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مقدمة مترجمان

اوايــل ســال  ،1398کــه بــراي بــار اول ايــدة ترجمــة نظــرات عمومــي کميتــة
حقــوق کــودک ســازمان ملــل متحــد در کميتــة پژوهــش انجمــن حمايــت از
حقــوق کــودکان مطــرح شــد ،اعضــا از آن اســتقبال کردنــد .بــراي ترجمــة
ايــن متــون دو راه در پيــش رو بــود ،راه اول کــه ســادهتر و سرراســتتر
بــود ،ســپردن کار بــه مترجمانــي بــود کــه بهصــورت حرفــهاي کا ِر ترجمــه
ميکننــد .راه دوم ،کــه پُرپيچوخمتــر بهنظــر ميرســيد ،تشــکيل گروهــي
بــود از عالقهمنــدان بــا دانــش قابلقبــول در زبــان انگليســي و پيــش بــردن
کار بهصــورت کارگاهــي ،بــا همآمــوزي و جســتوجو و درگيــر شــدن بــا
متــن و مفاهيــم و ابعــاد آن و البتــه تقويــت تســلط اعضــا بــر زبــان فارســي.
راه اول فقــط يــک خروجــي داشــت :دســتيابي بــه متــن ترجمهشــده در
زمانــي کوتــاه ،امــا راه دوم ،گرچــه زمــان بيشــتري ميطلبيــد ،فراينــدي بــود
شــامل جــذب افــراد عالقهمنــد و رشــد تواناييهــا و مهارتهــا و دانــش و
انجــام کاري گروهــي و جمعــي و رســيدن بــه ســطحي از توانمنــدي جمعــي،
بهعــاوة متنهايــي ترجمهشــده .حســن اعتمــاد آقــاي فرشــيد يزدانــي،
مديرعامــل و عضــو محتــرم هيئتمديــرة انجمــن و رابــط وقــت کميتــة
پژوهــش ،و همچنيــن ســاير اعضــاي کميتــة پژوهــش به اعضــاي گــروه ترجمه
اعتمادبهنفــس برگزيــدن و تــداوم راه دوم را داد .در ايــن مســير ،جلســات
متعــددي برگــزار شــد و در ايــن جلســات ،در کنــار آمــوزش اصــول ترجمــه
و ويرايــش و آشــنايي بيشــتر بــا زبــان فارســي ،بخشهايــي کــه هريــک از
اعضــا ترجمــه ميکردنــد خوانــده و پيشــنهادات ويرايشــي طــرح ميشــد؛
دربــارة مفاهيــم تــازه جســتوجو ميکرديــم و بــا اســتفاده از نظــرات جمــع،
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يافتــن معادلهــاي رايــج ،بررســي معادلهــاي پيشــنهادي و آموختههايمــان
از جلســات ،هرکداممــان کار خــود را ويرايشــي اوليــه ميکرديــم و در انتهــا،
جهــت ويرايــش نهايــي ،متــن بــه ويراســتاري ســپرده ميشــد کــه هــم در
حــوزة حقــوق کــودکان تجربــه و دانــش داشــت و هــم از مهــارت و دانــش
ـي بااليــي برخــوردار بــود .و ايــن رونــد بــراي متــون بعــدي نيــز همچنــان
زبانـ ِ
ادامــه دارد.
نظــرات عمومــي کميتــة حقــوق کــودک ســازمان ملــل متونــي هســتند
کــه بــا هــدف تشــريح عمومــي محتــواي پيماننامــه ،از ســوي ايــن کميتــه
منتشــر ميشــوند و مکملــي عمومــي هســتند بــراي پيشــنهادات خاصــي کــه
ايــن کميتــه بــه هــر کشــور ،جهــت بهبــود وضعيــت حقــوق کــودک ،ارائــه
ـي برآمــده از چنــد ضــرورت اســت :اول اينکــه
ميدهــد .تدويــن نظــرات عمومـ ْ
حقــوق و مفاهيــم منــدرج در پيماننامــة حقــوق کــودک ارتباطــي نظاممنــد
باهــم دارنــد و الزم اســت ايــن ارتباطهــا بهصــورت مبســوط روشــن و
تشــريح شــوند .عــاوه بــر ايــن ،ابعــاد مختلــف و پيچيــدة حقــوق کــودکان
و ضرورتهايــي کــه بعــد از نــگارش و تصويــب پيماننامــه ايجــاد شــدهاند
ايجــاب ميکننــد کــه نظــر کنشــگران و نقشآفرينــان ايــن حــوزه بــه ايــن
ضرورتهــاي زمانــي و مکانــي تــازه و پيچيدگيهــا جلــب شــود .و درنهايــت
آنکــه پيماننامــه صرفــاً متنــي حقوقــي ـ قضايــي و مربــوط بــه حقــوق
ـودکان ابعــاد
«کــودک» بهمثابــه موجــودي منفــرد نيســت ،بلکــه زندگــي کـ
ْ
اجتماعــي ،جمعــي و فرهنگــي نيــز دارد کــه در پيماننامــه بــه آن اشــاره شــده
و الزم اســت ايــن ابعــاد تشــريح و تبييــن شــوند .بهعنــوان مثــال :امــروزه،
بــا رشــد مطالعــات دوران کودکــي و عمــده شــدن انتقــادات و چالشهــاي
پيرامــون سياســتگذاريها و ذهنيتهــاي بزرگسالســاالرانه ،توجــه
بيشــتري بــه حــق کــودکان بــر شــنيده شــدن و مشــارکت ميشــود و از
ايــن حيــث الزم اســت موضــوع منافــع عاليــة کــودکان و ارتبــاط آن بــا حــق
بــر شــنيده شــدن و مشــارکت بيشــتر تبييــن شــود .يــا در موضــوع آمــوزش،
ـع
ـائل حـ ِ
بــا توجــه بــه اثــرات مسـ ِ
ـول تبعــات تبعيضهــاي گوناگــون و متقاطـ ِ
مبتنــي بــر جنســيت ،معلوليــت ،بيمــاري ،قوميــت ،طبقــه ،نــژاد و ...بــر آموزش
کــودکان ،بايــد توجــه بيشــتري بــه پيچيدگيهــاي حــول مســئلة دسترســي و
اســتفادهپذيري و نتيجهبخــش بــودن آمــوزش داشــت.
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نظــرات عمومــي همچنيــن راهنمايــي هســتند بــراي پژوهشــگران ،فعــاالن
و کنشــگران حــوزة کــودکان ،دســتاندرکاران سياســتگذاري و همچنيــن
دانشــجويان و آمــوزگاران در علــوم اجتماعــي ،روانشناســي ،حقــوق و ....ايــن
متــون ارجاعاتــي بــه ســاير اســناد بينالمللــي نيــز دارنــد کــه ميتوانــد
راهنمايــي بــراي پژوهشــگران و کنشــگران فراهــم کنــد .البتــه کــه ميتــوان
بــه ايــن متــون نگاهــي انتقــادي نيــز داشــت ،چهبســا بازنگــري در برخــي
اســتانداردها و بهبــود و ارتقايشــان بهواســطة تحــوالت و شــرايط ضــروري
شــود يــا حتــي تجــارب جديــد و ضرورتهــا مــا را بــه اصالحــات جــدي
در ذهنيتهايمــان دربــارة حقــوق کــودکان رهنمــون کننــد .درواقــع هــم
پيماننامــه و هــم ايــن متــون محصــول شــرايط تاريخــي بشــري هســتند و
مســائلي ماننــد گرمايــش زميــن ،بحرانهــاي زيســتمحيطي ،تجــارب ناشــي
از شــيوع ويــروس کويــدـ 19و آشــکار شــدن بحرانهــاي پنهــان جامعــة
بشــري ،گســترش روزافــزون شــکافهاي طبقاتــي ،آشــکارتر شــدن چهــرة
تبعيضهــاي پنهــان و ســاختاري مربــوط بــه نــژاد ،جنســيت ،معلوليــت،
قوميــت ،زبــان و ، ...رشــد رويکردهــاي اجتماعــي در کنشهــاي جمعــي
و پژوهشهــاي مربــوط بــه حوزههــاي معلوليــت ،پزشــکي ،روانشناســي و
روانپزشــکي ،مســائلي ماننــد برجســته شــدن مشــارکت و عامليت کــودکان و...
مــا را بــه درکــي عميقتــر و ســاختاريتر از مســائل و البتــه اقــدام و کنــش
ِ
وضعيــت جامعــة بشــري فــرا ميخواننــد.
بــراي تغييــر و بهبــود
اميدواريــم بــا تــداوم کار بتوانيــم همــة نظــرات عمومــي کميتــة حقــوق
کــودک را بــه فارســي برگردانيــم .در ايــن راه ،پذيــراي نظــرات ،پيشــنهادات و
انتقــادات مخاطبــان ،کــه قطع ـاً بــه بهبــود کيفيــت کار کمــک خواهــد کــرد،
هســتيم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه کليــه پينوشــتهاي متــن اصلــي بــه پانويسهــا
منتقــل شــدهاند و توضيحــات مترجمــان در پانويــس نيــز بــا نشــانة [مترجمان]
مشــخص شــده اســت .همچنيــن هرجــا در متــن نيــاز بــه افــزودن کلمــهاي
ـوده اســت ،کلمــات افــزوده داخــل {} آمدهانــد.
بــراي روانتــر شــدن متــن بـ 
در پاي��ان الزم اس��ت از هيئتمدي��رة انجم��ن حماي��ت از حق��وق کــودکان،
بهخصــوص ســرکار خانــم نجمــه عــارف ،رابــط محتــرم هیئــت مدیــرة و
کمیتــة پژوهـ�ش و همـ�ة کساــني کـ�ه فرصـ�ت و ش�رـايط انجــام و انتشــار ايـ�ن

گروه ترجمة کميتة پژوهش
انجمن حمايت از حقوق کودکان
دی 1399
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ترجمههـ�ا را فراهـ�م کردنـ�د سپاس��گزاري کنيـ�م.
متــن حاضــر ســعی کــرده اســت بــا توجــه بــه تأثیــر عمیــق اچآیوی/
ایــدز بــر تمــام ابعــاد زندگــی کــودکان ،لــزوم شناســایی مضاعــف تمــام حقــوق
کــودکان عنوانشــده در پیماننامــه را در بســتر اچآیوی/ایــدز مطــرح کنــد.
در ایــن راســتا ،کمیتــه بــر عناصــر پیشــگیری ،مراقبــت ،درمــان و حمایــت
تأکیــد کــرده اســت و همچنیــن دالیــل آســیبپذیری کــودکان در برابــر
اچآیوی/ایــدز را شناســایی میکنــد .آخریــن بخــش ایــن نظــر عمومــی نیــز
توصیههــا و پیشــنهاداتی را بــه دولتهــای عضــو پیماننامــه جهــت تشــکیل
و تقویــت برنامــۀ عمــل ،راهبردهــا ،قوانیــن ،سیاســتها و برنامههایــی بــا
محوریــت کــودکان بهمنظــور مبــارزه بــا گســترش اچآیوی/ایــدز و کاهــش
آســیب آن در ســطوح ملــی و بینالمللــی مطــرح میکنــد.
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 .۱مقدمه

