ÇÖZÜM ÖNERGESİ 1
ASIL İMZA SAHİBİ ÜLKELER: Güney Kore, Türkiye, Japonya, Portekiz, Kanada, Fransa, Norveç,
Danimarka, Finlandiya
YARDIMCI İMZA SAHİBİ ÜLKELER: Tayland, Küba, Vietnam, Lüksemburg, Cezayir, İspanya, Avustralya,
Somali, Libya, Malezya, Yemen
MADDE 1: Birleşmiş Milletler bünyesindeki üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan, uluslararası sınır
ihlallerini inceleyecek bağımsız bir kurul oluşturularak;
a. Üye ülkelerin GSYH’lerine oranla ortak bir fon oluşturulması.
b. Söz konusu kurula bağlı olarak çalışacak uluslararası acil, askeri bir müdahale gücünün
oluşturulması.
c. Sınır ihlali durumlarını değerlendirerek karar verecek bağımsız, yetkili bir BM radar üssü
kurulması.
d. Söz konusu kurula salt çoğunluk sağlanması halinde, sınır ihlallerine dair karar alma yetkisinin
verilmesi.
e. Angajman kurallarının bu kurulca tekrar düzenlenmesi.
f. Sınır ihlali yaptığı radar üssünce kanıtlanan ülkelere ambargo ve yaptırım uygulama yetkisinin
söz konusu kurulca saklı tutulması.
MADDE 2: BM tarafından üye ülkelerin 1/3’ünün kabulü halinde, ortak bir terör listesi oluşturulması
ve tüm ülkelerce kabul edilmiş sayılması.
MADDE 3: Tehlike arz eden sınır bölgelerinde güvenli tampon bölge oluşturulması konusu, BM ilkesi
haline getirilerek;
a. Güvenli tampon bölgelerin devletlere bağlı askeri güçlerden arındırılması.
b. Bölge güvenliğinin ve kontrolünün sınır ihlallerinden sorumlu BM kuruluna bağlı olan
uluslararası acil, askeri müdahale gücüne verilmesi.

ÇÖZÜM ÖNERGESİ 2
Asıl İmza Sahipleri: Güney Kore, Japonya, Portekiz, İngiltere, İran, Yunanistan, Fransa, Almanya
Yardımcı İmza Sahipleri: Ukrayna, Ürdün, Türkiye, Brezlya, Malezya, Kanada, Libya, Tayland, Cezayir,
Somali, Avustralya, Lüksemburg, Romanya, Endonezya, Vietnam, İsrail, Afganistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Yemen, Hollanda, İsveç, Finlandiya, İspanya, Lübnan

MADDE 1: Uluslararası yardımların yapılması hususunda gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler
üzerinde baskı oluşturmasının önlenmesi amacıyla;
a. Yardımların kapsam ve içeriğinin yeniden düzenlenmesi.
b. Bu yardımların BM kuruluşlarınca denetlenmesi.
MADDE 2: BM üyeleri tarafından ortak bir terör listesi oluşturulması ve bu listenin tüm üye ülkelerce
tanınmasına bağlı olarak;
a. Bu terör örgütlerinin siyasi rejimleri baskı altına almasının önüne geçilmesi.
b. Birden fazla ülkede etkin olan terör örgütlerine karşı sorun yaşayan ülkelerin birlikte hareket
etmesi.
c. Terör örgütleriyle yapılan silah ticaretinin ambargo altına alınması.
MADDE 3: Üye ülkelerin diğer ülkelerdeki istikrarsızlığı gerekçe göstererek ilhak teşebbüsünde
bulunmasının engellenmesi.
MADDE 4: Ülkeler arasında istikrarsızlıktan kaynaklanan çatışma ve illegal yapılanmaları önlemek ve
çözüme kavuşturmak amacıyla yetkili bir kurul kurulması.
MADDE 5: Baskı uygulayan rejimlerin olduğu ülkelerde, muhatap alınacak bir “BM‐Halk Meclisi”
kurulması.
a. Görüşmelerde bu meclise de danışılması.
b. BM‐Meclis orta kararı olduğu takdirde baskıcı rejimlere yaptırım uygulanması.
MADDE 6: Dış politikası gelişmemiş ülkelerin kalkınmasına destek olmak amacıyla iki yılda bir söz
konusu ülkelerde çok yönlü BM zirvelerinin yapılması.
MADDE 7: Rejim farklılıklarının uluslararası ilişkilere etki etmemesi ilkesi göz önüne alınarak
müzakerelerde kullanılan dil ve tavırların saygı çerçevesinde olması ve uzlaşı yolunun izlenmesi
önerilir.

