
 

   Birleşmiş̧ Milletler Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Forumu 2022  
 

Bilgi Notu 
 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE 1 )  düzenlediği  Sürdürülebilir 
Kalkınma Bölgesel Forumu (RSDF), 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde hibrid bir etkinlik olarak Cenevre’de 
yüz yüze ve ayrıca çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 
 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmada belirgin bir gerilemeye neden olan Covid-19 
salgının yarattığı yıkıcı etkiyi göz önüne alan Forum, bu gerilemeden dönülmesi ve SKA’larda 
ilerlemenin hızlandırılması için somut politika eylemleri ortaya çıkarmayı ve dayanıklı ve 
sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma inşa etme çabalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. 
 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Bölgesel Forumu,  genel 
oturumlar, yuvarlak masa 
toplantıları, yan etkinlikler ve 
hazırlık istişareleri dahil olmak 
üzere çeşitli formatlarda Covid-
19 bağlamında SKA’larda 
ilerlemenin nasıl 
hızlandırılacağı konusunda 
görüş alışverişinde bulunulması 
ve işbirliğine dayalı öğrenme 
için çeşitli fırsatlar sunacak. 
Forum süresince aşağıdaki 
sürdürülebilir kalkınma 
amaçları derinlemesine 
incelenecek:  
 
SKA 4: Nitelikli eğitim ve yaşam boyu öğrenme 
SKA 5: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi 
SKA 14: Sudaki yaşam: okyanuslar, denizler ve deniz kaynakları 
SKA 15: Karasal yaşam: karasal eko-sistemler, ormanlar, çölleşme, toprak bozulması, biyolojik 
çeşitlilik 
SKA 17: Amaçlar için ortaklıklar  
  
Aşağıdaki link üzerinden Taslak Program ve Forum’a dair tüm ayrıntılara erişebilirsiniz. 
https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2022  
 
Bölgesel Forum oturumlarında somut politika eylemleri, karşılaşılan zorluklar ya da başarı 
hikayeleri paylaşmak isteyen hükümetler regionalforumunece@un.org mail adresi üzerinden 
UNECE RSDF sekreteryası ile iletişime geçebilirler. 
 
Bölgesel Forum Etkinlikleri 
 
Ön Toplantılar  
 
Ön Toplantılar, sivil toplum, gençlik, parlamenterler, iş örgütleri ve akademi gibi çeşitli paydaşları 
bir araya getirerek , deneyim paylaşımı ve gündemdeki konuların görüşülmesi için önceden bir 

 
1 UNECE’nin 66 üye devleti vardır. https://unece.org/member-states-and-member-states-
representatives  
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fırsat sağlayacak. Bu toplantılar sonucunda, öncelikler belirlenerek ortak bir vizyon ortaya 
konulacak. 
 
Yan Etkinlikler  
 
Çeşitli paydaşların Bölgesel Forum’un ana temasıyla ilgili bir konuya ilişkin deneyimlerini 
paylaşmaları için Forum süresince çevrimiçi olarak yan etkinlikler organize edilmektedir. 
 
Yan Etkinlik organizasyon talepleri en geç 18 Şubat 2022 tarihine kadar ilgili çevrimiçi form 
doldurularak iletilebilir. (https://www.surveymonkey.com/r/LX8H7VY) Başvuru formunda da 
belirtildiği üzere, başvuranlar arasından öncelik BM’ye üye devletlerle ortak başvuru yapan 
kuruluşlara verilecektir. 
 
Yuvarlak Masa Toplantıları 
 
Forum kapsamında düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıları ise; deneyim paylaşımları, işbirliğine 
dayalı öğrenme ve paydaş etkileşimleri için bir öğrenme alanı sunmaktadır.  
 
Bu yıl, UN Women 2  liderliğinde SKA5 3  (Toplumsal cinsiyet eşitliği ve tüm kadınların ve kız 
çocuklarının güçlenmesi) üzerine ‘Covid-19 pandemisi bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması ve kadınların güçlenmesi için hızlandırıcı faktörler’ odağında 7 Nisan 2022 tarihinde 
gerçekleşecek olan yuvarlak masa toplantısı hakkında detaylı bilgiye  buradan ulaşabilirsiniz: 
https://regionalforum.unece.org/events/session-5-sdg-5-accelerators-gender-equality-and-
womens-empowerment-context-covid-19  
 
Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme 
 
Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme (Voluntary National Rewiew-VNR) 2030 Gündemi’nin 
uygulanmasının hızlandırılmasını ve bu yolda elde edilen başarılar, karşılaşılan güçlükler ve 
çıkarılan dersler gibi deneyimlerin paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 2022 yılında 
bölgeden VNR yürütmekte olan ülkeler Belarus ve Kazakistan’dır. BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları Bilgi Platformu 4  üzerinden üye devletlere ilişkin tüm güncel bilgilere erişmek 
mümkündür.  
 
Türkiye, biri 2016 ve diğeri de 2019 yıllarında olmak üzere iki kere VNR raporu hazırlayarak bunları 
BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) himayesinde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Siyasi 
Forumu’nda (HLPF) sunmuştur. Bu raporlar, Küresel Amaçlar’ın ulusal gündem ile bütünleşmesinin 
genel bir değerlendirmesini de içermektedir. Türkiye’nin ikinci VNR raporu ve 2018-2020 Türkiye 
Gelişmeleri raporu’na çevrimiçi erişim mümkündür. 
  
Üye ülkelerin gönüllü gözden geçirme sürecinde sivil toplum tarafından ek savunuculuk aracı 
olarak gölge raporlar da hazırlanmaktadır.  
 
 
 
Bu Bilgi Notu BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi tarafından hazırlanmıştır. 
 
UN Women Turkey | Facebook | Instagram | Twitter 

 

 
2 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında toplumsal cinsiyete hızlı bir bakış: 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Progress-on-the-sustainable-development-goals-
the-gender-snapshot-2021-tr.pdf  
3 SKA5: https://turkey.un.org/tr/sdgs/5  
4 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bilgi Platformu https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021  
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