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Giriş
18 yaşınadək uşaqlar təqribən dünya əhalisinin üçdə birini təşkil edir. Bir 
çox ölkələrdə isə, uşaqlar və gənclər, demək olar ki,  mənsub olduqları 
ölkələrdəki əhalinin yarısını təşkil edirlər. Beləliklə, kiçik və ya böyük 
olmasından asılı olmayaraq, biznes strukturlarının uşaqlarla qarşılıqlı 
əlaqədə olması və onların həyatına birbaşa və ya dolayı yolla təsir etməsi 
qaçınılmaz hal alır. Uşaqlar istehlakçılar, çalışanların ailə üzvləri, gənc 
çalışanlar, eləcə də gələcəyin çalışanları və biznes liderləri kimi mövcud 
biznes strukturlarının əsas tərəfl əri arasında yer alırlar. Bununla yanaşı, 
onlar biznes strukturlarının fəaliyyət göstərdiyi mühit və icmaların da əsas 
üzvləridir.

Cəmiyyətdə hökumətlər və digər cəmiyyət-daxili quruluşların rolu ilə pa-
ralel olaraq biznes fəaliyyətlərinin də roluna diqqətin artması və biznes 
strukturları və insan hüquqları arasındakı əlaqələr haqqında məlumatlılığın 
artması fonunda biznes strukturlarının uşaqlara təsirinə yönəlmiş açıq diqqət 
də vaxtında müəyyən edilmiş yanaşma olar. Uşaqlar cəmiyyətin ən təcrid 
olunmuş və həssas üzvləri arasında yer alır və bu onların ictimai rəydən 
məhrum olmalarından bəlli olur. Bu hətta məktəblər və istirahət sahələri ilə 
bağlı planlaşdırma ilə əlaqədar olduqda belə icmalar tərəfi ndən qərarların 
qəbul edilməsi zamanı rəy bildirmələri üçün onlara çox nadir hallarda 
müraciət olunur. Bununla belə, uşaqlara iştirak etmək imkanı verildikdə onlar 
bu proseslərə faydalı və alternativ fi kirlər, həmçinin dəyərli töhfələr verə 
biləcəklərini nümayiş etdirmişdirlər. 
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Biznesin uşaqlar üzərindəki təsiri uzun-müddətli və hətta sarsılmazdır. Uşaqlıq 
sürətli şəkildə baş verən fi ziki və psixoloji inkişaf dövrüdür və bu dövrdə gənc 
insanların fi ziki, əqli və emosional sağlamlığı və rifahı müəyyən bir təsir nəticəsində 
daimi olaraq yaxşı və ya pisə doğru yönələ bilər. Uşağın bu inkişaf dövrləri ərzində 
adekvat ərzaq, təmiz su, qayğı və sevgi ilə təmin edilməsi onun həyatda qalaraq 
yaşaması və sağlamlığı üçün çox  böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Hətta gündəlik təhlükələrin də uşaqlara təsiri daha fərqli və yetkinlərə nisbətən 
daha sərt olur. Sahib olduqları fi ziologiyaya görə uşaqlar məruz qaldıqları 
çirkləndirici maddələrin böyük bir faizini mənimsəyirlər və, beləliklə, onların immun 
sistemi zəifl əyərək daha da həssaslaşır.

Müəyyən bir biznes strukturu tərəfi ndən işə götürülən və ya həmin strukturun 
təsirinə məruz qalan uşaqlar adətən gözə çarpmırlar. Bunun bariz nümunəsi kimi 
qeyri-qanuni şəkildə təchizat zəncirində işləyən uşaqları, şirkət müəssisələrində və 
ya onların ətrafında olan uşaqları, işəgötürənin ev təchizatında məişət işçiləri kimi 
işlədilən uşaqları, biznesin istehsal etdiyi məhsulların təsirinə məruz qalan uşaqlar, 
eləcə də təhlükəsizlik xidmətləri tərəfi ndən tutulan və ya saxlanılan uşaqları və 
miqrant işçilər tərəfi ndən evdə buraxılmış uşaqları göstərmək olar.

Bu günə kimi, biznes strukturlarının uşaqlara qarşı öhdəlikləri əsasən uşaq 
əməyinin qarşısının alınması və aradan qaldırılması üzərində cəmlənmişdir. Uşaq 
əməyinin qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün standartlar və tədbirlərin 
gücləndirilməsi zəruri olduğu kimi, Uşaq Hüquqları və Biznes Prinsipləri də öz 
növbəsində biznesin uşaqlara təsir göstərdiyi müxtəlif yolları göz önünə qoyur. 
Buna onların məhsulları və göstərdikləri xidmətlər, onların marketinq və distri-
busiya metodları, o cümlədən onların milli və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə 
münasibətləri və yerli icmalara yatırdıqları sərmayələr də daxil olmaqla, sahib 
olduqları bizneslərin ümumi fəaliyyətləri daxildir.          

Uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq və bu hüquqları dəstəkləmək biznes 
strukturlarından eyni anda zərərin qarşısını almağı və fəal şəkildə uşaqların 
maraqlarını qorumağı tələb edir. Biznes strukturları, uşaq hüquqlarına qarşı hörmət 
və dəstəyi öz təməl strategiya və fəaliyyətlərinə daxil etməklə sahib olduqları korpo-
rativ davamlılıq təşəbbüslərini gücləndirə və beləliklə də, öz biznes fəaliyyətlərinə 
mənfəət gətirə bilərlər. Bu cür təşəbbüslər onların etibarını artıra, risklərin idarə 
edilməsini təkmilləşdirə və fəaliyyət göstərmələri üçün onları sosial etimad ilə təmin 
edə bilər. Bununla yanaşı, uşaqlara qarşı öhdəliyin olması işinə daha çox bağlı 
olan işçi qüvvəsini işə götürməyə və saxlamağa kömək edə bilər. Çalışanların 
öz işlərində valideyn və qayğı göstərən şəxslər kimi dəstəklənməsi, gənclərin və 
bacarıqlı nəslin işə qəbulunun təbliğ edilməsi biznes strukturlarının izləyə biləcəyi 
konkret addımlardan sadəcə bir neçəsidir. İstehsal edilən məhsulların və göstərilən 
xidmətlərin uşaqların ehtiyaclarını daha yaxşı necə qarşılaya biləcəyinin nəzərə 
alınması da yeni bir innovasiya mənbəyi ola və yeni bazarların yaranmasına gətirib 
çıxara bilər. Nəhayət, uşaqlar naminə çalışmaq sağlam və yaxşı təlim-tərbiyə almış 
icmaların yaranmasına kömək edir ki, bu da dayanıqlı, inklüziv və davamlı biznes 
mühitinin yaranması üçün böyük önəm daşıyır. 

Uşaq Hüquqları və Biznes Prinsipləri biznesin uşaqların hüquqları və rifahı 
üzərindəki təsirinin dərk edilməsi və buna qarşı cavab tədbirlərinin görülməsi üçün 
hərtərəfl i çərçivə ilə təmin edir. Save the Children, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Qlobal Saziş Şəbəkəsi və UNICEF ümid edir ki, bütün biznes strukturları uşaqlarla 
münasibətlərində bu Prinsiplərdən faydalanacaq və onları rəhbər tutacaqlar.         
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Uşaq hüquqları və Biznes Prinsipləri uşaq hüquqlarına hörmət və dəstəyin təmin 

edilməsi məqsədilə biznes strukturları tərəfi ndən görülə biləcək tədbirləri müəyyən 

edir. Uşaq hüquqları, Uşaq Hüquqları Konvensiyası, o cümlədən Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatının Minimum Yaş Həddi haqqında 138 və Uşaq Əməyinin ən Pis Formaları 

haqqında 182 nömrəli Konvensiyaları tərəfi ndən təsvir edilir. Uşaq Hüquqları 

Konvensiyasının 3-cü maddəsi müəyyən edir ki, “uşaqlar barəsində görülən bütün 

tədbirlərdə ..... ilk növbədə uşağın ən ümdə maraqlarına diqqət yetirilir.” 

Bu Prinsiplərin məqsədinə əsasən bütün biznes strukturları üçün nəzərdə tutulan 

fəaliyyətlərə daxildir:

HÖRMƏTLƏ YANAŞMAQ MƏQSƏDİLƏ KORPORATİV MƏSULİYYƏT – 

buraya uşaqlar da daxil olmaqla, başqalarının insan hüquqlarının pozulmasına yol 

verilməməsi və yaranmasında biznes strukturlarının payı olduğu insan hüquqlarına 

istənilən mənfi  təsirin aradan qaldırılması daxildir. Hörmətlə yanaşmaq məqsədilə ko-

rporativ məsuliyyət həmin biznes strukturunun öz fəaliyyətlərinə, o cümlədən onun öz 

fəaliyyəti, məhsul və xidmətləri ilə əlaqədar yaranan işgüzar əlaqələrinə şamil edilir.

DƏSTƏK MƏQSƏDİLƏ KORPORATİV ÖHDƏLİK – insan hüquqlarına hörmətlə 

yanaşmağa əlavə olaraq, buraya əsas biznes fəaliyyətləri, strateji sosial yönümlü 

sərmayələrin yatırılması və xeyriyyəçilik, təşviqat yönümlü və ictimai-siyasi məşğuliyyət, 

eləcə də tərəfdaşlıq və digər bu kimi kollektiv fəaliyyət tərkibində çalışmaq yolu ilə, 

uşaq hüquqları da daxil olmaqla, insan hüquqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədini 

daşıyan könüllülük xarakterli tədbirlər daxildir. 

Bu sənəddə uşaq hüquqları ifadəsi uşaqların hüquqları ifadəsi ilə eyni məna daşıyır.   
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Lüğət 
Uşaq/uşaqlar və biznes ifadələri istisna olmaqla, aşağıda tərifi  verilən terminlər hər yerdə 
kursivlə yazılmışdır.   

uşaqların ən ümdə maraqları – Uşaq Hüquqları Konvensiyasının dörd əsas prinsipindən 
bir olub, uşaqlarla bağlı görülən bütün tədbirləri və qəbul edilən qərarları əhatə edir və onların 
hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa, onların uşaqlar kimi həyatda qalıb yaşamasını, inkişafını və 
rifahını irəlilətməyə, eləcə də uşaqların hüquqlarının yerinə yetirilməsi üçün gündəlik olaraq 
məsuliyyət daşıyan valideynlər və digər əlaqədar şəxsləri dəstəkləyərək onlara yardım etməyə 
yönəlik tədbirlərin həyata keçirilməsinə səsləyir. 

biznes – bir kommersiya müəssisəsi 

işgüzar münasibət – buna biznes strukturunun öz biznes ortaqları, təchizat zəncirinə daxil 
olan müəssisələr, eləcə də onun öz biznes fəaliyyəti, məhsul və xidmətləri ilə birbaşa əlaqəli 
olan istənilən bir dövlət və ya qeyri-dövlət (hökumət və ya qeyri-hökumət) müəssisəsi ilə olan 
münasibətləri daxildir.
 
uşaq əməyi – uşaqları öz uşaqlıq dövrlərində sahib olduqları potensial və ləyaqətdən məhrum 
edən iş olub, həm fi ziki, həm də əqli inkişaf üçün çox zərərlidir. Buna uşaqlar üçün əqli, fi ziki, 
sosial və mənəvi baxımdan zərərli olan iş; onların məktəbə getməsinə mane olan iş; eləcə 
də milli qanunvericilik və beynəlxalq standartlar tərəfi ndən müəyyən edilən minimum yaş 
həddinə çatmamış uşaqların işlə məşğul olması daxildir. 18 yaşına çatmamış heç bir uşaq 
təhlükəli işlə (onların səhhətinə, təhlükəsizliyinə və ya əxlaq normalarına zərər verə biləcək 
iş) məşğul olmağa və ya insan alveri, cinsi istismar, borc asılılığı, məcburi əmək və yetkinlik 
yaşına çatmamış uşaqların təhlükəsizlik və ya hərbi məqsədlər üçün işə götürülməsi daxil 
olmaqla məcburi əməyin digər formalarına cəld edilməməlidir. Qızların məişət işləri və cinsi 
istismar fəaliyyətlərinə cəlb edilmə ehtimalının yüksək olmasını nəzərə alsaq, bu uşaq əməyinin 
gender ölçülərinə də diqqətin yönəldilməsini tələb edir. Əlavə məlumat üçün, Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatının (BƏT) Uşaq Əməyinin ən Pis Formaları haqqında 182 və Minimum Yaş 
Həddi haqqında 138 nömrəli Konvensiyalarına; o cümlədən Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 
uşaqlarla ticarət, uşaq fahişəliyi, uşaq pornoqrafi yası ilə əlaqədar Fakültativ Protokoluna; və 
həmin Konvensiyanın Uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə dair Fakültativ Protokoluna 
baxa bilərsiniz.

uşaqların iştirakı – Uşaq Hüquqları Konvensiyasının əsas dörd prinsipindən biri olub, uşaqları 
onlara təsir edən məsələlərlə bağlı öz görüş və düşüncələrini azad şəkildə ifadə edərək 
digər insanlara çatdırmağa təşviq edən və bunun üçün onlara imkan yaradan prosesləri 
əhatə edir. Buna, həmçinin, ifadə azadlığını təşviq edən mühitdə qarşılıqlı hörmət əsasında 
uşaqlar və yetkinlər arasında məlumat mübadiləsi və dialoqun yaradılması da daxildir. Bu cür 
proseslər həqiqi, inklüziv və mənalı şəkildə baş tutmalı, eləcə də uşaqların inkişaf etməkdə 
olan potensialını nəzərə alaraq, onlara ətraf aləmə təsir etməyin konstruktiv yollarını öyrənmək 
imkanı verməlidir. Qızlar və oğlanlar, ən çox təcrid edilmiş, həssas və müxtəlif yaş və bacarıqlara 
sahib uşaqlar da daxil olmaqla, uşaqların rəylərinin nəzərə alınması ilə bağlı müəyyən bir 
öhdəlik olmalıdır. Onların həyatlarına təsir göstərən bütün qərarların qəbul edilməsi və görülən 
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bütün tədbirlər zamanı onların rəy və düşüncələri hörmətlə qarşılanmalı, dinlənməli və nəzərə 
alınmalıdır. İştirak sırf rəmzi xarakter daşımamalı və onun vasitəsilə uşaqlardan sui-istifadə 
edilməməlidir. 

uşaqların müdafi əsi üçün davranış qaydaları – biznes strukturlarının, öz daxilində çalışan 
və uşaqlarla təmasda olan fi ziki şəxslər üçün müəyyən etdiyi ətrafl ı davranış tələblərini müəyyən 
edən sənəddir. Davranış qaydaları bizneslərin zorakılıq, istismar və sui-istifadə hallarına qarşı 
sıfır tolerantlıq siyasətini həyata keçirir. Bu sənəd Uşaq Hüquqları Konvensiyası və onun Fakülta-
tiv Protokollarından öz çərçivə sənədi kimi istifadə edir və ümumilikdə uşaqları zorakılıq, istismar 
və sui-istifadə hallarından müdafi ə etmək məqsədi daşıyır. 

