Avrupa’daki Mülteci ve Göçmen
Çocukları Korumaya Yönelik
Avrupa Konseyi Eylem Planı
(2017-2019)

Avrupa’daki Mülteci ve Göçmen
Çocukları Korumaya Yönelik
Avrupa Konseyi Eylem Planı
(2017-2019)

Fransızca basım:
Plan d’action du Conseil de l’Europe
sur la protection des enfants
réfugiés et migrants en Europe
Bu dokümanın tümünün veya bir
bölümünün çoğaltılması veya çevirisiyle
ilgili tüm talepler İletişim Müdürlüğüne
(F-67075 Strasbourg Cedex veya
publishing@coe.int) yapılmalıdır.
Bu dokümanla ilgili tüm yazışmalar
İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü
Müdürlüğüne hitaben yapılmalıdır.
Kapak ve sayfa düzeni: Doküman ve Yayın
Üretim Müdürlüğü (SPDP), Avrupa Konseyi
Fotoğraf: Avrupa Konseyi
© Avrupa Konseyi, Mayıs 2017
Avrupa Konseyinde basılmıştır

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
HAKLARA VE ÇOCUK DOSTU USULLERE ERİŞİMİN SAĞLANMASI

5
9

Bilgiye ve çocuk-dostu usullere erişim sağlamak
Her çocuğun bir vatandaşlığa sahip olmasını sağlamak

9
10

ETKİLİ KORUMA SAĞLANMASI

12

Her bir üye devlette etkili bir vesayet düzeni kurmak
Acil durumlarda ve kitle halinde gelişlerde çocuklar ve aileleri için uygun
barınmayı sağlamak
Çocuklara ve ailelere, mevcut normlara uygun olarak, aile bağlarını yeniden
tesis etmede ve ailelerin yeniden birleşiminde yardım etmek
Çocukların, yalnızca göçmenlik statüleri nedeniyle özgürlüğünden yoksun
bırakılması uygulamasına başvurmaktan kaçınmak
İnsan ticareti ve cinsel istismar dahil olmak üzere, çocukların şiddete karşı
korunmasını sağlamak

AVRUPA’DA KALACAK OLAN ÇOCUKLARIN UYUMUNUN SAĞLANMASI
Mülteci ve göçmen çocuklara eğitim verilmesini sağlamak
Mülteci ve göçmen çocukların topluma katılmaları için fırsatlar sağlamak

UYGULAMA

12
13
13
13
14

17
17
18

20

► Sayfa 3

GİRİŞ

A

kdeniz’den ve Türkiye’den süregelen insan hareketlerinin yanısıra, savaştan ve zulümden kaçıp Avrupa’ya sığınmak isteyenlerin kitleler halinde
Avrupa’ya gelişi, mülteci ve göçmen çocukların karşı karşıya kaldıkları
insan hakları ihlalleri ile içinde bulundukları tehlikeli durumu bizlere sürekli
hatırlatmaktadır. Tüm Avrupa Konseyi ülkeleri menşei ülkeler, geçiş ülkeleri,
varış ülkeleri veya yeniden yerleşim ülkeleri olarak, mülteci/göç akımından
doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir.
Avrupa Konseyi, refakatsiz veya ailelerinden ayrılmış çocuklara özel bir
odakla, mülteci ve göçmen çocukları etkileyen pek çok soruna yönelik stratejilerin oluşturulmasında ve üye ülkelere yardımcı olmada kilit rol oynamaya
kararlıdır. Avrupa Konseyi’nin sözleşmeleri, denetim ve istişari kuruluşları
ve uzmanlık desteği sağlamaya yönelik vasıtaları, tüm mülteci ve göçmen
çocukların içinde bulunduğu güçlüklere ilişkin, insan hakları temelli yapısal
bir yaklaşımı şekillendirmeye yöneliktir. Gelişmelerin ön cephesinde meydana gelen acil durumlarla baş etmekten çocuklara kendi geleceklerini inşa
etmede yardımcı olmaya kadar, Avrupa Konseyi’nin önerdiği çeşitli tedbirler,
bu alanda üye devletlerin yapması için ısrarla çağrıda bulunulan girişimlere
temel oluşturabilir ve önemli bir destek sağlayabilir. İlgili tüm girişimlerinin
etkisini arttırmak üzere Avrupa Konseyi, Avrupa’daki Mülteci ve Göçmen
Çocukları Koruma başlıklı münferit bir Eylem Planı oluşturmaya karar vermiştir.
■

