilerden sağlanması
koşuluyla, “arazi örtüsündeki eğilimler”, “arazi işleyişinin veya arazi
verimliliğindeki eğilimler” ve “yeraltı veya yüzeydeki karbon yutaklarındaki
eğilimler”,
2- Sekretaryadan, bu kararın birinci ekinde bulunan kurumlar dâhil olmak
üzere, ilgili uzmanlaşmış kurumlar ile işbirliği içerisinde olarak aşağıdaki
hususları yerine getirmesini talep eder,
(a) 22/COP.11 kararında düzenlenen usule uygun şekilde, onaylama
için varsayılan bir veri olarak, bu kararın 1. ekinde bulunan verilerle
birlikte, küresel veri setlerinden bu göstergeler ile bağlantılı ölçümlerin
/ vekillerin ulusal tahminlerini, etkilenen Taraf ülkeler için derlemek ve
hazırda bulundurmak;
(b) İlerleme göstergelerini kullanarak, ulusal gönüllü hedeflerin hazırlanması
dâhil, bu tür varsayılan verilerin derlenmesi ve kullanılması hakkında,
etkilenen Taraf ülkelere teknik destek sağlamak ve yöntem kuralları
hazırlamak;
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(c) Varsayılan veriyi onaylamak, yenisi ile değiştirmek veya reddetmek için
etkilenen Tarafların kapasitelerini güçlendirmeye yönelik tedbirler almak;
Finansman, kapasite oluşturma ve yöntem kurallarının hazırda bulundurulması
ve ulusal koşulları göz önünde bulundurarak etkilenen Taraf ülkelerin,
gösterge çerçevesinin değerlendirilmesini ve izlenmesini kullanılarak gönüllü
ulusal ATD hedeflerini oluşturmak için teklif edilen metodoloji ve varsayılan
veri hakkında mümkün olduğunca zamanında geri bildirim sağlamaları ve
Ocak 2018’den sonra gerçekleşecek Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden
Geçirme Komitesinin (CRIC) oturumlar arası toplantısında revizyon için
raporlama ve hedef belirleme çalışmasını tamamlamalarına karar verir.
Yukarıdaki ikinci ve üçüncü paragraflarda geçtiği gibi, küresel veri setlerinin
sağlanmasında ve derlenmesinde Sekretaryaya destekte bulunmaya, veri ve
metodolojilere erişimi sağlamaya, bu kararın birinci ekinde bulunan kurumlar
dâhil, ilgili uzmanlaşmış kurumları davet eder;
Sekretaryadan, 13. Taraflar Konferansında ele alınması için sunulacak,
ulusal izleme ve raporlamaya ilişkin, Sözleşmenin uygulanması için ilerleme
göstergelerini (2008-2018) (Strateji) güçlendirmeye yönelik 10 Yıllık Stratejik
Plan ve Çerçeveyi işlevsel hale getirmek için, uygulayıcılar ve karar vericiler
için bir kullanıcı rehberinin geliştirilmesini talep eder;
Aynı zamanda BPA’nin desteği ile Bilim ve Teknoloji Komitesi Ofisinden (CST)
ele alınması için Taraflar Konferansına (COP) sunulacak, Tarafların üzerindeki
yükü azaltacak, raporlamayı basitleştirecek, sinerji yaratacak biçimde diğer Rio
Sözleşmeleri ile ilişkili uzmanlar ile temasa geçerek ilerleme göstergelerinin
uyumlaştırmasını ve Rio Sözleşmeleri çapında kullanımlarının seçeneklerini
araştırmasını talep eder;

Dördüncü Stratejik Hedef Ve İlişkili Metodolojilere İlişkin İlerleme Göstergeleri
Setinin Geliştirilmesi
7- Bu kararın ikinci ekinde düzenlenen formattaki geliştirilmiş ilerleme
göstergesini onaylar;
8- Küresel Mekanizma (GM) ve Sekretaryadan aşağıdaki hususları talep eder:
(a) 4. stratejik hedefin (SH) kapsamında ki mali gösterge hakkındaki verinin
toplanması için şablon geliştirmek, 1., 2. ve 3. stratejik hedeflerin
kapsamında arazi örtüsü / verimliliği göstergeleri ile birlikte ortak
raporlama şablonuna dâhil etmek;
(b) Mali gösterge ve arazi örtüsü/verimlilik göstergelerindeki eğilimleri
izlemek ve karşılaştırmak için ICCD/CRIC(14)/8 belgesinde vurgulandığı
gibi, veri analizi için bir metodoloji geliştirmek;
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(c) Raporlama şablonuna uygun olarak BMÇMS’ye mali verinin sunumu
ve kaliteli bir şekilde toplanması için, ilgili kurumlar ile işbirliği içinde,
etkilenen taraf ülkelere teknik destek sağlamak;
9- Tarafları, sonraki raporlama döngüsü boyunca 4. stratejik hedefin
kapsamındaki mali ilerleme göstergesi hakkında ki istenilen bilgi ile birlikte
Sekretaryaya zamanında yapılacak bir geri bildirimi sağlamaya ve ülke
raporlarını sunmaya davet eder;
10- Küresel Çevre Fonunu ve mali kurumları, bu kararın ikinci ekinde listelenen,
4. stratejik hedefin kapsamındaki mali ilerleme göstergesine ilişkin BMÇMS
verilerini toplamaya ve sunmaya, gelişen ulusal kapasiteler için gereken mali
desteği sağlamaya davet eder;
Raporlamaya sağlanan mali destek dâhil raporlama usullerinin geliştirilmesi
11- Uygun olduğunda, GM’ye danışarak Sekretaryadan aşağıdaki hususları
yerine getirmesini talep eder:
(a) Uygun biçimde iç ve dış finansman kaynaklarının arasında mali akışların
ve diğer veri keşif işlevlerinin ayrıştırılmasına izin vermek için mali verinin
derlenmesine yönelik elektronik şablonu geliştirmek, mevcut ve geçmiş
veri setlerinin karşılaştırılmasını ve görüntülenmesini kolaylaştırmak;
(b) Performans göstergeleri ve mali akışların raporlamaları ve bunların ilişkili
araç ve rehberleri için, BMÇMS internet sayfasında ve PRAIS portalında
(Uygulama Sisteminin Performans İncelemesi Değerlendirilmesi
Raporlama Sistemi), Taraflardan gelecek geri bildirimi kolaylaştırması
amacıyla, önerilen ayarlamaları yayınlamak;
12- Revize edilmiş raporlama araçlarının Taraflara sağlanmasına kadar,
raporlamaya yönelik metodolojik yaklaşımın son halini vermek için, ihtiyaç
dâhilinde, sonraki raporlama çalışmasını isteğe bağlı hale getirmeye karar
verdi;
13- Sekretarya ve GM’den, çölleşmenin/arazi bozulumunun ve kuraklığın ele
alınmasına yönelik teknoloji transferi ve bunların kriterlerinin tanımına,
raporlama amaçlı olarak, açıklık getirmelerini talep eder;
14- İcra Sekreteri ve GM müdüründen, işbu kararın uygulanması hakkında CRIC
ve CST’nin sonraki oturumlarına rapor vermelerini talep eder;
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Ek 1
Küresel veri setlerinin kullanılabilirliği
Gösterge ve ilişkili
ölçümler

Küresel Veri Setleri

Ayrıştırma düzeyi

Etkilenen alanlarda
ilgili yoksulluk çizgisi
ve/veya gelir eşitsizliği
altında yaşayan
nüfustaki eğilimler
Ölçümler: yoksulluğun
şiddeti (veya yoksulluk
farkının karesi), gelir
eşitsizliği

Veriler, hükûmetin istatistik
kurumları ve dünya bankasının ülke
departmanlarından elde edilen birincil
hane halkı anket verilerine dayalıdır.
Veriler, Dünya Bankasının kalkınma
araştırma grubu tarafından kullanılabilir
hale getirilmiştir.
http://iresearch.worldbank.org/
PovcalNet/index.htm

Sadece ulusal
tahminler.
Coğrafi olarak
ayrıştırılmış veriler
bulunmamaktadır.

Etkilenen alanlarda
güvenli içme suyuna
erişimdeki eğilimler
Ölçüm: iyileştirilmiş
içme suyu kaynağını
kullanan nüfusun oranı

Veriler, ulusal sayımlar ve birincil hane
halkı anketlerine dayalıdır. Veriler,
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ve Dünya
Sağlık Örgütü Su Temini ve Sanitasyon
Ortak İzleme Programı tarafından
kullanılabilir hale getirilmiştir.
http://www.wssinfo.org /

Ulusal, kırsal ve
kentsel tahminler.
Coğrafi olarak
ayrıştırılmış veriler
bulunmamaktadır.

Arazi örtüsündeki
eğilimler
Ölçüm: arazideki bitki
örtüsü

Veriler, öncelikle uzaktan algılamaya
dayalıdır. Kullanılabilir veri setlerinin
revizyonu Ulusal Sera Gazı Emisyon
Envanteri, Hükûmetler Arası İklim
Değişikliği Paneli Rehberlerinde
bulunmaktadır.
2000, 2005 ve 2010 dönemlerine ait
üç küresel arazi örtüsü haritası, 300 m
uzamsal çözünürlükte ve Avrupa Uydu
Ajansının İklim Değişikliği Girişimi Arazi
Örtüsü Ekibi tarafından 2014 yılında
yayınlanmıştır. 2015 dönemi hazırlık
aşamasındadır. ª
<http://www.esa-landcover-cci.
org/?q=node/158

Veriler alt
ulusal düzeyde
ayrıştırılabilmektedir.
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Gösterge ve ilişkili
ölçümler

Küresel Veri Setleri

Ayrıştırma düzeyi

Arazi verimliliğinde
veya arazinin
işleyişindeki eğilimler
Ölçüm: arazi
verimliliğinin
dinamikleri

Veriler, Normalize edilmiş Bitki İndeksi
Veriler alt
Farkının (NDVI) ve temel olarak farklı
ulusal düzeyde
alıcılardan ve platformlardan elde edilmiş ayrıştırılabilmektedir.
diğer bitki indeksleri/değişkenleri,
uzaktan algılama veri tabanlarına
dayalıdır.
Arazi verimliliği dinamiklerinin
küresel veri seti, Avrupa Komisyonu
Ortak Araştırma Merkezi tarafından
kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu veri seti,
1 kilometrelik uzamsal çözünürlükte, on
günlük aralıklar ile oluşturulmuş NDVI
gözlemlerinin 15 yıllık zaman zincirinden
itibaren geliştirilmiştir (1998 - 2012 arası)

Yeraltı ve yerüstünde
karbon yutaklarındaki
eğilimler
Ölçüm: toprağın
organik karbon yutağı

Veriler, Uyumlaştırılmış Dünya Toprak
Veriler alt
ulusal düzeyde
Veri Tabanı olarak kullanılabilir haldedir.
Bu veri tabanı 30 yay-saniye hücreli olup ayrıştırılabilmektedir.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilimsel ve
Kültürel Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütünün 1/5.000.000
ölçeğinde bulunan bilgiyi dünya çapında
ki toprak bilgisinin mevcut bölgesel
ve ulusal güncellemelerini birleştiren
15.000’den fazla farklı toprak haritalama
birimlerine sahiptir.
http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/
LUC/External-World-soil-database/HTML/

Seçilmiş türlerdeki
miktar ve dağılımdaki
eğilimler
Ölçüm: Küresel Yaban
Kuş İndeksi

Hazırda
Herhangi bir küresel veri seti hazırda
bulunmamaktadır.
bulunmamaktadır. Küresel Yabani Kuş
İndeksi verileri sadece 18 Avrupa Ülkesi
ve Kuzey Amerika ve Avrupa için bölgesel
olarak kullanılabilir haldedir. BMÇMS’nin
yetkisine ilişkin alternatif biyolojik
çeşitliliği yönelik ölçümler araştırıldı ve
uygun küresel veri seti bulunamadı.

ª IPCC, Ulusal Sera Gazı Envanterleri için IPCC rehberleri. Cilt 4. Tarım, Ormancılık ve Diğer Arazi Kullanımları.
Ulusal Sera Gazı Envanterlerinin Görev Gücü (Cenevre, IPCC, 2006). <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
public/2006gl/vol4.html> linkinden bulunabilir.
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Ek 2
Dördüncü Stratejik hedefin kapsamındaki ilerleme göstergeleri
4. Stratejik Hedef (SH)

Ulusal ve uluslararası aktörlerin arasında
etkin ortaklıkların kurulması aracılığı ile
Sözleşmenin uygulanmasını destekleyecek
kaynakları seferber etmek.

İlerleme göstergesi 4.1

Sözleşmeyi uygulamak için yatırımları
başlatmak ve kamu finans sektöründeki
eğilimler

Ölçümler:

SH 4-1. Uluslararası iki ve çok taraflı resmi
kalkınma desteğindeki eğilimler
SH 4-2. Yerel kamu kaynaklarındaki eğilimler
SH 4-3. Eş-finansman ortaklarının sayısındaki
eğilimler
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Karar 16/COP 12
CRIC

Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilme
Komitesinin 15. Oturumu için Çalışma Programı
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 22. maddesinin 2(a) ve (c) paragraflarını hatırlatarak;
Sözleşmenin 23. maddesinin 2(a), (b) ve (c) paragraflarını ve 26. maddesini de
hatırlatarak;
“Taraflar Konferansına sunulacak bilgilerin ve raporların iletimi ile kalitesi ve
formatlarına ilişkin usulleri iyileştirme” 15/COP.12 kararını göz önünde bulundurarak;
Bölgesel toplantıların, ilerlemelerin gözden geçirilmesinde ve Sözleşmenin
uygulanmasında önemli bir rol oynadıklarını ve yararlı bir katkıda bulunduklarını
ayrıca 10 Yıllık Stratejik Plan ve Çerçeve (2008-2018) (Strateji) ile Sözleşmenin
uygulanmasını güçlendirdiğini kabul ederek,
1. Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilme Komitesinin 15. oturumunun
(CRIC 15), özel ara oturum şeklinde olmasını ve bu oturumlar sırasında da
aşağıdaki maddelerin gözden geçirileceğine ve tartışılacağına karar verir;
(a) CRIC 15 için hazırlanmakta olan bölgesel toplantılardaki girdiler;
(b) Arazi tahribatının dengelenmesi hedef belirleme çalışması ve pilot
projeler;
(c) Çalışmalarına destek olmak amacıyla Sözleşmenin gelecek stratejik
çerçevesine ilişkin Hükûmetler arası Çalışma Grubundan gelen ilk
sonuçlar;
(d) İlerleme ve performans göstergeleri için ihtiyaç duyulduğunda rehberlik
ve raporlama araç teklifleri dâhil olmak üzere, Tarafların raporlaması için
genel raporlama usulleri ve yöntemleri hakkında Sekretaryanın raporu;
(e) İhtiyaç duyulduğu biçimde bilgi iletişimi ve raporların kalitesi ve
formatlarının usullerinde iyileştirme;
(f ) Kapasite Oluşturma Piyasası ve Bilimsel ve Bilgi Brokerlik Portalı aracılığı
ile en iyi uygulamalar hakkında bilginin erişilebilirliği.
2. Göstergeler hakkında Tarafların yaptıkları raporlara ilişkin çalışmasını
takdirle karşılar ve bu konuyla ilgili Sekretaryadan aşağıdaki hususları
kolaylaştırmasını talep eder:
(a) Çabalarını ve sonuçlarını tartışmayı arzu eden Tarafların etkileşimli
tartışması;
(b) Birinci paragrafta geçen meseleler hakkında etkileşimli tartışma;
3. Sekretaryadan, CRIC 15’ten en az 6 hafta evvel, Sekretaryadan bu oturum için
uygun dokümantasyonu ve geçici şerhli bir gündemi tüm Birleşmiş Milletler
dillerinde yaymasını talep eder.
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Karar 17/COP 12

COP12

CRIC

Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilme
Komitesinin 15. Oturumunun Tarihi ve Yeri
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 22. maddesinin 2(a) ve (c) paragrafını hatırlatarak,
Aynı zamanda Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin
(CRIC) referans terimlerini içeren 11/COP.9 kararı ve eklerini de hatırlatarak;
Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin 15. oturumu için
(CRIC 15) çalışma programı hakkında 16/COP.12 kararını da hatırlatarak;
1. CRIC 15 oturumunun, Tarafların bu oturuma ev sahipliği yapmaları ve
ek masrafları karşılamaları için teklifte bulunmaması halinde, Temmuz
2016 tarihinden sonra olabildiğince erken bir zamanda, 3 ile 5 çalışma
günü boyunca, ancak Mart 2017 tarihini de geçmeyecek biçimde, elde
bulunan kaynakları göz önünde bulundurarak, Almanya’nın Bonn kentinde
ki Sekretarya merkezinde veya Birlemiş Milletler Konferans tesislerinin
bulunduğu herhangi başka bir yerde, en uygun maliyetli toplantı yerinde
gerçekleşmesine karar verir;
2. Taraflar Konferansının Ofisine danışarak, İcra Sekreterinden CRIC 15’e
ev sahipliği yapılması için bir Taraf ülkeden gelecek herhangi bir teklifi
değerlendirmesini ister;
3. Ev sahibi Ülke/Hükûmeti ile uluslararası düzeyde yasal olarak bağlayıcı bir
anlaşmanın sonuçlanması dâhil, İcra Sekreterinden bu oturumu hazırlaması
için gerekli tedbirleri almasını talep eder.
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Karar 18/COP 12
CST

BMÇMS 3. Bilimsel Konferansı Sonuçları
Taraflar Konferansı,
13/COP.8, 18/COP.10, 21/COP.11 ve 23/COP.11 kararlarını hatırlatarak,
BMÇMS 3. Bilimsel Konferansını düzenlemek için Bilimsel Danışman Komitesi,
BMÇMS 3. Bilimsel Konferansının Yönlendirme Komitesi, Bilimsel ve Geleneksel Bilgi
ile Sürdürülebilir Kalkınma Konsorsiyumu (STK4SD) tarafından yapılan çalışmaları
göz önünde bulundurarak,
BMÇMS 3. Bilimsel Konferansının düzenlenmesine Tarafların sağladıkları desteği
takdir ile karşılayarak,
Bilim ve Teknoloji Komitesi tarafından işlenmesi için politika odaklı teklifleri
geliştirmek ve konferansın sonuçlarını gözden geçirmek için Bilim-Politika Ara Yüzü
(BPA) tarafından yürütülen çalışmayı göz önünde bulundurarak,
ICCD/CST(S-4)/3 ve ICCD/COP(12)/CST/2 belgeleri ele aldıktan sonra,
BMÇMS 3. Bilimsel Konferansında Tematik Öneriler
Çölleşme / Arazi Bozulumu ve İklim Değişikliği Arasındaki Bağlantılar
1.

Çölleşme/Arazi bozulumu ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıları ve insan
sağlığı hakkındaki etkilerine ilişkin BMÇMS’nin 3. Bilimsel Konferansının
bilimsel buluşlarını göz önünde bulundurarak,

2.

Bu sorunlarla ilgili İklim Değişikliğinin Hükûmetler Arası Paneli ile
etkileşimleri başlatma ve koordine etme konusunda BPA’yı teşvik eder,

3.

Uygun dil, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak iklim değişikliğine arazi
bazlı uyum, arazi bozulumu, iklim değişikliği, sürdürülebilir arazi yönetimi
(SAY) hakkında sosyal öğrenimi, sivil toplum ve diğer örgütler aracılığı ile
Taraflarca desteklemeye davet eder,

Geleneksel Ve Yerel Bilgi
4.

Geleneksel ve yerel bilginin ele alınması ve kullanılmasını sağlayacak
süreçlerin Taraflarca desteklenmeye teşvik eder,

5.

Olası değiş-tokuş dahil projeler ve programlarda SAY teknolojilerine ilişkin
geleneksel ve yerel bilgileri bilimsel olarak test etme ve teyit etmeleri için
Tarafları ve önemli kuruluş ile teşkilatları davet eder,

6.

Tarafları ulusal ve yerel olarak önemli göstergeleri geliştirirken bilimsel,
geleneksel ve yerel bilgiyi entegre etmeye de davet eder,
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Sistem Yaklaşımı
7.

Hassasiyet ve uyum kapasitelerini değerlendirmek için Tarafları ve önemli
kuruluşlar ve teşkilatları sistem yaklaşımını geliştirmeye ve kullanmaya teşvik
eder,

Politikanın önemi
8.

Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklık (ÇABUK), arazi bazlı uyum ve iklim
değişikliğinin hafifletilmesi konularında bilimsel araştırmalardaki son
ilerlemelerin politika sonuçları hakkında politika özetleri geliştirmesi için
kaynakların hazırda bulunması ile ilgili olarak BPA’dan talepte bulunmaktadır,

9.

Aynı zamanda Sekretaryadan BPA’yı, genel politikanın gelişimi için gerekli
olan sürekli faaliyetler hakkında bilgiyi sağlayarak desteklemesi istendi;

10. Tarafları ve ulusal, bölgesel ve uluslararası araştırma programlarını ve
teşkilatlarını ICCD/COP(12)/CST/2 belgesinin içerdiği gibi BPA tarafından
belirlenen ortaya çıkmış olan politika konuları hakkında araştırmaları teşvik
etmeye davet eder;
11. Tarafları ve ulusal, alt bölgesel ve uluslararası teşkilatları ve bağlantıları
kuraklık ve arazi bozulumunun ortak etkilerini ele alan kuraklık yönetimi ve
su güvenliği politika ve programlarında işbirliği yapmaya teşvik eder;
12. Aynı zamanda Tarafları, iklim değişikliğine arazi bazlı uyum stratejilerinin ve
SAY’ın uygulanmasını sağlayacak politikaları yapmalarına, bu tür politikaların
uygulanmasında ki engellerin kaldırılmasının ve örneğin yenilikçi yönetişim
şemaların araştırılması gibi uyum sağlanması için teşviklerin sağlanmasına
davet eder;
13. Ayrıca, Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) tarafından 2014 yılında kabul
edilen “Tarım ve Gıda Sistemlerinde Bilinçli Yatırım Prensipleri” ve 2012 yılında
CFS tarafından kabul edilen “Ulusal Gıda Güvenliği Bağlamında Arazi, Balıkçılık
ve Ormanların Kullanım Haklarının Bilinçli Yönetişimin Gönüllü Rehberi”ne
uymaya Tarafları teşvik eder ve kamu ile özel yatırımcılarını davet eder;
14. Tarafları, ulusal kalkınma planlarına iklim değişikliğinin ve arazi bozulumunun
birleşik etkilerine uyumun yaygınlaştırılmasını dâhil etmelerini teşvik eder;
15. Aynı zamanda Tarafları, iklim değişikliğine arazi bazlı uyuma yönelik
potansiyel müdahaleler için yükseltme noktalarını tespit edebilecek araştırma
sistemlerine olan desteği artırmaya teşvik eder; bu araştırma, çok Paydaşlı
bir bakış açısı ile sosyoekonomik, çevresel ve kültürel uzlaşmanın ölçülmesi,
pazar değeri ve pazar değeri olmayanları kapsayacak değer zincirlerinin
belirlenmesi, yukarıdan tabana ve tabandan yukarıya finansman dâhil,
alternatif senaryoların etkilerini modellemeyi kapsamalıdır.
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16. Hali hazırda bulunan kaynakların olması şartı ile Küresel Mekanizmayı
ve diğer uluslararası işbirliği kuruluşları iklim değişikliğine arazi bazlı
uyum için yerel, yabancı ve yenilikçi fon kaynaklarına erişmek ve tespit
etmek için etkilenen Taraf ülkelerine destek olmaları için talep ve davette
bulunmaktadır.
Çok sektörlü işbirliği
17. Son model katılımcı süreç tasarımını, bilgi sistemlerini ve iletişim
teknolojilerini kullanarak Tarafların çok sektörlü ve çok Paydaşlı katılımını
kurumsallaştırmayı teşvik eder;
18. Tarafları, STK ağları dâhil ulusal ağları güçlendirmelerini, bölgesel ve
küresel bilim ve bilgi ağlarını güçlendirmek için işbirliği içinde çalışmalarını
önermektedir; bu ağlar, arazi bazlı uyum için başarılı stratejileri, ÇABUK, SAY
hakkındaki çeşitli bilgi şekillerini tedarik etmeyi ve paylaşmayı destekleyen
ve çeşitli paydaşlarının arasındaki etkileşimi artırmaya katkıda bulunacaktır;
bu, Bilimsel Bilginin Brokerlik Portalı olarak bilinen ÇABUK için “portalların
portalını” geliştirmek için sarf edilmiş çabalara dayanmalıdır;
İzleme ve raporlama
19. ÇABUK ve arazi tahribatının dengelenmesinin (ATD) izleme ve
değerlendirme ihtiyaçlarının sistematik olarak çevresel gözlemleri toplamak
için mevcut çabalara dâhil olmalarını sağlamak amacıyla BPA ile desteklenen
Sekretaryayı, birlikte çalışabilen uluslararası gözlem merkezlerinin (örneğin,
UNEPLive, Küresel Biyolojik Çeşitliliği Gözlem Sistemi, Küresel İklim Gözlem
Sistemi, Toprak Gözlemlerinin Grubu tarafından oluşturulmuş Küresel
Toprak Sistemlerin Sistemi) gelişimine ilişkin ilerlemeyi araştırmaya davet
eder;
20. Aynı zamanda, Tarafların, arazi durumu ile ilişkili ortak küresel raporlama
girişimlerine aktif olarak katkıda bulunmak, iklim değişikliğine arazi bazlı
uyum, SAY ve iklim değişikliğinin etkisi ve arazi bozulumunun durumunu
değerlendirmek için entegre ulusal gözlem merkezlerinin uygulanabileceği
yerlerde kurmaları veya genişletmelerini desteklemeye ve teşvik etmeye
davet eder;
21. SAY’ın izlenmesindeki çok paydaşlı taahhüttü kolaylaştırmaya yönelik
kapasite oluşturmak ve ulusal izleme sistemlerinin kurulumu ve bakımı için
etkilenen Taraf ülkelerine uygun desteği sağlamak, kamu ve özel sektör
dâhil önemli teknik ve mali teşkilatları ve Tarafları teşvik ve davet eder.
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Karar 19/COP 12
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CST

Bilim ve Teknoloji Komitesinin Etkinliğini İyileştirmek
Taraflar Konferansı,
13/COP.8 ve 20/COP.11 kararlarını hatırlatarak,
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) karar verme
sürecini desteklemekte BMÇMS’nin birinci, ikinci ve üçüncü Bilimsel Konferanslarını
sonuçlarının etkinliğini değerlendirmek için Bilim-Politika Ara Yüzü (BPA) tarafından
yürütülen çalışmayı göz önünde bulundurarak,
BMÇMS Bilimsel Konferanslarındaki yatırımların BMÇMS politika yapımındaki
doğrudan ve dolaylı etkilerini ve bu olumlu eğilimin geliştirilebilecek potansiyele
sahip olduğunu kabul ederek,
Ayrıca, BMÇMS Bilimsel Konferanslarının yapısı ve fonları ile ilişkili meselelerin
bu konferanslardan elde edilen faydaları etkilediklerini ve önerilerin kalitesi ile
vaktinde hazır bulunmalarını etkilediklerini de kabul ederek,
Uygun maliyetli kurumsal düzenlemelerin BMÇMS sürecine bilimsel katkılarının
iyileştirmeleri gerektiğini de kabul ederek,

ICCD/COP(12)/CST/4 ve ICCD/COP(12)/CST/INF.2 belgelerini inceleyerek,
1. Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklık (ÇABUK) hakkındaki gelecek bilimsel
toplantılar Bilim ve Teknoloji Komitesinin (CST) resmi oturumlarından
ayrışmaları gerektiğine karar verir; bu bilimsel toplantılar mevcut uluslararası
bilimsel konferanslar ile birlikte düzenlenen uzman toplantıları veya bağımsız
uzman toplantıları, BMÇMS ile ilgili bilimsel konferansların şeklini alabilirler.
2. BPA’nin yetkisi, 23/COP.11 kararının 3. paragrafında bulunduğu şekli ile
aşağıdaki hususların BPA tarafından CST ofisi liderliği altında şunları yapması
için genişletilmesine de karar verir: (i) BMÇMS’nin uygulanması için bilimsel
bilgi gereklilikleri hakkında açık ve iyi tanımlanmış tematik rehberliği CST’ye
sağlamak (örnek olarak tematik değerlendirmeler, bilimsel çalışmalar ve/veya
kullanıcı rehberleri); (ii) bu bilgi gereksinimlerini ele almak için ilerlemenin
en uygun yolunu tespit etmek (örneğin, birey veya uzman grubunu
görevlendirmek, uzman toplantılarının düzenlenmesi, bölgesel bilimsel
kuruluşlar veya ağlar tarafından bölgesel toplantıların düzenlenmesinin
teşviki); (iii) Sekretarya tarafından verilen sözleşmeye uygun olarak içerik
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kalitesini sağlamak ve dış uzman veya kuruluşlarına tahsis edilecek bilimsel
çalışma için taslak çalışma şartnamesi; ve (iv) ÇABUK uzmanlıkları için bilinen
bilimsel toplumlar, bilim ve bilgi organizasyonları ve sivil toplum örgütlerini
içeren uzmanları seçmek;
3. Ayrıca, BPA’nın denetimi altında hazırlanan tüm bilimsel çıktıların uluslararası
bağımsız gözden geçirme sürecinden geçmesini ve BMÇMS adı altında
yayınlanan tüm çıktıların yayınlanmadan önce COP ofisi tarafından gözden
geçirilmeleri gerektiğine karar verir;
4. Gelecek CST oturumlarının, politikaya ilişkin öneriler oluşturulmasını
kolaylaştıracak ve bilimsel çıktıların politika sonuçları ile ilgili, BPA ile Taraflar
arasında diyaloğu kolaylaştıracak biçimde düzenlenmesi gerektiğine karar
verir;
5. CST, BPA’nın desteği ile BMÇMS için yürütülen bilimsel çalışmanın kısa, orta ve
uzun vadeli etkilerini düzenli olarak izlemesi gerektiğine karar verir.
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CST

Geleneksel Bilgiyi, En İyi Uygulamaları ve Başarı Öykülerini
Dâhil Ederek, Bilgininin Yaygınlaştırılmasının İyileştirilmesi
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 6, 16, 17, 18, 19, 23 ve 26 maddelerini, 15/COP.10, 17/COP.11 ve 24/
COP.11 kararlarını hatırlatarak;
En iyi uygulamalar meselesi ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak konusunda
Bilim ve Teknoloji Komitesi ve Sözleşmenin Uygulanmasını Gözden Geçirme
Komitesinin ofislerinin çalışmalarını takdirle karşılayarak;
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) hakkında en iyi uygulama analizinin
yaygınlaştırılması ve erişilebilirliğini teşvik etme konusunda Sekretaryanın, Bern
Üniversitesi Kalkınma ve Çevre Merkezi (CDE) ve Koruma Yaklaşımları ve Teknolojilerine
Küresel Bakış Ağı (WOCAT) tarafından sarf edilen çabaları göz önünde bulundurarak;
Daha düşük maliyetli yaklaşımlara duyulan ihtiyacı, en iyi SAY uygulamalarına
yönelik 15/COP.10 ve 17/COP.11 kararlarında açıklanan süreci tamamlamak için
gerekli kaynakları, en iyi uygulamalar hakkında diğer konular ile ilgili veri tabanlarını
bulmak için Küresel Mekanizma (GM) ve Sekretarya tarafından karşılaşılan zorlukları
kabul ederek;
Aynı zamanda Bilimsel Bilgi Brokerlik Portalını (SKBP) geliştirmekte ve Kapasite
Oluşturma Piyasasını işletmede Sekretarya tarafından yapılan ilerlemeleri göz
önünde bulundurarak;
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (BMÇMS) paydaşlarının
kritik bilgiye olan ihtiyaçlarını tespit etmek için yürütülen bilgi ihtiyaçlarının
değerlendirilmesinin sonuçlarını içeren ICCD/COP(10)/CST/9 belgesini hatırlatarak
ve böylece SKPB’nin gelişimi için öncelikleri açıklayarak;
ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6 ve ICCD/COP(12)/CST/INF.5 belgelerini
incelemiş olarak,
1. Bern Üniversitesini / CDE ve WOCAT’ı aşağıdaki hususları gerçekleştirmeye
davet eder:
(a) Taraflarca test edilecek gözden geçirilmiş raporlama şablonunun ve
teknik rehberin sağlanması sürecini nihai hale getirmek,
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(b) “Uyum dâhil, sürdürülebilir arazi yönetimi teknolojileri” hakkında en iyi
uygulamalar hakkındaki bilgiyi girmeye devam etmelerini sağlamak için
Taraf Ülkeleri ve diğer raporlama organlarına, bir çevrim içi uygulamanın
kurulmasını nihai hale getirmek,
(c) En iyi SAY uygulamaları hakkındaki bilgileri ve verileri SKPB’nin aracılığı ile
erişime uygun şekilde izin vererek hazırda bulunmalarını sağlamak;
2. Tarafları, revize edilmiş raporlama şablonlarını test etmelerini ve daha
ileri ayarlamalar ve iyileştirmeler sağlamak için WOCAT’a geri bildirimde
bulunmalarına teşvik eder;
3. Aynı zamanda Tarafların ve diğer raporlama kuruluşlarının, SAY bilgi tabanını
iyileştirmek için WOCAT aracılığı ile ilgili en iyi uygulama örneklerini sunmaya
devam etmeleri için davet ve teşvik eder;
4. Sekretaryadan uygun bir biçimde, gelecek raporlama ve gözden geçirme
çalışması için devam eden kapasite oluşturma faaliyetlerinin ve ortaya
çıkabilecek diğer fırsatların içerisine, en iyi SAY uygulamalar bölümünü
entegre etmesini talep eder;
5. “Uyum dâhil SAY Teknolojileri” teması hariç, 13/COP.9 kararının Ek 5’inde tespit
edilmiş diğer 6 tematik konuya ilişkin en iyi uygulamaların raporlanmasını
sonlandırmak gerekmektedir ve raporlama kuruluşları mevcut ilgili raporlama
yükümlülüklerinden muaf tutulmasına karar verir;
6. Aynı zamanda Sekretaryadan, geri kalan 6 konuya ilişkin istenilen uzmanlığı,
bilgiyi bulunduran kuruluşları tespit etmesini, bunların ilgili bilginin hazırda
bulundurulduğu veri tabanları ve/veya internet sitelerine link vermek ve bu
bilgiyi kapasite oluşturma piyasası (CBM) ve/veya SKPB aracılığı ile bilgiyi
yönlendirmesini talep eder;
7. Özellikle ve aynı zamanda aşağıdaki hususlara karar verir:
(a) “Kapasite oluşturma ve bilinçlendirme” temalı konu ile ilgili olarak
Sekretarya herhangi bir değişikliği gerekli görmeden CBM’nin aracılığı ile
yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir.
(b) “Fon ve kaynak seferber etme” konusu hakkında GM çölleşme / arazi
bozulumu ve kuraklık (ÇABUK) ile ilgili mevcut ve ortaya çıkan fon
fırsatları hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırarak uygun fon kuruluşları,
mekanizmaları ve vakıfları ile ortaklıklar kurarak “Finans Bilgi Kitini”
iyileştirmelidir.
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(c) “ÇABUK ve SAY izleme ve değerlendirme/araştırma” ve “bilgi yönetimi
ve karar desteği” konularına ilişkin Sekretarya SKPB’de önemli bilgiler
göndermelidir.
(d) “Politika, yasama ve kurumsal çerçeve” konularına ilişkin Sekretarya ve
GM ilgili bilgileri BMÇMS internet sitesine yüklemelidir.
8. Aynı zamanda Sekretaryadan, Taraflar ile istişare halinde olarak, özellikle
ulusal ve alt ulusal aktörlere portal aracılığı ile toplanan bilgilere erişilebilir
hale getirerek bunları genişletmek ve çeşitli hedef grupları için ilgiyi artırmak
adına ortaklar ile işbirliği içerisinde SKPB’yi geliştirmeye ve güçlendirmeye
devam etmesini talep eder;
9. Mali kaynakları sağlama konusunda gelişmiş Taraf ülkelerini teşvik eder, ve
bunu yapabilecek durumdaki ülkeleri ve finans kuruluşlarını davet eder;
(a) En iyi SAY uygulamalarının havuzunun işlevselliğini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak;
(b) SKPB’nin yıllık maliyetleri, büyümesi ve daha da güçlenmesini ve
gelişimini desteklemek;
10. Sekretarya ve GM’den bu kararın uygulanması hakkında bir sonraki yan
kuruluşların toplantılarında rapor vermelerini talep eder.
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Karar 21/COP 12
CST

Bilim-Politika Arayüzü Çalışma Programı
Taraflar Konferansı,
23/COP.11 kararını hatırlatarak,
2014-2015 iki yıllık dönem için Bilim Politika Ara yüzü (BPA) tarafından yürütülen
çalışma programının uygulanmasını takdirle kabul ederek,
Biyo-çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri (IPBES) arazi bozulumu ve restorasyon
değerlendirme (LDRA) Hükûmetler arası Platformu için kapsamının belirlenmesi
sürecine BPA’nın katkılarını tanıyarak,
Hükûmetler arası Toprak Teknik Paneli (ITPS) ile işbirliğini başlatacak olan BPA’nın
çabalarını takdirle karşılayarak;
Direnç, Adaptasyon Yolları ve Dönüşüm Değerlendirmesi (RAPTA) çerçevesini
geliştirmekte Küresel Çevre Fonunun (GEF) Bilimsel ve Teknik Danışmanlık Paneli
(STAP) tarafından yürütülen çalışmayı göz önünde bulundurarak;
ICCD/COP(12)CST/6, ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7 VE ICCD/COP(12)/
CST/INF.4 belgelerini inceleyerek;
2014-2015 iki yıllık dönem için Bilim-Politika Ara yüzünün çalışma
programına dâhil olan işbirliği faaliyetlerinin izlenmesi
1. BPA’nın, verilen süre içerisinde ve IPBES tarafından tesis edilen usullere
uygun olarak LDRA’nın gözden geçirme işlemine katkıda bulunmasını
isteyerek;
2. BMÇMS’nin bağımsız uzmanlar listesine dâhil uzmanlar ve diğer konu ile ilgili
uzmanlığı ve/veya kendi adına olan yayınları olan uzmanların verilen süre
içerisinde ve IPBES tarafından tesis edilen usullere uygun olarak LDRA’nın
gözden geçirme işlemine katkıda bulunmalarını teşvik eder;
3. Sekretarya’dan:
(a) Tarafları, BPA’yı, BMÇMS bağımsız uzmanlar listesine dâhil olan
uzmanları ve diğer bilimsel bağlantıları uygun görüldüğü şekilde
LDRA için uzmanlara yönelik çağrı başlatıldığında ve LDRA’nın taslak
sürümleri kamuya açık şekilde değerlendirilecek hale geldiğinden
haberdar etmesi;
(b) Bir gözlemci olarak, Bilim ve teknoloji Komitesi Başkanının IPBES
Mültidisipliner Uzman Paneline (MEP) katılımını kolaylaştırmaya
devam etmesi;
(c) BPA’nın, bir kilit inceleyici olarak IPBES tarafından tesis edilen usule
uygun şekilde katılımını kolaylaştırması;
(d) BPA’nın Küresel Araziye Genel Bakışın gözden geçirilmesine ve
yönetimine dâhil olmasını kolaylaştırması;
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(e) BPA’yı, İklim Değişikliği Hükûmetler arası Paneli ile çalışma düzeyi
değişimine dâhil etmesini;
İsteyerek;
4.

