
وند بخشنده مهربان  هب انم خدا
صصی گروه دوم هفتو ربانهم تخ

 نىجىاانن و اطفال جنایی علىم 

 (دیده آسیب کىدکان از حمایتی روشهای و سىءاستفاده آاثر ربرسی) حمایتی اهی روش و کىدکان از جنسی سىءاستفاده ربرسی: مىضىع

 (شناسی جرم و جزا  حقىق ارشد کارشناسی)  سعدی شعلو سارا  خانم: دهنده اراهئ

 

 ضؼلِ سؼذی ساسا

 وَدواى اص جٌسی وطی تْشُ آثاس هَسد دس سٍ هغالثی ساػت ایي دس لثلی تشًاهِ عثك. دٍستاى خذهت سالم

 .هیطِ اسائِ هختػشی حذ دس تضّذیذگاى ایي اص حوایت ّای ضیَُ ٍ

 وٌن هی هغشح سٍ تؼاسیف تحث، هَسد هسالِ تا تْتش آضٌایی تشای اتتذا دس

 لزا ّست وَدن حمَق وٌَاًسیَى لثَل هَسد تؼشیف ایي ٍ هیطِ اعالق سال ّجذُ صیش فشد ّش تِ وَدن

 ضٌاسی سٍاى ًِ ٍ هیاد حساب تِ حمَلی تؼشیغ یه

 



 تیي لذست هَلؼیت دس تفاٍت سثة تِ لشتاًی اص جٌسی جَیی لزت گًَِ ّش هؼٌای تِ جٌسی وطی تْشُ

 هشتىة تِ ًسثت اجتواػی ٍ سٍاًی ،ػاعفی، رٌّی ، جسوی گًَاگَى اتؼاد ًظش اص وَدن تَدى

 صاٍیِ اص لضایی ًْاد حمیمت دس ٍ گشفتِ غَست اًگاسی جشم ٍضؼیت، ایي تِ ًسثت ایشاى، ویفشی ادتیات دس

 تغییش ضشٍست تَضیح پی دس اهطة تحث دس. وٌِ هی ًگاُ وَدواى اص جٌسی وطی تْشُ هسالِ تِ تضّىاس

 تَد خَاّین تضّذیذُ تِ تضّىاس صاٍیِ اص ًگشش

 غَست وِ جذیذی تحَالت عی جشهطٌاسی دس وِ وٌن هی هغشح سٍ همذهِ ایي تحث ضذى سٍضٌتش تشای

 ٍ داسُ توشوض جشم لشتاًیاى سٍی تش گشایص ایي. اٍهذُ ٍجَد تِ ضٌاسی تضّذیذُ ًام تِ ای ضاخِ گشفتِ

 اٍهذ ٍجَد ب هذاس ػلت ضٌاسی تضّذیذُ تاسیخی، ًظش اص اتتذا. تشُ هی پیص جْت دٍ اص سٍ هغالؼِ هَضَع

 هسالِ تِ تؼذی، تحَالت پی دس سپس ٍ وشد تَجِ جشم ایجاد ػَاهل اص یىی ػٌَاى تِ تضّذیذُ ًمص تِ وِ

 دس اهطة تحث اغلی سضتِ. اٍهذ ٍجَد تِ حوایتی ضٌاسی تضّذیذُ ضاخِ ٍ پشداخت تضّذیذگاى اص حوایت

 گیشُ هی غَست حیغِ ایي تستش

 ٍ هْن ٍالؼیت ایي تِ وٌین تَجِ وَدواى اص جٌسی وطی تْشُ تِ اگش حوایتی ضٌاسی تضّذیذُ هٌظش اص

 ٍ ًگشفتِ لشاس حوایت هَسد جٌسی تضّذیذُ ها وطَس دس وٌَى تا وِ تشین هی پی ضذُ ٍالغ غفلت هَسد

 .ّست هتوایل هجشم ویفش ًْایت دس ٍ تؼمیة وطف، تِ ویفشی چشخِ

 تؼمیة ٍ وطف سًٍذ وِ ّست ایي هسالِ اٍلیي:  تَد خَاّذ هْن ًىتِ دٍ حائض هسالِ ایي ضٌاسی آسیة