Eylem planı net ve açık bir ilkeyi temel almaktadır: göç kapsamında,
çocuklara, öncelikle çocuk oldukları göz önüne alınarak muamele edilmelidir.
Bu Eylem Planı, sığınmacı, mülteci ve göçmen çocuklar dahil olmak üzere,
herhangi bir Avrupa Konseyi üye ülkesinin topraklarına gelen/gelmiş olan tüm
çocukları ilgilendirmektedir. Eylem Planı dahilinde önerilen somut faaliyetler,
mevcut normları temel almaktadır. Eylem Planının amacı, yeni insan hakları
standartları oluşturmak değildir.
■
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Her bir çocuğa statüsüne ve korunma ihtiyaçlarına uygun bir biçimde
muamele edilir. Eylem Planı, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve Ek Protokolü kapsamında “mülteci” vasfına sahip tüm çocukları, “mülteci çocuklar” olarak kabul
etmektedir. “Göçmen çocuk” terimi, iltica talepleri sonunda reddedilecek olan
çocukları içermektedir. Şurası açıktır ki, uluslararası hukukta mülteci çocuklar
özel bir statüye sahiptir. Aynı zamanda, tüm göçmen çocukların haklarını,
milliyetlerine veya göçmenlik statülerine göre ayrım yapmaksızın teminat
altına alan Avrupa Konseyi normları da mevcuttur. Eylem Planı, yukardaki tüm
mülahazaları içermektedir, ancak Eylem Planının yol gösterici ilkesi, tabiatıyla,
“çocuğun yüksek menfaatleri”dir.
■

Refakatsiz çocuklara özel bir odağı olan Mülteci ve Göçmen Çocukları
Korumaya Yönelik Eylem Planı’nın üç temel ayağı vardır:
■

1) haklara ve çocuk dostu usullere erişimin sağlanması;
2) etkili koruma sağlanması;
3) Avrupa’da kalacak olan çocukların uyumunun sağlanması
Eylem Planı, çocukların sahip oldukları haklara ve özel durumlarına
uyarlanmış olarak, mülteci ve göçmen çocukların yararına somut eylemleri
ana hatlarıyla belirlemektedir. Bu eylemlerin amacı, Eylem Planı’nın üç temel
ayağının her birinin altında yer alan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmaktır.
Eylem Planı, 2017-2019 zaman aralığında uygulanacaktır.
■

Söz konusu eylemler, Avrupa Konseyi’nin katma değerinin olacağı alanlara odaklanmaktadır. Avrupa Konseyi bu bağlamda, AB’nin yanısıra UNHCR,
UNICEF, Dünya Gıda Programı, WHO ve IOM gibi diğer kuruluşlarca yapılmış
ve yapılmakta olan önemli çalışmalara da atıfta bulunur. Avrupa Konseyi aynı
zamanda 23-24 Mayıs 2016’da İstanbul’da yapılan Dünya İnsani Zirvesinin
sonuçlarını da kaydeder. Avrupa Konseyi ayrıca, 19 Eylül 2016 tarihli Mülteciler
ve Göçmenler New York Bildirisi’ni izleyen çalışmaların ve 2018’de iki küresel
mutabakatın (biri mültecilerle diğeri de güvenli, düzgün, düzenli göçle ilgili)
kabul edilmesine uzanan sürecin dünya çapında göç sorunlarının ortaklaşa
ele alınmasının iyileştirilmesi için büyük bir fırsat yarattığı görüşündedir.
■

Sonuç olarak, Eylem Planı, Avrupa Konseyi’nin stratejik ortaklarının dikkatini henüz yeterince çekmemiş meseleler ile aynı zamanda çözüm bekleyen
ve tüm Avrupa Konseyi üyesi devletlerin sahiplenebilecekleri meselelere odaklanmaktadır. Eylem Planı’nın uygulanmasında, Avrupa Konseyi bu işbirliği ruhu
içinde, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, bu kuruluşların yetkili kurumları,
ilgili STK’lar ve diğer önemli paydaşlarla yakın işbirliğini sürdürecektir. Böylece
■
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tamamlayıcılık sağlanacak ve gerektiğinde ortaklaşa girişimler mümkün olacaktır. Ayrıca, bunun bir uzantısı olarak Avrupa Konseyi, Göçle İlgili Küresel
Mutabakata, somut ve operasyonel taahhütlerin ortaya konması ve uygun
bir izleme mekanizması oluşturulması için yapıcı ve pragmatik katkılarda
bulunabilir.
Göç olgusunun dinamik ve öngörülemez mahiyeti nedeniyle Avrupa
Konseyi, Eylem Planı süresince ortaklarıyla aktif istişareye ve koordinasyona
devam edecektir. Avrupa Konseyi, şartların gerektireceği doğrultuda, belirli
hedeflere yönelik ilave eylemlerde bulunabilir. Avrupa Konseyi aynı zamanda,
2019 yılında, Eylem Planıyla ilgili diyaloğu güçlendirmek ve elde edilen sonuçları yaygınlaştırmak üzere üye devletlerle ve ortaklarıyla üst düzey bir toplantı
düzenlemeyi amaçlamaktadır.
■