BPA’yı, 20 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen ITPS-BPA ortak toplantısı
sırasında üzerinde anlaşılmış olan konulara odaklanarak ITPS ile işbirliğini
sürdürmesini teşvik eder;
5. Tarafları ve ilgili teşkilatları ve kurumları ilişkili projelerde RAPTA çerçevesinin
denemesini ve geliştirilmesi desteklemeleri için davet eder;
6. BPA’yı
(a) Dayanıklılık esaslı değerlendirme çerçevelerinin daha fazla geliştirilmesi
ve pilot denemelerin desteklenmesine ve gerektiğinde danışma ve
rehberlik sağlamak için GEF’in STAP’ı ile işbirliğini sürdürmeye;
(b) Dayanıklılık esaslı değerlendirme çerçevelerinin uygulanmasını, arazi
bazlı adaptasyon ve tarımsal ekosistem ile ilgili planlama, izleme ve
raporlamaya ortak bir yaklaşım olarak desteklemeye;
(c) Gönüllü arazi tahribatının dengelenmesi hedefini BMÇMS için işlevsel
hale getirilmesi konusunda bir rehberlik geliştirilmesine yönelik dirence
dayalı değerlendirme yaklaşımının nasıl gelecekteki çalışmasında
uygulanabileceğini, 2016-2017 çalışma programının bir parçası olarak
görmeye;
(d) Dayanıklılık esaslı değerlendirme çerçeveleri yaklaşımının, BMÇMS
ilerleme göstergelerini tamamlamak için ulusal/alt ulusal düzeyde
nitelik ve açıklama göstergelerinin gelişimine nasıl katkıda bulunacağını
ele almaya;
Teşvik eder.
2016-2017 Yılları için Bilim-Politika Ara Yüzünün çalışma programı
7. Bu kararın ekinde bulunduğu şekli ile 2016-2017 yılları için BPA çalışma
programını kabul etmeye karar verdi;
8. BPA’dan aşağıdakileri talep etmiştir:
(a) CST 13. oturumunda 2016-2017 çalışma programına dâhil edilen her
bir hedef için politika odaklı önerileri de dâhil özet rapor sunması;
(b) CST’nin 13. oturumunda 2016-2017 yılları esnasında yürütülen
koordinasyon faaliyetlerine ilişkin rapor vermesi;
(c) Çalışma programının kapsadığı konularda politika odaklı seçenekler
dâhil politika bilgilendirmelerini geliştirmesi.
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Ek
2016-2017 Yılları İçin Bilim-Politika Ara Yüzünün Çalışma Programı
Tablo 1
2016-2017 yılları için Bilim Politika Ara yüzü çalışma programının hedefleri ve
teslim edilebilir sonuçları
Hedef

Teslim edilebilir sonuç

1: Gönüllü arazi tahribatının dengelenmesi (ATD) hedefinin işlevsel
hale getirilmesine bilimsel rehberlik sağlamak

ATD’nin uygulanmasına bilimsel olarak zemin teşkil
edecek önerilen kavramsal ve metodolojik çerçevelerin revizyonuna dayalı ülke bazında, ATD’nin uygulanması için kullanım rehberi

2: ÇABUK, iklim değişikliğinin
etkilerinin azaltım ve uyumunu
ele almak için sürdürülebilir arazi
yönetimi (SAY) uygulamalarının
bilim bazlı sinerjik potansiyelini
vurgulamak

İlişkili politika açıklamaları ile aşağıdaki 3 bölümü
dâhil edecek rapor:

2a: İklim değişikliğini etkilerini
azaltırken ÇABUK’u ele alacak SAY
uygulamalarının kabulünü teşvik
etmek ve kolaylaştırmak

Raporun 1. bölümü aşağıdakileri yapacaktır:
(i)

ÇABUK’u ele alma ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunacak SAY uygulamalarının potansiyelini araştırmak

(ii) Çeşitli ölçeklerde sürdürülebilir arazi kullanım
uygulamalarının kabulü için engeller ve teşvikleri
revize etmek
(iii) SAY uygulamaları aracılığı ile ÇABUK’u ele almak
ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını
vurgulamak (salınımları azaltmak ve/veya karbon
yutaklarını artırmak) için seçenekleri sunmak.
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Hedef

Teslim edilebilir sonuç

2b: İklim değişikliğinin uyumunu
vurgularken ÇABUK’u ele alacak
SAY uygulamalarının kabulünü
teşvik etmek ve kolaylaştırmak

Raporun ikinci bölümü arazi bazlı iklim değişikliğine
uyum uygulamaları olarak nitelendirilebilecek arazi
yönetim uygulamalarında tecrübe üzerine en son
bilgileri sunacaktır. Rapor aynı zamanda birçok bin yıl
üzerinde etkilenmiş alanlardaki kuraklığa arazi kullanıcılarının cevaplarını özetleyecek ve meydana gelmekte olan kuraklığa cevaplar hakkında bilgi sağlayacaktır.
Bu bilgiye dayanarak rapor aşağıdakileri sağlayacaktır:
(i)

Etkilenen alanlarda iklim değişikliği projeksiyonlarına uyumu artırabilecek SAY uygulamaları için
rehberlik sağlamak,

(ii) Arazi bazlı iklim değişikliği uyumuna erişme
konusunda mevcut bilgi farklılıkları hakkında
bilimsel topluluğu, araştırma fonlama kuruluşları,
politika yapıcılarını bilgilendirmek ve bilgili biçimde politika belirlenmesinin desteklenmesi için
önemli bilgileri sağlamak.
(iii) Arazi bazlı iklim değişikliğinin uyumuna erişmek
için mevcut bilgi farklılıklarını tespit etmek
(iv) Çeşitli ölçeklerde sürdürülebilir arazi kullanım
uygulamalarının kabulü için engelleri ve teşvikleri
revize etmek.
2c: Arazi bozulumunu azaltan
SAY uygulamalarını, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve
uyumu arasında uzlaşma ve sinerjilerin açık biçimde anlaşılmasını
sağlamak için 2a ve 2b’nin sonuçlarını eleştirisel biçimde değerlendirmek

Raporun 3. bölümü, çeşitli bölgesel iklim-bitki örtüsü
ve bölgelerde arazi bozulumunu azaltan SAY uygulamalarını, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve
uyumu arasında uzlaşma ve sinerjilerin potansiyelinin
eleştirisel analizini sağlayacaktır.
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Hedef

Teslim edilebilir sonuç

3: Bozuluma uğramış arazilerde
spesifik rehabilitasyon, restorasyon ve ıslah tedbir ve uygulamaların geliştirilmesini ve hayata
geçirilmesini teşvik etmek.

Rapor aşağıdakileri sağlamaktadır:
(i)

İlişkili maliyetler dâhil arazinin potansiyeli konusunda bozuluma uğramış arazilerin rehabilitasyonu, ıslahı için uygun mevcut arazi yönetim
uygulamalarının değerlendirilmesi

(ii) Hazırda bulunan en iyi uygulama örneklerinin
araştırılması, yukarıdaki (a) bölümünde atıfta
bulunulan değerlendirmelere dayanarak çeşitli
bölgesel iklim-bitki örtüsünde ve bölgelerde
farklı bozulum ciddiyetinin dereceleri ve arazinin
potansiyelini göz önünde bulunduran bozuluma
uğramış arazilerin ele alınması için bilimsel
rehberlik ve politika seçenekleri

Tablo 2
Bilim-Politika Ara Yüzü 2016-2017 Çalışma Programının Koordinasyon
Faaliyetleri
Koordinasyon alanı

Faaliyet

1: Ekosistem hizmetleri ve biyolojik çeşitliliğin Hükûmetler Arası Platformu (IPBES)
tarafından yürütülen arazi bozulumu ve
restorasyonu değerlendirilmesine (LDRA)
katkı sağlanması ve takip edilmesi

Bilim-Politika Ara yüzü (BPA), IPBES tarafından
oluşturulan usule uygun olarak LDRA’ya katkıda bulunacaktır.

2: Küresel Araziye Genel Bakış gelişimine
katkı (GLO)

BPA üyeleri, Yönlendirme Komitesine ve
GLO’nun revizyon sürecine katılmalılardır.

3: Topraklara ilişkin Hükûmetler Arası
Teknik Paneli (ITPS) ile daha ileri işbirliği
yollarını araştırmak ve mevcut işbirliğinin
takip edilmesi

İşbirliği, BPA ve ITPS tarafından birlikte üzerinde mutabık kalınmış konulara dayanacaktır:

4: İklim değişikliğinin Hükûmetler Arası Paneli (IPCC) ve Birleşmiş Milletler Çölleşme
ile Mücadele Sözleşmesi arasındaki etkileşimlerin başlatılması ve koordine edilmesi

•

Sözleşmenin hedefine ilişkin sürdürülebilir kalkınma hedefi (SKH Hedef 15.3)

•

3 Rio Sözleşmelerine hizmet eden göstergeler

•

Toprak organik karbon

Sekretaryanın desteği ile BPA, gelecek çalışmalarında arazi bozulumu ile iklim değişikliği
arasındaki bağlantıyı IPCC’nin ele alması olasılığını araştıracaktır.
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Karar 22/COP 12

COP12

CST

Bağımsız Uzmanlar Listesi
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 24. maddesinin ikinci paragrafını hatırlatarak,
Aynı zamanda 26/COP.11 kararını da hatırlatarak,
ICCD/COP(12)/13 belgesini inceleyerek,
ICCD/COP(12)/CST/4 belgesini, ICCD/COP(12)/CST/6 belgesini ve ICCD/COP(12)/
CST/7 belgesini göz önünde bulundurarak,
1. Sekretaryadan, aşağıdaki faaliyetler ve fırsatlara ilişkin bağımsız uzmanlar
listesinde yer alan uzmanlara yapılan bildirimi kolaylaştırmasını ister:
(a) 19/COP.12 kararında altının çizildiği gibi, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesine bilimsel ve uzman tavsiyesi sağlanması amacıyla
mekanizmanın bir parçası olarak organize edilen uluslararası ve bölgesel
toplantılar ve teknik uzman toplantıları da dahil bilimsel etkinliklere
katılmak;
(b) Bilim-Politika Ara yüzü gözetiminde hazırlanan bilime dayalı ürünlerin
denetiminde hareket etmek;
(c) Sekretarya veya Taraflar tarafından tayin edilen uzmanlar olarak çölleşme/
arazi bozulumu ve kuraklık konuları hakkındaki uluslararası uzman
panelleri ve değerlendirmelere katılmak; uzmanlar BMÇMS adına değil
kendi adlarına görüşlerini ifade edeceklerdir.
(d) Uluslararası Bilim-Politika Platformunun arazi bozulumu ve
restorasyonunun tematik değerlendirmesinin denetçileri gibi hareket
etmek;
(e) Bilimsel Bilgi Brokerlik Portalı (SKBP) ve Kapasite Geliştirme Piyasası gibi
BMÇMS’nin bilgi platformlarına ilgili bilgiyi sağlamak;
2. Aynı zamanda Sekretaryadan, bağımsız uzman listesi veri tabanının, uzmanları
konuları ve ülkeye göre arattırma seçeneği ve ilgili uzmanların uygun şekilde
diğer veri tabanlarına bağlantı verilmesi ile birlikte SKBP’nin içerisine entegre
edip veri tabanının daha kolay ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamasını
istedi;
3. Bağımsız uzman listesi ile, cinsiyet eşitliğinin daha iyi bir şekilde
dengelenmesini sağlamaya yönelik yeni uzmanlar önermelerini ve sosyal
ve ekonomik bilimlerden özellikle de geleneksel ve yerel bilgi, uzmanlık ve
uygulamalar hakkında uzmanların dâhil edilmesini teşvik eder.
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Karar 23/COP 12
CST

Bilim ve Teknoloji Komitesi 13. Oturumu için Çalışma
Programı
Taraflar Konferansı,
Sözleşmenin 23. maddesini hatırlatarak,
Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST) çalışma programı hakkındaki 16/COP.3, 16/
COP.4, 16/COP.5, 20/COP.6, 20/COP.7, 18/COP.8, 26/COP.9, 27/COP.10 ve 29.COP.11
kararlarını hatırlatarak,
Sözleşmenin uygulanmasını iyileştirmek için, 3/COP.8 ile kabul edilen 10 yıllık
stratejik plan ve çerçevesi (2008-2018) (Strateji) ve özellikle bilim ve teknoloji ve ilgili
sonuçları hakkındaki işlevsel hedef 3’ü göz önünde bulundurarak,
CST’nin çalışmasının yeniden şekillendirilmesini Strateji ile uyumlu hale
getirilmesi hakkındaki 13/COP.8, 16/COP.9, 18/COP.10 ve 21/COP.11 kararlarını
hatırlatarak,
Bilim-Politika Ara Yüzünün (BPA) kurulması hakkındaki 23/COP.11 kararını,
BPA’nin Taraflar Konferansının on üçüncü oturumunun sonuna kadar görev alacağını
belirten ve bu etapta gözden geçirilecek olan özellikle ikinci paragrafını hatırlatarak,
2016-2017 iki yıllık dönem için, 21/COP.12 kararında olduğu gibi, önerilen
çalışma programını gözden geçirdikten sonra,
1.

CST on üçüncü oturumunun, diğerlerinin yanı sıra, BPA’nin 2016-2017
iki yıllık dönemi boyunca BPA tarafından yürütülen çalışmanın gözden
geçirilmesi ve BPA’nin kuruluşundan bu yana ki başarıları ve gelecekteki
işleyişi hakkında karar vermek üzerine odaklanılması gerektiğine karar verir;

2.

Aynı zamanda, CST on üçüncü oturumunun Taraflar ile BPA arasında
ki, bilimsel sonuçların politikaya yansımasına ilişkin ve politika ile
ilgili tavsiyelerin oluşturulmasını sağlayacak olan tematik diyaloğun
kolaylaştırılmasını sağlayacak şekilde organize edilmesi gerektiğine karar
verir;

3.

Sekretaryadan, CST’nin on üçüncü oturumunun altı hafta öncesinden
ve Birleşmiş Milletlerin resmi dili olan altı dilde yazılmış geçici açıklamalı
gündemini ve bu oturuma uygun dokümantasyonunu dağıtmasını ister.
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Karar 24/COP 12

COP12
Usul kurallarının 47. kuralı; Uygulamaya İlişkin Sorunların
Çözümü için Usul ve Kurumsal mekanizmalar; Hakemlik ve
Uzlaşma Usullerini İçeren Ekler
Taraflar Konferansı,
Usul kurallarının 47. kuralını göz önünde bulundurarak 21/COP.2 kararını
hatırlatarak;
21/COP.2 kararı ile değiştirilmiş 47. kuralın taslak metnini göz önünde
bulundurarak;
Aynı zamanda ICCD/COP(12)/14 belgesinde bulunan Sekretarya tarafından
hazırlanan raporu da dikkate alarak;
Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için
usul ve kurumsal mekanizmaların Taraflar Konferansı (COP) tarafından ele alınması
ve kabul edilmesi gerektiğini beyan eden Sözleşmenin 27. maddesini hatırlatarak;
Sözleşmenin 27. ve 22. maddeleri, 2. paragraf, 26. ve 28. maddelerin arasındaki
bağlantı konusunun daha fazla ele alınması gerektiğini de not ederek;
COP tarafından Sözleşmenin bir ekinde mümkün olduğu en kısa sürede kabul
edilebilecek hakemlik usullerine atıfta bulunan Sözleşmenin 28. maddesinin 2(a)
paragrafını hatırlatarak;
COP tarafından Sözleşmenin bir ekinde mümkün olduğu en kısa sürede kabul
edilebilecek hakemlik usullerine atıfta bulunan Sözleşmenin 28. maddesinin 6.
paragrafını da hatırlatarak;
COP’un 5., 6., 7. ve 8. oturumlarında Ad Hoc Uzman Grubunun çalışmalarının
Başkanları tarafından yapılan özetlerini de hatırlatarak;
20/COP.3, 20/COP.4, 21/COP.5, 22/COP.6, 22/COP.7, 20/COP.8, 21/COP.8, 29/COP.9,
29/COP.10, 30/COP.10, 31/COP.11 ve 32/COP.11 kararlarını hatırlatarak;
Usul kurallarının 47. kuralı
1. Tarafların konu ile ilgili mutabık kalmaları için yeterli bir anlaşma
bulunduğunun hissedildiği ana kadar, COP’un daha sonraki bir oturumunda
usul kurallarının 47. kuralının ele alınmasının ertelenmesine karar verir;
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Uygulamaya ilişkin soruların çözümü için usul ve kurumsal mekanizmalar
2. Aynı zamanda, Tarafların konu ile ilgili mutabık kalmaları için yeterli bir anlaşma
bulunduğunun hissedildiği ana kadar COP’un daha sonraki bir oturumunda
Sözleşmenin 27. maddesinin içeriğinin ele alınmasının ertelenmesine de karar
verir;
Hakemlik ve uzlaşma usullerini içeren ekler
3. Tarafların konu ile ilgili mutabık kalmaları için yeterli bir anlaşma bulunduğunun
hissedildiği ana kadar COP’un daha sonraki bir oturumunda Sözleşmenin
28. maddesinin 6. paragrafı ve aynı maddenin 2(a) paragrafının içeriğinin ele
alınmasının ertelenmesine de karar verir.
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Karar 26/COP 12

Karar 25/COP 12

COP12
Delegasyonların Yetki Belgeleri
Taraflar Konferansı,
Delegasyonların yetki belgelerinin ve bunların önerilerinin bulunduğu
ICCD/COP(12)/19 belgesini dikkate alarak;
Raporun kabul edilmesine karar verdi.

Özel Bölüm: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesinin Uygulanmasına paydaşların Dâhil
Edilmesinin Hızlandırılması
Taraflar Konferansı,
Ekselansları Sayın Mahama Ayariga, Gana Çevre, Bilim, Teknoloji ve Yenilikler
Bakanı - 1. Yuvarlak Masa Toplantısı Başkanı: Küreselden yerele: arazi tahribatının
dengelenmesi eyleme dönüştürülmesi,
Ekselansları Sayın Pohamba Shifeta, Namibya Çevre ve turizm Bakanı 2. Yuvarlak Masa Toplantısı Başkanı: Kuraklığa uyum: kuraklık yönetimi politikasının
ulusal gündemlere yayılması ve kuraklık etkilerinin hafifletilmesi,
Sayın Gabriel Quijandria Acosta, Peru Çevre Bakanlığının Doğal Kaynakların
Stratejik Kalkınması Bakan Yardımcısı - 3. Yuvarlak Masa Toplantısı Yardımcı
Başkanlardan: İklim değişikliğine arazi bazlı yaklaşım: sürdürülebilir arazi yönetimi
ile dirençlilik,
Tarafından, bakanlık /üst düzey düzeyinde paralel yuvarlak masalar sırasında
sunulan özet raporları dinlemiş olarak:
1. Başkanlık eden kişilerin özetlerini takdir ve şükran ile dikkate alarak;
2. Başkanlık eden kişilerin özetlerini Taraflar Konferansının 12. oturumunun
raporuna bir ek olarak dâhil etmeye karar vermiştir.
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Karar 27/COP 12

Ankara Bakanlar Deklarasyonu
Taraflar Konferansı,
1. Ankara Bakanlar Deklarasyonunu takdirle dikkate alarak;
2. Ankara Bakanlar Deklarasyonunu, Taraflar Konferansının 12. oturumu
raporuna bir ek olarak dahil etmeye karar vermiştir.

Karar 28/COP 12

EK-1: Ankara Bakanlar Deklarasyonu

On birinci Parlamento Üyeleri Yuvarlak Masa Toplantısı
Raporu
Taraflar Konferansı,
“Parlamento Üyelerinin çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklığa karşı mücadele
çabalarındaki rolü: 20 ile 21 Ekim 2015 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyetinin Ankara şehrinde yer alan Parlamento Üyelerinin On Birinci Yuvarlak Masa Toplantısının
sonuçlarını gösteren iklim değişikliğine karşı güçlendirilmiş dirençlilik kapsamında
arazinin korumasına ve rehabilite edilmesine yönelik mevzuat çerçevesi” hakkındaki
Deklarasyonun sunumunu duymuş olarak,
1. Deklarasyonu takdirle dikkate alarak;
2. Deklarasyonu Taraflar Konferansı On İkinci Oturumunun raporunun bir eki
olarak dahil etmeye karar vermiştir.
EK-2: Parlamenterler Forumu Deklarasyonu
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Karar 30/COP 12

Karar 29/COP 12

COP12
Ankara Girişimi
Taraflar Konferansı,
1. Ankara Girişimini takdirle dikkate alarak;
2. Ankara Girişimini, Taraflar Konferansının 12. oturumu raporuna bir ek olarak
dâhil etmeye karar verdi.

EK-3: Ankara Girişimi

Taraflar Konferansının 12. Oturumuna Katılan Sivil Toplum
Kuruluşlarının Deklarasyonu
Taraflar Konferansı,
Taraflar Konferansının 12. oturumuna katılan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri
tarafından yapılan Deklarasyonun sunulmasını duymuş olarak,
Sivil toplum örgütleri ile yapılan arazi tahribatının dengelenmesi hakkında ki
Açık Diyalog ve Arazi Hakları hakkındaki İnteraktif Diyalog Oturumu sırasında ki
tartışmaları hatırlatarak,
1. Deklarasyonu takdirle dikkate alarak;
2. Deklarasyonu, Taraflar Konferansının 12. oturumu raporuna bir ek olarak
dâhil etmeye karar vermiştir.

EK-4: Sivil Toplum Kuruluşları Deklarasyonu
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Karar 31/COP 12

Ankara Deklarasyonu: Sürdürülebilir Arazi Yönetimi
İş Forumunun Deklarasyonu
Taraflar Konferansı,
12. Taraflar Konferansının yan etkinlikleri dâhilinde düzenlenen 3. Sürdürülebilir
Arazi Yönetimi İş Forumunun katılımcıları adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı Sayın Rıfat Hisacıklıoğlu tarafından üst düzey toplantıda gerçekleştirilen
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu Deklarasyonunu (Ankara Deklarasyonu)
dinledikten sonra,
1. Bu kararda atıfta bulunulan Ankara Deklarasyonunu dikkate alır,
2. 12. Taraflar Konferansının raporuna Ankara Deklarasyonunu ek olarak dâhil
etmeye karar verir.

Karar 32/COP 12

EK-5: Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu Ankara Deklarasyonu

Sendikalar Forumu Deklarasyonu
Taraflar Konferansı,
1. Sendikalar Forumu Deklarasyonunu takdirle dikkate alarak;
2. Sendikalar Forumu Deklarasyonunu, Taraflar Konferansının 12. oturumu
raporuna bir ek olarak dâhil etmeye karar vermiştir.

EK-6: Sendikalar Forumu Deklarasyonu
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Karar 33/COP 12

COP12
Gençlik Forumu Deklarasyonu
Taraflar Konferansı,
1. Gençlik Forumu Deklarasyonunu takdirle dikkate alarak;
2. Gençlik Forumu Deklarasyonunu, Taraflar Konferansının 12. oturumu
raporuna bir ek olarak dâhil etmeye karar vermiştir.

Karar 34/COP 12

EK-7: Gençlik Forumu Deklarasyonu

On Üçüncü Taraflar Konferansının Çalışma Programı
Taraflar Konferansı,
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 22. maddesini
hatırlatarak;
Aynı zamanda, Sözleşmenin çalışma programı hakkında ki 9/COP.1, 2/COP.2, 4/
COP.3, 5/COP.4, 5/COP.5, 29/COP.6, 30/COP.7, 27/COP.8, 35/COP.9, 38/COP.10 ve 39/
COP.11 kararlarını, Sözleşmenin uygulanmasını vurgulayan on yıllık stratejik planı
ve çerçeveyi (2008-2018) (Strateji) içeren 3/COP.8 kararını ve 7/COP.8 kararını da
hatırlatarak;
12. Taraflar Konferansı oturumu tarafından alınan önemli kararları göz önünde
bulundurarak;
1. 13. oturumunda ve gerekli olduğu takdirde 14. oturumun gündeminde
aşağıdaki maddeleri de dâhil etmeye karar verdi:
(a) Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi: Birleşmiş Milletler Çölleşme
ile Mücadele Sözleşmesine yönelik sonuçlar:
(i) Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin ve Arazi
Tahribatının Dengelenmesinin uygulanmasına, sürdürülebilir
kalkınma amaç ve hedeflerinin de dâhil edilmesi;
(ii) Sözleşmenin gelecek stratejik çerçevesi;
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(iii) Kapsamlı iletişim stratejisinin ve Birleşmiş Milletler Çöller ve Çölleşme
ile Mücadele On Yılının (2010-2020) uygulanması;
(b) Ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel düzeyde Sözleşmenin etkin bir şekilde
uygulanması:
(i) Sözleşmenin Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi Komitesinin raporu
ve Taraflar Konferansına tavsiyeleri;
(ii) Özel bölgesel ve ulusal şartların ele alınması;
(iii) Diğer ilgili sözleşmeler ve ulusal teşkilatlar, kuruluşlar ve kurumlar ile
ilişkilerin teşviki ve bunların güçlendirilmesi;
(iv) İlişkilerin ve ek yatırımların mali mekanizmalar ile güvenceye alınması:
-

Küresel Mekanizma;

-

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ile Küresel
Çevre Fonu arasında Mutabakat Zaptı;

(c) Bilimsel bilgi ile karar alma arasındaki bağlantı: Bilgi ve Teknoloji
Komitesinin raporunun ve Taraflar Konferansına yaptığı tavsiyelerin
gözden geçirilmesi;
(d) 2018-2019 yılları için program ve bütçe;
(e) Usul konuları:
(i) Uzman listesinin sürdürülmesi ve gerekli olduğu takdirde Ad Hoc
uzman panellerinin kurulması;
(ii) Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin toplantıları
ve süreçlerine STK’ların katılımı ve dâhil olmaları;
(iii) Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin toplantıları
ve süreçlerine özel sektörün katılımı ve dâhil olması ve iş dünyasının
dâhil olma stratejisi;
2. Bakanlar, STK’lar, İş Dünyası, Bilim Topluluğu, Parlamento üyeleri dâhil
ilgili paydaşlar ile birlikte kendileri için önem arz eden gündem maddeleri
hakkındaki etkileşimli diyalog oturumlarını dâhil etmeye de karar verir;
3. Konferans esnasında alınan ilgili kararlarda bulunan hükümleri göz önünde
bulundurarak 12. oturumunda, Taraflar Konferansının Başkanı ile anlaşarak,
şerh edilmiş geçici bir gündem hazırlamasını talep eder;
4. Aynı zamanda Sekretaryadan, yukarıdaki yürürlükte olan 1 ve 2. paragraflarda
bulunan kararları yansıtan, bu oturum için uygun olan belgeleri,13. Taraflar
Konferansından en az 6 hafta önce tüm resmi dillerde dağıtmasını talep eder.
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Karar 35/COP 12

COP12
On üçüncü Taraflar Konferansı Oturumu Tarihi ve Yeri
Taraflar Konferansı,
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin 22. maddesinin
4. paragrafını hatırlatarak;
Usul kurallarının 3. kuralını da hatırlatarak;
Ayrıca, 18 Aralık 1985 tarihli 40/243 numaralı Genel Kurul kararını da hatırlatarak;
1. 13. Taraflar Konferansı için, herhangi bir Taraf bu oturuma ev sahipliği yapma
teklifinde bulunmadığı ve ek masrafları karşılamadığı takdirde, mümkün olan
en kısa zaman içerisinde Taraflar Konferansının Bürosuna (COP) danışarak,
Almanya’nın Bonn kentinde veya Sekretarya tarafından belirlenen bir yerde
2017’nin son baharında düzenlenmesi gerektiğine karar verdi;
2. COP Bürosuna danışarak, İcra Sekreterinin 13. COP’a ev sahipliği yapması
için Taraflardan birinden gelecek herhangi bir teklifi değerlendirmeye davet
eder;
3. Ev sahibi ülke / hükûmet ile uluslararası düzeyde yasal olarak bağlayıcı bir
anlaşmanın sonucu dâhil olmak üzere, 13. COP için hazırlıklar konusunda İcra
Sekreterinden gerekli tedbirleri almasını talep eder.
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İyi Niyet Kararı 1/COP 12

Türkiye Cumhuriyeti Halkına ve Hükûmetine Şükran İfadesi
Taraflar Konferansı,
Türkiye Cumhuriyetinin Hükûmeti tarafından davetle, 12-23 Ekim 2015
tarihlerinde Ankara’da bir araya gelerek,
1. Türkiye Cumhuriyetine, Taraflar Konferansını on ikinci oturumunun Ankara
şehrinde gerçekleşmesini mümkün kıldığı ve emrine sağladığı mükemmel
imkânlar için derin şükranlarını ifade eder;
2. Hükûmetten, Türkiye Cumhuriyeti halkına, katılımcılara gösterdiği
misafirperverliği ve samimi karşılamasından dolayı, Sözleşmenin Taraflarının
derin şükranlarını iletmesini istedi.
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COP12
EK-1

Ankara Bakanlar Deklarasyonu
1. Bakanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin daveti üzerine, 20-21 Ekim
2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansının 12. Oturumunun Üst Düzey Bölümünde çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın (ÇABUK) yol açtığı ciddi boyuttaki güçlüklerin ve varolan fırsatların etkin bir şekilde ele alınması maksadıyla bir araya geldik.
Bu vesileyle göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ne ve oturumların kusursuz bir şekilde yürütülmesine yönelik çabalarından ötürü Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Sekretaryası’na şükranlarımızı sunarız.
2. Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dâhil olmak
üzere hassas topluluklar ve ekosistemler üzerindeki etkilerine ilişkin ciddi endişeler taşımakla birlikte; arazi bozulumunun kontrolsüz bir şekilde sürmesi durumunda açlık, su kıtlığı, yoksulluk ve gıda güvencesizliğinin dünya nüfusunun
büyük bir bölümünün karşısına daha büyük tehditler olarak çıkacağını düşünmekteyiz. Gelecek kuşakların bu türden olumsuz durumlar yaşamaması için her
düzeyde geç kalınmadan eyleme geçilmesi gerekmektedir.
3. Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın (ÇABUK) ele alınmasına yönelik sarf edilen çabalarla yakalanan ivme neticesinde gelinen durumun değerlendirilmesi ve
bu durumdan fayda sağlanmasına yönelik olarak da Ankara’da bir araya geldik.
Bu türden çabaların Rio Sözleşmelerini tamamlayıcı nitelikte olması; her seviyede eyleme geçilmesini teşvik etmesi, bilimsel geçerliliği olmasının yanı sıra arazi mülkiyeti güvencesizliği dâhil temelde var olan sosyal, ekonomik ve çevresel
faktörlerin ele alınmasına yönelik bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirdiği
konusunda mutabakata vardık. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin kabul edilmesinin ardından 2030 yılına kadar arazi tahribatının dengelenmesi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik çabaların hız kazanması gerekmektedir. İstediğimiz değişimin gerçekleştirilmesi için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle
(SKH) diğer hedef ve amaçlar arasındaki bağlantıların da farkında olarak hareket
etmeliyiz.
Yukarıdaki hususları dikkate alarak:
•

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın (ÇABUK) ele alınması ve yoksulluğun
azaltılması maksadıyla ÇABUK’un olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin (UNCCD) etkin bir
şekilde uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü bir kez daha yenilediğimizi;
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•

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklık konusunda teknik ve bilimsel bilginin
artırılmasına yönelik çabaları dikkate aldığımızı;

•

Sözleşmenin uygulanması süreçlerine toplumun farklı kesimlerinden etkin bir
şekilde çok paydaşlı katılım sağlanmasını desteklediğimizi;

•

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın ele alınmasında değişimin aktörleri
olarak kadınların oynadığı rolü ve cinsiyet eşitliğine dayalı yaklaşımı artırmayı ve
geliştirmeyi benimsediğimizi;

•

Sürdürülebilir arazi yönetiminin ölçek ve kapsamının genişletilmesine ve bozulan arazilerin rehabilitasyonuna yönelik uygulamaların teşvik edilmesine yönelik
çabaları teşvik ettiğimizi;

•

Biyo-çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği konularını dikkate alarak arazi
bozulumunun durdurulması ve sürecin tersine çevrilmesi için lider ve öncü rol
üstlenilmesini desteklediğimizi;

•

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklıktan etkilenen Tarafların arazi tahribatının
dengelenmesi hedefine erişilmesi için gönüllü olarak ulusal düzeyde hedefler
belirlemesini teşvik ettiğimizi;

•

En fazla etkilenen ülkelerin kapasitelerinin güçlendirilmesine odaklanılarak, elverişli durumda olan paydaşları ulusal ve yerel düzeyde arazi tahribatının dengelenmesi hedefinin geliştirilmesi arzusunda olan Taraflara teknik ve mali yardım
sağlanması konusunda teşvik ettiğimizi;

•

Çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklıkla mücadeleye yönelik çabaları artırmanın
yanı sıra hem kadınlar ve hem de erkekler için mülkiyet güvenliği, eşit erişim
ve kullanıcı hakları dâhil arazi üzerindeki erişim ve kontrol haklarıyla korumanın
sağlanmasına yönelik siyasi önlemleri ve reformları desteklediğimizi;

•

Sürdürülebilir arazi kullanımının iklim değişikliğine yönelik hayati bir rol oynayabileceğini;

•

Erken Uyarı Sistemleri veya ilgili diğer yanıt ve tepki sistemlerinin kullanılmasını
kolaylaştırmak gibi somut adımların atılmasıyla kuraklık, kum ve toz fırtınası
tehdidine açık toplulukların direncinin artırılması için çalışmalar yapılmasına
karar verildiğini;

•

Gıda güvenliği, arazi bozulumu ve iklim değişikliğinin ele alınması için bir araç
olarak topraktaki organik karbon seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi için
tüm paydaşların teşvik edilmesi gerektiğini beyan ederiz.
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EK-2

Parlamenterler Forumu Deklarasyonu
Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklıkla Mücadele İçin Gösterilen Çabalarda Parlamento Üyelerinin Rolü:
İklim Değişikliğine Karşı Direncin Artırılması Bağlamında Arazinin Korunması ve Rehabilite Edilmesine Yönelik Mevzuatın Çerçevesinin Çizilmesi
Biz, parlamento üyeleri olarak 12. Taraflar Konferansına paralel olarak Parlamentolar Arası
Birlik’in desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi (UNCCD) Sekretaryasının daveti üzerine 11. Yuvarlak Masa Toplantısında 20 ve 21
Ekim 2015 tarihlerinde bir araya gelerek:
Arazi bozulumunu durdurmak ve tersine çevirmek için küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde gösterilecek çabaların, yüz milyonlarca kişiyi yoksulluktan kurtarmanın ön koşulu
olduğunun bilincinde olarak, çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklıkla mücadelenin (ÇABUK)
politika belirleyicilerin önünde önemli bir zorluk olarak durduğuna kanaat getirmiş olup,
Sözleşmenin uygulanması ve yerel, ulusal, (alt) bölgesel ve uluslararası düzeylerde arazi tahribatının dengelenmesi hedefinin gerçekleştirilmesi için siyasi iradeyi harekete geçirmeyi ve
daha güçlü bir parlamento desteğini sağlamayı taahhüt ederek,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin
(SKH) özellikle de “Karasal ekosistemlerin korunması, restore edilmesi ve sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi ile ormanların sürdürülebilir şekilde yönetimi, çölleşme ile mücadele
edilmesi ve arazi bozulumunun durdurulması ve tersine çevrilmesi ile biyoçeşitlilik kaybının
durdurulması” şeklindeki 15. SKH’yi ve “Arazi bozulumunun dengelendiği bir dünyaya ulaşmak için mücadele edilmesi” şeklindeki 15.3 sayılı SKH’yi memnuniyetle karşılayarak,
Yoksulluğun ortadan kaldırılmasının, kapsayıcı bir ekonomik refah ortamı yaratmanın, etkilenen toplulukların direncinin artırılması için önemli bir araç olarak iklim değişikliğiyle mücadelenin ve herkes için iyi bir yaşam sağlanması hususlarının birbirine bağlı ve birbirini etkileyen
kavramlar olduğunu kabul ederek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal, çevresel ve siyasi boyutlarını dâhil ederek kapsamlı ve
bütüncül bir yaklaşım gerektireceğinin altını çizerek,
UNCCD’nin uygulanmasının ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmenin sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin, ekonomik büyümenin,
gıda güvenliğini önemli ölçüde iyileştirmenin, güvenilir yenilenebilir enerji kaynağı sağlamanın ve suyun elverişliliğinin (su hayattır) temelini oluşturduğu hatırda tutularak,
Çatışma ve savaşların araziler dolayısıyla da insanlar üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunun bilinci olarak dünyanın araziye dayalı kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin; iklim
değişikliği ile mücadeleye (uyum ve etkilerini hafifletme/azaltma), biyoçeşitliliğin yönetilmesine, göçün azaltılmasına ve kırılgan/hassas toplulukların güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yadsınamaz katkılar sunacağı dikkate alınarak;
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Yasa koyucuların sürdürülebilir kalkınma meselelerinin her birine ilişkin ulusal ve uluslararası
politik süreçlerin ayrılmaz bir parçası olmasının yanı sıra ilgili yasal ve politik çerçevelerin belirlenmesini teşvik etmeleri gerektiğini vurgularız.
Yukarıdaki hususlar muvacehesinde Parlamentolar ve Parlamento Üyeleri aşağıda
belirtilenleri beyan eder ve vurgular:
1.

