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 مقدمه
آثار  تنها نه رندیگ یمجنسی قرار  سوءاستفادهکودکانی که مورد 

 ها آن گیر گریبانمخرب و روانی این موضوع در همان سنین 

بر پیکر خانواده و رشد و  توجهی قابل یها بیآسو  شود یم

بلکه آثار مخرب آن تا  ،کند یمتکامل خودشان تحمیل 

بدی بر جامعه وارد  تأثیراتنیز ادامه دارد و  سالی بزرگ

و حتی در بسیاری موارد این کودکان وارد کار فحشا  آورد یم

خودشان به یکی از بزهکاران جنسی کودک  بسا چهشده و 

 شوند یمتبدیل 

 کشی بهرهو  سوءاستفادهگفت  توان یمدر یک مفهوم کلی 

 آزاری کودک تر یکلودکان یکی از مصادیق عنوان از کجنسی 

هرگونه آسیب جسمی و روحی و  دیگر عبارت بهو  باشد یم

و عدم رسیدگی به  کشی بهرهجنسی و یا  سوءاستفادهروانی، 

 صورت بهنیازهای اساسی کودکان توسط افراد دیگر که 

 .شود یمتلقی  آزاری کودکتصادفی نباشد 

از اطفال و  تیحماقانون  بیتصوبا  یداخل یحقوقدر نظام 

از کودکان  تیحمادر  که ینیقوان مجموعه 9911نوجوانان 

نحو متمرکز و هدفمند  بهخورد،  می چشم بهپراکنده  صورت به

هردو و نوجوان  طفلز یقانون با تمی نیادر . رسید بیتصو به

در قانون . گیرند قانون قرار می تیحما، مشمول و در گروه

محور کاماًل  و نظارت رانهیشگیپ یها نگاه، 0311مصوب 

در  که ینوجواناندر قبال اطفال و  یقانون مداخله. استمشهود 

 .مخاطره قرار دارند یکی از این موارد است تیوضع

دریافت تصویب  توان یمی الملل بینبا نگرش در اسناد 

 درخصوصی الملل بینکنوانسیون حقوق کودک اولین توافق 

ست و نسبت ا حمایت از کودکان است که دارای ضمانت اجرا

ی دیگری از توجه جهانی برخوردار شده الملل بینبه هر سند 

 موردتوجهجنسی از کودکان را  سوءاستفادهاست و موضوع 

منجر به تدوین پروتکل  کنوانسیون گویی کلی. قرار داده است

فروش، فحشا  درخصوصالحاقی به کنوانسیون حقوق کودک 

 .و سایر اسناد دیگر شده است و پورنوگرافی کودکان

انجام گرفته بدون توجه به مفاهیم واقعی  یها پژوهش عمده

 کشی بهرهعملی و حقوقی اصطالحاتی نظیر  یها تفاوتو 

استفاده جنسی این اصطالحات را در یک قالب ءسو و جنسی

نیز در قانون حمایت از کودکان و  گذار قانونحتی  ؛اند دادهقرار 

 .همین سردرگمی شده است دچار 0311مصوب  نوجوانان

و  سوءاستفادهمطالعه و تحقیق در بحث  براین اساس

تطبیق آن با  و جنسی در تحلیل مواد این قانون کشی بهره

 ضروری استی حقوق کودک الملل بیند اسنا

 کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران -0

در اصطالح حقوق کیفری کودک و نوجوان به کسی اطالق 

که فاقد پختگی جسمانی، ذهنی، عاطفی و روانی  شود یم

 یبررس. یت اخالقی و اجتماعی استمسؤولالزم برای پذیرش 

 مستنبطحقوق داخلی ایران و  کودکان و نوجوانان در یتوضع

از قوانین و مقررات موجود، طفولیت نقطه مقابل بلوغ است و 

در حقوق  طورکلی به دیگر عبارت به .گیرد یمدر مقابل بالغ قرار 

ایران افراد به لحاظ سنی به دو دسته کلی طفل و بالغ تقسیم 

قانون  41ماده  0تبصره . ند یا کبیرهست و یا صغیر گردند یم

قانون آیین دادرسی  ۹01 ماده 0مجازات اسالمی و تبصره 

عمومی و انقالب در امور کیفری منظور از طفل را  های دادگاه

 .کسی دانسته که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد

 (33:0311،اختیارزاده)

از این  031۹با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری  گذار قانون

تلقی در مورد رسیدگی به اتهام کودک و نوجوان عدول کرد و 

با مقرر کردن آیین دادرسی خاصی برای ایشان کلیه اشخاص 

ترتیب در  ینبد .سال را کودک و نوجوان قلمداد کرد 0۱زیر 

را سال قمری و پسران  1نظام حقوقی فعلی فقط دختران زیر 

کودک تحت شمول حقوق جزا ماهوی  عنوان بهسال  01زیر 



 ...در قانون حمایت استثمار جنسیقلمرو انطباق سوءاستفاده و  46/ اسمیق

 

حقوق جزای شکلی و  درخصوصگیرند و  قرار می

سال کودک و  0۱کلیه اشخاص زیر ( دیدگی بزه)آزاری  کودک

 .شوند یمنوجوان تلقی 

 که گفت توان یم مقاله با توجه به موضوع این وجود بااین

اصلی  مقرره 11قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 

 .شود یمدر این خصوص در حقوق داخلی ما محسوب 

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  مانند به گذار قانون

بدون  03۱3و قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب  03۱0

به این  تمایز در جنسیت و همچنین مقررات شکلی و ماهوی

یت کیفری و حقوق مسؤولخاتمه داده و نظام  گرایی وگانهد

سال تسری داده و از  0۱جزایی ماهوی را نیز به اشخاص زیر 

کنوانسیون حقوق  خصوصًای الملل بیناسناد  این حیث نیز با

 .کودک منطبق شده است

اما در قوانین کیفری و جزایی ایران اساسًا بحث رضایت فرد 

ی نامشروع مطرح نیست و در رابطه جنس طورکلی به

 مسألهدر  تأثیری وجه هیچ بهکودک نیز  یترضا ،اولی طریق به

قانون حمایت از  ۹در این خصوص ماده . نخواهد داشت

 0۱تمامی افرادی که به سن  0311اطفال و نوجوانان مصوب 

و  باشند یممشمول این قانون  اند یدهنرس سال تمام شمسی

در  تفکیکی گذار قانوننداشته و  یرتأثرضایت کودک و نوجوان 

 .این خصوص قائل نشده است

 این قانون که در تعریف فحشا آمده 0بند چ ماده  بامالحظه

و یا وادار کردن طفل و نوجوان در  کارگیری بههرگونه »است 

که  گردد یممالحظه  «جنسی برای خود یا دیگری های فعالیت

و وادار کردن را جداگانه آورده است و  کارگیری به گذار قانون

در وقوع جرم نداشته و به  تأثیریدهد که رضایت  نشان می

بوده است چراکه  توجه موردکارگیری هم  به، واردکردنهمراه 

اعتقاد بر این است که رضایت طفل و نوجوانان رضایتی 

 .یستنمخدوش است و قابل استناد 

و  01در مواد دیگر این قانون نیز نظیر ماده  مسألهاین  

آزار جنسی که جنبه  عبارتی نظیر کارگیری بهبندهای آن در 

دیده وجود دارد و سوءاستفاده جنسی در کنار هم  نارضایتی بزه

ماده مذکور لحاظ شده  7و  1همچنین بند  و در این ماده

 .باشد است که تنها تفاوت در میزان مجازات می

 فاده جنسی از کودکان و نوجواناناستءسو-3

 تواند یماستفاده جنسی طیف وسیعی از رفتارهایی که ءسو

که  ای گونه به ،گیرد دربرمیگوناگونی داشته باشد را  های یهسو

 گیرند یمبرای اقداماتی که تحت این عنوان قرار  لزومًانتوان 

استفاده جنسی  ءسو درواقع ؛تعیین نمود بندی طبقهیک 

است حتی اگر   آزاری کودکعنوان کلی  یرمجموعهزکودکان 

 بسا چهنتیجه یا رکن مستقیم و یا ملموس عمل و یا  «آزار»