1

 .۱شــیوع اچآیوی/ایــدز 2دنیایــی را کــه کــودکان در آن زندگــی میکننــد
بســیار تغییــر داده اســت .میلیونهــا کــودک {بــه ایــن ویــروس} مبتــا
شــدهاند و جانشــان را از دســت دادهانــد ،و بســیاری دیگــر بــا گســترش
ویــروس اچآیوی در خانوادههــا و جوامعشــان بهشــدت آســیب دیدهانــد.
ایــن ویــروس مســری بــر زندگــی روزمــرة کــودکان کمسنوســالتر تأثیــر
 .1کمیتة حقوق کودک در هفدهمین جلسة خود ( )۱۹۹۸یک جلسة عمومی با محوریت اچآیوی/ایدز و حقوق کودکان
برگزار کرد که در آن درمورد اقداماتی که باید صورت گیرد توصیههایی صادر کرد ،ازجمله تسهیل مداخلة دولتهای عضو
در مسائل اچآیوی/ایدز درمورد حقوق کودک .حقوق بشر مرتبط با اچآیوی/ایدز نیز در هشتمین مجمع سران معاهدات
حقوق بشر در سال  ۱۹۹۷مورد 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 اچآیوی/ایدز بهصورت مداوم توسط کمیسیون
حقوق بشر مورد بحث قرار میگیرد .برنامة مشترک ملل متحد در زمینة ایدز ( )UNAIDSو صندوق کودکان سازمان
ملل متحد (یونیسف) در تمام جنبههای کارشان بر حقوق کودک درمورد اچآیوی/ایدز تأکید کردهاند ،و موضوع کمپین
جهانی ایدز در سال « ۱۹۹۷کودکانی که در دنیای با ایدز زندگی میکنند» بود و در سال  ۱۹۹۸موضوع 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 بینالمللی درمورد اچآیوی/ایدز و حقوق بشر را در سال  ۱۹۹۸و نسخة
بازبینیشدة شمارة  ۶آن را در سال  ۲۰۰۲تدوین کردهاند تا حقوق بشر را در شرایط اچآیوی/ایدز ارتقا دهند و از آن
حمایت کنند .در سطح سیاسی و بینالمللی ،حقوق مرتبط با اچآیوی/ایدز در اعالمیة تعهد نسبت به اچآیوی/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 بینالمللی و منطقهای
مورد شناسایی قرار گرفته است.
{ .2مترجمان} نظر عمومی پیشرو با وفاداری به واژگان استفادهشده در متن انگلیسی ترجمه شده است .برای اطالعات
بیشتر درمورد واژگان و عبارات مناسب مربوط به اچآیوی به «رهنمودهای واژهشناسی درمورد اچآیوی و ایدز» تألیف
برنامة مشترک ملل متحد در زمینة ایدز ( )۱۳۸۷مراجعه کنید.

 .۲در ابتــدا ،گمــان میشــد کــه کــودکان چنــدان مــورد آســیب ایــن ویــروس
قــرار نمیگیرنــد .امــا جامعــة بینالمللــی متوجــه شــد کــه متأســفانه کــودکان
در مرکــز ایــن معضــل هســتند .طبــق گفتــة برنامــة مشــترک ملــل متحــد در
زمینــة اچآیوی/ایــدز ،1رونــد اخیــر هشــداردهنده اســت :در بیشــتر بخشهــای
دنیــا ،اکثریــت مــوارد جدیــد ابتــا (بــه ایــن ویــروس) افــراد جــوان  ۱۵تــا ۲۴
ســاله و حتــی گاهــی افــراد کمس ـنتر هســتند .همچنیــن زنــان و دختــران
جــوان بهصــورت فزاینــده در حــال ابتــا هســتند .در بیشــتر مناطــق دنیــا،
اکثریــت زنــان نمیداننــد کــه مبتــا {بــه ایــن ویــروس} هســتند و ممکــن
اســت ناآگاهانــه آن را بــه کودکانشــان منتقــل کننــد .درنتیجــه اخیــرا ً بســیاری
از دولتهــا شــاهد افزایــش آمــار مرگومیــر کــودکان و نــوزادان بودهانــد .از
آنجــا کــه اولیــن تجربــة جنســی نوجوانــان ممکــن اســت در محیطــی اتفــاق
راهنمایــی مناســب دسترســی نداشــته باشــند،
بیفتــد کــه بــه اطالعــات و
ِ
آنهــا هــم نســبت بــه اچآیوی/ایــدز آســیبپذیر هســتند .کودکانــی کــه از
مــواد مخــدر اســتفاده میکننــد نیــز شــدیدا ً در معــرض خطــر هســتند.
 .۳بااینحــال ،همــة کــودکان بهواســطة اوضــاع و احــوال خــاص زندگــی
خـ�ود ممک��ن اس��ت {نس��بت بهــ ای��ن ویرــوس} آسـ�یبپذیر شــوند ،بهویــژه:
الــف) کودکانــی کــه خودشــان بــا اچآیوی زندگــی میکننــد؛ ب) کودکانــی
کــه بهدلیــل فقــدان مراقبــت والدیــن یــا آمــوزگار و یــا بهدلیــل تحــت فشــار
بــودن خانوادههــا و اجتماعاتشــان بــا پیامدهــای ویــروس ،آســیب دیدهانــد؛
و ج) کودکانــی کــه بیشــتر در معــرض ابتــا یــا آســیبپذیری از ویــروس
هســتند.
)1. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS
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میگــذارد و موجــب افزایــش قربانــی شــدن و بــه حاشــیه رفتــن کــودکان،
بهویــژه آنهایــی کــه تحــت شــرایط خــاص و دشــوار زندگــی میکننــد،
میشــود .اچآیوی/ایــدز فقــط مشــکل بعضــی از کشــورها نیســت ،بلکــه
تمــام دنیــا ایــن مشــکل را دارد .کنتــرل آســیبهای {ایــن ویــروس} بــر
کــودکان مســتلزم ایــن اســت کــه تمام��ی کش��ورها تالشهــای هماهنگــی بــا
هدفگ��ذاری مناسبــ در تمامــی سطــوح توسعــه صــورت دهنــد.

9

پیشرو
 .۲اهداف نظر عمومی ِ

 .۴اهداف نظر عمومی پیشرو به شرح زیر است:
الــف) شناســایی مضاع��ف تمــام حقــوق بشــر کــودکان در بســتر اچآیوی/
ایــدز و تقویــت و گســترش درک و فهــم از ایــن حقــوق؛

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

10

ب) پیــش بــردن تحقــق حقــوق بشــر کــودکان در بســتر اچآیوی/ایــدز،
مطابــق آنچــه کــه در پیماننامــة حقــوق کــودک تضمیــن شــده اســت
(پیماننامــة حقــوق کــودک از ایــن پــس پیماننامــه خوانــده میشــود)؛
ج) شناســایی اقدامــات و رویههــای مثبــت دولتهــا جهــت افزایــش ســطح
اجــرای حقــوق مرتبــط بــا پیشــگیری از اچآیوی/ایــدز ،و حمایــت ،مراقبــت و
محفاظــت از کــودکان مبتــا یــا تحــت آســیب ایــن ویــروس؛
د) کمــک بــه تشــکیل و تقویــت برنامــة عمــل ،راهبردهــا ،قوانیــن،
سیاســتها و برنامههایــی بــا محوریــت کــودکان بهمنظــور مبــارزه بــا
گســترش اچآیوی/ایــدز و کاهــش آســیب آن در ســطوح ملــی و بینالمللــی؛

 .۳رویکردهای پیماننامه نسبت به اچآیوی/ایدز:
رهیافت همهجانبة مبتنی بر حقوق کودک

 .۵مســئلة کــودکان و اچآیوی/ایــدز غالبــاَ مســئلهای مربــوط بــه ســامت
یــا بهداشــت دانســته میشــود ،امــا درواقــع ایــن مســئله شــامل گســترة
موضــوع حــق بــر ســامتی
وســیعتری از موضوعــات اســت .درمــورد ایــن
ْ
(مــادة  ۲۴پیماننامــه) مرکزیــت دارد .امــا اچآیوی/ایــدز چنــان تأثیــر عمیقــی
بــر زندگــی کــودکان میگــذارد کــه تمــام حقــوق مدنــی ،سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی آنهــا را تحتتأثیــر قــرار میدهــد .حقوقــی کــه در
اصــول کلــی پیماننامــه بهرســمیت شــناخته شــدهاند بایــد در مالحظــات
حمایــت
اچآیوی/ایــدز در تمــام ســطوح پیشــگیری ،درمــان ،مراقبــت و
ْ
موضوعــات راهبــردی باشــند :ازجملــه حــق بــر عــدم تبعیــض (مــادة  ،)۲حــق
کــودک نســبت {در نظــر گرفتــه شــدن} منافعــش بهعنــوان اصلیتریــن
مالحظــه (مــادة  ،)۳حــق بــر زندگــی ،بقــا و رشــد (مــادة  ) ۶و حــق بــر
محتــرم شــمرده شــدن دیدگاههایــش (مــادة.)۱۲

الف) حق بر عدم تبعیض (مادة )۲

 .۷تبعیــض عــاوه بــر اینکــه آســیبپذیری کــودکان نســبت بــه اچآیوی/
ایــدز را افزایــش میدهــد ،بــر زندگــی کودکانــی کــه مــورد آســیب اچآیوی/
ایــدز قــرار گرفتهانــد و آنهایــی کــه خودشــان بــا ایــن بیمــاری زندگــی

