İnsan Hakları Konseyi Başkanlık Divanına;
‐Asıl imza Sahipleri: Çad, Güney Afrika, Yunanistan, Ürdün
‐Yardımcı İmza Sahipleri: Çin, İspanya, Kazakistan, Almanya, Litvanya, Venezuela, Romanya, Fransa
‐Konu: Çocuk Hakları Kapsamında çocuk İşçiler, Çocuk Ölümleri ve Cinsel İstismar
İnsan Hakları Konseyine;
1‐) Birleşmiş Milletler Bünyesinde ekonomik kalkınmaya ihtiyaç duyulan ve bu sebeple çocuk işçiliği
sorununa sahip olan ülkeler için bir fon oluşturulacak. Bahsi geçen ülkelerde tespit çalışması yapılacak
ve bağımsız yatırımcılar veya hükümet ekonomik yatırımcılar konusunda cesaretlendirilecek ve bu
projeler bu kuruldan onay alacak;
i.

Çocuk istismarının çocuk üzerindeki etkileri göz önünde tutularak ailelerin
bilgilendirilmesi

ii. Çocuklar için devlet tarafından kurulan rehberlik servislerinin etki ve sayısının arttırılması
ülkeler bazında talep edilerek yeterli seviyeye ulaştırılması
iii. Doğrudan çocukları bilgilendirecek panoların afişlerin ve kamu spotlarının kabul edilerek
hazırlanmaya başlanması
iiii. Bu fon sayesinde devlet bünyesinde genellikle cinsel istismarların fazla olduğu bölgelerde
ihtimam verilerek çocuk köylerinin oluşturulması
iiiii. Çocuk köylerinde çalışacak elemanların bu fon tarafından uygun görülerek seçilmesi ve
seçilen elamanların gönüllülük esasına dayanması
iiiiii. Sokak çocuklarının ve ihtiyacı olan çocuklarının üzerinde durularak seçilmesi ve kalacak yer
ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yardımda bulunulması
2‐ Anayasasında cinsel istismarın önlenmesiyle ilgili madde bulunmayan devletlerin anayasasına
halkının hakları göz önünde tutularak yeni düzenlemeler ve yasa tasarısının eklenmesi
3‐Cinsel istismara uğrayan çocuklar için birleşmiş milletler tarafından açıkça takdir edilerek devlet
bünyesinde sivil toplum örgütlerinin oluşturulması
4‐Cinsel istismarların önlenmesi temenni edilerek okullarda aile hukuku dersleri verilmesi bunun
sonucunda toplumda cinsel istismar oranının azaltılması
5‐Cinsel istismar suçu işleyen kişilere psikolojilerinin yeterli olmadığı kabul edilerek psikolojik yardım
verilmesi
6‐Cinsel istismara maruz kalan bireylerin hakları talep edilerek yıpranma payı ve iş olanağı verilmesi

Asıl İmza Sahipleri:ABD,Brezilya,Güney
Afrika,Almanya,Fransa,İngiltere,ÇAD,Pakistan,Hollanda,Lübnan,Bulgaristan,Norveç,İran

