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GENEL SEKRETERDEN MEKTUP

Değerli Katılımcılar,

ILSAMUN Ekibimiz adına, ILSA Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nın 1. oturumunun

İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirileceğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Adım Tolga Kutsal ve ILSAMUN'22 Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan son derece

memnunum. ILSAMUN'un ilk edisyonu 11-13 Mart 2022 tarihleri   arasında

gerçekleştirilecek.

Bu konferansı düzenlemeye başladığımızdan beri ekibimizin temel amacı, katılımcılarımıza

uzun bir pandemi arasından sonra yeni insanlarla tanışma fırsatları yaratan sosyal bir deneyim

sunarken, Birleşmiş Milletler'in işleyişini ve yapısını anlama imkanı sunmak olmuştur.

Bu yılki konferansta, katılmak isteyen herkese hitap edebilecek kapasiteye sahip 4 İngilizce

ve Türkçe prestijli komitemizde tüm katılımcıları ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Sekretarya olarak komitelerimizi Genel Kurul Komitesi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, BM

Kalkınma Programı ve Kriz Komitesi olarak değerlendirdik.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle evde kalmamızı gerektiren bir dönem yaşadıktan sonra

hepimiz nihayet aşı olduk ve bu nedenle hayatımızı normale döndürmeye başladık, MUN

Konferansları gibi askıya alınması veya iptal edilmesi gereken çok fazla etkinlik mevcut

oldu. Sonuç olarak, bu koşullar altında, kalkınma tartışmalarında da geri kalmak zorunda

kaldık. Biz de ILSAMUN Akademik Ekibi olarak bu komiteleri görevlendirerek hayatımızı

kuşatan bu önemli konuları yeniden gündeme getirmeyi ve vurgulamayı hedefledik.

ILSAMUN'22 Genel Sekreteri olarak şimdiden hepinize konferansımıza hoş geldiniz demek

istiyorum. Martta görüşürüz.

Saygılarımla,

ILSA Model Birleşmiş Milletler Konferansı Genel Sekreteri 2022

Tolga Kutsal
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KOMİTE GENEL SEKRETERİ’NİN MEKTUBU

Değerli katılımcılar,

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Genel Sekreteri olarak sizleri ILSAMUN22’de

ağırlamak ben ve ekibim adına büyük bir şeref. Hoş geldiniz.

ILSAMUN’22 akademi ekibi olarak komitelerimizi seçerken büyük özen gösterdik, bu

doğrultuda sizleri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Komitesi içerisinde güncel

problemler ile baş başa bırakmanın katılımcılar ve ekip için tam teşekküllü bir Model

Birleşmiş Milletler Konferansı deneyimi yaşatacağına karar verdik.

Akademik Asistanım Serhan Seyhan ve bendeniz Komite Genel Sekreteri Ece Nart, sizler

için şahane bir bürokratik oyun alanı hazırladık. Bu deneyimde sizlere rehber olması için şu

an okuduğunuz UNDP Çalışma Rehberi için itinayla çalıştık. Bu itinalı çalışmaya rağmen

aklınızda soru işaretleri oluşabilir. Bunun için bizlere ulaşmaktan çekinmeyin.

ILSAMUN’22 Genel Sekreterim saygıdeğer Tolga Kutsal ve Yardımcı Genel Sekreterim

değerli Hilal Akyurt’a bu süreçte destekleri için teşekkür ediyorum ve saygılarımı

sunuyorum. Akademik Asistanım Serhan Seyhan’a da harika ekip arkadaşlığı ve yardımları

için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Siz değerli katılımcılarımla da tanışmak ve pürüzsüz bir konferans geçirmemiz için can

atıyorum.

Saygılarımla,

Komite Genel Sekreteri

Ece NART

ecenart0@gmail.com

serhan07seyhan@gmail.com

mailto:ecenart0@gmail.com
mailto:serhan07seyhan@gmail.com
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KOMİTEYE GİRİŞ
United Nations Development Program (UNDP) veya Türkçe adıyla “Birleşmiş Milletler

Kalkınma Programı (BMKP)”, 25 Kasım 1965’te New York'ta Birleşmiş Milletler Genel

Kurulu tarafından kurulan insan merkezli ve çevreye önem gösteren bir kalkınma örgütüdür.

