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Aralık 2022’de hükümetler, doğa için 2030’a kadar 
geçerli olacak yeni bir eylem planı kapsamında yeni 
küresel hedefleri belirlemek üzere bir araya gelecek. 
Söz konusu anlaşma, alarm veren biyoçeşitlilik kaybının  
üstesinden gelebilmek için dünyanın izlemesi gereken 
rotayı belirleyecek. Bu aynı zamanda iklim krizi ile 
mücadele etmek, gıda ve su güvenliğini sağlamak, 
gelecekte karşılaşacağımız küresel salgınlara karşı 
dayanıklılığımızı artırmak ve BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına ulaşmak için de gerekli bir adım olacak.

Doğayı, görülmemiş bir şekilde sömürmeye ve yok 
etmeye devam eden insanoğlu, refahımız, güvenliğimiz ve 
ilerleyebilmemiz için gereken doğal sistemleri tehlikeye 
atıyor. İklim değişikliği sorununa karşı kapsamlı, bilime 
dayalı ve iddialı hedefler ortaya koyan Paris Anlaşması 
gibi, biyoçeşitlilik için de 2020 sonrası hedefleri 
içerecek bir  küresel çerçeveye (Küresel Biyoçeşitlilik 
Çerçevesi: İng “GBF”) ihtiyaç var. Ancak, doğadaki yok 
oluş sürecini durdurması ve bu olumsuz gidişi tersine 
çevirecek somut adımları. içermesi gereken mevcut 
taslak çerçevenin biyoçeşitlilik kriziyle mücadele etmek 
için yeterli bir zemin oluşturmadığı ise ortada. WWF, 
Küresel Çerçeve (GBF) tarafından dönüştürücü eylemlerin 
canlandırılması gereken bir dizi alan belirledi.

Tüm ülkeler, 2030 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybını 
durdurabilecek ve süreci tersine çevirebilecek kapsamlı 
ve bilime dayalı bir küresel çerçeve oluşturmak ve “doğa 
pozitif” bir geleceğe ulaşmak için hedeflerini yükseltmek 
ve eylemlerini çeşitlendirmek zorunda. Ancak bu şekilde, 
2020’lerin sonuna geldiğimizde, dönemin başına kıyasla daha 
fazla doğaya ve doğal varlığa sahip olabilmemiz mümkün. 
Yeni Küresel Çerçeve’nin, Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’nin önceki 
10 yıllık stratejik planına göre daha büyük bir değişime 
ön ayak olması gerekiyor. Çünkü önceki plan kapsamında 
belirlenen 20 hedeften (Aichi Hedefleri) hiçbirine tam 
olarak ulaşılamadı. Dünya, üst üste iki 10 yıllık dönemde, 
biyolojik çeşitlilik hedeflerini tutturamıyor. Bu süre zarfında 
biyoçeşitlilik kaybı artan bir hızla devam etti. Hükümetlerin, 
2030 yılı için yeni iddialı hedefler belirlemesi, ve bu 
hedeflere ulaşmaktan sorumlu tutulması gerekiyor.

15. Taraflar Konferansı ve Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin 
kabulünden hemen sonra ülkelerin, Ulusal Biyoçeşitlilik 
Stratejileri ve Eylem Planlarını (UBSEP'ler) bu çerçeveye 
uyum sağlayacak şekilde güncellemesi ve “doğa pozitif” bir 
dünyaya ulaşmak için 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybını 
tersine çevirme hedefini stratejilerine dahil etmesi bekleniyor. 
Hatta, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerini birlikte çözmek 
için bunları Ulusal Katkı Beyanları (NDC'ler) ve Ulusal Uyum 
Planları’na (NAP'lar) uygun hale getirmeleri gerekiyor.

Montreal’de düzenlenecek 2022 BM 
Biyoçeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar 
Konferansı (COP 15), bir türlü hız 
kesmeyen biyoçeşitlilik kaybı kriziyle baş 
etmek için kaçırılmayacak bir fırsat. 
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15. Taraflar Konferansı, ulusal hedeflerin belirlenmesi 
ve UBSEP'lerin yeni küresel çerçeveye uygun olarak 
güncellenmesi yoluyla tarafların derhal uygulamaya 
başlayabileceği, güçlü ve iddialı bir “küresel çerçeve”nin 
kabul edilmesiyle sonuçlanmalıdır. Bunun için, 15. Taraflar 
Konferansı’nda 2020 sonrasına dair çerçeve belgesine ek 
olarak, en azından aşağıdaki unsurları içeren bir paket kabul 
edilmelidir:

• Ana göstergeleri içeren izleme çerçevesi
• Planlama, izleme, raporlama ve gözden geçirmeye yönelik, 
ileri ve çok boyutlu yaklaşım

• Kaynak seferberliği stratejisi

Sözkonusu küresel çerçeveyi yürürlüğe koyacak Taraflar 
Konferansı kararı, ülkelerin Sözleşme kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, uygun ulusal 
mevzuatın geliştirilmesi dahil, çerçevenin en kısa zamanda ve 
tam olarak uygulanması gerektiğini de belirtmelidir.