 ٍالؼی هیضاى تِ ضذُ وطف جشاین ًسثت ٍ ًیست ٍ ًثَدُ فشاگیشی ٍ هَثش سًٍذ وَدواى ػلیِ جٌسی جشاین

 وَدواى تِ ًسثت جٌسی جشاین سیاُ سلن ضٌاسی، جشم صتاى تِ. ّست پاییي ای وٌٌذُ ًگشاى ضذت تِ جشم

 وطَسّای حتی ٍ است جْاًی هطىل یه تلىِ ایشاى تِ هشتَط تٌْا ًِ هسالِ ایي ٍ تاالست تسیاس تسیاس

 .اًذ ًثَدُ هػَى ٍضؼیت ایي اص ًیض پیطشفتِ

 دس حتی. ّست تضّذیذُ تِ ٍاسدُ آسیثْای تشهین ٍ تْثَدی دس هشتىة هجاصات تَدى اثش تی ، دٍم هسالِ

 هجشم تش(  اػذام) هجاصات سٌگیٌتشیي حتی اػوال ٍ هجشم ٍ جشم وطف تِ وِ ٍضؼیت تشیي ایذآل ٍ تْتشیي

 .داضت ًخَاّذ تضّذیذُ سَد تِ اثشی وَچىتشیي هجاصات ایي تطَین، ًائل ّن

 تاصتَاًی ًام تِ گشفتِ لشاس اجشا هَسد ٍ آهذُ ٍجَد ب هفَْهی غشتی ضٌاسی تضّذیذُ ادتیات دس وِ ایٌجاست

 تضّذیذُ

 تؼذ ٍ پشداصم هی جٌسی تضّذیذُ وَدواى تش ٍاسدُ آسیثْای تشسسی تِ هسالِ ضذى سٍضٌتش تشای اتتذا دس

 ضذ خَاّن تاصتَاًی تحث ٍاسد



 حذٍدی تا گشفتِ غَست هیذاًی تحمیمات تیي وِ تٌذی عثمِ دس جٌسی تضّذیذُ وَدواى تش ٍاسد آسیثْای

 آسیثْای ٍ سفتاسی آسیثْای سٍاًی، ٍ سٍحی آسیثْای جسوی، آسیثْای دستِ چْاس تِ ّست، هطتشن

 ضِ هی تٌذی دستِ اجتواػی

 افتِ هی اتفاق  لشتاًی تشای ّوذیگش عَل دس تمشیثا آسیة اص سغح چْاس ایي

 اتتالتِ جشاحت،: دستشهیگیشد دست ایي اص سا هَاسدی خالغِ عَس تِ ن است جسواًی آسیثْای هشحلِ اٍلیي

 اص ًاضی تاثیشات هاًٌذ تش تلٌذهذت آثاس ٍ ًاخَاستِ، تاسداسی ایذص، ٍ ٍی آی اچ هماستتی، هسشی تیواسیْای

 جٌسی تجاست تضّذیذگاى تش خػَغا....  ٍ ًاهٌاسة تغزیِ ٍ تْذاضت تیخَاتی،

 آسیثْای هیىٌذ تحویل سا هاًذگاستشی آثاس ٍ آیذ هی حساب ب آسیثْا اص ػویمتشی سغح وِ تؼذ، هشحلِ

 سَءاستفادُ تجشتِ  وشدى پان) گسستگی یا تفىیه اختالل: است هَاسد ایي جولِ اص اختالالتی ٍ سٍاًی

 اص ًاضی اضغشاب ػالین وطیذى عَل) ضشتِ تؼذ استشس اختالل ،(وَدن تَسظ خَدآگاُ حافظِ اص جٌسی

 اًذٍُ، اضغشاب، هاًٌذ سٍاًی هخشب احساسات سایش ٍ( هتؼاسف حذ اص تیطتش هذتی تشای سخت سٍیذاد تجشتِ

 .... ٍ تحمیش اػتوادی، تی خطًَت،

 ضاهل دستِ ایي. است لشتاًی اص حوایت ٍ تشهین ػذم ٍ لثلی آسیثْای اثش دس سفتاسی آسیثْای تؼذ، هشحلِ

