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ويرايشهاي قبلي 2004 ،2001 :و 2008
زبان رسمي اين استاندارد و مستندات پشتيبان آن ،انگليسي ميباشد .در مواردي که بين ويرايشهاي مختلف
ناهماهنگي وجود دارد ،نسخه انگليسي بايد به عنوان مرجع در نظر گرفته شود.

پاسخگويي اجتماعي2014 :

استاندارد بينالمللي
درباره استاندارد
اين چهارمين ويرايش استاندارد پاسخگويي اجتماعي ،SA8000،يک استاندارد اختياري براي تصديق قابل مميزي سوم شخص است که الزاماتي را شامل
ايجاد يا بهبود حقوق کارگران ،شرايط محيط کار و يک سيستم مديريتي مؤثر براي برآوردهسازي توسط سازمانها تنظيم ميکند .به هر روي ،گواهينامه
تنها براي محلهاي کاري ويژهاي در دسترس ميباشد.
عناصر بنيادين اين استاندارد ،براساس اعالميه حقوق بشر سازمان ملل ،پيماننامههاي سازمان جهاني کار ،1قواعد بينالمللي حقوق بشر و قوانين ملي کار
است .مستندات مرجع و الزامي براي مميزي دريافت گواهينامه  ،SA8000عبارتند از:


استاندارد SA8000:2014



پيوست شاخص عملکرد SA8000

2

عالوه بر اين "مستند راهنماي  "3SA8000انطباق با استاندارد 4را آسان ميسازد.
"پيوست شاخص عملکرد  ،"SA8000سندي الزاميست که کمترين انتظارات عملکردي را براي يک سازمان داراي گواهينامه  SA8000تنظيم ميکند.
"پيوست شاخص عملکرد  "SA8000در وبسايت سازمان بينالمللي پاسخگويي اجتماعي  SAIيافت ميشود.
"سند راهنماي  ،"SA8000تفسيري از  SA8000و اين که چگونه ميتوان اين الزامات را پيادهسازي کرد ،به دست ميدهد؛ مثالهايي از روشهايي براي
تصديق تطابق ارايه ميدهد؛ و آن را به صورت يک کتاب راهنما براي مميزان و سازمانهايي که به دنبال گواهينامه  SA8000هستند ،ارايه ميکند" .سند
راهنماي  "SA8000در وبسايت سازمان بينالمللي پاسخگويي اجتماعي  SAIيافت ميشود.
اگرچه  SA8000براي همگان قابل کاربرد است و گواهينامه اصوال براي هر کشور و صنعتي در دسترس ميباشد ولي استثناهايي براي گواهينامه SA8000
وجود دارد .هيأت مشورتي سازمان بينالمللي پاسخگويي اجتماعي5معتقد است که بخشهايي وجود دارند که برآوردهسازي تمامي الزامات استاندارد به
دليل قواعد صنعت و نيازهاي فني براي آنها مشکالت خاصي را ايجاد ميکند .فهرستي از اين استثناهاي فعلي در وبسايت سازمان بينالمللي پاسخگويي
اجتماعي  SAIيافت ميشود.

بر اساس تغيير شرايط SA8000 ،به صورت دورهاي بازنگري ميشود .اصالحات و بهبودهاي دريافت شده از ذينفعان هم در بازنگريها گنجانده ميشوند.
اميد است که اين استاندارد ،پيوست شاخص عملکرد و سند راهنماي آن با کمک طيف گستردهاي از مشارکتها به بهبود خود ادامه دهد .سازمان
بينالمللي پاسخگويي اجتماعي  ،SAIپذيراي پيشنهادهاي شما نيز ميباشد .براي اظهارنظر در مورد  ،SA8000پيوست شاخص عملکرد  SA8000و يا
سند راهنماي  ،SA8000لطفا اظهارات نوشته شدهي خود را به آدرس سازمان بينالمللي پاسخگويي اجتماعي که در پايين آمده است ،به صورت فيزيکي
و يا نامه الکترونيکي بفرستيد.
SAI
سازمان بينالمللي پاسخگوي ياجتماعي
© SAI 2014

هرگونه تکثير استاندارد  SA8000تنها با دريافت اجازه کتبي از سازمان بينالمللي پاسخگويي اجتماعي ممکن است.
SAI
15 West 44th Street
6th Floor
New York, NY 10036
USA
+1-212-684-1414
)+1-212-684-1515 (facsimile
e-mail: info@sa-intl.org

1ILO

)(International Labor Organization
Performance Indicator Annex
3SA8000 Guidance Document
4هرجا که استاندارد به صورت کلمه خاص به کار رفته در متن انگليسي همان ( Standardبا حرف اول بزرگ) است که به جاي  SA8000به کار رفته است( .مترجم)
5SAI Advisory Board
2SA8000
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فهرست
.Iمقدمه

 .IVالزامات پاسخگويي اجتماعي

-1هدف و دامنه

-1کار کودک

-2سيستم مديريتي

-2کار اجباري يا تحميلي

.IIعناصر الزامي و تفسير آنها

-3ايمني و بهداشت

 .IIIتعاريف

-4آزادي انجمنها و حق چانهزني جمعي

-1بايد

-5تبعيض

-2ممکن است

-6اقدامات انضباطي

-3کودک

-7ساعات کار

-4کار کودک

-8پرداختها (دستمزد و پاداش)

