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110/2009* Sayılı Tavsiye Kararı
“KEİ Üye Devletlerinde Çocukların Ticari Sömürüye Karşı Korunmasının
Gerekliliği”
1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi, büyük bir üzüntü ile çocukların
cinsel istismarının Karadeniz bölgesinde ve ötesinde insan haklarının kabul edilemez bir
ihlalini temsil eden ciddi bir mesele olduğunu beyan eder.
2. Parlamenterler Asamble, çocukların cinsel istismarı ile bağlantılı suçların ağırlığını ve çok
yönlü sebeplerini ve sonuçlarını vurgulamakta ve bu suçların cinsel istismara maruz kalan
çocuklar ve toplumlarda en dinamik, ama aynı zamanda en korunmasız nüfus grubu olan genç
nesil üzerindeki bireysel etkisini endişe ile izlemektedir. Parlamenterler Asamble, bu
bağlamda “KEİ Üyesi Ülkelerde Çocuk Korunmasının Yasal Çerçevesi”ne dair 41/1999 sayılı
Tavsiye Kararını hatırlatmaktadır.
3. Parlamenterler Asamble, çocuk pornografisinin, çocukların cinsel istismarının çeşitli
şekillerinden biri olarak, insan ticaretinde ulusaşırı organize bir suç faaliyeti türü olduğunu
kabul etmekte ve “İnsan Ticaretiyle Mücadelenin Yasal Çerçevesi”ne dair 35/1999 sayılı
Tavsiye Kararını hatırlatmaktadır.
4. Dünya toplumu, bugünün küreselleşmiş dünyasında yeni teknolojilerin kullanımının
çocuklar için bir tehdit oluşturabileceği yollara dair derin üzüntüsünü artan bir şekilde
göstermektedir. Aynı zamanda internet, cinsel suçluları ve organize ağlar tarafından
çocukların cinsel istismarını hazırlamak ve çocuk pornografisini yaymak için
kullanılmaktadır.
5. Bu fenomenin küresel karakteri, çocukların cinsel istismarını önlemek, incelemek,
kovuşturmak ve cezalandırmak amacıyla devletlerin bölgesel ve uluslararası seviyelerde ortak
gayretleri aracılığıyla çok yönlü bir karşılık vermelerini gerektirmektedir. Parlamenterler
Asamble, “kadınların ve reşit olmayanların veya çocukların cinsel istismarının önlenmesi,
* 13 Haziran 2009 tarihli Asamble müzekeresi.
Bükreş’te gerçekleştirilen Otuz Üçüncü Genel Kurul tarafından kabul edilen Metin.
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bastırılması, ortaya çıkartılması,
hükümetleri arasında akdedilen ve
Üye Devletleri İçişleri Bakanları
Şekilde Suçlar Başta Olmak
hatırlatmaktadır.

ifşası ve incelenmesi” amacıyla KEİ üye devletleri
2 Ekim 1998 tarihinde Korfu/Yunanistan’da yapılan KEİ
Otuzuncu Toplantısı sırasında kabul edilen “Organize
Üzere Suçlarla Mücadelede İşbirliği” Anlaşmasını

6. Parlamenterler Asamble, ayrıca BM Uluslar Ötesi Organize Suça Karşı Mücadele
Konvansiyonu’nu tamamlayan BM Çocuk Hakları Konvansiyonu ve BM Çocukların
Satılması, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk Pornografisi Hakkında Çocuk Hakları Konvansiyonu
Opsiyonel Protokolü ile İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesi,
Bastırılması ve Cezalandırılmasına Dair Protokol dahil olmak üzere, uluslararası belgelerin
ilgili hükümlerini ve başta Avrupa Konseyi olmak üzere, ilgili uluslararası kurumların
kararlarını ve tavsiyelerini önemsemektedir.
7. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi bu bilgiler ışığında KEİ
üyesi devletlerin parlamentolarına ve hükümetlerine:
i. Ulusal mevzuatlarında aşağıdaki hususların mevcut olmasını sağlayacak şekilde ilgili
mevzuat çerçevesini tesis etmelerini ve/veya güçlendirmelerini:
-

Çocuk pornografisi üzerine özel bir hüküm içermesi;

-

Çocuk pornografisinin tanımını sağlaması;

-

Özellikle bilgisayar destekli suçların yasadışı olduğunu açıkça beyan etmesi;

- Yayma niyeti olup olmadığına bakılmaksızın, çocuk pornografisine sahip olmanın
yasadışı olduğunu açıkça beyan etmesi;
- İnternet Servis Sağlayıcılarının (ISP) şüpheli çocuk pornografisini yasa yürütme
mercilerine veya diğer yetkili makamlara bildirmelerini talep etmesi.
ii. Sivil toplum örgütleri ve medya ile birlikte çocukların cinsel istismarı hakkında bilinç
yaratmak ve talebi yok etmek için tedbirler almalarını;
iii. Çocukların gelişim, koruma ve eğitim haklarını garanti etmek için aileleri ve bilhassa
kadınları desteklemelerini;
iv. Tıbbi ve psikolojik destek sağlayarak, çocuk istismarı kurbanları için yeniden entegrasyon
programlarını desteklemelerini;
v. “Organize Şekilde Suçlar Başta Olmak Üzere Suçlarla Mücadelede İşbirliğine dair
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Üye Devletleri Hükümetleri arasında akdedilen Ek Protokol
altında kurulan Suçla Mücadele İrtibat Memurları Ağını daha fazla kullanarak, çocukların
cinsel istismarına karşı çıkmak için işbirliğini geliştirmelerini,
tavsiye eder.
8. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi, KEİ Dışişleri Bakanları
Konseyi’ni bu Tavsiye Kararı’nı dikkate almaya davet eder.
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