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KISACA
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
t

Birleşmiş Milletler’in dört ana amacı vardır. Bunlar: Uluslararası barış
ve güvenliği korumak; Milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek;
Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde
işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine gerekli saygının
gösterilmesini teşvik etmektir. BM, bünyesinde barındırdığı ve BM
Sistemini oluşturan 30’u aşkın kuruluş aracılığıyla yukarıda belirtilen
amaçlara ulaşmak için çaba sarfetmektedir.

t

Birleşmiş Milletler bir dünya hükümeti değildir, hükümetlerin hükümeti
de değildir. Yasa çıkaramaz. Buna rağmen, uluslararası anlaşmazlıkları çözmek
ve insanlığı ilgilendiren konuklarda politikalar geliştirmek için en uygun ortamı
sağlayan kuruluştur.

t

Farklı siyasi görüşlere sahip ve sosyal sistemleri birbirinden farklı olan
küçük-büyük, yoksul-zengin BM’ye üye tüm devletler karar mekanizması
içinde eşit birer oy hakkına sahiptir. Birleşmiş Milletler, uluslararası sorunlara
karşılıklı etkileşim ve ulusal çıkarların dengelendiği çözüm imkanları
sunmaktadır.

t

BM sistemi, insan haklarına saygının artırılması, yoksulluk oranının düşürülmesi,
salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, çevrenin korunması için faaliyetlerini
sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle
mücadelede uluslararası düzeyde kampanyalar yürütmektedir.

t

BM ve bağlı kuruluşlar Dünya çapında yürüttükleri faaliyetler aracılığıyla
gıda üretiminin yükseltilmesi, mültecilere yardım edilmesi, AIDS’le
mücadele edilmesi, kara mayınlarının temizlenmesi dahil bir çok konuda
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Everything About the United Nations

Birleşmiş Milletler’e
Bakış
Birleşmiş Milletler nedir?
Dünya barışı ve sosyal gelişim çalışmalarını sürdürmek
üzere bağımsız devletleri bir araya getiren tek
uluslararası teşkilattır. Birleşmiş Milletler, kurucu
devletler olarak adlandırılan 51 ülke tarafından, 24 Ekim
1945 tarihinde oluşturulmuştur. 2008 yılının sonunda
üye sayısı 192’ye ulaşmıştır. Kuruluşundan bu yana,
hiç bir ülke üyelikten çıkarılmamıştır. Endonezya
komşusu Malezya ile yaşadığı sorunlar nedeniyle, 1965
yılında geçici olarak Birleşmiş Milletler’den ayrılmış,
fakat bir sonraki yıl, örgüte tekrar dahil edilmiştir.

BM Genel Merkezi

Birleşmiş Milletler bir dünya hükümeti midir?
Hayır. Hükümetler, ülkeleri ve halkları temsil eder. Birleşmiş Milletler belirli bir hükümeti ya da
bir ulusu temsil etmez. Birleşmiş Milletler tüm Üyelerini temsil eder ve Üye Devletlerin verdiği
kararlar doğrultusunda hareket eder.

Birleşmiş Milletler’in faaliyetlerini belirleyen kural ya da
ilkeler var mıdır?
Evet, Birleşmiş Milletlerin faaliyetlerini BM Antlaşması belirler. Her
Üye Ülkenin görev ve haklarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek
için yapılması gerekenleri tanımlayan bir Antlaşmadır. Bir ülke BM
üyesi olduğunda, Antlaşmanın öngördüğü kural ve hedefleri
kabul etmiş sayılır.
Antlaşmanın Türkçe metnine http://www.unicankara.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Birleşmiş Milletler fikri nasıl ortaya çıktı?
Birleşmiş Milletler’in kurulma fikri, ilk olarak İkinci Dünya savaşı sırasında
(1939-1945) ortaya çıkmıştır. Savaşa son veren dünya liderleri, ileride meydana
gelecek savaşları önlemek ve barışı sağlamak amacıyla bir sistemin kurulmasına
ihtiyaç duymuşlardır. Bunun da ancak, tüm ulusların bir arada çalışabileceği
uluslararası bir örgütürün kurulmasıyla mümkün olabileceği kanısına varmışlar
ve Birleşmiş Milletler’in temellerini atmışlardır.

Kısaca Birleşmiş Milletler

BM’in dört
ana amacı:
Uluslararası barış ve güvenliği
korumak;
Ülkeler arasında dostane
ilişkiler kurmak;
Uluslararasıekonomik, sosyal,
kültürel, insani sorunların
çözümünde işbirliği yapmak
ve temel insan hak ve
özgürlüklere gerekli saygının
gösterilmesini teşvik etmek
Ortak çıkarların elde
edilmesi hususunda
milletler arasında uyumu
sağlayan bir merkez olmak
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“Birleşmiş Milletler” terimi nasıl ortaya çıktı?
“Birleşmiş Milletler” terimi ilk kez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt
tarafından kullanılmıştır. İlk resmi kullanımı, 1942 yılında, 26 devletin temsilcilerinin
imzaladığı BM beyannamesindedir. Birleşmiş Milletler Antlaşmasının imzalanmasından bir
kaç hafta önce hayatını kaybeden Başkan Roosevelt’in anısına, San Francisco Konferansında
bulunanlar tarafından “Birleşmiş Milletler” teriminin kullanılması uygun görülmüştür.

Böyle bir uluslararası kuruluş ilk kez mi kuruluyordu?
Benzer bir kuruluş olan Milletler Cemiyeti, Birinci Dünya savaşını takiben 1919 yılında
kurulmuştur. Milletler Cemiyeti’nin başlıca amacı, dünya barışını temin etmekti. Fakat, bu
Cemiyet’e yeterli katılım sağlanamadı. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri bu Cemiyet’e hiç
katılmamıştır. Üye olan diğer ülkeler, bir süre sonra Cemiyet’den ayrıldı ve dolayısıyla Cemiyet bir türlü harekete geçemedi. Başarısızlığına rağmen, cemiyet, evrensel bir kuruluş
oluşturma fikrini canlı tutmayı başardı. Bu kuruluş da Birleşmiş Milletler’di.

Kısa Kısa
Mezbahadan Doğan Binalar
1946 yılında, Londra’da
gerçekleşen ilk toplantıda,
Genel Kurul tarafından,
Birleşmiş Milletler Genel
Merkezinin Amerika Birleşik
Devletleri’nde yer alması
uygun görüldü. New York,
ilk düşünülen yer değildi. Genel Merkez için Philadelphia,
Boston ve San Fransisco düşünülmüştü. John D.
Rockfeller’ın 8,5 milyon dolarlık armağanı Genel Kurul’u
etkilemişti. Daha sonra New York Belediyesi BM Binası için ek
bir arazi de tahsis etmişti.
BM Genel Merkezi için seçilen mezbaha alanında, tren ve
lokomotif park alanı ve diğer ticari binalar bulunuyordu.
24 Ekim 1949 tarihinde, Genel Sekreter Trygve Lie 39 katlı
binanın ilk temelini attı. 21 Ağustos 1950 tarihinde, Sekreterya personeli yeni ofislerine taşındı.

htt

p:/ /www.unicankara.org.tr

t

BM Genel Merkezinin günümüzdeki
görüntüsü. Soldaki resimde ise BM Genel
Merkezinin inşa edildiği alanın daha
önceki görüntü yer alıyor.

http://www.unicankara.org.tr/kitap

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi kime aittir?
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi uluslararası bir alandır. Bu alan sadece ABD’ye ait bir alan değildir. ABD sadece ev sahibi
konumundadır. Birleşmiş Milletler Genel Merkezine tahsis edilen bu alan, Birleşmiş Milletler’in tüm Üyelerine aittir. Birleşmiş
Milletler’in kendine ait özel bir bayrağı ve alanı koruyan kendi güvenlik personeli vardır. Bunların yanı sıra, kendi postanesi mevcuttur
ve kendi posta pullarını kullanır. Bu pullar sadece BM Genel Merkezi ya da Viyana ve Cenevre’de bulunan BM ofislerinde
kullanılabilmektedir.
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Birleşmiş
Milletler’e
giden yol
Birleşmiş Milletler Bütçesinin ana kaynağı 193 üyesinin katkı paylarıdır. Başka
bir gelir kaynağı yoktur. Birleşmiş Milletler’de, 2 çeşit bütçe mevcuttur:
esas işlerini içerir.
Barışgücü bütçesi: genellikle dünyanın dört bir yanıdaki “sıcak noktalarda”, çeşitli
çalışmaları içerir.
Her iki bütçe için ödemeler zorunludur. Üyeler, tüm üyelerce kabul edilen
değerlendirme ölçütlerine göre ödemelerini yaparlar. Bu değerlendirme kıstasları,
Ülkenin ödeyebilme olanağı, milli gelir, gayri safi milli hasıla ve nüfusa göre
belirlenir.

Eylül 1939

İkinci Dünya Savaşının
başlamasından sadece bir
kaç hafta sonra, Varşova
kenti (Polonya) böyle
görünüyordu. Bu savaş bir
çok Avrupa kentini taş
yığınına çevirmişti.

14 Ağustos 1941

BM bütçesi yeterli mi?
Olağan bütçe Genel Kurul tarafından 1 yıllık bir
süre için onaylanır. 2020 yılı için onaylanan bütçe 3
milyar ABD dolarıdır. Bu bütçe, Birleşmiş Milletler’in
çalışmalarına, personeline ve temel altyapı işlerine
ayrılmıştır. Bu miktar ABD vatandaşlarının, bir yılda
saksı bitkileri ve kesme çiçekler için harcadığı para
miktarından azdır.

ABD Başkanı Roosevelt ve
İngiltere Başbakanı
Churchill Atlantik
Okyanusunda bir savaş
gemisinde bir araya geldi.
Barış ve güvenliğin
korunmasına yönelik
uluslararası işbirliği planını
içeren Atlantik Şartı üzerine
anlaşma sağladılar.

1 Ocak 1942

Yeni yılın ilk günü, 26
ülkenin temsilcileri,
Washington kentinde bir
araya gelerek, Birleşmiş
Milletler Bildirgesini
imzaladı.
30 Ekim 1943

Çin, Sovyetler Birliği,
İngiltere ve ABD temsilcileri,
Moskova Beyannamesi’ni
imzaladılar ve savaşın sona
ermesinin ardından, ülkeleri
bir araya getirip barışı temin
edecek bir kuruluşun
kurulması için karar aldılar.

Kısaca Birleşmiş Milletler
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1944 Yazı ve Sonbaharı

Çin, Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere
liderleri Washington’un
Dumbarton Oaks bölgesinde bir araya gelerek,
Birleşmiş Milletler’in
geleceğiyle ilgili amaç ve
ilkeler üzerine anlaşma
sağladılar.
11 Şubat 1945

Başkan Rooselvelt,
Başbakan Churchill ve
Başbakan Joseph Stalin,
Sovyetler Birliği’nin, Yalta
kentindeki buluşmalarının
ardından, Birleşmiş
Milletlerin kurulacağını ilanettiler. Aynı zamanda
Güvenlik Konseyi’nde
uygulanacak oylama
sistemi konusunda da
anlaşma sağladılar.
26 Haziran1945

Birleşmiş Milletler
Antlaşması 50 ülkenin
temsilcileri tarafından San
Francisco konferansında
oybirliğiyle kabul edildi.

24 Ekim 1945

Güvenlik Konseyinin beş
daimi üyesi dahil olmak
üzere (Çin, Fransa, ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere),
aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu bir çok ülke,
Birleşmiş Milletler
Antlaşmasını resmi olarak
tanıdı ve imzaladı.
Böylece, Birleşmiş
Milletler’in kuruluşunu
simgeleyen 24 Ekim tarihi,
Birleşmiş Milletler Günü
olarak tarihe geçti.



Daha fazla
bilgi için UNIC Ankara web
sayfasını ziyaret edin.
www.unicankara.org.tr
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Türk Dışişleri Bakanı Hasan Saka, Türkiye adına BM Anlaşmasını imzalıyor. 26
Haziran 1945, San Fransisko, ABD
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Birleşmiş Milletler’e nasıl üye olunur?

1

Birleşmiş Milletler Antlaşması’yla uyumlu olarak, “barışa inanan ve
Antlaşma'nın getirdiği yükümlüleri kabul eden ve örgüt açısından da
söz konusu yükümlülükleri yerine getirme irade ve kapasitesine sahip
olan her ülkeye üyelik yolu açıktır.” Yeni üye kabulü, Güvenlik
Konseyi’nin tavsiyeleri doğrultusunda Genel Kurul’un onayıyla yapılır.

BM Teşkilatı nasıl yapılanmıştır?

2

Birleşmiş Milletler’in altı temel organı bulunmaktadır:

1.

Genel Kurul

2.

Güvenlik Konseyi

3.

Ekonomik ve Sosyal Konsey

4.

Vesayet Konseyi

5.

Uluslararası Adalet Divanı

6.

Genel Sekreterlik

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı
hariç, tüm organlar New York’taki genel merkezde bulunmaktadır.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ile faaliyetlerini eşgüdüm
halinde yürüten Birleşmiş Milletler ailesi içinde birbirlerinden
bağımsız ve özerk 15 ihtisas kuruluşu bulundurmaktadır. Söz
konusu kuruluşlar sağlık, tarım, telekomünikasyon, ve meteoroloji
gibi çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bunlara ek
olarak, Birleşmiş Milletler bünyesinde belirli alanlardan sorumlu 24
program ve çok sayıda birim bulunmaktadır.

3
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http://www.unicankara.org.tr/index.php?ID=21&LNG=1
Daimi Gözlemci Statüsü nasıl alınır?
Birleşmiş Milletler'in üyesi olmayan, bir ya da birden fazla ihtisas
kuruluşuna üye olan bir devlet, daimi gözlemci statüsünü alabilir.
Daimi gözlemci statüsü sadece faaliyete dayalıdır ve Birleşmiş
Milletler Antlaşması’nda bununla ilgili her hangi bir mevzuat
bulunmamaktadır. Söz konusu uygulama Genel Sekreterliğin,
İsviçre’yi daimi gözlemci olarak seçtiği 1946 yılından bu yana
devam etmektedir. Avusturya, Finlandiya, İtalya ve Japonya gibi bazı
gözlemci devletler, daha sonra Birleşmiş Milletler üyesi olmuşlardır.
İsviçre 10 Eylül 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler üyesi olmuştur.

5

6

Daimi gözlemciler bir çok görüşmeye katılabilir ve bir çok belgeye
erişebilirler. Bir çok uluslararası ve bölgesel kuruluş da, Genel
Kurul’un yıllık oturumlarına ve çalışmalarına gözlemci statüsüyle
katılırlar.

Kısaca Birleşmiş Milletler

7

Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri hangileridir?
Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca’dır. Birleşmiş Milletler
Genel Sekreterliğin çalışma dilleri ise İngilizce ve Fransızca’dır.
Delegeler herhangi bir resmi dilden birini konuşabilmelidir. Delegelerin konuşmaları diğer resmi- dillere simultane olarak tercüme edilir. Birleşmiş Milletler belgelerinin çoğu, saydığımız altı resmi dilde hazırlanmaktadır. Eğer
Delege, belgede resmi dillerin haricinde bir dil kullanır ise, delegenin ait olduğu ülkenin BM nezdindeki
temsilciliği belgenin resmi dillerden birine tercümesinden sorumlu olur.

Başlangıçta, Fransızca ve İngilizce çalışma dili olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Genel
Kurul’da ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’de çalışma dili olarak Arapça, Çince, Rusça ve
İspanyolca da eklenmiştir. Güvenlik Konseyi’nde İngilizce, Fransızca, Çince, Rusça ve
İspanyolca çalışma dili olarak kullanılmaktadır.

UNICEF, kız çocuklarının okula gönderilmesi kampanyasını desteklemek amacıyla, UNICEF personeli ve dünya
çocuklarından oluşan en büyük ve kalabalık sınıfı oluşturdu.
8
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Yakın Plan
Yeni bir devlet ya da hükümet Birleşmiş Milletler tarafından nasıl tanınabilir ?
Yeni bir devlet yada hükümetin tanınmasına ancak diğer devletler karar verebilir.
Ülkelerin, bir ülkeyi tanıyıp tanımayacakları o ülke ile diplomatik ilişki kurup
kurmayacaklarına bağlıdır. Birleşmiş Milletler ne bir hükümet ne de devlet
statüsündedir, dolayısıyla herhangi bir devlet ya da hükümetin tanınması
konusunda söz sahibi değildir. BM ancak yeni bir devletin üyeliğini onaylayabilir
ya da üye ülkelerin BM nezdindeki temsilcilerinin değişmesi halinde yeni temsilcinin sunduğu güven mektubunu kabul edebilir.
Birleşmiş Milletler’e üyelik “barışa inanan ve Antlaşma'nın getirdiği yükümlüleri
kabul eden ve Teşkilat açısından da söz konusu yükümlülükleri yerine getirme
irade ve kapasitesine sahip olduğu düşünülen her ülkeye açıktır” . Yeni üyeler,
Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi, Genel Kurul’un kararı ile üyeliğe kabul edilir. Bu
prosedür aşağıda belirtildiği şekilde işlemektedir:
1.
Devletler, Genel Sekreterliğe üyelik başvurusunda bulunur ve Antlaşma
şartlarını kabul ettiklerini belirten bir mektup sunarlar.
2.
Güvenlik Konseyi bu başvuruyu gözden geçirir. Üyelik konusunda
herhangi bir tavsiye, Konseydeki 15 üyenin 9’unun onayını gerektirir. Başvurunun
oylanması sırasında beş daimi üyenin - Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD- olumsuz oy kullanmaması gerekir.
3.
Eğer Konsey başvurunun kabulünden yana öneride bulunursa, bu öneri
değerlendirilmesi üzere Genel Kurul’a sunulur. Genel Kurul’un devletin üyelik
başvurusunu onaylaması için üç’de ikilik bir çoğunluk oyu gerekmektedir.
4.
Başvurunun kabul edildiği gün üyelik başlar.
Genel Kurul, her oturumda, oturumlara katılan üye devletlerin temsilcilerinin
yetki belgelerini talep eder. Dokuz üyeden oluşan Belge Komitesi bu konudaki ilk
incelemeyi yapan birimdir. Bir kişinin bir ülkeyi temsil yetkisi olup olmadığı
konusundaki nihai kararı Genel Kurul verir.

http://www.unicankara.org.tr

1945’de 51 olan üye sayısı
2011’de 193’e ulaştı
Kısaca
Birleşmiş Milletler
An introduction
to the United Nations
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Soru Cevap etkinliği
Birlikte Çözelim
Siz de aşağıdaki soru cevap oyununu birlikte oynayın. BM
hakkındaki bilginizi sınayın

1. Birleşmiş Milletler kaç yılında kuruldu?
2. Birleşmiş Milletler’in kaç üyesi var?
3. Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri hangileridir?
4. Birleşmiş Millerler” sözcüğünü ilk kim kullandı?
5. Birleşmiş Milletler’in bünyesinde kaç birim var?
6. Milletler Cemiyeti nedir?
7. Birleşmiş Milletler üyeliğinden ayrılan bir ülke var mıdır?
8. Birleşmiş Milletler’in kurallar manzumesine ne denir?
9. Birleşmiş Milletler’in amaçlarından birini
.
söyleyiniz?
10. Birleşmiş Milletler bildirisi nerede ve ne zaman imzalandı?

Yukarıdaki bayrak Birleşmiş Milletler’in bayrağıdır. Mavi fon üzerine ortasında
beyaz renkli bir amblemi vardır. Bu amblem, zeytin dallarının çevrelediği bir dünya
haritasıyla, dünya barışını simgelemektedir. Amblem haritanın tam ortasında ve
her iki boydan yarımşar boşluk bırakarak yer almaktadır.
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2
BM Ailesi
Birleşmiş Milletler sisteminin elde ettiği başarılardan örnekler:

Birleşmiş Milletler’in, sömürgeciliğin sona erdirilmesi
çabaları sonucu, 80’den fazla ülke bağımsızlığını elde etmiştir.

t

 .JMZBS"#%EPMBSIBSDBZBSBL IJ[NFUWFNBMBMN
t
konusunda, Birleşmiş Milletler önemli bir müşteri
LPOVNVOEBES6/*$&' EàOZBÎBQOEBàSFUJMFOBǵMBSOZBSTO
satın almaktadır.
t
#JSMFǵNJǵ.JMMFUMFSZBSENLVSVMVǵMBS EàOZBÎBQOEB
TBZMBS70,8NJMZPOVBǵBONàMUFDJMFSFWFZFSJOEFOFEJMNJǵLJǵJMFS
F ZBSENFUNFLUFWFLPSVONBMBSOTBǘMBNBLUBES
t
#JSMFǵNJǵ.JMMFUMFSTJTUFNJ UFMFLPNàOJLBTZPO IBWBDML 
HFNJDJMJLWFQPTUBIJ[NFUMFSJOEFLJUFLOJLTUBOEBSUMBSCFMJSMF
NFLUFWFCÚZMFDFVMVTMBSBSBTUJDBSFUHFSÎFLMFǵFCJMNFLUFEJS
t
#JSMFǵNJǵ.JMMFUMFSUBSBGOEBOEàOZBHFOFMJOEFÎPDVL
IBTUBMLMBSOBLBSǵZàSàUàMFOBǵLBNQBOZBMBS ÎJÎFLIBTUBMǘO
PSUBEBOLBMESNǵ ÎPDVLGFMDJWBLBMBSOZà[EFPSBOOEB
azaltmıştır.
t
#JSMFǵNJǵ.JMMFUMFSJOÚOEFHFMFOHEBZBSENLVSVMVǵV 
%àOZB(EB1SPHSBN àMLFEFNJMZPOLJǵJZFZMMLNJMZPO
tondan fazla gıda temin etmektedir.

Birleşmiş Milletler Ailesi
Birleşmiş Milletler'in altı temel organı Birleşmiş Milletler antlaşması uyarınca kurulmuştur.
Birleşmiş Milletler’in yapısı ve işlevi kısaca şöyledir:

GENEL KURUL

Birleşmiş Milletler’in tüm üyeleri (192) Genel
Kurul’da toplanır. Küçük ya da büyük, yoksul ya
da zengin her ülke birer eşit oy hakkına
sahiptir. Genel Kurul, dünya barışı ve güvenliği,
yeni üye alımı ve Birleşmiş Milletler’in bütçesi
ile ilgili konulardaki kararlarını üçte ikilik
çoğunlukla alır. Diğer konularda ise salt
çoğunluk yeterlidir. Son yıllarda, oybirliğiyle
karar alabilmek için çaba sarfedilmektedir.
Genel Kurul’un olağan dönem toplantısı her yıl
Eylül ayında başlar ve yıl boyunca devam eder.
Her olağan dönem toplantısının başlangıcında, hükümet ya da
devlet başkanları ve diğer katılımcılar, savaş, terörizm, hastalıklar,
yoksulluk gibi gündemi meşgul eden uluslararası düzeyde bir çok
konuda görüşlerini sunar. Genel Kurul, oturumları yönetmekle
görevli başkanı seçimle ve bir yıllığına belirlenir.

Yeşil ve altın renginin hakim olduğu
Genel Kurul salonunda 192 ülke temsil
ediliyor. Her temsilcilik için altı oturma
yeri ayrılmıştır. Ayrıca, halkın ve basının
oturumları izlemesi için de localar
bulunmaktadır. Toplam kapasitesi 1,898
kişidir.

Görevleri:
- Her hangi bir konu üzerinde görüşmelerde bulunmak, öneriler getirmek
(Güvenlik Konseyi’nin ilgilendiği konular dışında)
- Askeri çatışma ve silahlanma yarışı ile ilgili konuları görüşmek;
- Gençler, çoçuk ve kadınların konumlarının iyileştirilmesi konusunda
görüşmelerde bulunmak ve çözüm aramak;
- Sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları konusunda çalışmak;
Genel Kurul olağan dönem
toplantısının 74. Başkanı
seçilen Nijeryalı Tijjani
Muhammad-Bande
Birleşmiş Milletler Ailesi

- Her üye ülkenin BM’ye katkısının ne kadar olacağı ve toplanan paranın nasıl
harcanacağı konusunda karar vermek.
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Ana Komiteler
Genel Kurul’daki görüşmeler altı temel komitede ele alınmaktadır;
X

Birinci Komite (Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konuları);

X

İkinci Komite (Ekonomik ve Mali İşler);

X

Üçüncü Komite (Sosyal, İnsani ve Kültürel Konular);

X

Dördüncü Komite (Özel Politika ve Sömürgeciliğin Sonlandırılması);

X

Beşinci Komite (Yönetim ve Bütçe Konuları);

X

Altıncı Komite (Hukuki Konular)

Genel Kurul tarafından alınan bazı kararlar
X

Her üye ülkenin, bir oy hakkı vardır.
Söz konusu kural, küçük büyük tüm üye devletler için
geçerlidir. Çin’in nüfusu bir milyarın üzerindedir. 17 bin
nüfuslu Palau da bir oy hakkına sahiptir.

