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•

Kurak Alanlarda Arazi Tahribatının
Değerlendirilmesi Projesi

•

•

GEF/UNEP – Uygulayıcı kurum FAO

•

GEF / FAO –WOCAT CDE Sek. Uygulayıcı kurum FAO

•

Ana hedef: Arazi tahribatı / SAY değerlendirme

•

Ana hedef: Karar destek değerlendirme
araçları kullanarak ana-akımlaştırma

•

GEF hibesi: $ 6.116. 730 ~64% ülke uygulamaları
için + Eş-finansman: $ 38 milyon

araçlarını (metodolojisini) geliştirmek
Arazi tahribatının değerlendirilmesinde LADA-WOCAT
yöntemini kullanan ülkeler

SAY Ana-akımlaştırma ve ölçek
büyütme karar destek projesi

KD-SAY

6 pilot ülke: Arjantin, Çin, Tunus, Çin, Tunus,
Senegal, Güney Afrika, Küba
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CDE: Center for Development & Environment University of Bern

KD-SAY Hedefleri
Küresel çevresel hedef: bulgu ve bilgi temelli karar verme sürecine dayalı SAY iyi
uygulamaları aracılığıyla Çölleşme, Arazi Tahribatı ve Kuraklık (ÇATK) ile mücadele
etmeyi dünya çapında desteklemek.
Küresel kalkınma hedefi: ÇATK etkisi altındaki ülke ve bölgelerde SAY’nin
desteklenmesi, tümleşik yönetim ve doğal kaynakların kullanım etkinliği yoluyla
ekosistem ürünleri ve hizmetleri teminini artırmak ve gıda güvenliğini iyileştirmek.
3 temel bileşen:

1. ÇATK ile mücadele-edilmesi ve ilgili politikalar, programlar ve
yatırımlar çerçevesinde en iyi SAY uygulamalarının anaakımlaştırılması ve ölçeklerinin genişletilmesi üzerine ulusal ve yerel
karar-desteği;
2. Küresel ÇATK and SAY bilgi yönetimi and karar-destek platformu;
ve
3. Proje sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve yaymak.

KD-SAY Bileşenleri, Sonuçları ve Çıktıları
Bileşen 1: ÇATK mücadelesi ve en iyi SAY uygulamalarının ana-akımlaştırılması ve ölçeklerinin genişletilmesinin
teşvik edilmesine yönelik ulusal ve yerel karar desteği
Sonuç 1.1: Ulusal ve bölgesel ölçeklerde en iyi SAY uygulamalarının tarımsal ve çevresel planlar, yatırım çerçeveleri ,
politikaları ve programları içerisinde ana-akımlaştırılması

Çıktı 1.1.1 Ulusal ve bölgesel düzeylerde güvenilir ÇATK ve SAY değerlendirmeleri ve ana-akımlaştırmaya uygun
en iyi SAY uygulamaları bilgilerini sağlayan ülkeler
Çıktı 1.1.2 15 ülkede ÇATK VE SAY değerlendirme bulgularının, UNCCD, NAPs, CBD, NBSAPs (National
Biodiversity Strategies and Action Plans [Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejileri ve Eylem Planları]), SAY yatırım
çerçeveleri, politikaları, ve programları içerisinde ana-akımlaştırılması

Çıktı 1.1.3 ÇATK ve SAY değerlendirmesi ve ana-akımlaştırılmasına dair kuvvetlendirilmiş bölgesel ve bölgelerarası kapasite ve deneyim paylaşımı
Sonuç 1.2: Ortak ülkelerde yerinde hedeflenmiş eylemler ve yerelden ulusal düzeye stratejik karar verme süreci
aracılığıyla en iyi SAY yöntemlerini hayata geçirmek ve kolaylıkla uygulamak
Çıktı 1.2.1 SAY görsel örneklemeleri, farkındalık oluşturma, eğitim ve ölçek genişletmeye dair kuvvetlendirilmiş
ulusal yayma mekanizmaları

Çıktı 1.2.2: En iyi SAY uygulamalarını benimsetmek ve arazi kullanma sistemlerinin bir yelpazesini içeren
maliyet-etkin ve yenilikçi SAY teknolojileri ölçeklerinin aşamalı olarak genişletilmesi
Çıktı 1.2.3: Bölgesel ve bölgeler-arası kapasite geliştirme ve deneyim paylaşma aracılığıyla ÇATK ve FAO-WOCAT
nezdinde nakledilen SAY ölçek genişletilmesine ilişkin kuvvetlendirilmiş ülke ve bölge kapasitesi

