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مترجمان :حنانه هوشیار ،ضحی جعفری ،غزل دستوری،
مــژده اســمعیلی ،مهرنــوش امیــدوار ،حمیــد فراهانــی ،متینــه میرنظامی،
الهه محســنی ،شــیوا شــریفزاد
ویرایش و مقابله با متن انگلیسی :شیوا شریفزاد
ویرایش فنی و صفحهآرایی :یاسمین حشدری
انتشــار متــن فارســی :گــروه ترجمــة کمیتــة پژوهــش ـ انجمــن حمایــت
از حقــوق کــودکان
انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان بــا هــدف تفهیــم ،تبلیــغ و ترویــج اصــول
پیماننامــة جهانــی حقــوق کــودک در ســال  1373بــا مجــوز  11338از وزارت کشــور
در ایــران تأســیس شــده اســت.
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.
هرگونــه تغییــر یــا تحریــف در ایــن ترجمــه و نشــر آن بههمــراه نشــان و نــام انجمــن
حمایــتازحقــوقکــودکان،بــدوناجــازةانجمــنحمایــتازحقــوقکــودکانممنــوعاســت.
ایــن ترجمــه غیررســمی اســت و صرفـ ًا بــرای اهــداف پژوهشــی و ترویجــی انجــام

شــده است.
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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 کوويــدـ 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 پایـان ،الزم اسـت از هیئت مدیـرة انجمـن حمایـت از حقـوق کـودکان
بهخصــوص جنــاب آقــای حمیــد فراهانــی ،رابــط محتــرم هیئتمدیــره و

کمیتة پژوهش و همـــة کســـانی کـــه فرصـت و شـرایط انجـــام و انتشـار ایـن
ترجمههـــا را فراهـــم کردنــد سپاســگزاری کنیــم.

گروه ترجمة کميتة پژوهش
انجمن حمايت از حقوق کودکان
تیر 1400
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متــن حاضــر نظــرات عمومــی شــمارة چهــار کمیتــة حقــوق کــودک اســت
کــه موضــوع ســامتی و رشــد نوجوانــان را در پرتــو پیماننامــة حقــوق
کــودک بررســی کــرده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت دورة نوجوانــی بهعنــوان
دورهای حســاس در جریــان تکامــل کــودک ،کمیتــة حقــوق کــودک ســازمان
ملــل ایــن دوره را مســتلزم توجــه ویــژه دانســته و نظــرات عمومــی پی ـشرو
را بــا هــدف آگاهیرســانی راجــع بــه نحــوة سیاســتگذاری و برنامهریــزی
در ایــن خصــوص تدویــن کــرده اســت .اهمیــت موضــوع تبعیــض در دورة
رشــد نوجــوان ،لــزوم تمهیــد محیطــی امــن و حمایتگــر بــرای نوجــوان ،حــق
نوجــوان بــر برخــورداری از اطالعــات الزم و کافــی در خصــوص دورة رشــد خود
و مــواردی از ایــن قبیــل در نوشــتة پیــش رو مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد.
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نظر عمومی شمارة چهار ()2003
سالمتی و رشد نوجوانان در پرتو پیماننامة حقوق کودک

مقدمه
ْ
ک��ودک کـ�ودک را بدینص�وـرت تعریفــ میکنــد:
 .۱پیماننام��ة حق��وق
«افــراد انســانی زیــر ســن  ۱۸ســال ،مگــر اینکــه طبــق قانــون قابــل اجــرا،
س��ن بلـ�وغ کمت��ر تش��خیص داده شـ�ود» (م��ادة  .)۱بنابرایــن ،نوجوانــان تــا
۱۸س��الگی دارای کلیــة حقوــق من��درج در ای��ن پیماننامــه هس��تند؛ آنهــا
حــق برخــورداری از تدابیــر حمایتــی ویــژه را دارنــد ،و مطابــق ظرفیتهــای
رو بــه رشدش��ان ،میتوانن�دـ بهتدریــج بــه اعمــال حقــوق خــود بپردازنــد
(مـ�ادة .)۵
 .۲نوجوان�یـ دورهای اســت کــه ویژگــی بــارز آن تغییــرات ســریع جســمی،
شــناختی و اجتماعــی اســت .ایــن تغییــرات شــامل بلــوغ جنســی و بــاروری
ِ
ظرفی�تـ بهعه�دـه گرفت��ن رفتاره��ا و نقشهــای
ی
و تقوی��ت تدریج�� ِ
بزرگس��االنه اسـ�ت .ای��ن نقشهـ�ا مس��ئولیتهای تاــزهای دربـ�ر دارنــد کــه
نیازمن��د آگاه��ی و مهارتهــای جدیــد اســت .بــا وجــود اینکــه نوجوانــان
جمعیت��ی ساــلمی هس��تند ،در ایــن مرحل��ه ،بهدلیــل
بهصــورت کل��ی گ��روه
ِ
آسـ�یبپذیریِ نس�بـی و فش��ار از س��مت جامع��ه ـ منجمل��ه {از جانـ�ب}
همســاالن ب��رای پذیـ�رش رفتارهــای مخاطرهآمیـ�ز ـ چالشهــای جدیــدی بــر
س��ر راه س�لامت و رش��د {نوجواناــن} ایج�اـد میش��ود .ای��ن چالشهــا شــامل
رشــد هویــت فــردی و فهــم گرایــش جنســی خــود هــم میشــود .ایــن دورة

پویـ�ای گـ�ذار ب��ه بزرگســالی عموم ـاً دورة تغییــرات مثبــت اســت کــه منشــأ
آن ظرفیـ�ت چش��مگیر نوجوانـ�ان ب��رای یادگیـ�ری س��ریع ،تجرب��ة موقعیتهــای
تــازه و گوناگــون ،تقویــت و اســتفاده از تفکــر انتقــادی ،آشــنا کــردن خــود بــا
{مفهــوم} آزادی ،خــاق بــودن و ارتبــاط برقــرار کــردن اســت.

 .۴فهـ�م کمیت��ة حقـ�وق کـ�ودک از مفاهی�مـ «س�لامت و رشــد» وس��یعتر از
آن اس�تـ ک��ه صرف��اً مح��دود ب��ه مق��ررات تعریفشــده در مــواد ( ۶حــق بــر
حیــات ،بقــا و رشــد) و ( ۲۴حــق بــر ســامت) پیماننامــه باشــد .یکــی از
اه��داف ایـ�ن نظــر عموم�یـ بهطــور دقیــق شناســایی آن دســته حقــوق از بشــر
اساســی اســت کــه نیازمنــد ترویــج و محافظــت اســت تــا اطمینــان حاصــل
شـ�ود کـ�ه نوجوان�اـن از باالتری��ن اسـ�تاندارد قابــل دستــیابی درمــورد ســامت
برخوردارن��د ،ب��ه رش�دـ متعادلیــ میرسنــد ،و ب��رای ورود ب�هـ بزرگســالی
آمادگ�یـ الزم را دارنــد و نق��ش س��ازندهای در اجتم��اع خ��ود و بهطــور کلــی
جامعــه برعهــده میگیرنــد .ایــن نظــر عمومــی بایــد همــراه بــا پیماننامــة
حقــوق کــودک و دو پروتــکل اختیــاری آن درمــورد فــروش ،فحشــا و
برهنهنــگاری کــودکان و شــرکت کــودکان در مخاصمــات مســلحانه و ســایر
اس��تانداردها و هنجاره��ای بینالمللــی حقــوق بشــر تفســیر شــود.

الف) اصول اساسی و دیگر تعهدات کشورهای عضو پیماننامه
 .۵حق�وـق ک��ودکان جداییناپذیــر و بــه هــم پیوســته اســت؛ ایــن را کنفرانــس
جهانــی حقــوق بشــر ( )۱۹۹۳هــم مــورد شناســایی قــرار داده و کمیتــه نیــز
بارهــا آن را تصریــح کــرده اســت .عــاوه بــر مــواد  ۶و  ،۲۴مقــررات و اصــول
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 .۳کمیتــة حقــوق کــودک ابــراز نگرانــی کــرده اســت کــه کشــورهای طــرف
پیماننامــه در اجــرای تعهداتشــان مطابــق پیماننامــه ،بــه مســائل خــاص
نوجوان��ان بهعن��وان دارن��دگان حق��وق و ارتق��ای س�لامت و رش�دـ آنهــا توجــه
کافــی نشــان ندادهانــد .ایــن مســئله کمیتــه را بــر آن داشــته اســت کــه
نظــر عمومــی پیـشرو را تصویــب کنــد تــا موجــب افزایــش آگاهــی شــود ،بــه
دولته�اـی عض�� ْو راهنمای��ی ارائ��ه کن��د و از آنهــا در اقداماتشــان در جهــت
تضمیــن احتــرام ،محافظــت و تحقــق حقــوق نوجوانــان ،ازجملــه تدویــن
راهبردهــا و سیاســتگذاریهای ویــژه ،حمایــت کنــد.