براین اساس گاهی با رفتاری مواجه  ،نیت بزهکار نباشد

و گاهی  گیرد یمکودک قرار  آزار جنسیدر قالب  کههستیم 

در  لزومًااما  باشد یم کشی بهره قصد بهعملی که انجام گرفته 

تمام موارد منطبق با مصادیق مذکور نیست و با آن تفاوت 

 .دارد

دارد اما شاید  یگوناگون یفتعاراز کودکان  یجنس سوءاستفاده 

ایجاد »: باشد یناکرد،  ارائه توان یم که یفیتعر ینتر جامع

هر  بههر شیوه و  به، یجنسلذت  کسب منظور به، کارتباط با کود

 منظور به ککود یجنسکردن اندام  لمس یحت یعنی .«میزان

تعرض جنسی یا . شود می شاملرا نیز  یجنسلذت  کسب

و همیشه در سطح گسترده  لزومًاکسب لذت جنسی از کودک 

موارد کودکان فارغ از  عمدهبلکه در  دهد ینمو سازمانی رخ 

حتی در شرایط نرمال زندگی  یاو وضعیت مادی و فقر یا رفاه 

این موارد  عمدهکه  گیرند یمقرار  سوءاستفادهمورد تعرض و 

اعتماد  ها آنکه کودک یا به  دهد یمتوسط اشخاصی رخ 

زیادی دارد مانند اعضای خانواده یا اقوام و یا در محیطی است 

و  شود ینمکه در آن موقعیت متوجه اتفاقات انجام گرفته 

آورد که در  به خاطربعد در سنین جوانی  ها سالممکن است 
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یک لذت جنسی  دهنده ارائهاستفاده و ءدت مدیدی تحت سوم

ارتکابی ممکن است در  یرفتارها .بوده است به شخصی

سنتی حقوق کیفری مانند زنا و تجاوز به عنف و  یها قالب

بر شخص  مراتب بهنگنجد اما اثر آن نیز ... و لواط و تفخیذ

کمتر هم نیست بنابراین الزم است به این بعد از  دیده بزه

استفاده جنسی هم توجه ءسو عنوان بهجنسی  آزاری کودک

 .(۱1 :9911 ،یحجاز و یاکبر) گردد

 صورت بهکودکان  یجنسآزار  به واکنشایران در  ینقوان

از  یشپتا  .اند نکردهاقدام  یجامع انگاری جرم به منسجم

، 03۱0از کودکان و نوجوانان مصوب  یتحماقانون  یبتصو

کودکان در موارد غیر  یجنسآزار  به پاسخدر  یفریک محاکم

همانند  یا مجرمانه ینعناواز  بایست یم یریتعزو  یحد

مادون زنا و یا  عفت یمناف عملنامشروع و  رابطه

 یتشخصصورت  ینادر  کهکردند  استفاده می گرایی جنس هم

. گرفت ینمقرار  یتحماو  موردتوجهبودن او  کو کود دیده بزه

از کودکان و نوجوانان در سال  یتحماقانون  یباز تصو پس

 ،آزاری کودک مجرمانهعنوان  شناختن یترسم به، با 03۱0

گان دید بزهاز  یتیحما انگاری جرمدرصدد  گذار قانون

از آزار  مستقل طور به یجنسآزار  یکنلپذیر برآمد  بیآس

 درخصوصو  نگرفتقرار  گذار قانون موردنظر یروانیا  یجسم

یا  یجسمآزار  ینعناواز  یکی تحت یجنسآزار  به واکنش

 .بسنده شد ینقد یجزایا  حبسکیفر  به یروان

 یبتصو به نوجوانانقانون حمایت از اطفال و  0311سال  در

از  یجنس سوءاستفادهبا عنوان آزار یا  01ماده  یلذرسید و 

 مجرمانهعنوان  ینااز  یمختلف یقمصادکودکان و نوجوانان 

. شد یینتع یمتنوع یاجراها ضمانتو  گرفتقرار  موردبررسی

 درخصوص انگاری جرمقلمرو  یبررس به یبعدمبحث در 

 .شود می پرداختهکودکان  یجنسو استثمار  سوءاستفاده

 نوجوانان از اطفال و  یتحمادر بستر قانون  انگاری جرم -3-9

از افراد زیر  یتحما باهدفاز اطفال و نوجوانان  یتحمان قانو

، یجسمسوء رفتار  مختلفاقسام  انگاری جرم بهسال  0۱ سن

کودکان و نوجوانان اقدام  به نسبت یاجتماعیا  یاخالق، یروان

 یفتعر ازجمله یهاولاز ذکر کلیات در مواد  پس. استکرده 

، مبتذل و سایر مستهجن، فحشاء، کشی بهره، سوء رفتار

 که یموارددر قانون و نیز احصاء  کاررفته بهاصطالحات 

 به یفصولدهد، در  قرار می آمیز مخاطره یتوضعرا در  ککود

 یفریک یدادرس یینآو  ها مجازاتو  جرایمتشکیالت،  یبررس

 پرداختهقانون  ینا موردنظر جرایم به یافتراق یدگیرس یبرا

 .است

پردازد در  بیان کلیات قانون می به کهقانون  ینا 0در ماده 

 فعل کیا تر فعل» عنوان بهاصطالح سوء رفتار  یحتشرو  یینتب

یا نوجوان را  طفل یاجتماعیا  یاخالق، یروان، یجسم سالمت که یعمد

 یکی عنوان به یجنس، از سوءاستفاده «دهد در معرض خطر قرار می

 بهو  داشته یلیتمث جنبه کهبرد  نام می سوء رفتار یقمصاداز 

از انواع  یمختلف یقمصاد شاملمصداق  ینابودن  اعملحاظ 

... و یجنس، آزار یجنستعرض  یلقباز  یجنسسوءاستفاده 

 یبزهکاربا  مرتبطماده، دو عنوان دیگر  ادامهدر . شود می

مجزا  صورت به نگاری هرزهفحشاء و  شاملاطفال  یهعل یجنس

 .است گرفتهقرار  یفتعرمورد 

 که یا مجرمانه یرفتارهاذکر  بهقانون  ینا ۹7تا  7از ماده 

 شدهکودکان و نوجوانان ارتکاب یابد، اشاره  یهعلتواند  می

 خشونتآزار و  بحث بهماده  یکمیان تنها  یناو در  است

قانون  ینا 01ماده . است یافتهکودکان اختصاص  یهعل یجنس

کودکان  یجنساز آزار  یقمصاد یبرخبیان  بهبند  نهدر 

 .شوند می یبررس یلذدر  که است پرداخته

 ینوع بایست یم یجنسآزار  یقمصاد ارائهاز  یشپ گذار قانون

داد تا  می ارائهکودکان  یجنساز آزار  یشناس و مفهوم یفتعر

 گانه نه یبندها ینابا  که یقیمصادو طرح  خألدر صورت 

امکان  شده ارائه یفتعر کمکنبودند، با  یقتطب قابل
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ت و قضا یبراموارد  ینا درخصوص گیری تصمیم