 دادى ًطاى ٍ ضذُ جٌسی وارب،سفتاسّای تلَؽ خَدوطی، ، هخذس هَاد تِ اػتیاد استثاعی، ضؼیف هْاستْای

 ضَد هی دست ایي اص هَاسدی ٍ وَدن سي تا ًاهتٌاسة جٌسی هضاهیي تا سفتاسّایی

 دسیافت ػذم غَست دس ًاهتؼاسفی ضشایظ چٌیي تحول دلیل تِ تضّذیذُ وَدن وِ تذم تَضیح پشاًتض دس

 دلیل ٍ تَد خَاّذ آیٌذُ تضّىاس تِ تثذیل هستؼذ هتخػػیي، ٍ خاًَادُ سَی اص هٌاسة ٍ تخػػی حوایت

 تاضذ هسالِ ایي تَاًذ هی اًذ تَدُ جٌسی تضّذیذُ وَدوی دس جٌسی تضّىاساى هیطَد گفتِ ایٌىِ

 تا گشفتِ خاًَادُ اص اجتواػی، هختلف سغَح دس تضّذیذُ هغلَب هَلؼیت تضلضل ، آسیثْا چْاسم دستِ

 تخشیة ػلت ب ضغلی ٍ تحػیلی تَاًوٌذی ػذم ٍ عشف یه اص خَسدگی تشچسة اثش دس تضسگتش هحیغْای

 ًیثاضذ دیگش عشف اص ٍی سٍاًی ٍ سٍحی اتؼاد

 تاصتَاًی ٍ حوایت ضشٍست تِ ضذ اسائِ جٌسی تضّذیذگی اص ًاضی آسیثْای اص وِ هختػشی ًگاُ ًین ّویي تا

 ضشٍست یه تسا چِ هجاصات تحث وِ وٌذ هی تَجیِ سا ایذُ ایي حتی ٍ ضَد هی تشدُ پی لشتاًی وَدواى

 گشدد احساس تیطتش تضّذیذُ تاصتَاًی ّای تشًاهِ ضشٍست ٍ ضَد تلمی ثاًَیِ ٍ فشػی

 



 دس هزوَس آسیثْای تشهین ٍ تشدى اصتیي هتظَس تِ اجتواع سَی اص تذاتیشی اسائِ هؼٌای تِ تضّذیذُ تاصتَاًی

 تِ سا آًاى خاًَادُ اغلی، تضّذیذگاى خَد تش ػالٍُ تایستی ٍ ضَد تؼشیف هیتَاتذ جٌسی تضّذیذُ وَدواى

 دٌّذ لشاس حوایت هَسد ثاًَیِ تضّذیذگاى ػٌَاى

 . داسد هْوی هشاحل ٍ است چٌذتؼذی اهش یه تاصتَاًی

 وِ ًحَی تِ جاهغ تشًاهِ یه عشاحی ٍ جٌایی سیاست دس صتَاًیتا تفىش ایجاد هشحلِ، تشیي ای پایِ ٍ اٍلیي

 ٍ ضَد تشسین دلت ب جٌایی سیاست هطاسوتی ٍ لضایی اجشایی، تمتیٌی، ّای الیِ دس ایذُ ایي جایگاُ

 گشدد تؼییي ًشتَعِ ًْادّای ٍظایف

 ٍ آًْا  تطَیك ٍ تشغیة ّای صهیٌِ وشدى فشاّن ٍ جٌسی تضّذیذُ وَدواى ضٌاسایی هشحلِ تؼذی هشحلِ

 ایٌگًَِ وِ چشا است اساسی ٍ دضَاس تسیاس هشحلِ ایي. است تضّذیذگی اػالم ٍ هؼشفی تِ ّایطاى خاًَادُ

 تِ حاضش سختی ب...  ٍ تضّىاس اًتماهجَیی خَسدگی، تشچسة ًثل پیاهذّایی اص تشس دلیل ب تضّذیذگاى

 هیثاضٌذ تضّذیذگی اػالم

 ب آهَصش جولِ اص اجشاست لاتل تذاتیشی هشحلِ ایي دس. ّست تضّذیذُ وَدواى اهٌیت تاهیي تؼذ، هشحلِ

 حوایتْای ًاظش، تؼییي هشتىة، فشد اص اٍ وشدى دٍس اهٌیتی، ضشیة سفتي تاال جْت اٍ خاًَادُ ٍ وَدن

