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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

، 3159شاده در د  مااه   قانون تقویت و توسعه نظاا  اساتاندارد ، اباال     9سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ 

  .روزرسانی و نشر استانداردها  ملی را بر عهده داردوظیفۀ تعیین، تدوین، به

نظاران مراکاو و مسسساا     صااحب  ،ها  فنی مرکب از کارشناسان سازمان ها  مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگا  با مصالح ملی و با توجه به شارایط تولیاد ،   علمی، پژوهشی، تولید  و اقتصاد  آگاه و مرتبط انجا  می

کننادگان،  فاع، شاامت تولیدکننادگان، مصار     صااحبان حاو و ن   ۀفناور  و تجار  است کاه از مشاارکت آگاهاناه و منصافان    

ناوی    شاود. پای   دولتی حاصات مای  ها  دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شاود و پا  از دریافات     ها  مربوط ارساا  مای   نفع و اعضا  کمیسیوناستانداردها  ملی ایران برا  نظرخواهی به مراجع ذ 

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصویب ۀها و پیشنهادها در کمیتنظر

 شود.منتشر می

کنناد   نیو با رعایت ضوابط تعیاین شاده تهیاه مای     صالحذ مند و  ها  عالقه که مسسسا  و سازمان نوی  استانداردهایی پی 

شاود. بادین ترتیاب،     چاا  و منتشار مای    ملای ایاران   رصور  تصاویب، باه عناوان اساتاندارد    بررسی و د ،درکمیته ملی طرح

ملی استاندارد مرباوط   ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررا  شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شود تشکیت میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

(ISO) المللی استاندارد ایران از اعضا  اصلی سازمان بیند ازمان ملی استاندارس
 2(IEC) المللی الکتروتکنیاک  کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدک  غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشاور   9

هاا  خااک کشاور، از آخارین      ا  ملی ایران ضمن تاوجه باه شارایط کلای و نیازمناد     کند. در تدوین استاندارده فعالیت می

 شود. گیر  می المللی بهره ها  علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردها  بین پیشرفت

المت کنندگان، حفظ سا  بینی شده در قانون، برا  حمایت از مصر  تواند با رعایت موازین پی  سازمان ملی استاندارد ایران می

مصیطای و اقتصااد ، اجارا  بعضای از      و ایمنی فرد  و عمومی، حصو  اطمینان از کیفیات مصصاو   و مالحظاا  زیسات    

استانداردها  ملی ایران را برا  مصصو   تولید  داخت کشور و/یا اقال  وارداتی، با تصویب شورا  عاالی اساتاندارد، اجباار     

المللای بارا  مصصاو   کشاور، اجارا  اساتاندارد کا هاا  صاادراتی و          هاا  باین  تواند به منظور حفظ بازار. سازمان میکند

ها و مسسسا  فعاا  در   کنندگان از خدما  سازمان به استفاده بخشیدن. همچنین برا  اطمینان کندبند  آن را اجبار   درجه

هاا و   مصیطی، آزمایشگاه ت زیستمدیریت کیفیت و مدیری ها سیستمگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیو  و صدور ۀزمین

ها و مسسسا  را بر اسااس ضاوابط نظاا      گونه سازمان استاندارد این سازمان ملیوسایت سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هاا  ها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صور  احراز شرایط  ز ، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن تأیید صالحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایت سنج ، تعیین عیار فلوا  گرانبها و انجا  تصقیقا  کااربرد    کند. ترویج دستگاه بین نظار  می

 .است سازمانبرا  ارتقا  سطح استانداردها  ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 «راهنما -و خیر همگانی مسئولیت اجتماعی»

 مت و/یا محل اشتغال:س رئیس:

 افقه، مرتضی

 (اقتصاد  دکتر)

 اهواز چمران دیدانشگاه شهدانشیار 

  

  دبیر:

 کردونی، روزبه 

 (یعموم  گذار استیس گرای  دکتر  مصیط زیست) 

 موسسه عالی پژوه  تأمین اجتماعیرئی  

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 پور، الها آرامی

 (شد مهندسی کسب و کارکارشناسی ار)

 یتیریمد  ها ستمیس ویمشاور و مم -عضو مستقت

  

 آزادبخ ، رضا

 ( و نوآور رییتغ تیریارشد مد یکارشناس)

  توساعه کساب و    هاا  مشاور و پژوهشگر در حاوزه  -عضو مستقت

  کار، تصو  و استانداردساز
  

 اسد   ر ، حسن

 (روانشناسی)کارشناسی ارشد 

 نیپاژوه  تاام   یموسساه عاال   یاجتماع تیئولکارگروه مس ریدب

 یاجتماع
  

 اسکندر ، مصمد

و  ساتم یس تیریماد  -عیصانا  یارشاد مهندسا   یکارشناس)

 ( وربهره

اشاتغا  وزار  تعااون، کاار و رفااه      یعاال  شاورا  رخانهیدب  یرئ

 یاجتماع

  

 اسماعیلی، سمیه

 مدیریت دولتی( کارشناسی ارشد)

 اره کت استاندارد استان اردبیتاد -کارشناس مسئو  استاندارد

  

 امامی، حسن

 (فناور  -تیریمد  دکتر)

پاژوه    یموسسه عال  و فناور ییحکمفرما ت،یریگروه مد ریمد

 یاجتماع نیتام
  

 اولیایی، مصمود

 (تصلیت سیستم -مدیریت  دکتر)

 نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز  ایران

  

 آهنی، بتو 

 (یحقوق خصوص  دکتر)

 یمعاون تصقیقاا ، آماوزش و حقاوق شاهروند  معاونات حقاوق      

  جمهور تسایر
  

 باستانی، سوسن

 (یجامعه شناس )دکتر 

 اسات یمعاونت امور زنان و خانواده ر  راهبرد  ها یمعاونت بررس

  جمهور
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(  اعضا:

 برهمن، احسان

 (گاز -یمیش یمهندس)

مطالعا  و کنتر  پیشرفت ساازمان مادیریت    ، ویربرنامه  ییر

 جنوب خیو مناطو نفتشرکت نظار  بر طرح ها  عمرانی 
  

   داود پیرایی،

  (تخصصی سالمت در حوادث و بالیا )دکتر 

، درماان  وزار  بهداشتپذیر  اجتماعی، مسئو  برنامه مسئولیت

 و آموزش پژشکی

  

  پور ، احسان

 (دکتر  مدیریت رسانه)

 آزاد اسالمی دانشگاه مدرسپژوهشگر و  -عضو مستقت

  

 جاللی، فیروزه

 (ییاجرا تیریارشد مد یکارشاس)

 رانیاتاق اصنا  ا  ویر و برنامه  کارشناس اقتصاد

  

 وطن، مصمدحب

 (یپژوه  علو  اجتماع کارشناسی ارشد)

 رویوزار  ن سرپرست مرکو امور اجتماعی منابع آب و انرژ 

  

 مجتبیسید حسینی، 

 ( گذاراستیس تیریمد  دکتر)

 آزاد اسالمی   پژوهشگر و مدرس دانشگاه -عضو مستقت

  

 نیا، مریمحسینی

 (یرفاه اجتماعکارشناسی ارشد )

کارشاناس برنامااه ریااو ، مطالعاا  و کنتاار  پیشاارفت سااازمان   

 خیاو  منااطو نفات  شارکت  مدیریت نظار  بر طرح ها  عمرانای  

 جنوب

  

 الهدهقانی، نبی

 (عمرانکارشناسی مهندسی )

 و آب  در حوزه انرژ نیتام  توسعه انرژ تیریمشاور مد

  

 رضو ، سیده سمیه  

 تصو  ( -مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد)

 ها  مدیریتیو مشاور سیستم پژوهشگر -عضو مستقت

  

 رسولیان، علی

 (یدولت تیریمد  دکتر)

ریی  هیاا  مادیره و مادیرعامت ساازمان صانایع       عاون وزیر وم

 کوچک و شهرکها  صنعتی ایران

  

 بخشان، سامان  روح

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

کارشناس دفتر تدوین استانداردها  ملی سازمان ملای اساتاندارد   

 ایران

  

 سرین، حسین

 (یدولت تیریارشد مد یکارشناس)

 وناداره کت پژوه  بانک توسعه تعا  یرئ

  

 صادقی، مصسن

 ( ترابرو راه  -عمرانمهندسی   دکتر)

ور  حمات و   تصاد  و مادیریت بهاره  ها  اق مدیرکت دفتر ارزیابی

  ت وزار  راه و شهرسازقن
  

 قالیی، مصمدرضاعین

 (هیتجو یمیارشد ش یکارشناس)

 طیمشاور معاونت مصایط زیسات انساانی ساازمان حفاظات مصا      

 ستیز
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 سمت و/یا محل اشتغال: تیب حرو  الفبا( )اسامی به تر اعضا:

 فرضی، شهرا 

 (یاسیس یشناسجامعه  دکتر)

 نفت وزار معاون امور مسئولیت اجتماعی 

  

 فرمانفرمایی، تکتم

 (یفرهنگ تیریمد  دکتر)

 اسالمی تهران شما دانشگاه آزاد  یاراستاد

  

 فضلی، هوشنگ

 (یارشد پژوه  اجتماع یکارشناس)

 نفت وزار امور مسئولیت اجتماعی  کارشناس ارشد

  

 قاسمی، الها 

 (شناسی کارشناسی ارشد زیست)

  استانداردها نیو مشارکت در تدو یقیمعاون دفتر مطالعا  تطب

 ایران ی سازمان ملی استانداردالملل نیب
  

 کردونی، ندا

 (اللمتنیحقوق  ب  دکتر)

 مدرس دانشگاه علم و فرهنگ

  

 کریمی، مصمدحسین

 ( وتکنولوژیب کارشناسی ارشد)

 معاون دفتر مصیط زیست و توسعه پایدار وزار  جهاد کشاورز 

  

 گلستانی عراقی، سعید 

 )کارشناسی مهندسی فناور  الکترونیک صنعتی(

کارشناس دفتر تدوین استانداردها  ملی سازمان ملای اساتاندارد   

 ایران
  

 مصطفایی، علی

 ( حسابدار ارشد یکارشناس)

 رانیاتاق تعاون ا  ویآمار و برنامه ر ریمد

  

 جهانی، علیمطیع

 (یمال تیریارشد مد یکارشناس)

 قاا  یو تصق  ویا و برنامه ر یبانیو معاون پشت سهییر ئتیعضو ه

 رانیاتاق تعاون ا
  

 میراج، فریبا

 (عیصنا یمهندس  دکتر)

 دیام ینیو توسعه صندوق کارآفر ویتصق ریمد

  

 نادر ، هومن

 (یدولت تیریمد ارشناسی ارشدک)

کارشناس سازمان صانایع   یو فرهنگ  مد  توسعه اقتصاد  مجر

 ها  صنعتی ایران کوچک و شهرک
  

 نقره کار، مصمد صالح  

 )دکتر  حقوق عمومی(
 مرکو  دادگستر  حقوق بشر کانون وکال ونیسیکم ریدب

  

 هداوند، مهد   

 )دکتر  حقوق عمومی(

 المه طباطباییدانشگاه  ع اریاستاد

  

 سمت و/یا محل اشتغال: ویراستار:

 بخشان، سامان  روح

 )کارشناسی مهندسی مکانیک(

سازمان ملی استاندارد  -کارشناس دفتر تدوین استانداردها  ملی

 ایران
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 23 در جر  مشارکت مفهو درک  -5پیرابند 

 13 سازمانیک موایا  مسئولیت اجتماعی برا   -9پیرابند 

 54 کودککار  -9پیرابند 

 93 سازمان بین المللی کار -9پیرابند 

 93 کار کارگر  و کارفرمایی )کارکنان و مدیریت( ایمنی و بهداشتمشترک  تهیکم -4پیرابند 

 92 با تغییرا  اقلیمی سازگار  ها  از اقدا هایی نمونه -5پیرابند 

 43 کنندهمصر حقوق حمایت از درباره ها  سازمان ملت اهنمار -38رابند پی

 58 حت اختال  -33پیرابند 
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 صفحه عنوان

 59 اهدا  توسعه هواره -32پیرابند 

 59  ها  اصلی سازمان کمک به توسعه جامعه از طریو فعالیت -31پیرابند 

 334 دهی در زمینه مسئولیت اجتماعیگوارش -35پیرابند 

 324 تایید مرتبط با منافع اقتصاد  و تجار ها  قابتطرح -39پیرابند 

 ISO 313 توسط ابتکارها  نشدن تایید -39پیرابند 
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 گفتار   پیش

هاا  مرباوط بار    ناوی  آن در کمیسایون   که پای  « راهنما -و خیر همگانی مسئولیت اجتماعی»استاندارد 

در ماورد  وان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده عنا  به المللی/منطقه مبنا  پذیرش استانداردها  بین

اجالسیه کمیتۀ  دویست و شصت و هشتمینتهیه و تدوین شده، در  9استاندارد ملی ایران شمارۀ ، 9 ، بند 

اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ تصویب شد.  83/89/3588ملی استاندارد سیستم مدیریت مورخ 

، به عنوان استاندارد ملی ایاران منتشار   3159شده در د  ماه عه نظا  استاندارد، ابال قانون تقویت و توس 9

 .شود می

سااختار و شایوۀ    -)استانداردها  ملی ایران 9استانداردها  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

ملی و جهانی در زمیناه   ها  شوند. برا  حفظ همگامی و هماهنگی با تصو   و پیشرفتنگارش( تدوین می

لوو  تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهاد  کاه   صور در صنایع، علو  و خدما ، استانداردها  ملی ایران 

برا  اصالح یا تکمیت این استانداردها ارائه شود، در هنگا  تجدیدنظر درکمیسیون فنی مربوط، ماورد توجاه   

 ین تجدیدنظر استانداردها  ملی ایران استفاده کرد.بنابراین، باید همواره از آخرقرار خواهد گرفت. 

تهیاه و تادوین   « ترجمۀ تغییر یافتاه »المللی زیر به روش  این استاندارد ملی بر مبنا  پذیرش استاندارد بین

همراه با اعما  تغییرا  با توجاه باه مقتضایا      و شامت ترجمه تخصصی کامت متن آن به زبان فارسیشده 

 کشور است:

ISO 26000: 2010, Guidance on social responsibility 
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   مقدمه

ها  رفتار مسئو نه درباره نیازها و مویت روزافوونصور  هان آنها بعنفها و ذ امروزه در سراسر دنیا، سازمان

لکارد   عمتوسعه پایادار اسات.   ایجاد  درمشارکت هد  از مسئولیت اجتماعی،  شوند.اجتماعی، هوشیارتر می

کند و پیامدها  مصیطی آن، به بخشی حیاتی از عملکرد کلی آن می فعالیتا  که در آن سازمان در جامعه

نیااز باه     این امر تا حدود  تشخیص فوایناده که  گذاردمی تاثیراستمرار کارایی آن  قابلیتو بر  تبدیت شده

ساازد. در   ساازمانی را مانعک  مای   خوب  نیحکمراها  اجتماعی و ، برابر 3هابو اطمینان از سالمت زیست

هاا در  ساازمان  ها  جهانی بستگی دارناد.  بو  سازمانی به سالمت زیست ها  فعالیت، همه مد بلندواقع، در 

 سازمان عملکرد و درک میوان در توانند عوامت زیر می هستند. آن نفعانتر  از سو  ذ معرض نظار  دقیو

 :باشند سوایی داشتههب تاثیر اجتماعی، مسئولیت حوزه در

  رقابتی؛مویت 

 ؛خوشنامی 

  ،یا کاربران؛ گانگیرندخدمتتوانایی جذب و حفظ کارگران یا اعضاء، مشتریان 

 ؛کارکنان ور حفظ انگیوش، تعهد و بهره 

 مالی؛ و شرکا  گذاران، مالکان، اهداکنندگان، حامیان دیدگاه سرمایه 

 هاا و  انجمان کننادگان، مشاتریان و   هاا، تاأمین   ، رسانه(هادولتنهادها  حاکمیتی)ها، شرکت با رابطه

 کنند. که در آن فعالیت میا  جامعه

برا  دستیابی به جامعه ایرانی توسعه یافته، متناسب با مقتضیا  فرهنگی، مصلی، جغرافیائی و تاریخی خود 

 ساا ر  دینای، عادالت    ها  اسالمی، ملی و انقالبای، باا تأکیاد بار: مارد      و متکی بر اصو  اخالقی و ارزش

برخاوردار از ساالمت، رفااه و امنیات، تاأمین       ها،  ها  مشروع، حفظ کرامت و حقوق انساناجتماعی، آزاد 

مند از مصایط   دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهها  برابر، توزیع متناسب امکانا  عمومی، بهاجتماعی، فرصت

این مفهو  ترکیبی از ها خواهد بود.  ترین کلیدواژهمهماز  همگانیزیست مطلوب، مسئولیت اجتماعی و خیر 

بین اعضاا  اجتمااع )انساجا  اجتمااعی( و انتظاارا        ارزش ها  مشترک متقابت، انسجا  وو اعتماد اعتقاد 

هاا  ساازمان  .استمانند توسعه پایدار ها  اجتماعی به منظور دستیابی به اهدا  جمعی مشترک برا  کن 

تنها در برابر ذینفعان خود، ماع، متعهد به ایفا  مسئولیت اجتماعی نهنیو به دلیت گسترش نق  خود در اجت

 پنجااهم   اصتیک مسئولیت همگانی است. همانگونه که  همگانیبلکه در برابر عمو  جامعه هستند زیرا خیر 

   رشد  رو به  یاجتماع  ا یح  در آن دیبا بعد   امروز و نسلها  نست  که  ستیز طیمص  از حفاظتقانون اساسی، 

 شود.ها نیو میکند که شامت سازمان یم  یتلق  یعموم  فهیباشند، وظ  داشته

سااز  فرهناگ   استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی، گامی بلند و اساسی در جهت نهادیناه بدون شک، تدوین 

نی، هاا  انساا  ها  اسالمی، کرامت انسانی، حقوق شاهروند  و حمایات از سارمایه   سازمانی مبتنی بر ارزش

                                                 

1- Ecosystems  

https://youngsociologists.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88/
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پذیر  اجتماعی برا  حفاظ مصایط زیسات در تماا  ساطوح و اقشاار        مسئولیتمصلی و اجتماعی و ارتقا  

 نسلی با هد  توسعه پایدار است.با رعایت اصت عدالت و حقوق بین جامعه

مسائولیت   باه رسامیت شاناختن   در مورد اصاو  اساسای مسائولیت اجتمااعی،      استاندارد حاضر، راهنمایی

( و 2نفعان، موضوعا  اصلی و مسائت مرتبط با مسئولیت اجتماعی )مطابو با جدو  کت ذ اجتماعی و مشار

(. 3)مطاابو باا شاکت     دورآفراهم می را سازمانحوزه رفتار مسئولیت اجتماعی در یک  ساز نهادینهها  راه

 .اردد تأکید اجتماعی مسئولیت امر در عملکرد بهبود و نتایج اهمیت بر استاندارد همچنین این

 ها بخ نهادها  عمومی و  و، تعاونی ها  خصوصی، دولتیبرا  انواع سازمانتواند می استاندارد مذکور،

که در کشورها  توسعه یافته و در حا  توسعه فعالیت غیرانتفاعی اعم از کوچک یا بورگ و نوع فعالیت آنها 

 انواع تاندارد استفاده یکسانی در ها  این اس. در عین حا  که هیچ یک از قسمتباشد مفیدکنند، می

ها مرتبط خواهند بود. موضوعا  اصلی در برگیرنده سازمانهمه ها ندارند، ولی موضوعا  اصلی به سازمان

با سازمان ، مهم، مناسب و مرتبط  باشند. اما بررسی و پرداختن به اینکه کدا  مسئله از مسائت میشمار  

از طریو مالحظا  خاک سازمانی و گفتگو با  امر این و باشدمی انسازم خود ها است از جمله مسئولیت

 شود.نفعان آن مصقو می ذ 

ایان   با این وجود، توانند این استاندارد را مدنظر قرار دهند.میها  دولتی، مانند هر سازمان دیگر ، سازمان

شود تا هر سازمانی باا  توصیه می .ستیها ندولت نیقوان رییتغ ای ینیگویوجه به دنبا  جا چیراهنما به ه نیا

  بردارد.اجتماعی ها  کارگیر  این راهنما، گامی در راستا  ایفا  مسئولیتهب

مسائولیت اجتمااعی قارار دارناد، ایان       شدننهادینهو  درکها در مراحت مختلفی از  علم به اینکه سازمان با

دارا  تجرباه اجرایای در ایان    هاا    نند ساازمان تواند هماهستند نیو مینوپا  هایی که استاندارد برا  سازمان

 مفید واقع شود. خصوک،

مسئولیت اجتماعی در نظر پرداختن عنوان مبانی اولیه در  بهرا ممکن است این استاندارد   ،نوپا  ها سازمان

 درون موجاود  هاا   در حالی که یک سازمان با تجربه، ممکن است از این استاندارد در بهباود شایوه  د، نبگیر

 اگرچاه مطالعاه کات ایان اساتاندارد توصایه        .دکن استفاده اجتماعی ها  مسئولیتنهادینه شدن  و سازمانی

مسئولیت اجتماعی هساتند ممکان     شود، اما برا  خوانندگانی که به دنبا  کسب اطالعا  خاصی دربارهمی

ا  را  العا  خالصه شاده ، اط3پیرابند  .مفید واقع شودآمده است  3  که در جدو  شماره هاییسرفصتاست 

باه مااباه راهنماایی بارا      دهد.این اساتاندارد،  برا  کمک به کاربران در جهت درک این استاندارد ارائه می

ارائه هرگونه پیشنهاد یا دعو  صدور است. ه نشداستفاده کاربران فراهم آمده و برا  صدور گواهینامه تدوین 

داوطلبانه ها  عمتابتکار شاره به هر یک از . استیندارد، سازگار نگواهی استاندارد ، با هد  تدوین این استا

 .نیستیاد شده ابوار  عمت یاابتکار  برا  ویژه اعطا  امتیاز  یا تأیید  به معنا الف، یوستابوار در پ یا

 .شودیم تیو تصل ریحقوق بشر تفس نیادیمنطبو با اصو  بن نظا  حقوقی ملی و در چارچوب  استاندارد نیا

گاا  دو  انقاالب    هاا  هیا نمقا  معظم رهبر  و بیا از بیانا در این استاندارد و همچنین در بند حقوق بشر 

 استفاده شده است.جمهور  اسالمی 
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 مسئولیت اجتماعی نمای کلی از استاندارد  -2جدول 

 عنوان بند
پیوست و 

 شماره بند
 شرح مفاد بند

 بند هد  و دامنه کاربرد
مشخص و   ها تیمصدودکاربرد این استاندارد و تعیین   هتعریف هد  و دامن

 استاناها

 2بند  اصطالحا  و تعاریف
 تعریفی از واژگان کلید  که برا  درک مسئولیت اجتماعی و   تعیین و ارائه

 استاندارد، اهمیت اساسی دارند. کارگیر  اینبه

 1بند  مسئولیت اجتماعی درک

هستند و به  یاجتماع یتأثر از توسعه مسئولکه مت یمهم یطعوامت و شرا یحتشر

. این بند همچنین به تشریح یرگذارندآن تأث  اجرا  یوهو ش یتطور مستمر بر ماه

 ها مسئولیت اجتماعی، معنا  آن و نصوه اِعما  آن در سازمان مفهو  و معنا 

 ،یدولت ،یخصوص ها سازمان راهنما برا به عنوان  این بندو همچینن  پردازدمی

قابت کوچک و متوسط خرد،ی و رانتفاعیغ ها  و بخ  یعموم  و نهادها یتعاون

 استفاده است 

 معرفی و توضیح اصو  مسئولیت اجتماعی 5بند  اصو  مسئولیت اجتماعی

مسئولیت  به رسمیت شناختن

 نفعاناجتماعی و مشارکت ذ 
 9بند 

 شناختن به رسمیت :  شامت مسئولیت اجتماعی  اساسی اقدا بررسی دو 

 مشارکت با  آور  ها  اجتماعی سازمان  و نیو شناسایی و فراهممسئولیت

 نفعان. ذ 

به در جامعه نفعان و  راهنما در مورد رابطه بین سازمان، ذ   دهنده این بند، ارائه

حوزه موضوعا  اصلی و مسائت مربوط به مسئولیت اجتماعی و  رسمیت شناختن

 سازمان است. نفوذ

موضوعا  اصلی باره در راهنمایی

 مسئولیت اجتماعی
 9بند 

مراجعه  2تشریح موضوعا  اصلی و مسائت مرتبط به مسئولیت اجتماعی )به جدو  

کاربرد و رابطه آن با  دامنه  شود(. برا  هر موضوع اصلی، اطالعاتی در زمینه

شده  و تجربیا  مرتبط، ارائه ها اقدا  ،مسئولیت اجتماعی، اصو  و مالحظا  مرتبط 

 است،

 شدننهادینه  راهنمایی در مورد 

مسئولیت اجتماعی در سرتاسر یک 

 سازمان

 9بند 

مسئولیت اجتماعی در  درباره عملیاتی کردنهایی در مورد این بند، راهنمایی

درک مسئولیت  شود: ها میدهد. روند مذکور شامت این راهنماییسازمان ارائه می

مسئولیت اجتماعی در سرتاسر سازمان، یفا  ا  سازمان، نهادینه شدناجتماعی 

با توجه به ایفا  نق   ار سازمان، ارتقا  اعتباجتماعیمسئولیت ارتباطا  مربوط به 

بررسی پیشرفت و بهبود عملکرد و ارزیابی ابتکار   ،در موضوع مسئولیت اجتماعی

 مسئولیت اجتماعی.حوزه ها  داوطلبانه  عمت

وطلبانه و ابتکار عمت داهایی از نمونه

 مسئولیت اجتماعیابوارها  
 پیوست الف

مرتبط با مسئولیت   ها و ابوارها  داوطلبانهاز ابتکار عمتفهرست نمونه  کیارائه 

 ساز نهادینهع اصلی یا هایی از یک یا چند موضواجتماعی که به بررسی جنبه

 شود.می سازمان منجرمسئولیت اجتماعی در سرتاسر 

 شود. ها  به کار رفته در این استاندارد مینوشتشامت نمادها و کوته پیوست ب هاتنوشنمادها و کوته

  نامهکتاب
که در متن این  ISOالمللی و استانداردها  شامت ارجاع به اسناد معتبر بین

 شود. است می استاندارد به عنوان منبع ماد  ارجاع شده
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 اعیموضوعات و مسائل اصلی مسئولیت اجتم -1جدول 

 زیربند در شده بررسی اصلی مسائل و موضوعات

 1-6 یسازمان کمرانیموضوع اصلی: ح

 1-9 موضوع اصلی: حقوق بشر 

 1-1-9 بایستهارزیابی : 3 مسئله

 5-1-9 بشرحقوق   در حوزه مخاطره آمیو ها وضعیت: 2 مسئله

 9-1-9 جر  ارتکاب از مشارکت درپرهیو : 1 مسئله

 9-1-9 به شکایت ها رسیدگی  : 5 مسئله

 9-1-9 پذیرآسیب ها گروه و تبعیض: 9 مسئله

 4-1-9 مدنی و سیاسی حقوق: 9 مسئله

 5-1-9 فرهنگی و اجتماعی ،اقتصاد  حقوق: 9 مسئله

 38-1-9 درکار اساسی حقوق و اصو : 4 مسئله

 5-9  کار یرویمرتبط با ن رویه هایموضوع اصلی: 

 1-5-9 کار روابط و استخدا : 3 مسئله

 5-5-9 اجتماعی مایتح و کار شرایط: 2 مسئله

 9-5-9 اجتماعی گفتگو : 1 مسئله

 9-5-9 کار در ایمنی و سالمت: 5 مسئله

 9-5-9 توسعه انسانی و آموزش در مصیط کار: 9 مسئله

 9-9 موضوع اصلی: مصیط زیست 

 1-9-9 آلودگی از جلوگیر : 3 مسئله

 5-9-9 منابع  از پایدار استفاده: 2 مسئله

 9-9-9 اقلیمی( ییرا تغ )فرایند ها  جبران و سازگار با   : کاه  و سازگار1 مسئله

 9-9-9 طبیعی ها زیستگاه احیا  و زیستی تنوع زیست، مصیط از حفاظت: 5 مسئله

 6-6 منصفانه کاریهای رویهموضوع اصلی: 

 1-9-9 فساد مبازره با : 3 مسئله

 5-9-9 یاسی مسئو نه مشارکت س: 2 مسئله

 9-9-9 منصفانه رقابت: 1 مسئله

 9-9-9 ارزش یرهدر زنج یاجتماع یتمسئول توجه به : 5 مسئله

 9-9-9 مالکیت حقوق به توجه: 9 مسئله

 7-6 کنندهموضوع اصلی: مسائل مصرف

 1-9-9 منصفانه  طرفانه و قراردادهایو ب یمنصفانه، اطالعا  واقع یابیبازار : 3 مسئله

 5-9-9 کنندهمصر  ایمنی و سالمت از مصافظت: 2 مسئله

 9-9-9 پایدار مصر : 1 مسئله

 9-9-9 کنندهمصر  مشکال  حت و پشتیبانی رسانی،خدما : 5 مسئله

 9-9-9 کنندهمصر  خصوصی حریم و اطالعا  از حفاظت: 9 مسئله

 4-9-9 ضرور  خدما  به دسترسی: 9 مسئله
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 مسئولیت اجتماعی از استاندارد یکل ینما -2 شکل

در جهات درک  هاا  و برا  کمک به ساازمان مسئولیت اجتماعی است یک نما  کلی از   دهنده ، ارائه3شکت 

هنمودهاایی را در ماورد اساتفاده از ایان     استفاده از این استاندارد تهیه شده اسات. نکاا  زیار، ر     بهتر نصوه

 دهند: استاندارد ارائه می

   توصایه  (، 1مسئولیت اجتماعی و ارتباط آن با توسعه پایادار )مطاابو باا بناد      ویژگیاز توجه به پ

کناد.   مارور توضایح داده شاده اسات     5شود که سازمان اصو  مسائولیت اجتمااعی کاه در بناد      می

 5-9-9 آگاهی و آموزش: 9 مسئله

 8-6 و توسعه جامعه محلی   مشارکتجلب موضوع اصلی: 

 1-4-9 جامعه مصلی مشارکت: 3 مسئله

 5-4-9 فرهنگ و آموزش: 2 مسئله

 9-4-9 هامهار توسعه  واشتغالوایی  : 1 مسئله

 9-4-9 پذیر دسترس و فناور توسعه : 5 مسئله

 9-4-9 ثرو  و درآمدزایی  خلو: 9 مسئله

 4-4-9 سالمت: 9 لهمسئ

 5-4-9 اجتماعی گذار سرمایه: 9 مسئله

 ( کاربرد دامنه و )هدف 2 بند

 در مورد انواع  راهنمایی
 و اندازه به توجه بدون ها،سازمان

 آنها فعالیت مصت

 ( تعاریف و ) اصطالحات 1 بند

 کلید  واژگان تعریف

 ( )درک مسئولیت اجتماعی 3 بند

ویژگی ها   رابطه با   تاریخچه
  یدارو توسعه پا یاجتماع یتمسئول

 ( )اصول مسئولیت اجتماعی 0 دبن

 

 پاسخگویی

 شفافیت

 اخالقی رفتار

 نفعانذ  رعایت منافع

 قانون رعایت حاکمیت 

 رفتار  رعایت هنجارها 

 بشر حقوق رعایت

 ر زمینه مسئولیت اجتماعیدو اقدا  اساسی د                                                                                                  5 بند

 مسئولیت اجتماعی  به رسمیت شناختن  نفعانمشارکت ذ جلب شناسایی و 

   6 بند
 اصلی موضوعا 

 مسئولیت امر در
 اجتماعی

 سازمانیکمرانی ح

 حقوق بشر
مرتبط  یها هیرو

 کار یرویبا ن

مصیط 

 زیست

  هاهیرو
 کار 
 منصفانه

 مسائت 
 کنندهمصر 

 جلب مشارکت
و توسعه جامعه 

   یمصل

 مرتبط ها  انتظارها و اقدا 

نهادینه ساز  
مسئولیت اجتماعی 
 در سرتاسر سازمان

   7بند 

درک مسئولیت 
 اجتماعی یک سازمان

ویژگی  و ارتباط بین سازمان
 مسئولیت اجتماعی ها 

ارتباطا  در زمینه مسئولیت 
 اجتماعی

ساز   ها  نهادینهشیوه
عی در مسئولیت اجتما

 سرتاسر سازمان

داوطلبانه برا     ابتکارها 
 مسئولیت اجتماعی 

کسب اعتبار روزافوون با   
 مسئولیت اجتماعی 

و  ها  بازبینی و بهبود اقدا 
ها  سازمانی در رابطه روش

 با مسئولیت اجتماعی

لبانه و ابوارها برا  ها  داوطهایی از ابتکارعمت: نمونهپیوست نامه، منابع و راهنما  تکمیلیکتاب
 مسئولیت اجتماعی

 

   
ک سازمان در توسعه پایدار

ت ی
شارک

ی م
حداکثرساز
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 اصو  مرباوط  دیگر خاک و همچنین اصو به این بهتراست ها ازمانمسئولیت اجتماعی، س ها  اقدا 

 پایبند باشند؛ (9د مطابو با بن)اصلی  ا موضوعبا سایر 

تجویه و تصلیت موضوعا  اصلی و مسائت مرتبط باا مسائولیت اجتمااعی و همچناین انجاا        پی  از -

دو اقدا  اساسای در ماورد    د کهشوبه سازمان توصیه می(، 9هرگونه اقدا  مرتبط با آن )مطابو با بند 

 ؛ نفاوذ در حاوزه   مسائولیت اجتمااعی   به رسمیت شناختن -3مسئولیت اجتماعی توجه داشته باشد: 

 (؛9نفعان )مطابو با بند  مشارکت ذ جلب شناسایی و  -2

، موضوعا  اصلی و مسائت عمده مارتبط باا مسائولیت    متناسب از اصو  یاد شده درکگیر  با شکت -

 9با به کارگیر  راهنمایی که در بند  هااسایی خواهند شد و در نتیجه بهتر است سازماناجتماعی شن

خاود باشاد. ایان     ها  اقدا و  هاتصمیم مسئولیت اجتماعی در کلیهساز  نهادینهآمده است به دنبا  

 شود:  زیر می ها  اقدا امر شامت 

 ها؛ مشینی، راهبردها و خطها، فرهنگ سازمامسئولیت اجتماعی با سیاست ساز نهادینه 

  اجتمااعی   مسائولیت  حوزه در سازمانی درون ها ساز  و بنیان نهادن شایستگیظرفیتایجاد

 برا  مسئولیت اجتماعی؛

 مسئولیت اجتماعی؛سازمانی با موضوع  داخت و خارج ا برقرار  ارتباط 

  ها  مرتبط با مسئولیت اجتماعی.و شیوه ها اقدا بازبینی منظم 

مسئولیت اجتماعی، از منابع تألیفی  ساز نهادینه ها  اقدا راهنماها در مورد موضوعا  اصلی و سایر  -

در لای  لالمهاا  باین  شمار  از تجربهداوطلبانه و ابوارها  ) نامه مراجعه شود( و از ابتکارها ب)به کتا

 باشند.در دسترس میآمده است(  الفپیوست 

ان از پرداختن به موضوع مسئولیت اجتماعی، افوای  میوان مشارکت   اصلی سازمدباید در نظر داشت که ه

 در روند توسعه پایدار است.

