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  مسئوليت اجتماعي

  دامنه شمول  1

  :باشد ها، صرفنظر از اندازه و موقعيت جغرافيايي، راهنمايي در موارد زير مي المللي براي تمامي سازمان اين استاندارد بين

 مفاهيم، اصطالحات و تعاريف مربوط به مسئوليت اجتماعي –

 زمينه، گرايشات و خصوصيات مسئوليت اجتماعي –

 مرتبط با مسئوليت اجتماعيهاي  اصول و فعاليت –

 موضوعات مركزي و مسائل مربوط به مسئوليت اجتماعي –

 مسئوليت اجتماعي در سراسر سازمان و منطقه نفوذش اخالقسازي، اجرا و ارتقاء  يكپارچه –

 با ذينفعان مشاركتشناسايي و  –

 آگاه كردن از تعهدات و عملكردهاي مسئوليت اجتماعي –

ها در توسعه پايدار، شامل بهداشت و رفاه در جامعه  المللي خواستار همكاري با سازمان ندارد بينبا تهيه اين راهنما، اين استا

  . باشد مي

انطباق با قانون يك بخش اينكه هايي فراتر از انطباق با قانون، شناسايي  المللي سازمان را به انجام فعاليت اين استاندارد بين

  . نمايد ، تشويق ميباشد مي از مسئوليت اجتماعي هر سازمان اساسي

اين استاندارد خواستار تكميل . باشد المللي خواستار بهبود درك مشترك در زمينه مسئوليت اجتماعي مي اين استاندارد بين

  .باشد ديگر ابزارها و ابتكارات مربوط به مسئوليت اجتماعي و نه جايگزين آنها، مي

، محيط، قانون و تنوع سازماني، همچنين تفاوت در شرايط اقتصادي با درنظر كاربرد اين استاندارد ممكن است مربوط به جامعه

  .المللي اخالقي، درنظر گرفته شود داشتن قواعد بين

اين استاندارد خواستار و يا مناسب براي اهداف صدور . باشد المللي يك استاندارد سيستم مديريتي نمي اين استاندارد بين

  .باشد نوني و قراردادي نميهاي قا نامه يا استفاده گواهي

  اصطالحات و تعاريف  2

  .المللي داراي كاربرد هستند اصطالحات و تعاريف زير در اين استاندارد بين

  مقبوليت 2-1

كننده، مسئوالن قانوني، و  هاي اداره هايش، و بيان پاسخگو بودن به سازمان مسئوليت يك سازمان در قبال تصميمات و فعاليت

  .هايش در ارتباط هستند ديگر ذينفعاني كه با تصميمات و فعاليت طور وسيعتر، به
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  كننده مصرف  2-2

  .نمايد و يا از محصوالت يا خدمات استفاده مي خريدكه براي اهداف شخصي، فردي از كل جامعه 

  مشتري  2-3

  .عمومي كننده از محصوالت يا خدمات، با اهداف تجاري، شخصي يا سازمان و يا شخص خريدار يا استفاده

  .باشد كننده گونه خاصي از مشتري مي يك مصرف: توجه

  نهايت كوشش  2-4

و مديريت آنها مند و از روي وجدان،  هاي سازمان به شكلي قاعده فعاليت واقعي و پنهانهاي منفي  پيامدفرآيند درنظر گرفتن 

  .خسارات اجتماعي يا محيطي  از منظر كاهش و يا دوري جستن از ريسك

  طمحي  2-5

كار است، شامل هوا، آب، خاك، منابع طبيعي، گياهان، جانداران و مردم، و  محوطه طبيعي كه هر سازمان در آن مشغول به

  .آنها  ارتباط متقابل بين

  . است محوطه در اين متن، از درون يك سازمان تا سيستم جهاني گسترده شده :توجه

  رفتار اخالقي  2-6

كه براي يك شرايط خاص، و مطابق با قواعد  ،شده حق باشد يا رفتار مناسبي در اين متن تهرفتاري كه مطابق با اصول پذيرف

  )10-2. (المللي رفتاري باشد بين

  تساوي جنسيتي  2-7

  .شان منافعرفتارهاي مشابه براي زنان و مردان، مطابق با نيازهاي مخصوص به آنها و 

ها، برابر  اقع، رفتاري كه متفاوت است اما در حقوق، مزايا، الزامات و موقعيتاين تعريف شامل رفتار برابر يا، در بعضي مو: توجه

  .باشد است، مي شده درنظر گرفته

  هاي يك سازمان پيامد  2-8

  .باشد هاي يك سازمان مي تغييرات مثبت و يا منفي در جامعه يا محيط، كه كل يا قسمتي از آن نتيجه تصميمات و فعاليت

  سئوليت اجتماعيابتكارها براي م  2-9

  .باشد صريحي كه مختص مواجه با يك هدف خاص مسئوليت اجتماعي مي  سازمان، برنامه يا فعاليت

  . توانند توسط هرگونه سازماني، توسعه يابند، حمايت يا اجرا شوند ابتكارات مي: توجه
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  المللي اخالقي قواعد بين  2-10

المللي، يا توافقات  شده قانون بين ، اصول پذيرفتهتعارفالمللي م قانون بين از، سازماني مسئوليت اجتماعي رفتار از انتظارات 

، برگرفته است رسميت شناخته شده كشورها به اكثر كه در سراسر دنيا يا در) ها نامه ها و مقاوله مانند پيمان(بين حكومتي 

   .اند شده

كه تمام  ورد توافق قرار گرفته و اهدافيتفصيل در مذاكرات م به اند، نوشته شده دادن توضيحبراي  اصوالًاگرچه اين ابزارها : توجه

اين ابزارها وابسته به موضوعات مركزي و اصول مسئوليت اجتماعي كه در اين . ها خواستار آن هستند را بيان مي كند سازمان

  .باشند است، مي شده استاندارد پوشش داده

  مسئله مسئوليت اجتماعي  2-11

تواند مورد اقدام  براي سازمان يا ذينفعانش مي ،محض طلب نتايج مطلوب كه به )16-2( مسئوليت اجتماعيبخش خاصي از 

  .قرار گيرد

  اداره سازماني  2-12

  .گيري و اجرا مي نمايد وسيله آن سازمان براي پيگيري اهداف كالنش، تصميم سيستمي كه به

  اصل  2-13

  .گيري يا رفتار اصول بنيادي براي تصميم

  خدمت  2-14

  .اقدام يك سازمان براي رسيدن به يك خواسته يا نياز

  گفتگوي اجتماعي  2-15

ها، كارفرمايان و كاركنان، در  ها و تبادل ساده اطالعات بين يا درميان نمايندگان حكومت عبارت است از تمام مذاكرات، مشاوره

  .مشي اجتماعي و اقتصادي مورد مسائل معمول مربوط به خط

المللي كار مفهوم دارد، بكار  فقط در معنايي كه در سازمان بين "گفتگوي اجتماعي"المللي اصطالح  در اين استاندارد بين: توجه

  .شود برده مي

  مسئوليت اجتماعي  2-16

  واسطه شفافيت و رفتار اخالقي، هايش بر جامعه و محيط، به مسئوليت يك سازمان در قبال پيامدهاي تصميمات و فعاليت

  :باشد موارد زير مي شامل

 مشاركت در توسعه پايدار، شامل بهداشت و رفاه اجتماع؛ –

 در نظر گرفتن انتظارات ذينفعان؛ –

 المللي اخالقي؛ و مطابق بودن با قانون كاربردي و سازگاري با قواعد بين –
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 .سازي مسئوليت اجتماعي در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابطش يكپارچه –

  .باشد ها شامل محصوالت، خدمات و فرآيندها مي فعاليت: 1توجه 

  .گردد بر ميسازمان در منطقه نفوذش يك هاي  به فعاليت ،روابط: 2توجه 

  منطقه نفوذ  2-17

  . باشد هاي شخصي يا سازماني را داشته كل فضايي كه توانايي تأثيرپذيري از تصميمات يا فعاليت

  .باشد داشته نين يك مفهوم كاركرديفضا مي تواند يك مفهوم جغرافياي، همچ: توجه

  دينفع  2-18

  .شخص يا گروهي كه عالقمند به هرگونه فعاليت يا تصميمات يك سازمان باشند

  اشتغال ذينفعان  2-19

هايي براي گفتگوي سازمان با يك يا تعداد بيشتري از ذينفعان، با هدف ايجاد يك مأخذ  فعاليتي است كه متعهد ايجاد موقعيت

  .باشد براي تصميمات سازمان ميآگاه، 

  زنجيره تأمين  2-20

  .كنند ها يا عناصري كه محصوالت يا خدمات را براي يك سازمان فراهم مي توالي فعاليت

هرجهت، در اين  به. است شدهدرنظر گرفته ) 23- 2(در بعضي از كشورها، مفهوم زنجيره تأمين مشابه با زنجيره ارزش : توجه

  .شود م زنجيره تأمين مطابق با تعريف باال درنظر گرفته ميوي مفهالملل استاندارد بين

  توسعه پايدار  2-21

  .گيرد اي كه نيازهاي امروز را بدون درنظر گرفتن توانايي نسل آينده در برطرف كردن نيارهايشان، درنظر مي توسعه

هاي يك  ها و فعاليت گيري آنها با تصميماين بحث شامل فاكتورهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي و وابستگي متقابل : توجه

  .شود سازمان مي

  شفافيت 2-22

  .صورت واضح، دقيق و كامل هايي كه بر جامعه و محيط اثرگذارند، و تمايل به ابراز آنها به آشكارسازي تصميمات و فعاليت

  زنجيره ارزش 2-23

  .نمايند مات فراهم يا دريافت ميها يا عناصر، كه ارزش را در قالب محصوالت يا خد توالي صحيح فعاليت

  .باشند عناصري كه ارزش را فراهم مي نمايند شامل پيمانكاران، كارگران خارج از سازمان و ديگر كارگران مي: 1توجه 

  .باشند ها و ديگر كاربران مي كنندگان، ارباب رجوع كنند شامل مشتريان، مصرف عناصري كه ارزش را دريافت مي: 2توجه 
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  پذير آسيبگروه  2-24

هايي بر پايه تبعيض، و متناقض با شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و بهداشتي  داراي مشخصهگروهي از افراد كه 

  .شود ها  باشند، و اين امر سبب عدم قابليت دستيابي آنها به حقوق يا برخورداري مساوي از موقعيت

  درك مسئوليت اجتماعي  3

  ها ازمانمسئوليت اجتماعي س  1- 3

 ياـه بهـت، اگرچه جنـتفاده قرار گرفـمورد اس 1970ه ـاي در اوايل ده طور گسترده سئوليت اجتماعي بهـاصطالح م

ها در اواخر قرن نوزدهم ميالدي و در بعضي مواقع قبلتر از  ها و حكومت توسط سازمان ،، موضوع اقداماتيوليت اجتماعيـمسئ

  .است اين تاريخ بوده

همچنان  "صنفيمسئوليت اجتماعي "اصطالح  .بود توجه مسئوليت اجتماعي عمدتاً بر روي تجارت تمركز يافته ،در گذشته

  . باشد براي مردم آشنا مي "مسئوليت اجتماعي"بيش از اصطالح 

هاي  زماناند و نه فقط سا ها پديد آمده هايي كه از انواع سازمان انداز كه مسئوليت اجتماعي براي تمامي سازمان اين چشم

ها نيز مسئول مشاركت در توسعه پايدار، شامل بهداشت و رفاه  نمايد كه سازمان تجاري، داراي كاربرد است، مشخص مي

  . باشند اجتماعي مي

هاي  اگر نگراني .نمايند را منعكس مي آنها هرگونه تغيير عناصر مسئوليت اجتماعي، انتظارات جامعه در يك زمان خاص و

  . ها، نيز تغيير مي كند ، انتظارات جامعه از سازمان براي انعكاس اين نگرانيجامعه تغيير كند

موضوعاتي نظير . بود هاي انسان دوستانه نظير كمك به خيريه تمركز يافته نظريه ابتدايي مسئوليت اجتماعي بر فعاليت

ديگر موضوعات مانند حقوق . ار شدهاي عملكردي عادالنه حدود يك قرن پيش و يا پيشتر پديد هاي كاري و فعاليت فعاليت

  .كننده، با گذشت زمان اضافه شده و اهميت بيشتري پيدا كردند بشر، محيط و حمايت از مصرف

انداز رايج در مورد فعاليت مناسب را منعكس  المللي، چشم موضوعات مركزي و مسائل بيان شده در اين استاندارد بين

صر ابدون شك در آينده تغيير خواهند كرد و ممكن است مسائل ديگري به عنوان عن اندازهاي فعاليت مناسب، چشم. نمايند مي

  .دنشو با اهميت در مسئوليت اجتماعي درنظر گرفته

  تمايالت اخير نسبت به مسئوليت اجتماعي  2- 3

  .ها روبه افزايش است مندي به مسئوليت اجتماعي سازمان به داليل زيادي، عالقه

ها در سراسر دنيا آن را  طور متوسط، كه افراد و سازمان كردن، در دسترس بودن ارتباطات سريع، به تر سفر شدن، راحت جهاني

ها فراهم  چنين فاكتورهايي، موقعيتي را براي سازمان. دانند تر مي ها چه دور و چه نزديك راحت سازمان  براي اطالع از فعاليت

همچنين اين فاكتورها به معناي تحقيق . مند گردد بهره ،حل مشكالت هاي جديد انجام كارها و كنند تا از يادگيري راه مي

هاي مختلف،  هاي سازمان در محل ها و فعاليت مشي خط. باشند هاي سازمان مي هاي مختلف در مورد فعاليت بيشتر افراد و گروه

  . باشد سهولت قابل مقايسه مي به
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هاي ارزش پراكنده  هاني مسئوليت براي مبارزه با فقر و زنجيرهطبيعت جهاني برخي از مسائل محيطي و بهداشتي، شناخت ج

در هاي مجاور  خوبي در سازمان ست بهمسائل مرتبط با يك سازمان ممكن ااز لحاظ جغرافيايي، به معناي آن است كه 

نيه ژوهانسبورگ در مستنداتي مانند اعالنيه ريو در مورد محيط وتوسعه، اعال .است، بسط يابد شده اي كه سازمان واقع منطقه

  .مورد توسعه پايدار و اهداف توسعه هزاره، بر اين وابستگي متقابل سراسري تأكيد مي نمايند

در  ،شدن، نتيجه نقش و اثر بخش خصوصي در اقتصاد جهاني و نقش كوچكتر بخش عمومي در طول چند دهه گذشته، جهاني

وسيله  كه معموالً بههستند بسياري از خدماتي كنندگان  تهيه ،ها شركتهاي غيردولتي و  سازمان. است بودهبسياري از مناطق 

اند و قادر به  هايي جدي و اضطرار مواجه بوده در طول تاريخ با چالشويژه در كشورهايي كه  ، بهشود مي  پيشنهاد داده حكومت

چنين كشورهايي، نقش حكومت و مطابق با قابليت توسعه حكومت . اند تهيه خدمات نظير بهداشت، آموزش و رفاه نبوده

  .باشد هاي بخش خصوصي دستخوش تغييرات مي سازمان

را  مسئوليت اجتماعي مربوط به تأثير ماليهاي گوناگون،  به صورت اهدا كنندگانگذاران و  كنندگان، مشتريان، سرمايه مصرف

 - قانون حق. ها روند رو به رشدي دارد سازماندر مورد عملكرد ) جامعه(انتظارات اجتماع .دهند نشان ميها  در سرتاسر سازمان

ها را موجب  در بسياري از مناطق دستيابي مردم به اطالعات جزئي در مورد عملكرد برخي از سازمان) اجتماع(جامعه - دانستن

ن و براي ذينفعانشادرنظر گرفتن نيازهاي  جهتهاي مسئوليت اجتماعي را  گزارش ،ها تعداد زيادي از سازمان امروزه. شود مي

  . كنند خبررساني درباره عملكردشان تهيه مي

ها براي نشان دادن  را تشكيل مي دهند و در فراخواني سازمان امروزي مفهوم مسئوليت اجتماعي ،اين فاكتورها و ديگر موارد

  . مي كنند همكاري شان مسئوليت اجتماعي

  خصوصيات مسئوليت اجتماعي  3- 3

  كليات  3-1- 3

در مورد پيامدهاي  ييپذيري و پاسخگو وليت اجتماعي عبارت است از تمايل يك سازمان در مسئوليتمسئ اصليخصوصيت 

اين مطلب بر دو رفتار شفاف و اخالقي كه در توسعه پايدار شامل بهداشت و رفاه . ها و تصميماتش بر جامعه و محيط فعاليت

سازگاري دارند،  المللي اخالقي با قانون مطابقند و با قواعد بين گيرند، درنظر مي نمايد، انتظارات ذينفعان را جامعه مشاركت مي

  . شود، داللت دارد سازي شده و در روابط از آنها استفاده مي و در سراسر سازمان يكپارچه

  انتظار جامعه  3-2- 3

ت اجتماعي، احترام يكي از اصول بنيادي مسئولي. باشد مسئوليت اجتماعي، شامل درك وسيع عاليق و انتظارات يك جامعه مي

انطباق قانوني اقداماتي وراي  موجبهر جهت،  مسئوليت اجتماعي، به. باشد به قاعده قانون و تطابق با الزامات اجباري قانوني مي

  . شود و شناسايي الزاماتي كه نسبت به ديگر الزامات جنبه قانوني اجباري ندارند، مي

المللي رفتاري مانند  ها بايد به قواعد بين ها متغير است، سازمان ورها و فرهنگاگرچه انتظارات و رفتار مسئوالنه در بين كش

  . مفاد تعيين شده در اعالنيه جهاني حقوق بشر، احترام بگذارند
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هر كدام از موضوعات مركزي شامل مسائل مختلفي هستند كه  .را در بر داردموضوعات مركزي مسئوليت اجتماعي  6بند 

تشريح هر كدام از مسائل نيز انتظارات و اقدامات براي . كند ناسايي مهمترين پيامدهايش بر جامعه ميسازمان را قادر به ش

   . نمايد اداره اين پيامدها را توصيف مي

  نقش ذينفعان در مسئوليت اجتماعي  3-3- 3

هاي  از تصميمات و فعاليتيك سازمان بايد ذينفعان . باشند ذينفعان، از اصول مسئوليت اجتماعي مي مشاركت باشناسايي و 

درحاليكه ذينفعان مي  .كنداين پيامدها را شناسايي  پردازش بهبطوريكه بتواند پيامدها و چگونگي  را تعيين نمايد،سازمان 

در تعيين قواعد و  تر وسيعجامعه ين زجايگهاي سازمان كمك كنند، ذينفعان  توانند به شناسايي مسائل ويژه مربوط به فعاليت

ممكن است وابسته به مسئوليت اجتماعي يك سازمان باشد، ولو آنكه  ،يك مسئله خاص. شوند نميات اخالقي جامعه انتظار

  .است آورده شده 5-4و زيربند  5راهنمايي بيشتر در اين مورد، در بند . باشد صريحاً توسط ذينفعان مشاور شناسايي نشده

  ازمانسازي مسئوليت اجتماعي در سراسر س يكپارچه  3-4- 3

هاي روزانه مقرر  باشد، فعاليت ها و تصميمات يك سازمان مي چون مسئوليت اجتماعي، نگران پيامدهاي واقعي و بالقوه فعاليت

خيرانه  اهدافعنوان  در اين متن به(دوستي  انسان .ي هستند كه بايد به آن پرداخته شودمهمترين رفتار ،و دائمي سازمان

عنوان جانشين،  هر جهت، سازمان نبايد از اين موضوع به به. باشد پيامد مثبتي بر جامعه داشته تواند مي) ميشود درنظر گرفته

  .براي اداره پيامدهاي مضر فعاليتهايش استفاده كند

يك سازمان ممكن است نيازمند . ها تأثير پذيرد رتباط با ديگر سازمانا از تواند طور وسيعي مي پيامدهاي يك سازمان به

هايي  ، رقبا يا بخش)درجه هم(رده  هاي هم تواند شامل سازمان اين امر مي. هايش باشد ديگران جهت اداره مسئوليتكاركردن با 

  .باشد ،هاي مدعي در منطقه نفوذ سازمان از زنجيره ارزش، يا ديگر بخش
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  هاي كوچك و متوسط و سازمان 26000ايزو   1 عبهج

يك سازمان . باشد ها و پيامدهاي يك سازمان مي كار كردن با مسئوليت اجتماعي پيرامون اتخاذ يك مشي يكپارچه براي مديريت فعاليت

هايش را بر جامعه و محيط، به شكلي كه هم اندازه سازمان و هم پيامدهايش را درنظر گيرد، اداره و  بايد پيامدهاي تصميمات و فعاليت

رسد  نظر مي به. باشد هاي يك سازمان، ممكن نمي منفي تصميمات و فعاليت تمام پيامدهايجويي سريع براي  ئناً چارهمطم. پايش نمايد

  .باشد انتخاب كردن و ارجحيت دادن، ضروري مي

  :هاي كوچك و متوسط بايد سازمان. كننده باشند مالحظات زير ممكن است كمك

دهي به ذينفعان و ديگر فرآيندها كه ممكن است براي آنها نسبت به همتايان  ي، گزارشدرنظر گيرند كه روش هاي اجرايي مديريت داخل

  كنند؛ تر باشد، حفظ سطوح مناسبي از شفافيت و قابليت رديابي را فراهم مي پذيرتر و غير رسمي تر خود انعطاف بزرگ

همه مسائل به هر سازماني مرتبط باشد كه  تهدرنظر داشمسائل مرتبط، موضوع مركزي و شناسايي  7هنگام مرور  بهسازمان بايد  –

  .يردبايد درنظر گرا  يط، منابع و آگاهي ذينفعان خودشمفاهيم، شراو  ،باشد نمي

. در ابتدا بر مسائل و پيامدهايي كه بيشترين اهميت را در توسعه پايدار، شامل بهداشت و رفاه اجتماعي دارند، تمركز نمايد –

مانده، در يك چارچوب زماني معقول و واضح  براي اداره پيامدهاي باقي اي متوسط بايد برنامههمچنين يك سازمان كوچك يا 

 .باشد داشته

و حمايتي رده و  هاي هم هاي جزئي و سازمان مانند انجمن(جمعي  هاي دسته هاي حكومتي وابسته، سازمان تشويق آژانس –

هايي براي استفاده از اين استاندارد ملي، جهت كمك  بردي و برنامهاحتماالً واحدهاي استاندارد ملي، در گسترش راهنماهاي كار

طبيعت و ها بايد درخور  چنين راهنماها و برنامه. پذير شدن از لحاظ اجتماعي هاي كوچك يا متوسط براي مسئوليت به سازمان

 هاي كوچك و متوسط و ذينفعان آنها باشد؛ و  نيازهاي سازمان

طور  رده و جزئي به هاي هم جاي كار انفرادي، با سازمان ره منابع و افزايش ظرفيت اقدام، بهمنظور ذخي در جاي مناسب، به –

كند، در بعضي مواقع مؤثرتر  ها در يك زمينه و بخش مشابهي عمل مي براي مثال، در جايي كه سازمان. جمعي كار كنند دسته

 . يردصورت دسته جمعي صورت پذ است كه شناسايي و ارتباط با ذينفعان به

نظر  به. كردن در راستاي مسئوليت اجتماعي، هستند ها، براي عمل هاي كوچك و متوسط داراي قابليتي مشابه با ديگر سازمان سازمان

 .المللي، براي آنها مفيد باشد اين استاندارد بين هاي ساير قسمتها، به داليل ذكر شده در  رسد كه مسئول اجتماعي شدن سازمان مي

هايي را بخشي از مسئوليت  هاي داراي ارتباط با آنها، حمايت كردن از چنين تالش ها ممكن است دريابند كه ساير سازمان سازمان

  .گيرند اجتماعي خود درنظر مي

هاي كوچك و متوسط، شامل كمك به  هاي با ظرفيت و تجربه بيشتر در مسئوليت اجتماعي ممكن است، حمايت از سازمان سازمان

  .  ها در افزايش آگاهي در مورد مسائل مسئوليت اجتماعي و فعاليت مناسب را برعهده گيرندآن

  

  

  ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و توسعه پايدار  3-5- 3

كنند و يك رابطه نزديك  جاي يكديگر استفاده مي اگرچه بسياري از مردم از اصطالحات مسئوليت اجتماعي و توسعه پايدار، به

  .و مفهوم وجود دارد، اين دو، مفاهيمي متفاوت هستندبين اين د

 1987گزارش مربوط بهالمللي  بين تصديقباشد كه  مي هدفي راهنمايشده و  يك مفهموم گسترده پذيرفتهتوسعه پايدار 

 .دهد را بدست مي است "يك دستورجلسه جهاني براي تغيير"آينده مشترك ما كه  ،زيست  محيطتوسعه و  يجهان كمسيون

انگيز توسعه پايدار شامل حذف فقر، بهداشت براي همه، عدالت اجتماعي، و درنظر گرفتن نيازهاي جامعه در  اهداف چالش
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هاي  سازمان. باشد هاي اكولوژيكي و بدون ازبين بردن نيازهاي نسل آينده، مي حين زندگي در يك سياره با محدوديت

مانند كنفرانس سازمان ملل متحد در سال  –اند  تصريح كرده 1987 سال پس ازالمللي زيادي اهميت چنين موضوعاتي را  بين

 "پايداري"هدف توسعه پايدار، دستيابي به حالت . 2002توسعه پايدار جهاني در سال در مورد محيط و توسعه و اوج  1992

  . باشد مي

باشد،  جتماعي به توسعه پايدار متصل ميبه هر جهت، مسئوليت ا. بر سازمان تمركز دارد، نه بر كره زمينمسئوليت اجتماعي 

  . مسئوليت اجتماعي يك سازمان بايد به توسعه پايدار، شامل بهداشت و رفاه اجتماعي كمك نمايد اصليزيرا هدف 

كاربرد عملي مسئوليت ) اساس(پايه المللي،  ها و موضوعات مركزي ذكر شده در بندهاي زيرين اين استاندارد بين اصول، فعاليت

معنا با  تواند يك همكاري پر اقدامات يك سازمان مسئول از لحاظ اجتماعي، مي. دهند اعي براي يك سازمان را تشكيل مياجتم

  .توسعه پايدار را موجب شود

شد، اساساً مفهومي متفاوت از پايداري يا تداوم حضور يك  مهم است كه بدانيم، توسعه پايدار، همانطور كه در باال توضيح داده

هاي  با پايداري كل جامعه، موضوعي كه با اداره جنبهممكن است پايداري يك سازمان خصوصي . باشد خصوصي مي سازمان

مصرف پايدار، استفاده از  .و يا سازگار نباشدبوده آيد، سازگار  يك روش يكپارچه بدست مي در ،اجتماعي، اقتصادي، و محيطي

  . منابع پايدار و معيشت پايدار به پايداري كل جامعه وابسته هستند

  و مسئوليت اجتماعي دولت  4- 3

به . لت را در اظهار و اقدام براي مصلحت عمومي، جايگزين، اصالح و يا عوض كنددوتواند وظيفه  المللي نمي اين استاندارد بين

براي . ها در اين مورد متفاوت است با سازمان، باشد ميي منحصر به فرد براي ايجاد و اجراي قوانين لت داراي قدرتدوعلت آنكه 

المللي اشاره  ها نسبت به حقوق بشر، چنانكه در اين استاندارد بين سازمان  مثال، وظيفه دولت نسبت به حقوق بشر، با مسئوليت

  . باشد است، متفاوت مي شده

 .تواند جانشين آن نيز باشد دولت نبوده و نمي يها مؤثر وظايف و مسئوليت بياناي براي  مان وسيلهمسئوليت اجتماعي يك ساز

خواستار  .آورد راهنمايي فراهم نميالمللي براي آنچه كه بايد تحت كنترل دستورات الزامي قانوني باشد،  اين استاندارد بين

   .باشند شوند، نمي پاسخ داده توانند اسي ميهاي سي پاسخگويي به سؤاالتي كه تقريباً فقط در سازمان

ها  مشي المللي براي آگاه كردن از خط ها، ممكن است به استفاده از اين استاندارد بين هاي دولتي نيز، مانند ساير سازمان سازمان

  .باشند هاي مسئوليت اجتماعي، تمايل داشته و اقدامات مربوط به جنبه

  اصول مسئوليت اجتماعي  4

  .باشد مياين بند، راهنماي اصول مسئوليت اجتماعي 

هنگام نزديك شدن و عمل كردن به مسئوليت اجتماعي، هدف اصلي يك سازمان، افزايش مشاركت در توسعه پايدار، شامل  به

باشد،  نميمطابق با اين هدف، اگرچه يك ليست جامع از اصول مسئوليت اجتماعي موجود . باشد بهداشت و رفاه اجتماعي مي

را  6اصول ذكر شده در قسمت پائين، همچنين اصول مشخص شده در هر موضوع مركزي، در بند  7ها بايد حداقل،  سازمان

  .بكار برند
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هاي  در موقعيت ،عنوان قوانين اخالقي و حق كه به رفتاريها بايد اساس رفتار خود را بر استاندارد، راهنماها و قوانين  سازمان

   .بنا گذارداند،  تن شناخته شدهخاصي از اين م

  پاسخگويي  4-2

  .يك سازمان بايد پاسخگوي پيامدهايش بر جامعه و محيط باشد: است اصل اين

  . اين اصل پيشنهاد مي دهد كه يك سازمان بايد بررسي مناسب و همچنين وظيفه پاسخ به اين بررسي را قبول نمايد

سازمان، و جهت پاسخگو بودن سازمان به اولياي امور  نسبت به كنترل مصالح مقبوليت، قانوني را جهت پاسخگو بودن مديريت

دارد كه سازمان نسبت به آنهايي كه مؤثر از  مقبوليت بيان مي. قانوني با احترام به قوانين و مقررات، تحميل مي نمايد

 هايش بر جامعه، فعاليت هايش هستند، همچنين نسبت به كل جامعه، جهت پيامد كلي تصميمات و تصميمات و فعاليت

  . باشد پاسخگو مي

نظر  به. درجه پاسخگويي هميشه بايد مطابق با مقدار يا حد اختيار باشد. پاسخگو بودن، پيامد مثبتي در سازمان و جامعه دارد

 .ندهايي كه بيشترين اختيار را دارا هستند، توجه بيشتري به كيفيت تصميمات و اشتباهاتشان دار رسد كه سازمان مي

براي اصالح اشتباه و اقدام  هاي مناسب گيري هنگام وقوع اشتباه ، انجام اندازه همچنين شامل قبول مسئوليت به پاسخگويي

  .باشد مي جهت پيشگيري از وقوع مجدد،

  :خگو باشدسيك سازمان بايد براي مسائل زير پا

 بيني نشده باشند؛ و  ي يا پيشهايش، شامل نتايج با اهميت، حتي اگر تصادف نتايج تصميمات و فعاليت –

 .پيامدهاي با اهميت تصميمات و اقدامات بر جامعه و محيط –

  شفافيت  4-3

  .باشد گذارند، شفافين داشته هايش كه بر جامعه و محيط اثر مي يك سازمان بايد در تصميمات و فعاليت: اصل اين است

شامل پيامدهاي  هايش را، تدل، تصميمات و فعاليتكامل و درحد كافي و مس صورت واضح، دقيق، سازمان بايد بهيك 

آساني قابل استفاده و  اين اطالعات بايد به. باشد، ابراز نمايد شده و احتمالي بر جامعه و محيط كه مسئول آنها مي شناخته

صورت واضح و  ائه بهموقع، واقعي و آماده ار اين اطالعات بايد به. مستقيماً در دسترس كساني كه مؤثر از سازمان هستند، باشد

  . هاي سازمان بر منافع مربوط به آنها، قادر سازد طرف باشند تا ذينفعان را به ارزيابي دقيق پيامدهاي تصميمات و فعاليت بي

اين كه در غير  ،باشد نميشده قانوني  حفاظتاطالعات  در دسترس گذاشتن و نيازمند فاش كردن اطالعات خصوصي ،شفافيت

  .خواهدبود، مقررات قانوني، بازرگاني، امنيتي يا حريم شخصي متناقض با صورت،  فاش شدن،

  :يك سازمان بايد در موارد زير شفافيت داشته باشد

 هايش؛ هدف، طبيعت و مكان فعاليت –

موازات  ، بهو اختيارات ها ييپاسخگوها،  ها، مسئوليت طريقه اتخاذ تصميمات، اجرا و مرور آنها، شامل تعريف نقش –

 كاركردهاي متفاوت در سازمان؛
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 كند؛ كه سازمان عملكرد مربوط به مسئوليت اجتماعيش را با آن ارزيابي ميي معياراستانداردها و  –

 هايش بر جامعه و محيط؛ و  شده و احتمالي تصميمات و فعاليت پيامدهاي شناخته –

 .و استخدام آنها هاي مورد استفاده براي شناسايي، انتخاب شناسايي ذينفعان و معيار و روش –

  رفتار اخالقي  4-4

  .ها اخالقي رفتار نمايد يك سازمان بايد در تمام زمان: اصل اين است

مردم، حيوانات و  بر اهميت اين اصول اخالقي. غرضي و امانت باشد رفتار يك سازمان بايد بر اساس اصول اخالقي صداقت، بي

  .كنند يداللت م ،منافع ذينفعان درنظر گرفتن محيط و تعهد

  :دهد ءوسيله موارد زير ارتقا يك سازمان بايد رفتار اخالقي خود را به

 گسترش اصول هدايتي كه به ارتقاء رفتار اخالقي، درون سازمان و در تقابل سازمان با ديگران كمك مي كند؛ –

ايش و درعين حال ه كارگيري استاندارهاي رفتار اخالقي خود، كه مناسب با اهداف و فعاليت شناسايي، قبول و به –

 المللي باشد؛ سازگار با اصول ذكر شده در اين استاندارد بين

 تقويت و ترويج رعايت استانداردهاي رفتار اخالقي خود؛ –

خصوص از كساني كه موقعيت مهمي براي  استانداردهاي رفتار اخالقي مورد انتظار از كاركنان، و به ابالغتعيين و  –

  مانت، استراتژي و عملكرد سازمان دارند؛ها، فرهنگ، ا اثرگذاري بر ارزش

د منجر به رفتار غير اخالقي نتوان مي در غير اينصورت كه ،در سراسر سازمان ،منافع هاي ناسازگاريممانعت يا حل  –

 د؛نشو

 و كنترل پايش و اجراي رفتار اجتماعي؛ نظارت هاي م ايجاد مكانيز –

 تخلفات از رفتار اجتماعي، بدون ترس از تالفي؛ ودهي  هايي براي آسان كردن گزارش ايجاد مكانيزم –

ها در جايي كه قوانين و مقررات محلي وجود ندارند و يا در تناقض با رفتار اجتماعي  تشخيص و اداره موقعيت –

 .باشند مي

  احترام به منافع ذينفعان  4-5

  .درنظر گيرد و نسبت به آنها پاسخگو باشديك سازمان بايد به منافع ذينفعانش احترام گذاشته، آنها را : اصل اين است

ها نيز داراي حقوق،  باشد، ديگر افراد يا گروه اگرچه اهداف يك سازمان منحصر به منافع صاحبانش، اعضا يا سازندگانش مي

  .گيرد ر ميها را درب در كل، ذينفعان سازمان، اين افراد و گروه. دعاوي يا منافع خاصي هستند كه بايد مورد محاسبه قرار گيرد

  :يك سازمان بايد

 ذينفعانش را شناسايي نمايد؛ –

 هاي ابرازشده از جانب آنها باشد؛ از منافع و نيازهاي ذينفعان آگاه بوده و احترام گذارد و پاسخگوي نگراني –
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 منافع مشروع و حقوق قانوني ذينفعان را مشخص نمايد؛ –

 ساب آورد؛ح تعهد سازمان بهو  ارتباطظرفيت نسبي ذينفعان را براي  –

رابطه منافع ذينفعان با منافع وسيعتر جامعه و توسعه پايدار، همچنين طبيعت رابطه ذينفعان با سازمان را درنظر  –

 گيرد؛ و

نظرات ذينفعان را كه ممكن است متأثر از تصميمات سازمان باشد، حتي در صورت نداشتن نقش رسمي در  نقطه –

 .هاي سازمان، درنظر گيرند در تصميمات و فعاليتاداره سازمان يا عدم آگاهي از منافع خود 

  احترام به قاعده قانون  4-6

  .يك سازمان بايد قبول نمايد كه احترام به قاعده قانون يك الزام است: اصل اين است

و دولت نيز  خصوص به اين ايده كه هيچ فرد يا سازماني باالتر از قانون وجود ندارد گردد، به قاعده قانون به برتري قانون برمي

است كه قوانين،  طور كلي در قاعده قانون اشاره شده به. قاعده قانون با عمل مستبدانه قدرت مغايرت دارد. باشد مطيع قانون مي

در مفهموم مسئوليت . باشند صورت آشكارا و عادالنه اجرا شده، مطابق با روش هاي اجرايي ايجادشده مي ابرازشده به اي نوشته

اين مطلب بر . باشد ام به قاعده قانون به معناي موافق بودن يك سازمان با تمام قوانين و مقررات كاربردي مياجتماعي، احتر

 براي رعايت اين قوانين و مقررات ،درون سازمان مسئولدادن  ي، جهت آگاهبراي آگاهي از قوانين و مقرراتآن داللت دارد كه 

  .به مرحله پيش رفت شوند، بايد مرحله و درك اينكه آنها رعايت مي

  :يك سازمان بايد

 اش باشد؛ موافق الزامات قانوني و مقرراتي در تمام قلمروي عملياتي –

 باشد؛ مي موردنظرمناسب و هايش متعلق به چارچوب قانوني  اطمينان يابد كه روابط و فعاليت –

 طرف، بكار گيرد؛ شكل عادالنه و بيهاي اجرايي خودش بوده و آنها را به  مشي، قوانين و روش موافق با نظامنامه، خط –

 آگاه از تمام مقرراتي قانوني بماند؛ و –

 .هايش را بازبيني نمايد هاي زماني، انطباق در دوره –

  المللي اخالقي احترام به قواعد بين  4-7

احترام  وفادار است،المللي اخالقي، همچنان كه به اصول مربوط به قاعده قانون  يك سازمان بايد به قواعد بين: اصل اين است

  . بگذارد

، يك سازمان كند را تأمين نمي حداقل مقدار حفاظت از محيط و جامعه ،در كشورهايي كه قانون ملي يا اجراي آن –

 .المللي اخالق، تالش نمايد براي احترام به قواعد بينبايد 

للي اخالقي منع مي كند، سازمان بايد در الم ها را از احترام به قواعد بين در جايي كه قانون ملي و اجراي آن، سازمان –

 .بيشترين حد ممكن، تمام تالش خود را براي احترام به اين قواعد بنمايد

توجهي را موجب  المللي اخالقي و جائيكه عدم پيروي از اين قواعد نتايج قابل هاي تناقض با قواعد بين در موقعيت –

 .ها و روابط در قلمرو خود را بازبيني نمايد يعت فعاليتشود، يك سازمان بايد، در حد امكان و اقتضا، طب مي
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را جهت اصالح  مربوطه مراجع ها و تأثيرگذاري سازمان مجاري پيگيريو هاي مشروع  يك سازمان بايد موقعيت –

  .گيرد هرگونه تناقض با قانون ملي و اجراي آن درنظر

اند،  المللي اخالقي موفق نبوده مواجه با قواعد بين ها كه در هاي ديگر سازمان يك سازمان بايد از شركت در فعاليت –

 .اجتناب كند

  درك مشاركت در جرم  2 عبهج

  .مشاركت در جرم دو معناي قانوني و غير قانوني دارد

عمده در ارتكاب به يك عمل غير  ي آگاهانه همكاريعبارت است از هاي قضايي،  در معناي قانوني، مشاركت در جرم در بعضي از حوزه

  .قانوني مانند جنايت

هنگام  در اين متن، سازمان ممكن است به .باشد در معناي غير قانوني، مشاركت در جرم، ناشي از انتظارات اخالقي وسيع اجتماعي مي

طه استفاده از نهايت كوشش، سازمان واس به حساب آيد، در صورتيكه  شريك در جرم به ،در ارتكاب به اعمال نادرستديگران  با همكاري

در جائيكه ساكت بماند يا يك سازمان همچنين  .شود توجهي بر محيط يا جامعه مي داند يا بايد بداند كه منجر به پيامدهاي منفي قابل مي

  .حساب آيد بهممكن است شريك در جرم از چنين اعمال نادرستي سود ببرد 

   

  

  احترام به حقوق بشر  4-8

. يك سازمان بايد به حقوق بشر احترام گذاشته و هر دو جنبه اهميت و جهاني بودن آن را مشخص نمايد: اين استاصل 

  )در مورد حقوق بشر 3- 6رجوع شود به موضوع مركزي (

  :يك سامان بايد

 المللي حقوق بشر را محترم شمرده و پرورش دهد؛ شده در اليحه بين حقوق تنظيم –

ها داراي  ها و موقعيت در تمام كشورها، فرهنگ ،غيرقابل تقسيم يطور جهاني بوده و به قبول نمايد كه اين حقوق –