9

دیگــر پیماننامــه در تضمیــن بهرهمنــدی کامــل نوجوانــان از حقــوق خــود
بــر ســامت و رشــد اثرگــذار هســتند.
حق بر عدم تبعیض
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 .۶کشــورهای عضــو پیماننامــه ملــزم هســتند اطمینــان حاصــل کننــد کــه
همــة انســانهای زیــر  ۱۸ســال از تمامــی حقــوق منــدرج در پیماننامــه
بـ�دون تبعیـ�ض بهرهمنـ�د میشـ�وند (مـ�ادة  ،)۲ازجملــه حقــوق مرتبــط بــا
«نــژاد ،رنــگ ،جنســیت ،زبــان ،مذهــب ،عقاید سیاســی یــا عقاید دیگــر ،ملیت،
قومیــت یــا خاســتگاه اجتماعــی ،مالکیــت ،معلولیــت ،تولــد یــا موقعیتهــای
دیگــر» .ایــن زمینههــا گرایــش جنســی نوجوانــان و وضعیــت ســامت (شــامل
اچآیوی/ایــدز و ســامت روانــی) را نیــز شــامل میشــوند .نوجوانانــی کــه در
معــرض تبعیــض قــرار دارنــد ،در برابــر سوءاســتفاده ،انــواع دیگــ ِر خشــونت
و بهرهکشــی آس��یبپذیرترند ،و سلـامت و رشدــ آنهــا بیشــتر در معــرض
خط��ر اس��ت .بنابرای��ن ،آنهــا مســتحق توجــه و محافظــت ویــژه در برابــر
تمامــی اقشــار جامعــه هســتند.
راهنمایی مناسب در اعمال حقوق
 .۷پیماننامــه تأییدــ میکن��د کهــ والدی��ن (ی��ا ســایر افــرادی کــه بهصــورت
قانونــی مســئول کــودک هســتند) مســئولیت ،وظیفــه و حــق دارنــد کــه
«بهشــیوهای ســازگار بــا ظرفیتهــای در حــال رشــد کــودک ،وی را در
اســتفاده از حقــوق مــورد شناســایی قــرار گرفتــه در ایــن پیماننامــه هدایــت
و راهنمایـ�ی کننـ�د» (مـ�ادة  .)۵مطابــق نظــر کمیتــه ،والدیــن یــا ســایر افــرادی
ت خــود
کهــ بهصــورت قانونــی مســئول کــودک هســتند بایــد حــق و مســئولی 
را درمــورد فراهــم آوردن راهنمایــی و هدایــت {الزم} بــرای نوجوانــان جهــت
اعم��ال حقوقشاــن ب��ا دقتــ بهج��ا آورن�دـ .آنه��ا موظفانــد نظــرات نوجوانــان
را بــا توجــه بــه شــرایط ســنی و بلوغشــان درنظــر بگیرنــد و محیطــی امــن
و حمایتگــر جهــت رشــد آنهــا فراهــم کننــد .اعضــای محیــط خانــواده بایــد
نوجوانــان را بهعنوــان عض��وی دارای حق��وق بهرســمیت بشناســند کــه ایــن
ظرفیــت را دارنــد ،درصــورت {برخــورداری} از هدایــت و راهنمایــی مناســب،
شـ�هروندی کامـ�ل و مسـ�ئولیتپذیر شـ�وند.

احترام به نظرات کودک

اقدامات و فرایندهای حقوقی و قضایی
 .۹بــر اســاس مــادة  ۴پیماننامـ�ه« ،کشــورهای عضـ ْو کلیــة اقدامــات قانونــی،
اجرایــی و ســایر اقدامــات مقتضــی را بــرای تحقــق حقوقــی کــه در ایــن
پیماننامـ�ه بهــ رس��میت ش��ناخته ش��ده اس��ت معم��ول خواهندــ ک��رد» .در
زمینـ� ة ح��ق بــر بهداشــت و رشــد نوجوانــان ،کشــورهای عضــو پیماننامــه
بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه مقــررات خــاص حقوقــی در قوانیــن داخلــی
مــورد تضمیــن قــرار گرفتهانــد ،ازجملــه :قوانیــن تعییــن حداقــل ســن بــرای
رضایــت جنســی ،ازدواج و امــکان درمــان پزشــکی بــدون رضایــت والدیــن.
حداق��ل س��ن در م��وارد نامبردهشــده بایــد بــرای پســران و دختــران یکســان
باشــد (مــادة  ۲پیماننامــه) و شناســایی وضعیــت افــراد انســانی زیــر ۱۸
سـ�ال را بهعنــوان دارنــدگان حــق ،مطابــق بــا ظرفیــت در حــال رشــد و ســن
و بلوغشـ�ان ،بهدقــت نشــان دهــد( مــواد  ۵و  ۱۲تــا  .)۱۷عــاوه بــر ایــن،
نوجوانـ�ان بایـ�د بـ�ه سـ�ازوکارهای دادرسـ�ی فـ�ردی و همچنیـ�ن به سـ�ازوکارهای
قضای�یـ و ی��ا مـ�وارد غیرقضایــی بهصــورت مقتضــی دسترســی داشــته باشــند؛
ســازوکارهایی کــه دادرســی منصفانــه و عادالنــه و توجــه ویــژه بــه حــق بــر
حریــم خصوصــی را تضمیــن میکننــد (بنــد .)۱۶
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 .۸ح�قـ ب��ر اظهارنظــر آزادانــه و مدنظــر قــرار گرفتــن نظــرات (مــادة )۱۲
از بنیانهــای اساســی تحقــق حــق بــر بهداشــت و رشــد نوجوانــان اســت.
کشــورهای عضــو پیماننامــه بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه نوجوانــان
در محیــط خانــواده ،مدرســه و اجتماعشــان ،حقیقتــاً فرصــت دارنــد تــا
نظراتش��ان را درموــرد ام��وری کـ�ه بــر آنه��ا تأثی�رـ میگــذارد آزادانــه ابــراز
کننــد .بهمنظــور فراهــم آوردن شــرایطی کــه نوجوانــان بتواننــد بــا امنیــت
و بهدرســتی از ایــن حــق خــود اســتفاده کننــد ،مقامــات عمومــی ،والدیــن
و دیگ��ر بزرگسـ�االنی کـ�ه بـ�ا کـ�ودکان یـ�ا بـ�رای کـ�ودکان کار میکننـ�د
بایــد محیطــی ایجــاد کننــد بــر پایــة اعتمــاد ،بهاشــتراکگذاری اطالعــات
و ظرفیــت گــوش دادن و راهنمایــی مناســب ،کــه بــرای مشــارکت برابــر
نوجوانــان در فرایندهــای تصمیمگیــری مســاعد اســت.
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 .۱۰پیماننام ـ ْه حقــوق و آزادیهــای مدنــی کــودکان و نوجوانــان را در مــواد
 ۱۳تــا  ۱۷تعریــف میکنــد .ایــن مــوارد بــرای تضمیــن حــق بــر بهداشــت و
رشــد نوجوانــان ضــروری هســتند .مــادة  ۱۷بیــان میکنــد کــه کــودک حــق
«دسترســی بــه اطالعــات و مطالــب از منابــع گوناگــون ملــی و بینالمللــی را
دارد ،بهویــژه آن {اطالعاتــی} کــه موجــب ارتقــای رفــاه اجتماعــی ،روحــی
و اخالقــی ،و ســامت جســمی و روانــی او میشــوند .اگــر کشــورهای عضــو
پیماننامــه بنــا دارنــد کــه از خــال قوانیــن و سیاس ـتها و برنامههــا دســت
بــه اقدامــات مقرونبهصرفــه بزننــد{ ،شناســایی} حــق بــر دسترســی مناســب
نوجوانــان بــه اطالعــات ضــروری اســت؛ {ایــن اقدامــات} بــه موقعیتهــای
متعدــدی درخصــوص س�لامت مرب�وـط میش�وـند ،ازجملــه مــواردی کــه
در مــواد  ۲۴و  ۳۳مــورد اشــاره قــرار گرفتهانــد؛ ماننــد تنظیــم خانــواده،
پیشگی��ری از اتف��اق ،محافظ��ت در مقاب��ل رویههاــی س��نتی زیــانآور ماننــد
ازدواج زودهنــگام و ناقصســازی جنســی زنــان ،و مصــرف الــکل ،دخانیــات و
دیگــر مــواد مخــدر زیــانآور.
 .۱۱کش��ورهای عض��و همچنینــ تش��ویق میش��وند ت��ا در راســتای ارتقــای
ســامت و رش�دـ نوجوانــان ،ب��ه حقــ آنهــا بــر حریــم خصوصــی و محرمانگــی،
ازجملــه درخصــوص احتــرام بــه توصیــه و مشــاورههای مربــوط بــه مســائل
بهداشــتی (مــادة  )۱۶کامــ ً
ا احتــرام بگذارنـ�د .مسئــوالن حــوزة بهداشــت
و درمــان وظیفــه دارنــد تــا بــا درنظــر گرفتــن اصــول مبنــای پیماننامــه،
اطالعــات پزشــکی نوجوانــان را محرمانــه نگــه دارنــد .ایــن اطالعــات فقــط
بــا رضایــت نوجــوان امــکان انتشــار دارد ،و شــرایطی کــه منجــر بــه نقــض
محرمانگ��ی {درمــورد} بزرگســاالن میشــود در ارتبــاط بــا نوجوانــان نیــز
صـ�دق میکنــد .نوجوانانیــ ک��ه بهنظــر میرســد بــه بلــوغ کافــی رســیدهاند
تــا بــدون حضــور والدیــن یــا شــخصی دیگــر مشــاوره دریافــت کننــد ،دارای
حــق بــر حریــم خصوصــی هســتند و میتواننــد خدماتــی ماننــد خدمــات
درمان��ی را بهصــورت محرمانــه دریافــت کننــد.