Birleşmiş Milletler'e üye devletler, Genel Kurulun karar verme
sürecinin hızlandırılması, Kurul’un toplantı gündeminin düzene
sokulması ve Kurul Başkanının rolü ve yetkisinin
güçlendirilmesi konularında 2006 yılında yeni düzenlemeye
gittiler.

X

2006 yılında, Kurul, çok eleştiri alan Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Komisyonunun yerini almak üzere, daha etkili bir yeni
İnsan Hakları Konseyinin kurulmasını onayladı. 19 Haziran 2006
tarihinde Cenevre’de faaliyete geçen Konsey, doğrudan Genel
Kurul’a bağlı olarak çalışmaktadır.

X

Genel Kurul 2001-2010 yıllarını, başta Afrika’dakiler olmak üzere
gelişmekte olan ülkeler için “Sıtma ile Mücadele” on yılı ilan
etmiştir. Sıtma ile Mücadele hareketi hastalığın önlenmesine
yöneliktir. Sıtma hastalığından her yıl yaklaşık 2,7 miyon kişinin
hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bu ölümlerin yüzde 90’ı
Afrika’da gerçekleşmekte ve en çok 5 yaşın altındaki çoçukları
etkilemektedir. Sıtma hastalığından Afrika’da her gün 3,000’den
fazla çocuk hayatını kaybetmektedir.

X

Genel Kurul 2005 yılında aldığı karar ile dünyanın daha
yaşanabilir bir yer olabilmesi için 2000 yılında belirlenen Bin Yıl
Kalkınma Hedeflerinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.

www.unicankara.org.tr
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GÜVENLİK KONSEYİ
Genel Kurul herhangi bir dünya meselesini
tartışabilirken, Güvenlik Konseyi’nin temel amacı
güvenlik ve barış meselelerini görüşmektir.

Üyelik
Güvenlik Konseyi 15 üyeden oluşur. Birleşmiş
Milletler’in Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve ABD’den
oluşan 5 daimi üyesi vardır. Diğer geçici üyeler ise iki
yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından seçimle ve
coğrafi denge gözetilerek belirlenmektedir. Türkiye
2009-2010 yıllarını kapsayacak şekilde Güvenlik
Konseyine geçici üye olarak seçilmiştir.
Görevleri
Tarafların sorunlarını barışçıl yollardan çözmeleri için görüşmeye
X
davet etmek;
X
X
X

Güvenlik Konseyi salonu, Norveç’in
bir armağanı olarak, Norveçli
sanatçı Arnstein Arneberg
tarafından tasarlanmıştır.
Norveçli Per Krohg tarafından
tasarlanan duvar resmi,
gelecekte barışın ve özgürlüğün
sağlanacağını simgelemektedir.

Uluslararası uyuşmazlıklara yol açabilecek anlaşmazlıkları ve sorunları
araştırmak ve bu sorunların ya da anlaşmazlıkların çözümü için tavsiyede bulunmak,
Durumun ağırlaşmasını önlemek için ilgili tarafları söz konusu önlemlere uymaya çağırmak;
Genel Kurul’a Genel Sekreter ataması konusunda tavsiyede bulunmak ve Kurul’la birlikte, Uluslararası
Adalet Divanı yargıçlarını seçmek;

Oturumlar
Güvenlik Konseyi, Genel Kurul’dan farklı olarak, düzenli olarak toplanmaz. Ancak,
Her an toplanmaya hazır bir yapısı vardır. Güvenlik Konseyi başkanlığı her ay rotasyon üsulüne göre
dönüşümlü olarak bir üye tarafından yürütülür.
Güvenlik Konseyi’nden bir önergenin onaylanması için 9 üyenin olumlu oy kullanması gerekir. Eğer daimi
üyelerden herhangi biri olumsuz oy veririse, “veto” hakkını kullanmış olur, ki bu durumda önerge
reddedilmiş sayılır.

www.unicankara.org.tr
Güvenlik Konseyi’nin son kararlarından örnekler

Genel Sekreter Ban Ki-moon Kızıl Haç Gençlik Koluna bağlı
öğrenciler ile Güvenlik Konseyi salonunda görüşüyor.

Birleşmiş Milletler Ailesi

X

Haziran 2007 yılında, BM- Afrika Birliği Darfur Görevi’ne (UNAMID)
bağlı 26,000 personelin, Darfur’un batısında yaşanan çatışmaların
durdurulması amacıyla görevlendirilmesini Konsey oybirliğiyle
kararlaştırmıştır. İsyancı gerillalarla hükümet güçleri arasında
2003 yılından bu yana devam eden çatışmalarda 250,000 kişi
hayatını kaybetmiştir.

X

Eski Yugoslavya ve Ruanda’da insanlığa karşı işlenen suçların
cezalandırılması amacıyla iki uluslararası ceza mahkemesi Konsey
tarafından kurulmuştur.

X

ABD’de gerçekleşen 11 Eylül 2001 terörist saldırılarının ardından,
devletlerin terörizmle mücadele kapasitelerini güçlendirmek için
Terörle Mücadele Komitesi Konsey tarafından kurulmuştur.
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YAKIN PLAN
Sadece beş üyenin veto hakkına sahip olması adil mi?
İkinci dünya savaşının sonunda, Çin, Fransa, Rusya ve
İngiltere ve ABD, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunda
önemli rol oynadılar. Birleşmiş Milletler antlaşmasını
ortaya çıkaranlar, uluslararası barışın ve güvenliğin
sağlanması için bu beş ülkenin önemli rol oynamaya
devam etmeleri gerektiği görüşünü savundular.
Böylece “büyük beşliye” “veto hakkı” tanındı.
Antlaşmayı kaleme alanlar,15 üyeli Güvenlik Konseyi
toplantısı sırasında, daimi üyelerden birinin veto
hakkını kullanması halinde kabul kararı çıkamayacağı
görüşünü benimsediler.

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
(ECOSOC)

Ekonomik ve Sosyal Konsey, ticaret, ulaştırma,
ekonomik kalkınma ve sosyal konular gibi
ekonomik ve sosyal sorunların tartışıldığı bir
forumdur. Aynı zamanda, üyelere eğitim sistemlerini, sağlık koşullarını nasıl geliştirebilecekleri,
insan hakları ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve
yaygınlaştırılması için izlenecek yollar hakkında
tavsiyelerde bulunur.

Görevleri
X
X
X

ECOSOC
COSO salonu İsveç’in hediyesidir. İsveçli mimar
Sven Markelius tarafından tasarlanmıştır

Uluslararası ekonomik ve sosyal konuları ele almak ve Birleşmiş Milletler’e üye devletlere siyasi
tavsiyelerde bulunacak ana forum niteliğini taşımak;
Hayat standartlarının yüksek tutulmasını, tam istihdam, ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanmasını
desteklemek;
Kültürel ve eğitime dayalı işbirliği dahil olmak üzere, uluslararası ekonomik, sosyal ve sağlık sorunlarına
çözümler geliştirmektir.

Üyelik
Konsey’in 3 yıllık süreyle hizmet eden 54 üyesi vardır. Konsey’de oylama salt çoğunluk ilkesine
dayanır; her üyenin bir oyu vardır. Konsey yıl boyunca genelde kısa oturumlar ve çok sayıda hazırlık
toplantıları, yuvarlak masa toplantıları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla paneller
düzenler. Konsey ayrıca, Temmuz ayında New York ve Cenevre’de dört hafta süreyle oturumlar düzenler. Ekonomik, sosyal ve insani konuların tartışıldığı söz konusu oturumlar Bakan ve diğer üst düzey
kıdemli memurların katılımıyla gerçekleştirilir. Konseyin çalışmalarının idari yönü yardımcı ve ilgili
organlarca yürütülür.
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Alt birimler
ECOSOC bir çok alandaki çalışmalarını komisyonlar aracılığıyla yürütmektedir. Konseyin danışma
kurulları olan ve görevleri uzmanlık ve sorumluluk gerektiren alanlarda çalışmalar yapmak ve tavsiyelerde bulunmak olan dokuz çalışma komisyonu şunlardır: İstatistik Komisyonu, Nüfus ve Kalkınma
Komisyonu, Sosyal Kalkınma Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadının Statüsü Komisyonu, Narkotik Komisyonu, Suçu Önleme ve Ceza Hukuku Komisyonu, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu,
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu. Ayrıca, coğrafi bölgelerin sorunları üzerinde çalışan bölgesel
komisyonlar mevcutdur:
Afrika Ekonomik Komisyonu (ECA), Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE), Latin Amerika ve Karayipler
Ekonomik Komisyonu (ECLAC), Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) ve Batı Asya
Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA).

Birleşmiş Milletler’in Bazı Birimleri, Fonları ve Programları
Bir çok BM kuruluşu ECOSOC’a rapor verir. Bu kuruluşlar bağımsızdır ve kendi bütçeleri ve idari yapıları vardır. Bu kuruluşlardan
bazıları aşağıda tanıtılmaktadır:

UNDP
www.undp.org.tr

UNICEF
www.unicef.org.tr

UNEP
www.unep.org

UNFPA
www.unfpa.org.tr

UNHCR
www.unhcr.org.tr

ILO

www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara
IMF
www.imf.org

Birleşmiş Milletler Ailesi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler’in
kalkınma üzerine, uluslararası düzeydeki ağıdır. Daha iyi bir yaşam
ortamının kurulmasını destekleyen bu program, ülkeleri bilgi, deneyim
ve kaynaklara eriştirerek birbirlerine bağlar ve birbirleri ile iletişim
kurmalarını sağlar. UNDP 166 ülkede faaliyette bulunmakta ve ulusal ve
uluslararası kalkınma sorunlarına evsahibi ülkeler ile birlikte çözümler
bulmaya çalışmaktadır.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler’in
çocuk haklarını koruyan ve savunan kuruluşudur. Aynı zamanda,
dünyada en zor koşullarda yaşayan çocukları korumayı misyon
edinmiştir.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), çevrenin korunması alanında
lider bir rol oynayarak çevrenin korunmasını ve çevreyle ilgili konuların
gözlemlenmesini destekler
BM Nüfus Fonu (UNFPA) gelişmekte olan ve geçiş ekonomisine sahip
ülkelere nüfus ile ilgili konularda destek sağlayan en büyük uluslararası
fondur. Kadın, erkek ve çocukların sağlıklı bir yaşam sürme haklarını savunur.
UNFPA, yoksulluğu azaltma ve hamileliklerin planlı bir şekilde istek dahilinde
gerçekleşmesi, her doğumun güvenli bir biçimde yapılması ve her kız
çocuğuna ve kadına saygıyla yaklaşılması ve onurlarının korunması amaçıyla
çalışmalarda bulunur.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), mültecilerin
korunmasını sağlar ve başka bir ülkeye yerleştirilmelerine ya da gönüllü olarak
yurtlarına dönmelerine yardımcı olarak, sorunlarına kalıcı çözüm bulma arayışına
girer.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışanların temel insan haklarını savunmak,
çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek ve istihdam imkanını geliştirmek için
politikalar ve programlar geliştirir.

Uluslararası Para Fonu (IMF), para ve finansal sistemin dengeli işlemesini
sağlar. IMF, Temel ekonomik politika konusunda tavsiyelerde bulunur, geçici
finansal destek ve eğitim sağlar, büyümeyi ve yoksulluğu azaltmayı
destekler.
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FAO
www.fao.org

UNESCO
www.unesco.org

Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), açlık ve kötü beslenmenin azaltılması ve beslenme
kiletesinin yükseltilmesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkelerin tarım
sektörlerindeki sürdürülebilir kalkınma çabalarına destek sağlamaktadır.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), eğitim, bilim, kültür ve iletişim
alanlarında bilgi paylaşımını/alışverişini kolaylaştırmaktadır ve bu alanlarda
uluslararası işbirliğini desteklemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan
çalışmalarda yönetici ve koordinatör sıfatıyla hareket eder. Hastalıkları önleyici
www.euro.who.int/turkey araştırmaların yapılmasını koordine eder ve destekler.

WHO

World Bank
www.worldbank.
org.tr

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere eğitim, sağlık, altyapı çalışmaları,
iletişim ve diğer alanlarda yatırım amacıyla düşük faizli kredi, faizsiz kredi veya
bağış yolu ile destek sağlar.

www.icao.int

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), sivil havacılığın çevreye olan olumsuz
etkilerini en düşük seviyede tutarak, uluslararası hava taşımacılığının güvenli,
düzenli ve sürdürülebilir gelişimini sağlar.

IMO

Uluslarararası Denizcilik Ögütü, gemilerin denizlerde yol açtığı kirliliğin
önlenmesinden ve okyanusta gemi seferlerinin güvenliğinden sorumludur.

ICAO

www.imo.org

ITU
www.itu.int

UPU
www.upu.int

WMO
www.wmo.int

WIPO
www.wipo.int

IFAD
www.ifad.org

UNIDO
www.unido.org/
index.php?id=6379
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Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), uluslararası telekomünikasyon ağ ve
hizmet çalışmalarını koordine edebilmek için hükümetlerle ve özel sektörle
birlikte çalışmaktadır. Genişbantlı internet bağlantısından, son nesil wireless
teknolojisine kadar, havacılık ve deniz ulaştırmasından radyoastronomi ve
uyduya bağlı meteorolojiye kadar, telefon ve faks hizmetlerinden televizyon
yayınına kadar, tüm alanlarda ITU, Dünya’da iletişimin sağlanmasını destekler.

Evrensel Posta Birliği (UPU), insanların aralarındaki iletişimi kolaylaştırmak
amacıyla, posta hizmetlerinin kalitesini, erişilebilirliğini ve etkililiğini geliştirme
çabalarına destek vermektedir.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki hareketleri, okyanuslarla olan
etkileşimi, iklimi ve su kaynaklarının dağıtımının sonuçları ile ilgili ülkelerdeki
bilimsel çalışmaları koordine etmektedir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), fikri mülkiyet sahiplerinin haklarının
dünyanın dört bir tarafında korunmasını ve yazarların ustalık ve yaratıcılıklarının
ödüllendirmesini ve tanınmalarını sağlar.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), tarım kesimindeki yoksulluk ile
mücade amacıyla doğrudan finansman ve ilgili programlara ek kaynak sağlar.
Kırsal alanlarda yaşayan 800 milyon erkek, kadın ve çocuk tarıma ve bağlantılı
faaliyetler aracılığıyla yaşamlarını sürdürmektedirler.

BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), ülkelere ulusal kalkınma politikalarını ve
düzenleyici çerçevelerini geliştirmeleri için yardım sağlamaktadır. UNIDO,
ülkelerin gereksinimine göre özel olarak hazırlanan programlar aracılığıyla
piyasaya erişimi, mikro, küçük ve orta ölçekli tarımsal sanayi girişimlerine mali
kaynak sağlar.

Birleşmiş Milletler Hakkında Herşey

UNWTO
www.world-tourism.org

UNODC

Dünya Turizm Örgütü UNWTO, ekonomik kalkınma, uluslararası anlayış, barış,
refah ve temel özgürlüklere ve insan haklarına saygı duyulmasına katkı sağlamak
amacıyla, sürdürülebilir ve evrensel olarak erişilebilir turizmin geliştirilmesine
destek verir. Turizm alanında, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarına öncelik tanır.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücade Bürosu (UNODC), ülkelerin,
terörizm, suç ve uyuşturucuyla mücadelelerine destek vermektedir. Uyuşturucu
ve suça dair konular hakkında bilincin artırılması ve iç mevzuat ve uluslararası
antlaşmaların uygulanması için ülkeleri desteklemektedir.

www.unodc.org

UNWOMEN
www.unwomen org

WFP
www.wfp.org

UNHABITAT
www.unhabitat.
org

BM Kadın Birimi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi için
çalışıyor. BM Kadın Birimi, haklarını küresel ölçekte savunduğu kadınlar ve
kız çocuklarının ihtiyaçlarının tüm dünyada karşılanmasına yönelik
ilerlemeyi hızlandırmak için kurulmuş bulunuyor.

Dünya Gıda Programı insan kaynaklı afet ve doğal afet mağduru olan insanlara
gıda sağlar. Yaşamlarında zor bir dönem geçiren zayıf düşmüş insanların
beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine
katkı sağlar. Aynı zamanda insanların ve toplumların kendilerine olan özgüvenlerine destek verir.
BM İnsan Yerleşimleri Programı (UNHABITAT), herkes için uygun bir barınma
olanağının sağlanması amacıyla, sosyal ve çevresel olarak dayanıklı şehir ve
kasabalardaki yerleşimlere destek sağlar.

VESAYET KONSEYİ
Birleşmiş Milletler’in kurulduğu 1945 yılında ,
uluslararası yönetimin gözetiminde 11 bölgesel
yönetim (çoğunlukla Afrika ve Pasifik Okyanusundaki
bölgeler) vardı. Vesayet Konseyi’nin temel hedefleri,
başka bir ülkenin yönetimi altında bulunan topraklarda yaşayanların, bağımsızlığa ve kendi özerk
yönetimlerine kavuşma yolunda ilerlemelerine destek
sağlamaktı.

Vesayet Konseyi salonu, Danimarkalı tasarımcı Finn Juhl
tafaından dizayn edilmiş ve kulllanılan mobilyaları
Danimarka tahsis etmiştir. Salonda ayrıca Damimarkalı olan
tasarımcı Henrik Stracke tarafından, elindeki silahları
gökyüzüne doğru kaldıran bir kadının tikağacından oyulmuş
heykeli bulunmaktadır.

Üyelik
Vesayet Konseyi, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden
oluşmaktadır (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, ve ABD). Her
üyenin bir oyu vardır ve kararlar salt çoğunluk yöntemiyle alınır.

Oturumlar
En son, vesayet altında bulunan bölgenin- ABD tarafından
yönetilen pasifik adası Palau- 1994 yılında kendi özerk yönetimini
kurmasıyla, Vesayet Konseyi neredeyse yarım asır süren
çalışmalarına, gerek görülmesi halinde yeniden toplanmak üzere
son vermiştir.

Birleşmiş Milletler Ailesi
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Sömürge yönetiminden kurtuluş
1945 yılında, Dünyadaki insanların yarısı başka ülkeler tarafından yönetiliyordu. Sömürge
olarak bilinen bu ülkeler, dünyadaki belli başlı güçler tarafından paylaşılmıştı. Bu güçler
arasında, İngiltere, Fransa, ve Portekiz de bulunmaktaydı. Sömürgeden kurtulma sürecinde,
Birleşmiş Milletler sömürge ülkelerinin çoğuna bağımsızlıklarını elde edebilmeleri için destek
verdi. 1960 yılında, Genel Kurul insanların ve ülkelerin hızlı bir şekilde bağımsızlığa
kavuşmalarını şiddetle destekleyen bildiriyi onayladı. Ertesi yıl Birleşmiş Milletler, Sömürgeyi
Sona Erdirme Özel Komitesi kuruldu. Birleşmiş Milletler’in bu çabaları, 80 ülkenin bağımsızlığa
kavuşmasıyla sonuçlandı ve nihayet bu ülkeler günümüzde Birleşmiş Milletler’in üyeleri
arasında yerlerini aldılar. Günümüzde, sadece 1,5 milyon kişi başka bir ülkenin yönetiminde
yaşıyor.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI
Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), 1946 yılında Birleşmiş
Milletler’in başlıca yargı organı olarak kurulmuştur. Sadece
Devletler bir davayı Adalet Divanına götürebilir. Divan,
özel şahıs ve kişilere açık değildir. Bir devlet dava açtığı
takdirde, Adalet Divanının aldığı karara da saygı
duymalıdır. Divan, bunlara ek olarak, Birleşmiş Milletler’in
diğer teşkilatlarına hukuk müşavirliği hizmeti vermektedir.

Hollanda’nın Lahey kendtindeki Barış Sarayı’nda Uluslararası -Adalet
Divanı’nın 60. Yıldönümü kutlamaları.

2006 Haziran ayından itibaren, ICJ, devletler arasında
kara
sınırları ve diplomatik ilişkiler nedeniyle yaşanan
anlaşmazlıklara dair 92 başvuruyu çözüme
kavuşturmuştur. Adalet Divanı, ülkelerin içişlerine ve
rehine alma konularına karışmamaktadır.

Yapısı
Adalet Divanı, Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış
Sarayı’nda yeralmaktadır. Adalet Divanı, Genel Kurul
ve Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 15 yargıçtan
oluşur. Aynı ülkeden 2 yargıç divanda yer alamaz.
Karara bağlama aşamasında, hakimlerin ortak bir
karar vermesi gerekir.
Eğer ülkelerden biri sonuçlanan karara ters düşerse
ve kabul etmezse, diğer taraf konuyu Güvenlik
Konseyi’ne taşır. 6 Şubat 2006 tarihinde, hakim
Rosalyn Higgins (İngiltere), Uluslararası Divan
başkanlığına seçilen ilk kadın olmuştur.
Düzenlenen bir yarışmanın ardından, Fransız mimar Louis
Cordonnier, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan
Barış Sarayı’nı tasarlamaya hak kazanmıştır. 1913 yılından bu yana,
Uluslarası Adalet Divanı ve onun seleflerine ev sahipliği yapmıştır.
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Adalet Divanı’nın aldığı son kararlardan bazıları
X

Divan Sırbistan ve Karadağ’ın soykırım suçunu önleme ve cezalandırma anlaşmasının kurallarını çiğnediği
iddasıyla Bosna Hersek’in açtığı davayı ele almıştır.

X

2004 yılında, Divan oybirliğiyle, işgal edilmiş Filistin topraklarının etrafına Israil tarafından duvar çekilmesinin,
uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği kararına varmıştır.

X

Nijerya ve Kamerun arasında toprak ihtilaflarına sebep olan Bakassi yarımadasının yönetimi, 2002 yılında
Divan tarafından Kamerun’a vermiştir.

www.icj-cij.org

KISA KISA
'L÷HUXOXVODUDUDVÕPDKNHPHOHU
KDQJLOHULGLU"
8OXVODUDUDVÕ$GDOHW'LYDQÕ ,&- GHYOHWOHUDUDVÕQGDNLDQODúPD]OÕNODUD
o|]PJHWLUPHNWHGLU'LYDQ|]HOúDKÕVYHNLúLOHUHDoÕNGH÷LOGLU(VNL
<XJRVODY\D8OXVODUDUDVÕ6Xo0DKNHPHVL ,&7< HVNL<XJRVODY\DYH
5XDQGD¶GDLQVDQOÕ÷DNDUúÕLúOHQHQVXoODUGDQ|WUELUH\OHUL
FH]DODQGÕUPÕúWÕU)DNDWEX\DSÕODQX\JXODPDVDGHFHEXLNLONHLOHVÕQÕUOÕ
WXWXOPXúWXU

GENEL SEKRETERLİK
*HQHO6HNUHWHUOLN1HZ<RUN¶WDNLJHQHOPHUNH]GHYH%0¶QLQ\HONHOHUGHNL
WHPVLOFLOLNOHULQGHJ|UHY\DSDQPHPXUODUGDQROXúPDNWDGÕUYHELULPLQEDúÕQGD
*HQHO6HNUHWHUEXOXQPDNWDGÕU*HQHO6HNUHWHUOL÷LQoDOÕúPDODUÕ%LUOHúPLú
0LOOHWOHU¶LQHOHDOGÕ÷ÕNRQXODUDJ|UHEHOLUOHQLU%XJ|UHYOHULVHEDUÕúJF
RSHUDV\RQODUÕQÕQLGDUHVLQGHQXOXVODUDUDVÕDQODúPD]OÕNODUGDDUDEXOXFXOXN
\DSÕOPDVÕQDNDGDUoHúLWOLDODQODUÕNDSVDU*HQHO6HNUHWHUOLN%LUOHúPLú
0LOOHWOHU¶LQGL÷HUDQDRUJDQODUÕQDKL]PHWHGHUYHEXRUJDQODUÕQSURJUDPODUÕQÕ
\|QHWLU

BM Genel Merkezinde dünyanın dört bir
yanından beş bin kişi çalışmaktadır.