Çölleşme, arazi bozulumu ve kurak alanların ihtiyaçları küresel politik gündem içerisinde
daha fazla yer almayı hak etmektedir; daha tutarlı yaklaşımlar geliştirilmesi için parlamenterler arasındaki iş birliği ve koordinasyon teşvik edilir

2.

Sözleşmenin uygulanması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) erişilmesi için; Taraf ülkelerin ve Parlamentoların, bu hedef ve amaçları ulusal planlara, politikalara, yasalara
ve bütçelere entegre etmeleri gerekmektedir.

3.

COP 12 süresince Sözleşmenin Tarafları, arazi tahribatının dengelenmesi hedefinin
2030 yılına kadar ulaşılması gereken bir hedef olarak kabul edilmesini ve bu konunun uygulama esaslarının belirlenmesini dikkate almalıdırlar.

4.

Siyasi partiler, özellikle 15. Hedefe ilişkin olarak SKH’lerin uygulanması hedefini, öncelikli
bir konu olarak parti programlarına ve diğer politika belgelerine eklemelidirler.

5.

UNCCD’nin amaçları ve arazi tahribatının dengelenmesi hedefi ile uyumlu standartların ve
mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması iklim değişikliğine dirençli kalkınma ile paralel
olarak, düzenli gözden geçirme süreçleri eşliğinde, açık bir yol haritası ile desteklenmelidir.

6.

Arazi konusu hem azaltma hem de uyum önlemleri açısından yeni küresel iklim değişikliği
anlaşmasına entegre edilmelidir.

7.

Sürdürülebilir tarımın, sağlıklı ve verimli toprakların ekilip biçilmesinin ve sürdürülebilir
arazi yönetim politikalarının ulusal önceliklerle merkezileştirilmesi ve uluslararası kalkınma iş birliği çabaları ile koordine edilmesi teşvik edilmeli ve kötü sonuçlar doğuran tarımsal koruma düzenlemeleri ve tarım ürünleri ihracatı teşvikleri sonlandırılmalıdır;

8.

Kurak alanlarda yaşayan toplulukların ötekileştirilmesinin ve felaket boyutundaki olumsuz durumların önüne geçilmesi için arazi bozulumu konuları, su kıtlığı, sel ve su yönetimi
problemleri daha fazla önceliği hak etmektedir;

9.

3 Rio Sözleşmesini – Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) ve UNCCD – dikkate alan bütüncül bir yaklaşım sergilenmeli ve Sözleşmeler arasındaki sinerji geliştirilmelidir. Etkin bir şekilde ortak bir temel
oluşturulması ve ilerlemenin ölçülebilmesi için Sözleşmeler arasındaki raporlamaya yönelik ortak göstergelerin kullanılması onaylanmalıdır;

10. Özellikle araziye erişim ve kullanım hakkı konuları ile ilişkili, yerel halkların haklarını göz
önünde bulundurma ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile insan hakları temelli yaklaşımların
uygulanması ile birlikte iyileştirilmiş arazi yönetişimi hayati önem taşımaktadır;
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11. Ulusal sermaye yaklaşımını dikkate alan ve bu yaklaşımın geliştirilmesine yönelik olarak
özellikle Afrika’da çölleşme/arazi bozulumunu önlemek ve kötü gidişatı tersine çevirmeye
ve kuraklığın etkilerini hafifletmeye yönelik faaliyetleri desteklemek için yeterli, uygun,
belirli bir takvime bağlanmış ve öngörülebilir mali kaynaklar gerekmektedir.
12. Sürdürülebilir arazi yönetimi yatırımlarının çoğu yerel ve özel kaynaklardan geldiğinden
gelişmiş ülkeler, özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hassas olan gelişmekte olan ülkeleri ileriye dönük arazi temelli faaliyetler için mali destek sağlamaya ve
kaynaklarını daha iyi bir biçimde seferber etmeye teşvik edilmektedir;
13. Yerel kaynakların harekete geçirilmesinin sağlanması, vergi sistemlerinin güçlendirilmesi
ve icra ve yargı kurumları ile parlamenterlerin ve diğer seçilmiş temsilciler için hedeflenen
kapasite geliştirme süreçleri dâhil olmak üzere yerelden ulusal düzeye kurumsal ve beşeri kapasitenin güçlendirilmesi ve artırılması için uygun ortamın sağlanmasında ülkeleri
desteklemek için daha iyi ve daha nitelikli resmî kalkınma yardımları (RKY) kullanılmalıdır.
14. Küresel Çevre Fonu, Küresel Mekanizma, Yeşil İklim Fonu ve 2020 yılına kadar Latin Amerika ve Karayipler’de 20 milyon hektar bozulan arazinin rehabilitasyonunu amaçlayan 20
x 20 Girişimi ve Arazi tahribatının dengelenmesi yönelik Yatırım Fonu (ATD Fonu), UNCCD
veya toprakla ilgili programlar kapsamında alınan iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme ve uyumlaştırma tedbirlerinin yanı sıra iklim değişikliğine karşı direnç kazandırmaya
yönelik önlemlerin alınmasının teşvik edilmesi için gerekli bütçe kaynaklarının tahsis edilmesi durumunda uygun enstrümanlar olabilir;
15. Nüfus baskısı arttıkça, politik süreçlere halkın katılımının yanı sıra her seviyede sivil katılım sağlanmalıdır. Arazi tahribatının dengelenmesi hedefine ulaşmak için; parlamenterler,
politika yapıcılar, karar vericiler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, yerel ve toplum temelli
örgütler, gençler ve kadın dernekleri ile akademik camia arasındaki çeşitli düzey ve seviyelerdeki ortaklıklar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
16. Nüfus dinamiklerinin yönetilmesine yardımcı olacağı ve gıda, enerji ve su gibi temel ihtiyaçların teminini sağlayacağı için geniş bir kitle için faydalı ve ekonomik olarak sürdürülebilir istihdam olanaklarının yaratılması ortak bir görev olmalıdır.
17. Parlamenterler araziyi tahrip eden, yerel halkı zarara uğratan ve ATD hedefine erişilmesini
olumsuz etkileyen toprak tahribatının, toprak gaspı (land grapping) ve benzeri diğer faaliyetlere karşı durmaktadır. Araziyi çoğu zaman özel bir mülk ve üretime katkı sağlayan
bir varlık olarak görmektedirler ve kurumsal sosyal sorumluluğu, sosyo-ekonomiyi ve insani kalkınmayı destekledikleri ve çevrenin korunması ile iklim direncinin sağlanması ile
uyumlu oldukları özel yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini düşünmektedirler.
18. Parlamenterler, Sürdürülebilir Kalkınma Dünya İş Konseyi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin COP 12’ye aktif katılımını ve oynadıkları öncü rolü memnuniyetle karşılamaktadır.
Aynı zamanda sivil toplum kurumları ve uzmanlarla iş birliği hâlinde şirketler ve Birleşmiş
Milletler tarafından dikkate alınacak sürdürülebilir toprak yönetimini hedefleyen BM Global Compact Toprak İlkeleri dokümanı hazırlanması girişimini takdirle karşılamaktadırlar;
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19. “Tarladan sofraya” şeklinde tarım ürünlerinin sürdürülebilir tüketim ve üretimini destekleyecek kural ve yönetmeliklerin çıkarılması teşvik edilecektir; bu türden tedbirler besin
israfının önüne geçilmesini ve toprak ayak izinin azaltılmasını sağlayacaktır.
20. Sürdürülebilir Arazi Yönetimine (SAY) geçiş ve pazarda mevcut olan fırsatlarla bozulan
arazilerin geniş kapsamlı rehabilitasyonu için özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesinin yanı sıra özel sektörün arazi bozulumuna neden olan uygulamalardan uzak durmasını
sağlayacak mali araç ve mekanizmalar geliştirilmelidir;
21. Parlamenterler, erken uyarı sistemleri ve arazi temelli altyapılar alanındaki yatırımların direnci artıran maliyet etkin önlemler olduğunu kabul etmektedirler. İklimden kaynaklı risklere ilişkin mevcut sigortalar, hava koşulları ile ilgili öngörülemeyen riskleri ve aşırı kuraklık
gibi durumları kapsamakta ve insanların çölleşmenin olumsuz etkilerinden minimum düzeyde etkilenmesini ve kuraklığa karşı direnç kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu türden
sigortalar herkes için erişilebilir kılınmalı ve sigortaların kapsamı da genişletilmelidir.
22. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Arazi tahribatının dengelenmesi konularına ilişkin proje
ve programlarda iyi uygulamaların yanı sıra bilgi, tecrübe ve uygulamalardan elde edilen
ve çıkarılan derslerin paylaşılması başarılı uygulamaların ortaya konmasını ve yeniden uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
23. Parlamentolar ve Parlamenterler özellikle arazi bozulumunun durdurulması ve olumsuz
gidişatın tersine çevrilmesi için SKH’ler konusunda değişimin öznesi olarak hareket etmeli
ve kamuoyunun hassasiyetlerini göz ardı etmemelidir. Parlamenterler, çölleşmeyle mücadele edilmesi ve arazi rehabilitasyonu uygulamalarına ilişkin farkındalığın artırılması için
uygun maliyetli bir araç olarak iyi uygulamaların yaygınlaşması sürecine etkin bir şekilde
destek olmalı ve sürecin içerisinde yer almalıdır.1 Parlamenterler arazi tahribatının dengelenmesi hedefine erişilmesi için daha iyi eğitim (mesleki ve teknik) ve öğretim faaliyetleri
yürütülmesinin ön koşul olduğuna kanaat getirmişlerdir. 17 Haziran Dünya Çölleşme ile
Mücadele Günü gibi araziyle ilgili etkinlikler, ÇABUK konularında farkındalığın artırılması

Çölleşmeyle mücadele ve iklim değişikliğinin yanı sıra arazi bozulumunun durdurulması ve olumsuz gidişatın tersine çevrilmesine
yönelik duruma göre geliştirilen/geliştirilebilecek ve örnek olarak gösterilebilecek faaliyetlerden bazıları şunlardır:

1

• Yeniden ağaçlandırma, iyileştirilmiş su yönetimi, akıllı ve doğal akışlı sulama, entegre toprak verimliliği yönetimi, tarımın korunması, tarımsal ormancılık, ıslah edilmiş mera yönetimine yönelik etkin SAY uygulamaları. Uyumlaştırma faaliyetleri; (daha yüksek)
taşkın koruma yapıları, su depoları (açık veya kapalı), kuyular, jeneratörler, yenilenebilir enerji ile enerji kaynaklarının daha etkin
bir şekilde kullanılmasının yanı sıra sel erozyonuna maruz kalan eğimli arazilerin yeniden bitkilendirilmesi dâhil değişen iklim koşullarına karşı ekosistemlerin direncini artıran faaliyetleri kapsayan altyapı yatırımlarını hedefleyen teknik önlemlerin alınmasına
ilişkindir. Tarımsal faaliyetler karbon birikimi/depolanması, sürdürülebilir toprak ve arazi kullanımı yönetimi ile biyokütle üretimi
yoluyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik önemli fırsatlar sunmaktadır.
• Tarımsal ormancılık ve küçük toprak sahiplerinin yürüttüğü tarımsal faaliyetler dâhil olmak üzere ormanların ve ağaçların diğer
arazi kullanımlarıyla birleştiği milyonlarca hektar alan çok yönlü rehabilitasyona uygundur. Birçok durumda yerel topluluklar sorumluluk almaktadır. Örneğin tarım arazilerine ve mera alanlarına “gübreleyici ağaçlar” (fertilizer tree) dikilmesi gibi üreticinin
yönetiminde doğal yeniden bitkilendirme ve tarımsal ormancılık teknikleri hâlihazırda birçok bölgede uygulanmaktadır.
• Aynı zamanda ekosistemlerin ve doğal kaynakların yönetişiminin iyileştirilmesi, kadınların rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir
tarım, arazi, su ve ormancılık yönetiminde yer almak için farkındalığın artırılması ve küçük toprak sahiplerinin yürüttüğü tarımsal
faaliyetlerin kapasitesinin geliştirilmesi gibi ortak kullanılan mera alanlarına, ormanlara ve su kaynaklarına yönelik birçok iyi SAY
uygulaması bulunmaktadır.
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ve bu konularda görünürlüğün artması için destekleyici etkinliklerdir. Bu türden faaliyetlerin okullar, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar ve medyaya ulaşmasına daha fazla
odaklanılmalıdır;
24. Parlamenterler, sürdürülebilir arazi yönetimine özgü fırsatları ve şehircilik ile göç eğilimlerine yönelik olarak bozulan arazilerin etkileri konuları dâhil olmak üzere ulusal seviyede arazilerin durumuna ilişkin yıllık bir tartışma toplantısı için çağrıda bulunacaktır;.
25. Parlamenterler (i) yerel ve ulusal düzeyde araziyle ilgili artan talepleri yöneten; (ii) arazi
temelli altyapıları geliştiren; (iii) arazi kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik eden
vergilendirme ve teşvik sistemlerini hayata geçiren; (iv) yerel kapasite gelişimini destekleyen tüm vatandaşlar ve hizmetler için erişim ve kullanım haklarını güvence altına alan
etkin bir arazi kullanım planlamasını destekleyecektir. Parlamenterler, bu hususları dikkate alarak tüm programlar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bütçe tahsislerini
gözden geçirecektir;
26. Parlamentolar ve Parlamenterler ÇABUK konusundaki bilimsel ve teknolojik araştırma
bulgularının teşvik edilmesi (örn: desalinasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında); geleneksel bilgilerin bir araya getirilmesi; modern bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin
sağlanması ve bu teknolojilerden faydalanılmasının artırılması ile kamu, özel sektör ve
sivil toplum örgütlerinin ÇABUK konusunun ele alınması yönündeki çabalarına katkı
sağlanması için bu türden bilimsel faaliyetlerin sonuçlarının politika belirleme ve karar
alma süreçlerinde kullanılmasına yönelik gayret ve çaba sarf etmektedir;
27. Parlamenterler arazi tahribatının dengelenmesi hedefine ne şekilde ulaşılacağının araştırılması ve bu konuda benimsenen yaklaşımın yerel kalkınma hedefleri ve finansman
fırsatlarına entegre edilmesi için kendi seçim bölgelerinde toplantılar düzenleyecek ve
öncü rol oynayacaktır;
Parlamenterler olarak şu hususları vurgularız:
28. UNCCD’nin Parlamenterler Ağının potansiyeli iklim değişikliğine karşı direncin
artırılması bağlamında arazilerin korunması ve rehabilite edilmesi için çölleşme
karşıtı faaliyetlere ilişkin iyi örneklerin paylaşıldığı ve yasal çerçevenin belirlenmesinin
teşvik edildiği bir platform vazifesi görmesi için en etkin şekilde kullanılmalıdır;
Yönlendirme Komitesi, Yuvarlak Masa Deklarasyonlarının daha iyi takip edilebilmesi
ve UNCCD’nin parlamenterlere yönelik el kitabının daha etkin kullanımı için
seçenekleri değerlendirmeye davet edilmektedir;
29. UNCCD Sekretaryası, faaliyetlerimizi teşvik etmek ve görünürlüğümüzü artırmak
maksadıyla ilgili konularda özet bilgi sunmak dâhil olmak üzere Parlamenterler
Yuvarlak Masa Toplantılarına üst düzey hizmet sağlamaya devam etmelidir;
30. Sekretaryayı, 13. Taraflar Konferansı ile bağlantılı olarak 12. Parlamenterler Yuvarlak
Masa Toplantısının düzenlenmesi hususunda kolaylaştırıcı adımlar atmaya davet
ederiz.
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Ankara Girişimi
A. Arka Plan, Gerekçe ve Esaslar
Ankara Girişimi, 2016 ile 2019 yılları arasındaki süreyi kapsayacak şekilde Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin (BMÇMS) uygulanmasını güçlendirmek maksadıyla başlatılmıştır. Bu girişim, Türkiye’nin arazi yönetimine ilişkin
geçmiş tecrübesine dayanan ve uygulamalarından çıkarılan dersleri dikkate alarak
küresel kalkınma gündemine katkı sağlayacaktır.
Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklıkla mücadele (ÇABUK) çalışmaları; yerel,
bölgesel ve küresel düzeyde faaliyetleri teşvik eden, Rio Sözleşmeleri ile diğer
küresel süreçlerin (Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Hedefleri (SKH) vb.) hedef ve
taahhütlerini müştereken destekleyen bir yaklaşım gerektirmektedir.
SKH’ler kapsamında ve 2030 yılı itibarıyla arazi tahribatının dengelenmesi hedefine ulaşılması taahhüdüyle, Sözleşme’nin kapasitesinin, Tarafların sahadaki uygulamalarını desteklemek maksadıyla hızlı bir şekilde artırılması gerekecektir. Bunun
maksadı, arazi bozulumuna sebep olan faaliyetleri yavaşlatmak ve bozulan arazinin
rehabilitasyon sürecinin hızlanmasına uygulamaya dönük olarak destek sunmaktır.
Türkiye, bu konuda başarıya ulaşılması için, Sözleşme kapsamında yapılacak
çalışmalar için belirli bir ölçekte plan yapabilme kabiliyeti ile teknik çözümler
sunulmasının yanı sıra konunun temelinde yatan toplumsal, ekonomik ve çevresel
etkenlerin de anlaşılmasının gerekli olduğunu öne sürmektedir.
B. Türk Uzmanlığı ve Tecrübesi
Genel itibarıyla kurak ve yarı kurak bir ülke olarak nitelenen Türkiye, özellikle kuraklığa maruz kalan alanlarda arazi yönetimi konusunda lider bir vasfa ulaşmıştır.
Türkiye, genellikle havza ölçeğinde planlanan ulusal faaliyetler vasıtasıyla, çeşitlilik
arz eden karasal ekosistemlerini rehabilite etmek maksadıyla büyük ölçekli yatırımlar yapmıştır. Bu faaliyetlerde, yerel halkın katılımını ve kapasitesini güçlendiren entegre ve katılımcı bir yaklaşım sayesinde başarılı olunmuştur. Arazi yönetişimi, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) uygulamalarının yaygın şekilde icra edilebilmesini
teminen gerekli koşullar ile yasal çerçevenin çizilmesi doğrultusunda değişikliğe
uğramıştır. Türkiye, özellikle Afrika’da, sivil toplumun ve yerel düzeydeki yetkililerin
eğitimine ve becerilerinin geliştirilmesine yatırım yaparak kapasite geliştirme açısından lider bir ülke konumuna erişmiştir. Ankara Girişimi, Arazi tahribatının dengelenmesi hedefine ulaşılması için uygulamaya dayalı destek sağlanmasına yönelik olarak
anılan türdeki becerileri, uzmanlıkları ve tecrübeleri bir ileri safhaya taşıyacaktır.
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C. Ankara Girişiminin Amacı
Ankara Girişiminin amacı, BMÇMS’nın araç ve pratiklerini kullanarak, arazi tahribatının dengelenmesine yardımcı olmaktır.
D. Ankara Girişiminin Hedefleri
Türkiye, tecrübesi ve uzmanlığının artı değer katabileceği üç alan (sosyo-ekonomik, kurumsal ve politik) tespit etmiştir.
1) Uygulamayı etkileyen kilit öneme sahip sosyo-ekonomik etkenleri ele almak ve kişileri karar alma sürecinin merkezine konumlandırmak.
a.

ÇABUK (Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklık) göç ve sosyal istikrarsızlık
arasındaki bağlantının anlaşılması;

b.

Arazi kullanım ve mülkiyet haklarının güçlendirilmesi;

c.

Paydaşların katılımını desteklemek için kapasitenin geliştirilmesi.

2) Kurumsal düzenlemeleri etkinleştirmek
a.

Kesişen hususları ele alırken bütüncül yaklaşımların teşvik edilmesi;

b.

Sözleşmenin tarafları arasında bölgesel düzeyde iş birliğinin teşvik edilmesi;

3) Kuraklık tehdidine açık ülkelerde entegre arazi kullanım planlamasının
desteklenmesiyle politika geliştirme süreçlerini güçlendirmek.
E. Ankara Girişiminin Bileşenleri
1. Sosyo-ekonomik Etkenler
Çölleşme/arazi bozulumu ve kuraklıkla mücadele (ÇABUK) çabaları insan
merkezli olmalıdır. Bu kapsamda arazi kullanıcılarının haklarını güçlendirerek ve
tüm paydaşları etkin bir şekilde sürece dâhil ederek insan refahının artırılmasına yönelik faaliyetlere öncelik verilecektir.
1.a ÇABUK, insan refahını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Yoksulluğun azaltılması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin önemli bir maddesi olmakla birlikte
ÇABUK’ta yoksulluğa neden olan başlıca etmenler arasında sayılabilir. ÇABUK, aynı
zamanda tarımsal üretimin ve ekonomik fırsatların azalmasına da neden olur. Yoksulluk, gıda güvensizliği ve çevresel krizler de dış göçe ve sosyal istikrarsızlığa neden
olmaktadır. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) uygulamalarının hayata geçirilmesi,
ÇABUK etkilerini hafifletmeye, yoksulluğu azaltmaya, insanların refahını ve geçim
kaynaklarını artırmaya yardımcı olabilir. Bu da toplumların istikrarını sağlarken dış
göç baskılarını azaltacaktır.
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•

Ankara Girişimi kapsamında Türkiye, sorunları ele almak için, ÇABUK ile sosyal istikrarsızlık ve göç arasındaki bağı ve pilot faaliyetleri ortaya koyan çalışmaları destekleyecektir.

•

Türkiye sorunların ele alınması için arazi temelli faaliyetlere öncülük edecektir.

1.b SAY hususunda hak temelli yaklaşım; arazi kaynaklarının – toprak, su ve biyo-çeşitliliğin – doğru şekilde korunması ve Arazi tahribatının dengelenmesi hedefine ulaşılması için gereklidir. Hâlihazırda, yaklaşık 1.2 milyar kişi araziye erişimi veya
resmî mülkiyet hakkı olmaksızın yaşamaktadır. Yerel topluluklar araziye güvenli erişim
veya mülkiyet hakkına sahip olduklarında; araziye yatırım yapmaya, kaynakları daha
etkin kullanmaya ve araziyi sürdürülebilir biçimde yönetmeye daha kolay bir şekilde
teşvik edilebilirler. ATD hedefine erişilmesine yönelik taahhütte bulunan ülkeler, miras hakkı dâhil olmak üzere, özellikle kadınları, yoksulları ve korunmasız durumdakileri göz önünde bulundurarak, uygun mevzuat ve kuruluşlar vasıtasıyla arazi hakları ve
mülkiyet hakkı güvenliğinin artırılması ve korunması konusunda tedbirler alabilirler.
Bu türden mekanizmalar, özel sektörün yatırımlarını da teşvik etmeye hizmet edebilir.
•

Ankara Girişimi kapsamında Türkiye, Arazi tahribatının dengelenmesine yönelik ilerlemede bulunmak ve SAY faaliyetlerinin anlaşılmasını teşvik etmek
için, özellikle kadınlar ve en korunmasız kesimler için mülkiyet ve kaynak
haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunan ülkelere yardımda
bulunan faaliyetleri destekleyecektir.

•

Türkiye aynı zamanda belirli bir grup ülkeyi, arazi mülkiyet haklarının ve kaynak haklarının Arazi tahribatının dengelenmesi ilişkin uygulama süreçlerine
dâhil etme konusunda da destekleyecektir.

1.c ATD’i gerçekleştirmek ve Sözleşmenin tam olarak uygulanmasını sağlamak
için tüm paydaşların [yerel halktan, topluluklardan ve özel sektör temsilcilerinden]
etkin bir şekilde katılımı gereklidir. Hâlihazırda, kilit öneme sahip farklı sektörlerin,
sivil toplum kuruluşlarının, yerel düzeydeki yetkililerin ve özel sektörün katılımı ve
sürece dâhli, bu konularda farkındalığın oluşmaması ve kapasite eksikliği dolayısıyla
sınırlı seviyededir.
•

Ankara Girişimi kapsamında, Türkiye, yerel düzeydeki kuruluşlar ve paydaşların kapasite gelişimini destekleyecektir;

•

Türkiye; yerel, ulusal ve küresel süreçlere çiftçilerin öncülük ettiği birlikler ile
sivil toplumun ve özel sektörün katılımını teşvik edecektir;

•

Türkiye, gelecek Taraflar Konferansı müzakereleri yararına, bir Yerel Yönetimler Forumunun toplanmasına destek olacaktır.
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•

Türkiye, özel sektörün dâhil edilmesine yönelik çalışmalara destek verecektir; böylelikle, iş dünyası kendi tedarik zincirleri içerisinde olumlu bir net etkiye sahip olabilecektir.

2. Kurumsal Düzenlemeler
Sektörler, süreçler, disiplinler ve sınırlar arası iş birliği, Arazi tahribatının dengelenmesi hedeflerine ulaşılmasını ve BMÇMS’nin uygulanmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
2.a Birçok küresel öncelikli ve birbiriyle kesişen gündem, sağlıklı ve verimli arazi
olgusundan fayda sağlayacaktır. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğinin
etkilerinin hafifletilmesi ile iklim değişikliğine uyumu da dikkate alan bütüncül yaklaşımlar ve ürünler uygulanabilir olmalı ve teşvik edilmelidir. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Arazi tahribatının dengelenmesi, diğer Rio sözleşmeleri ile örtüşen hedeflere
hizmet edecek şekilde planlanabilir.
•

Ankara Girişimi kapsamında, Türkiye, sinerji yaratmak için diğer Sözleşme
süreçleri ile birlikte, müşterek çaba ve yaklaşımlar geliştirmek için yapılacak
çalışmaları destekleyecektir.

2.b Bununla birlikte, doğal ekosistemler ulusal sınırlarda sonlanmamaktadır. Benzer tecrübeler yaşayan ülkeler arasında en iyi uygulamaların paylaşılması vasıtasıyla
Sözleşmenin uygulanmasının bölgesel ve alt bölgesel düzeyde güçlendirilmesi olanağı mevcuttur. Arazi kullanımı değişimini, bölgesel fırsata dönüştürmeyi amaçlamalıyız.
•

Ankara Girişimi kapsamında Türkiye, bölgesel ve alt bölgesel ölçekte, arazi
kullanımı değişimi ve arazi kullanımı dinamiklerini mümkün olan en iyi şekilde anlamak maksadıyla iş birliği ve bilgi alışverişini teşvik edecektir;

•

Türkiye, sınır ötesi öğrenmeyi destekleyecek bölgesel ve alt bölgesel düzeyde pilot projeler geliştirecektir;

•

Türkiye, farklı ülke koşullarına uyum sağlamış en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyecektir.

3. Kuraklığa Karşı Direnç için Bütüncül Politika ve Planlama
Arazi bozulumu ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak kuraklık, daha yoğun ve
daha sık görülen bir olgu hâline gelmiştir. Arazi bozulumu toprağın su depolama kapasitesini azaltmaktadır ve bu durum, şiddetli yağışlardan sonra sel ve toprak kaymaları ya da kuraklık gibi felaketler karşısında toplulukların direncini azaltmaktadır. Arazi
ve su kaynakları yönetimi, eş güdüm içinde uygun bir düzeyde yapılmalıdır.
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Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve arazi kullanımının planlanması ile peyzaj veya havza düzeyinde dengelenmesi, Arazi tahribatının dengelenmesi hedefine
ulaşılmasına katkıda bulunabilir.
•

Ankara Girişimi kapsamında Türkiye, (eğitim vb. yoluyla) en hassas ülkelerde kuraklık erken uyarı sistemleri kurulması ve geliştirilmesine yönelik
çalışmaları destekleyecektir.

•

Türkiye, iyileştirilen arazi yönetiminin kuraklık direncinin artmasına yardımcı olabileceği durumlar için ileride ortaya çıkabilecek kuraklık bölgelerini
ve kuraklığa maruz alanları belirlemek maksadıyla erken uyarı sisteminin
geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

•

Türkiye, bir kuraklık esnasında suyun kullanılabilir ve elverişli olma durumunu iyileştirecek (su hasadı vb.) uygulanabilir SAY tekniklerinin geçerli
olduğu havza düzeyinde (kapasite artırımı) arazi kullanımının ve arazi kullanım değişikliğinin planlanmasına ilişkin çabaları destekleyecektir.

F. Raporlama
Türkiye, 2019 yılında COP14’de yukarıda belirtilen faaliyetlerin uygulanmasıyla
ilgili bir rapor sunacaktır.
G. Türkiye’nin UNCCD’ye Desteği
Türkiye, 4 yıllık dönem için 5 milyon Amerikan Dolarını taahhüt edecektir. Bu
fonun %50’si, bu belgede belirtilen politikalarla ilgili faaliyetleri desteklemek için
Sekreteryaya sunulacaktır. Fonun kalan kısmı, yerel seviyedeki uygulamayı desteklemek için GM’ye sunulacaktır. Bu destek paketin bütçesi dahilinde Türkiye,
4 yıllık süre için, biri UNCCD Sekretaryasında, diğeri GM’da olmak üzere 2 personeli geçici olarak görevlendirecektir. Bu personeller, Almanya, Bonn’da görevli
olacaklardır.
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Sivil Toplum Kuruluşları Deklarasyonu
Sayın Başkan, Tarafların Sevgili delegeler, Sayın UNCCD yetkilisi meslektaşlarım,
bayanlar ve baylar,
COP12’ye katılan geniş STK topluluğu ve UNCCD’ye akredite STK’lar olarak kürsüye çıkmaktan ve görüş ve endişelerini paylaşmaktan mutluyuz.
Öncelikle, UNCCD›ye finansman sağlayarak 35 STK›nın katılımı için destek
sağladıkları ve belirli ölçütlere göre düzenlenen bir panelde gözlemciler seçtikleri
için taraflara teşekkür etmeliyiz. Seçim yöntemi ve COP öncesinde ve ve COP sırasındaki üstlenilen etkili çalışmalar sonucu geçmişte olduğundan daha fazla bu kez sivil
toplumun katkısını ortaya koymuştur.
COP 12’deki tartışmalar insanlığın hepimize ilgilendiren ekosistemleri tehdit
ettiği çağımızdaki daha çok acil global zorluklar üzerine odaklanmıştır. Bu durum
insanların fikirlerinde bir yörünge değişikliğine sebep olmanın yanında ve tartışmasız olaylarla onları haberdar etmektedir. Geçmişte kendilerinin dünyanın başka
yerlerindeki çevre felaketlerinden etkilenmeyeceğini düşünenler artık aynı kaderle
yüzleşecek toplumun bir parçası olduğunu yeniden keşfetmiş durumdadırlar. Sınırlı
kaynaklara sahip bir dünyayla ilgili fakındalığımız, kıt kaynaklarını korumak için etkili ortaklığımız için gerekli bir maddedir.
Kurak bölgelerde yaşayan insanların onların doğal koşulların getirdiği risklere ek
olarak insan kaynaklı felaketlerin oluşturduğu adaletsizliklerin kurbanı edilmemelerinden emin olmak bu Sözleşme’nin ve bizim kollektif sorumluluğumuzdur.
Bu sorunlar arasında gıda güvenliği oldukça önemlidir ve bu sağlanmadan insan
onuru mümkün değildir. Muazzam araçların olduğu bir dünyada, insanların önemli bölümünün yaşam için temel gereksinimi kadar gıdaya ulaşmalarının mümkün
olmaması kabul edilemez. Kurak bölge nüfusu savunmasız insanlar oldukları için
uluslararası topluluk tarafından öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdırlar.
Kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik konusunda Cinsel Eşitlik Gününde Rio Pavillion’da da tartıştığımız gibi şüphesiz toplumlarımızda en köklü sorunlardan biri
olarak kalmaktadır. Bu eşitsizliklerin üstesinden gelmeli ve dünyadaki kadınları ve
özellikle annelikleri, ailelerinin gıda güvenliğ ve su ve gıdaya ulaşmak için korkunç
arayışlarından dolayı büyük bedel ödeyen kurak alan kadınlarını desteklemeliyiz
Politik güç, zenginlik askeri veya dini üstünlük gibi bizi kalıcı bir yıkıma sürükleyen sebeplerle barış ve güvenlik gittikçe azınlığın kontrolsüz iştahı tarafından tehdit
edilmektedir. Dünyanın kalabalık bölgelerinden mülteci ve göçmenlerin oluşturdu107

ğu uzun çizgiler genelde bozunan topraklardan kaynaklanmaktadır ve bunda bizim sorumluluğumuz vardı. Onlar biz istesek de istemesek de çocuklarımızdır.
Sayın Başkan, Taraflar Konferansı’na (COP) geri dönmemize ve sivil toplum örgütlerinin tam katılımıyla iyi bir organizasyon gerçekleştiği için müteşekkir olduğumuzu belirtmeme izin veriniz.
COP’un ilk aşamalarında oluşan iletişim gruplarının STK’ların somut varlıklarına
ihtiyaç olmaksızın İngilizce dilinde özel bir şekilde çalıştığını belirtmek isteriz. Bu
konuda UNCCD’nin birinci olduğu katılım ruhuyla tutulamaz.
Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST) ile ilgili olarak STK’ların, Komitenin etkin çalışmalarının geliştirilmesi için önemli bir rol oynadığını ve yerel ve geleneksel bilgilerin teknoloji ve politika üretimine ve özelde toplumların sürdürülebilir arazi
yönetiminin çok önemli alanları, iyileşme ve uyumu konularında katkı koyduğunu
hatırlatmak isteriz.
Yüksek seviye yuvarlak masa toplantılarıyla ilgili olarak STK’lar, bir dizi rapor yerine daha verimli tartışmaların olduğu bir düzeye ulaşmasının daha memnun edici
olacağı düşüncesindedir.
Yüksek Seviye Bölümü sırasında STK topluluğu tarafından sıcak bir konu olan
toprak hakları konusunda bir organizasyon yapmaları için davet edildi. Bu vesileyle
toprağı işleyen toplulukların toprak haklarının belirlenmesinde diğer konular yanında aşağıdakilerin önemine dikkat çekildi:
Arazi Tahribatının Dengelenmesi başarmak için ön koşul olarak toprak hakları
güvenliği:
•

Kurak alan ekolojisinin dinamik doğasını ve aynı zamanda kurak alan topluluklarının çoklu alan kullanımlarını da dikkate alarak yerel olarak uygun,
katılımcı ve çok ortaklı işlemler ile kurak alanlarda arazi mülkiyet sisteminin güvenliğini sağlamak

•

Yerli insanları ve bölgesel toplulukların arazi sahipliğinin ve arazi kontrolününün kamu nezdinde tanınmasını sağlamak

•

Özellikle arazi tahribatınınnun önlenmesi ve arazi restorasyonu konusunda halk tabanlı yönetim sisteminin ilk adımı olan yerel halkın, kadınların
ve köylülerin geçimini sağlamak üzere araziyi kullananların kolektif haklar
tanımak

Pek çok ülkere statükonun tarafını tutan ve ve fakir insanların ilgi alanlarını zarar
veren Arazi Yönetim Sisteminde zayıf yönetimi ve endemik bozunma durumunu
çözmeye çalışmak
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•

Devamlı sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi ve yerel halk ile yerel toplulukların geleneksel bilgilierini devam ettirmelerini sağlamak üzere arazi
haklarının demokratikleştirilmesini ve güvenliğini sağlamak .

