Marsilya
6. Dünya Su Forumu’nu düzenleyenler, büyük bir hedefle yola çıktılar: geçmiş Dünya Su Forumları
ve diğer uluslararası toplantılarda
kapsamlı ele alınan konu, sorun
ve öneriler temelinde, somut
çözümlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla esaslı tartışmalara dayanan bir Forum
gerçekleştirmek.
Bu amaca ulaşmak için önerdiği-

MART 2012
miz yöntem; Binyıl Kalkınma
Hedefleri gibi geçmiş yıllarda
dünya çapında başlatılan birçok
program ve sürece dayanmaktadır. Bu yöntem; dünya su toplumunun, mavi gezegenimizin
karşılaştığı zorluklarla yüzleşebilmek için öne çıkarılmasını istediği
katkı ve başarılı örnek olay incelemelerini içeren bir hedefler dizisi
ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu süreç, birey ve kurumların
hedeflere yönelik çözümler üretmeleri ve bu çözümleri başarılı
bir şekilde uygulamaları için
gerekli olan sorumluluğu üstlenmelerini sağlayacaktır. Forumun
ruhunu; su için küresel bir mutabakatın, sizlerin katılımıyla geliştirilmesi ve tematik, siyasal,
bölgesel ve yerel süreçler ile inşa
edilmesi oluşturmaktadır.
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Benedito Braga
ULUSLARARASI FORUM KOMİTESİ BAŞKANI

HAREKETE GEÇMEK İÇİN BELİRLENEN
ÖNCELİKLERE AİT ÇÖZÜMLER HAZIRLAMAK
VE UYGULAMALARINI KOLAYLAŞTIRMADA
FAALİYETLERİ KOORDİNE EDECEKLERDİR.

Ve ÖNeRiLeR

BU SÜReÇTe
YeR aLMaK
iSTeYeN
TÜM KURUM Ve
PaY d a Ş L a R d a N ,
deNeYiMLeRiNi,
BiLGi BiRiKiMLeRi
Ve MeVCUT
PROGRaMLaRI
B i R a R aYa
GeTiRMeK

Bu broşür, şu andan başlayarak
Mart 2012’ye kadar olacak hazırlık sürecinde uygulanmak üzere
önerilen yöntemler ve bu çerçevede atılacak adımlar hakkında
bilgi vermektedir. Bu hedeflere
ulaşmadaki taahhüdünüzü ve
işbirliğinizi heyecanla bekliyoruz.

FORUMUN DÖRT
HAZIRLIK SÜRECİ

GeÇMiŞ ULUSLaRaRaSI TOPLaNTILaR

SiYaSaL SÜReÇ
Hükümetler, milletvekilleri, yerel otoriteler siyasal hedefler ve çözümler
belirleyecekler: örnek olarak; İstanbul Su Mutabakatı süreci uyarınca,
kentlerin su hizmetleri için kullanılan enerji ayak izinin (miktarının)
azaltılması.
TeMaTiK SÜReÇ
Tüm paydaşlar; harekete geçmek için belirlenen her öncelik ile ilgili
hedeflere ulaşma çeşitli organizasyonları motive ederek faaliyet
hedeflerine yönelik uygulamaları geliştirmeli ve bu uygulamaların hayata
geçirilmelerini sağlamalıdır.
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BÖLGeSeL SÜReÇ
Güney ve Kuzey Amerika, Asya-Pasifik, Avrupa, Afrika kıtaları ve alt
bölgelere ait, geçmiş forumlarda belirlenen bölgesel önceliklere yönelik
uygulamalar geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir.