Hizmet verdiği kitle
%LUOHúPLú0LOOHWOHU*HQHO6HNUHWHUOL÷LG|UWWHPHOJUXEDKL]PHWYHUPHN]HUHSODQODQPÕúWÕU\HGHYOHWLWHPVLOHGHQ
GHOHJHOHUNL*HQHO.XUXOJ|UúPHOHULQLQ\DSÕOGÕ÷ÕG|QHPOHUGHVD\ÕODUÕ¶LJHoHUVD\ÕODUÕ¶LEXODQXOXVODUDUDVÕ
SHUVRQHO\ÕOÕQGDVD\ÕODUÕPLO\RQRODUDNWHVSLWHGLOHQ]L\DUHWoLOHUYH¶LVUHNOLDNUHGLWHROPDN]HUHWRSODQWÕ
G|QHPLQGHVD\ÕODUÕ¶HXODúDQEDVÕQPHQVXSODUÕ%XQODUÕQ\DQÕVÕUD*HQHO0HUNH]HGHQID]ODVLYLOWRSOXP
|UJWDNUHGLWHGLUYHWHPVLOFLOHULWRSODQWÕODUÕL]OHUOHU
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Görevleri
X

Hükümet temsilcilerinin, sorunları inceleyebilmeleri ve tavsiyelerini sunabilmeleri için çeşitli sorunlar
hakkında bilgi toplamak ve altyapıyı oluşturmak;

X

Birleşmiş Milletler’in aldığı kararların uygulanmasına destek sağlamak;

X

Uluslararası konferanslar düzenlemek;

X

Yazılı belgeleri ve konuşmaları Birleşmiş Milletler’in resmi dillerine çevirmek.

İdari Yapısı
Genel Sekreter, Teşkilatın ‘baş yöneticisi’ olarak tanımlanır. Uluslararası bir memur kadrosu da Genel Sekretere yardımcı olmaktadır. Belli bir ülkeyi temsil eden diplomatlardan farklı olarak, memur kadrosu 192 ülke
için çalışmaktadır ve kendi ülkelerinin değil, Genel Sekreterin verdiği görevleri yerine getirmektedirler.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri göreve nasıl atanır?
Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi alındıktan sınra, Genel Kurul tarafından, 5 yıllık bir dönem
süresi için atanır. Genel Sekreter en fazla iki dönem görev yapabilir. Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu
yana, Sekiz genel sekreter Birleşmiş Milletler bünyesinde görev almıştır. Genel Sekreter dönüşümlü olarak
bölgelere göre atanır. Bu dönemde sıra Asya’ya gelmiş olduğundan Güney Kore’den Ban Ki-moon Genel
Sekreter görevine seçilmiştir. Genel Sekreterlerin listesi şöyledir:
t Trygve Lie (Norveç) 1946-1952
t Dag Hammarskjöld (İsveç) 1953-1961
t U Thant (Myanmar) 1961-1971
t Kurt Waldheim (Avusturya) 1972-1981
t Javier Pérez de Cuéllar (Peru) 1982-1991
t Boutros Boutros-Ghali (Mısır) 1992-1996
t Kofi Annan (Gana) 1997-2006
t Ban Ki-moon (Güney Kore) 2007-2016
t António Guterres (Portekiz) 2017-

Dag Hammarskjöld

Genel Sekreterin görevlerinden bazıları
Ekonomik ve Sosyal Konsey ve diğer Birleşmiş Milletler organları tarafından kendisine atfedilen görevleri
yerine getirmesi ve sahip olduğu mevkiye uygun olarak hareket etmesi beklenen Genel Sekreter, Birleşmiş
Milletler Antlaşmasında kuruluşun ‘en üst yöneticisi’ olarak tanımlanır. Antlaşma, Genel Sekreter’e, dünya barışı
ve güvenliğine karşı tehdit oluşturduğuna inandığı konuları Güvenlik Konseyi’nin dikkatine sunma yetkisi
verir. Genel Sekreter:
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X

Ele alınması ve tartışılması gerektiğini düşündüğü
konuları Genel Kurul ya da Birleşmiş Milletler’in
başka bir birimine sunar;

X

Dünyayı tehdit ettiğini düşündüğü konuları, Güvenlik
Konseyi’nin gündemine taşır;

X

Üye devletler arasındaki anlaşmazlıklarda, “hakemlik”
rolünü üstlenir;

X

Arabuluculuk görevini üstlenir.

KISA KISA
*HQHO6HNUHWHU\DQOÕ]PÕKDUHNHWHGHU"
Hayır. Üye devletlerin onayı ya da desteği olmadan
hareket edemez. Barışgücünün savaşdan zarar
görmüş bölgelere gönderilmesi, doğal afet ya da
savaştan zarar görmüş ülkeye yardım gönderilmesi
olsun, Genel Sekreter üye devletlerin onayını almadan
her hangi bir konuya ilişkin girişimde bulunamaz.

Birleşmiş Milletler Hakkında Herşey

Yakın Plan
António Guterres

António Guterres Birleşmiş Milletler’in dokuzuncu Genel Sekreteri
olarak 1 Ocak 2017 tarihinde göreve başladı. Dünyanın en fazla
korunmaya muhtaç kesimlerinin mülteci kamplarında ve savaş
bölgelerinde çektiği sıkıntılara şahit olan Genel Sekreter, insan
onurunu çalışmalarının merkezine koymayı ve barış simsarı
olmayı, farlılıklar arasında köprüler inşa etmeyi ve reform ve
yenilikçiliği desteklemeyi kendisine şiar edindi. Guterres, BM
Genel Sekreteri seçilmeden önce 2005 Haziran – 2015 Aralık
tarihleri arasında insanların evlerinden edildiği son derece ciddi
krizleri de kapsayan bir dönemde

dünyanın en önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri olan Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nde Yüksek Komiser görevini yaptı. Suriye ve
Irak’taki çatışmalar, Güney Sudan, Orta Afrika ve Yemen’deki krizler sonucu çatışmalar ve
baskılar nedeniyle evlerinden edilen insanların sayısının 2005 yılında 38 milyon iken 2015
yılında 60 milyona çıkması ile birlikte UNHCR’ın faaliyetlerinde de çok büyük bir artış
yaşandı. Guterres, UNHCR’daki görevi öncesinde 20 yılı aşkın süre siyasette ve kamu
yönetiminde yer aldı. 1995-2002 yılları arasında Portekiz Başbakanı olarak görev yaptı. Bu
dönemde Doğu Timor’daki krizin çözülmesi için yürütülen uluslararası çabalara ağırlıklı
olarak katıldı.
2000’li yılların başında Avrupa Konseyi Başkanlığını yürüten Guterres kalkınma ve istihdam
için Lizbon Gündeminin kabulünde öncü rol oynadı ve Avrupa Birliği-Afrika Zirvesinin eş
başkanlığı görevini yürüttü. 1991-2002 yılları arasında ise Portekiz Devlet Konseyi
üyeliğinde bulundu. Guterres Portekiz parlamentosuna ilk kez 1976 yılında seçildi ve 17 yıl
süreyle görev yaptı. Söz konusu dönemde ilk olarak parlamento Ekonomi, Finans ve
Planlama Komitesi başkanlığı görevini yürüttü, daha sonra ise Bölgesel Yönetim,
Belediyeler ve Çevre Komitesi başkanlığını üstlendi. Ayrıca, partisinin parlamento grup
başkanlığını da yaptı.
Guterres 1981–1983 arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Göç, Mülteciler ve Nüfus
Komitesi üyeliğinde bulundu.
Guterres, dünya genelindeki sosyal demokrat partilerin oluşturduğu Sosyalist
Enternasyonel’de uzunca bir dönem aktif olarak faaliyette bulundu ve 1992-1999 yılları
arasında grubun başkan yardımcılığını ve Afrika Komitesi ve daha sonra Kalkınma Komitesi
eş başkanlığını yürüttü. 1999-2005 döneminde ise Sosyalist Enternasyonel’in başkanlığı
görevini üstlendi. Guterres ayrıca hem Portekiz Mülteci Konseyini hem de Portekiz Tüketici
Derneğini kurdu. 1970’lerin başlarında Lizbon’un yoksul semtlerinde sosyal kalkınma
projeleri yürüten Centro de Acção Social Universitário Derneğinin başkanlığında bulundu.
Guterres, dünyanın dört bir yanındaki demokratik eski cumhurbaşkanları ve başbakanların
oluşturduğu Madrid Kulübü üyesidir. Lizbon’da 1949 yılında doğan Guterres Instituto
Superior Técnico’dan mühendislik diploması sahibidir ve Portekizcenin yanı sıra
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Kültür konusunda sorumlu Lizbon
Belediye Başkan Yardımcısı Catarina de Almeida Vaz Pinto ile evli olan Guterres biri
üvey olmak üzere üç çocuğa ve üç toruna sahiptir.

Birleşmiş Milletler Ailesi
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Birleşmiş Milletler neden nobel ödülüne layık görüldü?
Kofi Annan ve BM, “daha barışçıl ve düzenli bir dünya için yürüttükleri çalışmalardan”
ötürü 2001 yılında Norveç Nobel Komitesi tarafından Nobel Barış Ödülüne layık
görüldü.

Birleşmiş Milletlerin yedinci Genel
Sekreteri Kofi Annan kendisine ve
BM’ye verilen Nobel Barış Ödülü ile

Nobel Komitesi, Soğuk Savaşın ardından Birleşmiş Milletlerin Uluslararası arenada
faaliyetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirdiği kanısına varmıştır. Komitenin görüşüne
göre, Birleşmiş Milletler, dünyada barışı ve güvenliği sağlama ve ülkelerin karşılaştığı
ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların çözümüne ilişkin hedefler oluşturma
doğrultusunda başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Buna ilaveten Kofi
Annan Birleşmiş Milletlere ayrı bir boyut katmış ve Kuruluşu adeta yenilemiştir. Bunu
gerçekleştiriken BM’in asıl amacı olan “dünya barışını ve güvenliğini sağlamak” ilkesinden sapmadan, “insan hakları” konusuna da ağırlık vermiştir. Komite, HIV/ AIDS virüsü,
uluslararası terrörizm gibi dünya için tehdit unsuru taşıyan sorunlarla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çektiği için ödülü Kofi Annan’a verilmesinin uygun

görüldüğünü açıklamıştır.
Nobel Barış Ödülü 2007 yılında BM İklim Değişikliği Paneli ve iklimsel değişiklik üzerine
hazırladığı belgesel nedeniyle ABD eski başkan yardımcısı Al Gore’a verilmiştir. Bu ödül BM’in
bugüne kadar aldığı onbeşinci Barış ödülüdür. Daha önce alınan Ödüller şunlardır:
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve IAEA Genel Müdürü Mohamed El Baradei (2005);
BM ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan (2001); BM Barışgücü (1988); BM Namimbya Komiseri
Sean Mac Bride (1974); Suez kanalındaki çatışmaların son bulması için mücadelesi ve Orta
Doğu sorunu konusundaki çalışmaları nedeniyle Lester Bowles Pearson (1957); BM Mülteciler
Yüksek Komiserliği (1954 ve 1981); Uluslararası Çalışma Örgütü (1961); BM Çocuklara Yardım
Fonu (1965); BM Genel Sekreteri Dag Hammarskjold (1961); ILO’nun kurucularından Leon
JauHaux (1951); BM Vesayet Dairesi Başkanı Ralph Bunche (1950); BM Gıda ve Tarım Örgütünün kurucusu ve ilk Genel Müdürü Lord John Boyd Orr (1949) ve BM kurucularından ABD
Dışişleri Bakanı Cordell Hull (1945).

Play

Sorular ve cevaplar: Beraber çözelim

Arkadaşlarınızla birlikte takımlar halinde aşağıdaki bilgi yarışmasını deneyebilirsiniz.
1. UNICEF’in amacı nedir ?

9. Genel Kurul hangi konuları tartışır ya da hangi
tavsiyelerde bulunur?

2. Uluslararası Adalet Divanı nerede yerleşiktir?
10. ECOSOC ne ile ilgilidir?
3. Mültecilerle ilgilenen BM teşkilatı hangisidir?
4. Veto ne demektir?
5. Genel Kurul’da her üyenin kaç oy hakkı vardır?

11. Vesayet Konseyi sayesinde bağımsızlığa
kavuşan son ülke hangisidir?
12. Uluslararası Adalet Divanında kaç farklı ülkeden
yargıç bulunmaktadır?

6. Birleşmiş Milletler’in temel yargı organı hangisidir?
13. Genel Sekreterlikte kimler çalışır?
7. Güvenlik Konseyinde kaç üye bulunmaktadır?
14. Birleşmiş Milletler kaç nobel ödülü kazanmıştır?
8. Doğru mu? Yanlış mı? Genel Kurulda Çin’nin
nüfusu kalabalık olduğundan Monaco’dan daha
fazla oya sahiptir?
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Birleşmiş Milletler dünya barışı
ve güvenliği için çalışıyor
Birleşmiş Milletler’in barış çabaları
t

Savaşların ardından, Birleşmiş Milletler’in barışın inşası çalışmaları,
yüzbinlerce silahın toplanması ve imha edilmesinin denetimini ve
savaşa katılanların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmaları
içerir.

t

Birleşmiş Milletler önemli bir rol üstlenerek, ülkelerin, - kara mayınlarının
kullanımına, ihracına ve üretimine yasak getiren - 1997 Ottowa Antlaşmasını
desteklemelerini sağlamıştır ve halen bu antlaşmaya uluslararası düzeyde
katılımın çoğalması için çabalarını sürdürmektedir.

t

Birleşmiş Milletler’in verdiği destek sayesinde, Nükleer silahlardan arınmış
bölgelerin kurulması üzerine antlaşmalar, genişletilmiş nükleer denemeleri
yasaklayan antlaşma ve nükleer silahların sınırlandırılması anlaşması gibi
geniş çaplı anlaşmaların yapılması sağlanmıştır.

t

90’lı yıllarda, çatışmalarda kullanılan havan, piyade tüfekleri, tabancalar,
füzeler ve el bombaları, 2 milyon’dan fazla çocuğun ölümüne ve 6 milyon
çocuğun ağır yaralanmasına neden olmuştur. 2001 yılında, Birleşmiş Milletler’in
Küçük ve Hafif Silahların Yasa Dışı Ticareti konulu konferansında, devletler yasa
dışı silah ticaretini durdurmak üzere uluslararası işbirliğini kuvvetlendirmek için
alınması gereken önlemlerde fikirbirliği sağlamışlardır.
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Birleşmiş Milletler, dünya barışı ve
güvenliği için çalışıyor
Birleşmiş Milletler’in kuruluş amacı dünyada barışı sağlamaktır.
Peki bu amacına nasıl ulaşıyor?
Birleşmiş Milletler, ülkelerin barış ve savaşla ilgili sorunlar dahil olmak üzere, en zor ve en hassas konuları
tartışabilecekleri uluslararası bir forumdur. Hükümet liderleri yüzyüze görüştükleri zaman, bir diyalog
sağlanmış olur. Bu da, sorunların barışçıl yöntemle çözümüne ilişkin antlaşmalarla sonuçlanır. Eğer bir çok
ülke aynı “dili” konuşur -yada oybirliğiyle karar alırsa-, bu karar evrensel bir baskı unsuru oluşturur. Genel
Sekreter, doğrudan ülke liderleriyle ya da temsilcileri aracılığıyla ülkeler arasında bir diyalog yürütebilir.

Barışgücü operasyonlarını kim yürütür?
Barışgücü operasyonları güvenlik konseyi tarafından
belirlenir ve özel bir Genel Sekreterlik temsilcisi tarafından
yürütülür. Barışı tehdit eden bir konu Konsey’e
sunulduğunda, Konsey öncelikle tarafların barışçıl yollarla
bir anlaşmaya varmalarını ister. Eğer çatışma ve
anlaşmazlıklar devam ediyorsa, konsey ateşkes sağlamaya
çalışır. Daha sonra da, Konsey, çatışma bölgelerine barışı
temin etmek amacıyla, barış operasyonlarını başlatır ya da
ekonomik yaptırım ve ambargolara başvurur.
Barıgücünün sembolü olan mavi kasklar

Birleşmiş Milletler, bugüne kadar herhangi bir savaşı durdurmuş mudur?
BM bir çok büyük çaplı savaşın alevlenmesini önlemiştir. Çatışmaların barışçıl bir şekilde son bulması
üzerine de anlaşmalar sağlamıştır. Berlin Krizi (1948-1949), Küba Füze Krizi (1962) ve 1973 yılındaki
Ortadoğu Krizinde olduğu gibi, BM bir çok sefer, düşmanlıkların giderilmesi için çaba sarfetmiştir. Aynı
zamanda, Kongo’da (1964), İran ve Irak arasında (1988), El Salvador’da (1992) ve Guatemala’daki (1996)
savaşların sona ermesinde önemli rol oynamıştır. Birleşmiş Milletler barışa doğru giden yolu açarak,
Mozambik’in ekonomik olarak büyümesini (1994), Timor Leste’nin bağımsızlığa kavuşmasını (2002)
sağlamış ve 2005 Aralık ayında, Sierre Leone’de üstlendiği barışgücü görevini başarıyla tamamlamıştır.

Diğer başarıları:
X

Birleşmiş Milletler Geçiş Dönemi Yardım Grubu (UNTAG), bağımsızlığa kavuşması ile bağlantılı olarak
Namibya’nın ilk serbest ve adil seçimini gözlemlemiştir.

X

BM Kamboçya Geçiş Dönemi Otoritesi (UNTAC), Kamboçya’da ateşkes sağlamış ve yabancı güçleri
geri çektirerek, çeşitli hükümet dairelerini denetlemiş ve serbest ve adil seçimlerin yapılmasını
sağlamıştır.

X

BM Koruma Gücü (UNPROFOR), eski Yugoslavya’da, askerlerden arındırılmış bölgelerdeki sivillerin
korunması için çalışmış ve bölgeye insani yardımların ulaşmasını mümkün kılmıştır.

Birleşmiş Milletler dünya barışı için çalışıyor
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Bir ülke, Güvenlik Konseyi’nin verdiği karara itiraz ederse, ne olur?

Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararlara itiraz edildiğinde, Konsey kararların uygulanması
için harekete geçmektedir. Barış için tehdit oluşturan ya da bir saldırıda bulunan ülkeye ekonomik
ve ticari yaptırımlar öngörülebilir ya da diplomatik kısıtlamalar ve silah ambargosu getirilebilir.
Bazı durumlarda, Güvenlik Konseyi, askeri gücün kullanılmasına gerek duyabilir. Ancak bu önlemler,
anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözümlenemediği anlarda, başvurulması gereken son çare olarak
görülmektedir.
Güvenlik Konseyi, bir çatışmanın üstesinden gelmek için, askeri müdahale dahil “tüm gerekli
yöntemlerin” kullanılması için üye devletlerin katılımıyla bir koalisyon gücü oluşturabilir.
Örneğin:
1991 yılında Irak işgalini ardından Kuveyt’e bağımsızlığına kavuşmasının sağlanması;
X 
1992 yılında Somali’ye insani yardımın sağlanacağı ortamın korunması;
X 
X 1994 yılında Haiti’de hükümetin demoktarik bir yolla seçilmesine olanak verilmesi;

1999 yılında, Doğu Timur’da güvenliğin ve barışın kurulması gibi.
X 

Birleşmiş Milletler’in askeri gücü var mı?

Hayır, Birleşmiş Milletler’in askeri gücü ya da uluslararası bir polis teşkilatı yoktur. Birleşmiş
Milletler’in barış koruma operasyonlarında yer alan ordular, üye devletlerin gönüllü olarak
katılımıyla oluşturulur. Birleşmiş Milletler bünyesinde görevlendirilen sivil personel de barışgücü
operasyonlarında önemli bir rol üstlenir.
Mısır, El Aris de BM barışgücü devriyesi.
Birleşmiş Milletler’in ilk barışgücü harekatı olan,
BM Mütareke Gözlem Örgütü (UNTSO), Israil ile Arap
komşuları arasında çıkan savaşın ardından, 1948 yılında kurulmuştur.
O yıllarda, UNTSO’nun askeri gözlemcileri, ateşkesin sağlanması ve
anlaşmaların denetlenmesi için bölgede görev yapmışlardır.
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Barışgücü Operasyonu nedir?
Barışgücü operasyonu, ülkeler arasındaki çatışmaların çözüme kavuşması ve kontrol altına alınması için
Birleşmiş Milletler’in önderliğinde, çokuluslu güçlerin olaylara müdahale etmesi olarak tanımlanmıştır.
Ateşkesin sağlanması ve savaşan taraflar arasında bir tampon bölge oluşturulması için barışgücü tarafsız
olarak müdahale görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda, kara mayınlarının temizlenmesi ve seçimlere
destek sağlanması gibi görevleri de barışgücü üstlenir.
Barışgücü, bölgede barışı sağlamaya çalışırken, Birleşmiş Milletler’in ara bulucuları, anlaşmazlık yaşayan
sözkonusu ülke ve devletlerin liderleriyle görüşür ve barışçıl bir çözüm bulmaya çalışır.
İki tür barışgücü harekatı vardır: Gözlem misyonları ve barışgücü. Gözlemciler üstlerinde silah
bulundurmamaktadır. BM barışgücü ise, sadece savunma amaçlı kullanmak üzere, hafif silahlar taşır.
BM barışgücü personeli üniformalarındaki BM işaretinden ve mavi berelerinden kolayca tanınabilirler.
Tehlike durumunda ve operasyon süresince takılan bu mavi bereler, Birleşmiş Milletler’in bir simgesi haline
gelmiştir. Barışgücü personeli kendi ülkelerine ait askeri üniformaları giyerler. Barışgücüne asker veren ülkeler,
personellerinin BM bayrağı altındaki faaliyetlerini en ince ayrıntısına kadar yakından takip ederler.

Neden Birleşmiş Milletler bu kadar çok barışgücü harekatı düzenliyor?
İnsanlığı yakından ilgilendiren krizler ya da ciddi boyuttaki askeri krizlerin ortaya çıkmasıyla bağlantılı
olarak barış operasyonlarına ihtiyaç duyulur. Ancak günümüzde bir çok ülke iç çatışmalar yaşamaktadır.
İç kargaşa ve etnik çatışmalardan ötürü, bazı hükümetler kendi ülkelerine hükmedememekte ve olayları
kontrol altına alamamaktadır ve bu da insanların acı çekmesine sebep olmaktadır. Bu gibi durumlarda,
bir taraftan Birleşmiş Milletler’in bir çözüm getirmesi istenmekte, diğer taraftan da, Birleşmiş Milletler’den,
çatışmalardan etkilenen insanlara acil insani yardımları ulaştırması istenmektedir. Zorlu şartlarda çalışan
Birleşmiş Milletler personeli, bir yandan krizlere çözüm bulmaya çalışırken bir yandan da insani yardımların
ihtiyaç sahiplerine ulaşması görevini yürütür.

Birleşmiş Milletler’in en son gerçekleştirdiği barışgücü operasyonları hangileridir?
BM tarihinin ilk 40 yılı boyunca (1945-1985); BM sadece 13 barışgücü operasyonu düzenlemiştir.
Ancak, son 30 yılda ise (1986-20019) 47 barış harekatı düzenlenmiştir.

Sudanlı mülteciler, Iridimi Kampı, Çad

Birleşmiş Milletler dünya barışı için çalışıyor
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Birleşmiş Milletler barışı sağlamak için başka neler yapıyor?
Birleşmiş Milletler’in barış için yürüttüğü çalışmalar, barışgücü misyonunun

başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla son bulmaz. Bir savaşın ardından da,
Birleşmiş Milletler, evinden olmuş kişilere ve mültecilere yurtlarına
dönmeleri için yardımda bulunur. Kara mayınlarını temizler, yolları ve
köprüleri onarır ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için ekonomik ve teknik
destek sağlar. Ayrıca, seçimlerin adil bir şekilde yürütülmesini gözetler ve insan
haklarına saygı duyulup duyulmadığını takip eder.

-

-

BM, barışın inşası olarak da bilinen bu süreçde, yaklaşık 60 ülkede demokratik
kurumların kurulmasına destek sağlamıştır.
Barışın temini, barışın korunması ve yeni bir ulus inşası misyonları: Aralarındaki fark nedir?
Barışıngücü misyonu askeri düzeydedir ve barışın inşası için gösterilen çabaların en önemli
parçasıdır. Ulus inşası kavramı BM tarafından kullanılan bir kavram olmamakla beraber, farklı
kişiler tarafından farklı yorumlanmıştır. Ulus inşası, uzun bir tarihi sürece ve ulusal bir kimliğin
gelişimine dayanmaktadır. Barışın inşası, bir ülkenin savaştan çıkıp barışa doğru yol almasını
ve bununla birlikte kendini yönetebilmesini destekleyen misyondur.