Ülke içerisindeki güvenlik kuvvetlerinin uyguladığı güçlerin oluşturduğu olumsuz koşulların insan
hakları konseyindeki tüm ülkeleri ilgilendirdiğini vurgulayarak; iç işlerine karışmamak şartıyla halkın
özgürlük hakkını sarsmadan uygulanan kuvvetlere müdahale edilmesinin tüm ülkelerin yararına
olacağını not ederek; birleşmiş milletler insanlar hakları konseyi olarak bireylerin haklarını, birleşerek
savunacağımızı pekiştirerek aşağıdaki maddelerin geçerliliği sağlanacaktır.
Madde 1: Ülkeler içinde, güvenlik birimlerini Birleşmiş Millletler’in ortak çalışmaları sonucunda
belirlenecek zaman aralığında, bölgelere dağıtılan sosyologlar ve uzman kişiler, güvenlik birimlerini
inceleyip, Birleşmiş Milletler tarafından incelenecek raporlar oluşturacak.
Madde 2: Ülkeler içinde protestocular ve eylemler dolayısıyla yapılmasının gerekli görüldüğü
müdahaleler sonucunda yaşanan bireysel değil fakat toplumsal, aynı zamanda devletin yetkisini
aşacak ölümler, üyeleri Birleşmiş Milletler tarafından seçilip denetlenecek bir konsey tarafından
yargılanacak.
Madde 3 : Öldürücü niteliği olmayan etkisizleştirici silahların tedarik edilmesi ve dağıtılması, olaylarla
alakası bulunmayan kişilerin zarar görmesini asgari düzeye indirebilmek amacıyla bu tür silahların
kullanılması, silah üretici firmalar tarafından oluşturulan ve Dünya Sağlık Örgütü içinden seçilen bir
ekip tarafından titizlikle kontrol edilmelidir.Ayrıca bu ekipte uluslararası Kimyasal Silahları Önleme
Örgütü de yer almalıdır.Kurul takibi ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine aittir.
Madde 4 :Miting ve protesto alanlarında tıbbi yardım ve ekipmanlar bulunacaktır.
Madde 5: Herhangi bir müdahalede, kullanılacak olan maddeleri dozajı, topluluğun bu maddelere
karşı koyma gücüne orantılı olarak kademeli bir şekilde azaltılmalı ya da çoğaltılmalıdır.
Madde 6 : Görev ahlakını korumak ve sağlamak amacıyla en alt kademe polis okullarından başlayarak
mesleğe başlayana kadar zorunlu öfke kontrolü silah ve türevlerinin kullanımı, toplum psikolojisi ve
toplumun müdahale konularının okutulması ve mesleğinin kişi üzerindeki olumsuz etkileri
düşünülerek ‘’Meslek hastalığı’’ adı altındaki olayların yaşanmaması adına her polisin üç ayda bir
psikolojik destek alması sağlanacak.Polislik görevine devam edenler için de yukarıda belirtilen
konularda eğitici seminerlerin uzmanlar tarafından verilmesi sağlanacak.Uzmanlar Birleşmiş Milletler
tarafından belirlenecek.
Madde 7: Birleşmiş Milletler bünyesinde bir komite kurulmalı.Bu komitede tüm ülkelerden temsilciler
olacaktır.
Madde 8 : Madde 7’de bahsi geçen komitede her ülkeden temsilciler olmalı ve BM bünyesinde
seçilen temsilciler her ülkede kapsamlı araştırmalar yapmalıdır.Bu araştırmalar sonucu her altı ayda
bir temsilciler rapor sunmalı ve bu rapor doğrultusunda 7. Maddede bahsi geçen komitenin İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde değerlendirmeler yapmalı ve ortak bir sonuca
varılmalıdır.

Madde 9: BM bünyesinde yer alan her ülke halkın üstün bir güç olduğunu kabul etmeli ve güvenlik
güçlerini iktidar veya krallık çıkarları doğrultusunda değil, kamu yararı doğrultusunda olmalıdır.7.
maddede bahsi geçen komite bu konunun denetimini sağlayacaktır.
Madde 10: BM bünyesinde her ülkenin katılımıyla 2 veya 3 yıl aralıklarla iç güvenlik kurultayı
toplanmalı bu kurultayda 7. Maddede bahsi geçen komitenin temsilcilerinden topladığı bilgiler ve
raporlar değerlendirilmelidir.Bu kurultayda öneriler, yanlışlıklar ve mevzuat eksiklikleri hakkında
fikirler sunulacak ve bu doğrultuda çözümler aranacaktır.

Asıl İmza Sahipleri: Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Güney Kore, BAE, Malezya, Norveç, Şili
Yan İmza Sahipleri: İsrail, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Slovakya, Rusya Federasyonu, Avustralya,
Danimarka, Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, İsviçre, Cezayir, Japonya
İmza Sahipleri: İsveç, Angola, Endonezya, İran, Brezilya, Küba, Kanada, Finlandiya, Vietnam,
Yunanistan, Tayland, Lüksemburg, Pakistan

