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 2014ي اجتماعي: يپاسخگو

 المللياستاندارد بين

 درباره استاندارد

شامل را  يالزاماتسوم شخص است که  يزيق قابل مميتصد يبرا ياريک استاندارد اختي ،SA8000،ياجتماع ييش استاندارد پاسخگويراين وين چهارميا

نامه يواهگ ،يکند. به هر رويم ميها تنظتوسط سازمان يسازبرآورده يمؤثر برا يتيريستم مديک سيط کار و يط محيا بهبود حقوق کارگران، شرايجاد يا

 باشد.يدر دسترس م ياژهيو يکار يهامحل يتنها برا

کار  ين مليحقوق بشر و قوان يالمللنيب قواعد، 1کار يسازمان جهان يهانامهمانيپه حقوق بشر سازمان ملل، ين استاندارد، براساس اعالمين اياديعناصر بن

 :عبارتند از، SA8000نامه يافت گواهيدر يزيمم يبرا يمرجع و الزاممستندات است. 

  استانداردSA8000:2014 

 وست شاخص عملکرد يپSA80002 

 سازد.يم را آسان 4با استاندارد انطباق "SA80003 يراهنمامستند "ن ياعالوه بر 

 کند.يم تنظيم SA8000نامه يگواه يک سازمان داراي براي را ين انتظارات عملکرديکمتر ست کهيالزام ي، سند"SA8000وست شاخص عملکرد يپ"

 شود.يم افتي SAI ياجتماع ييپاسخگو يالمللنيت سازمان بيسادر وب "SA8000وست شاخص عملکرد يپ"

 يبرا ييهااز روش ييها؛ مثالدهديکرد، به دست م يسازادهيپن الزامات را يتوان اين که چگونه ميو ا SA8000از  يريتفس، "SA8000 يسند راهنما"

سند " کند.يه مياراهستند،  SA8000نامه يکه به دنبال گواه ييهازان و سازمانيمم يک کتاب راهنما برايدهد؛ و آن را به صورت يه ميق تطابق ارايتصد

 شود.يم افتي SAI ياجتماع ييپاسخگو يالمللنيت سازمان بيسادر وب "SA8000 يراهنما

 SA8000نامه يگواه يبرا يياستثناها يباشد وليدر دسترس م يهر کشور و صنعت ينامه اصوال برايهمگان قابل کاربرد است و گواه يبرا SA8000اگرچه 

الزامات استاندارد به  يتمام يسازوجود دارند که برآورده ييهامعتقد است که بخش5ياجتماع ييپاسخگو يالمللنيسازمان ب يأت مشورتيه وجود دارد.

 ييپاسخگو يالمللنيت سازمان بيسادر وب يفعل ين استثناهاياز ا يکند. فهرستيجاد ميرا ا يآنها مشکالت خاص يبرا يفن يازهايقواعد صنعت و نل يدل

 شود.يافت مي SAI ياجتماع

شوند. يگنجانده مها ينفعان هم در بازنگريافت شده از ذيدر ياصالحات و بهبودهاشود. يم يبازنگر يابه صورت دوره SA8000ط، ير شراييبر اساس تغ

سازمان  به بهبود خود ادامه دهد.ها از مشارکت ياف گستردهيآن با کمک ط يعملکرد و سند راهنماوست شاخص يپاستاندارد، ن ياد است که يام

ا يو  SA8000وست شاخص عملکرد ي، پSA8000اظهارنظر در مورد  يباشد. برايز ميشما ن يهاشنهاديپ يراي، پذSAI ياجتماع ييپاسخگو يالمللنيب

 يکيزين آمده است، به صورت فييکه در پا ياجتماع ييپاسخگو يالمللنيخود را به آدرس سازمان ب يشده ، لطفا اظهارات نوشتهSA8000 يسند راهنما

 د.يبفرست يکيا نامه الکترونيو 

SAI  

ياجتماعي يپاسخگو يالمللنيازمان بس  

© SAI 2014 

 ممکن است. ياجتماع ييپاسخگو يالمللنياز سازمان ب يافت اجازه کتبيتنها با در SA8000ر استاندارد يهرگونه تکث

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) 
2SA8000 Performance Indicator Annex 
3SA8000 Guidance Document 

 )مترجم( به کار رفته است. SA8000)با حرف اول بزرگ( است که به جاي  Standardهرجا که استاندارد به صورت کلمه خاص به کار رفته در متن انگليسي همان 4
5SAI Advisory Board 

http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1459
http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1459
http://sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1459
mailto:info@sa-intl.org
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 2014ي اجتماعي: يپاسخگو

 المللياستاندارد بين

I-مقدمه 

 هدف و دامنه-1

قواعد ه حقوق بشر سازمان ملل، ياعالمبر اساس  يزيو قابل مم يارياخت ياستاندارد يهيارا ،SA8000هدف  :هدف

اخته و توانمند سکارکنان را تمام تا  است کار ين مليو قوان بشر و کارگر يالمللنيحقوق بگر يو د کار يسازمان جهان

ه يکه محصوالت و خدمات به آن سازمان ارا يتحت کنترل سازمان حفاظت کند و بر تمام افراد ياز آنها در محدوده

، يفرع مانکارانيکنندگانش، پنيتام است که توسط خود سازمان، ين افراد شامل کارکنانيار بگذارد. يکنند، تاثيم

ازمان ن استاندارد، سيدارند. به منظور انطباق با ا يخانگ کاراست که  يکسانو اند استخدام شده يکنندگان فرعنيتام

 داشته باشد. يمناسب و موثر يتيريستم مديد سيبا

 نعتا نوع صي ييايت جغرافيبدون در نظر گرفتن اندازه، موقع يهر نوع سازمان ين استاندارد برايا يکلبه طور دامنه: 

 .قابل کاربرد است

 تيريمدستم يس-2

، يسازادهيپ يبرا( تيريستم مديسن عنصر )يد، الزامات ايپردازيم SA8000 يهشت عنصر بعد يکه به بررس يزمان

ا به دهد تياست که به سازمان اجازه م ياتيک نقشه عملي، تيريمدستم يمهم هستند. سها، ح آنيصح يش و اجرايپا