•

Güvenliği sağlanamayan toplulukların kullandığı bozunan alanları, ellerinden zorla alınmasını önlemekten ziyade, arazi mülkiyeti güvenliğini geliştirmek yoluyla yenilemek.

•

Sosyal ve tarihi eşitsizliklerin üstesinden gelmek için sosyal koruma, gıda
güvenliği, yerli halkın ve toplulukların güvenliği, arazi mülkiyeti, ekolojik
bütünlük, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak için hukuki ilkeler ve klavuzları geliştirmek

Sayın Başkan, COP12’de bulunan STK’lar Arazi Tahribatının Dengelenmesi (Land
Degredation Neutrality) konusunun kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır
ve şuna arazi sektörünün sadece problemin bir parçası olarak değil ama aynı zamanda iklim değişikliği konusunda çok önemli tartışmaların çözülmesini de garantiye
alan potansiyel olarak güçlü bir fikir olduğuna inanmaktayız. Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri 15 içeriğinde ve özellikle Hedef 15.3 ile ilgili olarak tarafları bağışta bulunanlar ve uluslararası örgütler birleştirmek, herhangi bir politika iklim değişikliği üzerinde düşünmek, herhangi bir kalkınma eylemi veya tarımla ilgili bir eylem hakkında
tarafları teşvik etmek istiyoruz.
STK’lar dünya üzerindeki bilim insanlarının Arazi Tahribatının Dengelenmesi için
uluslararası bir tanım belirleyip üzerinde mutabık kalmaları için ve uluslararası ölçekten yerel ölçeğe kadar her seviyede ölçütleri ile göstergeleri konusunda mutabık
kalmaları için Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST) ve Bilim Politika Arayüzü ‘nü (Science
Policy Interface-SPI) teşvik etmektedir.
ATD’nin insanların ve gezegenin gerçek menfaatleri sağlamak için ATD şu şekilde
olmamalıdır:
•

Çevreye korumaya zarar veren sürdürülebilir kalkınmaya sebep olacak fedakarlıklarda bulunmak;

•

Henüz bozulmamış doğal alanları daha etkin olarak korumak mümkünken
bozunmuş alanları restore etmek için etkin olmayan kaynakların sonuçları;

•

Dengeleme mekanizmaları yoluyla bozulmayı haklı çıkarmak;

•

Su kaynaklarının bozulmasına sebep olmak;

•

Özellikle topluluklar tarafından kullanılan topraklarda, arazi kullananların
haklarını zayıflatmak;
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•

Arazileri zorla ellerinden alınmasına veya transferine sebep olması;

•

Topraksız çiftçilerin, köylü toplulukların ve yerel arazi kullananların arazi
haklarını zayıflatmaktır.

Bu bağlamda seferber edilen tüm fonlar özellikle hedeflenmeli ve şeffaf bir şekilde yönetilmelidir ve kar amaçlı motivasyonla yönetilen özel sektörün eline bırakılmamalıdır. Sayın Başkan, Sayın, seçkin delegeler,
Her durumda, arazi tahribatının konusunda dengeleme öncelikle Sözleşme’nin
korumak niyetinde olduğu halka hizmet etmelidir. Bu 2 Milyarı bulan nüfusa daha
verimli çalışma fırsatları ve daha büyük gelirler sağlamalı ki bu insanlar İklim Değişikliği ve Fakirlik gibi global ilginin iki temel konusunda katkılarından dolayı gurur
duymalı ve topraklardan faydalanma konusunda haklarını güçlendirebilsinler.

Teşekkürler.
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EK-5

COP12
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi İş Forumu Ankara
Deklarasyonu
Özet
1.

2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ kapsamında Arazi tahribatının dengelenmesi ile ilgili
15.3 sayılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etmiştir. 2030 yılına
kadar arazi tahribatının dengelenmiş bir dünya hedefinin gerçekleştirilmesini
amaçlayan 15.3 numaralı SKH, uluslararası topluluğun ATD konusunun önemini kabul etmesi bakımından hayati bir dönüm noktası teşkil etmektedir.

2.

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi’ne (UNCCD) göre her yıl
dünya genelindeki kullanılabilir arazinin %25’i yıllık 40 milyar $ maliyetle bozulmaktadır. Gıda ve su güvenliği, karbon emisyonları, biyoçeşitlilik kaybı ile siyasi
ve sosyal risklerle doğrudan ilintili olan arazi bozulumunun ekonomilerimiz ve
toplumlarımız üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. İşletmeler açısındansa,
arazi bozulumu azalan verimlilik ve artan maliyetler neticesinde kârlılığın azalması anlamına gelebilir. Bu durum, piyasa erişimine ilişkin riskleri de arttırabilmektedir.

3.

Arazi bozulumunun durdurulması ve tersine çevrilmesi, bozulmuş ekosistemlerin eski durumlarına döndürülmesi ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir
şekilde yönetilmesi için eşgüdümlü küresel çabalara ihtiyaç vardır. Doğru kurumsal, siyasi ve yasal çerçeveler ekonomik teşviklerle tamamlandığı takdirde
küresel topluluk ATD hedefine ulaşabilir. Tüm paydaşların katılımı başarı açısından hayati olmakla birlikte, özel sektör sahada büyük çaplı yatırımlar ve somut eylemler için gerekli kaynaklara ve know-how’a sahiptir. Yenilikçi çözümler
getirerek, işletmeler ekonomilerimizin arazi tahribatı açısından dengeli hale
gelecek şekilde dönüşüm geçirmesine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

1. Kısım Arazi Tahribatının Dengelenmesi: İşletmeler için bir fırsat
4.

Arazi tahribatının iş açısından riskleri çok boyutludur: işletmeleri ekonomik,
sosyal ya da çevresel faktörler aracılığıyla gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak etkileyebilir. Arz ve talep dengesizliklere neden olabilir, girdi ve çıktıları
hedef alabilir. Ayrıca, olumsuz etkilerin bir endüstriden diğerine yayılmasıyla
ekonominin tümüne yönelik ciddi riskler ortaya çıkabilir.
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5.

Sürdürülebilir arazi yönetimi uygulamaları ise, bu tür durumların tam aksine, arazi varlıklarının tam verimlilik potansiyellerine erişmesine imkan tanıyarak gerek
işletmeler gerekse diğer paydaşlar için olumlu sonuçlar doğurur. Bu sonuçlar
arasında şunlar yer almaktadır:
• Azalan verimlilik ya da artan maliyetlerden kaynaklanacak kâr kaybı risklerinin en aza indirgenmesi.
• Çatışma ya da mecburi göç risklerine daha az maruz kalınması neticesinde
işgücüne ve kritik pazarlara güvenli erişim.
• İyileştirilmiş marka imajı sayesinde daha yüksek marka değeri ve pazar payı.

2. Kısım Arazi Tahribatının Dengelenmesi işletmelerin katkısı
6.

Yerel, ulusal ve bölgesel ATD hedeflerinin desteklenmesi amacıyla, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi iş Forumu’na katılan vizyon sahibi işletmeler, arazi tahribatının
önlenmesi, durdurulması ve tersine çevrilmesi amacıyla SLM uygulamaları ve
arazi kullanımı planlamasını destekleme taahhüdünde bulunmaktadır.

7.

SLM uygulamaları arasında, diğer noktalarla birlikte, şunlar yer almaktadır:
koruma tarımı ve tarımsal ormancılık gibi sürdürülebilir tarım türleri, sürdürülebilir orman yönetimi, biyoçeşitlilik ve ekosistem koruma, havza koruma, atık su
arıtma, katı atık sahalarına gönderilen atıkların azaltılması/ bunlardan kaçınılması ve haşere ve hastalık kontrolü. Mevcut araziler üzerinde verimliliğin sürdürülebilir şekilde arttırılması da tahribatının azaltılmasına katkıda bulunabilir.

8.

Entegre bir arazi kullanımı planının bir parçası olarak, işletmeler bir yandan rüzgâr, güneş ya da biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etme taahhüdünde bulunurken, diğer yandan da, sürdürülebilir
turizm ve doğal altyapıya yatırım yapmaktadır. İşletmeler aynı zamanda bozulmuş ve terk edilmiş üretim alanlarının rehabilitasyonu ile doğal ve yarı doğal bozulmuş ekosistemlerin rehabilitasyonunun teşvik edilmesi sayesinde işletmeler,
insanlar ve çevre düzenlemesine dolaylı olmakla birlikte hayati faydalar sağlama
taahhüdünde de bulunmaktadır.

3. Kısım Hükümet desteği için çağrı
9.

Arazi tahribatının dengelendiği ekonomilerin tesis edilmesi için arazi tahribatının
tersine çevrilmesi ve SLM’nin ölçeğinin büyütülmesine yönelik olarak iş dünyasının desteği gerekmektedir. ATD alanına özel sektörün katılımının sağlanması ve
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yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla hükümetlerin tüm aktörlere eşit imkânlar
sağlayan, uzun vadeli öngörülebilir politikalar ve sağlam bir mevzuat çerçevesi ortaya koyması gerekmektedir. Kayda değer politika gereksinimleri arasında
şunlar yer almaktadır:
1. Ulusal ATD Strateji ve Politikaları Geliştirirken
Arazi kaynaklarının durumunun değerlendirilmesi ve ülke çapında hedeflerin belirlenmesi sürecinde iş dünyasıyla erken diyaloga girin:
10. Firmalar, arazi bozulumuyla ilgili sorunlara dair kritik öngörülerde bulunabilir,
know-how ve yenilikçi teknolojik çözümlerini devreye sokarak gerçekçi hedeflerin belirlenmesine katkı sunabilir.
Herkes için eşit bir zemin teşkil eden acik hukuki gereksinimler geliştirin:
11. Bu sayede politikalar tüm firmalara tutarlı biçimde uygulanacağından oyuncular
arasındaki uyum ve eşitlik artar.
Ticari faydalar sunun:
12. ATD’nin uygulanması maliyetli olabilir. Bu nedenle, hükümet politikalarının SLM,
arazi rehabilitasyonu ve restorasyonu uygulamaları için firmalara ekonomik bir
teşvik sunması gerekir. Bu politikalar aynı zamanda uyum maliyetlerinin azaltılması için ATD ve özellikle iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılması gibi
diğer çevresel ve sosyal politikalar arasında sinerji oluşturmaya odaklanmalıdır.
2. ATD Strateji ve Politikalarını Uygularken
Hedefe yönelik teknik ve finansal destek sağlayin:
13. Bazı firmalar halen ATD’nin ne anlama geldiği, nasıl uygulanabileceği ve maliyet etkinliği en yüksek iş modellerinin hangileri olduğu konusunda net değildir.
Maliyet etkin modellerin tespit edilmesi de dahil olmak üzere firmalara eylem
planlarının tasarım ve uygulanmasında destek verilmesi hayati önem taşır. Hükümetler, teknolojik gelişmeleri desteklemek ve araştırma yatırımlarını arttırmak
suretiyle sürdürülebilir ve rekabetçi tarım sektörünün verimlilik ile doğal kaynakların verimli kullanımını dengelemesine ve dolayısıyla da ekonomik ve çevresel
faydaların elde edilmesine yardımcı olabilir.
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Devamlı çoklu paydaş diyalogunu kolaylaştırın:
14. ATD konusunda çoklu paydaş diyaloguna imkan tanıyan kurumların oluşturulması, işletmeler ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere tüm paydaşların
ATD ile ilgili karar alma süreçlerine katılımını sağlayacaktır.
Sonuçları bildirin:
15. ATD ve ilgili politika önlemleriyle ilişkili potansiyel risk ve fırsatlara dair bilginin
hiç olmaması ya da sınırlı olması firmalar için belirsizlik oluşturur; bu durum ise,
yavaş benimseme ve verimsiz politika uygulamasına neden olur. ilk harekete
geçenler ve pilot uygulamalardan çıkarılan derslerin diğer işletme ve paydaşların yararına olacak şekilde kamuyla paylaşılması ve geniş biçimde iletilmesi
gerekmektedir.
3. Etkiyi izlerken
Açık izleme çerçeveleri geliştirin:
16. Yönetişim ve düzenlemelerin icra edilmesi, politikaların etkili biçimde uygulanması ve eşitliğin sağlanmasında önemli unsurlardır. Özellikle, firmaların ATD ve
diğer çevresel hedeflere kendi katkılarını izleyip raporlayabilecekleri açık performans göstergeleri son derece önemlidir.
İşletmelere adapte olmaları için zaman tanıyın:
17. Firmaların yeni uygulama ve politika gereksinimlerine uyum sağlamaları için
yeterli zamanın tanınması işletmelerin ortaya koyacakları çabalarda başarılı
olmalarına yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda, makul ve öngörülebilir sürelerin
belirlenmesi ve bunların gerekli olduğu yerde ve zamanda güncellenmesi gerekmektedir.
Sonuç
18. Arazi bozulumu zorluğunun üstesinden gelinmesi için iş dünyası, hükümetler
ve toplum dâhil olmak üzere tüm paydaşlar arasında daha önce benzeri görülmemiş bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu deklarasyon, arazi tahribatının dengelenmesi uygulamasına yönelik bir ilk adım niteliğinde olup sahada tüm taraflarca
gerçek eylemlerle desteklenmelidir. Yukarıda belirtilen noktaların ışığında, tüm
firmaları SLM ve arazi restorasyonunun uygulanmasına yönelik ortak çabada
bize katılmaya çağırıyoruz. Takiben atılacak adımlar, sürdürülebilir bir küresel
ekonomiye geçişin gerçekleştirilmesi açısından kritik olacaktır.
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EK-6

Sendikalar Forumu Deklarasyonu
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP
12) on ikinci oturum vesilesi ile sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri
‘Çölleşme ile Mücadele sendika kuruluşlarının Fonksiyonları’ başlıklı toplantıda bir
araya gelerek aşağıda belirtilen hususların dünya kamuoyuna sunulması konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Bu hususlar COP12 raporuna dahil edilmek üzere bir öneri olarak aşağıda belirtilmiştir.
1. Öncelikle konferansı düzenleyen UNCCD sekreterliğine, Türkiye Cumhuriyeti
adına konferans hazırlıklarını yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüğüne ve Çölleşme ile mücadelede sendika
kuruluşları ve sivil toplum organizasyonlarının fonksiyonlarını organize eden
Öz Orman-İş Sendikasına minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz..
2. Çölleşme evrensel bir konudur. Hitaben böyle bir sorun sadece hükümet
katılımı ile elde edilemez aynı zamanda önemli ve etkili bir toplum katılımı
gerektirir.
3. Toplumun katılımını sağlamak amacıyla, sivil toplum örgütleri (STK), UNCCD
sekreterleri, ve meslek kuruluşları özellikle toplum ve yönetim arasında etkin
bir köprü oluşturan ve toplumun geniş kesimlerini temsil eden sendikalar
tüm karar verme ve uygulama süreçlerine dahil olmalıdır.
4. Söz konusu sendikalar ve STK’lar kendi sorumluluklarını ve görevlerini yerine
getirmek için uluslarası fonlardan ve kamu kaynaklarından yararlanmalıdır.
5. Genel toplumsal bilinci oluşturmak amacıyla çölleşme ile mücadele konusunda tüm hükümetler yaygın eğitim programlarını uygulamak zorundadır.
6. Dünya genelinde arazi bozulması ve yoksulluk arasında doğrudan bir ilişki
vardır. Bu bozulmaların etkisini ve süreci tersine çevirmek için, kırsal kalkınma vazgeçilmez ve kaçınılmaz bir gerekliliktir. Fakir çiftçilerin, işsizlerin, tarım
ve orman işçilerinin ekonomik durumunu iyileştirmek için ilkeleri ve uygulamaları yürürlüğe koymak gereklidir.
7. İstihdam çölleşmeyle mücadelede önemli bir unsurdur. Bu amacı sürdürmek
için sürdürülebilir kalkınma politikasında yeterli işgücü esas hedef olmalıdır.
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8. Toprak, ormanlar, su ve havada yapılan yatırımlar geleneksel maaliyet-fayda
analizini dikkate almamalıdır. Çölleşmeyle mücadele, sosyal destek programları ile birlikte hayata geçirilmelidir.
9. Ayrıca arazi bozulması ve mülkiyet arasında da doğrudan bir ilişki vardır. Bu
nedenle, arazi bozulması konusu her ülkenin kendi mülkiyet politikalarının
temelinde ele alınmalıdır.
10. Bu bağlamda, tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesinde miras düzenlemelerinin ve ilgili mevzuat düzenlemelerinin optimum arazi büyüklüğü korunması ile birlikte, geçimleri tarıma bağlı kişilerin refahını sağlayacak
şekilde dikkate alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
11. Arazi kullanımında kar amacı gütmek yerine üretime dayalı hukuki ve teşvik
sistemleri öncelikli olmalıdır. Tedbirler sadece üretim amaçlı kullanılan tarımsal arazileri sağlamak için alınmalıdır.
12. Dünya genelinde her topluluk kendi geleneksel kültürü içinde ve doğa-insanlık arasındaki ilişki inancı ile düşünmektedir. Modern sosyal yapılar geleneksel değerler gibi bozulmuştur. Doğanın tahrip edilmesiyle mücadelede
bahsedilen geleneksel değerler kültür ve sanat desteklenerek güçlendirilmeli ve hayata geçirilmelidir.
13. Yeni bir sosyal sistem ve ekonomi yoluyla insanlık ve emeğe dayalı yeni bir
yaşam ve evren anlayışı oluşturulmalıdır ve çevre ile insanlık arasındaki ilişki
yeniden kurulmalıdır.
14. Sendikalar aktif olarak UNCCD uygulama sürecine dâhil edilmelidir.
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COP12
EK-7

Gençlik Forumu Deklarasyonu
1. Dünya gençliği olarak bizler, COP 12 sürecinde Ankara’ da bir araya geldik, kendi
durumumuzu, çölleşme ile mücadelede aktif olma isteğimizi ifade etme kararı
aldık. Biz; çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklığın, gezegenimizin ve insanlığın
geleceğine ilişkin önemli konulardan biri olduğuna inanıyoruz. Önceki neslin
kararları ve uygulamalarından oluşan bu dünyayı devralacak olan biz gençler,
Dünyanın geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda bizler, gıda
üretimi ve doğal kaynaklarla ilgili sektörlerde gençlerin varoluşunun yenilikler
getireceğine ve çözüm kapasitesini geliştireceğine inanıyoruz.
2. Biz, karar vericilerimizden çölleşmeyle mücadelede aktif rol almak için bize imkânlar sağlamalarını ve kendi geleceğimizle ilgili söz hakkı tanımalarını rica ediyoruz.
3. Dünya gençleri olarak bizler, Arazi Tahribatının Dengeli olduğu bir Dünyada yaşamak istiyoruz. Bu yüzden de;
a.

Gençlerin UNCCD süreçlerinde güçlü bir şekilde temsil olunması;

b.

Sürdürülebilir Arazi Yönetimiyle bağlı proje ve faaliyetlerin, aynı zamanda
çölleşme, arazi bozulumu ve kuraklıkla mücadelede bilim ve teknolojinin
kalkındırma sürecinin gençleri de kapsaması;

c.

Kapasite geliştirme, bilinçlenme ve bozulumu nötr bir dünyanın da yararına olacak tarımsal üretimde gençlerin aktif bir şekilde rol almaları için
gerekli yardımlardan faydalanma konularında desteklenmesi gerektiğine
inanıyoruz.
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Report of COP 12
Report of the Conference of the Parties on its twelfth
session, held in Ankara from 12 to 23 October 2015
I. Opening of the session
A. Opening of the twelfth session of the Conference of the Parties
1.

On 12 October 2015, the twelfth session of the Conference of the Parties
(COP 12) was opened by the President of its eleventh session, H.E.
Mr. Uahekua Herunga (Namibia). Pursuant to article 22 of the rules of
procedure of the United Nations Convention to Combat Desertification
(UNCCD), the President of COP 11 made a statement.

B. Election of the President
(Agenda item 1 (a))
2.

At its 1st meeting, on 12 October 2015, the Conference of the Parties (COP)
elected, by acclamation, the Honourable Prof. Veysel Eroglu, Minister for
Forestry and Water Affairs of Turkey, as President of its twelfth session.

3.

The incoming President made a statement.

C. General statements
4.

Also at the 1st meeting, on 12 October 2015, Mr. Melih Gokgek, Ankara
Metropolitan Mayor, made a statement on behalf of the host city.

5.

Furthermore, at the same meeting, the Executive Secretary of the UNCCD
secretariat made a statement.

6.

A statement was also made by Mr. Nicolas Hulot, Special Adviser to the
President of France.

7.

At the same meeting, statements were made by the representatives
of South Africa (on behalf of the Group of 77 and China), Luxembourg
(on behalf of the European Union), South Africa (on behalf of the
Regional Implementation Annex for Africa (Annex I), India (on behalf of
the Regional Implementation Annex for Asia (Annex II), Saint Vincent
and the Grenadines (on behalf of the Latin America and the Caribbean
States), Portugal (on behalf of the Regional Implementation Annex for
the Northern Mediterranean (Annex IV) and Armenia (on behalf of the
Regional Implementation Annex for Central and Eastern Europe (Annex
V).

8.

Statements were also made by the representatives of the United Nations
Development Programme, United Nations Environment Programme and
the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
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9.

Furthermore, a statement was made by a representative of a nongovernmental organization.

II. Organizational matters
A. Adoption of the agenda and organization of work, including the sessions
of the subsidiary bodies
(Agenda item 1 (b) and (f ))
10. The Conference considered this agenda item at its 1st meeting, on 12
October 2015.
11. Following a statement by the President of COP 12, in the course of which he
orally revised the provisional agenda and the tentative schedule of work
annexed to it, the Conference adopted its agenda and the organization
of work as contained in document ICCD/COP(12)/1 and its addendum
contained in document ICCD/COP(12)/1/Add.1, as follows:
1.

Organizational matters:
(a) Election of the President;
(b) Adoption of the agenda;
(c) Election of officers other than the President:
(i) Election of Vice-Presidents;
(ii) Election of the Chair of the Committee on Science and
Technology;
(iii) Election of the Chair of the Committee for the Review of
the Implementation of the Convention;
(d) Credentials of delegations;
(e) Accreditation of intergovernmental organizations, civil society
organizations and representatives from the private sector;
(f ) Organization of work, including the sessions of the subsidiary
bodies.

2.

Post-2015 development agenda: implications for the United Nations
Convention to Combat Desertification:
(a) Report of the Intergovernmental Working Group on Land
Degradation Neutrality;
(b) Integration of the sustainable development goals and targets
into the implementation of the United Nations Convention to
Combat Desertification;
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(c) Implications of the post-2015 development agenda and
sustainable development goals for the delivery of science and
policy efforts of the United Nations Convention to Combat
Desertification, including the review of the report of the
Committee on Science and Technology and its recommendations
to the Conference of the Parties;
(d) Implementation of the comprehensive communication strategy
and the United Nations Decade for Deserts and the Fight against
Desertification (2010-2020).
3.

Effective implementation of the Convention at national, subregional
and regional level:
(a) Trends in the implementation of the United Nations Convention
to Combat Desertification, including the review of the report
of the Committee for the Review of the Implementation of the
Convention and its recommendations to the Conference of the
Parties;
(b) Leveraging of synergies among the Rio conventions, including
land- based adaptation to climate change and related advice
from the Science-Policy Interface;
(c) Securing of additional investments: relations with financial
mechanisms:
(i) Global Mechanism, including its vision and future
direction;
(ii) Collaboration with the Global Environment Facility.

4.

Special segment: Boosting stakeholder engagement in the
implementation of the United Nations Convention to Combat
Desertification:
(a) Parallel ministerial/high-level round tables:
(i) Round table 1: From global to local: translating land
degradation neutrality into action;
(ii) Round table 2: Drought adaptation: mainstreaming
drought management policy in national agendas and
mitigating the effects of drought;
(iii) Round table 3: Land-based approach to climate change:
resilience through sustainable land management;
(b) Land rights (a dialogue with civil society);
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(c) Framing of legislation to protect and rehabilitate land (a
dialogue with parliamentarians);
(d) Incentives for investment in sustainable land management (a
dialogue with the private sector).
5.

Programme and budget:
(a) Programme and budget for the biennium 2016-2017;
(b) Financial performance for the Convention trust funds, including
an update on the arrangements for the Global Mechanism;
(c) Evaluation reports.

6.

Procedural matters:
(a) Maintenance of the roster of experts and the creation, as
necessary, of ad hoc panels of experts;
(b) Revised procedures for the accreditation of civil society
organizations and representatives from the private sector to the
Conference of the Parties and their participation in meetings
and processes of the United Nations Convention to Combat
Desertification;
(c) Rule 47 of the rules of procedure;
(d) Procedures and institutional mechanisms for the resolution of
questions on implementation;
(e) Annexes containing arbitration and conciliation procedures;
(f ) Request submitted by Annex V country Parties regarding the
mandate and scope of the Convention;
(g) Programme of work for the thirteenth session of the Conference
of the Parties.

7.

Report on the session.

B. Election of officers other than the President
(Agenda item 1 (c))
12. The Conference considered this agenda item at its
1st and 12th meetings, on 12 and 23 October 2015.
13. At its 1st meeting, on 12 October 2015, the Conference elected the
following officers for its twelfth session:
Vice-Presidents:
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•

Ms. Skumsa Mancotywa (South Africa)

•

Mr. Jean Ilunga Muneng (Democratic Republic of the Congo)

•

Ms. Sun Guoshun (China)

•

Mr. Mohsen Abdolhoseini (Islamic Republic of Iran)

•

Mr. Ashot Vardevanyan (Armenia)

•

Ms. Vesna Indova (Former Yugoslav Republic of Macedonia)

•

Mr. Felipe Costa (Brazil)

•

Mr. Haendel Sebastian Rodriguez Gonzalez (Colombia)

•

Mr. Grammenos Mastrojeni (Italy) and a representative of Turkey.

14. At the 12th meeting, on 23 October, the Conference appointed Mr.
Grammenos Mastrojeni (Italy) as Rapporteur of the twelfth session.
Chair of the Committee on Science and Technology
15. At the 12th meeting, on 23 October, the Conference elected
Mr. Hamid Čustović (Bosnia and Herzegovina) as Chair of the
forthcoming thirteenth session of the Committee on Science and
Technology.
Chair of the Committee for the Review of the Implementation of the Convention
16. At the 12th meeting, on 23 October, the Conference elected
(Nigeria) as Chairperson of the forthcoming fifteenth and sixteenth
sessions of the
Committee for the Review of the Implementation of the Convention.
C. Credentials of delegations
Agenda item 1d)
17. At the 12th meeting, on 23 October, the Conference considered the report
on credentials of delegations, as contained in document ICCD/COP(12)/19,
and the recommendation contained therein.
18. At the same meeting, the Conference adopted the report.
D. Accreditation of intergovernmental organizations, civil
organizations and representatives from the private sector

society

(Agenda item 1 e)
19. At the 1st meeting, on 12 October 2015, following a statement by a
representative of the UNCCD, the Conference decided to accredit as
observers the organizations and private sector entities listed in annexes I
and II of document ICCD/COP(12)/15.
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E. Committee on Science and Technology
20. The twelfth session of the Committee on Science and Technology
was convened under the chairmanship of Mr. Uriel Safriel (Israel). The
Committee held six meetings, from 13 to 16 October 2015.
21. At the 1st meeting, on 13 October 2015, the Committee adopted its
provisional agenda as contained in document ICCD/COP(12)/CST/1/Rev.1,
and approved the organization of work for the session as contained in
annex II of the document.
22. Also at the same meeting, the Committee agreed to establish a contact
group and appointed Mr. Mathias Magunda (Uganda) as Facilitator of the
contact group.
23. At its 6th meeting, on 16 October 2015, the Committee elected by
acclamation the following as Vice-Chairs for its forthcoming thirteenth
session: Mr. Foued Chehad (Algeria), Ms. Farah Ibrahim (Kuwait), Mr. Jorge
Luis Garcia Rodriguez (Mexico) and Mr. Jean-Luc Chotte (France).
24. The Committee submitted six recommendations to the COP. The
Conference took action on these recommendations at its 4th and 11th
meetings, on 16 and 22 October 2015.
F. Committee for the Review of the Implementation of the Convention
25. The fourteenth session of the Committee for the Review of the
Implementation of the Convention was convened under the chairmanship
of the Vice-Chair, Mr. Richard Mwendandu (Kenya). The Committee held
four meetings, from 13 to 23 October 2015.
26. At the 1st meeting, on 13 October 2015, the Committee adopted its
provisional agenda as contained in document ICCD/CRIC(14)/1 and ICCD/
CRIC(14)/1/Corr.1, and approved the organization of work for the session
as contained in annex II of the document.
27. Also at the same meeting, the Committee agreed to establish a contact
group and appointed Mr. Richard Mwendandu (Kenya) as Facilitator of the
contact group.
28. The Committee submitted eight recommendations to the COP. The
Conference took action on these recommendations at its 12th meeting,
on 23 October 2015.
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G. Committee of the Whole
29. At its 1st meeting, on 12 October, the Conference decided to establish a
Committee of the Whole and also decided to allocate to the Committee the
agenda items listed in paragraph 15 of the COP 12 agenda as contained in
document ICCD/COP(12)/1.
30. At its 2nd meeting, the Conference designated Mr. Thomas Tichelmann
(Ireland) as Chair of the Committee of the Whole. The Committee held six
meetings, from 13 to 22 October 2015.
31. At the 2nd and 3rd meeting, the Committee established two contact
groups: (a) a contact group on programme and budget matters, under
the facilitation of Mr. Arun Kumar Mehta (India); and (b) a contact group
on COW matters other than the programme and budget, under the cofacilitation of Mr. Luca Marmo (European Union) and Ms. Karma Dema
Dorji (Bhutan).
32. The Committee submitted ten recommendations to the COP. The
Conference took action on these recommendations at its 11th and 12th
meetings, on 22 and 23 October 2015.
H. Ad Hoc Group of Experts
33. The Ad Hoc Group of Experts did not meet as the COP decided to defer
consideration of (i) rule 47 of the rules of procedure; (ii) procedures
and institutional mechanisms for the resolution of questions on
implementation; and (iii) annexes containing arbitration and conciliation
procedures to a later COP meeting.
I. Attendance
34. The twelfth session of the COP was attended by representatives of the
following 149 Parties to the Convention:
J. Documentation
35. The documents submitted for the consideration of the COP at its twelfth
session are listed in annex 9.
III.

Inclusion of activities of non-governmental organizations
within the official programme of work of the Conference of the
Parties: open dialogue session
36. The Conference held an open dialogue sessions under the agenda item at
its 3rd meeting, on 15 October 2015, on the theme “Inclusion of activities
of civil society organizations within the official programme of work of the
Conference of the Parties”.
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37. The meeting was opened by Mr. Sedat Kadioglu, Deputy Undersecretary
of the Ministry of Forestry and Water Affairs of Turkey, and moderated by
Mr. Noel Maxwell Oettle, Environmental Monitoring Group, South Africa.
38. Following a statement by the keynote speaker, Dr. Jonathan Davies
(International Union for Conservation of Nature (IUCN)), presentations
were made by the following panelists: Ms. Aissatou Billy Sow (Association
Guineenne pour la Promotion des Energies Renouvelables (AGUIPER),
Africa); Ms. Marioldy Sanchez Santivanez (Asociacion para la Investigation
y el Desarrollo Integral (AIDER), Latin America and the Caribbean); Mr.
Tanveer Arif (Society for Conservation & Protection of Environment
(SCOPE), Asia); Mr. Serkan Aykut (Foresters’ Association of Turkey); Ms.
Gloria Mwape Musowa (Kasisi Agricultural Training Centre of Zambia, local
communities); and Mr. Patrice Burger (Centre d’Actions et de Realisations
Internationales (CARI), Western European and Others Group).
39. In the ensuing discussion, the panellists responded to comments made
and questions posed by the representatives of Namibia, Turkey, Senegal,
Benin, United Republic of Tanzania, Egypt, Peru, Ghana and Guinea, as
well as by the representatives of ENDA Tiers Monde (Environnement et
Developpement du Tiers Monde, Senegal), Corporation de Investigacion y
Accion Social y Economica (CIASE, Argentina) and Association of Training
and Development Support (AFAD, Mali).
IV.

Special segment: Boosting stakeholder engagement in the
implementation of the United Nations Convention to Combat
Desertification
(Agenda item 4)
A. Parallel ministerial/high-level round tables
40. The Conference held a special high-level segment with an opening and
closing meeting, three parallel ministerial/high-level round tables and
three interactive dialogue sessions under the agenda item at its 5th to
10th meetings, on 20 and 21 October 2015.
41. At the 5th meeting, on 20 October 2015, the President of the Conference
opened the special high-level segment and made a statement.
42. At the same meeting, the President of the Republic of Turkey, His Excellency
Recep Tayyip Erdogan, addressed the Conference.
43. At the same meeting, the Under-Secretary-General and High Representative
for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and
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Small Island Developing States delivered a statement on behalf of the
Secretary-General of the United Nations.
44. Also at the meeting, the Executive Secretary of the UNCCD made a
statement.
45. At the same meeting, statements on behalf of regional and interest groups
were made by: the Deputy Minister of Environmental Affairs of South Africa,
Her Excellency Ms. Barbara Thomson (on behalf of the Group of 77 and
China); the Minister of Environment of Benin, His Excellency Mr. Theophile
C. Worou (on behalf of the Group of African States); the Secretary of the
Ministry of Agriculture and Forests of Bhutan, Mr. Tenzin Dhendup (on
behalf of the Group of Asia-Pacific States); the Deputy Minister of Natural
Resources and Environmental Protection of Belarus, Mr. Igor Kachanovsky
(on behalf of the Group of Eastern European States); the Minister of
Environment and Natural Resources of El Salvador, Ms. Lina Dolores Pohl
Alfaro (on behalf of the Group of Latin American and Caribbean States);
and the Secretary of State for Sustainable Development and Infrastructure
of Luxembourg, Mr. Camille Gira (on behalf of the European Union).
46. Statements were also made by the civil society representative, Mr. Noel
Maxwell Oettle, from the Environmental Monitoring Group of South Africa.
47. At the 6th meeting, on 20 October 2015, the Conference held three closed
parallel ministerial/high-level round tables under agenda item 4 (a), as
follows:
i.