نظر عمومی شمارة سه ( )2003اچآیوی/ایدز و حقوق کودک

 .۶اقدامــات الزم بــرای مدیریــت اچآیوی/ایــدز فقــط درصورتــی میتوانــد
انجــام شــود کــه حقــوق کــودکان و نوجوانــان بهطــور کامــل مدنظــر قــرار
گیــرد .مرتبطتریــن حقــوق بــه ایــن مســئله ،عــاوه بــر مــواردی کــه در
پاراگــراف  ۵ذکــر شــد ،شــامل مــوارد زیــر میشــود :حــق دسترســی بــه
اطالعــات و ابــزار الزم بــرای ارتقــای رفــاه اجتماعــی ،روحــی و اخالقــی و
ســامت روانــی و فیزیکــی (مــادة )۱۷؛ حــق بــر مراقبتهــای بهداشــتی
پیشــگیرانه ،آمــوزش جنســی و آمــوزش و خدمــات تنظیــم خانــواده (مــادة ۲۴
بنــد چ)؛ حــق داشــتن اســتاندارد مناســب زندگــی (مــادة )۲۷؛ حــق بــر حریــم
خصوصــی (مــادة )۱۶؛ حــق بــر جــدا نشــدن از والدیــن (مــادة )۹؛ حــق بــر
حمایــت در برابــر خشــونت (مــادة )۱۹؛ حــق بــر حمایــت و مســاعدت ویــژه از
جانــب دولــت (مــادة )20؛ حقــوق کــودکان بــا تواناییهــای متفــاوت (مــادة
)۲۳؛ حــق بــر ســامت (مــادة )۲۴؛ حــق بــر تأمیــن اجتماعــی ،شــامل بیمــة
اجتماعــی (مــادة )۲۶؛ حــق بــر آمــوزش و فراغــت (مــادة  ۲۸و )۳۱؛ حــق
بــر محافظــت در برابــر بهرهکشــی و آزار اقتصــادی و جنســی و اســتعمال
غیرقانونــی مــواد مخــدر (مــادة  ۳۴ ،۳۳ ،۳۲و )۳۶؛ حــق بر محافظــت در مقابل
ربایــش ،فــروش و قاچــاق و همچنیــن در مقابــل شــکنجه و دیگــر رفتارهــا یــا
مجازاتهــای خشــن ،غیرانســانی و تحقیرآمیــز (مــادة  ۳۵و)۳۷؛ حــق بــر
بازپــروری فیزیکــی و روانــی و بازگشــت بــه اجتمــاع (مــادة  .)۳۹کــودکان
بهدلیــل فراگیــری {ایــن ویــروس} بــا چالشهایــی جــدی در مقابــل حقــوق
ذکرشــده روبــهرو هســتند .پیماننامــه و بهویــژه چهــار اصــل کلــی آن بــا
رویکردهــای همهجانبهشــان ،چارچــوب قدرتمنــدی بــرای اقــدام در راســتای
کاهــش اثــرات منفــی ایــن بیمــاری فراگیــر بــر زندگــی کــودکان فراهــم کــرده
اســت .رهیافــت حق ـ محــور و همهجانبــهای کــه بــرای پیادهســازی ایــن
پیماننامــه الزم اســت ابــزار مطلوبــی بــرای هدایــت گســترة وســیعتری از
مســائل مرتبــط بــا پیشــگیری ،درمــان و اقدامــات مراقبتــی اســت.
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میکننــد هــم بهشــدت تأثیــر میگــذارد .پســران و دخترانــی کــه در
والدیــن اچآیوی مثبــت زندگــی میکننــد غالبــاً قربانــی بدنامــی 1و
کنــار
ِ
تبعیــض هســتند ،چراکــه اغلــب فــرض میشــود آنهــا هــم مبتــا هســتند.
کــودکان ،در نتیجــة تبعیــض ،از دسترســی بــه اطالعــات ،آمــوزش (نظــر
عمومــی شــمارة  ۱را درمــورد اهــداف آمــوزش ببینیــد) ،خدمــات مراقبتــی،
اجتماعــی و بهداشــتی یــا زندگــی اجتماعــی محــروم میشــوند .در شــدیدترین
حالــت ،تبعیــض علیــه کــودکان اچآیوی مثبــت منجــر بــه طــرد شــدن آنهــا
از ســوی خانــواده ،گــروه اجتماعــی و یــا جامعــه میشــود .تبعیــض میتوانــد
بــا آســیبپذیرتر کــردن کــودکان نســبت بــه ویــروس موجــب افزایــش شــیوع
بیمــاری نیــز بشــود ،بهویــژه کودکانــی کــه متعلــق بــه گروههــای خــاص
هســتند ،ماننــد کودکانــی کــه در نواحــی روســتایی و دورافتــاده زندگــی
میکننــد کــه دسترســی کمــی بــه خدمــات دارنــد .درنتیجــه ایــن کــودکان
بهصــورت مضاعــف قربانــی میشــوند.
 .۸در ایــن خصــوص ،تبعیــض برمبنــای جنســیت بههمــراه تابوهــا یــا
برخوردهــای منفــی و پیــشداوری نســبت بــه فعالیــت جنســی دختــران
یکــی از دغدغههــای اصلــی اســت کــه غالبـاً دسترســی آنهــا را بــه اقدامــات
پیشــگیرانه و دیگــر خدمــات محــدود میکنــد .البتــه تبعیــض مبتنــی بــر
گرایــش جنســی نیــز همینطــور اســت .دولتهــا بایــد در طراحــی راهبردهــای
مرتبــط بــا اچآیوی/ایــدز و مطابــق بــا تعهداتشــان در پیماننامــه ،توجــه
دقیقــی بــه هنجارهــای جنســیتی جــاری در جوامــع خــود داشــته باشــند تــا
تبعیــض مبتنــی بــر جنســیت را از میــان بردارنــد .زیــرا ایــن هنجارهــا بــر
آســیبپذیری دختــران و پســران در برابــر اچآیوی/ایــدز تأثیــر میگذارنــد.
دولتهــای عضــو خصوصــاً بایــد ایــن مســئله را بهرســمیت بشناســند کــه
تبعیــض در بســتر اچآیوی/ایــدز بــر دختــران تأثیــر بیشــتری میگــذارد تــا
پســران.
 .۹مطابــق پیماننامــه ،تمامــی رویههــای تبعیضآمیــز کــه در بــاال ذکــر
شــد نقــض حقــوق کــودک هســتند .مــادة  ۲دولتهــای طــرف پیماننامــه را
ملــزم میکنــد کــه تمــام حقــوق منــدرج در پیماننامــه را بــدون هیچگونــه
1. Stigmatization

ب) منافع عالیة کودک (مادة )۳

 .۱۰سیاستــها و برنامههــای پیشــگیری ،مراقبــت و درمــان اچآیوی/ایــدز
عمومــاً بــرای بزرگســاالن طراحــی شــده و توجــه کمــی بــه اصــل منافــع
عالیــة ک��ودک ،کـ�ه از ابتداییتری��ن مالحظــات اســت ،نشــان دادهانــد .در
پاراگــراف اول مــادة  ۳پیماننامــه آمــده اســت« :در کلیــة اقدامــات مربــوط
بــه کــودکان از جانــب مؤسســات رفــاه اجتماعــی دولتــی یــا خصوصــی،
دادگاههــا ،مقامــات اجرایــی یــا نهادهــای قانونگــذاری ،منافــع عالیــة
کــودکان بایــد اساس ـیترین مالحظــه باشــد» .تعهــدات مرتبــط بــا ایــن حــق
هدایتگــر کنــش دولــت در زمینــة اچآیوی/ایــدز اســت .کــودک بایــد در
مرکــز برنامههــای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری فراگیــر قــرار گیــرد و سیاس ـتها
بایــد بــا حقــوق و نیازهــای کــودک مطابقــت داده شــوند.

نظر عمومی شمارة سه ( )2003اچآیوی/ایدز و حقوق کودک

تبعیــض و «فــارغ از نــژاد ،رنــگ ،جنــس ،زبــان ،مذهــب ،دیــدگاه سیاســی
یــا عقایــد دیگــر ،خاســتگاه ملــی ،قومــی و اجتماعــی یــا وضعیــت دارایــی،
تواناییهــای متفــاوت ،تولــد یــا دیگــر وضعیتهــای خــود کــودک یــا والــد
یــا قیــم قانونــی وی» تضمیــن کننــد .کمیتــه «وضعیتهــای دیگــر» را
مطابــق مــادة  ۲پیماننامــه بــه وضعیــت اچآیوی/ایــدز {خــودِ} کــودک یــا
والدیــن او تفســیر میکنــد .قوانیــن ،سیاســتها ،راهبردهــا و رویههــا بایــد
تمــام اشــکال تبعیــض را ،کــه بــه افزایــش آســیب ایــن بیمــاری فراگیــر کمــک
میکننــد ،در نظــر بگیرنــد .همچنیــن راهبردهــا بایــد آمــوزش و برنامههــای
تعلیمــی را رواج دهنــد کــه بهروشــنی بــرای تغییــر دیدگاههــا درمــورد
تبعیــض و بدنامــی نســبت بــه اچآیوی/ایــدز تنظیــم شــدهاند.

ج) حق زندگی ،بقا و رشد کودک (مادة )۶

 .۱۱کــودکان حــق دارنــد کــه زندگیشــان بهصــورت خودســرانه گرفتــه
نشــود ،عــاوه بــر ایــن حــق دارنــد کــه از سیاسـتهای اقتصــادی و اجتماعــی
هــم بهرهمنــد شــوند کــه ایــن امــکان را بــه آنهــا میدهــد بــه بزرگســالی
برســند و بــه موســعترین معنــای کلمــه رشــد کننــد .تعهــد دولــت مبنــی
ـد ضــرورت توجــه دقیــق بــه هویــت
بــر تحقـ�ق حــق بــر زندگــی ،بقــا و رشـ ْ
جنســی 1و رفتارهــا و ســبک زندگــی کــودکان را هــم پررنــگ میکنــد ،حتــی
1. Sexuality
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اگــر ایــن {رفتارهــا و ســبک زندگــی} بــا هنجارهــای فرهنگــی غالــب بــرای
یــک گــروه ســنی ،کــه جامعــه قابلقبــول میدانــد ،مطابقــت نداشــته باشــند.
در ایــن مــورد ،دختــران اغلــب تحــت رویههــای ســنتی آســیبزننده ماننــد
ازدواج زودهنــگام و/یــا اجبــاری قــرار میگیرنــد کــه هــم حقــوق آنهــا را
نقــض میکنــد و هــم آنهــا را نســبت بــه ابتــا بــه اچآیوی آســیبپذیرتر
میکنــد .یکــی از دالیــل ایــن مســئله اختــال در دسترســی بــه آمــوزش و
اطالعــات اســت .برنامههــای پیشــگیری زمانــی مؤثرنــد کــه واقعیــت زندگــی
نوجوانــان را بهرســمیت بشناســند و درعینحــال بــا تضمیــن دسترســی برابــر
بــه اطالعــات مناســب و مهارتهــای زندگــی و اقدامــات پیشــگیرانه ،بــه
مســئلة هویــت جنســی بپردازنــد.
د) حق ابراز عقاید و در نظر گرفته شدن این عقاید (مادة )۱۲

 .۱۲کــودکان صاحــب حــق هســتند و حــق دارنــد بــر اســاس ظرفیتهــای
در حــال رشدشــان ،بــا صحبــت کــردن درمــورد تأثیــرات اچآیوی/ایــدز بــر
زندگیشــان ،در آگاهیبخشــی و توســعة سیاســتها و برنامههــای {مربــوط
بــه} اچآیوی/ایــدز مشــارکت کننــد .اقدامــات {مربــوط بــه اچآیوی} زمانــی
بیشــترین نفــع را بــرای کــودکان خواهنــد داشــت کــه بهجــای اینکــه بــه
آنهــا بهچشــم موضوعاتــی نــگاه شــود کــه بایــد درموردشــان تصمیمگیــری
شــود ،خودشــان بهصــورت فعاالنــه در ارزیابــی نیازهــا ،طراحــی راهحلهــا،
شــکل دادن سیاســتها و اجــرای آنهــا مشــارکت داشــته باشــند .در ایــن
راســتا ،مشــارکت کــودکان بهعنــوان آموزشدهنــدگان همســاالن خــود
چــه داخــل و چــه بیــرون از مدرســه بایــد بهصــورت فعاالنــه ترویــج شــود.
دولتهــا ،آژانسهــا و ســازمانهای غیردولتــی بایــد محیطــی حمایتگــر
و توانمندســاز بــرای کــودکان فراهــم کننــد تــا آنهــا بتواننــد ابتــکارات خــود
را پیــاده کننــد و در فرآینــد ایدهپــردازی ،طراحــی ،پیادهســازی ،هماهنگــی،
نظــارت و بررســی سیاس ـتها و برنامههــای اچآیوی در ســطوح اجتماعــی و
ملــی مشــارکت کامــل داشــته باشــند .ممکــن اســت بــرای تضمیــن مشــارکت
ـودکان متعلــق بــه تمامــی بخشهــای {مختلــف} جامعــه بــه رویکردهــای
کـ
ِ
متنوعــی نیــاز باشــد ،ازجملــه ســازوکارهایی کــه مطابــق بــا ظرفیتهــای در
حــال رشــد کــودکان آنهــا را تشــویق کنــد تــا عقایــد خــود را ابــراز کننــد،