Ayrıca sürdürülebilir insan gelişimi için gerekli bilgi, donanım, deneyim ve kaynakları

sağlamaktadır. Temel amaç olarak “yoksullukla mücadele” ideolojisini benimsemiş olan

BMKP, bu önemli görevini “sürdürülebilir insani gelişme” misyonunu güçlendirerek

başarmaya çalışıyor. Örgüt bu amaçla 56 yıldan fazla bir zaman dilimi boyunca sivil toplum

kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörü de kapsayan birçok sayıda ulusal ve uluslararası

kuruluşla iş birliği yapmaktadır.

KONUYA GİRİŞ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında inceleyeceğimiz bu konuda, “COVİD-19

Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Çalışmaları” başlığını ele alacağız. Sürdürülebilir Kalkınma

Amaçları, başka tabirle Küresel Amaçlar, dünyamızı korumak, iklim değişikliği ile savaşmak,

açlık ve sefaleti ortadan kaldırmak ve benzeri konularda bütün insanlığın barış ve refah içinde

hayatlarını sürdürmesi amacıyla Ocak 2016’da kabul görmüştür. Sürdürülebilir Kalkınma

Hedefleri insanlık için oldukça önemli bir yere sahip olmakla beraber 2030 yılının sonuna

kadar başarılması hedeflenen amaçları içeren bir “evrensel eylem çağrısıdır”. Komitemiz

süresince sıkça bahsedeceğimiz ve altında 17 başlık altında bulunan bu amaçlar kültürel ve1

ekolojik meselelerin çözümlerine dikkat çekmektedir ve dünya üzerinde yaşayan hiçbir

bireyin elde edilen sosyal, ekonomik ve çevresel kazanımlardan geride kalmaması

amaçlanmıştır. Genel salgın sürecinde tüm dünyanın yüzleştiği zorluklar neticesinde bu

kalkınma amaçları sekteye uğramıştır. Komitemizde üzerine tartışmalar yapacağımız bu

konu, güncel olmakla beraber küresel diyebileceğimiz düzeyde bir önem arz etmektedir.

Delegelerimizden Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini baz alarak devam etmekte olan

COVID-19 salgınını gündelik hayatımız ile sentezleyen çözümler beklemekteyiz. Gündem

konumuza yüksek bir verimle çalışmalarını ve gerekli önemi göstermelerini de rica ediyoruz.

1 https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
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KONUNUN TARİHÇESİ

1972 yılında İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenen, “Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre

Konferansı” sürdürülebilir kalkınma kavramına çevre ve kalkınma ilişkisi içerisinde yer

veren evrensel boyutta ilk etkinlik olma özelliğine sahiptir. Bu konferansta, gelişmiş

ülkelerdeki sanayileşme hareketinin ortaya çıkardığı çevresel problemler ve bu problemlerin

kalkınma üzerindeki etkisi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik statüleri ve belirtilen

sorunlara çözümler bulmak adına tartışmalar yapılmıştır. 2000 yılında New York’ta oturumu

yapılan “BM Milenyum Zirvesi” ise 8 maddeden oluşan “Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH)”

başlığını içermesi sebebiyle 2000 yılına kadar yapılan tartışmaların bir özeti niteliğindedir. İlk

vakası 2019 yılının aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nde görülen COVID-19 virüsü ile

kalkınma kavramına yönelik algı kökten değişmiştir. Dünyamız artık aşırıya kaçan eşitsizlik,

ekolojik zayıflık ve sosyo-ekonomik bir kriz ile karşı karşıyadır. BMKP, yoksulluğu ortadan

kaldırma, eşitsizlikleri azaltma, krizlere dayanıklılığı güçlendirme misyonlarının dahilinde,

ülkelerin COVID-19 ile etkili bir biçimde savaşmalarına destek olmaktadır. Bu amaçla

virüsün ilk safhalarında 2 milyon ameliyat maskesi, röntgen cihazı, koruyucu tulum, eldiven

ve el dezenfektanı gibi gerekli tıbbi malzemeleri ihtiyaç sahibi ülkelere tedarik etmiştir.

Ayrıca dünyanın dört bir yanında bulunan ülkelerde başlatmış olduğu kampanyalar ve mesaj

verici reklamlar ile de sosyal propaganda çerçevesinde mücadelesini sürdürmektedir.

