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 تقدیر و تشکر 

ن و با مشارکت لوئیس تیوانت، ماریا دووین، ریتا میکوال و فابیو فریسیا بهه رشهته تحریهر ومحتوای موجود به کوشش گریسون لنزدا

 درآمده و توسط یونیسف منتشر شده است.
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 1398صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( بهار  ©



 3 برای اقدام گزینه هایی  :نوجوانان مشارکت کودکان و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزینه هایی برای اقدام  -مشارکت کودکان و نوجوانان

 

 

 1398بهار  

 

 

 

 



 4 برای اقدام گزینه هایی  :نوجوانان مشارکت کودکان و 

 

 
 
 

 فهرست 

 
 

 
 5 .......................................................................................................................................... مقدمه

 6 .......................................................................................................................... درک مشارکت معنا دار 

 8 ............................................................................................................................... سطوح مختلف مشارکت  -2-1

 9 ....................................................................................................................................... ریمشارکت فراگ -2-2

 11 ......................................................................... دوستدار کودک  ی مشارکت کودکان و نوجوانان در چرخه ابتکار شهرها

 12 ................................................................................................................. دوستدار کودک یابتکار شهرها  جادیا -3-1

 14 ......................................................................................................................... حقوق کودک  تیوضع لیتحل -3-2

 15 ................................................................................................... دوستدار کودک  ینامه اقدام و بودجه ابتکار شهرها بر-3-3

 18 ................................................................................................................................................. اجرا -3-4

 24 ..................................................................................................................................... ی ابیو ارز یبررس -3-5

 27 .................................................................................................................. شهر دوستدار کودک یمعرفمراسم   - 3-6

 28 .................................................................................................................................. منابع و ماخذ

 28 .................................................................................... کودک  حفاظت در ابتکار شهر دوستدار  ی راهنما -1وست ی پ

 
 

 

https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017022
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017022
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017023
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017023
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017026
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017026
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017034
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017034
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017036
https://unicef-my.sharepoint.com/personal/arahdari_unicef_org/Documents/UNICEF%202020/CFCI/0.%20ICO%20CFCI/0.%20CFCI%202020/CFCI%20Child%20Participation%20Guide/Final/راهنمای%20مشارکت%20کودکان%20و%20نوجوان%20-%20گزینه%20هایی%20برای%20اقدام%20-%20فارسی%20-%20نهایی.docx#_Toc82017036


 5 برای اقدام گزینه هایی  :نوجوانان مشارکت کودکان و 

 

 
 

حقوق کودکان از  نامه  پیمان ای محلی است که در آن دولت محلی متعهد به اجرای  شهر دوستدار کودک در واقع شهر یا جامعه
جامعه و  شهر  چنین  در  است.  کودکان  برای  پذیر  سنجش  و  معنادار  عملی،  نتایجی  به  بالقوه  حقوق  تبدیل  نیازها،  طریق  ای، 

از سیاستولویتا   ، در سال های اخیر  عمومی خواهد بود.  یهامیتصمها و اتخاذ  ها، برنامهها و صدای کودکان بخش الینفکی 
میلیون کودک در    30شهرهای دوستدار کودک بیش از    هشهرهای دوستدار کودک رشد چشمگیری داشته و امروز  اجرای ابتکار

 شوند. کشور دنیا را شامل می 40
اساسی از  یکی  کلیه بخش های جامعهمشارکت  در  و  توانایی  با هر  از هرجامعه،  هر سن،  با  هیچ    ترین حقوق کودکان  و  بوده 

ذاتی  کودکی نباید از این حق محروم شود. ایجاد امکان مداخله کودکان در تصمیماتی که بر آنها موثر است به معنای تصدیق  
این موضوع همچنین ابزاری برای درک سایر حقوق کودکان شامل حمایت از کودکان و حصول اطمینان از  کرامت انسانی است.  
 های کودکان پاسخگو خواهد بود. ها و اولویتنسبت به نیاز های محلی این است که سیاست

چراکهه فعالیهت در سهط  محلهی اسهت  شههرهای دوسهتدار کهودک    ابتکهارمشارکت کودکان جهز  الینفها ایجهاد و اجهرای  
 شهروندی کودکان در این سط  آسانتر و سریعتر از سطوح ملی قابل انجام است.

هها، خهدماو و امکانهاتی کهه کودکهان از آنهها بههره بهرده موضهوع اسهت کهه سیاسهتکودکان الزمه اطمینان از ایهن    دیدگاه
فههردی کههه بهههکنههد. بیههنش منحصههرهههای کودکههان را مههنکعس مههیههها و اولویههتههها، ایههدهیهها متههاثر از آن هسههتند، نگرانههی
ان، در نظهر دههد کهه در صهورو مشهارکت نداشهتن کودکهرا ارائهه مهیمهمهی ههای دیهدگاه  کودکان در زنهدگی خهود دارنهد،

 گرفته نخواهند شد. 
بیشههتری از طریههق مشههارکت کسهه  خواهنههد نمههود کههه بههرای  ههها و دانههشههها، مهههارواز ایههن گذشههته کودکههان شایسههتگی

خواههد بهود. ایجهاد امکهان مشهارکت کودکهان، نهه تنهها بهه عنهوان یها مسه له   جامعه ای که در آن سهاکن هسهتند، مفیهد
توانههد مههدیران )رهبههران( نههوان روشههی بههرای تقویههت خههدماو کلیههدی محلههی مههیبلکههه بههه ع ؛مربههوط بههه حقههوق کودکههان

 محلی را به نشان دادن تعهداو خود، ترغی  نماید.
از آنجایی که وضهعیت حقهوق کودکهان و تعههداو مربهوط بهه تعامهل بها کودکهان و نوجوانهان در ههر کشهور متفهاوو اسهت، 

دارای اهمیههت شهههرهای دوسههتدار کههودک  ابتکههار ت معنههادارشههناخت فاکتورهههای خههاب پشههتیبان و بازدارنههده در مشههارک
 است.

، راهنمههایی و پیشههنهاداتی در خصههوب نحههوه امکههان مشههارکت کودکههان و نوجوانههان در تصههمیماتی را ارائههه رهنمههودایههن 
شهههرهای دوسههتدار کههودک؛ بلکههه بههه صههورو  ابتکههارمههی دهههد کههه زنههدگی کودکههان و نوجوانههان را نههه تنههها از طریههق 

 در جوامع محلی ایشان، تحت تاثیر قرار می دهد. گسترده تر
هههایی بههرای اقههدام از ( و گزینههه2ایههن رهنمههود بههه معرفههی اصههول مشههارکت معنههادار و فراگیههر کودکههان پرداختههه )فصههل 

شههرهای دوسهتدار  انهدازی ابتکهاردههد کهه ایهن چرخهه شهامل راهطریق چرخه ابتکار شههرهای دوسهتدار کهودک ارائهه مهی
گههردد. در پایههان ایههن رهنمههود، فهرسههتی از سههایر منههابع مطالعههاتی بههه ( مههی3مرحلههه ارزیههابی پیشههرفت )فصههل کههودک تهها 

 ( قرار داده شده است.1)پیوست شهرهای دوستدار کودک  ابتکاردر از کودکان حفاظت همراه راهنمای 
ای دوسهتدار کهودک از طریهق شههره  هدف این رهنمود، اطالع رسهانی و الههام بخشهی بهه همهه ذینفعهان دخیهل در ابتکهار

 شهههرهای دوسههتدار کههودک حاصههل شههده اسههت. تهیههه ترکیبههی از دسههتورالعمل ههها و اقههداماو م بههت اسههت کههه از ابتکههار
سههال را شههامل  24تهها  18سههال و نوجوانههان و جوانههان بههین سههنین  18شهههرهای دوسههتدار کههودک، کودکههان زیههر  ابتکههار
 شوند.می

 1 مقدمه
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در   که  فراگیر  و  امن  فضای 
می  کودکان  دیدگاه آن    توانند 

بیان  و  کرده  خلق  را  خود 
 نمایند. 

 

 
بیان دیدگاه ها باید به صورو 

طریق   از  و  ابزارهای آزاد 
 ارتباطی ارج  تسهیل گردد. 

 صدا  فضا 

صورو  دیدگاه به  باید  ها 
 مناس  لحاظ یا اجرایی شوند.

با  دیدگاه باید  کودکان  های 
 حفظ احترام شنیده شوند. 

 
 

-نامه حقوق کودک، حقهی جدیهد و اساسهی در قهانون بهین المللهی حقهوق بشهر معرفهی نمهوده کهه بیهان مهیپیمان 12ماده  
حسه  بلهو  بهر نمهوده و دیهدگاه مهذکور   یا نظر یها دیهدگاه، بایهد بتوانهد دیهدگاه خهود را بیهان  خلقدارد هرکودک قادر به  

. شهامل مهی شهودنیهز را ایهن موضهوع فراینهدهای اداری و قضهایی البتهه و سن کودک مورد توجه و اهمیهت قهرار گیهرد کهه 
همچنین در فضای سهنتی متمرکهز بهر عهدم صهالحیت کودکهان، ایهن مهاده بررسهی چگهونگی امکهان مشهارکت کودکهان را 

 نماید.تعهد مقرر میبه عنوان یا تکلیف و 
به عبارو دیگر، وضعیت کهودک از فهردی منفعهل کهه صهرفا  تحهت مراقبهت و تکفهل بزرگسهاالن اسهت بهه یها مشهارکت 

کنهد. در واقهع صهرفا  گهوش دادن بهه کودکهان کهافی نخواههد بهود. بهرای داشهتن مشهارکتی معنهادار، کننده فعال تغییهر مهی
ههای کودکهان تاکیهد شهده اسهت. ایهن ه تصهمیم گیرنهدگان و توجهه بهه دیهدگاهدر این ماده نیز به لزوم دسترسی کودکان به

ههای خهود را خلهق و ابهراز توان بدین صورو تعریهف نمهود کهه کودکهان بهه صهورو فهردی یها گروههی، دیهدگاهنکته را می
، ایهن حهق بهه گذارنهد. بهه طهور کلهیسهازد، تهاثیر مهیمهینگهران  نموده و بر مسائلی که آنهها را مسهتقیم یها غیهر مسهتقیم  

 : 1مشارکت معنادار شامل فرآیندهای ذیل است شده است.مفهوم سازی و تعریف  عنوان »مشارکت«،
 

 

 
 
 
 
 

 
1 L. Lundy, Voice is not enough: Conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, British 
Educational Research Journal, December 2007, 33(6)(6):927-942. 

 2 درک مشارکت معنا دار 

 تاثیر  مخاط 
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نوجوانهان اخالقهی، امهن و معنهادار اسهت. ن هه هها، بایهد اطمینهان حاصهل شهود کهه مشهارکت کودکهان و  در تمام این فراینهد
-. مشهارکت بایهد دارای وییگهی2المللهی قهرار گرفتهه اسهتبهه عنهوان الزمهه مشهارکت کیفهی مهورد توافهق بهین  الزام اصلی

 های ذیل باشد:
 شفافیت  •
 داوطلبانه بودن •

 حفظ احترام  •

 مرتبط بودن •

 رویکرد متناس  با ظرفیت کودک(دوستدار کودک بودن )وجود زمان و منابع کافی،  •

 اند، حمایت شودتوسط بزرگساالنی که به خوبی آموزش دیده •

 فراگیر بودن •

 ها( حساس باشدامن بوده و نسبت به خطراو )ریسا •

 پاسخگو بودن •

 
2 CRC General Comment, No. 12, The right of the child to be heard, CRC/C/GC/12, 2009 
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   مشارکت 

 مشاوره   بر   ی مبتن

 

 مشارکت 

 ی بر همکار   ی مبتن   

 

 مشارکت 

 کودک   ی رهبر   بر   ی مبتن

 

 سطوح مختلف مشارکت   -2-1

تواننههد بههه طههرق مختلههف مشههارکت داشههته منههابع موجههود مههیکودکههان و نوجوانههان بهها توجههه بههه زمینههه، مسههائل، حمایههت و 
تواننهد بهرای اههداف مختلهف مناسه  باشهند؛ امها بایهد همهواره بها عوامهل فضها، صهدا، مخاطه  و باشند. تمهام سهطوح مهی

 تاثیر هماهنگی داشته باشند. سطوح مشارکت شامل موارد ذیل است:
 

 

 
زنهدگی افتهد کهه بزرگسهاالن بهرای درک و کسه  دانهش در مهورد تجهار  و زمهانی اتفهاق مهی  مشارکت مبتنی بهر مشهاوره

مبتنههی بههر ای را طههرح ریههزی مههی کننههد. مشههارکت بههه دنبههال دیههدگاه کودکههان و نوجوانههان هسههتند یهها برنامهههکودکههان، 
شههود. اگرچههه در ایههن دارای رویکههردی بزرگسههال محههور اسههت کههه توسههط بزرگسههاالن مههدیریت و رهبههری مههی ،مشههاوره

 شود.ها، خدماو و امکاناو محلی ارزشمند تلقی میرویکرد دیدگاه کودکان و نوجوانان در توسعه سیاست
 