Son olarak, bu Eylem Planı’nda yer alan unsurların bazıları, Avrupa Konseyi
Çocuk Hakları Stratejisi’ni (2016-2021), Avrupa Konseyi Kapsayıcı Toplumlar
İnşa Etme Eylem Planı’nı ve terörizme yol açan, şiddet içeren aşırıcılık ve
radikalleşme ile mücadele Eylem Planı’nı (2015-2017) tamamlayıcı niteliktedir.
■
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HAKLARA VE ÇOCUK
DOSTU USULLERE
ERİŞİMİN SAĞLANMASI

M

ülteci ve göçmen çocuklara öncelikle çocuk oldukları göz önüne
alınarak muamele edilmelidir. Bu çocuklar, ayrım yapılmaksızın, mevcut normlarla teminat altına alınan haklarından yararlanmalıdırlar.
Çocuklara aynı zamanda doğru, çocuk-dostu bilgiler verilmeli ve çocuk-dostu
usullere ve hizmetlere (istismar ve taciz mağdurlarına sağlanan destek dahil
olmak üzere) erişimleri sağlanmalıdır. Çocukları etkileyen bütün eylem ve
kararlarda, çocuğun yüksek menfaatleri birincil öncelik olmalıdır. Göçmen
ve mülteci çocuklara, karşı karşıya kaldıkları güçlüklerle baş etme ve içinde
bulundukları duruma, insan haklarını destekleyici ve koruyucu kalıcı çözümler
bulma konularında yardım edilmelidir.

Bilgiye ve çocuk-dostu usullere erişim sağlamak
2017 yılında önerilen acil eylemler
–

Göçle ilgili çocuk-dostu bilgiler konusunda en iyi uygulamaları
belirlemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere, hükümet yetkilileri ile çocuk
ombudsmanları ve STK’lar gibi diğer paydaşları bir araya getirerek,
yuvarlak masa semineri düzenlenmesi.
– Mülteci ve göçmen çocukların haklarıyla ilgili bir eğitim modülü
oluşturulması.
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2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–

–

–
–

Göçle ilgili, çocuk-dostu usullere ilişkin iyi uygulamaların derlemesinin
yapılması. Bu uygulamalar, sınır dışı etme, ülke dışına çıkarma ve diğer
kolluk prosedürlerinin yanısıra, istismar ve taciz mağdurlarına destek
sağlama usulleri de dahil olmak üzere, yargı prosedürleri, idari temyiz
başvuruları ve iltica taleplerinin ilk derece incelemelerini içermektedir.
Mülteci ve göçmen çocuklar için, iyi uygulamalar da dahil olmak üzere,
haklara ve ilgili prosedürlere erişime ilişkin çocuk dostu bilgilerin
yaygınlaştırılması amacıyla bir el kitabının hazırlanarak çeşitli dillere
çevrilmesi.
Geniş kapsamlı olarak, çocuklarla birlikte çalışan ilgili profesyonellere
yönelik çocuk dostu usullerle ilgili eğitim verilmesi.
Avrupa Sosyal Şartı ve göçmen çocuklarla ilgili bir eğitim modülü
hazırlanması.