 "يعملکرد اجتماع"به عنوان  نيو اابدييکه به طور مداوم بهبود م يابد در حاليدست  SA8000دار با يانطباق کامل و پا

 شود.يشناخته م

در تمام 1کارگرر و يساختار مشارکت مد يو نگهدار يسازکپارچهياستقرار،  ت،يريستم مديعنصر س يسازادهيدر زمان پ

شده،  ييها شناساانطباقار مهم است که عدميژه بسياست. به و يت الزاميک اولويند تطابق با عناصر استاندارد، يفرا

 نان داده شود که انطباق ادامه دارد.ياصالح شوند و اطم

  

                                                           
1Joint worker and management involvement 
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 2014ي اجتماعي: يپاسخگو

 المللياستاندارد بين

II-هار آنيو تفس يعناصر الزام 

که  يگر الزاماتيمتداول صنعت، د ياستانداردهان قابل کاربرد، يگر قوانيو تمام د ي، ملين محليبا قوانديباسازمان 

که  يزاماتگر اليا دين، استانداردها ين قوانيکه ا يهنگامن استاندارد، تطابق داشته باشد. يمتقبل شده است و اسازمان 

به  ديباکارگران،  ين قانون برايترپردازند، مطلوبيواحد مک موضوع يبه  ن استاندارديسازمان متقبل شده است و ا

 کار گرفته شود.

 ر را محترم بشمرد:يز يالمللنياد باصول اسن ديبان سازمان يهمچن

)کاهش  116نامه هيصنعت( و توص –)ساعات کار  1 ينامهمانيپ

 کار يالمللنيسازمان ب ساعات کار(

 105( و يکار )کار اجبار يالمللنيسازمان ب 29 يهانامهمانيپ

 (ين بردن کار اجبارياز ب)

 ها(انجمن يکار )آزاد يالمللنيسازمان ب 87 ينامهمانيپ

کار )حق تشکل و مذاکرات  يالمللنيسازمان ب 98 ينامهمانيپ

 (يجمع

 1يهاپرداختکار ) يالمللنيسازمان ب 100 يهانامهمانيپ

 استخدام و اشتغال(–ض ي)تبع 111همسان( و 

 – يت اجتماعيکار )امن يالمللنيسازمان ب 102 ينامهمانيپ

 نه استانداردها(يکم

 نهيکمت يتثبکار ) يالمللنيسازمان ب 131 ينامهمانيپ

 دستمزد(

 (يندگان کارگريکار )نما يالمللنيسازمان ب 135 ينامهمانيپ

کار  يالمللنيسازمان ب 146 ينامههيو توص 138 ينامهمانيپ

 نه سن(ي)کم

کار  يالمللنيسازمان ب 164 ينامههيو توص 155 ينامهمانيپ

 (2يو بهداشت شغل يمني)ا

 ياستخدام و توانبخشکار ) يالمللنيسازمان ب 159 ينامهمانيپ

 (4افراد ناتوان - 3يکار

 (يالهيو قب يمردم بومکار ) يالمللنيسازمان ب 169 ينامهمانيپ

 (يکار )کار خانگ يالمللنيسازمان ب 177 ينامهمانيپ

 يابيکار )دفاتر کار يالمللنيسازمان ب 181 ينامهمانيپ

 (يخصوص

ن اشکال کار يکار )بدتر يالمللنيسازمان ب 182 ينامهمانيپ

 کودک(

 (يت از مادريکار )حما يالمللنيسازمان ب 183 ينامهمانيپ

و  HIV/AIDSکار در مورد  يالمللنيسازمان ب يکار ينامهنييآ

 کار يايدن

 حقوق بشر يجهان يهياعالم

 يو فرهنگ ي، اجتماعيحقوق اقتصاد يالمللنيب يمعاهده

 ياسيو س يحقوق مدن يالمللنيب يمعاهده

 نامه سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکمانيپ

ض ياشکال تبع يتمام عرف يبراسازمان ملل متحد  ينامهمانيپ

 در برابر زنان

 ضياشکال تبع يرفع تمام ينامه سازمان ملل متحد برامانيپ

 ينژاد

 کسب و کار و حقوق بشر يبراسازمان ملل متحد  ياصول راهنما

 

                                                           
1Remuneration )دستمزد و پاداش( 
2Occupational 
3Vocational 
4Disabled 
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IIIسر و سامان داده شده است( يمنطق يانيجرا ي{ يسيبراساس حروف الفبا }در واژگان انگل) في. تعار 

رت به صودر متن ن واژه يا ،ديتاک يک الزام است. نکته: براي يدهندهنشان "ديبا" يواژهاستاندارد ن يدر ا: ديبا-1

 نوشته شده است. درشتو با قلم مورب 

ن واژه يد، ايتاک يمجاز بودن است. نکته: برا يدهندهنشان "است ممکن" ين استاندارد واژهيدر ا :است ممکن-2

 است. نوشته شدهو با قلم درشت در متن به صورت مورب 

 ، باالتر باشديدر قانون محل يل اجباريا تحصيکار  ينه سن براين که کميسال، مگر ا 15ر يهر شخص زکودک: -3

 سن باالتر مقرر در آن محل کاربرد دارد.ن صورت يکه در ا

ف کودک در باال مشخص شده يکه در تعر (يني)سن يک کودک کوچکتر از سنيکه توسط  يهر کار کار کودک:-4

 است.ه شده يکار ارا يالمللنيسازمان ب 146نامه هيکه در توص يموارداست، انجام شود، بجز 

 کين ين قرارداد{ مابياط يشراکند، }يمشخص مکار را  ط و ضوابطيکه شرا يقرارداد: يمذاکرات جمع توافق-5

 قرار گرفته يمورد بحث و بررس يا چند سازمان کارگريک يان و ياز کارفرما يا گروهينمونه کارفرما(  يسازمان )برا

 است.

