
اختیاري حقوق کودك در مورد فروش کودکان، روسپیگري و هرزه ) پروتکل(مقاوله نامه 
 )پورنوگرافی(نگاري کودك 

 2005 فوریه 14دو شنبه 
 

  : عضو این مقاوله نامهدولتهاي
حقوق کودك و اجراي مقررات آن ) بین المللی( در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق با

، دولتهاي عضو متعهد خواهند شد که اقدامات 36 و 35 -34 -33 -32 -21 -11 -1بویژه مواد 
گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگري و هرزه نگاري آنها بعمل 

با توجه به میثاق حقوق کودك مبنی بر .  و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایندآورند
و هر نوع کار مخاطره ) استثمار(ق کودکان در مقابل بهره برداري اقتصادي برسمیت شناختن حقو

 درآمیز که به آموزش و سالمتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان 
جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدي معامله بین 

 منظور فروش، روسپیگري و هرزه نگاري آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه المللی کودکان به
که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و  Sex tourism عملی گردشگري حرفه اي جنسی

روسپیگري و هرزه نگاري کودکان، با یادآوري به اینکه گروههاي آسیب پذیر در میان افرادي که 
ر می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد مورد بهره برداري جنسی قرا

تقریبی استفاده از هرزه نگاري کودك از طریق اینترنت و دیگر ابزارهاي حرفه اي مجهز و همچنین 
 در وین 1999 به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاري در اینترنت که در سال وريبا یادآ

وزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدي و تبلیغات هرزه نگاري کودك برگزار گردید و تولید، ت
را در سطح جهان جرم اعالم نمود و نیز با تاکید به همکاري و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع 
اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگري و هرزه نگاري کودك با پذیرفتن 

  :ل یاري دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شدو بیان عوام
 ماندگی، فقر، نابرابري اقتصادي، نابرابري در ساخت اجتماعی و اقتصادي، بنیاد سست خانواده، عقب

کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهاي بلوغ جنسی، 
 سوداگري کودکان،عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و 

بر این باور که براي آگاه ساختن عمومی در جهت کاهش متقاضی فروش کودکان، روسپیگري و  -
هرزه نگاري کودك به تالش فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت همکاریهاي جهانی 

 ،)ملی(و بهبودي قوانین اجرائی داخلی ) و مدافعین حقوق کودك(میان فعالین 
با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و اسناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند پیمان  -

الهه در مورد حمایت از کودکان و همکاري در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت و پیمان الهه 
 و یئدر مورد جنبه هاي مدنی ربودن کودك و پیمان الهه در مورد اختیارات قانونی و قوانین اجرا

شناسائی و وادارکردن و همکاري در مورد مسئولیت والدین و اقداماتی در جهت حمایت کودکان و 



 در مورد جلوگیري کردن فوري براي از بین بردن اشکال 182پیمان سازمان بین المللی کار شماره 
 زیان آور کارگر کودك،

 گسترده تعهداتی است تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایت از میثاق حقوق بشر که شرح -
 در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودك،

با توجه به اجراي قوانین و برنامه هاي عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگري و  -
و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با ) جهانی حقوق بشر(هرزه نگاري کودك و اهمیت اعالمیه 
 تصویب شده 1996 آگوست 31 الی 27کان در استکهلم، تاریخ بهره برداري تبلیغاتی جنسی از کود

 است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی،
با در نظر گرفتن اهمیت ارزشهاي سنتی و فرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه  -

 هماهنگ کودك،
 :اد زیر را پذیرفته اندمو) دولتهاي عضو این مقاوله نامه(
 

  اولماده
 عضو فروش کودکان، روسپیگري و هرزه نگاري کودك را بنابر این مقاوله نامه ممنوع دولتهاي

 .خواهند کرد
  

  دومماده
 : اهداف این مقاوله نامهبمنظور
 فروش کودك به معنی هر عمل و معامله اي است که بموجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادي -الف
 .یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود) حق الزحمه(مقابل سود در 
روسپیگري کودك، بمعنی بکار بردن یک کودك براي فعالیتهاي جنسی در مقابل سود یا دیگر  – ب

 .اشکال مورد نظراست
هرزه نگاري کودك بمعنی هر نوع نمایش با هر ابزاري که در ارتباط با کودك و براي بهره  – ج

الیت هاي جنسی واقعی یا مشابهتی و یا هر نوع نمایش اعضاي جنسی کودك بمنظور برداري فع
 .اهداف جنسی می باشد