ه) موانع

 .۱۳تجربــه نشــان داده اســت کــه موانــع بســیاری بــر ســر راه پیشــگیری مؤثر،
ارائــة خدمــات مراقبتــی و حمایــت از اقدامــات اجتمــاع در زمینــة اچآیوی/
ایــدز وجــود دارد .ایــن موانــع عمدت ـاً فرهنگــی ،ســاختاری و مالــی هســتند.
درصورتیکــه وجــود مشــکل انــکار شــود ،عرفهــا و نگرشهــای فرهنگــی،
ازجملــه تابوهــا و انگهــا ،فقــر و نگرشهــای ترحمآمیــز نســبت بــه
کــودکان ،فقــط بعضــی از موانعــی هســتند کــه میتواننــد تعهــد سیاســی و
فــردی الزم بــرای برنامههــای واجــد اثــر را مســدود کننــد.
 .۱۴درمــورد منابــع مالــی ،فنــی و انســانی ،کمیتــه آگاه اســت کــه ایــن
منابــع ممکــن اســت بالفاصلــه در دســترس نباشــند .بااینحــال ،کمیتــه
درمــورد ایــن موانــع تعهــدات دولتهــا مطابــق مــادة  ۴را بــه آنهــا یــادآوری
میکنــد .عــاوه بــر ایــن {کمیتــه} بیــان میکنــد کــه دولتهــای طــرف
پیماننامــه نبایــد از محدودیــت منابــع بهعنــوان توجیهــی بــرای عــدم اتخــاذ
تدابیــر فنــی یــا مالــی الزم اســتفاده کننــد .در انتهــا ،کمیتــه مایــل اســت در
ایــن زمینــه بــر نقــش اساســی همــکاری بینالمللــی تأکیــد کنــد.
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آنهــا را بــه گــوش دیگــران برســانند و بــه نظــرات آنهــا متناســب بــا ســن
و بلوغشــان بهــا داده شــود (پاراگــراف یــک مــادة  .)۱۲درصــورت امــکان،
کودکانــی کــه بــا اچآیوی/ایــدز زندگــی میکننــد میتواننــد از طریــق
بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات خــود بــا همساالنشــان و دیگــر افــراد در
ب�اـال ب��ردن آگاه��ی {آنهـ�ا} مشــارکت داشــته باشــند .ایــن کار هــم بــرای
پیشــگیری مؤثــر اســت و هــم بــرای کاهــش بدنامــی و تبعیــض ضــروری
اســت .کشــورهای طــرف پیماننامــه بایــد تضمیــن کننــد کــه کودکانــی
کــه در اقدامــات آگاهیرســانی مشــارکت میکننــد ایــن کار را بهصــورت
داوطلبانــه انجــام میدهنــد ،قبــل از انجــام آن مــورد مشــاوره قــرار میگیرنــد
و همچنیــن از حمایــت اجتماعــی و محافظــت قانونــی {الزم} برخــوردار
میشــوند تــا بتواننــد در طــول مشارکتشــان {در ایــن فعالیتهــا} و بعــد از
آن ،زندگــی عــادی خــود را ادامــه دهنــد.

15

 .۴پیشگیری ،مراقبت ،درمان و حمایت

 .۱۵کمیتــه تأکیــد میکنــد کــه پیشــگیری ،مراقبــت ،درمــان و حمایــت
عناصــری هســتند کــه {یکدیگــر را} تقویــت میکننــد و زنجیــرة پاســخ مؤثــر
بــه اچآیوی/ایــدز را فراهــم میآورنــد.
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الف) اطالعات درمورد پیشگیری از اچآیوی و آگاهیبخشی

 .۱۶کــودکان بایــد حــق دسترســی بــه اطالعــات کافــی درمــورد پیشــگیری
و درمــان اچآیوی/ایــدز را داشــته باشــند؛ چــه از طریــق کانالهــای رســمی
(بهعنــوان مثــال :از طریــق فرصتهــای تحصیلــی و رســانههای متمرکــز بــر
کــودک) و چــه از طریــق کانالهــای غیررســمی (بهعنــوان مثــال :کانالهایــی
کـ�ه ک��ودکان خیاب��ان و کودکان��ی را ک��ه در بازداشـ�تگاه یــا پرورشگــاه و/یــا
در شــرایط دشــوار زندگــی میکننــد هــدف قــرار میدهنــد) .ایــن حــق بــا
تعهــدات کشــورهای طــرف پیماننامــه درمــورد حــق بــر ســامت و حــق
بــر اطالعــات (مــواد  ۱۳،۲۴و  )۱۷همخوانــی دارد .بــه کشــورهای طــرف
پیماننامــه یــادآوری میشــود کــه کــودکان بــه اطالعاتــی نیــاز دارنــد کــه
مرتبــط ،مناســب و بهموقــع باشــد ،تفاوتهــای ســطح درک را کــه بیــن
آنهــا وجــود دارد بهرســمیت بشناســد ،درخــور ســطح و ظرفیــت ســنی
آنهــا باشــد و بــه آنهــا ایــن توانایــی را بدهــد کــه مثبــت و مســئوالنه بــا
هویــت جنسیشــان مواجــه شــوند تــا از ابتــا بــه اچآیوی پیشــگیری کننــد.
کمیتــه تأکیــد میکنــد کــه پیشــگیری مؤثــر از اچآیوی/ایــدز نیازمنــد
ایــن اســت کــه دولتهــا از سانســور ،منــع یــا تحریــف عامدانــة اطالعــات
مربــوط بــه ســامت ،ازجملــه آمــوزش و اطالعــات جنســی خــودداری کننــد.
همچنیــن دولتهــا بایــد مطابــق بــا تعهداتشــان ،حــق حیــات ،بقــا و رشــد
کــودک را تضمیــن کننــد (مــادة  .)۶کشــورهای طــرف معاهــده بایــد اطمینــان
حاصــل کننــد کــه کــودکان وقتــی کــه شــروع بــه ابــراز تمایــات جنســی
خــود میکننــد ،توانایــی بهدســت آوردن دانــش و مهارتهــای {الزم بــرای}
حفاظــت از خــود و دیگــران را دارنــد.
 .۱۷گفتوگــو بــا اجتمــاع و خانــواده ،مشــاورة همســاالن و فراهــم کــردن
آمــوزش مهارتهــای زندگــی در مــدارس ،ازجملــه مهارتهــای برقــراری
ارتباطــات درمــورد هویــت جنســی و زندگــی ســالم از راهبردهــای مؤثــر در
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رســاندن پیامهــای پیشــگیری از اچآیوی بــه پســرها و دخترهــا بودهانــد،
هرچنــد کــه ممکــن اســت بــرای گروههــای مختلــف کــودکان بــه راهبردهــای
متفاوتــی نیــاز باشــد .کشــورهای عضــو بایــد تــاش کننــد تــا تفاوتهــای
جنســیتی را ،کــه ممکــن اســت بر دسترســی کــودکان بــه پیامهای پیشــگیری
تأثیــر بگــذارد ،مــورد بررســی قــرار دهنــد؛ و همچنیــن اطمینــان حاصــل
کننــد کــه حتــی درصــورت وجــود محدودیتهایــی بهدلیــل زبــان ،مذهــب،
تواناییهــای متفــاوت و ســایر عوامــل تبعیــض ،پیامهــای پیشــگیری مناســب
بــه {دســت} کــودکان میرســد .الزم اســت کــه بــر آگاهیبخشــی میــان
جوامــع دور از دســترس توجــه ویــژهای شــود .دراینبــاره نقــش رســانههای
ـودکان مطابــق
جمعــی و/یــا ســنتهای شــفاهی بــرای اطمینــان از اینکــه کـ
ْ
مــادة  ۱۷پیماننامــه بــه اطالعــات و اســناد دسترســی دارنــد ،هــم بــرای ارائــة
اطالعــات مناســب و هــم کاهــش بدنامــی و تبعیـ ْ
ـض حیاتــی اســت .کشــورهای
عضــو بایــد از نظــارت و ارزیابــی منظــم کمپینهــای آگاهیبخشــی درمــورد
اچآیوی/ایــدز حمایــت کننــد تــا از تأثیرگــذاری آنهــا در اطالعرســانی و
کاهــش ناآگاهــی ،بدنامــی و تبعیــض اطمینــان حاصــل کننــد .عــاوه بــر
ایــن ،کشــورهای عضــو بایــد بــه مســئلة تــرس و برداشـتهای غلــط درمــورد
اچآیوی و انتقــال آن در بیــن کــودکان و نوجوانــان بپردازنــد.
ب) نقش آموزش

 .۱۸آمــوزش در ارائــة اطالعــات مرتبــط و مناســب دربــارة اچآیوی/ایــدز بــه
کــودکان نقــش حیاتــی دارد و میتوانــد بــه افزایــش آگاهــی و درک بهتــر
این{ویــروس} همهگیــر و پیشــگیری از برخــورد منفــی بــا قربانیــان آن
کمــک کنــد (بــه نظــر عمومــی شــمارة  ۱کمیتــه درمــورد اهــداف آمــوزش
هــم رجــوع کنیــد) .عــاوه بــر ایــن ،آمــوزش میتوانــد و الزم اســت کــودکان
را قــادر ســازد تــا در برابــر خطــر ابتــا بــه اچآیوی از خــود محافظــت کننــد.
در ایــن مــورد ،کمیتــه ایــن تعهــد کشــورهای عضــو را بــه آنهــا یــادآوری
میکنــد کــه بایــد از وجــود آمــوزش ابتدایــی بــرای تمــام کــودکان اطمینــان
حاصــل کننــد ،چــه کــودکان اچآیوی مثبــت ،چــه کــودکان بیسرپرســت
و چــه کودکانــی کــه بــه هــر نحــو دیگــری مــورد آســیب اچآیوی/ایــدز قــرار
میگیرنــد .در بســیاری از جوامعــی کــه اچآیوی در آنهــا شــیوع یافتــه اســت،
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کــودکان خانوادههایــی کــه {بهنحــوی بهدلیــل ایــن ویــروس} آســیب
دیدهانــد ،بهخصــوص دختــران ،ســختیهای زیــادی جهــت مانــدن در
مدرســه دارنــد و از دســت دادن تعــداد {بســیاری از} معلمــان و ســایر خدمــة
مــدارس بهدلیــل ایــدز ،توانایــی کــودکان در دسترســی بــه آمــوزش را محــدود
میکنــد و در خطــر نابــودی قــرار میدهــد .کشــورهای عضــو بایــد اقدامــات
الزم را بهعمــل آورنــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه کــودکان اچآیوی
مثبــت میتواننــد در مدرســه بماننــد و معلمــان بیمــار ،جایگزیــن باصالحیتــی
خواهنــد داشــت تــا حضــور منظــم کــودکان در مــدارس تحتتأثیــر قــرار
ـل (مــادة  )۲۸تمــام کودکانــی کــه در ایــن اجتماعــات
نگیــرد و از حــق تحصیـ ِ
زندگــی میکننــد کامــ ً
ا محافظــت شــود.
 .۱۹کشــورهای عضــو بایــد تمــام تــاش خــود را بکننــد تــا اطمینــان حاصــل
کننــد کــه مــدارس مکانهــای امنــی هســتند کــه کــودکان در آنهــا امنیــت
دارنــد و بــه آســیبپذیری آنهــا در برابــر اچآیوی دامــن زده نمیشــود.
طبــق مــادة  ۳۴پیماننامــه ،کشــورهای عضــو موظفانــد تمــام اقدامــات الزم
را بهعمــل آورنــد تــا از تحریــک یــا اجبــار کــودکان بــه شــرکت در هرگونــه
ـی غیرقانونــی جلوگیــری کننــد.
فعالیــت جنسـ ِ
ج) خدمات درمانی آگاه نسبت به نوجوانان و کودکان