 شده. ييشناساانطباق ک عدمي ياشهير علت )علل(علت )علل( و  حذف يبرا ياقدام:ياقدام اصالح-6

 شود.يانجام م انطباقعدم رخداد دوبارهاز  يريشگيبه منظور پ ي: اقدام اصالحيادآوري

 انطباق بالقوه.ک عدمي ياشهير علت )علل( و علت )علل(حذف  يبرا ياقدامرانه:يشگياقدام پ-7

 شود.يانجام م انطباقرخداد عدماز  يريشگيبه منظور پ ي: اقدام اصالحيادآوري

ا و بداده نشده  ياريبه صورت اختانجام  يبراک شخص يبه که  يا خدمتيکار  يهمه :يليا تحمي يکار اجبار -8

  خواسته شده است. يبازپرداخت بده يبرا يا به عنوان راهيمجبور به انجام شده  يا تالفيه يا تنبيد يتهد

ته است ، قرارداد بسيمانکار فرعيا پي يکننده فرعنياش، تامکنندهنيا تاميبا سازمان که  يشخص :يکارگر خانگ-9

 کند.يآنها، کار نم يدر محل کار يول

ر اشکال گيدا يب يد، زور، فرياستفاده از تهد بال گرفتن افراد، يا تحوياستخدام، انتقال، پناه دادن  قاچاق انسان:-10

 .يبرداراجبار، با هدف بهره

آن قرار  ريا تحت تاثيسازمان مرتبط هستند  يهاتيا فعاليو  يبه عملکرد اجتماعکه  يا گروهيشخص  نفعان:يذ-11

 دارند.
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 يک جايک کارگر در يک هفته کار استاندارد توسط ي يافت شده برايدردستمزد و پاداش : 1حداقل دستمزد-12

ب مناس يک زندگيعناصر  باشد. ياش کافکارگر و خانواده يمناسب استاندارد برا ين زندگيتام يمشخص که برا

شامل  يضرور يازهايگر نيپوشاک و د، حمل و نقل، يموزش، مراقبت بهداشتشامل خوراک، آب، خانه، آاستاندارد 

 شود.يم نامنتظرهاتفاقات  يبرا يآمادگ

 ک الزام.يتطابق با عدم:انطباقعدم-13

است، شامل تمام ن استاندارد يالزامات ا يسازادهيکه مسؤول پ يتجارريا غي يتجارت هر نهاد يتمامسازمان: -14

ها، ، شرکت2هان موارد{ هستند: گروهيها شامل }امثال، سازمان ي: برايادآوريکارکنان استخدام شده توسط سازمان. 

 .يو مؤسسات دولت 3هامزارع، کشتزارها، سمن

شامل  اند،به کار گرفته شده يمانيا به صورت پياند ک سازمان استخدام شدهيکه توسط  يتمام افرادکارکنان:-15

گران ، کاريتيامن يروهايمانند ن يماني، سرپرستان، کارگران و کارگران پيانيران مي، مدييران اجرايران ارشد، مديمد

 شود.ينها نمي؛ که البته محدود به اينظافت، کارگران خوابگاه و کارگران يغذاخور

 يتيريرمديتمام کارکنان غ کارگر:-16

ه ير را ارايا چند تا از خدمات بازار کار زي يکيکه  يدولتهر نهاد مستقل از مراجع  :يخصوص يابيبنگاه کار-17

 دهد:يم

 ست که ممکن ا ياستخدام يدر رابطهن که بنگاه ياستخدام، بدون ا ي{ و تقاضاهايکار يشنهادها}يق پيتطب

 باشد. جاد شود، شرکت داشتهيا

 ف يقرار دهد؛ تا وظاک نهاد سوم شخص يآنها را در دسترس ن موضوع که ياستخدام کارگران با درنظر داشتن ا

 ف نظارت کند.ين وظايا يو بر اجراکرده  نيمعآنها را 

 شرفتي، بهداشت، آموزش و پيمنينان از اياطم يبرا يها و اقدامات ضروريبانيتمام پشت: جبران کار کودک-18

 ان داده شده است.يو به کارشان پااند، بوده -ف شدهيطور که در باال تعرهمان-که موضوع کار کودک  يکودکان

ک سازمان و ي يو کار ي، بهداشتيمنيو اقدامات ا هايمشخط ييشناسا يبرا ينديفراسک: ير يابيارز-19

 مرتبط. يهاسکير يبندتياولو

ل يتسه يکه به صورت آزادانه توسط کارگران برا يکارگر يندهيچند نماا يک ي:SA8000ي)گان(کارگرندهينما-20

در شوند. يانتخاب مSA8000ت ارشد در موضوعات مرتبط با يريت و مديرينده)گان( مديبا نما تبادل اطالعات

از  ديبا ينده)گان( کارگرينما ،خودشان خدمت کردن را انتخاب کنندکه  يصورتدر ه دارند، يادحکه ات يالتيتشک

                                                           
1Living Wage 
2Companies 

 نهادهاي مردمسازمان3
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ا سازمان يکنند ين نمييتع ياندهيه)ها( نماياتحادکه  يت شناخته شده باشند. در موارديبه رسم ي( صنفيه)هاياتحاد

 ن منظور انتخاب کنند.يا يبرا ينده)گان( کارگريکارگران به صورت آزادانه نما ممکن استه ندارد، ياتحاد

مستمر طور  بهکه  يحالدر  SA8000دار با يکامل و پااز تطابق ک سازمان ي يدستاوردها:يعملکرد اجتماع -21

 ابد.ييبهبود م

 يها، کارگران، سازمانيصنف يهاهينفع شامل سازمان، اتحاديذ يهامشارکت طرف:نفعانين ذر شديدرگ -22

 يدولتها و مقامات ، رسانه1هاگذاران، سمنهيکنندگان، سرماداران، مصرفيمانکاران، خريکنندگان، پني، تاميکارگر

 شود.ينها نميکه البته محدود به ا يو مل يمحل

سازمان  يم برايبه طور مستقن که يره تامي( در زنجي)اشخاص يا شخصيهر نهاد  :يمانکار فرعيکننده/پنيتام-23

ا مورد استفاده يو  روديبه کار ما خدمات سازمان يد محصوالت يکند که در تولين ميرا تام يايو خدمات ضرورکاال 

 رد.يگيقرار م

 خدمات اي/کاال و کنندهنيتام ين که برايره تامي( در زنجي)اشخاص يا شخصيهر نهاد : يکننده فرعنيتام-24

ده ا مورد استفايو  روديبه کار مسازمان ا يکننده نيتاما خدمات يد محصوالت يکند که در تولين ميرا تام يايضرور

