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ــران تأســیس شــده اســت.  در ای
 کلیــة حقــوق معنــوی ایــن ترجمــه متعلــق بــه پدیدآوردنــدة آن، یعنــی انجمــن حمایت 

از حقــوق کــودکان اســت.
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ــام انجمــن  ــا تحریــف در ایــن ترجمــه و نشــر آن به همــراه نشــان و ن ــه تغییــر ی  هرگون
ــدون اجــازة انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان ممنــوع اســت.  حمایــت از حقــوق کــودکان، ب

 ایــن ترجمــه غیررســمی اســت و صرفــاً بــرای اهــداف پژوهشــی و ترویجــی انجــام 
شــده است.
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اوایــل ســال 1398، کــه بــراي بــار اول ایــدة ترجمــة نظــرات عمومــي کمیتــة 
حقــوق کــودک ســازمان ملــل متحــد در کمیتــة پژوهــش انجمــن حمایــت از 
ــة  ــراي ترجم ــد. ب ــودکان مطــرح شــد، اعضــا از آن اســتقبال کردن ــوق ک حق
ایــن متــون دو راه در پیــش رو بــود، راه اول کــه ســاده  تر و سرراســت  تر 
ــه  ــه  اي کاِر ترجم ــه به  صــورت حرف ــود ک ــي ب ــه مترجمان ــود، ســپردن کار ب ب
ــي  ــکیل گروه ــید، تش ــر مي  رس ــر به  نظ ــه پُرپیچ  وخم  ت ــد. راه دوم، ک مي  کنن
ــردن  ــان انگلیســي و پیــش ب ــا دانــش قابل  قبــول در زب ــود از عاقه  منــدان ب ب
ــا  ــدن ب ــر ش ــت  وجو و درگی ــوزي و جس ــا هم  آم ــي، ب ــورت کارگاه کار به  ص
ــان فارســي.  ــر زب متــن و مفاهیــم و ابعــاد آن و البتــه تقویــت تســلط اعضــا ب
ــده در  ــن ترجمه  ش ــه مت ــتیابي ب ــت: دس ــي داش ــک خروج ــط ی راه اول فق
زمانــي کوتــاه، امــا راه دوم، گرچــه زمــان بیشــتري مي  طلبیــد، فراینــدي بــود 
ــش و  ــا و دان ــا و مهارت  ه ــد توانایي  ه ــد و رش ــراد عاقه  من ــذب اف ــامل ج ش
انجــام کاري گروهــي و جمعــي و رســیدن بــه ســطحي از توانمنــدي جمعــي، 
ــي،  ــید یزدان ــاي فرش ــاد آق ــن اعتم ــده. حس ــي ترجمه  ش ــاوة متن  های به  ع
ــة  ــت کمیت ــن و رابــط وق ــرة انجم ــرم هیئت  مدی ــل و عضــو محت مدیرعام
پژوهــش، و همچنیــن ســایر اعضــاي کمیتــة پژوهــش به اعضــاي گــروه ترجمه 
ــات  ــیر، جلس ــن مس ــداوم راه دوم را داد. در ای ــدن و ت ــس برگزی اعتمادبه  نف
متعــددي برگــزار شــد و در ایــن جلســات، در کنــار آمــوزش اصــول ترجمــه 
ــک از  ــه هری ــي ک ــي، بخش  های ــان فارس ــا زب ــتر ب ــنایي بیش ــش و آش و ویرای
ــد؛  ــرح مي  ش ــي ط ــنهادات ویرایش ــده و پیش ــد خوان ــه مي  کردن ــا ترجم اعض
دربــارة مفاهیــم تــازه جســت  وجو مي  کردیــم و بــا اســتفاده از نظــرات جمــع، 
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ــج، بررســي معادل  هــاي پیشــنهادي و آموخته  هایمــان  یافتــن معادل  هــاي رای
ــم و در انتهــا،  از جلســات، هرکداممــان کار خــود را ویرایشــي اولیــه مي  کردی
ــم در  ــه ه ــه ویراســتاري ســپرده مي  شــد ک ــن ب ــي، مت ــش نهای جهــت ویرای
ــش  ــارت و دان ــم از مه ــش داشــت و ه ــه و دان ــودکان تجرب ــوق ک ــوزة حق ح
زبانــِي باالیــي برخــوردار بــود. و ایــن رونــد بــراي متــون بعــدي نیــز همچنــان 

ــه دارد. ادام
ــي هســتند  ــل متون ــوق کــودک ســازمان مل ــة حق نظــرات عمومــي کمیت
ــن کمیتــه  ــا هــدف تشــریح عمومــي محتــواي پیمان  نامــه، از ســوي ای کــه ب
منتشــر مي  شــوند و مکملــي عمومــي هســتند بــراي پیشــنهادات خاصــي کــه 
ــه  ــه هــر کشــور، جهــت بهبــود وضعیــت حقــوق کــودک، ارائ ــه ب ــن کمیت ای
مي  دهــد. تدویــن نظــرات عمومــْي برآمــده از چنــد ضــرورت اســت: اول اینکــه 
حقــوق و مفاهیــم منــدرج در پیمان  نامــة حقــوق کــودک ارتباطــي نظام  منــد 
باهــم دارنــد و الزم اســت ایــن ارتباط  هــا به  صــورت مبســوط روشــن و 
ــودکان  ــوق ک ــدة حق ــف و پیچی ــاد مختل ــن، ابع ــر ای ــاوه ب تشــریح شــوند. ع
ــده  اند  ــاد ش ــه ایج ــب پیمان  نام ــگارش و تصوی ــد از ن ــه بع ــي ک و ضرورت  های
ــن  ــه ای ــن حــوزه ب ــان ای ــه نظــر کنشــگران و نقش  آفرین ــد ک ایجــاب مي  کنن
ــازه و پیچیدگي  هــا جلــب شــود. و درنهایــت  ــي ت ــي و مکان ضرورت  هــاي زمان
ــوق  ــه حق ــوط ب ــي و مرب ــي ـ قضای ــي حقوق ــاً متن ــه صرف ــه پیمان  نام آنک
ــاد  ــرد نیســت، بلکــه زندگــي کــودکاْن ابع ــه موجــودي منف »کــودک« به  مثاب
اجتماعــي، جمعــي و فرهنگــي نیــز دارد کــه در پیمان  نامــه بــه آن اشــاره شــده 
ــروزه،  ــال: ام ــوان مث ــوند. به  عن ــن ش ــریح و تبیی ــاد تش ــن ابع ــت ای و الزم اس
ــاي  ــادات و چالش  ه ــدن انتق ــده ش ــي و عم ــات دوران کودک ــد مطالع ــا رش ب
توجــه  بزرگ  سال  ســاالرانه،  ذهنیت  هــاي  و  سیاســت  گذاري  ها  پیرامــون 
ــود و از  ــارکت مي  ش ــدن و مش ــنیده ش ــر ش ــودکان ب ــق ک ــه ح ــتري ب بیش
ایــن حیــث الزم اســت موضــوع منافــع عالیــة کــودکان و ارتبــاط آن بــا حــق 
بــر شــنیده شــدن و مشــارکت بیشــتر تبییــن شــود. یــا در موضــوع آمــوزش، 
بــا توجــه بــه اثــرات مســائِل حــوِل تبعــات تبعیض  هــاي گوناگــون و متقاطــِع 
مبتنــي بــر جنســیت، معلولیــت، بیمــاري، قومیــت، طبقــه، نــژاد و... بــر آموزش 
کــودکان، بایــد توجــه بیشــتري بــه پیچیدگي  هــاي حــول مســئلة دسترســي و 

ــت. ــوزش داش ــودن آم ــش ب ــتفاده  پذیري و نتیجه  بخ اس
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نظــرات عمومــي همچنیــن راهنمایــي هســتند بــراي پژوهشــگران، فعــاالن 
ــن  ــت  گذاري و همچنی ــت  اندرکاران سیاس ــودکان، دس ــوزة ک ــگران ح و کنش
دانشــجویان و آمــوزگاران در علــوم اجتماعــي، روان  شناســي، حقــوق و.... ایــن 
ــد  ــه مي  توان ــد ک ــز دارن ــي نی ــناد بین  الملل ــایر اس ــه س ــي ب ــون ارجاعات مت
ــراي پژوهشــگران و کنشــگران فراهــم کنــد. البتــه کــه مي  تــوان  راهنمایــي ب
ــي  ــري در برخ ــا بازنگ ــت، چه  بس ــز داش ــادي نی ــي انتق ــون نگاه ــن مت ــه ای ب
ــروري  ــرایط ض ــوالت و ش ــطة تح ــان به  واس ــود و ارتقایش ــتانداردها و بهب اس
ــدي  ــات ج ــه اصاح ــا را ب ــا م ــد و ضرورت  ه ــارب جدی ــي تج ــا حت ــود ی ش
ــم  ــع ه ــد. درواق ــون کنن ــودکان رهنم ــوق ک ــارة حق ــان درب در ذهنیت  هایم
ــون محصــول شــرایط تاریخــي بشــري هســتند و  ــن مت ــم ای ــه و ه پیمان  نام
مســائلي ماننــد گرمایــش زمیــن، بحران  هــاي زیســت  محیطي، تجــارب ناشــي 
ــة  ــان جامع ــاي پنه ــدن بحران  ه ــکار ش ــد  ـ 19 و آش ــروس کووی ــیوع وی از ش
ــرة  ــدن چه ــکار  تر ش ــي، آش ــکاف  هاي طبقات ــزون ش ــترش روزاف ــري، گس بش
ــت،  ــیت، معلولی ــژاد، جنس ــه ن ــوط ب ــاختاري مرب ــان و س ــاي پنه تبعیض  ه
ــي  ــاي جمع ــي در کنش  ه ــاي اجتماع ــد رویکرد  ه ــان و... ، رش ــت، زب قومی
ــي و  ــکي، روان  شناس ــت، پزش ــاي معلولی ــه حوزه  ه ــوط ب ــاي مرب و پژوهش  ه
روان  پزشــکي، مســائلي ماننــد برجســته شــدن مشــارکت و عاملیت کــودکان و... 
ــدام و کنــش  ــه اق ــر و ســاختاري  تر از مســائل و البت ــه درکــي عمیق  ت ــا را ب م

ــد. ــرا مي  خوانن ــة بشــري ف ــِت جامع ــود وضعی ــر و بهب ــراي تغیی ب
ــوق  ــة حق ــم همــة نظــرات عمومــي کمیت ــداوم کار بتوانی ــا ت ــم ب امیدواری
کــودک را بــه فارســي برگردانیــم. در ایــن راه، پذیــراي نظــرات، پیشــنهادات و 
انتقــادات مخاطبــان، کــه قطعــاً بــه بهبــود کیفیــت کار کمــک خواهــد کــرد، 

هســتیم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه پي  نوشــت  هاي متــن اصلــي بــه پانویس  هــا 
منتقــل شــده  اند و توضیحــات مترجمــان در پانویــس نیــز بــا نشــانة ]مترجمان[ 
ــه افــزودن کلمــه  اي  مشــخص شــده اســت. همچنیــن هرجــا در متــن نیــاز ب
بــراي روان  تــر شــدن متــن بــوده   اســت، کلمــات افــزوده داخــل }{ آمده  انــد.

