A
COVID-19 salgını, milyonlarca işçiyi
işsizliğe ve eksik istihdama itmiştir. Bir
şeyler yapılmalı.

A
Beş çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde
yaşıyor. Yoksulluğun ilk yıllardaki
olumsuz etkileri, ömür boyu sürebilen
sonuçlara sahiptir.

Sonuç şudur:

A
Şu anda küresel olarak israf edilen
gıdanın 1 / 4'ü 870 milyon insanı doyurabilir! Daha iyisini yapabiliriz!
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
8 numaralı alana git

Bir turu atla
Bir turu atla

A

A

2017 itibariyle, dünya çapında 264
milyondan fazla çocuğun eğitime
erişimi yoktu. Bir şeyler yapmalıyız...

Savaşlardan etkilenen ülkeler, okula en
düşük erişim seviyelerine sahiptir. Savaşları önlemek için işbirliği yapmalıyız!

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

4 numaralı alana git

17 numaralı alana git

A
COVID-19 salgını birçok ülkede eşitlik
düzeylerini kötüleştirdi.
Sonuç şudur:
10 numaralı alana git

A
2020'de yaklaşık 1 milyon hayvan ve
bitki türü yok olma tehlikesiyle karşı
karşıyaydı. Bu üzücü!

A

A

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan atık
suyun% 80'den fazlası, herhangi bir
kirlilik giderilmeden nehirlere veya
denize boşaltılmaktadır.

Filipinler, tayfunlar tarafından çok sık
tahrip ediliyor. 2013 yılında Haiyan,
6.100'den fazla kişinin ölümüne neden
oldu. Bu durumlarda, işbirliği ve insani
yardıma ihtiyaç vardır.

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Bir turu atla
Bir turu atla

15 numaralı alana git

A

A

Japonya 2011'de bir nükleer felaket
yaşadığında, hükümet kirli suyu
okyanusa salıvermeyi düşündü. Ülkelerin Japonya'ya yardım etmek ve
okyanusları korumak için ortak sorumlulukları var!

COVID-19, dünya ekonomisini önemli
ölçüde etkiledi. Avrupa Birliği, üye ülkelere yardım etmek için 4,2 trilyon avroluk bir plan başlattı.

A
Yaban hayatı popülasyonları 50 yıldan
kısa bir süre içinde üçte ikiden fazla
azaldı. Şimdi harekete geçmeliyiz!
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
15 numaralı alana git

Sonuç şudur:

17 numaralı alana git

17 numaralı alana git

A

A

Endonezya, orangutanlara ve diğer
nesli tükenmekte olan hayvanlara ve
bitkilere ev sahipliği yapan yağmur
ormanlarını korumak için yeni yasalar
ve düzenlemeler getirdi. Karadaki
yaşam için bir zafer!

Çocuk işçiliğiyle uğraşan çocukların
sayısı hala çok yüksektir. Bu nedenle
ülkeler, BM'nin Uluslararası Çalışma
Örgütü'nü konuyu ele almak için tüm
BM üyeleriyle bir zirve yapmaya
çağırdı.

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Fazladan zar at

17 numaralı alana git

A
Rekor sayıda insan savaş, açlık ve siyasi
çatışmalar nedeniyle evlerinden
kaçıyor. BM, AB üye devletlerini bu
insanların güvenliğine yardım etmeye
çağırdı.
Sonuç şudur:
17 numaralı alana git

A

A

A

Tarım sektöründeki kadınların erkeklerle aynı kaynaklara erişimleri olsaydı,
dünya çapında açlık içinde yaşayan
insan sayısı 150 milyon azaltılabilirdi.

Temiz içme suyu temel bir insan ihtiyacıdır. Dünyada herkese yetecek kadar
içme suyu bulunmasına rağmen, her yıl
milyonlarca insan kirli içme suyuna
bağlı hastalıklar ve ishal gibi yetersiz
hijyen koşulları nedeniyle ölüyor.

1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Genel Kurul tarafından kabul
edildi. Bildiriyi bugün 179'dan fazla ülke
imzaladı. Barış, adalet ve güçlü kurumlar için bir zafer!

