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Türkiye Hükümetinin daveti üzerine Dağlık Bölgelerde Sürdürülebilir Gelişim için Uluslararası Ortaklık
üyeleri 17-20 Eylül tarihlerinde Erzurum, Türkiye’de düzenlenen 4. Küresel Dağ Ortaklığı Toplantısına
iştirak ettiler.
Toplantıda aşağıdaki konular yeniden hatırlatılmıştır:
Dünya Zirvesi tarafından uygulanan (Rio de Janeiro, 1992) Ajanda 21, 13. başlıkta “ Kırılgan Ekosistem
Yönetimi- Sürdürülebilir Dağ Gelişimi” üzerinde durulmuştur.
2002 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Dağlarla ilgili Çözümleri: 10 Kasım 1998 53/24; 20 Aralık
2000 55/189; 20 Aralık 2002 57/245; 23 Aralık 2003 58/216; 22 Aralık 2005 60/198; 19 Aralık 2007
62/196; 21 Aralık 2009 64/205 ve 22 Aralık 2011 66/205 gibi;
1 Kasım 2002 Bişkek Küresel Dağ Platformu,
Dağ Ortaklığının İtalya ve İsviçre Hükümetleri, FAO ve UNEP tarafından sürdürülebilir Gelişim Dünya
Zirvesinde (Johannesburg, 2002) kurulması.
Sürdürülebilir Gelişim Dünya Zirvesinin uygulamasının planı ve özellikle sürdürülebilir dağ gelişimine
ithaf eden Paragraf 42;
2003 Ekim İtalya Merano’da düzenlenen İlk Dağ Ortaklığı Küresel Toplantısının sonuçları ve 2004 Eylül
Peru Cusco’da düzenlenen İkinci Dağ Ortaklığı Küresel Toplantısının Ant Dağları Deklarasyonu.
“İstediğimiz Gelecek” 2012 Rio de Janeiro’daki Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişim
Konferansının çıktı belgesi; ve sürdürülebilir dağ gelişimine adanmış olan 210, 211 ve 212’inci
paragraflar;
Biz, katılımcılar Türkiye Hükümetine bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı ve samimi ev sahipliklerinden
ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ortaklığa olan yükümlülüklerimizin onaylanmasını takiben, dağ
çevrelerinin korunmasına, dağlık alanda yaşayan insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin yanı
sıra onların bu alanların yönetiminde yetkilendirilmelerine yönelik vizyonun tamamlanması için
beraber çalışma isteğimizi vurgulamak isteriz.
Ortaklığın, ileriye yönelik, kapsayıcı, katılımcı ve dinamik karakter muhafaza çabası içerisinde biz ve
katılımcılar sürdürülebilir dağ gelişimini destekleme niyetinde olduğumuzu vurgulamak isteriz.
Toplantı Dağ Ortaklığının hem tüm hükümetlere hem de amaçları ve uygulamaları Dağ Ortaklığı
vizyon ve misyonuyla bağdaşan hükümetler arası, hükümet dışı ve diğer kuruluşlara da açık olduğunu
tekrar onayladı.

Dağ Ortaklığı Yönetimi ve Strateji Dokümanı (2014-2017) onayımız ve bir çalışma planına yönelik
yapmış olduğumuz tartışma, Yönlendirme Komitesi tarafından denetlenecek olan onaylanmış belgede
belirtilen altı fonksiyonla bağlantılı olan somut ve entegre etkinliklere yönlendirecektir.
Deneyimlerimizi paylaşacağız ve sürdürülebilir dağ gelişiminin önemine yönelik bilinçlendirme
çalışmalarını sadece dağlarda değil de çok daha ötesinde de yapamaya devam edeceğiz.
Tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletler organlarını ve bölgesel organizasyonları ve diğer ilgi gruplarını,
dağları tüm uluslararası süreçlere dâhil etmek üzere katkı sağlamaya davet ediyoruz. Biz bu amacı
takip edeceğimizi onaylıyoruz.
Küresel değişimden dolayı dağ çevreleri ve topluluklarını tehdit edenlerin farkında olarak, donör
kurumları sürdürülebilir dağ gelişimine olan desteklerini artırmaları için teşvik ediyoruz.
Biz katılımcılar olarak Türkiye Hükümetine toplantıya ev sahipliği ve toplantı süresince gösterdiği sıcak
ilgi ve destekleri sebebi ile teşekkür ediyoruz.
Katılımcılar, genellikle ağ, bilgi yönetimi ve iletişim, kapasite geliştirme ve danışmanlık alanlarında dağ
Ortaklığı Sekretaryası tarafından sağlanan desteği takdir ettiler. (DOS).
Ortaklık üyeleri, İtalya ve İsviçre Hükümetlerine, Dünya Bankasına ve FAO’ya DOS’na olan devamlı
katkılarından dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.