Round table 1: From global to local: translating land degradation
neutrality into action
48. Round table 1 was chaired by His Excellency Mr. Mahama Ayariga, Minister
of Environment, Science, Technology and Innovation of Ghana and
moderated by Mr. Paddy Woodworth, journalist, author and lecturer.

ii. Round table 2: Drought adaptation: mainstreaming drought management
policy in national agendas and mitigating the effects of drought
49. Round table 2 was chaired by His Excellency Mr. Pohamba Shifeta, Minister
of Environment and Tourism of Namibia and moderated by Ms. Saadet
Orug, journalist.
iii. Round table 3: Land-based approach to climate change: resilience through
sustainable land management
50. Round table 3 was co-chaired by Mr. Abdeladim Lhafi, High Commissioner
for Water, Forests and Combating Desertification of Morocco and Mr.
Gabriel Quijandria Acosta, Vice-Minister for Strategic Development of
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Natural Resources in the Ministry of Environment of Peru, and moderated
by Mr. Guillermo Altares, journalist.
51. From its 7th to 9th meetings, the Conference convened three interactive
dialogue sessions, under agenda item 4 (b), (c), and (d), respectively, as
follows:
B. Land rights (a dialogue with civil society)
52. At the 7th meeting, on 21 October 2015, the Conference held the first
interactive dialogue of the special high-level segment under agenda item
4 (b), which was chaired by Her Excellency Ms. Barbara Thomson, Deputy
Minister of Environmental Affairs of South Africa, and moderated by Mr.
Paddy Woodworth, journalist, author and lecturer.
C. Incentives for investment in sustainable land management (a dialogue
with the private sector)
53. At the 8th meeting, on 21 October 2015, the Conference held the second
interactive dialogue of the special high-level segment under agenda item
4 (d), which was chaired by His Excellency Mr. Benedetto Della Vedova,
Vice-Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy, and
moderated by Mr. Peter Bakker, President and Chief Executive Officer of
the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
D. Framing of legislation to protect and rehabilitate land (a dialogue with
parliamentarians)
54. At the 9th meeting, on 21st October 2015, the Conference held the third
interactive dialogue of the special high-level segment under agenda item
4 (c), which was co-chaired by Her Excellency Ms. Lina Dolores Pohl Alfaro,
Minister of Environment and Natural Resources of El Salvador, and Ms.
Ravza Kavakgi-Kan, Parliamentarian in the Grand National Assembly of
Turkey, and moderated by Mr. Guillermo Altares, journalist.
55. At the 10th meeting, on 21 October 2015, the President of the Conference
closed the special high-level segment. The meeting heard reports by the
respective Chairs of the three closed parallel ministerial/high-level round
tables under agenda item 4 (a).
V.

Decisions and resolution adopted by the Conference of the
Parties
56. At its 4th, 11th and 12th meetings, on 16, 22 and 23 October 2015, the
Conference adopted 35 decisions and one resolution.
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A. Decisions taken at the recommendation of the President of the Conference
of the Parties
57. At the recommendation of the President of its twelfth session, the
Conference adopted the following decisions:
B. Decisions taken at the recommendation of the Bureau
58. At the recommendation of the Bureau of the COP at its twelfth session, the
Conference adopted the following decisions:
C. Decisions taken at the recommendation of the Committee of the Whole
59. At the recommendation of the Committee of the Whole, the Conference
adopted the following decisions:
D. Decisions taken at the recommendation of the Committee for the Review
of the Implementation of the Convention
60. At the recommendation of the Committee for the Review of the
Implementation of the Convention, the Conference adopted the following
decisions:
E. Decisions taken at the recommendation of the Committee on Science and
Technology
61. At the recommendation of the Committee on Science and Technology, the
Conference adopted the following decisions: (to be completed)
F. Resolution adopted by the Conference
VI.

Conclusion of the session
Adoption of the report of the Conference of the Parties on its twelfth session
(Agenda item 7)
62. At its 12th meeting, on 23 October 2015, the Conference adopted the
draft report on its twelfth session (ICCD/COP(12)/L.17) and authorized the
Rapporteur, with the assistance of the secretariat, to complete the report,
as appropriate.
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Decision 1/COP.12
CRIC

Multi-year workplans of the Convention institutions and
subsidiary bodies
The Conference of the Parties,
Recalling decisions 3/COP.8 and 11/COP.9,
Having reviewed documents ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2 and Corr.1 and
ICCD/CRIC( 14)/3,
Underlining the importance of the efficient and coordinated functioning of
the Convention’s institutions and subsidiary bodies in supporting Parties in their
implementation of the 10-year strategic plan and framework to enhance the
implementation of the Convention (2008-2018) (The Strategy),
1. Approves the strategic orientation of the secretariat, the Global Mechanism
(GM), the Committee on Science and Technology (CST) and the Committee
for the Review of the Implementation of the Convention (CRIC), as contained
in the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) results
framework for 2016-2019 in the annex to this decision;
2. Requests the CST, the CRIC, the GM and the secretariat to utilize the UNCCD
results framework for 2016-2019 in the annex to this decision, organizing their
work in a manner that is consistent with the provisions of the Convention and
decisions taken at the twelfth session of the Conference of the Parties (COP
12), and in line with the guidance outlined in The Strategy;
3. Also requests the secretariat and the GM to prepare a multi-year workplan
for the Convention (2018-2021), utilizing the results-based management
approach, to be considered at COP 13.

12th plenary meeting
23 October 2015

130

COP12
Annex
United Nations Convention to Combat Desertification results framework for
2016-2019
United Nations Convention
to Combat Desertification
strategic objectives

2016-2019 main outcomes

Outcome indicators

1. Improvement in living
conditions of affected
populations

1.1 Improved resilience to the
effects of climate change of
people living in affected areas

1.1 The extent to which the UNCCD
implementation by Parties contributes
to climate change adaptation using
land-based approaches

1.2 Improved knowledge of
reducing socio-economic and
environmental vulnerability
related to desertification/
land degradation and drought
(DLDD)

1.2 Availability of information to
improve socio-economic drivers of
sustainable land management (SLM),
with a particular focus on UNCCD
priorities

2.1 Reduction of the area
affected by land degradation

2.1 The extent to which affected country
Parties establish targets for addressing
land degradation and rehabilitation

2.2 Up-to-date information on
the status of DLDD

2.2 Improved reporting on the status of
DLDD, and related activities

2.3 Targeted scientific inputs
on addressing DLDD

2.3 The extent to which scientific
cooperation involving the UNCCD
provides robust data and ideas for
effective implementation

3.1 SLM and combating DLDD
contributes to, and benefits
from, activities on climate
change and biodiversity, as
well as on the implementation
of the Sustainable
Development Goals

3.1.a The extent to which the UNCCD
implementation by Parties contributes
to climate change mitigation using
land-based approaches

2. Improved condition of
affected ecosystems

3. Generation of global
benefits

3.1.b The extent to which affected
country Parties address DLDD, and
biodiversity loss in a synergistic manner
4. Resource mobilization
through partnerships

4.1 Improved access to
resources for implementation

4.1 Scope and extent of funding sources
to combat DLDD

4.2 Enabling policy
environments are
improved for the UNCCD
implementation at all levels

4.2 The number of countries that have
taken measures to develop enabling
policy environments for the UNCCD
implementation through partnerships
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Decision 2/COP.12
CRIC

Formulation, revision and implementation of action
programmes in view of the 2030 Agenda for Sustainable
Development
The Conference of the Parties,
Recalling articles 6, 9, 10 and 11 of the Convention,
Also recalling decision 3/COP.8 containing The Strategy,
Further recalling decision 2/COP.9, decision 2/COP. 10, and decision 2/COP. 11,
Having reviewed documents ICCD/CRIC(14)/4 and ICCD/COP(12)/CST/3- ICCD/
CRIC(14)/7 and the conclusions and recommendations contained therein,
Taking into consideration decision 3/COP.12,
Noting with concern that only 20 per cent of Parties have so far aligned their
national action programmes (NAPs) with The Strategy and that The Strategy is only
in effect for another two years,
1. Invites affected country Parties to continue their efforts to formulate, revise,
and align their action programmes in accordance with guidance from
the Conference of the Parties (COP) so that the strategic and operational
objectives set by The Strategy can be achieved by 2018;
2. Decides that the alignment process: (a) should continue in line with The
Strategy and be achieved by 2018; and (b) should also include the subregional
and regional strategies;
3. Invites affected country Parties, in accordance with decision 22/COP. 11, to
establish baselines and national-level voluntary land degradation neutrality
(LDN) targets within their NAPs and to address ecosystem aspects at their
discretion in their subregional and regional action programmes, making use
of scientific and knowledge-based diagnostic tools at the national level;
4. Also invites Parties, other governments and other development partners
to establish and increase partnership agreements for technical support to
affected country Parties according to their bilateral priorities - giving special
attention to the implementation of NAPs - and to assist them in monitoring
progress towards achieving national targets;
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5. Further invites affected country Parties to include voluntary national LDN
targets in their national reports, as appropriate;
6. Requests the United Nations Convention to Combat Desertification and the
Global Environment Facility (GEF) secretariats to continue consultations on the
arrangements for the delivery of funding enabling activities for the sixth GEF
Replenishment Phase (GEF-6) with a view to securing technical and financial
support for the next reporting exercise, including in the area of progress
reporting and national target-setting towards achieving LDN;
7. Invites Parties and technical and financial institutions to provide support to
affected country Parties in establishing, aligning and implementing NAPs,
including, as appropriate, target 15.3 of the 2030 Agenda for sustainable
development, and LDN national voluntary target-setting;
8. Requests Parties at COP 13 to consider adding the first review of LDN voluntary
targets and their implementation so far to the agenda of the intersessional
meeting of the CRIC/CST prior to COP 14;
9. Invites affected country Parties to develop and implement strategies through
their NAPs to achieve the objectives of the Convention in the light of target
15.3 of the 2030 Agenda for sustainable development;
10. Requests the secretariat and the Global Mechanism to:
(a) Enhance their assistance to country Parties in terms of technical and
financial support for the implementation of target 15.3 of the 2030
Agenda for sustainable development through the NAPs, including the LDN
approach at national level;
(b) Engage with international organizations and funds, as well as other
multilateral and bilateral donors, in order to mobilize additional resources
for the implementation of target 15.3 of the 2030 Agenda for sustainable
development through the NAPs, including the LDN approach at national
level;
11. Also requests the secretariat to report to the next session of the CRIC on the
implementation of this decision.

12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 3/COP.12

Integration of the Sustainable Development Goals
and targets into the implementation of the United
Nations Convention to Combat Desertification and
the Intergovernmental Working Group report on land
degradation neutrality
The Conference of the Parties,
Recalling the outcomes of the United Nations Conference on Sustainable
Development (UNCSD) (Rio+20) contained in The future we want, notably paragraphs
205-209 which, inter alia, stress that desertification, land degradation, and drought
are challenges of a global dimension,
Also recalling that affected areas under article 1, paragraph (h), of the Convention
means: “and, semi-arid and/or dry sub-humid areas affected or threatened by
desertification”,
Further recalling the particular conditions of the Regional Implementation
Annexes to the Convention,
Recalling decision 22/COP. 11,
Also recalling article 6 of the Convention,
Further recalling decision 8/COP. 11 creating an Intergovernmental Working
Group (IWG) as a “follow-up to the outcomes of the United Nations Conference on
Sustainable Development (Rio+20)”, specifically on outcomes related to LDN,
Welcoming the adoption by the United Nations General Assembly of the outcome
document Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,
which includes Sustainable Development Goal (SDG) 15: “Protect, restore and
promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,
combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity
loss”, and target 15.3: “By 2030, combat desertification, restore degraded land and
soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to
achieve a land-degradation- neutral world”,
Noting that paragraph 55 of that outcome document reads: “The Sustainable
Development Goals and targets are integrated and indivisible, global in nature and
universally applicable, taking into account different national realities, capacities and
levels of development and respecting national policies and priorities. Targets are
defined as aspirational and global, with each Government setting its own national
targets guided by the global level of ambition but taking into account national
circumstances. Each Government will also decide how these aspirational and
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global targets should be incorporated into national planning processes, policies and
strategies. It is important to recognize the link between sustainable development
and other relevant ongoing processes in the economic, social and environmental
fields”,
Recalling that in striving to achieve SDG target 15.3, it is also important to address
wider elements of the 2030 Agenda, including, inter alia, ending poverty and hunger,
tackling inequality, empowering women and stimulating economic growth,
Also recalling the commitments made by national governments on DLDD issues
and the recognized need for joint action within the international community,
Recognizing the unique role of the UNCCD in addressing DLDD in affected areas,
and the importance of these efforts to Parties to the UNCCD in addressing SDG target
15.3 at the national and subnational level,
Also recognizing that while the Convention will make a significant contribution to
achieving LDN, the full implementation of SDG target 15.3 will require contributions
from other bodies and agencies and the Convention should therefore seek to work
cooperatively with other bodies in a partnership to that aim,
Acknowledging that SDG target 15.3 addresses, inter alia, the objective of the
Convention and provides a basis for discussion on future actions and programmes to
enhance the implementation of the UNCCD, respecting the scope of the Convention,
Also acknowledging that striving to achieve LDN would significantly contribute to
the three dimensions of sustainable development via the rehabilitation, restoration,
conservation and sustainable management of land resources, and that this could
potentially involve the development of national targets,
1.

Welcomes the report of the IWG contained in part two of document ICCD/
COP(12)/4;

2.

Endorses the IWG science-based definition of LDN as follows: “Land degradation
neutrality is a state whereby the amount and quality of land resources
necessary to support ecosystem functions and services and enhance food
security remain stable or increase within specified temporal and spatial scales
and ecosystems”;1

3.

Recognizes that for the purpose of the scope of this Convention, this definition
is intended to apply to affected areas as defined in the text of the Convention;

4.

Decides that striving to achieve SDG target 15.3 is a strong vehicle for driving
implementation of the UNCCD, within the scope of the Convention;

1

The IWG definition of LDN is included here as contained in document ICCD/COP(12)/4 as amended
and with the deletion of the text in square brackets.
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5.

Invites Parties to:
(a) Formulate voluntary targets to achieve LDN in accordance with their
specific national circumstances and development priorities, taking into
account the list of options for operationalizing LDN at the national level
as outlined by the IWG;
(b) Use the monitoring and evaluation approach adopted in decision 22/
COP. 11, including the progress indicators as listed in the annex to this
decision, where reliable data is available pursuant to paragraph 7 of that
decision and taking into consideration national circumstances and, as
needed, add additional indicators to monitor, evaluate and communicate
progress towards achieving the LDN target;
(c) Explore options on how to integrate the voluntary LDN targets in their
NAPs as part of their overall discussion on the implementation of the
SDGs;
(d) Promote the use of LDN targets and projects and other SLM initiatives as
an effective vehicle for mobilizing additional sustainable financing and
responsible and sustainable investments that address DLDD issues;

6.

Encourages developed country Parties to actively support the efforts of
developing country Parties in promoting SLM practices and in seeking to
achieve LDN, by providing substantial financial resources, facilitated access to
appropriate technology and other forms of support;

7.

Also encourages developed country Parties and invites other countries in a
position to do so, multilateral financial institutions, the private sector, civil
society organizations, and technical and financial institutions to:
(a) Provide scientific, technical and financial assistance to help affected
country Parties requesting assistance to set and achieve LDN targets as
well as to implement SLM practices and LDN initiatives;
(b) Establish equitable partnerships that encourage responsible and
sustainable investments and practices by the private sector, which
contribute to achieving LDN that supports the health and productivity of
the land and its people;

8.

Further encourages Parties requesting assistance to include this request for
support in their priorities in discussions with bilateral, multilateral and other
donors, based on their national development plans or strategies;

9.

Directs the secretariat of the UNCCD, as the lead organization for DLDD, to
take the initiative and invite other relevant agencies and stakeholders such
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as United Nations agencies, international organizations, financial institutions,
civil society organizations and the private sector to seek cooperation to
achieve SDG target 15.3;
10. Requests the secretariat and appropriate UNCCD bodies, within the scope of
the Convention, to:
(a) Develop options for scaling up and scaling out successful LDN initiatives
and other SLM practices;
(b) Explore how they could further develop partnerships with other
organizations to provide scientific and technical support to the Parties by,
inter alia, developing a ‘user guide’ for implementing LDN at the country
level;
(c) Develop guidance for formulating national LDN targets and initiatives,
including the identification, development and implementation of policy
reforms, investment and incentive mechanisms, and capacity-building
initiatives to address DLDD;
(d) Make options available to Parties for the integration of national LDN
targets and initiatives in their NAPs;
(e) Further develop, keep under review and facilitate, including through pilot
projects, the use of the UNCCD indicator framework as a contribution to
the monitoring, evaluation and communication of progress towards the
national LDN targets;
(f ) Improve the effectiveness of collaboration with the other Rio conventions
and other partners at national and, as appropriate, subnational levels
to support the implementation and monitoring of LDN targets and
initiatives;
11. Also requests the Managing Director of the Global Mechanism, in consultation
with the Executive Secretary, to develop options for increasing incentives
and financial support, including assisting in the possible creation of an
independent LDN fund, to be made available for the full realization of LDN
initiatives;
12. Further requests the Executive Secretary to report to the Conference of the
Parties at its thirteenth session on progress made in implementing this
decision.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Annex
Progress indicators for strategic objectives 1-32

2

•

Trends in population living below the relative poverty line and/or income
inequality in affected areas

•

Trends in access to safe drinking water in affected areas

•

Trends in land cover

•

Trends in land productivity or functioning of the land

•

Trends in carbon stocks above and below ground

•

Trends in abundance and distribution of selected species

These progress indicators were agreed in decision 22/COP.11.
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Decision 4/COP.12

COP12
Review of progress in the implementation of the
comprehensive communication strategy and the United
Nations Decade for Deserts and the Fight against
Desertification
The Conference of the Parties,
Recalling decisions 4/COP. 11 and 7/COP. 11,
Also recalling advocacy, awareness-raising and education as one of the main
pillars of The Strategy,
Further recalling United Nations General Assembly resolution 64/201 in which
members, “committed to raising the awareness of desertification, land degradation
and drought at all levels, consistent with 10-year strategic plan and framework to
enhance the implementation of the Convention (2008-2018)”, recalled its decision
to declare the decade 2010-2020 as the United Nations Decade for Deserts and the
Fight against Desertification (2010-2020) (UNDDD),
Recalling SDG 15 and its target 15.3,
Welcoming the progress made in implementing the comprehensive
communication strategy and the General Assembly resolution on the UNDDD, as
reported in document ICCD/COP(12)/2 and Corr.1,
Also welcoming the continued support of the UNDDD Inter-Agency Task Force
(IATF) in advocacy, communication and outreach,
1. Encourages Parties, civil society organizations and other stakeholders to
promote the importance of combating desertification and land degradation
and mitigating the effects of drought to achieving the new SDGs, through
awareness-raising events and activities, including the World Day to Combat
Desertification (WDCD), UNDDD and the Land for Life programme;
2. Also encourages Parties to identify opportunities such as the National Dryland
Champions programme, where the best SLM practices at grassroots level are
recognized in order to share these practices beyond the national level;
3. Invites Parties and the international community to support the training of
national and community-level journalists to enable them to report in an
informed manner on DLDD- related issues;
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4. Also invites Parties to support the international observance of the WDCD
for national awareness-raising including, if appropriate, the hosting of an
observance event in cooperation with the secretariat;
5. Requests the secretariat to:
(a) Develop a compelling communications narrative for action and to
structure communications around key strategic themes in view of SDG
target 15.3;
(b) Identify inspiring human-interest stories and testimonies from SLM
projects for promotion and dissemination through the Land for Life
multi-media products in order to build awareness and public support for
addressing DLDD by maximizing the expertise and strengths available
through the UNDDD IATF;
(c) Continue coordinating the implementation of the comprehensive
communication strategy and the General Assembly mandated resolution
on UNDDD;
6. Invites Parties to strengthen the secretariat’s capacity to use social media
and web- based communications and, where relevant, traditional media to
strengthen advocacy and outreach, especially to affected communities, in and
for implementation of SLM, land degradation neutrality and addressing DLDD;
7. Requests the secretariat to report on the progress of the implementation of
this decision at the thirteenth session of the Conference of the Parties.

12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 5/COP.12

COP12
Participation and involvement of civil society organizations
in meetings and processes of the United Nations Convention
to Combat Desertification
The Conference of the Parties,
Recalling articles 3, 6, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21 and 22 of the UNCCD,
Also recalling decisions 5/COP.9, 5/COP. 10 and 5/COP. 11,
Stressing the importance of the participation of civil society organizations (CSOs)
in the sessions of the COP and its subsidiary bodies, as well as their involvement in
the implementation of the UNCCD and The Strategy,
Recognizing the work of the Civil Society Organization Panel (CSO Panel) in
facilitating CSO involvement as stated in document ICCD/COP(12)/3 and stressing
the importance of its continuation,
1. Encourages those Parties which have no or few CSOs accredited to the COP
to promote and support the involvement of CSOs in the UNCCD process at
the international level in order to ensure more participation of CSOs from all
regions in the sessions of the COP and its subsidiary bodies;
2. Requests the secretariat and the CSO Panel to make proposals to the
Bureau of the COP on ways to support the work of the Panel and expand its
membership;
3. Also requests the Executive Secretary to facilitate the elections to the CSO
Panel in January 2016;
4. Invites Parties, international and financial organizations, and CSOs and private
sector institutions to consider contributing substantially and promptly to
the Supplementary Fund and Special Fund of the Convention with the aim
of ensuring wider participation of CSOs in UNCCD meetings and processes,
and to support the work of the CSO Panel;
5. Encourages CSOs to increase the synergies and interlinkages among the CSO
communities and networks dedicated to the three Rio conventions;
6. Requests the CSO Panel, through the secretariat, to report to the COP at its
thirteenth session on the implementation of its tasks during the forthcoming
biennium;
7. Also requests the Executive Secretary to report to the COP at its thirteenth
session on the implementation of the present decision.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 6/COP.12

Business engagement strategy and participation and
involvement of the private sector in meetings and
processes of the United Nations Convention to Combat
Desertification
The Conference of the Parties,
Recalling articles 6, 17 and 20 of the UNCCD,
Also recalling decisions 5/COP.9, 5/COP. 10 and 5/COP. 11,
Stressing the importance of the involvement of the private sector in the
implementation of the UNCCD and The Strategy,
Having considered document ICCD/COP(12)/3,
1. Takes note of the UNCCD business engagement strategy as contained in
annex I to document ICCD/COP(12)/3, and requests the secretariat and
the Global Mechanism to continue implementing it when engaging in
partnership with the private sector;
2. Also requests the secretariat to submit future amendments of the business
engagement strategy to the COP for consideration and approval;
3. Further requests the Executive Secretary to report to the COP at its thirteenth
session on the implementation of the present decision, including on any
developments in the engagement with the private sector.

12th plenary meeting
23 October 2015

142

Decision 7/COP.12

COP12
Intergovernmental Working Group on the future strategic
framework of the Convention
The Conference of the Parties,
Recalling decisions 3/COP.8, 12/COP.11 and 10/COP.12,
1. Decides to establish an Intergovernmental Working Group on the future
strategic framework of the Convention (IWG-FSF), within the scope and
mandate of the Convention to:
(a) Assess the current 10-year strategic plan and framework to enhance the
implementation of the Convention (2008-2018) (The Strategy), including
the effectiveness of its implementation and the relevance of progress
indicators for the future period;
(b) Consider options for the possible future strategic approach for the
Convention, including whether the current Strategy should be extended
or revised, or whether a new strategy should be adopted;
(c) Propose an approach the Convention should adopt for its future strategic
direction and elements that should be included therein;
2. Also decides that the IWG-FSF will take into consideration the following:
(a) The text of the Convention;
(b) The current multi-year Strategy;
(c) The mid-term review of The Strategy;
(d) The role of a multi-year strategy, which provides an effective framework
to guide the implementation of the Convention at national level;
(e) The relevant aspects of Sustainable Development Goal 15 and its target
15.3 of the 2030 Agenda for Sustainable Development;
(f ) Relevant decisions taken by the COP;
(g) Developments under and synergies with the Rio conventions;
(h) The limitations of Parties’ ability to increase financial resources provided
to the Convention;
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3. Requests the secretariat to prepare a preliminary scoping paper for the first
meeting of the IWG-FSF to inform its work;
4. Decides that the IWG-FSF will consist of a maximum of 5 representatives from
each region, nominated by the respective regional groups on the basis of
nominations by national Governments; 3 representatives from each region
shall be funded by the resources identified in decision 10/COP.12, with the
remaining representatives to be funded from voluntary resources;
5. Requests the IWG-FSF to:
(a) Present its initial findings for comment at the fifteenth session of the CRIC;
(b) Present its proposals to Parties for their consideration and action at the
thirteenth session of the COP.

12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 8/COP.12

COP12
Addressing particular regional and national conditions
The Conference of the Parties,
Recalling article 1, paragraphs (h) and (i) of the Convention,
Also recalling the particular conditions of the Regional Implementation Annexes
to the Convention,
Noting that a significant proportion of land degradation occurs beyond arid,
semi- arid and dry sub-humid areas,
Recalling SDG 15 and its target 15.3,
Noting decision 3/COP.12 on the integration of the SDGs and targets into the
implementation of the UNCCD and the IWG report on LDN,
Having reviewed document ICCD/COP(12)/16,
1. Recognizes that Parties may use the UNCCD to guide their policies relating
to DLDD and voluntary targets when striving to achieve LDN at national and
subnational levels;
2. Invites the secretariat, relevant Convention bodies, and bilateral and
multilateral partners to provide assistance to Parties in that regard;
3. Requests the Executive Secretary to report to the thirteenth session of the
COP on the implementation of the present decision.

11th plenary meeting
22 October 2015
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Decision 9/COP.12

Leveraging of synergies among the Rio conventions and
promoting partnerships with other international agencies
and bodies
The Conference of the Parties,
Recalling article 1 of the Convention,
Also recalling decision 9/COP.11, which requests a review and assessment
of the progress made by the UNCCD secretariat in promoting and strengthening
relationships with other relevant conventions and international organizations,
institutions and agencies,
Acknowledging that making significant progress towards the strategic
objectives of the Convention requires strong and effective relationships that are
able to leverage the appropriate synergies with other organizations that have
overlapping or convergent missions,
Also acknowledging that this includes not only the Rio conventions and other
multilateral environmental agreements but also the organizations and institutions
concerned with the issues addressed in this decision,
Welcoming the initiatives undertaken by the secretariats of the Rio conventions
and the GEF on the development of common indicators,
Taking into consideration the relevant decisions taken by the COP 12,
1. Proposes the use of the three land-based progress indicators as set out in
decision 15/COP.12 for reporting under the Rio conventions, which are
coherent with the progress indicators/metrics adopted in decision 22/COP.
11, namely:
(i) Trends in land cover;
(ii) Trends in land productivity or functioning of the land;
(iii) Trends in carbon stock above and below ground;
2. Requests the secretariat:
(a) To promote further harmonization of indicators and reporting
procedures, including the land-based progress indicators across the Rio
conventions;
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(b) To continue working with the Interagency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGs) in order to define
indicators for SDG target 15.3;
3. Also requests both the secretariat and the Global Mechanism to continue to
fulfil their respective roles in the established partnerships and to seek new
partnerships according to their respective mandates in order to further
enhance the implementation of the Convention and, if appropriate, to bring
them to the attention of the COP for any necessary action;
4. Further requests the secretariat to:
(a) Continue improving partnerships fostering capacity development for
national drought preparedness planning, drought early warning, risk and
vulnerability assessments, and enhanced drought risk mitigation;
(b) Participate, within the mandate and scope of the Convention, in
partnerships fostering capacity development to respond to dust and sand
storms, and floods;
(c) Report to the COP at its thirteenth session on progress made in
implementing this decision.

11th plenary meeting
22 October 2015
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Decision 10/COP.12

Programme and budget for the biennium 2016-2017
The Conference of the Parties,
Recalling the financial rules for the COP to the UNCCD,3 Also recalling The Strategy,4
Further recalling decision 9/COP.9 on the programme and budget for the
biennium 2010-2011,
Having considered the information contained in the documents prepared by the
secretariat and the GM on the programme and budget,5
Programme budget for the biennium 2016-2017
1. Approves the programme budget for the biennium 2016-2017 in the amount
of EUR 16,188,082 for the purposes specified in table 1 below;
2. Expresses its appreciation to the Government of Germany for its biennial
voluntary contribution to the core budget of EUR 1,022,584 and its special
contribution of EUR 1,022,584 (Bonn Fund) as host Government to the
secretariat;
3. Approves the staffing table for the programme budget, as contained in table
2 below, subject to the reclassification approval by the Office of Human
Resources Management of the post of Deputy Executive Secretary from D-1
to D-2;
4. Recognizes the important role of the secretariat in the implementation of the
mandate of UNCCD and the decisions of the COP and in this regard requests
the Executive Secretary to expedite the recruitment for vacant posts within
the secretariat and in particular that of the Deputy Executive Secretary;
5. Further recognizes the need to increase the level of the working capital
reserve and in this regard authorizes the Executive Secretary to draw on
available cash resources from the core budget, including unspent balances,
contributions from previous financial periods and miscellaneous income to
increase the working capital reserve to 10 per cent for the biennium 20162017;

3
4
5

Decision 2/COP.1, annex.
Decision 3/COP.8.
ICCD/COP(12)/5, Corr.1 and Corr.2; ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2 and Corr.1; ICCD/COP(12)/7;
ICCD/CRIC(14)/3; ICCD/COP(12)/8; ICCD/COP(12)/9; and ICCD/COP(12)/11 and Corr.1.
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6. Adopts the indicative scale of contributions for 2016 and 2017 contained in
the annex to this decision;
7. Invites all Parties to the Convention to note that contributions to the core
budget are expected on or before 1 January of each year, in accordance with
paragraph 14 (a) of the financial rules of the Conference of the Parties;
8. Authorizes the Executive Secretary to make transfers between each of the
main appropriation lines as set out in table 1 below, up to an aggregate limit
of 20 per cent of the total estimated expenditure for those appropriation
lines, provided that a further limitation of up to minus 25 per cent of each
such appropriation line shall apply, and requests the Executive Secretary to
report to the Conference of the Parties on any such transfers;
9. Also authorizes the Executive Secretary to establish lower-level positions in
addition to the approved staffing table as set out in table 2 below within a
budget for staff costs not to exceed EUR 10,581,075;
10. Invites the United Nations General Assembly to include, in the calendar of
conferences and meetings for the biennium 2016-2017, the sessions of
the Conference of the Parties and its subsidiary bodies envisaged for the
biennium;
11. Approves a contingency budget as set out in table 3 below, amounting to EUR
2,073,550, for conference servicing, to be added to the programme budget
for the biennium 2016-2017 in the event that the General Assembly decides
not to provide resources for these activities in the United Nations regular
budget;
12. Takes note of the estimated additional costs of up to EUR 1,496,000, as set out
in table 4 below, in the event that the thirteenth session of the Conference of
the Parties is held in Bonn, Germany;
13. Decides that, to the extent that offsetting voluntary contributions for the
purpose expressed in paragraph 11 do not reach this amount, the balance
will be included in the contingency budget for conference servicing;
14. Recognizes that the holding of meetings of the UNCCD across all the
five regions facilitates exchange of relevant experiences among Parties,
encourages Parties to volunteer to host these meetings, and in this regard
requests the Executive Secretary, where possible, to encourage rotation
of the meetings among the regions, while mindful of the fact that hosting
remains voluntary;
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15. Further decides that in instances where the CRIC and the CST are to hold
intersessional meetings, such meetings should preferably be held back-toback;
16. Takes note of the funding estimates for the Special Trust Fund specified by the
Executive Secretary in table 5 below, decides to allocate adequate resources
for funding the preparatory regional coordination meetings back-to-back to
COP 13 contemplating all Regional Implementation Annexes in a balanced
and equitable manner, and invites Parties to make contributions to this Fund;
17. Requests the Executive Secretary to report to the Conference of the Parties at
its thirteenth session on the status of income and expenditure and on budget
performance, using a results-based approach;
18. Notes the ongoing discussions at the United Nations General Assembly on
the requirements for After Service Health Insurance, and in the event that a
decision is reached on the subject, requests the Executive Secretary to prepare
a report for consideration by the COP at its thirteenth session;
19. Requests the Executive Secretary to prepare a results-based budget and work
programmes for the biennium 2018-2019, in line with decision 1/COP.11 on
workplans, presenting budget scenarios and work programmes based on
the projected needs for the biennium in (1) a zero nominal growth scenario;
and (2) a scenario based on further recommended adjustments to the first
scenario and their associated costs;
Financial performance of the Convention trust funds
20. Takes note of the financial statements for the bienniums 2012-2013 and
2014-2015, the report on financial performance and the reports on the
implementation of the work programmes for the biennium 2014-2015 of the
secretariat and the Global Mechanism, and the status of contributions as at
30 September 2015;
21. Notes that the 10-year strategic plan and framework to enhance the
implementation of the Convention (2008-2018) is due to expire in 2018,
authorizes the Executive Secretary, on an exceptional one-time basis, to use
up to and not exceeding EUR 300,0006 from the reserves of the Trust Fund
for the Core Budget of the UNCCD, to facilitate the consideration of the post2018 strategic priorities for the Convention by parties, through the work of

6

Of this amount, up to a maximum of EUR 100,000 is allocated for the Intergovernmental Working
Group on the Future Strategic Framework of the Convention.
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Intergovernmental Working Group on the Future Strategic Framework of the
Convention and, within the context of CRIC 15;
22. Authorizes the Executive Secretary, on a one-time exceptional basis, to use an
amount not exceeding EUR 120,000, from the reserves of the Trust Fund for
the Core Budget of the UNCCD for the purpose of the budget of the SciencePolicy Interface (SPI);
23. Expresses appreciation to Parties that have paid their contributions to the core
budget in a timely manner;
24. Calls upon Parties that have not paid their contributions to the core budget
to do so without delay, bearing in mind that contributions are expected on or
before 1 January of each year;
25. Urges Parties with outstanding contributions to make a renewed effort
to address this issue as expeditiously as possible to enhance the financial
stability of the Convention through contributions by all Parties;
26. Requests the Executive Secretary to engage Parties with outstanding
contributions with a view to the Parties entering into a voluntary plan to pay
the outstanding contribution and to continue to report on the implementation
of any arrangements regarding outstanding contributions;
27. Requests the Executive Secretary to report on core budget contributions
made by Parties for prior financial periods that have been received during the
biennium 2016-2017;
28. Expresses appreciation for the contributions received from Parties to the
Supplementary Fund, the Special Fund and the extrabudgetary funds of the
GM;
Evaluation reports
29. Takes note of the proposed 2016-2017 workplan of the UNCCD Evaluation
Office.
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Table 1
Resource requirements by subprogramme
(Euros)
I. Secretariat programmes

2016

2017

Total core budget

A. Executive direction and
management

1 022 042

1 028 043

2 050 085

B. External relations, policy and
advocacy

1 077 000

1 095 900

2 172 900

751 700

764 100

1 515 800

D. Facilitation of monitoring and
implementation

1 209 000

1 228 600

2 437 600

E. Administrative services

1 281 864

1 227 187

2 509 051

F. Global Mechanism

1 765 650

1 874 650

3 640 300

Subtotal (A-F)

7 107 256

7 218 480

14 325 736

923 943

938 403

1 862 346

0

0

0

8 031 199

8 156 883

16 188 082

Contribution from the host
Government

511 292

511 292

1 022 584

Unspent balances from prior
financial periods

100 000

100 000

200 000

Income
Indicative contributions

7 419 907

7 545 591

14 965 498

TOTAL Income

8 031 199

8 156 883

16 188 082

C. Knowledge management,
science and technology

II. Global Mechanism

III. Programme support costs (13%)
IV. Working capital reserve
TOTAL (I-IV)
Income
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Table 2
Staffing requirements
Actual
2015

Required
2016

2017

Secretariat A. Professional category and above
ASG

1.00

1.00

1.00

D-2 a

0.00

1.00

1.00

D-1

1.00

0.00

0.00

P-5

7.00

7.00

7.00

P-4

7.00

7.00

7.00

P-3

4.00

4.00

4.00

P-2

1.00

1.00

1.00

P-1

0.00

0.00

0.00

Subtotal A. Professional category and above

21.00

21.00

21.00

B. General Service category

10.00

10.00

10.00

Total (A + B)

31.00

31.00

31.00

a Subject to the reclassification approval by the Office of Human Resources
Management
Actual
2015

Required
2016

2017

Global Mechanism
A. Professional category and above
D-2

1.00

0.00

0.00

D-1

1.00

1.00

1.00

P-5

2.00

1.00

1.00

P-4

3.00

2.00

2.00

P-3

0.00

4.00

4.00

P-2

2.00

2.00

2.00

Subtotal A. Professional category and above

9.00

10.00

10.00

B. General Service category

4.00

4.00

4.00

Total (A + B)

13.00

14.00

14.00

Grand total

44.00

45.00

45.00
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Table 3
Contingency budget for conference servicing
(Euros)
Object of expenditure

2014-2015

2016-2017

1 835 000

1 835 000

238 550

238 550

2 073 550

2 073 550

United Nations meetings services
Programme support costs
TOTAL

Table 4
Resource requirements for hosting the thirteenth session of the Conference
of the Parties in Bonn
(Euros)
Object of expenditure

2014-2015

2016-2017

1 204 000

1 204 000

120 000

120 000

1 324 000

1 324 000

172 000

172 000

1 496 000

1 496 000

Incremental costs
Contingencies
Subtotal
Programme support costs
TOTAL

Table 5
Estimated resource requirements for participation in the United Nations
Convention to Combat Desertification process for the biennium 2016-2017
(Euros)
Sessions

Estimated cost

Fifteenth session of the Committee for the Review of the
Implementation of the Convention
Preparatory Regional meetings held back to back with
COP13
Thirteenth session of the Conference of the Parties3

