
 

  

 دئ المتعلقة بحقوق الطفل واألعمال التجاريةالمبا
وتساعد حماية هذه الحقوق على بناء مجتمعات قوية ومتعلمة وهي تعتبر حيوية لخلق بيئة مستقرة وشاملة ومنتجة . وتنطبق حقوق اإلنسان على جميع األطفال. تمثل حقوق الطفل استثمارًا أساسياً  في مستقبلنا المستدام

 .لألعمال التجارية
ويمكن أن يسهم العمل اإليجابي من أجل حقوق الطفل . د حقيقية لألعمال نفسها أيضًاواألعمال التجارية التي تدمج احترام األطفال ودعمهم في استراتيجيتها وعملياتها تحقق منافع لألطفال والمجتمع، ويمكنها أن تحقق فوائ

ويمكن لاللتزام بحقوق األطفال . بما في ذلك كسب واستمرار دعم الجماهير الذين يعيشون ويعملون في مكان نشاط األعمال التجارية –خيص االجتماعي للعمل في بناء السمعة الطيبة وتحسين إدارة المخاطر وتعزيز التر
ومقدمي رعاية، وتشجيع توظيف الشباب والمساعدة على ضمان أن الجيل القادم لديه  على سبيل المثال، من خالل دعم العاملين في أداء أدوارهم كآباء. أيضًا المساعدة في توظيف قوة عاملة متحمسة واإلبقاء عليها

 .وهذه هي بعض الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها األعمال التجارية -مهارات تحتاجها األعمال التجارية لالزدهار 
ولمنع أية آثار سلبية على حقوق اإلنسان المكفولة لألطفال  -التي ينبغي على جميع األعمال التجارية اتخاذها الحترام حقوق الطفل  تحدد مجموعة من اإلجراءاتالمبادئ المتعلقة بحقوق الطفل واألعمال التجارية 

التي تتمتع بها األعمال التجارية الكبيرة والصغيرة، وتسعى إلى وهي تعترف بالقوة اإليجابية الضخمة . والتصدي لها، فضاًل عن تشجيع جميع األعمال على اتخاذ تدابير للمساعدة في دعم حقوق األطفال والنهوض بها
 .وتدعو المبادئ مجتمع األعمال في جميع أنحاء العالم إلى تقييم تأثيره على حقوق الطفل؛ والتحرك من أجل إحداث فرق لصالح األطفال. تعزيز الممارسات التجارية المثلى

 

 إجراءات لألعمال التجارية
 .هناك عشرة مبادئ تحدد اإلجراءات التي ينبغي على جميع األعمال التجارية اتخاذها الحترام ودعم حقوق الطفل

 

ألساسية التي ينبغي على يحدد اإلجراءات الثالثة ا 1المبدأ رقم 
األعمال التجارية اتخاذها لالضطالع بمسؤوليتها فيما يخص احترام 

العناية  واتخاذ تدابيرااللتزامات المتعلقة بالسياسات،  -حقوق الطفل 
كما أنه يشجع جميع األعمال التجارية على الذهاب . والمعالجة الواجبة

التالية لدعم حقوق  إلى أبعد من احترام حقوق الطفل إلى الخطوات
وتستند هذه اإلجراءات إلى أربعة مبادئ أساسية . الطفل وتعزيزها
البقاء على قيد الحياة والنماء؛ والحرص على  -لحقوق الطفل 

مصلحتهم؛ والمشاركة وحرية التعبير؛ ومعاملة جميع األطفال على قدم 
المساواة بغض النظر عن وضعهم مثل العرق أو نوع الجنس أو 

 .اقةاإلع
 

بالتشاور مع  وقد تم وضع المبادئ المتعلقة بحقوق الطفل واألعمال التجارية
األعمال، وخبراء في مجال حقوق الطفل، ومنظمات خبراء في مجال 

وتأمل منظمة إنقاذ الطفولة . المجتمع المدني والحكومات واألطفال
واليونيسف والميثاق العالمي لألمم المتحدة أن تكون المبادئ بمثابة مصدر 
إلهام وإرشاد لجميع األعمال التجارية، في كل مكان، عند تفاعلها مع 

 .األطفال
 

 :1المبدأ رقم 
 دمج

 حقوق الطفل
 

االلتزامات المتعلقة 
 بالسياسات

العناية 
 الواجبة

 المعالجة



 

 

 

 

 

  

التجارية  هاعالقاتجميع أنشطتها و تنفيذ هذه اإلجراءات األساسية من خالل النظر في تأثير على التجاريةع األعمال تشج المتبقية تسعةالمبادئ ال
 .على األطفال والسوق والمجتمع والبيئة مكان العملبالمتصلة 

 :المبادئ في شكل إجراءات في وضيحويمكن ت
 

االضطالع  بمسؤوليتها تجاه احترام حقوق الطفل وااللتزام بدعم حقوق 
 اإلنسان المكفولة لألطفال

المساهمة في القضاء على عمالة األطفال، بما في ذلك في جميع األنشطة  
 التجاريةالتجارية والعالقات 

 توفير العمل الالئق للعاملين الصغار واآلباء ومقدمي الرعاية 

في جميع األنشطة والمرافق الخاصة باألعمال وسالمتهم ضمان حماية األطفال 
 التجارية

 ضمان أن المنتجات والخدمات آمنة، والسعي إلى دعم حقوق الطفل من خاللها

دعمهاتو رم حقوق الطفلحتتإعالن أنشطة تسويق واستخدام   

 المساعدة في حماية األطفال المتضررين من حاالت الطوارئ

الطفل حقوق  دعم جهود  المجتمع المحلي والحكومة الرامية إلى حماية
 وإحقاقها

 احترام ودعم حقوق الطفل في الترتيبات األمنية

بالبيئة وتملك األراضي واستخدامهاحترام ودعم حقوق الطفل فيما يتعلق   
: 2 المبدأ رقم

 عمالة األطفال

 :1المبدأ رقم 
 دمج

 حقوق الطفل
 

االلتزامات المتعلقة 
 بالسياسات

العناية 
 الواجبة

 المعالجة

جهود : 01 المبدأ رقم
 المجتمع والحكومة

 

العاملون : 3 المبدأ رقم
الصغار واآلباء 
 ومقدمو الرعاية

 

حماية : 4 المبدأ رقم
: 5 المبدأ رقم مل وسالمتهاطفاأل

المنتجات 
 والخدمات

 

: 6 المبدأ رقم
اإلعالنات 
 والتسويق

 

: 7 المبدأ رقم
 البيئة واألرض

: 9 المبدأ رقم 
 حاالت الطوارئ

: 8 المبدأ رقم
 األمن