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
5 numaralı alana git

Sonuç şudur:
Fazladan zar at
6 numaralı alana git

A

A

A

Tüm dünyada cinsiyet eşitliği alanlarında mütevazı gelişmeler görmemize
rağmen, çok daha fazlasının yapılması
gerekiyor! Kadınlar gelirlerinin ortalama% 90'ını ailelerine harcarken, erkekler yalnızca% 30-40 kadarını kullanıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde, insanlar en
az altı aylık ücretli hastalık izni hakkına
sahiptir, ancak başka yerlerde insanlar
yalnızca bir aydan az ücretli hastalık izni
alma hakkına sahiptir. BM, evrensel işçi
haklarındaki geri kalan eksiklikleri gidermeye

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda,
kadınlardan daha fazla okuyabilen ve
yazabilen erkek var. Dünyadaki okullarda cinsiyet eşitliği iyileştirilirse, daha
fazla ülke ekonomik büyüme için daha
iyi koşullara sahip olacaktır.

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

numaralı alana git 5

16 numaralı alana git

Sonuç şudur:
5 numaralı alana git

A
Taze ağaç liflerinden 1 kilogram (2,2
pound) kağıt üretmek için 100 litre
(26,4 galon) su gerekir. Geri
dönüştürülmüş kağıttan yapılan bir
kilogram kağıt yalnızca 20 litre (5,3
galon) alır! Sürdürülebilir üretime
yatırım yapmak iyi bir fikirdir.

A

A

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar,
özellikle kızlar, yetersiz banyo imkanları
nedeniyle genellikle ilkokula gidemiyor.
BM Kalkınma Programı, dünyanın her
yerindeki okullar için sağlık koşullarının
iyileştirilmesine yardımcı olur.

Tek bir tişört üretmek için 1.400 litre
suya ihtiyaç vardır - 10 tam küvet kadar. Her yıl 150 milyar parça giysi üretiliyor - bu, dünyadaki her insanın her
yıl 20 parça yeni giysiye sahip olması
için yeterli.

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

numaralı alana git 6

12 numaralı alana git

Sonuç şudur:
6 numaralı alana git

A

A

A

Bağımsız medya, sansür, siyasi mülkiyet
veya şiddet gibi belirli çıkarlar tarafından kontrol edildiğinde veya işini
yapması engellendiğinde basın
özgürlüğü tehdit edilir. Hedef 16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar önemlidir!

Küresel biyoçeşitlilik, son birkaç on
yılda büyük ölçüde azaldı. 1990'lardan
bu yana, tüm bitki biyolojik çeşitliliğinin
yaklaşık% 75'i kaybolmuştur.

Zorla çalıştırma, insanların örneğin
şiddet ve tehditler veya haksız
sözleşme anlaşmaları kullanarak kendi
istekleri dışında çalışmaya zorlanmasıdır. Zorla çalıştırma kurbanlarının
çoğu Asya'da yaşıyor.

Sonuç şudur:

15 numaralı alana git

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
8 numaralı alana git

16 numaralı alana git

A
Aşırı seller Güney Asya'yı çok sık vurdu.
Her seferinde binlerce insan her şeyini
kaybediyor ve yiyeceksiz, temiz su ve
barınaklar olmadan kalıyor. Hindistan
ve Bangladeş'teki insanların yardıma
ihtiyacı var!

A
Aşırı depremler genellikle Güney Afrika'yı vurur. Derin yoksulluk ve açlık
içinde yaşayan insanlar diğer ülkelerden yardım alıyor. Hedefler için Ortaklık Örneği!
Sonuç şudur:

A
Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu
olarak deniz seviyeleri yükselmeye
devam ediyor. Birçok ada ülkesi - özellikle Okyanusya'da - sular altında kalma
ve dünya haritasından silinme riski var.
İnsanlar hayatta kalmak için kaçmak
zorunda kalıyor.

Sonuç şudur:
17 numaralı alana git

Sonuç şudur:

Bir turu atla
14 numaralı alana git

A

A

A

ABD'de kasırgalar Florida'yı çok sık
vurdu. Florida'daki sahadaki müdahale
ekiplerine her zaman maddi ve mali
yardıma ihtiyaç vardır.

2010 yılında İzlanda'da meydana gelen
bir volkanik patlama, Avrupa'nın
çoğunu kaplayan hava sahasına bir kül
bulutu gönderdi. Bu, kıtadaki tüm hava
trafiğini felç etti.

Son yıllarda Moğolistan'da şiddetli
kuraklıklar yaşanıyor. Bu da hasadı
etkiliyor ve gıda fiyatları hızla artıyor.
Moğolistan'ın yaygın açlıkla mücadele
için yardıma ihtiyacı var.