Kabul edilecek çerçeve, giderek kötüleşen doğa kriziyle 
mücadele etmek ve mevcut ve ilerideki nesiller için 
sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için, 
aşağıdaki kilit politika önerilerini de içermelidir:

COP 15 için başarı nedir? 

TARGETS TO CONSERVE  
30% OF LAND, FRESHWATER  
AND OCEANS AND RESTORE  

DEGRADED ECOSYSTEMS  
GLOBALLY BY 2030 

CONSERVE HABITATS
NATURE-BASED

SOLUTIONS (NbS)
A STRONG AND EFFECTIVE 

IMPLEMENTATION MECHANISM, 
INCLUDING A RATCHETING  

UP OF ACTION  
OVER TIME

A SIGNIFICANT INCREASE IN RESOURCES, 
TOGETHER WITH MEASURES TO ALIGN 

FINANCIAL FLOWS TO BE NATURE 
POSITIVE AND TO REPURPOSE ALL 

HARMFUL SUBSIDIES BY 2030

THE INCLUSION OF NbS,  
ALONGSIDE ECOSYSTEM-BASED 

APPROACHES, TO DELIVER 
BENEFITS FOR PEOPLE, 
NATURE AND CLIMATE

FINANCE
A MILESTONE TO HALVE THE  
FOOTPRINT OF PRODUCTION  

AND CONSUMPTION BY 2030 AND 
TARGETS COVERING ALL SECTORS 

DRIVING NATURE LOSS

FOOTPRINT IMPLEMENTATION

HAK TEMELLİ VE TÜM TOPLUMU KAPSAYAN BİR YAKLAŞIMLA, 2030’A KADAR “DOĞA POZİTİF”
 BİR DÜNYAYA ULAŞMAK İÇİN BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBINI TERSİNE ÇEVİRME MİSYONU 

2020 SONRASI İÇİN BAŞARILI BİR KÜRESEL
BİYOÇEŞİTLİLİK ÇERÇEVESİ ŞU UNSURLARI İÇERMELİDİR:

2030'A KADAR DOĞA-POZİTİF OLMA YOLUNDA: YAŞAM DESTEK SİSTEMLERİMİZİ KORUMAK İÇİN KÜRESEL BİR PLANA İMZA ATMAK 

2030’A KADAR KARASAL ALANLAR, 
TATLISU VE DENİZ EKOSİSTEMLERİNİN 

%30’UNU KORUMAK VE BOZULMUŞ 
EKOSİSTEMLERİ ONARMAK İÇİN KÜRESEL 

HEDEFLER BELİRLEMEK

KORUNAN HABİTATLAR
2030’A KADAR ÜRETİM VE TÜKETİM 
KAYNAKLI EKOLOJİK AYAK İZİNİ YARI 

YARIYA AZALTMAK VE DOĞANIN 
YOK OLUŞUNA NEDEN OLAN TÜM 

SEKTÖRLERİ KAPSAYAN HEDEFLER 
BELİRLEMEK

2030’A KADAR FİNANSAL AKIŞLARIN 
“DOĞA POZİTİF” OLMASINI VE TÜM 

ZARARLI YATIRIMLARIN FAYDALI 
AMAÇLARA YÖNLENDİRİLMESİNİ 

SAĞLAYACAK TEDBİRLERLE BİRLİKTE, 
KAYNAKLARDA ÖNEMLİ ARTIŞ 

SAĞLAMAK

FİNANS

DOĞA TEMELLİ
ÇÖZÜMLER (İng. NbS)

HEM İNSAN, HEM DE DOĞA VE 
İKLİM İÇİN FAYDALI EKOSİSTEM 

TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN 
YANISIRA “DOĞA TEMELLİ 

ÇÖZÜMLER”İ DE BENİMSEMEK

ZAMAN İÇİNDE EYLEMLERİN 
YOĞUNLAŞTIRILMASI İÇİN GEREKLİ 

ADIMLAR DAHİL GÜÇLÜ VE ETKİLİ BİR 
UYGULAMA MEKANİZMASI

UYGULAMA

EKOLOJİK AYAK İZİ
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Devlet ve hükümet başkanlarının Taraflar Konferansına 
tam anlamıyla yoğunlaşması, Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına ulaşmanın kilit bir unsuru olarak doğaya öncelik 
vermesi ve Montreal toplantısını dünya üzerindeki tüm 
canlıların geleceğini güvence altına almayı kabul ettikleri 
bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçirmesi gerekiyor. 
Liderler, varoluşsal biyoçeşitlilik krizinin, mevcut küresel 
ekonomik durumun zorluğundan kaynaklanan acil sosyo-
ekonomik ihtiyaçlarla aynı anda ele alınabileceği ve alınması 
gerektiği mesajını yüksek sesle ve net bir şekilde vermeli. 
Bakanlarını ve delegasyonlarını, bu hedefleri ve çözüm 
odaklı bir yaklaşımı biyolojik çeşitlilik krizinin ölçeği ile 
orantılı bir şekilde müzakere etmeleri için yetkilendirmeli. 

