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Çevre ve Sağlık konulu 6. Bakanlar Konferansı

İklim değişikliğine uyum ve 

azaltım için güçlendirme

Hedefler

- İklim değişikliği ile ilgili 

sağlık risklerine karşı uyum 

kapasitesini ve direnci 

güçlendirmek

- Paris Anlaşmasına uygun 

olarak iklim değişikliğini 

azaltmak ve ortak sağlık 

faydaları elde etmek için 

önlemleri desteklemek

Konuyla ilgili 

düzenlemeler

de sağlığa 

yönelik 

risklerin 

değerlendirilm

esi

Üye 

devletlerin 

BMİDÇS 

taahhüdünde 

sağlık 

Çevre ve 

sağlık 

politikalarında 

uyum ve 

azaltım

Aşırı hava 

olayları için 

izleme ve 

hazırlık

Dirençliliği 

desteklemek 

için bilgi ve 

araçlar

İklim değişimi 

eğitiminin 

sağlık yönü

Halkın 

iletişimini ve 

farkındalığını 

artırmak

Ulusal sağlık, 

etkilenebilirliği

ni, etkisini ve 

uyumunu 

değerlendirme

İklim 

değişikliği ve 

sağlık üzerine 

araştırmalar

Uyum için 

ulusal strateji



İklim Değişikliğinde Sağlık’ın kapsamı ve 
hedefleri

• İletişim ve işbirliğinin yanı sıra sağlığı iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik 
taahhütlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar

• İklim değişikliği ve sağlık konusundaki Ostrava 
taahhütlerinin uygulanmasını ve izlenmesini hızlandırır

• Sağlıkla ilgili hususların ulusal iklim değişikliği 
politikalarına entegrasyonunu teşvik eder ve savunur

• İklim değişikliği ve sağlık alanında, bilimsel kanıtların ve 
yenilikçi uygulamaların oluşturulmasını destekler



İklim ve Sağlık Konusunda Eylemi Geliştirmek 
için DSÖ Sivil Toplum Çalışma Grubu



Hedeflenen ve beklenen sonuçlar

İklim politikaları ve çözümleri 

kapsamında sağlık konularına 

yönelik ivmeyi artırın

Sağlık sektörünü ve sağlık 

topluluklarını hedeflere yönelik 

sağlık savunuculuğu yapmak 

için harekete geçirin

DSÖ Avrupa Bölgesi’nin 

gözünden İklim değişikliği ve 

sağlık kapsamındaki anahtar 

mesajları dile getirin



1. Gün için toplantı belgeleri

• Çalışma 
belgeleri:

Belge listesi

Kapsam ve amaç

Gündem

Program

Kılavuz notlar

Tartışma kağıdı

1/ Sahneyi/dekoru ayarlama

2/ Etkileşimli grup tartışması | DSÖ Avrupa Bölgesi 

perspektifinden sağlık odaklı iklim eyleminin anahtar 

mesajlarını dile getirin

3/ Panel tartışması | Sağlık sektörünü, iklim politikası ve 

eylemi için nasıl harekete geçirebiliriz?

4/ Sonuçlar ve sonraki adımlar

Sıfır pişmanlık

DSÖ Avrupa Bölgesi’nde İklim değişikliğini azaltım ve 

uyumuna yönelik eylemlerin çoğaltılması