 م ال ها:
الیههن بههه منظههور بررسههی میههزان احسههاس امنیههت کودکههان در فضههاهای مختلههف شهههری انجههام یهها نظرسههنجی آن •

 ها و یا پلیس اجتماعیپارکجهت اولویت بندی سرمایه گذاری در روشنایی معابر، نظارو بر 
شهنیده رونهد حضهانت  اطمینان از اینکه دیدگاه ههر کهودک در رابطهه بها تصهمیماو مربهوط بهه اسهکان اضهطراری در   •

 و لحاظ شده است
 

شههامل میزانههی از مشههارکت بههین بزرگسههاالن و کودکههان و نوجوانههان اسههت. ایههن نههوع مشههارکت مبتنههی بههر همکههاری 
گهذاری کودکهان بهه عنهوان همکهار بهوده و آنهها را بهرای اثهرمشارکت معموال  بزرگسال محور است، اما شهامل کهارکردن بها  

ایههن نههوع مشههارکت در طههول زمههان باعههح افههزایش سههطوح اقههداماو خههودگردان در نمایههد. بههر یهها ابتکههار، توانمنههد مههی
 شود.کودکان و نوجوانان می

 
 م ال ها:

ایش دسترسههی دختههران بههه ای جهههت افههزمشههارکت دادن کودکههان و نوجوانههان بههه عنههوان همکههار در تههدوین برنامههه •
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 های ورزش در سراسر جامعهفعالیت
 مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در تدوین قوانین مدرسه، استخدام کارمندان و یا قوانین ضد قلدری مدرسه  •
 

های  فعالیت شامل حالتی است که به کودکان و نوجوانان فضا و فرصت الزم داده خواهد شد تا    کودک  یرهبرمشارکت مبتنی بر  
ایده به  دادن  نشان  واکنش  جای  به  واقع  در  نمایند.  حمایت  جل   آن  برای  و  داده  انجام  را  طرحخود  و  پیشنهادی  ها  های 

تعیین و   را جهت  یا ساختار و سازمان خود  را گرفته و  تا تصمیماو خود  نوجوانان حمایت خواهد شد  از کودکان و  بزرگساالن، 
بیشترین اهمیت را برایشان داشته و مایل هستند به آنها بپردازند. این موضوع به کودکان و   تشخیص مشکالتی تشکیل دهند که

می  اجازه  فعالیتنوجوانان  به  تا  نگرانیدهد  موج   که  مسائلی  و  نموده  سازماندهی  را  آنها  پرداخته،  خود  میهای  را  شان  شود 
نمایند، هرچند باید  ری داشته باشند به عنوان تسهیلگر فعالیت میشناسایی کنند. در این حالت بزرگساالن بیشتر از آنکه نقش رهب 
توانند بدون دخالت بزرگساالن به صورو فعال در فضای مجازی )به به این نکته مهم دقت داشت که کودکان و نوجوانان می

 صورو آنالین( مشارکت داشته باشند که در حال حاضر نیز در این زمینه مشارکت دارند. 
 
 ها:  م ال
کودکان و نوجوانان با اسهتفاده از شهبکه فهیس بهوک بهرای سهطوح مختلهف آلهودگی زیسهت محیطهی پهویش محلهی  •

 دهندمیتشکیل 
تواننهد بهه طهور مهنظم یکهدیگر را مالقهاو نمهوده و برنامهه تسهیل تأسهیس یها گهروه محلهی از نوجوانهان کهه مهی •

 ها و پویش های خود را تدوین کنندفعالیت
 هایی در محیط پیش دبستان که توسط خود بچه ها هدایت می شود ارائه بازی امکان مهیا نمودن •

 
تواند آنها را ترغی   امر میفراهم آورد. این  باید فضایی امن برای مشارکت کودکان و نوجوانان  شهرهای دوستدار کودک    ابتکار

در   شاغل  بزرگساالن  که  هرزمانی  لذا  نمایند.  صحبت  استفاده  سو   افشای  جمله  از  خود  تجار   خصوب  در  که   ابتکار کند 
کودک   دوستدار  اصول  شهرهای  باشند،  تعامل  در  نوجوانان  و  کودکان  گردد.   حفاظتیبا  رعایت  باید  افشای  در صورو  مناس  

  دوستدار شهر  حفاظتی و مراقبتی دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک،  ابتکارنه نگرانی در طی فرآیند استفاده و یا بروز هرگوسو 
یا،   شماره  پیوست  در  راهنمایی  هایراهنماییکودک  است.  نموده  ارائه  را  مقتضی  اقدام  نحوه  برای  دستورالعمل  الزم  های 

 موجود سازمان خواننده لحاظ شوند. کودک باید بر حس  شرایط دستورالعمل های  دوستدار شهر حفاظتی 
 

 مشارکت فراگیر   -2-2
پههذیر بههوده و ممکههن اسههت بههرای مشههارکت فراگیههر بهها مههوانعی هههایی از کودکههان بههه ویههیه در مقابههل تبعههی  آسههی گههروه

ههای مشهارکتی، شناسهایی ایهن موانهع بهالقوه بهرای فراگیهری مشهارکت و ریهزی بهرای فعالیهتبرنامههمواجه شوند. در زمان  
 موانع شامل موارد ذیل است:این اقدام برای رفع آنها حائز اهمیت است. 

موانع نگرشی، زمانی که بهه گهروه خاصهی از کودکهان انه  زده مهی شهود، کودکهان طهرد مهی شهوند، مهورد قلهدری  •
 شوند  قرار می گیرند و یا به نحوی دیگر طرد می

ههای تنه  و باریها، پلهه و راه پلهه کهه بهه ویهیه بهر روی کودکهانی کهه دارای معلولیهت موانع فیزیکی، مانند ورودی •
 گذاردهستند، تاثیر می

تواننههد زبههان محلههی را روان صههحبت موانههع ارتبههاطی کههه بههر کودکههان دارای اخههتالالو حسههی، کودکههانی کههه نمههی •
 گذاردتاثیر می کرده و یا به اینترنت دسترسی ندارند،
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 گذاردموانع اقتصادی، برای م ال هزینه سفر که به وییه بر کودکان کم برخوردار تاثیر می •
 موانع قانونی و سیاسی، برای م ال بر اساس ملیت و یا وضعیت قانونی/حقوقی •
 

 :3مدنظر قرارگیرند، برای اطمینان از فراگیر بودن مشارکت، راهبردهای ذیل باید راهبردهادر زمان تعیین 
 
 مشخص کنید کدام کودکان طرد شده اند -1

انهد و بلعکهس بررسهی جهامعی انجهام دهیهد. بهرای شهده  در این مهورد کهه کهدام کودکهان مشهارکت داشهته و شهنیده •
کودکهانی از اقلیههت جامعههه،  ،م هال کودکههان دارای معلولیهت، کودکههان تحهت مراقبههت در موسسههاو، کودکهان پناهنههده

 کم برخوردار و بررسی موانع پیش روی آنها هایکودکانی از خانواده
-های جامعه در ارتباط باشهید تها از خهود کودکهان بررسهی نماییهد کهه آیها بهه صهورو مسهتقیم یها غیهربا همه بخش •

 قالبی بوده استاند و این موارد در چه مستقیم، تبعی  و طردشدگی اجتماعی را تجربه نموده

 شناسایی موانع فراگیری مشارکت  های قانونی و سیاستی برایبررسی چارچو  •

 
 معرفی اقداماو الزم جهت حذف موانع موجود در ایجاد مشارکت -2

 راهبردی جامع مبتنی بر مشارکت فراگیر بر اساس تجزیه و تحلیل موانع تهیه کنید •
هههای مختلههف از جملههه سههنین و تجههار  گونههاگون در محههیطمعیههاری بههرای مشههارکت کودکههان و نوجوانههان بهها  •

هها( و شهوراهای نوجوانهان بها ههای کودکهان، سهازمان ههای مهردم نههاد )سهمنههای کودکهان، خانههمدارس، باشگاه
ایشههان تههدوین نماییههد. در صههورو لههزوم انتخهها  نماینههدگان، بایههد فراینههدی عادالنههه و فراگیههر رعایههت و تضههمین 

 گردد
ههای شهفاف جههت تعیهین میهزان پیشهرفت در مشهارکت فراگیهر کودکهان و پهایش و ارزیهابی اخصتهیه و توسعه شه •

 منظم آن
 هاگذاری در اقداماتی برای دسترسی به کودکان در طیف وسیعی از موقعیتسرمایه •
 ورودیغ لحههاظ نمههودن اقههداماو م بههت جهههت تسهههیل دسترسههی و فراگیههری، بههرای م ههال کههاهش کرایههه یهها مبلهه •

 گروه خاصی از کودکانبرای 
 های فرهنگی و زبانی در زمان مورد نیازاستفاده از واسطه •
 های سنیتدوین راهبردهای توانمندسازی جهت افزایش عزو نفس و اعتماد به نفس برای همه گروه •

 فرایندی امن و قابهل دسهترس جههت فراینهد دادرسهی بهرای کودکهان و نوجوانهانی کهه بها تبعهی ، قلهدری و معرفی •

 شدگی اجتماعی مواجه شده اندطرد
 

 افزایش آگاهی و فعالیت های حمایتی برای مقابله با طرد شدگی و تبعی  -3

آمهوزش همههه کارمنههدان مربوطههه در خصهوب چگههونگی بهبههود میههزان فراگیرسهازی اجتمههاعی در مشههارکت کودکههان  •
 فراگیری اجتماعیسازگار برای ارتقا  مشارکت کودکان با و به وییه بر اساس یا راهبرد 

 های مدرسه محور جهت رفع تبعی  و ایجاد فراگیریبهبود برنامه •
هههای جوامههع مههدنی، بخههش بههه عنههوان م ههال سههازمان .تههرین طیههف حمههایتی ممکههن در جامعهههگیههری از وسههیعبهههره •

 تخصصی  های جمعی و سازمان هایخصوصی، رسانه

 
3 See chapter 6 of the Child Friendly Cities and Communities Toolkit for National Committees (2017) for more information on 
inclusion. 
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قهرار داشهته باشهند. مشهارکت شههرهای دوسهتدار کهودک    ابتکهارکودکان و نوجوانان باید در مرکهز تهدوین و اجهرای چرخهه  
ههای آنها از طریق این فرآینهد کمها خواههد کهرد تها اطمینهان حاصهل شهود کهه ایهن ابتکهار بهه مسهائل واقعهی کهه گهروه

خواههد داد. ایهن ابتکهار همچنهین   نشهانواکهنش مناسهبی    نماینهد،مختلف کودکان و نوجهوان در سراسهر جامعهه تجربهه مهی
ای فراگیههر و محلههی اجههازه خواهههد داد تهها از خالقیههت، دانههش و دیههدگاه کودکههان در سههاخت جامعههه هههایبههه دولههت

 دوستدارکودک بهره ببرند.

 

 
 

شامل    رسمی های مشارکت غیر مکانیسم توانند از طریق هر دو مکانیسم رسمی و غیر رسمی مشارکت داشته باشند.  کودکان می
دادخواسترسانه نظرسنجی،  اجتماعی،  گروههای  گروهها،  کانونی،  است.  های  محلی  جلساو  یا  و  نوجوانان  های  مکانسیم های 
 حمایت و نظارو دولت محلی هستند. واقع در مدارس است که تحت  نوجوانانشامل شوراهای کودکان و  رسمی 

نوجوانان   بدین معناست که کودکان و  تاثیرمی گذارد صحبت   قادرندمشارکت همچنین  آنها  بر زندگی  در خصوب مسائلی که 
ایجاد فرهن  احترام  از کودکان و یا دادگاه. این طرح باعح  حفاظت  های بهداشتی،  کنند؛ برای م ال در زمینه مدارس، مراقبت

های آنها شنیده شده و در تمام سطوح جامعه توسط  نسبت به کودکان و نوجوانان شده تا اطمینان خاطر داشته باشند که دیدگاه 
-یم ها و تعهداو الزم برای ارتقای مشارکت کودکان برخوردار هستند، به صورو جدی در نظر گرفته  بزرگساالنی که از مهارو

   . شود
تر در  شهرهای دوستدار کودک و به طور گسترده  ابتکار هایی در خصوب نحوه مشارکت کودکان و نوجوانان در  رو ایدهبخش پیش 

سیاست و  میتصمیماو  ارائه  را  مشارکت  این  از  حمایت  جهت  الزم  اقداماو  نیز  و  خودشان  آینده  و  حال  بر  موثر  نماید. های 

عقد تفاهم نامه با 
یونیسف

تحلیل وضعیت 
حقوق کودک

ابتکار شهرهای 
دوستدار کودک

اجرا

پایش و ارزیابی

به رسمیت 
شناختن شهر 
دوستدار کودک

 کودک اردوستد یشهرها ابتکار  چرخه در  نوجوانان و کودکان مشارکت
 

 ار کودک مشارکت کودکان و نوجوانان در چرخه ابتکار شهرهای دوستد

3 
 

 ج

 
مشارکت کودک و  
نوجوان بدون  

   تبعی   اعمال 
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 دی مف   ی ها یی راهنما 

 کودکان و نوجوانان را از مراحل اولیه مشارکت دهید. •
 توجه داشته باشید که کودکان و نوجوانان به حمایت و آموزش مستمر نیاز دارند. •

 از آموزش کافی بزرگساالن اطمینان حاصل کنید. •

همیشههه بههه کودکههان و نوجوانههان در مههورد نحههوه در نظههر گههرفتن دیههدگاه هایشههان و همچنههین تههاثیر  •
 تصمیماو سیاست گذاری، بازخورد مناس  را ارائه دهید.آنها بر 

 با والدین و سرپرستان تعامل کنید. •

به تمامی کودکان و نوجوانان بهه خصهوب بهه گهروه ههایی کهه بهه حاشهیه رانهده شهده انهد، دسترسهی  •
 یابید.