Birleşmiş Milletler yıllardır barışın teminiyle ilgili çalışmalar yürütüyor, ancak
son olarak Barışın İnşası Komisyonunu kurması kararı aldı. Neden böyle yeni
bir girişime ihtiyaç duyuldu?
BM, barış anlaşmalarının yapılması ve barışın sürdürülmesini sağlayarak bir çok bölgede
çıkan çatışmaların önlenmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak, 1993 yılındaki Angola ve
1994 yılındaki Ruanda örneklerinde olduğu gibi bazı çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Savaşdan çıkan ülkelerin yarısının, beş yıl içinde tekrar şiddet ortamına sürükleniyor olması,
barış anlaşmalarının yakından takip edilerek uygulanmalarının sağlanmasının önemini
ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda, savaştan çıkmış ülkelerde barışın yerleşmesini sağlamak üzere 2006 Haziran
ayında BM Barışın İnşası Komsiyonu kurulmuştur. Barışın İnşası Komisyonu, barış
operasyonları ve savaş sonrası operasyonlar arasında bir bağ kurmaktadır. Uzun süreli bir
barış stratejisinin oluşturulması amacıyla, tüm imkanların kullanılması ve biraraya getirilmesi
görevini üstlenmektedir. Komisyonun ana görevi, yardımların ve operasyonların mali
kaynaklarının daha iyi yönetilmesidir. Ayrıca, barış harekatlarını takiben başlatılan kısa ve
uzun vadeli çalışmalar arasında sağlam bir köprü inşa edilebilmesi, barışın kalıcı olmasını
sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

BM barış ve kalkınma için mücadelesini sürdürüyor. Ancak, günümüz dünyasında
barış yeterince sağlanabilmiş değil. Bu durumda Birleşmiş Milletler’e halen
ihtiyaç var mı?
Son 72 yıl içerisinde, dünya 50’den fazla savaşa şahit olmuştur. Stockholm Uluslararası Barış
Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırmasına göre, sadece 2006 yılında dünya çapında 17 silahlı
çatışma yaşandığı belirtilmektedir. Neyse ki bu çatışmaların hiç biri yeni bir dünya savaşına
yol açmamıştır. Genel bir kanıya göre ise, bu çatışmaların büyümemesinde, BM’in barış ve
silahsızlanma için yürüttüğü kampanyaların önemli bir rolü var.
Birçok insan BM’in küçük savaşları durdurabilmesi ve verdiği kararların uygulanmasını
sağlayabilmesi için daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Oysa, BM
çalışmalarının etkililiği, Üye Devletlerin siyasi iradelerine – yani verilen kararların arkasında
durmalarına bağlıdır. Bu harekatlar aynı zamanda oldukça masraflı olmaktadır. Yeterli mali
desteğin sağlanamaması yüzünden BM zaman zaman etkin bir rol oynayamamaktadır.
Birleşmiş Milletler dünya barışı için çalışıyor
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BM’in gücü, karşılaştığı en güç sorunlar karşısında bile hiç pes etmemesinden gelmektedir.
Savaş halindeki ülkelerin savaşı sona erdirmeye niyetli olmadıkları durumda, BM, barışgücünü
söz konusu bölgeden geri çekmektedir. Ancak böyle durumlarda bile, çalışmalarını ilgili taraflarla
sürekli görüşerek, diplomatik müzakereler yürüterk sürdürmektedir. Daha iyi koşullar oluşturduğunda,
barışgücü bölgeye geri gönderilebilmektedir.
Dünyada herkes için adalet ve küresel barışın sağlanması için daha katedilmesi gereken uzun bir
yol vardır. Savaşlar, yoksulluk ve insan hakları ihlalleri halen yaygınlığını sürdürmektedir.
İşte tam bu noktada, BM’in varlığını sürdürmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Eğer BM olmasaydı
bir çok ülke yine bir araya gelip belki farklı bir isim altında ama aynı amaca yönelik başka
bir uluslararası örgüt kuracaktı.

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/

BM terörizmle nasıl mücadele ediyor?
BM, uzun yıllardır uluslararası düzeyde terörizmle mücadele etmektedir. Bu büyük tehlike karşısında
kararlılığını ortaya koyan BM ve birimleri, terörizmin ortadan kaldırılması için uluslararası düzeyde yasal
araçlar geliştirmiştir. 1963 yılından bu yana, rehin alma, uçak kaçırma, terörist saldırılar ve terörizme destek
sağlamaya ilişkin anlaşmalarda yer alan evrensel düzeydeki onüç sözleşme, BM aracılığıyla imzalandı ve
kabul edildi. Güvenlik Konseyi-Terörizle Mücadele Komitesi, 11 Eylül 2001 tarihli terörist saldırıların ardından
Üye Devletlerin verdikleri taahhütlere ilişkin uygulamaları denetlemekte ve terörizme karşı daha faal bir
şekilde mücaadele edilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

“Ayrımsız bir şekilde sivilleri hedef almayı, hayatları insafsızca tahribi ve salt kendisi
uğruna panik yaratmayı hiçbir şey mazur gösteremez.”
António Guterres, BM Genel Sekreteri

www.un.org/terrorism/
http://disarmament.un.org/terrorism.htm

19 Ağustos 2003
İntihar bombacısının Irak’ın başkenti
Bağdat’ta BM Temsilciliği olarak
kullanılan Canal Otelin önündeki oto parkta
bomba yüklü çimento kamyonuyla yaptığı
saldırı sonucu, aralarında BM Genel
Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira
de Mello’nun da bulunduğu 21 kişi yaşamını
kaybetti, 100 kişi yaralandı.
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Yakın plan
Terörizmle Küresel Mücadele Stratejisi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 8 Eylül 2006 tarihinde terörizme karşı evrensel düzeyde
bir stratejinin benimsenmesi kararı aldı. Karar ve ek bir Eylem Planı formundaki Strateji,
terörizme karşı ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde mücadele verilebilmesinin tek
aracı olarak görülüyor. Bu Stratejinin benimsenmesiyle tarihte ilk kez tüm Üye Devletler,
terörizme karşı işlevsel bir yaklaşım ve ortak bir stratejinin üzerinde mutabakata varmış
olacak. Stratejinin içerdiği yeni girişimler şunlar:

t
t
t
t
t
t
t

Terörle mücadele yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri
için Üye Develetlere sağlanan teknik yardımın daha etkin ve yaygın
hale getirilmesi.
Terör mağdurları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak sistemlerin kurulması.

Biolojik terör tehtidine karşılık uluslararası bir veritabanı oluşturulması; devletlerin
kamu sağlığı sistemlerini geliştirmeleri; bioteknolojinin terörizm ve suç amaçlı
kullanılmasının önlenmesi ve kamu yararına hizmet vermesinin
sağlanması.
Terörizmle mücadelede ve özellikle hassas bölgelere yönelik terör
saldırılarını önlemek üzere özel sektörle ortaklık geliştirilmesi amacıyla,
sivil toplum, bölgesel ve alt bölgesel kuruluş temsilcilerini bir araya getirme.
İnternetin teröristlerce kullanımı gibi gittikçe büyüyen tehtidin önüne
geçmek üzere yenilikçi araçlar geliştirme.

Gümrük ve sınır kontrolü sistemlerinin modernleştirilmesi ve seyahat
belgelerinin güvenilirliğinin sağlanması ve teröristlerin seyahat
etmelerinin ve yasadışı malzeme kaçakçılığının engellenmesi.
Kara para aklama ve terörizme mali detsek sağlama eylemleri ile mücadele
etmek için işbirliğinin güçlendirilmesi.

http://www.un.org/sc/ctc
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Karamayınlarıyla mücadele
1980’lerden bu yana, BM, 60’a yakın ülkeye yayılmış milyonlarca ölümcül
karamayınlarının yol açtığı sorunları ele alıyor. Her yıl, çoğunluğunu çoçukların,
kadınların ve yaşlıların oluşturduğu, binlerce insan, bu “sessiz katiller” tarafından
ya sakat bırakılıyor ya da öldürülüyor. Buna rağmen, diğer ülkelerde de yeni mayınlar
yerleştirilmeye devam ediliyor.
Birleşmiş Milletler Mayın Hereketi (UNMAS), mayın konusu üzerine çalışmalarını
yürütmekte ve Birleşmiş Milletler’in birim, fon ve programlarının
mayınlarla ilgili çalışmalarını koordine etmektedir. Mayın temizleme eylemi, mayın
konusunda bilinçlenme, risk azaltma eğitimi, mayın mağdurlarına destek ve stoklardaki
mayınların imha edilmesi, UNMAS’ın çalışmalarını kapsamaktadır.
Lübnan’daki patlamamış mühimmat
Lübnan’da Hiniyah kasabasında Çin birliği
UBSBGOEBOCVMVOBOQBUMBNBNǵNàIJNNBU
"TLFSMFSÚODFQBUMBNBNǵNàIJNNBUCVMVQ
FULJTJ[IBMFHFUJSJS%BIBTPOSBCVNàIJNNBU
imha edilmek üzere başka bir alana taşınır.

www.mineaction.org/

Misket Bombaları ve Mayın Hareketi

1999 da yürürlüğe giren mayınların yasaklanmasını öngören anlaşmadan
bu yana, her seneki mağdur sayısı giderek azaldı, geniş araziler temizlendi
ve gizlenmiş milyonlarca mayın yokedildi. Sözleşmenin, evrensel bir boyut kazanan karamayınları sorununa
önemli derecede etkisi bulunmuştur. Ancak, bu sözleşme başka bir temel sorunu ele almamıştır: savaşdan
kalan patlamamış mühimmat, ki bu patlayıcılar her yıl binlerce kişinin ölümüne sebep olmaktadır.
UXO olarak da bilinen misket bombaları gibi savaşlarda kullanılmış ancak patlamamış mühimmat, insanların
güvenliğini tehdit etmektedir. BM destekli mayın çalışması programları, karamayınlarının ve savaşdan kalan
patlamamış mühimmatın yaydığı tehditi ortadan kaldrımak için ülkelere yardım sağlamaktadır. Son yıllarda bu tür
mühimmatın kullanımını engelleyen uluslararası çalışmalar hız kazanmıştır.

KISA KISA
Mayın Terörü
t
t

Her 20 dakikada bir kişi karamayınları yüzünden hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor.
20 yy. başında, karamayını kurbanlarının yaklaşık yüzde 80’nini ordu personeli oluşturuyordu.
Günümüzde ise, karamayınlarının kurbanlarının yaklaşık yüzde 80’nini siviller oluşturuyor.

t

Bir mayınının satış fiyatı 3 ABD doları iken, temizlenmesinin maliyeti yaklaşık 1000 ABD doları.

t"OHPMB "GHBOJTUBO #PTOB)FSTFL ,BNCPÎZB )SWBUJTUBO &SJUSF *SBL .P[BNCJL 
4VEBOWF7JFUOBNNBZOMBSOFOTLCVMVOEVǘVCÚMHFMFSEJS
.BZOMBSOZBTBLMBONBTOBJMJǵLJOTÚ[MFǵNF BOUJQFSTPOFMNBZOLVMMBONOWFCVMVOEVSNBZ
yasalamaktadır. Nisan 2007 tarihinden itibaren, 133 devlet, bu sözleşmeyi imzalamıştır.
Türkiye dahil toplamda 153 devlet Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmiştir.
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başlamıştır.
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Barışı korumaktan
çok daha fazlası
Barışgücü, geleneksel
anlamıyla, çokuluslu
orduların BM komutanlığında
çatışan tarafları ayırmak üzere
yollanması olarak bilinmektedir.
Barışgücü, birbiriyle çatışan
güçler arasında
arabuluculukdan çok daha
fazlasını gerçekleştirmektedir.
Bu konudaki örnekler aşağıda
sıralanmıştır:

İnsanlardan çok silahlar için para
harcanıyor: Yılda 800 milyar $.
$800 milyar — dünya genelinde
yıllık askeri harcamalarla neler
yapılabilir
Kıyaslayalım:
$50 milyar

Temiz ve güvenli
enerji

$30 milyar

Kalkınmakta olan
ülkelerin borçlarının
silinmesi

$24 milyar

Toprak erozyonunun
önlenmesi
Sağlık hizmetleri ve
AIDS’in kontrolü

Barış anlaşmasının
X

denetlenmesi,
ateşkesin yönetilmesi,
askeri denetim.

X 
Askerlerin dağıtılması
ve entegrasyon
XSilahsızlanma

$21milyar
$21 milyar
$19 milyar

Açlıktan ölümlerin ve
yetersiz beslenmenin
önlenmesi
$10.5 milyar Nüfus istikrarının
sağlanması
$10 milyar
Temiz ve güvenli
su sağlanması

Xİnsani Yardım

Seçim Yardımı

X



İnsan Hakları

X



Sivil Polis

X

Barınak sağlanması

$8 milyar

Asit yağmurlarının
önlenmesi



$8 milyar

Bölgesel örgütlerle

İşbirliği

Küresel ısınmanın
önlenmesi

$7 milyar

Nükleer silahların
önlenmesi

$7 milyar

Ormanların
korunması

$5 milyar

Ozon tabakasının
korunması

$5 milyar

Mültecilere yardım

$5 milyar

Okuma yazma
öğretme
Karamayınlarının
temizlenmesi
Demokrasinin inşası



Mayın Temizleme

X
X

800 m
ilyar
ABD D
oları

$2 milyar
$2 milyar

Mayın temizleme eğitimi

Birleşmiş Milletler dünya barışı için çalışıyor
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Silahsızlandırma
Nükleer silahları azaltarak, dünyanın güvenliğini sağlamak
Birleşmiş Milletler’in silahsızlanma ve özellikle kitle imha silahlarının
yayılmasını önlemek için yürüttüğü çalışmalar sayesinde, insanlar ikinci
bir nükleer savaşın çıkmasından kurtulmuştur. Ancak, dünya çok
tehlikeli bir hal almıştır: silahların sayısı artmış; savaşlar için daha fazla
insan eğitilmiş; ve silahlara harcanan miktarlar gittikçe artmıştır.

1945 yılında, Hiroşima ve Nagasaki’ye
(Japonya) atılan atom bombalarından
120.000 den fazla kişi hayatını yitirdi.

İnceleme konusu: 1945 yılında, Hiroshima ve Nagasaki’ye iki atom bombasının
atılmayısla İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) son buldu. Ancak o dönemden bugüne
kadar geçen zamanda çıkan 150 savaşta 20 milyon kişi - ki bunların yüzde 80’ini
siviller oluşturuyordu - hayatını kaybetti. Bu sebepten dolayı, nükler silah uzun
süre kullanılmamıştır. Bilindiği üzere dünyada en az yedi “nükleer güç” mevcuttur.
Günümüzde, bir milyon Hiroşima bombasına eşdeğer sayılabilecek, 15,000
megaton nükleer silah stoğu bulunmaktadır.

İnceleme konusu: Tehlikenin boyutunu : Dünyada her bir dakikada
yaklaşık 25-30 çocuk hayatını kaybediyor ve bu ölümler özellikle
gelişmekte olan ülkelerde, açlıkdan, tedavi edilebilir hastalıklardan
ve kötü beslenmeden kaynaklanıyor. Yine bu süreç içinde, askeri
alana yaklaşık 2,3 milyar ABD doları harcama yapılıyor, ya da başka
bir deyişle yıllık 800 milyar ABD doları. Gelişmekte olan ülkelere
satılan silahların toplam tutarı ise yıllık yaklaşık 30 milyar ABD
dolarıdır.
Silah tedarik etmek de kalkınmayı sağlamak da büyük oranda
insan ve malzeme kaynağı gerektirir . Ancak kaynaklar kısıtlı hale
geldiğinden bu yana, her iki sürecin ilerlemesi bir diğeri için ayrılan
kaynakların kullanımına bağlıdır. Dünyada silah yarışına
devam edilebilir ya da herkesin çıkarına sosyal ve ekonomik
kalkınma için çalışmalar sürdürülebilir, ancak her ikisini birden
gerçekleştirmek mümkün değildir.

Hiroşima Barış Anıtı (Genbaku Dome), patlamanın
ardından çevrede kalan tek sağlam yapıtdır. 1996 yılında,
UNESCO Dünya Mirası kapsamına alınmıştır.

Tam bir silahsızlandırma ya da kitle imha silahlarının ortadan kaldrılması, Birleşmiş Milletler’in amaçlarından biridir.
Özellikle nükleer savaşlar olmak üzere savaşların çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak ve silah yarışını durdurmak için
gerekli önlemlerin alınması Birleşmiş Milletler’in öncelikli hedeflerindendir.

http://disarmament.un.org
Birleşmiş Milletler’in silahsızlandırmaya yönelik çalışmalarının bazıları
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X

1963 yılında, Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Antlaşması, nükleer denemelerin atmosferde, uzayda ve su altında
yapılmasını yasakladı.

X

1968 yılında, Nükleer silahların yayılımını önleme anlaşması, nükleer güce sahip ülkelerin, nükleer güce sahip olmayan
ülkelere nükleer silah transferine yasak getirdi.

X

1992 yılında, Kimyasal Silahlar anlaşması, kimyasal silahların kullanımını, stoklanmasını ve üretilmesini yasakladı.

X

1996 yılında, Genişletilmiş nükleer denemeleri yasaklayan antlaşması, tüm yeraltı nükleer denemelerinin yapılmasını yasakladı

X

1997 yılında, Antipersonel karamayınları ile ilgili sözleşme, bu tür mayınların kullanımını, stoklanmasını, üretim ve nakliyesini
yasakladı.

Birleşmiş Milletler Hakkında Herşey

yakın plan
Bir çocuk askerin hikayesi
Abu Bakar Bangura, Batı Afrika’nın Sierra Leone kentinde yaşayan ufak tefekama ciddi mizaçlı bir çocuk. “Kaç yaşında olduğumu bilmiyorum” diyor. Ve
ekliyor “Ailemden beni ayırdıklarında çok küçük yaştaydım.” Abu, geçici
hükümet ve isyancı grup arasında 11 yıl süren çatışmaların böldüğü ülkesinde
ailelerinden koparılıp asker olmaya zorlanan 10,000 çocuktan sadece biri. Abu,
isyancı grup tarafından kaçırıldıktan sonra, dövülmüş, uyuşturucu kullanmaya
ve korkunç eylemler gerçekleştirmeye zorlanmış. Saf ve masum bir çocukluk
geçireceği yaşlarda, şiddet ve korku dolu bir hayatı olmuş. 2001 yılında Sierra
Leone’de savaş sona erdiğinde, çocuklara, silahlarını bırakıp evlerine ve
çocukluklarına geri dönmeleri için izin verilmiş. Ancak çoğu, çocuk olmanın
ve bir aileye mensup olmanın nasıl bir duygu olduğunu anımsamıyor.
Hatırladıkları sadece savaşmak ve kendilerini korumak.
Amerikalı aktör Michael Douglas, Birleşmiş Milletler Barış Sözcüsü olarak
Sierra Leone’nin güneyinde yer alan Kono’daki Çocuk Koruma Merkezinde
Abu ile tanışır. Abu için zaman işlemektedir. Eğer ailesi onu kısa sürede
bulamazsa, hiçte sıcak bakmadığı bir durumla karşı karşıya kalacak, koruyucu
ailenin yanına verilecektir. Uluslararası Kızıl Haç Örgütü’nün Çocuk Koruma
merkezi program yöneticisi yardımcısı Samuel T. Kamanda bir çok köyde
Abu’nun ailesini arama çalışmasından sonuç alamayınca, Sierra Leone’nin
başka bir bölgesinde son olarak aramayı sürdürmeye karar verir. Michael
Douglas da arama çalışmasında Kamanda’ya eşlik eder. BM helikopterleriyle
gittikleri bölgeye yakın bir yere ulaştıklarında, Abu’nun köyünü ve ailesini
bulmak için yakıcı güneş altında saatlerce yürürler. Köye vardıklarında,
köyün muhtarını bekledikleri esnada, Abu aniden şaşkınlık ve mutluluk
çığlıkları duyar. Bu çığlıklar annesine aittir. Abu, annesini hemen tanır ve
koşarak annesine hasretle sarılır.

www.un.org/works/
Michael Douglas ve Abu,
Birleşmiş Milletler’in
“What’s going on?”(Neler
oluyor?) adlı belgeselinden
bir görüntü. (solda)

www.un.org/
works/goingon/
goinghome.html

Sağda:
Birleşmiş Milletler Barış
Sözcüsü Oyuncu George
Clooney,

www.un.org/sg/mop
Birleşmiş Milletler dünya barışı için çalışıyor
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Fotoğraf: Arun Malhotra

İç huzur arayışı
Hepimizin içinde sessizlikle çevrili bir dinginlik yatar.
Barış yararına yapılan çalışmalar için, bu evin bir odası
sessizliği ve derin anlamıyla da dinginliği temsil ediyor.
Bu küçük odada, sonsuz düşünce ve dilekler için bir
kapının açık olacağı anlatılmak isteniyor.
Dag Hammarskjöld, 1957

“Meditasyon Odası”, BM New York Genel Merkezi
Yeni genel merkez için tasarlanan planda, “sessizlik” anlamını taşıyacak küçük bir oda yapılması
öngörülmüştü. Bu odada, din, inanç ve mezhepleri ne olursa olsun insanlar iç dünyalarına yolculuk
yapabileceklerdi. Ancak Dag Hammarskjöld daha değerli sayılabilecek bir konsept istiyordu. Dag
Hammarskjöld, “BM Meditasyon odasının dostları” olarak, hıristiyan, musevi ve müslümanlardan oluşan
bir grup tarafından desteklenerek, uluslararası bir kuruluşa yakışır biçimde bir oda tasarlamak üzere
yeterli maddi desteği sağladı. Oda’nın tasarımı için çalışmalar başladı ve Dag Hammarskjöld
“meditasyon odasının” tasarımında tüm detaylarla kişisel olarak ilgilendi. Duvardaki soyut çalışma,
tasarımcının arkadaşları ve Bo Beskow’un eseridir.

http://www.un.org/Depts/dhl/dag/meditationroom.htm

Birlikte çözelim:Soru ve cevaplar
Takım oyunu
6L]OHUGHWDNÖPODUKDOLQGH\DUÖşÖQDşağÖGDNLVRUXODUÖQFHYDSODUÖQÖLON
NLPELOHFHNEXOXQ

1. Birleşmiş Milletler’in kendine ait bir ordusu var mıdır?
2. Birleşmiş Milletler komutasında kaç tip barışgücü harekatı
yürütülmektedir?
3. BM Barışgücü personeli hangi kıyafetleri sayesinde kolayca tanınabilir?
4. BM Barışgücü, çatışan taraflarda biri adına savaşabilir mi?
5. Birleşmiş Milletler, barışgücü operasyonunu başarıyla gerçekleştirdikten
sonra, barışın sürekli korunması için ne yapmaktadır?
6. Mayınları yasaklayan sözleşme hangisidir?
7. BM terörle mücadele alanında neler yapıyor?
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Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları
Yoksulluğun yok edilmesi ve refahın eşit paylaşımı için Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları
Dünya liderleri 25-27 Eylül 2015 tarihinde New York’taki BM Genel
Merkezinde biraraya gelerek 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm
boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması
için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etti.
Söz konusu Küresel Amaçları başarıya ulaşabilmesi için desteğiniz şart.
Bu konuda adım atmak hükümetler ve siz de dahil hepimize kalmış
durumda. Herşey büyük etkiler yaratacak küçük adımlarla başlar.
Sürdürülebilir kalkınma için Küresel Amaçlar konusunda ne kadar çok
insanın bilgisi olursa, hedeflere ulaşılma ihtimali de o kadar artar. Gelin
Küresel Amaçlar herkese anlatmamızda ve bu hedeflerin onlar için
neden önemli olduğunu açıklamamızda bize yardımcı olun. Sürece nasıl
daha fazla katkıda bulunabileceğinizi ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Karachi’de bir kız çocuğu, yazmayı öğreniyor

Ruanda’da Goma mülteci kampındaki çocuklar.

© UN Photo / Eskinder Debebe

YOKSULLUĞA SON:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
2030 yılına kadar yoksulluğu
tüm şekilleriyle sona erdirmek.

Neden?
700 milyonun üzerinde insan
hala aşırıyoksulluk içinde
yaşıyor ve sağlık, eğitim,
temiz su ve sıhhi koşullara
erişim gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışıyor.
Bu büyük bir sayı.
Evet. Günde 1,90 ABD
Doları altında gelirle
geçinmeye çalışanların
yüzde 70ʼi Güneydoğu
Asya ve alt Sahra bölgesinde
yaşıyor.

Küresel yoksul nüfusun yarısı
Çin, Hindistan, Endonezya
ve Nijerya gibi alt orta gelir
seviyesindeki ülkelerde
yaşıyor.
Ancak bu konu gelişmiş
ülkeleri de etkiliyor.
Günümüzde dünyanın en
zengin ülkelerinde toplam
30 milyon çocuk yoksulluk
içinde büyüyor.

Günümüzde
dünyanın

en zengin
ülkelerinde
toplam

30 milyon
çocuk

yoksulluk

içinde büyüyor

Dünyaʼda yoksulluk
neden bu kadar fazla?