Biyoçeşitlilik kriziyle mücadele etmek için gereken azmi ortaya 
koymak (yani 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybını tersine 
çevirerek dünyayı “doğa pozitif” hale getirmek) ve hâlâ çözüm 
bekleyen önemli konularda (örneğin kaynak seferberliği, 
uygulama ve Dijital Dizilim Bilgisi) anlaşma sağlamak için 

hükümetler adına en üst düzeyde katılım gerekiyor. 15. 
Taraflar Konferansında yürütülecek müzakerelerin iddialı 
ve kapsamlı bir küresel çerçevenin kabulü ile sonuçlanması 
için liderlerden gelecek güçlü destek son derece önemli.

Taraflar Konferansı, 14/34 sayılı kararında, Küresel 
Biyoçeşitlilik Çerçevesiyle ilgili sürecin katılımcı, kapsayıcı 
ve şeffaf olması gerektiğini belirtiyor. WWF de, 15. Taraflar 
Konferansı dahil, Biyoçeşitlilik Sözleşmesi kapsamında 
gerçekleştirilen tüm taraflar konferanslarının ve bu 
konferanslarda tartışılacak gündem maddelerinin yerli 
halklar, yerel topluluklar, kadınlar, gençler ve sivil toplum 
kuruluşları gibi tüm hak sahiplerinin ve paydaşların erişimine 
açık olması, etkili ve eşit katılıma dayanması gerektiğine 
inanıyor. Söz konusu paydaşların, sürecin dışında tutulması, 
müzakerelerin şeffaflığını ve etkililiğini olumsuz yönde 
etkileyebilir; konferans kapsamında alınan kararların hızlı ve 
iddialı bir şekilde uygulanmasına yönelik desteği azaltabilir.

Nasıl ulaşabiliriz?

© Brent Stirton / Getty Images
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Hızlanan biyoçeşitlilik kaybı karşısında, dünyanın acilen kamu 
sektörü, iş dünyası ve toplum genelinde atılacak adımları 
yönlendirecek ortak bir hedefe ihtiyacı var. Küresel ısınmayı 
sanayi öncesi seviyelere göre 2 °C’nin epey altında tutmak, 
tercihen 1,5 derece ile sınırlandırmak için küresel bir iklim 
hedefimiz zaten var. 15. Taraflar Konferansı, tarafların doğa 
için tüm insanların ve gezegenin yararına benzer bir küresel 
hedef üzerinde anlaşmaya vardığı önemli bir an olmalı.

Montreal'de bir araya gelecek olan liderler, Küresel 
Çerçeveyi, hükümetlerin 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik 
kaybını tersine çevirme, diğer bir deyişle, 2030’a 
gelindiğinde, on yıllık dönemin başına göre daha çok 
biyoçeşitliliğe ulaşma taahhüdünde bulunduğu iddialı 
bir misyon etrafında şekillendirmeli. Bu yaklaşım, hem 
gezegenimiz ve medeniyetimizin yıkıcı eşiklere ulaşmasını 
önlemek için gerekli, hem de şans verildiğinde doğanın sahip 
olduğu kendini toparlama yeteneği sayesinde mümkün.

Giderek daha kötü bir hal alan biyoçeşitlilik krizine başarılı 
bir şekilde müdahale etmek için ortak bir hedef belirlenmeli. 
Bu hedef bilime ve mevcut çok taraflı taahhütlere dayanmalı, 
Aichi hedeflerinden ve dolayısıyla 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Gündeminin biyoçeşitlilikle ilgili 2020 hedeflerinden 
çok daha iddialı olmalı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
ulaşmada doğanın sağladığı katkıyı tanımalı ve durumun 
aciliyetini peşinen kabul etmeli. '2030'a Kadar Doğa 
Pozitif' olma misyonu, insan sağlığını ve geçim kaynaklarını 

korumanın yanı sıra küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamayı 
da mümkün kılacağı için son derece önemli. Daha iddiasız 
ve ölçülebilir olmayan hedeflere sahip bir misyon, mevcut 
taahhütlerin yerine getirilememesine ve biyoçeşitlilik 
kriziyle mücadelenin geniş ölçeğe taşınamamasına yol 
açacaktır. İddiasız bir misyon aynı zamanda, türlerin yok 
olması ve habitat kaybı nedeniyle biyoçeşitliliğin daha 
fazla zarar görmesi ve ileride onarma çalışmaları için 
daha fazla emek harcanması anlamına gelecektir.

Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nde yer alacak '2030 yılına 
kadar biyolojik çeşitlilik kaybını durdurma ve tersine 
çevirme yoluyla doğa pozitif bir dünyaya ulaşma' misyonu, 
bir taraftan hükümetlere, sivil topluma ve iş dünyası için 
net ve anlaşılır bir yol gösterirken, diğer taraftan kamuoyu 
desteğini kazanmak ve siyasi alanda süreci hızlandırmak için 
esin kaynağı olacaktır. Daha da önemlisi, bu misyon, doğa 
için genel ve ölçülebilir bir üst hedef teşkil edecek ve daha 
iyi bir uygulama için hesap verebilirliği güçlendirecektir.