د. از اختصاب منابع مهورد نیهاز از ابتهدا بهرای حمایهت از فرآینهد ههای مشهارکتی اطمینهان حاصهل کنیه •
 مشارکت رایگان نیست!

 به یاد داشته باشید، مشارکت یا حق است و نه یا تعهد. •

 لذو بخش تبدیل کنید. فعالیتیسعی کنید مشارکت را به  •
 

 

 ایجاد ابتکار شهرهای دوستدار کودک   -3-1

کودکان    کنید، بسیار اهمیت دارد کهزمانی که ساختارهای حاکمیتی اجرای ابتکار شهرهای دوستدار کودک را در سط  محلی بنا می  
و نوجوانان را به عنوان یا گروه ذینفع از ابتدا به رسمیت شناخته و صدای آنان را در ساختارهای حاکمیتی ابتکار شهرهای دوستدار  

شوراهای مشورتی  کودک منعکس کنید. این مشارکت می تواند برای م ال از طریق عضویت در کمیته راهبری محلی یا از طریق  
 کودکان و نوجوانان صورو گیرد.

برای حصول اطمینان از مشارکت نمایندگان کودکان و نوجوانان که در شهر یا جامعه محلی زندگی می کنند، اقداماو ذیل باید در  
 نظر گرفته شوند: 

نوجوانهان را تبیهین اطالعاو مهرتبط بها ابتکهار شههرهای دوسهتدار کهودک را منتشهر کهرده و تهاثیر آن بهر کودکهان و   •
 نمایید

 اقدام به شناسایی و مشارکت دادن فروم های کودکان و نوجوانان فراگیر موجود نمایید •

، از تعامههل شههوراهای مشههورتی کودکههان و نوجوانههان بهها کمیتههه راهبههری محلههی اطمینههان حاصههل مناسهه در زمههان  •
 کنید

 دکان و نوجوانان اطمینان حاصل کنیداز منصفانه، شفاف و فراگیر بودن فرآیند انتخا  نمایندگان کو •

اقدام به تهیه شهرح وظهایف قابهل دسهترس بهرای مشهارکت کودکهان و نوجوانهان در سهاختارهای حهاکمیتی بهه زبهان  •
 ساده برای کودکان و نوجوانان نمایید
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بر مقدماتی  آموزشی  دوره  یا  ارائه  نوجوانان،  و  کودکان  معنادار  و  مناس   مشارکت  از  اطمینان  و  برای  نوجوانان  و  کودکان  ای 
 بزرگساالن دولت محلی ضروری است. این دوره آموزشی باید موارد زیر را در نظر بگیرد: 

 نقش کودکان و نوجوانان •
 اصول و اخالق مشارکت کیفی •
 دامنه و محدودیت های قدرو تصمیم گیری دولت محلی برای ایجاد انتظاراو واقعی در کودکان و نوجوانان •
 نظر گرفتن نظراو کودکان و نوجواناندر چگونگی  •

 آموزشی( نحوه تعریف مشارکت کودکان و نوجوانان )در یا جلسه برنامه ریزی در پایان دوره •
 

 اهداف ابتکار شهردوستدارکودک و چارچو  نتایج آن 
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 تحلیل وضعیت حقوق کودک   -3-2

بر اساس تحلیل وضعیت حقوق کودک طراحی   اقدام شهرهای دوستدار کودک  برنامه    .شودیم ابتکار شهرهای دوستدار کودک و 
شواهد الزم جهت ایجاد و طراحی ابتکار شهرهای دوستدار کودک ارائه داده و برای حصول اطمینان    ،تحلیل وضعیت حقوق کودک

مهمترین   به  پرداختن  برنامه جهت  نوجوانان  نگرانیاز طراحی  و  کودکان  مشارکت  است.  حیاتی  کودکان،  انجام  نیز  های  زمان  در 
 تحلیل وضعیت و تدوین برنامه اقدام ضروری است. 

 برای اطمینان از اینکه کودکان و نوجوانان در تحلیل وضعیت مشارکت دارند، نکاو ذیل حائز اهمیت است: 
 هاطراحی و تحلیل یافتهمشارکت دادن کودکان و نوجوانان در فرآیند  •
هها را لحهاظ کهرده تها از فراگیهر بهودن فرآینهد و اطمینان از اینکه فرآیند حقیقت یابی، کودکهانی بها همهه پهیش زمینهه •

 های مختلف آنها اطمینان حاصل کند انعکاس دیدگاه

 لحاظ کردن رویکردهای مختلف برای مشارکت دادن کودکان و نوجوانان، برای م ال: •

o انتشار نظرسنجی آنالین از طریق مدارس 
o های اجتماعیاستفاده از رسانه 
o هههای مختلههف، بههرای م ههال کودکههان دارای معلولیههت، کودکههان گروههای کههانونی بهها کودکههان و نوجوانههانی از طیههف

 تحت سرپرستی عمومی، کودکان پناهجو و پناهنده
 
 

 اقدام   برنامه   و   ت یوضع   ل ی تحل   ه ی ته   منظور   به   نوجوانان   و   کودکان   با   مشاوره :  ی عرب   متحده   اماراو   شارجه، 

ای از مشاوره با همگام با شارجه در اماراو )پایلوو ابتکار شهرهای دوستدار کودک(، دفتر ناحیه خلیج فارس یونیسف نیز سلسله
آنها و همچنین بازخوردشانها و اولویتکودکان و نوجوانان را سازماندهی نموده تا از دیدگاه برنامه  نسبت به پیش  های  نویس 

کودکان مذکور شامل کودکان بومی در مدارس عمومی،    هایگروهاقدام، قبل از ارسال به کمیته راهبری و تائید آن اطالع یابد.  
گروه بودند.  معلولیت  دارای  کودکان  و  بنگالدش  و  پاکستان  از  مهاجر  کارگران  کودکان  سوریه،  از  پناهنده  شامل  کودکان  ها 

 سال بودند.18تا  10و پسران و در رده سنی دختران 

هایی درخصوب امتحاناو زیاد در مدارس، سنگینی مشق ش ، زمان ناکافی  ها مطرح نمودند شامل نگرانیمسائلی که این گروه
یا   و  دختران  به  نسبت  تبعی   با همساالن،  گذراندن  به رسانهحفاظت  برای  در دسترسی  آنها، محدودیت  از  از حد  های  بیش 

دیدگاه بود.  معلولیت  دارای  کودکان  برای  محیط  بودن  دسترس  غیرقابل  و  طواجتماعی  به  آنها  اقدام  های  برنامه  در  کامل  ر 
 های اصلی خود را مطرح نمایند.ای با کمیته راهبری شرکت نمودند تا نگرانیگنجانده شده است. داوطلبانی از هر گروه در جلسه
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 نوآورانه  ی پیوهش  های خود با استفاده از روش  ی زندگ  ط یکودکان از مح  ی اب ی : ارزا یموزامب

گزارش  ا یموزامب  سف یونی ابزار  برا(U-Report)  سف یونی  یرگیاز  مح  دهی ا  ی نظرسنج   ی،  درباره    ی زندگ   ط یکودکان 
  ی افتیدر  هایپاسخ داده و پاسخ  ی نظرسنج   ن یکودک به ا   18.000از    ش ی استفاده نموده است. ب  یدر مناطق شهر خود

رسان اطالع  فضاها  یجهت  اصالحاو  خصوب  پا   هایییشهردار  طتوس   یعموم   یدر  در  ابتکار    یکشور  لوویکه 
  .استفاده شده است کنند، یدوستدار کودک مشارکت م یشهرها

طر   نی همچن  کودکان  برا  ای   ق یاز  همراه  تلفن  ارز  میترس  یپلتفرم  در    در  ی ابی و  فضاها  از  کودکان  استفاده  نحوه 
محله  یرسم ر یغ  هایاقامتگاه داشته  هایو  مشارکت  مس  ، یکارگروه  ق طری  از  کودکان.  اندپرتراکم،    رها، ی فضاها، 
  ی اب یشوند را ارز   یگفتگو در آنها دورهم جمع م   ا ی و    یباز  یکه کودکان برا  ی اماکن  ر یمتروکه و سا  هایخانه  ها، ن  یپارک
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، نسبت    یکردند. در فاز دوم، با همکار  ییمرتبط را شناسا  اساسی  مسائل  ونموده  
باز  ی و جزئاصالحا  یبه طراح در  از فضاها  استفاده  بهبود  ر  یجهت  . اصالحاو  اند اقدام کرده  نکرافتیما  یزیبرنامه 

 خواهند شد.  شنهادیجهت اجرا پ یبه دولت محل  یشنهادیپ
 

 برنامه اقدام و بودجه ابتکار شهرهای دوستدار کودک -3-3

دوستدار کودک برای همکاران الزم خواهد بود تا بدینوسیله احساس  مشارکت ذینفعان در زمان تدوین برنامه اقدام ابتکار شهرهای  
 مالکیت و تعهد نمایند. این موضوع برای کودکان و نوجوانان نیز صادق است. 

 توانند به طرق ذیل مشارکت داشته باشند:کودکان و نوجوانان می

 ها در چارچو  اهداف و نتایج ابتکار شهرهای دوستدار کودک ها و شاخصها، اهداف، فعالیتاولویت معرفی •
o های کلیدی مربوط به وضعیت کودکان محلیتهیه اطالعاو قابل دسترس درمورد یافته 

o هها و هها و جوامهع مختلهف جههت بررسهی ایهدهزمینههههای کودکهان و نوجهوان بها پهیشجلساو بها گهروه  برگزاری
 نمایدها و نیازهای ایشان را منعکس میاولویتاطمینان از اینکه برنامه اقدام 

 

 در بودجه بندی برنامه اقدام کودکانمشارکت دادن  •
o های باز و شفافاطمینان از وجود فرایند 
o تهیه اطالعاو چندمنظوره در قال  فرمت دوستدار کودک 

 

-اقهدام بهه تصهوی  مههیاطمینهان از مشهارکت کودکهان و نوجوانهان در فهروم تصهمیم گیهری نههایی کهه در آن برنامهه  •
 رسد 
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 شهرداری  ی بندفنالند: بودجه  

دانش  از  )در یا شهرداری،  هشتم  پایه  برنامه  15تا    14آموزان  بر  تاثیر  برای  خواسته شد  بودجهساله(  و  بندی  ریزی 
  نده یکنند. هر مدرسه، دو نما   یریگ  یرا  ها نهیگز  ن ی ا  مورد   در   سپس   و   کرده   ی معرفخودشان را    محلی، ابتکاراو کلیدی

 یابد. هایی با بیشترین آرا تخصیص میدارای بودجه ساالنه است و به طرح که داشته  ی نوجوانان محل یدر شورا

نوجوانان ابتکار شهرهای دوستدار کودک  هستند همچنین در تهیه برنامه اقدام جهت اجرای    کودکانی که عضو شورای 
این شورای نوجوانان ساالنه   از طرف  برای طرح   کند که یورو بودجه دریافت می  30.000مشارکت می کنند.  های که 

 آموزان ارائه شده است، قابل استفاده خواهد بود. دانش
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 برنامه اقدام راهبردی کودکان و نوجوانان   -نیوزیلند )زالندنو(: من آوکلند هستم 

سال   و  دوستدار  ، شهر  2013در  تعامل  در  کامال   که  بکارگرفت  نوجوانان  و  کودکان  برای  را  راهبردی  آوکلند  کودک 
با   آوکلند هستم بود. »  شدهتدوین  نوجوانان  همکاری  « توسط شورای  برنامه اقدام راهبردی کودکان و نوجوانان  -من 

ده است. این راهبرد بر اساس  ش  تدوین نماینده کودک از هر ناحیه شهر،    21آوکلند و پنل مشاوره نوجوانان متشکل از  
 کودک و نوجوان و با تمرکز بر موارد ذیل ایجاد شده است:  6000ای با  فرآیند مشاوره

 های شورای موجود و روابطمدارس هدف و شبکه •

 کودکانی که به حاشیه رانده شده اند و  •

 (رانگتاها )نوجوانان مائوری •

 این برنامه با لحاظ کردن اصول اخالقی برای کارکردن نوجوانان در نیوزیلند تهیه شده است.  

