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تأملي بر كنوانسيون النزاروته شوراي اروپا در خصوص حمايت از كودكان در
برابر استثمار و سوء استفاده جنسي


مهریار داشاب

1

دریافت-7930/3/82:پذیرش7930/78/80:

چكيده

در چند دهه اخیر ،مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از كودكان مورد توجه
بینالمللی قرار گرفته است و در كنوانسیون حقوق كودك وپروتكلاختیاري
سازمانهاي  

آندرخصوصخریدوفروش،فحشاوپورنوگرافیكودكانبرلزوماتخاذاقداماتمقتضی
توسطدولتهاازجملهاقداماتتقنینی براي مقابلهبااشكال مختلفآن تأكید شده است.

سازمان شوراي اروپا باتوجهبهافزایشروزافزون موارداستثماروسوءاستفاده جنسیاز
كودكان ،كنوانسیونالنزاروتهرادرارتباطبا حمایت از كودكاندربرابراستثماروسوء
استفاده جنسی در تاریخ  82می  8661بهتصویب رسانده است .باوجود اینكه این اقدام
شوراياروپاازبابهنجارسازي نقد شده است؛ اماتصویباینسند به ایجادهنجارهاي
جدیدي در این حوزه منجر شد كه در مقایسه با نُرمهاي حقوقی پیشین ،نوآورانه تلقی
میشود.دراینمقالهسعیشدهاستضمنبررسیبرخیازقواعدنوآورانهاینكنوانسیون،

شدهاند كهنشانگر
نقاط قوت و ضعف اینقواعدنیزروشنشوند.همچنین قواعديبررسی  
رویكردجدیداینسازماندرخصوصحمایتازكودكاناست؛رویكرديكهبهموازات
جرمانگاري و سایر اقدامات حقوقی و قضایی ،بر لزوم حمایت از كودكان قربانی و اتخاذ
میكند.
دولتهاتأكید 
اقداماتپیشگیرانهوآموزشیتوسط 

واژگان كليدي :كنوانسیون النزاروته ،استثمار جنسی ،سوء استفاده جنسی ،شوراي اروپا،
حمایتازكودكان.
.استادیارحقوقبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی mehryardashab@atu.ac.ir
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مقدمه
استثمار وسوء استفاده جنسی از كودكان بدون تردید بدترین و نامیمونترین شكل خشونت
علیهكودكانمحسوبمیشودوآسیبهايجسمیوروانیمتعددجبرانناپذیريرابهكودكان
میكند .این پدیده فطرت و وجدان بشر را
آنها ،تحمیل  
قربانی ،بهویژه بنیانهاي شخصیت  
صدمهواردمیكند.متأسفانه،در

وبهمهمترینارزشهاياخالقیجوامعبشري

خدشهدارنموده
حالی كه حتی باور و پذیرش این واقعیت مخوف براي اكثریت افراد دشوار است ،آمارهاي
بینالمللی دولتی یا غیردولتی فعال در امور كودكان بر گسترش و گستردگی این
سازمانهاي  
اعمالدرسطوحبینالمللیوملیداللتمیكنندوگاهیرسانههايكشورهايمختلف،ازجمله
ایران،موارديرادراینرابطهفاشومنعكسمیكنند.
بینالمللیدولتی ،درمقامتابعان فعالحقوق
باید این نكتهرادرنظرداشتكهسازمانهاي  
كردهاندبهاغماضخودپایاندهندوازیکطرفباقاعدهسازي
بینالملل،ازسهدههپیشسعی 
بینالمللی و از طرف دیگر ،با
ونهاي  
بینالمللی از طریق تصویب كنوانسی 
و ایجاد هنجارهاي  
بینالمللی،دولتهاوجوامعمدنیرابهمبارزهبااستثمارو
اطالعرسانیوبرگزاريكنفرانسهاي 

سوءاستفاده جنسی از كودكان تشویقكنند.این فرآیند با تصویب كنوانسیون حقوق كودك
آبانماه)7902آغازشدو
توسطمجمععمومیسازمانمللمتحددرتاریخ86نوامبر 83(7323
بابرگزاري اولین كنفرانس بینالمللی در خصوصمبارزه بااستثمار جنسیتجاري كودكاندر
استكهلمسوئددرتاریخ81الی97اوت7330ادامهیافت.7
بینالمللی دولتی و
سازمانهاي  

شركتكنندگان اعم از دولتها ،

در این كنفرانس بینالمللی ،
 .7درپایاناینكنفرانسبینالمللیاعالمیهايموسومبه«اعالمیهاستهكلم»بهتصویبرسید وبراساساینسند،دولتها
تجاريكودكانتعیینكردندكهعبارتانداز :بهكارگیري

اهدافوخطمشیهايمشتركیبرايمبارزهبااستثمارجنسی -
حداكثرمنابعموجودبرايمبارزهبااستثمارجنسی-تجاريكودكان؛ ایجادهمكاريعمیقتربیندولتهاوتماماقشارجامعه
رسانیبهكودكانبهخصوصكودكاندرمعرضخطر؛ گسترشهمكاريبینمقاماتقضاییومراجع

جهتپیشگیريواطالع
قانونگذاري كشورهاي مختلف و ایجاد برنامههاي مشترك در سطوح ملی و منطقهاي؛ اتخاذ تمامی اقدامات الزم جهت
گسترشهمكاريبیندولتهاوسازمانهاي

بهبوديكودكانیقربانیوپیوندمجدداینكودكانبهخانوادههايخودوجامعه؛
نسازمانبینالمللیكار،سازمانبهداشتجهانی،صندوقكودكانمللمتحد،سازمانپلیسجنایی

المللیذينفعهمچو


بین
بینالمللی ،سازمان بینالمللی مهاجرت و سازمانهاي غیردولتی؛ آموزش به كودكان و مشاركت كودكان در برنامههاي
آموزشیواجتماعیدرخصوصاستثماروسوءاستفادهجنسی.برايآگاهیبیشتررك:
Dashab Mehryar, (2001), “The Reaction of International Law towards the Commercial
Sexual Exploitation ofChildren”,
مجموعهمقاالتاولینهمایشبررسیمسائلحقوقبینالمللبشر،دانشكدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبایی،
تهران،اردیبهشت،7927ص.762
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دهاند كه به دلیل گسترش عارضه استثمار و سوء استفاده جنسی از
غیردولتی به این نتیجه رسی 
ژهاي را تهیه كنند .در این راستا ،در تاریخ  72ژانویه8666
كودكان باید ابزارهاي جدید و وی 
میالدي،پروتكلاختیارياولبهكنوانسیونحقوقكودكدرخصوصخریدوفروشكودكان،
وهرزهنگاريكودكاندرمجمععمومی سازمانمللمتحدبهتصویب رسید .این سند،

فحشا 
الزامآوربینالمللیبراي مبارزهبابرخی ازاشكالاستثماروسوء استفادهجنسی از
نخستین سند  
كردهاند.7
كودكانمحسوبمیشودودرحالحاضربیشاز719كشورآنراتصویب 
شایسته یادآوري است كه در این سند ،همانطوركه بعداً نیز بدان اشاره میشود ،بیشتر به
مقوله مبارزه با اشكال گوناگون استثمار جنسی -تجاريازكودكان توجهشدهاست كهعمدتاً
صورتسازمانیافتهوفراملی رایج هستند و به همین دلیل اقدام در خصوص خرید و فروش و

به
قاچاقكودكانبا هدفوانگیزهنهایی استثمار جنسی وكسب درآمد ،محور اصلی این سند
نمیتوان این سند را كامل و بدون نقص تلقی كرد؛ چراكه
محسوبمیشود .دراینچارچوب  ،

عارضهسوء استفادهجنسی ازكودكانكهفاقدبُعدتجاري استوبیشتر دركانونخانوادهها،
یگیرد ،در پروتكل مذكور تصریح نشده است.لیكن،
اماكن عمومی یا مراكز آموزشی شكل م 
هاوسازمانهايدولتی

بینالمللیشد ومطابقآن،دولت
زمینهسازاقداماتآتی 
تصویباینسند 
وغیردولتیدومینكنفرانسبینالمللیمبارزهبااستثمارجنسی-تجاريكودكانرادرتاریخ71
الی86دسامبرسال8667دریوكوهامايژاپنبرگزاروخطمشیهايجدیديراتبیینكردند.8
بینالمللی با ایجاد ابزارهاي حقوقی
با توجه به مطالب فوق ،به نظر میرسید كه جامعه  
فوقاالشعار،بهمیزان مطلوبی بهموضوعاستثماروسوء استفادهجنسی ازكودكاناهتمامداشته

استودیگر نیازي بههنجارپروري وقاعدهسازي در این باره وجودندارد.این استداللبااقدام
 .7اینپروتكل اختیاريدرتاریخ72ژانویه 8668الزماالجراشدودولتایراندرتاریخ 7920/62/73آنراتصویبكرده
است .براي دسترسی به متن فارسی این پروتكل رك :معاونت حقوقی قوه قضاییه ،)7931( ،گزیده اسناد بینالمللی حقوق
كودك،تهران:انتشاراتخرسندي،ص.21
.8دراینكنفرانسبینالمللی،نمایندگاندولشركتكننده،اعالمیهايراتصویبكردندودراینسند،استنباطهاوتعهدات
ترینآنهاعبارتانداز:تأكیدبرلزوم


تجاريازكودكانتشریحكردندكهمهم
اخالقیخودرادربارهمبارزهبااستثمارجنسی-

اجرايكنوانسیونحقوقكودك؛تشویقكشورهابهالحاقبهاسنادبینالمللیموجودازجملهپروتكلاختیاريكنوانسیون
حقوقكودكدررابطهباخریدوفروش،فحشا وهرزهنگاريكودكانومقاولهنامه 728سازمانجهانیكاردربارهحذف
بدتریناشكالكاركودكان؛ لزوممبارزهباعللبنیادینوجودایننوعاستثمارازجملهفقر،تبعیض،مخاصماتمسلحانه،فقدان
دسترسیبهآموزشو...؛ تأكیدبرلزومافزایشهمكاريهايبینالمللی،منطقهاي،دویاچندجانبهیامحلیبینمقاماتقضاییو
انتظامی؛ اختصاصمنابعمالیبیشتربرايمبارزهبااینپدیده؛ آموزشبهكودكان،والدین،قانونگذارانوفعاالنذينفعبا
استفاده از برنامههاي آموزشی تخصصی؛ اتخاذ تدابیر الزم براي جلوگیري از استفاده منفی از فنآوريهاي نوین از جمله
اینترنتبرايپخشمطالبپورنوگرافیک.
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شوراي اروپا و تصویب كنوانسیون النزاروته در تاریخ  82می  8661در خصوص حمایت از
كودكاندرقبالاستثماروسوءاستفادهجنسی7فروپاشید.مطالعهوبررسیاینكنوانسیونمبسوط
و پیچیده كه متشكل از بیش از  26ماده است ،مؤید این مدعاستكهاسنادبینالمللیپیشین،
ضعفها و خألهاي متعددي دارند و این سند در مقایسه با اسناد بینالمللی موجود ،حاوي

دستاوردهاي جدیدي است.ازطرفدیگر ،تصویب این كنوانسیون بیانگر آناستكهشوراي
سازمانبینالمللیمنطقهاي همچنانحمایت وترویج حقوقبشرراچند دهه

اروپادرمقامیک 
يهاي اساسی بهصورتجدي
پس ازتصویب كنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوقبشروآزاد 
دنبالمیكندواسنادمبتكرانهرابهتصویبمیرساند.
بر این اساس و بهمنظور معرفی این سند ،ابتدا بهصورت اجمالی،اقدامات شوراي اروپا براي
حمایت از حقوق كودكان درمقابلاستثمارجنسی وسوء استفادهجنسیبررسی ()7سپسبا
اسنادبینالمللی،برقواعدنوآورانهآنتأكیدمیشود

واكاوياینكنوانسیونومقایسهآنبادیگر
(.)8طبیعتاً این قضیه موجب خواهد شد تا برخیازضعفهاي این كنوانسیون نیز نمایان شوند
()9؛ هرچند كه موضوع اخیر ممكناست بحثجداگانهومفصلی راشاملشود كهبهجهت
احتراز از اطاله كالم در این مقاله بهطور اجمالی بررسی میشود .شایان ذكر است در زمینه
موضوعاینمقاله،هیچسابقهپژوهشیوجودنداردوكتابها ومقاالتموجودغالباًدرمورد
سایراسنادویامسایلمرتبطبااستثماروسوءاستفادهجنسیازكودكانمیباشد.