 رد.يگيقرار م

شبرد و دفاع از حقوق و منافع کارگران سازمان يانجمن داوطلبانه مستقل کارگران که با هدف پ:يسازمان کارگر-25

 افته است.ي

 در باال، باشد. ،ف شده کودکيو باالتر از سن تعر سال 18ر يهر کارگر ز کارگر جوان:-26

  

                                                           
 NGOsنهاد هاي مردمسازمان1
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IVياجتماع يي. الزامات پاسخگو 

 کار کودک-1

 ضوابط:

 کند. يبانيا از آن پشتيف باال شده ير استفاده از کار کودک مطابق تعريدرگ دينباسازمان  1-1

کند و  ينگهدارجاد، مدون، يمکتوب را ا يياجرا يهاو روش هايمشخطجبران کار کودکان،  يبرا ديباسازمان  1-2

 يهايبانيشتو پ يکاف يمال يهايبانيپشت ديباکند و  تبادلنفع يذ يهاگر طرفيکارکنان و د با يبه نحو اثربخش

گر يف باال ديکه مطابق تعر يحضور و ماندن در مدرسه تا زمان ين کودکان برايا يگر را به منظور توانمندسازيد

 کودک نباشند، فراهم کند.

 لين تحصين کارگران جوان مشمول قوانيکه ا ييکارگران جوان را استخدام کند اما در جاسازمان  ممکن است 1-3

زمان مدرسه، کار و رفت و ، يطيچ شرايدر خارج از ساعات مدرسه کار کنند. تحت ه ديباقط هستند، ف ياجبار

ش يب دينباکارگران جوان  يچ مورديشتر شود و در هيساعت در روز ب 10از مجموع  دينبا يچ کارگر جوانيآمد ه

 1ست.يکارگران جوان ممکن ن يساعت در روز کار کنند. کار در ساعات شب برا 8از 

 سالمت يمواجه کند که برا -يط کاريا خارج محيداخل – يطيشراکارگران جوان را با ا يکودکان  دينباسازمان  1-4

 من هستند.يا ناايآنها خطرناک  يو روان يو رشد جسم

 

 يليا تحمي يکار اجبار-2

 ضوابط:

، شوديم انيکار زندانکه شامل  کند يبانيا از آن پشتي شده يليا تحمي ياجبارر استفاده از کار يدرگدينباسازمان 2-1

کارکنان را  دينبارا نگه دارد و  يياصل مدارک شناسا دينباف شده، يتعر 29نامه شماره مانيهمانطور که در پ

 شروع به کار کند. يبرابه سازمان  "سپرده"وادار به پرداخت 

ت ا، متعلقاياز حقوق، مزا يچ بخشيه دينباکند، ين ميکار تام يرويسازمان ن يکه برا يچه سازمان و چه هر نهاد 2-2

 سازمان، نگه دارد. يها به ادامه کار برااجبار آن يکارکنان را براا مدارک ي

از آن به کارگران  يا بخشياشتغال، به طور کامل  يهانهيا هزيدستمزد نان حاصل کند که ياطم ديباسازمان  2-3

 شود.يل نميتحم

                                                           
 باشد.مطابق متن اصلي استاندارد با واژه ممکن است که در تعاريف آمده متفاوت مي1
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خاتمه اشتغال خود در  يحق ترک محل کار را بعد از اتمام ساعت کار استاندارد داشته باشند و برا ديباکارکنان  2-4

 شان خبر دهند، آزاد باشند.به سازمان يکه به طور منطق يصورت

ا از آن ير قاچاق انسان شده يدرگ دينباکند، ين ميکار تام يرويسازمان ن يکه برا يچه سازمان و چه هر نهاد 2-5

 کند. يبانيپشت

 

 و بهداشت يمنيا-3

 ضوابط:

 يادادهياز رو يريشگيپ يبرا يمؤثر يهاگامديباو د يفراهم نما يمن و بهداشتيط کار ايک محي ديباسازمان  3-1

، يا رخ داده در دوره کاري}با کار{ ، مرتبط }از کار{ يناش يب شغليو آس يماريبالقوه و ب يو بهداشت يمنيا

براساس باشد،  يعمل يکه به طور منطق ييرا تا جا يط کاريعلل تمام خطرات در محديباها{ ن }گاميبردارد. ا

 .ا به حداقل برسانديحذف کرده و بهداشت متداول آن بخش از صنعت و مخاطرات خاص،  يمنيدانش ا

که  ييآنها شاملرده يمادران و مادران شباردار، تازه يهاخانم يبرا يط کاريمح يهاسکيتمام ر ديباسازمان  3-2

ا يردن ن بياز ب يبرا يابد که تمام اقدامات منطقينان يکند؛ تا اطم يابيشان است، ارزيکار يهاتياز فعال يناش

 شان، برداشته شده است.يو بهداشت يمنيا يهاسکير يکاهش همه

 ي، باقيارط کيخطرات در مح يا کاهش اثربخش علل تماميکه خطرات پس از به حداقل رساندن  ييدر جا 3-3

نه خود فراهم ياز را به هزيمورد ن يمناسب شخص يل حفاظت فرديکارکنان وسا يبرا ديبامانند، سازمان يم

 يهارماند يريگيبه پ يدسترسه کرده و در يه اراياول يهاکمک ديباب مرتبط با کار، سازمان يد. در صورت آسينما

 به کارگر کمک کند. يپزشک

 يتمن و بهداشيا يط کارينان از محيت ارشد را منصوب کند تا مسؤول حصول اطميرينده مديک نماي ديباسازمان 3-4

 ن استاندارد، باشد.يا يو بهداشت يمنيالزامات ا يسازادهيتمام کارکنان و پ يبرا

ه و جاد شديد ايت و کارگران، بايريندگان مدياز نما ک گروه متوازنيو بهداشت، متشکل از  يمنيته ايک کمي 3-5

ه يحادنده)گان( اتيتوسط نما يک عضو کارگريباشد، دست کم ن که توسط قانون مشخص شده يمگر احفظ شود. 