 برای کمک به کاربران این استاندارد بیشتر اطالعات -2پیرابند 

یید کند که از یک سو حاصت کار و مورد تأعنوان یک سند تعریف می ، استاندارد  را بهISOالمللی استانداردساز  سازمان بین

یا نتایج آنها تهیه شده و به  ها  قوانین، راهنماها، ویژگی اقدا  عمو ،  یک نهاد مشخص باشد و از سو  دیگر برا  استفاده

 (.ISO/IEC Guide 2:2004 [39]راهنما  3.2کند )اصطالح و تعریف زیربند رسانی  کمک ،شده در سنددستیابی اهدا  مشخص

 (.H ،ISO/IEC Directives, Part 2: 2004ست )بر اساس پیو ISO سازمان واژگان

است  ISOدهنده وجود الوا  در زبان استانداردها  که نشان« 3باید»این استاندارد شامت هیچ الواماتی نیست و از این رو واژه 

ست. با این وجود، در استفاده شده ا« 2بهتر است» یا « شودمی توصیه»در آن به کار نرفته است. برا  ارائه پیشنهاد، از افعا ِ 

                                                 

1- Shall 

2- Should  
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ا جرا  اند و به همین علت  ز  در قانون آن کشورها گنجانده شده ISO 26000ها  برخی از کشورها، شمار  از توصیه

 باشند. می

نیو « 2توانمی»، برا  نشان دادن چیو  که مجاز است به کار رفته است و واژه «3ممکن است»کلمه  ،استانداردهمچنین در 

 باشد. برا  ماا ، سازمان یا فرد  که قادر به انجا  کار  می .ادن چیو  که احتما  دارد، به کار رفته استبرا  نشان د

تواند حاو  دهد، با این که حاو  الواما  نیست اما می المللی که دستورالعمت راهنما را ارائه میبه طور کلی، یک استاندارد بین

 ها و پیشنهاداتی باشد.توصیه

عبارتی که از بین چندین »شود بدین قرار است:  ارائه داده می «توصیه»، تعاریفی که از ISO/IEC Directives, Part 2در 

دهد بدون اینکه بقیه موارد را نادیده بگیرد؛ اقدامی که به بقیه ترجیح داده عنوان مورد مناسب پیشنهاد میبه احتما ، یکی را

 «.طور که عد  انجا  آن نیو منعی ندارد شود، الوامی در انجا  آن نیست، همانمی

 گیرند.اند، در معنا  متداو  آن مورد استفاده قرار می ارائه نشده 2اصطالحا  و تعاریفی که در بند 

 (ISO/IEC Directives, Part 2: 2004، 6.4.1)بر اساس زیربند  دهندهآگاهی پیوست از هدف

حاو  اطالعا  تکمیلی برا  کمک به درک و استفاده از این استاندارد است،  از این استاندارد که الفدهنده پیوست آگاهی

دهنده فهرستی ارائه الفشود. پیوست آید و به آن در متن استاندارد ارجاع داده نمی خود، جویی از این استاندارد به شمار نمی

و  هایی از این ابتکارها حاو  نمونه عی بوده و نیوها  داوطلبانه و ابوارها  مرتبط با مسئولیت اجتمااز ابتکار عمتا  نمونه

ها کمک دیگر سازمان ها ِ اقدا خودشان با  ها  اقدا   د به کاربران در مقایسهتوانمی باشد که نهایتا ها  تکمیلی میراهنمایی

عمت یا ابوار نامبرده، مورد آمده است، بدان معنا نیست که ابتکار  الفکند. این موضوع که ابتکار عملی یا ابوار  در پیوست 

 باشند. می ISOتأیید سازمان 

 نامهکتاب

اطالعاتی برا  شناسایی و ارجاع به استانداردها و مدارکی است که در   دهندهنامه که قسمتی از این استاندارد است، ارائهکتاب

ها  ذکر شده در متن  ی هستند که برا  توصیهالمللی که تالیفاتنامه شامت منابع بین متن به آنها ارجاع داده شده است. کتاب

ها  تکمیلی و مفید  باشند که کاربرانِ استاندارد را اند. این منابع ممکن است شامت راهنمایی این استاندارد به کار رفته

د درونِ کروشه ند. منابع در متن با اعداکنها  اجتماعی، به آنها مراجعه کنند تا برا  درک بهتر و انجا  مسئولیتتشویو می

 اند.نشان داده شده

و سپ  باقی استانداردها بر  ISOاست. ابتدا استانداردها  منابع به ترتیبِ درج آنها در متن استاندارد، اختصاک نیافته   شماره -یادآوری

  .است اساس حرو  الفبا مرتب شده

 پیرابندها

شود متنِ موجود در داخت پیرابندها، از متن   مصور هستند. توصیه میهاها  تکمیلی یا نمونهدهنده راهنماییپیرابندها ارائه

 تر در نظر گرفته نشود. اهمیت اصلی استاندارد کم

                                                 

1- May  
2- Can  
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 راهنما -و خیر همگانی مسئولیت اجتماعی

 هدف و دامنۀ کاربرد 2

ی و هاا  خصوصای، دولتای، تعااون    ساازمان هایی بارا  تماامی   هد  از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی

آن هم بدون توجه به اندازه و مصت فعالیات   غیرانتفاعی اعم از کوچک یا بورگ ها نهادها  عمومی و بخ 

 ها  مذکور، شامت موارد زیر است: باشد. راهنمایی آنها می

 مفاهیم، اصطالحا  و تعاریف مرتبط با مسئولیت اجتماعی؛ -الف

 مسئولیت اجتماعی؛ ها ها و ویژگیپیشینه، روند -ب

 ها  مرتبط با مسئولیت اجتماعی؛اصو  و شیوه -پ

 موضوعا  اصلی و مسائت مربوط به مسئولیت اجتماعی؛ -ت

هاا و  در سیاسات  ارکان سازمان، اسر کارگیر  و ارتقا  رفتار مسئو نه اجتماعی در سربه، ساز هنهادین -ث

  فعالیت سازمان نفوذ حوزهو نیو در ، عملی ها  اقدا 

 نفعان؛ مشارکت ذ جلب  شناسایی و -ج

 عملکرد و دیگر اطالعا  مرتبط با مسئولیت اجتماعی.ارائه برقرار  ارتباط، تعهد در  -چ

ا  اساسی و بخ  مهمای از مسائولیت اجتمااعی    این راهنما با علم به اینکه پیرو  از الواما  قانونی، وظیفه

بینای شاده در   نه اجتماعی فراتار از ماوارد پای    مسئو  ها  اقدا سازمانها است، در پی تشویو آنها به انجا  

 قانون است.

هد  آن نه جاایگوینی کاه   درک عمومی از مسئولیت اجتماعی است  و ارتقا  این استاندارد به دنبا  ترویج

شاود  کارگیر  این استاندارد، توصایه مای  ه. در بتکمیت ابوارها و ابتکارا  در زمینه مسئولیت اجتماعی است

 هاا  ناشای از شارایط اقتصااد  توجاه دارناد؛ مالحظاا  اجتمااعی،          هاا باه تفااو    ساازمان  گونه کههمان

 ها  سازمانی را نیو مدنظر قرار دهند.مصیط زیستی، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و تفاو 

نظیر صدور  اهدافیو برا  عالوه بر این باید دانست که این استاندارد، یک استاندارد سیستم مدیریتی نیست 

هر پیشنهاد  برا  صدور گواهی یا هر ادعاایی در   .قرارداد نیو مناسب نیستانعقاد یا  گر تنظیمنامه، گواهی

مورد گواهی صادرشده براساس این استاندارد، نادرست بوده و نوعی سوء استفاده از ایان اساتاندارد مصساوب    

صادور هرگوناه گواهیناماه در ایان      از آنجایی که این استاندارد، شامت هیچ گونه الوامی نیست، لذا وشود می

 نخواهد بود. استاندارددهنده انطباق با مفاد این نشانخصوک 

 هاا  مسئولیت اجتمااعی باه ساازمان      در زمینه شود که استاندارد حاضر، برا  ارائه راهنمایی مجددا تاکید می

گیارد. ایان   رد اساتفاده قارار   گذار  عماومی ماو  سیاست ها  اقدا عنوان قسمتی از  تواند بهتهیه شده و می
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با  عالوه، این استانداردشود. بهمیمصسوب « نامهتوصیه»یا « راهنما»، «ملیاستاندارد » عنوان یکاستاندارد به

ها یا دیگر ادعاهاا  داخلای و غیاره    حقوقی، شکایا ، دفاعیه ها  اقدا انجا  هد  ایجاد پایه و مبنایی برا  

 است. تهیه نشده

 تعاریف و اصطالحات 1

 رود:زیر به کار میدر این استاندارد، اصطالحا  و تعاریف 

1-2  

 پاسخگویی
accountability  

هاا  ساازمان در برابار نهادهاا  حااکمیتی،      ها و اقادا  گیر تصیمو پاسخگویی نسبت به  پذیرش مسئولیت

 ).  است مقاما  قانونی و به طور کلی تمامی ذینفعان سازمان

1-1  

 کنندهمصرف
consumer 

 کند.که کا  یا خدما  را برا  اهدا  تجار ، شخصی یا عمومی خریدار  و یا استفاده می کسیهر 

1-3  

 مشتری
customer 

که کا  یا خدما  را برا  اهدا  شخصی، تجار  یا عمومی خریدار  و یا استفاده  افراد  و نهادها ها، سازمان

 .دنکنمی

1-0  

 ارزیابی بایسته

due diligence 

 ، اقتصااد  منفای باالقوه و بالفعات    اثارا  پیامادها و   را یتأث ییشناسا  و جامع برا کنشگرانهپی   ندیافر

در طاو    یمنفا  اثرا  نیسازمان با هد  اجتناب و کاه  اها  و اقدا  هامیتصم یو اجتماع زیستی طمصی

 است. پروژه کیعمر 
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1-5  

 کارکنان

employee 

یاا  «رابطاه اساتخدامی  »عنوان یاک  ا  مشخص تصت  ر رابطهداخلی، د   که در چارچوب قانون یا رویهادفرا

 د.نقرار دار رابطه داخلی سازمانی

 ( است.29-2)مطابو با زیربند کارگر ، اصطالحی مصدودتر نسبت به کارکنان -یادآوری

1-6  

 محیط زیست

environment 

اهان، جانوران، مرد ، مصیط طبیعی که سازمان در آن فعالیت دارد و شامت هوا، آب، زمین، منابع طبیعی، گی

 ست.ا آنها متقابتو ارتباطا   خارج از جو زمین

 یابد.شود و به سیستم جهانی گسترش میشود که از سازمان شروع میمصیط در این متن، به فضایی اطالق می -یادآوری

1-7  

 رفتار اخالقی

ethical behaviour 

المللای  باین رفتار باشد و با هنجارها  یرفتار  که در بستر عمومی یا یک وضعیت مشخص، مورد پذیرش م

 .نیو انطباق دارد (33-2)مطابو با زیربند 

1-8  

 عدالت جنسیتی

gender equality 

 .میان زنان و مردان است عاد نهمنظور، رفتار 

 یشاد ولا  اسات کاه متفااو  با     رفتار  مواقع به معنا یدر برخ ایو  انو مرد انبا زن عاد نهاصت، شامت رفتار  نیا -یادآوری

 .شده باشد ترعای آن در هاو فرصت فیوظا ا،یحقوق و مواعدالت 
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1-9  

 سازمان   اثرات

impact of an organization 

 اتاثر

impact 

( کاه تماا  یاا بخشای از آن     9-2تغییر مابت یا منفی در اجتماع، اقتصاد یا مصیط زیست )مطابو با زیربناد  

 سازمان است.قبلی و فعلی  ها  اقدا و  ها تصمیم  نتیجه

1-22  

 ابتکار عمل برای مسئولیت اجتماعی

initiative for social responsibility  

 ابتکار عمل

initiative 

 برنامه یا فعالیتی که به دنبا  بارآورده کاردن هادفی خااک در رابطاه باا مسائولیت اجتمااعی )مطاابو باا           

 .( است34-2زیربند 

 برا  مسئولیت اجتماعی را توسعه دهد، حمایت و یا اداره کند. تابتکار عم تواندمی هر نوع سازمانی -یادآوری

1-22  

 المللی  بین رفتاری هنجارهای

international norms of behaviour 

 از رفتاار   هنجارها  این. دهد نشان خود از سازمان یک رود می انتظار که است ا  رفتار مسئو نه اجتماعی

امعاه جهاانی قارار    ج اکاریت یا همگان وثوق مورد که ها دولت بین ها  نامهموافقت و المللی بین عر  حقوق

  دارد، منبعث شده است.  

 ها است.مشتمت بر معاهدا  و کنوانسیون هاتها  بین دولنامهموافقت -2یادآوری

در ابتادا  را  هاا تها  بین دولا نامهموافقتالملت و الملت عرفی به صور  کلی اصو  حقوق بینبا اینکه حقوق بین -1یادآوری 

  .ها نیو قرار گیردتواند مورد استفاده سازمانکنند که میهایی را تبیین می داند، این اصو  اهدا  و اصتها میناظر بر دولت

 یابند.المللی در طو  زمان تکامت میبینرفتار  هنجارها   -3یادآوری 
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1-21  

 سازمان

organization 

اهدا  تصاریح شاده   ها، روابط و  ها، صالحیتمسئولیتترکیبی از  مکانا  بانهاد و یا گروهی از افراد و اشامت 

 است.

این استاندارد، سازمان، مفهو  دولت را که ناظر بر نق  حاکمیتی آن بارا  تبیاین و اجارا  قاانون،      در چارچوب -2یادآوری 

المللای در درون یاک کشاور    عهادا  باین  فعالیت قضایی، انجا  وظایف جهت اجرا  سیاست در مورد منافع عمومی و یا انجا  ت

 گیرد. است را در بر نمی

 آمده است. 1-1در زیربندِ  3(SMOsها  کوچک و متوسط )معنا  دقیو سازمان -1یادآوری 

1-23  

 سازمانی حکمرانی 

organizational governance 

گیارد و آنهاا را   ود میدر قبا  اهدا  خ هایی تصمیم مطابو با آن (32-2سازمان )مطابو با زیربند  نظامی که

 کند.اجرا می

1-20  

 اصول

principle 

 باشد. گیر  یا رفتار میپایه اساسی برا  تصمیم

1-25  

 محصول

product 

شاده و یاا قسامتی از خادما       باشد که برا  فروش عرضه مواد یا تجهیواتیخدما  ،  شامت کا  وتواند  می

 .شودمی( ارائه 32-2باشد که توسط یک سازمان )مطابو با زیربند 

 

                                                 

1- Small and medium-sized organizations  
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1-26  

 خدمت

service 

 کردن یک تقاضا یا نیاز است.( برا  برآورده 32-2اقدا  یک سازمان )مطابو با زیربند 

1-27  

 گفتگوی اجتماعی

social dialogue 

در خصوک موارد مرتبط ، کارفرمایان و کارگران، مابین نمایندگان دولتیمذاکره، مشاوره یا تباد  اطالعا  فی

 گیرد.  اجتماعی که در راستا  منافع عمومی صور  میها با اقتصاد یا سیاست

المللای کاار    گفتگو  اجتماعی فقط در همان معنایی به کار رفته است که توسط سازمان بین  در این استاندارد، واژه -یادآوری

(ILO)3 گیرد. مورد استفاده قرار می 

1-28  

 مسئولیت اجتماعی

social responsibility 

ها  خود بر رو  جامعاه و  و فعالیت ها تصمیماثرا  ( در قبا  32-2ابو با زیربند )مط سازمانمسئولیت یک 

(  باه  9-2 زیربناد (  است، که از طریو رفتار شفا  و اخالقی )مطابو باا  9-2زیست )مطابو با زیربند  مصیط

 شود:اشکا  زیر مصقو می

   رفاه جامعه؛ (، از جمله سالمت و21-2مشارکت در توسعه پایدار )مطابو با زیربند 

  (؛28-2نفعان )مطابو با زیربند ذ  در نظر گرفتن انتظارها 

  (؛ 33-2المللی )مطابو با زیربند بینرفتار  ا جرا و هنجارها   مطابقت با قوانین  ز 

  ( و سار  بر تما  روابط آن32-2در سرتاسر سازمان )مطابو با زیربند اجرا شدن  و نهادینه.  

 شوند.یندها میاو فر (شامت مصصو   )کا ، خدما  ها اقدا  -2یادآوری

 ( اشاره دارد.35-2)مطابو با زیربند  نفوذ   حوزهسازمان در   ها اقدا روابط، به  -1یادآوری

                                                 

1- International Labour Organization  
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1-29  

 نفوذ  حوزه

sphere of influence 

( 32-2بناد  با زیر سازمان )مطابو ا  از روابط سیاسی، قرارداد ، اقتصاد  یا دیگر روابط که طی آن، یکبازه

 گذارد.ها تأثیر میخود، بر رو  افراد و سازمان ها  اقدا و  ها   از طریو تصمیم

 تواند مسئولیت سازمان را در قبا  اثرگذار بودن، برآورده کند.توانایی اثرگذار  به خود  خود نمی -2یادآوری 

آمده  1-1-9و  1-2-9ردیف با آنچه که در زیربندها  مذکور در این استاندارد به کار برود، همیشه هم  هرجا واژه -1یادآوری 

 دهد.است معنا می

1-12  

 نفعذی

stakeholder 

(، 32-2یک سازمان )مطابو با زیربند  ها  اقدا یا  ها  واند به دنبا  هر کدا  از تصمیمت فرد یا گروهی که می

 شود.متاثر می

1-12  

 نفعانمشارکت ذی

stakeholder engagement 

نفع )مطاابو باا    ( و یک یا چند ذ 32-2جاد فرصت گفتگو بین یک سازمان )مطابو با زیربند اقدامی برا  ای

 ها  سازمان که حاو  اطالعا  متناسب باشد.  گیر ( آن  با هد  ایجاد مبنایی برا  تصمیم28-2زیربند 

1-11  

 زنجیره تأمین

supply chain 

 ( یاا خادما  )مطاابو باا     39-2)مطابو با زیربناد   که مصصو   )کا ها(یا نهادها اشخاک یا  ها اقدا  سلسله

 بینند.( را برا  سازمان تدارک می39-2زیربند 

 نیا . باا ا رود ی( به کاار ما  29-2 ربندیارزش )مطابو با ز رهیبه منظور زنج «نیتأم  رهیزنج»مواقع، اصطالح  یدر برخ -یادآوری

 .شودیور معنا ممذک فیبا تعر نیتأم رهیاستاندارد، زنج نیچارچوب ا حا ، در
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1-13  

 توسعه پایدار

sustainable development 

ها  آینده برا  برآوردن نست ا  است که تامین نیازها  نست حاضر را با در نظر گرفتن حو و تواناییتوسعه

 سازد.پذیر میامکان آنها نیازها 

و  یهمراه با عدالت اجتماع  و سعادتمند یسالمت با ، تیفیبا ک یاهدا  زندگ ساز نهادینه  به معنا داریپا  توسعه -یادآوری

وابسته هساتند   گریکدیبه  ستیز طیو مص  اقتصاد ،یاهدا  اجتماع نیهمه موجودا  است. ا یزندگ  برا نیزم تیحفظ ظرف

 طاور  باه  هازجامعا  تار  گسترده ها انتظار انیب  برا یوان راهعنبه توانیرا م داری. توسعه پاکنندیم تیرا تقو گریو تصقو همد

 در نظر گرفت. کلی

1-10  

 شفافیت

transparency 

( تأثیرگذار 29-2که بر جامعه، اقتصاد و مصیط زیست )مطابو با زیربند  یهای اقدا و  هایی روشن بودن تصمیم

 هستند و نیو تمایت برا  به اشتراک گذاشتن این اطالعا  به شکلی شفا ، دقیو، به موقع، صادقانه و کامات 

 .است

1-15  

 ارزش  زنجیره

value chain 

( و خادما   39-2)مطابو با زیربناد  تمامی مراحت فعالیت اشخاک یا نهادها که با تولید مصصو   )کا ها(  

 .کنند یا ارائه خدما ، کسب یا خلو ارزش می (39-2)مطابو با زیربند 

ساازمانی،   ( بارون 29-2و باا زیربناد   )مطااب  کاارگران کنندگان ،ارزش شامت تأمین  کنندهاشخاک یا نهادها  ارائه -2یادآوری 

 پیمانکاران و سایرین هستند.

)مطاابو باا    کننادگان مصار  (، 1-2)مطاابو باا زیربناد     مشتریانارزش شامت   کننده  دریافتاشخاک یا نهادها -1یادآوری 

 و سایر کاربران هستند. گیرندگانخدمت(، 2-2زیربند 

1-16  

 پذیرآسیبهای گروه 

vulnerable group 

تبعیض اجتماعی، اقتصاد ، فرهنگی، سیاسی یا سالمتی از تصصیت حقوق خود  از افراد که به واسطه گروهی

 اند.مند نشدهها  برابر بهره اند یا از فرصتباز مانده
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1-17  

 کارگر

worker 

  .کار  را به انجا  برساند یاشتغالشده یا خود فرد  است که بخواهد یا به عنوان یک نیرو  استخدا 

1-18  

   ایستهکار ش

decent work 

 شود.کار  که در شرایط آزاد ، برابر ، امنیت و کرامت انسانی انجا  می

1-19  

 داوطلب

volunteer 

  برا وداشته بشر دوستانه مشارکت   هاتیدر فعال ریانجا  کار خ تیکه با ن فرد  گفته می شود به داوطلب

 کند. یم یاعال  آمادگ یداشتشمچ ایگونه دستمود و چینوع خود و بدون ه ارائه خدمت به هم

 .قرار دارند یاستخدام ریغ  ا در رابطه« سازمان»که با  یرانتفاعیبا اهدا  غ  نهاد ایفرد  -یادآوری

 مسئولیت اجتماعی درک 3

 هامسئولیت اجتماعی سازمان 3-2

ر قارن  از اواخا  هاا حاکمیات هاا و  ساازمان  هاا   اقدا ها  گوناگون مسئولیت اجتماعی، موضوع اگر چه جنبه

 3598  تر از آن بوده است، اما اصطالح مسئولیت اجتماعی از اوایت دههنوزدهم میالد  و در برخی موارد قبت

-به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. در گذشته، توجه مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر کسب و کار و بنگاه

بای  از  « 1(CSRشرکتی ) سازمانی/ جتماعیمسئولیت ا»ها  اقتصاد  معطو  بود. بیشتر مرد  با اصطالح 

 آشنایی دارند.« مسئولیت اجتماعی»اصطالح 

 ناه  و ها سازمان گوناگون انواع ظهور با اجراست، قابت ها تما  سازمان  برا یاجتماع تیکه مسئول دگاهید نیا

گونااگون   ا ها به وجود آماده اسات. در واقاع، ساازمان     کردند، یم تیفعال  تجار طیکه در مص آنهایی فقط

 دارند. هایی تیمسئول داریپا  به توسعه تین  در راستا ویاند که آنها نداده صیتشخ

                                                 

1- Corporate Social Responsibility 
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یک جامعه در یک زمان خاک هستند،  ها ئولیت اجتماعی، نمایانگر انتظاراز آنجایی که عناصر و ارکان مس 

جامعه از ساازمان   یابد، انتظارها  ها  جامعه تغییر. اگر نگرانیبنابراین امکان ایجاد تغییر در آنها وجود دارد

 شود.ها هستند، دستخوش تغییر مینیو که بازتاب این نگرانی

 ریا دوساتانه نظ  انسان  ها تیمتمرکو بر فعالدر گذشته، تصور ابتدایی که از مسئولیت اجتماعی وجود داشت، 

یاک قارن پای  و یاا      موضوعاتی نظیر کارکرد شرکت و تجار  منصفانه، حادود  بود. هیریکمک به مراکو خ

 بیشتر از آن پدیدار شد و باه مارور زماان و باا باذ  توجاه بیشاتر، موضاوعا  دیگار  نظیار حقاوق بشار،             

 به آن اضافه شدند. سو استفادهکننده، مبارزه با فساد ادار  و مصیط زیست، حمایت از مصر 

ها  ها  مطلوب در زمینهفعالیت شده در این استاندارد، دیدگاه فعلی در موردمسائت بیان موضوعا  اصلی و

ها  مذکور، بدون شک در آینده تغییر خواهند کارد و  کنند. بدیهی است که دیدگاهمورد نظر را منعک  می

 مهم در مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شوند. اصو دیگر  به عنوان  مسایتدر نتیجه ممکن است 

 های نوظهور مسئولیت اجتماعی گرایش 3-1

 ها رو به افوای  است. دد ، آگاهی از مسئولیت اجتماعی سازمانبه د یت متع

ا  باه  رو به رشد ارتباطا  لصظاه   شدن، سهولت بیشتر در نقت و انتقا  و قابلیت دسترسی و استفاده جهانی

 یکادیگر آگااه    هاا   هاا و اقادا    تار از تصامیم  این معنی است که افراد و سازمان در اقصی نقاط جهان، راحت

هاا  جدیادِ انجاا ِ    آورند تا از یاادگیر  شایوه  ها فراهم میند. عوامت مذکور، موقعیتی را برا  سازمانشومی

مختلاف   ها  افراد و گروه شتریب ویتصقی است که عوامت به معن نیا مند شوند. ، بهرهمسائتها و حت فعالیت

مختلاف، باه    هاا   مصات  در هاا  انساازم  ییاجرا ها  تیو فعال ها مشی سازمان است. خط ها  تیدر مورد فعال

 هستند. سهیقابت مقا یآسان

 ها  مختلف، به آسانی قابت مقایسه هستند.ها در مصتها  سازمانفعالیت یاها مشیجه، خطیدر نت

مسائولیت جهاانی    ت شاناختن یبه رسام ، سالمتشمو  بودن برخی از مسائت مصیط زیست و  جهانماهیت 

هاا  ارزش از  اقتصاد  و مالی و پراکنادگی بیشاتر زنجیاره   متقابت ها  ستگیواب افوای برا  مبارزه با فقر، 

لصاظ جغرافیایی، به این معنی هستند که مسائت مرتبط با یک سازمان ممکن است به مناطقی فراتر از مصت 

 استقرار آن بسط یابند.

یت اجتمااعی خاود اهمیات    ها، فار  از شرایط اقتصاد  و اجتماعی، به مسئولبنابراین مهم است که سازمان 

، بیانیه ژوهانسابورگ در ماورد توساعه    [158]دهند. ابوارهایی مانند بیانیه ریو در مورد مصیط زیست و توسعه 

بر  [54]المللی کار در مورد اصو  و حقوق بنیاد  کارو بیانیه سازمان بین [153]، اهدا  توسعه هواره [151]پایدار

 .کنندمیتأکید  جهانیاین وابستگی متقابت 

هاا   هاا  گونااگون از جملاه ساازمان    بیشاتر ساازمان  اثرا  شدن سبب در طو  چند دهه گذشته، جهانی 

 نهاد و دولتی بر مصیط زیست و جوامع مصلی شده است.خصوصی، مرد 
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ها  مارتبط باا مسائولیت اجتمااعی     ها باید به دنبا  حفظ فعالیتدر دوران بصران مالی و اقتصاد ، سازمان

پذیر دارند. بنابراین در چناین شارایطی،   ها  آسیبهایی تأثیر قابت توجهی بر گروهاشند. چنین بصرانخود ب

ها  خاصی را فراهم شود. همچنین این دوران، فرصتنیاز بیشتر  به افوای  مسئولیت اجتماعی احساس می

و   هاا  تصمیممشی،  ح خطکند تا مالحظا  اجتماعی، اقتصاد  و مصیط زیستی به نصو  اثربخ  در اصالمی

 .کنندها نقشی مهم و حیاتی در شناخت این فرصت ها ایفا و نیو دولت نهادینه شوندسازمان  ها  اقدا 

ها به اَشکا ِ گوناگون با تأثیرگذار  ماالی  گذاران و مالکان سازمانکنندگان، مشتریان، خیرین، سرمایهمصر 

جامعه در مورد عملکارد   دهند. به طور کلی، انتظارها قرار می در سازمان، مسئولیت اجتماعی را تصت تأثیر

منااطو باه مارد      قانون حو بر دانستن توسط جوامع مصلی در بسیار  از ها روند  رو به رشد دارد.سازمان

نفعاان  هاا باا ذ   امروزه تعداد زیاد  از سازمان دهد.ها را میسازمان ها  اقدا و  ها حو دسترسی به  تصمیم

، اطالعا  )گوارش پایدار (   مسئولیت اجتماعیهاکنند؛ برا  نمونه، با انتشار گوارش ارتباط برقرار میخود 

 دهند.نفعان قرار میرا در دسترس ذ سازمان  عملکردمورد نیاز در خصوک 

 دهناد و باه  ها  بروز مسئولیت اجتماعی را شکت مای عوامت یادشده در بندها  پیشین و دیگر موارد، زمینه

 کنند.ها برا  ایفا  مسئولیت اجتماعی خود کمک میدعو  از سازمان

 مسئولیت اجتماعی های یژگیو 3-3

 کلیات 3-3-2

اصلی مسئولیت اجتماعی عبار  است از تمایت سازمان به در نظر گرفتن مالحظاا  اجتمااعی و   ها  ویژگی

 خاود بار جامعاه و     هاا   اقادا  و  هاا   تصمیم اثرا ها و پاسخگویی نسبت به گیر در تصمیمزیست مصیط 

 پایادار کماک     این مطلب به دو موضوع رفتار شفا  و رفتار اخالقی اشاره دارد کاه باه توساعه   . زیستمصیط 

المللای نیاو ساازگار     باین رفتاار   کنند؛ یعنی رفتار  که با قوانین موجود مطابقت دارد و باا هنجارهاا    می

مسئولیت اجتماعی در سراسر ساازمان، رواباط ساازمان باا     ن شدنهادینهباشد. عالوه براین، بیانگر اهمیت  می

 باشد.مینفعان نیو  دیگران و در نظر گرفتن منافع ذ

پاذیرد و هماین امار     ازمان تأثیر میس ها  اقدا و  ها گروهی است که منافع آن از تصمیم نفع، شخص یاذ  

 شود. ازمان مینفعان سذ  ها  سازمان باسبب ایجاد ارتباط و پیوند میان گروه

نفعان ذ  نشده باشد. یا سازمان نیو اذعاننفعان این رابطه لووماً رسمی نیست و حتی ممکن است توسط ذ 

 نفع مطرح شوند.ها  ذ تواند تصت به عنوان طر می

فتار  ربودن این منافع و سازگار  آنها با هنجارها  ها باید قانونیمنظور شناسایی منافع این گروهسازمان به

 المللی را مدنظر قرار دهد. بین وملی 
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 از جامعه انتظارها 3-3-1

طلباد. یکای از اصاو  بنیاادین مسائولیت      یک جامعه را می تر از انتظارها وسیعمسئولیت اجتماعی، درکی 

هاایی   اقادا  با الواما  آن است. با این حا ، مسئولیت اجتماعی شاامت   تطابوقانون و  نق  رعایتاجتماعی، 

گیرد که جنبه قانونی و اجبار   نسبت به دیگران را در بر می با قانون است و شناسایی الواماتی تطابو فراتر از

 شوند.ها  موجود ناشی میها  اخالقی مشترک و سایر ارزشندارند. این الواما  از ارزش

ها بهتر اسات  سازمان ها متغیر است، امادر بین کشورها و فرهنگ اجتماعی از رفتار مسئو نه اگرچه انتظارها

شده در بیانیه جهانی حقوق بشر و بیانیه ژوهانسابورگ در  المللی مانند مفاد تعیینبه هنجارها  رفتار  بین

 پایدار و سایر ابوارها و معاهدا  احترا  بگذارند.  مورد توسعه

تارین  ناساایی مهام  هر یک از موضوعا  اصلی استاندارد، شامت مسائت مختلفی است که سازمان را قادر به ش

 ز  برا  مهار این  ها  اقدا  کند. تشریح هر کدا  از مسائت نیو اها  آن بر جامعه می پیامدها و نتایج فعالیت

 کند.پیامدها را توصیف می

 نفعان در مسئولیت اجتماعینقش ذی 3-3-3

تشخیص دهد شود توصیه میسازمان به نفعان، از اصو  مسئولیت اجتماعی است. شناسایی و مشارکت با ذ 

هاا    پذیرند تا از این طریو بتواند پیامد فعالیتآن تأثیر می ها  اقدا و  ها تصمیمهایی از چه اشخاک و گروه

 .ندکن یدگیها رس و به آن ابدیدرخود را 

آن  هاا   اقادا  و  ها درجه اهمیت مسائت مربوط به تصمیمتوانند به سازمان در شناسایی نفعان میاگرچه ذ  

تر آن در تعیین هنجارها و رفتارها  مورد انتظاار  توانند جایگوین جامعه در معنا  وسیع کنند، اما نمیکمک 

که  نفعانی توسط ذ صاًیسازمان مربوط است صر یاجتماع تیکه به مسئول یممکن است موضوع یحتشوند. 

