Hedef 15: Karasal ekosistemleri korumak, yenilemek ve sürdürülebilir kullanımını teşvik
etmek, ormanları sürdürülebilir yönetmek, çölleşmeyle mücadele etmek, toprakların
verimlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak
15.1 2020’ye kadar, uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler doğrultusunda,
özellikle ormanlar, sulak alanlar, dağlar ve kurak alanlar olmak üzere, kara ve iç tatlı su
ekosistemlerinin ve bunların hizmetlerinin korunması, restore edilmesi ve sürdürülebilir
kullanılması
15.2 2020’ye kadar, her türlü ormanın sürdürülebilir yönetiminin uygulanmasının teşvik
edilmesi, ormansızlaştırmanın durdurulması, ormansızlaşmış arazilerin restore edilmesi ve
ormanlaştırma ve yeniden ağaçlandırmanın küresel olarak ciddi miktarda artırılması
15.3 2020’ye kadar, çölleşmeyle mücadele edilmesi, çölleşmeden, kuraklıktan ve sellerden
etkilenen yerleri de içermek üzere bozulmuş kara ve toprakların yenilenmesi ve arazikaybından kurtulmuş bir dünyaya ulaşmak için çaba gösterilmesi
15.4 2030’a kadar dağ ekosistemlerinin, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez olan
faydalarını sağlama kapasitesini geliştirmek için, biyolojik çeşitliliği de içerecek şekilde,
muhafazasının sağlanması
15.5 Doğal habitatların bozunmasının azalması için acil ve kaydadeğer tedbirlerin alınması,
biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar tehdit altındaki türlerin korunması ve
tamamen yok olmasının engellenmesi
15.6 Genetik kaynakların kullanımından ortaya çıkan faydaların adil ve hakkaniyetli
paylaşımının sağlanması ve genetik kaynaklara uygun erişimin yaygınlaştırılması
15.7 Bitki ve hayvanların korunan türlerinin kaçırılmasının ve kaçak avlanılmasının sona
erdirilmesi için acil tedbirlerin alınması ve yasadışı yollardan elde edilen yaban hayatı
ürünlerine olan arz ve talebin irdelenmesi
15.8 2020’ye kadar kara ve su ekosistemlerindeki istilacı yabancı türlerin etkilerinin
azaltılması için tedbirlerin alınması ve öncelikli türlerin kontrol altına alınması ve yok
edilmesi
15.9 2020’ye kadar ekosistemlerin ve biyolojik çeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlara,
kalkınma süreçlerine ve yoksulluk azaltma stratejilerine ve hesaplarına dâhil edilmesi
15.a Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanılması için her
türlü kaynaktan gelen mali imkânların kaydadeğer miktarda artırılması ve seferber edilmesi
15.b Sürdürülebilir orman yönetiminin finansmanı için her düzeyden gelen kaynakların
seferber edilmesi ve gelişmekte olan ülkelere, sürdürülebilir orman yönetiminin, koruma ve
ormanlaştırmayı da içerecek şekilde, geliştirilmesi için yeterli teşviklerin sağlanması
15.c Sürdürülebilir geçim kaynakları fırsatlarını takip edebilmeleri için yerel halkların
kapasitelerini artırmayı da içerecek şekilde, korunan türlerin kaçak avlanılması ve
kaçırılmasıyla mücadele etmek için olan çabalara küresel desteğin geliştirilmesi

*Bu metin http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/hedefler/karasal-ekosistemleri-korumakyenilemek-ve-surdurulebilir-kullanimini-tesvik-etmek/ adresinden alıntılanmıştır.

