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 80/78/7930پذیرش:-82/3/7930دریافت:

 

 چكيده
استدر با مقابله اخیر، دهه چند و استفادهثمار سوء كودكان از توجهموردجنسی
وپروتكلاختیاريكودكحقوقكنوانسیوندرواستگرفتهقرارالمللیبینهايسازمان

مقتضیاقداماتاتخاذلزومبركودكانپورنوگرافیوفحشافروش،وخریدخصوصدرآن
.استشدهتأكیدآنمختلفمقابلهبااشكالبرايتقنینیهاازجملهاقداماتتوسطدولت

افزایشروزاروپاشورايسازمان به توجه افزونبا و استثمار استفادهموارد جنسیازسوء
،كودكان ازحمایتدرارتباطباكنوانسیونالنزاروتهرا سوءكودكاندربرابراستثمارو
استفاده تاریخ در استرساندهتصویببه8661می82جنسی اقداماینكباوجود. این ه

ازباب تصویباین؛استشدهنقدسازيهنجارشوراياروپا هايایجادهنجاربهسنداما
اجدیدي نیدر شدحوزه پیشینهايرمنُبامقایسهدركهمنجر تلقیآورانهنو،حقوقی

كنوانسیون،اینآورانهنوقواعدازبرخیبررسی.دراینمقالهسعیشدهاستضمنشودمی
كهنشانگراندشدهبررسیقواعديهمچنین.شونداینقواعدنیزروشنضعفوقوتطنقا

رویكرديكهبهموازات؛استكودكانازحمایتخصوصدرمانرویكردجدیداینساز
اتخاذوقربانیكودكانازحمایتلزومبرقضایی،وحقوقیاقداماتسایروانگاريجرم

.كندمیتأكیدهادولتوسطتآموزشیوپیشگیرانهاقدامات


اروپا،شورايجنسی،استفادهسوءجنسی،استثمارالنزاروته،كنوانسیون:يكليد گانواژ
.كودكانازحمایت
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  مقدمه
خشونتشكلنیترمونینامونیبدتردیتردبدونكودكانازیجنساستفادهسوءواستثمار

رابهكودكانناپذیريمتعددجبرانیروانویجسمهايبیوآسشودمیمحسوبكودكانهیعل

بنبه،یقربان آنتیشخصهايانیویژه كندمیلیتحمها، رابشروجدانوفطرتدهیپدنیا.

متأسفانه،دركند.صدمهواردمیياخالقیجوامعبشريهاترینارزشوبهمهمنمودهدارخدشه

حتیحال پذیكه و آمارهاتیاكثريمخوفبراتیواقعنیارشیباور است، دشوار يافراد

اموریالمللیدولتبینيهاسازمان در غیردولتیفعال گستردگیا گسترشو بر نیایكودكان

جملهاز،مختلفيكشورهايهارسانهیگاهوكنندداللتمییالمللیوملاعمالدرسطوحبین

.كنندمیرابطهفاشومنعكسنیرادرايمواردایران،

درنظرداشتكهسازماننیادیبا حقوقفعالتابعاندرمقام،یالمللیدولتبینهاينكتهرا

سازيطرفباقاعدهکیدهندوازانیبهاغماضخودپااندكردهیسعشیدههپسهازالملل،نیب

ا طربینيهنجارهاجادیو از بینيهاونیكنوانسبیتصوقیالمللی باگر،یدطرفازوالمللی

واستثماربامبارزهبهرایمدنجوامعوهادولتالمللی،بینهايكنفرانسيرسانیوبرگزاراطالع

استفاده اكنندتشویقكودكانازیجنسسوء كودكحقوقونیكنوانسبیتصوباندیآفرنی.

وشدآغاز(7902ماهآبان83)7323نوامبر86خیتاردرمتحدمللسازمانیعموممجمعتوسط

برگزار جنسكنفرانسبیننیاوليبا استثمار با كودكاندريتجاریالمللیدرخصوصمبارزه

.7افتیادامه7330اوت97یلا81خیاستكهلمسوئددرتار

ویدولتالمللیبینيهاسازمان،هادولتازاعمكنندگانشركتالمللی،بینكنفرانسنیادر
                                                                                                                                                                                                        

پایاناینكنفرانسبین.7 المللیاعالمیهدر به استهكلم»ايموسوم اعالمیه دولت« براساساینسند، هابهتصویبرسیدو
استثمارجنسمشیاهدافوخط با كارگیريبه انداز:تجاريكودكانتعیینكردندكهعبارت-یهايمشتركیبرايمبارزه

هاوتماماقشارجامعهتربیندولتایجادهمكاريعمیق تجاريكودكان؛-حداكثرمنابعموجودبرايمبارزهبااستثمارجنسی
ماتقضاییومراجعگسترشهمكاريبینمقا خصوصكودكاندرمعرضخطر؛رسانیبهكودكانبهجهتپیشگیريواطالع

برنامهقانون ایجاد منطقهگذاريكشورهايمختلفو سطوحملیو جهت اي؛هايمشتركدر تمامیاقداماتالزم اتخاذ
هايهاوسازمانگسترشهمكاريبیندولت هايخودوجامعه؛بهبوديكودكانیقربانیوپیوندمجدداینكودكانبهخانواده

المللیكار،سازمانبهداشتجهانی،صندوقكودكانمللمتحد،سازمانپلیسجنایینسازمانبیننفعهمچوالمللیذيبین
بینبین سازمان سازمانالمللی، و مهاجرت غیردولتی؛المللی برنامه هاي در كودكان مشاركت و كودكان به هايآموزش

 بیشتررك:آموزشیواجتماعیدرخصوصاستثماروسوءاستفادهجنسی.برايآگاهی

Dashab Mehryar, (2001), “The Reaction of International Law towards the Commercial 
Sexual Exploitation ofChildren”, 

المللبشر،دانشكدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبایی،مجموعهمقاالتاولینهمایشبررسیمسائلحقوقبین
.762،ص7927تهران،اردیبهشت
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ازیجنساستفادهسوءواستثمارهعارضگسترشلیدلبهكهانددهیرسجهینتنیابهغیردولتی

اكنندهیتهراايژهیوودیجديابزارهادیباكودكان در تارنی. در 8666ژانویه72خیراستا،

وفروشكودكان،دیحقوقكودكدرخصوصخرونیبهكنوانساولاختیاريپروتكلي،الدیم

هرزهفحشا تصوینگاريكودكاندرمجمععمومو دیرسبیسازمانمللمتحدبه سند،نیا.

ازیاستفادهجنسازاشكالاستثماروسوءیمبارزهبابرخيالمللیبراآوربینالزامسندنخستین

.7اندكردهبیكشورآنراتصو719ازشیودرحالحاضربشودمحسوبمیكودكان

بهشتریب،شودمیاشارهبدانزینبعداًهمانطوركهسند،نیادركهاستيادآوریستهیشا

كهعمدتاًتوجهشدهاستتجاريازكودكان-یجنساستثمارگوناگوناشكالبامبارزههمقول

وفروشودیخرخصوصدراقداملیدلنیهمبهوهستندجیراییافتهوفراملصورتسازمانبه

نها انگیزه هدفو جنسییقاچاقكودكانبا اصل،درآمدوكسبیاستثمار سندنیایمحور

چراكهكرد؛یتلقنقصبدونوكاملراسندنیاتواننمیدراینچارچوب،.شودمحسوبمی

ها،خانوادهدركانونشتریاستوبيازكودكانكهفاقدبُعدتجاریاستفادهجنسعارضهسوء

كن،یلاست.شدهنحیتصرمذكورپروتكلدررد،یگیمشكلیآموزشمراكزیایعموماماكن

یدولتيهاهاوسازماندولتمطابقآن،و شدالمللیبینیآتاقداماتساززمینهسندنیابیتصو

71خیكودكانرادرتاريتجار-یالمللیمبارزهبااستثمارجنسكنفرانسبیننیوغیردولتیدوم

.8كردندتبیینرايدیجدهايیمشخطژاپنبرگزارويوكوهامایدر8667دسامبرسال86یال

فوقبا مطالب به م،توجه نظر جامعرسیدیبه ابینهكه با یحقوقيابزارهاجادیالمللی

ازكودكاناهتمامداشتهیاستفادهجنسبهموضوعاستثماروسوءیمطلوبمیزاناالشعار،بهفوق

استداللبااقدامنی.اوجودنداردبارهنیادرسازيوقاعدهيبههنجارپروريازینگریاستود
                                                                                                                                                                                                        

آنراتصویبكرده73/62/7920جراشدودولتایراندرتاریخاالالزم8668ژانویه72اختیاريدرتاریخ اینپروتكل .7
قضا معاونتحقوقیقوه متنفارسیاینپروتكلرك: برايدسترسیبه بینگزیده(،7931)،یهیاست. المللیحقوقاسناد

.21،صكودك،تهران:انتشاراتخرسندي
هاوتعهداتايراتصویبكردندودراینسند،استنباطكننده،اعالمیهالمللی،نمایندگاندولشركتدراینكنفرانسبین.8

انداز:تأكیدبرلزومترینآنهاعبارتتجاريازكودكانتشریحكردندكهمهم-اخالقیخودرادربارهمبارزهبااستثمارجنسی
بهالحاقبهاسنادبیناجرايكنوانسی تشویقكشورها المللیموجودازجملهپروتكلاختیاريكنوانسیونونحقوقكودك؛

سازمانجهانیكاردربارهحذف728نامهنگاريكودكانومقاولهوهرزهحقوقكودكدررابطهباخریدوفروش،فحشا
ودایننوعاستثمارازجملهفقر،تبعیض،مخاصماتمسلحانه،فقدانلزوممبارزهباعللبنیادینوج بدتریناشكالكاركودكان؛

اي،دویاچندجانبهیامحلیبینمقاماتقضاییوالمللی،منطقههايبینتأكیدبرلزومافزایشهمكاري دسترسیبهآموزشو...؛
اینپدیده؛ انتظامی؛ با برايمبارزه  اختصاصمنابعمالیبیشتر قانونآموزشبهكودكان، نفعباگذارانوفعاالنذيوالدین،

برنامه از استفاده هايآموزشیتخصصی؛استفاده برايجلوگیرياز الزم تدابیر فناتخاذ جملهآوريمنفیاز هاينویناز
 اینترنتبرايپخشمطالبپورنوگرافیک.
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تصويشورا و تارونیكنوانسبیاروپا در ازتیحماخصوصدر8661می82خیالنزاروته

مبسوطونیكنوانسنیای.مطالعهوبررسدیفروپاش7یجنساستفادهسوءواستثمارقبالدركودكان

بینیادیمؤ،استماده26ازشیبازمتشكلكهدهیچیپو اسناد ن،یشیالمللیپنمدعاستكه

خألضعف و متعدديهاها دارند اي نیو بینهسیمقادرسند اسناد حاوبا موجود، يالمللی

يآناستكهشوراانگریبونیكنوانسنیابیتصوگر،یاست.ازطرفديدیجديدستاوردها

دههچندحقوقبشرراجیوتروتیهمچنانحماايالمللیمنطقهسازمانبینکیاروپادرمقام

يصورتجدبهیاساسيهايازحقوقبشروآزادتیحماییاروپاونیكنوانسبیازتصوپس

رساند.میبیتصوبهرامبتكرانهواسنادكندیدنبالم

يبرااروپايشورااقداماتی،اجمالصورتبهابتداسند،نیایمعرفمنظوربهواساسنیابر

(سپسبا7)یبررسیاستفادهجنسوسوءیرجنسدرمقابلاستثماكودكانحقوقازتیحما

شودمیدیتأكآننوآورانهبرقواعد،المللیاسنادبینگریآنبادهسیومقاونیكنوانساینواكاوي

طب8) شوندانینمازینونیكنوانسنیايهابرخیازضعفتاشدخواهدموجبقضیهنیاعتاًی(.