Doğanın yok oluşunu 2030 yılına kadar durdurma ve süreci 
tersine çevirme hedefi, Doğa İçin Liderler Taahhüdü ve Ekim 
2021'de Çin'de düzenlenen 15. Taraflar Konferansının birinci 
ayağında kabul edilen Kunming Deklarasyonu gibi devlet 
ve hükümet başkanlarının imza attığı çeşitli taahhütlerde 
dile getirilmişti Birçok lider, biyolojik çeşitlilik kaybını 2030 
yılına kadar durdurarak süreci tersine çevirme ve doğa-
pozitif bir dünyaya ulaşma hedefini desteklemişti . 

1. DOĞA-POZİTİF BİR MİSYON
Hükümetlerin '2030 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybını durdurma 
ve süreci tersine çevirme yoluyla doğa-pozitif bir dünyaya ulaşma' 
konusunda taahhüt vermesini sağlayacak iddialı bir misyon, kabul 
edilecek anlaşmada yol gösterici olmalıdır.

Bu aşamada, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin üzerine düşen görev, 
Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’ne “doğa-pozitif” bir misyon beyanının kazandırılmasıdır. 
WWF bu konuda, aşağıdaki hususları içerecek herhangi bir seçeneği destekleyecektir:

• Biyolojik çeşitlilik kaybını 2030 yılına kadar durdurma ve süreci 
tersine çevirme yoluyla doğa-pozitif bir dünyaya ulaşma.

WWF’İN ÖNERİLERİ



Biyolojik çeşitliliği endişe verici bir hızla kaybediyoruz. 
Bir milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya ve bunların çoğu için yok oluş kısa bir 
süre içinde gerçekleşecek. Dünyadaki mercanların 
yarısını kaybettik ve her dakika 27 futbol sahası 
büyüklüğünde orman alanı yok oluyor.

Biyolojik çeşitlilik kaybını ve doğadaki bozulmayı yavaşlatmak 
için elimizdeki en etkili politika araçlarından biri, korunan 
alanlar oluşturmak. Ancak, biyolojik çeşitlilikteki yok 
oluşu tersine çevirmeye yetecek kadar karasal ve denizel 
korunan alana sahip olmadığımız konusunda geniş 
bir fikir birliği var. Karada ve denizde bugünkünden 
çok daha fazla korunan alanın oluşturulması, küresel 
ekonominin de yararına. Dünyadaki karasal alanların ve 
okyanuslarının en az %30'unun korunmasına yönelik 
çeşitli senaryolar incelendiğinde, faydaların, maliyetlere 
en az 5'e 1 oranında daha ağır bastığı görülüyor. 
Korunan alanların artırılması türlerin korunmasına da 
katkıda bulunacaktır. İnsan kaynaklı yok oluşun derhal 
durdurulması, 2030 yılına kadar yerli türlerin bolluğunun 
artırılması ve yasadışı yaban hayatı ürünlerine ilişkin talep 

ve arzın düzenlenmesi gibi türlerin korunması için gereken 
tedbirler, korunan alanlar ile daha da mümkün kılınabilir.

Korunan alanların oluşturulması ve diğer etkili alan bazlı 
koruma tedbirlerinin belirlenmesi, Önemli Biyolojik Çeşitlilik 
Alanları (Key Biodiversity Areas:KBA) ve Ekolojik ve Biyolojik 
Açıdan Önemli Deniz Alanları dahil olmak üzere doğru 
yerlere odaklanmalı ve karasal alanları, iç suları, deniz ve 
kıyı alanlarını içermeli. Etkin bir doğa koruma için gerekli 
imkanlardan ve idari uygulamalardan yoksun korunan 
alanların (kağıt parklar) kurulmasını önlemek için “ekolojik 
temsiliyet”, “bağlantısallık”, “etkin yönetim”, “adil yönetişim” 
gibi doğa koruma çıktılarının kalitesine dikkat edilmeli.

Bu hedefe ancak yöre halkının ve yerel toplulukların 
kendi toprakları ve bunlarla ilgili haklarına ve rızalarına 
dayalı olarak güvence altına alınmasıyla ve onların 
bilgi ve iradelerinin tanınmasıyla ulaşılabilir.

2. DOĞA KORUMA VE RESTORASYON 
ÇALIŞMALARININ ARTTIRILMASI
Dünya üzerindeki karasal alanlar ile iç sular ve denizlerin en az %30'unun 
korunması için daha iddialı ve kapsayıcı doğa koruma ve restorasyon 
(onarma) eylemleri üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor.
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Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, ülkelerin doğa koruma çabalarını önemli 
ölçüde arttırmasını sağlamalı, ve aşağıdaki unsurları içermelidir: 

• Doğal ve yarı doğal ekosistemlerin onarılması konusunda, mevcut taahhütlerin ötesine geçecek 
ve 2030 yılına kadar doğa-pozitif bir dünyaya ulaşmamıza yardımcı olacak iddialı bir hedef.

• 2030'a kadar karasal alanlar, iç sular, deniz ve kıyı alanları da dahil olmak üzere dünyanın 
%30'unun korunmasına yönelik küresel bir hedef. Bu hedef Önemli Biyoçeşitlilik Alanları (KBA) 
ve Ekolojik ve Biyolojik Açıdan Önemli Deniz Alanlarına odaklanmalı; hakları tam anlamıyla 
güvence altına almalı ve tüm bu alanlarda etkin yönetim ve adil yönetişim sağlanmalıdır.