-5توافق مذاکرات جمعي

-9سيستم مديريت

-6اقدام اصالحي
-7اقدام پيشگيرانه
 -8کار اجباري يا تحميلي
-9کارگر خانگي
-10قاچاق انسان
-11ذينفعان
-12حداقل دستمزد
-13عدمانطباق :عدمتطابق با يک الزام
-14سازمان
-15کارکنان
-16کارگر
-17بنگاه کاريابي خصوصي
-18جبران کار کودک
-19ارزيابي ريسک
-20نماينده(گان) کارگري SA8000
 -21عملکرد اجتماعي
 -22درگيرکردن ذينفعان
-23تامينکننده/پيمانکار فرعي
-24تامينکننده فرعي
-25سازمان کارگري
-26کارگر جوان
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-Iمقدمه
-1هدف و دامنه
هدف :هدف  ،SA8000ارايهي استانداردي اختياري و قابل مميزي بر اساس اعالميه حقوق بشر سازمان ملل ،قواعد
سازمان جهاني کار و ديگر حقوق بينالمللي بشر و کارگر و قوانين ملي کار است تا تمام کارکنان را توانمند ساخته و
از آنها در محدودهي تحت کنترل سازمان حفاظت کند و بر تمام افرادي که محصوالت و خدمات به آن سازمان ارايه
ميکنند ،تاثير بگذارد .اين افراد شامل کارکناني است که توسط خود سازمان ،تامينکنندگانش ،پيمانکاران فرعي،
تامينکنندگان فرعي استخدام شدهاند و کساني است که کار خانگي دارند .به منظور انطباق با اين استاندارد ،سازمان
بايد سيستم مديريتي مناسب و موثري داشته باشد.
دامنه :به طور کلي اين استاندارد براي هر نوع سازماني بدون در نظر گرفتن اندازه ،موقعيت جغرافيايي يا نوع صنعت
قابل کاربرد است.

-2سيستم مديريت
زماني که به بررسي هشت عنصر بعدي  SA8000ميپردازيد ،الزامات اين عنصر (سيستم مديريت) براي پيادهسازي،
پايش و اجراي صحيح آنها ،مهم هستند .سيستم مديريت ،يک نقشه عملياتي است که به سازمان اجازه ميدهد تا به
انطباق کامل و پايدار با  SA8000دست يابد در حالي که به طور مداوم بهبود مييابدو اين به عنوان "عملکرد اجتماعي"
شناخته ميشود.
در زمان پيادهسازي عنصر سيستم مديريت ،استقرار ،يکپارچهسازي و نگهداري ساختار مشارکت مدير و کارگر1در تمام
فرايند تطابق با عناصر استاندارد ،يک اولويت الزامي است .به ويژه بسيار مهم است که عدمانطباقها شناسايي شده،
اصالح شوند و اطمينان داده شود که انطباق ادامه دارد.

1

Joint worker and management involvement
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-IIعناصر الزامي و تفسير آنها
سازمان بايدبا قوانين محلي ،ملي و تمام ديگر قوانين قابل کاربرد ،استانداردهاي متداول صنعت ،ديگر الزاماتي که
سازمان متقبل شده است و اين استاندارد ،تطابق داشته باشد .هنگامي که اين قوانين ،استانداردها يا ديگر الزاماتي که
سازمان متقبل شده است و اين استاندارد به يک موضوع واحد ميپردازند ،مطلوبترين قانون براي کارگران ،بايد به
کار گرفته شود.
همچنين سازمان بايد اصول اسناد بينالمللي زير را محترم بشمرد:
پيماننامهي ( 1ساعات کار – صنعت) و توصيهنامه ( 116کاهش
ساعات کار) سازمان بينالمللي کار
پيماننامههاي  29سازمان بينالمللي کار (کار اجباري) و 105
(از بين بردن کار اجباري)
پيماننامهي  87سازمان بينالمللي کار (آزادي انجمنها)
پيماننامهي  98سازمان بينالمللي کار (حق تشکل و مذاکرات
جمعي)
پيماننامههاي  100سازمان بينالمللي کار (پرداختهاي
همسان) و ( 111تبعيض –استخدام و اشتغال)

1

پيماننامهي  102سازمان بينالمللي کار (امنيت اجتماعي –
کمينه استانداردها)

پيماننامهي  169سازمان بينالمللي کار (مردم بومي و قبيلهاي)
پيماننامهي  177سازمان بينالمللي کار (کار خانگي)
پيماننامهي  181سازمان بينالمللي کار (دفاتر کاريابي
خصوصي)
پيماننامهي  182سازمان بينالمللي کار (بدترين اشکال کار
کودک)
پيماننامهي  183سازمان بينالمللي کار (حمايت از مادري)
آييننامهي کاري سازمان بينالمللي کار در مورد  HIV/AIDSو
دنياي کار
اعالميهي جهاني حقوق بشر
معاهدهي بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي

پيماننامهي  131سازمان بينالمللي کار (تثبيت کمينه
دستمزد)

معاهدهي بينالمللي حقوق مدني و سياسي

پيماننامهي  135سازمان بينالمللي کار (نمايندگان کارگري)

پيماننامه سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک

پيماننامهي  138و توصيهنامهي  146سازمان بينالمللي کار
(کمينه سن)

پيماننامهي سازمان ملل متحد براي رفع تمامي اشکال تبعيض
در برابر زنان

پيماننامهي  155و توصيهنامهي  164سازمان بينالمللي کار
(ايمني و بهداشت شغلي)2

پيماننامه سازمان ملل متحد براي رفع تمامي اشکال تبعيض
نژادي

پيماننامهي  159سازمان بينالمللي کار (استخدام و توانبخشي
کاري - 3افراد ناتوان)4

اصول راهنماي سازمان ملل متحد براي کسب و کار و حقوق بشر

(دستمزد و پاداش) Remuneration
Occupational
3
Vocational
4
Disabled
1
2
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 .IIIتعاريف

(براساس حروف الفبا {در واژگان انگليسي} يا جرياني منطقي سر و سامان داده شده است)

