BM Çocuk Hakları Komitesi- rapor çağrısı
Devletlerin Çocuk Haklarına dair Sözleşmeyi (ÇHS) onayladıktan sonra ülkedeki çocuk hakları ve
çocukların haklarını kullanmaları ile ilgili gelişmeleri katılımcı bir süreçle raporlayıp belli aralıklarla
Sözleşme’nin bir parçası olan Çocuk Hakları Komitesi’ne göndermeleri gerekmektedir. Böylece
devletler, 196 devletteki uygulamaları izleyen uzmanlar grubu da olan Çocuk Hakları Komitesi’nin
yasal olarak bağlayıcı uzman görüşlerinden faydalanabilmektedir. Komite bu raporları konuyla ilgili
ayrıca rapor hazırlayan uzman sivil toplum örgütleri (STÖ) ve çocuklar ile öncesinde tartışır, daha
sonra da devleti temsilen ilgili hükümet yetkilileriyle konuşur.
Türkiye’nin ÇHS’yi onayladığı 1995 yılından bu yana ülkedeki çocukların ve haklarının durumu ile
ilgili iki rapor tartışılmış ve Komitenin görüşleri alınmıştır. Bu konuda daha fazla bilgiye ve
Türkiye’nin Komite ile 2012 yılındaki son görüşmesine bu bağlantıdan
ulasabilirsiniz: http://www.cocukhaklariizleme.org/turkiyenin-ikinci-periodik-raporu
Türkiye, üçüncü raporunu 2019 yılında Komite’ye gönderdi. Komite STÖ ve çocuklarla görüşmesini
rapor gönderen STÖ ve çocuk gruplarıyla 7-11 Haziran 2021 tarihleri arasında bir günde ve 3 saatlik
bir sürede Cenevre’de ya da çevrimiçi olarak gerçekleştirecek. Bu çerçevede Komite’ye rapor
göndermek isteyen STÖ’ler ve STÖ’lerin desteklediği çocuk grupları Komite’ye en geç 1 Mart 2021
tarihine kadar raporlarını gönderebilirler.
Faaliyetlerinizi yürütmede bu mekanizmalarla iletişime geçmek, raporlarınızı hazırlamak veya
raporların çevirisini yapmak gibi konularda Etkiniz’den destek alabilirsiniz. Etkiniz desteğinin
kapsamı ve uygun faaliyet & bütçe kalemlerini incelemek için tıklayınız:
https://etkiniz.eu/uluslararasi-insan-haklari-mekanizmalari/
Rapor yazmak için gerekli bilgileri, daha önce gönderilmiş rapor örneklerini aşağıda bulabilirsiniz:
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•
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•

•

Çocuklar için Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulamasını İzleme ve Raporlama El
Kitabı: http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-docs/67.pdf
Bizce Haklar! 2008 Türkiye Çocuk Hakları Raporu
(2008): http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-docs/68.pdf
Türkiye Çocuk Hakları Çocuk Raporu (2011) : http://www.cocukhaklariizleme.org/wpcontent/uploads/NGO-Report-TR.pdf
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasının İzlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar
Raporu 2008: http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-docs/70.pdf
BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Sunan Hükümet Dışı Kuruluşlar için Çocuklara
Yönelik Şiddete dair Rapor Yazma Kılavuzu: http://icc.org.tr/uploads/documents/iccviolence-1.pdf
Çocuk Haklarının İzlenmesi: Yerel Kuruluşlar için Araç Seti (Kanada Çocuk Hakları
Koalisyonu): http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-docs/28.doc
BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhuş ve Çocuk Pornografisi
İhtiyari Protokolü’nün Uygulanması konulu Rapor sunmak isteyen HDKlar için
Rehber: http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-docs/27.doc
Cocuk Haklari Komitesi ile ilgili Turkiye’nin ve Turkiye’den STÖlerin diger raporlari
için: http://www.cocukhaklariizleme.org/kategori/cocuk-haklari-komitesi

Etkiniz AB Programı’ndan destek talebine ilişkin sorularınızı destek@etkiniz.eu adresine
iletebilirsiniz.