یبحثجداگانهومفصلتممكناساخیرموضوعكهچندهر؛(9) كهبهجهتشاملشودرا

 زمینهشودمیبررسیاجمالیطورهبمقالهایندركالماطالهازاحتراز استدر ذكر شایان .

هیچسابقهپژوهشیوجودنداردوكتاب درموردهاموضوعاینمقاله، ومقاالتموجودغالباً

.باشدجنسیازكودكانمیوءاستفادهسسایراسنادویامسایلمرتبطبااستثمارو


 سوء و استثمار مقابل در كودكان از تيحما در اروپا يشورا نقشپيرامون  كلياتي. 1
 يجنس استفاده
ب8اروپايشورا درحالحاضر آنعضو11ازشیكه در ندارتیكشور ت،یحمابرايد،

آزادجیترو و اساسنامیاساسيهايحقوقبشر در مهمیكیعنوانانبهسازمنیاهكه تریناز

)ش است مشخصشده عضو مشتركدول ب»قاهداف نخست(هماد« فصل تاكنون،اول

درایمعاهداتمختلف ازتیحماییاروپاونیاست.كنوانسكردهبیوتصونیراستاتدونیرا

نسازمانیادركهاستيسندترینمهم7326نوامبر1مورخیاساسيهايحقوقبشروآزاد

تنظیمشدهونظاماروپاییحقوقبشرراباتأسیسدیواناروپاییحقوقبشر،نهادینهكردهاست.
                                                                                                                                                                                                        
1. “The Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual 
Exploitation and Sexual Abuse”available at “https://rm.coe.int/168046e1e1, (last accessed: 
2 Dec.2017).  
2. Council of Europe.  
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نیزپذیرآسیبهايگروهازافراد،كنارحمایتعامازحقوقدرسازماناینكهاستذكرقابل

-میخصوصایندراست.كردهاخیراسناديرادراینبابتنظیمهايودردههكندحمایتمی

.كرداشاره73327فوریه7مورخملیهاياقلیتازحمایتبراياروپاشورايكنوانسیونبهتوان

بهيجوامعبشرپذیرآسیب گروهنیاازتیحمايبراژهیواقداماتاتخاذوكودكانحقوق

شوداعالمچنانچهنیستگزافیسخنوگرفتهاستمدنظرقرارايسازمانمنطقهنیدرایتازگ

يریگجهتهجینتنیاولیاستفادهجنسازكودكاندرقبالاستثماروسوءتیحماونیكهكنوانس

شود.یمیسازمانتلقنیانینويهااستیوس

اروپايشوراعضويهادولتوكشورهايروسااجالسنیسومبهيسندنیچنمیتنظشهیاند

 Explanatory). گرددیمبر،شدبرگزارلهستانورشودر8662یم70یال1خیتاردركه

Report, 2007: 4)اشكالخشونتهیكليگرفتنددرجهتامحامیاجالستصمنیدراعضودول

یافتهعملجامعوسازمان،يصورتجدبهیاستفادهجنسویژهاستثماروسوءكودكانوبههیعل

ونیكنوانسکینیبرلزومتدودیرسبیاجالسبهتصونیاانیكهدرپاايهیودراعالمندینما

.اندكردهدیتأكیمشتركوتخصص

ازتیحماياروپابرايشورايهاتیدرخصوصفعالی،اجالسورشونقطهعطفدیتردبدون

محسوبم یكودكان فقط و اکیشود پساز هايدولت،اجالسنیسال در كشورعضو

بهازحتیحماياروپابرايشوراهسالسههبرنامو،موناك  آغازیصورترسمقوقكودكانرا

كمكردند ركناجراییشوراياروپاست)زمانی؛يشوراايوزرهتی. كه 7920اروپا :82 در(،

تحتعنوانكمياتهیكم8661مارس88خیتار قبالتیكارشناسانحماهتیرا ازكودكاندر

سوء و جنساستثمار اكردسیتأس8یاستفاده از اسنادتاخواستتهیكمنیو مطالعه پساز

رادیجديسندمیلزومتنظیاستفادهجنسالمللیموجوددرخصوصمبارزهبااستثماروسوءبین

تدویبررس آغازآننیودرصورتنظرمثبت، كمكندرا همكارهتی. ومساعدتيموقتبا

شورایبرخ اركان پارلمانياز مجمع همچون سازمانیاروپا پساز،یلتالمللیدوبینيهاو

تهدیتأك لزوم طنیمراحلتدوي،سندنیچنیهبر و آغاز متننهاكردیآنرا سرانجام ییو

اروپايدولعضوشورايدادگستريكنفرانسوزرانیوهشتمستیبهببیتصويبراونیكنوانس

اشدفرستاده كهكندمیدنبالرايمتعدداهدافخوداولهماداولبندبربناون،یكنوانسنی.
                                                                                                                                                                                                        
1. “Framework Convention for the Protection of National Minorities”. 
2.  Committee of Experts on the Protection of Children against Sexual Exploitation and 
Sexual Abuse. 
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ازتیحما،(اولبند«الف»)شقیجنساستفادهسوءواستثماربامبارزهويریشگیپانداز:عبارت

يهايهمكاريارتقاو(اولبند«ب»شق)یجنساستفادهسوءواستثماریقربانكودكانحقوق

(.ولابند«ج»)شقكودكانیجنساستفادهسوءواستثماربامقابلهيبراالمللیبینویمل

جملهازالمللیبیناسنادسایردرمذكوراهدافكهدیآمیوجودبهشهیاندنیااول،نگاهدر

ودیحقوقكودكدربارهخرونیاختیاريبهكنوانسپروتكلیا7323كودكحقوقونیكنوانس

افاهدنیبهالینيبرايشدهاستوقواعدمتعددانیبزیكودكاننپورنوگرافیفحشاو،فروش

استكهتیواقعنیاانگریبونیكنوانسنیتراقیعمی،مطالعهوبررسبااینوجود.اندشدهنیتدو

ونیباقواعدكنوانسسهیالنزاروتهدرمقاونیرغماشتراكدراهداف،قواعدمندرجدركنوانسبه

يهادولتر،گیعبارتدبه.هستندیكامالًابداع،ویژهقواعدپروتكلاختیاريحقوقكودكوبه

وهاروش،ونیكنوانسنینخستاهتحققاهدافمندرجدربنداولمادياروپابرايعضوشورا

شوند.بررسیمیهاآنازيتعداديبعدمبحثاندكهدركردهینیبشیراپديیقواعدجد



استفاده  و سوء استثماراز كودكان در قبال  تيحما ونيكنوانس نوآورانه. قواعد 2

   يالملل نيب اسناد سايربا  سهياروپا در مقا يشورا يجنس
تا امروز باكودكانازیجنساستفادهسوءواستثماربامقابلهيبراالمللیبینيهاتالشبه

متفاوت موفقیدرجات بودههمراهتیاز آنرأسدروالمللیبینجامعهالواقع،یفاست.

كهاستمسلماما؛اندبودهموفقاسنادنیتدوويهنجارپرورموضوعدرالمللیبینيهاسازمان

دهیپدنیاكنیریشهوالمللیبینيهنجارهاياجرادر،كشورهایعنی،جامعهنیایاصلياعضا

راتیواقعنیاكودكانازیجنسسوءاستفادهواستثماراستمراروتداومواندخوردهشكست

.كندمیاثبات

چنین است ممكن ارتباط این مهمسؤاالتدر نیز فردی هر ذهن يدر چرابروز كند:

دريعضوشورايكشورها تدوجادیاجهتاروپا برداشتهدیجديهنجارهانیو اند؟چراگام

گرییاداولاختیاريحقوقكودك،پروتكلونیكنوانسنیسازمانكهجزءمتعاهدنیاياعضا

نیتادرجهتاجراوتحقققواعدمندرجدرااندنكردهیباشند،سعالمللیمربوطهمیاسنادبین

رسدامابهنظرمی؛دشواراستتاحديهابهاینپرسشقیپاسخدقکی؟ارائهكننداسناداقدام

نگاهيعضوشورايهادولت با المللیموجودرابینياستانداردهاوقواعدگرایانهواقعیاروپا
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دارند.يمتعدديهاهاوخألیقواعدكاستایناندكهدهیرسجهینتنیوبهاكردهیبررس

اعضانیاتیواقع تصويشوراياستكه با تالشنكردهونیكنوانسبیاروپا اندالنزاروته

.كنندیاسنادتخطنیقواعدمندرجدرايالمللیموجودراكامالًكناربگذارندیاازاجرااسنادبین

مادیحتاعضا،نیا كنوانسيپایبندنویكنوانسنیا18هدر به را كودكوونیخود حقوق

 اختیاري كردمذكورپروتكل اذعان و هاعالم تیتقوجهتدر»النزاروتهونیكنوانسكهاند

.7«استشدهنیتدوموجودياستانداردهالیتكمواسنادنیادرشدهبینیپیشيهاتیحما

كردیبررسهیزاودوازتوانمیراموجودياستانداردهالیتكملزوم شودمیسوکیاز.

بینيهاوضعفهاستیكاكهكرداستدالل كشورهااسناد استتا عضويالمللیموجبشده

دلیلتواناستداللنمودكهبهمیگر،یديسواز.راتصویبكنندونیكنوانسنیااروپايشورا

اروپایی،جوامعتماعیاجالمللیفوقالذكر،تحوالتاسنادبینبیسالازتصونیچندگذشتن

استثماردیجدصورگیريوشكلشیدایپ،المللیدرسطحبیننینوهايوريآفنهسابقبیتوسعه

دیجدیتیحمايهنجارهاجادیا،ازكودكانیاستفادهجنسوسوء كردهاست.ناپذیراجتنابرا

شوونیكنوانسنیابیتصولیدالبهكههیزاوهرازایحال،علی حاصلجهینتنیادنگریسته

وياستضرورايمسئلهیجنساستفادهسوءواستثمارقبالدركودكانازتیحماكهشودمی

تكمیتیحمادیجديهنجارهاجادیا اینبهنفعتیالمللیموجوددرنهابینياستانداردهالییا

استپذیرآسیبقشر وتهرالنزاونیسكنوانيهانوآورویابداعقواعدازدیبال،یدلنیهمبه.

و-ايمنطقهویجهانازاعمالمللی،بینهايتاسایرسازمانداشتدیوامكردتیوحماستقبالا

قانون هادولتگذارانهمچنین الهام ابا اقداماتتقننیاز با و بهترین،ینیتقنریغایینیقواعد

.آورندشرایطرابرايكودكانفراهم

رسدبهنظرمیيضرورونیكنوانسنیایازقواعدابداعیبرخیوبررسفیهرحال،توصدر

آنقواعدتماموبررسیحیتشرآن،مفادادیسندوتعدادزنیبودنایمهرچندكهبهعلتحج

محدوددر حجم با پژوهشی نیستپذیرامكانچنین ایندرايآورانهنوقواعدترتیب،بدین.

