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  چکیده 

کارگیري اجباري کودکان گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان در معناي سوءاستفاده، فحشا، به
هایی جهت خوشآوردن مکانکشی جنسی از آنان و فراهمز فساد و فحشا و بهرهو نوجوانان در مراک

یافته هستند، امروزه به یکی از  رانی مسافرانی که عموماً از کشورهاي صنعتی و توسعهگذرانی و شهوت
عنوان یکی از خطرات جدي بردگی  یافته فرا ملی تبدیل شده است و به سودآورترین جرایم سازمان

. دیدگی کودکان را در دنیاي جدید به نمایش گذاشته است  فال و نوجوانان، نوع جدیدي از بزهمدرن اط
در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و 

، اي حاد و ضدانسانیعنوان پدیده تشخیص آنان، مسئله گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان، به
هدف این نوشتار . اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستاي مقابله با آن را فراهم آورده است

هاي ظهور گردشگري جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این بررسی علل و شیوه
المللی  اي ملی و بینهشده از ناحیه سازماناي به تحلیل آمار رسمی ثبتعرصه است که با روش کتابخانه

.پردازد از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر می
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  مقدمه
نی، ونقل زمیتنیدگی جوامع امروزي و گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و حملدرهم

که امروزه مسافرتنحويدریایی و هوایی، رابطه میان افراد انسانی را بیش از پیش، بیشتر کرده است به
مسئله گردشگري از دیرباز مورد . پذیر استونقل به سهولت امکانهاي مدرن حملها از طریق دستگاه

کشورهاي دیگر مسافرت ساله افراد زیادي به مقاصد مختلف توجه افراد انسانی قرار گرفته و همه
بر اینکه مشکلی به همراه نخواهد داشت، موحب رونق اقتصادي این موضوع در اصل عالوه. کنندمی

توجهی از درآمدهاي این که بخش قابلنحويشود به کشورهاي صاحب امتیاز طبیعی گردشگري می
به قصد و انگیزه فحشا و ها اما اگر مسئله گردشگري و مسافرت. شود کشورها از این محل تأمین می

رانی صورت گیرد و افراد در راستاي ارضاي امیال شهوانی خود به این عمل مبادرت نمایند این  شهوت
کشورهاي جنوب شرق آسیا همچون تایلند، . خواهد شد 1ها تبدیل به گردشگري جنسیمسافرت

کشورهاي اروپاي شرقی، آسیاي میانه، و نیز بعضی از . . . سنگاپور، فیلیپین، اندونزي، کامبوج، ویتنام و 
آمریکاي مرکزي و حوزه کارائیب و بعضی از کشورهاي آمریکاي جنوبی همچون برزیل به مرکز و 

  . ( Huda , 2006 : 375-376)اندکانون گردشگري جنسی تبدیل شده
و بردن اندازي تورهاي مسافري قاچاق افراد انسانی خصوصًا زنان و کودکان به این مناطق و راه

 , Jones)ران به این کشورها منجر به سودآوري زیادي براي قاچاقچیان انسان شده استافراد شهوت

هاي مخصوص سردمداران این کشورها نیز با شناسایی این روسپیان و صدور کارت ( 133 : 2013
پزشکی و اي را براي این افراد تدارك دیده و در عوض ارائه خدمات هاي ویژهبراي آنان، مکان

نمایند و نیز از قبل ها مالیات اخذ میهاي مقاربتی، از آنها جهت جلوگیري از بیماريبهداشتی به آن
شود، درآمد زیادي، ناشی از تجارت و خرید و فروش  هاي فراوانی که به این کشورها میمسافرت

. شود میاین افراد در این کشورها، نصیب دولتمردان کشورهاي کانون گردشگري جنسی 
عنوان  به2دیدگی اطفال و نوجوانان در گردشگري جنسی، با عنوان گردشگري جنسی کودکان بزه

معضلی نوین در عرصه حقوق کیفري اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده و در راستاي مقابله با آن، 
  . اي نیز انجام گرفته استهاي داخلی گستردهالمللی، تالش همسو با اقدامات بین

. هاي کیفـري از اطفـال در معـرض خطـر را افـزایش داده اسـت      گردشگري جنسی، لزوم حمایت
شود این است که به پدیده گردشگري جنسی اطفال در دنیـاي جدیـد بـا     بنابراین سؤالی که مطرح می
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چه دیدي نگریسته شود که به دنبال آن، تشکیل سیاست جنـایی از رهگـذر تقنـین قواعـد و مقـررات      
ت پذیرد ؟ با وجود این، بعد سودآوري و منـافع مـالی حاصـل از گردشـگري جنسـی و      مربوطه صور

یافته، تکلیف کشورها را در جهت حمایت جدي از اطفـال و نوجوانـان    صورت سازمانارتکاب آن به
دیـده   دهی سیاست جنایی تقنینی در بعد حمایـت از اطفـال بـزه   کند و از این طریق به شکلحاصل می

دیـدگان گردشـگري   عنـوان بـزه   هـا اطفـال و نوجوانـان بـه    بر ایـن عالوه. انجامدی میگردشگري جنس
جنســی، بــه جهــت عــدم توانــایی و تســلط بــر سرنوشــت خــود و ســهولت در خطرپــذیري و تحمــل  

اول . گیرنـد همـواره در معـرض دو تعـرض قـرار مـی      ( Montgomery , 2008 : 914 )دیـدگی  بـزه 
درآمـد یـا از زنـانی کـه خـود در      هاي فقیـر و کـم  معموالً از خانواده عنوان موضوع قاچاق انسان که به

هـاي نـاچیز خریـداري و بـه     فحشا مشارکت دارند و پدر آن کودکان، شناسایی نشده است، به قیمـت 
شوند و این خرید و فـروش ممکـن اسـت در مـورد     مراکز فساد و فحشا، قاچاق و در آنجا فروخته می

دیـده گردشـگري جنسـی کـه مـورد تعـرض،        عنـوان بـزه   دوم به. ردیک طفل چندین بار صورت پذی
هاي جدي جسمی و روحی بـر آنـان   گیرد و از این راه آسیبکشی جنسی قرار می سوءاستفاده و بهره

لـذا نوشـتار حاضـر در راسـتاي     . شـود  که جبران آن تا حدود زیادي ناممکن مینحويشود به وارد می
  :شود اصلی ارائه می پرداختن به این مسائل در دو بخش

گیري گردشگري جنسی، اهمیت و جایگاه آن در دنیـاي معاصـر،   بخش اول با عنوان شکل 
  . گیري آن و آثار ناشی از این صنعت تجاري کثیف شده، عوامل شکلبنا بر آمارهاي ارائه

دیـده   بخش دوم بـا عنـوان سیاسـت کیفـري حمـایتی ایـران در قبـال اطفـال و نوجوانـان بـزه          
  .  ها و قوانین مقررات داخلیگري جنسی، تصویب کنوانسیونگردش
  

  گیري گردشگري جنسی و عوامل پیدایش آنشکل. 1
  گیري گردشگري جنسی شکل.1-1

روزه شـاهد  و گردشـگري در دنیـاي معاصـر باعـث شـده تـا همـه        1گسترش صنعت گردشـگري 
کـه در ایـن راسـتا    نحـوي شـیم بـه  هاي فراوانی از ناحیـه افـراد انسـانی بـه کشـورهاي دیگـر با      مسافرت

هـاي سیاسـی میـان کشـورها     هـا و لـزوم همکـاري   هاي مسافرتی و توسعه فرودگاهگیري آژانس شکل
در این میـان گردشـگري   . انداي داشتهنحو محسوسی رشد گستردهجهت کسب و اخذ روادید سفر به

ایـن  . اي یافتـه اسـت  ویـژه  هاي افـراد، جایگـاه  عنوان یکی از مصادیق مسافرت وگردشگري جنسی، به
                                                                                                                            
1. Tourism industry
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ها، افراد خردسالی با عنـوان  گذرانیدیده و قربانی خوش اهمیت در جایی دوچندان خواهد شد که بزه
مـاده اول پروتکـل اختیـاري حقـوق کـودك در مـورد فـروش کودکـان،         . اطفال و نوجوانـان باشـند  

لـل متحـد در نتیجـه    مجمع عمومی سازمان م 2000مه  25نگاري کودك مصوب روسپیگري، و هرزه
سازي گردشـگري جنسـی   هاي عضو را مکلف به ممنوعاحساس خطر روزافزون این موضوع، دولت

ــه 2نمــوده و در مــاده  منظــور تعریــف گردشــگري جنســی کودکــان از راه فــروش،  ایــن پروتکــل ب
فـروش کـودك بـه معنـی هـر عمـل و       : الـف  « اعـالم داشـته اسـت کـه      2نگاري و هرزه1روسپیگري

وسیله فرد یا افرادي در مقابل سود یـا هـر مـورد دیگـر بـه       موجب آن، کودکی به اي است که بهمعامله
هـاي  کـاربردن یـک کـودك بـراي فعالیـت     روسپیگري کودك به معنـی بـه  : ب. دیگران منتقل شود

نگاري کودك به معنی هر نوع نمـایش   هرزه: ج. جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظر است
عی یـا مشـابهتی یـا هـر     قهاي جنسی وابرداري فعالیت زاري که در ارتباط با کودك و براي بهرهیا هر اب

  .» منظور اهداف جنسی است نوع نمایش اعضاي جنسی کودك به
  :توان چنین تعریف نمود با وجود این، گردشگري جنسی اطفال را می

کشوري دیگر جهت انجام  گردشگري جنسی اطفال به معنی مسافرت گروهی از افراد انسانی به«
جویی، منع قانونی این هاي روانی، لذتاعمال جنسی و فحشا با کودکان، به هر دلیل ازجمله بیماري

. »است ...منظور دستیابی به منابع مالی و کشی جنسی از اطفال به موضوع در کشور خود یا بهره
هی از افراد از کشورهاي توان گفت گردشگري جنسی اطفال بدین معناست که گرو بنابراین می

مختلف خصوصًا کشورهاي بزرگ صنعتی ازجمله آمریکا، کشورهاي اروپاي غربی و شمالی، 
منظور تماس جنسی و مقاربت با اطفال و نوجوانان،  هایی اختصاصی، بهانجام مسافرت. . . استرالیا و 