مکان یا  و  در جوامع خود  امنیت میکودکان  و  راحتی  احساس  و  آن وقت گذرانده  در  بررسی شدههایی که  اند.  کنند، 
 های فراگیر و یا زبان مائوری بوده است. واژههدف پروژه استفاده از زبان به عنوان یا رابط در قال  واژه های عامیانه،  

داد  اند که به اعضای شورا اجازه می تمامی ارتباطاو انجام شده با کودکان و نوجوانان از سه سوال یکسان استفاده کرده
ها، نظرسنجی آنالین و فیسبوک جمع آوری  تا حد ممکن صدای کودکان و نوجوانان را از طریق کارو پستال، کارگاه

 ایند. نم

 مهم بودن من به چه معناست؟   -سوال اول

 کنند من بهترین خودم باشم کدامند؟ کارهایی که کما می -سوال دوم

 بهترین نکته درباره آوکلند کدام است؟ -سوال سوم

ها در یا راهبرد شامل هفت هدف ترکی  شده است که به موضوعاتی شامل مشارکت، حس تعلق داشتن،  این مشاوره
ها، ارتباط و حرکت، بازی و تفری  و توانمندسازی کودکان و نوجوانان مائوری  فاه، تحصیل و توسعه مهاروسالمت و ر

های هدف اجرا شده  فعالیت مربوط به زمینه  200نشان داد که بیش از    2017می پردازند. یا گزارش پیشرفت در سال  
 راگیر نمودن موضوع نیاز بود. ها دررابطه با فاست، اگرچه به اقداماو بیشتری در این زمینه 
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 اجرا -3-4

های خود را بیان کرده و این نظراو به صورو پایدار و در تمامی سطوح جامعه  بتوانند دیدگاه  جوانانایجاد محیطی که کودکان و  
 ، از اهداف کوتاه و بلند مدو ابتکار شهرهای دوستدار کودک است.  شوندجدی گرفته 

 
 شوراهای مدارس، کودکان و نوجوانان  -3-4-1

آنها  ایجاد فضاهای موسسه در  بتوانند  نوجوانان  و  ابتکار  ای رسمی که کودکان  در موضوع  است.  نقطه شروع مهمی  شنیده شوند، 
گردد. شوراها همچنین  و شوراهای کودکان و نوجوانان حاصل می   4شهرهای دوستدار کودک، این مهم با تأسیس شوراهای مدارس 

از طریق مشارکت در آموزش و حمایت از رشد کودکان در قال  آگاهی سیاسی و شهروندان مس ولیت پذیر نقش داشته و این امر را  
بوده و کودکان  متنوع  دهند. قال  این شوراها بسیار  دادن آنها در اندیشیدن سیاسی و ترویج درک و شناخت )بین( فرهنگی انجام می 

 و نوجوانان باید نحوه سازماندهی اینچنین فروم هایی را برای خود مشخص نمایند. اگرچه مسائل مدیریتی ذیل باید لحاظ شوند: 

 نسیمی برای تعیین تعداد افراد و فرآیند انتخاباوایجاد مکا •

 اطمینان از امکان مشارکت کودکانی که به حاشیه رانده شده اند  •

-تیمسهه ولههای کلههی فهروم، در صهورو نیهاز بههه جله  حمایهت بزرگسههاالن جههت مههدیریت و دسهتورالعمل •
 برای آنها تعیین شود ییها

 مدیریت فرومتعیین بودجه مدرسه یا شورا برای حمایت از  •

ههها. ایههن امههر موجهه  اسههتقالل ای بههرای کودکههان و نوجوانههان جهههت صههرف در فعالیههتتخصههیص بودجههه •
سهازد تها بها فرآینهدهای بودجهه ریهزی و مهدیریت پهروژه بیشهتر آشهنا بیشتر کودکان شده و آنهها را قهادر مهی

 شوند

مربوطهه در مهدارس و یها گیهران  ههایی جههت اطمینهان از دسترسهی مسهتمر فهروم بهه تصهمیمایجاد سیسهتم •
 ها و تغییراتی که مورد نظر کودکان و نوجوانان استشهرداری جهت ارائه و دفاع از پیشنهاداو، ایده

ایجههاد امکههان دسترسههی شههوراهای کودکههان بههه کلیههه اطالعههاو مربوطههه در قههالبی دوسههتدار کههودک جهههت  •
 ایجاد محیط کاری محترمانه، فراگیر، شفاف و پاسخگو

 مربوطه در خصوب مشارکت کودکان گیرانصمیمآموزش کلیه ت •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  درصورو قرارگیری شوراها در مدارس، اطمینان یابید که صدای کودکان خارج از مدرسه نیز شنیده شود. 4
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 اسپانیا: مشارکت شورای نوجوانان در توسعه راهبرد شهری 

شورای نوجوانان را در تهیه و تدوین راهبرد شهری برای کودکان و نوجوانان مشارکت داده است.   ،شهر آبیلس در اسپانیا 
از پیشنهاداو را برای شورای شهرداری تهیه    مشورتی، مجموعهفرآیند  شورای نوجوانان در یا   نموده که شامل  ای 
شد. این پیشنهاداو به  رج از شهر میهای حمل و نقل عمومی تا بهبود امکاناو تفریحی در خاطیفی از کاهش هزینه

ملی   گردهمایی  اسپانیا،  یونیسف  کمیته  گذشته،  این  از  شدند.  عملی  و  رسیده  شهرداری  شورای  تصوی   به  آرا  اتفاق 
منظمی را در    نماید. در بخشی از کشور، شوراهای نوجوان جلساوای را برای شوراهای نوجوانان هماهن  میدوساالنه

 کنند. ار میای برگزسط  منطقه

شهر آبیلس در اسپانیا شورای نوجوانان را در تهیه و تدوین راهبرد شهری برای کودکان و نوجوانان مشارکت داده است.  
از پیشنهاداو را برای شورای شهرداری تهیه    مشورتی، مجموعهفرآیند  شورای نوجوانان در یا   نموده که شامل  ای 
شد. این پیشنهاداو به  می تا بهبود امکاناو تفریحی در خارج از شهر میهای حمل و نقل عموطیفی از کاهش هزینه

 اتفاق آرا به تصوی  شورای شهرداری رسیده و عملی شدند.  

اسپانیا، گردهمایی ملی دوساالنه  یونیسف  این گذشته، کمیته  نوجوانان هماهن  میاز  برای شوراهای  را  در  ای  نماید. 
 . کنند ای برگزار میمنظمی را در سط  منطقه نوجوان، جلساوبخشی از کشور، شوراهای 
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 آموزش حقوق کودک و رویکرد کل مدرسه   -3-4-2

که به عنوان مدارس دوستدار کودک، مدارس متعهد به حقوق کودک و    5رویکردهای کل مدرسه نسبت به آموزش حقوق کودک 
فار  از    شوند، بستر مطم نی برای مشارکت دموکراتیا و فراگیر کودکان ایجاد می کند. ه میحقوق بشر نیز شناخت  دوستدارمدارس  
 های خاب یا مدل مشخص، رویکردهای کل مدرسه اصول مشترکی داشته و همگی باید به صورو ذیل باشند: وییگی

 فراگیر •

 محور-کودک •

 دموکراتیا •

 محافظ •

 پایدار •

حقههوق کههودک را تههرویج و اجههرا نامههه پیمانحقههوق کههودک و همچنههین مفههاد و اصههول  فعاالنههه رویکههرد •
 .نمایند

 مشارکت کودکان از طریق شوراهای مدارس حقوق محور با کیفیت، در مدیریت و عملکرد روزانه مدارس ادغام شده است. 

ها و  شناسیاشند. اگرچه بسیاری از روشدر برخی زمینه ها، ممکن است مدارس بهترین نقطه ورودی برای آموزش حقوق کودکان نب
گردد،  ها قابل اعمال خواهد بود. هرزمانی که موضوع مدارس مطرح میاصول آموزش حقوق کودک به شکل یکسانی در سایر زمینه

 توجه به کودکان غیرقابل دسترس از طریق محیط مدرسه مهم خواهد بود. 

 
 دانمارک: مدارس حقوق و شورای ملی حقوق 

»مدرسه حقوق« یونیسف در دانمارک دارای شورای حقوق هستند که بیشتر متشکل از کودکان و تعدادی از    22تمام  
باشند. یا کودک از هر شورای حقوق برای عضویت در شورای جدید ملی حقوق  مدیران مدرسه و انجمن اولیا  می

اکتبر   در  شورا  این  است.  دان  2017انتخا  شده  یونیسف  کمیته  گردهمایی  توسط  زمان  در  و  در    350مارک  کودک 
راه کپنهاگ  در  متحد  ملل  شد.  ساختمان  حقوق  22اندازی  ملی  شورای  در  حاضر  با    ،کودک  همراه  قطعنامه  یا 

( به  1396آبان    29برابر با    2017نوامبر    20گیران آماده کردند که در روز جهانی کودک ) پیشنهاداتی را برای تصمیم
با  انجمن رهبران مدراس و انجمن دانش روسای انجمن معلمان،   ارائه شد. سپس در ماه دسامبر همان سال،  آموزان 

و با مخاطبین مختلف به دفاع از حقوق  نخست وزیر دانمارک مالقاو کرده تا در مورد محتوای پیشنهاد گفتگو کرده  
 کودکان ادامه دهند. 

 

 
 دفاع از حقوق کودک و افزایش آگاهی -3-4-3

و   اهمیت  کودکان  همچنین  و  آن  از  دفاع  و  و همساالنشان  خود  حقوق  درباره  آگاهی  ایجاد  در  حیاتی  نقشی  توانند  می  نوجوانان 
نمایند.  ایفا   نوجوانان  و  درباره  رسانه  مشارکت کودکان  و گفتگو  ارتباطاو  برقراری  برای  نوجوانان  و  برای کودکان  بستر مهمی  ها 

 . ندینمایمو چشم انداز آینده خود فراهم کودک حقوق 

ها و پویش های آگاهی دهنده نه تنها باید دوستدار کودک باشند، بلکه باید توسط کودکان و تحت حمایت مناس  بزرگساالن  رسانه

 
ابزار آموزش حقوق  به ابزار ابتکار شهرهای دوستدار کودک و    ،آموزش حقوق کودک و رویکرد جامع مدارسبرای کس  اطالعاو بیشتر در مورد   5

 مراجعه بفرمایید. کودک
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و   تأسیس  دیده  اطالعآموزش  مورد گسترش  در  این موضوع  از طریق رسانهرهبری شوند.  در  رسانی  دا   مباحح  و  اجتماعی  های 
 های اجتماعی پیرامون پویش های خاب و مباحح موضوعی نیز صادق است. رسانه

 
 کنند کودکان صداها و رویاهای خود را در روز جهانی کودک ابراز می

  ، ندگی ما ز» ای آنالین تحت عنوان  ، کودکان و نوجوانان با همکاری هم مقاله2017قبل از روز جهانی کودک در سال  
ما  مقاله شهرهای    ،آینده  اولین  کردند.  تهیه  ما«  بزرگساالن    دوستدار شهر  و  کودکان  برای  و  کودکان  توسط  کودک 

ها، رویاها،  اری دیدگاهگذنوشته شده است و سعی دارد تا به کودکان سراسر دنیا صدایی جهانی و راهی برای اشتراک 
 ها و آرزوهایشان در تغییر زندگی و شهر خود ارائه دهد. نگرانی

 
 های ماهانه جمهوری کره: حضور شورای کودکان در گزارش 

های محلی مشارکت نموده تا صدای کودکان در جامعه محلی را تقویت کند. هرماه، کودک  شهرداری وانجو با رسانه
یابند. این گزارشگران به عنوان سخنگوی  می  حضوری کودکان در یا کانال خبری محلی  خبرنگارها از شورای محل 

 بخشند. های کودکان آگاهی میکودکان ایفای نقش کرده، مقاله نوشته و در خصوب مسائل و نگرانی

 

 
 

 ها گیری و سایر فروم مشارکت در تصمیم   -3-4-4

تواند از دگرگونی و تغییر شکل فرهن  بومی حمایت نماید به نحوی که کودک میجدای از بحح اجرا، ابتکار شهرهای دوستدار  
تواند از طریق موارد ذیل حمایت  شود. این هدف می های زندگیشان شنیده میکودکان احساس کنند که صدای آنها در تمامی زمینه 

 شود: 

ها و اقداماو باشند. برای م ال  ها، برنامه ری بر سیاستهای مربوطه که قادر به تاثیرگذاایجاد فروم های کودکان در تمام زمینه •
 ها باشگاه نوجوانان، اماکن مراقبتی مسکونی و بیمارستان 

 مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در ارزیابی، تدوین و مدیریت خدماو محلی  •

 باط برقرار نمایند های آنالین که کودکان و نوجوانان از طریق آنها بتوانند با مقاماو محلی ارتتسهیل شبکه •

 ها و سایر فروم ها مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در جلساو محلی، کنفرانس •

 بودجه برای مشارکت کودکان  •

 آموزش بزرگساالن در خصوب مشارکت کودکان  •

 کودک جهت ترغی  به مشارکت کودکان درتمام مسائل محلی مربوطه   تهیه اطالعاو دوستدار  •

 ی برای مشارکت کودکان تدوین اصول ایمنی و اخالق  •
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 : رصدخانه نوجوانان س یسوئ

های نوجوانان را هماهن  نموده و مسائل  شهر دوستدار کودک سیون، رصدخانه نوجوانان را تأسیس نموده تا سیاست
های  شامل متخصصینی از بخش  نفع یذ   20نوظهور موثر بر نوجوانان را شناسایی، متوقف و رصد نماید. این بخش از  