همربوطالمللیابهامازاسنادبینرفعوسازيشفافراستايردكهاندشدهتحلیلوبررسیپژوهش

.اندشدهتدوین(8-8)المللیبیناسنادسایرتكمیلو(8-7)
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 42: “La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations 
découlant des dispositions  de la convention des Nations Unies relatives aux droits des 
enfants et son protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants 
et la pornographie mettant en scène des enfants ; elle a pour but de renforcer la protection 
instaurée par ces instruments et de développer et compléter les normes qu’ils énoncent”.   
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 اسناد ساير از ابهام رفع و سازيكنوانسيون النزاروته در راستاي شفاف آورانهنو قواعد. 2-1

 .همربوط المللي بين

  1كودكان از يجنس هاستفاد سوء قيمصاد نييتب -الف

استكردهیسعطرفکیازكهاستيآورالزامالمللیبینسندنیاولالنزاروته،ونیكنوانس

قیمصادگر،یدطرفازوكنداعمالکیتفكیجنساستفادهسوءویجنساستثماريهامقولهنیب

.راتبیینوتشریحكندازكودكانیجنسهاستفادسوء

صورتبهاختیارياولآنپروتكلوكودكحقوقونیكنوانسباسهیمقادرون،یكنوانسنیا

موجوددريتابهخألهاكردهپرداختهاستوتالشهادهیپدنیاقیمصادحیتشربهیقیدقاریبس

ارائهنشدهاستوهارفتارنیازایفیتعرچیحقوقكودك،هونیدهد.دركنوانسانیاسنادپانیا

تحریکیااغوا»ازاعمالهمچونیازكودكاندرقبالبرختیابرلزومحم91هفقطدرماد

الف)نامشروعجنسیفعالیتهرگونهبهپرداختنبرايكودككردن ازاستثمارگرانهاستفاده(؛

دیگراعمالجنسینامشروعیپورنوگرافوفحشادركودكان استثمار(؛ب)یا ازگرانهاستفاده

استدیتأك(،ج)پورنوگرافیکلبمطانگارشوهانمایشدركودكان تدوین«شده كنندگان.

ااولاختیاريپروتكل جهترفع شفافونیضعفكنوانسنیدر هنجارهاسازيو يقواعدو
                                                                                                                                                                                                        

بهعبارتدیگر،«.سالسندارد72منظورازكودكشخصیاستكهكمتراز»كنوانسیونالنزاروته9ماده«الف».طبقشق7
بینیشدهدراینسندرابرايانداهتمامقواعدپیششوند،مؤظفكنندیابهآنملحقمیهاییكهاینسندراتصویبمیدولت

وپسررعایتواعمالكنند.بدونتردید،اینقاعدهدرمقایسهباقواعدمشابهموجوددربرخیسال،اعمازدختر72افرادزیر
تربودهرو،پیش7323ترینسندمربوطبهحمایتازكودكان،یعنیكنوانسیونحقوقكودكویژهمهمالمللیبهازاسنادبین
كودكارائهشدهاست.مادهاولكنوانسیونحقوقكودك،كهدراینكنوانسیونتعریفصریح،واضحودقیقیازاست؛چرا

مگراینكهطبققانونقابلاجرادرموردكودك،»...سالرامالكقراردادهاست.امادرادامهاینمادهذكرشدهاست:72سن
ودكدربارهخریدوشایستهیادآورياستكهدرپروتكلالحاقیبهكنوانسیونحقوقك«سنبلوغكمترتشخیصدادهشود.

فروش،فحشاوپورنوگرافیكودكانهیچتعریفیازكودكانتحتپوششاینسندارائهنشدهاستوفقطدرمقدمهآنبه
كنندگانكنوانسیونالنزاروتهازكنوانسیونتعریفمندرجدركنوانسیونحقوقكودك،اشارهشدهاست.خوشبختانه،تدوین

سالدرقبالاستثمارجنسیوسوءاستفادهجنسیحمایت72اندتاازهمهافرادزیردوسعیكردهانحقوقكودكپیروينكرده
تروهايمطلوباندتاحمایتكنند.درواقع،كشورهايعضوشوراياروپادرخیلیازاسنادحقوقبشريخودتالشكرده

عنوانمرزتفكیکبیندورانكودكیوسالرابه72سنبینیكنندوبههمیندلیلدرخصوصكودكان،تريراپیشگسترده
بیان8662می70اند.بهطورمثال،دركنوانسیونشوراياروپادرخصوصمبارزهباقاچاقافرادمورخبزرگسالیانتخابكرده

وجبشدهاستايم(.چنینرویه1ماده«د»)شق«سالسندارد.72منظورازكودكشخصیاستكهكمتراز»شدهاست:
ابزارهايحقوقیوغیرحقوقیمؤثرتريتادرسطحمنطقهاروپا،تعریفیمنسجمویكپارچه ايازكودكمطرحشودوطبیعتاً

ايحمایتازكودكان،مالكقراردادنسنبرايحمایتازحقوقكودكانایجادشوند.الزمبهذكراستكهدراسنادمنطقه
درجهتاثباتاینمدعیمیتلقیمیسالچیزيبدیهیوطبیعی72 شودبهمنشورآفریقاییحقوقورفاهكودكشود.

منظورازكودكشخصیاستكه»استنادكنیم.براساسمادهدوماینمنشور،7336نوامبر83سازماناتحادیهآفریقامورخ
سالسنداشتهباشد.72كمتراز
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7كودكانيفحشاهمچونیاعمالخصوصباردرنینخستيرابرایفیاندتعاركردهیموجودسع

برود.نیموجبنشدتاابهاماتموجودكامالًازباقدامنیاماا؛ارائهدهند8كودكانییاپورنوگراف

یمعنبهكودكانیخودفروش»:استشدهذكریالحاقپروتكلدومهماد«ب»طورمثالدرشقبه

آنكهبدون«استگریدمسائلیاوجهپرداختيازادریجنسيهاتیفعالدركودكانازاستفاده

هاستفادءسوقیمصادایشودیتلقدیبایجنساستثمارقیمصادازیخودفروشباشدمشخص

«ج»شقمطابق.استاستنادقابلزینكودكانیپورنوگراففیتعرارتباطبادررادیانیا.یجنس

آندركهاستقیطرهرازشینمایمعنبهكودكانیپورنوگراف،یالحاقپروتكلدومهماد

یتناسلآالتیاباشندیجنسرزبايهاتیفعالمشغوليمجازیایواقعصورتبهایكودكان

دریگونهاطالعاتچیهزیبارننیااما؛«باشدشدهگذاشتهشینمابهیجنسمقاصديبراكودكان

رفتارارائهنشدهاست.نیاتیخصوصماه

اندموردتوجهقراردادهيتجاریهرااساساًاززاودهیپدنیاختیارياپروتكلكنندگانتدوین

كسبدرآمد،گریاند.بهعبارتدكردهنیسندراتدونیاتجاري-یثمارجنساستتیوبامحور
عنصرالزمنیجوداوشدهاستودرصورتیاعمالتلقنیایعنصراصلانهیاهدافسودجوای

الزمبهذكراستكهدر،.البتهیجنسسوءاستفادهكودكانسخنگفتنهیاستازاستثمارجنس
نیبدنیاشارهشدهاستوا«گریدمسائليازا»دریجنسيهاتیبهفعالكودكانيفحشافیتعر
ونظایرسكونتیااستراحتيبرایلباس،مكانبهغذا،یدسترسياستكهكودكانبرایمعن

اختیاريپروتكلیكلمتنونگارشهنحوازاما؛بزنندیفروشخودبهدستممكناستزینهاآن
ازكودكان،لزومیاستثمارجنسهعمدتاًعارضیسندتخصصنیكهاكنیماستنباطنیچنشودمی

ازیاستفادهجنسسوءهدیپدبهاستورابررسیكردهمرتكبینيفریكگردیوپیقانونتیحما
استكودكان نكرده خانوادهتوجه كانون در عموماً والدین(كه )توسط یآموزشمراكز،ها

 9.دهندغرایزجنسیرخمیيباهدفارضاینعموم)توسطمدرسیامربیورزش(یااماك

صورتازكودكانبهیكهاستثمارجنسكردتواناذعاناساسمینیبرهمگر،یديسواز
ارتباطدركودكانفروشودیخروهمچونقاچاقیموضوعاتباوردیگمیشكلیافتهسازمان

یاصلمالكيانفرادعملعنصر،یجنساستفادهسوءچارچوبدرحالیكهدر؛استتنگاتنگ
میسوءموردخودروزمرهیزندگيهاطیمحدریقربانكودكواست قرار وردیگاستفاده

                                                                                                                                                                                                        
1. Child Prostitution. 
2. Child Pornography. 
3. Guide de Terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus 
sexuels, 2017: 21. 



79پاییز،06،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 131
 

 

وخانوادهكانوندربسیاريكودكاناساسیحقوقكهكردغفلتتلخواقعیتاینازتواننمی»
)قاريسید«گیردمیقرارنقضموردگونهبدترینبهوالدینحتیوخانوادهخوداعضايتوسط
(.922دفتردوم:،7922فاطمی،

قیمصادینحومطلوببهنزاروتهالونیكنندگانكنوانستدوین،شدتراشارههمانطوركهپیش

تفكیکكردهازكودكانیجنسهاستفادوسوءیاستثمارجنس اهوماداندرا سندرانیهجده

بنا.انددادهاختصاصآنقیمصادنیبهتببينحصاراصورتبه7«یاستفادهجنسسوء»تحتعنوان

يتسرجهتدرراالزماقداماتگریدیایقانوناقداماتعضودولازکیهر»،72هماداولبندبر

:استيعمدعملازیناشكهاتخاذخواهدكردریزمواردتمامبهخوديفریكحقوق

سنبههنوزبدانمربوطیداخلنیقواناساسبركهیكودكبایجنسروابطجادیا-الف

است؛دهینرسیجنسروابطيبرقراريبراالزمیقانون

:باكودكبایجنسروابطجادیا-ب

د؛یتهدایاجبارزور،بهتوسل* 

؛خانوادهچارچوبدرجملهازكودكبرنفوذایخود،مقامكودك،اعتمادازاستفادهءسو*

تیوضعاییروحاییجسميهاتیمعلولژهیوبهكودكانریپذبیآستیوضعازاستفادهسوء*

 .یوابستگ

گریبادسهیدرمقاالنزاروتهونیكنوانسدرمادهنیاگنجاندن،گفتهشدترپیشكهگونهنهما

صورتجداگانهازكودكانبهیجنسهاستفادءآنكهسولیبهدل،آوراستالمللیبدعتاسنادبین

شایانذكراستكهدركناراینسنداندشدهنییآنتبقیرینمصادتمطرحومهمیومنسجم .

آور،الزام استفادهسوءبامقابلهپیراموناروپاشورايتوسطمتعدديآورغیرالزاماسنادتاكنون

 8اند.شدهجنسیازكودكانتصویب



 هاتيحما طهيح گسترش و «يقربان كودک» فيتعر -ب
كودكقرباننسندبیننخستیالنزاروتهونیكنوانس از یفیتعریالمللیاستكه كردهارائه

اساسشق بر ج»است. ازكودكقربان،سومهماد« استثمارموردكهاستیكودك»،یمنظور

«قرارگرفتهاستیجنسسوءاستفادهاییجنس مصادیقاستثماروسوءبهرجوعباترتیببدین.