uşaq və ya uşaqlar – Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 1-ci maddəsinə əsasən hər bir insan 
18 yaşına çatanadək uşaq sayılır, bir şərtlə ki, həmin uşaq barəsində tərtib edilə bilən qanuna 
görə o, yetkinlik yaşına daha əvvəl çatmamış olsun.

layiqli iş – səmərəli və uyğun gəlir gətirən iş imkanları ilə bağlıdır. Layiqli iş, iş yerində 
təhlükəsizliyi və ailələrin sosial müdafi əsini, iş yerində hüquqların yerinə yetirilməsini, sosial 
dialoqu, o cümlədən şəxsi inkişaf və sosial inteqrasiya üçün daha yaxşı perspektivlərlə təmin 
etməlidir. Müəyyən bir işlə məşğul olmaq yaşında olan gənclər də olmaqla, insanlar qayğılarını 
ifadə etmək və onların həyatlarına təsir göstərə biləcək qərarların qəbul edilməsində iştirak 
etməkdə sərbəst olmalı, eləcə də bərabər imkanlar və rəftar hüququna sahib olmalıdırlar.

fövqəladə hallar – silahlı münaqişə, geniş yayılmış zorakılıq, epidemiya, aclıq, təbii fəlakət, və 
yaxud sosial və hüquqi quruluşun pozulması nəticəsində həyatların, fi ziki və əqli rifahın, və ya 
uşaqlar üçün inkişaf imkanlarının təhlükə altında qaldığı vəziyyətlərdir. 

insan hüquqları ilə bağlı lazımi ehtiyatlılıq – buraya BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası 
tərəfi ndən qəbul edilmiş Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplərdə1 müəyyən edildiyi 
kimi, biznes strukturunun onun uşaqların hüquqları da daxil olmaqla, insan hüquqlarına hazırkı 
və potensial təsirini qiymətləndirməsini, bunun nəticələrini bir araya gətirərək onlara əsasən 
tədbirlər görməsini, cavab tədbirlərini izləməsini və bunun həmin təsirə nə dərəcədə cavab 
verməsi haqqında məlumatlandırmasını əhatə edən və davam etməkdə olan əməliyyatları 
daxildir. İnsan hüquqları ilə bağlı lazımi ehtiyatlılıq biznes strukturunun birbaşa olaraq səbəb ola 
biləcəyi və ya öz əməliyyatları vasitəsilə yaranmasına təkan verə biləcəyi və yaxud müəyyən bir 
işgüzar münasibət nəzdində apardığı əməliyyatlar, təmin etdiyi məhsul və xidmətlərlə bağlı yara-
na biləcək mənfi  təsirləri də nəzərə almalıdır. İnsan hüquqları ilə bağlı lazımi ehtiyatlılığı həyata 
keçirmək üçün bütün biznes strukturları:

uşaqların hüquqlarına olan və ya ola biləcək potensial mənfi  təsiri müəyyən etməli və bu- ●
nun qiymətləndirməsini aparmalıdır. Bu zaman insan hüquqları ilə bağlı ekspert rəyindən 
faydalanmalı, o cümlədən uşaqlar və təsirə məruz qalmış digər potensial qrup və 
əlaqədar tərəfl ərlə hərtərəfl i məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Bu zaman həmçinin nəzərə 
alınmalıdır ki, qızlar və oğlanlar fərqli risklərlə üzləşə bilərlər.          

1 ‘Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplər: BMT-nin “Qoru, Hörmətlə yanaş et və Bərpa et” Çərçivə Sənədinin icra edilməsi’ - BMT Baş Katibinin 
Transmilli Korporasiyaların və digər Biznes Müəssisələrinin İnsan Hüquqları məsələsi üzrə Xüsusi Nümayəndəsinin Hesabatına əlavə edildiyi kimi, A/HRC/17/31, 
BMT, 21 mart 2011-ci il, www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf, A/HRC/RES/17/4-də BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası tərəfi ndən təsdiq 
edilmişdir. 
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təsirin qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə olunan nəticələri uyğun daxili funksiya və  ●
proseslər boyunca inteqrasiya etməli və lazımi təbirləri həyata keçirməlidir (Rəhbər 
Prinsiplərdə müəyyən edildiyi kimi). Biznes strukturu uşaq hüquqlarına mənfi  təsirin 
yaranmasına səbəb olduqda və ya onun yaranmasına töhfə verdikdə və yaxud həmən təsiri 
yarada biləcəyini müəyyən etdikdə, həmən təsiri yaradan fəaliyyəti dayandırmaq və ya onun 
qarşısını almaq üçün lazımi tədbirləri görməli, eləcə də qalan bütün təsiri azaltmaq üçün sa-
hib olduğu rıçaqdan istifadə etməlidir. Biznes strukturu yaranan mənfi  təsirlə qurduğu işgüzar 
münasibət vasitəsilə əlaqəlidirsə, o zaman, həmin biznes strukturu yenidən sahib olduğu 
rıçaqdan istifadə etməli və görülə biləcək uyğun tədbirləri müəyyən etmək üçün digər müna-
sib faktorlar üzərində düşünməlidir.   

Uyğun keyfi yyət və kəmiyyət göstəricilərindən istifadə etməklə və təsirə məruz qalmış  ●
uşaqlar, ailələr və digər tərəfl ər2 də daxil olmaqla, daxili və xarici resursların rəyini öyrənərək 
uşaqların hüquqları üzərində yaranmış təsirin aradan qaldırıldığını yoxlamaq məqsədilə tətbiq 
etdiyi cavab tədbirlərinin monitorinqini aparmalı və səmərəliliyini izləməlidir. Bu zaman biznes 
strukturları fəaliyyətin nəticəsi ilə qiymətləndirilən əmək müqavilələri  və fəaliyyətin mütəmadi 
nəzərdən keçirilməsi, o cümlədən sorğu və auditlər (özünü-qiymətləndirmə və müstəqil 
auditlər) kimi mövcud olan digər alətlərdən istifadə etmək haqqında düşünməlidir3.

Biznes fəaliyyətinin uşaqların hüquqlarına təsirini aradan qaldırmaq üçün göstərdiyi səylər  ●
barəsində xaricə məlumat verməyə hazır olmalı və bunu təsiri tam şəkildə əks etdirən və 
nəzərdə tutulan kütləyə çatdırılacaq forma və tezlikdə həyata keçirməlidir. Biznes strukturları 
tətbiq etdikləri cavab tədbirlərinin uyğunluğunu dəyərləndirmək üçün kifayət qədər infor-
masiya ilə təmin etməlidir. Bu cür məlumatın ötürülməsi təsirə məruz qalan tərəfl ər və işçi 
heyəti üçün və yaxud kommersiya sirrindən irəli gələn tələblərin qanuniləşdirilməsi yönündə 
risk yaratmamalıdır. 

Bu proseslər biznesin sahib olduğu həcm və onun vəziyyətin ilə, o cümlədən Biznes və İnsan 
Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplərlə uyğunluq təşkil etməlidir. 

rıçaq – biznes strukturunun insan hüquqlarına mənfi  təsirin yaranmasına səbəb olan və ya buna 
töhfə verən tərəfi n yanlış fəaliyyətlərində dəyişikliyin olmasına təsir göstərə bilmə bacarığıdır. Biznes 
strukturu, birbaşa olaraq onun fəaliyyəti, eləcə də sahib olduğu işgüzar münasibət çərçivəsində 
istehsal edilən məhsullar və ya göstərilən xidmətlərlə bağlı insan hüquqlarına qarşı yaranan mənfi  
təsirlərin qarşını almaq və ya həmən təsirləri azaltmaq üçün uyğun rıçaqlara sahibdirsə, o zaman 
onlardan istifadə etməlidir. Əgər həmən biznes kifayət qədər rıçaqa sahib deyilsə, o zaman onu 
yüksəltmək üçün potensialın yaradılması və ya başqa stimulların təklif edilməsi və yaxud digər 
maraqlı tərəfl ərlə əməkdaşlıq kimi başqa yollardan istifadə etmək olar. Biznes və İnsan Hüquqları 
üzrə Rəhbər Prinsiplər sənədinin 19 saylı prinsipində müəyyən edilən yanaşmanı izləməklə, 
biznes strukturları həmçinin işgüzar münasibətin ümumi biznes fəaliyyəti üçün nə qədər mühüm 
olması, onun təsirinin necə sərt ola biləcəyi, eləcə də həmin münasibətin dayandarılmasının insan 
hüquqları üçün hansı mənfi  nəticələri yarada biləcəyi haqda düşünməlidir.      

2  İnsan hüquqları ilə bağlı az risk daşıyan kiçik və orta həcmli şirkətlər üçün müəyyən maliyyə, coğrafi  və ya digər məhdudiyyətlər ucbatından təsirə məruz qalmış 
tərəfl ərlə birbaşa konsultasiya həyata keçirmək mümkün olmadıqda, həmin şirkətlər müəssisənin fəaliyyətləri və ya işgüzar münasibətlərinin təsirinə məruz qalmış 
ola biləcək tərəfl ərin görüşlərini qanuni şəkildə çatdıra biləcək və ya çatdırma ehtimalı olan təşkilatlar tərəfi ndən təklif edilən müstəqil xarici ekspert resurslarından 
və digər məqamlardan faydalanmağa çalışmalıdırlar.    
3  Təchizatçılara gəldikdə isə, davranışlar ilə bağlı gözləntilər barədə aydın şəkildə məlumat verməklə yanaşı, biznes strukturlarının görə biləcəyi tədbirlərə 
potensialın gücləndirilməsi səyləri və əhatə dairəsini artırmaq üçün digər sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə əməkdaşlıq da daxildir. Əlavə məlumat üçün BMT-nin Qlobal 
Sazişinin təchizat zəncirinin davamlılığına dair bələdçi sənədə baxa bilərsiniz: 
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/SupplyChainRep_spread.pdf]
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ayrı-seçkilik qarşısının alınması – Uşaq Hüquqları Konvensiyasının dörd əsas prinsipindən biri 
olub, irqi, dəri rəngi, cinsi, dili, əlillik statusu, dini etiqadı, siyasi və ya başqa əqidəsi; milli, sosial və ya 
yerli mənşəyi; eləcə də əmlak vəziyyəti, doğum və ya başqa statusundan asılı olmayaraq fərdlərə 
qarşı bərabər rəftarı təmin edir. Başqa sözlə desək, bütün uşaqlar hər bir vəziyyətdə, hər zaman və 
hər yerdə tam şəkildə inkişaf etmək üçün eyni hüquqa sahibdir.      

yürüdülən siyasətlə bağlı öhdəlik – Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplərdə təsvir 
edildiyi kimi biznes strukturlarının uşaq hüquqları da daxil olmaqla, insan hüquqlarına hörmətlə 
yanaşma məsuliyyətini müəyyən edən bəyanatdır. Yürüdülən siyasətlə bağlı öhdəlik biznes 
strukturlarının ən yüksək səviyyəsində təsdiq edilməli və uyğun ekspert rəyini almalıdır. Bu biznes 
strukturunun öz insan resurslarının, o cümlədən onun fəaliyyəti, məhsul və xidmətləri ilə əlaqəsi 
olan biznes ortaqları və digər tərəfl ərin gözləntiləri qarşısında şərtlər qoymalıdır. Bu öhdəlik 
həmçinin ictimaiyyətə açıq olmalı, daxilə və xaricə ötürülməli, o cümlədən uyğun siyasət və pros-
edurlara daxil edilməlidir. Bununla yanaşı, bu cür öhdəlik biznes strukturlarının insan hüquqlarını 
dəstəkləməsi öhdəliyi ilə bağlı bəyanatını da özündə əks etdirə bilər.

Mənfi  nəticələrin aradan qaldırılması – həm insan hüquqlarına mənfi  təsirlərin aradan 
qaldırılması, həm də mənfi  təsirlər ilə mübarizə apara biləcək və ya mənfi  təsirləri müsbət edəcək 
əhatəli yekun nəticələrin təmin edilməsi proseslərini əhatə edir. Əgər biznes strukturları müəyyən 
edərlərsə ki, onların fəaliyyəti insan hüquqlarına mənfi  təsir edir və ya bu prosesə töhfə verir, həmin 
biznes strukturları qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş proses vasitəsilə həmin mənfi  halların aradan 
qaldırılmasını təmin etməli və ya bunun üçün əməkdaşlıq göstərməli, o cümlədən səmərəli işlək 
vəziyyətdə olan şikayətlərin ünvanlandırılması mexanizmlərini və ya münasib olduqda məhkəmə 
vasitəsilə həll mexanizmlərini təmin etməlidir. İşlək səviyyəli mexanizmlər qız və oğlanlar, onların 
ailələri və onların maraqlarını təmsil edən tərəfl ər üçün müyəssər olmalıdır və Biznes Fəaliyyətləri 
və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplər sənədinin 31 saylı prinsipində müəyyən edilmiş qeyri-
məhkəmə üsullu şikayətlərin həlli mexanizmləri ilə bağlı eff ektivlik meyarlarına cavab verməlidir. 

həyatda qalıb yaşamaq və inkişaf etmək – Uşaq Hüquqları Konvensiyasının dörd əsas 
prinsipindən biri olub, uşaqlıq dövrü üçün münasib şərtlərin mövcud olmasını təsdiq edir. Sosial 
təhlükəsizlik, sağlamlıq, adekvat qidalanma, həyat səviyyəsinin olması, sağlam və təhlükəsiz ətraf 
mühit, təhsil, asudə vaxtının olması və oyun oynama kimi hüquqlar hər bir uşağın sağlam inkişafının 
təmin edilməsi üçün şərait yaradır. Bununla yanaşı, uşaqların zorakılıq və istismardan qorunması da 
onların yaşaması və inkişafı üçün həyati önəm daşıyır.  

dəyər zənciri – biznes strukturlarının dəyər zənciri yatırılan sərmayələri onlara dəyər əlavə 
etməklə nəticəyə çevirən fəaliyyətləri əhatə edir. Buna şirkətin birbaşa və ya dolayı yolla biznes 
münasibətinin olduğu müəssisələr daxildir ki, bunlar da ya a) həmən şirkətin öz məhsulları və 
xidmətlərinə töhfə verən məhsul və xidmətlərlə təmin edir, ya da b) həmin şirkətin məhsul və 
xidmətlərini qəbul edir.

gənc çalışan – işləmək üçün minimum qanuni yaş həddini keçmiş və müəyyən bir iqtisadi 
fəaliyyətlə məşğul olan uşağa deyilir. Bu elə bir yaş qrupudur ki, bu zaman iş və çalışma şərtləri 
təhlükəli sayılarsa, o zaman bu uşaq əməyi kimi tərif edilir.
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“Biz problemlərin yaranma səbəbi deyilik; biz həmin problemlərin həll edilməsi 
üçün lazım olan resurslarıq. Biz məsrəf deyilik; biz yatırılan sərmayələrik. 
Biz sadəcə gənc insanlar deyilik; biz həm də bu dünyanın insanları və 
vətəndaşlarıyıq.” 

‘Bizə uyğun dünya’, Uşaqların Forumundan İsmarış, 5-7 may 2012-ci il, BMT-nin Uşaqlara həsr olunmuş Xüsusi Sessiyasından. 