-1بايد :در اين استاندارد واژهي "بايد" نشاندهندهي يک الزام است .نکته :براي تاکيد ،اين واژه در متن به صورت
مورب و با قلم درشت نوشته شده است.
-2ممکن است :در اين استاندارد واژهي "ممکن است" نشاندهندهي مجاز بودن است .نکته :براي تاکيد ،اين واژه
در متن به صورت مورب و با قلم درشت نوشته شده است.
-3کودک :هر شخص زير  15سال ،مگر اين که کمينه سن براي کار يا تحصيل اجباري در قانون محلي ،باالتر باشد
که در اين صورت سن باالتر مقرر در آن محل کاربرد دارد.
-4کار کودک :هر کاري که توسط يک کودک کوچکتر از سني (سنيني) که در تعريف کودک در باال مشخص شده
است ،انجام شود ،بجز مواردي که در توصيهنامه  146سازمان بينالمللي کار ارايه شده است.
-5توافق مذاکرات جمعي :قراردادي که شرايط و ضوابط کار را مشخص ميکند{ ،شرايط اين قرارداد} مابين يک
سازمان (براي نمونه کارفرما) يا گروهي از کارفرمايان و يک يا چند سازمان کارگري مورد بحث و بررسي قرار گرفته
است.
-6اقدام اصالحي:اقدامي براي حذف علت (علل) و علت (علل) ريشهاي يک عدمانطباق شناسايي شده.
يادآوري :اقدام اصالحي به منظور پيشگيري از رخداد دوباره عدمانطباق انجام ميشود.
-7اقدام پيشگيرانه:اقدامي براي حذف علت (علل) و علت (علل) ريشهاي يک عدمانطباق بالقوه.
يادآوري :اقدام اصالحي به منظور پيشگيري از رخداد عدمانطباق انجام ميشود.
 -8کار اجباري يا تحميلي :همهي کار يا خدمتي که به يک شخص براي انجام به صورت اختياري داده نشده و با
تهديد يا تنبيه يا تالفي مجبور به انجام شده يا به عنوان راهي براي بازپرداخت بدهي خواسته شده است.
-9کارگر خانگي :شخصي که با سازمان يا تامينکنندهاش ،تامينکننده فرعي يا پيمانکار فرعي ،قرارداد بسته است
ولي در محل کاري آنها ،کار نميکند.
-10قاچاق انسان :استخدام ،انتقال ،پناه دادن يا تحويل گرفتن افراد ،با استفاده از تهديد ،زور ،فريب يا ديگر اشکال
اجبار ،با هدف بهرهبرداري.
-11ذينفعان :شخص يا گروهي که به عملکرد اجتماعي و يا فعاليتهاي سازمان مرتبط هستند يا تحت تاثير آن قرار
دارند.
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-12حداقل دستمزد :1دستمزد و پاداش دريافت شده براي يک هفته کار استاندارد توسط يک کارگر در يک جاي
مشخص که براي تامين زندگي مناسب استاندارد براي کارگر و خانوادهاش کافي باشد .عناصر يک زندگي مناسب
استاندارد شامل خوراک ،آب ،خانه ،آموزش ،مراقبت بهداشتي ،حمل و نقل ،پوشاک و ديگر نيازهاي ضروري شامل
آمادگي براي اتفاقات نامنتظره ميشود.
-13عدمانطباق:عدمتطابق با يک الزام.
-14سازمان :تماميت هر نهاد تجاري يا غيرتجاري که مسؤول پيادهسازي الزامات اين استاندارد است ،شامل تمام
کارکنان استخدام شده توسط سازمان .يادآوري :براي مثال ،سازمانها شامل {اين موارد} هستند :گروهها ،2شرکتها،
مزارع ،کشتزارها ،سمنها 3و مؤسسات دولتي.
-15کارکنان:تمام افرادي که توسط يک سازمان استخدام شدهاند يا به صورت پيماني به کار گرفته شدهاند ،شامل
مديران ارشد ،مديران اجرايي ،مديران مياني ،سرپرستان ،کارگران و کارگران پيماني مانند نيروهاي امنيتي ،کارگران
غذاخوري ،کارگران خوابگاه و کارگران نظافتي؛ که البته محدود به اينها نميشود.
-16کارگر :تمام کارکنان غيرمديريتي
-17بنگاه کاريابي خصوصي :هر نهاد مستقل از مراجع دولتي که يکي يا چند تا از خدمات بازار کار زير را ارايه
ميدهد:
 تطبيق پيشنهادها{ي کاري} و تقاضاهاي استخدام ،بدون اين که بنگاه در رابطهي استخدامي که ممکن است
ايجاد شود ،شرکت داشته باشد.
 استخدام کارگران با درنظر داشتن اين موضوع که آنها را در دسترس يک نهاد سوم شخص قرار دهد؛ تا وظايف
آنها را معين کرده و بر اجراي اين وظايف نظارت کند.
-18جبران کار کودک :تمام پشتيبانيها و اقدامات ضروري براي اطمينان از ايمني ،بهداشت ،آموزش و پيشرفت
کودکاني که موضوع کار کودک -همانطور که در باال تعريف شده -بودهاند ،و به کارشان پايان داده شده است.
-19ارزيابي ريسک :فرايندي براي شناسايي خطمشيها و اقدامات ايمني ،بهداشتي و کاري يک سازمان و
اولويتبندي ريسکهاي مرتبط.
-20نماينده(گان)کارگري:SA8000يک يا چند نمايندهي کارگري که به صورت آزادانه توسط کارگران براي تسهيل
تبادل اطالعات با نماينده(گان) مديريت و مديريت ارشد در موضوعات مرتبط با SA8000انتخاب ميشوند .در
تشکيالتي که اتحاديه دارند ،در صورتي که خودشان خدمت کردن را انتخاب کنند ،نماينده(گان) کارگري بايد از