اند، سفر را فراهم نموده مانده که امکانات انجام چنین اعمالیتوسعه یا عقببه کشورهاي درحال
 1989کنوانسیون  1طبق ماده . کرده تا بدین طریق به امیال شوم و شهوانی خود جامعه عمل بپوشانند

سال هستند مگر  18سازمان ملل متحد راجع به حقوق کودك، منظور از کودك، افراد انسانی زیر 
  .شخیص داده شوداالجرا در مورد کودك، سن بلوغ، کمتر تاینکه طبق قانون الزم

کـه  نحـوي امروزه گردشگري جنسی کودکان، یک صـنعت بـزرگ جهـانی شـده اسـت بـه      
انـد بـا توسـعه    گـذاري بـر روي آن توانسـته    کشورهایی که در این زمینه فعالیت دارند بـا سـرمایه  

 : Jons , 2006( توجهی از بودجه اقتصادي سالیانه خود را تأمین کننـد  گردشگري، بخش قابل
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کنون کشورهایی که در ایـن میـان بـه توسـعه گردشـگري جنسـی کودکـان و نوجوانـان         ا) . 14
گیـري قـوانین و    پردازند، به جهت سودآوربودن این موضوع تا حدود بسیار زیـادي از شـکل  می

گیـري   کنند و اجـازه نخواهنـد داد تـا بـا شـکل     مقررات در راستاي منع این اعمال جلوگیري می
نمونـه بـارز ایـن موضـوع،     . سودآوري این صـنعت را از دسـت دهنـد    قوانین ویژه در این مورد،

اسـت  . . . کشورهاي جنوب شرق آسیا ازجمله تایلند، فیلیپین، اندونزي، کامبوج، ویتنام، چین و 
و سوءاستفاده جنسی از کودکان 2کشیو بهره 1که یک تجارت گسترده جهانی مربوط به قاچاق

دهـی بـه گردشـگري    اي را در شـکل ز این طریق نقش گسـترده اند و او نوجوانان را ایجاد کرده
) .Breckenridge , 2004 : 408. ( اندجنسی کودکان به خود اختصاص داده

آنچه امروزه در اذهان و افکار عمومی جهانی پدیدار شده این است کـه کشـورهاي جنـوب    
خته شده و مسافرت به عنوان مرکز اصلی گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان شنا شرق آسیا به

نکوهیده شمرده . . . این کشورها حتی تحت هر عنوان دیگري از قبیل کار، امور هنري و علمی و 
شود و معموالً فرض بر آن گرفته خواهد شد که چنین مسافرتی به قصد و منظور گردشگري  می

ون ممنوعیـت  پس از تصویب قـان  2002که کشور آمریکا در سال  نحوي گیرد بهجنسی انجام می
کنند و بدون اینکـه   افرادي که به کشورهاي جنوب شرق آسیا مسافرت می 3گردشگري جنسی،

منظور گردشـگري جنسـی بـه ایـن      ها بهشود که آن هدفی توجیهی داشته باشند، فرض بر این می
ست ها واگذار شده ااند و در واقع بار اثبات عدم انجام این کار به خود آنکشورها مسافرت کرده

هـا بـه   و مطابق این قانون، اصل بر مجرمیت آنان است نه برائت که درصورت اثبات مسافرت آن
. ها مجازاتی معادل بیست سال حبس در نظر گرفته شده اسـت قصد گردشگري جنسی، براي آن

ها تا سال سن دارند همراه خود قاچاق نمایند مجازات آن 14که افرادي را که زیر البته درصورتی
رغم اینکه گردشگري جنسی کودکان علی).Mattar , 207:10( سال حبس نیز خواهد رسید 30

در روز المللی فراوانی در راستاي جلوگیري از آن انجام شـده اسـت روزبـه    هاي ملی و بینتالش
  .حال رشد و گسترش است

خـی  عنوان سردمدار اصلی این صنعت کثیف و نیـز بر  امروزه کشورهاي جنوب شرق آسیا به
عنوان بازیگر اصلی ایـن صـنعت    از کشورهاي آسیاي میانه، اروپاي شرقی و آمریکاي مرکزي به

گاه حاضر به کنند هیچ رشد، به دلیل آنکه از این راه سودهاي کالن و سرشاري دریافت میروبه
                                                                                                                            
1. Trafficking
2. Exploitation
3. The sex tourism prohibition improvement act
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تصویب قوانینی در راستاي منع و جلوگیري از گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان نیسـتند و  
هم در این میان اقدام به تصویب قوانینی در قبال گردشگري جنسـی نماینـد و آن را ممنـوع    اگر 

المللـی و افکـار عمـومی جهـانی      هـاي بـین  اعالم دارند صرفاً براي همسویی و همنوایی با سازمان
از میـان کـل    2005مـثالً در سـال   . گـاه ایـن قـوانین در عمـل اجرایـی نخواهنـد شـد       است و هیچ

هاي جنسـی  درصد از این افراد را گردشگر 61که به فیلیپین مسافرت کرده بودند  هاییگردشگر
 74هایی که در همان سال به تایلند مسافرت کرده بودند دادند و از میان کل گردشگرتشکیل می

که با ایـن آمـار بـاال ایـن کشـورها      )Zafft & Tidbal , 2010:13(درصد گردشگر جنسی بودند
  . ند بود که به منع گردشگري جنسی بپردازندگاه حاضر نخواههیچ

شوند، بنا بـر سـودبري   عنوان مرکز اصلی گردشگري جنسی شناخته می در کشورهایی که به
و 1ياقتصادي و سوءاستفاده ابزاري از این موقعیت به این قضیه بـا نـوعی رویکـرد قانونمندسـاز    

یعنـی اینکـه اعمـال    ) 1383،24-84ابرنـدآبادي،  نجفـی ( شـود   اعتباربخشی قانونی نگریسـته مـی  
کشـی جنسـی و سوءاسـتفاده از اطفـال و نوجوانـان،       اي از قبیل فحشا، روسپیگري، بهـره مجرمانه

بـودن موضــوع، داراي قـبح اجتمـاعی و اخالقــی     2دیگـر جـرم نیسـتند و تنهــا از حیـث انحـراف     
ک منبـع  هـا بـه یـ   مثالً در کشورهاي جنـوب شـرق آسـیا کـه گردشـگري جنسـی در آن      . هستند

اصـلی تـأمین بودجـه سـالیانه بــدل شـده اسـت، فحشـا و روســپیگري دیگـر جـرم نیسـت و تنهــا           
انـد   هایی خاص در نظـر گرفتـه  ها براي چنین اعمالی مکانلذا دولت. شوندانحراف محسوب می

هـا  شـوند و بـراي آن  و زنان و کودکانی که مایل به این کار هستند در این مؤسسات پذیرفته مـی 
گـري  شود و درآمدي کـه از راه فاحشـه   ها کنترل میاعمال آن. شود صوص صادر میکارت مخ

هاي آن مؤسسات اخذ و سـهم هـر فـرد بـه میـزان مشـخص       آید مطابق با تعرفهها به دست میآن
هــا از خــدمات پزشــکی حمــایتی برخــوردار در عــوض روســپیان در ایــن مکــان. شــود داده مــی

ان جهت کـه اخـالل در منبـع درآمـدي دولـت بـوده، جـرم        قوادي در این کشورها بد.شوند  می
تـوان   شـناختی مـی  بنابراین از حیـث جـرم  . شود شود و اجازه فعالیت به آن داده نمی محسوب می

زنـی بـه   گفت که این رویکرد کشورها بـه مسـئله گردشـگري جنسـی منجـر بـه نـوعی برچسـب        
ــی       ــرممکن مـ ــدودي غیـ ــا حـ ــه تـ ــه جامعـ ــت وي بـ ــان برگشـ ــده و امکـ ــخص شـ ــودشـ شـ

).1391،88محتشمی،(
                                                                                                                            
1. Legalization
2. Deviance
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عنوان یکی از اشکال محو اخالق و  گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان در دنیاي معاصر به
کشیدن افراد انسـانی مطـرح   بردگیبندوباري اجتماعی و تخریب روحیات و بهعفت و ترویج بی

هـا  دولت هرچند که پدیده گردشگري از دیرباز میان کشورهاي مختلف وجود داشته و. شود می
اي دست میهاي گستردهدر این راستا، خصوصاً جهت جذب گردشگر به وضع و اجراي برنامه

) Tepanon , 2006 : 48( شوند  ها کنترل میزدند و مؤسسات و تورهاي مسافرتی توسط دولت
اما امروزه صنعت گردشگري، نوع جدیدي تحت عنوان گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان 

رانی یا حتـی در نتیجـه    کند که دلیل عمده آن این است که افرادي با اهدف شهوترا تجربه می
کننـد یـا حتـی ممکـن     نوع خاصی از بیماري روانی به کشورهاي مرکز این موضوع مسافرت می

است که چون در کشور خودشان این اعمال منع شده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است 
رسد که ممنوعیت مسائل جنسی در اما به نظرنمی). Ibid:50(یی نمایند هااقدام به چنین مسافرت

شمار افرادي که بـا قصـد   بعضی کشورها، دلیلی اصلی گردشگري جنسی باشد چرا که تعداد بی
یافتـه   شوند اکثـرا از کشـورهاي توسـعه    گردشگري جنسی وارد کشورهاي جنوب شرق آسیا می

ی هستند که در اکثر آن کشورها امکان دسترسی به مراکز آمریکاي شمالی و اروپاي غربی و شمال
براي اثبات ایـن  . فساد و فحشا، آزادانه وجود دارد و براي آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است

ها ها در اروپا واقع شده است که هرکدام از آنخانهترین فاحشهموضوع باید گفته شود که بزرگ
               1.کنندروسپی رسماً فعالیت می 90ها تقریباً د و در آنانمیلیون یورو هزینه داشته 5/4

 2000مـه   25سازمان ملل متحد در پروتکل الحاقی به کنوانسـیون حقـوق کـودك مصـوب     
شدت احساس کرد و در آن، سـه  کشی جنسی از اطفال و نوجوانان را به خطر سوءاستفاده و بهره