Her çocuğun bir vatandaşlığa sahip olmasını sağlamak
2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–

Çocuk göçmenlerin vatansız kalmalarından kaçınılması ilkesinin pratikte
uygulanması; bu konuda uygulama kılavuzu şeklinde uygun çözümlerin
belirlenmesi. Bu maksatla Bakanlar Komitesi, yetki ve sorumlulukları 2
yılla sınırlanmak üzere, uygun görülürse, uzmanlar komitesi oluşturabilir.
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ETKİLİ KORUMA
SAĞLANMASI

M

ülteci ve göçmen çocuklar, her bir çocuğun özel ihtiyaçlarına ve statüsüne bağlı olarak, insan haklarını koruyan mevcut normlara göre etkili
bir biçimde korunmalıdır. Bu bağlamda alınacak tedbirler arasında,
yerleşik standartlar doğrultusunda uygun barınmanın sağlanması (özellikle de
refakatsiz ve ailelerinden ayrılmış çocuklar için); çocukların ortadan kaybolması
durumunda derhal harekete geçilmesi; aile bağlarının yeniden oluşturulması
ve çocukların, yalnızca göçmenlik statüleri nedeniyle özgürlüğünden yoksun
bırakılması uygulamasına başvurmaktan kaçınılması için her türlü çabanın
gösterilmesi ile çocuğun insan ticareti, cinsel istismar ve diğer şiddet türlerine
karşı korunması yer almaktadır.

Her bir üye devlette etkili bir vesayet düzeni kurmak
2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–
–

Bakanlar Komitesi’ne yaş tespiti ve vesayetle ilgili yeni rehber ilkelerin
sunulması.
Söz konusu ilkelerin kabulünü müteakiben, Çocuk Haklarına Dair Geçici
Komite (CAHENF) tarafından müteakip faaliyetler belirlenebilir.
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Acil durumlarda ve kitle halinde gelişlerde çocuklar ve
aileleri için uygun barınmayı sağlamak
2017 yılında acilen alınması önerilen eylemler
–

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Göçmen ve Mülteci Fonu kanalıyla
refakatsiz çocuklar dahil olmak üzere, özellikle de en hassas grupların
ihtiyaçlarına odaklanarak, göçmenler ve mülteciler lehine acil destek
sağlamayı sürdürecektir.

2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–

Mülteci ve göçmen çocukların kabulü ile barınmalarına ilişkin (açık
yapılarda, yani, çocukların herhangi bir gözetim altında olmadıkları bir
ortamda) uygun standartlar konusunda Bakanlar Komitesine bir Tavsiye
Kararı taslağı sunulması.

Çocuklara ve ailelere, mevcut normlara uygun olarak,
aile bağlarını yeniden tesis etmede ve ailelerin yeniden
birleşiminde yardım etmek
2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–

Aile bağlarını yeniden tesis etme ile ailelerin yeniden birleşimine ilişkin
standartlar ve iyi uygulamalara dair bir el kitabı yayımlanması.

–

Ailelerin yeniden birleşmesine ilişkin bir eğitim modülü oluşturulması
ve üye devletlerdeki ilgili makamlara eğitim sağlanması.

Çocukların, yalnızca göçmenlik statüleri nedeniyle
özgürlüğünden yoksun bırakılması uygulamasına
başvurmaktan kaçınmak
2017 yılında acilen alınması önerilen eylemler
–

Çek Cumhuriyeti’nin Bakanlar Komitesi başkanlığı çerçevesinde,
göçmen çocukların gözaltında tutulmasıyla ilgili konularda bir konferans
düzenlenmesi. Bu konferansta, en iyi uygulamaları belirleyip tavsiyeler
oluşturmak üzere, Çocuk Ombudsmanları ve STK’lar dahil olmak üzere,
hükümet yetkilileri ile diğer ilgili paydaşların bir araya getirilmesi.
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–

Göç prosedürleri sonucunda özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocukların
bulundukları yerlerin denetlenmesiyle ilgili bir rehberin yayımlanması
ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Çocukların Göç Kapsamında
Gözaltında Tutulmasına Son Verme Parlamenter Kampanyası kapsamında,
milletvekilleri ve Ulusal Ombudsmanlar için (ve ilgiliyse diğer paydaşlar
için) eğitim düzenlenmesi.

–

İşkencenin ve Gayri İnsani Muamele ve Cezayı Önleme Avrupa Komitesi’nin
(CPT) 15 Mart 2017 tarihli, göç nedeniyle gözaltında tutulmayla ilgili bilgi
notunun çeşitli dillere tercüme edilmesi.

2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–

Göç kapsamında gözaltı alternatifleriyle ilgili yol gösterici ilkelerin ve/veya
iyi uygulamaları içeren bir derlemenin Bakanlar Komitesine sunulması.

