Asıl İmza Sahipleri: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya Federasyonu, Malezya,
İspanya
Yardımcı İmza Sahipleri: Ürdün, Angola

Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Alınabilecek Güvelik Önlemleri
Dünyada süregelen terör olaylarına ortak bir paydada çözüm bulmamız gerektiğini hatırlatmak isteriz.
1) BM çatısı altında ortak bir terör tanımı belirlenecektir.
1a) Devlet otoritesine zarar verecek tüm birey, kurum ya da kuruluşlar terör örgütü sayılacaktır.
1b) Uluslararası hukuk komisyonu kurulacaktır. Bu kurul ülke kanunlarını inceleyerek
kanunlardaki açıkları tespit edilecektir. Herhangi bir açığı tespit edilen ülkeler uyarılacaktır.
2) Bölgede terör unsurları temizlendikten sonra kalkınma için pilot bölge oluşturulacaktır.
Bundan sonraki terör bölgelerindeki kalkındırma çalışmaları için, bu pilot bölge örnek teşkil
edecektir.
2a) Pilot bölge öncelikle Angola’da kurulacaktır. Kurulan bu bölge simülasyon bölgesi olarak
kullanılacaktır. Ortadoğu terör unsurlarından temizlendikten sonra orada da bir pilot bölge
oluşturulacaktır.
2b) Terör unsurlarından temizlenen bölgelerde serbest sermaye bölgesi oluşturulacaktır. Bu
yatırımlar yirmi beş sene süreyle olup, yap‐işlet‐devret şeklinde olacaktır.
3) Bölgedeki terör unsurları gerilla tipi taktik uyguladığı için, bölgedeki düzenli ordular gerilla tipi
askeri eğitim alacaklardır.
3a) Bu eğitim eğit‐donat şeklinde olacaktır. Eğitim BM uzmanları tarafından verilecektir.
4)

Her türlü medya organının terör örgütü propagandası yapması engellenecektir.

4a)BM nezdinde medya denetim kurulu oluşturulacaktır. Bu kurul terör örgütü propagandası
yapan, şiddet içerikli yayınları engelleyecektir.
5) BM nezdinde ekonomik denetleme kurulu kurulacaktır.
5a) Terör örgütlerinin maddi desteği kesilecektir.
5b) Ekonomik olarak terör örgütlerine destek verdiği ortaya çıkartılan kuruluşların gelirlerine el
konulacak, el konulan bu gelirler bölgede istihdam sağlanması için fon olarak kullanılacaktır.
Hain saldırıdan olumsuz bir sonuç çıkması durumda :
1)Türkiye, İran, Irak, Lübnan hava harekatı düzenleyecektir.
2)BM Barış Gücü kara harekatı düzenleyecektir.
3) Güvenlik sağlandıktan sonra demokratik bir seçim yapılacaktır.
4) Esad bu hain saldırıdan kurtulursa, ilk çözüm önerileri geçerli olacaktır.

Asıl İmza Sahipleri: Amerika Birleşik Devletleri , İngiltere, Fransa, Çin, Rusya Federasyonu ,Malezya,
İspanya
Yardımcı İmza Sahipleri: Ürdün, Angola

Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Alınabilecek Güvelik Önlemleri
Dünyada süregelen terör olaylarına ortak bir paydada çözüm bulmamız gerektiğini hatırlatmak isteriz.
1) B.M çatısı altında ortak bir terör tanımı olmalıdır.
1a)Devlet otoritesine zarar verecek tüm birey, kurum ya da kuruluşlar terör örgütü sayılmalıdır.
1b) Uluslararası hukuk komisyonu kurulmalıdır. Bu kurul ülke kanunlarını inceleyerek
kanunlardaki açıkları tespit edecektir. Herhangi bir açık tespit edilen ülkeler uyarılacaktır.
2) Bölgede terör unsurları temizlendikten sonra kalkınma için pilot bölge oluşturulacaktır.
Bundan sonraki terör bölgelerinde bu bölge örnek teşkil edecektir.
2a) Pilot bölge öncelikle Angola’da kurulacaktır. Kurulan bu bölge simülasyon bölgesi olarak
kullanılacaktır. Ortadoğu terör unsurlarından temizlendikten sonra orada da oluşturulacaktır.
2b) Terör unsurlarından temizlenen bölgelerde serbest sermaye bölgesi oluşturulacaktır. Bu
yatırımlar 25 sene süreyle olup, yap‐işlet‐devret şeklinde olacaktır.
3)Bölgedeki terör unsurları gerilla tipi taktik uyguladığı için bölgedeki düzenli ordular gerilla tipi
askeri eğitim alacaklardır.
3a) Bu eğitim eğit‐donat şeklinde olacaktır. Eğitim B.M uzmanları tarafından verilecektir.
4)Her türlü medya organının terör örgütü propagandası yapması engellenecektir.
4a)B.M nezdinde medya denetim kurulu oluşturulacaktır. Bu kurul terör örgütü propagandası
yapan, şiddet içeren içerikleri engelleyecektir.
5) B.M nezdinde ekonomik denetleme kurulu kurulacak.
5a) Terör örgütlerinin maddi desteği kesilecektir.
5b) Ekonomik olarak ortaya çıkartılan kuruluşların gelirlerine el konulacak. El konulan gelirler
bölgede istihdam sağlanması için maddi fon olarak kullanılacaktır.
Hain saldırıdan olumsuz bir sonuç çıkması durumda :
1)Türkiye, İran, Irak, Lübnan hava harekatı düzenleyecektir.
2)B.M Barış Gücü kara harekatı düzenleyecektir.
3) Güvenlik sağlandıktan sonra demokratik bir seçim yapılacaktır.
4) Esad bu hain saldırıdan kurtulursa, ilk çözüm önerileri geçerli olacaktır.

Asıl İmza Sahipler: A.B.D, Malezya, Ürdün, Rusya, İngiltere
Yardımcı İmza Sahipleri: Fransa, Çin, İspanya

1) Nükleer silah üretimi durdurulacak, silah sayısı mevcut sayıda tutulacaktır.
2) Silah sayısının denetlenmesi için komisyon kurulacaktır. Komisyon başkanları
2 senede bir değişecek. Bu kişiler Güvenlik Konseyi tarafından seçilecektir.

3) Uranyum ve plütonyum ticareti terör bölgelerinden uzaklaştırılacaktır.
4) Malezya’da B.M çatısı altında nükleer santral kurulacaktır. Malezya’da nitelikli
iş gücü oluşturulana kadar 25 sene boyunca B.M iş gücü sağlayacaktır. 25
sene sonucunda B.M santrali Malezya’ya hibe edecektir. Fakat kardan %30
pay almaya devam edecektir.

5) Savunmasız ülkelerde anti-balistik füze sistemleri kurulacaktır.
6) Start 2 antlaşmasının maddeleri kabul edilecektir. B.M nezdindeki tüm ülkeler
antlaşmayı kabul edecektir.
6a) Antlaşmaya uymayan ülkeler hakkında yaptırım uygulanacaktır.
6b) Antlaşmanın varlığını tehdit edebilecek ülkelere nota verilecektir.
Tutumları devam ederse ültimatom verilecektir.