BMKP’nin her alanda sağlamakta olduğu destek, ülkelerin mücadelesinin sadece donanımlı

olmasına değil, aynı zamanda adil ve bütünleyici olmasına olanak sağlamaktadır. Bu sebeple

hiçbir ülke geride bırakılmayacak ve ülkeler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

doğrultusunda ilerleme kaydedebilecektir.

GÜNCEL SORUNLAR
Covid-19 salgını milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuş, bir o kadarının da

ruh sağlığını bozmuştur. Bu süreçte devletler birtakım önlemler almışlar ve bizim içinde

bulunduğumuz Covid-19 sürecine “yeni normal” ismini vermemize vesile olmuşlardır. İnsan

sağlığını ve kurumları bu denli etkileyen bir salgının küresel sorumluluğumuz altında olan

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına dokunmayacağını ummak mümkün

görünmemektedir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada ve uygulanması
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hususunda büyük bir tehdit oluşturma ihtimali vardır. Elbette, BM Sürdürülebilir Kalkınma

Amaçları, Covid-19 sonrası refahın yeniden sağlanmasına da vesile olabilir. Ne yazık ki

Covid-19’un ekonomi üzerindeki etkilerinin uzun süreli olacağı öngörülmektedir. Bu öngörü

de 2030’a kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada ülkeleri sekteye uğratabilir.

Covid-19 süresinde Birleşmiş Milletler Üyesi Ülkelerin de Sürdürülebilir Kalkınma

Amaçlarına ulaşmada zorluk çektiği, uygulama ve gerçekleştirmede sıkıntılar yaşadığı

Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan 2020 yılı raporunda belirtilmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksi Raporu’na göre tehdit altında olan SKA’lar 2

şunlardır: Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlıklı Yaşam, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik

Büyüme, Eşitsizliklerin Azaltılması ve son olarak Cinsiyet Eşitliği. Temelde belirtilen

SKA’ların tehlikede olmasını yoksulluk ve işsizliktir. Eşitsizlikler Azaltılması SKA’sının

tehdit altında olmasının sebebi başta gelir eşitsizliği olmak üzere eşitsizliklerin artmasıdır.

Artan eşitsizliklerin en çok kadınları, yaşlıları, evsizleri ve mültecileri olumsuz anlamda

etkilediği belirtilmiştir. Kadınların işgücü kaybından mustarip olup ev yaşamlarında da

şiddete uğradığı kaydedilmiştir. Covid-19’un SKA’lar üzerindeki etkileri şimdilik kısa

dönemli olarak görülse dahi endeks raporunda her zaman ilk üç sırada bulunan İsveç,

Danimarka ve Finlandiya’nın bile SKA’lara ulaşıp gerçekleştirmede zorluk yaşadığı

belirtilmiştir, öyle ki 2030 yılına kadar gerçekleştirmelerini sağlamaları da mümkün

görünmemektedir. Nitekim üye ülkelerin bu zorlu dönemde dahi SKA’ları gerçekleştirmede

ilerleme kaydettiği görülmektedir. Venezuela, Zimbabve ve Demokratik Kongo

Cumhuriyeti’nin ise SKA’lara ulaşmada ilerlemesinin en az olduğu görülmektedir, hatta

gerilemişlerdir. 2021 raporuna göre ise gerileyen üç ülke şunlardır: Venezuela, Tuvalu ve

Brezilya.

Rapor, yüksek gelirli ülkelerin ve Organisation for Economic Co-operation and Development

ülkelerinin yarattığı sınır ötesi olumsuz yayılmalı etkiler sebebiyle diğer ülkelerin3

gerilemekte yahut SKA’lara ulaşmada az kademe kaydettiği bilgisini de bize vermektedir.

2021 yılı raporuna baktığımızda bu gerilemenin azalmadığını üzülerek görmekteyiz. Hatta,

ilk kez BM SKA’larına ulaşmada ilerlemenin tersine döndüğünü, gelişmekte olan ülkelerin

ise desteğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin mali

3 İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı

2 Bu sayfadan itibaren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kısaltması olarak kullanılacaktır.
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imkanlar yoksun olduğu ve sınırlı kapasitelerinin olduğunu özellikle Covid-19 döneminde

SKA’lara ulaşmak için atılacak adımları finanse etmelerinin zor olduğu da rapor da ayrıca

belirtilmiştir. Bununla birlikte yüksek gelirli ülkelerin salgından ve olumsuz etkilerinden

hızlıca kurtulmaları mümkün iken düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin bunu yapamayacağı

raporla gözler önüne serilmiştir.