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Bir turu atla

Bir turu atla

Sonuç şudur:
13 numaralı alana git

A

A

A

2018'de Zimbabwe, Kolera krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Sahadaki BM kuruluşları - Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü - yardım
etmek için ellerinden geleni yapmaktaydılar.

Dünyadaki birçok yağmur ormanı aşırı
ormansızlaşma yaşıyor. Bu, hayvanların
birçoğunu ciddi bir zarara uğratır.

2014'te başarısız bir darbenin ardından
Gambiya'da büyük protestolar patlak
verdi. Bu, BM'nin Gambiya'da demokrasisini ve istikrarını güçlendirmek için
Güvenlik Sektörü Reformunu (SSR)
sürdürmesini son derece zor ve tehlikeli hale getirdi.

Sonuç şudur:

Bir turu atla

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
16 numaralı alana git
16 numaralı alana git

A

A

A

Okyanuslar, su altındaki hayvan ve bitki
yaşamını tehdit eden aşırı düzeyde
kimyasal kirlilik yaşıyor. Bu aynı zamanda balıkçılıkla geçinen milyonlarca
insanın sıkıntı çekeceği anlamına da
geliyor.

AB, Avrupa tarım endüstrisini ve üretimini korumak için AB pamuk çiftçilerine
büyük miktarlarda finansman sağlamaktadır. Böylelikle Avrupalı çiftçiler
ürünlerini gelişmekte olan ülkelerdeki
çiftçilere göre daha düşük fiyata satabilirler. Bu, Mali'deki p

Etiyopya'da her genel seçim olduğunda
insanlar, iktidardaki hükümetin, ülkenin
okuma yazma bilmeyen nüfusunun
avantajlarından yararlanarak onları
kandırıp yeniden seçilme yolunu
açacağından korkuyorlar.

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

14 numaralı alana git

Bir turu atla
Bir turu atla

A

A

A

Somali çevresindeki sular, ürünleri
Avrupa'ya ve Avrupa'dan göndermek
için kullanılıyor. Bununla birlikte, Somali kıyılarındaki korsanlar hala Afrika ve
Avrupa ülkeleri için büyük bir sorun
oluşturmaktadır.

Eritre'de nüfusun yalnızca% 19'u temiz
içme suyuna erişebiliyor. Uluslararası
toplum harekete geçmelidir. İlgili BM
kuruluşları ve yerel Eritreli ortaklar bu
sorunu çözmek için birlikte
çalışmaktadırlar.

Bazı ülkelerde çocuk evliliği yasaklayan
yasalar hâlâ bulunmamaktadır. Küresel
olarak, her beş kızdan biri 18 yaşından
önce evli veya birisiyle birliktedir. Çocuk evlilikleri genellikle genç kızların
okuldan atılıp yetişkin bir erkekle yaşama zorlanmasını

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

Bir turu atla

17 numaralı alana git
5 numaralı alana git

A
Dünyanın en az gelişmiş bazı ülkelerinde ilkokula gitmek ücretsiz olsa da,
Güney Afrika'da ilkokula gitmek yine de
paraya mal oluyor. Afrika'nın en zengin
ülkelerinden biri olmasına rağmen,
Güney Afrika dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri olmaya devam e

A
Uluslararası işçi haklarının, insana
yakışır çalışma koşullarının ve yasadışı
çalışma uygulamalarının kontrol edilmesi, gelişmiş ülkelerde bile önemini
korumaktadır.

A
Tuvaletler ve kanalizasyon sistemleri,
insan atığından zararlı bakterileri
ayırmanın temiz ve güvenli yollarıdır.
Uygun sıhhi tesislerin olmaması o kadar
tehlikelidir ki 5 yaşın altındaki bir çocuk
her dakika bu nedenle ölür.

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

8 numaralı alana git
6 numaralı alana git

10 numaralı alana git

A

A

Küresel iklim değişikliği dünyadaki herkesi etkiliyor ve dünya ülkeleri iklim
hedeflerine ulaşma yolunda değil. UNESCO'ya göre, 2025 yılına kadar yaklaşık
1,8 milyar insan akut su kıtlığı olan
bölgelerde yaşayacak.

Tam küresel cinsiyet eşitliğini sağlamak
için yapılacak çok şey var. Kadınlar,
toplam küresel işgücünün yalnızca%
39,3'ünü oluşturuyor. Yemen'de kadınların sadece% 6'sı işgücünün bir
parçası. Ruanda'da bu sayı% 88'dir.