900 000
90 000
1 300 000
2 290 000

Includes estimates for the participation of affected country representatives, e.g. national focal points,
with a second rep from least developed countries, and science and technology correspondents.
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Annex I
Indicative scale of contributions for the core budget of the
Convention for 2016–2017
Par ties to the United Nations Convention to
Combat Deser tificationa

( b /)

Total amount
payable
(Euros)

1

Afghanistan

0.005

0.005

373

0.005

380

753

2

Albania

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

3

Algeria

0.137

0.138

10,231

0.138

10,404

20,635

4

Andorra

0.008

0.008

597

0.008

608

1,205

5

Angola

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

6

AntiguaandBarbuda

0.002

0.002

149

0.002

152

301

7

Argentina

0.432

0.435

32,260

0.435

32,807

65,067

8

Armenia

0.007

0.007

523

0.007

532

1,055

9

Australia

2.074

2.087

154,878

2.087

157,502

312,380

10

Austria

0.798

0.803

59,592

0.803

60,601

120,193

11

Azerbaijan

0.040

0.040

2,987

0.040

3,038

6,025

12

Bahamas

0.017

0.017

1,269

0.017

1,291

2,560

13

Bahrain

0.039

0.039

2,912

0.039

2,962

5,874

14

Bangladesh

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

15

Barbados

0.008

0.008

597

0.008

608

1,205

16

Belarus

0.056

0.056

4,182

0.056

4,253

8,435

17

Belgium

0.998

1.004

74,527

1.004

75,789

150,316

18

Belize

0.001

0.001

74

0.001

75

149

19

Benin

LDC

0.003

0.003

224

0.003

228

452

20

Bhutan

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

21

0.009

0.009

672

0.009

683

1,355

23

Bolivia
Bosniaand
Herzegovina
Botswana

0.017
0.017

0.017
0.017

1,269
1,269

0.017
0.017

1,291
1,291

2,560
2,560

24

Brazil

2.934

2.953

219,100

2.953

222,811

441,911

25

BruneiDarussalam

0.026

0.026

1,942

0.026

1,974

3,916

26

Bulgaria

0.047

0.047

3,510

0.047

3,569

7,079

27

BurkinaFaso

LDC

0.003

0.003

224

0.003

228

452

28

Burundi

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

29

CaboVerde

0.001

0.001

74

0.001

75

149

30

Cambodia

0.004

0.004

299

0.004

304

603

31

0.012

0.012

896

0.012

911

1,807

33

Cameroon
CentralAfrican
Republic
Chad

0.001
0.002

0.001
0.002

74
149

0.001
0.002

75
152

149
301

34

Chile

0.334

0.336

24,942

0.336

25,364

50,306

35

China

5.148

5.181

384,433

5.181

390,945

775,378

36

Colombia

0.259

0.261

19,341

0.261

19,669

39,010

37

Comoros

0.001

0.001

74

0.001

75

149

38

Congo

0.005

0.005

373

0.005

380

753

39

CookIslands

0.001

0.001

74

0.001

75

149

40

CostaRica

0.038

0.038

2,838

0.038

2,886

5,724

41

Côted’Ivoire

0.011

0.011

821

0.011

835

1,656

22

32

LDC

United Indicative scale 2016 indicative Indicative scale 2017 indicative
Nations of assessment contributions of assessment contributions
scale
for 2016
(Euros)
for 2017
(Euros)

LDC

LDC

LDC

LDC
LDC

LDC
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(Euros)

Total amount
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(Euros)

42

Croatia

0.126

0.127

9,409

0.127

9,569

18,978

43

Cuba

0.069

0.069

5,153

0.069

5,240

10,393

44

Cyprus

0.047

0.047

3,510

0.047

3,569

7,079

45

CzechRepublic
DemocraticPeople’s
RepublicofKorea

0.386

0.388

28,825

0.388

29,313

58,138

0.006

0.006

448

0.006

456

904

47

Democratic Republicofthe Congo

0.003

0.003

224

0.003

228

452

48

Denmark

0.675

0.679

50,406

0.679

51,260

101,666

49

Djibouti

0.001

0.001

74

0.001

75

149

50

Dominica

0.001

0.001

74

0.001

75

149

51

DominicanRepublic

0.045

0.045

3,360

0.045

3,417

6,777

52

Ecuador

0.044

0.044

3,286

0.044

3,341

6,627

53

Egypt

0.134

0.135

10,007

0.135

10,176

20,183

54

ElSalvador

0.016

0.016

1,195

0.016

1,215

2,410

55

EquatorialGuinea

LDC

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

56

Eritrea

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

57

Estonia

0.040

0.040

2,987

0.040

3,038

6,025

58

Ethiopia

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

59

EuropeanUnion

2.500

2.500

185,498

2.500

188,640

374,138

60

Fiji

0.003

0.003

224

0.003

228

452

61

Finland

0.519

0.522

38,757

0.522

39,413

78,170

62

France

5.593

5.629

417,664

5.629

424,739

842,403

63

Gabon

0.020

0.020

1,494

0.020

1,519

3,013

64

Gambia

0.001

0.001

74

0.001

75

149

65

Georgia

0.007

0.007

523

0.007

532

1,055

66

Germany

7.141

7.187

533,263

7.187

542,296

1,075,559

67

Ghana

0.014

0.014

1,045

0.014

1,063

2,108

68

Greece

0.638

0.642

47,643

0.642

48,450

96,093

69

Grenada

0.001

0.001

74

0.001

75

149

70

Guatemala

0.027

0.027

2,016

0.027

2,050

4,066

71

Guinea

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

72

Guinea-Bissau

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

73

Guyana

0.001

0.001

74

0.001

75

149

74

Haiti

0.003

0.003

224

0.003

228

452

75

Honduras

0.008

0.008

597

0.008

608

1,205

76

Hungar y

0.266

0.268

19,864

0.268

20,200

40,064

77

Iceland

0.027

0.027

2,016

0.027

2,050

4,066

78

India

0.666

0.670

49,734

0.670

50,577

100,311

79

Indonesia

0.346

0.348

25,838

0.348

26,276

52,114

80

Iran, (IslamicRepublicof )

81

Iraq

0.356
0.068

0.358
0.068

26,585
5,078

0.358
0.068

27,035
5,164

53,620
10,242

82

Ireland

0.418

0.421

31,215

0.421

31,743

62,958

83

Israel

0.396

0.399

29,572

0.399

30,073

59,645

84

Italy

4.448

4.477

332,160

4.477

337,786

669,946

85

Jamaica

86

Japan

46

LDC
LDC

LDC

LDC

LDC

0.011

0.011

821

0.011

835

1,656

10.833

10.903

808,967

10.903

822,670

1,631,637
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87

Jordan

0.022

0.022

1,643

0.022

1,671

3,314

88

Kazakhstan

0.121

0.122

9,036

0.122

9,189

18,225

89

Kenya

0.013

0.013

971

0.013

987

1,958

90

Kiribati

0.001

0.001

74

0.001

75

149

91

Kuwait

0.273

0.275

20,387

0.275

20,732

41,119

92

Kyrgyzstan

0.002

0.002

149

0.002

152

301

93

LaoPeople’sDemocraticRepublic

0.002

0.002

149

0.002

152

301

94

Latvia

0.047

0.047

3,510

0.047

3,569

7,079

95

Lebanon

0.042

0.042

3,136

0.042

3,190

6,326

96

Lesotho

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

97

Liberia

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

98

Libya

0.142

0.143

10,604

0.143

10,784

21,388

99

Liechtenstein

0.009

0.009

672

0.009

683

1,355

100

Lithuania

0.073

0.073

5,451

0.073

5,544

10,995

101

Luxembourg

0.081

0.082

6,049

0.082

6,151

12,200

102

Madagascar

LDC

0.003

0.003

224

0.003

228

452

103

Malawi

LDC

0.002

0.002

149

0.002

152

301

104

Malaysia

0.281

0.283

20,984

0.283

21,339

42,323

105

Maldives

0.001

0.001

74

0.001

75

149

106

Mali

0.004

0.004

299

0.004

304

603

107

Malta

0.016

0.016

1,195

0.016

1,215

2,410

108

MarshallIslands

0.001

0.001

74

0.001

75

149

109

Mauritania

0.002

0.002

149

0.002

152

301

110

Mauritius

0.013

0.013

971

0.013

987

1,958

LDC

LDC

LDC

LDC

111

Mexico

1.842

1.854

137,553

1.854

139,884

277,437

112

Micronesia(Federated Statesof )

0.001

0.001

74

0.001

75

149

113

Moldova,Republicof

0.003

0.003

224

0.003

228

452

114

Monaco

0.012

0.012

896

0.012

911

1,807

115

Mongolia

0.003

0.003

224

0.003

228

452

116

Montenegro

0.005

0.005

373

0.005

380

753

117

Morocco

0.062

0.062

4,630

0.062

4,708

9,338

118

Mozambique

LDC

0.003

0.003

224

0.003

228

452

119

Myanmar

LDC

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

120

Namibia

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

121

Nauru

0.001

0.001

74

0.001

75

149

122

Nepal

0.006

0.006

448

0.006

456

904

123

Netherlands

1.654

1.665

123,514

1.665

125,607

249,121

124

NewZealand

0.253

0.255

18,893

0.255

19,213

38,106

125

Nicaragua

0.003

0.003

224

0.003

228

452

126

Niger

0.002

0.002

149

0.002

152

301

127

Nigeria

0.090

0.091

6,721

0.091

6,835

13,556

128

Niue

0.001

0.001

74

0.001

75

149

129

Norway

0.851

0.856

63,549

0.856

64,626

128,175

130

Oman

0.102

0.103

7,617

0.103

7,746

15,363

131

Pakistan

0.085

0.086

6,347

0.086

6,455

12,802

132

Palau

0.001

0.001

74

0.001

75

149

LDC

LDC
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133

Panama

0.026

0.026

1,942

0.026

1,974

134

PapuaNewGuinea

0.004

0.004

299

0.004

304

603

135

Paraguay

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

136

Peru

0.117

0.118

8,737

0.118

8,885

17,622

137

Philippines

0.154

0.155

11,500

0.155

11,695

23,195

138

Poland

0.921

0.927

68,777

0.927

69,942

138,719

139

Portugal

0.474

0.477

35,397

0.477

35,996

71,393

140

Qatar

0.209

0.210

15,607

0.210

15,872

31,479

141

RepublicofKorea

1.994

2.007

148,904

2.007

151,427

300,331

142

Romania

0.226

0.227

16,877

0.227

17,163

34,040

143

RussianFederation

2.438

2.454

182,060

2.454

185,145

367,205

144

Rwanda

0.002

0.002

149

0.002

152

301

145

SaintKittsandNevis

0.001

0.001

74

0.001

75

149

146

SaintLucia

0.001

0.001

74

0.001

75

149

147

SaintVincentandtheGrenadines

0.001

0.001

74

0.001

75

149

148

Samoa

0.001

0.001

74

0.001

75

149

149

SanMarino

0.003

0.003

224

0.003

228

452

150

SaoTomeandPrincipe

0.001

0.001

74

0.001

75

149

151

SaudiArabia

0.864

0.870

64,520

0.870

65,613

130,133

152

Senegal

0.006

0.006

448

0.006

456

904

153

Serbia

0.040

0.040

2,987

0.040

3,038

6,025

154

Seychelles

0.001

0.001

74

0.001

75

149

155

SierraLeone

0.001

0.001

74

0.001

75

149

156

Singapore

0.384

0.386

28,676

0.386

29,161

57,837

157

Slovakia

0.171

0.172

12,770

0.172

12,986

25,756

158

Slovenia

0.100

0.101

7,468

0.101

7,594

15,062

159

SolomonIslands

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

160

Somalia

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

161

SouthAfrica

0.372

0.374

27,780

0.374

28,250

56,030

162

SouthSudan

0.004

0.004

299

0.004

304

603

163

Spain

2.973

2.992

222,012

2.992

225,773

447,785

164

SriLanka

0.025

0.025

1,867

0.025

1,899

3,766

165

Sudan

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

166

Suriname

0.004

0.004

299

0.004

304

603

167

Swaziland

0.003

0.003

224

0.003

228

452

168

Sweden

0.960

0.966

71,689

0.966

72,904

144,593

169

Switzerland

1.047

1.054

78,186

1.054

79,510

157,696

170

SyrianArabRepublic

0.036

0.036

2,688

0.036

2,734

5,422

171

Tajikistan

0.003

0.003

224

0.003

228

452

172

0.239

0.241

17,848

0.241

18,150

35,998

0.008

0.008

597

0.008

608

1,205

174

Thailand
TheformerYugoslav Republicof
Macedonia
Timor-Leste

LDC

0.002

0.002

149

0.002

152

301

175

Togo

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

176

Tonga

0.001

0.001

74

0.001

75

149

173

LDC

LDC
LDC

LDC

LDC

LDC
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177

TrinidadandTobago

0.044

0.044

3,286

0.044

3,341

178

Tunisia

0.036

0.036

2,688

0.036

2,734

5,422

179

Turkey

1.328

1.337

99,170

1.337

100,850

200,020

180

Turkmenistan

0.019

0.019

1,419

0.019

1,443

2,862

181

Tuvalu

LDC

0.001

0.001

74

0.001

75

149

182

Uganda

LDC

0.006

0.006

448

0.006

456

904

183

Ukraine

0.099

0.100

7,393

0.100

7,518

14,911

184

0.595

0.599

44,432

0.599

45,185

89,617

5.179

5.212

386,748

5.212

393,299

780,047

188

UnitedArabEmirates
UnitedKingdomof GreatBritain
andNorthernIreland
UnitedRepublicof Tanzania
UnitedStatesof
Americac
Uruguay

189

Uzbekistan

190

Vanuatu

191

Venezuela

192

VietNam

193

Yemen

LDC

194

Zambia

LDC

195

Zimbabwe

185
186
187

TotalfromParties

LDC

LDC

6,627

0.009

0.009

672

0.009

683

1,355

22.000

22.000

1,632,380

22.000

1,660,030

3,292,410

0.052

0.052

3,883

0.052

3,949

7,832

0.015

0.015

1,120

0.015

1,139

2,259

0.001

0.001

74

0.001

75

149

0.627

0.631

46,822

0.631

47,615

94,437

0.042

0.042

3,136

0.042

3,190

6,326

0.010

0.010

747

0.010

759

1,506

0.006

0.006

448

0.006

456

904

0.002

0.002

149

0.002

152

301

99.518

100.000

7,419,907

100.000

7,545,591

14,965,498

Parties include States and regional economic integration organizations that are Parties as of 30 September
2015.
b
Least developed country.
a

c

The United States of America views its funding to the core budget of the Convention as a voluntary contribution.

Annex II
An overview of budget use in the context of the United Nations Convention to
Combat Desertification results framework
United Nations Convention to
Combat Desertification strategic
objectives

2016-2019 main outcomes

Outcome indicators

1. Improvement in living
conditions of affected
populations

1.1. Improved resilience to the
effects of climate change of
people living in affected areas

1.1. The extent to which the
United Nations Convention to
Combat Desertification (UNCCD)
implementation by Parties
contributes to climate change
adaptation using land-based
approaches

1.2. Improved knowledge of
reducing socio-economic and
environmental vulnerability
related to desertification/
land degradation and drought
(DLDD)

1.2. Availability of information to
improve socio-economic drivers
of sustainable land management
(SLM), with a particular focus on
UNCCD priorities
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Approximate resource allocation under the core budget for the achievement of strategic
objective 1 amounts to 4.4 million euros, including both staff and non-staff costs.
2. Improved condition of
affected ecosystems

2.1. Reduction of the area
affected by land degradation

2.1. The extent to which affected
country Parties establish targets
for addressing land degradation
and rehabilitation

2.2. Up-to-date information on
the status of DLDD

2.2. Improved reporting on the
status of DLDD, and related
activities

2.3. Targeted scientific inputs on
addressing DLDD

2.3. The extent to which
scientific cooperation involving
the UNCCD provides robust
data and ideas for effective
implementation

Approximate resource allocation under the core budget for the achievement of strategic
objective 2 amounts to 5.4 million euros, including both staff and non-staff costs.
3. Generation of global benefits

3.1. SLM and combating DLDD
contributes to, and benefits
from, activities on climate
change and biodiversity, as well
as on the implementation of the
Sustainable Development Goals

3.1. a The extent to which the
UNCCD implementation by
Parties contributes to climate
change mitigation using landbased approaches
3.1. b The extent to which
affected country Parties address
DLDD, and biodiversity loss in a
synergistic manner

Approximate resource allocation under the core budget for the achievement of strategic
objective 3 amounts to 2.0 million euros, including both staff and non-staff costs.
United Nations Convention to
Combat Desertification strategic
objectives

2016-2019 main outcomes

Outcome indicators

4. Resource mobilization
through partnerships

4.1. Improved access to
resources for implementation

4.1. Scope and extent of funding
sources to combat DLDD

4.2. Enabling policy
environments are improved for
the UNCCD implementation at
all levels

4.2. The number of countries that
have taken measures to develop
enabling policy environments
for the UNCCD implementation
through partnerships

Approximate resource allocation under the core budget for the achievement of strategic objective 4
amounts to 2.5 million euros, including both staff and non-staff costs.
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Decision 11/COP.12

COP12
Memorandum of Understanding between the United
Nations Convention to Combat Desertification and the
Global Environment Facility
The Conference of the Parties,
Recalling decision 6/COP.6,
Also recalling decision 6/COP.7,
Further recalling decision 11/COP. 10,
Recalling decision 11/COP. 11,
1. Invites the UNCCD secretariat to continue working with the secretariat of the
GEF to revise the memorandum of understanding (MOU) in light of the text
of the Convention, including its objective, as well as decisions from COP 12,
in particular 9/COP.12, paragraph 4, 8/COP.12, and 3/COP.12;
2. Requests the secretariat of the UNCCD to report on progress to the Bureau of
the COP and, through the Bureau, to consult with Parties on the text of the
draft MOU;
3. Also requests the secretariat of the UNCCD to report on the implementation of
the present decision and to submit the draft MOU to the COP at its thirteenth
session for its consideration and decision.

12th plenary meeting
23 October 2015

161

Decision 12/COP.12
CRIC

Collaboration with the Global Environment Facility
The Conference of the Parties,
Recalling articles 5, 6, 20 and 21 of the Convention,
Taking note of the concerns expressed with regard to the allocation of resources
across the different focal areas,
Having considered the report of the GEF contained in document ICCD/
CRIC(14)/5 and the conclusions and recommendations made by the CRIC at its
thirteenth session,
1. Welcomes the continued support for the implementation of the Convention
and the increase of resources for the land degradation focal area under GEF6 as compared to GEF-5;
2. Invites the GEF to continue its support for the implementation of the
Convention under GEF-6 in the light of the 2030 Agenda for Sustainable
Development, in particular target 15.3;
3. Also invites the donors to the GEF to consider providing increased support to
address country priorities relating to the implementation of the Convention,
in the light of the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular
target 15.3, during the planning process for GEF-7;
4. Encourages Parties to engage in South-South cooperation under GEF-6 and
invites the GEF to continue its support to Parties in this regard;
5. Also invites the GEF to consider enhancing its support to the GEF Small
Grants Programme under GEF-7;
6. Further invites donors to the GEF to give due consideration to the concerns
expressed with regard to the allocation of resources across the different
focal areas and encourages Parties, through the GEF and the Convention’s
focal points and their constituencies, to advocate for a balanced allocation
of funds among the Rio conventions;
7. Also invites the GEF to continue its GEF Country Support Programme,
including GEF workshops aimed at strengthening the capacity of Parties to
utilize GEF resources for the effective implementation of the Convention;
8. Invites the GEF, in the context of enabling activities under GEF-6, to consider
technical and financial support for voluntary national land degradation
neutrality target- setting;
9. Invites the GEF to report on the implementation of this decision as part of its
next report to the COP.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 13/COP.12

COP12

CRIC

Assessment of the implementation of the Convention
against the operational objectives of The Strategy
The Conference of the Parties,
Recalling decisions 11/COP.9, 13/COP.9, 13/COP.10 and 13/COP.11,
Also recalling decision 22/COP. 11,
Bearing in mind decision 3/COP.12,
Recognizing the need to improve national reports as effective tools to
strengthen the implementation of the Convention, contributing to advocacy,
awareness-raising and education,
Also recognizing that the scientific contribution to the implementation of
the UNCCD should focus on providing applied scientific solutions, traditional
knowledge and innovative approaches, and technology transfer, while replicating
successful SLM practices at ground level in order to achieve concrete benefits for
affected populations and ecosystems,
Further recognizing the importance of scaling up and increasing the number
of voluntary land degradation neutrality pilot projects and taking into account the
Sustainable Development Goals in the NAP alignment process, as appropriate,
Emphasizing the need to strengthen the roles of the CST and the SciencePolicy Interface, especially with regards to the implementation of SLM practices,
with a view to improving the living conditions of affected populations, as well as
cooperation between scientists and policymakers,
Also emphasizing the importance of national monitoring systems for policy- and
decision-makers and other users, and their usefulness to complement information
from international data sets,
Operational Objective 1: Advocacy, awareness-raising and education
1. Invites those country Parties having reported a percentage of national
awareness of DLDD and its synergies lower than their national targets to
step up their communication and education efforts in order to meet their
targets, including, as appropriate, through the mobilization of resources for
the capacity-building of social communicators, such as the media, CSOs,
practitioners and social networks;
2. Also invites Parties unable to collect reliable quantitative data about national
awareness of DLDD to provide information on national initiatives and
practices for achieving operational objective 1;
3. Further invites Parties to assess and increase the effectiveness of their
advocacy activities and methods of communication regarding DLDD163

related issues through various means - including internet-based tools
and participatory approaches - with a view to reaching and changing the
behaviour, mentality and attitude of a wider audience;
4. Encourages affected country Parties to continue monitoring the
implementation of their NAPs with regard to policy, measures and actions
undertaken in the fields of advocacy, awareness-raising and education;
5. Invites Parties to promote DLDD-awareness in their national educational
programmes;
6. Also invites developed country Parties to support the least developing
countries by providing, inter alia, financial resources for advocacy, awarenessraising and education;
7. Further invites Parties, intergovernmental organizations and nongovernmental organizations to support and cooperate with affected country
Parties in raising awareness of DLDD;
8. Encourages affected country Parties to enter into South-South, South-North
and triangular cooperation to enhance their efforts in setting and achieving
their national targets on advocacy, awareness-raising and education;
Operational Objective 3: Science, technology and knowledge
9. Invites affected country Parties to increase their efforts to develop, implement
and maintain effective monitoring systems, based primarily on national official
data at their discretion, taking into consideration national circumstances and
conditions, and to recover discontinued monitoring systems that continue
to have significant value and, eventually, to expand the monitoring systems
that cover all DLDD issues in part, in order to provide the required specific
information;
10. Requests the secretariat, in cooperation with the Regional Coordination
Mechanisms and subject to the availability of resources, to undertake an
analysis of national, subregional, regional and global monitoring systems
focusing, inter alia, on their scope, functionality and efficiency with a view to
making this information available, after consultation with Parties, to national
planners and to those development partners that can contribute technically
and financially to the development and maintenance of such capacities,
including the private sector;
11. Invites Parties to share their experiences in designing and implementing their
national monitoring systems, including experiences on gathering knowledge
on biophysical and socioeconomic factors and on their interactions in affected
areas, and also invites developed country Parties and relevant financial and
development institutions to support this effort;
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12. Also invites affected country Parties to provide national information and
technical advice on DLDD with the assistance of the secretariat, with a view
to making this information available to those development partners that can
contribute technically and financially to the development and maintenance
of monitoring systems, including the private sector;
13. Further invites affected country Parties to strengthen the implementation of
outcomes 3.3, 3.4 and 3.5 with a view to contributing to the achievement of
sustainable development in affected areas;
14. Encourages affected country Parties, with the support of developed country
Parties, relevant financial and development institutions and CSOs, to share
successful experiences in the context of national, subregional and regional
programmes and South-South and North-South cooperation, which can be
adapted as appropriate to the local needs of different countries;
15. Invites Parties and the Convention’s institutions to enhance efforts aimed at
developing knowledge-sharing systems including traditional knowledge on
DLDD issues;
Operational Objective 4: capacity building
16. Also invites developed country Parties and development institutions to
provide support to affected country Parties for capacity-building, including
training, workshops and resource mobilization related to action programme
alignment and implementation;
17. Further invites Parties and international organizations, including those in
the United Nations system and the Global Environment Facility, to review
their capacity-building plans with a view to increasing capacities on matters
relating to DLDD in a more coordinated manner, and to enhance the effective
use of resources while taking into account the 2030 Agenda for Sustainable
Development;
18. Requests the Convention’s institutions to make available information on
affected country Parties which, according to the 2014 reporting, need further
capacity-building assistance in collaboration and consultation with the
interested country Party, with a view to the requests being considered by
bilateral donors and multilateral agencies within the framework of possible
projects and programmes;
19. Encourages Parties to engage in North-South, South-South and triangular
cooperation to address capacity-building requirements for effective
implementation of the Convention.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 14/COP.12
CRIC

Assessment of financial flows for the implementation
of the Convention
The Conference of the Parties,
Recalling article 6 of the Convention,
Also recalling decision 14/COP.11,
Noting with concern the increasing challenges of DLDD issues, the limited
resources to meet those challenges, and that integrated and strategic approaches
to this problem are necessary,
Recognizing that there has been progress made in establishing integrated
investment frameworks (IIFs) and the continuing need for both technical and
financial support in this regard,
Also recognizing that additional financial resources are required to support
activities such as restoring degraded lands, implementing SLM practices, establishing
baselines, identifying priority areas, setting targets, promoting technology transfer,
building capacity for implementing activities that achieve the objectives of this
Convention, monitoring land degradation, sharing best practices, and promoting
regional cooperation,
Noting that establishing and implementing the IIFs/integrated financing
strategy requires further human and financial resources, as well as strategic
partnerships and the engagement of development partners,
Also noting that there is a need to increase access to diversified funding from
additional sources beyond the GEF to address DLDD,
Stressing the importance of technology transfer to improve implementation on
the ground, rather than being limited to monitoring and reporting systems,
Noting that technology innovation must be further incorporated into countries’
implementation of the Convention; that all progress achieved by countries in
technology transfer should be recognized; that technology transfer should take
place in circumstances conducive to innovation; and that countries should be able to
own these technologies on mutually agreed terms and adapt them as appropriate,
Also noting the need to strengthen synergies among the Rio conventions and
other related conventions or institutions at national, subregional, regional and
international levels, and the importance of developing multipurpose projects and
scaling up finance to implement them,
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Recognizing the importance of public-private partnerships and the need to further
mobilize resources, including from innovative funding sources and mechanisms, to
support the implementation of the Convention,
Operational objective 5: financing and technology transfer
a. Integrated investment frameworks
1. Urges affected country Parties, where appropriate, to increase their efforts
in establishing, maintaining and improving the efficiency of their IIFs with
a view to mobilizing substantial resources for restoring degraded lands and
implementing SLM and other objectives of the Convention, including through
engagement with development partners, where appropriate;
2. Invites developed country Parties and multilateral financial institutions
to increase their efforts to support the establishment of IIFs at national,
subregional and regional levels, as appropriate, or other mechanisms where
IIFs may not be appropriate because of national circumstances;
3. Also invites relevant stakeholders, including financing institutions, international
organizations, non-governmental organizations, and the private sector, to
support the establishment and implementation of IIFs, as appropriate;
4. Encourages Parties eligible to access the Green Climate Fund and other climate
funds to develop project proposals that harness national-level synergies
between addressing DLDD and climate change mitigation and adaptation;
b. Adequacy, timeliness andpredictability of financial resources
5. Invites developed country Parties and multilateral institutions to increase the
adequacy, timeliness and predictability of the resources provided to affected
country Parties and relevant organizations responsible for the implementation
of national, subregional and regional action programmes;
6. Also invites Parties affected by DLDD to scale up their efforts in using available
internal and external resources for the implementation of their national action
programmes, as appropriate;
c.

Number of proposals related to desertifıcation/land degradation and drought
7. Further invites affected country Parties to step up their efforts in submitting
project proposals to multilateral financial institutions, facilities and funds,
and to take advantage of support provided for this purpose, particularly
(but not limited to) the resources allocated under the GEF and its System for
Transparent Allocation of Resources;
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d. Access to technology
8. Invites Parties to continue their ongoing efforts to facilitate access to
technology transfer;
9. Also invites Parties and multilateral institutions, particularly the GEF, as
appropriate, to support South-South, North-South and Triangular initiatives
at national, subregional, regional and interregional levels to improve
cooperation on technology;
10. Encourages developed country Parties to undertake, as mutually agreed to
promote, finance and/or facilitate of financing transfer, and the acquisition,
adaptation and development of technologies for affected country Parties, and
to facilitate access to these on favourable terms, including on concessional and
preferential terms, and taking into account the need to protect intellectual
property rights;
11. Invites Parties and relevant technical and financial organizations, including
from the private sector, to support and cooperate with affected country
Parties to implement SLM practices, mitigate the effects of drought, and
establish and maintain national monitoring systems;
Review of financial support for the implementation of the Convention
12. Urges developed country Parties to increase their efforts to report on financial
support as an obligation under the Convention;
13. Invites developed country Parties to increase their financial commitments to
financing the implementation of SLM activities by affected country Parties
and other initiatives related to DLDD, and further invites voluntary support
from donors, including governments and the private sector in particular, to
reverse land degradation and reduce its negative impacts;
14. Encourages Parties requesting assistance to include requests for support for
DLDD as a priority in discussions with bilateral, multilateral and other donors
based on their relevant national plans or strategies;
15. Invites multilateral agencies to strengthen their efforts in providing substantial
financial resources and other forms of support to assist affected country
Parties in implementing their national actions plans and other initiatives
related to DLDD;
16. Requests the Executive Secretary and the Managing Director of the Global
Mechanism to report to the Committee for the Review of the Implementation
at its next intersessional session on the implementation of this decision.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 15/COP.12

COP12

CRIC

Improving the procedures for communication of information
as well as the quality and formats of reports to be submitted
to the Conference of the Parties
The Conference of the Parties,
Recalling article 26 of the Convention,
Also recalling article 22, paragraph 2 (a) and (b), of the Convention,
Further recalling decisions 13/COP.9, 14/COP.11, 16/COP.11 and 22/COP.11,
Having considered documents ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7, ICCD/
CRIC( 14)/8 and ICCD/CRIC(14)/9,
Taking into account the report of the SPI on objective 1 of its work programme
2014-2015, as contained in document ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7,
Bearing in mind decision 3/COP.12,
Refinement of the set of progress indicators relating to the strategic objectives
1, 2 and 3 and associated methodologies
1. Decides, as a means to understanding the status of land degradation and
the potential for land restoration, that reporting is required for the following
three progress indicators: ‘trends in land cover’, ‘trends in land productivity
or functioning of the land’ and ‘trends in carbon stocks above and below
ground’, provided that countries have sufficient national official data/
information to report or validate national estimates derived from global
data sources and that reporting should be provided primarily from official
national data;
2. Requests the secretariat, in cooperation with relevant specialized institutions,
inter alia those included in the annex I to this decision, to:
(a) Compile and make available to affected country Parties national
estimates of the metrics/proxies associated with these indicators from
the global datasets, inter alia those indicators included in the annex
I to this decision, as default data for validation in accordance with the
procedure established in decision 22/COP. 11;
(b) Prepare methodological guidelines and provide technical assistance
to affected country Parties on the compilation and use of such default
data, including for the preparation of national voluntary targets using
the progress indicators;
169

(c) Undertake measures aimed at strengthening the capacities of affected
Parties to validate, replace or reject the default data;
3. Decides, taking into consideration national circumstances and the availability
of methodological guidelines, capacity building and financing, that affected
country Parties should provide timely feedback where possible on the default
data and the proposed methodology to formulate national voluntary LDN
targets using the monitoring and assessment indicators framework, and
complete the reporting and target-setting exercise for review by the CRIC at
its intersessional session that will take place after January 2018;
4. Invites relevant specialized institutions, inter alia those included in the annex
I to this decision, to provide access to data and methodologies and assist the
secretariat in the compilation and provision of global datasets, as mentioned
in paragraphs 2 and 3 above;
5. Requests the secretariat to develop a user guide for practitioners and
decision- makers in order to operationalize The Strategy progress indicators
with respect to national monitoring and reporting, to be submitted for
consideration to the COP at its thirteenth session;
6. Also requests the Bureau of the CST, with the support of the SPI, to explore
options for further harmonization of progress indicators and their use across
the Rio conventions, contacting relevant experts associated with the other
Rio conventions with a view to creating synergies, simplifying reporting and
reducing the burden on Parties, to be submitted to the COP for consideration;
Refinement of the set of progress indicators relating to strategic objective
4 and associated methodologies
7. Approves the refined progress indicator in the format set out in the annex II
to this decision;
8. Requests the GM and the secretariat to:
(a) Develop a template for data collection on the financial indicator under
strategic objective (SO) 4 and include it in the common reporting template
along with the land cover/productivity indicators under SOs 1, 2 and 3;
(b) Develop a methodology for data analysis as outlined in document ICCD/
CRIC(14)/8 in order to compare and monitor trends in the land cover/
productivity indicators and the financial indicator;
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(c) Provide technical assistance to affected country Parties, in cooperation
with relevant institutions, for the quality collection and presentation of
the financial data to the UNCCD according to the reporting template;
9. Invites Parties to provide timely feedback and present country reports with
the requested information on the financial progress indicator under SO 4 to
the secretariat during the next reporting cycle;
10. Invites the GEF and financial institutions to provide necessary financial
assistance for developing national capacities for collecting and presenting
UNCCD data on the financial progress indicator under SO 4, listed in the
annex II to this decision;
Adjustment of reporting procedures, including financial support provided to
reporting
11. Requests the secretariat, in consultation with the GM, where appropriate, to:
(a) Introduce improvements to the electronic template for the compilation
of financial data in order to allow for the disaggregation of financial flows
between internal and external funding sources, as well as other data
mining functionalities, as appropriate; and facilitate the comparison and
visualization of current and historical datasets;
(b) Post the proposed adjustments to performance indicators and financial
flows reporting, as well as their relative tools and guidelines, on the
UNCCD website and the PRAIS (performance review and assessment of
implementation system) portal in order to facilitate feedback from Parties;
12. Decides to make optional the next reporting exercise in the light of the need
to finalize the methodological approach to reporting, until revised reporting
tools have been made available to Parties;
13. Requests the secretariat and the GM to clarify for reporting purposes the
definition of technology transfer and the criteria for the identification of
technologies to address desertification/land degradation and drought;
14. Requests the Executive Secretary and the Managing Director of the GM to
report to the CRIC and the CST at their next sessions on the implementation
of the present decision.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Annex I
Availability of global datasets

[English only]

Indicator and related metrics

Global datasets

Disaggregation
level

Trends in population
living below the relative
poverty line and/or income
inequality in affected areas
Metrics: poverty severity
(or squared poverty gap),
income inequality

Data are based on primary household survey
data obtained from government statistical
agencies and World Bank country departments.
Data are made available by the Development
Research Group of the World Bank. <http://
iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm>

National estimates
only.
Geographically
disaggregated
data is not
available.

Trends in access to safe
drinking water in affected
areas Metric: proportion
of population using an
improved drinking water
source

Data are based on primary household surveys
and national censuses. Data are made available
by the Joint Monitoring Programme for Water
Supply and Sanitation of the World Health
Organization and the United Nations Children’s
Fund. <http://www.wssinfo.org/>

National, rural and
urban estimates.
Geographically
disaggregated
data is not
available.

Trends in land cover
Metric: vegetative land cover

Data are based primarily on remote sensing.
A review of available datasets is contained in
Intergovernmental Panel on Climate Change
Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories.a Three global land cover maps for
the epochs 2000, 2005 and 2010 at 300 m spatial
resolution have been released in 2014 by the
Climate Change Initiative Land Cover team of
the European Space Agency. The 2015 epoch is
under preparation. <http://www.esa-landcovercci.org/?q=node/158>

Data can be
disaggregated at
the subnational
level

Data are based primarily on remote sensing
databases of the Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) and other vegetation
indices/variables derived from different
Trends in land productivity or
platforms and sensors.
functioning of the land
A global dataset of land productivity dynamics
Metric: land productivity
is made available by the Joint Research Centre
dynamics
of the European Commission. This dataset has
been derived from a 15-year time series (1998 to
2012) of global NDVI observations composited
in 10-day intervals at a spatial resolution of 1 km.

Data can be
disaggregated at
the subnational
level
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Indicator and related metrics

Global datasets

Disaggregation
level

Trends in carbon stocks
above and below ground
Metric: soil organic carbon
stock

Data is available as the Harmonized World
Soil Database, a 30 arc-second raster database
with over 15,000 different soil mapping units
that combines existing regional and national
updates of soil information worldwide with the
information contained within the 1:5,000,000
scale Soil Map of the World of the Food and
Agriculture Organization of the United Nations
and the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization. <http://webarchive.
iiasa.ac.at/Research/LUC/External-World-soildatabase/HTML/>

Data can be
disaggregated at
the subnational
level

Trends in abundance and
distribution of selected
species
Metric: Global Wild Bird Index

No global datasets are available. Data for the
Global Wild Bird Index are available for only 18
European countries, plus regional data for North
America and Europe. Alternative biodiversityrelated metrics relevant to the mandate of the
UNCCD have been explored and no suitable
global dataset could be found.