 .1كلياتي پيرامون نقش شوراي اروپا در حمايت از كودكان در مقابل استثمار و سوء
استفاده جنسي
شوراي اروپا 8كهدرحال حاضربیش از 11كشور درآنعضویت دارند،براي حمایت،
ترویج حقوقبشرو آزاديهاي اساسی كه دراساسنامه این سازمان بهعنوانیكی ازمهمترین
اهداف مشترك دول عضو مشخص شده است (شق «ب» ماده اول فصل نخست) ،تاكنون
معاهداتمختلفی رادراین راستاتدوین وتصویب كرده است.كنوانسیون اروپایی حمایت از
مهمترین سندي است كه در این سازمان
حقوقبشروآزاديهاي اساسی مورخ 1نوامبر  7326
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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گروههاي آسیبپذیر نیز
قابل ذكر است كه این سازمان در كنارحمایتعامازحقوقافراد ،از 
حمایتمیكندودردهههاياخیراسناديرادراینبابتنظیمكردهاست.دراینخصوصمی-

توانبهكنوانسیونشوراياروپابرايحمایتازاقلیتهايملیمورخ7فوریه77332اشارهكرد.
حقوق كودكان و اتخاذ اقدامات ویژه براي حمایت از این گروه آسیبپذیر جوامعبشري به
سازمانمنطقهايمدنظرقرارگرفتهاستوسخنیگزافنیستچنانچهاعالمشود

تازگیدراین
كهكنوانسیون حمایتازكودكاندرقبالاستثماروسوءاستفادهجنسیاولیننتیجهجهتگیري
وسیاستهاينویناینسازمانتلقیمیشود.
دولتهايعضوشوراياروپا
اندیشهتنظیمچنینسنديبهسومیناجالسروسايكشورهاو 
یگردد 
كه در تاریخ  1الی  70می  8662در ورشو لهستان برگزار شد ،بر م 

.(Explanatory

)Report, 2007: 4دولعضودرایناجالستصمیمگرفتنددرجهتامحايكلیهاشكالخشونت
جامعوسازمانیافتهعمل

كودكانوبهویژهاستثماروسوء استفادهجنسی بهصورتجدي ،

علیه 
نمایند ودراعالمیهاي كهدرپایان این اجالسبهتصویب رسید برلزومتدوین یک كنوانسیون
كردهاند.
مشتركوتخصصیتأكید 
بدونتردید،اجالسورشونقطهعطفیدرخصوصفعالیتهايشوراياروپابرايحمایتاز
كودكان محسوب میشود و فقط یک سال پس از این اجالس ،دولتهاي عضو در كشور
قوقكودكانرابهصورترسمی آغاز

موناكو ،برنامه سه ساله شوراي اروپابراي حمایت ازح
كردند.كمیته وزراي شوراي اروپاكهركناجراییشوراياروپاست(زمانی؛ ،)82:7920در
تهاي راتحتعنوانكمیته كارشناسانحمایت ازكودكاندرقبال
تاریخ  88مارس  8661كمی 
استثمار و سوء استفاده جنسی 8تأسیس كرد و از این كمیته خواست تا پس از مطالعه اسناد
بینالمللیموجوددرخصوصمبارزهبااستثماروسوءاستفادهجنسیلزومتنظیمسندي جدیدرا

بررسی ودرصورتنظرمثبت،تدوین آن راآغازكند.كمیته موقتباهمكاري ومساعدت
بینالمللی دولتی ،پس از
برخی از اركان شوراي اروپا همچون مجمع پارلمانی و سازمانهاي  
تأكید بر لزوم تهیه چنین سندي ،مراحل تدوین آن را آغاز و طی كرد و سرانجام متن نهایی
ستوهشتمین كنفرانسوزراي دادگستري دولعضوشوراي اروپا
كنوانسیون براي تصویب بهبی 
فرستاده شد.این كنوانسیون ،بنا بر بند اول ماده اول خود اهداف متعددي را دنبال میكند كه
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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عبارتانداز:پیشگیريومبارزهبااستثماروسوءاستفاده جنسی(شق«الف»بند اول) ،حمایتاز
حقوق كودكان قربانی استثمار و سوء استفاده جنسی (شق «ب» بند اول)و ارتقاي همكاريهاي
بینالمللیبرايمقابلهبااستثماروسوءاستفادهجنسیكودكان(شق«ج»بنداول).
ملیو 
میآیدكهاهدافمذكوردرسایراسنادبینالمللیازجمله
درنگاهاول،ایناندیشهبهوجود 
كنوانسیونحقوقكودك7323یاپروتكلاختیاريبهكنوانسیونحقوقكودكدربارهخریدو
فروش،فحشاوپورنوگرافیكودكاننیزبیانشدهاستوقواعدمتعدديبراينیلبهایناهداف
قتراین كنوانسیونبیانگراینواقعیتاستكه
شدهاند.بااینوجود،مطالعهوبررسی عمی 
تدوین  
بهرغماشتراكدراهداف،قواعدمندرجدركنوانسیون النزاروتهدرمقایسه باقواعدكنوانسیون
حقوقكودكوبهویژهقواعدپروتكلاختیاري،كامالًابداعیهستند.بهعبارتدیگر،دولتهاي

عضوشوراي اروپابراي تحققاهدافمندرجدربنداولماده نخستاین كنوانسیون ،روشها و
آنهابررسیمیشوند.
شبینیكردهاندكهدرمبحثبعديتعدادياز 
قواعدجدیديراپی 

 .2قواعد نوآورانه كنوانسيون حمايت از كودكان در قبال استثمار و سوء استفاده
جنسي شوراي اروپا در مقايسه با ساير اسناد بينالمللي
بینالمللی براي مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از كودكان با
تا به امروز تالشهاي  
یالواقع ،جامعه بینالمللی و در رأس آن
درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است .ف 
بینالمللی در موضوع هنجارپروري و تدوین اسناد موفق بودهاند؛ اما مسلم است كه
سازمانهاي  
ریشهكنی این پدیده
بینالمللی و  
اعضاي اصلی این جامعه ،یعنی كشورها ،در اجراي هنجارهاي  
شكست خوردهاندو تداوم و استمرار استثمار و سوءاستفاده جنسی از كودكان این واقعیت را
اثباتمیكند.
در این ارتباط ممكن است چنین سؤاالت مهمی نیز در ذهن هر فردي بروز كند :چرا
گامبرداشتهاند؟چرا

كشورهاي عضوشوراي اروپادرجهت ایجاد وتدوین هنجارهاي جدید 
اعضاي این سازمانكهجزءمتعاهدین كنوانسیون حقوقكودك،پروتكلاختیاري اول یادیگر
نكردهاند تادرجهتاجراوتحقققواعدمندرجدراین

المللیمربوطهمیباشند،سعی 

اسنادبین
امابهنظرمیرسد

اسناداقدامكنند؟ارائهیک پاسخدقیق بهاینپرسشها تاحدي دشواراست؛ 
بینالمللیموجودرا
واقعگرایانه قواعدو استانداردهاي  
دولتهاي عضوشوراي اروپابانگاهی  
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دهاندكهاینقواعدكاستیهاوخألهايمتعدديدارند.
بررسیكردهوبهایننتیجهرسی 
واقعیت این است كهاعضاي شوراي اروپابا تصویب كنوانسیون النزاروته تالش نكردهاند
اسنادبینالمللیموجودراكامالًكناربگذارندیاازاجرايقواعدمندرجدرایناسنادتخطیكنند.

این اعضا ،حتی در ماده  18این كنوانسیون پایبندي خود را به كنوانسیون حقوق كودك و
پروتكل اختیاري مذكور اعالم و اذعان كردهاند كه كنوانسیون النزاروته «در جهت تقویت
پیشبینیشدهدرایناسنادوتكمیلاستانداردهايموجودتدوینشدهاست».7
حمایتهاي 
میتوان از دو زاویه بررسی كرد.از یک سو میشود
لزوم تكمیل استانداردهاي موجود را  
وضعفهاي اسنادبینالمللیموجبشدهاستتاكشورهاي عضو

استدالل كرد كه كاستیها 
میتواناستداللنمودكهبهدلیل
شوراي اروپااین كنوانسیون راتصویبكنند.از سوي دیگر  ،
اسنادبینالمللیفوقالذكر،تحوالتاجتماعی جوامع اروپایی،

گذشتن چندین سالازتصویب 
وشكلگیريصورجدیداستثمار

فنآوريهاينویندرسطحبینالمللی،پیدایش
توسعهبیسابقه 
اجتنابناپذیر كردهاست.

وسوء استفادهجنسی ازكودكان ،ایجاد هنجارهاي حمایتی جدید را
علیایحال ،از هر زاویه كه به دالیل تصویب این كنوانسیون نگریسته شود این نتیجه حاصل
مسئلهاي استضروري و
میشود كه حمایت از كودكان در قبال استثمار و سوء استفاده جنسی  

بینالمللیموجوددرنهایت بهنفعاین
ایجاد هنجارهاي جدید حمایتی یاتكمیل استانداردهاي  
قشر آسیبپذیر است .به همین دلیل ،باید از قواعد ابداعی و نوآورهاي كنوانسیون النزاروته
منطقهاي-و
بینالمللی،اعمازجهانیو 
استقبالوحمایتكردوامیدداشتتاسایرسازمانهاي 
همچنین قانونگذاران دولتها با الهام از این قواعد و با اقدامات تقنینی یا غیرتقنینی ،بهترین
شرایطرابرايكودكانفراهمآورند.
درهرحال،توصیفوبررسیبرخیازقواعدابداعیاینكنوانسیونضروريبهنظرمیرسد
هرچندكهبهعلتحجیم بودناین سندوتعدادزیاد مفاد آن،تشریح وبررسیتمام قواعد آن
امكانپذیر نیست .بدین ترتیب ،قواعد نوآورانهاي در این
در چنین پژوهشی با حجم محدود  
پژوهشبررسیوتحلیلشدهاندكهدرراستايشفافسازيورفعابهامازاسنادبینالمللیمربوطه
()7-8وتكمیلسایراسنادبینالمللی()8-8تدوینشدهاند.
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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 .1-2قواعد نوآورانه كنوانسيون النزاروته در راستاي شفافسازي و رفع ابهام از ساير اسناد
بينالمللي مربوطه.