 باشد؛ كاربرد مي

شود، براي احترام به حقوق بشر گام بردارد و از چنين شرايطي  هايي كه حقوق بشر حمايت نمي در موقعيت –

 سوءاستفاده ننمايد؛

نمايد، وفادار به اصول احترام به قواعد  كافي از حقوق بشر نميهايي كه قانون ملي يا اجراي آن، حمايت  در موقعيت –

 .المللي اخالقي باشد بين
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  مشاركت ذينفعانو  شناسايي مسئوليت اجتماعي  5

  كليات  1- 5

اين اصول شامل شناسايي مسئوليت اجتماعي خود سازمان و . پردازد مياصل كاربردي مسئوليت اجتماعي  2 به اين بند

موضوعات مركزي  توصيف هنگام به، 4اين اصول همراه با اصول بيان شده در بند . باشند ذينفعانش مي مشاركت با شناسايي و

   .خاطر سپرده شوند بهبايد مسئوليت اجتماعي،  6بند 

اين مسائل براي هدايت  اين شناسايي مسئوليت، شناسايي مسائل برخاسته از تصميمات و اقدامات سازمان، همچنين مسير

  . شود را شامل مي شامل بهداشت و رفاه اجتماعي اركت در توسعه پايدار،مش

شد، اصل اوليه  توضيح داده 4همانطور كه در بند . باشد همچنين شامل شناسايي ذينفعان يك سازمان مي  شناسايي مسئوليت

  .باشد مسئوليت اجتماعي يك سازمان، احترام گذاشتن و درنظر داشتن منافع ذينفعانش مي

  شناسايي مسئوليت اجتماعي  2- 5

  و انتظارات منافعپيامدها،   5-2-1

  ).2رجوع شود به شكل (درك شودرابطه بايد  3در اداره مسئوليت اجتماعي يك سازمان، 

همچنين . گذارد ها و تصميماتش بر جامعه اثر مي كه چگونه فعاليت دريابديك سازمان بايد : بين سازمان و جامعه –

اين امر مي تواند با درنظر . كه انتظارات جامعه از رفتار مسئوالنه، مرتبط با اين پيامدها است دريابدبايد  يك سازمان

 )2- 2-5رجوع شود به . (گرفتن موضوعات مركزي و مسائل مسئوليت اجتماعي، صورت پذيرد

ها و تصميمات يك سازمان  فعاليت. يك سازمان بايد از ذينفعان مختلف خود آگاه باشد :بين سازمان و ذينفعانش –

 آورده وجود  را بهيا منفعتي  "قيد"اين حقيقت . باشد ها داشته ممكن است پيامدهاي واقعي و بالقوه بر افراد و سازمان

 .  شود ها يا افراد به عنوان ذينفع مي سبب درنظر گرفتن سازمانكه 

باشد، در  يك سازمان بايد دريابد كه رابطه بين منافعي از ذينفعان كه تحت تأثير سازمان مي :ينفعان و جامعهبين ذ –

 .يك سمت، و منافع جامعه در سمت ديگر قرار دارد
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  رابطه بين يك سازمان، ذينفعانش و جامعه – 2شكل 

رابطه و اهميت پيامدهاي . ها، سازمان بايد اهميت مربوط به هر سه نوع ارتباط را درنظر گيرد در تعيين مهمترين مسئوليت

مطمئناً، بايد مشخص . شود ه، در نظر گرفتهيك سازمان بر جامعه، بايد همراه با اهميت رابطه سازمان با هرگونه ذينفع وابست

  . باشند ها و تصميمات يك سازمان خاص داشته ها، مصالح متفاوتي در رابطه با فعاليت شود كه ممكن است افراد و سازمان

  شناسايي موضوعات مركزي و مسائل مسئوليت اجتماعي  5-2-2

مسائل مرتبط با مسئوليت اجتماعي در موضوعات مركزي زير يك راه مؤثر براي شناسايي مسئوليت اجتماعي، آشنا شدن با 

  : باشد مي

 اداره سازمان؛ –

 حقوق بشر؛ –

 هاي كاري؛ فعاليت –

 محيط؛ –

 هاي عملياتي عادالنه؛ فعاليت –

 مسائل مربوط به مشتري؛ و  –

 )جامعه(مشاركت و توسعه اجتماع  –

شود، پوشش  اين موضوعات مركزي، بيشتر پيامدهاي مربوط به اقتصاد، محيط و اجتماع را كه توسط سازمان اظهار مي

توضيحات هر كدام از موضوعات مركزي، شامل مسائل . است بيان شده 6هر كدام از اين موضوعات مركزي در بند . دهند مي

هر موضوع مركزي، البته نه هر مسئله، . اجتماعيش درنظر گيرد هنگام شناسايي مسئوليت خاصي است كه سازمان بايد به

  . باشد داراي ارتباط با هر سازماني مي

راهنماي هر مسئله، شامل تعدادي از اقداماتي كه يك سازمان بايد انجام دهد يا انتظاراتي كه چگونه يك سازمان بايد رفتار 

ها يا تصميماتش را، همراه با  ان بايد هر مسئله مرتبط با فعاليتدر شناسايي مسئوليت اجتماعي، يك سازم. باشد كند، مي

 سازمان

 ذينفعان جامعه

 ها و تصميمات  فعاليت

 موضوعات مركزي و مسائل  منافع و انتظارات 
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 3- 7و  2-7توان به زيربندهاي  براي راهنمايي بيشتر جهت شناسايي مسائل، مي. اقدامات مربوطه و انتظارات، شناسايي كند

  . رجوع كرد

تمام مسائل ممكن است به . شود ظر گرفتهتواند با مراجعه به اين مسائل درن ها و تصميمات يك سازمان مي پيامدهاي فعاليت

هاي مختلفي  صورت توانند به براين، اين موضوعات مركزي و مسائل مرتبط با آنها مي عالوه .يك سازمان خاص مربوط نشوند

بعضي از مباحث، شامل بهداشت، ايمني، اقتصاد و زنجيره ارزش، با بيش از يك موضوع مركزي . بندي شوند توصيف و يا دسته

  . سروكار دارند 6ر بند د

اهميت يك پيامد بايد با مراجعه به . وسيله ارزيابي اهميت پيامدهاي سازمان، دنبال شود شناسايي مسائل مرتبط، بايد به

هاي ذينفعان و همچنين نحوه اثرگذاري پيامدها بر منافع وسيع جامعه و توسعه پايدار، شامل بهاشت و رفاه اجتماعي،  نگراني

  . ه شوددرنظر گرفت

. نمايد يك سازمان كمك ميشناسايي موضوعات مركزي و مسائل مسئوليت اجتماعي ها، به  درنظر گرفتن تقابل با ديگر سازمان

كنندگان يا كاربران، پيمانكاران، شركا و رقبا،  ها و تصميماتش را بر مصرف براي مثال، يك سازمان ممكن است پيامد فعاليت

  .درنظر گيرد

باشد، بايد الزامات قانوني و ديگر مقرراتي را كه وجود دارند، درنظر  خواستار شناسايي مسئوليت اجتماعيش مييك سازمان كه 

مقررات الزامي قانون شامل قوانين و مقررات كاربردي، همچنين مقررات مربوط به مسائل اجتماعي يا محيطي كه ممكن . گيرد

 است، يك سازمان بايد نسبت به مسئوليت اجتماعي كه ايجاد نموده. باشد مي باشند، است در قراردادهاي قابل اجرا وجود داشته

انجمني كه به آن در هاي اخالقي يا راهنماها يا در مقررات عضويت  تواند در نظامنامه چنين تعهداتي مي. باشد عهد داشتهت

   .باشد وجود داشتهاست،  وابسته

حساب آوردن آنها،  ها و تصميمات و به تعيين پيامدهاي بالقوه فعاليت. اشدب شناسايي مسئوليت اجتماعي يك فرآيند پيوسته مي

جهت اطمينان از اينكه مسئوليت بايد هاي مداوم سازمان  فعاليت. هاي جديد صورت گيرد ريزي فعاليت بايد در مرحله طرح

در مواقع  ،ائل جديد هست يا خيربه درنظر گرفتن مس ياينكه آيا نيازتعيين اجتماعي سازمان همچنان درست كار مي كند و 

  . لزوم بازنگري شود

  مسئوليت اجتماعي و منطقه نفوذ سازمان  5-2-3

يكپارچه و در كه در سراسر سازمان  يواسطه شفافيت و رفتار اخالق به ،ها و تصميماتش يك سازمان درقبال پيامدهاي فعاليت

باشد، ممكن  ها و تصميمات خودش مي ك سازمان مسئول فعاليتكه ياين بر  عالوه .باشد است، مسئول مي روابط اعمال شده

هايي وابسته  چنين موقعيت .ها و تصميمات طرفيني كه با آنها در ارتباط است، اثر گذارد است در بعضي مواقع، بتواند بر فعاليت

   .شود مي  به منطقه نفوذش درنظر گرفته

هايي  هر جهت، موقعيت به .برعهده گيرد ،ه ممكن است تأثيرگذار باشدك را طرفتواند مسئوليت پيامدهاي هر  يك سازمان نمي

براي مثال، مقررات . خواهدبود نفوذاين  بكارگيريهمراه با مسئوليت  ،بر ديگران نفوذوجود دارد كه قابليت يك سازمان براي 

. اخالقي براي مخالفت با سوءاستفاده ديگران از حقوق بشر، مي تواند يك جنبه مهم از مسئوليت اجتماعي يك سازمان باشد
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 ئلهو مسمسئوليت تأثيرگذاري در هر موقعيت به فاكتورهاي مختلفي نظير قابليت واقعي سازمان براي تأثير گذاشتن بر ديگران 

  . كند طور كل، مسئوليت تأثيرگذاري با قابليت تأثير گذاري، افزايش پيدا مي به. اردبستگي د ،درگير

مسئول  گيرند، يا تصميماتي كه ديگران مي هايي كه بر آنها كنترل ندارد پيامدهاي فعاليتدر قبال تواند  اگرچه يك سازمان نمي

طوركل، يك سازمان براي داشتن  به. تواند زياد باشد ارد، ميها و تصميماتي كه سازمان بر آنها كنترل د باشد، پيامدهاي فعاليت

هاي وجود خواهد داشت كه  موقعيت. گيرد ها و نيز طبيعت يا وسعت اين رابطه، تصميم مي يا نداشتن ارتباط با ديگر سازمان

ا و گام برداشتن براي ه ها و تصميمات ديگر سازمان يك سازمان مسئوليت هشيار بودن از پيامدهاي ايجاد شده توسط فعاليت

   .هايي است را برعهده دارد اجتناب يا كاهش پيامدهاي منفي كه وابسته به ارتباط با چنين سازمان

هاي رسمي  شامل انجمنممكن است  .منطقه نفوذ يك سازمان معموالً شامل بخشي از زنجيره ارزش و زنجيره تأمين مي باشد

نفوذ، يك   در هنگام ارزيابي منطقه .باشدنيز رده يا رقبا  چنين سازمان هاي همهمو  نمايد يا غيررسمي كه در آن شركت مي

  . با ذينفعان را درنظر گيرد مشاركتسازمان بايد نهايت كوشش را بكارگرفته و 

هاي درگير،  ذينفعان و ديگر طرف. دهد ارتباط بين مفاهيم زنجيره تأمين يك سازمان و زنجيره ارزش را نشان مي 3شكل 

درنظر  جيره تأمين مشابه با زنجيره ارزشدر بعضي از كشورها، اصطالح زن. سته به طبيعت سازمان، متفاوت خواهند بودواب

  . است شده گرفته

هاي پشتي در زنجيره، مانند پيمانكاران و طرفهاي جلوتر در زنجيره،  دهد كه زنجيره ارزش شامل طرف اين شكل نشان مي

  .كنند رده و شركا، به موازات سازمان كار مي هاي هم عالوه براين، مانند سازمان. باشد ميمانند مشتريان و كاربران 

آورده  7راهنماي مربوط به شناسايي منطقه نفوذ يك سازمان و همچنين وسعت واقعي پيامدهاي يك سازمان، در بند 

  .است شده

  

  

  شكل شماتيك روابط بين زنجيره ارزش وزنجيره تأمين – 3شكل 

  مشاركت شناسايي ذينفعان و  3- 5

  كليات  1- 5-3

اين . باشد هاي مؤثري جهت درنظر گرفتن مسئوليت اجتماعي مي كار گماردن ذينفعان، براي يك سازمان، راه شناسايي و به

اند و سازماني كه خواستار  هاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي تبديل به فعاليت هاي مركزي شده ها در ميان فعاليت فعاليت

  . باشد، نبايد از آنها دوري گزيند شدن مسئوليت اجتماعيش مي ناختهش

  شناسايي ذينفعان  2- 5-3

ها  چون اين انگيزه. دارند منفعت چنديك و يا يك سازمان،  هستند كه در هر فعاليت و تصميم ها يا افرادي ذينفعان، سازمان

. نبودن است  اين رابطه نيازمند رسمي. است زمان ايجاد شدهمي تواند متأثر از سازمان باشد، يك رابطه با سا) "قيود"يا (
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يك سازمان ممكن است . باشد براين، چه براي سازمان و چه ذينفع، شناسايي اين رابطه براي وجود رابطه، ضروري نمي عالوه

بر منافعشان، مطلع بسياري از ذينفعان ممكن است از پتانسيل يك سازمان در تأثير . هميشه از ذدينفعان خود آگاه نباشد

  . نباشند

در اين متن، منافع مربوط به چيزي . گردد ها برنمي و ديگر حرفه  باشد و به سرگرمي در اين مفهوم چيز غريبي نمي "منافع"

در بعضي از . باشد چنين شكاياتي لزوماً شكايات مالي يا حقوق قانوني نمي. تواند اساس يك شكايت باشد باشند كه مي مي

از نظر مسئوليت اجتماعي، اهميت يا وابستگي يك منفعت،  بوسيله . مواقع، شكايت به سادگي مي تواند حق شنيده شدن باشد

  . شود خوبي معين مي اط آن با توسعه پايدار، شامل بهداشت و رفاه اجتماعي، بهارتب

درك چگونگي . شوند هايي كه احتماالً يا واقعاً متأثر از سازمان هستند، در زمره ذينفعان درنظر گرفته مي افراد يا گروه

شود را  ه منجر به ايجاد يك رابطه با سازمان ميها از فعاليت و تصميمات سازمان، شناسايي منافعي ك تأثيرپذيري افراد و گروه

ها و تصميمات يك سازمان، شناسايي مهمترين ذينفعان يك سازمان را  بنابراين شناسايي پيامدهاي فعاليت. سازد ممكن مي

  .كند تر مي راحت

ف داراي منافع متفاوت و گاهي براين، ذينفعان مختل عالوه. ينفع بسيار وسيع است، و سازمان تعداد بسياري ذينفع داردذمفهوم 

تواند  براي مثال، منافع بوميان جامعه مي. باشند توانند منافع مشترك يا ناسازگار با سازمان داشته ذينفعان مي. رقابتي هستند

همراه  گذاري، مانند آلودگي را به گذاري، مانند استخدام، همچنين يك پيامد منفي همان سرمايه پيامد مثبت يك سرمايه

   .باشد شتهدا

تواند شامل اعضاء يا كاركنان يك  اين بخش مي. شوند عنوان بخش كاملي از سازمان درنظر گرفته بعضي از ذينفعان بايد به

در هدف و  مشترككه اين ذينفعان از يك منفعت  مشخص گرددبايد . مالكان سازمان باشدذينفعان يا ديگر  ينطورسازمان، هم

هرجهت، اين مسئله به اين معنا نيست كه تمام منافع آنها در رابطه با سازمان، مشابه  به. برند موفقيت سازمان، سهم مي

  . باشد مي

تر  تواند به منافع وسيع منافع مشترك ذينفعان مي. تواند به مسئوليت اجتماعي سازمان مرتبط باشد منافع اكثر ذينفعان مي

براي متعهدانه، و مقررات قراردادي  ها وام. ه خواستار دريافت پول استعنوان مثال، پيمانكار كسي است ك به. جامعه مرتبط شود

  . باشد روري ميضمنافع جامعه 

باشد، وابسته  هاي خاصي مي منافعشان به سازمان فهماندن ،اي كه هدفشان يافته هاي سازمان تمام ذينفعان يك سازمان، به گروه

باشند، و به همين دليل، ممكن است به اشتباه از آنها  دهي نشده بسياري از ذينفعان ممكن است اصالً سازمان .نيستند

حساب  باشند را به دهي نشده ها بايد ذينفعان را كه ممكن است سازمان بنايراين سازمان. شوند پوشي شود يا ناديده گرفته چشم

  . پذير ممكن است اهميت پيدا كند هاي آسيب خصوص، در مورد گروه اين مشكل، به. آورد

ها وتصميماتش  كه فعاليتباشند سازماني  از ذينفعان مربوط بههاي مختص حمايت از مسائل محيط و جامعه ممكن است  هگرو

   .بر مسائل آنها داردپيامد وابسته و مهمي 

كننده از مسائل خاص  كننده از طرف ذينفعان خاص يا حمايت هاي شاكي صحبت يك سازمان بايد نماينده بودن و اعتبار گروه

براي مثال، نه حيوانات وحشي و نه كودكان، . باشد ممكن نميارائه مستقيم  ،منافع با اهميتبراي در بعضي از موارد، . را بسنجد
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هاي  نظرات گروه به نقطهدر چنين شرايطي، يك سازمان بايد  .باشند كنترل آنها نمياختيار  يافته يا هاي سازمان داراي گروه

  . معتبر خواستار حمايت از چنين منافعي، توجه نمايد

  :جهت شناسايي ذينفعان، يك سازمان ممكن است سؤاالت زير را از خود بپرسد

 ؟وجود داردمقررات قانوني براي چه كساني  –

 باشد؟ كسي ممكن است تأثير مثبت و يا منفي داشته  بر چه ها سازمان فعاليت –

 خواهدبود؟چه كسي دخيل ، شود پرداخته مسائل مشابه هنگامي كه بايد به –

 كند؟ پيامدهاي خاص كمك مي پرداختن بهي چه كسي به سازمان برا –

 مستثني گردد؟ مشاركتچه كسي دچار ضرر خواهد شد اگر از  –

 تأثيرپذير است؟چه كسي در زنجيره ارزش  –

  ذينفعان مشاركت  3- 5-3

ذينفعان  مشاركتهدف اصلي از . باشد ذينفعان شامل گفتگوي بين سازمان با يك يا تعداد بيشتري از ذينفعان مي مشاركت

 اگرچه شناسايي ذينفعان براي يك سازمان بسيار مهم است، امكان ندارد كه. بايد بهبود اداره مسئوليت اجتماعي سازمان باشد

  .باشد) ارتباط داشته(يك سازمان با تمام ذينفعانش درگير

عنوان پاسخ  تواند به شود يا مي تواند توسط سازمان بنا نهاده مي. باشد هاي مختلفي داشته ذينفعان مي تواند صورت مشاركت

تواند به صورت جلسات رسمي يا غير رسمي صورت پذيرد و  مي. باشد سازمان به يك يا تعداد بيشتري از ذينفعان وجود داشته

هاي عمومي، ميزگردها،  ها، گزارش ها، كارگاه نظير جلسات خصوصي، كنفرانسهاي متعددي پيگيري شود،  مي تواند به شكل

ها مانند نهادهاي  هاي اجتماعي و ديگر انجمن هاي مشورتي، شركت در نهادهاي چند طرفه، عضويت، و شركت در گروه كميته

  .باشد مين ضروري آ درگيري در يك ارتباط دوطرفه، جنبه. باشد ذينفعان تعاملي مي مشاركت. اي شبكه

ذينفعان مي تواند براي موارد زير مورد استفاده  مشاركت. داليل زيادي براي يك سازمان جهت بكارگيري ذينفعان وجود دارد

  :قرار گيرد

 هاي سازمان نسبت به اجتماع؛ اداره وسيع، ارتباط بين منافع ذينفعان و مسئوليت –

چگونگي كاهش  بربهترين وجه،  يمات يك سازمان بهها و تصم تعيين چگونگي افزايش پيامدهاي مفيد فعاليت –

 پيامدهاي مضر؛

جهت اداره منافع ناسازگار، بين سازمان و ذينفعانش و ) براي مثال براي ذينفعان يا كاركنان(برآوردن مقررات قانوني  –

 يا بين ذينفعان مختلف؛

 ذينفعان و جامعه؛ درگير در منافعكلي هاي  تطبيق ناسازگاري –

 واسطه درك نتايج احتمالي اقداماتش و پيامدهاي آنها؛ ز تصميماتش بهآگاه كردن ا –

 وسيله سازمان؛ هاي پيوسته به همكاري در يادگيري –

 كردن ديدهاي گوناگون؛ هاي مرتبط براي سازمان، با فراهم ايجاد منفعت –
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 كمك به سازمان براي بازبيني عملكردش كه مي تواند موجب بهبود شود؛ –

 تبار ارتباطاتش؛ وافزايش شفافيت و اع –

 . كردن پايه و اساس فعاليت همكاري، مانند مشاركت فراهم –

 مي تواند براي تغيير رابطه بين سازمان و يك يا تعداد بيشتري از ذينفعانش ذينفعان مشاركتبا توجه به آخرين نكته، 

رد همكاري با يك يا تعداد بيشتري از اين حقيقت است كه سازمان براي دستيابي به اهداف منفعتي دوجانبه، وا .شود استفاده

چنين روابط . هاي مشترك باشد ذينفع يا انجام پروژه -هاي چند تواند شامل شركت در گروه اين مسئله مي. شود ذينفعانش مي

ل ها، حقيقتاً مستق مطابق با واقعيت همكاري، الزم است كه تمام طرف. باشد منفعتي دوجانبه، براي تمام ذينفعان ممكن نمي

  . گاهي اوقات ذينفعان، در يك ساختار رسمي اداره سازمان قرار دارند. باشند

راحتي دريابد، كه جامعه از او، چه انتظاراتي براي اداره پيامدهايش  تواند به ، يا ميداند مي از پيشدر اكثر موارد، يك سازمان 

اگرچه فرآيند  باشد، براي درك اين انتظارات نمي ذينفعان خاص، مشاركتتكيه بر هايي، نيازي به  در چنين موقعيت. دارد

طور وسيعي مقبول  چنين انتظاراتي، در قوانين و مقررات، كه به .آورد تواند مزاياي ديگري را فراهم ذينفعان مي مشاركت

انتظارات . است اند، آورده شده ها را با توجه به مسائل خاص بنا نهاده انتظارات اجتماعي و فرهنگي هستند و بهترين فعاليت

 6دنبال توضيحات مختلف مسائل، در بند  ، به "يا انتظارات مربوطه/اقدامات و"مربوط به منافع ذينفعان مي تواند در بخش 

عنوان راهي براي دوري گزيدن از انتظارات قبلي ايجادشده از  ذينفعان، به مشاركتيك سازمان نبايد از . مالحظه گردد

  . رفتارش، استفاده كند

ينفع عنوان ذ ها و افرادي كه به سازمان. اساس بكارگيري مناسبترين ذينفعان، يك فرآيند عادالنه و مناسب بايد ايجاد شود بر

مؤثر  مشاركت. اين منافع باشندنده يباشند و در جائيكه مناسب و عملي است، نما داشته اند، بايد منافع درستي شناخته شده

  .باشد مي مناسبات عموميوراي تنها ده و بو اعتماد مناسبذينفعان بر پايه 

كند يا از  رفتار مي "تر دوستانه"دهي شده را چون اين گروه  هنگام بكارگيري ذينفعان، يك سازمان نبايد يك گروه سازمان 

هاي خاصي را براي نشان دادن  يك سازمان نبايد گروه .كند، به ديگران ترجيح دهد ها حمايت مي اهدافش بيش از ساير گروه

  .تشكيل دهد و يا حمايت كند ،باشد مستقل نمي حقيقتاًاينكه يك شريك گفتگويي دارد در حاليكه شريك موردنظر، 

د و احترام يك سازمان بايد از منافع و نيازهاي ذينفعانش و ظرفيت نسبي آنها براي برقراري ارتباط و كار با سازمان، آگاه باش

ي  اند، رابطه ذينفعان در جائيكه هدف مشخصي وجود دارد، منافع ذينفعان شناسايي شده مشاركتنظر ميرسد كه  به. بگذارد

باشد، و در جائيكه اين منافع با اهميت و وابسته به منافع  برقرار شده توسط اين منافع بين سازمان و ذينفعان، صريح و مهم مي

  .كند بهداشت و رفاه اجتماعي هستند، معنا پيدا ميتوسعه پايدار، شامل 

  راهنماي موضوعات مركزي مسئوليت اجتماعي  6

  كليات  1- 6

دهي، يك سازمان بايد موضوعات مركزي زير  شمول مسئوليت اجتماعي، شناسايي مسائل مرتبط و ارجحيت براي تعيين دامنه

  :اند، درنظر گيرد شده نشان داده 4را كه در شكل 
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 سازمان؛ اداره –

 حقوق بشر؛ –

 هاي كاري؛ فعاليت –

 محيط؛ –

 هاي عملياتي عادالنه؛ فعاليت –

 مسائل مربوط به مشتري؛ و  –

 )اجتماع(جامعه) پيشرفت(مشاركت و توسعه –

موضوع مركزي، در جاي مناسب،  7هاي مرتبط با بهداشت و ايمني و زنجيره ارزش، با تمام  هاي اقتصادي، همچنين جنبه جنبه

است و  شده  در اين بند توضيح دادهاي از مسائل مسئوليت اجتماعي كه  هر موضوع مركزي شامل محدوده. سروكار دارند

شوند، زيرا مسئوليت اجتماعي پوياست و تكامل  ديگر مسائل در آينده نمايان مي. باشد اقدامات و انتظارات مرتبط با آن مي

  .نمايد هاي محيطي و اجتماعي را منعكس  مي تدريجي نگراني

براي هر . باشد) 5و  4بند (هاي مسئوليت اجتماعي  اقدام بر اين موضوعات مركزي و مسائل بايد بر اساس اصول و فعاليت

هايش دارند، شناسايي و  موضوع مركزي، يك سازمان بايد تمام مسائلي را كه اثر مهم و يا مناسبي را بر تصميمات و فعاليت

هرجهت،  به .هنگام ارزيابي مسائل مرتبط، اهداف بلند و كوتاه مدت بايد مدنظر قرار گيرند به). 5رجوع شود به بند ( اداره نمايد

اي در جائيكه سازمان بايد موضوعات مركزي و مسائل را اداره كند، وجود ندارد؛ اين مسائل با  شده هيچ دستور از پيش تعيين

   .دكردنسازمان و استراتژي آن تغيير خواه

. اگرچه تمام موضوعات مركزي مشترك و مكمل يكديگر هستند، طبيعت اداره سازمان از ديگر موضوعات مركزي متفاوت است

 4شده در بند  اداره مؤثر سازمان، سازمان را قادر به اقدام در مورد ساير موضوعات مركزي و مسائل و اجراي اصول بيان

صورت كلي بنگرد، بايد تمام موضوعات مركزي و مسائل و وابستگي آنها را  بهيك سازمان بايد به موضوعات مركزي . نمايد مي

شده در مورد يك مسئله خاص، در طول عمر  گذاري هاي خاص هدف پيشرفت. درنظر بگيرد و فقط بر يك مسئله تمركز ننمايد

مغاير با ذينفعانش يا با زنجيره محصوالت و خدمات سازمان، نبايد اثرات متناقضي بر ديگر مسائل داشته باشد يا پيامدهاي 

    .ايجاد نمايد ارزش

  .است آورده شده 7سازي مسئوليت اجتماعي در بند  راهنمايي بيشتر در مورد يكپارچه
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  مزاياي مسئوليت اجتماعي  3 عبهج

تواند به  ها، يك سازمان مي فعاليتسازي مسئوليت اجتماعي در تمام تصميمات و  وسيله درنظر گرفتن اين موضوعات مركزي، و يكپارچه به

  :يابد برخي از مزاياي مهم، شامل موارد زير دست

هاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي و  تر بر اساس درك وسيع از انتظارات جامعه، موقعيت هاي آگاهانه گيري تقويت تصميم –

 ريسك مسئول اجتماعي نبودن؛

 هاي مديريت ريسك؛ بهبود فعاليت –

 شكل وسيعتر؛ زمان و پرورش اعتماد عمومي بهافزايش اعتبار سا –

 بهبود رابطه سازمان با ذينفعانش؛ –

افزايش وفاداري و روحيه كاركنان، بهبود بهداشت و ايمني براي كاركنان زن و مرد و تأثير مثبت گذاشتن بر قابليت سازمان در  –

 و حفظ كاركنان؛ ايجاد انگيزهاستخدام، 

مصرف كمتر آب و انرژي، كاهش ضايعات، بازيافت محصوالت افزايش توليد و كارآيي منابع،  مربوط به هاي اندوختهدستيابي به  –

 فرعي با ارزش و افزايش قابليت استفاده از مواد اوليه؛

  حضور فساد؛ سياسي مسئول، رقابت عادالنه و عدم مشاركتواسطه  طرفي در معامالت به بهبود قابليت اعتماد و بي –

 كنندگان در مورد محصوالت يا خدمات؛ تناقضات بالقوه با مصرفجلوگيري يا كاهش  –

 وسيله ارتقاء پايداري منابع طبيعي و خدمات محيطي؛ و همكاري در افزايش طول عمر سازمان به –

  .همكاري خوب با ملت و تقويت جامعه مدني و مؤسسات –

  

  اداره سازماني  2- 6

  انداز اداره سازماني چشم  1- 2- 6

  ها و اداره سازماني سازمان  1- 1- 2- 6

هاي  سيستم .گيري و اجراي تصميمات و پيگيري اهدافش دارد اداره سازماني سيستمي است كه يك سازمان براي تصميم

كننده، بسته به اندازه و نوع سازمان و مفهوم محيطي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كه در آن كار مي كنند،  اداره

كه اختيار و مسئوليت ) مالكان، اعضا، سازندگان يا ديگر افراد(ها توسط يك شخص يا گروهي از افراد  ستماين سي. متغير است

   .شوند پيگيري اهداف كالن سازمان را دارند، هدايت مي

  اداره سازماني و مسئوليت اجتماعي  2- 1- 2- 6

سازمان بايد به آن عمل  كه اشدب اي مركزي موضوعدارد تا هم اداره سازماني در مفهوم مسئوليت اجتماعي،  ويژگي خاصي 

  .افزايش دهد كند و هم قابليت سازمان را براي اجراي رفتار مسئوالنه از لحاظ اجتماعي، با توجه به ساير موضوعات مركزي

گيري براي  شود، يك سيستم تصميم اين خصوصيت ويژه از اين حقيقت است كه سازماني كه به مسئوليت اجتماعي نائل مي

  . دارد 4كردن به اصول مسئوليت اجتماعي اشاره شده در بند  ملع



23 

 

  اصول و مالحظات  2- 2- 6

هاي پاسخگويي، شفافيت، رفتار اخالقي، احترام به منافع ذينفعان و احترام  اداره مؤثر بايد بر اساس يكي كردن اصول و فعاليت

تواند شيوه مفيدي براي سازمان در اداره مسائل مسئوليت  نهايت كوشش نيز مي. ي و اجرا نمايد گير تصميم به قاعده قانون،

  .اجتماعي باشد

  گيري  تصميمو ساختارهاي  هافرآيند  3- 2- 6

  توصيف مسئله 3-1- 2- 6

يي هستند كه استفاده عملي از و ساختارها گيري منجرشونده به مسئوليت اجتماعي، فرآيندها تصميمو ساختارهاي فرآيندها 

  . ندده مي ارتقاءرا  5و  4هاي ذكر شده در بند  اصول و فعاليت

در بعضي مواقع، آنها رسمي، پيچيده و حتي تحت قانون و . باشد گيري مي هر سازماني داراي فرآيندها و ساختارهاي تصميم

را جهت امكان  ها و ساختارها ها بايد فرآيندها، سيستم زمانتمام سا. در ديگر مواقع، غير رسمي خواهند بود. باشند مقررات مي

   . هاي مسئوليت اجتماعي، در جاي خود قرار دهند استفاده از اصول و فعاليت

  اقدامات و انتظارات مرتبط  3-2- 2- 6

  :گيري يك سازمان بايد آن را قادر سازد تا فرآيندها و ساختارهاي تصميم

افيت، رفتار اخالقي، احترام به ذينفعان و احترام به قاعده قانوني در آن عملي محيطي را كه اصول پاسخگويي، شف –

 است را ايجاد و آن را تقويت كنند؛ شده

 از منابع كارآمد مالي، طبيعي و انساني استفاده كند؛  –

 اتمقام در) هاي زنان و نژادي و قومي شامل گروه(هاي تحت سلطه نمايندگان  براي گروهرا اي  نمايندگي عادالنه –

 تأسيس نمايد؛ارشد سازمان 

 نيازهاي سازمان و ذينفعانش را شامل نيازهاي فوري و نيازهاي نسل آينده، متعادل نمايد؛ –

فرآيندهاي ارتباط دوطرفه با ذينفعان، كه به درنظر گرفتن منافع ذينفعان و كمك به شناسايي فضاهاي موافق و  –

 .شود را ايجاد نمايد نجر ميناموافق در مذاكره براي حل تناقضات ممكن، م

 هاي سازمان در مورد مسائل مسئوليت اجتماعي را تقويت نمايد؛ گيري مشاركت كاركنان زن و مرد در تصميم –

 كنند، متعادل سازد؛ و  گيري مي سطوح اختيار، مسئوليت و ظرفيت مردمي را كه از طرف سازمان تصميم –

هاي  شوند و تعيين پاسخگويي به نتايج حاصل از فعاليت نها پيگيري مياي از تصميمات براي اطمينان از اينكه آ سابقه –

 .سازمان، چه منفي و چه مثبت را نگهداري نمايد
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  حقوق بشر  3- 6

  مروري بر حقوق بشر  3-1- 6

  ها و حقوق بشر سازمان  3-1-1- 6

باشد كه به جهت انسان بودن از آن  حقوق بشر، حقوق اوليه تمامي انسانها با خواسته ذاتي آزادي، صلح، بهداشت و شادي مي

گروه نخست مربوط به حقوق سياسي و مدني و شامل حقوقي مانند حق . دو گروه وسيع از حقوق بشر وجود دارد. برخوردارند

دومين گروه مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شامل . باشد زندگي و آزادي، تساوي قانوني و آزادي بيان مي

  .باشد تغذيه، حق بهداشت، حق تحصيل و حق امنيت اجتماعي ميند حق كار، حق حقوقي مان

ي وسيع مختلفي بر اساس فرض رجحان حقوق بشر بر قوانين يا سنن فرهنگي وجود  باورهاي اخالقي، قانوني و هوشمندانه

بيان  4اصلي حقوق بشر كه در جدول المللي حقوق بشر و ادوات  المللي در اليحه بين برتري حقوق بشر توسط جامعه بين .دارد

   .است اند، مورد تأكيد قرار گرفته شده

است كه  اي تصديق شده شكل گسترده شود، به درحاليكه اكثر قوانين حقوق بشر مربوط به رابطه بين دولت و افراد مي

  .ترم دانستن اين حقوق هستندهاي غير دولتي مي توانند بر حقوق بشر افراد تأثير گذارند، از اين رو موظف به مح سازمان

  المللي حقوق بشر و ادوات اصلي حقوق بشر اليحه بين  4جدول 

اتخاذ  1948وسيله مجمع كلي سازمان ملل متحد در سال  باشد كه به يك اعالنيه بدون قيد مي) اعالنيه جهاني(اعالنيه حقوق بشر 

عنوان  اين اعالنيه، اساس قانون حقوق بشر، و عناصر آن را به. شود خته مياست، و در بسياري از موارد به عنوان ادوات حقوق بشر شنا شده

باشد، اعالنيه  شناسايي طبيعت جهاني حقوق بشر و درك آن نيازمند مشاركت همه مي. نمايد المللي، فراهم مي قسمتي از قانون مرسوم بين

اعالنيه  اين .شود ناميده مي "هاي جامعه تمام ارگان" دارد،همكاري و حفظ امنيت حقوقي كه در اين اعالنيه جهاني وجود  جهتجهاني 

شده در مورد مقام ذاتي تمام  بنانهادهاصول بر  تكيالمللي پيرو آن، حقوق موجود در اعالنيه جهاني را م هاي بين نامه جهاني، همراه با مقاوله

  . دهد تر نشان مي صورت جزئي اعضاي خانواده بشر، به

 1966المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، معاهداتي هستند كه در سال  وق مدني و سياسي و پيمان بينالمللي حق پيمان بين

يكي از . اجباري شدند 1976اين معاهدات در سال . است ها تصويب شده توسط مجمع كلي اتخاذ شده و پس از آن توسط خود دولت

المللي  و سياسي و پيمان بين مدني المللي حقوق بين  اعالنيه جهاني حقوق بشر، پيمانالمللي حقوق بشر با ارجاع به  اليحه بيناهداف 

  .باشد هاي اختياري اين دو پيمان، برانداختن مجازات اعدام مي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همچنين پروتوكل

المللي حقوق  وجود دارد كه آنها نيز قسمتي از قانون بين المللي حقوق بشر المللي حقوق بشر، در اينجا هفت اصل بين عالوه بر اليحه بين

هاي نژادي، حذف انواع تبعيض در مورد زنان، تالش بر عليه شكنجه  حذف انواع تبعيض: دهند و با موارد زير در ارتباطند بشر را تشكيل مي

كودكان در نبردهاي مسلحانه، فروش كودكان،  كننده، حقوق كودكان، مشاركت ها، و تنبيهات و رفتارهاي غيرانساني وپست و ديگر ستم

و حقوق افراد  هاي اجباري حمايت از تمام افراد در مقابل ناپديديحمايت از كارگران مهاجر و اقوام آنها، ، فحشا و تحريك جنسي كودك

  .ناتوان

هايي كه آن را تصويب  اين ادوات براي دولت .دهند المللي براي حقوق جهاني بشر را تشكيل مي ، اساس استانداردهاي بينادواتتمام اين 

هاي  دار تهيه شده در پروتوكل دهند كه شكايات خصوصي، تحت قوانين رويه بعضي از اين ادوات اجاره مي. باشد اند، الزامي مي كرده

  .عنوان شونداختياري، 
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  حقوق بشر و مسئوليت اجتماعي  3-1-2- 6

ها مسئول و موظف به حمايت از حقوق بشر  دولت. ها مستحق آن هستند انسانام باشد كه تم اي مي حقوق بشر، حقوق اوليه

طور  شناسايي و احترام به حقوق بشر به. را داراست ،منظقه نفوذش در مسئوليت احترام به حقوق بشر ،يك سازمان. باشند مي

عنوان پشتيبان اكثر مؤسسات  است و به گرفتهطرفي مورد توجه قرار  هاي عدالت اجتماعي و بي وسيعي در قاعده قانون، جنبه

عنوان ميزان  بهبراي حقوق بشر و درك آن، به شكل وسيعي  موجودارزش  .باشد اجتماعي ضروري، مانند سيستم قضايي مي

  .است تمدن، پذيرفته شده

  اصول و مالحظات  3-2- 6

  اصول  3-2-1- 6

  :باشند و وابسته به يكديگر ميغير قابل تقسيم حقوق بشر، ذاتي، محروم نشدني، جهاني، 

 ذاتي هستند زيرا متعلق به تمام افراد هستند؛ –

توانند راضي به دست برداشتن از آنها يا محروم شدن از آنها توسط دولت يا هر  محروم نشدني هستند زيرا مردم نمي –

 باشند؛ مؤسسه ديگر 

 ند؛رو جهاني هستند زيرا صرفنظر از موقعيت، براي تمام افراد بكار مي –

 شود؛ و گرفته طور انتخابي ناديده هستند زيرا ممكن نيست هيچ حقوق بشري بهغير قابل تقسيم  –

 .شود ساير حقوق مي تحققيك حق موجب  تحققوابسته به يكديگر هستند زيرا  –

  مالحظات  3-2-2- 6

ها و افراد در برابر سوء استفاده از حقوق بشر محافظت نمايند، همچنين حقوق بشر را در قلمروشان  ها موظفند از گرو دولت

ها و افراد داراي پتانسيل اثر گذاري و ايجاد اثر بر حقوق بشر،  است كه سازمان مشخص شده. اجرا و به آن احترام بگذارند

ها مسئوليت احترام به تمامي حقوق بشر را صرفنظر از اينكه دولت ناتوان يا  سازمان. شندبا صورت مستقيم و غيرمستقيم مي به

اين معناست كه تعدي از  احترام به حقوق بشر ضرورتاً به. اش در حمايت از حقوق بشر است، دارند ميل به اجراي وظيفه بي

 باشد بلكه مستلزم ها نمي براي سازمان منفعل، فقط يك مسئوليت آسيب نرساندن .حقوق ديگران نشود، و آسيبي به آنها نرسد

