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ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک24 در سـال 1996 آغـاز شـد تـا در جهانـی کـه هرچـه بیشـتر بـه 
حقـوق  تحقـق  همـان  کـه  چالشـی  بـه  مـی رود،  پیـش  تمرکززدایـی  و  شـدن  شـهری  سـمت 
کـودکان اسـت، پاسـخ دهـد. ایـن برنامـه ذی نفعـان محلـی و یونیسـف را گـرد هـم مـی آورد تا 

شهرها و جوامع محلی امن، فراگیر و پاسخگوی نیازهای کودک ایجاد کنند.
طـی دو دهـه  گذشـته کـه جهـان بـه سـیاره ای شـهری تبدیـل شـده اسـت، اهمیـت شـهرها و 
افزایـش  تأثیـر می گـذارد،  کـودکان  بـر  کـه مسـتقیمًا  جوامـع محلـی در سیاسـت گذاری هایی 
احقـاق حقـوق  اصلـی وظیفـه  بـار  بین المللـی،  قوانیـن  اسـاس  بـر  کـه  اسـت. هرچنـد  یافتـه 
فزاینـده  گرایـش  شـاهد  اخیـر  سـال های  در  اسـت،  دولت هـا  دوش  بـر  همچنـان  کـودکان 
شـهرداری ها و دولت هـای محلـی بـه حمایـت و دفـاع از آسـیب پذیرترین گروه هـای سـاکن در 

شهرها شامل کودکان و جوانان بوده ایم.
» ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک« در ترغیـب دولت هـا و دیگـر ذی نفعـان بـرای بذل توجه 
بیشـتر بـه احقـاق حقـوق و بـرآوردن نیازهـای شـهروندان جـوان خـود و نیـز اطمینـان یافتـن از 
مشـارکت ایـن گـروه در تصمیم گیری هـای محلـی، مفیـد و راهگشـا بـوده اسـت. ایـن ابتـکار در 
بیـش از 3000 شـهر و جامعـه  محلـی در سراسـر جهـان فعـال اسـت و هـر سـال هـم گسـترش 
می یابـد. توجـه فزاینـده بـه ایـن برنامـه، بر ضـرورت تقویـت هدایت جهانـی و راهنمایی های 

فنی ـ تخصصی از سوی یونیسف افزوده است.
یونیسـف، با بیش از بیسـت سـال تجربه در » ابتکار شـهرهای دوسـتدار کودک« در مناطق و 
کشـورهای گوناگون، بسـیاری از تجربیات موفق، چالش های مشـترک و درس های آموخته را 
در ایـن کتابچـه  راهنمـا گـردآوری کـرده اسـت. ایـن درس آموخته هـا بـر نیازی مبـرم به تقویت 
» ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک« از طریـق پایـش و ارزیابی بهتر شـهرها و اجتماعات محلی 
تحـت پوشـش ایـن ابتـکار، نشـان دادن نتایجـی کـه از »ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک« 
بـرای زندگـی کـودکان حاصـل شـده اسـت، گـردآوری اطالعات و شـواهد بهبود یافتـه و نیز با 
تقویـت عوامـل مؤثـر در فراگیـری اجتماعـی بـرای حصـول اطمینـان از دسترسـی نیازمندتریـن 

کودکان و جوانان هر شهر و اجتماع محلی، تأکید کرده اند.
ایـن کتابچـه  راهنمـا، خالصـه ای از فعالیت هـا، چالش هـای معمـول و درس  آموخته ها اسـت و 
شـامل راهنمایـی گام بـه گام بـرای راه انـدازی » ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک« اسـت که 
فضـای کافـی را بـرای تطبیـق ایـن ابتـکار بـا شـرایط و سـاختارهای محلـی، اولویت هـا و نیازهـا 
فراهـم می کنـد. ایـن کتابچـه راهنمـا همچنیـن، نظام و چارچـوب بازنگری شـده ای از اقدامات 
همچنیـن  و  کنـد  کمـک  آن  ارزیابـی  و  پایـش  برنامـه،  اجـرای  بـه  تـا  می کنـد  ارائـه  را  عملـی 

پیشگفتار

مجموعـه ای از حداقـل معیارهـای گسـترده  جهانـی را مطـرح می نمایـد. ایـن امـر با هـدف هرچه 
کارآمدترکـردن اجـرای »ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک« در سـطح جهـان و ایجـاد پایـه و 

مبنایی برای شناخت یک شهر دوستدار کودک توسط یونیسف انجام می پذیرد.  
همچنـان کـه شـهرها و جوامـع محلـی بـه سـمت رشـد و توسـعه پیـش می رونـد، ایـن کتابچـه 
راهنمـا هـم در مسـیر تحـول قـرار دارد و از نظرهـا و پرسـش های کاربرانـش بهـره بسـیار خواهـد 
الکترونیـک پسـت  بـه  را  آنهـا  می توانیـد  کـه  شـما  بازخوردهـای  از  نیـز  یونیسـف   بـرد. 

شـنیدن  از  همچنیـن  یونیسـف  می کنـد.  اسـتقبال  فرماییـد،  ارسـال   cfci@unicef.org
نظرات ذی نفعانش در مورد چگونگی عملکرد » ابتکار شـهرهای دوسـتدار کودک« در شـهرها 
یـا جوامـع محلی شـان و نیـز راه هـای ارتقـاء و تقویـت ایـن برنامه اسـتقبال می کند. ایـن امر به 
یونیسـف، شـهرها و جوامـع کمـک مـی کنـد تـا بیشـتر  بـه نیازهـای کـودکان و جوانـان جهـان 

رسیدگی کرده و به وظایف خود در احقاق حقوق آنها عمل کند. 

 The Child Friendly Cities Initiative (CFCI) -24  

mailto:cfci%40unicef.org?subject=


اسامی اختصاری، عناوین و واژه نامه 

)The Child Friendly Cities Initiative (CFCI : ابتکار شهرهای دوستدار کودک
کودک: فرد زیر 18 سال

شهر: جایی که افراد در آن سکونت دارند، بزرگ تر و پرجمعیت تر یا پراهمیت تر از اجتماع محلی - تعریف شهر از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اجتماع محلی: جایی که افراد در آن سکونت دارند، کوچک تر و کم جمعیت تر یا کم اهمیت تر از شهر

کنوانسیون: کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد
)Child Rights Education (CRE :  آموزش حقوق کودک

دولت محلی: هیئت اجرایی برای اداره  یک منطقه  جغرافیایی مثل شهرستان، شهر، کشور یا ایالت
)Monitoring and Evaluation (M&E : پایش و ارزیابی

)Sustainable Development Goals (SDGs :  اهداف توسعه  پایدار
جوان / فرد جوان: فرد بین 15 تا 24 سال
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ابتــکار شــهرهای دوســتدار کــودک )CFCI( در ســال 1996، توســط یونیســف و برنامــه  
اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد معرفــی شــد تــا قطعنامه  هــای تصویب شــده در دومیــن 
کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد در مــورد اســکان بشــر )Habitat II( را اجرایــی کنــد. بــر ایــن 
اســاس، رفــاه کــودکان، شــاخص نهایــی یــک زیســت گاه ســالم، جامعــه  دموکراتیــک و 

حاکمیت مطلوب است. 
در ســال های اخیــر، شــاهد رشــد چشــمگیر CFCI بوده ایــم. ایــن رشــد نشــانه ای مثبــت از 
امــروزه  اســت.  محلــی  و دیگــر نقش آفرینــان  بــرای شــهرداری ها  برنامــه  ایــن  اهمیــت 

CFCI، 30 میلیون کودک در 38 کشور جهان را پوشش می دهد. 
همــگام بــا ایــن عالقــه و توجــه فزاینــده، درخواســت حمایــت، راهنمایــی، تبــادل دانــش و 
اطالعــات و رویکردهــای نوآورانــه بــرای پرداختــن بــه مســائل کــودکان نیــز رو بــه افزایــش 

است. 
یونیســف در ســال 2017 »بســته آموزشــی ابتــکار شــهرها و جوامــع محلــی دوســتدار 
کــودک بــرای کمیته هــای ملــی« را بــه عنــوان گامــی در جهــت پاســخ بــه درخواســت های 
ابزارهــای  آموزشــی،  بســته  ایــن  کــرد.  عرضــه  حمایــت،  و  راهنمایــی  بــرای  جدیــد 

آزمایش شــده و تجربیــات موفــق کشــورهای بــا درآمــد بــاال را ارائــه می دهــد. بــر اســاس 
همیــن بســته آموزشــی، ایــن کتابچــه، بــرای همــه شــهرهای دوســتدار کــودک در سراســر 
جهــان قابــل اســتفاده اســت و راهنمایــی گام بــه گام بــرای ایجاد CFCI، نظــام و چارچوبی 
عملیاتــی و حداقــل معیارهــا بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن توســط یونیســف بــه عنــوان 
شــهر دوســتدار کــودک را در بــر می گیــرد. هــدف ایــن کتابچــه، حرفه ای تــر و کارآمدتــر 
کــردن CFCI و در عیــن حــال افزایــش انعطاف پذیــری الزم و کافــی بــرای تطبیــق بــا شــرایط 

هر شهر و کشور است.

مقدمه1

http://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/03/CFCI_TOOLKIT_24.02.17.pdf
http://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/03/CFCI_TOOLKIT_24.02.17.pdf
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یونیسـف، بـا بیـش از بیسـت سـال سـابقه در CFCI در مناطـق گوناگـون، تجربیات بسـیار 
موفقـی داشـته اسـت. رهنمودهایـی کـه در این کتابچه  گردآوری شـده انـد، چکیده ای از 

تجربیات موفقی هستند که از شهرهای دوستدار کودک حاصل شده اند. 

 ،CFCI بـا وجـود تفاوت هـای عمـده  در سـاختار و موضوعـات مـورد تمرکـز، شـبکه  جهانـی
مختلـف  مناطـق  در  را  آموخته هایـی  درس   نیـز  و  مشـترک  چالش هـای  از  مجموعـه ای 

شناسایی کرده است. این درس ها بر توجه به موارد ذیل تأکید کرده اند:  

دوسـتدار  جدیـد  شـهرهای  ایجـاد  در  راهنمایـی  ارائـه    ،CFCI راهنمـای  کتابچـه   هـدف 
کـودک و نیـز تقویـت حرفـه ای گرایـی و هماهنـگ کـردن ابتـکارات موجـود اسـت. ایـن 

کتابچه برای دستیابی به این هدف، به موارد زیر می پردازد:

چارچوب عملیاتی CFCI )چارچوب اهداف و نتایج(
حداقل معیارهای جهانی برای آنکه یونیسـف بتواند یک شـهر یا اجتماع محلی را به 

عنوان دوستدار کودک شناسایی کند
CFCI راهبردهایی برای اجرای

CFCI  چرخه

مخاطبـان ایـن کتابچـه  راهنمـای CFCI، دفاتر یونیسـف در کشـورهای مختلف و کمیته های 
ملـی یونیسـف هسـتند، امـا ممکـن اسـت ایـن کتابچـه بـرای ذی نفعـان خارجـی هـم کـه در 

CFCI مشارکت دارند، مفید باشد. 

همچنیـن راهنمایی هـای ایـن کتابچـه  می توانـد بـرای شـهرها و اجتماعـات محلـی ای کـه در 
راه تحقـق کنوانسـیون حقـوق کـودک کار می کننـد امـا شـریک یونیسـف نیسـتند، هم مفید 

باشند. 

 

.1
.2

.3

.4

•

•

•

•
•
•

حرفـه ای کـردن CFCI و تبدیـل کـردن آن بـه یـک جریـان غالـب از طریـق هدف هـای 
روشـن، مشـخص و نظام و چارچوبی برای نتایج )که چارچوب عملیاتی CFCI نامیده 

می شود(؛
ظرفیـت سـازی در دولت هـای محلـی و سـایر ذی نفعـان بـرای اجـرای CFCI و نشـان 

دادن نتایج برای کودکان؛ 
تقویـت عامـل فراگیـری اجتماعـی CFCI به منظور اطمینان یافتن از اینکه این برنامه، 

برنامه ای فراگیر است و به نیازمندترین کودکان دسترسی دارد؛
تقویت مشارکت کودکان از طریق چرخه  برنامه  CFCI؛ 

شفاف سازی روند پایش و ارزیابی CFCI؛
تعییـن حداقـل معیارهـای جهانـی یونیسـف کـه بـرای بـه رسـمیت شـناختن شـهر یـا 

جامعه ای محلی به عنوان دوستدار کودک ضروری است. 

ایـن چالش هـا و درس  آموخته هـا، همـراه بـا تجربیـات موفـق، نقشـی اساسـی در تدویـن 
رئوس کلی CFCI در این کتابچه  راهنما داشته اند.  

2-1        اهداف1-1        مبانی منطقی

3-1        مخاطبان
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ابتکار شهرهای دوستدار کودک

شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر، اجتمـاع محلـی یـا هـر نظـام حاکمیـت محلـی اسـت که 
بـه احقـاق حقـوق کـودک بـه همـان صورتـی کـه در کنوانسـیون حقوق کـودک بر آن 
تصریـح شـده اسـت، متعهـد باشـد. شـهر دوسـتدار کـودک، شـهر یـا اجتمـاع محلـی 
اسـت کـه در آن نظرهـا، نیازهـا، اولویت هـا و حقـوق کـودک، بخشـی جدایی ناپذیـر 
از سیاسـت ها و برنامه هـا و تصمیم هـای عمومـی باشـد. بنابرایـن تعریـف، شـهر 

دوستدار کودک شهری است که برای همه مناسب است. 

•  
•  
•
•
•  
• 
• 
 
•  
•      

2
شهر دوستدار کودک، شهر یا اجتماع محلی است که در آن کودکان:

در امنیت باشند و از بهره کشی و خشونت و سوء استفاده در امان بمانند؛
زندگی را خوب آغاز کنند و سالم و تحت مراقبت بزرگ شوند؛

به خدمات ضروری دسترسی داشته باشند؛
تحصیالت با کیفیت، مشارکتی و فراگیر را تجربه کنند و مهارت هایشان پرورش یابند؛

عقایدشان را ابراز نمایند و بر تصمیم هایی که بر آنها تأثیر می گذارد، تأثیرگذار باشند؛
در زندگی خانوادگی، فرهنگی، شهری/ محلی و اجتماعی مشارکت داشته باشند؛

در محیطی پاکیزه، بدون آلودگی و ایمن زندگی کنند و به فضاهای سبز دسترسی 
داشته باشند؛

با دوستانشان دیدار کنند و مکان هایی برای بازی و تفریح در اختیار داشته باشند؛
فارغ از ریشه های قومیتی، مذهبی، درآمد و جنسیت یا توانایی هایشان، فرصت هایی 

برابر در زندگی داشته باشند.
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اجـرای حقـوق پاس   داشته شـده در کنوانسـیون همـواره بایـد تحـت هدایـت چهـار اصـل 
عمده  و اساسی حقوق کودک باشد:

1- عـدم تبعیـض )مـاده  2(. حقـوق کـودکان، عـاری از هـر نـوع تبعیـض و فـارغ از نـژاد، 
رنگ پوسـت، جنسـیت، زبـان، مذهـب، عقایـد سیاسـی یـا عقایـد دیگـر، ملیت، خاسـتگاه 
قومیتـی یـا اجتماعـی، امـوال و دارایی هـا، ناتوانی هـا، تولـد یـا دیگـر مشـخصات کـودک، 
والدیـن یـا مراقبیـن کـودک و ولـی قانونـی وی، رعایـت شـود. اجـرای کنوانسـیون حقـوق 
کـودک و CFCI بـه معنـای دادن فرصتـی برابـر و منصفانـه بـه همـه کـودکان در زندگـی 
به حاشـیه   و  آسـیب پذیرترین  کـه  دهـد  تشـخیص  بایـد   CFCI منظـور  ایـن  بـه  اسـت. 
رانده شـده ترین کـودکان کدامنـد، نحـوه  دسترسـی به آنها و مشـارکت آن هـا را در برنامه 

ارزیابی کند و تعیین نماید که آیا حقوق آنها به طور مساوی با دیگران رعایت می شود.

2- منافع عالیه کودک )ماده  CFCI .)3.1 اطمینان حاصل می کند که در همه  اقدامات 
قـرار دادن  اولویـت  را دارد. در  اصلـی  اهمیـت  کـودک  عالیـه  منافـع  کـودکان،  بـا  مرتبـط 

کودکان شاخصه  اصلی CFCI است. 

3- حـّق ذاتـی زندگـی، بقـا و رشـد )مـاده ی 6(. کـودکان حـق زندگـی دارنـد و دولـت 
متعهـد اسـت تـا بیشـترین حـد ممکـن از احقـاق حقـوق آنهـا برای بقا و رشـد سـالم اطمینان 

حاصل کند. 

4- احتـرام بـه دیدگاه هـای کـودک )مـاده ی 12(. کـودکان حق دارند عقایدشـان را بیان 
کننـد و عقایدشـان بایـد در تصمیماتـی کـه آنها را تحت تأثیر قرار می دهـد، مورد توجه قرار 

گیرند.

عالوه بر اینها، CFCI باید اصول اساسی حکمرانی مطلوب، شامل شفافیت، یکپارچگی، 
مشارکت، صداقت و صراحت، برابری و پاسخگویی را رعایت کند. 

ابتکار شـهرهای دوسـتدار کودک، برنامه ای تحت هدایت یونیسـف اسـت که شـهرها و 
اجتماعـات محلـی را در تالش هایشـان بـرای تبدیل شـدن به مکان های دوسـتدار کودک 
حمایـت می کنـد. ایـن برنامه همچنین شـبکه ای اسـت که دولت و دیگـر ذی نفعان مانند 
سـازمان های جامعه  مدنی، بخش خصوصی، دانشـگاهیان و رسـانه ها و مهم تر از همه، 
جوامـع  و  شـهرها  می خواهنـد  کـه  را  کـودکان  هدایـت  تحـت  سـازمان های  و  کـودکان 

محلی شان را به مکان هایی مناسب تر برای کودکان تبدیل کنند، گرد هم می آورد. 

CFCI از کشـوری بـه کشـور دیگـر متفـاوت اسـت، چراکـه CFCI بازتابـی از وضعیـت حقوق 
کودکان در سطح محلی و شرایط نهادها و سازمان ها در هر کشور است.  

برای مشاهده  فهرست کامل حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک را مطالعه فرمایید.

برای اطالعات بیشتر درباره  ایجاد CFCI، به فصل 4 مراجعه کنید. 

1-2        اصول راهنما

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx


12کتابچه  راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک

کـودک  کنوانسـیون حقـوق  کـه در  برگیرنـده حقوقـی هسـتند  کلـی، در  پنـج هـدف  ایـن 
پاس   داشته  شده اند.  

هـدف بلندمـدت CFCI، تضمیـن نیـل بـه نتایجـی پایـدار بـرای کـودکان و تعهـد در قبـال 
پیشـبرد حقـوق کـودک از طریـق ایجـاد ظرفیت هـای الزم در ذی نفعـان محلـی اسـت. بـه 
معنـای دقیـق کلمـه، CFCI رونـدی رو بـه رشـد و تکامـل اسـت و بنابرایـن هـدف آن نـه 
اعمـال و اجـرای هـر پنـج هـدف در چرخـه اول  CFCI، بلکـه نشـان دادن نتایـج قطعـی و 

تدریجی و گسترش اهداف در چرخه های آتی است. 

حق ارزشمند بودن
و مورد احترام و رفتار 
منصفانه قرار گرفتن

حق برخورداری از 
زندگی خانوادگی، 

بازی و تفریح

حق برخورداری از 
خدمات اجتماعی

حق برخورداری 
از امنیت

حق شنیده شدن

2-2        چشم انداز  CFCI و چارچوب عملیاتی

بـر اسـاس چشـم انداز CFCI در یونیسـف "همـه کـودکان و جوانـان بایـد بتواننـد از 
و  برابـر حقـوق خـود در شـهر  احقـاق  از طریـق  و  ببرنـد  لـذت  کودکـی و جوانـی خـود 

اجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه  خود را به طور کامل به فعل درآورند."

بـه منظـور اقـدام در راه رسـیدن بـه این چشـم انداز، دولت های محلی و شرکایشـان، زیر 
چتـر حمایتـی پنـج هـدف نهایـی )دسـتاورد( کـه در چارچـوب عملیاتـی CFCI شناسـایی 
شـده اند، مقاصـد )بـرون داد( را شناسـایی می کننـد. ایـن چارچـوب عملیاتـی، شـهر یـا 
اجتمـاع محلـی را همـراه بـا حاکمیتـی دوسـتدار کـودک توصیـف می کنـد کـه مقصـودش 

دستیابی به اهداف زیر است: 

همـه کـودکان و جوانـان ارزش و احتـرام داشـته باشـند و در اجتمـاع محلـی و 
توسط مقامات محلی با آنها منصفانه رفتار شود؛

نظرهـا، نیازهـا و اولویت هـای همـه کـودکان و جوانـان در قوانیـن عمومـی مرتبط 
)در صـورت امـکان(، سیاسـت ها، بودجه هـا، برنامه هـا و تصمیماتـی کـه بـر آنهـا 

تأثیر می گذارند، لحاظ شود؛ 

مناسـب  کیفیـت  بـا  ضـروری  اجتماعـی  خدمـات  بـه  جوانـان  و  کـودکان  همـه 
دسترسی داشته باشند ؛25

همه کودکان و جوانان در محیطی امن، مطمئن و پاکیزه زندگی کنند؛26

همـه کـودکان و جوانـان، فرصت هایـی بـرای بهـره بـردن از زندگـی خانوادگـی، 
بازی و تفریح  داشته باشند.27

25- شامل خدمات بهداشتی، آموزشی، حمایت های تغذیه ای، رشد و تکامل و آموزش دوران خردسالی، عدالت و 
حمایت خانواده

26- شامل حمایت در برابر بهره کشی، خشونت و سوء استفاده، دسترسی به آب سالم، بهداشت فردی و عمومی، 
لودگی ها و پسماند طراحی شهری ایمن و مناسب کودک، امکان تحرک و دوری از آ

27- از جمله فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و نیز برخورداری از مکان هایی امن برای دیدار با دوستان و بازی کردن

1

3

2

4

5
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بـا آنکـه اقـدام عملیاتـی بـرای هـر CFCI در سـطح ملـی بـه علـت اینکـه بازتابـی از وضعیـت 
حقـوق کـودک در سـطح محلـی و نیز سـاختار نهادهای دولت محلی اسـت، متفاوت اسـت، 

یونیسف سه معیار جهانی برای شناسایی شهر دوستدار کودک تعریف کرده است.

1-2-2 حداقل معیارها برای به رسمیت شناخته شدن توسط یونیسف 

در محـدوده اهـداف اصلـی، دسـت آوردهـای قابـل مالحظـه ایـی در 
جهـت حصـول اطمینـان از اتخـاذ رویکـردی جامـع و فراگیـر بـه حقـوق 

کودکان حاصل شود؛ 28

طریـق  از  مثـال،  عنـوان  )بـه  کـودک  فراگیـر  و  هدفمنـد  مشـارکت 
سـازوکارهایی تثبیـت  شـده ماننـد شـوراهای کـودکان و جوانـان و در 

تمامی مراحل چرخه  CFCI(؛29 

نشـان دادن تعهـد نسـبت بـه حـذف تبعیـض علیه کـودکان و جوانان 
 .CFCI در سیاست گذاری ها و اقدامات دولت محلی و از جمله در

 -1

-2

-3

تعهدات مشـخص برای تحقق این معیارها در طرح عملیاتی CFCI صریحًا بیان خواهند 
شد.

نقـش ایـن معیارهـای جهانـی آن اسـت کـه از طریـق آنهـا اطمینـان حاصـل 
شـود "شـهر دوسـتدار کـودک" بـه اهـداف اصلـی CFCI که در ذیـل آمده، 

وفادار است:

 28- کارکرد این معیار آن است که اطمینان حاصل شود رویکردی جامع و فراگیر به حقوق کودکان اتخاذ شده است. 
به عنوان مثال، ساخت زمین بازی برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان شهر دوستدار کودک کافی نیست.

 29- شهر دوستدار کودک هم به عنوان وسیله و هم به عنوان هدف
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و  چارچوب ها  دیگر  و  پایدار  توسعه   اهداف  با  پیوند  حلقه های   2-2-2

نظام های راهبردی

همـه  کشـورهای جهـان، فـارغ از سـطح توسـعه  انسانی شـان، مسـئولیت اجرای دسـتور کار 
 2030 برای توسعه پایدار را بر عهده  دارند. 