برنامه مهاجرو،  اداره  پلیس،  اداره  ازجمله  کارمندان  مختلف  و  اجتماعی  خدماو  کارمندان  مدارس،  شهری،  ریزی 
های کاری، ساالنه دو تا چهار بار با  های مستمر گروهتشکیل شده است. آنها در کنار فعالیت  های جامعه مدنی سازمان 

می دیدار  سیاست یکدیگر  کرده،  پشتیبانی  سازمانی  بین  هماهنگی  از  رصدخانه  این  شورای  کنند.  به  را  نوجوانان  های 
نماید.  اله بر موضوع خاصی تمرکز میکند. این بخش هر سشهرداری توصیه کرده و از تصمیماو متخذه پشتیبانی می

 های زیادی را ایجاد نموده که بسیار از آنها همچنان در حال انجام هستند. این رصدخانه پروژه

 

 

 دهند  ی شکل م   ی : کودکان به ارائه خدماو عموم ا ی تانیبر

کلیدی است که در آن کودکان  های  خدماو عمومی نقشی حیاتی در زندگی کودکان و نوجوانان داشته و یکی از عرصه 
یکی    ، شوند. بهبود خدماو عمومی از طریق یا رویکرد مبتنی بر حقوق کودکو نوجوانان با مقاماو محلی مواجه می

های کلیدی کمیته بریتانیا یونیسف در ابتکار شهرهای دوستدار کودک بوده که از طراحی تا اجرای خدماو را  از وییگی
 شود. شامل می

هملتس لندن یکی از شرکای محلی کمیته بریتانیا یونیسف بوده و در برنامه شرکای حقوق کودک بر روی    منطقه تاور
 تمرکز می کند.    آنهاهای  کودکان و خانودهمرتبط با ایجاد رویکردی مبتنی بر حقوق کودک در چارچو  اجرایی 

کودکان تاور هملتس تصوی  شده است. با آموزش  ها و  این مشارکت و حیطه تمرکز آن توسط هی ت شراکت خانواده 
در   را  کودک  حقوق  بر  مبتنی  رویکردی  کلی  قاعده  تا  شد  موفق  شورا  یونیسف،  بریتانیا  کمیته  توسط  کودک  حقوق 

برداری آتی را هدایت نماید«. یا ارزیابی  چارچو  همکاری مشترک تعبیه نموده و بدینوسیله کلیه »فعالیت های بهره
های مبتنی بر حقوق کودک انجام شد که نیازهای مبتنی بر شواهد را با چارچو  حقوق کودک گرد هم  پیرامون نیاز

عوامل اجرایی جوان درکنار مقاماو محلی در طی  عنوان  تا به    ندآورد. نوجوانان از منطقه تاور هملتس نیز آموزش دید
 اجرایی فعالیت نمایند.فرآیندهای 

از  طریق رویکردی مبتنی بر حقوق کودک منجر شد: خدماو جدید تخصصی درمان    این امر به اجرای اولین خدمت 
های این سرویس جدید مبتنی بر حقوق، شامل  سو  مصرف مواد مخدر نوجوانان منطقه تاور هملتس. برخی از وییگی 

طی   کودک  حقوق  درباره  گفتگو  و  نوجوانان  معرفی  سرویس،  ارائه  طول  در  نتایج  بر  بیشتر  و  بفرآیند  تمرکز  ررسی 
بودجهبرنامه به  نوجوانان  بوده و همچنین دسترسی  اجازه میریزی مراقبتی  آنها  به  به  های کوچا و شخصی  تا  دهد 

 مسائلی بپردازند که برایشان حائز اهمیت است.  

داوطلبانه  »منشور حقوق کودک شهردار« نیز توسط نوجوانان تهیه و بوسیله مدارس، خدماو بهداشتی، پلیس و بخش  
 ت. در سراسر تاور هملتس امضا  شده اس
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 های مالی مشارکت در ابتکاراو بین المللی و جمع آوری جهانی کما   -3-4-5

می نوجوانان  و  فعالیتکودکان  در  زندگی  توانند  محیط  از  فراتر  در خصوب  محلی  های  آنها  از  بسیاری  نمایند.  مشارکت  نیز  خود 
تواند بستری برای تقویت کودکان جهت اقدام در  کنند. ابتکار شهرهای دوستدار کودک میمسائل ملی و جهانی احساس نگرانی می
بین یا  در سط  ملی  تاثیر می خصوب مسائلی که  بر کودکان  دیگر سازمانالمللی  و  یونیسف  با  غالبا  باشد که  های حقوق  گذارد، 

 کودک تعامل و همکاری دارند. 

 های مشارکت عبارتند از: ی از قال  برخ

یا پیش • به کمیتهنویس یا گزارش دورهتهیه اطالعاو و  از گزارش دورهای  نامه  پیمان   ای  به عنوان بخشی  حقوق کودک 
 حقوق کودک نامه پیمان پیشرفت اجرای 

 سیاسی سط  باال  به فرومهای ملی داوطلبانه« جهت ارائه ای برای »بررسینویس یا گزارش دورهتهیه اطالعاو و یا پیش •

 دوستانه جهانی یونیسف های مالی برای اقداماو انسان جمع آوری کما  •

 

 .کنندی م   ی جمع آور  ی کما مال سف ی ونی  ی : کودکان برای اسلوون 

کودک تحت عنوان »سفیران خردسال« مشارکت کرده است که از حقوق کودکان در جوامع خود دفاع    18یونیسف با  
 نمایند تا به شهروندانی فعال تبدیل شوند. تشویق میکرده و آنها را 

های  کودک یونیسف( کمپینی جهت جمع آوری کما  دوستدار یکی از سفیران کودک، با حمایت شهر پوستوینا )شهر  
مالی تحت عنوان »سنت به سنت، یا فواره« ) قطره قطره تا یا فواره( برای ایجاد یا چاه آ  در چاد راه اندازی  

هدف این پویش، ترغی  کودکان به کما کردن بر حس  میزان دلخواه خودشان بود )برای م ال بخشیدن    کرده است.
های اهدا  کما مالی تعبیه شده  اند( که از طریق جعبه های خرد و از این رو اسم پویش را سنت به سنت گذاشتهپول

 گرفت. های مدارس ابتدایی انجام می در کالس

ا و  کارمندان  توسط  توسعه،  بزار پویش  حال  در  کشورهای  و  اسلوونی  در  شد.  حمایت  یونیسف  آگاهی  افزایش  های 
در کالسکارگاه سالم  و  تمیز  آشامیدنی  آ   پیرامون  دیگر  کوچا  فعالیت  چندین  به همراه  بسیاری  درس  های  های 
پویش از طریق افزایش آگاهی در  هایشان انجام شد. کل این  توسط خود کودکان یا معلمنیز  ها  فعالیتو    گردید برگزار  

 خصوب حقوق مختلف کودک و با تاکید بر حق داشتن محیط امن حمایت شده است. 
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 بررسی و ارزیابی   -3-5

چراکه مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در ارزیابی ابتکار شهرهای دوستدار کودک هم در حین و هم پایان چرخه پروژه مهم است  
این اطمینان را به همراه خواهد داشت که ارزیابی ایشان از پیشرفت و بهبود کار لحاظ شده است. کودکان و نوجوانان ممکن است بر 

 بندی نمایند. های خود، میزان پیشرفت و بهبود کار را متفاوو از بزرگساالن رتبهاساس نیازها و اولویت

پایش  کودکان و نوجوانان می ابتکار شهرهای دوستدار کودک مشارکت نمایند، به  توانند در  مستمر میزان پیشرفت در طول چرخه 
 عنوان م ال در: 

 ها حسابرسی •

 های اجتماعی نظرسنجی با استفاده از رسانه •

 گفتگوهای مدرسه محور  •

 

شامل  فرآیند  قبل از اعالم ابتکار شهرهای دوستدار کودک، مشارکت کودکان و نوجوانان در ارزیابی نهایی آن مهم خواهد بود. این  
 موارد ذیل است: 

 ها آوری داده حمایت از کودکان و نوجوانان در فرآیند مستمر جمع •

 ها مشارکت دادن کودکان در تحلیل داده •

 از بازخوردها ای دوستدار کودک  خالصه تهیه •

 ها های قابل دسترس برای کما به کودکان و نوجوانان در بررسی یافتهتهیه ماتریس  •

 ترغی  کودکان و نوجوانان به مشارکت در فرآیند بررسی  •

هایی درباره مهمترین  استفاده از ابزارهای دوستدار کودک برای ارزیابی میزان پیشرفت در رسیدن به اهداف، برای م ال داستان •
 های کانونی یراو روی داده، ترسیم نقشه بدن، نظر سنجی و گروهتغی

 و یادگیری از پیشرفت و شکست  های بعدیدریافت ایده از کودکان و نوجوان برای گام •

 تهیه گزارش دوستدار کودک در خصوب پیشرفت کار و انتشار گسترده آن  •
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 کیفیت و میزان اثرگذاری مشارکت کودکان   گیری اندازه -3-5-1

های مشارکت نیز اهمیت دارد.  های مشارکت کودکان و نوجوانان مهم است، اما توجه به کیفیت و اثرگذاری مکانسیمایجاد مکانیسم
امر مشارکت    ها و تجار  کودکان و نوجوانان درشود میزان اثرگذاری ابتکار شهرهای دوستدار کودک در تقویت فرصتپیشنهاد می

 اندازه گیری شود.  

 

 

 مشارکت کودکان   6گیری سه شاخص اندازه 

 

 

نام    دستاورد  و   ندیفرآ  ساختار،  چارچو    شود،ی م  استفاده  بشر  حقوق   نهیزم  در   و  داشته  وجود  ها شاخص  ساخت در  که  یگر ید  یکردیرو  که   است   ذکر  به   الزم 6
  با   راستا)هم  اندشده  اعمال  کودکان  حقوق  جی ترو  و  تیحما  یبرا  که  رندیگیم  اندازه  را  یگذار  استیس  و   ینظارت  ،یحقوق  اقداماو  ،یساختار  یهادارد. شاخص
  آموزش،   ها، بودجه  م ال  ی برا.  است  شده  انجام  تعهداو  ن یا  یاجرا  ی برا  که   رندی گیم  اندازه   را  ی تالش  زانیم  یندیفرآ  یهاشاخص(.  یخروج  یهاشاخص
)در    رندی گیم  اندازه   را  کودکان  ی زندگ  در  یواقع   راو ییتغ  که  یدستاورد  یهاشاخص  و (؛یدستاورد  یهاشاخص  با  سهیمقا)در    کودکان  یهافروم  س یتأس
 (.یاثرگذار یهاشاخص با سهیمقا
 

شاخص های 
خروجی

شاخص های ساختاری و )اندازه گیری میزان تعهد به مشارکت کودکان و ایجاد محیطی توانمند ساز •
(فرآیندی

تاسیس شوراهای کودک و نوجوان: مثال•

شاخص های 
پیامدی

اندازه گیری تغیرات واقعی رفتاری و نهادی در رابطه با مشارکت کودکان•

تعداد پیشنهاداتی شورای کودک و نوجوان که اجرا شده اند: مثال•

شاخص های 
تاثیر گذاری

است در اندازه گیری میزان تغییرات واقعی بلند مدت در زندگی کودکان که در نتیجه مشارکت ایجاد شده•
(برای مثال اهداف توسعه پایدار)ارتباط با اولویت های ملی و اهداف جهانی 

افزایش سطح رفاه کودکان از طریق تغییر سیاست مشارکتی: مثال•
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ارزیابی نمام ال ابتکار شهرهای دوستدار کودک را  یم و ئ های ذیل نشان خواهند داد که چگونه مشارکت کودکان از طریق چرخه 
 اند. اجرا شدهها و ساختارهای توامندساز تشکیل و اینکه آیا محیط 

 
 های خروجی شاخص 

 از حق امکان مشارکت حفاظت  

 حق امکان مشارکت به صورو صری  در برنامه اقدام ابتکار شهرهای دوستدار کودک ذکر شده است  •

 یا بازرس مستقل حقوق کودک در سط  محلی منصو  شده است •

 تعبیه و فعال شده است های طرح شکایت دوستدار کودک برای کلیه خدماو محلی مکانسیم •
 

 های دستاوردی شاخص 

 ترویج آگاهی درباره داشتن حق مشارکت 

دهند، معنای آن را توضی  داده و  مدارس اطالعاو مربوط به پیمان نامه )حقوق کودک( را در اختیار کودکان و نوجوان قرار می  •
 اینکه چگونه حقوق خود از جمله حق مشارکت را عملی نمایند 

 بینند کودکان آموزش می معنادار اعضای کمیته راهبری در خصوب حقوق کودکان و مشارکت  مقاماو محلی و  •

 

 ایجاد فضا برای مشارکت 

 تاسیس شوراهای کودکان و نوجوانان   •

 های کودکان به طور منظم انجام شده است )از جمله در تحلیل وضعیت ابتکار شهرهای دوستدار کودک( نظرسنجی دیدگاه •