2021 yılı raporunun düşük gelirli ülkelere mali alan ayrılması yolundaki önerileri şunlardır:

(1) Özellikle düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler için likidite iyileştirilmesinin

gerçekleşeceği daha gelişmiş küresel para yönetimi

(2) Çeşitli küresel vergi reformlarıyla desteklenen iyileştirilmiş vergi tahsilatı

(3) Uzun vadeli kalkınma finansmanını desteklemek için çok taraflı kalkınma bankalarının

(Multilateral Development Banks – MDB’ler) finansal aracılığında artış

(4) Borç indirimi4

SKA’lara ulaşmada daim olan iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik krizi gibi diğer küresel

krizlerin yanına Covid-19’un eklenmesi yalnızca düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin değil

küresel olarak SKA’ların aksamasına sebep olmuştur. Bu sebeple SKA’lardan biri olan

Hedefler için Ortaklıklar vesilesiyle toparlanma ve uluslararası iş birliği sağlanabilir.

Covid-19’un bir diğer etkisi ise çoğu ülkenin resmi bütçelerinde SKA’lardan bahsetmemesi,

ilgili terimlerin lafının geçmemesidir. Aynı şekilde aksatılan SKA’lar olduğu da

görülmektedir ve istatistiklerde en çok boşluğa rastlanan SKA’lar şunlardır: Kaliteli Eğitim,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Eylemi, Su Altındaki Yaşam.

Çalışma rehberimizde Covid-19’un sebep olduğu SKA’ların gerilemesi durumuna kısaca

Sürdürülebilir Kalkınma Krizi diyeceğiz.

Sürdürülebilir Kalkınma Krizi nasıl önlenir, Covid-19’un kısa vadeli etkileriyle tehdit altında

olan SKA’lar nasıl toparlanmayı sağlar sorularına ise siz saygıdeğer delegelerim yanıt

bulacaksınız. 2021 yılı raporunun verdiği çözüm önerilerinden feyz alıp RESOLUTION

PAPER’a gelişmiş öneriler dökeceğinizden eminim.

4 http://unsdsn.boun.edu.tr/sdr2021/
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1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Etkiler

1.1 Yoksulluğa Son SKA1

Olumsuz ekonomik sonuçlar SKA1’in gerçekleşmesi için atılacak adımları yavaşlatmış,

geriletmiştir dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin, Covid-19’un yıkıcı etkilerinden en çok

etkileneceği bellidir. Dünya Bankası ve UNDP (BMKP) gelişmekte olan ülkelerde bu süreçte

gelir kayıpları gerçekleşeceğini ve yoksulluğun artacağını öngörmüştür.

1.2 Açlığa Son SKA2

Yukarıda bahsedilen SKA1’in gerçekleştirilememesi dolaylı olarak yetersiz beslenmeye yol

açacaktır. 2020 yılında açlık yaşayan ve yetersiz beslenen insan sayısı Gıda Tarım Örgütü,

Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de aralarında bulunduğu Birleşmiş

Milletler kurumlarının yayımladığı 2021 raporuna göre yılında 768 milyona ulaşmış

bulunmaktadır. Açlığa son verilmesi için, gıda güvencesinin sağlanması için atılan

adımlardan olan gıda ticareti ise Covid-19 sebebiyle sekteye uğramaktadır. Gıda fiyatlarında

dengesizlik de görülmektedir, ki bu eşitsizliğe yol açacaktır.

Bu dengesizlik ithalat yapan ülkelerin ekonomik sıkıntılar yaşamasına, ihracat yapan

ülkelerin ise gıda ticaretinin sekteye uğraması ile gelir elde edememesine sebep olmaktadır.

Aynı zamanda işgücü eksikliği sebebiyle üretimde devamlılık sağlanmamaktadır.

1.3 Sağlık ve Kaliteli Yaşam SKA3

Covid-19 krizi ile kapasite aşımı ve yoğunluk en önemli sonuçlardan biri olmakla birlikte

Covid-19 için seferber edilen hastaneler, personeller ve ekipman sebebiyle temel sağlık

hizmetlerinin sağlanmasında aksamalar olması öngörülmektedir. Aşılama, cinsel sağlık ve

üreme sağlığı gibi hizmetlerde aksamalar ile kadınların bu alanda da eşitsizlikle boğuştuğu

görülmektedir. Bu dönemde arka planda kalan kadınların doğum kontrol yöntemlerine ve

diğer ilaçlara erişimin azaldığı kaydedilmiştir.