محافظت در برابر تمامی اشکال سوءاستفاده ،سهلانگاری ،خشونت و
بهرهکشی

گردآوری اطالعات
 .۱۳الزم اس��ت کش��ورهای عض��و پیماننام�هـ بهصــورت نظاممنــد بــه
گــردآوری اطالعــات بپردازنــد تــا بتواننــد ســامت و رشــد نوجوانــان را تحــت
نظــارت داشــته باشــند .کشــورهای عضــو پیماننامــه بایــد ســازوکارهایی را
بــرای گــردآوری اطالعــات در پیــش بگیرنــد کــه قابلیــت تفکیــک {اطالعــات}
براس��اس جن��س ،ســن ،خاستــگاه و وضعی��ت اقتصــادی ـ اجتماعــی را داشــته
باشــد تــا وضعیــت گروههــای مختلــف قابــل پیگیــری باشــد .همچنیــن،
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 .۱۲دولتهــای طــرف پیماننامــه بایــد اقدامــات مؤثــری ترتیــب دهنــد تــا
از نوجوانــان در برابــر تمامــی اَشــکال خشــونت ،سوءاســتفاده ،ســهلانگاری و
بهرهکشــی محافظــت کننــد (مــواد  ۳۶-۳۲ ،۱۹و  )۳۸و بــه اشــکال خــاص
سوءاســتفاده ،ســهلانگاری ،خشــونت و بهرهکشــی کــه بــه ایــن گــروه ســنی
آســیب میزنــد توجــه بیشــتری نشــان دهنــد .دولتهــای عضــو بهطــور ویــژه
بایــد اقدامــات خاصــی را بــرای اطمینــان از ســامت جســمی ،جنســی و روانــی
ـان دارای معلولیــت اتخــاذ کنند،کــه بیشــتر در معــرض سوءاســتفاده و
نوجوانـ ِ
ســهلانگاری قــرار دارنــد .کشــورهای عضــو همچنیــن بایــد اطمینــان حاصــل
کننــد کــه نوجوانانــی کــه تحــت آســیبهای فقــر و از نظــر اجتماعــی در
حاش��یه هس��تند ،م��ورد جرمانـ�گاری قرــار نمیگیرن��د .در ایــن زمینــه ،الزم
اسـ�ت ب��رای ارتق��ای تحقیق��ات در راس��تای اتخ��اذ قوانی��ن و سیاســتها و
برنامههــای مؤثــ ِر محلــی و ملــی ،منابــع مالــی و انســانی اختصــاص یابــد.
سیاســتها و راهبردهــا بایــد مرتبــاً مطابــق {بــا ایــن تحقیقــات} مــورد
بازبینــی و تجدیدنظــر قــرار گیرنــد .کشــورهای عضــو در انجــام ایــن اقدامــات،
بای�دـ ظرفیتهــای در ح��ال رشدــ نوجوان��ان را در نظــر بگیرندــ و آنهــا را
بهشــیوهای مناس��ب در توس��عة ای��ن اقدام��ات ،ازجمل��ه در برنامههایــی كــه
ب��رای محافظ��ت از آنهــا طراحــی شــده اســت ،مشــارکت دهنــد .در ایــن
زمین��ه ،کمیتـ�ه بــر تأثی�رـ مثبت��ی ک�هـ آم��وزش همس��االن میتوانــد داشــته
باشـ�د و تأثیـ�ر مثب��ت الگوهاــی مناسـ�ب ،بهویـ�ژه در دنی�اـی هن��ر و ســرگرمی
و ورزش ،تأکیــد میکنــد.
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اطالعــات بــرای بررســی وضعیــت گروههــای خــاص نیــز بایــد گــردآوری
شــود ،ماننــد اقلیتهــای قومــی و/یــا بومــی ،نوجوانــان مهاجــر یــا پناهنــده،
نوجوانــان دارای معلولیــت ،نوجوانــان شــاغل و غیــره .در صــورت امــکان،
نوجوانــان بایــد در تجزیــه و تحلیــل {ایــن اطالعــات} شــرکت داشــته باشــند
ت��ا اطمین�اـن حاص�لـ ش��ود کهــ {ای��ن اطالع��ات} بهشــیوهای مــورد فهــم
و اســتفاده قــرار میگیــرد کــه نســبت بــه {نیازهــا و شــرایط} نوجوانــان،
حسـ�اس و آگاه اسـ�ت.
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ب) ایجاد محیطی امن و حمایتگر
 .۱۴محیط��ی ک��ه نوجوان��ان در آن زندگ��ی میکننــد بهشــدت بــرای ســامت
و رش�دـ آنهــا تعیینکنن��ده اســت .ایجــاد یــک محیــط امــن و حمایتگــر
مســتلزم پرداختــن بــه نگرشهــا و اقدامــات هــم محیــط {زندگــی} بالواســطة
آنه��ا ـ خان�وـاده ،همســاالن ،مدرس��ه و خدم��ات ـ و هـ�م محیـ�ط گسـ�تردهتر
آنهــا اســت کــه توســط اجتمــاع و رهبــران مذهبــی ،رســانه ،و قوانیــن و
سیاسـتهای ملــی و محلــی ایجــاد میشــود .ترویــج و اجــرای مفــاد و اصــول
پیماننامهــ ،بهویــژه مــواد  ۲۹ ،۲۸ ،۲۴ ،۱۷-۱۲ ،۶-۲و  ،۳۱نقــش کلیــدی
در تضمیــن حــق نوجوانــان بــر ســامتی و رشــد دارد .دولتهــای عضــو بایــد
از طریــق تدویــن سیاســت یــا تصویــب قوانیــن و پیادهســازی برنامههــای
وی�ژـة نوجوان��ان ،اقدام��ات الزم را بـ�رای افزای��ش آگاهیــ و کلی��د زدن و /یــا
تنظیــم اقدامــات انجــام دهنــد.
 .۱۵کمیتهــ ب��ر اهمی�تـ محی��ط خانوــاده ،ازجمل��ه اعض��ای خان��وادة گســترده و
اعضــای اجتمــاع یــا ســایر اشــخاصی کــه از نظــر قانونــی مســئول کــودک یــا
نوج��وان هس��تند تأکیــد میکنــد (مــواد  ۵و  .)۱۸بیشــتر نوجوانــان در یــک
محی�طـ خانوادگــی مناس��ب رشــد میکننــد ،امــا بــرای برخــی {از نوجوانــان}
خانــواده محیطــی امــن و حمایتگــر نیســت.
 .۱۶کمیتــه از کشــورهای عضــو پیماننامــه میخواهــد تــا متناســب بــا
ظرفیتهــای در حــال رشــد نوجوانــان ،بــا اســتفاده از روشهــای زیــر بــه
تدویــن و پیادهســازی قوانیــن ،سیاســتها و برنامههایــی بــرای ارتقــای
ســامت و رشــد نوجوانــان بپــردازد :الــف) بــا ایجــاد مؤسســات ،تســهیالت

 .۱۷مدرس�هـ بهعنــوان محلــی بــرای یادگیــری ،رشــد و جامعهپذیــری نقــش
مهمــی در زندگــی بســیاری از نوجوانــان ایفــا میکنــد .بنــد  1مــادة ۲۹
عنــوان میکنــد کــه آمــوزش بایــد در راســتای «رشــد شــخصیت ،اســتعدادها
و تواناییهــای ذهنــی و جســمی کــودک بــه بیشــترین میــزان ممکــن باشــد».
عــاوه بــر ایــن ،نظــر عمومــی شــماره یــک 1بــا موضــوع اهــداف آمــوزش
عنــوان میکنــد کــه «همچنیــن آمــوزش بایــد از ایــن امــر اطمینــان حاصــل
کنــد کــه ...هیــچ کودکــی بــدون آمادگــی مواجهــه بــا چالشهایــی کــه
انتظــار م ـیرود پیــش روی خــود در زندگــی داشــته باشــد مدرســه را تــرک
نمیکنــد .مهارتهــای اولیــه بایــد شــامل ...مهارتهــــای زندگــــی ازجملــــه
{ .1مترجمان} کارگروه ترجمة کمیتة پژوهش نظر عمومی شمارة یک را ترجمه کرده است .این نظر عمومی در اینجا
قابلدسترس است:

نظر عمومی شمارة چهار ( )2003سالمتی و رشد نوجوانان در پرتو پیماننامة حقوق کودک

و خدماتیــ ک�هـ بهمی��زان کاف��ی از رف��اه نوجوان��ان حمای��ت میکننــد ،بــه
والدیــن (یــا سرپرســتان قانونــی) کمکهــای الزم را ارائــه دهنــد؛ ازجملــه
در ص��ورت لـ�زوم ،ارائ��ة کمکه��ا و پش��تیبانیهای م��ادی درمــورد تغذیــه،
پوشــاک و مســکن ( بنــد  ۳مــادة )۲۷؛ ب) بــه والدیــن اطالعــات کافــی ارائــه
دهنــد و از آنهــا حمایــت کننــد تــا ایجــاد رابطــهای مبتنــی بــر اعتمــاد و
اطمینــان را تســهیل کننــد ،رابطـهای کــه در آن مســائلی ماننــد هویت جنســی
و رفتارهــای جنســی و ســبک زندگــی پرخطــر بتوانــد آزادانــه مــورد بحــث قرار
گیــرد و بــه راهحلهــای قابلقبولــی برســد کــه بــه حقــوق نوجوانــان احتــرام
میگــذارد (بنــد  ۳مــادة )۲۷؛ ج) بــه پــدر و مادرانــی کــه نوجــوان هســتند،
حمایــت و راهنماییهــای الزم را بــرای رفــاه خودشــان و کودکانشــان ارائــه
دهنــد (بنــد و مــادة  ۲۴و بندهــای  ۲و  ۳مــادة )۲۷؛ د) ضمــن احتــرام بــه
ارزشهــا و هنجارهــای اقلیتهــای قومــی و دیگــر اقلیتهــا ،بــه نوجوانــان
و والدی��ن (ی��ا سرپرس��تان قانونیــ) ،کــه ســنتها و هنجارهــای متفاوتــی بــا
جامع ـهای کــه در آن زندگــی میکننــد دارنــد ،توجــه ،راهنمای ـی و حمایــت
وی��ژهای ارائــه کنن��د؛ و ه) اطمیناــن حاصــل کنن��د کهــ مداخ�لات انجامشــده
در خانــواده بهمنظــور حمایــت از نوجــوان و در صــورت لــزوم ،جــدا کــردن وی
از خان��واده ـ بــرای مثــال در صــورت سوءاســتفاده از نوجــوان یــا ســهلانگاری
{در مراقبــت از وی} ـ مطابــق بــا قوانیــن و رویههــای حاکــم اســت.
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قابلیــ��ت اتخاذ تصمیمهای عاقالنــــه ،حــــل اختالفــات بــــدون خشــونت،
و داشــــتن ســــبک زندگــی ســــالم ،روابــط اجتماعــی خــــوب و ...باشد».
کمیتــه از کشــورهای عضــو پیماننامــه میخواهــد بــا توجــه بــه اهمیــت
آمــوزش مناســب ب��رای س�لامت و رش��د کنونـ�ی و آین��دة نوجوان��ان و همچنین
کــودکان ،مطابــق بــا مــواد  ۲۸و  ۲۹پیماننامــه الــف) اطمینــان حاصــل کننــد
ـی باکیفیــت بــرای همــگان اجبــاری ،موجــود ،در دســترس
کــه آمــوزش ابتدایـ ِ
و رایــگان اســت و تحصیــات متوســطه و عالــی نیــز موجــود و در دســترس
کلیــة نوجوانــان اســت؛ ب) مــدارس بــا امکانــات و تســهیالت تفریحــی فراهــم
کننــد کــه خطــری بــرای ســامتی دانشآمــوزان ایجــاد نمیکننــد ،ازجملــه
{امکانــات مربــوط بــه} آب و بهداشــت و مســیرهای امــن بــرای {رفتــن بــه}
مدرس��ه؛ ج) اقدام��ات الزم را بهعمــل آورنــد تــا از تمامــی اشــکال خشــونت و
سوءاســتفاده ،ازجملــه سوءاســتفادة جنســی ،مجــازات بدنــی و دیگــر رفتارهــا
یــا مجازاتهــای ظالمانــه ،غیرانســانی و تحقیرآمیــز در مدرســه توســط
کارکنــان مدرســه و همچنیــن در بیــن دانشآمــوزان منــع و جلوگیــری کننــد؛
د) بــا درج مباحــث مربوطــه در برنامــة درســی مــدارس ،اقدامــات ،رویکردهــا
و فعالیتهایــی را کــه موجــب ارتقــای رفتــار ســالم میشــوند کلیــد بزننــد و
از آنهــا پشــتیبانی کننــد.
 .۱۸در ط��ول {دورة} نوجوانــی ،تعــداد روزافزونــی از نوجوانــان مدرســه را
ت�رـک میکنن�دـ ت��ا بــرای کمــک بــه خانوادهشــان یــا حمایــت از آنهــا و
یــا بــرای دســتمزد رســمی و غیررســمی ،کار کــردن را آغــاز کننــد .مشــارکت
در فعالیتهــای کاری مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی تــا زمانــی کــه
بهرهمن��دی از سـ�ایر حقوــق نوجوانــان ازجمل��ه سلـامت و آموــزش آنهــا را
بــه خطــر نمیانــدازد ،میتوانــد بــرای رشــد نوجــوان مفیــد باشــد .کمیتــه از
کشــورهای عضــو پیماننامــه میخواهــد تــا تمــام اقدامــات الزم را بــرای لغــو
ان��واع کار کوــدکان ب��هکار گیرنــد؛ {و ایــن کار را} از بدتریــن اشــکال {کار
کــودک} آغــاز کننــد و تــا بازبینــی مــداوم مقــررات ملــی درمــورد حداقــل ســن
اشــتغال بــا هــدف ســازگار کــردن آنهــا بــا اســتانداردهای بینالمللــی پیــش
رون��د ،و همچنی��ن محی��ط کاری و ش��رایط نوجوان��ان در ح�اـل کار را (مطابــق بــا
م��ادة  ۳۲پیماننامــه و معاهــدات  ۱۳۸و  ۱۸۲ساــزمان جهان��ی کار) بهگونـهای

تنظیمــ کنن��د کهــ از محافظ��ت کام�لـ از نوجواناــن و دسترس�یـ آنهــا بــه
ســازوکارهای حقوقــی بــرای جبــران خســارت اطمینــان حاصــل کننــد.

 .۲۰کمیتــه ابــراز نگرانــی میکنــد کــه ازدواج و بــارداری زودهنــگام عوامــل
تأثیرگ��ذاری ب��ر سـلامت جنس��ی و ب��اروری ،ازجمل��ه اچآیوی/ایــدز هســتند.
هن��وز در بس�یـاری از کش��ورها ،هــم حداقــل ســن قانونــی و هــم ســن حقیقــی
ازدواج ،خصوصــاً بــرای دختــران ،بســیار پاییــن اســت .نگرانیهــای دیگــری
هــم در ایــن خصــوص وجــود دارد کــه ارتبــاط {مســتقیم} بــا ســامتی
{نوجوان��ان} نـ�دارد :کودکانــی کــه ازدواج میکننــد ،بهخصــوص دختــران،
عمومــاً مجبــور میشــوند از نظــام آموزشــی خــارج شــوند و از فعالیتهــای
اجتماعــی کنــار گذاشــته میشــوند .عــاوه بــر ایــن ،در برخــی از کشــورهای
عض��و ،کودکان��ی ک��ه ازدواج میکننــد ،حتــی اگــر زیــر  ۱۸ســال داشــته
باشنــد ،از نظ��ر حقوق��ی بزرگســال در نظــر گرفتــه میشــوند ،کــه ایــن
مسـ�ئله آنهــا را از بســیاری از حمایتهــای ویــژه کــه مطابــق پیماننامــه بــه
آنهــا تعلــق میگیــرد محــروم میکنــد .کمیتــه قوی ـاً توصیــه میکنــد کــه
کشــورهای عض ـ ْو قوانیــن و رویههــای خــود را مــورد بازبینــی قــرار دهنــد و
در صوــرت لـ�زوم اصـلاح کنن��د ت��ا حداق��ل س��ن
ازدواج هــم دختــران و هــم
ِ
پســران را ،چــه بــا اذن والدیــن و چــه بــدون آن ،بــه بــاالی  ۱۸ســال برســانند.
کمیتــة امحــای تمامــی اشــکال تبعیــض علیــه زنــان هــم توصیــة مشــابهی در
ایــن زمینــه دارد (نظــر عمومــی شــمارة  ،۲۱مصــوب .)۱۹۹۴
.۲۱در اکثــر کشــورها ،جراحــات تصادفــی و یــا جراحــات ناشــی از خشــونت
یکــی از دالیــل اصلــی مــرگ یــا معلولیــت دائمــی میــان نوجوانــان اســت .در
ایــن زمینــه ،کمیتــه درمــورد مــرگ و جراحــات ناشــی از تصادفــات جــادهای،
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 .۱۹کمیتــه همچنیــن تأکیــد میکنــد کــه مطابــق بنــد  ۳مــادة ۲۳
نوجوانــان دارای معلولیــت بایــد در نظــر گرفتــه و
پیماننامــه ،حقــوق ویــژة
ِ
کمکهایــی فراهــم شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه کــودکان و نوجوانــان
دارای معلولیــت بــه آمــوزش باکیفیــت دسترســی دارنــد و میتواننــد از آن
ـی برابــر در مقطــع
بهرهمنــد شــوند .دولتهــا بایــد اصــل فرصتهــای آموزشـ ِ
ابتدای��ی ،راهنمای��ی و دبیرســتان را ب��رای کـ�ودکان و نوجوانــان دارای معلولیـ�ت
تـ�ا جای��ی ک�هـ ام��کان دارد در م�دـارس ع��ادی ب��ه رســمیت بشناســند.
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کــه بــه نوجوانــان آســیب بیشــتری میزنــد ،ابــراز نگرانــی کــرده اســت.
کشــورهای عضــو بایــد قوانیــن و برنامههایــی ماننــد آمــوزش و امتحــان
رانندگــی را بــرای نوجوانــان اتخــاذ و پیــاده کننــد تــا امنیــت جــادهای تضمیــن
ش��ود ،و همچنیـ�ن قوانین��ی را ک��ه مؤثــر ش��ناخته میش�وـند ،ماننــد تکلیــف
بهــ داش��تن گواهینامــة معتبــر ،بســتن کمربنــد و کاله ایمنــی ،و در نظــر
گرفتـ�ن پیـ�ادهرو ،اتخـ�اذ یـ�ا تقویـ�ت کننـ�د.
 .۲۲کمیتــه همچنیــن درمــورد نــرخ بــاالی خودکشــی میــان ایــن گــروه
سـ�نی ابـ�راز نگرانـ�ی کـ�رده اسـ�ت .اختـلاالت روانـ�ی و بیماریهـ�ای روانـ�ی
ـ اجتماعــی نســبتاً میــان نوجوانــان شــایع اســت .در بســیاری از کشــورها،
عالئمــی ماننــد افســردگی ،اختــال در اشــتها و رفتارهــای خودتخریبــی،
کــه بعضــی مواقــع بــه ایــراد جراحــت بــر خــود یــا خودکشــی میرســند،
در حــال افزایــش اســت .ممکــن اســت ایــن مــوارد بــا خشــونت ،بدرفتــاری،
سوءاســتفاده و ســهلانگاری ،ازجملــه سوءاســتفادة جنســی ،انتظــارات بــاال و
خــاف واقــع ،و قلــدری یــا زورگویــی در مدرســه یــا بیــرون از مدرســه ارتبــاط
داشــته باشــند .کشــورهای عضــو بایــد تمامــی خدمــات الزم را بــرای ایــن
نوجوانــان فراهــم کننــد.
 .۲۳خشــونت از تأثیــرات متقابــل و پیچیــدة میــان عوامــل فــردی ،خانوادگــی،
{و عوامــل} مربــوط بــه اجتمــاع محلــی و جامعــه ناشــی میشــود .نوجوانــان
آســیبپذیر ماننــد نوجوانــان بیخانمــان یــا آنهایــی کــه در مراکــز مراقبتــی و
تأدیبــی نگهــداری میشــوند ،نوجوانانــی کــه عضــو دارودســتهها 1هســتند یــا
آنهای��ی ک�هـ بهعن��وان کودکســرباز بــه خدمــت گرفتــه شــدهاند ،همگــی
هــم در معــرض خشــونت نهــادی 2و همــ در معـ�رض خش��ونت بینفــردی
هســتند .بــا توجــه بــه مــادة  ۱۹پیماننامــه ،دولتهــای عضــو بایــد تمــام
اقدامــات الزم را بــرای پیشگیــری و محــو مــوارد زیــر انجــام دهنــد :الــف)
خشــونت نهــادی علیــه نوجوانــان ،ازجملــه از طریــق اقدامــات قانونــی و اجرایی
در نهادهــای عمومــی و خصوصــی مربــوط بــه نوجوانــان (مــدارس ،مراکــز
نگهــداری نوجوانــان دارای معلولیــت ،مراکــز اصــاح و بازپــروری نوجوانــان
1. Gangs
2. institutional