Peki ben bu konuda ne
yapabilirim?

Yoksulluğun birçok boyutu
bulunuyor, ancak işsizlik
toplumsal dışlama ve afetler
ve diğer dış etkenlere açık
olan kesimlerin üretkenliğinin
düşmesi gibi hususlar ise
ön plana çıkıyor.

Eğer gençseniz:
Aktif olarak siyasi karar
mekanizmaları ile irtibatta
olmanız yoksulluğa çare
bulunmasına önemli katkı
yapabilir. Böylelikle haklarınızı
savunabilir, sesinizi duyurabilir,
kuşaklar arası bilgi paylaşımı
ve her yaşta yenilikçilik ve
eleştirel düşünceyi
destekleyerek insanların
yaşamlarında ve toplumda
dönüşümü destekleyebilirsiniz.

Ben yoksul değilim,
neden başkalarının
ekonomik sorunlarını
düşüneyim?
Bunun birçok nedeni var
ancak en kısa ifadesiyle bir
insanın refahının diğer
insanın refahıyla bağlantılı
olması. Artan eşitsizlikler
ekonomik gelişmeyi engelliyor
ve toplumsal uyumu zedeliyor,
siyasi ve sosyal gerginliği
artırıyor, istikrarsızlığı ve
çatışmaları tetikliyor.

Bu hedefe sahiden
ulaşabilir miyiz?
Evet. Aşırı yoksulluğu Dünya
genelinde 20 yıl içinde sona
erdirmek için ekonomist
Jeffrey Sachsʼın hesabına
göre her yıl yaklaşık 175
milyar ABD Doları harcanması
gerekiyor. Bu miktar
zengin ülkelerin toplam
gelirlerinin yüzde birinin
altında bir seviyede.

Eğer bilim insani ya da akademisyen
iseniz:
Yoksullluğun sonuçları hakkında
farkındalığı artırmak için akademi ve
eğitim dünyasına büyük rol düşüyor.
Bilim, yoksullukla mücadele ve
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
erişim için yeni ve sürdürülebilir
yaklaşımları ortaya koyuyor. Örneğin
bilim sayesinde içme suyuna erişim
arttı, sudan bulaşan hastalıklardan
ölümler azaldı, sıhhi koşullar
iyileştirilerek sudan ve kanalizasyon
eksikliğinden kaynaklanan riskler
azaltıldı.

Eğer bir karar alıcıysanız:
Hükümetler yoksul kesime
üretici istihdam imkanı
sağlanmasına yardımcı
olabilirler. Hükümetler
yoksuldan yana kalkınma
ve yoksulluğu azaltmayı
öngören stratejiler ve mali
politikalar geliştirebilir.
Eğer özel sektörde iseniz:
Özel sektör, ekonomik
büyümenin lokomotiﬁ
olarak kalkınmanın herkesi
kapsayıcı ve yoksulluğu
azaltıcı olduğunu belirlemede
büyük bir rol üstleniyor.
Özel sektör yoksullar için
ekonomik fırsatları
destekleyebilir, mikro ya
da küçük işletmeler ve
kayıt dışı çalışanlar gibi en
yoksul ekonomik kesim
üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları hakkında
daha fazla bilgi için:
http://www.kureselamaclar.org/adresini
ziyaret edi.niz
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AÇLIĞA SON:

NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Açlığı sonlandırmak, gıda
güvenliğini sağlamak,
beslenmeyi geliştirmek ve
sürdürülebilir tarımı teşvik
etmek.

Neden?

Aşırı açlık ve yetersiz
beslenme sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine
erişimin önünde bir engel
oluşturuyor ve insanların
içinden kolay kolay
çıkamadıkları bir tuzağa
dönüşüyor.

Açlık ve yetersiz beslenme
insanların daha az
üretebileceği, daha kolay
hasta olabileceği ve bu
nedenle daha az gelir elde
edeceği, geçim kaynağını
artıramayacağı anlamına
geliyor. Çoğunluğu
gelişmekte olan ülkelerde
olmak üzere Dünya
üzerinde yaklaşık 800
milyon insan geceleri
yatağa aç giriyor.

Günümüzde
her akşam
795 milyon
insan yatağa
aç giriyor. Bu
sayıya 2050
yılına kadar 2
milyar insan
daha
eklenmesi
bekleniyor. Bu
insanlara gıda
temin
edilebilmesi
için gıda ve
tarım
sisteminin
kökten
değişmesi
gerekiyor.

Bölgelere göre açlık
çeken insan sayısı 2015
(tahmini)

Afrika
232,5 milyon

sağlık, eğitim, eşitlik ve
sosyal kalkınmayı olumlu
etkiler. Herkes için daha iyi
bir dünya inşa edilmesinin
anahtar unsurlarından
biridir. Ayrıca, açlık
önlenemediği takdirde
eğitim, sağlık ve toplumsal
cinsiyet eşitliği gibi diğer
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine de ulaşamayız.

Bir tüketici ve seçmen olarak
gücünüzü de kullanabilir,
hükümetlerden ve iş
dünyasından açlığı
sonlandıracak tercihler
yapmalarını isteyebilirsiniz.
Ayrıca sosyal medya
platformlarında ya da
yaşadığınız çevrede bu
konudaki tartışmalara
katılabilirsiniz.

Asya
511,7 milyon

Açlığı yok etmenin
maliyeti nedir?

Açlığa Son Mücadelesine Zero Hunger Challenge (www.
zerohungerchallenge.org)katılarak daha fazla nasıl katkı
yapabileceğinizi
öğrenebilirsiniz!

ABD ve Avrupa
14,7 milyon

Latin Amerika
ve Karayibler
34.3 milyon
Okyanusya
1.4 milyon
Dünyaʼda herkese
yetecek yiyecek
olmasına rağmen neden
bu kadar çok insan açlık
çekiyor?
Yetersiz hasat ve gıda israfı
yiyeceklerin azalmasına
neden olan faktörler
arasında. Savaşlar nedeniyle
üretim yapılacak alanların
tahrip edilmesi de sorunu
derinleştiriyor.

Bu konu ile neden
ilgileneyim?
Hepimiz ailelerimizin
yeterli miktarda güvenli ve
besleyici gıdaya sahip
olmasını ister. Açlığın
olmaması ekonomileri,

Açlığın 2030 yılına kadar
sonlandırılması için ilave
olarak 267 milyar ABD Doları
kaynağa ihtiyaç duyuyoruz.
Yoksul insanların gıdaya
erişebilmesi ve gelir
kaynaklarını iyileştirebilmeleri
için kırsal ve kentsel alanlara
ve sosyal korumaya yatırım
yapılması gerekiyor.

Ben nasıl katkı
sağlarım?
Siz de ev, iş ve mahalle
yaşantınızda değişikliğe
gidip küçük çiftçileri ve
pazarları destekleyebilir,
daha sürdürülebilir gıdaları
tercih edebilir, gıda israfı
ile mücadele edebilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla biilgi için :
http://www.kureselamaclar.org/
adresini ziyaret ediniz.
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SAĞLIKLI
BİREYLER:

NEDEN ÖNEMLİ?

Hedefimiz
Sağlıklı yaşamların güvence
altına alınması ve mutluğun
her yaşta desteklenmesi.

Neden?
Sağlıklı yaşamların
güvence altına alınması ve
her yaşta mutluluğun
desteklenmesi, refah
toplumlarının inşası için
önem taşıyor.
Ancak, insanların
sağlığında ve esenliğinde
büyük iyileşmeler
sağlanmış olmasına

rağmen, sağlık hizmetlerine
erişimdeki eşitsizlikler hala
devam ediyor. Hala yılda 5
milyondan fazla çocuk beş
yaşına gelmeden hayatını
kaybediyor, kalkınmakta
olan ülkelerde sadece
kadınların yarısı ihtiyaç
duydukları sağlık
hizmetlerine erişebiliyor.
HIV/ AIDS gibi salgınlar
insanların toplumun
baskısından korktuğu için
sağlık hizmetlerinden
yararlanmaktan çekindiği
yerlerde artıyor.

Aşılama için
yılda
harcanan 1
milyar ABD
Doları her
yıl 1 milyon
çocuğun
yaşamını
kurtarır

Sağlıklı ve mutlu olmak bir
insan hakkıdır ve bu nedenle
de Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri, sadece
zenginlerin değil, herkesin
en üst standartta sağlık
hizmetine ulaşması ve
sağlıklı olması için yeni bir
şans ortaya koyuyor.

Ne kadar ilerleme
sağlandı?
Başta çocuk ve anne
sağlığında ve ayrıca
HIV/AIDS ve sıtma ve diğer
hastalıklarla mücadelede
olmak üzere önemli
ilerleme sağlandı.
Hamilelik ve doğum
esnasında anne ölümleri
1990 yılından bu yana
yaklaşık yüzde 50 azaltıldı;
kızamık aşısı sayesinde
2000 yılından bu yana
yaklaşık 15,6 milyon
çocuğun ölmesi önlendi;
2014 yılı sonu itibarıyla 13,6
milyon insan antiretroviral
tedaviye erişim sağladı.
Önemli bir mesafe kat
etmiş olabiliriz, ancak hala
gitmemiz gereken uzun bir
yol var. Gerçek ilerleme
demek herkesin sağlık
sigortasının olması; temel
ilaçlara ve aşılara herkesin
gücünün yetmesi;
kadınların cinsel ve üreme
sağlığına tam olarak
erişimlerinin olması ve
çocukların önlenebilir
hastalıklardan ölümlerinin
önüne geçilmesi anlamına
geliyor.

Bu hedeflere
ulaşamanın
maliyeti nedir?
Herkes için sağlıklı yaşamı
güvence altına almak için
kesin olarak kararlı
davranmak gerekir, ancak
elde edilecek yarar
maliyetinin kat kat
üzerinde olacaktır. Sağlıklı
insanlar sağlıklı
ekonomilerin temelini
teşkil eder.
Örneğin, eğer grip, zatürre
ve diğer önlenebilir
hastalıklara karşı aşılama
bütçemize 1 milyar ABD
Doları ilave edersek,
her yıl bir milyon çocuğun
hayatını kurtarırız. Son on
yıl içinde sağlık alanındaki
iyileşmeler sayesinde en
yoksul seviyedeki
ülkelerde gelirlerin yüzde
24 artması sağlandı.
Harekete geçilmemesinin
maliyeti ise çok daha
yüksek olacaktır.
Milyonlarca çocuk
önlenebilir hastalıklardan
dolayı yaşamını yitirecek,
kadınlar hamilelik ya da
doğum sırasında
yaşamlarını yitirecektir.
Sağlık hizmetlerinin
ücretleri milyonlarca insanı
yoksulluğa düşürmeye
devam edecektir. Bulaşıcı
olmayan hastalıklar 2030
yılına kadar düşük ve orta
gelirli ülkelere 7 milyar
ABD Dolara mal olacak.

Nasıl yardım
edebilirim?
Bilgiye dayalı seçimler
yapmak ve çocuklarınızı
aşılatmak yoluyla kendi
sağlığınızı güçlendirerek ve
koruyarak işe başlayabilirsiniz.
Toplumunuzda sağlıklı olma,
sağlıklı bir yaşam ve kaliteli
sağlık hizmetlerine herkesin
erişme hakkı olduğu
konusunda farkındalığı
arttırabilirsiniz.
Başta çocuklar ve kadınlar
olmak üzere herkesin daha
sağlıklı bir yaşama sahip
olması için okullar, spor
kulüpleri ve takımları ve
kuruluşlar nezdinde
girişimlerde bulunabilirsiniz.
Ayrıca hükümetlerinizin, yerel
yöneticilerin ve diğer karar
alma konumunda olanların
sağlık ve sağlık hizmetlerine
erişim konularında verdikleri
sözlerin takipçisi olabilirsiniz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için

http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.
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NİTELİKLİ EĞİTİM:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Herkes için kapsayıcı ve
nitelikli eğitimin sağlanması
ve yaşam boyu öğrenimin
desteklenmesi.

Neden?

yardımcı olur. Ayrıca nerede
olursa olsun insanların daha
sağlıklı ve sürdürülebilir
yaşamları olmasını sağlar.
Eğitim ayrıca hoşgörünün
gelişmesi ve barışçıl
toplumların inşasına da
destek olur.

Eğitim bir çok Sürdürülebilir
Peki, insanlar eğitim
Kalkınma Hedefinin (SKH)
sayesinde daha iyi iş ve
gerçekleşmesinin anahtarıdır.
hayat sahibi olur mu?
İnsanlar nitelikli eğitim
alabildiklerinde yoksulluk
Evet, eğitim eşitsizlikleri
girdabından da kurtulabilirler.
Bu nedenle eğitim eşitsizliklerin azaltıyor. 114 ülke için
1985-2005 dönemi
azaltılması ve toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına verilerine baktığımızda bu
sonuç görülüyor.

Gelişmekte
olan ülkelerde
okullaşma
oranı yüzde
91ʼe ulaşmış
olmasına
rağmen,
Dünya
genelinde 51
milyon çocuk
hala okula
gidemiyor.

Peki, geçtiğimiz yıllarda
eğitim alanında önemli
ilerlemeler kaydedildi
mi?
Evet, kalkınmakta olan
ülkelerde ilköğrenime
katılım yüzde 91
seviyesine ulaştı. UNESCO
istatistiklerine göre 2000 –
2012 yılları arasında okula
gidemeyen çocuk oranı alt
Sahra Bölgesinde yüzde
40ʼtan 22ʼye, Güney
Asyaʼda yüzde 20ʼden
6ʼya düştü.

Hangi bölgedeki
insanlar okullaşma
konusunda sorun
yaşıyor?
Okula kaydı olmayan
çocukların yarısından
fazlası alt Sahra
bölgesinde yaşıyor. Bu
da alt Sahra bölgesini
dünyada en fazla
çocuğun okula gitmediği
bölge yapıyor.
Söz konusu bölge
oldukça genç bir nüfusa
sahip. Bu nedenle 2030
yılında eğitim imkanı
sağlanması gereken 3-15
yaş arası nüfusun 444
milyona ulaşacağı tahmin
ediliyor. Bu da günümüze
göre 2,6 kat artış
anlamına geliyor.

Eğitime daha zor ulaşan
gruplar var mı?
Evet, kadınlar ve kız
çocukları bu gruplardan
biri. Gelişmekte olan
ülkelerin üçte biri
okullaşmada kız ve erkek
çocuk oranlarını
eşitleyebilmiş değil. Alt
Sahra bölgesi ve Batı
Asyaʼda kız çocukları
hem ilk hem de orta
öğrenimde engellerle
karşılaşıyor. Eğitimdeki
bu engeller genç kızların
istihdam şanslarını da
azaltıyor.

Ne yapabiliriz?
• Hükümetlerinizden
eğitime hem politika
belirlemede hem de
uygulamada öncelik
vermelerini isteyebilirsiniz.
• Hükümetleriniz nezdinde
en kırılgan ve marjinal
gruplar da dahil olmak
üzere herkese ücretsiz ilk
öğrenim hakkı tanınması
için lobi yapabilirsiniz.

• Özel sektörü eğitim
araçları ve altyapısına
yatırım yapmaya teşvik
edebilirsiniz.
• Sivil toplum, gençler ve
diğer gruplarla ortaklıklar
kurarak yerel seviyede
eğitimin önemi hakkında
farkındalığı artırabilirsiniz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.

© U N P ho to / E ski nd e r D e b e b e

TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz

Toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması ve
kadınların ve kız
çocuklarının konumlarının
güçlendirilmesi.

Neden?
Kadınlar ve kız çocukları
dünya nüfusunun yüzde
50ʼsini oluşturuyor. Bu
Dünyanın potansiyelinin de
yarısını oluşturdukları
anlamına geliyor. Ancak
toplumsal cinsiyet
eşitsizliği günümüzde çok
yaygın. Bu da toplumsal
ilerlemeyi engelliyor.
2014 itibarıyla 143 ülke
anayasalarında kadın erkek
eşitliğini garanti altına
almış bulunuyor. 52
ülkenin daha bu adımı
atması gerekiyor.

Toplumsal cinsiyet
eşitliği sağlanamazsa
ne olur?
Eşitsizliklerle karşılaşma
kızlar için doğumdan
itibaren başlayabilir ve
yaşamları boyu peşlerini
bırakmayabilir. Bazı
ülkelerde sağlık hizmetleri
ve yeterli beslenmeden
mahrum bırakıldıkları için kız
çocukları arasındaki ölüm
oranı daha yüksek
gerçekleşiyor.
Kızlar ergenliğe erişmeleri
ile birlikte daha fazla
eşitsizlikle karşılaşıyor.
Çocuk damattan çok daha
fazla çocuk gelin var.
Küresel olarak her yıl
yaklaşık 15 milyon 18 yaş
altı kız çocuğu evlendiriliyor.
Bu da günde 37 bin çocuğun
gelin olduğu anlamına geliyor.

Kadınlar
hala dünya
ortalamasına
göre
erkeklerden
yüzde 24
daha az
maaş alıyor

Toplumsal cinsiyet
eşitsizliği kadınları
nasıl etkiliyor?
Küçük yaşta evlenmek kız
çocuklarının eğitimini de
etkiliyor. Gelişmekte olan
ülkelerin üçte biri
okullaşmada kız erkek
eşitliğini sağlayabilmiş
değil. Alt Sahra,
Okyanusya ve Batı Asyaʼda
kız çocukları hala ilk ve
orta öğrenim alma
konusunda engellerle
karşılaşıyor.

Başka sorunlar da var
mı?
Evet. Dünya genelinde
kadınların yüzde 35ʼi
eşlerinin veya
sevgililerinin ya da
tanıdıklarının uyguladığı
fiziksel ve psikolojik
şiddete maruz kalıyor.
Afrika ve Ortadoğuʼda
yaklaşık 133 milyon kız
çocuğunun kadın
sünnetine maruz kaldığı
tahmin ediliyor.
Söz konusu uygulama, kız
çocuklarının kalıcı sağlık
sorunları yaşamalarına,
HIV/AIDS dahil hastalık
kapmalarına ve kısır
kalmalarına varan sonuçlar
doğurabiliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği
benim için neden önemli
olsun ki?
Nerede yaşıyor olursanız
olun, toplumsal cinsiyet
eşitliği temel bir insan
hakkıdır. Toplumsal cinsiyet
eşitliğini geliştirmek,
yoksulluğu azaltmak,
sağlığı, eğitimi, korumayı ve
refahı desteklemek dahil
olmak üzere kız ve erkek
çocuklar için sağlıklı bir
toplum demektir.
Kız çocuklarının eğitimine
yatırım ve evlenme yaşlarını
ileriye almak, harcanan her
ABD Dolarına karşılık 5 ABD
Doları geri dönüş elde
etmek demektir.
Kadınlar için gelir getirici
programlara yatırım ise
harcanan her 1 ABD
Dolarına karşılık 7 ABD
Doları geri dönüş elde
etmek demek.

Bu sorunları çözmek
için ne yapabiliriz?
Eğer bir kız çocuğuysanız
okulunuza devam edip,
diğer sınıf arkadaşlarınıza
da aynı

şekilde davranma konusunda
destek olabilirsiniz. Cinsel ve
üreme sağlığı hizmetlerine
erişim hakkınız için mücadele
verebilirsiniz.
Eğer bir kadınsanız, fırsat
eşitliğinin önüne konan bilinçli
ya da bilinçsiz görünür ve
görünmez engelleri ortadan
kaldırmak için mücadele
edebilirsiniz.
Eğer bir erkek ya da oğlan
çocuğu iseniz, kadınlar ve kız
çocukları ile birlikte toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanması
için çalışabilir, sağlıklı, saygılı
bir ilişkiyi kucaklayabilirsiniz.
Kadın sünneti gibi uygulamaların
sonlandırılmasına yönelik
kampanyalara mali katkı
sağlayabilir, kız çocuklarının
ve kadınların haklarını
kısıtlayan ve tam
potansiyellerini ortaya
koymalarını engelleyen
olumsuz yasaların kaldırılması
için çalışabilirsiniz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.
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TEMİZ SU VE SIHHİ
KOŞULLAR:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Herkes için suyun ve sıhhi
koşulların erişilebilirliği ve
sürdürülebilir yönetiminin
güvence altına alınması.

Neden?
Temiz suya ve sıhhi
koşullara erişim bir insan
hakkıdır. Ancak milyarlarca
insan hala en temel
hizmetlere erişimden bile
mahrum yaşıyor.
Her gün yaklaşık 1,8 milyar
insan temiz olmayan su
içiyor. 2,4 milyar insan,
tuvalet gibi temel sıhhi
koşullardan mahrum
yaşıyor.

Su sıkıntısı Dünya
nüfusunun yüzde 40ʼını
etkiliyor ve artacağı
tahmin ediliyor. İnsan
kaynaklı faaliyetler sonucu
ortaya çıkan atık suların
yüzde 80ʼi arıtılmadan
nehir ve denizlere
akıtılarak kirliliğe neden
oluyor.

Bu durum ne sonuç
doğuruyor?
Temiz su ve sıhhi
koşulların olmamasından
kaynaklanan hastalıklar 5
yaş altı çocuk ölümlerinin
ana nedeni. Kirli sular ve
hijyen eksikliği

Su
sıkıntısı
Dünya
nüfusunun
yüzde
40ʼını
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA HEDEFLERİ
etkiliyor
ve
artacağı
tahmin
ediliyor

nedeniyle ortaya çıkan ishal
hastalığı Dünya genelinde
her gün 800ʼden fazla 5 yaş
altı çocuğun ölümüne neden
oluyor.
Temiz su ve sıhhi koşullar,
sağlıklı bireyler ve toplumsal
cinsiyet eşitliği başta olmak
üzere tüm Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin
temelini oluşturuyor.
Su kaynaklarının
sürdürülebilir yönetimi gıda
ve enerji üretiminin de daha
iyi yönetilmesi anlamına gelir.
Böylece insan onuruna
yakışır iş imkanlarınn
artmasına ve ekonomik
kalkınmaya katkı sağlarız.
Dahası su ekosistemlerini,
biyolojik çeşitliliği koruyabilir,
iklim değişikliği ile mücadele
alanında adım atabiliriz.

Çözüm için ne kadar
kaynak gerekiyor?
Dünya Bankası, UNICEF,
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
çalışmasına göre temiz su
ve sıhhi koşulların
yaygınlaştırılmasının yıllık
maliyetinin 28,4 milyar ADB
Doları. Bir diğer deyişle bu
araştırmada yer alan 140
ülkenin küresel üretiminin
yüzde 0,10ʼuna denk
geliyor.

Bu sorunu çözmemenin
maliyeti ne olur?
Bunun maliyeti hem
insanlar hem de ekonomi
için devasa boyutlara
ulaşır.

Dünya genelinde her yıl
ishal kaynaklı hastalıklar
nedeniyle 2 milyon insan
ölüyor. Yetersiz sıhhi
koşullar ve temiz olmayan
su kaynaklı ölümlerin
yüzde 90ʼını çocuklar
oluşturuyor.
Temiz su ve sıhhi koşullara
yatırım yapılmaması sonucu
alt Sahra bölgesinde GSMH
yüzde 4,3 oranında kayba
uğruyor. Bu oran Hindistanʼda
yüzde 6,4ʼe çıkıyor.
Daha iyi alt yapı ve su ve
sıhhi koşul yönetimi
olmadan milyonlarca insan
her yıl ölmeye devam
edecek ve biyolojik çeşitlilik
ve ekosistemleri
kaybetmeye, refahı
engellemeye ve daha
sürdürülebilir bir geleceğe
sahip olma ihtimalini yok
etmeye devam edeceğiz.

Ne yapabiliriz?
Sivil toplum kuruluşları
hükümetleri, temiz su ve
sıhhi koşulların
oluşturulması alanında
yapılan yatırımlar
konusunda hesap vermeye
zorlamalılar, yatırımlardan
özellikle kadınlar, gençler
ve çocukların yararlanmalarını
sağlamalılar.

Bu alandaki planların eyleme
geçirilmesi, bir yandan
insanlar ve ekonomi
gelişirken diğer yandan
çevrenin korunması yoluyla
kazan-kazan sonucunu
ortaya çıkaracaktır.
Ayrıca Dünya Su Günü ve
Dünya Tuvalet Günü
vesilesiyle kampanyalar
başlatabilir sıhhi koşulların
önemi hakkında farkındalık
yaratabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.
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ERİŞİLEBİLİR VE
TEMİZ ENERJİ:
NEDEN ÖNEMLİ?

Hedefimiz
Herkesin uygun fiyatlı,
güvenilir, sürdürülebilir ve
modern enerjiye erişiminin
güvence altına alınması.