1

Living Wage
Companies

2

3سازمانهاي مردمنهاد
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اتحاديه(هاي) صنفي به رسميت شناخته شده باشند .در مواردي که اتحاديه(ها) نمايندهاي تعيين نميکنند يا سازمان
اتحاديه ندارد ،ممکن است کارگران به صورت آزادانه نماينده(گان) کارگري براي اين منظور انتخاب کنند.
 -21عملکرد اجتماعي:دستاوردهاي يک سازمان از تطابق کامل و پايدار با  SA8000در حالي که به طور مستمر
بهبود مييابد.
 -22درگير شدن ذينفعان:مشارکت طرفهاي ذينفع شامل سازمان ،اتحاديههاي صنفي ،کارگران ،سازمانهاي
کارگري ،تامينکنندگان ،پيمانکاران ،خريداران ،مصرفکنندگان ،سرمايهگذاران ،سمنها ،1رسانهها و مقامات دولتي
محلي و ملي که البته محدود به اينها نميشود.
-23تامينکننده/پيمانکار فرعي :هر نهاد يا شخصي (اشخاصي) در زنجيره تامين که به طور مستقيم براي سازمان
کاال و خدمات ضرورياي را تامين ميکند که در توليد محصوالت يا خدمات سازمان به کار ميرود و يا مورد استفاده
قرار ميگيرد.
-24تامينکننده فرعي :هر نهاد يا شخصي (اشخاصي) در زنجيره تامين که براي تامينکننده کاال و/يا خدمات
ضرورياي را تامين ميکند که در توليد محصوالت يا خدمات تامينکننده يا سازمان به کار ميرود و يا مورد استفاده
قرار ميگيرد.
-25سازمان کارگري:انجمن داوطلبانه مستقل کارگران که با هدف پيشبرد و دفاع از حقوق و منافع کارگران سازمان
يافته است.
-26کارگر جوان :هر کارگر زير  18سال و باالتر از سن تعريف شده کودک ،در باال ،باشد.

1سازمانهاي مردمنهاد NGOs
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 .IVالزامات پاسخگويي اجتماعي
-1کار کودک
ضوابط:
 1-1سازمان نبايد درگير استفاده از کار کودک مطابق تعريف باال شده يا از آن پشتيباني کند.
 2-1سازمان بايد براي جبران کار کودکان ،خطمشيها و روشهاي اجرايي مکتوب را ايجاد ،مدون ،نگهداري کند و
به نحو اثربخشي با کارکنان و ديگر طرفهاي ذينفع تبادل کند و بايد پشتيبانيهاي مالي کافي و پشتيبانيهاي
ديگر را به منظور توانمندسازي اين کودکان براي حضور و ماندن در مدرسه تا زماني که مطابق تعريف باال ديگر
کودک نباشند ،فراهم کند.
 3-1ممکن است سازمان کارگران جوان را استخدام کند اما در جايي که اين کارگران جوان مشمول قوانين تحصيل
اجباري هستند ،فقط بايد در خارج از ساعات مدرسه کار کنند .تحت هيچ شرايطي ،زمان مدرسه ،کار و رفت و
آمد هيچ کارگر جواني نبايد از مجموع  10ساعت در روز بيشتر شود و در هيچ موردي کارگران جوان نبايد بيش
از  8ساعت در روز کار کنند .کار در ساعات شب براي کارگران جوان ممکن نيست.

1

 4-1سازمان نبايد کودکان يا کارگران جوان را با شرايطي –داخل يا خارج محيط کاري -مواجه کند که براي سالمت
و رشد جسمي و رواني آنها خطرناک يا ناايمن هستند.

-2کار اجباري يا تحميلي
ضوابط:
1-2سازمان نبايددرگير استفاده از کار اجباري يا تحميلي شده يا از آن پشتيباني کند که شامل کار زندانيان ميشود،
همانطور که در پيماننامه شماره  29تعريف شده ،نبايد اصل مدارک شناسايي را نگه دارد و نبايد کارکنان را
وادار به پرداخت "سپرده" به سازمان براي شروع به کار کند.
 2-2چه سازمان و چه هر نهادي که براي سازمان نيروي کار تامين ميکند ،نبايد هيچ بخشي از حقوق ،مزايا ،متعلقات
يا مدارک کارکنان را براي اجبار آنها به ادامه کار براي سازمان ،نگه دارد.
 3-2سازمان بايد اطمينان حاصل کند که دستمزد يا هزينههاي اشتغال ،به طور کامل يا بخشي از آن به کارگران
تحميل نميشود.

 1مطابق متن اصلي استاندارد با واژه ممکن است که در تعاريف آمده متفاوت ميباشد.
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 4-2کارکنان بايد حق ترک محل کار را بعد از اتمام ساعت کار استاندارد داشته باشند و براي خاتمه اشتغال خود در
صورتي که به طور منطقي به سازمانشان خبر دهند ،آزاد باشند.
 5-2چه سازمان و چه هر نهادي که براي سازمان نيروي کار تامين ميکند ،نبايد درگير قاچاق انسان شده يا از آن
پشتيباني کند.