اهداف توسـعه  پایدار، چارچوب و نظامی یکدسـت برای تالش  دولت های محلی و ملی 
و دیگـر ذی نفعـان جهانـی را فراهـم می آورنـد. در نتیجـه، دسـتور کار جدیـد شـهری 30 و 
برنامـه راهبـردی یونیسـف 2021-2018  در پیونـدی نزدیـک بـا اهـداف توسـعه  پایـدار 

قرار دارند. 

رویکـرد CFCI، از طریـق پرداختـن همه جانبـه به مسـائل مرتبط باسـالمت و رفاه کودک و 
خانـواده در سـطح محلـی، بـه طـور غیرمسـتقیم دولت هـای محلـی را در اجـرای دسـتور کار 
 2030 حمایـت می کنـد. بنابرایـن پیونـد میـان CFCI و دسـتور کار  2030، نـه تنهـا اهـداف 

توسعه  پایدار را انعکاس می دهد، بلکه بر رشد و توسعه  محلی نیز متمرکز است.

یونیسف ابزاری جامع و تعاملی برای طراحی اهداف و مقاصد جهانی و پیوند دادن 

تحلیل  و  بررسی  از:  است  عبارت  که  است  آورده  فراهم  کنوانسیون  مواد  با  آنها 

اهداف جهانی برای توسعه  پایدار و کنوانسیون حقوق کودک

19
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The coming years will be a vital period  

to save the planet and to achieve  

sustainable, inclusive human development .

— António GUTERRES 

Secretary-General of the United Nations

New Urban Agenda -30

https://www.unicef.org/media/60231/file
https://www.unicef.org/media/60231/file
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شـهر دوسـتدار کـودک، بـه منظـور تسـهیل در ایجـاد تغییـرات و رسـیدن بـه نتایـج پایـدار 
برای کودکان، باید شماری از راهبردها را اتخاذ کند که عبارتند از:

سیاست ها و نظام های حقوقی دوستدار کودک:
و  حقوقـی  نظام هـای  هـای  جنبـه  تمـام  کـه  یابنـد  اطمینـان  بایـد  محلـی  دولت هـای 

سیاست های تحت کنترل آنها، از حقوق کودکان، حمایت و حفاظت می کنند. 

اطالع رسانی، افزایش آگاهی و حمایت: 
بـرای مفیـد بـودن بایـد شـناخته و درک شـود. تصمیم گیـران در دولـت  حقـوق کـودک 
مدنـی،  جامعـه   سـازمان های  متخصصـان،  و  کارشناسـان  دولـت،  کارمنـدان  محلـی، 
والدیـن، مراقبیـن کـودک و خـود کـودکان، نـه تنهـا بایـد از حقـوق کـودک آگاه باشـند، 
بلکـه بایـد مفاهیـم مرتبـط بـا آن را درک کننـد و بتواننـد در شـرایط روزمـره آنهـا را بـه کار 

ببندند. 

:)CFCI برنامه ریزی راهبردی در سطح شهر )طرح عملیاتی
عملیاتـی،  طـرح  ایـن  می دهـد.  تشـکیل  را   CFCI اسـاس  و  پایـه   ،CFCI عملیاتـی  طـرح 
حداقـل بـر دو هـدف از اهدافـی کـه در چارچـوب عملیاتـی CFCI تعریف شـده اند، متمرکز 
می شـود و بـه صـورت مشـخص، اهـداف، فعالیت هـا، شـاخص ها و تخصیـص بودجـه را 
بـرای هـر هـدف تعییـن می کنـد. نقش هـا و مسـئولیت ها بایـد بـه وضـوح تعریف شـوند تا 
از مسـئولیت پذیری در قبـال اجـرای آنهـا اطمینـان حاصـل گـردد. توصیـه می شـود کـه طرح 

عملیاتی با چرخه  برنامه ریزی دولت محلی سازگار گردد. 

تخصیص بودجه برای کودکان: 
هیـچ شـهر یـا اجتمـاع محلـی، بـدون تحلیلی جامـع و مناسـب در مورد بودجه، شـامل نظام 
و چارچوبـی بـرای بررسـی اینکـه چگونـه هزینه های پیش بینی شـده در بودجه بر کودکان 
عمـل  تعهداتـش  و  وظایـف  بـه  حـد  چـه  تـا  کـه  کنـد  تعییـن  نمی توانـد  می گـذارد،  تأثیـر 

می کند. 

ایجاد هماهنگی میان بخش هاو مشارکت ها: 
بـه  دولتـی،  مختلـف  بخش هـای  البـه الی  کـودکان  منافـع  اسـت  ممکـن  مـواردی،  در 
فراموشـی سـپرده شـود و از سـوی دیگـر تنهـا مشـکالت معـدودی صرفـًا از طریـق اقـدام 
یکـی از بخـش هـای دولتـی قابـل حـل و فصـل شـدن هسـتند. بنابرایـن بـرای ایجـاد شـهر 

دوستدار کودک، ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف بسیار ضروری است. 

سازوکارها و فرآیندهای مشارکت فراگیر کودک:
مشـارکت از حقـوق اساسـی همـه  کـودکان اسـت و در مرکزیـت ایجـاد شـهری دوسـتدار 
کـودک قـرار دارد. مشـارکت فعاالنـه کـودکان، از جملـه کودکان به حاشـیه رانده شـده و 
آسـیب پذیر در حصـول اطمینـان از اینکـه سیاسـت ها، خدمـات، تسـهیالت و امکاناتـی کـه 
کـودکان از آنهـا اسـتفاده می کننـد یـا بر آنها تأثیـر می گذارند، بازتابـی از دغدغه ها، نظرات 

و اولویت هایشان باشند، بسیار ضروری است.

ظرفیت سازی  برای دستیابی به نتایج پایدار برای کودکان:
هـدف بلندمـدت CFCI، افزایـش ظرفیـت دولت هـای محلـی و نقش آفرینـان مرتبـط بـرای 
 CFCI  پیشـبرد حقـوق کـودکان اسـت. ایـن ظرفیت سـازی در طـی مراحـل گوناگـون چرخـه
انجـام می پذیـرد و می توانـد شـامل راهنمایی هـا، حمایت هـای فنـیـ  تخصصـی، آمـوزش و 

بازدیدهای علمی از دیگر شهرهای دوستدار کودک باشد. 

جمع آوری اطالعات و مدارک از طریق پایش:
یکـی از مهم تریـن و نیـز در عیـن حـال چالش برانگیزتریـن جنبه هـای ایجـاد شـهر دوسـتدار 
کودک، سنجش میزان پیشرفت و تأثیرگذاری )نتایج( برای کودکان است. آنچه به ویژه 
اهمیت دارد، توجه به تفکیک داده ها به منظور شناسایی و پرداختن به نابرابری های 

احتمالی در نتایج در شهر یا اجتماع محلی است. 

3-2        راهبردهای اجرایی
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سـاختار شـهر دوسـتدار کودک از کشـوری به کشور دیگر متفاوت است، اما در شکل ایده 
آل، ایجاد یک شهر دوستدار کودک، گام های زیر را در بر می گیرد: 

 عقـد تفاهم نامـه  میـان دفتـر کشـوری یونیسـف یـا کمیتـه  ملـی، دولـت محلـی و یـا 
دیگر ذی نفعان محلی؛

بـر  نظـارت  بـرای  مبنـا و معیـاری  ایجـاد  بـه منظـور  کـودکان   تحلیـل وضعیـت حقـوق 
پیشرفت کار؛

موردنظـر،  نتایـج  مـورد  در  واضـح  بیانـی  بـا   CFCI عملیاتـی  طـرح  توسـعه  و  ایجـاد   
"شـهر  عنـوان  بـه  شـناختن  رسـمیت  بـه  بـرای  مشـخص  معیارهـای  و  شـاخص ها 

دوستدار کودک" توسط یونیسف؛
 مرحله  اجرا؛

 چارچوب پایش و ارزیابی؛
 به رسـمیت شـناختن رسـمی توسـط یونیسـف به عنوان "شـهر دوسـتدار کودک" و 
احـراز حـق بـه عضویت درآمدن شـهر یـا اجتماع محلی در CFCI یونیسـف برای مدت 

زمان مورد توافق )1 تا 5 سال(. 

بـه منظـور اطمینـان از اینکـه فعالیـت بـرای کـودکان در مسـیر پیشـرفت قـرار دارد، یک طرح 
عملیاتـی جدیـد بـرای چرخـه  بعـدی تعریـف و اجـرا خواهـد شـد کـه هـدف آن بـه رسـمیت 

شناختن مجدد پس از فعالیت های پایش و ارزیابی مورد توافق است.  •

•
   
•

   
•   
•   
•  

اگر یک دولت محلی بخواهد یونیسف آن را به عنوان "شهر دوستدار کودک" بشناسد، 
بایـد رسـمًا بـرای همـکاری با یونیسـف پیمانی بسـته شـود. به این منظـور، تفاهم نامه ای 
رسـمی کـه در آن رئـوس کلـی مفـاد و معیارهـا بـرای مشـارکت و همـکاری مشـخص شـده 

است، تنظیم و امضا خواهد شد. 

1-3       مشارکت رسمی با یونیسف 

ایجاد و مدیریت شهر دوستدار کودک 3
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طـی در این تفاهم نامه، باید حداقل بر موارد زیر تصریح شود: را  خـود  نیـت  و  قصـد  محلـی،  دولـت  باشـد،  ممکـن  کـه  هـرگاه  می شـود،  توصیـه 
بیانیه ای ارائه دهد تا پس از دوره  قانونگذاری و انتخابات، روند CFCI را ادامه دهد. 

امـکان  صـورت  در  اسـت.  متعهـد  انسـانی  منابـع  نیازمنـد   CFCI هماهنگـی  و  مدیریـت 
پیشـنهاد می شـود، اسـاس را بـر سـاختارهای موجـود و سـازوکارهای هماهنگ سـازی بنـا 

کرد.

کارکنانـی کـه بـا ایـن هـدف بـه کار گمـارده یـا اسـتخدام می شـوند، بایـد مهـارت  کافـی در 
هماهنگـی و مدیریـت پـروژه بـا تمرکـز بـر تجربیاتـی در نظـارت بـر تحلیـل  وضعیـت موجـود 

حقوق کودک، توسعه  معیار، پایش و ارزیابی دارا باشند.  

هیئت هماهنگ سازی ملی

کمیته  راهبردی محلی 

واحد هماهنگ سازی

منابع

مشارکت ها

1

2

3

4

5

اهـداف و مقاصـدی کـه بایـد پیـش از به رسـمیت شـناختن یونیسـف تأمین شـوند و 
نیز یک جدول زمان بندی مشخص؛

توافق در مورد سازوکار ارزیابی؛
حقـوق و وظایفـی کـه پـس از بـه رسـمیت شـناختن )شـهر( توسـط یونیسـف بـه عنوان 

“شهر دوستدار کودک” ایجاد می شوند؛
بند خروج از قرارداد؛ در صورتی که یونیسف به این نتیجه برسد که حقوق نقض 
این همکاری به حسن شهرت  اینکه  یا  یا در حال نقض شدن هستند،  شده اند 
یونیسف، نشان یا رسالتش آسیب رسانده یا در آینده آسیب جدی خواهد رساند.

•

•
•

•

با آنکه یونیسف از برداشتن گام هایی در راه احقاق حقوق کودک در یک زمینه بسیار 
استقبال می کند، این قدم ها نمی توانند نقض حقوق کودک را در زمینه ای دیگر سبب 
را که  احتمالی  بالقوه، هر خطر  ارزیابی یک مشارکت  بنابراین یونیسف، هنگام  شوند. 

حسن شهرت، عنوان، نشان و رسالتش را تهدید کند، در نظر خواهد داشت.

2-3       مدیریت و هماهنگی 
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هـرگاه چندیـن شـهر در CFCI مشـارکت داشـته باشـند، بایـد یـک هیئـت هماهنگـی ملـی 
به منظور هدایت و نظارت بر اجرای آن تشکیل شود.

هیئت هماهنگی ملی مسئولیت های زیر را به عهده دارد:

2-2-3 کمیته  راهبری محلی 1-2-3 هیئت هماهنگ سازی ملی 

کمیتـه  راهبـری محلـی بایـد در شـهر یـا جامعـه  محلـی تشـکیل شـود تـا راهنمایـی و هدایـت 
جامع اجرای CFCI را بر عهده بگیرد. 

این کمیته  راهبری مسئولیت های زیر را بر عهده دارد: 

هماهنگی تحلیل وضعیت حقوق کودکان و تدوین وضعیت پایه؛
تأیید طرح های عملیاتیCFCI؛

هماهنگی شبکه ملی CFCI؛
ارائه راهنمایی فراگیر و همه جانبه  به شهرها و جوامع محلی مشارکت کننده؛  
تعیین چارچوب پایش و ارزیابی برای شهرها و جوامع محلی مشارکت کننده.

•
•
•
• 
• 

دفتر کشوری یا کمیته  ملی یونیسف 31 ؛
دفتر کشوری یا کمیته   ملی یونیسف با موجودیتی مستقل در دولت ملی؛

موجودیتـی مسـتقل در بیـرون )کـه بالقوه می تواند نهادی در جامعه ی مدنی باشـد( 
تحت حمایت و سرپرستی دفتر کشوری یا کمیته  ملی یونیسف. 

•
•
•

این نقش ها را نهادهای زیر می توانند به عهده بگیرند:

تهیه  پیش نویس طرح عملیاتی CFCI و تعیین بودجه  آن؛
شناسایی واحد هماهنگی در شهر یا جامعه  محلی؛ 

ارائه هدایت و راهنمایی به واحد هماهنگی؛
و  بالقـوه  چالش هـای  و  فرصت هـا  شناسـایی  منظـور  بـه  کار  پیشـرفت  بـر  نظـارت 

پرداختن به آنها. 

•
•
•
•

•
•
•
• 
• 
• 
•

این کمیته  راهبری می تواند نمایندگان بخش های ذیل را در بر گیرد:
بخش های مرتبط در دولت محلی؛

واحد هماهنگی؛
گروه های جامعه مدنی؛

گروه های حرفه ای؛
شورا یا انجمن کودکان / جوانان؛

بخش خصوصی و رسانه ها )اختیاری(؛
دفتر کشوری یا کمیته   ملی یونیسف.

هنـگام تشـکیل کمیتـه  راهبـری، بایـد اطمینـان حاصـل شـود کـه تعادلـی میـان تجربیـات 
فراگیر و تعداد افراد به منظور ارائه مدیریت مناسب وجود داشته باشد.

31-  اگر یونیسف در یک هیئت هماهنگی ملی نقش فعال داشته باشد )و اگر این شیوه  کار انتخاب شده باشد(، برای 
جلوگیری از تضاد منافع، خود یونیسف نباید همزمان در کمیته  راهبری محلی هم مسئولیت داشته باشد.
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و  تسـهیل  هدایـت،  بـرای  محلـی  اجتمـاع  یـا  شـهر  در  بایـد  محلـی  هماهنگـی  واحـد  یـک 
هماهنگی توسعه و اجرای طرح عملیاتی، شناسایی و ایجاد شود. 

این واحد هماهنگی، تحت هدایت کمیته  راهبری، مسئولیت های زیر را به عهده دارد:

ایـن نقـش را معمـواًل دولـت محلـی بـه عهـده خواهـد گرفـت. در صـورت امـکان، پیشـنهاد 3-2-3 واحد هماهنگی محلی
می شـود بـه جـای ایجـاد سـاختارهای جدیـد، ظرفیـت سـاختارها و سـازوکارهای هماهنگی  

موجود درون دولت محلی افزایش یابند و تقویت شوند. 

کارکنانـی کـه بـرای هماهنگـی CFCI درون دولـت محلـی بـه کار گرفتـه می شـوند، بایـد 
اطالعـات درسـت و مناسـبی دربـاره  حقـوق کـودک داشـته باشـند و نسـبت بـه مسـئوالن 

محلی، در جایگاهی راهبردی قرار داشته باشند.

CFCI 4-2-3  تأمین مالی

طـرح عملیاتـی CFCI، نیازمنـد بودجـه ای حمایتـی با تخصیص دقیق بودجه بـرای هریک از 
فعالیت هـای درنظـر گرفتـه  شـده اسـت تـا بدیـن ترتیـب از تخصیـص منابـع کافـی اطمینـان 
حاصـل شـود. مهـم آن اسـت کـه، پیـش از آغـاز بـه کار و تصمیـم در مـورد دامنـه  فعالیـت 
CFCI، منابـع مالـی و انسـانی موجـود مـورد توجـه قـرار گیرنـد. اگـر بودجـه کافـی نباشـد، 
الزم خواهـد بـود کـه کمیتـه  راهبـری، منابـع جایگزیـن را شناسـایی کنـد و یـا جـذب منابـع 
مالـی بیشـتر را مـد نظـر قـرار دهـد. هـرگاه کـه ممکـن باشـد، بـرای اطمینـان یافتـن از پایـدار 
آنهـا  بـه  محلـی  دولـت  بودجـه   از  بخشـی  بایـد   ،CFCI فعالیت هـای  و  راهبردهـا  بـودن 

اختصاص داده شود. 

همچنین ضروری است که اطمینان حاصل شود کارمندان واحد هماهنگی از ظرفیت های 
بـه  دسـتیابی  بـرای  بایـد  کارکنـان  صـورت،  ایـن  غیـر  در  هسـتند.  برخـوردار  مناسـب 
مهارت هـای الزم آمـوزش ببیننـد. آموزش هـای ضـروری شـامل مهارت هـای ارتبـاط قـوی 
میـان فـردی، مهـارت هـای شـبکه سـازی )ارتباطـی( و نیـز مدیریـت پـروژه و مهارت هـای 

هماهنگی است. 

و  شهرها  ابتکار  آموزشی  بسته  مالی،  مالحظات  درباره   بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
اجتماعات محلی دوستدار کودک یونیسف برای کمیته های ملی را مالحظه فرمایید.

•
•
•

•
•

•
•

•

•

مدیریت روزانه CFCI در سطح محلی؛
هماهنگی شرکای اجرایی CFCI؛

حصـول اطمینـان از اینکـه همـه  شـرکای اجرایـی محلـی از جلسـات، تصمیمـات کمیتـه  
راهبری، اقدامات پیگیرانه  تکمیلی مورد توافق و اتفاقات مرتبط مطلع شده  باشند؛ 

پیشبرد کار بر اساس آگاهی بخشی و حمایت؛
شناسایی نیازها به آموزش و ظرفیت سازی، که یونیسف یا دیگر شهرهای دوستدار 

کودک، یا شرکای دانشگاهی بالقوه روند آن را تسهیل خواهند کرد؛
شناسایی راه حل های پایدار برای تأمین مالی؛

از امـکان دسترسـی  از داوطلبـان بـه منظـور اطمینـان یافتـن  تشـکیل گروهـی بالقـوه 
مـورد  آنهـا  صالحیـت  اینکـه  از  یافتـن  اطمینـان  صـورت،  ایـن  در  و  گسـترده تر  هرچـه 
بـرای فعالیـت در زمینـه  حقـوق کـودکان بـه شـیوه ای مناسـب  بررسـی قـرار گرفتـه و 

تربیت شده  باشند؛
عملیاتـی،  طـرح  شـاخص های  اسـاس  بـر  پیشـرفت  و  اهـداف  پیشـبرد  بـر  نظـارت 
جمـع آوری اطالعـات بـه منظـور شناسـایی و پرداختـن بـه موانـع بالقوه و غلبه بـر آنها و 
آمادگی برای ارزیابی نهایی که در شـکل مطلوبش از طریق سـازوکاری مسـتقل انجام 

خواهد شد؛
سازماندهی جلسات کمیته  راهبری، شامل تنظیم و تدوین دستور کار و اطالع رسانی 
به کمیته  راهبری در مورد پیشرفت کار، فرصت ها، موقعیت ها و چالش های پیش رو. 

http://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/03/CFCI_TOOLKIT_24.02.17.pdf
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شـراکت بـا سـازمان های جامعـه  مدنـی )و عموم مردم( این مزیـت را دارد که 
پیشـرفت  در  را  محلـی  دولـت  عالقه منـد،  شـهروندان  می دهـد  امـکان 
برنامه هـای کـودکان و بهبـود وضعیـت آنهـا حمایـت کننـد، در عین حـال، این 
شـهروندان می تواننـد از طریـق تعامل هـای روزمره شـان بـا کودکان در شـهر، 

به اعمال و اجرای حقوق کودک هم یاری برسانند. 

تکنوکراتیـک  برنامـه ای  بـه  برنامـه  ایـن  شـدن  تبدیـل  از  پیشـگیری  بـرای 
و  محلـی  جوامـع  نیازهـای  و  دغدغه هـا  گرفتـن  نادیـده  و  )فن سـاالرانه( 
خانواده ها و خود کودکان، ایفای نقش جامعه  مدنی، به ویژه سازمان های 
تحـت هدایـت جوانـان، ضـرورت دارد.  و سـازمان های  کـودکان  بـر  متمرکـز 
بـرای اطمینـان از ایـن کـه ایـن ابتـکار، در اثـر جابه جایـی اولویت هـای سیاسـی 
در دولت هـای محلـی، قربانـی نمی شـود و ایجـاد تغییـرات بلند مـدت بـرای 

کودکان را با مشکل مواجه نمی سازد، تعادل در قدرت نیز اهمیت دارد.

مشـارکت داوطلبان، از جمله داوطلبان کودک و جوان )که برای یونیسـف یا 
دولـت محلـی کار داوطلبانـه می کننـد( در راه انـدازی یک برنامه  اساسـی برای 
CFCI در کشـوری بـزرگ حیاتـی اسـت و داوطلبـان می تواننـد نقشـی مهـم در 
راه انـدازی پویـش هـا، آگاهی بخشـی و جـذب منابـع مالـی ایفـا کننـد. بـرای 
تضمیـن کیفیـت کار و پیشـگیری از صدمـه بـه نـام و اعتبـار و ایجـاد اشـتباه، 
کاری  فرآینـد  و  دسـتورالعمل ها  راهنمایی هـا،  توجـه،  قابـل  ظرفیت سـازی 

واضح مورد نیاز است. 

جامعه ی مدنی5-2-3 مشارکت های فراگیر 

داوطلبان 

CFCI برنامـه ای میان بخشـی اسـت، مشـارکت در آن ضـرورت دارد و در  از آنجایـی کـه 
رسـانه ها،  مدنـی،  جامعـه   مختلـف،  سـطوح  در  محلـی  دولـت  خـود  مطلـوب  شـکل 
دانشـگاهیان و بخش خصوصی را شـامل می شـود. مشـارکت ها در CFCI مهم اسـت چرا 
که هدف غیرمسـتقیم CFCI، ایجاد ظرفیت های محلی و نهادهایی برای تضمین حصول 

نتایجی پایدار برای کودکان است. 

ایجـاد، تسـهیل و هماهنگـی یـک شـبکه  CFCI، بخشـی ضـروری و جدایی ناپذیـر از یـک 
CFCI منسـجم و فراگیر اسـت. شـبکه  گسـترده ای از شـرکاء می تواند ارزش بسـیار باالیی 
بـا آمـوزش و  داشـته باشـد، چـرا کـه تبـادل اندیشـه ها و تجربیـات ارزشـمند می توانـد 
ظرفیت سـازی های الزم، CFCI را تقویـت کنـد. حضـور طیـف وسـیعی از کارشناسـان محلـی 

که بر روی ارتقاء رفاه کودکان کار می کنند، به پایدار ساختن این ابتکار کمک می کند. 
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به اصول کسب و کار و حقوق کودکان که توسط یونیسف، معاهده جهانی سازمان ملل 
و سازمان نجات کودکان تدوین شده است، نگاه کنید.  

ــ چـه مثبـت و  بخـش کسـب و کار، زندگـی کـودکان را بـه شـیوه های گوناگـونـ 
ــ تحت تأثیـر قرار می دهد. کسـب  چـه منفـی، چـه مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیمـ 
و کار، از طریـق راه انـدازی و اداره  امکانـات و تسـهیالت، توسـعه و بازاریابـی 
محصـوالت، ارائـه  خدمـات و تأثیـر بـر توسـعه اقتصـادی و  اجتماعـی، قـدرت 
زیادی در بهبود بخشیدن زندگی کودکان دارند. در برخی کشورها، بسیاری 
و  درمـان  و  بهداشـت  خدمـات  مهدکودک هـا،  ماننـد  عمومـی  خدمـات  از 
می شـود.  انجـام  خصوصـی  شـرکت های  توسـط  فوق برنامـه  فعالیت هـای 
بازاریابـی و تبلیغـات محلـی در محیط  زندگی کـودکان هم می تواند بر وضعیت 

آنها تأثیر بگذارد.

