
 

 الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری تطبیقیبررسی 

 حقوق کودک الحاقی به کنوانسیون با پروتکل

 

  و بهروز گلپایگانی  ، غالمرضا محمدنسل نیکبختی، جواد
 

 

 چکیده

جامعه بین الملل در برابر پدیده های روبه رشد فررو  و روپرپیگری دوددراپ، پرو کرل الحرا ی بره       نتیجه نگرانی 

ایراپ نیز به عنواپ عضو این پرو کل الیحره حمایرا از االرا  و نوجوانراپ را در راپرتای       .دنوانسیوپ حقوق دودک بود

  دتابخانره ای  هیره شرده بررپری     پؤا  این پرووه  دره برا رو   . حمایتی جامع از دودداپ به  صویب مجلس رپانید

مطابقا الیحه با پرو کل اپا ده در خصوص فرو  این مطابقا دامل اپا اما در روپپیگری به دلیل اپتمرار دیدگاه 

 .لذا پیشنهادهایی ارائه گردیده اپا. بزهکاری نوجواناپ در رفتارهای جنسی  ؤام با رضایا مطابقتی دیده نمی شود

حا ی به دنوانسیوپ حقوق دودک، فرو  دودداپ، روپپیگری دودداپ، الیحه حمایا از االا  پرو کل ال :کلیدواژگان

 و نوجواناپ
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 بیان مسأله

؛ متأپلانه اند داشتهاز دیرباز در معرض اپتثمار جنسی همنوعاپ خود  رار  ریپذ بیآپگروه انسانی  عنواپ بهدودداپ 

محرو نشرده و حتری     روپرپیگری  منظرور  بهی از دودداپ در  الب فرو  دش بهره  نها نهدر دنیای ظاهراً متمدپ امروزی 

و   رر  دهیر چیپی و دسب منافع مالی به این رفتارهرای متروح  دامنره    فنّاورو پیشرفا  شدپ یجهانداه  نیافته، بلکه 

ی جنرایی  هرا  گرروه و اپتثمار جنسی بره یکری از پره پرودآور رین  جرارت دنیرا  بردیل         ده ینحو بهی داده  ر گسترده

ایرن   برار  اپیر زی ده هیچ دشوری از نتایج ا گونه به پردازند یمی فوق ها عرصهدر گستره گیتی به فعالیا در  افتهی پازماپ

 ی شوم در اماپ نیساها دهیپد

المللی نیز در مقام وادرن  بره آپ، مبرادرت بره  ردوین       ینبشدپ اپتثمار جنسی دودداپ، جامعه  یجهانبا  وجه به 

 رانوپ اپاپری جهرانی    »نمود این پند را ده بایستی  191 المللی مهمی چوپ دنوانسیوپ حقوق دودک در  ینباپناد 

یر   رار گرفا؛ لیکن اپتثمار جنسی دودداپ با شردت  موردپذ ها دولانامید، با اجماع  ااعی  وپط « حقوق دودداپ

پرو کلی به دنوانسیوپ مذدور الحاق شد  را   222 یافا از همین رو در پا   یم ر از گذشته ادامه  یافته پازماپو  بیشتر

ی نگرار  هرزهالمللی خود در  با  دودداپ به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه فرو ،  ینبدر مقام  کمیل  عهدات  ها دولا

های متقابل خود هیچ نقطه امنی در جهاپ، برای  یهمکارل و با و روپپیگری دودداپ و وادن  دیلری نسبا به آپ عم

مصروبه   موجرب  بره دولرا ایرراپ برا الحراق بره ایرن پرو کرل        . ی معصروم برا ی نگذارنرد   هرا  انسراپ نا ضاپ حقروق ایرن   

و مبرارزه برا آپ در پرط      مجلس شورای اپالمی، خود را نسبا به جررم انگراری رفتارهرای مجرمانره فروق     91  /1/5

ی حقروق بشرری،   المللر  نیبر از الحاق بره معاهردات    ها دولابا  وجه به اینکه اصوالً هدف  .ی متعهد نموده اپاالملل نیب

ملی اپا، بایستی ا دامات مؤثری ده به محو و یا داه  اپتثمار جنسی  نظام به ها آپهمسویی با جامعه جهانی و ورود 

 بل از الحاق ایراپ بره ایرن پرری اپرناد، بره اعتبرار        هرچند. ، در پیاپا دیلری متبلور گرددشود یم دودداپ منتهی

 .ی  مهیدا ی در بعضی موارد مر بط اندیشیده بودگذار  انوپاخال ی بودپ جامعه ایرانی پیاپا  قنینی از ابتدای ادوار 

 انجام تحقیق ضرورتاهمیت و 

، متأپلانه دشور ما نیز از ایرن  شده لی بدی برای دسب پود به معضلی جهانی اپتثمار جنسفرو  دودداپ با هدف 

، شرایط ا تصادی، وضعیا اشتغا  نابساماپ، فاصله ابقا ی، فقر حادم و عردم  وانرایی   برد یمی غیراخال ی رنج ها دهیپد

 وهیر و بره ممکن اپا به فرو  دوددانی از خرانواده و یرا روپرپیگری اعضرای جرواپ       ها خانواده، در معدود امرارمعا بر 

   میانگین پرنی روپرپیگری در دشرور مرا بره مررز       . بیانجامد  ر ی جملبقای پایر اعضاء و بعضاً زندگی  دختراپ برای

. پالگی رپیده و دخترانی ده بایستی در مرادز آموزشی به  حصیل مبادرت و در دنار آپ از دروددی خرود لرذت ببرنرد    

ی چروپ  المللر  نیبر دودداپ  وجه نموده و اپرناد   مبارزه با اپتثمار جنسی ضرورت بهی از چند دهه  بل الملل نیبجامعه 

دنوانسیوپ حقوق دودک و پرو کل الحا ی به آپ را بره  صرویب رپرانده  را میثرا ی جهرانی بررای پرردوبی فررو  و          

ی هرا  ایر حمادره نیازمنرد    ریپرذ  بیآپر گروه انسرانی خراص و    عنواپ بهروپپیگری دودداپ ایجاد و شأپ و دراما آناپ 

دولا ایراپ نیز با الحاق به این اپناد مهم حقوق بشر دودداپ متعهد گردیده  ا در  برا   . ماند بیشتری هستند، محلوظ

از . با همکاری با پایر اعضاء در ایرن پرردوبی نقشری مهرم ایلرا نمایرد       رندیگ یمی  رار اپتثمار جنسدوددانی ده مورد 

هردف از   دره  نیر ابا  وجه به . و نوجواناپ نمودمبادرت به  صویب الیحه حمایا از االا   11  همین رو در شهریورماه 

 عریف الل  ده نیااپا و از ارفی با  وجه به  ر یموردپذی ایجاد  عهد در موضوع الملل نیببه معاهدات  ها دولاالحاق 
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ی دینری  ها آموزهو پن ایجاد مسئولیا دیلری و همچنین مصادیق روپپیگری در پیاپا  قنینی دشور ما برگرفته از 

آپ ا ردام    برع  بره یی دارد؛ بررپی میرزاپ مطابقرا ایرن الیحره و     ها  لاوتی حقوق بشر الملل نیباصوالً با نظام  اپا ده

 .  قنینی دشورماپ در هم پویی با اپناد حقوق بشری ما را به بررپی این پووه  رهنموپ پاخا گذاراپ اپایپ

 ی تحقیقها سؤال

دودداپ در پرو کرل الحرا ی بره دنوانسریوپ حقروق درودک چره        خصوص رفتارهای مجرمانه فرو  و روپپیگری در . 

 . مهیدا ی اندیشیده شده اپا

 .نسبا به فرو  و روپپیگری دودداپ چیسا 11  الیحه االا  و نوجواناپ مصوب  کردیرو . 

دنوانسیوپ الیحه حمایا از االا  و نوجواناپ در مورد فرو  و روپپیگری دودداپ  ا چه حدی با پرو کل الحا ی به .  

 .حقوق دودک منطبق اپا

 اهداف تحقیق

 ی پرو کل الحا ی در راپتای فرو  و روپپیگری دودداپ؛ها اپایپ بیین . 

  بیین پیاپا  قنینی دشورماپ در چارچوب الیحه حمایا از االا  و نوجواناپ. 

ی برا  وجره بره فلسرله پیوپرتن      مطابقا دامل پیاپا  قنینی دشورماپ با پرو کل الحا  منظور به عیین راهکارهایی . 