محور جهت اطالع از نحوه لحاظ کردن دیدگاه کودکان در فرآیندهای دولت محلی )از جمله در  -های کودک مکانسیموجود   •
 ابتکار شهرهای دوستدار کودک( 

 
 های تاثیرگذاری شاخص 

هایی در  ههایی جهت اندازه گیری تاثیر مشارکت بر کودکان به صورو انفرادی و یا گروتوان برای ایجاد شاخص های ذیل را می حوزه
گروهمحیط مدارس،  مانند  بزرگتر  نمود. شما میهای  استفاده  نوجوانان و سطوح شهری،  در  های  نظرسنجی  تهیه یا  برای  توانید 

 آوری شواهد با کودکان و نوجوانان همکاری کنید. ها و جمع خصوب این حوزه 
 

حساس با ارزش بودن و محترم شمرده شدن کرده،  کودکان و نوجوانان ا  -داشتن احساس ارزشمند بودن/ عزو نفس / اثرگذاری 
 ها، با اعتماد به نفس و سط  باالیی از عزو نفس خواهند بود. قادر به ایجاد تفاوو

 

گرفته شدن  می  -جدی  احساس  نوجوانان  و  دیدگاهکودکان  و  شنیده  آنها  که صدای  قضاو،  کنند  معلمان،  والدین،  توسط  هایشان 
کنند که قادرند سو  استفاده  محلی، رهبران مذهبی و دولت محلی در نظر گرفته شده است. آنها احساس میپزشکان، اعضا  اجتماع  

 هایشان اطمینان حاصل کنند. و تبعی  را در فضای امن و با اعتماد به نفس به چالش کشیده و در خصوب اقدام برای نگرانی 
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و راغ  به پذیرش مس ولیت تصمیماتی هستند که از نظرشان شایسته    کنند که قادرکودکان و نوجوانان احساس می  -گیری تصمیم 
اند، ازجمله تصمیماتی که توسط والدین، معلمان، قضاو، پزشکان، اعضا  اجتماع محلی، رهبران مذهبی و دولت محلی  اتخاذ آن بوده
 گرفته شده است. 

 

  شان های در مورد نگرانی   را در اختیار دارند تارصت کافی  کنند که فضا و فکودکان و نوجوانان احساس می  -حضور در مشارکت مدنی 
حاصل  اطمینان  و    باشند   گیران دسترسی داشته گذاران و تصمیم به سیاستمی توانند    ، اقدام کننددر فضای مجازی )برخط( و حقیقی  

 هستند.  7و موثر  انهفضاهای مذکور امن، محترمکه  کنند

 

 کودک   دوستدار   شهر   ی معرف   مراسم   -  3-6

تواند طی یا مراسم رسمی، جشن عمومی و یا هردو انجام  تعیین و معرفی یا شهر به عنوان شهر دوستدار کودک یونیسف می
این لحظه، لحظه این مراسم، گزینهشود.  آن است.  نوجوانان ساکن  آن و کودکان و  برای شهر، مقاماو  های بسیاری را  ای م بت 
 های ذیل است: نوجوان ارائه خواهد داد که شامل م البرای مشارکت کودکان و 

 ریزی مراسممشارکت در برنامه •

 کما به راهبردهای ارتباطی برای انعکاس بهتر مراسم معرفی  •

 طراحی پوستر و دیگر موارد برای برگزاری جشن و مراسم معرفی  •

 ایهای رسانهسخنرانی در جلساو عمومی و دیگر مراسم •

 بازدید جهت نشان دادن اقداماو انجام شده و تغییراو صورو گرفته به عموم هدایت تورهای  •

 های مختلف هنری مانند کنسرو، نمایش و نقاشی دیواری برای نمایش خالقیت و مشارکت کودکان استفاده از فرم •
 

 

 
7 Conceptual Framework for Measuring Outcomes of Adolescent Participation, UNICEF 2018 
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)2018Friendly Cities and Communities Handbook (UNICEF,  Child 

کودکان به عنوان یکی از    نماید. در اینجا مشارکتدار کودک ارائه میراهنمایی برای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی ابتکار شهر دوست
ابتکار شهرهای   نتایج  ابتکار شهرهای دوستدار کودک و همچنین هدفی مستقل در چارچو  اهداف و  سه استاندارد حداقلی برای 

 دوستدار کودک معرفی شده است.
 

)2017(UNICEF hild Friendly Cities Initiative Toolkit for National Committees C   

نماید )رجوع شود  اطالعاتی در خصوب مشارکت کودکان به عنوان شرکای فعال در فرآیند ابتکار شهرهای دوستدار کودک ارائه می
 ( 17و   13، 12،  8و ابزارهای   5به فصل 

 

(UNICEF Public Finance and  A UNICEF Guidance Note -Child Participation in Local Governance 

)2017Local Governance Unit, Programme Division,    

 نماید. ای و مفصلی را درباره نحوه شامل کردن مکانیسم های مشارکت کودکان در حاکمیت محلی ارائه میامهاطالعاو برن
 

)2014(UNICEF Child Rights Education Toolkit    

 نماید. باره رویکرد مبتنی بر حقوق کودک در مشارکت کودکان ارائه میراهنمای مفصلی در

)2018(UNICEF  Conceptual Framework for Measuring Outcomes of Adolescent Participation 
 

)2016(Council of Europe,  Council of Europe’s Child participation tool  

توانند میزان پیشرفت در مشارکت کودکان  به وسیله آنها میگیری و مشخصی را ارائه می دهد که دولت ها  هایی قابل اندازه شاخص
 مورد سنجش قرار دهند.  و نوجوانان را 

(Lansdown, G. & O’Kane, C., for Save/UNICEF/Plan/  A Toolkit for Measuring Children’s Participation

).2014World Vision/CWC  

 

 

 

 

 

 منابع و ماخذ 
 

 منابع و ماخذ
 

 منابع و ماخذ ککود  حفاظت در ابتکار شهر دوستدار  یراهنما -1 وستیپ 
 

 منابع و ماخذ

https://www.unicef.org/eap/reports/child-friendly-cities-and-communities-handbook
https://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/03/CFCI_TOOLKIT_24.02.17.pdf
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEF_Child_Participation_FINAL_4.2018_v2.pdf
https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf
https://unicef.sharepoint.com/teams/Communities/AdolesYouth/Documents/Conceptual%20Framework%20for%20Measuring%20Outcomes%20of%20Adolescent%20Participation%20(UNICEF).pdf
https://edoc.coe.int/en/youth-participation/7152-child-participation-assesment-tool.html
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 تقدیر و تشکر 

اساس   بر  تیم شهرهای دوستدار   راهنمایاین سند  توسط  تهیه شده،    حفاظت که  بریتانیا  در  یونیسف  ملی  و جوامع کمیته  کودک 
کودک تقدیر و تشکر    تدوین گردیده است. یونیسف از تالش این تیم در تطبیق این راهنما با مفاد جهانی ابتکار شهرهای دوستدار

 نماید. می
 
 موارد بنیادی  -1

از  طیف گسترده اشخاب  از  دولت محلی، سازمان ای  و  یونیسف  کارمندان  دانشگاهجمله  جامعه مدنی،  و شرکای  ها، رسانههای  ها 
 کودک با کودکان در ارتباط هستند.  ابتکار شهرهای دوستدار ارزیابیریزی، اجرا و بخش خصوصی در طی برنامه

انعکاس باید به نحوی انجام شود که فضایی مناس  برای کودکان جهت  ایده و اشتراک  این مشارکت  های خود به صورو  گذاری 
افشای   صورو  در  آورد.  فراهم  کودکان  دیگر  با  یا  سریع،    موضوعی انفرادی  واکنشی  است  الزم  کودک،  توسط  نگرانی  بروز  یا  و 
 مناس  و کامال  همگام با منافع کودک نشان داده شود. 

های ظرفیت سازی با متخصصینی مواجه  حضوری و فعالیتهای  های ابتکار شهرهای دوستدار کودک یونیسف از طریق آموزشتیم
میمی نظر  به  که  نقششوند  دارای  می رسد  تاثیر  کودکان  بر  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  به صورو  که  بوده  مختلفی  گذارند.  های 

ساالنی که با آنها  های مربوط به بزرگاعضای تیم ابتکار شهرهای دوستدار کودک بر اساس راهنمای این مستند، نسبت به نگرانی 
 دهند. شوند، واکنش نشان میمواجه می

 های ابتکار شهرهای دوستدار کودک است. های تیم های یونیسف، رفاه کودکان اولین اولویت در کلیه فعالیتهمه فعالیتهمانند 

باید در زمینه تمامی راهنماهای مربوط به حفاظت کودکان که سازمان های خواننده این سند در اختیار دارند، در نظر    این راهنما 
 گرفته شود. 

 
 سال   18کارکردن با نوجوانان باالی  

از نظر حقوقی و  سال( می  25تا    18سال( و نوجوانان )بین    18ابتکار شهرهای دوستدار کودک شامل کودکان )زیر   شود. اگرچه 
تلقی می بزرگسال  عنوان  به  نوجوانان  این  اما  قانونی  آسی  شوند،  فردی  نیازهای  یا  و  دلیل شرایط شخصی  به  است  پذیر  ممکن 

بیشتر، داشتن درگیریباشند.   نیازهای  داشتن  والدین فرد(،  از  اینکه  برای م ال: تجربه سرپرستی جایگزین )غیر  یا  و  قانونی  های 
-سالگی تحت پوشش قرار می  25سن  ابتکار شهرهای دوستدار کودک افراد را تا  حفاظت  باشند. در نتیجه، راهنمای  جوان  والدین  
 دهد. 

که   محلی   کارمندان پذیر احساس نگرانی کند، باید سعی کند از طریق گفتگو با  که یکی از ذینفعان درمورد نوجوانی آسی   هنگامی 
های موجود  مایتاز ح  کارمندان پذیر باشد(، این  شناسند، اقدام به حمایت و پشتیبانی نماید )هرزمان که امکاننوجوان مربوطه را می

توانند نوجوان را به مرکز خدماو محلی مناس  راهنمایی نمایند. این امر صرفا  باید با اطالع و اجازه  در منطقه اطالع داشته و می
به خود   از جمله صدمه زدن  معرض خطراتی  در  به دالیلی  نوجوان  داده شود که  احتمال  اینکه  انجام شود؛ مگر  مربوطه  نوجوان 

 یا احتمال وقوع جرم وجود دارد.  و قرارداشته

 
 

 ک کود  حفاظت در ابتکار شهر دوستدار  یراهنما -1 وستیپ 
 

 ک کود  حفاظت در ابتکار شهر دوستدار  یراهنما -1 وستیپ 
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 های وجود سو  استفاده نشان -  2

 « استخراج شده است.20158 چهار نوع اصلی سو  استفاده وجود دارد. این تعاریف از منبع »همکاری با هم برای مراقبت از کودکان 
 

 سو  استفاده جسمی 

کردن، مسموم کردن، سوزاندن، سوزاندن با مایعاو جوشان،  ، پرودادنتکان زدن،  نوعی از سو  استفاده که ممکن است شامل کتا
کردن و یا ایجاد هرنوع صدمه فیزیکی به کودک باشد. آسی  فیزکی همچنین ممکن است ناشی از ایجاد و یا القا   کردن، خفهغرق

 های آن در کودک توسط والدین و یا سرپرست وی باشد. تعمدی بیماری و نشانه

 
 ه عاطفی استفاد    سو

بدرفتاری عاطفی مداوم با یا کودک یا نوجوان منجر به تاثیراو منفی بلند مدو و شدید بر رشد عاطفی کودک خواهد شد. این  
اینکه وی بی ارزش است، کسی او را دوست ندارد، بی صالحیت  از جمله  القا  مسائلی به کودک باشد؛  موضوع می تواند شامل 

تشویق و تصدیق می شود. مواردی چون عدم امکان فرصتی برای بیان    ،خص دیگری را رفع نمایداست و یا اگر صرفا  نیازهای ش 
گیرد.  نظراو شخصی کودک، ساکت کردن تعمدی وی و یا تمسخر صحبت ها و نحوه ارتباط یا تعامل کودک در این زمره قرار می 

های رشدی کودک  حمیل کند. تعامالتی که فراتر از تواناییتواند انتظاراو نادرستی از نظر سنی یا رشدی را بر کودک تاین امر می
هستند و همچنین مراقبت بیش از حد و محدود کردن کودک در کشف و یادگیری و نیز جلوگیری از مشارکت کودک در تعامالو  

م ال هایی از این موارد هستند. این مورد شامل دیدن و یا شنیدن بدرفتاری دیگران از جمله رفتارهای قلدرمابانه    ،عادی اجتماعی
قلدری در فضای مجازی( می)شدید   به فساد کشیده شدن  شامل  است مار و  یا  و  به احساس خطر و ترس مستمر  شود که منجر 

طفی در همه انواع بدرفتاری با کودکان دیده می شود، ممکن است به تنهایی  گردد. گرچه برخی از سطوح سو  استفاده عاکودک می
 نیز بروز یابد. 

