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3. Günden Notlar

Konferansın 3. günü sabah oturumunda, COP Başkanlığı BMİDÇS STK temsilcileri ve Tarafların katılımıyla açık diyalog toplantısı düzenlendi. Ayrıca sabahki
oturumda, bütçe süreçlerinde etkinliği ve şeffaflığı arttırma konularının tartışıldığı teknik bir çalıştay gerçekleştirildi. Öğleden sonraki oturumda, 11. Nairobi
Çalışma Programı Forumu gerçekleştirilirken, gün boyunca SBI, SBSTA ve APA altında resmi olmayan danışma toplantıları düzenlendi.
Sin Liang Cheah (Singapur) ve Gertraud Wollansky (Avusturya) tarafından başkanlık edilen resmi olmayan APA oturumunda, 1/CP.21 kararının «azaltım»
bölümlerine ilişkin kılavuzluk eden «APA.2017.5.Informal Note» belgesi üzerinde tartışmalar gerçekleştirildi. Birçok ülke farklılaşan kapasiteler
yaklaşımının dikkate alınmasını, gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı da «gelişmekte olan» ve «gelişmiş» ülkelere yönelik olacak şekilde genel bir
bilgilendirilmenin içerilmesini önerdi. Bazı gelişmiş ülkeler bu farklılaşmayı kabul ederken, ikiye bölünmeyi kabul etmedikleri görüşünü dile getirdiler.
APA.2017.5.Informal Note belgesi, ulusal katkıların neleri içermesi gerektiği, şeffaflığı ve anlaşılırlığı ve hesaplama kurallarına ilişkin hususları içeriyor.
Önümüzdeki günlerde Delegeler bu doküman üzerinden de ilerleyip, kural kitabının içeriğini ve bu içeriğin ne detayda bilgi içereceğini müzakere edecekler.
SBI toplantısında ise finansal anlamda eksikliklerin ve boşlukların olduğu konusu tekrar gündeme geldi.
8 Kasım 2017 gün özeti: http://enb.iisd.org/vol12/enb12706e.html
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9 Kasım 2017 COP23 Programında Neler Var?

COP
Time
11:00-12:00
16:00-16:30
16:30-17:00
18:00-19:00

18:00-19:00

Title
COP informal consultations on review of the effective implementation of CTCN
COP contact group on the 6th review of the Financial Mechanism
COP contact group on long-term climate finance
Open-ended consultation on behalf of the President on gateway to encourage, measure, report, verify and account for greater
ambition from corporate entities, investors, regions, states/provinces, cities and civil society organizations .
COP contact group on the report of the GCF

CMP
Time
10:00-11:00

Title
CMP contact group on matters relating to the CDM

APA
Time
10:00-11:00
11:00-12:00
11:00-12:00
12:00-13:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00

Title
APA agenda item 3: informal consultations on further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21
APA agenda item 3: informal consultations on further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21
APA agenda item 4: informal consultations on further guidance in relation to the adaptation communication, including, inter alia, as a component of nationally
determined contributions, referred to in Article 7, paragraphs 10 and 11, of the PA
APA agenda item 7: informal consultations on modalities and procedures for the effective operation of the committee to facilitate implementation and promote
compliance referred to in Art.15 , p. 2, of the PA
APA agenda item 3: informal consultations on further guidance in relation to the mitigation section of decision 1/CP.21
APA agenda item 5: informal consultations on modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Art. 13 of
the PA
APA agenda item 6: informal consultations on matters relating to the global stocktake referred to in Article 14 of the PA
APA agenda item 8: informal consultations on issues except Adaptation Fund
APA agenda item 6: informal consultations on matters relating to the global stocktake referred to in Article 14 of the PA
APA agenda item 5: informal consultations on modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Art. 13 of
the PA

9 Kasım 2017 ayrıntılı programı için:
http://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/OD/od04.pdf
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COP23 ve Türkiye

8 Kasım, 3. gün, Türkiye panelinde, Şehirler ve İklim Eylemi, Yenilenebilir Enerji
konularına yönelik sunumlar gerçekleştirildi.
9 Kasım, 4. gün, Türkiye panelinde, Türkiye Ulusal Orman Sektörü, Havacılık
Sektöründe Azaltım ve Uyum, Akdeniz Bölgesi ve İklim Değişikliği konularına yönelik
sunumlar gerçekleştirilecek.
Türkiye Pavilyon Güncel Programları için takip edebileceğiniz adres:
https://seors.unfccc.int/
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Günün Fosili Ödülü

Farklı Bölgeler Farklı Çözümler

Günün Fosili:
Avustralya ve Polonya

İklim Değişikliğine Çoklu
Paydaş Yaklaşımı

Uluslararası İklim Eylem Ağı tarafından geleneksel
olarak düzenlenen «günün fosili» ödülüne,
COP23’ün ikinci gününde iki ülke layık görüldü:
Avustralya ve Polonya. Avustralya hükümeti ve
Queensland
eyaleti,
G.alilee
havzasında
Adani kömür madeninin işletilmesine onay vermişti.
Madenin tek başına salımları, 14 Pasif Adaları
ülkesinden daha fazla. Önümüzdeki sene COP24’e
ev sahipliği yapacak olan Polonya ise, kömürü
destekleyen politikaları ve AB iklim politikasına karşı
aldığı pozisyon nedeniyle ödüle layık görüldü.