SOMUT
ÇÖZÜ MLeR
U Y G U La M a
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YeReL Ve BiReYSeL SÜReÇ
Bireysel faaliyet ve yerel deneyimlerle hedeflere yönelik uygulamalar
geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir.
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HAREKETE GEÇMEK İÇİN HANGİ ÖNCELLİKLER?
6’NCI dÜNYa SU fORUMU iÇiN ÖNeRiLeN TeMaTIK ÇeRÇeVe

Mavi bir hareket yaratın!
3 STRATEJİK
HEDEF

SU HAREKETİ
İÇİN 12 ANAHTAR ÖNCELİK
HaReKeTe GeÇMeK iÇiN 12 ÖNCeLiK,
dünya su topluluğunun daha sağlıklı,
barışçıl, müreffeh ve zorluklar karşısında daha dirençli bir mavi gezegene
ulaşmak için sağladığı katkılara yön
vermektedir. Bu öncelikler, sürdürülebilir kalkınmanın üç sacayağının etrafında kümelenmiştir ve üç kesişen
Başarı Şartı (Conditions for Success)
tarafından tamamlanmaktadır.
Her Harekete Geçme Önceliği kapsamında, bir hedefler dizisi tüm düzeylerde belirlenen konuları somut ve elde
edilebilir amaçlar haline getirmektedir.

Herkesin suya erişimi ve Su Hakkı temin edilsin
Herkesin entegre sanitasyon hizmetlerine erişimi temin edilsin

HeRKeSiN
iYiLiĞiNi
SaĞLaYIN

Su vasıtasıyla hijyen ve sağlık koşullarının iyileştirilmesine katkıda
bulunulsun
Nüfus ve ekonomiler risklerden korunsun
İşbirliği ve barışa katkıda bulunulsun
Farklı kullanımları ESKY* vasıtasıyla dengeleyin

eKONOMiK
KaLKINMaYa
KaTKIda
BULUNUN

Gıda güvenliğini sağlayın
Enerji ve suyun eş güdümünü sağlayın
Ekosistem hizmetleri ve ekolojik büyüme korunsun ve değeri bilinsin
GeZeGeNiN
MaVi
KaLMaSINI
SaĞLaYIN

Hedef ÖRNeKLeRi
> 2015 YILINda, 20 sınır aşan
akarsu havza organizasyonu, su kalitesi hakkında veri ve bilgi paylaşım kurallarını benimser.
> 2012 YILINda, Su ve Sanitasyon
Hakkı’nın yürürlüğe geçmesi için 50
ülke gerekli yasal düzenlemeleri yapar.

Su kaynakları ve ekosistemin kalitesi iyileştirilsin
Beşeri faaliyetlerin su üzerindeki baskı ve ayakizleri düzenlensin
Kentleşen dünyamızdaki iklimsel ve küresel değişikliklere yanıt verilsin
iyi yönetişim

3 BAŞARI ŞARTI

Herkes için su finanse edilsin
Çevrenin var olması sağlansın

*ESKY: Entegre Su Kaynakları Yönetimi

HEDEFLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

FARKLI TİPTEKİ HEDEFLER

aKILLI: Duruma Özel, Ölçülebilir, Elde Edilebilir, Gerçekçi, Süreli
deNeYiM Ve BiLGiYe daYaLI: Paydaş Paylaşımlarında Geniş
Katılım

SiYaSaL HedefLeR: uygulamalardan önce siyasal kişi ve kurumların
yetkilendirilmesine ihtiyaç duymaktadır.
faaLiYeT HedefLeRi: ortak hareket etmek isteğinde olan bir grup kurumun
sorumluluk almasına ihtiyaç duymaktadır.

6’NCI DÜNYA SU FORUMU TERMİNOLOJİSİ
Tematik Çerçeve
Açılış Toplantısı’nda (2-4 Haziran 2010) elde edilen
sonuçlar ve IFC Tematik Süreç Komisyonu çalışmalarına bağlı kalarak; Uluslararası Forum Komitesi
tarafından, Forum’un hazırlık sürecini yapılandırmak ve ona rehberlik etmek için bir Tematik Çerçeve kabul edildi. Bu çerçeve, 3 Stratejik Doğrultu,
Harekete Geçmek İçin 12 Öncelik ve 3 Başarı Şartı
göz önünde bulundurularak düzenlendi.
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Stratejik doğrultular

Harekete Geçmek için Öncelikler

amaç

Somut çözümleri bulma ve ulaşma isteğiyle; 3 stratejik doğrultu, somut çözümlere ulaşmak için gerekli
hedeflerin belirlenmesine giden küresel rotayı ortaya koymaktadır. Bu doğrultular, sürdürülebilir kalkınma sacayakları ile uyum halindedir.