-3ايمني و بهداشت
ضوابط:
 1-3سازمان بايد يک محيط کار ايمن و بهداشتي فراهم نمايد و بايدگامهاي مؤثري براي پيشگيري از رويدادهاي
ايمني و بهداشتي بالقوه و بيماري و آسيب شغلي ناشي {از کار} ،مرتبط {با کار} يا رخ داده در دوره کاري،
بردارد .اين {گامها} بايدعلل تمام خطرات در محيط کاري را تا جايي که به طور منطقي عملي باشد ،براساس
دانش ايمني و بهداشت متداول آن بخش از صنعت و مخاطرات خاص ،حذف کرده يا به حداقل برساند.
 2-3سازمان بايد تمام ريسکهاي محيط کاري براي خانمهاي باردار ،تازهمادران و مادران شيرده شامل آنهايي که
ناشي از فعاليتهاي کاريشان است ،ارزيابي کند؛ تا اطمينان يابد که تمام اقدامات منطقي براي از بين بردن يا
کاهش همهي ريسکهاي ايمني و بهداشتيشان ،برداشته شده است.
 3-3در جايي که خطرات پس از به حداقل رساندن يا کاهش اثربخش علل تمامي خطرات در محيط کاري ،باقي
ميمانند ،سازمان بايد براي کارکنان وسايل حفاظت فردي مناسب شخصي مورد نياز را به هزينه خود فراهم
نمايد .در صورت آسيب مرتبط با کار ،سازمان بايد کمکهاي اوليه ارايه کرده و در دسترسي به پيگيري درمانهاي
پزشکي به کارگر کمک کند.
4-3سازمان بايد يک نماينده مديريت ارشد را منصوب کند تا مسؤول حصول اطمينان از محيط کاري ايمن و بهداشتي
براي تمام کارکنان و پيادهسازي الزامات ايمني و بهداشتي اين استاندارد ،باشد.
 5-3يک کميته ايمني و بهداشت ،متشکل از يک گروه متوازن از نمايندگان مديريت و کارگران ،بايد ايجاد شده و
حفظ شود .مگر اين که توسط قانون مشخص شده باشد ،دست کم يک عضو کارگري توسط نماينده(گان) اتحاديه
صنفي به رسميت شناخته شده در کميته بايد باشند ،در صورتي که خودشان خدمت کردن را انتخاب کنند .در
مواردي که اتحاديه(ها) نمايندهاي تعيين نميکنند يا سازمان اتحاديه ندارد ،کارگران بايد نمايندهاي(نمايندگاني)
را که فکر ميکنند مناسب هستند ،منصوب کنند .تصميمات آن {کميته} بايد به طور مؤثري با تمامي کارکنان
تبادل شود .کميته بايد آموزش داده شود و به صورت دورهاي بازآموزي داشته باشد تا اين که به طور شايستهاي
به بهبود مستمر شرايط ايمني و بهداشت محيط کار متعهد باشد .کميته بايد به منظور شناسايي و سپس پرداختن
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به خطرات ايمني و بهداشتي موجود و بالقوه ،ارزيابي ريسک ايمني و بهداشت شغلي را به طور رسمي و دورهاي
انجام دهد .سوابق اين ارزيابيها و اقدامات پيشگيرانه و اصالحي بايد نگه داشته شود.
 6-3سازمان بايد آموزش ايمني و بهداشت مؤثر شامل آموزشهاي در محل و هر جا که نياز باشد ،آموزشهاي
اختصاصي شغل را به طور منظم براي کارکنان فراهم کند .اين آموزشها همچنين بايد براي کارکنان جديد و جا به
جا شده ،هر جا که رويدادي رخ داده است ،و وقتي که تغييرات در فناوري و/يا ابداع ماشينآالت جديد ،ريسکهاي
تازه براي ايمني و بهداشت کارکنان به همراه دارد ،تکرار شوند.
 7-3سازمان بايد روشهاي اجرايي مستند را براي کشف ،پيشگيري ،کمينهسازي ،حذف يا در غير اينصورت واکنش
در برابر ريسکهاي بالقوه ايمني و بهداشتي کارکنان ايجاد نمايد .سازمان بايد سوابق مکتوب تمامي رويدادهاي ايمني
و بهداشتي که در محيط کار و تمامي مکانهاي استقرار و متصرفات سازمان اعم از اين که مالک آنهاست ،مکانهاي
استقرار يا متصرفات را از يک شرکت خدماتي اجاره کرده يا قرارداد بسته است ،رخ داده را نگهداري نمايد.
 8-3سازمان بايددسترسي آزاد به سرويسهاي بهداشتي پاکيزه ،آب آشاميدني ،فضاهاي مناسب براي صرف غذا ،و
هر جا که کاربرد دارد ،تسهيالت بهداشتي براي نگهداري غذا ،براي استفاده همه کارکنان فراهم نمايد.
 9-3سازمان بايد اطمينان يابد که همه امکانات خوابگاهي فراهم شده براي کارکنان ،تميز و ايمن هستند و تمامي
نيازهاي پايهاي آنها را برآورده کند ،چه مالک آنهاست ،چه خوابگاهها را از يک شرکت خدماتي اجاره کرده يا برايشان
قرارداد بسته است.
 10-3همه کارکنان بايد حق داشته باشند که بدون کسب اجازه از سازمان خود را از خطرات جدي قريبالوقوع دور
کنند.

-4آزادي انجمنها و حق چانهزني جمعي
ضوابط:
 1-4تمامي کارکنان بايد حق تشکيل ،پيوستن به و سازماندهي اتحاديه(هاي) صنفي به انتخاب خود و چانهزني از
طرف ايشان با سازمان به صورت جمعي را داشته باشند .سازمان بايد به اين حق احترام گذاشته و بايد به نحو
اثربخشي به اطالع کارکنان برساند که آنها براي پيوستن به يک سازمان کارگري به انتخاب خود،بدون هيچگونه
پيامد منفي يا تالفي از طرف سازمان ،آزادند .سازمان نبايد به هيچوجه در ايجاد ،کارکرد يا اداره امور سازمان(هاي)
کارگري يا چانهزني جمعي ،دخالت نمايد.
2-4در شرايطي که حق آزادي انجمنها و چانهزني جمعي تحت قانون محدود شده است ،سازمان بايد به کارگران
اجازه دهد آزادانه نمايندگان خود را انتخاب نمايند.
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 3-4سازمان بايد اطمينان حاصل کند که اعضاي اتحاديه ،نمايندگان کارگرها و هيچ يک از کارکنان که درگير
سازماندهي کارگرها هستند ،مورد تبعيض ،آزار ،ارعاب يا تالفي به دليل عضويت در اتحاديه ،نماينده کارگرها يا
درگير سازماندهي کارگرها بودن ،قرار نميگيرند و اين نمايندگان در محيط کار به اعضايشان دسترسي دارند.

