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ــتوری،  ــزل دس ــا، غ ــاناز میربه ــی زاده، س ــا غالمعل ــان: مهس مترجم
ضحــی جعفــری، نســیم ولی جانــی، مهرنــوش امیــدوار عســکری، دریــا 

ــدی ســرمدی راد ــی، مه ــد فراهان ــری، حمی ــگاه جاب چشــمی، پ
ویرایش و مقابله با متن انگلیسی: شیوا شریف زاد

ویرایش فنی و صفحه آرایی: یاسمین حشدری
انتشــار متــن فارســی: گــروه ترجمــة کمیتــة پژوهــشـ  انجمــن حمایــت 

از حقــوق کــودکان

ــول  ــج اص ــغ و تروی ــم، تبلی ــدف تفهی ــا ه ــودکان ب ــوق ک ــت از حق ــن حمای  انجم
پیمان نامــة جهانــی حقــوق کــودک در ســال 1373 بــا مجــوز 11338 از وزارت کشــور 

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

از حقــوق کــودکان اســت.
 هرگونــه اســتفاده از ایــن ترجمــه مشــروط بــر اینکــه جنبــة انتفاعــی نداشــته باشــد، بــا 
ذکــر نــام انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان و نــام مترجمــان و ویراســتاران بالمانــع اســت.

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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مقدمة مترجمان4

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 عالقه  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 عالقه  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 ــالوة 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 ــالوه 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 اصالح 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 کوی 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 پایــان الزم اســت از هیئت  مدیــرة انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان، 
ــرة و  ــت مدی ــرم هیئ ــط محت ــارف، راب ــه ع ــم نجم ــرکار خان ــوص س به خص
کمیتــة پژوهــش و همــة کســاني کــه فرصــت و شــرایط انجــام و انتشــار ایــن 
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ــم. ــگزاري کنی ــد سپاس ــم کردن ــا را فراه ترجمه  ه

ــق اچ آی وی/ ــر عمی ــه تأثی ــه ب ــا توج ــت ب ــرده اس ــعی ک ــر س ــن حاض مت
ایــدز بــر تمــام ابعــاد زندگــی کــودکان، لــزوم شناســایی مضاعــف تمــام حقــوق 
ــد.  ــدز مطــرح کن کــودکان عنوان شــده در پیمان نامــه را در بســتر اچ آی وی/ای
ــت  ــان و حمای ــت، درم ــر عناصــر پیشــگیری، مراقب ــه ب ــن راســتا، کمیت در ای
ــر  ــودکان در براب ــیب پذیری ک ــل آس ــن دالی ــت و همچنی ــرده اس ــد ک تأکی
اچ آی وی/ایــدز را شناســایی می کنــد. آخریــن بخــش ایــن نظــر عمومــی نیــز 
ــه دولت هــای عضــو پیمان نامــه جهــت تشــکیل  توصیه هــا و پیشــنهاداتی را ب
ــا  ــی ب ــت ها و برنامه های ــن، سیاس ــا، قوانی ــل، راهبرده ــة عم ــت برنام و تقوی
ــدز و کاهــش  ــا گســترش اچ آی وی/ای ــارزه ب ــودکان به منظــور مب ــت ک محوری

ــد. ــرح می کن ــی مط ــی و بین الملل ــطوح مل ــیب آن در س آس

گروه ترجمة کمیتة پژوهش
انجمن حمایت از حقوق کودکان
دی 1399
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 نظر عمومی شمارة 3 )2003(8
اچ آی وی/ایدز و حقوق کودک

 1. مقدمه1
ــد  ــی می کنن ــودکان در آن زندگ ــه ک ــی را ک ــدز2 دنیای ــیوع اچ آی وی/ای 1. ش
ــال  ــروس{ مبت ــن وی ــه ای ــودک }ب ــا ک ــت. میلیون ه ــر داده اس ــیار تغیی بس
ــترش  ــا گس ــر ب ــیاری دیگ ــد، و بس ــت داده ان ــان را از دس ــده اند و جانش ش
ویــروس اچ آی وی در خانواده هــا و جوامعشــان به شــدت آســیب دیده انــد. 
ــر  ــال تر تأثی ــودکان کم سن وس ــرة ک ــی روزم ــر زندگ ــری ب ــروس مس ــن وی ای

1. کمیتة حقوق کودک در هفدهمین جلسة خود )1998( یک جلسة عمومی با محوریت اچ آی وی/ایدز و حقوق کودکان 
برگزار کرد که در آن درمورد اقداماتی که باید صورت گیرد توصیه هایی صادر کرد، ازجمله تسهیل مداخلة دولت های عضو 
در مسائل اچ آی وی/ایدز درمورد حقوق کودک. حقوق بشر مرتبط با اچ آی وی/ایدز نیز در هشتمین مجمع سران معاهدات 
حقوق بشر در سال 1997 مورد بحث قرار گرفت و مسئولیت آن به کمیتة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیتة 
منع تبعیض علیه زنان سپرده شد. به همین نحو، بیش از یک دهه است که اچ آی وی/ایدز به صورت مداوم توسط کمیسیون 
حقوق بشر مورد بحث قرار می گیرد. برنامة مشترک ملل متحد در زمینة ایدز )UNAIDS( و صندوق کودکان سازمان 
ملل متحد )یونیسف( در تمام جنبه های کارشان بر حقوق کودک درمورد اچ آی وی/ایدز تأکید کرده اند، و موضوع کمپین 
جهانی ایدز در سال 1997 »کودکانی که در دنیای با ایدز زندگی می کنند« بود و در سال 1998 موضوع آن بر »نیروی 
تغییر؛ کمپین جهانی ایدز با افراد جوان« تمرکز داشته است. برنامة مشترک ملل متحد در زمینة ایدز و دفتر کمیساریای 
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز راهنمای بین المللی درمورد اچ آی وی/ایدز و حقوق بشر را در سال 1998 و نسخة 
بازبینی شدة شمارة ۶ آن را در سال 2002 تدوین کرده اند تا حقوق بشر را در شرایط اچ آی وی/ایدز ارتقا دهند و از آن 
حمایت کنند. در سطح سیاسی و بین المللی، حقوق مرتبط با اچ آی وی/ایدز در اعالمیة تعهد نسبت به اچ آی وی/ایدز ذکر 
شده است. این اعالمیه در جلسة ویژة مجمع عمومی سازمان ملل متحد }با عنوان{ »یک دنیای مناسب برای کودکان« 
اتخاذ شده بود، و در جلسة ویژة مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با کودکان و سایر اسناد بین المللی و منطقه ای 

مورد شناسایی قرار گرفته است. 
2. }مترجمان{ نظر عمومی پیش رو با وفاداری به واژگان استفاده شده در متن انگلیسی ترجمه شده است. برای اطالعات 
بیشتر درمورد واژگان و عبارات مناسب مربوط به اچ آی وی به »رهنمودهای واژه شناسی درمورد اچ آی وی و ایدز« تألیف 

برنامة مشترک ملل متحد در زمینة ایدز )1387( مراجعه کنید. 
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ــودکان،  ــن ک ــه حاشــیه رفت ــی شــدن و ب ــش قربان ــذارد و موجــب افزای می گ
ــد،  ــی می کنن ــوار زندگ ــاص و دش ــرایط خ ــت ش ــه تح ــی ک ــژه آن های به وی
ــه  ــت، بلک ــورها نیس ــی از کش ــکل بعض ــط مش ــدز فق ــود. اچ آی وی/ای می ش
ــر  ــروس{ ب ــن وی ــیب های }ای ــرل آس ــکل را دارد. کنت ــن مش ــا ای ــام دنی تم
کــودکان مســتلزم ایــن اســت کــه تمامــی کشــورها تالش هــای هماهنگــی بــا 

ــد. ــورت دهن ــعه ص ــطوح توس ــی س ــب در تمام ــذاری مناس هدف گ

2. در ابتــدا، گمــان می شــد کــه کــودکان چنــدان مــورد آســیب ایــن ویــروس 
قــرار نمی گیرنــد. امــا جامعــة بین المللــی متوجــه شــد کــه متأســفانه کــودکان 
در مرکــز ایــن معضــل هســتند. طبــق گفتــة برنامــة مشــترک ملــل متحــد در 
زمینــة اچ آی وی/ایــدز1، رونــد اخیــر هشــداردهنده اســت: در بیشــتر بخش هــای 
دنیــا، اکثریــت مــوارد جدیــد ابتــال )بــه ایــن ویــروس( افــراد جــوان 15 تــا 24 
ــران  ــان و دخت ــن زن ــراد کم ســن تر هســتند. همچنی ــی گاهــی اف ســاله و حت
ــا،  ــال هســتند. در بیشــتر مناطــق دنی ــده در حــال ابت جــوان به صــورت فزاین
ــه ایــن ویــروس{ هســتند و ممکــن  ــان نمی داننــد کــه مبتــال }ب اکثریــت زن
اســت ناآگاهانــه آن را بــه کودکانشــان منتقــل کننــد. درنتیجــه اخیــراً بســیاری 
ــد. از  ــوزادان بوده ان ــودکان و ن ــر ک ــار مرگ ومی ــش آم ــا شــاهد افزای از دولت ه
آنجــا کــه اولیــن تجربــة جنســی نوجوانــان ممکــن اســت در محیطــی اتفــاق 
ــند،  ــته باش ــی نداش ــب دسترس ــِی مناس ــات و راهنمای ــه اطالع ــه ب ــد ک بیفت
ــی کــه از  ــدز آســیب پذیر هســتند. کودکان ــه اچ آی وی/ای آن هــا هــم نســبت ب

مــواد مخــدر اســتفاده می کننــد نیــز شــدیداً در معــرض خطــر هســتند.

ــی  ــاص زندگ ــوال خ ــاع و اح ــطة اوض ــودکان به واس ــة ک ــال، هم 3. بااین ح
خــود ممکــن اســت }نســبت بــه ایــن ویــروس{ آســیب پذیر شــوند، به ویــژه: 
ــا اچ آی وی زندگــی می کننــد؛ ب( کودکانــی  ــی کــه خودشــان ب الــف( کودکان
کــه به دلیــل فقــدان مراقبــت والدیــن یــا آمــوزگار و یــا به دلیــل تحــت فشــار 
ــد؛  ــروس، آســیب دیده ان ــای وی ــا پیامده ــا و اجتماعاتشــان ب ــودن خانواده ه ب
ــروس  ــیب پذیری از وی ــا آس ــال ی ــرض ابت ــتر در مع ــه بیش ــی ک و ج( کودکان

هســتند.

1. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
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 2. اهداف نظر عمومی پیِش رو
۴. اهداف نظر عمومی پیش رو به شرح زیر است:

الــف( شناســایی مضاعــف تمــام حقــوق بشــر کــودکان در بســتر اچ آی وی/
ایــدز و تقویــت و گســترش درک و فهــم از ایــن حقــوق؛

ــدز،  ــردن تحقــق حقــوق بشــر کــودکان در بســتر اچ آی وی/ای ب( پیــش ب
ــت  ــده اس ــن ش ــودک تضمی ــوق ک ــة حق ــه در پیمان نام ــه ک ــق آنچ مطاب
ــود(؛  ــده می ش ــه خوان ــس پیمان نام ــن پ ــودک از ای ــوق ک ــة حق )پیمان نام

ج( شناســایی اقدامــات و رویه هــای مثبــت دولت هــا جهــت افزایــش ســطح 
اجــرای حقــوق مرتبــط بــا پیشــگیری از اچ آی وی/ایــدز، و حمایــت، مراقبــت و 

محفاظــت از کــودکان مبتــال یــا تحــت آســیب ایــن ویــروس؛ 

د( کمــک بــه تشــکیل و تقویــت برنامــة عمــل، راهبردهــا، قوانیــن، 
سیاســت ها و برنامه هایــی بــا محوریــت کــودکان به منظــور مبــارزه بــا 
گســترش اچ آی وی/ایــدز و کاهــش آســیب آن در ســطوح ملــی و بین المللــی؛

 3. رویکردهای پیمان نامه نسبت به اچ آی وی/ایدز:
رهیافت همه جانبة مبتنی بر حقوق کودک

ــالمت  ــه س ــوط ب ــئله ای مرب ــاَ مس ــدز غالب ــودکان و اچ آی وی/ای ــئلة ک ۵. مس
ــترة  ــامل گس ــئله ش ــن مس ــع ای ــا درواق ــود، ام ــته می ش ــت دانس ــا بهداش ی
ــالمتی  ــر س ــق ب ــوْع ح ــن موض ــورد ای ــت. درم ــات اس ــیع تری از موضوع وس
)مــادة 24 پیمان نامــه( مرکزیــت دارد. امــا اچ آی وی/ایــدز چنــان تأثیــر عمیقــی 
بــر زندگــی کــودکان می گــذارد کــه تمــام حقــوق مدنــی، سیاســی، اقتصــادی، 
ــه در  ــی ک ــد. حقوق ــرار می ده ــر ق ــا را تحت تأثی ــی آن ه ــی و فرهنگ اجتماع
ــات  ــد در مالحظ ــده اند بای ــناخته ش ــمیت ش ــه به رس ــی پیمان نام ــول کل اص
ــْت  ــت و حمای ــان، مراقب ــگیری، درم ــطوح پیش ــام س ــدز در تم اچ آی وی/ای
موضوعــات راهبــردی باشــند: ازجملــه حــق بــر عــدم تبعیــض )مــادة 2(، حــق 
ــن  ــوان اصلی تری ــش به عن ــدن{ منافع ــه ش ــر گرفت ــبت }در نظ ــودک نس ک
ــر  ــق ب ــادة ۶ ( و ح ــد )م ــا و رش ــی، بق ــر زندگ ــق ب ــادة 3(، ح ــه )م مالحظ

ــادة12(. ــش )م ــدن دیدگاه های ــمرده ش ــرم ش محت
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ــد  ــی می توان ــط درصورت ــدز فق ــت اچ آی وی/ای ــرای مدیری ــات الزم ب ۶. اقدام
ــرار  ــر ق ــل مدنظ ــور کام ــان به ط ــودکان و نوجوان ــوق ک ــه حق ــود ک ــام ش انج
ــه در  ــواردی ک ــر م ــالوه ب ــئله، ع ــن مس ــه ای ــوق ب ــن حق ــرد. مرتبط تری گی
ــه  ــی ب ــق دسترس ــود: ح ــر می ش ــوارد زی ــامل م ــد، ش ــر ش ــراف 5 ذک پاراگ
ــی و  ــی و اخالق ــی، روح ــاه اجتماع ــای رف ــرای ارتق ــزار الزم ب ــات و اب اطالع
ــتی  ــای بهداش ــر مراقبت ه ــق ب ــادة 17(؛ ح ــی )م ــی و فیزیک ــالمت روان س
پیشــگیرانه، آمــوزش جنســی و آمــوزش و خدمــات تنظیــم خانــواده )مــادة 24 
بنــد چ(؛ حــق داشــتن اســتاندارد مناســب زندگــی )مــادة 27(؛ حــق بــر حریــم 
ــر  ــر جــدا نشــدن از والدیــن )مــادة 9(؛ حــق ب خصوصــی )مــادة 1۶(؛ حــق ب
حمایــت در برابــر خشــونت )مــادة 19(؛ حــق بــر حمایــت و مســاعدت ویــژه از 
ــادة  ــا توانایی هــای متفــاوت )م ــادة 20(؛ حقــوق کــودکان ب ــت )م ــب دول جان
23(؛ حــق بــر ســالمت )مــادة 24(؛ حــق بــر تأمیــن اجتماعــی، شــامل بیمــة 
ــق  ــادة 28 و 31(؛ ح ــت )م ــوزش و فراغ ــر آم ــق ب ــادة 2۶(؛ ح ــی )م اجتماع
ــتعمال  ــی و اس ــادی و جنس ــی و آزار اقتص ــر بهره کش ــت در براب ــر محافظ ب
غیرقانونــی مــواد مخــدر )مــادة 32، 33، 34 و 3۶(؛ حــق بر محافظــت در مقابل 
ربایــش، فــروش و قاچــاق و همچنیــن در مقابــل شــکنجه و دیگــر رفتارهــا یــا 
ــر  ــق ب ــادة 35 و37(؛ ح ــز )م ــانی و تحقیرآمی ــن، غیرانس ــای خش مجازات ه
ــودکان  ــادة 39(. ک ــاع )م ــه اجتم ــت ب ــی و بازگش ــی و روان ــروری فیزیک بازپ
به دلیــل فراگیــری }ایــن ویــروس{ بــا چالش هایــی جــدی در مقابــل حقــوق 
ــا  ــی آن ب ــل کل ــار اص ــژه چه ــه و به وی ــتند. پیمان نام ــه رو هس ــده روب ذکرش
ــرای اقــدام در راســتای  رویکردهــای همه جانبه شــان، چارچــوب قدرتمنــدی ب
کاهــش اثــرات منفــی ایــن بیمــاری فراگیــر بــر زندگــی کــودکان فراهــم کــرده 
ــن  ــازی ای ــرای پیاده س ــه ب ــه ای ک ــور و همه جانب ــت حق ـ مح ــت. رهیاف اس
ــیع تری از  ــترة وس ــت گس ــرای هدای ــی ب ــزار مطلوب ــت اب ــه الزم اس پیمان نام

ــا پیشــگیری، درمــان و اقدامــات مراقبتــی اســت. مســائل مرتبــط ب

الف( حق بر عدم تبعیض )مادة 2(
ــه اچ آی وی/ ــبت ب ــودکان نس ــیب پذیری ک ــه آس ــر اینک ــالوه ب ــض ع 7. تبعی
ایــدز را افزایــش می دهــد، بــر زندگــی کودکانــی کــه مــورد آســیب اچ آی وی/

ــی  ــاری زندگ ــن بیم ــا ای ــان ب ــه خودش ــی ک ــد و آن های ــرار گرفته ان ــدز ق ای
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می کننــد هــم به شــدت تأثیــر می گــذارد. پســران و دخترانــی کــه در 
ــی1 و  ــی بدنام ــاً قربان ــد غالب ــی می کنن ــت زندگ ــِن اچ آی وی مثب ــار والدی کن
تبعیــض هســتند، چراکــه اغلــب فــرض می شــود آن هــا هــم مبتــال هســتند. 
ــر  ــوزش )نظ ــات، آم ــه اطالع ــی ب ــض، از دسترس ــة تبعی ــودکان، در نتیج ک
ــد(، خدمــات مراقبتــی،  عمومــی شــمارة 1 را درمــورد اهــداف آمــوزش ببینی
اجتماعــی و بهداشــتی یــا زندگــی اجتماعــی محــروم می شــوند. در شــدیدترین 
حالــت، تبعیــض علیــه کــودکان اچ آی وی مثبــت منجــر بــه طــرد شــدن آن هــا 
از ســوی خانــواده، گــروه اجتماعــی و یــا جامعــه می شــود. تبعیــض می توانــد 
بــا آســیب پذیرتر کــردن کــودکان نســبت بــه ویــروس موجــب افزایــش شــیوع 
ــاص  ــای خ ــه گروه ه ــق ب ــه متعل ــی ک ــژه کودکان ــود، به وی ــز بش ــاری نی بیم
ــی  ــاده زندگ ــتایی و دورافت ــی روس ــه در نواح ــی ک ــد کودکان ــتند، مانن هس
می کننــد کــه دسترســی کمــی بــه خدمــات دارنــد. درنتیجــه ایــن کــودکان 

ــوند. ــی می ش ــف قربان ــورت مضاع به ص

۸. در ایــن خصــوص، تبعیــض برمبنــای جنســیت به همــراه تابوهــا یــا 
ــران  ــی دخت ــت جنس ــه فعالی ــبت ب ــش داوری نس ــی و پی ــای منف برخورده
یکــی از دغدغه هــای اصلــی اســت کــه غالبــاً دسترســی آن هــا را بــه اقدامــات 
ــر  ــی ب ــض مبتن ــه تبعی ــد. البت ــدود می کن ــات مح ــر خدم ــگیرانه و دیگ پیش
گرایــش جنســی نیــز همین طــور اســت. دولت هــا بایــد در طراحــی راهبردهــای 
ــه  ــه، توج ــان در پیمان نام ــا تعهداتش ــق ب ــدز و مطاب ــا اچ آی وی/ای ــط ب مرتب
دقیقــی بــه هنجارهــای جنســیتی جــاری در جوامــع خــود داشــته باشــند تــا 
ــر  ــا ب ــن هنجاره ــرا ای ــد. زی ــان بردارن ــر جنســیت را از می ــی ب ــض مبتن تبعی
ــد.  ــر می گذارن ــدز تأثی ــر اچ آی وی/ای ــران و پســران در براب آســیب پذیری دخت
ــه  ــند ک ــمیت بشناس ــئله را به رس ــن مس ــد ای ــاً بای ــو خصوص ــای عض دولت ه
ــا  ــر دختــران تأثیــر بیشــتری می گــذارد ت تبعیــض در بســتر اچ آی وی/ایــدز ب

پســران.

ــر  ــاال ذک ــه در ب ــز ک ــای تبعیض آمی ــی رویه ه ــه، تمام ــق پیمان نام ۹. مطاب
شــد نقــض حقــوق کــودک هســتند. مــادة 2 دولت هــای طــرف پیمان نامــه را 
ــه  ــدون هیچ گون ــه را ب ــد کــه تمــام حقــوق منــدرج در پیمان نام ــزم می کن مل

1. Stigmatization
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ــدگاه سیاســی  ــان، مذهــب، دی ــس، زب ــگ، جن ــژاد، رن ــارغ از ن ــض و »ف تبعی
ــی،  ــت دارای ــا وضعی ــی ی ــی و اجتماع ــی، قوم ــر، خاســتگاه مل ــد دیگ ــا عقای ی
ــد  ــا وال ــودک ی ــای خــود ک ــر وضعیت ه ــا دیگ ــد ی ــاوت، تول ــای متف توانایی ه
ــر« را  ــای دیگ ــه »وضعیت ه ــد. کمیت ــن کنن ــی وی« تضمی ــم قانون ــا قی ی
ــا  ــه وضعیــت اچ آی وی/ایــدز }خــوِد{ کــودک ی مطابــق مــادة 2 پیمان نامــه ب
ــد  ــا بای ــا و رویه ه ــت ها، راهبرده ــن، سیاس ــد. قوانی ــیر می کن ــن او تفس والدی
تمــام اشــکال تبعیــض را، کــه بــه افزایــش آســیب ایــن بیمــاری فراگیــر کمــک 
ــد آمــوزش و برنامه هــای  ــد. همچنیــن راهبردهــا بای می کننــد، در نظــر بگیرن
تعلیمــی را رواج دهنــد کــه به روشــنی بــرای تغییــر دیدگاه هــا درمــورد 

ــم شــده اند. ــدز تنظی ــه اچ آی وی/ای ــی نســبت ب ــض و بدنام تبعی

ب( منافع عالیة کودک )مادة 3(
ــدز  ــان اچ آی وی/ای ــت و درم ــگیری، مراقب ــای پیش ــت ها و برنامه ه 10. سیاس
ــع  ــه اصــل مناف ــی ب ــه کم ــده و توج ــاالن طراحــی ش ــرای بزرگ س ــاً ب عموم
ــد. در  ــان داده ان ــت، نش ــات اس ــن مالحظ ــه از ابتدایی تری ــودک، ک ــة ک عالی
ــوط  ــات مرب ــة اقدام ــده اســت: »در کلی ــه آم ــادة 3 پیمان نام ــراف اول م پاراگ
ــی،  ــا خصوص ــی ی ــی دولت ــاه اجتماع ــات رف ــب مؤسس ــودکان از جان ــه ک ب
دادگاه هــا، مقامــات اجرایــی یــا نهادهــای قانون گــذاری، منافــع عالیــة 
کــودکان بایــد اساســی ترین مالحظــه باشــد«. تعهــدات مرتبــط بــا ایــن حــق 
ــد در  ــودک بای ــت. ک ــدز اس ــة اچ آی وی/ای ــت در زمین ــش دول ــر کن هدایت گ
ــا ایــن بیمــاری فراگیــر قــرار گیــرد و سیاســت ها  مرکــز برنامه هــای مقابلــه ب

