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 مقدمه 
  یمین با یتقراز کشورها، کودکان و نوجوان  یاری. در بسدهند ی م لیتشکجهان را   تیسوم جمع کی  با  یسال تقر 18  ری ز کودکان

  ی آنها بر زندگ  می مستق ریغ  ای  م یمستق  ریث أ بزرگ با کودکان و ت  ایکوچک و    یوکارهاکسب  تعامل .   رند یگی برم  در   را   تیجمع  از

  و   مندانکار  ا ی، کارگران جوان و  مندانخانواده کار  یاعضا  ، یاست. کودکان به عنوان مشتر  ریاجتناب ناپذ   یکودکان موضوع

  یی هاط یجوامع و مح  ید یکل   ی کودکان به عنوان اعضا  ، زمان  ن ی. در همهستند   وکارکسب  ی د یکل  نعفانیاز ذ  یآت   ی تجار  رهبران

 .  ند ینمایم ت یفعال آن در کارهاو کسب که   شوند یم شناخته

  شیبا افزا  ن یو همچن  یاجتماع  گرانیباز  ریو سا  ها دولت  نقش   موازات  به   جامعه   در   وکارکسب  نقش  به   توجه   زان یم  شیافزا  با

  از   کودکان.  است  هنگامبه   یامر   زین  کودکان  بر   وکارهاکسب  ریثأ ت  به  توجه   و  تمرکز   ،بشرحقوق    و   وکارکسباز ارتباط    یآگاه

  ی صدا  کی آنها از    یمند بهره  عدم  از  موضوع  نیا  که  هستند   جامعه  ی اعضا  نیرتریپذ بیآس و    نیشده تر   راندههیحاش به    ملهج

  ی با آنها مشورت م  ایو    شودی م   داده  جوامع  در  ی ریگم یتصم  روند   درباره  اظهارنظرکودکان اجازه    به  بندرت.  است  مشهود   یعموم

  کودکان .  استگذار    ر یبر آنها تاث  ما یمستق  که   ی حیتفرو    مدارس   ی ها  ی فضا  ی برا  ی ز یربرنامه  مانند   ی ماتیتصم  درمورد   یحت   ،شود

  خواهند   یارزشمند   یهامشارکت  و  متفاوت  یها دگاهیدکه قادر به ارائه    اند داده  نشان،  داشته اند   مشارکت   امکان  که  یزمان  هر

 . بود

 
 

 

 

  ع ی از رشد سر  ی دوره منحصر به فرد  ی جبران باشد. دوران کودک رقابلیغ  ی حتبر کودکان ممکن است بلند مدت و  وکار کسب  اثرات

  ر یتأثتحت  ی منف ا یبه صورت مثبت  شهیهم  ی برا تواند یم  فرد   ی عاطفو  ی ذهن  ،یجسم سالمت  آن  یط  در  که  بوده  ی روانو  یجسم

و    الزم  کودک   یسالمت و بقا   یبرا   یدوران رشد کودک  یمراقبت و محبت در ط  ز،یتم  یدنیآب آشام  ،ی. خوراک کاف ردیبگ   قرار

 .است ی ضرور

  ی ولوژیزیف  لیدل  به   کودکان .  رند ی گیم  قرار  مختلف  خطرات  ریتأثمتفاوت از بزرگساالن هرروزه تحت    یو به نحو   شتریب  یحت  کودکان

 . دارند  ی رتریپذ بیآس  و  تر فیضع یمن یا ستم یس  رو  نیا از و  کرده  جذب را  ط یمح  یهایآلودگ  از  یشتر یب درصد  خود  یبدن

  ی موضوع عبارتند از کودکان  نیا  ی هانمونه  ن یبارزتر.  شوند ینم  دهید  غالبا آن    از  متأثر   ایو    وکارهاکسب  در   شده  بکارگرفته   کودکان

  ی کودکان  کنند،ی م  یزندگ  هاکارخانه اطراف    ایکه در محل    یکودکان  اند،شده  کارگرفتهبه   نیتأم در چرخه    یرقانونیکه به صورت غ

  که   یکودکان  ،هستند     یتجار  محصوالتکه در معرض    یکودکانکنند،    یخود کار م   انیدر خانه کارفرما  یعنوان کارگر خانگ   بهکه  

 .اند مانده  خانه در  که مهاجر  کارگران کودکان  و  اند شده بازداشتو  ریدستگ   وحراست ی تیامن امور  توسط 

کودک    کار  معضل  بردن  نیب  از  و  یریجلوگ  بر  غالبا   کودکان،   به  نسبتو کار    کسب  بخش  تیمسئول  شناخت  و  یبررس   در  تاکنون

  الزم   اقدامات  و  استانداردها  ت یتقو  و   د یکأ ت  بر  عالوه  ،وکارکسب  اصول   و   کودکان  حقوق  عنوان   با  رو  شیپ   یراهنما  در .  بود  شده  تمرکز 

  ه شد   پرداخته   زی ن  کودکان   بر   کار   و   کسب  یرگذاریثأت   مختلف   یهاروش   یبررس   به   ،کودک   کار   معضل   بردن  نیب  از   و   یر یجلوگ  جهت

  و   یابیبازار  یهاروش   شده،  ارائه  خدمات  و  محصوالت  جملهاز      ی کل  صورت  به  کار  و   کسب  یهاتیفعال  ر یتأث  شامل  موضوع   نیا.  است

 . بود خواهد  ی محل  جوامع در  یگذار  هی سرما و  یمحل  و  ی مل ی هادولت با وکارهاکسب  روابط   نیهمچن و  ع یتوز

  کودکان   هیعال  مصالح  به  زدن  لطمه   از  تنها  نه  کار  و  کسبآن است که بخش    ازمند یاز حقوق کودکان ن   تیشمردن و حما  محترم 

 ، یاصل  اتیو عمل  هایاستراتژدراز حقوق کودکان    تی. با ادغام احترام و حماد یبلکه فعاالنه از آنها محافظت نما  ،نموده   یریجلوگ

  ز یخود را ن  ی فعل  ی شرکت   یداریپادر زمینه    ییهاابتکارعمل  وکارشان،کسب  منافع   حفظ   از  نانیاطم  ضمن  توانند یم و کارها    کسب

  شرکت  یهاتیفعال   تیمقبول   زانیم  نیتضم  و   سکیر  تیریمد   بهبود  اعتبار،  جادی ا  به  منجر  تواند یم  یاقدامات   نی. چنند ینما  تیتقو

  از   تیحما.  د ینما  کمک   ز ین  زه یانگ   با   کار  ی روین   حفظ   و  استخدام  در   تواند ی م نیهمچن  کودکان به  تعهد  .گردد نعفانیذ و جامعه  نزد

  از   ی بخش  تنها  ، مستعد   نسل   و   جوان   کارگران   ع ی ترف  و  ق یتشو  ن یهمچن  و   سرپرستان  و   نیوالد   عنوان  به   شان یا  نقش   در   کارمندان

  از   کودکان  یازهاین  بهتر  هرچه  رفع   یچگونگ   نمودن  لحاظ.  بردارند   نه یزم  نیا  در   توانند یم  وکارهاکسب  که  است  ی محکم  یهاگام

  ی برا   تالش   و  کار   نکهیا  آخر  سخن.  د ینما  خلق  را  ید یجد   یبازارها  و  بوده  ینوآور  منبع   کی  تواند یم  زین  خدمات  و  محصوالت  قیطر

و    ریفراگ  دار،یپاو کار    کسب  ط یمح  کیو الزمه    دهید  آموزش   یخوب  به  که   کرد  خواهد   کمک  یتوانمند   جوامع  ساخت  به  کودکان

 .استباثبات 

ارائه    ،کودکان  رفاه و    حقوق  بر  کار  و  کسب  ر یتأث  یاز درک، شناخت و بررس   یجامع  ارچوبچ  «وکارکسب  اصول  و   کودکان  حقوق»

  و   الهام  منبع  عنوان  به  اصول  نیا  که  دارند   د یام  سفیونی  و  ملل  سازمان  یجهان  معاهده  د،یده  نجات  را   کودکان  صندوق.  د ینمایم

 .د نشو گرفته  کاره ب  کودکان  با تعامل  در وکارهاکسب  هی کل  یبرا ییراهنما
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  وکار کسب اصول  و   حقوق کودکان  
 

 

  مشخص حقوق کودکان    شمردن  محترمو    تیحمارا جهت  کسب و کار  ای از اقدامات  مجموعه  «وکارحقوق کودکان و اصول کسب»

کار در خصوص حداقل    ی الملل  ن یبسازمان  138شماره    پیمان نامه  حقوق کودک و همچنین در  پیمان نامه  نماید. حقوق کودکان در  می

حقوق کودک، تصریح    پیمان نامه  3است. ماده    شده  شکال کار کودکان تعیین  ادرخصوص بدترین    182شماره  پیمان نامه  سن و در  

 « در اولویت اصلی قرار گرفته و لحاظ شود.   د عالیه کودک بای مصالحدر تمامی اقدامات مربوط به کودکان ... » دارد، می

 شامل موارد ذیل گردد.  د بایوکارها به منظور نیل به این اصول، اقدامات کلیه کسب

 

 ها در محترم شمردن حقوق کودکان مسئولیت شرکت 

با حقوق بشر در تعارض  فعالیت کسب و کار که  هر نوع    و برطرف نمودنجمله کودکان    ن ازدیگرابشر  هرگونه نقض حقوق    پرهیز از

محصوالت      ،مرتبط با اقدامات  روابط تجاریهای خود شرکت،  فعالیت  د بای  ،ها در محترم شمردن حقوق کودکانمسئولیت شرکت  باشد.

 و خدمات آن را شامل شود. 

 

 از حقوق کودکان   ها در جهت حمایت تعهد شرکت 

های  جمله حقوق کودکان ازطریق فعالیت، انجام اقدامات داوطلبانه در جهت پیشبرد حقوق بشر ازبشرمحترم شمردن حقوق    عالوه بر

های عمومی و حمایتی و کار مشارکتی یا دیگر  سیاستمشارکت در  های راهبردی اجتماعی و بشردوستانه،  گذاریتجاری اصلی، سرمایه

 ای جمعی. هفعالیت

 
. اقدامات مربوط به حمایت از حقوق کودکان حتی در صمورت عدم نیاز اسمتکار  وحداقل الزام هر کسمب  ،محترم شممردن حقوق کودکان

اقداماتی را درخصمموص محترم    «وکارحقوق کودکان و اصممول کسممب»اند. هرکدام از اصممول مندرد در  کید قرار گرفتهأنیز قویا  مورد ت

 به تفکیک ارائه نموده است.حقوق آنان شمردن حقوق کودکان و حمایت از 

 

 .  است «کودکان  ژهیوبشر   حقوق»مترادف با   «حقوق کودکان»اصطالح  سند در این 
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 نامه واژه 
 .اند شده نوشته مورب  صورت به  ی آت صفحاتدر  ل یو اصطالحات ذ ف ی، تعاروکارکسب  و  کودکان  کودک،  یهاواژه  ی استثنا به

 

  کودکان   با  مرتبط   ماتیتصم  و   اقدامات  یتمام   در  که  است  « کودک  حقوق  »پیمان نامه از اصول چهارگانه    ی کی  - کودک   ه ی عال   مصالح 

  ی سالمت  و  رشد   ،ءبقا  ط یشرا  بهبود   و   کودکان   حقوق  شمردن   محترم   جهت  در   فعاالنه  یاقداماتاست تا    ی و ضرور  گردد یم  اعمال

 .حقوق کودکان هستند  تحقق که به صورت روزانه مسئول   ردیصورت گ یاشخاص گریو د نیاز والد  تیحما ن یهمچن و آنها

 

 سودآور  یالتی تشک  ای شرکت -   وکار کسب 

 

با شرکا  ارزش   ره یزنج در    وکار کسب   کی   که   ی روابط  - ی تجار   روابط  داشته و    یدولت  ر یو غ  ی دولت   ی نهادها  ایو    یتجار   ی خود 

  ارزش   ره یزنجدر  می مستق ریغ  ی امر شامل روابط تجار   ن یا  .باشد   مرتبط  آن   خدمات  ا ی  محصوالت ،یتجار  ی هاتیبا فعال  ما یمستق

 .شودی م ز ین مشترک ی هایگذارهی سهام داران در سرما ت یو اقل  تیاکثر تیوضع  نیاول( و همچن فیرد  ی شرکت )فرا کی

  مضر   شانیا  ی ذهن  و   ی کیزیف   رشد   ی برا  و   کرده   دوره  آنها  کرامت  و   شأن ها،ییتوانا  ، یکودک از  را   کودکان  که   یی کارها - کودک  کار 

  ، استخطرناک    ایکودکان مضر    یبرا  یاخالق  یا  یاجتماع  ،ی کیزیف  ،یکه به لحاظ ذهن   است  ییکارها  شامل  موضوع  نیا.  باشد 

هستند که به تصویب    کار   ی قانون  سن   ریز   که   یدر مشاغل  کودکان   گرفتنکاربه   ا یبوده و    آنها   لیو مخل تحص  ر یکه مغا  ییکارها

  یی کارها  یعبارتبه )  خطرناک   ی کارها  به  د ی نبا  سال  18  ریز  کودک   چیه.  رسیده است   یالملل   نیب  یاستانداردها  ای  ی مل  یقانون   مراجع

  ، یجنس  یکشبهره  قاچاق،  مانند   کودکان   کار انواع    ین بدتر  اشکال  ریسا ای  و (  باشد   کودک   اتیاخالق  ای  ی منیا  ، یسالمت   ر یمغاکه  

.  شود  گمارده  ی تیامن  ا ی  ینظام  یروین  عنوان  به   قانونی   از کودکان زیر سن  استفاده  ای  استخدام  و   یاجبار  کار   ،ی بده  یازا  در   بردگی 

  مانند فعالیت هایی    در  دختران  ی ریبکارگ  احتمال   چراکه   شود یم   زین  کار  کودکان   ی یتجنس  ابعاد   بر  تمرکز  شامل  ن یهمچن  امر  نیا

  در   182  شماره،  کار  ی الملل  نیب  سازمانپیمان نامه    به   شتر یب  اتیجزئ   یبرا.  است  شتر یب  ی جنس  یکشبهره  ایدر خانه    یخدمتکار

پیمان نامه  منضم به    یاریپروتکل اخت  نیدر خصوص حداقل سن کار و همچن   138شماره     و  کودک   کار   شکالا  نیبدتر  خصوص 

  مداخله   به  مربوط  یار یاخت  پروتکل  نیهمچن  و  کودکان  یپورنوگراف  ،کودکان  یفروش حقوق کودکان در خصوص فروش کودکان، تن