WWF’İN ÖNERİLERİ

2030'A KADAR DOĞA-POZİTİF OLMA YOLUNDA: YAŞAM DESTEK SİSTEMLERİMİZİ KORUMAK İÇİN KÜRESEL BİR PLANA İMZA ATMAK 
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Sürdürülebilir olmayan beşeri faaliyetler biyoçeşitlilik 
kaybına neden oluyor. Gıda, gıda dışı ürünler, binalar 
ve altyapı gibi malzeme ve ürünlerin üretimi ve 
tüketimi için gerekli olan doğal alan ve kaynak miktarı, 
gezegen üzerindeki 'ayak izimiz' olarak bilinir. 

Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, üretim sektörleri, iş dünyası 
ve finans kuruluşları için bir yandan doğayı koruyup 
onarırken diğer yandan iş ve geçim kaynaklarını destekleyen 
bir adil dönüşümü teşvik etmek üzere, küresel düzeyde 
atılacak ortak adımları belirlemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. 

Tarım ve gıda sistemleri de dahil olmak üzere 
biyoçeşitliliği etkileyen kilit sektörlerde sağlanacak adil 
dönüşüm, birçok yeni ve sürdürülebilir ekonomik fırsatı 
da beraberinde getiriyor. Adil dönüşüm, yoksullukla 
mücadele ve sağlık alanında  önemli kazanımlara katkıda 
bulunabilir, yeşil iş olanakları yaratabilir; mevcut ve 
gelecek nesillerin refahı için elzem olan çevresel açıdan 
sürdürülebilir bir ekonomiye ulaşmamızı sağlayabilir.

3. AYAK İZİMİZİ AZALTMA
Biyoçeşitlilik kaybına neden olan üretim sektörlerinde 
adil dönüşümü sağlamak için dönüştürücü 
ve kapsayıcı bir yaklaşıma ihtiyaç var. 

© Adam Dederer 

Biyoçeşitlilik kaybına yol açan ve sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim uygulamalarıyla 
mücadele etmek için Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi şunları içermelidir:

• Dünya üzerindeki etkimizi azaltmanın önemini vurgulayacak şekilde, 2030 yılına 
kadar üretim ve tüketim ayak izimizi yarıya indirme taahhüdü.

• 2030 yılı için kilit üretim sektörlerinin ve işletmelerin doğaya karşı değil doğayla birlikte çalışacak 
şekilde dönüştürülmesine yönelik hedefler. Kilit sektörler arasında tarım ve gıda sistemleri, balıkçılık, 
su ürünleri üretimi, ormancılık, altyapı, madencilik ve diğer kaynak kullanım faaliyetleri yer alıyor.

• Tüketim ve kirliliği azaltmaya yönelik 2030 hedefleri arasında genel küresel tüketimi 
gezegenin dayanabileceği sınırların altına çekmek, plastik kirliliğini ve yüksek derecede 
tehlikeli böcek ilaçlarının kullanımını ortadan kaldırmak, diğer böcek ilaçlarının kullanımını 
yarıya indirmek ve çevreye salınan besin kaybını yarıya indirmek yer almalı.

WWF’İN ÖNERİLERİ



Aichi hedeflerine ulaşmada yaşanan başarısızlığın 
tekrarlanmaması için, zaman içinde eylemlere dair 
ivmenin arttırılmasını sağlayacak güçlü bir uygulama 
mekanizmasının çerçeveye dahil edilmesi gerekiyor. Bu 
mekanizma etkili ve şeffaf olmalı ve çerçevenin amaç ve 
hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik ulusal eylemlerin 
değerlendirilmesine imkân vermeli. İlerlemenin gözden 
geçirilmesi, boşlukların belirlenmesi ve gerektiğinde eylemin 
artırılması bu mekanizmanın kilit parçaları olacaktır.

Böyle bir yol gösterici yapıya sahip olması halinde yeni 
Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, önceki anlaşmaların 
tökezlediği yerlerde yoluna devam etme şansına sahip 
olacaktır. Bu nedenle üzerinde anlaşmaya varılan nihai 
çerçeve metnine güçlü bir uygulama mekanizmasının 
dahil edilmesi bir öncelik olmalıdır. 15. Taraflar Konferansı 
sırasında, Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi ile birlikte uygulama 
mekanizmasının ayrıntıları da karara bağlanmalıdır. 

4. EYLEMLERİ ARTTIRMAK
Paris Anlaşması'nda olduğu gibi güçlü bir uygulama mekanizması, 
ülkelerin hesap verebilirliğini ve zaman içinde eylemlerini 
arttırmasını sağlamak açısından kritik önem taşıyor. 

12

WWF, uygulama mekanizmasının üç temel bileşenden oluşması gerektiğine inanmaktadır: Mevcut durum, 
gözden geçirme ve eylemleri arttırma.

• Mevcut durum: Mevcut ulusal biyoçeşitlilik stratejileri güncellenmeli/geliştirilmeli ve ülkeler, tüm 
küresel amaç ve hedefleri ülke düzeyine aktaran küresel biyoçeşitlilik çerçevesi ile uyumlu planlar 
ortaya koymalı.