 دولا به معاهدات حقوق بشر دودداپ

 روش و ساختار تحقیق 

ی حقرو ی و  رانونی موضروع انتخرابی     هرا  داده، به بررپری  شده هی هی ا دتابخانهپووه  حاضر ده با اپتلاده از ابزار 

 ی شده اپابردار بهرهو مقاالت اعم از داخلی و خارجی در دپترس  نامه اپیپاو به همین منظور از دتب،  پردازد یم

( د)ی و ریگ جهینت( پ)بحث و بررپی؛ ( ب)مبانی نظری و پیشینه  حقیق؛ ( الف)این پووه  در  الب چهار  سما 

 . پیشنهادها گردآوری و  نظیم گردیده اپا

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -الف

یی به شرح زیر ده برا موضروع  حقیرق حاضرر در ار برا، اپرا، انجرام        ها پووه ، شده انجامی ها یبررپبا  وجه به 

 : پذیرفته اپا

حقروق درودک دربراره فررو ،      نامره  مراپ یپپرو کل الحرا ی بره   »ی با عنواپ ا مقاله 91  پا   نوری در مسعود . 

دره   اند نگاشته 91  ،  ،     بشر،جلدمجله حقوق  در« ی دودداپ و بررپی الحاق ایراپ به آپنگار هرزهروپپیگری و 

پس از   وضی  نحوه  صویب  انوپ الحاق ایراپ به پرو کل الحا ی در دل، نظر به همسویی نظام حقو ی ایراپ در ار با، 

 . اند داشتهمندرج در پرو کل الحا ی به ویوه فرو  و روپپیگری دودداپ  جرائمبا 

دانشرگاه   الملرل  نیبر دارشناپی ارشد خود در حقوق  نامه اپیپاموضوع  ، 1  فریا  رئیس زاده در  ابستاپ پا  .  

« بررپی پرو کل الحا ی به دنوانسیوپ حقوق درودک درخصروص فررو ، فحشرا و پورنروگرافی     »به آزاد  هراپ مردز را 
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 حقروق » یعنر پووهشگر مذدور صرفاً به بررپی پرو کل مذدور برا  وجره بره رشرته  حصریلی خرود ی       .انداختصاص داده

 .پرداخته،مقایسه و  طبیق آپ با نظام حقو ی ایراپ، موضوع بررپی این  حقیق نبوده اپا« الملل نیب

در  الملرل  نیبر خود برای دریافا دارشناپری ارشرد رشرته حقروق      نامه اپیپاموضوع  11  مریم پوریا در اپلند  . 

ی و نگار هرزهبررپی  طبیقی پرو کل الحا ی به دنوانسیوپ حقوق دودک در مورد فرو  دودداپ، »به دانشگاه گیالپ را 

دره از عنرواپ ایرن پرووه       گونره  همراپ اختصراص دادنرد   « با نظام حقو ی ایراپ( 222 می  5 )دودداپ پورنوگرافی 

 انرد  نپرداختره ری دوددراپ  ی را بررپری و بره جررم روپرپیگ    نگار هرزهمشخص اپا، ایشاپ رفتارهای مجرمانه فرو  و 

ی با پرو کل الحا ی بوده، نگار هرزههمچنین موضوع  طبیقی ایشاپ مجموع نظام دیلری دشورماپ در خصوص فرو  و 

 دره  یدرحال  رارگرفتهی ابتدایی الیحه حمایا از االا  و نوجواناپ اپاس  طبیق ها نسخهضمن اینکه در پووه  فوق، 

 .به  صویب مجلس رپیده اپا یا دهیعداین الیحه با  غییرات 

بنابراین در پووه  حاضر صرفاً الیحه حمایا از االا  و نوجواناپ ده ظاهراً  نها مقرره جامع خاص دوددراپ اپرا   

ی هرا  پرووه  نسربا بره دلیره     راآپ  نرو برودپ  ی  رار خواهد گرفا ده از این حیث داعیه موردبررپبا پرو کل الحا ی 

 .میدار، شده انجام

 کودک فیتعر .1

. ، دودک عبارت اپا از هر انسانی دره زیرر هجرده پرا   مرام دارد     191 دنوانسیوپ حقوق دودک   مطابق ماده 

ی عضو اختیار  عیین پن بلوغ یا اهلیا دمتری را داده اپا اما اپناد بعردی حقروق   ها دولااین دنوانسیوپ به  اگرچه

اجازه  عیین پنی دمترر از هجرده پرا  را بره       النزاروت شورای اروپا وپیدنوانسبشر دودداپ مانند پرو کل پالرمو و یا 

هرر فررد زیرر      واپ یمی مؤخر، ا منطقهی و الملل نیبدشورهای عضو  لویض ننموده، بنابراین دودک را با  وجه به اپناد 

 .هجده پا   مام  عریف نمود

 طفل و نوجوان فیتعر .2

  رر  جیراو اصطالحات  شده اپتلادهجزایی اپالم، اصوالً از واژه دودک دمتر احکام حقو ی و   بع بهدر نظام  قنینی ما 

منظور از . رندیگ یم رار « بالغ»ایجاد مسئولیا دیلری نقطه مقابل واژه  نظر ازنقطهده « نابالغ»و یا « الل»از  اند عبارت

جنسیا در دختراپ و پسراپ به  ر یرب نره و پرانزده پرا       برحسبالل دسی اپا ده به پن بلوغ شرعی نرپیده ده 

 . مام  مری اپا

نوجرواپ، هرر فررد زیرر     : دارد یمر الیحه حمایا از االا  و نوجواناپ، در مقام  عریف نوجواپ مقرر   ماده « ب»بند 

 قنینری   اراپگرذ  اپرا یپ مایز الل و نوجواپ به اعتبار پایبندی . هجده پا  دامل ده به پن بلوغ شرعی رپیده اپا

ی شررعی  هرا  مجرازات ی انسرانی اپرا دره در    ها گروهدشورماپ از مقررات شرعی اپا ده نمود آپ در  لاوت جنسیا 

 .شود یممتجلی 

                                                           
 . The Lanzarote Convention 
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الرل و  »ی در نظام حقرو ی مرا معراد  واژگراپ     الملل نیبمصرح در اپناد « دودک»حقو ی واژه  نظر ازنقطهبنابراین 

متوپ  انونی از واژه  جز بهدر این پووه  برای انسجام مطالب . شود یماپا ده شامل اشخاص زیر هجده پا  « نوجواپ

 .میبر یمدودک بهره 

 فروش کودکان. 3

. م نیز  رار گرفته اپرا خریدوفرو  انساپ و به ویوه دودداپ امری اپا غیراخال ی ده مورد  قبی  دین مبین اپال

، آپ اپا ده با فرد انسانی نباید همچوپ متاع و دراال  دند یمانساپ نهی  دوفرو یخرنکته اصلی و گوهر روایا ی ده از »

: 95   نوبهرار، )« بکار گرفا –برای مقاصد پسا  وهیو به –رفتار درد و دراما وی را نادیده گرفا و او را همچوپ ابزار 

 1 ) 

 ها  جارتیکی از پودآور رین . متأپلانه دودداپ ممکن اپا همچوپ داالیی پودآور  وپط والدین به فرو  برپند

ی مربرو، بره مقیراس برازار     هرا  داده (15: 92  شرمس نرا ری،  )اپرا   زنراپ  وی ا تصادی و جنسری دوددراپ   دار برده

میلیارد دالر  91 ده درآمد روپپیگری در حدود  دهد یمنشاپ  Havocscopeروپپیگری آپاپ نیسا، اما  خمینی از 

ملری بره ارز     هرپرا  ده در  دند یمبرآورد  Ver.diدر آلماپ، ا حادیه دارگری . شود یمدر پراپر جهاپ  خمین زده 

میلیارد یرورو در پرا     9 میلیوپ دالر و در اپپانیا حدود  122 ا  122میلیارد یورو باشد، در هلند این مبلغ بین  1 /5

 افتره ی پازماپپبب افزای  جنایات  آورند یمپود پرشاری ده مر کبین این جرم به دپا  (  :Schulze, 2 1)پا ا

 (11: 92  شمس نا ری،)را به یک  هدید جهانی  بدیل درده اپا  دادوپتدشده و این 

قرر و انحرراف   دودداپ فقیر، دودداپ االق و دودداپ والدین معتراد، منحررف و مجررم و فاپرداالخالق بره پربب ف      

ادامه بقرای خرود و یرا براررف      به خااراغلب دودداپ (    : 15  معظمی،. )هستند ها گروهوالدین، اهداف اصلی این 

یی هرا  آپو چره   شوند یمیی ده ربوده ها آپدودداپ چه  دوفرو یخر. رپند یمدردپ نیازهای خانواده خوی  به فرو  

رئریس  ) نرد ینما یمر  ریپرذ  بیآپی جنسی دش بهرهرا نسبا به مسائل  ها آپ، شوند یمده  وپط پدر و مادرشاپ فروخته 

 (1 :  1  زاده،

 وهیر و بره  پروءرفتار در میاپ دودداپ، دختراپ در برابر انواع . دند یمی از دودداپ را  سهیل دش بهرههمین امر  داوم 

ی، ازدواج اجبراری،  کردی گرری و غیرره     نگرار  هررزه غیر رانونی،   دوفرو یر خری جنسری،  دشر  بهرهجنسی و  پوءرفتار

 (   : 15  معظمی،) ر رندیپذ بیآپ

ی برا  برردار  بهرره  منظرور  بهبه هرگونه ا دام و یا معامله  ن هر شخص زیر هجده پا   مام   واپ یمفرو  دودداپ را 

 .در برابر وجه یا هر  ر یب دیگری  عریف نمود غیر انونیاهداف 

 روسپیگری فیتعرمفهوم و  .4

 روسپیگری 1 .4

 مایالت پکسی مردز افزای  عمر و بخ  مهمی از زندگی ما اپا، اما بهره برداری  جار ی برای پرود، پیامردهای   

 (  :Brannon, 2 1)  منلی زیادی برای افراد و جامعه ما داشته اپا
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. «هسرتند شراید شررم آور  ررین حروزه فعالیرا دراری اپرا دره زنراپ درگیرر آپ           »روپپیگری به نظر می رپرد  

(Sohal, 2  : 1)«یک پوء  عبیر برای وا عه هتک ناموس اپا ده  ربانی و ا تصاد از آپ پود می برند روپپیگری.» .

