
 

16. BARIŞ VE ADALET 

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için 

adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların 

inşası 

Küresel Hedefler 16/17 

HEDEFLER 

  

16.1. Şiddetin tüm biçimlerinin ve şiddete bağlı ölüm oranlarının her yerde büyük ölçüde azaltılması 

16.1.1. Cinsiyet ve yaşa göre 100.000 nüfus başına kasten adam öldürme mağdurlarının sayısı 

 

16.1.2. Cinsiyet, yaş ve nedene göre 100.000 nüfus başına çatışmaya bağlı ölümler 

 

16.1.3. Önceki 12 ay içinde fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddete maruz kalan nüfusun oranı 

 

16.1.4. Yaşadıkları alanın çevresinde yalnız yürürken güvende hisseden nüfusun oranı 

16.2. Çocuk istismarının, sömürüsünün, ticaretinin ve çocuklara karşı şiddet ve işkencenin her 

türünün sona erdirilmesi 

16.2.1. Son bir ay içinde bakıcılar tarafından herhangi bir fiziksel ceza ve / veya psikolojik 

saldırganlığa maruz kalan 1-17 yaş arası çocukların oranı 

 

16.2.2. Cinsiyet, yaş ve istismar türüne göre 100.000 nüfus başına insan kaçakçılığı 

mağdurlarının sayısı 

 

16.2.3. 18 yaşına kadar cinsel şiddete maruz kalan 18-29 yaş arası genç kadın ve erkeklerin 

oranı 

16.3. Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerde geliştirilmesi ve herkesin adalete eşit 

biçimde erişiminin güvence altına alınması 

16.3.1. Önceki 12 ay içinde yetkili makamlar veya diğer resmi olarak tanınmış uyuşmazlık 

çözme mekanizmalarına mağduriyetini bildiren şiddet mağdurlarının oranı 

 

16.3.2. Genel cezaevi nüfusunun bir oranı olarak hüküm giymemiş tutuklular 

16.4. 2030’a kadar yasa dışı para ve silah akışının büyük ölçüde azaltılması, çalınan varlıkların geri 

alınmasının güvence altına alınması ve organize suçun her türüyle mücadele edilmesi 



16.4.1. İç ve dış yasadışı finansal akımların toplam değeri (cari ABD Doları ile)  

 

16.4.2. Uluslararası standartlar ve hukuki araçlar uyarınca izlenen ve kayıtlanan hacizli küçük 

ve hafif silahların oranı 

16.5. Yolsuzluk ve rüşvetin tüm biçimlerinin önemli ölçüde azaltılması 

16.5.1. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan kişilerden kamu 

görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir kamu görevlisine rüşvet veren kişilerin oranı 

 

16.5.2. Önceki 12 ay boyunca en azından bir kamu görevlisiyle teması olan işletmelerden 

kamu görevlileri tarafından rüşvet istenilen ya da bir kamu görevlisine rüşvet veren 

işletmelerin oranı 

16.6. Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar kurulması 

16.6.1. Sektör,bütçe kodu ve benzerlerine göre orijinal bütçenin oranı olarak birincil kamu 

harcamaları 

 

16.6.2. Son kamu hizmeti tecrübelerinden memnun kalan nüfusun oranı 

16.7. Her düzeyde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarının 

oluşturulması 

16.7.1. Kamu kurumlarındaki (ulusal ve yerel yasama, kamu hizmeti ve yargı) pozisyonların 

dağılımının ulusal dağılımlara (cinsiyet, yaş, engelliler ve nüfus gruplarına göre) oranı  

 

16.7.2. Cinsiyet, yaş, engellilik ve nüfus grubuna göre karar alma sürecinin kapsayıcı ve 

duyarlı olduğuna inanan nüfusun oranı 

16.8. Gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımlarının sağlanması ve 

güçlendirilmesi 

16.8.1. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası kuruluşlarda oy hakkı ve üyelik oranı 

16.9. 2030’a kadar herkese doğum kaydı dâhil yasal kimlik kazandırılması 

16.9.1. Yaşa göre, bir sivil otorite tarafından doğumları tescil edilen 5 yaş altı çocukların oranı 

16.10. Ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak bilgiye kamu erişiminin sağlanması 

ve temel özgürlüklerin korunması 

16.10.1. Önceki 12 ay içinde öldürme, adam kaçırma, zorla kaybedilme, keyfi gözaltı ve 

eziyete uğrayan gazeteci, ilişkili medya personeli, sendikacı ve insan hakları savunucularına 

ilişkin doğrulanmış vaka sayısı 

 

16.10.2. Halkın bilgiye erişimi için anayasal, yasal ve / veya politik düzenlemeleri benimseyen 

ve uygulayan ülkelerin sayısı 

16.a Özellikle gelişmekte olan ülkelerde şiddeti önlemek ve terör ve suçla mücadele etmek için her 

düzeyde kapasite geliştirilmesi adına ilgili ulusal kurumların uluslararası işbirliği yoluyla ilgili ulusal 

kurumların güçlendirilmesi 



16.a.1. Paris İlkelerine uygun olarak bağımsız ulusal insan hakları kurumlarının varlığı 

16.b Sürdürülebilir kalkınma için ayrımcılık gözetmeyen yasa ve politikaların ilerletilmesi ve 

uygulanması 

16.b.1. Uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yasaklanan ayrımcılığın zemini 

temelinde, önceki 12 ay içinde bizzat ayrımcılığa ya da tacize uğradığını hissettiğini bildiren 

nüfusun oranı 

 