کسـب و کار از قـدرت تأثیرگـذاری، ظرفیـت، منابـع و قابلیت هـای الزم بـرای 
ایجـاد تغییـر بـرای کـودکان و تضمیـن اینکـه سیاسـت ها، سـرمایه گذاری ها، 
ایجـاد بـازار، نوآوری هـا و راه حل هـا، حقـوق و نیازهـای کـودکان را مـد نظـر قـرار 
و  کـه کسـب  زیـادی نشـان می دهنـد  اسـت. شـواهد  برخـوردار  می دهنـد، 
کار هـا، فراتـر از نقش هـای سنتی شـان بـه عنـوان اهداکننـدگان کمـک هـای 
مالـی و فروشـندگان، بـه دنبـال راه هایـی پربـازده و پایـدار بـرای مشـارکت 
هسـتند. این امر می تواند از طریق همکاری با اجتماعات محلی که شـرکت ها 

در آنها به فعالیت می پردازند، صورت پذیرد.  

رسـانه ها، شـرکایی مهم در تبلیغ و ترویج CFCI و آگاهی بخشـی در مورد آن 
بـه شـمار می رونـد. رسـانه ها همچنیـن عرصـه ای مهـم بـرای مشـارکت دادن 
کـودکان در برنامه هـای رادیـو و تلویزیـون محلـی، روزنامه هـا و رسـانه های 
انتشـار  و  تبلیـغ  و  ترویـج  طریـق  از  می تواننـد  رسـانه ها  هسـتند.  اجتماعـی 
اطالعـات، گـردآوری بازخوردهـا و سـازماندهی پویـش هـای محلـی، از طریـق 

رسانه های اجتماعی، نقش موثری ایفا کنند.

گسـترش  و  رشـد  امـکان  محققـان،  و  دانشـگاهی  موسسـات  بـا  همـکاری 
مشـارکت ها  ایـن  می نمایـد.  فراهـم  را  علمـی  شـواهد  بـر  مبتنـی  تحقیقـات 
می تواننـد شـامل توافق هایـی غیررسـمی بـا فارغ التحصیـالن )در دوره  فـوق 
CFCI  لیسـانس یـا دکتـرا( بـرای مطالعـه و بررسـی جنبه هایـی خـاص از ابتـکار

باشـند، یـا اینکـه می تواننـد گسـترش یابنـد و بـه تالشـی رسـمی و مشـترک 
شـوند.  منجـر  اسـاتید  هدایـت  تحـت  علمـی،  تحقیقـات  مالـی  تامیـن  بـرای 
بسیاری از این تحقیقات، احتمااًل کودکان را شامل می شوند و محققان باید 
از اسـتانداردها و معیارهـای اخالقـی در مشـارکت دادن کـودکان و صیانـت از 
متخصصـان  و  دانشـگاهی  افـراد  بندنـد.  کار  بـه  را  آنهـا  و  بـوده  آگاه  آنهـا 
همچنین می توانند در کمیته های راهبری، فرآیندهای مشـاوره ، ارزیابی / به 

رسمیت شناختن، آموزش، پایش و ارزیابی نیز مشارکت داده شوند.

بخش کسب و کار رسانه ها

دانشگاهیان 

http://childrenandbusiness.org/
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ایـن فصـل، گام هـای اساسـی در برنامه ریـزی، اجـرا و ارزیابـی CFCI را طبـق یـک چرخـه  
برنامه ساده مشخص می نماید. 

از آنجایـی کـه نیازهـا و چالش هـا از یک موقعیت محلی بـه موقعیتی دیگر متغیرند، اهداف 
و مقاصـد و تمرکـز موضوعـی CFCI نیـز متفـاوت خواهـد بـود. بـه طـور کلـی، در چارچـوب 
عملیاتـی CFCI، ایـن مراحـل امـکان تطبیـق CFCI را با موقعیت های محلـی متفاوت امکان 

پذیر می سازند. 

 CFCI  چرخه 4
مشارکت کودکان، 

جوانان و
عدم تبعیض

امکان به رسمیت 
شناختن به عنوان 

شهر دوستدار کودک

  عقد تفاهم نامه با 
یونیسف

تحلیل وضعیت
حقوق کودک 

طرح عملیاتی
 CFCI

اجرا 

زیابی پایش و ار
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و  قوانیـن  محلـی،  سیاسـت های  آمـار،  بررسـی  شـامل  کـودک  حقـوق  وضعیـت  تحلیـل 
تحقیقـات دانشـگاهی مرتبـط بـا وضعیـت، سـالمت و رفـاه کـودکان اسـت. در مقایسـه بـا 
تحلیل هـای متعارفـی کـه در مـورد حقـوق کـودک انجـام می شـود، آنچـه در مـورد تحلیـل 
و  محلـی  موقعیـت  از  شـناختی  پایه گـذار  بتوانـد  کـه  اسـت  ایـن  دارد،  اهمیـت  وضعیـت 
مشـارکت  نقش هـای گوناگـون و روندهـای تصمیم گیـری دولـت محلـی و دیگـر ذی نفعـان 

مهم در این زمینه باشد. 

تحلیـل وضعیـت بـر مهم تریـن زمینه هـای نگرانـی در مـورد کـودکان، علـل ریشـه ای ایـن 
مـی ورزد.  تأکیـد  دهنـد  تغییـر  را  چیزهایـی  چـه  می خواهنـد  کـودکان  اینکـه  و  نگرانی هـا 
تحلیـل وضعیـت بـر توسـعه  و پیشـرفت طـرح عملیاتـی CFCI تأثیـر می گذارد، معیـاری برای 
بـرای  مدارکـی  و  اسـناد  می نمایـد،  ایجـاد  آن  تأثیـر  و  کار  پیشـرفت  ارزیابـی  و  پایـش 
سیاسـت گذاری فراهـم می کنـد و همچنیـن بـه ایجـاد و گسـترش ظرفیت  هـای محلـی کمک 

می نماید. 

تحلیل وضعیت حقوق کودک شامل مراحل زیر است: 

1- بررسـی، تحلیـل و مشـارکت ذی نفعـان محلـی مرتبـط بـه منظـور حصـول اطمینـان از 
رسیدن به توافقی جمعی بر سر یافته های حاصل از تحلیل وضعیت. 

•
•
•
•
• 
•
•
•
•

ذی نفعان شامل گروه های ذیل است:
کودکان و جوانان؛

سازمان ها و انجمن های کودکان و جوانان؛
والدین؛

وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه مانند مرکز ملی آمار؛
دانشگاهیان؛

سازمان ها و نهادهای جامعه  مدنی که در حوزه  حقوق کودک فعالیت می کنند؛
کسب و کار؛

رسانه ها.

•
•

•

•

•

2- تحلیل اسناد و مدارک موجود در مورد کودکان؛ شامل موارد زیر:
بررسی یافته های نهایی کمیته  حقوق کودک 

بررسـی قوانیـن، اسـناد سیاسـت گذاری، تحقیقـات و دیگـر منابـع مرتبـط بـا حقـوق و 
سـالمت و رفاه کودک که جامعه  مدنی و مسـئوالن ناظر و دانشـگاه ها و دیگر افراد 

و نهادهای ناظر تهیه و تنظیم کرده اند؛ 
مشاوره با ذی نفعان محلی )همان ذی نفعانی که در مرحله ی اول در باال شناسایی 

و معرفی شده اند(؛
مصاحبه ها، نظر سنجی ها و تشکیل گروه های مشورتی برای ارزیابی موارد زیر:

1. منافع؛
2. انتظارات؛

3. دیدگاه ها در مورد اولویت ها؛ 
4. روندهای موجود؛

5. شکاف ها، مخاطرات و محدودیت های مورد انتظار.

3- انتشار تحلیل وضعیت پس از تکمیل

میان  در  جمعی  توافقی  به  دستیابی  برای  وضعیت  تحلیل  نتایج  انتشار  و  ارائه 
ذی نفعان بر سر دغدغه ها و نگرانی های مشخص شده مرتبط با کودکان اهمیت 

دارد و به ایجاد واکنشی جمعی از جمله در طرح عملیاتی CFCI کمک می کند.

1-4       تحلیل وضعیت حقوق کودک
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نتایـج تحلیـل وضعیـت، بـر شـکل گیری اهـداف اصلـی، مقاصـد و اقدامـات طـرح عملیاتـی 
CFCI در چارچوب عملیاتی CFCI تأثیر می گذارد.

تبدیـل کـردن تحلیـل وضعیـت حقـوق کـودکان بـه طـرح عملیاتی شـامل چندیـن مرحله از 
پایـش  بـرای  شـاخص هایی  بـا  منطقـی  چارچوبـی  تدویـن  تغییـر،  نظریـه   تدویـن  جملـه 
پیشـرفت و تأثیـر برنامـه، شناسـایی نقش هـا، مسـئولیت ها و ضرب االجل هـا و نیز انجام 

فعالیت هایی برای تأمین منابع مالی طرح عملیاتی است.  

توصیـه می شـود کـه طراحـی و برنامه ریـزی بـرای CFCI در ارتبـاط بـا چرخـه  برنامه ریـزی 
دولـت محلـی انجـام شـود. ادغـام کـردن CFCI بـا سـاختارهای برنامه ریـزی موجـود بـه 

تضمین پایداری این ابتکار کمک می کند.   

  CFCI 2-4       تدوین طرح عملیاتی
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جریان تحلیل که نظریه  تغییر و طرح عملیاتی CFCI را شکل می دهد: 
ایـن الگـو رئـوس کلـی مراحلـی را کـه در ایجـاد و توسـعه  طـرح عملیاتـی CFCI دخالـت دارنـد، نشـان می دهـد. بـرای سـاده تر شـدن، می توان دو مرحلـه  آخر را  ادغـام کـرد و  آن را طرح عملیاتی

CFCI نامید.

1-2-4 نظریه  تغییر 

تحلیـل وضعیـت بـه دولـت محلـی در شناسـایی چالش هـای حقـوق کودک در سـطح محلی 
نتایـج موردنظـر )درخـت  تغییـرات و  کـودکان )درخـت مسـائل( و  بـرای  و پیامدهـای آن 

راه حل ها( کمک می کند. 

نظریـه  تغییـر بـه شناسـایی "راه هـای تغییـر" اشـاره دارد. راه هـای تغییـر، شـرایطی هسـتند 
که باید برای ایجاد تغییرات مطلوب و رسیدن به نتایج موردنظر برقرار شوند. 

محقـق  مشـخصی  هدف هـای  یـا  شـرایط  چـرا  کـه  دهنـد  نشـان  می تواننـد  تغییـر  راه هـای 
نشـده اند، چه کسـی یـا کسـانی بـه ترویـج تغییـرات موردنظـر خواهنـد پرداخـت یـا از آنهـا 

جلوگیری خواهند کرد و منافع سیاسی و عمومی در پرداختن به این مسائل چیست. 

بنـدی  اولویـت  و  انتخـاب  در  مهـم  شـواهد  و  اطالعـات  آوری  گـرد  بـه  تغییـر  راه هـای 
مزیـت  موفـق،  طرح هـای  شـواهد  محلـی،  شـرایط  از  دانـش  ماننـد  اجرایـی  راهبردهـای 
مقایسـه ایی شـرکای اجرایی CFCI و در دسـترس بودن منابع مالی و انسـانی می پردازد. 
آنهـا چگونـه مـی  CFCI می تواننـد مشـخص کننـد مشـارکت  بـر اسـاس تحلیـل، شـرکای 

تواند احتمال دستیابی به نتایج پیش بینی شده را افزایش دهد. 

تحلیل درخت مسائل: 
شناسایی مشکل. تحلیل 

َاشکال بروز و ظهور آن، عوامل 
بینابینی و ریشه ای آن

 درخت راه حل ها
)ماتریس نتایج(:

بروندادها )مقاصد(، 
دستاوردها )اهداف اصلی( و 

تأثیرات )چشم انداز(

نظریه تغییر:
ماتریس نتایج + مخاطرات، 

فرضیات و راهبردها

:CFCI طرح عملیاتی
چارچوب منطقی+ فعالیت ها، 

بودجه ها، زمان بندی ها و 
نقش ها

 :CFCI چارچوب منطقی
نظریه ی تغییر + شاخص ها
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2-2-4 تدوین یک چارچوب منطقی با شاخص ها 

عالوه بر راه های تغییر که در نظریه  تغییر شناسـایی شـده اند،  شناسـایی شـاخص هایی 
کـه بـر اسـاس آنهـا رونـد پیشـبرد کار و تأثیرگـذاری آن پایـش و ارزیابـی شـود )چارچـوب 
منطقـی( هـم ضـرورت دارد. ایـن امـر همچنین به عنـوان گامی مهم در نشـان دادن نتایج 

CFCI و تأثیر آن بر زندگی کودکان محسوب می شود. 

یک شاخص خوب شامل سه بخش خواهد بود: 

برای نظارت بر پیشـرفت و تأثیرگذاری CFCI، سـه نوع شـاخص باید تدوین شـوند که 
عبارتند از: 

محیـط  یـک  ایجـاد  امـکان  سـنجش  بـرای  شـاخص ها  ایـن  دادی.  بـرون  شـاخص های 
دوستدار کودک، به کار می روند. 

 مثال الف: تشکیل شوراهای محلی کودکان و جوانان.
مثال ب: ایجاد و توسعه راهبرد امنیت جاده ها. 

شـاخص های دسـتاوردی. ایـن شـاخص ها بـرای سـنجش دسـتاوردهای عملـی و عینـی و 
در دسترس بودن فعالیت ها در شهرها/ جوامع محلی به کار می روند.

واحد اندازه گیری، کمی و کیفی )به عنوان مثال، یک عدد(؛
واحد تحلیل )به عنوان مثال، کودکان(؛

شـرایط مـورد سـنجش )بـه عنـوان مثال، زندگـی کردن در اجتمـاع محلی که 
CFCI در آن به اجرا درمی آید(.

بـرای نظـارت بـر پیشـرفت و تأثیرگـذاری، تعییـن مبنـا و معیـار و ارزش هدف مـورد نظر برای 
هـر شـاخص ضـرورت دارد. مبنـا و معیـار، آخرین وضعیت شناخته شـده  هر شـاخص اسـت 
)نقطـه  آغـاز( و ارزش هـدف مـورد نظـر، همـان چیـزی اسـت کـه قرار اسـت در پایـان برنامه 
بـه دسـت آیـد. ارزش شـاخص را می تـوان از اطالعـات بـه دسـت آمـده از تحلیـل وضعیـت 
یـا از منابـع اطالعاتـی ثانویـه  )ماننـد آمارهـای رسـمی( بـه دسـت آورد. بـرای آنکـه هزینـه  
کار  معیـار  و  مبنـا  مـورد  تکمیلـی در  ارزیابی هـای  باشـد،  بـه صرفـه  مقـرون  ایـن عملیـات 
تکمیـل  از  پـس  بایـد  آن(  بـا  مرتبـط  شـاخص های  و  نتایـج  مطلـوب  زنجیـره   بـا  )همـراه 

چارچوب های منطقی برنامه و تعیین خألهای اطالعاتی، انجام گیرد.

 -1
-2
-3

مثـال الـف: تعـداد توصیه هایـی دریافـت شـده از شـوراها و انجمن هـای کـودکان و 
جوانان که تأیید و اجرا گردیده اند. 

مثـال ب: تعـداد کودکانـی کـه از خطـوط عابـر پیـاده در نزدیکـی مـدارس، خانه هـا و 
بیمارستان ها استفاده کرده اند. 

شـاخص های تأثیرگـذاری. ایـن شـاخص ها، بـرای سـنجش تغییراتـی عینـی و عملـی کـه در 
زندگی  کودکان و در تجربه  دستیابی به حقوقشان رخ داده است، به کار می رود.   

در  تغییـر  و  مشـارکت ها  طریـق  از  کـودکان  رفـاه  و  سـالمت  افزایـش  الـف:  مثـال 
سیاست گذاری ها.

و  خانه هـا  مـدارس،  نزدیکـی  در   کـودکان  تصادفـات  شـمار  کاهـش  ب:  مثـال 
بیمارستان ها. 

•

•

•
•

شـاخص های تأثیرگـذاری، نتایـج عینـی و ملمـوس، پیشـرفت ها، و نیـز درک و دریافـت 
ذهنی کودکان از محیط زندگی روزمره شان را در برمی گیرند.

•

•
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3-2-4 تنظیم و تدوین طرح عملیاتی

هنگامـی کـه اهـداف اصلـی )دسـتاوردها( و مقاصـد )بـرون دادها(  به همراه شـاخص ها 
در چارچوبـی منطقـی تعریـف شـدند تـا امـکان پایـش و ارزیابـِی آنهـا فراهـم شـود، بایـد 
مجموعه ای از فعالیت ها برای دسـتیابی به هریک از برون دادها تعیین شـود. به منظور 
و  دقیـق  ضرب االجل هـای  شناسـایی  هماهنگ سـازی،  و  پاسـخگویی  شـفافیت، 

مسئولیت های فردی و سازمانی مشخص برای اجرای هر فعالیت اهمیت دارد. 

هدف از CFCI، یک سرمایه گذاری یکباره نیست، بلکه CFCI بر رویکردی رو به تکامل 
از  دارد.  تأکیـد  بلندمـدت  ظرفیت سـازی  و  تعهـد  طریـق  از  کـودک  حقـوق  تقویـت  بـرای 
CFCI )چرخـه(، پرداختـن بـه همـه  مسـائل  آنجایـی کـه شـاید در اولیـن طـرح عملیاتـی 
مرتبـط بـا حقـوق کـودک ممکـن نباشـد، توصیـه می شـود کـه میـان ضروری تریـن مسـائلی 
کـه بایـد در طـرح عملیاتـی گنجانـده شـود و اهـداف و مقاصد میان مـدت و بلندمدتی که 
بایـد در چرخـه  بعـدی CFCI و طـرح عملیاتی آن گنجانده شـوند، تمایز ایجـاد گردد. اما در 
عیـن حـال بایـد پیوندهـای واضـح بـا SDGs )اهداف توسـعه  پایـدار( نیز برقرار شـود تا از 

انجام کارهای اضافی پرهیز گردد. 

از تحلیـل وضعیـت  تدویـن طـرح عملیاتـی، حرکـت تعادلـی اسـت کـه یافته هـای حاصـل 
حقوق کودکان، حداقل معیارهای جهانی یونیسـف، منافع و اسـتقالل دولت محلی را به 
عنـوان نهـادی دموکراتیـک مـورد توجـه قـرار می دهد. به جـای تدویـن برنامه هایی مبتنی 
بـر فرضیـات بـرای کـودکان، گـوش دادن بـه حرف هـای خـود کـودکان و چگونگـی تبیین و 

تعیین نیازهای آنها از زبان خودشان، نتایج قوی تری به همراه خواهد داشت. 

بـرای رسـیدن بـه شـفافیت و پاسـخگویی، طـرح عملیاتـی بایـد بـه زبانـی واضـح و سـاده 
تنظیم شود و با همه  ذی نفعان و بهره برداران به اشتراک گذاشته شود. 
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4-2-4 بودجه  حمایتی

طـرح عملیاتـی CFCI، نیازمنـد تخصیـص بودجه هایـی شـفاف و کافـی بـرای بروندادهـا و  
فعالیت هـا مـورد انتظـار سـت. بنابراین، پیش از راه انـدازی CFCI و تصمیم گیری در مورد 
محـدوده آن )و طـرح عملیاتـی CFCI(، در نظـر گرفتـن منابـع مالـی و انسـانِی در دسـترس  
اهمیـت دارد. اگـر بودجـه کافـی نباشـد، کمیتـه  راهبـری بایـد منابـع جایگزین را شناسـایی 
کند یا به فکر جمع آوری کمک های مالی بیشـتری باشـد. برای حصول اطمینان از پایداری 
راهبردها و فعالیت های CFCI، در صورت امکان باید چرخه  برنامه ریزی و بودجه بندی 

دولت محلی، مالحظات الزم را منعکس نماید. 

فراتـر از تأمیـن مالـی اجـرای طـرح عملیاتـی CFCI، یـک هـدف اصلـی CFCI، اطمینـان از آن 
اسـت کـه در بودجـه بنـدی عمومـی، کودکان بیشـتر و بهتـر در نظر گرفته می شـوند. نظام 
و سـاختار یونیسـف برای تأمین مالی عمومی برای کودکان پنج اصل را در نظر می گیرد که 

بودجه بندی  عمومی برای کودکان باید بر اساس آنها هدایت شود:

از آنجایـی کـه تأمیـن مالـی بودجـه  خدمـات آموزشـی و بهداشـتی می توانـد در سـطح ملی، 
منطقـه ای یـا اسـتانی تعییـن شـود، دولت هـای محلـی می توانندحامـی افزایـش بودجـه 
دولـت ملـی بـرای کـودکان باشـند و بـه همین ترتیب هـم می توانند این امـر را مورد توجه 

قرار دهند که آیا توزیع این منابع عادالنه است یا نه. 

CFCI لزومًا به معنای فعالیت های پرهزینه نیست. نتایج شگرف بسیاری با بودجه های 
محدود حاصل شـده اند. هدف اصلی CFCI، تغییر شـیوه  درک و شـناخت کودکان و کار 
کـردن بـا آنهـا و بـرای آنهاسـت. تقویـت هماهنگی هـا و همکاری هـای میان بخشـی زمـان 
زیـادی می طلبـد، امـا در صـورت تثبیـت جایـگاه، روندهـای کاری کارآمدتـر و اثربخش تـر 

خواهد شد و نتایج بهتری برای کودکان به همراه خواهد داشت. 

به چارچوب برنامه جهانی یونیسف "مشارکت ها در تأثیرگذاری بر تأمین مالی عمومی 
برای کودکان )PF4C(" نگاه کنید.

برای اطالعات بیشتر درباره  تأمین مالی برای کودکان، به راهنمای یونیسف: "چگونه در 
چرخه ها و فرآیندهای بودجه بندی نقش داشته باشیم تا بتوانیم میزان  بودجه های 

دولتی تخصیص یافته برای کودکان را افزایش دهیم" نگاه کنید.

راهنمای  به  کودکان،  برای  عمومی  بودجه   تأمین  عملی  نمونه های   مشاهده  برای 
یونیسف: "سنجش مخارج عمومی کودک  محور: چکیده ای از ابتکارات کشوری" نگاه کنید.

1- کفایت

3- برابری

2- شفافیت و پاسخگویی

4- کارایی

5- اثربخشی

https://www.unicef.org/socialpolicy/files/UNICEF_Public_Finance_for_Children.pdf
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Engaging_in_Budget_Cycles_and_Processes_FINAL.pdf
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/C-PEM_Compendium_FINAL.pdf
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وقتی طرح مقدماتی تکمیل و بر سر آن توافق حاصل شود، گام بعدی برای شرکای  اجرایی
CFCI، تحقق بخشیدن به اهدافی است که با حوزه  مسئولیت آنها نزدیکی و همخوانی 

داشته باشند و تمرکزشان بر انجام کار در موعد مقرر و رعایت بودجه  موجود باشد. 

1-3-4 چارچوب قانونی و سیاست های دوستدار کودک

مـاده ی 12 کنوانسـیون بـر لـزوم در نظرگرفتـن دیدگاه هـای کـودکان در همـه  موضوعـات 
تأثیرگـذار بـر آنهـا تأکیـد مـی ورزد تـا بدیـن وسـیله اطمینـان حاصـل گـردد کـه در تمامـی 
کـودکان،  بـر  تأثیرگـذار  برنامه هـای  و  سیاسـت  ها  قضایـی،  اجرایـی،  ـ  اداری  روندهـای 

صدای آنها شنیده می شود.