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Bir turu atla

5 numaralı alana git

A
Bazı ülkeler yenilikçi ve temiz enerji
kaynaklarına öncülük ederken, diğer
ülkeler çok geride kalıyor ve iklim
değişikliğine katkıda bulunan fosil
yakıtlara bağımlı kalıyor.
Sonuç şudur:
Bir turu atla

A

A

A

Ani sel baskınları Orta Afrika Cumhuriyeti'ni vurduğunda, BM kurumları uygun
altyapı eksikliği nedeniyle acil durum
yardımını etkin bir şekilde koordine
edemiyor. Bunun doğal afetten etkilenenler için kritik sonuçları vardır.

Dünyadaki birçok insan temel
özgürlükler olmadan yaşıyor. Küresel
olarak 40 milyon insan modern kölelik
içinde yaşıyor. 40 milyonun 25 milyonu
zorla çalıştırmaya ve / veya fuhuş gibi
diğer ekonomik sömürü türlerine maruz kalıyor.

Petrol fiyatlarının düşmesi Çad'da ekonomik krize neden oldu. Çad'ın sıradan
halkı şimdi açlık içinde. Bu insanların
sizin dünyanızdaki ülkelerden yardıma
ihtiyacı var!
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

Bir turu atla

Bir turu atla
8 numaralı alana git

A

A

A

Son trendler devam ederse, açlıktan
etkilenen insan sayısı 2030 yılına kadar
840 milyonu aşacak.

2020 boyunca, küresel olarak 990 milyondan fazla öğrenci COVID-19
salgından etkilendi.

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Uçakların ürettiği diğer gazlar nedeniyle
uçak emisyonlarının ısınma etkisinin
sadece karbondioksitin etkisinin
yaklaşık 1.9 katı olduğu tahmin
edilmektedir.

Bir turu atla

4 numaralı alana git

Sonuç şudur:
Bir turu atla

A
2015 yılında 3000'den fazla sığınmacı
Avrupa kıyılarına giderken hayatını
kaybetti.

A
Dünyada yaklaşık 690 milyon insan
açlık çekerken, obezite 1975'ten bu
yana dünya çapında neredeyse üç
katına çıktı.

Sonuç şudur:

A
Hindistan'da eşcinsel olmak artık yasal.
Sevdiğiniz kişiyi sevme hakkı için bir
zafer!
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
17 numaralı alana git

Fazladan zar at
3 numaralı alana git

A

A

A

Kolombiya'nın 2017'de büyük miktarda
yağmurun ardından büyük heyelanlar
yaşadığı ve 300'den fazla kişinin öldüğü
gibi doğal afetler yaşayan ülkelere, BM
Kalkınma Programı ve Dünya Gıda Programı en iyi yollara yardım etmeye
çalışıyor.

Nadiren BM, iklim gibi küresel zorluklara çözümler bulmak için konferanslar
düzenler. 2015 yılında Paris Anlaşması
tüm dünya ülkeleri tarafından imzalandı. İklim için bir zafer!

Bangladeş, bir kızın yaşını doğrulayabilen bir bilgisayar uygulaması geliştirdi.
Bu, yasa dışı ve zorla evliliklerin önlenmesine yardımcı olabilir ve binlerce kız
artık eğitimlerine devam edebilir. Eşitlik
ve eğitim için bir zafer!

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Fazladan zar at
Fazladan zar at

Fazladan zar at

A
Sri Lanka'da, okul yemekleriyle ilgili
gözden geçirilmiş mevzuat, ülke
çapındaki kantinlerde gıda kalitesinin
iyileştirilmesi için yeni yönergeler ortaya koydu.

A
2016 yılında Kopenhag, kız ve kadın
haklarına odaklanan dünyanın en büyük konferansı olan Women Deliver'ın
ev sahibi şehir oldu. Cinsiyet eşitliğini
sağlamaya odaklanan küresel ortaklıklar, tüm insanlar için bir zaferdir!