از یک ارف، خواپتار آزادی برای پذیر  یک حرفه انتخابی اپا، از پوی دیگر، درامرا انسرانی، برابرری جنسریتی و     

 (  :Sharma, 2 1) .حقوق بشر در معرض خطر اپا

مقام انساپ بره  ( خودفروشی)پپیگری بعنواپ یک جرم علیه دراما انسانی فرد مطرح اپا، در پدیده روپپیگریرو

، (روپپی)روپپیگری به دلیل اینکه در آپ یک خریدار، یک فروشنده . یک شیء ده ما به ازای مادی دارد  نز  می یابد

نجلری ابرنردآبادی،   )جود دارد، جرم علیه انسانیا اپا یک مبلغ و شخص پوم به نام  واد ده زمینه را فراهم می دند و

  91 : 1 2) 

هیچ ااالعات  ابل دپترس د یقی در مورد  عداد زناپ فروشنده پکس وجود ندارد و  حقیقات معمروالً بره وپریله    

میلیروپ    حسرب یونیسرف، هرر پراله حردود      . یک رژیم ممنوعیا دپترپی یا رو   انونی  حا  اثیر  رار می گیررد 

 (Schulze, 2 1: 92)اپتلاده می شوند « صنایع پکسی»دک در پراپر جهاپ در صنعا دو

وزارت امور )روند  یبه خواب م معاصر مدرپ یبه عنواپ برده ها ر،بیشت اریبس دیانساپ، شا وپیلیم 1 امشب حدود 

دره ارز  هرا،    جرایی رنرج،   یامپراارور  پرادنین وند، بره عنرواپ   شر  یم یدارفردا، آنها ب(.   2 متحده،  االتیخارجه ا

 ،یباپرتان  رپوایی کی اچاق انساپ، . درآمده اپا قی عل الا مدپ، به ح نیادیبن (محدویا)یها یپاختارها و اپترا و

در دوراپ  نیا. اپا شکنندهمتصل، دوچک و  بهم جهاپ شده و  طعه ای از یک یجهان دامالًعنصراصلی در حا  حاضر 

-Marcelo& Calola Suarez)  .دیاب یم رونق یاجتماع ی للن همراه و رپانه ها یاها، دپتگاه ه یفن آور شرفتهیپ

Orozco, 2  ) 

درصد از  51 یاپتثمار جنس یبرا اپی ربان. شکل  اچاق در جهاپ اپا نیشتریب ،یهدف اپتثمار جنس ی اچاق برا

 شرده  شرف د اپیر  ربان عمرده  ایادثر (UNODC, 2 9:  1) .دادند لیرا  شک 1 2 شده در پا   ییشناپا اپی ربان

 - ذدرمر . درصد اپا 1 دختراپ ر م ده  ی، در حال(درصد 19)زناپ  وهیهستند، به و مؤنث یاپتثمار جنس ی اچاق برا

 .دهنرد  یمر  لیرا  شرک  یاپرتثمار جنسر   ی اچاق بررا  اپیدرصد از  ربان 1 مجموعاً - یمساو ریپسراپ و مرداپ در مقاد

(UNODC, 2 9:   ) 

 . این وضعیا در دشور ما نیز جاری اپا و آمار د یق و رپمی درخصوص  عداد روپپیاپ وجود ندارد

پهم روپپی شدپ دودداپ در ایراپ بین نمونه روپپیاپ مورد مطالعه در دهه های اخیرر بره شردت افرزای  یافتره      

مردنی  . )رپریده اپرا   12 درصرد در دهره   19/ و  52در دهره   1 /1بره   12درصد در دهره    /1اپا به نحوی ده از 

 (2  : 91   هلرخی، روشنلکر و مداح، 

از مرادرز بهزیسرتی و     9  آمارهرای رپرمی در پرا     : حسب رئیس دفتر آپیب های اجتماعی پازماپ بهزیستی

هزار نلر زپ در معرض فحشا داریم ده  حا عنواپ زنراپ ویروه خوانرده      1 ا   نیروی انتظامی نشاپ میدهند ده حدود 

 ا  2 د، آمارها از منابع غیررپمی  عداد این زناپ را بیشتر اعالم می دند، البته  عداد این زناپ یک رشد پالیانه می شون

ایرن درحرالی اپرا دره     . نلر به اور رپمی به  عداد آپ ها افرزوده مری شرود    522 ا  122درصدی دارد و هرپا   5 

بره    :  9  مهردوی و معتمردی  . )ندارند  ابل ارائه نیستندآمارهایی ده اعالم می شود به دلیل این ده منبع مشخصی 

 (9:  1  نقل از بهاری، 
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جانور در انساپ از جنایرا نلررت انگیرز، یرک     »نامید و این وا عیا را متذدر شد ده « جذام اخالق»گاندی فحشا را 

 (  : Sharma, 2 1. )«حرفه پر درآمد پاخته اپا

آور رین پالح های صنعا جنسی اپا ده معموالً از آپیب پذیر رین زنراپ  روپپیگری یکی از پودآور رین و زیاپ 

امید به زندگی زنراپ جرواپ دره در روپرپیگری     . برد جواپ اپتلاده میکند و اغلب بطور دائمی زندگی آنها را از بین می

 (Brannon, 2 1: 5) اپاشوند، دو اه و چشم انداز آینده آنها مبهم  اپتلاده می

نشاپ می دهد دره درآمرد    Havocscopeبه مقیاس بازار روپپیگری آپاپ نیسا، اما  خمینی از  داده های مربو،

برآورد مری دنرد دره     Ver.diدر آلماپ، ا حادیه دارگری . میلیارد دالر در پراپر جهاپ اپا 91 روپپیگری درحدود 

 9 میلیروپ دالر و در اپرپانیا حردود     122 ا  122میلیارد یورو باشد، در هلند این مبلغ بین  1 /5درهر پا  به ارز  

 (   :Schulze, 2 1)    میلیارد یورو در پا  اپا

ادبیات نشاپ میدهد ده صنعا پکس یک بازار بین المللی و چند میلیارد یرورویی اپرا و  قویرا وضرعیا زنراپ      

به روپرپیگری   صنعا پکس .فروشنده پکس در  جارت روپپیگری، با  وجه به روابط  درت نامتجانس، مشهود نیسا

محدود نمی شود بلکه شامل ایف گسترده ای از فعالیا هایی مانند پورنوگرافی، پکس اینترنتی، پکس  للنی، باشگاه 

با این حا ، پورنوگرافی و روپپیگری پودآور رین دسب و دارهرا در ایرن   . های نوار و پایر خدمات جنسی مر بط اپا

 (   :Schulze, 2 1. )بازار درنظر گرفته می شوند

 روسپیگری کودک2.4

یکی از پاراددس های غم انگیز روزگار ما این اپا ده یکی از معروف  ررین و جرذاب  ررین  لریحرات دنرونی آپ،      

بچه هایی ده باید در مدرپه ابتدایی یرا حتری در مهرد     (91  چیالال،)پوءاپتلاده جنسی از دودداپ به حساب می آید

این دودداپ عمد اً از خانواده فقیر، روپتایی یرا بچره    .پوءاپتلاده  رار می گیرنددودک باشند،  وپط بزرگساالپ مورد 

 (  Trow, 2) های بی خانماپ هستند ده در برخی از شهرها در خیاباپ زندگی می دنند

 وصیف درده پوءاپتلاده جنسی از دودداپ عبار سا از درگیردرردپ دوددراپ و یرا نوجوانراپ       همانگونه ده دمپ

بنرابراین،  ( 95: 11  جویراپ، )غیربالغ در فعالیا های جنسی ده درک دامل و رضایا آگاهانره نسربا بره آپ ندارنرد     

 ( Lim  229: 1,Ennew,119  :.11 .) دند دودداپ پوءاپتلاده می فقداپ حمایااز عدم بلوغ و  روپپیگری