Neden?
Günlük yaşantımızın
sorunsuz akması ve eşit
kalkınma için erişilebilir ve
güvenilir enerjiye
ihtiyacımız var.
İyi düzenlenmiş bir enerji
sistemi başta iş dünyası,
ilaç ve eğitim, tarım,
altyapı, iletişim ve yüksek
teknoloji olmak üzere tüm
sektörlere destek sağlar:

Enerjiye erişimdeki
eksiklikler ise insani ve
ekonomik kalkınmanın
önündeki engellerdir.

Bizim evde elektrik
var. Bu hedefle niye
ilgileneyim?
Onlarca yıldır, kömür,
petrol ve doğalgaz gibi
fosil yakıtlar elektrik
üretiminin ana unsurları
oldu. Karbon temelli
yakıtlar büyük oranda
sera etkisi yapan
gazların salınımına yol
açtı ve insanlar ve çevre
için tehlike oluşturmaya
başladı.

Enerji üretimi
iklim
değişikliğinin
ana
unsurlarından
biri. Sera etkisi
yapan gazların
yüzde 60ʼı
enerji
üretiminden
kaynaklanıyor

Bu durum herkesi etkiliyor.
Dünya genelinde elektrik
kullanımı hızla artıyor.
Kısacası ülkeler ekonomileri
için gerekli elektriğe düzenli
bir şekilde erişemez hale
gelebilirler.

Kaç kişi elektrikten
mahrum yaşıyor?
Dünya genelinde 1,2 milyar
insan, bir diğer deyişle her
beş kişiden biri elektrikten
mahrum yaşıyor. Bu
grubun büyük bölümü ise
Afrika ve Asyaʼda yer
alıyor.
Elektrik olmazsa kadınlar
ve kız çocukları su taşımak
için saatler harcayacak,
klinikler çocuk aşılarını
saklayamayacak, birçok
çocuk ödev yapamayacak,
insanlar rekabetçi
işletmelere sahip
olamayacaklar. 2,8 milyar
insan ise mutfakta odun,
kömür, odun kömürü gibi
yakacakları kullanıyor. Bu
da kapalı mekan hava
kirliliği nedeniyle
milyonlarca insanın her yıl
yaşamını yitirmesine yol
açıyor.

Daha sürdürülebilir
enerjiye geçiş için ne
kadar kaynağa ihtiyaç
var
Dünyaʼda, sürdürülebilir
enerji altyapısına
yatırımların 2030 yılına
kadar üç kat artırılarak

400 milyar ABD Dolarından
1,25 milyar ABD Dolarına
çıkarılması gerekiyor.
En büyük enerji açığına sahip
bölgeler olan alt Sahra ve
Güney Asya enerjiye erişim
konusunda diğer ülkelerin
desteğine ihtiyaç duyuyor.

Bu sorunu aşmak için ne
yapmalıyız?
Ülkeler erişilebilir, güvenilir
ve sürdürülebilir enerji
sistemlerine geçmek için
yenilebilir enerji alanına
yatırım yapmalı, enerji
verimliliğini ön plana
çıkarmalıdır.
İş dünyası hidro-elektrik
kaynaklarını kullanarak ve
geliştirerek, biyoenerji ve
elektrik talebini yüzde yüz
yenilenebilir kaynaklardan
sağlayarak ekosistemleri
koruyabilir.
İşverenler iletişim
teknolojilerinden
yararlanmaya ağırlık
vererek ulaşıma olan
ihtiyacı azaltabilirler, araba
ve uçak yerine daha az
enerji gerektiren trenle
seyahati düşünebilirler.

Yatırımcılar sürdürülebilir
enerji hizmetlerine daha
fazla yatırım yapabilirler,
yeni teknolojiler
üretebilirler.
Sizler de kullanmadığınız
zaman elektrikli aletlerinizi
fişten çekebilir, bisiklet
kullanabilir, karbon
emisyonunu azaltmak için
toplu taşımayı tercih
edebilirsiniz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.
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İNSANA YAKIŞIR İŞ VE
EKONOMİK BÜYÜME:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz

Kesintisiz, kapsayıcı ve
sürdürülebilir ekonomik
büyümenin, tam ve üretken
istihdamın ve herkes için
insana yakışır işlerin
desteklenmesi.

Neden?
Yoksulluk ancak düzenli ve
iyi ücret veren istihdam
sayesinde yok edilebilir.
Yaklaşık 2,2 milyar insan 2
ABD Doları olarak belirlenen
aşırı yoksulluk sınırının
altında gelir elde ediyor.

Ne kadar işsiz var?
Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) 2015
verilerine göre Dünya
genelinde 204 milyondan
fazla işsiz var.

Küresel işsizlik 2007 yılında
170 milyon iken 2012 yılında
202 milyona çıktı. Bu
grubun 75 milyonunu ise
gençler oluşturuyor.

Ne kadar işe ihtiyaç
var?
Küresel istihdam
piyasasına 2016-2030
yılları arasında yeni
girecekler için ilave 470
milyon işe ihtiyaç var.
Bu da her yıl 30 milyon
yeni iş imkanı yaratılması
gerektiği anlamına geliyor.

İşgücüne
katılan genç
nüfusa
istihdam
sağlayabilmek
için yer yıl
30 milyon
yeni iş
yaratılması
gerekiyor.

Peki herkes iş bulursa
aşırı yoksulluk önlenir mi?
Yeni istihdam imkanları
yaratmanın yanı sıra
çalıştığı halde kendisini ve
ailesini yoksulluktan kurtaramayan 780 milyon
insan için koşulları da
iyileştirmeliyiz.
Ayrıca, kadınların ve kız
çocuklarının istihdam
konusunda erkeklerle eşit
fırsatlara sahip olması
gerekiyor.

Benim bir işim var. Bu
konu ile niye ilgileneyim?
Daha fazla sayıda insanın
üretken olması ve ülke
kalkınmasına katkıda
bulunması toplumun
tamamına fayda sağlar.
Üretken istihdam ve
“insan onuruna yakışır”
işler adil bir küreselleşme
ve yoksullukla mücadele
için anahtardır.
Ayrıca, işsizlik, çözüm
bulunamadığı takdirde iç
huzursuzluklara neden
olabilir.

İnsana yakışır iş ne
anlama geliyor?
İnsan onuruna yakışır iş
herkesin üretken, adil bir
ücret alınan, iş yeri
güvenliğinin sağlandığı,
aileler için sosyal koruma
imkanının bulunduğu,

insanların daha fazla kişisel
gelişim ve sosyal
entegrasyon beklediği iş
fırsatları anlamına geliyor.
İnsan onuruna yakışır iş
imkanlarının eksikliği,
yetersiz yatırıma ve
tüketimin çok azalmasına
yol açacak, demokratik
toplumların temel toplumsal
sözleşmelerinin ana
maddesi olan herkesin
kalkınmadan mutlaka pay
alması gerektiği ilkesi zarar
görecektir.

Bu sorunları çözmek için
ne yapılmalı?
Gençlere, insan onuruna
yakışır iş sağlanacak
dönüşümü yaratabilmek
için mümkün olan en kaliteli
eğitime ve öğrenime
yatırım yapılması, gençlere
istihdam piyasasının
taleplerine uygun beceriler
kazandırılması, sosyal
koruma hizmetlerine
erişimlerinin sağlanması
gerekiyor. Böylece gençler
cinsiyete, gelir seviyesine
ve sosyo-ekonomik
altyapılarına bakılmaksızın
üretken istihdamda yer
almaya yönlendirilebilir.
Hükümetler dinamik,
sürdürülebilir, yenilikçi ve
insan merkezli ekonomiler
inşa etmek için çalışabilir,

genç istihdamını teşvik
edebilir, kadınları ekonomik
olarak daha güçlü kılma
yollarını ortaya koyabilir ve
herkes için insan onuruna
uygun iş imkanları sağlayabilir.
Yerel yetkililer ve toplumlar
şehirlerini, farklı toplum
kesimlerinin birbirleri ile
entegrasyonuna katkı
sağlamak için yeniden
düzenleyebilir ya da yeni
planlarını bu yaklaşım üzerine
kurabilir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.
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SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Dayanıklı altyapıların inşası,
kapsayıcı ve sürdürülebilir
sanayileşmenin desteklenmesi
ve yenilikçiliğin
güçlendirilmesi

Neden
Ekonomik büyüme, sosyal
kalkınma ve iklim değişikliği
ile mücadele yoğun olarak
altyapıya yatırım,
sürdürülebilir sınai
kalkınmaya ve teknolojik
ilerlemeye bağlı bulunuyor.

Küresel ekonomik
manzaranın hızla değiştiği ve
eşitsizliklerin arttığını
düşündüğümüzde,
sürdürülebilir kalkınmanın
mutlaka herkes için imkanları
ulaşılır kılması ve yenilikçi
yaklaşımlar ve dayanıklı
altyapı ile desteklenmesi
gerekir.

Peki sorun ne?
Yollar, iletişim ağları su ve
kanalizasyon şebekesi ve
elektrik birçok gelişmekte

Sanayileşmenin
yeni iş imkanları
açma
üzerindeki
çarpan etkisi
çok büyük.
Üretim alanında
gerçekleşen
her bir yeni
istihdam, diğer
alanlarda yüzde
2,2ʼlik istihdam
artışına katkı
sağlıyor.

olan ülkede yeterli seviyede
değil. Yaklaşık 1,15 milyar
insan düzenli telefon
hizmetlerinden
yararlanamıyor. 2,5 milyar
insan temel sıhhi koşullardan
mahrum. 800 milyon insan
suya erişim sorunu yaşıyor.
Kalkınmakta olan ülkelerde
tarım üretiminin ancak yüzde
30ʼu işlenmiş gıdaya
dönüştürülebiliyor.

Benim için önemi ne?
Bu bizim geçim kaynağımızla
ilgili. Yeni sanayilerin
gelişmesi birçoğumuz için
yaşam standartının
yükselmesi anlamına geliyor.
Ayrıca, sanayi kuruluşlarının
sürdürülebilirliğe yönelmeleri
çevre üzerinde de olumlu
sonuç doğurur. Çevrenin
hepimizi etkilediği
unutulmamalıdır.

Harekete geçmemenin
bedeli ne olur?
Bunun bedeli çok ağır olur,
Küresel büyüme hem
sürdürülebilir kalkınmanın
hem de yoksullukla
mücadelenin lokomotifi
olduğu için yoksulluğu
sonlandırmak çok güçleşir.
Altyapıyı iyileştirmemek ve
yenilikçi teknolojileri
geliştirmemek sağlık
koşullarının kötüleşmesi,
sıhhi koşulların yetersiz
kalması ve eğitime kısıtlı
erişim gibi sonuçları
beraberinde getirir.

Nasıl katkıda
bulunabilirim?
Şirketlerin üretimlerinin ve
yenilikçi yaklaşımlarının
sürdürülebilir olmasını
sağlayacak standartlar
oluşturulmasını ve
uygulanmasını
destekleyebilirsiniz.
STKʼlar ile işbirliği
yapabilir ve gelişmekte
olan ülkelerde kamu
sektörünün sürdürülebilir
kalkınmayı desteklemesini
hızlandırabilirsiniz.
Sanayinin sizin hayatınıza
ve refahınıza olan etkisini
düşünün ve sosyal
medyayı karar alıcılardan
sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine öncelik
vermelerini istemek için
kullanın.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
hakkında daha
fazla bilgi için:
http://www.kureselhedefler.org
internet adresini ziyaret ediniz.
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EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Ülkeler içinde ve arasında
eşitsizliklerin azaltılması

Neden?
Gelir, cinsiyet, yaş,
engellilik, cinsel tercih, ırk,
etnik köken ve dini
inançları nedeniyle insanlar
arasında ortaya çıkan
eşitsizlikler dünyanın dört
bir yanında hala varlığını
sürdürüyor. Eşitsizlikler
uzun vadede toplumsal ve
ekonomik kalkınmayı tehdit
eder, yoksullukla
mücadeleyi sekteye
uğratır, insanların
kendilerini değersiz
hissetmelerine yol açabilir.
Bunun sonucu olarak suç
oranında, hastalıklarda ve

çevrenin tahrip edilmesinde
artış yaşanabilir. Daha da
önemlisi, insanların fırsat
eşitliğinden faydalanamaması
ve hizmetlerden
yararlanamaması halinde
sürdürülebilir kalkınmayı
başaramaz, herkes için
daha iyi bir dünya kurma
çabalarımızı sonuçlandıramayız.

Eşitsizliklerin sürmesinin
yarattığı etkiler nelerdir?
Tahminen beş yaş altı 69
milyon çocuk aslında
önlenebilir nedenlerden
dolayı yaşamını yitirecek.
Kırsal kesimde yaşayan
kadınların doğum yaparken
hayatını kaybetme ihtimali
kentlerde yaşayan

Dünya
nüfusunun
herhangi bir
parçasını
dışarıda
bıraktığımızda,
sürdürülebilir
kalkınmayı
sağlayamayız.

kadınlardan üç kat daha
fazla. Birçok aile gelir
dağılımının 1990ʼlı yıllara
oranla daha da bozulduğu
kalkınmakta olan ülkelerde
yaşıyor. Bunlar sadece bir
kaç örnek, ancak eşitsizlikler
dünyadaki tüm ülkeleri etkiliyor.

Ben karşı karşıya
kalmadıkça eşitsizlikleri
neden önemseyeyim?
Günümüz dünyasında
herkesin hayatı bir diğeri ile
bir şekilde bağlantılı.
Yoksulluk, iklim değişikliği,
göç veya ekonomik krizler
tek bir ülke ya da bölgeye
bağlı değil.

gruplar ve marjinalleştirilmiş
toplumların ihtiyaçları
üzerinde yoğunlaşmalı.
Son istatistiki veriler bunun
mümkün olabileceğini ortaya
koyuyor. 2007-2012
arasında 50ʼden fazla
ülkede, özellikle de Latin
Amerika, Karayipler ve
Asyaʼda en yoksul ailelerin
ortalama geliri ulusal
ortalamaların üzerinde artış
gösterdi ve gelir
dağılımındaki eşitsizlikleri
azalttı.

Ne yapabiliriz?

Zengin ülkelerde dahi derin
bir yoksulluk içinde
yaşayanlar var. En eski
demokrasiler bile ırkçılık,
homofobi ve dini
hoşgörüsüzlükle başa
çıkmaya çabalıyor. Son
UNICEF raporuna göre üst
gelir düzeyindeki ülkelerde
çocuklar arasındaki
eşitsizliklerde de artış
yaşandığı vurgulanıyor.

Eşitsizliklerin azaltılması
dönüştürücü bir değişim
gerektirir. Aşırı yoksulluğun
ve açlığın sonlandırılması
için çok büyük adımlar
atılması, özellikle gençleri,
göçmenleri ve diğer kırılgan
grupları kapsayacak şekilde
sağlık, eğitim, sosyal
koruma ve insan onuruna
yakışır işlere yatırım
gerekiyor.

Nerede yaşadığımıza, kim
olduğumuza bakmadan
küresel eşitsizlikler
hepimizi etkiliyor.

Ülkelerde herkesi
kucaklayan toplumsal ve
ekonomik kalkınmayı
güçlendirmek ve
desteklemek önemlidir.
Eğer ayrımcı yasaları,
politikaları ve uygulamaları
kaldırırsak, fırsat eşitliğini
garanti altına alabilir,
eşitsizlikleri azaltabiliriz.

Eşitsizlikleri yok
edebilir miyiz?
Herkesin insan onuruna
yakışır bir yaşama sahip
olması için eşitsizlikleri
yok etmeliyiz. Siyasi,
ekonomik ve toplumsal
politikalar evrensel olmalı
ve en fazla ihtiyaç duyan

Ülkeler arasında ise,
gelişmekte olan ülkelerin
küresel konulardaki karar
mekanizmalarında daha iyi
temsil edilmelerini sağlayarak
çözümlerin daha etkili,
güvenilir ve hesap verebilir
olmasını sağlayabiliriz
Hükümetler ve diğer paydaşlar
savaş, ayrımcılık, yoksulluk,
imkansızlık ve diğer nedenlerle
evlerini terk ederek daha iyi bir
hayat arayışına çıkan
milyonlarca insanı da
kapsayacak şekilde, iyi
yönetilen ve planlı politikalarla
güvenli, düzenli ve sorumlu
göçü mümkün kılabilir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİRLER:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Şehirlerin ve insan
yerleşimlerinin kapsayıcı,
güvenli, dayanıklı ve
sürdürülebilir kılınması

Neden?
Günümüzde insanların
yarısı, yani 3,5 milyar insan
şehirlerde yaşıyor. Bu sayı
daha da artacak. Şehirler
birçok insanın geleceği
olacak. İnsanlığın karşı
karşıya olduğu yoksulluk,
iklim değişikliği, sağlık
hizmetleri, eğitim gibi
devasa sorunlara şehirlerde
çare bulunması gerekiyor.

Şehirlerin karşı karşıya
olduğu en acil sorunlar
neler?
Eşitsizlikler büyük bir endişe
kaynağı. 828 milyon insan
gecekondularda yaşıyor ve
bu sayı artıyor. Şehirlerde
kullanılan enerji ihtiyacı
yükseliyor. Çevre kirliliği
endişe veriyor. Şehirler
dünya yüz ölçümünün yüzde
3ʼünü kapsıyor. Enerji
tüketiminin yüzde 60-80ʼi ve
karbon salınımının yüzde

Önümüzdeki
10 yıl içinde
şehirlerin
büyümesi
yüzde 95
oranında
gelişmekte
olan ülkelerde
gerçekleşecek

75ʼi şehirlerde gerçekleşiyor.
Bazı şehirler iklim
değişikliğinin sonuçlarından
ve doğal afetlerden nüfus
yoğunluğu nedeniyle daha
fazla etkileniyor. Şehirlerin
daha güçlü planlanması ve
inşa edilmesi gerekiyor.
Afetler karşısında can ve mal
kaybı ancak bu şekilde
önlenebilir.

Ben de şehirde yaşıyorum
ancak bu sorunlandan
etkilenmiyorum
Bu sorunlar eninde sonunda
herkesi etkileyecektir.
Eşitsizlikler iç karışıklığa ve
güven ortamının
kaybolmasına yol açtığı, çevre
kirliliği sağlığı, üretimi ve
ekonomiyi tehdit ettiği için
sonuçta herkesin hayatını
altüst etme riski taşıyor.

Şehirlerin plansız
gelişmesi ne sonuç
doğurur?
Kötü planlanmış kentleşme,
dünyanın her yerinde,
gecekonduların artmasına,
trafik sıkışıklığına, sera gazı
salınımlarının artmasına,
çarpık yapılaşmış
banliyölerin ortaya çıkmasına
yol açar.
Gecekondular GSMHʼyı
düşürür, yaşam beklentisini
azaltır. Sürdürülebilir bir yol
izlemenin seçilmesi her
vatandaşın kaliteli bir
yaşama sahip olduğu,
şehrin üretken
dinamiklerinden
yararlandığı, ortak refahın
üretildiği ve sosyal istikrarın

çevreye zarar vermeden
sağlandığı şehirler inşa
edilmesi anlamına geliyor.

Peki sürdürülebilir şehirler
inşa etmek pahalı bir iş mi?
Sağladığı yararlara
bakıldığında, maliyetinin
çok düşük olduğu
görülüyor. Örneğin,
fonksiyonel bir toplu taşıma
ağı kurmanın bir maliyeti
olacaktır, ancak bundan
elde edilecek yarar, bir
diğer deyişle yaşam
kalitesinin artması ve bir ağ
ile örülmüş şehrin
sağlayacağı ekonomik
imkanlar çok daha büyük
olacaktır.

Bu hedeflere ulaşılması
için ne yapabilirim?
• Yaşadığınız şehrin
yönetiminde aktif rol
üstlenin.
• Çevrenizde neyin işe
yaradığı, neyin yaramadığını
iyi takip edin.
• İhtiyacınız olduğuna
inandığınız şehri savun.
• Oturduğun bina, sokak ve
mahalle için bir vizyon
geliştirin ve o yolda
ilerleyin. Yeterli iş var mı?
Sağlık hizmetlerine yakın

mısınız? Çocuklarınız okula
güvenli bir şekilde
yürüyebilir mi? Geceleri
ailenizle birlikte sokakta
yürüyebiliyor musunuz?
En yakın toplu taşıma imkanı
ne kadar uzakta? Hava
kalitesi nasıl? Paylaştığınız
ortak alanlar ne durumda?
Oturduğunuz yerdeki
koşulları ne kadar
iyileştirirseniz yaşam
kalitesine o kadar etki
edersiniz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.
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SORUMLU ÜRETİM
VE TÜKETİM:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Sürdürülebilir tüketim ve
üretim kalıplarının güvence
altına alınması

Neden?
Önümüzdeki 20 yıl içinde
daha fazla insanın orta
sınıfa yükselmesi bekleniyor.

Bu durum kişisel refah için iyi
bir haber ancak, hali hazırda
hızla tüketilen doğal
kaynaklar üzerinde daha
fazla baskı olacağını
gösteriyor. Eğer üretim ve
tüketim alışkanlıklarımızı
değiştirmezsek, doğaya geri
dönüşü olmayacak zarar
vereceğiz.

Eğer tahmin
edildiği gibi
SÜRDÜRÜLEBİLİR
dünya
nüfusu
KALKINMA HEDEFLERİ
2050 yılına
kadar 9,6
milyara
ulaşacak
olursa,
bugünkü
üretim ve
tüketim
alışkanlıklarımızı
devam ettirmek
için üç kat daha
büyük bir
dünyaya
ihtiyacımız
olacak

Bugün için değişmesi
gerekli alışkanlıklar
neler?
Tüketim alışkanlıklarında
yapılacak basit değişiklikler
dahi toplum için önemli
sonuçlar doğurabilir.
Örneğin, her yıl üretilen
gıdanın üçte biri, bir diğer
deyişle 1 trilyon ABD Doları
değerinde 1,3 milyar ton
yiyecek çöpe atılıyor.
Bunların bir kısmı üretim,
satış ve nakliyat sırasında
gerçekleşiyor ve şirketlerin
bu duruma çare bulması
gerekiyor.
Tüketicilere baktığımızda
ise enerji tüketiminin yüzde
29ʼunun evlerde
gerçekleştiğini,
karbondioksit salınımının
yüzde 21ʼinin evlerdeki
faaliyetlerden
kaynaklandığı görülüyor.
Eğer dünya genelinde
herkes enerji tasarruflu
lambalara yönelse Dünya
genelinde yılda 120 milyar
ABD Doları tasarruf
sağlanacak. Suların
kirlenmesi de acil çare
bekleyen bir konu.
Suları, doğanın
temizleyebilme hızından
daha hızlı bir şekilde
kirletiyoruz.

İş dünyası nasıl katkı
sağlayabilir?
Sürdürülebilir üretim ve
tüketim yolları bulmak
şirketlerin yararına
olacaktır.

İş dünyası üretimin ve
hizmetler sektörünün çevre
ve toplum üzerindeki
etkisini iyi anlamalıdır.
Şirketler yaratıcı güçlerini
bireyleri daha sürdürülebilir
hayatlar benimsemeye
yönlendirecek çözümler
ortaya koymalıdır.

Tüketici olarak nasıl
yardımcı oluruz?
İki ana yolu var:
1. Daha az atık üreterek
2. İmkan olduğu ölçüde
sürdürülebilir malları satın
alarak
Atıklarınızı azaltmak birçok
şekilde mümkün. Örneğin
gıdalarınızı israf etmeyerek
ve denizlerin kirlenmesinin
birinci nedeni olan plastik
malzemelerin kullanımını
azaltarak katkı
sağlayabilirsiniz. Satın
aldığınız malzemeler
hakkında bilgiye sahip
olmak da önemli bir
unsurdur. Günümüzde
tekstil, tarımdan sonra
suları en fazla kirleten
ikinci sektördür. Birçok
moda kuruluşu çeşitli
kalkınmakta olan ülkede
tekstil çalışanlarını istismar
etmektedir. Eğer
sürdürülebilir ve yerel
kaynaklardan satın
alırsanız fark yaratabilir,

şirketlere sürdürülebilir
yöntemler edinmeleri
konusunda baskı
uygulayabilirsiniz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.

İKLİM EYLEMİ

NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
İklim değişikliği ve etkileri ile
mücadele konusunda acilen
eyleme geçilmesi

Neden?
İklim değişikliği insan
faaliyetlerinden kaynaklanıyor
ve Dünyaʼnın ve insanların
geleceğini tehdit ediyor. İklim
değişikliğiyle mücadele
ederek herkes için
sürdürülebilir bir dünya inşa
edebiliriz. Ancak bunu
yapabilmek için acil olarak
harekete geçmemiz
gerekiyor.