در  .که خودشان خدمت کردن را انتخاب کنند يدر صورتباشند،  ديباته يت شناخته شده در کميبه رسم يصنف

( يندگاني)نماياندهينما ديباه ندارد، کارگران يا سازمان اتحاديکنند ين نمييتع ياندهيه)ها( نمايکه اتحاد يموارد

کارکنان  يتمام با يبه طور مؤثر ديباته{ يمات آن }کميتصمکنند مناسب هستند، منصوب کنند. يرا که فکر م

 ياتهسين که به طور شايداشته باشد تا ا يبازآموز ياو به صورت دوره شودداده آموزش  ديباته يکمشود.  تبادل

پس پرداختن و س ييبه منظور شناسا ديباته يکمط کار متعهد باشد. يو بهداشت مح يمنيط ايبه بهبود مستمر شرا
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 ياو دوره يرا به طور رسم يو بهداشت شغل يمنيسک اير يابيموجود و بالقوه، ارز يو بهداشت يمنيبه خطرات ا

 نگه داشته شود. ديبا ياصالحرانه و يشگيها و اقدامات پيابين ارزيانجام دهد. سوابق ا

 يهااز باشد، آموزشيکه ندر محل و هر جا  يهاو بهداشت مؤثر شامل آموزش يمنيآموزش ا ديباسازمان  3-6

ه د و جا بيکارکنان جد يبرا ديبان يهمچنها ن آموزشيفراهم کند. ا کارکنان يبه طور منظم براشغل را  ياختصاص

 يهاسکيد، ريآالت جدنيابداع ماشا يو/ يرات در فناورييکه تغ يرخ داده است، و وقت يداديروکه جا شده، هر جا 

 و بهداشت کارکنان به همراه دارد، تکرار شوند. يمنيا يتازه برا

نش واکنصورت ير ايا در غي، حذف يسازنهي، کميريشگيکشف، پ يمستند را برا يياجرا يهاروش ديباسازمان  3-7

 يمنيا يادادهيرو يسوابق مکتوب تمام ديبا. سازمان ديجاد نمايکارکنان ا يو بهداشت يمنيبالقوه ا يهاسکيدر برابر ر

 يهان که مالک آنهاست، مکانياستقرار و متصرفات سازمان اعم از ا يهامکان يط کار و تماميکه در مح يو بهداشت

 د.ينما يرخ داده را نگهدار بسته است،قرارداد ا ياجاره کرده  يک شرکت خدماتيا متصرفات را از ياستقرار 

 صرف غذا، و يمناسب برا ي، فضاهايدنيزه، آب آشاميپاک يبهداشت يهاسيآزاد به سرو يدسترسديباسازمان  3-8

 د.ياستفاده همه کارکنان فراهم نما ي، براغذا ينگهدار يبرا يالت بهداشتيهر جا که کاربرد دارد، تسه

 يمن هستند و تماميز و ايکارکنان، تم يفراهم شده برا يکه همه امکانات خوابگاه ابدينان ياطم ديباسازمان  3-9

 شانيا براياجاره کرده  يک شرکت خدماتيها را از آنها را برآورده کند، چه مالک آنهاست، چه خوابگاه ياهيپا يازهاين

 قرارداد بسته است.

دور  الوقوعبيقر يخطرات جدخود را از بدون کسب اجازه از سازمان حق داشته باشند که  ديباهمه کارکنان  3-10

 کنند.

 

 يجمع يزنها و حق چانهانجمن يآزاد-4

 ضوابط:

از  يزنچانهبه انتخاب خود و  ي( صنفيه)هاياتحاد يوستن به و سازماندهيل، پيحق تشک ديباکارکنان  يتمام 4-1

حو به ن ديبا ن حق احترام گذاشته ويبه ا ديباسازمان را داشته باشند.  يشان با سازمان به صورت جمعيطرف ا

گونه چي،بدون هبه انتخاب خود يک سازمان کارگريوستن به يپ يبه اطالع کارکنان برساند که آنها برا ياثربخش

( ياداره امور سازمان)هاا يجاد، کارکرد يوجه در اچيبه ه دينبا. سازمان آزادنداز طرف سازمان،  يا تالفي يامد منفيپ

 د.ي، دخالت نمايجمع يزنا چانهي يکارگر

به کارگران  ديباتحت قانون محدود شده است، سازمان  يجمع يزنها و چانهانجمن يحق آزادکه  يطيدر شرا4-2

 ند.يندگان خود را انتخاب نماياجازه دهد آزادانه نما
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ر يک از کارکنان که درگيچ يندگان کارگرها و هيه، نماياتحاد ينان حاصل کند که اعضاياطم ديباسازمان  4-3

ا ي نده کارگرهايه، نمايت در اتحاديل عضويبه دل يا تالفيض، آزار، ارعاب يهستند، مورد تبع کارگرها يسازمانده

 ارند.د يشان دسترسيط کار به اعضايندگان در محين نمايو ا رنديگيکارگرها بودن، قرار نم ير سازماندهيدرگ

 

 ضيتبع-5

 ضوابط:

راساس ب يا بازنشستگي يارتقا، خاتمه همکاربه آموزش،  يدسترسدر استخدام، دستمزد و پاداش،  دينباسازمان  5-1

 يهاتي، مسؤوليالت جنسيت، تماي، جنسيناتوان ، طبقه، تولد، مذهب،ياا منطقهي ياجتماعا ي يملخاستگاه نژاد، 

ض را يکه بتواند تبع يگريط ديا هر شراي، سن و ياسيه، نظرات سيت در اتحاديعضوت تاهل، ي، وضعيخانوادگ

 کند. يبانيا از آن پشتيض شده ير تبعيش بدهد،درگيافزا

نژاد،  مرتبط با يازهايا برآورده ساختن نيا انجام يت اصول يرعا ياستفاده کارکنان از حقشان برادر دينباسازمان  5-2

ت در ي، عضويخانوادگ يهاتي، مسؤوليالت جنسيت، تمايجنس ،ي، مذهب، ناتوانيا اجتماعي يخاستگاه مل

 د.يمداخله نما ش بدهد،يض را افزايکه بتواند تبع يگريط ديا هر شرايو  ياسيه، نظرات سياتحاد

ا يبه صورت اشاره، کالم  يا اجبار جنسيانه يز، سودجويآمنيز، توهيدآميتهد يهافتاربدهد راجازه  دينباسازمان  5-3

ن که مالک آنهاست، ياستقرار و متصرفات سازمان اعم از ا يهامکان يط کار و تمامي، در محيکيزيبرخورد ف

 بروز کند. ا قرارداد بسته است،ياجاره کرده  يک شرکت خدماتيا متصرفات را از ياستقرار  يهامکان

 ا در معرض آنيمجبور کرده ا بکارت ي يش بارداريانجام آزما ي، کارکنان را برايطيچ شرايتحت ه دينباسازمان  5-4

 قرار دهد.