مقامـات محلـی بایـد اطمینـان حاصـل کننـد کـه همـه  جنبه هـای نظـام حقوقـی تحـت کنترل 
آنهـا، حقـوق کـودکان را ترویـج و از آن دفـاع می کننـد. بـدون برخـورداری از یـک چارچـوب 
مشـخص و اصولـی حقوقـی کـه ریشـه در اصـول و مـواد کنوانسـیون داشـته باشـد، ایـن 
احتمـال مـی رود کـه سیاسـت ها و عملکردهـای مثبـت بـرای کـودکان بـه گونـه ای ناقص و 

پراکنده، بسط و گسترش یابند. 

توانایـی تأثیرگـذاری بـر سیاسـت ها و نظام هـای قانون گـذاری در سـطح محلـی بسـتگی به 
میـزان اسـتقالل و آزادی عمـل دولـت محلـی در محـدوده   سیاسـت گـذاری مفـروض دارد. 
یک دولت محلی ممکن اسـت در آموزش اسـتقالل عمل داشـته باشـد، اما در بهداشـت 
و سـالمت از چنیـن اختیـاری برخـوردار نباشـد؛ یـا ممکـن اسـت در آمـوزش پیش دبسـتانی 

آزادی عمل داشته باشد، اما در آموزش متوسطه با محدودیت روبرو باشد. 

نظام هـا و چارچوب هایـی  بـر چنیـن  تأثیرگـذاری  بـرای  آزادی  و  اسـتقالل  کـه  مـواردی  در 
محـدود اسـت یـا اصـواًل وجـود ندارد، شـاید بـاز هم تا حدودی در نحوه اجرا و تفسـیر آنها 
توسـط شـهرداری ها انعطاف پذیری وجود داشـته باشـد. در مواردی هم که هیچ آزادی و 
اسـتقاللی وجـود نداشـته باشـد، دولـت محلـی می توانـد تأثیـر چارچوب هـا و نظام هـای 
حقوقـی و سیاسـت گذاری بـر حقـوق کـودکان در سـطح محلـی را شناسـایی و تحلیـل کنـد و 
این امکان وجود دارد که به منظور دفاع و حمایت از حقوق کودک در سـطح ملی، اسـناد 

و مدارک گردآوری شود. 

ضـروری اسـت کـه کـودکان، از طریـق آگاهی بخشـی، آمـوزش و مشـارکت داده شـدن، از 
حقوق خود در چارچوب های حقوقی و قانونی آگاه باشند.

2-3-4 آگاهی بخشی، حمایت و اطالع رسانی 

همـه  شـهروندان بایـد از حقـوق کـودکان آگاه شـوند. بـه عـالوه، تصمیـم گیـران دولـت 
محلـی، کارکنـان دولـت، متخصصـان و کارشناسـان، اعضـای سـازمان های جامعـه  مدنـی، 
والدیـن، مراقبیـن کـودک و خودکـودکان باید اصول اساسـی را درک نمایند و بتوانند به 
طـور مسـتمر آنهـا را عملـی سـازند. ایـن امـر از طریـق ظرفیت سـازی پایـدار، آمـوزش حقـوق 
کـودک، پویـش هـای رسـانه ای و نیـز اجـرای حقـوق کـودک و نظـارت بـر آگاهـی اجتماعـی 
بـه  رسـانه ها  و  جوانـان  گروه هـای  غیردولتـی،  سـازمان های  بـا  مشـارکت  اسـت.  میسـر 

شناساندن و درک هرچه بیشتر حقوق کودکان یاری می رساند.

حمایـت در ایـن زمینـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه اطمینـان حاصـل شـود حقـوق کـودک در 
قوانیـن محلـی، سیاسـت ها، بودجه هـا و برنامه هـا در نظـر گرفتـه می شـود. یـک حامـی 
مسـتقل حقـوق کـودک، نقـش مهمـی در نمایـش اسـتقالل حقـوق و رفـاه کـودکان فـارغ از 
سـاختارهای سیاسـی بـازی می کنـد. ایـن امـر بـه عهـده  نهادهایـی ماننـد هیئـت بازرسـان 
بـه  کـه  غیردولتـی  مـردم  نهـاد  سـازمان های  هـم  گاهـی  امـا  اسـت،  کـودکان  امـور  ویـژه  
نظـارت، ترویـج و حفاظـت از حقـوق کـودکان متعهـد هسـتند، در ایـن مـورد انجـام وظیفـه 

می کنند.

اطالع رسانی در زمینه  CFCI باید موارد زیر را در برگیرد:
•      فراهـم آوردن و انتشـار اطالعـات مناسـب کـودکان دربـاره  حقـوق کـودک، رویکـرد 
مبتنـی بـر حقـوق کـودک، CFCI و خدمـات محلـی. تنظیـم و انتشـار سلسـله  پرسـش های 
معمول درباره  CFCI که باعث پیشگیری از هر سوء  تفاهم احتمالی در روند اطالع رسانی 
شـوند نیز می تواند مفید واقع گردد. این اطالعات باید به زبان های مرتبط در دسـترس 

کودکانی که با معلولیت زندگی می کنند، قرار گیرند.

CFCI 3-4       اجرای
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•       تالش هـای مبتکرانـه بـرای درگیـر کـردن مطبوعـات محلـی و رادیـو و تلویزیـون. ایـن 
 ،CFCI رویدادهـای  پوشـش  بـرای  رسـانه ها  نماینـدگان  از  دعـوت  می توانـد  تالش هـا 
ماننـد مراسـم امضـای تفاهـم نامـه در مواقعـی کـه شـهر/ اجتمـاع محلـی جدیـدی بـه ایـن 
ابتکار می پیوندد، را در بر گیرد و همچنین ممکن اسـت شـامل دعوت از آنها برای شـرکت 
در جلسـات آموزشـی و پیشـبرد مشـارکت هایی پویا با کمیته  راهبری، گروه های مشـارکتی 
کـودکان و غیـره هـم باشـد. ایـن امـر بـه حصـول اطمینـان از پوشـش مسـتمر مسـائل و 

موضوعات CFCI در طول سال کمک می کند.

دیجیتالـی  و  اجتماعـی  رسـانه های  اثربخشـی  رسـاندن  حداکثـر  بـه  بـرای  راهبـردی      •
)اینترنـت و رسـانه های اجتماعـی(. ایـن راهـی بسـیار اثربخش برای دسترسـی بـه کودکان 
و جوانان اسـت. به عنوان مثال، پلتفرم های موجود اینترنتی و رسـانه های اجتماعی که 
توسـط شـهر یـا اجتمـاع محلـی مدیریـت می شـوند، باید مشـخص شـده و ارزیابـی به عمل 
آمـده در ایـن زمینـه )در صـورت وجـود(، مناسـب ترین راه بـرای ایجـاد ارتباطـات الزم و 
اطالع رسـانی در زمینـه  CFCI اسـت. بایـد تعییـن شـود کـه در خـط مشـی کلـی، اختیـار و 
مسـئولیت ارائـه اطالعـات و واکنـش بـه اطالعـات دربـاره CFCI بـا چه کسـی/ چه کسـانی 

است و انتشار اطالعات چند وقت یک بار باید صورت پذیرد.

•        سیاسـت ها و روندهای صیانت از کودک. راهنمایی ها و دسـتورالعمل های صیانتی 
ابتدایـی بـرای احتـرام بـه حریـم خصوصـی و کرامـت کـودکان باید پیش بینی شـود. همه  
کارکنـان، معلمـان، رسـانه ها و غیـره کـه با کودکان سـروکار دارند، باید بـه دقت آموزش 
بیاموزنـد.  را  و دیجیتـال  اجتماعـی  رسـانه های  از  امـن  اسـتفاده   بایـد  کـودکان  و  ببیننـد 
کـودکان و مراقبیـن آنهـا بایـد رضایـت آگاهانـه  خـود را از اسـتفاده  هر عکـس و اطالعاتی از 
خودشـان اعـالم دارنـد. آن نـوع از جزئیـات فـردی دربـاره  کـودکان که ممکن اسـت باعث 
معـذب شـدن آنهـا شـود یـا آنهـا را در معـرض خطـر آسـیب قـرار دهـد، هیچ گاه نباید منتشـر 

شوند.

3-3-4 ظرفیت سازی و آموزش

تجربـه نشـان می دهـد کـه بـرای ایجـاد تغییـری پایـدار در زندگـی کـودکان، ایجـاد درک و 
شـناختی عمیـق از حقـوق کـودک و مقاصـد CFCI اهمیـت دارد. همچنیـن ایجـاد ظرفیـت در 
همـه  بزرگسـاالن و کـودکان بـرای اعمال این حقوق ضروری اسـت. کارکنان شـهرداری ها، 
متخصصـان و صاحب نظـران، سـازمان های جامعـه  مدنـی، والدیـن/ مراقبیـن کـودک و 
خـود کـودکان بایـد از حقـوق کـودک آگاه باشـند و رویکردهـای مرتبـط با حقوق کـودکان را 
عمـاًل در شـرایط روزمـره اتخـاذ کننـد. ایـن امـر نیازمند ظرفیت سـازی بـاال و پایـدار، به ویژه و 

پیش از همه برای شرکای  اجرایی CFCI در سطح محلی است. 

 CFCI در  کـه  محلـی  ذی نفعـان  دیگـر  و  هماهنگ سـازی  واحـد  راهبـری،  کمیتـه   اعضـای 
مشـارکت خواهنـد داشـت، بایـد دوره آموزشـیCFCI را بگذراننـد و از جملـه در ایـن موارد 

آموزش ببینند: 

•      اهداف و مقاصد CFCI، حقوق کودک و رویکرد حقوق کودک؛
•      چارچوب و مبانی ترویج شده توسط دفتر کشوری یا کمیته ملی یونیسف؛ 

•      روش شناسی پیشنهادی و محدوده  زمانی؛
•        اصول و مبانی هدایت و راهنمایی برای کار در زمینه  حقوق کودک و مشارکت کودکان؛

•      تدوین، اجرا و پایش سیاست ها و استانداردهای صیانت از کودک.

https://www.keepingchildrensafe.org.uk/
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اثربخشـی و تأثیر گـذاری CFCI تنهـا در صـورت وجـود سیسـتم های )ارزیابـی( مرتبـط بـرای 
سـنجش تأثیـر CFCI بـر زندگـی کـودکان، پـس از اجـرای CFCI هـم در سـطح فـردی و هـم 
در سـطح محلـی )و بالقـوه ملـی(، قابـل درک خواهـد بـود. ایـن ارزشـیابی ممکـن اسـت 
 ارزیابـی وضعیـت عمومـی حقـوق کـودک تـا تطبیـق یافتـه هـا بـا شـرایط مکانـی و زمانـی را

در بر گیرد. 

پایـش و ارزیابـی اثربخـش، بـه ذی نفعـان امـکان می دهـد کـه دسـتاوردها را، چه مثبت و 
چـه منفـی، دنبـال کـرده، تغییـر دهند و بر آنها تأکید نمایند و ظرفیت  درک و شـناخت را در 
هـای   CFCI بـرای  کننـد.  تقویـت  مؤثرنـد،  چـرا  و  مؤثرنـد  اقداماتـی  چـه  اینکـه  مـورد 
یونیسـف، پایش و ارزیابی مسـتقیمًا با روند به رسـمیت شـناخته شـدن توسـط یونیسـف 

در ارتباط هستند. 

اسـناد و مـدارک پیشـرفت کار، تأثیرگـذاری و نتایـج حاصلـه بـرای کـودکان، کـه از طریـق 
پایش و ارزیابی حاصل می شـوند، می توانند برای حمایت و  ترغیب دیگر شـهرداری ها و 
دولـت ملـی جهـت اتخـاذ تدبیرهـا و تمهیـدات الزم بـرای ترویـج و تقویـت حقـوق کـودکان 

مورد استفاده قرار گیرند. 

CFCI در قالـب مجموعـه ای گسـترده از مشـارکت هـا بـا همـه  ذی نفعـان  از آنجایـی کـه 
اصلـی پایه گـذاری می شـود، ضـرورت دارد کـه ایـن شـرکاء در رونـد پایـش نیـز مشـارکت 

داده شوند.

1-4-4 پایش فرآیند

می توانـد  عملیاتـی  طـرح  هماهنـگ   و  به موقـع  اجـرای  از  اطمینـان  بـرای  هماهنگـی  واحـد 
اقدامات زیر را انجام دهد: 

شهر/  کودکان  شامل  اجرایی،  شرکای  همه   میان  در  عملیاتی  مکتوب  طرح  توزیع   
اجتماع محلی؛

تشکیل جلسات یا کنفرانس های تلفنی منظم برای ارزیابی پیشرفت کار و شناسایی 
و توافق بر سر چگونگی پرداختن به فرصت های  پیش رو و چالش های بالقوه؛

درخواست گزارش های منظم از شرکای اجرایی به کمیته  راهبری )در قالب جلسات( 
در مورد پیشرفت کار و فعالیت های انجام شده؛

بزرگداشت فعالیت های انجام شده، مثاًل از طریق اطالع رسانی در رسانه های محلی.  
پیگیری روند پیشرفت کار برای ساکنان اجتماع محلی اهمیت دارد؛

امــکان دعــوت از کــودکان بــرای گرفتــن بازخوردهــای همزمــان در مــورد فرآیندهــای 
مشــارکت کــودکان بــه منظــور حصــول اطمینــان از اینکــه ابتــکار در مســیر درســت 

قرار دارد.

•

•

•

•

•

4-4      پایش و ارزیابی

چارچـوب پایـش و ارزشـیابی فرآینـدCFCI، معیارهـا و شـاخص هایی را بـرای سـنجش و 
بـا  مشـاوره  عملیاتـی،  طـرح  توسـعه  و  وضعیـت  تحلیـل  زمینـه    در  کار  پیشـرفت  ارزیابـی 

کودکان در تنظیم و تدوین CFCI، تشکیل کمیته  بررسی و غیره به دست می دهد. 
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2-4-4 پایش تأثیرگذاری 

نظـارت بـر  تأثیـر گـذاری CFCI و نتایـج عینـی و قابـل سنجشـی کـه  برای کـودکان به همراه 
آیـا  اینکـه  و  برنامـه  عملکـرد  تعییـن  بـرای  نتایـج  کـردن  دنبـال  اسـت.  ضـروری  دارد، 
راهبردهـای بـه کاررفتـه )فعالیت هـا(، اثربخشـی الزم را دارند، ضـرورت دارد. این فرآیند، 
برنامـه فراهـم مـی آورد.  بـرای  بازخـورد و اقدامـات اصالحـی  بـرای حلقـه  را  داده هایـی 
پایش تأثیرگذاری مسـتلزم بررسـی شـاخص های تصریح شـده در چارچوب منطقی نیازمند 
تحلیلی جامع درمورد دسـتیابی به اهداف مطلوب اسـت. یک چارچوب  منطقی مناسـب، 

معمواًل برای هریک از شاخص ها و نتایج، اهدافی سالیانه در نظر می گیرد. 

ایـن امـر بـه یـک واحـد هماهنگـی بـرای نظـارت بـر پیشـرفت کار فـاز اجرایـی و سـازماندهی 
جلسـات منظـم کمیتـه  راهبـری بـرای بحـث در مـورد فرصت هـا و چالش هـای احتمالی پیش 

رو نیاز دارد. 

در حالـی کـه بـرای پایـان هـر دوره/ چرخـه از برنامـه، بایـد برنامـه ریـزی الزم بـرای ارزیابـی 
از  گرفتـن  درس  منظـور  بـه  سـاالنه  ارزیابـی  و  الزم  بررسـی های  انجـام  شـود،  انجـام 
فعالیت هـای انجام شـده و انطبـاق مجـدد فعالیـت  هـا بـا  اهـداف مـورد نظـر نیـز اهمیـت 

دارد.

3-4-4 ارزیابی

CFCI پس از هر چرخه و هر طرح عملیاتی ارزیابی می شود. انجام بررسی های میان مدت 
آیـا مداخله هـای  آیـا فعالیت هـا در مسـیر درسـت پیـش می رونـد و  ارزیابـی اینکـه  بـرای 

اصالحی مورد نیازند یا خیر، اکیدًا توصیه می شوند. 

)ایجـاد  کار  فرآینـد  ارزیابـی  اسـت:  بخـش  دو  شـامل  آن،  پایـش  ماننـد   ،CFCI ارزیابـی 
اجـرای  وضعیـت،  تحلیـل  انجـام   ،CFCI مدیریـت  و  هماهنگـی  مشـارکت،  سـازوکارهای 
)نتایـج  تأثیرگـذاری  ارزیابـی  و  غیـره(  و  عملیاتـی  طـرح  در  توافـق  مـورد  فعالیت هـای 

حاصل شده در قیاس با شاخص های معیاری که در چارچوب منطقی تعریف شده اند(.

CFCI بایـد توسـط یونیسـف و/یـا نظـام و سـازوکار مسـتقلی بـرای بررسـی کـه  ارزیابـی 
یونیسف آن را به کار گرفته، انجام شود تا بدین ترتیب مشروعیت به رسمیت شناختن 
)و رد  احتمالـی( CFCI تقویـت گـردد. ایـن نـوع ارزیابـی، در عیـن حـال خطـر احتمالـی تضاد 
منافع را کاهش خواهد داد. کمیته  بررسی ممکن است شامل اعضایی از جامعه مدنی، 
دانشـگاهیان، متخصصـان مرتبـط و نمایندگانـی از دفتـر کشـوری یونیسـف یـا کمیتـه  ملـی 
باشـد. ایـن کمیتـه همچنیـن ممکـن اسـت نمایندگانـی از مقامـات و مسـئوالن محلـی را نیـز 
شـامل گـردد و البتـه الزم اسـت تعادلـی میـان نماینـدگان سیاسـی برقـرار باشـد و تضـاد 
منافعـی وجود نداشـته باشـد. مشـارکت دادن کـودکان و جوانان در ایـن روند می تواند 

یک امتیاز باشد و اثربخشی و مشروعیت آن را تقویت کند. 

ارزیابی هـا در پایـگاه  توصیـه می شـود تحلیـل وضعیـت حقـوق کـودک، طـرح عملیاتـی و 
اینترنتـی مخصـوص آن شـهر یـا اجتمـاع محلـی بارگـذاری شـود تـا از شـفافیت رونـد کار و 

پاسخگویی اطمینان حاصل گردد. 
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ترکیـب کمیتـه  بررسـی بـه انـدازه  خـود CFCI متغیـر اسـت، چراکـه انتخـاب سـازوکارهای 
بررسی در ارتباط نزدیک با  منابع موجود و ابعاد CFCI در سطح ملی قرار دارد. 

 CFCI 4-4-4 روش شناسی ارزیابی

ارزیابی اجرای طرح عملیاتی CFCI باید در پایان هر چرخه برای سـنجش میزان پیشـرفت 
یـا  برنامه ریزی شـده  تأثیـرات  همچنیـن  ارزیابـی  ایـن  گیـرد.  انجـام  آن  تاثیرگـذاری  و 
برنامه ریزی نشـده را ثبـت می نمایـد و بـه بررسـی دالیـل اجـرا یـا عدم اجـرای جنبه هایی از 

CFCI می پردازد. بهتر است  ارزیابی، توسط کارشناسانی مستقل انجام شود. 

زیابــی را رعایــت کننــد کــه  ــار ار زیابی هــای CFCI پنــج معی اکیــدًا توصیــه می شــود کــه ار
کمیتــه  مســاعدت توســعه 32 وابســته بــه ســازمان همــکاری و توســعه ی اقتصــادی 33 

تعیین کرده اســت:

  پایداری. آیا تأثیرگذاری ها یا تأثیرات مثبت پایدار هستند؟

موضوعیـت داشـتن. آیـا کار درسـت را انجام می دهیم؟ بـا در نظر گرفتن نیازمندی ها 
و اولویت های محلی و ملی، ارتباط یا اعتبار مداخله  تا چه حد اهمیت دارد؟ 

اثربخشی. آیا مقاصد مداخالت توسعه تأمین می شوند؟ 
تأمیـن  بـه واسـطه  مداخـالت توسـعه  و  اقتصـادی  بـه شـکلی  آیـا مقاصـد  کارایـی. 

می شوند؟ 
تأثیرگـذاری. آیـا ایـن مداخلـه به دسـتیابی به سـطح باالتری از مقاصد توسـعه کمک 
می کنـد؟ میـزان اثـر یـا تأثیرگـذاری ایـن مداخلـه در نسـبت بـا کل وضعیـت و موقعیـت 

گروه هدف یا کسانی که تحت تأثیر هستند، تا چه اندازه است؟

•

•
•

•

•

•

•

•

برخی مسـائلی که در ایجاد روش شناسـی برای ارزیابی باید موردتوجه قرار گیرند، موارد 
ذیل را در بر می گیرند:

ــرای پایــش و ارزیابــی فرآینــد کار و تأثیرگــذاری. مهــم اســت کــه  ایجــاد ظرفیــت الزم ب
اطمینــان حاصــل شــود ظرفیــت پیشــبرد پایــش و ارزیابــی در CFCI وجــود داشــته باشــد 
 CFCI و بــه ایــن منظــور معیــار پایــه و شــاخص هایــی ایجــاد شــود. اگــر هیــچ ظرفیتــی در
ــد  ــرون از برنامــه بای ــی بی ــا اســتفاده از ظرفیت ــان ی وجــود نداشــته باشــد، آمــوزش کارکن

مورد توجه قرار گیرد. 

مشـارکت کـودکان و جوانـان. کـودکان و جوانـان بایـد نقـش بسـیار مهمـی در پایـش و 
ارزیابـی میـزان تأثیرگـذاری CFCI ایفـا نماینـد. نهایتـًا تجربیات آنها در اجتماع محلی شـان 
اسـت کـه تعیین کننـده  موفقیـت یـا شکسـت CFCI خواهـد بـود. کـودکان می تواننـد از 

راه های زیادی در پایش و ارزیابی روند کار نقش داشته باشند: 

رویکردهای مشـورتی. دیدگاه های کودکان و جوانان را نسـبت به آنچه تغییر کرده 
و ایـن کـه اکنـون نسـبت بـه احقـاق حقوقشـان در اجتماع محلی چه احساسـی دارند، 

می توان از طریق نظرسنجی ها و گروه های مشورتی دریافت کرد. 
و  طراحـی  در  فعالـی  نقـش  می تواننـد  جوانـان  و  کـودکان  مشـارکتی.  رویکردهـای 
تعییـن  را  ارزیابی هـا  آنهـا می تواننـد پرسـش های  باشـند.  ارزیابی هـا داشـته  انجـام 
کننـد، در تحلیـل یافته هـا مشـارکت نماینـد و بـه تنظیـم توصیه نامه هـا و پیام هایـی 

که از این فرآیند حاصل می شود، کمک کنند. 
رویکردهـای کـودک و جـوان محـور. کـودکان و جوانـان می تواننـد، در مقـام محقـق، 
نقـش رهبـری رونـد ارزیابـی را ایفا نمایند. این نقش تنها به طراحی تحقیقات محدود 
می گیـرد.  بـر  در  نیـز  را  اطالعـات  و  داده هـا  تحلیـل  و  گـردآوری  بلکـه  نمی شـود، 
مشـارکت  ظرفیت سـازی،  و  آمـوزش  الزم،  حمایت هـای  طریـق  از  بایـد،  بزرگسـاالن 

 Development Assistance Committee -32
Organization of Economic Co-operation and Development -33
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کـودکان را در ایـن زمینـه تسـهیل کننـد. بـه ایـن ترتیـب، اطمینـان حاصـل خواهـد شـد که 
می یابـد.  انعـکاس  روزمره شـان  زندگـی  در  تجربه کـودکان  در  شناسایی شـده  تأثیـر 
کـودکان می تواننـد  نظـرات بسـیار متفاوتـی نسـبت بـه نظرهـای بزرگسـاالن ابـراز کننـد و 

پاسخگویی افراد فعال در CFCI را تقویت کنند. 

بـرای امنیـت و رفـاه کـودکان، ضـرورت دارد که مشـارکت همه  کـودکان ویژگی های زیر 
را دارا باشد:

شفاف و آگاهی بخش؛
داوطلبانه؛ 

توأم با ادب و احترام؛
مرتبط؛

تسهیل  شده با محیط و شیوه های کاری مناسب کودک؛
فراگیر؛

آموزش محور؛
امن و حساس نسبت به خطر؛

پاسخ گو.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

http://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/11/Child-Participation-Guidance-Note-Final-3.pdf
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5-4-4 گردآوری داده

شــهر یــا اجتمــاع محلــی نیازمنــد توافــق بــر ســر مــوارد زیــر خواهــد بــود: چه کســی مســئول 
گــردآوری داده اســت، داده هــا چگونــه ســازماندهی خواهنــد شــد، و برنامــه زمانــی ایــن 
فرآینــد بــه چــه شــکل اســت. مطلــوب آن اســت کــه ایــن کار بــا فرآیندهــای محلــی موجــود 
پرزحمــت  و  دشــوار  فرآینــدی  بــه  افــزودن  از  تــا  گــردد  ادغــام  داده  جمــع آوری  بــرای 

جلوگیری شود.