 ..... ٍ ویفشی تؼمیة هشاحل دس لضایی ٍ هلیسی

 ضاهل ّا تشًاهِ ایي. ضذ خَاّذ فشاّن تاصتَاًی خاظ ّای تشًاهِ اجشای ضشایظ لثل، هشاحل تاهیي اص تؼذ

 ٍ دسهاًی سٍاى دسهاًی، گشٍُ هطاٍسُ، هاًٌذ سٍاًی حوایتْای پضضىاى، تَسظ جسٌی دسهاى: است صتش تذاتیش

 .است تضّذیذگاى سفتاسی ٍ سٍاًی جسواًی، آثاس واّص هٌظَس تِ داسٍدسهاًی

 پشداختِ تضّذیذُ اجتٌاػی هغلَب ٍضؼیت تاصساصی تِ تایستی سفتاسی، سٍاى ٍ پضضىی حوایتْای هَاصات تِ

 :  اص است ػثاست اسائِ لاتل ساّىاسّای صهیٌِ ایي دس. ضَد

 تا آهَصضْای اسائِ ٍ تضّذیذُ ًیاصّای ٍ هحذٍدیتْا ٍ ضشایظ تا هتٌاسة آهَصضی فشغتْای وشدى فشاّن

 هختلف حمَق آهَصش جٌسی، هشالثتْای ًحَُ سٍاًی، جسٌی تْذاضت آهَصش پایِ، آهَصضْای ضاهل ویفیت

 .ًیاصهٌذ وَدواى تشای ضغلی هْاستْای اسائِ ًیض ٍ وَدواى

 تجاسی وطیْای تْشُ لشتاتیاى وَدواى هْاستْای ٍ تَاى تا هتٌاسة ضغلی فشغتْای آٍسدى فشاّن ّوچٌیي

 تِ تاصگطت ٍسَسِ دستشاتش هماٍهت تشای اخاللی صهیٌِ یه ایجاد ٍ هخشب ًگشضْای تغییش هَاصات تِ

 .است اهش ضشٍسیات اص پیطیي سَدآٍس فؼالیتْای



 هٌظَس تذیي. ضَد هی پیطٌْاد جتسی تضّذیذگاى تشای ویفشی پیگیشی ّای ساُ تسْیل ًیض ًْایت دس

 وشٍى فشاّن ویفشی، پیگیشی ٍ ضىایت ًحَُ اص تضّذیذُ وشدى آگاُ جولِ اص ّست اسائِ لاتل ساّىاسّایی

 تشخَسد تضویي وَدواى، حمَق تا هشتثظ ّای اٍ جی اى ًیض ٍ تضّذیذُ وَدواى تشای ضىایت لاًًَی اهىاى

 ویفشی دادسسی ٍ تضّىاس تؼمیة هشحلِ دس دادگستشی ٍ پلیس تَسظ وَدن تا حوایتگش ٍ سٌحیذُ هٌاسة،

 جٌسی تضّذیذُ تا اجتواع تشخَسد ًَع ٍ ًگاُ ًَع وِ تَد اهیذٍاس هیتَاى ضذُ یاد هشاحل غحیح اجشای تا

 وافی تَدجِ اختػاظ صهاى، غشف ًیاصهٌذ ضایستِ، ٍ واهل عَس تِ تغییشی چٌییي ٍلَع اگشچِ یاتذ، تغیشس

 دس هختلف تحمیمات ٍ هغالؼات اًجام ّوچتیي ٍ اجتواػی هختلف سغَح دس ّواٌّگ ٍ پیگیش تالضْای ٍ

 تَد خَاّذ جٌسی تضّذیذُ وَدواى تاصتَاًی هتٌَع اتؼاد خػَظ

 �ضذ گزاضتِ اختیاسم دس وِ فشغتی اص تطىش تا. سسیذ پایاى تِ صهثٌِ ایي دس هي غحثتْای

 تفشهاییذ هغشح لغفا ّست غحثتی یا سَال اگش دٍستاى

 

Samira Damavandi, [ 

 .وشدًذ استفادُ ّن دٍستاى هسلوا. تشدم تْشُ وِ هي تَد ػالی تسیاس هثحث سپاس

 