 .۲۰کمیتــه از بابــت اینکــه خدمــات بهداشــتی هنــوز بهطــور کلــی آنطــور
کــه بایــد پاســخگوی نیازهــای کــودکان زیــر  ۱۸ســال بهویــژه نوجوانــان
نیســت ،ابــراز نگرانــی میکنــد .چنانکــه کمیتــه در مــوارد متعــدد ذکــر
کــرده اســت ،کــودکان بیشــتر از خدماتــی اســتفاده میکننــد کــه دوســتانه و
حمایتگــر اســت؛ طیــف وســیعی از خدمــات و اطالعــات را فراهــم میکنــد؛
مطابــق نیازهــای آنهاســت؛ بــه آنهــا ایــن فرصــت را میدهــد کــه در
تصمیماتــی کــه بــر سالمتیشــان تأثیــر میگــذارد مشــارکت کننــد؛ در
دســترس ،مقرونبهصرفــه ،محرمانــه و بــدون پی ـشداوری اســت؛ بــه رضایــت
والدیــن نیــاز نــدارد و تبعیضآمیــز نیست.کشــورهای طــرف پیماننامــه
درمــورد اچآیوی/ایــدز و بــا در نظــر گرفتــن ظرفیتهــای روبهرشــد کــودک،
ـتی کارکنــان
تشــویق میشــوند اطمینــان حاصــل کننــد کــه خدمــات بهداشـ ْ
آموزشدیــدهای اســتخدام میکننــد کــه کام ـ ً
ا بــه حقــوق کــودکان احتــرام

 .۲۱در برخــی از کشــورها ،حتــی وقتــی خدمــات مرتبط بــا اچآیوی دوســتدار
کــودک و نوجــوان موجــود اســت ،آنطــور کــه بایــد در دســترس کــودکان
دارای تواناییهــای متفــاوت ،کــودکان بومــی ،کــودکان عضــو {گروههــای}
اقلیــت ،کــودکان ســاکن مناطــق روســتایی ،کودکانــی کــه در فقــر مفــرط
زندگــی میکننــد یــا کودکانــی کــه بهطــرق دیگــری در جامعــه بــه حاشــیه
رانــده شــدهاند قــرار نمیگیرنــد .در برخــی مــوارد دیگــر ،در کشــورهایی
کــه ظرفیــت کلــی سیســتم ســامت محــدود اســت ،کودکانــی کــه بــا
اچآیوی زندگــی میکننــد غالبــاً از دسترســی بــه مراقبتهــای بهداشــتی
اولیــه محــروم میشــوند .کشــورهای طــرف پیماننامــه بایــد اطمینــان
حاصــل کننــد کــه ایــن خدمــات بــه بیشــترین میــزان ممکــن و بــدون
تبعیــض بــه تمــام کودکانــی کــه در مرزهــای آنهــا زندگــی میکننــد ارائــه
میشــود ،و همچنیــن ایــن خدمــات تفاوتهــای ناشــی از جنســیت ،ســن و
پیشزمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی زندگــی کــودکان
را بهانــدازة کافــی موردتوجــه قــرار میدهنــد.
د) مشاوره و آزمایش اچآیوی

 .۲۲دسترســی بــه خدمــات مشــاوره و آزمایــش داوطلبانــه و محرمانــة
اچآیوی کــه بــه ظرفیتهــای در حــال رشــد کــودک هــم توجــه الزم را
دارد ،بــرای حقــوق و ســامت کــودکان ضــروری اســت .چنیــن خدماتــی بــرای
توانایــی کــودکان جهــت کاهــش خطــر ابتــا یــا انتقــال {ویــروس} اچآیوی،
دسترســی بــه مراقبــت و درمــان و حمایتهــای ویــژه ،و برنامهریــزی بهتــر
بــرای آیندهشــان ضــروری اســت .کشــورهای عضــو پیماننامــه مطابــق بــا

نظر عمومی شمارة سه ( )2003اچآیوی/ایدز و حقوق کودک

میگذارنــد :ازجملــه حــق کــودکان بــر حریــم خصوصــی (مــادة  )۱۶و عــدم
تبعیــض در ارائــة دسترســی بــه اطالعــات مرتبــط بــا اچآیوی بــه آنهــا،
مشــاوره و معاینــة داوطلبانــه ،اطــاع از وضعیــت اچآیوی ،خدمــات ســامت
ِ
قیمــت
جنســی و بــاروری محرمانــه ،روشهــا و خدمــات رایــگان یــا ارزان
جلوگیــری از بــارداری ،و همچنیــن مراقبــت و درمــان اچآیوی درصــورت
ســامتی
نیــاز و در زمــان موردِنیــاز ازجملــه بــرای پیشــگیری از مشــکالت
ِ
مرتبــط بــا اچآیوی/ایــدز ماننــد بیمــاری ســل و عفونتهــای فرصتطلــب،
یــا درمــان آنهــا.
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تعهدشــان ذیــل مــادة  ۲۴پیماننامــه مبنــی بــر تضمیــن اینکــه هیــچ کودکــی
از حــق دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی الزم محــروم نشــود ،بایــد دسترســی
بــه مشــاوره و آزمایــش داوطلبانــه و محرمانــة اچآیوی را هــم بــرای تمــام
کــودکان تضمیــن کننــد.

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

20

 .۲۳کمیتــه تأکیــد میکنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه وظیفــة دولتهــای عضــو
پیماننامــه بیــش و پیــش از هرچیــز ،تضمیــن پاسداشــت حقــوق کــودکان
اســت ،ایــن دولتهــا بایــد از تحمیــل آزمایشهــای اجبــاری اچآیوی/ایــدز
بــر کــودکان در تمــام شــرایط خــودداری کننــد و از محافظــت {از کــودکان}
در برابــر {اینگونــه آزمایشهــا} اطمینــان حاصــل کننــد .ظرفیتهــای در
حــال رشــد کــودک تعییــن میکنــد کــه آیــا رضایــت بایــد مســتقیماً از خــود
کــودک گرفتــه شــود و یــا از والدیــن یــا سرپرســت وی .بههرصــورت در
تمــام شــرایط ،کشــورهای عضــو پیماننامــه بایــد مطابــق بــا حــق کــودک بــر
دریافــت اطالعــات طبــق مــواد  ۱۳و  ۱۷پیماننامــه ،اطمینــان حاصــل کننــد
کــه پیــش از هرگونــه آزمایــش اچآیوی ،خطــرات و مزایــای ایــن آزمایــش
بهانــدازة الزم منتقــل شــده اســت تــا یــک تصمیــم آگاهانــه اتخــاذ شــود.
{ایــن انتقــال اطالعــات} میتوانــد از جانــب ارائهدهنــدگان مراقبتهــای
بهداشــتی صــورت گیــرد کــه کــودکان بهدلیــل وضعیــت پزشــکی دیگــری بــه
خدمــات درمانــی آنهــا رجــوع کردهانــد ،و یــا افــراد دیگــری.
 .۲۴دولتهــای عضــو پیماننامــه بایــد مطابــق بــا تعهدشــان مبنــی
بــر محافظــت از حــق بــر حریــم خصوصــی کــودکان (مــادة  )۱۶ازجملــه
در زمینههــای ســامت و رفــاه اجتماعــی ،از محرمانــه بــودن جــواب
آزمایشهــای اچآیوی اطمینــان حاصــل کننــد .اطالعــات راجــع بــه وضعیــت
اچآیوی کــودکان نبایــد بــدون رضایــت کــودک بــرای اشــخاص ثالــث ازجملــه
والدیــن او فــاش شــوند.
ه) انتقال مادر به کودک

 .۲۵در اکثــر مــوار ِد ابتــای نــوزادان و خردســاالن بــه اچآیوی ،انتقــال از
مــادر بــه کــودک 1عامــل اصلــی {ابتــا} اســت .نــوزادان و خردســاالن
)1. Mother-to-child transmission (MTCT

 .۲۶کشــورهای عضــو پیماننامــه بایــد بهمنظــور جلوگیــری از انتقــال
اچآیوی از مــادر بــه کــودک اقداماتــی انجــام دهنــد ،ازجملــه اینکــه داروهــای
ضــروری ماننــد داروهــای ضدویــروس پســگرد اچآیوی 1را فراهــم کننــد،
مراقبتهــای الزم بــرای دورة پیــش از زایمــان ،هنــگام زایمــان و پــس از
زایمــان را ارائــه دهنــد و خدمــات مشــاوره و آزمایــش داوطلبانــة اچآیوی
را در اختیــار زنــان بــاردار و شــریک آنهــا قــرار دهنــد .کمیتــه تصدیــق
میکنــد کــه تجویــز داروهــای ضــد ویــروس اچآیوی بــرای زنــان بــاردار و
در برخــی شــیوههای درمــان بــرای نوزادانشــان در طــول بــارداری و/یــا زمــان
زایمــان نشــان داده اســت کــه خطــر انتقــال از مــادر بــه فرزنــد بهمیــزان
قابلتوجهــی کاهــش یافتــه اســت .بااینحــال ،کشــورهای عضــو پیماننامــه
بایــد عــاوه بــر ایــن مــورد {بــا اقداماتــی} ازجملــه ارائــة مشــاوره راجــع
بــه گزینههــای تغذیــة نــوزادان ،از مــادران و کــودکان حمایــت کننــد .بــه
کشــورهای عضــو پیماننامــه یــادآوری میشــود کــه مشــاورة ارائهشــده
بــرای مــادران اچآیوی مثبــت بایــد شــامل اطالعاتــی راجــع بــه خطــرات
و مزایــای گزینههــای مختلــف تغذیــة نــوزادان و راهنمایــی در انتخــاب
گزین ـهای باشــد کــه بهاحتمــال زیــاد بــرای وضعیــت آنهــا مناســب اســت.
الزم اســت کــه پشــتیبانی و پیگیــری الزم هــم صــورت گیــرد تــا زنــان بتواننــد
گزینــة منتخــب خــود را بــه ایمنتریــن حالــت ممکــن پیــاده کننــد.
1. anti-retroviral drugs
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ممکــن اســت در طــول مــدت بــارداری ،زایمــان و شــیردهی بــه اچآیوی
مبتــا شــوند .کشــورهای عضــو پیماننامــه بایــد از اجــرای راهکارهــای
پیشــنهادی آژانسهــای ســازمان ملــل متحــد بــرای جلوگیــری از ابتــای
نــوزادان و کــودکان خردســال بــه اچآیوی اطمینــان حاصــل کننــد .ایــن
راهکارهــا عبارتان��د از :الـ�ف) پیشــگیری اولیــه از ابتــا بــه اچآیوی درمــورد
خانوادههای��ی ک��ه در انتظ�اـر فرزن�دـ هس��تند؛ ب) جلوگیــری از بــارداری
ناخواســته در زنانــی کــه بــا اچآیوی زندگــی میکننــد؛ ج) جلوگیــری از
انتقــال اچآیوی از زنــان اچآیوی مثبــت بــه نوزادانشــان؛ و د) ارائــة خدمــات
مراقبتــی ،درمانــی و حمایتــی بــه زنانــی کــه بــا اچآیوی زندگــی میکننــد،
و نــوزادان و خانوادههــای آنهــا.
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 .۲۷حتــی در جوامعــی کــه اچآیوی در آنهــا شــایع اســت ،اکثــر نــوزادان از
مادرانــی متولــد میشــوند کــه بــه اچآیوی مبتــا نیســتند .کمیتــه تأکیــد
میکنــد کــه مطابــق بــا مــواد  ۶و  ۲۴پیماننامــه ،بــرای نــوزادان زنــان اچآیوی
منفــی و زنانــی کــه وضعیــت اچآیوی خــود را نمیداننــد ،شــیردهی همچنــان
بهتریــن گزینــة تغذی ـهای اســت .شــواهد موجــود نشــان میدهــد کــه بــرای
نــوزادان زنــان اچآیوی مثبــت ،شــیردهی میتوانــد خطــر انتقــال اچآیوی را
بهمیــزان  ۱۰تــا  ۲۰درصــد افزایــش دهــد ،ولــی عــدم شــیردهی هــم ممکــن
اســت کــودکان را در معــرض افزایــش خطر ســوءتغذیه یــا بیماریهــای واگیردار
دیگــری بهغیــر از اچآیوی قــرار دهــد .بنــا بــر توصیــة آژانسهــای ســازمان
ملــل متحــد ،تــا جایــی کــه تغذیــة جایگزیــن مقرونبهصرفــه ،امکانپذیــر،
قابلقبــول ،پایــدار و امــن باشــد ،توصیــه میشــود کــه مــادران اچآیوی مثبــت
بهصــورت کامــل از شــیردهی بــه نــوزادان اجتنــاب کننــد .در غیــر ایــن صــورت،
ـی {نــوزاد} ،شــیردهی انحصــاری توصیــه میشــود
در طــول ماههــای اول زندگـ ِ
کــه {آنهــم} بایــد در اولیــن فرصـ ِ
ـت ممکــن قطــع شــود.
و) درمان و مراقبت