 انگاری جرم بهماده  ینا. شد می فراهم یفریک های یدگیرس

مشمول  که درصورتیو  است پرداخته یریتعز مجرمانه ینعناو

 .استفاده شود مربوطه های مجازاتحدود شود باید از  ینعناو

 یجنس آزاری کودک مرتکب یتشخص درخصوصر ماده صد

و  استآغاز شده  هرکسبا ذکر عنوان  مطلق صورت به

سال و بزهکار  0۱ سنمیان بزهکار زیر  یتفاوت جهت ینبد

  .(93:9911،یجعفر) وجود ندارد سال بزرگ

نیز مورد  یجنس سوءاستفادهموضوع تفاوت اصطالح آزار یا 

و با ذکر هر دو عنوان مجال  گرفتهقرار  گذار قانون یقتدق

. استکرده  سلبدو اصطالح را  یناتفاوت  یها چالشطرح 

و  یارتکابمجازات با جرم  تناسب درخصوصصدر ماده 

بزهکار و آثار  یطشرا، دیده بزه یتوضع گرفتنبزهکار، در نظر 

 یبندهااز  یبرخقرار داده و در  مدنظرجرم را  یامدهایپو 

 مختلف های مجازاتامکان انتخاب از میان  یقاض به گانه نه

 .استرا داده  گانه هشتدرجات 

ماده  ینابند در  1کودکان در  یجنسآزار  یقمصاد

 یجنس آزاری کودک یقمصاداحصاء  بهو  اند شده بندی تقسیم

در کنار  یقمصاد یینتعدر  ییاحصاانتخاب روش . اند پرداخته

 بهمنجر  یکنلقانون  یتحاکم اصل یترعاو  یتشفاف یشافزا

 ییاحصادر موارد  کهشود  می یقیمصاد نشناختن یترسم

 .اند شده واقع غفلتمورد 

 «یتماس یجنس آزار»دو نوع  به یجنسآزار  یمتقس با 96ماده 

را بر اساس  انگاری جرم یمبنا« یتماسغیر  یجنس آزار» و

 رابطهو در صورت وجود  استقرار داده  یجنسآزار  یتماه

 ینمعرا  یدتریشدمجازات  ،و بزهکار دیده بزهمیان  یزیکیف

؛ استنموده  حبسکیفر  یینتع بهکرده و آن را محدود 

از  یکی یینتع به یتماس یرغ یآزارها درخصوص که درحالی

 .استاشاره شده  ۱یا  7 درجه های مجازات

 که یآزارشدن میان  قائلبا تفاوت  یگرید بندی تقسیمدر 

شود، نوع مجازات  انجام می« عنف با» یا «محارم» توسط

 یابزاررسد تنها  نظر می به. استشده را تشدید کرده  یینتع

از کودکان و نوجوانان  یتحما یبرا گذار قانوننظر  به که

 است یحالدر  ینا. است، تشدید مجازات استرسیده  دیده بزه

 عنف به که یآزارمحارم یا  یسواز  کآزار کود که درصورتی

 یمناسب پاسختواند  اجرا نمی ضمانت، تشدید استشده  محقق

 .(996:9993ان،یروانیا) باشد ککود یبآس به

از  یگرید یقمصاد انگاری جرم بهماده  ینا ادامهدر 

و  کشی بهرهناظر بر  که است پرداخته آزاری کودک

 .شود می دیده بزه کاز کود یجنس سوءاستفاده

 و نوجوانان از کودکان یجنساستثمار  -9 

جنسی از کودکان را باید شامل موارد و کسانی  کشی بهره

اجتماعی،  یها موازنهعدم برخی  واسطه به دانست که

سالی که از او جهت  0۱شخص زیر  بین خود و اقتصادی

و  نمایند یمجنسی  سوءاستفاده کسب منفعت یا لذت شخص،

 .کنند یممزایایی ناعادالنه کسب 

 :است توجه قابلتعریف مذکور نکات ذیل  درخصوص

اعمال جنسی توافقی بین کودکان با  صراحتًااین تعریف  -

 .سازد یمتوانایی و وضعیت برابر را از دایره شمول خود خارج 

 خود خودبه طور به توان ینمرا  «جنسی بردار بهره» عبارت -

 شوند یمکسانی که مرتکب عمل خشونت جنسی  تمامی به

فارغ از نابرابری اجتماعی، سیاسی و  تواند یمزیرا خشونت  ؛داد

 که درحالیاقتصادی و حتی نابرابری جسمی اتفاق بیافتد، 

 هایی ینابرابردر فقدان چنین  تواند ینمجنسی  کشی بهره

 .(90:9919زاده، یبخش) صورت پذیرد

گیرد  دربرمیفرد ثالثی را هم « جنسی بردار بهره»عبارت  -

بلکه از  تماس جنسی واقعی با کودک ندارد، گونه هیچکه 
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تسهیل نمودن ارتباط جنسی او با شخص یا اشخاص دیگر و 

 .گردد یمنیز از ایجاد برقراری این ارتباط منتفع 

از استثمار  یفیتعر آنکهبدون  کدر کنوانسیون حقوق کود

از  یتحما به مکلفکشورها را  94در ماده دهد  ارائه یجنس

 پروتکلدر  .استکودکان در برابر تمام اشکال استثمار کرده 

 خریدوفروشدرباره  ککنوانسیون حقوق کود به یالحاق

 استثمار جنسیاز واژه  یفیتعر، نگاری هرزهکودکان، فحشاء و 

 یممفاه یفتعر به پروتکل ینااما  استنشده  ارائه

 پرداخته نگاری هرزهو  یخودفروشکودکان،  خریدوفروش

 یمعن بهکودکان  یخودفروش پروتکل ینا ۹در ماده . است

از افراد،  یگروهیا  یفرد که است یا معاملهاقدام یا  هرگونه»

 منتقل یدیگر به مسائلو یا سایر  یمبلغ درازایرا  یکودک

و  یلتحو .استآمده  پروتکل ینهم 3و در ماده  «کند یم

انجام  یجنسهمچون استثمار  یمقاصد یبراکودکان  یافتدر

 .گیرد می

 ان و نوجوانانجنسی از کودک کشی بهرهاشکال مختلف  -9-9

گسترده از روابط  هایی یفطتوان در چارچوب  می کودکان را

با  توان یممذکور را روابط  .ی قرار داردبردار بهرهمورد 

 :مسامحه در سه طیف موسع تقسیم نمود

 .باشند یم مدت کوتاه نسبتًاآن دسته از روابطی که تجاری و  -

 .باشد یم بلندمدتیروابطی که متضمن وابستگی اقتصادی  -

روابطی که دارای عنصر تجاری نیستند و یا اساسًا اقتصادی  -

 .نیستند

بین این سه مقوله چندان  حدومرز بندی تقسیم باوجوداین

سه  در هری جنسی بردار بهرهشفاف نیست و ممکن است 

  .(99:9919،باقری) دصورت پذیر البق

این پدیده جهانی از اقسام مختلفی تشکیل یافته است از 

 فحشا فروش و قاچاق کودک برای مقاصد جنسی،: قبیل

کودکان، توریسم جنسی که در این  نگاری هرزهکودکان، 

 .خواهیم پرداخت ها آنکلی مبحث به بررسی 

 کودکانجنسی  فروش و قاچاق -9-9-9

کنوانسیون حقوق کودک فروش کودکان را به  ۹ماده  9بند 

فردی یا گروهی از  که داند یم یا معاملهمعنی هرگونه اقدام با 

مبلغی و یا سایر مزایای دیگر به  ازای درافراد، کودکی را 

 .دیگری منتقل کند

ارتباط مستقیمی پیدا  ها آنبا قاچاق  غالبًافروش کودکان 

از پدیده گسترده  توان ینمپدیده قاچاق را و از طرفی  کند یم

در کنوانسیون حقوق کودک نیز این پدیده  .مهاجرت جدا نمود

مقرر داشته است که  31قرار گرفته و در ماده  موردتوجه

دو یا  کشورهای طرف معاهده تمام اقدامات ضروری ملی،

را برای جلوگیری از ربوده شدن فروش و با قاچاق  چندجانبه

 ه هر شکل و به هر منظور به عمل خواهندکودکان ب

 .(09،9911،مانتافورن)