 

 ينضباطاقدامات ا-6

 ضوابط:

د و ي، تهدينه بدير استفاده از تنبيدرگ دينبابا تمام کارکنان با احترام و وقار رفتار کند. سازمان  ديبا سازمان 6-1

مجاز  يرانسانيا غيچ رفتار خشن يد. هيا آن را تحمل نمايشده  يکالم يهاا اهانتي يا روحي ياجبار جسم

 باشد.ينم
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 ساعات کار-7

 ضوابط:

توافق مذاکرات  قابل کاربرد،ن يقوانبا  يالت عمومياستراحت و تعط يهادر مورد ساعات کار، زمان ديباسازمان  7-1

 يکار، شامل اضافهيعاد يهفته کارتطابق داشته باشد.  يصنعت ي)هر جا قابل کاربرد باشد( و استانداردها يجمع

 د.يساعت تجاوز نما 48از  دينباف شود اما يتوسط قانون تعر ديباست و ين

ر ن قانون تنها ديا يل داده شود. استثنايک روز تعطيحداقل  يدر پ يپ يپس از شش روز کارديبا کارکنانبه  7-2

 ر وجود داشته باشد:يرود که هر دو شرط زيبه کار م ييجا

 تجاوز کند؛ ون محدوده ياز ا ياجازه بدهد زمان کار ين مليقوان 

 ار ل کي، وجود داشته باشد که به تعدقرار گرفته يمورد بحث و بررسآزادانه که  يک توافق مذاکرات جمعي

 اجازه بدهد. ياستراحت کاف يزمان يهاشامل دوره

 12از  دينباآمده است،  4-7ن، بند ييو به جز آن چه که در پا داوطلبانه باشد ديبا يکارتمام ساعات اضافه 7-3

 به طور منظم خواسته شود. دينباساعت در هفته تجاوز کند و 

 سازماناز است و يمدت کسب و کار مورد نکوتاه يتقاضابرآورده ساختن  يبرا يکارکه ساعات اضافه يدر موارد 7-4

 مورد بحث است که آزادانهدار را عهده يک توافق مذاکرات جمعي کارش در يروياز ن يتوجهبخش قابل يدگنينما

ته باشد. از داشين يايکارن اضافهيچنبه  ين توافقيبا چنمطابقت  يبراسازمان  ممکن است، قرار گرفته يو بررس

 تطابق داشته باشد. "ساعات کار"عنصرگر الزامات يبا د يستيبا ين توافقاتيچن يتمام

 

 )دستمزد و پاداش(ها پرداخت-8

 ضوابط:

نان حاصل کند که ياحترام بگذارد و اطماز حداقل دستمزد  يبرخوردار يبه حق کارکنان برا ديباسازمان  8-1

 اي يقانون يکم حداقل استانداردهادست ديبا، همواره يکار، بدون اضافهيعاد يک هفته کاري يبرادستمزدها 

و  ه کارکنانياول يازهايبرآورده کردن ن يد برايرا برآورده سازد. دستمزدها با يا توافقات مذاکرات جمعي يصنعت

 باشد. يکاف يارياخترج اخن ميتام يهم برا يمقدار

رود که يبه کار م ين قانون تنها زمانيا يکسر کند. استثنا يل انضباطياز دستمزد کارکنان به دال دينباسازمان  8-2

 ر وجود داشته باشد:يهر دو شرط ز

 اجازه داده شده باشد؛ و ين مليتوسط قوان يل انضباطيکسر از دستمزد به دال 
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 ن اقدام يقرار گرفته، وجود داشته باشد که به ا يکه آزادانه مورد بحث و بررس يک توافق مذاکرات جمعي

 مجوز بدهد.

در  به صورت مکتوب ،و منظم يب دستمزد و پاداش کارکنان به روشنينان حاصل کند که ترکياطم ديباسازمان  8-3

ها را در زمان مقرر و به دستمزدها و پاداش يتمام ديباسازمان گردد. يح ميشان تشريا يخت براهر دوره پردا

 يهابه صورت فرما ير يبا تاخ يطيچ شرايل دهد، اما در هيبه کارگران تحو يبه صورت قانونمناسب  ياوهيش

 ا سفته نباشد.يمحدود مانند بن، کوپن 

ده، جاد شيا يک توافق مذاکرات جمعيا توسط يف شده يتعر يهمانطور که در قانون مل ديباها يکاراضافه يتمام 8-4

چ يا هيم نشده و يتوسط قانون تنظ يکاراضافه يزه برايکه نرخ جا ييزه بازپرداخت شوند. در کشورهايجابا نرخ 

زه معادل ينرخ جاا يزه سازمان يطبق نرخ جا ديباکارکنان  يکاراضافهوجود ندارد،  يتوافق مذاکرات جمع

 ، هر کدام که باالتر است، جبران شود.يمتداول صنعت ياستانداردها

 يکارآموزا يو/ يمدت متوالکوتاه يا قراردادهاي يمانکاريکه از طرق ساز و کار پ يتنها از کارگران دينباسازمان  8-5

قررات ن و ميتا از برآورده ساختن تعهداتش نسبت به کارکنان تحت قوان استفاده کندگر طرحها يا دي يساختگ

 اجتناب ورزد. ين اجتماعيمربوط به کار و تام

 

 تيريستم مديس-9

 ضوابط:

 و سوابق يياجرا يها، روشهايمشخط 9-1

، انتخاب کرده SA8000انطباق با  يکه برا يکارکنان يسازآگاه يبرا يمشه خطيانيک بيديبات ارشد يريمد 9-1-1

 .سديمناسب، بنو يهازبان يبه تمام

محترم شمردن و  SA8000الزامات استاندارد  يشامل تعهد سازمان به انطباق با تمام ديبا يمشه خطيانيب 9-1-2