 .۲۸تعهداتــی کــه کشــورهای عضــو بــر اســاس پیماننامــه دارنــد شــامل
تضمیــن دسترســی مســتمر و برابــر کــودکان بــه درمــان و مراقبــت جامــع
ازجملــه داروهــا ،کاالهــا و خدمــات مرتبــط بــا اچآیوی بــر مبنــای اصــل عــدم
تبعیــض هــم میشــود .درحالحاضــر ،بهصــورت گســترده پذیرفتــه شــده
اســت کــه درمــان و مراقبــت جامــع شــامل داروهــای ضدویــروس پســگرد و
دیگــر انــواع داروهــا ،فناوریهــای تشــخیصی و دیگــر فناوریهــای مرتبــط
بــرای مراقبــت از اچآیوی ،عفونتهــای فرصتطلــب مرتبــط و دیگــر شــرایط،
تغذیــة مناســب و حمایــت اجتماعــی ،روحــی ،روانــی و همچنیــن مراقبتهــای
خانوادگــی ،اجتماعــی و خانگــی میشــود .در ایــن زمینــه ،کشــورهای عضــو
پیماننامــه بایــد بــا صنعــت داروســازی مذاکــره کننــد تــا داروهــای الزم
در ســطح محلــی بــا کمتریــن هزینــة ممکــن در دســترس باشــند .عــاوه
بــر ایــن ،از دولتهــای عضــو پیماننامــه خواســته میشــود تــا مشــارکت
اجتماعــات در ارائــة درمــان ،مراقبــت و حمایــت جامــع در زمینــة اچآیوی را
تأییــد ،تقویــت و تســهیل کننــد ،و درعینحــال بــه تعهــدات خــود مطابــق

پیماننامــه عمــل کننــد .از کشــورهای عضــو پیماننامــه خواســته میشــود
کــه توجــه ویــژهای بــه عواملــی داشــته باشــند کــه در جوامعشــان جلــوی
دسترســی برابــر کــودکان بــه درمــان ،مراقبــت و حمایــت را میگیرنــد.
ز) نقش کودکان در تحقیقات
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 .۲۹کشــورهای عضــو بایــد مطابــق بــا مــادة  ۲۴پیماننامــه اطمینــان
حاصــل کننــد کــه برنامههــای تحقیقاتــی اچآیوی/ایــدز مطالعــات ویــژهای
دربــر دارنــد کــه بــه پیشــگیری ،مراقبــت و درمــان مؤثــر و کاهــش آســیبها
بــر کــودکان میپردازنــد .درعینحــال ،کشــورهای عضــو بایــد تضمیــن
کننــد کــه تــا زمانــی کــه یــک {پروســة} درمانــی بهصــورت کامــل روی
بزرگســاالن آزمایــش نشــده اســت ،از کــودکان بهعنــوان موضــوع تحقیقــات
اســتفاده نشــود .درمــورد تحقیقــات زیستپزشــکی ،عملهــای آن و
تحقیقــات اجتماعــی ،فرهنگــی و رفتــاری درمــورد اچآیوی/ایــدز ،مالحظــات
قانونــی و اخالقــی مطــرح شــده اســت .کــودکان بــدون اینکــه ایــن امــکان
را داشــته باشــند کــه بــا شــرکت {در ایــن تحقیقــات} موافقــت یــا مخالفــت
کننــد ،موضــوع تحقیقــات غیرضــروری یــا نامناســبی قــرار گرفتهانــد .الزم
اســت رضایــت کــودک بــر اســاس ظرفیتهــای 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
مزایــای تحقیــق بــرای کــودک باشــد .عــاوه بــر ایــن ،بــه دولتهــای عضــو
یــادآوری میشــود کــه {الزم اســت} تضمیــن کننــد کــه حــق کــودک بــر
حریــم خصوصــی مطابــق مــادة  ۱۶پیماننامــه ،در جریــان فراینــد تحقیقــات
ســهوا ً نقــض نمیشــود و اینکــه اطالعــات شــخصی کــودکان ،کــه در جریــان
تحقیقــات مــورد دسترســی قــرار گرفتــه ،تحــت هیــچ شــرایطی بــرای اهدافــی
غیــر از آنچــه نســبت بــه آن رضایــت کســب شــده اســتفاده نمیشــوند.
کشــورهای عضــو بایــد تمــام تــاش خــود را مبــذول دارنــد تــا اطمینــان
حاصــل کننــد کــه کــودکان ،و بســته بــه ظرفیتهــای در حــال رشدشــان
{احیانـاً} والدیــن و/یــا سرپرستانشــان در تصمیمــات مربــوط بــه اولویتهــای
تحقیقــات شــرکت داده میشــوند و بــرای کودکانــی کــه در چنیــن تحقیقاتــی
شــرکت میکننــد ،محیــط حمایتگرانــهای فراهــم اســت.
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 .۳۰آســیبپذیری کــودکان در برابــر اچآیوی/ایــدز ناشــی از عوامــل سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و غیــره ،تعیینکننــدة ایــن اســت کــه چقــدر
احتمــال دارد بــرای مقابلــه بــا آســیبهای اچآیوی/ایــدز بــر خانوادههــا
و اجتماعشــان حمایــت کافــی نداشــته باشــند و در معــرض خطــر ابتــا و
یــا موضــوع تحقیقــات نامناســب قــرار بگیرنــد و یــا اینکــه در صــورت و در
زمــان ابتــا بــه اچآیوی/ایــدز ،بــه درمــان ،مراقبــت و حمایــت دسترســی
نداشــته باشــند .آســیبپذیری در برابــر اچآیوی/ایــدز بــرای کودکانــی کــه
در اردوگاههــای پناهجویــان و آوارگان زندگــی میکننــد ،کــودکان بازداشــتی،
کــودکان ســاکن پرورشــگاه و همچنیــن کودکانــی کــه در فقــر شــدید زندگــی
میکننــد ،کودکانــی کــه در شــرایط درگیــری مســلحانه زندگــی میکننــد،
کودکســربازها ،کودکانــی کــه مــورد بهرهکشــی اقتصــادی و جنســی قــرار
گرفتهانــد و کــودکان دارای تواناییهــای متفــاوت ،کــودکان مهاجــر ،کــودکان
در اقلیــت ،کــودکان بومــی و کــودکان خیابــان شــدیدتر اســت .بااینحــال،
تمامــی کــودکان بســته بــه شــرایط خــاص زندگیشــان ممکــن اســت
آســیبپذیر باشــند .کمیتــه متذکــر میشــود کــه حتــی در شــرایطی کــه
{کشــورهای عضــو} بــا محدودیــت شــدید منابــع روبــهرو هســتند ،بایــد
از حقــوق اعضــای آســیبپذیر جامعــه محافظــت کننــد و اینکــه اقدامــات
بســیاری را میتــوان بــا اســتفاده از حداقــل منابــع پیگیــری کــرد .کاهــش
آســیبپذیری در برابــر اچآیوی/ایــدز بیــش و پیــش از هــر چیــزی مســتلزم
ایــن اســت کــه کــودکان ،خانوادههــا و اجتماعــات تــوان ایــن را داشــته باشــند
کــه درمــورد تصمیمهــا ،رویههــا یــا سیاس ـتهای مربــوط بــه اچآیوی/ایــدز
کــه بــر آنهــا تأثیــر میگذارنــد آگاهانــه تصمیــم بگیرنــد.
الف) کودکانی که بهدلیل اچآیوی/ایدز آسیب دیده و سرپرست خود را از
دست دادهاند.

 .۳۱بایــد بــه کودکانــی کــه بهدلیــل ایــدز سرپرســت خــود را از دســت
دادهانــد و کودکانــی از خانوادههایــی هســتند کــه آســیب دیدهانــد ،ازجملــه
کــودکان سرپرســت خانــوار ،توجــه ویــژهای شــود ،چراکــه ایــن مــوارد بــر
آســیبپذیری نســبت بــه ابتــا بــه اچآیوی تأثیــر میگذارنــد .درمــورد