 
 سو  استفاده جنسی 

شامل اجبار یا اغوای کودک یا نوجوان به مشارکت در هرگونه فعالیت جنسی، که فار  از اینکه کودک به موضوع آگاهی دارد یا خیر،  
ها شامل تماس فیزیکی، بوسیدن، نوازش کردن و لمس کردن بدون  شود. این فعالیت ضرورتا  شامل سط  باالیی از خشونت نمی  
توان به اجبار کودک به دیدن یا تولید  شود که به عنوان نمونه میهای غیر فیزیکی نیز میلباس می شود. موارد مذکور شامل فعالیت 

مناس  با مضامین جنسی و یا جل  اعتماد کودک به منظور  های جنسی، تشویق به انجام رفتارهایی ناتصاویر جنسی، تماشای فعالیت
شود، بلکه زنان و سایر  آتی )از جمله از طریق اینترنت( اشاره نمود. سو استفاده جنسی صرفا  توسط مردان بالغ انجام نمی  استفاده سو 

 توانند دست به سو استفاده جنسی بزنند. کودکان نیز می
 

 غفلت 

اجتماعی کودک به نحوی که منجر به بروز اختالالو جدی در    -رفع نیازهای اساسی جسمی و روانی غلفت عبارو است از عدم  
رشد یا سالمت وی شود. غلفت می تواند در طی دوران بارداری و در نتیجه سو  مصرف مواد توسط مادر رخ دهد. پس از تولد نیز  

 ل می گردد: غفلت شامل ناکامی والدین و یا سرپرست کودک در انجام موارد ذی

 تهیه خوراک، پوشاک و مسکن مناس  و کافی ) شامل اخراج کودک از خانه و و رهاکردن وی(  •

 
8 Working Together to Safeguard Children’ (2015). 
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 از کودک در برابر خطراو و آسی  های جسمی و عاطفی حفاظت  •

 اطمینان از داشتن نظارو کافی و مناس  )شامل بکارگیری مراقبین نامناس ( و یا  •

 درمانی اطمینان از دسترسی به خدماو پزشکی و   •

 شود. همچنین نادیده گرفتن نیازهای اولیه روحی یا عاطفی کودک و عدم مس ولیت پذیری در قبال آنها نیز شامل غفلت می
 

 شوند، شامل موارد ذیل است: سایر مسائلی که کودکان با آن مواجه می 

 
 قلدری 

های مستقیم جسمی، دشنام دادن  ان به آسی توکودک ممکن است به طرق مختلف موضوع قلدری را تجربه نماید، برای م ال می
گاهی رفتارهای قلدرمابانه با محتوای نیادی، همجنسگرا هراسی یا جنسی همراه    و یا طرد شدن از گروه و تنها ماندن اشاره کرد. 

نیز به طور فزاینده گیرند. کودکان معلول و  های مجازی مورد قلدری قرار میهای اجتماعی و محیطای در رسانهبوده و کودکان 
 به شدو در معرض رفتارهای قلدرمابانه قرار دارند.  ،کودکانی که دارای مشکالتی در یادگیری هستند 

 
 ختنه جنسی زنان 

های  ختنه زنان شامل هرنوع عملی است که به صورو عامدانه و به دالیل غیر پزشکی منجر به ایجاد تغییر و یا جراحت در اندام
شود. ختنه زنان در سط  بین المللی به عنوان نق  حقوق دختران و زنان شناخته شده و کودکان را معرض خطر  جنسی زنان می 

 . شود دهد. این عمل تقریبا  همیشه بر روی کودکان انجام میآسی  شدید و حتی مرگ قرار می

 
 بهره برداری یا است مار جنسی کودکان 

از   یا مجبور به انجام کارهای جنسی در مقابل  است مار جنسی کودکان نوعی  سو استفاده جنسی است که در آن کودکان ترغی  
خورند که این نوعی رابطه عاطفی دوطرفه و رضایتمندانه است که البته  شوند. آنها غالبا  فری  میدریافت هدیه، پول و یا محبت می

کودکان ممکن است به عنوان بخشی از این نوع سو استفاده قاچاق  کند.  دشوار می  را این موضوع تشخیص این نوع از سو استفاده  
تواند مستقیما  یا در فضای مجازی  گیرند. است مار جنسی کودکان میمدو قرار می شده و غالبا  مورد سو استفاده جنسی شدید و بلند

 صورو گیرد. 

 
 افراط گرایی 

-هایی را بکار گرفتهراطی شدن هستند؛ ازجمله کودکان، استراتییبسیاری از کشورها برای شناسایی افرادی که در معرض خطر اف 
گیرد. بزرگساالنی که نگرانند  های افراطی گرایی را در بر میاند. افراط گرایی به هیچ ایدئولوژی خاصی محدود نشده و تمام قال 

تا نوجوانی که درگیر این امر شده بتواند    کودکی در معرض خطر افراط گرایی قرار گیرد، وظیفه دارند این موضوع را گزارش نمایند
 مند گردد. از حمایت و کما مناس  بهره
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 استفاده جنسی توسط کودکان    سو

شود. این موضوع گاهی اوقاو نشان دهنده این است های جنسی توسط سایر کودکان انجام میحجم قابل توجهی از سو استفاده
کنند. مهم است که به یاد داشته باشیم که اند، آن را بر سایر کودکان اعمال میسو استفاده جنسی آزار دیدهکه کودکانی که خود از  

قرار گیرند. برای حل و مدیریت مناس   حفاظت  ها تحت  هر دو طرف این موضوع کودک بوده و هردو حق دارند در مقابل آسی 
 نیاز است. ها، همواره به کما و حمایت متخصصین این نوع پرونده 

 
 قاچاق کودکان 

گردد. کودکان به عنوان نیروی کار جذ  و منتقل  داری مدرن کودکان نوعی از سو  استفاده از کودکان محسو  می قاچاق و برده
 شوند: شده و سپس مورد سو  استفاده قرار گرفته، به کار اجباری وادار و یا فروخته خواهند شد. کودکان به دالیل ذیل قاچاق می

 برداری جنسی از کودکان بهره •

 کالهبرداری •

 ازدواج اجباری •

 داری خانگی مانند انجام نظافت، مراقبت از کودک و یا آشپزیبرده •

 نیروی کار اجباری در کارخانجاو و کشاورزی •

مانند جی   هایفعالیت • در مزارع ماریمجرمانه  بدون  دیوی جوانا، فروش کپی دیبری، گدایی، حمل مواد مخدر، کار  های 
 مجوز و کیف قاپی 

 گیرد. شوند اما گاهی قاچاق در مناطق داخلی یا کشور نیز صورو میاک ر کودکان ازخارج قاچاق می 
 

 سایر انواع سو  استفاده 

سایر  استفاده از اعضای بدن آنها، مواد مخدر و   های کاری،کودکان ممکن است به طرق مختلف از جمله برای اهداف مالی، زمینه
 های مجرمانه مورد سو  استفاده قرار گیرند. فعالیت
 
 های سو  استفاده نشانه 

 تواند شامل موارد ذیل باشد: دهد یا نوجوان مورد سو  استفاده قرار گرفته میمواردی که نشان می 

ها  کمتر در معرض این آسی جراحاو مشکوک و بدون توضی  مانند کبودی، بریدگی و سوختی، به وییه در مناطقی از بدن که   •
 قرار دارد 

 رسد توضیحاو فرد مجروح با آنها در تضاد است جراحاتی که به نظر می  •

 استفاده در مورد آن فرد است  رسد نوعی سو  کند که به نظر میای را تشری  میزمانی که نوجوان حادثه •

 کند فرد دیگری ابراز میشخص دیگری )جوان یا بزرگسال( نگرانی خود را در مورد رفاه و راحتی  •

 گیری و یا سرکشی و از کوره در رفتن ناگهانی( تغییراو رفتاری غیرقابل توضی  )مانند ساکت بودن بیش از حد، گوشه  •

 اطالعاو جنسی نامتناس   •
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 مشارکت در رفتارهای جنسی آشکار  •

 ه نزدیکی با آنها وجود داشته باشد رود رابطاز دست دادن ناگهانی اعتماد به بزرگساالن به وییه آنهایی که انتظار می  •

 یابی مشکل در دوست •

 جلوگیری از معاشرو اجتماعی با سایر همساالن  •

 تغییر در الگوی تغذیه شامل خوردن بیش از حد و یا کاهش اشتها و یا تغییر وزن ناگهانی  •

 فردی ک یف و نامرت   تبدیل شدن سریع به •

 معنای اثباو روی دادن سو  استفاده نیست. این فهرست کامل نبوده و وجود یا یا چند مورد به
 
 ها ینگران   به   واکنش -  3

کنند، موظف به گزارش آن    یاحساس نگران  ینوجوان   ا یدوستدار کودک در مورد کودک    یدر ابتکار شهرها  ل یزمان که افراد دخ  هر
 . کرد خواهد کما ی آت  خطراو مقابل در  کودک  از حفاظت به  جهی و در نت ریرا امکان پذ  یکار انجام اقداماو بعد  ن یخواهند بود. ا

  و   ستین  شده   مشکوک   سواستفاده   امر   به  که  یفرد  عهده   بر  ر یخ  ای   شده  استفاده  سو    کودک   از  ا یآ  نکهیا  خصوب  در   یری گمیتصم
  یهای نگران  کودک،  از   استفاده  سو    وقوع   از   نان یاطم  عدم   صورو   در  ی حت  گر ید  عبارو   به .  است  موضوع  دادن   گزارش   یو  فهیوظ

 همواره گزارش شوند.    دی موجود با

 توجه قرار گیرند:  مورد لیذ   مختلف طرق  به د یبا  کودک دنید  یآس به مربوط  یهاینگران

 شود کند که موج  نگرانی وی میهرآنچه یا بزرگسال در مورد رفتار یا بزرگسال یا کودک مشاهده میمشاهده:  •

بزرگساالن نسبت   • یا کودکی که در حال حاضر مورد  افشاگری: کودکان و  استفاده قرارگرفتن در حال و گذشته و  مورد سو  
ترین حالت شنیدن در خصوب سو  استفاده است و لذا باید  کنند. این روش نامحتملگیرد، افشاگری میاستفاده قرار میسو 

 ه اقدام زد هوشیاری به خرج داده و سایر عالیم آسی  به کودک را شناسایی و متعاقبا  دست ب

های مراقبتی محتمل که ناشی از اقداماو ما خواهند بود، را شناسایی  ارزیابی خطر: فرآیندهای ارزیابی ریسا یونیسف، ریسا •
 نماید می

 شوند استخدام افشا میفرآیندهای صحی  و امن که حین  استخدام: اطالعاتی  •

 
 پاسخگویی به افشاگری مستقیم کودکان و نوجوانان   -  3-1

پیش  شنیدن نکاو  است.  نوجوان همواره سخت  یا  یا آسی  یا کودک  استفاده  تجربه سو   دیدن  در  یا  و کودک  به شنونده  رو 
 صورتی که قصد افشاگری داشته باشند،کما خواهد کرد 

 باشید آرام  •

 به دقت گوش کنید و سعی کنید حرف او را قطع نکنید  •

کنید که اطالعاو باید به اشتراک گذاشته شوند. قول ندهید که اطالعاو را  درابتدای امر فرصتی مناسبی پیدا کرده و اعالم   •
 دارید مانند راز نگه می

 اجازه دهید که کودک، سرعت صحبت کردن را تنظیم کند  •
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 هایی که جوابشان همراهشان است، خودداری کنید )سواالو تلقینی( سازی سوال کنید و از سوالصرفا  تنها جهت شفاف •

 اطمینان دهید که مقصر نبوده و اینکه افشاگری نزد شما کار صحیحی استبه کودک  •

به کودک بگویید که در ادامه چه اقدامی کرده و موضوع را با چه کسی در میان خواهید گذاشت. در صورو اصرار کودک مبنی   •
برای حفظ امنیت وی به کما نیاز  دارید و  توانید پیش خود نگهبر عدم افشای اطالعاو، به وی بگویید که این موضوع را نمی

 دارید 

از آنچه که اتفاق افتاده است تا حد ممکن و با استفاده از کلماو خود کودک یادداشت بردارید. تاریخ، ساعت، هر اسمی که   •
آدرس و  اسامی  و  شده  کردهاشاره  اطالع  اظهار  موضوع  از  که  اشخاصی  و همچنین  داده شده  آنها  اطالعاو  که  را  هایی  اند 

 دداشت نمایید. هر نوع جراحت مشهود را یادداشت کرده و یا شفاف تشری  نمایید یا

دهی موجود در راهنمای حفاظتی سازمان خود( گزارش  اساس فلوچارو )روند نما( ذیل یا )هر روند گزارش   نگرانی مربوطه را بر  •
 دهید  

 
 اقداماتی که باید از آنها پرهیز شود 

 شوکه شدن عصبی یا  •

تواند هرگونه تحقیقاو قانونی آتی را  سازی اطالعاو جهت اقدام؛ چراکه این امر میی با هدفی به غیر از شفافپرسیدن سواالت •
 در معرض خطر قرار دهد 

 حدس زدن و فرضیه سازی •

 قول دادن و یا توافق کردن برای حفظ موضوع به عنوان یا راز •

 دادن نظر منفی در مورد متهم به سو  استفاده  •

 متهم به سو  استفاده نزدیا شدن به  •

 گفتگو در خصوب موضوع با افرادی که نیازی به اطالع از موضوع ندارند  •

 پذیرش مس ولیت به تنهایی  •

 موضوع  تاخیر در گزارش دادن •

 

