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Akdeniz Deniz ve Kıyı Durum Raporu, Ankara’da açıklanıyor
“Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevre Durum Raporu”, 16 Ocak Çarşamba günü Ankara’da yapılacak
toplantıyla açıklanacak. UNDP Türkiye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda
yapılacak toplantıya konuyla ilgili üst düzey yetkililer ile birlikte, Barselona Sözleşmesi’ne taraf
ülkelerin temsilcileri ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı - Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP)
ortağı Sivil Toplum Kuruluşları katılacak.
UNEP/MAP tarafından hazırlanan Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevre Durum Raporu, Akdeniz ekosistemlerinin
genel yapısına ilişkin bilgi sağlıyor ve 21 ülkenin kıyısı bulunan Akdeniz’i etkileyen baskı unsurlarını
tanımlıyor. Bilgilerin uygunluk ve niteliğinin değerlendirildiği rapor, deniz ve kıyılarda yaşayan canlılara
sağlanan yaşamsal hizmetlere yönelik de ayrıntılı bilgi sunuyor.
Barselona Sözleşmesi için gelişme kaydediliyor
Akdeniz'in çevresindeki eğilimler hakkında bilgi verme amacını taşıyan ve Birleşmiş Milletler Çevre
Programı - Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP) çerçevesinde yapılan çalışmaların verimliliğini artırmak
amacıyla geri bildirim işlevi gören rapor, Barselona Sözleşmesi (Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması
Sözleşmesi) gereğince hazırlanıyor.
Akdeniz’in kirliliğe karşı korunmasını hedefleyen ve Türkiye’nin de imza attığı Barselona Sözleşmesi’ne
taraf olan ülkelerin, sözleşmeyi ve protokollerini uygulamak için aldıkları hukuki, idari ve diğer önlemleri,
bu önlemlerin etkililiğini ve karşılaşılan sorunları Sekretarya’ya rapor etme taahhütleri bulunuyor.
Sözleşmeye taraf olan ülkelerin ayrıca sözleşme ve protokollerinin geçerli olduğu yerlerde halkın çevrenin
durumuyla ilgili bilgilere erişimini sağlama konusunda da yükümlülükleri bulunuyor
Türkiye’nin önde gelen projesi de anlatılacak
Akdeniz ülkeleri açısından büyük önem taşıyan raporun tanıtımının yanı sıra “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı
Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” ile önemli ilerlemelerin kaydedildiği Türkiye kıyılarının
durumunun da ele alınacağı toplantı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle Ankara’da gerçekleştirilecek.
16 Ocak Çarşamba günü Ankara’da Birleşmiş Milletler Binası’nda gerçekleştirilecek olan toplantıda
raporun açıklanmasının yanı sıra Rio+20 sonrası deniz ve kıyılarla ilgili alınan kararlar sürdürülebilir
kalkınma açısından değerlendirilecek.
Akdeniz Deniz ve Kıyı Alanları Durum Raporu Tanıtım Toplantısı
Tarih: 16 Ocak 2013, Çarşamba
Saat: 09:30
Yer:
Birleşmiş Milletler Binası
Birlik Mah. 415. Cad. No: 11 Çankaya, Ankara

UNEP/MAP- Barselona Sözleşmesi
UNEP/MAP, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın Akdeniz Eylem Planı’nı koordine eden birimidir.
UNEP/MAP, deniz kirliliğinin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi, ulusal çevre politikalarının
oluşturulması, hükümetlerin daha iyi alternatif kalkınma modeli geliştirmesi, doğru kaynak tahsisi
sağlanmasında Akdeniz ülkelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır
Akdeniz’e kıyısı olan 21 ülkenin yanı sıra Avrupa Topluluğu’nu da kapsar. Akdeniz’in korunması ve
Akdeniz’de yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması için deniz, kıyı alanları ve karada çevresel
bozulmaya yönelik zorlukların giderilmesi, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve kalkınma arasında bağ
kurulmasını amaçlar.
UNDP- Birleşmiş Milletler’in (BM) küresel kalkınma ağı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1950 yılından beri Türkiye’de çalışmaktadır. UNDP;
demokratik yönetişim, yoksulluğun azaltılması ile çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalar
yürütmektedir. UNDP; çevresel kaygıların ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yerel, ulusal ve bölgesel
politika ve programlarda yer almasını sağlamak için Türkiye’de birçok devlet kurumu, belediyeler, özel
sektör ortakları, STKlar, akademisyenler ile yakın işbirliği içinde çalışır. UNDP; çevre, iklim değişikliği ve
enerji verimliliği gibi konuların sektörel politikalara dahil edilmesini desteklemenin yanı sıra kurumsal ve
politika oluşturma kapasitesinin de geliştirilmesi için çalışır. UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji,
enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik
çeşitlilik alanlarında projeleri destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına
yardımcı olur. UNDP aynı zamanda temiz teknolojiler ve yeşil işler aracılığıyla pazar dönüşümünün
sağlanmasında, bölgesel yaklaşım ile ekonomik rekabet edilebilirliğin güçlendirilmesinde ve afetlere
hazırlık ve erken uyarı konularında kapasitelerin geliştirilmesinde kolaylaştırıcı rol oynar.
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