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ÖNSÖZ

26 A¤ustos - 4 Eylül 2002 tarihleri aras�nda Güney Afrika Cumhuriyeti�nin
Johannesburg kentinde düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalk�nma Zirvesi,
1992 y�l�nda Rio�da gerçekleßtirilen Birleßmiß Milletler Çevre ve Kalk�nma
Konferans��nda al�nan kararlar�n uygulanmas�nda ve hedeflere ulaßmada yaßanan
zorluklara çözüm getirmeyi amaçlam�ßt�r. Bu kitapç�kta Türkçe çevirisi sunulan
Johannesburg Uygulama Plan�, yukar�da an�lan amaçlarla iki y�l boyunca
uluslararas� platformda yürütülen müzakareler sonucu olußturulmußtur.  

1992 y�l�nda Rio de Janeiro�da düzenlenen Birleßmiß Milletler Çevre ve
Kalk�nma Konferans�, Birleßmiß Milletler Konferanslar� aras�nda önemli bir yer
tutmaktad�r. 1992 Rio Konferans�, insan haklar�, nüfus, sosyal gelißme, kad�nlar ve
yerleßimlerle ilgili olarak daha sonra yap�lan tüm Birleßmiß Milletler toplant�lar�n�
etkilemißtir. 

Rio Konferans��nda hükümetler, geleneksel kalk�nma anlay�ß�n� de¤ißtirmeyi
amaçlayan Gündem 21, Rio Bildirisi ve Orman Prensipleri Raporu�nu kabul
etmißlerdir. Bunlara ek olarak, Birleßmiß Milletler �klim De¤ißikli¤i Çerçeve
Sözleßmesi ve Birleßmiß Milletler Biyolojik Çeßitlilik Sözleßmesi 1992�de, Birleßmiß
Milletler Çölleßmeyle Mücadele Sözleßmesi de 1994�te imzaya aç�lm�ßt�r. Tüm bu
politika dokümanlar� ve uluslararas� anlaßmalara ra¤men, sürdürülebilir kalk�nma
konusunda istenilen hedeflere ulaß�lamam�ßt�r. 

Rio Konferans��nda al�nan kararlar�n uygulamas�n�n izlenmesi için, Birleßmiß
Milletler bünyesinde olußturulan Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu�nun her y�l
düzenli olarak  gerçekleßtirdi¤i toplant�lara ek olarak, 1997 y�l�nda New York�ta Rio
Konferans� sonras� gelißmelerin de¤erlendirildi¤i Rio+5 Konferans� toplanm�ßt�r.
Johannesburg�da düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalk�nma Zirvesi ise, Rio
Konferans��ndan sonraki on y�l�, sürdürülebilir kalk�nma bak�ß aç�s�yla
de¤erlendirmeye almay� ve uygulamaya yönelik somut hedefler belirlemeyi
amaçlam�ßt�r.

Johannesburg Zirvesi haz�rl�klar�, hükümetlerin ve di¤er temel gruplar�n
sürdürülebilir kalk�nman�n zorluklar�na karß� güçlerini birleßtirebilmelerini sa¤lamak
amac�yla, ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel ölçekten küresele do¤ru yap�lm�ßt�r.
Johannesburg�da her düzeyde tart�ß�lacak baßl�klar da hükümetler ve temel gruplar�
içeren kat�l�mc� bir süreçle belirlenmißtir. Bölgesel Toplant�lar 2001 y�l�n�n sonunda,
küresel haz�rl�k toplant�lar� ise 2002 y�l�n�n Haziran ay�nda tamamlanm�ßt�r.

104 devlet ve hükümet baßkan�n�n yan� s�ra, resmi heyetler ve sivil toplum
temsilcilerinden olußan 20.000�den fazla kat�l�mc� taraf�ndan izlenen Johannesburg
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Dünya Sürdürülebilir Kalk�nma Zirvesi�nden iki tip sonuç ç�km�ßt�r. Hükümetlerin
taahhütlerde bulunaca¤� ve eylem plan� olarak uygulamaya koyaca¤� konular
birinci tip ç�kt�lar olarak de¤erlendirilirken, tüm paydaßlar�n içinde yer alaca¤�
ortakl�k girißimleri ikinci tip ç�kt�lar olarak tan�mlanm�ßt�r. �kinci tip ç�kt�lar,
sorumluluklar�n sadece hükümetlerce de¤il, tüm paydaßlar taraf�ndan
sahiplenilmesi aç�s�ndan çok büyük önem taß�maktad�r.

Birinci tip ç�kt�lar kapsam�nda, �Siyasi Bildirge� ve �Johannesburg Uygulama
Plan�� resmi belge olarak kabul edilmißtir. �kinci tip ç�kt�lar kapsam�nda ise,
uluslararas� kurulußlar, sivil toplum kurulußlar�, kamu kurulußlar� ve özel sektörün
dahil oldu¤u 200�den fazla ortakl�k kurulmußtur. Bunlara ek olarak, yenilenebilir
enerji konusunun Johannesburg Uygulama Plan� �na istenildi¤i ßekilde
yans�t�lmad�¤�na inanan Avrupa Birli¤i ile aralar�nda Türkiye�nin de yer ald�¤�  16
ülke taraf�ndan olußturulan Johannesburg Yenilenebilir Enerji Koalisyonu
"Johannesburg Yenilenebilir Enerji Bildirgesi"ni yay�nlam�ßt�r. 2003 y�l� Ekim ay�
itibar� ile 80�den fazla ülke Johannesburg Yenilenebilir Enerji Koalisyonu ve
Bildirgesi�ne kat�lm�ßt�r.

Birleßmiß Milletler Genel Kurulu�nun, yeni felsefik ve politik tart�ßmalar yerine
somut eylemler ve sonuçlar elde edilmesi beklentisi do¤rultusunda düzenlenen
Johannesburg Zirvesi kapsam�nda, yeni bir uluslararas� sözleßme veya farkl� bir
olußum ortaya konulmam�ßt�r. Birleßmiß Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan,
Zirve�nin kapan�ß oturumundan sonra yapt�¤� bas�n aç�klamas�nda, bu tip
konferanslarda, mucizevi sonuçlar yerine, ortak hedeflere ulaß�lmas�nda gerekli
politik iradenin, kaynaklar�n ve duyarl�l�¤�n olußturulmas�n�n çok daha önemli ve
gerekli oldu¤unu vurgulam�ßt�r. Bu çerçevede; Johannesburg Uygulama Plan��nda
temel olarak; yoksullar öncelikli olmak üzere su, sanitasyon ve enerjiye erißimin
artt�r�lmas�, tar�msal verimlili¤in gelißtirilmesi, tehlikeli at�klar�n yönetimi, biyolojik
çeßitlili¤in korunmas� ve ekosistem yönetiminin gelißtirilmesi konular�na
yo¤unlaß�lm�ßt�r. 

Johannesburg Uygulama Plan��nda belirlenen somut hedeflere ulaß�lmas�nda
sa¤lanacak baßar�, sürdürülebilir kalk�nma ilkelerinin yerel, ulusal, alt-bölgesel,
bölgesel ve küresel düzeyde hayata geçirilmesinde kritik öneme sahiptir. Bu baßar�
ise, ancak ve ancak tüm paydaßlar�n üstlerine düßen sorumluluklar�n� yerine
getirmesi ve "ortakl�k" yaklaß�m�n�n her düzeyde uygulanmas� ile mümkün
olabilecektir. 

Osman PEPE

Çevre ve Orman Bakan� 

Ocak  2004
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1. 1992 y�l�nda Rio de Janeiro�da yap�lan Birleßmiß Milletler Çevre ve
Kalk�nma Konferans�1, sürdürülebilir kalk�nmaya ulaßmada temel ilkeleri ve
eylem program�n� ortaya koymußtu. Burada, Rio �lkeleri�ne2, Gündem 21�in3

eksiksiz biçimde uygulanmas�na ve Gündem 21�in Daha �leri Düzeylerde Yaßama
Geçirilmesine �lißkin Programa sahip ç�kt�¤�m�z� bir kez daha teyit ediyoruz. Yine
belirtiyoruz ki, kalk�nmayla ilgili olup üzerinde uluslararas� planda mutabakata
var�lm�ß hedefler geçerlili¤ini bugün de korumaktad�r. Söz konusu hedefler
aras�nda, BM Biny�l Bildirgesi4 ile 1992 y�l�ndan bu yana gerçekleßtirilen belli baßl�
BM konferanslar� ve uluslararas� anlaßmalarda yer alanlar da bulunmaktad�r. 

2. Halihaz�rdaki ygulama plan� Birleßmiß Milletler Çevre ve Kalk�nma
Konferans��ndan bu yana gerçekleßtirilenleri temel alarak daha ileriye yönelecek
ve hala geçerli olan hedeflere ulaß�lmas�n� h�zland�racakt�r. Bu amaçla, her
düzeyde somut ad�mlar atmay� ve önlemler almay�; uluslararas� ißbirli¤ini,
di¤erlerinin yan�s�ra Rio Çevre ve Kalk�nma Bildirgesi�nin 7. ilkesinde5 belirtilen
ortak fakat farkl�laßt�r�lm�ß sorumluluklar ilkesi dahil olmak üzere Rio ilkelerini de
gözeterek güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu yöndeki çabalar, sürdürülebilir
kalk�nman�n üç bileßeninin, yani ekonomik kalk�nma, sosyal kalk�nma ve çevre
koruma bileßenlerinin birbirine ba¤�ml� ve birbirini karß�l�kl� olarak pekißtiren
temel dayanaklar olarak entegrasyonunu da güvenceye alacakt�r. 

3. Zirve sonuçlar�n�n yaßama geçirilmesinin, baßta kad�nlar, çocuklar ve
güçsüz kesimler olmak üzere herkese yarar sa¤lamas� gerekti¤inin bilincindeyiz.
Bunun yan�s�ra, uygulamada ilgili bütün taraflar�n ortak hareket etmeleri
gerekmektedir. Bu ortakl�klar�n, bir yanda Kuzey ve Güney Hükümetleri, di¤er
yanda da hükümetlerle temel gruplar aras�nda gerçekleßmesi, sürdürülebilir
kalk�nman�n herkesçe paylaß�lan hedeflerine bu yoldan ulaß�lmas� gerekmektedir.
Monterrey Mutabakat��na6 da yans�d�¤� gibi, küreselleßen dünyada sürdürülebilir
kalk�nmay� sa¤lamada bu tür ortakl�klar kilit önem taß�maktad�r. 

1 Birleflmifl Milletler Çevre ve Kalk›nma Konferans› Raporu, Rio de Janeiro, 3-14 Haziran
1992 (Birleflmifl Milletler yay›n›, Sat›fl No. E.93.I.8 ve düzeltmeler).

2 age., I. Cilt: Konferansta Kabul Edilen Kararlar, Karar no:1, I ve II. ekler.
3 Genel Kurul karar› S-19/2, ek.
4 Genel Kurul karar› 55/2.
5 Birleflmifl Milletler Çevre ve Kalk›nma Konferans› Raporu, Rio de Janeiro, 3-14 Haziran

1992 (Birleflmifl Milletler yay›n›, sat›fl No. E.93.I.8 ve düzeltmeler), I. Cilt: Konferansta
Kabul Edilen Kararlar, Karar no:1

6 Uluslararas› Kalk›nman›n Finansman› Konferans› Raporu, Monterrey, Meksika,18-22
Mart 2002 (Birleflmifl Milletler yay›n›, sat›fl No. E.02.II.A.7), I. Bölüm, Karar No:1, ek.
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4. Tek tek her ülkede ve uluslararas� düzeyde iyi yönetißim, sürdürülebilir
kalk�nma aç�s�ndan vazgeçilmez önemdedir. Konu ülke ölçe¤inde ele
al�nd�¤�nda, tutarl� çevresel, sosyal ve ekonomik politikalar; insanlar�n
gereksinimlerine duyarl� demokratik kurumlar, hukukun üstünlü¤ü, yolsuzluk ve
rüßvet gibi olaylara karß� al�nan önlemler, toplumsal cinsiyet eßitli¤i ve yat�r�mlar
için elverißli ortamlar�n yarat�lmas� sürdürülebilir kalk�nman�n maddi zeminini
olußturur. Küreselleßme sonucunda d�ß etmenler, gelißmekte olan ülkelerin ulusal
çabalar�n�n baßar�s�n� belirlemede daha önemli hale gelmißtir. Gelißmiß ve
gelißmekte olan ülkeler aras�ndaki uçurum, uluslararas� ißbirli¤ini destekleyen
dinamik ve güçlendirici bir uluslararas� ekonomik ortam gereksiniminin
sürdü¤üne ißaret etmektedir. Sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik küresel
ilerlemenin korunmas� ve güçlendirilmesi bak�m�ndan, bu ißbirli¤inin özellikle
finans, teknoloji transferi, d�ß borç ve ticaret, gelißmekte olan ülkelerin küresel
karar süreçlerine tam ve etkili kat�l�m� gibi alanlarda sa¤lanmas� gerekmektedir. 

5. Bar�ß, güvenlik, istikrar, insan haklar�na sayg� ve kalk�nma hakk� dahil
temel insan hak ve özgürlükleri, bu arada kültürel çeßitlili¤e sayg�, sürdürülebilir
kalk�nman�n sa¤lanmas� ve herkese yarar sa¤lamas� aç�s�ndan vazgeçilmez
önemdedir. 

6. Sürdürülebilir kalk�nma aç�s�ndan eti¤in önem taß�d�¤�n� kabul ediyoruz ve
Gündem 21�in uygulanmas�nda eti¤in de gözetilmesi gerekti¤ini vurguluyoruz.  



II.
Yoksullukla Mücadele
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7. Yoksullukla mücadele, bugün dünyan�n karß� karß�ya oldu¤u en büyük
görev, özellikle gelißmekte olan ülkeler söz konusu oldu¤unda sürdürülebilir
kalk�nman�n olmazsa olmaz�d�r. Bu yöndeki ulusal politikalar ve kalk�nma
stratejilerinin taß�d�¤� büyük önemle beraber, en baßta her ülkenin kendi üzerine
düßen bir sorumluluk olan sürdürülebilir kalk�nma ve yoksullu¤un ortadan
kald�r�lmas� konusunda, gelißmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalk�nma
hedeflerine ulaßabilmeleri için her düzeyde birbiriyle uyumlu ve somut önlemler
al�nmas� gerekmektedir. Ancak bu sayededir ki söz konusu ülkeler yoksullukla
ilgili olarak uluslararas� mutabakat sa¤lanm�ß hedeflere, bunlar aras�nda yer alan
Gündem 21 hedeflerine, di¤er BM konferanslar� ile BM Biny�l Bildirgesi�nde
öngörülen sonuçlara ulaßabilirler. Bu ba¤lamda, her düzeyde olmak üzere
gerçekleßtirilmesi gerekenler ßunlard�r: 

a. Dünyada günlük geliri 1 dolardan daha az olan ve açl�k çeken insan
say�s�n�n 2015 y�l�na kadar yar� yar�ya azalt�lmas�; temiz içme suyu imkanlar�ndan
mahrum insan say�s�n�n da yine ayn� tarihe kadar yar� yar�ya azalt�lmas�; 

b. Yoksullu¤a son vermek ve gelißmekte olan ülkelerdeki sosyal ve insani
kalk�nmay� Genel Kurul taraf�ndan belirtilen biçimlerde sa¤lamak üzere bir dünya
dayan�ßma fonu olußturulmas�; bu yönde çaba gösterilirken yap�lacak katk�lar�n
gönüllü niteli¤inin vurgulanmas�, mevcut BM fonlar�na mükerrer nitelikle ekler
yap�lmas�ndan kaç�n�lmas� ve çeßitli girißimlerin finansman�nda Hükümetlerin
yan�s�ra özel sektörle tek tek kißilerin daha fazla rol üstlenmelerinin sa¤lanmas�;  

c. Ülke ölçe¤indeki yoksullukla mücadele stratejilerinin elverdi¤i ölçüde
sürdürülebilir kalk�nman�n yan�s�ra yerel kalk�nma ve topluluk kalk�nmas� için
ulusal programlar gelißtirilmesi; yoksulluk içinde yaßayanlarla bu kesimlerin
kurulußlar�n�n güçlendirilmesi. Bu programlar, söz konusu kesimlerin
önceliklerini yans�tmal�, ayn� kesimlerin üretken kaynaklara, kamu hizmetlerine
ve kurumlar�na, bu arada özellikle tar�m arazisine, suya, istihdam f�rsatlar�na,
kredi, e¤itim ve sa¤l�k hizmetlerine erißimlerini güçlendirmelidir; 

d. Kad�nlar�n, erkeklerle eßit konumda, her düzeydeki karar süreçlerine tam
kat�l�mlar�n�n sa¤lanmas�; toplumsal cinsiyet perspektifinin bütün politika ve
stratejilere içselleßtirilmesi; kad�nlar� hedef alan her tür ayr�mc�l�k ve ßiddetin
önlenmesi; kad�nlar�n ve genç k�zlar�n statüsünün, sa¤l�¤�n�n ve ekonomik
esenli¤inin ekonomik f�rsatlara, topra¤a, kredi, e¤itim ve sa¤l�k hizmetlerine tam
ve eßit imkanlar sa¤lanmas� yoluyla iyileßtirilmesi;  

e. Yerli halklar�n ve topluluklar�n ekonomik etkinliklerde yer almalar�n�
sa¤layacak araçlar�n ve yollar�n devreye sokulmas�; bu kesimlerin istihdamdaki
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paylar�n�n gerekti¤inde e¤itim, teknik yard�m ve kredi imkanlar� gibi yollardan
art�r�lmas�. Bu arada, sürdürülebilir ürün alma dahil, yenilenebilir kaynaklara ve
eko-sistemlere geleneksel biçimde ve do¤rudan ba¤�ml�l�¤�n yerli halklar ve
topluluklar�n�n kültürel, ekonomik ve fiziksel esenlikleri aç�s�ndan temel önem
taß�d�¤�n�n kabul edilmesi;

f. Herkese temel sa¤l�k hizmetleri sa¤lanmas� ve çevre sa¤l�¤�yla ilgili
tehlikelerin azalt�lmas�; bu arada çocuklar�n özel gereksinimlerinin, yoksulluk,
sa¤l�k ve çevre aras�ndaki ilißkilerin dikkate al�nmas�; gelißmekte olan ülkelerle
geçiß sürecindeki ülkelere mali kaynak, teknik yard�m ve bilgi transferi
sa¤lanmas�; 

g. K�z-erkek bütün çocuklar�n her yerde ilkokul e¤itimini tam olarak
tamamlamalar�n�n ve her düzey e¤itime eßit kat�lma ßans�na sahip olmalar�n�n
sa¤lanmas�; 

h. Baßta kad�nlar ve yerli halklar olmak üzere yoksulluk içinde yaßayanlar�n
tar�msal kaynaklara erißimlerinin sa¤lanmas�; bu arada, uygun durumlarda yerele
özgü ve ortaklaßmac� kaynak yönetim sistemlerini kabul edip koruyacak toprak
kullan�m� düzenlemelerinin gerçekleßtirilmesi; 

i. Temel k�rsal altyap�n�n olußturulmas�, ekonominin çeßitlendirilmesi,
sürdürülebilir tar�m� ve k�rsal kalk�nmay� sa¤lamak üzere k�rsal kesimdeki
yoksullara piyasaya, piyasa bilgilerine ve krediye erißim olanaklar� sa¤lanmas�; 

j. Özellikle gelißmekte olan ülkelerde, do¤al kaynak yönetimi de dahil olmak
üzere, temel nitelikteki sürdürülebilir tar�m tekniklerinin ve bilgisinin küçük ve
orta çiftçilere, bal�kç�lara ve k�rsal kesim yoksullar�na  ulaßt�r�lmas�; bu ba¤lamda
tar�msal üretimi ve g�da güvenli¤ini art�racak çok paydaßl� yaklaß�mlarla kamu-
özel kesim ortakl�klar�na önem verilmesi; 

k. Hasat yöntemleriyle g�da teknolojisi ve yönetimi dahil olmak üzere besin
maddelerinin bulunabilirli¤inin ve sat�n al�nabilirli¤inin çeßitli yollardan
art�r�lmas�; bu arada, örne¤in k�rsal ve kentsel kesimlerde yaßayanlarda bu
kesimlerdeki ißletmeleri birbirine ba¤layan topluluk temelli ortakl�klar� teßvik
ederek eßitlikçi ve etkin da¤�t�m sistemlerinin yerleßtirilmesi; 

l. �klim ve hava tahminlerinin daha iyi kullan�m�, erken uyar� sistemleri,
toprak ve do¤al kaynak yönetimi, tar�msal uygulama ve ekosistem koruma
çal�ßmalar� arac�l�¤�yla çölleßmeye karß� mücadele edilmesi ve kurakl�¤�n
etkilerinin azalt�lmas�; bu çabalar sayesinde halihaz�rdaki e¤ilimlerin tersine
çevrilmesi, toprak ve su kaynaklar�ndaki bozulman�n asgariye indirilmesi; bu
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arada yoksullukla mücadelenin araçlar�ndan biri olarak, Özellikle Afrika�da, Ciddi
Kurakl�k veya Çölleßme Tehdidine Maruz Ülkelerde Çölleßmeyle Mücadele �çin
BM Sözleßmesi�nin7 uygulanmas� için yeterli ve güvenilir finans kaynaklar�n�n
sa¤lanmas�; 

m. �nsan sa¤l�¤�n� iyileßtirmek, bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak amac�yla
sanitasyon imkanlar�n�n yayg�nlaßt�r�lmas�; ulusal ölçekli sürdürülebilir kalk�nma
ve yoksullukla mücadele stratejilerinin uyguland�¤� yerlerde su ve sanitasyon
konular�na öncelik tan�nmas�; 

8. Temiz içme suyu ve yeterli sanitasyonun sa¤lanmas�, insan ve çevre
sa¤l�¤�n�n korunmas� aç�s�ndan önemlidir. Bu ba¤lamda, temiz içme suyu
imkanlar�na ulaßamayan ya da buna maddi gücü yetmeyen insanlarla yeterli
sanitasyon imkanlar�ndan mahrum insanlar�n oran�n� 2015 y�l�na kadar yar� yar�ya
azaltma karar�n� (Biny�l Bildirgesi�nde de belirtildi¤i gibi) vermiß bulunuyoruz. Bu
amaçla, her düzeyde olmak üzere aßa¤�daki girißimlerde bulunulacakt�r:

a. Etkin hanehalk� sanitasyon sistemlerinin gelißtirilip uygulanmas�;

b. Baßta okullar olmak üzere kamu kurumlar�ndaki sanitasyonun
iyileßtirilmesi;

c. Güvenli hijyen uygulamalar�n�n yayg�nlaßt�r�lmas�; 

d. E¤itim ve yay�m�n davran�ßsal de¤ißimin ajanlar� olarak çocuklar üzerinde
odaklanmas�;

e. Gerek maddi aç�dan makul, gerek sosyal ve kültürel aç�lardan kabul
edilebilir teknoloji ve uygulamalar�n yayg�nlaßt�r�lmas�;

f. Yenilikçi finansman ve ortakl�k mekanizmalar�n�n gelißtirilmesi; 

g. Sanitasyonun su kaynaklar� yönetimine ilißkin stratejilerle bütünleßtirilmesi.

9. Sürdürülebilir kalk�nma do¤rultusunda, Biny�l Hedefleri�nin
gerçekleßtirilmesi aç�s�ndan yeterli, güvenilir ve makul maliyette enerji
hizmetlerinin sa¤lanmas� amac�yla her düzeyde ortak girißimlerde bulunulmas�;
bu çabalarda yoksulluk içindeki insan say�s�n�n 2015 y�l�na kadar yar� yar�ya
azalt�lmas� hedefinin de gözetilmesi; bu arada enerji hizmetlerine erißimin
yoksullu¤a son verilmesini kolaylaßt�r�c� bir etki yaratt�¤� da gözetilerek
yoksullukla mücadele çerçevesindeki di¤er önemli hizmetlerin de sa¤lanmas�. Bu
amaca yönelik girißimler ßunlard�r:   

7 Birleflmifl Milletler, Anlaflmalar Dizisi, Cilt. 1954, No. 33480.
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a. Güvenilir, maliyet aç�s�ndan makul, ekonomik aç�dan gerçekçi, sosyal
aç�dan kabul edilebilir ve çevre-duyarl� enerji hizmetlerine ve kaynaklar�na
erißimin, ulusal özellikler ve koßullar da dikkate al�narak, k�rsal kesime elektrik
götürülmesi, enerji sistemlerinin desantralizasyonu, yenilenebilir kaynaklar�n
daha fazla kullan�lmas�, s�v� ve gaz yak�tlar�n daha temiz olanlar�n�n tercih
edilmesi, ulusal çabalar� destekleyici bölgesel ve uluslararas� girißimlerin devreye
sokulmas�, kapasite gelißtirme, finansal ve teknolojik yard�m, mikro ve orta
ölçeklerde yenilikçi finans mekanizmalar�n�n olußturulmas� gibi çeßitli yollardan
art�r�lmas� ve bu s�rada yoksullar�n erißimini sa¤layacak özel etmenlerin dikkate
al�nmas�;

b. Modern biyo-kütle teknolojilerine, yakacak kaynak ve stoklar�na erißimin
iyileßtirilmesi; k�rsal kesimde ve bu tür uygulamalar�n sürdürülebilir oldu¤u
yerlerde tar�msal art�klar�n kullan�m� dahil biyo-kütle ißlemlerinin ticarileßtirilmesi; 

c. Biyo-kütlenin sürdürülebilir kullan�m�n�n ve uygun oldu¤u durumlarda
yenilenebilir di¤er enerji kaynaklar�n�n yayg�nlaßt�r�lmas� ve bu amaçla
halihaz�rdaki kullan�m biçimlerinin kaynak yönetimi, yak�tlar�n daha etkin
kullan�m�, yeni ve gelißtirilmiß ürün ve teknolojilere yönelim gibi yollardan
gelißtirilmesi; 

d. Çevre-duyarl�, sosyal aç�dan kabul edilebilir ve maliyet etkin oldu¤u
durumlarda likit ve gaz fosil yak�tlar�n daha temiz biçimde kullan�m�na geçißin
desteklenmesi;

e. Enerji sektöründe ekonomik, sosyal ve kurumsal aç�dan gerekli koßullar�n
sa¤lanmas�na yard�mc� olacak ulusal enerji politikalar�n�n ve düzenleyici
çerçevelerin gelißtirilmesi; böylece k�rsal kesimde, kent varoßlar�nda ve kentsel
alanlarda sürdürülebilir kalk�nmaya ve yoksullukla mücadeleye katk�da
bulunacak güvenilir, mali aç�dan makul, ekonomik aç�dan gerçekçi, toplumsal
aç�dan kabul edilebilir ve çevre-duyarl� enerji hizmetlerine erißimin sa¤lanmas�;

f. Güvenilir, mali aç�dan makul, ekonomik aç�dan gerçekçi, toplumsal aç�dan
kabul edilebilir ve çevre-duyarl� enerji hizmetlerine erißimin yoksullukla
mücadele programlar�n�n ayr�lmaz bir parças� olarak iyileßtirilmesi, bu çerçevede
gerekti¤inde ücra ve yal�t�lm�ß yörelere özel dikkat gösterilerek elverißli
ortamlar�n yarat�lmas� ve kapasite gelißtirme gereksinimlerinin karß�lanmas�; 

g. Gelißmiß ülkelerin mali katk�lar�n� da alarak, bu arada kamu-özel sektör
ortakl�klar�n� devreye sokarak, yoksullar�n güvenilir, mali aç�dan makul,
ekonomik aç�dan gerçekçi, toplumsal aç�dan kabul edilebilir ve çevre-duyarl�
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enerji hizmetlerine erißimlerine yard�mc� olunmas� ve bu erißimin giderek artan
bir h�zla yayg�nlaßt�r�lmas�; bu çabalar s�ras�nda, gelißmekte olan ülkelerde
nüfusun yaßam düzeyini yükseltme aç�s�ndan enerji hizmetlerinde büyük
s�çramalara gerek oldu¤u  ve enerji hizmetlerine erißimin yoksullukla mücadele
hedefine de katk�da bulunaca¤� gibi gerçeklerin dikkate al�nmas�;

10. Endüstriyel kalk�nman�n yoksullukla mücadele çabalar�yla do¤al
kaynaklar�n sürdürülebilir kullan�m�na yönelik katk�s�n�n güçlendirilmesi. Bu
amaçla çeßitli düzeylerde at�lacak ad�mlar aßa¤�dad�r:

a. Gelißmekte olan ülkelerde bir yanda endüstriyel üretkenli¤i ve rekabet
gücünü, di¤er yanda ise endüstriyel kalk�nmay� güçlendirmek üzere, karß�l�kl�
anlaßma ve tercihler temelinde çevre-duyarl� teknolojilerin transferi gibi yollar
dahil olacak ßekilde gerekli yard�mlar�n yap�lmas� ve kaynaklar�n harekete
geçirilmesi; 

b. Uluslararas� Çal�ßma Örgütü�nün (ILO)8 Çal�ßma Yaßam�nda Temel �lkeler
ve Haklar Bildirgesi de dikkate al�narak, gelir getirici istihdam f�rsatlar�n�n
art�r�lmas�na yard�mc� olunmas�; 

c. E¤itim, beceri gelißtirme, k�rsal kesimlere geçim sa¤layacak bir araç olarak
tar�msal sanayilere özel önem verilmesi gibi yollar dahil olmak üzere mikro,
küçük ve orta ölçekli ißletmelerin gelißiminin teßvik edilmesi; 

d. Küçük ölçekli madencilik faaliyetlerinden güvenli ve sürdürülebilir geçim
imkanlar� sa¤layabilmeleri için gelißmekte olan ülkelerin k�rsal topluluklar�na
finansal ve teknolojik destek sa¤lanmas�;

e. Gelißmekte olan ülkelere, yemek pißirme ve su �s�tmada kullan�labilecek
güvenli ve maliyeti düßük teknolojiler gelißtirebilmeleri için gerekli deste¤in
sa¤lanmas�; 

f. Yoksul kesimin sürdürülebilir geçim kaynaklar�na kavußmalar�na katk�da
bulunacak do¤al kaynak yönetimi uygulamalar�na destek sa¤lanmas�. 

11. "Gecekondusuz kentler" girißimi çerçevesinde de önerildi¤i gibi, 2020
y�l�na kadar en az 100 milyon gecekondulunun yaßamlar�nda önemli iyileßmeler
sa¤lanmas�. Bunun için her düzeyde yap�lmas� gerekenler ßunlard�r: 

8 Bak›n›z Uluslararas› Çal›flma Konferans›’n›n 86. Oturumu’nda onaylanan Uluslararas›
Çal›flma Örgütü (ILO) Çal›flma Yaflam›nda Temel ‹lkeler ve Haklar Bildirgesi ve tamamlay›c›
belgeleri, Cenevre, 16 Haziran 1998 (Cenevre, Uluslararas› Çal›flma Ofisi, 1998).
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a. Hanenin kad�n reisine özel önem verilerek, k�rsal ve kentsel
yerleßimlerdeki yoksullar�n topra¤a ve mülke, yeterli bar�nma imkanlar�na ve
temel hizmetlere erißimlerinin iyileßtirilmesi; 

b. Gelißmekte olan ülkelere finansal ve teknolojik yard�mlarla, yoksullara
yönelik yeterli ve güvenli konutlar�n inßas�n� sa¤layacak düßük maliyetli ve
sürdürülebilir malzemelerle uygun teknolojilerin temini; bu s�rada söz konusu
nüfus kesimlerinin kültürel özelliklerinin, yaßan�lan yerin ikliminin,   özel
toplumsal koßullar�n ve do¤al felaket gibi tehditlerin göz önüne al�nmas�;

c. Uygun ulusal politikalar, kad�nlara ve erkeklere tan�nacak eßit f�rsatlar
arac�l�¤�yla kentsel yoksullar�n yararlanabildikleri istihdam, kredi ve gelir
imkanlar�n�n art�r�lmas�; 

d. Mikro girißimler ve enformel sektöre ilißkin gereksiz formalitelerin ve di¤er
engellerin ortadan kald�r�lmas�; 

e. Gecekondu-varoß �slah programlar�n� kentsel imar planlar� çerçevesinde
gelißtirmeleri ve baßta yoksullar olmak üzere geniß kesimlerin konut mevzuat�
konusundaki bilgilere ulaßmalar�n� sa¤layabilmeleri için yerel yönetimlerin
desteklenmesi; 

12. 182 say�l� ILO Sözleßmesi�nde tarif edildi¤i içeri¤iyle çocuk ißçili¤inin en
kötü biçimlerinin sona erdirilmesi için ivedi ve etkili önlemler al�nmas� ve kabul
gören uluslararas� standartlara ayk�r� çocuk ißçili¤inin ortadan kald�r�lmas� için
stratejiler gelißtirilip haz�rlanmas�. 

13. Gelißmekte olan ülkelere, çocuk ißçili¤i ve bu olgunun kökündeki
nedenleri yoksullu¤u hedef alan sosyal ve ekonomik politikalar çerçevesinde ele
alabilmeleri için kendi talepleri üzerine uluslararas� ißbirli¤i kapsam�nda yard�m
edilmesi; bu arada çal�ßma standartlar�n�n korumac� d�ß ticaret uygulamalar�
amac�na yönelik olarak kullan�lmamas�na özen gösterilmesi.



III.
Sürdürülemez Nitelikteki 

Tüketim ve Üretim
Kal�plar�n�n De¤ißtirilmesi
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14. Sürdürülebilir kalk�nman�n küresel ölçekte sa¤lanabilmesi için,
toplumlar�n üretim ve tüketim kal�plar�nda temel de¤ißikliklerin gerçekleßtirilmesi
gerekmektedir. Bütün ülkeler, sürdürülebilir tüketim ve üretim kal�plar�n�
yayg�nlaßt�rmal�d�r; gelißmiß ülkelerin baß�n� çekmesi, ancak bütün ülkelerin
yararlanmas� gereken bu süreçte, di¤erlerinin yan�s�ra Rio Çevre ve Kalk�nma
Konferans� belgesinin 7. baßl�¤�nda belirtilen "ortak fakat farkl�laßt�r�lm�ß
sorumluluklar" ilkesi özellikle dikkate al�nmal�d�r. Hükümetler, ilgili uluslararas�
kurulußlar, özel sektör ve toplumun önde gelen bütün kesimleri, sürdürülemez
nitelikteki tüketim ve üretim kal�plar�n�n de¤ißtirilmesinde aktif rol oynamal�d�rlar.
Bu amaçla yap�lmas� gerekenler aßa¤�da belirtilmektedir:

15. Sürdürülebilir nitelikteki tüketim ve üretime geçißin gerçekleßmesini
hedefleyen bölgesel ve ulusal girißimlerin desteklenmesi amac�yla 10 y�ll�k bir
program çerçevesinin özendirilmesi ve yayg�nlaßt�r�lmas�. Bu tür programlar�n,
toplumsal ve ekonomik kalk�nmay� eko-sistemlerin taß�ma kapasitesine uygun
olarak sa¤lamas�, bu çerçevede ekonomik büyüme ile çevresel bozulma
aras�ndaki ilißkileri ele al�p gerekti¤i yerlerde araya bir ayr�m koymas�
gerekmektedir. Bunun için gerekli olansa, kaynak kullan�m� ve üretim
süreçlerinde etkinli¤in ve sürdürülebilirli¤in art�r�lmas�, kaynaklardaki
bozulman�n, kirlili¤in ve israf�n önlenmesidir. Gelißmiß ülkeler baßta olmak üzere
bütün ülkeler, gelißmekte olan ülkelerin kalk�nma gereksinimlerini ve
yapabilirliklerini de gözeterek, her tür mali ve teknik yard�m kaynaklar�n�
seferber etmeli, böylece gelißmekte olan ülkelerde bu yönde kapasite gelißimine
katk�da bulunmal�d�rlar. Bu amaçla her düzeyde yap�lmas� gerekenler aßa¤�da
belirtilmektedir:  

a. �lgili somut etkinliklerin, araçlar�n, politikalar�n, önlemlerin, izleme ve
de¤erlendirme mekanizmalar�n�n belirlenmesi. Bu çerçevede olmak üzere,
gerekti¤i durumlarda, ilerlemenin ölçümüne yönelik yaßam döngüsü analizlerinin
ve ulusal göstergelerin tespit edilmesi. Bu çabalar s�ras�nda göz önüne al�nmas�
gereken nokta, baz� ülkeler taraf�ndan uygulanan standartlar�n, baßta gelißmekte
olan ülkeler olmak üzere baßka ülkeler için uygun olmayabilece¤i, bu ülkeler için
gereksiz ekonomik ve sosyal maliyetlere yol açabilece¤idir;

b. Sürdürülebilir nitelikteki üretim ve tüketim kal�plar�n�n yerleßtirilmesine
yönelik politika ve önlemlerin benimsenip yaßama geçirilmesi; bu çerçevede,
baßka politika ve önlemlerin yan�s�ra Rio Çevre ve Kalk�nma Bildirgesi�nde yer
alan 16. ilkede tarif edilen "kirleten öder" ilkesinin uygulanmas�. 
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c. Sa¤lanan ürün ve hizmetlerin daha iyi olabilmesi için gerekli üretim ve
tüketim politikalar�n�n gelißtirilmesi; bu arada, uygun olan yerlerde örne¤in
yaßam döngüsü analizi gibi bilime dayal� yaklaß�mlara baßvurarak üretim ve
tüketimin çevre ve sa¤l�k üzerindeki olumsuz etkilerinin azalt�lmas�; 

d. Baßta gelißmiß ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, özellikle gençler ve
di¤er nüfus kesimleri aras�nda sürdürülebilir üretim ve tüketim kal�plar�n�n önemi
konusunda bilinç ve duyarl�l�k gelißtirilmesi; bu amaçla e¤itime, halka ve
tüketicilere yönelik enformasyona, ilan ve reklamlara, di¤er medyaya
baßvurulmas�; ancak bütün bu çabalar s�ras�nda yerel, ulusal ve bölgesel
ölçeklerdeki kültürel de¤erlerin de dikkate al�nmas�;   

e. Uygun oldu¤u yerlerde, gönüllülük temelinde olmak üzere, sürdürülebilir
nitelikteki tüketim ve üretim konusunda bilgi sa¤layacak, insan sa¤l�¤� ve
güvenli¤i gibi konular� da kapsayan,  etkili, saydam, do¤rulanabilir, yan�lt�c� ve
ayr�mc� olmayan araçlar�n devreye sokulmas�. Ancak, bu araçlar d�ß ticareti
engelleyici amaçlar için kullan�lmamal�d�r.

f. �lgili uluslararas� kurulußlarla ißbirli¤i çerçevesinde, kapasite gelißtirmeye,
teknoloji transferine, gelißmekte olan ülkeler ve geçiß sürecindeki ülkelerle
teknoloji de¤ißimine yönelik mali destek arac�l�¤�yla ekolojik etkinli¤in art�r�lmas�.  

16. Daha temiz üretime ve eko-verimlili¤e yönelik yat�r�mlar�n bütün
ülkelerde art�r�lmas�; bunun için baßka araçlar�n yan�s�ra çeßitli teßviklere, destek
düzenlemelerine ve politikalar�na baßvurulmas� ve bunlar arac�l�¤�yla yönetsel,
mali ve hukuki çerçevelerin olußturulmas�. Bunun için her düzeyde at�lmas�
gereken ad�mlar aßa¤�da belirtilmektedir:  

a. Baßka araçlar�n yan�s�ra, özellikle gelißmekte olan ülkelerdeki küçük ve
orta ölçekli ißletmelere üretkenli¤i art�rmalar�nda ve sürdürülebilir kalk�nmaya
katk�da bulunmalar�nda yard�mc� olacak teßvikler ve kapasite gelißtirme
yard�mlar� arac�l�¤�yla, bu ülkelerde daha temiz ve etkin üretim programlar�n�n ve
merkezlerinin yerleßmesinin sa¤lanmas� ve bu tür program ve merkezlerin
desteklenmesi; 

b. Bütün ülkelerde, daha temiz ve ekolojik aç�dan verimli üretim biçimlerine
yönelik yat�r�mlar için teßvikler sa¤lanmas�; küçük ve orta ölçekli ßirketlere
yönelik devlet kredilerinin, yenilikler için sermaye yard�mlar�n�n, teknik yard�m
ve e¤itim programlar�n�n bu amaçla devreye sokulmas�; ancak bu s�rada DTÖ
kurallar�na ayk�r� ve ticareti çarp�t�c� önlemlerden kaç�n�lmas�; 
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c. Daha temiz üretim sa¤layan, eko-verimlilik ve çevre yönetimi aç�s�ndan
elverißli maliyet etkin örneklerle ilgili bilgilerin toplanmas� ve yayg�nlaßt�r�lmas�;
çevre-duyarl� teknolojiler konusundaki örnek uygulamalar�n ve bilgi altyap�s�n�n
kamu ißletmeleriyle özel kurulußlar aras�nda karß�l�kl� paylaß�m�n�n teßvik
edilmesi;  

d. Küçük ve orta ölçekli ißletmelere enformasyon ve iletißim teknolojilerinin
kullan�m� konusunda e¤itim programlar� sa¤lanmas�.

17. Üretim ve tüketim kal�plar�yla ilgili konular�n sürdürülebilir kalk�nma
politikalar�na, programlar�na ve stratejilerine, bu arada uygun oldu¤u durumlarda
yoksullukla mücadele stratejilerine içselleßtirilmesi.