در پایـان، الزم اسـت از هیئت مدیـرة انجمـن حمایـت از حقـوق کـودکان 
ــره و  ــرم هیئت مدی ــط محت ــی، راب ــد فراهان ــای حمی ــاب آق ــوص جن به خص
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کمیتة پژوهش و همـــة کســـانی کـــه فرصـت و شـرایط انجـــام و انتشـار ایـن 

ترجمه هـــا را فراهـــم کردنــد سپاســگزاری کنیــم.

متــن حاضــر نظــرات عمومــی شــمارة چهــار کمیتــة حقــوق کــودک اســت 
کــه موضــوع ســامتی و رشــد نوجوانــان را در پرتــو پیمان نامــة حقــوق 
کــودک بررســی کــرده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت دورة نوجوانــی به عنــوان 
دوره ای حســاس در جریــان تکامــل کــودک، کمیتــة حقــوق کــودک ســازمان 
ملــل ایــن دوره را مســتلزم توجــه ویــژه دانســته و نظــرات عمومــی پیــش رو 
ــزی  ــت گذاری و برنامه ری ــوة سیاس ــه نح ــع ب ــانی راج ــدف آگاهی رس ــا ه را ب
ــض در دورة  ــوع تبعی ــت موض ــت. اهمی ــرده اس ــن ک ــوص تدوی ــن خص در ای
رشــد نوجــوان، لــزوم تمهیــد محیطــی امــن و حمایتگــر بــرای نوجــوان، حــق 
نوجــوان بــر برخــورداری از اطاعــات الزم و کافــی در خصــوص دورة رشــد خود 
ــد. ــرار گرفته ان ــورد توجــه ق ــل در نوشــتة پیــش رو م ــن قبی ــواردی از ای و م

گروه ترجمة کمیتة پژوهش
انجمن حمایت از حقوق کودکان
تیر 1400



ک سازمان ملل متحد )ترجمة غیررسمی(
مجموعه نظرات عمومی کمیتة حقوق کود

 نظر عمومی شمارة چهار )2003(8
سالمتی و رشد نوجوانان در پرتو پیمان نامة حقوق کودک

 مقدمه

1. پیمان نامــة حقــوق کــودْک کــودک را بدین صــورت تعریــف می کنــد: 
ــل اجــرا،  ــون قاب ــر ســن 18 ســال، مگــر اینکــه طبــق قان ــراد انســانی زی »اف
ــا  ــان ت ــن، نوجوان ــادة 1(. بنابرای ــر تشــخیص داده شــود« )م ــوغ کمت ســن بل
ــا  ــه هســتند؛ آن ه ــن پیمان نام ــدرج در ای ــوق من ــة حق ــالگی دارای کلی 18س
ــق ظرفیت هــای  ــد، و مطاب ــژه را دارن حــق برخــورداری از تدابیــر حمایتــی وی
ــد  ــود بپردازن ــوق خ ــال حق ــه اعم ــج ب ــد به تدری ــان، می توانن ــه رشدش رو ب

ــادة 5(. )م

ــمی،  ــریع جس ــرات س ــارز آن تغیی ــی ب ــه ویژگ ــت ک ــی دوره ای اس 2. نوجوان
ــاروری  شــناختی و اجتماعــی اســت. ایــن تغییــرات شــامل بلــوغ جنســی و ب
نقش هــای  و  رفتارهــا  گرفتــن  به عهــده  ظرفیــِت  تدریجــِی  تقویــت  و 
ــه  ــد ک ــر دارن ــازه ای درب ــئولیت های ت ــا مس ــن نقش ه ــت. ای ــاالنه اس بزرگ س
ــان  ــه نوجوان ــود اینک ــا وج ــت. ب ــد اس ــای جدی ــی و مهارت ه ــد آگاه نیازمن
ــه، به دلیــل  ــن مرحل ــِی ســالمی هســتند، در ای ــی گــروه جمعیت به صــورت کل
ــب{  ــه }از جان ــه ـ من جمل ــمت جامع ــار از س ــبی و فش ــیب پذیرِی نس آس
هم ســاالن بــرای پذیــرش رفتارهــای مخاطره آمیــز ـ چالش هــای جدیــدی بــر 
ســر راه ســامت و رشــد }نوجوانــان{ ایجــاد می شــود. ایــن چالش هــا شــامل 
رشــد هویــت فــردی و فهــم گرایــش جنســی خــود هــم می شــود. ایــن دورة 
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پویــای گــذار بــه بزرگ ســالی عمومــاً دورة تغییــرات مثبــت اســت کــه منشــأ 
آن ظرفیــت چشــمگیر نوجوانــان بــرای یادگیــری ســریع، تجربــة موقعیت هــای 
تــازه و گوناگــون، تقویــت و اســتفاده از تفکــر انتقــادی، آشــنا کــردن خــود بــا 

ــودن و ارتبــاط برقــرار کــردن اســت. }مفهــوم{ آزادی، خــاق ب

3. کمیتــة حقــوق کــودک ابــراز نگرانــی کــرده اســت کــه کشــورهای طــرف 
ــاص  ــائل خ ــه مس ــه، ب ــق پیمان نام ــان مطاب ــرای تعهداتش ــه در اج پیمان نام
نوجوانــان به عنــوان دارنــدگان حقــوق و ارتقــای ســامت و رشــد آن هــا توجــه 
ــه  ــت ک ــته اس ــر آن داش ــه را ب ــئله کمیت ــن مس ــد. ای ــان نداده ان ــی نش کاف
نظــر عمومــی پیــش رو را تصویــب کنــد تــا موجــب افزایــش آگاهــی شــود، بــه 
ــه کنــد و از آن هــا در اقداماتشــان در جهــت  دولت هــای عضــْو راهنمایــی ارائ
ــن  ــه تدوی ــان، ازجمل ــوق نوجوان ــق حق ــت و تحق ــرام، محافظ ــن احت تضمی

ــد. ــت کن ــژه، حمای ــت گذاری های وی ــا و سیاس راهبرده

ــیع تر از  ــد« وس ــامت و رش ــم »س ــودک از مفاهی ــوق ک ــة حق ــم کمیت 4. فه
ــر  ــه مقــررات تعریف شــده در مــواد 6 )حــق ب ــاً محــدود ب آن اســت کــه صرف
ــی از  ــد. یک ــه باش ــامت( پیمان نام ــر س ــق ب ــد( و 24 )ح ــا و رش ــات، بق حی
اهــداف ایــن نظــر عمومــی به طــور دقیــق شناســایی آن دســته حقــوق از بشــر 
ــا اطمینــان حاصــل  اساســی اســت کــه نیازمنــد ترویــج و محافظــت اســت ت
شــود کــه نوجوانــان از باالتریــن اســتاندارد قابــل دســتیابی درمــورد ســامت 
ــالی  ــه بزرگ س ــرای ورود ب ــند، و ب ــی می رس ــد متعادل ــه رش ــد، ب برخوردارن
ــی  ــد و نقــش ســازنده ای در اجتمــاع خــود و به طــور کل آمادگــی الزم را دارن
ــة  ــا پیمان نام ــراه ب ــد هم ــی بای ــر عموم ــن نظ ــد. ای ــده می گیرن ــه برعه جامع
حقــوق کــودک و دو پروتــکل اختیــاری آن درمــورد فــروش، فحشــا و 
ــایر  ــات مســلحانه و س ــودکان در مخاصم ــودکان و شــرکت ک ــگاری ک برهنه ن

ــود. ــیر ش ــر تفس ــوق بش ــی حق ــای بین الملل ــتانداردها و هنجاره اس

 الف( اصول اساسی و دیگر تعهدات کشورهای عضو پیمان نامه

5. حقــوق کــودکان جدایی ناپذیــر و بــه هــم پیوســته اســت؛ ایــن را کنفرانــس 
جهانــی حقــوق بشــر )1993( هــم مــورد شناســایی قــرار داده و کمیتــه نیــز 
بارهــا آن را تصریــح کــرده اســت. عــاوه بــر مــواد 6 و 24، مقــررات و اصــول 
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ــود  ــوق خ ــان از حق ــل نوجوان ــدی کام ــن بهره من ــه در تضمی ــر پیمان نام دیگ
بــر ســامت و رشــد اثرگــذار هســتند.

حق بر عدم تبعیض

ــزم هســتند اطمینــان حاصــل کننــد کــه  6. کشــورهای عضــو پیمان نامــه مل
ــه  ــدرج در پیمان نام ــوق من ــی حق ــال از تمام ــر 18 س ــان های زی ــة انس هم
ــا  ــط ب ــوق مرتب ــه حق ــادة 2(، ازجمل ــوند )م ــد می ش ــض بهره من ــدون تبعی ب
»نــژاد، رنــگ، جنســیت، زبــان، مذهــب، عقاید سیاســی یــا عقاید دیگــر، ملیت، 
قومیــت یــا خاســتگاه اجتماعــی، مالکیــت، معلولیــت، تولــد یــا موقعیت هــای 
دیگــر«. ایــن زمینه هــا گرایــش جنســی نوجوانــان و وضعیــت ســامت )شــامل 
اچ آی وی/ایــدز و ســامت روانــی( را نیــز شــامل می شــوند. نوجوانانــی کــه در 
ــِر خشــونت  ــواع دیگ ــر سوءاســتفاده، ان ــد، در براب ــرار دارن ــض ق ــرض تبعی مع
ــرض  ــتر در مع ــا بیش ــد آن ه ــامت و رش ــیب پذیرترند، و س ــی آس و بهره کش
ــر  ــژه در براب ــت وی ــه و محافظ ــتحق توج ــا مس ــن، آن ه ــت. بنابرای ــر اس خط

تمامــی اقشــار جامعــه هســتند.