خوشـه ای  نظرسـنجی های  ماننـد  موجـود،  محلـی  و  ملـی  هـای  داده  کـه  آنجایـی  از 
چندشـاخصی و سرشـماری های عمومـی، ابزارهایـی ارزشـمند بـرای گـردآوری اطالعـات از 
حائـز  کیفـی  اطالعـات  بـا  هـا  داده  تلفیـق  می شـوند،  محسـوب  مـردم  از  وسـیعی  شـمار 
اهمیـت اسـت. ایـن اطالعـات می تواننـد، نمونه هـا و گزارش هایـی گویـا ارائـه دهنـد از 
اینکـه چه چیـزی تغییـر کـرده، چـرا تغییـر کـرده، و ایـن تغییـر چـه تأثیـری بـر حقـوق و زندگی 
کـودکان گذاشـته اسـت. مشـاوره های محدودشـده بـه هـر منطقـه بـرای پـی بـردن بـه 
دیدگاه های کودکان، جوانان و بزرگسـاالن ارزشـمند هسـتند و برای درک بهتر تجربیات 

روزانه  افراد به مدیران شهری کمک می کنند. 

شـکل های  بـه  می تواننـد  داده هـا  اقسـام  و  انـواع  زیابـی،  ار و  پایـش  فرآینـد  بـرای 
از  آمـده  دسـت  بـه  کمـی  داده هـای  مثـال،  عنـوان  بـه  شـوند.  جمـع آوری  گوناگـون 
می دهـد.  قـرار  اختیـار  در  تجربـه  بـر  مبتنـی  الگوهـای  از  کلـی  شـواهد  پرسـش نامه ها، 
و  تجربیـات  بازگویـی  بـا  مشـورتی  هـای  گـروه  از  یـا  هـا  مصاحبـه  از  کیفـی  هـای  داده 
داسـتانهای شـخصی درک بهتـری از روندهـای کلـی مـی دهنـد. داسـتان های موفقیـت 
 ،CFCI حمایتگرانـه  راهبردهـای  و  اطالع رسـانی  از  بخشـی  عنـوان  بـه  هـم  کیفـی 

می توانند مفید باشـند.

ماننـد  مسـتنداتی  قالـب  در  معمـواًل  دادی،  بـرون  شـاخص های  مسـتند.  مـدارک 
راهبـردی،  یـا  سیاسـت گذاری  اسـناد  شـوراها،  تصمیم گیـری  مـورد  در  صورت جلسـات 
شـدن  دیـده  بیشـتر  باعـث  کـه  شـهرداری  بودجـه   جزئیـات  یـا  دسـتورالعمل،  یـا  قانـون 
و  اسـناد  می تواننـد  مسـتندات  ایـن  همـه   شـد.  خواهنـد  مسـتند  می شـوند،  کـودکان 
مدارکـی فراهـم آورنـد کـه نشـان دهـد اقداماتـی در سـطح شـهرداری ها صـورت گرفتـه تـا 

نظام ها و سازکارهای الزم را برای ترویج حقوق کودکان در سطح محلی مستقر نماید.

از دولت محلی. دولت محلی می تواند داده ها و اطالعات  داده های به دست آمده 
مرتبط با CFCI را گردآوری کند. این داده ها و اطالعات می توانند شامل موارد زیر باشند:

جزئیات ثبت نام در مدارس؛
تعداد پناهجویان و پناهندگان و میزان دسترسی آنها به خدمات بهداشتیـ  درمانی 

یا مدارس؛
افزایش خدمات اجتماعی، از جمله کمک در تأمین هزینه های مسکن.

•
•

•

نظرسـنجی های محلـی. دولـت محلـی می توانـد بـه صـورت دوره ای پرسـش نامه هایی 
تنظیـم کنـد تـا از طریـق آنها بتواند پیشـرفت در شـاخص هایی خاص یا گسـترده تر را برای 
تعییـن نتایـج کار ارزیابـی کنـد. دولـت محلـی می توانـد همیـن رویکـرد را بـه عنـوان معیار و 

مبنایی برای ثبت و ارزیابی تغییرات رخ داده نیز در پیش بگیرد. 

می تواننـد  دانشـگاهی،  نهادهـای  یـا  غیردولتـی  مردم نهـاد  سـازمان های  تحقیـق. 
CFCI پیشـرفت حاصـل گـردد.  تحقیقاتـی را در سـطح محلـی انجـام دهنـد تـا در اجـرای 
بـه  بتواننـد  آنهـا  تـا  شـود  انجـام  کـودکان  از  حمایت هایـی  اسـت  ممکـن  آن،  بـر  عـالوه 
عنـوان محققـان یـا مشـاوران تحقیقاتـی، آمـوزش ببیننـد و از ایـن طریـق اطالعاتـی بـرای 

خودشان جمع آوری کنند.  
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مصاحبه هـا. افـرادی که تخصـص خاصی دارند، می توانند دیدگاه های ارزشـمندی ارائه 
و  متخصصـان  این گونـه  اسـت.  دسـتیابی  قابـل  مصاحبـه  طریـق  از  تنهـا  کـه  دهنـد 
کارشناسـان ممکـن اسـت شـامل مسـئوالن خدمـات اجتماعـی، قضـات یـا سـازمان های 

غیردولتی مردم نهاد کودک محور باشند. 

حسابرسـی بـا محوریـت کـودکان و جوانـان. هنگامی که بعضی از شـاخص ها با نهادها یا 
خدماتـی کـه بـه صـورت مسـتقیم بـا کـودکان در ارتباط اسـت، ماننـد مدارس و شـوراهای 
بـازی مرتبـط  بیمارسـتان ها، باشـگاه های جوانـان و مجموعـه هـای  کـودکان و جوانـان، 
می شـوند، کـودکان و جوانـان می تواننـد در فرآینـد حسابرسـی مشـارکت داده شـوند. 
آنها می توانند پرسش هایی مطرح کنند و با اعضای اصلی و دیگر کودکان مصاحبه هایی 
ترتیـب دهنـد و در عیـن حـال بـه مسـتنداتی مثـاًل دربـاره  تعـداد کودکانـی کـه از خدمـات 

خاصی استفاده می کنند، توجه کنند. 

گـزارش تغییـرات قابـل توجـه. گزارش هـا می تواننـد در موردکودکانـی باشـد کـه زندگـی 
ایـن  کننـد.  مـی  صحبـت  اوضاعشـان  تغییـر  نحـوه   از  و  می کننـد  توصیـف  را  روزمره شـان 
گزارش هـا می تواننـد ابـزاری قـوی باشـند بـرای توضیـح اینکـه چگونـه یـک اجتمـاع محلـی 

تغییر می یابد تا به اجتماعی تبدیل شود که به حقوق کودک احترام می گذارد. 

کارشناسـان  و  والدیـن  جوانـان،  و  کـودکان  بـا  می تـوان  مشـورتی.  گـروه  یافته هـای 
دیگـر  و  غیردولتـی  مردم نهـاد  سـازمان های  کننـد،  مـی  کار  کـودکان  بـا  کـه  متخصصـی 
ذی نفعـان محلـی بحث هـای گروهـی ترتیـب داد. ایـن جلسـات می تواننـد منبعـی غنـی از 
اسـناد و مـدارک فراهـم آورنـد کـه بـه رونـد جمـع آوری داده یـاری می رسـاند. تشـکیل 
گروه هـای مشـورتی بـا کودکانی در شـرایط بسـیار متفاوت می تواند مـورد توجه قرار بگیرد 
تـا از تجربیـات منحصـر بـه فرد هریک از آنها اطالع حاصل شـود. به عنوان مثال، این گونه 
بـا  کـه  کودکانـی  نوجـوان،  ویـژه   دادگاه هـای  در  کـودکان  میـان  از  می تواننـد  گروه هـا 

معلولیت زندگی می کنند و کودکان پناهجو یا پناهنده انتخاب شوند. 

  34- انتشار اطالعات در مورد قومیت و نژاد ممکن است در برخی کشورها ممنوع باشد. 

تفکیـک داده هـا. همان گونـه کـه شـهرها و اجتماعـات محلـی ممکـن اسـت تفاوت هـای 
زیـادی بـا هـم داشـته باشـند، کـودکان و جوانـان هـم یـک گـروه همگـون نیسـتند. هـم 
تحلیـل وضعیـت حقـوق کـودکان و هـم ارزیابـی ایـن فرآینـد و تأثیرگـذاری آن بایـد میـان 
عوامـل  بـه  بایـد  شـوند.  قائـل  تفـاوت  کـودکان  مختلـف  گروه هـای  تجربیـات  و  نیازهـا 
نـژاد 34،  تفکیـک کننـده ای ماننـد سـن، جنسـیت، تمایـالت، هویـت جنسـی، قومیـت و 

مذهب، معلولیت، وضعیت حقوقی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و زبان توجه شود. 
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6-4-4 تحلیل یافته ها 

در پایـان چرخـه CFCI، تمـام داده هـای گردآوری شـده بایـد تحلیـل شـوند تـا پیشـرفتی 
کـه در راه رسـیدن بـه اهـداف و شـاخص های مـورد توافـق در طرح عملیاتـی، و نیز حداقل 
بـه رسـمیت شـناختن )شـهر دوسـتدار کـودک(، حاصـل  بـرای فرآینـد  معیارهـای جهانـی 

شده ارزیابی گردد.

مهـم آن اسـت کـه ایـن فرآینـد تـا حـد ممکـن شـفاف باشـد و یافته هـای حاصـل از آن بـا 
از ذی نفعـان شـامل کـودکان در میـان گذاشـته شـود )بـه بخـش  گروهـی میان بخشـی 
بسـیار  یافته هـا  تفسـیر  بـه  کمـک  در  متفـاوت  چشـم اندازهای  کنیـد(.  نـگاه   4-4-7
ارزشـمند هسـتند: ایـن چشـم اندازها، اغلـب می تواننـد شـکاف میـان اقدامات رسـمی به 
عمـل آمـده، ماننـد اتخـاذ یـک سیاسـت یـا وضـع یـک قانـون و آنچـه را کـه در عمـل روی 
بـرون  بـه  دقیـق  نـگاه  دارد،  اهمیـت  آنچـه  مـورد  ایـن  در  کننـد.  برجسـته  اسـت،  داده 
دادهـا، دسـتاوردها و شـاخص های تأثیرگـذاری اسـت کـه در  چارچـوب منطقـی تعریـف 

شده اند. 

بـه  دسـتیابی  امـکان  متفـاوت،  CFCIهـای  ارزیابـی  از  حاصـل  یافته هـای  گـرد آوری  بـا 
تصویری از چگونگی تغییر زندگی کودکان )تأثیرات( در اثر این ابتکارات در  سراسر کشور 
فراهـم خواهـد شـد. در مواقـع مرتبـط، اسـناد و مـدارک می تواننـد در  ارائـه بازخـورد بـه 
دولت هـا، در مـورد میـزان تأثیرگذاری سیاسـت ها و اولویت هایشـان، مورد اسـتفاده قرار 

گیرند.

7-4-4 گزارشگری، تنظیم اقدام توصیه شده و انتشار آن

وقتـی ارزیابـی نهایـی صورت گرفت، کمیته  بررسـی گزارشـی از آنچه انجـام پذیرفته و آنچه 
بایـد بـه آن دسـت یافـت، تهیـه می کنـد. ایـن گزارش باید به طور گسـترده توزیع شـود و 
در نسـخه هایی مناسـب و قابـل فهـم بـرای کـودکان در دسـترس آنهـا قـرار گیـرد. ممکـن 
اسـت شـهرها/ جوامـع محلـی تصمیم بگیرند جلسـاتی عمومـی برگزار کنند تـا این یافته ها 

را به اشتراک بگذارند و حمایت عمومی را برای ادامه  اجرای برنامه جلب کنند. 

در این مرحله، شـهر یا جامعه  محلی می تواند شـاخص ها را به منظور شناسـایی شـاخص 
هـای غیـر مرتبـط  و یـا شـاخص هایـی کـه شـواهد مفیـدی در اختیـار نمی گذارنـد، بررسـی 
کننـد. ممکـن اسـت مسـائل دیگـری هـم  وجـود داشـته باشـند کـه بایـد در نظـر گرفتـه 
شـوند. بـه عنـوان مثـال، در شـهر یـا اجتمـاع محلـی کـه پناهجویـان زیـادی به تازگـی به آن 
وارد شـده اند، شـاید افـزودن مقاصـد و شـاخص ها بـه منظـور پرداختـن بـه نگرانی هـا و 
دغدغه هـای خـاص ایـن افـراد ضروری باشـد. یا شـاید پایـش تأثیرات قانون تـازه ای که 
در دولت وضع شـده اسـت و مسـتقیمًا بر زندگی کودکان در سـطح محلی تأثیر می گذارد، 

مفید باشد.
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وقتــی یونیســف در ارزیابــی خــود، نحــوه اجــرای طــرح عملیاتــی CFCI در شــهر یــا اجتمــاع 
شــناخته  کــودک  دوســتدار  محلــی  اجتمــاع  شــهر/  آن  کنــد،  ارزیابــی  مثبــت  را  محلــی 
 CFCI می شــود. در نتیجــه ایــن امــر، ایــن شــهر/ اجتمــاع محلــی، حــق اســتفاده از لوگــوی
را بــه دســت مــی آورد و گواهینامــه ای هــم مبنــی بــر تعهــد و مشــارکت فعاالنــه در پیشــبرد 

حقوق کودکان دریافت می کند. 
 CFCI یونیســف یــک شــهر را بــرای مدتــی معیــن کــه معــادل مدت زمــان چرخــه بعــدی
اســت، بــه عنــوان شــهر دوســتدار کــودک بــه رســمیت می شناســد. تــا وقتــی کــه ارزیابــی 
از دومیــن چرخــه  CFCI مثبــت باشــد، بــه رســمیت شــناختن آن شــهر تــا چرخــه  بعــدی 
توســط  شــدن  شــناخته  رســمیت  بــه  ایــن  ترتیــب،  همیــن  بــه  شــد.  خواهــد  تمدیــد 

یونیسف حداکثر تا پنج سال ادامه خواهد یافت.

فــارغ از طــول مــدت چرخــه CFCI، هیئــت هماهنگ ســازی ملــی، بایــد ســاالنه، از جملــه 
پــس از هــر انتخابــات، CFCI را بررســی کنــد تــا اطمینــان حاصــل نمایــد کــه آن شــهر یــا 

جامعه  محلی همچنان به تعهداتش بر  اساس طرح عملیاتی عمل می کند.

تفاهم نامــه بایــد بنــد خروجــی داشــته باشــد تــا یونیســف بتوانــد، در صــورت نقــض 
حقــوق یــا ســایر اقداماتــی کــه بــه ُحســن شــهرت یونیســف، برنــد یــا رســالتش لطمــه 

می زند، حتی پس از به اجرا درآمدن تفاهم نامه، آن را فسخ نماید.

ــوان دوســتدار  ــه عن ــرای بــه رســمیت شــناختن شــهری ب حداقــل معیارهــای جهانــی ب
کودک توسط یونیسف شامل سه بخش ذیل است: 

ــان از  ــور اطمین ــه منظ ــدد ب ــداف متع ــوزه اه ــودکان در ح ــرای ک ــخص ب ــج مش نتای
اتخاذ رویکردی جامع و فراگیر نسبت به حقوق کودک؛

مشارکت هدفمند و فراگیر کودکان و جوانان؛
تعهــد نســبت بــه حــذف تبعیــض علیــه کــودکان در سیاســت ها و اقدامــات 

.CFCI دولت محلی از جمله در

 -1

-2
-3

به رسمیت شناختن شهر دوستدار کودک در یونیسف   5

1-5       حداقل معیارهای جهانی

2-5       طول مدت به رسمیت شناختن شهر دوستدار کودک
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بــه رســمیت شــناختن یونیســف، حقــوق و وظایــف را بــا خــود بــه همــراه مــی آورد. ماهیــت 
ایــن حقــوق و وظایــف ممکــن اســت از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت باشــد. یونیســف 
و شــهر یــا اجتمــاع محلــی مشــارکت کننده، بایــد بــر ســر حقــوق و وظایــف طرفیــن و نیــز معنــا 
و مفهــوم ضمنــی بــه رســمیت شــناختن رســمی توســط یونیســف بــه توافــق برســند. مهــم 
آن اســت کــه بایــد در تفاهم نامــه  امضاشــده بیــن دفتــر کشــوری یــا کمیتــه  ملــی یونیســف 
 ،CFCI و نماینــدگان شــهر یــا اجتمــاع محلــی، بــرای اســتفاده از نــام و لوگــوی یونیســف و

شرایط و موادی در نظر گرفته شود. 

ــا بــه رســمیت شــناختن رســمی یونیســف پیونــد خــورده  حقــوق و مســئولیت هایی کــه ب
اند، می تواند شامل موارد ذیل باشند:

استفاده از لوگوی CFCI در طول مدت زمان مورد توافق؛
عضویت در شبکه  CFCI؛

دسترسی به راهنمایی ها و ابزارها؛
آموزش ها و توصیه و حمایت فنی ـ تخصصی؛

امــکان بازدیــد و آموختــن از یــک شــهر دیگــر دوســتدار کــودک کــه توســط یونیســف 
به رسمیت شناخته شده است؛

امــکان برقــراری همــکاری دوجانبــه )خواهرخواندگــی( بــا یــک شــهر دیگــر دوســتدار 
کودک که توسط یونیسف به رسمیت شناخته شده است؛

.CFCI وظیفه  تداوم پیشبرد حقوق کودک در چارچوب عملیاتی

•
•
 •
•
•

•

•

3-5       ارزش افزوده  به رسمیت شناخته شدن به عنوان شهر دوستدار کودک
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حمایت هایــی کــه دفتــر کشــوری یــا کمیتــه  ملــی یونیســف انجــام می دهنــد از کشــوری بــه 
کشــور دیگــر متفــاوت اســت و در تفاهم نامــه  میــان یونیســف و دولــت محلــی تعریــف 

خواهد شد.

برخــی از دفاتــر کشــوری یــا کمیته هــای ملــی یونیســف ممکــن اســت در روابطشــان بــا 
شــهرها یــا اجتماعــات محلــی ایفــای نقــش مشــارکتی را انتخــاب کننــد، در حالــی کــه دفاتــر 
دیگــر نقــش »اســتانداردگذاری« خواهنــد داشــت و کیفیــت فرآیندهــای بــه رســمیت 
شــناختن را تعییــن و حفــظ خواهنــد کــرد. در برخــی مــوارد، دفتــر کشــوری یــا کمیتــه  ملــی 
ایفــا  ارزیــاب  هــم  و  ظرفیت ســاز  شــریک  عنــوان  بــه  هــم  دوگانــه  نقشــی  یونیســف 

می نمایند. 

نقش دفتر کشوری یونیسف یا کمیته  ملی ممکن است شامل موارد ذیل باشد:

آموزش و حمایت تکنیکی ـ فنی برای ذی نفعان CFCI؛
هدایت یا نظارت بر عملکردهای هیئت هماهنگ سازی ملی؛

محلــی  اجتماعــات  و  شــهرها  عنــوان  بــه  محلــی  اجتماعــات  و  شــهرها  شناســایی 
دوســتدار کــودک، هنگامــی کــه معیارهــا و اهــداف مــورد توافــق  در طــرح عملیاتــی 

CFCI تأمین شده باشد. 

•
•
 •

شـــهرها و اجتماعـــات محلـــی کـــه نمی خواهنـــد یـــا نمی تواننـــد بـــا یونیســـف همـــکاری 
ــی  ــوان چارچوبـ ــه عنـ ــای CFCI یونیســـف را بـ ــه  راهنمـ ــد کتابچـ ــان می تواننـ ــد، همچنـ کننـ
بـــرای پیشـــبرد حقـــوق کـــودک بـــه کار بگیرنـــد، امـــا توســـط یونیســـف بـــه رســـمیت شـــناخته 

نمی شوند.

حمایت یونیسف 6
1-6       حمایت دفاتر کشوری یا کمیته های ملی یونیسف
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:CFCI تماس با گروه
 )lthivant@unicef.org( CFCI  لوئیس تیوانت 35، مشاور

 )pgruszczynski@unicef.org( پائولینا گروژینسکی 36،  تبادل دانش شهری
 )rmikkola@unicef.org( ریتا میکوال 37، کارشناس حمایت

 CFCI دفاتــر مرکــزی یونیســف، توصیه هــا و حمایت هایــی دربــاره  موضوعــات مرتبــط بــا
در اختیــار دفترهــای کشــوری و کمیته هــای ملــی یونیســف قــرار می دهنــد کــه شــامل 

موارد ذیل است:

•

•

 •

•

•

راهنمایی هــا، توصیه هــای راهبــردی و حمایت هــای فنــی ـ تخصصــی، شــامل تدویــن 
رهنمودها، ابزارها و نمونه ها، و حمایت های سازگار با شرایط زمانی ـ مکانی؛

گــروه مرجــع، شــامل هســته ها ی  CFCI و  توســعه مشــارکت و مدیریــت شــبکه  
شــرکای  دیگــر  و  ملــی  کمیته هــای  و  یونیســف  کشــوری  دفاتــر  در   CFCI مرکــزی 

اجرایی رسمی آنها؛
مدیریــت دانــش و ارتباطــات از طریــق اجتمــاع کارشناســان آنالیــن CFCI )داخلــی( و 

پایگاه اینترنتی CFCI )خارجی(؛
آمــوزش و ظرفیت ســازی، شــامل تدویــن بســته های آموزشــی ســازگار بــا شــرایط 

زمانی ـ مکانی؛
ســازماندهی ابتــکارات خواهرخواندگــی، بازدیدهــای مطالعاتــی و تبــادل دانــش 

.CFCI بین ابتکارات

2-6       حمایت گروه جهانی CFCI یونیسف 

  Louise THIVANT, CFCI Adviser -35
  Paulina GRUSZCZYNSKI, Urban Knowledge Exchange -36 

  Reetta MIKKOLA, Advocacy Officer -37
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پیوســت 1: عناصر تشــکیل دهنده  CFCI و اجزای اصلی آنها

)www.unicef-irc.org/publications/416-building-child-friendly-cities-a-framework-for-action.html(   38-  ایجاد شهرهای دوستدار کودک: چارچوبی برای اقدام
)http://childfriendlycities.org/building-a-cfc/tools/toolkit-national-committees-new( 39-  بسته آموزشی ابتکار شهرهای دوستدار کودک برای کمیته  های ملی

اجزای اصلی 39عناصر تشکیل دهنده 38

مشارکت کودکان: ترویج مشارکت فعاالنه  کودکان در مسائلی که بر آنها تأثیر می گذارد؛ شنیدن 1
سیاست گذاری ها و چارچوب های حقوقی مرتبط با حقوق کودک در سطح شهر/ شهرداریدیدگاه های آنها و در نظر گرفتنشان در فرآیندهای تصمیم گیری

 چارچوب حقوقی دوستدار کودک: حصول اطمینان از روند قانون گذاری، چارچوب ها و روندهای2
شناساندن و تفهیم حقوق کودک به بزرگساالن و کودکانکنترلی - نظارتی که پیوسته به ترویج و حمایت حقوق همه  کودکان می پردازد 

راهبرد حقوق کودکان در شهر: تدوین راهبرد یا برنامه  کاری جامع و فراگیر به همراه جزئیات و یا دستور 3
راهبرد یا طرحی عملیاتی برای حقوق کودکان در شهر با بودجه  حمایتیکار برای ساخت شهری دوستدار کودک بر اساس کنوانسیون]حقوق کودک[ 

واحد یا سازوکار هماهنگی حقوق کودکان: ایجاد ساختارهای دائمی در دولت محلی برای اطمینان 4
مشارکت کودکان - سازوکارها، فرصت ها و فرهنگ احترامیافتن از اینکه توجه به دیدگاه های کودکان در اولویت قرار گرفته است

ارزیابی و ارزشیابی تأثیر بر کودکان: حصول اطمینان از وجود فرآیندی نظام مند برای ارزیابی تأثیر 5
برابری، فراگیری و عدم تبعیض سازوکارها، فرصت ها و فرهنگ احترامقانون، سیاست و اقدامات بر کودکان چه پیش از اجرای برنامه، چه حین آن، و چه پس از آن 

رهبری، سازوکارهای هماهنگی و همکاریبودجه  کودکان: حصول اطمینان از تعهد کافی به منابع و تحلیل بودجه برای کودکان6

گزارش منظم وضعیت کودکان شهر: حصول اطمینان از نظارت کافی و جمع آوری اطالعات درباره  وضعیت 7
ارتباطات و راهبرد مبتنی بر روابط عمومیکودکان و حقوقشان

پایش و ارزیابی - شامل گزارشهایی از وضعیت حقوق کودکان در شهر یا جامعه محلیمعرفی حقوق کودکان: حصول اطمینان از آگاهی بزرگساالن و کودکان از حقوق کودکان8

حمایت مستقل از کودکان: حمایت از سازمان های غیردولتی مردم نهاد و ایجاد و توسعه  نهادهای 9
مستقل حقوق بشری - بازرسان ویژه  کودکان - برای ترویج حقوق کودکان

سازوکارهای مستقل پاسخگویی در قبال حقوق کودکان؛ به عنوان مثال، سازمان های مردم نهاد 
غیردولتی یا نهادهای بازرسی  که نماینده  منافع کودکان هستند. 
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پیوست 2: چارچوب عملیاتی CFCI و حلقه های پیوند با نظام و چارچوب های راهبردی مرتبط با آن

چارچوب شهری یونیسف اهداف توسعه  پایدار طرح راهبردی یونیسف 2018-2021 کنوانسیون حقوق کودک

اولویت 1: کاهش نابرابری در نواحی شهری از 
طریق حمایت فنی - تخصصی و 

مشارکت هایی به منظور در دسترس 
قراردادن خدمات باکیفیت برای کودکان به 

حاشیه رانده شده  ساکن نواحی شهری و 
محافظت از همه  کودکان در برابر خشونت

هدف 5: دسترسی به برابری جنسیتی و 
توانمند ساختن همه  زنان و دختران

هدف 10: کاهش نابرابری در کشورها و بین 
کشورها

هدف 11: فراگیر، امن، تاب آور و  پایدار 
کردن شهرها

هدف 5: همه کودکان فرصت برابر در 
زندگی داشته باشند.