 . د یئنما رجوع مسلحانه  یهایر یدرگ  در کودکان

 

  ارائه  و  انیب به  را  کودکان  که است ییندهایفرا  شامل کودک حقوقپیمان نامه  ی اصل و  چهارگانه اصول از  یکی  - کودک    مشارکت 

این اصل .  د ینمایم  فراهم  را  مهم  نیا  انجام  امکان  و  نموده  قیتشو  ،گذار استلی که بر آنها تأثیر  مسائ  خصوص  در  خود  یهادگاهید

  کهاست    یط یمح   در  متقابل  احترام  براساس   بزرگساالن  و   کودکان  نی ب   گفتمان  و  اطالعات  یگذار  اشتراک   به  شامل  نیهمچن

 .کند ی م ق یتشو را  بیان ی آزاد

  فراهم   شانی برا  را   امکان   ن یا  و   گرفته   نظر   در   را   کودکان   رشد   به   رو   یهایی توانا  بوده،   معنادار   و   فراگیر   معتبر،   د بای  یی ندهایفرا  نیچن

  د یبا  کودکان  یهادهیا  و  نظرات  نمودن  لحاظ  یبرا.  باشند   گذار   ر یثأت   خود  اطراف   ی ایدن  بر   سازنده  ی هاروش   ی ریادگ ی  با  تا   آورد 

  شامل  مختلف  یهاییتوانا  و   ن یسن  با  را   پسران   و   دختران  نیرتریپذ بی آس   و   نیترهیدرحاش   که   باشد   داشته   وجود  ی تعهد   و   الزام

  دادن  مشارکت. شود اعمال آنها  بر موثر اقدامات و ماتیتصم یتمام در  و شده شمرده محترم و دهیشن  د یبا آنها  یهادگاهید. شود

   از کودک شود.  ی کشبهرهباعث  و  بوده نمادین  د ینبا کودک

 

 

 

 

  ل یتفص  به   را  هستند   ارتباط   در   کودکان  با  وکارکسب  در   که   ی افراد  از   یاخالق   انتظارات   که   ی مستند   - کودکان   از   حمایت   ی اخالق   منشور 

  سوءاستفاده   و  یکشبهره  خشونت،  به  نسبت  یریناپذ   انعطاف  و   تحمل  عدم  درخصوص  کار  و  کسب  یهااستیس   یاخالق   منشور.  دهد ی م  شرح

  محافظت   منظور   به  و  نموده  استفاده   خود  چارچوب  عنوان  به  آن  یاریاخت  پروتکل  و  کودک  حقوقپیمان نامه    از   منشور  نیا.  د ینمایم  اجرارا  

 . است شده ه یته و  یطراح ،استفاده ء سو و  یکشبهره خشونت،  برابر در  کودکان  از

 

  درمورد   قانون  طبق  که   نیا  مگر  است  نموده  فیتعر  سال  18  ریز  فرد   هر  را  کودک  کودک،  حقوقپیمان نامه    1  ماده  - کودکان   ا ی   کودک 

 .قابل اجرا باشد  کمتر  بلوغ سنبا  کودک،

 

در محل کار    ت یامن  د یبا  ستهیمناسب و منصفانه دارند. کار شا  ی که درآمد است    ی سازنده و مولد   ی شغل  یهافرصت   ی معن  به  - سته ی شا   کار 

  را  یاجتماع  اتحاد   و   یفرد   رشد   یبرا   یبهتر  اندازچشم  و یاجتماع  یهاگفتمان کار،   به  مربوط   حقوق  ها،خانواده  یبرا   یو حفاظت اجتماع

  خود  یزندگ  بر  موثر  ی ماتیتصم  در  ،نموده  ابراز  را  خود  یهاینگران  آزادانه  بتوانند   د یبا  کار  سن  در  جوانان  ازجمله  افراد.  باشد   داشته  همراه  به

 .شوند   مند بهره  برابر رفتار  و هافرصت از  یبرخوردار  حق از  و داشته باشند  مداخله  و  مشارکت

 

  ی هاخشونت  مسلحانه،  یهایر یدرگ  لیدل  به  کودکان  رشد   امکان  ای  و  یذهن  و  یجسم  سالمت  ،یزندگ  آن  در   که  ی طیشرا  - ی اضطرار   ط ی شرا 

 . افتد یب خطر  به  یقانون  ای یاجتماع نظم  یفروپاش  ای و  ی عیطب ع یفجا ، یقحط ر،یگهمه  ی هایماریب گسترده،

 

  جمله از  بشر برحقوق خود  بالقوه  و  ی واقع راتی ثأت زان یم  یابیارز جهت وکارکسب ک ی مستمر یندهایفرا  - حقوق بشر   سته ی با   ی اب ی ارز 

  ینحوه برخورد با اثرات آن، به شرح نمودن آن و اعالم  ی هاواکنش  یریگ یپ نیهمچن  و  حاصله ی هاافتهی اساس  بر  اقدام کودکان،  حقوق

  یابیارزشده است.  م ی تنظو    هیته  1 است، حقوق بشر سازمان ملل  یشوراتائید که مورد و حقوق بشر   کسب و کار    اصول یکه در راهنما

  به. دهد  پوشش را  یتجار  روابط  ای وکارکسب  خدمات و  محصوالت ها،تی فعال از  حاصل یمنفآثار  د یبا نیهمچن بشر حقوق ستهیبا

 :دهند   انجام را  لیذ  موارد د یبا وکارهاکسب ه یکل  سته، یبا ی ابیارز انجام منظور 

 

  و   بشر  حقوق  حوزه  نیمتخصص   ازمند ین  موضوع   نیا.  کودکان  حقوق  بر   بالقوه   ای  یواقع  یمنف  ریثأت   هرگونه  یابیارز  و  ییشناسا •

  دختران   که   داشت  نظر   در   را  احتمال  نیا   د یبا.  است  مربوطه   نفعان یذ   و   گرفته   قرار   ر ی ثأت  تحت   یهاگروه   ر یسا  کودکان،   با  مشاوره 

 .باشند  مواجه  ی متفاوت خطرات با است ممکن  پسران و
 

نماید که ضمیمه گزارش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در  را اجرا می«  محافظت، احترام و اصالح»   وکار و حقوق بشر، چارچوب سازمان ملل درخصوصاصول راهنمای کسب  -1

مسئله   شرکتخصوص  و  بشر  سایر    چند  های  حقوق  و  شماره  نهادهای  ملیتی  به  ملل،  A/HRC/17/31تجاری  سازمان  آدرس  است  2011مارس    21،  به  بیشتر  اطالعات  برای   .

www.ohchr.org/documents/issues/business/a.HrC.17.31.pdf  که به تصویبA/HRC/RES/17/4  ،د. ئیمراجعه نما رسیده است 
 

http://www.ohchr.org/documents/issues/business/a.HrC.17.31.pdf
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اقدام مناسب با آن )بر اساس اصول راهنما(.  های داخلی و فرایند فعالیت ها و در  ثیرات  أتهای حاصل از ارزیابی ادغام یافته •

شود و یا احتمال این موضوع برود،  منفی بر حقوق کودکان می ثیری  أتعامل یا منجر به ایجاد    ،وکارهنگامی که یک کسب

فعالیت مربوطه را انجام داده و یا از توان و نفوذ خود در به حداقل رساندن  توقف  اقدامات الزم را جهت جلوگیری یا    د بای

از    د منفی مرتبط باشد، بای ثیرات  أت وکار به واسطه یک رابطه تجاری با  آثار باقیمانده استفاده نماید. هنگامی که یک کسب

 مربوطه در تعیین اقدام مناسب استفاده نماید. عوامل توان یا نفوذ خود و دیگر 

اقداماتی برای برطرف  به منظور مشخص نمودن آنکه آیا  کسب و کار  های  انجام نظارت و پیگیری میزان اثرگذاری واکنش •

های کمی و  ها و شاخصمنفی بر حقوق کودکان مدنظر قرارگرفته است یا خیر. این امر با استفاده از طرحثیرات  أتنمودن  

از منابع داخلی و خارجی   بازخوردهای حاصل  از  انجام  متأثر  ها و دیگر ذینفعان  جمله کودکان، خانوادهازکیفی مناسب 

حسابرسی ای از ابزارهایی مانند قرارداد عملکرد، بررسی عملکرد، نظرسنجی و  استفاده دوره  د وکارها بای. کسب 2گیردمی

 . 3را مدنظر قرار دهند   مستقل(حسابرسی )خودارزیابی یا 

و دوره  شکل  در خارد از سازمان به  وکار بر حقوق کودکان  کسباثرات    کاهشجهت    انعکاس اقدامات صورت گرفته   آمادگی  •

های خود اطالعات جهت ارزیابی میزان کفایت واکنش  د وکارها بایباشد. کسب  مناسبتناوبی که برای مخاطبین مربوطه  

را در  کسب و کار  و یا الزامات قانونی محرمانگی    مربوطه   مندانچنین ارتباطاتی نباید ذینعفان یا کار  نمایند.کافی فراهم  

 معرض خطر قرار دهد.

و حقموق بشمر کسمب و کمار    وکمار بموده و همگمام بما اصمول راهنممایمتناسمب بما انمدازه و شمرایط کسمب  د این فراینمدها بایم

 باشند.

ثیرات منفی بر  أ های اشتباه طرف تجاری مربوطه که عامل یا شریک ایجاد توکار در تغییر آثار فعالیتتوانایی کسب   -  نفوذ   قدرت 

در ارتباط    ها، محصوالت و خدمات آن مستقیما از آثار منفی بر حقوق بشر که با فعالیتتواند  بوکاری  کسبچنانچه  .  استحقوق بشر  

  د استفاده نماید. در صورت فقدان نفوذ، بای  برای این منظور   از نفوذ خود   د حداقل برساند، بای  جلوگیری کرده و یا آنها را به است،  

ها و یا همکاری با دیگر  توان به پیشنهاد ظرفیت سازی یا دیگر مشوقراهی برای افزایش آن وجود داشته باشد که برای مثال می

و حقوق بشر به این   کسب و کاراصول راهنمای    19بر اساس رویکرد مندرد در اصل   د وکارها همچنین بایعوامل اشاره کرد. کسب 

است و آیا خاتمه    به چه میزانیر  أثنکات توجه نمایند که رابطه مورد نظر چه میزان برای تجارتشان مهم و حیاتی بوده، شدت ت

 یا خیر.   به همراه خواهد داشت دادن به آن عواقب حقوق بشری منفی 

 

که بر رفتار برابر فارغ از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان،  است  حقوق کودک  پیمان نامه  یکی از اصول پایه مندرد در    -  عدم تبعیض 

نماید. میتأکید  ها  ، تولد یا سایر ویژگیدارایییا اصل و نسب،  موقعیت اجتماعی  ها، ملیت،  معلولیت، مذهب، سیاست و دیگر دیدگاه

که همه کودکان در هر موقعیتی و هر زمان یا مکانی برای رشد تواناهایی خود از حق  است   بدین معنا   عدم تبعیض به طور خالصه 

 برابری برخوردار هستند.
 

 

 

 

 

 

اصول    که در   ی جمله حقوق کودکان را به شرحازوکارها در خصوص احترام به حقوق دیگران  ای که مسئولیت کسببیانیه  -   ی سیاست   تعهد 

وکار به تصویب رسیده  در باالترین سطوح یک کسب  د بای  سیاستی   نماید. تعهد توصیف میآمده است،  و حقوق بشر    کار   و   کسب   راهنمای

با   ، شرکای تجاری و دیگر عواملی که مستقیما مندانوکار از کارانتظارات کسب  د بای تعهد سیاستیشود.   تهیهو توسط متخصصان مربوطه 

در دسترس عموم قرارگرفته، به صورت داخلی و خارجی    د ها، محصوالت یا خدمات در ارتباط هستند را تصریح نماید. همچنین بایفعالیت

وکار  ای شامل تعهد کسبتواند با بیانیهمیتعهد سیاستی  های مربوطه گنجانده شود.  و سیاستفرآیندها  به اشتراک گذاشته شده و در قالب  

 یت از حقوق نیز همراه باشد.برای حما

 

را شامل را تصحیح نمایند،    مقابله کرده و یا آنها  ثیرات منفیأتبا  مهمی که می توانند    نتایجآثار منفی بر حقوق بشر و    - جبرانترمیم یا 

طور مناسب از  به   د بای ثیرات منفی بر حقوق بشر بوده است،  أ که عامل یا شریک ایجاد تشود  وکاری متوجه  . هنگامی که کسبمی شود

نسبت به اصالح آن    یا مشارکتا رأسا   قضایی   مکانیسم هایموثر و یا  عملیاتی دعوی  طرح   ساز و کارهایطریق فرایندهای قانونی از جمله  

معیار  قرار گرفته و    نمایندگان آنانآنها و دیگر  های  خانواده در اختیار دختران و پسران،    د سطوح عملیاتی بای  مکانیسم هایاقدام نماید.  

و حقوق بشر آمده است را رعایت    کسب و کار اصول راهنمای    31برای فرایندهای غیر قضایی طرح ادعا به شرحی که در اصل  اثرگذاری  

 نماید. 