جیمرز و  ( 229 و  221 ،   22 ) مونتگرومری ،  )225 (  ادانرل دیویدپروپ   از پوی متخصصاپ مختلرف نظیرر  

فقداپ فعالیرا  دوراپ دوددی را به عنواپ مرحله ای از  دنوانسیوپ حقوق دودک اپتدال  شده اپا ده(  111 )1پروت

 ( Pearson,  2 1: 1). می دند مطرح (پادی)، عدم بلوغ و بی گناهیجنسی

 دوددراپ . ( 22 ) سرف یونی می شود میپود عظ یابزار برا کیبه  لی بد یدوراپ دودد یگناه یب یفرهنگ ارپاخت

 یپرر ا مر  شراپ   نرده یخود ربوده شده و آ یآنها از دوراپ دودد: همزماپ هستند ایدو جنا یرنج  ربان یدر امپرااور

 (  Suarez-Orozco & Suarez-Orozco, 2). شود

                                                           
 . Kempe 

 . O'Connell Davidson 

 . Montgomery 

1. James and Prout 



 8 حقوق کودک الحاقی به کنوانسیون با پروتکلالیحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری  تطبیقیبررسی 

 

Grady'Oر، بنیاپ گذاECPAT  اپتدال  مری دنرد دره     واشاره  «علیه بشریا نایاجیک »، به این عمل به عنواپ

 شرهوت ده ها هزار درودک خردپرا  بره عنرواپ بررده هرای جنسری بررای رفرع           .پارشد ادودداپ در حا   یفحشا»

، و بره ارور   ختره شرده  ، فروشرده   اچاق و دودداپ را درگیر فحشا به عنواپ ربوده شده،« بزرگساالپ نگهداری می شوند

 «و یرا مررز زودرس دوددراپ    غیر ابرل  وصریف  درد و رنج » ده به  یدلی، مجبور به فحشا  وصیف درده اند؛ یک عمل

 (Pearsoncited by  1:  11 , O’Grady ,1 2  :9-1 )منجر می شود 

ر ده به آنها  حمیل شده اپا و دی اپا موضوع روپپیگریبه این معنی اپا ده  «فاحشه شدهدودداپ »اصطالح 

های مردانه اپا ده نشاپ دهنرده عردم    همیشه به خاار خشونا روپپیگرید دن ادعا می اپا دهبحث  ار با، با این

 (Ennew,229  :2 ) اپا در رضایا (از جمله دودک) اپ وانایی زن

اپتدال  درده اپا ده علیرغم پاختارهای متنوع فحشا به عنواپ یک شکل  انونی دار یا نیراز بره   ( 222 )  پیرس

ممنوعیا یا جرم انگاری، یک  وافق مشتردی اپا ده دودداپ و نوجواناپ باید از پوءاپتلاده جنسری از جملره فحشرا    

 ( Pearson,  2 1: 1) .محافظا شوند

انتخاب شخصی بر پایه درک لیبرا  غرب از حقوق بشر اپرتوار اپرا دره اراده و    های  پیاپا» موضوع رضایا از 

اصل رضایا در روپپیگری . «دهد های انسانی و باال ر از ملاهیم نلع عمومی  رار می انتخاب فرد را باال ر از همه ارز 

ی  رار گرفته انرد، اعمرا    ها دودک و زپ ده در صنعا جنسی مورد پوء اپتلاده جنس  واند به میلیوپ به پادگی نمی

     (   :  Sohal, 2)   شود

 جایگزیندهند، اما براپاس ااالعات دامل درباره پیامدها و  های فعاالنه را انجام می واض  اپا ده دودداپ انتخاب

پوا  این اپا ده آیا فحشا بعنواپ یرک پررویس جنسری  حرا شررایط       (Ennew,229  :1 ) دنند ها انتخاب نمی

 (Schulze, 2 1: 1)شود یا اجبار بعنواپ معیار  مایز بین فحشا و اپتثمارجنسی  وصیف شده اپا  ارائه میاجباری 

ادثر زناپ در روپپیگری، انتخابی منطقی برای ورود به روپپیگری را از میاپ ایرف وپریعی از گزینره هرای دیگرر      

ند روپپی شوند گزینه های وا عی دیگرری ماننرد   خواه دهند آنها روزی ننشسته اند  ا  صمیم بگیرند ده می انجام نمی

گزینره هرای آنهرا بیشرتر در  لمررو چگرونگی  غذیره خرود و         »پزشکی، ودالا، پرپتاری یا پیاپرا ندارنرد در عروض،   

 ( Raymond, 22)« نامیده شوند« اپترا وی های بقا»فرزندانشاپ اپا؛ چنین انتخاب هایی بهتر اپا 

، اما نره همیشره  وپرط یرک واپرطه      ، معموالًغیرنقدیبه صورت نقدی و یا  عوضاپتثمار جنسی یک دودک برای 

ی آزادانه  صرمیم بره   دوددبه عبارت دیگر، هیچ  .پازماندهی می شود« (، معلم، و غیره وادپدر و مادر، اعضای خانواده، )

رواج فقر و بیکاری، فقداپ آموز ، وجود  وانین نابرابر، عردم وجرود   (  Pearson,  2 1: 1)دگیرشردا در فحشا نمی 

حمایتهای  انونی متناپب از دودداپ و شهرونداپ و در نهایا  حریکات فزاینده جنسی دودداپ از پوی رپرانه جمعری   

  (91  چیالال،). را باید مهمترین مشو های گستر  این صنعا شرم آور دانسا

منجمله فقر و بدوپ  وجه به آثار فاجعه باری ده فاحشره شردپ یرک درودک مری  وانرد       متأپلانه به دالیل مختلف 

 .داشته باشد، برخی خانواده ها نیز به این معضل دامن می زنند

                                                           
 . Pearce 
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مطالعه من همچنین برداشا های بسیار متلاوت در مورد اثرات دو اه مدت و بلند مدت پکس بر روی این دودداپ 

: پرپیدم ده آیا او نگراپ نیسا ده پسر هشا پاله ا  فاحشه شود یرا خیرر، پاپرا داد    و تی از یک مادر. را نشاپ داد

 (Montgomery, 2  : 191)در یک پاعا چه صدمه ای می  واند ا لاق  بیافتد؟  .«فقط یک پاعا اپا»

 دلیل تمایل به کودکان3.4

آپ ها  رار گرفتره انرد، از شرادابی و     دودداپ به دالیل مختلف مردز  وجه اپتثمارگراپ و ارفداراپ رابطه جنسی با

داشرته باشرند،  را      ازگی  ا حس  در ی ده ممکن اپا به ویوه مرداپ مسن در بر رراری ار برا، جنسری برا دوددراپ     

 .درآمدهای پرشاری ده از آپ حاصل می شود

ه باشرد،  نقطه شروع پوءاپتلاده جنسی از دودداپ  جاری اپا ده  ا زمانی دره عرامالپ و پروددهی وجرود داشرت     

دارفرمایاپ بهره بردار اغلب دودداپ را در مقایسه برا بزرگسراالپ  ررجی  مری دهنرد، زیررا       .  جارت وجود خواهد داشا

دودداپ بیشتر آپیب پذیر هستند، راحا  ر دنتر  می شوند، ارزاپ  ر و احتمراالً دمترر خواپرتار افرزای  دپرتمزد و      

 ( Herzfeld, 225: 5  cited by Sohal, 2  : 15)شرایط دار بهتر هستند 

های منتقله از اریق جنسی،  قاضا در برازار جنسری برین المللری بررای       پس از گستر  اچ آی وی و دیگر بیماری

بره    وادهرا و به همرین  ر یرب،   ده اچ آی وی ندارند و پکس امن  ری را فراهم می دنند  وجود دارد، یعرضه روپپیان

( Trow,  2 )مری یابنرد     درودک، گسرتر    روپرپیگری شربکه هرای   و ده انرد  روی آور ر پن  انونیفاحشه های زی

همچنین اعتقاد اشتباهی در میاپ برخی از فرهنگ ها در برخی از دشورهای آپیایی و آفریقایی وجود دارد دره داشرتن   

 (Fraley,225  : 15 ) را درماپ دند  HIVرابطه جنسی با بادره می  واند

دپتگاه  ضایی به دلیل عدم  وانایی و بی  جربگی چه در دشور خرود و چره دشرور    دودداپ بعلا عدم دپترپی به 

بیگانه ای ده به آنجا منتقل شده اند و حتی در جایی ده امکاپ دپترپی نیز وجود داشته باشد به دلیل  رس،  هدید یا 

و  هدید و یا به ارق خدعه آمیز، دودداپ بزهدیده غالباً با نوعی اجبار و ادراه . دنند شرم، از ارح شکایا خودداری می

در وا ع،  مایل جنسی دودک نیسرا دره او را   (    -   : 15  معظمی، . ) ن به خواپته های بهره دشاپ می دهند