-5تبعيض
ضوابط:
 1-5سازمان نبايد در استخدام ،دستمزد و پاداش ،دسترسي به آموزش ،ارتقا ،خاتمه همکاري يا بازنشستگي براساس
نژاد ،خاستگاه ملي يا اجتماعي يا منطقهاي ،طبقه ،تولد ،مذهب ،ناتواني ،جنسيت ،تمايالت جنسي ،مسؤوليتهاي
خانوادگي ،وضعيت تاهل ،عضويت در اتحاديه ،نظرات سياسي ،سن و يا هر شرايط ديگري که بتواند تبعيض را
افزايش بدهد،درگير تبعيض شده يا از آن پشتيباني کند.
 2-5سازمان نبايد دراستفاده کارکنان از حقشان براي رعايت اصول يا انجام يا برآورده ساختن نيازهاي مرتبط با نژاد،
خاستگاه ملي يا اجتماعي ،مذهب ،ناتواني ،جنسيت ،تمايالت جنسي ،مسؤوليتهاي خانوادگي ،عضويت در
اتحاديه ،نظرات سياسي و يا هر شرايط ديگري که بتواند تبعيض را افزايش بدهد ،مداخله نمايد.
 3-5سازمان نبايد اجازه بدهد رفتارهاي تهديدآميز ،توهينآميز ،سودجويانه يا اجبار جنسي به صورت اشاره ،کالم يا
برخورد فيزيکي ،در محيط کار و تمامي مکانهاي استقرار و متصرفات سازمان اعم از اين که مالک آنهاست،
مکانهاي استقرار يا متصرفات را از يک شرکت خدماتي اجاره کرده يا قرارداد بسته است ،بروز کند.
 4-5سازمان نبايد تحت هيچ شرايطي ،کارکنان را براي انجام آزمايش بارداري يا بکارت مجبور کرده يا در معرض آن
قرار دهد.

-6اقدامات انضباطي
ضوابط:
 1-6سازمان بايد با تمام کارکنان با احترام و وقار رفتار کند .سازمان نبايد درگير استفاده از تنبيه بدني ،تهديد و
اجبار جسمي يا روحي يا اهانتهاي کالمي شده يا آن را تحمل نمايد .هيچ رفتار خشن يا غيرانساني مجاز
نميباشد.
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-7ساعات کار
ضوابط:
 1-7سازمان بايد در مورد ساعات کار ،زمانهاي استراحت و تعطيالت عمومي با قوانين قابل کاربرد ،توافق مذاکرات
جمعي (هر جا قابل کاربرد باشد) و استانداردهاي صنعتي تطابق داشته باشد .هفته کاري عادي ،شامل اضافهکاري
نيست و بايد توسط قانون تعريف شود اما نبايد از  48ساعت تجاوز نمايد.
 2-7به کارکنان بايدپس از شش روز کاري پي در پي حداقل يک روز تعطيل داده شود .استثناي اين قانون تنها در
جايي به کار ميرود که هر دو شرط زير وجود داشته باشد:
 قوانين ملي اجازه بدهد زمان کاري از اين محدوده تجاوز کند؛ و
 يک توافق مذاکرات جمعي که آزادانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته ،وجود داشته باشد که به تعديل کار
شامل دورههاي زماني استراحت کافي اجازه بدهد.
 3-7تمام ساعات اضافهکاري بايد داوطلبانه باشد و به جز آن چه که در پايين ،بند  4-7آمده است ،نبايد از 12
ساعت در هفته تجاوز کند و نبايد به طور منظم خواسته شود.
 4-7در مواردي که ساعات اضافهکاري براي برآورده ساختن تقاضاي کوتاهمدت کسب و کار مورد نياز است و سازمان
نمايندگي بخش قابلتوجهي از نيروي کارش در يک توافق مذاکرات جمعي را عهدهدار است که آزادانه مورد بحث
و بررسي قرار گرفته ،ممکن است سازمان براي مطابقت با چنين توافقي به چنين اضافهکارياي نياز داشته باشد.
تمامي چنين توافقاتي بايستي با ديگر الزامات عنصر"ساعات کار" تطابق داشته باشد.

-8پرداختها (دستمزد و پاداش)

ضوابط:
 1-8سازمان بايد به حق کارکنان براي برخورداري از حداقل دستمزد احترام بگذارد و اطمينان حاصل کند که
دستمزدها براي يک هفته کاري عادي ،بدون اضافهکاري ،همواره بايد دستکم حداقل استانداردهاي قانوني يا
صنعتي يا توافقات مذاکرات جمعي را برآورده سازد .دستمزدها بايد براي برآورده کردن نيازهاي اوليه کارکنان و
مقداري هم براي تامين مخارج اختياري کافي باشد.
 2-8سازمان نبايد از دستمزد کارکنان به داليل انضباطي کسر کند .استثناي اين قانون تنها زماني به کار ميرود که
هر دو شرط زير وجود داشته باشد:
 کسر از دستمزد به داليل انضباطي توسط قوانين ملي اجازه داده شده باشد؛ و
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 يک توافق مذاکرات جمعي که آزادانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته ،وجود داشته باشد که به اين اقدام
مجوز بدهد.
 3-8سازمان بايد اطمينان حاصل کند که ترکيب دستمزد و پاداش کارکنان به روشني و منظم ،به صورت مکتوب در
هر دوره پرداخت براي ايشان تشريح ميگردد .سازمان بايد تمامي دستمزدها و پاداشها را در زمان مقرر و به
شيوهاي مناسب به صورت قانوني به کارگران تحويل دهد ،اما در هيچ شرايطي با تاخير يا به صورت فرمهاي
محدود مانند بن ،کوپن يا سفته نباشد.
 4-8تمامي اضافهکاريها بايد همانطور که در قانون ملي تعريف شده يا توسط يک توافق مذاکرات جمعي ايجاد شده،
با نرخ جايزه بازپرداخت شوند .در کشورهايي که نرخ جايزه براي اضافهکاري توسط قانون تنظيم نشده و يا هيچ
توافق مذاکرات جمعي وجود ندارد ،اضافهکاري کارکنان بايد طبق نرخ جايزه سازمان يا نرخ جايزه معادل
استانداردهاي متداول صنعتي ،هر کدام که باالتر است ،جبران شود.
 5-8سازمان نبايد تنها از کارگراني که از طرق ساز و کار پيمانکاري يا قراردادهاي کوتاهمدت متوالي و/يا کارآموزي
ساختگي يا ديگر طرحها استفاده کند تا از برآورده ساختن تعهداتش نسبت به کارکنان تحت قوانين و مقررات
مربوط به کار و تامين اجتماعي اجتناب ورزد.