الف -تبيين مصاديق سوء استفاده جنسي از كودكان

1

الزامآورياستكهازیکطرفسعیكردهاست
بینالمللی 
كنوانسیونالنزاروته،اولینسند 
مقولههاياستثمارجنسیوسوءاستفادهجنسیتفكیکاعمالكندوازطرفدیگر،مصادیق
بین 
سوءاستفادهجنسیازكودكانراتبیینوتشریحكند.
اینكنوانسیون ،درمقایسهبا كنوانسیونحقوق كودكوپروتكلاختیارياولآنبهصورت
بسیار دقیقیبه تشریحمصادیقاینپدیدههاپرداختهاستوتالشكرده تابهخألهايموجوددر
ایناسنادپایاندهد.دركنوانسیونحقوقكودك،هیچتعریفیازاینرفتارهاارائهنشدهاستو
فقطدرماده  91برلزومحمایت ازكودكاندرقبالبرخی ازاعمالهمچون«اغوا یا تحریک
كردن كودك براي پرداختن به هرگونه فعالیت جنسی نامشروع (الف)؛استفاده استثمارگرانه از
كودكان در فحشا و پورنوگرافی یادیگراعمالجنسینامشروع( ب)؛ استفادهاستثمارگرانه از
.تدوینكنندگان

كودكان در نمایشها و نگارش مطالب پورنوگرافیک( ج) ،تأكید شدهاست»
پروتكل اختیاري اول در جهت رفع این ضعف كنوانسیون و شفافسازي قواعد و هنجارهاي
.7طبقشق«الف»ماده9كنوانسیونالنزاروته«منظورازكودكشخصیاستكهكمتراز72سالسندارد».بهعبارتدیگر،
انداهتمامقواعدپیشبینیشدهدراینسندرابراي


شوند،مؤظف

كنندیابهآنملحقمی

هاییكهاینسندراتصویبمی

دولت
افرادزیر72سال،اعمازدختروپسررعایتواعمالكنند.بدونتردید،اینقاعدهدرمقایسهباقواعدمشابهموجوددربرخی
المللیبهویژهمهمترینسندمربوطبهحمایتازكودكان،یعنیكنوانسیونحقوقكودك،7323پیشروتربوده


ازاسنادبین
است؛چراكهدراینكنوانسیونتعریفصریح،واضحودقیقیازكودكارائهشدهاست.مادهاولكنوانسیونحقوقكودك،
سن72سالرامالكقراردادهاست.امادرادامهاینمادهذكرشدهاست...«:مگراینكهطبققانونقابلاجرادرموردكودك،
سنبلوغكمترتشخیصدادهشود».شایستهیادآورياستكهدرپروتكلالحاقیبهكنوانسیونحقوقكودكدربارهخریدو
فروش،فحشاوپورنوگرافیكودكانهیچتعریفیازكودكانتحتپوششاینسندارائهنشدهاستوفقطدرمقدمهآنبه
تعریفمندرجدركنوانسیونحقوقكودك،اشارهشدهاست.خوشبختانه،تدوینكنندگانكنوانسیونالنزاروتهازكنوانسیون

دوسعیكردهاندتاازهمهافرادزیر72سالدرقبالاستثمارجنسیوسوءاستفادهجنسیحمایت

حقوقكودكپیروينكردهان
هايمطلوبترو


اندتاحمایت

كنند.درواقع،كشورهايعضوشوراياروپادرخیلیازاسنادحقوقبشريخودتالشكرده
گستردهتريراپیشبینیكنندوبههمیندلیلدرخصوصكودكان،سن72سالرابهعنوانمرزتفكیکبیندورانكودكیو
بزرگسالیانتخابكردهاند.بهطورمثال،دركنوانسیونشوراياروپادرخصوصمبارزهباقاچاقافرادمورخ70می 8662بیان

).چنینرویهايموجبشدهاست

شدهاست«:منظورازكودكشخصیاستكهكمتراز72سالسندارد(».شق«د»ماده1
تادرسطحمنطقهاروپا،تعریفیمنسجمویكپارچهايازكودكمطرحشودوطبیعتاًابزارهايحقوقیوغیرحقوقیمؤثرتري

برايحمایتازحقوقكودكانایجادشوند.الزمبهذكراستكهدراسنادمنطقهايحمایتازكودكان،مالكقراردادنسن
شود.درجهتاثباتاینمدعیمیشودبهمنشورآفریقاییحقوقورفاهكودك

 72سالچیزيبدیهیوطبیعی تلقیمی
سازماناتحادیهآفریقامورخ 83نوامبر 7336استنادكنیم.براساسمادهدوماینمنشور«،منظورازكودكشخصیاستكه
كمتراز72سالسنداشتهباشد.
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كردهاندتعاریفیرابراينخستینباردرخصوصاعمالیهمچونفحشايكودكان7
موجودسعی 
یاپورنوگرافیكودكان8ارائهدهند؛اماایناقدامموجبنشدتاابهاماتموجودكامالًازبینبرود.
بهطورمثالدرشق«ب»مادهدومپروتكلالحاقیذكرشده است«:خودفروشیكودكانبهمعنی
استفادهازكودكاندرفعالیتهايجنسیدرازايپرداختوجهیامسائلدیگراست»بدونآنكه
مشخص باشد خودفروشی از مصادیق استثمار جنسی باید تلقی شود یا مصادیق سوء استفاده
جنسی.این ایراد در ارتباطبا تعریف پورنوگرافی كودكان نیز قابل استناد است.مطابق شق «ج»
ماده دوم پروتكل الحاقی ،پورنوگرافی كودكان به معنی نمایش از هر طریق است كه در آن
كودكان یا بهصورت واقعی یا مجازي مشغول فعالیتهاي بارز جنسی باشند یا آالت تناسلی
چگونهاطالعاتی در
كودكان براي مقاصد جنسی به نمایش گذاشته شده باشد»؛ اما این بارنیز هی 
خصوصماهیتاینرفتارارائهنشدهاست.
موردتوجهقراردادهاند

تدوینكنندگانپروتكلاختیارياینپدیده رااساساًاززاویهتجاري
كردهاند.بهعبارتدیگر،كسبدرآمد
وبامحوریتاستثمارجنسی-تجارياینسندراتدوین 
یااهدافسودجویانهعنصراصلیایناعمالتلقیشدهاستودرصورتوجوداین عنصرالزم
استازاستثمارجنسیكودكانسخنگفتنهسوءاستفادهجنسی.البته،الزمبهذكراستكهدر
تهايجنسیدر«ازايمسائلدیگر»اشارهشدهاستواینبدین
تعریففحشايكودكانبهفعالی 
معنی استكهكودكانبراي دسترسی بهغذا ،لباس،مكانی براي سكونتیااستراحتونظایر
آنهانیزممكناستدستبهخودفروشیبزنند؛اماازنحوهنگارشومتنكلیپروتكلاختیاري

میشودچنیناستنباطكنیمكهاینسندتخصصیعمدتاًعارضهاستثمارجنسیازكودكان،لزوم

حمایت قانونی وپیگرد كیفري مرتكبینرابررسیكرده استو به پدیده سوء استفادهجنسی از
كودكان توجه نكرده است كه عموماً در كانون خانوادهها (توسط والدین) ،مراكز آموزشی
(توسطمدرسیامربیورزش)یااماكنعمومیباهدفارضايغرایزجنسیرخمیدهند9.
ازكودكانبهصورت

اساسمیتواناذعانكرد كهاستثمارجنسی 

از سوي دیگر ،برهمین 
میگیرد وبا موضوعاتی همچونقاچاقو خرید و فروش كودكان در ارتباط
سازمانیافتهشكل  

تنگاتنگاست؛درحالیكهدرچارچوبسوءاستفادهجنسی،عنصرعملانفراديمالكاصلی
طهاي زندگی روزمره خود مورد سوء استفاده قرار میگیرد و
است و كودك قربانی در محی 
1. Child Prostitution.
2. Child Pornography.
3. Guide de Terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus
sexuels, 2017: 21.
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«نمیتوان از این واقعیت تلخ غفلت كرد كه حقوق اساسی كودكان بسیاري در كانون خانواده و
توسطاعضايخودخانوادهوحتیوالدینبهبدترینگونهموردنقضقرارمیگیرد»(قاريسید
فاطمی،7922،دفتردوم.)922:
همانطوركهپیشتراشارهشد ،تدوینكنندگانكنوانسیون النزاروته بهنحومطلوبی مصادیق

راتفكیکكردهاند وماده هجدهاین سندرا

استثمارجنسی وسوء استفاده جنسی ازكودكان
تحتعنوان«سوءاستفادهجنسی»7بهصورتانحصاريبهتببینمصادیقآناختصاصدادهاند.بنا
بربنداولماده«،72هریکازدولعضواقداماتقانونییادیگراقداماتالزمرادرجهتتسري
حقوقكیفريخودبهتماممواردزیراتخاذخواهدكردكهناشیازعملعمدياست:
الف -ایجاد روابطجنسی با كودكی كه بر اساس قوانین داخلی مربوط بدان هنوز به سن
قانونیالزمبرايبرقراريروابطجنسینرسیدهاست؛
ب-ایجادروابطجنسیباكودكبا:
* توسلبهزور،اجباریاتهدید؛
*سوءاستفادهازاعتمادكودك،مقامخود،یانفوذبركودكازجملهدرچارچوبخانواده؛
*سوءاستفادهازوضعیتآسیبپذیركودكانبهویژهمعلولیتهايجسمییاروحییاوضعیت
وابستگی.
همانگونهكهپیشترگفتهشد،گنجاندناینمادهدركنوانسیونالنزاروتهدرمقایسهبادیگر
ازكودكانبهصورتجداگانه

المللیبدعتآوراست،بهدلیلآنكهسوءاستفادهجنسی


اسنادبین
مطرحومهمترینمصادیق آنتبیین شدهاند.شایانذكراستكهدركناراینسند

ومنسجمی 
الزامآور ،تاكنون اسناد غیرالزامآور متعددي توسط شوراي اروپا پیرامون مقابله با سوء استفاده
شدهاند8.
جنسیازكودكانتصویب 


ب -تعريف «كودک قرباني» و گسترش حيطه حمايتها
نسندبینالمللیاستكهاز كودكقربانی تعریفی ارائه كرده

