Hedef 2: Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve
sürdürülebilir tarımı desteklemek
2.1 2030’a kadar açlığın bitirilmesi ve bebekler de dâhil olmak üzere zarar görmesi muhtemel
kişiler ve yoksulları da kapsayacak şekilde tüm insanların yıl boyunca güvenli, besleyici ve
yeterli gıdaya erişiminin sağlanması
2.2 Beş yaş altındaki çocukların aşırı zayıflıkları ve büyümesini engelleyen nedenlere ilişkin
2025’e kadar uluslararası düzeyde kabul edilmiş hedeflerin gerçekleşmesi de dâhil olmak
üzere 2030’a kadar her türlü kötü beslenme şeklinin bitirilmesi ve gençlik çağındaki kızların,
hamile ve emziren kadınların ve yaşlı insanların beslenme ihtiyaçlarının irdelenmesi
2.3 2030’a kadar araziye, diğer üretken kaynaklara ve girdilere, bilgiye, mali hizmetlere,
pazara ve katma değer fırsatları ile tarım dışı istihdam yollarına eşit ve güvenli erişim yoluyla,
küçük ölçekli gıda üreticilerinin, özellikle kadınların, yerli halkların, çiftçilerin, çobanların ve
balıkçıların, gelirlerinin ikiye katlanması ve tarımsal üretkenliğin artırılması.
2.4 2030’a kadar sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanması ile verimliliği ve üretimi
artıran, ekosistemlerin korunmasına yardımcı olan, iklim değişikliği, olağanüstü hava
koşulları, kuraklık, sel ve diğer felaketlere uyum kapasitesini güçlendiren ve arazi ve toprak
kalitesini artan bir şekilde iyileştiren dayanıklı ve esnek tarım uygulamalarının
gerçekleştirilmesi
2.5 2020’ye kadar ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde sağlıklı yönetilmiş ve
çeşitlendirilmiş tohum ve bitki bankaları da içerecek şekilde, tohumların, kültür bitkilerinin,
çiftlik ve evcil hayvanların ve onların yabani türlerinin genetik çeşitliliğinin korunması ve
uluslararası kabul edildiği şekilde genetik kaynakların ve bağlantılı geleneksel birikimin
kullanımından çıkan faydalara erişimin ve bu faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşılmasının
sağlanması
2.a Gelişmekte olan ülkelerin, özellikle en az gelişmiş ülkelerin, tarımsal üretim kapasitesini
artırmak için, gelişmiş uluslararası işbirliği dahil olmak üzere kırsal altyapı, tarımsal araştırma
ve yayın hizmetleri, teknoloji geliştirme ile bitki ve hayvan gen bankaları konularında,
yatırımın artırılması
2.b Doha Kalkınma Gündemi direktifi ile uyumlu olacak şekilde, her türlü tarımsal ihracat
sübvansiyonlarının ve eş değer etkisi ile tüm ihracat tedbirlerinin paralel olarak kaldırılmasını
da içererek, dünya tarım pazarındaki ticaret kısıtlamalarının kaldırılması ve bozukluklarının
düzeltilmesi
2.c Gıda ürün pazarlarının ve türevlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için tedbirlerin
alınması ve aşırı gıda fiyat volatilitesinin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için gıda
rezervlerini de içerecek şekilde pazar bilgisine zamanında erişimin kolaylaştırılması
*Bu metin http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/hedefler/acligi-bitirmek/ adresinden
alıntılanmıştır.