 .۲۴دولتهــای عضــو بایــد در پرتــو مــواد  ۱۹ ،۱۲ ،۶ ،۳و بنــد  ۳مــادة ۲۴
پیماننامــه ،تمامــی اقدامــات مؤثــر را بــرای محــو هــر نــوع اقــدام و فعالیتــی
کــه حــق حیــات نوجوانــان را بــه خطــر میانــدازد ،ازجملــه قتلهــای ناموســی،
انجــام دهنــد .کمیتــه مؤکــدا ً از دولتهــای عضــو درخواســت میکنــد تــا
کارزارهــای آگاهیافزایــی ،برنامههــای آموزشــی و قوانینــی را تدویــن و
عملیاتــی کننــد کــه هدفشــان تغییــر نگرشهــای غالــب باشــد ،و بــه نقشهــا
و کلیشــههای جنســیتی بپــردازد کــه زمینهســاز رویههــای ســنتی زیانبــار
هســتند .عــاوه بــر ایــن ،دولتهــای عضــو بایــد تأســیس مراکــز اطالعاتــی
و مشــاورهای چندوجهــی را تســهیل کننــد کــه در زمینــة ابعــاد زیانبــار
برخــی از رویههــای ســنتی ،ماننــد ازدواج زودهنــگام و ناقصســازی جنســی
کــودکان فعالیــت دارنــد.
 .۲۵تأثی��ری کـ�ه تبلیــغ محصوــالت و سـ�بک زندگ ـی ناســالم بــر رفتارهــای
بهداشــتی نوجوانــان میگــذارد یکــی از دغدغههــای کمیتــه اســت .مــادة ۱۷
پیماننامــه ضمــن تأکیــد بــر حــق نوجوانــان بــر دریافــت اطالعــات و دادههــا
از منابــع گوناگــون ملــی و بینالمللــی ،از دولتهــای عضــو میخواهــد تــا
از نوجوانــان در مقابــل اطالعاتــی کــه بــرای ســامتی و رشدشــان زیانبــار
اســت محافظتــ کنن�دـ .ازایـ�نرو از دولتهــای عضــو درخواســت میشــود تــا
اطالع��ات و تبلیغ��ات کاالهای��ی مانن�دـ ال��کل و دخانی��ات را ،بهویــژه زمانــی
کــه مخاطبشــان کــودکان و نوجوانــان هســتند ،ممنــوع یــا قاعدهمنــد کننــد.
{ early childhood .1مترجمان} این دوران شامل دورة تولد تا  ۸سالگی میشود.
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و )...و آمــوزش و نظــارت بــر کارکنانــی کــه مســئول کودکانــی هســتند
کــه در مراکــز مراقبتــی نگهــداری میشــوند ،یــا {افــرادی کــه} بــه هــر
نحــو دیگ��ری بهواســطة کار خــود بــا کــودکان در ارتبــاط هســتند ازجملــه
نیروهــای پلی��س؛ و ب) خشــونت بینفــردی میــان نوجوانــان ،ازجملــه از
ت از فرزندپــروری مناســب و فرصتهــای
طریــق اقداماتــی همچــون حمایــ 
1
کافــی بــرای رشــد آموزشــی و اجتماعــی در دوران اولیــة کودکــی  ،پــرورش
هنجارهــا و ارزشهــای فرهنگــی غیرخشــونتآمیز (همانگونــه کــه در مــادة
 ۲۹پیماننامــه ذکــر شــده اســت) ،کنتــرل ســختگیرانة ســاحهای گــرم و
محــدود کــردن دسترســی بــه مــواد مخــدر و الــکل.
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 .۲۶نوجوان�اـن حقــ دارندــ ب��ه اطالع�اـت کافـ�ی ،کهــ ب��رای رش��د و ســامت و
توانایــی مشــارکت معنادارشــان در جامعــه موردنیــاز اســت ،دسترســی داشــته
باشــند .دولتهــای عضــو وظیفــه دارنــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه تمامــی
دخت��ران و پس��ران نوجــوان ،چ�هـ آنهای��ی ک��ه در مدرس��هاند و چ�هـ آنهایــی
کــه نیســتند ،از اطالعــات کافــی و مناســب دربــارة نحــوة مراقبــت از ســامتی
و رش��د و داش��تن رفتارهــای س��الم برخوردارن��د و {ای�نـ اطالع��ات} از آنهــا
دریــغ نمیشــود .چنیــن اطالعاتــی بایــد اطالعــات مربــوط بــه مصــرف و
ســوءمصرف دخانیــات ،الــکل و ســایر مــواد ،رفتارهــای اجتماعــی و جنســی
ام��ن و محترمان��ه ،رژیمه��ای غذای��ی و فعالیته�اـی ورزش��ی را نی��ز شــامل
شـ�ود.
 .۲۷بهمنظ��و ر اق��دام کاف��ی در زمینــة اطالعــات (مذکــور) ،نوجوانــان بایــد
مهارتهــای مهمــی ازجملــه مهارتهــای مراقبــت از خــود ماننــد چگونگــی
برنامهری��زی و تهی��ة وعدههــای مغــذی و متعــادل غذایــی و عــادات مناســب
بهداشــت شــخصی و مهارتهــای {مناســب} بــرای رفتــار در موقعیتهــای
خ��اص اجتماع��ی ماننــد ارتباطــات میانفــردی ،تصمیمگیــری و غلبــه بــر
اســترس ،تنــش و ناســازگاری را توســعه و پــرورش دهنــد .شایســته اســت
کشــورهای عضــو پیماننامــه موقعیتهایــی را بــرای ایجــاد چنیــن مهارتهایــی
بهوس��یلة اش��خاص ،تحصیـلات رسمــی و غیررس��می ،برنامههــای ورزشــی،
ســازمانهای جوانــان و رســانهها برانگیزاننــد و حمایــت کننــد.
 .۲۸در پرتــو مــواد  ۱۷ ،۳و  ۲۴پیماننامـ�ه ،کشــورهای عضــو بایــد دسترســی
ب��ه اطالعــات جنس�یـ و ب�اـروری ،بهویــژه در مســائل تنظیــم خانــواده و
پیشــگیری از بــارداری ،خطــرات بــارداری زودهنــگام ،جلوگیــری از ابتــا بــه
اچآیوی/ایــدز و جلوگیــری و درمــان بیماریهــای مقاربتــی را در اختیــار
نوجوانـ�ان قــرار دهنـ�د .بهعــاوه ،کشــورهای عضــو پیماننامــه بایــد تضمیــن
کنندــ کهــ نوجوانــان صرفنظــر از وضعیــت تأهــل و رضایــت یــا عــدم رضایــت
والدیــن یــا قیــم خــود ،بــه اطالعــات مناســب دسترســی داشــته باشــند .بایــد
از ابزارهـ�ا و روشهـ�ای مناسـ�بی بـ�رای فراهـ�م کـ�ردن اطالعـ�ات اسـ�تفاده شـ�ود