كنوانسیون النزاروته نخستی

است.براساسشق«ج»ماده سوم ،منظورازكودكقربانی« ،كودكی است كه مورد استثمار
جنسی یا سوءاستفاده جنسی قرارگرفتهاست».بدینترتیب با رجوع به مصادیقاستثماروسوء
استفادهجنسیتشریحشدهدرمواد72الی89كنوانسیونمیتوانبهطوردقیقیاحرازكردكهچه
1. Sexual Abuse.
2. Manuel de droit européen en matière de droits de l’enfant, 2015: 28.
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كودكیقربانیاستونیازبهحمایتدارد.
در خصوص حمایتهاي مندرج در این كنوانسیون ،باید اذعان كرد كه به موازات
حمایتهاي سنتی ورایج دردیگر اسنادبینالمللی همچونپروتكلاختیاري كنوانسیون حقوق
بینالمللی
كودك ،حمایتهاي جدیدي براي كودكان قربانی پیشبینی شده است .در اسناد  
موجود ،بهویژه پروتكل اختیاري ،عمدتاً بر لزوم حمایت از كودكان قربانی در حین رسیدگی
قضاییتوجهوتأكیدشدهاست.بهعبارتدیگر،درزمانیكهكودكقربانیبهعنوانخواهانیا
شاهدعملمیكند،میبایستازاینحمایتهابرخوردارشود.
پیشبینی شده است؛ اما برخالف
تهاي مشابه در ماده   97
در كنوانسیون النزاروته ،حمای 
پروتكلاختیاري به كنوانسیون حقوق كودك ،حمایتهاي جدیدي براي كودكان قربانی سوء
استفاده جنسی در نظر گرفته شده است و این قضیه نتیجه مستقیم تعیین مصادیق عارضه سوء
استفاده جنسی از كودكان دراین كنوانسیون تلقی میشود.قابل توجه است كه این حمایتها
پیشبینی نشده است و افراد دیگري را همچون خویشاوندان یا
فقط براي كودكان قربانی  
سرپرستان این كودكان نیز در بر میگیرد .بهطور مثال ،در بند اول ماده  77ذكر شده است:
«هریک ازدولعضوبرنامههاي اجتماعی مؤثرونهادهاي مختلفی را براي تأمین حمایت الزماز
كودكقربانی باخویشاوندان نزدیكش یا هر شخصیدایرخواهدكرد كه مسئولیت سرپرستی
كودكبااواست».
امكانپذیر است كه والدین یا
البته اعمال قاعده مندرج در بند اول ماده یازدهم در زمانی  
سرپرستانكودكقربانیدرارتكابجرائماستثماریاسوءاستفادهجنسینقشینداشتهباشند.در
غیراینصورت،درجهتحمایتكاملومؤثرازكودكقربانی،تدابیرخاصیدربندسومماده
پیشبینیشدهاست.براساساینبند«،دولعضومیتواننددرچارچوباقداماتخود،دست
 71
به دور كردن متهم یا دور كردن كودك از خانواده خود بزنند ،مشروط بر آنكه شرایط و مدت
جداییكودكازخانوادهاشبادرنظرگرفتنمنافععالیهويتعیینشود».
كردهاند تاحیطه سنتی حمایت از
نتیجه اینكه تدوینكنندگان كنوانسیون شوراي اروپاسعی  
كودكانقربانیراگسترشدهندواعضايخانوادهكودكانرا،درصورتعدممجرمیت،تحت
شمولبرنامههاي حمایتی مندرجدركنوانسیون قرار دهند.درجهتاثباتاین مسئله میشود به
بندچهارمماده71اینسندنیزاستنادكرد.براساساینبند«،هریکازدولعضوبایداقدامات
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قانونی یا سایر اقداماتالزمرااتخاذكنند تادرصورتلزومافراد نزدیک به كودكقربانی
بتوانندازمساعدتدرمانیبهویژهمساعدتروانیاضطراريبرخوردارباشند».
 .2-2قواعد نوآورانه كنوانسيون النزاروته در راستاي تكميل اسناد بينالمللي

الف -جرمانگاري «گمراه نمودن» كودكان براي مقاصد جنسي
الزامآوري است كه گمراه كردن كودكان را جرم
بینالمللی  
كنوانسیون النزاروته اولین سند  

تلقیكردهاستوازدولعضودرخواستشدهتابااینپدیدهبهصورتجديمقابلهكنند.طبق
ماده « 88هریک ازدولعضوباید اقداماتقانونی یا دیگر اقداماتالزمرااتخاذكنند تافردي
كهبهصورتعمديمسببشدهاستكودكیشاهدسوءاستفادهجنسییافعالیتجنسیباشد-

كههنوزبهسنقابلاعمالدربنددومماده  72نرسیده است -حتی اگرخودكودكهیچگونه
مشاركتیدرایناعمالنداشتهباشد،ازحیثكیفريموردپیگیردقانونیقرارگیرد».
تدوینكنندگان این كنوانسیون بدونتردید باتدوین چنین مقررهاي ،حیطه سنتی حمایت از
كهدراسنادبینالمللیموجود

راگسترشدادهاندوازآنچه

كودكاندرقبالسوءاستفادهجنسی
پیشبینیشدهاست ،گامی فراتربرداشتهاند.وفق اینماده براي حمایت ازكودكاندیگر الزم

نیستتاخودكودكازنظر«جسمی»و«فیزیكی»موردتعرضیاسوءاستفادهجنسیقرارگیرد.
اثراتروانی،صدماتوآسیبهايروحیناشیازمشاهداتایناعمالبرايشكلگیريجرمو
لزومبرخوردقانونیبامرتكبكافیاست.

ب -اغوا كردن كودكان براي مقاصد جنسي از طريق فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي
سالهاي اخیر ،پیشرفت فناوريهاي اطالعاتی وارتباطاتی موجبشدهاستتاكودكان
در  

بیشتر درمعرضخطرسوء استفادهیا استثمار جنسی قرار گیرند.رایج شدن استفاده از اینترنت و
ایجاد ارتباط با افراد ناشناخته در سایتهاي اینترنتی وشبكههاي اجتماعی ،استفادهكودكاناز
سایتهاي بازيهاي مجازي وافزایش دسترسی كودكانبهتلفنهاي همراهموجبشدهاستتا
استبهصورتآسانتر،گستردهتر

كههدفشاناغواكردنكودكانبرايمقاصدجنسی

افرادي
وپنهانیعملكنند.شكلگیريوافزایشاینپدیدهكهتحتعنوان”“Groomingدركشورهاي
اروپایی مطرحمیشود ،موجبشدتاتدوینكنندگانكنوانسیون شوراي اروپابه آن توجه و در
چارچوبجرمانگاريباآنبرخوردكنند.
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بنابر ماده  89این سند« ،دول عضو باید اقدامات قانونی یا دیگر اقدمات الزم را اتخاذ كنند تا
فرد بالغی كهبهصورت عمديوبااستفادهازفناوريهاياطالعاتیوارتباطاتیسعینمودهبا
كودكی–كههنوزبهسنقابلاعمالدربنددومماده72نرسیدهاست-مالقاتنمایدویكیاز
اعمالمندرجدرشق"الف" بنداولماده( 72برقراريرابطهجنسی)یاشق"الف" بنداولماده
(86تولیدپورنوگرافیكودكان)راانجامدهد،موردپیگردكیفريقرارگیرد؛البتهپیشنهادمالقات
بایدتحققیابدتاجرممربوطه،ایجادگردد".
شایسته یادآوري است كه این اولین باري نیست كه شوراي اروپا در یكی از معاهدات خود
تالش كردهاست تابا سوءاستفادهاز كودكان از طریقفناوريهاينوینمقابله كند.اینسازمان
در تاریخ  89نوامبر 8667كنوانسیونی را تحت عنوان كنوانسیون «جرائم سایبر» 7موسوم به
كنوانسیون بوداپست به تصویب رساند .ماده  3این كنوانسیون به مسئله مبارزه با پورنوگرافی
سندموظفاند

مادهدولتهاي عضواین 

كودكان در اینترنت اختصاص داردوطبقبنداولاین 
جمعآوري
«اقداماتقانونییادیگراقداماتالزمرابرايمقابلهباتولید،پخش،عرضه،فروشو 
ستمهاي انفورماتیک اتخاذ كنند و این اعمال را در
مطالب پورنوگرافیک كودكان از طریق سی 
قوانینداخلیخودبهعنوانجرمتلقیكنند»8.
اقدامات شوراي اروپا در چارچوب كنوانسیون النزاروته وكنوانسیون جرائمسایبر ازارزش
بسیار باالیی برخوردار است؛ چراكه در سطح بینالمللی و بهخصوص در پروتكل اختیاري به
كنوانسیون حقوقكودكتوجه خاصی به نقش فناوريهاي نوین در شكلگیري و افزایش این
خیرالذكربهاینموضوعاشارهشدهاست.
دههانشدهوفقطدرمقدمهسندا 
پدی 


3

پ -شناسايي مسئوليت اشخاص حقوقي
امروزهدربیشتركشورهايجهان،بهخصوصكشورهايجهانسوم،استثمارجنسیازكودكان

واشكالمختلفآنهمچونفحشایاپورنوگرافی كودكانتوسطافراديصورتمیگیرد كهدر
قالباشخاصحقوقیازجملهشركتهااقداموسعیمیكنندتادرسایهفعالیتهايعاديتجاري
یاغیرهاعمالغیرانسانیخودراانجامدهند.بهطورمثال،شركتیكهبهخانوادههايكودكانقربانی
قول كاریابی یا مهاجرت براي كار به دیگر كشورها را میدهد؛ اما در آنجا پس از مصادره
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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میكند .كنوانسیون
مداركشان ،آنان را به فحشاي اجباري یا فعالیتهاي پورنوگرافیک وادار  
النزاروته شوراي اروپا در این خصوص نیز نوآورانه بوده و اولین سندي است كه به مسئولیت
اشخاصحقوقیپرداختهاست.براساسبندسومماده80اینكنوانسیون،اینمسئولیت،طبقاصول
حقوقیحاكمدرهریکازدولعضو،ممكناستكیفريیامدنییااداريباشد.ازطرفدیگر،
طبقبندچهارماینماده«،شناساییوایجادمسئولیتاشخاصحقوقیمانعایجاد همزمانمسئولیت
كیفرياشخاصحقیقیكهمرتكبچنینجرائمیشدهاند،نمیشود».
وفق بند اول ماده « ،80هر كشور عضو میبایست اقدامات قانونی و سایر اقدامات الزم را
دراینبارهبهانجامرساندكه یک شخص حقوقی نیزبتواندبابتارتكاب

جهت حصول اطمینان 
جرائممندرجدراینكنوانسیونمسئولشناختهشود» .الزم به ذكر است كه فقدان نظارت و
كنترل الزم شخص حقیقی كه به ارتكاب یكی از جرائم مندرج در این كنوانسیون متهم شده
است،ممكناستطبقبنددومماده80مسئولیتشخصحقوقیراایجادكند.
تدوینكنندگان كنوانسیون شوراي اروپا در كنار شناسایی مسئولیت اشخاص حقوقی