ــت داده شــوند. ــودک مطابق ــای ک ــوق و نیازه ــا حق ــد ب بای

ج( حق زندگی، بقا و رشد کودک )مادة ۶(
ــرانه گرفتــه  ــه زندگی شــان به صــورت خودس ــد ک ــق دارن ــودکان ح 11. ک
نشــود، عــالوه بــر ایــن حــق دارنــد کــه از سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــی 
ــه بزرگ ســالی  ــه آن هــا می دهــد ب هــم بهره منــد شــوند کــه ایــن امــکان را ب
ــی  ــت مبن ــد دول ــد. تعه ــه رشــد کنن ــای کلم ــه موســع ترین معن ــند و ب برس
ــر زندگــی، بقــا و رشــْد ضــرورت توجــه دقیــق بــه هویــت  ــر تحقــق حــق ب ب
جنســی1 و رفتارهــا و ســبک زندگــی کــودکان را هــم پررنــگ می کنــد، حتــی 

1. Sexuality
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اگــر ایــن }رفتارهــا و ســبک زندگــی{ بــا هنجارهــای فرهنگــی غالــب بــرای 
یــک گــروه ســنی، کــه جامعــه قابل قبــول می دانــد، مطابقــت نداشــته باشــند. 
ــن مــورد، دختــران اغلــب تحــت رویه هــای ســنتی آســیب زننده ماننــد  در ای
ــا را  ــوق آن ه ــم حق ــه ه ــد ک ــرار می گیرن ــاری ق ــا اجب ــگام و/ی ازدواج زودهن
ــه اچ آی وی آســیب پذیرتر  ــال ب ــه ابت ــا را نســبت ب ــم آن ه ــد و ه نقــض می کن
ــوزش و  ــه آم ــالل در دسترســی ب ــن مســئله اخت ــل ای ــد. یکــی از دالی می کن
اطالعــات اســت. برنامه هــای پیشــگیری زمانــی مؤثرنــد کــه واقعیــت زندگــی 
نوجوانــان را به رســمیت بشناســند و درعین حــال بــا تضمیــن دسترســی برابــر 
ــه  ــگیرانه، ب ــات پیش ــی و اقدام ــای زندگ ــب و مهارت ه ــات مناس ــه اطالع ب

مســئلة هویــت جنســی بپردازنــد.

د( حق ابراز عقاید و در نظر گرفته شدن این عقاید )مادة 12(
ــای  ــر اســاس ظرفیت ه ــد ب ــودکان صاحــب حــق هســتند و حــق دارن 12. ک
ــر  ــدز ب ــا صحبــت کــردن درمــورد تأثیــرات اچ آی وی/ای در حــال رشدشــان، ب
ــوط  ــای }مرب ــت ها و برنامه ه ــعة سیاس ــی و توس ــان، در آگاهی بخش زندگی ش
بــه{ اچ آی وی/ایــدز مشــارکت کننــد. اقدامــات }مربــوط بــه اچ آی وی{ زمانــی 
ــه  ــه ب ــای اینک ــه به ج ــت ک ــد داش ــودکان خواهن ــرای ک ــع را ب ــترین نف بیش
ــگاه شــود کــه بایــد درموردشــان تصمیم گیــری  آن هــا به چشــم موضوعاتــی ن
ــا،  ــی راه حل ه ــا، طراح ــی نیازه ــه در ارزیاب ــورت فعاالن ــان به ص ــود، خودش ش
ــن  ــند. در ای ــته باش ــارکت داش ــا مش ــرای آن ه ــت ها و اج ــکل دادن سیاس ش
راســتا، مشــارکت کــودکان به عنــوان آموزش دهنــدگان هم ســاالن خــود 
ــج شــود.  ــه تروی ــد به صــورت فعاالن ــرون از مدرســه بای چــه داخــل و چــه بی
ــر  ــی حمایت گ ــد محیط ــی بای ــازمان های غیردولت ــا و س ــا، آژانس ه دولت ه
و توانمندســاز بــرای کــودکان فراهــم کننــد تــا آن هــا بتواننــد ابتــکارات خــود 
ــردازی، طراحــی، پیاده ســازی، هماهنگــی،  را پیــاده کننــد و در فرآینــد ایده پ
نظــارت و بررســی سیاســت ها و برنامه هــای اچ آی وی در ســطوح اجتماعــی و 
ملــی مشــارکت کامــل داشــته باشــند. ممکــن اســت بــرای تضمیــن مشــارکت 
کــودکاِن متعلــق بــه تمامــی بخش هــای }مختلــف{ جامعــه بــه رویکردهــای 
متنوعــی نیــاز باشــد، ازجملــه ســازوکارهایی کــه مطابــق بــا ظرفیت هــای در 
حــال رشــد کــودکان آن هــا را تشــویق کنــد تــا عقایــد خــود را ابــراز کننــد، 
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آن هــا را بــه گــوش دیگــران برســانند و بــه نظــرات آن هــا متناســب بــا ســن 
ــکان،  ــورت ام ــادة 12(. درص ــک م ــراف ی ــود )پاراگ ــا داده ش ــان به و بلوغش
کودکانــی کــه بــا اچ آی وی/ایــدز زندگــی می کننــد می تواننــد از طریــق 
ــراد در  ــر اف ــان و دیگ ــا هم ساالنش ــود ب ــات خ ــتن تجربی ــتراک گذاش ــه اش ب
ــرای  ــن کار هــم ب ــا{ مشــارکت داشــته باشــند. ای ــردن آگاهــی }آن ه ــاال ب ب
ــروری  ــض ض ــی و تبعی ــش بدنام ــرای کاه ــم ب ــت و ه ــر اس ــگیری مؤث پیش
ــی  ــه کودکان ــد ک ــن کنن ــد تضمی ــه بای ــرف پیمان نام ــورهای ط ــت. کش اس
ــورت  ــن کار را به ص ــد ای ــارکت می کنن ــانی مش ــات آگاهی رس ــه در اقدام ک
داوطلبانــه انجــام می دهنــد، قبــل از انجــام آن مــورد مشــاوره قــرار می گیرنــد 
و همچنیــن از حمایــت اجتماعــی و محافظــت قانونــی }الزم{ برخــوردار 
ــن فعالیت هــا{ و بعــد از  ــد در طــول مشارکتشــان }در ای ــا بتوانن می شــوند ت

آن، زندگــی عــادی خــود را ادامــه دهنــد.

ه( موانع
13. تجربــه نشــان داده اســت کــه موانــع بســیاری بــر ســر راه پیشــگیری مؤثر، 
ــة اچ آی وی/ ــات اجتمــاع در زمین ــت از اقدام ــی و حمای ــات مراقبت ــة خدم ارائ

ــاً فرهنگــی، ســاختاری و مالــی هســتند.  ایــدز وجــود دارد. ایــن موانــع عمدت
ــی،  ــای فرهنگ ــا و نگرش ه ــود، عرف ه ــکار ش ــکل ان ــود مش ــه وج درصورتی ک
بــه  انگ هــا، فقــر و نگرش هــای ترحم آمیــز نســبت  تابوهــا و  ازجملــه 
ــد تعهــد سیاســی و  کــودکان، فقــط بعضــی از موانعــی هســتند کــه می توانن

ــد. ــر را مســدود کنن ــد اث ــای واج ــرای برنامه ه ــردی الزم ب ف

ــن  ــه ای ــت ک ــه آگاه اس ــانی، کمیت ــی و انس ــی، فن ــع مال ــورد مناب 1۴. درم
ــه  ــال، کمیت ــند. بااین ح ــترس نباش ــه در دس ــت بالفاصل ــن اس ــع ممک مناب
درمــورد ایــن موانــع تعهــدات دولت هــا مطابــق مــادة 4 را بــه آن هــا یــادآوری 
ــرف  ــای ط ــه دولت ه ــد ک ــان می کن ــه{ بی ــن }کمیت ــر ای ــالوه ب ــد. ع می کن
پیمان نامــه نبایــد از محدودیــت منابــع به عنــوان توجیهــی بــرای عــدم اتخــاذ 
تدابیــر فنــی یــا مالــی الزم اســتفاده کننــد. در انتهــا، کمیتــه مایــل اســت در 

ــد. ــد کن ــی تأکی ــر نقــش اساســی همــکاری بین الملل ــه ب ــن زمین ای
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 ۴. پیشگیری، مراقبت،  درمان و حمایت
ــت  ــان و حمای ــت، درم ــگیری، مراقب ــه پیش ــد ک ــد می کن ــه تأکی 1۵. کمیت
عناصــری هســتند کــه }یکدیگــر را{ تقویــت می کننــد و زنجیــرة پاســخ مؤثــر 

ــد. ــم می آورن ــدز را فراه ــه اچ آی وی/ای ب

الف( اطالعات درمورد پیشگیری از اچ آی وی و آگاهی بخشی
ــه اطالعــات کافــی درمــورد پیشــگیری  ــد حــق دسترســی ب 1۶. کــودکان بای
و درمــان اچ آی وی/ایــدز را داشــته باشــند؛ چــه از طریــق کانال هــای رســمی 
ــر  ــی و رســانه های متمرکــز ب ــق فرصت هــای تحصیل ــال: از طری ــوان مث )به عن
کــودک( و چــه از طریــق کانال هــای غیررســمی )به عنــوان مثــال: کانال هایــی 
ــا  ــا پرورشــگاه و/ی ــه در بازداشــتگاه ی ــی را ک ــان و کودکان ــودکان خیاب ــه ک ک
ــا  ــن حــق ب ــد(. ای ــرار می دهن ــدف ق ــد ه ــی می کنن در شــرایط دشــوار زندگ
ــق  ــالمت و ح ــر س ــق ب ــورد ح ــه درم ــرف پیمان نام ــورهای ط ــدات کش تعه
ــرف  ــورهای ط ــه کش ــی دارد. ب ــواد 13،24 و 17( هم خوان ــات )م ــر اطالع ب
ــه  ــد ک ــاز دارن ــی نی ــه اطالعات ــودکان ب ــه ک ــادآوری می شــود ک ــه ی پیمان نام
ــن  ــه بی ــطح درک را ک ــای س ــد، تفاوت ه ــع باش ــب و به موق ــط، مناس مرتب
ــنی  ــت س ــطح و ظرفی ــور س ــد، درخ ــمیت بشناس ــود دارد به رس ــا وج آن ه
ــا  ــی را بدهــد کــه مثبــت و مســئوالنه ب ــن توانای ــه آن هــا ای آن هــا باشــد و ب
هویــت جنسی شــان مواجــه شــوند تــا از ابتــال بــه اچ آی وی پیشــگیری کننــد. 
ــد  ــدز نیازمن ــر از اچ آی وی/ای ــگیری مؤث ــه پیش ــد ک ــد می کن ــه تأکی کمیت
ــات  ــة اطالع ــف عامدان ــا تحری ــع ی ــور، من ــا از سانس ــه دولت ه ــت ک ــن اس ای
مربــوط بــه ســالمت، ازجملــه آمــوزش و اطالعــات جنســی خــودداری کننــد. 
ــا و رشــد  ــات، بق ــا تعهداتشــان، حــق حی ــق ب ــد مطاب ــا بای همچنیــن دولت ه
کــودک را تضمیــن کننــد )مــادة ۶(. کشــورهای طــرف معاهــده بایــد اطمینــان 
ــالت جنســی  ــراز تمای ــه اب ــه شــروع ب ــی ک ــودکان وقت ــه ک ــد ک حاصــل کنن
ــرای{  خــود می کننــد، توانایــی به دســت آوردن دانــش و مهارت هــای }الزم ب