راند بلکه  رس و اضطراب ناشی از عمل و  هدید به مجازات اپا دره موجرب مری     به پوی  بعیا و  أیید  جاوزگر می

 (1  : 91  دادپتاپ،. )بزرگسا  در میاپ نگذاردشود  ا او مسأله را با یک 

 بحث و بررسی -ب

 ی از کودکانالملل نیبی ها تیحما .1

اپرا و جامعره جهرانی در اعالمیره حقروق بشرر و        آمرده  عمرل  بهی زیادی از دودداپ ها ایحمای الملل نیبدر اپناد 

و مجرامع   هرا  دولرا ، خواپرتار  وجره   گرردد  یمر ی الملل نیبهشتاد پند  بر بالغی مربو، به آپ و پایر اپناد ده ها ثاقیم

اما با  وجه به اینکه دودداپ بخ  عظیمری از جامعره   اند؛  شدهی به مسائل مربو، به حقوق دودداپ و رفاه آناپ الملل نیب

بودند،  دوین دنوانسیوپ حقوق دودک ضرورت داشا و بایرد   ریپذ بیآپبسیار  حا  نیدرعو  دادند یمبشری را  شکیل 

 ( :  9  مصلا، ) آمد یم به عملحمایا  ها آپ و  دوین  وانین و مقررات مناپب از در پر

ی اگر زمانی فقط با اصو ،  واعرد و هنجارهرای غیرمسرتقیم و گراهی     دگیبزه ددر زمینه حمایا از دودداپ در برابر 

حقروق دیلرری مواجره     منرد   اعرده ی در زمینه همگرایی دگیبزه دمستقیم راجع به حمایا دیلری از دودداپ در برابر 
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ی در وهلره دوم،  ا منطقره ی المللر  نیبر ی پازماپ ملل متحد در وهله او  و نهادهرای  ها  ال  حا  أثیر  جی در بهبودیم، 

بدین  ر یرب،  . دنند یمعلیه دودداپ را دنبا   جرائمشاهد  دوین و  صویب اپنادی هستیم ده مبارزه با و پیشگیری از 

دره نقطره اوج ایرن امرر در      ردیگ یمویوه  رار  مورد وجهی دودداپ در پط  جهانی دگیبزه دصادیق مبارزه دیلری با م

ی دودداپ بره منصره ظهرور    نگار هرزهپر و  صویب پرو کل الحا ی به دنوانسیوپ حقوق دودک راجع به فرو ، فحشا و 

 (1 : 11  زینالی،)رپید 

 قوق کودکفروش کودکان در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ح 1-1

 درصرحنه ی را الملل نیبی ها پازماپ، فعالیا دشورها و الملل نیبمنابع حقوق  نی ر مهم عنواپ بهی الملل نیبمعاهدات 

معمروالً بره  راردادهرا و     (91: 15  ضریایی بیگردلی،  ) انرد  یالملل نیبو  جلی بنیادین زیسا  دهند یمی شکل الملل نیب

دره برخری از مقرررات اصرلی را      شرود  یمر ضمیمه « پرو کل»عنواپ ی، پند یا اپنادی با الملل نیبی مهم ها نامه موافقا

 (1 : 91  نوری،) داهد یم ها آپی ها ابهامیا از  دیافزا یم ها آپ، چیزی به دند یم شری  

؛ بره همرین دلیرل یرک پرو کرل      دند یمی خاصی را از  انوپ مطالبه بند ابقهی دودداپ، یک حمایا و ریپذ بیآپ

 (Barros, 2 1: 19)شود  یممندرج در دنوانسیوپ حقوق دودک جدا  جرائماز  صراحا بهاختیاری وجود دارد ده 

مجمرع   222 روپرپیگری و پورنروگرافی دوددراپ، در پرا       هدف بای دودداپ الملل نیبدر پاپا به افزای   اچاق 

 صویب درد ده هدف از آپ گستر  ا دامات برای  الذدر فوقبه دنوانسیوپ  عمومی پازماپ ملل این پرو کل اختیاری را

درانوپ  بره یرک    یپرو کرل اختیرار  ( Schulze, 2 1: 11).  ضمین حلاظا از دودداپ در برابر اپتثمار جنسی اپرا 

 (Unicef, 221: II) .شد محافظا دودداپ از اپتثمار،  بدیل در یالملل نیا دام ب برجسته

حقروق درودک بره     نامره  مراپ یپی راجع به حقوق دودداپ یعنی الملل نیبپند  نی ر مهممکمل  عنواپ بهاین پرو کل، 

 ( 1: 12  حبیب زاده و رحمانیاپ،) صویب رپیده اپا 

درودک   کیر   موجرب آپ  دره بره   یا هرگونه ا دام یا معامله»عنواپ  پرو کل اختیاری به  فرو  دودداپ  وپط ماده 

. شرود  ی عریف م «ابدی یانتقا  م هر منظور دیگریا  پرداخا وجه وپط هر شخص یا گروهی از افراد به دیگراپ بامنظور 

منظور اپرتثمار    نها باید فرو  به پرو کل اختیاری این  عریف وپیع نتیجه یک بحث اوالنی در مورد این اپا ده آیا

هدف اپرتلاده در   فرو  دودداپ بامواردی مانند  (Unicef,221  :1) .پوش  دهد ی رایا فرو  برای هر هدف، جنسی

یرا پرایر    عضراء ، ازدواج، انتقرا  ا ی، دار اجباری، ورز ، فرزندخوانردگ  کدیمسلحانه،  یها یریجنایی، درگ یها ایفعال

 .اند  رارگرفتهنیز در دایره حمایا پرو کل  اهداف

 نوجوانانفروش کودکان در الیحه حمایت از اطفال و . 2

ی جرا  بره به  صویب مجلس رپیده، در  سرما  عراریف    11  /1/1حمایا از االا  و نوجواناپ ده در  اریا  الیحه

« ج»بند . اپتلاده درده  ا به  مام صور انتقا  غیر انونی دودداپ با هر منظوری پرداخته باشد« معامله»از « فرو »واژه

 درآپ الرل یرا نوجرواپ     موجرب  بهیا هرگونه ا دام غیر انونی ده  دوفرو یخر» :دند یممعامله را چنین  عریف    ماده

 .«ردیگ یمی پرداخا وجه یا امتیاز و پایر موارد در اختیار دیگری  رار ازا

در مقرام  عیرین ضرمانا       نمونه اجاره بوده اپرا، مراده    عنواپ بهاعم از حقو ی  هر عملمنظور از هرگونه ا دام، 

بین  عریف مندرج در بند ج  رپد یم به نظررا از مصادیق معامله دانسته اپا ده  دوفرو یخرر، اجرای دیلری این رفتا
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در  عریرف معاملره،   « یر رانون یغهرگونره ا ردام   »از را بایستی به این شکل جمع درد ده منظور    و متن ماده   ماده 

 .والدین، پرپرپتاپ  انونی دودداپ و دیگر اشخاص، با ارف مقابل این معامله اپا نیماب یفپایر روابط  راردادی 

و  رراردادی ماننرد اجراره مقیرد بره       حقو ی آپ بیع، عمل حقو ی مالی دائمی اپا اصطالح بهیا  دوفرو یخرچوپ 

دائمی یرا   اور بهو پایر موارد  ...»مثالً . شد یمزماپ خاص اپا، بهتر بود در  عریف به بازه دائمی و یا مو ا بودپ اشاره 

انتقرا    ازلحراظ  هرا  آپی بنرد  می قسر ؛ اگرچه با مراجعه به اصو  دلی  راردادها و «ردیگ یممو ا در اختیار دیگری  رار 

 دره  ینحرو  بره دائمری باشرد،    صرورت  بهممکن اپا، فرو  دودداپ  بی ر  نیا به. باشد یمدائمی و مو ا، گویای این امر 

( در   بهرره )خود جدا شود و یا صرفاً در پاعات خاصی در اختیار منتقل الیه  دهنده انتقا ، دودداپ از فیزیکی نیز ازنظر

ممکن اپرا درودک در    بی ر  نیا به.  رار گیرد و بعد از انجام موضوع  رارداد، مجدداً به محل ا اما نا ل مراجعه نماید

ی جنسی مورد معامالت مکرر  رار گیرد، ولری در  الرب فررو ، بایسرتی بره انتقرا        بردار بهره بامنظور وهیو بهای روز، 

 .به فرو  رپاند دفعات به  واپ یمدائمی دودداپ  ائل شد؛ هرچند چنین شخصی را نیز 

حقیقی یا حقو ی اپرا، شایسرته برود از واژه     هر شخصالیحه،   ماده « ج»بند در « دیگری»واژه منظور مقنن از 

دره شرامل دلیره اشرخاص      اعم اپا از اشخاص آشرنا و بیگانره  « دیگری» همچنین،. شد یماپتلاده « شخص» یحقو 