طبیعتاً ،
فعال در استثمار جنسی و سوء استفاده جنسی از كودكان ،مجازاتهاي ویژهاي را براي این
اشخاصدرنظرگرفتهاند.
براساس بند دوم ماده ،81هریک از دول عضو باید «اقدامات قانونی یا دیگر اقدامات الزم
جهت ایجاد مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در ماده  80اتخاذ و مجازاتی مؤثر ،متناسب و
بازدارنده 7ازجملهجزاي نقدي راپیشبینی كنند» .این مجازاتممكناست شامل تصمیمات
دیگري نیز بشود ،نظیر«:سلب مزایایی عمومی یا كمکهاي دولتی شخصحقوقی(شقالف)،
محرومیت موقت یا دائمی از فعالیتهاي تجاري (شق ب) ،قرار گرفتن شخص حقوقی تحت
نظارتقضایی(شقج)یاانحاللشخصحقوقیبراساسدستورقضایی(شقد)».
قابل توجهاستكهدرادامه این بند،درشق«الف»بندسومماده  81نیز مقرر شده است«هر
دولتعضوموظفاستاقداماتقانونی ودیگر اقداماتالزمجهتمصادرهوتوقیف كاال،
مدارك و دیگر ابزارهاي استفاده شده براي ارتكاب جرائم مندرج در كنوانسیون و عواید و
درآمدهايحاصلازایناعمالرااتخاذكند».
بدون تردید ،جالبترین اقدام یا اندیشه تدوینكنندگان در آخرین بند ماده  81تجلی یافته
است.براساسبندپنجمماده«،81هریکازدولعضومیتواننددرآمدهاوداراییهايمصادره
1. Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
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شده(ازجملهازاشخاصحقوقی)رابهصندوقیویژهدرجهتتأمینمالیبرنامههايپیشگیرانه
ومساعدتبهكودكانیقربانیاختصاصدهد».
د -لزوم تشديد مجازات مرتكبين جرائم استثمار و سوءاستفاده جنسي
تدوینكنندگان كنوانسیون النزاروته ،پس از تعریف جرائم جنسی علیه كودكان و تشریح

مصادیقاستثماروسوءاستفادهجنسی(مواد72الی،)87تأكیدبرلزوماتخاذمجازاتمتناسبو
بازدارنده و تشریح برخی از این مجازاتها ،علیالخصوص مجازات مربوط به اشخاص حقوقی
كردهاند.
(بنددومماده،)81برلزومتشدیدمجازاتمرتكبینجرائممذكورتأكید 
قانونگذاري سعی میكنند در خصوص برخی از
در بسیاري از كشورهاي جهان ،مراجع  
جرائم وخیم ،تشدید مجازاترادر نظر گرفتهواعمالكنند.بهعبارت دیگر ،شرایطی در قوانین
میكنندتادرصورتتحققاینشرایطوارتباطآنهاباجرائمموردنظر،
كیفريخودپیشبینی 
سنگینتري براي مرتكبین اعمال شود .شایان ذكر است كه در برخی مواقع وجود و

مجازات 
تحققشرایطخاصیممكناستبرعكس،باعثتعدیلمجازاتشود.ماهیتغیرانسانیوبسیار
زشت جرائم جنسی علیه كودكان موجب شده است تا در این سند بینالمللی از دول عضو
درخواست شود در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده  782مجازات شدیدتري را براي
مرتكبیناعمالكنند.
براساسمادهاخیرالذكر«،دولعضوبارعایتقوانینداخلیخود-ودرصورتیكهشرایط
مادهپیشترجزء عناصرتشكیل دهنده جرمتلقی نشدهباشد -میبایست اقدامات

مندرجدراین 
قانونییاسایراقداماتالزمرااتخاذكنندتاشرایطزیربهعنوانمصادیقتشدیدمجازاتدرزمان
احرازمجازاتجرائممندرجدراینكنوانسیوندرنظرگرفتهشود:
الف -ارتكاب جرمبهصورت جدي به سالمتجسمی یا روحی قربانی آسیب وارد كرده
است؛
ب-قبلیاحینارتكاب،شكنجهیاخشونتهايجدياعمالشدهباشد؛
بپذیريارتكابیافتهاست؛
پ-جرمعلیهفردبسیارآسی 
ت-جرمتوسطیكیازاعضايخانوادهیاشخصیارتكابیافتهاستكهباكودكزندگی
میكندیاازمقامخودسوءاستفادهكردهاست؛

1. Circonstances Aggravantes.
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جرمتوسطچندنفروبهصورتدستهجمعیارتكابیافتهاست؛-ث
جرمبهواسطهیکسازمانجناییارتكابیافتهاست؛-ج
.»مرتكبقبالًبرايجرائممشابهیمحكومشدهاست-چ
بدون تردید تدوینكنندگان این مادهازقوانین داخلی برخی ازكشورهاي اروپایی ووجود
در،براي مثال.تشدیدمجازاتدرخصوص جرائمجنسی درنظامحقوقی آنهاالهامگرفتهاند
 تعرض جنسی از جمله جرائمی استكه بهتمامیت جسمی یا روحی افرادصدمهوارد،فرانسه
.مدنظرباشد،تحتشرایطمشخصی،میكندووخامتآنموجب شدهاستتاتشدیدمجازات

فارغازتجاوز، مجازاتهرگونهتعرضجنسی، قانونكیفري فرانسه888-81 مثالً براساسماده
؛ اما درصورتی كه این عملدر7 یورو جریمه نقدي است120666  سال حبس و2 ،بهعنف
 سالحبسو1 مجازاتبه، سالیاافرادآسیبپذیرصورت گیرد72 خصوصافرادصغیر زیر
،قانونمزبور888-82براساسماده،ازطرفدیگر.مییابد
 افزایش،یوروجریمهنقدي7660666
-درزمانیكه تعرضجنسی توسطیكی ازاجداد كودكصورتگیرد اعمالمجازاتسنگین
.8تريالزماست
 اقدامات پيشگيرانه.ه
معموالً پیشگیري واتخاذاقداماتپیشگیرانه ازعناصرمهموابزارهاي كلیدي براي مقابلهبا

 تأكید بر اهمیت.میشود
  شكلگیري وتوسعه استثمارو سوء استفاده جنسی از كودكان تلقی
پیشگیريازدیرباز دراسنادبینالمللیوجودداشتهاستواعالمیههايبینالمللیموجودهمچون
 تجاري ازكودكانیاپروتكل- اعالمیههاي استهكلمویوكوهاما درباره مقابلهبااستثمارجنسی
.اختیاريبهكنوانسیونحقوقكودكبیانگراینواقعیتهستند
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 estcompris
commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la
prostitution, y
de façon occasionnelle.
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یكی از روشهاي سنتی پیشگیري ،آموزش و اطالعرسانی است و در كنوانسیون شوراي
اروپا طبیعتاً بر اهمیت و لزوم آموزش به كودكان( 7ماده  )0و اطالعرسانی بهعموم( 8ماده )2
الزامآوریا
تأكید شده است.پسدراین رابطه،اینكنوانسیوندرمقایسهبا سایر اسنادبینالمللی 
نمیشود؛ اما وجه تمایز این سند و جنبه ابداعی آن در رابطه با
بدعتآور تلقی  

الزامآور 
غیر  
مخاطبان برنامههاي آموزشی و پیشگیرانه است.تدوینكنندگان این كنوانسیون براي اولین بار به
كردهاند كه بهصورت منظم یا مستمر
لزوم آموزش ،اطالعرسانی و افزایش آگاهی افرادي توجه  
دولتهايعضو«درخواستشده
باكودكاندرارتباطهستند.بدینترتیبدربنداولماده92از 
استتاموضوعارتقاي حقوقكودكوفرهنگحمایت ازكودكاندرمشاغلی موردتوجه
هابهصورتمعمول با كودكان در ارتباط هستند».در این راستا ،به مشاغلی
باشد كهشاغلینآن 
بهصورتویژهاشارهشدهاستكهباآموزش،بهداشت،حمایتاجتماعی،اجرايقوانینومسائل
قضایی ،ورزش و فعالیتهاي فرهنگی و تفریحی مربوط هستند .از سوي دیگر ،دربنددوماین
ماده ،از دول عضو درخواست شده است «آموزش الزم در خصوص استثمار جنسی و سوء
فعالاند ،پیشبینی گردد تا آنان قادر
استفاده جنسی از كودكان براي افرادي كه در این مشاغل  
باشندكودكانیكه موردتعرضقرارمیگیرندرا شناسایی و  در صورت لزوم ،وفقماده 78
كنوانسیون،شکیاگمانخودرابیاننمایند».
در جهت تكمیل مطالب فوق ،تدوینكنندگان قاعده بسیار جالبی را در بند سوم ماده 2
دولتهاي عضو براساس قوانین داخلی خود موظفاند با اتخاذ
گنجاندهاند.براساساین بند «،
اقدامات قانونی وسایر اقدامات الزم ،اطمینان حاصلكنندتاداوطلبانفعالیت درمشاغلی كهبا
كودكاندرارتباطاندتابهحالبراياعمالیهمچوناستثمارجنسییاسوءاستفادهجنسیمحكوم

نشدهاندودراینخصوصفاقدسوءپیشینهباشند».

و .لزوم اتخاذ اقدامات و برنامههاي ويژه براي مجرمين بالقوه و مجرمين جنسي
 یكی از خصوصیات حائز اهمیت اینكنوانسیون توجهبهمجرمین بالقوهومجرمین جنسی

جرمانگاري و
بهعنوان رویكرديپیشگیرانهاست.برخالفدیگر اسنادبینالمللیكه فقط لزوم  
اعمالمجازات رادرنظردارند ،تدوینكنندگاناینكنوانسیوندراقدامبسیارجالبی این افرادرا
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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كردهاندتادرجهتپیشگیري وكاهش
نیز موردتوجهقراردادهاند وازدولعضودرخواست 
برنامههايالزمواقداماتویژهدرخصوصاینافرادراعملیكنند.
احتمالتكرارجرائمجنسی ،
شدهاند:دردستهاول،افراديقراردارندكهاحتمال
دراینسند،عمالًمجرمینبهدودستهتقسیم 
داردمرتكبجرائمجنسیشوندوبهعبارتی،مجرمینبالقوهتلقیمیشوند.دردستهدوم،افرادي
موردتوجهقرارگرفتهاندكهمرتكبیكی ازجرائمجنسی مندرج در كنوانسیون شدهاندو در

میبرند.
حالحاضردرحالطیكردنمراحلرسیدگیقضاییهستندیادرزندانبهسر 
تدوینكنندگان عمدتاً توجه خود را به طرف افراد دسته دوم

در بین این دو دسته از افراد ،
متمركزكردهاند.دررابطهباافراددستهاول،فقطیکمادهدراینكنوانسیونگنجاندهشدهاست.
ژهايرا
دولتهاي عضو درخواست شده است برنامههاو اقدامات مؤثر و وی 
طبق ماده ،71از« 
اتخاذكنندتاافراديكهاحساسمیكنندازنظرجنسیبهكودكانگرایشدارند،بهعبارتخود
كنوانسیون واهمه دارند كه مرتكب یكی از جرائم مندرج در كنوانسیون شوند ،با دسترسی و
رجوع بهاین برنامههاخطرارتكابجرائمجنسی توسط خود را ارزیابی كنند و بدین ترتیب از
وقوعآنپیشگیريكنند» .البته،درخودكنوانسیون هیچ اطالعاتیدر خصوصمحتويوماهیت
میرسد تدوینكنندگان عمداً سعی بر آن
برنامهها یا اقدامات داده نشده است و به نظر  
چنین  
داشتهاندتا دست دولتهاي عضو را در این رابطه باز بگذارند و حیطه عملكرد آنان را محدود

نكنند .البته ،شایان ذكر است كه شوراي اروپا در گزارش تشریحی خود در رابطه با این
میشود.
كنوانسیونتوضیحاتیراارائهكردهاستكهبعداًبداناشاره 
در رابطهباافراددسته دوم ،یعنی افرادي كهبه ارتكاب یكی از جرائم مندرج در كنوانسیون
محكومشدهاند،مواد71و70و72كنوانسیونبهاین