Faktlarla uşaqlar 
•  Dünyada 18 yaşına çatmamış 2.2 milyard uşaq yaşayır – bu isə təqribən dünya 

əhalisinin üçdə birini təşkil edir.
•  10-19 yaş arasında olan yeniyetmələr ümumi əhalinin 18 faizini təmsil edir.
•  1 milyard uşaq həyatda qalıb yaşamaq və inkişaf etmək üçün zəruri olan bir və ya 

daha çox xidmətdən məhrumdur.
• dünyada 15 yaşına çatmamış 2 milyon uşaq İİV ilə yaşayır.
• 215 milyon uşaq, uşaq əməyi ilə məşğul olur.
• 101 milyon uşaq ibtidai məktəbə getmir.
• 51 milyon uşaq doğum zamanı qeydiyyata alınmır.
Uşaqlarla bağlı daha çox statistika üçün baxın: http://www.childinfo.org/index.html 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BÜTÜN 
BİZNES

STRUKTURLAR 

Uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşma 
məsuliyyətlərini yerinə yetirməli və uşaqların insan 
hüquqlarını dəstəkləməyə çalışmalı

Bütün işgüzar fəaliyyətləri və münasibətlərində də 
olmaqla, uşaq əməyinin aradan qaldırılmasına 
töhfə verməli

Gənc çalışanlar, valideynlər və qayğı 

göstərən digər şəxsləri layiqli işlə təmin etməli

Bütün işgüzar fəaliyyətləri və müəssisələrində 
uşaqların müdafi əsi və təhlükəsizliyini təmin 
etməli

Məhsul və xidmətlərin təhlükəsiz olduğundan 
əmin olmalı və onların vasitəsilə uşaq hüquqlarına 
dəstək verməyə çalışmalı

Uşaq hüquqlarını dəstəkləyən marketinq və 

reklam vasitələrindən istifadə etməli

Ətraf mühitlə bağlı, o cümlədən torpaqların 
alınması və istifadəsi zamanı uşaq hüquqlarına 
hörmətlə yanaşmalı və onları dəstəkləməli

Təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili zamanı 
uşaq hüquqlarına hörmətlə yanaşmalı və onları 
dəstəkləməli

Fövqəladə halların təsirinə məruz qalan 
uşaqların müdafi əsinə yardım etməli

Uşaqların hüquqlarının müdafi əsi və yerinə 
yetirilməsi üçün icma və hökumət səylərini 
dəstəkləməlidir.
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Ön Söz

Bütün uşaqlar hər yerdə və hər zaman hüquqlara sahibdir.4  Uşaqların bütün hüquqları 

eyni dərəcədə önəmli və bir-birləri ilə əlaqəlidir. Uşaq Hüquqları və Biznes Prinsipləri 

(Prinsiplər) biznes strukturlarını öz işgüzar fəaliyyətləri və işgüzar münasibətləri 

çərçivəsində iş və ticarət yeri, icma və müəyyən mühit də daxil olmaqla, hər yerdə 

uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa və bu hüquqları dəstəkləməyə səsləyir. 

Prinsiplər bütün biznes strukturlarının uşaqların insan hüquqlarına istənilən əks təsirin 

qarşısını almaq və onu aradan qaldırmaq, eləcə də uşaq hüquqlarını irəliyə götürməyə 

kömək etmək üçün tətbiq edə biləcəkləri tədbirləri müəyyən edir. Prinsiplər biznes və 

uşaqlarla bağlı mövcud və gələcək könüllülük fəaliyyətləri və digər bu kimi təşəbbüslər 

üçün əsas istinad mənbəyi olmağa, eləcə də çoxtərəfl i əməkdaşlığı təşviq etməyə çalışır. 

Bu prinsiplər həcmindən, fəaliyyət sahəsindən, yerləşdiyi yerdən, mülkiyyət və struktur 

formasından asılı olmayaraq, transmilli və digər biznes növləri də daxil olmaqla, bütün 

işgüzar fəaliyyətlər üçün hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, prinsiplər, həmçinin, biznes 

strukturları ilə münasibətlərində özünüidarəetmə orqanları və vətəndaş cəmiyyəti kimi 

digər sosial quruluşları da məlumatlandırmağa çalışır. 

Sürətli şəkildə baş verən fi ziki və psixoloji inkişafl arı nəticəsində uşaqlar yaşamaq və 

inkişafl a bağlı yetkin insanların sahib olduqlarından daha fərqli ehtiyaclara sahib olur-

lar. Uşaqlar, xüsusilə fövqəladə hallar zamanı olmaqla, zorakılıq, istismar və sui-istifadə 

hallarına qarşı daha çox həssasdırlar. İqlim dəyişikliyi və çirklənmənin uşaqlar üzərindəki 

təsiri də yetkinlərlə müqayisədə daha ciddi və uzun-müddətli ola bilər. Unutmamalıyıq 

ki, uşaqlar həm də yaşadıqları ev təsərrüfatlarına, icma və cəmiyyətlərə önəmli töhfələr 

verirlər. İstehlakçı, gələcək çalışan və biznes liderləri, o cümlədən biznes strukturlarının 

fəaliyyət göstərdiyi icma və quruluşların üzvləri kimi uşaqlar biznesin əsas tərəfl əri 

arasında yer alırlar. Uşaqlar, Uşaq Hüquqları Konvensiyasında qeyd edildiyi kimi, 

uşaqların iştirakı prinsipinə uyğun olaraq onların həyatlarına təsir edən qərarların qəbul 

edilməsində öz sözlərini deyə bilmələri üçün təşviq edilməlidirlər. 

Prinsiplər beynəlxalq miqyasda tanınan uşaq hüquqlarını əsas götürür və beynəlxalq 

miqyaslı heç bir yeni qanuni öhdəlik yaratmır. Prinsiplər, xüsusilə, Uşaq Hüquqları 

Konvensiyası və onun Fakültativ Protokollarına əsasən hazırlanmışdır. Bu Konvensiya isə 

indiyədək ən geniş şəkildə ratifi kasiya edilmiş sazişdir və, hal-hazırda, İştirakçı tərəfl ərinin 

sayı 193 ölkədir (Konvensiyanı imzalamış və ratifi kasiya etmiş hökumətlər). Bununla 

yanaşı, Prinsiplər Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Uşaq Əməyinin ən Pis Formaları haqqında 

182 və Minimum Yaş Həddi haqqında 138 nömrəli Konvensiyalarını da əsas götürür.5  

Prinsiplər, həmçinin, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası tərəfi ndən təsdiq edilmiş BMT-nin 

4  Uşaq Hüquqları Konvensiyasına əsasən hər bir insan 18 yaşına çatanadək uşaq sayılır, bir şərtlə ki, həmin uşaq barəsində tərtib edilə bilən qanuna görə o, 
yetkinlik yaşına daha əvvəl çatmamış olsun.
5  Uyğun müddəalara sahib digər beynəlxalq standartlara Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Konvensiya (1979), Əlilliyi olan 
İnsanların Hüquqları haqqında Konvensiya (2006) və  BMT-nin Yerli Əhalinin Hüquqları barəsində Bəyannaməsi (2007) daxildir. BMT-nin Uşaqlara qarşı Zorakılıq 
halları ilə bağlı Dünya Hesabatı (2006) da digər əsas istinad sənədidir.    
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Qlobal Sazişinin ‘On Prinsipi6’ , eləcə də Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplər 

kimi biznes strukturları ilə bağlı digər mövcud standartlar üzərində durur.  

Bütün səviyyələrdə Hökumətlərin uşaqların hüquqlarını müdafi ə etmək, bu hüqu-

qlara hörmətlə yanaşmaq və onları yerinə yetirmək vəzifəsi vardır. Bununla belə, biznes 

strukturları da daxil olmaqla, digər sosial quruluşlar da uşaq hüquqları ilə bağlı müvafi q milli 

qanunvericiliklə uyğunluq təşkil etməli və beynəlxalq standartlara hörmətlə yanaşmalıdır. 

Beynəlxalq cəmiyyətin uşaqlara uyğun dünyanın qurulmasına kömək edəcək qlobal bir 

hərəkatda birləşmək çağırışına cavab olaraq, Prinsiplər uşaqların hüquqlarına hörmətlə 

yanaşmaq və bu hüquqları dəstəkləməkdə biznes strukturlarının rolunu dəqiq şəkildə göz 

önünə qoymağa çalışır.7  Prinsiplərdə göstərilən heç bir məqamdan müəyyən bir ölkədə 

qüvvədə olan və ya beynəlxalq qanuna əsasən daha aşağı səviyyəli olan standartların 

tətbiq edilməsini əsaslandırmaq üçün istifadə edilməməlidir. Prinsiplər uşaqlar, biznes 

strukturları, sərmayədarlar, həmkarlar ittifaqları, milli insan hüquqları təsisatları, vətəndaş 

cəmiyyəti, hökumətlər, elmi işçilər, BMT-nin təsisatları, eləcə də uşaq hüquqları və biznes 

mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmələr əsasında hazırlanmışdır.  

6  Baxın; www.unglobalcompact.org 
7  A World Fit for Children (2002). Həmçinin baxın, A World Fit for Children Plus 5 (2007).
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“Bizdən istifadə etməyin; 
biz sizdən məsuliyyətli 
olmağınızı istəyirik. Bizi 
bizlərə yazığınız gəldiyi 
üçün dəstəkləməyə 
çalışmayım; əksinə bizi o 
dəstəyə layiq olduğumuz 
üçün dəstəkləyin. Biz 
sizin məhsullarınızı alır 
və xidmətlərinizdən 
yararlanırıq, amma biz də 
sizdən bizim inkişafımıza 
sərmayə yatırmağınızı 
istəyirik. Biz sizdən bizə 
hədiyyələr verməyinizi 
istəmirik; biz sizin 
bizlərə qarşı məsuliyyətli 

olmağınızı istəyirik.” 
Peruda yaşayan gənc, 
‘Uşaqların Korporativ Sosial 
Məsuliyyətdə (KSM) iştirakı’, 
2010, Save the Children

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 

 
Buna əsasən bütün biznes strukturları üçün görülə biləcək tədbirlərə daxildir:

a.  Uşaq hüquqlarını dəstəkləyən əsas prinsiplərin tanınması
Uşaq hüquqları Konvensiyası heç bir ayrı-seçkilik olmadan bütün uşaqlara aid edilən 
əsas hüquqları və azadlıqları müəyyən edir, və hökumətlər, valideynlər, icma və 
ya özəl sektor tərəfi ndən həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, uşaqlarla bağlı 
istənilən fəaliyyəti dəstəkləyən 4 əsas prinsipə sahibdir. Bu dörd prinsipə daxildir; 
uşaqların ən ümdə maraqları; ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması; uşaqların iştirakı; 
yaşamaq və inkişaf etmək.

b.  Uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşma məsuliyyətinin yerinə yetirilməsi
Bu uşaq hüquqlarının pozulmasının qarşısının alınması və yaranmasında biznes 
strukturunun da rolunun olduğu uşaq hüquqlarına mənfi  təsirin aradan qaldırılmasını 
tələb edir. Hörmətlə yanaşmaq məqsədilə korporativ məsuliyyət biznes struktu-
runun sonrakı Prinsiplərdə müəyyən edilən işgüzar fəaliyyətlər və münasibətlərlə 
məhdudlaşmayan işgüzar fəaliyyətlərini və öz işgüzar münasibətlərini əhatə edir. 

Bu məsuliyyətini yerinə yetirmək üçün bütün biznes strukturları BMT-nin İnan 
Hüquqları Şurası tərəfi ndən təsdiq edilmiş Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər 
Prinsiplərdə8  müəyyən edilən uyğun siyasət və prosesləri izləməlidir.

Bunlara daxildir:
i.  yürüdülən siyasətlə bağlı öhdəlik – Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər 

Prinsiplərdə təsvir edildiyi kimi biznes strukturlarının uşaq hüquqları da daxil 
olmaqla, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşma məsuliyyətini müəyyən edən 
bəyanatdır. Yürüdülən siyasətlə bağlı öhdəlik biznes strukturlarının ən yüksək 
səviyyəsində təsdiq edilməli və uyğun ekspert rəyini almalıdır. Bu biznes struk-
turunun öz insan resursları, biznes ortaqları və onun fəaliyyəti, məhsul və 
xidmətləri ilə əlaqəsi olan digər tərəfl ər qarşısında şərtlər qoymalıdır. Bu öhdəlik 
həmçinin ictimaiyyətə açıq olmalı, daxilə və xaricə ötürülməli, eləcə də uyğun 
siyasət və prosedurlara daxil edilməlidir. Bununla yanaşı, bu cür öhdəlik biznes 
strukturlarının insan hüquqlarını dəstəkləməsi öhdəliyi ilə bağlı bəyanatını da 
özündə əks etdirə bilər.

ii. İnsan hüquqları ilə bağlı lazımi ehtiyatlılıq – biznes strukturunun onun 
uşaqların hüquqları da daxil olmaqla, insan hüquqlarına hazırkı və potensial 
təsirini qiymətləndirməsini, bunun nəticələrini bir araya gətirərək onlara əsasən 
tədbirlər görməsini, cavab tədbirlərini izləməsini və bunun həmin təsirə nə 
dərəcədə cavab verməsi haqqında məlumatlandırmasını əhatə edən və davam 
etməkdə olan əməliyyatlarını təşkil edir. İnsan hüquqları ilə bağlı lazımi ehtiyatlılıq 

8  ‘Biznes və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər Prinsiplər: BMT-nin “Qoru, Hörmətlə yanaş et və Bərpa et” Çərçivə Sənədinin icra edilməsi’ - BMT Baş Katibinin 
Transmilli Korporasiyaların və digər Biznes Müəssisələrinin İnsan Hüquqları məsələsi üzrə Xüsusi Nümayəndəsinin Hesabatına əlavə edildiyi kimi, A/HRC/17/31, 
BMT, 21 mart 2011-ci il, www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf, A/HRC/RES/17/4-də BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası tərəfi ndən təsdiq 
edilmişdir.
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Uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşma 
məsuliyyətlərini yerinə yetirməli və uşaqların 
insan hüquqlarını dəstəkləməyə çalışmalıdır

biznes strukturunun birbaşa olaraq səbəb ola biləcəyi və ya öz əməliyyatları vasitəsilə 
yaranmasına yardım edə biləcəyi, yaxud müəyyən bir işgüzar münasibət nəzdində 
apardığı əməliyyatlar, təmin etdiyi məhsul və xidmətlərlə bağlı yarana biləcək mənfi  
təsirləri də nəzərə almalıdır. İnsan hüquqları ilə bağlı lazımi ehtiyatlılığı həyata keçirmək 
üçün bütün biznes strukturları: 

Uşaqların hüquqlarına olan və ya ola biləcək potensial mənfi  təsiri müəyyən etməli və  ●
bunun qiymətləndirməsini aparmalıdır. Bu zaman insan hüquqları ilə bağlı olaraq ekspert 
rəyindən faydalanmalı, eləcə də uşaqlar və təsirə məruz qalmış digər potensial qrup və 
əlaqədar tərəfl ərlə hərtərəfl i məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Bu zaman həmçinin nəzərə 
alınmalıdır ki, qızlar və oğlanlar fərqli risklərlə üzləşə bilərlər.          