هنگامي . براي پذيرش مسئوليت سازمان در احترام به حقوق بشر، نهايت كوشش الزم است .باشد هاي مثبت مي گام برداشتن

طمينان از كار هاي اضافي براي ا  اش براي حمايت، قصور ورزد، يك سازمان ممكن است به سنجش كه يك دولت از وظيفه

  . كردن با احترام به حقوق بشر، مجبور شود

الملل براي تمام افراد الزامي  ها را ملزم مي نمايد، برخي از قواعد اساسي قانون جنايي بين المللي عمدتاً دولت اگرچه قانون بين

. باشد عام مي بشر، بردگي و قتلاين مسائل شامل ممنوعيت شكنجه، جنايات بر عليه .  شود بوده و موجب مسئوليت قانوني مي

، اتخاذ خاصالمللي  جنايات بينهاي ملي براي  برخي از كشورها، مقررات ملي را جهت پيگيري نهادهاي قانوني در دادگاه

   .اند كرده
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توجه به شمول مقررات قانوني را با الملل، ادوات حقوق بشر و اجرا و انجام آنها، دامنه در محدوده خارج از قانون جنايي بين

شمول مسئوليت يك سازمان براي احترام به حقوق بشر، وسيعتر  هر جهت، دامنه به .كنند تعيين ميها  براي سازمان ،حقوق بشر

  . است وسيله انتظارات اجتماعي شكل گرفته از مقررات قانوني است زيرا كه اين مسئوليت نيز به

توانند و بايد يك مشاركت مثبت براي  كنند، بلكه مينرساني اجتناب  بها فقط از آسي ذينفعان اغلب انتظار دارند كه سازمان

براي كمك به توسعه  تواند نفوذ مي  مفهوم منطقه .باشند در جائيكه سازمان در موقعيت انجام آن است، داشتهدرك حقوق بشر 

و جائيكه حقوق  حقوق ارندگاندهاي مرتبط با  هاي يك سازمان، جهت حمايت از حقوق بشر، شامل گروه شمول موقعيت دامنه

بهترين حمايت ممكن است براي درك بهتر اينكه چگونه سازمان  .استفاده شودمي توانند پيامد مثبت بزرگتري داشته باشند، 

تواند  هايي كه حقوق بشر مي اش، در زمينه هاي محدوده سراسر بخش درراتش را، يثتأرا از حقوق بشر داشته باشد، ممكن است 

  .تحليل كند پيامد مثبت را داشته باشد و اينكه كدام گيرنده حقوق تحت تأثير قرار خواهدگرفت، بيشترين

در ارتباط با عمليات و كارگرانش، هاي يك سازمان براي حمايت از حقوق بشر  ها، منطقه نفوذ و موقعيت ر بسياري از موقعيتد

در برخي از موارد،  .بزرگترين است ات محلي و وراي آنها،زنجيره تأمين، اجتماع در جهت كاهشبا قابليت اقدام تدريجي 

. باشند ها، داشته واسطه همكاري با ديگر افراد و سازمان ها ممكن است تمايل به افزايش نفوذ خود يا منطقه نفوذ، به سازمان

اي كه در آن كار  زمينههاي خاص، برخي مختص سازمان و برخي ديگر مختص  ها براي اقدام و نفوذ، به موقعيت ارزيابي فرصت

  ).2-3-7رجوع شود به (. داشت مي كند، بستگي خواهد 

  نهايت كوشش: 1مسئله حقوق بشر   3-3- 6

  توصيف مسائل  3-3-1- 6

مند در مورد پيامدهاي منفي احتمالي و  هشياري يك سازمان و مالحظات قاعدهنهايت كوشش، در مفهوم مسئوليت اجتماعي، 

گزيدن از ريسك آسيب اجتماعي يا محيطي، را شامل  زمان، و مديريت آنها با عقيده كاهش يا دوريهاي يك سا واقعي فعاليت

. باشد در محدوده مشخصي از حقوق بشر، شامل مديريت ريسك آسيب به حقوق بشر با عقيده اجتناب از آن، مي .شود مي

براي . باشند، شامل تأثير بر رفتار ديگران شودهمچنين امكان دارد در جائيكه ممكن است ديگران، علت تخطي از حقوق بشر 

 آگاه شدن از شناسايي، جلوگيري و اداره پيامدهاي ، جهتها مسئوليت بكارگيري نهايت كوشش احترام به حقوق بشر، سازمان

ها را برعهده  فعاليتباشد و ايجاد ارتباطات مربوط به اين  هاي آنها مي حقوق بشر را كه حاصل فعاليتبا  ناسازگار واقعي يا بالقوه

   .دارد

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و  3-3-2- 6

هايش در  كند يا فعاليت در هر فرآيند نهايت كوشش، يك سازمان بايد زمينه كشوري را كه سازمان در آن كار مي –

بشر؛ و پتانسيل  هاي خود سازمان در مورد حقوق افتد را در نظر گيرد؛ پيامدهاي واقعي و بالقوه فعاليت آن اتفاق مي

 بهاي  شكل عمده هايشان به اقدامات ديگر نهادها يا افرادي كه فعاليت منتج است ازسوءاستفاده از حقوق بشر، كه 

هايش،  يك فرآيند نهايت كوشش، با يك شيوه مناسب با اندازه سازمان و موقعيت. است تصلهاي سازمان م فعاليت

 :بايد شامل موارد زير باشد

دقت  قوق بشر براي سازمان كه راهنماي بامعنايي را براي آنان كه درون سازمانند يا آناهايي كه بهمشي ح يك خط –

 متصل به سازمانند، فراهم كند؛
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 هاي موجود و پيشنهادي بر حقوق بشر؛ چگونگي اثر گذاشتن فعاليت هاي ارزيابي راه –

 مشي حقوق بشر در سراسر سازمان؛ و  سازي خط هاي يكپارچه راه –

  .ها و رويكرد ، جهت ايجاد تعديل ضروري در برتريطول زمانعملكرد در ي يرهاي پيگ راه –

هاي برخاسته از ديد افراد و  و دشواري ها چالشهاي بالقوه براي اقدام، يك سازمان بايد براي درك بهتر  در شناسايي فضا

  . پذير بالقوه، تالش نمايد هاي آسيب ه گرو

پيگيري اثرگذاري رفتار ديگر نهادها در حمايت  ،سازمان ممكن است دريابد كه در برخي از موارد بر اين خود ارزيابي، يك عالوه

وابسته  آنهايي كه الزامات نزديكي دارند يا جائيكه سازمان احساس كند كه مسائل، منحصراً اجباري يا خصوص حقوق بشر، بهاز 

سازمان در فضاي احترام به حقوق  تجربه مفيد براييك  همراه با كسب. ، هم ممكن و هم مناسب استموقعيتش هستندبه 

در مقام خود رشد كند و تمايل به مداخله با ديگر نهادها جهت طرفداري از احترام به حقوق بشر ممكن است سازمان بشر، 

  .باشد داشته

  آميز حقوق بشر شرايط مخاطره: 2مسئله  حقوق بشر  3-4- 6

  توصيف مسائل  1- 4- 6-3 

ها در برخورد با مسائل  ها و دشواري سازمان با سركشيرسد رويارويي  نظر مي بههايي وجود دارد كه  ها و محيط يتموقع مطمئناً

  . باشد بيشتر مي ،حقوق بشر

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و  3-4-2- 6

  :باشند شده زير داشته هاي مشخص اي در برخورد با موقعيت ها بايد دقت ويژه سازمان

هاي فقر، خشكسالي،  ثباتي سياسي زياد، يا عدم حضور حقوق سياسي يا ديگر حقوق مدني، يا موقعيت يا بي تعارض –

 ؛هاي بهداشتي مفرط يا بالياي طبيعي دشواري

ها يا  هايي كه ممكن است بر منابع طبيعي مانند آب، جنگل هاي استخراجي يا ديگر فعاليت درگير بودن در فعاليت –

 .كند مع را مختل ميجو اثر گذارد، و اغلب جوا

 مجاورت عمليات با جوامع مردم بومي؛ –

 تواند بر كودكان اثر گذارد يا آنها را درگير كند؛ هايي كه مي فعاليت –

 فرهنگ فساد؛ –

 باشند؛ يا قاعده و بدون حمايت قانوني مي شده بي درگير كارهاي انجامهاي تأمين پيچيده كه  زنجيره –

 ها؛ اطمينان از امنيت متعلقات يا ديگر دارايي هاي وسيع جهت گيري نياز به اندازه  –

هاي پيچيده  ها احتماالً با ضرورت قضاوت باشند، سازمان هايي كه داراي يك يا چند موقعيت باال مي هنگام عمليات در محيط به

فرمول ساده ممكن حل يا  هنگامي كه يك راه. شوند و مشكل در چگونگي هدايت آنها و اينكه چه اقدامي انجام دهند، مواجه مي

   .گيري نمايد نباشد، سازمان بايد بر اساس احترام، ارتقاء و حمايت كلي از حقوق بشر تصميم
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. است، تخصيص دهد در پاسخ، سازمان بايد فكرش را به نتايج بالقوه اقداماتش با فرض اينكه هدف دلخواهش واقعاً بدست آمده

عنوان يك بهانه براي  از يك موقعيت پيچيده نبايد به. ايجاد يا تركيب ننمايدها را  خصوص مهم است كه ديگر سوءاستفاده به

  .اقدام نكردن، استفاده شود

  مشاركت در جرماجتناب از : 3مسئله حقوق بشر   3-5- 6

  توصيف مسائل  1- 3-5- 6

براي انجام  مهم كمككننده يك  عنوان فراهم است، به همانطور كه دانسته مشاركت در جرماين يك حس قانوني است كه 

در جايي شريك  در معناي غير قانوني مشاركت در جرم، يك سازمان ممكن است. است سوءاستفاده از حقوق بشر تعريف شده

 همكاري نمايد و برد، در انجام اقدامات اشتباه ديگران، و در موقعيتي كه نهايت كوشش را بكار ميكه شود  جرم درنظر گرفته

اين مشاركت در جرم ممكن است شامل سكوت  .شوند توجهي مي مات منجر به پيامدهاي منفي قابلبايد بداند كه اين اقدا

  .كردن در مورد اقدامات اشتباه ديگران يا منفعت بردن از اين اقدامات باشد

  :رو، سه نوع از مشاركت در جرم وجود دارد از اين

سازمان دانسته در نقض حقوق بشر اين مشاركت هنگامي روي مي دهد كه يك : مشاركت مستقيم در جرم –

 همكاري نمايد؛

فردي ديگر از سوءاستفاده حقوق بشر توسط شامل سود بردن مستقيم يك سازمان : در جرم مندمشاركت سود –

هايش را موقوف  بر ضد فعاليتآميز  ها شامل يك سازمان متحمل از نيروهاي امنيتي كه اعتراض صلح مثال .باشد مي

كند، يا از سوءاستفاده پيمانكاران در  استفاده مي هنگام محافظت از امكاناتش كننده به اقدامات سركوبكند، يا از  مي

 باشد؛ برد، مي منفعت اقتصادي مي مورد حقوق در محل كار،

نقض مداوم يا سيستماتيك حقوق  سئلهمي تواند شامل قصور سازمان در از بين بردن م: مشاركت خاموش در جرم –

نكردن برضد تبعيض سيستماتيك در قانون استخدامي برعيله  هاي مناسب باشد، مانند صحبت با تواناييبشر 

 . هاي خاص گروه

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و   2- 3-5- 6

  :در اين خصوص. باشد در ارتباط با مشاركت بالقوه در سوءاستفاده از حقوق بشر، به مقررات امنيتي مربوط مي فضاي عمده

كننده و  هاي اجرايي بايد شامل معيارهايي براي ممانعت از شكنجه، جنايت، رفتارهاي غيرانساني يا پست روش –

 . از اندازه باشد استفاده از اجبار بيش

نحو مناسبي، با تبعيت از استانداردهاي حقوق بشر، آموزش  بايد به) استخدام رسمي يا قراردادي(امنيت كاركنان  –

 .شود داده

اي از  ايد قوانين واضحي را براي قرارداد بستن با نيروهاي امنيتي و بكار نگرفتن كاركنان امنيتي با سابقهها ب سازمان –

 .نقض حقوق بشر، ايجاد كنند

صورت مستقل،  هاي اجرايي امنيتي كاركنان حراست بايد بالفاصله و در جائيكه مقدور است به شكايات در مورد روش –

 .بررسي و اداره شود
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كنند بايد معيارهايي براي ممانعت از نقض حقوق بشر اتخاذ  يي كه امنيت نظامي يا پليسي ايجاد ميها سازمان –

  .و پايش رفتار كاركنان باشد نظارتهاي مناسب براي كاركنان، و  تواند شامل آموزش چنين معيارهايي مي. نمايند

هاي اجتماعي در فرآيندهاي نهايت  ي و محكهاي معمول قانون سازي صورت وسيله يكپارچه توانند به هاي مي سازمان

  . هاي شركت در جرم مطلع شوند كوشششان، از جلوگيري و اداره ريسك

  رسيدگي به شكايات: 4مسئله حقوق بشر   3-6- 6

  توصيف مسائل  3-6-1- 6

. ن، روي دهدكنند، ممكن است مشاجراتي در مورد پيامدهاي حقوق بشر سازما مي  خوبي عمل حتي در زمانيكه مؤسسات به

طور مساوي،  به. كند ها براي حمايت از حقوق بشر ايفا مي مكانيزم مؤثر رسيدگي به شكايات، نقش مهمي را در وظيفه دولت

نظر رساندن مشكل به سازمان  در به دارند، براي آنهايي كه اعتقادهايي  شامل راهمسئوليت سازمان در احترام به حقوق بشر بايد 

 .باشداند، هاي قانوني در دسترس، آسيب ديده دادن حقشان براي استفاده از مكانيزم ، بدون از دستسارتجبران خو درخواست 

توانند  هاي قضايي را تحليل برند، ولي مي خصوص مكانيزم هاي دولتي، به سازمان اهميتهاي غيردولتي نبايد  مكانيزم

  . را براي منابع و جبران خسارت پيشنهاد دهند بيشتريهاي  فرصت

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و  3-6-2- 6

  :ها، آنها بايد براي مؤثر بودن اين مكانيزم. خود و ذينفعانش ايجاد نمايدهاي جبران را براي استفاده  يك سازمان بايد مكانيزم

هيچ طرفي در فرآيند اينكه مستقل براي اطمينان از  اندازه كافي شامل ساختارهاي اداره واضح، شفاف و به :مشروع –

 .مداخله نمايد آن فرآينددر  طرفانه تواند با هدايت بي نمي ،خصوصي شكايت به

خاطري كه  ها آزرده اطالع عموم برسد و كمك مناسبي براي طرف اين معناست كه وجود آنها بايد به  به :در دسترس –

مواجه باشند،  زبان، سواد، آگاهي، سرمايه، فاصله، يا ترس از جبران در مورد در دستيابي، هايي  چالشممكن است با 

 .فراهم نمايد

و  ،شده، با يك چارچوب زماني مشخص براي هر مرحله هاي اجرايي بايد واضح و شناخته روش :بيني قابل پيش –

هايي براي پايش هر نتيجه  همچنين راهارائه دهند، ) توانند يا نمي(اي كه مي توانند  وضوح انواع فرآيندها و نتيجه

  .باشند

گيري در فرآيند شكايت بر  خاطر بايد به منابع اطالعاتي، آگاهي و مهارت الزم براي بكار هاي آزرده طرف :منصف –

 .باشند دستيابي معقولي داشته اساس شرايط عادالنه و منصفانه،

 . المللي حقوق بشر باشند شده بين نتايج و اصالحات بايد مطابق با استانداردهاي شناخته: حقوق -سازگاري –

باز  ،كافي براي تحقيق عموم اندازه اگرچه حفظ اسرار در بعضي از مواقع مناسب است، فرآيند و نتيجه بايد به :شفاف –

 .باشد و بايد ارجحيت منافع عمومي را نشان دهند



30 

 

  هاي آسيب پذير تبعيض و گروه: 5ق بشر مسئله حقو  3-7- 6

  توصيف مسائل  1- 3-7- 6

در جائيكه اين مالحظات بر  ،هاي مشابه با ديگران تبعيض شامل انتخاب افراد يا گروه مشخصي براي انكار رفتارها و فرصت

 و نه محدود به اين مواردر شامل موارد زيبراي تبعيض  نامشروعهاي  زمينه. باشد اساس تبعيض بوده و زمينه قانوني ندارد، مي

نژاد، رنگ، جنسيت، سن، مليت يا منشأ ملي، منشأ نژادي يا اجتماعي، طبقه، وضعيت تأهل، گرايش جنسي، وضعيت : باشد مي

هاي ديگر مانند معلوليت و بارداري نيز، اغلب تبعيض  برخي زمينه. ايدز، يا وابستگي سياسي/وي آي اچسالمت مانند وضعيت 

  .باشد المللي حقوق بشر مي ترين اصول قانون بين ممنوعيت تبعيض يكي از اساسي. كند آوري را ايجاد مي يانمورد و ز بي

هايي را براي تمام  پذير هستند، فرصت آنهايي كه آسيب ازجملهها در جامعه،  و مؤثر تمام گروه كامل گنجاندنشركت و 

براي اطمينان از  فعال رويكرديك  با اتخاذيك سازمان . نمايد اد ميها و همچنين مردمي كه برايشان اهميت دارد، ايج سازمان

   .آورد ، چيزهاي زيادي را بدست ميهاي مساوي و احترام به تمام افراد فرصت

پذير هستند، و  اند، در مقابل تبعيض بيشتر، آسيب هايي كه از تبعيض مداوم منجر شده به وضع نامساعد تجاوز رنج برده گروه

پذير  هاي آسيب در حاليكه گروه. حقوق بشر آنها بايد با دقت و توجه اضافي از طرف سازمان، مورد حمايت و احترام قرار گيرد

پذيري ديگري در جامعه خاصي  هاي آسيب هستند، ممكن است گروه 2-7-3- 6شده در بند شامل افراد، داراي مشخصات ذكر 

  . باشند كند، وجود داشته كه سازمان در آن كار مي

طرف، افرادي را كه  دهد كه يك شرط، معيار يا فعاليت ظاهراً بي اين امر موقعي روي مي. تواند غيرمستقيم نيز باشد تبعيض مي

معلوليت، سن، نژاد يا گرايش جنسي خاصي هستند را در وضع نامساعدي نسبت به سايرين قرار دهد،  داراي دين يا عقيده،

باشد و رسيدن به آن هدف، ضروري و مقتضي  طرفانه تنظيم شده مگر اينكه آن شرط، معيار يا فعاليت با هدفي مشروع، بي

  . باشد 

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و  2- 3-7- 6

به اطمينان از مورد تبعيض واقع نشدن كاركنان، شركا، مشتريان، ذينفعان، اعضا و هركسي كه با سازمان يك سازمان بايد 

  .تواند تأثير گذارد، توجه نمايد نحوي در ارتباط است يا مي به

  پذير هاي آسيب گروه  5جدول 

  . شوند هايي برابر با مردان، انكار مي ع و فرصتطور مكرر از دستيابي به مناب دهند، ولي به نيمي از جمعيت جهان را تشكيل ميزنان 

  .باشد ها و تواناييشان مي علت عدم ديد صحيح در مورد مهارت اي به پذير هستند، اين مسئله تا اندازه اغلب آسيبافراد داراي معلوليت 

  .اي كه دارند اي به علت موقعيت وابسته پذير جامعه هستند، تا اندازه بخش خاص آسيب كودكان 

حقوق  .كند دادن به زندگي سنتي متمايز را اعطا مي ادامهكه به آنها قابليت  جمعي،برند، حقوقي  بودن لذت مي از حقوق بوميبومي مردم 

  شامل و نه محدود بهكه گيري در مورد مسائلي  بومي جهت حمايت از مردم بومي و خودرايي اجتماعات سنتي و آزادي آنها براي تصميم

  . اند د، ايجاد شدهنباش هاي قضايي و الزام قانون مي اند، منابع، آموزش، سيستم طور سنتي آن را اشغال كرده كه به مديريت زميني

  .پذير باشند و خانواده آنها ممكن است گروه آسيبمهاجران و كارگران مهاجر 

برند،  ، ، و كساني هستند كه اغلب از تبعيض رنج مي باشد كه از طبقه پائين در نظر گرفته شامل مردمي ميپذير  هاي آسيب ديگر گروه

  . شود ناميده مي "ناملموس"اين تبعيض گاهي اوقات 
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  ):5رجوع شود به جدول (پذير زير داشت هاي آسيب خصوص برعليه گروه اي جهت عدم تبعيض، به بايد توجه ويژه

برخورداري از كليه حقوق بشر شامل آموزش، فعاليت هاي استخدامي و اقتصادي و اجتماعي،  زنان حق: زنان –

را خودشان  باروريدر مورد سالمت گيري  گيري در ازدواج، مسائل خانوادگي و حق تصميم همچنين حق تصميم

به حقوق زنان احترام  سازمان بايد يك هاي و تصميمات فعاليت .دارا هستند ،بدون اينكه مورد تبعيض قرار گيرند

 .هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ارتقاء بخشد گذاشته و برخورد متعادل بين زنان و مردان را در محدوده

يك سازمان بايد در اطمينان از اينكه مقام، خودمختاري و حضور كامل زنان و مردان  :افراد داراي معلوليت –

كردن امكانات دسترسي در  ها بايد براي فراهم براي مثال، سازمان .است، همكاري نمايد معلول، در جامعه قبول شده

 .صورت ممكن، كوشش نمايند

باشد و يا دارد، مالحظات اوليه بايد در مورد بهترين  در اقدامي كه ممكن است اثري بر كودكان داشته :كودكان –

 براي يك كودكحق باشد،  تبعيض مي نامه حقوق كودك، كه شامل عدم اصول مقاوله. منافع كودك صورت پذيرد

 .كند ، بيان ميحساب آيد بهو قرار گيرد بايد هميشه مورد احترام  كه ،زندگي، بقا، پيشرفت و بيان آزاد

هايش، درنظر گيرد و به آن احترام بگذارد  هنگام انجام فعاليت يك سازمان بايد حقوق مردم بومي را به :مردم بومي –

 ).5رجوع شود به جدول (

يك سازمان بايد حقوق مهاجران، كارگران مهاجر و اقوام آنها محترم بشمارد و در  :مهاجران و كارگران مهاجر –

 . احترام به حقوق آنها مشاركت نمايد تقاء جوار

 .سازمان بايد به حقوق تمام افراد، صرفنظر از صنف يا طبقه آنها، احترام بگذارد :ديگران –

. شركت نمايد ،در جبران خسارت تبعيض يا اثرات تبعيض در گذشتهدر هر جا كه ممكن است، يك سازمان همچنين بايد 

اند،  وسيله مردم يا گروهي كه از گذشته مورد تبعيض قرار گرفته هايي كه به اد و ستد با سازمانبراي مثال، براي استخدام يا د

براي افزايش دسترسي به آموزش، ساختار يا  ها هاي خاصي صورت گيرد و در صورت ممكن، تالش ، بايد تالششود اداره مي

  .ندهايي كه دسترسي كامل ندارند را حمايت ك خدمات اجتماعي براي گروه

  حقوق سياسي و مدني: 6مسئله حقوق بشر   3-8- 6

  توصيف مسائل  1- 3-8- 6

، حق رهايي از شكنجه، حق امنيت، حق تملك بر اموال، حق  حقوق سياسي و مدني شامل حقوق مسلمي مانند حق زندگي

اين حقوق . باشد هنگام مواجه با اتهامات جنايي مي بهعادالنه  محاكمهآزادي و كمال شخص، و حق ناشي از فرآيند قانوني و 

آزادي قبول و پرداختن به مذهب، آزادي نگهداري ، آميز صلح  و مجمع  آزادي انجمنبعالوه شامل حق آزادي عقيده و بيان، 

در انتخابات  و حق تنهايي، دستيابي به خدمات عمومي و شركت متعلقاتخانه يا هاي مطلق اقوام،  عقايد، آزادي از دخالت

   .باشند مي

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و  2- 3-8- 6

  :يك سازمان بايد همواره به حقوق افراد احترام بگذارد، شامل حق
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 زندگي خصوصي؛ –

كه فرد در داخل يا خارج از  آزادي عقيده و بيان، و نبودن قصد پايمال كردن عقيده و نظر هر شخص، حتي هنگامي –

 كند؛ ميسازمان انتقاد 

 ؛آميز آزادي انجمن و مجمع صلح –

 هر طريقي، صرفنظر از مرزهاي ملي؛ و طلب، دريافت و ابالغ اطالعات و عقايد به –

حدود انضباطها بايد متناسب باشد و شامل . انضباط داخلي حكم گرفتنو حق محاكمه عادالنه، قبل از  فرآيند مقرر –

 . ننده نباشدك تنبيهات بدني يا رفتارهاي غير انساني يا پست

  حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: 7مسئله حقوق بشر   3-9- 6

  توصيف مسائل  3-9-1- 6

اش  االجرا براي مقامش و پيشرفت شخصي عنوان يك عضو از جامعه، داراي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي الزم هر فرد، به

بدون هاي واقعي  اين حقوق شامل دستيابي بدون تبعيض به بهداشت، آموزش، شغل، غذا، مذهب و فرهنگ، فرصت .باشد مي

مربوط به بهداشت، آموزش، شغل، غذا، مذهب و هاي مثبت  فعاليت در مورد حمايت از  گيري حضور در تصميمتبعيض، براي 

  .باشد در اين موارد، ميهاي منفي  فعاليتسست كردن و فرهنگ 

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و  3-9-2- 6

وسيله انجام  يك سازمان بايد به. ها مسئوليت احترام به برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دارند سازمان

داري از اين كه مانع يا بازدارنده از برخور  اقداماتيدرگير نهايت كوشش به اين حقوق احترام بگذارد، جهت اطمينان از اينكه 

يك سازمان  .يك سازمان همچنين بايد برخورداري از اين حقوق را در صورت ممكن حمايت نمايد. باشد ، نميحقوق هستند

يك   .باشد آوري اين حقوق، در ذهن داشته براي فراهمرا ها و افراد  ها، سازمان هاي مختلفي از حكومت ها و ظرفيت بايد نقش

ه هر فرد، حق آموزش، بهداشت، يك زندگي استاندارد متناسب با سالمت جسماني و روحي و سازمان بايد تصديق نمايد ك

هاي اجتماعي الزم مثل  هاي بهداشتي و حمايت اين موارد شامل غذا، لباس، خانه، مراقبت. اش را دارد آسايش خود و خانواده

 هايي وراي كنترلش بودهاي معيشتي در موقعيتحق امنيت در مواقع بيكاري، بيماري، ناتواني، بيوگي، پيري يا ديگر كم

  .باشد مي

آلي كه آموزش بايد براي پيشرفت كامل شخصيت و مقام انسان  يك سازمان همچنين بايد اقدامات را بر اساس حالت ايده

  .شود، بنا گذارد استفاده

ي كه مانع و بازدارنده درك چنين حقوق وسيله خودداري از اقدامات هاي مي توانند در احترام گذاشتن به اين حقوق به سازمان

دو مثال از چنين اقداماتي در زير . مشاركت كنند وسيله كمك به حفظ آنها در موقع مناسب، تري، به طور مثبت هستند، و به

  .اند بيان شده

را محدود يا انكار  طور مستقيم يا غير مستقيم، دسترسي به منبع يا محصول ضروري مانند آب يك سازمان نبايد به –

 . خطر اندازند بهبراي مثال، فرآيندهاي توليد نبايد تأمين منابع آب آشاميدني كمياب را . نمايد
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يك سازمان بايد براي حق هر فرد در برخوردار شدن از باالترين استانداردهاي بهداشت جسمي و روحي در دسترس،  –

هاي  ها، محصوالت و خدمات و همچنين پروژه اي ممكن فعاليتبدين منظور، سازمان بايد پيامده .احترام قائل باشد

 .كنندگان و مشتريان، ارزيابي نمايد ، مصرف، شامل جمعيت محليجديدش را بر حقوق بشر و بهداشت و ايمني

براي  راهنماي بيشتر .دنشو حق درنظر گرفته محلي دارندگان با توجه به محتوايايد ب نيز،حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

  .است توسعه و مشاركت جامعه آورده شده 8-6اقدامات و انتظارات در بند 

  حقوق اصلي در محل كار: 8مسئله حقوق بشر   3-10- 6

  توصيف مسئله  3-10-1- 6

  :است حقوق اصلي در محل كار را به شرح زير شناسايي و تعيين كرده (ILO)سازمان جهاني كار 

 جمعي؛ حق گفتگوي دستهرسميت شناختن  آزادي انجمن و به –

 اجباري يا الزامي؛ انواع كاركليه حذف  –

 لغو مؤثر كار كودك؛ –

 .حذف تبعيض در ارتباط با استخدام و شغل –

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و  3-10-2- 6

ين قوانين، طور مستقل اطمينان يابند كه ا ها بايد به است، سازمان هاي قضايي وضع شده اگرچه اين حقوق در بسياري از حوزه

  :كنند مسائل زير را بيان مي

وسيله كارگران، بايد براي  هاي نمايندگي تشكيل يا متحد شده به سازمان: جمعي آزادي انجمن و گفتگوي دسته –

جمعي  وسيله مذاكرات دسته مدت و شرايط استخدام ممكن است به. شوند جمعي شناخته اهداف گفتگوي دسته

انجام به ساختن آنها قادر  براي ،نمايندگان كارگري بايد امكانات مناسبي. تعيين شود داوطلبانه به انتخاب كارگران،

جمعي بايد  توافقات دسته .شكلي مؤثر و اجازه ايفاي نقششان بدون هيچگونه دخالتي را دريافت كنند كارهايشان به

نمايندگان كارگري بايد با اطالعات الزم براي مذاكرات پرمعني  .شامل مقررات براي حل و فصل مشاجرات باشد

جمعي  خصوص قسمت چگونگي ارتباط آزادي انجمن و گفتگوهاي دسته ، به4-6براي اطالعات بيشتر به  .آماده شوند

 .رجوع شود با گفتگوي اجتماعي،

هيچ كار يا . امي شده و يا از آن سود ببرديك سازمان نبايد درگير هرگونه استفاده از كار اجباري يا الز :كار اجباري –

يك سازمان نبايد  .باشد، مطالبه شود كه كار داوطلبانه نمي خدماتي نبايد از شخصي با تهديد به مجازات يا هنگامي

باشند و كار آنها تحت  درگير در كار زندان شود يا از آن سود ببرد، مگر آنكه زندانيان در دادگاه قانوني، محكوم شده

هاي خصوصي استفاده شود، مگر آنكه  عالوه، كار زندان نبايد توسط سازمان به .ارت و كنترل قدرت ملي باشدنظ

  .ثابت شود مناسبوسيله شرايط استخدام عادالنه و  داوطلبانه باشد، بطوريكه در ميان ساير چيزها، به

حداقل سن استخدام  .يا از آن سود ببرديك سازمان نبايد درگير هرگونه استفاده از كار كودك شده و : كار كودك –

طور كلي و حداقل سن  سال را به 15المللي كار، حداقل سن  استانداردهاي بين.است المللي تعيين شده در اسناد بين
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كارهاي سبكي كه به كودك  ).3شود به جدول  عرجو(است  را براي برخي از كشورهاي در حال توسعه، قرار داده 14

نمايد  هاي ضروري براي پيشرفت كامل، اختالل ايجاد نمي در حضور او در مدرسه يا ديگر فعاليت رساند و آسيب نمي

سال  18كودكان و نوجوانان زير  .شوند ، به عنوان كار كودك در نظر گرفته نمي)هاي سرگرم كننده مانند فعاليت( 

رساند، استخدام  يا روح او آسيب مي ، احتماالً به سالمت، ايمنيموقعيت انجامشنبايد براي كاري كه طبيعت و 

برد، نبايد فقط از عزل كردن  هايش پي مي هنگامي كه يك سازمان  به كار كودك در منطقه نفوذ يا فعاليت. شوند

   .فراهم آورد خصوص آموزش، را براي كودك هاي مناسبي، به جايگزينبايد كودك از كار اطمينان يابد، بلكه 

هاي استخدامي آنها خالي از جنسيت، نژادي، قومي يا  مشي ها بايد كنترل نمايند كه خط سازمان :بدون تبعيض –

 .باشد بر اساس الزامات شغلي  بكار گيري،هاي  مشي و درآمدها، شرايط استخدامي و خط باشدديگر تبعيضات 

 .ها همچنين بايد براي ممانعت از آزار در محل كار، گام بردارند سازمان

  كار كودك  6 عبهج

كنند، اين سن نبايد كمتر از  چارچوبي را براي قانون ملي جهت تعيين حداقل سن مجاز به استخدام يا كار فراهم مي ILOهاي  نامه مقاوله

 اند، در كشورهايي كه امكانات اقتصادي و آموزشي، توسعه كمتري يافته. سال باشد 15سن تحصيل اجباري ، و در هر مورد نبايد كمتر از 

حداقل سن . ممكن است لحاظ شود "كار سبك"سال در مورد  12يا  13استثناءهايي براي سن . سال باشد 14حداقل سن ممكن است 

در تمام كشورها  - رساند آسيب مي موقعيت انجامشكاري كه احتماالً به سالمت، ايمني و روح كودك، بنا به طبيعت و  -براي كار خطرناك

  )3ود به جدول رجوع ش( . باشد سال مي 18

است، اگر قسمتي از  شود، كاري كه هم قانوني و هم پسنديده اشتباه "آموز كار دانش"يا  "استخدام جوانان"نبايد با  "كار كودك"اصطالح 

  .گيرد اي باشد كه با توجه به قوانين و مقررات مربوطه صورت مي هاي آموزشي كارآموزي واقعي يا برنامه

كار كودك، پيشرفت جسماني، اجتماعي، روحي، رواني و معنوي كودك . استثمار است كه  متناقض با حق بشر استكار كودك صورتي از 

شوند و ممكن  كودكان از آمورش محروم مي.  كند كار كودكف پسران و دختران را از دوران كودكي و  شأنشان محروم مي. برد را از بين مي

هاي  مانده و  هيچگاه مهارت سواد باقي كنند، معموالً بي اني كه تحصيالت اوليه خود را كامل نميكودك.هايشان جدا گردند است از خانواده

نتيجه كار كودك ،كارگران بدون مهارت و فاقد  .آورند الزم براي شغلي كه آنها را قادر به مشاركت در توسعه اقتصاد مدرن كند، بدست نمي

  .باشد روي كاري و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در آينده ميهاي ني خطر افتادن توسعه مهارت صالحيت و به

تالش براي حذف بدترين نوع كار كودك، نبايد براي توجيه ديگر انواع كار كودك . ها بايد براي حذف انواع كار كودك تالش نمايند سازمان

بومي يا مردماني كه مورد كودكان  ثير گذاشتن برهاي مختلف تأ ف دختران و پسران و راههاي مختل ها بايد موقعيت سازمان. وداستفاده ش

كه  هنگامي. عنوان هدف قرار گيرند و مؤثر باشند توانند به هاي اصالحي و پيشگيرانه مي اند را تحليل كنند، بنابراين شيوه تبعيض قرار گرفته

يك سازمان، تا آخرين حد  .از كار صورت گيردعزل كردن آنها  هايي براي شيوهبايد شوند،  كودكان زير سن قانوني در محل كار پيدا مي

هاي مناسب رشد وترقي، جهت اطمينان از  اش براي دستيابي به خدمات مناسب و گزينه ممكن، بايد به كودك از كار عزل شده و خانواده

    .گيرد، كمك نمايد ر نميگيرد، يا در جاي ديگري كار نكرده يا مورد استثمار قرا اينكه كودك در موقعيت مشابه يا بدتري قرار نمي

  

  حداقل سن مجاز براي استخدام شدن يا كار كردن  - 3جدول 

  كشورهاي درحال توسعه  يافته كشورهاي توسعه  

  سال 14  سال 15  كار عادي

  سال 18  سال 18  كار خطرناك

  سال 12  سال 13  كار سبك



35 

 

  

  فعاليت هاي كاري  4- 6

  هاي كاري اندازي از فعاليت چشم  1- 4- 6

  هاي كاري ها و فعاليت سازمان  1-1- 4- 6

هاي مربوط به كار انجام شده توسط سازمان يا از طرف  ها و فعاليت مشي هاي كاري يك سازمان شامل تمام خط فعاليت

  . باشد سازمان، مي

هايي است كه سازمان در محيط كار براي خود دارد يا كنترل  هاي كاري، وراي ارتباط سازمان با كاركنانش يا مسئوليت فعاليت

شود، از جمله پيمانكاران،  هاي سازمان براي كاري كه از طرف سازمان انجام مي هاي كاري شامل مسئوليت فعاليت. نمايد مي

  .باشد مي

دهي  ارگيري و ارتقاء كارگران؛ روش هاي اجرايي شكايت و انظباط؛ انتقال و جابجايي كارگران؛ پايانهاي كاري شامل بك فعاليت

مشي يا  فعاليتي كه بر شرايط كار،  ها؛ سالمتي، ايمني و بهداشت صنعتي؛ و هر خط به استخدام؛ توسعه آموزش و مهارت

هاي كارگري و  هاي كاري همچنين شامل شناسايي سازمان فعاليت .باشد سعي اثر گذار است، مي خصوص ساعت كاري و حق به

جانبه  هاي سه جمعي، گفتگوي اجتماعي و رايزني هاي كارگري و كارفرمايي در گفتگوهاي دسته و شركت سازمان نمايندگي

  .باشد مربوط به استخدام، مي براي اداره مسائل اجتماعي) 6رجوع شود به جدول (

  سئوليت اجتماعيهاي كاري و م فعاليت  1-2- 4- 6

شده، از جمله مهمترين پيامدهاي اقتصادي و  هاي پرداخت شده براي كار انجام ايجاد شغل، همچنين دستمزد و ديگر پاداش

واسطه  باشد؛ استانداردهاي زندگي به يك عنصر ضروري در پيشرفت بشر مي كار بامعنا و پربار، .باشند اجتماعي سازمان مي

هاي كاري بيشترين  فعاليت .باشد عدم وجود كار، اولين علت مشكالت اجتماعي مي. يابند ، بهبود مياستخدام كامل و با امنيت

براي  مسئوالنه نسبت به اجتماعهاي كاري  فعاليت: پيامد را بر احترام به قاعده قانون و احساس وجود انصاف در جامعه، دارند

   .، ضروري هستند)صلح(عدالت اجتماعي، پايداري و آرامش

  اصول و مالحظات  2- 4- 6

  اصول  1- 2- 4- 6

اين مسئله به اين معناست كه نبايد با كارگران زن  .باشد اين است كه كار، كاال نمي ILOفيالدلفياي  1994اصل اساسي اعالنيه 

 .بازار كه براي كاالها وجود دارد، قرار گيرند درمشابه  لزاماتشود و نبايد تحت او مرد، به عنوان فاكتوري براي توليد رفتار 

المللي حقوق  شان در اعالنيه جهاني حقوق بشر و پيمان بين پذيري واقعي كارگران و نياز آنها به حمايت از حقوق اوليه آسيب

له كاري وسي اصول موجود، شامل حق هر فرد براي بدست آوردن زندگي به. است اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، منعكس شده

   .باشد است، و حق مقتضي و مطلوب شرايط كاري مي كه آزادانه انتخاب كرده
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  مالحظات  2- 2- 4- 6

اين حقوق  .است آورده شده 3-10- 6براي ايجاد حقوق اصلي در محل كار، در زيربند  ILOشده توسط  حقوق بشر مشخص

هاي خودشان براي پيشرفت يا دفاع از منافعشان؛  زمانشامل حق تمام كارگران و كاركنان براي تشكيل دادن يا پيوستن به سا

جمعي با كارفرمايانشان؛ حق آزادي از تبعيض در مورد استخدام يا شغلشان، همچنين ممنوعيت  حق كرگران در گفتگوي دسته

. اند شده  ستند، بيانهاي مركزي منتسب ه نامه عنوان مقاوله نامه كه به مقاوله 8اين حقوق در  .باشد كار كودك و كار اجباري، مي

باشند  كننده قوانين مختلف اعالنيه جهاني حقوق بشر مي ، مكمل و تقويتILOهاي  نامه نامه و توصيه تعداد زيادي از ديگر مقاوله

راهنماي عملي در مورد معاني حقوق مختلف بشر، استفاده عنوان يك منبع  توانند به مي 4و دو پيمان اشاره شده در جدول 

   .شوند

اين مسئوليت  .ها از رفتار عادالنه و مساوي براي موقعيت كارگران با حكومت يافتن اطمينان عبارت است ازاصلي سئوليت م

، اجراي آن قوانين، و ILOواسطه اتخاذ مقررات سازگار با اعالنيه جهاني حقوق بشر و اصول متضمن استانداردهاي كاري  به

هاي كاري، از  قوانين و فعاليت .آيد ها دسترسي الزم به عدالت را دارند، بدست مي سازماناطمينان يافتن از اينكه كارگران و 