راهنمایی مناسب در اعمال حقوق

ــا ســایر افــرادی کــه به صــورت  7. پیمان نامــه تأییــد می کنــد کــه والدیــن )ی
ــه  ــد ک ــق دارن ــه و ح ــئولیت ، وظیف ــتند( مس ــودک هس ــئول ک ــی مس قانون
»به شــیوه ای ســازگار بــا ظرفیت هــای در حــال رشــد کــودک، وی را در 
اســتفاده از حقــوق مــورد شناســایی قــرار گرفتــه در ایــن پیمان نامــه هدایــت 
و راهنمایــی کننــد« )مــادة 5(. مطابــق نظــر کمیتــه، والدیــن یــا ســایر افــرادی 
کــه به صــورت قانونــی مســئول کــودک هســتند بایــد حــق و مســئولیت  خــود 
را درمــورد فراهــم آوردن راهنمایــی و هدایــت }الزم{ بــرای نوجوانــان  جهــت 
اعمــال حقوقشــان بــا دقــت به جــا آورنــد. آن هــا موظف انــد نظــرات نوجوانــان 
ــد و محیطــی امــن  ــه شــرایط ســنی و بلوغشــان درنظــر بگیرن ــا توجــه ب را ب
و حمایتگــر جهــت رشــد آن هــا فراهــم کننــد. اعضــای محیــط خانــواده بایــد 
ــن  ــه ای ــوق به رســمیت بشناســند ک ــوان عضــوی دارای حق ــان را به عن نوجوان
ظرفیــت را دارنــد، درصــورت }برخــورداری{ از هدایــت و راهنمایــی مناســب، 

ــوند. ــل و مســئولیت پذیر ش ــهروندی کام ش
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احترام به نظرات کودک 

ــادة 12(  ــرات )م ــن نظ ــرار گرفت ــر ق ــه و مدنظ ــر آزادان ــر اظهارنظ ــق ب 8. ح
ــت.  ــان اس ــد نوجوان ــت و رش ــر بهداش ــق ب ــق ح ــی تحق ــای اساس از بنیان ه
ــان  ــه نوجوان ــد ک ــل کنن ــان حاص ــد اطمین ــه بای ــو پیمان نام ــورهای عض کش
ــا  ــد ت ــت دارن ــاً فرص ــان، حقیقت ــه و اجتماعش ــواده، مدرس ــط خان در محی
ــراز  ــه اب ــر آن هــا تأثیــر می گــذارد آزادان نظراتشــان  را درمــورد امــوری کــه ب
ــت  ــا امنی ــد ب ــان بتوانن ــه نوجوان ــرایطی ک ــم آوردن ش ــد. به منظــور فراه کنن
ــن  ــی، والدی ــات عموم ــد، مقام ــن حــق خــود اســتفاده کنن و به درســتی از ای
ــد  ــودکان کار می کنن ــرای ک ــا ب ــودکان ی ــا ک ــه ب ــاالنی ک ــر بزرگ س و دیگ
ــات  ــتراک گذاری اطاع ــاد، به اش ــة اعتم ــر پای ــد ب ــاد کنن ــی ایج ــد محیط بای
ــر  ــارکت براب ــرای مش ــه ب ــب، ک ــی مناس ــوش دادن و راهنمای ــت گ و ظرفی

ــت. ــاعد اس ــری مس ــای تصمیم گی ــان در فراینده نوجوان

اقدامات و فرایندهای حقوقی و قضایی 

9. بــر اســاس مــادة 4 پیمان نامــه، »کشــورهای عضــْو کلیــة اقدامــات قانونــی، 
ــن  ــه در ای ــی ک ــق حقوق ــرای تحق ــی را ب ــات مقتض ــایر اقدام ــی و س اجرای
ــرد«. در  ــد ک ــول خواهن ــناخته شــده اســت معم ــه رســمیت ش ــه ب پیمان نام
ــه  ــو پیمان نام ــورهای عض ــان، کش ــد نوجوان ــت و رش ــر بهداش ــق ب ــة  ح زمین
بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه مقــررات خــاص حقوقــی در قوانیــن داخلــی 
مــورد تضمیــن قــرار گرفته انــد، ازجملــه: قوانیــن تعییــن حداقــل ســن بــرای 
ــن.  ــت والدی ــدون رضای ــان پزشــکی ب ــکان درم ــت جنســی، ازدواج و ام رضای
ــرای پســران و دختــران یکســان  حداقــل ســن در مــوارد نام برده شــده بایــد ب
ــر 18  ــانی زی ــراد انس ــت اف ــایی وضعی ــه( و شناس ــادة 2 پیمان نام ــد )م باش
ســال را به عنــوان دارنــدگان حــق، مطابــق بــا ظرفیــت در حــال رشــد و ســن 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــا 17(. ع ــواد 5 و 12 ت ــد) م ــان ده ــت نش ــان، به دق و بلوغش
نوجوانــان بایــد بــه ســازوکارهای دادرســی فــردی و همچنیــن به ســازوکارهای 
قضایــی و یــا مــوارد غیرقضایــی به صــورت مقتضــی دسترســی داشــته باشــند؛ 
ــر  ــه حــق ب ــه و توجــه ویــژه ب ــه و عادالن ســازوکارهایی کــه دادرســی منصفان

ــد 16(.  ــد )بن ــن می کنن ــی را تضمی ــم خصوص حری
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حقوق و آزادی های مدنی 

10. پیمان نامــْه حقــوق و آزادی هــای مدنــی کــودکان و نوجوانــان را در مــواد 
13 تــا 17 تعریــف می کنــد. ایــن مــوارد بــرای تضمیــن حــق بــر بهداشــت و 
رشــد نوجوانــان ضــروری هســتند. مــادة 17 بیــان می کنــد کــه کــودک حــق 
»دسترســی بــه اطاعــات و مطالــب از منابــع گوناگــون ملــی و بین المللــی را 
ــی، روحــی  ــاه اجتماع ــای رف ــه موجــب ارتق ــی{ ک ــژه آن }اطاعات دارد، به وی
ــر کشــورهای عضــو  ــی او می شــوند. اگ ــی، و ســامت جســمی و روان و اخاق
ــد کــه از خــال قوانیــن و سیاســت ها و برنامه هــا دســت  پیمان نامــه بنــا دارن
بــه اقدامــات مقرون به صرفــه بزننــد، }شناســایی{ حــق بــر دسترســی مناســب 
ــای  ــه موقعیت ه ــات{ ب ــن اقدام ــات ضــروری اســت؛ }ای ــه اطاع ــان ب نوجوان
ــه  ــواردی ک ــه م ــوند، ازجمل ــوط می ش ــامت مرب ــوص س ــددی درخص متع
ــواده،  ــم خان ــد تنظی ــد؛ مانن ــرار گرفته ان ــاره ق ــورد اش ــواد 24 و 33 م در م
پیش گیــری از اتفــاق، محافظــت در مقابــل رویه هــای ســنتی زیــان آور ماننــد 
ازدواج زودهنــگام و ناقص ســازی جنســی زنــان، و مصــرف الــکل، دخانیــات و 

دیگــر مــواد مخــدر زیــان آور. 

ــای  ــتای ارتق ــا در راس ــوند ت ــویق می ش ــن تش ــو همچنی ــورهای عض 11. کش
ســامت و رشــد نوجوانــان، بــه حــق آن هــا بــر حریــم خصوصــی و محرمانگــی، 
ــه مســائل  ــوط ب ــه و مشــاوره های مرب ــه توصی ــرام ب ــه درخصــوص احت ازجمل
ــت  ــوزة بهداش ــئوالن ح ــد. مس ــرام بگذارن ــًا احت ــادة 16( کام ــتی )م بهداش
ــه،  ــای پیمان نام ــول مبن ــن اص ــر گرفت ــا درنظ ــا ب ــد ت ــه دارن ــان وظیف و درم
ــط  ــات فق ــن اطاع ــد. ای ــه دارن ــه نگ ــان را محرمان ــات پزشــکی نوجوان اطاع
ــض  ــه نق ــه منجــر ب ــکان انتشــار دارد، و شــرایطی ک ــت نوجــوان ام ــا رضای ب
ــز  ــان نی ــا نوجوان ــاط ب ــود در ارتب ــاالن می ش ــورد{ بزرگ س ــی }درم محرمانگ
ــوغ کافــی رســیده اند  ــه بل ــی کــه به نظــر می رســد ب ــد. نوجوانان صــدق می کن
تــا بــدون حضــور والدیــن یــا شــخصی دیگــر مشــاوره دریافــت کننــد، دارای 
ــات  ــد خدم ــی مانن ــد خدمات ــتند و می توانن ــی هس ــم خصوص ــر حری ــق ب ح

ــد.  ــت کنن ــه دریاف ــورت محرمان ــی را به ص درمان
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محافظت در برابر تمامی اشکال سوءاستفاده، سهل انگاری، خشونت و 
بهره کشی 

ــا  ــد ت ــب دهن ــری ترتی ــات مؤث ــد اقدام ــه بای ــای طــرف پیمان نام ۱2. دولت ه
ــر تمامــی اَشــکال خشــونت، سوءاســتفاده، ســهل انگاری و  ــان در براب از نوجوان
ــه اشــکال خــاص  ــواد 19، 32-36 و 38( و ب ــد )م بهره کشــی محافظــت کنن
سوءاســتفاده، ســهل انگاری، خشــونت و بهره کشــی کــه بــه ایــن گــروه ســنی 
آســیب می زنــد توجــه بیشــتری نشــان دهنــد. دولت هــای عضــو به طــور ویــژه 
بایــد اقدامــات خاصــی را بــرای اطمینــان از ســامت جســمی، جنســی و روانــی 
نوجوانــاِن دارای معلولیــت اتخــاذ کنند،کــه بیشــتر در معــرض سوءاســتفاده و 
ســهل انگاری قــرار دارنــد. کشــورهای عضــو همچنیــن بایــد اطمینــان حاصــل 
ــی در  ــر اجتماع ــر و از نظ ــیب های فق ــت آس ــه تح ــی ک ــه نوجوانان ــد ک کنن
ــه، الزم  ــن زمین ــد. در ای ــرار نمی گیرن ــگاری ق ــورد جرم ان ــیه هســتند، م حاش
ــت ها و  ــن و سیاس ــاذ قوانی ــتای اتخ ــات در راس ــای تحقیق ــرای ارتق ــت ب اس
ــد.  ــاص یاب ــانی اختص ــی و انس ــع مال ــی، مناب ــی و مل ــِر محل ــای مؤث برنامه ه
ــورد  ــات{ م ــن تحقیق ــا ای ــق }ب ــاً مطاب ــد مرتب ــا بای ــت ها و راهبرده سیاس
بازبینــی و تجدیدنظــر قــرار گیرنــد. کشــورهای عضــو در انجــام ایــن اقدامــات، 
ــا را  ــد و آن ه ــر بگیرن ــان را در نظ ــد نوجوان ــال رش ــای در ح ــد ظرفیت ه بای
ــه  ــی ک ــه در برنامه های ــات، ازجمل ــن اقدام ــعة ای ــب در توس ــیوه ای مناس به ش
ــن  ــد. در ای ــارکت دهن ــت، مش ــده اس ــی ش ــا طراح ــت از آن ه ــرای محافظ ب
ــد داشــته  ــوزش هم ســاالن می توان ــه آم ــی ک ــر مثبت ــر تأثی ــه ب ــه، کمیت زمین
باشــد و تأثیــر مثبــت الگوهــای مناســب، به ویــژه در دنیــای هنــر و ســرگرمی 