18. Ticari kurulußlar�n çevresel ve sosyal sorumluluklar�n�n ve
denetlenebilirliklerinin art�r�lmas�. Bunun için her düzeyde at�lmas� gereken
ad�mlar aßa¤�da belirtilmektedir:

a. Sanayi kesiminin, çevresel yönetim sistemleri, davran�ß kurallar�, çevresel
ve sosyal konularda belgelendirme ve halk� bilgilendirme boyutlar� dahil olmak
üzere  sosyal ve çevresel performans�n� gelißtirecek yönelimlere teßvik edilmesi;
bu ba¤lamda, Rio Bildirgesi�nin 11. ilkesi çerçevesinde Uluslararas� Standartlar
Örgütü standartlar� ve sürdürülebilirlik raporlar�n� öngören Küresel Bildirim
Girißimi gibi  (Global Reporting Initiative) girißimlerin dikkate al�nmas�;  

b. �ßletmelerle, bu ißletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri topluluklar ve
di¤er paydaßlar aras�ndaki diyalogun gelißtirilmesi; 

c. Finans kurulußlar�n�n kendi karar alma süreçlerinde sürdürülebilir
kalk�nma ile ilgili unsurlar� da gözetmeye teßvik edilmeleri; 

d. E¤itim programlar� dahil olmak üzere ißyeri baz�nda ortakl�klar ve
programlar gelißtirilmesi. 

19. Her düzeydeki yetkililerin, ulusal ve yerel ölçekli kalk�nma planlar�, ticari
faaliyetlerin teßviki ve kamu ihaleleri dahil olmak üzere her konudaki karar
süreçlerinde sürdürülebilir kalk�nma ile ilgili unsurlara da yer vermelerinin
sa¤lanmas�. Bu çerçevede yap�lmas� gerekenler: 

a. Altyap� ve di¤er yat�r�mlar dahil çeßitli konularda karar verilirken
sürdürülebilir nitelikteki kalk�nma stratejilerinin ve programlar�n�n desteklenmesi; 

b. Çevreyle ilgili maliyetlerin içselleßtirilmesi ve bu konuda ekonomik
araçlar�n kullan�lmas� yönündeki uygulamalar�n yayg�nlaßt�r�lmas�; bu ba¤lamda
kirleticinin ilkesel olarak kirlenmenin maliyetini de üstlenmesi gerekti¤ini öne
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süren yaklaß�m�n gözetilmesi; ancak bu arada kamu ç�kar�n�n da gerekti¤i
biçimde gözetilmesi ve uluslararas� ticaret ve yat�r�m faaliyetlerine engel
olußturmaktan kaç�n�lmas�; 

c. Çevre-duyarl� mal ve hizmetlerin gelißtirilmesini ve yayg�nlaßt�r�lmas�n�
özendiren kamu ihale usullerinin yerleßtirilmesi; 

d. Bu paragrafta yer alan girißimlerin yaßama geçirilmesi konusunda ilgili
yetkililere kapasite gelißtirme ve e¤itim yard�mlar�n�n sa¤lanmas�; 

e. Çevresel etki de¤erlendirme uygulamalar�n�n yerleßtirilmesi.

20. Hükümetlere, ilgili bölgesel ve uluslararas� kurulußlara, ayr�ca di¤er ilgili
taraflara ça¤r�da bulunarak, Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu�nun
sürdürülebilir kalk�nma için enerji konusunda 9. oturumunda vard�¤� sonuçlar� ve
tavsiye kararlar�n� uygulamalar� talebinde bulunuyoruz. Uygulamada, ülkesel ve
bölgesel özel durumlar ve koßullar kußkusuz dikkate al�nmal�d�r. Bu ça¤r�,
aßa¤�da belirtilen konular� ve seçenekleri de kapsamaktad�r. Burada
unutulmamas� gereken nokta, ülkelerin küresel çevresel bozulmadaki paylar�n�n
farkl� oldu¤u, bu nedenle Devletlerin ortak fakat farkl�laßt�r�lm�ß sorumluluklar
taß�d�klar�d�r. Uygulama için her düzeyde at�lmas� gereken ad�mlar ßunlard�r: 

a. Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu�nun sürdürülebilir kalk�nma için enerji
gündemli oturumunun 9/19 say�l� sonuç belgesinde Bölüm A, paragraf 3 ve Bölüm
D paragraf 30�da yer alan sonuçlar ve tavsiyeler �ß�¤�nda gerekli mali kaynaklar�n
harekete geçirilmesi, teknoloji transferi, kapasite gelißtirme ve çevre-duyarl�
teknolojilerin yayg�nlaßt�r�lmas� amac�yla daha ileri ad�mlar�n at�lmas�;

b. Enerjinin etkinli¤i, maliyeti ve erißilebilirli¤i gibi hususlar da dahil olmak
üzere enerjiyle ilgili unsurlar�n, baßta enerji tüketimi aç�s�ndan önde gelen
sektörlere ilißkin programlar olmak üzere sosyo-ekonomik programlara; bu arada
kamu sektörü, ulaß�m, sanayi, tar�m, kentsel gelißme, turizm ve inßaat gibi
sektörlerde enerji tüketen uzun ömürlü altyap�lara ilißkin planlama, ißletme ve
bak�m ißlerine içselleßtirilmesi; 

c. Karma enerji kullan�m�nda yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n pay�n�n
art�r�lmas�, enerji kullan�m�nda etkinli¤in sa¤lanmas�, daha temiz fosil yak�t
teknolojileri dahil olmak üzere ileri enerji teknolojilerine daha fazla yer verilmesi
gibi amaçlara yönelik olarak alternatif enerji teknolojilerinin gelißtirilmesi ve
yayg�nlaßt�r�lmas�; 

9 Ekonomik ve Sosyal Konsey Resmi Kay›tlar›, 2001, Ek No. 9 (E/2001/29), Bölüm I.B.
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d. Mümkün oldu¤u durumlarda, yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n pay�n�n
art�r�lmas�, enerjinin daha etkin kullan�m�, ileri ve daha temiz fosil yak�t kullan�m�
dahil olmak üzere ileri enerji teknolojilerine daha fazla dayanan ve geleneksel
enerji kaynaklar�n�n sürdürülebilir kullan�m� gibi farkl� uygulamalar�n birbiriyle
kaynaßt�r�lmas�, sürdürülebilir kalk�nman�n uzun vadede gerektirdi¤i enerjinin bu
karma yaklaß�mla karß�lanmas�;  

e. �leri, daha etkin, maliyet aç�s�ndan makul ve maliyet etkin teknolojilerin
gelißtirilmesi, bu arada hidrolik enerji dahil fosil yak�t ve yenilenebilir enerji
teknolojilerinin devreye sokulmas�  yoluyla enerji arz�n�n çeßitlendirilmesi ve bu
tür teknolojilerin karß�l�kl� anlaßmalar temelinde gelißmekte olan ülkelere
aktar�lmas�. Konunun ivedili¤i gözetilerek, yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n
toplam küresel enerji kaynaklar� içindeki pay�n�n art�r�lmas� ve bu tür enerji
kaynaklar�n�n toplam enerji arz�na katk�s�n�n  ço¤alt�lmas�; bu çabalar s�ras�nda
gerekti¤inde ulusal hedeflerle gönüllülük temelindeki bölgesel hedeflerin
rolünün gözetilmesi; enerji alan�nda uygulanan politikalar�n gelißmekte olan
ülkelerin yoksullukla mücadele için sergiledikleri çabalar� destekleyici içerikte
olmas�n�n sa¤lanmas� ve bu yöndeki ilerlemenin mevcut verilerden hareketle
düzenli biçimde de¤erlendirilmesi;   

f. Ham petrol üretimi s�ras�nda ortaya ç�kan alev ve gaz kaça¤� gibi
durumlar�n önlenmesine yönelik çabalar�n, özel sektörün de kat�l�m�yla,
gelißmekte olan ülkelere mali ve teknik yard�m dahil çeßitli yollardan
desteklenmesi; 

g. Yerel ölçekli enerji kullan�m� söz konusu oldu¤unda yerel enerji
kaynaklar�n�n ve ilgili altyap�lar�n gelißtirilmesi ve devreye sokulmas�; Yerel
Gündem 21 gruplar� dahil olmak üzere k�rsal topluluklar�n bu çal�ßmalara
kat�l�mlar�n�n sa¤lanmas�; yerel topluluklar�n gündelik enerji gereksinimlerinin
karß�lanmas�nda basit ve yerel çözümler gelißtirilmesine, bu çerçevede
yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelißtirilip kullan�lmas�na uluslararas�
toplulu¤un deste¤inin sa¤lanmas�;  

h. Gerekti¤inde enerji kullan�m�nda etkinlik sa¤lamaya yönelik teknolojilerin
devreye sokulmas�n�n h�zland�r�lmas� dahil enerjide etkinli¤i sa¤layacak yerel
programlar gelißtirilmesi, bu çabalara uluslararas� toplulu¤un deste¤inin sa¤lanmas�; 

i. Maliyet aç�s�ndan katlan�labilir ve daha temiz enerji verimlili¤i ve tasarrufu
teknolojilerinin daha h�zl� biçimde gelißtirilmesi, yayg�nlaßt�r�lmas� ve devreye
sokulmas�; ayr�ca, bu tür teknolojilerin karß�l�kl� anlaßmalar temelinde tercih ve
imtiyaz haklar�n� da içerecek biçimde özellikle gelißmekte olan ülkelere transferi; 
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j. Uluslararas� finans kurulußlar� ve di¤er kurulußlar taraf�ndan izlenen
politikalar�n, gerek gelißmekte olan gerek geçiß sürecindeki ülkelerin politika ve
yasal çerçeve olußturma yönündeki çabalar�n� destekleyici içerikte olmas�; bu
çabalar�n aßa¤�da belirtilenler aras�nda bir denge gözetmesi: yenilenebilir enerji,
enerji verimlili¤i, ileri ve daha temiz fosil yak�t teknolojileri dahil olmak üzere
daha ileri enerji teknolojileri, enerji sistemlerinde merkeziyetçilik, yetki da¤�l�m�
ve ademi merkeziyetçilik; 

k. Yenilenebilir enerji, enerji verimlili¤i, ileri ve temiz fosil yak�t teknolojileri
dahil daha ileri enerji teknolojileri gibi alanlarda gerek ulusal ölçekte gerek
uluslararas� ißbirli¤ine dayal� olarak yap�lan çal�ßma ve araßt�rmalar�n gelißtirilmesi;
bölgesel ve ulusal araßt�rma ve gelißtirme kurumlar�n�n/merkezlerinin
sürdürülebilir kalk�nma için güvenilir, maliyet aç�s�ndan makul, ekonomik aç�dan
gerçekçi, sosyal aç�dan kabul edilebilir ve çevre-duyarl� enerji kaynaklar�
bulunmas�na yönelik çal�ßmalar�n�n güçlendirilmesi; 

l. Bölgesel a¤lar dahil olmak üzere sürdürülebilir kalk�nma için enerji
konusunda uzman konumundaki merkezler aras�ndaki iletißimin güçlendirilmesi;
sürdürülebilir kalk�nma için enerji konusunda yetkin durumda olan merkezlerin
özellikle gelißmekte olan ülkeler için kapasite gelißtirme ve teknoloji transferi
çabalar�n� desteklemeleri ve bu alanda bilgi al�ßveriß merkezleri olarak ißlev
görmeleri; 

m. Erkek kad�n herkese mevcut enerji kaynaklar� ve teknolojileri konusunda
bilgi sa¤lamak üzere gelißtirilen e¤itim programlar�n�n yayg�nlaßt�r�lmas�; 

n. Finansal araç ve mekanizmalar�n, bu arada özellikle Küresel Çevre
�mkanlar� (Global Environmental Facilities - GEF) kapsam�ndaki imkanlar�n
gelißmekte olan ülkelere, özellikle de en az gelißmiß olanlarla ada devletlerine
finansal kaynak sa¤lamak üzere seferber edilmesi; söz konusu ülkelerin bu
yard�mlarla e¤itim kapasitelerini gelißtirmeleri, teknik bilgilerini art�rmalar�,
ulusal kurumlar�n�n güvenilir, maliyet aç�s�ndan makul, ekonomik aç�dan
gerçekçi, sosyal aç�dan kabul edilebilir ve çevre-duyarl� enerji kaynaklar�na
yönelik çal�ßma ve araßt�rmalar�n� güçlendirmeleri; bu ba¤lamda enerji
kullan�m�nda verimlilik ve tasarruf, yenilenebilir ve ileri enerji teknolojileri, daha
temiz fosil yak�t teknolojileri gibi konulara özel a¤�rl�k verilmesi;  

o. Daha fazla istikrar ve önceden kestirilebilirlik sa¤lamak, tüketicilerin
güvenilir, maliyet aç�s�ndan makul, ekonomik aç�dan gerçekçi, sosyal aç�dan
kabul edilebilir ve çevre-duyarl� enerji kaynaklar�na erißimlerini güvence alt�na
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almak amac�yla, enerji piyasalar�nda gerek arz gerek talep yönünden ißlevselli¤i,
saydaml�¤� ve bilgilenmeyi sa¤lamaya yönelik çabalar�n desteklenmesi; 

p. Piyasadaki çarp�kl�klar� azaltmaya yönelik politikalar, piyasalar�n daha
belirgin sinyaller vermesi ve bu çarp�kl�klar�n giderilmesi sonucunda enerji
sistemlerini sürdürülebilir kalk�nma hedefleri ile daha uyumlu hale getirecektir.
Bu ba¤lamda yap�lmas� gerekenler aras�nda vergilerin yeniden düzenlenmesi,
zararl� sonuçlar veren sübvansiyonlar�n kald�r�lmas� ve böylece çeßitli etkinliklerin
çevresel etkilerinin daha iyi yans�t�lmas� yer almaktad�r. Ancak, bu yöndeki
girißimler gelißmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerini ve koßullar�n� dikkate
almal�, söz konusu uygulamalar�n kalk�nma üzerindeki olas� olumsuz sonuçlar�n�
asgari düzeye indirmelidir; 

q. Gerekti¤i yerlerde ve durumlarda, bu alanda var olup sürdürülebilir
kalk�nmay� engelleyen sübvansiyonlar�n devreden ç�kart�lmas� için gerekli
girißimlerde bulunulmas�; ancak bu s�rada tek tek ülkelerin kalk�nm�ßl�k
düzeylerinin ve özel koßullar�n�n tam olarak dikkate al�nmas� ve söz konusu
uygulamalar�n özellikle gelißmekte olan ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerinin
gözetilmesi; 

r. Hükümetlerin, ulusal enerji piyasalar�n�n ißleyißini iyileßtirecek önlemleri
almaya özendirilmesi. Enerji piyasalar�n�n ißleyißine ilißkin önlemler,
sürdürülebilir kalk�nmay� destekleyecek ve piyasa engellerini kald�r�p
erißilebilirli¤i art�racak içerikte olmal�d�r. Ancak, bu tür politikalara, kendi
özelliklerini ve yapabilirliklerini, kalk�nm�ßl�k düzeylerini ve oldu¤u yerlerde
kendi ulusal sürdürülebilir kalk�nma stratejilerini dikkate alarak ülkeler kendi
baßlar�na karar vermelidirler;  

s. Sürdürülebilir kalk�nma için enerji konusundaki bölgesel ve uluslararas�
ißbirli¤ini güçlendirmeye yönelik  ulusal ve bölgesel enerji kurumlar�yla
düzenlemelerinin güçlendirilmesi; bu ba¤lamda özellikle gelißmekte olan
ülkelerin nüfusun bütün kesimlerine güvenilir, maliyet aç�s�ndan makul,
ekonomik aç�dan gerçekçi, sosyal aç�dan kabul edilebilir ve çevre-duyarl� enerji
hizmetleri sunma yönündeki ulusal çabalar�na destek olunmas�; 

t. Ülkelere, bu alandaki girißim ve müdahalelerini, Sürdürülebilir Kalk�nma
Komisyonu�nun 9. oturumunda belirlenen çerçeve dahilinde planlay�p
uygulamalar� ça¤r�s�nda bulunulmaktad�r. Söz konusu çerçeve, enerji alan�nda
kamu-özel sektör ortakl�klar�n�; ülkelerin farkl� koßullar�n�n dikkate al�nmas�n�;
Hükümetler, uluslararas� kurulußlar, paydaßlar, iß ve sanayi çevrelerinin enerjiye



Sürdürülemez NNitelikteki 
Tüketim vve ÜÜretim KKal�plar�n�n DDe¤ißtirilmesi

23

erißim, enerji kullan�m�nda verimlilik, yenilenebilir enerji ile ileri ve daha temiz
fosil yak�t kullan�m� dahil ileri enerji teknolojileri gibi alanlarda yaßanan
deneyimlerden dersler ç�kar�lmas�n� öngörmektedir; 

u. Kendi görev alanlar� dahilinde sürdürülebilir kalk�nma için enerji
kullan�m�n�n farkl� yönleriyle ilgilenen uluslararas� ve bölgesel kurumlarla
organlar aras�ndaki ißbirli¤inin gelißtirilmesi; bu ba¤lamda Gündem 21�in Daha
�leri Düzeyde Uygulanmas�na Yönelik Eylem Program��n�n 46 (h) paragraf�
dikkate al�narak, sürdürülebilir kalk�nma için enerji ba¤lant�l� kapasite gelißtirme
ve e¤itime yönelik bölgesel ve ulusal etkinliklerin güçlendirilmesi; 

v. Trafolarla petrol ve do¤al gaz hatlar�n�n birbirine ba¤lanmas� dahil s�n�r
ötesi enerji nakline yönelik bölgesel ißbirli¤i düzenlemelerinin güçlendirilmesi ve
bu tür düzenlemelerin kolaylaßt�r�lmas�; 

w. Bölgesel, ulusal ve uluslararas� ölçeklerde faal enerji üreticileriyle
tüketicileri aras�nda diyalog sa¤layacak forumlar�n güçlendirilmesi ve gerekti¤i
yerlerde bu tür forumlar�n olußturulmas�.

21. Ulaßt�rma hizmetlerinin ve sistemlerinin, ulusal, bölgesel ve yerel
ölçeklerde entegre yaklaß�mlara dayanan politikalarla ve  sürdürülebilir
kalk�nmaya katk�da bulunacak biçimde düzenlenmesi; arazi kullan�m�, altyap�,
toplu taß�mac�l�k, mal teslim ßebekeleri vb. alanlardaki politika ve planlar�n,
güvenilir, maliyet aç�s�ndan katlan�labilir ve etkin  ulaß�m hizmetleri sa¤layacak,
enerji kullan�m�nda etkinli¤i art�racak, kirlili¤i azaltacak, y�¤�lmalar� önleyecek,
olumsuz sa¤l�k etkilerini s�n�rland�racak, kentlerin bozulmas�n� önleyecek
biçimde olußturulmas� ve bu arada ulusal önceliklerin ve koßullar�n da dikkate
al�nmas�. Bunun için her düzeyde gerçekleßtirilmesi gereken girißimler ßunlard�r:

a. Sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik ulaß�m stratejilerinin özel bölgesel, ulusal
ve yerel koßullar� dikkate almas�; böylece ulaß�m�n maliyet aç�s�ndan
katlan�labilirli¤inin, etkinli¤inin ve rahatl�¤�n�n sa¤lanmas�; bu arada kentsel hava
kalitesi ve sa¤l�k gibi hususlar�n gözetilerek sera gaz� sal�mlar�n�n azalt�lmas�, yine
ayn� çerçevede olmak üzere çevre-duyarl�, maliyet aç�s�ndan makul ve sosyal
aç�dan kabul edilebilir daha ileri motorlu taß�t teknolojilerinin gelißtirilmesi;  

b. Toplu taß�mac�l�¤�n ve k�rsal alanlardaki ulaß�m sistemlerinin iyileßtirilmesi
dahil olmak üzere, sürdürülebilir, enerji etkin ve çok modlu ulaß�m sistemlerinin
gelißtirilmesine yönelik yat�r�m ve ortakl�klar�n özendirilmesi; bu çerçevede
gelißmekte olan ülkelerle geçiß sürecindeki ülkelere gerekli teknik ve mali
yard�mlar�n yap�lmas�; 
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22. Çevre üzerindeki olumsuz etkilerin asgari düzeye indirilmesi ve kaynak
etkinli¤inin art�r�lmas� için, gelißmekte olan ülkelere mali, teknik ve di¤er
yard�mlar da yap�larak, at�klar�n önlenmesi ya da asgari düzeyde tutulmas�, buna
karß�l�k yeniden kullan�m, geri dönüßüm ve  çevre-duyarl� alternatif malzemelerin
daha fazla kullan�lmas�n�n en üst düzeye ç�kar�lmas� ve bu yöndeki çal�ßmalara
hükümet yetkilileriyle birlikte bütün paydaßlar�n kat�l�m�n�n sa¤lanmas�. Bu
amaçla her düzeyde at�lmas� gereken ad�mlar:  

a. At�klar�n önlenmesi ya da asgariye indirilmesi, yeniden kullan�m ve geri
dönüßüm gibi konular öncelik taß�mak üzere uygun at�k yönetim ve çevre-duyarl�
depolama sistemlerinin gelißtirilmesi; bu çerçevede at�klarda bulunan enerjinin
yeniden kullan�m�n� sa¤layacak teknolojilere önem verilmesi, k�rsal ve kentsel
at�k yönetimini destekleyecek küçük ölçekli at�k dönüßümü girißimlerinin
desteklenmesi; bu arada gelißmekte olan ülkelere yönelik uluslararas� destek
arac�l�¤�yla bu alanda gelir getirici f�rsatlar�n yarat�lmas�; 

b. At�k önleme-asgari düzeyde tutma çabalar�n�n, yeniden kullan�labilir
tüketim mallar�yla biyolojik olarak çözülebilir ürünlerin üretimi ve gerekli
altyap�n�n gelißtirilmesiyle desteklenmesi.

23. Gündem 21�de de belirtildi¤i gibi, tehlikeli at�klar�n ve kimyasal
maddelerin, sürdürülebilir kalk�nma, insan ve çevre sa¤l�¤� amaçlar� aç�s�ndan
yaßam döngüleri boyunca sa¤l�kl� biçimde yönetilmesinin sa¤lanmas�; bu arada,
baßka hedeflerin yan�s�ra kimyasal maddelerin üretiminin ve kullan�m�n�n insan
ve çevre sa¤l�¤� aç�s�ndan en az olumsuz etki yaratacak biçimde gerçekleßtirilmesi
hedefine 2020 y�l�na kadar ulaß�lmas�; bu yöndeki çabalarda saydam, bilime
dayal� risk ölçüm usullerinin, yine bilime dayal� risk yönetim uygulamalar�n�n
kullan�lmas�; Rio Bildirgesi�nin 15. ilkesinde belirtilen "ihtiyati tedbir yaklaß�m�"n�n
bu çabalarda dikkate al�nmas�;  gelißmekte olan ülkelerin kimyasal maddelerle
tehlikeli at�klar� gerekti¤i gibi yönetme kapasitelerini gelißtirici teknik ve mali
yard�mla deste¤in sa¤lanmas�. Bunun için her düzeyde at�lmas� gereken ad�mlar
aßa¤�da belirtilmektedir: 

a. Belirli Tehlikeli Kimyasal Maddeler ve Pestisitlerin Uluslararas� Ticaretinde
Uygulanacak Ön Bildirimli Kabul Sistemine ilißkin Rotterdam Sözleßmesi10 dahil
olmak üzere kimyasal maddeler ve tehlikeli at�klarla ilgili uluslararas�
sözleßmelerin onay ve uygulanmas�na h�z verilmesi, böylece sözü edilen
sözleßmenin 2003 y�l�na kadar yürürlü¤e girmesinin sa¤lanmas�; ayn�
çabuklaßt�rman�n Kal�c� Organik Kirleticilerle ilgili Stockholm Sözleßmesi11 için
de gerçekleßtirilerek bu sözleßmenin de 2004 y�l�na kadar yürürlü¤e girmesinin
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sa¤lanmas�; ayr�ca, gelißmekte olan ülkelerin bu sözleßmeleri uygulamalar�n�
sa¤layacak deste¤in verilmesi ve uluslararas� eßgüdümün sa¤lanmas�;    

b. Hükümetleraras� Kimyasal Güvenlik  Forumu (IFCS)12 kapsam�nda
haz�rlanan 2000 Y�l� Ötesindeki Önceliklerle ilgili Bahia Bildirgesi temel al�narak
kimyasal maddelerin uluslararas� yönetimi konusunda 2005 y�l�na kadar daha ileri
düzeyde bir stratejik yaklaß�m gelißtirilmesi; kimyasal maddelerin yönetimiyle
ilgilenen BM Çevre Program� (UNEP), IFCS ve ilgili di¤er kurulußlar�n ve
aktörlerin bu alanda yak�n ißbirli¤i içine girmelerinin sa¤lanmas�;

c. Ülkelerin, kimyasal maddelerin s�n�fland�r�lmas� ve etiketlenmesine ilißkin
küresel olarak uyumlulaßt�r�lm�ß yeni sistemi en k�sa sürede kullanmaya
baßlamalar�n�n teßvik edilmesi ve 2008 y�l� itibariyle  sistemin tam olarak
ißletilmesi; 

d. Kimyasal maddelerle tehlikeli at�klar�n çevre-duyarl� yönetimi, çok tarafl�
çevre anlaßmalar�n�n uygulanmas�, tehlikeli at�klar ve kimyasal maddelerle ilgili
bilinç ve duyarl�l�k düzeyinin yükseltilmesi, bu konularda ek bilimsel verilerin
derlenmesi ve kullan�lmas� gibi alanlarda ortakl�k ve ißbirli¤i girißimlerinin
özendirilmesi;  

e. Zararl� kimyasal maddelerle tehlikeli at�klar�n uluslararas� planda kaçak
olarak bir yerden di¤erine taß�nmas�n� ve bu tür madde ve at�klar�n s�n�r ötesi
taß�nmas� ve depolanmas� sonucu ortaya ç�kacak zarar ve tehlikelerin önlenmesi
yönündeki çabalar�n, örne¤in Tehlikeli At�klar�n S�n�rötesi Taß�n�m�n�n ve
Bertaraf�n�n Kontrolüne ilißkin Basel Sözleßmesi13 gibi uluslararas� belgelerde yer
alan yükümlülükler do¤rultusunda güçlendirilmesi; 

f. Ülke ölçe¤inde kirletici emisyonu ve transferi kay�tlar� gibi yöntemler
arac�l�¤�yla kimyasallara ilißkin bütünlüklü ve tutarl� bilgi toplanmas�n�n teßviki; 

g. �nsan sa¤l�¤� ve çevre aç�s�ndan zararl� a¤�r metallerin olußturdu¤u risklerin
azalt�lmas� için daha fazla çaba gösterilmesi ve bu arada örne¤in UNEP�in c�va ve
c�va bileßenlerine ilißkin küresel ölçüm ve de¤erlendirmesi gibi konuyla ilgili
çal�ßmalar�n incelenmesi.

10 UNEP/FAO/PIC/CONF.5, Ek III.
11 www.chem.unep.ch/sc.
12 Hükümetleraras› Kimyasal Güvenlik Forumu, 3. Oturum, Forum III Sonuç Raporu

(IFCS/Forum III/23w), Ek 6.
13 Birleflmifl Milletler, Anlaflma Dizisi, Cilt 1673, No. 28911.
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24. �nsan etkinlikleri, insanlar�n esenli¤i ve ekonomik etkinlikler için temel
kaynaklar� sa¤layan ekosistemlerin bütünlü¤ü üzerinde giderek daha fazla etki
yaratmaktad�r. Do¤al kaynak temelinin sürdürülebilir ve bütünlüklü biçimde
yönetilmesi sürdürülebilir kalk�nma aç�s�ndan vazgeçilmezdir. Bu bak�mdan,
do¤al kaynaklar�n bozulmas� yönündeki bugünkü e¤ilimin mümkün olan en k�sa
sürede tersine çevrilmesi için, ekosistemleri koruyacak, toprak, su ve yaßam
ortamlar�n� entegre biçimde yönetecek stratejilerin ulusal ve gerekti¤inde
bölgesel ölçekte  uygulanmas�, bu arada bölgesel, ulusal ve yerel kapasitelerin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla bütün düzeylerde yap�lmas�
gerekenler aßa¤�da belirtilmektedir:

25. Gerekli mali ve teknik yard�mla birlikte, içme suyuyla ilgili Biny�l
Kalk�nma Hedefi�nin gerçekleßebilmesi için eylem programlar� baßlat�lmas�. Bu
konuda, Biny�l Bildirgesi�nde de belirtildi¤i gibi, temiz içme suyu ve uygun
sanitasyon imkanlar�ndan yoksun insan oran�n�n 2015 y�l�na kadar yar� yar�ya
azalt�lmas� hedefini benimsiyoruz. Bu amaçla yap�lmas� gerekenler ßunlard�r:  

a. Sanitasyon altyap�s�n� ve hizmetlerini sa¤lamak üzere uluslararas� ve yerli
kaynaklar�n harekete geçirilmesi, teknoloji transferi, örnek uygulamalar�n
yayg�nlaßt�r�lmas� ve kapasite gelißtirmenin desteklenmesi. Bu altyap� ve
hizmetlerin yoksullar�n gereksinimlerini karß�lay�c� ve toplumsal cinsiyet
konusuna duyarl� olmas�n�n sa¤lanmas�;

b. Halk�n bilgilendirilmesinin ve kat�l�m�n�n sa¤lanmas�. Kad�nlar� da
kapsayacak her düzeydeki bu bilgilendirme ve kat�l�mda, su kaynaklar� yönetimi
ve proje uygulamalar�na ilißkin politika ve karar alma süreçlerinin desteklenmesi; 

c. Su yönetimi ve kapasite gelißtirmeyi, ulusal düzeyde ve gerekti¤inde
bölgesel düzeyde gerçekleßtirmeye yönelik öncelikli hükümet girißimlerinin,
bütün paydaßlar�n deste¤iyle yayg�nlaßt�r�lmas�; bu arada Gündem 21�in 18.
bölümünün yaßama geçirilmesi için yeni ve ek mali kaynaklarla yenilikçi
teknolojilerin devreye sokulmas�; 

d. Sa¤l�kla ilgili tehlikeleri azaltmak ve ekosistemleri korumak üzere su
kirlili¤ini önleyici girißimlerin yo¤unlaßt�r�lmas�; bu amaçla, sanitasyon, evsel ve
endüstriyel at�klar�n ar�t�m� gibi alanlarda uygun teknolojilerin gelißtirilmesi, yer
alt� sular�n�n kirlenmesinin yol açt�¤� sonuçlar�n hafifletilmesi ve ulusal ölçekte
izleme sistemleri ile etkili yasal çerçevelerin olußturulmas�; 

e. Sürdürülebilir su kullan�m�n� yayg�nlaßt�rmak ve su k�tl�¤� gibi sorunlar� ele
almak üzere gerekli önleme ve koruma tedbirlerinin al�nmas�; 
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26. Gelißmekte olan ülkelere gerekli deste¤i sa¤layarak 2005 y�l�na kadar
entegre su kaynaklar� yönetimi ve su kullan�m verimlili¤i planlar� haz�rlanmas� ve
bu amaçla aßa¤�daki ad�mlar�n at�lmas�: 

a. Nehir havzas�, mikro havza ve yer alt� su kaynaklar�n�n entegre yönetimi
için bölgesel/ulusal stratejiler, planlar ve programlar haz�rlanarak bunlar�n
uygulanmas�; kaçaklar� azaltmak ve suyun yeniden kullan�m�n� sa¤lamak üzere
su altyap�s�n�n etkinli¤ini art�racak önlemlerin al�nmas�;  

b. Yönetmelikler, izleme, gönüllü önlemler, piyasa ve enformasyon temeline
dayal� araçlar, toprak kullan�m planlamas� ve su hizmetlerinden maliyet geri
dönüßü dahil olmak üzere çeßitli politika araçlar�n�n devreye sokulmas�, ancak bu
arada maliyetin karß�lanmas�yla ilgili hedeflerin yoksul insanlar�n suya erißimlerini
engelleyici bir sonuç vermesinin önlenmesi; su havzalar�na ilißkin entegre
yönetimin benimsenmesi; 

c. Su kaynaklar�n�n daha etkin biçimde kullan�m�n�n sa¤lanmas� ve bu
kaynaklar�n çeßitli kesimler aras�nda temel insani gereksinimleri karß�layacak,
ekosistemlerin korunmas� ya da yeniden tesisi aras�ndaki dengeyi gözetecek
biçimde tahsis edilmesi; bu hususlar�n özellikle hassas ortamlarda titizlikle
gözetilerek, evsel, endüstriyel ve tar�msal su gereksinimleri aras�nda uygun denge
kurulmas� ve içme suyu kalitesinin korunmas�;

d. Suyla ilgili ola¤anüstü koßullar�n etkilerini hafifletecek programlar
gelißtirilmesi; 

e. Su k�tl�¤� çeken ya da kurakl�k ve çölleßme gibi sorunlarla karß�laßan
gelißmekte olan ülkeler için geleneksel olmayan su kaynaklar�na ve su tasarrufu
teknolojilerine yönelik teknolojilerin ve kapasite gelißtirmenin teknik ve mali
yard�mlar yoluyla  desteklenmesi ve yayg�nlaßt�r�lmas�; 

f. Gerekti¤inde, teknolojik ve teknik yard�mla birlikte baßka yollardan olmak
üzere, gelißmekte olan ülkelerde deniz suyunun ar�t�lmas�, suyun yeniden
kullan�lmas� ve k�y� sislerinden su hasat� gibi enerji-maliyet etkin ve sürdürülebilir
nitelikteki çabalar�n ve programlar�n desteklenmesi;

g. Hükümetler taraf�ndan olußturulacak saydam ve istikrarl� düzenlemeler
çerçevesinde yoksullar�n gereksinimlerine yan�t verecek nitelikteki kamu-özel
sektör ortakl�klar�n�n ya da baßka tür ortakl�klar�n teßvik edilmesi; bu çabalar
s�ras�nda yerel koßullara özen gösterilmesi, ilgili bütün taraflar�n sürece kat�lmas�,
gerek kamusal gerek özel kurulußlar�n bu alandaki faaliyetlerinin denetlenmesi; 
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27. Gelißmekte olan ülkelerle geçiß sürecindeki ülkelerin su kaynaklar�n�n
kalitesini ve miktar�n� izleyip de¤erlendirmeye yönelik çabalar�n�n desteklenmesi;
bu amaçla ulusal izleme ßebekelerinin kurulmas�/gelißtirilmesi, su kaynaklar�na
ilißkin veri tabanlar�n�n haz�rlanmas� ve ilgili ulusal göstergelerin belirlenmesi;

28. Ortak gözlem ve araßt�rmalarda ißbirli¤i yoluyla su kaynaklar�
yönetiminin ve su çevrimine ilißkin bilimsel anlay�ß�n gelißtirilmesi; bu amaçla,
özellikle gelißmekte olan ülkelerle geçiß dönemindeki ülkeler söz konusu
oldu¤unda ilgili alanlardaki bilgi paylaß�m�n�n karß�l�kl� anlaßmalar çerçevesinde
teßvik edilmesi, kapasite gelißtirme ve teknoloji transferi  

29. Gerek Birleßmiß Milletler sistemi içindekiler aras�nda, gerek Birleßmiß
Milletler ile uluslararas� finans kurulußlar� aras�nda olmak üzere; suyla ilgili
konularda faaliyet sürdüren uluslararas� ve hükümetler aras� çeßitli kurulußlar
aras�nda etkili bir eßgüdüm sa¤lanmas�; yine ayn� çerçevede di¤er uluslararas�
kurulußlarla sivil toplumun hükümetler aras� karar süreçlerini bilgilendirici
katk�lar�n�n sa¤lanmas�. Daha yak�n eßgüdüm, ayr�ca, 2003 Uluslararas� Tatl� Su
Y�l� ve ötesindeki önerilerin de¤erlendirilip desteklenmesi ve bu yönde çeßitli
etkinliklerin gerçekleßtirilmesi aç�s�ndan da gereklidir.

30. Okyanuslar, denizler, adalar ve k�y� bölgeleri dünyadaki eko-sistemin
ayr�lmaz ve vazgeçilmez bir bileßenini olußturmaktad�r. Bu say�lan bölgeler,
küresel g�da güvenli¤i aç�s�ndan olsun, baßta gelißmekte olan ülkeler olmak üzere
birçok ulusal ekonominin ekonomik refah� ve esenli¤i aç�s�ndan büyük önem
taß�maktad�r. Okyanuslar�n sürdürülebilir biçimde kullan�lmas�, küresel ve
bölgesel ölçeklerde olmak üzere, ilgili organlar aras�nda etkili bir eßgüdümü ve
ißbirli¤ini gerektirmektedir. Bu amaçla yap�lmas� gerekenler aßa¤�da
belirtilmektedir:  

a. Devletlerin, denizlerdeki etkinliklerle ilgili Genel bir hukuki çerçeve
sa¤layan 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleßmesi�ni14 kabul ve onaya ve bunun
gereklerini yapmaya davet edilmeleri;  

b. Gündem 21�in 17. bölümünün daha geniß alanlarda uygulanmas�. Bu
bölüm, okyanuslar�n, denizlerin ve k�y� bölgelerinin sürdürülebilir gelißmesi ve
entegre yönetimine ilißkin bir eylem program� sunmaktad�r. Bu eylem program�n�n
kapsam�na, münhas�r ekonomik bölge de dahil olmak üzere, k�y� alanlar�n�n,
deniz ortamlar�n�n korunmas�, denizlerdeki yaßam kaynaklar�n�n sürdürülebilir

14 Birleflmifl Milletler Deniz Hukuku Konferans› Resmi Kay›tlar›, Cilt XVII (Birleflmifl
Milletler yay›n›, Sat›fl No. E.84.V.3), belge A/CONF.62/122.
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biçimde kullan�lmas� ve korunmas� girmektedir. Deniz ortamlar�n�n ve iklim
de¤ißikliklerinin yönetimine ilißkin kritik belirsizliklerin ele al�nmas�; bölgesel
ölçekliler dahil olmak üzere uluslararas�  ißbirli¤i ve eßgüdümün güçlendirilmesi ve
küçük adalar�n sürdürülebilir biçimde gelißtirilmesi; 

c. Okyanuslar ve k�y�larla ilgili konular�n Birleßmiß Milletler sistemi içinde ele
al�nabilmesine yönelik olarak etkili, saydam ve düzenli bir kurulußlar aras�
eßgüdüm mekanizmas�n�n olußturulmas�;  

d. Deniz Ekosistemlerinde Sorumlu Bal�kç�l�kla ilgili Reykjavik Bildirgesi15 ile
Biyolojik Çeßitlilik Konferans�na kat�lan taraflar�n 5/6 16say�l� karar� gözetilerek
ekosistem yaklaß�m�n�n 2010 y�l�na kadar hayata geçirilmesi;  

e. Entegre, farkl� disiplinleri kapsayan (multi-disipliner) ve çok-sektörlü
(multi-sektörel) k�y� ve okyanus yönetiminin ulusal düzeyde gelißtirilmesi ve
okyanuslara k�y�s� bulunan devletlere buna ilißkin politikalar gelißtirmelerinde ve
entegre k�y� yönetimini yerleßtirmelerinde yard�m edilmesi; 

f. �lgili bölgesel kurulußlar ve programlar, UNEP bölgesel deniz programlar�,
bölgesel bal�kç�l�k alanlar�yla ilgili kurulußlar ve di¤er bölgesel bilim, sa¤l�k ve
kalk�nma kurulußlar� aras�ndaki bölgesel ißbirli¤i ve eßgüdümün güçlendirilmesi; 

g. Gelißmekte olan ülkelere, bal�kç�l�k kaynaklar�n�n korunmas�n� ve
sürdürülebilir kullan�m�n� amaçlayan politika ve programlar�n eßgüdümünü
sa¤lamalar�nda yard�mc� olunmas�; k�y�sal ve küçük ölçekli bal�kç�l�k
etkinliklerinin yayg�nlaßt�r�lmas� ve gerekti¤i yerlerde ilgili altyap�lar�n gelißtirilmesi
de dahil olmak üzere entegre nitelikteki k�y�sal alan yönetim planlar�n�n
uygulanmas�;

h. Birleßmiß Milletler Genel Kurulu taraf�ndan, Genel Kurul�un okyanuslarla
ilgili gelißmeleri y�ll�k de¤erlendirmeye tabi tutmas� ve yap�lacak olan 57.
oturumda bu alandaki uygulamalar�n etkisini ve yarar�n� yeniden gözden
geçirmesi amac�yla ve 54/33 say�l� karar uyar�nca olußturulan aç�k uçlu gayri
resmi dan�ßma süreci s�ras�nda ortaya ç�kan sonuçlar�n bu çal�ßmalarda dikkate
al�nmas�. 