متهمشدهاندیابرايارتكابچنینجرائمی

موضوعات اختصاص یافتهاند.براساس بنداولماده «،72دول عضو كنوانسیون باید با رعایت
قوانین داخلی خود و شرایط مندرج در آن بهنحوي این برنامههایا اقدامات را اتخاذ كنند كه
امكانپذیرباشد».ازطرف
دسترسیبهآنهادر«دورانمراحلدادرسی،داخلیاخارجاززندان ،
دیگر دربندهاي اولودومماده  70بهترتیب بر لزوم دسترسی افراد متهم (بنداول)و مجرمین
برنامهها تأكیدشدهاست.شایان ذكر استكهدربنداولاینماده،یعنی
جنسی(بنددوم)بهاین 
درخصوصافرادمتهمبهارتكابیكیازجرائممندرجدركنوانسیون،ذكرشدهاست«اینافراد
باید در شرایطی به این برنامهها دسترسی داشته باشند كه به حقدفاع،الزامات محاكمه عادالنه و
1. Programmes ou mesures d’intervention préventive.
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بهخصوصقواعدحاكمبراصلبرائت،هیچخدشهايواردنشود».
سرانجام در بند سوم ماده فوقالذكر ،به وضعیت كودكانی نیزتوجهشدهاستكه مرتكب
شدهاند.براساساین بند«،دول عضوباید بارعایت قوانین داخلی خود ،بهنحوي
جرائم جنسی  
اقدامكنند تابرنامهها واقداماتاتخاذشدهنیازهاي رشداین كودكان،ازجملهكودكانی كه
هنوزبهسنمسئولیتكیفرينرسیدهاند،رادربرگیردومشكالترفتارهايجنسیكودكانرادر
نظربگیرند".
شایان ذكر استكهبراساسبنداولماده  71كنوانسیون ،كلیه افرادي كهتحتشمولاین
برنامههایااقداماتآگاهباشندو
برنامههایااقداماتویژهقرارمیگیرند،بایدازعللشركتدراین 
رضایتخودراابرازكردهباشند.اینافراد،براساسبنددومماده،71میتوانندازمشاركتدراین
برنامهها یااقداماتویژه خودداري كنند؛ امادراین صورت،بهخصوصمجرمین جنسی ،باید از
عواقباحتمالیمخالفتخوداطالعكافیداشتهباشند.معذلک،درگزارشتفصیلیشوراياروپا
درخصوص مفاد این كنوانسیون به ماهیت و برخی از اشكال این برنامههایا اقدامات اشاره شده
است.طبق این گزارش ،دولتهاي عضومیتوانندازسهدستهاقداماتیابرنامههااستفادهكنند:
اقداماتیابرنامههايپزشكی،روانپزشكییااجتماعی.برايمثال،درخصوصاقداماتپزشكیبه
درمانهورمونی افرادنامبردهوبهویژهعقیم كردنداوطلبانهازطریق استفادهازموادشیمیایی و در
جستوجوي شغل و

رابطه با اقدامات یا برنامههاي اجتماعی به مسائلی همچون مساعدت براي 
كاریابیبرايمجرمینجنسی،اشارهشدهاست). (Explanatory Report, 2007:16


ز .ايجاد بانکهاي اطالعاتي درباره مجرمين جنسي
جمعآوري و ضبط اطالعات ژنتیكی مربوط به افرادي كه
 در سالهاي اخیر ،موضوع  

شدهاندبهعنوانیكیازروشهايمبارزهومؤثربرايتسریع
مرتكبجرائمجنسیعلیهكودكان 
درفرآیندتحقیقاتورسیدگیهايقضاییدراكثركشورهاياروپاییمطرحشدهاستومراجع
كردهاند؛ اماایجاد این
بانکهاوضع 
قانونگذاري برخی كشورها ،قوانینی رابراي تأسیس این  

بانکها عمدتاً جنبه  ملی و داخلی داشته است و دولتهاي اروپایی بهصورت سازمانیافته و

كردهاند تا
وصاقدامنكردهاند.تدوینكنندگان كنوانسیون النزاروته سعی  

مشتركدراین خص
دولتهاي عضو این كنوانسیون در این خصوص با یكدیگر همكاري كنند و پس از ایجاد این

اطالعاتجمعآوريشدهرادرصورتلزومدر

بانکهادرسطحملی براساسقوانین داخلی ،
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اختیاریكدیگرقراردهند.
موظفاند كد ژنتیكی یا ” “DNAچنین افرادي را در

بر این اساس ،دول عضو كنوانسیون 
بانکهاي اطالعاتی ویژه با رعایت قوانین مربوط به محرمانه بودن این اطالعات ،ضبط و

جمعآوريكنند(بنداولماده)91وازطرفدیگر،طبقبنددومماده«،91ایندولتهادرزمان

موظفاندناموآدرسنهادذيصالح دولت

امضا،تصویب ،پذیرش یاالحاقبهاین كنوانسیون 
خودرابهدبیركلسازمانشوراياروپااعالمكنند».نهادهايدولعضوكنوانسیون،براساسبند
سوم ماده « 91با رعایت شرایط مندرج در قوانین داخلی و دیگر اسناد بینالمللی میتوانند با
یكدیگرهمكاريكنندواطالعاتخودرادراختیاریكدیگربگذارند».
بدونتردید،گردشآزادانهافراددرفضايدولتهايعضواتحادیهاروپاوافزایشروزافزون
برونمرزي احتمال سوء استفاده یا تعرض جنسی به كودكان را در كشورهاي
مسافرتهاي  
یسازد.ازسوي دیگر ،گردشگري جنسی دربین كشورهاي اروپایی بهویژهاز
مختلففراهمم 
طرف كشورهاي اروپایی غربی به كشورهاي اروپایی شرقی رایج است و این پدیده مختص
كشورهايجهانسومودرحالتوسعهنیست.پساگرازاینزاویهماده91كنوانسیونالنزاروته
میتواناذعانكردكهایجادچنینبانکهاییممكناستدربین
بررسیوتجزیهوتحلیلشود ،
ابزارهايمبارزهبااستثماروسوءاستفادهجنسیازكودكانازجایگاهخاصیبرخوردارودرحل
معضالت مربوط بهجرائمجنسی كودكانمؤثرباشد.بااینوجود،اگراززاویه اخالقی ولزوم
رعایت كرامت انسانی افراد بدین ماده پرداخته شود ،به نظر میرسد تدوینكنندگان این
دادههاي
عبارتهاي كلی همچون «رعایت قوانین مربوط به حمایت از  

كنوانسیون با استفاده از 
شخصی»«،دیگرقوانینالزم»و«تضمیناتمندرجدرقوانینداخلی»(بنداولماده)91یا«شرایط
بینالمللی» (بندسوم ماده ،)91بهقدر كافی بر این مهم
مندرج در قوانین داخلی و دیگر اسناد  
نكردهاند .خوشبختانه ،شوراي اروپا در گزارش تشریحی خود در خصوص ماده 91

تأكید 
میكند.در این گزارش
توضیحاتی را ارائه كرده است كه نگرانیهاي موجود را تاحديخنثی  
بیانشدهاستكهدولتهايعضوشوراياروپاطبقماده0كنوانسیونشوراياروپادرخصوص
حمایت از دادههاي شخصی افراد در زمان پردازش خودكار 7مورخ 82ژانویه 7327میبایست
بیشترینمیزانحمایترادربارهدادههايحساسمربوطبهگرایشجنسیافرادومسائلپزشكی
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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پیشبینیكنند(.)Explanatory Report, 2007: 36
ومحكومیتهايكیفري ،
 از سوي دیگر ،براساسگزارشمذكور،دولعضوموظفاندمندرجاتماده پنجماین
دادههاي شخصی كه
رابهصورتدقیق رعایت كنند.دراین مادهبیان شدهاستكه« 
كنوانسیون  
وصادقانهجمعآوري(الف)وبراي

شدهاند ،باید بهصورتقانونی 
بهصورت خودكار پردازش  
اهدافمشخصومشروعی ثبتشوندوفقطدر راستايتحققاین اهدافمورداستفادهقرار
گیرند (ب)ونهایتاًاین دادههادررابطهبااهدافمشخصشدهمناسب،معتبرباشدوافراطی در
آوريآنهاوجودنداشتهباشد(ج)».


جمع

ح -تبيين سازوكاري مشخص براي مصاحبه با كودكان قرباني
یشان بهویژه در زمانی كه مورد استثمار یا سوء
كودكان به دلیل وضعیت جسمی و روح 

قرارگرفتهاند،نیاز بهتدابیرو حمایتهايویژهدارند .آسیبهاي جسمیوروحی

استفادهجنسی
میكند تا این افراد در زمان انجام تحقیقات یا رسیدگی
تحمیل شده بر این كودكان ایجاب  
قضایی از مراقبتهاي مؤثري برخوردار باشند و بهنحوي عملشودتاازرنجهاي آنهاكاسته
جمعآوري
شود .مصاحبه با كودكان قربانی در جهت احراز اتهام علیه فرد یا افراد مضمون و  
عملموجبمیشودتاكودكان

میگردد؛ امااین 
اطالعات مقتضی ،موضوع بسیار مهمی تلقی  
بار،بهصورتدقیق خاطراتتلخخودرابیان كنندو

قربانی مجبورشوندبراي اولین یا چندمین 
واردشدهبهآنهامیشود.به همین

بدونتردید چنین رویكرديمنجربهتشدیدصدماتروحی
دلیل ،تدوینكنندگان كنوانسیون شوراي اروپاسعی كردهاندتاسازوكار مشخصی رابراي انجام
پیشبینیكنندتاازمنافعوسالمتجسمیوروحیآنانصیانتشود.
مصاحبهباكودكانقربانی 
شایسته یادآوري است كه در پروتكل اختیاري به كنوانسیون حقوق كودك مقوله مصاحبه با
كودكانقربانیولزوماتخاذتدابیرویژهبهصورتبسیاركلیمطرحشدهاستوازجهتمقایسه،
شرفتهاياست.
كنوانسیونشوراياروپاحاويقواعدبسیارپی 
براساس بنداولماده  92این سند«،هریک از دول عضو موظفانداقدامات قانونی یا سایر
اقداماتالزمرادرجهتتضمینمسائلزیراتخاذكنند:
الف -مصاحبه با كودك ،پس از گزارش به مراجع صالح ،باید بدون تأخیر غیرضروري
صورتگیرد؛
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ب-مصاحبهباكودك،درصورتلزوم،بایددرمكانیصورتگیردكهبرايانجاماینكار
طراحیشدهاست؛
افتهاند؛
توسطافرادحرفهايانجامشودكهبراياینامرتعلیمی 

ج-مصاحبه
د -مصاحبه باكودكانقربانی ،درصورتامكان،درهرمرحلهتوسطهمانافرادصورت
گیرد؛
ه-تعدادمصاحبهباكودكان قربانی باید محدودباشدوفقطدرصورتی انجامشودكهواقعاً
برايرسیدگیكیفريضرورياست؛
و -درحین مصاحبه ،نماینده قانونی كودك یا در صورت لزوم فرد بالغی كه منتخب وي
است،بهجزدرمواقعیكهبراساستصمیمیمستدلخالفآنتصمیمگرفتهشدهاست،كودك
راهمراهینماید».
شكی نیست كهتمام تمهیدات فوق الذكردرجهتحمایت ازكودكانقربانی تدوین شده
است.براينمونه،تأكیدبرمحدودكردنتعدادمصاحبهباكودكانقربانیوانجاماینمصاحبهدر
زمانی كه واقعاً براي رسیدگی كیفري ضروري است (شق «ه» بند اول) ،بیانگر توجه
تدوینكنندگان این كنوانسیون بهمقوله حمایت ازكودكانقربانی است.شایان ذكراستكه
تدوینكنندگان كنوانسیون شوراي اروپا در جهت تكمیل تدابیر حمایتی از كودكان قربانی و
ایجادساختاريمنسجمدرخصوصمصاحبهباكودكانقربانیدربنددومماده92ازدولعضو
درخواستكردهاندتا«اقداماتقانونییاسایراقداماتالزمرااتخاذكنندتاازكلیهمصاحبههابا
كودكانقربانی یا درصورتلزوم باكودكان شاهد ،نواربرداري شودوبراساسقوانین داخلی
نوارهابهعنوانمدركدرمراجعكیفريمبدلگردد».