 ديباه يناين بياند، باشد. همچنفهرست شده هار آنيو تفس يعناصر الزامدر  يکه در بخش قبل يالمللنياسناد ب

 دهد. که سازمان تقبل کرده است، تعهد يگر الزاماتين قابل کاربرد و ديگر قواني، دين مليبه انطباق سازمان با قوان

، به شکل مناسب و قابل درک، در به صورت برجسته و آشکار ديباSA8000و استاندارد  يمشه خطيانين بيا 9-1-3

ا متصرفات ياستقرار  يهان که مالک آنهاست، مکانياستقرار و متصرفات سازمان اعم از ا يهاط کار و مکانيمح

 ش داده شود.يا قرارداد بسته است، نماياجاره کرده  يک شرکت خدماتيرا از 

 جاد کند.يا SA8000استاندارد  يسازادهيپ يرا برا يياجرا يهاو روشهايمشخطديباسازمان  9-1-4
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نان کارک يمناسب برا يهازبان يشده و به تمام تبادل يبه نحو اثربخش ديبا يياجرا يهاو روشهايمشخطن يا 9-1-5

مانکاران يکنندگان، پنيان، تاميبا مشتربه صورت شفاف  ديبان تبادل اطالعات يان يهمچنباشد.  يابيقابل دست

 به اشتراک گذاشته شود. يکنندگان فرعنيو تام يفرع

نشان دادن انطباق و  يبران عنصر را يموجود در ات يريستم مديسوابق مناسب شامل الزامات سديباسازمان  9-1-6

 يا شفاهي ينوشتار يهاشده و خالصه يد نگهداريکند. سوابق مرتبط با ينگهدار SA800استاندارد  يسازادهيپ

 داده شود. SA8000 ينده)گان(کارگريبه نما ديباآنها 

 يهاو روش هايمشخط، يمشه خطيانيت از بيريمد يک جلسه بازنگريبه صورت منظم  ديباسازمان  9-1-7

 .دي، با هدف بهبود مداوم برگزار نمايج عملکردين استاندارد و نتايا يسازادهيپ ياش برايياجرا

 نفع،يذ يهاطرف يبرااثربخش  ياوهيو به شکل و ش ياش را به صورت عموميمشه خطيانيب ديباسازمان  9-1-8

 براساس درخواست آنها، در دسترس قرار دهد.

 

 يم عملکرد اجتماعيت 9-2

م ين تيجاد شود. ايا 1(SPT) يم عملکرد اجتماعيک تيديبا SA8000عناصر  يتمام يسازادهيبه منظور پ 9-2-1

 از: يندگانيبه صورت متوازن شامل نما ديبا

 ينده)گان( کارگرينما SA8000؛ و 

 تيريمد 

 ماند.يم يت ارشد باقيريمد ين استاندارد منحصرا برايا يانطباق برا ييپاسخگو

 نده)گان(يبه همراه نما ديبا (SPT) يم عملکرد اجتماعيتدر  يکارگر ندهينماه دارند، يکه اتحاد يالتيدر تشک 9-2-2

ر . دکنندخدمت کردن را انتخاب که خودشان  ي، در صورتت شناخته شده باشديبه رسم ي( صنفيه)هاياتحاد

ه کارگران به صورت آزادان ممکن استه ندارد، يا سازمان اتحاديکنند ين نمييتع ياندهيه)ها( نمايکه اتحاد يموارد

 دينبا يطيچ شرايدر ه ن منظور انتخاب کنند.يا يبران خودشان ياز ب SA8000 يکارگرنده يا چند نمايک ي

 ده شود.يد يه صنفينده اتحادينما ين برايبه عنوان جانش SA8000 ينده)گان( کارگرينما

 

 هاسکير يابيو ارز ييشناسا 9-3

                                                           
Social Performance Team1 
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 يواحن يبندتيو اولو ييو مکتوب را به منظور شناسا ياسک دورهير يهايابيارز ديبا يم عملکرد اجتماعيت 9-3-1

ت يريدبه مديباها سکين رياقدامات مربوط به ا نيهمچنند. يبرگزار نمان استاندارد يو بالقوه ا يانطباق واقععدم

ر در يکه تاخ ييدر جاا يبراساس شدت آنها و  ديباها سکين رياقدامات مربوط به اشنهاد شود. يارشدپ

 شوند. يبندتيسازد، اولويرممکن مي،پرداختن به آن را غواکنش

داده  يآورجمع يهاروشخودشان و  يسفارش يهاها را بر اساس دادهيابين ارزيا ديبايعملکرد اجتماعم يت 9-3-2

 د.يبرگزار نمانفع يذ يهادار با طرفيمعن يو در مشورت

 

 شيپا 9-4

 د:يش نماير پايمحل کار را با اهداف ز يهاتيفعال يبه طور اثربخش ديبا يم عملکرد اجتماعيت 9-4-1

 ن استاندارد؛يتطابق با ا 

 يم عملکرد اجتماعيشده توسط ت ييشناسا يهاکسيبه منظور پرداختن اثربخش به ر ياقدامات يسازادهيپ 

 ن ين ايسازمان و الزامات ا يهايمشخط يسازشده به منظور برآورده يسازادهيپ يهاستميس ياثربخش يبرا

 استاندارد

 تيريمد يبرا ييهال کرده و گزارشيمعمول را تسه يداخل يهايزيمم ديبان يهمچن يم عملکرد اجتماعيت 9-4-2

، شامل سوابق SA8000استاندارد  يسازبرآورده به منظورصورت گرفته اقدامات  يايزاعملکرد و مارشد در مورد 

 ه کند.يشده، ته ييرانه شناسايشگيو پ ياقدامات اصالح

قوه اقدامات بال ييشرفت و شناسايپ يبه منظور بررس يادوره يهاجلسه ديبا يم عملکرد اجتماعين تيهمچن 9-4-3

 د.ياستاندارد، برگزار نما يسازادهيت پيتقو يبرا

 

 يارتباطات و مشارکت داخل 9-5

به صورت منظم د يفهمند، و بايرا م SA8000الزامات  ينشان دهد که کارکنان به نحو اثربخش ديباسازمان  9-5-1