İklim değişikliği gerçekten
insanların hayatlarını
etkiliyor mu?
Evet. Aşırı iklim hareketleri
ve yükselen deniz
seviyeleri hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan
ülkelerde insanların
hayatlarını etkiliyor.
Filipinlerʼden Londraʼya
zengin yoksul herkesi
etkiliyor. En çok da
yoksullar ve en fazla
korunmaya muhtaç
çocukları, kadınları ve
yaşlıları etkiliyor.

Önümüzdeki 15
yıl içinde afet
risklerini
azaltma alanında
yapılacak
6 milyar ABD
Doları tutarınd a
yatırım ile 360
milyar ABD
Doları kaybı
önleyebiliriz

Harekete geçmezsek
ne olur?

Sorunu çözmek için
kaynak nedir?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri
hakkında daha fazla bilgi için:

Eğer önlem alınmazsa iklim
değişikliği son yıllarda elde
edilen birçok kazanımın kaybedilmesine yol açacak.
Ayrıca, günümüzde de
yaşanan gıda ve su sıkıntısının artmasına da yol açabilir.
Bu durum çatışmaları
beraberinde getirebilir.

Kaça mal olacağından ziyade,
iklim değişikliği ile mücadele
alanına nasıl yatırım
yapacağımızı araştırmalıyız.
Kamu ve özel sektörün temiz
enerjiye 2030 yılına kadar en
az 1 trilyon ABD Doları yatırım
yapması gerekiyor.

https://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.

Eğer harekete geçmezsek
çok daha büyük bedel
ödemek zorunda kalacağız.

Bu sorunu çözebilir miyiz?
İklim değişikliği ile kesinlikle
mücadele edebiliriz, ancak
çabalarımızı büyük oranda
artırmalıyız. Dünya
taşımacılık, enerji, sanayi,
tarım ve ormancılık sistemlerini dönüştürerek küresel
ortalama sıcaklık artışının 2
derecenin, hatta 1,5 derecenin altında kalması
sağlanmalıdır.
Ayrıca, iklim değişikliğinin
sonuçlarına karşı daha
güçlü ve daha dayanıklı
olmanın yolunu bulmalıyız.
Dünya 2015 Aralık ayında
Paris anlaşmasını kabul
ederek ilk anlamlı adımı
atmış oldu. Böylece tüm
ülkeler iklim değişikliği ile
mücadele için adım atmayı
taahhüt etti. Birçok şirket
ve yatırımcı 2014 New York
İklim Zirvesinde alınan
kararlar doğrultusunda
daha düşük salınım yapan
teknolojilere yöneliyor.

Bu yüksek bir miktarmış gibi
görünebilir, ancak, 2013
yılında yüzde 70ʼinin fosil
yakıtlara olmak üzere enerji
alanında 1,6 trilyon ABD Doları
yatırım yapıldığı unutulmamalı.
Dahası iklim değişikliğinin
etkileri de böylece azaltılmış
olacak. Önümüzdeki 15 yıl
içinde afet risklerini azaltma
alanına yapılacak 6 milyar ABD
Doları tutarında yatırım ile 360
milyar ABD Doları seviyesinde
bir kaybı önleyebiliriz
Şimdi harekete geçersek
birçok hayatı kurtarabiliriz.

Nasıl yardımcı olabilirim?
Herkesin yapabileceği
birçok katkı bulunuyor.
Daha fazlası için Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları sayfasını
ziyaret ediniz:

SUDAKİ YAŞAM:

NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Sürdürülebilir kalkınma için
okyanuslar, denizler ve
deniz kaynaklarının
korunması ve sürdürülebilir
kullanımı.

Neden?
Denizler gıda, ilaç,
biyoyakıt ve diğer ürünler
başta olmak üzere ana
doğal kaynaklara
ulaşmamızı sağlar.
Atıkların ve kirliliğin doğa
tarafından temizlenmesini
sağlar, fırtınaların
şiddetini önleyici tampon
görevi yapar. Denizlerin
sağlığını korumak iklim
değişikliğinin etkilerinin
azaltılmasını ve
adaptasyonu kolaylaştırır.
Hiç deniz kenarına gittiniz
mi? Turizm ve dinlenme
için ideal mekanlardır.

Dahası, denizlerin
korunması balıkçılığın
artması gibi sonuçları
sayesinde yoksullukla
mücadele alanındaki
çalışmalara da katkı sağlar.
Ayrıca, kadınların küçük
işletmelerde daha fazla
istihdam imkanı bulmaları
nedeniyle toplumsal
cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasına da yardımcı
olur.
Denizler ayrıca tek hücreli
organizmalardan dünya
üzerindeki en büyük canlı
olan mavi balinaya kadar
birçok yaşam şekline ev
sahipliği yapıyor. Ayrıca, en
çok canlı türünün
yaşadığı ortamlardan biri
olan mercan kayalıkları da
yine denizlerde bulunuyor.

Denizlerin
korunması
insanların
gelirlerinin
artmasını ve
sağlıklarının
iyileşmesini
sağlayarak
yoksullukla
mücadeleye
güç katar.

Peki neden
koruyamıyoruz?
Denizlerdeki atık birikintilerinin
seviyesinin artması büyük bir
çevre ve ekonomi sorununa
dönüşüyor.
Denizlerdeki bu birikintiler, canlı
türlerine dolaştıkları ya da
deniz canlıları tarafından
yendikleri için biyoçeşitliliği
olumsuz etkiliyor. Söz konusu
birikintiler deniz canlıların
ölümüne yol açıyor ve
soylarının tükenme riskini
yaratıyor.
Mercan kayalıklarına
baktığımızda ise yüzde
20ʼsinin zarar gördüğü ve
yeniden eski halini
alamayacağı ortaya çıkıyor.
Geriye kalan mercan
kayalıklarının yüzde 24ʼünün
ise insan faaliyetleri
nedeniyle tahrip olma riski ile
karşı karşıya olduğu
görülüyor. Yüzde 26ʼlik
bölüm ise önlem alınmazsa
uzun vadede risk altına girme
ihtimali taşıyor.
Dahası aşırı balık avı devam
ediyor. Bu nedenle balıkçılık
sektörünün yıllık kaybının
yaklaşık 50 milyar ABD Doları
olduğu tahmin ediliyor. BM
Çevre Programı deniz
işletmeciliğindeki yanlış
uygulamaların yılda 200
milyar ABD Dolarına mal
olduğunu tahmin ediyor.
Dayanıklılığın artırılmasına
yönelik önlemlerin
alınamaması nedeniyle 2050

yılına kadar iklim değişikliği
denizlere 322 milyar ABD
Doları ilave zarara yol
açabilir.

Bu durumu düzeltmenin
maliyeti nedir?
Maliyet uzun vadede
sağlanacak yararlar
sayesinde büyük oranda
kazanca dönüşecektir.
Ekonomik açıdan Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi
denizlerin sürdürülebilir
kılınması için bir kereliğine
32 milyar ABD Dolarına her
yıl için ise 21 milyar ABD
Dolarına ihtiyaç
duyulduğunu belirtiyor.

Peki ne yapabiliriz?
Açık denizlerde ve
derinlerde sürdürülebilirlik
tehdit altındaki habitatların
uluslararası işbirliği halinde
korunması sayesinde
sağlanabilir.
Etkin ve adil yönetilen
devlet korumasında alanlar
oluşturularak
biyoçeşitliliğin korunması
ve balıkçılık için
sürdürülebilir bir gelecek
inşa edilmesi gerekiyor.
Yerel seviyede ise, ürün
satın alırken ya da gıda
tercih ederken deniz dostu
seçimler yapabiliriz.

Sertifikalı ürünler almak iyi bir
başlangıç olabilir.
Günlük hayatlarımızda, toplu
taşımayı tercih ederek,
kullanmadığımız cihazları fişten
çekerek enerji tasarrufu
yapabiliriz. Bu davranışlarımız,
deniz seviyesinin yükselmesine
neden olan karbon ayak izimizi
azaltabilir.
Plastik kullanımınızı mümkün
olduğunca azaltmalı ve sahil
temizliğine katkı yapmalıyız.
Daha da önemlisi sudaki
yaşamın ne kadar önemli olduğu
ve neden denizleri korumamız
gerektiğini herkese anlatabiliriz.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.

KARASAL YAŞAM:
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Ormanların sürdürülebilir
kullanımı, çölleşme ile
mücadele, karasal
bozulmanın durdurulması ve
iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik
kaybının engellenmesi.

Neden?
Ormanlar karaların yüzde
31ʼini kaplıyor. Soluduğumuz
havayı içtiğimiz suyu,
gıdalarımızı ormanlar
sayesinde elde ediyoruz.
Düşünün yaklaşık 1,6 milyar

insan ormanlardan geçiniyor.
Toprakların verimlilik
kaybından dünya
yoksullarının yaklaşık yüzde
75ʼi doğrudan etkileniyor.
Ormanların kara canlılarının
yüzde 80ʼinin yaşam alanları
olduğunu biliyor musunuz?
Bilinen 8,300 hayvan türünün
yüzde 8ʼinin soyu tükenmiş
bulunuyor. Yüzde 22 ise yok
olma tehlikesi ile karşı
karşıya.
İnsanları iklim değişikliğinin
etkilerine karşı daha dayanıklı
kılmak üzere afet risklerinin
azaltılması ve iklim değişikliğine

Yaklaşık
1,6
milyar
insanın
geçim
kaynağı
ormanlar

adaptasyon amaçlı
stratejilerin belirlenmesinde
biyoçeşitlilik ve
ekosistemlerin korunması
önemli bir rol oynuyor.
Ormanlar ve doğa insanların
akıl sağlığı için de çok
önemlidir. Doğa dini
inançların, yerel adetlerin
vazgeçilmez parçasıdır.

Çözüm kaça mal olur
BM Orman Forumu
Sekretaryası küresel
sürdürülebilir orman
yönetiminin yılda 70 ila 160
milyar ABD Dolarına mal
olacağını belirtiyor.
Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi biyoçeşitliliğin
bu yüzyıl ortalarına kadar
korunabilmesi için yılda 150
ila 440 milyar ABD Doları
kaynağa ihtiyaç
duyulduğunu belirtiyor.

Çare bulunamazsa ne
olur?
Biyoçeşitlilik hem küresel
hem de yerel seviyede
birçok yarar sağlıyor.
Örneğin, polenlerin taşınmasını sağlayan böcek ve
diğer canlıların dünya
gıda ekonomisine yılda
200 milyar ABD Doları
katkı yaptığı tahmin ediliyor.
Küresel seviyede
kullanılan ilaçların üçte
dördü bitkilerden elde
edilen maddelere
dayanıyor. Bu bitki türleri
ise insanların faaliyetleri
ve iklim değişikliği

nedeniyle ekosistemin
zarar görmesi halinde
tehdit altına giriyor. Bu
bağlamda iklim değişikliği
küresel ölçekte yılda 300
milyar ABD Dolarına mal
oluyor. Ormansızlaştırma ve
ormanların küçülmesi tüm
canlı türlerinin sayılarının
azalmasına, tatlı su
kaynaklarının kaybedilmesine,
erezyona, toprakların
verimsizleşmesine ve
atmosfere karışan karbon
dioksit gazlarının miktarının
artmasına yol açıyor.
Kısacası, ormanlar
konusunda önlem alması
halinde hem gezegenimizin
hem de insanların
geleceğini etkileyecek
olumlu sonuçlar doğacaktır.

Ne yapabiliriz?
Yaşadığımız ekosistemlere
istesek de istemesek de etki
yapıyoruz. Ancak, bu etkinin
yıkıcı mı yoksa çeşitliliği
koruyucu mu olacağına biz
karar verebiliriz.
Dönüşüme katkı yaparak,
sürdürülebilir şekilde
üretilen yerel ürünlere
dayanan bir beslenme şekli
seçerek, sadece ihtiyacımız
olanı tüketerek, ısınma ve
mutfakta verimli enerji
seçeneklerini kullanarak
enerji tüketimini azaltarak
katkıda bulunabiliriz.
Yaban hayatına da mutlaka

saygılı olmalıyız ve sadece
çevreye duyarlı, etik
değerlere dayanan ve yaban
hayatını koruyan turizm
seçeneklerine öncelik
vermeliyiz.
İyi yönetilen ve korunan
sağlıklı ekosistemler sonunda
insanların da sağlıklı olmasını
sağlar.
Bu nedenle bölge halkının
yaşadıkları alanların
yönetiminde söz hakkına
sahip olması çevrenin
korunmasında önem taşır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.
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BARIŞ, ADALET VE
GÜÇLÜ KURUMLAR

BARIŞ, ADALET VE
GÜÇLÜ KURUMLAR
NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Sürdürülebilir kalkınma için
barışçıl ve kapsayıcı
toplumların desteklenmesi,
herkes için adalete erişimin
sağlanması ve her düzeyde
etkili, hesap verebilir ve
kapsayıcı kurumların inşası.

Neden?
2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Gündeminin
başarıya ulaşabilmesi için
barışçıl, adil ve herkesi
kucaklayan toplumlara
ihtiyacımız var. Dünyaʼnın
her yanında herkes etnik
kökeni, inancı, cinsel tercihi
ne olursa olsun
mahallesinde korkmadan
yaşayabilmeli, çocuklar
güven içinde okullarına
gidebilmeli.

Kalkınma Hedeflerinin
hepsinde ilerleme
kaydedebilmemiz için
dünyanın dört bir yanında
nitelikli eğitim, sağlık
hizmeti verebilen,
ekonomik politikalar
üretebilen ve çevreyi
koruyan etkin ve herkesi
kucaklayan kamu
kurumlarına ihtiyacımız var.

Bu sorunu nasıl
çözebiliriz?
Barış, adalet ve herkesi
kucaklayabilmek için
hükümetlerin, sivil
toplumun ve toplumların
şiddetin azaltılması,
adaletin yerini bulması

Eşitsizlikleri
azaltarak,
kapsayıcılığı
geliştirerek
ve barışçıl
toplumları
destekleyerek
hep birlikte
herkes için
onurlu bir
yaşam için
gerekli
koşulların
iyileştirilmesine
katkı yapabiliriz.

yolsuzluklarla mücadele ve
herkesin süreçlere katılımının
sağlanması için birlikte
çalışmalıyız.
Görüşlerin hem kamusal hem
de özel alanda ifade edilme
özgürlüğü garanti altına
alınmalı ve insanlar kendi
yaşamlarını etkileyen karar
süreçlerine katılabilmeliler.
Kanunlar ve politikalar
ayrımcılık yapılmadan
uygulanmalı, anlaşmazlıklar
işlevsel siyasi ve yargı
sistemleri aracılığıyla
çözülmeli.
Ulusal ve yerel kurumlar
ailelere ve toplumlara temel
hizmetleri eşitlikçi bir
yaklaşımla ulaştırmalıdır.
Ulusal ve yerel kurumlar
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin uygulanmasından
sorumlu ve bu yönde yeterli
birikime sahip olmalıdır.

Nerede olursam oluyum
beni de kapsıyor mu?
Barışçıl toplumların temelini
sarsan cinayet, çocuk
ticareti, organize suçlar,
kara para, silah kaçakçılığı,
ayrımcı yasalar ve
uygulamalar gibi durumlar
tüm ülkeleri etkiliyor.
Dünyaʼnın en büyük
demokrasileri dahi
yolsuzlukla mücadele, suç,
insan haklarının tam olarak
korunması gibi durumlarla
kendi ülkelerinde de sorunlar
yaşıyor.
Bulaşıcı hastalıklar sınır
tanımıyor. Batı Afrikaʼdaki
Ebola salgını ülkelerde güçlü
yerel yönetim ağlarının

olmamasının kamu sağlığı
alanında acil durumlara
müdahaleyi ne kadar
güçleştirdiğini, tüm
Dünyaʼda sağlığı tehdit
ettiğini ortaya koydu.

Harekete geçmemenin
bedeli ne olur?
Silahlı şiddet olayları ve
güvensizlik ortamı ülkelerin
kalkınmaları üzerinde yıkıcı
etki yaratıyor ve ekonomik
büyümenin önüne geçiyor ve
toplumsal kesimler arasında
uzun yıllar varlığını
sürdürecek düşmanlıklar
doğmasına yol açıyor.
Her şekliyle şiddet, toplumlar
üzerinden kolayca yayılma
özelliği taşıyan etki yaratıyor.
Şiddet çocukların sağlığını,
kalkınmayı ve refahı ve
toplumların müreffeh bir
yaşama sahip olmasının
önüne geçiyor. Şiddet
travmaya neden oluyor.
Toplumsal bütünleşmeyi
zayıflatıyor. Okulda başarıyı
düşürüyor.
Adalete erişimin olmaması
ihtilafların çözülemeyeceği
ve insanların güvenliğinin
tam olarak sağlanamayacağı
anlamına geliyor. Meşru
yasalar çerçevesinde faaliyet
kapsayacak kamu hizmeti
göstermeyen
veremeyecek kurumlar
duruma
güçlerini
kötüye
kullanma
gelebiliyor.
Dı şlama
ve
yoluna
gidebiliyor,
herkesi
ayrımcılık sadece insan
kapsayacak
kamu
hizmeti
haklarının ihlal
edilmesi
ile
kalmıyor aynı zamanda

veremeyecek duruma
gelebiliyor.
Dışlama ve ayrımcılık sadece
insan haklarının ihlal edilmesi
ile kalmıyor aynı zamanda
kızgınlığa ve hayal kırıklığına
ve dolayısıyla da şiddete yol
açabiliyor.

Ne yapabiliriz?
Yönetimlerin çalışmalarına içten
ilgi gösterebilir ve yaşadığınız
toplumda farkındalığın artması
için çalışabilirsiniz. Toplumda
şiddetin gerçekte ne anlama
geldiğine, barışçıl toplumların
önemine dikkat çekin ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerini günlük hayatınızın ve
işinizin bir parçası haline nasıl
getireceğinizi planlayın.
Oy verdiğiniz yetkililerin seçim
vaatlerini hatırlatıp onları bu
vaatler konusunda çalışmaya
yönlendirin, fikrinizi açıklayın
Herkesi kucaklayacak
toplumların inşasını savunun ve
etnik kökeni, dini, cinsel tercihi
veya siyasi görüşü ne olursa
olsun insanlara saygıyla
yaklaşılmasını destekleyin.
Herkes için onurlu bir
yaşamı, eşitsizliklerin azaltılmasını
ve kalkınma için yeni yöntemler
bulunmasını sağlayabiliriz.
http://www.kureselhedefler.org/
Sürdürülebilir
Kalkınma. Amaçları
adresini
ziyaret ediniz
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.

© U N P ho to / Is aa c B illy

KA

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR:

NEDEN ÖNEMLİ?
Hedefimiz
Uygulama araçlarının
güçlendirilmesi ve
Sürdürülebilir Kalkınma için
Küresel Ortaklığın
canlandırılması.

Neden?
2015 yılında dünya liderleri
yoksulluğu sonlandırmak,
eşitsizliklerle başa
çıkabilmek ve iklim
değişikliği ile mücadele
edebilmek için 2030
Sürdürülebilir Kalkınma
Gündemini kabul etti.

Herkes, hükümetler, sivil
toplum, özel sektör,
üniversiteler bir araya
gelmeli ve sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine
ulaşmalıyız.

Beni neden
ilgilendirsin?
Hepimiz aynı gemideyiz. 17
Hedeften oluşan Gündem
evrenseldir ve kalkınmış
olsun, kalkınmakta olsun
tüm ülkeleri kimseyi
dışarıda bırakılmamaya
çağırmaktadır.

2030
Sürdürülebilir
Kalkınma
Gündemini
başarı ile
uygulayabilmek
için verdiğimiz
taahhütleri hızla
gerçeğe
dönüştürmeliyiz.
Bunun için de
her seviyede
güçlü,
kucaklayıcı ve
entegre
işbirliklerine
ihtiyacımız var

Ortaklar olarak başarı
için ne yapmalıyız?
Hem var olan hem de ilave
kaynakları (teknoloji
geliştirme, mali kaynaklar,
kapasite artırımı) harekete
geçirmeliyiz. Kalkınmış
ülkeler kalkınmakta olan
ülkelere vereceklerini
taahhüt ettikleri resmi
kalkınma yardımlarını
yerine getirmeliler. Çok
paydaşlı ortaklıklar
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine başarı ile
ulaşılması için etkinliği
artırmada büyük önem
taşıyor.

Kaynakların etkin
kullanıldığını nasıl
takip edebiliriz?
Bu temel olarak her
ülkenin kendi
sorumluluğundadır. Her
ülkede ilerleme, sivil
toplum ve diğer ilgili
grupların katılımıyla
gözden geçirilmelidir.
Bölgesel seviyede ise
ülkeler tecrübelerini
paylaşmalı ve ortak sorunlarla
başa çıkmalı ve elde edilen
başarı ile atılması gereken
adımlar yer yıl BMʼde
Sürdürülebilir Kalkınma
Üst Düzey Siyasi Panel
toplantılarında ortaya
konmalıdır.

Nasıl yardım ederim?
Yaşadığınız toplumda
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin hayata
geçirilmesini izleyen bir
grup kurabilirsiniz.
Devlet kuruluşlarını
Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri konusunda özel
sektör ile işbirliği yapması
için teşvik edebilirsiniz.
Ayrıca, “sustainable
development” internet
sayfasına kayıt olarak hem
farklı gruplarla irtibat
kurabilir hem de kendi
tecrübenizi başkalarına
aktarabilirsiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
hakkında daha fazla bilgi için
http://www.kureselamaclar.org
adresini ziyaret ediniz.

5
İnsan Hakları
İnsan hakları hakkında...
t

2007 yılında, okul çağındaki 113 milyon çocuk okula gitmiyordu. Bu çocukların
yüzde 97’si gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Dünyada tahminen 854 milyon
kişi okur yazar değil ve bunların 544’ünü kadınlar oluşturuyor.

t

73 milyonu 10 yaşın altında olan yaklaşık 171 milyon çocuk, zehirli kimyasallar
ve ilaçların kullanıldığı tarımsal alanlarda, tehlikeli makinaların bulunduğu
alanlarda ya da maden ocaklarında çalışıyorlar.

t

Yaklaşık 8,4 milyon çocuk, fuhuş ve çocuk pornosunda zorla çalıştırılmakta, silahlı
çatışmalarda yer almaya ya da diğer yasadışı işlerde çalışmaya zorlanmaktadır.

t

BM, 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesinin iki ayrı Ek Protokolünün oluşmasını
sağlamıştır. Taraf devletler bu ek protokollerde, 18 yaş altındaki çocukların
silahlı çatışmalara katılmasına yasak getirmiş ve çocukların satılmasını, çocuk
fuhuşunu ve pornosunu yasaklamıştır. Her iki protokol de 2002 yılında yürürlüğe
girmiştir.

t

Kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikler yüzünden toplumda en güçsüz birey
durumuna gelen kadınlar en çok şiddete maruz kalanlardır. Irk ayrımcılığı çok sık
olarak şiddetle sonuçlanmaktadır. Irk ve cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan bir
kadının şiddet görme ihtimali oldukça fazladır.

Dört yaşında bir çocuk Sao Paulo çöplüğünde.

Sudan’ın Darfur bölgesinde yerlerinden edilmiş kişiler için Hamadiya’da Uluslararası Yardım Komitesi tarafından oluşturulan ana okulundaki öğrenciler

İnsan Hakları
İnsan hakları nedir?
İnsan hakları, bireylerin insan gibi yaşamasını sağlayan haklardır. İnsan hakları olmadan, insanlık
vasıflarımızı, aklımızı, becerilerimizi, manevi yönümüzü geliştiremeyiz ve kullanamayız.
Birleşmiş Milletler 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini (İHEB) kabul ederek, tüm ülkeler için
insan hakları üzerine ortak standartlar belirledi. Bu beyannameyle, hükümetler, yoksul ve zengin,
güçlü ve güçsüz, kadın ve erkek, tüm ırk ve dinlerden tüm insanların eşit şekilde muamele görmesini
zorunlu kıldı. Uluslararası hukuk açısından bir bağlayıcılığı olmamasına rağmen, Bildirge manevi düzeyde
dünya çapında kabul görmüştür. Birleşmiş Milletler aynı zamanda, vatandaşların sosyal, ekonomik ve siyasi

haklarını korumak amacıyla yasal olarak bağlayıcı
bir çok sayıda insan hakları sözleşmesini onaylamıştır.
Bu anlaşmaların en önemlilerini “İkiz Sözleşmeler”
oluşturmaktadır. Bu sözleşmelerin ilki ekonomik, sosyal
ve kültürel hakları, diğeri ise siyasi ve sivil hakları içerir.
İkiz sözleşmeler İHEB ile birlikte Uluslararası İnsan
Hakları Hukukunu oluşturmaktadır.