عنـوان خطـري بـزرگ و تهدیـدي عمـده       کودکان را به نگاري مقوله فروش، روسپیگري و هرزه
توان گفـت کـه فـروش بـه معنـاي انتقـال کودکـان و         می. علیه کودکان به رسمیت شناخته است

و اسـناد فـرا ملـی     2نوجوانان و نوعی قاچاق است که مطـابق تعریـف سـازمان جهـانی مهـاجرت     
تفاده از تهدید یـا سوءاسـتفاده از زور یـا    گرفتن با اسلیدادن یا تحوتواند استخدام، انتقال، پناهمی

پذیر ا موقعیت آسیبیربایی، کالهبرداري، فریب، سوءاستفاده از قدرت دیگر اشکال اجبار، آدم
کشـی   یا دادن یا گرفتن پول یا منافع، براي رسیدن به رضایت فردي بر فرد دیگـر بـا هـدف بهـره    

زنان در عوض مقادیر پول با افـرادي دیگـر    روسپیگري یا فحشا نیز به معناي رابطه جنسی 3.باشد
                                                                                                                            

www.travel.einnews.com/news/sex-touris: ركشتر،یباطالعاتدایديبرا.1
2. International organization for migration ( IOM )
3. Articl 3 . Protocol to suppres and punish trafficking in person especially women and 
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اما کودکان به دلیل اینکه اختیاري از خود نداشته و عموماً بر اعمـال خـود کنتـرل    . شود گفته می
کشـی   توانند مستقالً به این کار وارد شوند بلکه وادار به این کار شـده و مـورد بهـره   ندارند، نمی

انان در گردشگري جنسی به یـک بردگـی اجبـاري    توان گفت اطفال ونوجو گیرند و میقرار می
بردگـی کشـی و بـه   منظور بهـره  قاچاق آنان نیز برخالف قاچاق زنان از همان ابتدا به. دهندتن می

منظـور   شوند حال آنکـه زنـان ابتـدا بـه     ها مستقیماً قربانی قاچاق میگیرد و آنگرفتن صورت می
دهنـد و ممکـن اسـت    شدن خود رضایت میقاچاقپیداکردن شغل یا اعمال شرافتمندانه دیگر به 

– Carrir )گران بیفتندبعدها به دام سوءاستفاده miosan , 2008 :4 ) .
به معناي  purne. نگاري نیز از ترکیب دو واژه یونانی تشکیل شده است  پورنوگرافی یا هرزه

ین معنـاي لغـوي و   بنـابرا . به معناي نوشتن و تحریرکردن اسـت   graphyگري و فاحشه و فاحشه
هـــاي نگــاري و تحریـــر و توصــیف فعالیــت    ابتــدایی پرنــوگرافی عبــارت اســـت از فاحشــه    

کـردن صـور   چون پرنـوگرافی بـه معنـاي ردوبـدل    ) 1390،91زاده، رحمانیان، حبیب(روسپیگري
هاي نمایش آمیزش انسان است، امروزه به دنبال گسترش اینترنت و فضـاي  و مبتذل و فیلمقبیحه

شدت متحول شده اسـت و  اعمال پرنوگرافی و سوءاستفاده از کودکان از این طریق، به مجازي،
عنوان یکی از منابع درآمدي سودجویان  با وصف اینکه ارزش ادبی و هنري و محتوایی ندارد، به

کشـی و سوءاسـتفاده جنسـی از کودکـان و نوجوانـان از       از یک طرف و شکل جدیدي از بهـره 
تـوان   شک مـی  در دنیاي معاصر، بی). 1388،100باي، پورقهرمانی، (شود طرفی دیگر، مطرح می

اي از گردشـگري  دهنـده ارائـه آمارهـاي تکـان    1.ظهور گردشگري جنسی را یـک پدیـده نامیـد   
عنـوان یـک    هاي مختلف حکایت از آن دارد که گردشـگري جنسـی بـه   جنسی از ناحیه سازمان

ع جدیدي از بردگی و فحشاي اجبـاري را بـه   معضل جهانی و حتی یک جنایت علیه بشریت، نو
 10حـدود   2009در سـال   2هـاي یونیسـف  طبق گزارش. کودکان و نوجوانان تحمیل کرده است

اي در معـرض  وسـال هسـتند در سـطح گسـترده    سـن ها دختران کـم میلیون از اطفال که عمده آن
                                                                                                                            
children , supplement the united nation cocnvention against transnational organized crime 
2000.

کهطورهمان. دهدمیقرارتهدیدموردرانوجوانانوکودکانخصوص بهآندردرگیرافرادشدتبهجنسیشگريگرد.1
کندمیآنپذیرندهکشورهايعایدرافراوانیسودسالیانهکثیف،تجاريصنعتیکعنوان بهجنسیگردشگريشدگفته

جنسیکشی بهرهازگاه وهیچدانندمیبادآوردهدالرهايعادلرامگردشگريهرورودتجارت،اینتوسعهطریقازهاآنو
 ( Popo , 2005 : 101)دهندنمیراههراسیخودبهنوجوانان،وکودکانبردگیو

2. United Nation Children’s Fund  ( UNICEF )
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. شـوند  ایـن مقولـه مـی   اند و ساالنه حدود یک میلیون کـودك وارد  کشی جنسی قرار گرفته بهره
ــت       ــان اس ــواره در جری ــده و هم ــا ش ــئله پوی ــک مس ــه ی ــدیل ب ــی تب ــگري جنس ــابراین گردش   بن

( Davy , 2003 : 4)  گردشگر جنسـی از کشـورهاي جنـوب     000/250همچنین هر ساله حدود
درصد از استرالیا و  13درصد از آلمان، و  16درصد از آمریکا،  25کنند که  شرق آسیا دیدن می

 2005بر آن، طبـق آمارهـاي وزارت کشـور آمریکـا در سـال      عالوه. (Ibid: 4)تان هستند انگلس
شـوند کـه ایـن     هرساله یک میلیون کودك در سراسر جهـان بـه فاحشـگی اجبـاري کشـیده مـی      

  سـازد کشـی از اطفـال را مطـرح مـی     هـاي جنسـی و بهـره   موضوع مسئله مهم مبـارزه بـا خشـونت   
( Fraley , 2005 :446 ) گفته شده که در کشورهاي جنوب شرق آسیا هر کـودك هفتـه   و نیز

. گیردطرز فجیعی مورد سوءاستفاده جنسی قرار میشود و هر بار به اي دو الی سه بار فروخته می
(Ibid : 451 )   عنـوان ابـزاري جهـت اسـتفاده سـریع و امکـان        در این میان استفاده از اینترنـت بـه

ارائـه خـدمات اینترنتـی و    . شـود  جوانـان بـه کـار بـرده مـی     تسـهیل سوءاسـتفاده از کودکـان و نو   
، هدایت و راهنمایی گردشـگران و  گر حمایتوسیله این سامانه و نیز جذب  هاي تبلیغاتی بهطرح

توانـد از کارکردهـاي   ارائه پوستر و بروشـور بـراي افـراد مایـل بـه مسـافرت و گردشـگري، مـی        
باشد و فضـاي مجـازي امکـان پورنـوگرافی یـا       کننده گردشگري جنسیعنوان تسهیل اینترنت به

تـوان   لـذا مـی  . نگاري کودکان را در سطح بسیار وسیعی مورد پوشش خود قرار داده اسـت  هرزه
مـوازات  که به یک پدیده جهانی بدل گشت، بـه  1990هاي گفت استفاده از اینترنت بعد از سال

ا در حـد قابـل قبـولی فـراهم     تشکیل گردشگري جنسی، امکان بسط و توسعه این صنعت منفی ر
– Cohem ). کرده است Almagir , 2013 : 190 ) توان گفت که  می 1با وجود چنین آمارهایی

المللی در راستاي مبارزه با آن  هاي فراوانی از بعد ملی و بینهرچند که تالشگردشگري جنسی
و نوجوانـان،   عنـوان نـاقض حقـوق کودکـان     صورت یک پدیده پویا بـه صورت گرفته است، به

                                                                                                                            
توان  شاي اجباري آنان میعنوان خطري جدي در جهت بردگی و فح بر این در راستاي اثبات گردشگري جنسی به عالوه.1

 2010تا  2007هاي به آمارهاي رسمی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اشاره کرد که مطابق آن بین سال
وسال ها را پسران جوان کم سندرصد آن 10درصد آنان را نفرات جوان و  17اند، در میان افرادي که قربانی قاچاق شده

درصد از افرادي که  39اند و درصد از افرادي که به جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه قاچاق شده 68همچنین . نداتشکیل داده
درصد از افرادي را که به اروپا  16اند و  درصد از افرادي که به آمریکا قاچاق شده 27اند،  به آفریقا و خاورمیانه قاچاق شده

هدف از  2010تا  2007هاي توان گفت در بین سال می. اند سال تشکیل داده 18اند کودکان و نوجوانان کمتر از  قاچاق شده
درصد و  44درصد، جنوب شرق آسیا  51درصد، در آمریکا  62قاچاق کودکان و نوجوانان در اروپا و آسیاي مرکزي 

عنوان هدف اصلی  نسی بهکشی ج کشی جنسی بوده است و نیز بهرهدرصد صرفاً به قصد و منظور بهره 36آفریقا و خاورمیانه 
براي دیدن اطالعات . درصد رسیده است 5/52به 2011درصد و در سال  5/57به  2010ها در سال و اولیه در کلیه قاچاق

http://www.unodc.org: ك.بیشتر، ن
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هـاي خـود و همچنـین    البتـه هـر کشـوري بـه فراخـور نـوع تفکـر و دیـدگاه        . وجود داشته اسـت 
رویکردهاي اتخاذي به جرایم، بسته به نوع سیاست جنایی خود از حیث احساس خطر یا تهدیـد  

تـوان گفـت کـه تـا      از ناحیه گردشگري جنسی، اقداماتی را انجام داده است اما در این میان مـی 
اند که در راستاي مبارزه با گردشگري جنسی، نسبت به کشور توانسته 12تنها  2013تداي سال اب

امـا چنـین    ( Tanielian , 2013 : 114 )پیشگیري، مجازات و سرکوب این موضوع اقـدام کننـد  
قوانینی براي کشورهایی که کانون و مرکز گردشـگري جنسـی هسـتند و در نتیجـه ایـن صـنعت       