  .كشوري به كشور ديگر متفاوت خواهد بود

اصول بر  بايدكنند،  كار ميهايي  در چنين محيط كه يهاي باشند، سازمان ها موفق نمي كردن قانون ها در وضع در جائيكه حكومت

ها  در جائيكه قانون ملي مناسب است ولي اجراي حكومت مناسب نيست، سازمان. استوار باشد لمللي،ا متضمن اين اسناد بين

عنوان يك  عنوان ارگان دولتي و نقش حكومت به مهم است كه بين حكومت در نقشش به .ستوار باشنداقانون  بر اساسبايد 

هاي  لق به دولت داراي مسئوليت مشابهي براي فعااليتهاي متع هاي حكومتي يا سازمان سازمان .كارفرما، تمايز قائل شويم

اينكه آنها قوانين و مقررات را ايجاد و اجرا كرده و علت  ، و مسئوليت ديگري نيز بههستندها  شان مانند ديگر سازمان كاري

  .دارند كنند، عدالت را اجرا مي

  استخدام و روابط استخدامي: 1هاي كاري  مسئله فعاليت  3- 4- 6

  توصيف مسئله  3-1- 4- 6

ترين  ها نيز در يكي از وسيع مانند كارفرمايان، سازمان .است شده            در جهان پذيرفته ،اهميت استخدام براي پيشرفت بشر

   .واسطه استخدام كامل و با امنيت، شركت دارند نام بهبود استانداردهاي زندگي به موضوعات جامعه، به

هاي  اگرچه آزمايش. كند، فراهم مي نمايد ارتباط بين كارفرمايان و كاركنان را تنظيم ميهر كشور يك چاچوب قانوني كه 

كند،اين حقيقت  دقيق و معيارهاي تعيين اينكه آيا روابط استخدامي وجود دارد يا خير، از كشوري به كشوري ديگر تغيير مي

و  است طريقي جهاني پذيرفته شده اضافي هستند، به باشد و كاركنان نيازمند حمايت هاي قراردادي برابر نمي كه قدرت طرف

  . دهد اساس قانون كار يا قانون استخدام را تشكيل مي

به حقوق مراجعه كرده و مقررات را هم بر كارفرمايان و هم بركاركنان در جهت منافع سازمان و جامعه،  يرابطه استخدام

وسيله زنان و مرداني كه كار  كار و خدمات همچنين به .گيرد انجام نميتمام كارها مطابق با رابطه استخدامي  .تحميل مي نمايد

شوند و رابطه  مي  ها از يكديگر مستقل درنظر گرفته هايي، طرف ؛ در چنين موقعيتگيرد دارند، صورت مي) خود اشتغالي(آزاد

شكل  اشد و در بعضي مواقع بهب تفاوت بين روابط استخدامي و تجاري، هميشه واضح نمي .تري دارند تر و تجاري متعادل

رود دريافت كنند، بدست  ها و حقوقي را كه انتظار مي ، با اين نتيجه كه كارگران هميشه حمايتشوند بندي مي نادرستي طبقه
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شده شخصي، قانون مناسب و چارچوب سازماني مشخص شود و  مهم است كه هم براي جامعه و هم براي كار انجام .آورند نمي

مستحق  ،هاي قرارداد چه كار تحت يك قرارداد استخدامي انجام گيرد و چه تحت يك قرارداد تجاري، تمام طرف .به كار آيد

  . است، هستند اي مناسب در پيشامدي كه بندهاي قرارداد به آن رجوع نكرده درك حقوق و مسئوليتشان، و داشتن چاره

هر جهت،  به .باشد هاي داوطلبانه واقعي نمي است و شامل فعاليت شدهبرآورد  ،اجرتمعناي انجام كار براي  به ،در اين متن، كار

هاي  مربوط به چيزهايي مانند قرضاتخاذ نمايند، ها بايد براي اداء و انجام مقررات  هايي كه تمام سازمان ها و شيوه مشي خط

   .باشد ميها مشغولند،  قانوني و همچنين نياز در نظر گرفتن وظيفه مراقبت، در جائيكه داوطلب

  يا انتظارات مربوطه/اقدامات و  3-2- 4- 6

  :يك سازمان بايد

اند يا كساني كه  عنوان كارمند شناخته شده شكل قانوني به وسيله زنان و مرداني كه به مطمئن باشد كه تمام كار به –

 گيرد؛ اند، انجام مي عنوان خود اشتغال شناخته شده شكل قانوني به به

شود، طالب اجتناب از  عنوان يك رابطه استخدامي تحت قانون شناخته تواند به وابطي كه ميوسيله پنهان كردن ر به –

 است، نباشد؛   مقرراتي كه قانون بر عهده كارفرما گذاشته

ريزي نيروي كاري  از طرح .اهميت استخدام با امنيت را هم براي شخص كارگر و هم براي جامعه، به رسميت بشناسد –

طور  جز در مواقعي كه طبيعت كار به فعال جهت دوري از انجام كار به طور اتفاقي يا استفاده مفرط از كار موقتي، به

 باشد، استفاده نمايد؛ ذاتي كوتاه يا فصلي مي

م آورد، توأما،ً تا بيشترين موقع، براي نمايندگان كارگران در جائيكه حضور دارند، فراه اي منطقي، اطالعاتي به توجه –

فايت مذاكرات، كهاي  هنگام تغيير در عمليات سازمان، مانند رأي حد ممكن، چگونگي كاهش پيامدهاي ناسازگار را به

 ؛در نظر گيرند

هاي  هاي مساوي براي تمام كارگران و عدم تبعيض مستقيم يا غير مستقيم در هر فعاليت كاري، در زمينه از فرصت –

جنسيت، سن، مليت يا منشأ ملي، طبقه با منشأ اجتماعي، قوم، وضعيت تأهل، گرايش جنسي، معلوليت،  نژاد، رنگ،

 ايدز يا وابستگي سياسي، اطمينان يابد؛/ وي آي وضعيت سالمت مانند اچ

   ؛مشاركت ننمايدآميز  هاي اخراج مستبدانه يا تبعيض در فعاليت –

كارفرمايي و ايجاد   اند يا قادر و مايل به تقبل مسئوليت شده ني شناختهصورت قانو هايي كه به كار را فقط به سازمان –

يك سازمان نبايد از كار دالالني كه از نظر قانوني رسميت ندارند استفاده . واگذار نمايدهستند،  شرايط كاري مناسب

 .مقدماتي را ايجاد نمايد ،دباش دهند، نمي نمايد يا براي انجام كاري كه مطابق حقوق قانوني كساني كه كار انجام مي

كنندگان و  اي، براي مثال تأمين هاي قانوني بدين سبب، يك سازمان بايد براي تأييد معامله سازمان با سازمان

هاي كاريشان، انجام شدن تمام كارها در چارچوب سازماني و قانوني مناسب  پيمانكاران فرعي، كه الزام فعاليت

 ؛باشد، گام بردارد مي

يك . كنندگان يا پيمانكاران فرعي، سود نبرد تأميناي شركا،  هاي كاري ناعادالنه، استثماري يا سوء استفاده يتاز فعال –

ها در زنجيره تأمين و زنجيره ارزشش، براي پيروي از  هاي مستدلي را براي تقويت سازمان سازمان بايد تالش

، احتماالً به سطح بااليي از اعتبارمشخص نمايد كه سطح بااليي از  هاي كاري مسئوالنه، انجام دهد، فعاليت
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 توانند شامل هاي مستدل مي ، تالشاعتباروابسته به موقعيت و  .، مربوط استاعتباراين  بكارگيريمسئوليت، جهت 

نشده؛ و اعمال  عالمهاي ا كنندگان و پيمانكاران فرعي؛ انجام بازديدها و بازرسي ايجاد مقررات قراردادي راجع به تأمين

رود  كنندگان و پيمانكاران فرعي انتظار مي جائيكه از تأمين .نهايت كوشش در نظارت بر پيمانكاران و دالالن باشند

كه يك قانون فعاليت كاري را برآورده نمايند، آن قانون بايد با اعالنيه جهاني حقوق بشر و اصول زيرمجموعه مربوط 

ها در زنجيره  براي اطالعات بيشتر در مورد مسئوليت 6- 6-7رجوع شود به (ازگار باشد س ILOبه استانداردهاي كار 

 ؛ و )تأمين

كند، براي افزايش استخدام، توسعه شغلي، ارتقاء و پيشرفت شهروندان  المللي فعاليت مي در جائيكه به صورت بين –

 .كشور ميزبان، كوشش نمايد

  المللي كار سازمان بين  7جدول 

باشد كه با هدف  مي) ها، كارگران و كارفرمايان حكومت(جانبه  المللي كار، يك آژانس سازمان ملل متحد با ساختار سه سازمان بين

اين استانداردهاي حداقل، اسناد قانوني براي بكار انداختن اصول اوليه جهاني و . است المللي كار، تأسيس شده كارگذاري استانداردهاي بين

كار در هر سازمان؛ و خواستار جلوگيري از رقابت ناعادالنه بر  اين قوانين به كارگران هر مكان، مشغول به .شندبا حقوق در محل كار مي

ها برخوردارند،  خوبي فني بوده و از حمايت كارفرمايان، كارگران و حكومت به ILOاستانداردهاي  .اساس استثمار يا سوءاستفاده، تعلق دارند

واسطه فرآيند بازنگري و مكانيزم نظارت  به ILOاسناد . شود جانبه در سطح جهاني، منجر به اتخاذ آنها مي سهاستانداردهايي كه مذاكرات 

هاي  نامه ها و توصيه نامه مقاوله .شوند روز نگهداري مي هستند، به ILOفقهي كه تفسير معني و كاربرد مناسب استانداردهاي رسمي حقوق 

ILO 1998، همراه با اعالنيه ILO 1977جانبه  اي و حقوق در محل كار و اعالنيه سه در مورد اصول پايه ILO  در مورد اصول مربوط به

هاي كاري و برخي ديگر از مسائل مهم اجتماعي  مشي اجتماعي، معتبرترين راهنماهاي مربوط به فعاليت چند مليتي و خط گذاري سرمايه

، به معناي انجام كار در شرايط آزادي، و پربارو مردان جهت بدست آوردن كار مناسب ها براي زنان  خواستار ارتقاء فرصت ILO. باشند مي

  .باشد مي ،تساوي، امنيت و در شأن انسان

   

  شرايط كاري و حمايت اجتماعي: 2هاي كاري  مسئله فعاليت  4- 4- 6

  توصيف مسئله  1- 4- 4- 6

هاي انظباطي و اخراج،  هاي استراحت، تعطيالت، فعاليت دورهشرايط كاري شامل دستمزد و ديگر انواع پاداش، ساعات كاري، 

بسياري از شرايط  .باشد ها مي حمايت مادري و مسائل رفاهي نظير آب آشاميدني سالم، دسترسي به خدمات پزشكي و فروشگاه

ود و كسي كه كار را انجام ش وسيله قوانين و مقررات ملي يا توافقات الزامي قانوني بين كسي كه كار براي او انجام مي كاري به

  .تواند بسياري از شرايط كاري را تعيين نمايد با اين وجود كارفرما هنوز مي .است شده  دهد، بنا گذاشته مي

اثر  شانهاي آنها و همچنين پيشرفت اقتصادي و اجتماعي اي بر كيفيت زندگي كارگران و خانواده طور عمده شرايط كاري به

  .شود نه و مناسبي بايد به كيفيت شرايط كاري تخصيص دادهمالحظات عادال. گذارد مي

دادن درآمد  هاي سازمان براي سبك كردن كاهش يا از دست ها و فعاليت مشي تمام تعهدات قانوني و خط حمايت اجتماعي به

هاي  يا ديگر مشقت) ناتواني(در شرايط استخدامي مثل جراحت، بيماري، زايمان، وظايف والديني، سن باال، بيكاري، معلوليت

حمايت اجتماعي، نقش مهمي را در حفظ شأن انسان و ايجاد احساس انصاف و عدالت اجتماعي بازي  .گردد مالي، باز مي

  . باشد دولت مي و نه، تنها مسئوليتدر كل، حمايت اجتماعي، اولين  .كند مي
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المللي كار مربوطه،  كه شرايط كاري مطابق قوانين و مقررات ملي است و با استانداردهاي بين اطمينان نمايد –

 ؛سازگاري دارد

 جمعي الزامي قانوني داراي كاربرد، احترام بگذارد؛ قوانين ايجاد شده از طريق ديگر توافقات دسته سطوح باالتر به –

خصوص در  است، به شده  بنا نهاده ILOوسيله  را كه بهكار المللي  حداقل قوانين تعيين شده در استانداردهاي بين –

 جائيكه مقررات ملي خاموش هستند، رعايت كند؛ 

هاي هفتگي، تعطيالت، ايمني و بهداشت،  شرايط كاري مناسبي، در رابطه با دستمزد، ساعات كاري، استراحت –

 را فراهم آورد؛ هاي كاري و خانوادگي حمايت از مادران و قابليت بهم پيوستن مسئوليت

كنند و  ارائه مي) مرتبط(مند  هاي عالقه اي فراهم آورد كه با شرايطي كه ديگر كارفرمايان مشابه در محل شرايط كاري –

 دهند، قابل مقايسه باشد؛ كار را مي - اجازه تعادل زندگي

با فعاليت و قانون ملي را مطابق جمعي  براي مثال، شرايط مربوط به گفتگوهاي دسته ،دستمزد و ديگر شرايط كاري –

براي . هايشان پرداخت نمايد ناسب با نيازهاي كارگران و خانوادهتها را حداقل م يك سازمان بايد دستمزد. فراهم كند

انجام اين مسئله، سازمان بايد سطح عمومي دستمزد در كشور، هزينه زندگي، مزاياي امنيت اجتماعي و 

همچنين بايد فاكتورهاي اقتصادي، شامل  .حساب آورد هاي اجتماعي را به هاستانداردهاي زندگي مربوط به ديگر گرو

را درنظر  آوردن و نگهداري سطح بااليي از استخدام الزامات توسعه اقتصادي، سطوح توليد و درجه تمايل در بدست

مايل به كارگران  كند، سازمان بايد با كه اين مالحظات را منعكس مي اي در تعيين دستمزدها و شرايط كاري .بگيرد

 ؛باشد جمعي داشته گفتگوي دسته، گفتگو

 پرداخت مساوي براي كار مساوي را فراهم آورد؛ –

وسيله قانون يا  پرداخت نمايد، فقط تحت هر نوع محدوديت يا كسري كه بهدستمزد را مستقيماً به كارگران مربوطه  –

 است؛ جمعي مجاز دانسته شده گفتگوهاي دسته

قوانين حمايت اجتماعي براي  در بابكند، اگر مقرراتي  كشوري كه در آن فعاليت ميتشخيص دهد كه در زمينه  –

 ؛رفتار كندكارگران وجود دارد، بايد مطابق با اين مقررات 

به حقوق كارگران مرد و زن براي طرفداري از ساعات كاري نرمال يا مورد توافق در قانون، مقررات يا توافقات  –

هاي  هاي هفتگي و پرداخت مرخصي همچنين بايد براي كارگران، استراحت .جمعي احترام بگذارد وي دستهگفتگ

 ساالنه را فراهم كند؛

كاري از  به هنگام درخواست اضافه .ملي، پاداش دهدقانون و فعاليت براي ساعات اضافي كار به كارگران مطابق با  –

سازمان بايد به  .حساب آورد و هرگونه خطر ذاتي كار را به ذينفعكارگران  منافع ، ايمني و رفاهكارگران، سازمان بايد 

قوانين و مقررات ممنوعيت كار اضافي اجباري و بدون پاداش احترام بگذارد، و هميشه حقوق ابتدايي بشر را در مورد 

 كارگران، در باب كار اجباري، محترم شمارد؛ و

 .اجازه دهد ،هاي هفتگي يا مذهبي و رسوم را با توجه استراحتهاي ملي  در هرجا كه ممكن است، رعايت سنت –
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ها، كارفرمايان  گفتگوي اجتماعي شامل انواع مذاكرات، مشاورات و رد و بدل كردن اطالعات ميان يا در بين نمايندگان حكومت

اين گفتگو مي تواند ميان كارفرما و نمايندگان  .باشد مول مرتبط با مسائل اقتصادي و اجتماعي ميو كارگران، در منافع مع

ها در جائيكه مسائل  تواند شامل حكومت كاركنان، در مورد مسائل تأثيرگذار بر منافعشان، صورت پذيريد و همچنين مي

  .دمشي اجتماعي ملي نامعلوم هستند، باش وسيعتري مانند مقررات و خط

صورت آزادانه و مطابق با قوانين ملي،  نمايندگان كارگري بايد به .باشد هاي مستقل مي براي گفتگوي اجتماعي نياز به طرف

آنها نبايد  .انتخاب شوند وسيله كارگران عالقمند، يا بهو شان  وسيله اعضاي اتحاديه صنفي به يا، جمعي مقررات و توافقات دسته

و  گذاري سرمايههاي مختلفي دارد، شامل اطالعات  جمعي شكل گفتگوي دسته .توسط حكومت يا كارفرما گزيده شوند

هاي صنفي، كه نمايندگان منتخب كارگران  اتحاديه. جمعي و گفتگوهاي دسته) مانند شوراهاي كاري( هاي مشاوره  مكانيزم

  .كنند تماعي بازي ميهستند، نقش ويژه مهمي را در گفتگوي اج

كارفرمايان و كارگران، و بازي كردن نقش مهمي در منافع رقابتي و دوجانبه  داشتن گفتگوي اجتماعي بر اساس تشخيص

گفتگوي اجتماعي مؤثر، مكانيزمي را . است سازي سياست و حكومت در بسياري از كشورها، بنا نهاده شده روابط صنعتي، قاعده

گيرد، فراهم  ها و نيازهاي هر دو طرف كارفرما و كارگر را درنظر مي هايي كه ارجحيت حل پيدا كردن راهمشي و  خط براي توسعه 

تواند  گفتگوي اجتماعي مي .شود جامعه مي هم براي سازمان وهم مدت  كند كه اين مكانيزم منجر به نتايج بامعنا و طوالني مي

دهند و براي  اي درك بهتر بين سازمان و كساني كارش را انجام ميدر ايجاد مشاركت و اصول دموكراتيك در محل كار، بر

گفتگوي اجتماعي يك  .دهد بر را كاهش مي هزينهصنعتي مكرر در نتيجه مشاجرات همكاري نمايد، كار سالم، -روابط مديريت

در پيشرفت بشر و افزايش  هاي شريك هاي توسعه مهارت مي تواند براي طراحي برنامه .باشد ابزار قوي براي مديريت تغيير مي

  .ميزان توليد، يا كاهش پيامدهاي اجتماعي ناسازگار تغيير در عمليات يك سازمان، استفاده گردد

ممكن است مايل به تشكيل  كارگران .باشد و در سطوح مختلفي اتفاق افتد گفتگوي اجتماعي مي تواند شكل هاي زيادي داشته

 گيري  ن، در بهترين موقعيت تصميمكارفرمايان و كارگرا. باشندتر  وسيع شمول جغرافيايي، يا شغليشغل، درون هايي با  گروه

سازماني  -   وسيله توافقات سطح يك راه براي انجام آن اتخاذ يك چارچوب توافقي كه به .توأم براي بهترين سطح مناسب هستند

   .باشد است، مي محلي تكميل شده

را  آميز مشاجرهمسائل ممكن است ها بتوانند يك فرآيند حل مشاجره ايجاد كنند،  ه طرفدر حالتي كگهگاه، گفتگوي اجتماعي 

شكل مناسبي حمايت  اي و حقوق در محل كار به خصوص در كشورهايي كه اصول پايه گفتگوي اجتماعي، به .اداره نمايد

   .دتواند به شكايات مربوط شو شود، و در جائيكه مكانيزم دادخواهي مهم است، مي نمي

هاي كاري اروپايي و گفتگوي جهاني و توافقات بين  رشد است، و شامل انجمن المللي يك گرايش رو به گفتگوي اجتماعي بين

  .باشد المللي مي صنفي بين هاي اتحاديه المللي و سازمان كننده در محدود بين هاي عمل سازمان
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المللي،  جمعي كاربردي را با احتساب سطح بين يت مؤسسات گفتگوي اجتماعي و ساختارهاي گفتگوي دستهاهم –

 براي سازمان تشخيص دهد؛

هاي خودشان براي پيشرفت يا حمايت از منافعاشان يا  با بكار گيري حق تشكيل يا پيوستن كارگران به سازمان –

 دلسرد ننمايد؛جمعي، مخالفت ننمايد و آنها را  گفتگوهاي دسته

هاي خارج از سازمان يا جلوگيري  كارگران را اخراج يا مورد تبعيض قرار ندهد، آنها را تهديد به منتقل كردن يا شغل –

 ؛توسط كارگران نكند جمعي هاي كارگري و گفتگوهاي دسته كردن از تشكيل يا پيوستن به سازمان

به اختيارات  نطقيم يبايد توجه ، يك سازماندارداي  جائيكه تغييرات در عمليات، تأثيرات استخدامي عمده –

كردن پيامدهاي ناسازگار، تا  باشد، بنابراين ممكن است جهت سبك داشتهنمايندگان كارگران حكومتي مناسب و 

  شوند؛  مفاهيم به طور توأم سنجيده بيشترين حد ممكن،

را  شده گسيختگي نشود، نمايندگان كارگري معين ممكن است، و تا حدي كه معقول بوده و موجب از همتا جائي كه  –

امكانات الزم براي ايفاي  شان هستند، ، و كارگراني كه آنها نمايندهگيران مجاز تصميم، با دسترسي به الزمبقدر 

 ،باشند ها و سرمايه سازمان داشته اي از فعاليت صحيح و عادالنه يتصوير تانقششان و اطالعاتي كه به آنها اجازه دهد 

 ؛ وتأمين نمايد

جمعي تشويق  ها و گفتگوي دسته المللي آزادي انجمن ها را به محدود كردن بكارگيري حقوق مشخصه بين حكومت –

 س.هايي بر اساس اين محدوديت، شركت ننمايد ننمايد و در فتنه

جهت ايجاد فرصت براي گفتگوي  به ،هاي كارفرمايي وابسته حضور در سازمانمايل به  در وقت مناسب، ها ممكن است سازمان

  .هايي باشند اجتماعي و توسعه تجلي مسئوليت اجتماعي از طريق چنين راه

  كار ايمني و بهداشت در محل: 4هاي كاري  مسئله فعاليت  6- 4- 6

  توصيف مسئله  6-1- 4- 6

ارتقاء و نگهداري باالترين درجه از سالمت جسماني، روحي و رفاه اجتماعي كارگران و به  ،كار ايمني و بهداشت در محل

همچنين مربوط به حمايت از كارگران در  .باشد مي مربوط وسيله شرايط كاري از سالمت ايجاد شده به  از انحرافات جلوگيري

   .باشد رواني كارگران مي شغلي با نيازهاي فيزيولوژيكي و هاي بهداشتي و سازگاري محيط برابر ريسك

و شديد و ديگر   هاي غير مترقبه آلودگي .باشد هاي كاري، صدمات و مرگ، زياد مي هاي اجتماعي و مالي بيماري هزينه

براي اطالعات بيشتر در   .باشد يا محيط داشته/ممكن است پيامدهايي بر جامعه و نيز كاري مضر براي كارگران مخاطرات محيط

ها و مواد خطرناك  مسائل ايمني و بهداشت ناشي از تجهيزات، فرآيندها، فعاليت .مراجعه شود 5-6به مورد مخاطرات 

  .باشند مي) شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي(

هاي را كاهش دهد، رفاه و روحيه كارگران را  هاي ايمني و بهداشت، مي تواند هزينه مسئول اجتماعي بودن در قبال فعاليت

  .ميزان توليد را افزايش دهدبهبود بخشيده و 
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بهداشت، مناسب كه اجراي استانداردهاي  دارد آشكارا بيان ميكه را  زيستي مشي بهداشت، ايمني و محيطي يك خط –

اين دو، همديگر را متقابالً : ، ايجاد، اجرا و نگهداري نمايدشود مناسبزيست نبايد جايگزين عملكرد  ايمني و محيط

  ؛كنند تقويت مي

  هايش را تحليل و كنترل نمايد؛ هاي مشمول در فعاليت ريسك –

هاي ايمن از آن پيروي كنند را ابالغ نمايد  اوقات براي تمام فعاليت كلاطالعات در مورد الزامي كه كارگران بايد در  –

 كنند؛ اجرايي مناسب تبعيت ميطمينان حاصل نمايد كه كارگران از روش هاي او 

هاي شغلي و تصادفات، همچنين براي مواجهه با شرايط اضطراري را  تجهيزات ايمني الزم براي جلوگيري از بيماري –

 نمايد؛  فراهم

ها را كاهش  وجود آمده توسط كارگران، ريسك توسط ثبت و ارزيابي تمام حوادث ايمني و بهداشتي و مشكالت به –

 ايد؛دهد و يا حذف نم

هاي ايمني و بهداشت شغلي بر زنان و مردان تأثير  هاي خاص و در بعضي از مواقع مختلفي را كه ريسك راه –

 پذيرند را دريابد؛ تأثير مي) معلول(هايي كه افراد ناتوان  گذاردند، همچنين راه مي

حذف، : بكار برد ها را درك نموده و آن را اصول مديريت ايمني و بهداشت شغلي شامل سلسه مراتب كنترل –

 تجهيزات محافظ شخصي؛هاي اجرايي، روش هاي اجرايي كار و  هاي مهندسي، كنترل جايگزيني، كنترل

كار ممكن است به استرس و بيماري شغلي منجر شده و يا به آن كمك  تشخيص دهد كه مخاطرات رواني در محل –

 نمايد؛

 كنان را فراهم آورد؛هاي مناسب در مورد تمام مسائل مربوط به تمام كار آموزش –

 به اين اصل كه ميزان ايمني و بهداشت نبايد وارد مخارج كارگران شود، احترام بگذارد؛ و –

باشد، اتخاذ نمايد و حقوق  محيطي را كه بر اساس مشاركت كارگران مربوطه مي هاي بهداشت، ايمني و زيست سيستم –

 :بگذاردكارگران را در مورد مسائل تشخيص داده و به آنها احترام 

شده براي برخورد با اين  هاي استفاده هاي ايمني و بهداشت و بهترين فعاليت اطالعات كامل و دقيق مربوط به ريسك –

 ها؛ ريسك

نموده و مورد مشورت قرار  هاي سالمتي و ايمني آنان در ارتباط با كارشان تحقيق طور اختياري در مورد تمام جنبه به –

 گيرد؛

يك خطر جدي يا حتمي در زندگي يا سالمت آنها يا در زندگي و سالمت  ،مشخص است يطور منطق بهكاري را كه  –

 كند، نپذيرد؛ ديگران ايجاد مي

 ي خارج از سازمان باشد؛ طالب عقيده –

 مسائل ايمني و بهداشت را به اولياي امور مربوطه گزارش دهد؛ –

 در فرآيندها و تصميمات ايمني و بهداشتي شركت نمايد؛ و –
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    .باشددر امان في براي انجام چنين اعمالي از ترس تال –

  ايمني و بهداشتمديريت  - كارهاي  اتحاد كميته  8 عبه ج

تواند  مديريت ايمني و بهداشت مي -هاي كار اتحاد كميته .يك برنامه مؤثر ايمني و بهداشت شغلي به مشاركت كارگران بستگي دارد

  :ها مي تواند اتحاد كميته .مهمترين قسمت برنامه ايمني و بهداشت سازمان باشد

 آوري نمايد؛ اطالعات را جمع –

 نمايد؛ دهد و منتشرهاي آموزشي را توسعه  هاي ايمني و برنامه نامه نظام –

 ؛ ونمايد رسيدگيبه آنها ثبت و تصادفات را گزارش،  –

 . دهد واكنش نشانوجود آمده توسط كارگران را بازرسي نموده و نسبت به آنها  مشكالت به –

طور  ها بايد به اعضاي اين كميته .ها نبايد توسط مديريت منصوب شوند و بايد توسط خود كارگران انتخاب شود نمايندگان در اين كميته

ها  اندازه كميته. قسيم گردد و بايد در هر جا كه ممكن است، شامل هم مردان و هم زنان باشدمساوي بين مديريت و نمايندگان كارگري ت

جانشيني براي عنوان  بهآنها نبايد . باشد) كافي(هاي سازمان بايد مناسب ها و مكان هاي كاري، بخش بودن در تمام زمان براي نماينده

   . شوند گرفتههاي كارگري درنظر  هاي صنفي يا انجمن اتحاديه

  

  

  كار پيشرفت و آموزش بشر در محل: 5هاي كاري  مسئله فعاليت  7- 4- 6

  توصيف مسئله  7-1- 4- 6

رو زنان و  از اين باشد، ها و وظايف بشر مي وسيله بسط دادن ظرفيت پيشرفت بشر شامل فرآيند افزايش قدرت انتخاب مردم به

 پيشرفت بشر . كند بودن و داشتن استاندارد مناسب زندگي مي آگاهمردان را قادر به هدايت يك زندگي طوالني و سالم، 

و  احترام به خود هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي براي مبتكر و پربار بودن و لذت بردن از  همچنين شامل دسترسي به فرصت

  .باشد حس تعلق داشتن به جامعه و مشاركت در جامعه مي

وسيله نظارت بر  نمايند كه اين امر به براي پيشرفت بيشتر بشر استفاده كار كارات محلابتمشي و  از خطتوانند  كارفرمايان مي

آنها  .پذيرد هاي خانوادگي و ارتقاء بهداشت و رفاه صورت مي سازي مسئوليت مسائل اجتماعي مانند برخورد با تبعيض، متعادل

قابليت  .و قابليت استخدامي افراد، استفاده نمايند براي افزايش ظرفيت كار ابتكارات محل مشي و از خط توانند ميهمچنين 

هايي كه ظرفيت افراد را براي تأمين و نگهداشتن كار مناسب باال  ها و كفايت استخدامي معطوف است به تجارب، صالحيت

طور  اين اقدامات به. تربيت و يادگيري براي يك عمر زندگي كارگران هستندكردن آموزش،  به آسان عالقمندها  سازمان. برد مي

 كنند، مشاركت مياقتصاد و اجتماع كل همچنين كارگران شخصي،  –ها توسط خودشان  اي در ارتقاء منافع سازمان عمده

  . اند ها، تأثيرات، ميزان توليد و عملكرد كلي زنان و مرداني كه آنها استخدام كرده ها، انگيزه برحسب ظرفيت

  مربوطهاقدامات يا انتظارات   7-2- 4- 6

  :يك سازمان بايد

ها، آموزش و كارآموزي، و  بر اساس رفتاري مساوي و بدون تبعيض، دسترسي كارگران را به توسعه مهارت –

 هايي براي پيشرفت شغلي ميسرسازد؛ فرصت
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ها، مورد  هاي تشخيص مهارت واسطه سيستم اطمينان يابد كه در صورت لزوم، انتقال كارگران به استخدام جديد به –

 گيرد؛ عدت قرار ميمسا

آوري ساعات كار منطقي و، در صورت  وسيله فراهم ، اين كار را بههاي خانوادگي كارگران احترام بگذارد به مسئوليت –

مرخصي مربوط به مسئوليت ها و امكانات نظير امكانات نگهداري از كودكان و  مشي واسطه ديگر خط ممكن، به

 ؛كار مناسب كمك مي نمايد، انجام دهد- دل زندگي، كه به دستيابي كارگران به يك تعاپدري

واسطه نژاد، رنگ، جنسيت، سن، مليت يا منشأ ملي، قوم يا منشأ اجتماعي، طبقه، وضعيت تأهل، گراي جنسي،  به –

هاي استخدامي  سياسي در فعاليت  ايدز يا وابستگي/وي آي ، وضعيت سالمت مانند وضعيت اچ)معلوليت(ناتواني

 ؛باشد مي فسخ استخدامن تبعيض شامل استخدام، انتخاب، دسترسي به آموزش، ارتقاء و تبعيض نگذارد؛ اي

مي و مهاجر همچنين نظير كارگران بو پذير هاي آسيب حمايت و پيشرفت گروه تأميناقدامات مثبتي را در جهت  –

 ؛)5رجوع شود به جدول (انجام دهد ) ناتوان(كارگران داراي معلوليت 

هاي ارشد؛  كاري زنان و عدم حضور زنان در مقام هايي را كه مسائلي مانند استخدام جوانان، كم برنامهايجاد يا انجام  –

 در نظر گيرد؛ دهند، مديريت توأم را كه بهداشت و رفاه ارتقاء مي - هاي كار و ايجاد برنامه

  محيط  5- 6

  انداز محيط چشم  1- 5- 6

  هاي و محيط سازمان  1- 1- 5- 6

داراي پيامد بر روي محيط طبيعي هستند، صرفنظر از اينكه در كجا قرار طور ثابتي  ها به اي سازمانه تصميمات و فعاليت

ها از منابع زنده و غير زنده، توليد آلودگي و ضايعات، و الزامات  اين پيامدها ممكن است مربوط به استفاده سازمان. اند گرفته

ها  براي كاهش پيامدهاي محيطي آنها، سازمان .كونت طبيعي باشدمحل سراجع به هاي سازماني، محصول و خدمات  فعاليت

هايشان  تري را براي تصميمات و فعاليت بايد يك مشي يكپارچه اتخاذ نمايند كه الزامات اقتصادي، اجتماعي و محيطي وسيع

  . گيرد درنظر مي

  محيط و مسئوليت اجتماعي  2- 1- 5- 6

هاي سكونت طبيعي،  محلنابع طبيعي، آلودگي، تغيير آب و هوا، تخريب جامعه با مشكالت محيطي زيادي شامل نقصان م

يابد،  همانطور كه جمعيت جهان رشد مي كند و مصرف افزايش مي .باشد اتالف قسمتي و اضمحالل كل اكوسيستم، مواجه مي

اي و  سطح محلي، منطقهمسائل محيطي در  .يابد تهديد امنيت بشر، و بهدشات و رفاه اجتماعي توسط اين مسائل افزايش مي

  .باشد يك مشي جامع، سيستماتيك و اجتماعي مي اداره كردن آنها نيازمند. هم متصل هستند جهاني به

بنابراين يك جنبه مهم مسئوليت اجتماعي  .باشد مسئوليت پذيري محيطي يك شرط الزم براي بقا و موفقيت بشر مي 

 پيوستگياركت جامعه، و ديگر موضوعات مركزي مسئوليت اجتماعي مسائل محيطي با حقوق بشر، توسعه و مش .باشد مي

توسعه جوامع  ارتقاي بنيانطوريكه آموزش محيطي  باشند، به آنها همچنين نيازمند درنظر گرفتن آموزش مي .تنگاتنگي دارد

  .باشد پايدار و نحوه زندگي مي
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  اصول و مالحظات  2- 5- 6

  اصول  2-1- 5- 6

  :محيطي زير را ترويج نموده و به آنها احترام بگذارديك سازمان بايد اصول 

پذيري در قبال  همراه با درنظر گرفتن الزامات مقرراتي و قانوني، يك سازمان بايد مسئوليت: مسئوليت محيطي –

ها، محصوالت و خدماتش را در فضاهاي روستايي يا شهري و محيط  محيطي ايجاد شده توسط فعاليت مشكالت

بايد براي بهبود عملكردش، همچنين عملكرد درون منطقه كنترل و نفوذش، اقدام . بول نمايدتر ق طبيعي وسيع

 .نمايد

  در جائيكه تهديد آسيب. يك سازمان بايد از يك مشي مقدم براي مشكالت محيطي حمايت نمايد :مشي مقدم –

هاي  ي براي تأخير در سنجشعنوان دليل علمي نبايد بهكمبود اطمينان كامل جدي و غيرقابل برگشت وجود دارد، 

 15شود به اصل  عرجو( تر محيطي مورد استفاده قرار گيرد اهميت مؤثر بر هزينه، جهت جلوگيري از مسائل كم

عدم اطمينان  برخورد باكارانه براي  هاي محافظه هنگام ارزيابي ريسك سالمت بشر و محيط، بايد فرض به). اعالنيه ريو

 .شود ايجادهاي اطالعاتي  يا شكاف

اساس ريسك و پايداري براي ارزيابي و كاهش  از منظرهايي را  يك سازمان بايد برنامه :مديريت ريسك محيطي –

هاي افزايش  يك سازمان بايد فعاليت .، ايجاد نمايد، محصوالت و خدماتشهايش هاي محيطي در فعاليت ريسك

را محيطي، بهداشت و ايمني تصادفي شكالت براي كاهش م ،در شرايط اضطراري هاي اجرايي واكنش آگاهي و روش

 .مناسب و جوامع محلي ابالغ نمايد اولياي امورحوادث محيطي را به  مربوط بهايجاد و اجرا نمايد و اطالعات 

ها، محصوالت و خدماتش را  يك سازمان بايد هزينه آلودگي ايجاد شده توسط فعاليت :ها كننده پرداخت آلوده –

اي كه متجاوز از حد  مورد نياز، يا درجه اصالحيبه جامعه و اقدام نسبت مسئوليت محيطي  وسعتمطابق با 

مزاياي اقتصادي و  مقدارهزينه آلودگي و تعيين  باطني كردنبراي بايد يك سازمان . پرداخت نمايد ،قبول است قابل

 .ها استفاده نمايد كننده ودهآل  از اصل پرداخت كاهش پيامدهاي آن،محيطي در جلوگيري از آلودگي نسبت به 

  مالحظات  2-2- 5- 6

  :مورد ارزيابي قرار دهدهاي زير را  ها و تكنيك رويكرداش، بايد ارتباط و  بكارگيري  هاي مديريت محيطي يك سازمان در فعاليت

ها، محصوالت و خدمات، در  به ابعاد اقتصادي، اجتماعي و محيطي فعاليت رويكرداين : مديريت چرخه زندگي –

. باشد سراسر چرخه زندگي آنها از توليد مواد خام و انرژي تا توليد و استفاده، و در آخر امحاء و بازيابي، متصل مي

 ؛درنظر بگيرد ها، محصوالت و خدماتش را در كل چرخه زندگي آنها يك سازمان بايد پيامدهاي محيطي فعاليت

وسيله استفاده از منابع با بازده بيشتر و  هايي براي ارضاي نيازهاي بشر به استراتژي :بومي -بازدهتوليد تميزتر و  –

. تا در انتهاي فرآيند يا فعاليتتر است  مهم ،ايجاد بهبود در منبع برتمركز  .توليد كمتر آلودگي و ضايعات وجود دارد

روز آوري يا معرفي  هاي نگهداري بهبوديافته، به فعاليت: شامل است ازبومي -بازدههاي  شيوه تر و توليد تميزتر و ايمن

هاي جديد، كاهش استفاده از مواد و انرژي، حذف يا مديريت كردن مواد و ضايعات سمي و  فرآيندها يا تكنولوژي

 .طور ايمن، و بهبود طراحي محصول يا خدمت خطرناك به
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آوري محصول  تواند براي انتقال تمركز از فروش يا فراهم اين سيستم مي: خدمت – سيستم محصول رويكرد يك –

كنند،  كننده را برطرف مي به فروش يا فراهم كردن يك سيستم محصوالت و خدمات كه توأماً نيازهاي مصرف

مشاركت در خدمت شامل اجاره محصول، اجاره محصول يا سهيم شدن در آن،  -هاي محصول سيستم. استفاده شود

توانند استفاده از مواد را كاهش داده، درآمدهاي  هاي مي چنين سيستم. باشند خدمت، مي براي- محصول و پرداخت

واسطه چرخه زندگي محصول و  كننده به گردش مواد را قطع نموده، و ذينفعان را در ارتقاي مسئوليت وسيع توليد

 .خدمت وابسته، درگير نمايد

يك سازمان بايد خواستار اتخاذ، و درجائيكه مناسب : خطر محيطي هاي بي و تكنولوژي ها استفاده از فعاليت –

 ).اعالنيه ريو 9رجوع شود به اصل .( خطر باشد ها و خدمات بي است، ارتقاي توسعه و انتشار تكنولوژي

يا خدمتي كه  ، بايد عملكرد محيطي و اجتماعي محصولهايش براي خريد گيري يك سازمان در تصميم: تهيه پايدار –

اش درنظر بگيرد، و در جائيكه ممكن است عملكرد محيطي و اجتماعي را بر  شود را در سراسر چرخه زندگي توليد مي

    .دهي كند ، ارجحيتبومي بندي طبقه اساس معيارهاي

 

  جلوگيري از آلودگي: 1مسائل زيست محيطي  3- 5- 6

  توصيف مسئله 1- 3- 5- 6

محيطي خود را با جلوگيري از آلودگي شامل نشر آلودگي در هوا، تخليه آلودگي در آب، توليد  تواند عملكرد زيستسازمان مي

پسماندهاي جامد يا مايع، آلوده كردن زمين و خاك، استفاده و دفع مواد شيميايي خطرناك و سمي، و ساير آلودگي هاي 

  :آيدواع مختلف آلودگي ها در ذيل ميبطور مشخص ان. ناشي از فعاليتها، محصوالت و خدمات سازمان بهبود بخشد