بناد  و زیر 9بناد  در  خصوک نیدر ا شتریب  هاییراهنما .نشده باشد ییمورد مشور  قرار گرفته اند، شناسا

 ارائه شده است. 5-9

 مسئولیت اجتماعی سازینهادینه 3-3-0

ساازمان اسات، پا      ها  اقدا  و ها تصمیم  بالفعت و بالقوه اثرا با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی، نگران 

ه شود. مسائولیت  روزانه، مقرر و دائمی سازمان، مهمترین رفتارهایی هستند که باید به آنها پرداخت ها  اقدا 

پذیر  را در تما  باشد و پاسخگویی و مسئولیت ونی استراتژ  اصلی سازماناجتماعی بهتر است از اجوا  در

هاا و  گیار  شود مسائولیت اجتمااعی در تصامیم    سطوح مناسب سازمانی در نظر بگیرد. همچنین توصیه می

 لصاظ می شود.سازمان نیو  ها  اقدا 

 شاود(  هاا  خیرخواهاناه در نظار گرفتاه مای     که در این استاندارد، به عنوان فعالیات )دوستانه ع نو ها  اقدا 

مسائولیت اجتمااعی    ساز نهادینهمابتی بر جامعه داشته باشد، اما بهتر است جانشینی برا   اثرا تواند می

 در سازمان به شمار نیاید.
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هاا قارار   تصت تأثیر ارتباط با دیگر سازمان تواند به صورتی وسیع،یک سازمان می ها  اقدا ها و تصمیم اثرا 

هاا  گیرد. یک سازمان ممکن است برا  پرداختن به مسئولیت اجتماعی خود باه همکاار  باا دیگار ساازمان     

هایی دیگر از از رفتار غیررقابتی( یا قسمت پرهیوها  همکار، رقبا )البته با رعایت نیازمند باشد، مانند سازمان

 سازمان.نفوذ   ها  موجود در حوزهروهزنجیره ارزش و دیگر گ

 .دهدو چگونگی ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی را نشان می عدالت جنسیتیاهمیت توجه به  2ابند پیر

 و مسئولیت اجتماعی عدالت جنسیتی  -1پیرابند 

هایی آموخته شده هستند جنسیتی، رفتارها  کنند. نق ها  مبتنی بر جنسیت را برا  زن و مرد تعریف میهمه جوامع نق 

ها  جنسیتی شوند، این نق مردانه و زنانه شناخته می ها  به عنوان فعالیت هاییها و مسئولیتکنند چه فعالیتکه تعیین می

ها  بالقوه جنسیتی توانایی عدالتی بیشوند. در هر حا  برا  زنان و همچنین مردان می هایی عدالتی بیگاهی سبب تجربه 

 کند.وادگی، گروهی و اجتماعی را مصدود میفرد ، خان

و به  وجود دارد یاقتصاد و جامعه، ارتباط مابت  و توسعه یتیعدالت جنس انیثابت شده است که ممطالعا  تجربی نشان داده 

حمایت  سازمان وها  فعالیتها  برابر در  همین دلیت در اهدا  توسعه پایدار نیو به آن اشاره شده است. فراهم کردن فرصت

ها  جنسیتی که نق   داور  ها باید به منظور حذ  پی شود. سازماناز آن، یکی از عناصر مهم مسئولیت اجتماعی تلقی می

 ها تیو فعال ها یمتصم ، دریتیبه منظور حذ  تعصبا  جنس هاسازمانتوصیه می شود ها دارد،  عدالتی بیتولید  مهمی در باز

 است: زیر. این حوزه شامت موارد را ارتقا دهند یتینسنظر کنند و عدالت جدیخود تجد

  باردن مواناع    نیو از با  عادالت باه   یابیآن باه منظاور دسات    تیریسازمان و مد حکمرانیمشارکت زنان و مردان در ساختار

 ؛یتیجنس

 بارا  پیشارفت،   ها  برابر برا  کارکنان زن و مرد در امور استخدا ، تعیین شغت، آموزش، ایجاد فرصت  فراهم آوردن فرصت

 پاداش و جریمه و بازنشستگی و پایان قرارداد؛ 

 ؛[57]برا  کارگران زن و مرد  که ارزش کار آنها یکسان است برابر الوحمهدر نظر گرفتن حو 

  بین زنان و مردان در تاثیرپذیر  از مسائلی مانند: شرایط مصیط کار، امنیت و بهداشت؛ اثرا  احتمالیدر نظر گرفتن 

 سازمان که نیازها  زنان و مردان را یکسان فرض میکند )به عنوان ماا : بررسی تااثیرا  متفااوتی کاه     ها  اقدا و ها تصمیم

 شاده از زناان و ماردان در    گذارناد و یاا باازبینی تصااویر ارائاه     توسعه مصصو   و خدما  خاک بر رو  زنان و ماردان مای  

 ها  ارتباطی و تبلیغاتی سازمان و غیره(؛شیوه

 دهد و هایی که سازمان برا  کمک به توسعه جوامع مصلی انجا  میاز موایا  حمایتی و طرح از عدالت جنسیتیوردار  برخ

 توجه ویژه سازمان برا  کمک به گروهی که مورد تبعیض واقع شده است چه مرد و چه زن.

ها  در فعالیت ارتقا عدالت جنسیتی  نفعان که از راهبردها  مهم براها  برابر در مشارکت با ذ  همچنین ایجاد فرصت

 آید.سازمان به شمار می

ها، مشاوره با کارشناسان برا  شناسایی مسائت و نیازها  جنسیتی در سازمان عدالت جنسیتیبه منظور تعیین راهبردها برا  

 تواند مفید باشد.می

عدالت   پای  مداو  میوان پیشرفت خود در ها، اهدا  و بهترین عملکردها براشوند که از شاخصها تشویو میسازمان

 .[133][149]و استفاده کنند جنسیتی 
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ها  کوچک و بورگ را تصت پوش  قرار ها  سازماندهد که این استاندارد چگونه فعالیتنشان می 1پیرابند 

 دهد.می

 های کوچک و متوسطو سازمان مسئولیت اجتماعی استاندارد -3پیرابند 

  ها  مالی آن در مصدودهو میوان فعالیت کنانهایی هستند که تعداد کارط آن دسته از سازمانها  کوچک و متوسسازمان

ها  کوچک و متوسط مشخصی قرار دارد. آستانه این مصدوده در کشورها  مختلف متفاو  است. در این استاندارد، سازمان

 از آنها یاد خواهد شد.« خرد»ها  شوند که تصت عنوان سازمانها  بسیار کوچکی میشامت سازمان

ها  کاربرد ، ساده و بهینه از نظر تواند از طریو اقدا ها  کوچک و متوسط میمسئولیت اجتماعی در سازمان شدننهادینه

پذیر  و ها و ظرفیت آنها برا  انعطا گونه سازمانبودن این مالی انجا  پذیرد و پیچیده یا پرهوینه نباشد. به دلیت کوچک 

ها از نظر مدیریت و ویژه برا  مسئولیت اجتماعی وجود دارد. این سازمان مناسبهایی ت با ، امکان ایجاد فرصتخالقی

تر  بر نودیکی با جوامع مصلی دارند و مدیریت ارشد آنها معمو ً تاثیر سریع  پذیرتر بوده و اغلب رابطهسازمانی نیو انعطا 

 گذارد.ها  سازمان میفعالیت

 ا اثر شود سازمان توصیه میست. ا آنها اثرا و  ها اقدا برا  مدیریت  شدهنهادینهاجتماعی شامت اتخاذ رویکرد  مسئولیت 

خود بر جامعه و مصیط زیست را به شکلی اداره و کنتر  کند که هم اندازه سازمان و هم تاثیرا  آن را  ها  اقدا  و ها تصمیم

و در این د کناصالح   ها و اقدا  ها یمتصممنفی  اثرا پذیر نیست که به سرعت ان  سازمان امکاحتما  برادر نظر بگیرد. 

 ممکن است مفید واقع شوند. توصیه  زیر  مالحظه ها وجود داشته باشد.زمینه ممکن است نیاز به انتخاب تعیین اولویت

 ها  کوچک و متوسط:شود سازمانمی

تواند برا  آنها در مقایسه با یندها، میانفعان و دیگر فرهی به ذ ددر نظر گیرند که ضوابط مدیریت داخلی، گوارش -

تر باشد؛ البته منوط به این که میوان مناسبی از شفافیت را فراهم پذیرتر و غیررسمیخود انعطا  بورگترها  سازمان

 کرده باشند؛

، موقعیت، منابع در دسترس و تماهیهنگا  بررسی هفت موضوع اصلی استاندارد و شناسایی مسائت مرتبط با آنها،  -

نفعان خود را مدنظر قرار داده و از این طریو به تما  موضوعا  اصلی استاندارد بپردازند و نیو توجه داشته منافع ذ 

 ها  موضوعا  اصلی ممکن است به سازمان مربوط نشوند؛شده در زیربندمسائت مطرح  باشند که همه

توصیه میشود شترین نق  و اهمیت را در توسعه پایدار دارند تمرکو کنید. همچنین که بیاثرا  در ابتدا بر مسائت و  -

تاثیرا  فعالیت خالی خود در یک چارچوب  مسائت و سایر ا  برا  اداره و کنتر سازمان کوچک و یا متوسط  برنامه

 زمانی مشخص داشته باشد؛

 ها  صنعتی و یا  ها  صنعتی یا گروه   حوزههاها  صنفی )مانند: انجمنمرتبط، گروه کمرانیاز نهادها  ح -

رده( و نهادها  استانداردساز  در تدوین راهنما  کاربرد  برا  استفاده از این استاندارد کمک  ها  همسازمان

ها  کوچک و متوسط و هایی بهتر است متناسب با ماهیت و نیازها  سازمانچنین راهنماها و برنامهبگیرند. 

 شد؛ با نفعان آنها ذ 

جویی منابع و افوای  ظرفیت و توان اقدا  به جا  کار انفراد  و جداگانه، با در جا  مناسب، به منظور صرفه -

ها در زمینه و بخ  جمعی کار کنند. برا  ماا ، در جایی که سازمانرده و کوچک به طور دستهها  همسازمان

 تواند مسثرتر باشد.جمعی مینفعان به صور  دستها ذ مشابهی فعا  هستند. در بعضی موارد، شناسایی و ارتباط ب

ها  این استاندارد ها  کوچک، به د یلی که در سایر قسمترسد که رعایت مسئولیت اجتماعی توسط سازمانبه نظر می

هستند،  هایی که با آنها در ارتباطها  کوچک و متوسط ممکن است دریابند که سایر سازمانذکر شده، مفید است. سازمان

هایی که از ظرفیت و تجربه  سازمان دانند.هایی را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود میحمایت کردن از چنین تالش

ها  کوچک و متوسط را که شامت کمک به آنها در افوای  آگاهی بیشتر  برخوردار هستند، ممکن است حمایت از سازمان

 شود، برعهده بگیرند. ناسب در این زمینه میها  مپیرامون مسائت مسئولیت اجتماعی و شیوه
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 پایدار    ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و توسعه 3-3-5

اگر چه بسیار  از مرد  به دلیت وجود یک رابطه نودیک بین مسائولیت اجتمااعی و توساعه پایادار ایان دو      

 .ستندکنند، اما در واقع این دو، مفاهیم متفاوتی هاصطالح را به جا  یکدیگر استفاده می

کمیسایون   3549توسعه پایدار یک مفهو  پذیرفته شده و راهنما  عملی است کاه در پای انتشاار گاوارش     

المللی باه رسامیت شاناخته     از نظر بین [174]« آینده مشترک ما»جهانی توسعه و مصیط زیست تصت عنوان 

 شده است.

 هاا  باومی و   گارفتن مصادودیت   پایدار بر آن اسات تاا باه رفاع نیازهاا  جامعاه از طریاو در نظار          توسعه

ها  بعد  در رفاع نیازهاا  خاود باه مخااطره      در کره زمین بپردازد، بدون آنکه توانایی نست مصیط زیستی

مصیطی است که به هم وابسته هستند. بارا    بیفتد. توسعه پایدار دارا  سه بُعد اقتصاد ، اجتماعی و زیست

اجتماعی و توسعه اقتصاد  در کنار حفاظت از مصایط زیسات    ماا ، از بین بردن فقر مستلو  ارتقا  عدالت

 است.

مانند  3549المللی از سا   ها  اخیر در جلسا  بصث و تباد  نظر بیناهمیت این اهدا  بارها در طو  سا 

اجاالس ساران جهاان در    »و 3552در ساا   « کنفران  سازمان ملت متصد پیرامون مصیط زیست و توسعه»

 مورد تأکید قرار گرفته است. 2882در سا  « یدارپا  رابطه با توسعه

بار ساازمان و مسائولیت آن در قباا  جامعاه و مصایط زیسات تمرکاو دارد. مسائولیت           مسئولیت اجتماعی

اجتماعی به میوان زیاد  به توسعه پایدار مربوط است. با توجه به اینکه توسعه پایادار باه اهادا  اقتصااد ،     

 تواناد باه عناوان روشای بارا       شود، پا  مای   ها مربوط میمامی انسانمشترک ت مصیط زیستیاجتماعی و 

ها بارا  رفتاار اجتمااعی    کار رود و موارد کلی را که سازمانوسیع جامعه از سازمان به  انتظارها بند  جمع

 شود یکی از اهدا  اصلی سازمان از مسائولیت میدهند، روشن کند. بنابراین توصیه مسئو نه مدنظر قرار می

 پایدار باشد.  اجتماعی، سهیم شدن در توسعه

و موضوعا  اصلی که در بندها  بعد  این استاندارد ذکر شاده اسات، پایاه و اسااس  ز  را      ها اقدا اصو ، 

کنناد.  ها در جهت استقرار عملی مسئولیت اجتماعی و سهیم شدن در توسعه پایدار فاراهم مای  برا  سازمان

تواند از لصاظ اجتماعی سهم قابات تاوجهی در تصقاو    خود می  مسئو نه  ها دا اقو  ها یک سازمان با تصمیم

 پایدار داشته باشد.  توسعه

پایادار،    هد  توسعه پایدار، دستیابی به پایدار  برا  جامعه به طور کلی  و برا  کاره زماین اسات. توساعه    

سازمان خاک است. پایدار  سازمان مفهومی متفاو  از پایدار  به معنا  عا  آن و تداو  حضور و بقا  یک 

هاا   جنباه  مدیریتمنفرد با پایدار  کت جامعه ممکن است سازگار باشد و یا سازگار نباشد، موضوعی که با 

 شاود. در واقاع، مصار  پایادار و     حاصت مای  ساز نهادینهبه یک روش  مصیط زیستیاجتماعی، اقتصاد  و 

شود و با پایدار  کت جامعه ارتباطی ها مربوط میار، به تما  سازمانبردار  پایدار از منابع و معیشت پایدبهره

 تنگاتنگ دارند. 
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 دولت و مسئولیت اجتماعی 3-0

دولت را در اقدا  برا  تامین منافع عمومی، جایگوین و تعویض کند و یا به هر   تواند وظیفهاین استاندارد نمی

لی که بهتر اسات در چاارچوب قاانون باه طاور الوامای       نصو  آن را تغییر دهد. این استاندارد در زمینه مسائ

هاایی نیسات کاه    کند. همچنین هد  این استاندارد، پاسخ به چال هیچ راهنمایی را ارائه نمیرعایت شود، 

قابت رفع هستند. به طور کلی، به دلیت اینکه دولت دارا  قدرتی منصصر به حکمرانی تنها از طریو نهادها  

کند. برا  ماا : وظیفاه دولات   ها عمت می ا  متفاو  از سازمانگونهقوانین است، به فرد برا  وضع و اجرا 

گونه که در ایان اساتاندارد اشااره شاده       ها نسبت به حقوق بشر آننسبت به حقوق بشر با مسئولیت سازمان

 باشد. است، متفاو  می

ست. نق  دولت در حصاو  اطمیناان از   ناپذیر اپایدار به عملکرد صصیح دولت، ضرور  و اجتناب  نیاز توسعه

اجرا  مسثر قوانین و نظار  بر آن، نقشی حیاتی است تا از این طریو فرهنگ تطابو باا قاانون شاکت گیارد.     

 هاا   اقادا  و  هاا  ، تصامیم هاا نند هر سازمان دیگر  برا  تدوین خط مشای ها  دولتی ماامکان دارد سازمان

هاا  گونااگون مانناد    توانناد باه روش  هاا مای  به کار گیرند. دولت مسئولیت اجتماعی خود، این استاندارد را

کمک کنناد.   خود ها در پیشرفت عملکرد اجتماعی مسئو نهشناخت و ترویج مسئولیت اجتماعی، به سازمان

تواناد جاایگوینی بارا  انجاا  صاصیح وظاایف دولات و ایفاا          اما ترویج و ارتقا  مسئولیت اجتمااعی نمای  

 شد.ها  آن بامسئولیت

 اصول مسئولیت اجتماعی 0

 کلیات 0-2

 .این بند، راهنمایی در مورد هفت اصت مسئولیت اجتماعی است

از گا  برداشتن در مسیر مسئولیت اجتماعی و عمت کردن به آن، افوای  مشارکت  سازمان نخست یکهد  

 کااملی  و جامع ا ه سرفصت توان اگر چه نمی. با در نظر گرفتن این هد ، در دستیابی به توسعه پایدار است

 خواهد پی در که اصلی هفت بر عالوه ها سازمان است بهتر حا  عین در داد، ارائه اجتماعی مسئولیت ازاصو 

 .ددهن قرار مدنظر را( 9 بند در مندرج) اصلی موضوع هر با مرتبط ویژه اصو  آمد،

قاوانین رفتاار  کاه مطاابو باا اصاو        ها رفتار خود را بر پایه استانداردها، راهنماها و شود سازمانتوصیه می

، حتای اگار ایان شارایط دشاوار و      شارایط مشاخص، ساامان دهناد    رفتار درست و مناساب در    شدهپذیرفته

 .برانگیو باشد چال 

قانونی، مالحظا  ، مصیط زیست، شرایط جامعه، سازمان هرشود که کارگیر  این استاندارد پیشنهاد می در به

 ها  شرایط اقتصاد  را در نظار گیارد و در عاین حاا  بارا      همچنین تفاو  فرهنگی، سیاسی، سازمانی و

 المللی تالش کند.سازگار  رفتار خود با هنجارها  رفتار  بین
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 پاسخگویی 0-1

اصت این است: یک سازمان بهتر است در مورد اثرا  خود بر جامعه، اقتصاد و مصیط زیست پاساخگو باشاد.   

مان بهتر است نظار  مناسب و همچنین وظیفاه پاساخگویی باه ایان     کند که یک سازاین اصت پیشنهاد می

 .دار شودنظار  را عهده

بوده و همچناین  پاسخگو  سازمان ن ممتازاسهامدار خصوکدر کند تا مدیریت را متعهد می اصت پاسخگویی، 

 د.کنملو   سازمان را نسبت به پاسخگویی در برابر نهادها  قانونی کشور در رابطه با قوانین و مقررا ،

ها بر جامعه و مصیط زیست، همچنین کلى تصمیما  و فعالیت اثرا به بودن بر سازمان و جامعه پاسخگویی 

افاراد  کاه تصات تااثیر پیامادها       پاسخگویی سازمان در برابر به نظر می رسد کند به طور ضمنی بیان می

 و شرایط، متفاو  است. اثرا توجه به ماهیت  اند و نیو کت جامعه، باها  آن قرار گرفتهو فعالیت ها یمتصم

هرچناد میاوان پاساخگویی ممکان اسات       گذارد.اثرا  مابتی بر جا  میپاسخگو بودن، بر سازمان و جامعه 

هایی کاه حاوزه اختیاارا     رسد سازمانبه نظر می متفاو  باشد، اما بهتر است با حد اختیارا  متناسب باشد

و امر نظار  داشته باشند. همچنین، پاسخگویی قباو    ها یمتصم  به کیفیت تر است، توجه بیشتر آنها وسیع

اصالح آن و اقادا  بارا  پیشاگیر  از وقاوع مجادد       جویی برا مسئولیت به هنگا  وقوع اشتباه، شامت چاره

 .اشتباها  خواهد شد

 شود یک سازمان  نسبت به مسائت زیر پاسخگو باشد:توصیه می

   ها  خود بر جامعه، مصیط زیست و اقتصاد، خصوصاً پیامادها  منفای مهام    تو فعالی ها تصمیماثرا

 آنها؛ 

  گیرند.نشده صور  میبینیکه برا  پیشگیر  از تکرار پیامدها  منفی غیرعمد  یا پی  ییها اقدا 

 شفافیت 0-3

 هاایی کاه بار جامعاه و     و فعالیات  هاا  تصامیم اثارا   شود یاک ساازمان در ماورد    اصت این است: توصیه می

 نصو  آشکار و شفا  عمت کند.، بهداردمصیط زیست 

و  هاا  تصامیم هاا،  شود یک سازمان به صور  واضح، دقیو، کامت و درحد منطقی و کافی، سیاستتوصیه می

قطعی و مصتمت ایان ماوارد بار جامعاه و     اثرا  هایی را که مسئولیت آنها را برعهده دارد افشا کرده و فعالیت

ه با آن ابراز کند. این اطالعا  بهتر است به آساانی بارا  کساانی کاه تصات تاأثیر       مصیط زیست را نیو همرا

 سازمان هستند یا ممکن است در آینده قرار گیرند، قابات اساتفاده و مساتقیماً در دساترس باشاند. توصایه       

ان ارزیابی نفعان، امکشود این اطالعا  به موقع و مستند بوده و به صورتی واضح و عینی ارائه شوند تا ذ می

 ها  سازمان بر منافع خود را داشته باشند.و فعالیت ها تصمیماثرا   از دقیو
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کردن اطالعا  خصوصی و در دسترس گذاشتن اطالعا  انصصار  یاا حفاظات   اصت شفافیت، خواستار فاش 

کناد،  ز مای شده از نظر قانونی و یا اطالعاتی که افشا  آن به حریم امنیتی، تجار  و یا شخصی افاراد تجااو  

 نیست.

 شفافیت داشته باشد: زیرشود سازمان در موارد توصیه می

 ها  آن؛ هد ، ماهیت و مکان فعالیت 

 ؛نسازما اصلی ها  دهی فعالیتهویت سهامداران اصلی در جهت 

  ها و اختیارا  ها، پاسخگویی ها، مسئولیت، اجرا و بازنگر  آنها شامت تعریف نق  ها تصمیمنصوه اتخاذ

 ها  مختلف سازمان؛ بخ در 

  ؛استانداردهاارزشیابی سازمان از عملکرد مسئولیت اجتماعی از طریو معیارها و 

  عملکرد سازمان در رابطه با مسائت مرتبط و مهم مسئولیت اجتماعی؛ 

 ؛گذار منابع، مبالغ و موارد سرمایه 

 فعاان آن جامعاه، اقتصااد و    نهاا  خاود بار ذ    و فعالیت ها تصمیمشده و احتمالی پیامدها  شناخته 

 زیست؛  مصیط

  ؛ها  مورد استفاده برا  شناسایی، انتخاب و تعامت با آنهانفعان و معیار و رویهذ 

  ؛مسئولیت پذیر  اجتماعی ایجاد بخ  مستقت و قابت مشاهده در تارنما  هر سازمان برا 

 ؛نسازما  بخ  مستقت و قابت مشاهده در تارنما جادیسازمان ها ضمن ا  

 در هرساا     ( داریا )گاوارش پا  یاجتمااع  تیگاوارش مسائول  و به اشتراک گذاشاتن   عمومی انتشار 

 ؛سازمان  تارنما

 رفتار اخالقی 0-0

 اصت این است: یک سازمان بهتر است همواره اخالقی رفتار کند. 

و  اخالقای  و درستی باشد. این اصعاد نه شود رفتار یک سازمان بر اساس اصو  اخالقی صداقت، توصیه می

 ا دهنده اهمیتی است که سازمان برا  مرد ، موجودا  زنده و مصیط زیست و تعهد آن درجهات اثار  نشان

 نفعان قائت است.ها  خود بر منافع ذ و فعالیت ها تصمیم

 ها  زیر ارتقا دهد: یک سازمان بهتر است به طور فعا نه، رفتار اخالقی خود را با استفاده از روش

 ها و اصو  بنیاد ؛ابال  ارزش شناسایی و 

 که سبب ارتقا  رفتاار اخالقای در    سازمانو نظا  راهبرد  کمرانی توسعه و استفاده از ساختارها  ح

 شود؛ نفعان میها و ذ ها  آن و ارتباط با دیگر سازمانگیر سازمان، تصمیم
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 هاا و در  اسب با اهدا  و فعالیتو به کارگیر  استانداردها  رفتار اخالقی متن ساز شناسایی، نهادینه

 عین حا  سازگار با اصو  ذکر شده در این استاندارد؛ 

  تقویت و ترویج رعایت استانداردها  رفتار اخالقی آن؛ 

 کننادگان،   ، کارکنان، تاأمین کمرانیتعریف و ابال  استانداردها  رفتار اخالقی مورد انتظار از ساختار ح

ویژه کسانی که فرصت دارند ضمن حفاظ  سب صاحبان و مدیران و بهها  قرارداد و در مواقع مناطر 

 ها، فرهناگ، امانات، راهبارد و کاارکرد ساازمان و افاراد  کاه فعالیات         هویت فرهنگ بومی، بر ارزش

 کنند تاثیر قابت توجهی بگذارند؛ می

 در ساازمان   تواند منجر به باروز رفتاار غیراخالقای   منافع در سراسر سازمان که می تعارض حتیا  رفع

 شود؛

  ایجاد سازوکارها  نظار  و کنتر  برا  پای ، حمایت و تقویت رفتار اخالقی؛ 

 ایجاد و حفظ سازوکارهایی برا  تسهیت در گوارش رفتارها  غیر اخالقی بدون ترس از تالفی؛ 

 هایی که قوانین و مقررا  مصلی در ماورد آنهاا وجاود نادارد و یاا در     تشخیص و پرداختن به موقعیت 

 تناقض با رفتار اخالقی است؛

 المللی رفتار اخالقای هنگاا  تصقیقاا  رو     بین  شده تعهد به رعایت هنجارها  پذیرفته ساز نهادینه

المللای هنگاا  انجاا     بین  شدهکاربردن استانداردها  رفتار اخالقی پذیرفتهو )اتخاد و به  [165]هاانسان

 تصقیقا  با افراد انسانی(؛

  گیرد. این ها  سازمان قرار میا  هنگامی که حیا  و موجودیت آنها تصت تأثیر فعالیتحیوانحمایت

جاایی و  موضوع شامت فراهم کردن شرایط مناسب برا  حیوانا  به هنگا  نگهدار ، تولید مات، جاباه 

 ؛[175]شوداستفاده از آنها می

 تدوین منشور اخالقی با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمانی.  

 نفعانمنافع ذی رعایت 0-5

و همواره آنها را مدنظر قرار دهد و ده کر تیخود را رعا نعفانیمنافع ذسازمان شود توصیه میاصت این است: 

 نسبت به این منافع پاسخگو باشد.

مصدود شود، اما ممکان   آن اگرچه اهدا  سازمان ممکن است به منافع مسسسان، صاحبان، اعضا یا مشتریان

کاه بهتار    باشاند.  ها  دیگر  نیو در ارتباط با سازمان، دارا  حقوق، ادعا یا منافع خاصای است افراد یا گروه

 دهند.نفعان سازمان را شکت میها، ذ است مورد توجه قرار گیرد در مجموع، این افراد یا گروه

 شود یک سازمان:توصیه می

  نفعان خود را شناسایی کند؛ ذ 
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  و همچناین از حقاوق قاانونی    باشد و آنهاا را باه رسامیت بشناساد     نفعان آگاه از منافع و نیازها  ذ 

 ها  ابراز شده از جانب آنان پاسخ دهد؛ نفعان مطلع و به نگرانیذ 

 ها  سازمان تأثیر بگذارند؛ توانند به طور قابت توجهی بر فعالیتنفعان میبرخی ذ شناختن  رسمیتبه 

  مشارکت و اثرگاذار  بار آن را ارزیاابی کناد و در نظار       نفعان در تماس با سازمان وتوانایی نسبی ذ

 بگیرد؛ 

  تر جامعه، توسعه پایدار و همچنین ماهیت رابطه ذ وسیع نفعان با انتظارها ارتباط میان منافع ذ-

 مراجعه شود( را در نظر داشته باشد؛ 3-1-1نفع با سازمان )به زیربند 

  ها  سازمان متاأثر شاود، در نظار    فعالیتو  ها تصمیم زنفعان را که ممکن است منافع آنها انظرا  ذ

 سازمان نداشته و یا از منافع خود اطالع نداشته باشند؛ کمرانیگیرد، حتی اگر آنها نق  رسمی در ح

 حاکمیت قانونرعایت  0-6

 حاکمیت قانون را به عنوان یک الوا  پذیرا باشد.شود اصت رعایت توصیه میاصت این است: 

برتر  قانون اشاره دارد، به خصوک به این ایده که هیچ فرد یاا ساازمانی باا تر از قاانون      حاکمیت قانون به

قادر  مغاایر  دارد. باه طاور       وجود ندارد و دولت نیو مطیع قانون است. حاکمیت قانون با اعما  مستبدانه

هایی ر اساس رویهگونه مطرح شده است که قوانین و مقررا  بکلی، در مباحث مربوط به حاکمیت قانون این

معین تدوین، ابال  و به صور  آشکار و عاد نه اجرا شوند. در مفهو  مسئولیت اجتماعی، احترا  به حاکمیت 

به این  با مطابقت دارد. مطلب  کشور مربوطسازمان با تما  قوانین و مقررا  ها  قانون یعنی این که فعالیت

ن در جهت آگاهی از قوانین و مقاررا  مرباوط باه خاود گاا       شود سازماکند که توصیه می موضوع اشاره می

 بردارد و اعضا  سازمان را از تعهد خود به رعایت و نظار  بر اجرا  قانون آگاه سازد.