Təsirin qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə olunan nəticələri uyğun daxili funksiya və  ●
proseslər boyunca inteqrasiya etməli və lazımi təbirləri həyata keçirməlidir (Rəhbər 
Prinsiplərdə müəyyən edildiyi kimi). Biznes strukturu uşaq hüquqlarına mənfi  təsirin 
yaranmasına səbəb olduqda və ya onun yaranmasına töhfə verdikdə və yaxud həmən 
təsiri yarada biləcəyini müəyyən etdikdə, həmən təsiri yaradan fəaliyyəti dayandırmaq 
və ya onun qarşısını almaq üçün lazımi tədbirləri görməli, o cümlədən qalan bütün təsiri 
azaltmaq üçün sahib olduğu rıçaqdan istifadə etməlidir. Biznes strukturu yaranan mənfi  
təsirlə qurduğu işgüzar münasibət vasitəsilə əlaqəlidirsə, o zaman, həmin biznes struk-
turu yenidən sahib olduğu rıçaqdan istifadə etməli və görülə biləcək uyğun tədbirləri 
müəyyən etmək üçün digər münasib məqamlar üzərində düşünməlidir.   

Uyğun keyfi yyət və kəmiyyət göstəricilərindən istifadə etməklə və, təsirə məruz qalmış  ●
uşaqlar, ailələr və digər tərəfl ər də daxil olmaqla daxili, xarici resursların rəyini öyrənərək 
uşaqların hüquqları üzərində yaranmış təsirin aradan qaldırıldığını yoxlamaq məqsədilə 
tətbiq etdiyi cavab tədbirlərinin monitorinqini aparmalı və səmərəliliyini izləməlidir. Bu zaman 
biznes strukturları fəaliyyətin nəticəsi ilə qiymətləndirilən müqavilələr və fəaliyyətin mütəmadi 
nəzərdən keçirilməsi, eləcə də sorğu və auditlər (özünü-qiymətləndirmə və müstəqil 
auditlər) kimi mövcud olan digər alətlərdən istifadə etmək haqqında düşünməlidir.     



16  ❘  Uşaq Hüquqları və Biznes Prinsipləri  

1
Biznes fəaliyyətinin uşaqların hüquqlarına təsirini aradan qaldırmaq üçün  ●
göstərdiyi səylər barəsində xaricə məlumat verməyə hazır olmalı və bunu 
təsiri tam şəkildə əks etdirən və nəzərdə tutulan kütləyə çatdırılacaq forma və 
tezlikdə həyata keçirməlidir. Biznes strukturları tətbiq etdikləri cavab tədbirlərinin 
uyğunluğunu dəyərləndirmək üçün kifayət qədər informasiya ilə təmin etməlidir. 
Bu cür məlumatın ötürülməsi təsirə məruz qalan tərəfl ər və işçi heyəti üçün və 
yaxud kommersiya sirrindən irəli gələn tələblərin qanuniləşdirilməsi yönündə heç 
bir risk yaratmamalıdır. 

iii. Mənfi  nəticələrin aradan qaldırılması üçün uşaq yönümlü proseslər: 
yaranmasına biznes strukturunun səbəb olduğu və ya töhfə verdiyi uşaqların 
hüquqlarına istənilən əks təsirin mənfi  nəticələrinin aradan qaldırılmasını 
təmin edən proseslərdir. Əgər biznes strukturları müəyyən edərlərsə ki, 
onların fəaliyyəti insan hüquqlarına mənfi  təsir edir və ya bu prosesə töhfə 
verir, həmin biznes strukturları qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş proses 
vasitəsilə həmin mənfi  halların aradan qaldırılmasını təmin etməli və ya bu-
nun üçün əməkdaşlıq göstərməli, o cümlədən səmərəli işlək vəziyyətdə olan 
şikayətlərin ünvanlandırılması mexanizmlərini və ya münasib olduqda məhkəmə 
vasitəsilə həll mexanizmlərini təmin etməlidir. İşlək səviyyəli mexanizmlər qız 
və oğlanlar, onların ailələri və onların maraqlarını təmsil edən tərəfl ər üçün 
müyəssər olmalıdır və Biznes Fəaliyyətləri və İnsan Hüquqları üzrə Rəhbər 
Prinsiplər sənədinin 31 saylı prinsipində müəyyən edilmiş qeyri-məhkəmə üsullu 
şikayətlərin həlli mexanizmləri ilə bağlı eff ektivlik meyarlarına cavab verməlidir. 

c. uşaqların insan hüquqlarını dəstəkləmək məqsədilə öhdəliyin götürülməsi 
Uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa əlavə olaraq, biznes strukturları 
öz fəaliyyətləri və işgüzar münasibətləri vasitəsilə də uşaqların hüquqlarının 
dəstəklənməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilərlər. Bu əsas biznes fəaliyyətləri, 
strateji sosial yönümlü sərmayələrin yatırılması və xeyriyyəçilik, təşviqat və ictimai-
siyasi məşğuliyyət, eləcə də tərəfdaşlıq və digər bu kimi kollektiv fəaliyyət tərkibində 
çalışmaq yolu ilə həyata keçirilə bilər. Uşaqların hüquqlarını dəstəkləmək üçün lazım 
olan imkanlar adətən, uşaqlar və onların ailələri, eləcə də müvafi q uşaq hüquqları 
mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmələr də daxil olmaqla, işgüzar müəssisənin həyata 
keçirdiyi insan hüquqları ilə bağlı lazımi ehtiyatlılığın öyrənilməsi prosesləri zamanı 
müəyyən edilir. Uşaqların hüquqlarını dəstəkləməyə yönəlmiş könüllülük fəaliyyəti 
uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq məqsədi güdən fəaliyyətə əlavə sayılmalı 
və onu əvəz etməməli, o cümlədən uşaq hüquqları üzrə əsas prinsipləri özünə 
rəhbər tutmalıdır. 

d. Uşaq hüquqlarının təşviqi sahəsində ilk sırada yer almaq
Biznes strukturları uşaq hüquqlarını, Prinsipləri və bununla bağlı ən yaxşı təcrübələri 
təchizatçılar, biznes ortaqları və rəqibləri də daxil olmaqla, cəmiyyət arasında təbliğ 
etməyə təşviq edilir.   

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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Uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşma 
məsuliyyətlərini yerinə yetirməli və uşaqların 
insan hüquqlarını dəstəkləməyə çalışmalıdır

NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ 
Şikayətlərin 
ünvanlandırılması 
üçün əlçatan 
əlaqə vasitəsinin 
yaradılması

Banqladeşdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq geyim şirkəti yerli təchizatçı zavodlar 
üçün şikayətlərin baxılması məntəqəsi yaratmaq məqsədilə uşaq və qadın hüquqları 
üzrə çalışan qeyri-hökumət (QHT) təşkilatı ilə əməkdaşlıq etmişdir. Həmin QHT 
qadın və uşaqlarla iş sahəsində xüsusi səriştəyə sahib olmuş və nəticədə işçilərin öz 
şikayətlərini ünvanlaya biləcəkləri etibarlı məntəqə ilə təmin etmişdir. Bu da işçilərin 
iş yerindəki məsələlərlə bağlı geyim şirkəti ilə əlaqə saxlaya biləcəkləri alternativ və 
təhlükəsiz əlaqə vasitəsi yaratmışdır. Sistem indiyədək işçilərdən dəyərli rəylər almışdır 
və geyim şirkətinin təchizatçı zavodları mənfi  təsirlərin aradan qaldırılması prosesinə 
daxil etməsini asanlaşmışdır. 
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“Biznes strukturlarının 
insan hüquqlarını və 
onların fəaliyyətlərinin 
insanların həyatları 
üzərindəki nəticələrini 
daha yaxşı anlamaları 
üçün çalışması çox 
önəmlidir.”

Paraqvaydan olan gənclər, 
Uşaq Hüquqları və Biznes 
Prinsipləri Təşəbbüsü 
barəsində Uşaqlar arasında 

Məsləhətləşmələr, 2011-ci il 

Hörmətlə yanaşmaq məqsədilə korporativ məsuliyyətə Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının İş yerində Əsas Prinsiplər və Hüquqlar haqqında Bəyannaməsində 
əks olunan hüquqlara hörmətlə yanaşma daxildir. Buna əsasən, bütün biznes 
strukturlarının görə biləcəyi tədbirlər arasında yer alır:

a. Uşaq əməyinin aradan qaldırılması:
Uşaq əməyinin heç bir növündə uşaqları işə götürməyin və ya onlardan istifadə 
etməyin. İşəgötürmə prosesinin bir hissəsi kimi yaşın müəyyən edilməsi üzrə sağlam 
mexanizmlər yaradın və bu mexanizmlərin dəyər zəncirində də istifadə edildiyindən 
əmin olun. Uşaqların iş yerindən uzaqlaşdırılması zamanı təsirə məruz qalmış 
uşaqların müdafi əsini, eləcə də, uyğun olduqda, onların yetkin yaşa çatmış ailə 
üzvlərini layiqli işlə təmin etmək üçün tədbirlər görülməlidir. Təchizatçılar, podratçılar 
və subpodratçılar üzərində sonradan uşaqların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnə 
biləcək təzyiq yaratmayın.

b. Gənc çalışanlara qarşı zərərin qarşısının alınması, müəyyən edilməsi 
və azaldılması, o cümlədən onların 18 yaşına çatmamış çalışanlar üçün 
qadağan edilən və ya onların fi ziki və psixoloji potensialını aşan işləri 
görməkdən müdafi ə olunması
Gənc çalışanlara qarşı zərərin qarşısını alın, onu müəyyən edin və azaldın, eləcə 
də onları 18 yaşına çatmamış çalışanlar üçün qadağan edilən və ya onların 
fi ziki və psixoloji potensialını aşan işləri görməkdən qoruyun. Uşaqları onların 
səhhəti, təhlükəsizliyi və mənəvi dəyərlərinə zərər yetirə biləcək təhlükəli işləri 
görməkdən müdafi ə edin. Təhlükəli iş zəminində çalışan uşaqlar dərhal təhlükə 
mənbəyindən uzaqlaşdırılmalı, və bu cür müdaxilələr nəticəsində yarana biləcək 
gəlir itkisinə qarşı müdafi ə olunmalıdırlar. Unutmayın ki, müəyyən bir işlə məşğul 
olma yaşındakı uşaqlar iş yerində yetkin insanların üzləşdiklərindən, qızlar isə 
oğlanların üzləşdiklərindən daha fərqli risklərlə üzləşə bilərlər. Xüsusilə də, uşaqların 
lazımi informasiyaya əlyetərlilik, assosiasiya azadlığı, kollektiv danışıqlar, iştirak, 
ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması, şəxsi həyatın qorunması, eləcə də fi ziki, əqli və 
digər alçaldıcı cəzalar, əzab vermə və cinsi sui-istifadə də daxil olmaqla iş yerində 
zorakılığın bütün formalarından qorunmaq hüquqlarına hörmətlə yanaşın.  

Dəstək məqsədilə korporativ öhdəliyin olmasına daxildir:

c. Təhsilin və uşaq əməyinin əsas səbəblərinə qarşı davamlı həll yollarının 
təşviq edilməsi üçün hökumətlər, sosial tərəfdaşlar və digər tərəfl ərlə 
əməkdaşlığın olması
i. Uşaqların təhsilini və uşaq əməyinin əsas səbəblərinə qarşı davamlı həll yollarını 

təşviq etmək məqsədilə biznes rəqibləri, icmalar, uşaq hüquqları təşkilatları, 
həmkarlar ittifaqları və hökumətlərlə birgə çalışmaq.

ii. Sosial səfərbərlik və məlumatlılığın artırılması yolu ilə uşaq əməyinin aradan 
qaldırılmasına yönəlmiş icma, milli və beynəlxalq səviyyəli təşəbbüsləri, eləcə də 
uşaq əməyinin kökünün kəsilməsi məqsədilə yerli icma üzvləri və uşaqlarla birgə 
hazırlanaraq həyata keçirilən proqramları daha geniş şəkildə dəstəkləmək.

iii. Uşaq əməyinə qarşı sənaye-miqyaslı yanaşma yaratmaq məqsədilə digər şirkətlər, 
sektoral assosiasiyalar və işəgötürənlərlə tərəfdaşlıq etmək, o cümlədən həmkarlar 

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ:
Uşaq əməyinin əsas 
səbəblərinin aradan 
qaldırılması  

Bütün işgüzar fəaliyyətləri və 
münasibətlərində də olmaqla, uşaq əməyinin 
aradan qaldırılmasına töhfə verməlidir

ittifaqları, hüquq-mühafi zə orqanları, əmək müfəttişləri və digər müvafi q tərəfl ərlə 
əlaqələr qurmaq.

iv. Yerli, dövlət və milli səviyyələrdə təmsiledici işə götürən təşkilatlarda uşaq əməyi 
üzrə işçi komitəni yaratmaq və ya fəaliyyətində iştirak etmək. 

v. Milli səviyyədə uşaq əməyinə qarşı mübarizə məqsədilə yürüdülən əsas siyasət 
və institusional mexanizmlərin bir hissəsi kimi uşaq əməyinə qarşı milli fəaliyyət 
planının hazırlanması və icrasını dəstəkləmək.

vi. İşləmək üçün minimum yaş həddini keçmiş gənc çalışanlar üçün gənclərin 
məşğuliyyətini, bacarıqların inkişaf etdirilməsini və iş yerində təlim imkanlarını təşviq 
etmək məqsədi daşıyan proqramlarda iştirak etmək.

vii. İstehsalatı formal iqtisadiyyat sahəsində cəmləşdirmək və uşaq əməyinin 
yaranmasına töhfə verə biləcək qeyri-rəsmi əmək fəaliyyətlərindən uzaq durmaq.

Qlobal miqyasda fəaliyyət göstərən məişət avadanlıqları şirkəti öz təchizat zəncirində 
uşaq əməyinin qarşısını almaq üçün hərtərəfl i yanaşma sistemi yaratmışdır. Buna 
əsasən, uşaq əməyi halı müəyyən edildikdə korrektiv fəaliyyət planını tətbiq etmələri 
məqsədilə təchizatçılara dəstək verilir və bu zaman yaşı, ailə və sosial statusu,  o 
cümlədən təhsil səviyyəsi də daxil olmaqla uşağın ən ümdə maraqları nəzərə 
alınır. Fəaliyyət planında vurğulanır ki, uşaq əməyinə qarşı cavab tədbirləri yalnız 
həmən uşaq əməyi halının bir təchizatçının iş yerindən digərinə ötürülməsi ilə 
kifayətlənməməli, əksinə təsirə məruz qalmış uşaqlar üçün daha uyğun və davamlı 
alternativlərlə təmin etməlidir. 2000-ci ildən başlayaraq şirkət kənd yerlərində uşaq 
əməyinin qarşısının alınması və aradan qaldırılması məqsədilə uzun-müddətli 
əməkdaşlıqlar qurmuşdur. Bu əməkdaşlıqlara, həmçinin, həm qızların, həm də 
oğlanların öz təhsillərini başa vurmaları üçün məktəb davamiyyəti səfərlərinin 
təşkili və təhsilin keyfi yyətinin artırılması ilə bağlı olaraq məlumatlılığı artırmaq 
və yerli icmaları səfərbər etmək məqsədi daşıyan geniş həcmli proqramların 
dəstəklənməsi daxildir. Digər mühüm komponent isə, kənd yerində yaşayan 
qadınlar arasında özünə-yardım qruplarının yaradılmasıdır ki, bu da onlara kredit 
və digər gəlir imkanlarına çıxışlarını artırmaqla öz iqtisadi, sosial və hüquqi 
statuslarını yaxşılaşdırmağa kömək edir. Bu həmçinin ailələrin uşaqlarını işləməyə 
göndərməsinin ən başlıca səbəbi olan borc yükünün azaldılmasına da yardım edir.  
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“Bizim 
valideynlərimizə 
uyğun əmək 
haqqı ödəyin ki, 
uşaqlar məktəbdən 
yayınmalı 
olmasınlar”. 