31. Sürdürülebilir nitelikte bal�kç�l�k alanlar� için aßa¤�daki önlemlerin her
düzeyde al�nmas� gerekmektedir: 

15 Bak›n›z Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü belge C200/INF/25, Ek I.
16 Bak›n›z UNEP/CBD/COP/5/23, ek III.
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a. Tükenmiß olan stoklar aç�s�ndan bu hedeflerin en ivedi biçimde,
mümkünse en geç 2015 y�l�nda gerçekleßmesi amac�yla, mevcut stoklar�n,
sürdürülebilir azami has�lay� sa¤layacak biçimde korunmas� ya da yenilenmesi; 

b. Birleßmiß Milletler�in ve ilgili hallerde bölgesel bal�kç�l�k kurulußlar�n�n
getirdikleri düzenlemelerin ya da bu çerçevelerde al�nan kararlar�n kabulü,
onaylanmas� ve gereklerinin etkili biçimde yerine getirilmesi; bu çerçevede
Birleßmiß Milletler�in 10 Aral�k 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleßmesinin Göçmen
Bal�k Sürülerinin Korunmas� ve Yönetimi17 ile ilgili hükümleriyle  1993 tarihli Aç�k
Denizlerdeki Bal�kç� Teknelerini Kapsayan Uluslararas� Koruma ve Yönetim
Önlemlerine Uyulmas�n� Sa¤lamaya Yönelik Anlaßman�n18 özellikle dikkate
al�nmas�; 

c. 1995 tarihli Sorumlu Bal�kç�l�kta Davran�ß Kurallar��n�n19 uygulanmas�;
uygulama s�ras�nda bu belgenin 5. maddesinde yer alan gelißmekte olan ülkelerle
ilgili özel gerekliliklerin ve BM G�da ve Tar�m Örgütü�nün (FAO) ilgili uluslararas�
eylem planlar�yla teknik k�lavuzlar�n�n dikkate al�nmas�;  

d. BM G�da ve Tar�m Örgütü�nün uluslararas� eylem planlar�n�, özellikle
Bal�kç�l�k Kapasitesinin Yönetimi Uluslararas� Eylem Plan��n�20 2005 y�l�na kadar;
Yasa D�ß�, Kaçak ve Düzenleme D�ß� Bal�kç�l�¤�n Önlenmesi, Menedilmesi ve
Bertaraf Edilmesine ilißkin Uluslaras� Eylem Plan��n�21 2004 y�l�na kadar  yürürlü¤e
koymak üzere gerekli ulusal, ilgili hallerde bölgesel eylem planlar�n�n ivedilikle
gelißtirilip uygulanmas�. Yasa D�ß�, Kaçak ve Düzenleme D�ß� Bal�kç�l�¤�n
Önlenmesi, Menedilmesi ve Bertaraf Edilmesine ilißkin Uluslaras� Eylem Plan�n�n
gerçekleßebilmesi için bal�kç� teknelerinin denetimine yönelik etkili bir izleme,
bildirim ve rapor sisteminin olußturulmas�;

e. Gerek yerleßik, gerek göçmen bal�klarla ilgili bal�kç�l�k alanlar�n�n tahsisi
söz konusu oldu¤unda,  k�y� devletlerinin haklar�n�n, görevlerinin ve ç�karlar�n�n,
bu arada gelißmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerinin gerekti¤i biçimde
gözetilmesi, bal�kç�l�k alanlar�n�n yönetimi ve düzenlenmesi ile ilgili girißimlerin
teßvik edilmesi; bu tür girißimlerde Birleßmiß Milletlerin 10 Aral�k 1982 tarihli
Deniz Hukuku Sözleßmesinin aç�k denizlerde ve münhas�r ekonomik bölgelerde

17 Bak›n›z Uluslararas› Bal›kç›l›k Araçlar› (Birleflmifl Milletler yay›n›, Sat›fl No. E.98.V.11),
Böl. I; ayr›ca A/CONF.164/37.

18 age.
19 age. Böl. III
20 Roma, Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü, 1999.
21 Bak›n›z Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü Duyarl› Bal›kç›l›k için Teknik K›lavuz,

No. 9, Ek I.
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Yerleßik ve Göçmen Bal�k Sürülerinin Korunmas� ve Yönetimi ile ilgili
hükümlerinin özellikle dikkate al�nmas�; 

f. Yasa d�ß�, bildirimsiz, düzensiz ve aß�r� avlanmayla sonuçlanan
sübvansiyonlar�n kald�r�lmas�; bu çerçevede, söz konusu sektörün gelißmekte olan
ülkeler için taß�d�¤� önemi de gözeterek, DTÖ�nün bal�kç�l�k sektöründeki
sübvansiyonlar� netleßtirme ve disiplin alt�na alma çabalar�n�n tamamlanmas�;

g. Uluslararas� finans kurulußlar�, ikili ißbirli¤i ajanslar� ve ilgili di¤er taraflar
aras�ndaki ba¤�ß eßgüdümünü ve ortakl�klar� güçlendirerek, gelißmekte olan
ülkelere, bu arada özellikle en az gelißmiß ülkelere, küçük adalarda kurulu
ülkelere ve geçiß sürecindekilere bal�kç�l�k alanlar�n�n entegre yönetimini,
sürdürülebilir kullan�m�n� ve gerekli altyap�lar� sa¤layacak ulusal, bölgesel ve
yöresel çal�ßmalar�nda yard�mc� olunmas�;  

h. G�da güvenli¤ini sa¤lama ve ekonomik kalk�nmaya katk� özellikleri
gözetilerek, küçük ölçekli su kültürü dahil su kültürünün sürdürülebilir
gelißiminin desteklenmesi.

32. Gündem 21�in 17. bölümü uyar�nca, her düzeydeki girißim ve önlemler
arac�l�¤�yla okyanuslar�n korunmas�n�n ve kullan�lmas�n�n gelißtirilmesi; bu
çerçevede, aßa¤�daki hedeflere yönelik uluslararas� anlaßmalara gerekli özenin
gösterilmesi: 

a. Belirli bir ülkenin hükümranl�k alan�n�n ötesinde kalanlar dahil olmak
üzere önemli ve hassas durumdaki denizlerin ve k�y�lar�n üretkenli¤inin ve
biyolojik çeßitlili¤inin korunmas�;  

b. Biyolojik Çeßitlilik Sözleßmesi çerçevesindeki Deniz ve K�y�lardaki
Biyolojik Çeßitlili¤in Korunmas� ve Sürdürülebilir Kullan�m�yla ilgili Jakarta
Belgesi�nden22 kaynaklanan çal�ßma program�n�n uygulanmas�; bu amaçla gerekli
mali kaynaklar�n ve teknik yard�mlar�n ivedilikle devreye sokulmas�, özellikle
gelißmekte olan ülkelerde ilgili insani ve kurumsal kapasitenin gelißtirilmesi;

c. Bu alanlarda, de¤ißik yaklaß�mlar�n ve araçlar�n kullan�m�n�n sa¤lanmas�;
sözü edilen yaklaß�m ve araçlar aras�nda ekosistem yaklaß�m�, bal�k neslini
tüketici avlanma uygulamalar�n�n ortadan kald�r�lmas�, bilimsel veriler temelinde
ve uluslararas� hukuka uygun biçimde korunan alanlar belirlenmesi; bu anlamda
2012�ye kadar temsili a¤lar olußturulmas�; bal�klar�n üreme dönemlerinde ve
bölgelerinde zamana ve yere göre yasaklamalar getirilmesi; k�y� ßeritlerinin uygun

22 Bak›n›z A/51/312, Ek II, karar II/10.
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biçimlerde kullan�lmas�, havza planlamas� ve denizlerdeki ve k�y�lardaki alanlar�n
yönetiminin temel sektörlerin yönetimine içselleßtirilmesi yer almaktad�r;

d. Mercan kayal�klar� ve sulakalanlar dahil olmak üzere denizlerdeki biyolojik
çeßitlili¤in kayb� sürecini durduracak ulusal, bölgesel ve uluslararas� programlar
gelißtirilmesi;

e. Biyolojik Çeßitlilik Sözleßmesi23 ile ortak çal�ßma program� dahil olmak
üzere Ramsar Sözleßmesi�nin24 uygulanmas�; Uluslararas� Mercan Kayal�klar�
Girißimi�nin mercan kayal�klar�, mangrov örtüsü, deniz yosunu yataklar� ve gel-git
sonucu olußan çamur yüzeyler dahil olmak üzere k�y� bölgelerindeki sulak
alanlar�n ortak yönetimi için ça¤r�da bulundu¤u eylem program�n�n yaßama
geçirilmesi.

33. Deniz Ortamlar�n�n Kara Kökenli Kirleticilerden Korunmas�na Yönelik
Küresel Eylem Program�25 ile yine ayn� amaca yönelik Montreal Bildirgesi�26nin
uygulanmas�nda daha ileri ad�mlar at�lmas�; bu arada 2002-2006 döneminde
kentsel at�k su, habitatlarla birlikte besin kaynaklar�n�n fiziksel de¤ißimi ve tahribi
konular�na özel önem verilerek aßa¤�daki yöndeki girißimlerin her düzeyde
gerçekleßtirilmesi: 

a. �ßbirliklerinin, bilimsel araßt�rmalar�n ve teknik bilgilerin yayg�nlaßt�r�lmas�n�n
teßvik edilmesi; yerel, bölgesel ve uluslararas� kaynaklar�n seferber edilmesi;
gelißmekte olan ülkelerin gereksinimlerine özel dikkat gösterilerek insani ve
kurumsal kapasite gelißtirmeye önem verilmesi;

b. Gelißmekte olan ülkelerin kapasitelerinin gelißtirilerek Küresel Eylem
Program� do¤rultusunda kendi ulusal ve bölgesel programlar�n� haz�rlamalar�na
yard�mc� olunmas�, okyanuslardaki kirlenmenin risk ve etkilerine karß� gerekli
önlemlerin al�nmas�;

c. Bölgesel eylem planlar� gelißtirilmesi ve k�y� ve deniz kaynaklar�n�n
sürdürülebilir biçimde gelißtirilmesine yönelik stratejik planlarla bunlar�n
aras�ndaki ba¤lant�lar�n kurulmas�; bu arada h�zl� çevresel de¤ißimler geçiren ve
kalk�nma bask�lar�na maruz kalan alanlara özel dikkat gösterilmesi; 

23 Bak›n›z Birleflmifl Milletler Çevre Program›, Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi (Çevre
Hukuku ve Kurumu Program› Etkinlik Merkezi), Haziran 1992.

24 Birleflmifl Milletler Anlaflma Dizisi, Cilt 996, No.14583.
25 A/51/116, Ek II.
26 Bak›n›z E/CN.17/2002/PC.2/15.



Ekonomik vve SSosyal KKalk�nman�n DDo¤al KKaynak TTemelinin 
Korunmas� vve YYönetilmesi

35

d. Deniz ortamlar�n� kara kökenli kirleticilerin olumsuz etkilerinden
korumak amac�yla 2006 y�l�nda yap�lacak bir sonraki Küresel Eylem Program�
Konferans��na dek önemli ilerlemeler sa¤lanmas� için gerekli bütün çabalar�n
gösterilmesi.

34. Deniz ortamlar�n�n kirlenmeden korunmas� için al�nan önlemlerin
gelißtirilmesi ve bu amaçla aßa¤�daki ißlerin her düzeyde gerçekleßtirilmesi: 

a. Bütün Devletlere ça¤r�da bulunularak, Uluslararas� Denizcilik Örgütü�nün
(IMO) denizlerde güvenlik ve koruma sa¤lanmas�, denizlerin toksik ve di¤er
maddelerle gemiler ve baßka araçlar taraf�ndan kirletilmesinin önlenmesine ilißkin
sözleßme, protokol ve di¤er belgelerini kabul etmelerinin, onaylamalar�n�n ve
uygulamalar�n�n sa¤lanmas�; bu arada önde gelen Devletlerin IMO belgelerini
uygulamalar� için daha güçlü mekanizmalar gelißtirmesi için IMO�ya ça¤r�da
bulunulmas�;   

b. Sintine sular�ndan yay�lmac� yabanc� türlerin denize kar�ßmas�n� önleyecek
önlemlerin bir an önce gelißtirilmesi; Gemilerin Sintine Sular� ve  Di¤er At�klar�n�n
Kontrolüyle ilgili Uluslararas� IMO Sözleßmesi�nin bir an önce son haline
getirilmesi için IMO�ya ça¤r�da bulunulmas�.  

35. Hükümetler, Uluslararas� Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Kurulu�nda
al�nan GC (44)/RES/17 say�l� karar�n 8. paragraf� �ß�¤�nda ve radyoaktif at�klar�n
çevre ve insan sa¤l�¤� üzerinde çok ciddi etkiler yaratabilece¤i gerçe¤ini de
gözeterek, radyo aktif maddelerin, radyoaktif at�klar�n ve kullan�lm�ß yak�tlar�n
deniz yoluyla olsun baßka yollarla olsun s�n�r ötesi taß�nmas�yla ilgili güvenlik
mekanizmalar�n� ve bu alandaki sorumluluklar� daha da netleßtirip
güçlendirmelidirler. Bu amaç do¤rultusunda yap�lacak ißler aras�nda, di¤erlerinin
yan�s�ra, ilgili uluslararas� belgeler uyar�nca gerçekleßtirilecek ön bildirimler ve
tavsiye baßvurular� da bulunmaktad�r.   

36. Bu konularda sa¤l�kl� kararlar verilebilmesi için deniz ve k�y�
ekosistemleri konusundaki bilimsel anlay�ß�n gelißtirilmesi ve bu amaçla
aßa¤�dakilerin gerçekleßtirilmesi: 

a. Bilimsel ve teknik ißbirli¤inin gelißtirilmesi; bu kapsamda olmak üzere,
küresel ve bölgesel ölçeklerde entegre de¤erlendirmeler yap�lmas�; canl� ve canl�
olmayan deniz kaynaklar�n�n korunmas� ve yönetilmesine ilißkin bilim ve
teknolojilerin ülkeler aras�nda aktar�m� ve paylaß�m�; deniz ortamlar�n�n
durumunun zaman�nda belirlenebilmesi için okyanus gözlem kapasitelerinin
gelißtirilmesi;  
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b. 2004 y�l�na dek, Birleßmiß Milletler gözetiminde deniz ortamlar�n�n
durumuna ilißkin bildirim ve de¤erlendirmeleri sa¤layacak düzenli bir sürecin
gelißtirilmesi; bu çerçevede halen mevcut bölgesel de¤erlendirmelerden
hareketle gerek bugünkü gerek gelecekteki olas� gelißmelerin sosyo/ekonomik
nitelikte olanlar dahil de¤erlendirilmesi; 

c. Baßka yollar�n yan�s�ra, k�y� ve deniz ortamlar�yla buralarda bulunan canl�
ve canl� olmayan kaynaklar aç�s�ndan zararl� olma potansiyeli taß�yan projelere ya
da etkinliklere ilißkin çevresel etki de¤erlendirmelerini ve raporlar�n�
yayg�nlaßt�rarak deniz bilimleri konusunda kapasite gelißtirilmesi; 

d. Birleßmiß Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Organizasyonu�nun Hükümetler-
aras� Oßinografi Komisyonu, FAO ve ilgili di¤er uluslararas� ve bölgesel
kurulußlar�n deniz bilimleri, okyanuslar�n ve bar�nd�rd�klar� kaynaklar�n
sürdürülebilir yönetimi gibi alanlarda ulusal ve yerel kapasite inßa yeterliliklerinin
gelißtirilmesi.  

37. Çeßitli felaketlerin ortaya koydu¤u risklerin ve bu durumlarda yap�lacak
ißlerin entegre, çok yönlü ve kapsay�c� biçimde de¤erlendirilmesi. Önleyici ve
etkileri hafifletici müdahaleleri, önceden haz�rl�k yap�lmas�n�, gerekli girißimleri
ve telafileri de içerecek böyle bir yaklaß�m 21. yüzy�lda daha güvenli bir dünya
için mutlak zorunluluktur. Bu yönde her düzeyde gerçekleßtirilmesi gerekenler
ise ßunlard�r: 

a. Felaketlerin Azalt�lmas�na Yönelik Uluslararas� Strateji�nin rolünün
güçlendirilmesi ve uluslararas� toplulu¤un bu amaçla olußturulan fona katk�da
bulunmas�n�n sa¤lanmas�; 

b. Felaket durumlar�nda sa¤lanacak destekle ilgili etkili bölgesel, yöresel ve
ulusal stratejilerin ve bilimsel-teknik kurumlar�n olußturulmas�; 

c. Ülkelerin bu alandaki ulusal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve daha
gelißkin sabit gözlem ve araßt�rmalar�n yan�s�ra uydu verilerinin uluslararas�
planda kullan�lmas�; bu alandaki bilimsel ve teknik verilerin paylaß�lmas�; riskli
konumda bulunan ülkelere gerekli yard�mlar�n sa¤lanmas�;

d. Etkilenen ülkelerde sel ve kurakl�k risklerini azaltacak önlemlere
baßvurulmas�; bu amaçla, sulak alanlar�n ve su havzalar�n�n korunmas� ve
restorasyonu; toprak kullan�m� planlamas�n�n gelißtirilmesi; iklim
de¤ißikliklerinin sulak alanlar üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
de¤erlendirilmesine yönelik yöntem ve tekniklerin gelißtirilmesi ve daha geniß
biçimde uygulanmas�; bu tür sonuçlardan özel olarak a¤�r etkilenen ülkelere
gerekli yard�mlar�n yap�lmas�; 
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e. �klim de¤ißikliklerinin yol açt�¤� sonuçlar� de¤erlendirmeye yönelik teknik
ve yöntemlerin gelißtirilmesi; bu tür olumsuz etkilerin Hükümetleraras� �klim
De¤ißikli¤i Paneli taraf�ndan sürekli biçimde izlenmesi; 

f. Felaketlerin etkilerinin hafifletilmesinde baßvurulan geleneksel ve özel
bilgilerin yayg�nlaßt�r�l�p kullan�lmas�n�n teßvik edilmesi; e¤itim ve kamuoyu
bilinçlendirme gibi yöntemler dahil yerel yetkililerin topluluk temelinde
felaketlerle baß etme kapasitelerinin gelißtirilmesi; 

g. Hükümet d�ß� kurulußlar�n, bilim çevrelerinin ve di¤er taraflar�n do¤al
felaketlere karß� üzerinde mutabakata var�lm�ß yollardan mücadele için halen
yapmakta olduklar� katk�lar�n desteklenmesi; 

h. Felaketler ve sonuçlar�yla mücadelede bu alandaki Uluslararas� Strateji ile
uyumlu erken uyar� sistemleri ve bilgi a¤lar�n�n daha da gelißtirilip
güçlendirilmesi; 

i. Bu alandaki bilimsel ve teknik bilgilerin derlenip yayg�nlaßt�r�lmas�na ilißkin
kapasitenin her düzeyde olußturulup gelißtirilmesi; bu arada özellikle El Niño /La
Niña gibi aß�r� hava koßullar�n�n önceden kestirilmesine yönelik erken uyar�
sistemlerinin gelißtirilmesi; bu amaçla, Uluslararas� El Niño Araßt�rma Merkezi gibi
bu konularla ilgilenen kurumlara gerekli yard�mlar�n yap�lmas�; 

j. Etkilenen ülkelerin bu tür durumlarla baß etme kapasitelerinin gelißtirilmesi
amac�yla, çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratan belli baßl� teknolojik ve di¤er
felaketler karß�s�nda, bunlar�n önlenmesi, etkilerinin hafifletilmesi, gerekli
haz�rl�klar�n yap�lmas�, gerekli karß� önlemlerin al�nmas� ve zararlar�n giderilmesi
için ißbirli¤ine gidilmesi.

38. Dünyan�n iklimindeki de¤ißiklikler ve bunun olumsuz sonuçlar�
insanl�¤�n ortak endiße kaynaklar�ndan biridir. Bütün ülkelerin, bu arada özellikle
gelißmekte olan ülkelerle en azgelißmiß ülkelerin ve küçük ada devletlerinin iklim
de¤ißikli¤inin olumsuz sonuçlar�yla ilgili risklerle daha fazla karß� karß�ya
gelmeleri derin bir endiße kayna¤� olmaya devam etmektedir. Bu ba¤lamda,
yoksulluk, topra¤�n bozulmas�, su ve besin kaynaklar�na erißim ve insan sa¤l�¤�
gibi alanlarda yaßanan sorunlar bugün de dünya gündeminin merkezinde yer
almaktad�r. Birleßmiß Milletler �klim De¤ißikli¤i Çerçeve Sözleßmesi27, küresel bir
endiße kayna¤� olarak iklim de¤ißikli¤i sorununun ele al�nmas�nda baßl�ca araç
durumundad�r. Burada, söz konusu belgenin belirtilen ßu hedeflerine bugün de

27 A/AC.237/18 (Part II)/Add.1 ve Corr.1, Ek I.



DDüünnyyaa SSüürrddüürrüülleebbiilliirr KKaallkk��nnmmaa ZZiirrvveessii
JJoohhaannnneessbbuurrgg UUyygguullaammaa PPllaann��

38

sahip ç�kt�¤�m�z� bir kez daha teyit ediyoruz: Atmosferdeki sera gaz�
konsantrasyonlar�n�n iklim sistemleri için tehlike olußturmayacak bir düzeye
çekilmesi ve burada tutulmas�; bunun, ekosistemlerin iklim de¤ißimine do¤al
uyum sa¤layabilmelerine yetecek bir zaman süresi içinde gerçekleßtirilmesi; besin
maddeleri üretiminin bu durumdan olumsuz etkilenmemesinin sa¤lanmas�;
ekonomik kalk�nman�n, "ortak fakat farkl�laßt�r�lm�ß sorumluluklar�m�z" ve
yeterliliklerimiz çerçevesinde sürdürülebilir biçimde gerçekleßtirilmesi. Bilindi¤i
gibi Devlet ve Hükümet Baßkanlar� Birleßmiß Milletler Biny�l Bildirgesi�nde yer alan
kararlar�nda, Birleßmiß Milletler �klim De¤ißikli¤i Çerçeve Sözleßmesi�ne ek
mahiyetinde olan Kyoto Protokolü�nün28 yürürlü¤e girmesi için her türlü çabay�
göstereceklerini belirtmißlerdi. Yürürlük için tercih edilen tarih de, Birleßmiß
Milletler Çevre ve Kalk�nma Konferans��n�n 10. y�ldönümüne denk gelen 2002
y�l�d�r. Kyoto Protokolü�nü onaylam�ß bulunan ülkeler, henüz onaylamam�ß
bulunan ülkelere en k�sa sürede onay ça¤r�s�nda bulunarak sera gaz� sal�mlar�nda
gerekli azaltmalar� sa¤lamalar�n� istemektedir. Bu do¤rultuda yap�lmas� gereken
somut ißler ise ßunlard�r: 

a. Birleßmiß Milletler �klim De¤ißikli¤i Çerçeve Sözleßmesi çerçevesindeki
bütün taahhüt ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 

b. Sözleßme  hedeflerinin gerçekleßtirilmesi için ißbirli¤i yap�lmas�; 

c. Marakeß Mutabakat�29 da dahil olmak üzere Sözleßme taahhütleri
çerçevesinde gelißmekte olan ülkelerle geçiß sürecindeki ülkelere bu alanda
teknik ve mali yard�m sa¤lanmas�;  

d. Özellikle gelißmekte olan ülkeler aç�s�ndan bilimsel veri ve bilgi
de¤ißiminde Hükümetleraras� �klim De¤ißikli¤i Paneli�nin sürekli desteklenmesi
dahil olmak üzere bilimsel ve teknolojik kapasitelerin olußturulup gelißtirilmesi; 

e. Teknolojik çözümler gelißtirilip bunlar�n aktar�lmas�; 

f. Baßta enerji sektörü olmak üzere kalk�nman�n kilit sektörlerinde yenilikçi
teknolojilerin gelißtirilip yayg�nlaßt�r�lmas�; bu amaçla özel sektör kat�l�m�ndan,
piyasa yönelimli yaklaß�mlardan, ayr�ca destekleyici mahiyetteki kamu
politikalar�yla uluslararas� ißbirli¤inden yararlan�lmas�;

g. Yeryüzü atmosferinin, karalar�n ve okyanuslar�n, izleme istasyonlar�n�n
daha yetkin hale getirilmesi ve uydu görüntülerinden daha fazla yararlan�lmas�

28 FCCC/CP/1997/7/Add.1, karar 1/CP.3, ek.
29 FCCC/CP/2001/13 ve Add.1-4.
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yoluyla sistematik biçimde gözlenmesi;  bu gözlemlerin, baßta gelißmekte olan
ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin kullanabilecekleri kaliteli verilerin
yayg�nlaßt�r�lmas� amac�yla entegrasyonu; 

h. Yeryüzü atmosferinin, karalar�n ve okyanuslar�n izlenmesine yönelik
ulusal, bölgesel ve uluslararas� stratejilerin yaßama geçirilmesi; bunun için
gerekti¤i yerlerde entegre küresel gözlemlere baßvurulmas�; ayr�ca, ilgili
uluslararas� kurulußlar�n bu alanda ißbirli¤i yapmalar�; bu çerçevede BM�nin
uzman kurulußlar� ile Sözleßme aras�ndaki ißbirli¤ine özel önem verilmesi;  

i. �klim de¤ißikli¤inin yol açt�¤� sonuçlar�n izlenmesine yönelik, örne¤in
Kutup Konseyi Girißimi gibi çal�ßmalar�n desteklenmesi ve bu çerçevede iklim
de¤ißikli¤inin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri ile yerel ve yerli topluluklar
üzerindeki etkilerinin de¤erlendirilmesi.   

39. S�n�r ötesi nitelikte olan� dahil hava kirlili¤inin, asit birikiminin ve ozon
tabakas�ndaki incelmenin azalt�lmas�na yönelik uluslararas�, bölgesel ve ulusal
düzeylerdeki ißbirli¤inin güçlendirilmesi; bu çerçevede, küresel çevre
bozulmas�na ülkelerin farkl� ölçülerde katk�da bulunduklar� gerçe¤inden
hareketle gelißtirilen "ortak fakat farkl�laßt�r�lm�ß sorumluluklar" ilkesi dahil olmak
üzere Rio �lkeleri�nin gözetilmesi ve bu amaçla her düzeyde olmak üzere aßa¤�da
belirtilen girißimlerde bulunulmas�: 

a. Gelißmekte olan ülkelerle geçiß sürecindeki ülkelerin, sa¤l�kla ilgili etkiler
dahil olmak üzere hava kirlili¤inin etkilerini ölçme, de¤erlendirme ve azaltma
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu do¤rultudaki çal�ßmalara mali ve teknik
destek sa¤lanmas�; 

b. 2003/2005 dönemi itibar�yla, mevcut fonlar�n yenilenmesini sa¤layarak,
Ozon Tabakas�n� �ncelten Maddelerle ilgili Montreal Protokolü�nün
uygulanmas�n�n sa¤lanmas�; 

c. Ozon tabakas�n�n korunmas�na yönelik olarak Viyana Sözleßmesi ile
Montreal Protokolü�nde belirlenen uygulamalar�n, bunlarla ilgili uyum
mekanizmalar� dahil olmak üzere etkili biçimde yerine getirilmesi; 

d. Gelißmekte olan ülkelerin 2010 y�l�na dek ozon tabakas�n� incelten
maddeler yerine maliyet aç�s�ndan uygun, güvenli ve çevre-duyarl� alternatiflere
yönelmelerinin sa¤lanmas�; Montreal Protokolü�nün öngördü¤ü (ozon tabakas�n�
incelten) devreden ç�kar�lma takvimine uyum sa¤lamalar� için bu ülkelere gerekli
yard�m�n sa¤lanmas�; bu çal�ßmalar s�ras�nda ozon tabakas�ndaki incelme ile iklim
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de¤ißikli¤i olgusunun bilimsel ve teknik aç�lardan birbiriyle ba¤lant�l� oldu¤u
gerçe¤inin göz önünde bulundurulmas�;  

e. Ozon tabakas�n� incelten maddelerin yasa d�ß� yollardan al�n�p sat�lmas�n�n
önlenmesi.

40. Tar�m, giderek artan küresel nüfusun gereksinimlerinin karß�lanmas�nda
önemli bir role sahiptir ve özellikle gelißmekte olan ülkeler söz konusu
oldu¤unda yoksullukla mücadele baßl�¤�na do¤rudan do¤ruya ba¤l�d�r.
Kad�nlar�n, k�rsal kalk�nma, tar�m, beslenme ve g�da güvenli¤i gibi alanlardaki
rolünün her bak�mdan ve her düzeyde güçlendirilmesi zorunludur. Sürdürülebilir
tar�m ve k�rsal kalk�nma, besin maddeleri üretiminin ve g�da güvenli¤inin
sürdürülebilir biçimde art�r�lmas�na yönelik entegre yaklaß�mlar�n yaßama
geçirilmesi aç�s�ndan vazgeçilmez önemdedir. Bu ba¤lamda her düzeyde
yap�lmas� gerekenler ise ßunlard�r: 

a. Dünyada açl�k çeken nüfus oran�n�n 2015 y�l�na dek yar� yar�ya azalt�lmas�
yönündeki Biny�l Bildirgesi hedefinin gerçekleßtirilmesi; insanlar�n kendilerinin
ve ailelerinin sa¤l�¤� ve esenli¤i aç�s�ndan gerekli yaßam standartlar�na ulaßma
haklar�n�n yaßama geçirilmesi; bu çerçevede g�da güvenli¤inin art�r�lmas� ve
açl�kla mücadele çabalar�n�n Dünya G�da Zirvesi sonuçlar� do¤rultusunda
yoksullu¤a karß� al�nan önlemlerle birlikte yürütülmesi; Taraf Devletlerin,
Uluslararas� Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleßmesi�nin30 11.
Maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri;

b. Yenilenebilir kaynaklar�n sürdürülebilir kullan�m�n�, sosyo-ekonomik ve
çevresel potansiyellere ilißkin entegre de¤erlendirmeleri temel alan entegre
toprak ve su kullan�m planlar�n�n haz�rlan�p uygulanmas�; Hükümetlerin, yerel
yönetimlerin ve topluluklar�n toprak ve su kaynaklar�n�n niceli¤ini ve niteli¤ini
izleme ve yönlendirme kapasitelerinin güçlendirilmesi;  

c. Tatl� su kaynaklar� ile k�y� ve deniz ortamlar�n�n uzun dönemdeki
sürdürülebilirli¤ini sa¤layacak koruma, kullanma ve yönetim yaklaß�mlar�n�n
benimsenmesi; 

d. Tar�m, ormanc�l�k, sulakalanlar, bal�kç�l�k alanlar� ve su kültürü yap�lan
yerlerde özellikle yöreye özgü ve yerel topluluk temeline dayal� programlar
arac�l�¤�yla toprak ve su kaynaklar�n�n etkin kullan�m�n�n sa¤lanmas�;

30 Bak›n›z Genel Kurul karar› 2200 A (XXI), Ek.
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e. Gelißmekte olan ülkelerin, vahalar� millenme, toprak bozulmas� ve
tuzlanma gibi tehlikelere karß� korumak amac�yla girißtikleri çabalara teknik ve
maddi yard�m sa¤lanmas�; 

f. Sürdürülebilir tar�m ve g�da güvenli¤iyle ilgili çal�ßmalara kad�nlar�n
kat�l�m�n�n her yönüyle ve her düzeyde güçlendirilmesi; 

g. Toprak kullan�m� uygulamalar�na ilißkin mevcut enformasyon sistemlerinin
ulusal araßt�rma ve yay�m hizmetlerinin ve çiftçi kurulußlar�n�n güçlendirilmesi
yoluyla entegrasyonu; böylece, çevre-duyarl� ve düßük maliyetli teknolojileri
öngören  örnek uygulamalar�n ilgili uluslararas� kurulußlar�n da yard�mlar�yla
çiftçiden çiftçiye aktar�lmas�n�n sa¤lanmas�;

h. Gerekti¤i yerlerde yöreye özgü kaynak yönetim sistemlerinin korunmas�na
yönelik önlemlerin al�nmas� ve ilgili bütün taraflar�n, kad�nlar ve erkekler birlikte,
k�rsal planlama ve kalk�nmaya katk�da bulunmalar�n�n sa¤lanmas�; 

i. Toprak ve su kaynaklar�n�n kullan�m�nda geçerli haklar� güvence alt�na
alacak net ve uygulanabilir politikalar�n ve yasal düzenlemelerin benimsenmesi;
toprak kullan�m� alan�nda ülkelerin farkl� yasalara/sistemlere sahip olabilecekleri
gerçe¤ini de gözeterek bu alandaki yasal güvencelerin sa¤lanmas�; sürdürülebilir
geçim yollar� aray�ß� içinde toprak kullan�m�nda reform çabalar�n� sürdüren
gelißmekte olan ülkelerle geçiß sürecini yaßayan ülkelere teknik ve mali yard�m
sa¤lanmas�; 

j. Sürdürülebilir tar�ma yönelik kamu finansman�nda gerileme e¤iliminin
tersine çevrilmesi; bu yönde gerekli teknik ve mali yard�mlar�n sa¤lanmas�;
gelißmekte olan ve geçiß sürecinde bulunan ülkelerde tar�msal araßt�rma ve ulusal
kaynak yönetimi çal�ßmalar�nda kapasitenin art�r�lmas�; araßt�rmalardan elde
edilen sonuçlar�n di¤er üretici kesimlere aktar�lmas�; 

k. Tar�msal ißletmelerin ve üreticilerin su kalitesini ve kullan�m�n� izleyip
düzenlemelerinde piyasa temelli teßviklere baßvurulmas�; bu çerçevede,
baßkalar�n�n yan�s�ra küçük ölçekli sulama ve at�k sular�n yeniden kullan�m� gibi
yöntemlerin devreye sokulmas�; 

l. Katma de¤erli tar�m ürünlerinin mevcut pazarlara girißinin desteklenmesi ve
bu tür ürünler için yeni pazarlar yarat�lmas�; 

m. Gelißmekte olan ve geçiß süreci yaßayan ülkelerde kirlenmenin ciddi bir
sorun olußturdu¤u yerlerde tar�ma elverißli topraklar kazan�lmas�;  

n. Uyußturucu elde edilmesinde kullan�lan bitkilerin yasa d�ß� yollardan
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yetißtirilmesinin önlenmesi için uluslararas� ißbirli¤inin gelißtirilmesi ve bu tür
uygulamalar�n olumsuz sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin göz önüne
al�nmas�; 

o. Topra¤�n verimlili¤ini art�rmaya ve zararl�larla mücadeleye yönelik çevre-
duyarl�, etkili ve verimli programlar�n gelißtirilip uygulanmas�;  

p. Sürdürülebilir tar�msal üretimi ve g�da güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik
mevcut girißimler aras�nda eßgüdüm kurulmas� ve bu eßgüdümün
güçlendirilmesi; 

q. Henüz bu ißlemi yerine getirmemiß ülkelerin G�da ve Tar�m için Bitki
Genetik Kaynaklar� hakk�nda Uluslararas� Antlaßma�y�31 onaylamaya ça¤r�lmalar�;

r. Geleneksel ve yöreye özgü tar�m sistemlerinin korunmas�, bu sistemlerin
sürdürülebilir biçimde kullan�lmas� ve korunmas�; tar�msal üretimin yöreye özgü
modellerinin güçlendirilmesi.

41. Özellikle Afrika�da, Ciddi Kurakl�k veya Çölleßme Tehdidine Maruz
Ülkelerde Çölleßmeyle Mücadele �çin BM Sözleßmesi�nin daha etkili biçimde
uygulanmas� ve topra¤�n muhafaza edilmesi ve eski haline döndürülmesi için,
topra¤�n bozulmas�ndan ileri gelen yoksullukla mücadelede çölleßme ve toprak
bozulmas�n�n nedenlerinin ele al�nmas� gerekmektedir. Bu amaçla her düzeyde
yap�lmas� gereken ißler ßunlard�r:  

a. Yeterli ve güvenilir mali kaynaklar�n, teknoloji transferinin ve kapasite
gelißtirme çal�ßmalar�n�n her düzeyde harekete geçirilmesi; 

b. Gerek sözleßmenin, gerek sözleßme ile ilgili projelerin zaman�nda ve etkili
biçimde uygulanmas�n� sa¤layacak ulusal eylem programlar�n�n, yerel düzeydeki
projeler dahil olmak üzere uluslararas� toplulu¤un da yard�mlar�yla haz�rlanmas�; 

c. Her birinin kendine ait görev alanlar�n� gözetmek koßuluyla, BM �klim
De¤ißikli¤i Çerçeve Sözleßmesi, Biyolojik Çeßitlilik Sözleßmesi ve Çölleßmeyle
Mücadele Sözleßmesi gibi uluslararas� belgeler kapsam�ndaki stratejilerin ve
planlar�n aradaki ortakl�k ve sinerjileri de gözetecek biçimde gelißtirilip
uygulanmas�;

d. Çölleßmenin önlenmesini ve bu sürece karß� mücadeleyi amaçlayan
önlemlerle kurakl�¤�n etkilerinin hafifletilmesine yönelik önlemlerin ilgili politika ve

31 Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü Konferans› Raporu, 31. Oturum, Roma, 2-13
Kas›m 2001 (C2001/REP), Ek D.
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programlar çerçevesinde bir bütün olarak ele al�nmas�; bu çerçevede olmak üzere
toprak, su ve orman yönetimi; tar�m, k�rsal kalk�nma, çevre, enerji, do¤al kaynaklar,
erken uyar� sistemleri, sa¤l�k, e¤itim, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir
kalk�nma alanlar�ndaki girißimlerin bu bütünlük içinde tasarlanmas�;  

e. Çölleßme ve kurakl�kla ilgili izleme ve erken uyar� sistemlerinin gelißtirilmesi
ve bunun için gerekli bilgilere makul bir maliyetle erißim sa¤lanmas�; 

f. GEF �kinci Genel Kurul Toplant�s��na ça¤r�da bulunularak, toprak
bozulmas�n�n (çölleßme ve ormans�zlaßma) bu alandaki Sözleßme�nin baßar�l�
biçimde uygulanabilmesi aç�s�ndan gereksinim duyulan GEF deste¤ini hak eden
önemli bir alan say�lmas� gerekti¤i yolundaki GEF Konsey tavsiyesinin gereklerini
yerine getirmesinin istenmesi; ard�ndan, GEF�in söz konusu Sözleßme�nin finansal
mekanizmas� haline getirilmesi fikrinin de¤erlendirilmesi; bu süreçte, Sözleßme�ye
Taraf Devletler Konferans��nda belirlenen haklar�n ve kararlar�n dikkate al�nmas� ve
bu arada GEF�in ve Sözleßme Küresel Mekanizmas��n�n, ilgili eylem programlar�n�n
haz�rlan�p uygulanmas� için kaynaklar� harekete geçiren  tamamlay�c� rollerinin
kabul edilmesi;

g. Yönetimde ve yasalar�n uygulanmas�nda gelißme sa¤lanmas�n�n yan�s�ra
uluslararas� toplulu¤un gelißmekte olan ülkelere sa¤layacaklar� mali ve teknik
yard�mlar arac�l�¤�yla mera kaynaklar�n�n sürdürülebilirli¤inin güvence alt�na
al�nmas�.

42. Da¤ ekosistemleri özel yaßam ve geçim tarzlar�n� desteklemekte, bu arada
su havzas� kaynaklar�, biyolojik çeßitlilik, özgün flora ve fauna aç�s�ndan
zenginlikler içermektedir. Da¤ ekosistemlerinin ço¤u, iklim de¤ißikliklerinin
olumsuz etkilerine maruzdur ve bu bak�mdan özel korumaya gereksinim
duymaktad�r. Bu do¤rultuda her düzeyde yap�lmas� gerekenler ßunlard�r:  

a. Da¤lar�n sürdürülebilir varl�¤� ve kullan�m� için çevresel, ekonomik ve
sosyal bileßenleri bütünleßtiren programlar, politikalar ve yaklaß�mlar
gelißtirilmesi ve bunlar�n yayg�nlaßt�r�lmas�; bu yöndeki girißimlerin özellikle
gelißmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadele programlar�na katk�
sa¤layabilmesi için uluslararas� ißbirli¤inin güçlendirilmesi; 

b. Gerekti¤i yerlerde ormans�zlaßma, erozyon, toprak kalitesinin bozulmas�,
biyolojik çeßitlili¤in kayb�, su ak�ßlar�n�n bozulmas� ve buzullar�n erimesi gibi
sorunlar� ele alacak programlar�n uygulanmas�;  
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c. Gerekti¤i yerlerde, da¤larda yaßayan topluluklar�n karß�laßt�klar�
eßitsizliklerin giderilmesine katk�da bulunacaklar dahil olmak üzere toplumsal
cinsiyete duyarl� politika ve programlar�n gelißtirilip uygulanmas�; 

d. Ekonomik etkinliklerin çeßitlendirilmesinin yan�s�ra geleneksel da¤
ekonomilerinin, sürdürülebilir geçim etkinliklerinin ve küçük ölçekli üretim
sistemlerinin desteklenmesi; bu çerçevede özel e¤itim sa¤lanmas�, ulusal ve
uluslararas� piyasalara, iletißim ve taß�mac�l�k kanallar�na erißim imkanlar�n�n
gelißtirilmesi; bütün bu çal�ßmalarda da¤ ekosistemlerinin hassas niteli¤inin
gözetilmesi;

e. Da¤larda yaßayan topluluklar�n kendilerini etkileyen kararlara tam olarak
kat�l�mlar�n�n sa¤lanmas� ve bu kesimlerin özgün bilgilerinin, miras�n�n ve
de¤erlerinin kalk�nma girißimlerine içselleßtirilmesi; 

f. Uygulamal� araßt�rmalara ve kapasite gelißtirme çal�ßmalar�na yönelik olarak
ulusal ve uluslararas� yard�mlar�n harekete geçirilmesi; gelißmekte olan ülkelerle
geçiß sürecindeki ülkelerde da¤ ekosistemlerinin sürdürülebilir biçimde
gelißtirilmesi amac�yla gerekli mali ve teknik yard�mlar�n sa¤lanmas�; da¤larda
yaßayan topluluklarda görülen yoksullu¤un, ilgili bütün taraflar�n katk�lar�n�
alarak ve 2002 Uluslararas� Da¤lar Y�l� ruhunu da gözeterek somut planlar,
projeler ve programlarla giderilmesi. 