ــد. ــد می کن و ورزش، تأکی

گردآوری اطالعات

بــه  نظا م منــد  به صــورت  پیمان نامــه  عضــو  کشــورهای  اســت  الزم   .۱3
گــردآوری اطاعــات بپردازنــد تــا بتواننــد ســامت و رشــد نوجوانــان را تحــت 
ــازوکارهایی را  ــد س ــه بای ــند. کشــورهای عضــو پیمان نام ــته باش ــارت داش نظ
بــرای گــردآوری اطاعــات در پیــش بگیرنــد کــه قابلیــت تفکیــک }اطاعــات{ 
براســاس جنــس، ســن، خاســتگاه و وضعیــت اقتصــادی ـ اجتماعــی را داشــته 
ــن،  ــد. همچنی ــری باش ــل پیگی ــف قاب ــای مختل ــت گروه ه ــا وضعی ــد ت باش
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ــردآوری  ــد گ ــز بای ــاص نی ــای خ ــت گروه ه ــی وضعی ــرای بررس ــات ب اطاع
ــا پناهنــده،  ــان مهاجــر ی ــا بومــی، نوجوان شــود، ماننــد اقلیت هــای قومــی و/ی
ــکان،  ــورت ام ــره. در ص ــاغل و غی ــان ش ــت، نوجوان ــان دارای معلولی نوجوان
نوجوانــان بایــد در تجزیــه و تحلیــل }ایــن اطاعــات{ شــرکت داشــته باشــند 
ــم  ــورد فه ــیوه ای م ــات{ به ش ــن اطاع ــه }ای ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ت
ــان،  ــرایط{ نوجوان ــا و ش ــه }نیازه ــبت ب ــه نس ــرد ک ــرار می گی ــتفاده ق و اس

ــت.  ــاس و آگاه اس حس

 ب( ایجاد محیطی امن و حمایتگر

۱۴. محیطــی کــه نوجوانــان در آن زندگــی می کننــد به شــدت بــرای ســامت 
ــر  ــن و حمایتگ ــط ام ــک محی ــاد ی ــت. ایج ــده اس ــا تعیین کنن ــد آن ه و رش
مســتلزم پرداختــن بــه نگرش هــا و اقدامــات هــم محیــط }زندگــی{ باواســطة 
آن هــا ـ خانــواده، هم ســاالن، مدرســه و خدمــات ـ و هــم  محیــط گســترده تر 
ــن و  ــانه، و قوانی ــی، رس ــران مذهب ــاع و رهب ــط اجتم ــه توس ــت ک ــا اس آن ه
سیاســت های ملــی و محلــی ایجــاد می شــود. ترویــج و اجــرای مفــاد و اصــول 
ــدی  ــش کلی ــواد 2-6، 12-17، 24، 28، 29 و 31، نق ــژه م ــه، به وی پیمان نام
در تضمیــن حــق نوجوانــان بــر ســامتی و رشــد دارد. دولت هــای عضــو بایــد 
ــای  ــازی برنامه ه ــن و پیاده س ــب قوانی ــا تصوی ــت ی ــن سیاس ــق تدوی از طری
ــا  ــد زدن و/ ی ــی و کلی ــش آگاه ــرای افزای ــات الزم را ب ــان، اقدام ــژة نوجوان وی

تنظیــم اقدامــات انجــام دهنــد.

۱۵. کمیتــه بــر اهمیــت محیــط خانــواده، ازجملــه اعضــای خانــوادة گســترده و 
اعضــای اجتمــاع یــا ســایر اشــخاصی کــه از نظــر قانونــی مســئول کــودک یــا 
ــان در یــک  نوجــوان هســتند تأکیــد می کنــد )مــواد 5 و 18(. بیشــتر نوجوان
محیــط خانوادگــی مناســب رشــد می کننــد، امــا بــرای برخــی }از نوجوانــان{ 

خانــواده محیطــی امــن و حمایتگــر نیســت.

16. کمیتــه از کشــورهای عضــو پیمان نامــه می خواهــد تــا متناســب بــا 
ــه  ــر ب ــای زی ــتفاده از روش ه ــا اس ــان، ب ــد نوجوان ــال رش ــای در ح ظرفیت ه
تدویــن و پیاده ســازی قوانیــن، سیاســت ها و برنامه هایــی بــرای ارتقــای 
ــاد مؤسســات، تســهیات  ــا ایج ــف( ب ــردازد: ال ــان بپ ســامت و رشــد نوجوان



15

ک
کود

ق 
حقو

مة 
ن نا

یما
و پ

پرت
در 

ن 
وانا

وج
د ن

رش
 و 

تی
الم

( س
20

03
ر )

چها
رة 

شما
ی 

موم
ر ع

نظ
ــه  ــد، ب ــت می کنن ــان حمای ــاه نوجوان ــی از رف ــزان کاف ــه به می ــی ک و خدمات
ــه  ــد؛ ازجمل ــه دهن ــای الزم را ارائ ــی( کمک ه ــتان قانون ــا سرپرس ــن )ی والدی
ــه،  ــورد تغذی ــادی درم ــتیبانی های م ــا و پش ــة  کمک ه ــزوم، ارائ ــورت ل در ص
پوشــاک و مســکن ) بنــد 3 مــادة 27(؛ ب( بــه والدیــن اطاعــات کافــی ارائــه 
ــاد و  ــر اعتم ــی ب ــا ایجــاد رابطــه ای مبتن ــد ت ــت کنن ــا حمای ــد و از آن ه دهن
اطمینــان را تســهیل کننــد، رابطــه ای کــه در آن مســائلی ماننــد هویت جنســی 
و رفتارهــای جنســی و ســبک زندگــی پرخطــر بتوانــد آزادانــه مــورد بحــث قرار 
گیــرد و بــه راه حل هــای قابل قبولــی برســد کــه بــه حقــوق نوجوانــان احتــرام 
ــه پــدر و مادرانــی کــه نوجــوان هســتند،  می گــذارد )بنــد 3 مــادة 27(؛ ج( ب
ــه  ــان ارائ ــان و کودکانش ــاه خودش ــرای رف ــای الزم را ب ــت و راهنمایی ه حمای
ــه  ــرام ب ــادة 27(؛ د( ضمــن احت ــادة 24 و بندهــای 2 و 3 م ــد و م ــد )بن دهن
ــان  ــه نوجوان ــا، ب ــر اقلیت ه ــی و دیگ ــای قوم ــای اقلیت ه ــا و هنجاره ارزش ه
ــا  ــی(، کــه ســنت ها و هنجارهــای متفاوتــی ب ــا سرپرســتان قانون و والدیــن )ی
ــی  و حمایــت  ــد، توجــه، راهنمای جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کننــد دارن
ویــژه ای ارائــه کننــد؛ و ه( اطمینــان حاصــل کننــد کــه مداخــات انجام شــده 
در خانــواده به منظــور حمایــت از نوجــوان و در صــورت لــزوم، جــدا کــردن وی 
از خانــواده ـ بــرای مثــال در صــورت سوءاســتفاده از نوجــوان یــا ســهل انگاری 

ــم اســت. ــای حاک ــن و رویه ه ــا قوانی ــق ب ــت از وی{ ـ مطاب }در مراقب

ــری نقــش  ــرای یادگیــری، رشــد و جامعه پذی ــی ب 17. مدرســه به عنــوان محل
ــادة 29  ــد 1 م ــد. بن ــا می کن ــان ایف ــیاری از نوجوان ــی بس ــی در زندگ مهم
عنــوان می کنــد کــه آمــوزش بایــد در راســتای »رشــد شــخصیت، اســتعدادها 
و توانایی هــای ذهنــی و جســمی کــودک بــه بیشــترین میــزان ممکــن باشــد«. 
ــوزش  ــداف آم ــوع اه ــا موض ــک1 ب ــماره ی ــی ش ــر عموم ــن، نظ ــر ای ــاوه ب ع
عنــوان می کنــد کــه »همچنیــن آمــوزش بایــد از ایــن امــر اطمینــان حاصــل 
ــه  ــی ک ــا چالش های ــه ب ــی مواجه ــدون آمادگ ــی ب ــچ کودک ــه... هی ــد ک کن
انتظــار مــی رود پیــش روی خــود در زندگــی داشــته باشــد مدرســه را تــرک 
نمی کنــد. مهارت هــای اولیــه بایــد شــامل... مهارت هــــای زندگــــی ازجملــــه 

1. }مترجمان{ کارگروه ترجمة کمیتة پژوهش نظر عمومی شمارة یک را ترجمه کرده است. این نظر عمومی در اینجا 
قابل دسترس است:



ک سازمان ملل متحد )ترجمة غیررسمی(
مجموعه نظرات عمومی کمیتة حقوق کود
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قابلیــــت اتخاذ تصمیم های عاقانــــه، حــــل اختافــات بــــدون خشــونت، 
و داشــــتن ســــبک زندگــی ســــالم، روابــط اجتماعــی خــــوب و... باشد«. 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد ب ــه می خواه ــو پیمان نام ــورهای عض ــه از کش کمیت
آمــوزش مناســب بــرای ســامت و رشــد کنونــی و آینــدة  نوجوانــان و همچنین 
کــودکان، مطابــق بــا مــواد 28 و 29 پیمان نامــه الــف( اطمینــان حاصــل کننــد 
کــه آمــوزش ابتدایــِی باکیفیــت بــرای همــگان اجبــاری، موجــود، در دســترس 
ــز موجــود و در دســترس  ــی نی ــگان اســت و تحصیــات متوســطه و عال و رای
کلیــة نوجوانــان اســت؛ ب( مــدارس بــا امکانــات و تســهیات تفریحــی فراهــم 
ــرای ســامتی دانش آمــوزان ایجــاد نمی کننــد، ازجملــه  کننــد کــه خطــری ب
}امکانــات مربــوط بــه{ آب و بهداشــت و مســیر های امــن بــرای }رفتــن بــه{ 
مدرســه؛ ج( اقدامــات الزم را به عمــل آورنــد تــا از تمامــی اشــکال خشــونت و 
سوءاســتفاده، ازجملــه سوءاســتفادة جنســی، مجــازات بدنــی و دیگــر رفتارهــا 
یــا مجازات هــای ظالمانــه، غیرانســانی و تحقیرآمیــز در مدرســه توســط 
کارکنــان مدرســه و همچنیــن در بیــن دانش آمــوزان منــع و جلوگیــری کننــد؛ 
د( بــا درج مباحــث مربوطــه در برنامــة درســی مــدارس، اقدامــات، رویکردهــا 
و فعالیت هایــی را کــه موجــب ارتقــای رفتــار ســالم می شــوند کلیــد بزننــد و 

از آن هــا پشــتیبانی کننــد.