• Gözden geçirme: İlerleme küresel ve ulusal düzeyde değerlendirilmeli. 

• Eylemleri arttırma:  İddialı hedeflere ulaşmak için, ilerlemenin gözden geçirilmesini takiben ülkeler, 
hedeften uzak kalınan alanlarda eylemlerini arttırmalı.

Aralık ayında (2022) düzenlenecek Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı kapsamında 
ülkelerin, küresel çerçevenin kabulünden 2030’a kadar, bir ilerleme takvimi dahil, küresel biyoçeşitlilik 
çerçevesinin uygulanmasına yönelik adımlar (planlama, izleme, raporlama, gözden geçirme, eylemleri 
arttırma) üzerinde anlaşmaya varmaları gerekiyor. 

Konferansta aynı zamanda Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi ile birlikte bir de izleme çerçevesi kabul edilmeli 
ve bu  izleme çerçevesi, tüm ülkelerin ulusal raporlarında kullanması gereken bir dizi temel göstergeyi 
içermelidir.

WWF’İN ÖNERİLERİ
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Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı, 
dönüştürücü değişimi başlatmak ve bu onyıllık dönemde 
biyolojik çeşitlilik kaybını tersine çevirmek için tarihi bir fırsat. 
Ancak doğaya yönelik herhangi bir küresel planın başarılı 
olabilmesi için yeterli finansmanın da sağlanması gerekiyor. 
Önceki küresel biyoçeşitlilik hedeflerinin başarısız olmasının 
temel nedenleri, kaynak yetersizliği ve ulusal düzeydeki 
uygulamalara ilişkin hesap verebilirliğin eksik olmasıydı.

Kamu, özel sektör, yerel ve uluslararası düzeydeki tüm fon 
sağlayıcılardan elde edilen kaynaklar, biyoçeşitlilik alanındaki 
finansman açığını kapatacak şekilde önemli ölçüde artırılmalı. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin biyoçeşitlilik eylemlerini 
desteklemek için özel sektör desteğini teşvik etmek ve 
uluslararası kamu finansmanında artış sağlamak büyük 
önem taşıyor. Biyoçeşitlilik kaybı hepimizi etkileyen küresel 
bir kriz ve bu krizle mücadele küresel işbirliği gerektiriyor. 
Ayrıca, 2030 yılına kadar doğa pozitif bir dünyaya ulaşmak 
istiyorsak, tüm ülkelerin biyoçeşitlilik için ayırdıkları 
ulusal kaynakları önemli ölçüde artırması gerekiyor.

Bununla birlikte, doğa için daha fazla para 
harcanması tek başına yeterli değil. Doğaya zarar 
veren finansman ve yatırımlar da azaltılmalı. Ne 
yazık ki dünya genelinde hükümetler çevreye zararlı 
sübvansiyonlara yılda 1,8 trilyon dolar ayırıyor. Yeni 
küresel çerçeve, bu zararlı sübvansiyonların acilen 
değerlendirilmesi, reformdan geçirilmesi ve yeni amaçlar 
için kullanımına yönelik iddialı hedefler içermeli. 

Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına göre, 44 
trilyon ABD Doları tutarındaki ekonomik değer üretimi, 

yani küresel GSYİH'nın yaklaşık yarısı, büyük ölçüde veya 
kısmen doğaya bağımlı. Bu da ekonomik ve finansal 
sistemlerimizin sağlıklı ekosistemler olmadan işleyemeyeceği 
anlamına geliyor. Ancak çoğu zaman fiyatlara ve piyasalara 
çevresel bozulmanın maliyetini dahil etmeden ihtiyacımız 
olanı doğadan alıyoruz. Tüm ülkeler ekonomik karar alma 
süreçlerinde doğaya gereken değeri vermeli, doğa açısından 
olumlu sonuçlar doğuracak kamu teşviklerini uygulamalı 
ve yaygınlaştırmalı. Doğanın onarılması için harcanan 
her 1 dolar karşılığında 30 dolara kadar ekonomik fayda 
sağlanacağı, doğa-pozitif bir ekonomiye geçişin 2030 yılına 
kadar yılda 10,1 trilyon dolarlık iş değeri yaratabileceği ve 
395 milyon kişiye istihdam sağlayabileceği öngörülüyor.

Bu nedenle kamu ve özel finans akışlarının Küresel 
Biyoçeşitlilik Çerçevesi’nin amaç ve hedefleriyle uyumlu 
hale getirilmesi ve böylece doğaya zarar vermek yerine 
doğa-pozitif üretimi teşvik etmelerinin sağlanması, 
15. Taraflar Konferansı kapsamında finans alanında 
yapılacak görüşmelerin başlıca gündem maddesi olmalı. 
Ayrıca merkez bankaları ve finansal denetçiler de iklim 
değişikliği ve doğa kaybı konularını dikkatle ele almalı. 