43. Tüketici mahiyette olmayan ve eko-turizm biçimindeki etkinlikler dahil
olmak üzere turizmin sürdürülebilir biçimde gelißiminin sa¤lanmas�; turizmden
sa¤lanan gelirlerin ziyaret edilen yerlerdeki topluluklara yarar sa¤lamas�, bu arada
söz konusu topluluklar�n kültürel ve çevresel varl�klar�n�n da gözetilmesi,
ekolojik aç�dan hassas yörelerle do¤al miras unsurlar�na gerekli özenin
gösterilmesi amac�yla Dünya Turizm Örgütü taraf�ndan benimsenen ßu belgelerin
özünün sahiplenilmesi: 2002 Uluslararas� Eko-Turizm Y�l�, BM 2002 Kültürel Miras
Y�l�, 2002 Dünya Eko-Turizm Zirvesi ve bu Zirve sonucu yay�nlanan Quebec
Bildirgesi ve Dünya Turizmde Küresel Etik Kurallar. K�rsal ve yerel topluluklar�n
güçlendirilmesine katk� amac�yla sürdürülebilir turizm ve kapasite inßa
çabalar�n�n gelißtirilip yayg�nlaßt�r�lmas�. Bu amaçla her düzeyde yap�lmas�
gereken ißler: 

a. Gerek özel gerek kamu sektörlerinde uluslararas� ißbirli¤inin, do¤rudan
yabanc� yat�r�mlar�n ve ortakl�klar�n her düzeyde gelißtirilmesi; 

b. E¤itimle ilgili olanlar dahil, insanlar� eko-turizme kat�lmaya özendiren,
yöresel ve yerel topluluklar�n eko-turizm faaliyetlerini gelißtirip bunlardan
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yararlanmas�n� sa¤layan, taraflar�n turizmi gelißtirme ve miras koruma çabalar�nda
ißbirli¤ine yönelmelerini teßvik eden programlar gelißtirilerek çevrenin, do¤al
kaynaklar�n ve kültürel miras�n korunmas�;  

c. Gelißmekte olan ülkelerle geçiß sürecindeki ülkelere, sürdürülebilir turizmi
gelißtirmeleri, gerekli yat�r�mlar� yapmalar�, turizme ilißkin bilinç ve duyarl�l�k
gelißtirme programlar� uygulamalar�, iç turizmi gelißtirmeleri ve bu alandaki
girißimcileri teßvik etmeleri için gerekli teknik yard�m�n sa¤lanmas�; 

d. Ziyaretçi alan topluluklara turizm etkinliklerinden azami yarar�
sa¤layabilmeleri için yard�m edilmesi; bu etkinliklerin kendi gelenek, kültür ve
çevreleri aç�s�ndan en az zarar ve risk düzeyinde tutulmas�n� sa¤layacak
önlemlerin Dünya Turizm Örgütü ve ilgili di¤er kurulußlar�n da yard�mlar�yla
al�nmas�;  

e. Ekonomik etkinliklerin daha fazla çeßitlendirilmesi; be çerçevede
piyasalara ve ticari bilgilere erißim sa¤lanmas�; baßta küçük ve orta ölçekliler
olmak üzere yeni olußan yerel ißletmelerin bu sürece kat�lmalar�.

44. Genel olarak sürdürülebilir kalk�nma ve yoksullukla mücadelede
belirleyici önem taß�yan biyolojik çeßitlilik, gezegenimiz, insanlar�n esenli¤i ve
halklar�n geçimi ve kültürel varl�¤� aç�s�ndan vazgeçilmezdir. Ancak, insan
etkinlikleri sonucunda bugün biyolojik çeßitlilikte misli görülmemiß kay�plar
yaßanmaktad�r. Bu e¤ilim, ancak,  özellikle genetik kaynaklar�n kökeni
konumundaki yörelerde yaßayan insanlar�n, Biyolojik Çeßitlilik Sözleßmesi�nin 15.
maddesi do¤rultusunda  biyolojik çeßitlili¤in korunmas� ve sürdürülebilir
kullan�m� yönündeki girißimlerden yarar görmeleri halinde tersine çevrilebilir.
Sözleßmenin üç amac�n�n daha etkili ve bütünlüklü biçimde gerçekleßtirilmesi ve
biyolojik çeßitlili¤in yok olma h�z�nda 2010 y�l�na dek önemli bir azalma
sa¤lanmas�, gelißmekte olan ülkelere yeni ve ek mali-teknik kaynaklar
sa¤lanmas�n� ve aßa¤�daki görevlerin her düzeyde yerine getirilmesini
gerektirmektedir:   

a. Sözleßme�de yer alan hedeflerin, küresel, bölgesel, ulusal, sektörel ve
sektörler-aras� program ve politikalara içselleßtirilmesi; bu çabada, ülkelerdeki
ekonomik sektörlerle uluslararas� finans kurumlar�n�n program ve politikalar�na
özellikle dikkat edilmesi; 

b. Sürdürülebilir turizm dahil olmak üzere, biyolojik çeßitlilikten
sürdürülebilir biçimde yararlan�lmas�n� konu alan ve halen sürmekte olan
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Sözleßme çal�ßmalar�nda konunun, farkl� ekosistemleri, sektörleri ve konu
alanlar�n� ilgilendiren bütünlüklü biçimde ele al�nmas�;  

c. Sözleßme ile çok tarafl� di¤er çevre sözleßmeleri aras�nda yararl� sinerjiler
olußturulmas�; bu ba¤lamda ayr� görev alanlar�n�n varl�¤� da gözetilerek, ortak
sorumluluklar� ve duyarl�l�klar� gündeme getiren ortak plan ve programlar
gelißtirilmesi;

d. Sözleßme�nin ve hükümlerinin yaßama geçirilmesi; bu arada çal�ßma
programlar�n�n ve al�nan kararlar�n, özellikle ulusal ölçekli biyolojik çeßitlilik
stratejilerine ve eylem planlar�na önem verilerek ulusal, bölgesel ve küresel
eylem programlar�yla takip edilmesi; sürdürülebilir kalk�nma ve yoksullukla ilgili
olanlarla biyolojik çeßitlili¤in topluluk temelinde sürdürülebilir kullan�m�na
yönelik girißimler de dahil olmak üzere bunlar�n ilgili sektörler aras� stratejilere,
programlara ve politikalara daha iyi biçimde içselleßtirilmesi; 

e. Ekosistem yaklaß�m�n�n, halen sürmekte olan Sözleßme çal�ßmas�
çerçevesinde ayr�nt�land�r�ld�¤� biçimde geniß kapsamda uygulanmas�n�n ve
gelißtirilmesinin sa¤lanmas�;

f. Ekosistemler dahil biyolojik çeßitlili¤in korunmas� ve sürdürülebilir biçimde
kullan�lmas�  için somut uluslararas� destek ve ortakl�klar sa¤lanmas�; bu
çerçevede Dünya Miras� Listesi�nde yer alan mekanlarla tehlikede olan türlerin
korunmas�na özel önem verilmesi; yine ayn� çerçevede gelißmekte olan ülkelerle
geçiß sürecindeki ülkelere gerekli finans kaynaklar�n�n ve teknolojilerin
aktar�lmas�; 

g. Biyolojik çeßitlili¤in etkili biçimde korunmas� ve sürdürülebilir biçimde
kullan�lmas�n�n sa¤lanmas�; s�cak noktalara ve biyolojik çeßitlilik aç�s�ndan büyük
önem taß�yan di¤er yerlere yönelik girißimlerin özendirilmesi ve desteklenmesi;
bu alanda ulusal ve bölgesel ölçekli ekolojik a¤lar�n ve geçiß koridorlar�n�n
olußturulmas�; 

h. Yörelere özgü ve topluluk temelli biyolojik çeßitlilik koruma çal�ßmalar�n�n
gelißtirilmesi amac�yla gelißmekte olan ülkelere, kapasite gelißtirme dahil, finansal
ve teknik destek sa¤lanmas�; 

i. Biyolojik çeßitlilik kayb�n�n önemli nedenlerinden biri olan yay�lmac�
yabanc� türlerin kontrol alt�na al�nmas�na yönelik bölgesel, ulusal ve uluslararas�
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çabalar�n güçlendirilmesi; ve bu türlere karß� etkili çal�ßma programlar�n�n
gelißtirilmesinin her düzeyde teßvik edilmesi; 

j. Ulusal mevzuata uygun olma koßuluyla, geleneksel bilgilere, yarat�c�
uygulamalara sahip olan yerel ve yöresel topluluklar�n haklar�n�n tan�nmas�; bu
tür bilgilerin sahibi olanlar�n da onay� ve kat�l�m� ile söz konusu bilgi ve
uygulamalar�n çeßitli kesimlerin ortak yarar�na sunulmas�n� sa¤layacak
düzenlemeler yap�lmas�; 

k. Bütün taraflar�n Sözleßme�de yer alan amaçlar�n gerçekleßtirilmesine
katk�da bulunmalar�n�n sa¤lanmas�; bu arada, gençlerin, kad�nlar�n, yerel ve
yöresel topluluklar�n biyolojik çeßitlili¤in sürdürülebilir tarzda kullan�m� ve
korunmas� konusundaki özel rolünün dikkate al�nmas�;

l. Yerli ve yöresel topluluklar�n kendi geleneksel bilgilerinin kullan�lmas�na
ilißkin karar ve politikalara etkili biçimde dahil edilmeleri;

m. Gelißmekte olan ve geçiß sürecindeki ülkelere, kendi ulusal öncelikleri ve
yasal düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine özgü ve geleneksel sistemler
gelißtirme çabalar�nda biyolojik çeßitlili¤in korunmas�na ve kullan�m�na da özen
gösterecek biçimde gerekli mali ve teknik yard�mlar�n sa¤lanmas�;

n. Sözleßme çerçevesindeki "Genetik Kaynaklara Erißim ve Bu Kaynaklar�n
Kullan�m�ndan Do¤an Yararlar�n Adil ve Hakkaniyetle Paylaß�m� Hakk�ndaki
Bonn Rehberi" baßl�kl� belgenin bir girdi olarak kullan�larak Taraflar�n erißim ve
paylaß�m konusundaki yasal, idari ve politika düzenlemelerine yard�mc�
olunmas�; sözü edilen belge ve çal�ßmalar�n yayg�nlaßt�r�l�p genißletilerek;
taraflar�n erißim ve yarar paylaß�m�na dair karß�l�kl� anlaßma ve sözleßmeler gibi
düzenlemelerine yard�mc� olunmas�; 

o. Biyolojik Çeßitlilik Sözleßmesi çerçevesinde, Bonn Rehberini de gözeterek,
genetik kaynaklar�n kullan�m�ndan do¤an yararlar�n adil ve hakkaniyetle
paylaß�m�n� sa¤layacak uluslararas� bir rejimin yerleßtirilmesi için gerekli
görüßmelere baßlanmas�;  

p. Dünya Fikri Haklar Örgütü Hükümetleraras� Komitesi�nin Fikri Mülkiyet ve
genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgiler ve Folklor üzerinde halen sürmekte olan
çal�ßmalar�yla Sözleßmenin 8 (j) maddesi ve ilgili hükümler üzerinde geniß
kat�l�ml� çal�ßma grubu taraf�ndan yürütülen çal�ßmalar�n  baßar�l� biçimde
sonuçland�r�lmas�;  

32 Bak›n›z A/C.2/56/7, ek.
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q. Sözleßme�nin 15. ve 19. maddeleri uyar�nca genetik kaynaklara dayal�
biyoteknolojilerden sa¤lanan yararlara ve sonuçlara erißimin güvence alt�na
al�nmas� için uygulanabilir önlemler gelißtirilmesi; bu amaçla biyoteknoloji ve
biyogüvenlikle ilgili bilimsel ve teknik ißbirli¤inin gelißtirilmesi; yine ayn� amaca
yönelik olmak üzere uzman mübadelesi, araßt�rma yönelimli kurumsal
kapasitelerin güçlendirilmesi;

r. �lgili anlaßmalarda var�lan mutabakatlarla birlikte sinerji ve karß�l�kl�
deste¤in güçlendirilmesi gerekleri de gözetilerek, sonuçlar� önceden
yarg�lamaks�z�n, Sözleßme ile Doha Bakanlar Bildirgesi�nde32 belirtilen uluslararas�
ticaret ve fikri mülkiyet haklar� aras�ndaki ilißkilerin daha geniß biçimde
tart�ß�lmas�; 

s. Küresel Taksonomi Girißimi çal�ßma program�n�n yaßama geçirilmesi; 

t. Sözleßmeyi, Biyolojik Güvenlikle ilgili Cartagena Protokolü�nü33 ve biyolojik
çeßitlilikle ilgili di¤er belgeleri henüz onaylamam�ß bulunan ülkelere, ad� geçen
belgelerin onaylanmas�; ulusal, bölgesel ve uluslararas� düzeylerde etkili biçimde
yaßama geçirilmesi ve gerek gelißmekte olan gerek geçiß sürecindeki ülkelere bu
alanda teknik ve mali yard�m sa¤lanmas� için ça¤r�da  bulunulmas�.

45. Ormanlar ve a¤açlar yeryüzünün hemen hemen üçte birini
kaplamaktad�r. Gerek do¤al ormanlarda, gerek a¤açland�r�lm�ß alanlarda
ormanlar�n sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, a¤aç ve di¤er orman ürünlerinin
de yine ayn� biçimde sa¤lanmas�, sürdürülebilir kalk�nma aç�s�ndan büyük önem
taß�d�¤� gibi yoksullukla mücadele, ormans�zlaßma sürecinin durdurulmas�,
ormanlardaki biyolojik çeßitlilik kayb�n�n önlenmesi, g�da güvenli¤inin
sa¤lanmas�, temiz su ve enerji kaynaklar�na ulaß�lmas� aç�s�ndan da önemli
araçlard�r. Bu anlamda ormanlar�n sürdürülebilir yönetimi gerek ormanlar�n
gerek a¤açland�r�lm�ß alanlar�n yarar�n� art�racak, gezegenimizin ve insanl�¤�n
esenli¤ine katk�da bulunacakt�r. Sürdürülebilir orman yönetiminin, ilgilenen
hükümetler ile özel sektör, yerli ve yerel topluluklar ve hükümet d�ß� kurulußlar
aras�ndaki ortakl�klar yoluyla ulusal ve küresel ölçeklerde gerçekleßtirilmesi,
Genel olarak sürdürülebilir kalk�nman�n temel amaçlar�ndan biridir. Bu amaçla
her düzeyde gerçekleßtirilmesi gereken ißler ßunlard�r: 

a. Sürdürülebilir orman yönetiminin uluslararas� politik gündemin öncelikli
bir maddesi say�lmas� ve bu konudaki siyasal kararl�l�¤�n pekißtirilmesi; bu

33 http://www.biodiv.org/biosafety/protocol.asp.
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ba¤lamda ormanc�l�k sektörü ile di¤er sektörler aras�ndaki ba¤lant�lar�n bütüncül
yaklaß�mlarla tam olarak gözetilmesi;

b. Ormanlarla �lgili �ßbirli¤i ve Ortakl�klar girißiminin de yard�mlar�yla,
Birleßmiß Milletler Orman Forumu�nun, sürdürülebilir orman yönetiminin ulusal,
bölgesel ve küresel düzeylerde yaßama geçirilmesini, böylelikle de ormanlardaki
biyolojik çeßitlili¤in korunmas�na yard�mc� olunmas�n� sa¤layacak temel
hükümetler aras� mekanizmalar olarak benimsenmesi; 

c. Uluslararas� toplulu¤un da deste¤iyle, ülkelerdeki orman yasalar�n�n
gerekti¤i gibi uygulanmas�n�n sa¤lanmas�, böylece ormanlardaki biyolojik
kaynaklar da dahil olmak üzere orman ürünlerinin yasa d�ß� yollardan uluslararas�
ticaretinin önlenmesi; bu alanlardaki ulusal yasalar�n uygulanmas� için gerekli
kapasite gelißtirme çal�ßmalar�n�n insani ve kurumsal düzlemlerde
gerçekleßtirilmesi; 

d. Kereste üretiminin sürdürülebilirli¤ini sa¤layacak müdahalelerin ulusal ve
uluslararas� planlarda gerçekleßtirilebilmesi için acilen harekete geçilmesi; gerekli
mali kaynaklar�n seferber edilmesi ve çevre-duyarl� teknolojilerin devreye
sokulmas�yla, sürdürülebilir nitelik taß�mayan kereste üretimi sorununun ele
al�nmas�;   

e. Dünyan�n halen yoksullu¤un ac�s�n� çeken, ormans�zlaßman�n en ileri
boyutlar ald�¤� ve uluslararas� yard�m ve ißbirli¤inin çok acil oldu¤u yörelerinin
gereksinimlerine yan�t verecek girißimlerin belirlenmesi ve gerçekleßtirilmesi;  

f. Gereksinim duyanlara daha fazla maddi kaynak sa¤lanmas�, çevre-duyarl�
teknolojilerin transferi, ticaret, kapasite gelißtirme, orman yasalar�n�n uygulanmas�
ve her düzeyde yönetißim amac�yla ortakl�klar�n ve uluslararas� ißbirli¤inin
güçlendirilmesi; sürdürülebilir orman yönetimi için toprak ve kaynaklar�n entegre
biçimde ele al�nmas�; bu çal�ßmalarda Hükümetleraras� Ormanlar Paneli (IPF) ile
Hükümetleraras� Ormanlar Forumu (IFF) önerilerinin dikkate al�nmas�; 

g. Ülkelerin ve Orman Ortak Girißimlerinin, Hükümetler aras� Orman
Paneli/Hükümetler aras� Orman Forumu önerilerini yaßama geçirme
çal�ßmalar�n�n h�zland�r�lmas� ve sa¤lanan gelißmelerin 2005 y�l�nda
de¤erlendirilebilmesi için gerekli bilgi ve verilerin BM Orman Forumu�na
bildirilmesi için gerekli çabalar�n gösterilmesi; 

h. Yörelere özgü ve topluluk temelli orman yönetim sistemlerinin
benimsenip desteklenmesi ve bu sistemlerin sürdürülebilir orman yönetimi
çal�ßmalar�na tam ve eksiksiz biçimde kat�lmas�;  
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i. Biyolojik Çeßitlilik Sözleßmesi�nin genißletilmiß eylem yönelimli
program�n�n ormanlarla ilgili her tür biyolojik çeßitlili¤e uygulanmas�; bu
uygulamada Forum, di¤er ortaklar ve ormanlarla ilgili di¤er süreçler ve
sözleßmeler do¤rultusunda hareket edilmesi ve ilgili bütün taraflar�n bu
çal�ßmalara kat�lmas�.

46. Madencilik, madenler ve metaller birçok ülkenin ekonomik ve sosyal
kalk�nmas� aç�s�ndan önem taß�maktad�r. Mineraller, ça¤daß yaßam için
vazgeçilmezdir. Madencili¤in, madenlerin ve metallerin sürdürülebilir kalk�nmaya
daha fazla katk�da bulunmas� için her düzeyde yap�lmas� gerekenler ßunlard�r:

a. Madencili¤in, madenlerin ve metallerin çevresel, ekonomik, sa¤l�kla ilgili
ve sosyal etkilerini, çal�ßanlar�n sa¤l�k ve güvenli¤i dahil olmak üzere süreç içinde
de¤erlendirmeye yönelik çabalar�n gelißtirilmesi; bu amaçla ilgili hükümetler,
hükümetler aras� kurulußlar, madencilik ßirketleri, çal�ßanlar ve ilgili di¤er taraflar
aras�ndaki ulusal ve uluslararas� ölçekli ortakl�klar� ve etkinlikleri gelißtirerek
madencilikte sürdürülebilir gelißme aç�s�ndan gerekli olan saydaml�k ve
sorumlulu¤un sa¤lanmas�; 

b. Yerel ve yerli topluluklarla kad�nlar dahil olmak üzere ilgili gruplar�n
kat�l�m�n� art�rarak bu gruplar�n, ocaklar�n kapat�lmas�n� izleyen rehabilitasyon
çal�ßmalar� dahil madencilikle ilgili ißlerde daha aktif rol almalar�n�n sa¤lanmas�;
bu çal�ßmalarda uluslararas� düzenlemelerin gözetilmesi ve s�n�r aßan önemli
etkilerin dikkate al�nmas�; 

c. Gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkelere
madencilik ve madenlerin ißlenmesi alan�nda mali ve teknik yard�mlar yap�lmas�,
bu alandaki kapasitenin gelißtirilmesi; bu çal�ßmalar kapsam�na küçük ölçekli
madenlerin de al�nmas�; bu arada mümkün ve gerekli oldu¤u durumlarda maden
ißlenmesinde daha fazla katma de¤er yaratacak, bilimsel ve teknolojik bilgileri
gelißtirecek, madencilik çal�ßmalar� yüzünden bozulan alanlar� rehabilite edecek
girißimlerin gerçekleßtirilmesi.



V.
Sürdürülebilir Kalk�nma ve

Küreselleßen Dünya



DDüünnyyaa SSüürrddüürrüülleebbiilliirr KKaallkk��nnmmaa ZZiirrvveessii
JJoohhaannnneessbbuurrgg UUyygguullaammaa PPllaann��

52

47. Küreselleßme, sürdürülebilir kalk�nma aç�s�ndan hem birtak�m f�rsatlar
sunmakta, hem de belirli görevleri dayatmaktad�r. Küreselleßmenin ve karß�l�kl�
ba¤�ml�l�¤�n ticaret, yat�r�mlar, sermaye ak�ßlar�, bilgi teknolojisi dahil olmak üzere
teknolojik ilerleme, dünya ekonomisinin büyümesi, kalk�nma ve tüm dünyada
yaßam standartlar�n�n iyileßtirilmesi alanlar�nda yeni f�rsatlar ortaya ç�kard�¤�n�
kabul ediyoruz. Ancak bu f�rsatlarla ayn� anda, ciddi mali krizler, güvensizlik,
yoksulluk, d�ßlanma ve gerek toplumlar içi gerek toplumlar aras� eßitsizliklerin
artmas� gibi ciddi sorunlar da gündeme gelmektedir. Gelißmekte olan ülkelerle
ekonomileri geçiß sürecinde olanlar, bu f�rsatlar�n de¤erlendirilmesi ve engellerin
aß�lmas�nda özel güçlüklerle karß�laßmaktad�rlar. Küreselleßmenin tam anlamda
kapsay�c� ve eßitlikçi olmas� gerekir. Bu ba¤lamda, ulusal ve uluslararas�
ölçeklerdeki politikalar�n ve önlemlerin gelißmekte olan ve geçiß sürecindeki
ülkelerin tam ve etkili kat�l�mlar�yla belirlenmesi, bu ülkelere ortadaki f�rsatlardan
yararlanma ve güçlükleri aßma çabalar�nda yard�mc� olunmas� gerekir. Bu amaçla
acilen ve her düzeyde at�lmas� gereken ad�mlar ßunlard�r:  

a. Sürdürülebilir kalk�nma aray�ß� içindeki bütün ülkelere yarar sa¤layacak
aç�k, eßitlikçi, kurallara dayal�, öngörülebilir ve ayr�mc� olmayan çok tarafl� ticaret
ve finans sistemlerinin yerleßtirilmesi. Doha Bakanlar Bildirgesi�nde yer alan
çal�ßma program�n�n ve Monterrey Mutabakat��n�n baßar�l� biçimde yaßama
geçirilmesi. Bu çerçevede Doha Bildirgesi�nde yer alan ve gelißmekte olan ülkeler
ürünlerine pazarlara daha fazla giriß sa¤lanmas� dahil gelißmekte olan ülkelerin
gereksinimlerinin ve ç�karlar�n�n program�n merkezine yerleßtirilmesini  öngören
karar memnuniyetle karß�lanm�ßt�r; 

b. Uluslararas� finans ve ticaret kurulußlar�n�n karar alma süreçlerini ve
kurumsal yap�lar� aç�k ve saydam hale getirme çabalar�n�n desteklenmesi; 

c. En azgelißmiß olanlar dahil gelißmekte olan ülkelerin, denize ba¤lant�s�
olmayan ülkelerin ve gelißmekte olan küçük ada devletlerinin serbestleßtirilmiß
ticaret f�rsatlar�ndan daha fazla yararlanabilmeleri için kapasitelerinin
gelißtirilmesi; bu amaçla üretkenli¤i art�racak, ürün çeßitlenmesini sa¤layacak ve
rekabet gücünü art�racak, topluluk temelli girißimcili¤i özendirecek, taß�mac�l�k ve
iletißim alanlar�ndaki altyap�lar� inßa edecek uluslararas� ißbirli¤i ve önlemlerin
uygulanmas�;

d. Uluslararas� Çal�ßma Örgütü�nün desteklenmesi ve bu kurulußun
Monterrey Mutabakat��n�n 64. paragraf�nda belirtilen do¤rultuda yürüttü¤ü
"küreselleßmenin sosyal boyutu" ile ilgili çal�ßmalar�n�n teßvik edilmesi;
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e. Halihaz�rdaki ve gelecekteki piyasalara erißim f�rsatlar� da dahil olmak
üzere, ticaret alan�nda eßgüdümlü, etkili ve hedef yönelimli teknik yard�m ve
kapasite gelißtirme programlar�n�n uygulanmas�; bu arada ticaret, çevre ve
kalk�nma aras�ndaki ilißkilerin de¤erlendirilmesi.  

48. Doha Konferans� kararlar�n�n Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler taraf�ndan
uygulanmas�; ticaretle ilgili teknik yard�m ve kapasite gelißtirme çal�ßmalar�n�n daha
da güçlendirilmesi; gelißmekte olan ülkelerin gereksinimlerinin ve ç�karlar�n�n
Dünya Ticaret Örgütü  çal�ßma program�n�n merkezine yerleßtirilmesiyle bu
ülkelerin çok tarafl� ticari görüßmelere tam anlam�yla kat�lmalar�n�n sa¤lanmas�.

49. Kurumsal sorumluluk ve hesap verebilirliklerin, Rio �lkeleri
do¤rultusunda art�r�lmas�; bu amaca yönelik olarak hükümetler aras� anlaßmalar�n
ve önlemlerin, uluslararas� girißimlerin, kamu-özel sektör ortakl�klar�n�n ve ilgili
ülke yönetmeliklerinin eksiksiz olarak uygulanmas� ve ticari kurulußlar�n
faaliyetlerinin bütün ülkelerde bu do¤rultuda iyileßtirilmesi.

50. Gelißmekte olan ülkelerin, di¤er ülkeler ve finansal piyasalarla ilgili
sa¤l�kl� bilgilere rahatl�kla ve zaman�nda erißimleri için gerekli kapasitenin
güçlendirilmesi. Çok tarafl� ve bölgesel finans kurumlar�n�n bu amaçlara yönelik
olarak daha fazla yard�m sa¤lamalar�. 

51. Gelißmiß ve gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß döneminde olan
ülkeler aras�ndaki  bölgesel ticaret ve ißbirli¤i anlaßmalar�n�n çok tarafl� ticaret
sistemi ilkelerine uygun olarak gelißtirilmesi; sürdürülebilir kalk�nma amaçlar�
do¤rultusundaki bu tür girißimlere uluslararas� finans kurumlar� ile bölgesel
kalk�nma bankalar�n�n da destek sa¤lamas�. 

52. Gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß döneminde olan ülkelerin
di¤er ülkelerle aras�ndaki dijital ayr�mc�l�¤�n azalt�lmas�na yard�m edilmesi;
kalk�nma için yeni dijital olanaklar yarat�lmas� enformasyon-iletißim
teknolojilerinin, karß�l�kl� anlaßmalar temelindeki teknoloji transferi  ve finansal-
teknik yard�m yoluyla bu amaçla seferber edilmesi; bu ba¤lamda bir
Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi gerçekleßtirilmesi.



VI.
Sa¤l�k ve 

Sürdürülebilir Kalk�nma
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53. Rio Çevre ve Kalk�nma Bildirgesi, sürdürülebilir kalk�nmaya ilißkin
duyarl�l�klar�n merkezinde insan�n yer ald�¤�n� ve insanlar�n do¤a ile uyum içinde
sa¤l�kl� ve üretken bir yaßama haklar� oldu¤unu belirtmektedir. Sürdürülebilir
kalk�nma amaçlar�na ulaß�lmas� ise, ancak insanlar� a¤�r biçimde etkileyen
hastal�klar�n yayg�nl�¤�n�n azalt�lmas�yla mümkün olabilir. Bu arada, nüfusun
tümü için sa¤l�k alan�nda elde edilecek kazan�mlar da yoksullukla mücadeleyi
gerektirir. Sa¤l�ks�zl�¤� ortaya ç�karan, çevresel mahiyette olanlar dahil nedenlerin,
sa¤l�k sorunlar�n�n kalk�nma üzerindeki etkisinin belirlenmesi, bu arada
toplumdaki en güç konumdaki kesimler olarak kad�nlar�n, çocuklar�n, yaßl�lar�n,
özürlülerin ve yerli halklar�n durumuna özel önem verilmesi, acilen yap�lmas�
gereken ißler aras�ndad�r.     

54. Sa¤l�k sistemlerinin, etkin, maliyet aç�s�ndan katlan�labilir ve erißilebilir
sa¤l�k hizmetlerini herkese ulaßt�rabilme kapasitesinin güçlendirilmesi; bu
hizmetler yoluyla hastal�klar�n, önlenmesi, kontrol alt�na al�nmas� ve tedavisi;
çevreden kaynaklanan ve sa¤l�kla ilgili tehlikelerin azalt�lmas�; bütün bu
çal�ßmalar�n, ilgili BM konferanslar�nda, Zirvelerinde ve Genel Kurul özel
oturumlar�nda ulaß�lan sonuç belgelerine uygun olarak ve ulusal yasalarla
kültürel ve dinsel de¤erler dikkate al�narak yürütülmesi. Bu amaçla her düzeyde
gerçekleßtirilmesi gereken ißler ßunlard�r:  

a. En  dezavantajl� konumda olanlar�nki dahil sa¤l�kla ilgili duyarl�l�klar�n
yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalk�nma stratejilerine, politikalar�na ve
programlar�na içselleßtirilmesi; 

b. Maliyet aç�s�ndan katlan�labilir ve etkin sa¤l�k hizmetlerine, tedavi dahil
olmak üzere her kademede  daha rahat ve eßitlik temelinde erißim sa¤lanmas�;
temel ilaçlar�n güvenli biçimde ve yine makul fiyatlardan bulunabilmesi; güvenli
aß�larla birlikte ba¤�ß�klama hizmetlerinin ve t�p teknolojisinin yayg�nlaßt�r�lmas�; 

c. Gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkelerin
Herkes için Sa¤l�k Stratejisi�ni yaßama geçirebilmeleri için bu ülkelere teknik ve
mali yard�m sa¤lanmas�; sa¤l�k enformasyon sistemleri ile sa¤l�¤a yönelik
tehditlerle ilgili entegre veri taban� olußturma çal�ßmalar�n�n da bu kapsamda ele
al�nmas�; 

d. Sa¤l�k hizmetlerinde insan kaynaklar�n�n gelißtirilmesinin ve yönetiminin
iyileßtirilmesi; 
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e. 2010 y�l�na dek tüm dünyada daha ileri bir sa¤l�k bilgisi düzeyine
ulaß�lmas� amac�yla sa¤l�k e¤itimi alan�ndaki ißbirliklerinin gelißtirilmesi ve
gerekti¤inde BM kurulußlar�n�n da bu çal�ßmalarda yer almas�;

f. Gerekli programlar haz�rlanarak ve girißimler baßlat�larak, bebek ve 5 yaß
alt� ölüm h�z�n�n 2000 y�l� rakamlar�na göre 2015 y�l�na dek üçte iki, anne ölüm
h�z�n�n ise yine 2015 y�l�na dek dörtte üç azalt�lmas�; bu alanlarda gelißmiß ve
gelißmekte olan ülkeler aras�ndaki farkl�l�klar�n mümkün oldu¤unca k�sa sürede
giderilmesi;  bu arada k�z bebek ve çocuklar� aras�nda görece daha fazla olan
ölümlerin azalt�lmas�na özel bir önem verilmesi; 

g. Araßt�rma çal�ßmalar�n�n teßvik edilmesi ve araßt�rma sonuçlar�n�n özellikle
güç ve dezavantajl� durumdaki nüfus kesimlerini etkileyen öncelikli sa¤l�k
sorunlar�na uygulanmas�; bu amaçla yeni aß�lar gelißtirilmesi, sa¤l�kla ilgili risklere
maruz kalma durumlar�n�n azalt�lmas�, sa¤l�k hizmetlerine eßit erißimin
sa¤lanmas�; e¤itime, t�bbi tedavi ve t�p teknolojisine önem verilmesi ve sa¤l�kla
ilgili sorunlar�n ikincil etkilerinin ele al�nmas�; 

h. Gerekti¤i yerlerde ve durumlarda, geleneksel ilaçlar�n ve tedavi
uygulamalar�n�n korunup gelißtirilmesi ve bu usullerin modern t�p
uygulamalar�yla kaynaßt�r�lmas�; yerli ve yerel topluluklar�n bu tür geleneksel
bilgi ve uygulamalar�n taß�y�c�lar� olarak tan�nmalar�; bu çerçevede geleneksel
tedavi bilgilerinin uluslararas� hukuk çerçevesinde gerekti¤i gibi korunmas�;  

i. Kad�n do¤um ve acil vakalara özel önem verilerek kad�nlar�n sa¤l�k
hizmetlerine eßit erißiminin sa¤lanmas�; 

j. Üreme ve cinsel sa¤l�k dahil olmak üzere yaß durumlar�na göre bütün nüfus
kesimleri için sa¤l�kl� yaßam sa¤lanmas�; son dönemde gerçekleßtirilen BM
konferans ve zirvelerinin, bu arada Çocuklar için Dünya Zirvesi, BM Çevre ve
Kalk�nma Konferans�, Uluslararas� Nüfus ve Kalk�nma Konferans�, Dünya Sosyal
Kalk�nma Zirvesi ve Dördüncü Dünya Kad�n Konferans� gibi toplant�lar�n
raporlar�nda ve sonuç belgelerinde yer alan taahhütlerin dikkate al�nmas�; 

k. Sa¤l�k ile çevre aras�ndaki ba¤lant�lar� de¤erlendiren uluslararas� kapasite
gelißtirme çal�ßmalar�na baßlanmas�; bu çal�ßmalarda sa¤lanan bilgilerin, insan
sa¤l�¤�n� tehdit eden çevre sorunlar�na yan�t verecek daha etkin ulusal ve bölgesel
politikalar�n haz�rlanmas�nda kullan�lmas�; 

l. Kamusal-özel çok sektörlü ortakl�klar dahil olmak üzere üzerinde
mutabakata var�lm�ß yollardan, gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß
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sürecinde olan ülkelerin k�rsal ve kentsel alanlar�na  temiz içme suyu, sanitasyon
ve at�k yönetimi alanlar�nda teknoloji aktaracak girißimlerde bulunulmas�; bu
alanda uluslararas� finansal destek sa¤lanmas�; bu çal�ßmalar s�ras�nda ülkelerin
özel koßullar�yla birlikte kad�nlar�n özel teknoloji gereksinimleri dahil olmak
üzere toplumsal cinsiyet eßitli¤inin gözetilmesi; 

m. ILO ile WHO�nun mesleki kaza, hastal�k ve ölümlerin azalt�lmas�na
yönelik programlar�n�n güçlendirilip yayg�nlaßt�r�lmas�, mesleki sa¤l�kla halk
sa¤l�¤� aras�ndaki ba¤lant�lar�n belirlenip mesleki sa¤l�k alan�ndaki gelißmelerin
halk sa¤l�¤� ve e¤itimini gelißtirecek bir araç olarak kullan�lmas�; 

n. Herkesin yeterli, sa¤l�kl�, kültürel aç�dan kabul edilebilir ve besleyici
g�dalara ulaßabilmesinin sa¤lanmas�; tüketicinin sa¤l�k aç�s�ndan daha kapsaml�
biçimde korunmas�; mikronütriyen yetersizli¤i sorununun ele al�nmas�; bu alanda
üzerinde uluslararas� mutabakata var�lm�ß uygun standart ve ilkelerin yaßama
geçirilmesi;

o. Uygun oldu¤u yerlerde, kalp hastal�klar�, kanser, ßeker, kronik solunum
yolu hastal�klar�, yaralanmalar, ßiddet ve zihinsel sa¤l�k gibi bulaß�c� olmayan
hastal�k ve sorunlar�n, alkol, tütün, sa¤l�ks�z beslenme ve tembellik-hareketsizlik
gibi bunlarla ilgili risk etmenlerini ele alan programlar�n haz�rlanmas� ve mevcut
olanlar�n güçlendirilmesi.

55. BM Genel Kurulu�nun 26. özel oturumunda benimsedi¤i HIV/AIDS�le
ilgili Taahhütler Bildirgesi�nde yer alan taahhütlerin belirlenen zaman süreleri
içinde bütünüyle yerine getirilmesi; bu çerçevede, 15-25 yaß grubundaki genç
erkek ve kad�nlar aras�ndaki HIV/AIDS34 prevalans�n�n bu sorundan en fazla
etkilenen ülkelerde 2005, bütün ülkelerde ise 2010 y�l�na dek yüzde 25 oran�nda
azalt�lmas�; ayr�ca, di¤er hastal�klar�n yan�s�ra s�tma ve vereme karß� mücadele
edilmesi. Bu amaçla yap�lmas� gerekenler:  

a. Ulusal ölçekteki önleme ve tedavi stratejilerinin yaßama geçirilmesi,
bölgesel ve uluslararas� ölçeklerde ißbirli¤i için ad�mlar at�lmas� ve HIV/AIDS
yüzünden kimsesiz kalan çocuklara özel yard�m sa¤lanmas� için uluslararas�
girißimlerde bulunulmas�; 

b. AIDS, Verem ve S�tma Mücadelesi Küresel Fonu için yeterli kaynak
sa¤lanmas�na yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi ve bu arada söz konusu

34 Genel Kurul karar S-26/2, Ek.
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alanlarda yard�ma en fazla gereksinim duyan ülkelerin Fona erißimlerinin
sa¤lanmas�; 

c. Di¤er belgelerin yan�s�ra Uluslararas� Çal�ßma Örgütü�nün "HIV/AIDS ve
Çal�ßma Yaßam�na �lißkin Gönüllülük Temelindeki Kurallar" baßl�kl� belgesi de
dikkate al�narak çal�ßanlar�n sa¤l�klar�n�n korunmas�, iß güvenliklerinin
sa¤lanmas� ve ißyeri koßullar�n�n iyileßtirilmesi; 

d. HIV/AIDS, s�tma ve verem gibi özellikle yoksul kesimleri etkileyen
hastal�klarda, biyomedikal ve sa¤l�k araßt�rmalar�n�, bu arada yeni aß� ve ilaçlar�n
gelißtirilmesini amaçlayan çal�ßmalar için yeterli kamu kaynaklar� ayr�lmas� ve
özel kesimin de bu alanda teßvik edilmesi.

56. Kad�nlara ve çocuklara özel önem verilerek solunum yolu hastal�klar�n�n
ve hava kirlenmesinden kaynaklanan di¤er sa¤l�k sorunlar�n�n azalt�lmas� ve bu
amaçla aßa¤�daki ad�mlar�n at�lmas�; 

a. Kamu-özel sektör ortakl�klar�n� da devreye sokarak bölgesel ve ulusal
ölçekli programlar�n güçlendirilmesi; bu çerçevede gelißmekte olan ülkelere
teknik ve mali yard�m sa¤lanmas�; 

b. Benzinin kurßundan bütünüyle ar�nd�r�lmas�na yönelik girißimlerin
desteklenmesi;  

c. Daha temiz yak�tlar ve ça¤daß kirlilik kontrol teknikleri arac�l�¤�yla
emisyonlar�n azalt�lmas�na yönelik çabalar�n desteklenmesi; 

d. K�rsal topluluklara makul maliyetlerde enerji sa¤lanmas�nda gelißmekte
olan ülkelere yard�m edilmesi; bu ba¤lamda kad�nlar�n ve çocuklar�n sa¤l�¤�n�
olumsuz etkileyen bir etmen olarak geleneksel yak�t kaynaklar�na ba¤�ml�l�¤�n
azalt�lmas�; 

57. Boyalarda ve insanlar�n maruz kald�¤� di¤er maddelerde kurßunun
bütünüyle devreden ç�kart�lmas�; bu arada özellikle çocuklar�n kurßuna maruz
kalmalar�n�n önlenmesi ve kurßun zehirlenmesi vakalar�na yönelik izleme,
denetim ve tedavi çal�ßmalar�n�n güçlendirilmesi. 