  
  سومماده

هر دولت عضو حداقل می بایست اطمینان حاصل نماید که فعالیتها و اعمال زیر بطور کامل  -1
یک فرد یا یک تحت پوشش قوانین جزائی و جنائی آن دولت قرار دارد، خواه این جرائم بوسیله 

 :سازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب آنها در داخل یا خارج از دولت باشد
 : آمده است2 در زمینه فروش کودکان به مفهومی که در شرح ماده -الف
I - عرضه کردن، تحویل دادن یا پذیرفتن کودکی به هر وسیله و بمهنظور اهداف زیر: 
 بهره برداري جنسی از کودك -*



 عکس برداري از اعضاء بدن کودك براي سودجوئی -**
 وادار کردن کودك به کار اجباري -***
II -  قبول فرزند خواندگی با واسطه و نامناسب که قوانین بین المللی و مقررات فرزند خواندگی را

 .نقض کرده باشد
 به مفهومی ، پیدا و تهیه کردن کودك براي روسپیگري)تسهیالت( عرضه کردن، فراهم نمودن - ب

 . شرح داده شده است2که در ماده 
تولید و توزیع کردن، اشاعه دادن، وارد و صادر نمودن، عرضه کردن، فروختن یا تصرف کودك  – ج

  . شرح داده شده است2براي هرزه نگاري به مفهومی که در ماده 
 آن هستند دولت عضو براي کسانیکه مرتکب اعمال مزبور می شوند و یا همدست و شریک در -2

 .می بایست طبق قوانین قضائی آنها را مجرم محسوب دارند
هر دولت عضوي می بایست با در نظر گرفتن قوانین کیفري خود براي چنین جرمهائی  -3

 .مجازاتهاي مناسبی در نظر بگیرد
 1هر دولت عضو اقدامات مناسب را جهت تعیین مسئولیت حقوقی افراد در مورد جرم که در بند  -4
اده حاضر مقرر شده است و در رابطه با قوانین داخلی خود، بعمل آورد و چنین اشخاصی را طبق م

 .قانون مسئول حقوقی جرم بشناسند
دولتهاي عضو می بایست اقدامات مناسب قانونی و اداري را جهت اطمینان از افرادي که کودکی  -5

 . المللی فرزند خواندگی، بعمل آورندرا به فرزند خواندگی قبول کرده اند به رعایت قوانین بین
  

  چهارمماده
هر دولت عضو می باید اقدامات الزم را در جهت وضع قوانین براي جرمهائی که انجام گرفته در  -1

قلمرو قانونی خود و یا روي عرشه کشتی یا هواپیمائی که به ثبت آن دولت رسیده است، طبق ماده 
 . بعمل آورد1 بند 3
می بایست اقدامات الزم را در جهت وضع قوانین براي افرادي که مرتکب هر دولت عضو  -2

 : بعمل آورد1 بند 3جرمهاي زیر شده اند، طبق ماده 
 . وقتی متهم به جرم، تابعیت آن دولت را دارا باشد و یا بطور عادي ساکن قلمرو آن دولت است-الف
 . وقتی قربانی جرم تابعیت آن دولت را دارد- ب
 عضو همچنین می بایست اقدامات الزم را در جهت تعیین اختیارات قانونی خود براي هر دولت -3

جرمهاي مذکور که متهم به جرم در قلمرو کنونی آن دولت انجام داده است و یا جرمهائی که در 
قلمرو دولت عضو دیگري و در باره یکی از تابعین خود انجام گرفته است و آن دولت عضو، مجرمین 

 .مسترد نکرده است، بعمل آوردمذکور را 
این مقاوله نامه براي جرمهائی که در قلمرو قانونی و طبق قانون داخلی آن دولت اعمال شده  -4

 .است استثنائی قائل نمیشود
  



  پنجمماده
 استرداد مجرمین بنا بر قراردادهائی که بین دولتهاي عضو منعقد شده است و 3 ماده 1بنابر بند  -1

 .ي که شرایط استرداد آن بیان شده است، انجام می گیردیا هر قرارداد
اگر دولت عضوي قرارداد شرط استرداد را پذیرفته باشد و از طرف دولت عضو دیگري که هیچ  -2

این مقاوله نامه . قرارداد شرط استردادي را امضاء نکرده است، استرداد مجرمی را درخواست نماید 
 داد با شرایط قانونی دولت درخواست کننده، در حکم یک قراردر باره چنین مجرمینی و در رابطه

 .استردادي می باشد
دولتهاي عضو نباید قرارداد شرط استرداد چنین مجرمین قابل استردادي را موکول به تصویب  -3