ماده  2: حق عدم تبعیض
ماده  23: حقوق کودکان دارای معلولیت

ماده  30: حق تعلق داشتن به اقلیت های 
قومی، مذهبی یا زبانی

همه  کودکان و جوانان ارزش و احترام داشته 
باشند و در اجتماع محلی و توسط مقامات محلی 

با آنها منصفانه رفتار شود

اولویت 4: افزایش امکان اظهارنظر و 
مشارکت کودکان کم برخوردار ساکن مناطق 
شهری و تقویت مشارکت با اجتماعات محلی 

شهری و سازمان ها 

هدف 16: حمایت از اجتماعات عدالت طلب، 
صلح طلب و فراگیر

هدف 5: همه  کودکان فرصت برابر در 
زندگی داشته باشند

ماده  6: حق  شنیده شدن نظرات 
ماده  13، 18 و 42: حق کسب اطالعات

ماده  14-12: حق شنیده شدن نظرات، آزادی 
بیان و  تشکیل انجمن 

نظرها، نیازها و اولویت های همه  کودکان و 
جوانان در قوانین عمومی مرتبط و سیاست ها، 

بودجه ها، برنامه ها و تصمیماتی که بر آنها تأثیر 
می گذارد، مورد توجه قرار گیرد 

اولویت 1:  کاهش نابرابری در نواحی شهری 
از طریق حمایت فنی - تخصصی و 

مشارکت هایی به منظور در دسترس 
قراردادن خدمات باکیفیت برای کودکان به 

حاشیه رانده شده  ساکن نواحی شهری و 
محافظت از همه  کودکان در برابر خشونت

هدف 1: پایان دادن به فقر در همه  اشکال 
آن

هدف 2: پایان دادن به گرسنگی
هدف 3: اطمینان یافتن از زندگی سالم و 

ارتقای سطح رفاه همگانی
هدف 4: حصول اطمینان از آموزش همگانی 

فراگیر و با کیفیت مناسب 

هدف 1: همه کودکان زنده بمانند و به 
رشد و شکوفایی برسند.

هدف 2: همه  کودکان آموزش ببینند.

ماده  25-24: حق برخورداری از خدمات 
بهداشت و درمان

ماده  27: حق برخورداری از استانداردی در 
زندگی که موجب رشد و پیشرفت کودکان  

شود
ماده  28: حق آموزش و تحصیل 

همه  کودکان و جوانان به خدمات اجتماعی 
ضروری با کیفیت مناسب دسترسی داشته باشند

اولویت 2: حمایت و ترویج محیط های شهری 
امن و پایدار برای کودکان 

هدف 6: حصول اطمینان از در دسترس 
بودن آب و بهداشت عمومی

هدف 11: فراگیر، امن، تاب آور و  پایدار 
کردن شهرها

هدف 16: حمایت و ترویج اجتماعات 
عدالت طلب، صلح طلب و فراگیر

هدف 3: همه  کودکان از خشونت و 
استثمار/ بهره کشی در امان باشند

هدف 4: همه  کودکان در محیطی امن و 
پاکیزه زندگی کنند.

ماده های 19 و 34 و 35: محافظت در برابر 
سوء رفتارها، آزارها و تعرض های جنسی 

همه کودکان و جوانان در محیطی امن و مطمئن و 
پاکیزه زندگی کنند

موضوعیت ندارد موضوعیت ندارد موضوعیت ندارد ماده ی31: حق استراحت وداشتن اوقات فراغت و 
مشارکت در بازی ها و فعالیت های تفریحی

ماده ی 9-8: حق برخورداری از زندگی خانوادگی همه  کودکان و جوانان فرصت هایی برای 
بهره مندی از زندگی خانوادگی و بازی و تفریح 

داشته باشند

هدف 2:

هدف 4:

هدف 5:

هدف 1:

هدف 3:
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پیوست 3: نمونه ای از تفاهم نامه  میان کمیته  ملی یونیسف و یک دولت محلی

          I. مقدمه

1- ایـن تفاهم نامـه میـان ]نـام دولـت محلی )نام شـهر([ و ]نام کمیته  ملی یونیسـف[ منعقد می شـود 
و شـیوه  تبدیل شـدن  ]نام شـهر[ به بخشـی از ابتکار شـهرهای دوسـتدار کودک یونیسـف )CFCI( را 

شرح می دهد. 

2- از سـال CFCI ،1996 یونیسـف به شـهرهایی در سرتاسـر جهان کمک کرده تا بر مبنای کنوانسـیون 
حقـوق کـودک سـازمان ملـل متحـد، حقـوق افـراد زیـر بیسـت و چهارسـال خـود را تأمیـن کننـد. شـبکه  
بـه  را  شهرهایشـان  دارنـد  تعهـد  کـه  ذی نفعانـی  بـا  جهـان  سرتاسـر  در  کـودک  دوسـتدار  شـهرهای 
شـهرهایی دوسـتدار کـودک تبدیـل کننـد، در پیونـد قـرار می گیـرد. ایـن شـبکه بـه ایـن ذی نفعـان 

امکان می دهد که شهرها و جوامع محلی امن تر، پاکیزه تر و تاب آورتر بسازند.

3- ]نام شهر[ مایل به مشارکت در CFCI یونیسف است.

ایـن  دوسـتانه،  همـکاری  یـک  نیـت  بـه  یونیسـف،  ملـی  کمیتـه   و  شـهر[  ]نـام  اسـاس،  ایـن  بـر   -4
تفاهم نامـه را امضـاء می کننـد تـا بـر راه هایـی تأکید کنند که ]نام شـهر[ از طریق آنها با CFCI یونیسـف 
مشـارکت نمایـد، و نیـز راه هایـی کـه از طریـق آنهـا کمیتـه  ملـی یونیسـف ]نـام شـهر[ را در تبدیـل شـدن 

به "شهری دوستدار کودک" حمایت کند.

تفاهم نامه  میان  ] نام دولت محلی [ و ]نام کمیته ی ملی یونیسف [ در ارتباط با مشارکت شهر  ]نام شهر [ در ابتکار شهرهای دوستدار کودک یونیسف

         II. فعالیت های مشارکتی

1-  ]نام شهر[ فعالیت های زیر را انجام خواهد داد ]این فهرست در مواقع لزوم دچار تغییراتی 
خواهد شد[:

• همـکاری بـا کمیته ملـی و ذی نفعـان بـه منظـور انجـام تحلیـل وضعیـت حقـوق کـودکان در ]نام شـهر/ 
اجتماع محلی[.

• همـکاری بـا کمیتـه  ملـی و دیگـر ذی نفعـان محلـی بـرای تدویـن و توافـق بـر سـر یـک طـرح عملیاتـی بـه 
مشـخص،  اهدافـی  شـامل  عملیاتـی  طـرح  ایـن  کـودک".  دوسـتدار  "شـهر  بـه  شـدن  تبدیـل  منظـور 
شـاخص های تأثیرگذاری، معیار پایه، بودجه  حمایتی، زمان بندی شـفاف، و معیاری برای به رسـمیت 

شناخته شدن توسط کمیته  ملی به عنوان "شهر دوستدار کودک" خواهد بود. 
• اجـرای طـرح عملیاتـی در یـک چارچـوب زمانـی توافق شـده و انجام این کار طی همکاری بسـیار نزدیک 

با ذی نفعان و شرکاء.
• نظـارت بـر پیشـرفت کار بـرای رسـیدن بـه اهـداف و شـاخص های طـرح عملیاتـی، حصـول اطمینـان از 
گـردآوری اطالعـات مرتبـط بـا هـدف شناسـایی و پرداختـن بـه موانع بالقـوه ای که بر سـر راه اجرای طرح 

عملیاتی قرار دارند.
• حداقـل هـر شـش مـاه یـک بـار، اعـالم عمومـی پیشـرفت کار، فرصت هـا و چالش هـای موجـود در 

اجرای طرح عملیاتی )به کمیته  ملی و همه  ذی نفعان و شرکاء(.
• توزیـع گسـترده  و در دسـترس قـرار دادن گـزارش نهایـی کـه بـه ارزیابـی پیشـرفت کار در راه رسـیدن 
بـه هدف هـا و شـاخص های مـورد توافـق در طـرح عملیاتـی و نیـز ارزیابـی معیـار بـه رسـمیت شـناخته 

شدن می پردازد.
• ادامـه  اجـرای طـرح عملیاتـی حتـی پـس از آن روی کار آمـدن مقامـات بعـدی اجرایـی و مدیریتـی شـهر 

]نام شهر[.

48کتابچه  راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک



         III. مواد و ابزار اطالع رسانی؛ استفاده از نام ها و لوگوها

از  مشارکت،  و  همکاری  این  از  بخشی  عنوان  به  حمایتی،  و  اطالع رسانی  ابزار  و  مواد  از  هریک   -1
سیاست ها و استانداردهای کمیته  ملی تبعیت خواهند کرد. با توجه به مقتضیات تأیید داخلی مربوطه 

کمیته ملی، نام ، لوگو و عالمت یا نشان تجاری مربوط بر روی این مواد اطالع رسانی درج خواهد شد.

2- در طـول ایـن همـکاری، ممکـن اسـت بخواهیـم از نـام، لوگـو، عالمـت یـا نشـان تجـاری طـرف دیگـر 
اسـتفاده کنیـم. در ایـن صـورت، الزم اسـت قبـل از اسـتفاده از نـام، لوگـو یـا عالمـت و نشـان طـرف 
ایـن  شـود.  اخـذ  مقابـل  طـرف  از  مربوطـه  مجـوز  همـکاری،  ایـن  هماهنگ کننـدگان  طریـق  از  دیگـر، 
درخواسـت دقیقـًا تنهـا شـامل مـورد پیشنهادشـده خواهـد بـود. هیچ یـک از طرفیـن مجبـور نیسـتند بـا 
درخواسـت اجـازه  اسـتفاده  از نـام، لوگـو، عالمـت یـا نشـان دیگـر موافقـت کننـد. هرگونـه اسـتفاده 
دقیقـًا منطبـق بـا مفـاد و مـواد تصریح شـده در مجوز و نیز مطابـق با راهنماها و دسـتورالعمل  های مرتبط 

در مورد نشان تجاری خواهد بود )که هریک از ما با طرف مقابل به اشتراک خواهیم گذاشت(.
 

3- شـهر ]نام شـهر[می پذیرد که نام، لوگو، عالمت و نشـان یونیسـف، نام و لوگوی ابتکار شـهرهای 
CFCI و دیگـر مالکیت هـای معنـوی آن )همـراه بـا دیگـر دارایی هـا و مالکیت هـای  دوسـتدار کـودک 
بـه یونیسـف اسـت و تحـت حمایـت قوانیـن بین المللـی و دیگـر  معنـوی یونیسـف( منحصـرًا متعلـق 
قوانین مربوطه قرار دارد. به همین ترتیب، شـهر ]نام شـهر[می پذیرد که نام، لوگو، عالمت، نشـان 
و دیگـر مالکیت هـای معنـوی کمیتـه  ملـی )همـراه بـا دیگـر حقـوق و مالکیت هـای معنـوی کمیتـه  ملـی( 
منحصـرًا متعلـق بـه کمیتـه  ملـی اسـت و تحـت حمایـت قوانیـن بین المللـی و دیگـر قوانیـن مربوطـه قرار 
دارد. کمیته  ملی تأیید می کند که مجوز الزم را برای اسـتفاده از نام، لوگو، نشـان و عالمت یونیسـف 

و ابتکار شهرهای دوستدار کودک  CFCI، در ارتباط با  این تفاهم نامه، اخذ کرده است.

4- شـهر ]نام شـهر[ از حقوق یونیسـف، در چارچوب مالکیت های یونیسـف و از حقوق کمیته  ملی، در 
چارچـوب مالکیت هـای کمیتـه  ملـی، سوء اسـتفاده نخواهـد کرد یـا آنها را نقض نخواهد کرد. شـهر ]نام 
شـهر[اذعان مـی دارد کـه بـا ایده آل هـا و اهـداف یونیسـف آشناسـت و درک می کنـد کـه مالکیت هـای 
یونیسـف و کمیتـه  ملـی نبایـد بـا عوامل سیاسـی یـا فرقه ای مرتبط شـوند و یا به شـیوه ای ناهمگون و 
ناهماهنـگ بـا موقعیـت، شـهرت و بی طرفـی یونیسـف مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. واضـح اسـت کـه 
نقـض مـاده ی III، نقـض یکـی از شـرایط ضـروری تفاهم نامـه اسـت. ایـن مـاده III، پـس از انقضـا یـا 

فسخ این تفاهم نامه نیز همچنان پابرجا خواهد بود. 

2- کمیته ملی فعالیت های زیر را انجام خواهد داد ]این فهرسـت در مواقع لزوم دچار تغییراتی 
خواهد شد[:

• بـه اشـتراک گذاشـتن تحقیقـات، راهنمایی هـا و ابـزار مفید مرتبـط با CFCI که بتواننـد به همکاری ها 
و مشارکت ها برای اجرای طرح عملیاتی کمک کنند 

 CFCI حمایت های آموزشی و فنی ـ تخصصی از ذی نفعان و شرکای •
• کمک به تثبیت روند کارآمد پایش و ارزیابی

• ترویـج و حمایـت از ایـن همـکاری در پایـگاه اینترنتـی خـود و حمایـت از پوشـش ایـن همـکاری در 
رسانه ها در مواقع مناسب

CFCI کمک به ارزیابی روند پیشرفت و تأثیرگذاری •
• در صورت امکان، حمایت از روابط از طریق شبکه های محلی و بین المللی

• در صـورت تأمیـن معیارهـا و اهـداف توافق شـده در طـرح عملیاتـی، بـه رسـمیت شـناختن شـهر بـه 
عنوان "شهر دوستدار کودک"

3- عـالوه بـر اقداماتـی کـه در بـاال فهرسـت شـده اند، طرفیـن می تواننـد، بـه عنـوان بخشـی از ایـن 
همـکاری، بـر سـر کارهـای دیگـری  هـم بـه توافـق برسـند. در ایـن صـورت، آن اقدامـات اضافـی بـه 

صورت مکتوب تأیید خواهند شد.

4- ]نـام و اطالعـات تمـاس[ مسـئول هماهنگـی شـهر ]نـام شـهر[  و ]نـام و اطالعـات تمـاس[ مسـئول 
هماهنگـی کمیتـه  ملـی خواهـد بود. آنها هسـته های مرکـزی اصلی برای این همـکاری خواهند بود. اگر 
هریـک از طرفیـن، مسـئول هماهنگـی خـود را تغییـر دهد، باید هرچه سـریع تر به طـور مکتوب به طرف 

دیگر اطالع داده شود.

49کتابچه  راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک



         IV. تبادل اطالعات؛ اطالعات غیرمحرمانه

1- در طـول ایـن همـکاری، ممکـن اسـت اطالعـات غیرعمومـی، اطالعـات مربـوط بـه تحقیقـات یـا دیگـر 
اطالعـات اختصاصـی را بـا طـرف دیگـر در میـان بگذاریـم. هنـگام تبـادل ایـن اطالعـات، طرفـی کـه ایـن 
اطالعـات را بـه اشـتراک می گـذارد، می توانـد شـرایط معقـول دیگـری را عـالوه بـر شـرایط تفاهم نامـه از 
جملـه شـرایط الزم بـرای افشـای آن اطالعـات در آینـده را وضـع و اعمال نماید. طرفـی که این اطالعات 

را دریافت می کند شرایط اعالم شده در مورد آن اطالعات را رعایت خواهد کرد.
 

2- هیچ یـک از اسـناد، مـدارک یـا اطالعاتـی )در هـر قالـب و فرمتـی( کـه بیـن طرفیـن ردوبـدل گردیـده 
یـا مـواد و مطالبـی کـه در نتیجـه  ایـن همـکاری بـه وجـود آمـده باشـد،  اسـت، و نیـز هیـچ اطالعـات 
"محرمانـه" تلقـی نخواهنـد شـد، مگـر در صورتـی کـه در بنـد پیشـین بـر محرمانـه بودنشـان تصریـح 

شده باشد یا به صورت مکتوب در این مورد توافق حاصل شده باشد.

         V. هزینه ها و تعهدات به عنوان بخشی از این همکاری

هـر یـک از طرفیـن، هزینه هـای خـود را در طـی همـکاری تقبـل خواهـد کـرد، مگرآنکـه در مـوردی خـاص 
کـه در توافق نامـه ای جداگانـه مکتـوب شـده توافـق دیگـری حاصـل شـده باشـد. هریـک از طرفیـن 
کامـاًل مسـئول اقداماتـی اسـت کـه بـه عنـوان بخشـی از ایـن همـکاری انجـام می دهـد؛ این امر شـامل 
مسـئولیت پذیری در قبـال اقدامـات کارکنـان، پیمانـکاران، تأمین کننـدگان و مشـاوران طرفیـن هـم 

خواهد بود. 

         VI. تعهد به رفتار و عمل اخالقی 

1- واضـح اسـت کـه انجـام کلیـه اقدامـات احتیاطی ضـروری برای پرهیـز از تقلب و کالهبرداری، فسـاد 
)چـه در بخـش دولتـی و چـه در بخـش غیردولتـی( و تضـاد منافـع ضـرورت دارد. بـرای نیـل بـه ایـن 
منظـور، در اجـرای ایـن مشـارکت و همـکاری، توسـط کارکنان، پیمانـکاران، مشـاوران و تأمین کنندگان 
مربوطـه بـه همـان صورتـی که در قوانین و مقررات، سیاسـت ها و روندهای پیشـبرد کار مطرح شـده 

است، باالترین استانداردهای اجرایی را حفظ خواهیم کرد.

2- بـه محـض آنکـه یکـی از طرفیـن از حادثـه یـا گزارشـی آگاه شـود کـه بـا مسـئولیت ها و تأکیدهایـی 
کـه در بنـد قبلـی آمـده همخوانـی نداشـته باشـد، بـه طـرف دیگـر اطـالع خواهـد داد و در نتیجـه بـرای 

انجام اقدامات مناسب با یکدیگر همکاری خواهند کرد. 

         VII. حّل اختالفات

هر گونه اختالف در مورد این همکاری، از طریق بحث و گفتگوهای دوستانه حل خواهد شد.

         VIII. دوره  همکاری؛ خاتمه همکاری

1- ایـن همـکاری بـرای یـک دوره  زمانـی ]تعـداد سـال ها[ سـاله برقـرار می شـود که در ]تاریـخ[ به پایان 
ایـن  تمدیـد  تـا دربـاره   ایـن همـکاری، طرفیـن جلسـه ای خواهنـد داشـت  پایـان  از  پیـش  می رسـد. 
همـکاری صحبـت کننـد. اگـر در ایـن زمینـه بـه توافـق برسـند، شـرایط ایـن تمدیـد را چـه بـه صـورت 
بـه امضـای طرفیـن رسـیده  بـه صـورت توافق نامـه ای جدیـد کـه  بـه تفاهم نامـه و چـه  الحاقیـه ای 

است، تنظیم خواهند کرد.

2- هریـک از طرفیـن، اگـر مایـل باشـد، می توانـد بـا دادن مهلتـی 30 روزه بـه طـرف مقابـل بـه صـورت 
اخطاری مکتوب، این همکاری را پیش از به پایان رسیدن فسخ کند.

3- بـه محـض آنکـه یکـی از طرفیـن چنیـن اخطـاری بـرای فسـخ توافق نامـه دریافـت کنـد، طرفیـن بـه 
شـیوه ای منظـم بـا یکدیگـر همـکاری خواهنـد کـرد تـا هـر فعالیتـی را کـه بـه عنـوان بخشـی از همـکاری 
مشـترک بـا هـم پیـش می برده انـد تکمیـل کننـد. ایـن همکاری پـس از تمام شـدن مهلت سـی روزه به 
پایـان خواهـد رسـید. بـا پایـان ایـن زمان یـا هنگام پایان همـکاری، تمام حقـوق و اختیاراتی که هریک 
از طرفیـن در نتیجـه  ایـن همـکاری بـه طرف دیگر داده اسـت، ملغی خواهد شـد؛ این امر شـامل حقوق 

و اختیارات مرتبط با مالکیت معنوی هم می شود.

4- اگـر شـهر ]نـام شـهر[ حادثـه یـا گزارشـی را بـه کمیتـه  ملـی اطـالع دهـد کـه بـا تعهـدات اخالقـی کـه 
رئـوس آن در بـاال آمـده سـازگاری نداشـته باشـد، یـا اگـر هریـک از طرفین با حسـن نیت بـه این نتیجه 
برسـد کـه ادامـه همـکاری بیـن آنهـا مأموریـت خاصـی را کـه بـر عهـده دارنـد یـا ارزش هایشـان را بـه 
مخاطره می افکند، یا حسـن شـهرت یا حسـن نیت هریک از طرفین یا لوگو، نشـان تجاری یا شـاید در 
مـواردی حقـوق معنوی شـان را خدشـه دار می کنـد، طرفیـن اقداماتـی را بـه بحـث خواهند گذاشـت که 
می توان با انجامشـان به این وضعیت رسـیدگی کرد. در موارد حاد، کمیته  ملی اگر ضروری تشـخیص 
دهـد، مـی توانـد فـورًا ایـن همـکاری را فسـخ کنـد. در این گونـه مـوارد، شـهر ]نـام شـهر[  دیگـر حـق 
اسـتفاده از دارایی هـا یونیسـف و دارایی هـا کمیتـه  ملـی را نـدارد و تمامی فعالیت هـای روابط عمومی و 

تبلیغاتی مرتبط با این همکاری را قطع خواهد کرد. 
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امضا به نمایندگی از  شهر  :                                                          
____________________

نام:
عنوان:
تاریخ: 

امضاء از طرف ]نام کمیته ملی یونیسف[:                                                          
____________________

نام:
عنوان:
تاریخ: 

         IX. موارد کلی

1- طرفیــن در حــال انجــام کســب و کار یــا فعالیــت اقتصــادی مشــترک نیســتند و ایــن همــکاری را نبایــد 
این گونــه تعبیــر کــرد. طرفیــن کامــاًل مســتقل از یکدیگرنــد و بــه شــیوه های محــدود و تعریف شــده ای 
بــا هــم همــکاری می کننــد تــا بــه ایجــاد محیط هــای شــهری کــه از دســتیابی بــه حقــوق کــودک حمایــت 

می کنند، کمک کنند.

