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Gündem:
1. Başkanın ve yardımcısının seçilmesi
2. DOS koordinatörünün onaylanması
3. 2014 Çalışma planının ve bir sonraki Yönlendirme Komitesi Toplantısının zamanı ve yerinin
onaylanması
4. Diğer konular

Alınan Kararlar:
1) Başkan ve yardımcısının seçilmesi: Arjantin hükümeti başkan olarak ve ARCOS yardımcısı olarak
seçilmiştir.
2) Thomas Hofer’ın Dağ Ortaklığı Sekreterliğine atanması YK tarafından onaylanmıştır.
3) 2014 çalışma planı YK üyeleri tarafından fiilen onaylanacaktır. YK’nin bir sonraki yıllık toplantısı
2014’ün ikinci yarısında gerçekleştirilecektir.
Bu toplantıda Dağ Ortaklığı(DO) ile Dağ Ortaklığı Sekretaryasının(DOS) etkinliklerinin gözden
geçirilmesi, yıllık planın onaylanması ve 2015 bütçesi konusuna odaklanacaktır. DOS bir sonraki
YK toplantısının nerede yapılabileceğine dair bir küresel toplantı listesi temin edecektir.

Tartışılan konular:
4) Yönlendirme Komitesi (YK),DOS’den ev sahibi kurumlarla alakalı İŞ tanımlarını(TOR) temin
etmesini istemiştir.
5) YK ayrıca tüm DOS çalışanlarının TOR’larının yıllık çalışma planına Ek olarak gönderilmesini istedi.
6) Etkin olmayan üyelerin gözden geçirilmesi: YK DOS’nin etkin olmayan üyelerini bilgilendirdikten
sonra üyelikten çıkarabileceği konusunda mutabakata vardı. Bu uygulama 4 yıllık döngü
başlamadan önce yapılabilir. YK bölgesel temsilcileri etkin olmayan üyeleri tekrar harekete
geçirmek için onlarla irtibata geçme önerisinde bulundular.
7) DOS tarafından, DO üyelerince kullanılmak üzere kendi etkinliklerine yönelik standart, ilgili ve
sonuç odaklı raporlama getirebilmeleri için standart bir raporlama biçimi geliştirilmelidir.
8) DO etkinliğinin nasıl belirlenmesi gerektiği konusuna değinilmiştir. Yakın zamanda onaylanan
Yönetim ve Strateji belgesine göre, bir etkinlik en az iki DO üyesini içermeli ya da DO etkinliği
olarak Kabul edilmesi için büyük bir orana faydası dokunmalıdır.
9) DOS YK’ne, bir bütçe ve finansal rapor da dahil olmak üzere donorler için hazırlanmış olan
raporları kullanarak yıllık olarak rapor verecektir. Sürecin yolunda gidip gitmediğini doğrulamak
adına ve DOS ve YK arasındaki iletişimi destekleme mekanizması olarak 6-aylık özet ilerleme
raporunun sunulması gerekmektedir.
10) Tüm YK üyelerinin, seçim gruplarını temsil ettikleri dikkate alınmıştır ve her bir grup arasında
yakın danışmanlıkların sürdürülmesi tavsiye edilmiştir.
11) Ayrıca YK DOS’den üyelik kategorisindeki “sivil toplum” başlığının “temel grup organizasyonları”
olarak değiştirilmesini istedi.
12) Ayrıca, DO seçim gruplarının mevcut bölgelerdeki temsilciliklerinin daha da çok arttırılması için
tekrardan revize edebilecekleri konusuna değinildi.