Not available

a
IPCC, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol. 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. Task Force on National
Greenhouse Gas Inventories (Geneva, IPCC, 2006). Available at <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html>.

Annex II
Progress indicators under strategic objective 4

[English only]

Strategic objective (SO) 4: To mobilize resources to support implementation
of the Convention through building effective partnerships between national and
international actors
Progress indicator 4.1: Trends in public sector finance and enabling investments
to implement the Convention
Metrics:
SO 4-1. Trends in international bilateral and multilateral Official
Development Assistance
SO 4-2. Trends in domestic public resources
SO 4-3. Trends in number of co-financing partners
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Decision 16/COP.12
CRIC

Programme of work for the fifteenth session of the
Committee for the Review of the Implementation of the
Convention
The Conference of the Parties,
Recalling article 22, paragraph 2 (a) and (c) of the Convention,
Also recalling article 23, paragraph 2 (a), (b) and (c), and article 26 of the
Convention,
Bearing in mind decision 15/COP.12,
Recognizing that regional meetings play an important role in reviewing progress
and make a useful contribution to the implementation of the Convention and The
Strategy,
1.

Decides that the fifteenth session of the CRIC (CRIC 15) should, in the form
of a special intersessional session, review and discuss the following items:
(a) Inputs from regional meetings in preparation for CRIC 15;
(b) The land degradation neutrality target-setting exercise and pilot
projects;
(c) Initial findings from the Intergovernmental Working Group on the
future strategic framework of the Convention with the aim of assisting
its work;
(d) The report by the secretariat on the overall reporting procedures and
modalities for reporting by Parties, including, as needed, proposals of
guidelines and reporting tools for progress and performance indicators;
(e) Improvements, as needed, to the procedures for communication of
information as well as the quality and formats of reports;
(f ) Accessibility of information on best practices through the Scientific and
Knowledge Brokering Portal and the Capacity Building Marketplace;

2. Appreciating the work by Parties regarding reports on indicators and, in this
regard, requests the secretariat to facilitate:
(a) An interactive discussion of Parties wishing to discuss their efforts and
results;
(b) An interactive discussion on issues addressed in paragraph 1;
3.

Requests the secretariat to circulate in all United Nations languages, at least
six weeks prior to CRIC 15, a provisional annotated agenda and appropriate
documentation for that session.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 17/COP.12

COP12

CRIC

Date and venue of the fifteenth session of the Committee for
the Review of the Implementation of the Convention
The Conference of the Parties,
Recalling article 22, paragraph 2(a) and (c) of the Convention,
Also recalling decision 11/COP.9 and its annex containing the terms of reference
of the CRIC,
Further recalling decision 16/COP. 12,
1. Decides, subject to the availability of resources, that CRIC 15 should be held
for three to five working days as early as possible after July 2016 but no later
than March 2017, at the most cost-effective venue of either Bonn, Germany,
the site of the Convention secretariat, or in any other venue with United
Nations conference facilities in the event that no Party makes an offer to
host that session and meet the additional financial costs;
2. Invites the Executive Secretary, in consultation with the Bureau of the COP,
to accommodate any offer from a Party to host CRIC 15;
3. Requests the Executive Secretary to take the necessary measures to prepare
that session, including the conclusion of a legally binding agreement on the
international level with a host country/government.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 18/COP.12
CST

Outcomes of the UNCCD 3rd Scientific Conference
The Conference of the Parties,
Recalling its decisions 13/COP.8, 18/COP.10, 21/COP.11 and 23/COP.11,
Acknowledging the efforts made by the Scientific and Traditional Knowledge
for Sustainable Development (STK4SD) Consortium, the Steering Committee of the
UNCCD 3rd Scientific Conference and the Scientific Advisory Committee in organizing
the UNCCD 3rd Scientific Conference,
Noting with appreciation the support provided by Parties to the organization of
the UNCCD 3rd Scientific Conference,
Acknowledging the work conducted by the SPI to review the outputs of the
conference and develop policy-oriented proposals for consideration by the CST,
Having considered documents ICCD/CST(S-4)/3 and ICCD/COP(12)/CST/2,
Thematic recommendations from the UNCCD 3rd Scientific Conference
Interlinkages between desertification/land degradation and climate change
1. Takes into consideration the scientific findings of the UNCCD 3rd Scientific
Conference on the interlinkages between desertification/land degradation
and climate change and their effects on human well-being;
2. Encourages the SPI to initiate and coordinate interactions on these issues with
the Intergovernmental Panel on Climate Change;
3. Invites Parties to support, through extension services, civil society and other
organizations, social learning about land degradation, climate change, SLM
and land-based adaptation to climate change using appropriate language
and information and communication technologies;
Traditional and local knowledge
4. Encourages Parties to support processes that ensure the consideration and
use of traditionally and locally held knowledge;
5. Invites Parties and relevant organizations and institutions to scientifically test
and validate traditional and local knowledge on SLM technologies in projects
and programmes, including potential trade-offs;
6. Also invites Parties to integrate scientific, traditional and local knowledge when
developing national and locally relevant indicators;
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System approach
7. Encourages Parties and relevant organizations and institutions to develop and
use a systems approach to assess vulnerability and adaptation capacities;
Policy relevance
8. Requests the SPI, subject to the availability of resources, to develop policy
briefs on policy implications of the latest developments in scientific research
relevant to DLDD and land-based adaptation to and mitigation of climate
change;
9. Also requests the secretariat to support the SPI by providing it with information
about ongoing activities which are relevant for the development of policy
briefs;
10. Invites Parties and national, regional and international research programmes
and organizations to promote research on the emerging policy issues
identified by the SPI as contained in document ICCD/COP(12)/CST/2;
11. Encourages Parties and regional, subregional and international organizations
and networks to cooperate in developing drought management and water
security policies and programmes that address the combined impacts of
drought and land degradation;
12. Also invites Parties to develop policies that enable the implementation of
SLM and strategies for land-based adaptation to climate change by providing
incentives for adaptation and removing obstacles to implement such policies,
exploring, for example, innovative governance schemes;
13. Further encourages Parties and invites public and private investors to respect
the “Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land,
Fisheries and Forests in the Context of National Food Security” adopted by
the Committee on World Food Security (CFS) in 2012 and the “Principles for
Responsible Investment in Agriculture and Food Systems” adopted by the CFS
in 2014;
14. Encourages Parties to mainstream adaptation to the combined effects of
climate change and land degradation in their national development plans;
15. Also encourages Parties to enhance support for systems research that can
identify leverage points for potential interventions for land-based adaptation
to climate change; this would encompass research into modelling the impacts
of alternative scenarios, including top-down and bottom-up financing,
delineation of value chains that capture market and non-market values, and
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the quantification of the socioeconomic, environmental and cultural tradeoffs from a multi-stakeholder perspective;
16. Requests the GM, subject to available resources, and invites other international
cooperation institutions to assist affected country Parties in identifying and
accessing domestic, foreign and innovative sources of funding for land-based
adaptation to climate change;
Multi-sector collaboration
17. Encourages Parties to institutionalize multi-sectoral and multi-stakeholder
participation, making use of state-of-the-art participatory process design,
knowledge systems and communication technology;
18. Urges Parties to strengthen national networks including CSO networks, and
work collaboratively to strengthen regional and global science and knowledge
networks; these networks should contribute to enhancing the interaction
among diverse stakeholders and supporting the provision and sharing of
multiple forms of knowledge on DLDD, SLM and successful strategies for landbased adaptation; this should build upon the efforts to develop the ‘portal of
portals’ for DLDD known as the Scientific Knowledge Brokering Portal;
Monitoring and reporting
19. Invites the secretariat, supported by the SPI, to explore progress on the
development of interoperable international observatories (for example,
the Global Earth Observation System of Systems being built by the Group
on Earth Observations, the Global Climate Observing System, the Global
Biodiversity Observing System, and UNEPLive) in order to ensure that DLDD
and LDN monitoring and assessment needs are fully integrated into existing
efforts to systematically collect environmental observations;
20. Also invites Parties to support and incentivize the establishment or expansion,
as applicable, of integrated national observatories to assess the status of
land degradation and the impact of climate change, SLM and land-based
adaptation to climate change, and to contribute actively to common global
reporting initiatives in relation to the state of the land;
21. Encourages Parties and invites relevant technical and financial organizations,
including from the public and private sector, to provide adequate support to
affected country Parties for the establishment and maintenance of national
monitoring systems and for capacity-building to facilitate multi-stakeholder
engagement in monitoring SLM.
11th plenary meeting
October 2015
178

Decision 19/COP.12

COP12

CST

Improving the efficiency of the Committee on Science and
Technology
The Conference of the Parties,
Recalling its decisions 13/COP.8 and 21/COP.11,
Acknowledging the work conducted by the SPI to assess the effectiveness of the
outcomes of the UNCCD 1st, 2nd and 3rd Scientific Conferences in supporting the
UNCCD decision-making process,
Recognizing that investments in the UNCCD Scientific Conferences have had
direct and indirect influences on UNCCD policymaking and that this positive trend
has the potential to be enhanced,
Also recognizing that issues associated with the structure and funding of
the UNCCD Scientific Conferences impacted the benefits derived from these
conferences, as they influenced the quality of the recommendations and their
timely availability,
Further recognizing that cost-efficient institutional arrangements are required
to improve the scientific input to the UNCCD process,
Having considered documents ICCD/COP(12)/CST/4 and ICCD/COP(12)/CST/
INF.2,
1. Decides that future scientific meetings on DLDD should be decoupled from
official sessions of the CST; these scientific meetings can take the form of
UNCCD-related scientific conferences, stand-alone expert meetings or
expert meetings held in conjunction with existing international scientific
conferences;
2. Also decides that the SPI mandate, as contained in decision 23/COP. 11,
paragraph 3, should be extended to enable the SPI, under the leadership
of the Bureau of the CST, to: (i) provide the CST with clear and well-defined
thematic guidance on scientific knowledge requirements (e.g. thematic
assessments, scientific studies and/or user guides) for implementing the
UNCCD; (ii) identify the most optimal way forward (e.g. commissioning an
individual or group of experts, organizing expert meetings, encouraging
the organization of regional meetings by regional scientific institutions or
networks) to address these knowledge requirements; (iii) draft terms of
reference for the scientific work to be commissioned to external experts
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or institutes and ensure the quality of content according to the contract
administered by the secretariat; and (iv) select experts, including from
scientific societies, science and knowledge organizations, and CSOs, and
networks known for their expertise in DLDD;
3. Further decides that any scientific output prepared under the supervision of
the SPI should undergo an international, independent review process; and
that any output published under the name of the UNCCD should be reviewed
by the COP Bureau prior to publication;
4. Decides that future sessions of the CST should be organized in such a way
to facilitate a dialogue between the Parties and the SPI regarding the policy
implications of the scientific outputs and to enable the formulation of policyrelevant recommendations;
5. Also decides that the CST, with the support of the SPI, should regularly monitor
the short, medium and long-term impacts of the scientific work carried out
for the UNCCD.
4th plenary meeting
16 October 2015
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Decision 20/COP.12

COP12

CST

Improvement of knowledge dissemination, including
traditional knowledge, best practices and success stories
The Conference of the Parties,
Recalling articles 6, 16, 17, 18, 19, 23 and 26 of the Convention, decisions 15/
COP.10, 17/COP.11 and 24/COP.11,
Welcoming the efforts of the Bureaux of the CRIC and the CST to ensure
coordination with respect to the issue of best practices,
Acknowledging the efforts by the secretariat, the Centre for Development and
Environment (CDE) of the University of Bern and the World Overview of Conservation
Approaches and Technologies (WOCAT) in promoting the analysis, dissemination
and accessibility of best practices on SLM,
Recognizing the difficulties faced by the secretariat and the GM with finding
databases relevant to the other thematic topics on best practices, the resources
required to complete the process outlined in decisions 15/COP.10 and 17/COP.11
for the SLM best practices, and the need for more cost-effective approaches,
Also acknowledging the progress made by the secretariat in developing the
Scientific Knowledge Brokering Portal (SKBP) and in operating the Capacity Building
Marketplace,
Recalling document ICCD/COP(10)/CST/9 containing the outcome of the
knowledge needs assessment conducted to identify the critical knowledge needs
of UNCCD stakeholders, and thereby to clarify priorities for the development of the
SKBP,
Having considered documents ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6 and ICCD/
COP(12)/CST/INF.5,
1. Invites the University of Bern/CDE and WOCAT to:
(a) Finalize the process for the provision of a revised reporting template
and technical guidelines to be tested by Parties;
(b) Finalize the establishment of an online facility to allow country Parties
and other reporting entities to continue uploading information on
“sustainable land management technologies, including adaptation”
best practices;
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(c) Make data and information on SLM best practices available by allowing
access through the SKBP, as relevant;
2. Encourages Parties to test the revised reporting templates and to provide
WOCAT with feedback to enable further adjustments and improvement;
3. Also encourages Parties and invites other reporting entities to continue
submitting cases of relevant best practices through WOCAT in order to
increase the knowledge base on SLM;
4. Requests the secretariat to integrate an SLM best practices component
into the capacity-building activities organized in preparation for the next
reporting and review exercise, and in any other opportunity that may arise,
as appropriate;
5. Decides that, with the exception of the “SLM technologies, including
adaptation” theme, best practices reporting for the other six thematic topics
identified in annex V of decision 13/COP.9 should be discontinued, and
reporting entities should be released from the current relevant reporting
obligations;
6. Also requests the secretariat to identify institutions having the required
expertise, knowledge and information regarding the remaining six thematic
topics, provide a link to their websites and/or databases where relevant
information is made available, and channel this information through the
SKBP and/or the Capacity Building Marketplace, as relevant;
7. Also decides, in particular, that:
(a) With regard to the “capacity-building and awareness-raising” thematic
topic, the secretariat should continue to meet its obligations through the
Capacity Building Marketplace, with any adjustments necessary;
(b) With regard to the “funding and resource mobilization” thematic topic,
the GM should improve its “Finance Info Kit”, establishing partnerships
with appropriate funding institutions, mechanisms and funds, and
facilitating access to information on existing and emerging funding
opportunities relevant to DLDD;
(c) With regard to the “DLDD and SLM monitoring and assessment/research”
and “knowledge management and decision support” thematic topics,
the secretariat should post relevant information on the SKBP;
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(d) With regard to the “policy, legislative and institutional framework”
thematic topic, the secretariat and the GM should post relevant
information on the UNCCD website;
8. Also requests the secretariat, in consultation with Parties, to continue
developing and enhancing the SKBP in cooperation with partners in order
to increase relevance for the different target groups and to expand the
collection of information accessible through the portal to national and
subnational actors in particular. The SKBP should facilitate and promote
access to relevant knowledge from multiple sources through the internet,
mobile phones and other communication channels;
9. Encourages developed country Parties, and invites countries in the position
to do so and financial institutions to provide financial resources:
(a) To ensure the functioning and sustainability of the repository on SLM
best practices; and
(b) To support the annual costs, expansion and further enhancement and
development of the SKBP;
10. Further requests the secretariat and the GM to report to the next subsidiary
body meetings on the implementation of this decision.
11th plenary meeting
October 2015

183

Decision 21/COP.12
CST

Work programme of the Science-Policy Interface
The Conference of the Parties,
Recalling its decision 23/COP. 11,
Acknowledging with appreciation the work conducted by the SPI in implementing
the work programme for the biennium 2014-2015,
Recognizing the contributions of the SPI to the scoping process for the
Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) land
degradation and restoration assessment (LDRA),
Welcoming the efforts of the SPI to initialize the collaboration with the
Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS),
Acknowledging the work conducted by the Scientific and Technical Advisory
Panel (STAP) of the GEF in developing the Resilience, Adaptation Pathways and
Transformation Assessment (RAPTA) framework,
Having considered documents ICCD/COP(12)/CST/6, ICCD/COP(12)/CST/3ICCD/CRIC(14)/7 and ICCD/COP(12)/CST/INF.4,
Follow-up on collaboration activities included in the Science-Policy Interface
work programme for the biennium 2014-2015
1. Requests the SPI to contribute to the review process of the LDRA within the
given timeframe and in accordance with the procedure established by the
IPBES;
2. Encourages experts included in the UNCCD roster of independent experts
and other independent experts with relevant expertise and/or publications
to their name to contribute to the review process of the LDRA within the
given timeframe and in accordance with the procedure established by the
IPBES;
3. Requests the secretariat to:
(a) Notify Parties, the SPI, experts included in the UNCCD roster of
independent experts, and other scientific networks as appropriate when
the call for expert reviewers for the LDRA is launched and when draft
versions of the LDRA become publicly available for peer review;
(b) Continue to facilitate the participation of the Chair of the Committee on
Science and Technology in the Multidisciplinary Expert Panel (MEP) of
the IPBES as an observer;
(c) Continue to facilitate the participation of the SPI as a key reviewer in
accordance with the procedure established by the IPBES;
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(d) Facilitate the involvement of the SPI in the steering and reviewing of the
Global Land Outlook;
(e) Include the SPI in the work level exchange with the Intergovernmental
Panel on Climate Change;
4. Encourages the SPI to continue the collaboration with the ITPS with a focus on
the topics agreed during the joint ITPS-SPI meeting on 20 April 2015;
5. Invites Parties and relevant organizations and institutions to support the
refinement and testing of the RAPTA framework in relevant projects;
6. Encourages the SPI to:
(a) Continue to collaborate with the STAP of the GEF to support the further
development and pilot testing of resilience-based assessment frameworks
and provide advice and guidance where relevant;
(b) Promote the application of resilience-based assessment frameworks as a
common approach to planning, monitoring and reporting on land-based
adaptation and agroecosystem resilience;
(c) Consider, as part of its work programme 2016-2017, how the resiliencebased assessment frameworks approach can be applied in its future work
on developing guidance for the UNCCD on operationalizing the voluntary
land degradation neutrality target;
(d) Consider how the resilience-based assessment frameworks approach
could contribute to the development of quantitative and narrative
indicators at the national/subnational level to complement the UNCCD
progress indicators;
Science-Policy Interface work programme for the biennium 2016-2017
7. Decides to adopt the SPI work programme for the biennium 2016-2017 as
contained in the annex to this decision;
8. Requests the SPI to:
(a) Present a synthesis report, including policy-oriented recommendations,
for each objective included in its work programme for 2016-2017 at the
thirteenth session of the CST;
(b) Report on the coordination activities conducted during the biennium
20162017 to the CST at its thirteenth session;
(c) Develop policy briefs, including policy-oriented options, on the topics
covered in the work programme.
11th plenary meeting
22 October 2015
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Annex
Science-Policy Interface work programme for the biennium
2016-2017
Table 1
Objectives and deliverables of the Science-Policy Interface work programme
for the biennium 2016-2017
Objective

Deliverable

1: Provide scientific
guidance to the
operationalization of the
voluntary land degradation
neutrality (LDN) target

A user guide for implementing LDN at the country
level based on a review of proposed conceptual
and methodological frameworks that would
scientifically underpin the implementation of LDN

2: Highlight the sciencebased synergistic
potential of sustainable
land management (SLM)
practices to address DLDD,
climate change mitigation
and adaptation

A report that will include the following three
sections as well as associated policy brief(s):

2a: Foster and facilitate the
adoption of SLM practices
which address DLDD while
mitigating climate change

Section 1 of the report will:
(i) Explore the potential of SLM practices to
contribute to both climate change mitigation
and addressing DLDD;
(ii) Review incentives and obstacles for the
adoption of sustainable land use practices at
different scales;
(iii) Provide options for enhancing climate change
mitigation (increasing carbon sequestration
and/or reducing emissions) and addressing
DLDD through SLM practices.
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Objective

Deliverable

2b: Foster and facilitate the
adoption of SLM practices
which address DLDD while
enhancing climate change
adaptation

Section 2 of the report will present state-of-the-art
knowledge on experience in land management
practices that can qualify as land- based climate change
adaptation practices. The report will also summarize
land users’ responses to drought in affected areas over
several millennia and provide information on responses
to emerging occurrences of droughts. Based on this
information the report will:
(i) Provide guidance for SLM practices that could
increase adaptability to climate change projections
in affected areas ;
(ii) Provide relevant information for supporting
informed policymaking and inform policymakers, research funding bodies and the scientific
community on existing knowledge gaps in terms of
achieving land-based climate change adaptation;
(iii) Identify existing knowledge gaps in terms of
achieving land-based climate change adaptation;
(iv) Review incentives and obstacles for the adoption of
sustainable land use practices at different scales.

2c: Critically evaluate the
conclusions of 2a and 2b to
ensure the clear understanding
of synergies and trade-offs
between climate change
mitigation and adaptation, and
SLM practices which reduce
land degradation

Section 3 of the report will
provide a critical analysis of the
potential synergies and tradeoffs between climate change
mitigation and adaptation, and
SLM practices which reduce
land degradation in different
biomes and regions.

3: Encourage the development and implementation of
specific rehabilitation, restoration and reclamation measures and practices in degraded lands

A report providing:
(i) An assessment of existing land management
practices suitable for the rehabilitation, restoration
or reclamation of degraded lands with regard to the
lands’ potential, including associated costs;
(ii) Scientific guidance and policy options for
addressing degraded lands taking into account
the lands’ potential and the different degrees
of degradation severity in different biomes and
regions, based on the assessments referred to in
point (a) above and available best practice case
studies.
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Table 2
Coordination activities of the Science-Policy Interface work programme
2016–2017
Coordination area

Activity

1: Follow up and contribute to the
land degradation and restoration
assessment (LDRA) conducted by
the Intergovernmental Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services
(IPBES)

The Science-Policy Interface (SPI) will
contribute to the LDRA in accordance
with the procedure established by the
IPBES.

SPI members should participate in the
2: Contribute to the development of the
steering committee and the review
Global Land Outlook (GLO)
process of the GLO.

3: Follow up on current collaboration
with and explore further means
of collaboration with the
Intergovernmental Technical Panel on
Soils (ITPS)

Collaboration will be based on the
topics jointly agreed by the SPI and the
ITPS:
• Sustainable Development Goal
related to the objective of the
Convention (SDG target 15.3)
• Indicators serving the 3 Rio
conventions
• Soil organic carbon

4: Initiate and coordinate interactions
between the United Nations
Convention to Combat Desertification
and the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)

With the support of the secretariat,
the SPI will explore the possibility for
the IPCC to address the link between
climate change and land degradation in
its future work.
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Decision 22/COP.12

COP12

CST

Roster of independent experts
The Conference of the Parties,
Recalling article 24, paragraph two of the Convention,
Also recalling decision 26/COP. 11,
Having considered document ICCD/COP(12)/13,
Also having considered document ICCD/COP(12)/CST/4, document ICCD/
COP(12)/CST/6 and document ICCD/COP(12)/CST/7,
1. Requests the secretariat to facilitate the notification of experts from the
roster of independent experts of the following activities and opportunities
to:
(a) Participate in scientific events, including technical expert meetings
and international and regional conferences organized as part of the
mechanism for the provision of scientific and expert advice to the
UNCCD, as outlined in decision 19/COP. 12;
(b) Act as reviewers of science-based products elaborated under the
supervision of the Science-Policy Interface;
(c) Participate in international expert panels and assessments on DLDD
topics as experts nominated by the secretariat or by Parties; experts
shall express their views in their own name and not in the name of the
UNCCD;
(d) Act as reviewers of the Intergovernmental Science-Policy Platform
thematic assessment of land degradation and restoration;
(e) Provide relevant information to the UNCCD knowledge platforms such
as the SKBP and the Capacity Building Marketplace;
2. Also requests the secretariat to integrate the roster of independent experts
database into the SKBP to enable easier and more efficient use of the
database, with the option to search for experts by discipline and country,
and to provide links to other databases of relevant experts, as appropriate;
3. Encourages Parties to propose new experts in order to achieve a better
gender balance within the roster of independent experts, and to include
more experts from the social and economic sciences, especially experts on
traditional and local knowledge, know- how and practices.
4th plenary meeting
16 October 2015
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Decision 23/COP.12
CST

Programme of work for the thirteenth session of the
Committee on Science and Technology
The Conference of the Parties,
Recalling article 23 of the Convention,
Recalling decisions 16/COP.3, 16/COP.4, 16/COP.5, 20/COP.6, 20/COP.7, 18/COP.8,
26/COP.9, 27/COP.10 and 29.COP. 11 on the programme of work of the CST,
Bearing in mind The Strategy adopted by decision 3/COP.8, particularly
operational objective 3 on science, technology and knowledge and its related
outcomes,
Recalling decisions 13/COP.8, 16/COP.9, 18/COP.10 and 21/COP.11 on reshaping
the operation of the CST in line with The Strategy,
Recalling decision 23/COP.11 on the establishment of the SPI, particularly
paragraph two, which specifies that the SPI will function up to the end of the
thirteenth session of the COP, at which point it will be reviewed,
Having reviewed the proposed work programme of the SPI for the biennium
20162017, as contained in decision 21/COP.12,
1.

Decides that the thirteenth session of the CST should focus, inter alia, on the
review of the work conducted by the SPI during the biennium 2016-2017 and
on its overall achievements since its establishment in order to decide on the
future functioning of the SPI;

2.

Also decides that the thirteenth session of the CST should be organized in such
a way as to facilitate a thematic dialogue between the Parties and the SPI
regarding the policy implications of the scientific outputs, and to enable the
formulation of policy-relevant recommendations.

3.

Requests the secretariat to circulate, in all six official languages of the United
Nations, at least six weeks prior to the thirteenth session of the CST, a provisional
annotated agenda and appropriate documentation for that session.
4th plenary meeting
16 October 2015
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Decision 24/COP.12

COP12
Rule 47 of the rules of procedure; procedures and
institutional mechanisms for the resolution of questions
on implementation; annexes containing arbitration and
conciliation procedures
The Conference of the Parties,
Recalling decision 21/COP.2 on the consideration of rule 47 of the rules of
procedure,
Taking note of the draft text of rule 47, as amended by decision 21/COP.2,
Also taking note of the report by the secretariat contained in document ICCD/
COP(12)/14,
Recalling article 27 of the Convention, which states that the COP shall consider
and adopt procedures and institutional mechanisms for the resolution of questions
that may arise with regard to the implementation of the Convention,
Noting that the question of linkages between article 27 and article 22, paragraph
2, article 26 and article 28 of the Convention may merit further consideration,
Recalling article 28, paragraph 2 (a) of the Convention, which refers to arbitration
procedures to be adopted as soon as practicable by the COP in an annex to the
Convention,
Also recalling article 28, paragraph 6 of the Convention, which refers to
conciliation procedures to be adopted as soon as practicable by the COP in an
annex to the Convention,
Further recalling the Chairperson summaries of the work of the Ad Hoc Group of
Experts at the fifth, sixth, seventh and eighth sessions of the COP,
Recalling decisions 20/COP.3, 20/COP.4, 21/COP.5, 22/COP.6, 22/COP.7, 20/COP.8, 21/
COP.8, 29/COP.9, 29/COP.10, 30/COP.10, 31/COP.11 and 32/COP.11,
Rule 47 of the rules of procedure
1. Decides to postpone consideration of rule 47 of the rules of procedure to
a future session of the COP, until it is felt that there is sufficient agreement
among Parties to reach consensus on this matter;
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Procedures and institutional mechanisms for the resolution of questions on
implementation
2. Also decides to postpone consideration of the provisions of article 27 of the
Convention to a future session of the COP, until it is felt that there is sufficient
agreement among Parties to reach consensus on this matter;
Annexes containing arbitration and conciliation procedures
3. Further decides to postpone consideration of article 28, paragraph 2 (a) and
article 28, paragraph 6 of the Convention to a future session of the COP, when
it is felt that there is sufficient agreement among Parties to reach consensus
on this matter.

Decision 25/COP.12

12th plenary meeting
23 October 2015

Credentials of delegations
The Conference of the Parties,
Having considered document ICCD/COP(12)/19 and Add.1 on the credentials of
delegations and the recommendation contained therein,
Decides to approve the report.

12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 26/COP.12

COP12
Special segment: Boosting stakeholder engagement in
the implementation of the United Nations Convention to
Combat Desertification
The Conference of the Parties,
Having heard the summary reports on the parallel ministerial/high-level round
tables, submitted by:
His Excellency Mr. Mahama Ayariga, Minister of Environment, Science,
Technology and Innovation of Ghana - Chair of Round table 1: From global to local:
translating land degradation neutrality into action,
His Excellency Mr. Pohamba Shifeta, Minister of Environment and Tourism of
Namibia - Chair of Round table 2: Drought adaptation: mainstreaming drought
management policy in national agendas and mitigating the effects of drought,
Mr. Gabriel Quijandria Acosta, Vice-Minister for Strategic Development of
Natural Resources in the Ministry of Environment of Peru - one of the Co-Chairs
of Round table 3: Land-based adaptation to climate change: resilience through
sustainable land management,
1. Takes note of the Chairpersons’ summaries with appreciation and gratitude;
2. Decides to include the Chairpersons’ summaries as an annex to the report of
the COP on its twelfth session.

12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 27/COP.12
Decision 28/COP.12

Ankara Ministerial Declaration
The Conference of the Parties,
1. Takes note of the Ankara Ministerial Declaration with appreciation;
2. Decides to include the Ankara Ministerial Declaration as an annex to the
report of the COP on its twelfth session.

12th plenary meeting
23 October 2015

Report on the Eleventh Round Table of Members of
Parliament
The Conference of the Parties,
Having heard the presentation of the Declaration on “The role of Members of
Parliament in the efforts to combat desertification/land degradation and drought:
Framing of legislation to protect and rehabilitate land in the context of strengthened
resilience to climate change”, reflecting the outcomes of the Eleventh Round Table
of Members of Parliament, which took place in Ankara, Republic of Turkey, on 20
and 21 October 2015,
1. Takes note of the Declaration with appreciation;
2. Decides to include the Declaration as an annex to the report of the COP on
its twelfth session.

12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 30/COP.12

Decision 29/COP.12

COP12
The Ankara Initiative
The Conference of the Parties,
1. Takes note of the Ankara Initiative with appreciation;
2. Decides to include the Ankara Initiative as an annex to the report of the COP
on its twelfth session.
12th plenary meeting
23 October 2015

Declaration of civil society organizations attending the
twelfth session of the Conference of the Parties
The Conference of the Parties,
Having heard the presentation of the Declaration made by the representative of
the civil society organizations attending the twelfth session of the COP,
Recalling the discussions held during the Open Dialogue Session with the civil
society organizations on land degradation neutrality and the Interactive Dialogue
Session on Land Rights,
1. Takes note with appreciation of the Declaration;
2. Decides to include the Declaration as an annex to the report of the COP on
its twelfth session.
12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 31/COP.12

Ankara Declaration: Declaration of the Sustainable Land
Management Business Forum
The Conference of the Parties,
Having heard the Declaration of the Sustainable Land Management Business
Forum (Ankara Declaration) made at the high-level segment by Mr. Rifat
Hisarcıklıoğlu, President of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of
Turkey on behalf of the participants in the third Sustainable Land Management
Business Forum organized on the sidelines of the twelfth session of the COP,
1. Takes note of the Ankara Declaration referred to in this decision;
2. Decides to include the Ankara Declaration as an annex to the report of the COP
on its twelfth session.

Decision 32/COP.12

12th plenary meeting
23 October 2015

Declaration of the Trade Unions Forum
The Conference of the Parties,
1. Takes note of the Declaration of the Trade Unions Forum with appreciation;
2. Decides to include the Declaration of the Trade Unions Forum as an annex to
the report of the COP on its twelfth session.

12th plenary meeting
23 October 2015
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Decision 34/COP.12

Decision 33/COP.12

COP12
Declaration of the Youth Forum
The Conference of the Parties,
1. Takes note of the Declaration of the Youth Forum with appreciation;
2. Decides to include the Declaration of the Youth Forum as an annex to the report
of the COP on its twelfth session.
12th plenary meeting
23 October 2015

Decision 34/COP.12 Programme of work for the thirteenth
session of the Conference of the Parties
The Conference of the Parties,
Recalling article 22 of the UNCCD,
Also recalling decisions 9/COP.1, 2/COP.2, 4/COP.3, 5/COP.4, 5/COP.5, 29/COP.6,
30/COP.7, 27/COP.8, 35/COP.9, 38/COP.10 and 39/COP.11 on its programme of work,
decision 3/COP.8 containing The Strategy and decision 7/COP.8,
Taking into consideration the relevant decisions taken by the COP at its twelfth
session,
1. Decides to include the following items on the agenda of its thirteenth
session and, if necessary, its fourteenth session:
(a) 2030 Agenda for Sustainable Development: implications for the United
Nations Convention to Combat Desertification:
(i) Integration of the sustainable development goals and targets into
the implementation of the United Nations Convention to Combat
Desertification and the Land Degradation Neutrality;
(ii) The future strategic framework of the Convention;
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(iii) Implementation of the comprehensive communication strategy
and the United Nations Decade for Deserts and the Fight against
Desertification (2010-2020);
(b) Effective implementation of the Convention at national, subregional and
regional level:
(i) Report of the Committee for the Review of the Implementation of
the Convention and its recommendations to the Conference of the
Parties;
(ii) Addressing particular regional and national conditions;
(iii) Promoting and strengthening relationships with other relevant
conventions and international organizations, institutions and
agencies;
(iv) Securing of additional investments and relations with financial
mechanisms:
-

Global Mechanism;

-

Memorandum of Understanding between United Nations
Convention to Combat Desertification and the Global
Environment Facility;

(a) Linking scientific knowledge with decision-making: review of the report
of the Committee on Science and Technology and its recommendations
to the Conference of the Parties;
(b) Programme and budget for the biennium 2018-2019;
(c) Procedural matters:
(i) Maintenance of the roster of experts and the creation, as necessary,
of ad hoc panels of experts;
(ii) Participation and involvement of civil society organizations in
meetings and processes of the United Nations Convention to Combat
Desertification;
(iii) Participation and involvement of the private sector in meetings and
processes of the United Nations Convention to Combat Desertification
and business engagement strategy;
2. Also decides to include interactive dialogue sessions with relevant stakeholders,
including ministers, CSOs, the business community, the scientific community
and members of parliament, on agenda items of relevance to them;
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3. Requests the secretariat to prepare an annotated provisional agenda, in
agreement with the President of the COP at its twelfth session, taking into
consideration provisions contained in the relevant decisions taken during
that conference;
4. Also requests the secretariat to circulate in all official languages at least six
weeks prior to the thirteenth session of the COP appropriate documentation
for that session, reflecting the decisions contained in operative paragraphs
1 and 2 above.

Decision 35/COP.12

12th plenary meeting
October 2015

Date and venue of the thirteenth session of the Conference
of the Parties
The Conference of the Parties,
Recalling article 22, paragraph 4, of the UNCCD,
Also recalling rule 3 of the rules of procedure,
Further recalling General Assembly resolution 40/243 of 18 December 1985,
1. Decides that the thirteenth session of the COP shall be held in Bonn,
Germany, the site of the Convention secretariat, in autumn 2017, or at
another venue arranged by the secretariat in consultation with the Bureau
of the COP as soon as possible in the event that no Party makes an offer to
host that session and meet the additional costs;
2. Invites the Executive Secretary, in consultation with the Bureau of the COP,
to accommodate any offer from a Party to host the thirteenth session of the
COP;
3. Requests the Executive Secretary to take the necessary measures to
prepare for the thirteenth session of the COP, including the conclusion of
a legally binding agreement at the international level with a host country/
government.
12th plenary meeting
October 2015
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Resolution 1/COP.12

Expression of gratitude to the Government and people of
the Republic of Turkey
The Conference of the Parties,
Having met in Ankara, from 12 to 23 October 2015 at the invitation of the
Government of the Republic of Turkey,
1. Expresses its profound gratitude to the Government of the Republic of
Turkey for having made it possible for the twelfth session of the COP to
be held in the city of Ankara and for the excellent facilities placed at its
disposal;
2. Requests the Government to convey to the people of the Republic of Turkey
the profound gratitude of the Parties to the Convention for the hospitality
and warm welcome extended to the participants.