چهكردكهطوردقیقیاحرازبهتوانیمونیكنوانس89یال72مواددرشدهتشریحجنسیاستفاده
                                                                                                                                                                                                        
1. Sexual Abuse. 
2. Manuel de droit européen en matière de droits de l’enfant, 2015: 28. 
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.داردتیحمابهازیناستوقربانییكودك

خصوص كنوانسیونيهاتیحمادر این در دیبا،مندرج كرداذعان موازاتبهكه

حقوقونیكنوانساختیاريهمچونپروتكلیالمللنیاسنادبگریدردجیورایسنتيهاتیحما

بینیپیشیقربانكودكانيبرايدیجديهاتیحماكودك، است. المللیبیناسناددرشده

یدگیرسنیحدریقربانكودكانازتیحمالزومبرعمدتاًاختیاري،پروتكلویژهبهموجود،

یاخواهانعنوانبهیقربانكودككهیزماندرگر،یدعبارتبه.استشدهدیتأكوتوجهییقضا

.شودبرخوردارهاتیحمانیازابایستمی،كندمیعملشاهد

همشابيهاتیحماالنزاروته،ونیكنوانسدر ماده استپیش97در شده برخالف؛بینی اما

سوءیقربانكودكانيبرايدیجديهاتیحماكودك،حقوقونیكنوانسبهاختیاريپروتكل

نظردریجنسهاستفاد سوءهعارضقیمصادنییتعمیمستقهجینتقضیهنیاواستشدهگرفته

شودمییتلقونیكنوانسنیادركودكانازیجنساستفاده هاتیحمانیاكهاستتوجهقابل.

یاشاوندانیخوهمچونرايگریدافرادواستنشدهبینیپیشیقربانكودكانيبرافقط

گیردیمبردرزینكودكاننیاسرپرستان :استشدهذكر77هماداولبنددرمثال،طوربه.

الزمازتیحمانیتأميبرارامختلفیيمؤثرونهادهایاجتماعيهاازدولعضوبرنامههریک»

یكودكقربان یسرپرستتیمسئولكهیدایرخواهدكردشخصهریاكشینزدشاوندانیخوبا

«.استاوباكودك

قاعدالبته مادهاعمال اول بند زمانازدهمیهمندرجدر والدپذامكانیدر استكه یانییر

نداشتهباشند.درینقشیجنسسوءاستفادهیادرارتكابجرائماستثماریسرپرستانكودكقربان

هدربندسوممادیخاصریتداب،یكاملومؤثرازكودكقربانتیصورت،درجهتحمانیاریغ

دستخود،اقداماتچارچوبدرتواننددولعضومی»بند،نیبینیشدهاست.براساساپیش71

مدتوطیشراآنكهبرمشروط،بزنندخودهخانوادازكودككردندوریامتهمكردندوربه

.«شودتعیینيوعالیهمنافعگرفتننظردربااشخانوادهازكودكییجدا

ازتیحمایسنتهطیتاحاندكردهیاروپاسعيشوراونینوانسككنندگاننیتدونكهیاجهینت

تحت،تیدرصورتعدممجرم،كودكانراهخانواديراگسترشدهندواعضایانقربانكودك

بهشودمیمسئلهنیدهند.درجهتاثباتاقرارونیمندرجدركنوانسیتیحماهايشمولبرنامه

اقداماتدیازدولعضوباکیهر»بند،.براساساینكردسندنیزاستنادنیا71هبندچهارمماد



79پاییز،06،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 131
 

 

ریساایینقانو اتخاذ را كننداقداماتالزم درصورتلزوم كودكقربانکینزدافرادتا یبه

.«باشندبرخوردارياضطراریروانمساعدتویژهبهیدرمانمساعدتازبتوانند
 

  الملليكنوانسيون النزاروته در راستاي تكميل اسناد بين آورانهنو قواعد. 2-2

 يمقاصد جنس يكودكان برا «نمودن گمراه» يانگار جرم -الف
جرمراكودكانكردنگمراهكهاستيآورالزامالمللیبینسندنیاولالنزاروتهونیكنوانس

طبق.كنندمقابلهيجدصورتبهدهیپدنیاباتاشدهوازدولعضودرخواستاستكردهیتلق

يتافردكنندزمرااتخاذاقداماتالگریداییاقداماتقانوندیازدولعضوباکیهر»88هماد

-یشاهدسوءاستفادهجنسییافعالیتجنسیباشدمسببشدهاستكودكيصورتعمدكهبه

گونهچیاگرخودكودكهیحت-استدهینرس72هكههنوزبهسنقابلاعمالدربنددومماد

.«ردیقرارگیقانونردیگیموردپيفریكحیثاز،اعمالنداشتهباشدنیدرایمشاركت

ازتیحمایسنتهطیحاي،مقررهنیچننیباتدودیبدونتردونیكنوانسنیاكنندگانتدوین

المللیموجودكهدراسنادبینهاندوازآنچراگسترشدادهیجنسهكودكاندرقبالسوءاستفاد

فراتربرداشتهیگام،بینیشدهاستپیش الزمگریازكودكاندتیحمايبرامادهاینوفقاند.

.ردیقرارگیاستفادهجنسیاسوءرضموردتع«فیزیكی»و«یجسم»تاخودكودكازنظرستین

جرموگیريشكلياعمالبرانیازمشاهداتایناشیروحيهابیصدماتوآس،یرواناثرات

است.یمرتكبكافبایلزومبرخوردقانون


 يو ارتباطات ياطالعات هايفناوري قيطر از يجنس مقاصد يبرا كودكان كردن اغوا  -ب

موجبشدهاستتاكودكانیوارتباطاتیاطالعاتهايفناوريشرفتیپر،یاخيهاسالدر

ونترنتیاازاستفادهشدنجیرا.رندیگقراریجنساستثماریااستفادهدرمعرضخطرسوءشتریب

استفادهكودكانازاجتماعی،هايكهوشبینترنتیايهاتیسادرناشناختهافرادباارتباطجادیا

همراهموجبشدهاستتايهاكودكانبهتلفنیدسترسشیوافزايمجازيهايبازيهاتیسا

تر،گستردهترصورتآساناستبهیمقاصدجنسيشاناغواكردنكودكانبراكههدفيافراد

يدركشورها”Grooming“كهتحتعنواندهیپدنیاشیوافزايریگشكل.كنندعملیوپنهان

دروتوجهآنبهاروپايشوراونیكنندگانكنوانسنیموجبشدتاتدو،شودمیمطرحییاروپا

.برخوردكنندآنباانگاريجرمچارچوب
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تاكننداتخاذراالزماقدماتگریداییقانوناقداماتدیباعضودول»سند،نیا89همادبنابر

بهیبالغفرد فناوريصورتكه از استفاده با باعمديو ارتباطاتیسعینموده هاياطالعاتیو

مالقاتنمایدویكیاز-نرسیدهاست72كههنوزبهسنقابلاعمالدربنددومماده–كودكی

بنداولماده"الف")برقراريرابطهجنسی(یاشق72بنداولماده"الف"اعمالمندرجدرشق

یكودكان(راانجامدهد،موردپیگردكیفريقرارگیرد؛البتهپیشنهادمالقات)تولیدپورنوگراف86

."بایدتحققیابدتاجرممربوطه،ایجادگردد

خودمعاهداتازیكیدراروپايشوراكهستینيبارنیاولنیاكهاستيادآوریستهیشا

سازماننیا.كندمقابلهنینويهافناوريقیطرازكودكانازاستفادهسوءباتااستكردهتالش

بهموسوم7«بریساجرائم»ونیكنوانسعنوانتحترایونیكنوانس8667نوامبر89خیتاردر

بوداپست رساندبیتصوبهكنوانسیون یپورنوگرافبامبارزههمسئلبهونیكنوانسنیا3هماد.

اندسندموظفنیعضوايهامادهدولتنیداردوطبقبنداولااختصاصنترنتیادركودكان

آوريجمعوفروشعرضه،پخش،د،یتولبامقابلهيبراراالزماقداماتگریدیایقانوناقدامات»

دررااعمالنیاوكننداتخاذکیانفورماتيهاستمیسقیطرازكودكانکیپورنوگرافمطالب

8«.كنندیتلقجرمعنوانبهخودیداخلنیقوان

ازارزشبریجرائمساونیوكنوانسالنزاروتهونیكنوانسچارچوبدراروپايشورااقدامات

استییباالاریبس سطحبین؛برخوردار در بهچراكه پروتكلالمللیو بهاختیاريخصوصدر

نیاشیافزاوگیريشكلدرنینوهايفناورينقشبهیخاصهتوجحقوقكودكونیكنوانس

است.شدهاشارهموضوعنیابهالذكرخیراسندهمقدمدرفقطونشدههادهیپد


  3يحقوق اشخاص تيمسئول ييشناسا -پ

ازكودكانیجهانسوم،استثمارجنسيكشورهاخصوصبهجهان،يكشورهاشتریدربامروزه

كهدرردیگیصورتميكودكانتوسطافرادیپورنوگرافایواشكالمختلفآنهمچونفحشا

يتجاريعاديهاتیفعالیهتادرساكنندیمیسعواقدامهاشركتجملهازیقالباشخاصحقوق

یقربانكودكانيهاخانوادهبهكهیشركتمثال،طوربه.راانجامدهندخودیانسانریغاعمالرهیغای

مصادرهازپسآنجادراما؛دهدیمراكشورهاگریدبهكاريبرامهاجرتیایابیكارقول
                                                                                                                                                                                                        
1. Cyber Criminality  Convention.  
2. Manuel de droit européen en matière de droits de l’enfant, 2015: 138. 
3. Responsabilité des personnes morales. 
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ر،شانمدارك فحشاآنان به فعالياجباريا کیپورنوگرافيهاتییا كنوانسكندمیوادار ونی.

ايشورانزاروتهال در اولزیخصوصننیاروپا و بوده يسندنینوآورانه به مسئولیتاستكه

اصولطبقت،یمسئولنیاون،یكنوانسنیا80همادسومبندبراساس.پرداختهاستیحقوقاشخاص

گر،یباشد.ازطرفديیااداریمدنيیافریكممكناستعضو،دولازکیهردرحاكمیحقوق

تیهمزمانمسئولجادیمانعایاشخاصحقوقتیمسئولجادیواییشناسا»ماده،نیطبقبندچهارما

.«شودنمی،اندشدهجرائمینیكهمرتكبچنیقیاشخاصحقيفریك

وفق ماده اول 80بند راالزماقداماتسایروقانونیماتاقدابایستمیعضوكشورهر»،

نیزبتواندبابتارتكابحقوقیشخصیکبارهبهانجامرساندكهدرایناطمینانحصولجهت

ونظارتفقدانكهاستذكربهالزم«.جرائممندرجدراینكنوانسیونمسئولشناختهشود

شدهمتهمونیكنوانسنیادرمندرججرائمازیكیارتكاببهكهیقیحقشخصالزمكنترل

.كندجادیارایحقوقشخصتیمسئول80هبنددوممادبقطممكناستاست،

یحقوقاشخاصتیمسئولییشناساكناردراروپايشوراونیكنوانسكنندگانتدوینعتاً،یطب

جنساستفادهسوءویجنساستثماردرفعال نیايبراراايهژیويهامجازات،كودكانازی

.اندگرفتهنظردرخاصاش

الزماقداماتگریداییقانوناقدامات»دیباعضودولازکیهر،81هماددومبندبراساس

ومتناسبمؤثر،یمجازاتواتخاذ80هماددرمندرجیحقوقاشخاصتیمسئولجادیاجهت

7هبازدارند پنقديجزايازجمله «كنندبینیشیرا ماتیتصمشاملممكناستمجازاتنیا.