Hindistandan olan 13 yaşlı 

oğlan, ‘Uşaqların Korporativ 

Sosial Məsuliyyətdə (KSM) 

iştirakı’, 2010, Save the 

Children

Buna prinsipə əsasən hörmətlə yanaşmaq üzrə korporativ məsuliyyətə 
daxildir:

a. Gənc çalışanlar üçün layiqli işin təmin edilməsi
İşləmək üçün minimum yaş həddinin üzərində olan uşaqların hüquqlarına hörmətlə 
yanaşmanın mövcud olması, iş yerində sosial dialoq və hüquqların təşviq edilməsi, 
təhlükəsiz iş şərtlərinin təmin edilməsi, sui-istifadə və istismardan müdafi ə, eləcə də 
genderə uyğun su, sanitariya və gigiyena xidmətlərinə çıxışın olması.

b. Minimum yaş həddinin üzərində olan gənc çalışanların həssaslığına qarşı 
cavabdehliyin olması 

i. bütün biznes strukturları, zorakılıq və sui-istifadən müdafi ə olunma hüquqları da daxil 
olmaqla, uşaqlar və gənc çalışanların hüquqları ilə bağlı yürüdülən siyasət üzrə öz 
öhdəliyini qəbul edərək onu ən yüksək səviyyədə təsdiq etməlidir. Yürüdülən siyasət 
minimum yaş həddinin üzərində olan uşaqları təhlükəli işdən qoruyaraq müntəzəm 
işində saxlamalıdır; digər məqamlarla yanaşı, bu həmçinin iş saatına müəyyən 
sərhədlərin qoyulmasını; uşaqların təhlükəli yüksəklikdə, eləcə də təhlükəli aparat, 
avadanlıq və alətlərlə işləməsinə; ağır yükləri daşımasına və təhlükəli maddələr və ya 
əməliyyatlarla təmasda olmasına məhdudiyyətlərin qoyulmasını da nəzərə almalıdır. 
Bununla yanaşı, yürüdülən siyasət minimum yaş həddini keçmiş uşaqları gecə işi, və 
ya gənc çalışanın işəgötürənin iş yerinin sərhədlərindən kənara çıxa bilmədiyi iş kimi 
ağır iş şərtlərindən qorumalıdır.9  Bu siyasətin icrası şirkət rəhbərliyinin səlahiyyətləri 
çərçivəsinə daxil olunmalı və ya şirkət tərəfi ndən həmin siyasətin icrasına cavabdeh 
ayrıca rəhbər vəzifə müəyyən oluna bilər.

ii. Biznes strukturları tərəfi ndən təqibə qarşı yürüdülən siyasət gənc çalışanların 
bununla bağlı həssaslığına diqqət yetirməlidir. Bu cür siyasət müntəzəm olaraq 
həyata keçirilməli və, bununla bağlı olaraq,  işçilər və şirkətin mülkündə çalışan 
digər şəxslər təlimdən keçməlidirlər. Bu zaman, şikayətlərin ünvanlandırılması 
mexanizmləri eff ektiv və həmçinin gənc çalışanlar üçün əlçatan olmalıdır.

iii. Biznes Strukturları rəhbərliklərdən gənc çalışanların hüquqlarının müdafi əsinə 
xüsusi diqqət yetirmələrini tələb edə, o cümlədən, bununla bağlı olaraq, 
həmkarlar ittifaqları və onların seçilmiş nümayəndələrini təşviq edə bilərlər.  
Həmkarlar ittifaqları gənclərin iş şərtlərini yoxlamaq üçün gənc çalışanlar 
arasından nümayəndələr/nəzarətçilər seçə bilərlər; bu həmin həmkarlar 
ittifaqının müstəqil qərarı ilə bağlıdır. 

Bu prinsipə əsasən dəstək məqsədilə korporativ öhdəliyin olmasına daxildir:

c. Gənc çalışanlar üçün layiqli işin təmin edilməsi
Gənc çalışanlar üçün yaşa uyğun sosial müdafi ə, səhiyyə məlumatı və digər 
xidmətlər də daxil olmaqla, layiqli iş imkanlarının təşviq edilməsi. Burada yaşayışını 
qazanmaq imkanı kimi, keyfi yyətli təhsil və müvafi q peşə hazırlığı və dolanışığın 
inkişafı proqramları da xüsusi önəm daşıyır. 

9  Əlavə məlumat üçün Beynəlxalq Əmək Təşkilatının ‘R190 Uşaq Əməyinin ən Pis Formaları haqqında Konvensiyasına’ baxın, 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?r190

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ: 
Valideynlik 
öhdəliklərini 
müəyyən məsafədən 
yerinə yetirən 
miqrantlara dəstəyin 
verilməsi 

2009-cu ildə, Böyük Britaniyada yerləşən çoxmillətli şirkət miqrant işçi olan 
valideynlər tərəfi ndən Çinin 10 əyalətində buraxılan uşaqlara yardım etmək 
məqsədilə Çinin qadınlarla çalışan QHT-si ilə əməkdaşlıq etməyə başlamışdır. 
Təqribən 600, 000 ailənin bu təşəbbüsdən faydalanması gözlənilir. Proqram 
çərçivəsində, miqrant işçilər və onların uşaqları və ailələri arasında müntəzəm 
ünsiyyətin qurulması üçün “sevgi kartları” kimi tanınan valideyn-uşaq telefon 
danışıq kartları hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, proqram valideynləri işləmək 
üçün Çinin kənd yerlərindən şəhər yerlərinə gedən uşaqları və ailələri praktiki 
təlimat rəhbəri ilə də təmin etmişdir. Statistikaya əsasən, Çində 58 milyon uşaq 
ölkə daxilində tərk edilmişdir, bu isə Çinin kənd yerlərində yaşayan uşaqların 
ümumi sayının 30 faizini təşkil edir. Onların arasından 40 milyondan çox uşaq 14 
yaşına çatmamış uşaqlardır

d. Valideynlər və qayğı göstərən şəxslər kimi, həm kişi, həm də qadın işçiləri 
dəstəkləyən layiqli iş şərtlərinin təmin edilməsi
Hüquqi tələblərlə uyğunluqla yanaşı, yaşayış üçün əmək haqqının ödənilməsi, iş 
saatının uzunluğu və dəyişkənliyi, hamilə və ana südü ilə qidalandıran qadınlar üçün 
müavinətlər, valideynlik məzuniyyətinə ehtiyacın olması kimi iş şərtlərinə, eləcə də 
valideynlik öhdəliklərini müəyyən məsafədən yerinə yetirən miqrant və mövsümi 
işçilərə dəstəyin verilməsinə, və işçilərin öhdəsində olan ailə üzvləri üçün keyfi yyətli 
uşaq, səhiyyə və təhsil xidmətlərinə çıxışın asanlaşdırılmasına xüsusi diqqət 
verilməlidir  

Gənc çalışanlar, valideynlər və qayğı 
göstərən digər şəxsləri layiqli işlə təmin 
etməlidir
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“Bizim 
düşüncəmizə görə, 
bir uşağa qarşı 
törədilmiş zorakılıq 
halı bir çox zorakılıq 
hallarının sadəcə 
bir örnəyidir.”

Qərbi və Mərkəzi Afrikada 

yaşayan uşaqlar, 2005-ci 

il (BMT-nin Uşaqlara qarşı 

Zorakılıq halları ilə bağlı 

Hesabatı)

Bu prinsipə əsasən hörmətlə yanaşmaq üzrə korporativ məsuliyyətə daxildir:

a. Biznes fəaliyyətləri zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi, o cümlədən 
uşaqların şirkətin müəssisələri və işçi həyəti tərəfi ndən onların hüquqlarına 
qarşı yarana biləcək risklərdən qorunması ilə bağlı cavab tədbirləri

i. Əmin olun ki, şirkətə aid müəssisələrdən uşaqlardan sui-istifadə etmək, eləcə 
də onları istismar etmək və onlara zərər yetirmək üçün istifadə edilmir. 

ii. Əmin olun ki, şirkətə aid müəssisələrdə təhlükəli sayıla biləcək potensial ərazilər 
həm iş, həm də qeyri-iş saatları ərzində uşaqların təhlükəsizliyi üçün təhlükə 
yaratmır. 

iii. İşçi heyətinə aydın şəkildə izah edin ki, şirkətin zorakılığa qarşı sıfır tolerantlıq 
siyasəti, hətta həmin fəaliyyətlər şirkətə aid müəssisələrdən kənarda həyata 
keçirildikdə belə, bütün biznes fəaliyyətlərinə şamil edilir. 

 
iv. Mümkün zorakılıq, istismar və ya sui-istifadə halları ilə bağlı narahatlıq yarandıqda 

uyğun tədbirlərə müraciət edin. 

v. İşləmək üçün minimum yaş həddini keçmiş gənc çalışanların təhlükəli sayıla 
biləcək işdən müdafi ə olunmasını təmin edin.  

Bu prinsipə əsasən dəstək məqsədilə korporativ öhdəliyin olmasına daxildir:

b. Uşaqların müdafi əsi üzrə davranış qaydalarının hazırlanması və yerinə 
yetirilməsi
Biznes əməliyyatları üçün uşaqların müdafi əsi üzrə davranış qaydalarını hazırlayın. 
Həmin davranış qaydaları üzrə məlumatlılığın artırılmasını və təlimlərin keçirilməsini 
təmin edin. Təklif şəklində bildirin ki, uşaqların müdafi əsi üzrə davranış qaydaları 
şirkətin fəaliyyəti, məhsul və xidmətləri ilə işgüzar münasibət vasitəsilə əlaqəsi olan 
digər tərəfl ər tərəfi ndən də hazırlanmalıdır.

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ: 
Uşaqların cinsi 
istismardan müdafi ə 
edilməsi  

Qlobal mehmanxana və turizm şirkəti cinsi istismar və uşaq alverinə qarşı 
mübarizə və bununla bağlı məlumatlılığın artırılması məqsədilə hərtərəfl i 
strategiya həyata keçirməyə başlamışdır. Bu şirkət The Code (Səyahət və 
Turizm sahəsində Uşaqların Cinsi İstismardan Qorunması üzrə Davranış 
Qaydaları) təşəbbüsünün üzvüdür. Daşıdığı öhdəliyin bir hissəsi olaraq, şirkət 
bütün təchizatçılardan müqavilələrində kommersiya məqsədilə uşaqların cinsi 
istismarı ilə bağlı halları ifşa etməyi təsdiqlədiklərini göstərən hüquqi öhdəlik 
qoyan müddəa ilə razılaşmalarını tələb edir. Şirkət, həmçinin insan qaynaqları 
üçün təlim proqramlarına uşaqların müdafi əsi üzrə xüsusi təlim proqramı da 
daxil etmişdir. 2011-ci sonundan etibarən, şirkət, ABŞ-da uşaq alveri və cinsi 
istismarın geniş yayıldığı xüsusi təyinat məntəqələrinə uçuş üçün buraxılan ele-
ktron səyahət marşrutları ilə bağlı məşvərətçi xarakter daşıyan xüsusi bildirişlər 
verməyə başlamışdır. Bununla yanaşı, səyahətçilərə istənilən cinsi istismar və 
ya şübhəli davranış halı haqqında məlumat verə bilmələri üçün xüsusi qaynar 
xətt nömrəsi verilmişdir. Şirkət, həmçinin uşaq alverinin qarşısının alınması üçün 
çalışan ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq etməklə bu problemin əsas səbəblərinin 
aradan qaldırılmasına səy göstərir.

Bütün işgüzar fəaliyyətləri və 
müəssisələrində uşaqların müdafi əsi və 
təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər 
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Yalnız satışlara 
nəzarət etməklə 
kifayətlənməyin, 
həmçinin 
məhsulları kimin 
istehlak etdi-
yini müəyyən edin 
və mağazaların 
uşaqlar üçün zərərli 
olan məhsulları 
satmasının qarşısını 
almaq üçün 
tədbirlər görün.  

Filippindən olan gənclər, Uşaq 

Hüquqları və Biznes Prinsipləri 

Təşəbbüsü barəsində Uşaqlar 

arasında Məsləhətləşmələr

Bu prinsipə əsasən hörmətlə yanaşmaq üzrə korporativ məsuliyyətə daxildir:

a. Uşaqlar tərəfi ndən istifadə oluna biləcək məhsul və xidmətlərin müvafi q 
milli və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə sınaqdan keçirilməsi və 
tədqiqatının təmin edilməsi.

b. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan və ya onların təmasda ola biləcəyi məhsul və 
xidmətlərin onlara əqli, mənəvi və ya fi ziki zərər yetirməyəcəyindən əmin 
olmaq. 

c. Ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması, ifadə azadlığı və informasiyaya əlyetərlilik 
də daxil olmaqla, beynəlxalq standartlara uyğunluğun təmin edilməsi şərti 
ilə, uşaqlar üçün uyğun olmayan və ya onlara zərər yetirə biləcək məhsul və 
xidmətlərə çıxışın məhdudlaşdırması.

d. Məhsullar və xidmətlərin təmin edilməsi zamanı istənilən uşağa və ya bir 
qrup uşağa qarşı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üçün bütün müvafi q 
tədbirlərin görülməsi.

e. Məhsul və xidmətlərdən uşaqlara qarşı sui-istifadə, onların istismarı və 
ya istənilən digər yolla onlara zərər yetirilməsində istifadə edilmə riskinin 
qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün səyin göstərilməsi.

Bu prinsipə əsasən dəstək məqsədilə korporativ öhdəliyin olmasına daxildir: 

f. Uşaqların həyatda qalıb yaşaması və inkişafı üçün zəruri olan məhsul 
və xidmətlərin əlçatanlığının və mövcudluğunun maksimum səviyyəyə 
çatdırılması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi.

g. Məhsul və xidmətlər, o cümlədən onların distribusiyası vasitəsilə uşaq 
hüquqlarını dəstəkləmək üçün imkanların axtarışında olmaq.