انگـاري هـر   کنند، در راستاي جـرم  قدار زیادي از بودجه اختصاصی را تأمین میکثیف، سالیانه م
کشـی جنسـی از اطفـال و نوجوانـان،      نگاري، قاچاق جنسی و بهره سه مقوله پورنوگرافی یا هرزه

کشور، چنـد   12که در میان این  ( ibid : 115)اندصورت صوري به تصویب رساندهقوانینی را به
گیـري   رغـم شـکل  سیا نیز وجود دارنـد کـه گردشـگري جنسـی را علـی     کشور از جنوب شرق آ

حـال قسـمت چشـمگیري از درآمـد     اند و درعـین انگاري کردهگسترده آن در این کشورها جرم
لذا تصویب قوانین حمایتی از اطفال و زنـان در برابـر   . کنند اقتصادي خود را از این راه تأمین می

ین کشورها جنبه تشـریفاتی داشـته و سـردمداران ایـن     کردن آن در اگردشگري جنسی و ممنوع
هـاي جهـانی و پایبنـدي بـه قـوانین و      کشورها بیشتر در راستاي همسویی و همنـوایی بـا سیاسـت   

توان گفت که ایـن قـوانین در    لذا می. اندالمللی، دست به تصویب چنین قوانینی زده مقررات بین
بـا وجـود تصـویب    . شـوند  به قوانین متـروك مـی  شود و تبدیل  گاه اجرایی نمیاین کشورها هیچ

چنین قوانینی، در بسیاري از کشورهاي جنوب شـرق آسـیا همچنـان شـاهد گردشـگري جنسـی       
بـودن  گیرد و ایـن خـود گویـاي تشـریفاتی    ها نیز مورد حمایت قرار میهستیم که از سوي دولت

  .چنین قوانینی در این کشورهاست
  

نسیگیري گردشگري ج عوامل شکل. 1-2
هایی کـه عفـت   عنوان یکی از پدیده همان طورکه قبال به آن اشاره شد گردشگري جنسی به

کشـیدن  بردگـی عنـوان یکـی از مسـائل جـدي بـه      سازد امروزه بهو اخالق جمعی را مخدوش می
. اطفال و نوجوانان شناخته شده و عزم جهانی را در راستاي مقابلـه بـا آن بـه دنبـال داشـته اسـت      

گیـري گردشـگري جنسـی     زم است که در راستاي ادامه مباحث مربوطه، عوامل شکلبنابراین ال
رسد که ایـن عوامـل در مـوارد ذیـل خالصـه      به نظر می. ها پرداخته شودشناسایی و به تحلیل آن

  :شوند
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  1مجنگ ویتنا. الف
شـود کـه بـین     هاي مسـلحانه آمریکـا علیـه ویتنـام شـمالی گفتـه مـی       جنگ ویتنام به سلسله جنگ

 - هـاي سیاسـی   در این جنگ آمریکا به بهانه. سال ادامه پیدا کرد 16به مدت  1975تا  1959هاي سال
گیري کمونیسم به سرکردگی شوروي سـابق، در جنـوب    عقیدتی مختلف ازجمله جلوگیري از شکل

 نظامی در این منطقـه بـا متحدشـدن بـا ویتنـام جنـوبی،       - شرق آسیا و نیز اعمال قدرت و نفوذ سیاسی 
سوز در این منطقه بنا نهاد که در نهایت نیـز طبـق اسـناد و مـدارك و شـواهد موجـود،       جنگی خانمان

 3شـدن حـدود   آمریکا نتوانست در این جنگ به اهداف خـود دسـت پیـدا کنـد و در پایـان بـا کشـته       
امی ایـن جنـگ نظـامی کـه در ابتـدا نظـ      . میلیون نفر از نظامیان و غیرنظامیـان ویتنـامی بـه اتمـام رسـید     

شد پس از مدت کوتاهی از شـروع آن، تبـدیل بـه یـک جنـگ جنسـی شـد کـه در آن         محسوب می
کشـی و فحشـاي اجبـاري آغـاز      سربازان و نظامیان آمریکایی، جبهه دوم خـود را تحـت عنـوان بهـره    

هزار زن و کـودك روسـپی کـه عمـدتاً     تنها بیست 1957در سال 2شده،مطابق با آمارهاي ارائه. کردند
هـا کـه اکثـراً    سـال تعـداد آن   7کردند اما ظرف مدت هاي فساد زندگی میرجی بودند در خانهنیز خا

مـیالدي،   70و اوایـل دهـه    60در دهـه  . هزار نفر رسید 400سال بودند به  18کودکان و نوجوانان زیر 
ز سـربا  000/10ها چنـدین مرکـز فسـاد و فحشـا را در منطقـه ایجـاد کـرده بودنـد و روزانـه          آمریکایی

منظور و مقاصد نظامی به این منطقه اعزام شده بودند، و به دسـتور فرمانـدهان خـود     آمریکایی را که به
وسـیله هواپیمـا بـراي خوشـگذرانی و عیاشـی بـه ایـن مراکـز          کردنـد، بـه  مقاصد شـومی را دنبـال مـی   

نتیجـه  . دکردن سربازان آمریکایی بودنـ زن در این مکان مشغول سرگرم 7000فرستادند که حدود می
هزار کودك بدون پدر بر روي دستان زنان تایلندي و فیلیپینـی بمانـد و    50موضوع آن شد که حدود 

زنانی که نتوانسـته بودنـد جنـین خـود را سـقط کننـد، اقـدام بـه فـروش و           90هاي دهه در ابتداي سال
و فحشـا در جنـوب    هـا مرکـز فسـاد   یافتن جنگ ویتنام، دهلذا با پایان. کردندقاچاق کودکان خود می

شرق آسیا به حال خود رها شد اما سیل عظیم گردشگران، با فروکش جنگ نظـامی آمریکـا بـه ایـن     
شـد، خواسـته یـا    اي که بـه منطقـه وارد مـی   منطقه آغاز شد و این کشورها با دیدن دالرهاي بادآورده

دشـگري جنسـی تـا    توان گفت کـه گر گردشگري جنسی در منطقه پرداختند و میناخواسته به تثبیت
  .         حدود زیادي با افکار عمومی این منطقه، عجین و همراه شد 

                                                                                                                            
1. wietnam

شکستسالگردناسبتمبه«ادداشتی: ك.تنام،نیوجنگاتیجزئبهراجعشتریباطالعاتزینوآمارهادنیديبرا.2
 www.Farsnews.ir،6/11/1389فارس،يخبرگزاریاختصاصتیسادرمندرج» تنامیوجنگدرکایآمریخیتار
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  1شدنمسئله جهانی. ب
شدن به معنی رهاشدن از قیدوبنـدها و مرزهـاي جغرافیـایی اسـت کـه بـر سـر روابـط         جهانی

 که تمامی افراد درون یک جامعـه واحـد قـرار    نحوي اجتماعی و فرهنگی سایه انداخته است و به
ها و روابط اجتماعی به یکدیگر امروزه تمامی شدن فرهنگنزدیک) 1390،120بابایی، (اند گرفته

هرچند که جهانی. شدن افراد انسانی به یکدیگر بسیار استمرزها را در نوردیده و امکان نزدیک
مختلف ها در جریان است و آثار مثبت و مفیدي را در ابعاد ها و حوزهشدن امروزه در همه عرصه

تـوجهی نیـز از آن   اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به دنبال داشته، پیامدهاي منفی و قابـل 
ابرنـدآبادي؛ خـالقی ؛ زینـالی،    نجفـی ( ها در حوزه بزهکـاري اسـت   حادث شده که یکی از آن

عنوان یکـی از اشـکال فحشـاي     حال گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان  بهبااین) 1388،83
شدن متأثر کشی از اطفال و نوجوانان، از این قاعده کلی مستثنا نیست و از جهانی ري و بهرهاجبا

بـریم ارتباطـات   شـدن بـه سـر مـی    توان گفت در حال حاضر که در عصـر جهـانی   می. شده است
شدن روابط اجتماعی به یکدیگر، امکان تسهیل ارتکاب جـرایم را بـه وجـود    فرهنگی و نزدیک
بدیهی است تا قبل از . د شده استهاي بزهکارانه اي نیز ایجااز قبل آن، فرصتآورده است زیرا 

. . . این، گردشگري یا مسافرت با ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی، علمـی، تـاریخی و    
شدن جوامع به یکدیگر و دسترسی بیشتر افراد انسانی به یکدیگر شد و اکنون با نزدیک انجام می

هـاي  زهاي جغرافیایی که با امکانات و ابزارهاي خاص خود همراه است، انگیـزه در خارج از مر
شـدن،  حـال پدیـده جهـانی   بـااین . گردشگري را به سمت گردشـگري جنسـی سـوق داده اسـت    

لذا به دنبال توسعه فهم و دانش . گیري شهروند جهانی را نیز تاحدودي به  دنبال داشته است شکل
شدن حاصل شده الزم  اسـت کـه بـه     موازات جهانیهایی که بهشها و نگرها و ارزشو مهارت

عـد  هاي الزم  در راستاي استفاده از طیف گسترده امکانات جهـانی در ب شهروند جهانی آموزش
افزایی شهروند جهـانی از ابعـاد مختلـف،    که با مهارت) 1391،7کشاورز، (مثبت آن، داده شود 

.خواهد داشتشدن وي وجودقعوادیده حداقل امکان پیشگیري از  بزه
  

IT(2( گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات . ج 

کـه   نحـوي  فناوري اطالعات و ارتباطات در دنیاي کنونی، رشدي چندین برابر داشته است به
گســترش و توســعه . الشـعاع قــرار داده اسـت  حتـی زنــدگی شخصـی افــراد انسـانی را نیــز تحــت   

                                                                                                                            
1. Globaliztion
2. Information Technology
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هـاي روزمـره شـده کـه اسـتفاده      منجر به تسهیل فعالیت 1جهانی،اینترنت در قالب شبکه گسترده 
بـر آن، ظهـور    عـالوه ). 1391،33مـارتینز،  ( شـود   از آن، جزء الینفک زندگی بشري شمرده می

در معنـاي واقعـی آن    2اینترنت، چنان ارتباطات انسانی را به هم دوخته است که دهکـده جهـانی  
راوان فضـاي تبـادل اطالعـات و ارتباطـات در     رغـم خطـرات فـ   علـی . شـود  در عمل احساس می