این

ط -عدم اجراي قاعده مرور زمان بهصورت عام

 در این كنوانسیون شوراي اروپا ،تدوینكنندگان سعی نمودهاند تا در خصوص جرائم
استثمار جنسی و سوء استفاده جنسی ازكودكان ،مندرجدرمواد،72شقهاي «الف»و«ب»بند
مرورزمانرابهصورتعاماعمال

اولماده  73وشقهاي «الف» و «ب» بند دول ماده  ،87قاعده 
نكنند.بهعبارتدیگر ،دریک عملنوآورانه جدید ،محدودیتهایی درخصوص اعمال قاعده
مرورزمانوجاريشدنآنپیشبینیشدهاست.
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براساسماده99اینسند«،هریکازدولعضوبایداقداماتقانونییاسایراقداماتالزمرا
دهاندبتواننددریکمدتزمانالزمپس
اتخاذ كنندتاافرادي(كودكانی)كهبهسنقانونی رسی 
ازآنبهمراجعقضایی رجوعكنندواقامه دعوانمایند.این مدتزمانباید متناسبباوخامت
جرممربوطهتعیینشود».
پیشبینیاینقاعدهدركنوانسیونیكهبهحمایتازكودكاندرمقابلاستثماروسوءاستفاده

جنسی اختصاصدادهشدهاست،بسیارحائزاهمیتاست .بسیاري ازكودكانی كهموردسوء
استفاده جنسی قرار می گیرند ،در دوران كودكی خود ،به دالیل متعددي همچون ترس از
فیجویانه ،عالقهبهوالدین خودیا حتیناآگاهی در خصوص
بدنامی ،وحشت ازاقداماتتال 
ماهیتغیرطبیعیسوءاستفادهجنسیازكودكان،ازابرازوبیانآنخودداريمیكنندودرخیلی
میكند.اعمالقاعدهمرورزمان
مواقعاینقضیهسالهابعدودرسنینباالتريصورتعملیپیدا 
درخصوصجرائمجنسیازنظراخالقیوانسانیپذیرفتنینیست.بهبیاندیگر،اعمالآنبهمعنی
میشود و كودك قربانی را بار دیگر موردصدماتروحی
اغماض جامعه و مراجع قضایی تلقی  
قرار میدهد .بهعالوه ،اجرا نشدن قاعده مرور زمان بهصورت عام و در شكل سنتی آن در
رامیتوان
خصوصجرائمجنسیمندرجدركنوانسیونبسیارمهماست؛امابههرحال،ایراداتی 
مدتزمانالزم»
.استفادهازعبارتهايكلیومبهمازجمله« 

بهنگارشمتنماده99واردكرد
یا«متناسبباوخامتجرم»بهنحويابتكارتدوینكنندگاندرخصوصجارينشدنقاعدهمرور
جلوهمیدهد.براساساین ماده ،دست دولتهاي عضو براي

صورتعامراكماهمیت 


زمانبه
دولتهايعضومیتوانندمدتزمانبسیار
تعییناینمدتمزبوركامالًبازاست.بهعبارتدیگر 
كوتاهیاناچیزيراپیشبینیكنندوبدین ترتیب،آزاديعملكردكودكانقربانیاستثمارجنسی
یاسوءاستفاده جنسیپسازسنقانونیرامحدودكنند.ازسوي دیگر،نگرشدولتهاي عضو
دربارهسنگینییاوخامتیکجرممشخصممكناستمتفاوتباشدواینمسئلهمنجربهایجاد
نظامهاي متفاوت و غیرمنسجم شود .این در حالی است كه یكی از اهداف بنیادین و اساسی

بینالمللی حقوق بشري ،ایجاد قواعد منسجم و یكپارچه درباره
تدوین و تصویب كنوانسیونهاي  
یک موضوع مشخص است؛ اما استفاده از عبارتهاي كلی یا فقدان محدودیت حیطه
مگیريدولعضواینكنوانسیونها-همانطوركهدراینكنوانسیونوجوددارد-بههمین
تصمی 
راتضعیفمیكند.

هدفبنیادینصدمهواردمیكندونهایتاً،حمایتهايمندرجدرایناسناد
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 .3كاستيهاي كنوانسيون شوراي اروپا در خصوص حمايت از كودكان در قبال استثمار
و سوء استفاده جنسي
كنوانسیون النزاروته تجلی ارادهواقدامكشورهاي عضوشوراي اروپابراي ایجاد هنجارهاي
الزامآور درخصوصمقابلهبااستثمارو سوء استفاده جنسی ازكودكاناستوهمان
و 
مشترك  
دههاو
طوركهپیشتربداناشارهشد،اینسندبانوآوريونگرشنوینیدرراستايامحاياینپدی 
بینالمللی تدوین شده است.بهرغم ارزش تقنینی این كنوانسیون و
رفع خالهاي موجود در اسناد  
اعتبار شوراي اروپا درمقامیک سازمان بینالمللیمنطقهاي فعال وموفق در حوزه حمایت و
ارتقاي حقوقبشر،این كنوانسیون همچون كنوانسیونهاي بینالمللیدیگر ،كاستیها یاضعف-
هاينیزدارد.دراینپژوهش،عمدتاًسعیشدهاستتاجوانبمثبتوقواعدابداعیكنوانسیون
یهاياینسندمیتواندموضوعمقالهدیگريباشد.اما
النزاروتهتشریحومطرحشوندوبیانكاست 
براي آشنایی با این كاستیها و لزوم نگرش انتقادي در برابر اسناد حقوق بشري ،بهترتیب دو
كهعبارتانداز :فقدانرسیدگی صریح بهپدیده گردشگري جنسی و

موضوع بررسی شدهاند 
لزومانطباقاقداماتدولعضوباقوانینداخلیشان.

 .3-1عدم پرداختن صريح به پديده گردشگري جنسي
7

امروزه یكی از رایجترین اشكال استثمار جنسی از كودكان ،گردشگري جنسی است.تا به
بینالمللی ،تعریفی واحد و مشخصی از گردشگري جنسی ارائه نشده است و
حال در هیچ سند  
نگارندگانكنوانسیونالنزاروتهموقعیتبسیارمناسبیبرايتعریفآن،احرازمصادیقاینپدیده،
دادهاند.
مجازاتهايالزمراازدست 

تبیینروشهايپیشگیري،مقابلهو
گردشگران جنسی افرادي هستند كه عموماً از كشورهاي توسعهیافته به بهانه گردشگري و
سیاحتبهكشورهايدرحالتوسعهسفرمیكنندودرطولاقامتخوددراینكشورهادرازاي
پول،غذا،لباس،وعدهمهاجرتیاسایرمسائل،ازكودكاندختریاپسرسوءاستفادهجنسیكرده
خودبازمیگردند.

وسپسبهراحتیبهكشورهاي
هاعبارتاند

شدهاندكهبرخی  
ازآن
دالیل وعوامل متمایزي موجبشكلگیري این پدیده  
جهانسوم،چشمپوشی یا نبود

از:فقر،دسترسی آسانبهكودكان،فقدانقوانین دركشورهاي 
نظارتكافی ازطرفمقاماتمحلی وازهمهمهمتر احتمال بسیار ضعیف دستگیري ،تعقیب و
1. Tourisme Sexuel/ Sex Tourism.
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اعمالمجازات.
بدونتردید،فراملیبدوناینپدیدهوفقدانهمكاريمناسببینكشورهايتوسعهیافتهودر
حال توسعه ،مقابله با این عارضه را بسیار دشوار كرده است.ازطرفدیگر ،فقدانهنجارهاي
بیتأثیر نیست؛ در حالی كه در كنوانسیون
بینالمللی در گسترش و تداوم گردشگري جنسی  

هیچوجهمقولهگردشگريجنسیحتییکبارهممطرحوبیاننشدهاست،در
حقوقكودكبه 
پروتكل اختیاريبهكنوانسیون حقوقكودك،این موضوعفقطدرمقدمهمطرحشدهاستو
دولتهاي عضو «عمیقاً نگرانی خود را در خصوص گسترش و تداوم شیوههاي گردشگري

نمودهاند» و اذعان كردهاند كه این پدیده «مستقیماً باعث افزایش خریدوفروش
جنسی ابراز  
میشود».ازنگارشمقدمهپروتكلالحاقیمیشوداستنباطنمود
كودكانوخودفروشیكودكان 
صورتجداگانهايبهپدیده گردشگري جنسی


اندتابه

سندتالشنكرده
تدوینكنندگان این 

كه
توجهكنندوفقطآنرابهعنوانیكی ازعناصرمرتبطبادیگراشكالاستثمار جنسیاز كودكان
كردهاند.
شناسایی 
طبیعتاً گردشگري جنسی با دیگر اشكال استثمار جنسی از كودكان پیوسته است و از نظر
شكلی و ماهوي تشابه بسیار زیادي بین این اعمال وجود دارد؛  اما از حیث مسائل مربوط به
بینالمللتفاوتهاییوجوددارد.مثالًدررابطه
پیشگیريوروشهايهمكاريدرسطوحملیو 
با اقدامات پیشگیرانه ،مشاركت بخش خصوصی و بهویژه نهادهاي فعال در مسائل گردشگري و
تورهاي مسافرتی به طرف كشورهاي جهان سوم بسیار حائز اهمیت است؛ در صورتی كه در
رابطهباپورنوگرافیكودكاننقشآنهاناچیزاست.درواقع،گردشگريجنسیدارايویژگیها
وعناصرخاصخودشاستومبارزهمؤثرباآنایجابمیكندتابهصورتتخصصیوجداگانه
بهاینپدیدهتوجهشود.
نگارندگانكنوانسیونالنزاروتهبهصورتصریحجوانبوابعادمختلفاینعارضهرابررسی
كردهاند.مثالً دربنددوم
نكردهاند و فقط بهصورت بسیار جزئی یا غیرمستقیم بهاین مقوله توجه  

ماده  3این كنوانسیون «بر لزوم تشویق و مشاركت بخش خصوصی از جمله عوامل صنعت
گردشگري در ایجاد و تحقق سیاستهاي پیشگیرانه در رابطه با استثمار جنسی و سوء استفاده
جنسیازكودكان،تأكیدشدهاست».
چگونهكودكیكهدریكی ازكشورهاي جهانسومیاحتی دریكی ازدولعضوشوراي
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اروپا در دست گروههاي سازمانیافته و مافیایی است و تحت استثمار جنسی قرار میگیرد،
میتواندعلیهمجرمیامجرمیناقامهدعواكند؟آیااینكودكقربانیازتواناییروحی،جسمییا

مالی كافی براي اتخاذ اقدامات قضایی برخوردار است؟ چگونه كودكان قربانی میتوانند از
هویتگردشگرانجنسیمطلعباشند؟ كنوانسیونالنزاروته،همچوندیگراسنادبینالمللی،براي
پیشبینینكردهاستودرعمل،بهجزدرمواقعیكهگردشگرانجنسیدر
اینسؤاالتپاسخی 
میشود،از
میشوندوهویتشانكشف 
حینارتكابجرمسوءاستفادهیااستثمارجنسیدستگیر 
مصونیتكاملبرخوردارند.