ــد.  حفاظــت از خــود و دیگــران را دارن

ــردن  ــم ک ــاالن و فراه ــاورة هم س ــواده، مش ــاع و خان ــا اجتم ــو ب 17. گفت وگ
ــراری  ــای برق ــه مهارت ه ــدارس، ازجمل ــی در م ــای زندگ ــوزش مهارت ه آم
ــر در  ــت جنســی و زندگــی ســالم از راهبردهــای مؤث ــورد هوی ارتباطــات درم
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ــد،  ــا بوده ان ــرها و دختره ــه پس ــگیری از اچ آی وی ب ــای پیش ــاندن پیام ه رس
هرچنــد کــه ممکــن اســت بــرای گروه هــای مختلــف کــودکان بــه راهبردهــای 
ــای  ــا تفاوت ه ــد ت ــالش کنن ــد ت ــو بای ــورهای عض ــد. کش ــاز باش ــی نی متفاوت
جنســیتی را، کــه ممکــن اســت بر دسترســی کــودکان بــه پیام های پیشــگیری 
ــل  ــان حاص ــن اطمین ــد؛ و همچنی ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــذارد، م ــر بگ تأثی
ــان، مذهــب،  کننــد کــه حتــی درصــورت وجــود محدودیت هایــی به دلیــل زب
توانایی هــای متفــاوت و ســایر عوامــل تبعیــض، پیام هــای پیشــگیری مناســب 
ــان  ــی می ــر آگاهی بخش ــه ب ــت ک ــد. الزم اس ــودکان می رس ــت{ ک ــه }دس ب
ــانه های  ــش رس ــاره نق ــژه ای شــود. دراین ب ــع دور از دســترس توجــه وی جوام
ــرای اطمینــان از اینکــه کــودکاْن مطابــق  ــا ســنت های شــفاهی ب جمعــی و/ی
مــادة 17 پیمان نامــه بــه اطالعــات و اســناد دسترســی دارنــد، هــم بــرای ارائــة 
اطالعــات مناســب و هــم کاهــش بدنامــی و تبعیــْض حیاتــی اســت. کشــورهای 
ــورد  ــی منظــم کمپین هــای آگاهی بخشــی درم ــد از نظــارت و ارزیاب عضــو بای
ــانی و  ــا در اطالع رس ــذاری آن ه ــا از تأثیرگ ــد ت ــت کنن ــدز حمای اچ آی وی/ای
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــل کنن ــان حاص ــض اطمین ــی و تبعی ــی، بدنام ــش ناآگاه کاه
ایــن، کشــورهای عضــو بایــد بــه مســئلة تــرس و برداشــت های غلــط درمــورد 

ــد. ــان بپردازن اچ آی وی و انتقــال آن در بیــن کــودکان و نوجوان

ب( نقش آموزش
1۸. آمــوزش در ارائــة اطالعــات مرتبــط و مناســب دربــارة اچ آی وی/ایــدز بــه 
ــر  ــی و درک بهت ــش آگاه ــه افزای ــد ب ــی دارد و می توان ــش حیات ــودکان نق ک
این}ویــروس{ همه گیــر و پیشــگیری از برخــورد منفــی بــا قربانیــان آن 
ــه نظــر عمومــی شــمارة 1 کمیتــه درمــورد اهــداف آمــوزش  کمــک کنــد )ب
هــم رجــوع کنیــد(. عــالوه بــر ایــن، آمــوزش می توانــد و الزم اســت کــودکان 
را قــادر ســازد تــا در برابــر خطــر ابتــال بــه اچ آی وی از خــود محافظــت کننــد. 
ــادآوری  ــا ی ــه آن ه ــد کشــورهای عضــو را ب ــن تعه ــه ای ــورد، کمیت ــن م در ای
می کنــد کــه بایــد از وجــود آمــوزش ابتدایــی بــرای تمــام کــودکان اطمینــان 
ــت  ــودکان بی سرپرس ــه ک ــت، چ ــودکان اچ آی وی مثب ــه ک ــد، چ ــل کنن حاص
و چــه کودکانــی کــه بــه هــر نحــو دیگــری مــورد آســیب اچ آی وی/ایــدز قــرار 
می گیرنــد. در بســیاری از جوامعــی کــه اچ آی وی در آن هــا شــیوع یافتــه اســت، 
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کــودکان خانواده هایــی کــه }به نحــوی به دلیــل ایــن ویــروس{ آســیب 
دیده انــد، به خصــوص دختــران، ســختی های زیــادی جهــت مانــدن در 
مدرســه دارنــد و از دســت دادن تعــداد }بســیاری از{ معلمــان و ســایر خدمــة 
مــدارس به دلیــل ایــدز، توانایــی کــودکان در دسترســی بــه آمــوزش را محــدود 
ــودی قــرار می دهــد. کشــورهای عضــو بایــد اقدامــات  می کنــد و در خطــر ناب
ــودکان اچ آی وی  ــه ک ــد ک ــل کنن ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــل آورن الزم را به عم
مثبــت می تواننــد در مدرســه بماننــد و معلمــان بیمــار، جایگزیــن باصالحیتــی 
ــرار  ــر ق ــدارس تحت تأثی ــودکان در م ــم ک ــور منظ ــا حض ــت ت ــد داش خواهن
نگیــرد و از حــق تحصیــِل )مــادة 28( تمــام کودکانــی کــه در ایــن اجتماعــات 

ــود.  ــت ش ــاًل محافظ ــد کام ــی می کنن زندگ

1۹. کشــورهای عضــو بایــد تمــام تــالش خــود را بکننــد تــا اطمینــان حاصــل 
کننــد کــه مــدارس مکان هــای امنــی هســتند کــه کــودکان در آن هــا امنیــت 
ــود.  ــن زده نمی ش ــر اچ آی وی دام ــا در براب ــیب پذیری آن ه ــه آس ــد و ب دارن
طبــق مــادة 34 پیمان نامــه، کشــورهای عضــو موظف انــد تمــام اقدامــات الزم 
ــه  ــه شــرکت در هرگون ــا اجبــار کــودکان ب ــا از تحریــک ی ــد ت را به عمــل آورن

فعالیــت جنســِی غیرقانونــی جلوگیــری کننــد.

ج( خدمات درمانی آگاه نسبت به نوجوانان و کودکان
ــی آن طــور  ــوز به طــور کل ــات بهداشــتی هن ــت اینکــه خدم ــه از باب 20. کمیت
ــان  ــژه نوجوان ــال به وی ــر 18 س ــودکان زی ــای ک ــخ گوی نیازه ــد پاس ــه بای ک
ــر  ــدد ذک ــوارد متع ــه در م ــه کمیت ــد. چنان ک ــی می کن ــراز نگران ــت، اب نیس
کــرده اســت، کــودکان بیشــتر از خدماتــی اســتفاده می کننــد کــه دوســتانه و 
حمایت گــر اســت؛ طیــف وســیعی از خدمــات و اطالعــات را فراهــم می کنــد؛ 
ــه در  ــد ک ــت را می ده ــن فرص ــا ای ــه آن ه ــت؛ ب ــای آن هاس ــق نیازه مطاب
ــد؛ در  ــارکت کنن ــذارد مش ــر می گ ــان تأثی ــر سالمتی ش ــه ب ــی ک تصمیمات
دســترس، مقرون به صرفــه، محرمانــه و بــدون پیــش داوری اســت؛ بــه رضایــت 
والدیــن نیــاز نــدارد و تبعیض آمیــز نیست.کشــورهای طــرف پیمان نامــه 
درمــورد اچ آی وی/ایــدز و بــا در نظــر گرفتــن ظرفیت هــای روبه رشــد کــودک، 
تشــویق می شــوند اطمینــان حاصــل کننــد کــه خدمــات بهداشــتْی کارکنــان 
ــه حقــوق کــودکان احتــرام  آموزش دیــده ای اســتخدام می کننــد کــه کامــاًل ب
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ــر حریــم خصوصــی )مــادة 1۶( و عــدم  ــد: ازجملــه حــق کــودکان ب می گذارن
ــا،  ــه آن ه ــا اچ آی وی ب ــط ب ــات مرتب ــه اطالع ــی ب ــة دسترس ــض در ارائ تبعی
مشــاوره و معاینــة داوطلبانــه، اطــالع از وضعیــت اچ آی وی، خدمــات ســالمت 
ــِت  ــا ارزان قیم ــگان ی ــات رای ــا و خدم ــه، روش ه ــاروری محرمان ــی و ب جنس
ــورت  ــان اچ آی وی درص ــت و درم ــن مراقب ــارداری، و همچنی ــری از ب جلوگی
ــالمتِی  ــکالت س ــگیری از مش ــرای پیش ــه ب ــاز ازجمل ــان مورِدنی ــاز و در زم نی
ــب،  ــای فرصت طل ــاری ســل و عفونت ه ــد بیم ــدز مانن ــا اچ آی وی/ای ــط ب مرتب

یــا درمــان آن هــا. 

21. در برخــی از کشــورها، حتــی وقتــی خدمــات مرتبط بــا اچ آی وی دوســتدار 
ــودکان  ــد در دســترس ک ــه بای ــودک و نوجــوان موجــود اســت، آن طــور ک ک
ــای{  ــو }گروه ه ــودکان عض ــی، ک ــودکان بوم ــاوت، ک ــای متف دارای توانایی ه
ــرط  ــر مف ــه در فق ــی ک ــتایی، کودکان ــق روس ــاکن مناط ــودکان س ــت، ک اقلی
زندگــی می کننــد یــا کودکانــی کــه به طــرق دیگــری در جامعــه بــه حاشــیه 
ــورهایی  ــر، در کش ــوارد دیگ ــی م ــد. در برخ ــرار نمی گیرن ــده اند ق ــده ش ران
ــا  ــه ب ــی ک ــت، کودکان ــدود اس ــالمت مح ــتم س ــی سیس ــت کل ــه ظرفی ک
ــتی  ــای بهداش ــه مراقبت ه ــی ب ــاً از دسترس ــد غالب ــی می کنن اچ آی وی زندگ
اولیــه محــروم می شــوند. کشــورهای طــرف پیمان نامــه بایــد اطمینــان 
ــدون  ــن و ب ــزان ممک ــترین می ــه بیش ــات ب ــن خدم ــه ای ــد ک ــل کنن حاص
تبعیــض بــه تمــام کودکانــی کــه در مرزهــای آن هــا زندگــی می کننــد ارائــه 
ــای ناشــی از جنســیت، ســن و  ــات تفاوت ه ــن خدم ــن ای می شــود، و همچنی
پیش زمینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی زندگــی کــودکان 

ــد. ــرار می دهن ــه ق ــی موردتوج ــدازة کاف را به ان

د( مشاوره و آزمایش اچ آی وی
22. دسترســی بــه خدمــات مشــاوره و آزمایــش داوطلبانــه و محرمانــة 
ــه الزم را  ــم توج ــودک ه ــد ک ــال رش ــای در ح ــه ظرفیت ه ــه ب اچ آی وی ک
دارد، بــرای حقــوق و ســالمت کــودکان ضــروری اســت. چنیــن خدماتــی بــرای 
توانایــی کــودکان جهــت کاهــش خطــر ابتــال یــا انتقــال }ویــروس{ اچ آی وی، 
ــر  ــزی بهت ــژه، و برنامه ری ــای وی ــان و حمایت ه ــت و درم ــه مراقب دسترســی ب
ــا  ــق ب ــه مطاب ــو پیمان نام ــورهای عض ــت. کش ــروری اس ــان ض ــرای آینده ش ب
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تعهدشــان ذیــل مــادة 24 پیمان نامــه مبنــی بــر تضمیــن اینکــه هیــچ کودکــی 
از حــق دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی الزم محــروم نشــود، بایــد دسترســی 
ــام  ــرای تم ــم ب ــة اچ آی وی را ه ــه و محرمان ــش داوطلبان ــاوره و آزمای ــه مش ب

کــودکان تضمیــن کننــد.