، دي اكسيد گوگرد (VOCs)ها در هوا مانند سرب، جيوه، تركيبات آلي فرار خروجي هاي آالينده: نشر آلودگي در هوا –

(SO2) اكسيد نيتروژن ،(NOx) دي اكسين ها، ذرات و مواد مصرف كننده اوزون اثراتي بر محيط زيست و سالمت دارند كه در ،

اين آلودگي ها ممكن است به شكل مستقيم از تجهيزات سازمان ناشي شوند، . كندو مردان به گونه هاي متفاوت بروز ميزنان 

 .يا به شكل غير مستقيم از طريق استفاده از محصوالت يا خدمات يا توليد الكتريسيته مصرفي سازمان ناشي شوند

-هاي مستقيم، عمدي يا تصادفي در آبودگي آب را از طريق خروجيتواند شرايط آلسازمان مي :تخليه آلودگي ها در آب –

اين آلودگي ها . هاي سطحي حاصل از بارندگي يا نفوذ به آبهاي زير زميني فراهم آوردهاي سطحي، يا جريان غير عمدي آب

از محصوالت يا ممكن است به شكل مستقيم از تجهيزات سازمان ناشي شوند، يا به شكل غير مستقيم از طريق استفاده 

 .خدمات سازمان ناشي شوند

فعاليتها، محصوالت و خدمات سازمان ممكن است منجر به توليد پسماندهاي مايع يا جامد شوند، كه اگر به  :پسماندها –

مديريت پسماند مسئول، به دنبال اجتناب از . توانند باعث آلوده شدن هوا، آب، خاك و زمين شونددرستي مديريت نشوند، مي

كاهش منابع، استفاده مجدد، بازيافت و دوباره فرايند كردن، اصالح پسماند و دفع پسماند : پسماند و كاهش پسماند از طريق

 .باشدمي
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هم طبيعي (سازمان توليد كننده يا مصرف كننده مواد شيميايي خطرناك و سمي  :دفع مواد شيميايي خطرناك و سمي –

تواند بر اكوسيستم ها و سالمت بشر تاثير آني يا بلند مدت از طريق خروج آلودگي ها مي) و هم ايجاد شده در برخورد با انسان

 . كندبجاي بگذارد، كه در زنان و مردان به گونه هاي متفاوت بروز مي

هاي ديگر آلودگي فعاليتها، محصوالت و خدمات سازمان ممكن است باعث ايجاد گونه :ساير انواع قابل تشخيص آلودگي –

اين . كندگذارد كه در زنان و مردان به گونه هاي متفاوت بروز ميد كه اثرات منفي بر سالمت و رفاه جامعه بجاي ميشو

هاي ، آلودگي)مانند ويروسي يا باكتريايي( ها شامل صدا، بو، آلودگي هاي تصويري، ارتعاش، تشعشع، عوامل عفونت زا آلودگي

  .باشندمي) هاي تهاجميانند گونهم( بدون منبع مشخص و خطرات بيولوژيكي

  

  يا موارد استثنا/اقدامات مرتبط و 2- 3- 5- 6

  :براي بهبود عملكرد فعاليتها، محصوالت و خدمات، سازمان بايد

اين منابع، نشر آلودگي در هوا، تخليه . منابع آلودگي و پسماند مربوط به فعاليتها، محصوالت و خدمات را مشخص نمايد –

 گيرد؛آلودگي در آب و زمين، دفع پسماند، تخليه مواد شيميايي خطرناك و سمي، و ساير انواع آلودگي ها را در بر مي

 و گزارش كند ؛گيري، ثبت منابع مشخص آلودگي را اندازه –

ها را با هدف جلوگيري از آلودگي و پسماند با استفاده از سلسله فعاليتهايي براي كاهش پسماند و تضمين گيرياندازه –

 هاي اجتناب ناپذير، بكاربگيرد؛مديريت صحيح براي پسماند و آلودگي

اند به همراه خطرات اين مواد كه سالمت تهمقدار و انواع مواد خطرناك و سمي مشخص و مرتبط كه بكار رفته و نشر ياف –

 كند، را اعالم عمومي كند؛بشر و محيط زيست را تهديد مي

اي كه با روش معين، در منطقه نفوذ، استفاده از مواد شيميايي ممنوع را مشخص و جلوگيري نمايد و در اجراي برنامه –

مواد شيميايي كه بايد از آنها . مي و عمومي ذيصالح معين شودصورت امكان استفاده از مواد شيميايي بايد بوسيله مراجع عل

، و (POPs)مواد مصرف كننده اوزون، آالينده هاي آلي دائمي : شوداجتناب شود شامل موارد زير است، اما به آنها محدود نمي

و مواد ) اني بهداشتتعيين شده توسط سازمان جه( هاي خطرناكمواد شيميايي قيد شده در كنوانسيون روتردام، آفت كش

، مواد ايجاد كننده )شامل قرار گرفتن در معرض دود ناشي از محصوالت تنباكو( شيميايي تعريف شده به عنوان سرطان زا 

و  bio-accumulativeاختالالت ژنتيكي، مانند مواد شيميايي تاثير گذار بر باروري، مختل كننده غدد درون ريز يا مزمن،

 هستند؛ و (PBTs)سمي

دهد، را برنامه آماده سازي و جلوگيري از سوانح شيميايي و طرح اضطراري كه سوانح داخلي و خارجي سازمان را پوشش مي–

اين برنامه، عالوه بر . را مشاركت دهد) شامل كارگران، شركا، مسئولين و انجمنهاي محلي(بكارگيرد و كليه ذينفعان مرتبط 

ريسك، رويه هاي آگاه سازي و سامانه هاي ارتباطي مانند آموزش عمومي و اطالعات ساير موارد، شناسايي خطرات و ارزيابي 

  .شودرا شامل مي
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  استفاده از منابع پايدار:  2مسائل زيست محيطي  4- 5- 6

  توصيف مسئله 1- 4- 5- 6

كنند تا هماهنگ  با  هاي كنوني مصرف و توليد بايد تغييربه منظور اطمينان يافتن از در دسترس بودن منابع در آينده، رويه

استفاده پايدار از منابع بدين معني است كه نرخ استفاده كمتر يا مساوي با نرخ . ظرفيت هاي  موجود كره زمين  عمل كنند

سازمان بايد با استفاده مسئوالنه از الكتريسيته، سوخت، مواد خام و فرايند شده، زمين و آب، و . تجديد طبيعي آنها باشد

سه محدوده كليدي براي . زيني منابع تجديد ناپذير با منابع تجديد پذير به سمت منابع پايدار حركت كندتركيب يا جايگ

  :بهبود بازدهي عبارتند از

تواند برنامه هاي بازدهي انرژي را به منظور كاهش تقاضاي انرژي براي ساختمانها، حمل و نقل، سازمان مي :بازدهي انرژي –

بهبود بازدهي در مصرف انرژي همچنين . الكترونيكي و تجهيزات و تدارك خدمات به اجرا در آوردفرايندهاي توليد، وسايل 

 .باشدنيازمند تالشهاي تكميلي در جهت ارتقاي به كارگيري پايدار منابع جايگزين مانند زيست توده مي

د كه دسترسي پايدار و مناسب تواند آب ذخيره كند و تصميماتي بگيرسازمان مي :ذخيره سازي آب و دسترسي به آب –

هاي آب شامل تدارك آب آشاميدني قابل اطمينان سالم و سرويس. به منابع آب شيرين در منطقه پخش آب داشته باشد

در مورد دسترسي پايدار به آب آشاميدني  (BOX 12)اهداف توسعه هزاره . بهداشتي، نياز بنيادي و حق اساسي بشر است

 .باشدسالم مي

هاي بازدهي مواد را از طريق كاهش بار تحميلي زيست محيطي ايجاد شده بوسيله تواند برنامهسازمان مي: مواد بازدهي –

يا در تحويل خدمات به اجرا / مواد اوليه براي فرايندهاي توليد يا براي محصوالت تمام شده مورد استفاده در فعاليتهاي آن و

م و غير مستقيم قابل توجهي را اعم از، به عنوان مثال، تاثير بر اكوسيستم هاي هاي مستقياستفاده از مواد، هزينه. درآورد

 .كندمعدن و جنگل داري، و آلودگي هاي ناشي از مصرف، حمل و نقل، و فراوري مواد، بر محيط زيست تحميل مي

 

  يا اقدامات مربوط/و انتظارات- 4- 5- 6

  :ان بايددر ارتباط با كليه فعاليتها، محصوالت و خدمات، سازم

 منابع انرژي، آب و ساير مواد مصرفي را معين كند؛ –

 موارد مصرف مشخص انرژي، آب و ساير مواد را اندازه گيري، ثبت و گزارش كند؛ –

هاي تجربي هاي بازدهي منابع به منظور كاهش مصرف انرژي، آب و ساير مواد، با در نظر گرفتن بهترين شاخصاندازه گيري –

 را انجام دهد؛ و ساير معيارها

 منابع تجديد ناپدير با منابع تجديد پذير جايگزين و كم اثر را جايگزين كرده و به اجرا در آورد؛ و  –

 .منابع آب براي تضمين دسترسي عادالنه تمام مصرف كنندگان در منطقه پخش آب را مديريت كند–
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  كاهش تغييرات جوي و سازگاري با آن:  3مسائل زيست محيطي 5- 5- 6

  توصيف مسئله 5-1- 5- 6

ناشي از فعاليتهاي بشر، به عنوان يكي از  (CH4)و متان  (CO2)مانند دي اكسيد كربن  (GHG)اي خروج گازهاي گلخانه

روند . اند، كه تاثير بسزايي بر طبيعت و محيط زيست بشر داردترين عوامل تغيير جهاني آب و هوا شناخته شدهمحتمل

باال رفتن دما، تغيير در شيوه هاي بارش، رويدادهاي جوي : مورد پيش بيني در آينده عبارتند ازتغييرات مشاهده شده و 

شود كه تغييرات آب و پيش بيني مي. مكرر، باال آمدن سطح آب درياها، و تغييرات در اكوسيستم ها، كشاورزي و شيالت

  . و دنبال كردن آنها مشكل خواهد بود هوايي تا جايي پيش خواهد رفت كه بسيار شديدتر از حالت كنوني بوده

- مسئول است و به طريقي از تغييرات جوي تاثير مي) مستقيم يا غير مستقيم(  GHGهر سازمان براي بخشي از خروجي 

) سازگاري(همانند برنامه ريزي براي تغييرات جوي ) كاهش(  GHGسازمانها براي به حداقل رساندن خروجي هاي . پذيرد

  . گيردسازگار شدن با تغييرات جوي مفاهيم اجتماعي را به شكل تاثير بر سالمت، رفاه و حقوق بشر در بر مي .داليلي دارند

  

  يا اقدامات مربوط/و انتظارات-5- 5- 6

  كاهش تغييرات جوي 5-2-1- 5- 6

  :براي كاهش تاثير تغييرات جوي بر فعاليتها، محصوالت و خدمات، سازمان بايد

  مسئوليت را تعريف كند؛) دامنه كاربرد(را شناسايي و محدوده ها  GHGهاي تقيم خروجيمنابع مستقيم و غير مس –

مهم را ترجيحا با استفاده از روشهاي تعيين شده در استانداردهاي بين المللي، اندازه گيري، ثبت و  GHGهاي خروجي –

  ؛  ) عه شودبراي برخي نمونه هاي مشوقها و استانداردها به پيوست الف مراج(گزارش كند 

مستقيم و غير مستقيم در كنترل و حوزه  GHGسنجشهايي را براي كاهش پيشرونده و به حداقل رساندن خروجي هاي  –

  نفوذ خود، به اجرا در آورد؛

وابستگي خود به سوختهاي فسيلي را كاهش دهد و از فناوري هاي كم خروجي و انرژي تجديد پذير با هدف كاهش دوره  –

، با در نظر گرفتن تبعات احتمالي زيست محيطي و اجتماعي افزايش استفاده از اين گونه منابع،  GHGهاي زندگي خروجي 

  استفاده كند؛

از فرايندها يا تجهيزات شامل گرما، تهويه و ) شوندمخصوصا آنهايي كه باعث مصرف اوزون مي( GHGهاي از انتشار خروجي –

  واحدهاي تهويه هوا، جلوگيري كنند؛

باقي مانده، به عنوان مثال از طريق حبس كربن يا  GHGثي سازي كربن را با انجام سنجشهايي براي تعديل خروجيهاي خن –

  حمايت برنامه هاي كاهش خروجي ها، هدف قرار دهد؛ و  
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خته شده فرصتهايي براي تجارت خروجي ها، ابزار بازار مشابه و مكانيزم هاي توسعه را در نظر بگيرد كه از روشهاي شنا –

كنند و بر اساس توافق نامه هاي بين المللي مانند كنوانسيون چهارچوب سازمان ملل در مورد تغييرات جوي استفاده مي

(UNFCCC) اندتهيه شده.  

  

  انطباق تغييرات جوي 5-2-2- 5- 6

  :براي كاهش آسيب پذيري نسبت به تغييرات جوي، سازمان بايد

اين . يي خطرات و يكپارچه سازي انطباق تغييرات جوي در تصميم گيري، در نظر بگيردهاي جوي آينده را براي شناساطرح –

كار بايد براي انجام سنجشهاي پاسخ گو بر تاثيرات موجود و پيش بيني شده، و افزايش ظرفيت  انطباق ذينفعان در حوزه 

  نفوذ، انجام شود؛ و

فرصتها را براي جلوگيري يا به حداقل رساندن آسيب بالياي طبيعي مربوط به تغييرات جوي شناسايي كند و در صورت  –

  .مقتضي، از فرصتها براي تعديل تغييرات جوي بهره ببرد

  

  لتي و ساير سازمانهانمونه هايي از اقدامات انطباقي، برگرفته از سازمانهاي دو 9جعبه                                       

  :مثالها شامل          

طراحي استفاده از زمين، منطقه بندي و طراحي زير ساخت و نگهداري، كه داليل تغييرات جوي و عدم ثبات     –

  جوي بيشتر، و احتمال رو به افزايش آب و هواي نامناسب، شامل سيل، باد و گرماي شديد را در نظر بگيرد؛ و  

ي كشاورزي، صنعتي، پزشكي و ساير فناوري ها، و آنها را در اختيار نيازمندان قرار دادن، تضمين توسعه فناوري ها  –

  . امنيت آب، سرويسهاي بهداشتي، غذا و ساير منابع بحراني براي بهداشت بشر

  

  حفاظت و تجديد محيط طبيعي: 4محيطي  زيستمسائل  6- 5- 6

  توصيف مسئله 1- 6- 5- 6

. شر، اكوسيستمها را با سرعت و شدت بيشتري نسبت به هر برهه تاريخي تغيير داده استسال گذشته، فعاليت ب 50طي 

ها و گوناگوني حيات بر روي تقاضاي رو به افزايش براي منابع طبيعي منجر به كمبود قابل توجه و بازگشت ناپذير زيستگاه

  .اندر شكل يافتهبه علت اقدام بشر تغيي - شهري و روستايي -مناطق وسيع. كره زمين شده است

مانند، ( تواند با اقدام براي حفاظت و ترميم محيط زيست طبيعي و اكوسيستمهاي آن با خدمات تدارك ديده شدهسازمان مي

مانند اصالح ( و خدمات حمايتي ) مانند سرگرمي ها( ، خدمات فرهنگي)مانند مقررات جوي( ، خدمات قانوني)غذا و آب

  .  كند بسيار مسئوالنه تر عمل) خاك
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ها از طريق تامين خدماتي مانند غذا، آب، سوخت، كنترل اكوسيستم :بها دادن، حفاظت و تجديد خدمات اكوسيستم –

اگر اكوسيستم ها . كنندسيالب، خاك، گرده افشاني، الياف طبيعي، واكنش و جذب آلودگي و پسماند به رفاه جامعه كمك مي

 .دهندرا براي ارائه اين خدمات از دست مي تخريب شوند و از بين بروند، قابليت خود

. باشدگوناگوني زيستي، تنوع در حيات در تمام اشكال، سطوح و تركيبات مي :بها دادن و حفاظت از گوناگوني زيستي –

حفاظت از گوناگوني زيستي با هدف تضمين بقاي . شودها و تنوع ژنتيكي مياين گوناگوني شامل تنوع در اكوسيستم، گونه

 .گيردهاي خاكي و آبي، تغيير پذيري ژنتيكي و اكوسيستم هاي طبيعي صورت ميونهگ

كنند ممكن است زيستگاه، آب، خاك هاي سازمان كه از زمين استفاده ميپروژه :استفاده از زمين و منابع طبيعي پايدار –

 .و اكوسيستم ها را محافظت كنند يا آنها را تخريب نمايند

تواند تاثير بسزايي بر تصميمات و عمليات سازمانها مي :ي كامل در شهرها و توسعه روستاييگسترش زيست محيط –

اين مسئله به عنوان مثال به  برنامه ريزي . يا روستايي داشته باشد كه با اكوسيستم ها مرتبط است/ محيط زيست شهري و 

 .شهاي كشاورزي كاربردي مرتبط استشهري، ساخت وساز، سيستم حمل و نقل، مديريت پسماند و فاضالب، و رو

 

  ربوطميا اقدامات / انتظارات و- 6- 5- 6

  :سازمان بايد راجع به همه فعاليتها، محصوالت و خدمات خود

اثرات بالقوه مضر بر خدمات اكوسيستم و گوناگوني زيستي را شناسايي كند و اقدامات الزم را براي حذف و به حداقل  –

 رساندن اين اثرات به عمل آورد؛

هاي بازار مشاركت داشته باشد تا هزينه بار زيست محيطي را جذب در مواردي كه امكان پذير و مقتضي است، در مكانيزم –

 اقتصادي در حفاظت از خدمات زيست محيطي ايجاد كند؛ كرده و ارزش

اجتناب از صدمه به اكوسيستم هاي طبيعي، و تجديد اكوسيستمها را اولويت ببخشد، و در نهايت اگر اين دو اقدام ميسر  –

 ايد؛شود، جبران نمنباشد، صدمه را از طريق اقداماتي كه منجر به تقويت اساسي خدمات اكوسيستم در طول زمان مي

يك استراتژي يكپارچه براي اداره زمين، آب و اكوسيستم ها به منظور ترويج و استفاده پايدار با يك روش اجتماعي  –

 منصفانه در نظر بگيرد؛

 هاي بومي و در معرض خطر يا محل سكونت آنها، اقداماتي به عمل آورد؛براي حفاظت از گونه –

تي اتخاذ نمايد كه بار زيست محيطي ممكن در نتيجه تصميمات استفاده از زمين، برنامه ريزي، طراحي و فعاليتهاي عمليا –

 شامل تصميمات مربوط به كشاورزي و توسعه شهري را در نظر بگيرد؛

هاي طبيعي، تاالب ها، جنگل، مناطق حيات وحش، مكانهاي حفاظت شده و زمينهاي كشاورزي در حفاظت از زيستگاه –

 در دستور كار قرار دهد؛جهت توسعه محيط زيست را 
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فعاليتهاي كشاورزي، شيالت، توجه به حيوانات و جنگلداري پايدار را همانگونه كه در استانداردها و طرح هاي گواهي  –

 دهنده تعيين شده اند، اتخاذ كند؛

ستند، بكار بخش بيشتري از محصوالت تامين كنندگان را كه مطابق الزامات استانداردها و طرح هاي گواهي دهنده ه –

 گيرند؛

 شوند، پرهيز كنند؛هاي تهاجمي ميها يا پخش يا تكثير گونهاز روشهايي كه منجر به انقراض گونه –

  

  هاي عملياتي عادالنه فعاليت 6- 6

  هاي عملياتي عادالنهنماي كلي از فعاليت 6-1- 6

  هاي عملياتي عادالنهسازمانها و فعاليت 6-1-1- 6

اين رفتارها روابط ميان سازمانها و . شودالنه به رفتارهاي اخالقي در ارتباط با ساير سازمانها مربوط ميهاي عملياتي عادفعاليت

هاي حكومتي، روابط سازمانها با شركا، تامين كنندگان، پيمانكاران، رقبا و انجمنهايي كه در آن عضو هستند، را نمايندگي

  .شودشامل مي

هاي عمومي، رقابت عادالنه، هاي ضد فساد، درگيري مسئوالنه در حوزهي عادالنه در حوزههاي عملياتمسائل مربوط به فعاليت

  .كندترويج مسئوليت اجتماعي در ارتباط با ساير سازمانها و محترم دانستن حقوق مالكيت بروز مي

  

  هاي عملياتي عادالنه و مسئوليت اجتماعيفعاليت 6-1-2- 6

شود كه سازمان از روابط خود با ساير هايي مربوط ميهاي عملياتي عادالنه به شيوهدر حوزه مسئوليت اجتماعي، فعاليت

تر مسئوليت اجتماعي از نتايج مثبت با ارائه رهبري و ترويج بكارگيري گسترده. سازمانها براي ترويج نتايج مثبت، استفاده كند

  .طريق حوزه نفوذ، قابل دستيابي است

  

  و مالحظات اصول 6-2- 6

بنابراين، رعايت، . رفتار كردن براي بنيان گذاشتن و مداوم ساختن روابط سازنده و مشروع ميان سازمانها ضروري است اخالقي

جلوگيري از فساد و مداخله . باشدترويج و تشويق استانداردهاي رفتارهاي اخالقي زمينه ساز فعاليت هاي عملياتي عادالنه مي

رقابت عادالنه . ون، وفاداري به استانداردهاي اخالقي، مقبوليت و شفافيت بستگي داردسياسي مسئوالنه به احترام به نقش قان

  .و احترام به حقوق مالكيت بدون رابطه صادقانه، يكسان و يكپارچه ميان سازمانها، قابل دستيابي نيست
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  ضد فساد:  1هاي عملياتي عادالنه مسئله فعاليت 6-3- 6

  توصيف مسئله 6-3-1- 6

به عنوان ( فساد داراي دو جنبه فعال و غير فعال است  . استفاده از قدرت تفويض شده براي مقاصد نا مشروع استفساد، سوء 

به عنوان مثال، ( هاي مختلف و وابسته به جنسيت باشد         تواند به گونهفساد مي). مثال، پيشنهاد رشوه و قبول رشوه

هاي جنسي، تضاد منافع، كاله برداري، در بخش خصوصي، تامين خواستهرشوه به مقامات عمومي داخلي و خارجي، رشوه 

  ).پول شويي و نفوذ تجاري ناعادالنه

فساد، منجر . كندبرد و آن را مشمول پيگرد كيفري، تحريم هاي اجرايي و مدني ميفساد، سابقه اخالقي سازمان را تحليل مي

فساد همچنين رقابت، توزيع ثروت و رشد . شودحيط زيست ميبه نقض حقوق بشر، تحليل مناسبات سياسي و صدمه به م

  .كنداقتصادي را از روند طبيعي خارج مي

  

  يا انتظارات/ ط و ربواقدامات م 6-3-2- 6

  :براي جلوگيري از فساد و رشوه، سازمان بايد

كننده، رشوه و اخاذي مقابله مخاطرات فساد را شناسايي كند و سياستها و فعاليتهايي را كه با فساد، پرداختهاي تسهيل  –

 كند را، اجرا كرده، بكار برده و توسعه دهد؛مي

 رهبري، تعهد و نظارت را در دستور كار قرار دهد؛   –

هايي را براي پيشرفت از كارمندان و نمايندگان خود در كوشش آنها براي ريشه كني رشوه و فساد حمايت كند و انگيزه –

 كار در نظر بگيرد؛

 ان زن و مرد خود را آموزش دهد و سطح آگاهي آنها را در زمينه فساد و مقابله با آن افزايش دهد؛كارمند –

 تائيد و تصديق كند كه حق الزحمه كارمندان و نمايندگان خود مناسب بوده و تنها براي خدمات مشروع است؛ –

دهي را هايي كه گزارشا بوسيله مكانيزمكارمندان و نمايندگان خود را تشويق كند كه تخلف از سياستهاي سازمان ر –

 سازد، گزارش كنند؛بدون هراس از انتقام يا اخراج از كار ممكن مي

 نقض قانون جزايي را به مرجع قانوني ذيربط اطالع دهند؛ و –

 .هاي ضد فساد مشابه، با فساد مقابله كننداز طريق نفوذ بر سايرين در بكارگيري فعاليت –
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  مشاركت سياسي مسئول: 2ليت هاي عملياتي عادالنه مسئله فعا 6-4- 6

 توصيف مسئله 6-4-1- 6

سازمانها بايد مناسبات سياسي عمومي را حمايت كرده و توسعه سياست عمومي را كه به سود كالن جامعه است، تشويق 

  . توانند فرايند سياسي عمومي را تخريب كنند، بپرهيزندسازمانها بايد از رفتارهايي مانند تقلب، ارعاب و تحميل كه مي. نمايند

  يا انتظارات/ ط و ربواقدامات م 6-4-2- 6

  :سازمان بايد

كارمندان زن و مرد خود را آموزش دهد و سطح آگاهي آنها را در زمينه همكاري و مشاركت سياسي مسئوالنه افزايش  –

 دهد؛

 در زمينه فعاليتهاي مرتبط با اعمال نفوذها، همكاري و مشاركت سياسي، شفاف باشد؛ –

 سياستها و دستورالعمل هايي را براي مديريت فعاليتهاي افرادي كه بر دفاع از سازمان متمركز هستند، تدوين كند؛ –

 باشد، اجتناب كند؛و مياز مشاركتهاي سياسي كه در تالش براي كنترل سياست گذاران در جهت اهداف خاص  –

 .از فعاليتهاي اعمال نفوذ كه در جهت خبر نادرست، جعل واقعيت، تهديد و اجبار باشد، پرهيز كنند–

  

  رقابت عادالنه: 3مسئله فعاليت هاي عملياتي عادالنه  6-5- 6

  توصيف مسئله  1- 6-5- 6

كند، دهد، نوآوري را ترويج ميخدمات را كاهش ميانگيزد، هزينه محصوالت و رقابت عادالنه و گسترده، بازدهي را بر مي

كند كه همه سازمانها فرصتهاي يكسان داشته باشند، توسعه محصوالت جديد و بهبود يافته يا فرايندها را تضمين مي

رفتارهاي ضد رقابتي شهرت . دهدكند، و در دراز مدت، رشد اقتصادي و استانداردهاي زندگي را ارتقا ميتشويق مي

زماني كه سازمان از . اندازد و ممكن است مشكالت قانوني بوجود آوردمان را در ارتباط با ذينفعان آن به مخاطره ميساز

شود و اين به سود همه شود كه اين رفتارها تحمل نميكند، شرايطي ايجاد ميورود به رفتارهاي ضد رقابتي پرهيز مي

  .است

ها براي فروش تثبيت قيمت ها، زماني كه گروه: برخي از نمونه ها عبارتند از. دارداشكال متفاوتي از رفتار ضد رقابتي وجود 

كنند؛ پيشنهاد تقلب، زماني كه گروه ها در يك پيشنهاد رقابتي تقلب كنند؛ يك محصول يا خدمت در يك قيمت تباني مي

با هدف بيرون راندن رقبا از بازار  قيمت گذاري غارتگرانه، كه به مفهوم فروش يك محصول با قيمت خيلي پايين است كه

  .  گيردصورت مي
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  يا انتظارات/ ط و بواقدامات مر 2- 6-5- 6

  :براي ترويج رقابت عادالنه، سازمان بايد

 فعاليتهاي خود را سازگار با قوانين رقابتي قرار دهد و با مراجع رقابتي همكاري كند؛ –

 از مشاركت يا همدستي در رفتارهاي ضد رقابتي تدوين كند؛ها و ساير روشهاي حفاظتي را براي جلوگيري رويه–

 سطح آگاهي كاركنان خود را از اهميت تطبيق با قوانين رقابتي و رقابت عادالنه افزايش دهد؛ و  –

كند، شامل فعاليتهاي ضد ائتالفي و ضد شكستن قيمت در بازار و قوانين از سياستهاي عمومي كه رقابت را تشويق مي –

 .حمايت كندمحلي، 

  

  ارتقاء مسئوليت اجتماعي در حوزه نفوذ: 4فعاليت هاي عملياتي عادالنه  مسئله 6-6- 6

  توصيف مسئله 6-6-1- 6

تر از طريق زنجيره ارزش گذاري سازمان، شامل سازمانهاي دولتي، ميتواند از طريق تصميمات تهيه و خريد و به شكل گسترده

بكارگيري و حمايت از اصول وفعاليتهاي مسئوليت اجتماعي، بر ساير سازمانها تاثير  و رهبري و مشاوره براي ارتقاي گسترده

اين فعاليتها نبايد به .  تواند تقاضا براي محصوالت و خدمات مسئوالنه اجتماعي را افزايش دهدسازمان همچنين مي. بگذارد

  .ر بيايندعنوان جايگزين نقش مراجع جهت بكارگيري و اجراي قوانين و مقررات به نظ

  

  يا انتظارات/ ط و بواقدامات مر 6-6-2- 6

  :سازمان بايد

معيارهاي اخالقي، اجتماعي، زيست محيطي و برابري جنسيتي، شامل سالمت و ايمني در سياستهاي خريد، توزيع و  –

 پيمانكاري را بكار گيرد؛

 ساير سازمانها را در بكارگيري سياستهاي مشابه بدون افراط در سياستهاي ضد رقابتي تشويق كند؛ –

تحقيقات مناسب و مرتبط و پايش سازمانهاي مربوط، با ديدگاه جلوگيري از به خطر افتادن تعهدات سازمان به مسئوليت  –

 اجتماعي، را بكار گيرد؛

SMOs– نها براي باال بردن سطح آگاهي نسبت به مسئوليت اجتماعي، بهترين فعاليتها و را حمايت كند، كه شامل كمك به آ

 شود؛ وكمكهاي اضافي در صورت لزوم، مي

 .در باال بردن سطح آگاهي سازمانها كه به اصول و مسائل مسئوليت اجتماعي مربوط هستند، فعاالنه مشاركت داشته باشند –

  



56 

 

  احترام به حقوق مالكيت: 5نه مسئله فعاليت هاي عملياتي عادال  6-7- 6

  توصيف مسئله 1- 6-7- 6

حقوق مالكيت، حقوق فيزيكي و فكري، شامل سود از زمين و ساير دارايي هاي فيزيكي، حق تاليف، حق ثبت اختراع، سرمايه 

تي گروه هاي اند، نظير دانش سنهمچنين حقوقي را كه در قانون ذكر نشده. گيردها، حقوق معنوي و ساير حقوق را در بر مي

  .شودخاص، مانند افراد بومي، يا دارايي معنوي كاركنان يا سايرين، را نيز شامل مي

به رسميت شناختن حقوق مالكيت، ارتقاي امنيت فيزيكي، اقتصادي و سرمايه گذاري را، همراه با تشويق ابتكار و اختراع به 

  .دنبال دارد

  يا انتظارات/ ط و ربواقدامات م  2- 6-7- 6

  :ان بايدسازم

 دهد، به اجرا در آورد؛سياستها و فعاليتهايي را كه احترام به حقوق مالكيت و دانش سنتي را ارتقا مي –

 هاي مناسب را به عمل آورد كه اطمينان يابد كه مالكيت مشروع براي استفاده يا عدم استفاده از دارايي، وجود دارد؛بررسي –

كند، اعم از سوء استفاده از شرايط غالب، تقلب و استفاده غير قانوني از تاليف در فعاليتهايي كه حقوق مالكيت را نقض مي –

 ديگران، يا نقض منافع مصرف كننده، وارد نشود؛ و

 كند، هزينه عادالنه را بپردازد؛ و آورد يا استفاده ميبراي دارايي كه بدست مي –

ق بشر و نيازهاي اوليه فردي را در هنگام به كار بردن و حفاظت از حقوق مالكيت فيزيكي و معنوي، منافع جامعه، حقو –

  .ملحوظ كند

 

 مسائل مربوط به مصرف كننده 7- 6

  نماي كلي مسائل مربوط به مصرف كننده 7-1- 6

  مسائل مربوط به مصرف كننده و سازمانها 7-1-1- 6

دمات براي مصرف كنندگان و مشتريان هستند، داراي مسئوليتهايي نسبت به آنها سازمانهايي كه تامين كننده محصوالت يا خ

اين مسئوليتها شامل تامين آموزش و اطالعات صحيح، استفاده از بازاريابي عادالنه، شفاف و مفيد و فرايندهاي . باشندمي

ساندن مخاطرات استفاده از محصوالت يا اين مسئوليتها همچنين در به حداقل ر. باشدقراردادي و ارتقاي مصرف پايدار، مي

بسياري از . خدمات از طريق طراحي، ساخت، توزيع، تدارك اطالعات، خدمات حمايتي و رويه هاي جمع آوري دخالت دارد

  .سازمانها اطالعات فردي را جمع آوري كرده و مسئوليت حفاظت از امنيت و حريم خصوصي اطالعات را به عهده دارند

-دهند و اطالعاتي كه در زمينه استفاده، اصالح و عدم استفاده، تامين ميريق محصوالت و خدماتي كه ارائه ميسازمانها از ط

  .كنند، فرصت قابل توجهي براي مشاركت در مصرف پايدار و توسعه پايدار دارند
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  مسائل مربوط به مصرف كننده و مسئوليت اجتماعي 7-1-2- 6

ينه مسئوليت اجتماعي به فعاليتهاي بازاريابي عادالنه، حفاظت از امنيت و سالمت، مصرف مسائل مربوط به مصرف كننده در زم

پايدار، حل منازعات و جبران خسارات، حفاظت از اطالعات و حريم خصوصي، دسترسي به محصوالت و خدمات ضروري، و 

اطالعات اساسي در مورد مسائل مربوط به راهنماهاي سازمان ملل در زمينه حمايت از مصرف كننده، . شوندآموزش مربوط مي

  .كنندمصرف كننده و مصرف پايدار ارائه مي

  

  

  راهنما هاي سازمان ملل براي حمايت از مصرف كننده 10جعبه                                  

       زه حمايت از مصرف ، مهم ترين مدرك بين المللي در حوراهنماهاي سازمان ملل در زمينه حمايت از مصرف كننده       

، 1999در سال . به اتفاق آرا  اين راهنماها را اتخاذ كرده است 1985مجمع عمومي سازمان ملل، در سال . كننده است

آنها دولتها را موظف كردند كه مصرف كنندگان را در مقابل . اين راهنماها براي استفاده در مصرف پايدار گسترش يافتند

كند، حفاظت كنند، سهم اقتصادي مصرف كنندگان را ارتقا داده و حفاظت ايمني را تهديد ميخطراتي كه سالمت و 

كنند، به مصرف كنندگان امكان دهند كه با اطالع تصميم بگيرند، مصرف كننده را آموزش دهند، شرايط جبران خسارت 

ي براي ايجاد تشكلهاي مصرف براي مصرف كننده را فراهم آورند، روشهاي مصرف پايدار را گسترش دهند و آزاد

  . كنندگان را تضمين كنند

  

  

  اصول و مالحظات 2- 6-7 

  اصول 7-2-1- 6

  :كند، به شرح زير استاصولي كه فعاليتهاي مسئوالنه اجتماعي مربوط به مصرف كننده را هدايت مي

:  هشت اصل حقوق مصرف كننده كه مورد تائيد راهنماهاي سازمان ملل در زمينه حمايت مصرف كننده است، عبارتند از –

-گيرند كه مياند، اما ارزش هاي اساسي را در حمايت از مصرف كننده در بر مياگر چه اين راهنماها براي دولتها نوشته شده

اين اصول حقوق . دهد نيز مفيد باشددگان خود را مورد تجزيه و تحليل قرار ميتواند براي سازمانهايي كه مسائل مصرف كنن

 :شناسندذيل را به رسميت مي

اين حق كه دسترسي به محصوالت و خدمات ضروري اوليه، غذاي كافي، پوشاك، سرپناه،  :ارضاي نيازهاي اساسي −

 .مراقبتهاي بهداشتي، آموزش و اصول بهداشتي، داشته باشند
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اين حق كه در برابر محصوالت، فرايندهاي توليد و خدماتي كه براي سالمتي يا زندگي خطرناك هستند،  :ايمني −

 .محافظت شوند

اين حق كه واقعيتهاي مورد نياز براي تصميم گيري آگاهانه در اختيار آنها قرار گيرد و در مقابل تبليغات  :آگاه شوند −

 .فظت شونديا برچسبهاي گمراه كننده يا غير صادقانه، محا

اين حق كه قادر به انتخاب از ميان گسترده اي از محصوالت و خدمات، ارايه شده با قيمتهاي رقابتي با  :انتخاب −

 .اطمينان از كيفيت مطلوب باشند

اين حق كه منافع مصرف كننده در ساخت و اجراي سياستهاي دولتي و توسعه محصوالت و خدمات  :شنيده شوند −

 .بيان شود

اين حق كه در مقابل ادعاي خسارت بجا، پرداخت عادالنه انجام شود كه شامل جبران قلب واقعيت،  :اتجبران خسار −

 .باشداند، ميخدمات غير رضايت بخش و محصوالتي كه بد توليد شده

اين حق كه دانش و مهارت مورد نياز براي انتخاب مطمئن و آگاهانه محصوال ت و خدمات  :آموزش مصرف كننده −

 .آگاهي از حقوق اوليه مصرف كننده و مسئوليتها وچگونگي عمل بر اساس آن، را كسب كنند همراه با

اين حق كه در محيط زيستي زندگي و كار كنند كه براي رفاه نسلهاي حال و آينده تهديد آميز  :محيط زيست سالم −

 . نباشد

  :ساير اصول –

ني حقوق بشر گرفته شده است، كه هيچ كس نبايد بيانيه جها 12اين بند از ماده  :احترام به حق حريم خصوصي −

مورد مداخله خودسرانه حريم خصوصي، خانواده، خانه يا متعلقات قرار بگيرد، يا شهرت و اعتبار آن شخص مورد حمله 

 قرار بگيرد، و هر فرد اين حق را دارد كه در مقابل چنين مداخله يا حمالت تحت حمايت قانون قرار بگيرد؛ و 

اين بند از بيانيه ريو در مورد محيط زيست و توسعه گرفته شده است كه جايي كه تهديدهاي  :شگيرانهرويكرد پي −

جدي يا صدمات بازگشت ناپذير براي محيط زيست يا سالمت بشر وجود دارد، كمبود قطعيت علمي كامل نبايد دليلي 

 .سالمت بشر باشد براي به تعويق انداختن سنجشهايي براي جلوگيري از تخريب محيط زيست يا صدمه به

اين بند از اهداف توسعه هزاره گرفته شده است و مباني اضافي را  :ارتقاي تساوي جنسيتي و قدرت دادن به زنان −

 .كندتامين ميكند كه مسائل مصرف كننده را تحليل كرده و از تداوم يك كليشه جنسيتي اجتناب مي

  مالحظات 7-2-2- 6

تواند در مندي از نيازهاي اوليه، اطمينان يابد، سازمان مياز احترام به حق رضايت اگرچه اين مسئوليت اصلي دولت است كه

هايي كه دولت معرفي شده توسط حكومت، نيازهاي اوليه مردم را برآورده بويژه در حوزه. اجراي اين حق مشاركت داشته باشد

ود بر توانايي مردم در بر آوردن نياز هاي اوليه، حساس كند يا توان آن را ندارد، سازمانها بايد نسبت به تاثير اقدامات خنمي

  .اندازد، پرهيز كنندسازمانها بايد از اقداماتي كه اين توانايي را به خطر مي. باشند

آنها نيازهاي خاصي دارند چون كه ممكن است حقوق خود و . اي برخورد شودبا مصرف كنندگان آسيب پذير بايد با توجه ويژه

آنها ممكن است نا آگاه يا ناتوان از ارزيابي . نشناسند يا ممكن است نتوانند بر اساس دانش خود عمل كنندمسئوليتها را 

  .خطرات بالقوه مرتبط با محصوالت يا خدمات ياقضاوت متعادل در مقابل بازاريابي، باشند
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غرض و فعاليتهاي قراردادي بازاريابي عادالنه، اطالعات واقعي و بدون : 1مسئله مربوط به مصرف كننده  7-3- 6

  عادالنه

  توصيف مسئله 1- 7-3- 6

بازاريابي عادالنه، اطالعات واقعي و بدون غرض و فعاليتهاي قراردادي عادالنه، اطالعاتي را  در مورد محصوالت و خدمات ارائه  

- دهد كه تصميمات آگاهانهياين اطالعات به مصرف كننده امكان م. اي كه براي مصرف كننده قابل درك باشددهد به گونهمي

با هدف  فعاليتهاي قراردادي عادالنه. اي درباره خريد بگيرد و ويژگيهاي محصوالت و خدمات متفاوت را با هم مقايسه كند

ها انجام حفاظت از منافع مشروع تامين كنندگان و مصرف كنندگان در كاهش عدم تعادل در قدرت معامله كننده در گروه

  .شوندمي

بدين دليل كه . كندمحصوالت و خدمات ارائه شده توسط تامين كنندگان، نقش مهمي را در تصميمات خريد ايفا مي جزئيات