 .شود یمبا دودداپ  ها آپاز رابطه  نظر صرف

هدف و منظور از معامله یا ا دام فا د اهمیا اپا، صرف وجود مابه ازا در معامله یا ا دام دافی اپا  ا « ج»بند در 

ی این رفتار مجرمانه، نروع مجرازات بسرته بره هردف متعراملین،       ها مجازاتی نیب  یپدر  هد یدرحال. معامله محقق شود

آنراپ   دوفرو یر خر ازجملره هرگونه معامله راجع به الل و نوجرواپ  » :دارد یمالیحه مقرر    ماده . متلاوت خواهد بود

روپرپیگری و   هردف  برا ، چنانچره ایرن رفترار    شرود  یمر محکروم  . ا.م.ممنوع و مر کب به مجازات حبس درجره پرنج ق  

ی مجرمانره باشرد،   ها ایفعالی ا تصادی، برداشا اعضاء یا جوارح و یا اپتلاده از الل و نوجواپ در دش بهرهی، نگار هرزه

 .«شود یما محکوم .م.مر کب به مجازات حبس درجه چهار ق

صرطالح در مروارد دیگرری از    ایرن ا . برای جرم انگاری اپتلاده دررده اپرا  « ممنوع»در این ماده از واژه  گذار  انوپ

از همین واژه اپرتلاده    ی دشورماپ نیز مسبوق به پابقه بوده اپا، دما اینکه پرو کل اختیاری نیز در ماده گذار  انوپ

 .اپا« جرم»، معاد  «ممنوع»مقنن، واژه  ازنظرنموده اپا؛ بنابراین 

 :اپا می قس  ابل ی هدفی مستتر اپا، این ماده به دو  سماا معاملهدر هر  ازآنجاده

ی ا تصادی، برداشا اعضا و نیرز  دش بهرهی، نگار هرزه، روپپیگری، دنندگاپ معاملهاگر هدف : جزایی مشدد معامله . 

؛ شرود  یمی مجرمانه باشد، از عوامل مشدده محسوب و مجازات مر کب یک درجه  شدید ها ایفعالاپتلاده از دودداندر 

اگرچه اثبات امرری ههنری   . اثبات پوءنیا خاص مر کبین نیز شر، الزم خواهد بود برای  حقق این بند، گرید عبارت به

از  راینی چروپ   ده نیامانند هدف و داعی معامله، بسیار پخا اپا و حدا ل فروشنده، منکر چنین اهدافی باشد، مگر 

 .شود یمپاپا به این پؤا  در رویه  ضایی مشخص . پیشینه دیلری متهمین اپتنبا، شود

هماننرد بسریاری از مروارد،     رپرد  یمر  بره نظرر  نکته مهم برجسته این ماده، یکساپ انگاری هردف از معاملره اپرا،    

حدا ل،  ررار دادپ   ده یدرحال. ی علمی،  مام اهداف مصرح را یکساپ مدنظر  رار داده اپاشناپ بیآپبدوپ  گذار  انوپ

، نسبا به پایر موارد، متناپب با ایرن رفترار   1س درجه ی مجازات حبنیب  یپدر ردیف پایر موارد و « برداشا اعضاء»

 .ار کابی نباشد
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هردس مر کب انتقا ، خرید، فرو  یا  اچاق اعضاء و جوارح الل یا نوجواپ شرود،  »: الیحه  صری  داشته   ماده 

ین دو مراده   نها اپتدال  ممکن در مقام مقایسه ب. «شود یمبه مجازات حبس درجه په  انوپ مجازات اپالمی محکوم 

و  ردیر گ یمر ، موضوع معامله  ررار  «دلیه»مانند ده عضو دودداپ  شود یمناظر به زمانی    ، این اپا ده ماده   و    

برای  اچراق   ده نیا هدر  ابلاز نکات . دودداپ برای برداشا اعضاء یا جوارح او اپا دوفرو یخرناظر به هدف    ماده 

 ده یدرحالی گردیده، نیب  یپحبس  عزیری درجه په  مجازات   و    مواد  بموج بهدودداپ در هر دو حالا مذدور 

 .برداشا اعضاء و جوارح آپ ها، حبس  عزیری درجه چهار معین گردیده اپا هدف با فرو برای 

اپرا، گرویی مصرادیق  بلری،     « ی مجرمانره هرا  ایر فعالاپتلاده در » بهدیگر در این ماده اشاره   وجه جالباز نکات 

مطلرق، نسرا دلیره مروارد داخرل در مصرداق        صورت به، آیا منظور مقنن از وضع این عبارت نیچن هم !مجرمانه نیستند

نیرز مشرمو  ایرن      1  . ا.م.ق 12 پر ا موضوع ماده  و ا.م.دتاب پنجم ق   1اپا؟ مثالً  کدی گری موضوع ماده 

ی جنرایی یرا   ها گروهدخالا دادپ یا اپتلاده از دودداپ در ی مجرمانه، ها ایفعال؟ یا اپاپاً منظور مقنن از شود یمماده 

خاص بایستی به مجازات پایر  روانین و   هر موردالیحه، در  5 با  وجه به ماده  رپد یمبه نظر . بوده اپا افتهی پازماپ

 .الیحه هرددام ده شدید ر باشد مراجعه نمود

، صرف معاملره جررم انگراری شرده     دروا عرجه پنج ده عادی یا با بدوپ هدف مجرمانه با مجازات حبس د معامله . 

 .اپا

 روسپیگری کودکان در پروتکل الحاقی. 3

 مرایز برین اپرتثمار جنسری و      ی متلراو ی در هرا  دگاهیو د دند یاپتثمار جنسی را  عریف نم یالملل نیب پندهیچ 

دوددراپ و   روپرپیگری شرامل  صرراحتاً  پرو کرل اختیراری، اپرتثمار جنسری      بستردر  .وجود داردپوءاپتلاده جنسی 

 (Unicef,2 :221 ) شود یپورنوگرافی دودداپ م

منظرور   جنسری بره   یهرا  ایر فعال دودداپ به اپتلاده از دوددراپ در  روپپیگری»مقررشده پرو کل   ماده   در بند 

یک فرد مستقل  مام  عنواپ بهدر این پند مهم با اپتعما  واژه دودک  .«شود یی یا هر منظور دیگری ااالق میپودجو

 .اپا شده ینیب  یپی از  بیل  رنس پکشوا  ورپم اپمحاالت جنسیتی اعم از جنسیا زنانه، مردانه و خنثی با هر 

دالپریک از   یهرا  برای دیگرر نمونره    لسیر جنسی، باب یها ایدر  عریف فعال« هر منظور دیگری» یگنجاندپ برا

 گررذارد یبرراز مرر را دوددرراپ روپررپیگری، برررای انررواع شررود ینمررپررو  ارائرره  ،جنسرری درره در مبادلرره یهررا ایررفعال

(1:  221,Cedrangolo )نظر به  عمیم آپ در  مام صور ممکن برا  وجره   « یا هر منظور دیگری»عبارت با  ید  دروا ع

 .ی مختلف در دلیه نقا، دنیا داشته اپاها هیروبه 

، ماننرد معلمراپ    درت انجام شرود اولیای وعده  وپط  ، قاضای مزایای جنسی ممکن اپا از اریق پادا  یا  هدید

و  ، اعضای خرانواده، مرددداراپ اجتمراعی و دارمنرداپ نهرادی     (پادا  ممکن اپا مقطع  حصیلی یا درجه باال ر باشد)

شرده  وپرط    جنسی ضربط  یها ایبرای فعالرا  ها و آپ دند یده با دودداپ در اینترنا دوپتی م بیگانههمچنین  وپط 

 (Ennew,229  :2 )دشانند به فساد ، شوند یجنسی  بدیل م یده به برخوردها« جلسات دوپتی»وبکم یا 

 مررداپ پرس از پرکس بره    . درد ینم  عیین روپپیگرینرخ ثابتی برای  دس چیهاین بود ده   ر پادهی ها راهیکی از 

پرداخا مسرتقیم   عنواپ به و ا چیه. شد یمیک هدیه یا یک انعام پرداخا  عنواپ به، اما دردند یمیی ها پرداخادودداپ 

 روپرپیگری ی از دوپتی بجرای خردمات   ا نشانه عنواپ بهده این پو   دنند یمدودداپ ادعا  .، نبودشده ارائهبرای خدمات 
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ضرمنی بررای گسرتر  روابرط دوپرتی و  عهرد        اور به، این پو  شد یمپکس و پو  مبادله  ده یدرحال. اپا شده ارائه

 (Montgomery, 2  : 112. )دیگرد یممطرح 

 روسپیگری کودکان در الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان . 4

اپرتلاده و در  عریرف آپ   « فحشا»از « روپپیگری»الیحه حمایا از االا  و نوجواناپ به جای واژه  ماده « چ»بند 

. «ی جنسری بررای خرود یرا دیگرری     هرا  ایر فعالی و یا وادار دردپ الرل و نوجرواپ در   ریدارگ بههرگونه » :مقرر داشته

