Anti-personel mayınların
yasaklanması: Cenevre Çağrısı
Taahhüt Senedinin esasları

1

Hiçbir koşulda mağdur aktivasyonlu
anti personel mayın kullanmayın

2

4

Anti personel mayın stoklamayın ve elinizde bulundurmayın
Anti personel mayınlar imha edilmelidir

52
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82

Başta çocuklar olmak üzere sivilleri ve toplulukları anti-personel mayınların
tehlikeleri ve mayınlı bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarın

İster sivil isterse de savaşan taraf olsun temas kurduğunuz herkese
istisnasız anti personel mayın yasağını açıklayın ve yararlarını anlatın

Müttefiklerinizle bile olsa kesinlikle mayın
alış-verişi, ticareti ve değiş-tokuşu yapmayın

6

Mayınlı olduğunu bildiğiniz ya da inandığınız bütün
bölgeleri işaretleyin, kaydedin ve üstünüze haber verin

9

Mayın kurbanlarının saygıyı ve ilgiyi hak ettiklerini aklınızdan
çıkarmayın ve onlara elinizden geldiğince yardımcı olun

12

İhlaller uluslararası standartlara
uygun olarak cezalandırılmalıdır

Bölgenizde hiç kimsenin anti-personel mayın kullanmaması ya da bölgelerinizden
anti-personel mayın geçirmemesi için elinizden gelen her şeyi yapın

Mayın temizliğine etkin biçimde katılın

2
11

Bu kararları uygulamaya koyun

Cenevre Çağrısı

Taahhütname

Cenevre Çağrısı silahlı devlet-dışı aktörler ile diyalog geliştirerek uluslararası
insancıl normlara saygı duyulmasını ve bu kurallara bağlılığı teşvik etmeye
çalışan nötr ve tarafsız bir sivil toplum örgütüdür.

Taahhütnameler silahlı devlet-dışı aktörler tarafından imzalanan ve bazı özel
uluslararası insancıl normlara saygı duymayı taahhüt eden resmi belgelerdir.

Cenevre Çağrısı silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına ilişkin,
ve özellikle:
•
•

•

13

32

Anti personel mayın yapmayın ve imal etmeyin

Şu ana kadar Cenevre Çağrısı üç tane böyle belge geliştirmiştir:
•

Antipersonel mayınların tamamen yasaklanmasına bağlılık
ve mayın faaliyetlerinde işbirliği Taahhütü Senedi

•

Çocukların silahlı çatışmaların etkilerinden korunmasına dair
Taahhütname

•

Silahlı çatışma durumlarındaki cinsel şiddetin koşulsuz olarak
yasaklanması ve bu doğrultuda cinsiyete dayalı ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasına dair Taahhütname

Silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına
Cinsel şiddetin yasaklanmasına ve cinse dayalı ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasına
Anti-personel mayınların yasaklanmasına ilişkin
eylemlere odaklanır

Bu kararlara uyulup uyulmadığının
takibinde Cenevre Çağrısı ile işbirliği yapın

Cenevre Çağrısı imzalayan silahlı devlet-dışı aktörlerin Taahhütnameyi
uygulamalarını destekler ve takip eder.

info@genevacall.org • www.genevacall.org