ABD eski “First Lady” si, Eleanor Roosevelt, İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinin poster boyutundaki bir kopyasını elinde tutuyor.
1948 tarihli bildirgenin yazarları arasında E. Roosevelt de yer
almıştır.

http://www.un.org.tr/index.php?ID=95&LNG=1


İnsan haklarından sorumlu Birleşmiş Milletler kurumu hangisidir?
1946 yılında faaliyetlerine başlayan İnsan Hakları
Komisyonunun yerine 2006 yılında İnsan Hakları Konseyi
kuruldu. Konsey, Genel Kurul’un alt kuruluşlarından biri
olarak faaliyette bulunmaktadır ve üye ülkelere karşı
doğrudan sorumludur. Konsey, Birleşmiş Milletler’in insan
hakları üzerine en temel diyalog ve işbirliği forumudur.
Konseyin faaliyetleri Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları
Yüksek Komiserliği tarafından yönetilmektedir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin Cenevre’de 19 Haziran 2006
tarihinde düzenlenen ilk oturumu

İnsan Hakları
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Her çocuğun hakkı:
bir isim ve
vatandaşlık;
cinsel istismar dahil her
her türlü şiddet
olayından korunma

eğitim;
düşünce
özgürlüğü

Çocuklar İnsan Haklarından yararlanabilir mi?
Çocuklar yetişkinlerin sahip olduğu tüm haklara sahiptir. Bununla birlikte henüz
küçük olmalarından ötürü, özel olarak korunmaya ihtiyaçları vardır. 1989 yılında
kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaş altındaki herkesin istismar, şiddet
ve açlıkdan uzak bir ortamda kendisini geliştirmeye hakkı olduğunu belirtmektedir.
Diğer insan hakları sözleşmelerini imzalamaktan kaçınan bir çok ülke Çocuk Hakları
Sözleşmesini imzalamıştır. Birleşmiş Milletler’in 192 üyesi, Mayıs 2006 tarihi itibariyle
bu sözleşmeye taraf olmuştur.

Birleşmiş Milletler, insan haklarıyla ilgili başka hangi anlaşmalar
üzerine mutabakat sağlamıştır ?
Birleşmiş Milletler, yerli halklar, azınlıklar, engelliler, çocuklar, kadınlar ve diğer savunmasız
insanlarla ilgili 80’den fazla insan hakları sözleşmesi ve bildirgesi üzerinde mutabakata
varılmasına yardımcı olmuştur. Tüm bu sözleşmeler, istismarın kökünü kurutmak amacıyla,
dünya çapında bir “insan hakları kültürünün” oluşmasının yolunu açmıştır.

İnsan Hakları Sözleşmelerinin bazıları:
X

1948 tarihli, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi,
dini, etnik, milli, ırksal bir grubun tümünü ya da bir kısmını yok etme amacı
güden suç faaliyetlerini soykırım olarak tanımlamaktadır.

X

1984 tarihli, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı Muamele
ya da Cezaya Karşı Sözleşme, işkencenin önlenmesinden ve bu tür faaliyetlerin
yasal olarak cezalandırılmasından ülkeleri sorumlu tutmaktadır.

X

1966 tarihli, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşme ırk ayrımcılığını “ırk, ten rengi, din, mezhep, etnik köken ve milliyete
dayalı olarak insanları siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal yaşamın
her alanlarında temel özgürlüklerden ve haklardan mahrum eden uygulamaların”
tamamı olarak adlandırmakta ve ülkelere ırk ayrımcılığıyla mücadele konusunda
baskı yapmaktadır.

X

1979 tarihli, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Sözleşme, kadın hakları için uluslararası bir bildirge olarak tanımlanır. Kadına karşı
ayrımcılığı, cinsiyete dayalı dışlama ve yasaklamalar olarak tanımlayan sözleşme,
bu ayrımcılığın sona ermesi için ülkeleri teşvik etmektedir.

Birleşmiş Milletler Hakkında Herşey

herkesin hakkıdır:
X

1951 tarihli, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İilişkin Cenevre Sözleşmesi, mültecilerin
haklarını, özellikle ülkelerine geri döndüklerinde tehlikede olabilecekleri için zorla
kendi ülkelerine geri gönderilemeyeceklerine ilişkin haklarını tanımlamakta ve
çalışma, eğitim, kamu hizmeti, sosyal güvenlik hakları ve aynı zamanda seyahat
belgesi alma haklarını içeren günlük yaşamalarına dair çeşitli düzenlemeleri
sağlamaktadır.

Uluslararası hukukun dışında, Birleşmiş Milletler insan haklarını koruma
yöntemi nedir?
Birleşmiş Milletler insan haklarına uyulmasını bir kaç yolla sağlamaktadır, bunlar:
X

BM, Devletlerin insan hakları üzerine tuttukları kayıtları gözlemlemektedir.
İnsan Hakları Konseyi, Genel Kurul’a, insan haklarını ciddi bir şekilde ihlal
etmiş bir konsey üyesinin ayrıcalıklarının elinden alması ve haklarının askıya
alması için tavsiyede bulunma hakkına sahiptir. Haklarının askıya alınması
sürecinde genel kurulun üçte ikilik çoğunluk oyu gerekmektedir.

X

İnsan Hakları Konseyi, altı ayrı komitesi aracılığıyla, hükümetlerden haklarındaki iddialara
cevap vermelerini isteyebilir; bu komiteler aynı zamanda karar alabilir ve bu kararları
eleştiri ve tavsiylerle birlikte ilan edebilir.

X

Hapishaneleri ziyaret etmeleri, mağdurlarla görüşmeleri ve olaylarla ilgili
bilgi toplamaları amacıyla özel raportör ya da temsilci görevlendirebilir.
Bu uzmanlar insan hakları ile ilgili konularda ülkelere tavsiyede bulunabilirler.

X

Keyfi tutuklama gibi konularda araştırma yapacak çalışma grupları
görevlendirilebilir. Eğer verdikleri raporda insan haklarının ihlali
söz konusu ise, uluslararası düzeydeki kurumların dikkatini çekmeye
çalışırlar.

X

Okul ve mahkeme sistemleri gibi, ulusal ve bölgesel kurumların güçlenmesi
için teknik destek sağlar.

X

İnsan haklarına ilişkin konuları tartışmak ve bu konularda hükümetlerin
taahütte
bulunmalarını sağlamak üzere uluslararası konferanslar
.
düzenlenmektedir.

Yaşam,
özgürlük ve
güvenlik;

.............
İfade
özgürlüğü;

.............
Köleliğe son;

.............
Adil yargı;

.............
Kanun önünde
eşitlik;

Özel raportör ve çalışma grupları kimlerden oluşur?
İnsan hakları konusu üzerine görevlendirilen özel raportörler ve çalışma grupları
insan haklarının korunmasında en ön sırada yer almaktadırlar. “Özel prosedür”
olarak tanımladıkları şiddete dayalı faaliyetleri soruşturmakta ve münferit ve acil
dosyalara müdahale etmektedirler. İnsan hakları uzmanları bağımsızdır. En fazla
6 yıl süreliğine görev alabilirler ve kişisel olarak hareket ederler. Uzmanların sayısı
zaman içerisinde artış göstermiştir. Günümüzde, 30 özel raportör görev yapmaktadır.
Raportörler, İnsan Hakları Konseyine ve Genel Kurul’a teslim edecekleri raporları
hazırlarken, kişisel şikayetler ve sivil toplum kuruluşlarından topladıkları bilgiler dahil tüm
güvenilir kaynakları kullanırlar. Araştırmalarının önemli bir kısmı, mağdurlarla ve yetkililerle

İnsan Hakları
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Seyahat
özgürlüğü;

.............
vatandaşlık;

.............
evlenme ve
aile kurma;

görüştükleri ve kanıtları yerinde bir araya getirdikleri için mahalli olarak yapılır. İnsan
haklarını korumak için hükümetlerin bu konudaki sorumluluklarını vurgulamak üzere
raporlar kamuoyuna duyurulur.

www.ohchr.org/

Hak ihlalleri konusunda bireysel şikayette bulunulabilir mi?
Evet. Birleşmiş Milletler sözleşmelerinin bazılarında bulunan ek
protokoller, eğer hükümetleri bu protokolleri imzalamışsa, kişilere
şikayetlerini bildirmeleri için fırsat tanımaktadır. Gizli iletişim prosedürü
altında, insan haklarının sistematik ve kapsamlı şekilde ihlaline ilişkin
iddiaları, eğer yurtiçinde tüm kanuni yollar tükenmiş ise, BM’ye
sunulabilir.

.............

Uluslararası Ceza Mahkemesini (ICC) kim kurdu?
Niye böyle bir mahkemeye ihtiyaç duyuldu?

çalışmak;

1998 yılında, Roma’da düzenlenen bir konferansda, 120 ülkenin
kabul oyuyla kurulmasına karar verilmiştir. Uluslararası Ceza
Mahkemesi (ICC), devletlerin uluslararası hukuk kapsamında
işleyebilecekleri en ağır suçlar olan soykırım, diğer insanlığa karşı
suçlar ile savaş suçları için kişileri dava edebilme yetkisine sahiptir.
1 Haziran 2008 tarihinde, Roma Statüsün’nün kurduğu ICC’ye 106
ülke ortak olmuştur.

.............
eşit işe eşit
ücret;

Bu tür bir mahkemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı ülkelerde, savaş döneminde, savaşta
işlenen suçları yargılayabilecek bir mahkeme işlemediği takdirde ICC’ye ihtiyaç duyulabilir.
Bazen de, yönetimdeki hükümet, bazı vatandaşlarını, özellikle üst düzey memurları yargılanma
konusunda isteksiz davranabilir. Bu tür durumlarda ICC adil ve tarafsız karar verecek merciidir.

www.icc-cpi.int/

Yerli Halkların Hakları Bildirgesi
Hükümet ve yerli halkların temsilcileri arasında 20 yılı aşkın süre görüşmeler sonucu13 Aralık 1997 tarihinde yerlilerin haklarına saygı gösterilmesini öngören bildirge
BM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu bildirgenin onaylanması hem adalet için ve
insanlık onuru için büyük bir başarıdır.
Bildirge, dünyanın dört bir yanındaki yerli halkların onuru, yaşamı, refahı ve hakları için asgari
standartlardan oluşan evrensel bir çerçeve belirlemiştir. Bildirge; kişisel ve toplu hakları;
kültürel ve kimliğe ilişkin hakları; eğitim, sağlık, iş ve dil konusundaki hakları ve diğer hakları
içermektedir. Yerlilere karşı yapılan ayrımcılığı yasaklamakta ve yerlilerin kendilerini
ilgilendiren her konu hakkında söz sahibi olmaları hakkını savunmaktadır. Bildirge,
yerlilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimdeki önceliklerini belirleme ve bağımsız
kalma haklarını da içermektedir. Bildirge, devletler ve yerliler arasında uyumlu ve
işbirlikçi diyalogları desteklemektedir.
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KISA KISA
Kızlar okula
Dünyanın her yerinde kız çocukları ayrımcılığa maruz kalıyor. Erkeklere göre daha az besleniyorlar. Bir çok
ülkede 5 ya da 6 yaşında olmalarına rağmen uzun saatler çalıştırılıyorlar. 6 ila 11 yaş arası 80 milyon kız
çocuğu okula gönderilmiyor. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989), kızların eğitimine destek sağlanması
için hükümetlerin daha çok yatırım yapmasını talep ediyor. 1960 yılında, çocukların sadece yüzde 50’si okula
gidebiliyorken, BM sayesinde, günümüzde ilköğretim çağındaki çocukların yüzde 77’si okula devam
edebiliyor. Bu önemli bir artış olmakla birlikte yetersizdir, hala yapılması gereken daha çok şey var.

Yakın Plan
Çalışan çocuk
Henüz 12 yaşındaki Leandra Cristine Da Silva yaşamak için
çok zor şartlarda çalışmak zorunda. Bahçede oyun oynaması,
okula gitmesi gerekirken, o, haftanın yedi günü, Brezilya’nın
kuzeyinde, Recife kenti civarında bulunan kir ve tozla kaplı
Olinda çöplüğünde çalışıyor. Denize yakın bir yerde
çalışmasına rağmen, ne annesi Marcia, ne abisi ve ne de
ablası Atlantik Okyanusunu hiç görmemiş. Leandra için
hergün aynı: günlük ev işlerini bitirdikten sonra, her sabah
annesin yanında, çöplerden şişe ve kutu topluyor. Annesiyle
birlikte hergün en az 10 saat çalışıyor. Çöplükte geçirdiği
yorucu günün ardından, suyu akmayan evine dönüp annesi
ve kardeşleriyle paylaştıkları yatağa yatıyor.
Olinda çöplüğünde çalışmak oldukça tehlikeli bir iş. Alışveriş marketinin kamyonu belirdiğinde, çocuklar,
kadınlar ve erkekler en iyi çöpü kapabilmek için yarışa başlıyor. Leandra, çocukları çalıştırarak para
kazanan komisyoncular için topladığı şişelere karşılık günlük 3 dolar kazanıyor. Brezilya’da çocukların tehlikeli
koşullarda çalışması yasak ancak, yoksulluğun aileler üzerindeki baskısı, aileleri buna zorluyor.
Eğitimin yoksullukla mücadelede en iyi yol olduğunu anımsarsak, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu (UNICEF) ve BM Uluslararası Çalışma Örgütü, Brezilya hükümetiyle çocukların ait olduğu yere, yani
okullara dönmelerini desteklemek amacıyla ortak bir çalışma yürüttüyor. Bolsa Escola ("burslu okul"),
çocukların işden kazandıkları paranın yerine, ailelere mali yardım yapılmasını öngören bir program.
Leandra ailesine destek olduğu için kendisiyle gurur duysada, okula gitmeyi de çok istiyordu.
Annesi Marcia, hayatı boyunca çalışmış, hiç okula gitmemiş. Bolsa programını anlayamamış ve
kızının çöplükten kazandığı paranın karşılığını bu programın vereceğine de inanmamış. Ama kader
Leandra’nın yüzüne artık gülüyor. UNICEF proje sorumlusu Ana Maria Azevedo ve UNICEF iyi niyet
elçisi Susan Sarandon’ın yardımıyla, Leandra Bolsa’da eğitim görmeye hak kazandı. Hayata yeni bir
başlangıç yapması için Lenadra’ya büyük bir fırsat tanındı.

UN Works isimli internet sayfasından alıntı yapılmıştır.

www.un.org/works/goingon/labor/eleandra_story.html

İnsan Hakları

90

İşkence mağdurlarına yardım
1984 yılında, BM İşkenceye karşı sözleşmeyi kabul etti. İşkenceye karşı

kurulan 10 üyeli komite, sözleşmeyi imzalayan ülkelerin raporlarını
düzenli olarak incelemektedir. Birleşmiş Milletler aynı zamanda,
işkenceye maruz kalanlar için yardım fonu oluşturmuştur. Bu fon,
işkenceye maruz kalanlara ve çocuklarına ekonomik, insani, ve yasal
boyutta destek sağlamaktadır.
Birleşmiş Milletler’in bir insanlık suçu olan
ırkçı apartheid rejimine karşı savaşı
“Apartheid” Güney Afrika dilinde “ayrımcılık” anlamına gelmektedir.
Uzun süre azınlıkdaki beyaz ırk tarafından yönetilen
Güney Afrika nüfusunun yüzde 80’i Afrikalı zencilerden oluşuyordu.
Yönetimdeki azınlığın geliştirdiği ayrımcılık politikaları, zencilerin
yararlanması gereken en temel insan haklarını dahi ihlal ediyordu.
Birleşmiş Milletler, ırk ayrımcılığını “insanlık suçu” olarak tanımlamış
ve ayrımcılık politikalarına karşı otuz yıldan fazla süren bir kampanya
yürütmüştür. Birleşmiş Milletler’in ülkedeki ilk bağımsız ve tüm
vatandaşların katılımıyla yapılan seçimleri düzenlediği 1994 Nisan
ayında Apartheid rejimi son son bulmuştur. Irk ayrımcılığı rejiminden
ötürü yıllarca hapis yatan Nelson Mandela, BM Genel Kuruluna hitaben
konuşmuş (sol tarafda), tüm ırkları eşit kabul eden yeni Güney Afrika’nın ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Birlikte çözelim: Soru cevap
Takım oyunu
Kendinizi deneyim
1. İnsan hakları nedir?
2. İnsan hakları evrensel bildirgesi ne zaman onaylanmıştır?
Bildirgenin içeriği nedir?
3. İnsan haklarından sorumlu BM birimi hangisidir?
4. Uluslararası hukuk dışında, Birleşmiş Milletler insan haklarını nasıl
korumaktadır?
5. Özel raportörün görevi nedir?
6. Apartheid nedir?
7. Yerli halkların haklarına saygı gösterilmesini öngören bildirge hangi
hususları içerir?
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Sık sorulan sorular
İnsanlar Birleşmiş Milletler’i nasıl destekleyebilir? Bireyler BM’ye üye olarak katılabilirler mi?
Sadece, uluslararası tanınan bağımsız devletler Birleşmiş Milletler’in üyesi olabilir. Bireyler, uluslararası ve yerel
düzeydeki sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını destekleyebilirler. Bazı kuruluşlar,
Birleşmiş Milletler’in Kamusal İletişim Dairesi ile işbirliği halinde çalışmakta ve BM ile dünyanın dört bir yanındaki
insanlar arasında köprü oluşturmaktadır.
Daha fazla bilgi için:

http://www.un.org/dpi/ngosection/index.html
100 den fazla ülkede, yerel BM dernekleri (UNA-USA ve WFUNA) faaliyetlerini sürdürmektedir. UNICEF’in,UNICEF
programlarına dair farkındalığın artırılması ve bu programları gerçekleştirmek için yeterli fonun sağlanması amacını
güden ulusal düzeyde komiteleri Türkiye dahil bir çok ülkede faaliyettedir.
90 ülkede, sayıları 3,600’ü bulan UNESCO’ya bağlı klüpler, merkezler ve dernekler, eğitim, bilim, kültür ve iletişim
alanlarında çalışmalar yürütmektedir. En önemli iletişim noktaları ise BM enformasyon merkez ve hizmetleridir.
Tarım, sağlık, eğitim, bilişim, mesleki eğitim, insan hakları, sanayi ve nüfus konularında bilgi ve beceriye sahip
iseniz , BM Gönüllüleri (UNV) programı bir ya daiki yıllık bir süreliğine, sizi, gelişmekte olan ülkelerde BM
tarafından yürütülen geliştirme projelerine dahil edebilir.

Posta adresi, P.O#PY % #POO "MNBOZBt Tel: 49 (228) 815-2000;
FBLT  t&QPTUZBJOGPSNBUJPO!Vnvolunteers.org
www.unv.org

Eğitimimi yurtdışındaki bir üniversitede sürdürmek istiyorum. BM bana finansal açıdan
destek olur mu?
BM öğrencilere finansal destek sağlamamaktadır. Ancak, UNESCO tarafından bastırlan ve yurtdışı burs veren
kuruluşların bilgilerini içeren kataloğa sahip olabilirsiniz. Söz konusu kataloğu satın almak için aşağıdaki adres
ile irtibata geçiniz.
Adres: UNESCO Publishing, Promotion and Sales Division,
1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 (France). İnternetten sipariş vermek için aşağıdaki adrese gidiniz:

http://www.unesco.org/publishing
BM, öğrenci stajyer kabul ediyor mu?
BM yüksek lisans öğrencilerine staj imkanı vermektedir. Stajyerlere ücret ödenmemektedir. Staj süresi en fazla üç aydır.
Daha fazla bilgi için:

http://www.un.org.tr/index.php?ID=91&LNG=1
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BM ye üye bir ülkenin bir çok alandaki mevcut durumu hakkındaki bilgilere nereden
ulaşabilirim?
Bu tür bilgileri ilgili ülkenin BM nezdindeki daimi temsilciliğinden alabilirsiniz. Üye ülkeler için düzenlenen
internet sitelerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.un.int/index-en/webs.html
BM günü nedir?
24 Ekim Birleşmiş Milletler’in kuruluş günüdür. 24 Ekim 1945 tarihinde, kurucu üyelerin BM Anlaşmasını
onaylamasının ardından , BM kurulmuştur. O tarihten itibaren her 24 Ekim dünyanın dört bir tarafında BM
günü olarak kutlanmaktadır.

İnternet üzerinden BM hakkkında bilgilere ulaşabilir miyim?

-

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi internet sitesi ve

www.un.org
Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği ve Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği Enformasyon Merkezinin
internet sayfalarından bilgi alabilirsiniz

www.unicankara.org.tr

www.un.org.tr

BM tarafından Gençlere özel hazırlanmış bir internet istesi
mevcut mudur?
BM Cyberschoolbus, öğrenci ve öğretmenlerin BM hakkında bilgi edinmesi, gerekli
materyallere erişmesi için tasarlanmıştır.

www.un.org/Cyberschoolbus

Birleşmiş Milletler’in marşı var mıdır?
BM'nin resmi bir marşı bulunmamaktadır. Ancak, Birleşmiş Milletlerin 25'inci
yıl dönümünde İspanyol maestro Pablo Casals'ın hazırladığı, sözleri İngiliz
şair W.H. Auden tarafından yazılan bir eser Genel Merkez’de seslendirilmiştir.
Dönemin Genel Sekreteri U Thant, söz konusu eserin uygun ortamlarda
seslendirilmesini umut ettiğini dile getirmiştir. Ancak, bu eser hiç bir zaman
resmi bir marş olarak kabul edilmemiştir.

“Birleşmiş Milletler’e adanan marş”ın ilk
performansı, ispanyol orkestra şefi
Maestro Pablo Casals tarafından BM NY
Genel Merkezinde, 24 Ekim 1971 tarihinde
gerçekleştirildi.

http://www.unicankara.org.tr/index.php?LNG=1&ID=102
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Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan bazı özel günler:
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27 Ocak

Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü

8 Mart

Dünya Kadınlar Günü

21 Mart

Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Uluslararası Günü

25 Mart

Kölelik ve Atlantik Aşırı Köle Ticareti Kurbanlarını
Anma Günü

7 Nisan

Dünya Sağlık Günü

3 Mayıs

Dünya Basın Özgürlüğü Günü

15 Mayıs

Uluslararası Aile Günü

21 Mayıs

Dünya Diyalog ve Kalkınma İçin Kültürel Çeşitlilik Günü

29 Mayıs

Uluslararası Birleşmiş Milletler Barışgücü Günü

31 Mayıs

Sigarayı Bırakma Günü

5 Haziran

Dünya Çevre Günü

20 Haziran

Dünya Mülteciler Günü

26 Haziran

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü

11 Temmuz

Dünya Nüfus Günü

9 Ağustos

Dünya Yerli Halklar Günü

8 Eylül

Uluslararası Okur-Yazarlık Günü

21 Eylül

Dünya Barış Günü

1 Ekim

Dünya Yaşlılar Günü

2 Ekim

Şiddete Hayır Günü

17 Ekim

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü

24 Ekim

Birleşmiş Milletler Günü

16 Kasım

Uluslararası Hoşgörü Günü

20 Kasım

Dünya Çocuk Günü

25 Kasım

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

29 Kasım

Filistin Halkıyla Dayanışma Günü

1 Aralık

Dünya AIDS Günü

3 Aralık

Dünya Engelliler Günü

9 Aralık

Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü

10 Aralık

Dünya İnsan Hakları Günü

18 Aralık

Dünya Göçmen Günü
96

64

Everything About the United Nations

Biliyor musunuz?
- BM, 1945 yılından bu yana 170’den fazla bölgesel

ihtilafın

barışçı yollardan çözülmesine arabuluculuk yaptı.
- BM, 80 ülkenin bağımsızlığına kavuşmasını sağladı.
- BM sayesinde insan hakları, terörizm, uluslararası suçlar,
mülteciler, silahsızlanma, ticari mallar ve okyanuslar
konusunda 500’den fazla uluslararası anlaşma yapıldı.
- Dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olan Dünya Gıda
Programı (WFP) her yıl dünyanın dört bir yanında 80 ülkede
açlıkla karşı karşıya olan 90 milyon kişiye gıda yardımı yapıyor.
- BM tahminlerine göre 1990 yılından bu yana yaşanan
ihtilaflarda ölenlerin yüzde 90’ını siviller oluşturuyor. Sivil
kayıpların yüzde 80’ini ise kadınlar ve çocuklar teşkil ediyor.
- Eğer dünyadaki her yoksul kişi Almanya veya İngiltere’deki
ortalama bir vatandaş kadar enerji harcasaydı, çevre kirliği ile
başa çıkılabilmesi için dünyamızdan dört kat büyük bir
gezegene ihtiyacımız olacaktı. Eğer ortalama bir Amerikalı
kadar harcıyor olsaydı, çevre kirliliği ile başa çıkılabilmesi için
dünyamızın dokuz kat büyük olması gerekecekti.