نوعی درایا به خرج داده  ا  مامی صور و مصرادیق  « هرگونه»واژه در این  عریف، پعی داشته با به دار بردپ  گذار  انوپ

و پایر عناوین حقو ی دره  « معامله» چوپفعالیا جنسی دودداپ را پوش  دهد، به همین مناپبا از اپتعما  اللاظی 

 .بار  راردادی دارد، الره رفته اپا

از جنسریا دوددراپ،    نظرر  صررف همچنین با ااالق عبارات، روپپیگری را منحصر به جنس مؤنث ننموده بنرابراین  

 .خواه مذدر، مؤنث یا خنثی به  عریف روپپیگری پرداخته ده دامالً منطقی اپا

باید به  ده ی  عریف نگردیده اپاالملل نیببه پرو کل الحا ی، روپپیگری منطبق با این پند با  وجه به الحاق ایراپ 

ازایی ده در  هبمااز  نظر صرفدر الیحه، روپپیگری . ی  عریف مندرج در  انوپ الحاق به پرو کل مذدور حکم داد وجه یب

هم چناپ این پؤا  مطرح اپا ده بین زنرا و  بنابراین . اپا شده فی عرآپ ممکن اپا پرداخا یا وعده آپ داده شود، 

در  لاوت ایرن دو عرالوه برر فقرداپ عاالره در روابرط مکررر         چرادهروپپیگری در نظام  قنینی ما  لاو ی وجود ندارد؟ 

پاپرا   رپرد  یمر بره نظرر   . اپا شده شناختهجنسی روپپی با اشخاص متلاوت، مابه ازای دریافتی از عناصر روپپیگری 

، داللا بر وجود «ی و یا وادار دردپریدارگ به»دیگو یمده  آنجالحن بند چ  ده نیاضمن . ا  مثبا باشدالیحه به این پؤ

 صرورت  بره با  بو  ایرن اپرتدال ، فعالیرا دوددراپ     . شخص پومی برای ا صا  روپپی با متقاضی خدمات جنسی دارد

 .نه روپپیگری ردیگ یماپالمی  رار  مستقل یا اصطالحاً خوداشتغالی، در چارچوب رفتارهای جنسی  انوپ مجازات

هردس نسبا به الل یا نوجواپ مر کب آزار  :این الیحه در مقام  عیین ضمانا اجرای دیلری مقرر داشته 2 ماده 

، دهیر بزه دگرفتن شرایطی مانند وضعیا  در نظرمشمو  مجازات حد نباشد با  ده یدرصور یا پوءاپتلاده جنسی شود، 

 :شود یمشرایط مر کب و آثار جرم، به  ر یب زیر مجازات 

 «ا.م.ق به حبس درجه پنج؛ یا با عنف محارم  وپط ی ماپ یآزار جنس»:  

ده آیا منظور از  مراس در   شود یمده این پؤا  متبادر به ههن  نیامده به عملدر این الیحه از آزار جنسی  عریلی 

، برا  شرود  یمر نیز  اپیعر ریغی ها  ماساپا و یا با ااالق در دالم شامل مصادیق  این مقرره، برخورد جسم عریاپ افراد

. در این بند، بایستی موضروع فرا رر از  مراس جنسری ماننرد  قبیرل و مضراجعه باشرد         شده ینیب  یپ وجه به مجازات 

برا   رپرد  یمر ؟ به نظرر  گردد یمار با، جنسی نامشروع مصرح در  انوپ مجازات اپالمی  هر نوعآیا شامل  گرید عبارت به

همین ماده، هدف جداپازی ملاهیم الیحه از رفتارهرای مجرمانره    1در بند « ار با، جنسی نامشروع» وجه به اشاره به 

 .پابق بر آپ بوده اپا

الیحره، بره بری  از میرانگین حردا ل و         بند الرف مراده    موجب بهمر کب جرم اگر مَحرم ولی، وصی یا  یم باشد 

 .حدادثر مجازات  انونی محکوم خواهد شدحدادثر  ا 
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، مقرنن برا   رپرد  یمر  بره نظرر  . «پایر آزارهای جنسی  ماپی به مجازات حبس درجه ش » :2 ماده   مطابق بند 

، نظر به ااالق پایر اشخاص غیر از محارم و آزار جنسری، غیرر از     لکیک محارم و ار کاب عمل از اریق عنف در بند 

 .اریق عنف داشته اپا

ا و .م.ق 1ی درجره  ها مجازاتی  وپط محارم یا با عنف یکی از  ماپ ریغمجازات آزار جنسی : 2 ماده   ابق بند مط

 .خواهد بود. ا.م.ق 9ی درجه ها مجازاتی را مشمو  یکی از  ماپ ریغ، پایر آزارهای جنسی 1بند  موجب به

. شردند  یمر ، پایر موارد، غیر  ماپی  لمرداد  درد یم ماس جنسی را  عریف یا مصدا ی از آپ را بیاپ  گذار  انوپاگر 

حقرو ی،   جاافتراده مشخص نیسا چرا در این الیحه  ال  شده  ا ادبیات جدید مبهمی جایگزین و از اپتعما  عبارات 

دودداپ، بایستی آزار جنسی  ماپی هرگونه  ماپی را اعم از اینکه هردو یا یکی عریاپ باشد یرا برا    در مورد. پرهیز شود

 .، شامل شودپوش 

گرفتن، وادار  اریدر اختی جنسی از الل و نوجواپ از اریق عرضه، دش بهرهالیحه، مجازات  2 ماده  5بند  موجب به

 .باشد یمی یا پوءاپتلاده جنسی، حبس درجه پنج نگار هرزهیا اجیر نمودپ برای 

، دو دراربرد بررای آپ   رپرد  یمر  بره نظرر  ، امرا  نشرده   فیر  عری جنسری در ایرن الیحره    دشر  بهرهالزم به هدر اپا،  

 .ی و دوم پوءاپتلاده جنسینگار هرزه، او  برای شده ینیب  یپ

ی نگرار  هررزه ی هماپ اپتثمار اپا، مشرخص نیسرا چررا مقرنن از آپ  نهرا در      دش بهرهبا  وجه به اینکه منظور از 

 . رار ندارد   ی جنسی نیز در ردیف اصطالحات  عریلی مادهدش بهرهاپتلاده نموده اپا؛ اگرچه واژه 

همرین ملهروم را بترواپ از     رپرد  یمر  بره نظرر  . اپرا  دار خدشهی، رضایا یا وجود ندارد و یا دش بهرهدر اپتثمار یا 

 ا عبارات بکار رفته در یک  انوپ را بتواپ بره هرم    دینما یمنظم متوپ  انونی ایجاب . پوءاپتلاده جنسی اپتنبا، نمود

 .ار با، داد

 .ی دودداپ دانسانگار هرزهی در ار با، با بزه دش بهرهتی ناظر به را بایس 2 ماده  5بند 

ی جنسی از اریق عرضه و در اختیار گرفتن، ناظر بره اشریاء باشرد و وادار درردپ یرا اجیرر       دش بهره رپد یم به نظر

« یرا »دلمره  . ی محل  أمل داردنگار هرزهی جنسی برای دش بهرهنمودپ مربو، به اشخاص، پیوند میاپ اشیاء و انساپ در 

 :ده این بند را بایستی به دو بخ   قسیم درد دند یمی این امر را متبادر به ههن نگار هرزهبعد از 

ی و دوم، نگرار  هررزه ی جنسی از دودداپ، از اریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودپ بررای  دش بهرهاو ، 

 برای پوءاپتلاده جنسی

اما آنچه مشخص اپا اینکه در چهرار بنرد   ؛ دارد زماپ مرور  بهدر چیدماپ اللاظ این بند، نیاز  گذار وپ اندرک مراد 

 هرا  آپی، برا عنرف و بردوپ عنرف و  وپرط محرارم و غیرر         ماپر  ریر غپابق  مرام صرور آزار جنسری اعرم از  ماپری و      

 .ی متمردز باشدنگار هرزه، بنابراین بایستی  دوین این بند بر شده ینیب  یپ

 ی ریگ جهینتیافته ها و  -پ

 222 ی و روپپیگری دودداپ ده در پا  نگار هرزهپرو کل الحا ی به دنوانسیوپ حقوق دودک در خصوص فرو ، 

رپید، وادنشی بود نسبا به اپرتثمار جنسری علیره     الملل نیبی از دشورهای عضو جامعه  وجه  ابلبه  صویب ادثریا 

ی  کنولوژی بیشرتر از گذشرته در معررض  عررض همنوعراپ خرود       ها شرفایپدوددانی ده در دنیای متمدپ امروزی با 

برا پرایر    صدا همی به این پند مهم حقوق بشری ملحق گردید  ا الملل نیبدولا ایراپ نیز همسو با جامعه . اند  رارگرفته
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عزم جدی خود را در مقابله با نا ضاپ حقوق اولیه دودداپ و نقض دراما این گروه انسانی خاص نشراپ دهرد و    ها دولا

 قنینی دشورماپ وعرده جررم انگراری و عنرداللزوم  شردید       گذار اپایپ، 91  در  انوپ الحاق به این پرو کل در پا  

 هردف  باالیحه حمایا از االا  و نوجواناپ ظاهراً  11    برخورد با ارائه الیحه  ضایی را داد ده در همین راپتا در پا

 . جمیع مقررات دیلری له و علیه دودداپ به  صویب رپید

 : با  وجه به پؤاالت مطروحه در این پووه  نتایج زیر حاصل شد 

وری خصوص فرو  دودداپ، پرو کل الحا ی به دنوانسیوپ حقوق دودک، مبارزه با فرو  دودداپ با هر منظر  در . 