İklim eylemlerinin uygulanmasına yönelik
düzenlenen etkinlikte Hindistan, Tayvan ve
Belize bölgelerinden iklim değişikliği konusunda
iyi uygulama örnekleri, riskler ve çıkarılan
dersler katılımcılarla paylaşıldı.

http://www.climatenetwork.org/fossil-of-the-day

http://enb.iisd.org/climate/cop23/enbots/7nov.html

Bu 3 bölgeye ait sorunların çözümüne yönelik
altı çizilen önemli konular: «ülkeler arası yeni iş
birliklerinin önemi ve bilgi transferi, iklim
değişikliği eğitimi ve platformunun kurulması,
sera gazı salımına yönelik izleme, raporlama,
doğrulama ve (MRV) yaklaşımları ile ölçüm
tekniklerinin geliştirilmesi ve iklim dostu
tarım/çiftçilik oldu.
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Sürdürülebilir Orman Yönetimi

Orman Yönetimi Önemli!
Sürdürülebilir orman yönetimi ve iklim
değişikliği konusuna yönelik düzenlenen
etkinlikte, ormanlarda depolanan karbon
stokları, orman ürünlerinin kullanımı ve
paydaşlar arasında bu konuya yönelik
iletişimin geliştirilmesi tartışıldı. Fransa
Tarım Bakanlığından Catherine Rivoal,
moderatörlüğünü yaptığı platformda, Paris
Anlaşması için tarım ve ormanların öncelikli
alanlar olduğunun altı çizildi. Etkinlikte, bu
alana yönelik politika kararlarının ülke
bazında olması gerektiği ve sürdürülebilir
orman yönetiminin Paris Anlaşması
hedeflerine ulaşılması için kaçınılmaz
olduğu vurgulandı.
http://enb.iisd.org/climate/cop23/enbots/7nov.ht
ml

COP23 Bonn Güncesi
23. Taraflar Konferansı (COP23) Güncesi – Sayı 3 – 9 Kasım 2017

BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ
REC Türkiye

Çözüm Karbon Fiyatlandırmada mı?

İklim Eylemlerinde Toplumsal Cinsiyet

Uyum Fonuna Almanya Desteği

Adil bir İklim Eylemi için:
Toplumsal Cinsiyet Şart!

Almanya’dan Katkı

İklim Eylemi için Karbon
Fiyatlandırma Şart!

CARE International (CI), Center for International
Environmental Law (CIEL) ve Women’s
Environment and Development Organization
(WEDO) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte
cinsiyet eşitliği ve insan hakları konusundaki
iklim eylemleri tartışıldı. Paris Anlaşması kural
kitabının, kadın ve insan hakları, yerli haklar gibi
başlıkları
içermesinin
önemi
vurgulandı. BMİDÇS süreçlerinde toplumsal
cinsiyet odaklı yaklaşımın içerilmesinin ve
kadınların
finansmana
erişiminin
güçlendirilmesi için somut adımların atılması
çağrısı yapıldı.

COP23’ün açılış oturumunda Almanya Çevre
Bakanı Barbara Hendricks, Almanya hükümeti
olarak Uyum Fonuna 50 milyon Avro daha katkı
yaptıklarını açıkladı. Hendricks, Paris Anlaşması
hedeflerinin uygulanmasına yönelik yapılan
çalışmalarda, korunmasız ve kırılgan devletlere
odaklanmak gerektiğini belirtti. Almanya’nın
iklim değişikliğinden en çok etkilenen
devletlerde yaşayan insanlar ile dayanışma
içinde olduğunun altını çizdi. Daha önceden de
yaptığı katkılar ile Almanya’nın fona en büyük
destek veren devlet olduğunu (toplam 240
milyon Avro) açıklayan Hendricks, uyumla ilgili
çabalar için de dünyaya net mesaj vermiş
olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Nobel ödüllü ekonomist
Joseph Stiglitz ve bir diğer ünlü ekonomist
Nicholas Stern tarafından yayımlanan rapor,
Paris Anlaşması hedefinin yerine getirilmesi için
maliyetler açısından en etkin çözümün güçlü bir
karbon fiyatlandırma olduğunu ortaya koyuyor.
Dünya Bankasının sekretaryasını yürüttüğü
Carbon Pricing Leadership Coalition tarafından
hazırlanan raporun ana bulgusu: iklim
hedeflerine ulaşılması için en maliyet etkin
çözümün -ekonomik büyümeyi de devam
ettirecek şekilde- CO2’in ton başına fiyat
hedefinin 2020 yılına gelindiğinde 40-80 dolara
ve 2030 yılında 50-100 dolara ulaşması gereği.