-9سيستم مديريت
ضوابط:
 1-9خطمشيها ،روشهاي اجرايي و سوابق

 1-1-9مديريت ارشد بايديک بيانيه خطمشي براي آگاهسازي کارکناني که براي انطباق با  SA8000انتخاب کرده،
به تمامي زبانهاي مناسب ،بنويسد.
 2-1-9بيانيه خطمشي بايد شامل تعهد سازمان به انطباق با تمامي الزامات استاندارد  SA8000و محترم شمردن

اسناد بينالمللي که در بخش قبلي در عناصر الزامي و تفسير آنها فهرست شدهاند ،باشد .همچنين بيانيه بايد
به انطباق سازمان با قوانين ملي ،ديگر قوانين قابل کاربرد و ديگر الزاماتي که سازمان تقبل کرده است ،تعهد دهد.
 3-1-9اين بيانيه خطمشي و استاندارد SA8000بايد به صورت برجسته و آشکار ،به شکل مناسب و قابل درک ،در
محيط کار و مکانهاي استقرار و متصرفات سازمان اعم از اين که مالک آنهاست ،مکانهاي استقرار يا متصرفات
را از يک شرکت خدماتي اجاره کرده يا قرارداد بسته است ،نمايش داده شود.
 4-1-9سازمان بايدخطمشيهاو روشهاي اجرايي را براي پيادهسازي استاندارد  SA8000ايجاد کند.
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 5-1-9اين خطمشيهاو روشهاي اجرايي بايد به نحو اثربخشي تبادل شده و به تمامي زبانهاي مناسب براي کارکنان
قابل دستيابي باشد .همچنين اين تبادل اطالعات بايد به صورت شفاف با مشتريان ،تامينکنندگان ،پيمانکاران
فرعي و تامينکنندگان فرعي به اشتراک گذاشته شود.
 6-1-9سازمان بايدسوابق مناسب شامل الزامات سيستم مديريت موجود در اين عنصر را براي نشان دادن انطباق و
پيادهسازي استاندارد  SA800نگهداري کند .سوابق مرتبط بايد نگهداري شده و خالصههاي نوشتاري يا شفاهي
آنها بايد به نماينده(گان)کارگري  SA8000داده شود.
 7-1-9سازمان بايد به صورت منظم يک جلسه بازنگري مديريت از بيانيه خطمشي ،خطمشيها و روشهاي
اجرايياش براي پيادهسازي اين استاندارد و نتايج عملکردي ،با هدف بهبود مداوم برگزار نمايد.
 8-1-9سازمان بايد بيانيه خطمشياش را به صورت عمومي و به شکل و شيوهاي اثربخش براي طرفهاي ذينفع،
براساس درخواست آنها ،در دسترس قرار دهد.

 2-9تيم عملکرد اجتماعي

 1-2-9به منظور پيادهسازي تمامي عناصر  SA8000بايديک تيم عملکرد اجتماعي ( 1)SPTايجاد شود .اين تيم
بايد به صورت متوازن شامل نمايندگاني از:
 نماينده(گان) کارگري SA8000؛ و
 مديريت
پاسخگويي انطباق براي اين استاندارد منحصرا براي مديريت ارشد باقي ميماند.
 2-2-9در تشکيالتي که اتحاديه دارند ،نماينده کارگري در تيم عملکرد اجتماعي ( )SPTبايد به همراه نماينده(گان)
اتحاديه(هاي) صنفي به رسميت شناخته شده باشد ،در صورتي که خودشان خدمت کردن را انتخاب کنند .در
مواردي که اتحاديه(ها) نمايندهاي تعيين نميکنند يا سازمان اتحاديه ندارد ،ممکن است کارگران به صورت آزادانه

يک يا چند نماينده کارگري  SA8000از بين خودشان براي اين منظور انتخاب کنند .در هيچ شرايطي نبايد
نماينده(گان) کارگري  SA8000به عنوان جانشين براي نماينده اتحاديه صنفي ديده شود.

 3-9شناسايي و ارزيابي ريسکها

1

Social Performance Team
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 1-3-9تيم عملکرد اجتماعي بايد ارزيابيهاي ريسک دورهاي و مکتوب را به منظور شناسايي و اولويتبندي نواحي
عدمانطباق واقعي و بالقوه اين استاندارد برگزار نمايند .همچنين اقدامات مربوط به اين ريسکها بايدبه مديريت
ارشدپيشنهاد شود .اقدامات مربوط به اين ريسکها بايد براساس شدت آنها و يا در جايي که تاخير در
واکنش،پرداختن به آن را غيرممکن ميسازد ،اولويتبندي شوند.
 2-3-9تيم عملکرد اجتماعيبايد اين ارزيابيها را بر اساس دادههاي سفارشي خودشان و روشهاي جمعآوري داده
و در مشورتي معنيدار با طرفهاي ذينفع برگزار نمايد.

 4-9پايش

 1-4-9تيم عملکرد اجتماعي بايد به طور اثربخشي فعاليتهاي محل کار را با اهداف زير پايش نمايد:
 تطابق با اين استاندارد؛
 پيادهسازي اقداماتي به منظور پرداختن اثربخش به ريسکهاي شناسايي شده توسط تيم عملکرد اجتماعي
 براي اثربخشي سيستمهاي پيادهسازي شده به منظور برآوردهسازي خطمشيهاي سازمان و الزامات اين اين
استاندارد
 2-4-9تيم عملکرد اجتماعي همچنين بايد مميزيهاي داخلي معمول را تسهيل کرده و گزارشهايي براي مديريت
ارشد در مورد عملکرد و مزاياي اقدامات صورت گرفته به منظور برآوردهسازي استاندارد  ،SA8000شامل سوابق
اقدامات اصالحي و پيشگيرانه شناسايي شده ،تهيه کند.
 3-4-9همچنين تيم عملکرد اجتماعي بايد جلسههاي دورهاي به منظور بررسي پيشرفت و شناسايي اقدامات بالقوه
براي تقويت پيادهسازي استاندارد ،برگزار نمايد.