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ: 
Avtomobil 
təhlükəsizliyi 
sahəsində uşaqlara 
diqqətin yetirilməsi  

Amerikalı avtomobil istehsalçısı öz tədqiqatlarında uşaqlara açıq şəkildə diqqət 
yetirməyə başlamışdır. Proqram sırf uşaqların, gənclərin və yetkinlik yaşına 
çatmış gənclərin təhlükəsizliyinin artırılmasına yönəlib. Pediatr, psixoloq, statis-
tika mütəxəssisləri, epidemioloq və mühəndislərdən ibarət çoxistiqamətli heyət 
xəsarətlərin profi laktikasının mürəkkəbliyini anlamağa, və elmdən uşaqların 
həyatlarını xilas edə biləcək hərtərəfl i və effektiv müdaxilələrin yaradılması üçün 
istifadə etməyə səy göstərir. Bu şəkildə davam etməklə, şirkət müəyyən etmişdir 
ki, uşaqlar sadəcə kiçik yetkin insanlar deyillər, və bu səbəbdən yetkin insanlara 
qarşı xəsarətlərin profi laktikası üzərində aparılan tədqiqatı uşaqlara şamil etmək 
olmaz. Beləliklə də, proqram əsas diqqəti uşaqlar və yeniyetmələrin xüsusi 
ehtiyaclarına yönəltməyə başlamışdır. Məsələn, adətən nəqliyyat vasitələrində 
uşaqlar ikinci və üçüncü sıralarda otururlar, beləliklə, avtomobil istehsalçıları 
bunu nəzərə alaraq, onlar üçün təhlükəsizlik tədbirlərini optimal səviyyəyə 
çatdırmalıdırlar.  

Məhsul və xidmətlərinin təhlükəsiz 
olduğundan əmin olmalı və onların vasitəsilə 
uşaq hüquqlarına dəstək verməyə çalışmalıdır
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“Biz özümüz 
üçün sağlam 
və real təsəvvür 
yaratmalıyıq. 
Yetkin insanlar 
və yeniyetmələr 
birlikdə çalışaraq 
qızların timsalındakı 
mövcud gözəlliyi 
önə çəkməli, eləcə 
də düzgünlük, 
dərrakə, bütövlük 
və alicənablıq kimi 
bədən təsvirini aşan 
dəyərləri də göz 
önünə qoymalıdır.”

ABŞ-da yaşayan 16 yaşlı 

İordaniyalı qız. Dünya 

Uşaqlarının Vəziyyəti, 2011-ci il

Bu prinsipə əsasən hörmətlə yanaşmaq üzrə korporativ məsuliyyətə daxildir:
 
a. Kommunikasiya vasitələri və marketinqin uşaq hüquqlarına mənfi  təsir 

göstərməməsinin təmin edilməsi
 Bu kütləvi informasiya və kommunikasiya vasitələrinə şamil edilir. Marketinq heç 
bir vəchlə ayrı-seçkiliyə töhfə verməməlidir.  Məhsulların etiketlənməsi və onlar 
haqqında məlumat aydın, dəqiq və tam olmalı və beləliklə valideyn və uşaqlara 
qərarları məlumatlı şəkildə qəbul etmələrində yardım etməlidir. Uşaq hüquqlarına 
mənfi  təsirin olub-olmadığını və ya olma ehtimalını qiymətləndirən zaman, eləcə 
də həmən qiymətləndirmənin nəticələrini bir araya gətirib bunlara əsasən tədbirlər 
görərkən bu məqamlar nəzərə alınmalıdır: uşaqların manipulyasiyaya qarşı böyük 
həssaslığı, o cümlədən qeyri-real və cinsi baxımdan cəlbedici şəklə salınmış bədən 
təsvirləri və stereotiplərdən istifadənin yarada biləcəyi nəticə və təsirlər.

  
b. Marketinq sahəsində sağlamlıqla bağlı Ümumdünya Səhiyyə 

Assambleyasının sənədlərində göstərilən biznesin idarə edilməsi 
standartlarına uyğunluğun təmin edilməsi10

Buraya bütün ölkələr üzrə marketinq və sağlamlıqla bağlı Ümumdünya Səhiyyə 
Assambleyasının sənədlərində müəyyən edilən biznesin idarə edilməsi 
standartlarına uyğunluğun təmin edilməsi daxildir. Bununla belə, əgər milli qanun-
vericilik daha yüksək səviyyəli standart müəyyən edirsə,  o zaman biznes strukturları 
həmin standartı rəhbər tutmalıdır.    

Bu prinsipə əsasən dəstəyin verilməsi məqsədilə korporativ öhdəliyin 
olmasına daxildir:

c. Mövcud məlumatlılığı artıran, o cümlədən uşaq hüquqlarını, özünə-hörməti, 
sağlam həyat tərzini və qeyri-zorakı dəyərləri təşviq edən marketinq 
növündən istifadə edilməsi

10  Marketinq və sağlamlıq üzrə Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının sənədlərinə daxildir: Ana Südü Əvəzedicilərinin Marketinqi üzrə Beynəlxalq Məcəllə (1981) 
və Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının digər müvafi q bəyannamələri (hər iki sənədin qanuni qüvvəyə minməsi üçün bir çox ölkələrdə müvafi q milli səviyyəli 
tədbirlər görülmüşdür); Tütünə qarşı mübarizə haqqında ÜST-nın Çərçivə Konvensiyası (2003); Uşaqlar üçün Ərzaq və Alkoqolsuz İçkilərin Marketinqi ilə bağlı 
tövsiyələr toplusu; və Spirtin zərərli istifadəsinin azaldılması üçün Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının qlobal Strategiyası (2010).

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ: 
Oynamaq hüqu-
qunun və fəal həyat 
tərzinin təşviq 
edilməsi

Avropanın paltar sabunu markası öz marketinq kampaniyasından uşaqların 
oynamaq hüququ, onların özünü azad şəkildə ifadə etmək hüququ və ya, qısa 
şəkildə desək, onların uşaq ola bilmək hüququ barəsində məlumatlılığı artırmaq 
üçün istifadə etmişdir. Bu valideynləri, hətta uşaqlar bu proseslər zamanı özlərini 
bulaşdırsalar da, onların inkişafı, eləcə də bütün həyatları və həyat tərzləri üçün 
həyati önəm daşıması baxımından uşaqların oyunlar oynamasının, müəyyən 
axtarış, fəaliyyət və ya məşğələlərlə məşğul olmasının dəyərini görməyə təşviq 
edir. Kampaniya çərçivəsində, dünyanın hər tərəfi ndən olan ölkələrdə oyun 
oynamağın və fəal həyat tərzinin önəmini vurğulayan bir sıra televiziya reklam 
çarxları göstərilmişdir.       

Uşaq hüquqlarını dəstəkləyən marketinq 
və reklam vasitələrindən istifadə etməlidir  
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Hər il beş 
yaşınadək üç 
milyona yaxın uşaq 
ətraf mühitlə bağlı 
yaranan xəstəliklər 
ucbatından 
həyatlarını itirir.  

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 

Uşaqların sağlamlığı və Ətraf 

mühit üzrə Qlobal Fəaliyyət 

Planı (2010 - 2015)

Bu prinsipə əsasən hörmətlə yanaşmaq üzrə korporativ məsuliyyətə daxildir:
 

a. Ətraf mühitlə bağlı uşaq hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq 
i. Ətraf mühit və qaynaqlardan istifadə strategiyalarının planlaşdırılması və 

icrası zamanı, ətraf mühitə zərərin yetirilməsi və yaxud təbii sərvətlərə çıxışın 
məhdudlaşdırılması vasitəsilə də daxil olmaqla, biznes fəaliyyətlərinin uşaqların 
hüquqlarına mənfi  təsir etməsinin qarşısının alınması.

 
ii. Uşaqların, onların ailələrinin və mənsub olduqları icmalarının hüquqlarının 

gözlənilməyən hallar üzrə nəzərdə tutulan planlarda və, bədbəxt hadisələr də 
daxil olmaqla, biznes fəaliyyətləri nəticəsində ətraf mühitə və ya insan səhhətinə 
qarşı yaranmış zərərlə bağlı mənfi  nəticələrin aradan qaldırılması tədbirlərində 
nəzərə alınmasının təmin edilməsi. 

b. Biznes fəaliyyətləri məqsədilə torpaq sahələrinin alınması və istifadəsi 
zamanı insan hüquqlarının nəzərə alınması və bu zaman insan hüquqlarının 
ayrılmaz bir hissəsi kimi uşaq hüquqlarına hörmətlə yanaşmanın olması
i. Mümkün olduqda, biznes məqsədləri üçün torpaqların satın alınması və ya 

istifadəsi nəticəsində yaranan təsirlərə məruz qalan icmaların başqa yerə 
köçürülməsinə yol verməyin və ya bunun baş vermə ehtimalını minimuma endi-
rin. Uşaqların hüquqlarına qarşı istənilən mənfi  təsirin müəyyən edildiyindən və 
bunun aradan qaldırıldığından əmin olun, o cümlədən icmaların onlara birbaşa 
təsir edən məsələlər haqqında qərarların qəbul edilməsində iştirakını və bu 
qərarların qəbul edilməsinə töhfəsini təmin etmək məqsədilə təsirlərə məruz 
qala biləcək icma üzvləri ilə hərtərəfl i məsləhətləşmələr aparın. İcmalara təsir 
göstərə biləcək istənilən layihə üçün yerli sakinlərin müstəqil və daha öncədən 
bildirilmiş razılığının alınması xüsusilə tələb edilir. Bu, həmçinin şirkətin müəyyən 
torpaq sahəsini alması və ondan istifadə etməsi nəticəsində yaranan təsirlərə 
məruz qalan icmalara qarşı da məqsəd olmalıdır.

 
ii. Köçürülmənin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, və dəyən zərərin ödənilməsi 

zamanı xüsusilə təhsil, müdafi ə və səhiyyə xidmətlərinə çıxış, eləcə də adekvat 
ərzaq və həyat səviyyəsinin təmin edilməsi və iştirak hüquqları başda olmaqla 
uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşın  

Bu prinsipə əsasən dəstək məqsədilə korporativ öhdəliyin olmasına daxildir:

c. Gələcək nəsillərin yaşayacağı və boya-boşa çatacağı ətraf mühitlə bağlı 
uşaq hüquqlarının dəstəklənməsi

 Şirkətin fəaliyyətləri nəticəsində yaranan istixana qaz emissiyalarının tədricən 
azaldılması üçün tədbirlər görün və daha davamlı qaynaqlardan istifadəni təşviq 
edin. Özünüz üçün aydın edin ki, ətraf mühitin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
həyata keçirilən bu cür tədbirlər və buna oxşar digər təşəbbüslər gələcək nəsillərin 
həyatlarına təsir göstərəcək. Fəlakət riskinin qarşısının alınması və azaldılması 
yollarını müəyyən edin və icmalara özlərini iqlim dəyişikliyinin gətirdiyi nəticələrə 
uyğunlaşdırmağın yollarını tapmaqda dəstək verin. 

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ: 
Uşaqlar enerjinin 
saxlanılması 
barəsində öyrənirlər

Hindistanda fəaliyyət göstərən tanınmış şirkət müəyyən etmişdir ki, gənclər, 
valideynlər, müəllimlər və ümumilikdə bütün tərəfdaşlar və icma üzvləri ilə birlikdə 
məktəblər və məktəbli uşaqlar enerjidən artıq istifadəni nəzarət altına almağa 
kömək məqsədilə dəyərli töhfələr verə bilərlər. Hindistanda enerjiyə tələbatın 
artmasını və enerji mənbələrinin sürətli şəkildə tükəndiyini nəzərə alaraq, 
şirkət sarsıdıcı enerji böhranının qarşısını almaq üçün gənclərin gücündən 
yararlanmağa səy göstərmişdir. 2007-ci ildə şirkət enerjinin qorunub saxlanılması 
məsələləri ilə bağlı olaraq Mumbai şəhərindəki məktəbli uşaqlar arasında 
məlumatlılığı artırmağa başlamış və uşaqları daha sonra ailələri və icma üzvləri 
ilə paylaşacaqları bacarıq və digər alətlərlə təmin etmişdir. 250-dən çox məktəbi 
əhatə etməklə və 1 milyondan çox vətəndaşın bu sahədəki məlumatlılığını 
artırmaqla bu təşəbbüs artıq milli hərəkat halını almışdır.    

Ətraf mühitlə bağlı, o cümlədən torpaqların 
alınması və istifadəsi zamanı uşaq hüquqlarına 
hörmətlə yanaşmalı və onları dəstəkləməlidir
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“Müharibə və 
siyasət hər zaman 
yetkin insanların 
oynadıqları 
oyunlardır, amma 
bu zaman uduzan 
hər zaman uşaqlar 
olur.” 

Bosniya və Herseqovinadan 

olan 17 yaşlı Eliza Kantardzic, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Təhlükəsizlik Şurasının 

Uşaqlar və Silahlı Münaqişələr 

üzrə İclası, 2002-ci il

Bu prinsipə əsasən hörmətlə yanaşmaq üzrə korporativ məsuliyyətə daxildir:
 

a. Təhlükəsizlik tədbirlərində uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşmanın 
təmin edilməsi.
i. Dövlət və ya özəl sektor sahəsində fəaliyyət göstərən təhlükəsizlik xidməti 

təchizatçıları ilə birgə həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, təhlükəsizlik 
tədbirlərinin hazırlanması və icrası zamanı uşaq hüquqlarına qarşı istənilən 
mənfi  təsirə xüsusi diqqət yetirməklə insan hüquqları ilə bağlı lazımi 
ehtiyayatlılığın qiymətləndirməsini  aparın. 

ii. Uşaq hüquqlarına qarşı hörmətlə yanaşmanın biznes strukturunun 
təhlükəsizliklə bağlı müqavilələrində açıq şəkildə nəzərə alındığından əmin 
olun. 

iii. Uşaqları birbaşa şəkildə və ya özəl və dövlət təhlükəsizlik xidməti təchizatçıları 
yolu ilə təhlükəsizlik tədbirlərində işə cəlb etməyin və ya onlardan istifadə 
etməyin.

 
Bu prinsipə əsasən dəstək məqsədilə korporativ öhdəliyin olmasına daxildir:

b. Təhlükəsizlik tədbirlərində uşaq hüquqlarının dəstəklənməsi
 Bütün biznes strukturları özəl podratçılar və ya dövlət təhlükəsizlik orqanları 

tərəfi ndən təmin edilən təhlükəsizlik xidmətlərinin idarə edilməsində nümunəvi 
təcrübələri tətbiq etməyə təşviq edilir.