 

دارد. حقوقی  که شرایط بهینه برای دوران کودکی را بیان میاست  حقوق کودک  پیمان نامه  یکی از اصول چهارگانه پایه در    -   رشد و بقا 

بازی و سرگرمی همگی در اطمینان از    ،  آموزش ، تغذیه و استاندارد زندگی، محیط سالم و امن،  سالمتاجتماعی،  مینأاز جمله سیستم ت

 . استو رشد هرکودکی حیاتی و الزم  ءکشی نیز برای بقابرابر خشونت و بهره  درحمایت  . هستند رشد صحیح و سالم هر کودکی موثر 

 

نماید. این  ها را به خروجی تبدیل میورودی،  آفرینیکه با ارزش    استهایی  وکار شامل فعالیتدر یک کسبزنجیره ارزش    -   زنجیره ارزش 

تأمین  وکار با آنها رابطه مستقیم یا غیر مستقیم تجاری دارد که یا الف( محصوالت و خدماتی را  شود که کسببخش شامل نهادهایی می

 نمایند.وکار نقش داشته و یا ب( خدمات و محصوالتی را از کسب و کار دریافت میکنند که در محصوالت یا خدمات کسبمی

 

که کار مربوطه و  صورتی های اقتصادی مشغول شده است. در  در فعالیتکودکی که بزرگتر از حداقل سن قانونی کار بوده و   -   کارگرجوان 

 شود. این رده سنی به عنوان کودک کار شناخته می ،یا شرایط آن خطرآفرین باشد 

 

همای محمدود وکارهمای کوچمک و متوسمط بما ریسمکثر در کسمبأهما، مشماوره مسمتقیم بما ذینعفمان متمهمای ممالی، جغرافیمایی و یما دیگمر محمدودیتهنگامی که به دلیل محدودیت-2

بمه  دهما و اشمخاص اسمتفاده نماینمد. ایمن منمابع بایمتخصصمی مسمتقل خمارجی ارائمه شمده توسمط سمازمانهمای  از منمابع و دیمدگاه  دوکارهما بایم، کسمبنیستحقوق بشری، امکان پذیر  

 ها یا روابط شرکت قرار بگیرند را بیان نمایند.ثیر فعالیتأصورت قانونی نظرات و جوانب فکری عینی یا احتمالی افرادی که ممکن است تحت ت

وکارهمما بممه سممازی و همکمماری بمما سممایر کسممبوکارهمما شممامل تمهیممدات مربمموط بممه ظرفیممتاعممالم صممریح انتظممارات رفتمماری، اقممدامات کسممبکننممدگان، عممالوه بممر مینأدر خصمموص تمم-3

مین سممممازمان ملممممل متحممممد بممممه آدرس أگممممردد. بممممرای اطالعممممات بیشممممتر بممممه راهنمممممای پایممممداری زنجیممممره تمممممنظممممور افممممزایش قممممدرت نفمممموذ نیممممز مممممی

ep_spread.pdf]r.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/SupplyChainwhttp://ww  ید.ئ مراجعه نما 

 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/SupplyChainrep_spread.pdf
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 واقعیتهایی درباره کودکان:

چیمزی بمیش از یمک سموم جمعیمت کمه ایمن میمزان  زندگی می کننمدسال در دنیا  18میلیارد کودک زیر  2.2•

 است.  جهان

 دهند.کل جمعیت را تشکیل می  %18سال،  19تا  10نوجوانان، یعنی گروه سنی •

 محروم هستند. ءمیلیارد کودک از یک یا چندین خدمات الزم برای رشد و بقا 1•

 برند.رنج می HIVسال در سراسر جهان از بیماری  15میلیون کودک زیر  2•

 میلیون کودک کار در جهان وجود دارد. 215•

 میلیون کودک از تحصیالت دبستانی محروم هستند. 101•

 . ستا میلیون کودک در زمان تولد ثبت نشده 51هویت •

 .دیئنما مراجعهhttp://www.childinfo.org/index.html به  شتریآمار و اطالعات ب یبرا
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   . هستند الزم    مشکالت ما عامل مشکالت نیستیم؛ ما منابعی هستیم که برای حل    » 

افراد جوان نیستیم؛ ما    صرفا م. ما  هستی برای آینده  گذاری    ما هزینه نیستم؛ ما سرمایه 

 «   هستیم.   مردمان و شهروندان این جهان 
 . جلسه ویژه سازمان ملل در خصوص کودکان   ، 2002می    7- 5    کودکان گفتمان  پیامی از    «، دنیایی مناسب برای ما » منبع:  

  

 

 

http://www.childinfo.org/index.html
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 پیشگفتار 

کلیه حقوق کودکان به یکدیگر وابسته بوده و از اهمیت یکسانی   4هرزمان از حقوقی برخوردار هستند.مکان و    همه کودکان در هر

خواهند تا در هرکجا از  وکارها مید( از کسبن )که از این پس اصول نامیده می شوکسب و کار  برخوردارند. حقوق کودکان و اصول  

حقوق کودکان را محترم شمرده و از   ،یا محیط اطرافاجتماع بازار، کار،  محیط در جمله  خود از کسب و کار روابط و ها فعالیتطریق 

به منظور جلوگیری و مد    د وکارها باینمایند که کسبای از اقدامات را معرفی و ارائه میآن حمایت نمایند. این اصول طیف گسترده

از آنها استفاده نمایند.  و اقداماتی که به پیشبرد حقوق کودک کمک می کنند،  ثیرات منفی بر حقوق انسانی کودکان  أنظر قراردادن ت

همکاری ذینعفان  که   قصد دارد، و استکار و کودکان و این اصول منبعی کلیدی برای اقدامات دواطلبانه فعلی و آتی درخصوص کسب 

،  موقعیت جغرافیایی،  صنعتملی و غیره و فارغ از اندازه و بزرگی،  بین الوکارهای  کلیه کسبچندگانه را بهبود بخشد. این اصول برای 

ها  اجتماعی از جمله دولتعامالن  هایی از سایر  رسانی به بخشمالکیت و ساختار صادق خواهد بود. این اصول همچنین به دنبال اطالع

 .هستند در ارتباط  کار  و  کسبکه با بخش  استو جامعه مدنی 

. کودکان به  استنیازهایی دارند که با نیازهای بزرگساالن متفاوت    ءخود، جهت رشد و بقا  روانی کودکان به دلیل رشد سریع جسمی و  

تغییرات  ثیرات أ پذیر هستند. تآسیب ، اضطراری وضعیت های کشی و سوءاستفاده و خصوصا  در زمان بروز  ویژه در مقابل خشونت، بهره

جوامع  تر باشد. کودکان نقش مهمی در خانه،  تر و طوالنیتواند به نسبت بزرگساالن جدیوهوایی و آلودگی بر روی کودکان میآب

و یا عضوی از یک  کسب و کار  آتی و رهبران    مندان کنند. کودکان به عنوان مشتری و مصرف کننده، کارمی  ءو اجتماعات ایفامحلی  

بتوانند در تصمیمات    د هستند. آنها بای  کار  و  کسبکند، یکی از ذینعفان کلیدی  وکار در آن فعالیت می محیطی که یک کسبجامعه و  

 حقوق کودک بدان اشاره شده، مشارکت و نقش داشته باشند.نامه پیمانموثر بر خود همگام با اصول مشارکت کودکان که در 

و تعهمد قمانونی   کمه در سمطح بمین المللمی بمه رسممیت شمناخته شمده  اسمتکودکمان    یانسماناز حقموق  برگرفته  اصول یاد شده  

حقمموق کممودک و پروتکممل پیمممان نامممه بممین المللممی جدیممدی ایجمماد نخواهنممد کممرد. در واقممع ایممن ممموارد در حقمموق منممدرد در 

کمه بمه تصمویب رسمیده اسمت:  اسمتبشمری تمرین پیممان حقموقمقبمولپیممان ناممه تصریح شده اند. این    ،اختیاری منضم به آن

انممد(. اصممول فمموق همچنممین بممر و تصممویب نممموده ءهممایی کممه آن را امضمماکشممور در حممال حاضممر عضممو آن هسممتند )دولممت 193

در خصموص   138شمکال کمار کمودک و شمماره  اکمار در خصموص بمدترین    یالمللم  نیبمسمازمان    182شمماره  پیمان ناممه  اساس  

 .نهاده شده اند بنا  5حداقل سن کار 

و  6پیممان جهمانی سمازمان ململ متحمد  «ده اصمل»جملمه موجمود از  کمار و کسمباصول فموق همچنمین بمر پایمه اسمتانداردهای 

و حقموق بشمر، تائیمد شمده توسمط شمورای حقموق بشمر سمازمان ململ، قمرار گرفتمه و در بردارنمده   کمار  و  کسمباصول راهنمای  

 جزئیات آنها هستند.

های اجتماع از جمله  ها در کلیه سطوح موظف به محافظت، احترام و برآورده کردن حقوق کودکان هستند. اگرچه کلیه بخشدولت

در  قوانین ملی عمل کرده و به استانداردهای بین المللی در خصوص حقوق کودکان احترام بگذارند.منطبق با    د وکارها بایکسب

کمک به ساخت دنیایی مناسب   المللی از همه اعضای جامعه در ملحق شدن به حرکتی جهانی برایپاسخ به درخواست جوامع بین

 7کند.حمایت از آن را به صورت مبسوط مشخص می در احترام به حقوق کودکان و  کار  و کسبکودکان، اصول مذکور نقش  

بمین المللمی تمر از قموانینهای این اصمول نبایمد بمه عنموان تموجیهی بمرای اسمتفاده از اسمتانداردهایی پمایینهیچکدام از بخش

 و یا استانداردهای جاری یک کشور لحاظ شوند.

های صمنفی، موسسمات ملمی حقموق گمذاران، اتحادیمه، سمرمایهکسمب و کارهمااصول مورد نظر بر اساس مشماوره بما کودکمان،  

وکمار ، نهادهمای سمازمان ململ، متخصصمین حقموق کمودک، و متخصصمین کسمبدانشمگاهیانهما،  بشر، جامعمه ممدنی، دولمت

 اند.تهیه شده

 

 

 

 

مگر در صورتیکه بر اساس قانون قابل اعمال بر کودکان این سن کمتر از میزان فوق تعیین    ؛سال تعریف نموده است 18زیر  فرد  حقوق کودک، کودک را به عنوان هر  نامه    مان یپ  -4

 گردد.

سازمان ملل   اعالمیه( و  2006معلولیت )  دارای  افراد  حقوقه  نام  مان یپ  (، 1979)  رفع هر گونه تبعیض علیه زناننامه    مانیپ  المللی با مفاد مشابه شاملسایر استانداردهای بین-5

 . استر از منابع کلیدی ( نیز یکی دیگ 2006کودکان ) علیه خشونت  مورد در ملل  سازمان . مطالعه است(  2007) برای حقوق مردم بومی متحد

 www.unglobalcompact.orgکنید به  رجوع  -6

 را ببینید.   (2007) 5همچنین دنیایی مناسب کودکان پالس  (. 2002) رجوع کنید به دنیایی مناسب کودکان -7

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://www.unglobalcompact.org/
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←وکارها بایدهمه کسب   1
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مسئولیت  کودکان  به  حقوق  شمردن  محترم  قبال  در  خود  های 

  کودکان باشند. انسانی  متعهد به حمایت از حقوق عمل نموده و 

 

 

 

اسمممممتفاده از مممممما سوء»

نکنیممممد، ممممما از شممممما 

خمممممممواهیم  تممممممما می

باشممید.از پممذیر مسممئولیت

روی تممرحم از ممما حمایممت 

نکنیممممد؛ بلکممممه از ممممما 

حمایت کنیمد چمون الیمق 

آن هسمممممممتیم. مممممممما 

محصمممموالت و خممممدمات 

خممریم، اممما از شممما را مممی

خمممواهیم تممما شمممما ممممی

روی رشممد و پیشممرفت ربمم

گذاری کنیممد. ممما سممرمایه

خمواهیم؛ مما ما هدیمه نمی

 شممممما خممممواهیممممممی

 «پذیر باشید.مسئولیت

 
مشارکت  نوجوانی در پرو، 

کودکان در رویداد مسئولیت  

(،  CSRها )اجتماعی شرکت

2010 ،Save the 

Children 

 
 

 

 

 : است وکارها شامل موارد ذیل  اقدامات الزم برای کلیه کسب 

 به رسمیت شناختن اصول اصلی حمایت از حقوق کودکان   - الف 

شود را  بدون تبعیض شامل همه کودکان میهایی که  حقوق و آزادی  ،حقوق کودکنامه    مانیپ

ها، والدین، جوامع  مشخص نموده که دارای چهار اصل پایه بوده و باید در هراقدامی از سوی دولت

یا بخش خصوصی که مرتبط به کودکان می یا اصلی  و  پایه  شود، لحاظ گردد. این چهار اصل 

 . ءو رشد و بقا عالیه کودک، عدم تبعیض، مشارکت کودک  مصالح عبارتند از: 
 پذیری در محترم شمردن حقوق کودکان مسئولیت   - ب 

ثیر منفمی بمر أاین امر نیازمند پرهیمز از نقمض حقموق کودکمان و ممدنظر قمراردادن هرنموع تم

. مسممئولیت شممرکت درقبممال احتممرام بممه اسممتوکممار حقمموق کودکممان در ارتبمماط بمما کسممب

هما و گمردد کمه شمامل فعالیمتآن اعممال می  روابمط تجماریهما و  حقوق کودکان در فعالیمت

ولمی محمدود بمه که در اداممه بمه آنهما اشماره ممی شموند،    ی استاصولسایر  روابط مندرد در  

 آنها نیستند. 

  و   کسب  ی به شرح مندرد در اصول راهنما  د یبا  وکارهاکسب  ه یکل  ت، یمسئول  رش یپذ به منظور  

بشر سازمان ملل متحد رسیده، سیاست  و  کار تائید شورای حقوق  به  و  حقوق کودکان که  ها 

 این موارد عبارتند از:  . 8کارگیرند های مناسب را به فرایند 

 سیاستی تعهد    - 1

وکارها در خصوص احترام به حقوق دیگران ازجمله حقوق کودکان  ای که مسئولیت کسببیانیه

در    د بایی  استیس تعهد  نماید.  و حقوق بشر توصیف می  کار   و  کسبرا مطابق با اصول راهنمای  

شود. این امر   تهیه وکار به تصویب رسیده و توسط متخصصان مربوطه باالترین سطوح یک کسب

ها، ، شرکای تجاری و دیگر عواملی که مستقیما  با فعالیتمندانوکار از کارانتظارات کسب  د بای

بای همچنین  نماید.  تصریح  را  هستند  ارتباط  در  خدمات  یا  عموم    د محصوالت  دسترس  در 

های و سیاستفرآیندها  قرارگرفته، به صورت داخلی و خارجی به اشتراک گذاشته شده و در قالب  

بیانیهتوانمربوطه گنجانده شود. این موضوع می  با  از  ای شامل تعهد کسبد  برای حمایت  وکار 

 حقوق کودکان نیز همراه باشد.

