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4. Günden Notlar
Müzakerelerin 5.gününe gelirken, «gelişmiş
ülkelerin» 2020 öncesi iklim hedeflerinin
müzakere gündemine alınmasının önüne taş
koyması ve somut adımların atılmasına yönelik
herhangi bir karar çıkmaması, 2020 sonrası için
taraflar arasında güven sorunlarına yol
açabileceği yönünde yorumlanıyor.
Konferansın 4. gününde, COP, CMP, SBI, SBSTA
ve APA altında resmi olmayan danışma
toplantıları düzenlendi. Öğleden sonra APA
grubu gündem maddelerine yönelik ilerlemeler
ile ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

COP oturumunda, uzun dönem iklim finansmanı hakkında görüşüldü; Eş Başkan Zaheer Fakir (Güney Afrika), tarafları bir karar taslağı hazırlamaya davet
etti. Bir sonraki toplantıda paylaşılmak üzere eş başkanlar, tarafların teslim ettiği karar taslaklarından bir derleme dokümanı oluşturacak.

APA oturumunda; uyum, şeffaflık, küresel durum raporu (GST) ve uygulamanın kolaylaştırılması konuları ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. 1/CP.21
kararının «azaltım» bölümlerine ilişkin, Gertraud Wollansky'nin (Avusturya), başkanlık ettiği resmi olmayan APA oturumunda, taraflar arasında gerçekleşen
tartışmaların henüz bir ilerleme kaydetmediğini belirtti. Devam eden sürece için bir zemin hazırlamak adına, APA.2017.5.InformalNote belgesinin eklerinde
yer alan «gelişmiş» ve «gelişmekte olan» ülke önerilerinin takip edilebileceği belirtildi.
9 Kasım 2017 gün özeti: http://enb.iisd.org/download/pdf/enb12707e.pdf
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Konferans Programı

10 Kasım 2017 COP23 Programında Neler Var?

SBI

SBSTA

APA

10 Kasım 2017 ayrıntılı programı için:
http://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/OD/od05.pdf
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COP23 ve Türkiye

9 Kasım, 4. gün, Türkiye panelinde, Türkiye Ulusal Orman Sektörü, Havacılık
Sektöründe Azaltım ve Uyum, Akdeniz Bölgesi ve İklim Değişikliği konularına yönelik
sunumlar gerçekleştirildi.
10 Kasım, 5. gün, Türkiye panelinde, İklim Değişikliğiyle Mücadele Alanında TÜSİAD
Tutum Belgesi ve İyi Uygulama Örnekleri, İklim Değişikliği ve SDG’ler Üzerine Türkiye ve
BM Kalkınma Programı İşbirliği, Gelişen Ekonomi ve Enerji Transferi, İklim Değişikliği:
Yeryüzündeki Yaşanabilirlik Limitleri konularına yönelik sunumlar gerçekleştirilecek.
Türkiye Pavilyonu Güncel Programı için takip edebileceğiniz adres:
https://seors.unfccc.int/
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Karbon Fiyatlandırmada Son Durum

Düşük Karbon Ekonomi İndeksi
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Hangi Ülkeler Daha Çok Tehdit Altında?

Karbon Fiyatlandırma ve
Eğilimler Raporu 2017

Düşük Karbon Ekonomi
İndeksi 2017 Yayımlandı

Küresel İklim
Risk İndeksi (CRI)

Dünya Bankası, Ecofys ve Vivid Economics iş
birliğinde, 2017 «karbon fiyatlandırma» modelleri ve
uygulamaları üzerine, kamu ve özel sektörü
ilgilendiren rapor hazırlandı.
Rapor, Paris
Anlaşmasının uygulanmaya konulması sürecine dâhil
olan delegeler için kritik verileri içeriyor, karbon
fiyatlandırma girişimleri ve iş birlikleri hakkında
güncel bilgileri okuyucularla paylaşıyor. Dünya
Bankası, hazırlanan bu raporlara interaktif bir
yaklaşım
kazandırması
açısından,
«Karbon
Fiyatlandırma Gösterge Tablosu» web sitesini de
oluşturdu. Web sitesi, okuyuculara raporda yer alan
verileri görsel olarak inceleme fırsatı sunuyor:

Germanwatch
tarafından
yayımlanan
Küresel İklim Risk İndeksi (CRI) raporu, aşırı
hava olaylarından etkilenen ülkelere yönelik
analiz ve verileri içeriyor. En güncel şekilde
2016 yılına ait verileri içeren rapora göre,
2016 yılında iklim olaylarından en çok
etkilenen bölgeler; Haiti, Zimbabwe ve Fiji.
1997-2016 dönemi için ise; Honduras, Haiti
ve Myanmar listenin başında yer alıyor.