 .قانون دولت درخواستی نمایند
ه در حوزه قلمرو استرداد چنین مجرمینی بین دولتهاي عضو نه تنها شامل مجرمینی می گردد ک -4

دولت مربوط مرتکب جرم شده اند، بلکه مجرمینی را که در قلمرو دولتهاي نیازمند به تصویب قانون 
 . شامل میشود4و تعیین اختیارات قانونی خود در این مورد هستند طبق ماده 

شد و  شرح داده شده است با1 بند 3اگر درخواست استرداد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده  -5
دولتی مایل به استرداد چنین متخلفی بعلت ملییت مجرم نباشد، آن دولت اقدامات مناسب را جهت 

 .روند استرداد فضائی مجرم به وسیله مقامات صالحیت دار قضائی بعمل آورد
  

  ششمماده
دولتهاي عضو اقدامات ضروري را جهت کمک به یکدیگر در مورد تحقیقات و شناسائی مجرم و  -1

.  شرح داده شده است، به بعمل خواهند آورد1 بند 3داد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده استر
 .این اقدامات همچنین شامل کمک به تهیه شواهد الزم براي انجام تحقیقات می باشد

 این مقاوله نامه و نیز بنا به پیمان نامه ها و 1دولتهاي عضو تعهدات خود را طبق بند  -2
دولتهاي عضو . ی دوجانبه قانونی که بین خود منعقد کرده اند، بعمل خواهند آوردقراردادهاي کمک

 اريدر نبود چنین پیمان نامه ها و یا قراردادهائی می باید طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر ی
 .رسانند

  
  هفتمماده

 : عضو در رابطه با قوانین داخلی خود موظفند کهدولتهاي
 :ر جهت ضبط و توقیف موارد زیر بعمل آورند اقدامات مقتضی را د-الف

I -  کاالها مانند اجناس و دارائی ها و دیگر وسایل و تسهیالتی که بوسیله مجرمین جهت ارتکاب
 .جرم بنابر این مقاوله نامه استفاده شده است

II - عایدات حاصله از درآمد مجرمین  
اجراي درخواستهاي دیگر دولتهاي عضو مبنی بر ضبط و توقیف کاالها یا عایداتی که در زیر  – ب
 .آمده است iiو iبند



اقدامات الزم در جهت کمک به توقیف موقت و یا قطعی اماکنی که براي ارتکاب چنین  – ج
 .جرمهائی بکار گرفته شده اند

  
  هشتمماده

ت از حقوق و منافع کودکانی که قربانی چنین  عضو اقدامات مقتضی را جهت حفاظدولتهاي
جرمهائی شده اند و نیز حمایت آنها در تمام مراحل قضائی طبق این مقاوله نامه، بویژه بوسیله موارد 

 :زیر بعمل خواهند آورد
 با یادآوري به آسیب پذیري کودکان قربانی، انجام اقداماتی در جهت رفع نیازهاي آنها بویژه در -الف

 .اهی دادنمواردگو
آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق و وظائف خود و نیز مطلع کردن آنان از حدود،زمان،  – ب

 .وضعیت و جریان پیشرفت امورشان
اجازه اظهار نظر دادن به کودکان قربانی جهت ابراز نیازها و عالقه مندي هایشان تا جائیکه ابراز  – ج

 .قوانین داخلی باشد و تاثیر در منافع شخصی آنها داشته باشدنظر آنان در مطابقت با نظام نامه ها و 
 .ارائه خدمات و حفاظتهاي مقتضی به کودکان قربانی در یک روند قانونی – د
حمایت هاي مناسب از حیثیت کودکان قربانی و حفاظت از حریم شخصی آنان و نیز اقدام در  – ه

 .بب فاش شدن هویت کودکان گرددجهت اجتناب از پخش و اشاعه اطالعات نامناسب که س
بعمل آوردن اقدامات مقتضی در جهت مراقبت، محافظت و سالمت کودکان قربانی و خانواده و  – و

 .شاهدین آنها از تهدیدات و تالفی ها
 اجتناب از تاخیر غیر ضروري در اجراي دستور و حکم پرداخت غرامت به کودکان قربانی – ز
ین نمایند که نامعلومی سن واقعی فرد قربانی باعث ممانعت از دولتهاي عضو می باید تضم -2

 .تحقیقات جنائی که شامل تحقیق جهت تعیین سن قربانی است نشود
دولتهاي عضو می باید اطمینان حاصل نمایند که رفتار دستگاه دادگستري آنها همواره در جهت  -3