–

Daha sonra da gözaltı alternatifleriyle ilgili bir eğitim modülü geliştirilerek,
bu konuda bir eğitim düzenlenebilir.

İnsan ticareti ve cinsel istismar dahil olmak üzere,
çocukların şiddete karşı korunmasını sağlamak
2017 yılında acilen alınması önerilen eylemler
–

Çocukların cinsel istismarıyla mücadele konulu Kongre Paktıyla ilgili
olarak yerel yönetimlerin ulusal dernekleriyle bir seminer düzenlenmesi.

–

İlgili diğer aktörlerle birlikte, çocuklar dahil göçmen kaçakçılığını önlemeye
ve baskı altına almaya yönelik stratejiler geliştirmek üzere bir konferans
düzenlenmesi. Konferansın sonuçlarına bağlı olarak izleme faaliyetleri
planlanacaktır. Bunlara teknik yardım da dahil edilebilir.

2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–

Çocuk ticaretiyle mücadele ile ilgili iyi uygulamaları içeren bir derlemenin
oluşturulması ve güncel tutulması; menşei veya transit ülkelerle işbirliğine
dair iyi uygulamalar da bilahare ilave edilebilir.

–

Göçmen ve mülteci çocuklar arasında insan ticareti mağdurlarının proaktif
olarak tespit edilmesi ve bu çocuklara gerekli yardımın sağlanması
açısından mevcut prosedürlerdeki boşlukları belirlemek için, İnsan
Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Uzmanlar Grubu (GRETA) vasıtasıyla Avrupa
Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi’nin uygulanmasının
denetlenmesi.
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–

Mülteci/göç krizinden etkilenen çocukların cinsel taciz ve cinsel istismara
karşı korunmasına dair özel raporun (Lanzarote Komisyonunca 3 Mart
2017’de kabul edilen rapor) bulgularına ve tavsiyelerine istinaden
tasarlanabilecek yeni faaliyetler.
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AVRUPA’DA KALACAK
OLAN ÇOCUKLARIN
UYUMUNUN
SAĞLANMASI

B

ütün mülteci ve göçmen çocukların sosyal içermesi, eğitim ve öğretim
fırsatlarıyla arttırılmalıdır. Avrupa’da kalacak olan çocukların uyumunu
desteklemek üzere ilave tedbirler alınmalıdır. Kucak açan ve kapsayıcı
toplumlar, mülteci ve göçmen çocukların korumacı bir ortamda yaşamalarına
yardımcı olmalı ve yetişkinlik dönemine geçişlerinde onlara destek sağlamalıdırlar. Bu çocukların katılımıyla yapılacak çalışmalar, onların gelişiminin
desteklenmesinde ve radikalleşmeyle mücadele edilmesinde hayati öneme
sahiptir. Spor ve medyada çeşitliliğin teşvik edilmesiyle sağlanacak uyum,
kapsayıcı bir toplumun inşasına yardımcı olacaktır.

Mülteci ve göçmen çocuklara eğitim verilmesini
sağlamak
2017 yılında acilen alınması önerilen eylemler
–

Mültecilere dil desteği vermek isteyen gönüllüler için bir araç seti
hazırlanması, örnek olarak uygulanması ve altı dilde basılması.
– Mültecilerin sahip olduğu niteliklerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak,
Yunan yetkililerle ve Yunanistan, İtalya, Norveç ve Birleşik Krallıktaki
Ulusal Akademik Denklik Tanıma Merkezleri ile işbirliği içinde örnek bir
projenin uygulanması.
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2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–

Bakanlar Komitesine, göçmenlerin dilsel uyumlarına dair bir Tavsiye
Kararı taslağının sunulması.

–

Eğitim Politikası ve Uygulamasına Dair Yönlendirme Komitesi (CDPPE)
tarafından, üye devletlerin göçmen ve mültecilere eğitim sağlanması
ve ana akım eğitim sistemlerine dahil edilmelerine ilişkin deneyimleri
hakkında anketler yapılması. İyi uygulamaları belirlemek üzere bir
konferans düzenlenmesi ve rehber hazırlanması. Daha sonra işbirliği
faaliyetleri düzenlenecektir.

