Hedef 14: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını muhafaza
etmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak
14.1 2025’e kadar deniz atıkları ve besin maddesi kirliliğini de içerecek şekilde özellikle kara
kaynaklı eylemlerden kaynaklanan her türlü deniz kirliliğinin engellenmesi ve kaydadeğer
miktarda azaltılması
14.2 2020’ye kadar, önemli derecedeki olumsuz etkilerden kaçınmak için, deniz ve kıyı
ekosistemlerinin dayanıklılığını artırmayı da içerecek şekilde sürdürülebilir bir şekilde
kullanılması ve korunması ile sağlıklı ve üretken okyanusları elde etmek maksadıyla bu
ekosistemlerin yenilenmesi için harekete geçilmesi
14.3 Her düzeyde bilimsel işbirliği yolunu da içerecek şekilde okyanus asitlenmesinin
irdelenmesi ve en aza indirilmesi
14.4 2020’ye kadar balık stoklarının, uygun en kısa zamanda biyolojik karakteristiklerine göre
belirlenen maksimum sürdürülebilir ürünü sağlayabilmesi için gerekli seviyelere gelebilmesi
maksadıyla; mahsul toplamanın etkili bir şekilde düzenlenmesi, aşırı avlanma, yasadışı,
kayıtdışı ve kuraldışı (YKK) balıkçılığın ve tahripkâr balıkçılık uygulamalarının bitirilmesi ve
bilimsel temelli yönetim planlarının uygulanması
14.5 2020’ye kadar ulusal ve uluslararası yasalarla ve mevcut en iyi bilimsel bilgiyle uyumlu
olacak şekilde kıyı ve deniz alanlarının en az %10’unun muhafaza edilmesi
14.6 2020’ye kadar, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler için uygun, etkili ve
farklılaştırılmış muamelenin DTÖ sübvansiyon müzakerelerinin çok önemli bir parçası olması
gerektiğini onaylayarak, kapasite aşımı ve aşırı avlanmayı destekleyen belli başlı balıkçılık
sübvansiyonlarının yasaklanması, YKK balıkçılığa iştirak eden sübvansiyonların sona
erdirilmesi ve bu tarz yeni sübvansiyonların sunulmasından kaçınılması
14.7 2030’a kadar küçük ada devletlerinin ve en az gelişmiş ülkelerin, balıkçılığın, su ürünleri
ve turizmin sürdürülebilir yönetimi yolunu da içermek üzere su kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımından aldıkları ekonomik faydanın artırılması
14.a Okyanus sağlığının iyileştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin, özellikle küçük ada
devletleri ve en az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına deniz biyolojik çeşitliliğinin katkısının
artırılması amacıyla Deniz Teknolojisi Transferine İlişkin Hükümetler arası Oşinografi
Komisyonu Kriterleri ve Rehberleri doğrultusunda bilimsel bilginin artırılması, araştırma
kapasitesinin geliştirilmesi ve deniz teknolojilerinin transfer edilmesi
14.b Küçük ölçekli olta balıkçılarının deniz kaynakları ve pazarlarına erişiminin sağlanması
14.c "İstediğimiz Gelecek" belgesinin 158. paragrafında da belirtildiği gibi okyanusların ve
kaynaklarının muhafazası ve sürdürülebilir kullanımı konusunda yasal çerçeveyi belirleyen
BMDHS'de yansıtıldığı şekilde okyanusların ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ve
muhafazasının güçlendirilmesi

*Bu metin http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/hedefler/surdurulebilir-kalkinma-icinokyanuslari-denizleri-ve-deniz-kaynaklarini-muhafaza-etmek-ve-surdurulebilir-kullanmak/
adresinden alıntılanmıştır.