بازاريابي و اطالعات ناعادالنه، ناقص و . اين اطالعات تنها داده هاي قابل دسترسي به سهولت براي مصرف كننده ها هستند

كند و منجر به دهد كه نيازهاي او را بر آورده نميت و خدماتي سوق ميگمراه كننده، مصرف كننده را به سمت خريد محصوال

  .شود و ممكن است حتي براي مصرف كننده يا محيط زيست خطرناك باشداتالف پول، منابع و زمان مي

  

  نتظارات ا يا/ ط و بواقدامات مر 2- 7-3- 6

  :در هنگام ارتباط با مصرف كننده، سازمان بايد

 يب آميز، گمراه كننده، كاله بردارانه و ناعادالنه، شامل حذف اطالعات حساس وارد نشود؛در فعاليتهاي فر –

 تبليغات و بازاريابي را به روشني مشخص كند؛ –

به وضوح كليه قيمتها و مالياتها، تعاريف و اصطالحات محصوالت و خدمات، و هزينه كليه لوازم جانبي مورد نياز براي  –

كند، جزئيات مربوط به نرخ سود ساالنه واقعي و وقتي به مصرف كننده اعتبار پيشنهاد مي. كار كنداستفاده و تحويل را آش

، را كه شامل هزينه ها، مقداري كه بايد پرداخت شود، تعداد پرداختها و سررسيد  (APR)هزينه نرخ درصد ميانگين 

 پرداختهاي قسطي، را نيز ارائه دهد؛

  ا را با دليل و مدرك اثبات كند؛قادر باشد كه دعاوي و ادعاه  –

شود، استفاده از متن يا تصاويري كه بصورت كليشه است، مانند آنچه به جنسيت، مذهب، نژاد و تمايل جنسي مربوط مي –

  نكند؛

   ؛) مراجعه شود 5به جعبه (به شكل ناعادالنه گروه هاي آسيب پذير را هدف قرار ندهد  –

  :هاي ذيل ارائه دهداطالعات كامل، صحيح، قابل درك و قابل مقايسه را در زمينه –
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در تمام زمينه هاي مربوط به محصوالت و خدمات، از قبيل محصوالت سرمايه گذاري و مالي، طول عمر كامل محصول  −

 در نظر گرفته شود؛

اندارد شده تعيين شوند و در صورت جنبه هاي كليدي كيفيت محصوالت و خدمات از طريق رويه هاي آزمون است −

فراهم كردن چنين اطالعاتي بايد محدود به شرايطي باشد كه . امكان با عملكرد متوسط يا بهترين اقدام مقايسه شوند

 مناسب و عملي بوده و به مصرف كنندگان كمك كند؛

رناك كه حاوي اين مواد هاي ايمني وسالمت محصوالت و خدمات، مانند مواد خطرناك و مواد شيميايي خطجنبه −

 شوند؛ وهستند يا از اين محصوالت آزاد مي

آدرس فيزيكي، شماره تلفن و آدرس پست الكترونيكي سازمان، وقتي كه استفاده داخلي يا فروش برون مرزي دارد،  −

 .شامل ابزاري مانند اينترنت، تجارت الكترونيك، يا خريد پوستي

  :قراردادهايي استفاده كند كه –   

شامل تعاريف قرارداد ناعادالنه، مانند ممانعت از موجودي بانكي، حق يك جانبه تغيير قيمتها و شرايط، انتقال خطر  −

 ورشكستگي به مصرف كنندگان يا قراردادهاي طوالني مدت بي جهت، نشود؛

 .اطالعات روشن و كافي درباره قيمتها، تعاريف، شرايط و هزينه ها ارائه دهد −

  حفاظت از سالمت و ايمني مصرف كنندگان: 2وط به مصرف كننده مسئله مرب 7-4- 6

  توصيف مسئله 7-4-1- 6

حفاظت از سالمت وايمني مصرف كنندگان، شامل فراهم كردن محصوالت و خدماتي كه ايمن هستند و خطرات زيان آور غير 

م را ندارند، يا وقتي آنها با يك روش قابل قبول هنگام استفاده يا مصرف توسط مصرف كنندگان به شكل مستقيم يا غير مستقي

دستور العملهاي روشن براي استفاده ايمن، همچنين قسمت . باشدشوند، ميقابل پيش بيني معقول، استفاده نادرست مي

  .باشدمهمي از حفاظت از سالمت و ايمني مي

مات، پيش از اينكه الزامات حركت سريع تغييرات در طراحي محصول، ساخت و مواد بدين معني است كه محصوالت و خد

جهاني شدن، بايد منجر به افزايش در حركت برون مرزي . گيرندايمني نظم بخش در محل داشته باشند، مورد استفاده قرار مي

  .كندمحصوالت و خدمات شود، كه فشار زيادي را بر منابع آزمايشي و تنظيم آنها وارد مي

  .ز اثر محصوالت و خدمات بر سالمت و ايمني مصرف كنندگان، تاثير بپذيرداعتبار سازمان ممكن است به شكل مستقيم ا

ايمني شامل پيش بيني خطرات . محصوالت و خدمات بايد ايمن باشند، فارغ از اينكه الزامات قانوني بجا وجود دارد يا خير

پيش بيني نيستند، سنجش هاي از آنجا كه همه خطرات قابل . باشدمي) آسيب( احتمالي براي جلوگيري از خطر يا خسارت

  .گيردحفاظت از ايمني، مكانيزم هايي براي استرداد يا فراخوان را در بر مي

  

  نتظارات ا يا/ ط و بواقدامات مر 7-4-2- 6

اي به گروه هاي در جهت حفاظت از ايمني و سالمت مصرف كنندگان، سازمان بايد اقدامات زير را انجام دهد و توجه ويژه

  :سازمان بايد. اشته باشد كه ممكن است ظرفيت شناسايي يا تشخيص خطرات احتمالي را نداشته باشندآسيب پذير د
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محصوالت و خدماتي را ارائه دهد كه در شرايط استفاده قابل پيش بيني معقول و عادي، براي مصرف كنندگان، دارايي آنها ،  –

  ساير افراد و محيط زيست ايمن باشد؛ 

سازمانها بايد از حداقل . رات، استانداردها و ساير ويژگيهاي مربوط به ايمني و سالمت را ارزيابي كندكفايت قوانين، مقر –

آورد، به عنوان الزامات مربوط به ايمني فرا تر روند، در جايي كه آشكارا الزامات بيشتر، محافظت به مراتب بهتري را فراهم مي

مطابق با حداقل الزامات هستند، يا در دسترس بودن طراحي محصوالت و  مثال وقوع حوادث مرتبط با محصوالت و خدمات كه

  يا شدت حوادث را كاهش دهند؛   / توانند تعداد و خدماتي كه مي

  :مخاطرات در طراحي محصوالت را به حداقل برساند  –

 اشته باشد؛هاي آسيب پذير دهاي مصرف كننده احتمالي را شناسايي كرده و مراقبت ويژه اي از گروهگروه −

كانديداهاي مصرف و سوء استفاده قابل پيش بيني معقول از محصول، فرايند يا خدمت و خطراتي كه در تمام مراحل و  −

 آيد، را شناسايي كند؛شرايط بوجود مي

آيد، را در تماس، شامل زن باردار، كه از خطرات شناسايي شده بوجود مي/ خطرات مربوط به هر گروه مصرف كننده −

 زده و ارزيابي كند؛ و تخمين

طراحي ايمن ماندگار، ابزار محافظتي و اطالعات براي : با استفاده از اولويت بندي به شرح زير خطرات را كاهش دهد −

  .   مصرف كننده

-bioدر ايجاد محصول، از استفاده از مواد شيميايي كه به عنوان سرطان زا، عامل اختالالت ژنتيكي، سمي براي باروري، يا   –

accumulative  اگر چنين محصوالتي براي فروش ارائه شوند، بايد به روشني بر چسب . شوند، اجتناب كنندطبقه بندي مي

  زده شوند؛ 

كند، قبل از معرفي مواد جديد و روشهاي توليد، ارزيابي در جايي كه مناسب و امكان پذير است و به مصرف كننده كمك مي –

  محصوالت و خدمات انجام شود و در زمان مقتضي مستندات مربوط در دسترس قرار بگيرد؛ريسك براي سالمت بشر بر روي 

اطالعات ايمني حياتي به مصرف كننده انتقال داده شود و هرجا كه امكان پذير است از نمادهايي كه ترجيحا مورد قبول بين  –

  المللي است، عالوه بر اطالعات متني استفاده شود؛ 

در استفاده درست از محصوالت راهنمايي كند و آنها را نسبت به خطراتي احتمالي و عادي قابل پيش  مصرف كنندگان را  –

  بيني مربوط به استفاده از محصول آگاه سازد؛

روشهاي پايشي را ايجاد كند كه از غير ايمن بودن محصوالت در نتيجه جابجايي و ذخيره سازي نادرست در هنگامي كه در  –

  ده است، جلوگيري شود؛ و اختيار مصرف كنن

دهد، نقص جدي دارد يا داراي اطالعات گمراه اي را نشان ميهنگامي كه محصولي كه وارد بازار شده، خطر پيش بيني نشده –

كننده يا نادرست است، همه محصوالتي كه هنوز در زنجيره توزيع هستند، مسترد شوند، و محصوالت با استفاده از تدابير 

  . رسند، فراخوان شوندهايي كه به اطالع خريداران محصول مي مناسب و رسانه
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  مصرف پايدار: 3مسئله مربوط به مصرف كننده  7-5- 6

  توصيف مسئله 7-5-1- 6

ريو در زمينه  8اين مفهوم توسط بيانيه . مصرف پايدار، مصرف محصوالت و منابع در يك نرخ ثابت همراه با توسعه پايدار است

ايجاد شده است، بدين معني كه براي رسيدن به توسعه پايدار و كيفيت باالتر زندگي براي همه افراد، محيط زيست و توسعه 

مصرف پايدار  همچنين نگراني در زمينه رفتار . دولتها بايد شيوه هاي غير پايدار توليد و مصرف را كاهش داده و حذف كنند

  .گيرداخالقي مربوط به رفاه حيوانات را در بر مي

گيرد و طبيعت اطالعاتي دهد، فرايندهاي توليد كه بكار ميازمان در مصرف پايدار، از محصوالت و خدماتي كه ارائه مينقش س

  .شوددهد، ناشي ميكه در اختيار مصرف كننده قرار مي

دگان مصرف كنن. شودنرخ مصرف كنوني به شكل آشكار ناپايدار است، كه منجر به تخريب محيط زيست و مصرف منابع مي

  .نقش محوري در پرورش توسعه پايدار از طريق تصميمات خريد دارند

  

  يا انتظارات/ ط و ربواقدامات م 7-5-2- 6

  :براي دستيابي به مصرف پايدار، سازمانها در شرايط مقتضي بايد 

جامعه را به محصوالت و خدمات سودمند به لحاظ اجتماعي و زيست محيطي ارائه دهند و اثرات مضر بر محيط زيست و  –

  :شيوه هاي زير كاهش دهند

  محصوالت و خدماتي كه با توجه به چرخه كامل عمر تا حد ممكن كارامد باشد، را ارائه كنند؛ –

  از حيوانات به شكلي كه تماميت فيزيكي آنها محترم شمرده شود و از ظلم پرهيز شود، پرورش و نگهداري كنند؛ –

در صورت امكان، هر نوع تاثير منفي محصوالت و خدمات بر محيط زيست و مانند صدا و پسماند، را حذف يا به حداقل  –

  برسانند ؛

اي كه به آساني قابل استفاده مجدد، اصالح يا بازيافت باشند، و در صورت امكان طراحي محصوالت و بسته بندي، به گونه –

  ارائه يا پيشنهاد شود؛خدماتي در زمينه بازيافت يا دفع 

اطالعات قابل رديابي درباره فاكتورهاي اجتماعي و زيست محيطي مربوط به توليد و تحويل محصوالت و خدمات خود،  –

شامل اطالعات در مورد كارامدي منابع در صورت مرتبط بودن و در نظر گرفتن زنجيره ارزش، در اختيار مصرف كنندگان و 

  مشتريان قرار دهند؛

  العاتي در زمينه مسئوليت اجتماعي سازمانهاي توليد كننده محصوالت و خدمات، در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند؛ اط –

، محتويات و ) اگر قابل اجرا باشد(اطالعاتي در مورد پايداري محصوالت و خدمات، شامل كارايي، كشور مبدا، بازدهي انرژي  –

، تاثير بر سالمت، موارد مربوط به رفاه حيوانات، ) اصالح شده ژنتيكي، اگر مرتبط باشدشامل، استفاده از ارگانيسم هاي (اجزا 

  استفاده ايمن، نگهداري، ذخيره سازي و دفع محصوالت و بسته بندي آنها، به مصرف كننده ارائه دهند؛ و  
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يا ساير معيارها براي مرتبط ساختن خصوصيات محيط زيستي و اجتماعي محصوالت /از طرح هاي با طبقه بندي بومي و –

  وخدمات استفاده كنند؛ و   

  :با استفاده از اصول عمومي طراحي، امكان دسترسي مصرف كنندگان به محصوالت و خدمات را فراهم آورند، به عنوان مثال –

به راحتي توسط افراد با ابزار، دسترسي و توانايي متفاوت استفاده شوند و در زمينه دسترسي به طراحي محصوالتي كه  −

 آنها اطالعاتي ارائه شود؛ و

  .اطالعاتي در مورد محصوالت و خدماتي كه در دسترس افراد داراي معلوليت هستند، ارائه شود −

  

  تيباني و حل اختالفخدمت به مصرف كننده، پش: 4مسئله مربوط به مصرف كننده 7-6- 6

  توصيف مسئله 1- 7-6- 6

خدمت به مصرف كننده، پشتيباني و حل شكايت و اختالف، مكانيزم هايي هستند كه سازمان براي نيل به نيازهاي مصرف 

اين مكانيزمها شامل ضمانت نامه و تعهد . گيردكننده پس از آنكه محصوالت و خدمات خريداري يا تامين شدند، بكار مي

  .شوند، پشتيباني فني در زمينه مصرف، قوانين عودت دادن، تعمير و نگهداري ميقانوني

محصوالت و خدماتي كه كارايي رضايت بخشي ندارند، چه به دليل نقص يا از كار افتادگي، يا در نتيجه استفاده نادرست، 

  .ممكن است منجر به نقض حقوق مصرف كننده، اتالف پول، منابع و زمان شود

توانند با ارائه محصوالت و خدمات با كيفيت باال رضايت مصرف كننده را افزايش كنندگان محصوالت و خدمات ميتامين 

آنها بايد آگاهي روشني در زمينه استفاده صحيح و منبع يا جبران خسارت كارايي . دهند و ميزان شكايات را كاهش دهند

هاي خدمات پس از فروش، پشتيباني و حل توانند بر اثربخشي رويهميآنها همچنين . معيوب، در اختيار مصرف كننده بگذارند

  .اختالف را با كمك نظرسنجي از مصرف كنندگان نظارت كنند

  

  يا انتظارات/ ط و ربواقدامات م 2- 7-6- 6

  :سازمان بايد

خسارت به مصرف هاي مناسب جبران با پيشنهاد امكان عودت دادن محصوالت در يك دوره زماني مشخص، يا ساير شيوه –

اند، در شيوه هاي پيشگيرانه براي جلوگيري از كنندگان، شامل كساني كه محصوالت را به شيوه خريد از راه دور تهيه كرده

  شكايات درگير باشد؛

  شكايت را بررسي كند و اقدامات خود را در پاسخ به شكايات بهبود بخشد؛ –

دهد كه زمان ضمانت نامه را از نظر قانوني افزايش دهد و براي زمان مورد انتظار هاي قانوني ارائه اگر مربوط باشد، تعهدنامه –

  عمر محصول مناسب باشد؛

به روشني نحوه دسترسي به خدمات پس از فروش، پشتيباني، حل اختالف و مكانيزم هاي جبران خسارت را در اختيار  –

  مصرف كننده قراردهد؛ 
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  افي و موثر ارائه دهد؛سيستمهاي اطالع رساني و پشتيباني ك –

تعمير و نگهداري را با قيمت قابل قبول ارائه دهد و در مورد در دسترس بودن لوازم يدكي محصوالت، اطالعات را به سهولت  –

  در اختيار بگذارد؛

يا  از رويه هاي حل اختالف، حل كشمكش و جبران خسارت بر مبناي استانداردهاي ملي و بين المللي، كه رايگان هستند –

حداقل هزينه را براي مصزف كنندگان دارند، و مصرف كنندگان نياز ندارند از حق پيگرد منبع قانوني صرفنظر كنند، استفاده 

  .كند

  

  حل اختالف 11جعبه                                                                                    

اي از سه استاندارد راهنما وجود ، مجموعهISO 9000به عنوان بخشي از خانواده استانداردهاي مديريت كيفيت 

قواعد رضايت مشتري كه براي كاهش احتمال بوجود آمدن شكايات، رسيدگي به : شوند بهدارد كه مربوط مي

اين . ل نيستند، طراحي شده اندشكايات و حل اختالف بيروني در شرايطي كه شكايات درون سازمان قابل ح

. سه استاندارد در كنار هم يك رويكرد منظم براي جلوگيري از شكايات و رسيذگي به حل اختالف دارند

راهنماي اين . توانند بر اساس نيازها و موقعيتها، يك يا دو استاندارد را بكار گيرندسازمانها همچنين مي

هدات خود براي جبران خسارت مشتريان و فرصت دادن به آنها براي اينكه استانداردها به سازمانها براي انجام تع

  :كننداين استانداردها به شكل زير عمل مي. كندشنيده شوند، كمك مي

ISO 10001–هنگامي كه سازمانها . راهنماهاي قواعد اجرايي سازمانها –رضايت مشتري  -، مديريت كيفيت

تعهدات صادقانه دارند، احتمال بوجود آمدن شكايات ) قواعد( خدمات نسبت به مشتريان در زمينه محصوالت و 

اگر شكايتي وجود داشته باشد، محتوي قواعد، به گروه ها براي درك توقعات رفتار مناسب . يابدكاهش مي

  .كنداين استاندارد در توسعه و اجراي موثر، عادالنه و دقيق قواعد اجرايي كمك مي. كندكمك مي

– ISO 10002اين استاندارد . راهنماهاي رسيدگي به شكايات در سازمانها - رضايت مشتري -، مديريت كيفيت

بين المللي راهنمايي را براي چگونگي پاسخ گويي عادالنه و موثر به شكايات مربوط به محصوالت و خدمات 

رضايت مشتري ايفا تواند نقش مهمي در افزايش يك رويكرد منظم براي رسيدگي به شكايات مي. ارائه ميكند

  .كند

– ISO 10003موضوع اين . راهنما هاي حل اختالفات بيروني سازمان -رضايت مشتري -، مديريت كيفيت

هاي رسيدگي به شكايات استاندارد بين المللي، شرايطي است كه سازمان قادر به حل شكايات از طريق مكانيزم

توسعه و اجراي فرايندهاي حل اختالف بيروني مانند اين استاندارد راهنمايي را مربوط به . داخلي نيست

  .دهدميانجيگري، حكميت و خدمات بازرسي ارائه مي
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  حفاظت از اطالعات وحريم خصوصي مصرف كننده: 5مسئله مربوط به مصرف كننده 7-7- 6

  توصيف مسئله 1- 7-7- 6

وق مصرف كنندگان با محدود كردن حفاظت از اطالعات وحريم خصوصي مصرف كننده، به منظور حفاظت از حريم حق

-اند و راه هايي كه بوسيله آنها اين اطالعات بدست آمده، استفاده و حفظ شده اند، ميانواع اطالعاتي كه جمع آوري شده

  .باشد

افزايش استفاده از ارتباطات الكترونيكي، شامل تراكنش مالي و رشد پايگاه داده ها در مقياس بزرگ، نگراني در مورد 

  .نگي حفاظت از حريم مصرف كننده، بويژه در مورد اطالعات قابل شناسايي فردي بوجود آورده استچگو

توانند با استفاده از سيستم هاي سخت براي بدست آوردن، استفاده و حفاظت اطالعات مصرف كننده، اعتماد سازمانها مي

  .و اطمينان مصرف كنندگان را حفظ كنند

  يا انتظارات/ ط و ربواقدامات م 2- 7-7- 6

  :براي اينكه در حين جمع آوري و فراورش اطالعات شخصي از تجاوز به حريم خصوصي جلوگيري شود، سازمان بايد

جمع آوري اطالعات شخصي را تنها به اطالعاتي محدود كند كه يا براي تهيه محصوالت يا خدمات ضروري هستند يا با  –

  آيند؛آگاهي و موافقت داوطلبانه مصرف كننده بدست مي

  اطالعات با وسايل قانوني و عادالنه بدست آيند؛  –

  عات شخصي تصريح شود؛قبل يا در هنگام جمع آوري اطالعات، هدف از گردآوري اطال –

به غير از اهداف ذكر شده، اطالعات شخصي آشكار نشده، در دسترس قرار نگيرد و استفاده نشود، كه شامل بازاريابي  –

  شود، جز با موافقت آگاهانه و داوطلبانه مصرف كننده يا مرجع قانوني؛ مي

بوط به آنها را دارد و اطالعات را مطابق قانون مورد حق مصرف كنندگان را براي تاييد اينكه آيا سازمان، اطالعات مر –

  اگر اعتراض موفقيت آميز باشد، آن اطالعات حذف، تصحيح، تكميل يا تغيير داده شود؛. اعتراض قرار دهند، تامين كند

  اطالعات شخصي با استفاده از شيوه هاي حفاظتي قابل قبول محافظت شود؛–

تهاي مرتبط با اطالعات شخصي روشن باشد، و راه هاي دسترسي آسان براي استفاده در زمينه توسعه ، فعاليتها و سياس –

  هاي اصلي و طبيعي و موجود اطالعات شخصي را فراهم كند؛

را ) برخي مواقع كنترل كننده اطالعات ناميده ميشود(هويت و مكان معمول فرد مسئول حفاظت اطالعات در سازمان  –

  .ا معيارهاي باال جوابگو باشدآشكار كند، و اين فرد مطابق ب
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  ارزيابي خدمات ضروري: 6مسئله مربوط به مصرف كننده  7-8- 6

  توصيف مسئله 7-8-1- 6

اگرچه دولت مسئول است كه محترم شمرده شدن حق رضايت از نيازهاي اساسي را تضمين كند، در بسياري از مكانها و 

حتي اگر رضايت از نيازهاي اساسي برقرار . قادر به تضمين آن نيستكند يا شرايط، دولت حفاظت از حق را تضمين نمي

تواند در اجراي سازمان مي. باشد، حق خدمات ضروري، مانند الكتريسيته، گاز، آب، و تلفن ممكن است كامال حفاظت نشود

  .اين حق مشاركت كند

  

  يا انتظارات/ ط و ربواقدامات م 7-8-2- 6

  : كند، بايدين ميسازماني كه خدمات ضروري را تام

در صورت عدم پرداخت، از ارائه خدمات ضروري سر باز نزند بدون اينكه به مصرف كننده امكان پرداخت در محدوده  –

  زماني قابل قبول بدهد؛

  در تدوين اولويتها و هزينه ها، تعرفه اي پيشنهاد دهد كه به نيازمندان يارانه تعلق بگيرد؛ –

  به تعيين قيمتها و هزينه ها شفاف عمل كند، در ارائه اطالعات مربوط  –

در موارد عدم پرداخت صورت حسابهاي قابل پرداخت دسته جمعي بوسيله يك گروه از مصرف كنندگان، به قطع  –

  كند، متوسل نشود؛خدمات جمعي كه همه مصرف كنندگان را بدون در نظر گرفتن پرداخت آنها جريمه مي

ضه را به شكل يكسان مديريت كند، از تبعيض در قبال هر گروه از مصرف كنندگان اجتناب هر گونه انقطاع يا تعليق عر –

  كند؛

  .پيوسته سيستمهاي خود را براي جلوگيري از قطع خدمات، نگهداري و ارتقا دهد –

  

  آموزش و آگاهي: 7مسئله مربوط به مصرف كننده  7-9- 6

  توصيف مسئله 7-9-1- 6

دهد كه از حقوق و مسئوليتهاي خود به خوبي اگاه و مطلع شوند، ف كنندگان امكان ميهاي آموزش و آگاهي به مصرمشوق

مصرف كنندگان زيان ديده در . اي بگيرند و مسئوالنه مصرف كنندنقش فعالي را بر عهده بگيرند و تصميمات خريد زيركانه

اي براي آموزش و افزايش آگاهي نياز ويژهمناطق شهري و روستايي، شامل مصرف كنندگان كم درآمد و كم سواد و بي سواد، 

  .دارند

هدف از آموزش مصرف كننده، تنها انتقال دانش نيست، بلكه انجام فعاليتهايي براي عمل به آن دانش است كه شامل ايجاد 

اي مصرف بر آموزش به ايجاد آگاهي در مورد تاثير گزينه ه. شودمهارتها براي ارزيابي محصوالت و خدمات و انجام مقايسه مي
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اي كه هنگام استفاده از محصوالت و آموزش، از سازمان در مقابل مصرف كننده. شودديگران و بر توسعه پايدار نيز مربوط مي

  .كندخدمات آسيب ديده ، سلب مسئوليت نمي

  

  يا انتظارات/ ط و ربواقدامات م 7-9-2- 6

  :يد موارد ذيل را در نظر بگيرددر آموزش مصرف كنندگان، سازمان، هنگامي كه مرتبط است، با

  ايمني و سالمت، شامل محصوالت خطرناك؛ –

  اطالعات در مورد مقررات مناسب، روشهاي جبران خسارت و نمايندگان و سازمانها براي حفاظت از مصرف كنند؛ –

  عالمت گذاري محصوالت و خدمات و اطالعات ارائه شده در كتابهاي راهنما و دستورالعملها؛ –

  اطالعات در مورد اندازه ها و وزنها، قيمتها، شرايط اعتباري و در دسترس بودن خدمات ضروري؛ –

  محصوالت سرمايه گذاري و مالي؛ –

  محافظت از محيط زيست؛ –

  استفاده موثر ازمواد، انرژي و آب؛ –

  مصرف پايدار؛ و  –

  .ها و محصوالتدفع بسته بندي –

  

  مشاركت و توسعه جامعه 8- 6

  نماي كلي از مشاركت و توسعه جامعه 1- 8- 6

اين رابطه . كنند، رابطه داشته باشندامروزه در بسياري موارد پذيرفته شده است كه سازمانها با جوامعي كه درآن فعاليت مي

توسعه و مشاركت جامعه هر دو اجزاي يكپارچه توسعه . ممكن است بر اساس مشاركت جامعه براي توسعه جامعه باشد

به صورت فردي يا از طريق انجمن ها به منظور افزايش كمكهاي مساعد عمومي در  - مشاركت جامعه. يدار هستندگسترده پا

كنند، ارزشهاي اي احترام آميز با جامعه و نهادهاي آن برخورد ميسازمانهايي كه با شيوه. تقويت جامعه مدني است

  . كننددموكراتيك و مدني را منعكس و تقويت مي

اين بند، جامعه عموما به محل مسكوني يا ساير مكانهاي اجتماعي كه در تزديكي فيزيكي مقر يا مقرهاي سازمان  براي اهداف

تري تعريف يا فهميده شود، به عنوان گرچه در برخي شرايط اين واژه ممكن است، به شكل گسترده. شودواقع شده، اطالق مي

روابط با جامعه بر اساس ماهيت، اندازه و هدف . يا ميزان توسعه يافتگيمثال، جامعه مجازي مربوط به يك گروه نژادي خاص 

  .سازمان متغير است
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  اصول و مالحظات 2- 8- 6

مشاركت جامعه فراتر از شناسايي و حضور ذينفعان در رابطه با تاثير فعاليتهاي سازمان است؛  همچنين حمايت و شناسايي 

مشاركت اجتماعي سازمانها بايد . شودذكر شده، موجب تاييد ارزشهاي جامعه مي عالوه بر موارد. گيردجامعه را نيز در بر مي

مشاركت . تصديق كند كه سازمان، يك ذينفع در جامعه است و منافع مشترك قابل توجهي با همه اعضاي جامعه دارد

برخي مواقع به ( دهدفزايش مياجتماعي موثر، هم كيفيت زندگي اجتماعي و هم توانايي سازمان براي نيل به اهداف خود را، ا

مشاركت اجتماعي، وسيله كليدي كمك به سازمان براي شناسايي موثرترين ). شودآن گواهي نامه اجتماعي فعاليت، اطالق مي

  .راهها براي توسعه اجتماعي است

توسعه، . گي مردم استتوسعه، به معني بهبود كيفيت زند. دهدهمكاري سازمان در توسعه، سطح رفاه در جامعه را ارتقا مي

توزيع متعادل خروجي هاي . گيردافزايش تنوع فعاليتهاي اقتصادي كه موجب رضايت بيشتر نيازهاي جامعه است، را در بر مي

. رشد اقتصادي، همچنين براي ريشه كني فقر و نابرابري، تحقق حقوق اجتماعي و اقتصادي و سود كلي جامعه، ضروري است

. توسعه، به شرايط مربوط به حق استاندارد زندگي مطلوب، مانند حق سالمت و آموزش، مرتبط است ابعاد اجتماعي فرايند

  .شودهمچنين حقوق سياسي و مدني اظهار شده در نهادهاي مدني و نقش قانون را شامل مي

اجتماعي را  تصديق بيانيه كپنهاگ، نياز فوري پرداختن به چالشهاي اجتماعي عميق، به خصوص فقر، بيكاري و محروميت 

بيانيه كپنهاگ و برنامه اقدام، جامعه بين المللي را براي غلبه بر فقر، هدف اشتغال مولد و آزادانه انتخاب شده و . كرده است

بيانيه هزاره سازمان ملل، تاكيد مجدد كرده است كه . پرورش يكپارچگي اجتماعي مهم براي اهداف توسعه، متعهد كرده است

توسعه بايد توسط سياستهاي دولتي، هدايت و به جلو رانده شود، اما فرايند توسعه، به مشاركت همه سازمانها، اگرچه اصوال 

بيانيه هزاره، اهدافي را معين كرده است كه با كمك آنها ميتوان با چالشهاي . دولتي و خصوصي، بزرگ و كوچك بستگي دارد

مشاركت جامعه، در سطح محلي، در رسيدن ). مرجعه شود 12به جعبه براي اطالعات بيشتر ( اصلي توسعه جهاني مواجه شد

  .به اين اهداف سهيم است

  اهداف توسعه هزاره 12جعبه 

تحقق يابند، كه پاسخ گوي چالشهاي اصلي توسعه  2015، هشت هدف هستند كه بايد تا سال (MDGs)اهداف توسعه هزاره 

تن از  147كشور پذيرفته شده است و  189در بيانيه هزاره كه توسط از اهداف و اقدامات قيد شده  MDGs. جهاني هستند

 MDGs. ، آن را امضا كرده اند، برگرفته شده است2000سران دولتها و حكومتها در اجالس هزاره سازمان ملل در سپتامبر 

  .شوندشاخص اندازه گيري مي 59شود كه باهدف قابل سنجش، طبقه بندي مي 21به

  :عبارتند از MDGsاين هشت 

  ريشه كني كامل فقر و گرسنگي .1

 دستيابي به آموزش اوليه جهاني .2

 ارتقاي برابري جنسيتي و قدرت بخشي به زنان .3

 كاهش مرگ و مير كودكان .4

 بهبود سالمت مادران .5

 ، ماالريا و ساير بيماريها HIV/AIDSمبارزه با  .6

 تضمين محيط زيست پايدار .7

 افزايش مشاركت جهاني در زمينه توسعه .8

تواند در توسعه اجتماعي مشاركت داشته باشد، شامل اشتغال از طريق گسترش و تنوع فعاليتهاي ارد كليدي كه سازمان ميمو

هاي اجتماعي در ثروت و ايجاد درآمد، از تواند، از طريق سرمايه گذاريسازمان همچنين مي. شوداقتصادي و توسعه فني، مي
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ترش آموزش و برنامه هاي توسعه مهارت ها؛ حراست فرهنگي و ايجاد خدمات طريق مشوق هاي توسعه اقتصادي محلي؛ گس

  .سالمت اجتماعي، مشاركت داشته باشد

 

  

  

. دهد، بستگي داردها، به جامعه خاص و دانش منحصر بفرد، منابع و ظرفيتي كه هر سازمان به اجتماع ميترين حوزهمهم

سازمان ممكن است فعاالنه در جامعه مشاركت داشته باشد  و  بر يك بخش . بدين دليل، مشاركت اجتماعي بسيار مهم است

فعال در زمينه سواد آموزي زنان، ميتوان با  NGOبه عنوان مثال، . از توسعه اجتماعي به عنوان تعهد اصلي، متمركز باشد

در اينگونه موارد، سازمان، در گفتمان  با جامعه، ممكن است بهترين را براي . نهادهاي اجتماعي گوناگون همكاري كند

سازمان ديگر ممكن است، از طريق گفتمان با . مشاركت در توسعه اجتماعي را، تمركز بر تعهد اصلي خود، تشخيص دهد

ه تشخيص دهد كه داراي تخصصي است، مانند دانش نسبت به فرايندهاي سالمت و ايمني، كه براي ساير سازمانهاي جامع

مشاركت در جامعه، آگاهي از مسائل توسعه اجتماعي و همكاري به . جامعه سودمند است و ميتواند مشاركت اصلي آن باشد

  .هر شكل ممكن، اهميت دارد

مراجع قانوني و ساير سازمانها به مشاركت در كوشش براي غلبه بر مشكالت و چالشهاي روبروي سازمانها، خيلي اوقات توسط 

سازمانها حتي ممكن است رهبري را از طريق برنامه هاي ويژه در حمايت از جامعه، در زمينه منابع و . شوندجامعه، دعوت مي

هتري دارد هنگامي كه از طريق مشورت با جوامع محلي مشاركت سازمانها در توسعه جامعه، نتايج ب. دانش، به دست بگيرند

اي انجام شود كه حق تصميم گيري اعضاي جامعه مشاركت بايد به گونه. انجام شود، تا اجراي اولويت هاي آنها تضمين شود

احتمال تري در همكاري با جامعه انجام شود، هر چه فعاليتهاي گسترده. در مورد زندگي جامعه خود، محترم شمرده شود

  .شوداينكه در جهت اهداف توسعه خود باشند و پايدار باقي بمانند، بيشتر مي

اين رويكرد . رساندهمسوئي مشاركت سازمانها در اجتماع با اولويتهاي سياست ملي و محلي، نتايج توسعه را با حداكثر مي

يتهاي توسعه و همكاري، و ارتقاي نتايج همچنين براي دستيابي به منافع متقابل چشم انداز مشترك و درك مشترك اولو

  .پايدار حضور، اهميت دارد

توسعه اجتماع بيش از يك حركت تنها بشر دوستانه است، و نبايد جايگزين مشاركت در ساير راههاي مسئوالنه اجتماعي 

كند، ان فعاليت ميتوسعه، يك هديه منفرد به جامعه نيست، بلكه يك رابطه جاري ميان سازمان و جامعه اي كه در . شود

  .باشدمي

فعاليتهاي اصلي سازمان كه بدون قصد براي جامعه محلي سودمند هستند، ممكن است به عنوان مشاركت در توسعه 

تواند منافع با يكپارچه سازي مفهوم مشاركت جامعه به صورت فعاليتهاي روز به روز سازمان،  سازمان مي. اجتماعي تلقي شود

تواند، با هزينه اضافي اندك، از مهارت هاي سازمان همچنين مي. عه پايدار درون جامعه را به حداكثر برسانداين فعاليتها و توس

  .ذاتي خود براي مشاركت در جامعه استفاده كند
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  مشاركت در توسعه اجتماعي از طريق فعاليتهاي اصلي سازمان 13جعبه 

  :توانند در توسعه اجتماعي مشاركت كنند، عبارتند ازن، مينمونه اي از برخي راههايي كه فعاليتهاي اصلي سازما

به عنوان مثال، (به حداكثر رساندن فرصتها براي مشاركت سازمان در فعاليتهايي كه در صورت عدم مشاركت امكان پذير نيست  –

  ؛) آموزش روشهاي كشاورزي مدرن

سازمان براي شناسايي چگونگي اصالح يك طرح كه مطابق با  مشاركت در جامعه در مرحله طرح ريزي قبل از ايجاد راه دسترسي –

  ؛) به عنوان مثال، ايجاد دسترسي براي كشاورزان محلي(نيازهاي جامعه باشد 

  تر؛ و استفاده اتحاديه هاي بازرگاني از شبكه اعضاي خود براي انتشار اطالعات درباره فعاليت هاي بهداشتي خوب به جامعه گسترده –

  .تصفيه آب توسط صنعت آب قوي، براي نيازهاي خود كه همچنين آب بهداشتي را براي جامعه محلي تامين كند ساخت واحد –

  

  

  مشاركت اجتماعي: 1اجتماعي و توسعه مشاركتمسئله  3- 8- 6

  توصيف مسئله 1- 3- 8- 6

پرورش همكاري با اين مشاركت، رويكردي با هدف حل مشكل، . مشاركت اجتماعي، توسعه موثر سازمان در جامعه است

سازمانها از طريق . گيردسازمانهاي محلي و ذينفعان  و اشتياق براي حضور به عنوان شهروند سازماني خوب، صورت مي

دهند، در جامعه ها و افرادي كه جامعه مدني را شكل ميشركت، و حمايت از نهادهاي مدني و حضور در شبكه هايي از گروه

  .مشاركت دارند

عي، همچنين گام اوليه مهمي است و ارزشهاي سازمانها براي آشنا كردن خود با نيازها و اولويتهاي جامعه را مشاركت اجتما

ساختارهاي سازمانهاي در حال مشاركت، به . كند، بنابراين كوششهاي در جهت رشد سازمانها با جامعه سازگار استدنبال مي

  .باشدمقامات محلي و انجمنهاي ساكنين به طريقه شفاف، ميعنوان مثال، شامل اجتماعات مرتبط ايجاد شده توسط 

اگرچه، اين انجمن ها، نماينده منافع . كنندسازمانها معموال براي دفاع و پيشبرد منافع خود، با انجمنهاي ديگر مشاركت مي

دهند، و هميشه بايد به اعضاي خود بر مبناي احترام به حقوق ساير گروه ها و افرادي هستند كه فعاليت مشابهي انجام مي

  .گونه اي عمل كنند كه احترام به نقش قانون و فرايندهاي دموكراتيك، افزايش يابد

برخي جوامع . تواند با طيف وسيعي از افراد و گروه ها همكاري كندسازمان از طريق فعاليتهاي مشاركت اجتماعي خود، مي

سازمان بايد . كنند، بدون ايجاد يك سازمان رسمي خود را معرفي ميسنتي و بومي، انجمن هاي مجاور يا شبكه هاي اينترنتي

ها حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي گروه ها را محترم بشمرد، اما از تباني در اعمال غير قانوني پرهيز كند، اگر برخي گروه

يا پنهان كردن فعاليتهاي ) اسببه عنوان مثال، ماليتها و دستمزدهاي من(قصد طفره رفتن از پرداختهاي سودمند اجتماعي 

سازمان بايد آگاه باشد كه بسياري از انواع گروه ها با سطوح رسمي مختلف وجود دارند و بايد . غيرقانوني، داشته باشند

  .تضمين كند كه مشاركت اجتماعي در خدمت ارتقاي احترام به نقش قانون و دموكراسي است
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  طربويا  اقدامات م/ و  انتظارات 2- 3- 8- 6

  :سازمان بايد

در فرايندهاي دموكراتيك از طريق همكاري شفاف و مناسب در فرايند سياسي، كه در بيان و دفاع از منافع خود، شامل  –

گذارند، ها ،به حقوق و ديدگاه هاي ديگران احترام ميتدوين و برقراري سياستها، اجرا، نظارت و ارزيابي پيشرفت برنامه

  مشاركت كند؛

  حكومتهاي محلي و نمايندگان سياسي، فارغ از رشوه يا تاثير نامناسب، روابط شفاف را حفظ كنند؛ با مقامات –

هاي سرمايه گذاري اجتماعي و فعاليتهاي توسعه با يك روش معين، با نمايندگان گروه هاي اجتماعي در تعيين اولويت –

زندگي جامعه خود را محترم بشمرد، و در نتيجه آن،  اجتماعي، مشورت كند و حقوق اعضاي جامعه براي تصميم گيري درباره

  قابليتها، منابع و فرصت ها را به حداكثر برساند؛

  كليه فعاليت هاي خود را به گونه اي انجام دهد كه به روح و محتوي قانون تجاوز نكند؛  –

  هاي محلي همكاري كند؛در مواقع مقتضي، با هدف مشاركت در كاميابي عمومي و اهداف توسعه جامعه، با انجمن –

به گروه هاي منزوي، بدون نماينده، كم نماينده جامعه مشورت دهد و آنها را به گونه اي كه به آنها در گسترش انتخابها و  –

