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19. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi, 9-12 Eylül 2012 tarihlerinde
İstanbul’da, “Her Çocuk Önemlidir: Çocukların Korunması için Yerel, Ulusal ve Uluslararası
Ortaklıkların Desteklenmesi” teması ve çocuk istismarını önleme, fark etme ve tedavi etmeye
yönelik insan kaynaklarının en iyi biçimde kullanılmasının yollarını ortaya çıkarma hedefi ile
düzenlenmiştir.

The 19th ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect was held in Istanbul
from 9 to 12 September 2012 with the theme of “Every Child Matters: Promoting Local,

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Şiddet Küresel Araştırması (2006) kapsamında sunulan
önerileri anımsayarak,
77 ülkeden; hükümetleri, sivil toplum kuruluşlarını, değişik sektör ve disiplinlerden
profesyonelleri içeren kurum ve ağları, çocukları ve ergenleri temsil eden Kongre
katılımcıları;

National and International Partnerships for Protecting Children” and aimed at discovering the
best ways to integrate human resources to prevent, detect and effectively intervene with child
abuse
and
neglect.
Recalling the recommendations of the United Nations Global Study on Violence Against
Children (2006), the participants of the Congress representing governments, nongovernmental organizations, networks and institutions, including professionals from different
sectors and disciplines, children and adolescents from 77 countries;



Çocuk istismarı ve ihmalini önlemenin insanlık aleminin çocuklara karşı en büyük
sorumluluğu olduğunu yeniden doğrulamakta,



Reaffirm that prevention of child abuse and neglect is the biggest responsibility of
the humankind to the children,



Çocuk istismarı ve ihmali ile mücadelenin ülkesel, bölgesel ve küresel düzeylerde
çok yönlü stratejiler gerektirdiğini kabul etmekte,



Acknowledge that combatting child abuse and neglect requires multi-faceted



İkincil örselenmelerin önlenmesinin çocuk istismarı ve ihmali ile mücadelenin önemli
bir parçası olduğunu onaylamakta,





İdari ve çok disiplinli müdahale tekrarlarının, zaman kayıplarının ve uzman olmayan
hizmet sunumunun önlenmesine gereksinim olduğunu savunmaktadırlar.

Recognize that prevention of secondary victimization plays a key role in the combat
against child abuse and neglect,



Assert the

strategies at the national, regional and global levels,



Pek çok ülkede ihmal ve istismar mağdurlarının başvurabilecekleri bir uzmanlık birimi
bulunmamakta; mağdurlar polis veya savcılık gibi kolay ulaşılabilir olmayan veya acil
ihtiyaçlarına cevap veremeyen birimlere başvurmak zorunda kalmaktadırlar;



İhmal ve istismar mağduru çocuklar genellikle bu alanda uzmanlığı olmayan kişiler
tarafından uzun, tekrarlayan ve örseleyici görüşme süreçlerine tabi kılınmaktadır;



Müdahalenin zamanında olmadığı durumlarda, çocuklar şikayetçi olduktan sonra
istismar eden kişi ile aynı ortama dönmek zorunda kalabilmektedir;



Teşhis ve değerlendirmedeki eksiklikler nedeniyle çocuk istismarı ve ihmali
vakalarının önemli bir bölümü müdahalesiz kalabilmektedir;



Tekrarlayan muayeneleri de içeren uzun değerlendirme süreçleri adaletin
gecikmesine, mağdurların etkili koruma tedbirlerine erişememesine ve sisteme dair
bir güvensizlik oluşmasına neden olmaktadır.

Kongre katılımcıları dünyanın çeşitli yerlerinde aşağıdakileri
mekanizmalar kurma çabalarını takdirle karşılamaktadırlar:

içeren

model



İstismar ve ihmal vakalarının bildirilebileceği adli merci olmayan ve uzmanlaşmış bir
birim olması;



Adli makamlara bildirimin kapsamlı bir değerlendirme ve mağdurun hazırlanmasını
takiben yapılması;



Çocuk mağdurlar ile görüşmelerde, görüşme tekrarı ve fail ile yüzleştirilme riskinin en
aza indirilmesi için görüşmelerin kayıt altına alınması;



Adli muayene ve raporlamanın uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılması;



İkincil örselenmelerin önlenmesi için muayene, değerlendirme ve müdahale
işlemlerinin çok disiplinli yaklaşım ve eşgüdüm içerisinde yapılması.