18. در طــول }دورة{ نوجوانــی، تعــداد روزافزونــی از نوجوانــان مدرســه را 
ــا و  ــت از آن ه ــا حمای ــان ی ــه خانواده ش ــک ب ــرای کم ــا ب ــد ت ــرک می کنن ت
یــا بــرای دســتمزد رســمی و غیررســمی، کار کــردن را آغــاز کننــد. مشــارکت 
ــه  ــی ک ــا زمان ــی ت ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــق ب ــای کاری مطاب در فعالیت ه
ــا را  ــوزش آن ه ــامت و آم ــه س ــان ازجمل ــوق نوجوان ــایر حق ــدی از س بهره  من
ــه از  ــرای رشــد نوجــوان مفیــد باشــد. کمیت ــد ب ــدازد، می توان ــه خطــر نمی ان ب
ــرای لغــو  ــا تمــام اقدامــات الزم را ب کشــورهای عضــو پیمان نامــه می خواهــد ت
ــکال }کار  ــن اش ــن کار را{ از بدتری ــد؛ }و ای ــه کار گیرن ــودکان ب ــواع کار ک ان
کــودک{ آغــاز کننــد و تــا بازبینــی مــداوم مقــررات ملــی درمــورد حداقــل ســن 
ــا اســتانداردهای بین المللــی پیــش  ــا هــدف ســازگار کــردن آن هــا ب اشــتغال ب
رونــد، و همچنیــن محیــط کاری و شــرایط نوجوانــان در حــال کار را )مطابــق بــا 
مــادة 32 پیمان نامــه و معاهــدات 138 و 182 ســازمان جهانــی کار( به گونــه ای 
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ــه  ــا ب ــی آن ه ــان و دسترس ــل از نوجوان ــت کام ــه از محافظ ــد ک ــم کنن تنظی

ــرای جبــران خســارت اطمینــان حاصــل کننــد.  ســازوکارهای حقوقــی ب

19. کمیتــه همچنیــن تأکیــد می کنــد کــه مطابــق بنــد 3 مــادة 23 
ــه و  ــد در نظــر گرفت ــت بای ــاِن دارای معلولی ــژة نوجوان ــوق وی ــه، حق پیمان نام
کمک  هایــی فراهــم شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه کــودکان و نوجوانــان 
ــد از آن  ــد و می توانن ــی دارن ــت دسترس ــوزش باکیفی ــه آم ــت ب دارای معلولی
بهره منــد شــوند. دولت هــا بایــد اصــل فرصت هــای آموزشــِی برابــر در مقطــع 
ابتدایــی، راهنمایــی و دبیرســتان را بــرای کــودکان و نوجوانــان دارای معلولیــت 

تــا جایــی کــه امــکان دارد در مــدارس عــادی بــه رســمیت بشناســند.

ــارداری زودهنــگام عوامــل  ــی می کنــد کــه ازدواج و ب ــراز نگران ــه اب 20. کمیت
تأثیرگــذاری بــر ســامت جنســی و بــاروری، ازجملــه اچ آی وی/ایــدز هســتند. 
هنــوز در بســیاری از کشــورها، هــم حداقــل ســن قانونــی و هــم ســن حقیقــی 
ــری  ــای دیگ ــن اســت. نگرانی ه ــران، بســیار پایی ــرای دخت ازدواج، خصوصــاً ب
ــامتی  ــا س ــتقیم{ ب ــاط }مس ــه ارتب ــود دارد ک ــوص وج ــن خص ــم در ای ه
ــران،  ــوص دخت ــد، به خص ــه ازدواج می کنن ــی ک ــدارد: کودکان ــان{ ن }نوجوان
ــای  ــوند و از فعالیت ه ــارج ش ــی خ ــام آموزش ــوند از نظ ــور می ش ــاً مجب عموم
اجتماعــی کنــار گذاشــته می شــوند. عــاوه بــر ایــن، در برخــی از کشــورهای 
ــته  ــال داش ــر 18 س ــر زی ــی اگ ــد، حت ــه ازدواج می کنن ــی ک ــو، کودکان عض
ــن  ــه ای ــوند، ک ــه می ش ــر گرفت ــال در نظ ــی بزرگ س ــر حقوق ــند، از نظ باش
مســئله آن هــا را از بســیاری از حمایت هــای ویــژه کــه مطابــق پیمان نامــه بــه 
ــه  ــد ک ــه می کن ــاً توصی ــه قوی ــد. کمیت ــرد محــروم می کن ــق می گی ــا تعل آن ه
ــرار دهنــد و  کشــورهای عضــْو قوانیــن و رویه هــای خــود را مــورد بازبینــی ق
در صــورت لــزوم اصــاح کننــد تــا حداقــل ســن ازدواِج هــم دختــران و هــم 
پســران را، چــه بــا اذن والدیــن و چــه بــدون آن، بــه بــاالی 18 ســال برســانند. 
کمیتــة امحــای تمامــی اشــکال تبعیــض علیــه زنــان هــم توصیــة مشــابهی در 

ایــن زمینــه دارد )نظــر عمومــی شــمارة 21، مصــوب 1994(.

ــا جراحــات ناشــی از خشــونت  ــی و ی ــر کشــورها، جراحــات تصادف 21.در اکث
یکــی از دالیــل اصلــی مــرگ یــا معلولیــت دائمــی میــان نوجوانــان اســت. در 
ایــن زمینــه، کمیتــه درمــورد مــرگ و جراحــات ناشــی از تصادفــات جــاده ای، 
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ــت.  ــرده اس ــی ک ــراز نگران ــد، اب ــتری می زن ــیب بیش ــان آس ــه نوجوان ــه ب ک
ــان  ــوزش و امتح ــد آم ــی مانن ــن و برنامه های ــد قوانی ــو بای ــورهای عض کش
رانندگــی را بــرای نوجوانــان اتخــاذ و پیــاده کننــد تــا امنیــت جــاده ای تضمیــن 
ــر شــناخته می شــوند، ماننــد تکلیــف  شــود، و همچنیــن قوانینــی را کــه مؤث
ــر  ــی، و در نظ ــد و کاه ایمن ــتن کمربن ــر، بس ــة معتب ــتن گواهی نام ــه داش ب

ــا تقویــت کننــد. گرفتــن پیــاده رو، اتخــاذ ی

ــروه  ــن گ ــان ای ــی می ــاالی خودکش ــرخ ب ــورد ن ــن درم ــه همچنی 22. کمیت
ــی  ــای روان ــی و بیماری ه ــاالت روان ــت. اخت ــرده اس ــی ک ــراز نگران ــنی اب س
ــورها،  ــیاری از کش ــت. در بس ــایع اس ــان ش ــان نوجوان ــبتاً می ــی نس ـ اجتماع
ــی،  ــای خودتخریب ــتها و رفتاره ــال در اش ــردگی، اخت ــد افس ــی مانن عائم
ــند،  ــی می رس ــا خودکش ــود ی ــر خ ــت ب ــراد جراح ــه ای ــع ب ــی مواق ــه بعض ک
ــا خشــونت، بدرفتــاری،  در حــال افزایــش اســت. ممکــن اســت ایــن مــوارد ب
ــاال و  سوءاســتفاده و ســهل انگاری، ازجملــه سوءاســتفادة جنســی، انتظــارات ب
خــاف واقــع، و قلــدری یــا زورگویــی در مدرســه یــا بیــرون از مدرســه ارتبــاط 
ــن  ــرای ای ــات الزم را ب ــی خدم ــد تمام ــو بای ــورهای عض ــند. کش ــته باش داش

ــد.  ــان فراهــم کنن نوجوان

23. خشــونت از تأثیــرات متقابــل و پیچیــدة میــان عوامــل فــردی، خانوادگــی، 
}و عوامــل{ مربــوط بــه اجتمــاع محلــی و جامعــه ناشــی می شــود. نوجوانــان 
آســیب پذیر ماننــد نوجوانــان بی خانمــان یــا آن هایــی کــه در مراکــز مراقبتــی و 
تأدیبــی نگهــداری می شــوند، نوجوانانــی کــه عضــو دارودســته ها1 هســتند یــا 
ــی  ــده اند، همگ ــه ش ــت گرفت ــه خدم ــرباز ب ــوان کودک س ــه به عن ــی ک آن های
ــردی  ــونت بین ف ــرض خش ــم در مع ــادی2 و ه ــونت نه ــرض خش ــم در مع ه
ــام  ــد تم ــو بای ــای عض ــه، دولت ه ــادة 19 پیمان نام ــه م ــه ب ــا توج ــتند. ب هس
ــف(  ــد: ال ــر انجــام دهن ــوارد زی ــری و محــو م ــرای پیش گی ــات الزم را ب اقدام
خشــونت نهــادی علیــه نوجوانــان، ازجملــه از طریــق اقدامــات قانونــی و اجرایی 
ــز  ــدارس، مراک ــان )م ــه نوجوان ــوط ب ــی مرب ــی و خصوص ــای عموم در نهاده
ــان  ــروری نوجوان ــاح و بازپ ــز اص ــت، مراک ــان دارای معلولی ــداری نوجوان نگه

1. Gangs
2. ins titutional
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ــتند  ــی هس ــئول کودکان ــه مس ــی ک ــر کارکنان ــارت ب ــوزش و نظ و...( و آم
ــر  ــه ه ــه{ ب ــرادی ک ــا }اف ــوند، ی ــداری می ش ــی نگه ــز مراقبت ــه در مراک ک
ــه  ــاط هســتند ازجمل ــودکان در ارتب ــا ک ــری به واســطة کار خــود ب نحــو دیگ
ــه از  ــان، ازجمل ــان نوجوان ــردی می ــونت بین ف ــس؛ و ب( خش ــای پلی نیروه
ــای  ــب و فرصت  ه ــروری مناس ــت  از فرزندپ ــون حمای ــی همچ ــق اقدامات طری
ــرای رشــد آموزشــی و اجتماعــی در دوران اولیــة کودکــی1، پــرورش  کافــی ب
ــادة  ــه کــه در م هنجارهــا و ارزش هــای فرهنگــی غیرخشــونت آمیز )همان گون
ــرم و  ــرل ســخت گیرانة ســاح های گ ــر شــده اســت(، کنت ــه ذک 29 پیمان نام

محــدود کــردن دسترســی بــه مــواد مخــدر و الــکل.

ــادة 24  ــد 3 م ــواد 3، 6، 12، 19 و بن ــو م ــد در پرت ــای عضــو بای 24. دولت ه
پیمان نامــه، تمامــی اقدامــات مؤثــر را بــرای محــو هــر نــوع اقــدام و فعالیتــی 
کــه حــق حیــات نوجوانــان را بــه خطــر می انــدازد، ازجملــه قتل هــای ناموســی، 
ــا  ــد ت ــت می کن ــو درخواس ــای عض ــداً از دولت ه ــه مؤک ــد. کمیت ــام دهن انج
کارزارهــای آگاهی افزایــی، برنامه هــای آموزشــی و قوانینــی را تدویــن و 
عملیاتــی کننــد کــه هدفشــان تغییــر نگرش هــای غالــب باشــد، و بــه نقش هــا 
ــار  ــنتی زیان ب ــای س ــاز رویه ه ــه زمینه س ــردازد ک و کلیشــه های جنســیتی بپ
ــی  ــد تأســیس مراکــز اطاعات ــن، دولت هــای عضــو بای ــر ای هســتند. عــاوه ب
ــار  ــاد زیان ب ــة ابع ــه در زمین ــد ک ــهیل کنن ــی را تس ــاوره ای چندوجه و مش
ــگام و ناقص ســازی جنســی  ــد ازدواج زودهن برخــی از رویه هــای ســنتی، مانن

کــودکان فعالیــت دارنــد.