 ارزیابی بایسته حقوق بشر   - 2

  راتی ثأت زان یم ی ابیجهت ارز وکارکسب ک ی مستمر ی ندهایفرا شامل ارزیابی بایسته حقوق بشر 

  یها افتهی اساس  بر  اقدام تبیین  کودکان، حقوقجمله  ازو بالقوه خود برحقوق بشر   یواقع

  اعالم را شده  جادی ا یعلمکرد اثر منف نحوهو  بوده خود  یهاواکنش ی ریگ یپ نیهمچن و  حاصله

  می رمستقیغ ا یو   میمستق  یاحتمال ی آثار منف د یبا نیهمچن بشر حقوق ستهیبا یابیرزا. کند 

 حاصل 

 

 
  هی کل ،بشر حقوق ستهیبا یابیارزرا پوشش دهد. به منظور انجام  یتجار  روابط  ای وکار کسب خدمات و  محصوالت ها،تیاز فعال

 :دهند  انجام را  لیذ  موارد د یبا وکارهاکسب

متخصصین    مشورت با  یا بالقوه بر حقوق کودکان. این موضوع نیازمند   ثیر منفی واقعی أشناسایی و ارزیابی هرگونه ت  •

 د . بایاستثیر قرار گرفته و ذینعفان مربوطه  أ های تحت تبا کودکان، سایر گروه   معنادار  حوزه حقوق بشر و مشاوره

 .شوند با خطرات متفاوتی مواجه ممکن است که دختران و پسران درنظر داشت 

اقدام مناسب با آن )بر اساس اصول راهنما(.  اتخاذ  های داخلی و  یند آثیرات در فرأهای حاصل از ارزیابی تادغام یافته •

شود و یا احتمال این موضوع  ثیری منفی بر حقوق کودکان میأایجاد ت   شریکوکار عامل یا  هنگامی که یک کسب

فعالیت مربوطه را انجام داده و یا از توان و نفوذ خود در به    توقفاقدامات الزم را جهت جلوگیری یا    د برود، بای

ثیرات منفی  أوکار به واسطه یک رابطه تجاری با ترساندن آثار باقیمانده استفاده نماید. هنگامی که یک کسبحداقل  

 مربوطه در تعیین اقدام مناسب استفاده نماید. عوامل از توان یا نفوذ خود و دیگر  د مرتبط باشد، بای

ثیرات منفی بر  أآیا ت  اینکهنمودن  به منظور مشخص    کسب و کارهای  نظارت و پیگیری میزان اثرگذاری واکنش •

های کمی و  ها و شاخصحقوق کودکان مورد بررسی و مدنظر قرارگرفته است یا خیر. این امر با استفاده از طرح

تحت  ها و دیگر ذینفعان  جمله کودکان، خانوادهازکیفی مناسب از بازخوردهای حاصل از منابع داخلی و خارجی  

ای از ابزارهایی مانند قرارداد عملکرد، بررسی عملکرد،  استفاده دوره  د وکارها بایگیرد. کسبانجام می  ،تأثیر قرار گرفته

 مستقل( را مدنظر قرار دهند. حسابرسی )خودارزیابی یا حسابرسی نظرسنجی و 

   به   سازمان  از   خارد   در  کودکان  حقوق  بر  وکار انعکاس اقدامات صورت گرفته جهت کاهش اثرات کسب  ی آمادگ •

  ی ابیجهت ارز  د بای  وکارها مربوطه قابل دسترس باشد. کسب  نیمخاطب  ی مذکور برا  ر یثأکه ت   تناوبی   دوره   و   شکل

  ا یمتأثر و  مندان کار ا ی نعفانیذ  د ینبا ی اطاتارتب نی. چنند یفراهم نما ی خود اطالعات کاف های واکنش ت یکفا  زانیم

 کسب و کار را در معرض خطر قرار دهد  یمحرمانگ  ی الزامات قانون

 
 

 

نمایممد کممه ضمممیمه گممزارش نماینممده ویممژه را اجممرا مممی« محافظممت، احتممرام و اصممالح»چممارچوب سممازمان ملممل بمما عنمموان  ،وکممار و حقمموق بشممراصممول راهنمممای کسممب -8

 21، سممازمان ملممل، A.HRC.RES.17.4تجمماری بممه شممماره نهادهممای ملیتممی و سممایر  چنممد هممای مسممئله حقمموق بشممر و شممرکتدبیرکممل سممازمان ملممل متحممد در خصمموص 

نمایید   www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HrC.17.31.pdf. برای اطالعات بیشتر به آدرس است  2011مارس    . مراجعه 

http://www.ohchr.org/documents/issues/business/a.HrC.17.31.pdf
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مسئولیت  کودکان  به  حقوق  شمردن  محترم  قبال  در  خود  های 

  کودکان باشند. ی انسان   حمایت از حقوق عمل نموده و متعهد به  

 

 

 
 اقدامات جبرانی   های حساس برای کودک برای ممکن ساختن یند آ فر - 3

بهآثار منفی که کسب  یاقدامات جبران     یندهاآفراین   بر حقوق کودکان  یا مشارکتا   را ممکن  جای گذاشته استوکار مستقیما    ،

طور  به   د ثیرات منفی بر حقوق بشر بوده است، بایأگردد که عامل یا شریک ایجاد ت وکاری متوجه می . هنگامی که کسبکنند می

مناسب از طریق فرایندهای قانونی از جمله فرایندهای طرح ادعا در سطوح عملیاتی موثر و یا فرایندهای قضایی راسا  یا مشارکتا  

های آنها و  در اختیار دختران و پسران، خانواده  د آن اثر منفی اقدام نماید. فرایندهای سطوح عملیاتی بای  اصالح و جبران نسبت به  

تاثیرگذاری برای فرایندهای غیرقضایی طرح ادعا به شرحی   عهده دارند قرار گرفته و شاخصسایر افرادی که نمایندگی ایشان را به 

 قوق بشر آمده است را رعایت نماید.و ح   کار و  کسب اصول راهنمای  31که در اصل 

 

 کودکان   ی انسان تعهد به حمایت از حقوق    - د 

توجهی در حمایت از  ها و روابط تجاری خود نقش قابلتوانند از طریق فعالیتوکارها می ، کسببشرعالوه برمحترم شمردن حقوق  

بشردوستانه،    و  های راهبردی اجتماعیگذاریتجاری اصلی، سرمایه های  تواند از طریق فعالیتحقوق کودکان داشته باشند. این امر می 

های الزم جهت  های جمعی انجام پذیرد. فرصتیا دیگر فعالیت  ءعمومی و کار با شرکادر سیاست گذاری  رسانی و مشارکت  اطالع 

ازجمله مشاوره با کودکان و  ارزیابی بایسته حقوق بشر  های  های تجاری غالبا  از طریق فرایند شرکت  حمایت از حقوق کودکان در 

  اقدامات داوطلبانه در حمایت از حقوق کودکان نباید به   شوند. هایشان و متخصصین در زمینه حقوق کودکان شناسایی میخانواده

اس اصول اصلی حقوق کودک  بر اس  د حقوق کودکان، بلکه اقدامی فرای آن باشد، و این اقدامات بای محترم شمردنعنوان جایگزین  

 هدایت شوند.

 
 قهرمان شدن در مسیر حقوق کودکان   - د 

به بهبود حقوق کودکان، به کسب کنندگان، شرکای  مین أدر بین ت  اقدامات شایسته کسب و کارکارگیری اصول مذکور و  وکارها 

 اند.صنفان تشویق و ترغیب شدهتجاری و هم 

 

 
 

،  المللی پوشاک با همکاری یک سازمان مردم نهاد )سمن( فعال در زمینه حقوق کودکان و زنانیک شرکت بین 

اندازی کرده است.  در بنگالدش راه   محلی   کننده مینأطرح ادعا و شکایت برای کارخانجات ت  یک نقطه دسترسی

جهت طرح  را  این سمن در زمینه کار با زنان و کودکان دارای تخصص بوده و یک نقطه دسترسی قابل اعتماد  

کانالی جایگزین و امن ایجاد کرده تا کارگران با استفاده    ، ادعاها و شکایات کارگران فراهم نموده است. این شرکت

بازخورد ارزشمندی  تاکنون  پوشاک در میان بگذارند. این سیستم  با شرکت  را  از آن بتوانند مشکالت محل کار  

اقدامات جبرانی  مین کننده را در موضوع  أتواند کارخانجات تتر میکت پوشاک نیز راحترو شگرفته  از کارگران  

 نماید.  درگیر 

 

دسترس  ایجاد یک کانال قابل 

 جهت طرح شکایت 

 

← وکارها بایدکسب همه    1
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← وکارها بایدهمه کسب  2
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ها و روابط تجاری مشارکت در کلیه فعالیت کودک  کار  در حذف  

 نمایند. 

کممه  » اسممممت  ممهمم 

وکارها... حقوق  کسمب

و ر تممأثممیمم بشمممممر 

اقداماتشمان بر زندگی 

درک   بمهمتمر  را  ممردم 

 «کنند.
 

 
 نوجوانی از پاراگوئه.

مشممماوره کودکمان برای 

حقوق کودکمان و ابتکمار  

،  کسمممب و کماراصمممول  

2011. 

 

 

 

اعالمیه سازمان  »وکارها در احترام به حقوق کودکان شامل احترام به حقوق مندرد در  مسئولیت کسب 

وکارها  شود. اقدامات الزم برای کلیه کسب نیز می   « کار درباره اصول و حقوق اصلی در محل کار  ی الملل   ن ی ب 

 : است شامل موارد ذیل  

 حذف کار کودکان   - الف 

های کارآمد تعیین سن را  کار نگیرید. سازوکاراستخدام یا به   کار کودکانکودکان را در هیچ یک از انواع  

زنجیره  کارگرفته و اطمینان حاصل کنید که این سازوکارها در  به عنوان بخشی از فرایند استخدامی خود به 
کار اطالع داشته باشید. اطمینان  گیرند. از حضور همه کودکان در محل  نیز مورد استفاده قرار می   ارزش 

شود  ثیر قرار گرفته محافظت میأ د که به هنگام حذف کودکان از محل کار، از کودکان تحت تئیحاصل نما

کنندگان،  تامین   د مین گردد. نبایأ ت  کاری شایسته   ، در وقت مناسب  د و برای اعضای بزرگسال خانواده نیز بای

پیمانکاران و پیمانکاران فرعی را تحت فشار قرار دهید، زیرا ممکن است این کار منجر به سوءاستفاده از  

 حقوق کودکان گردد. 

جلوگیری، شناسایی و کاهش آسیب به کارگران جوان و محافظت از آنها در مقابل کارهای ممنوعه  - ب 

 رای توانایی جسمی یا فیزیولوژیکی آنها است. سال و یا کارهایی که ف   18برای افراد زیر  

به  در زمینه   کارهای    کارگران جوان جلوگیری، شناسایی و کاهش آسیب  آنها در مقابل  از  و محافظت 

، اقدام  سال و یا کارهایی که فرای توانایی جسمی یا فیزیولوژیکی آنها است  18ممنوعه برای افراد زیر  

ی خطرناکی که ممکن است به سالمت، امنیت و اخالقیات آنها آسیب  از کودکان در برابر کارها  نمائید.  

جلوگیری و حذف عوامل خطر آفرین در محیط کار و یا حذف کودکان از  به    ظت نمائید.فا، محبرساند 

  د بای  ، های کاری خطرناک مشغول به کار هستند . کودکانی که در محیط توجه نمائید   هاییچنین محیط 

  ، دست دادن درآمد   از   جمله   بالفاصله از منبع خطر دور شده و در مقابل عواقب ناشی از چنین مداخالتی از 

های  سن کار با خطراتی متفاوت از بزرگساالن در محیط در  باشید که کودکان  درنظر داشته  محافظت شوند.  

و شوند. حقوق کودکان را  ممکن است با خطراتی متفاوت از پسران روبر  کاری مواجه شده و دختران نیز

مانند  به   ؛محترم شمارید  آزادی  به  داشتن  دسترسی  ویژه حقوقی  زنی جمعی،  ، چانهیاجتماعاطالعات، 

-خشونتازجمله  ها در محیط کار  مشارکت، عدم تبعیض، حریم خصوصی و محافظت دربرابر انواع خشونت

 سوءاستفاده جنسی. ، قلدری و کننده های فیزیکی، روحی و انواع تنبیهات تحقیر

 : شود ها درزمینه حمایت شامل موارد ذیل می تعهد شرکت 

یابی  ریشه پایدار برای    کارهای و راه   آموزش ها، شرکای اجتماعی و دیگران برای بهبود  همکاری با دولت   - د 

 کار کودکان دالیل  

ها برای بهبود  و دولتهای صنفی  اتحادیه کان،  دهای حقوق کو صنفان تجاری، جوامع، سازمان  کار با هم-1

 . کار کودکانیابی دالیل  ریشه پایدار برای  راهکارهای و کودکان    آموزش 

 

از طریق بسیج اجتماعی، افزایش آگاهی و    کارکودکانالمللی برای حذف  های جوامع محلی، ملی و بینحمایت از تالش   -2

 اند. طراحی شده کارکودکانکن کردن  هایی که همگام با اعضای جامعه محلی و کودکان برای ریشهبرنامه

صنعت  سطح  های کارفرما برای ایجاد یک رویکرد گسترده در  های صنفی و سازمانها، انجمنبا دیگر شرکت  مشارکت   - 3

 ، عوامل اجرای قانون، بازرسان کار و سایرین.های صنفیاتحادیه و ایجاد ارتباط با    کودکانکار جهت بررسی و مدنظر قرار دادن  

در  یممانهممای نماینممده کارفرمادر سممازمان کممار کودکممانتشممکیل یمما مشممارکت در کممارگروه یمما کمیتممه مربمموط بممه  -4

 و یا ملی. استانیسطوح محلی، 

  سازوکارهای به عنوان بخشی از سیاست کلیدی و    کودکان کارملی در مقابل    عملیاتی و اجرای برنامه    توسعه حمایت از    -5

 در سطح ملی.   کارکودکانسازمانی در مبارزه با 

همممای آمممموزش و فرصمممت همممااسمممتخدام جوانمممان، رشمممد مهارتارتقمممای وضمممعیت همممای مشمممارکت در برناممممه -6

 باالی حداقل سن کار. جوان کارمندانشغلی برای 

تولید    -7 از تمهیدات کاری غیررسمی  درتالش درجهت متمرکزکردن  به  که ممکن است    اقتصاد رسمی و پرهیز  منجر 

 . شود کارکودکان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیمأ ت  رهیدر زنج  کودکانکاراز    یر یجلوگ  یجامع برا  یروش  ،یمبلمان خانگ  یالمللنیب  شرکت  کی

  کودکان   ییدرصورت شناسا  یاصالح  یات یبرنامه عمل  یدر اجرا  کنندگاننیکرده است. از تام  جادیخود ا

و سطح   یاجتماع   تیاز جمله، سن، خانواده، موقع  کودک  هیعال  مصالح دیخواهد شد که با   تیکار حما

موارد،    نیدارد که در واکنش به مشاهده ا  د یکأت  ی ات یبرنامه عمل  نیرا مورد توجه قرار دهد. ا  التیتحص

  درعوض و  شوند منتقل یگرید کار طیکننده به مح نیتأم کی یکار طیاز مح کارکودکان دی صرفا  نبا

پا  ترمناسب  یهانهیگز  دیبا ا  یبرا  یدارتریو  نمود.  فراهم  سال    نیآنها  از    ی همکار   2000شرکت 

  یی در مناطق روستا  کارکودکانو حذف    یریحقوق کودک در جهت جلوگ  های با سازمان  ی بلندمدت 

به    یمحل  جوامع  جیبس ،ی آگاه  جادیا  یبرابزرگ    اس یدر مق  یتیحما یهانموده که شامل برنامه  جادیا

  ل یتکم  هدف   با   پسران  و  دختران  یبرا  آموزش  تیفیک  بهبود  و  مدرسه  در   نام ثبت  ی هابرنامه  در  شرکت

  یی روستا  زنان  نیب  در  یاریخود  یهاگروه  لیتشک  مهم  ی هابخش  از  گرید  ی کی.  گرددیم  الت،یتحص

 تیوضع  بهبود  در  درآمد   و  اعتبار  جادیا  یهافرصت  به  یدسترس  امکان  لیتسه  قیطر  از  که  است

  ی اصل  ل یدال  از  که  ی بده  بار   کاهش  به  امر  نیا.  دی نمایم   کمکبه آنها    یحقوق  و  ی اجتماع   ،یاقتصاد

   . کرد خواهد کمک است، کار سر بر خود  کودکان فرستادن یبرا  هاخانواده

شناسایی و مدنظر  

قراردادن دالیل و  

 های کار کودکان ریشه 
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 . برای کارگران جوان، والدین و سرپرستان کار شایسته فراهم آورند

والممدین» بممه به  مممان 

انمممممدازه کمممممافی 

ممما پرداخت کنید تمما  

کودکممان مجبممور بممه 

تمممممرک مدرسمممممه 

 «.ویمنش

 
ساله از   13پسری 

مشارکت   ، هندوستان

کودکان در مسئولیت  

ها  اجتماعی شرکت

(CSR ،)2010 ،Save 

the Children 
 

 
 

 شود: ها در احترام به حقوق کودکان شامل موارد ذیل می مسئولیت شرکت 

 ایجاد کار شایسته برای کارگران جوان   - الف 

های اجتماعی و حقوق آنها در محل کار،  کودکان باالی حداقل سن کار و بهبود گفتماناحترام به حقوق  

سیسات بهداشتی أ کشی و دسترسی به آب و تایجاد شرایط کاری امن، محفاظت در برابر سوءاستفاده و بهره

 و نظافت عمومی مناسب دختران و پسران. 