http://carbonpricingdashboard.worldbank.org/

Düşük Karbon Ekonomi İndeksi (LCEI), ülkelerin
karbon yoğunluk derecelerini ortaya koyuyor.
PWC tarafından hazırlanan rapora göre, 2016
yılında, küresel GDP (Gayrisafi yurt içi hasıla)
gelişimi %3,1 iken, küresel salımlar «durağan»
kalma sinyalleri gösterdi: karbon yoğunluğu
2016 yılında %2,6 civarında bir düşüş gösterdi.
2000 yılından beri karbonsuzlaştırma oranı
ortalamanın üzerinde seyrediyor.
LCEI’nin amacı, 2 derecelik sıcaklık artış
hedefine destek olmak için, farklı ülkelerin
karbon yoğunluklarını hesaplayarak, dünya
genelindeki karbon yoğunluğu için gerekli olan
değişimi saptamak. Raporu incelemek için:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28510

https://www.pwc.co.uk/sustainability-climatechange/assets/pdf/lcei-17-pdf-final-v2.pdf

Raporu incelemek için:
https://germanwatch.org/en/download/20432.pdf

Rapor, gelecekte etkilerini daha şiddetli
hissedebileceğimiz aşırı iklim olayları için,
ülkeler/bölgeler bazında «kaçınılmaz»
senaryoları ortaya koyuyor.
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Paris Anlaşmasını Uygulamaya Yönelik

Paris Anlaşması Yolunda:
2017 Uyum Raporu
BM tarafından Global Centre of Excellence on
Climate Adaptation işbirliği ile hazırlanan,
Küresel Uyum Raporu, 2017; uyum konusunda
küresel hedeflerin uygulanması yönünde
ilerleme kaydetmek için yol haritasını çizmeye
yardımcı bir doküman.
Uyum konusunda çeşitli konuların sentezini
içeren rapor, küresel seviyedeki fırsatların
değerlendirilmesini
sağlamak
amacıyla
hazırlandı. Paris Anlaşması kapsamında
değerlendirilen iki koşul raporda önemli yer
tutuyor: şeffaflık yapısı ve ulusal uyum
faaliyetlerinin bildirimi.
Raporu incelemek için:
https://reliefweb.int/report/world/adaptation-gapreport-2017-towards-global-assessment
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COP23’te Ülkeler Arası Paylaşım

Günün Fosili Ödülü Tüm Gelişmiş Ülkelere Geldi!

Tecrübe Paylaşımı

Günün Fosillleri: Gelişmiş
Ülkeler, Japonya ve Kuveyt

COP23’te «gelişmekte olan» 5 ülke, sera gazı
salımlarını azaltmak için nasıl bir yol izlediklerini
ve başarı hikayelerini paylaşacak. 10 Kasım
günü, FSV oturumunda gerçekleşecek olan
etkinlikte, Ermenistan, Ekvador, Gürcistan,
Jamaika ve Sırbistan salım azaltım yöntemlerini
paylaşacak.
Hedeflerin uygulanması yönünde, ülkeler arası
bilgi paylaşımı oldukça önemli bir konu olarak
karşımıza çıkıyor. Oturum, BMİDÇS youtube
kanalından da izlenebilecek.
https://cop23.unfccc.int/news/developing-countries-toshowcase-their-climate-actions

Tarihsel sorumluluklarını inkâr eden ve 2020
öncesi iklim eylemlerinin gündeme alınmasının
önüne taş koyan tüm gelişmiş ülkeler, COP23'te
günün fosili ödülü almaya layık görüldü.
Tüm gelişmiş ülkelerin yanı sıra, Japonya ve
Kuveyt de ayrıca ödüllendirildi. Gelişmekte olan
ülkeler için, Japonya'nın nükleer ve kömürü de
içerecek şekilde oluşturduğu JUSEP adlı işbirlik
bu ödüle neden olarak gösterildi. Kuveyt ise,
Kayıp ve Azaltım müzakerelerinde gözlemcileri
dışlayan bir tutum sergilediği için bu ödülü
almaya hak kazandı.
http://www.climatenetwork.org/fossil-of-the-day
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Resmi Bilgi Portalı

Mobil Uygulama
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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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9 Kasım COP23’ten Kareler

Fotoğraflara ulaşmak için:
http://enb.iisd.org/climate/cop23/enb/9nov.html
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Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Yayınları

Avrupa Su Suçları Raporu
AB İç Güvenlik Fonu tarafından desteklenen projede
hazırlanan "Avrupa Su Suçları" raporu, tatlı su
ekosistemlerine karşı işlenen suçları ve bu ekosistemlerin
karşı karşıya olduğu tehditleri, stratejik analizleri ve
araştırmaları ortaya koyuyor. Hazırlanan proje final raporu,
proje ortaklarının çalışmalarını ve proje sürecinde su
suçlarıyla ilgili toplanan verileri özetliyor. Rapor; Avrupa
Komisyonu, ulusal ve uluslararası devlet kuruluşları,
araştırma kurumları, su ile ilgili çalışan kamu kurumları,
ulusal ve uluslararası emniyet birlikleri için tavsiyeler
içeriyor.
«Water Crime» Projesi, REC’in de dâhil olduğu beş ortaklı bir
konsorsiyum tarafından yürütülmüştür.

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

Raporu incelemek için:
http://documents.rec.org/publications/WaterCrimesFinalReport.pdf

Yayına Hazırlayanlar: Dursun Baş, Tulû Tohumcu
Sorularınız & yorumlarınız için: info@rec.org.tr
REC Türkiye Sosyal Medya Hesaplarımızdan bizi takip edin!
10 ve 11 Kasım Bonn Güncesi’nde buluşmak üzere!