(،الفشخصحقوقی)شقیدولتيهاكمکاییعمومییایمزاسلب»نظیر:،شودبزینيگرید

ب)شقيتجاريهاتیفعالازیدائمایموقتتیمحروم تحتشخصحقوقیگرفتنقرار(،

.«(د)شققضاییدستوربراساسیحقوقشخصانحاللیا(ج)شقییقضانظارت

هر»استشدهمقررزین81هبندسومماد«الف»بند،درشقنیاادامهتوجهاستكهدرقابل

كاال،فیاقداماتالزمجهتمصادرهوتوقگریودیدولتعضوموظفاستاقداماتقانون

د برايابزارهاگریمداركو شده كنوانسياستفاده مندرجدر عواونیارتكابجرائم ودیو

.«كنداعمالرااتخاذنیحاصلازايدرآمدها

افتهییتجل81همادبندنیآخردركنندگانتدوینهشیاندیااقدامترینجالبتردید،بدون

مصادرههايییددرآمدهاودارانتوانازدولعضومیکیهر»،81هبندپنجممادبراساس.است
                                                                                                                                                                                                        
1. Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 
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رانهیشگیپهايبرنامهیمالنیدرجهتتأمژهیویرابهصندوق(حقوقیازجملهازاشخاص)شده

.«دهداختصاصیقربانیكودكانبهمساعدتو
 

 جنسي سوءاستفاده و استثمار جرائم مرتكبين مجازات تشديد لزوم -د
حیتشروكودكانهیعلیجنسجرائمفیتعرازپسالنزاروته،ونیكنوانسكنندگاننیتدو

ومتناسبمجازاتاتخاذلزومبردیتأك،(87یال72)موادیجنسهاستفادءسوواستثمارقیمصاد

یحقوقاشخاصبهمربوطمجازاتالخصوصیعلها،مجازاتنیاازیبرخحیتشروبازدارنده

.اندكردهدتأكیمذكوربرلزومتشدیدمجازاتمرتكبینجرائم(،81هماددوم)بند

ازیبرخخصوصدركنندیمیسعيگذارقانونمراجعجهان،يكشورهاازياریبسدر

نیقواندریطیشرا،گریدعبارتبه.كنندگرفتهواعمالنظردرمجازاتراتشدیدم،یوخجرائم

نظر،موردائمباجرهانآارتباطوطیشرانیاتحققصورتدرتاكنندمیینیبشیخودپيفریك

شوداعمالمرتكبینبرايتريسنگینمجازات ووجودمواقعیبرخدركهاستذكرانیشا.

اریبسویرانسانیغتیماه.شودمجازاتلیتعدباعثبرعكس،ممكناستیاصخطیشراتحقق

عضویالمللنیبسندنیادرتااستشدهموجبكودكانهیعلیجنسجرائمزشت دول از

شرا تحقق صورت در شود مادطیدرخواست در شد827همندرج برايدتریمجازات يرا

 .كننداعمالمرتكبین

طیودرصورتیكهشرا-خودیداخلنیقوانتیرعاباعضودول»ذكر،الاخیرمادهبراساس

اقداماتبایستمی-شدهباشدنیجرمتلقهدهندلیعناصرتشكءترجزمادهپیشنیمندرجدرا

زماندرتشدیدمجازاتمصادیقعنوانبهریزطیتاشراكننداقداماتالزمرااتخاذرییاسایقانون

:شودگرفتهنظردرونیكنوانسنیادرمندرجمجرائمجازاتاحراز

به-الف سالمتجسميصورتجدارتكابجرم كردهواردبیآسیقربانیروحاییبه

است؛

باشد؛شدهاعمالجديهايخشونتیاشكنجهارتكاب،حینیاقبل-ب

است؛افتهیارتكابيریپذبیآساریفردبسهیجرمعل-پ

یكهباكودكزندگاستافتهیارتكابیشخصیاخانوادهيازاعضایكیجرمتوسط-ت

؛استفادهكردهاستكندیاازمقامخودسوءمی

                                                                                                                                                                                                        
1. Circonstances Aggravantes. 
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است؛افتهیارتكابیجمعدستهصورتبهوجرمتوسطچندنفر-ث

است؛افتهیارتكابییسازمانجناکیهجرمبهواسط-ج

.«استشدهمحكومیمشابهجرائميبرامرتكبقبالً-چ

وجودوییاروپايازكشورهایبرخیداخلنیمادهازقواننیاكنندگاننیتدودیتردبدون

الهامگرفتهآنیدرنظامحقوقیجرائمجنسدرخصوصتشدیدمجازات ها مثال،دربراياند.

افرادصدمهواردیروحاییجسمتیبهتمامكهاستیجرائمجملهازیجنستعرضفرانسه،

.مدنظرباشدمشخصی،شرایطتحتمجازات،دیتشدشدهاستتاموجبآنووخامتكندمی

،فارغازتجاوزیمجازاتهرگونهتعرضجنسفرانسه،كیفريقانون888-81هبراساسمادمثالً

 عنفبه درصورت؛7استينقدمهیجروروی120666وحبسسال2،  عملدرنیاكهیاما

سالحبسو1مجازاتبهرد،یگصورتپذیربیادآسسالیاافر72ریزریخصوصافرادصغ

قانونمزبور،888-82هبراساسمادگر،ی.ازطرفدابدیمیشیافزا،ينقدمهیجروروی7660666

-نیاعمالمجازاتسنگردیكودكصورتگدادازاجیكیتوسطیتعرضجنسكهیدرزمان

.8استالزمتري
 

  پيشگيرانه اقدامات. ه

مقابلهبايبرايدیكليازعناصرمهموابزارهارانهیشگیواتخاذاقداماتپيریشگیپمعموالً

توسعيریگشكل هو اهمیتبردیتأك.شودمییتلقكودكانازیجنسهاستفادسوءواستثمار

المللیموجودهمچونبینيهاهیالمللیوجودداشتهاستواعالمدراسنادبینربازیازديریشگیپ

ازكودكانیاپروتكلتجاري-یمقابلهبااستثمارجنسهدرباروكوهامایاستهكلمويهاهیاعالم

.هستندتیواقعنیاانگریبحقوقكودكونیاختیاريبهكنوانس
                                                                                                                                                                                                        
1. Article 222-27 Code Pénal Français: Les agressions sexuelles autres que le viol sont 
punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 
2. Article 222-28 Code Pénal Français: L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de 
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende : (1) Lorsqu'elle a entraîné une 
blessure ou une lésion;  (2) Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre 
personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait; (3) Lorsqu'elle est commise 
par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions; (4) Lorsqu'elle est 
commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice; (5) 
Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme; (6) Lorsque la victime a été 
mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à 
destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique; (7) 
Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la 
victime par un pacte civil de solidarité; (8) Lorsqu'elle est commise par une personne 
agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants; (9) 
Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la 
prostitution, y 

compris
 de façon occasionnelle. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417688&dateTexte=&categorieLien=cid
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يشوراونیكنوانسدرواسترسانیاطالعوآموزش،يریشگیپیسنتيهاروشازیكی

(2ه)ماد8بهعمومرسانیاطالعو (0ه)ماد7كانكودبهآموزشلزوموتیاهمبرعتاًیطباروپا

ایآورالزامالمللیبیناسنادسایرباسهیمقادرونیكنوانسنیارابطه،نیادرپس.استشدهدیتأك

بارابطهدرآنیابداعهجنبوسندنیازیتماوجهاما؛شودنمییتلقآوربدعتآورالزامریغ

بهبارنیاوليبراونیكنوانسنیاكنندگاننیتدو.استرانهیشگیپویآموزشيهابرنامهمخاطبان

مستمریامنظمصورتبهكهاندكردهتوجهيافرادیآگاهشیافزاورسانیاطالعآموزش،لزوم

درخواستشده»عضويهادولتاز29هماداولبنددربیترتنیبد.هستندارتباطدركودكانبا

موضوع توجهیازكودكاندرمشاغلتیوقكودكوفرهنگحماحقيارتقااستتا مورد

«هستندارتباطدركودكانبامعمولصورتهابهكهشاغلینآنباشد یمشاغلبهراستا،نیادر.

مسائلونیقوانياجرا،یاجتماعتیحمابهداشت،آموزش،باكهصورتویژهاشارهشدهاستبه

نیدربنددوماگر،یديسوازهستند.مربوطیحیتفرویفرهنگيهاتیفعالوورزش،ییقضا

است درخواستشده عضو دول از سوءویجنساستثمارخصوصدرالزمآموزش»ماده،

قادرآنانتاگرددینیبشیپ،اندفعالمشاغلایندركهافرادييبراكودكانازیجنساستفاده

همادوفقلزوم،صورتدروساییشناموردتعرضقرارمیگیرندراكهیباشندكودكان 78

«.ندینماانیبراخودگمانایشک،ونیكنوانس

2همادسومبنددررایجالباریبسهقاعدكنندگانتدوینفوق،مطالبلیتكمجهتدر

براساسااندگنجانده اتخاذبانداموظفخودیداخلنیقوانبراساسعضويهادولت»بند،نی.

كهبایدرمشاغلتیحاصلكنندتاداوطلبانفعالنانیاطم،الزماتاقدامریوسایقانوناقدامات

محكومیاستفادهجنسسوءاییهمچوناستثمارجنسیاعماليبهحالبراتااندكودكاندرارتباط

.«باشندنهیشیپخصوصفاقدسوءنیودرااندنشده
 

 جنسي  نيو مجرم بالقوه نيمجرم يبرا ژهيو يها اتخاذ اقدامات و برنامه لزوم. و
یجنسنیبالقوهومجرمنیتوجهبهمجرمونیاینكنوانستیاهمحائزاتیخصوصازیكی

برخالفدعنوانبه وانگاريجرملزومفقطكهالمللیاسنادبینگریرویكرديپیشگیرانهاست.

افرادرانیایجالباریدامبسدراقونیكنوانسنیاكنندگاننیتدو،رادرنظردارندمجازاتاعمال
                                                                                                                                                                                                        
1. Education des enfants. 
2. Mesures à l’égard du public.  
3. Recrutement, formation et sensibilisation des personnes travaillant au contact des 
enfants.  
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وكاهشيریشگیاندتادرجهتپكردهوازدولعضودرخواستاندموردتوجهقراردادهزین