 یک سازمان بهتر است:

 ها  فعالیت خود عمت کند، حتای اگار آن قاوانین باه میاوان      مطابو با الواما  قانونی در تمامی حوزه

 ی نداشته باشند؛ کافی ضمانت اجرای

 ها  خود مطابو با چارچوب قانونی مناسب و مرتبط است؛ اطمینان یابد که روابط و فعالیت 

  نسبت به تمامی مقررا  قانونی آگاه باشد؛ 

 ا ، به بازنگر  رفتارها  خود نسبت به قوانین و مقررا  مرتبط بپردازد.به صور  دوره 

 رفتاریهنجارهای  رعایت 0-7

، ضامن اینکاه باه    را رعایت کناد المللی  بین ملی و شود سازمان هنجارها  رفتار صیه میاصت این است: تو

 اصت حاکمیت قانون وفادار باشد.
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کند، بهتر است یاک  را فراهم نمی در شرایطی که قانون با اجرا  آن، حفاظت کافی از مصیط زیست و جامعه

 رعایت کند؛  المللی را سازمان تالش کند تا حداقت هنجارها  رفتار  بین

 شاود   المللی در تضاد است، توصایه مای   در کشورهایی که قانون یا اجرا  آن با هنجارها  رفتار  بین

 کار گیرد؛ سازمان تما  تالش خود را برا  احترا  به این هنجارها به 

    المللای اسات و عاد      باین ملای و  در شرایطی که قانون یا اجرا  آن در تناقض با هنجارها  رفتاار

شود سازمان در حد امکان آورد، پ  توصیه می و  از این هنجارها تبعا  قابت توجهی را به بار میپیر

 در آن مصدوده را بازنگر  کند؛ خود  ها و روابط و توان، ماهیت فعالیت

 ها  مارتبط  سازمان مشروع و قانونی برا  تأثیر بر مسیرها ها و شود یک سازمان از فرصتتوصیه می

 گونه تناقضا  اقدا  کنند؛ این متی استفاده کند تا آنها در جهت رفعو مراجع حکو

 ملای و  ها  دیگر که با هنجارها  رفتاار    ها  سازمانشود سازمان از مشارکت در فعالیتتوصیه می

 المللی سازگار نیست، اجتناب کند. بین

 درک مفهوم مشارکت در جرم -0پیرابند 

 عرفی دارد.  مشارکت در جر ، دو معنا  قانونی و

گونه تعریف شده است: همکار  در انجا  عمت یا قصور ها  قضایی ایندر معنا  قانونی، مشارکت در جر  در بعضی از حوزه

ورزیدن از انجا  عملی که اثر قابت توجهی در انجا  کار  غیرقانونی دارد، در حالی که شخص از وقوع آن آگاه و یا عمداً در 

 آن دست داشته است.

 دستی در ارتکاب امر  غیرقانونی و غفلت از انجا  امر  قانونی، ارتباط دارد. ارکت در جر  با مفاهیم کمک و هممش

اجتماعی از رفتار سازمان است. در این زمینه، سازمان ممکن   گسترده از انتظارها ، مشارکت در جر  ناشی در معنا  عرفی

  ما  نادرست شریک جر  به حساب آید و سبب ارتکاب اعما  هنجارشکنانهارتکاب اع است به هنگا  همکار  با دیگران در

ها  بیرونی و پیامدها  منفی برا   المللی شود. بهتر است سازمان یا با آگاهی از این مسئله که انجا  این اعما  آسیببین

مطلع باشد. همچنین ممکن است به عواقب این اعما   ، نسبتارزیابی بایستهجامعه و مصیط زیست خواهد شد یا حداقت با 

 یک سازمان در صور  سکو  و یا سود بردن از چنین اعما  نادرستی، شریک جر  به حساب آید.

 رحقوق بش رعایت 0-8

باودن آن را باه    شامو   و هار دو جنباه اهمیات و جهاان    را رعایت کند  حقوق بشر توصیه می شود سازمان

  مراجعه شود(. 1-9در زیربندِ رسمیت بشناسد )همچنین به موضوع اصلی حقوق بشر 

 شود یک سازمان:توصیه می

 هاا و  و عاد  تغییار کااربرد آن در تماامی کشاورها، فرهناگ       ن ایان قاانون  دشمو  بو توجه به جهان 

 ها را بپذیرد؛ موقعیت

 شود، در جهت رعایت گیرد یا رعایت نمیهایی که حقوق بشر مورد توجه قرار نمیدر شرایط و موقعیت

 ر گا  بردارد و از چنین شرایطی سوء استفاده نکند؛حقوق بش
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 کند، باه اصات احتارا  باه     هایی که قانون ملی یا اجرا  آن از حقوق بشر حمایت کافی نمیدرموقعیت

 مراجعه شود(. 9-5المللی وفادار باشد )به زیربند  هنجارها  رفتار  بین

 نفعانشناسایی مسئولیت اجتماعی و مشارکت با ذی 5

 کلیات 5-2

 به رسمیت شناختنشوند:  پردازد که شامت موارد زیر مین بند به دو فعالیت بنیاد  مسئولیت اجتماعی میای

شاده در   نفعان سازمان و مشارکت با آنها. همانند اصاو  توصایف  مسئولیت اجتماعی سازمان و شناسایی ذ 

مادنظر    9وصیف شده در بناد  مسئولیت اجتماعیِ ت، بهتر است به هنگا  پرداختن به موضوعا  اصلی، 5بند 

 قرار گیرد.

ساازمان و    هاا  اقادا  و  هاا  مت شناسایی مسائت متاثر از تصامیم مسئولیت اجتماعی، شا ت شناختنیبه رسم

باشد که بهتر است برا  پرداختن به این مسائت و نیت به توسعه پایادار، اتخااذ    همچنین تعیین رویکرد  می

 شود.

 طور که در نفعان آن سازمان است. هماناعی سازمان، شامت شناسایی ذ مسئولیت اجتم ت شناختنیبه رسم

 رعایات توضیح داده شده است، یکی از اصو  اساسی مسائولیت اجتمااعی، مادنظر قارار دادن و      9-5زیربند 

 پذیرند.ها  یک سازمان تأثیر میو فعالیت ها تصمیمنفعانی است که از منافع ذ 

 جتماعی  مسئولیت ا به رسمیت شناختن  5-1

 ، منافع و انتظارهااثرات 5-1-2

 :درک کندیک سازمان به هنگا  پرداختن به مسئولیت اجتماعی خود، سه رابطه را در شود توصیه می

 خاود را بار     هاا  اقادا   ها و تصمیمشود سازمان، چگونگی آثار توصیه می :رابطه بین سازمان و جامعه

جامعه از رفتار مسئو نه  و همچنین انتظارها  خودخصوک روستاها و مرد  مصیط پیرامون به جامعه،

را بررسی کند. این امر بهتر است با در نظر گرفتن موضوعا  اصالی و مساائت    اثرا خود در قبا  این 

 مراجعه شود(؛ 2-2-9مسئولیت اجتماعی صور  پذیرد )به زیربند 

 باشاد.   نفعاان مختلاف خاود مطلاع    از ذ شود ساازمان  توصیه می نفعان آن:رابطه بین سازمان و ذی

)باه  اثار مای گذارد  ها  سازمان بر منافع آنهاا  و فعالیت ها افراد یا گروهی هستند که تصمیم نفعان ذ 

 مراجعه شود(؛  3-1-1زیربند 

 که تصات تااثیر ساازمان     نفعاناز یک طر  منافع ذ بهتراست  سازمان نفعان و جامعه:رابطه بین ذی

از جامعاه   بخشینفعان به عنوان گیرد. با اینکه ذ نظر جامعه را در  یگر انتظارها از طر  دهستند و 

جامعه سازگار نباشاد. باه عباار      ارا  منافعی باشند که با انتظارها شوند، اما ممکن است د تلقی می

د رفتار جامعه در مور تواند از انتظارها نفعان منافع خاصی در رابطه با سازمان دارند که میدیگر، ذ 
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کنندگان در پرداخت اجتماعی در رابطه با هر موضوعی متمایو باشد. برا  ماا ، منافع تأمین  مسئو نه

، سه رابطه با  2به آنان و منافع جامعه در قراردادها ممکن است از دیدگاه متفاوتی مطرح شود. شکت 

 دهد:را نشان می

 

 و جامعهنفعان خود رابطه بین یک سازمان با ذی -1شکل 

 

 جامعه داشته باشند. ممکن است منافعی خارج از انتظارها نفعان ذ  -یادآوری

مسئولیت اجتماعی خود در نظار   به رسمیت شناختنشود سازمان، اهمیت هر سه نوع رابطه را در توصیه می

اوتی نیاو خواهناد   ها  متفنفعان خود و جامعه، به دلیت تفاو  در اهدا ، احتما ً دیدگاهبگیرد. سازمان، ذ 

 ها داشته باشند که تصت تاثیر تصمیمها، منافع متعدد و متفاوتی داشت. همچنین ممکن است افراد و سازمان

 سازمان قرار گیرد.  ها اقدا و 

 شناسایی موضوعات اصلی و مسائل مرتبط با مسئولیت اجتماعی 5-1-1

ایی سازمان با مسائت مرتبط با این حوزه یک راه مسثر برا  سازمان در شناسایی مسئولیت اجتماعی خود، آشن

 مراجعه شود(: 4-9تا  2-9و هفت موضوع اصلی آن است که عبارتند از )به زیربندها  

؛ کار  منصفانه ها رویه؛ ؛ مصیط زیستمرتبط با نیرو  کار ها رویه؛ حقوق بشر؛ /شرکتیسازمانی کمرانیح

 .مصلی  جامعه  هتوسعو مشارکت جلب  کنندگان؛مسائت مربوط به مصر 

و  جامعه

 زیستمصیط

 سازمان

 نفعانذ 

 اثرا 

 اثرا 

 انتظارها

 منافع
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هاا  ساازمان را کاه    مصیطی و اجتماعیِ فعالیات  اقتصاد ، زیست اثرا این موضوعا  اصلی به احتما  زیاد 

در نظر گرفتاه   9دهند. هر یک از این موضوعا  اصلی در بند بهتر است نسبت به آنها اقدا  کند، پوش  می

باه  باه هنگاا     بهتراست ی است که سازمانشده است. توضیح هر یک از موضوعا  اصلی، شامت مسائت خاص

مسئولیت اجتماعی خود در نظر گیرد.  ز  به ذکر است کاه تماامی موضاوعا  اصالی باه      رسمیت شناختن 

 شود.ها نمیها مرتبط است، ولی هر موضوعی الوامأ مربوط به همه سازمانسازمان  نوعی به همه

د. نا انجاا  ده  رااسات   اها  اقادا  موضوع، شامت تعداد  از راهنمایی در مورد هر ها شود تا سازمانتوصیه می

کناد. در شناساایی   رود را نیو مشاخص مای  همچنین این استاندارد، نوع رفتار  که از یک سازمان انتظار می

سازمان اسات،   ها ها و فعالیتا  که مرتبط با تصمیمشود هر مسئلهمسئولیت اجتماعی سازمان، توصیه می

توان در راهنمایی بیشتر در مورد شناسایی موضوعا  را می ناسایی شود.شمربوط ها  و اقدا  همراه با انتظارها

 یافت. 1-9و  2-9زیربندها  

سازمان بهتر است با توجه به این مسائت در نظر گرفته شود. همچنین، موضوعا  ها و فعالیت هاتصمیم اثرا 

اهمیات از   . برخی از نکا  باکردبند  وصیف یا طبقهتها  مختلف توان به روشو مسائت مرتبط را می اصلی

 مورد بررسای قارار گرفتاه    9، اقتصاد و زنجیره ارزش، در بی  از یک موضوع در بند و بهداشت جمله ایمنی

 است.

ت بشناسد و مورد بررسی قرار دهاد  یبه رسمشود تما  موضوعا  اصلی استاندارد را به هر سازمان توصیه می

 اثارا  سائت با سازمان مرتبط هستند. شناسایی مسائت مرتبط بهتر است با ارزیابی اهمیات  کدا  یک از مکه 

نفعان و همچنین چگونگی  ها  ذ شود با در نظر گرفتن نگرانیسازمان همراه باشد. عالوه بر این، توصیه می

 بر توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار گیرد. اثرا این اثرگذار ، اهمیت 

ها، به شناسایی موضوعا  اصلی و مسائت مسائولیت اجتمااعی ساازمان    تعامت با دیگر سازمان در نظر گرفتن

 نفعان توجه کند. خود بر ذ ها  و فعالیت ها تصمیماثرا  کند. همچنین بهتر است سازمان به کمک می

ی خود در نظار  یک سازمان بهتر است الواما  قانونی و دیگر مقررا  موجود را در شناسایی مسئولیت اجتماع

بگیرد. الواما  قانونی شامت قوانین و مقررا  حوزه کاارِ  ساازمان و همچناین مقاررا  مرباوط باه مساائت        

هستند که ممکن است در قراردادها  قابت اجرا وجاود داشاته باشاند.     مصیط زیستی  اجتماعی، اقتصاد  یا 

جتماعی و رفااه و آساای  مارد  مصایط     شود یک سازمان به تعهدا  خود در رابطه با مسئولیت اتوصیه می

ها  اخالقی، راهنماها یا در مقاررا  عضاویت   نامهتوانند در نظا پیرامونی خود توجه کند. چنین تعهداتی می

 در انجمنی که سازمان یکی از اعضا  آن است، وجود داشته باشند.

باالقوه   اثارا   نظر قرار گرفتندر مسئولیت اجتماعی، یک فرایند پیوسته است. تعیین و ت شناختن یبه رسم

شاود  هاا  جدیاد صاور  گیارد. توصایه مای      ریو  فعالیتبهتر است در مرحله برنامهها  و فعالیت ها تصمیم

ها  مستمر سازمان به منظور اطمینان از در نظر گرفتن مسئولیت اجتمااعی ساازمان و تعیاین ایان     فعالیت

 قرار گیرد. بازنگر مورد خیر، د هست یا مسئله که آیا نیاز  به در نظر گرفتن مسائت جدی
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 نفوذ سازمان  مسئولیت اجتماعی و حوزه 5-1-3

یاا غیررسامی دارد )منظاور از    ایی است که بر آنها کنتر  رسمی هو فعالیت هاتصمیم اثرا سازمان، مسئو  

روهای  هاا را باه گ  و فعالیت ها تصمیمکردن  کنتر  غیررسمی، شرایطی است که یک سازمان توانایی تصمیت

توانناد  مای  اثراتای دیگر دارد، حتی در موارد  که اختیار قانونی یا رسمی برا  این کار نداشته باشد(. چنین 

ت در بعضی مواقع خود است، ممکن اسها فعالیت و ها تصمیمگسترده باشند. عالوه بر اینکه سازمان، مسئو  

ه با آنها در ارتباط است نیو تاأثیر بگاذارد. چناین    هایی ک ها یا گروهسازمانها و فعالیت بتواند بر تصمیم ها 

 شوند.نفوذ سازمان لصاظ می    حوزه هایی در حیطهموقعیت

ارزش سازمان و فراتر از آن اسات  هرچناد لوومااً تماامی زنجیاره         نفوذ، شامت روابط میان زنجیره  این حوزه

ها  رسمی و غیررسمی کاه ساازمان در   جمنها در حوزه نفوذ آنها نیست. حوزه نفوذ، شامت انارزش سازمان

 ست.ا یا رقباهمتا ها  یابند و همچنین سازمانآنها حضور می

 اعما  نفوذ را بار عهاده نادارد.    تیمسئول  انصصارکه   اسازمان به گونه ،ییبا وجود توانادر برخی از مواقع 

این  ها و فعالیت ها نتیجه تصمیم ا اثرها هنگامی که آن دیگر سازمان اثرا برا  ماا ، سازمان نسبت به 

هایی وجود دارند که در آنها سازمان، مسئولیت اعما  نفوذ هر چند موقعیت .سازمان نیست، مسئولیتی ندارد

منفایِ   اثارا  بودن در ها به میوان ارتباط سازمان در سهیمگونه موقعیتها را دارد. تعیین اینبر سایر سازمان

 ها بستگی دارد. ندیگر سازما  ها اقدا 

هایی به وجود آید که سازمان، مسئو  اثرگذار  بر ساازمان دیگار نباشاد، اماا     همچنین ممکن است موقعیت

ممکن است این کار را به طور داوطلبانه انجا  دهد، به دلیت اینکه تمایت به انجا  چنین کار  دارد و یا از آن 

 شود که چنین کار  را انجا  دهد. خواسته می

ازمان ممکن است تصمیم بگیرد با سازمانی دیگر رابطه داشاته باشاد و ماهیات میاوان ایان رابطاه را نیاو        س

بودن نسبت به  هایی به وجود خواهند آمد که سازمان، مسئولیت آگاهمشخص کند. در همین راستا، موقعیت

منفی مرتبط  اثرا یا کاه  ها  سازمان دیگر و نیو اقدا  در جهت حذ  و فعالیت ها ناشی از تصمیم اثرا 

 ها را بر عهده داشته باشد. با سازمان

را بارا    ، بهتار اسات نهایات کوشا     ها  خودنفوذ و تشخیص مسئولیت  هر سازمان در زمان بررسی حوزه

گاهی بیشتر به زیربناد  منفی ناشی از روابط خود را از میان بردارد. برا  آ اثرا تا گیرد به کار  ارزیابی بایسته

 مراجعه شود. 9-1-1

 نفعان و مشارکت با آنان شناسایی ذی 5-3

 کلیات 5-3-2

 رود. نفعان و مشارکت با آنان از اصو  مصور  مسئولیت اجتماعی یک سازمان به شمار میشناسایی ذ 
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 نفعانشناسایی ذی 5-3-1

اد  دارند. ها یا افراد  هستند که در رابطه با هر فعالیت و تصمیم سازمان، منافع کم یا زینفعان، سازمانذ 

شود. نیاز  نیست که ایان رابطاه   ها  سازمان، یک رابطه ایجاد میبه دلیت تأثیرپذیر  این منافع از فعالیت

وجاود   نباشاد، شده بر مبنا  این منافع، اهم از اینکه طرفین از آن آگااه باشاند یاا     ایجاد  رسمی باشد. رابطه

عان خود آگاه نباشد، هرچند که بهتار اسات بارا     نفخواهد داشت. سازمان ممکن است همواره نسبت به ذ 

سازمان بر منافع تاثیر  توانایینفعان نیو ممکن است از شناسایی آنها تالش کند. به طور مشابه، بسیار  از ذ 

 خود مطلع نباشند.

د. تواناد درخواسات ادا  حاو کنا    در این استاندارد، منافع بیانگر مبنا  بالفعت یا بالقوه یک ادعاست که مای 

برخی مواقع چنین ادعایی لووماً در بردارنده خواسته مالی یا حقوق قانونی نیست. برخی مواقاع شانیدن ایان    

تواند به عنوان یک حو تلقی شود. از نظر مسئولیت اجتماعی، بهترین راه برا  تعیین اهمیات یاا   موضوع می

 .پایدار است  مرتبط بودن یک نفع، در نظر گرفتن ارتباط آن با توسعه

سازمان، امکان شناسایی منافعی که منجار   ها  اقدا  و ها ها از تصمیمافراد و گروه گذار درک چگونگی تأثیر

ساازمان،   ها  اقدا و  هااثرا  تصمیمسازد. بنابراین تعیین شود را میسر میبه ایجاد یک رابطه با سازمان می

 مراجعه شود(. 2به شکت کند ) تر میسازمان را راحت نفعانِترین ذ شناسایی مهم

نفعاان مختلاف و مناافع، متفااو  و گااه      عالوه، ذ نفعان بسیار  داشته باشند. بهها ممکن است ذ سازمان

مابات ساازمان مانناد اشاتغا  و      اثارا  توانناد از  رقابتی هستند. برا  ماا : منافع اعضا  یاک جامعاه مای   

 تأثر شوند.منفی همان سازمان مانند آلودگی م اثرا همچنین از 

شاوند،   و شامت اعضاء، کارمندان و مالکان سازمان مای سازمان به حساب آمده  کی ریناپذییجدا  هااز بخ 

در نیت به هد  و موفقیت سازمان دارند. اما این امر به این معنا نیست که تماا  مناافع آنهاا     سهم مشترکی

 مشابه منافع سازمان است.

ا مسئولیت اجتماعی سازمان مرتبط بوده و در ماوارد  باا مناافع جامعاه نیاو      تواند بنفعان میمنافع اکار ذ 

 مصیط زیسات  عنوان ماا : منافع مالک زمینی که ارزش امالک او بر اثر منبع جدید آلودگی یکسان باشد. به

 در اطرا  آن، کاه  یافته است.

 کاه هاد  آنهاا بیاان کاردن مناافع       ا  نیساتند  ها  سازمان یافتاه نفعان سازمان، متعلو به گروهتمامی ذ 

نفعان ممکن است سازماندهی نشده باشند و به همین . بسیار  از ذ باشدها نفع در نود سازمانها  ذ گروه

 هاا   خصاوک در ماورد گاروه   دلیت ممکن است نادیده گرفته شوند یا از آنها غفلات شاود. ایان مشاکت، باه     

 کند.ها  آینده اهمیت پیدا میپذیر و نستآسیب

نفعاان ساازمانی باشاند کاه     هایی که حامی مسائت مصیط زیست یا جامعه هستند، ممکان اسات از ذ   گروه

 توجهی بر مسائت سازمان دارد. مهم و قابت اثرا آن ها  و فعالیتها   تصمیم
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و  اثرجاد  دارناد   ساازمان زندگی می کنند بر فعالیت ها   سازمانمردمی که در روستاها و مراکو پیرامونی 

هاایی کاه   شود نمایندگی و اعتباار گاروه  به یک سازمان توصیه می شوند.نفعان سازمان مصسوب میذ  جوو

کننده از مسائت خاصی هستند را مورد بررسی قرار دهد. در بعضی نفعان خاک یا حمایتمدعی نمایندگی ذ 

  وح  و یا طبیعات و همچناین   موارد، امکان نمایندگی مستقیم از منافع مهم وجود ندارد. برا  ماا : حیا

شاود یاک   یافته و تصت اختیار خود نیستند. در چنین شرایطی، توصایه مای  ها  سازمانکودکان دارا  گروه

 ها  معتبر  که حافظ این منافع هستند توجه کند. سازمان به نقطه نظرا  گروه

 ود بپرسد:ها  زیر را از خنفعان، پرس شود یک سازمان برا  شناسایی ذ توصیه می

 به چه کسانی تعهدا  قانونی دارد؟ -2

 سازمان بر چه افراد  ممکن است تاثیر مابت و یا منفی داشته باشد؟ها فعالیت و ها تصمیم -1

 ها  سازمان ابراز نگرانی خواهند کرد؟و فعالیت ها تصمیمچه اشخاصی احتما ً در رابطه با  -3

مسائولیت پاساخ باه آنهاا را بار      آمد، چه کسی یهایی به وجود مهنگامی که در گذشته چنین نگرانی -0

 عهده داشت؟

 خود کمک کند؟  اقدما  خاک اثرا تواند به سازمان برا  مورد توجه قرار دادن چه کسی می -5

 قرار دهد؟  ها  سازمان را در انجا  مسئولیت خود تصت تأثیرتواند تواناییچه کسی می -6

 نظر کند؟  مان صر چه کسی متضرر خواهد شد اگر از مشارکت با ساز -7

 گیرد؟ارزش تصت تأثیر قرار می  چه کسی در زنجیره -8

 نفعانمشارکت ذی 5-3-3

 نفعاان اسات. ایان امار باا      نفعاان شاامت گفتگاو  ساازمان باا یاک یاا تعاداد بیشاتر  از ذ          مشارکت ذ 

کماک   گیر  به سازمان در پرداختن به مسئولیت اجتماعی خاود کردن مبنا  آگاهانه  ز  در تصمیم فراهم

 کند.می

مختلفی باشد که توسط سازمان بنا نهاده شده و یا به عناوان پاساخ    اشکا  تواند دارا مشارکت ذینفعان می

تواند به صور  جلساا   نفعان شروع شده است. همچنین مشارکت میسازمان به یک یا تعداد بیشتر  از ذ 

هاا،  د، مانند: جلسا  خصوصی، کنفاران  ها  متعدد  پیگیر  شوو به شکت انجا  شودرسمی یا غیررسمی 

مانظم و    دهناده ها  مشاورتی و آگااهی  ها  مشورتی، رویهها  عمومی، میوگردها، کمیتهها، گوارشکارگاه

 هاا  اجتمااعی و در دیگار    ساختاریافته، مذاکرا  جمعی کارگران باا کارفرماا، عضاویت و شارکت در گاروه     

ا  تعاملی صور  پذیرد و هد  آن، نفعان بهتر است به گونه ت ذ ها  مجاز . مشارکها مانند انجمنانجمن

نفعان باشد تا صدا  آنها شنیده شود. ویژگی اصلی مشارکت، در نظار گارفتن ارتبااط    ایجاد فرصت برا  ذ 

نفعاان وجاود دارد.   ست.د یت بسیار  بارا  ساازمان جهات برقارار  ارتبااط باا ذ       ا هادوجانبه میان گروه

 مفید واقع شود: تواند در موارد زیرعان مینفمشارکت ذ 
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  نفعان خاک؛ بر ذ  ها اقدا و  ها احتمالی تصمیم اثرا سازمان از افوای  درک 

   سازمان به بهترین وجه و چگونگی کاه  ها  و فعالیت ها تصمیممابت  اثرا تعیین چگونگی افوای

 پیامدها  منفی؛ 

 ها  اجتماعی خود در اذهاان عماومی   ان در رابطه با مسئولیتتعیین این مسئله که آیا ادعاها  سازم

 معتبر هستند یا خیر؟ 

 تواند موجب بهبود آن شود؛کمک به سازمان برا  بازبینی عملکرد خود که می 

  جامعه از سازمان؛  نفعان و انتظارها برطر  کردن اختالفا  موجود در رابطه با تضاد منافع ذ 

  نفعان و جامعه؛ مرتبط با منافع ذ  ها  کلیِتطبیو ناسازگار 

 نفعان و مسئولیت سازمان در قبا  جامعه؛ کردن رابطه میان منافع ذ  مشخص 

 کمک به یادگیر  مستمر سازمان؛ 

 ها بر اساس تعهدا  قانونی )به عنوان ماا  در مورد کارکنان(؛انجا  فعالیت 

  نفعان؛واه میان ذ نفعان و ختوجه به تضاد منافع، خواه میان سازمان و ذ 

 ها  گوناگون؛کردن دیدگاه ایجاد منافع برا  سازمان با فراهم 

 ها  سازمان؛و فعالیت هاافوای  شفافیت تصمیم 

 .ایجاد مشارکت برا  دستیابی به اهدا  سودمند دوجانبه 

دارد تا باه   انتظارهاییکه جامعه از او چه  تواند به راحتی دریابدداند یا میدر اکار موارد، سازمان از پی  می

 نیااز  نیسات باه تعامات      ین شارایطی، بارا  درک ایان انتظارهاا    ها  خود توجه کند. در چنا فعالیت اثرا 

ر  باه هماراه داشاته باشاد.     تواند موایا  دیگا نفعان مینفعان خاک متکی باشد، اگر چه مشارکت با ذ ذ 

شده توسط عمو  اجتماعی و فرهنگیِ پذیرفته نتظارها ین و مقررا ، در اتوان در قوانجامعه را می انتظارها 

، 9ا کارد. مطاابو باا بناد     ها  مرتبط با موضوعا  خااک پیاد  و در استانداردها  ایجاد شده با بهترین شیوه

توان به عناوان مکمات و ناه جاایگوین بارا       شود را می نفعان ایجاد میکه از طریو مشارکت ذ  انتظارهایی

 ابطه با عملکرد سازمان در نظر گرفت.قبلی در ر ارها انتظ

شود منافع  نفعانِ مرتبط، توسعه یابد. توصیه میو مناسبی مبتنی بر مشارکت با ذ  منصفانهیند ابهتر است فر

شوند واقعی باشند و فرایند شناسایی بهتر است به دنبا  نفع شناخته میها یا افراد  که به عنوان ذ سازمان

شود تعامت با بودن، توصیه می هرگونه تصمیم و فعالیت باشد. در صور  امکان و عملیتصت تاثیر قرار دادن 

  اعتمااد مناساب    نفعان بر پایاه کند. تعامت مسثر ذ هایی باشد که منافع آنها را منعک  مینماینده سازمان

 بوده و فراتر از روابط عمومی است.
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شده را به دلیت اینکاه ایان گاروه    یا یک گروهِ سازماندهینفعان، سازمان شود به هنگا  تعامت ذ توصیه نمی

کند، به دیگران ترجیح دهاد.  ها حمایت میگروهکند یا از اهدا  سازمان بی  از سایر رفتار می« تردوستانه»

 توصایه   ازمانباه سا  نفعان خاصی را تنها به علت سکو  آنهاا نادیاده نگیارد.    با ذ  تعامتسازمان بهتر است 

 گونه به نظار برساد کاه شاریک گفتگاو دارد.     ها  خاصی را ایجاد و یا ازآن حمایت کند تا اینروهشود گنمی

نفعاان مساتلو  اساتقال     گفتگو  اصایت باا ذ    وقتی که شریک در نظر گرفته شده در واقع مستقت نباشد.

ان نسبت باه  شود یک سازمتوصیه می ها  مشابه است.ها  مالی و یا حمایتطرفین و افشا  شفا  حمایت

 نفعاان آگااه باشاد. ایان ساازمان بهتار اسات باه         ها  خود بر منافع و نیازهاا  ذ  و فعالیت ها تصمیمتأثیر 

 ها و نیازها  مختلف آنها برا  برقرار  ارتباط و تعامت با سازمان توجه داشته باشد.نفعان خود و ظرفیتذ 

 هدفمند خواهد بود: نفعان، معنادار و در صور  وجود عناصر زیر، تعامت ذ 

  هد  واضصی برا  تعامت وجود داشته باشد؛ 

  نفعان شناسایی شده باشند؛منافع ذ 

 نفعان بر اساس این منافع ایجاد شده و صریح و مهم تلقی شود؛ا  که بین سازمان و ذ رابطه 

   نفعان به طور قابت توجهی مرتبط با توسعه پایدار باشد؛  منافع ذ 

  گیر  داشته باشند.ا  و درک  ز  را برا  تصمیمنفعان، اطالعذ 

 راهنمایی در مورد موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی 6

 کلیات 6-2

بند  آنهاا، بهتار اسات    برا  تعیین دامنه شمو  مسئولیت اجتماعی، شناسایی مسائت مرتبط با آن و اولویت

 عه شود(:نیو مراج 1یک سازمان، موضوعا  اصلی زیر را مدنظر قرار دهد )به شکت 

 سازمانی؛ کمرانیح 

 حقوق بشر؛ 

 ؛کار یرو مرتبط با نها  رویه 

 مصیط زیست؛ 

 ؛کار ِ منصفانه  ها رویه 

  کننده؛ مسائت مربوط به مصر 

  مصلی.توسعه جامعه  ومشارکت جلب 
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موضاوع اصالی   از طریاو هفات     ارزش،  ، ایمنی و زنجیاره سالمتها  مرتبط با ها  اقتصاد  و جنبهجنبه

توانند تصت تاثیر هر یک از این ها  مختلفی که زنان و مردان میگیرند. روشارد مورد بررسی قرار میاستاند

 هفت موضوع  اصلی قرار گیرند نیو در نظر گرفته شده است.

ارهاا و  انتظهر موضوع اصلی شامت طیف وسیعی از مسائت مسئولیت اجتماعی است که در این بند، همراه باا  

سات،  ا با آن توضیح داده شده است. با توجه به اینکاه مسائولیت اجتمااعی موضاوعی پویاا     مرتبط  ها  اقدا 

بنابراین مسائت تکمیلای  ، کند ، اجتماعی و اقتصاد  را منعک  میمصیط زیستیها  تکامت تدریجی، نگرانی

 دیگر  نیو در آینده ممکن است مطرح شوند.