شـدن، ایـن   شدن روند ارتکاب جرایم و حرکت آن به سمت فنیجامعه بشري، امروزه با پیچیده
منظـور   هـاي مختلـف اینترنتـی بـه    اندازي سایتراه. فضا محور ارتکاب جرایم فراوانی شده است

و هتـل، متـرجم همـراه و معرفـی      رسانی گردشگري جنسی، رزرو بلیط هواپیمـا تبلیغات و اطالع
ــه هــا و محــلمکــان ــا آن ب ــه منــاطق مرکــز   هــاي مــرتبط ب صــورت اینترنتــی، امکــان مســافرت ب

تـوان گفـت کـه رشـد فنـاوري       بـا ایـن تفاسـیر مـی    . گردشگري جنسی را تسهیل بخشـیده اسـت  
اطالعات و ارتباطات باعث شده که اطالعات متنی و مصور مربوط بـه گردشـگري جنسـی، بـر     

هاي اینترنتی قرار بگیـرد و بـیش از پـیش بـه مکـانی بـراي پورنـوگرافی و عرضـه و         ي سایترو
  .فروش صور مستجهن و قبیحه بدل شود

           
آثار گردشگري جنسی . 1-3

  هاي مسري مقاربتیظهور بیماري.  الف
گردشگري جنسی در حـد گسـترده آن کـه در حـال حاضـر در کشـورهاي جنـوب شـرق آسـیا          

عنـوان   ان کانون اصلی آن و کشورهاي اروپاي شرقی، آمریکاي مرکـزي و حـوزه کارائیـب بـه    عنو به
هاي شـدید مسـري مقـاربتی    حوزه دوم گردشگري جنسی، رواج شدیدي یافته است، منجر به بیماري

 1/36اکنـون  مطابق با آمارهاي رسمی سازمان بهداشت جهانی هم. شده است HIV / AIDSهمچون 
درصـد از افـراد مبـتال بـه ایـن بیمـاري در        80تـا   75سراسر جهان مبتال به ایدز هسـتند و  میلیون نفر در 

در این میـان  . ( Bender & Forman , 2004 : 177)برند اروپاي غربی و آمریکاي شمالی به سر می
هـاي  گیـري بیمـاري ایـدز و دیگـر بیمـاري      عنوان یک عامل اصلی بـراي شـکل   گردشگري جنسی به

  .شده  استاربتی تلقی شده  و تأثیرات منفی آن همواره احساس میمسري و مق
شـمار بـه کشـورهاي مرکـز ایـن گردشـگري       ساله در نتیجه مسافرت افـراد بـی  حال همهبااین

هرچنـد کـه در کشـورهاي    . کثیف، شاهد روزافزون شیوع این بیماري در میان این افـراد هسـتیم  
                                                                                                                            
1. World wide web
2. Global village
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ها،  روسپیان تحت نظـر کلینیـک  خانهت در فاحشهعنوان ارائه خدما مرکز گردشگري جنسی، به
توانـد  گـاه نمـی  ورزند، اما این مسئله هیچهاي درمانی و اقدامات پزشکی به این کار مبادرت می

تـوان گفـت    لـذا مـی  . خطرات انتقال ویروس ایدز را کاهش داده و سالمتی افراد را تضمین کند
افـراد انسـانی را در معـرض خطـر قـرار      شـدت سـالمتی   ترین اثر گردشگري جنسـی کـه بـه   مهم
  .است HIV / AIDSدهد، رواج و شیوع  می
  

  گسترش قاچاق انسان . ب 
عنوان یک صنعت کثیف و پردرآمد، گسترش قاچـاق در سـطح    ظهور گردشگري جنسی به

قاچاق انسان به معناي انتقـال و  . یافته را به همراه داشته است صورت سازماناي بهجهانی و منطقه
منظـور دسـتیابی بـه منـابع مـالی یـا        ترانزیت افراد انسانی از مرزهاي یک کشور به کشور دیگر به

در میان موارد قاچاق انسان بـا اهـداف مختلـف، قاچـاق انسـان      . شود کشی و فحشا گفته می بهره
جایی که ترانزیت غیرمجـاز افـراد و وارد   . کنداي پیدا میکشی جنسی اهمیت ویژه منظور بهره به

المللی با توسـل بـه هـر شـیوه ممکـن از قبیـل اکـراه، تهدیـد،          ها در سطح بینساختن آنیا خارج
گیـرد بـدون اینکـه    صـورت مـی  . . . اجبار، تطمیع یا سوءاستفاده از اضـطرار اقتصـادي قربـانی و    

دیده در این میان، تأثیري بر صدق عنوان مجرمانه و مسئولیت کیفري بر مرتکـب آن   رضایت بزه
در این میان افرادي به قصد درآمدهاي ناشـی از انتقـال افـراد    ). 1383،332السان، . ( ه باشدداشت

کننـد یـا بـا کسـب      انسانی به مراکز گردشگري جنسی، اقدام به ربایش کودکان و نوجوانان مـی 
سـاختن اسـناد   . کننـد  ها، مقدمات قاچاق کودکـان و نوجوانـان را فـراهم مـی    رضایت والدین آن

بیل شناسنامه، گذرنامه و اسناد هویتی در راستاي قاچاق انسان توسط قاچاقچیان انسان جعلی از ق
انجام خواهد گرفت و حتی در این بـین نیـز ممکـن اسـت بـا دادن رشـوه بـه مـأمورین نظـامی و          

و )  1389،55کوشـا،  ( نوعی زمینه جرایم علیه عدالت قضایی را فراهم کنند انتظامی مربوطه، به
حال گردشـگري جنسـی زمینـه قاچـاق انسـان خصوصـاً       بااین. به مقصد هموار نمایند راه خود را

اطفال و نوجوانان را فراهم آورده است و طیف گسترده و شـبکه وسـیعی از ارتکـاب جـرایم را     
  . درگیر خود نموده است

در این میان کشورهاي جنوب شرق آسیا بیشترین نقش را در این راسـتا بـازي کـرده و اکثـر     
شـوند بـه ایـن     کان و نوجوانانی که به قصد قاچاق جنسی از مرزهاي جغرافیایی خـارج  مـی  کود

هرچند که پس از فروپاشی کمونیسم و شوروي سابق، شرق اروپا نیـز بـه   . شوند نواحی برده  می
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هـزار زن و   300تـا   250هـا،  محلی براي گردشگري جنسی بدل شـده  و در ابتـداي همـان سـال    
و نیـز آمریکـاي مرکـزي    ) 1382،231اشتري، ( شدند ها قاچاق میمکان کودك روسپی به این

گـذرانی و  خصوصاً کشورهاي برزیل و کوبا به کشـورهایی بـراي گردشـگري جنسـی و خـوش     
شـدن بـازار گردشـگري جنسـی،     مـوازات گـرم  توان گفت که بـه  اند، میرانی تبدیل شده شهوت

  .ن در حال رشد، سریع و گسترده استمیزان قاچاق انسان، خصوصاً کودکان و نوجوانا
  

  1شوییپول. ج 
هـاي  عنوان یـک صـنعت کثیـف تجـاري، راه     همان طور که گفته شد، گردشگري جنسی به

اکثر کشورهاي جنوب شـرق آسـیا کـه ایـن پدیـده را      . سوءاستفاده فراوانی را ایجاد کرده است
ادي سـالیانه خـود را از ایـن منبـع     توجهی از بودجـه اقتصـ  اند، خصوصاً تایلند، بخش قابلپذیرفته

منظور دسـتیابی بـه پـول و منـابع مـالی، اقـدام بـه         قاچاقچیان انسان که به. کنند درآمدي تأمین می
کننـد،  بالتردیـد    کردن اطفال و نوجوانان به مراکز گردشگري جنسی میترانزیت، وارد و خارج

شـویی کـه   بنابراین پـول . طهیر کنندالزم است که عواید کثیف ناشی از اعمال مجرمانه خود را ت
کـه  طـوري ها بـه امـوال  پـاك اسـت، بـه     کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنمخفی

عنـوان   بـه )138،233میرمحمدصـادقی،  ( شناسایی منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار شود 
. سـی معرفـی خواهـد شـد    منظور گردشـگري جن  یکی از پیامدهاي قاچاق کودکان و نوجوانان به

عنوان یک عمل مجرمانـه پذیرفتـه شـده اسـت و      هاي حقوقی، قاچاق انسان بهچون در اکثر نظام
چون نقدینگی حاصل از ارتکاب جرم همواره در معرض خطر مصادره مقامات قضایی اسـت و  

شـویی  پـول ) 1387،154قنـاد،  ( باید عواید ناشی از اعمال مجرمانه از ایـن خطـر مصـون بمانـد،     
حاصـله همیشـه مـدنظر ایـن افـراد بـود و       کردن درآمـدهاي عنوان اهرمی جهت تطهیر و پاك به

یافتـه   بار غیرمستقیم گردشگري جنسی، رواج این جرم سـازمان توان گفت یکی از نتایج زیان می
  .فراملی است

دیده گردشگري جنسی سیاست کیفري حمایتی ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزه. 2
هـاي  اطفال و نوجوانان به دلیل نداشتن قوه تمیز و صغر سن، همواره در معـرض سوءاسـتفاده  

دیدگی از ناحیـه آنـان،    پذیر دارند، تحمل بزهاي آسیبفراوانی هستند و از آن جهت که  روحیه
                                                                                                                            
1. Money Laundering
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سیاسـت  ). 1390،95مهـرا، ( تأثیرات مخرب و فراوانی بر جسم و روح آنان تحمیل خواهد کرد 
دیـدگی اطفـال و نوجوانـان، همـواره      دهی به پدیده مجرمانه در قبـال بـزه  اکم بر پاسخح 1جنایی

نوعی سیاست حمایتی است و گذشته از بزهکاري آنان، که با نوعی پاسخ افتراقی همراه اسـت،  
اطفال و نوجوانان بدان جهـت  . هاي الزم و بایسته خواهد بودها نیز حاوي حمایت دیدگی آن بزه