5. YETERLİ FİNANSMAN 
VE YATIRIM
Doğayı korumak için daha fazla paraya ihtiyaç var. Arttırılan 
maddi kaynakların temel yararlanıcıları gelişmekte olan ülkeler 
olmalıdır. Biyoçeşitliliğin aciliyeti doğrultusunda kabul edilecek 
iddialı bir küresel çerçeve, dünyayı, gerekli finansmanın nasıl 
sağlanacağı konusunda düşünmeye sevk edecektir. 
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Küresel biyoçeşitlilik finansmanı açığını kapatmak için hala yapılması gereken çok iş var. Ülkeler, bu konuda 
atılacak adımlara hız vermeli. Küresel biyoçeşitlilik çerçevesinin yanı sıra kapsamlı bir finansman ve kaynak 
seferberliği stratejisinin benimsenmesi ve çerçeveye iddialı ve kapsamlı kaynak seferberliği hedeflerinin dahil 
edilmesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma taahhüdünün yerine getirilmesi, bir diğer deyişle, 
herkesin sağlıklı bir gezegende refah içinde yaşamasına katkıda bulunan yeni biyoçeşitlilik eylemlerinin başarıyla 
uygulanması için kritik öneme sahip. Kapsamlı bir finansman ve kaynak seferberliği stratejisi şunları içermeli:

• Biyoçeşitlilik finansmanı açığının büyüklüğüyle orantılı olarak tüm kaynaklardan 
elde edilecek finansmanın (örneğin Resmi Kalkınma Yardımları, yerel biyoçeşitlilik 
finansmanı, kamu ve özel sektör finansmanı) önemli ölçüde arttırılması.

• Tüm işletmelerin ve finans kuruluşlarının biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkiye neden olan yatırımlarını 
en aza indirerek olumlu etkilerini artırması; biyoçeşitlilikle ilgili risklerini ve bağımlılıklarını azaltması.

• Sübvansiyonlar da dahil olmak üzere tüm zararlı teşviklerin belirlenmesi 
ve doğa için faydalı amaçlara yönlendirilmesi

• Finansman ihtiyaçlarının ve kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesine ve daha da önemlisi, 
biyoçeşitlilik için bir alanda seferber edilen finansmanın başka bir alanda yapılan zararlı yatırımlarla 
etkisiz hale getirilmesini engellemek için sektörler arası politika tutarlılığının sağlanmasına 
yardımcı olacak Ulusal Biyoçeşitlilik Finansman Planlarının geliştirilmesi ve uygulanması da dahil 
olmak üzere, kaynak kullanımının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik eylemler.

Kapasite geliştirme ve teknoloji transferi alanlarında da yeteri kadar kaynak seferber edilmelidir. 

WWF’İN ÖNERİLERİ
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Doğa ile uyum içinde yaşamak, hem doğanın insana 
katkılarını hem de bu katkılara olan bağımlılığımızı kabul 
etmek anlamına gelir. Nitelikli Doğa Temelli Çözümler, 
hem toplumsal sorunları giderir hem de biyolojik çeşitliliğe 
fayda sağlar. Sözkonusu çözümler, IUCN’in konuyla ilgili 
küresel standardı (Doğa Temelli Çözümler için IUCN 
Küresel Standardı) ile uyum içinde gerçekleştirilmelidir. 

Doğa Temelli Çözümler (İng. NbS), birçok küresel metin 
ve anlaşma kapsamında resmen tanınmaktadır. Beşinci 

Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi kapsamında alınan 
kararla, Doğa Temelli Çözümler şöyle tanımlanmaktadır: 
"Bir taraftan sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukları 
etkili ve uyarlanabilir bir şekilde gideren, diğer taraftan 
insan refahı, ekosistem hizmetleri, dayanıklılık ve 
biyoçeşitlilik faydaları sağlayan doğal veya değiştirilmiş 
karasal, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması, 
muhafaza edilmesi, onarılması, sürdürülebilir bir şekilde 
kullanılması ve yönetilmesine yönelik eylemler".

6. DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLERİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ
Kilit öneme sahip, sağlık, yoksulluğun azaltılması, iklim ve ekonomi 
hedefleri gibi dünyanın karşı karşıya olduğu en sorunlu alanların 
birçoğunda çözüm doğadadır. Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, 
ekosistem temelli yaklaşımların yanı sıra, hak temelli ve eşitlikçi 
doğa temelli çözümlerin değerine vurgu yapmalıdır. 

Toplumsal zorluklarla başetmedeki etkisini 
arttırmak için Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, insan 
sağlığı, yaban hayatı ve çevre arasındaki karşılıklı 
ilişkileri kabul eden ve biyoçeşitliliği kapsayan Tek 
Sağlık yaklaşımının uygulanmasını yaygınlaştırma 
hedefini de içermelidir. Bu hedef, zoonotik 
hastalıkların ortaya çıkması ve bulaşmasının 
doğayla ilgili etkenlerini (ki bunlar aynı zamanda 
biyoçeşitlilik kaybının da önemli etkenleridir) 
ele almaya yönelik eylemleri kapsar. Zoonotik 
hastalıklardaki artış eğilimi, arazi bozunumu, 
yaban hayatı sömürüsü, kaynak çıkarımı, iklim 
değişikliği ve diğer stres faktörleri yoluyla doğal 
çevremizin bozulmasından kaynaklanmaktadır.