KD-SAY Yöntemsel Çerçeve

KD-SAY Yöntemsel Çerçeve

Modül 1. SAY ana akımlaştırmasına ve ölçek
genişletmesine dair işlemsel strateji

MODÜL 1. Karar verme süreçleri içerisinde SAY ana
akımlaştırması için bir stratejinin tasarlanmasını içerir

KD-SAY Ana Akımlaştırma Stratejisi – ana kavram

Modül 1. SAY ana-akımlaştırma ve ölçek
büyütme işlemsel stratejisi

KD-SAY Anaakımlaştırma
stratejisinin
tasarlanmasına
yönelik aşamalı
süreç

KD-SAY Ana-akımlaştırma esasları ve araçları
Ana-akımlaştırma esasları
FAO-WOCAT Decision Support for Mainstreaming and scaling up
Sustainable Land Management project – DS-SLM PROJECT

Ana-akımlaştırma Stratejisi
Tasarımına yönelik Çizelgeler

Ana-akımlaştırma
araçları

BARRIERS FOR SLM IMPLEMENTATION
Policy and institutional barriers
Example: Policies favoring SLM are not implemented at territorial level.
1.

[fill]

2.
3.

Programmes and projects
Example: Existing programmes and projects do not enhance the implementation of key SLM technologies.
1.

[fill]

2.

DS-SLM TECHNICAL GUIDELINES

3.

Economic, financing and incentive barriers
Example: There are no incentive mechanisms for implementing SLM practices.
1.

[Fill]

2.

MODULE 1

3.

Territorial Planning barriers
Example: SLM is not included in territorial planning tools.
1.

MAINSTREAMING
SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT
INTO NATIONAL POLICY INSTRUMENTS

[fill]

2.

MODULE 1. MAINSTREAMING STRATEGY

3.

Technologies and knowledge barriers
MAINSTREAMING TABLE 2. DECISION-MAKING PROCESSES
Example: Weak knowledge spread about SLM technologies
1.
2.

[Fill]

Objective: Identify and prioritize decision-making processes in 5 categories (policies, finance, territorial planning and local level decisions)
at national and sub national levels that the DS-SLM project may address within its mainstreaming strategy in order to overcome identified
barriers for SLM implementation .

3.

COUNTRY:

[Name]

DESCRIPTION of the process and opportunities for mainstreaming
SLM

DECISION-MAKING PROCESSES
Prioritize decision-making processes where
the DS-SLM project shall integrate SLM
(processes to tackle, strengthen, change,....)
in order to overcome the barriers from STEP
1.

Details of the decision-making process: objectives, functioning, scope, etc. and how
they can contribute to SLM

1. POLICIES and REGULATIONS
Example: The National Development Plan formulated in 2015, will be updated 2018. SLM may be further integrated through dialogue
and capacity building with the National Inter-ministerial Council.
[Fill] Maximum 2 per category

May 2015

[Fill]

2.
3.

2. PROGRAMMES AND PROJECTS
Example: The National watershed programme includes the restoration of degraded lands. Land degradation assessments done
through the DS-SLM project may contribute to identify key areas for land restoration. SLM best practices identified may be
integrated into their work.

1. [fill]
2.
3.

``

3. FINANCING AND INCENTIVE STRATEGIES AND MECHANISMS
Example: A new microcredit mechanism for SLM implementation may be designed with local financing institutions.

Module prepared by: Soledad Bastidas, FAO-NRL Consultant

1. [fill]
2.
3.

[fill]

4. TERRITORIAL PLANNING
Example: The Land use planning process is yearly and developed through local Councils. SLM may be further integrated through
local Councils

1. [fill]
2.
3.

[fill]

5. LOCAL LEVEL KNOWLEDGE AND DECISIONS
Example: Communal management plans are strengthened through farmer-to-farmer dissemination of SLM best practices .

1. [fill]
2.
3.

