
 

13. İKLİM EYLEMİ 

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi 

Küresel Hedefler 13/17 

HEDEFLER 

  

13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün 

ülkelerde güçlendirilmesi 

13.1.1. Ulusal ve yerel düzeyde afet riski azaltma stratejileri olan ülkelerin sayısı 

 

13.1.2. 100 000 kişi başına afetlerden etkilenen, kaybolan ve ölen kişi sayısı 

13.2. İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi 

13.2.1. Gıda üretimini tehdit etmeyen bir şekilde düşük sera gazı emisyonu geliştirme ve iklim 

direncini geliştirmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum yeteneğini arttıran 

entegre bir politika/strateji/planın operasyonelleştirilmesi ya da kurulmasını tebliğ eden 

ülkelerin sayısı (ulusal bir uyum planı, ulusal belirlenen katkı, ulusal iletişim, iki yıllık 

güncelleme raporu veya diğerlerini içeren) 

13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında 

eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

13.3.1. Birincil, ikincil ve üçüncül öğretim programlarına (iklim değişikliği hakkında) 

hafifletme, uyum, etki azaltma ve erken uyarı entegre etmiş ülkelerin sayısı 

 

13.3.2. Kalkınma eylemleri, teknoloji transferi, azaltma, uyum (iklim değişikliği hakkında) 

uygulamak için kurumsal, sistemik ve bireysel kapasite geliştirmenin güçlendirilmesini tebliğ 

eden ülkelerin sayısı  

13.a Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmiş ülkeler tarafından 

üstlenilen, anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında, gelişmekte olan ülkelerin 

ihtiyaçlarını ele almak için 2020’ye kadar yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi 

taahhüdünün uygulanması ve Yeşil İklim Fonu’nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa sürede 

tam olarak faaliyete geçirilmesi 

13.a.1. 2020 itibariyle 100 milyar dolarlık ödenebilir taahhüt doğrultusunda (gelişmekte olan 

ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerce 

üstlenilen) her yıl için seferber edilen ABD doları miktarı  



13.b Kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dışlanmış gruplara odaklanarak en az gelişmiş 

ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve 

yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesi 

13.b.1. Kadınlara, gençlere, yerel ve dışlanmış topluluklara odaklanmayı içeren iklim 

değişikliğiyle ilişkili etkili yönetim ve planlama kapasitelerinin yükseltilmesi mekanizmaları 

için finans, teknoloji ve kapasite geliştirmeyi kapsayan özel destek, ve bir miktar destek alan 

en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin sayısı  

 