Mülteci ve göçmen çocukların topluma katılmaları için
fırsatlar sağlamak
2017 yılında acilen alınması önerilen eylemler
–

Çeşitliliğin Kapsayıcı Olmasına yönelik Avrupa’da Medya (MEDIANE)
gibi, mevcut medya çeşitliliği araçlarının medyada ana akım olması ve
karşı-öykülerin yaratılmasının teşvik edilmesi. Yerel medyayla ana akım
medya arasında iyi uygulama değişimlerinin kolaylaştırılması ve genç
mülteciler ile göçmenlerin aktif katılımının olduğu uygulamaların da
buna dahil edilmesi.

–

Nefrete Karşı Medya kampanyasının desteklenmesi. Bu çalışmanın
sonuçlarının, iletişim ağlarının desteklenmesi ve medyada çalışanların
eğitilmesi yoluyla teşvik edilmesinin sağlanması.

2018-2019 yılları için önerilen ilave eylemler
–

Çocukları ve genç atletleri göçle ilgili tehlikelere karşı korumak için bir
Kuzey-Güney konferansının düzenlenmesi.

–

Sporun göçmenlerin topluma uyumunu sağlamak için bir vasıta olarak,
muhtemel katkılarına dair farkındalığın arttırılması amacıyla girişimlerde
bulunulması.

–

Bakanlar Komitesinin CM/Rec(2007)9 sayılı, refakatsiz göçmen küçüklere
ilişkin yaşam projeleri konusundaki üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı’nın
gözden geçirilmesi, bununla ilgili eğitim araçlarının geliştirilmesi.

–

Özellikle refakatsiz genç mülteci ve göçmenlere, çocukluktan yetişkinliğe
geçişlerinde yardımcı olmada uygulanacak politikalarla ilgili tavsiyelerin,
ilgili paydaşlarla işbirliği yapılarak hazırlanması.
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UYGULAMA
Metodoloji: 2017 yılında, devam eden ve planlanan faaliyetlerle, Genel
Sekreterin ve Göç ve Mülteciler konusundaki Özel Temsilcisi’nin belirlediği
acil ve öncelikli sorunlar ele alınacaktır. Kilit öneme sahip ortaklarla yapılacak
dahili ve harici istişareleri müteakiben, Eylem Planı’na 2018-2019 döneminde
yukarıda belirtilen hedeflere yönelik yeni stratejiler ve eylemler dahil edilebilir.
■

Önerilen eylemler, Avrupa Birliği ve diğer kilit ortaklarla tamamlayıcılığı
ve işbirliğini göz önüne almaktadır. İlgili durumlarda, eylemlere sivil toplum
boyutu da ana akım olarak dahil edilecektir.

■

Bu Eylem Planında önerilen tüm eylemlerde, toplumsal cinsiyet konularına
karşı duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi sağlanacaktır. Kız çocukları taciz,
istismar ve zarar verici uygulamalara karşı özellikle hassas konumdadırlar ve
ilgili insan hakları standartlarının sağladığı korumadan, uygulamada kızların
yarar sağlamalarının temin edilmesine dikkat edilecektir.
■

Koordinasyon: Eylem Planının dahili olarak ve harici ortaklarla koordine
edilmesi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi tarafından sağlanacaktır.

■

Fon sağlanması: 2017 yılındaki faaliyetler, mevcut bütçe tahsisatından
ve mevcut gönüllü katkılarla gerçekleştirilecektir. 2018-2019 yılı faaliyetleri
ise, Avrupa Konseyi’nin Olağan Bütçesinden ve ilgili döneme ait Avrupa
Konseyi Program ve Bütçesiyle ilgili görüşmelere bağlı olarak, gönüllü katkılarla karşılanacaktır.
■

Raporlama: Eylem Planı’nda kaydedilen ilerlemeler ve sonuçlar, Bakanlar
Komitesine ara ve nihai raporlar olarak gönderilerek, Bakanlar Kurulunun bilgileri
düzenli olarak güncellenecektir. Genel Sekreter, Eylem Planı’nda kaydedilen
ilerlemeler ve sonuçlarla ilgili olarak Bakanlar Komitesi’ne 2018 yılı ortasında
bir ara rapor, 2019 yılı sonunda da bir nihai rapor sunacaktır.
■
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Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının önde
gelen insan hakları kuruluşudur. Kuruluşun
47 üyesinin 28’i Avrupa Birliği üyesidir.
Tüm Avrupa Konseyi üyeleri insan hakları,
demokrasi ve hukukun üstünlüğünü
korumaya yönelik Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesini imzalamıştır. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Sözleşmenin üye
ülkelerdeki uygulamasını denetler.