  . تامين حقوق كمك كند، مشاركت دهد

  

  آموزش و فرهنگ: 2اجتماعي و توسعه مشاركتمسئله  4- 8- 6

  توصيف مسئله 1- 4- 8- 6

ارتقاي . فرهنگ، جزء مهمي از اجتماع و هويت اجتماعي است. براي هر نوع توسعه اقتصادي و اجتماعي استآموزش، اساسي 

  .آموزش و ارتقا و حفاظت از فرهنگ، تاثير مثبتي بر توسعه و همبستگي اجتماعي دارد

  

  طربويا  اقدامات م/ و  انتظارات 2- 4- 8- 6

  : تواند به شيوه هاي زير مشاركت كندسازمان مي

آموزش را در همه سطوح ارتقا داده و حمايت كند، و در اقدامات مربوط به بهبود كيفيت آموزش، ارتقاي دانش محلي و  –

  ريشه كني بيسوادي مشاركت كند؛

ثبت نام كودكان در آموزشهاي رسمي را تشويق كند، و در از ميان برداشتن موانع براي آموزش كودكان، نظير كار كودك،  –

  مشاركت كند؛
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فعاليتهاي فرهنگي را ارتقا دهد، به فرهنگ محلي و سنتهاي فرهنگي، همراه با احترام به مباني حقوق بشر احترام گذارد و  –

كند، اهميت ويژه اي اقدامات حمايتي از فعاليتهاي فرهنگي كه هويت گروه هاي زيان ديده تاريخي را تقويت مي. ارزش دهد

  است؛ دارد كه به مفهوم مبارزه با تبعيض

  به حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كمك كند، به ويژه هنگامي كه اقدامات سازمان بر آن تاثير گذار است؛ و  –

  .استفاده از سيستمهاي دانش جوامع بومي وسنتي را ارتقا دهد –

  

  اشتغال زايي و توسعه مهارت ها: 3اجتماعي و توسعه مشاركتمسئله   5- 8- 6

  توصيف مسئله 5-1- 8- 6

بوسيله اشتغال زايي، همه سازمانها، هم بزرگ و هم . اشتغال، هدف شناخته شده جهاني مربوط به توسعه اقتصادي است

در راه اشتغال زايي، مسائل . توانند مشاركت مهمي در زمينه ماهش فقر و ارتقاي توسعه اقتصادي، داشته باشندكوچك، مي

-سازمانها همچنين مي. در مورد فعاليتهاي كاري، بايد بكار گرفته شود 4-6 در مورد حقوق بشر و بند 3-6اشاره شده در بند 

توانند از شرايط نظام كاري كه براي اشتغال زايي ضروري هستند، مانند نقش قانون، ثبات سياسي و آزادي اقتصادي، دفاع 

  .كنند

د و شرافتمندانه است، و براي توسعه توسعه مهارتها، جزء ضروري  ارتقاي شغلي و كمك به مردم براي تامين مشاغل مول

  .اقتصادي و اجتماعي حياتي است

  

  مربوطُيا  اقدامات / و  انتظارات 5-2- 8- 6

  :تواند به شيوه هاي زير مشاركت كندسازمان مي

ه تاثير تصميمات سرمايه گذاري بر اشتغال زايي را در نظر بگيرد، و وقتي مناسب براي رشد و ترقي اقتصادي است، سرماي –

  گذاري مستقيم براي توسعه تخفيف فقر از طريق اشتغال زايي انجام دهد؛

تاثير گزينه فناوري بر اشتغال را در نظر بگيرد، و وقتي مناسب براي رشد و ترقي اقتصادي در دراز مدت است، فناوري هايي  –

  رساند، انتخاب كند؛را كه فرصتهاي اشتغال را به حداكثر مي

تاثير منابع خارجي بر اشتغال زايي، هم تصيمي گيري درون سازمان و هم سازمانهاي بيروني كه روي تصميم گيريها تاثير  –

  گذارند، را در نظر بگيرد؛ مي

  بطور كلي، تاثير اجتماعي و اقتصادي ورود و خروج از جامعه را در نظر بگيرد؛ –

و خدمات، و مشاركت در توسعه تامين كنندگان محلي در صورت امكان اولويت دادن به تامين كنندگان محلي محصوالت  –

  پذير و عملي بودن، را در نظر بگيرد؛
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هاي مشاركت در برنامه هاي توسعه مهارت هاي ملي و محلي، شامل برنامه هاي كارآموزي؛ برنامه هاي متمركز بر گروه –

  اي شناسايي و تصديق مهارتها، را در نظر بگيرد؛ خاص زيان ديده؛ برنامه هاي يادگيري مادام العمر؛ و طرح ه

اگر هيچ برنامه توسعه مهارت ها در جامعه وجود نداشته باشد، كمك به توسعه اين برنامه ها از طريق همكاري با ديگران در  –

  جامعه، را در نظر بگيرد؛

  .در نظر بگيرد مشاركت در كمك به ارتقاي شرايط نظام كاري مورد نياز براي اشتغال زايي، را –

 

  توسعه فناوري و دسترسي به آن: 4مسئله مشاركت اجتماعي و توسعه 6- 8- 6

  توصيف مسئله 1- 6- 8- 6

براي كمك به پيشرفت توسعه اقتصادي و اجتماعي، كشورها نياز دارند كه، عالوه بر ساير موارد، به فناوري امروزي دسترسي 

اي كه توسعه منابع انساني و نفوذ ش تخصصي، مهارت ها و فناوري به گونهسازمانها، از طريق بكار گيري دان. داشته باشند

  .توانند در توسعه جامعه مشاركت كنندفناوري را گسترش دهد، مي

كند و مبناي ارزشمندي براي بسياري از فعاليتهاي فناوري  ارتباطات و اطالعات،  بخش زيادي از زندگي معاصر را توصيف مي

تواند در بهبود دسترسي به اين فناوريها مشاركت ن، از طريق آموزش، همكاري ها و ساير اقدامات ميسازما. اقتصادي است

  .كند

  

  طربويا  اقدامات م/ و  انتظارات 2- 6- 8- 6

  :تواند به شيوه هاي زير در توسعه فناوري در جامعه مشاركت كندسازمان مي

مشاركت در توسعه فناوري هاي اجتماعي ارزان قيمت كه به آساني قابل همانند سازي هستند و تاثير اجتماعي بسزايي بر  –

  ريشه كني فقر و گرسنگي دارند، را در نظر بگيرد؛

ت به آن دانش و اگر از نظر اقتصادي امكان پذير باشد، دانش محلي بالقوه و فناوريها را همراه با احترام به حقوق جامعه نسب –

  فناوري، توسعه دهد؛

، شامل توسعه فناوري و علمي با ) به عنوان مثال، دانشگاه ها يا آزمايشگاه هاي تحقيقاتي( همكاري با سازمانهاي محلي –

  كنند، را در نظر بگيرد؛ وشركاي جامعه محلي كه افراد محلي در آن كار مي

اگر عملي باشد، سازمان . يتهايي كه امكان نفوذ و انتقال را فراهم كند، انجام دهداگر از نظر اقتصادي امكان پذير باشد، فعال –

اي كه در توسعه محلي بايد تعاريف و اصطالحات قابل قبول براي گواهي نامه ها يا انتقال فناوري را تدوين كند به گونه

  . مشاركت داشته باشد
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  و درآمدزاييثروت زايي : 5مسئله مشاركت اجتماعي و توسعه  7- 8- 6

  توصيف مسئله 7-1- 8- 6

برنامه هاي كارآفريني و تعاوني با هدف . هاي اقتصادي رقابتي و متنوع، موتور اصلي ايجاد ثروت در هر جامعه هستندبنگاه

  .زنان، اهميت ويژه اي دارند چرا كه ، نقش اساسي قدرت بخشي به زنان در رفاه جامعه شناخته شده است

) به عنوان مثال، از طريق ماليات ها، دستمزدها و بهره ها( زايي، به توزيع عادالنه سود فعاليتهاي اقتصاديثروت زايي و درآمد 

تطابق با تعهدات مالياتي،  براي كمك به حكومتها براي توليد سود براي پرداختن به مسائل بحراني توسعه، . بستگي دارد

توسعه زير ساختها، منافع اجتماعي، مانند خدمات بهداشتي و آموزشي و درآمدهاي مالياتي، راهي براي اداره و . ضروري است

  .دهدكمكهاي دولتي براي نيازمندان، در اختيار مسئوالن جامعه قرار مي

سازماني كه براي اجتناب از تطابق . اجراي فعاليتهاي اقتصادي در يك نظام قانونمند مناسب، براي جامعه تعيين كننده است

دهد، نقش قانون را تضعيف كرده و با رات، يا پرداخت ماليتها، فعاليتهايي را خارج از نظام قانونمند انجام ميبا قوانين و مقر

سازمان بايد به نظام هاي قانونمند مرتبط احترام بگذارد و . سازمانهايي كه مطابق قوانين و مقررات هستند، رقابت ناعادالنه دارد

  .ي اقتصادي كه مانع محتوي و هدف قوانين و مقررات هستند، خودداري كنداز مشاركت يا سود بردن از فعاليتها

در . مشخص شده است كه در برخي موقعيتها، ضعف در اجرا در چارچوب قانوني، فقر و عارضه هايي در توسعه را به همراه دارد

مك به كاهش فقر و  ارتقاي توسعه را كند، بايد كاين موقعيتها، سازماني كه با گروه هاي خارج از نظام قانوني، مشاركت مي

سازمان همچنين بايد در جستجوي ايجاد فرصتهايي باشد كه به اين گروه ها امكان مطابقت بيشتر و يا كامل . هدف قرار دهد

نيز  را 3-8-6كنند، سازمان بايد راهنماي بند هنگام برخورد با گروه هايي كه خارج از نظام قانوني عمل مي. با قانون را بدهد

  .در نظر بگيرد

اي در زمينه لزوم تغيير نظام قانوني وجود دارد، سازمان ميتواند در جستجوي تغييرات از طريق در مواقعي كه ديدگاه گسترده

فرايند سياسي مناسب باشد، ولي بايد نياز به احترام به نقش قانون و اصول و استثناهاي مسئوليت اجتماعي را مد نظر داشته 

  .باشد

  

  طربويا  اقدامات م/ و  انتظارات 7-2- 8- 6

  :سازمان بايد

  مسئوليتهاي مالياتي خود را انجام دهد و اطالعات ضروري را براي تعيين عوارض مالياتي در اختيار مسئوالن قرار دهد؛ –

كنند، مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي، با بيشترين حد ممكن، با سازمانهايي كه درون نظام قانونمند ورسمي فعاليت مي –

  كند؛

در فعاليتهاي اقتصادي، با سازمانهايي كه در سطح پايين توسعه يافتگي هستند و در انطباق با الزامات قانوني دچار مشكل  –

  :هستند، مشاركت كند، تنها در صورتي كه

 هدف پرداختن به فقر مفرط است؛ يا −

ه سمت اجراي فعاليتهاي خود در نظام قانونمند و رسمي انتظار قابل قبولي وجود دارد كه تامين كننده بطور پيوسته ب −

  مناسب، گام بردارد؛
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  به سازمانها كمك كند كه در يك نظام قانونمند مناسب عمل كنند؛  –

  كند، كوشش كند؛در استفاده از منابع طبيعي به شكل پايدار كه به كاهش فقر كمك مي –

آوردن موافقت جامعه محلي با آگاهي قبلي، براي استفاده از منابع  پيرو برقراري قوانين و مقررات، در جستجوي بدست –

  طبيعي محلي و احترام به استفاده سنتي از منابع طبيعي توسط جمعيت محلي، به خصوص افراد بومي و جوامع سنتي، باشند؛

ير و اقشار كم درآمد، مشاركت در برنامه هايي كه دسترسي به غذا و ساير محصوالت ضروري را براي گروه هاي آسيب پذ –

به تغذيه كودكان با . پردازد، را در نظر بگيردكند، و به اهميت مشاركت در افزايش توانايي آنها، منابع و فرصتها ميتامين مي

  اي شود؛توجه ويژه

يد و تشويق مشاركت در برنامه هايي كه از اعضاي جامعه، مخصوصا زنان، در ايجاد كسب وكار و تعاوني ها، در بهبود تول –

  كند، را در نظر بگيرد؛ و استفاده موثر از منابع موجود، حمايت مي

كنند، و هچنين ميتوانند اشتغال محلي ايجاد حمايت از كارآفرينان كه محصوالت و خدمات مورد نياز جامعه را تامين مي –

  .كنند، را در نظر بگيرد

  

  بهداشت: 6مسئله مشاركت اجتماعي و توسعه  8- 8- 6

  توصيف مسئله 8-1- 8- 6

تواند اثرات جدي بر تهديدات بهداشت عمومي مي.  بهداشت، جزء ضروري زندگي در اجتماع و يك حق شناخته شده بشر است

بنابراين، همه سازمانها، بزرگ يا كوچك، بايد با توانايي هاي خود، در ارتقاي بهداشت . جامعه داشته و توسعه آن را مختل كند

 4-7- 6و  5-6همچنين به بند هاي ( ي، يا در صورت لزوم، كاهش هر گونه آسيب به جامعه، مشاركت كننداز طريق پيشگير

حتي در . سازمانها همچنين بايد در صورت امكان براي بهبود دسترسي به خدمات بهداشتي، مشاركت كنند).مراجعه شود

توانند مشاركت در بهداشت آن جوامع را در ا ميجوامعي كه دولت مسئول تامين سيستم بهداشت عمومي است، همه سازمانه

دهد و منجر به ايجاد فضاي اجتماعي و سطح باالي بهداشت در جامعه، فشار بر بخش دولتي را كاهش مي. نظر داشته باشند

  .شوداقتصادي خوب براي همه سازمانها مي

  

  طربويا  اقدامات م/ و  انتظارات 8-2- 8- 6

  :ي زير مشاركت كندسازمان ميتواند به شيوه ها

ارتقاي بهداشت مناسب، به عنوان مثال، مشاركت در دسترسي به دارو و واكسيناسيون و تشويق شيوه زندگي سالم، شامل –

  ورزش و تغذيه مناسب، و به وسيله عدم تشويق مصرف مواد ناسالم، را در نظر بگيرد؛  

ري از آنها، مانند، بر طبق موقعيتهاي محلي و اولويتها، براي افزايش آگاهي در زمينه بيماريهاي خطرناك و پيش گي –

HIV/AIDS سرطان، بيماريهاي قلبي، ماالريا و سل، كمك كند؛ ،  
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دسترسي به خدمات مراقبتهاي بهداشتي و آب سالم و سرويسهاي بهداشتي مناسب به منظور جلوگيري از بيماريها، را  –

  حمايت كند؛

حذف اثرات بهداشتي منفي هرگونه فرايند توليد، محصوالت يا خدمات كه به وسيله در جستجوي به حداقل رساندن يا  –

  .اند، باشدسازمان توليد شده

  

  سرمايه گذاري اجتماعي: 7مسئله مشاركت اجتماعي و توسعه 9- 8- 6

  توصيف مسئله 9-1- 8- 6

امه هايي كه هدف آنها بهبود جنبه هاي سرمايه گذاري اجتماعي، هنگامي كه سازمان منابع خود را در زير ساختها و ساير برن

- اجتماعي زندگي جامعه است، مانند سرويس هاي بهداشتي، آب آشاميدني سالم، بهداشت، مسكن و امنيت غذايي، صرف مي

- سرمايه گذاري اجتماعي، راهي است كه به وسيله آن سازمان در توسعه جامعه اي كه در آن فعاليت مي.كند، اتفاق مي افتد

به طور كلي، سرمايه گذاري هاي اجتماعي فعاليتهايي هستند كه براي افزايش فعاليتهاي عملياتي اصلي . ركت داردكند، مشا

گرچه، سرمايه گذاري هاي اجتماعي معموال براي تداوم و افزايش روابط . شونداند يا به آنها مربوط نميسازمان طراحي نشده

  .اندسازمان با جامعه، طراحي شده

شناسايي فرصتها براي سرمايه گذاري اجتماعي، سازمان بايد مشاركت خود را با نيازها و اولويتهاي جامعه اي كه در به منظور 

تبادل اطالعات، مشاوره و مذاكره، ابزارهاي مفيدي براي رويكرد مشاركت جويانه در شناسايي . كند، همسو كندآن فعاليت مي

  ).مراجعه شود 2-8-6به بند  (و اجراي سرمايه گذاري هاي اجتماعي هستند

  

  طبويا  اقدامات مر/ و  انتظارات 9-2- 8- 6

  :سازمان بايد

انواع . كند، در نظر بگيرددر صورت امكان، انجام سرمايه گذاري هاي اجتماعي را در جامعه يا جوامعي كه در آن فعاليت مي –

تعليم، فرهنگ، بهداشت، درآمدزايي، توسعه زيرساخت، هاي اجتماعي، شامل پروژه هايي كه مربوط به آموزش، سرمايه گذاري

  شود؛بهبود دسترسي به اطالعات يا هرگونه فعاليت مشابه كه توسعه اقتصادي يا اجتماعي را ارتقا دهد، مي

تواند براي ايجاد ظرفيت در جامعه بكار رود، در به دنبال حوزه هايي باشد كه در آنها شايستگي هاي اصلي سازمان، مي –

  تيجه، تخصص خود را بهبود داده و مشاركت موثرتري داشته باشد؛ن

مانند كمك بالعوض، داوطلبانه (تصديق كند كه سرمايه گذاري هاي اجتماعي مانع ساير اقدامات اجتماعي و بشر دوستانه  –

آنها بايد بر ارائه منابع به . باشنداين اقدامات، بايد با اهداف همه جانبه ايجاد ظرفيت در سازمان، همسو . شوندنمي) وبخششها

  جامعه از طريق برنامه ها و پروژه ها براي توسعه درازمدت متمركز شوند؛

كند، بوسيله مشاركت پروژه هاي سرمايه گذاري اجتماعي را كه در دراز مدت ماندگار هستند و به توسعه پايدار كمك مي –

عه به پروژه ها براي بقا و پيشرفت، پس از توقف مشاركت سازمان كمك مشاركت جام. جامعه در طراحي و اجرا، ارتقا دهند

  كند؛ مي

همه اقدامات بايد فرصتهاي . ارتقاي توسعه جامعه در طراحي پروژه هاي سرمايه گذاري اجتماعي، را در نظر بگيرد –

  شهروندان، به عنوان مثال با افزايش خريد محلي و هر منبع خارجي براي حمايت از توسعه محلي، را گسترش دهد؛



77 

 

. تعيين شده توسط سياست گذاران ملي و محلي، در نظر گرفته شود نحوه ارتباط با جامعه از طريق در نظر گرفتن اولويتهاي –

  تواند ارتقا دهد؛اين كار، اثرات سرمايه گذاري اجتماعي و تداوم آنها را، مي

از اقداماتي كه موجب وابستگي هميشگي جامعه به فعاليتهاي بشر دوستانه سازمان، حضور دائمي و حمايت آن، شود،  –

  بپرهيزد؛ و 

اي موجود مرتبط با جامعه را ارزيابي كند، بازخورد هاي موفقيت وشايستگي را ارائه دهد و نقاط بهبود را شناسايي مشوق ه –

  . كند

  راهنماي يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در كل سازمان 7

 كليات 7-1

اين بخش، . شخص كرده استبخشهاي قبلي اين استاندارد، اصول، موضوعات اصلي و مسائل مربوط به مسئوليت اجتماعي را م

توانند با گسترش سيستم در اغلب موارد، سازمانها مي. كندراهنمايي براي اجرا كردن مسئوليت اجتماعي در سازمان ارائه مي

هاي موجود، سياستها، ساختارها و شبكه هاي سازمان، مسئوليت اجتماعي را به اجرا در آورند، اگرچه برخي فعاليتها احتماال 

  .راه هاي جديد يا در نظر گرفتن  طيف گسترده تري از مسائل اجرا شود بايد در

هاي توسعه يافته اي براي معرفي رويكردهاي جديد به فعاليتهاي خود، همراه با سيستمهاي موثري برخي سازمانها فناوري

اره سازمان يا ساير جنبه هاي برخي ديگرسيستم هاي كمتر توسعه يافته اي براي اد. براي ارتباطات و بازنگري داخلي دارند

راهنماي زير به منظور كمك به همه سازمانها، در هر وضعيتي كه باشند، براي يكپارچه سازي . مسئوليت اجتماعي دارند

  . باشدكنند، مياي كه فعاليت ميمسئوليت اجتماعي به شيوه

  

  رابطه خصوصيات سازمان با مسئوليت اجتماعي 7-2

رست براي يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در كل سازمان ، براي سازمان مفيد است كه ارتباط براي تامين يك مبناي د

اين تجزيه و تحليل، همچنين به شناسايي موضوعات . ميان خصوصيات كليدي و مسئوليت اجتماعي را تجزيه و تحليل كند

  .ندكاصلي مرتبط سازمان، مسائل مربوط به مسئوليت اجتماعي و ذينفعان كمك مي

  :تجزيه و تحليل بايد در صورت امكان، شامل موارد زير باشد

  :مكانهايي كه سازمان در آن فعاليت ميكند، شامل –

طبيعت نظام قانوني در اين مكانها، با در نظر گرفتن اينكه آيا يك نظام قانوني قوي كه فعاليتهاي مرتبط با مسئوليت  −

 اجتماعي را تنظيم كند وجود دارد؛ و 

  اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي مكانهاي فعاليت؛ خصوصيات −

  نوع، هدف، ماهيت فعاليتها و اندازه سازمان؛ –

  خصوصيات نيروي كار يا كاركنان سازمان؛ –

  :كند، شاملبخشهايي كه سازمان درآنها همكاري مي –

 شود؛ وفعاليتهاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي كه توسط سازمانها انجام مي −

  شوند؛اير الزامات مرتبط با مسئوليت اجتماعي كه توسط اين سازمانها وضع ميقواعد يا س −
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  دغدغه هاي ذينفعان داخلي و خارجي مربوط به مسئوليت اجتماعي؛ –

  ساختارها و ماهيت تصميم گيري در سازمان؛ و –

  .زنجيره هاي تامين سازمان و منطقه نفوذ آنها –

همچنين براي سازمان مهم است كه از نگرش . محتواي فعاليتهاي خود را درك كندبراي سازمان مهم است كه خصوصيات و 

درك سازمان از اصول، موضوعات و منافع . جاري، سطح تعهد و درك مسئوليت اجتماعي توسط رهبري خود، آگاه باشد

  .خواهد كردمسئوليت اجتماعي به يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي درون سازمان و حوزه نفوذ آن كمك زيادي 

  

  درك مسئوليت اجتماعي سازمان 7-3

  تعيين ارتباط و اهميت موضوعات اصلي براي سازمان 3-1- 7

  تعيين ارتباط 3-1-1- 7

ميزان ارتباط و اهميت موضوع اصلي، بر اساس طبيعت،  .همه موضوعات اصلي، اما نه همه مسائل، با همه سازمانها ارتباط دارند

  .استاندازه و محل سازمان متغير 

بعدا، . در بازنگري اوليه ارتباط موضوعات اصلي و مسائل، پذيرش ديدگاه گسترده اي از ارتباط هاي ممكن، سودمند است

براي آغاز فرايند شناسايي، در صورت مقتضي، . محدود كردن ليست مسائل مرتبط به مهم ترين ها، نسبتا آسان خواهد بود

  :سازمان بايد

  خود را فهرست كند؛ طيف كامل همه فعاليتهاي –

فعاليتهاي تامين كنندگان و پيمانكاران، ميتواند . فعاليتهاي خود سازمان و فعاليتهاي سازمان در حوزه نفوذ را شناسايي كند –

  بر مسئوليت اجتماعي سازمان تاثير داشته باشد؛

زمان يا ديگران، درون زنجيره ارزش، تعيين كند كه كدام موضوعات و مسائل اصلي در هنگام انجام اين فعاليتها توسط سا –

  ممكن است رخ دهد؛ 

طيف راه هايي كه با آنها فعاليتها و تصميمات سازمان ميتواند بر توسعه پايدار، شامل بهداشت و رفاه جامعه، تاثير بگذارد را  –

  امتحان كند؛

  توقعات اجتماعي از رفتار مسئوالنه را با توجه به اثرات آن شناسايي كند؛ –

شود و آنهايي را كه تنها بعضي اوقات تحت شرايط ويژه رخ موضوعات و مسائل اصلي كه به فعاليتهاي روز به روز مربوط مي –

به عنوان مثال، سازمانها معموال ساختمانهاي جديد را براي دفاتر و تاسيسات خود نميسازند يا اجاره . دهند، را در بر بگيردمي

به ( و دسترسي افراد معلول) مراجعه شود 5-6به بند ( ا انجام دهند، مسائل بازدهي انرژي و آبكنند، اما وقتي اين كار رنمي

  .، جنبه هاي مهمي از مسئوليت اجتماعي است كه بايد در نظر گرفته شود)مراجعه شود 4-6و  3- 6بند 

، سازمان ) مراجعه شود 3- 2-5به بند ( اگرچه خود سازمان ممكن است توقعات اجتماعي از مسئوليت اجتماعي را درك كند

مهم است كه . بايد مشاركت ذينفعان در اين فرايند براي گسترش چشم انداز موضوعات و مسائل اصلي، را نيز در نظر بگيرد

  .تشخيص داده شود كه اين مسائل اهميت دارند حتي اگر ذينفعان موفق به شناسايي آنها نشوند

سازماني كه تنها در . گذشته، مسائل و موضوعات اصلي بيشتري در ارتباط وجود دارد يابد كه نسبت بهسازمان احتماال در مي

كند، ممكن يك مكان در يك منطقه با قوانين سختي درمورد حقوق بشر، حمايت از مصرف كننده و محيط زيست فعاليت مي
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، و اين موضوعات اصلي احتماال است به غلط تصور كند كه همه جنبه هاي مرتبط اين مسائل توسط قانون پوشش داده شده

سازد كه به صورت ، مسائل مرتبطي را آشكار مي6اما بازنگري دقيق موضوعات و مسائل اصلي در بخش . غير مرتبط است

  .قانوني تنظيم نشده اند يا مقررات مناسب اعمال نشده است

پاسخ به روح قانون در برخي موارد، ممكن است  شوند،حتي در مورد مسائل و موضوعاتي كه با قانون قابل اجرا پوشش داده مي

به عنوان مثال، اگرچه برخي مقررات زيست محيطي  تخليه  آالينده هاي آب و هوا را به ميزان يا . وراي تبعيت ساده باشد

هت كاهش كنند، يك سازمان مسئوليت پذير اجتماعي، احتماال براي استفاده از بهترين فعاليتها در جسطح ويژه اي محدود مي

  .كندخروجي هاي آالينده يا تغيير فراينده هاي مورد استفاده به منظور حذف كامل اينگونه خروجي ها، كوشش مي

  

  تعيين اهميت 3-1-2- 7

تواند به دقت مسائل شناسايي شده را هنگامي كه سازمان طيف گسترده مسائل مرتبط با اقدامات خود را شناسايي كرد، مي

ه اي از معيارهاي تصميم گيري در مورد مسائل و موضوعات اصلي كه بيشترين اهميت را براي سازمان بررسي كرده و مجموع

  :اين معيارها عبارتند از. دارند، تدوين كند

  حد تاثير مسائل بر توسعه پايدار، شامل رفاه و سالمت جامعه؛ –

  يك مسئله؛اثر بالقوه انجام اقدامات يا عدم موفقيت در انجام اقدامات در مورد  –

  سطح نگراني ذينفعان در مورد يك مسئله؛ –

  اثر بالقوه اقدامات مرتبط در مورد يك مسئله در مقايسه با منابع و تالش مورد نياز براي انجام اقدامات؛ –

  سهولت كنترل تهديدها يا بهره بردن از فرصتها براي مشاركت در توسعه پايدار، شامل رفاه و سالمت جامعه؛ –

عملكرد جاري سازمان در مقايسه با مقررات موجود، استانداردهاي بين المللي، هنجارها و رفتارهاي بين المللي، پيشرفته  –

  ترين و بهترين فعاليت؛ و 

  .عملكرد سازمانهاي هم رديف –

  

  حوزه نفوذ سازمان 3-2- 7

  ارزيابي حوزه نفوذ سازمان 3-2-1- 7

اي خود، موقعيتهايي وجود دارد كه سازمان توانايي اثر گذاري بر تصميمات و رفتار عالوه بر مسئول بودن در قبال فعاليته

توان تاثير گذاري بر ساير سازمانها،  از عدم تاثير ). مراجعه شود 3-2-5به بند ( كساني كه با او در ارتباط هستند را نيز دارد

تاثير گذاري به تعدادي از عوامل، شامل نزديكي فيزيكي، . ستگذاري، تا تاثير گذاري محدود، يا تاثير گذاري قابل توجه متغير ا

در ارتقاي مسئوليت اجتماعي، موقعيتهايي وجود دارد كه توانايي سازمان . دامنه كاربرد رابطه و مدت زمان آن بستگي دارد

  .شودبراي تاثير گذاري مثبت بر ديگران، با مسئوليت  به كار گيري اين تاثير گذاري همراه مي

  :ثير گذاري سازمان از منابعي مانند منابع زير بدست مي آيدتا

  .شوداين موارد شامل طبيعت و حد مالكيت يا نيابت بر بدنه حكومتي سازمان مربوطه ، مي :مالكيت و حكومت –

هر چه بهره يا وابستگي بيشتر : شوداين مورد شامل تاثير گذاري بر مبناي سطح وابستگي اقتصادي مي :رابطه اقتصادي –

  .  باشد، تاثير گذاري بيشتر خواهد بود
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اين مورد به عنوان مثال، بر مبناي تهيه قراردادهاي قانوني يا وجود اختيارات قانوني كه اجازه توانايي به اجرا  :مرجع قانوني –

  . دهد، استوار استدر آوردن رفتارهاي خاص بر ديگران را به سازمان مي

  .گيرداين مورد از طبيعت رابطه سياسي و رسمي تاثير مي :مرجع سياسي –

كند بر اين مورد، توانايي سازمان براي تاثير گذاري بر نظر عمومي و اثر نظر عمومي بر چيزهايي كه تالش مي :نظر عمومي –

  . شودآنها تاثير داشته باشد، را شامل مي

  

  به كارگيري نفوذ 3-2-2- 7

ند نفوذ خود را بر ديگران، براي افزايش اثرات مثبت بر توسعه پايدار، شامل سالمت و رفاه جامعه، يا به حداقل سازمان ميتوا

در جايي كه مناسب و مقتضي است، سازمان بايد در پي مشاركت حكومت يا نهادهاي . رساندن اثرات منفي، به كار بگيرد

  .حكومتي در به كارگيري اين نفوذ باشد

مسئوليت سازمان در به كار گيري . وذ، معموال به سطح باالي مسئوليت به كار گيري آن نفوذ بستگي داردسطح باالي نف

هر چه توان اثرات منفي بيشتر . مسئوليت سازمان بر ديگري، همچنين به تاثير امكان پذير فعاليتهاي اخير سازمان مربوط است

  .روداي به حداقل رساندن اين اثرات، باالتر ميباشد، سطح مسئوليت سازمان در بكار گيري نفوذ خود بر

  :راهكارهاي به كار گيري نفوذ، عبارتند از

  يا مشوقهايي را تنظيم كند؛/شرايط قرار دادي و –

  اطالعات و دانش را در ميان بگذارد؛ –

  پروژه هاي مشتركي را براي بهبود مسئوليت اجتماعي اجرا كند؛ –

  باشد و از روابط رسانه اي استفاده كند؛ متعهد به اعمال نفوذ مسئوالنه –

  فعاليتهاي درست را ارتقا دهد؛ و –

  .مشاركتهايي را با انجمنها، سازمانهاي منطقه اي و ديگران ايجاد كند –

سازمان . به كار گيري نفوذ سازمان، بايد همواره توسط رفتار اخالقي و ساير اصول و فعاليتهاي مسئوليت اجتماعي هدايت شود

كند، بايد در درجه اول، مشاركت در گفتمان با هدف بهبود رفتار و آگاهي مسئوالنه اجتماعي را در نظر اعمال نفوذ مي وقتي

  .اگر گفتمان موثر نباشد، اقدامات ديگري نظير تغيير ماهيت رابطه، بايد در نظر گرفته شود. بگيرد

وليت اقدام آن، مانند مسئوليت در شرايطي كه سازمان اختيار در موقعيتهايي كه سازمان، نفوذ بااليي بر ديگران دارد، مسئ

  .باشدحقيقي دارد، مي

  

  برقراري اولويتها براي پرداختن به مسائل و موضوعات اصلي 3-3- 7

سازمان بايد، اولويتهاي عملي خود را بر مبناي طرح هاي خود، به منظور يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در تمام سازمان و 

سازمان بايد ذينغعان را در شناسايي اولويتها . كننداولويت ها در طول زمان تغيير مي. هاي روزانه آن، تعيين كندفعاليت

  .مشاركت دهد

سازمان همچنين . بايد به اقدامات و مسائلي اولويت ويژه داده شود، كه مستلزم توسعه پايدار يا سالمت و رفاه جامعه هستند

  .اثير اساسي بر مسئوليت اجتماعي سازمان دارند، اولويت ويژه دهدتواند به اقداماتي كه تمي
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اولويت ويژه بر مبناي اهميت براي توسعه پايدار، شامل سالمت و رفاه جامعه، بايد به اقدامات و مسائلي تعلق بگيرد كه با  –

  :موارد ذيل مرتبط هستند

 تبعيت از قانون و هنجارهاي بين المللي رفتاري ؛ −

 حقوق بشر؛ نقض احتمالي −

 اندازد؛فعاليتهايي كه زندگي و سالمت را به خطر مي −

 گذارد؛ وفعاليتهايي كه بر محيط زيست تاثير شديد مي −

  مسائلي كه عملكرد سازمان خيلي از حد مطلوب پايين تر باشد؛ −

شود اولويت ويژه، به علت تاثيري كه مسائل و اقدامات بر مسئوليت اجتماعي سازمان دارند، به اقداماتي تخصيص داده مي –

  :كه

 كشد تا كامال موثر شوند؛زمان زيادي طول مي −

 از نظر ذينفعان اهميت فوري دارند؛ −

 ود دهند؛به شكل قابل مالحظه اي قابليت سازمان را براي رسيدن به اهداف مهم، بهب −

 اگر به سرعت به آنها پرداخته نشود، هزينه قابل توجهي به دنبال خواهند داشت؛ −

به سهولت و سرعت قابل اجرا هستند و بنابراين در افزايش آگاهي و انگيزه براي اقدامات مربوط به مسئوليت اجتماعي  −

 .درون سازمان، مفيد هستند

  .ترتيب اولويت ها در سازمانها متفاوت است

تواند، اولويتهايي را براي در نظر گرفتن مسائل و موضوعات اصلي كه وه بر اين، براي اولويت دادن به اقدام آني، سازمان ميعال

با فعاليتهاي مورد انتظار سازمان در آينده، مانند ساخ و ساز، استخدام نيروهاي جديد، به خدمت گرفتن پيمانكاران يا جمع 

در نظر گرفتن اولويتها، بخشي از برنامه ريزي براي اين فعاليتها را تشكيل . ند، تعيين كندآوري كمك هاي مالي، مرتبط هست

  .دهدمي

  .اولويتها بايد در فاصله هاي زماني متناوب كه براي سازمان مناسب است، بازنگري و بروز شوند

  

  فعاليتهايي براي يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در كل سازمان 7-4

  مسئوليت اجتماعي در رويه ها و سيستم هاي سازمانيايجاد  4-1- 7

يك راه مهم و موثر براي يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در كل سازمان از طريق كنترل سازماني است، سيستمي كه به 

  .شوندوسيله آن تصميمات گرفته شده و به دنبال اهداف آن اجرا مي

ت مربوط به هر موضوع اصلي را مديريت كرده و زنجيره تامين خود را بازنگري سازمان بايد با وظيفه شناسي و با قاعده، اثرا

به عبارت ديگر، سازمان بايد نهايت كوشش را . كند، تا بدين وسيله خطر آسيب زيست محيطي و اجتماعي را به حداقل برساند

بوط به فعاليتهاي جديد، سازمان بايد هنگام تصميم گيري، از جمله تصميم گيري مر. در انجام فعاليتهاي خود به كار بگيرد

براي انجام اين كار، سازمان بايد، بهترين راه هاي به حداقل رساندن . اثرات احتمالي تصميمات خود بر ديگران را در نظر بگيرد

منابع و  .اثرات زيان بار فعاليتهاي خود و افزايش اثرات مفيد رفتارهاي خود بر جامعه و محيط زيست را در نظر داشته باشد

  .طرح مورد نياز براي اين هدف، بايد هنگام تصميم گيري در نظر گرفته شوند
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سازمان بايد تائيد كند كه اصول مقبوليت، شفافيت، نقش قانون و رفتار اخالقي در نحوه اداره سازمان اجرا و در ساختار سازمان 

صله هاي زماني مناسب بازنگري كنند تا اطمينان حاصل سازمانها بايد روي ها و فرايند هاي خود را در فا. منعكس شده است

  .كنند كه مسئوليت اجتماعي را در سازمان در نظر گرفته اند

  :برخي از رويه هاي مفيد عبارتند از

  اجراي فعاليتهاي مديريتي تعيين شده براي پرداختن به مسئوليت اجتماعي سازمان؛   –

  يت اجتماعي و مسائل و موضوعات اصلي در بخشهاي مختلف سازمان اجرا شود؛شناسايي راه هايي كه با آنها اصول مسئول –

بر گرداندن اولويتهاي اقدام در زمينه مسائل و موضوعات اصلي به اهداف سازماني مديريت پذير، با خط مشي، فرايندها و  –

  ترتيب زماني ؛

  ي آنها در هر يك از سطوح سازمان؛تعيين هدفهاي كوتاه مدت ويژه براي برگرداندن اهداف به كاربرد عمل –

  تعيين و اختصاص منابع كافي براي رسيدن به هدف ها؛ –

  اگر براي اندازه و ماهيت سازمان مناسب باشد، ايجاد بخشها يا گروه هاي درون سازماني براي بازنگري و تجديد نظر –

  اعي سازگار باشد؛رويه هاي عملياتي به گونه اي كه با اصول و موضوعات اصلي مسئوليت اجتم 

  در نظر گرفتن مسئوليت اجتماعي هنگام انجام عمليات، شامل سرمايه گذاري، براي سازمان؛  –

  مشاركت دادن مسئوليت اجتماعي در فعاليتهاي خريد؛ و  –

  .ايجاد مسائل مربوط به مسئوليت اجتماعي در مديريت منابع انساني –

يي در سهولت و آهنگ حركتي يكپارچه سازي كامل مسئوليت اجتماعي در كل فرهنگ و ارزشهاي موجود سازمان، تاثير بسزا

براي برخي سازمانها، كه ارزشها و فرهنگ با مسئوليت اجتماعي هم سويي نزديك دارند، فرايند يكپارچه سازي . سازمان دارند

جتماعي را تشخيص ندهند و در در ديگر سازمانها، برخي بخشهاي سازمان، ممكن است مزاياي مسئوليت ا. كامال ساده است

توانند در يكپارچه سازي رويكرد مسئوليت اجتماعي در كوششهاي منظم در يك دوره طوالني، مي. مقابل تغيير مقاومت كنند

  .اين حوزه ها مشاركت كنند

ا با يك همچنين مهم است كه تشخيص داده شود كه فرايند يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در كل سازمان، يك دفعه ي

طرح پرداختن به برخي مسائل مسئوليت اجتماعي در كوتاه . افتدآهنگ حركتي براي همه مسائل و موضوعات اصلي، اتفاق نمي

به ( مدت و برخي در زمان طوالني بايد واقع گرايانه باشد و قابليت هاي سازمان، منابع موجود و اولويت مسائل را درنظر بگيرد

  ).مراجعه شود 3- 3-7بند 

  

  تعيين جهت سازمان به سوي مسئوليت اجتماعي 4-2- 7

براي . كنداحكام و اقدامات رهبري سازمان و هدف، آرمانها، ارزشها، اصول اخالقي و استراتژي، جهتهاي سازمان را تعيين مي

  .اينكه مسئوليت اجتماعي بخش مهم و موثري از كار سازمان باشد، بايد در اين جنبه هاي سازمان منعكس شود

سازمان بايد جهت خود را با استقرار مسئوليت اجتماعي به عنوان بخش يكپارچه اي از سياستها، خط مشي، ساختارها و 

  :تواند اين كار را انجام دهد، عبارتند ازبرخي از راه هايي كه مي. عمليات، تعيين كند

سازمان در هدف يا بيانيه ماموريت خود، اشاره ويژه، روشن و مختصر به جنبه هاي مهم مسئوليت اجتماعي، شامل مسائل و  –

  كند، را داخل كند؛  اصول مسئوليت اجتماعي كه در تعيين راهي كه سازمان فعاليت ميكند، كمك مي
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در آرمانها يا چشم انداز سازمان، اشاره اي به راهي كه براي مسئوليت اجتماعي به مونظر تاثر بر اقدامات خود در نظر دارد،   –