VII.
Gelißmekte Olan 

Küçük Ada Devletlerinde
Sürdürülebilir Kalk�nma
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58. Gelißmekte olan küçük ada Devletleri, gerek çevre, gerek kalk�nma
aç�s�ndan özel konuma sahiptirler. Bu Devletler sürdürülebilir kalk�nma yolunda
öncülük yapmaya devam etmekle birlikte, Gündem 21, Gelißmekte Olan Küçük
Ada Devletlerinde Sürdürülebilir Kalk�nma Eylem Program�35 ve Genel Kurul�un
22. özel oturumunda al�nan kararlarda aç�kça belirtilen olumsuz etmenlerin
getirdi¤i s�n�rlamalar giderek artmaktad�r. Dolay�s�yla, aßa¤�daki girißimlerin her
düzeyde gerçekleßtirilmesi gerekmektedir:  

a. GEF çerçevesinde odak olarak belirlenen alanlar baßta olmak üzere,
çevresel aç�dan sa¤l�kl� teknolojilerin transferi ve uluslararas� toplulu¤un kapasite
gelißtirme çal�ßmalar�na yapaca¤� katk�lar arac�l�¤�yla Eylem Program�n�n ulusal ve
bölgesel düzeylerde uygulanmas�n�n h�zland�r�lmas�;   

b. Bal�kç�l�k alanlar�n�n sürdürülebilir biçimde yönetiminin gelißtirilmesi ve
bal�kç�l�k alanlar�ndan elde edilen maddi getirilerin bu alanlara yönelik uygun
yönetim organizasyonlar�yla art�r�lmas�; bu amaçla örne¤in son dönemde
olußturulan Karayipler Bölgesi Bal�kç�l�k Alanlar� Mekanizmas� gibi araçlardan ve
Pasifik Okyanusu�nun Bat�s�ndaki ve Merkezindeki Göçmen Bal�k Stoklar�n�n
Korunmas� ve Yönetimi Sözleßmesi gibi anlaßmalardan yararlan�lmas�;  

c. Bu yönde somut girißimlerin gelißtirilmesi dahil olmak üzere, gelißmekte
olan küçük ada Devletlerinde k�y�lar�n, ayr�cal�kl� ekonomik bölgelerin ve k�ta
sahanl�klar�n�n belirlenmesi ve yönetimi ißlerinde yard�mc� olunmas�;
gerekti¤inde bu çal�ßmalar�n k�ta sahanl�¤�n�n k�y�dan 200 mil öteye uzand�¤�
alanlar� da kapsamas� ve Birleßmiß Milletler Deniz Yasas� ile Birleßmiß Milletler
Çevre Program��n�n bölgesel denizlere ilißkin programlar� gibi belgelerden bu
amaçla yararlan�lmas�;  

d. Aßa¤�da belirtilenlerin gelißtirilmesine ve daha ileri düzeyde
uygulanmas�na yönelik olmak üzere kapasite gelißtirme dahil destek sa¤lanmas�: 

i. Denizlerdeki ve k�y�lardaki biyolojik çeßitlilikle ilgili çal�ßma
programlar�nda yer alan ve gelißmekte olan küçük ada Devletlerine özgü
bileßenler;

ii. GEF�in odakland�¤� yöreler kanal�ndan gerçekleßecekler dahil olmak
üzere,  küçük ada gelißmekte olan Devletlerine yönelik tatl� su programlar�;

e. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerinde Deniz Ortamlar�n�n Karasal

35 Geliflmekte Olan Küçük Ada Devletleri Küresel Konferans› Raporu , Bridgetown,
Barbados, 25 Nisan-6 May›s 1994 (Birleflmifl Milletler yay›n›, Sat›fl no:.E.94.I.18 ), bölüm.
I, karar 1, ek II. 
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girißimlerle Korunmas�na Yönelik Küresel Eylem Program�n�n uygulanmas�na
yönelik olarak, 2004 y�l�na kadar baßlat�lacak girißimler arac�l�¤�yla at�klar�n ve
kirlili¤in ve bunlar�n sa¤l�kla alan�ndaki olumsuz sonuçlar�n�n etkili biçimde
kontrolü, azalt�lmas� ve önlenmesi;

f. Dünya Ticaret Örgütü�nün küçük ekonomilerde ticaretle ilgili olup ve
üzerindeki görüßmeler halen sürmekte olan çal�ßma program�nda, küresel
ekonomi ile bütünleßme sürecinde ciddi engellerle karß�laßan gelißmekte olan
küçük ada Devletlerinin durumuna Doha kalk�nma gündemi çerçevesinde
yeterince yer verilmesi için çaba gösterilmesi;  

g. 2004 y�l�na kadar sürdürülebilir turizm alan�nda topluluk temelli girißimler
gelißtirilmesi ve turizm ürünlerini çeßitlendirmek üzere kapasite yarat�lmas�; bu
arada mevcut kültür ve gelenekler sürdürülürken do¤al kaynaklar�n da etkin
biçimde korunmas� ve yönetilmesi; 

h. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerine gerekli yard�mlar yap�larak, yerel
topluluklarla birlikte uygun ulusal ve bölgesel kurulußlar�n kapsaml� risk ve
tehlike yönetimi, do¤al felaketlerin önlenmesi, olumsuz etkilerin giderilmesi,
haz�rl�kl� bulunma ve aß�r� hava koßullar� ile di¤er acil durumlar�n sonuçlar�n�n
hafifletilmesi gibi alanlarda yetkin duruma gelmelerinin sa¤lanmas�;   

i. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerinde sürdürülebilir kalk�nman�n
gerçekleßtirilmesine yönelik araçlar olarak ekonomik, sosyal ve çevresel risk
endeksleri ile bunlara ilißkin göstergelerin üzerinde anlaßmaya var�lan koßullarda
sonuçland�r�lmas�na ve ard�ndan bunlar�n ilk planda uygulamaya konulmas�na
yönelik çal�ßmalar�n desteklenmesi; 

j. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerine, iklim de¤ißikli¤i, deniz
düzeyindeki yükseliß ve de¤ißken iklim koßullar� gibi durumlara uyum sa¤lamak
amac�yla yeterli kaynaklar� harekete geçirmelerinde yard�mc� olunmas� ve bu
yöndeki yard�mlar�n gerekti¤i durumlarda Birleßmiß Milletler �klim De¤ißikli¤i
Çerçeve Sözleßmesi kapsam�ndaki taahhütler do¤rultusunda gerçekleßtirilmesi;  

k. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerinin fikri mülkiyet haklar�yla ilgili
düzenlemeleri yaßama geçirmelerini sa¤layacak kapasite gelißtirme ve kurumsal
düzenleme çabalar�na destek verilmesi. 

59. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerinin sürdürülebilir kalk�nmalar� için
yeterli, maliyet aç�s�ndan uygun ve çevresel aç�dan sak�ncas�z enerji hizmetlerini
temin etmelerine, di¤erlerinin yan�s�ra aßa¤�da belirtilen yollardan destek
olunmas�: 
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a. Birleßmiß Milletler sistemi ve çeßitli ortakl�klar yoluyla, enerji temini ve
enerji hizmetlerine ilißkin halen sürmekte olan çabalar�n 2004 y�l�na kadar daha
da güçlendirilmesi ve desteklenmesi;

b. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerinde, yerel ve yenilenebilir enerji
kaynaklar� baßta olmak üzere enerji kaynaklar�n�n etkin biçimde kullan�lmas�n�n
sa¤lanmas� ve ayr�ca bu ülkelerdeki ulusal kurumlar�n e¤itim ve teknik bilgi
donan�m� yoluyla enerji yönetimi alan�nda yetkinleßtirilmesi.  

60. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerinde aßa¤�daki alanlarda yürütülen
kapasite gelißtirme ve güçlendirme çabalar�n�n desteklenmesi: 

a. Sa¤l�k hizmetlerine eßitlik temelinde erißimi sa¤layacak çal�ßmalar; 

b. Özellikle HIV/AIDS, verem, ßeker, s�tma ve deng hummas� baßta olmak
üzere bulaß�c� ve bulaß�c� olmayan hastal�klar�n kontrolünde ve bu hastal�klara
karß� mücadelede etkili olacak sürdürülebilir ve makul maliyet öngören sa¤l�k
sistemlerinin olußturulmas�; 

c. At�klar� ve kirlili¤i azaltmaya-yönetmeye ilißkin çabalar�n yan�s�ra, gerek
k�rsal gerek kentsel alanlara su ve sanitasyon hizmetleri götüren sistemlerin
gelißtirilmesine yönelik kapasite gelißtirme;

d. Halihaz�rdaki belgenin II Kesiminde özetlenen ve yoksullukla mücadeleyi
hedefleyen girißimlerin yaßama geçirilmesine yönelik çabalar. 

61. Gelißmekte olan küçük ada Devletlerinde Sürdürülebilir Kalk�nma için
Barbados Eylem Program��n�n uygulanmas�n�n 2004 y�l�nda kapsaml� ve eksiksiz
bir de¤erlendirmesinin yap�lmas�; bu de¤erlendirmenin Genel Kurulun S-22/2
say�l� karar�nda yer alan hükümler do¤rultusunda gerçekleßtirilmesi ve bu
çerçevede Genel Kurul�dan, 57. oturumunda gelißmekte olan küçük ada
Devletlerinde sürdürülebilir kalk�nma ile ilgili uluslararas� bir toplant�
düzenlenmesi önerisini görüßmesi talebinde bulunulmas�.



VIII.
Afrika �çin 

Sürdürülebilir Kalk�nma
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62. Sürdürülebilir kalk�nma, birçok Afrika ülkesi için, Birleßmiß Milletler
Çevre ve Kalk�nma Konferans��ndan bu yana mu¤lak bir konu olarak kalm�ßt�r.
Yoksulluk, Afrika�da halen en önemli sorundur ve k�tadaki ülkelerin ço¤u
küreselleßmenin yaratt�¤� f�rsatlardan tam olarak yararlanamam�ßt�r. Bu durum,
k�tan�n marjinalleßmesi sürecini daha da a¤�rlaßt�rmaktad�r. Afrika�n�n
sürdürülebilir kalk�nma yönündeki çabalar�, çat�ßmalar, yetersiz yat�r�m, pazarlara
erißim imkanlar�n�n s�n�rl�l�¤�, arz yönündeki k�s�tl�l�klar, çevrilemez duruma gelen
d�ß borçlar, resmi kalk�nma yard�mlar�n�n giderek azalmas� ve HIV/AIDS�in
etkileri gibi nedenler yüzünden ciddi engellerle karß�laßmaktad�r. Dünya
Sürdürülebilir Kalk�nma Zirvesi, uluslararas� toplulu¤un bu sorunlar� ele alma
kararl�l�¤�n� bir kez daha teyit etmeli ve Gündem 21�in Afrika�da uygulanmas�na
yönelik somut girißimlere dayanan yeni bir vizyon gelißtirmelidir. Afrika�n�n
Kalk�nmas� için Yeni Ortakl�k (NEPAD), Afrikal� liderlerin Afrika halk�na yapt�¤�
bir taahhüt niteli¤indedir. Bu belge, Afrika ülkelerinin kendi aralar�ndaki ve
uluslararas� toplulukla gerçekleßtirecekleri ortakl�klar�n yoksullukla mücadeleye
yönelik hep birlikte paylaß�lan bir vizyonun temel ö¤eleri oldu¤unu kabul
etmekte, ayr�ca dünya ekonomisine ve siyasetine aktif olarak kat�lacak ülkeleri
gerek tek tek, gerek toplu olarak sürdürülebilir ekonomik büyüme ve
sürdürülebilir kalk�nma rotas�na yerleßtirme amac�n� taß�maktad�r. Yine ayn�
belge, k�tada sürdürülebilir kalk�nmay� hedef alan ve tüm Afrika halk�n�n
paylaßaca¤� bir çerçeve ortaya koymaktad�r. Uluslararas� topluluk NEPAD��
memnuniyetle karß�lamakta ve bu vizyonun yaßama geçirilmesine destek olma
sözü vermektedir. Bu destek, baßka girißimlerin yan�s�ra, Afrika�n�n Kalk�nmas�
için Uluslararas� Tokyo Konferans� temelinde Kuzey-Güney ißbirli¤inin getirece¤i
yararlar�n yayg�nlaßt�r�lmas� yoluyla da sa¤lanacakt�r. Uluslararas� topluluk, ayr�ca,
baß�n� tek tek Afrika ülkelerinin çekti¤i, strateji belgeleri dahil olmak üzere
yoksullukla mücadele amac� taß�yan mevcut di¤er kalk�nma çerçevelerine de
destek sözü vermektedir. Sürdürülebilir kalk�nmaya ulaß�lmas�, her düzeyde
olmak üzere aßa¤�daki girißimleri gerektirmektedir:      

a. Bölgesel, alt-bölgesel, ulusal ve yerel ölçeklerde elverißli ortamlar yaratarak
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalk�nma hedeflerine
ulaß�lmas�; Afrika�n�n bar�ß, istikrar, güvenlik, çat�ßmalar�n önlenmesi ve çözüme
ba¤lanmas�, demokrasi, iyi yönetißim, insan haklar�na ve temel özgürlüklere
sayg�, bu arada kalk�nma ve toplumsal cinsiyet eßitli¤i amaçl� çabalar�na gerekli
deste¤in verilmesi; 

b. NEPAD��n uygulanmas�n�n yerleßik di¤er bölgesel ve alt-bölgesel çabalar�n,
finansman, teknik ve kurumsal ißbirli¤i, insani ve kurumsal kapasite gelißtirme
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gibi mekanizmalar arac�l�¤�yla, bölgesel, alt-bölgesel ve ulusal düzeylerde
desteklenmesi; bu destekte ulusal politikalara, programlara ve uygun oldu¤u
durumlarda  strateji belgeleri dahil olmak üzere  amac�yla ülkeler ölçe¤inde
gelißtirilen stratejilere uygun hareket edilmesi; 

c. Afrika için teknoloji gelißtirme, aktar�m ve yayg�nlaßt�rma çal�ßmalar�n�n
teßviki ve bu k�tadaki teknoloji merkezlerinde bulunan teknolojilerin ve bilginin
daha ileri düzeyde gelißtirilmesi; 

d. Afrika ülkelerinin, dünya s�n�f� teknolojiler gelißtirme ve bu teknolojilere
uyum sa¤lama kapasitesine sahip bilim ve teknoloji kurumlar� olußturmalar�na ve
araßt�rma faaliyetleri yürütmelerine destek sa¤lanmas�; 

e. E¤itimin, yoksullukla mücadele amaçlayan ulusal stratejiler çerçevesinde
yayg�nlaßt�r�lmas�na yönelik ulusal programlar�n gelißtirilmesine destek olunmas�;
e¤itimle ilgili olarak üzerlerinde uluslararas� planda anlaßmaya var�lm�ß hedeflere
ulaß�lmas�n� sa¤layacak kapasitenin gelißtirilmesi için araßt�rma kurumlar�n�n
güçlendirilmesi; bu ba¤lamda Biny�l Bildirgesi�nde yer alan ve 2015 y�l�na kadar
k�z erkek bütün çocuklar�n ilkö¤retim görmelerini ve k�z ve erkek çocuklar�n
ülke gereksinimlerine uygun bir e¤itime eßit erißim imkanlar�na sahip olmalar�n�
öngören hedefin özel olarak gözetilmesi; 

f. Afrika ülkelerindeki endüstriyel üretkenli¤in, çeßitlili¤in ve ülkelerin d�ß
rekabet güçlerinin, finansal ve teknik deste¤in belirli bir kombinasyonu yoluyla
temel altyap�lar�n gelißtirilmesi, teknolojiye erißim, araßt�rma merkezlerinin
iletißim a¤lar� olußturmalar�, ihraç ürünlerinin katma de¤erinin art�r�lmas�, beceri
gelißtirme ve d�ß pazarlara erißim gibi yollardan ve sürdürülebilir kalk�nma hedefi
do¤rultusunda art�r�lmas�; 

g. Baßta madencilik ve mineral-metal sanayii olmak üzere sanayi sektörünün
sürdürülebilir kalk�nmaya katk�s�n�n, etkili ve saydam düzenlemeler ve yönetim
çerçeveleri, katma de¤eri art�rma, geniß tabanl� kat�l�m, sosyal ve çevresel
sorumluluk ve d�ß pazarlara erißim gibi araçlarla yat�r�mlar için çekici ve uygun bir
ortam yarat�larak art�r�lmas�;  

h. Afrika ülkelerinin sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik yasal düzenlemeler ve
kurumsal reformlar gerçekleßtirme kapasitelerini gelißtirecek; bu ülkelere
çevresel etki de¤erlendirme çal�ßmalar�n�  yürütme ve gerekti¤inde çevreye ilißkin
çok tarafl� anlaßmalara taraf olma imkanlar� tan�yacak finansal ve teknik deste¤in
sa¤lanmas�; 

i. Deniz ve K�y� Ortamlar�n�n Korunmas� ve Gelißtirilmesinde Afrika
Süreci�nin sonuçlar�n�n etkili biçimde yaßama geçirilmesine yönelik olarak ilgili
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taraflarla birlikte proje, program ve ortakl�klar gelißtirilmesi ve kaynaklar�n bu
yönde harekete geçirilmesi; 

j. Afrika�daki enerji sorunlar�n�n, aßa¤�da belirtilenler dahil olmak üzere etkili
girißimler yoluyla ele al�nmas�:

i. Afrika�n�n, baßta k�rsal kesimdekiler olmak üzere k�ta nüfusunun en az
yüzde 35�inin 20 y�l içinde enerji imkanlar�na ulaßmas�n� amaçlayan NEPAD enerji
hedeflerini gerçekleßtirme yönündeki çabalar�n�n çeßitli programlar, ortakl�klar ve
girißimlerle desteklenmesi; 

ii. Do¤al gaz�n daha etkin ve temiz kullan�m� ve yenilenebilir enerji
kaynaklar�ndan daha fazla yararlanma dahil olmak üzere, enerji alan�ndaki di¤er
girißimlerin gerçekleßmesine destek olunmas�; özellikle k�rsal alanlarda ve kentsel
yerleßimlerin etraf�nda daha temiz fosil yak�t kullan�m� dahil olmak üzere ileri
enerji teknolojilerine erißim sa¤lanmas�; 

k. Afrika ülkelerine, iklim de¤ißikli¤inin olumsuz sonuçlar�, aß�r� hava olaylar�,
deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim de¤ißkenli¤i gibi durumlara uyum
sa¤layabilmeleri için gerekli kaynaklar� harekete geçirmelerinde yard�mc�
olunmas�; bu yard�mlar�n, ulusal iklim de¤ißikli¤i stratejileri ve olumsuz etkilerin
hafifletilmesi yönünde programlar gelißtirilmesini de kapsayacak biçimde geniß
tutulmas� ve  iklim de¤ißikli¤inin Afrika üzerindeki olumsuz etkilerini Birleßmiß
Milletler �klim De¤ißikli¤i Çerçeve Sözleßmesi do¤rultusunda hafifletme
çabalar�n�n sürdürülmesi;  

l. Afrika�n�n, k�tada sürdürülebilir kalk�nmay� ve ba¤lant�y� yayg�nlaßt�racak
uygun maliyetteki ulaß�m sistemlerini ve altyap�y� gelißtirme çabalar�n�n
desteklenmesi; 

m. 42. paragraf�n uzant�s� olarak, Afrika�da yoksulluk içindeki da¤
topluluklar�n�n sorunlar�n�n ele al�nmas�;

n. Afrika�daki a¤açland�rma çal�ßmalar�na finansal ve teknik destek
sa¤lanmas�; orman tahribat�n�n önlenmesi ve ormanc�l�k sektöründeki politikalar�
ve hukuki çerçeveyi gelißtirmeye yönelik girißimlerin gerçekleßebilmesi için
gerekli kapasitenin gelißmesi.

63. Özellikle Afrika�da, Ciddi Kurakl�k veya Çölleßme Tehdidine Maruz
Ülkelerde Çölleßmeyle Mücadele �çin BM Sözleßmesi�ni ülke ölçe¤inde uygulama
yönündeki çabalar�na finansal ve teknik destek sa¤lanmas�, uygun durumlarda
yerli halklar�n bilgi sistemlerinin de toprak ve do¤al kaynak yönetimi
uygulamalar�na dahil edilmesi; k�rsal topluluklara yönelik yay�m hizmetlerinin
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gelißtirilmesi; ulusal programlar�n uygulanma kapasitesini gelißtirmek amac�yla,
topraktaki bozulma sorunlar�n� ele alan daha gelißkin tar�msal uygulamalar dahil
olmak üzere daha uygun toprak ve su havzas� yönetim uygulamalar�n�n
yayg�nlaßt�r�lmas�.   

64. Aßa¤�daki amaçlar� gözeten sa¤l�k hizmeti sistemlerinin gelißtirilmesi ve
güçlendirilmesi için finansal ve di¤er desteklerin harekete geçirilmesi: 

a. Sa¤l�k hizmetlerine eßit erißimin yayg�nlaßt�r�lmas�;

b. HIV/AIDS, s�tma, verem ve tripanosomiasis gibi bulaß�c� hastal�klarla
yoksulluk nedeniyle ortaya ç�kan bulaß�c� olmayan sa¤l�k sorunlar�na karß�
mücadele ve bu hastal�k ve sorunlar�n kontrol alt�na al�nmas� için gerekli ilaçlar�n
ve teknolojilerin sürdürülebilir biçimde ve makul bir maliyet ile sa¤lanmas�; 

c. T�p personeli ve yard�mc�lar�nda kapasite gelißtirilmesi; 

d. Geleneksel t�p dahil olmak üzere, yörelere özgü t�p bilgilerinin uygun
oldu¤u durumlarda yayg�nlaßt�r�lmas�;

e. Ebola hastal�¤�na ilißkin araßt�rma ve mücadele çal�ßmalar�. 

65. �nsani ve çevresel etkilerini de dikkate alarak do¤al felaketler ve silahl�
çat�ßmalarla ilgili etkili önlemlere baßvurulmas�; bu çerçevede, Afrika�daki
çat�ßmalar�n sürdürülebilir kalk�nmay� hedefleyen çabalarla bu yöndeki
kazan�mlar� engelledi¤inin, hatta yok etti¤inin, baßta kad�nlar ve çocuklar olmak
üzere toplumun en savunmas�z kesimlerinin bu durumlardan en olumsuz
biçimde etkilendiklerinin özel olarak dikkate al�nmas� ve sonuçta aßa¤�daki
çabalar�n ve girißimlerin her düzeyde gerçekleßtirilmesi: 

a. Afrika ülkelerinin gözlem ve erken uyar� sistemleri, de¤erlendirme,
önleme, haz�rl�k, acil yard�m ve rehabilitasyon çal�ßmalar� baßta etkili bir felaket
yönetim sistemini yerel ölçekleri de kapsamak üzere gelißtirmeleri için gerekli
finansal ve teknik yard�mlar�n, kurumsal ve insani kapasite inßas�n� da öngörecek
biçimde sa¤lanmas�;  

b. Afrika ülkelerine gerekli destek sa¤lanarak bu ülkelerin do¤al felaketler ve
çat�ßmalar yüzünden yerlerinden olan insanlarla daha iyi ilgilenmelerine ve
gerekli yard�m mekanizmalar�n� zaman�nda harekete geçirmelerine yard�mc�
olunmas�;  

c. Afrika�n�n, uyußmazl�klar�n önlenmesi ve sonuca ba¤lanmas�, yönetilmesi
ve hafifletilmesi, bu arada trajik insani sonuçlar�n önüne geçmek üzere, ortaya
ç�kan yeni çat�ßma durumlar�na karß� zaman�nda girißimlerde bulunulmas�
yönündeki çabalar�n�n desteklenmesi;  
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d. Mültecileri bar�nd�ran ülkelere, mültecileri kabul ve yerleßtirme sürecinde
zarar gören ekosistem ve habitat dahil olmak üzere çevreyi ve altyap�y� rehabilite
etme çabalar�nda gerekli deste¤in sa¤lanmas�. 

66. Su kaynaklar�n� entegre biçimde gelißtirme çal�ßmalar�n�n
yayg�nlaßt�r�lmas�; bu çal�ßmalar�n yukar� ve aßa¤� ak�m yerleßimlere optimum
yarar sa¤layacak biçimde düzenlenmesi; su kaynaklar�n�n her tür kullan�m için
gelißtirilmesi ve etkin biçimde yönetilmesi; su kalitesi ve su ekosistemlerinin
korunmas� amaçlar�na yönelik olmak üzere aßa¤�da belirtilen girißimlerin her
düzeyde gerçekleßtirilmesi: 

a. Hanelerin temiz içme suyu, hijyen e¤itimi, gelißkin sanitasyon ve at�k
yönetimi imkanlar�na ulaßmalar�n�n sa¤lanmas�; bu amaçla, kamunun ve özel
sektörün, hükümetler taraf�ndan sa¤lanan istikrarl� ve saydam yönetmelikler
çerçevesinde, yoksullar�n gereksinimlerine öncelik tan�yan su ve sanitasyon
yat�r�mlar�na özendirilmesi; bu çal�ßmalar s�ras�nda yerel koßullara gerekli özenin
gösterilerek ilgili bütün taraflar�n sürece kat�lmas�; kamu kurumlar� ile özel
ßirketlerin bu alanlardaki performans�n�n izlenmesi ve hesap verebilirliklerinin
sa¤lanmas�; kritik önem taß�yan su temini, ßebeke ve ar�t�m tesislerinin inßas� ve
su ve sanitasyon hizmetlerinin hem k�rsal hem de kentsel alanlara süreklilik ve
bak�m temelinde ulaßt�r�lmas�n� sa¤layacak kapasitenin olußturulmas�;

b. 25. paragraf do¤rultusunda, belli baßl� bütün su kaynaklar�na ilißkin olarak
entegre nehir ve su havzas� yönetim stratejilerinin ve planlar�n�n gelißtirilmesi; 

c. Su kaynaklar�n�n yönetimine ilißkin düzenlemelerin yan�s�ra, veri toplama
ve ißleme, planlama, araßt�rma, izleme, de¤erlendirme ve uygulama alanlar�nda
bölgesel, alt-bölgesel ve ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi; 

d. Yer alt� sular� ve sulak ekosistemler dahil olmak üzere su kaynaklar�n�n
kirlilikten korunmas�; su k�tl�¤�n�n en ileri düzeye vard�¤� durumlarda deniz
suyunun enerji ve maliyet etkin biçimde tuzdan ar�nd�r�lmas�, ya¤mur suyu
toplanmas� ve kullan�lm�ß suyun yeniden kazan�lmas� gibi konvansiyonel
olmayan su kaynaklar� gelißtirme çabalar�n�n desteklenmesi. 

67. Biny�l Bildirgesi�nde yer alanlar dahil, üzerinde anlaßmaya var�lan Biny�l
Kalk�nma Hedeflerinin gerçekleßtirilmesi yolunda sürdürülebilir nitelikteki
tar�msal üretkenli¤in ve g�da güvenli¤inin önemli ölçülerde art�r�lmas� ve özellikle
toplam nüfus içinde açl�k çekenlerin oran�n�n 2015 y�l�na kadar yar� yar�ya
azalt�lmas� amac�yla aßa¤�daki girißimlerin her düzeyde gerçekleßtirilmesi:

a. Afrika ülkelerinin, ülke gereksinimlerine göre tar�m sektörünü yeniden
canland�rmaya, bal�kç�l�k alanlar�n� sürdürülebilir tarzda gelißtirmeye; bu arada
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altyap�, teknoloji ve yay�m gibi alanlardaki yat�r�mlar�n� art�rmaya yönelik ulusal
programlar�, araßt�rma programlar�n� ve kalk�nma planlar�n� gelißtirip
uygulamalar�na destek sa¤lanmas�. Afrika ülkelerinin, yoksullukla mücadeleyi
amaçlayan ulusal programlar çerçevesinde, g�da güvenli¤i stratejilerini 2005 y�l�na
kadar gelißtirip uygulamaya koymalar� gerekmektedir;  

b. Toprak kullan�m�na eßitlikçi erißimi hedef alan çaba ve girißimlerin
yayg�nlaßt�r�lmas� ve desteklenmesi; kaynaklarla ilgili haklar�n ve sorumluluklar�n
netleßtirilmesi; bu amaçlara yönelik olarak ulusal yasalar çerçevesinde hukukun
üstünlü¤ü ilkesini gözeten; baßta kad�nlar olmak üzere herkese krediye erißim
imkanlar� tan�yan; ekonomik ve sosyal alanlardaki güçlenmenin yan�s�ra
yoksullukla mücadeleyi de içeren; topra¤�n etkin ve ekolojik aç�dan sa¤l�kl�
kullan�m�n� öngören; kad�n üreticilerin miras hakk� dahil tar�m sektöründe karar
verici ve kendi ißlerinin sahibi durumuna gelmelerini güvence alt�na alan toprak
ve tar�m reformu süreçlerine baßvurulmas�; 

c. Baßta en az gelißmiß olanlar, Afrika ülkelerinden ç�kan mallar�n dünya
pazarlar�na erißiminin Doha Bakanlar Bildirgesi çerçevesinde sa¤lanmas�; bu
yöndeki çabalar s�ras�nda Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde süren
görüßmelerden ç�kan sonuçlar�n göz ard� edilmemesi ve söz konusu çabalarda
tercihli anlaßmalardan da yararlan�lmas�;  

d. Afrika ülkelerine bölgesel ticareti gelißtirme ve k�ta ülkeleri aras�nda
ekonomik entegrasyonu sa¤lama çabalar�nda destek olunmas�; bölgesel pazar
altyap�s� için yat�r�mlar�n özendirilmesi ve art�r�lmas�;  

e. Hayvan hastal�klar�n�n tedricen ve etkili biçimde kontrol alt�na al�nmas�n�
amaçlayan hayvanl�¤� gelißtirme programlar�n�n desteklenmesi. 

68. Tehlikeli kimyasal maddelerle at�klara özel önem vererek, kimyasal
maddelerin sa¤l�kl� biçimde yönetilmesi çabalar�nda Afrika ülkelerine yard�mc�
olacak girißimlerde bulunulmas� ve bu girißimler yoluyla söz konusu ülkelerin
ulusal kimyasal profil ç�kartmalar�na, kimyasal maddelerin yönetimine ilißkin
ulusal sistemler olußturmalar�na ve kritik kimyasal maddelerle ilgili uygun
stratejiler gelißtirmelerine destek olunmas�.  

69. Dijital aç�¤�n kapat�lmas� ve Afrika�n�n entegre etkinlikler yoluyla erißim
altyap�s�, teknoloji transferi ve uygulamas� aç�lar�ndan dijital imkanlara
kavußmas�n�n sa¤lanmas�. Yat�r�mlar� çekebilecek, temel kurumlar� birbiriyle
ilißkilendirecek yerleßimle ilgili yeni program ve projeleri h�zland�racak,
enformasyon-iletißim teknolojilerinin hükümet ve ticaret programlar�n�n yan�s�ra
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ulusal ekonomik ve sosyal yaßam�n di¤er alanlar�nda benimsenmesini teßvik
edecek olumlu bir ortam yarat�lmas�. 

70. Afrika�n�n, sosyal, ekonomik ve altyap�sal gelißimine katk�da bulunacak
sürdürülebilir bir turizme ulaßma amac�yla sürdürdü¤ü çabalar�n aßa¤�da belirtilen
önlemlerle desteklenmesi: 

a. Keßif turizmi, eko-turizm ve kültür turizmi gibi Afrika turizmi çerçevesinde
cazip olabilecek turizm ürünlerine özel önem vererek yerel, ulusal ve alt-bölgesel
ölçeklerde çeßitli turizm projelerinin gelißtirilmesi;  

b. Ekosistemlerin ekosistem yaklaß�m� uyar�nca korunmas� amac�yla ulusal ve
ulus-ötesi ölçeklerde koruma alanlar� belirlenmesi ve bu alanlardaki girißimlerin
desteklenmesi; bu çerçevedeki sürdürülebilir turizm etkinliklerinin
yayg�nlaßt�r�lmas�; 

c. Yerel geleneklere ve kültürlere sayg� gösterilmesi; do¤al kaynak yönetimi
ve eko-turizmde yerel bilgilerin kullan�m�n�n yayg�nlaßt�r�lmas�;

d. D�ßar�dan turist alan topluluklar�n turizm projelerini azami yarar sa¤layacak
ßekilde yönetmelerine yard�mc� olunmas� ve bu arada söz konusu projelerin yerel
gelenekler, kültür ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeyde
tutulmas�;

e. Afrika�daki biyolojik çeßitlili¤in, bu çeßitlili¤in bileßenlerinin sürdürülebilir
biçimde kullan�lmas�n�n ve genetik kaynaklar�n kullan�m�ndan sa¤lanacak
yararlar�n hakkaniyet ve eßitlik temelinde paylaß�m�n�n, ilgili devletlerin taraf
olduklar� ve çeßitli yükümlülükler üstlendikleri biyolojik çeßitlilikle ilgili
anlaßmalar çerçevesinde desteklenmesi; bu ba¤lamda Biyolojik Çeßitlilik
Sözleßmesi, Tehdit Alt�ndaki Yabani Hayvanlar ve Bitkilerin Uluslararas� Ticareti
Sözleßmesi ve yine biyolojik çeßitlilikle ilgili bölgesel anlaßmalar�n özel olarak
dikkate al�nmas�.  

71. Afrika ülkelerinin Habitat Gündemi ve �stanbul Bildirgesi�ni yaßama
geçirme yönündeki çabalar�n�n, sürdürülebilir kentleßme ve insan yerleßimleri
alanlar�ndaki ulusal ve yerel kapasitelerin güçlendirilmesine yönelik girißimler
arac�l�¤�yla desteklenmesi; kentlerde ve di¤er insan yerleßimlerinde yeterli
bar�nak ve temel hizmetler sa¤lanmas�, etkili ve etkin yönetißim sistemleri
olußturulmas� çabalar�na destek sa¤lanmas� ve baßka mekanizmalar�n yan�s�ra
Birleßmiß Milletler �nsan Yerleßimleri Program� ile Birleßmiß Milletler Çevre
Program� çerçevesinde Afrika kentlerine su teminini hedef alan ortak program�n
bu amaçlara yönelik olarak güçlendirilmesi. 



IX.
Di¤er Bölgesel Girißimler
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72. Sürdürülebilir kalk�nmay� desteklemek amac�yla gerek di¤er Birleßmiß
Milletler bölgelerinde, gerek bölgesel, alt-bölgesel ve bölgeler ötesi forumlarda
önemli girißimlerde bulunulmußtur. Uluslararas� topluluk bu çabalar� ve elde
edilen sonuçlar� memnuniyetle karß�lamakta, bunlar�n daha ileri düzeylere
taß�nmas� için her düzeyde girißime ça¤r�da bulunmakta, bu amaca yönelik
bölgesel, bölgeler aras� ve uluslararas� ißbirli¤ini özendirmekte ve bölgelerdeki
ülkelerin bu yönde baßlatacaklar� daha ileri düzeyde uygulamalara deste¤ini ifade
etmektedir. 

A. Latin Amerika ve Karayipler�de sürdürülebilir kalk�nma

73. Latin Amerika ve Karayipler Sürdürülebilir Kalk�nma Girißimi, bölgedeki
liderlerin, Ekim 2001�de Rio de Janeiro�da benimsenen Johannesburg 2002�ye
Do¤ru Eylem Program�36 temelinde baßlatt�klar� bir hamledir. Girißim, sürdürülebilir
kalk�nma yolunda bölgesel eylemlerin önemini kabul etmekte, bu arada bölgenin
özgüllüklerini, ortak vizyonunu ve kültürel çeßitlili¤ini göz önüne almaktad�r.
Hedef, sürdürülebilir kalk�nman�n biyolojik çeßitlilik, su kaynaklar�, olumsuz
etkilere aç�kl�k, sürdürülebilir kentler gibi çeßitli alanlar�yla birlikte sa¤l�k ve
yoksulluk dahil olmak üzere sosyal alanlarda somut girißimlerde bulunulmas�d�r ve
bu ba¤lamda sürdürülebilir kalk�nma eti¤i de gözetilerek konunun örne¤in enerji
gibi ekonomik yönleri, kapasite gelißtirme, gösterge gelißtirme ve sivil toplumun
kat�l�m� boyutlar� gündeme getirilmektedir. 

74. Girißim, bölgedeki ülkelere aras�nda Güney-Güney ißbirli¤ini gelißtirici
özellik taß�yan ve çeßitli ülke gruplar�n�n deste¤ini alabilecek eylemleri
öngörmektedir; bunlar�n aras�nda, finans kurulußlar�n�n da kat�ld�klar� çok tarafl�
ve bölgesel organizasyonlar da yer almaktad�r. Bir ißbirli¤i çerçevesi olarak bu
girißim hükümetler ve belli baßl� bütün gruplarla ortakl�¤a aç�kt�r. 

B. Asya ve Pasifik�te sürdürülebilir kalk�nma

75. Biny�l Bildirgesi do¤rultusunda yoksulluk içindeki insan say�s�n�n 2015
y�l�na kadar yar� yar�ya azalt�lmas� hedefini dikkate alan Asya ve Pasifik için
Sürdürülebilir Kalk�nma Phnom Penh Bölgesel Platformu37 bölgenin dünya
nüfusunun yar�s�ndan fazlas�n� ve dünyadaki yoksullar�n ço¤unlu¤unu
bar�nd�rd�¤�n� belirtmißtir. Dolay�s�yla, bölgenin sürdürülebilir biçimde
kalk�nmas�, sürdürülebilir kalk�nma hedefine küresel düzeyde ulaß�lmas�
aç�s�ndan büyük önem taß�maktad�r. 

36 E/CN.17/2002/PC.2/5/Add.2.
37 E/CN.17/2002/PC.2/8.
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76. Bölgesel Platform, takip çal�ßmalar�na ilißkin olarak yedi girißim
belirlemißtir. Bunlar, sürdürülebilir kalk�nma için kapasite gelißtirme;
sürdürülebilir kalk�nma için yoksullukla mücadele; daha temiz üretim ve
sürdürülebilir enerji; toprak yönetimi ve biyolojik çeßitlili¤in korunmas�; tatl� su
kaynaklar�n�n korunmas�, yönetilmesi ve bu kaynaklara erißim sa¤lanmas�;
okyanuslar, k�y� ve deniz kaynaklar� ve gelißmekte olan küçük ada Devletlerinde
sürdürülebilir kalk�nma ve atmosfer ve iklim de¤ißikli¤ine ilißkin girißimler. Bu
girißimlere ilißkin takip çal�ßmalar�, ulusal stratejilerle birlikte, Çevresel Aç�dan
Sa¤l�kl� ve Sürdürülebilir Kalk�nma Bölgesel Eylem Plan� ile Asya ve Pasifik
Ekonomik ve Sosyal Komisyonu taraf�ndan düzenlenen Asya ve Pasifik�te Çevre
ve Kalk�nma konulu Dördüncü Bakanlar Konferans��nda   benimsenen Temiz bir
Çevre için Kitakyushu Girißimi gibi   ilgili bölgesel ve alt-bölgesel girißimler
arac�l�¤�yla yürütülecektir.

C. Bat� Asya bölgesinde sürdürülebilir kalk�nma 

77. Bat� Asya, su kaynaklar�n�n ve tar�m yap�labilir alanlar�n s�n�rl� olußuyla
tan�nan bir bölgedir. Bölge, katma de¤eri yüksek mallar�n daha çok bilgi
temelinde üretilmesi yönünde ilerleme kaydetmißtir. 

78. Bölge ülkelerini kapsayan haz�rl�k toplant�s� aßa¤�daki öncelikleri
belirlemißtir: Yoksullu¤un hafifletilmesi, d�ß borç yükünün azalt�lmas�, su
kaynaklar�n�n entegre yönetimi dahil olmak üzere do¤al kaynaklar�n
sürdürülebilir yönetimi, çölleßmeye karß� mücadele amac� taß�yan programlar�n
uygulanmas�, entegre k�y� hatt� yönetimi ve su ve toprak kirlili¤inin kontrolü.  

D. Avrupa Ekonomik Komisyonu bölgesinde sürdürülebilir kalk�nma

79. Avrupa Ekonomik Komisyonu Bölge Bakanlar�n�n Dünya Sürdürülebilir
Kalk�nma Zirvesi için yapt�klar� toplant�da, bölgenin, sürdürülebilir kalk�nma
hedefine somut ad�mlarla ulaß�lmas�n� öngören küresel çabalarda önemli bir rolü ve
önemli sorumluluklar� oldu¤u kabul edilmißtir. Bölgedeki ülkelerin farkl�
kalk�nm�ßl�k düzeylerinde bulunmalar�, Gündem 21�in uygulanmas� aç�s�ndan farkl�
yaklaß�mlar�n ve mekanizmalar�n devreye sokulmas�n� gerektirebilecektir. Bölge,
sürdürülebilir kalk�nman�n üç temel dire¤inin birbirini pekißtirecek biçimde
yerleßtirilmesi için gerekli gördü¤ü öncelikli girißimleri, Avrupa Ekonomik
Komisyonu Bakanlar Aç�klamas� olarak Zirve�ye iletmißtir.38

38 ECE/ACC.22/2001/2, ek I.
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80. Bölgenin sürdürülebilir kalk�nmaya ilißkin kararl�l�¤�n� daha da pekißtirici
çabalar bölgesel, alt-bölgesel ve bölge ötesi düzeylerde sürmektedir. Bu çabalar
ve girißimler aras�nda, di¤erlerinin yan�s�ra, Avrupa için Çevre Süreci; 2003 y�l�
May�s ay�nda Kiev�de toplanacak olan Avrupa Ekonomik Komisyonu 5. Bakanlar
Toplant�s�; Do¤u Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya�da 12 ülkeyi kapsayacak bir
çevre stratejisinin gelißtirilmesi; Orta Asya Gündem 21�i; Ekonomik �ßbirli¤i ve
Kalk�nma Örgütü�nün sürdürülebilir kalk�nmaya ilißkin çal�ßmalar�; Avrupa Birli¤i
sürdürülebilir kalk�nma stratejisi ile sürdürülebilir kalk�nmaya ilißkin bölgesel ve
alt-bölgesel anlaßmalar ve süreçler yer almaktad�r. Son olarak belirtilen
kategoriye, baßka anlaßma ve süreçlerin yan�s�ra, Çevresel Konularda Bilgiye
Erißim, Karar Süreçlerine Kat�l�m ve Yarg�sal Yollara Baßvuru Sözleßmesi (Aarhus
Sözleßmesi), Alp Sözleßmesi, Çevresel �ßbirli¤i Kuzey Amerika Komisyonu,
Ülkeler Aras� S�n�r Olußturan Sularla �lgili Yasa, Kutup Konseyi Igaluit Bildirgesi,
Balt�k Gündem 21�i ve Akdeniz Gündem 21�i bulunmaktad�r. 



X.
Uygulama Araçlar�
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81. Gündem 21�in uygulanmas�, bu arada gerek Biny�l Bildirgesi�nde, gerek
halihaz�rdaki eylem plan�nda yer alan ve üzerinde uluslararas� mutabakata
var�lm�ß kalk�nma hedeflerinin gerçekleßtirilmesi, gerek tek tek ülkelerin, gerek
bir bütün olarak uluslararas� toplulu¤un bu yönde daha fazla çaba göstermesini
gerektirmektedir. Burada temel al�nmas� gereken husus, her ülkenin kendi
kalk�nmas�ndan birinci derecede sorumlu oldu¤u, bu nedenle ulusal politikalar�n
ve kalk�nma stratejilerinin rolünün hiç de küçümsenmemesi gerekti¤idir. Nitekim,
Rio ilkeleri aras�nda yer alan ortak fakat farkl�laßt�r�lm�ß sorumluluklar ilkesi ßöyle
demektedir: 

"Devletler, yeryüzündeki ekosistemi korumak, bu eko sistemin sa¤l�¤�n� ve
bütünlü¤ünü güvence alt�na almak için, küresel ortakl�k ruhu içinde
ißbirli¤i yapacaklard�r. Küresel çevrenin bozulmas�nda ülkelerin farkl�
farkl� paylar� oldu¤u gerçe¤inden hareketle, Devletlerin ortak, fakat
farkl�laßt�r�lm�ß sorumluluklar� vard�r. Gelißmiß ülkeler, kendi toplumlar�n�n
küresel çevre üzerindeki bask�lar�n� ve bu arada ellerinin alt�ndaki
teknolojilerle mali kaynaklar� dikkate alarak, sürdürülebilir kalk�nmaya
yönelik aran�ßta üzerlerine düßen sorumlulu¤u bilmektedirler." 