2- اگــر یکــی از طرفیــن مایــل بــه ایجــاد تغییــر در شــرایط ایــن همــکاری بــود، طرفیــن بــا یکدیگر مشــورت 
خواهنــد کــرد و اگــر در مــورد ایــن تغییــر بــه توافــق رســیدند، آن تغییــر مکتــوب خواهــد شــد و از تاریخی 

که به امضای طرفین برسد، الزم االجرا خواهد گردید. 
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پیوست 4: نمونه ای از تفاهم نامه  میان دفتر کشوری یونیسف و دولت محلی

تفاهم نامه  میان ]نام دولت محلی[  و صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف(  در ارتباط با مشارکت شهر  ]نام شهر [ در ابتکار شهرهای دوستدار کودک یونیسف

         X. مقدمه

1- ایـن تفاهم نامـه میـان ]نـام دولـت محلی[ ] نام شـهر[ و صندوق کودکان سـازمان ملل]مکان دفتر 
ابتـکار  از  بـه بخشـی  ]نـام شـهر[  تبدیـل شـدن شـهر  منعقـد می شـود و شـیوه   کشـوری- یونیسـف[ 

شهرهای دوستدار کودک یونیسف )CFCI( را شرح می دهد. 

CFCI -2 یونیســف بخشــی از برنامــه  یونیســف بــرای همــکاری بــا دولــت ]نــام کشــور[ اســت و بــر 
اســاس پیمــان همــکاری پایــه کــه میــان یونیســف و دولــت ]نــام کشــور[ بــه تاریــخ ............ منعقــد 

شده، اجرا می گردد. 

3- از سـال CFCI ،1996 یونیسـف به شـهرهایی در سرتاسـر جهان کمک کرده تا بر مبنای کنوانسـیون 
حقـوق کـودک سـازمان ملـل متحـد، بـه مسـئولیت خویـش در برابـر حقـوق کـودکان عمل کنند. شـبکه  
بـه  را  شهرهایشـان  دارنـد  تعهـد  کـه  ذی نفعانـی  بـا  جهـان  سرتاسـر  در  کـودک  دوسـتدار  شـهرهای 
شـهرهایی دوسـتدار کـودک تبدیـل کننـد، مرتبـط می سـازد. ایـن شـبکه بـه ایـن ذی نفعـان امـکان 

می دهد که شهرها و اجتماعات محلی امن تر، پاکیزه تر و تاب آورتر بسازند.

4- شهر ]نام شهر[ مایل به مشارکت در CFCI یونیسف است.

5- بر این اسـاس، شـهر ]نام شـهر[ و یونیسـف، با نیت همکاری دوسـتانه، این تفاهم نامه را امضاء 
می کننـد تـا بـر راه هایـی تأکیـد کننـد کـه شـهر ]نـام شـهر[ از طریـق آنهـا بـا CFCI یونیسـف مشـارکت 
نمایـد، و نیـز راه هایـی کـه از طریـق آنهـا یونیسـف، شـهر ]نـام شـهر[ را در تبدیـل شـدن بـه "شـهری 

دوستدار کودک" حمایت کند.

         XI.  فعالیت های مشارکتی

1- شــهر ]نــام شــهر[این فعالیت هــا را انجــام خواهــد داد ]ایــن فهرســت در مواقــع لــزوم دچــار 
تغییراتی خواهد شد[:

• همــکاری بــا یونیســف و ذی نفعــان بــه منظــور انجــام تحلیــل وضعیــت حقــوق کــودکان در ]نــام 
شهر/ جامعه [.

• همــکاری بــا یونیســف و دیگــر ذی نفعــان محلــی بــرای تدویــن و توافــق بــر ســر یــک طــرح عملیاتــی بــه 
منظــور تبدیــل شــدن بــه “شــهر دوســتدار کــودک”. ایــن طــرح عملیاتــی، شــامل اهــداف مشــخص، 
شــاخص های تأثیرگــذاری،  معیــار پایــه، بودجــه  حمایتــی، زمان بنــدی شــفاف، و معیــاری بــرای بــه 

رسمیت شناخته شدن توسط یونیسف به عنوان “شهر دوستدار کودک” خواهد بود. 
• اجــرای طــرح عملیاتــی در یــک چارچــوب زمانــی توافق شــده و انجــام ایــن کار طــی همــکاری بســیار 

نزدیک با ذی نفعان و شرکاء. 
• نظــارت بــر پیشــرفت کار بــرای رســیدن بــه اهــداف و شــاخص های طــرح عملیاتــی و حصــول اطمینــان 
ــر راه  ــر س ــه ب ــوه ای ک ــع بالق ــه موان ــن ب ــایی و پرداخت ــدف شناس ــا ه ــط، ب ــات مرتب ــع آوری اطالع از جم

اجرای طرح عملیاتی قرار دارند.
• حداقــل هــر شــش مــاه یــک بــار، اعــالم عمومــی پیشــرفت کار، فرصت هــا و چالش هــای موجــود در 

اجرای طرح عملیاتی )به یونیسف و همه  شرکا و ذی نفعان(.
• توزیــع گســترده  و در دســترس قــرار دادن گــزارش نهایــی کــه بــه ارزیابــی پیشــرفت کار در راه 
رســیدن بــه هدف هــا و شــاخص های مــورد توافــق در طــرح عملیاتــی و نیــز ارزیابــی معیــار بــه رســمیت 

شناختن آن می پردازد.
• ادامــه  اجــرای طــرح عملیاتــی حتــی پــس از روی کار آمــدن مقامــات اجرایــی و مدیریتــی دیگــری در 

شهر ]نام شهر[
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2- یونیســف فعالیت هــای زیــر را انجــام خواهــد داد ]ایــن فهرســت در مواقــع لــزوم دچــار تغییراتــی 
خواهد شد[:

بــه  بتواننــد  کــه   CFCI بــا  مرتبــط  مفیــد  ابــزار  و  راهنمایی هــا  تحقیقــات،  گذاشــتن  اشــتراک  بــه   •
همکاری ها و مشارکت ها برای اجرای طرح عملیاتی کمک کنند 

 CFCI حمایت های آموزشی و فنی - تخصصی از ذی نفعان و شرکای  •
• کمک به تثبیت روند کارآمد پایش و ارزیابی

• ترویــج و حمایــت از ایــن همــکاری در پایــگاه اینترنتــی CFCI یونیســف و حمایــت از پوشــش ایــن 
همکاری در رسانه ها در مواقع مناسب

• کمک به ارزیابی روند پیشرفت و تأثیرگذاری CFCI در صورت امکان
• حمایت از روابط از طریق شبکه های محلی و بین المللی

• در صــورت تأمیــن معیارهــا و اهــداف توافق شــده در طــرح عملیاتــی، بــه رســمیت شــناختن شــهر بــه 
عنوان "شهر دوستدار کودک"

3- عــالوه بــر اقداماتــی کــه در بــاال فهرســت شــده اند، طرفیــن می تواننــد بــه عنــوان بخشــی از ایــن 
همــکاری، در مــورد دیگــر فعالیــت هــا هــم بــه توافــق برســند. در ایــن صــورت، اقدامــات تکمیلــی بــه 

صورت مکتوب تأیید خواهند شد. 

4- ]نــام و اطالعــات تمــاس[ مســئول هماهنگــی شــهر ]نــام شــهر[و ]نــام و اطالعــات تمــاس[ مســئول 
هماهنگــی یونیســف خواهنــد بــود. آنهــا هســته های مرکــزی اصلــی بــرای ایــن همــکاری خواهنــد بــود. 
اگــر هریــک از طرفیــن قــرارداد، مســئول هماهنگــی خــود را تغییــر دهــد، بایــد هرچــه ســریع تر بــه طــور 

مکتوب به طرف دیگر اطالع دهد.

          XII. مواد و ابزار اطالع رسانی؛ استفاده از نام ها و لوگوها

ــزار اطالع رســانی و حمایتــی، بــه عنــوان بخشــی از ایــن همــکاری و مشــارکت، از  1- هریــک از مــواد و اب
سیاســت ها و اســتانداردهای یونیســف تبعیــت خواهنــد کــرد. بــا توجــه بــه مقتضیــات تأییــد داخلــی 
ایــن کمیتــه،  نــام ، لوگــو، عالمــت یــا نشــان تجــاری مربوطــه بــر روی ایــن مــواد اطالع رســانی درج 

خواهد شد.

2- در طــول ایــن همــکاری، ممکــن اســت بخواهیــم از نــام، لوگــو و عالمــت یــا نشــان تجــاری طــرف دیگــر 
ــا عالمــت و نشــان  ــام، لوگــو ی اســتفاده کنیــم. در ایــن صــورت، می پذیریــم کــه قبــل از اســتفاده از ن
ایــن  کنیــم؛  اخــذ  را  طــرف مقابــل  تأییــد  ایــن همــکاری،  از طریــق هماهنگ کننــدگان  طــرف دیگــر، 
درخواســت دقیقــًا شــامل مــورد اســتفاده  پیشنهادشــده خواهــد بــود. هیچ یــک از طرفیــن مجبــور 
نیســتند بــا درخواســت اجــازه  اســتفاده  از نــام، لوگــو، عالمــت یــا نشــان دیگــر موافقــت کننــد. هرگونــه 
و  راهنماهــا  بــا  مطابــق  نیــز  و  مجــوز  در  تصریح شــده  مــواد  و  مفــاد  بــا  منطبــق  دقیقــًا  اســتفاده 
ــه  ــا طــرف مقابــل ب ــا ب ــود )کــه هریــک از م ــط در مــورد نشــان تجــاری خواهــد ب دســتورالعمل  های مرتب

اشتراک خواهیم گذاشت(.

3- شــهر ]نــام شــهر[ می پذیــرد کــه نــام، لوگــو، عالمــت و نشــان یونیســف، نــام و لوگــوی ابتــکار 
شــهرهای دوســتدار کــودک CFCI و دیگــر نشــان ها و مالکیت هــای معنــوی یونیســف )همــراه بــا دیگــر 
مالکیت هــای یونیســف( کــه یونیســف می توانــد بــه صــورت مکتــوب بــا اســتفاده  آنهــا توســط شــهر 
]نــام شــهر[ موافقــت کنــد، منحصــرًا متعلــق بــه یونیســف اســت و تحــت حمایــت قوانیــن بین المللــی و 
دیگــر قوانیــن مربوطــه قــرار دارد. شــهر ]نــام شــهر[ از حقــوق یونیســف، در چارچــوب مالکیت هــای 
یونیســف، سوء اســتفاده نکــرده یــا آنهــا را نقــض نخواهــد کــرد. شــهر ]نــام شــهر[ اذعــان مــی دارد کــه بــا 
ایده آل هــا و اهــداف یونیســف آشناســت و درک می کنــد کــه مالکیت هــای یونیســف نبایــد بــا عوامــل 
سیاســی یــا فرقــه ای مرتبــط شــوند و بــه شــیوه  نامناســب و غیــر مرتبــط بــا موقعیــت، شــهرت و بی طرفــی 
یونیســف مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. بدیهــی اســت کــه نقــض ایــن بنــد بــه منزلــه نقــض یکی از شــرایط 
ضــروری تفاهم نامــه اســت. ایــن مــاده III، پــس از انقضــا یــا فســخ ایــن تفاهم نامــه نیــز همچنــان 

پابرجا خواهد بود. 
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          XIII. تبادل اطالعات؛ اطالعات غیرمحرمانه

دیگر  یا  تحقیقات  به  مربوط  اطالعات  غیرعمومی،  اطالعات  است  ممکن  همکاری،  این  طول  در   -1
اطالعات اختصاصی را با طرف دیگر به اشتراک گذاریم. هنگام تبادل این اطالعات، طرفی که این 
اطالعات را به اشتراک می گذارد، می تواند شرایط منطقی دیگری را عالوه بر شرایط تفاهم نامه برای 
استفاده از آن اطالعات، از جمله شرایط الزم برای افشای آن اطالعات در آینده، وضع نماید. طرفی 
که این اطالعات را دریافت می کند، شرایط اعالم شده در مورد آن اطالعات را هرچه باشد، رعایت 

خواهد کرد. 

گردیده  ردوبدل  بین طرفین  فرمتی( که  و  قالب  )در هر  اطالعات  یا  اسناد، مدارک  از  2- هیچ یک 
تلقی  "محرمانه"  آمده  وجود  به  همکاری  این  نتیجه   در  که  مطالبی  یا  اطالعات  هیچ  نیز  و  است، 
نخواهند شد، مگر در صورتی که در بند پیشین بر محرمانه بودن تصریح شده باشد یا به صورت 

مکتوب در این مورد توافق حاصل شده باشد. 

          XIV. هزینه ها و تعهدات به عنوان بخشی از این همکاری 

هر یک از طرفین، هزینه های خود را در طی همکاری تقبل خواهد کرد، مگرآنکه در موردی خاص که 
در توافق نامه ای جداگانه مکتوب شده، توافق دیگری حاصل شده باشد. هریک از طرفین کاماًل 
شامل  امر  این  می دهد؛  انجام  همکاری  این  از  بخشی  عنوان  به  که  است  اقداماتی  مسئول 
هم  طرفین  مشاوران  و  تأمین کنندگان  پیمانکاران،  کارکنان،  اقدامات  قبال  در  مسئولیت پذیری 

خواهد بود. 

          XV. تعهد به رفتار و عمل اخالقی 

تقلب و کالهبرداری،  از  برای پیشگیری  احتیاطی ضروری  اقدامات  کلیه  انجام  1- بدیهی است که 
فساد )چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی( و تضاد منافع ضرورت دارد. برای نیل به این 
منظور، در اجرای این مشارکت و همکاری، کارکنان، پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان مربوطه 
است،  شده  مطرح  کار  پیشبرد  روندهای  سیاست ها،  مقررات،  و  قوانین  در  که  صورتی  همان  به 

باالترین استانداردهای اجرایی را حفظ خواهند نمود.

2- شهر  ]نام شهر[ تأیید می کند که در پی این همکاری، به هیچ یک از مقامات و مسئوالن یونیسف 
یا فردی از سیستم سازمان ملل متحد هیچ سود و منفعتی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، پیشنهاد 

یا پرداخت نشده یا نخواهد شد )شامل هدیه، مساعده، یا میزبانی رایگان(
3- به محض آنکه یکی از طرفین از حادثه یا گزارشی آگاه شود که با مسئولیت ها و تأکیدهایی که در 

انجام  برای  نتیجه  و در  اطالع خواهد داد  باشد، به طرف دیگر  آمده همخوانی نداشته  قبلی  بند 
اقدامات مناسب با یکدیگر همکاری خواهند کرد. 

          XVI. حل اختالفات

هر گونه اختالف در مورد این همکاری، از طریق بحث و گفتگوهای دوستانه حل خواهد شد.

          XVII. منافع و مصونیت ها

تابع آن مانند یونیسف، چه  از منافع و مصونیت های سازمان ملل متحد و سازمان های  هیچ یک 
زیرمجموعه  کنوانسیون منافع و مصونیت های سازمان ملل متحد باشند و چه نباشند، چه تلویحًا و 
چه غیرتلویحًا بیان شده باشند، به عنوان ناقض این تفاهم نامه  محسوب نمی شوند، و هیچ شرط 
و شروطی از این تفاهم نامه، نباید به شیوه ای یا به صورتی تفسیر یا به کار گرفته شود که با این 

منافع و مصونیت ها  در تضاد باشد. 

          XVIII. دوره  همکاری؛  خاتمه همکاری

پایان  به  ]تاریخ[  در  برقرار می شود که  ]تعداد سال ها[ ساله  زمانی  برای یک دوره   این همکاری   -1
می رسد. پیش از پایان این همکاری، طرفین جلسه ای خواهند داشت تا  درمورد  تمدید این همکاری 
الحاقیه ای به  را چه به صورت  زمینه به توافق برسند، شرایط این تمدید  اگر در این  صحبت کنند. 
تفاهم نامه و چه به صورت توافق نامه ای جدید که به امضای طرفین رسیده است، تنظیم خواهند کرد.

2- هریک از طرفین، اگر مایل باشد، می تواند با دادن مهلتی 30 روزه به طرف مقابل به صورت 
اخطاری مکتوب، این همکاری را پیش از به پایان رسیدن، فسخ کند.

به  طرفین  کند،  دریافت  توافق نامه  فسخ  برای  اخطاری  چنین  طرفین  از  یکی  آنکه  محض  به   -3
شیوه ای منظم با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا هر فعالیتی را که  به صورت مشترک به عنوان بخشی 
از همکاری مشترک با هم پیش می برده اند، تکمیل کنند. این همکاری پس از تمام شدن مهلت 
سی روزه به پایان خواهد رسید. با پایان این زمان یا هنگام پایان همکاری، تمام حقوق و اختیاراتی 
امر   این  این همکاری به طرف دیگر داده است، ملغی خواهد شد؛  نتیجه   از طرفین در  که هریک 

حقوق و اختیارات مرتبط با مالکیت معنوی را نیز شامل می شود.

4- اگر شهر  ]نام شهر[ حادثه یا گزارشی را به یونیسف اطالع دهد که با تعهدات اخالقی که رئوس 
آن در باال آمده سازگاری نداشته باشد، یا اگر هریک از طرفین، با حسن نیت به این نتیجه برسد که 
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مخاطره  به  را  ارزش هایشان  یا  دارند  عهده  بر  که  را  خاصی  مأموریت  آنها،  بین  همکاری  ادامه  
می افکند، یا حسن شهرت یا حسن نیت هریک از طرفین یا نام، لوگو و نشان تجاری یا شاید در 
مواردی مالکیت معنوی شان را خدشه دار می کند، اقداماتی را به بحث خواهند گذاشت که می توان 
دهد،  تشخیص  ضروری  اگر  یونیسف  حاد،  موارد  در  کرد.  رسیدگی  وضعیت  این  به  آنها  انجام  با 
خودش فورًا این همکاری را فسخ خواهد کرد. در این گونه موارد،  ]شهر نام شهر[، دیگر حق استفاده 
از  مالکیت یونیسف را ندارد و تمامی فعالیت های روابط عمومی و تبلیغاتی مرتبط با این همکاری را 

قطع خواهد کرد. 
 

          XIX. موارد کلی

1- طرفیــن در حــال انجــام کســب و کار یــا فعالیــت اقتصــادی مشــترک نیســتند و ایــن همــکاری را نبایــد 
این گونــه تعبیــر کــرد. طرفیــن کامــاًل مســتقل از یکدیگرنــد و بــه شــیوه های محــدود تعریف شــده ای بــا 
هــم همــکاری می کننــد تــا بــه ایجــاد محیط هــای شــهری کــه از دســتیابی بــه حقــوق کــودک حمایــت 

می کنند، یاری رسانند.

2- اگــر یکــی از طرفیــن، مایــل بــه ایجــاد تغییــر در شــرایط ایــن همــکاری باشــد، طرفیــن بــا یکدیگــر 
مشــورت خواهنــد کــرد و اگــر در مــورد ایــن تغییــر بــه توافــق رســیدند، آن تغییــر مکتــوب خواهــد شــد و 

از تاریخی که به امضای طرفین برسد الزم االجرا خواهد گردید. 

امضا به نمایندگی از  شهر  :                                                          
____________________

نام:
عنوان:
تاریخ: 

امضاء از طرف یونیسف:                                                          
____________________

نام:
عنوان:
تاریخ: 
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CFCI پیوست 5: جدول زمان بندی پیشنهادی برای

ساختارهای مدیریتی و هماهنگی

اجرا

طرح عملیاتی و مقاصد

CFCI به رسمیت شناختن و لوگوی

چرخه ی جدید CFCI و طرح عملیاتی

شاخص های تأثیرگذاری و تحلیل وضعیت حقوق کودکان

ارزیابی

سال اول
سال 2 تا 5
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CFCI پیوســت 6: نظریــه  تغییر

چشــم انداز: همــه  کــودکان و جوانــان از کودکــی و جوانی شــان لــذت ببرنــد و بــا احقاق عادالنه  حقوق کودک در  شــهرها و جوامع محلی شــان، حداکثر توانایی های تأثیر
بالقــوه  خــود را به فعل درآورند. 

اهداف اصلی 
)دستاوردها(

همه  کودکان و جوانان ارزش و 
احترام داشته باشد و در اجتماع 

محلی و توسط مقامات محلی با آنها 
منصفانه رفتار شوند. 

نظرها، نیازها و اولویت های همه  
کودکان و جوانان در قوانین عمومی 

مرتبط مورد توجه قرار گیرند و در 
سیاست ها، بودجه ها، برنامه ها و 

تصمیماتی که بر آنها تأثیر می گذارد،  
در نظر گرفته شوند. 

همه کودکان و جوانان به خدمات 
اجتماعی ضروری با کیفیت مناسب 

دسترسی داشته باشند.

همه  کودکان و جوانان در محیطی 
امن، مطمئن و پاکیزه زندگی کنند.

همه  کودکان و جوانان 
فرصت هایی برای بهره مندی از 

زندگی خانوادگی، بازی و تفریح 
داشته باشند.

مقاصد
)برون دادها(

تعهدات دولت محلی در قبال 
کودکان

نظام های بهبودیافته برای مشارکت 
هدفمند

کاهش نابرابری ها در دسترسی به 
خدمات

افزایش امکان تحرک مستقل برای 
کودکان

دسترسی به تسهیالت و امکانات 
الزم برای تفریح در اوقات فراغت

برنامه ریزی و اسکان شهری ارائه  خدمات پاسخگوی نیاز کودکتغییر فرهنگی در درک ومعنای کودکیافزایش پاسخگویی برای کودکان
پاسخگوی نیاز کودک

بهبود تعادل کار ـ زندگی برای 
والدین

سیاست ها و برنامه ریزی های بدون 
تبعیض 

افزایش آگاهی و ظرفیت کودکان 
برای عمل کردن در قالب شهروند

بهبود نظام های سیاست گذاری، 
بودجه بندی و نظارت

کاهش جرم و جنایت و داشتن 
اجتماعات محلی امن تر و منسجم تر

فعالیت های فرهنگی مناسب و در 
دسترس کودکان

ساختارهای حاکمیتی که از مشارکت اجتماعات محلی فراگیر و  تاب آور
حمایت می کنند

هماهنگی میان بخشی بهتر در ارائه  
خدمات

اقدامات اقلیمی مناسب کودک در 
سطح محلی

افزایش دسترسی به تفریحات و 
سرگرمی ها

راهبردها
• سیاست ها و چارچوب های حقوقی مناسب کودک              

• ارتباطات، آگاهی بخشی و حمایت
• برنامه ریزی و بودجه بندی راهبردی برای شهر

• هماهنگ سازی و مشارکت های میان بخشی
• سازوکارها و فرآیندهای فراگیر که با در نظر گرفتن مشارکت 

کودکان تدوین شده اند

• آموزش و ظرفیت سازی
• جمع آوری داده ها و مدارک

مشارکت کودکانرویکرد جامع و فراگیربرابری و عدم تبعیضحداقل معیارها

ساختار
هیئت هماهنگ سازی ملی

)شامل یونیسف(
شرکاواحد هماهنگیکمیته  راهبری محلی

اگر همه کودکان و جوانان در اجتماع محلی ارزش و احترام داشته باشد و با آنها منصفانه رفتار شود، و اگر نظرها، نیازها و اولویت های همه کودکان و جوانان لحاظ شود، اگر همه کودکان و جوانان به 
خدمات اجتماعی ضروری با کیفیت مناسب دسترسی داشته باشد، اگر همه  کودکان و جوانان در محیطی امن، مطمئن و پاکیزه زندگی کند، اگر همه  کودکان و جوانان فرصت هایی برای بهره بردن از 
زندگی خانوادگی و بازی و تفریح داشته باشد، آنگاه تمام کودکان از کودکی خود لذت خواهند برد و با احقاق عادالنه  حقوقشان در شهرها و اجتماعات محلی شان، خواهند توانست حداکثر توانایی های 

بالقوه  خود را بالفعل سازند.  
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 CFCI پیوســت 7 : نمونــه ای از طــرح عملیاتی
تناوب گزارشگریمنبع اطالعاتیهدفمبنا و معیارشاخص هادستاوردها/برون دادها

جوانان  و  کودکان  همه   :1 دستاورد 
ارزش و احترام داشته باشد و در اجتماع 

محلی با آنها منصفانه رفتار شوند.