قاچاق کودکان در حقوق ایران دو مقرره اصلی  درخصوص

وجود داشته است که تا پیش از تصویب قانون حمایت از 

قانون  9ماده  9اطفال و نوجوانان، عنصر قانونی آن تبصره 

بوده است که  9999مبارزه با قاچاق انسان مصوب 

سال بوده است اما با  99قاچاق اشخاص زیر  درخصوص

 موجب بهو  9911تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 

قانون  9ماده  9تبصره  صراحتًا گذار قانون 09ماده  3بند 

بنابراین تنها مقرره  ؛مبارزه با قاچاق انسان را نسخ نموده است

قاچاق کودکان و نوجوانان قانون مذکور  درخصوصاصلی 

به  صرفًاولیکن این قانون قاچاق را تعریف ننموده و  باشد یم

 یربان) آن بسنده نموده است انگاری جرم

  .(939:9911ی،درونیب

به همان قانون  بایست یمبرای تعریف و تببین قاچاق انسان  
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رجوع نماییم اما مشکلی  9999مبارزه با قاچاق انسان مصوب 

که در تعریف قاچاق انسان در آن قانون وجود دارد آن است 

و مقصد قاچاق  مبدأکه  افتد میکه این جرم زمانی اتفاق 

و یا مقصد باید ایران باشد و  مبدأکشور واحد نباشد یعنی یا 

ولیکن باید در  گردد ینمرم محقق اگر هردو ایران باشد این ج

نظر داشت با توجه به اهمیت حمایت افتراقی از اشخاص زیر 

 توان یمسال و جلوگیری از هرگونه فرار مجرمین  99

تفسیر نمود که چون قانون حمایت از اطفال و  گونه این

از عبارت کلی قاچاق استفاده نموده است  9911نوجوانان 

بدانیم هرچند که این  هم  ناشامل جابجایی داخل مرزهای ایر

حالتی را که  توان یمایراد است و البته  محل  همتفسیر 

در داخل ایران برای عمل جنسی  و نوجوانکودک 

قانون حمایت از  99ماده  اساسبر وندش یم خریدوفروش

این ایرادی بود که به  .کودکان و نوجوانان مجازات نمود

زنان و کودکان  ویژه بهپروتکل پیشگیری و مجازات اشخاص 

الحاقی به کنوانسیون پالرمو وجود داشته ولی در پروتکل 

فروش، فحشا و  درزمینهالحاقی به کنوانسیون حقوق کودک 

 .ان رفع شده استکودک نگاری هرزه

 نفحشای کودکا-9-9-3

چنین تعریفی  از این مفهوم سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه

عمل درگیر شدن یا پیشنهاد دادن خدمات یک » :استداده  ارائه

با آن فرد  یزهاچسایر  یاو کودک برای انجام اعمال جنسی در قبال پول 

این نکته حائز اهمیت است که چنین تعریفی از  . «یا فرد دیگر

بلکه  یابد ینم ارتکابخود کودک  وسیله بهفحشا کودک 

که درگیر خدمات جنسی کودک  یابد یمتوسط کسی ارتکاب 

این تعریف همچنین سایر . شود و یا اینکه آن را پیشنهاد دهد

ماده  .گذارد یمو آزار کودکان را مبهم باقی  کشی بهرهاشکال 

پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک نیز فحشای  ۹

جنسی  های فعالیتکودکان را به معنای استفاده از کودکان در 

دیگر دانسته است که  مسائلپرداخت وجه و یا  ازای در

 .(94:9911یی،ایض) گردد ینمقلمداد  ومانعی جامعتعریف 

و استثمار جنسی  کشی بهرهدلیل اینکه فحشا از مصادیق 

یا فحشا،  یفروش تن، گری یروسپاین است که  گردد یمتلقی 

در  یرطبیعیغیا  یعیطب یجنسآمیزش  یشهپتجارت یا  به

اوقات با  یگاه که است منافعدیگر  یبرخقبال درآمد یا 

توان  فحشاء را می. شود نیز مطرح می یتجار سکسعنوان 

 کرد یفتعردر برابر پول نیز  یجنس یها درخواست عنوان به

  .(909:9919،فالحتی رستمی)

در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  گذار قانون

یا وادار  کارگیری بهفحشا را هرگونه  9در بند چ ماده  9911

جنسی برای خود یا  های فعالیتکردن طفل و نوجوان در 

 کشی بهرههرگونه  96ماده  0و در بند  کند یمدیگری تعریف 

جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرصه، در اختیار گرفتن، 

جنسی را  سوءاستفادهیا  نگاری هرزهوادار یا اجیر کردن برای 

هرگونه  99و همچنین در ماده  دهد یمقرار  انگاری جرممورد 

فحشا را موجب تشدید  منظور بهطفل و نوجوان  معامله

گرفته  نظر درمجازات دانسته و برای آن مجازات درجه چهار 

در  گذار قانون گردد یم مالحظهکه  طور همانشده است اما 

کار برده بدون آنکه  هاز اصطالحات را ب یا ملغمهقانون مزبور 

فحشا را  باآنکهبگیرد و  در نظرمرز مشخصی برای آنان 

و  انگاری جرممستقل برای آن  طور بهتعریف نموده اما 

 .مجازات در نظر نگرفته است

 توریسم جنسی -9-9-9

 جای بهکه در آن  باشد یماین پدیده نوعی دیگر از قاچاق 

در اکتبر   .گردد یمموقت مشتری منتقل  طور بهانتقال فاحشه، 

مجمع عمومی سازمان توریسم جهانی مجموعه قوانین  0111

این . جهانی اخالق برای توریسم را به تصویب رسانید

مجموعه قوانین چارچوبی را برای توسعه پایدار توریسم 

و در  باشد یمماده  1جهانی تعیین کرده است که شامل 
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 یها سآژان، برگزارکنندگان تور، ها حکومت ارتباط با اهداف