Gerek Biny�l Bildirgesi ve Gündem 21�de, gerek halihaz�rdaki eylem plan�nda
yer alanlar dahil olmak üzere, uluslararas� mutabakata dayanan kalk�nma
hedefleri, Monterrey Mutabakat��nda da belirtildi¤i gibi, finansal kaynaklar�n
ak�ß�nda önemli art�ßlar gerektirmektedir. Bu çerçevede, özellikle gelißmekte olan
ülkelere yönelecek yeni ve ek finansal kaynaklar söz konusudur. Bu yeni ve ek
kaynaklar, gelißmekte olan ülkeler taraf�ndan belirlenen ulusal politikalar�n ve
programlar�n yaßama geçirilmesi, ticaret imkanlar�n�n art�r�lmas�, çevresel aç�dan
sa¤l�kl� teknolojilere erißim ve bu teknolojilerin karß�l�kl� anlaßmalar çerçevesinde
imtiyaz ya da tercih temelinde aktar�lmas�, e¤itim ve bilinç-duyarl�l�k gelißtirme
çal�ßmalar�, karar alma süreçlerine yönelik enformasyon ve kapasite gelißtirme ve
böylece belirlenen hedeflere zaman�nda ulaß�lmas�n� sa¤layacak bilimsel kapasite
olußumu aç�s�ndan gereklidir. Bu yönde ilerleme kaydedilmesi ise, uluslararas�
toplulu¤un, belli baßl� Birleßmiß Milletler konferanslar�nda ulaß�lan sonuçlar�
yaßama geçirmesini gerektirmektedir. Bu sonuçlar aras�nda, En az Gelißmiß
Ülkelerle ilgili 3. Birleßmiß Milletler Konferans��nda39, Gelißmekte Olan Küçük Ada
Devletlerinde Sürdürülebilir Kalk�nma Küresel Konferans��nda ve Uluslararas�
Kalk�nman�n Finansman� Konferans� ile Dünya Ticaret Örgütü�nün 4. Bakanlar

39 A/CONF.192/13.
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Konferans� dahil olmak üzere 1992 y�l�ndan bu yana ulaß�lan ilgili uluslararas�
anlaßmalarda benimsenen programlar yer almaktad�r.     

82. Finansman kaynaklar�n�n harekete geçirilmesi ve daha etkin biçimde
kullan�lmas�. Yoksullu¤u ortadan kald�rmak, sosyal koßullar� iyileßtirmek, yaßam
standartlar�n� yükseltmek ve çevreyi korumak amac�yla, Biny�l Bildirgesi�nde yer
alanlar dahil üzerinde uluslararas� planda anlaßmaya var�lan kalk�nma hedeflerine
ulaß�lmas� aç�s�ndan gerekli ulusal ve uluslararas� ekonomik koßullar�n
olußturulmas�, 21. yüzy�l�n herkes için sürdürülebilir kalk�nma yüzy�l� haline
getirilmesinde at�lacak ilk ad�m olacakt�r. 

83. Büyüme, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalk�nma yolundaki ortak
aran�ß�m�zda karß�m�za ç�kan kritik bir konu, gerek kamusal, gerek özel olmak üzere
iç tasarruflar�n harekete geçmesi için gerekli koßullar�n sa¤lanmas�, üretken
yat�r�mlar�n yeterli düzeylerde sürdürülmesi ve insan kapasitesinin gelißtirilmesidir
Bu çerçevede yaßamsal önem taß�yan görev ise, makro-ekonomik politikalarda
etkilili¤ini, bütünlü¤ünü ve tutarl�l�¤�n� sa¤lamakt�r. �ç kaynaklar�n harekete
geçirilmesi, üretkenli¤in art�r�lmas�, sermaye kaç�ßlar�n�n azalt�lmas�, özel sektörün
teßvik edilmesi ve bu arada uluslararas� yat�r�mlarla yard�mlar�n çekilerek bunlardan
en etkin biçimde yararlan�lmas� aç�s�ndan ülke içi koßullar�n elverißlili¤i yaßamsal
önem taß�maktad�r. Dolay�s�yla, böyle elverißli ortamlar�n yarat�lmas�na yönelik
çabalar uluslararas� topluluk taraf�ndan desteklenmelidir. 

84. Do¤rudan d�ß sermaye yat�r�mlar�n�n sürdürülebilir kalk�nma
etkinliklerini destekleyecek biçimde art�r�lmas�; bu yat�r�mlarda gelißmekte olan
ülkelerde altyap� tesislerine önem verilmesi; gelißmekte olan ülkelerin do¤rudan
d�ß sermaye yat�r�mlar�ndan sa¤layabilecekleri yararlar�n art�r�lmas� ve bu
amaçlara yönelik olarak özellikle aßa¤�daki girißimlerde bulunulmas�:  

a. Baßta en az gelißmißler olmak üzere gelißmekte olan ülkelere do¤rudan
yabanc� sermaye ak�ßlar�nda önemli ölçüde art�ß sa¤lanabilmesi için gerekli ulusal
ve uluslararas� koßullar�n yarat�lmas�; sürdürülebilir kalk�nma aç�s�ndan kritik
önem taß�yan bu sermaye ak�ßlar�n�n özellikle altyap� gelißimine ve gelißmekte
olan ülkelerin harekete geçirdikleri kendi kaynaklar�n� takviye etmek üzere di¤er
öncelikli alanlara yönelmesinin sa¤lanmas�;  

b. Gelißmekte olan ülkelerle geçiß dönemindeki ülkelerde do¤rudan yabanc�
sermaye yat�r�mlar�n�n, sürdürülebilir kalk�nmaya katk�da bulunabilecek ihracat
kredileri arac�l�¤�yla teßvik edilmesi. 

85. Gelißmekte olan ülkelerin, Biny�l Bildirgesi�nde yer alanlar dahil,
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üzerinde uluslararas� planda anlaßmaya var�lm�ß kalk�nma hedeflerini
gerçekleßtirebilmeleri için gerek resmi kalk�nma yard�mlar�nda, gerek di¤er
kaynaklarda önemli art�ßlar sa¤lanmas� gerekti¤inin bilinmesi. Resmi kalk�nma
yard�mlar�na destek olmak ve bu yard�mlar�n etkisini art�rmak amac�yla,
politikalar�m�z� ve kalk�nma stratejilerimizi ißbirli¤i çerçevesinde daha da gelißtirme
amac�nday�z ve bu amaç do¤rultusunda aßa¤�daki girißimleri öngörüyoruz: 

a. Resmi kalk�nma yard�mlar�n�n, gelißmiß ülkelerden kimilerinin Uluslararas�
Kalk�nman�n Finansman� Konferans��nda ilan ettikleri taahhütler do¤rultusunda
art�r�lmas�. Bu yönde taahhütte bulunmayan gelißmiß ülkelere, gayr� safi ulusal
has�lalar�n�n yüzde 0.7�sinin gelißmekte olan ülkelere resmi kalk�nma yard�m�
olarak verilmesi ve 20 May�s 2001 tarihinde Brüksel�de benimsenen 2001-2010
Döneminde En Azgelißmiß Ülkeler için Eylem Program��n�n 83. paragraf�40

uyar�nca bu yard�mlar�n söz konusu ülkelere yönlendirilmesi taahhüdünün yerine
getirilmesi için somut ad�mlar atma ça¤r�s�nda bulunulmas�. Gelißmekte olan
ülkelerin ise, ald�klar� resmi kalk�nma yard�mlar�n�, Uluslararas� Kalk�nman�n
Finansman� Konferans� sonuç belgesinde belirtildi¤i gibi kalk�nma amaçlar� için
etkili biçimde kullanmalar�. Bütün donörlerin bu yöndeki çabalar� taraf�m�zca
taktir edilmektedir; yapt�klar� katk�lar belirlenen hedefi aßan, bu hedefe ulaßan ya
da yaklaßan ülkeler özellikle taktir konusudur. Sonuçta, söz konusu amaç ve
hedeflere ulaß�lmas�n� sa¤layacak yol ve yöntemlerin araßt�rmas� büyük önem
taß�maktad�r;  

b. Yard�m veren ve alan ülkelerin, bu arada uluslararas� kurumlar�n, resmi
kalk�nma yard�mlar�n� yoksullukla mücadele, sürdürülebilir ekonomik büyüme
ve sürdürülebilir kalk�nma amaçlar� aç�s�ndan daha etkili duruma getirme
yönündeki çabalara teßvik edilmeleri gerekmektedir. Konu bu yönüyle
al�nd�¤�nda, çok ve iki tarafl� finans ve kalk�nma kurulußlar�nca girißilen çabalar�n
Monterrey Mutabakat��n�n 43. paragraf�na uygun olarak yo¤unlaßt�r�lmas�,
operasyonel konular�n en üst standartlara göre uyumlulaßt�r�lmas� ve böylece
ißlem masraflar�n�n azalt�lmas�, resmi kalk�nma yard�mlar�n�n esnek bir yap�ya ve
gelißmekte olan ülkelerin gereksinimlerine daha iyi karß�l�k verebilecek
özelliklere kavußturulmas� gerekmektedir.  Bu yöndeki çabalar s�ras�nda, yard�m
alan ülkelerin ulusal kalk�nma gereksinimleri ve amaçlar� dikkate al�nmal�,
gelißmekte olan ülkelerin kendileri taraf�ndan gelißtirilen kalk�nma çerçeveleri
kullan�lmal� ve yard�m alan�n talebi üzerine söz konusu yard�mlar yoksullukla
mücadele strateji belgeleri dahil yoksullukla mücadele stratejilerini de
öngörmelidir.  

40 A/CONF.191/11.
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86. Mevcut finansal mekanizmalar ve kurumlardan eksiksiz ve etkin biçimde
yararlan�lmas� ve bu amaçla aßa¤�daki girißimlerin her düzeyde gerçekleßtirilmesi: 

a. Mevcut uluslararas� finansal yap�lanman�n reformunu öngören ve halen
sürmekte olan çabalar�n güçlendirilerek gelißmekte olan ülkelerin uluslararas�
ekonomik karar süreçlerine ve kurumlar�na etkili biçimde kat�labilmelerinin
sa¤lanmas�; ayr�ca, bu ülkelerin finansal standartlar�n ve kurallar�n belirlenmesi
süreçlerine de eßitlikçi temelde ve etkili biçimde kat�lmalar�n�n güvence alt�na
al�nmas�; 

b. �lgili di¤er önlemlerin yan�s�ra, finansal ak�ßlar�n uluslararas� finans
ortam�n�n istikrar�na katk�da bulunacak, bu ak�ßlara ilißkin bilgiyi ve saydaml�¤�
art�racak biçimde gerçekleßmesini sa¤layacak önlemlerin gerek kaynak gerek
ulaß�lan ülkelerde etkin biçimde al�nmas�. Bu çerçevede, k�sa dönemli sermaye
ak�ßlar�n�n ortaya ç�kard�¤� aß�r� belirsizli¤in sonuçlar�n� hafifletecek önlemler
önemlidir ve bunlar�n üzerinde özellikle durulmas� gerekmektedir; 

c. Sürdürülebilir kalk�nma etkinlikleri, programlar� ve projeleri söz konusu
oldu¤unda, gerekli fonlar�n uluslararas� kurulußlara ve ajanslara zaman�nda,
güvenilir ve önceden kestirebilir biçimde sa¤lanmas� için çaba gösterilmesi; 

d. Ulus ötesi ßirketler dahil özel sektörün, özel vak�flar�n ve sivil toplum
kurumlar�n�n gelißmekte olan ülkelere yönelik finansal ve teknik yard�mlar�n�n
teßvik edilmesi; 

e. Gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkelerdeki
yerleßik ve yeni kamusal/özel finansman mekanizmalar�n�n desteklenerek bu
mekanizmalardan özellikle küçük girißimcilerle topluluklara dayal� küçük ve orta
ölçekli ißletmelerin yararlanabilmelerinin sa¤lanmas�; bu arada, söz konusu
mekanizmalar�n saydam ve hesap verebilir nitelikte olmalar�n�n güvence alt�na
al�nmas�;

87. GEF�in, önemli ölçüde ve baßar�yla, bu arada yerleßik ve yeni odak
konular�n fon gereksinimlerini karß�layacak, baßta gelißmekte olan ülkeler olmak
üzere bundan yararlanan ülkelerin gereksinimlerine ve duyarl�l�klar�na yan�t
vermeyi sürdürecek biçimde üçüncü kez yenilenmesi memnuniyetle
karß�lanm�ßt�r. Bu arada, GEF�in belli baßl� kamusal ve özel kurulußlardan ek
kaynaklar sa¤lamas�, fonlar�n daha h�zl� ve standartlaßt�r�lm�ß ißlemlerle daha iyi
biçimde yönetilmesi ve proje çevriminin yal�nlaßt�r�lmas� yerinde olacakt�r. 

88. Kalk�nma çabalar�n�n finansman�nda yeni kamusal ve özel kaynaklar�n
ortaya ç�kmas�n� sa¤layacak yollar üzerinde durulmas�; bu yollar üzerinde
durulurken, söz konusu kaynaklar�n gelißmekte olan ülkelere aß�r� yük
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bindirmemesine özel özen gösterilmesi ve özel çekme haklar�n�n kalk�nma amaçlar�
için kullan�lmas�na yönelik olup Monterrey Mutabakat��n�n 44. paragraf�nda yer alan
önerinin dikkate al�nmas�.  

89. Çevrilemez duruma gelen d�ß borçlar�n, duruma göre borç hafifletilmesi,
borç silinmesi ve di¤er yenilikçi mekanizmalar yoluyla baßta en yoksul ve en a¤�r
d�ß borç yükü alt�ndakiler olmak üzere gelißmekte olan ülkelerin d�ß borç
sorununa yan�t verecek biçimde azalt�lmas�. Bu amaçla, d�ß borçlar�n
hafifletilmesine yönelik önlemler, yeri geldi¤inde yenilikçi yollara da baßvurarak
kararl� biçimde benimsenmeli, bu sürece Paris ve Londra Kulüpleri dahil ilgili
di¤er uluslararas� forumlar da dahil edilmelidir. Bu girißimler arac�l�¤�yla borçlar�n
çevrilebilirli¤i sa¤lanarak sürdürülebilir kalk�nmaya katk�da bulunulurken,
çevrilemez nitelikteki d�ß borçlar�n önlenmesi ve çözüme ba¤lanmas� ile  ilgili
sorumluluklar�n borçlular ve alacakl�lar taraf�ndan birlikte paylaß�lmas� gereklili¤i
dikkate al�nmal�, d�ß borçlar�n hafifletilmesinin, sürdürülebilir büyüme ve
kalk�nma amaçlar�yla uyumlu etkinliklere tahsis edilebilecek kaynaklar� art�rma
bak�m�ndan önemli bir katk� sa¤layabilece¤i gerçe¤i gözetilmelidir.  Dolay�s�yla,
Monterrey Mutabakat��n�n  d�ß borçlarla ilgili 47-51 paragraflar� taraf�m�zdan
desteklenmektedir.  D�ß borçlar�n hafifletilmesine yönelik düzenlemelerde, di¤er
gelißmekte olan ülkelere haks�z yük bindirilmesinden kaç�n�lmal�d�r. En yoksul ve
a¤�r d�ß borç yükü alt�nda bulunan ülkelere yönelik hibe biçimindeki yard�mlar
art�r�lmal�d�r. Ülkeler, ulusal k�r�lganl�klar�n� azaltmada temel yollardan biri olarak,
d�ß yükümlülüklerini izleyip yönetecek kapsaml� ulusal stratejiler
gelißtirmelidirler.  Bu ba¤lamda, aßa¤�da belirtilen noktalara yönelik girißimler
gerekli görülmektedir:

a. Bugünkü güçlendirilmiß haliyle a¤�r d�ß borç yükü alt�ndaki ülkeler (HIPC)
girißimi h�zla, etkili biçimde ve eksiksiz olarak yaßama geçirilmelidir. Bu girißim
bütünüyle ek kaynaklar kullan�larak finanse edilmeli; bu arada do¤al felaketler,
d�ß ticaret hadlerindeki sars�c� gerilemeler ya da iç çat�ßmalar yüzünden d�ß
borçlar� çevrilemez hale gelen gelißmekte olan ülkelerin ekonomik koßullar�nda
ortaya ç�kan köklü de¤ißiklikleri de gözeten önlemler al�nmal� ve bu tür durumlar
mevcut d�ß borçlar�n azalt�lmas�na yönelik girißimlerde özellikle gözetilmelidir;    

b. D�ß kredi verenler aras�nda henüz HIPC girißimi içinde yer almayanlar�n bu
girißimde yer almaya teßvik edilmeleri; 

c. Uluslararas� plandaki borçlular�n ve alacakl�lar�n uygun uluslararas�
forumlarda bir araya getirilerek çevrilemez duruma gelen d�ß borçlar�n zaman�nda
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ve etkin biçimde yeniden yap�land�r�lmas�n�n sa¤lanmas� ve gerekti¤i durumlarda
borç nedeniyle patlak veren krizlerin aß�lmas�nda özel sektörün de sürece
kat�lmas� boyutunun göz önüne al�nmas�; 

d. Baßta ola¤anüstü durumlarla karß�laßanlar olmak üzere a¤�r borç yükü
alt�ndaki kimi düßük gelirli ülkelerin borç çevrilebilirli¤i konusundaki
sorunlar�n�n kabul edilmesi;

e.  Orta gelir düzeyinde yer alan ve ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkeler
dahil gelißmekte olan ülkelerin d�ß borç sorunlar�n�n kapsaml� biçimde ele
al�nmas�n� sa¤layacak yenilikçi mekanizmalar�n özendirilmesi. Bu tür yenilikçi
mekanizmalar aras�nda, sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik borç temizleme-takas
ißlemleri de yer alabilir;  

f. Donör durumundaki ülkeler teßvik edilerek, d�ß borçlar�n hafifletilmesi
amac�yla sa¤lanan kaynaklar�n, gelißmekte olan ülkelere yönelik resmi kalk�nma
yard�mlar�ndan düßülmemesinin sa¤lanmas�.

90. Ticaretin sürdürülebilir kalk�nmaya ulaßmada ve yoksullu¤u geriletmede
oynayabilece¤i önemli rolü dikkate alarak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi
ülkelerin Dördüncü Bakanlar Konferans��nda   üzerinde anlaßmaya var�lan
çal�ßma program�n� izlemeye davet ediyoruz. Baßka en az gelißmißleri olmak
üzere gelißmekte olan ülkelerin dünya ticaretindeki büyümeden ekonomik
kalk�nma gereksinimlerine uygun ve gerekli pay� alabilmeleri için, DTÖ üyesi
ülkeler aßa¤�da belirtilen ßu girißimlerde bulunmal�d�rlar: 

a. Baßta en az gelißmiß ülkelerle birlikte geçiß dönemindeki ülkeler olmak
üzere DTÖ üyeli¤i için baßvuruda bulunan gelißmekte olan bütün ülkelerin
Monterrey Mutabakat� çerçevesinde bu kurulußa üye olmalar�n�n sa¤lanmas�;  

b. Doha Bakanlar Konferans��nda   benimsenen çal�ßma program�n�n,
gelißmiß ve gelißmekte olan ülkelerin kendi kalk�nma politikalar� ve
programlar�nda uygun ticaret politikalar�na yer vermeleri yönünde önemli bir
taahhüt olarak desteklenmesi; 

c. Ticaretle ilgili teknik yard�m ve kapasite inßa önlemlerinin uygulanmas� ve
Doha Bakanlar Konferans� ard�ndan olußturulan Doha Kalk�nma Gündemi
Küresel Fonu�nun, DTÖ ba¤lant�l� teknik yard�m ve kapasite inßa çal�ßmalar�na
sa¤l�kl� ve önceden kestirilebilir zemin olußturan önemli bir ad�m olarak
benimsenmesi; 

d. Doha Bildirgesiyle onaylanan Kapasite Gelißtirme, Büyüme ve
Entegrasyona Yönelik Teknik �ßbirli¤i için Yeni Strateji�nin uygulanmas�; 

Uygulama AAraçlar�
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e. En Az Gelißmiß Ülkelere Ticaret Alan�nda Teknik Yard�m için Entegre
Çerçeve�nin uygulanmas�na tam olarak destek sa¤lanmas� ve kalk�nma ortaklar�na
bu Çerçeve fonlar�na yapt�klar� katk�lar� Doha Bakanlar Bildirgesi do¤rultusunda
önemli ölçüde art�rmalar� ça¤r�s�nda bulunulmas�. 

91. Gerek Doha Bildirgesi�ne, gerek Doha�da al�nan ilgili di¤er kararlara
uygun olarak, gelißmekte olan ülkelerin kimi DTÖ anlaßmalar�n�n ve kararlar�n�n
uygulanmas�na ilißkin olarak gündeme getirdikleri konular� ve endißeleri, bu
arada söz konusu karar ve anlaßmalar�n uygulanmas�nda karß�laß�lan güçlükleri
ve kaynak k�s�tl�l�klar�n� ele almaya kararl�y�z. 

92. Dünya Ticaret Örgütü üyelerine ça¤r�da bulunarak, Doha Bakanlar
Bildirgesi�nde yer alan, baßta en az gelißmißler olmak üzere özellikle gelißmekte
olan ülkelerin ihraç ürünleri aç�s�ndan önem taß�yan pazarlara erißimle ilgili
taahhütleri yerine getirmelerini talep ediyoruz. Bu amaçla yap�lacaklar, Doha
Bakanlar Bildirgesi�nin 45. paragraf� �ß�¤�nda aßa¤�dakileri içermektedir: 

a. Doha Bakanlar Bildirgesi�nin 44. paragraf� uyar�nca, özel ve ayr�cal�kl�
muamele öngören bütün hükümlerin yeniden gözden geçirilerek bu hükümlerin
daha kesin, etkili ve operasyonel içeri¤e kavußturulmas�; 

b. Tar�msal olmayan ürünlere uygulanan gümrüklerin duruma göre azalt�lmas� ya
da kald�r�lmas� hedefinin benimsenmesi; bu ba¤lamda, yüksek gümrük vergisi ve
gümrük vergilerinde art�ß gibi durumlardan kaç�n�ld�¤� gibi, özellikle gelißmekte olan
ülkelere yap�lan ihracattan al�nan vergiler baßta olmak üzere gümrük-d�ß� ticaret
engellerinin kald�r�lmas�. Bu çerçevede de¤erlendirilecek ihraç ürünlerinde kapsam
geniß tutulmal� ve kimi ürünlerin baßtan d�ßlanmas� gibi bir yola gidilmemelidir. Bu
konudaki görüßmelerde, Doha Bakanlar Bildirgesi�nde de belirtildi¤i gibi gelißmekte
olan ve en az gelißmiß durumdaki ülkelerin özel gereksinimleri ve ç�karlar� tam olarak
dikkate al�nmal� ve yap�lacak indirimlerde tam bir karß�l�kl�l�k yerine bu ülkelerin
lehine olan oranlara tercih edilmelidir; 

c. Görüßmelerden elde edilecek sonuçlar sakl� kalmak üzere, Tar�m
Anlaßmas��n�n, Doha Bakanlar Bildirgesi�nde41 at�fta bulunulan 20. maddesi
do¤rultusunda baßlat�lan kapsaml� görüßmelerin sonuçlar�n�n tam olarak yaßama
geçirilmesi. Bilindi¤i gibi bu görüßmelerde pazarlara erißimde önemli iyileßmeler
sa¤lanmas�, ihracat sübvansiyonlar�n�n sonuçta bütünüyle ortadan kald�r�lmak
üzere azalt�lmas� ve d�ß ticarette çarp�kl�klara yol açan iç destek uygulamalar�n�n

41 A/C.2/56/2, ek, paragraf. 13 ve 14.
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hafifletilmesi amaçlanmaktad�r. Bu arada gözetilecek bir husus da, gelißmekte olan
ülkelere yönelik özel ve farkl� uygulamalara olanak tan�yan hükümlerin bütün
görüßmelerde dikkate al�nmas�, bu hükümlere çeßitli imtiyaz ve taahhütlerde yer
verilmesi ve ilgili kurallar ve disiplin hükümleri görüßülürken yine ayn� noktalar�n
gündemde yer almas�d�r. Amaçlanan, gelißmekte olan ülkelerin, bu imkanlar
sayesinde g�da güvenli¤i ve k�rsal kalk�nma dahil olmak üzere kendi özel kalk�nma
gereksinimlerini gözetecek duruma gelmeleridir. DTÖ üyelerinin görüßmelere
ilißkin olarak ilettikleri önerilerde yer alan ve ticaretle ilgili olmayan duyarl�l�klar da
dikkate al�nacakt�r ve bu duyarl�l�klar�n yap�lacak görüßmelerde Doha Bakanlar
Bildirgesi do¤rultusunda ve Tar�m Anlaßmas��nda belirtildi¤i gibi gündeme al�naca¤�
teyit edilmektedir.  

93. Henüz bu yönde girißimde bulunmayan gelißmiß ülkelere ça¤r�da
bulunularak, bu ülkelerin 2001-2010 Dönemi En Az Gelißmiß Ülkeler Eylem
Program� do¤rultusunda söz konusu ülkelerin ihraç mallar�na yönelik gümrük ve
kota uygulamalar�na son vermeye davet edilmeleri. 

94. Dünya Ticaret Örgütü�nün çal�ßma program� aktif biçimde izlenerek,
küçük ve d�ß etkilere aç�k ekonomilerin çok tarafl� ticaret sistemine kendi özel
koßullar�na uygun biçimde ve daha tam olarak entegrasyonlar�n� engelleyen
ticaretle ilgili konular�n ve endißelerin ele al�nmas� ve Doha Bildirgesi�nin 35.
paragraf� �ß�¤�nda bu ülkelerin sürdürülebilir kalk�nma yönündeki çabalar�n�n
desteklenmesi.  

95. Belirli ihraç ürünlerine ba¤�ml� durumdaki ülkelerin kapasitesini art�rarak
bu ülkelerin ihraç ürünlerini çeßitlendirmelerinin sa¤lanmas�; bu amaçla, baßka
mekanizmalar�n yan�s�ra, finansal ve teknik yard�mlar�n, ekonominin
çeßitlendirilmesine ve sürdürülebilir kaynak yönetimine yönelik uluslararas�
yard�mlar�n devreye sokulmas�; ihraç ürünleri fiyatlar�ndaki istikrars�zl�k ile
olumsuz gelißen d�ß ticaret hadleri gibi sorunlar�n ele al�nmas�; bu arada
sürdürülebilir kalk�nmay� desteklemek üzere Ortak Meta Fonu ikinci hesab�
kapsam�na giren etkinliklerin güçlendirilmesi. 

96. Gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkelerin
ticaretteki serbestleßmeden daha fazla yararlanmalar�n�n sa¤lanmas�; bu amaca
yönelik olarak, di¤er araçlar�n yan�s�ra, kamu-özel sektör ortakl�klar�, teknik
yard�m için finansal destek, teknoloji gelißtirme ve kapasite gelißtirme gibi
mekanizmalar�n her düzeyde devreye sokulmas� ve aßa¤�da belirtilenlerin
gerçekleßtirilmesi: 

Uygulama AAraçlar�
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a. Ticari altyap�n�n gelißtirilmesi ve kurumlar�n güçlendirilmesi;

b. Gelißmekte olan ülkelerin ihraç mallar� fiyatlar�ndaki istikrars�zl�k ve
elverißsiz ticaret hadleri gibi sorunlarla baß edebilmeleri için ihraç mallar�n�
çeßitlendirme kapasitelerinin gelißtirilmesi; 

c. Gelißmekte olan ülkelerin ihraç ürünlerinde katma de¤erin art�r�lmas�. 

97. Ticaret, çevre ve kalk�nma ö¤elerinin birbirlerini destekleyici nitelikte
olmas�n� sa¤lamaya yönelik çabalar�n, sürdürülebilir kalk�nma hedefi
çerçevesinde ve aßa¤�daki girißimler yoluyla her düzeyde sürdürülmesi:  

a. DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi ile DTÖ Ticaret ve Kalk�nma Komitesi�nin,
kendi görev alanlar� içinde, görüßmelerin kalk�nma ve çevreyle ilgili yönlerinin
belirlendi¤i ve tart�ß�ld�¤� birer forum olarak ißlev görmeye teßvik edilmesi;
böylece, Doha Bakanlar Bildirgesi do¤rultusunda sürdürülebilir kalk�nma
aç�s�ndan yararl� sonuçlara ulaß�lmas�na bu yönden de bir katk�da bulunulmas�; 

b. Doha Bakanlar Bildirgesi�nin sübvansiyonlara ilißkin çal�ßma program�n�n
tamamlanmas�n� destekleyerek sürdürülebilir kalk�nma ve çevre koruma
çabalar�n�n yayg�nlaßt�r�lmas�; çevre üzerinde önemli ölçülerde zarara yol açan ve
sürdürülebilir kalk�nma amaçlar�na uymayan sübvansiyonlar�n gözden
geçirilmesi yönündeki girißimlerin özendirilmesi; 

c. DTÖ, UNCTAD, UNDP, UNEP sekreterlikleri ile çevre ve kalk�nma ile ilgili
di¤er uluslararas� ve bölgesel kurulußlar aras�ndaki ißbirli¤inin, gelißmekte olan
ülkelere teknik yard�m sa¤lanmas� boyutu dahil olmak üzere, ticaret, çevre ve
kalk�nma alanlar�nda daha da gelißtirilmesi;  

d. Ticaret, çevre ve kalk�nma aras�ndaki ba¤lant�lar�n belirlenmesinde ülke
ölçe¤inde önemli bir araç olarak çevresel etki de¤erlendirmelerinin gönüllülük
temelinde kullan�m�n�n özendirilmesi. Bu alanda deneyimli olan ülkelerle
uluslararas� kurulußlar�n gelißmekte olan ülkelere gerekli teknik yard�mda
bulunmalar�n�n sa¤lanmas�.

98. Çok tarafl� ticaret sistemi ile çok tarafl� çevre anlaßmalar� aras�ndaki
karß�l�kl� tamamlay�c�l�¤�n-destekleyicili¤in sürdürülebilir kalk�nma hedefleri
do¤rultusunda daha da gelißtirilmesi; her iki alandaki belgelerin kendi iç
tutarl�l�klar� gözetilerek, DTÖ kanal�yla üzerinde anlaßmaya var�lan çal�ßma
program�n�n bu yoldan desteklenmesi. 

99. Doha Bakanlar Bildirgesi ile Monterrey Mutabakat��n�n  ulusal, bölgesel
ve uluslararas� düzeylerde kamu kesimi/özel kesim ortakl�klar� gibi kanallar
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arac�l�¤�yla daha ileri girißimlerle takviyesi ve desteklenmesi ve böylece gerek
gelißmekte, gerek ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkelerin ticaretteki
serbestleßmeden daha fazla yararlanmalar�n�n sa¤lanmas�. Bu amaçla
gerçekleßtirilmesi gereken somut girißimler aras�nda ßunlar da yer almaktad�r: 

a. Sürdürülebilir kalk�nma hedefine yönelik yeni ticaret ve ißbirli¤i
anlaßmalar�n�n çok tarafl� ticaret sistemi ile uyumlu biçimde gerçekleßtirilmesi ve
halen yürürlükte olan anlaßmalar�n bu yönde güçlendirilmesi; 

b. Gerek çevresel, gerek kalk�nmaya ilißkin yararlar� azamiye ç�kartan organik
ürünler dahil olmak üzere çevre dostu mal ve hizmetlere ulusal ve uluslararas�
ölçekte pazar yaratmak amac�yla gönüllü, DTÖ ilkeleri ile uyumlu ve piyasa
temelli girißimlerin desteklenmesi; bu amaçla, baßka araçlar�n yan�s�ra gelißmekte
olan ülkelere teknik yard�m ve kapasite inßas� gibi mekanizmalara baßvurulmas�;

c.  Ticari ißlemleri etkileyen ulusal yönetmelik ve usullerin daha basit ve
saydam hale getirilmesini amaçlayan önlemlerin desteklenmesi ve böylece
özellikle gelißmekte olan ülkelerdeki ihracatç�lara yard�mc� olunmas�. 

100. Gelißmekte olan ve en az gelißmiß durumdaki birçok ülkeyi etkileyen ve
en baßta HIV/AIDS, verem, s�tma ve di¤er salg�n hastal�klardan kaynaklanan halk
sa¤l�¤� sorunlar�n�n ele al�nmas�. Halk sa¤l�¤� alan�ndaki bu tür sorunlar ele
al�n�rken, Fikri Mülkiyet Haklar�n�n Ticaretle �lgili Yönleri Anlaßmas�n� (TRIPS
anlaßmas�) halk sa¤l�¤� çerçevesinde ele alan42 Doha Bildirgesi�nin öneminin bir kez
daha vurgulanmas�. Burada belirtildi¤i gibi, TRIPS Anlaßmas�, DTÖ üyesi ülkelerin
halk sa¤l�¤�n� koruma amaçl� önlemlerini engelleyecek biçimde yorumlanamaz ve
uygulanamaz. Dolay�s�yla, burada TRIPS anlaßmas�na ilißkin taahhütlerimizi bir kez
daha teyit ederken ayr�ca belirtiyoruz ki, söz konusu Anlaßma, DTÖ üyesi ülkelerin
halk sa¤l�¤�n� koruma ve özellikle ilaçlar� gereksinim duyan herkese ulaßt�rma
haklar�n� destekleyecek biçimde yorumlan�p uygulanmal�d�r. 

101. Devletler, bütün ülkeler için ekonomik büyüme ve sürdürülebilir
kalk�nmay� sa¤layacak ve çevresel bozulma sorunlar�n�n daha iyi ele al�nmas�na
imkan tan�yacak, destekleyici nitelikte ve aç�k bir uluslararas� ekonomik sistemin
yerleßtirilmesi amac�yla ißbirli¤i yapmal�d�rlar.  Ticaret alan�nda uygulan�p
çevresel amaçlara yönelik olan politikalar, keyfi ve haks�z ayr�mc�l�k araçlar�
olarak kullan�lmamal� ya da uluslararas� ticarete yönelik örtülü bir k�s�tlamaya
dönüßtürülmemelidir. Çevresel sorunlarla ilgili olup ithalatç� konumundaki

42 age,. paragraf. 17-19.
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ülkenin kendi egemenlik alan�n�n d�ß�nda kalan tek tarafl� girißimlerden
kaç�n�lmal�d�r. S�n�r ötesi ya da küresel çevre sorunlar�yla ilgili önlemler, mümkün
oldu¤u ölçüde, uluslararas� mutabakata dayand�r�lmal�d�r.

102. Uluslararas� hukuka ve Birleßmiß Milletler Þart��na uygun olmayan, bu
arada etkilenen ülkelerin baßta kad�nlar ve çocuklar olmak üzere genel
nüfusunun ekonomik ve sosyal kalk�nmay� eksiksiz biçimde gerçekleßtirmesini
engelleyen, bu ülkelerdeki nüfusun esenli¤ini olumsuz etkileyen; ya da sa¤l�k ve
esenlik için yeterli bir yaßam standard�na ulaßma, beslenme, t�bbi bak�m ve
gerekli sosyal hizmetlere ulaßma hakk� dahil olmak üzere insan haklar�ndan tam
olarak yararlan�lmas�n� önleyen tek tarafl� herhangi bir önlemden kaç�n�lmas� için
gerekli önlemlerin al�nmas�. Bu arada g�da maddeleri ile ilaçlar�n siyasal bask�
araçlar� olarak kullan�lmamas�n�n sa¤lanmas�.

103. Halklar�n ekonomik ve sosyal kalk�nmas�n� olumsuz etkileyen ve
insanl�k onuruyla ba¤daßmayan olgular olarak sömürge yönetimi ya da d�ß ißgal
alt�nda yaßayan halklar�n kendi kaderlerini belirleme haklar� önünde duran
engellerin ortadan kald�r�lmas� için daha ileri düzeyde etkili önlemler al�nmas�; bu
olgulara karß� mücadele edilerek sömürge ve ißgal durumlar�na son verilmesi.
Yabanc� ißgal alt�ndaki halklar�n, uluslararas� hukuk çerçevesinde korunmas�.  

104. Yukar�da yer alan paragraf, Birleßmiß Milletler Þart� do¤rultusundaki
Uluslararas� Hukukun Devletler Aras�nda Dostça �lißkiler ve �ßbirli¤ine Yönelik
�lkeleri Bildirgesi çerçevesinde43, eßit haklar ve halklar�n kendi kaderlerini belirleme
ilkelerine uygun olarak herhangi bir farkl�l�k gözetilmeksizin belirli bir toprak
bütünlü¤ündeki tüm halk�n temsilcisi bir hükümetin ißbaß�nda bulundu¤u ba¤�ms�z
ve hükümran devletlerin toprak bütünlü¤ünü ve siyasal birli¤ini bütünüyle ya da
k�smen bozacak herhangi bir girißime yetki tan�nmas� ya da böyle bir girißimin
özendirilmesi biçiminde yorumlanamaz.

105. Özellikle gelißmekte olan ve ekonomileri geçiß sürecindeki ülkeler
aç�s�ndan, çevre-duyarl� teknolojilerle bunlara ilißkin know how��n gelißtirilmesi, bu
ülkelere kendileri aç�s�ndan elverißli koßullarda aktar�lmas� ve yayg�nlaßt�r�lmas�; bu
amaçla, Gündem 21�in 34. bölümünde de belirtildi¤i gibi tercihli uygulamalara
baßvurulmas� ve aßa¤�daki ißlerin her düzeyde gerçekleßtirilmesi: 

a. Enformasyonun daha etkin biçimde sa¤lanmas�;

b. Gelißmekte olan ülkelerin çevre-duyarl� teknolojilerle bunlara ilißkin bilgi

43 Genel Kurul karar› 2625 (XXV), ek.
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altyap�s�na ulaßmalar�, bu teknolojileri gelißtirmeleri, yayg�nlaßt�rmalar� ve
aktarmalar� için gerekli kurumsal kapasitelerinin olußturulmas�;  

c. Ülke baz�ndaki teknoloji gereksinimi de¤erlendirmelerinin teßvik edilmesi;

d. Çevre-duyarl� teknolojilerin gerek kamu gerek özel sektör taraf�ndan
maliyet etkin biçimde transferini h�zland�racak yasal ve di¤er düzenlemelerin
aktar�c� ve al�c� ülkelerde gerçekleßtirilmesi ve bunlar�n uygulanmas�n�n
desteklenmesi;

e. Do¤al felaketlerden etkilenen ülkelere erken uyar� sistemleri ile ilgili
teknolojilerin ve zarar hafifletme programlar�n�n aktar�lmas�;

106. Özellikle iki tarafl� ve bölgesel düzeylerde olmak üzere gelißmekte olan
ülkelere teknoloji transferinin gelißtirilmesi ve bu amaçla aßa¤�dakilerin yerine
getirilmesi: 

a. Üniversiteler, araßt�rma kurumlar�, hükümet kurulußlar� ve özel sektör
aras�ndaki etkileßimin, ißbirli¤inin ve iletißim a¤lar�n�n gelißtirilmesi; 

b. Teknoloji ve prodüktivite merkezleri; araßt�rma, e¤itim ve gelißtirme
kurumlar� ile ulusal ve bölgesel düzeylerdeki daha temiz üretim merkezleri
arac�l�¤�yla ilgili kurumsal destek yap�lar�n�n gelißtirilmesi ve güçlendirilmesi; 

c. Gelißmekte olan ülkelerle birlikte ekonomileri geçiß sürecinde olan
ülkelere yard�m amac�na yönelik teknoloji gelißtirme, transfer, yayg�nlaßt�rma ve
yat�r�m ißlemleri için elverißli ortakl�klar yarat�lmas�; bu amaçla örnek
uygulamalar�n paylaß�l�p yard�m programlar�n�n gelißtirilmesi; ticari ßirketlerle
araßt�rma kurumlar�n�n sanayi ve tar�mda verimlili¤i art�rma, çevre yönetimi ve
rekabet gücü sa¤lama gibi alanlarda ißbirli¤i yapmalar�n�n özendirilmesi; 

d. Gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkelere
kamusal mülkiyet alt�nda olan ya da kamusal alanda bulunan çevre-duyarl�
teknolojilere erißim konusunda yard�m sa¤lanmas�; yine kamusal alandaki bilim
ve teknoloji bilgilerinin bu ülkelere aktar�lmas�; söz konusu ülkelerin kendi
kalk�nma çabalar�nda bu bilgilerden ba¤�ms�z biçimde yararlanabilmeleri için
gerekli bilgi altyap�s� ve uzmanl�¤�n bu ülkelere aç�lmas�; 

e. Çevre-duyarl� teknolojilerin gelißmekte olan ülkelere ve geçiß
ekonomilerine aktar�lmas� ve yayg�nlaßt�r�lmas� ile ilgili mevcut mekanizmalar�n
gelißtirilmesi ve yeni mekanizmalar�n olußturulmas�.

107. Çok tarafl� ve küresel kapsaml� araßt�rma ve gelißtirme programlar�na
daha fazla erißim için gerekli olan kapasitenin olußturulmas�nda gelißmekte olan
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ülkelere yard�m edilmesi. Bu ba¤lamda, gelißmekte olan ülkelerde sürdürülebilir
kalk�nma merkezlerinin desteklenmesi ve gerekti¤i yerlerde bu tür merkezlerin
olußturulmas�.  