 و شرح آن در این مقاوله نامه آمده اولویت دادن به حفظ منافع کودکانی که قربانی جرم شده اند
 .است، می باشد

دولتهاي عضو جهت اطمینان از تعلیم و تربیت مناسب افرادي که براي کودکان قربانی کار می  -4
 .کنند، اقدامات الزم را بنابر این مقاوله نامه بعمل خواهند آورد

ا سازمانهائی که براي دولتهاي عضو می باید در جهت حفاظت، بهبود و سالمت افراد و ی -5
جلوگیري از خالف کاریها و یا براي کسب اعتبار قربانیان جرم تالش می کنند، اقدامات الزم و 

 .مقتضی را بعمل آورند
هیچ چیز از ماده این مقاوله نامه نباید به نحوي تفسیر گردد که با حقوق متهم در برخورداري از  -6

 .ناسازگاري داشته باشدیک دادگاه عادالنه و بیطرف، منافات و 
  

  نهمماده



دولتهاي عضو در جهت جلوگیري از جرمهائی که در این مقاوله نامه به آنها اشاره شده است و  -1
نیز اجراي برنامه ها و روشهاي اجتماعی و اداري و وضع قوانین، اقداماتی را در جهت پذیرفتن و 

 کان،ین مورد توجهات الزم به حفاظت کودهمچنین می باید در ا. تقویت آنها بعمل خواهند آورند
 .بخصوص آنهائی که قابل آسیب پذیري هستند، صورت گیرد

دولتهاي عضو آگاهی عمومی را که شامل آگاهی کودکان نیز می باشد، در سطح وسیع و با  -2
ابزارهاي مناسبی مانند آموزش و تعلیمات حرفه اي و در جهت جلوگیري از کارهاي زیان بخش و 

 .ائی که در این مقاوله نامه به آن اشاره شده است را ترویج خواهند دادجرمه
دولتهاي عضو تمام اقدامات عملی بمنظور ارائه کمکهاي مقتضی،که شامل بازسازي کامل  -3

 .اجتماعی و بهبود روانی و جسمی قربانیان چنین جرمهائی است را بعمل خواهند آورد
ل نمایند که تمام کودکان قربانی جرمهائی که شرح آن در دولتهاي عضو میباید اطمینان حاص -4

این مقاوله نامه آمده است از اقدامات مناسب جهت دریافت غرامت نسبت به خسارتهائی که به آنها 
 .وارد شده است بطور مسئوالنه و قانونی برخوردار شوند

د و توزیع مواد تبلیغاتی در دولتهاي عضو میباید اقدامات الزم را بمنظور جلوگیري عملی از تولی -5
 .مورد جرمهائی که شرح آن در این مقاوله نامه آمده است بعمل آورند

  
  دهمماده

دولتهاي عضو تمام اقدامات الزم را جهت تقویت همکاریهاي بین المللی بوسیله قراردادهاي دو یا  -1
دي که مسئول و یا چند جانبه منطقه اي و جهت جلوگیري، کشف، تحقیق، تعقیب و مجازات افرا

، .شریک جرم اعمال فروش کودك، روسپیگري و هرزه نگاري و گردشگري جنسی کودك هستند
دولتهاي عضو همچنین همکاریهاي بین المللی و ارتباطات بین مسئولین و .  آورداهندبعمل خو

و افزایش مقامات داخلی و بین المللی و سازمانهاي غیر دولتی و سازمانهاي بین المللی را ترویج 
 .خواهند داد

دولتهاي عضو همکاریهاي بین المللی را جهت کمک به کودکان قربانی جرم و براي بهبود  -2
 .وضعیت روانی و جسمی و بازسازي اجتماعی آنها و نیز بازگشت به دولتشان، بعمل خواهند آورد

ریشه اي مواردي دولتهاي عضو تقویت همکاریهاي بین المللی را در جهت بیان و بررسی علل  -3
مثل فقر، عدم توسعه یافتگی، امور زیان آور کودکان در فروش، روسپیگري، هرزه نگاري و 

 .گردشگري جنسی آنها ترویج خواهند نمود
دولتهاي عضو، بنا به وضعیتشان، کمکهاي مالی، حرفه اي، برنامه ریزي و دیگر کمکهاي الزم را  -4

 . جانبه منطقه اي ارائه خواهند نموداز طریق انعقاد قراردادهاي دو یا چند
  

  یازدهمماده
 چیز در این مقاوله نامه نباید به قوانینی که بیشتر موجب تحقق و دستیابی حقوق کودك هیچ