Alınan önlemler kapsamında kişilerin evde geçirdikleri vaktin artması fiziksel aktivitenin

azalmasına sebep olmuştur. Sosyal mesafe önlemleri de kişilerin ruh sağlığını bozmaktadır.

Obezitenin, bağımlılığın, şiddet ve istismar vakalarının, intihar vakalarının artması
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beklenmektedir.

Aynı şekilde önlemler kapsamında ertelenen randevular sebebiyle de erken teşhis edilebilecek

hastalıkların teşhis edilemeyecek olması büyük bir sorun oluşturmaktadır.

1.4 Nitelikli Eğitim SKA4

Salgının yayılmasının önlenmesi adına okulların kapatılması ile öğrencilerin eğitim-öğretim

kurumlarına erişimi azalmış, öğrenciler okuldan uzaklaşmıştır. Bu durumun vahim neticeleri

olması beklenmektedir. Toplumun sosyokültürel alt yapısına, geleceğine, üretkenliğe ve

yaratıcılığa darbe vuracaktır.

1.5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği SKA5

Daha önce de bahsettiğimiz gibi eşitsizliklerin artması kırılgan gruplar denilen kadınları,

yaşlılar, evsizleri ve mültecileri olumsuz etkilemiştir. Evde geçirilen vaktin artmasıyla

sosyoekonomik anlamda dezavantajlı gruplardan olan kadınlara yönelik şiddet artmıştır.

SKA5’in gerçekleştirilmesinde atılan adımlar bu süreçte tehlikeye girmiştir.

1.6 Temiz Su ve Sanitasyon SKA6

Salgın süreci önlemlerinden en önemlisi olan sanitasyon basit olarak el yıkama ile

gerçekleştirilmektedir. Covid-19 öncesinde de içme suyu problemi büyük önem arz

etmekteyken temizlik için sabun ve suya erişimde yoksunluk yaşandığı görülmektedir. Yeterli

ve temiz suya erişim şarttır, gerekli hijyen önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır ve

kolaylaştıracaktır.

1.7 Erişilebilir ve Temiz Enerji SKA7

Sürdürülebilir enerji sistemleri ve temiz enerjiye erişim yatırımları Covid-19 sürecinden

olumsuz etkilenmiştir ve temel sorun elektriğe erişimin sağlanamamasıdır. Hastanelerde

verilen sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi elektrik erişimine bağlıdır. Sağlık

çalışanlarının yeterli ışık altında çalışmaması, soğuk halde saklanması gereken kan, aşı gibi

hizmetlerin gerçekleşmemesi de elektrik erişiminin sağlanmaması sebebiyle

gerçekleşmektedir.
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1.8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme SKA8

İşsizlik ve işsiz kalma riski Covid-19 sürecinde artmıştır. Kırılgan grupların bu riskten

mustarip olduğu görülmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin de büyük risk altında

bulunduğu bu durumda büyük endüstrilerin, sivil havacılık, otelcilik ve turizm sektörlerinin

de büyük kayıplar yaşadığı belgelenmiştir.

1.9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı SKA9

Yüksek gelirli ülkelerin dahi yetersiz sağlık altyapısına sahip olduğunun belgelendiği bu

dönemin atlatılması için ülkeler istihdam yaratmak, ekonomik güçlenmeyi sağlamak için

ciddi altyapı yatırımları yapacaktır.

İnternet erişiminin sağlanması hem eğitim hem tıp alanı hem de iş sürekliliği için büyük rol

oynamıştır.

1.10 Eşitsizliklerin Azaltılması SKA10

Eşitsizliklerin azaltılması için elde edilen kazanımların bu dönemde yitirilmesi riski

oluşmuştur. Kırılgan grupların düşük gelirli olması sağlıklarında bozulmaya ve gelirlerinin

daha da düşmesine sebep olurken, yüksek gelirli insanların gelirlerini artırmaya devam

ettikleri görülmektedir. Eşit ve adil bir sistem şarttır.