گیري نداشته و فاقد اختیار و اراده در تعیین سرنوشت خود هستند، همواره در مکه قدرت تصمی
گیرند که در این میان به جهت گسترش روزافزون گردشـگري  دیدگی قرار می معرض انواع بزه

جنسی با محوریت گردشگري جنسی اطفال و نوجوانـان، ایـن موضـوع اهمیتـی دوچنـدان یافتـه       
  . است

تـوان گفـت    نمایـد و مـی   ر ایران تا حدودي ناآشنا و غریـب مـی  پدیده گردشگري جنسی د
انـد، هرچنـد کـه در ایـن     کودکان ایرانی چون کمتر مورد سوءاستفاده در این حوزه قرار گرفتـه 

خصوص آمار رسمی قابل اعتمادي وجود ندارد، سیاست جنایی تقنینی ایران در ایـن عرصـه بـه    
انگاري رده است، هرچند که در قوانین دیگر به جرمتصویب قانونی خاص با این عنوان اقدام نک

  . جرایم تابع گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان پرداخته است
ها، ها و سندیکاهاي حقوق اطفال و نوجوانان در نتیجه برگزاري کنفرانس NGOبا وجود این، 

قانونگذار ایرانی را  المللی، توانستند هاي ملی و بینها و اقدامات و فعالیتها، سخنرانیهمایش
متقاعد کنند در راستاي تثبیت و شناسایی حقوق جهانی اطفال و نوجوانان، همسو و منطبق با اسناد 

تصویب چند کنوانسیون و پروتکل در رابطه با حقوق اطفال و . المللی گام بردارد جهانی و بین
دیدگی اطفال و  ه حمایت از بزهالمللی و چند قانون داخلی در زمین عنوان اسناد بین نوجوانان، به

اما با توجه . هاي مختلف حمایت از کودکان و نوجوان بودنوجوانان، حاصل تالش و فعالیت گروه
عنوان خطري جدي علیه اطفال و نوجوانان،  به اینکه پدیده گردشگري جنسی اطفال و نوجوانان،به

نابرابري اقتصادي در ساخت  ماندگی، فقر،عقب« در محافل جهانی شناسایی، و عاملی براي 
اقتصادي، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، اجتماعی،

آور، منازعات مسلحانه و سوداگري عدم مسئولیت در رفتارهاي بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان
  .طلبدا آن میاي را در راستاي مقابله بشناخته شد، عزم جهانی و ملی ویژه2»کودکان 

                                                                                                                            
1. criminal policy

مه25مصوبکودکاننگاري هرزهوروسپیگريفروش،بهراجعکودكحقوقاختیاريتکلپرومقدمهمتنازبرگرفته.2
.متحدمللسازمانعمومیمجمع2000
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شـود کـه کشـورهاي مختلـف کـه افـرادي از ایـن کشـورها بـه مراکـز            امروزه مشـاهده مـی   
کننـد، و آمارهـاي رسـمی     هـاي پنهـانی و زیرزمینـی مـی    گردشگري جنسـی اقـدام بـه مسـافرت    

انـد تـا  بـا تصـویب قـوانینی جهـت       منتشرشده حکایت از گسترش آن دارد، سـعی بـر آن داشـته   
گیري از این پدیده، بـه مقابلـه بـا آن بپردازنـد زیـرا مقابلـه بـا گردشـگري         واکنش کیفري و پیش

خود منجر بـه کـاهش یـا جلـوگیري از جـرایم وابسـته بـه آن نظیـر         جنسی از یک طرف، خودبه
رسـد سیاسـت   به نظـر مـی  . خواهد شد. . . قاچاق انسان، پولشویی، جرایم علیه عدالت قضایی و 

انگاري مـانع تبعیـت کـرده    دشگري جنسی بیشتر از سیاست جرمجنایی تقنینی ایران در  باب گر
رغم اینکه پروتکل الحاقی به کنوانسیون کودك راجـع بـه فـروش روسـپیگري و     است زیرا علی

مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـد را بـه تصـویب         2000مـه   25نگاري کودکان مصـوب   هرزه
انگاري جرایم تابع گردشگري جنسی جرمرسانده، در مابقی اقدامات خود در این راستا بیشتر به 

شویی در و قانون مبارزه با پول 1383تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال . پرداخته است
توان گفت به این دلیـل کـه گردشـگري جنسـی      البته می. می تواند در این راستا باشد 1386سال 

انگاري خاص گردشـگري جنسـی   جرمکودکان و نوجوانان در ایران کمتر مشاهده شده  است، 
حـال در  بـااین . کودکان در قالب قانونی خـاص در دسـتور کلـی قانونگـذار قـرار نگرفتـه اسـت       

راستاي مقابله با گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان، سیاست جنایی تقنینی به اقدامات ذیـل  
  :دست زده است

دکـان، روسـپیگري و   تصویب پروتکل اختیاري حقوق کودك راجـع بـه حقـوق کو   .1- 2
  مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2000مه  25نگاري کودك، مصوب  هرزه

ــان و         ــال و نوجوان ــی اطف ــگري جنس ــه گردش ــبت ب ــنش نس ــوگیري و واک ــتاي جل در راس
ها، مجمع عمومی سازمان هاي بایسته از آنحمایت

پیگري و برگرفته از متن مقدمه پروتکل اختیاري حقوق کودك راجـع بـه فـروش، روسـ    ) 1
  .مجمع عمومی سازمان ملل متحد  2000مه  25نگاري کودکان مصوب  هرزه

ا عنـوان  بـ پروتکـل دوم الحـاقی بـه کنوانسـیون حقـوق کـودك        2000مـه   25ملل متحد در 
نگاري کودك را  پروتکل اختیاري حقوق کودك راجع به حقوق کودکان، روسپیگري و هرزه

هـاي عضـو را مکلـف بـه ممنوعیـت فـروش       دولـت  مـاده اول ایـن پروتکـل،   . به تصویب رساند
آن، هرکـدام از عناصـر    2کند و در مـاده  نگاري می سازي روسپیگري و هرزهکودکان، و ممنوع
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مطابق این ماده،  فـروش کـودك   . کندنگاري کودکان را تعریف می فروش، روسپیگري و هرزه
یله فـرد یـا افـرادي در مقابـل     وسـ  موجب آن، کودکی به اي است که بهبه معنی هر عمل و معامله

کـاربردن یـک کـودك    روسپیگري کودك به معنی به. رسدسود یا هر مورد دیگر به فروش می
نگاري کودك به  هاي جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظر است  و هرزهبراي فعالیت

هـاي جنسـی   الیـت بـرداري فع  معنی هر نوع نمایش یا هر ابزار در ارتباط با کـودك و بـراي بهـره   
.منظور اهداف جنسی است واقعی یا مشابهتی  یا هر نوع نمایش اعضاي جنسی کودك به

نماید کـه حـداقل اطمینـان الزم بـراي ممنوعیـت      ها را مکلف میاین پروتکل، دولت 3ماده 
برداري از کشی جنسی، عکس منظور بهره فروش کودکان، عرضه و تحویل یا پذیرفتن کودك به

ن وي، وادارکردن به کار اجباري، قبول فرزندخواندگی، واداشتن کودك به فحشا و بهاعضاي بد
86/ 5/ 9وراي اسـالمی در تـاریخ   مجلس ش. نگاري را تضمین نمایند کارگیري وي براي هرزه

  .اجازه الحاق دولت ایران به این پروتکل را صادر کرده است

  حقوق کودك  1989الحاق به کنوانسیون . 2- 2
شمار کودکان و نوجوانان و جلوگیري از تضییع حقـوق  منظور شناسایی و حفظ حقوق بی هب

هاي اولیه زندگی وي و کودکان و تضمین آن، همچنین جهت حفظ کرامت انسانی افراد از سال
دیـدگی آنـان، کنوانسـیون     نیز اتخاذ تدابیر حمایتی از اطفال و نوجوانان در برابر بزهکاري و بـزه 

توان گفت کنوانسیون حقوق کـودك   تقریباً می. به تصویب رسید 1989در سال  حقوق کودك
المللی جهت شناسایی و تضمین حقوق بنیـادین کودکـان و نوجوانـان     رین سند رسمی بینت کامل

هاي عضو خواسته شده است که تمامی حقوق اطفال و نوجوانان، است که در آن از همه دولت
در ایـن کنوانسـیون در   . وانسیون را به رسمیت شناخته و تضمین کنندبنا بر الگوبرداري از این کن

آمده است که  19ماده  1کارگیري اطفال و نوجوانان در جرایم جنسی، در بند  خصوص فحشا و به
کشورهاي طرف کنوانسیون، تمام اقدامات قـانونی، اجرایـی، اجتمـاعی و قـانونی را در جهـت      «

رسـانی یــا  هـاي جسـمی و روحــی، آسـیب   ال خشــونتحمایـت از کـودك در برابــر تمـام اشـک    
هـاي  جملـه سوءاسـتفاده  انگارانه، بدرفتاري یـا اسـتثمار مـن   توجهی یا رفتار سهلسوءاستفاده، بی

جنسی، در حینی که کودك تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگر قرار دارد، به 
تواند شامل گردشگري جنسی کودکان و میسوءاستفاده جنسی در این ماده . »عمل خواهند آورد

دارد این کنوانسیون اعالم می 34ماده . هاي عضو، منع شودنوجوانان نیز باشد که باید توسط دولت
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ها و شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده کشورهاي طرف کنوانسیون متقبل  می«
هاي فـوق، خصوصـاً اقـدامات ملـی دو یـا      بدین منظور کشـور . استثمارهاي جنسی حمایت کنند

تشویق یـا وادارنمـودن   )الف:   آورند چندجانبه را در جهت جلوگیري از موارد ذیل به عمل می
استفاده استثماري از کودکان در ) ب. هاي غیر قانونیکودکان براي درگیري در هر گونه فعالیت

اسـتثماري از کودکـان در اعمـال    اسـتفاده  )  ج.  گـري و سـایر اعمـال غیرقـانونی جنسـی     فاحشه
این کنوانسیون، کشورها را ملزم به انجام اقدامات ضروري  35بر آن ماده  عالوه» پورنوگرافیک 

شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر شکل حمایتی ملی دو یا چندجانبه براي جلوگیري از ربوده
و را مکلف به حمایت از اطفال در این کنوانسیون کشورهاي عض 36نیز ماده . نمایدو هر منظور می