هاا  مسائولیت   اساسای بار اسااس اصاو  و فعالیات     بهتر است اقدا  سازمان مبتنی بر موضوعا  و مساائت  

مراجعه شود(. برا  هر موضوع اصلی، سازمان بهتر است تمامی مسائت مهم  9و  5اجتماعی باشد )به بندها  

 مراجعه شود(. 9ها  خود را مورد شناسایی و توجه قرار دهد )بند و فعالیت ها تصمیمو مرتبط با 

طور کلی، مد  و بلندمد  نیو مد نظر قرار گیرند. بهت مرتبط، اهدا  کوتاههنگا  ارزیابی مسائبه بهتر است  

ا  برا  ترتیب بررسی موضوعا  اصلی توسط سازمان وجاود نادارد.  ز  باه    شدههیچ دستور از پی  تعیین

 سازمان تغییر خواهد کرد. ها  اقدا ذکر است که این مسائت با شرایط و نوع 

ساازمانی   کمرانیدارا  وجه اشتراک بوده و مکمت یکدیگر هستند، اما ماهیت حاگرچه تما  موضوعا  اصلی 

 ،لذا حکمرانی سازمانی موثرمراجعه شود(.  2-3-2-9نسبت به سایر موضوعا  اصلی متفاو  است )به زیربند 

 سازد. بیان شده است قادر می 5را به اقدا  در مورد سایر موضوعا  و مسائت اصلی سازمان که در بند سازمان 

نسبت به موضوعا  اصلی داشته باشد و تماا  موضاوعا    جامع تر  شود یک سازمان، دید کلی و توصیه می

 را در نظر بگیرد و فقط بر رو  یک مسئله تمرکو نکند. وابستگی متقابت میان آنهااصلی و مسائت و 

ب شود که از توجه به ساایر  ها آگاه باشند که پرداختن به یک موضوع ممکن است سبشود سازمانتوصیه می

باعث بروز اثرا  نامطلوبی بر رو  دیگر مسائت شود  دایبحصو  بهبود در یک مسئله، نموضوعا  غافت شوند. 

نفعاان  و زنجیاره ارزش   طو  عمر مصصو   یا خدما  سازمان، ذ  یا آنکه موجبا  بروز اثرا  نامطلوبی بر

 ارائه شده است. 9مسئولیت اجتماعی در بند  ساز نهنهادیراهنمایی بیشتر در مورد  د.کنفراهم 
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 مسئولیت اجتماعیهفت موضوع اصلی استاندارد  -3شکل 

مسائولیت   سااز  نهادیناه ها از طریو پرداختن به موضوعا  اصلی و مسائت مرتبط با آنها و از طریاو  سازمان

 مراجعه کنید(. 9یابند )به پیرابند توانند به منافع مهمی دست ها  خود میو فعالیت ها تصمیماجتماعی در 

 سازمان کی یبرا یاجتماع تیمسئول یایمزا -5 پیرابند

 موارد زیر است: شامت که سازمان فراهم کند  برا  متعدد  ایموا تواند یم یاجتماع تیمسئول

 یاجتمااع  تیلمرتبط با مسائو   ها جامعه، فرصت ها براساس درک بهتر از انتظار تر  آگاهانهریگ میبه تصم ویتشو -

 ی؛اجتماع تیمسئولعد  از  یناش ها ریسک( و یقانون  ها سکیبهتر ر تیری)از جمله مد

 1-9زیربند 

 حقوق بشر

  4-9زیربند 

جلب مشارکت و توسعه 

 جامعه مصلی

 5-9زیربند 

  رها  مرتبط با نیرو  کارویه

 9-9زیربند 

 مصیط زیست

 9-9زیربند 

 ها  کار  منصفانهرویه

  9-9زیربند 

 کنندهمسائت مربوط به مصر 

 
 حکمرانی سازمانی 1-6زیربند 

 سازمان

 حکومت

 وابستگی متقابل

 رویکرد جامع
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 سازمان؛   ریسک تیریمد  ها وهیبهبود ش -

 ؛شتریب یاعتماد عموم جیاعتبار سازمان و ترو  یافوا -

 ها  سازمان؛تیفعال  برا یاجتماع مقبولتاز  یبانیپشت -

 ؛  نوآورایجاد  -

 ؛مطلوب رکا ش تیو وضع به تامین مالی یسازمان، از جمله دسترسر  پذیبهبود رقابت -

 نفعان؛  ذ از  یمتنوع فیو ارتباط با ط دیجد  ها دگاهید باسازمان به روزسانی  نفعان، با ذ سازمانبهبود روابط  -

 ؛کنانکارشدن و روحیه مشارکت، سهیم ، وفادار  یافوا -

 ؛و سالمت کارگران زن و مرد یمنیبهبود ا -

 ؛و حفظ کارکنان خود وشیانگایجاد استخدا ,   سازمان برا ییمابت بر توانا ریاثت -

 یابیا و باز عا ،یو مصر  آب، کااه  ضاا    منابع، کاه  مصر  انرژ  ور بهره  یمربوط به افوا ذخایربه  یابیدست -

 ؛با ارزشجانبی  مصصو  

 ؛ئو نه، رقابت عاد نه، و عد  وجود فسادمس یاسیمشارکت س ویاز طرتعامال  و عدالت  نانیاطم تیبهبود قابل -

  ؛ها  شرکتمشارکت مرد  و مسئولین مصلی و منطقه ا  برا  توسعه فعالیت -

 .خدما  ایکنندگان در مورد مصصو   بالقوه با مصر  تعارضکاه   ای  ریشگیپ -

 سازمانی  کمرانیح 6-1

 سازمانی  کمرانیکلی به ح مرور 6-1-2

 سازمانی  کمرانیها و حسازمان    6-1-2-2

بارا  پیگیار  اهادا      ها تصمیم گیر  و اجرا است که یک سازمان برا  تصمیم ینظام حکمرانی سازمانی

 کند.خود از آن استفاده می

رسامی براسااس    کمرانای ح رسامی و غیررسامی اسات.   کمرانای  شامت دو نوع سازوکار ح یسازمان یحکمران

هاا  ساازمانی پدیادار    با فرهنگ و ارزشغیررسمی در رابطه  کمرانیساختار و فرایندها  مشخص است و ح

یکی از کارکردها  اصالی هار ساازمان     حکمرانی سازمانیپذیرد. شود و اغلب از رهبران سازمان تأثیر میمی

 شود.گیر  در سازمان قلمداد میاست، چرا که چارچوب تصمیم

ی، فرهنگی و اجتماعی که برحسب اندازه، نوع و شرایط مصیطی، اقتصاد ، سیاس ها  حکمرانی سازمانینظا 

ها توسط یک شخص یا گروهی از افراد )مالکان، اعضا، است. این سیستممتغیر کند، سازمان در آن فعالیت می

 شود.مسسسان یا دیگر افراد( که اختیار و مسئولیت پیگیر  اهدا  سازمان را بر عهده دارند، هدایت می
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 و مسئولیت اجتماعی حکمرانی سازمانی 6-1-2-1

 پذیر  در برابر تاثیرا  ترین عامت در توانمندساز  سازمان برا  مسئولیتاساسیسازمانی حکمرانی 

کامت مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و ابال  و ساز  نهادینهخود و همچنین  ها تصمیمها و فعالیت

 ارتباطا  آن است.

هم عنوان یک موضوع اصلی تلقی    در مفهو  مسئولیت اجتماعی ویژگی خاصی دارد زیرا حکمرانی سازمانی 

ا  برا  افوای  توانایی سازمان برا  رفتار شود که سازمان بهتر است بر اساس آن اقدا  کند و هم وسیلهمی

 مسئو نه در رابطه با دیگر موضوعا  اصلی ذکر شده است.

 توصیه اجتماعی پذیر  مسئولیت خاک، بیانگر این حقیقت است که هر سازمانی با هرها  ویژگیاین 

مسئولیت اصو  به عملیاتی کردن باشد که سازمان را قادر سازمانی  حکمرانیدارا  نظا   شود کهمی

 به آن اشاره شده است. 5که در بند  اجتماعی و همچنین نظار  بر آن کند

 اصول و مالحظات 6-1-1

 صور  یکپارچه به کار بندد.را به  ( 5مسئولیت اجتماعی )مطابو با بند اصو  مسثر  حکمرانیشود توصیه می

قاانون،   ،نفعانمنافع ذ  رعایت این اصو ، پاسخگویی، شفافیت، رفتار اخالقی استقرارها و اجرا، گیر تصمیم

عاالوه بار ایان اصاو ، هار       شاوند. مای  ( را شامت5المللی و حقوق بشر )مطابو با بند بینرفتار  هنجارها  

، مساائت اصالی و   هاا  اقادا  خاود باه    یساازمان  یحکمرانا زبینی نظا  و بااستقرار  سازمان بهتر است در زمان

مسئولیت اجتماعی  ساز نهادینهموضوعا  مسئولیت اجتماعی نیو توجه کند. برا  راهنمایی بیشتر در مورد 

 مراجعه شود. 9در کت سازمان به بند 

گیار  بلکاه بارا       تصامیم مسثر سازمانی بسیار مهم است. این امر ناه تنهاا بارا   حکمرانی رهبر  نیو برا  

آن در فرهناگ ساازمانی حاائو اهمیات      ساز افوای  انگیوه کارکنان در اجرا  مسئولیت اجتماعی و نهادینه

 است.

مسائت مربوط باه مسائولیت اجتمااعی باشاد.     حت تواند شیوه مفید  برا  سازمان در نیو می ارزیابی بایسته

 ه شود.مراجع 3-1-9برا  راهنمایی بیشتر به زیربند 

 گیری ی تصمیمو ساختارهاها فرایند 6-1-3

 توصیف مسئله   6-1-3-2

شوند، فراینادها و  کننده مسئولیت اجتماعی تلقی میعنوان تسهیتکه به  ریگمیتصم  و ساختارها ندهایفرا

 دهند.ذکر شد را ارتقا می  9و  5هایی که در بندها  ساختارهایی هستند که استفاده عملی از اصو  و شیوه

بعضی مواقع آنها رسمی، پیچیده  گیر  خاک خود است. درنی دارا  فرایندها و ساختارها  تصمیمهر سازما

هاا   ا  هستند. در برخی مواقع آنها غیررسمی بوده و در فرهنگ و ارزشو حتی تصت قوانین و مقررا  ویژه
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اختارهایی را که امکاان باه   ها، سازوکارها و سها بهتر است فرایندها، سیستمسازمان ریشه دارند تما  سازمان

 .[126][159]کنند، مستقر سازندکارگیر  اصو  مسئولیت اجتماعی و عمت به آنها را فراهم می

 مرتبط های اقدام انتظارها و 6-1-3-1

  ا  باشد که:به گونه گیر  یک سازمانفرایندها و ساختارها  تصمیمشود توصیه می

 هد آن به مسئولیت اجتماعی است؛دهنده تعو اهدافی تعیین کند که نشان راهبردها 

 ؛باشد رهبر  سازمان تعهد و پاسخگویینگر انمای 

  5هاا  اجتمااعی )باه بناد     اصو  مسائولیت   که در آنند کنفرهنگ و جو سازمانی را ایجاد و تقویت 

 ؛ در آید اجرا  به  مراجعه شود(

 ؛ کند جادیرا ا یاجتماع تیلمرتبط با عملکرد مسئو  اقتصادریو غ  اقتصاد  هااز مشوق سازوکارهایی 

 از منابع مالی، طبیعی و انسانی به طور بهینه استفاده کند؛ 

 هاا   ها  در حاشیه )شامت گروهگروهها  ارشد سازمان جهت به منظور احراز سمتا  فرصت عاد نه

 زنان و نژاد  و قومی( فراهم کند؛

  ونی و نیازها  نسات آیناده اسات، تعااد      نفعان خود که شامت نیازها  کنمیان نیازها  سازمان و ذ

 برقرار کند؛ 

 توافو و عد  توافاو را مشاخص    ها  کرده، حوزه جادیرا ا آن نفعان  ارتباطا  دو جانبه با ذ  ندهایافر

 ؛ کندمذاکره را فراهم  ویاز طر یحت تعارضا  احتمال تایه و نهاکرد

  ؛تشویو کند  را سئولیت اجتماعیها  متما  سطوح کارکنان سازمان در فعالیتموثر مشارکت 

  کنناد را متعااد    گیار  مای  افراد  که از طر  سازمان تصامیم  تواناییسطوح اختیارا ، مسئولیت و

 سازد؛

  حاصات شاود و    نانیاطم ها تصمیممسئو نه   ریگینظر داشته باشد؛ تا هم از پ را در ها تصمیم  اجرا

 ؛دشو( مصقو ی)چه مابت و چه منف یسازمان ها  اقدا و  هامیتصم جینسبت به نتا ییهم پاسخگو

  قارار دهاد، فراینادها را طباو      بازنگر  و ارزشیابیسازمان را به طور منظم مورد  کمرانیح فرایندها

 ؛ها تغییر داده و تغییرا  صور  گرفته را به کت سازمان ابال  کندنتایج این بررسی

 تی استقرار یافته، مدیریت پایدار و مسئو نه سازمان سازمانی/ شرک کمرانیبا تکیه بر نظا  حها سازمان

  ؛برنامه ریو  کنندرا 

 ها  اقتصاد ، مصایط زیساتی و اجتمااعی تقویات     ها  سازمانی را در جنبهمدیریت یکپارچه ریسک

 ند.کن
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 (وَلَقَدْ کَرََّمْنَا بَنِی آدَمَ)حقوق بشر 6-3

   کلی به حقوق بشر مرور 6-3-2

 ها و حقوق بشر سازمان 6-3-2-2

به کرامت و ارزش وا   انسانی در دین مبین اسال   و با استناد به حقوق ملت که در قانون اساسی  با عنایت

  تما  افراد از هر قاو        کند کهجمهور  اسالمی شناسایی و در اصت نوزدهم و بیستم قانون اساسی تصریح می

و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود، حقوق   ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ  مساو   باشند از حقوق  که  و قبیله

از  کاه  کندها از آن برخوردار بوده و زمینه استقال  و آزاد  آنها را فراهم میبشر حقوقی است که تما  انسان

گیر  و عمت کردن و اندیشایدن بارا     حوَّ تصمیمرها کرده و گر جهان  ها  سلطهتصمیت و زورگویی قدر 

 .کنداهم میفر ،همه افراد جامعه

برخوردار هستند.   و فرهنگی  ، اجتماعی ، اقتصاد  ، سیاسی انسانی  حقوق  به موجب قانون اساسی، همه افراد از

حو حیا  و زندگی شایسته، حمایت یکسان در مقابت قانون و آزاد  و منع تبعایض، از جملاه ایان حقاوق     

  بر طبو  و عاد نه  صصیح  اقتصاد   ریو پی ساسی بر ها است. با عنایت به تاکید قانون اسیاسی و مدنی انسان

  و مسکن  تغذیه  ها  در زمینه  مصرومیت  هر نوع  ساختن  و رفع فقر و برطر   جهت ایجاد رفاه  ضوابط اسالمی

،  سیاسای   سرنوشات   در تعیاین   مارد    عاماه   و همچینین، با تاکید بر مشارکت  بیمه  و تعمیم  و کار و بهداشت

،  ، فنای  علمای   ها  زمینه  و تتبع و ابتکار در تما   بررسی  روح  و تقویت  خوی   و فرهنگی  ، اجتماعی قتصاد ا

ها در برابر شهروندان  اسات،  و اسالمی، درحالی که اکار قواعد حقوق بشر مبتنی بر مسئولیت دولت  فرهنگی

توانند در تاامین حقاوق   صی و مرد  نهاد نیو میها  خصوها و سازمانسایر بازیگران در اجتماع مانند شرکت

ها همانند نهادها  دولتای متعهاد باه احتارا ،     گونه سازمانافراد و مصلصت عامه اثرگذار باشند. بنابراین، این

 رعایت و توسعه این حقوق هستند. 

 حقوق بشر، کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی 6-3-2-1

  نسبت  مرد   برعهده  و متقابت،  یهمگان  است  ا  فهیوظ ریخ  به  و دع ،یاسالم، یرانیکه در فرهنگ ا ییاز آنجا

حقوق بشر و احترا  به  تیرعا نکهیو با اذعان به ا  دولت  به  نسبت  و مرد   مرد   به  نسبت  دولت گر،یکدی  به

نق   تیماست، توجه به اه یاجتماع هیو عدالت و سرما مهقانون، مصلصت عا تی زمه حاکم ،یکرامت انسان

ضرور   کیمتوازن و عاد نه،  دار،یتوسعه پا  خصوک و در راستا نای در ها دولت کنار در ها سازمان

  .است ریناپذاجتناب
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 اصول و مالحظات   6-3-1

 اصول 6-3-1-2

، حقاوق بشار، ذاتای، غیرقابات تعلیاو،      او  با مسائولیت   توا   و آزاد   انسان  وا    و ارزش  کرامت با عنایت به

 گیرد؛ ه به یکدیگر است و به افراد به صر  انسان بودن تعلو میجهانی و وابست

از ایان حقاوق    توانناد ، افاراد نمای   پاذیر  و سلطه  گر  سلطه و  کشیو ستم  ستمگر   هرگونه  به منظور نفی

 .قانون موجب به گرم نظرکنند و یا توسط حکومت ها و یا دیگر نهادها از آن مصرو  شوندصر 

ر تامین حقوق اقتصاد  و اجتماعی همه افراد و به حداکار رساندن مشارکت آحاد جامعاه  همچنین، به منظو

ها  اقتصاد  مورد تاکید قانون اساسی و تضمین حو بر اقتصاد شافا  و رقاابتی و باا عنایات بار      در فعالیت

پایادار،   ها و چشم انداز توسعه بر حو مصایط زیسات ساالم و توساعه    ها  کلی نظا  و  برنامهتاکید سیاست

تدوین و تبیین مسئولیت اجتماعی سازمانی، یک گا  مهم و اساسی در تصقو سایر حقاوق و مناافع عماومی    

 . است

 مالحظات   6-3-1-1

که در خارج از قلمرو  ییسازمان ها ایخود  تیمستقر در قلمرو تصت صالح ها  دارند سازمان فهوظی ها دولت

 تیا . ساازمان و افاراد از قابل  ناد کن ویحقوق بشر تشو تیرعاو تعامت دارند، به احترا  و   خود با آنها همکار

 ونیا  هاا سازمان ن،یبرخوردارند. بنابرا میقمستریغ ایو  میطور مستقهاز حقوق بشر ب  ریرپذیو تاث  رگذاریتاث

  هستند. یحقوق و کرامت انسان تیموظف به احترا  و رعا

 ،بعاد   گا  در. است ها ق بشر توسط سازمانحقو تیاز مراحت نخست احترا  و رعا گرانیعد  نقض حقوق د

 است. یو منافع عموم یمابت در توسعه و گسترش حقوق انسان ها  اقدا مستلو  اتخاذ  تیمسئول نیا

انجا  دهند. این ارزیابی شامت  ها از نصوه احترا  و رعایت حقوق بشر، ارزیابی بایستهشایسته است که سازمان

 است.ا  سازمان ها  حرفهضرور  در جریان عاد  فعالیت فراتر از حد هایی اقدا اتخاذ 

ها در ماوارد نقاض فااح     ها و همچنین دولتدر برخی از اصو  اساسی حقوق کیفر ، برا  افراد و سازمان

حقوق بین اللملی بشر، مسئولیت حقوقی در نظر گرفته شده اسات. ایان اصاو  شاامت ممنوعیات شاکنجه،       

ها طبو قاانون ملای برمبناا     . در برخی کشورها، سازمانهستندکشی   و نستدارجنایت علیه بشریت، برده

توانناد  قلمارو   گیرند. برخی اسناد حقوق بشر  نیو مای المللی تصت تعقیب قرار میجرایم شناخته شده بین

 کنند.ها تعیین میها را در رابطه با حقوق بشر و نصوه تصقو و اجرا  آنتعهدا  حقوق سازمان

سازمان ممکن  کیاست. هرچند،  انسانی کرامت و بشر حقوق به احترا   ها، سازمان  ادیبن تیمسئولاز  یکی

مصتمت اسات مشاارکت    اینفعان مواجه شوند  از صر  احترا  به حقوق از جانب ذ شتریب ها است با انتظار



 2022 سال :)چاپ اول( 11922شماره  ملی ایراناستاندارد 

19 

 دامناه  درک در هاا  ساازمان   رگاذار یتاث ایا حقوق درخواست شود. مفهو  قلمارو نفاوذ و    نیا  آنها در اجرا

 .کند یگوناگون کمک م حقان ذ انیدر م یاز حقوق انسان تیحما  سازمان برا ها  فرصت

میان صاحبان حو و آنهایی کاه  آن را  برا  ارتقا  آگاهی از ها آموزش حقوق بشرسازمانشود که توصیه می

  نااروا و ایجااد امکاناا      عیضاا  همچنین، در جهت رفاع تب  ند.کن تیتسه ظرفیت تاثیرگذار  برآنان را دارند

بار    اخالقای   رشاد فضاایت    و ایجاد مصیط مساعد بارا    و معنو   ماد   ها زمینه  ، در تما  همه  برا   عاد نه

ها آموزش حقوق بشار  شود که سازمانمظاهر فساد و تباهی، توصیه می  با کلیه  و مبارزه  و تقو   ایمان  اساس

 ند.کن تیتسهرا میان صاحبان حو و آنهایی که ظرفیت تاثیرگذار  برآنان را دارند  برا  ارتقا  آگاهی ازآن

که بیرون  داخت کشورها   اصو  مسئولیت اجتماعی این استاندارد برا  سازمانشود عالوه بر آن، توصیه می

اصاو    براسااس کنناد،   ها  خارجی که داخت کشور فعالیت مای  کنند و سازمان از سرزمین اصلی فعالیت می

 د.شوعو ، حکمت و مصلصت، رعایت 

 : ارزیابی بایسته 2مسئله حقوق بشر  6-3-3

 توصیف مسئله 6-3-3-2

ها موظف به ارزیابی بایسته برا  تشخیص، پیشگیر  و واکن  باه آثاار   به منظور رعایت حقوق بشر، سازمان

اط هستند بر وضعیت حقوق دیگر نهادهایی را که با آن ها در ارتب ها  اقدا خود یا  ها  اقدا بالفعت یا بالقوه 

شود که سازمان نسبت باه مسائولیت تااثیر    بشر در چارچوب موازین قانونی هستند. ارزیابی بایسته باعث می

 رفتار خود بر دیگران، در جایی که احتما  دارد سبب نقض حقوق افاراد باا دخالات ساازمان شاود، هوشایار       

 .کندمی

 مرتبط های اقدام انتظارها و  6-3-3-1

 شتریب ییشود، راهنما یاعما  مافراد از جمله حقوق   دیموضوعا  کل یبر تمام ارزیابی بایسته که ییازآنجا

اسب با انادازه  تنم ستهیبا یابیارز ندیارائه شده است، فرا 3-1-9 ربندیز و اثرا  آن در در خصوک حقوق بشر

 است: ریز  هاسازمان شامت مولفه طیو شرا

موازین حقوق داخلی که راهنما   معنادار  برا  آنهایی است ضوابط حقوق بشر سازمان در چارچوب  -

  ؛سازمان هستند و پیوند نودیکی با سازمان دارندکه درون

 تواند بر حقوق افراد موثر باشد؛ها  جار  و پیشنهاد  که میابوار  برا  ارزیابی اثر فعالیت -

 هایی برا  اعما  ضوابط رعایت حقوق افراد در سراسر سازمان؛روش -

هایی برا  پیگیر  آن در طی زمان، به منظور قادر ساختن سازمان باه اعماا  تغییارا   ز  در    روش -

 ها و رویکردها؛ اولویت
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 ها  سازمان بر حقوق افراد. و فعالیت ها تصمیمتدابیر  ناظر برآثارمنفی  -

 حفظ حقوق و مصالح عامه یبرا زیآممخاطره های تیموقع: 1مسئله حقوق بشر 6-3-0

 ئلهتوصیف مس 6-3-0-2

ها با چال  و دو راهای در خصاوک   ها و شرایط خاصی وجود دارند که در آن احتما  مواجه سازمانموقعیت

 از: این موارد عبارتند .و احتما  نقض حقوق را  افوای  می دهد داردرعایت حقوق افراد وجود 

  ثباتی شدید سیاسی،یا بی [129] اعتراضا  

 در صور  وقوع   یحفظ بهداشت و سالمت عموم دیشد  ها چال ،ی، خشکسالیفقر و نبود رفاه عموم

 ؛یعیطب  ایبال

 هایی که ممکن است اثر قابت توجهی برمنابع طبیعی ها  استخراج یا دیگر فعالیتمشارکت در فعالیت

 ؛ها یا جو گذاشته یا جوامع مصلی را تخریب کند و منجر به تغییر اقلیم شودمانند آب، جنگت

 ؛[81][82][116][117][135][147][148]کند کودکان اثر دارد یا آنها را درگیر می هایی که برفعالیت 

 وجود فرهنگ فساد؛ 

 شود؛ ا  که انجا  کار به شیوه غیررسمی بدون حمایت قانونی را شامت میها  ارزش پیچیدهزنجیره 

 ماوا  و دیگار   نبود امنیت و تضمین حو بر مالکیت خصوصی که اتخاذ تدابیر گسترده تضمین امنیت ا

 ها ضرور  است. دارایی

 مرتبط های اقدام و  انتظارها 6-3-0-1

اناداز یاک   ها  کلی نظا  ابالغی از سو  مقا  معظم رهبر ، جامعه ایرانای دارا  چشام  با عنایت به سیاست

 جامعااه توسااعه یافتااه، متناسااب بااا مقتضاایا  فرهنگاای، جغرافیااائی و تاااریخی خااود و متکاای باار اصااو  

هاا   ساا ر  دینای، عادالت اجتمااعی، آزاد      اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر: مرد  ها اخالقی و ارزش

 .مند از امنیت اجتماعی و قضائی ها و بهره مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان

و   حقاوق فارد   ،انساانی  کرامات  اصات  کاه  الذکر فوق طیبا شرا مواجهه هنگا  در ها راستا، سازمان نیدر هم

در رابطاه باا نصاوه      ادهیا چیساخت و پ  ها تصمیم با احتما  ها سازمان اندازد، یرا به خطر م یعدالت اجتماع

مسئله وجود نداشاته باشاد،    نیا باراه حت ساده در رابطه  ایفرمو   کیشوند. ممکن است یمواجه م تیفعال

 حقاوق افاراد و    تیا رعا و یکه اصت احترا  به کرامات انساان   هیاول تیخود را بر مسئول ها تصمیم دیسازمان با

 یقاانون  نیدر چاارچوب ماواز   انسانیحقوق   به ارتقا و دفاع از اجرا نیاست، بنا نهاده و همچن همگانی خیر

 کمک کند.
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 تیا رعا یعنا یکه هد  مطلوب  ردیدر نظر گ  اخود را به گونه ها  اقدا بالقوه   امدهایبهتر است پ سازمان

 ن،ینقض حقاوق افاراد نشاود. همچنا     جادیا ای دیدارد که موجب تشد تیاهم ژهی. به وابدیحقوق افراد تصقو 

 عد  اقدا   باشد.  برا ا  بهانه دینبا تیوضع کی یدگیچیپ

 : اجتناب از مشارکت در جرم3مسئله حقوق بشر  6-3-5

 توصیف مسئله 6-3-5-2

  داشته باشد. میرمستقیو غ میمستق  دو معنا تواند یمشارکت در جر  م

ارکت در جر  به معنا  فعت یا ترک فعلی است که اثر اساسی در ارتکاب یک مطابو حقوق جوا  داخلی، مش

گیارد. مشاارکت همچناین باا     عمت غیرقانونی داشته و آگاهانه یا عامدانه برا  مشارکت در جر  صور  مای 

 ی در یک فعت یا ترک فعت غیرقانونی مرتبط است. دستهم ومفهو  کمک 

بینای  مشروع جامعه نسبت به نصوه رفتاار قابات پای     ز انتظارها ستقیم، مشارکت در جر  اغیرم  معنا در

شود. همچنین، یک سازمان ممکن است هنگا  کمک به ارتکااب اعماا    سازمان در چارچوب قانون ناشی می

انطباق ندارد، شریک مصسوب شود، در حالی که سازمان با اعما   متخلفانه دیگران که با اصو  حقوق اساسی

دانست که این اعما  به آثار منفی اساسی و لطمه به جامعاه، اقتصااد یاا    دانست یا باید میمیارزیابی بایسته 

 ساکو     امتخلفاناه  هاا   اقادا   نیکه در مقابت چن ییدر جا نیسازمان همچنشود. مصیط زیست منجر می

و امنیات غاذائی،   زیرا برخوردار  از سالمت، رفاه  شودیم یجر  تلق کیشود، شریاز آن منتفع م ایکند یم

مناسب درآمد، نهاد مستصکم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعایض و   ها  برابر، توزیعتأمین اجتماعی، فرصت

ها  جامعه ایرانی و یک مسائولیت همگاانی اجتمااعی اسات کاه      زیست مطلوب از ویژگی مند از مصیط بهره

 شود.ها نیو میشامت سازمان

 .که دارا  مرزها  سیا  است استمشارکت قابت ذکر از سه گونه 

 ؛افتد که سازمان آگاهانه به نقض حقوق افراد کمک کندزمانی اتفاق می :مشارکت مستقیم در جرم -2

ها  آن از نقض حقوق افراد شامت موارد  است که سازمان یا زیرمجموعه :مشارکت سودجویانه در جرم -1

علیاه  آمیاو  سارکوب یاک اعتاراض مساالمت    همانند ماوارد  کاه    .برندما سود مییتوسط دیگران مستق

گرانه هنگاا  مراقبات از تاسیساا  خاود     سرکوب ها  اقدا پذیرند یا از خود را می ها  ها و اقدا  تصمیم

نهاا منفعات اقتصااد  باه     ها  قانونی حقوق بنیادین کار بارا  آ استفاده از تضمینسوء استفاده کرده یا

 همراه دارد؛

ها  کلی نظا  بر مشارکت عامه مرد  در با توجه به عنایت جد  سیاست :مشارکت غیرمستقیم در جرم -3

مناد یاا مساتمر حقاوق افاراد و مناافع       فعالیت اقتصاد  کشور، قصور سازمان در طرح مساله نقض نظا 
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هاا   عمومی مشارکت غیرمستقیم است. از جمله عد  اعتراض به تبعیض درحقوق استخدامی علیه گروه

 . خاک

 مرتبط های داماق و  انتظارها 6-3-5-1

ست. در این ای، اتخاذ تدابیر و تمهیدا  امنیتی ضرور  و اجتماع  حقوق فرد نیعدالت و تأم نیتضمجهت 

که تدابیر امنیتی آن با مالحظه رعایت حقاوق افاراد اتخااذ شاده و در      شودخصوک سازمان بهتراست دقت 

قرارداد  یا پیمانی (، باید به اندازه کافی ی در سازمان )رسمی، حفاظت  روهاین چارچوب موازین قانونی باشد.

نیروها  امنیتی باید فاورا   ها  اقدا مطابو استانداردها و اصو  حقوق شهروند  آموزش ببینند و شکایا  از 

شاود بررسای   عالوه، یک سازمان توصایه مای  به و تا حد امکان به صور  مستقت انجا  شده و رسیدگی شود.

ویژه حقوق ن حاصت یابد که نیروها  امنیتی آن، حافظ قوانین و مقررا  کشور بهدقیقی انجا  دهد تا اطمینا

 افراد باشند.

 عالوه بر این یک سازمان بهتر است: 

 ها خدما  و مصصو   خاود را در اختیاار نهادهاایی    باتوجه به اصت مشروعیت جهت معامله، سازمان

 کنند؛ د که از آن برا  نقض حقوق افراد استفاده مینقرار نده

     همچنین، شراکت رسمی و غیررسمی و یا روابط قرارداد  یا پیمانی با فرد  یا افراد  کاه در اجارا

 د؛نشوقرارداد، مرتکب نقض حقوق افراد می شود، وارد ن

     مناابع طبیعای، نسابت باه شارایط اجتمااعی و         با عنایت به اصت حفاظات مصایط زیسات و احیاا 

 د؛کنشود، آگاهی کسب ار  و خدما  ارائه میمصیط زیستی که در آن کا ها خرید

  اطمینان یابد که در اخراج افراد از زمین و ملک آنان مشارکت نداشته مگر آنکه این امر مطابو با قانون

 جاایگوین پرداخات غرامات کاافی بارا        هاا  و ضوابط و قوانین ملی کشور بوده و شاامت اتخااذ راه  

 قانونی نصوه خریاد و تملاک اراضای و اماالک بارا  اجارا         یصه باشد که در  ها  تصت تاثیرطر 

 ؛ها  عمومی، عمرانی و نظامی دولت و سایر قوانین و مقررا  خاک مقرر شده است برنامه

 ی ترتیاب دهاد کاه نشاانه عاد       هاای  اقادا  ها  عمومی صادر کند و عالوه، سازمان بهتر است بیانیهبه 

  ؛آمیو در رابطه با امور استخدامی باشدتبعیض ها  اقدا د پوشی سازمان از نقض حقوق افراد ماننچشم

 ؛دکنها  غیرقانونی و ضداجتماعی دخیت هستند خوددار  از ارتباط با نهادهایی که در فعالیت 

 ها  ارزیا  بایساته،  ها  اجتماعی و حقوقی پروسهتواند از طریو لصاظ کردن شاخصیک سازمان می

 آگاه شود. از ریسک مشارکت و ممانعت ازآن
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 ها : رسیدگی به شکایات و حل و فصل نارضایتی0مسئله حقوق بشر  6-3-6

 توصیف مسئله 6-3-6-2

  صالح  ها  دادگاه  به  منظور دادخواهی  تواند به می  با توجه به تاکید قانون اساسی بر حو بر دادخواهی، هرک 

توان از را نمی  باشند و هیچک   داشته  سها را در دستر دادگاه  گونه دارند این  حو  افراد ملت  د. همهکن  رجوع

ها نیو حتی اگار در بهتارین شارایط    سازمان .را دارد منع کرد  آن  به  مراجعه  حو  قانون  موجب  به  که دادگاهی

ها  خاود در رابطاه باا حقاوق     و فعالیت ها تصمیمکنند، ممکن است اختالفاتی در مورد تأثیر ممکن فعالیت 

هاا  بینی سازوکارها  رسیدگی به شکایا ، نق  مهمی در وظیفاه دولات  ه بروز کند. پی افراد و مصالح عام

کند. به همین ترتیب، یک ساازمان باه منظاور ادا  مسائولیت خاود      نسبت به حمایت از حقوق بشر ایفا می

نهاا   نسبت به احترا  و رعایت حقوق بشر بهتر است سازوکار  برا  آنانی که معتقد هستند حقوق بنیاادین آ 

توسط سازمان پایما  شده است، در نظر گیرد تا این افراد از طریو آن بتوانند نقض حقوق خود را به سازمان 

موجاود را   یقاانون  هاا   باه راه  یدسترسا  دیا ساازوکار نبا  نیا اطالع داده و درخواست جبران خسار  کنند.