http://enb.iisd.org/climate/cop23/enbots/7nov.html

https://www.cleanenergywire.org/news/cop23-day-1more-german-money-adaptation-fund

Rapora ulaşmak için:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/2010040717
2811/http://www.hmtreasury.gov.uk/stern_review_report.htm
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Dünyada ve Sosyal Medyada COP 23

Sosyal Medyada:
COP23 Takibi
İklim Müzakerelerini
«Resmen» Takip Edin

«Müzakereci» Mobil
Uygulaması Telefonlarda

İklim müzakereleri hakkında en resmi ağızdan
en güncel bilgiye ulaşmak için en doğru adres,
Birleşmiş
Milletler
İklim
Değişikliği
Sekretaryasının bizzat hazırladığı «COP23
Bonn Bilgi Merkezi» sitesi…

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi Sekretaryasının müzakerecilere
ve müzakereler ile ilgili tüm taraflara güncel
bilgileri anlık olarak iletmek için geliştirdikleri
yöntemlerin sınırı yok. Kullanıcıların akıllı
telefonlarına indirebilecekleri «Negotiator»
(Müzakereci) adlı uygulama ile COP23 ile ilgili
her türlü güncel bilgiye anlık olarak
erişebilmek mümkün.

Sitede; zirveye katılımdan akreditasyona,
konferans yerleşkesi hakkında detaylı
haritalardan lojistik bilgilere ve medya için
hazırlanmış bilgi paketlerine kadar her şey
mevcut: cop23.unfccc.int

Ayrıca takip edebilirsiniz:
https://cop23.com.fj/news/

Android versiyonu için:
https://play.google.com/store/apps/details?id=unfc
cc.negotiator
IOS versiyonu için:
https://itunes.apple.com/app/negotiator/id568085
923?ls=1&mt=8

Sosyal medyada içerik yayma çabaları COP23 ile
devam ediyor. Geçen yıl COP22 için hazırlanan
sitede, COP23 zirvesi öncesi hafta içinde atılan
mesajlar 150.000’i aştı. İklim zirvesini
internetten ve sosyal medya üzerinden en etkili
biçimde takip etmek için KPMG ile ortaklaşa
geliştirilen ve adeta bir sosyal medya üssü olan
«Değişim için Momentum» başlıklı siteye
bakmanızı öneririz.
COP23 hakkında atılan tüm mesajları görebilir,
kullanıcılara veya konu başlıklarına göre ayrı ayrı
görüntüleyebilirsiniz. 6 Kasım itibari ile en çok
bahsedilen
hashtag’lerin
#cop23,
#fiji,
#climateaction, #bonn ve #climatechange
olduğunu görebiliyoruz.
Siz de inceleyin!
http://climatetalkslive.org/#!/
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8 Kasım COP23’ten Kareler

APA Toplantısı

Fotoğraflara ulaşmak için:
http://enb.iisd.org/climate/cop23/enb/7nov.html
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Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Yayınları

Düşük Karbon Salım Stratejileri Platformu
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından kurulan Avrupa & Avrasya Düşük Salımlı
Kalkınma Stratejileri Platformu (LEDS-EEP) girişimi Aralık 2016’da açılışını yaptı. LEDS-EEP, Düşük
Salımlı Kalkınma Stratejileri Küresel İşbirliği’nin (LEDS-GP) bölgesel bir platformu olarak görev
yapacak. Bölgesel Çevre Merkezi’nin (REC) sekretaryasını yürüteceği platforma dair yayımlanan bilgi
dosyası , LEDS-EEP’nin misyonunu ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri tanıtıyor.
Yayını incelemek için:
http://documents.rec.org/publications/LEDS_EEP_Factsheet_Oct2017.pdf

Müzakereleri ve yan
etkinlikleri kaçırdım diye
üzülmeyin!
COP23 kapsamında düzenlenen oturumlara
BMİDÇS web sayfasından ulaşabilirsiniz:
https://unfccc.cloud.streamworld.de/upcoming

#COP23:
Twitter: @unfccc , @cop23
Facebook: COP23, UNFCCC
Instagram: unfccc
Web sitesi:
http://unfccc.int/2860.php
cop23.unfccc.int

REC Türkiye Sosyal Medya Hesaplarımızdan bizi takip edin!
Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr
9 Kasım Bonn Güncesi’nde buluşmak üzere!