 .۳۲کمیتــه بــر پیامدهــای مهــم مــدرک شناســایی کودکانــی کــه تحــت
آســیب اچآیوی/ایــدز هســتند تأکیــد میکنــد ،چراکــه ایــن ســند بــه
تضمیــن شناســایی فــرد در مقابــل قانــون ،پاسداشــت حمایــت از حقــوق،
مخصوص ـاً {حــق بــر} ارث ،آمــوزش ،بهداشــت و دیگــر خدمــات اجتماعــی و
همچنیــن کاهــش آســیبپذیری کــودکان در برابــر سوءاســتفاده و بهرهکشــی
مربــوط میشــود ،مخصوص ـاً اگــر {کــودکان} بهدلیــل بیمــاری یــا مــرگ از
خانــوادة خــود جــدا شــده باشــند .در ایــن زمینــه ،ثبــت تولــد بــرای تأمیــن
حقــوق کــودک و همچنیــن بــرای کاهــش آســیب اچآیوی/ایــدز بــر زندگــی
کــودکان مبتــا ضــروری اســت .بنابرایــن تعهــد دولتهــای عضــو بــر اســاس
مــادة  ۷پیماننامــه بــه آنهــا یــادآوری میشــود کــه از وجــود ســازوکارهایی
بــرای ثبــت گواهــی تولــد کــودکان در زمــان تولــد یــا بالفاصلــه پــس از آن
اطمینــان حاصــل کننــد.
 .۳۳ترومایــی کــه اچآیوی/ایــدز در زندگــی کــودکان بیسرپرســت ایجــاد
ِ
مــرگ یکــی از والدیــن آغــاز میشــود و
میکنــد اغلــب بــا بیمــاری یــا
عموم ـاً بــا تأثیراتــی کــه بدنامــی و تبعیــض بــر کــودک میگــذارد آمیختــه
میشــود .در ایــن بــاره ،بــه کشــورهای عضــو پیماننامــه اکیــدا ً توصیــه
میشــود تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه هــم در قانــون و هــم در عمــل ،از
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کودکانــی کــه خانوادهشــان بهدلیــل اچآیوی/ایــدز آســیب دیــده اســت،
ممکــن اســت بدنامــی و انــزوای اجتماعــیای کــه تجربــه میکننــد بــا
ْ
تبعیــض تشــدید شــود
نادیــده گرفتــن یــا نقــض حقوقشــان و بهویــژه بــا
کــه منجــر بــه کاهــش یــا عــدم دسترســی بــه آمــوزش ،خدمــات بهداشــتی و
اجتماعــی میشــود .کمیتــه بــر ضــرورت تأمیــن حمایــت حقوقــی ،اقتصــادی
و اجتماعــی بــرای کــودکان آســیبدیده تأکیــد میکنــد تــا دسترســی آنهــا
بــه آمــوزش ،ارث ،پناهــگاه ،خدمــات بهداشــتی و اجتماعــی تضمیــن شــود
و همچنیــن بــرای آنهــا ایــن احســاس امنیــت ایجــاد شــود تــا وضعیــت
اچآیوی خــود و خانوادهشــان را بــه صالحدیــد خودشــان اعــام کننــد .در
ایــن زمینــه بــه کشــورهای عضــو یــادآوری میشــود کــه ایــن اقدامــات بــرای
احقــاق حقــوق کــودکان و ارائــة مهارتهــا و حمایتهــای الزم در جهــت
کاهــش آســیبپذیری و خطــر ابتــای آنهــا حیاتــی اســت.
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حقــوق مربــوط بــه ارث و مالکیــت کــودکان بیسرپرســت حمایــت میشــود
و {همچنیــن} بــه تبعیــض جنســیتی کــه ممکــن اســت در رعایــت کامــل
ایــن حقــوق تداخــل ایجــاد کنــد توجــه ویــژهای میشــود .کشــورهای عضــو
پیماننامــه بــر اســاس تعهــدات ذکرشــده در مــادة  ۲۷پیماننامــه بایــد از
خانوادههــا و اجتماعــات کودکانــی کــه بهدلیــل ایــدز بیسرپرســت شــدهاند
حمایــت کننــد و بــا فراهــم آوردن محیــط زندگــی اســتاندارد و متناســب بــا
رشــد جســمی ،ذهنــی ،روحــی ،اخالقــی ،اقتصــادی و اجتماعــی ،ظرفیتهــای
آنهــا را تقویــت کننــد{ .ایــن اســتانداردها} درصــورت نیــاز شــامل دسترســی
بــه مراقبتهــای روانــی ـ اجتماعــی هــم میشــود.
 .۳۴بهتریــن شــرایط مراقبــت و حمایــت از کــودکان بیسرپرســت زمانــی
اســت کــه تــاش بــرای در کنــار هــم نگهداشــتن خواهــران و بــرادران و مانــدن
{آنهــا} تحــت سرپرســتی آشــنایان و اعضــای خانــواده نتیجــه میدهــد.
خانــوادة گســترده 1بــا حمایــت اجتمــاع پیرامونــی میتوانــد کمتریــن ترومــا
را {بــرای کــودک} بههمــراه داشــته باشــد و درنتیجــه زمانــی کــه جایگزیــن
دیگــری وجــود نــدارد ،بهتریــن راه مراقبــت از کــودکان بیسرپرســت اســت.
الزم اســت تــا جــای ممکــن تــاش شــود تــا کــودکان بتواننــد در ســاختارهای
موجــود خانوادگــی بماننــد .ممکــن اســت ایــن گزینــه بهدلیــل تأثیــر
اچآیوی/ایــدز بــر روی خانــوادة گســترده شــدنی نباشــد .در اینصــورت،
کشــورهای عضــو پیماننامــه بایــد تــا جــای ممکــن ،مراقبــت جایگزیــن از
جنــس خانــواده را فراهــم کننــد (بــرای مثــال :فرزندخواندگــی) .کشــورهای
عضــو پیماننامــه تشــویق میشــوند تــا درصــورت لــزوم ،حمایتهــای مالــی
و غیرمالــی {الزم} را بــرای خانوارهــای بــا سرپرســتی کــودکان فراهــم آورنــد.
کشــورهای عضــو بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه راهبردهایشــان ایــن
مســئله را بهرســمیت میشناســد کــه اجتماعــات خــط مقــدم مقابلــه بــا
اچآیوی/ایــدز هســتند و ایــن راهبردهــا طراحــی میشــوند تــا بــه اجتماعــات
در تشــخیص بهتریــن راه حمایــت از کــودکان بیسرپرســتی کــه در آنجــا
زندگــی میکننــد کمــک کننــد.

1. Extended family
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 .۳۵بــا وجــود اینکــه مراقبــت در پرورشــگاه 1ممکــن اســت اثــرات مخربــی
بــر رشــد کــودک داشــته باشــد ،ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کشــورهای
عضــو پیماننامــه تشــخیص دهنــد کــه ایــن نــوع مراقبــت میتوانــد بــرای
کودکانــی کــه بهدلیــل اچآیوی/ایــدز بیسرپرســت شــدهاند ،در موقعیتــی
کــه مراقبــت در خانــواده یــا در اجتمــاع خودشــان ممکــن نیســت ،نقــش
موقتــی ایفــا کنــد .نظــر کمیتــه بــر ایــن اســت کــه هــر نــوع مراقبــت از
کــودکان در پرورشــگاه فقــط بایــد بهعنــوان آخریــن راه چــاره بــهکار
بــرده شــود و تمامــی شــرایط بایــد بهصــورت کامــل در راســتای حمایــت
از حقــوق کــودک و محافظــت از وی در برابــر تمامــی اَشــکال سوءاســتفاده
و بهرهکشــی باشــد .در راســتای حقــوق کــودکان مبنــی بــر {برخــورداری
از} حمایــت و کمــک ویــژه در ایــن محیطهــا ،و مطابــق بــا مــادة ۲۰ ،۳
و  ۲۵پیماننامــه ،بــه معیارهــای ســختگیرانهای نیــاز اســت تــا اطمینــان
حاصــل شــود کــه چنیــن نهادهایــی اســتاندارهای مشــخصی بــرای مراقبــت از
کــودکان دارنــد و از حمایتهــای حقوقــی پیــروی میکننــد .بــه کشــورهای
عضــو پیماننامــه یــادآوری میشــود کــه مدتزمانــی کــه کــودکان در ایــن
مراکــ ِز نگهــداری میگذراننــد بایــد محدودیــت داشــته باشــد و برنامههایــی
بــرای پشــتیبانی از کودکانــی کــه در ایــن مراک ـ ْز نگهــداری میشــوند ایجــاد
شــود تــا بهصــورت موفقیتآمیــز مجــددا ً بــه اجتمــاع برگردنــد ،چــه {ایــن
کــودکان} {خودشــان} بــا اچآیوی/ایــدز زندگــی کننــد و چــه بــه هــر نحــو
دیگــری تحــت آســیب آن باشــند.
ب) قربانیان بهرهکشی جنسی و اقتصادی

 .۳۶دختــران و پســرانی کــه از منابــع بقــا و رشــد محــروم هســتند ،بهویــژه
کودکانــی کــه بهخاطــر اچآیوی/ایــدز سرپرســت خــود را از دســت دادهانــد،
ممکــن اســت بــه روشهــای مختلــف در معــرض بهرهکشــی جنســی و اقتصادی
قــرار گیرنــد ،ازجملــه ارائــة خدمــات جنســی یــا کار مخاطرهآمیــز جهــت
{بهدســت آوردن} پــول بــرای بقــا{ ،یــا بــرای} حمایــت از والدیــن بیمــار یــا
در حــال مرگشــان و خواهــر و برادرهــای کوچکترشــان ،و یــا بــرای پرداخــت
شــهریة مدرســه .کــودکان اچآیوی مثبــت و یــا کودکانــی کــه بهصــورت
1. institutionalized care
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مســتقیم تحتتأثیــر آن هســتند بــا آســیب مضاعفــی مواجهنــد :هــم تجربــة
تبعیــض بــر مبنــای محرومیــت اجتماعــی و اقتصادیشــان و هــم وضعیــت
اچآیوی خــود یــا والدینشــان .مطابــق بــا حقــوق کــودکان تحــت مــواد ،۳۴ ،۳۲
 ۳۵و  ۳۶پیماننامــه و بهمنظــور کاهــش آســیبپذیری کــودکان در برابــر
اچآیوی/ایــدز ،کشــورهای عضــو پیماننامــه متعهــد هســتند کــه از کــودکان در
برابــر تمامــی اَشــکال بهرهکشــی اقتصــادی و جنســی حمایــت کننــد ،ازجملــه
تضمیــن اینکــه آنهــا طعمــة شــبکههای روســپیگری نمیشــوند ،و در مقابــل
انجــام هرگونــه کاری کــه آنهــا را از تحصیــل ،ســامتی ،یا پیشــرفت جســمانی،
ذهنــی ،روحــی ،اخالقــی یــا اجتماعــی بازم ـیدارد ،محافظــت میشــوند .الزم
اســت کشــورهای عضــو پیماننامــه اقدامــی جــدی بــرای حمایــت از کــودکان
در مقابــل بهرهکشــی جنســی و اقتصــادی ،قاچــاق و فــروش بهعمــل آورنــد،
و مطابــق بــا حقــوق {شناختهشــده} در مــادة  ۳۹پیماننامــه ،بــرای افــرادی
کــه درمعــرض چنیــن رفتــاری بودهانــد فرصتهایــی بــا هــدف بهرهمنــدی
ـی فعــال در
آنــان از خدمــات حمایتــی و مراقبتــی دولــت و نهادهــای غیردولتـ ِ
ایــن زمینههــا بهوجــود آورنــد.
ج) قربانیان خشونت و سوءاستفاده

 .۳۷کــودکان ممکــن اســت در معــرض اَشــکال مختلفــی از خشــونت و
سوءاســتفاده قــرار گیرنــد کــه خطــر ابتــای آنهــا بــه اچآیوی را افزایــش
دهــد ،و همچنیــن ممکــن اســت بهدلیــل ابتــا بــه اچآیوی/ایــدز و یــا
آســیب آن ،در معــرض خشــونت قــرار گیرنــد .خشــونت ،ازجملــه تجــاوز و
ســایر اشــکال سوءاســتفادة جنســی ،ممکــن اســت در خانــواده یــا در شــرایط
فرزندخواندگــی کــودک اتفــاق بیفتــد ،یــا از جانــب افــرادی صــورت گیــرد کــه
در قبــال کــودکان مســئولیتهای ویــژه دارنــد ،ازجملــه معلمهــا و کارکنــان
مؤسســاتی کــه بــا کــودکان ســروکار دارنــد ،از قبیــل زندانهــا و مؤسســات
مرتبــط بــا ســامت ذهنــی و { مؤسســات مرتبــط بــا کــودکان بــا} ســایر
تواناییهــای متفــاوت .طبــق حقــوق کــودک کــه در مــادة  ۱۹پیماننامــه
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت ،کشــورهای عضــو پیماننامــه وظیفــه دارنــد
از کــودکان در مقابــل تمامــی اَشــکال خشــونت و سوءاســتفاده در خانــه،
مدرســه یــا ســایر مؤسســات ،و یــا در اجتمــاع حمایــت کننــد.
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 .۳۸برنامههــا بایــد بهطــور ویــژه بــا محیطــی کــه کــودکان در آن زندگــی
میکننــد ،توانایــی آنهــا در تشــخیص و گــزارش مــوارد سوءاســتفاده و بــا
خودمختــاری و ظرفیــت فــردی آنهــا تطبیــق داده شــوند .کمیتــه بیــان
میکنــد کــه ارتبــاط بیــن اچآیوی/ایــدز و خشــونت یــا سوءاســتفادهای کــه
کــودکان در فضــای جنــگ و درگیــری مســلحانه متحمــل میشــوند نیازمنــد
توجــه ویــژهای اســت{ .اتخــاذ} تدابیــری در جهـ ِ
ـت پیشــگیری از خشــونت
و سوءاســتفاده در ایــن موقعیتهــا ضــروری اســت .همچنیــن کشــورهای
عضــو پیماننامــه 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 گرفتهانــد ـ چــه دختــر
و چــه پســر ،و کــودکان آواره یــا کودکانــی کــه در اردوگاههــای پناهنــدگان
ســکونت دارنــد ،مســائل مربــوط بــه اچآیوی/ایــدز و حقــوق کــودکان در نظــر
گرفتهــ میش��وند .مطابــق بــا تعهــدات کشــورهای عضــو پیماننامــه ،ازجملــه
تعهداتشــان مطابــق مــواد  ۳۸و  ،۳۹کارزارهــای خبررســانی فعــال همــراه بــا
مشــاورة کــودکان و ســازوکارهایی بــرای پیشــگیری از خشــونت و سوءاســتفاده
و تشــخیص زودهنــگام آنهــا بایــد در مناطــق متأثــر از درگیــری و بالیــا
مســتقر شــوند و بایــد بخشــی از {برنامههــای} مقابلــة اجتماعــی و ملــی بــا
اچآیوی/ایــدز باشــند.