 حداقل سن کار   پذیری کارگران جوان باالی پاسخگویی در مقابل آسیب   - ب 

سطوح    ن یرا در باالتر جوان  کارگران کودکان و    حقوق  به خود نسبت    یمشخط   د یبا  وکارهاکسب همه  -1

.  شودیم  ءاستفادهموضوع شامل حق محافظت شدن در برابر خشونت و سو  نی که ا  ند یاتخاذ نما  و   بیتصو

  ی کارها  برابر   در  و   ی عاد  ی کارها  در باالی حداقل سن کار    کودکان  از  د یبا  مذکور   یمشخط   ای  استیس 

  کار  تیمحدود  ،یکار   ساعات  ت یمحدود  جمله  از   ی موارد  د یبا  مذکور   استی س .  د ینما  محافظت   خطرناک

قرارگرفتن    ن،یسنگ   ی خطرناک، حمل بارها  یو ابزارها   زات یتجه  آالت،نیماش   با  کار   خطرناک،   ارتفاع  در

  کارگر که    ی کار در محل  ای  و   ی کارشبسخت ازجمله    ط یشرا  گر یخطرناک و د  ی ندهایدر معرض مواد و فرا
نامعقول  جوان ما  یبه طور  بر گیردباشد   شده  محبوس کارفرما    ملکیدر  در  را    ن یا  یاجرا  تیمسئول  .9، 

  ی ت یریمد   واحد   مربوطه  وکار کسب   است  ممکن   اگرچه   گردد،   اعالم   و   مشخص   ت یریمد   توسط   د یبا  یمشخط 

 . دهد  اختصاص  آن  یاجرا بر  نظارت یبرا یمشخص

  نی. اند یتوجه نما  جوان  کارگران   ی ریپذ بیآس   به  د یبا  ت یاذ  و   آزار   خصوص   در  وکار کسب  یهااستیس   -2

مورد    در   د یبا  زیشرکت ن  ملکیافراد در ما  گریو د  مندانبه صورت مستمر اجرا شده و کار  د ی با  هااستیس 

 باشند. جوان  کارگرانموثر بوده و در دسترس  د یبا تیطرح ادعا و شکا یهام یمکانس. د ینیبب  آموزش  آنها

منتخب آنها    ندگانینما  و   ی صنف  یهاه ی اتحاد  قی تشو  و نمودن    تیریمد   به   ازین   وکارهاکسب  است  ممکن   -3

-یم  یصنف  یهاه ی اتحاد.  باشند   داشته   جوان   کارگراناز حقوق    تیبه حفاظت و حما  ژهیو  توجه بذل    یبرا

م   مباشر  ا ی  ندهینما  وانند ت   ن یا  ند؛ینما  انتخاب  جوانان  کار  ط یشرا  بر  نظارت  جهت  جوان   کارگران  انیاز 

 .  است یصنفه ی اتحاد هرمستقل   ماتیتصم  از موضوع 

 شود: تعهد شرکت به حمایت شامل موارد ذیل می 

 جوان   کارگران   ی برا   سته ی کار شا   ارائه   - د 

 یبهداشتخدمات و اطالعات    ،یاجتماع  حمایتشامل    جوان  کارگران  ی برا  ستهیکارشا  یهافرصت  گسترش 

  از   ی شتیمع  رشد   یها برنامه  و   مربوطه   یا حرفه  و   یفن   آموزش های  برنامه   ت،ی فیبا ک  آموزش .  مناسب سن

 .آورند یم  فراهم  را امرارمعاش  و درآمد   کسب امکان  فرصت چراکه  ؛برخوردارند  ژه یو تیاهم

 نقش والدین یا سرپرستان حمایت نماید ایجاد شرایط کار شایسته که از کارگران زن و مرد نیز در    - د 

از الزامات قانونی، به شرایط کاری مانند پرداخت مزد کافی برای امرار معاش، میزان و انعطاف پذیری ساعات کاری، شرایط  فراتر  

داشته و تسهیل دسترسی  زنان باردار و شیرده، نیاز به مرخصی والدین، حمایت از کارگران مهاجر و فصلی که فرزندپروری از راه دور  

 با کیفیت باال برای افراد تحت سرپرستی توجه ویژه ای داشته باشید.و آموزش  های بهداشتی مراقبت ، به مراقبت از کودکان

   

 

  سال   در  زنان  ین یچ  سمن  ک ی  یهمکار  و  مشارکت   با  ایتانیبر  در   واقع  یتی شرکت چند مل  ک ی

  تنها خود    کارگر  ن یوالد  مهاجرت  لیبه دل   که   نیاستان چ   10در    کودکان   به  کمک   یبرا  2009

.  دی نما  کمک  خانوارهزار    600  حدود   به  عمل   ابتکار   نیا  که  رودی م  انتظار.  نمود  اقدام  ،اندمانده

  صادر  «عشق  کارت»   نام   به  خود  فرزندان   با   ن یوالدتماس    یبرا  یی هاتلفن  کارت   برنامه،   ن یا  در

  ل یتسه  را  شان یهاخانواده  و  فرزندان  با   مهاجر  کارگران   نیب  روزمره  ارتباط   ی برقرار  امکانشد که  

 به   شاننیوالد  کهو فرزندان    هاخانواده  یبرا  یعمل  ییهاییراهنما  نیهمچن  برنامه  نیا.  نمودیم

آنها را تنها گذاشته    و  اندکرده  مهاجرتچین    یبه مناطق شهر  ییمناطق روستا  ازکار    لیدل

کشور وجود دارد که   درتنها  کودک    ونیلیم  58که    دهدیم  نشان  آمارها.  آوردیم  فراهم  ،اند

  ن یا  از   ونیل یم  40  از   شیب.  دهدی م  ل یتشک  را  نیچ  یی روستا  کودکانکل    ت یدرصد از جمع  30

 .دارند سن  سال 14 از کمتر کودکان 

 

حمایت از کارگران  

دور از  مهاجری که 

زندگی    یشانخانواده ها 

 می کنند.  

، بممممه 1990کممممار در خصمممموص بممممدترین اشممممکال کممممار کودکممممان  یالمللمممم نیبممممسممممازمان  R190توصممممیه شممممماره "بممممرای اطالعممممات بیشممممتر بممممه -9

 مراجعه نمایید.  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?r190آدرس

 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl
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  امکمانمات و    هماکودکمان در کلیمه فعمالیمت و محمافظمت از  ایمنی  از  

 د.ین اطمینان حاصل نما  ر اکسب و ک 

از نظر ما خشمممونت » 

یممک  حمتمی  عملمیممه 

ممثممابممه  بممه  کمودک 

خشممونت علیه تعداد 

کمودکممان   از  زیممادی 

 «.است

 
کودکمممانی از آفریقمممای 

مرکمممممزی و غربمممممی، 

)مطالعممممممممممه  2005

سممازمان ملممل دربمماره 

خشممممممونت علیممممممه 

 کودکان(.

 

 

 

 شود: ها در احترام به حقوق کودکان شامل موارد ذیل می   مسئولیت شرکت 

های  در طی فعالیت که  آنها  مندان  و کار کسب و کار  ناشی از  ایمنی و حمایتی    مخاطرات   رفع بررسی و    - الف 

 تجاری حقوق کودکان را تهدید می کنند. 

از  از    -1 استفاده  بهرهأتعدم  سوءاستفاده،  برای  شرکت  امکانات  و  کودکان  سیسات  به  آسیب  یا  و  کشی 

 اطمینان حاصل نمائید.

امنیممت کودکممان را در سمماعات کمماری  ،فضمماهای نسممبتا  خطرنمماک شممرکت حاصممل نمائیممد اطمینممان  -2

 و غیر کاری به مخاطره نخواهند انداخت.

کار  -3 به  نما  مندانصریحا   بهره ئاعالم  خشونت،  مقابل  در  شرکت  تسامح  عدم  سیاست  که  و  ید  کشی 

 .و حتی در خارد از فضای شرکت اعمال خواهد شد کسب و کار های سوءاستفاده در کلیه فعالیت

کشممی و یمما سوءاسممتفاده دسممت بممه اقممدام مناسممب اردی از خشممونت، بهممرهدرصممورت احتمممال مممو -4

 بزنید.

کارهممای خطرنمماک  اطمینممان یابیممد کممه از کممارگران جمموان بمماالی حممداقل سممن کممار در مقابممل -5

 شود.محافظت می

 شود: تعهد شرکت در بحث حمایت شامل موارد ذیل می 

 از کودکان. حمایت  تهیه و اجرای منشور اخالقی    - ب 

رسانی و آموزش  ید. از اطالعئتهیه نما  کسب و کار را های  برای فعالیت  از کودکان حمایت  منشور اخالقی  

 توسط عواملی    منشور اخالقی مذکورشود که  ید. پیشنهاد میئمستمر این منشور اخالقی اطمینان حاصل نما

تهیه و تدوین    ،ها، محصوالت یا خدمات شرکت در ارتباط هستند با فعالیت  کار کسب وروابط  که از طریق  

 گردد. 

 

 
  ی آگاه شی افزا و  مبارزه  یبرا یجامع ی استراتژ  ،یریپذ مهمان و  یمسافرت یالملل  نیب شرکت کی

  ی اخالق  منشور» شرکت عضو    نیو قاچاق کودکان اجرا نموده است. ا  ی جنس  یکشبهره   خصوص   در

  ی بخش  عنوان  به.  است  «یگردشگر  و   سفر  صنعت  در  یجنس  ی کشبهره  برابر   در  کودکان  از  حمایت

  ی مبن  قراردادها  در   تعهدآور  ی قانون  بند   ک ی  با   موافقت   به   ملزم   کنندگاننیمأت   همه   خود،   تعهدات  از

از کودکان    حمایت  ی . آموزش تخصصهستند   کودکان   از  ی تجار  یجنس  ی کشبهره  کردن   محکوم  بر

سال    شده   گنجانده   مندانکار  یآموزش   ی هابرنامه  در اواخر  از  شرکت  2011است.    ی هایآگه، 

  و   صادر  کا یآمر  در  هاط یبل  نیا  نمود؛  چاپ  یکیالکترون  یهاط یبل  ی رو  هی توص  صورتبه   ی اژهیو

  ز ین ژه یو  تلفن  خط  ک ی. بود ی جنس یکش بهره و   کودک   قاچاق یباال نرخ  با  یی کشورها  آنها مقصد 

  مشکوک  رفتار  ا ی  ی جنس  استفادهءسو  هرگونه   مشاهده صورت  در   تا   بود   شده  ه ی تعب  مسافران  یبرا

  مشارکتاز طریق  مشکل    نیا  یهاشهیر   افتنی  دنبال  به  نیهمچن  شرکت  نیا.  دهند   گزارش   را  آن

 .ند ینمایم  تیفعال کودکان  قاچاق کردن  کنشه یر در زمینه  که است  ییهاسازمانبا 

 

ر ب محافظت از کودکان در برا   

کشی جنسی بهره    
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از ایمنی محصوالت و خدمات اطمینان یافته و به دنبال حمایت  

 د. ناز حقوق کودکان از طریق آنها باش

 

 
نمه  کسمممب و کمارهما  »

بر فراینمد بمایمد  تنهما  

د،  نم فروش نظمارت کن

ببینیمد چمه  بمایمد  بلکمه  

آن محصممول  کسممانی

می کنند. را مصممرف 

و   کسممممب  همچنین 

د نسعی کن  کارها باید

تا از فروش محصوالت  

آور بمه کودکمان  زیمان

 «د.نجلوگیری نمای

 
فمیملمیم میمن، نممانموجموا از    نمی 

مشممماوره کودکمان برای 

حقوق کودکمان و ابتکمار  

 .کسب و کاراصول  

 

 شود: وکارها در احترام به حقوق کودکان شامل موارد ذیل می مسئولیت کسب 

محصوالت    - الف  اینکه  از  اطمینان  خدماتی  حصول  شود کودکان    توسط که  و  می  اساس    استفاده  بر 

 شوند. المللی مربوطه آزمایش و مطالعه می های ملی و بین استاندارد 

حصول اطمینان از اینکه محصوالت و خدماتی که برای کودکان بوده و یا ممکن است در معرض    - ب 

 شوند. آنها نمی های ذهنی، اخالقی یا جسمی به  ایمن بوده و منجر به آسیب   ، کودکان قرار بگیرند استفاده  

محدود کردن دسترسی به محصوالت یا خدماتی که برای کودکان مناسب نبوده و ممکن است باعث    - د 

اقدامات انجام شده در این زمینه بر اساس  تمام    حصول اطمینان از اینکه آسیب به آنها شود. همچنین  

 دسترسی به اطالعات صورت گرفته باشد. المللی ازجمله عدم تبعیض، آزادی بیان و  های بین استاندارد 

انجام کلیه اقدامات منطقی درخصوص حذف تبعیض نسبت به هرکودک یا گروهی از کودکان در تهیه    - د 

 محصوالت و خدمات. 