Açılış’ın sonuçları ve Uluslararası Forum Komitesi’nin
Tematik Komisyonu’ndan elde edilen ek girdilere
dayanarak; Harekete Geçmek için 12 Öncelik kabul
edilmiştir. Bu öncelikler; suyun, karşılaştığı zorluklar
karşısında dünyaya sağladığı önemli katkıları yansıtmakta ve Forum’un hedefleri olarak gösterilebilmektedir. Harekete Geçmek için 12 Öncelik, aşağı yukarı
3 Stratejik Doğrultu’ya karşılık gelen, 3 gruba ayrılmıştır. Örnek olarak: “Enerji ve Suyun Eşgüdümünü
Sağlayın”

Her Harekete Geçmek için Öncelik için, hedeflerin
ve çözümlerin uygulanmasına ilave rehberlik sağlayacak özel bir Amaç taslağı hazırlanmıştır. Bu amaç
ve onunla ilgili hedeflerin, küresel su ajandasına ve
özellikle BM tarafından düzenlenen Rio+20 toplantısına önemli katkı haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Örnek: “Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunun.”
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Örnek olarak: “Enerji güvenliğine en su-verimli yöntemlerle ve su güvenliğine en enerji-verimli yöntemlerle katkıda bulunun”
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HEDEFLERDEN ÇÖZÜMLERE
YaKLaŞIM

2010
2011

eVRe 1
BiR HaReKeT YaRaTIN, BIR Hedef SeRISI BeLIRLeYIN
Açılış sonuçları, mevcut program ve hedefler gibi geçmişteki çalışmaların
üzerine inşa edilsin.
Önemli paydaş ve kurumların katılımını sağlayın, bir hareket yaratın.
Forum’un hazırlık sürecini kullanarak, SMART ve WISE hedefleri konu
alan bir başlangıç listesi hazırlayın.
Listeyi paydaşların çoklu katılımının sağlandığı bir toplantıda onaylayın
ve etkin bir şekilde bir komite kurun.

Küresel hedefler, WISe bölgesel
hedeflerle (her bölgeye 5-10 hedef)
ile tamamlanır ve yerel koşullara
uyumu sağlanır
Çözümler, değişimi başlatmak ve
hedeflere ulaşmak için
uygulanması gerekli olan somut
adımlardır
Hedefler ve Çözümler, 6. dünya Su
forumu’ndan önce bölgelerde bir
araya getirilmeli

2012

eVRe 3
fORUM SIRaSINda RaPORUNUZU SUNUN Ve UYGULaMaLaRI
TaKiP ediN
Forum’daki oturumlar ve siyasal toplantılarda raporlama çalışmaları yapın.
Forum sonrası geliştirilen hedefler için atılacak adımlar ve olasılıklar
belirlensin.
Sorumluluk alacakları belirleyin ve resmileştirin
Takip eden faaliyetler için ortam sağlayın.

forum tarihleri: 12-17 Mart 2012
3. Paydaş Toplantısı tarihleri:
12-17 Mart 2012
forumdan sonra uygulama
süreci devam etmeli
Siyasal hedefler, gelecek
uluslararası toplantılara ileriye
taşınmalıdır (örneğin: Rio +20)