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 

 



31  ❘  Uşaq Hüquqları və Biznes Prinsipləri  

©
 U

N
IC

E
F/

N
Y

H
Q

20
10

-1
15

2/
A

S
S

E
LI

N

NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ: 
Təhlükəsizlik 
Məsələləri və 
İnsan Hüquqları 
üzrə Könüllülük 
Prinsipləri 
saxlanýlmasý 
barəsində öyrənirlər

2000-ci ildə hökumətlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının və şirkətlərin təşəbbüsü 
ilə yaradılan Təhlükəsizlik Məsələləri və İnsan Hüquqları üzrə Könüllülük 
Prinsipləri biznes strukturlarını insan hüquqları və əsas azadlıqlara hörmətlə 
yanaşmanı təmin edən çərçivə daxilində öz hasilat sənayeləri və enerji 
sektorlarında öz fəaliyyətlərinin mühafi zəsi və təhlükəsizliyinin qorunması 
üzrə təlimat rəhbəri ilə təmin edir. Könüllülük Prinsipləri neft, qaz və mədən 
şirkətləri üçün insan hüquqları ilə bağlı xüsusi olaraq hazırlanmış yeganə təlimat 
rəhbəridir. Prinsiplər üç kateqoriyadan ibarətdir: risklərin qiymətləndirilməsi, 
ictimai və özəl sektor təhlükəsizliyi. Könüllülük prinsiplərində qeyd edildiyi kimi: 
“İştirakçı tərəfl ər dünyanın hər yerində insan hüquqlarının təşviqi və müdafi əsinin 
önəmini, eləcə də –  qeyri-hökumət təşkilatları, əmək/həmkarlar ittifaqları və yerli 
icmalar da daxil olmaqla – biznes strukturları və vətəndaş cəmiyyətinin bu vəsilə 
ilə qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün oynaya biləcəkləri konstruktiv rolu 
başa düşür”  

Təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili zamanı 
uşaq hüquqlarına hörmətlə yanaşmalı və 
onları dəstəkləməlidir
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“Şirkətlər fövqəladə 
hallar barəsində 
yalnız bu cür hal-
lar baş verdikdə 
deyil, hər zaman 
düşünməlidirlər. 
Bu isə o deməkdir 
ki, şirkətlər zərərin 
azaldılması üçün 
hazır proqrama sa-
hib olmalıdırlar.” 

Braziliyada yaşayan gənclər, 

Uşaq Hüquqları və Biznes 

Prinsipləri Təşəbbüsü 

barəsində Uşaqlar arasında 

Məsləhətləşmələr, 2011-ci il 

Bu prinsipə əsasən hörmətlə yanaşmaq üzrə korporativ məsuliyyətə daxildir:
 
a. Fövqəladə hallar kontekstində uşaq hüquqlarına hörmətlə yanaşmanın 

təmin edilməsi
 Fövqəladə hallar vəziyyətində uşaq hüquqlarının pozulmasına səbəb olmaqdan 

və ya buna töhfə verməkdən qaçının. Silahlı münaqişə və digər fövqəladə hallar 
vəziyyətində insan hüquqlarına qarşı yüksək riskin olmasını qəbul edin və lazımi 
ehtiyatlılıqla bağlı müvafi q tədbirləri görün. Nəzərə alınmalıdır ki, fövqəladə hallar 
uşaq hüquqlarına qarşı istənilən mənfi  təsir riskini əhəmiyyətli dərəcə artıra bilər və 
əlilliyi olan uşaqlar, yaşayış yerindən didərgin düşmüş uşaqlar, o cümlədən miqrant, 
ailəsindən ayrılmış və müşayiət olunmayan uşaqlar və yerli əhaliyə mənsub uşaqlar 
da daxil olmaqla, müəyyən uşaq qrupları buna qarşı daha həssas ola bilərlər. 
Bununla yanaşı, bunun qızlar və oğlanlara müxtəlif şəkildə təsir edə biləcəyini də 
nəzərə almaq lazımdır.  

Bu prinsipə əsasən dəstək məqsədilə korporativ öhdəliyin olmasına daxildir:

b. Fövqəladə halların təsirinə məruz qalmış uşaqların hüquqlarının 
dəstəklənməsi

i. Bu cür vəziyyətlərdə uşaqlara qarşı zorakılıq, sui-istifadə və istismar halları riskinin 
artması ilə bağlı olaraq işçilər və icma üzvləri arasında məlumatlılığın artırılması yolu 
ilə hüquqları fövqəladə halların təsirinə məruz qalan uşaqların müdafi ə olunmasına 
kömək edin.

 
ii. Ehtiyac yarandıqda və tələb edildikdə, fövqəladə hallara cavab sahəsində aidiyyəti 

orqanlara və humanitar təşkilatlara nümunəvi təcrübələrə uyğun dəstəyin verilməsi. 
Bu cür dəstək ehtiyacların qiymətləndirilməsi əsasında və təsirə məruz qalmış 
əhaliyə qarşı cavabdehlik çərçivəsində verilməlidir.  

iii. Davamlı sülh və inkişafa müsbət töhfələr verin.11 

11  Həmçinin baxın, BMT-nin birgə Qlobal Sazişi -  Cavabdeh İnvestisiyalar üzrə Prinsiplər vəsaiti, ‘Münaqişəli və Yüksək riskli ərazilərdə cavabdeh Biznes 
fəaliyyətləri üzrə təlimat rəhbəri: Şirkətlər və Sərmayədarlar üçün vəsait’, 2010.  
http://www.unglobalcompact.org/Issues/confi ct_prevention/guidance_material.html

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ: 
Qaçqın uşaqlar 
üçün bacarıqlara 
əsaslanan təhsilin 
təmin edilməsi

Layihələrin idarə edilməsi üzrə səriştəyə sahib olan beynəlxalq konsaltinq şirkəti 
təhsil resurslarının qaçqın uşaqlara çatdırılması məqsədilə beynəlxalq təşkilatla 
birlikdə çalışmağa başlamışdır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində ən böyük təşəbbüs 
şərqi Çadda yaşayan təqribən 30, 000 qaçqın uşağın bacarıqlara əsaslanan 
təhsillə təmin edilməsi ilə bağlıdır. İdarəetmə sahəsində sahib olduğu səriştəni 
irəli sürməklə, şirkət irəliləyişi göstərmək üçün ölçülə bilən davranışların, nəticə 
və göstəricilərin müəyyən edilməsində beynəlxalq təşkilata dəstək vermişdir. 
Əsas çətinlik ondadır ki, ərazidə davam etməkdə olan münaqişə və qeyri-
sabitlik uşaqlar üçün davamlı təhsil proqramlarının yaradılmasını və onların 
mütəmadi zaman kəsiyi üçün nəzərdə tutulan tədris planı ilə təmin edilməsini 
çətinləşdirmişdir. Proqrama giriş sorğuları, həyata keçirilən təşəbbüsün bir 
hissəsi olaraq baxılmasını asanlaşdırmaq məqsədilə bu uşaqların müdafi əsi 
ilə bağlı əsas narahatçılıqları müəyyən etməyə çalışır. Bununla yanaşı, şirkət 
qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı ictimai məlumatlılığın artırılmasına da yardım edir.     

Fövqəladə halların təsirinə məruz qalan 
uşaqların müdafi əsinə yardım etməlidir  
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“Bizlər birlikdə 
bütün qız və 
oğlanların heç bir 
ayrı-seçkilik forması 
olmadan sevgi, 
hörmət və rəğbət 
gördükləri oyun 
oynama və öyrənmə 
dövrü olan uşaqlıq 
dövrlərini  zövq 
alaraq yaşayacaqları 
dünya quracayıq…”

‘Uşaqlar üçün uyğun 

dünya’, Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Məclisi, 11 

oktyabr 2002-ci il

Bu prinsipə əsasən hörmətlə yanaşmaq üzrə korporativ məsuliyyətə daxildir:

a. Hökumətin uşaq hüquqlarının müdafi əsi və yerinə yetirilməsi üçün 
göstərdiyi səyləri sarsıtmamaq

 Gəlir mənbələri yaratmaq üçün vergilərin ödənilməsi də daxil olmaqla, qanu-
nun aliliyinə hörmətlə yanaşmanın və cavabdehlik daşıyan biznes qaydalarından 
istifadənin hökumətlərin uşaq hüquqlarının müdafi əsi və yerinə yetirilməsi 
öhdəliklərinə cavab verməsi üçün mühüm olmasını qəbul edin.   

Bu prinsipə əsasən dəstək məqsədilə korporativ öhdəliyin olmasına daxildir:

b. Hökumətin uşaq hüquqlarının müdafi əsi və yerinə yetirilməsi üçün 
göstərdiyi səylərin dəstəklənməsi.

c. Uşaqlar üçün strateji-sosial sərmayə proqramlarına başlamaq barəsində 
düşünmək 

 Mövcud proqramlara töhfənin verilməsi və ya hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və 
uşaqlarla birlikdə sosial sərmayə proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi. 
Sağlamlıq, təhsil, yaradıcılıq, o cümlədən uşaqların müdafi əsi və uşaq hüquqları 
üzrə məlumatlılığın artırılması uşaq və uşaq hüquqları mütəxəssisləri tərəfi ndən 
uşaqlara qarşı prioritetlər kimi müəyyən edilmişdir.  

BÜTÜN BİZNES
STRUKTURLARI 
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NÜMUNƏVİ 
TƏCRÜBƏ: 
Şirkət çalışanları 
hər bir uşağın təhsil 
almaq hüququnu 
dəstəkləyir 

Qlobal miqyasda tanınmış maliyyə təşkilatı hər bir uşağın əsas təhsilə 
çıxışının təmin edilməsi məqsədilə təhsil keyfi yyətinin dünya miqyasında 
yaxşılaşdırılmasına və Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün göstərilən 
səyləri dəstəkləməyə çalışır. Proqramın uğur qazanmasının təməli şirkətin işçi 
heyəti ilə bağlıdır. Belə ki, 2005-ci ildə proqramın başlamasından bu yana, 
şirkətin işçiləri çoxlu sayda yerli uşaqların irəliyə sürdüyü təşəbbüslərlə bağlı 
layihələrin həyata keçirilməsi üçün həm öz vaxtlarını, həm də pullarını sərf 
etmişlər. Maliyyə təşkilatı isə bu ianələri tamamlamaqla onların səylərinə töhfə 
verir. Bu günə kimi, bu səylər nəticəsində təhsil layihələrinə 13 milyon ABŞ 
dolları dəyərində töhfə verilmişdir.  

Uşaqların hüquqlarının müdafi əsi və yerinə 
yetirilməsi üçün icma və hökumət səylərini 
dəstəkləməlidir
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Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qısa şərhi 

Aşağıdakı mətn Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qeyri-rəsmi qısa şərhidir. Konvensiya və onun Fakültativ 
Protokollarının tam versiyasını əldə edə bilərsiniz: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/

Preambula
Preambulada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas prinsipləri və insan hüquqlarına dair bəzi müvafi q paktların 
və bəyannamələrin konkret müddəalarını xatırladır. Preambulada təsdiq edilir ki, uşaqlar zəif olduqlarına görə 
xüsusi qayğı və mühafi zəyə möhtacdırlar. Burada ailə tərəfi ndən müdafi ə sahəsində əsas qayğı və məsuliyyət 
xüsusi şəkildə nəzərə çarpdırılır. Preambulada uşağın doğulmazdan əvvəl və doğulduqdan sonra hüquqi və 
digər müdafi əsinin zəruriliyi, uşağın mənsub olduğu xalqın mədəni dəyərlərinə hörmətin vacibliyi və uşaq 
hüquqlarının müdafi əsi işində beynəlxalq əməkdaşlığın həyati əhəmiyyətə malik rolu da təsdiq edilir.

Maddə 1
Uşaqlıq yaşının təyin edilməsi. 18 yaşına çatmamış olan şəxs uşaq sayılır. O hallar istisna təşkil edir ki, milli 
qanunlara uyğun olaraq yetkinlik yaşı daha erkən yaş çağında nəzərdə tutulur.

Maddə 2
Ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması. Bütün hüquqlar istisnasız olaraq uşaqların hamısına şamil edilir. Dövlət 
(Hökumət) uşağı hər hansı formada ayrı-seçkilikdən qorumağa və onun hüquqlarını qorumaq üçün lazımi 
tədbirləri görməyə borcludur.

Maddə 3
Uşağın ən ümdə maraqlarının təmin edilməsi – Uşaq barəsində bütün tədbirlərdə onun ən ümdə maraqları 
tam həcmdə nəzərə alınmalıdır. Əgər uşağa müvafi q qayğı üçün məsuliyyət daşıyan valideynlər və ya digər 
şəxslər bu qayğını göstərmirlərsə, onda dövlət uşağı müvafi q qayğı ilə təmin etməlidir.

Maddə 4
Hüquqların həyata keçirilməsi. Dövlət bu Konvensiyada nəzərdə tutulan hüquqların həyata keçirilməsi üçün 
bütün mümkün tədbirləri görməlidir.

Maddə 5
Ailədə tərbiyə və uşağın inkişaf etməkdə olan bacarığı. Uşağın inkişaf etməkdə olan öz bacarığına müvafi q 
sürətdə tərbiyə edilməsi işində dövlət valideynlərin və genişləndirilmiş ailənin hüquqlarına və məsuliyyətinə 
hörmət bəsləməlidir.

Maddə 6
Sağ qalıb yaşamaq və inkişaf etmək. Hər bir uşaq yaşamaq üçün ayrılmaz hüquqa malikdir və buna görə 
də dövlət uşağın sağ qalmasını və inkişafını təmin etməyə borcludur.

Maddə 7
Ad və vətəndaşlıq. Uşaq doğulduqda ona ad verilməsi hüququna malikdir. Uşaq həmçinin doğulduğu 
andan vətəndaşlıq almaq hüququna, habelə, mümkün halda, öz valideynlərini tanımaq və onlardan qayğı 
görmək hüququna malikdir.

Maddə 8
Fərdiliyin qorunub saxlanılması. Dövlət uşağın fərdiliyinin əsas cəhətlərini qorumağa və zəruri halda bərpa 
etməyə borcludur. Buraya ad, vətəndaşlıq və ailə əlaqələri də daxildir.

Maddə 9
Valideynlərdən ayrılma. Uşaq öz valideynləri ilə yaşamaq hüququna malikdir. Bir şərtlə ki, bu, uşağın ən 
ümdə maraqlarına zidd olmasın. Uşaq valideynlərinin birindən və ya hər ikisindən ayrıldıqda onların hər ikisi 
ilə əlaqə saxlamaq hüququna malikdir.

Maddə 10
Ailənin qovuşması. Ailənin qovuşması və ya uşaqla valideynlər arasında şəxsi münasibətlərin saxlanması 
məqsədilə uşaqlar və onların valideynləri hər hansı ölkəni tərk etmək və öz ölkəsinə getmək hüququna 
malikdirlər.

Maddə 11
Uşağın yerinin qanunsuz dəyişdirilməsi və geri qaytarılmaması. Dövlət valideynlərdən birinin və ya üçüncü 
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tərəfi n uşağı oğurlamasının, yaxud xaricdə saxlamasının qarşısını almağa və belə hallarda lazımi tədbirlər 
görməyə borcludur.

Maddə 12
Uşağın baxışları. Uşaq öz baxışlarını azad ifadə etmək hüququna malikdir, özü də həmin uşaqla bağlı hər 
hansı məsələlərin həlli zamanı bu baxışlara diqqət yetirilməlidir.

Maddə 13
İfadə azadlığı. Uşaq öz rəylərini ifadə etmək və sərhədlərdən asılı olmayaraq, informasiya almaq, informasi-
ya və ideyalar vermək hüququna malikdir.