108. Bilim ve teknoloji alanlar�nda sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik
kapasitenin art�r�lmas�; bu do¤rultuda araßt�rma ve gelißtirme alan�ndaki
ortakl�klar�n gelißtirilmesi ve ulaß�lan sonuçlar�n araßt�rma kurumlar�, üniversiteler,
özel sektör, hükümetler, sivil toplum kurulußlar�, bu arada gelißmekte olan ve
gelißmiß ülkelerin bilim insanlar� ve akademisyenleri taraf�ndan geniß çapta
uygulanmas�n�n sa¤lanmas�; gelißmekte olan ülkelerin bilim merkezleri
aras�ndaki iletißim a¤�n�n bu amaçla gelißtirilmesi.

109. Baßka yollar�n yan�s�ra, fen ve sosyal bilim alanlar�ndakiler ve bilim
insanlar� ile politikalar� belirleyenler aras�ndaki ißbirli¤inin daha üst düzeye
ç�kar�lmas�yla her düzeydeki politika belirleme ve karar alma süreçlerinin
iyileßtirilmesi ve bu amaçla aßa¤�daki alanlarda acilen girißimlerde bulunulmas�: 

a. Bilimsel bilgi ve teknolojilerin daha yayg�n biçimde kullan�lmas�, yerli ve
yerel bilgilerin, bu bilgilere sahip olanlar�n haklar�na gerekli özen gösterilerek ve
ilgili ulusal yasalar çerçevesinde daha fazla kullan�lmas�; 

b. Entegre bilimsel de¤erlendirmelerle risk de¤erlendirmelerinden, disiplinler
ve sektörler aras� yaklaß�mlardan daha fazla yararlan�lmas�; 

c. Hükümetleraras� �klim De¤ißikli¤i Paneli dahil olmak üzere karar
süreçlerini destekleyen uluslararas� bilimsel de¤erlendirmelerden daha fazla
yararlan�lmas� ve bu sürece gelißmekte olan ülkelerden uzmanlar�n da geniß
biçimde kat�lmalar�; 

d. Bilim ve teknoloji politikalar� gelißtirmelerinde gelißmekte olan ülkelere
yard�m edilmesi; 

e. Bilimsel, kamusal ve özel kurum ve kurulußlar aras�nda ortakl�klar
olußturulmas�; bilimin, teknoloji gelißtirme ve mühendislik sektörlerinin rolünün
art�r�lmas� amac�yla bilim insanlar�n�n tavsiyelerinin politikalar�n belirlenmesinde
dikkate al�nmas�; 

f. Kararlar�n bilimsel temellere daha fazla dayand�r�lmas�n�n sa¤lanmas� ve
Rio Çevre ve Kalk�nma Bildirgesi�nin 15. ilkesinde yer alan aßa¤�daki yaklaß�m�n
teyit edilmesi:

"Çevrenin korunmas�na yönelik önleyici yaklaß�mlar, kendi kapasitelerine
göre Devletler taraf�ndan yayg�n biçimde benimsenecektir. Ortada ciddi ya da
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telafisi mümkün olmayacak tehditlerin bulundu¤u durumlarda, çevre
bozulmas�n�n önüne geçecek maliyet etkin önlemlerin bilimsel kesinlik
bulunmay�ß� gerekçesiyle ertelenmesine mazeret teßkil etmeyecektir."

110. Uluslararas� ißbirli¤i arac�l�¤�yla gelißmekte olan ülkelerin çevrenin
korunmas�na ve yönetimine ilißkin çabalar�ndaki kapasitenin gelißtirilmesine
yard�mc� olunmas� ve bu amaçla aßa¤�daki ißlerin her düzeyde gerçekleßtirilmesi:

a. Gelißmekte olan ülkelerin bilim ve teknolojiyi, çevrenin izlenmesi, model
de¤erlendirmesi, sa¤l�kl� veri tabanlar�n�n olußturulmas� ve entegre enformasyon
sistemlerinin kurulmas� gibi çal�ßmalarda daha yayg�n biçimde kullanmalar�; 

b. Kaliteli veri toplanmas�, elde edilen verilerin do¤rulanmas� ve
güncelleßtirilmesi; havadan ve yer merkezli gözlemlerin daha da gelißtirilmesi gibi
çal�ßmalarda uydu teknolojilerinin kullan�m�n�n yayg�nlaßt�r�lmas� ve
güçlendirilmesi, bu yolla kaliteli, uzun dönemli, tutarl� ve güvenilir veriler
derlenmesine yönelik çabalar�n desteklenmesi; 

c. Bilim ve teknoloji alan�nda etkili politikalar gelißtirilmesi aç�s�ndan gerekli
olan bilim e¤itimi, araßt�rma ve gelißtirme etkinliklerine ilißkin sa¤l�kl� veriler
sa¤layacak ulusal istatistik hizmetlerinin olußturulmas� ve/ya da daha da
gelißtirilmesi.

111. Politikalar� belirleyenlerle bilim toplulu¤u aras�nda düzenli ißleyen
kanallar olußturularak Gündem 21�in uygulanmas�nda yarar sa¤layacak bilimsel
ve teknolojik tavsiyelerin bilim çevrelerinden uygulamalara karar verecek
çevrelere aktar�lmas�; bilginin, deneyimin ve örnek uygulamalar�n paylaß�lmas� ve
özellikle gelißmekte olan ülkelerde bilimsel kapasite olußturulmas� amac�yla
sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik bilim ve e¤itim a¤lar�n�n olußturulup
güçlendirilmesi.  

112. Enformasyon ve iletißim teknolojilerinin, iletißimin s�klaßt�r�lmas�, bilgi ve
deneyimin paylaß�lmas�, bütün ülkelerde enformasyon ve iletißim teknolojisinin
kalitesinin yükseltilmesi ve bu kaynaklara erißim sa¤lanmas� amac�yla kullan�lmas�;
bu çabalarda Birleßmiß Milletler Enformasyon ve �letißim Teknolojisi Görev Gücü ile
birlikte ilgili di¤er uluslararas� ve bölgesel forumlarda ulaß�lan sonuçlardan
yararlan�lmas�.  

113. Kamu taraf�ndan finanse edilen, araßt�rma ve gelißtirme kurulußlar�n�n
daha temiz üretim ve ürün teknolojilerine ulaßmak amac�yla yöneldikleri stratejik
ittifaklar�n desteklenmesi; bu amaca yönelik olarak, baßka girißimlerin yan�s�ra,
mümkün olan bütün kaynaklardan yeterli mali ve teknik destek sa¤lanmas�; yeni
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ve ek kaynaklar�n devreye sokulmas�; bu teknolojilerin özellikle gelißmekte olan
ülkelere aktar�lmas� ve bu ülkelerde yayg�nlaßt�r�lmas�. 

114. Küresel ölçekte ilgi oda¤� olan konular�n aç�k, saydam ve kapsay�c�
çal�ßtaylarda ele al�n�p tart�ß�lmas� ve bu ßekilde söz konusu sorunlar�n kamuoyu
taraf�ndan daha iyi kavranmas�n�n sa¤lanmas�. 

115. Sürdürülebilir kalk�nma aç�s�ndan ciddi engeller yaratan uluslararas�
terörizme karß� ortak önlemler alma kararl�l�¤�n�n daha da pekißtirilmesi. 

116. E¤itim, sürdürülebilir kalk�nman�n sa¤lanmas� aç�s�ndan kritik
önemdedir. Dolay�s�yla, bütün düzeylerdeki mali kaynaklar, ikili ve çok tarafl�
yard�m ve ba¤�ßlar, bu arada Dünya Bankas� ile bölgesel kalk�nma bankalar�
taraf�ndan sa¤lanan fonlar, sivil toplumla vak�flar�n katk�lar�,  hükümetlerin e¤itim
alan�ndaki çabalar�n� desteklemek üzere seferber edilmeli ve aßa¤�da belirtilen
hedef ve girißimler için kullan�lmal�d�r: 

a. Biny�l Bildirgesi�nde yer alan ve herkesin ilkokul e¤itimi görmesini ve 2015
y�l�na dek dünyan�n neresinde olursa olsun bütün k�z ve erkeklerin ilkokul
e¤itimini tamamlam�ß olmalar�n� öngören e¤itimle ilgili kalk�nma hedefinin
gerçekleßtirilmesi; 

b. Bütün çocuklara, bu arada baßta k�z çocuklar olmak üzere özellikle k�rsal
kesimlerde ve yoksulluk içinde yaßayanlara ilkokul e¤itimini eksiksiz tamamlama
olanaklar�n�n sa¤lanmas�;

117. Aßa¤�daki amaçlar�n gerçekleßebilmesi için gelißmekte olan ülkelerle
ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkelere e¤itim, araßt�rma, kamuoyu
bilinçlendirme kampanyalar� ve kalk�nma kurumlar�n�n olußturulmas� alanlar�nda
mali yard�m ve destek sa¤lanmas�: 

a. Çevre ve halk sa¤l�¤� e¤itimi dahil olmak üzere (bu ülkelerin) e¤itim
altyap�lar�n�n ve programlar�n�n süreklilik kazanmas�;

b.  Baßta gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkeler
olmak üzere dünyan�n birçok yerinde karß�laß�lan, üniversiteler dahil olmak üzere
yüksek ö¤renimde s�kça ve ciddi biçimde baß gösteren finansal k�s�tl�l�klar�n
aß�lmas� için çaba gösterilmesi. 

118. HIV/AIDS salg�n�ndan a¤�r biçimde etkilenen ülkelerde bu hastal�¤�n
e¤itim sisteminde yaratt�¤� olumsuzluklar�n ele al�nmas�.
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119. Ulusal ve uluslararas� kaynaklar�n, Dakar Herkes için E¤itim Eylem
Çerçevesi�nde44 öngörüldü¤ü gibi temel e¤itime tahsis edilmesi; sürdürülebilir
kalk�nman�n e¤itime, iki ve çok tarafl� kalk�nma programlar�na içselleßtirilmesi;
finansman� kamu taraf�ndan sa¤lanan araßt�rma ve gelißtirme programlar�yla
kalk�nma programlar�n�n birbiriyle kaynaßt�r�lmas�. 

120. Dakar Herkes için E¤itim Eylem Çerçevesi�nde öngörüldü¤ü gibi, ilk ve
orta ö¤retimdeki toplumsal cinsiyet eßitsizliklerinin 2005, ö¤retimin bütün
kademelerindeki eßitsizliklerin ise en geç 2015 y�l�na dek ortadan kald�r�larak
Biny�l Bildirgesi�nde yer alan bu alandaki kalk�nma hedeflerine ulaß�lmas�; bu
amaca yönelik olarak, baßka önlem ve müdahalelerin yan�s�ra, e¤itimin ve
kapasite gelißtirmenin bütün düzey ve biçimlerine eßit erißimin, toplumsal
cinsiyete duyarl� e¤itim sistemleri arac�l�¤�yla  sa¤lanmas�.  

121. Baßl�ca de¤ißim arac� olarak e¤itimin yayg�nlaßt�r�lmas� amac�yla
sürdürülebilir kalk�nman�n bütün düzeylerde olmak üzere e¤itim sistemlerine
içselleßtirilmesi; 

122. E¤itim eylem planlar�n�n ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde
gelißtirilmesi, uygulanmas�, izlenmesi ve de¤erlendirilmesi; bu planlar�n Dakar
Herkes için E¤itim Eylem Çerçevesi paralelinde haz�rlanmas� ve planlar�n,
topluluk kalk�nmas�n� hedefleyecek ve bu arada e¤itimi sürdürülebilir
kalk�nman�n bir parças� haline getirecek içerikte olmas�n�n sa¤lanmas�.   

123. Topluluklardaki bütün kißilere, gönüllülük temelindeki hizmet
programlar� dahil olmak üzere örgün ve yayg�n e¤itim anlam�nda ve süreklilik
temelinde f�rsatlar sa¤lanmas�; bu yolla okumaz yazmazl�¤a son verilmesi, yaßam
boyu ö¤renmenin öneminin vurgulanmas� ve sürdürülebilir kalk�nman�n bu yolla
desteklenmesi.

124. E¤itimin sürdürülebilir kalk�nmay� gelißtirmek için bir araç olarak
desteklenmesi ve bu amaçla aßa¤�daki ad�mlar�n ivedilikle at�lmas�: 

a. Enformasyon ve iletißim teknolojisinin gerek k�rsal gerek kentsel
topluluklar�n erißebilece¤i biçimde okul müfredat�na sokulmas� ve bu alandaki
teknolojilerin ö¤renilmesi için gerekli ortam�n sa¤lanmas�nda özellikle gelißmekte
olan ülkelere yard�m edilmesi; 

44 Bak›n›z Ekonomik ve Sosyal Konsey Resmi Kay›tlar›, 2001, Ek No. 9, (E/2001/29) Bölüm
I.B

Uygulama AAraçlar�
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b. Deney paylaß�m�n� ve bütün taraflara yarar sa¤layacak kapasite gelißimini
sa¤lamak amac�yla gelißmekte olan ülkelerden ö¤rencilere, araßt�rmac�lara ve
mühendislere gelißmiß ülkelerin üniversitelerinde ve araßt�rma kurumlar�nda
uygulanan programlara daha fazla kat�lma imkanlar� sa¤lanmas�; 

c. Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu�nun sürdürülebilir kalk�nma için
e¤itim çal�ßma program�n�n uygulanmas�na devam edilmesi; 

d. Birleßmiß Milletler Genel Kurulu�na, 2005 y�l�ndan baßlamak üzere
sürdürülebilir kalk�nma için e¤itim ony�l� ilan edilmesi önerisinin götürülmesi.

125. �nsani, kurumsal ve altyap�sal kapasite gelißtirme girißimlerinin
özendirilmesi ve h�zland�r�lmas�; bu çerçevede, gelißmekte olan ülkelerin
sürdürülebilir kalk�nmayla ilgili özel gereksinimlerini karß�layacak ortakl�klar�n
yayg�nlaßt�r�lmas�.

126. Gelißmekte olan ülkelerle ekonomileri geçiß sürecinde olan ülkelerin
bilgi kapasitesini gelißtirmek amac�yla, yerel, ulusal, alt-bölgesel ve bölgesel
ölçeklerde baßlat�lan ve bilim ve e¤itim alan�ndaki merkezlerin güçlendirilmesiyle
çeßitli alanlardaki bilgi ve tekniklerin gelißtirilmesini, kullan�lmas�n� ve
uyarlanmas�n� hedefleyen girißimlerin desteklenmesi; bu deste¤in, baßka yollar�n
yan�s�ra, yeni ve ek kaynaklar dahil olmak üzere yeterli mali ve di¤er kaynaklar�n
harekete geçirilmesiyle sa¤lanmas�;   

127. Aßa¤�daki amaçlar�n gerçekleßtirilebilmesi için, Birleßmiß Milletler
Kalk�nma Program� Kapasite 21 program� benzeri kapasite gelißtirme çabalar�
dahil gelißmekte olan ülkelere teknik ve mali yard�m sa¤lanmas�:

a. Gelißmekte olan ülkelerin bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeylerde
kendi kapasite gelißtirme gereksinimlerini de¤erlendirmeleri; 

b. Küreselleßmenin gündeme getirdi¤i görevlerin daha etkili biçimde yerine
getirilmesi ve Biny�l Bildirgesi�nde yer alanlar dahil uluslararas� mutabakat
sa¤lanm�ß kalk�nma hedeflerinin gerçekleßtirilmesi amac�yla kapasite gelißtirme
programlar� haz�rlanmas� ve yerel, ulusal ve topluluk düzeyindeki programlar�n
desteklenmesi;

c. Gençler dahil olmak üzere sivil toplumun sürdürülebilir kalk�nma politika
ve stratejilerinin her düzeyde haz�rlanmas�na, uygulanmas�na ve
de¤erlendirilmesine kat�lmas�n�n sa¤lanmas�;

d. Gündem 21�in etkili biçimde yaßama geçirilmesi için gerekli ulusal
kapasitelerin olußturulmas� ve güçlendirilmesi. 
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128. Rio Çevre ve Kalk�nma Bildirgesi�nin 10. ilkesinin ayn� Bildirgede yer
alan 5, 7 ve 11. ilkeler de gözetilerek yaßama geçirilmesinde, çevreyle ilgili
bilgilere ve bu konudaki yarg�sal ve idari süreçlere erißim sa¤lanmas�, ayr�ca karar
süreçlerine halk�n da kat�lmas�. 

129. Sürdürülebilir kalk�nma politikalar� ve programlar� aç�s�ndan gerekli
olan ulusal ve bölgesel ölçekteki bilgi, istatistik ve analiz hizmetlerinin
güçlendirilmesi; verilerin bu amaçla cinsiyete, yaßa ve di¤er etmenlere göre
ayr�ßt�r�lmas�; donörlerin, sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik politikalar gelißtirip
programlar uygulama kapasitesini art�rmalar�na yard�mc� olmak üzere gelißmekte
olan ülkelere mali ve teknik destek sa¤lamaya özendirilmeleri. 

130. Ülkelerin, gönüllülük temelinde, konunun toplumsal cinsiyetle ilgili
yönlerini de kapsayacak biçimde ve kendi koßul ve önceliklerini gözeterek ulusal
ölçekte girißtikleri sürdürülebilir kalk�nma göstergeleri çal�ßmalar�n�n teßvik
edilmesi.  

131. Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu�nun 9/4 say�l� karar�n�n 3. paragraf�
ile uyumlu olarak göstergeler üzerinde daha fazla çal�ß�lmas�. 

132. Çevre üzerindeki etkiler, toprak kullan�m� ve toprak kullan�m�ndaki
de¤ißikliklerle ilgili kaliteli veriler elde edilmesine yönelik olarak yer gözlem
teknolojilerinin, uydu arac�l�¤�yla uzaktan alg�laman�n, küresel haritalaman�n ve
co¤rafi enformasyon sistemlerinin gelißtirilip daha yayg�n biçimde kullan�lmas� ve
bu amaçla aßa¤�daki ivedi girißimlerde bulunulmas�:  

a. Entegre küresel gözlemler için küresel gözlem sistemleri ve araßt�rma
programlar� aras�ndaki ißbirli¤i ve eßgüdümün gelißtirilmesi; bu çal�ßmalarda,
kapasite gelißtirme, yer gözlemlerinden ve di¤er kaynaklardan elde edilen
bilgilerin bütün ülkeler taraf�ndan paylaß�m� gibi gerekliliklerin dikkate al�nmas�; 

b. Yeryüzü gözlem verilerinin aktif biçimde mübadelesi  dahil olmak üzere
de¤erli verilerin paylaß�lmas�n� mümkün k�lacak enformasyon sistemlerinin
gelißtirilmesi; 

c. Küresel haritalama çal�ßmalar�na yönelik girißim ve ortakl�klar�n teßvik
edilmesi. 

133. Baßta kalk�nma sürecindekiler olmak üzere ülkelerin aßa¤�daki
alanlardaki ulusal çabalar�n�n desteklenmesi: 

a. Uzun dönemli, sa¤l�kl�, do¤ru ve tutarl� verilerin derlenmesi;

b. Veri toplanmas�nda ve yerdeki gözlemlerin daha da gelißtirilmesinde uydu
görüntüleri ile uzaktan alg�lama teknolojilerinin kullan�lmas�; 

Uygulama AAraçlar�
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c. Uydu arac�l�¤�yla uzaktan alg�lama, küresel uydu konumland�rmas�,
haritalama ve co¤rafi bilgi sistemleri gibi teknolojiler kullanarak co¤rafi bilgilere
erißim sa¤lanmas�, bu bilgilerin gelißtirilmesi ve kullan�lmas�.

134. Do¤al felaketlerin önlenmesine ve etkilerinin hafifletilmesine yönelik
çabalar�n desteklenmesi ve bu amaçla aßa¤�daki ißlerin her düzeyde
gerçekleßtirilmesi: 

a. Felaketlerle ilgili bilgilere erken uyar� amaçlar� do¤rultusunda gerekli
erißimin makul bir maliyet karß�l�¤� sa¤lanmas�; 

b. Eldeki verilerin, özellikle küresel meteorolojik gözlem sistemleri
arac�l�¤�yla elde edilenlerin zamanl� ve yararl� ürünlere dönüßtürülmesi. 

135. Di¤er çal�ßmalar�n yan�nda, ulusal bir araç olarak çevresel etki
de¤erlendirmelerinin gelißtirilmesi ve daha geniß kapsamda uygulanmas�; bu
yolla, çevre üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkiler yaratmas� olas� projelerle
ilgili kararlar�n verilmesi aç�s�ndan gerekli bilgilere ulaß�lmas�. 

136. Sürdürülebilir kalk�nmayla ilgili kararlar�n yerel ve ulusal ölçeklerde, bu
arada gerekti¤inde bölgesel ölçekte al�nabilmesi için politika, strateji ve proje
düzeyindeki yöntemlerin daha da gelißtirilmesi. Bu konuyla ilgili olarak, tek tek
ülkeler taraf�ndan benimsenecek yöntemlerin söz konusu ülkenin veri ve
koßullar�na uygun düßmesi, gönüllülük temeline dayanmas� ve ülkenin kalk�nma
öncelikleriyle uyumlu olmas� gereklili¤inin vurgulanmas�.



XI.
Sürdürülebilir Kalk�nma �çin

Kurumsal Çerçeve
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137. Gündem 21�in bütün yönleriyle uygulanabilmesi, Dünya Sürdürülebilir
Kalk�nma Zirvesi�nin sonuçlar�n�n izlenmesi ve sürdürülebilir kalk�nmaya ilißkin yeni
ortaya ç�kan mücadelelerin alt�ndan kalk�labilmesi için etkin bir kurumsal yap�
anahtar konumdad�r. Böyle bir çerçevenin güçlendirilmesine yönelik tedbirler,
Gündem 21�in maddelerine, 1997�de ç�kar�lan Gündem 21�in daha fazla ileri düzeyde
uygulanabilmesi için Program�a ve Çevre ve Kalk�nma konusundaki Rio
Deklarasyonu�nun ilkelerine dayanmal�; ve Biny�l Bildirgesi�ndekiler de dahil olmak
üzere uluslararas� düzeyde karara ba¤lanm�ß kalk�nma hedeflerine erißimi teßvik
etmeli; Monterrey Mutabakat� ile 1992 y�l�ndan bu yana ilgili baßl�ca Birleßmiß Milletler
konferanslar�n�n ç�kt�lar�n� ve uluslararas� sözleßmeleri dikkate almal�d�r. Gelißmekte
olan ülkelerin özel gereksinimlerini, uygulama araçlar� da dahil dikkate alarak, bütün
ülkelerin ihtiyaçlar�na cevap verebilmelidir. �lgili bölgesel, ulusal ve yerel kurumlar�n
güçlenmesi kadar, sürdürülebilir kalk�nma konusunda çal�ßan uluslararas� organlar�n
ve organizasyonlar�n halihaz�rdaki görevlerine de sayg� duyarak, güçlenmelerine yol
açmal�d�r.

138. Sürdürülebilir kalk�nma için iyi yönetißim kaç�n�lmaz bir gerekliliktir.
Anlaml� ekonomik politikalar, halk�n ihtiyaçlar�na cevap verebilen güçlü
demokratik kurumlar ve gelißmiß bir altyap�, sürdürülebilir ekonomik
büyümenin, yoksullu¤un giderilmesinin ve istihdam yarat�lmas�n�n temelidir.

A. Amaçlar

139. Sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik uluslararas� düzenlemelerin her
düzeyde güçlendirilmesine yönelik önlemler Gündem 21 çerçevesinde al�nmal�,45

bu önlemler al�n�rken BM Çevre ve Kalk�nma Konferans��ndan bu yana meydana
gelen gelißmeler gözetilmeli ve söz konusu önlemler di¤erlerinin yan�s�ra
aßa¤�daki hedeflere yönlendirilmelidir: 

a. Sürdürülebilir kalk�nmaya ilißkin kararl�l�¤�n güçlendirilmesi;

b. Sürdürülebilir kalk�nman�n ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar�n�n
dengeli biçimde bütünleßtirilmesi;

c. Gündem 21 uygulamalar�n�n, özellikle gelißmekte olan ülkeler için,
finansal ve teknik kaynaklar�n harekete geçirilmesi ve kapasite gelißtirme
programlar� dahil olmak üzere çeßitli yollardan desteklenmesi ve güçlendirilmesi; 

45 Bu bölümde Gündem 21’e yap›lan at›flar›n Gündem 21’i, Gündem 21’in Daha ‹leri
Düzeyde Uygulanmas›na Yönelik Program› ve Zirve Sonuçlar›n› hep birlikte içerdi¤i
varsay›lmaktad›r. 
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d. Tutarl�l�k, eßgüdüm ve izleme çal�ßmalar�n�n güçlendirilmesi;

e. Hukukun üstünlü¤ü ilkesinin ve hükümet kurulußlar�n�n güçlendirilmesi;

f. Birleßmiß Milletler sistemi içindeki ve d�ß�ndaki uluslararas� kurulußlar�n
etkililiklerinin ve etkinliklerinin, her birinin özel görevi ve karß�laßt�rmal�
üstünlü¤ü dikkate al�narak, bu arada çal�ßmalarda örtüßme ve tekrar durumlar�
azalt�larak güçlendirilmesi;   

g. Sivil toplumun ve ilgili di¤er taraflar�n Gündem 21 uygulamalar�na aktif
biçimde kat�lmalar�n�n ve bu uygulamalarda yer almalar�n�n sa¤lanmas�; ayn�
çal�ßmalarda saydaml�¤�n ve en geniß anlamda halk kat�l�m�n�n güvence alt�na
al�nmas�;  

h. Baßta gelißmekte olan ülkeler olmak üzere ülkelerin sürdürülebilir
kalk�nma kapasitelerinin her düzeyde güçlendirilmesi;  

i. Gündem 21 ile Zirve sonuçlar�n�n yaßama geçirilmesini amaçlayan
uluslararas� ißbirli¤inin güçlendirilmesi. 

B. Sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik kurumsal çerçevenin
uluslararas� planda güçlendirilmesi

140. Uluslararas� topluluk aßa¤�dakileri yerine getirmelidir: 

a. Gündem 21�de belirtilen sürdürülebilir kalk�nma hedeflerinin ve Zirvede
ulaß�lan sonuçlar�n, ilgili Birleßmiß Milletler kurulußlar�n�n, fonlar�n�n ve
programlar�n�n, GEF�in, uluslararas� ticaret ve finans kurumlar�n�n kendi özel
alanlar�ndaki politikalar�na, çal�ßma programlar�na ve ißlemsel k�lavuzlar�na
içselleßtirilmesi ve bu yöndeki uygulamalar�n desteklenmesi; bu çerçevede, söz
konusu kurum ve kurulußlar�n etkinliklerinde, baßta gelißmekte olan ve duruma
göre ekonomileri geçiß sürecinde bulunan ülkelerinki olmak üzere sürdürülebilir
kalk�nma amac�na yönelik ulusal programlar�n ve önceliklerin tam olarak dikkate
al�nmas�n�n öneminin özellikle vurgulanmas�;    

b. Birleßmiß Milletler sistemi, uluslararas� finans kurulußlar�, GEF ve Dünya
Ticaret örgütü gibi birimlerin kendi içlerindeki ve aralar�ndaki ißbirli¤inin,
Birleßmiß Milletler Sistemi Eßgüdüm Kurulu, Birleßmiß Milletler Kalk�nma Grubu,
Çevre Yönetim Grubu ve kurulußlar aras� eßgüdümden sorumlu di¤er organlar
arac�l�¤�yla güçlendirilmesi. Kurulußlar aras�nda ißbirli¤inin güçlendirilmesi
çabalar�, operasyonel düzeye gerekli önem verilerek ve özel konulardaki ortakl�k
anlaßmalar� yoluyla, özellikle gelißmekte olan ülkelerin Gündem 21�i yaßama
geçirme çabalar�na destek olacak biçimde bütün ba¤lamlarda sürdürülmelidir; 
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c. Sürdürülebilir kalk�nma politikalar�n�n ve programlar�n�n üç boyutunun
güçlendirilmesi ve aralar�ndaki entegrasyonun daha ileri düzeyde sa¤lanmas�;
sürdürülebilir kalk�nma hedeflerinin, baßl�ca ilgi alan� sosyal konular olan organlar�n
politika ve programlar�na eksiksiz biçimde içselleßtirilmesi. Bu arada özellikle,
sürdürülebilir kalk�nman�n sosyal boyutunun, di¤er yollar�n yan�s�ra Dünya Sosyal
Kalk�nma Zirvesi sonuçlar�n�n ve beß y�l ara ile yap�lan de¤erlendirmelerin ve
yay�nlanan raporlar�n takibi arac�l�¤�yla ve sosyal güvenlik sistemlerine sa¤lanacak
destekle güçlendirilmesi;

d. Birleßmiß Milletler Çevre Program� Yönetim Konseyi�nin 7. özel
oturumunda uluslararas� çevre yönetißimi konusunda ald�¤� karar�n sonuçlar�n�n
eksiksiz olarak yaßama geçirilmesi46 ve Yönetim Konseyi�ne/Bakanlar Küresel
Çevre Forumu�na üyelik standartlar�n�n belirlenmesi gibi önemli, ancak karmaß�k
bir konuyu 57. oturumunda ele almas� için Genel Kurula ça¤r�da bulunulmas�; 

e. Yolsuzluk ve rüßvet gibi olaylara karß� haz�rlanacak kapsaml� Birleßmiß
Milletler sözleßmesine ilißkin görüßmelerin zaman�nda tamamlanmas� için aktif ve
yap�c� bir tutumun benimsenmesi ve yasa d�ß� yollardan edinilen fonlar�n kaynak
ülkelere iadesi gibi konular�n da bu çerçevede ele al�nmas�;

f. Ticari kurulußlar�n sürdürülebilir kalk�nma ba¤lam�nda daha fazla sorumluluk
üstlenmelerinin, hesap verebilirliklerinin ve örnek uygulamalar konusunda
birbirlerini bilgilendirmelerinin teßvik edilmesi; bu amaçla Sürdürülebilir Kalk�nma
Komisyonu ve di¤er girißimlerde örneklendi¤i gibi gerekti¤inde çok tarafl� diyaloga
girmelerinin sa¤lanmas�;  

g. Monterrey Mutabakat��n�n  her düzeyde yaßama geçirilmesi için somut
girißimlerde bulunulmas�.  

141. Uluslararas� düzeyde iyi yönetißim, sürdürülebilir kalk�nma hedefine
ulaß�lmas� aç �s�ndan temel önemdedir. Dinamik ve imkanlar aç�s�ndan zengin bir
uluslararas� ekonomik ortam�n olußturulmas� için, küresel ekonomik yönetißimin,
gelißmekte olan ülkelerin kalk�nma beklentileri üzerinde etkisi olan uluslararas�
finans, ticaret, teknoloji ve yat�r�m örüntüleri arac�l�¤�yla gelißtirilmesi önem
taß�maktad�r. Uluslararas� topluluk bu do¤rultuda, yap�sal ve makro-ekonomik
reformlara destek, d�ß borç sorununa kapsaml� bir çözüm bulunmas� ve gelißmekte
olan ülkelerin dünya pazarlar�na erißiminin art�r�lmas� dahil olmak üzere gerekli ve
uygun bütün önlemleri almal�d�r. Uluslararas� finansal yap�n�n reformu yönündeki
çabalar daha fazla saydaml�kla ve gelißmekte olan ülkelerin karar alma
süreçlerine daha etkili biçimde kat�l�mlar�n�n sa¤lanmas�yla sürdürülmelidir.

46 UNEP/GCSS.VII/6, ek I.
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Evrensel kapsaml�, kurallara dayal�,aç�k, ayr�mc� olmayan ve eßitlikçi bir ticaret
sistemi, ticarette anlaml� bir serbestleßtirmeyle birlikte, hangi kalk�nma düzeyinde
olurlarsa olsunlar ülkelere yarar sa¤layarak kalk�nmay� tüm dünya çap�nda
canland�rabilir.

142. Canl� ve etkili bir Birleßmiß Milletler sistemi, sürdürülebilir kalk�nmaya
yönelik uluslararas� ißbirli¤inin gelißtirilmesi ve herkesin yarar�na ißleyecek bir
küresel ekonomik sistemin olußturulmas� aç�s�ndan temel önemdedir.  Bu amaçla
mutlaka gerçekleßtirilmesi gerekenler aras�nda, Birleßmiß Milletler ideallerine,
uluslararas� hukuk ilkelerine ve BM Þart�nda yer alan di¤er ilkelere tam bir
ba¤l�l�¤�n sa¤lanmas�, BM ve çok tarafl� di¤er kurumlardan olußan sistemlerin
güçlendirilmesi ve bu a¤ içinde yer alan kurum ve kurulußlar�n çal�ßmalar�n�n
daha ileri düzeye taß�nmas� yer almaktad�r. Devletlerin mümkün olan en k�sa
sürede yerine getirmeleri gereken bir di¤er yükümlülük de, rüßvet ve suiistimalin
bütün biçimlerini hedef alan bir Birleßmiß Milletler sözleßmesinin haz�rlanmas�d�r.
Bu sözleßme, haks�z ve yasa d�ß� yollardan kazan�lan fonlar�n kaynak ülkelere
geri verilmesi ve kara para aklama uygulamalar�n�n ortadan kald�r�lmas�na
yönelik ißbirli¤inin güçlendirilmesi gibi hususlar� da içermelidir. 

C. Genel Kurul�un rolü

143. Birleßmiß Milletler Genel Kurulu sürdürülebilir kalk�nmay� BM
etkinliklerinin tümünü kucaklayan kilit bir unsur olarak benimsemeli,
sürdürülebilir kalk�nman�n  Biny�l Bildirgesi�nde yer alanlar dahil üzerinde
uluslararas� mutabakata var�lm�ß kalk�nma hedeflerinin gerçekleßtirilmesinde
oynayaca¤� rolü vurgulamal� ve Gündem 21 uygulamalar�na ve bunlar�n
de¤erlendirilmesine siyasal yönlendiricilik yapma görevini üstlenmelidir.    

D. Ekonomik ve Sosyal Konsey�in rolü 

144. Birleßmiß Milletler Þart��n�n ilgili hükümleri, Gündem 21�in Ekonomik ve
Sosyal Konsey�le ilgili hükümleri ve ayr�ca Konseyi, BM sistemiyle uzman
kurulußlar�n eßgüdümünü ve baßta ißlevsel komisyonlar olmak üzere yan
organlar�n denetimini sa¤layacak merkezi mekanizma olarak tan�mlayan 48/162
ve 50/227 say�l� Genel Kurul kararlar�  do¤rultusunda  Konsey, sistem
kapsam�ndaki eßgüdümü gelißtirerek Gündem 21�in yaßama geçirilmesi amac�yla
aßa¤�daki ad�mlar� atmal�d�r: 

a. Birleßmiß Milletlerin sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik politika ve
programlar�n�n sistem bütünlü¤ü içindeki eßgüdümünde ve bu politika ve
programlarda yer alan ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlar�n dengeli biçimde
entegrasyonundaki rolünü art�rmak;  

Sürdürülebilir KKalk�nma ��çin
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b. Gündem 21�in uygulanmas�na ilißkin olarak sürdürülebilir kalk�nma
temalar�n�n ele al�naca¤� periyodik toplant�lar düzenlenmesi ve bu toplant�larda
uygulama araçlar�n�n da görüßülmesi. Bu temalara ilißkin tavsiyeler Sürdürülebilir
Kalk�nma Komisyonu taraf�ndan dile getirilebilir; 

c. Birleßmiß Milletler�in sürdürülebilir kalk�nmayla ilgili çal�ßmalar�n�n önemli
bütün yönlerini gere¤ince etkili biçimde ele alabilmek için üst düzeydeki
eßgüdüm ve yürütme ißlevlerinin tam olarak yerine getirilmesi. Konsey, bu
ba¤lamda, belli baßl� gruplar�n kendi üst düzey görüßmelerinde ve çeßitli
alanlardaki ißlevsel komisyonlarda, yerleßik usuller çerçevesinde yer almalar�n�
teßvik etmelidir; 

d. Gündem 21 uygulamalar�nda yeri olan ißlevsel komisyonlar� ile di¤er
organlar� aras�nda daha fazla eßgüdüm ve karß�l�kl� tamamlay�c�l�k sa¤lamak ve
bu komisyonlarla organlar�n faaliyetlerinde etkililik ve etkinli¤i art�rmak;

e. Kalk�nmada Enerji ve Do¤al Kaynaklar Komitesi�nin çal�ßmalar�n� sona
erdirerek bu kapsamdaki ißleri Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu�na
devretmek;

f. Konsey�in Zirve sonuçlar�n�n takibi alan�ndaki rolü ile Monterrey
Mutabakat��n�n  takibindeki rolü aras�nda, kal�c� ve eßgüdümlü yak�n bir ba¤lant�
kurulmas�n�n sa¤lanmas�. Konsey, bu amaca yönelik olarak, Monterrey
Mutabakat��nda belirtildi¤i gibi, Bretton Woods kurumlar� ve DTÖ ile yapaca¤�
toplant�lara ilißkin düzenlemeler üzerinde durmal�d�r;   

g. Gündem 21�in eßgüdümlü uygulanmas�nda, toplumsal cinsiyet
kaynaßt�rmas�n�n bu yöndeki etkinliklerin ayr�lmaz bir parças� haline gelmesini
sa¤layacak çabalar� yo¤unlaßt�rmak. 

E. Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu�nun rolü ve ißlevi

145. Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu, Birleßmiß Milletler sistemi içinde
sürdürülebilir kalk�nmayla ilgili üst düzey komisyon olma konumunu korumal�
ve sürdürülebilir kalk�nman�n üç boyutunun entegrasyonuyla ilgili konular�n ele
al�naca¤� bir forum olarak ißlev görmelidir. Komisyonun Gündem 21�in ilgili
bölümlerinde belirtilip Genel Kurul�un 47/191 say�l� karar�nda onaylanan rolü,
ißlevleri ve görevi geçerlili¤ini korumakla birlikte, ilgili di¤er kurum ve
kurulußlar�n rolü de göz önüne al�narak Komisyonun güçlendirilmesi
gerekmektedir. Komisyonun bu yönde gelißtirilmiß rolü, Gündem 21�in yaßama
geçirilmesindeki ilerlemelerin de¤erlendirilmesi ve izlenmesi; uygulama, girißim
ve ortakl�klar aras�nda bir tutarl�l�k olußturulmas� da yer almal�d�r.  
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146. Komisyon bu ba¤lamda, Gündem 21�in uygulanmas�nda hükümetler,
uluslararas� kurulußlar ve ilgili di¤er taraflar aras�nda ortakl�¤� teßvik ve
kolaylaßt�rma dahil, uygulamay� her düzeyde mümkün k�lacak girißimlere daha
fazla önem vermelidir.

147. Komisyon, aßa¤�dakileri yerine getirmelidir: 

a. Gündem 21 uygulanmas�n�n gözden geçirilip de¤erlendirilmesi ve
uygulamada daha ileri düzeylere ulaß�lmas�;

b. Belirli bir sektöre ilißkin oldu¤u halde baßka sektörleri de ilgilendiren
yönler içeren konular üzerinde odaklan�lmas� ve entegrasyonu daha iyi
gerçekleßtirecek politikalar için bir forum olußturulmas�; bu amaçla, sürdürülebilir
kalk�nman�n çeßitli boyutlar� ve sektörleri ile ilgilenen bakanlar�n üst düzeyde
etkileßim içine girmelerinin sa¤lanmas�;

c. Gündem 21�in uygulanmas�na ilißkin yeni görevlerin ve f�rsatlar�n ele al�nmas�; 

d. Komisyon toplant�lar�ndaki pazarl�klar�n iki y�lda bir yap�lacak toplant�lara
s�n�rland�r�lmas�yla Gündem 21�in uygulanmas�na yönelik etkinlikler üzerinde
yo¤unlaß�lmas�;  

e. Her oturumda görüßülecek konu say�s�na s�n�rlama getirilmesi.

148. Komisyon, uygulamay� kolaylaßt�rma rolü aç�s�ndan aßa¤�daki baßl�klara
özel önem tan�mal�d�r: 

a. Kaydedilen ilerlemenin de¤erlendirilmesi ve Gündem 21 uygulamalar�n�n
daha ileri düzeylere taß�nmas�. Komisyon, bu ba¤lamda, uygulama önündeki
s�n�rlamalar� belirlemeli ve bu s�n�rlamalar�n aß�lmas�na yönelik tavsiyeler
gelißtirmelidir;

b. Edinilen derslerin, sa¤lanan ilerlemelerin ve örnek uygulamalar�n
paylaß�lmas� dahil olmak üzere sürdürülebilir kalk�nmay� yayg�nlaßt�racak
ortakl�klar�n ele al�nmas�nda merkez olarak ißlev görülmesi;

c. Sürdürülebilir kalk�nma ve kapasite gelißtirmeye yönelik finansal yard�mlar ve
teknoloji transferi konular�n�n ele al�nmas� ve bu arada mevcut enformasyondan
eksiksiz biçimde yararlan�lmas�. Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu bu ba¤lamda
ulusal raporlarla bölgesel deney birikiminin daha etkili biçimde kullan�lmas�
konusunu ele alabilir ve ayn� amaçla gerekli tavsiyelerde bulunabilir;  

d. Sürdürülebilir kalk�nma planlamas�, karar alma ve sürdürülebilir kalk�nma
stratejilerinin uygulanmas� gibi alanlarda yard�m� olacak önlemlerin analizi ve bu
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önlemler konusunda deney al�ßverißi için bir forum olußturulmas�. Komisyon, bu
aç�dan, ulusal ve bölgesel raporlar�n daha etkili biçimde kullan�lmas� konusunu
göz önüne alabilir. 

e. Sürdürülebilir kalk�nma alan�nda ortaya ç�kan önemli hukuksal
gelißmelerin dikkate al�nmas�; bu çerçevede ilgili hükümetler aras� organlar�n
Gündem 21�in uluslararas� hukuksal belgeler ve mekanizmalara ilißkin
uygulamalar�n� desteklemekteki rolünün gözetilmesi.