اجـازه الحـاق    72/ 12/ 1مجلس شوراي اسـالمی در تـاریخ   . نمایدبرابر کلیه اشکال استثمار می
  .این کنوانسیون را صادر کرده استدولت ایران به 

  
تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوري براي محو بدترین اشکال کـار کـودك و   .  3- 2

  المللی کار سازمان بین 1999آن مصوب  توصیه نامه مکمل
قیمت عنوان نیروي کار ارزان کارگیري عمده کودکان بهاین کنوانسیون به دنبال نگرانی از به

بـه تصـویب رسـید و هـدف اصـلی و اولیـه آن،       . . . در مؤسسات کشـاورزي، صـنایع، معـادن و    
ز او و تضـمین حقـوق وي در   پذیر جامعه  و لزوم حمایت اعنوان قشر آسیب شناسایی کودك به

ایـن   12مـاده  . عنـوان ابـزار کـار بـود     کارگیري آن و مقابله با سوءاسـتفاده از جسـم بـه   راستاي به
اعضاي این کنوانسیون باید بدترین اشـکال کـار کـودك مـذکور در     «:داردکنوانسیون اعالم می

ي مشابه بردگـی از قبیـل   هاکلیه اشکال بردگی یا روش: الف: ذیل را جرایم کیفري اعالم نمایند
فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور و اجبار ازجمله اسـتخدام  

آوردن یـا عرضـه   اسـتفاده، فـراهم  : ب. هاي مسلحانهاجباري کودکان، براي استفاده در درگیري
ي اسـالمی  مجلـس شـورا  . »نگارانهنگاري یا اجراي زشتکودك براي روسپیگري، تولید زشت

  .ان به این کنوانسیون را صاد کرداجازه الحاق دولت ایر 1380ماه در تاریخ هشتم آبان
  

  1381تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب . 4- 2
هـا و   NGOهـاي مـدنی فعـال حقـوق کـودك در قالـب       همان طور کـه اشـاره شـد جنـبش    

اي را در راستاي دفـاع از حقـوق کـودك    ستردهنهاد که فعالیت گهاي مردمسندیکاها و سازمان
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آغاز کرده بودند، توانستند در ایـن راسـتا سیاسـت جنـایی تقنینـی را بـه سـمت تصـویب قـوانین          
قـانون حمایـت از کودکـان و نوجوانـان، اولـین قـانون       . حمایتی از اطفال و نوجوانان سوق دهند

و تحـول  ) 1387،33زادگـان،  وذنمـ (دیده اسـت   حمایتی خاص ناظر به کودکان و نوجوانان بزه
ال و در مجموعه قوانین حمایتی از اطف 1آزاريانگاري کودكنوینی را خصوصاً در راستاي جرم

از  81توان گفت که قانون حمایت از کودکان و نوجوانـان در سـال    لذا می. نوجوانان ایجاد کرد
ه مدنی دارد که طرح اولیه آن جمله قوانینی است که ریشه در ابتکار و فشار افکار عمومی جامع

). 1382،62زینالی، ( در انجمن حمایت از کودکان که خود یک نهاد مدنی است شکل گرفت 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با یک رویکـرد کـامالً حمـایتی، هـر گونـه آزار و اذیـت       

ات در نظر گرفته روحی و جسمانی کودکان و نوجوانان را جرم دانسته و براي عامالن آن، مجاز
حال در راستاي سوءاسـتفاده جنسـی از اطفـال و نوجوانـان، کـه گردشـگري جنسـی        بااین. است

ایـن قـانون اعـالم مـی     3کشی و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان است، ماده  مصداقی از بهره
خالف منظور ارتکاب اعمال  کارگیري کودکان به کشی و به هرگونه خرید، فروش، بهره« : دارد

بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یـک   از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد عالوه
ــدي از      ــا جــزاي نق ــدان و ی ــال زن ــدي از س ــا جــزاي نق ــدان و ی ــا  000/000/10ســال زن ــال ت ری

هاي اصلی و اولیه در راسـتاي حمایـت از   این قانون گام. »ریال محکوم خواهد شد 000/000/20
هاي کشی از آن ها را برداشته است و تا حدود بسیار زیادي نگرانی ظور فروش و بهرهمن اطفال  به

  . حاصل از بردگی جنسی کودکان را زدوده است
  

تصویب  قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجـاز  .5- 2
    1386نمایند مصوب می

ــ   ــادل  اطالعــات و ارتب اط و گســترش فضــاي مجــازي و رواج گفتــه شــد کــه در فضــاي تب
شدت بر جرایم جنسی اطفال، خصوصاً گردشگري جنسی ها و محصوالت این حوزه، بهفراورده

که امـروزه در دنیـاي مجـازي انجـام      نحوي کودکان و نوجوانان تأثیرات فراوانی گذاشته است به
. تـري همـراه اسـت   سـان اعمال قبیحانه و شهوانی از طریق این فضا با سهولت بیشتر و دسترسـی آ 

کنندگان از این فضا، همچنین سهولت دسترسی باعث شده  تـا  ماندن استفادهبر آن، گمنام عالوه
اصـالحات قـانون نحـوه مجـازات     . افراد انسانی به سمت فضـاي مجـازي بیشـتر تحریـک شـوند     

                                                                                                                            
1. child abuse
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در  کنند با ذکر عوامل خطرسازي کـه  اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجاز می
عنـوان   بـه ) 1389،66صـیقل ؛ حسـینی،   ( شـوند  فضاي مجازي منجر به بزهکاري در این فضا می

به تصویب  1386واکنشی علیه جرایم مرتبط با گسترش دانش و فناوري فضاي سایبري، در سال 
  .                         رسید

منظـور جلـوگیري    و بهدیدگی اطفال در فضاي سایبري را احساس کرده  این قانون، خطر بزه
منظـور ارتکـاب اعمـال     از آن و اتخاذ تدابیر حمـایتی در راسـتاي واکـنش بـه اشخاصـی کـه بـه       

اعـالم   3مـاده   3پردازند، در تبصـره  محرمانه در این فضا، به سوءاستفاده از اطفال و نوجوانان می
هـاي  نوارهـا و لـوح  استفاده از صغار، براي نگهداري، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر « : داردمی

. »هاي مقرر براي عامل آن خواهد بودفشرده غیرمجاز این قانون، موجب اعمال حداکثر مجازات
بینیم که مقنن ایرانی  در این تبصره با نگاهی افتراقی به اطفال و نوجوانان، آنـان  با این وصف می

  .ال پرداخته استرا مورد حمایت کیفري قرار داده و به تشدید مجازات مرتکبین این اعم
  

  1383تصویب  قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب . 6- 2
ــان، مســتلزم آن اســت کــه گروهــی از کودکــان و    گردشــگري جنســی کودکــان و نوجوان

گـذرانی و   نوجوانان به کشورهاي کانون این موضوع فرستاده شوند یا افرادي که به قصد خـوش 
. رت کنند ممکن است با ممنوعیت قوانین داخلی و خواهند به این کشورها مساف رانی می شهوت

توانـد  لـذا در ایـن بـین قاچـاق انسـان مـی      . رو شوند و نتوانند خواسته خود را عملی کننـد روبه. . 
یافته و فراملی زیربناي گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان را تشـکیل   عنوان جرمی سازمان به

. کندقاچاق انسان را تعریف می 1ماده ) الف(نسان در بند حال قانون مبارزه با قاچاق ابااین. دهند
خارج یا واردساختن و یا ترانزیت یا غیرمجـاز  « موجب این ماده، قاچاق انسان عبارت است از  به

فرد یا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا بـا سوءاسـتفاده از   
سوءاستفاده از وضعیت فردیا افراد یادشده به قصد فحشـا یـا برداشـت    قدرت یا موقعیت خود  یا 

ایـن قـانون،    2مـاده  » ج«و »ب«موجـب بنـدهاي    همچنین به. »اعضا و جوارح، بردگی یا ازدواج 
یافته براي فحشـا   طور سازمانعبوردادن و ترانزیت، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به

ها باشد یا نباشد، قاچاق محسوب شده و قابل مجازات که با رضایت آن یا مقاصد دیگر، هرچند
دیده جرم قاچاق  عنوان بزه در این قانون در راستاي حمایت کیفري از اطفال و نوجوانان به. است

شده، کمتر از چنانچه فرد قاچاق« : این قانون مقرر می دارد 3ماده  1انسان به قصد فحشا، تبصره 
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االرض نباشد، مرتکب به شته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فیسال تمام دا 18
ــن قــانون محکــوم مــی   ــه. »شــود حــداکثر مجــازات مقــرر در ای ــوان یکــی از  قاچــاق انســان ب عن

المللـی   خـوردن نظـم عمـومی بـین    یافته فراملی همواره منجر به برهم سودآورترین جرایم سازمان
ع از دید جامعه جهانی مغفول نمانده است و پروتکل اول الحـاقی بـه   البته این موضو. شده  است
یافته فراملی، تحـت عنـوان جلـوگیري و     پالرمو راجع به مقابله با جرایم سازمان 2000کنوانسیون 

مجازات قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان به این موضوع پراهمیـت پرداختـه و کشـورهاي    
  .این راستا کرده است اندیشی درعضو را مکلف به چاره

  
  نتیجه  

عنوان یک صنعت تجاري کثیف در ابتداي هـزاره   گردشگري جنسی کودکان و نوجوانان به
هرچند که کشـورهاي مرکـز ایـن صـنعت، بخـش      . سوم، به یک معضل جهانی بدل گشته است

ي اقتصـادي و  هـا کنند و برنامهتوجهی از بودجه اقتصادي سالیانه خود را از این راه تأمین میقابل
اي از قاچـاق و   کننـد، بخـش عمـده    گردشگري خود حـول ایـن موضـوع را اعمـال و اجـرا مـی      

کشی جنسی و سوءاستفاده  به این کشـورها  خصوصـاً    ترانزیت کودکان و نوجوانان، جهت بهره
همان . دهدجنوب شرق آسیا، اروپاي شرقی و آمریکاي مرکزي و حوزه کارائیب را تشکیل می