کشی  استفاده، بهره   جلوگیری و حذف خطرات احتمالی استفاده از محصوالت یا خدمات در جهت سوء   - هم 

 کان. و یا هرنوع آسیب دیگری به کود 

 شود: تعهد شرکت در بحث حمایت شامل موارد ذیل می 

و رشممد کودکان    ء دسممترسممی به محصمموالت و خدماتی که برای بقابرای به حداکثر رسمماندن    تالش   -و

 . استضروری 

 از حقوق کودکان ازطریق محصوالت و خدمات و توزیع آنها.ها برای حمایت  استفاده از فرصت -ز

 

 

ای بر کودکان داشممته اسممت. یک شممرکت خودروسممازی آمریکایی در تحقیقات خود تمرکز ویژه

ایمنی برای کودکان، نوجوانان و جوانان متمرکز شمده اسمت. توسمعه  این شمرکت منحصمرا  بر    برنامه

  آمار،  روانشمناسمان، متخصمصمین  کودکان،  متخصمص پزشمکان از  ای متشمکلرشمته چند   تیم  یک

صمدمات   از  جلوگیری  های مربوط بهپیچیدگی  بهتر  درک  دنبال  به مهندسمان  و  هااپیدمیولوژیسمت

 جان  که هسمممتند   مؤثری  و جامع  اقدامات عملی  به  مسمممائل علمی  همچنین تبدیل  و و جراحات

کمه کودکمان صمممرفما   توجمه داشمممتدرراسمممتمای این برنماممه، شمممرکمت   .د نمدهمی نجمات را  کودکمان

توان تحقیقات مربوط به جلوگیری از صمدمات بزرگسماالن را در  بزرگسماالنی کوچک نبوده و نمی

برنماممه آنهما بر نیمازهمای ویژه کودکمان و نوجوانمان   ،خصممموص کودکمان نیز اعممال نمود. در نتیجمه

 هسمتند   نقلیه  وسمایل  سموم در  و  دوم  هایردیف  اصملی نسمرنشمینا  متمرکز شمد. برای مثال، کودکان

 .نمایند  بهینه آنها برای را ایمنی هایمحدودیت د بای و لذا خودروسازان

 

تمرکز بر کودکان در بحث ایمنی  

خودروها. در    
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های بازاریابی و تبلیغاتی استفاده نمایندکه حقوق کودکان از روش 

 د. نرا محترم شمرده و از آن حمایت نمای

 

 
ما باید تصماویر سمالم  »

را  خودمممان  واقعی  و 

کممنممیمممایمم   .جمماد 

بزرگساالن و نوجوانان  

همکماری هم    بمایمد بما

ی  موجود  اهم زیبمایی

را  دخمممتمممران  در 

و   کمرده  بمرجسمممتممه 

دیمگمری  ویمژگمی هممای 

تصمممماویر   ورای  کممه 

را   هسممتند جسمممی

مورد توجمه و تجلیمل 

دهمنممد -ویمژگمی  ؛قمرار 

هایی مانند صممداقت،  

هوش، درسممتکاری و  

 «سخاوت.
 

سمممالمه از   16یمک دختر  

اردن کمه سممماکن ایماالت  

 متحده است.

وضممعیت کودکان جهان  

2011. 

 

 شود: وکارها در احترام به حقوق کودکان شامل موارد ذیل می مسئولیت کسب 

 های بازاریابی بر حقوق کودکان ارتباطات و فرایند   ثیر منفی أ اطمینان از عدم ت   - الف 

منجر به گسمترش و تقویت   د گردد. بازاریابی نبایها و ابزارهای ارتباطی میاین موضموع شمامل همه رسمانه

شمفاف و کامل بوده و امکان تصممیم آگاهانه دقیق،  حاوی اطالعات  د تبعیض شمود. برچسمب محصموالت بای

برای والمدین و کودکمان را فراهم نممایمد. بمه منظور بررسمممی وجود هرگونمه تماثیر منفی بر حقوق کودکمان و 

گرفتن اسمتفاده قرار  دسمت آمده، عواملی از قبیل درمعرض سموءهای بهانجام اقدام مناسمب بر اسماس یافته

 را در نظر گیرید.  هاواقعی و جنسیتی از بدن و کلیشهیر غیرو اثرات استفاده از تصاوکودکان، 

بمرای   «مجممع جهمانی بهداشمت»اسمناد  کمه در  کسمب و کمار    رفتمارانطباق با اسمتانداردهای    -ب

 10 ذکر شده اندبازاریابی سالمت 

در رابطمه بما بازاریمابی و  «مجممع جهمانی بهداشمت»  اسمنادکمه در  کسمب و کمار    رفتاراستانداردهای  

اسممتاندارد  ،که قمموانین ملممیسممالمت در همممه کشممورها وجممود دارنممد، را رعایممت کنیممد. در صممورتی

 از آن استاندارد پیروی نمایند. د وکارها بایباالتری را توصیه نماید، کسب

 شود: تعهد شرکت در بحث حمایت شامل موارد ذیل می 

بازاریمابی کمه منجمر بمه افمزایش آگماهی، ارتقمای حقموق کودکمان، عمزت همای استفاده از روش  -د

 گردند.آمیز میهای غیر خشونتنفس مثبت، سبک زندگی سالم و ارزش

 

 

 اسمت شمویی در بازاریمابی خمود از پویشمی اسمتفاده نممودهصمابون لبماس  یک برنمد اروپمایی

خمود و بمه طمور خالصمه نظمرات  که درخصموص حقموق کودکمان بمرای بمازی کمردن، ابمراز  

کنمد تما نمایمد. ایمن کم مین والمدین را تشمویق ممیایجماد آگماهی ممیحق کمودکی کمردن  

د نمارزش ببین کشف کمردن، بمازی کمردن، فعالیمت و ورزش کمردن را بمه عنموان عمواملی بما

و زنمدگی سمالم و   کودکمان  که حتی اگر حین انجمام آنهما کمودک کثیمف شمود، بمرای رشمد 

را ای از تبلیغمات تلویزیمونی  مجموعمه  ،. ایمن شمرکتهسمتند بسمیار بما اهمیمت  آنهما    مناسب

کیمد أکمه بمر ارزش بمازی کمردن و سمبک زنمدگی فعمال ت اسمت در سراسر دنیا اجمرا نمموده

 کند.می

حق بازی    ءبهبود و ارتقا 

 کردن و زندگی فعال. 

( و تصمیمات  1981)  مادر   شیر  های شونده  جانشین در مورد    بازاریابی   المللی   بین   گردد: قانون مجمع جهانی سالمت در خصوص بازاریابی و سالمت شامل موارد ذیل می  سنادا-10

(؛  2003سازمان بهداشت جهانی در خصوص کنترل تنباکو )نامه  مانیپ  اند(،متعاقب مجمع جهانی بهداشت )کشورهای بسیاری برای اعمال این دو موضوع در سطح ملی اقدام نموده

 (.2010آور الکل )المللی مجمع جهانی بهداشت برای کاهش مصرف زیاناستراتژی بینهای غیرالکلی برای کودکان و غذایی و نوشیدنیهای مربوط به بازاریابی موادتوصیه

 



 15 حقوق کودک و اصول کسب و کار 

 

 

 
 
 

 : شود ی م   ل ی ذ   موارد   شامل   کودکان   حقوق   به   احترام   در   وکارها کسب   ت ی مسئول 

 ی ست ی ز   ط ی مح   مسائل   در   کودکان   حقوق   به   احترام   - الف 

از    یستیز  ط یمح  ی هایاستراتژ   یاجرا   و  یزیربرنامه   در   د یابی  نان یاطم  -1 استفاده    یهات یفعال  منابع، و 

  حقوق  بر   ی منف  ر یثأت   ، یع یطب  منابع   به   ی دسترس   کاهش  ای  ست یز  ط یمح  به   رساندن  بیآس   ق یطر  از   ی تجار

 .گذاشت نخواهند  کودکان

-بیآس   ی برا  یاصالح  و   ضطراری ا  ی هابرنامه  در   آنها   وجوامع  هاخانواده  کودکان،   حقوق  که   د یابی  نانیاطم  -2

 .گرفت خواهد  مدنظرقرار  تصادفات جمله  از کسب و کار   یهاتیفعال  از یناش  یبهداشت سالمتی و  یاه

 
  ی برا   ی اراض   از   استفاده   ا ی از حقوق بشر در زمان تملک    ی نفک ی احترام به حقوق کودکان به عنوان بخش ال   - ب 

 ی تجار   فعالیت های 

  ی تجار  اهداف  منظور  به  یاراض  از  استفاده   و  تملک  لیدل  به   که  ی جوامع  ییجاجابه  از  امکان   حد   تا  -1

  ی همفکر   ، ثرأمت   بالقوه   جوامع  با.  د یبرسان  حداقل  به   را  آن   ا ی  و   نموده   ی خوددار  ،اند گرفته  قرار  ری ثأتتحت

  کودکان   حقوقبر    یمنف   ر ی ثأحاصل گردد که هر نوع ت  نان یکه اطم  ی به نحو  د یداشته باش   ی اآگاهانه  و   معنادار 

  صورت   به   دارد   میمستق  ریثأ ت  آنها  بر  که  یماتیتصم  در  زی ن  مذکور  جوامع  و   گرفته  قرار   نظر  مد   وشده    ییشناسا

  یها پروژه  یبرا   ژه ی و  به   ی بوم  مردم از    آگاهانه   و   قبلی  رضایت  اخذ .  داشت  خواهند   ی همکار  و   مشارکت   فعال

  خواهد  ی اجامعه هر ی برا مطلوب یهدف نیهمچن  موضوع نیا. است یضرور  و  الزم آنان جامعه بر رگذاریتاث

 .است گرفته  قرار  یاراض از  شرکت ک ی استفاده  و  تملک  ر یتاث تحت  که   بود

 

  ، حمایت  ،آموزش   حق  ژهیوبه حقوق کودکان و    به،  خسارت  جبران   و  مجدد  اسکان  ،یزیربرنامه در زمان    -2

 .د یبگذار احترام  مشارکت حق  و  یزندگ یبرا  یکاف  یاستانداردها ،یکاف یغذا بهداشت،

 
 : شود ی م   ل ی ذ   موارد   شامل   ت ی حما   بحث   در   شرکت   تعهد 

 کنندیم رشد و یزندگ آن در ندهیآ یهانسل که یستیز طیمح با رابطه  در  کودکان   حقوق   از  ت یحما  -د

 نیهمچن  و  شمرکت  یهاتیفعال از  یناشم  یاگلخانه یگازها  کاهشدر راسمتای    یو اقدامات مسمتمر داتیتمه

 هاابتکارعمل  ریسا  و  اقدامات  نیا  که  د یباش   داشته  ادی  به.  د یآور  عمل  به  داریپا  منابع  از  استفاده  بهبود  و  ءارتقا

 خطراتکاهش  و    یریخواهد گذاشمت. به منظور جلوگ  ریتاث  یآت یهانسمل  بر  سمتیزط یمح  بهبود جهت  در

  دنبال  به  اقلیم  راتییتغ از  یناشمم عواقب  با انطباق  یبرا  ییهاراه  افتنی  در  جوامع  از تیحما  و بالیا  از یناشمم

 .د یباش  هافرصت ییشناسا
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محیط زیست، تملک و کاربری اراضی به حقوق کودکان  در زمینه  

 د. یناحترام گذاشته و از آن حمایت نما
 

 

 
 سمههرسماله حدود »

بممه  کمودک  ممیملمیمون 

بیمماری همای  دلیمل 

ممحمیمط   بممه  ممربموط 

زیسممت جان خود را  

 «دهند.از دست می
 

سمممازممان بهمداشمممت  

برنماممه جهمانی    جهمانی،

سمممالمممت   برای  اقممدام 

و   و  کمودکممان  ممحمیمط 

 زیست

 (2010-2015) 

 

 

 

 یک شممرکت پیشممتاز هندی با درک این موضمموع که همراهی مدارس، دانش آموزان، نوجوانان،

تواند به کاهش همکاران و جامعه در سممطح کالن چقدر ارزشمممند اسممت و می  ،معلمانوالدین،  

انرژی در هندوستان روبه  مصرف انرژی کمک نماید، حرکتی را آغاز کرد. از آنجایی که تقاضا برای  

افزایش بوده و منمابع انرژی بمه سمممرعمت در حمال اتممام هسمممتنمد، این شمممرکمت کودکمان را در یمک 

کننده جلوگیری نماید. شممرکت در سممال ابتکارعمل مشممارکت داد تا از بروز یک بحران انرژی فلج

ره مسممئله ای در شممهر بمبئی درباشممروع به اطالع رسممانی در بین دانش آموزان مدرسممه  2007

هما و تما بما خمانواده  قرار دادنگهمداری انرژی کرد و ابزار و مهمارت الزم را در اختیمار دانش آموزان  

جوامع خود به اشمتراک بگذارند. این ابتکار عمل آنقدر رشمد کرد تا تبدیل به حرکتی ملی شمد که  

 دادند.میلیون شهروند را آموزش می 1مدرسه بیش از  250در آن 

 

درباره    دانش آموزان آموزش  

 صرفه جویی در مصرف انرژی 
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به حقوق کودکان احترام گذاشته  ی ت یامن دات یاقدامات و تمهدر 

د. ینو از آن حمایت نما  
 ،سممیاسممت و جنگ»

بممازی  همممممیشممممه 

و بموده   لمیبمزرگمتمرهمما 

همای  کودکمان بمازنمده

 «هستند همیشگی

 
 17الیزا کمانتمارژدیمک،  

بوسمممنی و   از  سممممالمه،

هرزگوین، جلسه شورای 

امنیمت سمممازممان ململ 

و دربماره کودکمان  متحمد  

هممممای  درگممممیممممری

 2002مسلحانه،

 

 شود: وکارها در احترام به حقوق کودکان شامل موارد ذیل می مسئولیت کسب 

 احترام به حقوق کودکان در اقدامات و تمهیدات امنیتی   - الف 

باید   ،خصوصی یا عمومی ارائه دهندگان خدماتهنگام اجرای اقدامات و تمهیدات امنیتی توسط  -1

 . صورت گیرد به هرگونه اثر منفی بر حقوق کودکان با توجه ویژه  حقوق بشر ستهیبا یابیارز

اطمینان یابیمد کمه احتمرام بمه حقموق کودکمان بمه صمراحت در قراردادهمای امنیتمی شمرکت   -2

 است.دیده شده 

بخش خصوصی یا عمومی در تمهیدات   ارائه دهندگان خدماتکودکان را مستقیما  و یا از طریق    -3