2015

PRIORITY
FOR ACTION

GOAL

forumda ve diğer olağan
toplantılarda ortaya konacak aracı
bir raporlama evresi ile hedeflere
ulaşmak için son gün 2012-2030
arasında değişebilir

ikinci bölgesel Koordinatörlük
Toplantısı (eylül 2012)

eVRe 2
ÇÖZÜMLeRi BeLiRLeMeK iÇiN faaLiYeT PLaNLaRI HaZIRLaYIN
Ve UYGULaYIN
Her hedef için, hedefin uygulanmasına yönelik çözümler geliştirmek
amacıyla planlar hazırlayın
Var olan başarılı örnek olayları belirleyin
Mümkün olan çeşitli çözümler geliştirin
Mevcut işbirliklerini geliştirin ve konuyla ilgili tüm paydaşların
katılımını sağlayın
Her hazırlık süreci çerçevesinde, faaliyet planlarını ve uygun
çözümleri tartışın.
Yaklaşan Forum için raporlama çalışmaları

STRATEGIC
DIRECTION

Birinci Bölge Koordinatörlük
Toplantısı (Ocak 2012)
ikinci Paydaş Toplantısı
Tarihler: 17-18 Ocak 2011

ISSUES

TARGETS

SOLUTIONS
GLOSSARY

Başarı Şartları

Konular

Hedefler

planına sahip olunması gerekmektedir.

Bu alanların her birinde ilerleme sağlayacak araçların, önerilen çerçevede yer aldığını göstermek
amacıyla; Harekete Geçmek için Öncelikler, 3 Başarı Şartı ile tamamlanmaktadır. Başarı Şartları, Hareket Geçmek için Öncelikler’in tümüne erişmek için
gerekli olan crosscutting güçlü ön şartların varlığına
işaret etmektedir.

Forum hazırlıklarını yönlendirmek, paydaşları harekete geçirmek ve ilgili hedef ve çözümleri tetiklemek
için; Harekete Geçmek için Öncelikler’in her birinin
altında birtakım konular önerilebilir ve öne çıkarılabilir.

Harekete Geçmek için Öncelikler’in her birinin altında yer alan bir dizi hedef, belirlenen konuları somut
ve erişebilir hedeflere her düzeyde çevirmektedir.
Forumun arzusu, paydaşların çoklu katılımı sağlanarak hedefleri gerçekliğe dönüştürecek süreci başlatmaktır.

SMART; Belirli, Ölçülebilir, Gerçekçi, Basarilabilir,
Süreli anlamlarını ifade etmektedir.

Örnek Olarak: “Maliyetlerini düşürmek için su hizmetlerinin enerji harcamalarını azaltın”

İlgili hedeflere ulaşılabilmesi için, hedeflerin İngilizceden alınan akronimler olan SMART ve WISE
prensiplerine göre seçilmesi ve uygun bir hareket

Örnek olarak: “Herkes için su erişimini finanse edin.”
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WISE; ise Paydaş Paylaşımlarında Geniş Katılımı
ifade etmektedir.
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2ÖRNEK
ENERJİ VE SU EŞGÜDÜMÜ

İŞBİRLİĞİ VE BARIŞA KATKI
NiHai Hedef
2020 yılında, aynı nehri paylaşan ülkeler, sınır aşan nehirler
ve göllerin %50’sinin bütüncül yönetimi için işbirliği
anlaşmaları imzalamış olmalı.

NiHai Hedef
2012 yılında İstanbul Su Mutabakatı’nın 200 şehir tarafından
imzalanması, su hizmetlerinde kullanılan enerji miktarının azaltılmasına
yönelik eylem planlarının uygulanması

5. fORUM’da
Su ve Enerji Zirvesi ,sorun ve önerilerin oturumlarda tartışıldığı 5. Forum sırasında,
bakanların katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı ve uzmanların katıldığı üst düzey bir
panelde öncelik olarak öne çıktı.

2010

2011
Hükümetlerle ile birlikte, kapsamlı işbirliği geliştirilmesi
potansiyeline sahip havzaların belirlenmesi
Mevcut havzalarda edinilen örnek olay ve öğrenilen
derslerin bir araya getirilmesi.
Sınır aşan havza alanları için Entegre Su Kaynakları
Yönetimi üzerine çözümler içeren kitapçığın hazırlanması.
(karar vericiler için ayrılan bir bölüm dahil).