 5-9ارتباطات و مشارکت داخلي

 1-5-9سازمان بايد نشان دهد که کارکنان به نحو اثربخشي الزامات  SA8000را ميفهمند ،و بايد به صورت منظم
الزامات  SA8000را از طريق ارتباطات معمول تبادل کند.

 6-9مديريت شکايات و راهحل
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 1-6-9سازمان بايد روش اجرايي مکتوب اعتراض که محرمانه ،بيطرفانه ،غيرتالفيجويانه و قابل دستيابي و در
دسترس براي کارکنان و طرفهاي ذينفع باشد ،پيادهسازي کند تا در مورد محل کار و/يا عدمانطباقهاي استاندارد
 SA8000اظهارنظر کنند ،پيشنهاد بدهند ،گزارش دهند يا شکايت کننند.
 2-6-9سازمان بايد براي رسيدگي ،پيگيري و تبادل نتايج برآمده از شکايات در مورد محل کار و/يا عدمانطباقهاي
اين استاندارد و پيادهسازي خطمشيها و روشهاي اجرايياش ،روشاجرايي داشته باشد.اين نتايج بايد به صورت
آزادانه براي تمام کارکنان و برحسب درخواست براي طرفهاي ذينفع دردسترس باشد.
 3-6-9سازمان نبايد براي ارايه اطالعات به منظور تطابق با  SA8000يا شکايت از محل کار ديگري ،کارکنان يا
طرفهاي ذينفع را تاديب کند ،رها کند يا به طريق ديگري مورد تبعيض قرار دهد.

 7-9تصديق خارجي و درگير شدن ذينفعان

 1-7-9در شرايط مميزيهاي اعالم شده و اعالم نشده با هدف صدور گواهينامه براي تطابق با الزامات اين استاندارد،
سازمان بايد براي تعيين شدت و تناوب هر مسالهاي که در برآوردهسازي استاندارد  SA8000رخ ميدهد ،به
صورت کامل با مميزان خارجي همکاري کند.
 2-7-9سازمان بايد براي درگير شدن ذينفعان به منظور دست يافتن به تطابق پايدار با استاندارد  SA8000مشارکت
کند.

 8-9اقدامات اصالحي و پيشگيرانه

 1-8-9سازمان بايد خطمشيها و روش هاي اجرايي را براي استقرار به موقع اقدامات اصالحي و پيشگيرانه ،تنظيم
نمايد و بايد منابع کافي براي آنها فراهم کند .تيم عملکرد اجتماعي ( )SPTبايد اطمينان حاصل کند که اين
اقدامات به طور اثربخشي استقرار يافتهاند.
 2-8-9تيم عملکرد اجتماعي ( )SPTبايد سوابق را نگهداري کند ،که }اين سوابق{ شامل برنامه زمانيست که دستکم
عدمانطباقهاي مرتبط با  ،SA8000علل ريشهاي آنها ،اقدامات اصالحي و پيشگيرانه صورت گرفته و نتايج
استقرار را فهرست کند.
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 9-9آموزش و ظرفيتسازي

 1-9-9سازمان بايد به منظور استقرار اثربخش استاندارد  SA8000يک طرح آموزشي براي تمامي کارکنان مستقر
نمايد که برآمده از نتايج ارزيابي ريسکها باشد .سازمان بايد اثربخشي آموزش را به صورت دورهاي اندازهگيري
کرده و ماهيت و تناوب آنها را ثبت نمايد.

 10-9مديريت تأمينکنندگان و پيمانکاران

 1-10-9سازمان بايد بررسي دقيقي در مورد انطباق تأمينکنندگان/پيمانکاران فرعي ،بنگاههاي کاريابي خصوصي و
تأمينکنندگان فرعي انجام دهد .همان رويکرد بررسي دقيق بايد به هنگام انتخاب تأمينکنندگان/پيمانکاران
فرعي ،بنگاههاي کاريابي خصوصي و تأمينکنندگان فرعي جديد به کار گرفته شود .حداقل فعاليتها براي سازمان
به منظور برآوردهسازي اين الزام بايد ثبت شده و بايد شامل موارد زير باشد:
الف) تبادل اثربخش الزامات اين استاندارد با رهبري ارشد تأمينکنندگان/پيمانکاران فرعي ،بنگاههاي کاريابي
خصوصي و تأمينکنندگان فرعي؛
ب) ارزيابي ريسکهاي مهم عدمانطباق توسط تأمينکنندگان/پيمانکاران فرعي ،بنگاههاي کاريابي خصوصي
و تأمينکنندگان فرعي ]نکته :توضيحي از "ريسک مهم" در مستند راهنما يافت ميشود[.؛
ج) انجام تالشهاي منطقي به منظور اطمينان از اين که توسط تأمينکنندگان/پيمانکاران فرعي ،بنگاههاي
کاريابي خصوصي و تأمينک نندگان فرعي و هرجا و هر زمان که مناسب باشد توسط سازمان به اين
ريسکهاي مهم به قدر کافي پرداخته شده و مطابق با توانايي سازمان و منابع براي تحت تأثير قرار دادن
اين نهادها ،اولويتبندي شدهاند؛ ]نکته :توضيحي از "تالشهاي منطقي" در مستند راهنما يافت
ميشود[.؛ و
د) استقرار فعاليتهاي پايشي و رديابي عملکرد تأمينکنندگان/پيمانکاران فرعي ،بنگاههاي کاريابي خصوصي
و تأمينکنندگان فرعي به منظور اطمينان از اين که به طور اثربخشي به اين ريسکهاي مهم پرداخته
شده است.
 2-10-9هر جا که سازمان کاالها و/يا خدماتي را از تأمينکنندگان/پيمانکاران فرعي يا تأمينکنندگان فرعي که در
رده کارگران خانگي دستهبندي ميشوند ،دريافت ،مديريت يا ترويج کند ،سازمان بايد اقدامات اثربخشي انجام دهد تا
اطمينان حاصل کند که اين کارگران خانگي در همان سطحي از حمايت قرار ميگيرند که در واقع معادل ديگر کارگران
سازمان تحت الزامات اين استاندارد ميباشد.
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