12th plenary meeting
23 October 2015
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ANNEX-1

COP12
Ankara Ministerial Declaration
1. We, the Ministers, gathered for the High-Level Segment at the twelfth Conference
of the Parties to the United Nations Convention to Combat Desertification
(UNCCD), held on 20 and 21 October 2015 in Ankara at the invitation of the
Government of the Republic of Turkey. We gathered to address the important
challenges posed by desertification/land degradation and drought (DLDD) and
the opportunities inherent to an effective response. We express our sincere
appreciation to the Government of the Republic of Turkey for its hospitality and
to the UNCCD secretariat for the organization of the session.
2. We are deeply concerned about the impact of DLDD on the most vulnerable
ecosystems and people, including women, children and the elderly. We
recognize that if land degradation continues unchecked, a large section of the
global population will be under greater threat of hunger, water scarcity, poverty
and insecurity. Timely action at all levels is required to save future generations
from these impacts.
3. We also gathered to assess and capitalize on the new momentum behind efforts
to address DLDD. We are convinced that these efforts should complement the
work of the three Rio Conventions; inspire action at all levels; be scientifically
valid; and address the underlying social, economic and environmental driving
factors, including insecure land tenure. Following the adoption of the Agenda
2030 Sustainable Development Goals (SDGs), national efforts to strive to achieve
land degradation neutrality (LDN) by 2030 should gather pace. In order to
achieve the desired change, it is important that we recognize the interlinkages
with other goals and targets of the SDGs.
4. We therefore:
• Renew our commitment to the effective implementation of the UNCCD in
order to address DLDD, combat its worst impacts and help eradicate poverty;
• Take into consideration efforts to reinforce technical and scientific
knowledge on DLDD;
• Encourage active, diverse multi-stakeholder participation from all sectors of
society in the implementation of the Convention;
• Dedicate ourselves to promoting gender equality and the role of women as
actors of change in addressing DLDD;
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• Encourage efforts to scale up sustainable land management and promote
practices that restore and rehabilitate degraded land;
• Urge leadership to halt and reverse land degradation and combat
desertification while taking into account biodiversity conservation and
climate change;
• Encourage Parties affected by DLDD to adopt voluntary national targets to
achieve LDN;
• Encourage stakeholders in a position to do so to facilitate technical and
financial support for Parties wishing to develop the land degradation neutral
target at national and local levels, with a focus on strengthening the capacities
of the most affected countries;
• Support policy measures and reforms that both enhance efforts to combat
DLDD and ensure the access, control and stewardship of land, including the
strengthening of tenure security, equal access and user rights for women and
men;
• Declare that sustainable land use can play a vital role in addressing climate
change;
• Resolve to enhance the resilience of the most vulnerable people to drought
and sand and dust storms, including through concrete action such as
facilitating the deployment of early warning systems and other relevant
responses;
• Encourage all stakeholders to strive to maintain and improve soil organic
carbon levels as a means to address the three-fold challenges of food security,
land degradation and climate change.
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ANNEX-2

COP12
Declaration by the Members of Parliament
Eleventh Round Table of Members of Parliament
held in parallel with the twelfth session of the Conference of the Parties to the United
Nations Convention to Combat Desertification Ankara, Turkey, 20 and 21 October 2015
The role of members of parliament in efforts to combat desertification/land
degradation and drought:
Framing of legislation to protect and rehabilitate land in the context of
strengthened resilience to climate change
We, members of parliament, meeting in Ankara, Turkey, on 20 and 21 October
2015 for the eleventh round table of members of parliament at the invitation
of the secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification
(UNCCD) and the Great National Assembly of Turkey, with the support of the InterParliamentary Union, alongside the twelfth session of the Conference of the Parties
(COP 12):
Are convinced that the fight against desertification/land degradation and
drought (DLDD) is a major challenge for policymakers, in the knowledge that
global, regional, national and local efforts to halt and reverse land degradation are
prerequisites for freeing hundreds of millions of people from poverty;
Are committed to mobilizing stronger parliamentary support and political will
for the implementation of the Convention and the achievement of land degradation
neutrality at the local, national, (sub)regional and international levels;
Welcome the United Nations General Assembly’s adoption of the Sustainable
Development Goals (SDGs), in particular SDG 15 to “Protect, restore and promote
sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat
desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss”
and target 15.3 to “strive to achieve a land degradation-neutral world”;
Underline that achieving the SDGs will require a comprehensive and holistic
approach that integrates the economic, social, environmental and political
dimensions of sustainable development and recognizes that eradicating poverty,
creating inclusive economic well-being and fighting climate change are important
tools in strengthening the resilience of affected populations and fostering a
dignified life for all, and are linked to each other and interdependent;
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Recall that the implementation of the UNCCD and achievement of the SDGs
would (i) underpin sustainable development, the sustainable management of natural
resources and economic growth; (ii) dramatically enhance food security; (iii) provide
a reliable source of renewable energy; and (iv) ensure water availability (“water is
life”);
Note that the sustainable management of the world’s land-based resources
would make an invaluable contribution to combating climate change (adaptation
and mitigation); managing biodiversity; influencing migration; and building stability
and security for vulnerable populations, while being aware that conflicts and wars
have negative impacts on the populations concerned as well as on land as such;
Emphasize that legislators have to be an essential part of national and international
policy processes on the full range of sustainable development issues and should
promote corresponding legal and policy frameworks;
Parliamentarians and parliaments therefore declare and emphasize that:
1. Desertification/land degradation and the needs of drylands deserve more
global policy attention; cooperation and coordination among parliaments is
encouraged to develop more coherent approaches;
2. In order to implement the Convention and achieve SDGs, country Parties and
parliaments need to integrate the goals and targets into national planning,
policy, laws and budgets;
3. During COP 12, Parties of the Convention should consider adopting land
degradation neutrality (LDN) as a global target to be reached by 2030 and an
organizing principle;
4. Political parties should include the implementation of the SDGs, in particular
SDG 15, in their manifestos and other policy documents as a matter of priority;
5. The enactment of enabling legislations and standards aligned with the objectives
of the UNCCD and the LDN target must be supported by a clear roadmap in line
with climate-resilient development pathways, and be accompanied by regular
review processes;
6. Land should be fully integrated into the new global climate change agreement
as both a mitigation and adaptation measure;
7. The mainstreaming of sustainable agriculture, farming with healthy soils and
sustainable land management (SLM) in national priorities, and the coordination
with international development cooperation efforts should be encouraged.
An end must be put to calamitous agricultural protection arrangements and
subsidized agricultural exports;
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8. Land degradation issues, water scarcity, floods and water management problems
deserve higher priority in order to overcome the marginalization and catastrophic
situations experienced by dryland communities;
9. An integrative approach to dealing with the three Rio conventions - the
Convention on Biological Diversity, the UNCCD and the United Nations
Framework Convention on Climate Change - must be realized and the synergies
between them enhanced. Parties should adopt the use of common indicators for
reporting under the Conventions as a way of effectively establishing a common
baseline and measuring progress;
10. The improved governance of land, including the implementation of human
rights-based approaches that incorporate gender mainstreaming and the
consideration of the rights of the indigenous peoples, especially related to
matters of access to and tenure of land, is vital;
11. Substantial, adequate, timely and predictable financial resources are needed to
support activities to reverse and prevent desertification/land degradation and
mitigate the effects of drought - especially in Africa - taking into account and
advancing the natural capital approach;
12. While much of the investment in SLM comes from domestic and private sources,
developed countries are urged to provide and mobilize enhanced financial
support to developing countries for ambitious land-based actions, especially in
those countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate
change;
13. Higher and qualitatively better Official Development Assistance should also be
used to support countries in establishing an enabling environment to achieve
domestic resource mobilization, strengthen tax systems, and scale up and
strengthen the institutional and human capacity from local to national levels,
including targeted capacity-building for executive institutions, the judiciary and
parliamentarians and other elected representatives;
14. The Global Environment Facility, the Global Mechanism, the Green Climate
Fund and Initiative 20 x 20, with its target to restore 20 million hectares of
degraded land in Latin America and the Caribbean by 2020, are - and in the case
of an investment fund for land degradation neutrality, could be - appropriate
instruments, if equipped with the necessary budgetary resources for promoting
climate change mitigation, adaptation and resilience measures undertaken
within the UNCCD framework or soil-related programmes;
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15. Public participation in political processes and civic engagement at all levels
must be enhanced as population pressure mounts. In order to achieve LDN,
partnerships at various scales and levels should be promoted and encouraged,
including partnerships between parliaments, policymakers and decision-makers,
the business sector, non-governmental organizations, local and communitybased organizations, youth and women’s associations and the academic
community. Regional cooperation among neighbouring countries with similar
climate challenges should be promoted;
16. The creation of worthwhile and economically viable employment for a large
number of people should be a joint task as it will help manage population
dynamics and provide for basic needs in terms of food, energy and water;
17. Parliamentarians oppose soil sealing, land grabbing and other activities that
degrade the land, harm the rural poor and undermine the LDN target. They
recognize that land is often a private and productive asset, and that private
investments should be encouraged if they are conducive to corporate social
responsibility and sustainable, socioeconomic and human development, and
consistent with environmental protection and climate resilience;
18. Parliamentarians welcome the active engagement and leadership of the World
Business Council for Sustainable Development and the Turkish Chamber of
Commerce at COP 12. They further welcome the launch of the United Nations
Global Compact Soil Principles aimed at sustainable soil management, which are
to be respected by companies and the United Nations in collaboration with key
civil society organizations and experts;
19. Legislation to support sustainable consumption and the production of ‘farmto- fork’ agricultural products should be encouraged as such measures would
prevent food waste and reduce the land footprint;
20. Financial tools and mechanisms should be developed to dissuade the private
sector from engaging in degrading land practices while incentivizing private
sector investment for the transition to SLM and the large-scale rehabilitation of
degraded land with its inherent market opportunities;
21. Parliamentarians recognize that investing in early warning systems and landbased infrastructure is a cost-effective measure that builds resilience. Existing
climate risk insurance, which provides coverage in the event of unavoidable
weather-related risks and extreme drought, is intended to help people adapt
to the adverse impacts of desertification and strengthen drought resilience. It
should be made widely available and the coverage should be expanded further;

206

COP12
22. Sharing good practices, information, knowledge, experience and lessons learned
with regard to SLM and LDN projects and programmes would facilitate the
identification and replication of successful practices;
23. Parliaments and parliamentarians should act as agents of change and sensitize
the public about the SDGs, particularly the goal of halting and reversing land
degradation. The parliamentarians must proactively engage in spreading good
practices as a cost-effective tool for combating desertification and spreading
further awareness of land restoration practices.1 They are convinced that better
teaching, education and training in land-related issues are prerequisites for
achieving LDN. Relevant land-related events, such as the World Day to Combat
Desertification on 17 June, help to raise awareness and ensure greater visibility
for DLDD issues. Such activities should be enhanced with more focused outreach
to schools, academics, writers, artists and the mass media;
24. Parliamentarians will call for an annual debate on the state of the land at national
level, including the opportunities inherent to SLM and the impacts of degraded
land on urbanization and migration trends;
25. Parliamentarians will support effective land use planning that (i) manages the
competing demands on land at local and national level; (ii) enhances land-based
infrastructure; (iii) introduces taxation and subsidy systems in favour of the
sustainable use of land resources; and (iv) secures access and tenure rights for all
citizens and services that support local capacity development. Parliamentarians
will review budget allocations for all programmes and legislation with these
positions in mind;
1

Exemplary, on-the-spot activities for combating desertification and climate change and halting and reversing
land degradation were, and may include:
• Productive sustainable land management (SLM) practices relating to reforestation, improved water
management, the use of smart and gravity-fed irrigation, integrated soil fertility management,
conservation agriculture, agroforestry and improved rangeland management. Adaptation also relates to
technical measures aimed at infrastructure, such as (higher) flood dams, water tanks, (open or tube) wells,
generators, renewable and more efficient energy use, fencing and activities to enhance the resilience of
ecosystems in order to cope with altered climatic conditions, including revegetating slopes threatened by
flood erosion. Agriculture offers promising opportunities for mitigating greenhouse gas emissions through
carbon sequestration, sustainable soil and land use management, and biomass production.
• Mosaic restoration, best suited to millions of hectares, in which forests and trees are combined with
other land uses, including agroforestry and smallholder agriculture. In many cases, local communities
have taken charge; for instance, farmer-managed natural regeneration and agroforestry techniques, such
as the planting of ‘fertilizer trees’ on farmlands and grazing lands, have already been adopted in many
regions.
• Plenty of effective SLM practices for communal rangelands, forests and water resources, such as
improving the governance of ecosystems and natural resources, empowering women, raising awareness
and building the capacity of smallholder farmers to engage in sustainable agriculture, land, water and
forestry management.
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26. Parliaments and parliamentarians endeavour to promote science and
technology research findings on DLDD, for instance in the fields of desalinization
and renewable energies; harness traditional knowledge; strengthen access
to and capitalize on the benefits of modern information and communication
technologies; and use the results of these scientific activities in policies and
decision-making to benefit the public, private and civil society organization
sectors in their efforts to address DLDD;
27. Parliamentarians will lead by example and convene meetings at constituency
level to explore how to become land-degradation-neutral and integrate that
approach into local development objectives and funding opportunities;
We, the Parliamentarians, emphasize that:
28. The potential of the Parliamentary Network on the UNCCD should be maximized
as a platform to share good examples of anti-desertification activities and
promote the framing of legislation to protect and rehabilitate land in the context
of strengthened resilience to climate change; its Steering Committee is invited to
consider options for improved follow-up to the Declarations of the Round Tables
and for the efficient use of the UNCCD handbook for parliamentary action;
29. The UNCCD secretariat should continue to provide high-quality services to the
Parliamentary Round Tables, including the provision of relevant issue briefs with
a view to promoting our activities and increasing their visibility;
30. We invite the UNCCD secretariat to facilitate the organization of the twelfth
Round Table of Parliamentarians in conjunction with the thirteenth session of
the COP.
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ANNEX-3

COP12
The Ankara Initiative
A. Background, Justification, Principles
The Ankara Initiative is launched to strengthen implementation of the United
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) in the period 2016 to 2019.
It will support the global sustainable development agenda and leverage the lessons
learned from Turkey’s past experience and approaches to land management.
Efforts to combat desertification/land degradation and drought (DLDD) require
an approach that inspires action at local, regional and global level; that supports the
mutually reinforcing objectives and commitments of the Rio Conventions and other
global processes (such as the Global Goals for Sustainable Development (SDGs)).
In the context of the SDGs and with a commitment to achieve land degradation
neutrality by 2030, the Convention will need to be able to rapidly expand its capacity
to assist Parties with implementation on the ground. That is to provide practical
support that helps slow those actions that drive land degradation and accelerate
the rehabilitation of degraded land. Turkey contends that, in order to be successful,
the Convention’s efforts not only require technical solutions and an ability to plan at
scale but an understanding of the underlying social, economic and environmental
driving factors.
B. Turkish Expertise and Experience
As a predominantly arid and semi-arid country, Turkey has become a leader in
land management especially in areas vulnerable to drought. It has invested heavily
to rehabilitate a wide variety of terrestrial ecosystems with national activities
often planned at the watershed scale. Success can be attributed to an integrated,
participatory approach that strengthens the engagement and capacity of local
people. Land governance has evolved to create the necessary conditions and legal
environment for the widespread implementation of Sustainable Land Management
(SLM) practices. Turkey has also established itself as a leader in capacity building by
investing in the training and skills development of civil society and local authorities,
particularly in Africa. The Ankara Initiative will leverage the full range of these skills,
expertise and experience to provide practical support for the achievement of land
degradation neutrality.
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C. The Aim of the Ankara Initiative
UNCCD stakeholders have access to the tools and practical resources needed to
achieve land degradation neutrality.
D. Objectives of the Ankara Initiative
Turkey has identified three areas in which its experience and expertise would
have particular added value (socio-economic, institutional and policy):
1) To address the key socio-economic factors affecting implementation and
to put people at the centre of decision making.
a. Understanding the linkages between DLDD and migration and social
instability
b. Strengthening land and tenure rights
c. Capacity building to support greater stakeholder engagement
2) To make the institutional arrangements more efficient.
a. Addressing cross cutting issues and promoting integrated approaches
b. Encouraging regional level cooperation among Parties of the Convention.
3) To strengthen policy making by supporting integrated land use planning
in countries vulnerable to drought.
E. Components of Ankara Initiative
1. Socio-Economic Factors
Efforts to combat desertification/land degradation and drought (DLDD) should
be people-centred. Priority should be given to those activities that improve human
well-being, that strengthen the rights of land-users and engage all stakeholders
effectively.
1. a Human well-being is undermined by DLDD-Poverty reduction is the
overarching objective of the Global Goals for Sustainable Development and DLDD is
one of the key drivers of poverty. DLDD results in decreased agricultural production
and decreased economic opportunity. Poverty, food insecurity and environmental
crises are causing out-migration and social instability. The implementation of SLM
practices can help mitigate the impacts of DLDD, reduce poverty and improve
human well-being and livelihoods. This, in turn, would stabilize communities and
reduce out-migration pressures.
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• Under the Ankara Initiative, Turkey will support work to understand the linkages
between DLDD and social instability and migration;
• Turkey will pilot land-based activities to address the issue.
1.b A rights-based approach to SLM is necessary to ensure good stewardship of
land resources - soil, water and biodiversity - and the achievement of the LDN target.
Roughly 1.2 billion people currently live without rights of access or formal land tenure.
When local communities have secure access or tenure, they tend to invest in the land,
use resources more efficiently and can more easily be encouraged to manage it in a
sustainable way. Countries that are committed to achieving LDN can take measures
to promote and protect the security of land rights and tenure, especially with respect
to women, the poor and vulnerable, through appropriate legislation and institutions,
including the right to inherit. These mechanisms can also serve to encourage private
sector investment.
•

Under the Ankara Initiative, Turkey will support activities that help countries
address the issue of weak or insecure tenure and resource rights, particularly for
women and the most vulnerable, to stimulate the uptake of SLM activities and
to make progress towards LDN.

•

Turkey will also support a small group of countries with the integration of land
tenure and resource rights issues into their plans for LDN implementation.

1.c The active participation of all stakeholders-from local people, communities and
private sector organizations is needed to achieve LDN and the full implementation
of the Convention. The participation of key and diverse sectors and civil society
organizations, local authorities and the private sector is currently limited by a lack of
awareness and a lack of capacity.
• Under the Ankara Initiative, Turkey will support capacity building for local level
stakeholders and organizations;
• Turkey will promote the participation of farmer-led, civil society and private
sector organizations in local, national and global level processes;
• Turkey will help convene a Forum of Local Government administrations in
support of future COP discussions;
• Turkey will support work on engagement of the private sector so that business
can have a net positive impact along their value chains.
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2. Institutional
Collaboration across sectors, processes, disciplines and borders would streamline
and accelerate the implementation of the UNCCD and the achievement of LDN
targets.
2.a Several global priority cross-cutting agendas would benefit from healthy and
productive land. Integrated approaches and products that also take into account
biodiversity conservation and climate change mitigation and adaptation should
be feasible and encouraged. SLM and LDN can be planned in a way to serve the
overlapping objectives of the other Rio conventions.
• Under the Ankara Initiative, Turkey will support work to develop joint products
and approaches with other Convention processes to promote greater synergy.
2.b At the same time, natural ecosystems do not stop at national boundaries. There
is an opportunity to strengthen regional and sub-regional level implementation of
the Convention, sharing best practice among countries with similar experiences. We
should aim to turn land use change into regional opportunity.
• Under the Ankara Initiative, Turkey will encourage increasing cooperation and
information exchange to the extent possible to understand land use change
and land use dynamics at the regional and sub-regional scale;
• Turkey will develop pilot projects at the regional and sub-regional level that
support cross-border learning;
• Turkey will then support the dissemination of best practice, adapted to different
country conditions.
3. Integrated Policy and Planning for Drought Resilience
As a result of land degradation and climate change, drought is becoming a more
frequent and more intense phenomenon. Land degradation is reducing the water
storage capacity of soil and this reduces the resilience of communities in the face
of disasters such as drought or flooding and landslides after heavy rains. Land and
water resource management should be coordinated at an appropriate scale.
The combination of early warning and planning land use and its trade-offs at the
landscape or watershed level can help contribute to achieving LDN and mitigate the
effects of drought in a practical way.
• Under the Ankara Initiative, Turkey will support work (through training etc) to
support drought early warning systems in the most vulnerable countries.
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• Turkey will help leverage the early warning system to identify future drought
hotspots/vulnerability where better land management might help build
resilience.
• Turkey will then support efforts to plan land use and land use change (including
urbanization) at the watershed level (capacity building) where applicable and
roll out SLM techniques that improve water availability during a drought (water
harvesting etc.)
F. Reporting
Turkey will submit a report on the implementation of the activities mentioned
above at COP 14 in 2019.
G. Turkey’s support to the UNCCD process
Turkey will pledge USD 5 million for the 4 year period. 50 per cent of this funding
will be made available to the secretariat to support the policy related activities
outlined in this document. The balance of the funding will be made available to the
GM for support to national level implementation work. Accounted for within this
package of support, Turkey will second two staff members, one each to the UNCCD
secretariat and the GM, for a period of 4 years. These staff will be based in Bonn,
Germany.
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ANNEX-4

Declaration of Civil Society Organizations
Mr. Chair, dear delegates, dear colleagues of the UNCCD secretariat, ladies and
gentlemen,
The civil society organizations (CSOs) that took part in the twelfth session of
the Conference of the Parties (COP 12) are pleased to take the floor and share the
views and concerns of the CSOs accredited to the UNCCD as well as the wider CSO
community.
Firstly, we have to thank those Parties that helped support the participation of
35 CSOs through their contributions to the UNCCD and enabled the selection of
these observers through a panel based on specific criteria. The selection process
and effective work undertaken before and during the COP made it possible for civil
society to make more contributions of substance than has been the case in the past.
The discussions at COP 12 have taken place in the context of emergent global
challenges in an era when humanity is endangering the ecosystems on which we
all depend. This demonstrates that a change of trajectory is arising in the minds
of people, which is informed by some indisputable facts: Those who in the past
thought themselves immune to environmental disasters elsewhere on the planet
are rediscovering they are part of a human community that has to face its destiny.
Our awareness of a world with finite limits is a necessary element for working
together effectively to conserve its scarce resources.
It is the responsibility of this Convention and thus our collective responsibility
to ensure that the people in the drylands do not become the victims of the ultimate
injustice of human-induced calamities that would add to the precariousness of
natural conditions.
Food security is paramount among these challenges, as without it human
dignity is impossible. In a world of enormous means, it is no longer acceptable that
a significant part of the population lacks access to the food they need for survival.
The populations of drylands are among the most vulnerable and should therefore
be given priority consideration by the international community.
The issue of inequality among women and men, as was discussed at the Rio
Pavilion during Gender Day, undoubtedly remains one of the most deeply rooted
problems in our society. We must overcome these inequities and support the
women of the world more effectively, particularly those in drylands, who each day
pay too high a price for their motherhood, the food security of their families, and
the terrible strain of the ongoing quest for water and food.
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Peace and security are increasingly threatened by the ungoverned appetites
of a few: for political power, for wealth, for military dominance or for religious
domination, all of which will lead us to certain ruin. The long lines of refugees and
migrants crowding parts of the world, often originating from degraded lands, are our
responsibility. They are our children, whether we want them or not.
Mr President, let us return to the COP and appreciate its effective planning that
has enabled the CSOs to fully participate.
We note that the contact groups that were established in the early stages of this
COP operated exclusively in English and did not allow for the systematic presence of
CSOs. This is not in keeping with the spirit of participation that the UNCCD should
champion.
Regarding the Committee on Science and Technology (CST), CSOs recall that
they played an important role in improving the efficiency of the Committee and
contributed local and traditional knowledge in order to strengthen links between
technology and policymaking, particularly in the crucial fields of sustainable land
management, resilience and adaptation of communities. We want to thank the
Parties who supported this view in their decision-making.
As for the round tables in the high-level segment, CSOs appreciated the
intention of arriving at a more fruitful discussion in this segment rather than a series
of statements. However, they should be made more interactive in future.
During the high-level segment, the CSO community was invited to organize a
dialogue on the burning issue of land rights. On that occasion, it drew the attention
of country Parties to the fact that it is time to take action to adequately address the
recognition of the land rights of land-using communities by implementing, inter alia,
the following:
• Securing of land rights as a prerequisite to achieving land degradation
neutrality;
• Securing of land tenure systems for the drylands through locally appropriate,
participatory and multi-stakeholder processes that take into account the
dynamic nature of the dryland ecology as well as the dynamic nature of the
multiple land uses in dryland communities;
• Provision of government recognition of the ownership and control of land by
indigenous peoples and local communities;
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• Recognition of the collective rights of land users, especially with regard to
the livelihoods of pastoralists, indigenous peoples and women, as a first
step to supporting community-based management systems to prevent
degradation and restore land;
• Granting of equitable access and rights to land to women and men, especially
vulnerable and indigenous peoples, in order to eradicate poverty;
• Tackling of the weak governance and the corruption endemic of the land
governance system, which in many countries favour the status quo and harm
the interests of poor people;
• Democratization and securing of land rights so as to ensure the continued
sustainable management of natural resources and sustain the traditional
knowledge of indigenous peoples and local communities;
• Restoration of degraded lands that are used by land-insecure communities
in ways that prevent land grabbing and instead improve tenure security,
especially for indigenous peoples;
• Development of legal principles and guidelines for ensuring social protection,
food security, security of indigenous peoples and local communities, land
tenure, ecological integrity, and transparency and accountability in order to
overcome social and historical inequities.
Mr. President, the CSOs present at COP 12 welcomed the adoption of land
degradation neutrality and believe that this is a potentially powerful concept for
ensuring that the land sector is understood not only as part of the problem, but as part
of the solution in the crucial debate on climate change. In the context of Sustainable
Development Goal 15 and its Target 15.3, we urge Parties, donors and international
organizations to integrate it in any policy or action that addresses climate change,
any development action and any action concerning agriculture.
The CSOs urge the CST and the Science-Policy Interface as well as scientists
around the world to define and agree upon a universal definition for LDN, its scope
and its benchmarks and indicators at all levels, from global to local.
In order to deliver real benefits to people and the planet, LDN must not:
•

Lead to trade-offs that would compromise sustainable development to
conserve the environment;

•

Result in resources being used inefficiently to restore degraded landscapes
when they can be used more efficiently to conserve landscapes that are not
yet degraded;
216

COP12
•

Create ‘rights’ to degrade through offset mechanisms;

•

Lead to the degradation of water resources;

•

Undermine the rights of land users, especially in the lands used by
communities;

•

Lead to land grabbing or land transfer;

•

Undermine the land rights of landless farmers, pastoral communities and
indigenous land users.

In this context, any funds that are mobilized must be specifically targeted,
governed transparently and not be left in the hands of the private sector, which is
driven by the profit motive.
Mr. President, distinguished delegates,
In all cases, neutrality in terms of land degradation must first serve the populations
that the Convention is intended to protect. It should offer these nearly two billion
people opportunities for productive work with better incomes that makes them
proud of their contribution to two major issues of global concern, climate change
and poverty, and bolster their rights to benefit from the land.
Thank you.
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ANNEX-5

Ankara Declaration: Declaration of the Sustainable Land
Management Business Forum
I. Summary
1. In September 2015, the United Nations General Assembly adopted the Sustainable
Development Goal (SDG) 15.3 on land degradation neutrality (LDN) under the
2030 Agenda for Sustainable Development. SDG 15.3, which aims at achieving
a land degradation-neutral world by 2030, constitutes a critical milestone in the
international community’s acknowledgement of the importance of LDN.
2. According to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD),
25 per cent of usable land globally is degraded, at an estimated economic loss
of USD 40 billion per year. Land degradation has a significant impact on our
economies and societies as it is directly related to food and water security, carbon
emissions, biodiversity loss, and political and social risks. For businesses, land
degradation can result in profit loss through reduced productivity and higher
costs. It may also increase market access risks.
3. Coordinated global efforts are required to halt and reverse land degradation,
restore degraded ecosystems and manage land resources sustainably. The
right institutional, political and legal frameworks accompanied by economic
incentives can help the global community to achieve LDN. While the participation
of all stakeholders is critical to success, the private sector has the resources and
technological know-how required for large-scale investments and concrete
action on the ground. By bringing in innovative solutions, businesses can
significantly contribute to the transformation of our economies to become land
degradation neutral.
II. Part 1. Land Degradation Neutrality: an opportunity for business
4. The business risks of land degradation are multi-fold: it can affect businesses
both directly and indirectly, through economic, social or environmental factors.
It can lead to both demand and supply imbalances, and target both inputs and
outputs. Moreover, negative effects can spread from one industry to another,
representing substantial risks to the whole economy.
5. On the contrary, sustainable land management (SLM) practices allow land assets
to reach their full productivity potential, thus presenting positive outcomes for
both businesses and other stakeholders. These include:
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• Minimization of profit loss risks due to reduced productivity or higher costs;
• Secure access to the labour force and critical markets through reduced
exposure to conflict and forced migration risks;
• Higher brand value and market share through improved brand image.
III. Part 2. Business contribution to Land Degradation Neutrality
6. With the aim of supporting local, national and regional LDN targets, forwardlooking businesses participating in the Sustainable Land Management Business
Forum commit to promoting SLM practices and land-use planning to prevent,
halt and reverse land degradation.
7. SLM practices include, inter alia: sustainable agriculture such as conservation
agriculture and agroforestry, sustainable forest management, soil, biodiversity
and ecosystem conservation, watershed protection, wastewater treatment,
reduction/avoidance of waste sent to landfills, and pest and disease control.
Sustainably increasing productivity on available land can also contribute to
reducing degradation.
8. As part of an integrated land-use plan, businesses also commit to promoting the
use of renewable energy resources, such as wind, solar or biomass power, while
investing in sustainable tourism and natural infrastructure. They also commit to
promoting the rehabilitation of degraded and abandoned production lands and
the restoration of degraded natural and semi-natural ecosystems that provide
vital, albeit indirect, benefits to business, people and landscapes.
IV. Part 3. Calling on government support
9. Building land degradation-neutral economies requires the support of businesses
to reverse land degradation and scale up SLM. In order to incentivize private
sector investment and engagement in LDN, governments are required to put in
place predictable long-term policies and a solid regulatory framework providing
a level playing field for all actors. Particular policy requests include the following:
1. When developing national LDN strategies and policies
Engage in early dialogue with businesses in assessing the status of land
resources and establishing country-level targets:
10. Companies can provide critical insights into the problems associated with land
degradation and assist with the identification of realistic targets by contributing
their know-how and innovative technological solutions.
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Develop clear legal requirements to create a level playing field:
11. This ensures improved compliance and equity between players as policies are
applied consistently to all companies.
Provide commercial benefits:
12. Implementing LDN can be costly. Government policies should thus provide an
economic incentive for companies to implement SLM, land rehabilitation and
restoration. They should also focus on building synergies between LDN and
other environmental and social priorities, particularly climate mitigation and
adaptation to reduce compliance costs.
2. When implementing LDN strategies and policies
Provide targeted technical and financial support:
13. Some companies are still unclear about what LDN entails, how it can be
implemented, and what the most cost-efficient business models are. It is
crucial to provide support to companies in the design and implementation of
action plans, including the identification of cost-efficient models. By supporting
technological progress and enhancing investments in research, governments can
help a sustainable competitive farming sector to balance productivity with the
efficient use of natural resources, thus delivering economic and environmental
benefits.
Facilitate on-going multi-stakeholder dialogue:
14. Establishing relevant institutions that allow for a multi-stakeholder dialogue
on LDN will ensure that all stakeholders, including businesses and civil society
organizations, participate in LDN-related decision-making.
Communicate results:
15. A lack of or limited information on the potential risks and opportunities associated
with LDN and related policy measures creates uncertainty for businesses that in
turn leads to slow uptake and inefficient policy application. Lessons learned from
first movers and pilot schemes should be made publically available and widely
communicated for the benefit of other businesses and stakeholders
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3. When monitoring impact
Develop clear monitoring frameworks:
16. Governance and the enforcement of regulations are important elements in
ensuring effective policy implementation and equality. In particular, clear
performance indicators harmonized across sectors are crucial for companies in
order to monitor and report on their contribution to LDN and other environmental
targets.
Give business time to adapt:
17. Ensuring there is enough time for companies to adjust to new practices and
policy requirements will help businesses succeed in their efforts. This involves
setting reasonable and predictable timeframes and updating them when and
where necessary.
V. Conclusion
18. Tackling the land degradation challenge requires unprecedented collaboration
between all stakeholders, including businesses, governments and society. This
Declaration is an initial step towards implementing LDN and must be supported
by real action on the ground by all parties. In the light of the points outlined
above, we call on all companies to join us in our collaborative effort to implement
SLM practices and land restoration. Our next steps will be critical in materializing
the transition to a sustainable global economy.
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ANNEX-6

Declaration of the Trade Unions Forum
On the occasion of the twelfth session of the Conference of the Parties (COP
12) to the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), we,
the representatives of the trade unions and civil society organizations, gathered
at the meeting entitled “Functions of trade unions organizations in combating
desertification” and agreed on presenting the following matters to the global
public, and in turn put it forth as a proposal for inclusion in the report of COP 12.
1. First of all, we extend our gratitude to the Executive Secretary of the UNCCD,
who has organized this conference, the General Directorate of Combating
Desertification and Erosion of the Ministry of Forestry and Water Affairs, which
carried out the preparations for the conference on behalf of the Republic of
Turkey, and Óz Orman-is. Trade Union, which organized the “Functions of trade
unions and civil society organizations in combating desertification”.
2. Desertification is a universal issue. Addressing such an issue cannot be achieved
through governmental involvement alone but also requires substantial and
effective community involvement.
3. For the purpose of ensuring this community involvement, civil society
organizations (CSOs), the UNCCD secretariat, and professional associations,
especially trade unions -which constitute an active bridge between the
community and management and represent wide sections of the community must be involved in all decision-making and implementation processes.
4. The trade unions and CSOs in question must benefit from international funds
and public resources to fulfil their responsibilities and functions.
5. In order to establish overall social awareness in regards to combating
desertification, all governments must implement widespread education
programmes.
6. There is a direct relationship between land degradation and poverty worldwide.
In order to impact such degradation and reverse the process, rural development
is an indispensable and inevitable requirement. It is necessary to bring into
effect policies and applications to improve the economic status of poor farmers,
the unemployed and agriculture and forestry workers.
7. One important component in combating desertification is employment. A
sufficient workforce to pursue this aim must be mainstreamed in sustainable
development policy.
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8. Investments made in soil, forests, water and air should not take conventional costbenefit analyses into account. Combating desertification must be implemented
together with social support programmes.
9. There is also a direct relationship between land degradation and ownership.
Therefore, the land degradation issue must be addressed for each country on the
basis of countries’ ownership policies.
10. In this regard, the inheritance regulations preventing the fragmentation of
agricultural lands and related legislative regulations, along with the protection of
optimum land size, must be considered and evaluated so as to ensure the welfare
of those whose livelihoods depend on agriculture.
11. Legal and incentive systems based on production instead of profit must be
prioritized in land use. Measures must be taken to ensure agricultural lands are
used for production purposes only.
12. Every community across the globe considers within in its traditional culture and
creed the relationship between nature and humanity. Modern social structures
have deteriorated such traditional values. In combating the destruction of nature,
such traditional values must be reinforced and implemented by supporting
culture and art.
13. A new understanding of life and the universe based on humanity and labour
must be created through a new social system and economy, and the relationship
between the environment and humanity must be re-established.
14. Trade unions should be actively involved in the UNCCD implementation process.
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ANNEX-7

Declaration of the Youth Forum
1. As the youth of the world, we have come together in Ankara during the twelfth
session of the Conference of the Parties and decided to express our position
and our willingness to work actively towards a solution to the desertification
phenomenon. We believe that desertification/land degradation and drought
(DLDD) is one of the key issues with regard to the future of the planet and
humanity. As the youth who will take over a world built by the decisions and
actions of the previous generations, we are keen to contribute to the future of
the Earth. We also believe that the presence of young people in food production
systems and sectors involving the use of natural resources will result in
innovation and increased capacity for developing a solution.
2. Today, we are asking decision-makers to provide opportunities for us to
participate actively in the processes related to desertification and have a voice
for our own future.
3. As the young people of the world, we want to live in a land degradation-neutral
world. With this goal in mind, we believe that:
(a) Young people should be strongly represented in United Nations Convention
to Combat Desertification processes;
(b) Young people should be involved in projects and activities relating to
sustainable land management and in science and technology development
processes to combat DLDD;
(c) Young people should be supported in terms of capacity-building, awarenessraising and subsidies enabling us to actively participate in agricultural
production systems that are conducive to a land degradation-neutral world
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KISALTMALAR
TÜRKÇE
BPA

Bilim Politika Ara yüzü

ATD

Arazi Tahribatının Dengelenmesi

HÇG

Hükûmetler arası Çalışma Grubu

BMÇMS

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi

ÇABUK

Çölleşme, Arazi Bozulumu ve Kuraklık

SAY

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi

SKH

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

İNGİLİZCE
SPI

Science and Policy Interface

LDN

Land Degradation Neutrality

IWG

Intergovernmental Working Group

UNCCD

United Nations Convention to Combat Desertification

DLDD

Desertification, Land Degradation and Drought

SLM

Sustainable Land Degradation

SDG

Sustainable Development Goal
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