A
2000 yılından bu yana 1,4 milyar insan
temiz içme suyuna erişti. Bu gelişme,
doğru yönde atılmış net bir adımdır.
Sağlık ve esenlik için bir zafer!
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:
Fazladan zar at
5 numaralı alana git

Fazladan zar at

A

A

A

Danimarkalı bir mucit, doğrudan kirli
sudan içmek için kullanılabilecek bir
pipet geliştirdi. Suyu zararlı bakteri,
virüs ve parazitleri filtreleyerek temizler. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar artık sağlıksız su içmekten kurtulabilirler. Sağlık ve ye

1990'da Butan nüfusunun% 0'ı elektriğe erişebiliyordu. Bugün Butan
nüfusunun tamamı elektriğe erişebiliyor. Bu dikkate değer bir gelişme ve
bilgi özgürlüğü için bir zaferdir!

Zanzibar'daki "Kablolu Anneler" projesi,
doktordan uzakta yaşayan hamile
kadınlara telefonla tıbbi yardım
sunuyor. Kadınlar ve çocuklar için daha
iyi sağlık ve esenlik için bir zafer!

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Fazladan zar at

3 numaralı alana git

Sonuç şudur:
Fazladan zar at

A

A

A

17 Küresel Hedef (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri), "Gündem 2030" belgesiyle kararlaştırıldı ve BM'nin 193 üye
devletinin tümü tarafından imzalandı.
Bu belge, tüm ülkeleri 2030 yılına kadar
kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda bağlamıştır.Bu, daha sürd

2015'te Suudi Arabistan'daki kadınlar
seçimlerde oy kullanma hakkını elde
etti ve Vatikan'ı, kadınların hala oy
hakkına sahip olmadığı Dünya'da kalan
tek ülke yaptı. Cinsiyet eşitliği için bir
zafer!

Varil bombalarının kullanımına karşı
direnç artık büyüyor. Varil bombalarının kullanımını durdurmaya
yönelik uluslararası bir anlaşma onaylandı. Dünya artık ayrım gözetmeksizin
öldürmekten barış ve güvenliğe biraz
daha yakın.

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Fazladan zar at

Fazladan zar at

Fazladan zar at

A
Ceza adaleti, dünyanın her yerindeki
ülkelerde pek çok iyileştirmenin görülmeye devam ettiği sürdürülebilir
kalkınmanın bir alanıdır. Uluslararası Af
Örgütü 2018'de El Salvador hapishanelerinde kürtaj yaptıran birçok kadının
gözaltına alındığını belirledi

A
Tarihte ilk kez, okulda neredeyse erkeklerin sayısı kadar kız var. Cinsiyet
eşitliği ve kaliteli eğitim için bir zafer!

A

Sonuç şudur:

Birleşmiş Milletler'in Gıda Programı'nın
(WFP) 2017'de gıda yardımı yaptığı 80
milyon insanın tamamı el ele tutuşursa,
Dünya'nın çevresine üç kez ulaşabilirdi.
WFP, 2017'de birçok kişiye başarıyla
ulaştı!

Fazladan zar at

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Fazladan zar at
Bir turu atla

A

A

A

Bugün petrol, dünyadaki toplam enerji
tüketiminin yaklaşık% 39,7'sini
oluştururken, toplam enerji tüketimimizin yalnızca% 28,5'i yenilenebilir
enerji kaynaklarından geliyor. Dünyadaki ülkeler yenilik yapmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım
ya

Kızamık aşısının küresel sağlık üzerinde
son derece olumlu bir etkisi oldu.
2000'den 2014'e kadar kızamıktan
ölenlerin sayısı dünya çapında% 79
düşerek 17,1 milyon hayat kurtardı.
Sağlık ve esenlik için bir zafer!

Dünya okyanuslarındaki plastik miktarı,
özellikle plastik poşetler gibi tek kullanımlık plastiklerin aşırı tüketiminden
dolayı hızla artıyor. Bazı ülkeler önderlik edip plastik poşet ve pipetleri yasaklamaya karar vermiş ve diğer tüm
ülkeleri de aynısını

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Fazladan zar at
Fazladan zar at

7 numaralı alana git

A

A

Altı Afrika ülkesinde sağlık klinikleri
güneş pilleri kurdu. Bunlar, ilaçların
soğutulabilmesi ve hastaların tıbbi dosyalarının çevrimiçi olarak güvenli bir
şekilde saklanabilmesi için elektrik
üretir. Dünya çapında daha iyi sağlık ve
esenlik için bir zaf

Hindistan'daki Versova Plajı yakın
zamana kadar çöplerle kaplıydı, ancak
gönüllülerden oluşan bir ekip onu temizlemek için bir araya geldi! Temizlik
çalışmaları, deniz kaplumbağalarının
tekrar yumurtalarını bıraktıkları sahile
geri dönmelerine neden oldu.