Maddə 14
Fikir, vicdan və din azadlığı. Dövlət valideynlər tərəfdən müvafi q rəhbərlik şəraitində uşağın fi kir, vicdan və 
din azadlığına hörmət etməyə borcludur.

Maddə 15
Assosiasiya azadlığı. Uşaq digər şəxslərlə görüşmək və assosiasiyalara daxil olmaq və ya onları yaratmaq 
hüququna malikdir.

Maddə 16
Şəxsi həyat hüququnun müdafi ə edilməsi. Uşaqlar onların şəxsi, ailə və ev həyatına, habelə yazışmasına 
müdaxilədən müdafi ə, eləcə də böhtan və iftiralardan müdafi ə olunmaq hüququna malikdirlər.

Maddə 17
Müvafi q informasiyaya əlyetərlilik. Dövlət uşaqları müxtəlif mənbələrdən informasiya və materiallar almaq 
imkanı ilə təmin etməli, uşağın sosial və mədəni inkişafına təkan verən materialların kütləvi informasiya 
vasitələri ilə yayılmasına rəvac verməli və uşaqların zərərli informasiyadan qorunması üçün tədbirlər 
görməlidir.

Maddə 18
Valideynlərin məsuliyyəti. Valideynlər uşağın tərbiyəsi üçün əsas məsuliyyəti birlikdə daşıyırlar, dövlət 
isə onlara bu işdə həyanlıq göstərməlidir. Dövlət uşaqların tərbiyəsində valideynlərə lazımi köməyi 
göstərməlidir.

Maddə 19
Sui-istifadə və laqeyd rəftar hallarından müdafi ə. Dövlət uşağı valideynlər tərəfi ndən və ya uşağa qayğı 
üçün məsuliyyət daşıyan digər şəxslər tərəfi ndən onunla hər hansı formada pis rəftardan qorumalı və sui-
istifadə hallarının qarşısının alınması və zərərçəkənlərin müalicə olunması üçün müvafi q sosial proqramlar 
hazırlamalıdır.

Maddə 20
Ailədən məhrum olmuş uşağın müdafi əsi. Dövlət ailə mühitindən məhrum olmuş uşağın müdafi əsini təmin 
etməyə və ailə qayğısına alternativ qayğını, yaxud belə hallarda uşağın onlara baxılan müvafi q tərbiyə 
müəssisəsindən yerləşdirilməsini təmin etməyə borcludur. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün göstərilən 
səylər zamanı uşağın mədəni mənsubiyyəti hökmən nəzərə alınmalıdır.

Maddə 21
Uşağın övladlığa götürülməsi. Uşağın övladlığa götürülməsinin qəbul edildiyi və yaxud ona icazə verildiyi 
ölkələrdə övladlığa götürmə yalnız uşağın ən ümdə maraqları naminə və səlahiyyətli orqanların icazəsi ilə, 
habelə uşaq üçün təminatlar olduğu halda həyata keçirilə bilər.

Maddə 22
Qaçqın uşaqlar. Qaçqın uşaqlar və ya qaçqın statusu almağa çalışan uşaqlar üçün xüsusi müdafi ə təmin 
edilməlidir. Dövlət bu cür müdafi ə və köməyi təmin edən səlahiyyətli təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyə bor-
cludur.

Maddə 23
Əlilliyi olan uşaqlar. Əlilliyi olan uşaq onun maksimum müstəqilliyi və sosial inteqrasiyasını təmin edən 
şəraitdə onun tam dəyərli və layiqli həyat sürməsinə kömək etmək üçün xüsusi qayğı, təhsil və hazırlıq 
hüququna malikdir.
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Maddə 24
Sağlamlıq və səhiyyə xidmətləri. Uşaq ən yüksək standartlara müvafi q olan tibbi yardım hüququna malik-
dir; elə yardım ki, real sürətdə həyata keçirilə bilər. Dövlətlər körpələr və uşaqlar arasında ölüm hallarının 
azaldılmasına, ilkin və profi laktik tibbi yardımın, o cümlədən ictimai səhiyyə təhsilinin təmin edilməsinə 
xüsusi diqqət yetrilməlidirlər. Onlar bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq etməli və hər şey etməlidirlər 
ki, heç bir uşaq səmərəli səhiyyə xidmətlərindən bəhrələnmək imkanından məhrum olmasın.

Maddə 25
Qəyyumluğun vaxtaşırı yoxlanılması. Baxılmaq, müdafi ə və ya müalicə edilmək məqsədi ilə dövlət 
tərəfi ndən qəyyumluğa verilmiş uşaq qəyyumluğun müntəzəm surətdə yoxlanılması hüququna malikdir.

Maddə 26
Sosial təminat. Uşaq sosial təminat imtiyazlarından, o cümlədən də sosial sığortadan istifadə etmək hüqu-
quna malikdir.

Maddə 27
Həyat səviyyəsi. Hər bir uşaq özünün fi ziki, əqli, mənəvi, əxlaqi və sosial inkişafı üçün lazımi həyat səviyyəsi 
hüququna malikdir. Lazımi həyat səviyyəsinin təmin edilməsi üçün əsas məsuliyyəti valideynlər daşıyırlar. 
Dövlətin vəzifəsi bu məsuliyyətin həyata keçirilməsi üçün müvafi q şəraiti yaratmaqdan ibarətdir. Dövlətin 
vəzifələrinə valideynlərə və onların uşaqlarına maddi yardımın göstərilməsi də daxil ola bilər.

Maddə 28
Təhsil. Uşaq təhsil hüququna malikdir, buna görə də dövlətin vəzifəsi pulsuz və icbari ibtidai təhsili təmin 
etməkdən, hər bir uşağın ala biləcəyi orta təhsil növlərinin təşviq etməkdən, bilik əsasında hamının ali təhsil 
almaq imkanın təmin etməkdən ibarətdir. Bu zaman məktəb intizamı uşağın hüquqlarının nəzərə alınması 
və onun ləyaqətinə hörmət bəslənməsi şərti ilə təmin olunmalıdır. Dövlət uşağın hüququnun həyata 
keçirilməsi məqsədi ilə beynəlxalq əməkdaşlıq etməlidir.

Maddə 29
Təhsilin məqsədləri. Təhsil uşağın şəxsiyyətininin, sahib olduğu istedad, əqli və fi ziki qabiliyyətinin mak-
simum dərəcədə inkişaf etdirilməsi məqsədini daşımalıdır. Təhsil uşağı azad cəmiyyətdə fəal yetkin şəxs 
həyatına hazırlamalı və onu öz valideynlərinə, mədəni mənsubiyyətinə, dilə və dəyərlərə, başqalarının 
mədəni ənənələrinə və dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə etməlidir.

Maddə 30
Azlıqlara və yerli əhaliyə mənsub olan uşaqlar. Azlıqlara və yerli əhaliyə mənsub olan uşaqlar öz 
mədəniyyətindən, ana dilindən istifadə etmək və öz dininə etiqad bəsləmək hüququna malikdirlər. 

Maddə 31
İstirahət, yaradıcılıq və mədəni fəaliyyət. Uşaqlar istirahət etmək, oynamaq, mədəni-kütləvi tədbirlərdə 
iştirak etmək hüququna malikdirlər.

Maddə 32
Uşaq əməyi. Uşaq onun səhhəti, təhsili və ya inkişafı üçün təhlükə yaradan işlərdən qorunmaq hüqu-
quna malikdir. Dövlət bununla bağlı olaraq işləmək üçün minimum yaş həddi təyin etməli və iş şərtlərini 
tənzimləməlidir.

Maddə 33
Narkotiklərdən sui-istifadə. Uşaqlar narkotik və psixotrop maddələrin istifadəsindən və bu maddələrin 
istehsalı və distribusiyasına cəlb olunmaqdan qorunmaq hüququna malikdir.

Maddə 34
Cinsi istismar. Dövlət fahişəlik və pornoqrafi yaya cəlb olunmaq da daxil olmaqla, uşaqları cinsi istismar və 
sui-istifadədən qorumalıdır.

Maddə 35
Uşaqların satışı, alveri və oğurlanması. Dövlət uşaqların satışı, alveri və oğurlanmasının qarşısının almaq 
məqsədilə bütün tədbirləri görməyə borcludur.
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Maddə 36
İstismarın digər formaları. Uşaq, onun rifahının istənilən cəhətinə ziyan vuran istismarın 32-35-ci 
maddələrdə qeyd edilməyən digər bütün formalarından müdafi ə olunmaq hüququna malikdir.

Maddə 37
İşgəncə və azadlıqdan məhrum edilmə. Heç bir uşaq işgəncələrə, qəddar münasibət və ya cəza növlərinə, 
qanunsuz olaraq həbs edilməyə və ya azadlıqdan məhrum edilməyə məruz qalmamalıdır. 18 yaşına 
çatmamış şəxslər tərəfi ndən törədilmiş cinayətlərə görə nə ölüm cəzası, nə də azad edilmək imkanı 
nəzərdə tutulmayan ömürlük həbs cəzası kəsilmir. Azadlıqdan məhrum edilmiş hər bir uşaq məhbəsdə 
yaşlılardan ayrı saxlanılmalıdır (əgər hesab edilsə ki, bunu uşağın ən ümdə maraqları naminə etmək gərək 
deyildir). Azadlıqdan məhrum edilmiş uşaq hüquqi və digər yardım vasitələrinə əlyetərlilik, o cümlədən 
ailəsi ilə əlaqə saxlamaq hüququna malik olmalıdır.

Maddə 38
Silahlı münaqişələr. Dövlətlər 15 yaşına çatmamış uşaqların hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməsinin 
qarşısını almaq üçün bütün müvafi q tədbirləri görməlidir. 15 yaşından kiçik heç bir uşaq silahlı qüvvələrdə 
hərbi xidmətə cəlb edilə bilməz.  Dövlətlər, həmçinin müvafi q beynəlxalq hüquqda göstərildiyi kimi,  siyasi 
münaqişədən zərər çəkən bütün uşaqların müdafi əsini təmin etməli və onlara qayğı göstərməlidir.

Maddə 39
Reabilitativ qayğı. Dövlətlər, silahlı münaqişə, işgəncə, qəddar münasibət və ya istismar nəticəsində zərər 
çəkmiş uşaqların sağalması məqsədilə uyğun şəkildə müalicə olunması üçün lazımi tədbirlər görməlidirlər.

Maddə 40
Yuvenal ədliyyənin idarə edilməsi. qanunvericiliyin pozulmasında təqsirləndirilən və ya müqəssir sayılan 
hər bir uşaq onunla elə bir rəftar hüququna malikdir ki, belə rəftar uşaqda ləyaqət və mənlik hissələrinin 
inkişafına kömək edir və bu zaman uşağın yaşını nəzərə alaraq onun müdafi əsini təmin etmək məqsədi 
daşıyır. Mümkün və uyğun olan hallarda, məhkəmə icraatlarına və institusional yerləşmələrə yol 
verilməməlidir

Maddə 41
Mövcud standartlara hörmət. Uşaq hüquqları ilə bağlı müvafi q milli və beynəlxalq qanunvericilikdə 
müəyyən edilən standartların səviyyəsi Konvensiyadakı standartların səviyyəsindən yüksək olduqda, ən 
yüksək səviyyəli standartlardan istifadə edilməlidir.

Maddə 42-54
Konvensiyanın icrası və qüvvəyə minməsi. Bu maddələr xüsusilə nəzərdə tutur:

Bu Konvensiyanın 20 dövlət tərəfi ndən təsdiq edildikdən 30 gün sonra qüvvəyə minməsi; ●

İştirakçı dövlətlərin Konvensiyada göstərilən hüquqlar barədə həm yaşlılar, həm də uşaqlara geniş  ●
məlumat vermək öhdəliyi;

Konvensiyanın təsdiq edilməsindən iki il sonra və hər beş ildən bir İştirakçı dövlətlərin təqdim etməli  ●
olduqları hesabatları nəzərdən keçirmək məqsədilə Uşaq Hüquqları Komitəsinin yaradılması; 

İştirakçı dövlətlərin Konvensiyada tanınmış hüquqların təsbit olunması sahəsində onların gördükləri  ●
tədbirlər  və bu hüquqların həyata keçirilməsində əldə edilmiş tərəqqi haqqında sözü gedən 
hesabatları Komitəyə təqdim etmək öhdəliyi;

İştirakçı dövlətlərin ölkələrində öz hesabatlarının geniş aşkarlığını təmin etmək öhdəliyi; ●

UNICEF, o cümlədən Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər  ●
Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşdırılmış  
idarələrinin, o cümlədən BMT ilə məsləhətçi statusuna malik qeyri-hökumət təşkilatları kimi digər 
mötəbər orqanların Komitənin iclaslarında iştirak etməyə və orada öz fəaliyyət sahələri çərçivəsində 
Konvensiyanın həyata keçirilməsi barəsində öz ekspert rəylərini təqdim etməyə dəvət edilməsi, və 
Komitənin onlara İştirakçı Dövlətlərin texniki məsləhət və yardım tələbləri ilə müraciət etməsi vasitəsilə 
Konvensiyanın əhatə etdiyi sahə üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın əldə olunması;

Komitənin uşaq hüquqları ilə bağlı səciyyəvi məsələlər üzrə xüsusi tədqiqatların aparılması ilə əlaqədar  ●
Baş Məclisə tövsiyə vermək hüququ.

Konvensiya tərəfi ndən dəqiq şəkildə göstərilən uşaq hüquqları, həmin Konvensiyanın uşaqların satışı, 
uşaq fahişəliyi və uşaq pornoqrafi yası və uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsinə dair Fakültativ 
Protokolları tərəfi ndən daha da dəstəklənir.  
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Uşaqların hüquqlarına hörmətlə yanaşma 
məsuliyyətlərini yerinə yetirməli və uşaqların insan 
hüquqlarını dəstəkləməyə çalışmalı

Bütün işgüzar fəaliyyətləri və münasibətlərində də 
olmaqla, uşaq əməyinin aradan qaldırılmasına 
töhfə verməli

Gənc çalışanlar, valideynlər və qayğı 

göstərən digər şəxsləri layiqli işlə təmin etməli

Bütün işgüzar fəaliyyətləri və müəssisələrində 
uşaqların müdafi əsi və təhlükəsizliyini təmin 
etməli

Məhsul və xidmətlərin təhlükəsiz olduğundan 
əmin olmalı və onların vasitəsilə uşaq hüquqlarına 
dəstək verməyə çalışmalı

Uşaq hüquqlarını dəstəkləyən marketinq və 

reklam vasitələrindən istifadə etməli

Ətraf mühitlə bağlı, o cümlədən torpaqların 
alınması və istifadəsi zamanı uşaq hüquqlarına 
hörmətlə yanaşmalı və onları dəstəkləməli

Təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkili zamanı 
uşaq hüquqlarına hörmətlə yanaşmalı və onları 
dəstəkləməli 

Fövqəladə halların təsirinə məruz qalan 
uşaqların müdafi əsinə yardım etməli

Uşaqların hüquqlarının müdafi əsi və yerinə 
yetirilməsi üçün icma və hökumət səylərini 
dəstəkləməlidir.

BÜTÜN 
BİZNES

STRUKTURLAR 
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