Madde1: Kadına şiddetin kabul edilemez bir şey olduğunu ve kadının toplumdaki öneminin temelden
aşılanması ve ilerleyen süreçlerde bu bilincin gelişmesi için; çocukların eğitim hayatlarına başladıkları
süreçten itibaren 'Sosyal Bilinçlendirme' dersi adı altında yukarıda açıklanan bilincin çocuklara
kazandırılması sağlanacaktır.
i. Çocuğun eğitiminde en önemli unsurun aile olması sebebiyle çocukların yanı sıra ailelerin de
bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmalar devlet eliyle yapılacaktır.
Madde2: Çocukları küçük yaşta şiddete ve cinsiyet ayrımcılığına sürükleyen oyuncaklar piyasadan
kaldırılacak ve oyuncakların üretilmesi yasaklanacaktır.
Madde3: Televizyon, radyo vb. iletişim araçlarında toplumların bilinçaltına yerleşebilecek şiddet
unsurlarına yer verilmeyecektir.
i. Bunun yanı sıra devlet televizyon, radyo vb. iletişim araçlarında kadına şiddetin yasal ve insancıl
olmadığını vurgulayan kamu spotları yayınlamalıdır.
Madde4: Kadın şiddet suçlarında kadın, şiddet gördüğünü değil; erkek, şiddet uygulamadığını
kanıtlamak zorundadır.
Madde5: Devlet kadınlara küçük yaştan itibaren en az bir öz savunma sporu derslerini ücretsiz bir
şekilde vermek zorundadır.
Madde6: Kadınların siyasete katılımını arttırmak için hiçbir partinin herhangi kadın veya erkek
oranının toplam adaylarının %60'ından fazlasını geçmemesi gerekmektedir.
Madde7: Hiçbir hükümet tarafından din, şiddete bahane gösterilemez.
Madde8: Mesleki ve teknik öğretimde kadınların istihdam edilmesini ve meslek edinmesini
sağlayacak, rol modelleri tarafından onlara eğitim verilmesi sağlanacaktır.
Madde9: Kadınların ihtiyaçları durumunda arayabilecekleri yardım hatları oluşturulmalı ve bu hatlar
farkındalık yaratmalıdır.
Madde10: En ufak bir şikâyette dahi şiddet görüldüğü iddia edilen bireyler doktorlar tarafından hem
fiziksel hem de psikolojik olarak muayene edilecektir.
Madde11: Bütün ülkeleri kapsayacak ve kadın haklarıyla doğrudan ilgilenecek uluslararası bir kadın
bakanlığı kurulacaktır.
Madde12: 'Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi' ve İnsan Hakları Evrensel

Beyanname'si yasa olarak taraf ülkeler tarafından kabul edilecek ve uygulamaya konulacak
Uluslararası Kadın Hakları Mahkemesi kurulacaktır.
Madde13: Madde 11 ve 12'de geçen kurum ve kuruluşlar taraf devletler tarafından gönderilecek
tarafsız temsilciler tarafından denetlenecektir.
Madde14: Cezai yaptırımlar hiçbir şekilde indirim yapılmaksızın, para cezasına çevrilmeksizin ve aftan
yararlanmaksızın müebbet hapis şeklinde olmalıdır.
Madde15: Ülkelerin resmi sözlüklerinde cinsiyetçi herhangi bir ifadeye yer verilmeyecektir.
i. Toplumsal alanlarda levha, simge, poster vb. göstergelerde cinsiyetçi bir ifade ya da sembole yer
verilmeyecektir.
ii. Göstergelerde iki cinse de eşit şekilde yer verilmelidir.
Madde16: Kadınların kolay ulaşabileceği belirli merkezlerde, kadınların şiddete maruz kalması
durumunda destek isteyebileceği acil durum butonları bulunacaktır.
Madde17: Kadınlar arası okumaz‐yazmazlığının tümü ile yok edilmesine yönelik uluslararası proje ve
uygulamaların güçlenmesi sağlanacaktır.
Madde18: Yalnız annelerin, çocuklarının hepsi devlet tarafından kontrol edilecek, bir yardım paketi
oluşturulacaktır.
Madde19: Bütün BM üyesi ülkelerin maddeler yürürlüğe girdikten sonra bu maddeleri uygulamak
zorunadır. Bu anlaşmayı fesheden ve uygulamayan ülkelere diğer ülkeler tarafından uluslararası
yaptırımlar uygulanacaktır.