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Fazladan zar at

Fazladan zar at

A
Eğitime yapılan yatırımlar yeni ve dikkate değer yenilikler getirebiliyor.
Dronlar artık Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kırsal bölgelerinde aşı
dağıtıyor - bu çocukların hayatını kurtarıyor.
Sonuç şudur:
Fazladan zar at

A

A

Dünyanın en büyük ikinci mercan resifi
olan Belize Bariyer Resifi, yerel halkın
büyük çaplı koruma çabalarından yararlandı ve artık UNESCO'nun şiddetli tehdit altındaki doğal miras alanları listesinde yer almıyor. Suyun altında yaşam
için bir zafer!

Pakistan'da "Milyar Ağaç Tsunami" adlı
yeşil bir girişim çok popüler oldu. Girişim, ormansızlaşma ve çölleşmeyle
mücadele için bir milyardan fazla yeni
ağaç dikmeyi başardı. Karada yaşam
için bir zafer!
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Fazladan zar at
Fazladan zar at

A
Avustralya, emzirme statüsüne dayalı
olarak kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayan açık mevzuata sahip birkaç
ülke arasındadır.
Sonuç şudur:
Fazladan zar at

A
Avustralya'da iki yeni keseli tür bulundu. Dünyanın biyolojik çeşitliliği daha
da zenginleşti!
Sonuç şudur:

A

A

39 ülke, çok taraflı ve ikili çabaları
teşvik etmenin yanı sıra Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin başarısını birlikte
ilerletmeyi amaçlayan "Yoksulluğu
Ortadan Kaldırma İttifakı" nı kurdu.

Çernobil'deki (Ukrayna) nükleer kazadan 30 yıl sonra, araştırmacılar arazinin
vaşak, bizon, geyik ve diğer hayvanlarla
birlikte vahşi yaşam için bir cennet
haline geldiğini keşfettiler. Biyoçeşitlilik
için bir başarı.

Sonuç şudur:

Fazladan zar at

Sonuç şudur:
Fazladan zar at
Fazladan zar at

A

A
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İber Vaşağı için müjde! 2019'da, büyük
koruma çabaları sayesinde 2002'de
100'den 2019'da 800'ün üzerine çıkarak "Kritik Tehlike Altında" iken
"Tehlike Altında" durumuna geçti.

Hindistan, 2019 yılında 2.245 GW kapasiteli dünyanın en büyük güneş enerjisi
santralini inşa etti. Bu iyi haber!

2020'de İskoç Parlamentosu tüm kadın
pedi ürünlerini ücretsiz yaptı. İskoçya,
dünyada bunu yapan ilk ülkedir. Tüm
kızlar ve kadınlar için büyük bir zafer!

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Sonuç şudur:

Fazladan zar at
Fazladan zar at

Fazladan zar at

A
Fransız bir girişimci şirket, güneş enerjisi ile çalışan, sürtünmesiz ve elektriksiz
bir motor yarattı. Su pompası gibi
küçük mekanik cihazları çalıştırabilir!

A

A

İyi haber, bazı kelebek türleri geri
dönüyor! 2019, 20 yılı aşkın süredir
kelebekler için en iyi yıl oldu!

2020'de genç nesil, iklim eylemine destek için sokaklarda gösteri yaptı! İklimin artık önemli bir işbirliği ortağı var!

Sonuç şudur:

Sonuç şudur:

Fazladan zar at

Fazladan zar at

Sonuç şudur:
Fazladan zar at

A
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Aşırı yoksulluk oranı, insanlık tarihindeki en düşük kaydedilen düzey olan%
8'in altına düşmüştür. Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri'nin başlangıcından
bu yana ilk kez, Afrika'da aşırı yoksulluk
içindeki insan sayısı azalıyor.

BM, çatışma önlemeye vurgu yaparak
kalkınma çalışmalarını barışı koruma ve
güvenlikle birleştirmeye çalışıyor. Aynı
zamanda kriz zamanlarında dünyanın
finansal desteğini güçlendirmektedir.
Sonuç şudur:

Sonuç şudur:
Fazladan zar at
Fazladan zar at

A

A
Dünyanın her yerinden insanlar enerji
tasarruflu ampullere geçerse, dünya
yılda 105 milyar Euro tasarruf edecek.
Sonuç şudur:
Fazladan zar at