TEK SAĞLIK: DAHA FAZLA 
DİKKAT GEREKİYORKüresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, ekosistem 

temelli yaklaşımlarla beraber Doğa 
Temelli Çözümleri de kapsamalıdır:

• Doğa hareketinin ön cephesinde yer 
alan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Doğa 
Temelli Çözümler’in Küresel Biyoçeşitlilik 
Çerçevesi'ne dahil edilmesine öncülük etmeli; 
tüm insanlar ve gezegen için hak ve eşitlik 
temelinde faydalı olmasını sağlamalıdır.

• Bu şekilde Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, yerli 
halkların ve yerel toplulukların haklarının 
korunması gerektiğini vurgulayarak, biyolojik 
çeşitliliğin ve ekosistemlerin Doğa Temelli 
Çözümlere dayalı müdahalelerle geliştirilmesine 
yardımcı olabilir ve doğa için küresel bir 
otorite olarak rolünü güçlendirebilir. Bu da, 
çerçevenin ilgili hedeflerinde ekosistem temelli 
yaklaşımların yanı sıra hak temelli ve eşitlikçi 
Doğa Temelli Çözümlerle elde edilebilir.

WWF’İN ÖNERİLERİ



Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, insan haklarına saygıyı 
ve yerli halklar ve yerel topluluklar ile kadınların ve kız 
çocuklarının, gençlerin ve diğer kırılgan toplulukların tam, 
etkili ve adil katılımını sağlamak için insan hakları temelli bir 
yaklaşım üzerine inşa edilmelidir. Bu konu, dönüştürücü 
bir Küresel Çerçeve ve 2030 yılına kadar doğa-pozitif bir 
dünya hedefine ulaşmak açısından kritik önem taşımaktadır. 
Dünya üzerindeki biyoçeşitliliğin önemli bir kısmının 
korunması ve doğanın insana sağladığı faydaların devam 
ettirilmesi büyük ölçüde yerli halkların ve yerel toplulukların 
geleneksel kurumlarına ve yönetim sistemlerine bağlıdır.

Küresel biyoçeşitlilik hedeflerine ulaşma yolunda hak 
temelli yaklaşım, biyoçeşitlilik politikaları ile yönetişim ve 
yönetim sistemlerinin insan haklarını ihlal etmediği ve bu 
politikaları uygulayanların tasarım ve uygulama aşamalarında 
insan haklarını desteklemenin ve teşvik etmenin yollarını 

aradığı bir düzen anlamına gelmektedir. Görev sahipleri 
yükümlülüklerini yerine getirmeli, hak sahipleri de haklarını 
talep etmeleri ve kullanmaları yolunda desteklenmelidir. 

Gerek mevzuat ve gerekse iyi uygulamalarda, biyoçeşitliliğin 
korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik hak temelli 
yaklaşım, biyoçeşitlilik kaybını ve bozulmasını durdurmak 
için gerekli bir koşul olarak kabul edilmektedir. Hak temelli 
yaklaşım aynı zamanda, yaşam sistemlerinin dayanıklılığı, 
sağlıklı yaşam, doğal kaynakların kullanımı, yönetimi, onarımı 
(restorasyonu) ve korunması için elverişli koşulları sağlayan 
temel bir unsurdur. Koruma çalışmalarına dahil olan tüm 
paydaşların katkılarının tanınmasını ve desteklenmesini 
sağlayan bu yaklaşım, çatışmaları ve bu çatışmalarla ilişkili 
ekonomik ve sosyal maliyetleri önleyerek daha barışçıl, 
kapsayıcı ve elverişli koşulların oluşturulmasına yardımcı olur.

7. KAPSAYICI VE HAK 
TEMELLİ BİR PLAN
Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkı da dâhil, insan 
hakları temelli ve tüm toplumu kapsayan yaklaşımlar, Küresel 
Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin tamamına işlenmelidir. 
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Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’nin amaç ve hedefleri arasında yer alması 
gereken temel hak temelli yaklaşım ilkeleri ve yapı taşları şunlardır:

• Güvenli, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkı,

• Yerli halkların ve yerel toplulukların arazi ve kaynaklar üzerindeki hakları, geleneksel sürdürülebilir 
kullanım hakları ve geleneksel bilgileri, özgür iradeye ve önceden bilgilendirmeye dayalı rızaları.

• Nesiller arası eşitlik; toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet.

• Yerli halkların ve yerel toplulukların, kadınların, kadınların ve gençlerin tam ve etkin katılımı.

• Çevresel insan hakları savunucularının desteklenmesi ve korunması.

Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin uygulanmasına yönelik tüm toplumu kapsayan bir yaklaşım, biyoçeşitlilikle 
ilgili karar alma süreçlerinde temsili, kapsayıcı, çok paydaşlı ve çok sektörlü süreçlerin oluşturulmasını veya 
güçlendirilmesini içermelidir.

WWF’İN ÖNERİLERİ

2030'A KADAR DOĞA-POZİTİF OLMA YOLUNDA: YAŞAM DESTEK SİSTEMLERİMİZİ KORUMAK İÇİN KÜRESEL BİR PLANA İMZA ATMAK 
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