این  ۹ماده  3پاراگراف  .باشد یممسافرتی و خود مسافرین 

 خصوص بهاز انسان به هر شکلی،  کشی بهره...»: دارد یمقانون بیان 

در تعارض  گردد یمزمانی که نسبت به کودکان اعمال  یقًادقجنسی و 

جعفری و ) «آن است کننده نفیو  باشد یمداف توریسم اهاساسی با 

  .(300:9919،موالبیگی

 زمینه دردر مقدمه پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 

عضو نگرانی  های دولتو فساد و فحشا کودکان  خریدوفروش

گردشگری  های یوهشعمیق خود را پیرامون گسترش و تداوم 

جنسی که در آن کودکان بیشتر در معرض خطر هستند اعالم 

ن دیده که در خود پروتکل تعریفی از آ هرچند اند نموده

برنامه عمل کمیسیون حقوق بشر برای جلوگیری از  .شود ینم

کودکان، فحشا و پورنوگرافی کودکان نیز اعالم  خریدوفروش

و سایر ابزارها باید در راه مبارزه با  گذاری قانون که دارد یم

در کشوری که از آن  هم آنتوریسم جنسی و ممانعت از 

است باید  ها آنیرای و هم در کشوری که پذ آیند یممشتریان 

اجرا گردد و بازار گردشگری جنسی از طریق اغفال کودکان 

 درزمینه خصوص بهاین موضوع  .باید مورد مجازات قرار گیرد

تلقی شده است، چنانکه در  بااهمیتتوریسم جنسی بسیار 

اسالمی و )است برنامه عمل استکهلم توصیه شده 

 .(0۱:0314،میریان

توریسم جنسی جریانی است خالف قاچاق  درواقعبنابراین 

 سوءاستفاده منظور بهانسان چراکه در قاچاق انسان، انسانی را 

 کنند یماز کشور خودش به کشور دیگر منتقل  کشی بهرهو 

در توریسم جنسی شخص مشتری خودش به  که درحالی

 .آید یممنطقه 

که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  هرچند

جرم قاچاق، اسمی از توریسم جنسی نیامده  مانند به 0311

است لکن از مواد مختلف قانون مزبور در بیان 

 1کودکان و نوجوانان نظیر بند  یهعلجنسی  های انگاری جرم

استنباط نمود توان  میتوریسم جنسی را ، 00ه و ماد 01ماده 

که بهتر بود با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به  هرچند

 تری یحصر طور بهراتی که در قانون جدید انجام گرفته تغیی

در حقوق کیفری امکان  چراکه گرفت یمصورت  انگاری جرم

 .تفسیر موسع وجود ندارد

 یا پورنوگرافی نگاری هرزه -9-9-4

 یبرا یزیدستاو عنوان به کبا نشان دادن کود نگاری هرزه

 یانسان های یژگیو، او را از یمصرف یکاالشهوت یا  یارضا

آشکار  یقمصاداز  نگاری هرزه ینهمچن .کند بهره می بی

و  یفّناور یشرفتپبا . شود می یتلق یعموم عفتخالف 

 نگاری هرزه صنعت، یارتباط یلوسا به یدسترسشدن  تر آسان

 یدتریجدو اشکال  قالبدر  نوعی بهگسترش پیدا کرد و  هم

 .(01:9911،شیبانی) دهد می ادامهرشد و گسترش خود  به

و قاچاق کودکان ارتباط  یجنس یسمتوربا فحشاء،  نگاری هرزه

 های یتسا یشافزادیگر  یانیب به ؛است داشته یمعنادار

فحشاء و قاچاق کودکان  بهمنجر  تواند یمتصاویر  ینافروش 

 نگاری هرزه» :استمعتقد ل وه متخصصان اینترپگر .نیز بشود

 یقتشوابزار  عنوان بهتواند  می که است کاز کود کشی بهرهدکان پیامد کو

ی و کبختین) «شود یفتعر کاز کود یجنس سوءاستفاده

 .(49:9911دیگران،

 یالملل بین یسندها ینتر مهماز  یکیبیان شد  که گونه همان

کنوانسیون حقوق  یاریاخت پروتکل، نگاری هرزه زمینه در

 نگاری هرزهکودکان، فحشا و  خریدوفروشدر مورد  ککود

 نگاری هرزه نامه پیمان ینا ۹بند ج ماده  در .استکودکان 

 یمعن بهکودکان  نگاری هرزه»: استشده  یفتعر گونه اینکودکان 

 یمجازو یا  یواقع صورت بهدر آن کودکان  کهباشد  می یشینما هرگونه

 یبراکودکان  یتناسلباشند و یا آالت  یجنسبارز  های فعالیتمشغول 

 بوداپستکنوانسیون  1 ماده .«شود گذاشته یشنما به یجنسمقاصد 

 یمعرف یا نگارانه هرزه وسایل یهکلرا  ککود نگاری هرزهنیز، 
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 ک، کودغیرمستقیمو  یممستق یپورنوگراف صورت به کهکرده 

. دده یشنما یانحصار یجنس یرفتارهارا در حال انجام 

مبارزه با فحشاء و  زمینه در 0113 استکهلم یجهانکنگره 

با  یهمکار بهعضو را دعوت  یکشورها، ککود نگاری هرزه

 کند می یمدن ینهادهاو  یردولتیغو  یدولت های سازمان

 .(40:9990نوری،)

در مورد پدیده  که ینیقوان ازجملهایران و  ینیتقندر ادبیات  

 کارنرفته به نگاری هرزهشود، اصطالح  استفاده می نگاری هرزه

 یعباراتو با  گرفتهقرار  اشاره مورد، اما در چند قانون است

و  عفتکردن  دار جریحه»، «یعموم عفت یمناف» چون

مفهوم  ینا به« مستهجن»یا  «مبتذل»، «یعموماخالق 

با اتخاذ رویکرد  یننچهم  ناایر گذار قانون .استاشاره شده 

با جرم  مقابله به یافتراقو رویکرد  مطلق یتممنوع

دار  جریحه»چون  یواژگانو  پرداختهکودکان  ینگار هرزه

را معادل  «یحهقبصور »و « فسادا»، «یعموم عفتکردن 

 یتمامو تالش نموده تا  است کاربرده به نگاری هرزهواژه 

 به یافتراقرا ذکر کرده و با رویکرد  نگاری هرزه یقمصاد

 موفقچندان  یک در هیچویژه از کودکان بپردازد؛ اما  یتحما

 .(09:9910زندکریمی،) استنبوده 

 گذار قانون توسط« مبتذل»قانون، عبارت  متن سهن در تاکنو

قانون  3ماده ب بند  0در تبصره  ازجمله. استشده  یفتعر

 یبصرو  یسمعدر امور  که یاشخاصنحوه مجازات 

آمده  ینچن 037۹نمایند مصوب  می غیرمجاز های فعالیت

 یدارا کهگردد  اطالق می یآثار بهمبتذل  یبصرو  یسمعآثار »: است

را  یاسالمو اخالق  یعتشر مخالفن مضمو بوده یحهقبها و صور  صحنه

 قانون نحوه 3ماده ب  بند 0تبصره در . «کند گیری یجهنتو  یغتبل

 های فعالیت یبصرو  یسمعدر امور  که یاشخاصزات مجا

عینًا و  یفتعر ینهمنیز  03۱3نمایند مصوب  می غیرمجاز

 .استتکرار شده  ییریتغ گونه هیچبدون 

 03۱۱مصوب  ای یانهرا جرایمقانون  04ماده  0در تبصره 

را حذف و  یعتشرمضمون خالف  گیری نتیجهو  یغتبلشرط 

. استاکتفا نموده  یحهقب و صور صحنه داشتن صرف به

 یداخل ینقواندر  «مستهجن»اصطالح  یفتعر درخصوص

 گفته یآثار به مستهجن یبصرو  یسمعآثار  که استآمده 

زن و مرد و یا  یبرهنگ یشنما ها آن یمحتوا کهشود  می

 متندر دو  درواقع. باشد یجنسو یا آمیزش  یتناسلاندام 

در  که یاشخاصقانون نحوه مجازات  یعنی االجرا الزم یقانون

نمایند مصوب  می غیرمجاز های فعالیت یبصرو  یسمعامور 

غیر  یفتعر، دو 03۱۱مصوب  ای یانهرا جرایمو قانون  03۱3

  .(43:9911،سماواتی پیروز) وجود دارد نگاری هرزههمسان از 

 مثل نگاری هرزهایران قانون عام ناظر بر  یفریکدر حقوق 

 است یاسالمقانون مجازات  مجرمانه ینعناودیگر از  یاریبس

و  331از مواد  یقسمتخاص  طور بهو  مختلفدر مواد  که

را مورد  نگاری هرزهبا  مرتبط مجرمانه ینعناو 341

و اشاره  یچه هممواد  ینادر  که استقرار داده  انگاری جرم

بیشتر از  یتحما جهتکودکان در  به نسبت یخاص تأکید

  .(19:9911ربانی بیدرونی،) استنیامده  عمل به، ها آن

را  نگاری هرزهنیز  9911 از کودکان و نوجوانان یتحماقانون 

و تولید هر نوع تصویر  یهتهاستفاده از کودکان و نوجوانان در 

، اندام یجنس یتفعالدر آن  که یمجازیا  یواقع یمحتوایا 

 به یجنسمقاصد  یبراکودکان و نوجوانان  یبرهنگیا  یجنس

 (.بند د 0ماده ) .استکرده  یفتعرشود؛  می گذاشته یشنما

 پرداخته نگاری هرزه انگاری جرم به 1بند  01در ماده  ینهمچن

مجازات  نگاری هرزه یبرا یجنس کشی بهرهکند  و بیان می

 ککود معاملهنیز  00ماده  عالوه به .دارد پنج درجه حبس

 دانستهچهار  درجه حبسمجازات  یدارارا  نگاری هرزهباهدف 

کار بردن  بهتا با  استتالش کرده  گذار قانون درواقع .است

 مختلفو اشکال  یقمصاد همه، یکلها و عبارات  هواژ

نماید  انگاری جرمرا  ها آنرا مدنظر قرار دهد و  نگاری هرزه
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 بایدوشاید که چندان هم ینهزم ینارسد، در  نظر می به یول