و جباران خساار  فاراهم     یدگیرسا   را بارا   شتریب ها  فرصت دیبلکه با ندک فیتضع ایمخدوش، ممنوع 

 .ندکن

 و مرتبط   های اقدام و  تظارهاان 6-3-6-1

  عاد ناه   قضاایی   و مرد و ایجاد امنیت  افراد از زن  جانبه  همه  حقوق  با عنایت به تاکید قانون اساسی بر تأمین

اساتفاده خاود و   ها  جبرانای بارا    ، یک سازمان بهتر است سازوکار در برابر قانون  عمو   و تساو   همه  برا 

نفعان ایجاد کند یا در دسترس بودن آنها را تضمین کند. اثربخشی این سازوکارها مساتلو  آن اسات کاه    ذ 

 آنها:

 :د که کناندازه کافی مستقت باشد. تا تضمین یعنی شامت ساختار  روشن، شفا  و به مشروع باشند

 له کند؛ طرفانه آن مداختواند در هدایت بیهیچ یک از طر  دعوا نمی

 :ها  شاکی کاه باا مانناد زباان،     ها باید به اطالع عمو  برسد و به طر  وجود آن در دسترس باشند 

 مسافت، نااتوانی یاا تارس از تالفای جاویی )انتقاا ( مواجاه        سواد ، فقدان آگاهی یا مشکت مالی،بی

 ند، مساعد   ز  انجا  شود؛هست

 و شناخته شده باشند و یک چارچوب زمانی مشخص و این فرایند باید شفا   بینی باشند:قابل پیش

تواند حاصت شوند و همچناین  تواند و یا نمیهایی که میشفا  برا  هر مرحله، انواع فرایندها و نتیجه

 ند؛کنهایی برا  پای  اجرا  نتیجه، ایجاد راه
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 :وره و کماک  دیده بهتر اسات باه مناابع اطالعااتی، مشاا     ها  آسیبطر  عادالنه و منصفانه باشند

 کارشناسی  ز  برا  ورود به فرایند رسیدگی منصفانه، دسترسی داشته باشند؛ 

 :ست مطابو با اصو  کلی حقوقی باشد؛نتایج و جبران خسار  بهتر ا حقوق محور باشند  

 :اگرچه رعایت مصرمانگی در برخی موارد  ز  است، اما فرایند و نتیجاه بهتار    واضح و شفاف باشند

 مو  قابت دسترسی  بوده و به منافع عمومی اهمیت دهند؛است برا  ع

 هاا   حات ایان فراینادها بهتار اسات در صادد اعماا  راه       گری باشنند: مبتنی بر گفتگو و میانجی 

شده میان طرفین اختال  باشند. هنگاامی کاه طارفین درخواسات رسایدگی دارناد، بهتراسات        توافو

 ند.سازوکارها  جدا و مستقت در اختیار داشته باش

 های آسیب پذیر: تبعیض و گروه5مسئله حقوق بشر  6-3-7

 توصیف مسئله 6-3-7-2

مناد   شده در قوانین و مقررا  به نصو یکسان بهره بینی شهروندان از کرامت انسانی و تمامی موایا  پی همه 

ویاژه در دسترسای شاهروندان باه خادما  عماومی نظیار خادما           اعما  هرگونه تبعیض ناروا باه  و هستند

تبعیض ناروا شاامت هار    .ممنوع است و مشارکت و فعالیت اقتصاد  ها  شغلی و آموزشی رصتبهداشتی و ف

ا  کاه  گونهشود، بهگونه تمایو، مصرومیت یا رجصان است که سبب از بین رفتن برابر  در رفتار و فرصت می

و امنیت غذائی، تأمین این امر از رو  پی  داور  و نه براساس مبانی قانونی باشد. برخوردار از سالمت، رفاه 

دور از فقار، فسااد، تبعایض و     ها  برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مساتصکم خاانواده، باه   اجتماعی، فرصت

و مرد به صور  یکسان   از زن  اعم  افراد ملت  مند از مصیط زیست مطلوب، حقوقی همگانی است که همه بهره

امتیاز نخواهد بود و منع تبعایض یاک اصات مهام       انند اینها سببو م  ، نژاد، زبان از آن برخوردار بوده و رنگ

ها  جامعه از جمله آنهایی که ها است. مشارکت کامت و مسثر و جذب تمامی گروهمسئولیت اجتماعی سازمان

د. یک سازمان با اتخااذ  کننها و افراد ایجاد میها  جدید  را برا  تمامی سازمانپذیر هستند، فرصتآسیب

ها  برابر و احترا  به تما  افراد، منافع زیاد  کساب خواهاد   کرد فعا  برا  اطمینان از وجود فرصتیک روی

 کرد.

اند، دار منتهی شده است، رنج بردهها  ریشههایی که از تبعیض مستمر که به مصرومیتواضح است که گروه

ر عموما شامت موارد مذکور در زیر پذیها  آسیبکه گروهپذیر هستند در حالینسبت به تبعیض بیشتر آسیب

پذیر دیگر  در جامعه به خصوک مصت فعالیت یک ها  آسیبشوند، ممکن است گروهمی 2-1-9-9بند زیر

 سازمان، وجود داشته باشد.
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افتد که مقاررا ، ضاوابط و رویاه باه     تواند غیرمستقیم باشد. این امر هنگامی اتفاق میهمچنین، تبعیض می

ا  هستند در موقعیتی نامطلوب نسبت به ساایرین قارار   راد  را که دارا  خصوصیتی  ویژهطر ، افظاهر بی

ها  دساتیابی  طرفانه توجیه شود و روشدهد. مگر آنکه مقررا ، ضوابط و رویه مربوط با هدفی مشروع و بی

 به آن هد  مناسب و ضرور  باشند.

 مرتبط های اقدام انتظاراها و 6-3-7-1

نفعان، اعضاء و هار فارد  دیگار  کاه      ب باشد که کارکنان، شرکا، مشتریان، ذ یک سازمان بهتر است مراق

 تواند تصت تاثیر آن باشد، مورد تبعیض واقع نشود.سازمان در ارتباط است و یا می

ها را در حوزه تصت نفوذ اثرگذار  خود به منظور تشاخیص  هر سازمان بهتر است عملیا  خود و دیگر طر 

مستقیم مورد بررسی قرار دهد. همچنین بهتر است تضمین کند که در خال  ارتباطا  تبعیض مستقیم و غیر

کند. در صورتی کاه چناین اتفااقی رخ دهاد،     آمیو مشارکت نمیدر اعما  تبعیض خود ها مربوط به فعالیت

ها را در خصوک مسئولیت نسبت به جلوگیر  از تبعیض تشویو کرده و یاار   بهتر است سازمان دیگر طر 

 د.کن

 ییهاسازمان نیموظف است تداو  رابطه خود با چن ابد،یدست ن تیامر به موفق نیکه در رابطه با ا یدر صورت

باا   سهیمتداو  رفتار با زنان را در مقا  هاوهیتواند شیماا ، سازمان م  مجدداً قرار دهد. برا یرا مورد بررس

 نیا در ا هاا  تصامیم هاا و  یمشا خاط  ایکند که آ هتوجمسئله  نیقرار دهد و به ا یو بررس تیمردان مورد تصل

زیرا زناان و نهااد خاانواده در فرهناگ و      کنندیرا منعک  م ا شهیتعصبا  کل ایطر  هستند یب یخصوص

و احیااء    زن  رشد شخصیت  مساعد برا   ها ایرانی دارا  جایگاه وا یی بوده و ایجاد زمینهها  اسالمیارزش

از  ،رابطاه  نیا تواناد در ا یساازمان ما   ن،یهمچنا . او مورد تصریح قانون اساسای اسات    معنو  و  ماد   حقوق

اساتفاده کناد. هار    حقاوق ضادتبعیض    ناه یمتخصاص در زم  یالمللا نیب ای یمصل  هاسازمان  هاییراهنما

  عمااومی  کااه بااه حفااظ حقااوق ردیاابگ ییراهنمااانهادهااایی   اهااهیهااا و توصااافتااهیتوانااد از یماا یسااازمان

ها  حقوقی را در میان در همین راستا، سازمان بهتر است آگاهی کنند.عدالت کمک می  و اجرا   و گسترش

 ذیر افوای  دهد.پها  آسیبگروه

هاا  است به جبران تبعیض با هد  حمایت از حقوق مصرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر، هر سازمانی بهتر

است تالش کناد   شد، کمک کند. برا  نمونه، سازمان بهترها  گذشته در حد  که عملی بایا میراث تبعیض

ها  با سابقه تجربه تبعیض کار نکند یا آنها را استخدا  نکند؛ هایی که توسط افراد  متعلو به گروهبا سازمان

در جایی که ممکن است سازمان بهتراست برا  افوای  دسترسی به آموزش، خدما  زیربنایی یاا اجتمااعی   

 مصرو  از دسترسی کامت تالش کند. ها برا  گروه
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داشاته باشاد.    ها  موجود میان افراد ذیاربط، تفاو  به نسبت سازنده و مابت دیدگاهی بهتراست سازمان هر

هاایی را  سازمان نه تنها باید جوانب حقوق بشر را لصاظ کند بلکه باید منافع و ارزش افووده حاصت از فعالیت

 انسانی چند بعد  حاصت می شود را نیو در نظر بگیرد.وابط رکه در اثر توسعه منابع و 

 است: مرتبط و خاک ها  انتظارها و اقدا  همراه به پذیرآسیب ها گروه از نمونه ها  زیر مصادیقی

 توجه به ارزش وا   زن در دین اسال ، ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متاوازن   در نظا  حقوقی ایران با

گی فرد  و اجتماعی و با عنایت به آزاد  مسئو نه زنان وکرامات انساانی   ابعاد ماد  و معنو  در زند

دهند، یم تیجهان را تشک تیاز جمع یمینزنان و دختران  آنها مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین،

باا ماردان و پساران     و متناساب  به صاور  برابار   ییهابه منابع و فرصت یابیاز دستبرخی مواقع  یول

  بار  حاو  جملاه  از همانند مردان از حقوق مشترک انساانی برخاوردار هساتند    د. زنان شون یمصرو  م

در خصاوک ازدواج و    ریا گمیتصام  نیو همچنا  یو اجتماع  اقتصاد  هاتیآموزش، استخدا ، فعال

برخوردارند.  ضیبدون هرگونه تبع  بارور سالمتدر خصوک   ریگمیو حو بر تصم یخانوادگ ئتمسا

با زناان و ماردان    عاد نهو رفتار  دکنبه حقوق زنان توجه  دیسازمان با کی  هاتیها و فعالیخط مش

 ؛[133][149]را ارتقا بخشد  یاسیو س یاجتماع ، اقتصاد  هادر حوزه

 خاود   و مهارتهاا  هاا یینادرسات در ماورد تواناا     باورهاا  تیا دله از جمله با  افراد دارای معلولیت  

یب قانون جاامع حمایات از معلاو ن و تاکیاد هماه جانباه آن بار        توجه به تصو باهستند.  ریپذبیآس

و مشارکت کامت زنان و ماردان   آیینیکرامت، خود تیبه رعا بایدسازمان  کتضمین حقوق معلو ن، ی

 ز   دا یا ها بهتراسات تمه شود و سازمان تیرعا ضیتبع تیکمک کنند. اصت ممنوع تیمعلول  دارا

 ؛را ایجاد یا گسترش دهند  الیبه تسهمعلو ن  یدسترس  راب

 اتخااذ  هساتند. در  ریپاذ  بیکه دارند به طور خااک آسا    اوابسته تیوضع تیدلهاز جمله ب کودکان 

 ونیکودک است. اصو  کنوانس هیبا منافع عال تید، ارجصباش گذاراثر نکودکابرتواند یکه م یهای اقدا 

در قاوانین و مقاررا  داخلای ماورد     دولت جمهور  اسالمی نیو بدان ملصو شده و حقوق کودک که 

 دیا با ،شودیم  کودک، بقا، توسعه و آزاد ا یحو ح ض،یتبع تیشامت ممنوعتوجه ویژه قرار گرفته، 

را  ییهایمشخط دیها باسازمان. [81][82][116][117][135][147][148]و در نظر گرفته شود  شود تیهمواره رعا

 کند؛اشکا  سوءاستفاده از کودکان منع  گریو د یاستفاده جنسکه کارمندان آنها را از سوء ندکناتخاذ 

 امنطقاه  ایا  یخاارج  یتیآنان به جهت دارا باودن اصال   یهامهاجران، کارگران مهاجر و خانواده  

ثبت شده  ریغ ای یرقانونیغ یقلمداد شوند، خصوصاً اگر مهاجران ریپذبیممکن است به عنوان گروه آس

افاراد را   نیا حقاوق ا بهتراسات  ساازمان   کاسالمی، یا وا   ایرانی تمدن با توجه به فرهنگ و باشند.

آنان   هامهاجران، کارگران مهاجر و خانواده  بشر قاحترا  به حقو  فضا تیمصتر  شمرده و به تقو

 ؛[142][80][79][78] کمک کند
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 ساواد، افاراد   د بی: سالمندان، پناهندگان، پناهجویان، آوارگان، فقرا، افراپذیردیگر گروه های آسیب

کننادگان ماواد مخادر، افاراد مصارو  از آزاد ، کودکاان       مصر  ،گیر همهمبتال به ویروس واگیردار و 

هاا  خااک،   زندانی، زنان سرپرست خانوار، افاراد دارا  بیماار    افراد ها بازمانده از تصصیت، خانواده

در قاانون   شاناخته شاده   تیمرسا  باه ها  اقلیت قومی، زباانی و ماذهبی   کودکان بد سرپرست، گروه

 .پذیر هستندها  آسیبهایی از گروهماا ،اساسی

 : حقوق سیاسی و مدنی6مسئله حقوق بشر 6-3-8

 توصیف مسئله 6-3-8-2

حقوق مدنی و سیاسی شامت حقوق مطلقی همچون حو حیا ، حو برخوردار  از زندگی باا کرامات، حاو    

د  و تمامیت فرد ، حاو برخاوردار  از   حو امنیت، حو مالکیت، حو بر آزا ،قرار نگرفتن شکنجه درمعرض

دادرسی عاد نه در برابر اتهاما  کیفر  است. عالوه بر آن این حقوق همچنین شامت منع تفتای  عقایاد و   

آمیو، مصاونیت از تعارض و حاو بار حاریم خصوصای خاناه،        آزاد  عقیده و بیان، آزاد  اجتماعا  مسالمت

و آبرو، حو دسترسی باه خادما  عماومی و حاو شارکت در       خانواده و مکاتبا ، مصونیت از لطمه به عو 

 .[143][152] انتخابا  می شود

 مرتبط  های  اقدام ها وانتظار 6-3-8-1

  و اساتقال    را نفای کارده و  قساط و عاد       پاذیر  و سلطه  گر سلطه و  کشیو ستم  ستمگر   ملت هرگونه

در همین راستا، یاک ساازمان    .کندمی  أمینرا ت  ملی  و همبستگی  فرهنگی و  و اجتماعی  و اقتصاد   سیاسی

هایی از این حقوق در اینجا آورده شده بهتر است همواره به حقوق مدنی و سیاسی افراد احترا  بگذارد، نمونه

 : شوداست، که فقط به موارد زیر مصدود نمی

  زندگی فرد ؛ 

 اید یک فارد را حتای در   آزاد  عقیده و بیان، یک سازمان بهتر است هدفی چون سرکوب نگرش و عق

 خصوک انتقاد به سازمان، اعم از انتقاد درون سازمانی یا برون سازمانی دنبا  نکند؛

 ؛آمیو در چارچوب موازین قانونی و به شرطی که مخت حقوق عمومی نباشدآزاد  تجمعا  مسالمت 

 ها در چارچوب قانون؛آزاد  جستجو، دریافت و انتقا  اطالعا  و ایده 

 اموا  به صور  فرد  یا شراکتی و مصونیت از سلب خودسرانه حو مالکیت؛ حو مالکیت 

 باطی بایاد  ضا هرگونه اقادا  ان  باطی داخلی؛ضدستیابی به رسیدگی منصفانه در رابطه با اتخاذ تدابیر ان

 ؛ها  بدنی یا رفتارها  غیرانسانی و تصقیرآمیو نباشدمتناسب بوده و شامت تنبیه
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 قتصادی، اجتماعی و فرهنگی  : حقوق ا7مسئله حقوق بشر 6-3-9

 توصیف مسئله   6-3-9-2

و  حفاظ کرامات     ز  بارا  یو فرهنگ یاجتماع ، حقوق اقتصاد  از جامعه دارا ییبه عنوان عضو  هر فرد

و ایجااد   ها  مستضعف و تقویات تاأمین اجتمااعی    ایجاد خوداتکایی برا  خانوادهخود است.   فرد شرفتیپ

ها  کلی نظاا  ماورد   از حقوق مصرومان و مبارزه با فقر در سیاستنظا  جامع تأمین اجتماعی برا  حمایت 

آزاد  اجتماعاا   منصافانه  و مطلاوب،    طیکار در شرا حقوق عبارتند از: نیاز ا یبرختاکید قرار گرفته است. 

و  یساالمت جسام    بارا  یزنادگ  یاز بهداشت، داشتن سطح کاف یاز سطح مناسب  ، برخوردارآمیومسالمت

 ز  مانناد   یاجتمااع  تیا و حما یپوشاک   هاا غذا، لباس، مسکن، مراقبت خود،خود و خانواده و رفاه  یروان

فقادان   ایا کهولت سن  ازکار افتادگی،فو  همسر،  ت،یمعلول ، ماریب ، کاریدر مواقع ب تیاز امن  برخوردار

  هاصتفر ،یهنگو فر یمذهب  هاتیکه خارج از کنتر  فرد است. انجا  فعال یطیامرار معاش در شرا لهیوس

کناد و ماانع   یما  تیا مابات حما  هاا   اقادا  که از  ییها ریگمیدر تصم ضیمشارکت بدون تبع  برا یواقع

  .[144]شودیحقوق م نیدر رابطه با ا یمنف ها  اقدا 

 مرتبط های انتظارها و اقدام 6-3-9-1

فعالیتی که ناقض و یاا   گونهد که هیچکنمنظور رعایت حقوق، سازمان موظف است با ارزیابی بایسته تالش  به

هایی از آن چیو  است کاه یاک ساازمان    نمونه زیرانجا  ندهد. موارد  ،شودمند  از این حقوق میمانع بهره

 .برا  رعایت این حقوق انجا  دهد

ها  جدید ها، مصصو   و خدما  و همچنین پروژه، فعالیت ها تصمیماحتمالی  اثرا است  یک سازمان بهتر

ق افراد و اجتماعا  مصلی ارزیابی کند، عالوه برآن نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم دسترسی خود بر حقو

ینادها  تولیاد نبایاد    ا. به عنوان مااا  فر کندبه یک مصصو  یا منبع حیاتی مانند آب را مصدود یا ممنوع  

صور  لاوو  در ماواقعی کاه     ها باید درتامین منابع آب آشامیدنی کمیاب را به خطر بیاندازد. تمامی سازمان

ا  را به منظور اطمینان از توزیاع مناساب   توزیع مصصو   و خدما  با خطر مواجه است سیاست ها  ویژه

تواند در تصقو چناین  کا  و خدما  تدوین کنند. همچنین در صور  لوو  یک سازمان مسئو  اجتماعی می

ها  مرتبط ها و دیگر سازمانفاو  و ظرفیت دولتها  متکه همومان به نق د، در حالیکنحقوقی مشارکت 

 کند. با این حقوق توجه می

 دهد: شود سازمان نکا  زیر را مدنظر قرار میدر این راستا توصیه می
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 اعضاا  دایمی   ریادگیآموزش و   و امکانا  برا یبانیو در صور  امکان ارائه پشت یدسترس تیتسه  

 شرفته، توانا در تولید علم و فناور ، متکی بر ساهم برتار مناابع   با هد  برخوردار  از دان  پی جامعه

 ؛انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

 و  یاجتمااع  ، و تصقو حقوق اقتصاد تیحما  در راستا یدولت  ها و نهادهاسازمان ریبه سا وستنیپ

 ی؛فرهنگ

 و  ؛کندیقوق کمک مح نیسازمان که به احقاق ا یاصل  هاتیمربوط به فعال  هااهر یبررس 

 ؛ریمرد  فق دیکا ها و خدما  نسبت به قدر  خر متیق ویتطب 

 مورد  یمصل نهیبا توجه به زم است بهتر وین  گریمانند هر حو د یو فرهنگ یاجتماع ، اقتصاد حقوق

جلاب  در ماورد   4-9بناد  زیرمرتبط در  ها  اقدا  ها وانتظاردرمورد  شتریب ییراهنما. ردیتوجه قرار گ

 است.  شدهارائه  جامعه مصلی توسعه وارکت مش

 : اصول و حقوق اساسی مربوط به کار  8مسئله حقوق بشر  6-3-22

 کلیات 6-3-22-2

ند و به کناست که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایت دارند انتخاب افراد حو 

کو بر مسائت نیرو  کاار مبتنای بار کاار     متمرمربوط به کار  یاصو  و حقوق اساس .آن اشتغا  داشته باشند

المللی و هم در نظاا  حقاوق داخلای باه عناوان حقاوق بشار        شایسته است، این اصو  هم توسط جامعه بین

 ها اشاره شده است.است که در بند حقوق بشر به آن بنیادین پذیرفته شده

 توصیف مسئله   6-3-22-1

 : [54]زیر شناسایی و تعیین کرده است (، حقوق اساسی کار را به شرحILOالمللی کار)سازمان بین

 ؛آزاد  اجتماعا  و به رسمیت شناختن حو گفتگو  جمعی در چارچوب قانونی 

  ؛ کار اجبار ها تشک هیکل حذ  

  کار کودکان؛ و  یقطع حذ 

  ؛در ارتباط با استخدا  و اشتغا  ضیتبع حذ 

 ستهیبر کار شا یاشتغا  مبتن طیشرا تیرعا.  

 مرتبط یها و اقدام هاانتظار 6-3-22-3

هاا بهتار اسات باه طاور مساتقت       است، ساازمان  ها  ادار  وضع شدهاگرچه این حقوق در بسیار  از حوزه

 کند:اطمینان یابند که این قوانین، مسائت زیر را بیان می
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کارگران و کارفرمایان بدون هیچ مصدودیتی این حو را  :[62][103]جمعیآزادی اجتماعات و فعالیت دسته

به  یبا انتخاب خود و بدون اجازه قبل یاو زمان یا انجمن خود را در چارچوب قانون تاسی  کنند دارند که سا

شاناخته   یتباه رسام   یاد با یجمع  اهدا  گفتگو  برا  کارگر  هاانجمن .موجود ملصو شوند  هاتشکت

شاود.   یاین تعداوطلبانه باه انتخااب کاارگران     یاستخدا  ممکن است با مذاکره جمع یطشوند. مقررا  و شرا

ماوثر   یخود را به شکل  هایتکارگران فراهم شود تا آنها فعال یندگاننما  امکانا  مناسب برا یدبا ینهمچن

  بارا   شاامت مفااد   یدبا یتوافقا  جمع نق  خود بپردازند. یفا به ا یدخالت گونهیچانجا  دهند و بدون ه

رزشمند و معنادار توسط نمایندگان کارگران برا  و اطالعا   ز  برا  مذاکرا  احت و فصت اختالفا  باشد 

اطالعاا     مذاکرا  معنادار را ارائاه دهناد. )بارا     اطالعا   ز  برا یدکارگران با یندگاننماآنان مهیا شود 

 مراجعاه  5-9بناد  زیرباه   یجمعا   انجمن و گفتگوها  ارتباط آزاد یانجمن و چگونگ  در مورد آزاد یشترب

 شود.(  

جویی از کار اجبار  نشود و یا از گونه استفاده و بهرهیک سازمان بهتر است درگیر هیچ :[49][60]کار اجباری

شود هیچ کار یا خدماتی از شخصی با تهدید به مجازا  یاا هنگاامی کاه کاار  باه      آن سود نبرد. توصیه می

نادانیان نشاود یاا از آن    صور  داوطلبانه نیست، مطالبه نشود. یک سازمان بهتر است درگیر استفاده از کار ز

سود نبرد، مگر آنکه زندانیان در مصاکم حقوقی، مصکو  شده و کار آنها تصت نظاار  و کنتار  یاک مرجاع     

اساتفاده  ساوء  ها  خصوصی موردشود کار زندانیان توسط سازمانصالح قانونی باشد. به عالوه توصیه میذ 

نجا  شود، باه طاور  کاه در میاان ساایر ماوارد، شارایط        قرار نگیرد، مگر آنکه این امر به صور  داوطلبانه ا

 استخدا  عاد نه و مناسب وجود داشته باشد.

با عنایت بر تاکید در جهت تصقو عدالت اجتمااعی و ایجااد     :[55][57][58]های برابر و بدون تبعیضفرصت

ای  درآماد سارانه و   هایی از قبیت آموزش، سالمت، تاأمین غاذا، افاو   ها  برابر و ارتقاء سطح شاخصفرصت

 یاا  هاایی چاون ناژاد   ها  استخدامی خود را مصون از تبعایض مشیها بهتر است خطسازمان .مبارزه با فساد

ها  ممنوعیت جدید در ها  اجتماعی، سن یا معلولیت قرار دهند. زمینهقومیت، رنگ، جنسیت، ملیت، ریشه

ضعیت سالمت است. این موضوع در راستا  این ارتباط با تبعیض شامت وضعیت خانوادگی، روابط شخصی و و

ها  استخدا ، درآمدها، شرایط استخدامی، دستیابی به آموزش ارتقاا و  ها و رویهاصو  کلی است که سیاست

 ز  بارا    هاا   اقادا  هاا بهتار اسات    فسخ قرارداد بهتر است بر اساس الواما  شغلی صور  پذیرند. سازمان

 جنسی در مصت کار، موارد زیر را در نظر گیرند: جلوگیر  از بروز آزار و اذیت

 آمیو؛ها  برابر و عد  تبعیضها  خود بر ارتقا  فرصتها و فعالیتارزیابی مستمر تاثیر سیاست 
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   ها  در معرض آسیب، این موضاوع ممکان   مابت به منظور حفاظت و حمایت از گروه ها  اقدا انجا

راد معلو  و کمک به کسب درآمد آنهاا در شارایط مناساب،    است موارد شامت: ایجاد مصت کار برا  اف

ها  استخدا  جوانان و کارگران مسن، فرصت هایی با موضوعاتی چون توسعهایجاد و شرکت در برنامه

 ها  مدیریتی.تر زنان در پستبرابر اشتغا  برا  زنان و حضور متعاد 

گونه سوءاستفاده از کار کودک نشده و یا از ر هیچها بهتر است درگیسازمان :[81][82][116][117]کار کودک

بینی و حداقت سن استخدا  آن سود نبرند. شرایط کار نوجوانان در قانون کار جمهور  اسالمی ایران پی 

ها  خود یا در حوزه نفوذ خود مراجعه شود( اگر یک سازمان در فعالیت 9تعیین شده است )به پیرابند 

کنار تا جایی که ممکن است اطمینان حاصت کند که نه تنها کودکان از کار  دارا  کار کودک است باید

اند بلکه امکانا  مناسبی نیو همچون آموزش در اختیار آنها قرار گرفته است. کار سبک که شدهگذاشته 

ها   ز  برا  رشد کامت او )مانند به کودک آسیبی نرساند و یا با حضور و  در مدرسه و سایر فعالیت

 شود.ها  تفریصی( تداخلی نداشته باشد کار کودک مصسوب نمیالیتفع
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 کار کودک  -6پیرابند 

 چارچوبی را برا  قانون ملی جهت تعیین حداقت سان مجااز بارا  اساتخدا  یاا کاار ارائاه         [81][116]المللی کار سازمان بین

سا  باشد. در کشاورهایی کاه امکاناا      39متر از کند، این سن نباید کمتر از سن تصصیت اجبار  و در هر مورد نباید کمی

کاار  »سا  در مورد  31 یاسا  32سا  است. استانائاتی برا  سن  35اقتصاد  و آموزشی کمتر  دارند، حداقت سن ممکن 

ساالمت، ایمنای و روح   »ممکن است لصاظ شود. حداقت سن برا  کار خطرنااک یاا کاار  کاه احتماا  باه        [81][82]«سبک

 [116][117]سا  در نظر گرفته شده اسات  34رساند در تما  کشورها به طبیعت و موقعیت انجا  آن کار آسیب می، بنا«کودک

 )به جدو  زیر مراجعه شود(. 

اشتباه گرفته نشود، چرا که اگر به عنوان قسمتی « کار دان  آموز»یا « استخدا  جوانان»بهتر است با « کار کودک»اصطالح 

توانند ها  آموزشی در نظر گرفته شده و با توجه به قوانین و مقررا  مرتبط اجرا شوند، هردو میبرنامه از کارآموز  واقعی یا

 قانونی و مطلوب به حساب آیند.