 :این قوانین شامل. میشود اثر بگذارد



  قوانین دولت عضو-الف
 قوانین بین المللی معتبر براي دولت عضو – ب
  

  دوازدهمماده
 سال از زمانیکه این مقاوله نامه براي آن دولت قدرت 2وي می باید در خالل هر دولت عض -1

اجرائی پیدا می کند، گزارشی مبنی بر اقداماتی که در جهت اجراي قوانین این مقاوله نامه انجام 
 .داده است، همراه با اطالعات جامع به کمیته حقوق کودك تقدیم نماید

دیم خواهد نمود، شامل گزارشاتی می باشد که در ارتباط با گزارش جامع بعدي که هر دولتی تق -2
. و اطالعات بیشتري در مورد اجراي این مقاوله نامه است) بین المللی حقوق کودك( میثاق 44ماده 

 . سال یکبار یک گزارش ارائه خواهند کرد5دولتهاي دیگر عضو این مقاوله نامه هر 
 عضو، اطالعات بیشتري در رابطه با اجراي این کمیته حقوق کودك ممکن است از دولتهاي -3

 .مقاوله نامه درخواست نماید
  

  سیزدهمماده
است و یا آنرا امضاء ) بین المللی حقوق کودك(این مقاوله نامه براي هر دولتی که عضو میثاق  -1

 .نموده براي امضاء آماده می باشد
) میثاق بین المللی حقوق کودك( عضو این مقاوله نامه تابع تصویب است و براي هر دولتی که -2

اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل . است و یا آنرا امضاء نموده، آماده الحاق است
 .سپرده خواهد شد

  
  چهاردهمماده

 ماه بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاق، قدرت اجرائی پیدا 3این مقاوله نامه  -1
 .خواهد کرد

 ماه بعد از تاریخ 3قاوله نامه براي هر دولتی که آنرا به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود این م -2
 .سپرده شدن اسناد تصویب یا الحاق، قدرت اجرائی پیدا خواهد نمود

  
  پانزدهمماده

هر دولت عضو می تواند بوسیله یادداشت کتبی به دبیر کل سازمان ملل و در هر زمان اعالم  -1
دبیر کل خارج شدن آن دولت را به اطالع دولتهاي عضو . ین مقاوله نامه را بنمایدخروج از ا

حق خروج یک سال . و دولتهائی که آن میثاق را امضاء کرده اند خواهد رساند) حقوق کودك(میثاق
 . از دریافت رسید یادداشت از سوي دبیر کل صورت خواهد گرفتعدب

 به تعهدات دولت عضو به این مقاوله نامه و در رابطه با خارج شدن از این مقاوله نامه نباید -2
همچنین خارج شدن از این . جرمهائی که قبل از تاریخ خروج انجام گرفته است، تاثیري بگذارد



مقاوله نامه نباید به ادامه رسیدگی موضوعهائی که قبال از طرف کمیته حقوق کودك و قبل از تاریخ 
 .طمه اي وارد آورداعالم خروج انجام گرفته است، ل

  
  شانزدهمماده

دبیر . هر دولت عضو می تواند اصالحیه اي پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل بسپارد -1
کل سازمان ملل متحد هر طرح و پیشنهاد اصالحی را براي دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت و از 

 در يتهاي عضو و بمنظور بررسی و اخذ راآنها درخواست می کند که آیا مایلند کنفرانسی از دول
 4در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهاي عضو و در خالل . مورد طرحهاي پیشنهادي تشکیل گردد

ماه از تاریخ ابالغ موافق به تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان 
 رايمورد قبول اکثریت دولتهاي حاضر و هر پیشنهاد اصالحی که . ملل متحد برگزار خواهد کرد

 .دهنده در کنفرانس واقع شود، براي تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد
 این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که بوسیله 1اصالحیه پذیرفته شده بنا به بند  -2

تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اکثریت دو سوم دولتهاي عضو پذیرفته شده باشد و به 
 .رسیده باشد

وقتی یک اصالحیه اي قدرت اجرائی پیدا کند، براي آن دسته از دولتهائی که آنرا پذیرفته اند  -3
اجراي آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهاي عضو بنا بر این مقاوله نامه ملزم به اجراي اصالحیه 

 .ه بودندهائی هستند که قبال آنها را پذیرفت
  

  هفدهمماده
متن هاي عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این مقاوله نامه از اعتبار برابري  -1

 .برخوردار میباشند و در بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد
دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده این مقاوله نامه را براي کلیه دولتهاي عضو  -2
 .ثاق و دولتهائی که میثاق را امضاء نموده اند، ارسال خواهد کردمی
 
 
 