و  استپراکنده  یفتعار ینااز  یاریبسو  استنبوده  موفق

در  که شود یم باعث ینارا در بردارد و  یکل یاصطالحات

 مواجه یقانون خألبا  محاکم، نگاری هرزه یقمصاداز  یبرخ

 .باشند

این است که  به ذکرالزم  یا نکتهدر پایان این مبحث 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  01ماده  1بند  گذار قانون

به برقراری ارتباط با طفل و نوجوانان در فضای مجازی 

هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع اشاره  منظور به

داشته که موضوع مبهم استفاده از عبارت ارتباط جنسی 

از  گذار قانونکه مشخص نیست منظور  باشد یمنامشروع 

 باشد یممقید نمودن ارتباط جنسی با اطفال به نامشروع چه 

مشروع تلقی گردد و  تواند ینماین ارتباط  درهرصورت چراکه

 .نمود یمبه ذکر ارتباط جنسی بسنده  گذار قانونر بود بهت

از کودکان و جنسی  سوءاستفادهو  استثمار جنسیتفاوت  -4

 نوجوانان

 درخصوص ککنوانسیون حقوق کود یاختیار پروتکل

 یننخستکودکان،  نگاری هرزهکودکان، فحشا و  خریدوفروش

از اشکال استثمار  یبرخمبارزه با  یبرا یالملل بین آور الزامسند 

 سند ینادر  .شود از کودکان محسوب می یجنس سوءاستفادهو 

 - یجنسمبارزه با اشکال گوناگون استثمار  مقوله بهبیشتر 

صورت  عمدتًا به است کهشده  توجهاز کودکان  یتجار

چارچوب،  یناهستند فلذا در  یجرا یفراملو  یافته سازمان

 چراکهکرد؛  یتلق نقصو بدون  کاملسند را  یناتوان  نمی

 یفاقد بعد تجار کهکودکان  از یجنس سوءاستفاده عارضه

یا مراکز  یعموم اماکن، ها خانوادهو بیشتر در کانون  است

. استنشده  یحتصرمذکور  پروتکل، در گیرد یم شکل یآموزش

شد  المللی ینب یآتساز اقدامات  سند زمینه ینا یبتصو، یکنل

 یردولتیغو  یدولت های سازمانو  ها دولتآن،  مطابقو 

 یتجار - یجنسمبارزه با استثمار  یالملل بین اجالس یندوم

در  ۹110دسامبر سال  ۹1 یال 07 یختارکودکان را در 

 یینتبرا  یجدید یها مشی برگزار و خط ژاپن ییوکوهاما

  .(91:9911زرگری،) کردند

ی این دو اصطالح الملل بینهرچند که در عمده اسناد 

و  اند رفته کار بهجنسی در یک مفهوم  سوءاستفاده و کشی بهره

 موردتوجهاین موضوع در کنوانسیون حقوق کودک نیز  بسا چه

جنسی مفهومی  کشی بهرهقرار نگرفته است که استثمار و یا 

 باشد یمجنسی از کودکان و نوجوانان  سوءاستفادهمستقل از 

از  سوءاستفادهجنسی یک نوع  کشی بهرههرچند که در هر 

 سوءاستفاده دیگر عبارت بهکودکان و نوجوانان وجود دارد و 

جنسی است اما برای  یکش بهرهجنسی مفهومی عام و اعم از 

الزم  یچ سوءاستفادهنفوذ و سودجویی  یها راهجلوگیری از 

حمایتی از کودکان و  یها جنبهاست که تمامی ابعاد و 

قرار گیرد و این  گذاران قانون موردتوجهنوجوانان لحاظ شده و 

جنسی و  سوءاستفادهامر مستلزم آن است که بدانیم 

مشترکات نسبت به یکدیگر  رغم علیجنسی  کشی بهره

 ؛قرار گیرند موردتوجهتمایزات مهمی دارند که الزم است 

اولین اروپا برای  یشورا النزاروته یونکنوانسموضوعی که در 

 لحاظ شده است آور الزام المللی ینبدر یک سند  بار

 یها مقوله ینب استکرده  یسع طرف ازیک که که نحوی به

اعمال کند و از  یکتفک یجنس سوءاستفادهو  یجنساستثمار 

و  یینتباز کودکان را  یجنس سوءاستفاده یقمصادطرف دیگر، 

 .کند یحتشر

 یاصلعنصر  یانهسودجودرآمد یا اهداف  کسب، دیگر عبارت به

عنصر الزم  یناو در صورت وجود  استشده  یتلقاعمال  ینا

 سوءاستفاده نه گفت سخنکودکان  یجنساز استثمار  است

 یتخصصاسناد  ینا که کنیم یماستنباط  ینچنو  یجنس

 یقانون یتحمااز کودکان، لزوم  یجنساستثمار  عارضه عمدتًا

پدیده  بهو  استکرده  یبررسرا  ینمرتکب یو پیگرد کیفر

 .نکرده است توجهاز کودکان  یجنس سوءاستفاده
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کنوانسیون  کنندگان تدوینتر اشاره شد،  پیش که طور همان

 سوءاستفادهو  یجنساستثمار  یقمصاد یمطلوبنحو  به النزاروته

سند را  ینا 99و ماده  اند کرده یکتفکاز کودکان را  یجنس

 به یصورت انحصار به «یجنس سوءاستفاده»عنوان  تحت

 ،0۱بر بند اول ماده بنا. اند دادهآن اختصاص  یقمصاد یینتب
 جهتیا دیگر اقدامات الزم را در  یقانوناز دول عضو اقدامات  یکهر»