MIRFARDI,  

 . ٍجاهغ ضیَا تسیاس. سؼذی ضؼلِ خاًن ٍسشواس دهاًٍذی خاًن سشواس دسٍد

 

Alvansaz Lawyer,  

 تاتت سؼذی ضؼلِ سشواسخاًن اص تاتطىش اسجوٌذ، دٍستاى ٍ گشاهی اساتیذ هحضش ٍلتثخیش ٍ ادب ػشؼ سالم

 .تاضیذ پایٌذُ ٍ هفیذضاى،هَیذ تسیاس ٍ جاهغ هغالة اسائِ

 

Samira Damavandi, [ 

 .وطیذًذ صحوت خیلی سؼذی ضؼلِ خاًن تلِ سپاس استاد سالم



 

Mehdi M.p,  

 .تشدم استفادُ تسیاس ضخػا.تاسالم

 خذالَت

 

 ضؼلِ سؼذی, ساسا

 �هتطىشم

 تاضِ تَدُ هفیذ تحث، ًَالع ٍ واستیْا ٍجَد تا وِ اهیذٍاسم

 

MIRFARDI,  

 اص دًیا لَاًیي اوثش دس سال٨١ صیش افشاد:هیذاًن الصم سا ًىتِ دٍ ،روش ضذُ اسائِ خَب تسیاس هغالة تىویل دس

 است تمٌیي هشحلِ دس وِ ًٍَجَاًاى اعفال اص حوایت الیحِ دس.ًٍَجَاًاى اعفال اص است اػن ایشاى جولِ

 تلحاػ ،ّن الثتِ وِ ضذُ اضاسُ ًٍَجَاى عفل دیذُ تضُ اص لاًًَی حوایتْای اص تشخی تِ اها اًذن ،ّشچٌذ

  سیاست دس ضؼف تلحاػ ٍّن پیطٌْادی ساصٍواس دس ضؼف

 .هیطَد تیٌی پیص ،ًاواساهذ، ،اجشایی لضایی جٌایی

 

Samira Damavandi, [ 

 تفشهاییذ لاًًَی هَاد روش تا داسد اهىاى اگش استاد

 

 ضؼلِ سؼذی, ساسا

 وِ است تشسسی دست دس ًَجَاًاى ٍ وَدواى اص حوایت خػَظ دس جاهؼتش الیحِ یه الثتِ. دسستِ

 ّست فؼلی ای چٌذهادُ لاًَى اص ًفػلتش تسیاس الیحِ ایي. تطذُ تػَیة تاوٌَى هتاسفاًِ



 

MIRFARDI, [ 

 ٍهفیذ جاهغ. احسٌت

 ١٨ لاًَى ًِ است ّواى هشادم

 

Samira Damavandi, [ 

 ضذُ استفادُ هجاصات لاًَى ًَجَاًاى ٍ اعفال ّای هجاصات ٍ جشاین تخص دس لاًَى آى هَاد اص خة

 

Ali.fahandezh@yahoo.com Fahandezh,  

 ػلَ ٍ تَفیمات هضافا.هغالة اسایِ اص تطىش تا.سؼذی ضؼلِ خاًن سشواس ضشیف هحضش ادب ػشؼ ٍ سالم تا

 داسم هسالت احذیت دسگاُ اص سا فشّثختِ تاًَی اى دسجات

 

MIRFARDI,  

 است هاد٤٥ُ

 

 ضؼلِ سؼذی, ساسا

 غحیح تلِ

 �ضوا لغف اص هوًٌَن

MIRFARDI,  

 ضؼلِ خاًن سشواس ٍػلوی جاهغ پژٍّص دس خَب تسیاس هَاسد ضذى ٍاضافِ هزوَس الیحِ تمَیت تا ضاءاهلل اى

 ًٍَجَاى عفل دیذگاى تضُ اص حوایت دس سا هَثشی گام تمٌیٌی جٌایی ،،سیاست تحث هَسد الیحِ تِ سؼذی

 �تشداسد اًاى ٍتاصتَاًی



 

Samira Damavandi, [ 

 ضاهلل اى

 ضؼلِ سؼذی , ساسا

 ضاءاهلل اى�

 پایاى