ــر رفتارهــای  25. تأثیــری کــه تبلیــغ محصــوالت و ســبک زندگــی  ناســالم ب
بهداشــتی نوجوانــان می گــذارد یکــی از دغدغه هــای کمیتــه اســت. مــادة 17 
پیمان نامــه ضمــن تأکیــد بــر حــق نوجوانــان بــر دریافــت اطاعــات و داده هــا 
ــا  ــد ت ــو می خواه ــای عض ــی، از دولت ه ــی و بین الملل ــون مل ــع گوناگ از مناب
ــار  ــان زیان ب ــامتی و رشدش ــرای س ــه ب ــی ک ــل اطاعات ــان در مقاب از نوجوان
اســت محافظــت کننــد. ازایــن رو از دولت هــای عضــو درخواســت می شــود تــا 
ــی  ــژه زمان ــات را، به وی ــکل و دخانی ــد ال ــی مانن ــات کاال های ــات و تبلیغ اطاع
کــه مخاطبشــان کــودکان و نوجوانــان هســتند، ممنــوع یــا قاعده منــد کننــد. 

early childhood .1 }مترجمان{ این دوران شامل دورة تولد تا 8 سالگی می شود. 
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 ج( اطالعات، رشد مهارت ها، مشاوره و خدمات بهداشتی

26. نوجوانــان حــق دارنــد بــه اطاعــات کافــی، کــه بــرای رشــد و ســامت و 
توانایــی مشــارکت معنادارشــان در جامعــه موردنیــاز اســت، دسترســی داشــته 
باشــند. دولت هــای عضــو وظیفــه دارنــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه تمامــی 
دختــران و پســران نوجــوان، چــه آن هایــی کــه در مدرســه اند و چــه آن هایــی 
کــه نیســتند، از اطاعــات کافــی و مناســب دربــارة نحــوة مراقبــت از ســامتی 
و رشــد و داشــتن رفتارهــای ســالم برخوردارنــد و }ایــن اطاعــات{ از آن هــا 
ــرف و  ــه مص ــوط ب ــات مرب ــد اطاع ــی بای ــن اطاعات ــود. چنی ــغ نمی ش دری
ــواد، رفتارهــای اجتماعــی و جنســی  ــکل و ســایر م ــات، ال ســوءمصرف دخانی
ــامل  ــز ش ــی را نی ــای ورزش ــی و فعالیت ه ــای غذای ــه، رژیم ه ــن و محترمان ام

شــود.

ــد  ــان بای ــور(، نوجوان ــات )مذک ــة اطاع ــی در زمین ــدام کاف ــور  اق 27. به منظ
ــی  ــد چگونگ ــود مانن ــت از خ ــای مراقب ــه مهارت ه ــی ازجمل ــای مهم مهارت ه
ــادات مناســب  ــی و ع ــادل غذای ــذی و متع ــای مغ ــة وعده ه ــزی و تهی برنامه ری
ــای  ــار در موقعیت ه ــرای رفت ــب{ ب ــای }مناس ــخصی و مهارت  ه ــت ش بهداش
ــر  ــه ب ــری و غلب ــردی، تصمیم گی ــات میان ف ــد ارتباط ــی مانن ــاص اجتماع خ
ــت  ــته اس ــد. شایس ــرورش دهن ــعه و پ ــازگاری را توس ــش و ناس ــترس، تن اس
کشــورهای عضــو پیمان نامــه موقعیت هایــی را  بــرای ایجــاد چنیــن مهارت هایــی 
ــی،  ــای ورزش ــمی، برنامه ه ــمی و غیررس ــات رس ــخاص، تحصی ــیلة اش به وس

ــد. ــت کنن ــد و حمای ــانه ها برانگیزانن ــان و رس ــازمان های جوان س

28. در پرتــو مــواد 3، 17 و 24 پیمان نامــه، کشــورهای عضــو بایــد دسترســی 
بــه اطاعــات جنســی و بــاروری، به ویــژه در مســائل تنظیــم خانــواده و 
ــه  ــارداری زودهنــگام، جلوگیــری از ابتــا ب ــارداری، خطــرات ب پیشــگیری از ب
ــار  ــی را در اختی ــای مقاربت ــان بیماری ه ــری و درم ــدز و جلوگی اچ آی وی/ای
ــان قــرار دهنــد. به عــاوه، کشــورهای عضــو پیمان نامــه بایــد تضمیــن  نوجوان
کننــد کــه نوجوانــان صرف نظــر از وضعیــت تأهــل و رضایــت یــا عــدم رضایــت 
والدیــن یــا قیــم خــود، بــه اطاعــات مناســب دسترســی داشــته باشــند. بایــد 
از ابزارهــا و روش هــای مناســبی بــرای فراهــم کــردن اطاعــات اســتفاده شــود 
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ــر  ــژة دختــران و پســران نوجــوان مناســب و مؤث ــا در جزئیــات و حقــوق وی ت
ــا  ــب شــده اند ت ــه ترغی ــن منظــور، کشــورهای عضــو پیمان نام ــه ای باشــند. ب
ــات از  ــار اطاع ــی و انتش ــال در طراح ــور فع ــان به ط ــد نوجوان ــن کنن تضمی
ــای  ــان، گروه ه ــن جوان ــه انجم ــه، ازجمل ــر از مدرس ــون، فرات ــای گوناگ راه ه

ــد. ــرکت دارن ــانه ها ش ــره و رس ــی و غی ــی، اجتماع مذهب

ــرای  ــه ب ــد ک ــو ملزم ان ــورهای عض ــه، کش ــادة 24 پیمان نام ــق م 29. مطاب
نوجوانــان دارای اختــاالت ذهنــی درمــان و بازپــروری کافــی فراهــم کننــد تــا 
جامعــه را از عائــم و نشــانه های اولیــه و جدیــت ایــن وضعیــت و شــرایط آگاه 
کننــد و از نوجوانــان در برابــر فشــارهای نــاروا و بی مــورد ماننــد اســترس های 
ــتای  ــد در راس ــن ملزم ان ــو همچنی ــورهای عض ــد. کش ــت کنن ــی محافظ روان
وظایفشــان مطابــق مــادة 2، بــا تبعیض هــا و برچســب زنی های پیرامــون 
ــا اختــال ذهنــی حــق دارد  ــی مبــارزه کننــد. هــر نوجــوان ب اختــاالت روان
تــا جایــی کــه در جامعــة محــل زندگــی اش ممکــن اســت، تحــت مراقبــت و 
درمــان قــرار گیــرد. جایــی کــه بســتری شــدن در بیمارســتان یــا اقامــت در 
مرکــز روان پزشــکی الزم باشــد، ایــن تصمیــم بایــد مطابــق اصــل منافــع عالــی 
کــودکان گرفتــه شــود. در صــورت بســتری شــدن در بیمارســتان یــا اقامــت در 
مراکــز }نگهــداری{، بایــد بــه بیمــار حداکثــر فرصــت ممکــن برای لــذت بردن 
ــه  ــه رســمیت شــناخته شــده، ازجمل از تمامــی حقوقــی کــه در پیمان نامــه ب
حــق تحصیــل و حــق فعالیت هــای تفریحــی، داده شــود. در صــورت امــکان، 
نوجوانــان بایــد از بزرگ ســاالن جــدا شــوند. کشــور های عضــو بایــد اطمینــان 
حاصــل کننــد کــه در صــورت لــزوم و امــکان، نوجوانــان بــه نماینــده ای غیــر 
ــادة 25  ــق م ــد. طب ــی دارن ــان دسترس ــی منافعش ــرای نمایندگ ــواده ب از خان
ــا  ــان در بیمارســتان ی ــر اســکان نوجوان ــد ب ــه، کشــورهای عضــو بای پیمان نام

ــد. ــاوب نظــارت کنن ــی به صــورت متن نهادهــای روان

ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــرض ابت ــر، در مع ــه پس ــر و چ ــه دخت ــان، چ 30. نوجوان
ــان حاصــل  ــد اطمین ــا بای ــدز هســتند. دولت ه ــه اچ آی وی/ ای ــی ازجمل مقاربت
ــان  ــگیری و درم ــرای پیش ــات الزم ب ــات و اطاع ــا، خدم ــه کااله ــد ک کنن
بیماری هــای مقاربتــی، ازجملــه اچ آی وی/ ایــدز موجــود و در دســترس اســت. 
بــرای ایــن هــدف، دولت هــای عضــو تشــویق می شــوند کــه: الــف( بــه تدویــن 
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ــه اقداماتــی کــه هدفشــان تغییــر دیدگاه هــای  برنامه هــای پیشــگیری، ازجمل
ــه وســایل پیشــگیری و جلوگیــری از  ــان ب فرهنگــی درمــورد نیازهــای نوجوان
بیماری هــای مقاربتــی اســت، بپردازنــد و همچنیــن تابوهــای فرهنگــی یــا دیگر 
تابوهایــی را کــه درمــورد هویــت جنســی نوجوانــان وجــود دارد در دســتور کار 
ــا رویه هایــی کــه خطــر ابتــای  ــا ب قــرار دهنــد؛ ب( قوانینــی اتخــاذ کننــد ت
نوجوانــان را افزایــش می دهــد یــا بــه درحاشــیه رفتــن نوجوانانــی کــه مبتــا 
ــه  ــد، مقابل ــن می زن ــه اچ آی وی هســتند دام ــی ازجمل ــه بیماری هــای مقاربت ب
کننــد؛ ج( اقداماتــی ترتیــب دهنــد تــا تمــام موانعــی کــه دسترســی نوجوانــان 
ــان  ــدوم و مراقبــت و درم ــد کان ــه اطاعــات و روش هــای پیشــگیری مانن را ب