1.11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar SKA11

Şehir tasarımlarının Covid-19 sonrası mecburi bir düzenlemeye uğraması mümkündür. Büyük

şehirler Covid-19’un kontrolünü zorlaştırmakla birlikte sosyal koordinasyonun sağlanması bu

durumu kolaylaştırmaya da yardımcı olmuştur. Daha iyi bir yaşam için SKA11’in sağlanması

şarttır.

1.12 Sorumlu Tüketim ve Üretim SKA12

Covid-19 sürecinde geri dönüşüm programlarının askıya alınması, hastalığı kapmış kişilerin

atıklarını ayırmasının durdurulması ve atıkların ayrıştırılıp işlenmesi işlemlerinin azaltılması

gibi kararlar alınmıştır. Plastik kullanımının ve tıbbi atıkların artması ise ortaya tehlikeli atık

yönetimi sorununu çıkartmıştır. Tek kullanımlık ürünlerin artması, kişilerin çevrimiçi

alışverişe yönelmesi de atık miktarını gözle görülür bir şekilde arttırmıştır.
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1.13 İklim Eylemi SKA13

İklim değişikliği krizi Covid-19 öncesinde de büyük bir sorun halindeyken şimdi her ikisinin

de birbirini etkilediği ve iç içe olduğu görülmektedir.

Nitekim alınan önlemler sonucunda CO2, NO2 emisyonlarında geçici de olsa düşüşler

yaşanmış, kirlilik azalmıştır. Elbette bu kısa ömürlüdür.

1.14 Sudaki Yaşam SKA14

Covid-19’un etkilerinin SKA14 için çoğunlukla olumlu olduğu gözlenmektedir. Deniz

trafiğinin ve plajlarda insan tahribatının azalması olumlu sonuçlar verse de tıbbi atıkların

arttığı görülmektedir.

Kolluk kuvvetlerinin azaltılması, deniz ve okyanuslarda yasadışı uygulamaların artmasına

sebebiyet verebilecektir.

1.15 Karasal Yaşam SKA15

Tıpkı SKA14’te olduğu gibi olumlu ve olumsuz etkiler bir arada görülmektedir. Kara

trafiğinin azalması yaban hayatının canlanmasını sağlarken kolluk kuvvetlerinin azalmasına

sebebiyet veren durumlarda yasadışı avcılık ve ormancılık faaliyetlerinin arttığı

görülmektedir.

1.16 Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar SKA16

Covid-19 sebebiyle alınan önlemlerin adalet uygulamalarını sekteye uğratması toplumsal

huzuru ve barışı tehlikeye atmaktadır. Aktif çatışma bölgelerinde sağlık uygulamalarının

Covid-19 ile mücadele etmesi mümkün görünmemektedir.

1.17 Hedefler İçin Ortaklıklar SKA17

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak düşük gelirli ülkeler için yeterince zorken,

Covid-19 döneminde bu krizle başa çıkabilmek için iş birliği yapılması şart hale gelmiştir.

Refahın ve toparlanmanın sağlanması için ülkelerin bir araya gelmesi gerekmektedir.
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BMKP TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ GEÇMİŞ

EYLEMLER

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı bünyesinde barındıran BMKP, 50 yılı aşkın bir süredir

dünyamızı daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla birtakım çalışmalar yapmaktadır. SKA

merkezli bu çalışmalar ülkelere rehberlik niteliği taşımakla beraber bir yardım eli de

olmuştur. 17 SKA için de çeşitli adımlar atılsa da sizlere BMKP’nin iklim adına attığı

adımları derledik.

BMKP’nin iklim adına attığı adımlar şunlardır:

1976 yılında Akdeniz’in kirliliğe karşı korunmasını baz alan Barcelona Sözleşmesi’nin

hazırlanmasında öncü sayılabilecek nitelikte bir rol oynamıştır.

İklim konusunda BMKP ilk önemli adımını 1979 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü ile ortak

hazırladığı “Dünya İklim Programı” ile elde etmiştir.

Bilhassa Afrika’da yürürlüğe giren ve hayvan ticaretine karşı birlikteliği hedefleyen Lusaka

Sözleşmesi’nin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Politik rolünün dışında

kalkınmakta olan ülkelerdeki çevre merkezli çalışmalarda da bulunmuştur (örneğin GEF).

Ozon tabasının korunmasını ele alan Viyana Sözleşmesi 1985 yılında BMKP tarafından

düzenlenen konferans ile şekillenmiştir ve 1988 yılında yürürlüğe girmiştir.