 .2-3لزوم انطباق اقدامات دول عضو با قوانين داخلي

بهتدوینكنندگانكنوانسیون النزاروته واردباشد،

یكی ازایرادهاي اساسی كهممكناست 
یشاناست.دربیش ازیازده
تأكید برلزومانطباقاقداماتدولعضوكنوانسیون باقوانین داخل 
ماده،تدوینكنندگانبااستفادهازعبارتهايمتمایزيهمچون«:مطابقباقوانینداخلی»(بندسوم
پیشبینیشدهدرقوانین داخلی» (بنددومماده « ،) 71مطابقباقوانین
ماده «،)2براساسشرایط  
داخلی مربوطه» (شق«الف»بنداولماده «،)72مطابقبااصولبنیادین حقوقداخلی» (بندپنجم
ماده«،)96مطابقباقانونآییندادرسیداخلی»(شق«ج»بنداولماده)97و...اینامكانرابراي
كردهاندتافقطدرصورتانطباقباقوانینداخلیخود،اقداماتقانونییا
دولتهايعضوایجاد 

سایراقداماتالزمرادرجهتنیلبهاهدافمندرجدركنوانسیوناتخاذكنند.بهعبارتدیگر،
دررابطهباموضوعاتمندرجدراینمواد،دولعضوقادرخواهندبوددرصورتفقدانانطباقبا
قوانین داخلی خود ،اقداماتالزمرااتخاذنكنندوخوداین عملباعثتزلزلوگسست نظام
بینالمللی ،از جمله خود كنوانسیون
میشود كه هر كنوانسیون  
حقوقی یكپارچه و منسجمی  
النزاروته،سعیمیكنندآنرانهادینهكنند.
بینالمللی ،ایجاد قواعد حقوقی مشترك
به واقع ،یكی از مهمترین اهداف كنوانسیونهاي  
استتاكشورهابتوانندپیرامونموضوعمشخصیبهصورتیكسان،برابرویكپارچهعملكنندو
از پراكندگی قواعد حقوقی و عدم انسجام جلوگیري كنند.این مهم در كنوانسیونهاي حقوق
آنها بهعنوان
بشري ملموستر است؛ چراكه در این اسناد ،تضمین حقوق افراد و حمایت از  
میكندتا این حقوقو حمایت،بدون
اعضايخانوادهبشريمطرحاستو چنیناهدافیایجاب 
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چگونهتبعیضیوبهصورتمساويبرايهمهافراد،اعمالشوند.
هی 
عملكردهاندكهزمینه الزم

اروپابهنحوي 

تدوینكنندگانكنوانسیون شوراي 

بااینوجود،
براينیلبهاهدافمندرجدراینسندازجملهپیشگیريومبارزهبااستثمارجنسیوسوءاستفاده
جنسی ازكودكان(شق«الف»بنداولماده نخست)وحمایت ازكودكانقربانی (شق«ب»بند
اول ماده نخست) ایجاد نشود .براي اثبات این قضیه میشود به شق الف بند اول ماده  72در
خصوصجرمانگاريسوءاستفادهجنسی ازكودكاناستنادكنیم.طبقبنداول،هریک ازدول

عضو«باید اقداماتقانونییاسایراقداماتالزمرادرجهتتسريحقوقكیفري خودبراعمال
زیر اتخاذ كنند  ...از جمله ،الف -ایجاد روابط جنسی با كودكی كه بر اساس قوانین داخلی
مربوطههنوزبهسنقانونیبرايبرقراريروابطجنسینرسیدهاست».
براساسشق«الف»دولعضوباید بهقوانین داخلی خودرجوعكنند ومطابقباآنقوانین،
سنقانونیایجادروابطجنسیتوسطكودكانراتعیینكنند.طبیعتاًسنقانونیبرايایجادروابط
جنسیتوسطكودكانازكشوريبهكشوردیگريتفاوتداردوطبقگزارشتشریحیشوراي
دولتهايعضوشوراياروپااز71تا79
اروپادرخصوصكنوانسیونالنزاروته،اینسندربین 
سالمتغیراست.
بدین ترتیب برقراري روابط جنسی بین یک فرد بالغ و كودك  79سالهايدر یک كشور،
ممكناستاینعملجرمباشدو

آزادومشروعتلقیمیشود؛درصورتیكهدركشوردیگري،
جزءمصادیقسوءاستفادهجنسیمحسوبشود.بدونشک،تبییننكردنسنبلوغجنسیدراین
نظامهاي حمایتی متفاوت و
كنوانسیون و آزاد گذاشتن دولتها براي تعیین آن باعث ایجاد  
متناقضخواهدشد.اینمسئله،یكیازضعفهاياساسیاینسنداست.
عملبهنحوي باتعریف كودكمندرجدرشق«الف»ماده 9كنوانسیون

از سوي دیگر ،این 
مغایراست.دراینشق،ذكرشدهاستكهمنظورازكودكفردياستكهدراینسند72سال
میكنندتاازتمامافرادزیر72سالدرقِبَلاستثمارجنسیو
سندارد؛پستدوینكنندگانسعی 

بپذیر
سوءاستفادهجنسیحمایتكنندواعضاياینگروهسنیرابهعنوانكودكوافرادآسی 
دولتهايعضويمیتوانندبراساسقوانینداخلیخود،كودك79ساله
تلقینمایند.حالآنكه 
را از نظر جسمی و روحی براي برقراري روابط جنسی بالغ محسوب كنند .آیا این موضوع بدین
معناست كه این فرد دیگر نباید كودك محسوب شود و مشمول قواعد این كنوانسیون قرار
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نگیرد؟الزمةحمایتاز كودكانومقابلهبااستثمار جنسیوسوء استفادهجنسیازآنهاوجود
تعاریفی واحد و یكپارچگی قواعد و هنجارهاي حمایتی است ،حتی اگر از نظر فرهنگی،
اجتماعییامذهبیتفاوتهايزیاديبینجوامعكشورهاياروپاییوجودداشتهباشد.

نتيجهگيري
مسئلهپیچیدهاياست كه داراياشكالمتعددي

استثمار و سوء استفاده جنسی ازكودكان 
نمیتوان صرفاً بهواسطه تصویب كنوانسیونهاي بینالمللی و اقدامات تقنینی داخلی از
میباشدو  

استدستنیافتنیوآمارهاي

مسئلهاي 
آنهاجلوگیريكرد .ریشهكن كردن این پدیده منفور  ،

سازمانهاونهادهايدولتیفعالدرحوزهحقوقكودك،هرچندكهچنداندقیقوموثقنیستند،
رانشانمیدهند.

افزایشچشمگیراشكالمختلفاستثماروسوءاستفادهجنسیازكودكان
بیتردید،تدوینكنوانسیونالنزاروتهوسایراسنادبینالمللیاعمازالزامآوروغیرالزمآوررا
میشودگامیمؤثروكارآمدپیرامونمقابلهباایناعمالوحمایتازكودكانقربانیتلقیكرد.

شوراياروپا،باتصویباینسندجامعوتخصصیموفقشدهاستبسترمناسبیراجهتنیلبه
اهدافمندرجدربنداولمادهاولاینسندازجملهپیشگیريومبارزهبااستثماروسوءاستفاده
جنسیازكودكان،حمایتازكودكانقربانیوارتقايهمكاريهايملیوبینالمللیایجادكند
و قواعد نوآورانهاي را در راستاي شفافسازي و رفع ابهام از سایر اسناد بینالمللی مربوطه و
همچنین تكمیل آنها  تبیین و تعیین كند؛ بنابراین بهنظر میرسد در مقطع كنونی ،حداقل در
كشورهاي عضو شوراي اروپا ،ایجادنُرمهاي جدید حقوقی چندانضرورتیندارد چراكه اسناد
اروپاییهمچونكنوانسیونالنزاروتهدر كنار سایراسنادجهانیموفق شدهاندچارچوبحقوقی
الزمرابرايحمایتازكودكاندربرابراستثماروسوءاستفادهجنسیایجادكنند.بههمیندلیل،
میرسد كشورهایی كهبااشكالمختلفاینپدیده روبهرو هستند میبایست به موازات
بهنظر  
اعمال دقیق هنجارهاي حقوقی فراملی و قوانین ملی به سایر راهكارهاي موجود ،بهخصوص
راهكارهاي غیر حقوقی و قضایی ،نیز توجه كنند.برايمثال ،مقتضی است تمام كشورها ونهاد-
هاي ذيمدخل ،پس از شناسایی و احراز دالیل شكلگیري این قبیل رفتارها ،بهطور جدي و
مستمر بر مقوله پیشگیري بیشتر تمركز كنند و از همه راهكارها و سازوكارهاي الزم  جهت
كاهشومهاراشكالمختلفاستثماروسوءاستفادهجنسیازكودكاناستفادهكنند.
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دولتها میتوانند با اتخاذ رویكردهاي جدید از جمله رویكردهاي آموزشی و اجتماعی

روشهاي حقوقی از جمله جرمانگاري و اعمال مجازات سنگین براي مجرمین جنسی،
بهموازات  
ازتوسعهوگسترشاینپدیدههاجلوگیريكنندوشوراياروپاباتصویبكنوانسیونالنزاروتهو
وكودكمحورسعی كرده است تا بر اهمیت اتخاذ این رویكرد-

با اتخاذ رویكردي واقعگرایانه 
هايجدیدتأكیدكند.دراینخصوصمیتوانصراحتاًبهمواد2و1و0اشارهكردكهپیشتر
بهآنهااشارهشد.شایانذكراستكهسایركشورها،ازجملهكشورایرانكهبااشكالگوناگون
استثماروسوءاستفادهجنسیازكودكاننیزروبهروهستند،میتوانندازقواعدابداعیكنوانسیون
النزاروتهالهامگرفتهواستفادهكنند.باعنایتبهاینكهدرحالحاضر،الیحهحمایتازكودكان
ونوجواناندرمرحلهنهاییشدنوتكمیلاستتادرصحنمجلسشوراياسالمیمطرحشود،
مقامات و نهادهاي ذيصالح دولتی میبایست از این فرصت بهرهگرفته و حمایتی كه شایسته
فرزندانایراناسترامبذولكنند.
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