از  یناش کهتمام موارد زیر اتخاذ خواهد کرد  بهخود  یحقوق کیفر یتسر

 :است یعمد عمل

مربوط  یداخل ینقوانبر اساس  که یکودکبا  یجنس روابطایجاد  -الف

 ؛استنرسیده  یجنس روابط یبرقرار یالزم برا یقانون سن بهبدان هنوز 

 ، اجبار یا تهدید؛زور به توسل :با کبا کود یجنس روابطایجاد  -ب

در  ازجمله ک، مقام خود، یا نفوذ بر کودکاز اعتماد کود سوءاستفاده

ویژه  پذیر کودکان به آسیب یتوضعاز  سوءاستفاده چارچوب خانواده؛

 .«یوابستگ یتوضعیا  یروحیا  یجسم یها معلولیت

با دیگر  یسهمقادر  النزاروتهماده در کنوانسیون  یناگنجاندن 

 سوءاستفاده آنکه یلدل به، استآور  بدعت المللی ینباسناد 

مطرح و  یمنسجمو  جداگانهصورت  از کودکان به یجنس

گفت  توان یم طورکلی به اند شده یینتبآن  یقمصاد ینتر مهم

این کنوانسیون به نحو مطلوبی عالوه بر تفکیک مفاهیم 

جنسی مفاهیم دیگری را  کشی بهرهجنسی و  سوءاستفاده

الزم به ذکر است که . است قرار داده موردتوجهبرای اولین بار 

کشورهای اروپایی با تصویب این کنوانسیون در جهت نادیده 

بلکه ضمن رفع  اند نبودهحقوق کودک  انگاشتن کنوانسیون

کنوانسیون حقوق کودک در جهت  های یکاستو  خألها

آن  تبع بهو  ها نسلبا تحوالت و تغییرات دنیا و  سازی همگام

 اند عبارت ها ینوآوربرخی از این  .اند برآمدهجدید  جرایمبروز 

؛ ها حمایت یطهحو گسترش « یقربان کودک» یفتعر :از

اغوا  ؛یجنسمقاصد  یبراکودکان « نمودن گمراه» انگاری جرم

 های یفناور یقطراز  یجنسمقاصد  یبراکردن کودکان 

اشخاص  یتمسؤول ییشناسا و نیز یارتباطاتو  یاطالعات

  .(03:9910،داشاب) یحقوق

 کنوانسیون حقوق کودک 94بر ماده  تحلیلی -0

 ها دولت حداکثری جذب سیاست کنوانسیون، اینکه به توجه با

در  مندرج حقوق از بسیاری است، داده قرار مدنظر را

 این تفسیر برای بنابراین و باشند یم کلی و مبهم کنوانسیون

 کودک، حقوق کمیته رویه ،ها دولت رویه به باید حقوق

 توجه بعدی های گذاری قانون و ویژه گزارشگر یها گزارش

 با باید و است مقررات دست ازاین نیز 34 ماده. داشت ای یژهو

 هیرو 31 و 01 مواد باألخص کنوانسیون مقررات باقی به توجه

 دیگر و کودک حقوق کمیته عمومی های یرتفس ،ها دولت

 .شود تفسیر موجود، ابزارهای

اهداف مذکور در  کهآید  وجود می به یشهاند ینادر نگاه اول، 

 01۱1 ککنوانسیون حقوق کود ازجمله المللی ینبسایر اسناد 

درباره  ککنوانسیون حقوق کود به یاختیار پروتکلیا 

 استکودکان نیز بیان شده  یپورنوگراف، فحشا و خریدوفروش

. اند شده ینتدواهداف  ینا به یلن یبرا یو قواعد متعدد

کنوانسیون بیانگر  یناتر  عمیق یبررسو  مطالعه، وجود بااین

در اهداف، قواعد مندرج  کاشترا رغم به که است یتواقع ینا

با قواعد کنوانسیون حقوق  یسهمقادر  النزاروتهدر کنوانسیون 

. هستند یابداع کاماًل یاختیار پروتکلویژه قواعد  و به ککود

 تحقق یاروپا برا یعضو شورا های دولت، دیگر عبارت به

کنوانسیون،  ینا نخستاهداف مندرج در بند اول ماده 

 .اند کرده بینی یشپرا  یو قواعد جدید ها روش

 یهزاوتوان از دو  موجود را می یاستانداردها یلتکملزوم 

ها و  کاستی کهشود استدالل کرد  می سو یکاز . کرد یبررس

 یتا کشورها استشده  موجب یالملل بیناسناد  یها ضعف

 یاز سو. کنند یبتصوکنوانسیون را  ینااروپا  یعضو شورا

سال  ینچند گذشتن یلدل به کهتوان استدالل نمود  دیگر، می

 یاجتماع، تحوالت الذکر فوق المللی ینباسناد  یبتصواز 

 سطحدر  یننو های آوری فن سابقه بی توسعه، ییاروپا جوامع

صور جدید استثمار و  گیری شکلو  یدایشپ، المللی ینب
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 یتیحما یاز کودکان، ایجاد هنجارها یجنس سوءاستفاده

 یناول، النزاروته یونکنوانس .استکرده  ناپذیر اجتنابجدید را 

کرده  یسع طرف ازیک که است یآور الزام المللی ینبسند 

 یجنس سوءاستفادهو  یجنساستثمار  یها مقوله ینب است

 سوءاستفاده یقمصاداعمال کند و از طرف دیگر،  یکتفک

  .(0:9919،داشاب) کند یحتشرو  یینتباز کودکان را  یجنس

و  کبا کنوانسیون حقوق کود یسهمقاکنوانسیون، در  ینا

 یقمصاد یحتشر به یقیدقصورت بسیار  آن به الحاقی پروتکل

موجود  یخألها بهو تالش کرده تا  است پرداخته ها یدهپد ینا

 یچه، کدر کنوانسیون حقوق کود. اسناد پایان دهد ینادر 

بر  34ده در ما فقطو  استنشده  ارائهرفتارها  ینااز  یفیتعر

اغوا »از اعمال همچون  یبرخاز کودکان در قبال  یتحمالزوم 

 یجنس یتفعال هرگونه به پرداختن یبرا ککردن کود یکتحریا 

یا  یپورنوگرافاز کودکان در فحشا و  استثمارگرانه؛ استفاده (الف)نامشروع 

از کودکان در  استثمارگرانهاستفاده  و ؛(ب)نامشروع  یجنسدیگر اعمال 

 «.استشده  تأکید، (ج) یکپورنوگراف مطالبها و نگارش  نمایش
 ضعف ینا رفع جهتاول در  یاختیار پروتکلکنندگان  تدوین

 یسعموجود  یقواعد و هنجارها سازی شفافکنوانسیون و 

 یاعمال درخصوصبار  یننخست یرا برا یفیتعار اند کرده

دهند؛  ارائهکودکان  یپورنوگرافکودکان یا  یهمچون فحشا

. برود ینبنشد تا ابهامات موجود کاماًل از  موجباقدام  ینااما 

ذکر شده  یالحاق پروتکلماده دوم ب  شقطور مثال در  به

 های فعالیتاستفاده از کودکان در  یمعن بهکودکان  یخودفروش» :است

 آنکهبدون  .«استدیگر  مسائلیا  وجه پرداخت درازای یجنس

باید  یجنساستثمار  یقمصاداز  یخودفروشباشد  مشخص

ایراد در ارتباط  ینا. یجنس سوءاستفاده یقمصادشود یا  یتلق

  شق مطابق. است ذکر قابلکودکان نیز  یپورنوگراف یفتعربا 

 یمعن بهکودکان  یپورنوگراف، یالحاق پروتکلماده دوم ج 

صورت  در آن کودکان یا به که است یقطراز هر  یشنما

باشند یا اندام  یجنسبارز  های فعالیتمشغول  ییا مجاز یواقع

شده  گذاشته یشنما به یجنسمقاصد  یکودکان برا یتناسل

 ینا یتماه درخصوص یاطالعات گونه هیچبار نیز  ینا؛ اما باشد

 .استنشده  ارائهرفتار 

 بهکودکان  یفحشا یفتعردر  که استذکر  به، الزم البته

و  استاشاره شده « دیگر مسائل یازا»در  یجنس های فعالیت

غذا،  به یدسترس یکودکان برا که است یمعن ینبد ینا

نیز  ها آنو نظایر  استراحتیا  سکونت یبرا یمکانلباس، 

بزنند؛ اما از نحوه نگارش و  خودفروشی به دست است ممکن

 که یمکناستنباط  ینچنشود  می یاختیار پروتکل یکل متن

از کودکان،  یجنساستثمار  عارضه عمدتًا یتخصصسند  ینا

کرده  یبررسرا  ینمرتکب یو پیگرد کیفر یقانون یتحمالزوم 

نکرده  توجهاز کودکان  یجنس سوءاستفادهپدیده  بهو  است

 اماکنیا  یآموزش، مراکز ها خانوادهعمومًا در کانون  است که

 .دهند یمرخ  یجنسغرایز  یارضا باهدف یعموم

 که دهد یم نشان کنوانسیون 34 ماده گیری شکل روند

 بپردازند، جنسی سوءاستفاده مسأله به اینکه از بیشتر ها دولت

 این. دهند قرار مدنظر را جنسی استثمار که داشتند تمایل

 جنسی سوءاستفاده که است واقعیت این از ناشی تمایل

 01 ماده مقررات مانند کنوانسیون، مقررات سایر در واحد درآن

 سازی آماده مخبر. گرفته است قرار پوشش تحت 31 و

 استثمار مفهوم تا کرد بسیار تالش کنوانسیون نویس پیش

 این اما شود، گنجانده کنوانسیون مقررات در نیز اجتماعی

 .خارج شد کار دستور از بود، مبهم بسیار آنکه دلیل به موضوع

 مورد در مختلفی یها بحث ،نویس پیش نگارش روند طول در

 اصطالح این باوجوداینکه و داشت وجود استثمار مفهوم

 که گونه همان 31 و 01 مواد در است، مهم بسیار و نامشخص

 این. برد یم کار به را واژه این است، شده پرداخته بدان نیز قباًل

 در که است کنوانسیون 3۹ ماده از ناپذیر جداییبخش  موضوع

 کار، کودکان کاری شرایط ویژه به اقتصادی، استثمار مورد

 33 ماده اصلی ستون عنوان به ماده این. است بحث کرده
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 برابر در را کودک باید عضو کشورهای» :دارد یم بیان کنوانسیون