 .نکنید استخدام  ، و اقدامات امنیتی

 شود: تعهد شرکت در بحث حمایت شامل موارد ذیل می 

 حمایت از حقوق کودکان در زمینه اقدامات امنیتی   - ب 

مدیریت خدمات امنیتی که پیمانکاران  زمینه شوند تا از تجارب برتر در وکارها تشویق می همه کسب

 . ، استفاده نمایند خصوصی یا نیروهای امنیتی عمومی ارائه می دهند 

 

تأسیس شده است، ابتکار عمل    2000که در سال    «اصول داوطلبانه امنیت و حقوق بشر»

ها است. این اصول در زمینه بخش انرژی و استخراد،  های غیردولتی و شرکتها، سازمان دولت

خود را در    به کسب و کارها ارائه می نماید تا بتوانند ایمنی و امنیت عملیاتراهنمایی هایی را  

نماید، حفظ کنند.  قالب چارچوبی که احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را تضمین می

های نفتی، گازی  اصول داوطلبانه تنها راهنمای حقوق بشری هستند که مشخصا  برای شرکت

ارزیابی ریسک، امنیت عمومی و امنیت خصوصی    این اصول سه مقوله اند.  و معدن طراحی شده

دهند. همانطور که در اصول مذکور بیان شده است: »مشارکت کنندگان اهمیت  را پوشش می

کسب و که بخش    یاارتقاء و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان و همچنین نقش سازنده

های صنفی و کارگری و جوامع دولتی، اتحادیه  و جامعه مدنی  از جمله سازمان های غیرکار  

 شناسند.« کنند را به رسمیت میمی ءدر پیشبرد این اهداف ایفا محلی
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 د.ین به کودکان متاثر از شرایط اضطراری کمک نما
همما بایممد شممرکت»

همیشممه بممه شممرایط 

اضمممطراری  فکممممر 

کننممد و نممه فقممط 

 حممواد  زمممانی کممه

افتمممد. اتفممماق ممممی

معنممی کممه بممدین 

هممما بایمممد شمممرکت

بممممرای کمممماهش و 

همما حممذف خسممارت

ای داشمممته برناممممه

 .«باشند

بمرزیممل،   از  نموجموانممانمی 

مشممماوره کودکمان برای 

عممممل   حمقموق  ابمتمکممار 

کسمب اصمول  کودکان و 

 و کار.  

 شود: کودکان شامل موارد ذیل می وکارها در احترام به حقوق  مسئولیت کسب 

 احترام به حقوق کودکان در شرایط اضطراری   - الف 

ید. احتمال باالی خطر نقض  ئخودداری نما  شرایط اضطراریاز نقض حقوق کودکان یا مشارکت در آن در  

  بشر   ارزیابی بایسته حقوقرا شناسایی کرده و    شرایط اضطراریهای مسلحانه و دیگر  حقوق بشر در درگیری

ثیرات منفی بر  أتواند خطر ترا بر همین اساس انجام دهید. به یاد داشته باشید که شرایط اضطراری می

که با    ی هایی از کودکان از جمله کودکانگروه  همچنین  دهد. حقوق کودکان را به طور چشمگیری افزایش  

نسبت  و کودکان بومی    بدون همراه ،  از خانواده  جدا شده  مهاجر،  آواره، کودکان    ، معلولیت زندگی می کنند 

ثیر  أممکن است به طرق مختلفی تحت ت نیز  و دختران و پسران  هستند  پذیرتر  آسیبشرایط اضطراری  به  

 قرار بگیرند. این شرایط 

 شود: تعهد شرکت در بحث حمایت شامل موارد ذیل می 

 اند اضطراری قرار گرفته ثیر شرایط  أ حمایت از حقوق کودکانی که تحت ت   - ب 

اعضا  -1 و  کارگران  بین  در  آگاهی  افزایش  و    ءبا  افزایش خطر خشونت، سوءاستفاده  در خصوص  جامعه 

ثیر شرایط اضطراری  أ کشی از کودکان در شرایط اضطراری به محافظت از کودکانی که حقوقشان تحت تبهره

 ید.ئقرار گرفته، کمک نما

در  را  ها یا نهادهای بشردوستانه  سازمان  ،هادرخواست بر اساس بهترین شیوه در زمان نیاز و درصورت    -2

  در   و  شده  ارزیابی  نیاز   براساس   د بای  د. این حمایتئیحمایت نما  و موقعیت اضطراریپاسخگویی به بحران  

 .باشد  دیده آسیب جمعیت به  چارچوب پاسخگویی

 11 .د یئبه حفظ صلح و توسعه پایدار کمک نما -3
بین بینیک شرکت مشاور  با یک سازمان  پروژه  با تخصص مدیریت  منابع  المللی  تا  نمود  المللی همکاری 

مهارت  ابتکارعمل اصلی در این همکاری ایجاد امکان آموزش  برای کودکان پناهجو فراهم نماید.  را    آموزشی

کودک پناهجو در چاد شرقی است. این شرکت با استفاده از تخصص مدیریتی  هزار    30محور برای نزدیک به  

ها میزان پیشرفت  المللی مذکور کمک نمود تا با تعریف اقدامات ملموس، نتایج و معیارخود به سازمان بین

های  ثباتی در محل بود که ایجاد برنامههای مستمر و بیرا مشخص نماید. چالش کلیدی وجود درگیریکار 

هدف است.  آموزشی پایدار برای کودکان و نیز تهیه برنامه تحصیلی برای یک دوره مشخص را دشوار نموده  

تا پرداختن    است  کودکان   از   حمایت   خصوص  در   اصلی   هاینگرانی  شناسایی   ، برنامه  به  ورود   های پرسشنامهاز  

به آنها را به عنوان بخشی از این ابتکارعمل تسهیل نمایند. این شرکت همچنین به افزایش آگاهی عمومی  

 نماید.در خصوص وضعیت پناهندگان نیز کمک می

مهارت محور برای    آموزش   

 کودکان پناهجو 

وکارهای مسئول در مناطق پرخطر و تحت تاثیر درگیری. منبعی برای  راهنمای کسب» ، گذاری مسئوالنهاصول سرمایه  -برای مثال رجوع کنید به معاهده جهانی سازمان ملل -11

 . 2010،«گذارانها و سرمایهشرکت

http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/guidance_material.html 
 

http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/guidance_material.html
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قمموق  ح از   حمایممت هممای جامعممه و دولممت را در جهممت  تممالش 

 د.ین تقویت نما تن آنها  و محقق ساخ کودکان  

 

 
بمماهم دنیممایی همممه»

خممواهیم سمماخت کممه 

در آن دختمممممممران و 

پسممممران بتواننممممد از 

کممودکی خممود لممذت 

 ببرنممد؛  زمممانی بممرای

 یممممادگیری و بممممازی

 ،داشمممممته باشمممممند

 آن در  دنیمممایی کمممه

 و محتممممرم عزیممممز،

-مممی شمممرده گرامممی

 آنهمما حقمموق و شمموند

 و یافتمممممه بهبمممممود

 بممدون شممود،حمایممت 

 «... تبعیضی هرگونه

 
دنیایی مناسب کودکان،  

مجمع عمومی سازمان  

 2002اکتبر  11ملل، 

 

 شود: وکارها در احترام به حقوق کودکان شامل موارد ذیل می مسئولیت کسب 

یمد. بمه یماد ئهمای دولمت بمرای حفاظمت و احقماق حقموق کودکمان را تضمعیف ننماتمالش   -الف

مسمئوالنه از جملمه کسمب و کمار  همای  احتمرام بمه قموانین و اسمتفاده از رویمهداشته باشید کمه  

تمما بتواننممد بممه  اسممتهمما الزم و ضممروری پرداخممت مالیممات جهممت ایجمماد درآمممد بممرای دولممت

 کودکان عمل نمایند.حقوق تعهدات خودت در قبال محافظت و احقاق 

 

 شود: تعهد شرکت در بحث حمایت شامل موارد ذیل می 

 ید.ئهای دولت در جهت محافظت و احقاق حقوق کودکان حمایت نماتالش از  -ب

گممذاری اجتممماعی بممرای کودکممان را مممد نظممر داشممته هممای راهبممردی سممرمایهایجمماد برنامممه -د

گذاری هممای سممرمایههممای جمماری مشممارکت نممموده و برنامممههمما و طممرحباشممید. در برنامممه

یممد. کودکممان و ئکودکممان اجممرا نماهمما، جامعممه مممدنی و اجتممماعی را بمما همکمماری دولممت

از کممودک و حمایممت ، تفممریح، آممموزش ، و سممالمت متخصصممین حقمموق کممودک، بهداشممت

 اند.کودکان برشمرده ی برایهایافزایش آگاهی از حقوق کودکان را به عنوان اولویت

 

 

 
المللممی پیشممتاز، خممود را بممه بهبممود آممموزش در مقیمماس جهممانی و انجممام یممک موسسممه مممالی بممین

های حممایتی بمرای رسمیدن بمه اهمداف توسمعه همزاره متعهمد نمموده تما اطمینمان یابمد کمه تالش 

عاممل اصملی موفقیمت   منمداناولیمه باکیفیمت دسترسمی خواهمد داشمت. کار  آمموزش هرکودکی به  

شممرکت زمممان و پممول  منممدان، کار2005ایممن برنامممه هسممتند. از زمممان شممروع ایممن اقممدام در سممال 

موسسممه ایمن  .انممد  کمرده بممومی کودکمان همای طممرح از بسمیاری بممرای همایی خمود را وقمف پممروژه

ا همنمایمد. تما کنمون ایمن تمالش های آنهما کممک ممیبه تالش های مالی،  مالی با تطبیق کلیه کمک

 های آموزشی کمک نموده است.میلیون دالر به پروژه 13

 

از حق    مندان حمایت کار 

 برای آموزش    هرکودک 
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 حقوق کودک نامه    مان ی پخالصه  

خالصه ذیل  از  متن  غیررسمی  کودک  نامه    مان ی پای  کامل  استحقوق  نسخه  آن  نامه    مان ی پ.  اختیاری  پروتکل  میو  در  را  توانید 

 ید. ئمالحظه نما /http://www2.ohchr.org/english/bodies/crcآدرس

 پیشگفتار 

شود. در اینجا  یادآوری می  های آن اد مشخص و مربوط به معاهده حقوق بشر و اعالمیهاصول پایه سازمان ملل و مف در این پیشگفتار  

ها در قبال  ای نیاز داشته و بر مسئولیت خانوادهویژه  حمایتپذیری به مراقبت و  گردد که کودکان به دلیل آسیب مجددا تائید و بیان می 

قانونی و دیگر انواع آن در زمان قبل و بعد از تولد، اهمیت احترام    های. همچنین بر لزوم محافظتمی شودکید أاولیه تمحافظت و مراقبت  

 نماید. مین حقوق کودکان تائید و تاکید میأالمللی در تهای فرهنگی جامعه کودک و نقش حیاتی همکاری بینبه ارزش

 : 1ماده  

 این سن کمتر از میزان فوق تعیین گردد.  قوانین داخلی، که بر اساس  سال است مگر در صورتی 18تعریف کودک. کودک فرد زیر  

 : 2ماده  

شوند. محافظت از کودکان دربرابر تبعیض و انجام اقدامات مثبت  استثنایی کلیه حقوق شامل تمامی کودکان می هیچ بدون عدم تبعیض. 

 ها است.حقوق آنها از وظایف دولت ءدر جهت ارتقا 

 : 3ماده  

عالیه وی در نظر گرفته شود. هنگامی که والدین یا سرپرستان نتوانند    مصالحد  وط به کودک بایعالیه کودک. در تمامی اقدامات مرب  مصالح

 مراقبت نماید. به صورت مناسب کودک   از د بایمسئولیت مراقبت از کودک را انجام دهند، دولت 

 : 4ماده  

 بکار گیرد.نامه  مان ی پتمام توان خود را در اعمال حقوق مندرد در این  داجرای حقوق. دولت بای

 :  5ماده  

در  سایر اعضای نزدیک خانواده  های والدین و  به حقوق و مسئولیت  درشد و تکامل کودک. دولت بایهای روبهی والدین و تواناییی راهنما

 احترام بگذارد.  هستند، کودک مناسبرشد های روبههایی که برای تواناهاییارائه راهنمایی

 :  6ماده  

 ها موظف به تضمین حیات و رشد کودکان هستند. و رشد. همه کودکان از حق ذاتی حیات برخوردارند. دولت ءزندگی، بقا 

 :  7ماده  

  تا حد امکان د  نحق دارتابعیت داشته و  نام و ملیت. هرکودک حق دارد تا پس از تولد نامی داشته باشد. همچنین همه کودکان حق کسب  

 د. نوالدین خود را شناخته و تحت سرپرستی آنها قرار بگیر

 :  8ماده 

صلی هویت وی هستند. این امر شامل نام،  های اها موظف به حفظ هویت کودک و درصورت نیاز، ایجاد مجدد جنبهحفظ هویت. دولت

 شود.های خانوادگی میملیت و پیوند

 : 9ماده  

عالیه کودک باشد.    مصالحجدایی از والدین. کودکان حق دارند تا با والدین خود زندگی نمایند مگر در صورتی که این امر در تضاد با  

 والدین خود در تماس باشد. هردوبا همچنین کودکان حق دارند تا در صورت طالق یا جدایی 

 : 10ماده 

شوری را ترک  هر ک  یفرزند- حفظ رابطه والد و یا  پیوستن به اعضای خانواده    برایحق دارند تا    شان. کودکان و والدینبازپیوند خانواده

 کرده و یا به کشور خود وارد شوند. 