  وجود داشته باشد؛ 

قواعد مكتوب اجرايي يا اخالقي، كه تعهد سازمان را به مسئوليت اجتماعي از طريق برگرداندن اصول و ارزشها به بيانيه هايي  –

  باشد؛ 4اين قواعد بايد بر مبناي اصول مسئوليت اجتماعي در بخش . كند، بپذيرندرد رفتار مناسب، تصريح ميدر مو

مسئوليت اجتماعي را به عنوان جزء كليدي استراتژي سازمان، از طريق يكپارچگي در سيستمها، سياستها، فرايندها و رفتار  –

  تصميم گيري وارد كند؛ و

اهداف با مشخص و قابل . مينه مسائل و موضوعات اصلي را به اهداف سازماني مديريت پذير برگردانداولويتهاي اقدام در ز –

جزئيات دستيابي به اين اهداف، . اطالعات ذينفعان در كمك به اين فرايند، ارزشمند است. اندازه گيري يا قابل رسيدگي باشند

اليتهاي سازمان، بايد جزء مهمي در تدوين اهداف و خط مشي براي شامل مسئوليتها، ترتيب زماني، بودجه و تاثير بر ساير فع

  .رسيدن به آنها باشند

  

  افزايش آگاهي و ايجاد رقابت براي مسئوليت اجتماعي  4-3- 7

در مراحل اوليه تالش . طلبدايجاد مسئوليت اجتماعي در همه جنبه هاي سازمان، تعهد و درك همه جانبه سازمان را مي

ه مسئوليت اجتماعي، ايجاد آگاهي بايد بر افزايش درك جنبه هاي مسئوليت اجتماعي، شامل اصول، مسائل و سازمان در زمين

  .موضوعات اصلي، متمركز باشد

درك مزاياي مسئوليت اجتماعي براي سازمان، نقش اساسي در ايجاد تعهد در . تعهد و درك بايد از باالي سازمان آغاز شود

بنابراين، تالشها بايد در ايجاد درك همه جانبه رهبري سازمان از مفاهيم و مزاياي مسئوليت . كندرهبري سازمان، ايفا مي

  .اجتماعي، انجام شود

سازمانها، ممكن . برخي كاركنان و بخشهاي سازمان، بيشتر عالقه مند و پذيراي اقدام در جهت مسئوليت اجتماعي هستند

هيچ . را را براي نشان دادن مفهوم عملي مسئوليت اجتماعي، موثر بيابنداست تمركز تالشهاي اوليه بر اين حوزه هاي پذي

  . فرمول واحدي براي ايجاد تغيير در همه سازمانها، قابل اجرا نيست

ايجاد فرهنگ مسئوليت اجتماعي درون سازمان، ممكن است به زمان قابل توجهي نياز داشته باشد، اما پيشرفت با روش معين 

  .شها و فرهنگ موجود، در بسياري از سازمانها موثر بوده استو كار بر مبناي ارز

تواند تقويت يا توسعه مهارتها را در برخي حوزه هاي ايجاد رقابت براي اجراي فعاليتهاي مربوط به مسئوليت اجتماعي، مي

تالشها بايد از دانش . باشد فعاليت مانند مشاركت ذينفعان، و بهبود دانش و درك از كاربرد موضوعات اصلي، را به همراه داشته

در صورت مقتضي، همچنين بايد ايجاد رقابت و آموزش مديران و كاركنان مرد و . و مهارتهاي موجود افراد سازمان بهره ببرد

  .آموزش ويژه در برخي مسائل ميتواند مفيد باشد. زن در زنجيره ارزش را نيز در بر داشته باشد

ليت اجتماعي، سازمان ميتواند لزوم تغييرات در فرايندهاي تصميم گيري و اداره را كه به منظور يكپارچه سازي موثر مسئو

تواند، نياز به سازمان همچنين مي. دهد، مشخص كندآزادي، اقتدار و انگيزه پيشنهاد ايده ها و رويكرد هاي جديد را ارتقا مي

  .ناسايي كندابزارهاي بهتر براي نظارت و پايش برخي جنبه هاي عملكرد خود را ش
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  ارتباطات در مسئوليت اجتماعي 7-5

  نقش ارتباطات در مسئوليت اجتماعي 1- 5- 7

مخاطبان داخلي . گيرندبسياري از فعاليتهاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي، برخي اشكال ارتباطات داخي و خارجي را در بر مي

. ارجي سهامدارن، مشتريان و رسانه ها هستندشوند، در حاليكه مخطبان خشامل كاركنان، تامين كنندگان و اعضا مي

  :ارتباطات، كاركردهاي بسياري در مسئوليت اجتماعي دارد كه عبارتند از

  نشان دادن مقبوليت و شفافيت؛ –

  پرداختن به الزامات قانوني يا ساير الزامات براي آشكارسازي اطالعات مربوط به مسئوليت اجتماعي؛ –

كند و چگونه به انتظارات ذينفعان و گونه به تعهدات خود در زمينه مسئوليت اجتماعي عمل مينشان دادن اينكه سازمان چ –

  دهد؛جامعه در كل، پاسخ مي

  افزايش آگاهي درون و بيرون سازمان از خط مشي و اهداف، طر حها، عملكرد و چالشهاي مسئوليت اجتماعي؛ –

  خدمات و ساير فعاليتهاي سازمان؛ارائه اطالعات در مورد تاثيرات عملكرد، محصوالت،  –

  كمك به مشاركت و ايجاد انگيزه در كاركنان و ديگران براي حمايت از فعاليتهاي سازمان در زمينه مسئوليت اجتماعي؛  –

  توانند باعث رشد بهبود عملكرد مسئوليت اجتماعي شوند؛تسهيل معيار سازي در ميان سازمانهاي هم رديف، كه مي –

  كت و ايجاد گفتمان با ذينفعان؛ وكمك به مشار –

  .افزايش اعتبار سازمان به خاطر اقدانات مسئوالنه، صداقت، يكپارچگي و مقبوليت، براي تقويت اعتماد ذينفعان به سازمان –

  

  خصوصيات اطالعات مربوط به مسئوليت اجتماعي 2- 5- 7

  :باشداطالعات مربوط به مسئوليت اجتماعي بايد خصوصيات زير را داشته 

اطالعات بايد توجه به دانش و پيشينه فرهنگي، اجتماعي، تحصيلي و اقتصادي كساني كه در ارتباطات مشاركت  :قابل درك –

اند، بايد براي ذينفعاني كه قصد دريافت زبان مورد استفاده و نوع ارائه مطلب، اعم از اينكه چگونه سازمان يافته. دارند، ارائه شود

  .در دسترس باشد اطالعات را دارند،

  .اطالعات بايد جوابگوي نگراني هاي ذينفعان باشد :جوابگو –

  .اطالعات بايدواقعا درست باشد و جزئيات كافي كه مفيد و مناسب هدف آن هستند، را تامين كند :صحيح –

  .هاي سازمان را حذف كنداطالعات بايد معقول و عادالنه باشد و نبايد اطالعات منفي مرتبط در مورد اثرات فعاليت :معقول –

دهد كه عملكرد درك بازه زماني پوشش داده شده، به ذينفعان اجازه مي. اطالعات قديمي، گمراه كننده هستند :به موقع –

  .سازمان را با عملكرد قبلي آن و حتي عملكرد ساير سازمانها مقايسه كنند

  .   گيرند، باشدفعاني كه احتماال از آن تاثير مياطالعات در مورد مسائل ويژه بايد در دسترس ذين :در دسترس –
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  ارتباطات در مورد عملكرد سازمان در زمينه مسئوليت اجتماعي 3- 5- 7

  طراحي ارتباطات 1- 3- 5- 7

. در طراحي ارتباطات خود، سازمان بايد هدف، محتوي، اندازه، زمان بندي، مراحل، نوع و شكل ارتباطات را در نظر بگيرد

كنند، را مشخص كند و تعيين كند كه چه كاركنان داخلي و خارجي و كلي بايد افرادي كه ارتباطات را اجرا مي سازمان به طور

  :در طراحي ارتباطات خود، سازمان بايد عوامل زير را در نظر بگيرد. چه منابع ديگري مورد نياز هستند

  ن اصلي ارتباطات هستند؛پيشيپنه فرهنگي، اجتماعي، تحصيلي و اقتصادي ذينفعاني كه مخاطبا –

  ضرورت ارتباط منظم يا بدون فكر قبلي؛ –

  محدوديت هاي بودجه و ساير منابع؛ و  –

  .ارزش استفاده از گونه هاي مختلف ارتباطات –

  

  انواع ارتباطات در زمينه مسئوليت اجتماعي 2- 3- 5- 7

  :برخي نمونه هاي آن عبارتند از. انواع مختلف بسياري از ارتباطات مربوط به مسئوليت اجتماعي وجود دارند

  ارتباط با مديريت و كاركنان سازمان براي افزايش آگاهي عمومي نسبت به مسئوليت اجتماعي و فعاليتهاي مربوط به آن؛ –

ي اين ادعاها بايد از طريق بازنگر. ارتباط با ذينفعان در مورد ادعاها در باره فعاليتها، محصوالت وخدمات مسئوليت اجتماعي –

  براي اعتبار بيشتر، اين ادعاها ضمانت خارجي تائيد شوند؛ . و ضمانت داخلي تائيد شوند

  ارتباط با تامين كنندگان درباره الزامات خريد مربوط به مسئوليت اجتماعي؛ –

فزايش آگاهي و پيش از اين امور مهم، ارتباط بايد ا. ارتباط عمومي درباره امور مهمي كه در مسئوليت اجتماعي دخالت دارند –

در اين امور مهم، سازمان بايد ذينفعان را مطلع كرده و اطالعاتي در زمينه اقدامات مقتضي ارائه . آمادگي را هدف قرار دهد

  دهد؛

  ارتباط با ذينفعان در مورد مسائل يا موضوعات ويژه مسئوليت اجتماعي؛  –

  ول و ساير اطالعات مصرف كننده؛ارتباط مربوط به محصول، مانند عالمت گذاري، اطالعات محص –

  مقاالتي در مورد جنبه هاي مسئوليت اجتماعي در مجالت يا روزنامه ها با هدف سازمانهاي هم رديف؛ –

هاي عمومي براي ارتقاي برخي جنبه هاي مسئوليت اجتماعي، به عنوان مثال، بازدهي انرژي يا آگهي ها يا ساير بيانيه –

  حفاظت از آب؛ و

  .پيشنهاد به مراجع دولتي يا تحقيقات عمومي –

روند كه شامل، گزارشها، خبرنامه ها، مجالت، پوسترها، آگهي تبليغاتي، انواع و رسانه هاي گوناگوني براي ارتباطات به كار مي

رج محصوالت و ، د)وب سايت تبادل نظر( ها، پست صدايي، اجراي زنده، ويدئو، وب سايتها، وب سايت پخش صدا، بالگها نامه

  .اي را از طريق پخش خبر، مصاحبه ها، سرمقاله ها و مقاالت برقرار كردهمچنين ميتوان ارتباط رسانه. شوندبرچسبها، مي
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  گزارش دهي در زمينه مسئوليت اجتماعي 14جعبه 

تعداد در حال . حت تاثير گزارش دهدسازمان بايد، در فواصل مناسب، درباره عملكرد خود در زمينه مسئوليت اجتماعي به ذينفعان ت

  .دهندرشدي از سازمانها به ذينفعان خود به طور متناوب درباره عملكرد خود در زمينه مسئوليت اجتماعي گزارش مي

در تهيه گزارش مسئوليت . انتشار گزارش مسئوليت اجتماعي، يك جنبه ارزشمند از فعاليتهاي سازمان در زمينه مسئوليت اجتماعي است

  :جتماعي، سازمان بايد موارد زير را در نظر بگيردا

  .دامنه كاربرد و مقياس گزارش سازمان، بايد مناسب اندازه و ماهيت سازمان باشد –

در برخي موارد، سازمانها تالشهاي خود را با گزارشهاي . دهدسطح جزئيات، ميزان تجربه سازمان در اينگونه گزارش دهي را نشان مي –

كنند و در سالهاي بعد، با بدست آوردن تجربه و اطالعات كافي، پوشش خود را به اد اندكي از موضوعات كليدي آغاز ميمحدود از تعد

  .   دهنددامنه كاربرد وسيع تر گسترش مي

  .گزارش بايد توضيح دهد كه سازمان چگونه در مورد مسائل پوشش داده شده در گزارش، تصميم گيري كرده است –

اطالعاتي درباره اهداف سازمان وعملكرد آن در مورد موضوعات اصلي ومسائل مرتبط ومهم مسئوليت اجتماعي، در بر داشته  گزارش بايد –

  .باشد

  .گزارش بايد عملكرد اجرايي سازمان، محصوالت و خدمات را با مفهوم گسترده تري از تداوم پذيري، نشان دهد –

كرد مسئوليت پذيري سازمان، شامل دستاوردها و كمبودها و راههاي پرداختن به كمبودها گزارش بايد تصوير عادالنه و كاملي از عمل –

  .ارائه دهد

تواند به شكلهاي مختلفي ارائه شود، كه شامل پست الكترونيكي گزارش، نسخه گزارش وابسته به ماهيت سازمان و نيازهاي ذينفعان، مي –

  .ين ممكن است يك مدرك مستقل يا بخشي از گزارش ساالنه سازمان باشدهمچن. شوداينترنتي قابل تبادل و نسخه چاپي مي

گروه هاي اجتماعي معموال .گزارش ممكن است همه فعاليتهاي سازمان يا فعاليتهاي يك منطقه يا محل مشخص را پوشش دهد –

  .دانندگزارشهاي كوچك تر مربوط به يك محل خاص را مفيد تر از گزارش تمام سازماني مي

  

  

يادر سطح /جهاني، ملي و -اطالعات بيشتر درباره گزارش دهي در زمينه مسئوليت اجتماعي از مشوقها و ابزار گزارش دهي

  ).براي راهنمايي در مورد مشوق هاي ارزيابي مراجعه شود 8-7همچنين به بند ( خاص در پيوست الف آمده است

  

  ت اجتماعيگفتمان با ذينفع درباره ارتباطات درمورد مسئولي 4- 5- 7

سازمان بايد، . تواند سود ببرداز طريق گفتمان با ذينفعان، سازمان از دريافت اطالعات مستقيم درباره ديدگاه هاي ذينفعان مي

  :در پي گفتمان با ذينفعان خود باشد تا

  د آن را بهبود دهد؛كفايت و اثربخشي محتوي، رسانه، تناوب و دامنه كاربرد ارتباط را ارزيابي كند، تا اگر نياز باش  –

  در زمينه محتوي ارتباطات آينده، اولويتهايي را تعيين كند؛ –

  از تائيد خارجي اطالعات گزارش شده توسط ذينفعان اطمينان حاصل كند، اگر اين رويكرد تائيد استفاده شود؛ و –

  .بهترين فعاليت را مشخص كند –
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  افزايش اعتبار در خصوص مسئوليت اجتماعي 7-6

  روشهاي افزايش اعتبار 6-1- 7

گفتمان با ذينفعان، يكي از . ها مشاركت دادن ذينفع استيكي از آن راه. هاي متفاوت كسب اعتبار براي سازمان وجود دارندراه

كند، و اين گفتمان، اعتماد سازي مي. شودهاي باالبردن اطمينان به اين مطلب است كه منافع و مقاصد همه شركا درك ميراه

تواند مبنايي براي مشاركت ذينفع، مي. گفتمان راهي است براي اصالح عقايد نادرست. دهدبنابراين اعتبار را افزايش مي

تواند طرحي اتخاذ شود كه ذينفعان به طور مي. مشاركت ذينفعان در تائيد ادعاهاي سازمان در ارتباط با عملكرد خود، باشد

  .ازنگري يا نظارت كنندمتناوب جنبه هاي عملكرد سازمان را ب

براي تائيد ايمني . يابداعتبار راجع به مسائل معين، برخي اوقات از طريق همكاري در طرح هاي تائيدي ويژه افزايش مي

محصول يا تائيد فرايندها يا محصوالت نسبت به تاثير زيست محيطي آنها، فعاليتهاي نيروي كار و  ساير جنبه هاي مسئوليت 

يك نمونه آن، ايجاد كميته هاي . اين گونه طرح ها بايد خود، مستقل و معتبر باشند. هايي ارائه شده انداجتماعي، مشوق 

  .مشورتي يا كميته هاي بازنگري شامل افرادي است كه به خاطر اعتبار خود، انتخاب شده اند

ت خود يا در جامعه هاي مربوطه، به انجمن سازمانها برخي اوقات براي ايجاد يا ارتقاي رفتار مسئوالنه اجتماعي در حوزه فعالي

  . پيوندندهايي از سازمانهاي هم رديف خود مي

  

  حل تعارضات يا اختالفات ميان سازمان و ذينفعان 6-2- 7

سازمان در بخش فعاليتهاي خود در زمينه مسئوليت اجتماعي، ممكن است با تعارضات يا اختالفاتي با يكي از ذينفعان يا 

به بند ( مثالهاي خاص از انواع تعارضات و مكانيزم هاي پرداختن به آنها، در مفاد حقوق بشر . ذينفعان مواجه شودگروهي از 

روشهاي رسمي حل تعارضات يا . آمده است) مراجعه شود 6-7-6به بند ( و مسائل مصرف كننده ) مراجعه شود 3-7- 6

  .دهنديل مياختالفات، همچنين معموال بخشي از قرارداد كاري را تشك

سازمانها بايد مكانيزمهايي را براي حل تعارضات يا اختالفات با ذينفعان، ايجاد كنند كه براي آن نوع تعارض و اختالف مناسب 

  :اين مكانيزمها عبارتند از. شوداست و به ذينفعان تحت تاثير واقع شده، مربوط مي

  تبادل نظر مستقيم با ذينفعان تحت تاثير واقع شده؛ –

  تهيه اطالعات مكتوب براي پرداختن به سوء تفاهم ها؛ –

  گردهمايي هايي كه ذينفعان و سازمان، ديدگاه هاي خود را بيان كنند و به دنبال راه حل باشند؛ –

  رويه هاي رسمي رسيدگي به شكايات؛ –

  يا داوري؛ و /هاي ميانجيگري ورويه –

  .ساير رويه هاي حل شكايات –

اطالعات . ها موجود براي حل تعارضات و اختالفات را در اختيار ذينفعان قرار دهندات جزئي درباره رويهسازمانها بايد اطالع

رويه . شودويژه بيشتري درباره روي هاي مربوط به حقوق بشر و مسائل مصرف كننده، تحت موضوعات اصلي، توضيح داده مي

  .منصفانه و شفاف در اختيار ذينفعان قرار بگيردهاي موجود براي حل همه انواع اختالفات و تعارضات، بايد 

  



88 

 

  افزايش اعتبار ارتباطات درباره مسئوليت اجتماعي 6-3- 7

اعتبار . برخي سازمانها، معيارهايي را براي افزايش اعتبار گزارشات و ادعاهاي خود درباره مسئوليت اجتماعي بكار گرفته اند

يسه كردن گزارشات در طول زمان و با گزارشات تهيه شده توسط سازمانهاي گزارشات مسئوليت اجتماعي، معموال با قابل مقا

ارائه توضيح اينكه . يابدهم رديف، و با توجه به اينكه ماهيت گزارش به نوع، اندازه و ظرفيت سازمان بستگي دارد، افزايش مي

كوشش خود را براي پوشش همه  دهد كه سازمان تمامچرا موضوعات حذف شده، پوشش داده نشده اند، همچنين نشان مي

  .مسائل مهم به كار بسته است

كنند تا نشان دهند كه تهيه گزارش، استفاده از رويه هاي مسئوالنه و سخت را به همراه داشته برخي سازمانها كوشش مي

ا، فرايند تائيدي را به براي ارتقاي اطمينان از اطالعات و داده هاي ارائه شده در يك گزارش مسئوليت اجتماعي،  سازمانه. است

فرد يا افراد . شوندبرند كه در آن اطالعات براي كنترل صحت اطالعات و داده ها، تا يك منبع قابل اطمينان رديابي ميكار مي

به  اغلب يك بيانيه گواهي تائيد. مستقل از فرايند تهيه گزارش، درون سازمان يا بيرون آن، معموال فرايند تائيد را بر عهده دارند

  .شودعنوان بخشي از گزارش منتشر مي

برخي سازمانها فرايندهايي را براي گزارشات مسئوليت اجتماعي دارند كه تعيين اينكه گزارش، مسائل مهم و مرتبط سازمان را 

. گيرندميكند، را در بر كند، كه پاسخ گوي نيازهاي ذينفعان است، كه پوشش كاملي بر مسائل اشاره شده، ارائه ميمنعكس مي

تر شده است چرا كه سازمانها، ارزش اطالعات ذينفعان استفاده از گروه هاي ذينفع براي ارائه چنين بازنگري هايي، گسترده

  .براي بهبود مسئوليت اجتماعي و فعاليتهاي گزارش دهي را دريافته اند

ار با ارائه اطالعات به نوع و شكلي كه به آساني اعتب. راه ديگر افزايش اعتبار، برداشتن قدمهاي بيشتر براي شفاف بودن است

به عنوان مثال، تنها به جاي گزارش آمار مربوط به عملكرد، سازمان . توسط ديگران قابل كنترل باشد، افزايش خواهد يافت

تواند اعتبار مي در برخي موارد، سازمان. تواند، جزئياتي را در مورد منابع اطالعات و نحوه تهيه آمار در دسترس قرار دهدمي

  .شود، افزايش دهدادعاهاي خود درباره زنجيره ارزش را، با آشكار كردن مكانهايي كه فعاليتهاي آن انجام مي

به عنوان راه ديگري براي افزايش اعتبار گزارشات، برخي سازمانها، مطابقت گزارشات خود را با الزامات گزارش دهي يك 

  .كنندسازمان خارجي اعالم مي

اري از سازمانها، ادعاهايي را در مورد جنبه هاي زيست محيطي و اجتماعي يك محصول يا سازماني كه آن را توليد كرده بسي

براي افزايش اعتبار اين ادعاها، برخي سازمانها، از مراجع ارزيابي چرخه زندگي، بازنگري يا ساير . كننداست، مطرح مي

  اي زيستي، گواهي نامه يا شكلهاي ديگري از تصديق سيستمهاي ارزيابي بر مبناي معيار، برچسبه

  .كنندرا دريافت مي

  

  بازنگري و ارتقاي اقدامات و فعاليتهاي سازمان مربوط به مسئوليت اجتماعي 7-7

  كليات 7-1- 7

، پيشرفت عملكرد موثر مسئوليت اجتماعي، به عنوان مشوق اصلي سازمان، تا حدي به نظارت دقيق، ارزيابي و بازنگري فعاليتها

سازمان، اغلب . انجام شده، دستيابي به اهداف مشخص، منابع استفاده شده و ساير جنبه هاي كوششهاي سازمان، بستگي دارد

اين . كنداز طريق معيار سازي برنامه هايش در مقابل فعاليتهاي ساير سازمانها، شناختي در مورد برنامه هاي خود پيدا مي

بط با موضوعات اصلي معين يا رويكردهاي گسترده تر براي يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي معيار سازي، بر اقدامات مرت

  .درون سازمان، متمركز است
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هدف اوليه نظارت يا مشاهده مداوم فعاليتهاي مربوط به مسئوليتهاي اجتماعي، اطمينان از انجام فعاليتها در راستاي مقاصد 

  .ر معمول، و ايجاد اصالحات كوچك در راه انجام كارهاستسازمان، شناسايي  اتفاقات بحراني يا غي

بازنگري هاي متناوب عملكرد،  براي تعيين پيشرفت مسئوليت اجتماعي، كمك به حفظ تمركز خوب برنامه ها،  شناسايي 

زمينه ذينفعان نقش مهمي در بازنگري عملكرد سازمان در . حوزه هاي تغيير مورد نياز و مشاركت در بهبود عملكرد است

  .مسئوليت اجتماعي دارند

عالوه بر بازنگري فعاليتهاي موجود، سازمانها بايد شرايط تغيير برابر يا انتظارات، توسعه منظم يا قانوني موثر بر مسئوليت 

اين بند، برخي روشهايي را كه . اجتماعي و فرصتهاي جديد براي افزايش كوششها در زمينه مسئوليت اجتماعي را حفظ كنند

  . كندتوانند براي نظارت، بازنگري و بهبود عملكرد خود در زمينه مسئوليت اجتماعي، استفاده كنند، تعيين ميسازمانها مي

  

  نظارت بر فعاليتها در زمينه مسئوليت اجتماعي  7-2- 7

لكرد جاري براي اطمينان از اثربخشي و بازدهي بكار گيري مسئوليت اجتماعي در همه بخشهاي سازمان، نظارت بر عم

ميزان اين كوشش، با دامنه كاربرد موضوعات اصلي پوشش داده . فعاليتهاي مربوط به مسائل و موضوعات اصلي، مهم است

  .كندشده، اندازه و ماهيت سازمان و ساير عوامل تغيير مي

مهم هستند تمركز كند و در  شود، سازمان بايد، بر فعاليتهايي كههنگامي كه در مورد فعاليتهاي مورد نظارت تصميم گيري مي

مانند هر نوع . پي آن باشد كه نتايج نظارت به آساني قابل درك، مورد اعتماد، به موقع و پاسخگوي نيازهاي ذينفعان باشد

تواند تاثير بسزايي بر شود، و ماهيت و ميزان بازخورد، ميمديريت عملكرد ديگر، روشي كه با آن نظارت بر عملكرد انجام مي

  . مكاري كارگران در حفظ استانداردهاي باال داشته و سبب بهبود شودسطح ه

توانند به كار روند، شامل بازنگري هاي متناوب، روشهاي گوناگون بسياري كه براي نظارت بر عملكرد مسئوليت اجتماعي، مي

  ..معيار سازي و بازخورد گرفتن از ذينفعان هستند

شاخص، سنجشي از عملكرد يك جنبه خاص است؛ شاخص . ي در مقابل شاخص هاستيكي از متداول ترين روشها، اندازه گير

شوند كه نظارت بر همه شاخص ها اغلب زماني استفاده مي. براي نظارت يا ارزيابي دستيابي به اهداف پروژه در طول زمان است

ها بايد درست، آموزنده، عملي، معتبر شاخص. فعاليتهاي تشكيل دهنده برنامه مسئوليت اجتماعي، بسيار مشكل يا پرهزينه است

جزئيات كاملتر در مورد انتخاب و استفاده از شاخصها در بسياري از مراجع مسئوليت اجتماعي و .و قابل اطمينان باشند

  ). به پيوست الف براي مثالها مراجعه شود( پايداري، در دسترس است

ده نسبتا آسان هستند، براي همه جنبه هاي مسئوليت اجتماعي دهند، براي استفااگرچه شاخصهايي كه نتايج كمي بدست مي

در حوزه حقوق بشر، به عنوان مثال، در مورد تبعيض، ديدگاه هاي زنان و مردان درباره اينكه آيا با آنها . باشندمناسب نمي

ه دريافته شود كه، مسئوليت عالوه بر اين، مهم است ك. باشدشود، بسيار معنادار تر از شاخص هاي كمي ميعادالنه رفتار مي

از آنجايي . اجتماعي، بيش از دستاوردهاي خاص در فعاليتهاي قابل اندازه گيري، مانند كاهش آلودگي و پاسخ به شكايات است

كه مسئوليت اجتماعي بر مبناي ارزشها، كابرد اصول مسئوليت اجتماعي، و عقايد استوار است، نظارت، رويكردهاي ذهني، 

  .گيرده، مشاهده و ساير روشها براي ارزيابي رفتار و تعهدات را در بر ميمانند مصاحب
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  بازنگري در پيشرفت و عملكرد سازمان در زمينه مسئوليت اجتماعي 7-3- 7

عالوه بر نظارت و بازرسي روزانه فعاليتهاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي، سازمانها بايد، بازنگري هاي متناوب براي تعيين 

  .لكرد اهداف و مقاصد مسئوليت اجتماعي وشناسايي تغييرات احتمالي در برنامه ها و رويه ها، انجام دهندچگونگي عم

اين بازنگري ها، معموال مقايسه اي از عملكرد موضوعات اصلي مسئوليت اجتماعي با نتايج حاصل از بازنگري هاي قبلي، براي 

همچنين بايد بررسي جنبه هايي از عملكرد كه سنجش آنها آسان . تعيين پيشرفت و سنجش دستاوردها در مقابل اهداف است

نيست، مانند عقايد درباره مسئوليت اجتماعي، يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي درون سازمان، وفاداري به اصول، بيانيه 

  .ارزش و فعاليتها، را شامل شود

كند كه نه تنها چگونه اطالعات ذينفع، سازمان را آگاه مي. نقش ذينفعان، بخش ارزشمندي از چنين بازنگري هايي هستند

كنند، بلكه همچنين آنها متوجه كوششهاي همه جانبه ذينفعان دستاوردهاي ويژه برنامه مسئوليت اجتماعي را درك مي

ظارات و عقايد ذينفعان همچنين ميتوانند سازمان را هماهنگ با تغييرات در انت. شوندسازمان در مورد مسئوليت اجتماعي مي

  .در جامعه گسترده تر، حفظ كنند

  :توانند مطرح شوند، شاملانواع سواالتي كه در طي بازنگري هاي متناوب مي

  آيا اهداف مورد انتظار حاصل شده اند؟ –

  آيا استراتژي ها و فرايندها با اهداف متناسب هستند؟ –

  سيده است و چرا؟چه چيز به نتيجه رسيده است و چرا؟ چه چيز به نتيجه نر –

  آيا اهداف مناسب بوده اند؟ –

  چه كاري ميتوانست بهترا نجام شود؟ –

بر اساس نتايج اين بازنگري ها، سازمان بايد تغييرات برنامه هايي كه ناكارآمدي ها را اصالح كرده و سبب عملكرد بهبود يافته 

  .در زمينه مسئوليت اجتماعي، مشخص كند

     

  اعتماد به جمع آوري و مديريت  اطالعات و داده هاافزايش قابليت  7-4- 7

سازمانهايي كه براي تهيه داده هاي عملكردي، مورد قبول سازمانهاي دولتي، غير دولتي، ساير سازمانها يا عموم، يا نگهداري 

را به داده هاي توانند بوسيله بازنگري هاي جزئي سيستمها، اطمينان خود پايگاه داده ها شامل اطالعات حساس هستند، مي

  :هدف چنين بازنگري هايي. جمع آوري شده و سيستم هاي مديريت افزايش دهند

  افزايش اطمينان سازمان به اينكه داده هايي كه به ديگران ارائه كرده، صحيح هستند؛ –

  بهبود اعتبار داده ها و اطالعات؛ و  –

  .يم داده هاتائيد قابليت اعتماد سيستم ها براي حفاظت از امنيت و حر  –

الزامات قانوني يا ساير الزامات براي نشر داده ها در مورد خروج گازهاي گلخانه اي يا آالينده ها، الزامات تهيه داده هاي برنامه 

براي سرمايه گذاران يا بخشهاي نظارتي، شرايط گواهي هاي زيست محيطي يا مجوزهايي براي حفاظت از اطالعات شخصي 

  .شوندپزشكي يا مالي يا جزئيات فردي، موجب چنين بازنگريهاي جزئي ميمانند داده هاي 

به عنوان بخشي از اين بازنگري ها، گروه ها يا افراد مستقل، داخل يا خارج سازمان، بايد راه هاي جمع آوري، ثبت يا ذخيره 

ت آسيب پذيري در جمع آوري داده ها و بازنگري ها، قابلي. سازي، جابجايي و استفاده داده ها توسط سازمان را بازرسي كنند
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دهند، سيستم هاي مديريت را كه به داده ها امكان آلوده شدن به اشتباهات يا امكان دسترسي افراد غير مجاز به داده ها را مي

 .بخشدنتايج بازنگري ها به اقتدار سازمان كمك كرده و سيستمها را بهبود مي. شناسايي ميكند

 

  بهبود عملكرد 7-5- 7

بر مبناي بازنگري هاي متناوب، يا در ساير فاصله هاي زماني مناسب، سازمان بايد ره هايي را براي بهبود عملكرد خود در 

نتايج بازنگري ها بايد براي كمك به بهبود پيوسته در مسئوليت اجتماعي سازمان، . زمينه مسئوليت اجتماعي در نظر بگيرد

ح اهداف و مقاصد براي انعكاس تغييرات شرايط يا آرمانها براي دستاورد بزرگتر، را در تواند اصالبهبودها مي. استفاده شود

تدارك منابع اضافي يا . تواند گسترده تر شوددامنه كاربرد فعاليتها و برنامه هاي مربوط به مسئوليت اجتماعي مي. برگيرد

بهبودها همچنين برنامه . مسئله ميتوان در نظر گرفتمتفاوت براي فعاليتهاي مربوط به مسئوليت اجتماعي، را به عنوان يك 

  .شودها يا فعاليتها را براي بهره بردن از فرصتهاي جديد شناسايي شده، شامل مي

تواند به سازمان در شناسايي فرصتهاي جديد و انتظارات تغيير يافته ديدگاه هاي ابراز شده ذينفعان در طول بازنگري ها، مي

  .د عملكرد فعاليتهاي مربوط به مسئوليت اجتماعي به كار روندكمك كند، تا در بهبو

به منظور تشويق تحقق اهداف و مقاصد سازماني، برخي سازمانها دستاوردهاي اهداف ويژه در زمينه مسئوليت اجتماعي را به 

- اين گونه قدمها تاكيد مي. كنندصورت بازنگري هاي عملكرد متناوب يا ساالنه توسط مديران و مديران ارشد اجرايي ارائه مي

  .كند كه اقدام سازمان در زمينه مسئوليت اجتماعي به مفهوم يك تعهد جدي است

  

  مشوق هاي داوطلبانه در زمينه مسئوليت اجتماعي 7-8

بسياري از سازمانها، مشوقهاي داوطلبانه اي را به قصد كمك به ساير سازمانهايي كه در پي مسئوليت اجتماعي بيشتر هستند، 

در برخي موارد، مشوق ها در واقع سازماني هستند كه صراحتا براي پرداختن به جنبه هاي مختلف مسئوليت . ارائه كرده اند

نتيجه اين است كه تنوع زيادي از مشوق ها در دسترس سازمانهاي عالقه مند به مسئوليت . اجتماعي، ايجاد شده است

  ).ساير سازمانهاشامل مشاركت يا حمايت ( گيرداجتماعي قرار مي

پردازند؛ ساير مشوق ها به راه هاي گوناگوني برخي از اين مشوقها، به جنبه هاي يكي يا بيشتر از مسائل يا موضوعات اصلي مي

برخي مشوقها، ابزار ويژه يا . پردازندتواند در فعاليتها و تصميمات سازمان يكپارچه شود، ميكه با آنها مسئوليت اجتماعي مي

برخي مشوقها، حداقل . دهندي عملي را براي يكپاچه سازي مسئوليت اجتماعي در كل سازمان، ايجاد كرده يا ارتقا ميراهنماها

اين انتظارت  شكلهاي متفاوتي، شامل قواعد اجرا، توصيه . دهندانتظارات در زمينه مسئوليت اجتماعي را ايجاد كرده يا ارتقا مي

  .مورد اصول و ارزشها دارندنامه ها، راهنماها، بيانيه ها در 

. مشاركت در مشوق ها يا استفاده از ابزار مشوق ها، به تنهايي، شاخص قابل اطميناني براي مسئوليت اجتماعي سازمان نيست

سازمان همچنين بايد . در ارزيابي مشوقها، سازمان بايد آگاه باشد كه هر مشوقي از نظر ذينفعان قابل احترام يا معتبر نيست

كند، آيا مشوق شكلي از رابطه عمومي يا كند كه آيا مشوق، به سازمان براي پرداختن به مسئوليت اجتماعي كمك مي تعيين

با مسئوليت اجتماعي نبايد تنها به عنوان گونه اي از . راهي براي حفاظت از اعتبار اعضا يا سازمانهاي مشاركت كننده است

ارزيابي مشوق در زمينه مسئوليت اجتماعي، اين است كه آيا مشوق،  يك مسئله مهم در. مديريت ريسك، برخورد شود

  .كندانتظارات موجود و شناخته شده از رفتار مسئوالنه را  يك جانبه تفسير مي
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مشاركت موثر ذينفعان و سيستمهاي چند ذينفع اداره و توسعه، خصوصيات كليدي براي تشخيص برخي مشوق ها از ديگران، 

  .مشوقها براي يك بخش يا نوع سازمان، ساختارهاي اداري تك ذينفعي دارند، هستند و تشخيص اينكه آيا

مشاركت بايد به طريقي . سازمان ممكن است مشاركت، يا استفاده از ابزار يك يا چند مشوق مسئوليت اجتماعي را مفيد بداند

هنگامي كه سازمان استفاده . به هم پيوند دهد هدايت شود كه اقدام درون سازمان، مانند جلب حمايت يا آموختن از ديگران را

- سازمانها مي. كند، مشاركت بسيار ارزشمند استيا كمك گرفتن از ابزار يا راهنماهاي عملي همراه با مشوق ها، را آغاز مي

عنوان اساس برخي مشوقها به . توانند مشوقها را براي دريافت برخي گونه هاي تصديق، مانند گواهي يا برچسب، به كار ببرند

راهنماي عملي ارائه شده . معتبر شناخت عمومي از عملكرد يا مطابقت مربوط به فعاليتها يا مسائل ويژه، شناخته شده اند

  .كندتوسط اين مشوقها از ابزارهاي خود ارزيابي تا تائيد شخص ثالث تغيير مي

سازمان براي پرداختن به مسئله يا موضوع خاص كمك براي در نظر گرفتن  ارزش مشوق، سازمان بايد بداند كه آيا مشوق به 

مسئله . دهدكند، و آيا اطالعات يا ابزار مهمي براي كمك به يكپارچه سازي مسئوليت اجتماعي در كل سازمان ارائه ميمي

ه آيا سازمانها همچنين بايد در نظر بگيرند ك. كليدي اين است كه آيا مشوق براي آن نوع سازمان خاص طراحي شده است

كند، آيا از نظر محلي يا منطقه اي مرتبط است، يا آيا مشوق به سازمان براي دسترسي به گروه هاي ذينفع خاص كمك مي

  .دامنه كاربرد جهاني دارد و براي همه انواع سازمانها قابل اجراست

كند، اعم از اينكه آيا راهنمايي در براي تشخيص مشاركت يا استفاده از مشوق، سازمان بايد اطالعاتي درباره مشوق گرد آوري 

  .دهندمورد مسائل يا موضوعات اصلي، بهترين فعاليت، ابزارهاي اجرايي امكان پذير يا اطالعات تائيد ارائه مي

  :عوامل زير براي انتخاب مشوق بايد در نظر گرفته شوند

  سازگاري دارد؛ 4آيا مشوق با اصول ذكر شده در بند  –

  كند؛اي عملي و ارزشمندي را براي سازمان در حوزه هاي مورد عالقه تامين ميآيا مشوق، راهنماه –

كنند، مانند دولت، سازمانهاي غير دولتي، كارگران، بخش نوع سازمان يا سازمانهايي كه مشوق ها را تدوين و اداره مي –

  خصوصي يا دانشگاهي؛ 

  كنند، با در نظر گرفتن اعتبار و يكپارچگي؛ه مياعتبار سازمان يا سازمانهايي كه مشوقها را تدوين و ادار –

ماهيت فرايند تدوين و اداره مشوق، به عنوان مثال، آيا مشوق توسط فرايند چند ذينفعي، شفاف، صادقانه، و در دسترس با  –

  شود؛مشاركت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، تدوين و اداره مي

ال، آيا سازمان بايد براي مشاركت، قراردادي امضا كند، يا پيوستن به مشوق هزينه بر در دسترس بودن مشوق، به عنوان مث –

  .است

    

به عنوان مثال، پذيرش گسترده مشوق، . با توجه به اين عوامل و ساير عوامل، سازمان بايد در نحوه تفسير نتايج، محتاط باشد

ن است دليلي باشد بر اينكه مشوق، الزامات سختگيرانه كمي ممكن است دليلي بر ارتباط و ارزش آن باشد؛ اما همچنين ممك

به عالوه، مشوقي كه رايگان . در مقابل، مشوقهايي كه كمتر متداول هستند، ممكن است خالقانه تر يا سخت تر باشند. دارد

شود، و بنابراين در مي باشد، ممكن است جذاب به نظر بيايد اما مشوقي كه هزينه اي به همراه داشته باشد، به روز نگه داشته

  .دراز مدت ارزش بيشتري دارد

  .بازنگري متناوب ارزش و مربوط بودن مشوقها مهم است

گنجاندن يك . پيوست الف، فهرست غير جامعي از مشوق هاي داوطلبانه و ابزارهاي مربوط به مسئوليت اجتماعي در بر دارد

   .   كند، نيستآن مشاركت دارد يا از ابزارهاي آن استفاده ميمشوق، به مفهوم تائيد آن مشوق يا هر سازماني كه در 