توانند نظر خود را به صورو شفاهی ابراز نمایند. برقراری ارتباط به صورو متفاوو و یا  باید دقت داشته باشید که همه کودکان نمی
تواند بدین معنا باشد که توضی  دادن یا درک کردن اتفاق روی داده برای آنها دشوار است. گاهی تشخیص تمایز بین  به سختی می

ها یا شرایط، با توجه به ماهیت اختالل فرد، امری دشوار است. اگرچه رفاه و راحتی  های سو  استفاده و عالئم برخی معلولیت نشان
هرگاه درباره امنیت کودک نگرانی وجود داشته باشد، باید مشاهداو به تفصیل ثبت شده و مراحل مربوطه کودک در اولویت بوده و 

 ها طی گردد. دهی نگرانیبرای گزارش
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 موانع نشان دادن واکنش و گزارش دهی ) برای کودکان، کارمندان و داوطلبان(   -3-2

راه کودکان یا نوجوانان در گزارش دادن سو  استفاده یا آسی  قرار گیرد که  با توجه به زمینه موضوع، ممکن است موانعی بر سر  
 باشند. اطالع از این موانع برای درک آنها در زمان افشاگری سو  استفاده توسط کودک مهم خواهد بود.توانند بسیار قوی بعضا  می

  بزرگساالن نیز وجود دارد. برای م ال ممکن است فرد  از این گذشته، غالبا موانع قدرتمندی نیز در مسیر استماع و واکنش مناس
 ی جلسه دیگری دیر کرده باشد و از کودک بخواهد تا بعدا  مراجعه کرده و یا با شخص دیگری صحبت کند. بزرگسال برا

 
 موانع موجود برای کودکان و نوجوانان 

 دهند: های خود را گزارش نمی کودکان و نوجوانان غالبا  به دالیل زیر نگرانی 

 اند ترسند چون تهدید شدهمی •

 ترسند که بعدا  چه اتفاقی خواهد افتاد می •

 ترسند که حرفشان را باور نکنند می •

 خجالت زده یا شرمسارند  •

 های اولیه شخصی که متهم به سواستفاده است نیاز دارند به مراقبت •

 کننده دچار مشکل و دردسر شود خواهند فرد سو  استفادهنمی •

 توانایی زبانی، لغتی یا ادارک کافی برای تشری  حادثه را ندارند  •

 عادی است کنند امریفکر می •

 
 موانع موجود برای بزرگساالن 

دهد که موانع بسیاری وجود دارد که بیشتر اوقاو افراد در هنگام مواجه  اند نشان میتجربه متخصصینی که در این زمینه کار کرده
 های شخصی اولیه عموما  عبارتند از: ز اقدام مناس  بر آنها غلبه نمایند. واکنشبا یا نگرانی باید قبل ا

 شوکه شدن و باور نکردن  •

 ترس یا انکار  •

 ترس از درک اشتباه موضوع توسط دیگران  •

 باور نکردن نوجوان  •

 ترس از نداشتن واکنش مناس ، )واکنش بیش از حد و واکنش ناکافی( و بدتر کردن اوضاع  •

 شخصی مشابهیادآوری تجربه  •

 اضطرا  ناشی از به خطر انداختن روابط فعلی مانند رابطه با والدین  •

 از به خطر انداختن اعتبار یونیسف در صورو علنی شدن موضوع  اضطرا  ناشی •

داده و با چه  تواند کارمندان را آماده نماید. تمام کارمندان باید به صورو شفاف بدانند که چه اقدامی را انجام  نظارو و آموزش می
 فردی تماس حاصل نمایند. 
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 موانع فرهنگی 

زمینه   در  دیگران  یا  خودشان  تجربه  درباره  گفتن  سخن  برای  فرهنگی  موانعی  است  ممکن  نوجوانان  و  کودکان  برخی  برای 
وجود داشته باشد. برای م ال ممکن است به لحاظ فرهنگی صحبت کردن با فردی به غیر از اعضای خانواده درباره    سو استفاده

ری خانواده یا اجتماع محلی گردد، امری نامناس  تلقی شود. موانع فرهنگی باید  مسائل جنسی و یا هر مس له ای که باعح شرمسا
به عنوان بخشی از ارزیابی ریسا شناسایی شوند تا اطمینان حاصل شود که ذینفعان تا حد امکان از تاثیراو احتمالی موانع اطالع  

 اند. هداشته و اقداماو الزم را برای به حداقل رساندن این تاثیراو انجام داد
 

 
 مسائل مربوط به قدرو 

کنند قادر به گزارش دادن تجار  خود از سو  استفاده نیستند. یکی  دالیل متعددی وجود دارد که کودکان و بزرگساالن احساس می 
از عوامل کلیدی در امر کما و توسعه، همان قدرو قابل درکی است که فعاالن بخش کما و توسعه و جوامع محلی که در آن  

تواند خود را در قدرو و کنترل منابع ضروری مانند غذا و تحصیل و همچنین  ی کنند از آن بهره مند هستند. این موضوع میکار م 
کارمندان شاغل در ابتکار شهرهای دوستدار کودک هیچگاه نباید در چنین رفتارهایی    رفتارهای است مارگرایانه افراطی نشان دهد. 

 و افشاگری گزارش نمایند.  یحفاظت فرآیندهای ید هرگونه نگرانی را از طریق مشارکت داشته باشند و همواره با

 
 های مربوط به رفاه کامل واکنش به نگرانی   -3-3

ممکن است وضعیتی به وجود آید که کارمندان ابتکار شهرهای دوستدار کودک در خصوب رفاه کامل یا کودک یا نوجوان نگران  
کردن   امکان طی  و  میفرآیند  هستند  که  نوجوانی  یا  کودک  م ال  برای  میسرنیست.  برایش  فعالیترسمی  به  محلی  خواهد  های 

باشد داشته  نمی  ؛ دسترسی  ایناما  احساس    داند چطور  است،  منطقه  آن  در  جدیدی  فردی  اینکه  خاطر  به  یا  و  دهد  انجام  را  کار 
اعضا   تنهایی می با  را  نوجوان  یا  تا کودک  ابتکار شهرهای دوستدار کودک سعی خواهند کرد  تیم  اعضا   مواقعی،  در چنین  کند. 

یی و معرفی منابع حمایتی محلی مناس  هستند.  محلی از بخش رسمی یا خدماو پیمانکاری ارتباط دهند چراکه آنها قادر به شناسا
 الزم است رضایت شفاهی کودک یا نوجوان قبل از ارجاع وی به متخصص یا خدماو دیگرگرفته شود. 

 
 محرمانگی   -3-4

اشتراک گذاشته می به  ابتکار شهرهای دوستدار کودک  اعضای  با  اطالعاتی که  اساس  هرنوع  بر  و  تلقی شده  باید محرمانه  شود 
داده  از  حفاظت  قانون  و  نگهراهنما  چنین  ها  در  شود.  لغو  فوق  ضوابط  در  مندرج  شرایط  تحت  باید  تنها  محرمانگی  شود.  داری 

این   شود.  داده  گزارش  سازمان  به  موضوع  این  باید  و  بوده  مقدم  حریم خصوصی  حق  بر  آسی   برابر  در  حفاظت  حق  شرایطی، 
دهی موارد باید  ا فعالیت مانند دوره آموزشی توضی  داده شود. مراحل ذیل جهت گزارش پروتکل باید در ابتدای یا برنامه، پروژه ی 

 دنبال و اجرا گردد. 
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 دهی دهی و گزارش ساختار و فرآیند واکنش   -4

 افراد مس ول حفاظت    -4-1

ابتکار شهرهای دوستدار کودک معرفی و  یونیسف و دولت محلی باید کارمندهایی را به عنوان مس ول حفاظت از کودکان در اجرای  
 منصو  نمایند. افراد و اطالعاو الزم عبارتند از: 

 )در یونیسف و دولت محلی اجباری است( 9تمس ول حفاظت و مراقب •

 معاون یا جانشین مس ول حفاظت و مراقبت )اجباری(  •

 از کودک )اجباری( حفاظت مشخصاو تماس محلی برای ساعاو غیر اداری جهت انجام خدماو  •

 

 باید:  این افراد 

 کارمند حقوق بگیر بوده و شرایط مربوط به استخدام صحی  و امن را داشته باشند  •

 آشنایی داشته باشند های ملی حمایت از کودک  های حفاظتی ابتکار شهرهای دوستدار کودک و سیاستها و روشبا سیاست •

های دعاوی علیه  ها باشد. به عنوان م ال در پروندهدارای اختیار و سابقه کافی برای مقابله با اقداماو نامناس  و انتقال نگرانی  •
 متخصصین 

 

و معاون وی در ابتدای طرح به اطالع سایر شرکای دخیل در ابتکار شهرهای دوستدار کودک  حفاظت  مشخصاو تماس مس ول  
ها به مس ول حفاظت و در غیا  وی به جانشین او ارجاع خواهد شد. هرچند اگر  خواهد رسید. به عنوان یا اصل کلی، کلیه نگرانی 
نگرانی محلی  مقاماو  خود  در خصوب  و   فردی  بررسی  مناس   و  شفاف  به صورو  مس له  این  که  دهد  احتمال  و  باشد  داشته 
 یسف در مورد ارجاع موضوع به شخصی دیگر تصمیم بگیرد.  رسیدگی نخواهد شد، باید مس ول حفاظت یون

 
 دهی دهی و گزارش فرآیند واکنش   -4-2

ابتکار شهرهای دوستدار   باید فرآیند ذیل را طی    کودکزمانی که کارمندان  درخصوب کودک یا نوجوانی احساس نگرانی کنند، 
 نمایند: 

 آوری شود ال یا کودک جهت شفاف سازی ماهیت نگرانی جمعباید بدون طرح سواالو تفحصی، اطالعاو کافی از فرد بزرگس  •

قرار گیرد که می • فردی  اختیار  در  افشا  شده  اطالعاو  است  گفته شود که الزم  نوجوان  یا  به کودک  و  باید  با حمایت  تواند 
گردد چراکه این امر  پشتیبانی به موضوع کما کند. باید به رضایت یا عدم رضایت کودک یا نوجوان در انتقال موضوع توجه  

 به افراد دخیل در پرونده کما خواهد کرد 

در صورو نیاز کودک یا نوجوان به مداخله پزشکی یا پلیسی، باید با خدماو اضطراری تماس گرفته و اعالم شود که موضوع   •
 است  ی حفاظت دارای ماهیت 

ی • مربوطه شدید  اما خطر  نبوده؛  اضطراری  نیازمند خدماو  کودک  که  باید  در صورتی  موضوع  داده شود،  تشخیص  ا ضروری 
ساعت گزارش داده   48بالفاصله و یا در اولین فرصت به مس ول حفاظت محلی گزارش داده شود و در غیر این صورو ظرف  

 شود 

 
9 Designated Safeguarding Person (DSP) 
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در صورتی که مس ول حفاظت محلی در دسترس نباشد، موضوع باید به جانشین او گزارش شود. در صورو غیبت معاون نیز،   •
تعیین تکلیف با مس ول حفاظت یونیسف تماس گرفته شود. در برخی کشورها، می توان در ساعاو غیر اداری برای  باید جهت  

 مسائل حفاظتی با خدماو اضطراری تماس گرفته شود 

 اطمینان از انجام اقداماو الزم پیگیری شود  هر ارجاعی باید جهت •
 

 به سطوح باالتر  انتقال ارجاعاو

ها باید توسط مس ول یا مس ولین حفاظت و مراقبت، به صورو مناس ، سریع و شفاف پاسخ داده شوند. در  نگرانی همه ارجاعاو و  
موارد نادری که ارجاعی صورو نگرفته و یا تشخیص اینکه اقدامی صورو پذیرفته غیرممکن باشد، ارجاع مجدد نگرانی مربوطه 

با ارجاع مجدد هم   از مقاماو ارشد خدماو کودکان تماس  اجباری خواهد بود. در صورتی که  با یکی  باید  اقدامی صورو نگیرد، 
 گرفته شود. 

 
 های مربوط به کارمندان ابتکار شهرهای دوستدار کودک نگرانی 

شرکا  و همکاران یونسیف باید اطمینان کامل داشته باشند که اعضا  تیم ابتکار شهرهای دوستدار کودک همواره سالمتی و امنیت 
محور و مبتنی بر حقوق را در تمام تعامالو با کودکان و نوجوانان  -های انساننوجوانان را در اولویت قرار داده و فعالیتکودکان و  

نگرش، رفتار و یا اقداماو اعضای تیم ابتکار شهرهای دوستدار    دربارهمبنا قرار خواهند داد. اگر اعضای سازمان و یا مقاماو محلی  
باشند، باید به مدیران ارشد  احساس کنند که به هر دلیلی قادر به مطرح کردن آن با کارمندان نمی  کودک احساس نگرانی کنند و

 دفتر یونیسف، شرکای اجرایی و یا مس ول حفاظتی سازمان خود مراجعه کنند.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