کار کودک به عنوان شکلی از استامار، درتناقض با حقوق بشر قرار دارد. کار کودک رشد جسمی، اجتماعی، روحی، روانای و  

سازد. این امر موجب مصرومیات  برد. کار کودک، پسران و دختران را از تجربه کودکی مصرو  مییمعنو  کودک را از بین م

رساانند، معماو    خود را به اتما  نمای  شود. کودکانی که تصصیال  اولیهها  خود میکودکان از آموزش و جدایی از خانواده

که آنها را قادر به مشارکت در توسعه اقتصاد مادرن ساازد را    ها   ز  برا  شغلیگاه مهار مانند و هیچباقی می« سوادبی»

کار کودک، تصویت کارگرانی بدون مهار  و فاقد صالحیت باه جامعاه و در خطار افتاادن توساعه       آورند. نتیجهبه دست نمی

  مانادن  ها  نیرو  کار و پیشرفت اقتصاد  و اجتماعی در آینده یک کشور است. کار کودک همچنین باعاث مصارو  مهار 

شود )به دلیت پایین بودن سن کودکان و قانع بودن آنهاا باه   کارگران جوان و بورگسا ن از کار و کاه  سطح دستمودها می

 دهند از  کودکان به جا  کارگران بورگسا  استفاده کنند(.دستمود کمتر، کارفرمایان ترجیح می

ند. تالش برا  حذ  بدترین نوع کار کاودک بهتار اسات باه     ها بهتر است در جهت حذ  انواع کار کودک تالش کنسازمان

 هاا  مختلاف دختاران و پساران و     ها بهتر اسات موقعیات  عنوان توجیهی برا  دیگر انواع کار کودک استفاده نشود. سازمان

 براین، ها  مختلف تاثیر گذاشتن بر کودکان بومی یا مردمانی که ماورد تبعایض قارار گرفتاه اسات را تصلیات کنناد. بناا        راه

توانند به عنوان هد  تعیین و موثر تلقی شوند. هنگامی که کودکان زیار سان قاانونی در    ها  اصالحی و پیشگیرانه میشیوه

هایی برا  کنار گذاشتن آنها از کار صور  گیرد. یک سازمان در حد امکان بهتار اسات باه    مصت کار باشند، بهتر است شیوه

ها  مناسب رشد و ترقی، دستیابی داشاته  آنها کمک کند تا به خدما  مناسب و گوینه ادهکودکان برکنار شده از کار و خانو

گیرد، یا در جا  دیگر  کار نکرده یا ماورد اساتامار   باشند و اطمینان یابند که کودک در موقعیت مشابه یا بدتر  قرار نمی

 شود.واقع نمی

هاا و ادارا   جامعه است. یک سازمان بهتر است با دیگر ساازمان  در واقع، حذ  موثر کار کودک نیازمند همکار  وسیعی در

 وقت و با کیفیت همکار  کند.دولتی برا  رهایی کودکان از کار و هدایت آنها به سمت آموزش رایگان، تما 

 حداقل سن مجاز برای استخدام شدن یا کار کردن

 
 کارعاد 

 کار خطرناک

 کار سبک

 کشورهای توسعه یافته

 سا  39

 سا  34

 سا  31

 توسعه در حالکشورهای 

 سا  35

 سا  34

 سا  32

 ایران

 سا  39

 سا  34

 سا  34تا  39
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 مؤلفه های کار شایسته از نگاه سازمان بین المللی کار 6-3-22-0

ها  مطرح در این مقوله امر  ضرور  اسات؛ چارا   نار تبیین مفهو  کار شایسته، تصلیت و بررسی مسلفهدر ک

اند از حقاوق بنیاادین   ها عبار د. این مسلفهکنها  خود اساسا بی معنی جلوه میکه کار شایسته بدون مسلفه

  ( ILO 2832)کار، اشتغا  مولد، حمایت و گفتگو  اجتماعی 

 اصول  6-3-22-5

، مصورها  اصلی کار شایسته به شارح  3به استناد سند ملی سیاستی اشتغا  مبتنی بر کار شایستههمچنین 

 شوند، لصاظ شود:ها  سیاستی کشور که به نصو  به اشتغا  منجر میزیر باید در تمامی برنامه

 مولد  اشتغال هایفرصت ایجاد و توسعه -الف

  غا  برابر برا  تما  افراد جویا  کار با درآمد مکفی ها  اشتدن فرصتکراشتغا  مولد مبتنی بر فراهم

 ؛به منظور تصقو استاندارها  زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصاد  و اجتماعی

 .افوای  امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغت و یا تغییرا  مصیط شغلی 

 اجتماعی  هایحمایت از برخورداری -ب

ا  ضرور  و کمک باه امارار معااش و حمایات از افاراد در برابار       حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازه

 حوادث مشتمت بر سه گروه زیر:

         گروه او : نیازها  اساسی نظیر دستیابی باه تغذیاه مناساب، تاأمین ساالمت، آب ساالم، بهداشات و

 ؛مسکن

  قشاار  گروه دو : حوادث نظیر بیمار ، تصاد ، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهاا  ا

 ؛پذیر مات زنان سرپرست خانوارآسیب

  ،هایی که باعث تخریب اموا ، وسایت امرار خشکسالی و زلولهگروه سو : حوادث غیرمترقبه نظیر سیت

 د.شونمعاش و سرمایه می

ایمنی کار مبتنی بر افوای  سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاه  حوادث و صدما  ناشی از کاار  

 .دکنو روحی افراد را تأمین می و سالمت جسمی شده

 کار  بنیادین تضمین حقوق -پ

 ت کار کودک )استامار کودکان، کار اجبار  و قاچااق انساان(   شکویژه بدترین مصو کار کودکان کار به

انداز ها  آموزش و یادگیر ، چشمبردن فرصتزده و با بینکه به سالمتی جسمی و روحی آنها آسیب

 ؛بردرا از میان میزندگی آینده آنها 

                                                 

 هیا  وزیران 83/81/3154مورخ ه  99119  / 29899نامه شماره موضوع تصویب -3
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   رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساو  رفتار برا  احقاق حقوق فرد  و اجتماعی افراد و اشتغا

هاا  برابار  در دساتیابی باه     ا  که به دور از هرگونه تبعیض، از فرصتهمه افراد جویا  کار به گونه

 ؛مند شوندر  منصفانه بهرهها  شغلی برخوردار بوده و در مصت کار نیو از شرایط کافرصت

 ا  و مشاارکت در  ها  مستقت برا  حمایت از منافع صانفی و حرفاه  ها و تشکتآزاد  تشکیت انجمن

 .هایی که بر منافع آنها مسثر استساز مذاکرا  و تصمیم

 اجتماعی تقویت گفتگوهای -ت

عنوان سازوکار  بارا    تقویت گفتگوها  اجتماعی مبتنی بر گفتگو  بین شرکا  اجتماعی و دولت به

هاا  اقتصااد  و اجتمااعی باه منظاور تصقاو عادالت        توافو و حت و فصت اختالفا  در حوزه سیاست

  .اجتماعی در سطوح مختلف نهادها  سه جانبه

 مرتبط با نیروی کارهای رویه 6-0

 مرتبط با نیروی کار هایرویهمروری بر  6-0-2

 مرتبط با نیروی کار هایرویهها و سازمان 6-0-2-2

شاود کاه در   هاا  مرباوط باه کاار  مای     ها و رویهیک سازمان شامت تمامی سیاست   مرتبط با کارهارویه

شود؛ از جملاه کارهاایی کاه باه مقاطعاه )پیماان(       سازمان، توسط خود سازمان یا از طر  سازمان انجا  می

 شوند. سپرده می

هایی است که سازمان در و یا مسئولیت ها  مرتبط با کار فراتر از رابطه سازمان با کارکنان مستقیم خودرویه

 کننده آن است. مصیط کار )کارگاه( دارد که خود مالک یا  کنتر 

ها  انضباطی و رسیدگی به شکایا ، انتقاا  و  ها  مرتبط با کار شامت استخدا  و ارتقا  کارکنان، رویهرویه

متی، ایمنی و بهداشت کار و هر سیاست یا ها، سالجایی کارگران، خاتمه قرارداد، توسعه آموزش و مهار جابه

 .استالوحمه کارکنان اثرگذار خصوک بر ساعا  کار  و حوا  است که بر شرایط کار بهرویه

ها  کارگر  و حاو داشاتن نمایناده و مشاارکت تشاکال       ها همچنین به رسمیت شناختن تشکتاین رویه

مراجعه  9جانبه )به پیرابند ها  سهجتماعی و رایونیها  جمعی، گفتگو  ازنیکارگر  و کارفرمایی در چانه

  گیرد.شود( را به منظور بیان موضوعا  اجتماعی مرتبط با کار )اشتغا ( در برمی
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 المللی کارسازمان بین -7پیرابند 

ران و کارفرمایان( است ها، کارگجانبه )دولتها  سازمان ملت متصد با ساختار سه(، یکی از آژان ILOالمللی کار)سازمان بین

المللی کار، تاسی  شده است. این استانداردها  حداقلی، ابوارها  قانونی هستند که که با هد  تدوین استانداردها  بین

کند. این قوانین به همه کارگران صرفنظر از مکان و سازمانی که برا  آن کار المللی را در کار بیان میحقوق و اصو  اولیه بین

استانداردها   کند.د مربوط بوده و به دنبا  آن است تا از رقابت غیرمنصفانه مبتنی بر استامار یا سوءاستفاده جلوگیر  می کنن

ها، کارگران و کارفرمایان در سطح جهانی تدوین و با را  این جانبه میان دولتسازمان بین المللی کار از طریو مذاکرا  سه

 شود. سه عضو تصویب می

المللی کار از طریو فرایندها  بازنگر  و همچنین رویه قضایی )شیوه حقوقی( سازوکار نظار  رسمی که به زمان بیناسناد سا

 و  هاشوند مقاوله نامهروزرسانی میپردازد، بهالمللی کار میتفسیر معنی و کاربرد مناسب استانداردها  سازمان بین

 ILOجانبه و بیانیه سه [54]3554خصوک حقوق بنیادین کار و حقوق کار سا   در ILOبه انضما  بیانیه  ILOها  نامهتوصیه

، شامت معتبرترین [74](2889)اصالحیه نهایی  3599ها  چندملیتی و سیاست اجتماعی سا   در خصوک اصو  شرکت

 ها  کار  و برخی از دیگر مسائت مهم اجتماعی است.ها در خصوک فعالیتراهنمایی

منظور دستیابی به  کار شایسته که در هنگا  فعالیت در هایی بهکند برا  زنان و مردان  فرصتی کار تالش میالمللسازمان بین

 تعریف شده باشد، فراهم کند. کار آن شرایط آزاد ، برابر ، امنیت و کرامت انسانی در

 و مسئولیت اجتماعی   کار یرویمرتبط با ن هایرویه 6-0-2-1

و اجتماعی یک سازمان ایجااد مشااغت، دساتمود و ساایر اقاال  جباران        ها  اقتصاد از مهمترین مشارکت

ور(، یک عنصر ضرور  در پیشرفت و توساعه  دار و مولد )بهرهخدما  در برابر کارِ انجا  شده است. کارِ معنی

علت یابند و فقدان آن، وقت و امن، بهبود میشود. استانداردها  زندگی به واسطه اشتغا  تما بشر قلمداد می

ا  بر رعایت قوانین و احساس وجود عدالت ها  مرتبط با کار تاثیر عمدهاصلی مشکال  اجتماعی است. رویه

ها  مرتبط با کار مرتبط با مسئولیت اجتماعی برا  ایجااد عادالت اجتمااعی،    و انصا  در جامعه دارند. رویه

 .[67]پایدار  و آرام  در جامعه ضرور  هستند

 اصول و مالحظات   6-0-1

 صولا 6-0-1-2

بیانگر ایان امار اسات کاه      [72]المللی کارسازمان بین 3555اصت بنیادین موجود در بیانیه فیالدلفیال  سا  

نیرو  کار، کا  نیست. این مسئله به این معنا است که نباید با کارگران اعم از زن و مارد باه عناوان اباوار       

که در بازار بارا  کا هاا وجاود دارد، قارار گیرناد.      برا  تولید، رفتار شود و آنان نباید تصت الواما  مشابهی 

 پذیر  ذاتی کارگران و نیاز آنها به حمایت از حقوق اولیه خود در بیاناه جهاانی حقاوق بشار و میاااق      آسیب

منعک  شده است. اصو  موجود شامت حو هر فرد  [144][156]المللی حقوق اقتصاد ، اجتماعی و فرهنگیبین

 ریو انتخاب آزادانه کار و حو برخوردار  از شرایط منصفانه و مطلوب کار است. برا  امرار معاش از ط
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 مالحظات   6-0-1-1

آمده است. به بسایار    38-1-9بند زیرالمللی کار در حقوق بشر به رسمیت شناخته شده توسط سازمان بین

کنناده مقاررا    تقویات  عناوان مکمات و  المللی کار نیو باه ها  سازمان بیننامهها و توصیهنامهدیگر از مقاوله

توانند به عنوان یک منباع راهنماا  عملای    و می باشندمختلف اعالمیه جهانی حقوق بشر و دو میااق آن می

 کارگرفته شود.درمورد معانی مختلف حقوق بشر به

 ها است. این مسائولیت مسئولیت اصلی در حصو  اطمینان از رفتار منصفانه و برابر با کارگران بر عهده دولت

 شود:از طریو موارد زیر حاصت می

            تصویب قوانین سازگار باا بیانیاه جهاانی حقاوق بشار و اساتانداردها  کاار  قابات اجارا  ساازمان 

 المللی کار؛ بین

  و اعما  قوانین و مقرار ؛ از جمله از طریو توسعه و حمایت از نظا  ها  ملی بازرسی کار؛ اجرا 

 ها به عدالت )اطمینان از اینکه کارگران   کارگران و سازمانحصو  اطمینان از دسترسی ضرور  و  ز

 ؛(کنندتوانند نسبت به احقاق حقوق خود اقدا  و کارفرمایان می

 هاا موفاو باه    ها  مرتبط با کار در کشورها  مختلف متفاو  اسات. زماانی کاه دولات    قوانین و رویه 

المللی را بپاذیرد  زیربنایی این اسناد بین سازمان بهتر است اصو شوند، گذار  و وضع قانون نمیقانون

و به آنها پایبند باشد. زمانی که قانون مناسب است سازمان باید از این مقررا  تبعیت کند حتای اگار   

  ؛قدر  دولت در اجرا  این مقررا  ناکافی باشد

    قائات   مهم است که میان نق  دولت به عنوان بخشی از حکومت و نق  آن به عنوان کارفرماا تفااو

مارتبط باا    هاا   اقدا  ها  تصت مالکیت دولت مسئولیت مشابهی برا شویم. مجامع دولتی یا سازمان

 ها دارند.خود همانند دیگر سازمان کار  روین

  کار: استخدام و روابط 2 کار یرویمرتبط با نهای رویهمسئله  6-0-3

 توصیف مسئله   6-0-3-2

ها نیو همانناد کارفرمایاان در   ته شده است. سازماناهمیت استخدا  در توسعه انسانی، در سطح جهانی پذیرف

واسطه استخدا  تما  وقات  شده جامعه، تصت عنوان، بهبود سطح زندگی بهترین اهدا  پذیرفتهیکی از وسیع

 و ایمن )امنیت شغلی( همراه با کار شایسته سهیم هستند. 

کناد. اگرچاه   کارگران را تنظایم مای   هر کشور دارا  یک چارچوب قانونی است که ارتباط بین کارفرمایان و

آزمون عملکرد و معیارها  تعیین وجود یا عد  وجود رابطه کار تابع از کشور  باه کشاور  دیگار متفااو      

است، این حقیقت که قدر  طرفین قرارداد کار متوازن نیست و از این رو کارگران نیازمند حمایت بیشاتر   

 دهد.و این موضوع اساس قوانین مربوط به کار را تشکیت میهستند که در سطح جهانی پذیرفته شده است 
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، حقوق و تعهداتی را به نفع سازمان و جامعه به طرفین این رابطه یعنی کارگران و کارفرمایان 3رابطه کار تابع

 کند.تصمیت می

انجا  شود گیرد. ممکن است کار توسط زنان و مردانی تمامی کارها از طریو یک رابطه استخدامی انجا  نمی

تار و  شوند و رابطه متعااد  که خوداشتغالی دارند. در این شرایط طرفین مستقت از یکدیگر در نظر گرفته می

تر  دارند. تفاو  بین روابط استخدامی و تجار ، همواره واضح و شفا  نیست و این روابط در بعضای  تجار 

هاا و حقاوقی را کاه مساتصو     میشاه حمایات  شوند. در نتیجه کارگران همواقع به شکت نادرستی تعریف می

 آورند. دریافت آن هستند به دست نمی

پردازد، کارگیر  قانون مناسب و چارچوب سازمانی برا  جامعه و شخصی که به انجا  کار  میشناسایی و به

، رسد. چه کار تصت یک قرارداد استخدامی انجا  گیرد و چه تصت یاک قارارداد تجاار    با اهمیت به نظر می

تما  طرفین قرارداد، مستصو درک حقوق و مسئولیت ها  خود هستند. چنانچه بنادها  قارارداد حقاوق و    

مسئولیت افراد را مدنظر قرار نداده باشد، طرفین قرارداد بهتر است به مناابع اطالعااتی مناسابی بارا  درک     

 .[56]ها  خود دسترسی داشته باشندحقوق و مسئولیت

هاا   نا  انجا  فعالیت به منظور دریافت دستمود و حقوق دانسته شده است و فعالیتدر این متن، کار به مع

هایی را اتخاد کنند  و به اجرا  مشیها بهتر است خطشود. با این حا  تمامی سازمانداوطلبانه را شامت نمی

ماورد توجاه قارار مای     ی بپردازند که مسئولیت حقوقی آنها و وظیفه حمایت از کار داوطلبانه را نیو های اقدا 

 دهد.

 مرتبط   های اقدام انتظارها و  6-0-3-1

 شود یک سازمان: توصیه می

 شود که از نظر قانونی به عنوان کاارگر باه   اطمینان یابد که تما  کارها توسط زنان و مردانی انجا  می

 اند یا به لصاظ قانونی به خوداشتغالی مشغو  هستند؛رسمیت شناخته شده

 ا با پنهان کردن روابطی که از نظر قانونی رابطه کاار تاابع مصساوب مای شاود از      به دنبا  آن نباشد ت

 تعهدا  قانونی خود به عنوان یک کارفرما اجتناب ورزد؛

کارگیر  بی  از حد کارگران با اهمیت امنیت شغلی را برا  کارگر و جامعه به رسمیت بشناسد و از به -

کار ماهیات غیار مساتمر، کوتااه یاا فصالی دارد        قراردادها  مد  موقت جو در کارهایی که طبیعت

 .کندخوددار  

                                                 

و  ی(  و به صور  شخص )مود  ( و اقتصاد )دستوریحقوق تین انجا  دهنده کار، تصت تبعآاست که در   کار تابع کار -3

 . دهدیانجا  م ،شودیم دهیکه اصطالحا کارفرما نام  گرید  برا را  بالمباشره کار
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    اطالعاتی منطقی و به موقع در اختیار نمایندگان کارگران )در موارد  که وجود دارند( قراردهاد و تاا

حد ممکن چگونگی کاه  پیامدها  نامطلوب را به هنگا  اعما  تغییار در کارهاا  ساازمان، مانناد     

 ؛ [107][108]در نظر گیرد ،گذاردبر استخدا  تاثیر می ا  کفایت مذاکرا  کهمسئله

 ها  برابر برا  تمامی کارگران و همچنین عد  تبعیض مساتقیم یاا غیرمساتقیم در هار     وجود فرصت

 د؛ کنرا تضمین  عملیاتیرویه 

 ؛[107][108]آمیو مشارکت نکندها  کار  هرگونه اخراج غیرموجه یا تبعیضدر رویه 

 ؛[52]مصرمانه کارکنان مصافظت کند از اطالعا  شخصی و 

به رسمیت  یقانوناز نظر که  ییهاکار فقط با سازمان حاصت شود که نانیاطم برداشته شود تا ییهاگا  -

مناسب کار هساتند،   طیکارفرما و فراهم آوردن شرا  هاتیمسئول رشیقادر به پذ ایاند و شناخته شده

اساتفاده کناد    هاییپیمانکاران و واسطهط از آن دسته از سازمان فق کشود یتوصیه می. شودانجا  می

 باا  یترت ریساصرفا در موارد  استفاده شود که  از آنها اند وشناخته شدهبه رسمیت  یقانوناز نظر که 

شاود باا کاارگران    توصیه می [95],[96]کنددهندگان کار را به آنها اعطا میانجا  کار، حقوق قانونی انجا 

 ؛[68]باشد سازمانی رانیمودبگمشابه با سایر خانگی( رفتار 

 و غیاره   کنندگان یا پیمانکااران ها  کار  غیرمنصفانه، استامار  و یا سوءاستفاده شرکا، تامیناز رویه

هاا   سود  نبرد. یک سازمان بهتر است تالش منطقی و معقو نه خود را برا  تقویت دیگار ساازمان  

ها  کار  مسئو نه به کار گیرد و مشاخص کناد کاه ساطح     تصت نفوذ خود در جهت پیرو  از رویه

هاا  تصات نفاوذ برقارار     ها  کار  مسئو نه در ساازمان پذیر  جهت رویهبا یی از نفوذ و مسئولیت

تواند شامت ایجااد مقاررا    ها  منطقی میاست. با توجه به شرایط و میوان نفوذ و تاثیرگذار ، تالش

ارزیاابی  ها  اعال  نشده و اعما  نندگان و پیمانکاران، بازدیدها و بازرسیکقرارداد  در رابطه با تامین

کننادگان و پیمانکااران انتظاار    باشند. زمانی که از تامینگران  واسطهدر نظار  بر پیمانکاران و  بایسته

ها  کار  عمت کنند آن قانون بهتار اسات باا بیانیاه     رود که بر اساس قانون و استانداردها  رویهمی

المللای کاار ساازگار    جهانی حقوق بشر و اصو  زیرمجموعه مربوط به استانداردها  کار  سازمان بین

 مراجعه شود(؛ 1-2-9ها در حوزه نفوذ به زیربند باشد )برا  کسب اطالعا  بیشتر درباره مسئولیت

 فه ا  و ارتقا المللی، در جهت افوای  اشتغا ، توسعه شغلی و حربه هنگا  انجا  فعالیت در عرصه بین

پاذیر  ها  مصلی در صور  امکانو پیشرفت اتباع کشور میوبان کوش  کند این مهم از طریو شرکت

 .[74]است. 
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 : شرایط کاری و حمایت اجتماعی  1 کار یرویمرتبط با نهای رویهمسئله  6-0-0

 توصیف مسئله   6-0-0-2

 اساتراحت، تعطایال ،    هاا  شرایط کار شامت دستمود و دیگار اناواع جباران خادما ، سااعا  کاار ، دوره      

ها  انضباطی و اخراج، حفاظت و ایمنی در زمان باردار  و مسائت رفاهی نظیر آب آشاامیدنی ساالم،   فعالیت

وسایله  و خدما  پوشکی است. بسیار  از شرایط کار  باه  غذاخور ها  بهداشت عمومی، دسترسی به بوفه

شود و ) شخصی که کار برا  او انجا  می رگر و کار فرماقوانین و مقررا  ملی با توافقا  الوامی قانونی بین کا

تواند بسیار  از شرایط کار  را شود. با این وجود کارفرما هنوز میتعیین می دهد،را انجا  می کسانی که کار(

هاا  آناان و همچناین    ا  بر کیفیات زنادگی کاارگران و خاانواده    شرایط کار  به طور گسترده تعیین کند.

نه و مناسب نسبت اشود مالحظاتی منصفگذارد. بنابراین، توصیه میاد  و اجتماعی خود اثر میپیشرفت اقتص

 به کیفیت شرایط کار  در نظر گرفته شود.

ها  سازمانی درجهت کاستن از اثر ها و فعالیتمشیها  قانونی، خطحمایت اجتماعی نشانگر تمامی ضمانت

مانند حوادث شغلی، بیمار ، زایمان، وظایف والدینی، سن با ،  از دست دادن درآمد یا کاه  آن در شرایطی

بیکار ، معلولیت یا دیگر مشکال  مالی و فراهم کردن خدما  پوشکی و موایاا  خاانوادگی اسات. حمایات     

کناد. باه   اجتماعی، نق  مهمی را در حفظ کرامت انسان و ایجاد احساس انصا  و عدالت اجتماعی باز  می

 اصلی حمایت اجتماعی بر عهده دولت است. طور کلی مسئولیت

 مرتبط   های اقدام انتظارها و 6-0-0-1

 شود یک سازمان:توصیه می

   المللای کاار   اطمینان یابد که شرایط کار مطابو با قوانین و مقررا  ملی است و با اساتانداردها  باین

 مربوطه، سازگار  دارد؛

  اناد  ها  جمعی ایجاد شاده نامهآور نظیر موافقتبه شرایط کار  که از طریو سایر ابوارها  قانونی الوا

 احترا  بگذارد؛

 المللی کار تعیین شده است المللی کار مصوب سازمان بینمقررا  حداقلی را که در استانداردها  بین

 اند، ویژه هنگامی که در مقررا  ملی هنوز پذیرفته نشدهد؛ بهکنرعایت 

 )[61][65][66][85][86][102]، سااعا  کاار   [83][84][97][98]شرایط کار  مناسب در خصوک دستمود )حقوق ،

زنان در دوران باردار  و  حمایت، ایمنی و بهداشت، [63][64][109][110][111]ها  هفتگی، مرخصیاستراحت

 را فراهم آورد؛ [114][115]ها  کار  و خانوادگیو ایجاد تعاد  درمسئولیت [76][77][106]زایمان

 زه رعایت، حفظ و اقامه سنن، رسو  ملی و مذهبی را بدهد؛درصور  امکان، اجا 
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 هایی را در رابطه با کار برا  کارگران فراهم آورد که توازن میان کار و زنادگی را تاا   شرایط و موقعیت

 هاا  مارتبط ارائاه    بیشترین حد ممکن مجاز دانسته و با شرایطی که کارفرمایان مشابه دیگر در مصت

 .[74]ه باشددهند، قابت مقایسمی

  دستمود و سایر اشکا  جبران خدما  را منطبو با قوانین ملی، مقررا  و توافقا  جمعی بپردازد. یک

سازمان بهتر است دستمودها را حداقت متناسب با نیازها  کارگران و خانواده آنها پرداخات کناد. باه    

ینه زندگی، موایا  امنیت منظور تصقو این امر، سازمان بهتر است سطح عمومی دستمود در کشور، هو

ها  اجتماعی را مدنظر قرار دهد. همچنین بهتر اجتماعی و استانداردها  زندگی مربوط به دیگر گروه

ور  و درجاه تمایات در باه دسات     است عوامت اقتصاد  شامت الواما  توسعه اقتصاد ، سطوح  بهره

ن ماود و شارایط کاار  کاه ایان      آوردن و حفظ سطح با یی از اساتخدا  را در نظار گیارد. در تعیای    

کند، سازمان بهتر است با کارگران یا کساانی کاه باه نماینادگی از کاارگران      مالحظا  را منعک  می

زنای جمعای میاان    هاا  ملای چاناه   زنی جمعی هستند بر اساس سیساتم حضور دارند و مایت به چانه

 ؛[74][103]زنی( بپردازدکارگران و کارفرما به گفتگو )چانه

   ؛[57][58]کار هم ارزش مود مساو  بپردازدبرا 

 طور مستقیم به خود کارگران بپردازد و صرفا مصادودیت یاا کسار  را کاه باه      دستمود کارگران را به

ها  جمعی مجاز دانساته شاده اسات را در حقاوق و دساتمود      نامهوسیله قوانین و مقررا  یا موافقت

ها  جمعی مجاز دانساته شاده   نامهمقررا  یا موافقت وسیله قوانین وبه)صرفا مبلغی را که  لصاظ کند

 ؛[97][98][99] 3قانون کار 59( ماده کنداست از مود کارگر کسر 

     با هرگونه تعهد  در ارتباط با فراهم کردن حمایت اجتماعی از کارگران در حاوزه کشاور  را رعایات

 ؛[74]د. کن

       ماورد توافاو کاه در قاانون، مقاررا  یاا       به حقوق کارگران در ارتباط باا سااعا  کاار  معماولی یاا 

هاا   ، احترا  بگذارد. همچنین بهتر است برا  کارگران، اساتراحت شدهها  جمعی تعیین نامهموافقت

 ؛[63][64][109][110]ها  سا نه همراه با جبران خدما )مود( را فراهم کندهفتگی و مرخصی

 ها  والدینی اعا  کار منطقی، اعطا  مرخصیها  خانوادگی کارگران با در نظر گرفتن سبه مسئولیت

مند و در صور  امکان به منظور نگهدار  از کودکان و دراختیار گذاشتن دیگر امکانااتی  به افراد عائله

 کند، احترا  گذارد؛ وکه به کارگران برا  دستیابی به تعاد  مناسب میان کار و زندگی کمک می

                                                 

که کارفرما به  یهنگام -ب که قانون صراحتا اجازه داده باشد.  مورد -الف :کندتواند از مود کارگر برداشت یم یتکارفرما فقط در موارد ذ -59ماده  -3

چنانچه در اثر اشتباه مصاسبه  -د که کارفرما به کارگر داده است طبو ضوابط مربوطه. ییهااقساط وا  -ج به کارگر داده باشد. یعنوان مساعده وجه

باشد با توافو   اکه اجاره یاست( در صورت یدهگرد یینتع ینآن با توافو طرف یوان)که م یما  ا جاره خانه سازمان -ها اضافه پرداخت شده باشد. یمبلغ

 مصر  همان کارگاه تعهد شده است. یاز شرکت تعاون  اجناس ضرور یدخر  آن از طر  کارگر برا یکه پرداخت یوجوه -و گردد.یم یینتع ینطرف

 گردد. یینتع یاقساط پرداخت یوانم یدبا ینوا  مذکور در بند )ج( با توافو طرف یافتهنگا  در -تبصره
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 العاده ها  جمعی، برا  ساعا  اضافی کار به کارگران فوقنامهقتمطابو با قوانین و مقررا  ملی و مواف

اضافه کار  بپردازد. به هنگا  درخواست اضافه کار  از جانب کاارگران، ساازمان بهتار اسات مناافع،      

نفع و هرگونه خطر ذاتی کاار را در نظار گیارد. ساازمان بایاد باه قاوانین و        ایمنی و رفاه کارگران ذ 

العاده اضافه کاار (  و بدون جبران خدما  )فوق [83][84][97][98][99]ر اضافی اجبار مقررا  ممنوعیت کا

، مصتار   [60]را در مورد کاارگران، در زمیناه کاار اجباار      انسانی اولیهرعایت بگذارد و همواره حقوق 

 ؛شمارد

 ؛را فراهم کندها  کار شایسته شرایط کار  منطبو با اصو  و شاخص 

 باشد ور  نیرو  کارزش ایجاد شده و بهرهدستمود متناسب با ار. 

 : گفتگوی اجتماعی   3مرتبط با نیروی کار  هایرویهمسئله  6-0-5

 توصیف مسئله   6-0-5-2

هاا و کارفرمایاان و   ها یا تباد  اطالعا  میان نمایندگان دولتگفتگو  اجتماعی شامت انواع مذاکرا ، رایونی

تواناد میاان   تصاد  و اجتماعی است. ایان گفتگاو مای   کارگران در رابطه با منافع مشترک مرتبط با مسائت اق

 کارفرماااا و نماینااادگان کاااارگران، در رابطاااه باااا مساااائت تاثیرگاااذار بااار مناااافع آنهاااا باشاااد و         

گذار  اجتماعی را در برمی گیرد، دولتها نیاو  گذار  و سیاستتر  مانند قانوندر موارد  که مسائت گسترده

    در این مذاکرا  مداخله خواهند داشت.

شود نمایندگان کارگران باید به صاور   طرفین گفتگو  اجتماعی باید از استقال  برخوردار باشند. توصیه می

ها  جمعی توسط اعضا  تشکت مربوط و یاا کاارگران   نامهآزادانه و مطابو با قوانین و مقررا  ملی و موافقت

مر توسط دولت یا کارفرمایان انتخاب تعیین شود که این اربط به صور  آزادانه انتخاب شوند. توصیه نمیذ 

رسانی شود. در سطح یک سازمان، گفتگو  جمعی اشکا  مختلفی دارد از جمله سازوکارها  مشاوره و اطالع

هاا   هاا  کاارگر  و ساازمان   دهاد. اتصادیاه  ها  جمعای رخ مای  زنیمانند آنچه در شوراها  کار  و چانه

 کنند.ب هر طر ، نق  ویژه و مهمی را در گفتگوها  اجتماعی ایفا میکارفرمایی به عنوان نمایندگان منتخ

و کاارگران   انیا کارفرمامیان  مشترک و متقابتمنافع  ن وجودشناختبه رسمیت بر  یمبتن یاجتماع  گفتگو

 .دارد حکمرانیها و استیس نی، تدویدر روابط صنعت یاز کشورها نق  مهم  اریو در بس است

هاا و نیازهاا    هایی که اولویتحتمشی و یافتن راه، سازوکارهایی را برا  توسعه خطموثر اجتماعی گفتگو 

مدنظر هردو طر  کارفرما و کارگر را تامین کند که این سازوکارها نتایج مهام و مانادگار  بارا  ساازمان و     

ر مصات کاار،   د 3تواند به ایجاد مشارکت و اصاو  دموکراتیاک  می اجتماعی آورد. گفتگو جامعه به وجود می

 پرهوینه اختالفا  درک بهتر میان سازمان و کارکنان آن و روابط مدیریتی و کار  سالم، کمک کند، بنابراین

 ابااوار  قااو  باارا  ماادیریت تغییاار اساات کااه      اجتماااعی گفتگااو  .رساادماای حااداقت بااه صاانعتی

                                                 

1- Democratic  
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ه ور  یاا کااه  تااثیرا     ها در پیشرفت بشر، ارتقاا بهار  ها  توسعه مهار تواند در جهت طراحی برنامهمی

 اجتمااعی همچناین   ها مورد استفاده قرار گیارد. گفتگاو   اجتماعی نامطلوب ناشی از تغییر عملکرد سازمان

 د.شوتواند منجر به شفافیت شرایط اجتماعی پیمانکاران می

ها  مختلفی داشته باشاد و در ساطوح مختلفای صاور  پاذیرد. کاارگران       تواند شکتمی اجتماعی گفتگو 

تر، بین شغلی یا جغرافیاایی داشاته باشاند،    ا  وسیعهایی به صور  حرفهممکن است تمایت به تشکیت گروه

ترین ساطح  گیر  مشترک در رابطه با انتخاب مناسبکارفرمایان و کارگران، در بهترین جایگاه جهت تصمیم

 هاایی اسات کاه بار اسااس      ناماه گفتگو قرار دارناد، یاک راه بارا  انجاا  ایان کاار اتخااذ چاارچوب توافاو         

 ها یا قوانین ملی است.ها  مصلی تکمیت شده است و منطبو بر شیوهها در سطح سازماننامهموافقت

گاهی اوقا  ممکن است که گفتگو  اجتماعی مسائت بصث برانگیو و مورد اختال  را مدنظر قرار دهد که در 

تواناد باه   کنند، گفتگو  اجتماعی همچناین مای   توانند یک فرایند حت اختال  ایجاداین حالت طرفین نمی

ویاژه در کشاورهایی کاه اصاو  بنیاادین و      شکایاتی مربوط شود که سازوکار دادخواهی در آن مهم است، به

شوند. این مکانیو  شکایت ممکن است شامت پیمانکاران جوئای و  حقوق کار  به شکت مناسبی حمایت نمی

 فرعی نیو شود.