 :11ماده 

 آنهمما در نگهممداری یمما ربممایی کودکممان بممه خممارد از کشممور وتمما از آدم هسممتند همما موظممفدولممت. بازگشممت عممدم و غیرقممانونی انتقممال

 اندیشی نمایند.چاره و  جلوگیری  ثالث  شخص یا  والدین ویکی از   توسط آنجا

 

 : 12ماده 

  موثر شمممانیا  بر  که  یموارد  و   مسمممائل در  نظرات آنکه    بخواهنمدکرده و   انیمخود را ب  اتنظر  آزادانه  تا  دارند  حق کودکانکودکان.   دگاهیمبه نظر و د  احترام

 .گرددلحاظ    ،است

 : 13  ماده 

  ء افشا  و  اعالم  ها یمرزبند  به   توجه   بدون   را   خود  اطالعات   و  ها دهی ا  و  کرده کسب  را  نموده، اطالعات    ان یب. کودکان حق دارند تا نظرات خود را  انی ب  یآزاد

 . ندینما

 :  14ماده 

  نی والد  مناسبراهنمائی    به   مشروط   موضوع  نیا   که  بگذارند  احترام  کودکان  مذهب  و   وجدان  ان،یب  یآزاد   حق  به  دیبا  هادولت.  مذهب  و   وجدان  شه،یاند  یآزاد

 .است

 : 15  ماده 

 . دهند انجمن  تشکل ا ی وندند یب  هاانجمن به و کرده مالقات  گران ید با تا  دارند حق کودکان . و گروه انجمن و عضویت در  لیتشک یآزاد

 : 16ماده 

هرگونه تهمت و افترا محافظت    نیخانواده، خانه و مکاتبات خود و همچن ،یخصمموصمم  می. کودکان حق دارند از دخالت در حریخصمموصمم  میاز حر  حفاظت

 .شوند

 : 17  ماده 

تا    ند ینما  ق یرا تشو  یجمع یها رسانه  و  نموده  ن یتضم  را   مختلف  منابع   از مطالب  و اطالعات  به   کودکان  یدسترس  د ی با  هادولت.  مناسب  اطالعات   به   یدسترس

 . ندینما محافظت نامناسب یمحتوا  مقابل درکودکان را منتشر کرده و از کودکان  ی برا یو فرهنگ   یاجتماع د یاطالعات مف

 :  18ماده 

  ی ها مساعدت  د یبا  دولت.  دی نما  تیحما  امر   نی ا  در   را  آنها   د یبا  دولت   و   بوده  والددو    هر کودک با  کردن    بزرگمشترک    و   هیاول  تی. مسئولنیوالد   یها  تیمسئول

 .آورد فراهم  نی والد ی برا را یفرزندپرور ی برا مناسب

 : 19  ماده 

  محافظت   است  یسرپرست  مسئول   که  گر ید  شخص  هر   ای   و   نی والد  یبدرفتار   هرنوع  مقابل   در  کودک   از  دی با  دولت.  غفلت  و   سوءاستفاده  برابر  در  محافظت

 .   دی نما هیته انیاز سوءاستفاده و درمان قربان یریجلوگ ی برا یمناسب یاجتماع  یهابرنامه دی با دولت نیهمچن. دینما

   :20  ماده 

  مراقبت   طیشرا  آوردن  فراهم  از  و   نموده  هیتعب  ایویژه  حمایت  خانواده  محیط  از  محروم  کودک  یبرا  است  موظف  دولت.  خانواده  بدون  کودک  از  محافظت

  یفرهنگ  نهیشیپ  به  توجه  با  دیبا   تعهد  نی ا  تحقق  یبرا  تالش.  دینما  حاصل  اطمینان  یموارد  نیچن  در  یسازمان  اسکان  یا  و   نیگزیجا  خانواده  توسط  مناسب

 . ردیگ انجام کودک

 :  21  ماده 

و حراست از کودک    صالحیکودک، مجوز مقامات ذ  هیعالمصالح  با لحاظ    صرفا   و  دانندیم  مجاز   را   آن  که   یی کشورها  در  تنها   یفرزندخواندگ.  یفرزندخواندگ

 قابل انجام خواهد بود.

 :  22  ماده 

  ی ها سازمان  با  تا   هستند  موظف  ها دولت.  گردد  فراهم  یاژهیو  تیحما  دی هستند با  یپناهندگ  یکه در پ  یکودکان  ا یکودکان پناهجو    ی . براندهپناه  کودکان

 .کنند یهمکار ها محافظت و   هاکمک نوع ن یا دهنده ارائه صالحیذ

 :  23  ماده 

  و آبرومندانه  ،مناسب یزندگ ک ی از  که  ینحو  به ببرند بهره ژهیو   آموزش و   ل یتحص ، مراقبت از  تا  دارند  حق یتمعلولدارای . کودکان یتمعلولدارای  کودکان

 . ابدی دست ممکن یاجتماع مشارکت و نفس  به  اعتماد سطح  ن یباالتر به  و   برده لذت ستهیشا

 :  24  ماده 

  ریم  و   مرگ  کاهش   بر  دیبا   هادولت.  ببرند  بهره  یپزشک  یها مراقبت  و  یبهداشت  یاستانداردها   نی باالتر  از  تا  دارند  حق  کودکان.  یبهداشت  خدمات   و   بهداشت

  جوامع   د یبا  هادولتهمچنین  .  باشند  داشته   ی اژهیو   دیتأک  یعموم  بهداشت   آموزش  و  رانهیشگیپ  و  ه یاول  یبهداشت  ی هامراقبت  ن یتأم  کودکان،   و  نوزادان

 .نگردد محروم مؤثر یدرمان خدمات به ی دسترس از یکودک چ یه تا  ندی نما تالش و نموده قیتشو نهیزم  ن یا در  یهمکار به  را یالمللنیب
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 :  25ماده  

این حق را دارد تا شرایط    ،و یا درمانی اسکان داده شده استحمایتی  ای بر اسکان کودک. کودکی که به دالیل مراقبتی،  بررسی و نظارت دوره

 اسکان وی به طور مستمر ارزیابی شود. 

 :  26ماده  

 مین اجتماعی بهره ببرد.أجمله بیمه تاز مین اجتماعی و أتامین اجتماعی. کودک حق دارد تا از مزایای ت

 :  27ماده  

مند گردند.  و اجتماعی بهرهاخالقی  معنوی،    ،ذهنی  جسمی،  استاندارد زندگی. کودکان حق دارند تا از یک زندگی استاندارد و مناسب برای رشد

از امکان انجام و تحقق  وظیفه دارند ها استاندارد و مناسب با والدین است. دولتمسئولیت اولیه اطمینان از برخورداری کودکان از یک زندگی 

 مالی به والدین و کودکان آنها باشد.  تواند شامل کمکها میمسئولیت دولت اطمینان حاصل نمایند.این مسئولیت 

 :  28ماده  

  اشکال  توسعه  تشویقابتدایی رایگان و اجباری،    آموزشبرخوردار بوده و مواردی ازجمله تضمین وجود    آموزش. همه کودکان از حق  آموزش

ها و  یتوانائ  براساس  همگان   برای  عالی  آموزش  قرار دادن  در دسترس  و در دسترس قراردادن برای همه کودکان،   متوسطه  آموزش  مختلف

های  در همکاری  آموزشبه منظور اجرای حق    سسدها بایدولت  است.ها  ن کودکان از وظایف دولتأو شاطمینان از تطبیق اصول مدرسه با حقوق  

 المللی مشارکت نمایند. بین

 :  29ماده  

  دبای   آموزشهای جسمی کودک تا باالترین حد ممکن باشد.  رشد شخصیتی، ذهنی، استعداد و توانایی  د بایآموزش  . هدف از  اهداف آموزش

ها، پیشینه  کودک را برای یک زندگی فعال در بزرگسالی و در یک جامعه آزاد آماده نموده و احترام به والدین، هویت فرهنگی، زبان، ارزش

 های دیگران را در کودک رشد و تقویت نماید.فرهنگی و ارزش

 : 30ماده  

فرهنگ خود لذت برده و مذهب و زبان خود را فراگرفته و تمرین    از   بومی. کودکان جوامع اقلیت و بومی حق دارند تا جوامع  ها و  اقلیتکودکان  

 نمایند. 

 : 31ماده  

 نمایند.های فرهنگی و هنری مشارکت های فرهنگی. کودکان حق دارند تا بازی و تفریح کرده و در فعالیتتفریح، سرگرمی و فعالیت

 : 32ماده  

ها موظف هستند تا  نماید، محافظت شوند. دولتیا رشد آنها را تهدید می  آموزشکار کودک. کودکان حق دارند تا در برابر کاری که سالمت،  

 حداقل سن کار را تعریف و شرایط کار را مشخص و تدوین نمایند.

 :  33ماده  

 . شوند  حمایت آنها توزیع  یا تولید  در شدن گرفتار  و هاروانگردان  و مخدر مواد از ر استفاده تا در برابدارند  حق سوء مصرف مواد مخدر. کودکان

 : 34ماده  

حمایت  فروشی و مشارکت در پورنوگرافی  کشی و سوء استفاده جنسی از جمله تناز کودکان در مقابل بهره  د ها بایکشی جنسی. دولتبهره

 نمایند. 

 : 35ماده  

 تا با تمام توان خود از فروش، قاچاق و ربودن کودکان جلوگیری نمایند. هستند ها موظفربایی. دولتفروش، قاچاق و آدم 

 : 36ماده  

  ، اند  ذکر نشده     32-35در مواد  و    آنها را به مخاطره اندازد  رفاهکه  کشی  کشی. کودکان حق دارند تا در مقابل هرنوع بهرهسایر اشکال بهره

 شوند. حمایت 

 

 : 37ماده  

  اعدام  های شکنجه و سلب آزادی. هیچ کودکی نباید تحت شکنجه، رفتار ظالمانه، تنبیه، بازداشت غیر قانونی و سلب آزادی قرار گیرد. مجازات

  بزرگساالن  از  دبای  آزادی از محروم  کودک . هراست ممنوع ، اندشده مرتکب  سال 18 زیر  افراد که  جرائمی برای آزادی  امکان  بدون ابد  حبس و

استفاده از انواع   امکان   باید  برد،  می  سر  به  بازداشت  در  که  کودکی.  عالیه وی باشد  مصالح  جهت  اینکه خالف این موضوع در  مگر  شود،  جدا

 . باشد داشته  را خانواده با  امکان تماسهمچنین و   حقوقی  ها از جمله کمککمک 

 : 38ماده  

انجام    مخاصمات سال در    15تمام اقدامات ممکن را جهت اطمینان از عدم مشارکت مستقیم کودکان زیر    د ها بایهای مسلحانه. دولت  درگیری

های  ثر از درگیریأ تا از کودکان مت  هستند   ها همچنین موظفشود. دولت  گرفته کارهبسالی نباید در نیروهای مسلح    15دهند. هیچ کودک زیر  

 المللی مربوطه محافظت و مراقبت نمایند.قوانین بین  مطابق بامسلحانه 

 : 39ماده  

از  هستند  موظف  هادولت.  توانبخشی  مراقبت بهبود    تا  و  اجتماعیوضعیت  معالجه    های درگیری  قربانی  مجدد کودکان  سالمتی و مشارکت 

 .اطمینان حاصل نمایند کشی بدرفتاری یا بهره شکنجه،  مسلحانه،

 : 40ماده  

یافته،    ارتقاءن کودکی آنها  أاین حق را دارند تا با آنها به نحوی رفتار شود که ارزش و شمعارض قانون   نوجوانان. کودکان  برای  عدالت  اجرای

 های دادرسی قضایی یا اسکان سازمانی پرهیز شود.سن آنها لحاظ شده و دفاع از آنها هدف قرار بگیرد. تا جایی که امکان دارد از فرایند

 :  41ماده  

وط به حقوق کودکان باالتر از استانداردهای  المللی مرباستانداردهای موجود در قوانین اجرایی ملی و بینچنانچه  احترام به استانداردهای باالتر.  

 اعمال شوند. دباشد، همواره استانداردهای قوانین مذکور باینامه  مان ی پاین 

 

 42- 54مواد  

 کنند: بینی میبه ویژه موارد ذیل را پیش این مواد . ءجراالزم اال  موارد اجرایی و

 االجراء خواهد بود. کشور الزم 20  توسط  آنملحق شدن به  یا تصویب از  پس  روز 30نامه  مانیپ •

 را به طور گسترده به اطالع بزرگساالن و کودکان برسانند. نامه  مانیپ کشورهای عضو موظف خواهند بود تا حقوق این  •

از آن هر  و بعدنامه  مان یپدو سال بعد از تصویب  د تشکیل کمیته حقوق کودک به منظور بررسی گزارش کشورهای عضو که بای •

 پنج سال یکبار ارسال نمایند.

و پیشرفت اجرای آن را به نامه  مان ی پاین   محقق نمودنکشورهای عضو موظف خواهند بود تا گزارش اقدامات انجام شده برای  •

 کمیته یاد شده ارسال نمایند.

 خود نیز منتشر نمایند. کشور خود را به صورت گسترده در داخل   ی هاکشورهای عضو موظف خواهند بود تا گزارش •

  سازمان   جمله   از  ملل  سازمان  تخصصی  هاینهاد  و  یونیسف  دعوت   بانامه    مانیپ   محتوای این  خصوص  در  المللی  بین   های  همکاری •

  مانند  «ذیصالح »  نهادهای  همراه  به  (یونسکو)  ، علمی و فرهنگی ملل متحدسازمان آموزشیو    جهانی  بهداشت  سازمان  کار،  یالملل  نیب

  در   تخصصی  های مشاوره  ارائه   و  کمیته   جلسات  در   شرکت   برای  متحد   ملل  سازمان   با   ایمشاوره  وضعیت   دارای   دولتی   غیر   هایسازمان

به سازمان های  را  دریافت کمک و مشاوره فنی  در زمینه  درخواست کشورهای عضو  . کمیته همچنین  خود   هایهای فعالیتحوزه  مورد

    فوق الذکر ارجاع می دهد.  

ای پیرامون مسمممائمل خماص مربوط بمه حقوق کودک انجمام  دهمد تما مطمالعمه ویژهمجمع عمومی پیشمممنهماد میبمه  کمیتمه حقوق کودک   •

فروشمممی  اختیاری در رابطه با فروش کودکان، تن  های  در ادامه به واسمممطه پروتکلنامه   مانیپپذیرد. حقوق کودکان مندرد در این  

 و تقویت یافته است.  ءهای مسلحانه ارتقاکودکان، پورنوگرافی کودکان و همچنین مشارکت کودکان در درگیری
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احترام گذاشته و  به حقوق کودکان    ی تی امن  دات یاقدامات و تمهدر    8

 از آن حمایت نمایند. 

 

 

عمل   محترم شمردن حقوق کودکان های خود در قبال  به مسئولیت  1

  کودکان باشند.   یانساننموده و متعهد به حمایت از حقوق 

 

 

 

کممممار  کممممارگران جمممموان، والممممدین و سرپرسممممتان بممممرای  3

 .شایسته فراهم آورند

همما و روابممط کمماری در کلیممه فعالیممتکممودک  کممار  در حممذف  2

 مشارکت نمایند.

اطمینان یافته و به دنبال حمایممت از   محصوالت و خدمات از ایمنی    5

 حقوق کودکان از طریق آنها باشند.

 

 

  حمایمممت جهمممت    همممای جامعمممه و دولمممت را در تالش سسممم   10
 د.ین تقویت نماتن آنها  و محقق ساخ حقوق کودکان  از 

 

 

 

به حقوق کودکان    محیط زیست، تملک و کاربری اراضی   در زمینه  7

 احترام گذاشته و از آن حمایت نمایند. 

 

 