 ق ارتباطات معمول تبادل کند.يرا از طر SA8000الزامات 

 

 حلات و راهيت شکايريمد 9-6



 

17 | P a g e 
 

 2014ي اجتماعي: يپاسخگو

 المللياستاندارد بين

در  و يابيانه و قابل دستيجويرتالفيطرفانه، غيمکتوب اعتراض که محرمانه، ب ييروش اجرا ديباسازمان  9-6-1

اندارد است يهاانطباقا عدميدر مورد محل کار و/کند تا  يسازادهينفع باشد، پيذ يهاکارکنان و طرف يدسترس برا

SA8000 کننند. تيا شکايشنهاد بدهند، گزارش دهند ياظهارنظر کنند، پ 

 يهاانطباقا عدميات در مورد محل کار و/يج برآمده از شکايو تبادل نتا يريگيپ ،يدگيرس يبرا ديبا سازمان 9-6-2

ت به صور ديباج ين نتاياداشته باشد. يياجرااش، روشيياجرا يهاو روش هايمشخط يسازادهيو پن استاندارد يا

 نفع دردسترس باشد.يذ يهاطرف يدرخواست براو برحسب تمام کارکنان  يآزادانه برا

ا ي، کارکنان يگريت از محل کار ديا شکاي SA8000ه اطالعات به منظور تطابق با يارا يبرا دينباسازمان  9-6-3

 ض قرار دهد.يمورد تبع يگريق ديا به طريرها کند ب کند، ينفع را تاديذ يهاطرف

 

 نفعانيذ شدن ريو درگ يخارجق يتصد 9-7

ن استاندارد، يتطابق با الزامات ا ينامه برايصدور گواهاعالم شده و اعالم نشده با هدف  يهايزيط مميدر شرا 9-7-1

به  دهد،يرخ م SA8000استاندارد  يسازکه در برآورده يان شدت و تناوب هر مسالهييتع يبرا ديباسازمان 

 کند. يهمکار يزان خارجيصورت کامل با مم

مشارکت  SA8000دار با استاندارد يافتن به تطابق پايدست نفعان به منظور ير شدن ذيدرگ يبرا ديباسازمان  9-7-2

 کند.

 

 رانهيشگيو پ ياقدامات اصالح 9-8

يرانه، تنظيم هاي اجرايي را براي استقرار به موقع اقدامات اصالحي و پيشگها و روشمشيخط ديباسازمان  9-8-1

اطمينان حاصل کند که اين  بايد( SPTها فراهم کند. تيم عملکرد اجتماعي )منابع کافي براي آن بايدو  نمايد

 اند.اقدامات به طور اثربخشي استقرار يافته

کم ست که دستشامل برنامه زماني }اين سوابق{که ، نگهداري کندسوابق را  بايد( SPTتيم عملکرد اجتماعي ) 9-8-2

صورت گرفته و نتايج ، اقدامات اصالحي و پيشگيرانه هااي آن، علل ريشهSA8000با هاي مرتبط انطباقعدم

 استقرار را فهرست کند.
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 سازيآموزش و ظرفيت 9-9

تمامي کارکنان مستقر يک طرح آموزشي براي  SA8000به منظور استقرار اثربخش استاندارد  بايدسازمان  9-9-1

يري گاي اندازهاثربخشي آموزش را به صورت دوره بايدباشد. سازمان ها نمايد که برآمده از نتايج ارزيابي ريسک

 ها را ثبت نمايد.کرده و ماهيت و تناوب آن

 

 کنندگان و پيمانکارانمديريت تأمين 9-10

صي و هاي کاريابي خصوبنگاهکنندگان/پيمانکاران فرعي، مينأبررسي دقيقي در مورد انطباق ت بايد سازمان 9-10-1

اران کنندگان/پيمانکبه هنگام انتخاب تأمين بايدکنندگان فرعي انجام دهد. همان رويکرد بررسي دقيق تأمين

سازمان راي ها بکنندگان فرعي جديد به کار گرفته شود. حداقل فعاليتهاي کاريابي خصوصي و تأمينفرعي، بنگاه

 شامل موارد زير باشد: بايدثبت شده و  بايدسازي اين الزام به منظور برآورده

ي کاريابي هاکنندگان/پيمانکاران فرعي، بنگاهرهبري ارشد تأمينتبادل اثربخش الزامات اين استاندارد با  الف(

 ؛کنندگان فرعيخصوصي و تأمين

ي هاي کاريابي خصوصکنندگان/پيمانکاران فرعي، بنگاهتأمينانطباق توسط هاي مهم عدمب( ارزيابي ريسک

 ؛]شود.يافت ميدر مستند راهنما  "ريسک مهم"نکته: توضيحي از [کنندگان فرعي و تأمين

هاي کنندگان/پيمانکاران فرعي، بنگاههاي منطقي به منظور اطمينان از اين که توسط تأمينانجام تالشج( 

به اين نندگان فرعي و هرجا و هر زمان که مناسب باشد توسط سازمان ککاريابي خصوصي و تأمين

قدر کافي پرداخته شده و مطابق با توانايي سازمان و منابع براي تحت تأثير قرار دادن به هاي مهم ريسک

در مستند راهنما يافت  "هاي منطقيتالش" نکته: توضيحي از[اند؛ بندي شدهاين نهادها، اولويت

 و؛ ]شود.مي

خصوصي  هاي کاريابيکنندگان/پيمانکاران فرعي، بنگاههاي پايشي و رديابي عملکرد تأميناستقرار فعاليت د(

ه هاي مهم پرداختکنندگان فرعي به منظور اطمينان از اين که به طور اثربخشي به اين ريسکو تأمين

 شده است.

کنندگان فرعي که در نندگان/پيمانکاران فرعي يا تأمينکهر جا که سازمان کاالها و/يا خدماتي را از تأمين 9-10-2

ا اقدامات اثربخشي انجام دهد ت بايدمديريت يا ترويج کند، سازمان شوند، دريافت، بندي ميرده کارگران خانگي دسته

ران کارگدر واقع معادل ديگر که گيرند قرار ميي از حمايت سطحهمان در اين کارگران خانگي که حاصل کند اطمينان 

 باشد.مي سازمان تحت الزامات اين استاندارد