[fill]

Modül 2: Ulusal /bölgesel
ARAZİ TAHRİBATI VE SAY DEĞERLENDİRMESİ
ARAZİ KULLANIM SİSTEMLERİ (AKS)

Arazi Kullanım Sistemi
(AKS)
Tür
Alan eğilimi

Uzmanlar ile katılımcı çalıştaylar
(çok-disiplinli)
Her bir AKS’deki
Tahribat

Koruma/Her bir
AKS’deki SAY

Tür

Adı / Grubu / Önlem

Yayılımı (alan) SICAK NOKTALAR

Yayılımı (alan) OLUMLU NOKTALAR

Derece

Etkinlik

Oran

Etkinlik eğilimi

HA aracı

Ekosistem hizmetleri
üzerindeki etki

Ekosistem hizmetleri
üzerindeki etki

(yazılımı)

Doğrudan ve dolaylı
etkiler

Tepki (Yansıma)

Yoğunluk eğilimi

Haritalama çıktıları şunları içerir:
• Kartoğrafya (AKS + tematik haritalar)
• AT/SAY Analizi
• Dialog süreci

Tavsiyeler

AT

QM: Mapping Questionnaire (HA: Haritalama Soru Formu)

SAY

Farklı ölçeklerde DPSIR Çerçevesi
TEPKİLER
İTİCİ
KUVVETLER
(dolaylı etkiler)

ETKİLER
(geçim
kaynakları
üzerindeki
etkiler)

BASKILAR
(doğrudan etkiler)

ARAZİNİN DURUMU
(süreçler)

ETKİLER
(ekosistem
hizmetleri
üzerindeki olumsuz
etkiler)

DPSIR: Driving Forces, Pressures, State, Impacts & Responses

SAY Ana-akımlaştırma ve ölçek
büyütmesine dair Karar Destek Çerçevesi

Modül 3. Öncelikli arazilerin seçimi
Öncelikli arazilerin seçilmesi KISTASLARI aşağıdakileri
içerebilir:
•

Arazi tahribatının şiddeti (Sıcak noktalar/parlak (olumlu)
noktalar)

•

Ulusal Eylem Planı öncelikleri

•

Diğer projeler ile görevdaşlık (ortak amaçlar)

•

Paydaş istekliliği (gönüllülük) / işbirliği

•

Geçmiş kapasite inşası süreçleri ve deneyimleri

•

Erişilebilirlik – lojistik

•

Diğerleri

Modül 4 Yerel / arazi değerlendirmeleri
Arazi / yerel ölçek değerlendirmeleri şunları içerir:
•

•
•
•
•

Arazi - LADA Yerel değerlendirme (Haritalama)
 Ölçek / alan belirlenmesi önemli (yönetsel birimler, arazi,
havza, yerel…)
 Ekonomik analizler ve geçim kaynakları analizleri
 ANA-AKIMLAŞTIRMA ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının tanımlanması
önemli
Mevcut SAY Yöntemleri ve Yaklaşımlarının Raporlanması
(Belgelenmesi)
Havza, iklim değişikliği modülleri
Diğer projeler ile görevdaşlık
Diğerleri (karbon, vs.)

LADA Yerel Ölçek Değerlendirmesi –
Havza planlamasına dair bir temel
Paydaş katılım süreci
Bütünleşik (tümleşik): biyo-fiziksel &
sosyo-ekonomik
Örnekleme stratejisi, araçlar &
yöntemler (basit & sağlam;
karşılaştırmalar)
Doğal Kaynaklar (DK) Mevcut
Durumu & Eğilimler (tahribat,
koruma, iyileştirme/onarım) DPSIR
AT & arazi kullanma / yönetiminin
geçim kaynakları ve ekosistem
hizmetleri üzerindeki etkilerinin
analiz edilmesi
Karar alma için yapılandırılmış
rapor & geribildirim

SAY teknolojileri ve yaklaşımları (QT / QA)
değerlendirme anketleri

(QT / QA) (TA /YA): SAY teknoloji anketi / SAY yaklaşım anketi

SAY Ana-akımlaştırma ve ölçek
büyütmesine dair Karar Destek Çerçevesi

Modül 5. Alansal planlama
ALANSAL PLANLAMADA SAY Teknoloji ve Yaklaşımlarının
güçlendirilmesi şunları kapsar:
•

Ulusal, bölgesel ve yerel ölçeklerde mevcut alansal
planlama süreçleri ile birlikte çalışılmalıdır.

•

Katılımcı alansal planlama desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

•

İlaveten, SAY teknoloji ve yaklaşımları alansal planlama ile
bütünleşik bir hale getirilmelidir; bu maksatla SAY
göstergeleri açık ve kesin olarak ortaya konulabilir.
Not: Alansal planlama, ana-akımlaştırma hedefleri (Modül 1) ile
bütünleştirilmiş olmalıdır .

Alansal Planlama
Araçları

SAY Ana-akımlaştırma ve ölçek
büyütmesine dair Karar Destek Çerçevesi

KD/SAY Bilgi Yönetim Platformu

Teşekkür ederim