 خطر به را کودک رفاه از مختلف یها جنبه که استثمار دیگر اشکال تمام

 «.نمایند محافظت ،اندازد یم

 گیری نتیجه

 است استوار موضوع این بر پروتکل کنوانسیون و گیری جهت

 فحشاء کودکان، فروش که کند متعهد را عضو های دولت که

 و کند انگاری جرم را کودکان پورنوگرافی و انکودک

 در ،حال بااین .بگیرد نظر در آن برای مناسبی های مجازات

 گونه هیچ شخصی، استفاده برای کودکان پورنوگرافی مورد

 تا نیز ایران حقوق جهت از رویه این .ندارد وجود انگاری جرم

 از حمایت قانون در گذار قانون و است شده تکرار زیادی حد

 از تعریفی گونه هیچ 9911 مصوب نوجوانان و اطفال

 از اما دهد ینم ارائه جنسی کشی بهره و جنسی سوءاستفاده

 که فصل این مطروحه مباحث در واژگان این کارگیری به نوع

 گذار قانون مدنظر آنچه رسد یم نظربه  گردید بیان تفصیل به

 به جنسی تعرضات دربرگیرنده مفاهیم این بودن متفاوت بوده

 دادن قرار شمول تحت در سعی و است بوده نوجوان و کودک

 در که بود بهتر که هرچند داشته بزهکارانه رفتارهای تمامی

 تا داد یم خرج به بیشتری دقت مربوطه واژگان کارگیری به

 کودک شرایط جهت از هم و مجرم مجازات جهت از هم

 یا مقابله تدابیر مجازات، کردن فردی اصل رعایت و هدید بزه

که دیدگاه جامعه جهانی  گونه همان گرفت یم کار به متناسبی

در پرتو تفکیک  ها واکنشبه سمت تخصصی کردن 

 النزوارته ونیکنوانسدر  که چنان آنمجرمانه است  یها دهیپد

 .دیدیم

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

انجام نویسنده توسط تمامًا نگارش مقاله  :سهم نویسندگان

 .ست گرفته

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
کشی از کودکان در نظام  بهره .(0311)محدثه اختیارزاده،  -

 .انتشارات صالحیان: تهران .الملل کیفری ایران و اسناد بین

 یجنس یبردگ» (.0314)اسالمی، رضا و میریان،سیده سارا  -

حقوق  یالملل نیمقابله با آن در نظام ب یکودکان و سازوکارها

 33-7(:0)3،یفرینامه حقوق کپژوهش  .«رانیبشر و حقوق ا

سیاست » (.0311)عباسعلی و حجازی، سیده نیرا  ،اکبری -

آزاری جنسی در پرتو قانون  کیفری ایران در قبال کودک

حقوق  فصلنامه .«11حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 

 .011-۱0(: ۱)۹، کودک

چگونگی » (.0311)حسن و بیگدلی،  ، امیرپیروز سماواتی -

فصلنامه حقوق . «به پدوفیلی ها مجازات یا درمان دهی پاسخ
 .۹1-03: (۹)7 ،کودک

حمایت از اطفال در برابر » (.03۱۹)ایروانیان، امیر  -

: 3۹ مجله ندای صادق،. «ی و جنسیاقتصادی ها کشی بهره

00۹-011. 

دولت  یتعهدات حقوق بشر (.9919) یدمهش ،یباقر -

در مقابله با استثمار و سوءاستفاده  رانیا یاسالم یجمهور
 :به راهنمایی دکتر مهریار داشاب، تهران. کودکان یجنس

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا
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از کودکان  یفریک یتحما(. 9919) زاده، سهراب یبخش -

یی دکتر مهدی راهنما به .یجنس سمینوجوانان در برابر تور

 .دانشگاه پیام نور: تهران ی،مؤمن

در قبال  یافتراق استیس یها جلوه»(. 9911) بهرام ی،جعفر -

از اطفال و  تیبه قانون حما یدیده با نگاه کودکان بزه

 .99-09(: 3)0 ،فصلنامه حقوق کودک .«9911نوجوانان 

سیاست جنایی »(. 0317)جعفری، امین و موالبیگی، علی  -

قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان _ تقنینی 

حقوق کیفری و  مطالعات .«المللی اسناد بین در پرتو

 .۹74-۹17(: ۹)4۱ ،شناسی جرم

ی بر کنوانسیون النزاروته تأمل» .(0317) داشاب، مهریار -

حمایت از کودکان در برابر استثمار و  درخصوصشورای اروپا 

: 31پژوهش حقوق عمومی، فصلنامه .«سوءاستفاده جنسی

0۹1 – 011. 

نفی بردگی جنسی کودکان (. 0311)ربانی بیدرونی، فاطمه  -

 .انتشارات آریا دانش: تهران. الملل و حقوق ایران در حقوق بین

با  یدرمان یها تعامل پاسخ(. 9911) نبیز ،یزرگر -
به راهنمایی . کودکان یدر برابر آزار جنس یفریک یها پاسخ

 ییدانشگاه عالمه طباطبا :دکتر محمد فرجیها، تهران

آزاری  کودک انگاری جرم(. 0313)ی، محمدرضا میزند کر -

. الملل کشی از کودکان در نظام کیفری ایران و اسناد بین بهره

 انتشارات صالحیان: تهران

یاست جنایی ایران در قبال س(. 0311) شیبانی، مصطفی -

به . جرایم مبتنی بر اشاعه فساد و فحشا در فضای مجازی
 علوم قضایی دانشگاه :، تهرانراهنمایی دکتر فرید محسنی

ازدواج  شناسانهدیده  یل بزهتحل(. 0311)ضیایی، زینب  -

: تهران راهنمایی دکتر حسین غالمی، به .اجباری کودکان

 دانشگاه عالمه طباطبایی

ی جنسی کودکان بردگ(. 031۱) فالحتی رستمی، محمدرضا -

 .انتشارات جهاد دانشگاهی: مازندران .الملل و حقوق بین

حقوق  ونیکنوانستفسیریه (. 0311)مانتافورن، ویتیت  -

استثمار جنسی و سوءاستفاده جنسی از  34کودک ماده 

 .انتشارات هفتان: تهران ترجمه آذر پندار احمدرضا،. کودکان

نامه  به پیمان یپروتکل الحاق»(. 9990) مسعود دیس ،ینور -

 .«نگاری کودکان حقوق کودک درباره فروش، فحشا، هرزه

 .00 -91 (:3)9 مجله حقوق بشر

 بهروز ی،گانیگلپا و غالمرضا ،محمد نسل؛ جواد ی،کبختین -

از اطفال و نوجوانان  تیقانون حما یقیتطب یبررس» (. 9911)

حقوق  ونیبه کنوانس ینگاری و پروتکل الحاق در برابر هرزه

حقوق بشر  نامه یژهو ،ینامه حقوق پزشک فصل. «کودک

 .990-94:999 ی،شهروند

 