2011

2012
Hükümetlerin gerçekleşmelerinin sorumluluklarını aldıkları
Resmi oturumlar ve
Politik toplantılarda sonuçların sunulması ve tartışılması.

Hedef ÖRNeĞi
Açılış toplantısı sırasında belirlenir.

2015 yılında, su hizmetleri için
kullanılacak enerji hedefi
belirlenmelidir.

2011: aSIL Hedef
Somut hedeflerin aranmasını
tetiklemek ve hedefi daha akılcı
bir hale getirmek.

İstanbul Su Mutabakatı’nı imzalayan 10
şehrin, önde gelen bir şehrin önderliğinde
“su hizmetlerinde kullanılan enerjiyi azaltmak”
üzerine bir sentez hazırlamaları.

Çözümler çoklu paydaş
katılımının sağladığı ortamlarda
gerçekleşmeli.

Çözümler yenilikçi araçlar veya örnek
olaylar üzerine kurulmalı. Çeşitli şehirler,
potansiyel azaltma hedeflerine ele almalı.
Bu vaatler ve hedefler İstanbul Su
Mutabakatı sürecini beslemeli.

2012

Hedef 2012

Sınır aşan sular ile ilgilenen XX
ülkelerin etkili ve adil işbirliğinin
uygulanmasını sağlamaları.

Hedef 2012
Hedefe yönelik süreç 6. Dünya Su
Forumu’nda sunulmalı

fORUM
SONRaSI TaKiP

Sınır aşan anlaşmaların hazırlanması
ve uygulanmasının sağlanması.
Sonuçların gözlemlenmesi.

fORUM
SONRaSI TaKiP

2015

6’NCI DÜNYA SU FORUMU TERMİNOLOJİSİ
Hedefler farklı türlerde olabilir; bazıları siyasal hedefler (hükümet ve yerel yönetimlere ait), bazıları ise
faaliyet hedefleri (somut çözümler üretme sorumluluğunu alan bir paydaş grubu tarafından benimsenen
hedefler) olabilir.
Örnek olarak: “2015 yılında, hedef odaklı politikaları
etkin bir biçimde uygulayan XX şehri, su hizmetlerinin
verilmesinde kullanılan enerji miktarının %xx azalmasını sağlayacaktır.”
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XX şehirler, metodu uygulamayı
ve enerji harcamalarını %xx
oranında azaltmayı kabul eder.

Önde gelen bir şehir, liderlik etmeli
ve uygulamaların devamını
sağlamalıdır. Sonuçları
gözlemlemelidir.

GLOSSARY

GET INVOLVED

Bölgesel Hedefler

Çözümler

Bölgesel süreçler tarafından geliştirilen “Bölgesel
hedef” kavramı, Dünya Su Forumu’nda merkezi
bir konuma sahiptir.

Çözümler, hedeflere ulaşmak için gerekli olan
somut eylemlerdir.

Send your comments
and requests to:
consultation@worldwaterforum6.org

Bu kavram, bölgelere özel hedefleri konu edinebilir.
Alternatif olarak, kavram tematik önceliklerin yerelleşme süreci olarak görülebilecek küresel hedeflerin
bölgeselleşmesini de konu edinebilir.

1

1

6

.

D

Ü

N

Y

A

S

U

F

O

R

U

M

U

S

Ü

R

E

C

İ

Printed on pefc paper. chlorine-free paper, manufactured from wood and wood pulp coming from managed forest that make use of sustainable development methods. - SIRET :423 798 941 00021

5. fORUM’da
Bakanlar, sınır aşan su kaynaklarının sürdürebilir kullanımı
ve korunması için yapılacak işbirliğini geliştirmek ve teşvik
etmek için somut ve elle tutulur önlemler alacaklarını beyan
ettiler.