17 Haziran 1987 tarihli konsey kararı ile “tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınması” konusuna

ilişkin bir sözleşme yaratılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla 1989 yılında imzalanan Basel

Sözleşmesi 180 ülkenin onayladığı hayati bir anlaşmadır. Aynı yılda tehlikeli kimyasal ve

ilaçların uluslararası akışını düzenleyen Rotterdam Sözleşmesi’nde önemli bir yere

sahiptir.1987 yılında imzalanan başka bir anlaşma olan Montreal Protokolü ise insanların

çevreye verdiği zararlar konusunda ozon tabakasının korunmasını ele almaktadır.

Öte yandan GEF, 1991 senesinden itibaren 168’i aşkın ülkede 2800’den fazla proje için

yaklaşık 10 milyar dolar yardım yapmıştır.

Kalıcı organik kirleticilere yönelik sözleşme ise 2001 yılında imzalanıp, 2004 yılında

yürürlüğe girmiştir.

Eylül 2015’te benimsenen hedeflerin hemen ardından Paris İklim Anlaşması’nın

imzalanmıştır. Paris Anlaşması’nı imzalayan 196 ülke ve Avrupa Birliği ayrıca SKA’lara
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ulaşmaya bir taahhüt niteliğinde olan Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar üzerinde de anlaşma

sağladı.

Hızlandırılmış eylem planları belirlendi, trilyonlarca dolara ihtiyaç olacağı dolayısıyla

ortaklıkların önemi açıklandı.

Bu doğrultuda ülkelerin taahhütleri şunlardır:

Nijerya’da dünyanın en büyük dersinde, 500.000 çocuğa Amaçlar hakkında bilgi verilecek.

İsveç, 2045 yılına kadar net karbon emisyonunu sıfıra indireceğini taahhüt etti. Meksika,

2024 yılına kadar enerji yoksulluğunu ortadan kaldıracağını taahhüt etti. Birleşik Krallık,

2050 yılına kadar iklim değişikliğine [olumsuz] katkısını sona erdirecek. Beyrut Ünivesitesi,

Orta Doğu’da yenilenebilir kaynaklarda SKA’ları gerçekleştirmek amacıyla bir araştırma

topluluğu kuracak.

SONUÇ
İnsanlığın nitelikli gelişimi için belirlenen hedeflerin sağlanmasında özellikle Covid-19

pandemisi boyunca aksilikler yaşandığına tanık olduk. Yaşanan aksiliklerin farklı krizler

sebebiyle çıkması da mümkün görünmekte. Gerçekleşmesinde büyük ilerleme kaydedilen

SKA’ların Covid-19 pandemisi sebebiyle gerilediğine ve endekste ilk üç sıraya oturan

ülkelerin dahi zorlandığına dair raporlar okuduk.

Aynı şekilde sosyo-ekonomik manada olumsuz etkilerin yıkıcılığının ne denli arttığını, insan

yaşamının risk altında olduğunu oldukça kavradığımız bu dönemde bir zincirin yalnızca en

zayıf halkası kadar güçlü olduğunu idrak ettik. Dolayısıyla düşük gelirli ülkelerin desteğe

ihtiyacı olduğunun apaçık ortada olduğu kanısına vardık.

Üye ülkelerin 2030’a kadar SKA’ları gerçekleştirmek adına taahhüt ettiği nice şey vardı,

nitekim az sayıda ülke taahhüt ettiklerini yerine getirdi. Temel amacımızın 2030’a kadar bu

hedefleri gerçekleştirmek olduğu unutulmadan rehber boyunca sayılan sorunlara çözüm

bulunması gerekmektedir.

Siz saygıdeğer delegelerimiz, okuduklarınız ışığında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının

gerçekleşmesini sağlamak ve Sürdürülebilirlik sorununu çözmek misyonunu edindiniz.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande’nin de dediği gibi SKA
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eylemini hızlandırmanın yeni yollarını bulmalısınız. Çok çalışmalı, hızlı ve sağlam eylem

planları oluşturmalı ve iç içe geçmiş sorunlara çözüm oluşturmalısınız.

Okuduğunuz rehberin size yararlı olmasını umuyor ve konferansta görüşmeyi diliyoruz.

Komite Genel Sekreteri
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