ــد.  ــان بردارن ــد از می محــدود می کن

ــه  ــیب هایی ک ــورد آس ــی درم ــات کاف ــه اطاع ــد ب ــوان بای ــران نوج 31. دخت
ازدواج و بــارداری زودهنــگام می توانــد در پــی داشــته باشــد دسترســی داشــته 
باشــند، و آن هایــی کــه بــاردار می شــوند بایــد بــه خدمــات بهداشــتی ای کــه 
ــی  ــتند دسترس ــاس هس ــا حس ــاص آن ه ــای خ ــوق و نیازه ــه حق ــبت ب نس
داشــته باشــند. دولت هــای عضــو بایــد اقداماتــی ترتیــب دهنــد تــا مرگ ومیــر 
ناشــی از زایمــان و مرگ ومیــر دختــران نوجــوان را کاهــش دهنــد، خصوصــاً 
ــارداری زودهنــگام و رویه هــای  ــی از ب آن دســته از مرگ ومیــری کــه ناش
ســقط }جنیــن{ ناامــن اســت، و همچنیــن }بایــد{ نوجوانانــی را کــه بچــه دار 
می شــوند حمایــت کننــد. مــادران جــوان، به خصــوص زمانــی کــه پشــتیبانی 
ندارنــد، ممکــن اســت در معــرض افســردگی و اضطــراب قــرار گیرنــد، 
کــه توانایی شــان بــرای مراقبــت از کــودک را مختــل می کنــد. کمیتــه 
از دولت هــای عضــو می خواهــد کــه: الــف( برنامه هایــی تدویــن و پیــاده 
ــا بهداشــت و مراقبــت[ جنســی  کننــد تــا دسترســی بــه خدمــات ]مرتبــط ب
ــات  ــواده، خدم ــم خان ــامل تنظی ــات ش ــن خدم ــد، ای ــم کن ــاروری را فراه و ب
پیشــگیری و ســقط جنیــن ایمــن در جایــی کــه ســقط جنیــن خــاف قانــون 
نیســت، مراقبــت و مشــاورة کافــی و جامــع درخصــوص زایمــان می شــود؛ ب( 
ــرای  ــان ب ــدن نوجوان ــه دار ش ــورد بچ ــر را درم ــت و حمایت گ ــای مثب رویه ه
والدینشــان ترویــج کننــد؛ و ج( سیاســت هایی تدویــن کننــد کــه بــه مــادران 

ــه درسشــان ادامــه دهنــد.  ــا ب نوجــوان ایــن امــکان را بدهــد ت
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32. مطابــق مــادة 12 پیمان نامــه، قبــل از اینکــه والدیــن رضایتشــان را اعــام 
کننــد، نوجوانــان بایــد ایــن فرصــت را داشــته باشــند تــا نظراتشــان را آزادانــه 
ــه نظراتشــان اهمیــت الزم داده شــود. بااین حــال، اگــر  ــد ب ــد و بای ــان کنن بی
نوجــوان بــه بلــوغ کافــی رســیده و در جهــت »منافــع عالیــة کــودک« )مــادة 
ــرار  ــان ق ــن در جری ــه شــود و والدی ــد از خــود او گرفت ــت بای 3( اســت، رضای

گیرنــد. 

ــه،  ــت آگاهان ــئلة رضای ــی و مس ــی و محرمانگ ــم خصوص ــورد حری 33. درم
ــا اطمینــان  ــی وضــع کننــد ت ــف( قوانیــن و مقررات ــد: ال دولت هــای عضــو بای
حاصــل کننــد کــه توصیه هــای محرمانــه درمــورد مراقبــت و درمــان 
ــود را  ــت خ ــه رضای ــد آگاهان ــا بتوانن ــا آن ه ــود ت ــه می ش ــان ارائ ــه نوجوان ب
ــد در  ــن رون ــرای ای ــنی ب ــد س ــی بای ــن و مقررات ــن قوانی ــد. چنی ــام کنن اع
ــد؛ و  ــودک ارجــاع دهن ــای در حــال رشــد ک ــه ظرفیت ه ــا ب ــد، ی نظــر بگیرن
ــرای کارکنــان بهداشــت و درمــان درمــورد حقــوق  ب( دوره هــای آموزشــی ب
نوجوانــان بــر حریــم خصوصــی و محرمانگــی ارائــه کننــد، تــا درمــورد درمــان 
آگاهــی داشــته باشــند و رضایــت آگاهانــة خــود را نســبت بــه درمــان اعــام 

ــد.  کنن

 د( آسیب پذیری و خطر

ــه ســامت و رشــد،  ــان ب ــوق نوجوان ــه حق ــرام ب ــن احت ــت تضمی 34. در جه
ــر  ــیب پذیری و خط ــه آس ــی ک ــل محیط ــم عوام ــردی و ه ــای ف ــم رفتاره ه
ــد  ــی مانن ــل محیط ــوند. عوام ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــد بای ــش می دهن را افزای
ــبت  ــان را نس ــیب پذیری نوجوان ــْی آس ــرد اجتماع ــلحانه و ط ــات مس مخاصم
بــه آزار، سوءاســتفاده و دیگــر انــواع خشــونت و بهره کشــی افزایــش می دهــد، 
ــردی ســالم  ــاری ف ــرای انتخاب هــای رفت ــی کــودکان را ب ــن کار توانای ــا ای و ب
ــر  ــن خط ــی غیرایم ــة جنس ــاب رابط ــال، انتخ ــرای مث ــد. ب ــدود می کن مح

ــد. ــش می ده ــاری را افزای بیم

35. مطابــق مــادة 23 پیمان نامــه، نوجوانانــی کــه دارای معلولیت هــای ذهنــی 
و/یــا جســمی هســتند حــق دارنــد در برخــورداری از باالتریــن اســتاندارد های 
قابل دســترس بــرای ســامت ذهنــی و جســمی، }بــا دیگــران{ برابــر باشــند. 
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ــاِن  ــوق نوجوان ــق حق ــرای تحق ــد ب ــه موظف ان ــرف پیمان نام ــورهای ط کش
دارای معلولیــت، امکانــات الزم را فراهــم کننــد. کشــورهای طــرف پیمان نامــه 
ــات  ــع و خدم ــات، مناب ــودن امکان ــترس ب ــود و در دس ــف( از موج ــد: ال بای
ــات و  ــن امکان ــان دارای معلولیــت و اینکــه ای ــرای تمامــی نوجوان بهداشــتی ب
خدمــات، اتــکا بــه نفــس آن هــا را تقویــت می کنــد و حضــور فعــال آن هــا در 
جامعــه را افزایــش می دهــد اطمینــان حاصــل کننــد؛ ب( تضمیــن کننــد کــه 
ــادر  ــت را ق ــان دارای معلولی ــه نوجوان ــردی، ک ــای ف ــات الزم و حمایت ه امکان
ــترس  ــد، در دس ــردن می کن ــرار ک ــاط برق ــارکت و ارتب ــی و مش ــه جابه جای ب
ــت  ــارة هوی ــت درب ــان دارای معلولی ــاص نوجوان ــای خ ــه نیازه ــت؛ پ( ب اس
ــان  ــه نوجوان ــد؛ ت( موانعــی را ک ــذول دارن ــژه ای مب ــا توجــه وی جنســی آن ه

ــد.  دارای معلولیــت را از تحقــق حقوقشــان بازمــی دارد از میــان بردارن

36. کشــورهای طــرف پیمان نامــه بایــد بــرای نوجوانــان بی خانمــان، ازجملــه 
ــای  ــتند، حمایت ه ــه کار هس ــغول ب ــمی مش ــش غیررس ــه در بخ ــانی ک کس
ــونت،  ــرض خش ــتر در مع ــان بیش ــان بی خانم ــد. نوجوان ــم کنن ــژه ای فراه وی
سوءاســتفاده و بهره کشــی جنســی توســط دیگــران، رفتارهــای خودتخریبــی، 
ــن رو، کشــورهای  ــی هســتند. از همی ــاالت روان ــواد مخــدر و اخت مصــرف م
عضــو پیمان نامــه بایــد: الــف( بــه سیاســت گذاری و تصویــب و اجــرای 
ــال  ــرای مث ــونت، ب ــل خش ــان در مقاب ــن نوجوان ــه از ای ــد ک ــی بپردازن قوانین
خشــونت از جانــب مقامــات اجــرای قانــون، محافظــت کنــد؛ ب( راهبردهایــی 
بــرای فراهــم کــردن آمــوزش مناســب و دسترســی بــه مراقبت هــای بهداشــتی، 

ــد. ــرح کنن ــتی ط ــای معیش ــعة مهارت ه ــرای توس ــی ب و فرصت های

و  فحشــا  ازجملــه  بهره کشــی های جنســی،  مــورد  کــه  نوجوانانــی   .37
برهنه نــگاری، قــرار گرفته انــد در معــرض خطــرات قابل توجهــی هســتند 
ــای  ــد بیماری ه ــواردی مانن ــدازد، م ــر می ان ــه خط ــا را ب ــامت آن ه ــه س ک
ــارداری ناخواســته، ســقط های ناایمــن، خشــونت  ــدز، ب ــی، اچ آی وی/ ای مقاربت
ــه  ــی ب ــد در محیط ــق دارن ــا ح ــی. آن ه ــای روان ــا اضطراب ه ــکات ی و مش
بهبــود جســمانی و روانــی برســند و دوبــاره در جامعــه ادغــام شــوند تــا موجــب 
ــادة 39(. کشــورهای  ــا شــود ) م ــت آن ه ــه خــود و منزل ــرام ب ســامتی، احت
ــد قوانینــی را تصویــب و اجــرا کننــد کــه تمامــی  طــرف پیمان نامــه موظف ان
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ــام  ــوع اع ــا آن را ممن ــط ب ــای مرتب ــی و قاچاق ه ــی جنس ــکال بهره کش اش
ــتن  ــان برداش ــت از می ــه در جه ــو پیمان نام ــورهای عض ــایر کش ــا س ــد؛ ب کن
ــات بهداشــتی و مشــاوره ای  ــد؛ و خدم ــان ـ کشــوری همــکاری کن قاچــاق می
ــد  ــرار گرفته ان ــورد بهره کشــی جنســی ق ــه م ــی ک ــرای نوجوانان مناســبی را ب
ارائــه دهــد و اطمینــان حاصــل کنــد کــه بــا ایــن اشــخاص هماننــد بزه دیدگان 

ــکار. ــه بزه ــود، ن ــورد می ش برخ

38. عــاوه بــر ایــن، نوجوانانــی کــه فقــر، مخاصمــات مســلحانه، تمامی اشــکال 
ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــی سیاس ــواده، بی ثبات ــی خان ــی، فروپاش بی عدالت
ایــن  آســیب پذیرتر هســتند.  تجربــه می کننــد،  را  مهاجرت هــا  انــواع  و 
ــاد  ــال ایج ــا اخ ــد آن ه ــامت و رش ــدت در س ــت به ش ــن اس ــرایط ممک ش
ــاد در  ــرمایه گذاری زی ــا س ــد ب ــه می توانن ــو پیمان نام ــورهای عض ــد. کش کن
سیاســت گذاری ها و تدابیــر پیشــگیرانه، میــزان آســیب پذیری و عوامــل 
ــن کار{ روش هــای  ــا ای ــد؛ }ب ــش دهن ــمگیری کاه ــور چش ــر را به ط خط
ــگ  ــد هماهن ــه رش ــد ب ــه بتوان ــا جامع ــد ت ــم می کنن ــه ای فراه مرقون به صرف