.عملیكنندراافرادنیدرخصوصاهژیاقداماتووالزمهايبرنامه،یجنسجرائمتكراراحتمال

قراردارندكهاحتماليتهاول،افراداند:دردسشدهمیدستهتقسدومجرمینبهعمالًاینسند،در

ي.دردستهدوم،افرادشوندیمیبالقوهتلقنیمجرمی،وبهعبارتشوندجنسیداردمرتكبجرائم

درواندشدهونیكنوانسدرمندرججنسیازجرائمیكیاندكهمرتكبموردتوجهقرارگرفته

.برندمیسربهدرزندانیادهستنییقضایدگیرسمراحلكردنیطحالدرحاضرحال

دومهدستافرادطرفبهراخودهتوجعمدتاًكنندگانتدوینافراد،ازدستهدونیانیبدر

.استشدهگنجاندهونیكنوانسنیادرمادهکیفقطاول،هدستافرادبارابطهدر.اندكردهمتمركز

همادطبق از17 هبرناماستشدهدرخواستعضويهادولت»، ايراژهیوومؤثراقداماتوها

خودعبارتبه،دارندشیگراكودكانبهیجنسنظرازكنندیكهاحساسميتاافرادكننداتخاذ

دسترسشوندونیكنوانسدرمندرججرائمازیكیمرتكبكهدارندواهمهونیكنوانس با وی،

ازبیترتنیبدوكنندیابیارزراخودتوسطجنسیهاخطرارتكابجرائمبرنامهنیبهارجوع

تیوماهيخصوصمحتودریاطالعاتچیهونیالبته،درخودكنوانس«.كننديریشگیپآنوقوع

برنامهنیچن ایها آنبریسععمداًكنندگاننیتدورسدمینظربهواستنشدهاقداماتداده

محدودراآنانعملكردهطیحوبگذارندبازرابطهنیادرراعضوهايدولتدستتااندداشته

نكنند شوراانیشاالبته،. كه است تشريذكر گزارش در ایحیاروپا با رابطه در نیخود

شود.میاشارهبدانبعداًاستكهكردهراارائهیحاتیتوضونیكنوانس

ونیكنوانسدرمندرججرائمازیكیارتكاببهكهيافرادیعنی،دومهرابطهباافراددستدر

نیابهونیكنوانس72و70و71مواد،اندمحكومشدهیجرائمنیارتكابچنيبراایاندمتهمشده

اندافتهیاختصاصموضوعات 72هبنداولمادبراساس. تیرعابادیباونیكنوانسعضودول»،

برنامهنیاينحوبهآندرمندرجطیشراوخودیداخلنیقوان كهندكناتخاذرااقداماتیاها

.ازطرف«پذیرباشدامكان،خارجاززندانیاداخل،یدادرسمراحلدوران»درهاآنبهیدسترس

نیمجرمو(اول)بندمتهمافرادیدسترسلزومبرترتیببه70هاولودومماديدربندهاگرید

یعنیماده،نیااولبنددركهاستذكرانیشا.استشدهدیتأك هابرنامهنیابه(دوم)بندیجنس

افرادنیا»ذكرشدهاستون،یكنوانسدرمندرججرائمازیكیارتكاببهمتهمافرادخصوصدر

وعادالنههمحاكمالزاماتحقدفاع،بهكهباشندداشتهیدسترسهابرنامهنیابهیطیشرادردیبا
                                                                                                                                                                                                        
1. Programmes ou mesures d’intervention préventive.  
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.«نشودواردايهیچخدشه،برائتاصلبرحاكمقواعدخصوصبه

مرتكبكهنیزتوجهشدهاستیكودكانتیوضعبهالذكر،فوقهمادسومبنددرسرانجام

براساسااندشدهیجنسجرائم ينحوبه،خودیداخلنیقوانتیبارعادیعضوبادول»بند،نی.

برنامهكننداقدام نهاتا اقداماتاتخاذشده ازجملهكودكاننیرشدايازهایو كهیكودكان،

رادركودكانیجنسيرفتارهامشكالتوردیبرگدررا،انددهینرسيفریكتیهنوزبهسنمسئول

."نظربگیرند

نیكهتحتشمولايافرادیهكلون،یكنوانس71هاستكهبراساسبنداولمادذكرانیشا

اقداماتآگاهباشندوایاهبرنامهنیازعللشركتدرادیبا،رندیگیقرارمژهیهایااقداماتوبرنامه

نیدرامشاركتتوانندازیم،71هبراساسبنددومماد،افرادنیخودراابرازكردهباشند.اتیرضا

ازدیبا،یجنسنیخصوصمجرمصورت،بهنیامادرا؛كننديخوددارژهییااقداماتوهابرنامه

اروپايشورایلیتفصدرگزارشمعذلک،داشتهباشند.یمخالفتخوداطالعكافیعواقباحتمال

برنامهنیااشكالازیبرخوتیماهبهونیكنوانسنیامفاددرخصوص شدهاشارهاقداماتیاها

برنامهعضومیيهادولتگزارش،نیاطبق.است  استفادهتوانندازسهدستهاقداماتیا كنند:ها

بهیدرخصوصاقداماتپزشكبرايمثال،.یجتماعیاایروانپزشك،یپزشكيهابرنامهایاقدامات

دروییایمیشاستفادهازموادقیكردنداوطلبانهازطرمیویژهعقافرادنامبردهوبهیدرمانهورمون

وشغليوجوجستيبرامساعدتهمچونیمسائلبهیاجتماعيهابرنامهایاقداماتبارابطه

.(Explanatory Report, 2007:16) استشدهاشاره،یجنسنیمجرميبرایابیكار


 يجنس نيمجرم درباره ياطالعات هايبانک جاديا. ز
كهيافرادبهمربوطیكیژنتاطالعاتضبطوآوريجمعموضوعر،یاخيهاسالدر

تسریعيبرامؤثرومبارزهيهاروشازیكیعنوانبهاندشدهكودكانهیعلیجنسجرائممرتكب

مراجعواستشدهمطرحییاروپايكشورهااكثردرییقضاهايیدگیرسویقاتتحقفرآینددر

برانییقوانكشورها،یبرخيگذارقانون وضعبانکنیاسیتأسيرا ا؛اندكردهها نیاجادیاما

جنببانک عمدتاً هها داخلیمل دولتیو استو وصورتسازمانبهییاروپايهاداشته یافته

ا وصاقدامنكردهخصنیمشتركدر تااندكردهیسعالنزاروتهونیكنوانسكنندگاننیتدواند.

اینجادیاازپسوكننديهمكارگریكدیباخصوصنیادرونیكنوانسنیاعضويهادولت

آوريشدهرادرصورتلزومدراطالعاتجمع،یداخلنیبراساسقوانیهادرسطحملبانک
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قراردهند.گریكدیاریاخت

كنوانسنیارب دولعضو ژنتموظفونیاساس، كد دررايافرادنیچن”DNA“اییكیاند

انیقوانتیرعاباژهیویاطالعاتيهابانک بودن محرمانه به و،اطالعاتنیمربوط ضبط

هادرزماندولتنیا»،91هطبقبنددوممادگر،ی(وازطرفد91ه)بنداولمادكنندآوريجمع

دولتصالحذياندناموآدرسنهادموظفونیكنوانسنییاالحاقبهارشیپذ،بیامضا،تصو

براساسبندون،یدولعضوكنوانسي.نهادها«كننداروپااعالميكلسازمانشوراریخودرابهدب

ماد باتوانندمیالمللیبیناسنادگریدویداخلنیقواندرمندرجطیشراتیرعابا»91هسوم

.«بگذارندیكدیگراریاختدرراخوداطالعاتوكننديمكارهگریكدی

روزافزونشیاروپاوافزایهعضواتحاديهادولتفضايدرافرادآزادانهگردشد،یتردبدون

سوءيمرزبرونيهامسافرت تعرضجنساحتمال یا كشورهایاستفاده در را كودكان يبه

ازسوسازدیمختلففراهمم ویژهازبهییاروپايكشورهانیدربیجنسيگردشگرگر،یدي.

كشورهایغربییاروپايطرفكشورها اجیرایشرقییاروپايبه مختصدهیپدنیاستو

النزاروتهونیكنوانس91همادهیزاونیاازاگرپس.یستجهانسومودرحالتوسعهنيكشورها

نیدربممكناستییهابانکنیچندجایكهاكردتواناذعانمی،شودوتحلیلهیوتجزیبررس

حلدروبرخوردارخاصیگاهیجاازكودكانازیجنسهاستفادءمبارزهبااستثماروسويابزارها

ولزومیاخالقهی،اگراززاوبااینوجودكودكانمؤثرباشد.یبهجرائمجنسمربوطمعضالت

انسانتیرعا بدیكرامت نیافراد شودماده نیاكنندگاننیتدورسدمینظربه،پرداخته

يهادادهازتیحمابهمربوطنیقوانتیرعا»همچونیكليهاعبارتازاستفادهباونیكنوانس

طیشرا»یا(91هماداول)بند«یداخلنیقواندرمندرجناتیتضم»و«الزمنیقوانگرید»،«یشخص

91همادومس)بند«المللیبیناسنادگریدویداخلنیقواندرمندرج مهمنیابریكافقدرهب(،

شورانكردهدیتأك خوشبختانه، تشرياند. گزارش در یحیاروپا خصوص در 91همادخود

گزارشنیادر.كندمییتاحديخنثراموجودهايینگرانكهاستكردهارائهرایحاتیتوض

خصوصدراروپايشوراونیكنوانس0همادطبقاروپايشوراعضويهادولتكهاستشدهانیب

بایستمی7327هیژانو82مورخ7خودكارپردازشزماندرافرادیشخصيهادادهازتیحما

یمسائلپزشكوافرادیجنسشیحساسمربوطبهگرايهادادههرادربارتیحمازانیمبیشترین

                                                                                                                                                                                                        
1. The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to 
automatic processing of Personal Data, dated 28/01/1981.  
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 .(Explanatory Report, 2007: 36)كنندبینیپیشي،فریكيهاتیمحكومو

دولعضوموظفمذكوربراساسگزارشگر،یديسوزا نیپنجماهاندمندرجاتماد،

كهیشخصيهاداده»شدهاستكهانیمادهبنی.دراكنندتیرعاقیصورتدقرابهونیكنوانس

براوصادقانهجمعیصورتقانونبهدیبا،نداشدهپردازشخودكارصورتبه و يآوري)الف(

قرارنیراستايتحققادرثبتشوندوفقطیوعاهدافمشخصومشر اهدافمورداستفاده

ارندیگ دریاهدافمشخصشدهمناسب،معتبرباشدوافراطدررابطهباهادادهنی)ب(ونهایتاً

.«هاوجودنداشتهباشد)ج(آوريآنجمع


 يمصاحبه با كودكان قربان يمشخص برا سازوكاري تبيين -ح

دلكودكان روحیجسمتیوضعلیبه بهیو زمانشان در یویژه استثمار مورد سوءایكه

یروحویجسميهابیآس دارند.ژهیويهاتیحماوریتداببهازین،اندقرارگرفتهیجنساستفاده

یدگیرسیاقاتیتحقانجامزماندرافرادنیاتاكندمیجابیاكودكاننیابرتحمیلشده

ازينحوبهوباشندبرخورداريرمؤثيهامراقبتازییقضا تا آنهايرنجعملشود كاستهها

شود یقربانكودكانبامصاحبه. اتهام جهتاحراز هیعلدر ایفرد آوريجمعومضمونافراد

شودتاكودكانعملموجبمینیاماا؛گرددمییتلقیمهماریبسموضوع،یمقتضاطالعات

كنندوانیخاطراتتلخخودرابقیصورتدقبار،بهنیچندماینیاوليمجبورشوندبرایقربان

نیهمشود.بههامیواردشدهبهآنیصدماتروحدیمنجربهتشديكردیرونیچندیبدونترد

انجاميرابرایمشخصسازوكاراندتاكردهیاروپاسعيشوراونیكنوانسكنندگاننیتدولیل،د

شود.انتیآنانصیوروحیازمنافعوسالمتجسمتاكنندیبینپیشیمصاحبهباكودكانقربان

پروتكليادآوریستهیشا در باهمقولكودكحقوقونیكنوانسبهاختیارياستكه مصاحبه

سه،یمقاجهتازمطرحشدهاستویكلاریصورتبسبهژهیوریولزوماتخاذتدابیكودكانقربان

.استايشرفتهیپاریبسقواعديحاواروپايشوراونیكنوانس

ریسایایقانوناقداماتاندموظفعضودولازهریک»سند،نیا92هبنداولمادبراساس

:كننداتخاذریزمسائلنیتضمجهتدرراالزماقدامات

ضروريریغریتأخبدوندیباصالح،مراجعبهگزارشازپسكودك،بامصاحبه-الف

رد؛یصورتگ
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كارنیاانجاميبراكهردیگصورتیمكاندردی،درصورتلزوم،باباكودكمصاحبه-ب

است؛شدهیطراح

؛اندافتهیمیتعلامرنیايكهبراانجامشودايتوسطافرادحرفههمصاحب-ج

كودكانقربانمصاحبه-د درهرمرحلهتوسطهمانافرادصورت،یبا درصورتامكان،

رد؛یگ

واقعاًانجامشودكهیمحدودباشدوفقطدرصورتدیبایقربانتعدادمصاحبهباكودكان-ه

است؛يضروريفریكیدگیرسيبرا

يومنتخبكهیبالغفردلزومصورتدرایكودكیقانونهندینمامصاحبه،نیحدر-و

كودك،استشدهگرفتهمیتصمآنخالفمستدلیمیتصمبراساسكهیمواقعدرجزهب،است

«.دینمایهمراهرا

شدهنیتدویازكودكانقربانتیالذكردرجهتحمافوقتمهیداتتمامكهستینیشك

مصاحبهدرنیوانجامایتعدادمصاحبهباكودكانقربانكردنبرمحدوددیتأكبراينمونه،است.