تــا در جزئیــات و حقــوق ویــژة دختــران و پســران نوجــوان مناســب و مؤثــر
باشــند .بــه ایــن منظــور ،کشــورهای عضــو پیماننامــه ترغیــب شــدهاند تــا
تضمی��ن کنندــ نوجوانــان بهطــور فعــال در طراحــی و انتشــار اطالعــات از
راههــای گوناگــون ،فراتــر از مدرســه ،ازجملــه انجمــن جوانــان ،گروههــای
مذهبـ�ی ،اجتماعـ�ی و غیـ�ره و رسـ�انهها شـ�رکت دارنـ�د.

 .۳۰نوجوانــان ،چــه دختــر و چــه پســر ،در معــرض ابتــا بــه بیماریهــای
مقاربتــی ازجملــه اچآیوی /ایــدز هســتند .دولتهــا بایــد اطمینــان حاصــل
کننــد کــه کاالهــا ،خدمــات و اطالعــات الزم بــرای پیشــگیری و درمــان
بیماریهــای مقاربت��ی ،ازجملـ�ه اچآیوی /ایــدز موجــود و در دســترس اســت.
ب��رای ای�نـ ه��دف ،دولتهاــی عضوــ تش�وـیق میش��وند کـ�ه :الـ�ف) بــه تدویــن
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 .۲۹مطابـ�ق مـ�ادة  ۲۴پیماننام��ه ،کش�وـرهای عض�وـ ملزمان�دـ ک��ه بــرای
نوجوان�اـن دارای اختـلاالت ذهنــی درماــن و بازپ�رـوری کافـ�ی فراهــم کننــد تــا
جامعــه را از عالئــم و نشــانههای اولیــه و جدیــت ایــن وضعیــت و شــرایط آگاه
کنن��د و از نوجوان��ان در برابــر فش��ارهای ناــروا و بیم��ورد ماننــد اســترسهای
روان��ی محافظ��ت کنن��د .کش�وـرهای عض��و همچنی��ن ملزمانــد در راســتای
وظایفشـ�ان مطابـ�ق مـ�ادة  ،۲بــا تبعیضهــا و برچســبزنیهای پیرامــون
اختــاالت روان��ی مبـ�ارزه کنن��د .هــر نوجــوان بــا اختــال ذهنــی حــق دارد
تــا جایــی کــه در جامعــة محــل زندگ ـیاش ممکــن اســت ،تحــت مراقبــت و
درمــان قــرار گیــرد .جایــی کــه بســتری شــدن در بیمارســتان یــا اقامــت در
مرک��ز روانپزشــکی الزم باشــد ،ایــن تصمیــم بایــد مطابــق اصــل منافــع عالــی
ک��ودکان گرفت��ه شوــد .در صــورت بســتری شــدن در بیمارســتان یــا اقامــت در
مراکــز {نگهــداری} ،بایــد بــه بیمــار حداکثــر فرصــت ممکــن برای لــذت بردن
از تمامــی حقوقــی کــه در پیماننامــه بــه رســمیت شــناخته شــده ،ازجملــه
حــق تحصی�لـ و ح��ق فعالیتهـ�ای تفریح��ی ،داده شــود .در صــورت امــکان،
نوجوان��ان بای��د از بزرگســاالن جــدا شــوند .کشــورهای عضــو بایــد اطمینــان
حاصــل کننــد کــه در صــورت لــزوم و امــکان ،نوجوانــان بــه نماینــدهای غیــر
از خانـ�واده بـ�رای نمایندگـ�ی منافعشـ�ان دسترسـ�ی دارنـ�د .طبـ�ق مـ�ادة ۲۵
پیماننامــه ،کشــورهای عضــو بایــد بــر اســکان نوجوانــان در بیمارســتان یــا
نهادهـ�ای روانـ�ی بهصـ�ورت متنـ�اوب نظـ�ارت کننـ�د.
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برنامههــای پیشــگیری ،ازجملــه اقداماتــی کــه هدفشــان تغییــر دیدگاههــای
فرهنگــی درمــورد نیازهــای نوجوانــان بــه وســایل پیشــگیری و جلوگیــری از
بیماریه��ای مقاربتیــ اس��ت ،بپردازنــد و همچنیــن تابوهــای فرهنگــی یــا دیگر
تابوهایــی را کــه درمــورد هویــت جنســی نوجوانــان وجــود دارد در دســتور کار
قرــار دهنـ�د؛ ب) قوانینیــ اتخــاذ کننـ�د تــا بــا رویههایــی کــه خطــر ابتــای
نوجوانــان را افزایــش میدهــد یــا بــه درحاشــیه رفتــن نوجوانانــی کــه مبتــا
ب�هـ بیماریهاــی مقاربتـ�ی ازجمل��ه اچآیوی هسـ�تند دامـ�ن میزنــد ،مقابلــه
کنن�دـ؛ ج) اقداماتــی ترتیــب دهنــد تــا تمــام موانعــی کــه دسترســی نوجوانــان
را بــه اطالعــات و روشهــای پیشــگیری ماننــد کانــدوم و مراقبــت و درمــان
محــدود میکنــد از میــان بردارنــد.
 .۳۱دختــران نوجــوان بایــد بــه اطالعــات کافــی درمــورد آســیبهایی کــه
ازدواج و بــارداری زودهنــگام میتوانــد در پــی داشــته باشــد دسترســی داشــته
باش��ند ،و آنهاییــ ک��ه ب��اردار میشــوند بای��د ب��ه خدماــت بهداشــتیای کــه
نســبت ب��ه حق��وق و نیازه��ای خ��اص آنهــا حســاس هســتند دسترســی
داشــته باش��ند .دولتهـ�ای عضـ�و بای��د اقداماتــی ترتیـ�ب دهن��د ت��ا مرگومیــر
ناشــی از زایم��ان و مرگومیــر دختــران نوجــوان را کاهــش دهنــد ،خصوص ـاً
آن دس��ته از مرگومیــری کــه ناشــی از بــارداری زودهنــگام و رویههــای
س��قط {جنی��ن} ناامــن اســت ،و همچنیــن {بایــد} نوجوانانــی را کــه بچـهدار
میشــوند حمای�تـ کنن��د .م��ادران جــوان ،بهخصــوص زمانــی کــه پشــتیبانی
ندارنــد ،ممکــن اســت در معــرض افســردگی و اضطــراب قــرار گیرنــد،
کــه تواناییشــان بــرای مراقبــت از کــودک را مختــل میکنــد .کمیتــه
از دولتهــای عضــو میخواهــد کــه :الــف) برنامههایــی تدویــن و پیــاده
کننــد تــا دسترســی بــه خدمــات [مرتبــط بــا بهداشــت و مراقبــت] جنســی
و بــاروری را فراهــم کنــد ،ایــن خدمــات شــامل تنظیــم خانــواده ،خدمــات
پیش��گیری و س��قط جنی��ن ایمــن در جایــی کــه ســقط جنیــن خــاف قانــون
نیســت ،مراقبــت و مشــاورة کافــی و جامــع درخص��وص زایم��ان میش��ود؛ ب)
رویهه��ای مثب��ت و حمایتگــر را درمــورد بچــهدار شــدن نوجوانــان بــرای
والدینش��ان ترویـ�ج کننـ�د؛ و ج) سیاس ـتهایی تدویــن کننــد کــه بــه مــادران
نوجــوان ایــن امــکان را بدهــد تــا بــه درسشــان ادامــه دهنــد.

 .۳۳درمــورد حریــم خصوصــی و محرمانگــی و مســئلة رضایــت آگاهانــه،
دولتهــای عضــو بایــد :الــف) قوانیــن و مقرراتــی وضــع کننــد تــا اطمینــان
حاصــل کننــد کــه توصیههــای محرمانــه درمــورد مراقبــت و درمــان
ب��ه نوجوان��ان ارائـ�ه میشـ�ود ت��ا آنهــا بتواننــد آگاهانــه رضایــت خــود را
اعــام کننــد .چنیــن قوانیــن و مقرراتــی بایــد ســنی بــرای ایــن رونــد در
نظــر بگیرنــد ،یــا بــه ظرفیتهــای در حــال رشــد کــودک ارجــاع دهنــد؛ و
ب) دورههــای آموزشــی بــرای کارکنــان بهداشــت و درمــان درمــورد حقــوق
نوجوانــان بــر حریــم خصوصــی و محرمانگــی ارائــه کننــد ،تــا درمــورد درمــان
آگاهــی داشــته باشــند و رضایــت آگاهانــة خــود را نســبت بــه درمــان اعــام
کننــد.