23. کمیتــه تأکیــد می کنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه وظیفــة دولت هــای عضــو 
ــودکان  ــوق ک ــن پاسداشــت حق ــز، تضمی ــش از هرچی ــش و پی ــه بی پیمان نام
ــدز  ــاری اچ آی وی/ای ــای اجب ــل آزمایش ه ــد از تحمی ــا بای ــن دولت ه اســت، ای
بــر کــودکان در تمــام شــرایط خــودداری کننــد و از محافظــت }از کــودکان{ 
ــای در  ــد. ظرفیت ه ــل کنن ــان حاص ــا{ اطمین ــه آزمایش ه ــر }این گون در براب
حــال رشــد کــودک تعییــن می کنــد کــه آیــا رضایــت بایــد مســتقیماً از خــود 
ــورت در  ــت وی. به هرص ــا سرپرس ــن ی ــا از والدی ــود و ی ــه ش ــودک گرفت ک
تمــام شــرایط، کشــورهای عضــو پیمان نامــه بایــد مطابــق بــا حــق کــودک بــر 
دریافــت اطالعــات طبــق مــواد 13 و 17 پیمان نامــه، اطمینــان حاصــل کننــد 
ــش  ــن آزمای ــای ای ــش اچ آی وی، خطــرات و مزای ــه آزمای ــش از هرگون ــه پی ک
ــود.  ــاذ ش ــه اتخ ــم آگاهان ــک تصمی ــا ی ــت ت ــده اس ــل ش ــدازة الزم منتق به ان
ــای  ــدگان مراقبت ه ــب ارائه دهن ــد از جان ــات{ می توان ــال اطالع ــن انتق }ای
بهداشــتی صــورت گیــرد کــه کــودکان به دلیــل وضعیــت پزشــکی دیگــری بــه 

ــا افــراد دیگــری.  ــد، و ی خدمــات درمانــی آن هــا رجــوع کرده ان

بــا تعهدشــان مبنــی  بایــد مطابــق  پیمان نامــه  2۴. دولت هــای عضــو 
ــه  ــادة 1۶( ازجمل ــودکان )م ــی ک ــم خصوص ــر حری ــق ب ــت از ح ــر محافظ ب
بــودن جــواب  محرمانــه  از  اجتماعــی،  رفــاه  و  زمینه هــای ســالمت  در 
آزمایش هــای اچ آی وی اطمینــان حاصــل کننــد. اطالعــات راجــع بــه وضعیــت 
اچ آی وی کــودکان نبایــد بــدون رضایــت کــودک بــرای اشــخاص ثالــث ازجملــه 

ــوند. ــاش ش ــن او ف والدی

ه( انتقال مادر به کودک
ــال از  ــه اچ آی وی، انتق ــاالن ب ــوزادان و خردس ــالی ن ــوارِد ابت ــر م 2۵. در اکث
ــاالن  ــوزادان و خردس ــت. ن ــال{ اس ــی }ابت ــل اصل ــودک1 عام ــه ک ــادر ب م

1. Mother-to-child transmission (MTCT)
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ــه اچ آی وی  ــیردهی ب ــان و ش ــارداری، زایم ــدت ب ــول م ــت در ط ــن اس ممک
مبتــال شــوند. کشــورهای عضــو پیمان نامــه بایــد از اجــرای راهکارهــای 
ــالی  ــری از ابت ــرای جلوگی ــد ب ــل متح ــازمان مل ــای س ــنهادی آژانس ه پیش
ــن  ــد. ای ــل کنن ــان حاص ــه اچ آی وی اطمین ــال ب ــودکان خردس ــوزادان و ک ن
راهکارهــا عبارت انــد از: الــف( پیشــگیری اولیــه از ابتــال بــه اچ آی وی درمــورد 
خانواده هایــی کــه در انتظــار فرزنــد هســتند؛ ب( جلوگیــری از بــارداری 
ــری از  ــد؛ ج( جلوگی ــی می کنن ــا اچ آی وی زندگ ــه ب ــی ک ــته در زنان ناخواس
انتقــال اچ آی وی از زنــان اچ آی وی مثبــت بــه نوزادانشــان؛ و د( ارائــة خدمــات 
ــا اچ آی وی زندگــی می کننــد،  ــه زنانــی کــه ب مراقبتــی، درمانــی و حمایتــی ب

و نــوزادان و خانواده هــای آن هــا.

2۶. کشــورهای عضــو پیمان نامــه بایــد به منظــور جلوگیــری از انتقــال 
اچ آی وی از مــادر بــه کــودک اقداماتــی انجــام دهنــد، ازجملــه اینکــه داروهــای 
ــد،  ــم کنن ــگرد اچ آی وی1 را فراه ــروس پس ــای ضدوی ــد داروه ــروری مانن ض
ــس از  ــان و پ ــگام زایم ــان، هن ــش از زایم ــرای دورة پی ــای الزم ب مراقبت ه
ــة اچ آی وی  ــش داوطلبان ــاوره و آزمای ــات مش ــد و خدم ــه دهن ــان را ارائ زایم
ــق  ــه تصدی ــد. کمیت ــرار دهن ــا ق ــریک آن ه ــاردار و ش ــان ب ــار زن را در اختی
ــاردار و  ــان ب ــرای زن ــروس اچ آی وی ب ــای ضــد وی ــز داروه ــه تجوی ــد ک می کن
در برخــی شــیوه های درمــان بــرای نوزادانشــان در طــول بــارداری و/یــا زمــان 
ــزان  ــد به می ــه فرزن ــادر ب ــال از م ــر انتق ــه خط ــت ک ــان داده اس ــان نش زایم
ــه  ــال، کشــورهای عضــو پیمان نام ــه اســت. بااین ح ــش یافت ــی کاه قابل توجه
ــع  ــاوره راج ــة مش ــه ارائ ــی{ ازجمل ــا اقدامات ــورد }ب ــن م ــر ای ــالوه ب ــد ع بای
ــه  ــد. ب ــت کنن ــودکان حمای ــادران و ک ــوزادان، از م ــة ن ــای تغذی ــه گزینه ه ب
کشــورهای عضــو پیمان نامــه یــادآوری می شــود کــه مشــاورة ارائه شــده 
ــرات  ــه خط ــع ب ــی راج ــامل اطالعات ــد ش ــت بای ــادران اچ آی وی مثب ــرای م ب
و مزایــای گزینه هــای مختلــف تغذیــة نــوزادان و راهنمایــی در انتخــاب 
ــرای وضعیــت آن هــا مناســب اســت.  ــاد ب ــه ای باشــد کــه به احتمــال زی گزین
الزم اســت کــه پشــتیبانی و پیگیــری الزم هــم صــورت گیــرد تــا زنــان بتواننــد 

ــد. ــاده کنن ــن پی ــت ممک ــن حال ــه ایمن تری ــود را ب ــب خ ــة منتخ گزین

1. anti-retroviral drugs
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ــوزادان از  27. حتــی در جوامعــی کــه اچ آی وی در آن هــا شــایع اســت، اکثــر ن
ــد  ــه تأکی ــتند. کمیت ــال نیس ــه اچ آی وی مبت ــه ب ــوند ک ــد می ش ــی متول مادران
می کنــد کــه مطابــق بــا مــواد ۶ و 24 پیمان نامــه، بــرای نــوزادان زنــان اچ آی وی 
منفــی و زنانــی کــه وضعیــت اچ آی وی خــود را نمی داننــد، شــیردهی همچنــان 
ــرای  ــه ب ــه ای اســت. شــواهد موجــود نشــان می دهــد ک ــة تغذی ــن گزین بهتری
ــال اچ آی وی را  ــد خطــر انتق ــت، شــیردهی می توان ــان اچ آی وی مثب ــوزادان زن ن
به میــزان 10 تــا 20 درصــد افزایــش دهــد، ولــی عــدم شــیردهی هــم ممکــن 
اســت کــودکان را در معــرض افزایــش خطر ســوءتغذیه یــا بیماری هــای واگیردار 
ــازمان  ــای س ــة آژانس ه ــر توصی ــا ب ــد. بن ــرار ده ــر از اچ آی وی ق ــری به غی دیگ
ــر،  ــه، امکان پذی ــن مقرون به صرف ــة جایگزی ــه تغذی ــی ک ــا جای ــد، ت ــل متح مل
قابل قبــول، پایــدار و امــن باشــد، توصیــه می شــود کــه مــادران اچ آی وی مثبــت 
به صــورت کامــل از شــیردهی بــه نــوزادان اجتنــاب کننــد. در غیــر ایــن صــورت، 
در طــول ماه هــای اول زندگــِی }نــوزاد{، شــیردهی انحصــاری توصیــه می شــود 

کــه }آن هــم{ بایــد در اولیــن فرصــِت ممکــن قطــع شــود. 

و( درمان و مراقبت
ــامل  ــد ش ــه دارن ــاس پیمان نام ــر اس ــو ب ــورهای عض ــه کش ــی ک 2۸. تعهدات
ــع  ــت جام ــان و مراقب ــه درم ــودکان ب ــر ک ــن دسترســی مســتمر و براب تضمی
ازجملــه داروهــا، کاالهــا و خدمــات مرتبــط بــا اچ آی وی بــر مبنــای اصــل عــدم 
ــده  ــه ش ــترده پذیرفت ــورت گس ــر، به ص ــود. درحال حاض ــم می ش ــض ه تبعی
اســت کــه درمــان و مراقبــت جامــع شــامل داروهــای ضدویــروس پســگرد و 
ــط  ــای مرتب ــر فناوری ه ــخیصی و دیگ ــای تش ــا، فناوری ه ــواع داروه ــر ان دیگ
بــرای مراقبــت از اچ آی وی، عفونت هــای فرصت طلــب مرتبــط و دیگــر شــرایط، 
تغذیــة مناســب و حمایــت اجتماعــی، روحــی، روانــی و همچنیــن مراقبت هــای 
ــن زمینــه، کشــورهای عضــو  خانوادگــی، اجتماعــی و خانگــی می شــود. در ای
ــای الزم  ــا داروه ــد ت ــره کنن ــازی مذاک ــت داروس ــا صنع ــد ب ــه بای پیمان نام
ــالوه  ــند. ع ــترس باش ــن در دس ــة ممک ــن هزین ــا کمتری ــی ب ــطح محل در س
ــارکت  ــا مش ــود ت ــته می ش ــه خواس ــو پیمان نام ــای عض ــن، از دولت ه ــر ای ب
اجتماعــات در ارائــة درمــان، مراقبــت و حمایــت جامــع در زمینــة اچ آی وی را 
ــق  ــدات خــود مطاب ــه تعه ــال ب ــد، و درعین ح ــت و تســهیل کنن ــد، تقوی تأیی
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ــود  ــته می ش ــه خواس ــو پیمان نام ــورهای عض ــد. از کش ــل کنن ــه عم پیمان نام
ــوی  ــه در جوامعشــان جل ــند ک ــته باش ــی داش ــه عوامل ــژه ای ب ــه وی ــه توج ک