قومیـت،  از  فـارغ  کـودکان،   :1 خروجـی 
یـا  جنسـیت  و  درآمـد  مذهـب،  نـژاد، 
توانایی هایشـان، امـکان دسترسـی برابر 

به خدمات اجتماعی داشته باشند.

زندگـی  معلولیـت  بـا  کـه  کودکانـی  از   گزارش شـده  درصـد 
می کنند و  احساس رفاه و سالمت بیشتری دارند

و  معلولیـت  دچـار  کـودکان  از  گزارش شـده  مـوارد  تعـداد 
ناتوانی که در مدارس مورد زورگویی قرار گرفته اند

درصد قوانین و سیاست های بازنگری شده در تحلیل ها

تعـداد محیط هـا و فضاهـای عمومـی ارزیابـی و بازسازی شـده 
برای بهبود دسترسی

• مسـتندات ارزیابی هـای مبنـا و تحلیل هـای متعاقـب آنهـا در 
مورد سیاست ها

• داده هـا و اطالعـات آموزشـی-تحصیلی در مـورد حضـور در 
کالس های درس

• داده هـا و اطالعـات آموزشـی-تحصیلی در مـورد ثبت نام در 
مدارس

مشـارکت  الگوهـای  مـورد  در  مـدارس  مدیـران  نظرسـنجی   •
والدین 

• نظرسـنجی والدیـن و کودکانـی کـه بـا معلولیـت زندگـی مـی 
کنند  درمورد میزان تجربه ها ی زورگویی 

ساالنه 

هسته ی مرکزیمخاطبانمنابعفعالیت ها

محلـــی، کودکان، جوانان و خانواده هایشانفعالیت 1: ارزیابی مبنا از موانع موجود بر سر راه دسترسی برابر به خدمات برای  کودکانی که با معلولیت زندگی می کنند دولـــت  بررســـی  کمیتـــه  
دانشگاهیان

محلــی، کودکان، جوانان و خانواده هایشانفعالیت 2: تحلیل تبعیض های بالقوه  غیرمستقیم در سیاست ها و قوانین دولــت  بررســی  کمیتــه  
دانشگاهیان

دولت محلیکودکان، جوانان، خانواده هایشان و معلمانفعالیت 3: پویش آگاهی بخشی در مدارس برای کاستن از زورگویی

تناوب گزارشگریمنبع اطالعاتیهدفمبنا و معیارشاخص هادستاوردها/برون دادها

دستاورد 2: نظرها، نیازها و اولویت های 
مرتبط  عمومی  قوانین  در  کودکان  همه  
مورد توجه قرار گیرند و در سیاست ها، 
بودجه ها و برنامه ها و تصمیماتی که بر 
آنها تأثیر می گذارد، در نظر گرفته شود.  

درصـد کـودکان و جوانانـی کـه در شـوراها مشـارکت می کننـد 
از مشـارکت در تصمیم گیری هـای شـهری در شـهرداری ها  و 

ابراز رضایت می کنند

درصـد تخصیـص بودجه به ورزش و تفریحات در واکنش به 
توصیه های شورای کودکان

• مستندات/ صورت جلسات شورای کودکان
• مسـتندات/ صـورت جلسـات نشسـت هـای کـودکان با 

شورای شهر
• مستندات تصمیمات شهرداری

• مستندات بودجه بندی محلی
مـورد  در  کـودکان  دیـدگاه  زمینـه  در  پرسـش نامه    •

مشارکتشان در سطح شهر

ساالنه

خروجـی 2: کـودکان فرصـت تأثیرگـذاری 
بـر تصمیم هایـی را کـه در شـوراهای شـهر 

گرفته می شود، داشته باشند

تعـداد کـودکان و جوانانـی کـه در شـورای کودکان مشـارکت 
کرده اند

تعداد طرح های پیشنهادی از شورا که تأیید و اجرا شده است

فعالیت هافعالیت هافعالیت هافعالیت ها

دولت محلیکودکان و جوانانفعالیت 1: تصمیم سیاست گذاری برای ایجاد شورای کودکان و جوانان در مدارس

هیئـت مدیره  مـدارس، معلمان، کودکان و جوانانفعالیت 2: ایجاد شوراهای کودکان و جوانان در مدارس به منظور آگاهی بخشی و مشورت دهی به شهرداری
کودکان و جوانان

کودکان و جوانانکودکان و جوانانفعالیت 3: شورای کودکان/جوانان اساسنامه، قوانین و برنامه های خود را تدوین می کند
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تناوب گزارشگریمنبع اطالعاتیهدفمبنا و معیارشاخص هادستاوردها/برون دادها

دسـتاورد 3: همـه  کـودکان بـه خدمـات 
مناسـب  کیفیـت  بـا  ضـروری  اجتماعـی 

دسترسی داشته باشند.

• برنامه  آموزشیدرصد کودکان ثبت نام شده در دبیرستان
• اطالعات در مورد دستاوردهای مدارس و نرخ فارغ التحصیلی

• مستندات آموزشی

ساالنه

با  آموزش  به  کودکان  همه   :3 خروجی 
کیفیت مناسب دسترسی داشته باشند.

رویکردهای  و  کودک  حقوق  زمینه   در  که  معلمانی  تعداد 
مبتنی بر حقوق آموزش دیده اند

تعداد کودکانی که در باشـگاه های حمایتی مطالعه مشـارکت 
دارند

هسته  مرکزیمخاطبانمنابعفعالیت ها 

مدیران مدارس، واحد معلمانفعالیت 1: آموزش معلمان در زمینه  حقوق کودک و رویکردهای مبتنی بر حقوق
هماهنگ سازی

معلمان، واحد هماهنگ سازیمعلمان، دانش آموزان، والدینفعالیت 2: ایجاد و تأسیس باشگاه های حمایتی مطالعه 

دولت محلی، واحد کودکان و جوانان، دولت محلیفعالیت 3: ارزیابی موانع احتمالی بر سر راه دسترسی به آموزش 
هماهنگ سازی، دانشگاهیان

تناوب گزارشگریمنبع اطالعاتیهدفمبنا و معیارشاخص هادستاوردها/برون دادها

محیطـی  در  کـودکان  همـه    :4 دسـتاورد 
امن، مطمئن و پاکیزه زندگی کنند

درصـد تصادفات کودکان در نزدیکی مدارس، بیمارسـتان ها 
و خانه ها

• اطالعات در مورد تصادفات رانندگی در سطح شهر
• پرسش نامه در مورد اشکال تحرک کودکان

ساالنه

تصـادف  از  کـودکان  همـه   :4 خروجـی 
رانندگی در امان باشند 

درصــد کودکانــی کــه از خطــوط عابــر پیــاده در نزدیکــی مــدارس 
و بیمارستان ها و خانه ها استفاده می کنند

هسته ی مرکزی مخاطبانمنابعفعالیت ها 

واحد هماهنگ سازی، معلمانکودکانفعالیت 1: شناسایی خطرهایی که امنیت را تهدید می کنند در مشورت با کودکان )مثاًل پیاده روی امن(

دپارتمـان برنامه ریـزی و سـاخت دولت محلیفعالیت 2: ایجاد و اجرای راهبرد امنیت جاده ای
و ساز شهری

واحد هماهنگ سازی، معلمانکودکان و جوانانفعالیت 3: آموزش در زمینه  ایمنی جاده برای دانش آموزان مدارس  
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تناوب گزارشگریمنبع اطالعاتیهدفمبنا و معیارشاخص هادستاوردها/برون دادها

دسـتاورد 5: همه  کودکان فرصت هایی 
خانوادگـی،  زندگـی  از  بهره منـدی  بـرای 

بازی و تفریح داشته باشند

درصد کودکان و جوانانی که از تسهیالت و امکانات ورزشی 
تفریحی محلی شان ابراز رضایت کرده اند.

درصد کودکانی که به طور منظم فعالیت های ورزشی انجام 
می دهند.

• اطالعـات درمـورد اسـتفاده از تسـهیالت و امکانـات ورزشـی 
در سطح محلی

• مستندات درمورد روند طراحی پارک
• پرسـش نامه  درمـورد میـزان رضایـت کودکان از تسـهیالت و 

امکانات تفریحی در سطح محلی
• اطالعات درمورد فعالیت های جسمانی و ورزشی کودکان

ساالنه

بـرای  ورزشـی  فضاهایـی   :  5 خروجـی 
کـودکان و جوانـان سـاخته شـود کـه در 
دیـدار  دوستانشـان  بـا  کننـد،  بـازی  آنهـا 

کنند و با خانواده استراحت کنند 

تعداد کودکانی که در روند طراحی پارک ها مشارکت می کنند.

محلی  ورزشی  امکانات   و  تسهیالت  از  که  کودکانی  تعداد 
استفاده می کنند.

هسته  مرکزی مخاطبانمنابعفعالیت ها 

دپارتمان ورزش و فرهنگکودکان، جوانان و خانواده هایشانفعالیت 1: امکانات و تسهیالت ورزش های محلی X  روز در ماه برای استفاده کودکان و جوانان رایگان شود

واحد هماهنگ سازی، دپارتمان کودکان، جوانان و خانواده هایشان، برنامه ریزان شهریفعالیت 2: پویش های مشارکتی با مدارس محلی به منظور طراحی یک پارک جدید
ساز  و  ساخت  و  برنامه ریزی 

شهری، معلمان

)دپارتمــــــــان کودکان و خانواده هایشان فعالیت 3: ایجاد خیابان های بازی برای یک روز در هفته با ایجاد محدودیت ترافیکی  محلـــــــــی  دولــــــــت 
ســـاز  و  ســـاخت  و  برنامه ریـــزی 

شهری(
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قرارداد مشارکت رسمی

 CFCI تعهد رسـمی نسـبت به اجـرای
انجام گرفته است.

یونیسـف و دولـت محلـی تفاهم نامـه  
امضـا   CFCI ایجـاد  بـرای  رسـمی 
کرده انـد. در مـورد مراحل به رسـمیت 
شـناختن CFCI، توافـق حاصل شـده 

است. 

تعهـد رسـمی بـه اجـرای CFCI ایجـاد 
شـده و پیش نویـس تفاهم نامـه در 

حال تهیه است.

یونیسـف و دولـت محلـی بـرای اجـرای 
امـا  انـد،  کـرده  تمایـل  ابـراز   CFCI
تعهـد رسـمی بـرای ایجـاد CFCI داده 

نشده است. 

تعهـد  یـا  نشـده  ابـراز  تمایلـی  هیـچ 
رسمی داده نشده است. 

تفاهم نامه

مدیریت و هماهنگ سازی

و  شـده  تشـکیل  راهبـردی  کمیتـه  
عملیاتی است

کمیتـه  راهبـری بـا مشـارکتهایی فراگیـر 
منظـم  طـور  بـه  و  شـده  تأسـیس 
جلسـات مرتبـط برگـزار مـی شـود. ایـن 
کمیته  راهبردی، سـمت و سـوی کلی را 
ارائـه مـی دهـد و اطمینـان حاصـل مـی 
در  عملیاتـی  طـرح  اجـرای  کـه  نمایـد 

مسیر درست قرار دارد. 

کمیته  راهبردی با مشـارکتهایی فراگیر 
وظایـف  شـرح  و  شـده  تاسـیس 
مربوطـه تدویـن گردیـده، ولـی هنـوز 

عملیاتی نشده است.  

شـرح وظایـف کمیتـه  راهبـری تدویـن 
راهبـری  کمیتـه   هنـوز  امـا  شـده، 

تأسیس نشده است. 

شـرح وظایـف کمیتـه  راهبـری تدویـن 
نشده است.

شرح وظایف
صورت جلسات 

واحد هماهنگی محلی تشـکیل شده 
و عملیاتی است

واحـد هماهنـگ سـازی تشـکیل شـده 
تدویـن  نیـز  آن  وظایـف  شـرح  و 
سـازی،  هماهنـگ  واحـد  گردیـده. 
آن  کارمنـدان  اسـت.  شـده  تجهیـز 

استخدام شده اند. 

شـرح  بـا  محلـی  هماهنگـی  واحـد 
شـرح  و  شـده  تأسـیس  وظایـف 
وظایـف ان نیـز تدویـن گردیـده، ولـی 

هنوز عملیاتی نیست.

هماهنگـــی  واحـــد  وظایـــف  شـــرح 
واحـــد  امـــا  شـــده،  تدویـــن  محلـــی 
هنـــوز  محلـــی  هماهنگ ســـازی 

تشکیل نشده است.

شـرح وظایـف واحـد هماهنگـی محلـی 
تدوین نشده است.

شرح وظایف
صورت جلسات 

تحلیل/ ارزیابی وضعیت کودک 

تحلیـل وضعیت حقـوق کودک انجام 
معیـار  شـاخص های  و  شـده 

شناسایی شده اند.

تحلیـل وضعیـت حقـوق کـودک انجـام 
شـده و شـاخص های معیار شناسـایی 

شده اند.

آغـاز  کـودک  حقـوق  وضعیـت  تحلیـل 
شده است. 

دولـت محلـی متعهـد به انجـام تحلیل 
آغـاز  هنـوز  کار  امـا  شـده،  وضعیـت 

نشده است. 

هیـچ تحلیـل وضعیـت حقـوق کودکـی 
انجـام  یـا  نگرفتـه  قـرار  توافـق  مـورد 

نپذیرفته است. 

مستندات مطالب مرتبط

CFCI زیابی فرآیند پیوســت 8: چارچــوب پایــش و ار
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CFCI طرح عملیاتی

شـده  تدویـن   CFCI عملیاتـی  طـرح 
است. 

یـک طـرح عملیاتـیCFCI مـورد تأییـد 
یونیسـف و دولـت محلـی قـرار گرفتـه 
و  اهـداف  عملیاتـی  طـرح  اسـت. 
مقاصـد، موعدهـای مقـرر، نقش هـا و 
مسـئولیت ها را به روشـنی بیـان کرده 
انجـام  بـرای  منابعـی  اسـت. 
فعالیت هـای موجـود در طـرح عملیاتی 

اختصاص یافته است.

تأییـد  مـورد   CFCI عملیاتـی  طـرح 
یونیسـف و دولـت محلـی قـرار گرفتـه 
بودجـه  بـه  مربـوط  تعهـدات  اسـت. 

هنوز عملی نشده اند. 

طـرح عملیاتـی CFCI در حـال تدویـن 
است. 

تدویـن طرح عملیاتـی CFCI هنوز آغاز 
نشده است. 

مستندات راهبرد طرح

CFCI مشارکت کودکان و جوانان در

دیدگاه هــای  از  بــه   وضــوح   CFCI
پذیرفتــه  تأثیــر  جوانــان  و  کــودکان 

است.

ارزیابـی  در  جوانـان  و  کـودکان 
وضعیـت کـودک در شـهر، تهیـه طـرح  
و  ارزیابـی  و  اجـرا  فرآینـد  عملیاتـی، 
پایـش مـورد مشـورت قـرار گرفتـه انـد 

و مشارکت داشته اند.

ارزیابـی  در  جوانـان  و  کـودکان 
عملیاتـی  طـرح  تهیـه  و  وضعیـت 
در  مشـارکت  انـد.  داشـته  مشـارکت 
و  مـوردی  صـورت  بـه  اجـرا  فرآینـد 

پراکنده بوده است.
کـودکان و جوانـان در مرحلـه ارزیابـی 

و پایش مشارکت نداشته اند.

ارزیابـی  در  جوانـان  و  کـودکان 
وضعیـت کـودک در شـهر و تهیـه طـرح 
گرفتـه  قـرار  مشـورت  مـورد  عملیاتـی 

اند ولی نه در مراحل بعدی.

هیـچ گونـه مشـارکتی توسـط کـودکان 
و جوانـان در ارزیابـی وضعیـت، تهیـه 
یـا  و   CFCI اجـرای  عملیاتـی،  طـرح 
وجـود  پایـش  و  ارزیابـی  مرحلـه 

نداشته است.

مشـارکت  بـه  مربـوط  مسـتندات 
CFCI کودکان و جوانان در

نظـر سـنجی از کـودکان بـرای ارزیابـی 
کننـد  مـی  احسـاس  آنهـا  آیـا  اینکـه 
نظـر  بـه صـورت جـدی در  نظراتشـان 

گرفته شده است.

شـورای کـودکان و جوانـان تأسـیس 
شـده و برای اطالع رسـانی در توسعه 
شـهر و جامعـه محلـی خـود بـه صـورت 

مستمر تشکیل جلسه می دهد.

شـورا)ها(ی جوانـان بـرای اگاه کـردن 
و مشـورت در فرآینـد برنامـه ریـزی و 
اسـت.  شـده  تشـکیل   CFCI اجـرای 
ایـن شـورا بـه صـورت مسـتمر تشـکیل 
و  برنامـه  کـودکان  دارد.  جلسـه 
اساسنامه خود را تدوین می کنند.    

گسـتره   نماینـده   جوانـان،  شـورای 
جامعـه   سراسـر  کـودکان  از  وسـیعی 

محلی است. 
به صورت منظم در مورد آراء و نظرات 
کودکان، نظر سنجی انجام می شود.

هماهنگی  واحد  و  راهبردی  کمیته  
محلی به صورت دوره ای با کودکان 
تجارب  و  نظرات  از  تا  کنند  دیدار می 

آنها استفاده کنند. 
بازخوردی نیز به کودکان در مورد نحوه 
استفاده از نظرات آنها ارائه می گردد. 

شــورای جوانــان بــرای اطــالع رســانی 
و ارائــه مشــورت، تأســیس شــده و 
بــه صــورت مســتمر تشــکیل جلســه 

می دهد. 

پـروژه های مشـارکت کودکان دیگری 
هم شکل گرفته اند. 

CFCI در نظـر دارد از تشـکیل شـورای 
جوانـان حمایت کنـد یا پیوندهایی با 
روش هـای   CFCI سـازد.  برقـرار  آن 
بـا  مشـارکت  بـرای  هـم  دیگـری 
پروژه هـای  طریـق  از  مثـاًل  کـودکان، 

فرعی و جانبی در نظر دارد.

مشـارکت  بـرای  کاری  و  سـاز  هیـچ 
کودکان در نظر گرفته نشده است.

دانـش  شـورای  فعالیـت  مـدارک 
آمـوزی، در نظـر گرفتـن توصیه¬هـای 
آنهـا، غیـره در فعالیـت کمیتـه راهبـری 

و یا جلسات شورا
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اطالع رسانی، آگاهی بخشی و ظرفیت سازی

ارتقـای  بـرای  اطالع رسـانی  راهبـرد 
اجتمـاع  در   CFCI درمـورد   دانـش 

محلی تدوین شده است. 

و  رادیـو  در  رسـانه ای  پویشـی 
رسـانه های  و  روزنامه هـا  تلویزیـون، 
یـک  اسـت.  افتـاده  راه  بـه  اجتماعـی 
پایگاه اینترنتی تعاملی تشـکیل شـده 
کـه کـودکان از طریـق آن می تواننـد بر 
کننـد،  نظـارت   CFCI پیشـرفت 
از  بگذارنـد،  میـان  در  را  نظراتشـان 
شـوند،  مطلـع  کنونـی  پیشـرفت های 
به خدمات دسترسـی داشـته باشـند 

و با دیگر جوانان در ارتباط باشند. 

رادیـو  در  رسـانه ای  پویشـی 
رسـانه های  و  روزنامه هـا  تلویزیـون، 

اجتماعی به راه افتاده است. 

راه انـدازی  بـرای  برنامه ریزی هایـی 
پویشـی رسـانه ای بـه منظـور افزایـش 
آگاهـی در مـورد CFCI در حـال انجـام 

است. 

تدویـن  اطـالع  رسـانی  راهبـرد  هیـچ 
نشده است. 

مستندات این راهبرد

نظـر سـنجی در مـورد میـزان آگاهـی از 
آن  پیشـنهادی  معیارهـای  و   CFCI

قبل و بعد از پویش

آمــوزش در زمینــه کنوانســیون حقــوق 
کــودک و CFCI، بــه دولتهــای محلــی 
کــه متعهــد بــه انجــام  CFCI هســتند، 

ارائه شده است.

آمـوزش بـرای تمام دولـت های محلی 
متقاضـی ارائـه شـده و مورد اسـتقبال 

قرار گرفته است. 

برنامـه آموزشـی در مـورد کنوانسـیون 
حقـوق کـودک و CFCI تدویـن شـده 
اسـت، امـا هیـچ کارگاه و یـا دوره ایـی 

هنوز برگزار نشده است. 

برنامـه  تدویـن  بـه  نسـبت  تعهـد 
منابـع  اسـت،  شـده  ایجـاد  آموزشـی 
آغـاز  فعالیـت  امـا  یافتـه،  اختصـاص 

نشده است. 

یـا  و  تدویـن  آموزشـی  دوره  هیـچ 
برنامه ریزی نشده است. 

مستندات مواد آموزشی دوره
تعـداد  و  هـا  دوره  تعـداد  مـدارک 

شرکت کنندگان در دوره ها
فـرم هـای ارزیابی از شـرکت کنندگان 

در دوره

پایش و ارزیابی

نظامــی جامــع و فراگیــر بــرای پایــش و 
و  شــاخص ها  اهــداف،  بــا  ارزیابــی، 
فرآینــدی مشــخص بــرای جمــع آوری و 
معرفــی  یافته هــا  انتشــار  و  تحلیــل 

شده است. 

نظامـی بـرای پایـش و ارزیابـی از ابتـدا 
درون CFCI تشکیل شده است. 

اساس  بر  اطالعات،  جمع آوری  روند 
شاخص های مورد توافق، برقرار است. 
کـودکان در رونـد انجـام کار مشـارکت 

داده می شوند.
فعالیت های  از  حاصل  یافته های 
و  اسناد  عنوان  به  ارزیابی،  و  پایش 
مدارکی برای برنامه ریزی CFCI مورد 

استفاده قرار می گیرند. 

نظامـی بـرای پایـش و ارزیابـی از ابتـدا 
اسـت.  شـده  تشـکیل   CFCI درون 
رونـد جمـع آوری اطالعـات، بـر اسـاس 
برقـرار  توافـق،  مـورد  شـاخص های 
کار  انجـام  رونـد  در  کـودکان  اسـت. 

مشارکت داده می شوند.

در  CFCI بر اهمیت پایش و ارزیابی، 
تأکیـد شـده اسـت. تعهـد نسـبت بـه 
ایجـاد چارچوبـی بـه ایـن منظـور وجـود 

دارد، اما هنوز عملی نشده است.  

ارزیابـی  و  پایـش  بـرای  نظامـی  هیـچ 
برقرار نیست.

مستندات اقدامات انجام شده
و  آگاهی هـا  درمـورد  نظرسـنجی 

CFCI نگرش ها قبل و بعد از اجرای
داده در مـورد وضعیـت شـاخص هـا 

CFCI قبل و بعد از اجرای

گزارشــی ســاالنه درمــورد اجــرای کلــی
شــده  تهیــه  آن  تأثیــرات  و   CFCI

است. 

CFCI گزارشـی سـاالنه تهیه کرده که 
شـده  توزیـع  گسـترده ای  طـور  بـه 
از  اسـت. نسـخه  مناسـب کـودک نیـز 

این گزارش تهیه شده است. 
یافته هـای  و  گـزارش  ایـن  رسـانه ها 

آن را پوشش خبری داده اند. 

تهیـه  CFCI در حال تهیه  گزارش است.  بـرای  برنامه هایـی   ،CFCI
هنـوز  امـا  دارد،  سـالیانه  گزارشـی 

اقدامی صورت نگرفته است. 

هیـچ گـزارش سـالیانه ای تهیـه نشـده 
است. 

موجـود و در دسـترس بـودن گـزارش 
سالیانه

تحلیل پوشش خبری گزارش
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پیوست 9: نمونه  گواهی به رسمیت شناختن شهر دوستدار کودک

دفتر کشوری یا کمیته  ملی یونیسف
 به

و  ابتـکار شـهرهای دوسـتدار کـودک خوش آمـد می گویـد  از اعضـاء  بـه عنـوان عضـوی 
بابـت تعهـدات و مشـارکت فعاالنـه  آن در پیشـبرد حقـوق کـودکان سپاسـگزار اسـت.

)نام(
)عنوان(

)دفتر کشوری یا کمیته  ملی(

 )نام شهر ( )تاریخ(

]نام شهر[
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