د) آسیبپذیری و خطر
 .۳۴در جهــت تضمیــن احتــرام بــه حقــوق نوجوانــان بــه ســامت و رشــد،
هــم رفتارهــای فــردی و هــم عوامــل محیطــی کــه آســیبپذیری و خطــر
را افزایــش میدهنــد بایــد در نظــر گرفتــه شــوند .عوامــل محیطــی ماننــد
اجتماعــی آســیبپذیری نوجوانــان را نســبت
مخاصمــات مســلحانه و طــرد
ْ
بــه آزار ،سوءاســتفاده و دیگــر انــواع خشــونت و بهرهکشــی افزایــش میدهــد،
و بــا ایــن کار توانایــی کــودکان را بــرای انتخابهــای رفتــاری فــردی ســالم
محــدود میکنــد .بــرای مثــال ،انتخــاب رابطــة جنســی غیرایمــن خطــر
بیمــاری را افزایــش میدهــد.
 .۳۵مطابـ�ق مـ�ادة  ۲۳پیماننامــه ،نوجوانانــی کــه دارای معلولیتهــای ذهنــی
و/ی��ا جس�مـی هس�تـند ح��ق دارن��د در برخ��ورداری از باالترینــ اس��تانداردهای
قابلدسـ�ترس ب��رای س�لامت ذهنــی و جسـ�می{ ،باــ دیگرــان} براب��ر باش��ند.

نظر عمومی شمارة چهار ( )2003سالمتی و رشد نوجوانان در پرتو پیماننامة حقوق کودک

 .۳۲مطابــق مــادة  ۱۲پیماننامــه ،قبــل از اینکــه والدیــن رضایتشــان را اعــام
کننــد ،نوجوانــان بایــد ایــن فرصــت را داشــته باشــند تــا نظراتشــان را آزادانــه
بی��ان کننــد و بایدــ ب��ه نظراتش��ان اهمیــت الزم داده شـ�ود .بااینحــال ،اگــر
نوج��وان بـ�ه بلوــغ کاف��ی رسیــده و در جهـ�ت «منافـ�ع عالیـ�ة کـ�ودک» (مـ�ادة
 )۳اســت ،رضایــت بایــد از خــود او گرفتــه شــود و والدیــن در جریــان قــرار
گیرنــد.
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نوجوانــان
کش��ورهای طـ�رف پیماننام�هـ موظفانــد بــرای تحقــق حقــوق
ِ
دارای معلولیــت ،امکانــات الزم را فراهــم کننــد .کشــورهای طــرف پیماننامــه
بای��د :ال��ف) از موجــود و در دســترس بــودن امکانــات ،منابــع و خدمــات
بهداشــتی بــرای تمامــی نوجوانــان دارای معلولیــت و اینکــه ایــن امکانــات و
خدم��ات ،ات�کـا ب��ه نفـ�س آنه�اـ را تقویــت میکنـ�د و حض��ور فعــال آنهــا در
جامع�هـ را افزای�شـ میدهــد اطمین��ان حاص�لـ کننــد؛ ب) تضمیــن کننــد کــه
امکان�اـت الزم و حمایتهــای فــردی ،کــه نوجوانــان دارای معلولیــت را قــادر
بـ�ه جابهجای��ی و مشــارکت و ارتبــاط برقــرار کــردن میکنــد ،در دســترس
اســت؛ پ) بــه نیازه��ای خ�اـص نوجوان��ان دارای معلولی��ت دربــارة هویــت
جنسـ�ی آنهــا توج��ه وی��ژهای مب��ذول دارن��د؛ ت) موانعــی را کــه نوجوانــان
دارای معلولی��ت را از تحق��ق حقوقش��ان بازم��یدارد از می��ان بردارن��د.
 .۳۶کش��ورهای طرــف پیماننام��ه بای��د ب��رای نوجوان��ان بیخانمــان ،ازجملــه
کس��انی ک��ه در بخ��ش غیررسمــی مش��غول ب��ه کار هستــند ،حمایتهــای
وی��ژهای فراهمــ کنن��د .نوجوانــان بیخانمــان بیشــتر در معــرض خشــونت،
سوءاس��تفاده و بهرهکشــی جنســی توســط دیگــران ،رفتارهــای خودتخریبــی،
مصــرف مــواد مخــدر و اختــاالت روانــی هســتند .از همیــن رو ،کشــورهای
عض��و پیماننام��ه بای��د :ال��ف) ب��ه سیاس��تگذاری و تصویــب و اجــرای
قوانینــی بپردازندــ ک�هـ از اینــ نوجوانـ�ان در مقابــل خشــونت ،بــرای مثــال
خش��ونت از جان��ب مقامـ�ات اج��رای قانــون ،محافظ��ت کنــد؛ ب) راهبردهایــی
ب��رای فراه��م کــردن آم��وزش مناس��ب و دسترسـ�ی ب��ه مراقبتهــای بهداشــتی،
و فرصتهای��ی برــای توس��عة مهارتهـ�ای معیشـ�تی طـ�رح کننـ�د.
 .۳۷نوجوانان��ی ک�هـ م��ورد بهرهکش��یهای جنســی ،ازجملــه فحشــا و
برهنهن��گاری ،ق��رار گرفتهانـ�د در مع��رض خط��رات قابلتوجهــی هســتند
ک��ه ســامت آنه��ا را ب��ه خط��ر میانــدازد ،مــواردی مانن��د بیماریهــای
مقاربتــی ،اچآیوی /ایـ�دز ،بـ�ارداری ناخواس��ته ،س��قطهای ناایمــن ،خشــونت
و مش��کالت ی��ا اضطرابه��ای روانـ�ی .آنهــا حــق دارنــد در محیطــی بــه
بهب��ود جســمانی و روان��ی برس��ند و دوبــاره در جامعــه ادغــام شوــند تــا موجــب
س�لامتی ،احت�رـام ب��ه خ��ود و منزلــت آنهــا شــود ( مــادة  .)۳۹کشــورهای
ط��رف پیماننام��ه موظفانـ�د قوانینــی را تصویــب و اجــرا کننــد کــه تمامــی

 .۳۸عــاوه بــر ایــن ،نوجوانانــی کــه فقــر ،مخاصمــات مســلحانه ،تمامی اشــکال
بیعدالتیــ ،فروپاشیــ خان��واده ،بیثباتــی سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی
و انـ�واع مهاجرته��ا را تجرب�هـ میکنن��د ،آســیبپذیرتر هســتند .ایــن
ش��رایط ممکـ�ن استــ بهش��دت در س�لامت و رشدــ آنهــا اخــال ایجــاد
کنــد .کشــورهای عضــو پیماننامــه میتواننــد بــا س�رـمایهگذاری زیــاد در
سیاسـ�تگذاریها و تدابی�رـ پیش��گیرانه ،می��زان آســیبپذیری و عوامــل
خط��ر را بهط��ور چش��مگیری کاه��ش دهنــد؛ {ب��ا ای��ن کار} روشهــای
مرقونبهصرفــهای فراهــم میکننــد تــا جامعــه بتوانــد بــه رشــد هماهنــگ
نوجوانــان در یــک جامعــة آزاد کمــک کنــد.