ــد. ــت را می گیرن ــت و حمای ــان، مراقب ــه درم ــودکان ب ــر ک دسترســی براب

ز( نقش کودکان در تحقیقات
2۹. کشــورهای عضــو بایــد مطابــق بــا مــادة 24 پیمان نامــه اطمینــان 
ــژه ای  ــات وی ــدز مطالع ــی اچ آی وی/ای ــای تحقیقات ــه برنامه ه ــد ک حاصــل کنن
دربــر دارنــد کــه بــه پیشــگیری، مراقبــت و درمــان مؤثــر و کاهــش آســیب ها 
بــر کــودکان می پردازنــد. درعین حــال، کشــورهای عضــو بایــد تضمیــن 
ــل روی  ــورت کام ــی به ص ــة{ درمان ــک }پروس ــه ی ــی ک ــا زمان ــه ت ــد ک کنن
بزرگ ســاالن آزمایــش نشــده اســت، از کــودکان به عنــوان موضــوع تحقیقــات 
و  آن  عمل هــای  زیست پزشــکی،  تحقیقــات  درمــورد  نشــود.  اســتفاده 
تحقیقــات اجتماعــی، فرهنگــی و رفتــاری درمــورد اچ آی وی/ایــدز، مالحظــات 
ــکان  ــن ام ــه ای ــدون اینک ــودکان ب ــی مطــرح شــده اســت. ک ــی و اخالق قانون
را داشــته باشــند کــه بــا شــرکت }در ایــن تحقیقــات{ موافقــت یــا مخالفــت 
ــد. الزم  ــرار گرفته ان ــبی ق ــا نامناس ــروری ی ــات غیرض ــوع تحقیق ــد، موض کنن
اســت رضایــت کــودک بــر اســاس ظرفیت هــای در حــال رشــد او گرفتــه شــود 
و یــا درصــورت لــزوم از والدیــن یــا سرپرســتان او ایــن رضایــت گرفتــه شــود، 
ولــی ایــن رضایــت بایــد در تمــام مــوارد بــر مبنــای افشــای کامــل خطــرات و 
ــه دولت هــای عضــو  ــر ایــن، ب ــرای کــودک باشــد. عــالوه ب مزایــای تحقیــق ب
ــر  ــد کــه حــق کــودک ب ــن کنن ــادآوری می شــود کــه }الزم اســت{ تضمی ی
حریــم خصوصــی مطابــق مــادة 1۶ پیمان نامــه، در جریــان فراینــد تحقیقــات 
ســهواً نقــض نمی شــود و اینکــه اطالعــات شــخصی کــودکان، کــه در جریــان 
تحقیقــات مــورد دسترســی قــرار گرفتــه، تحــت هیــچ شــرایطی بــرای اهدافــی 
ــوند.  ــتفاده نمی ش ــده اس ــب ش ــت کس ــه آن رضای ــبت ب ــه نس ــر از آنچ غی
ــان  ــا اطمین ــد ت ــذول دارن ــود را مب ــالش خ ــام ت ــد تم ــو بای ــورهای عض کش
ــان  ــال رشدش ــای در ح ــه ظرفیت ه ــته ب ــودکان، و بس ــه ک ــد ک ــل کنن حاص
}احیانــاً{ والدیــن و/یــا سرپرستانشــان در تصمیمــات مربــوط بــه اولویت هــای 
تحقیقــات شــرکت داده می شــوند و بــرای کودکانــی کــه در چنیــن تحقیقاتــی 

ــت. ــم اس ــه ای فراه ــط حمایت گران ــد، محی ــرکت می کنن ش



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

24

 ۵. آسیب پذیری و کودکان نیازمند به حمایت ویژه
30. آســیب پذیری کــودکان در برابــر اچ آی وی/ایــدز ناشــی از عوامــل سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و غیــره، تعیین کننــدة ایــن اســت کــه چقــدر 
ــا  ــر خانواده ه ــدز ب ــیب های اچ آی وی/ای ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــال دارد ب احتم
ــال و  ــر ابت ــرض خط ــند و در مع ــته باش ــی نداش ــت کاف ــان حمای و اجتماعش
ــه در صــورت و در  ــا اینک ــد و ی ــرار بگیرن ــات نامناســب ق ــا موضــوع تحقیق ی
ــی  ــت دسترس ــت و حمای ــان، مراقب ــه درم ــدز، ب ــه اچ آی وی/ای ــال ب ــان ابت زم
ــه  ــی ک ــرای کودکان ــدز ب ــر اچ آی وی/ای نداشــته باشــند. آســیب پذیری در براب
در اردوگاه هــای پناه جویــان و آوارگان زندگــی می کننــد، کــودکان بازداشــتی، 
کــودکان ســاکن پرورشــگاه و همچنیــن کودکانــی کــه در فقــر شــدید زندگــی 
ــد،  ــی می کنن ــری مســلحانه زندگ ــرایط درگی ــه در ش ــی ک ــد، کودکان می کنن
ــرار  ــی ق ــادی و جنس ــی اقتص ــورد بهره کش ــه م ــی ک ــربازها، کودکان کودک س
گرفته انــد و کــودکان دارای توانایی هــای متفــاوت، کــودکان مهاجــر، کــودکان 
ــال،  ــت. بااین ح ــدیدتر اس ــان ش ــودکان خیاب ــی و ک ــودکان بوم ــت، ک در اقلی
تمامــی کــودکان بســته بــه شــرایط خــاص زندگی شــان ممکــن اســت 
ــه  ــرایطی ک ــی در ش ــه حت ــود ک ــر می ش ــه متذک ــند. کمیت ــیب پذیر باش آس
ــد  ــتند، بای ــه رو هس ــع روب ــدید مناب ــت ش ــا محدودی ــو{ ب ــورهای عض }کش
ــات  ــه اقدام ــد و اینک ــت کنن ــه محافظ ــیب پذیر جامع ــای آس ــوق اعض از حق
ــش  ــرد. کاه ــری ک ــع پیگی ــل مناب ــتفاده از حداق ــا اس ــوان ب ــیاری را می ت بس
آســیب پذیری در برابــر اچ آی وی/ایــدز بیــش و پیــش از هــر چیــزی مســتلزم 
ایــن اســت کــه کــودکان، خانواده هــا و اجتماعــات تــوان ایــن را داشــته باشــند 
ــه اچ آی وی/ایــدز  ــا سیاســت های مربــوط ب کــه درمــورد تصمیم هــا، رویه هــا ی

ــد. ــم بگیرن ــه تصمی ــد آگاهان ــر می گذارن ــا تأثی ــر آن ه ــه ب ک

الف( کودکانی که به دلیل اچ آی وی/ایدز آسیب دیده و سرپرست خود را از 
دست داده اند.

ــت  ــود را از دس ــت خ ــدز سرپرس ــل ای ــه به دلی ــی ک ــه کودکان ــد ب 31. بای
ــه  ــد، ازجمل ــی هســتند کــه آســیب دیده ان ــی از خانواده های ــد و کودکان داده ان
ــر  ــوارد ب ــن م ــه ای ــود، چراک ــژه ای ش ــه وی ــوار، توج ــت خان ــودکان سرپرس ک
ــورد  ــد. درم ــر می گذارن ــه اچ آی وی تأثی ــال ب ــه ابت ــبت ب ــیب پذیری نس آس
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ــت،  ــده اس ــیب دی ــدز آس ــل اچ آی وی/ای ــان به دلی ــه خانواده ش ــی ک کودکان
ممکــن اســت بدنامــی و انــزوای اجتماعــی ای کــه تجربــه می کننــد بــا 
ــود  ــدید ش ــْض تش ــا تبعی ــژه ب ــان و به وی ــض حقوقش ــا نق ــن ی ــده گرفت نادی
کــه منجــر بــه کاهــش یــا عــدم دسترســی بــه آمــوزش، خدمــات بهداشــتی و 
اجتماعــی می شــود. کمیتــه بــر ضــرورت تأمیــن حمایــت حقوقــی، اقتصــادی 
و اجتماعــی بــرای کــودکان آســیب دیده تأکیــد می کنــد تــا دسترســی آن هــا 
ــود  ــن ش ــی تضمی ــات بهداشــتی و اجتماع ــگاه، خدم ــوزش، ارث، پناه ــه آم ب
ــت  ــا وضعی ــود ت ــاد ش ــت ایج ــاس امنی ــن احس ــا ای ــرای آن ه ــن ب و همچنی
ــد. در  ــالم کنن ــان اع ــد خودش ــه صالح دی ــان را ب ــود و خانواده ش اچ آی وی خ
ایــن زمینــه بــه کشــورهای عضــو یــادآوری می شــود کــه ایــن اقدامــات بــرای 
ــت  ــای الزم در جه ــا و حمایت ه ــة مهارت ه ــودکان و ارائ ــوق ک ــاق حق احق

ــت. ــی اس ــا حیات ــالی آن ه ــر ابت ــیب پذیری و خط ــش آس کاه

ــت  ــه تح ــی ک ــایی کودکان ــدرک شناس ــم م ــای مه ــر پیامده ــه ب 32. کمیت
ــه  ــند ب ــن س ــه ای ــد، چراک ــد می کن ــتند تأکی ــدز هس ــیب اچ آی وی/ای آس
ــوق،  ــت از حق ــت حمای ــون، پاسداش ــل قان ــرد در مقاب ــایی ف ــن شناس تضمی
مخصوصــاً }حــق بــر{ ارث، آمــوزش، بهداشــت و دیگــر خدمــات اجتماعــی و 
همچنیــن کاهــش آســیب پذیری کــودکان در برابــر سوءاســتفاده و بهره کشــی 
ــا مــرگ از  ــوط می شــود، مخصوصــاً اگــر }کــودکان{ به دلیــل بیمــاری ی مرب
خانــوادة خــود جــدا شــده باشــند. در ایــن زمینــه، ثبــت تولــد بــرای تأمیــن 
حقــوق کــودک و همچنیــن بــرای کاهــش آســیب اچ آی وی/ایــدز بــر زندگــی 
کــودکان مبتــال ضــروری اســت. بنابرایــن تعهــد دولت هــای عضــو بــر اســاس 
مــادة 7 پیمان نامــه بــه آن هــا یــادآوری می شــود کــه از وجــود ســازوکارهایی 
ــه پــس از آن  ــا بالفاصل ــد ی ــد کــودکان در زمــان تول ــرای ثبــت گواهــی تول ب

اطمینــان حاصــل کننــد.

ــاد  ــت ایج ــودکان بی سرپرس ــی ک ــدز در زندگ ــه اچ آی وی/ای ــی ک 33. ترومای
ــود و  ــاز می ش ــن آغ ــی از والدی ــرِگ یک ــا م ــاری ی ــا بیم ــب ب ــد اغل می کن
ــه  ــر کــودک می گــذارد آمیخت ــی کــه بدنامــی و تبعیــض ب ــا تأثیرات ــاً ب عموم
ــه  ــداً توصی ــه اکی ــو پیمان نام ــورهای عض ــه کش ــاره، ب ــن ب ــود. در ای می ش
ــون و هــم در عمــل، از  ــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه هــم در قان می شــود ت
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ــه ارث و مالکیــت کــودکان بی سرپرســت حمایــت می شــود  ــوط ب حقــوق مرب
ــت کامــل  ــه تبعیــض جنســیتی کــه ممکــن اســت در رعای و }همچنیــن{ ب
ایــن حقــوق تداخــل ایجــاد کنــد توجــه ویــژه ای می شــود. کشــورهای عضــو 
ــد از  ــه بای ــادة 27 پیمان نام ــده در م ــدات ذکرش ــاس تعه ــر اس ــه ب پیمان نام
ــدز بی سرپرســت شــده اند  ــل ای ــه به دلی ــی ک ــات کودکان ــا و اجتماع خانواده ه
حمایــت کننــد و بــا فراهــم آوردن محیــط زندگــی اســتاندارد و متناســب بــا 
رشــد جســمی، ذهنــی، روحــی، اخالقــی، اقتصــادی و اجتماعــی، ظرفیت هــای 
آن هــا را تقویــت کننــد. }ایــن اســتانداردها{ درصــورت نیــاز شــامل دسترســی 