یزمان يضروريفریكیدگیرسيبراواقعاًكه )شق ه»است اول(« هتوجانگریب،بند

هبهمقولونیكنوانسنیاكنندگانتدوین یازكودكانقربانتیحما ذكراستكهانیشااست.

جهتتكميشوراونیكنوانسكنندگاننیتدو در قربانیتیحماریتدابلیاروپا كودكان ویاز

ازدولعضو92هدربنددوممادیمنسجمدرخصوصمصاحبهباكودكانقربانيساختارجادیا

باهامصاحبهیهكلازتاكننداتخاذراالزماقداماتریسااییقانونقداماتا»اندتادرخواستكرده

یداخلنیشودوبراساسقوانيرداربنوار،شاهدانباكودكلزومدرصورتاییكودكانقربان

.«مبدلگردديفریعنوانمدركدرمراجعكنوارهابهنیا


 صورت عام مرور زمان به هقاعد ياجرا عدم -ط

تدوینيشوراونیكنوانسنیادر سعاروپا، خصوصجرائمنمودهیكنندگان در تا اند

بند«ب»و«الف»يها،شق72مندرجدرمواد،ازكودكانیجنساستفادهسوءویجنساستثمار

صورتعاماعمالمرورزمانرابههقاعد،87هماددولبند«ب»و«الف»يهاوشق73هاولماد

هقاعداعمالدرخصوصییهاتیمحدودد،یجدنوآورانهعملکیدرگر،یتدنكنند.بهعبار

.استشدهبینیشیپآنشدنيجاروزمانمرور



 111...استثماربرابردركودكانازحمایتخصوصدرروپاالنزاروتهشوراياكنوانسیونبرتأملی
 

راالزماقداماتریسااییقانوناقداماتدیباعضودولازهریک»سند،نیا99همادبراساس

مدتزمانالزمپسکینددراندبتواندهیرسی(كهبهسنقانونی)كودكانيتاافرادكننداتخاذ

نماهرجوعكنندواقامییازآنبهمراجعقضا اندیدعوا وخامتمتناسببادیمدتزمانبانی.

«.شودنییتعمربوطهجرم

سوءاستفادهوازكودكاندرمقابلاستثمارتیكهبهحمایونیقاعدهدركنوانسنیابینیپیش

استیجنس شده حائاختصاصداده بسیار سوءكهموردیازكودكانياریبسزاهمیتاست.،

میجنساستفاده كودكرند،یگیقرار دوران دالیدر به تريمتعددلیخود، ازسهمچون

ایخودنیعالقهبهوالدانه،یجوفیازاقداماتتالوحشت،یبدنام خصوصدریآگاهناحتی

یلیكنندودرخمیيآنخوددارانیبازابرازوكودكان،ازیجنسسوءاستفادهیعیرطبیغتیماه

مرورزمانه.اعمالقاعددكنمیعملیپیداصورتيباالترنیهابعدودرسنسالقضیهنیمواقعا

یمعنبهآناعمالگر،یدانیب.بهپذیرفتنینیستیانسانویاخالقازنظریدرخصوصجرائمجنس

یموردصدماتروحگریدباررایقربانكودكودشومییتلقییقضامراجعوجامعهاغماض

م دهدیقرار هقاعدنشدناجراعالوه،هب. زمان سنتصورتبهمرور شكل در و دریعام آن

توانرامییراداتیامابههرحال،ااست؛مهماریبسونیمندرجدركنوانسیخصوصجرائمجنس

«زمانالزممدت»ومبهمازجملهیكليها.استفادهازعبارتكردوارد99هبهنگارشمتنماد

مرورهشدنقاعدنيدرخصوصجاركنندگاننیابتكارتدوينحوبه«جرموخامتمتناسببا»یا

براساساجلوهمیتیاهمصورتعامراكمزمانبه يبراعضويهادولتدستماده،نیدهد.

اریتوانندمدتزمانبسعضومیياهدولتگریاست.بهعبارتدبازكامالًمزبورمدتنیانییتع

یاستثمارجنسیعملكردكودكانقربانيآزاد،بیترتنیوبدكنندبینیشیراپيزیكوتاهیاناچ

عضويها،نگرشدولتگریدي.ازسوكنندرامحدودیپسازسنقانونیجنسهاستفادسوءای

جادیمنجربهامسئلهنیوامتفاوتباشدممكناستجرممشخصکییاوخامتینیسنگهدربار

غيهانظام ریمتفاوتو شودمنسجم حالیاستكه در این یاساسونیادیبناهدافازیكی.

بارهدركپارچهیومنسجمقواعدجادیا،يبشرحقوقالمللیبینيهاونیكنوانسبیتصوونیتدو

عبارت؛استمشخصموضوعکی از استفاده یكليهااما هطیحتیمحدودفقدانیا

نیبههم-وجودداردونیكنوانسنیهمانطوركهدرا-هاونیكنوانسنیادولعضويریگمیتصم

.كندراتضعیفمیاسنادنیمندرجدرايهاتیكندونهایتاً،حماصدمهواردمینیادیهدفبن
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 استثمار قبال در كودكان از تيحما خصوص در اروپا يشورا ونيكنوانس هاييكاست. 3

 يجنس استفاده ءسو و
يهنجارهاجادیاياروپابرايعضوشورايارادهواقدامكشورهایتجلالنزاروتهونیكنوانس

ازكودكاناستوهمانیجنسهاستفادسوءودرخصوصمقابلهبااستثمارآورالزامومشترك

وهادهیپدنیايامحايراستادرینینونگرشوينوآورباسندنیاشد،اشارهبدانطوركهپیشتر

وونیكنوانسنیاینیتقنارزشرغمبه.استشدهنیتدوالمللیبیناسناددرموجوديخالهارفع

شورا ياعتبار مقام در حماالمللیمنطقهسازمانبینکیاروپا حوزه موفقدر وتیايفعالو

-یاضعفهایكاست،گریالمللیدبینهايونیكنوانسهمچونونیكنوانسنیاحقوقبشر،يارتقا

ونیكنوانسیابداعقواعدومثبتجوانبتااستشدهیسععمدتاً،پژوهشنیادر.داردزینهاي

اما.باشديگریدهمقالموضوعتواندمیسندنیايهایكاستانیبوشوندمطرحوحیتشرالنزاروته

یكاستنیاباییآشنابراي انتقادنگرشلزوموها برابر دوترتیببه،يبشرحقوقاسناديدر

ویجنسيگردشگرهدیبهپدحیصریدگیفقدانرس:اندازكهعبارتاندشدهیبررسموضوع

.شانیداخلنیقوانباعضودولاقداماتانطباقلزوم


 يجنس يگردشگر دهيپد به حيصر. عدم پرداختن 1-3

است7یجنسيگردشگركودكان،ازیجنساستثماراشكالترینجیراازیكیامروزه بهتا.

واستنشدهارائهیجنسيگردشگرازیمشخصوواحدیفیتعرالمللی،بینسندچیهدرحال

ده،یپدنیاقیمصاداحرازتعریفآن،يبرایمناسباریبستیموقعالنزاروتهونیكنوانسگاننگارند

اند.دادهدستازراالزميهامجازاتمقابلهوپیشگیري،يهاروشنییتب

ويگردشگرهبهانبهیافتهتوسعهيكشورهاازعموماًكههستنديافرادیجنسگردشگران

يازادركشورهانیادرخوداقامتطولدروكنندمیسفرتوسعهحالدريكشورهابهاحتیس

كردهیجنسهاستفادسوءپسریادختركودكانازمسائل،ریسایامهاجرتهوعدلباس،غذا،پول،

گردند.خودبازمیيكشورهابهیراحتبهسپسو

اندهاعبارتازآنیكهبرخاندشدهدهیپدنیاگیريموجبشكليزیمتماعواملولیدال

فقر،دسترس نبودیایپوشجهانسوم،چشميدركشورهانیآسانبهكودكان،فقدانقوانیاز:

وبیتعق،يریدستگفیضعاریبساحتمالترمهموازهمهیازطرفمقاماتمحلینظارتكاف
                                                                                                                                                                                                        
1. Tourisme Sexuel/ Sex Tourism. 
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.مجازاتاعمال

درویافتهتوسعهيكشورهانیبمناسبيهمكارفقدانودهیپدنیابدونیفراملد،یتردبدون

ازطرفداستكردهدشواراریبسراعارضهنیابامقابلهتوسعه،حال يفقدانهنجارهاگر،ی.

گردشگربین تداوم گسترشو كنوانسنیست؛ریأثتبییجنسيالمللیدر در حالیكه ونیدر

در،استنشدهانیهممطرحوببارکییحتیجنسيگردشگرهوجهمقولهیچحقوقكودكبه

اونیاختیاريبهكنوانسپروتكل موضوعفقطدرمقدمهمطرحشدهاستونیحقوقكودك،

يهادولت شینگرانقاًیعم»عضو تداوم خصوصگسترشو در را يگردشگريهاوهیخود

اندنمودهابرازیجنس دوفروشیخرشیافزاباعثماًیمستق»دهیپدنیاكهاندكردهاذعانو«

استنباطنمودشودمییالحاقپروتكلهمقدمنگارشاز«.شودمیكودكانیوخودفروشكودكان

ینسجيگردشگرهدیايبهپدصورتجداگانهاندتابهسندتالشنكردهنیاكنندگانتدوینكه

كودكانازیجنساستثماراشكالگریازعناصرمرتبطبادیكیعنوانوفقطآنرابهكنندتوجه

اند.كردهییشناسا

نظرازواستوستهیپكودكانازیجنساستثماراشكالگریدبایجنسيگردشگرعتاًیطب

دارد؛وجوداعمالنیانیبيادیزاریبستشابهيماهوویشكل بهمربوطسائلمثیحازاما

رابطهدرمثالً.داردوجودییهاتفاوتالمللبینویملسطوحدريهمكارهايروشويریشگیپ

ويگردشگرمسائلدرفعالينهادهاویژهبهویخصوصبخشمشاركترانه،یشگیپاقداماتبا

دركهیصورتدر؛استتیاهمحائزاریبسسومجهانيكشورهاطرفبهیمسافرتيتورها

هایژگیويدارایجنسيگردشگرواقع،در.استزیناچهاآننقشكودكانیپورنوگرافبارابطه

هجداگانویتخصصصورتبهتاكندیمجابیاآنبامؤثرهمبارزواستشخودخاصعناصرو

.شودتوجهدهیپدنیابه

رابررسیعارضهنیامختلفابعادوجوانبحیصرصورتبهالنزاروتهونیكنوانسگاننگارند

دربنددوماند.مثالًكردهتوجهمقولهنیابهمیرمستقیغیایجزئاریبسصورتبهفقطواندنكرده

ماد جملهازیخصوصبخشمشاركتوقیتشولزومبر»ونیكنوانسنیا3ه صنعتعوامل

هاستفادسوءویجنساستثماربارابطهدررانهیشگیپيهااستیستحققوجادیادريگردشگر

.«استشدهدیتأك،كودكانازیجنس

يازدولعضوشورایكیدریجهانسومیاحتيازكشورهایكیكهدریچگونهكودك
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دستگروه در مافافتهیسازمانيهااروپا استییایو جنستحتو مییاستثمار ،ردیگقرار