هـ ).ماهیت تعهدات دولتها
 .۳۹دولتهـ�ای عضـ�و پیماننام��ه بای��د در اجــرای تعهــدات خــود در ارتبــاط
بــا ســامت و رشــد نوجوانــان ،چهــار اصــل کلــی پیماننامــه را کامــ ً
ا در
نظــر بگیرنــد .نظــر کمیتــه بــر ایــن اســت کــه دولتهــای عضــو بایــد تمــام
تدابیــر قانونگــذاری ،اجرایــی و ســایر تدابیــر متناســب را بــرای تحقــق حقــوق
نوجوانــان ب��ر س�لامت و رش��د ،همانطــور کــه در پیماننامــه شناســایی
ش��دهاند ،و {همچنینــ} نظــارت بـ�ر تحق��ق ای��ن حقـ�وق بـ�هکار بگیرنــد .بــه
ای��ن منظ�وـر ،دولته��ای عضـ�و بای�دـ بهطــور خــاص تعهــدات زیــر را ایفــا
کننــد:
الــف) بــرای نوجوانــان محیطــی امــن و حمایتگــر بســازند ،ازجملــه در
خانــواده ،مدرســه ،تمــام نهادهایــی کــه نوجوانــان در آن زندگــی میکننــد،
محلــ کار آنهاــ و/یاــ در جامع�هـ بهطورکلــی؛
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اش��کال بهرهکش��ی جنسـ�ی و قاچاقهــای مرتبــط بــا آن را ممنــوع اعــام
کنــد؛ بــا ســایر کشــورهای عضــو پیماننامــه در جهــت از میــان برداشــتن
قاچــاق میــان ـ کش��وری هم��کاری کن��د؛ و خدم��ات بهداش��تی و مش��اورهای
مناســبی را ب��رای نوجوانان�یـ ک��ه م��ورد بهرهکشــی جنس��ی ق��رار گرفتهانــد
ارائ��ه ده��د و اطمینــان حاص��ل کن�دـ ک��ه ب��ا ای��ن اش��خاص همانن��د بزهدیدگان
برخـ�ورد میشـ�ود ،نـ�ه بزهـ�کار.
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ب) اطمینــان حاصــل کننــد کــه نوجوانــان بــه اطالعاتــی کــه بــرای ســامت
ت دارنــد در تصمیمــات
و رشدشــان الزم اســت دسترســی دارنــد ،و فرصــ 
مؤثــر بــر س�لامت خـ�ود (بهوی��ژه ب��ا رضایــت آگاهانــه و حــق بــر محرمانگــی)
مشـ�ارکت کنن��د تــا مهارته��ای زندگ�یـ را کســب کننــد ،بــه اطالعــات کافــی
و متناس��ب باــ س��ن خــود دس��ت یابنـ�د و تصمیماتــی بگیرنــد کــه متناســب
بــا ســامت رفتــاری اســت؛
پ) اطمین��ان حاصـ�ل کنندــ ک��ه تســهیالت و کاالهــا و خدمــات بهداشــتی،
ازجمل�هـ خدم��ات مش�اـوره و بهداشتــی ب��رای س�لامت روان��ی و جنســی و
بـ�اروری ،کــه دارای کیفیــت و حساســیت متناســب بــا موضوعــات مرتبــط بــه
نوجوانــان اســت ،بــرای همــة آنهــا در دســترس باشــد؛
ت) اطمینــان حاصــل کننــد کــه نوجوانــان دختــر و پســر فرصــت مشــارکت
فعاالنــه در طرحریــزی و برنامهریــزی بــرای ســامت و رشــد خــود را دارنــد؛
ث) از نوجوانــان در برابــر تمــام اشــکال کار ،کــه ممکــن اســت بهرهمنــدی
آنه��ا از حقوقش��ان را ب�اـ خط��ر مواج��ه کن��د ،حمایـ�ت کنن��د ،بهویــژه از طریــق
حــذف تمامــی اشــکال کار کــودک و بــا تنظیــم محیــط و شــرایط کار مطابــق
اســتاندارهای بینالمللــی؛
ج) از نوجوانــان در برابــر تمــام انــواع جراحــات عمــدی و غیرعمــدی ،ازجملــه
آنهایــی کــه ناشــی از خشــونت و تصادفــات جــادهای اســت ،محافظــت کننــد؛
ســنتی آســیبزا ماننــد ازدواج
د) از نوجوان��ان در براب��ر تم��ام رویههــای
ِ
زودهن��گام ،قتلهاــی ناموس�یـ و ناقصســازی جنســی زنــان ،محافظــت
کننــد؛
ذ) اطمینــان حاصــل کننــد کــه در راســتای ایفــای تمــام تعهــدات پیشــتر
ذکرشــده ،تعلــق داشــتن نوجوانــان بــه گروههــای آســیبپذیر خــاص،
بهطــور کامــل در نظــر گرفتــه میشــود؛
ر) بــرای جلوگیــری از اختــاالت ذهنــی و ارتقــای ســامت روان نوجوانــان،
اقــدام کننــد؛
 .۴۰ایــن کمیتــه توجــه دولتهــای عضــو پیماننامــه را بــه نظریــة عمومــی

 .۴۱مطابــق مــواد  ۳۹ ،۲۴و قواعــد دیگــر مرتبــط بــا پیماننامــه ،دولتهــای
طــرف بایــد خدمــات ســامتی را ،کــه نســبت بــه نیازهــای ویــژه و حقــوق
بشــر تمــام نوجوانــان حســاس اســت ،فراهــم کننــد و در ایــن زمینــه بایــد
ویژگیهــای زیــر را مــورد توجــه قــرار دهنــد؛
الــف) قابــل اســتفاده بــودن .مراقبتهــای بهداشــتی ابتدایــی بایــد شــامل
خدمات��ی باش��د کــه نس��بت بـ�ه نیازهاــی نوجوانـ�ان ،بهویــژه توجــه بــه
ســامت بــاروری و جنســی و ســامت روان ،حســاس اســت.
ب) قابــل دســترس بــودن .تســهیالت ،کاالهــا و خدمــات ســامت بایــد
شناســایی شــوند و بــرای تمــام نوجوانــان بهراحتــی و بــدون تبعیــض ،چــه از
لحــاظ اقتصــادی ،چــه فیزیکــی و چــه اجتماعــی در دســترس باشــند .رعایــت
محرمانگــی در جایــی کــه ضــروری اســت بایــد تضمیــن شــود.
پ) قابــل پذیــرش بــودن .تمــام تســهیالت ،کاالهــا و خدمــات بهداشــتی ،در
عیــن احتــرام کامــل بــه قواعــد و اصــول پیماننامــه ،بایــد ارزشهــای فرهنگــی
را محتــرم بداننــد ،نســبت بــه جنســیت حســاس باشــند ،بــه ارزشهــای
پزشــکی احتــرام بگذارنــد و هــم بــرای نوجوانــان و هــم جامع ـهای کــه در آن
زندگــی میکننــد قابــل پذیــرش باشــند.
ت) کیفیــت .خدمــات و کاالهــای بهداشــتی بایــد از نظــر علمــی و پزشــکی
مناســب باشــند؛ بــه ایــن منظــور ،نیازمنــد کارکنــان آموزشدیــده بــرای

نظر عمومی شمارة چهار ( )2003سالمتی و رشد نوجوانان در پرتو پیماننامة حقوق کودک

شــمارة  ،۱۴درب��ارة ح��ق برــ باالتری��ن اس�تـاندارد س�لامتی قابلدســترس
جلــب میکنــد؛ کمیتــة حقــوق فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی در ایــن
ب��اره میگویـ�د« :دولتهــای طــرف بایــد محیطــی حمایتگــر و امــن
بــرای نوجوانــان فراهــم کننــد تــا فرصــت مشــارکت در تصمیمــات مؤثــر
بــر سالمتشــان را تضمیــن کنــد ،مهارتهــای زندگــی را بســازد ،اطالعــات
متناســب را فراهــم کنــد ،مشــورت دریافــت کنــد و درمــورد انتخابهــای
رفتــاری ســالم کــه صــورت میدهنــد تبــادل نظــر کننــد .فهــم حــق بــر
بهداشــتی مرتبــط بــا جوانــان
ســامتی نوجوانــان بــه رشــد مراقبتهــای
ِ
وابســته اســت کــه بــه محرمانگــی و حریــم خصوصــی احتــرام میگــذارد و
ســامتی بــاروری و جنســی متناســب اســت».
شــامل خدمــات
ِ
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مراقبــت از نوجوانــان ،تســهیالت متناســب و روشهــای علمــی تأییدشــده
هســتند.

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

28

 .۴۲دولتهــای عضــو پیماننامــه بایــد در صــورت امــکان ،از طریــق تســهیل
مشــارکت و ارتباطهــای پایــدار و مؤثــر میــان تمــام فعــاالن مرتبــط ،رویکــردی
چندوجهــی نســبت بــه ارتقــا و حمایت از رشــد و ســامتی نوجوانان اتخــاذ کنند.
در ســطح ملــی ،چنیــن رویکــردی نیازمنــد هماهنگــی و همــکاری نظاممنــد و
نزدی��ک در دولتــ اس�تـ ،بهنحــوی کــه بتوانــد مشــارکت الزم {از جانــب} تمــام
نهادهــای دولتــی مرتبــط را تضمیــن کنــد .همچنیــن ســامت عمومــی و دیگــر
خدماتــی کــه مــورد اســتفادة نوجوانــان هســتند بایــد مــورد تشــویق و کمــک
قـ�رار گیرن��د تاــ بهدنبــال همــکاری میــان متخصصــان ســنتی و/یــا خصوصــی،
انجمنهــای حرفــهای ،داروخانههــا و ســازمانهایی کــه فراهمکننــدة
خدمــات بــرای اقشــار آســیبپذیر ازجملــه نوجوانــان هســتند ،باشــند.
 .۴۳رویکــرد همهجانبــه نســبت بــه ارتقــا و حمایــت از ســامت و رشــد
نوجوانــی بــدون همــکاری بینالمللــی مؤثــر نخواهــد بــود .بنابرایــن،
دولته��ای عض��و پیماننام��ه بایدــ در جای��ی کـ�ه مناس��ب استــ بهدنبــال
همــکاری بــا نمایندگیهــا ،برنامههــا و نهادهــای تخصصــی ســازمان ملــل،
ســازمانهای غیردولتــی بینالمللــی و نهادهــای امدادی/کمکرســان
دوجانبــه ،انجمنهــای حرفــهای بینالمللــی و دیگــر فعــاالن غیردولتــی
باشــند.

انجمن حمایت از حقوق کودکان
گروه ترجمة کمیتة پژوهش

آدرس دفتر مرکزی :تهران ،ابتدای خیابان سهروردی شمالی،
کوچة سلطانی (قرقاول) ،پالک 37
ایمیلinfo@irsprc.org :

تلفن 021 - 88531114 :و 021 - 88501414