ــود. ــم می ش ــی ه ــی ـ اجتماع ــای روان ــه مراقبت ه ب

ــی  ــت زمان ــودکان بی سرپرس ــت از ک ــت و حمای ــرایط مراقب ــن ش 3۴. بهتری
اســت کــه تــالش بــرای در کنــار هــم نگه داشــتن خواهــران و بــرادران و مانــدن 
ــد.  ــه می ده ــواده نتیج ــای خان ــنایان و اعض ــتی آش ــت سرپرس ــا{ تح }آن ه
ــد کمتریــن ترومــا  ــا حمایــت اجتمــاع پیرامونــی می توان ــوادة گســترده1 ب خان
را }بــرای کــودک{ به همــراه داشــته باشــد و درنتیجــه زمانــی کــه جایگزیــن 
ــدارد، بهتریــن راه مراقبــت از کــودکان بی سرپرســت اســت.  دیگــری وجــود ن
الزم اســت تــا جــای ممکــن تــالش شــود تــا کــودکان بتواننــد در ســاختارهای 
موجــود خانوادگــی بماننــد. ممکــن اســت ایــن گزینــه به دلیــل تأثیــر 
ــورت،  ــد. در این ص ــدنی نباش ــترده ش ــوادة گس ــر روی خان ــدز ب اچ آی وی/ای
ــن از  ــت جایگزی ــن، مراقب ــای ممک ــا ج ــد ت ــه بای ــو پیمان نام ــورهای عض کش
ــال: فرزندخواندگــی(. کشــورهای  ــرای مث ــد )ب ــواده را فراهــم کنن جنــس خان
ــی  ــزوم، حمایت هــای مال ــا درصــورت ل عضــو پیمان نامــه تشــویق می شــوند ت
و غیرمالــی }الزم{ را بــرای خانوارهــای بــا سرپرســتی کــودکان فراهــم آورنــد. 
ــن  ــان ای ــه راهبردهایش ــد ک ــل کنن ــان حاص ــد اطمین ــو بای ــورهای عض کش
ــا  ــه ب ــدم مقابل ــط مق ــات خ ــه اجتماع ــد ک ــمیت می شناس ــئله را به رس مس
اچ آی وی/ایــدز هســتند و ایــن راهبردهــا طراحــی می شــوند تــا بــه اجتماعــات 
ــا  ــه در آنج ــتی ک ــودکان بی سرپرس ــت از ک ــن راه حمای ــخیص بهتری در تش

ــد. ــک کنن ــد کم ــی می کنن زندگ

1. Extended family
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ــی  ــرات مخرب ــا وجــود اینکــه مراقبــت در پرورشــگاه1 ممکــن اســت اث 3۵. ب
ــه کشــورهای  ــال وجــود دارد ک ــن احتم ــودک داشــته باشــد، ای ــر رشــد ک ب
ــرای  ــد ب ــت می توان ــوع مراقب ــن ن ــه ای ــد ک ــه تشــخیص دهن عضــو پیمان نام
ــی  ــده اند، در موقعیت ــت ش ــدز بی سرپرس ــل اچ آی وی/ای ــه به دلی ــی ک کودکان
ــش  ــت، نق ــن نیس ــان ممک ــاع خودش ــا در اجتم ــواده ی ــت در خان ــه مراقب ک
ــت از  ــوع مراقب ــر ن ــه ه ــت ک ــن اس ــر ای ــه ب ــر کمیت ــد. نظ ــا کن ــی ایف موقت
کــودکان در پرورشــگاه فقــط بایــد به عنــوان آخریــن راه چــاره بــه کار 
ــت  ــتای حمای ــل در راس ــورت کام ــد به ص ــرایط بای ــی ش ــود و تمام ــرده ش ب
ــتفاده  ــکال سوءاس ــی اَش ــر تمام ــت از وی در براب ــودک و محافظ ــوق ک از حق
ــورداری  ــر }برخ ــی ب ــودکان مبن ــوق ک ــتای حق ــد. در راس ــی باش و بهره کش
ــادة 3، 20  ــا م ــق ب ــا، و مطاب ــن محیط ه ــژه در ای ــک وی ــت و کم از{ حمای
ــان  ــا اطمین ــت ت ــاز اس ــختگیرانه ای نی ــای س ــه معیاره ــه، ب و 25 پیمان نام
حاصــل شــود کــه چنیــن نهادهایــی اســتاندارهای مشــخصی بــرای مراقبــت از 
ــه کشــورهای  ــد. ب ــروی می کنن ــی پی ــد و از حمایت هــای حقوق کــودکان دارن
ــن  ــودکان در ای ــه ک ــی ک ــه مدت زمان ــادآوری می شــود ک ــه ی عضــو پیمان نام
ــی  ــته باشــد و برنامه های ــت داش ــد محدودی ــد بای ــداری می گذرانن ــِز نگه مراک
بــرای پشــتیبانی از کودکانــی کــه در ایــن مراکــْز نگهــداری می شــوند ایجــاد 
ــن  ــد، چــه }ای ــه اجتمــاع برگردن ــز مجــدداً ب ــا به صــورت موفقیت آمی شــود ت
کــودکان{ }خودشــان{ بــا اچ آی وی/ایــدز زندگــی کننــد و چــه بــه هــر نحــو 

دیگــری تحــت آســیب آن باشــند. 

ب( قربانیان بهره کشی جنسی و اقتصادی
ــژه  ــا و رشــد محــروم هســتند، به وی ــع بق ــه از مناب ــران و پســرانی ک 3۶. دخت
ــد،  ــت داده ان ــود را از دس ــت خ ــدز سرپرس ــر اچ آی وی/ای ــه به خاط ــی ک کودکان
ممکــن اســت بــه روش هــای مختلــف در معــرض بهره کشــی جنســی و اقتصادی 
ــت  ــز جه ــا کار مخاطره آمی ــی ی ــات جنس ــة خدم ــه ارائ ــد، ازجمل ــرار گیرن ق
}به دســت آوردن{ پــول بــرای بقــا، }یــا بــرای{ حمایــت از والدیــن بیمــار یــا 
در حــال مرگشــان و خواهــر و برادرهــای کوچک ترشــان، و یــا بــرای پرداخــت 
ــورت  ــه به ص ــی ک ــا کودکان ــت و ی ــودکان اچ آی وی مثب ــه. ک ــهریة مدرس ش

1. ins titutionalized care



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

28

ــة  ــا آســیب مضاعفــی مواجهنــد: هــم تجرب مســتقیم تحت تأثیــر آن هســتند ب
ــت  ــم وضعی ــان و ه ــی و اقتصادی ش ــت اجتماع ــای محرومی ــر مبن ــض ب تبعی
اچ آی وی خــود یــا والدینشــان. مطابــق بــا حقــوق کــودکان تحــت مــواد 32، 34، 
35 و 3۶ پیمان نامــه و به منظــور کاهــش آســیب پذیری کــودکان در برابــر 
اچ آی وی/ایــدز، کشــورهای عضــو پیمان نامــه متعهــد هســتند کــه از کــودکان در 
برابــر تمامــی اَشــکال بهره کشــی اقتصــادی و جنســی حمایــت کننــد، ازجملــه 
تضمیــن اینکــه آن هــا طعمــة شــبکه های روســپی گری نمی شــوند، و در مقابــل 
انجــام هرگونــه کاری کــه آن هــا را از تحصیــل، ســالمتی، یا پیشــرفت جســمانی، 
ــا اجتماعــی بازمــی دارد، محافظــت می شــوند. الزم  ــی ی ــی، روحــی، اخالق ذهن
اســت کشــورهای عضــو پیمان نامــه اقدامــی جــدی بــرای حمایــت از کــودکان 
ــد،  ــل آورن ــروش به عم ــاق و ف ــل بهره کشــی جنســی و اقتصــادی، قاچ در مقاب
ــرادی  ــرای اف ــه، ب ــادة 39 پیمان نام ــا حقــوق }شناخته شــده{ در م ــق ب و مطاب
ــدی  ــدف بهره من ــا ه ــی ب ــد فرصت های ــاری بوده ان ــن رفت ــرض چنی ــه درمع ک
ــان از خدمــات حمایتــی و مراقبتــی دولــت و نهادهــای غیردولتــِی فعــال در  آن

ــد.  ــود آورن ــا به وج ــن زمینه ه ای

ج( قربانیان خشونت و سوءاستفاده
37. کــودکان ممکــن اســت در معــرض اَشــکال مختلفــی از خشــونت و 
ــش  ــه اچ آی وی را افزای ــا ب ــد کــه خطــر ابتــالی آن ه ــرار گیرن سوءاســتفاده ق
ــا  ــدز و ی ــه اچ آی وی/ای ــال ب ــل ابت ــت به دلی ــن اس ــن ممک ــد، و همچنی ده
ــاوز و  ــه تج ــونت، ازجمل ــد. خش ــرار گیرن ــونت ق ــرض خش ــیب آن، در مع آس
ســایر اشــکال سوءاســتفادة جنســی، ممکــن اســت در خانــواده یــا در شــرایط 
فرزندخواندگــی کــودک اتفــاق بیفتــد، یــا از جانــب افــرادی صــورت گیــرد کــه 
ــه معلم هــا و کارکنــان  ــد، ازجمل ــژه دارن در قبــال کــودکان مســئولیت های وی
ــا و مؤسســات  ــد، از قبیــل زندان ه ــا کــودکان ســروکار دارن مؤسســاتی کــه ب
ــایر  ــا{ س ــودکان ب ــا ک ــط ب ــی و } مؤسســات مرتب ــا ســالمت ذهن ــط ب مرتب
ــه  ــادة 19 پیمان نام ــه در م ــودک ک ــوق ک ــق حق ــاوت. طب ــای متف توانایی ه
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت، کشــورهای عضــو پیمان نامــه وظیفــه دارنــد 
ــه،  ــتفاده در خان ــونت و سوءاس ــکال خش ــی اَش ــل تمام ــودکان در مقاب از ک

ــد. ــت کنن ــا در اجتمــاع حمای ــا ســایر مؤسســات، و ی مدرســه ی
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ــی  ــودکان در آن زندگ ــه ک ــا محیطــی ک ــژه ب ــد به طــور وی ــا بای 3۸. برنامه ه
ــا  ــتفاده و ب ــوارد سوءاس ــزارش م ــخیص و گ ــا در تش ــی آن ه ــد، توانای می کنن
ــان  ــه بی ــوند. کمیت ــق داده ش ــا تطبی ــردی آن ه ــت ف ــاری و ظرفی خودمخت
می کنــد کــه ارتبــاط بیــن اچ آی وی/ایــدز و خشــونت یــا سوءاســتفاده ای کــه 
کــودکان در فضــای جنــگ و درگیــری مســلحانه متحمــل می شــوند نیازمنــد 
ــِت پیشــگیری از خشــونت  ــری در جه ــژه ای اســت. }اتخــاذ{ تدابی توجــه وی
ــورهای  ــن کش ــت. همچنی ــروری اس ــا ض ــن موقعیت ه ــتفاده در ای و سوءاس
عضــو پیمان نامــه بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه در رســیدگی و حمایــت از 
کودکانــی کــه توســط ارتــش یــا ســایر کارکنــان غیررســمی بــرای ارائــة کمــک 
خانگــی یــا خدمــات جنســی مــورد سوءاســتفاده قــرار گرفته انــد ـ چــه دختــر 
ــدگان  ــی کــه در اردوگاه هــای پناهن ــا کودکان و چــه پســر، و کــودکان آواره ی
ســکونت دارنــد، مســائل مربــوط بــه اچ آی وی/ایــدز و حقــوق کــودکان در نظــر 
ــا تعهــدات کشــورهای عضــو پیمان نامــه، ازجملــه  ــق ب گرفتــه می شــوند. مطاب
تعهداتشــان مطابــق مــواد 38 و 39، کارزارهــای خبررســانی فعــال همــراه بــا 
مشــاورة کــودکان و ســازوکارهایی بــرای پیشــگیری از خشــونت و سوءاســتفاده 
ــا  ــری و بالی ــر از درگی ــق متأث ــد در مناط ــا بای ــگام آن ه ــخیص زودهن و تش
ــا  مســتقر شــوند و بایــد بخشــی از }برنامه هــای{ مقابلــة اجتماعــی و ملــی ب

اچ آی وی/ایــدز باشــند.