Kongre katılımcıları çocuk istismarı ve ihmali vakalarına yapılan tüm müdahalelerin
aşağıdakileri sağlayacak şekilde olmasını teşvik etmektedirler:


Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve diğer uluslararası belgelerin
hükümleri ile uyumlu olması;



Çocuğun yüksek yararını sağlaması;




prevent

multiple

administrative

and

multi-disciplinary

The participants of the Congress are concerned that:


Victims of abuse and neglect in many countries do not have access to a specialized
reporting authority, but have to seek help from authorities, for example, police or
prosecutor’s office, which are neither easily accessible nor suitable for their
immediate needs;



Children victims of abuse and neglect have to go through long, repeated and
detrimental interviewing processes by various authorities not necessarily specialized
in this area;



Children should not have to go back to the same environment with the perpetrator
after the case is reported;



A significant portion of the child abuse and neglect cases may go un-acted upon due
to low capacity in identification and assessment;



Long assessment processes with multiple examinations result in delayed justice,
deny victims effective protection measures and lead to distrust in the system.

The participants of the Congress welcome the efforts in different parts of the world to
establish model mechanisms that include:


A non-judicial and specialized reporting authority for cases of abuse and neglect;



Reporting following a thorough assessment and preparation of the victims;



Recording of the interviews with child victims in order to minimize the risk of multiple
interviews and confrontation with the perpetrator;



Forensic examination and reporting by a specialized team of professionals;



Multi-disciplinary and coordinated examination, assessment and intervention to
prevent secondary victimization.

The participants of the Congress urge that all interventions in cases of child abuse and
neglect:
Conform with the provisions set out in the UN Convention on the Rights of the Child
and other international instruments;

Çocukların ikincil örselenmelerini önlemesi;



Ensure best interests of the child;

Düzenli olarak izlenmesi ve yenilenmesi.



Prevent secondary victimization of children; and



Are regularly monitored and improved.



İstismar ve ihmal vakalarına yönelik uzmanlaşmış ve bütüncül bir değerlendirme
yapabilecek, kolay erişilebilir, çocuk dostu bildirim mekanizmaları oluşturarak
çocukların yüksek yararının korunmasını sağlamak;



İkincil örselenmeleri önlemek üzere çocuk ve aile için üzerinde anlaşılmış bir plan
dahilinde sunulacak çok disiplinli çocuk koruma hizmetlerini oluşturmak;



Çocuk koruma hizmetlerinin bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilmesini ve
çocuk istismarı ve ihmali vakalarında teşhis, değerlendirme ve müdahale konularında
gerekli bilgi ve beceriler ile, düzenli rehberlik, süpervizyon ve izleme olanaklarına
sahip çocuk dostu ortamlarda çalışan uzmanlaşmış bir kadro ile sunulmasını
sağlamak;

The participants of the Congress call upon all Governments and related authorities to:


Establish easily accessible, child friendly reporting mechanisms for cases of abuse
and neglect that ensure a specialized and thorough assessment, thus protecting the
best interests of the child;



Establish multi-disciplinary child protection services which are provided according to
an agreed plan for the child and family in order to prevent secondary victimization;



Ensure that child protection services are accredited by an independent authority and
equipped with specialized personnel with necessary knowledge and skills in
identification, assessment and intervention in cases of child abuse and neglect, who
are regularly mentored, supervised and monitored, and who work in settings that are

Sunulan hizmetlerin çocuklar için daha iyi sonuçlara ulaşmasını sağlamak.

child friendly;


	
  

to



Kongre katılımcıları tüm Hükümetlere ve ilgili makamlara aşağıdakileri gerçekleştirmek
üzere çağrıda bulunmaktadırlar:



need

interventions, avoidable time losses and non-specialized service provision.

Kongre katılımcıları aşağıdaki konularda endişe duymaktadırlar:

Ensure that the provision of services results in improved outcomes for the child.