149. Komisyonun pratik ißlerine ve çal�ßma programlar�na gelince; bu konulara
ilißkin somut kararlar�n, Komisyonun tematik çal�ßma program�n�n haz�rlanaca¤�
ikinci oturumda ele al�nmas� daha yerinde olur. Bu ba¤lamda özellikle dikkat
edilmesi gereken baßl�klar ßunlard�r: 

a. Komisyonun 47/191 say�l� Genel Kurul karar�nda belirtilen bütün görevlerin
yerine getirilmesinde dengeli bir yaklaß�m�n gözetilmesi;

b. Uluslararas� kurulußlar�n ve belli baßl� gruplar�n Komisyonun çal�ßmalar�na
daha do¤rudan ve doyurucu biçimde kat�lmalar�n� sa¤layacak girißimlerin
sürdürülmesi; 

c. Sürdürülebilir kalk�nmaya, örne¤in bilim toplulu¤unun harekete geçirilmesi;
ulusal, bölgesel ve uluslararas� bilim a¤lar�n�n Komisyon çal�ßmalar�nda yer almas�
gibi yollardan sa¤lanabilecek bilimsel katk�lar�n özel olarak dikkate al�nmas�; 

d. E¤itimcilerin sürdürülebilir kalk�nmaya, bu arada mümkün oldu¤u
durumlarda Komisyonun etkinliklerine daha fazla katk�da bulunmalar�n�n
sa¤lanmas�; 

e. Oturumlar aras� toplant�lar�n tarih ve sürelerinin belirlenmesi. 

150. Sürdürülebilir kalk�nmada örnek uygulamalar�n ve edinilen derslerin
daha geniß kesime ulaßt�r�lmas�na yönelik daha ileri düzeylerde girißimlerde
bulunulmas� ve ayr�ca enformasyon teknolojilerinin daha geniß anlamda
kullan�lmas� dahil olmak üzere ça¤daß veri toplama yöntemlerinin
yayg�nlaßt�r�lmas�. 

F. Uluslararas� kurumlar�n rolü 

151. Uluslararas� finans kurulußlar�, Dünya Ticaret Örgütü ve GEF dahil
olmak üzere Birleßmiß Milletler örgütünün içindeki ve d�ß�ndaki uluslararas�
kurulußlar�n aßa¤�da belirtilen alanlarda ißbirli¤ine yönelmeleri konusuna özel
önem verilmesi:   

a. Gündem 21�in uygulanmas�na her düzeyde etkili ve kolektif katk�
sa¤lanmas�;
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b. Uluslararas� kurulußlar�n, Gündem 21, Sürdürülebilir Kalk�nma Dünya
Zirvesi, Biny�l Bildirgesi�nin sürdürülebilir kalk�nmayla ilgili bölümleri, Monterrey
Mutabakat� Dünya Ticaret Örgütü�nün 2001 y�l� Kas�m ay�nda Doha�da yap�lan 4.
Bakanlar Toplant�s� kararlar�n� yaßama geçirmedeki etki ve eßgüdümlerinin
gelißtirilmesi. 

152. Birleßmiß Milletler Sistemi Yürütme Görevlileri Eßgüdüm Kurulu ve
ißbirli¤ine dayal� enformel yollar arac�l�¤�yla, BM Genel Sekreteri�nden,
sürdürülebilir kalk�nmayla ilgili sistem ölçe¤indeki kurulußlar aras�nda ißbirli¤ini
ve eßgüdümü daha ileri düzeye götürmesi, karß�l�kl� bilgi al�ßverißini kolaylaßt�r�c�
önlemler almas� ve Gündem 21�in uygulanmas�na ilißkin olarak at�lan ad�mlar
konusunda Ekonomik ve Sosyal Konsey ile Komisyonu sürekli bilgilendirmesi
talebinde bulunulmas�. 

153. Birleßmiß Milletler Kalk�nma Program��n�n kapasite gelißtirme
programlar�na yönelik deste¤in önemli ölçülerde güçlendirilmesi; bu yöndeki
çabalarda özellikle gelißmekte olan ülkeler söz konusu oldu¤unda, Kapasite 21
program�ndan edinilen deneyim de dikkate al�narak,  sa¤lanacak deste¤in yerel
ve ulusal ölçeklerdeki kapasite gelißtirme çabalar� aç�s�ndan önemli bir
mekanizma oldu¤unun görülmesi.  

154. Birleßmiß Milletler Çevre Program� ile di¤er BM organlar� ve uzmanl�k
kurulußlar�, Bretton Woods kurumlar� ve Dünya Ticaret Örgütü aras�ndaki
ißbirli¤inin güçlendirilmesi.

155. Birleßmiß Milletler Çevre Program�, Birleßmiß Milletler �nsan Yerleßimleri
Merkezi, Birleßmiß Milletler Kalk�nma Program� ve Birleßmiß Milletler Ticaret ve
Kalk�nma Konferans�, kendi görev alanlar� çerçevesinde, baßta kapasite gelißtirme
olmak üzere sürdürülebilir kalk�nma programlar�na ve Gündem 21
uygulamalar�na yönelik katk�lar�n� art�rmal�d�rlar.  

156. Gündem 21�in uluslararas� planda etkili biçimde uygulanmas� için
aßa¤�daki hususlar�n da dikkate al�nmas� gerekmektedir: 

a. Sürdürülebilir kalk�nma konusunda yap�lacak uluslararas� toplant�lar�n
takviminin belirlenmesi ve gerekti¤inde uygulamaya yönelik pratik konular
üzerinde daha fazla durulabilmesi için toplant� say�s�n�n, toplant� sürelerinin ve
görüßülmüß sonuçlara ayr�lacak zaman�n azalt�lmas�; 

b. �lgili bütün taraflar�n Dünya Sürdürülebilir Kalk�nma Zirvesi sonuçlar�n�n
yaßama geçirilmesine yönelik ortakl�k girißimlerine özendirilmesi. Bu ba¤lamda,
daha ileri düzeyde gerçekleßtirilecek ortakl�klar ve ortak girißim sonuçlar�n�n
takibi, Zirve öncesi haz�rl�k çal�ßmalar�n� da dikkate almal�d�r. 

Sürdürülebilir KKalk�nma ��çin
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c. Enformasyon ve iletißim teknolojilerinde meydana gelen gelißmelerden tam
olarak yararlan�lmas�. 

157. Sürdürülebilir kalk�nmaya ilißkin uluslararas� kurumsal çerçevenin
güçlendirilmesi bir süreç ißidir. Gündem 21�in uygulanmas� aç�s�ndan yap�lmas�
gerekenler, ilgili düzenlemelerin sürekli yeniden de¤erlendirilmesi; boßluklar�n
belirlenmesi; ißlev tekrarlar�n�n önüne geçilmesi ve sürdürülebilir kalk�nman�n
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar� aras�nda daha s�k� bir bütünlük ve
eßgüdüm sa¤lanmas�d�r. 

G. Sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik kurumsal düzenlemelerin
bölgesel düzeyde güçlendirilmesi 

158. Gündem 21�in ve Zirve kararlar�n�n uygulanmas�, bölgesele
komisyonlarla di¤er bölgesel ve alt-bölgesel kurumlar ve organlar yoluyla
bölgesel ve alt-bölgesel düzeylerde etkili biçimde izlenmelidir. 

159. Sürdürülebilir kalk�nmaya yönelik bölge-içi eßgüdüm ve ißbirli¤i,
bölgesel komisyonlar; BM Fonlar�, programlar� ve kurulußlar�, bölgesel kalk�nma
bankalar� ve di¤er bölgesel ve alt-bölgesel kurum ve organlar düzeyinde
gelißtirilmelidir.  Bu amaçla, uygun oldu¤u durumlarda, ulusal ve bölgesel
öncelikleri yans�tan ve üzerinde mutabakat sa¤lanan bölgesel sürdürülebilir
kalk�nma ve stratejileri gelißtirilmeli, desteklenmeli ve uygulamaya konulmal�d�r. 

160. Bölgesel komisyonlar, özellikle gündem 21�in ilgili hükümlerini dikkate
alarak ve di¤er bölgesel ve alt-bölgesel organlarla gerekli ißbirli¤i içinde
aßa¤�dakileri yerine getirmelidir:  

a. Gündem 21 uygulamas� dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalk�nman�n üç
boyutunun çal�ßmalara dengeli biçimde içselleßtirilmesi. Bölgesel komisyonlar bu
amaca yönelik olarak gerekti¤inde d�ß destekle takviyeli iç girißimlerle
kapasitelerini art�rmal�d�rlar; 

b. Sürdürülebilir kalk�nman�n ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar�n�n,
bölgesel, alt-bölgesel ve di¤er organlar�n çal�ßmalar�na dengeli biçimde
içselleßtirilmesinin, örne¤in Gündem 21 uygulamalar�na ilißkin çeßitli
deneyimlerin, örnek uygulamalar�n ve durum araßt�rmalar�n�n karß�l�kl�
aktar�lmas� gibi yollardan kolaylaßt�r�lmas� ve güçlendirilmesi; 

c. Teknik ve finansal yard�mlar�n harekete geçirilmesine yard�mc� olunmas�;
üzerinde bölgesel ve alt-bölgesel düzeylerde anlaßmaya var�lm�ß sürdürülebilir
kalk�nma program ve projelerinin uygulanmas� için yeterli finansman�n
sa¤lanmas� ve bu çabalarda yoksullukla mücadele hedefinin de gözetilmesi;
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d. Farkl� taraflar�n kat�l�mlar�n� özendirme çabalar�n�n sürdürülmesi ve
Gündem 21�in bölgesel ve alt-bölgesel düzeylerde uygulanmas�n� destekleyecek
ortakl�klar�n teßvik edilmesi.   

161. Örne¤in Afrika�n�n Kalk�nmas� için Yeni Ortakl�k (NEPAD) gibi üzerinde
bölgesel ve alt-bölgesel düzeyde anlaßmaya var�lm�ß sürdürülebilir kalk�nma
girißimleri ve programlar� ile küresel mutabakata dayal� Gelißmekte Olan Küçük
Ada Devletlerinde Sürdürülebilir Kalk�nma Eylem Program��n�n bölgeler aras�
yönlerinin yaßama geçirilmesi yönündeki çabalar�n desteklenmesi.   

H. Sürdürülebilir kalk�nma için ulusal düzeydeki kurumsal
çerçevenin güçlendirilmesi

162. Devletler ßunlar� yapmal�d�r:

a. Uygun hallerde, politikalar�n gelißtirilmesi, koordinasyon, uygulama ve
kanunlar�n yapt�r�m�  için gereken mevcut yetkili mercilerin ve mekanizmalar�n
güçlendirilmesi veya olußturulmas� dahil, sürdürülebilir kalk�nma için kurumsal
yap�lara yönelik birbirini tamamlay�c� ve koordineli yaklaß�mlar�n desteklenmesi;

b. Sürdürülebilir kalk�nma için ulusal stratejilerin formulasyonu ve
gelißtirilmesinde gelißme kaydetmek üzere derhal gereken ad�mlar�n at�lmas� ve
2005 y�l�na kadar uygulamaya baßlanmas�. Bu amaçla, gerekli hallerde,
gelißmekte olan ülkelerin özel gereksinimleri ve özellikle en azgelißmiß ülkelerin
durumu gözönünde bulundurularak, stratejilerin, uluslararas� ißbirli¤i yoluyla
desteklenmesi. Bu stratejiler, ilgili yerlerde, sürdürülebilir kalk�nman�n ekonomik,
sosyal ve çevresel yönlerini bütünleßtiren yoksullu¤u azaltma stratejileri olarak
formüle edilebilir, her bir ülkenin kendi önceliklerine göre takip edilebilir.

163. Herbir ülke kendi sürdürülebilir kalk�nmas�ndan birinci derecede
sorumludur; ve ulusal politikalar ve kalk�nma stratejilerinin rolünde aß�r� �srar
edilemez. Bütün ülkeler, ulusal düzeyde sürdürülebilir kalk�nmay� tesisi etmeli;
bu amaçla herßeyin yan�nda, sürdürülebilir kalk�nmay� destekleyen aç�k ve etkin
kanunlar ç�kar�p; uygulamaya koymal�d�r. Bütün ülkeler gerekli altyap�y�
sa¤layarak; ßeffafl�¤�, hesap verebilirli¤i tesis ederek ve hakça idari ve yarg�sal
kurumlar kurarak devlet kurumlar�n� güçlendirmelidir.

164. Bütün ülkeler, mevzuata, yasalara, faaliyetlere, politikalara ve
programlara ilißkin bilgilere erißimi sa¤layacak tedbirleri almak suretiyle halk�n
kat�l�m�n� tesis etmelidir. Sürdürülebilir kalk�nma politikalar�n�n formulasyonu ve
uygulanmas�nda halk�n tam kat�l�m�n� teßvik etmelidir. Kad�nlar, politika
gelißtirme ve karar alma süreçlerine tam ve eßit olarak kat�labilmelidirler.

Sürdürülebilir KKalk�nma ��çin
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165. Sürdürülebilir kalk�nma politikalar�na üst düzeyde odaklan�labilmesi
için sürdürülebilir kalk�nma konseyleri ve/veya koordinasyon birimlerinin
kurulmas� veya güçlendirilmesine yerel düzey de dahil olmak üzere, ulusal
ölçekte önayak olunmas�. Bu ba¤lamda, çok-paydaßl� kat�l�mlar�n teßvik edilmesi.

166. Özellikle gelißme yolundaki ülkelerin ve ekonomileri geçiß sürecindeki
ülkeler dahil olmak üzere, bütün ülkelerin, sürdürülebilir kalk�nma için yerel düzey
de dahil, ulusal kurumsal düzenlemelerine ilißkin çabalar�n�n desteklenmesi. Bu
destek, ilgili durumlarda, yoksullu¤un azalt�lmas� stratejileri, yard�mlar�n
koordinasyonu, kat�l�mc� yaklaß�mlar�n teßvik edilmesi ve politika analizlerinin
artt�r�lmas�, yönetim kapasitesi ve uygulama kapasitesi, ve bütün bu aktivitelerde
cinsiyet perspektifinin gözetilmesini temin ederek, sürdürülebilir kalk�nma için
stratejilerin ve planlar�n formulasyonunda sektörler aras� yaklaß�mlar�n tan�t�lmas�n�
kapsamal�d�r.

167. Gündem 21�in ve Zirvenin ç�kt�lar�n�n uygulanmas�nda yerel
yönetimlerle paydaßlar�n rollerinin ve kapasitelerinin güçlendirilmesi, Yerel
Gündem 21 programlar� ile ba¤lant�l� girißim ve ortakl�klar� için devam eden
deste¤in güçlendirilmesi; özellikle Habitat Gündemi diye adland�r�lan
sürdürülebilir kalk�nman�n daha ileri düzeyi için, yerel yönetimler aras�nda ve
devletin di¤er katmanlar� ve paydaßlar aras�nda ortakl�klar olußturulmas�.

I. Temel gruplar�n kat�l�m�

168. Her düzeyde sürdürülebilir kalk�nmaya ulaßmak için hükümet ve
hükümet d�ß� aktörler aras�nda, gönüllü gruplarda da dahil olmak üzere bütün
ana gruplar aras�nda programlar ve faaliyetlere ilißkin ortakl�klar�n artt�r�lmas�.

169. Birleßmiß Milletlere üye ülkelerin ve gözlemci statüsündeki ülkelerin
tümünün ßeffaf kat�l�m�yla, kalk�nma hakk� da dahil, çevre ve insan haklar�
aras�ndaki ilißki ihtimalinin dikkate al�nmas�n�n kabul edilmesi.

170. Sürdürülebilir kalk�nmaya ilißkin programlara ve faaliyetlere gençli¤in
kat�l�m�n�n, örne¤in yerel gençlik konseylerinin veya eßde¤erlerinin
desteklenmesi ve bulunmad�¤� yerlerde kurulmalar�n�n cesaretlendirilmesi
yoluyla, desteklenmesi veya teßvik edilmesi.  
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EK-I
SÜRDÜRÜLEB�L�R KALKINMA �Ç�N 
JOHANNESBURG B�LD�RGES�

Köklerimizden Gelece¤e

1. Dünya insanlar�n�n temsilcileri olan bizler, 2-4 Eylül 2002 tarihlerinde
Johannesburg�da (Güney Afrika) Dünya Sürdürülebilir Kalk�nma Zirvesi için
biraraya gelerek sürdürülebilir kalk�nmaya olan ba¤l�l�¤�m�z� yineliyoruz.

2. �nsani de¤erlerin herkes için bir ihtiyaç oldu¤u gerçe¤inin bilincinde olan,
insanc�l, eßitlikçi ve duyarl� bir küresel toplumu kurma konusunda kararl�l�¤�m�z�
vurguluyoruz.

3. Zirve�nin baßlang�c�nda dünya çocuklar�, bizlere, çok yal�n ama net bir
dille gelece¤in kendilerine ait oldu¤unu hat�rlatt�lar. Bu ba¤lamda, onlara
yoksulluk, çevresel tahribat ve sürdürülemez tüketim kal�plar�n�n sonucunda
insani ve ahlaki de¤erlerden yoksun bir dünya b�rak�lmamas� için kararl� ad�mlar
at�lmas� yolunda bizlere uyar�lar�n� ilettiler. 

4. Hepimizin ortak gelece¤i olan bu çocuklara cevab�m�z�n bir parças� olarak,
dünyan�n de¤ißik noktalar�ndan çok farkl� yaßam tecrübelerini taß�yan bizler,
acilen yeni ve daha ayd�nl�k bir dünya yaratma konusunda en içten
duygular�m�zla biraraya geldik ve bu u¤urda harekete geçtik.

5. Bu ba¤lamda, sürdürülebilir kalk�nman�n ekonomik kalk�nma, sosyal
kalk�nma ve çevre korumadan olußan birbiriyle ba¤�ml� ve destekleyici üç
kolunun yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte gelißtirilmesini ve
güçlendirilmesini ortak sorumlulu¤umuz olarak kabul ediyoruz.

6. �nsanl�¤�n Beßi¤i olan bu k�tadan, kabul etti¤imiz bu Bildirge ve Uygulama
Plan� arac�l�¤�yla, birbirimize, yaßam�n süreklili¤ini sa¤layan döngüye ve
çocuklar�m�za karß� sorumlulu¤umuzu aç�kl�yoruz. 

7. �nsanl�¤�n bir dönüm noktas�nda bulundu¤unun bilinciyle, yoksullukla
mücadele ve insani gelißme yolunda pratik ve gerçekçi bir plan gelißtirilmesi
ihtiyac�n� karß�layacak kararl� bir çaba göstermek için ortak bir paydada bulußtuk.

Stockholm�den Rio de Janeiro�ya, Rio�dan Johannesburg�a

8. 30 y�l önce Stockholm�de çevrenin bozulmas� sorununa acil çözüm
gelißtirilmesi konusunda görüß birli¤ine vard�k. 10 y�l önce Rio de Janerio�da
gerçekleßtirilen Birleßmiß Milletler Çevre ve Kalk�nma Konferans��nda, Rio �lkeleri

Ek-I
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�ß�¤�nda çevre koruma ile sosyal ve ekonomik kalk�nman�n sürdürülebilir
kalk�nma için temel unsur oldu¤una karar verdik. Böyle bir kalk�nmay�
gerçekleßtirebilmek için, tekrar  ba¤l�l�¤�m�z� vurgulad�¤�m�z, küresel program,
Gündem 21 ve Rio Bildirgesi�ni kabul ettik. Rio Zirvesi, sürdürülebilir kalk�nma
için yeni bir gündem belirleyen tarihi bir evreydi. 

9. Monterrey Kalk�nman�n Finansman� Konferans� ve Doha Bakanlar
Konferans� da dahil olmak üzere, dünya uluslar� Rio�dan Johannesburg�a do¤ru
giden yolda birçok büyük konferansta biraraya gelmißtir. Bu Konferanslar, tüm
dünya için insanl�¤�n gelece¤i konusunda kapsaml� bir yaklaß�m ortaya
koymußtur.

10. Johannesburg Zirvesi�nde, sürdürülebilir kalk�nman�n öngörüsünü hayata
geçiren ve buna sayg� duyan bir dünya için, çok geniß bir yelpazedeki insanlar�
ve görüßleri, yap�c� bir aray�ß do¤rultusunda ortak bir anlay�ßla biraraya getirme
konusunda önemli baßar�lar elde ettik. Johannesburg, ayn� zamanda
gezegenimizin insanlar� aras�nda ortakl�k ve küresel bir uzlaßman�n yolunda
önemli ad�mlar at�ld�¤�n� da kan�tlam�ßt�r. 

Karß�laßt�¤�m�z Zorluklar

11. Yoksullukla mücadele, tüketim ve üretim kal�plar�n�n de¤ißtirilmesi ve
ekonomik ve sosyal kalk�nman�n do¤al kaynak temelinin yönetiminin,
sürdürülebilir kalk�nma için öncelikli hedefler ve olmazsa olmazlar oldu¤unun
bilincindeyiz. 

12. �nsan toplumlar�n� zengin ve yoksul temelinde ay�ran derin fay hatt� ve
gelißmiß ve gelißmekte olan ülkeler aras�nda artan mesafe küresel refah, güvenlik
ve kararl�l�k için büyük bir tehdit olußturmaktad�r. 

13. Küresel çevrenin tahrip edilmesi devam etmektedir. Biyolojik çeßitlili¤in
yok olmas� sürüyor, bal�k stoklar� azalmaya devam ediyor, çölleßme sonucunda
giderek daha fazla verimli toprak kaybediliyor, iklim de¤ißikli¤inin olumsuz
sonuçlar� daha net ortaya ç�k�yor, do¤al afetler daha s�k yaßan�yor ve daha fazla
hasar veriyor, gelißmekte olan ülkeler daha fazla etkileniyor ve hava, su ve deniz
kirlili¤i milyonlarca masum hayat� söndürmeye devam ediyor. 

14. Küreselleßme bu sorunlara yeni bir boyut eklemektedir. Dünya çap�nda
sermayenin dolaß�m�, piyasan�n h�zl� entegrasyonu yat�r�m ak�ßlar�ndaki önemli
art�ßlar sürdürülebilir kalk�nma için yeni aç�l�mlar ve f�rsatlar do¤urmaktad�r.
Ancak küreselleßmenin faydalar� ve maliyetleri eßit olmayan bir ßekilde
da¤�lmakta ve gelißmekte olan ülkeler bu süreçte daha özel zorluklarla
karß�laßmaktad�r. 
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15. Bu küresel eßitsizliklerin giderilmesini riske at�yoruz. E¤er yoksullar�n
yaßamlar�nda temel iyileßtirmeler yaratacak düzenlemeler gelißtiremezsek, her
ßeyin bir laf salatas�ndan ibaret oldu¤u düßüncesiyle, onlar kendi temsilcilerine ve
ba¤l� oldu¤umuz demokratik sistemlere güvenlerini yitirebilirler. 

Sürdürülebilir Kalk�nmaya Olan Ba¤l�l�¤�m�z 

16. Çeßitlili¤imizi bir zenginlik ve ortak gücümüz olarak de¤erlendirerek, bu
gücü de¤ißim ve sürdürülebilir kalk�nma yolundaki ortak hedeflerimizde yap�c�
ortakl�klar için kullanmak konusunda kararl�y�z. 

17. �nsan� dayan�ßman�n öneminin bilinciyle, dünya insanlar� ve uygarl�klar�
aras�nda, �rk, zihinsel ve fiziksel engeller, din, dil, kültür ve gelenek fark�
gözetmeksizin, diyalog ve ißbirli¤inin gelißtirilmesini talep ediyoruz.  

18. Johannesburg Zirvesi�ni, insanl�k de¤erlerinin bölünmezli¤i temelinde
sevinçle karß�l�yoruz ve insanl�¤�n temel ihtiyaçlar� olan temiz su, sanitasyon,
yeterli bar�nma, enerji, sa¤l�k, g�da güvenli¤i ve biyolojik çeßitlili¤in korunmas�
alanlar�nda erißimin acilen artt�r�lmas� yönündeki hedefler, zaman çizelgeleri ve
ortakl�klar için var�lan kararlara sahip ç�k�yoruz.

19. Ayn� zamanda, geri kalm�ßl�¤�n ebediyen ortadan kald�r�lmas� için
teknoloji transferi, insan kayna¤�n�n gelißtirilmesi ö¤retim ve e¤itimin varl�¤�n�
sa¤lamak ve kalk�nman�n gelißimi için modern teknolojinin kullan�lmas�, kapasite
gelißiminin sa¤lanmas�, piyasalar�n aç�lmas�ndan faydalan�lmas�, finansal
kaynaklara erißimin sa¤lanmas� konular�nda birbirimize yard�mc� olmak için ortak
çal�ßmalar yürütece¤iz.

20. �nsanlar�m�z�n sürdürülebilir kalk�nmalar� çabalar�na ciddi engeller
olußturan küresel ölçekteki koßullarla mücadele etme konusuna özel bir önem
verdi¤imize dair sözümüzü yineliyoruz. Bu koßullar�n aras�nda; kronik açl�k,
yetersiz beslenme, yabanc� ißgal, silahl� çat�ßmalar, yasad�ß� uyußturucu sorunlar�,
organize suç, yolsuzluk, do¤al afetler, yasad�ß� silah ve insan ticareti, terörizm,
hoßgörüsüzlük ve �rkç�, etnik, dini ve di¤er düßmanl�klar�n körüklenmesi, baßta
HIV/AIDS, s�tma ve verem olmak üzere endemik, bulaß�c� ve kronik hastal�klar
yer almaktad�r. 

21. Küresel toplumun, tüm insanl�¤� kapsayacak ßekilde, yoksullukla
mücadele ve sürdürülebilir kalk�nman�n gereklerini yerine getirecek olanaklara
ve kaynaklara sahip oldu¤u gerçe¤inin bilincindeyiz. Hep beraber, mevcut bu
kaynaklar�n insanl�¤�n yarar�na kullan�lmas�n� sa¤layacak yeni ad�mlar ataca¤�z.
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22. Bu ba¤lamda, kalk�nma amaçlar�m�za ve hedeflerimize ulaßabilme
yolunda katk� sa¤lamas� amac�yla, halen bu yükümlülüklerini yerine getirmemiß
olan gelißmiß ülkeleri, Resmi Kalk�nma Yard�mlar��n� uluslararas� platformda
kararlaßt�r�lan düzeye ç�karmalar� konusunda somut ad�mlar atmaya ça¤�r�yoruz.

23. Bölgesel ißbirliklerinin, daha etkin uluslararas� ißbirli¤inin ve
sürdürülebilir kalk�nman�n gelißtirilmesi için Afrika�n�n Kalk�nmas� için Yeni
Ortakl�k (NEPAD) gibi acilen olußmas� gereken daha güçlü bölgesel gruplaßmalar�
ve ittifaklar� memnuniyetle karß�l�yor ve destekliyoruz.  

24. Gelißmekte Olan Küçük Ada Devletleri ve En Az Gelißmiß Ülkeler�in
kalk�nma ihtiyaçlar�na özel bir önem verilmesi devam ettirmeliyiz. 

25. Sürdürülebilir kalk�nmada yerli halklar�n hayati rollerini tekrar
vurguluyoruz.

26. Sürdürülebilir kalk�nmada politika üretilmesi, karar verme süreçleri ve
uygulama aßamalar�n�n, tüm kesimlerin geniß kat�l�m�yla ve uzun vadeli bir
yaklaß�mla ele al�nmas� gerekti¤inin bilincindeyiz. Sosyal ortaklar olarak bizler,
özgün ve önemli rollerine sayg� çerçevesinde bütün temel gruplarla kararl�
ortakl�klar kurmaya devam edece¤iz.

27. Özel sektörün, gerek büyük gerek küçük ölçekli firmalar ölçe¤inde,
eßitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar�n gelißtirilmesine katk�da bulunma
sorumlulu¤u oldu¤u düßüncesine kat�l�yoruz.

28. Ayn� ßekilde, Uluslararas� Çal�ßma Örgütü�nün (ILO) Çal�ßma Yaßam�nda
Temel �lkeler ve Haklar Bildirgesi göz önünde bulundurularak, gelir getirici
istihdam olanaklar�na katk�da bulunmak konusunda da fikir birli¤i içerisindeyiz.  

29. Özel sektör firmalar�n�n muhasebe ißlemlerinin daha etkin kontrolü
alan�nda düzenlemelere ihtiyaç oldu¤unun bilincindeyiz. Bu düzenlemeler ßeffaf
ve kararl� bir idari süreçte gerçekleßtirilmelidir. 

30. Gündem 21, Biny�l Kalk�nma Hedefleri ve Johannesburg Uygulama
Plan��n�n, etkin uygulanmas� için her düzeyde yönetißimin güçlendirece¤imizi  ve
gelißtirece¤imizi taahhüt ediyoruz.

Gelecek Çoktarafl�d�r

31. Sürdürülebilir kalk�nma konusundaki hedeflerimize ulaßabilmek için
daha etkin, demokratik ve hesap verilebilir uluslararas� ve çoktarafl� kurumlara
ihtiyac�m�z vard�r. 
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32. Birleßmiß Milletler Þart� ile uluslararas� hukuka ve çoktarafl�l�k kavram�n�n
güçlendirilmesine olan ba¤l�l�¤�m�z� tekrar ifade ediyoruz. Dünyadaki en evrensel
ve temsil gücü en yüksek kurum olarak de¤erlendirdi¤imiz Birleßmiß Milletler�in,
sürdürülebilir kalk�nman�n gelißtirilmesinde oynad�¤� öncü rolünü destekliyoruz. 

33. Sürdürülebilir kalk�nma amaç ve hedeflerimize ulaßmada erißilen
baßar�m�z� düzenli aral�klarla izlemek konusunda da kararl�l�¤�m�z� bildiriyoruz.

Gerçekleßtirebilmek !

34. Bu sürecin, Johannesburg Zirvesi�ne katk� koyan tüm temel gruplar� ve
hükümetleri kapsayacak bir ßekilde ilerlemesi konusunda görüß birli¤i
içerisindeyiz. 

35. Gezegenimizi kurtarmak, insani kalk�nmay� gelißtirmek ve evrensel huzur
ve bar�ßa ulaßmaktaki ortak kararl�l�¤�m�zla, beraber hareket edece¤iz.

36. Johannesburg Uygulama Plan��na ve burada gündeme getirilen tarihsel
k�s�tl� sosyo-ekonomik ve çevresel hedeflere ulaß�lmas�n� h�zland�rmak konusuna
ba¤l�l�¤�m�z� belirtiyoruz. 

37. �nsanl�¤�n Beßi¤i olan Afrika K�tas��ndan tüm dünya insanlar�na ve bu
dünyay� b�rakaca¤�m�z gelecek nesillere, ortak umudumuz olan sürdürülebilir
kalk�nmay� hayata geçirme konusunda kararl� oldu¤umuza dair söz veririz. 

Güney Afrika halk�na ve hükümetine, Dünya Sürdürülebilir Kalk�nma
Zirvesi�ndeki mükemmel düzenlemeler ve s�cak misafirperverlikleri için en derin
ßükranlar�m�z� sunar�z.
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EK-II
JOHANNESBURG UYGULAMA PLANI - 
SÜRDÜRÜLEB�L�R KALKINMA �Ç�N
YILLAR �T�BAR� �LE SEÇ�LM�Þ HEDEFLER

Hedef Y�l� Hedef

2003 Belirli Tehlikeli Kimyasal Maddeler Ve Pestisitlerin Uluslararas�
Ticaretinde Uygulanacak Ön Bildirimli Kabul Sistemine ilißkin
Rotterdam Sözleßmesi�nin yürürlü¤e girmesi 

2004 Kal�c� Organik Kirleticilerle ilgili Stockholm Sözleßmesi�nin
yürürlü¤e girmesi Birleßmiß Milletler gözetiminde, mevcut
bölgesel de¤erlendirmelerden yararlanarak, bugünkü ve
gelecekteki sosyo-ekonomik yönleri dahil, deniz çevresinin
durumuna ilißkin bildirim ve de¤erlendirmeleri sa¤layacak
düzenli bir sürecin gelißtirilmesi 

2005 Uluslararas� Bal�kç�l�k Kapasitesinin Yönetimi Eylem Plan��n�
yürürlü¤e koymak üzere gerekli ulusal eylem planlar�n�n
ivedilikle gelißtirilip uygulanmas�

Bütün k�z ve erkek çocuklar�n temel e¤itimi tamamlamas�n�n
sa¤lanmas�

Entegre su kaynaklar� yönetimi ve su kullan�m verimlili¤i
planlar�n�n haz�rlanmas�

Sürdürülebilir kalk�nma için ulusal stratejilerin formulasyonu ve
gelißtirilmesinde gereken ad�mlar�n at�lmas� ve uygulamaya
baßlanmas�

2008 Kimyasal maddelerin s�n�fland�r�lmas� ve etiketlenmesine ilißkin
küresel olarak uyumlulaßt�r�lm�ß yeni sistemin tam olarak
ißletilmesi

2010 Biyolojik çeßitlili¤in yok olma h�z�nda önemli bir azalma
sa¤lanmas�

15-25 yaß grubundaki genç erkek ve kad�nlar aras�ndaki
HIV/AIDS prevalans�n�n yüzde 25 oran�nda azalt�lmas�

Ek-II
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2015 Günlük 1 dolardan az geliri olan ve açl�k çeken insanlar�n
oran�n�n %50 azalt�lmas�

Cinsiyetler aras� farkl�l�klar�n, bütün e¤itim kademelerinde
giderilmesi

Beß yaß�ndan küçük çocuklar aras�ndaki ölüm oran�n�n 2/3
oran�nda azalt�lmas�

Anne ölümlerinin say�s�n�n %75 oran�nda azalt�lmas�

Güvenilir içme suyuna erißemeyen insanlar�n say�s�n�n %50
azalt�lmas�

Yeterli sanitasyon imkanlar�ndan yoksun insanlar�n oran�n�n %50
azalt�lmas�

Mevcut bal�k stoklar�n�n, sürdürülebilir azami has�lay� sa¤layacak
biçimde korunmas� ya da yenilenmesi 

2020 Gecekondularda yaßayan en az�ndan 100 milyon insan�n
yaßam�nda önemli iyileßmeler sa¤lanmas�
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EK-III
SÜRDÜRÜLEB�L�R KALKINMA KOM�SYONU
2004-2017 ÇALIÞMA PLANI*

Dönem Konu Baßl�¤�

2004/2005 � Su

� Sanitasyon

� �nsan yerleßimleri

2006/2007 � Sürdürülebilir Kalk�nma için Enerji 

� Endüstriyel Kalk�nma 

� Hava Kirlili¤i / Atmosfer

� �klim De¤ißikli¤i

2008/2009 � Tar�m

� K�rsal Kalk�nma

� Arazi

� Kurakl�k

� Çölleßme

� Afrika 

2010/2011 � Ulaßt�rma

� Kimyasallar

� At�k Yönetimi

� Madencilik

� Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Kal�plar� için 

On Y�ll�k Program Çerçevesi  

2012/2013 � Ormanlar

� Biyolojik Çeßitlilik

� Biyoteknoloji

� Turizm

� Da¤lar

Ek-III
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2014/2015 � Okyanuslar ve denizler

� Deniz Kaynaklar�

� Gelißmekte olan Küçük Ada Devletleri 

� Afet Yönetimi ve Etkilenme

2016/2017 � Gündem 21 Uygulamas�n�n, Gündem 21�in Daha �leri 

Düzeyde Uygulanmas� Program��n�n ve Johannesburg 

Uygulama Plan��n�n Genel De¤erlendirilmesi

* 1992 y�l�nda Rio�da gerçekleßtirilen Dünya Zirvesi sonras�nda, Gündem 21�in yerel, ulusal,

bölgesel ve uluslararas� düzeyde uygulanmas�n�n izlenmesi ve gelißtirilmesi amac�yla kurulan

Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu, ayn� zamanda Johannesburg Uygulama Plan��n�n

uygulanmas�n�n izlenmesinden de sorumludur. 28 Nisan - 9 May�s 2003 tarihlerinde New York�ta

gerçekleßtirilen Sürdürülebilir Kalk�nma Komisyonu 11. Oturumu�nda 2004-2017 y�llar� aras�nda

yürütülecek izleme çal�ßmalar�n�n çerçevesi ve öncelikli temalar belirlenmißtir.  
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EK-IV
JOHANNESBURG YEN�LENEB�L�R ENERJ� B�LD�RGES�

1- Yenilenebilir enerjinin tan�t�lmas� ve küresel birincil enerji kaynaklar�

içerisindeki pay�n�n daha da artt�r�lmas� konusundaki yükümlülüklerimize sahip

ç�k�yoruz. Bu yöndeki Dünya Sürdürülebilir Kalk�nma Zirvesi sonuçlar�n�

destekliyoruz. Bu sonuçlar�n, konu ile  ilgili uluslararas� ißbirli¤inin gelißtirilmesi

için uygun bir baßlang�ç olußturdu¤una inanarak, yenilenebilir enerji alan�nda

gelinen noktadan daha da ileri ad�mlar atmay� hedefliyoruz.

2- Yenilenebilir enerjinin kullan�m�n�n artt�r�lmas�, ulusal ve küresel ölçekte

sürdürülebilir kalk�nma hedeflerine ulaß�labilmesi için son derece gerekli bir

araçt�r. Yenilenebilir enerji kaynaklar�, kirlilik azalt�m�, enerji temininde çeßitlilik

ve güvenlik, yoksullukla mücadele konular�nda çok önemli yeni çözümler

gelißtirilmesini sa¤layabilir. Bunlara ek olarak, fosil yak�tlar�n tüketilmesi seragaz�

sal�mlar�n�n en önemli kayna¤�n� olußturmaktad�r. Birleßmiß Milletler �klim

De¤ißikli¤i Çerçeve Sözleßmesi�nin, tehlikeli düzeyde iklim de¤ißikli¤inin

önlenmesi olarak belirlenen nihai amac�na ulaßabilmek için, bu sal�mlar

azalt�lmak zorundad�r.

3- Yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n tan�t�m� ve daha da gelißtirilmesi

konusundaki ißbirli¤imizin gelißtirilmesi yönündeki hassasiyetimizi

vurguluyoruz. Bu çerçevede, Uygulama Plan� madde 19(e)�de vurgulanan

aciliyet do¤rultusunda,  yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelißtirilmesi,

desteklenmesi ve bu kaynaklar�n�n kullan�m�n�n belirgin bir ölçekte artt�r�lmas�

için ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte net ve cesur hedefler içeren ißbirlikleri

gerçekleßtirmek için ortak çal�ßmalar yürütece¤iz.  

4- Yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n gelißtirilmesi yönünde somut hedefler

belirledik (veya belirleyece¤iz) ve di¤er ülkeleri de bu yönde cesaretlendirece¤iz.

Bu hedeflerin, yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n kullan�m�n�n küresel ölçekte

belirgin bir ßekilde artt�r�lmas� yönünde gerekli politikalar�n gelißtirilmesine yard�mc�

olaca¤�na inan�yoruz. Bu tür hedefler, yenilenebilir enerji kaynaklar� teknolojilerinin

pazar�n�n ve bu konudaki yat�r�mlar�n yönlendirilmesi için çok önemli araçlard�r. 

Ek-IV



DDüünnyyaa SSüürrddüürrüülleebbiilliirr KKaallkk��nnmmaa ZZiirrvveessii
JJoohhaannnneessbbuurrgg UUyygguullaammaa PPllaann��

119

5- Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklar�n�n kullan�m�n�n artt�r�lmas�na

katk�da bulunabilecek ortakl�k girißimleri  ve gerçekleßtirilecek uluslararas�

konferanslar yoluyla, bu hedeflerimizi hayata geçirebilmek için di¤er taraflarla

da ißbirli¤imizi gelißtirmeyi taahhüt ediyoruz.

JOHANNESBURG YEN�LENEB�L�R ENERJ� KOAL�SYONU*

AVRUPA B�RL�Ú�, BULGAR�STAN, ÇEK CUMHUR�YET�, 

ESTONYA, GKRY, �SV�ÇRE, �ZLANDA,  

KÜÇÜK ADA DEVLETLER� KOAL�SYONU, L�TVANYA, MACAR�STAN, 

MALTA, NORVEÇ, POLONYA, ROMANYA, SLOVAKYA, SLOVENYA, 

TÜRK�YE ve YEN� ZELANDA

* Ekim 2003 itibar� ile Koalisyon�a kat�lan ülke say�s� 80�i aßm�ßt�r. Koalisyon�un öncelikli

hedefleri aras�nda 2004 y�l� Haziran ay�nda Almanya�da gerçekleßtirilecek Uluslararas� Yenilenebilir

Enerji Konferans� bulunmaktad�r. Ayr�nt�l� bilgi için http://www.renewables2004.de/default.asp 
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EK-V
SÜRDÜRÜLEB�L�R KALKINMA KONUSUNDA 
YARARLI �NTERNET ADRESLER�

BM Sürdürülebilir Kalk�nma Bölümü

http://www.un.org/esa/sustdev/index.html

Uluslararas� Sürdürülebilir Kalk�nma Enstitüsü (IISD)

http://www.iisd.ca/

Ulusal Sürdürülebilir Kalk�nma Konseyleri �letißim A¤�

http://www.ncsdnetwork.org/

BM �klim De¤ißikli¤i Çerçeve Sözleßmesi (UNFCCC)

http://unfccc.int/

BM Biyolojik Çeßitlilik Sözleßmesi (UNCBD)

http://www.biodiv.org/

BM Çölleßmeyle Mücadele Sözleßmesi (UNCCD)

http://www.unccd.int/main.php

BM Çevre Program� (UNEP)

http://www.unep.org/

BM Kalk�nma Program� (UNDP)

http://www.undp.org/

Uluslararas� Kalk�nman�n Finansman� Konferans� (Monterrey Konferans�)

http://www.un.org/esa/ffd/

Uluslararas� Yenilenebilir Enerji Konferans�  - 2004

http://www.renewables2004.de/default.asp

Ek-V