 مصرف مواد
3۹. مصــرف مــواد، ازجملــه الــکل و مــواد مخــدر می توانــد توانایــی کــودکان 
در کنتــرل رفتــار جنسی شــان را کاهــش دهــد و  درنتیجــه موجــب افزایــش 
ــا ابزارهــای  ــق ب ــه اچ آی وی شــود. تزری ــال ب ــر ابت آســیب پذیری آن هــا در براب
ــود.  ــال اچ آی وی می ش ــر انتق ــتر خط ــش بیش ــب افزای ــده موج ضدعفونی نش
کمیتــه تأکیــد می کنــد کــه بــه فهــم بهتــری از رفتارهــای ناشــی از مصــرف 
مــواد نیــاز اســت، ازجملــه تأثیــری کــه نادیــده گرفتــن و نقــض حقــوق کودک 
ــگیری  ــی پیش ــای عمل ــورها، برنامه ه ــتر کش ــا دارد. در بیش ــن رفتاره ــر ای ب
ــن  ــد. ای ــر نمی گیرن ــودکان را درب ــواْد ک ــرف م ــه مص ــوط ب از اچ آی وی مرب
ــاالن  ــتر بزرگ س ــد، بیش ــود دارن ــه وج ــم ک ــی ه ــی در جاهای ــا، حت برنامه ه
و  سیاســت ها  کــه  می کنــد  تأکیــد  کمیتــه  می دهنــد.  قــرار  هــدف  را 
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ــت  ــال اچ آی وی اس ــواد و انتق ــرف م ــش مص ــان کاه ــه هدفش ــی ک برنامه های
ــان را  ــه نوجوان ــودکان، ازجمل ــی ک ــاص زندگ ــبک خ ــیت ها و س ــد حساس بای
نیــز در پیشــگیری از اچ آی وی و ایــدز مدنظــر قــرار دهنــد. کشــورهای عضــو 
ــد  ــواد 33 و 24 موظف ان ــق م ــودکان طب ــوق ک ــتای حق ــه در راس پیمان نام
ــی  ــد کــه هدفشــان کاســتن از عوامل ــن کنن ــی را تضمی ــا اجــرای برنامه های ت
اســت کــه کــودکان را در معــرض اســتفاده از مــواد قــرار می دهنــد، و 
همچنیــن برنامه هایــی کــه }هدفشــان{ درمــان و حمایــت از کــودکاِن دچــار 

ســوءمصرف مــواد اســت.

 ۶. توصیه ها
۴0. کمیتــه یــک بــار دیگــر در اینجــا پیشــنهاداتی را کــه در روز گفت وگــوی 
ــدز  ــا اچ آی وی و ای ــه ب ــی آمیخت ــودکان در جهان ــورد زیســت ک ــی درم عموم
ــه  ــو پیمان نام ــورهای عض ــد و از کش ــرار می ده ــد ق ــورد تأکی ــد م ــرح ش مط

می خواهــد: 
الــف( سیاســت های مرتبــط بــا اچ آی وی و ایــدز را در ســطح ملــی و محلــی 
ــی  ــا و برنامه های ــل، راهبرده ــای عم ــه برنامه ه ــد، ازجمل ــاده کنن ــاذ و پی اتخ
کــه کــودکـ  محــور و مبتنــی بــر حقــوق کــودک هســتند و حقوق کــودکان را 
ــده  ــای مطرح ش ــامل توصیه ه ــا{ ش ــد. }این ه ــه دربر دارن ــق پیمان نام مطاب
در پاراگــراف قبلــِی ایــن نظــر عمومــی و توصیه هــای مطرح شــده در نشســت 
ویــژة مجمــع عمومــی ســازمان ملــل درمــورد کــودکان در ســال 2002 نیــز 

می شــوند.

ــت  ــن جه ــد ممک ــترین ح ــا بیش ــانی را ت ــی و انس ــی، فن ــع مال ب( مناب
حمایــت از اقدامــات ملــی و محلــی در ایــن زمینــه )مــادة 4( و درصــورت نیــاز 

ــد(. ــراف 41 را ببینی ــد )پاراگ ــص دهن ــی تخصی ــکاری بین الملل ــه هم ب

ــود را  ــن موج ــه، قوانی ــادة دوم پیمان نام ــل م ــرای کام ــدف اج ــا ه ج( ب
مــورد بازبینــی قــرار دهنــد و یــا قوانیــن تــازه تصویــب کننــد، و بــرای تضمیــن 
دسترســی برابــر همــة کــودکان به تمامــی خدمــات مربوطــه، مشــخصاً تبعیض 
بــر مبنــای وضعیــت واقعــی یــا فــرض گرفتــه شــده درمــورد اچ آی وی/ایــدز را 
منــع کننــد، و بــه حقــوق کــودک در زمینــة حریــم خصوصــی و محرمانگــی و 
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دیگــر توصیه هــای مطرح شــده از جانــب کمیتــه در پاراگــراف قبلــی درمــورد 

قانون گــذاری توجــه ویــژه داشــته باشــند.

ــه{  ــخ ب ــای }پاس ــت ها و برنامه ه ــا، سیاس ــل، راهبرده ــای عم د( برنامه ه
ــه مســئول نظــارت و  ــی ک ــای ســازوکارهای مل ــدز را در فعالیت ه اچ آی وی/ای
هماهنگــی حقــوق کــودکان هســتند بگنجاننــد، و به فکــر ایجــاد یــک سیســتم 
بازرســی باشــند کــه به طــور ویــژه بــه شــکایات مربــوط بــه نادیــده گرفتــن یــا 
نقــض حقــوق کــودکاِن در ارتبــاط بــا اچ آی وی/ایــدز بپــردازد. خــواه ایــن کار 
مســتلزم وضــع قوانیــن و ایجــاد دســتگاه های اجرایــی جدیــد باشــد، خــواه بــه 

نهادهــای ملــی موجــود واگــذار شــود. 

ــان  ــا اطمین ــد ت ــی کنن ــا را بازبین ــی داده ه ــردآوری و ارزیاب ه( سیســتم گ
ــه  ــف پیمان نام ــق تعری ــودکان را طب ــی ک ــزان کاف ــه به می ــد ک ــل کنن حاص
ــیت،  ــن و جنس ــای س ــر مبن ــده ب ــات گردآوری ش ــد. و اطالع ــر می گیرن درب
ــا  ــده اند و ت ــک ش ــاله تفکی ــنی پنج س ــای س ــال در گروه ه ــت ایدئ و در حال
ــه کــودکان عضــو گروه هــای آســیب پذیر و  ــوط ب جــای ممکــن اطالعــات مرب
کودکانــی را کــه بــه حمایت هــای ویــژه نیــاز دارنــد }نیــز{ دربــر می گیرنــد. 

ــات  ــد اطالع ــه، بای ــادة 44 پیمان نام ــق م ــی مطاب ــد گزارش ده و( در رون
مربــوط بــه برنامه هــا و سیاســت های ملــی مقابلــه بــا اچ آی وی/ایــدز، و تــا حــد 
امــکان تخصیــص منابــع و بودجه بنــدی در ســطوح ملــی، منطقــه ای و محلــی، 
و همچنیــن روشــن ســاختن نســبت های تخصیص یافتــه بــه پیشــگیری، 
ــن گزارش هــا{  ــده شــود. }در ای ــرات گنجان مراقبــت و پژوهــش و کاهــش اث
ــان  ــودکان و حقوقش ــزان ک ــه می ــا چ ــه ت ــود ک ــه ش ــن پرداخت ــه ای ــد ب بای
ــا  ــن برنامه ه ــا( در ای ــد آن ه ــال رش ــای در ح ــو ظرفیت ه ــت )در پرت به صراح
ــن،  ــن در قوانی ــده اند و همچنی ــناخته ش ــمیت ش ــت گذاری ها به رس و سیاس
سیاســت ها و اقدامــات چــه میــزان بــه حقــوق کــودکاِن در ارتبــاط بــا اچ آی وی 
ــر مبنــای  ــه تبعیــض علیــه کــودکان ب ــد ب توجــه شــده اســت. همچنیــن بای
ــان  ــالی والدینش ــا ابت ــودن ی ــت ب ــا، بی سرپرس ــدز آن ه ــت اچ آی وی/ای وضعی
ــه  ــه از کشــورهای عضــو پیمان نام ــود. کمیت ــه ش ــه اچ آی وی مشــخصاً توج ب
ــه از  ــازند ک ــن س ــق روش ــور دقی ــود به ط ــای خ ــا در گزارش ه ــد ت می خواه
نظــر آن هــا مهم تریــن اولویت هــا در محــدودة تحــت صالحیتشــان در ارتبــاط 
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ــرای  ــای خــود ب ــواردی اســت و برنامه ه ــدز چــه م ــودکان و اچ آی وی/ای ــا ک ب
رســیدگی بــه ایــن مشــکالت طــی پنج ســال آینــده را روشــن ســازند. ایــن کار 
امــکان ارزیابــی رونــد پیشــرفت فعالیت هــا در طــول زمــان را فراهــم می کنــد.

۴1. کمیتــه از یونیســف، ســازمان بهداشــت جهانــی، صنــدوق جمعیــت 
ســازمان ملــل1، برنامــة مشــترک ملــل متحــد در زمینــة ایــدز و ســایر نهادهــا، 
ســازمان ها و آژانس هــای بین المللــی مرتبــط می خواهــد کــه به منظــور 
ترویــج همــکاری بین المللــی، به شــکل سیســتماتیک در اقدامــات ســطح 
ــدز مشــارکت  ــة اچ آی وی/ای ــودکان در زمین ــوق ک ــن حق ــت تضمی ــی، جه مل
ــت  ــود وضعی ــت بهب ــه را در جه ــا کمیت ــان ب ــن همکاری ش ــد، و همچنی کنن
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــه دهن ــدز ادام ــة اچ آی وی/ای ــودکان در زمین ــوق ک حق
ــت  ــد درخواس ــکاری دارن ــعه هم ــت توس ــه در جه ــی ک ــه از دولت های کمیت
ــه  ــوند ک ــی می ش ــی طراح ــا به صورت ــد راهبرده ــن کنن ــه تضمی ــد ک می کن

ــند. ــته باش ــاًل در نظــر داش ــودکان را کام ــوق ک حق

۴2. ســازمان های غیردولتــی، و همچنیــن گروه هــای اجتمــاع ـ محــور و 
دیگــر فعــاالن جامعــة مدنــی شــامل گروه هــای جوانــان، ســازمان های مبتنــی 
بــر اعتقــاد2، ســازمان های زنــان و رهبــران ســنتی ازجملــه رهبــران مذهبــی و 
ــه بیمــاری همه گیــر ایــدز  فرهنگــی، همگــی نقــش حیاتــی در پاســخ گویی ب
بــازی می کننــد. از دولت هــای عضــو درخواســت می شــود تــا محیطــی 
مســاعد بــرای مشــارکت گروه هــای جامعــة مدنــی فراهــم کننــد کــه شــامل 
تســهیل همــکاری و هماهنگــی میــان نقش آفرینــان مختلــف می شــود و 
اینکــه ایــن گروه هــا بــدون مانــع، حمایت هــای الزم جهــت عملکــرد مؤثــر را 
ــویق  ــژه تش ــور وی ــو به ط ــای عض ــورد دولت ه ــن م ــد )در ای ــت می کنن دریاف
ــی  ــدز زندگ ــا اچ آی وی/ای ــه ب ــرادی ک ــل اف ــارکت کام ــا از مش ــوند ت می ش
ــة  ــای{ ارائ ــودکان در }برنامه ه ــدن ک ــه گنجان ــد و ب ــت کنن ــد حمای می کنن
ــته  ــژه ای داش ــه وی ــت توج ــان و حمای ــت، درم ــگیری، مراقب ــات پیش خدم

باشــند(.

1. United Nations Population Fund (UNFPA)
2. Faith-Based Organizations
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