یایجسم،یروحییازتوانایكقربانكودنیاایآتواندعلیهمجرمیامجرمیناقامهدعواكند؟می

اقداماتقضايبرایكافیمال قربانییاتخاذ كودكان چگونه است؟ ازیمیبرخوردار توانند

يبراالمللی،بیناسنادگریدهمچونالنزاروته،ونیكنوانسمطلعباشند؟یگردشگرانجنستیهو

دریجنسگردشگرانكهیمواقعدرجزبهعمل،درواستنكردهبینیپیشیپاسخسؤاالتنیا

از،شودمیكشفشانتیهووشوندمیریدستگیجنساستثماریاسوءاستفادهجرمارتكابنیح

.ندبرخورداركاملتیمصون


   يداخل نيقوان با عضو دول اقدامات انطباق لزوم .3-2

،باشدواردروتهزاالنونیكنندگانكنوانسبهتدوینممكناستكهیاساسهايرادیازایكی

ازدهیازشیبشاناست.دریداخلنیباقوانونیبرلزومانطباقاقداماتدولعضوكنوانسدیتأك

)بندسوم«یداخلنیمطابقباقوان»همچون:يزیمتمايهاكنندگانبااستفادهازعبارتتدوین،هدما

نیمطابقباقوان»،(71هومماد)بندد«یداخلنیبینیشدهدرقوانپیشطیبراساسشرا»(،2هماد

)بندپنجم«یحقوقداخلنیادیمطابقبااصولبن»(،72هبنداولماد«الف»)شق«مربوطهیداخل

يامكانرابرانی...ا(و97هبنداولماد«ج»)شق«یداخلیدادرسنییمطابقباقانونآ»(،96هماد

اییخود،اقداماتقانونیداخلنینطباقباقوانصورتادرفقطاندتاكردهجادیعضوايهادولت

گر،ی.بهعبارتدكننداتخاذونیبهاهدافمندرجدركنوانسلیاقداماتالزمرادرجهتنریسا

انطباقبافقدانمواد،دولعضوقادرخواهندبوددرصورتنیدررابطهباموضوعاتمندرجدرا

اتخ،خودیداخلنیقوان نظامگسستعملباعثتزلزلونیاذنكنندوخودااقداماتالزمرا

منسجمكپارچهییحقوق كنوانسمییو هر كه كنوانس،المللیبینونیشود خود جمله ونیاز

كنند.نهینهادكنندآنرامییسع،زاروتهالن

مشتركیحقوققواعدجادیاالمللی،بینيهاونیكنوانساهدافترینمهمازیكیواقع،به

وكنندعملكپارچهیوبرابركسان،یصورتبهیمشخصموضوعرامونیپبتوانندكشورهااتاست

كننديریجلوگانسجامعدمویحقوققواعدیپراكندگاز حقوقهايونیكنوانسدرمهمنیا.

عنوانبههاآنازتیحماوافرادحقوقنیتضماسناد،نیادرچراكه؛استترملموسيبشر

بدونت،یحماوحقوقنیاتاكندمیجابیایاهدافنیچنواستمطرحيبشرهخانوادياعضا
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.شوند،اعمالافرادهمهيبرايمساوصورتبهویضیتبعگونهچیه

 اینوجود، بهيشوراونیكنندگانكنوانستدوینبا الزمنهیزماندكهعملكردهينحواروپا

هاستفادسوءویومبارزهبااستثمارجنسيریشگیسندازجملهپنیبهاهدافمندرجدرالینيبرا

بند«ب»)شقیازكودكانقربانتینخست(وحماهبنداولماد«الف»ازكودكان)شقیجنس

ماد هاول برانشودجادیانخست( مادشودمیقضیهنیاثباتاي. اول الفبند شق در72هبه

ازكودكاناستنایانگاريسوءاستفادهجنسخصوصجرم هركنیمد طبقبنداول، ازدولکی.

خودبراعماليفریحقوقكياقداماتالزمرادرجهتتسررییاسایاقداماتقانوندیبا»عضو

جمله،ریز از ... كنند كودكیروابطجنسجادیا-الفاتخاذ اساسقوانیبا بر یداخلنیكه

.«استدهینرسیروابطجنسيبرقراريبرایمربوطههنوزبهسنقانون

ن،یومطابقباآنقوانكنندخودرجوعیداخلنیبهقواندیدولعضوبا«الف»براساسشق

روابطجادیايبرایقانونسنعتاًیطب.كنندتعیینراكودكانتوسطیجنسروابطجادیایقانونسن

يشورایحیتشرگزارشطبقوداردتفاوتيگریدكشوربهيكشورازكودكانتوسطیجنس

79تا71اروپاازيعضوشورايهادولتنیسندربنیاالنزاروته،ونیكنوانسخصوصدرروپاا

است.ریسالمتغ

،كشورکیدرايساله79كودكوبالغفردکینیبیجنسروابطيبرقراربیترتنیبد

وباشدجرمعملنایممكناست،يگریدكشوردركهیصورتدرشود؛مییتلقمشروعوآزاد

نیدرایجنسبلوغسننكردننییتبشک،بدون.شودمحسوبیجنسهاستفادسوءقیمصادجزء

دولتونیكنوانس گذاشتن آزاد براو اآنتعیینيها متفاوتویتیحمايهانظامجادیباعث

سنداست.نیایاساسيهاازضعفیكی،مسئلهاین.متناقضخواهدشد

ونیكنوانس9ماده«الف»كودكمندرجدرشقفیباتعرينحوعملبهنیاگر،یديسواز

سال72سندنیاستكهدرايشق،ذكرشدهاستكهمنظورازكودكفردنیاست.دراریمغا

ویلاستثمارجنسبَسالدرق72ِریافرادزتمامتاازكنندمییكنندگانسعسندارد؛پستدوین

ریپذبیآسافرادوكودكعنوانرابهیگروهسننیكنندواعضاياتیحمایجنسهاستفادءسو

هسال79كودك،خودیداخلنیقوانبراساسدنتوانمیيعضوهايدولتآنكهحال.ندینمایتلق

نیبدموضوعنیاایآكنند.محسوببالغیجنسروابطيبرقراريبرایروحویجسمنظرازرا

قرارونیكنوانسنیاقواعدشمولمودشومحسوبكودكدینباگریدفردنیاكهمعناست
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وجودهاآنازیجنسهاستفادسوءویجنساستثماربامقابلهوكودكانازتیحماالزمةرد؟ینگ

،یفرهنگنظرازاگریحت،استیتیحمايهنجارهاوقواعدیكپارچگیوواحدیفیتعار

.باشدداشتهوجودییاروپايجوامعكشورهانیبيادیزيهایامذهبیتفاوتیاجتماع



 گيرينتيجه

استثمار استفادهو پیچیدهجنسیازكودكانسوء اياستمسئله اشكالمتعدديدارايكه

ازداخلیتقنینیاقداماتوالمللیبینهايكنوانسیونتصویبواسطههبصرفاًتواننمیباشدومی

جلوگیريآن هاينیافتنیوآماراستدستايمسئله،منفورپدیدهاینكردنكنریشه.كردها

،نیستندموثقودقیقچندانكههرچندكودك،حقوقحوزهدرفعالدولتیهاينهادوهاسازمان

.دهندرانشانمیجنسیازكودكانسوءاستفادهافزایشچشمگیراشكالمختلفاستثمارو

راآورالزمغیروآورالزامازاعممللیالتدوینكنوانسیونالنزاروتهوسایراسنادبینتردید،بی

.كردتلقیقربانیكودكانازحمایتواعمالاینبامقابلهپیرامونآمدكارومؤثرگامیشودمی

شوراياروپا،باتصویباینسندجامعوتخصصیموفقشدهاستبسترمناسبیراجهتنیلبه

سوءاستفادهملهپیشگیريومبارزهبااستثمارواهدافمندرجدربنداولمادهاولاینسندازج

كندایجادالمللیبینوملیهايهمكارييجنسیازكودكان،حمایتازكودكانقربانیوارتقا

والمللیبیناسنادسایرازابهامرفعوسازيشفافراستايدررااينوآورانهقواعدو مربوطه

هاآنتكمیلهمچنین تعیینتبیین درحداقلكنونی،مقطعدررسدمینظربهبنابراین؛ندكو

اسنادكهچراچندانضرورتینداردحقوقیجدیدهايرمایجادنُاروپا،شورايعضوهايكشور

چارچوبحقوقیاندشدهموفقسایراسنادجهانیكناردرنزاروتههمچونكنوانسیونالاروپایی

دلیل،همینبهجنسیایجادكنند.سوءاستفادهبراستثماروحمایتازكودكاندربرابرايراالزم

روبیكشورهارسدمینظربه اشكالمختلفاینپدیده با هستندمیهیكه موازاتبهبایسترو

فراملیحقوقیهايهنجاردقیقاعمال ملی قوانین بهراهكارهايسایربهو خصوصموجود،

-ونهادكشورهاتماماستمقتضی،برايمثال.كنندجهتونیز،قضاییوحقوقیغیرهايراهكار

وجديطوربهها،رفتاراینقبیلگیريشكلدالیلاحرازوشناساییازپسمدخل،ذيهاي

پیشگیريمقولهبرمستمر تمركز كنندبیشتر از همهو و جهتسازوكارهايراهكارها  الزم

.كنندجنسیازكودكاناستفادهدهسوءاستفاكاهشومهاراشكالمختلفاستثمارو
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رویكردتوانندمیهادولت اتخاذ اجتماعیوآموزشیهايرویكردجملهازجدیدهايبا

جنسی،مجرمینبرايسنگینمجازاتاعمالوانگاريجرمجملهازحقوقیهايروشموازاتبه

ویبكنوانسیونالنزاروتهوتصبااروپاشورايوكنندجلوگیريهاپدیدهاینگسترشوتوسعهاز

-رویكردایناتخاذاهمیتبرتااستكردهسعیمحوروكودكگرایانهواقعرویكردياتخاذبا

تركردكهپیشاشاره0و1و2موادبهصراحتاًتوان.دراینخصوصمیكندتأكیدجدیدهاي

اشكالگوناگونباكهایرانركشوذكراستكهسایركشورها،ازجملهشایان.هااشارهشدبهآن

ازقواعدابداعیكنوانسیونتوانندمی،هستندروهجنسیازكودكاننیزروبسوءاستفادهاستثمارو

الیحهحمایتازكودكان،درحالحاضراینكهبهعنایتبا.كننداستفادهوگرفتهالنزاروتهالهام

،شودمطرحاسالمیشورايمجلسصحندرتااستونوجواناندرمرحلهنهاییشدنوتكمیل

اینفرصتبایستمیدولتیصالحذيهاينهادومقامات شایستهكهحمایتیوگرفتهبهرهاز

 .كنندمبذولرااستایرانفرزندان
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