اعم از اپتثمار جنسی و مواردی چوپ دار اجباری، اپتلاده از دوددراپ در مسرابقات ورزشری هماننرد آنچره در بعضری       

دشورهای عربی مانند  طر و پوداپ در مسابقات شترپواری مرپوم اپا، انتقا  اعضاء و ازدواج اجباری از اریق جررم  

 ام از اریق مباشرت و یا مشراردا محقرق گرردد و یرا      صورت بهجرم  ده نیای وادن  دیلری اعم از نیب  یپانگاری و 

 . ال  برای ار کاب این رفتار مجرمانه باشد، مدنظر خود  رار داده اپا

ی جنسری در  هرا  ایر فعالالحا ی ضمن  عریف روپپیگری دودک به هرگونه درگیری دوددراپ در   پرو کل نیچن هم

و پنن مرپوم در دلیه نقا، دنیرا،  مرام    ها عرفمابه ازایی اعم از مالی و غیر آپ، پعی داشته  ا با  وجه به  هر نوع با  

دور نداشته و با پوءاپتلاده گراپ از دودداپ برا هرر شرکل و دیلیتری مبرارزه نمایرد و در        ازنظرمصادیق روپپیگری را 

ی ضمانا اجرای دیلری و برا  نیب  یپو  ی این پدیده غیر انونی ا با جرم انگار خواهد یمی عضو ها دولاهمین راپتا از 

 .خود هیچ نقطه مطمئنی برای فرار نا ضاپ این حق ابتدایی دودداپ از مجازات با ی نگذارند نیماب یفهمکاری 

ه الیحه حمایا از االا  و نوجواناپ، نیز ضمن  عریف معامله و با  لکیک فرو  دودداپ با و بدوپ مقاصد مجرمان. 

ی نموده اپرا دره   نیب  یپی متلاو ی ها مجازاتمبادرت به جرم انگاری این  بیل رفتارها و با  وجه به هدف مر کبین، 

، شرروع بره جررم و    هرا  آپبا  وجه به  عزیری  لمداد شدپ این مصادیق و ضمانا اجرای دیلری و  واعد عام حرادم برر   

 . شمو  مجازات گردیده اپامعاونا در ار کاب رفتار مجرمانه فرو  دودداپ نیز م

آپ را به هرگونه مابه ازایری مشررو،    ده نیا، بدوپ پردازد یم« فحشا»الیحه مذدور ده برای اولین بار به  عریف واژه 

ی دررده، ولری   نر یب  یپر ی دودداپ ضمانا اجراهای گوناگونی  ماپ ریغنماید، برای مر کباپ آزارهای جنسی  ماپی و 

و با هماپ دیدگاه، به اعتبار حادمیا مقرررات دیلرری اپرالم دره دلیره رفتارهرای        از انقالبهمانند  وانین جزایی بعد 

، دیردگاه بزهکراری آنراپ را نیرز     نرد اد یمر حدی و  عزیری مشمو  وادرن  دیلرری    جرائمجنسی با رضایا را در  الب 

 .داند یمملروض 

یا از االا  و نوجواناپ در جرم انگاری برزه  ی پووه  از یکسو داللا بر مطابقا دامل الیحه حماها افتهبررپی ی. 

فرو  آناپ دارد ده با  وجه به ضمانا اجرای دیلری معینه، مصرادیق شرروع بره جررم و معاونرا در آپ نیرز مشرمو         

ده از این حیث هدف دنوانسیوپ حقوق دودک مبنی بر  أمین و  ضمین بهترین منافع دودداپ  شود یموادن  دیلری 

 .محقق گردیده اپا

از پوی دیگر، در  سما روپپیگری همسویی بین الیحه با پرو کل الحا ی بره دنوانسریوپ حقروق درودک دیرده       و

ی هر حالت، در جرائمبا  وجه به حادمیا حقوق جزای اپالمی، دیدگاه ارفینی بودپ ار کاب این پری  چراده شود ینم

ی  و موانرع  نر یب  یپر ، هرردو اررف  ری بررای  ی حدی و  عزیها مجازاتده جرم با رضایا ارفین محقق گردد، حلظ و 

اشخاص بالغ ده ایف وپیعی از آناپ برا   ده نیابا  وجه به . مسئولیا دیلری هماپ مقررات عام مانند صغر و ادراه اپا
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نظام جزایی اپالم و  روانین موضروعه مرا، واجرد مسرئولیا دیلرری        ازنظری، الملل نیب وجه به  عریف دودک در اپناد 

الیحه حمایا از االا  و نوجواناپ همچوپ  وانین جزایی  رو نیازا؛ رندیگ ینمپر و حمایا دامل الیحه  رار  د، درشنبا یم

داشته؛ همچنین در بعضی مصادیق، شروع بره  « دهیبزه د -بزهکار » یعنبعد از انقالب به این گروه پنی نگاهی دوگانه ی

 . ، فا د وصف جزایی اپاشده ینیب  یپی ها مجازات  بع بهجرم و معاونا در ار کاب آپ 

روپپیگری، پیاپا دیلری دشور  در خصوصحمایا دیلری از االا  و نوجواناپ  شدپ یجهانبنابراین، با  وجه به 

دردپ این  دن شهیری جز پذیر  ملاد آپ و همسو شدپ با جامعه جهانی در ا یمعن ده آپی الحاق به الملل نیبما با  عهد 

ی، زمرانی معنرا پیردا    المللر  نیبر ما، انطباق با این پند مهرم   زعم به چراده؛ شود ینمنطبا ی دیده پدیده نامیموپ ندارد، ا

ی جنسری  لمرداد و   دشر  بهرره مطلرق رفتارهرای ناشری از     دهیبزه د( الل و نوجواپ نظام حقو ی ما)دودک ده  دند یم

در  با  پرو کرل،   ا  یالملل نیببه انطباق  وانین یک دشور با  عهد   واپ یممشمو  مجازات نگردد و  نها در این حالا 

 .پخن گلا

 پیشنهاد -ت 

ی المللر  نیبر جامعره   ر یموردپذده  ها آپ ا به اعتبار فقداپ رضایا دودداپ در اپتثمار جنسی از  شود یمپیشنهاد 

 انوپ مجازات اپالمی و برا   1  نند ماده مانعی جها مسئولیا دیلری ایشاپ  لمداد شود و یا هما عنواپ به،  رارگرفته

همرین    1یرا همچروپ مراده    . پا ، از مصادیق عنف  لقی  ا مشمو  وادن  دیلری نگردند 9  سری به اشخاص زیر 

از شمو   عزیرات  ها آپی  عزیری درجه هلا و هشا و خروج ها مجازات عیین  ایدرنهای شرایطی و نیب  یپ انوپ، با 

 .ادر به اپتلاده از  أپیس ارفا ی معافیا از مجازات باشدمنصوص شرعی،  اضی  

ی شود  ا با ملاهیم شروع و معاونرا در ار کراب جررم در    نیب  یپی خاصی ها مجازاتبرای اپتثمارگراپ از دودداپ 

 انوپ مؤخر نظام جدیدی، در ایرن زمینره معمرو  گرردد  را هردف از        عنواپ به انوپ مجازات اپالمی منطبق گردد و یا 

ی ضمانا اجرای دیلری بررای دلیره   نیب  یپالحاق دولا ایراپ به پرو کل الحا ی به دنوانسیوپ حقوق دودک مبنی بر 

 .بازیگراپ اپتثمار جنسی علیه دودداپ  حقق یابد
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Comparative review of the bill on protecting children and adolescents from sale and 

prostitution with the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

 

Abstract 
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Ph.D. Mohammadnasl. Gholamreza 
Ph.D.Golpayegani. Behrooz 
The result of the international community's concern over the growing phenomena of sale and 

child prostitution was the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. As a 

member of this protocol, Iran also ratified the bill supporting children and adolescents in the 

context of comprehensive child protection. The question of this research, which is based on the 

library's method, is to examine the conformity of the bill with the protocol, which is about the 

sale of this conformity is full, but in prostitution, because of the persistence of juvenile 

delinquency perspective, sexual behavior with juvenile consent is not conformity with the 

protocol. So suggestions have been made. 
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