ــد. ــک کن ــة آزاد کم ــک جامع ــان در ی نوجوان

 هـ.( ماهیت تعهدات دولت ها

ــد در اجــرای تعهــدات خــود در ارتبــاط  39. دولت هــای عضــو پیمان نامــه بای
ــًا در  ــه را کام ــی پیمان نام ــل کل ــار اص ــان، چه ــد نوجوان ــامت و رش ــا س ب
نظــر بگیرنــد. نظــر کمیتــه بــر ایــن اســت کــه دولت هــای عضــو بایــد تمــام 
تدابیــر قانون گــذاری، اجرایــی و ســایر تدابیــر متناســب را بــرای تحقــق حقــوق 
ــایی  ــه شناس ــه در پیمان نام ــور ک ــد، همان ط ــامت و رش ــر س ــان ب نوجوان
شــده اند، و }همچنیــن{ نظــارت بــر تحقــق ایــن حقــوق بــه کار بگیرنــد. بــه 
ــا  ــر را ایف ــدات زی ــاص تعه ــور خ ــد به ط ــو بای ــای عض ــور، دولت ه ــن منظ ای

کننــد:

ــه در  ــازند، ازجمل ــر بس ــن و حمایت گ ــی ام ــان محیط ــرای نوجوان ــف( ب ال
ــد،  ــی می کنن ــان در آن زندگ ــه نوجوان ــی ک ــام نهادهای ــواده، مدرســه، تم خان

ــی؛ ــه به طورکل ــا در جامع ــا و/ی ــل کار آن ه مح
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ب( اطمینــان حاصــل کننــد کــه نوجوانــان بــه اطاعاتــی کــه بــرای ســامت 
ــات  ــد در تصمیم ــت  دارن ــد، و فرص ــی دارن ــت دسترس ــان الزم اس و رشدش
مؤثــر بــر ســامت خــود )به ویــژه بــا رضایــت آگاهانــه و حــق بــر محرمانگــی( 
مشــارکت کننــد تــا مهارت هــای زندگــی را کســب کننــد، بــه اطاعــات کافــی 
و متناســب بــا ســن خــود دســت یابنــد و تصمیماتــی بگیرنــد کــه متناســب 

بــا ســامت رفتــاری اســت؛

ــات بهداشــتی،  ــا و خدم ــه تســهیات و کااله ــد ک ــان حاصــل کنن پ( اطمین
ــی و  ــی و جنس ــامت روان ــرای س ــتی ب ــاوره و بهداش ــات مش ــه خدم ازجمل
بــاروری، کــه دارای کیفیــت و حساســیت متناســب بــا موضوعــات مرتبــط بــه 

ــرای همــة آن هــا در دســترس باشــد؛ ــان اســت، ب نوجوان

ت( اطمینــان حاصــل کننــد کــه نوجوانــان دختــر و پســر فرصــت مشــارکت 
ــد؛ ــرای ســامت و رشــد خــود را دارن ــزی ب ــزی و برنامه ری ــه در طرح ری فعاالن

ــدی  ــت بهره من ــن اس ــه ممک ــکال کار، ک ــام اش ــر تم ــان در براب ث( از نوجوان
آن هــا از حقوقشــان را بــا خطــر مواجــه کنــد، حمایــت کننــد، به ویــژه از طریــق 
حــذف تمامــی اشــکال کار کــودک و بــا تنظیــم محیــط و شــرایط کار مطابــق 

ــی؛ ــتاندارهای بین الملل اس

ج( از نوجوانــان در برابــر تمــام انــواع جراحــات عمــدی و غیرعمــدی، ازجملــه 
آن هایــی کــه ناشــی از خشــونت و تصادفــات جــاده ای اســت، محافظــت کننــد؛

د( از نوجوانــان در برابــر تمــام رویه هــای ســنتِی آســیب زا ماننــد ازدواج 
زودهنــگام، قتل هــای ناموســی و ناقص ســازی جنســی زنــان، محافظــت 

ــد؛ کنن

ــتر  ــدات پیش ــام تعه ــای تم ــتای ایف ــه در راس ــد ک ــان حاصــل کنن ذ( اطمین
ذکرشــده، تعلــق داشــتن نوجوانــان بــه گروه هــای آســیب پذیر خــاص، 

به طــور کامــل در نظــر گرفتــه می شــود؛

ــان،  ــای ســامت روان نوجوان ــی و ارتق ــاالت ذهن ــری از اخت ــرای جلوگی ر( ب
اقــدام کننــد؛

ــة عمومــی  ــه نظری ــه را ب ــه توجــه دولت هــای عضــو پیمان نام ــن کمیت 40. ای
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ــترس  ــامتی قابل دس ــتاندارد س ــن اس ــر باالتری ــق ب ــارة ح ــمارة 14، درب ش
ــن  ــادی در ای ــی و اقتص ــی، اجتماع ــوق فرهنگ ــة حق ــد؛ کمیت ــب می کن جل
بــاره می گویــد: »دولت هــای طــرف بایــد محیطــی حمایت گــر و امــن 
ــر  ــات مؤث ــارکت در تصمیم ــت مش ــا فرص ــد ت ــم کنن ــان فراه ــرای نوجوان ب
ــات  ــازد، اطاع ــی را بس ــای زندگ ــد، مهارت ه ــن کن ــان را تضمی ــر سامتش ب
ــای  ــورد انتخاب ه ــد و درم ــت کن ــورت دریاف ــد، مش ــم کن ــب را فراه متناس
ــر  ــق ب ــم ح ــد. فه ــر کنن ــادل نظ ــد تب ــورت می دهن ــه ص ــالم ک ــاری س رفت
ــان  ــا جوان ــط ب ــتِی مرتب ــای بهداش ــد مراقبت ه ــه رش ــان ب ــامتی نوجوان س
ــذارد و  ــرام می گ ــم خصوصــی احت ــی و حری ــه محرمانگ ــه ب وابســته اســت ک

ــت.« ــب اس ــی متناس ــاروری و جنس ــامتِی ب ــات س ــامل خدم ش

41. مطابــق مــواد 24، 39 و قواعــد دیگــر مرتبــط بــا پیمان نامــه، دولت هــای 
ــوق  ــژه و حق ــای وی ــه نیازه ــه نســبت ب ــات ســامتی را، ک ــد خدم طــرف بای
ــد  ــه بای ــن زمین ــد و در ای ــم کنن ــان حســاس اســت، فراه ــام نوجوان بشــر تم

ــد؛ ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــر را م ــای زی ویژگی ه

ــامل  ــد ش ــی بای ــتی ابتدای ــای بهداش ــودن. مراقبت ه ــتفاده ب ــل اس ــف( قاب ال
ــه  ــه ب ــژه  توج ــان، به وی ــای نوجوان ــه نیازه ــبت ب ــه نس ــد ک ــی باش خدمات

ــت. ــاس اس ــامت روان، حس ــی و س ــاروری و جنس ــامت ب س

ــد  ــامت بای ــات س ــا و خدم ــهیات، کااله ــودن. تس ــترس ب ــل دس ب( قاب
شناســایی شــوند و بــرای تمــام نوجوانــان به راحتــی و بــدون تبعیــض، چــه از 
لحــاظ اقتصــادی، چــه فیزیکــی و چــه اجتماعــی در دســترس باشــند. رعایــت 

ــن شــود. ــد تضمی ــی کــه ضــروری اســت بای محرمانگــی در جای

پ( قابــل پذیــرش بــودن. تمــام تســهیات، کاالهــا و خدمــات بهداشــتی، در 
عیــن احتــرام کامــل بــه قواعــد و اصــول پیمان نامــه، بایــد ارزش هــای فرهنگــی 
ــای  ــه ارزش ه ــند، ب ــاس باش ــیت حس ــه جنس ــبت ب ــد، نس ــرم بدانن را محت
پزشــکی احتــرام بگذارنــد و هــم بــرای نوجوانــان و هــم جامعــه ای کــه در آن 

ــند. ــرش باش ــل پذی ــد قاب ــی می کنن زندگ

ــد از نظــر علمــی و پزشــکی  ــای بهداشــتی بای ــات و کااله ــت. خدم ت( کیفی
ــرای  ــده ب ــان آموزش دی ــد کارکن ــور، نیازمن ــن منظ ــه ای ــند؛ ب ــب باش مناس
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ــده  ــی تأییدش ــای علم ــب و روش ه ــهیات متناس ــان، تس ــت از نوجوان مراقب
ــتند. هس

ــق تســهیل  ــکان، از طری ــد در صــورت ام ــه بای ــای عضــو پیمان نام 42. دولت ه
مشــارکت و ارتباط هــای پایــدار و مؤثــر میــان تمــام فعــاالن مرتبــط، رویکــردی 
چندوجهــی نســبت بــه ارتقــا و حمایت از رشــد و ســامتی نوجوانان اتخــاذ کنند. 
در ســطح ملــی، چنیــن رویکــردی نیازمنــد هماهنگــی و همــکاری نظام منــد و 
نزدیــک در دولــت اســت، به نحــوی کــه بتوانــد مشــارکت الزم }از جانــب{ تمــام 
نهادهــای دولتــی مرتبــط را تضمیــن کنــد. همچنیــن ســامت عمومــی و دیگــر 
خدماتــی کــه مــورد اســتفادة نوجوانــان هســتند بایــد مــورد تشــویق و کمــک 
قــرار گیرنــد تــا به دنبــال همــکاری میــان متخصصــان ســنتی و/یــا خصوصــی، 
فراهم کننــدة  کــه  ســازمان هایی  و  داروخانه هــا  حرفــه ای،  انجمن هــای 

ــان هســتند، باشــند. ــرای اقشــار آســیب پذیر ازجملــه نوجوان خدمــات ب

ــد  ــامت و رش ــت از س ــا و حمای ــه ارتق ــبت ب ــه نس ــرد همه جانب 43. رویک
بنابرایــن،  بــود.  نخواهــد  مؤثــر  بین المللــی  بــدون همــکاری  نوجوانــی 
ــال  ــت به دنب ــب اس ــه مناس ــی ک ــد در جای ــه بای ــو پیمان نام ــای عض دولت ه
ــل،  ــازمان مل ــی س ــای تخصص ــا و نهاده ــا، برنامه ه ــا نمایندگی ه ــکاری ب هم
امدادی/کمک رســان  نهادهــای  و  بین المللــی  غیردولتــی  ســازمان های 
دوجانبــه، انجمن هــای حرفــه ای بین المللــی و دیگــر فعــاالن غیردولتــی 

ــند. باش



انجمن حمایت از حقوق کودکان
گروه ترجمة کمیتة پژوهش

آدرس دفتر مرکزی: تهران، ابتدای خیابان سهروردی  شمالی،
کوچة سلطانی )قرقاول(، پاک 37

info@irsprc.org :ایمیل
تلفن: 88531114 - 021 و 88501414 - 021
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