مصرف مواد

 .39مصــرف مــواد ،ازجملــه الــکل و مــواد مخــدر میتوانــد توانایــی کــودکان
در کنتــرل رفتــار جنسیشــان را کاهــش دهــد و درنتیجــه موجــب افزایــش
آســیبپذیری آنهــا در برابــر ابتــا بــه اچآیوی شــود .تزریــق بــا ابزارهــای
ضدعفونینشــده موجــب افزایــش بیشــتر خطــر انتقــال اچآیوی میشــود.
کمیتــه تأکیــد میکنــد کــه بــه فهــم بهتــری از رفتارهــای ناشــی از مصــرف
مــواد نیــاز اســت ،ازجملــه تأثیــری کــه نادیــده گرفتــن و نقــض حقــوق کودک
بــر ایــن رفتارهــا دارد .در بیشــتر کشــورها ،برنامههــای عملــی پیشــگیری
از اچآیوی مربــوط بــه مصــرف مــوا ْد کــودکان را دربــر نمیگیرنــد .ایــن
برنامههــا ،حتــی در جاهایــی هــم کــه وجــود دارنــد ،بیشــتر بزرگســاالن
را هــدف قــرار میدهنــد .کمیتــه تأکیــد میکنــد کــه سیاســتها و
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برنامههایــی کــه هدفشــان کاهــش مصــرف مــواد و انتقــال اچآیوی اســت
بایــد حساســیتها و ســبک خــاص زندگــی کــودکان ،ازجملــه نوجوانــان را
نیــز در پیشــگیری از اچآیوی و ایــدز مدنظــر قــرار دهنــد .کشــورهای عضــو
پیماننامــه در راســتای حقــوق کــودکان طبــق مــواد  ۳۳و  ۲۴موظفانــد
تــا اجــرای برنامههایــی را تضمیــن کننــد کــه هدفشــان کاســتن از عواملــی
اســت کــه کــودکان را در معــرض اســتفاده از مــواد قــرار میدهنــد ،و
ـودکان دچــار
همچنیــن برنامههایــی کــه {هدفشــان} درمــان و حمایــت از کـ
ِ
ســوءمصرف مــواد اســت.

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

 .۶توصیهها

 .40کمیتــه یــک بــار دیگــر در اینجــا پیشــنهاداتی را کــه در روز گفتوگــوی
عمومــی درمــورد زیســت کــودکان در جهانــی آمیختــه بــا اچآیوی و ایــدز
مطــرح شــد مــورد تأکیــد قــرار میدهــد و از کشــورهای عضــو پیماننامــه
میخواهــد:
الــف) سیاسـتهای مرتبــط بــا اچآیوی و ایــدز را در ســطح ملــی و محلــی
اتخــاذ و پیــاده کننــد ،ازجملــه برنامههــای عمــل ،راهبردهــا و برنامههایــی
کــه کــودک ـ محــور و مبتنــی بــر حقــوق کــودک هســتند و حقوق کــودکان را
مطابــق پیماننامــه دربر دارنــد{ .اینهــا} شــامل توصیههــای مطرحشــده
ـی ایــن نظــر عمومــی و توصیههــای مطرحشــده در نشســت
در پاراگــراف قبلـ ِ
ویــژة مجمــع عمومــی ســازمان ملــل درمــورد کــودکان در ســال  ۲۰۰۲نیــز
میشــوند.
ب) منابــع مالــی ،فنــی و انســانی را تــا بیشــترین حــد ممکــن جهــت
حمایــت از اقدامــات ملــی و محلــی در ایــن زمینــه (مــادة  )۴و درصــورت نیــاز
بــه همــکاری بینالمللــی تخصیــص دهنــد (پاراگــراف  ۴۱را ببینیــد).
ج) بــا هــدف اجــرای کامــل مــادة دوم پیماننامــه ،قوانیــن موجــود را
مــورد بازبینــی قــرار دهنــد و یــا قوانیــن تــازه تصویــب کننــد ،و بــرای تضمیــن
دسترســی برابــر همــة کــودکان به تمامــی خدمــات مربوطــه ،مشــخصاً تبعیض
ب��ر مبن��ای وضعی�تـ واقعـ�ی ی��ا ف��رض گرفت�هـ ش��ده درم��ورد اچآیوی/ایــدز را
منــع کننــد ،و بــه حقــوق کــودک در زمینــة حریــم خصوصــی و محرمانگــی و

دیگــر توصیههــای مطرحشــده از جانــب کمیتــه در پاراگــراف قبلــی درمــورد
قانونگــذاری توجــه ویــژه داشــته باشــند.

ه) سیســتم گــردآوری و ارزیابــی دادههــا را بازبینــی کننــد تــا اطمینــان
حاصــل کننــد کــه بهمیــزان کافــی کــودکان را طبــق تعریــف پیماننامــه
دربــر میگیرنــد .و اطالعــات گردآوریشــده بــر مبنــای ســن و جنســیت،
و در حالــت ایدئــال در گروههــای ســنی پنجســاله تفکیــک شــدهاند و تــا
جــای ممکــن اطالعــات مربــوط بــه کــودکان عضــو گروههــای آســیبپذیر و
کودکانــی را کــه بــه حمایتهــای ویــژه نیــاز دارنــد {نیــز} دربــر میگیرنــد.
و) در رونــد گزارشدهــی مطابــق مــادة  ۴۴پیماننامـ�ه ،بایـ�د اطالعــات
مربــوط بــه برنامههــا و سیاسـتهای ملــی مقابلــه بــا اچآیوی/ایــدز ،و تــا حــد
امــکان تخصیــص منابــع و بودجهبنــدی در ســطوح ملــی ،منطقـهای و محلــی،
و همچنیــن روشــن ســاختن نســبتهای تخصیصیافتــه بــه پیشــگیری،
مراقبــت و پژوهــش و کاهــش اثــرات گنجانــده شــود{ .در ایــن گزارشهــا}
بایــد بــه ایــن پرداختــه شــود کــه تــا چــه میــزان کــودکان و حقوقشــان
بهصراحــت (در پرتــو ظرفیتهــای در حــال رشــد آنهــا) در ایــن برنامههــا
و سیاســتگذاریها بهرســمیت شــناخته شــدهاند و همچنیــن در قوانیــن،
ـودکان در ارتبــاط بــا اچآیوی
سیاسـتها و اقدامــات چــه میــزان بــه حقــوق کـ
ِ
توجــه شــده اســت .همچنیــن بایــد بــه تبعیــض علیــه کــودکان بــر مبنــای
وضعیــت اچآیوی/ایــدز آنهــا ،بیسرپرســت بــودن یــا ابتــای والدینشــان
بــه اچآیوی مشــخصاً توجــه شــود .کمیتــه از کشــورهای عضــو پیماننامــه
میخواهــد تــا در گزارشهــای خــود بهطــور دقیــق روشــن ســازند کــه از
نظــر آنهــا مهمتریــن اولویتهــا در محــدودة تحــت صالحیتشــان در ارتبــاط

نظر عمومی شمارة سه ( )2003اچآیوی/ایدز و حقوق کودک

د) برنامهه��ای عمـ�ل ،راهبرده��ا ،سیاس��تها و برنامههاــی {پاس��خ ب��ه}
اچآیوی/ایــدز را در فعالیتهــای ســازوکارهای ملــی کــه مســئول نظــارت و
هماهنگــی حقــوق کــودکان هســتند بگنجاننــد ،و بهفکــر ایجــاد یــک سیســتم
بازرســی باشــند کــه بهطــور ویــژه بــه شــکایات مربــوط بــه نادیــده گرفتــن یــا
ـودکان در ارتبــاط بــا اچآیوی/ایــدز بپــردازد .خــواه ایــن کار
نقــض حقــوق کـ
ِ
مســتلزم وضــع قوانیــن و ایجــاد دســتگاههای اجرایــی جدیــد باشــد ،خــواه بــه
نهادهــای ملــی موجــود واگــذار شــود.

31

بــا کــودکان و اچآیوی/ایــدز چــه مــواردی اســت و برنامههــای خــود بــرای
رســیدگی بــه ایــن مشــکالت طــی پنج ســال آینــده را روشــن ســازند .ایــن کار
امــکان ارزیابــی رونــد پیشــرفت فعالیتهــا در طــول زمــان را فراهــم میکنــد.

مجموعه نظرات عمومی کمیتة حقوق کودک سازمان ملل متحد (ترجمة غیررسمی)
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 .41کمیتــه از یونیســف ،ســازمان بهداشــت جهانــی ،صنــدوق جمعیــت
ســازمان ملــل ،1برنامــة مشــترک ملــل متحــد در زمینــة ایــدز و ســایر نهادهــا،
ســازمانها و آژانسهــای بینالمللــی مرتبــط میخواهــد کــه بهمنظــور
ترویــج همــکاری بینالمللــی ،بهشــکل سیســتماتیک در اقدامــات ســطح
مل��ی ،جه��ت تضمی��ن حق��وق ک��ودکان در زمین��ة اچآیوی/ایــدز مشــارکت
کننــد ،و همچنیــن همکاریشــان بــا کمیتــه را در جهــت بهبــود وضعیــت
حق�وـق ک��ودکان در زمینةــ اچآیوی/ایــدز ادامــه دهنــد .عــاوه بــر ایــن،
کمیتــه از دولتهایــی کــه در جهــت توســعه همــکاری دارنــد درخواســت
میکنــد کــه تضمیــن کننــد راهبردهــا بهصورتــی طراحــی میشــوند کــه
حقــوق کــودکان را کامــ ً
ا در نظــر داشــته باشــند.
 .42ســازمانهای غیردولتــی ،و همچنیــن گروههــای اجتمــاع ـ محــور و
دیگــر فعــاالن جامعــة مدنــی شــامل گروههــای جوانــان ،ســازمانهای مبتنــی
بــر اعتقــاد ،2ســازمانهای زنــان و رهبــران ســنتی ازجملــه رهبــران مذهبــی و
فرهنگــی ،همگــی نقــش حیاتــی در پاس ـخگویی بــه بیمــاری همهگیــر ایــدز
بــازی میکننــد .از دولتهــای عضــو درخواســت میشــود تــا محیطــی
مســاعد بــرای مشــارکت گروههــای جامعــة مدنــی فراهــم کننــد کــه شــامل
تســهیل همــکاری و هماهنگــی میــان نقشآفرینــان مختلــف میشــود و
اینکــه ایــن گروههــا بــدون مانــع ،حمایتهــای الزم جهــت عملکــرد مؤثــر را
دریافــت میکننــد (در ایــن مــورد دولتهــای عضــو بهطــور ویــژه تشــویق
میشــوند تــا از مشــارکت کامــل افــرادی کــه بــا اچآیوی/ایــدز زندگــی
میکننــد حمایــت کننــد و بــه گنجانــدن کــودکان در {برنامههــای} ارائــة
خدمــات پیشــگیری ،مراقبــت ،درمــان و حمایــت توجــه ویــژهای داشــته
باشــند).

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

انجمن حمایت از حقوق کودکان
گروه ترجمة کمیتة پژوهش

آدرس دفتر مرکزی :تهران ،ابتدای خیابان سهروردی شمالی،
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