عنـوان گردشـگري جنسـی کودکـان و      ر متن این نوشتار آمد، سالیانه افـراد زیـادي بـه   طور که د
شده بـه  کنند و رقم بسیار باالي کودکان و نوجوانان قاچاق نوجوانان به این کشورها مسافرت می

گیـري پدیـده گردشـگري     دهد که شکلکشی جنسی، نشان می منظور بهره این کشورها، صرفاً به
اي درحال رشد و گسترش اسـت و هرسـال   کنندهطور بسیار نگرانجوانان بهجنسی کودکان و نو

کشـی قـرار    دیده گردشگري جنسی که موضوع سوءاستفاده، فحشا و بهـره  اطفال و نوجوانان بزه
عنوان موضوع قاچاق انسان و ثانیاً، گردشـگري جنسـی    دیدگی اوالً، به گیرند، آمار باالي بزهمی

گیري گردشـگري جنسـی کودکـان و نوجوانـان،      موازات شکلبه. نددهرا به خود اختصاص می
هاي رشد سریع ایـن صـنعت   عنوان اهرم شدن و گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات، به جهانی

عنوان یکی  ایران به. نماینداي در توسعه این پدیده ایفا میتجاري، به نوبه خود، نقش مهم و ویژه
یز از گسترش گردشگري جنسی متضرر خواهد شد زیرا از یـک  از کشورهاي منطقه خاورمیانه ن

طرف ممکن است کودکان و نوجوانان، توسط افراد سودجو از ایران به کشورهاي دیگر جهت 
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سوءاستفاده و گردشگري جنسی کشورهاي کانون این مسـئله قاچـاق شـوند و از طرفـی دیگـر،      
نسی با اطفـال و نوجوانـان بـه ایـن     رانی و برقراري تماس ج گردشگرهایی از ایران جهت شهوت

گیري گردشـگري جنسـی، اقـداماتی     موازات شکلحال ایران نیز بهبااین. کشورها مسافرت کنند
قـانون مـدنی، در حکـم     9موجـب مـاده    المللی مرتبط که بـه  هاي بینازجمله تصویب کنوانسیون

می بـه مبـارزه بـا ایـن     قانون هستند و نیز تدوین و تصویب قوانین عادي در مجلس شـوراي اسـال  
اما باید گفت که اقدامات ایران در این عرصه کـافی نیسـت زیـرا هرگـز     . ته استسموضوع برخا

عنوان گردشگري جنسی کودکان و نوجوانـان، هماننـد آنچـه در     قانون خاص و اختصاصی را به
رغـم  آمریکا و دیگر کشورها به تصویب رسیده است، تقنین نکـرده و قـوانین موجـود نیـز علـی     

دیدگی اطفال و نوجوانـان هسـتند، افـرادي را کـه بـه قصـد        اینکه قوانینی حمایتی در راستاي بزه
کشی جنسی از اطفال و نوجوانان به کشورهاي مرکز گردشـگري جنسـی مسـافرت     فحشا و بهره

 حـال اقـدامات  بـااین . انـد ها را قابل مجازات ندانستهاند و عمل آنکنند مورد توجه قرار نداده می
ایران از حیث سیاست جنایی تقنینـی حمـایتی در رابطـه بـا اطفـال و نوجوانـان در معـرض خطـر         

کیفرمـانی گردشـگر هـاي    گردشگري جنسی کافی نیست و الزم است در راستاي مقابلـه بـا بـی   
  .جنسی نیز اقدامی درخور و شایسته صورت پذیرد



144
1392زمستان، پنجمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره 

  منابع
ي جنسـی و آسـیب هـاي ناشـی از     ، گردشـگر 1949کنوانسـیون  ). 1382.( اشتري، بهنـاز  -

  .244-230، 30فصلنامه راهبرد، شماره . قاچاق زنان
کشـی جنسـی، از منـابع جهـانی تـا       قاچاق زنان و کودکان بـراي بهـره  ). 1384.( السان، مصطفی - 

  .364–16،329پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره  –فصلنامه علمی . دیدگانحمایت از بزه
شدن جرم، ضرورتی پـیش روي مطالعـات و تحقیقـات     جهانی).1390.( محمدعلیبابایی،  -
  .136-115، 1هاي حقوق کیفري، دوره جدید، شماره فصلنامه آموزه. شناسیجرم

نگاري در فضاي  بررسی فقهی و حقوقی هرزه). 1388.( باي، حسنعلی؛ پورقهرمانی، بابک -
  .125-97، 23ماره فصلنامه حقوق اسالمی، سال ششم، ش. مجازي

. نگاري در حقـوق کیفـري ایـران    هرزه). 1390.( زاده، محمدجعفر؛ رحمانیان، حامدحبیب -
  .121–89، 76مجله حقوقی دادگستري، سال هفتادوپنجم، شماره 

-هاي قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چـالش نوآوري). 1382.( زینالی، امیرحمزه -
  .92–59، 7ه رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره هاي فراروي آن، فصلنام

فصـلنامه  . پیشگیري از جرایم سمعی و بصـري ). 1389.( صیقل، زدان؛ حسینی، سیدمهدي -
  .83–63، 16ترویجی مطالعات پیشگیري از جرم، سال پنجم، شماره  –علمی 
فصـلنامه پـژوهش   ، پولشویی در بستر فناوري اطالعات و ارتباطـات ، )1387( قناد، فاطمه  -

  .149–176، صص24حقوق و سیاست، سال دهم، شماره 
فصـلنامه  . هاي شهروند جهانیشدن و ضرورت آموزش جهانی). 1391.( کشاورز، یوسف -

  .194–3،179شدن، دوره سوم، شماره  مطالعات راهبردي جهانی
  .نمیزا: چاپ دوم، تهران. جرایم علیه عدالت قضایی). 1389.(کوشا، جعفر -
  .مجد: تهران. شناسی و سیاست جناییگرایی در جرمنظریه تعامل). 1391.(محتشمی، ندا -
ــوانین کیفــري حمــایتی از کودکــان و   ). 1387.( زادگــان، حســنعلیمــؤذن - ســیر تحــول ق

  .40–15، 62-63مجله حقوقی دادگستري، شماره. نوجوانان در حقوق ایران
  .میزان : تهران. ي اطفال و نوجوانانعدالت کیفر). 1390.(مهرا، نسرین -
  .میزان: چاپ دوم، تهران. المللحقوق جزاي بین). 1386.( میرمحمدصادقی، حسین -
حمایـت کیفـري   ). 1388.( حسین؛ خالقی، علی؛ زینالی، امیرحمـزه ابرندآبادي، علینجفی -

مجله . کیفري ماهويهاي از منابع جهانی تا واکنش نظام: از کودکان در برابر گردشگري جنسی
  .121–81، 50تحقیقات حقوقی، شماره



145   دیده گردشگري جنسیبزهسیاست کیفري ایران در قبال اطفال و نوجوانان

تقریـرات درس  . بزهکاري زنان و روسـپیگري ). 1383-84.( حسینابرندآبادي، علینجفی -
  .شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیجرم

: ترجمـه . گذاري بر خطمقرراتبزهکاري مجازي بزه، انحراف و ). 1391.(ویلیامز، مارتین -
  .میزان: امیرحسین جاللی فراهانی و محبوبه منفرد، تهران

- Berden Kimberly & Forman Rich(2004 ) ,the implication of sex tourism on 
men’s social , psychological and phisicsl health,the qualication report , volume 9 , 
number 2 , pp  176 – 191

- Brea chenridge , Karen ( 2004 ) , gastic beyond borders : a comparison of 
oustralian andUS children sex tourism law,pacific rim law and policy journal , 
volume 13 , number  , pp  406 – 438 

- Carrier – mission , marie ( 2008 ) , Gringo love : affect , power and mobility in 
sex tourism , northest brazil,  the thesis submitted in partial ful fillment of the 
requirement for the degree of doctor of philosoply in the factoly of grad wate studies 
, oxford university  .

- Cohen – Almagor , Raphael ( 2013 ) ,online child sex offenders : challenges 
and countvemeasures,the haward journal of criminal justice, Volume 52 , number 2 , 
pp  190 – 215 .

- Davy , Diana ( 2013 ) , understanding the movitation and activities of 
Transnational advocacy networks aganst child sex trafficking in the greater maken 
subregion : the value of cosmopolitan globalization theory, cosmopolitan civil 
societies gournal, volume 5 , number 1  , pp 1 – 30 .

- Fraley , Amy ( 2005 ) ,child sex tourism legislation unde the protect act : dose 
it reallyprotect ?,ST , Johan’s law reviews, volume 79 , number 2 , pp 445 – 483 .

- Huda . S (2006), Sex trafficking in south asia , International journal of 
gynecology and obstetrics , volume 94 , pp 374-381.

- Jones ,D Adele (2013), Undrestanding child sexeal abuse , First published , 
London , Palgrave Macmillan . 

- Jons , sara ( 2006 ) , the ettend and affect of sex tourism and sexoul exploitation 
on children on the Kenya coast , a study condocted by the UNICEF and government 
of Kenya .



146
1392زمستان، پنجمفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال دوم، شماره 

- Mattar , Mohamad ( 2007 ) , international child sex tourism , scope of the 
comparative, paul H. Nitze school of advanced international studies , the projection 
protect .

- Montgomery , Heather (2008) , Buying innocence child-sex tourist in thailand , 
Third world quarterly , volume 29 , number 5 , pp 903-917 .

- Popo , cyinthia ( 2005 ),the political economic of desire : geographic of femals 
sex work in Havana , cuba ,journal of international women’s studies , volume 6 , 
number 2 , pp 99 – 118 .

- Tanelian , Adam ( 2013 ) ,illicit supply and demand : child sex exploitation in 
sothest asia,National Taiwan university law reviews, volume 8 , number , 2013 , pp 
97 – 140 .

- Tepanon , yodmanee ( 2006 ) , Exploring the mind of sex tourism : the 
psychological motivation of limit people , dissertation submitted to the factuly of 
virginio polytechnic institute and state university in partiad fulfillment of the 
requirement for the degree of doctor in philosophy in hospitaly and tourism , oxford 
university 

- Zafft , Carmen & tidbal , sriyani ( 2010 ) , a survy of children sex tourism in 
the philiphin , second annual interdiseilpnary on human trafficking .




