العنف الجنسي في البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع األطفــال واستغــالل األطفــال في البغــاء وفي المواد اإلباحية
بتاريخ  25ماي 2000
المادة 1
تحظر الدول األطراف بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.
المادة 2
لغرض هذا البروتوكول:
(أ)يُقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي
شكل آخر من أشكال العوض؛
(ب)يُقصد باستغالل األطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛
(ج)يُقصد باستغالل األطفال في المواد اإلباحية تصوير أي طفل ،بأي وسيلة كانت ،يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو
أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل إلشباع الرغبة الجنسية أساسا.
المادة 3
1تكفل كل دولة طرف أن تغطي ،كحد أدنى ،األفعال واألنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانتهذه الجرائم ترتكب محليا ً أو دوليا ً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:
(أ) في سياق بيع األطفال كما هو معرَّ ف في المادة :2
''1عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من األغراض التالية:
(أ )االستغالل الجنسي للطفل؛
(ب) نقل أعضاء الطفل توخيا ً للربح؛
(ج) تسخير الطفل لعمل قسري؛
''2القيام ،كوسيط ،بالحفز غير الالئق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا ً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛
(ب) عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغالله فــــي البغـــاء على النحو المعرَّ ف في المادة 2؛
(ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرَّ ف في المادة .2
2رهنا ً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف ،ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه األفعال أو التواطؤ أوالمشاركة في أي منها.
3-تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في االعتبار خطورة طابعها.

4تقوم ،عند االقتضاء ،كل دولة طرف ،رهنا ً بأحكام قانونها الوطني ،باتخاذ اإلجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية األشخاص االعتباريين عنالجرائم المحددة في الفقرة  1من هذه المادة .ورهنا ً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية األشخاص االعتباريين هذه جنائية أو
مدنية أو إدارية.
 5تتخذ الدول األطراف كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية المالئمة التي تكفل تصرف جميع األشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفا ًيتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.