ا  و توافقا  باین  لمللی یک روند رو به رشد است که شامت گفتگو  جهانی و منطقهاگفتگو  اجتماعی بین

 شود.المللی میها  اتصادیه صنفی بینالمللی و سازمانها  فعا  در سطح بینسازمان

 مرتبط   های انتظارها و اقدام 6-0-5-1

 :[53][59][113]شود یک سازمانتوصیه می

 المللی را به رسمیت بشناسد که ها  در سطح بینازماناهمیت نهادها  گفتگو  اجتماعی از جمله س

 شود؛المللی را شامت میساختار مذاکره جمعی بین

 منظور توسعه منافع خاود یاا   ها  کارگر  بهبه حقوق کارگران در جهت تشکیت و پیوستن به سازمان

 انجا  گفتگو  اجتماعی احترا  بگذارد؛

  هاا  کاارگر  و گفتگوهاا  جمعای نشاود، مااال از       سازمانسد راه کارگران در تشکیت یا پیوستن به

 رعااب طریو اخراج یا مورد تبعیض قرار دادن آنان و یا تهدید مستقیم و غیرمستقیم و ایجاد فضاها  ا

 و ترس؛

 یاک ساازمان باه مقاماا  دولتای و       جر به تااثیرا  عماده اساتخدامی شاود،    که تغییرا  مندر جایی

طور مشترک مورد بررسی قرار گیرد و اثارا  آن تاا   تا پیامدها  آن به دهدنمایندگان کارگران اطالع 

 حد ممکن کاه  یابد؛

 کاه باه     کاارگر  ینادگان نمابارا   ، استو بدون اخال   یکه منطق  تا آنجا که ممکن است و تا حد

کاارگران،   نماینادگان مجااز، مصات کاار،     یرندگانگیمبه تصم یدسترسامکان اند، شده یینتع یدرست
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. باه آنهاا   شاود فاراهم   یرد،گیآنها قرار م یارکه در اخت ینق  خود و اطالعات یفا ا  نا   ز  براامکا

 و ؛سازمان داشته باشند ها یتو فعال یدرست و منصفانه از امور مال یر تصو داده شود تااجازه 

ا  و گفتگو  المللی مانند آزاد  اجتماعشده بینها برا  مصدود کردن حقوق شناختهاز تشویو دولت -

 یاا شارکت تابعاه    یاک ها از قارار دادن  سازمانشود توصیه میبه عنوان ماا ، جمعی خوددار  شود. 

 یاا انجمن در آنها مصادود    که آزادویژه اقتصاد   یمستقر در مناطو صنعت  هامنابع شرکت ینتأم

آنها بهتر است و  ندکن  بشناسد، خوددار یتحو را به رسم ینا یاگر مقررا  مل یمنع شده است، حت

 کنند.  ها خودداریتمصدود ینا راساسب یقیتشو  از مشارکت در طرح ها

ها  کارفرمایی به جهت ایجااد فرصات   ها ممکن است در صور  لوو ، مایت به حضور در سازمانسازمان

 .برا  گفتگو  اجتماعی و گسترش بیان مسئولیت اجتماعی خود باشند

 کار  : ایمنی و بهداشت در محیط0 وی کارمرتبط با نیرهای رویهمسئله  6-0-6

 توصیف مسئله   6-0-6-2

ایمنی و بهداشت در مصت کار بیانگر ارتقا و حفظ با ترین درجه از سالمت جسمانی، روحای و زیسات ساالم    

اجتماعی کارگران و جلوگیر  از ورود ضرر و زیان به سالمتی آنها، با توجه به شرایط کاار  اسات. ایان امار     

ها و سازگار  مصیط شغلی با نیازهاا  فیویولاوژیکی و   و حفاظت کارگران در برابر ریسکهمچنین به ایمنی 

 روانی آنها ارتباط دارد.

ومیر ناشی از کار، بسیار زیاد ها، صدما  و مرگشده بر جامعه در رابطه با بیمار بار اجتماعی و مالی تصمیت

مضر برا  کاارگران ممکان اسات پیامادهایی     است. آلودگی غیرمترقبه و شدید و دیگر خطرا  مصیط کار  

برا  جامعه و یا مصیط زیست نیو در پی داشته باشد. )بارا  کساب اطالعاا  بیشاتر در خصاوک خطارا        

هاا  مارتبط باا ایمنای و بهداشات  ناشای از تجهیاوا ،        مراجعه شود( نگرانی 9-9مصیط زیستی به زیربند 

 بیولوژیکی( خطرناک است.ها و مواد )شیمیایی، فیویکی و یندها، رویهافر

 مرتبط های اقدام  ها وانتظار  6-0-6-1

 :[50][51][70][72][86][87][88][89][90][99][100][100][101][103][104][105][112]سازمان یکشود می توصیه

  سیاست ها  ایمنی و بهداشت شغلی را مبتنی بر این اصت که استانداردها  مناسب ایمنی و بهداشت

  سااز  ادهیا پداده و  توساعه  باشند،همدیگر می کننده تیو تقو یه طور متقابت حامبو عملکرد سازمان 

 کند؛

 ها  از جمله سلسله مراتب کنتر ، حذ ، جانشینی، کنتر  و بهداشت و اصو  مدیریت ایمنی

 کارگیرد؛ ده و بهکرها  کار  و تجهیوا  حفاظت شخصی را درک ها  ادار ، رویهمهندسی، کنتر 

 د؛ کنها  خود را تجویه و تصلیت کرده و کنتر  نی و بهداشت موثر در فعالیتریسک ها  ایم 
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 انجاا   هاا زماان  هماه  در  مقاررا  ایمنای را   تماا  د که آناان بایاد   کناعال   کارگرانرا به  الوا  ینا  

 د؛کنند اطمینان حاصت کننها تبعیت میرعایت کنند و از اینکه کارگران از این رویه کار

 هاا  شاغلی،   ی موردنیاز، از جمله: تجهیوا  حفاظت فارد  بارا  پیشاگیر  ازآسایب    تجهیوا  ایمن

 د؛کننها و حوادث و همچنین رسیدگی به شرایط اضطرار  را فراهم بیمار 

 نند؛ک یرا ثبت و بررس مشکال  و حوادث شغلی، آنها هیحذ  کل ایبه حداقت رساندن  رمنظو به 

  یو سالمت شغل یمنیا ها آن ریسککه در  یخاص شرایطتوجه به (OSH)3 بر زنان  یبه طور متفاوت

 طیشارا  باا کاارگران   ایا و دهند(، مردان اند و یا شیر می)زنان باردار یا زنانی که به تازگی زایمان کرده

  ؛گذارد یم ریجوان تاث ای تجربه یخاک مانند افراد معلو ، ب

 پیمانکاران؛کارگران  نیوقت و همچنو م پاره وقتکارگران   برا ،برابر تیسالمت و امن نیتام 

 ؛شود یم  ماریدر مصت کار، که منجر به استرس و ب یبردن خطرا  روان نیاز ب  برا تالش 

 ؛کند فراهم موضوع ایمنیمسائت مربوط به  یتما  پرسنت در تمام  برا یآموزش کاف   

  یپاول   هاا  ناه یشامت هو بهتر استدر مصت کار  بهداشتو  یمنیا مربوط به ها  اقدا رعایت اصت که 

 ؛باشدنکارگران برا  

 مراجعاه   4به پیرابناد  ط )تبمشارکت کارگران مربا خود  ستیز طیو مص ایمنی و بهداشت کارها سازو

 در موارد زیر رعایت کند:بشناسند و  تیحقوق کارگران را به رسم گذار  کند وپایه( شود

 مورد استفاده  موفو و تجاربایمنی و بهداشت  ها ریسکدر مورد  ویکامت و دق ،موقعاطالعا  به

 ؛را دریافت کند اه سکیر نرفع ای  برا

 د؛کننمرتبط با کار آزادانه تصقیو نموده و مشور  و و بهداشت  یمنیا  ها تما  جنبه درباره 

 و ساالمت   یزنادگ  ایا  کاارگران  ساالمت  ای یزندگ  که به طور معقو  برا  کارپذیرش از  امتناع

 ؛شود یم یتلق  جد  خطر گرانید

   کارگر  و کارفرمایی و سایرینی باشاد کاه در   ها از سازمان یرونیب ها  مشاورهدریافت به دنبا  

 این حوزه ها تخصص دارند؛ 

 ؛دهدگوارش صالح ذ را به مقاما   ایمنی و بهداشت  موضوعا  مربوط به 

 مشارکت کنند؛ حوادث  یاز جمله بررس ایمنی و بهداشت   ها تیو فعال ها تصمیم در 

  امتنااااع ورزدکارهاااا  نیااااز ا کیاااانجاااا  هااار   باااراتالفااای  باااه  دیاااتهدهرگوناااه از 

[80][73][72][69][68][58][57][56][55][38][36][19][18]. 

                                                 

1- Occupational Safety and Health  
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 کار کارگری و کارفرمایی )کارکنان و مدیریت( ایمنی و بهداشتمشترک  تهیکم -8پیرابند 

 توانند یمشترک م ایمنی و بهداشت  ها تهیدارد. کم یت کارگران بستگبه مشارک یشغلایمنی و بهداشت برنامه موثر 

 : توانند یمشترک م  ها تهیسازمان باشند. کمایمنی و بهداشت برنامه  قسمت نیتر مهم

 ؛کند آور  جمع اطالعا   -

 ؛و منتشر کند تهیهرا  آموزشی ها  برنامه و راهنما  ایمنی ها  کتابچه -

  ؛کند و تصقیو بررسی و ثبت گوارش، -

 .ناشی می شود از آن مدیریت یا کارگراناز سو   که مشکالتی به پاسخگویی و بازرسی -

ها، بهتر است توسط مدیریت منصوب نشود بلکه توسط خود کارگران انتخاب شود. نمایندگان کارگر  در این کمیته

  تقسیم شود و هر زمان که ممکن طور مساو  میان مدیران و نمایندگان کارگرها بهتر است بهعضویت در این کمیته

ها  ها و مصتها  کار ، بخ ها بهتر است دارا  اندازه کافی برا  همه نوبتباشد شامت هم زن و هم مرد باشد. کمیته

ها  سازمان باشند که نمایندگی آنها را برعهده دارند. آنها بهتر است که به عنوان جایگوینی برا  شوراها  کار یا سازمان

   در نظر گرفته نشوند.کارگر

 : توسعه انسانی و آموزش در محیط کار5مرتبط با نیروی کار های رویه مسئله 6-0-7

 توصیف مسئله 6-0-7-2

اسات،   یانساان   ها و عملکردهاقابلیتگسترش  ویافراد از طر ها ازدیاد انتخاب ندیاشامت فر یتوسعه انسان

اساتاندارد   کیا داشته باشاند و از   یدان  کاف و لمسا ،یطو ن یسازد زندگیزنان و مردان را قادر م نیبنابرا

و   ، اقتصااد یاسا یس  هابه فرصت یشامت دسترس نیچنهم یمناسب برخوردار باشند. توسعه انسان یزندگ

جامعه و کمک به جامعه  کیو احساس تعلو به  عو  نف از  برخودار و   ورو بهره تیخالق  برا یاجتماع

 است.

 انساان باا پارداختن باه      شاتر یب شارفت یمصت کار در جهات پ  ها ها و ابتکاریمشطتوانند از خیها مسازمان

ساطح   ءخاانواده، ارتقاا    هاا تیتعااد  در مسائول   جااد ی، اضی، مانند مبارزه با تبعیمهم اجتماع  هاینگران

  ابتکارها ها واستیتوانند از سیم نین. آنها همچ، استفاده کنندکار خود  رویو رفاه و بهبود تنوع ن یسالمت

هاا  یستگی، شاا یاشتغا ، تجربقابلیت و اشتغا  افراد استفاده کنند. منظور از  تیظرف  یافوا  مصت کار برا

 دهد.یم  یافوا شایستهو حفظ کار  تضمین  فرد را برا تیاست که ظرف ییهاتیو صالح

و کارها  ناوین و آیناده    آموز  متناسب با نیازها  شغلی موجود و کسب ها، توانمندساز  و مهار آموزش

 .دشوپذیر  افراد و موجب ارتقا  اشتغا  شده ریو برنامه

 مرتبط   های اقدام تظارها و ان 6-0-7-1

 : [69][70][74][91][92][93][94]شود یک سازمانتوصیه می

 ها، آموزش، کارآموز  و ، دسترسی کارگران را به توسعه مهار براساس رفتار  عاد نه و بدون تبعیض

 هایی برا  پیشرفت شغلی میسر سازد؛فرصت
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 منظور دساتیابی باه اساتخدا  جدیاد، مشااوره و      اند بهاطمینان یابد که کارگرانی که مازاد اعال  شده

 گیرند؛ریو  آموزشی مورد مساعد  قرار میبرنامه

 دهند، ایجاد کندو مدیریت را که زیست سالم  را ارتقا می ها  مشترک بین نیرو  کاربرنامه. 

 2محیط زیست  6-5

 مرور کلی بر محیط زیست   6-5-2

 ها و محیط زیست  سازمان 6-5-2-2

 ممکن. گذارند می جا  بر زیست مصیط براثراتی  آنها مکان از نظرصر  ها سازمان ها  فعالیت و ها تصمیم

 نیو و ها سازمان توسط پسماند تولید و آ یندگی ها، ، مکان جغرافیایی فعالیتبردار  بهره ،اثرا  این است

مصیط  اثرا به منظور کاه   شودتوصیه می .باشد مرتبط طبیعی بو  زیست رو  بر آنها ها  فعالیت یرتأث

ها  ها و فعالیتا  در برابر آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصمیمها رویکرد یکپارچهزیستی، سازمان

 .گیرندها  اقتصاد ، اجتماعی، بهداشت و مصیط زیست در پی  خود در حوزه

 محیط زیست و مسئولیت اجتماعی 6-5-2-1

 و آب تغییرا  آ یندگی، ایجاد طبیعی، منابع کاه  جمله از زیستی مصیط ها   جامعه با انبوهی از چال 

 شهر  ها  گاه ت کیفیت سکونتاف و ها بو زیست فروپاشی ها، گونه رفتن بین از ها، گاه زیست تخریب هوایی،

و رفاه اجتماعی را سالمت ت جهان و افوای  مصر ، امنیت بشر، رشد جمعی مواجه شده است.روستایی  و

 دیتول داریناپا  ظور کاه  و حذ  الگوهامن به هایی حت رو، شناسایی راهاز اینکند. بی  از پی  تهدید می

 .یابد می ضرور  نفر هر توسط مصرفی منابع پایدار  از اطمینان چنین هم وو مصر  

 به پرداختن بنابراین. هستند مربوط یکدیگر به جهانی و ا مصلی، منطقهمسائت مصیط زیستی در سطوح 

 است. همگانی و مند ا نظ جامع، رویکرد گرفتن پی  در نیازمند مسائت، این

هاست و به همین دلیت، از جمله  زیستی، پی  شرط ادامه زندگی و شکوفایی انسان پذیر  مصیط مسئولیت

موارد مرتبط با مصیط زیست، با دیگر مسایت و موضوعا  . آیدشمار می وجوه بااهمیت مسئولیت اجتماعی به

 خصوک، این درزیستی و ایجاد ظرفیت  مصیط ها  اصلی مسئولیت اجتماعی گره خورده است. آموزش

  .است زندگی سبک ها  و جوامع پایدار توسعه ارتقاء ساز زمینه

ISO14000اسااااتانداردها  ابوارهااااا  فناااای ماااارتبط هماننااااد اسااااتانداردهایی از مجموعااااه      
 

توانناد باه عنااوان   مای  [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

ها  پویا مورد استفاده قرار گیرند. همچنین ایان ابوارهاا   به شیوهزیست چارچوب کلی در مقوله ها  مصیط 

                                                 

 و عوامت طبیعی خاک وهوا( منابع طبیعی، مواد غیرزنده )آب، و جانوران( و گیاهان )انسان،مصیطی شامت موجودا  زنده  -3

 .دیگرکن  متقابت دارندانسان ساختی که برهم
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ا ، برآورد ، تعیین کمّیت و گوارش انتشار گازها  گلخانهمصیط زیستی گا  ارزیابی عملکرد بهتر است به هن

زیساتی  مصیطرسانی پیرامون و اطالعمصیط زیستی  گذار چرخه عمر، طراحی برا  مصیط زیست، برچسب

 مدنظر قرار گیرند.

یجاب میشود و از این منظر که هار  واقع مترتب بر فعالیت ها  افراد و جوامع انسانی ا مسئولیت اجتماعی در

لذا برآورد اقتصااد  و   .مابت و منفی متفاوتی بر مصیط زیست و منابع زیستی دارد اثرا فعالیتی به هر نصو 

 ی و کیفای( و یا تخریب مصیط زیسات )کمّا   ها در دو جهت فرسای ها  ناشی از این فعالیتمیوان خسار 

  مصیط زیستی در مسئولیت اجتماعی به نصو  در مجموعه حیطه حائو اهمیت است و ابعاد اقتصاد  تاثیرا

 ند.شوها لصاظ میلیتااقتصاد  فع

معیاار   باو  زیستین ارزش اقتصاد  خدما  یلذا تب است و بو زیستپایدار  توسعه منوط به حفظ خدما  

بنابراین  ط زیست است.ها  تاثیرگذار بر مصیها  اجتماعی ناشی از فعالیتخوبی بر نصوه انطباق با مسئولیت

ضوابط  ها، الواما ،نامهشیوه ها  اجرایی،نامهآیین مصوبا  هیئت دولت، اسناد با دستی، رعایت کلیه قوانین،

 هاا  ساازمان اعام از اساتقرار،    فعالیات  درکلیه مراحت و صالح قانونیمراجع ذ استانداردها  مالک عمت  و

 ونقت الوامی است. حمت توزیع، تولید، بردار ،بهره تاسی ،

 اصول و مالحظات   6-5-1

 اصول  6-5-1-2

  دهند: ارتقاء را آنها و دهکر رعایت را زیر زیستی مصیط  اصو  ها، سازمان شود توصیه می

 هاا  ساازمان  شاود  قاوانین و مقاررا ، توصایه مای     پایبند افوون بر  :محیط زیستی پذیری مسئولیت 

 در نیاو  و شاهر   روستایی، مناطو در را خود ها  اشی از فعالیتن زیستی مصیط پیامدها  مسئولیت

 در شاناختی،  بو  ها  مصدودیت شناسایی با چنین هم. بپذیرند خود فعالیت مصیط از ا  گسترده سطح

 ؛کند اقدا  نفوذ حوزه در عملکرد بهبود جهت

 و هاانیهبی نیو و  [158]توسعه و زیست درباره مصیط ویر هیانیبر اساس ب :محتاطانه یا رویکرد پیشگیرانه 

 ایا  زیسات  مصایط  ناپذیر و برگشت جد  تهدیدها  که مواقعی در آن، از پ   [130][145][172]ها  توافو

 برا  توجیهی ماابه به نباید علمی ها  قطعیت نبود دهد، قرار می دتهدی معرض در را ها سالمت انسان

  ساالمت  باه  آسایب  و سات زی برا  ممانعت از تخریاب مصایط  کم هوینه  ها  اقدا به تعویو انداختن 

 ؛شود قلمداد ها،انسان

مصیطی و ها  زیستبه منظور ارزیابی، اجتناب و کاه  ریسک :مدیریت ریسک زیست محیطی −

انداز هایی که دارا  چشمها بهتر است به اجرا  برنامهها  یک سازمان، سازمانپیامدها  فعالیت

هایی مبتنی بر افوای  ن توسعه و اجرا  فعالیتمبتنی بر ریسک و پایدار  هستند، بپردازند. همچنی

آگاهی و واکن  در شرایط اضطرار ، به منظور کاه  پیامدها  ناگهانی زیست مصیطی، بهداشت و 



 2022 سال :)چاپ اول( 11922شماره  ملی ایراناستاندارد 

99 

ایمنی و نیو بیان اطالعا  مرتبط با رخدادها  زیست مصیطی به مقاما  مسئو  و جوامع مصلی، بهتر 

 ؛ن قرار گیرداست در دستور کار و برنامه کار  یک سازما

ها  شود هر سازمانی هوینهتوصیه می :زیستیهای محیطو خسارت هاپرداخت هزینه آالینده −

زیستی وارد شده بر جامعه، ها  خود را برحسب میوان تأثیرا  مصیط یندگی ناشی از انجا  فعالیتآ

بیانیه  39به اصت ) د.کن  آ یندگی از حد مجاز رها  فراوها  اصالحی مورد نیاز و نیو هوینهاقدا 

ها  آ یندگی و با در ها با رعایت اصو  پرداخت هوینهشود سازمانتوصیه می (ریو مراجعه شود

ها در راه پیشگیر  از ایجاد آ یندگی و با مصاسبه موایا  اقتصاد  و اولویت قراردادن صر  هوینه

ممکن است  ها  خود اقدا  کنند.تزیستی ناشی ازآن، نسبت به کاه  پیامدها  منفی فعالیمصیط

-نظیر همکار  با دیگر سازمان یهای اقدا ها برا  آمادگی در برابر بروز حوادث مصیط زیستی،  سازمان

 .گذار  احتیاطی را مدنظر قرار دهندها و توسعه ابوارها  اقتصاد  همانند سرمایه

 از. ع یکی از ارکاان ایان ارزیاابی خواهاد باود     ها و تاثیرا  بر ارزش اقتصاد  مناببدیهی است برآورد خسار 

ترین عالی نوین در و مندنظا رویکرد  یند واعنوان یک فرهب (SEA) 3سویی ارزیابی زیست مصیطی استراتژیک

پیامدها   ارزیابی اثرا  و بینی وپی  گیر  درجهت دستیابی به توسعه پایدار که با شناسایی،سطوح تصمیم

دساتیابی باه    کناد و طبیعی کمک می کارا از منابع پایه و بردار  صصیح وبهره و به مدیریت زیست مصیطی

بلناد ماد  را    الگو  مطلوب زیست مصیطی جهت تامین نیازها  اساسی توا  با حفاظ تاوان سارزمینی در   

    .مدنظر قرار گیرد دبای کندهموار می

 مالحظات   6-5-1-1

زیستی خود، راهبردها و رویکردها  زیر را پ  از ها  مصیطها در مدیریت فعالیتشود سازمانتوصیه می

 ها  متناسب بکار بندند:گوین  و ارزیابی

 :زیساتی  اهدا  اصلی رویکرد چرخه عمر عبار  است از کاه  پیامدها  مصیط رویکرد چرخه عمر 

اجتمااعی آنهاا در سرتاسار دوره عمار مصصاو ، از       مصصو   و خدما  و بهباود عملکارد اقتصااد    

یک سازمان بهتر است توجاه خاود را   . واد خا  و تولید انرژ  گرفته تا استفاده و بازیابی آناستخراج م

 بهباود نیو متمرکاو شاود و باه     نوآور  هاتنها به تطابو با اهدا  با  معطو  نکند، بلکه بهتر است بر 

 خود متعهد باشد؛ مصیط زیستیعملکرد 

 آغااز  از پای   را زیستی مصیط اثرا  ارزیابی ها سازمان شود توصیه می :ارزیابی اثرات زیست محیطی 

 اساتفاده  گیار ،  نتایج آن به عنوان بخشی از فرایند تصمیم از و داده انجا  جدید ها  پروژه یا فعالیت

است تاثیرا  ناشی از  ا  ها  توسعه دستگاه دولتی یا غیردولتی مجر  طرحیا  ؛ همچنین سازمانکند

 ؛قرار دهد 2بر رو  مصیط زیست منطقه مورد پای  و ارزشیابیها را  بردار  طرح اجرا و بهره

                                                 

1- Strategic Environmental Assessment 

2- Evaluation 
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 شاامت راهبردهاایی اسات کاه بارا        )استفاده بهینه از منابع(: ک و سازگار با محیط زیستتولید پا

 یندگی و پسماند کمتر آبردار  از منابع با سازگار  بیشتر و ها از طریو بهرهانسان برآورده کردن نیاز

. مهمتر آن است که بیشتر بر بهبود و رشد مناابع در مبادا تمرکاو شاود تاا بار       وندشبه کار گرفته می

هاا   فعالیات  : بهباود زیست شاامت  سازگار با مصیط و  ها  نهایی، تولید پاک و ایمنفرایند یا فعالیت

 هااا  سااازگار بااا هااا  جدیااد و فناااور ، بهساااز  )ارتقااا( یااا معرفاای فرایناادها و نااوآور نگهاادار 

سااز  مصار  آب،   ، کاه  استفاده از مواد و انرژ ، استفاده از انرژ  تجدیدپذیر، بهینهمصیط زیست

 سمّی و خطرناک و بهبود طراحی مصصو  یا خدما ؛پسماند حذ  یا مدیریت ایمن مواد و 

  این رویکرد، برا  جابجایی تمرکو تعامال  بازار از فروش یا تولیاد   خدمت: ،محصول یکپارچهرویکرد

  ، باه ساو  فاروش یاا فاراهم کاردن       نتقا  مالکیت از طریو فروش یکباره یا اجاره/کرایه()ا مصصو  

)از طریاو   صور  توآمان نیازها  مشتر  را بارآورده کناد  هاز مصصو   و خدما  که ب وکارهایی ساز

ه توانند اساتفاد هایی میچنین سیستم تواند به کار گرفته شود.میخدما  و سازوکارها  ارسا (  تنوع

نفعاان را در تقبات مسائولیت بیشاتر در     از مواد را کاه  داده، درآمدها  گردش ماواد را جادا و ذ   

 چرخه عمر مصصو  و خدما  وابسته، درگیر کند؛

 سازمان بهتر است خواستار پاذیرش و در   های سازگار با محیط زیست:وریاها و فناستفاده از فعالیت

بیانیه ریاو   5ا و خدما  سازگار با مصیط زیست باشد )به اصت هور اموارد مناسب، توسعه و اشاعه فن

 کاه باا   هاایی هساتند   در واقع شاامت فنااور    ها  سازگار با مصیط زیستفناور  (؛[158]مراجعه شود

انجامند،  طور مستقیم یا غیرمستقیم به بهبود اکولوژ  می ها  تجار  علم و دان  به کارگیر  جنبههب

کنند. این موضوع شاامت   کمک می توسعه پایدار  و فرایندهایی هستند که به در واقع توسعه مصصو 

هاا  مقباو  جامعاه در     نااور  تاا ف  مصیط زیسات ها  دوستدار  فناور ها  مختلفی از پیشرفت  ایده

  است؛ پایدار  راستا 

 ساالمت   ،یعیانجا  کسب و کار با هد  حفظ منابع طب یشکت در چگونگ رییتغ ینوع :داریپا ینوآور

پااک و   یطراحا  انیا ارتبااط م  جااد ی. ااست ندهیآ  هاو نشاط نست یسالمت اجتماع ،یطیمص ستیز

شاود.  یمکردن کسب و کار   موجب اقتصاد نیتام رهیحفاظت از منابع در چرخه عمر مصصو  و زنج

باردن   نیتوامان با از با  یو اجتماع  ثرو  در سطوح فرد جادیا ، توسعه اقتصاد یعنی داریپا  نوآور

است کاه در آن    ندیفرا داریپا  نوآور ؛سالمت انسان  کسب و کار بر رو یطیمص ستیزاثرا  مضر 

تاا   دهیا دیها از تولها و بنگاهسازمان  ها( در نظا یمال ،یاجتماع ،یطیمص ستی)ز  داریمالحظا  پا

 ؛ردیگیمصصو   و در مد  کسب و کار و ارائه خدما  آنها مورد توجه قرار م  ساز تجار

  ها  خرید و تادارکا  خاود،   گیر یک سازمان بهتر است در رابطه با تصمیم و تدارکات پایدار:خرید

عملکرد زیست مصیطی، اجتماعی و اخالقی مصصو  یا خدما  تولید شده را در سراسر دوره عمر آنان 

دهاد.  خدما  دارا  حداقت پیامدها را در اولویت قارار   در نظر گرفته  و در صور  امکان مصصو   یا

هاا   مستقت، موثر و قابت اطمینان یا دیگر طرح گذار ها  برچسبهمچنین سازمان بهتر است طرح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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هاا  بازرسای،   مصصو   دوستدار مصیط زیسات و یاا فعالیات    گذار تایید مصصو  را مانند برچسب

 مدنظر قرار دهد؛ 

 :سطح یادگیر  مناسب، به یک سازمان بهتر است به ایجاد آگاهی و ارتقا یادگیری و افزایش آگاهی  

 ها  زیست مصیطی درون سازمان و حوزه نفوذ آن بپردازد.منظور حمایت از تالش

 : جلوگیری از آلودگی2مسائل زیست محیطی  6-5-3

 توصیف مسئله   6-5-3-2

ها  ها  مصیط زیستی)آلودگی تواند عملکرد مصیط زیستی خود را از طریو جلوگیر  از آلودگیسازمان می

( غیاره  آور مشتمت بر صو ، ارتعاش، نور وپسماند، عوامت فیویکی زیان غبار، و هوا، گرد و خاک پساب، آب و

 شامت موارد زیر، بهبود بخشد:

 :ها  ناشی از فعالیت سازمان در هوا مانند سرب، جیوه، ترکیبا  انتشار آ ینده انتشار آلودگی در هوا

ها، ذرا  معلو اکسین(، د NOXروژن)(، اکسیدها  نیتSOx، اکسیدها  گوگرد )3(VOCsآلی فرار )

تواند اثراتی بر مصیط زیست و سالمت داشته باشد که به طرق مختلف  کننده اوزون، می و مواد تخریب

هاا  یاک   گذارد. این انتشارا  ممکن است به شکت مستقیم از تاسیساا  و فعالیات  بر افراد تاثیر می

   و خادما  آن ساازمان یاا نگهادار      سازمان یا باه شاکت غیرمساتقیم از طریاو مصار  مصصاو      

 مصصو تی که عمر مفید آنها تما  شده، یا از نصوه تولید انرژ  مورد نیاز سازمان به وجود آیند؛

 آیاد کاه اغلاب     خشک به شامار مای  غبار از مسائت مهم طبیعی در مناطو خشک و نیمه و پدیده گرد

  بی  از انادازه مناابع آبای، از باین باردن      بردارها  انسان در طبیعت مانند مصر  و بهره دستکار 

ها  گرد و پوش  گیاهی، تغییر کاربر  اراضی و تخریب و فرسای  خاک باعث ایجاد و تشدید کانون

هاا   ها  زیااد  را بار بخا    غبار و در نهایت افوای  وقوع و رخداد این پدیده شده که آثار و آسیب

ذاشت. کنتر  و کاه  این پدیده نیازمناد مادیریت   زیست، سالمت، اقتصاد و اجتماع خواهد گمصیط

ها  با پتانسیت تولید گرد و ها، اراضی بدون پوش  و دیگر زمیناراضی غبارخیو زراعی، مرتعی، تا ب

. دستیابی به این امر نیازمند مشارکت استغبار با جلوگیر  از تخریب منابع گیاهی، منابع آب و خاک 

نامه اجرایی مقابله با پدیده گردوغباار(،  بخ  دولتی )مطابو با آیین در همه سطوح اجتماعی از جمله

 ها  مرد  مصلی می باشد.ها و همچنین مشارکت NGOخصوصی، 

 یک سازمان ممکن است از طریو تخلیه مستقیم، عمد  یا تصاادفی   ها به آب:تخلیه/ انتقال آلودگی

هاا   هاا  غیرعماد  باه داخات آب     وانااب ها  آب سطصی شامت مصیط دریایی، ر ها به پیکره آ ینده

ها ممکن است به شکت  ها  زیرزمینی، باعث آلودگی آب شود. این تخلیه آ یندهسطصی یا نفوذ به آب

                                                 

1- Volatile Organic Compounds 
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ا  غیرمستقیم از طریو اساتفاده از مصصاو   یاا    گونهمستقیم از تاسیسا  سازمان اتفاق بیفتد یا به

 خدما  سازمان ناشی شود؛

 :ها  یک سازمان ممکن است منجر به تولید فاضالب و پسماندها  جاماد  الیتفع مدیریت پسماندها

شدن هوا، آب، زمین، خااک، دریاا و فضاا     توانند باعث آلودهشوند که اگر درست مدیریت نشوند، می

ا  شوند. مدیریت مسئو نه پسماند، به دنبا  این است که اصو ً پسماند  تولید نشود. ایان   سیاره بین

کند که شامت است بر: کاه  مصار    پیرو  می «مراتبی کاه  پسماند هر  سلسله»یت از نوع مدیر

مراتبای   منابع، استفاده مجدد، بازیافت و فراور  مجدد، تصفیه پساماند و دفاع پساماند. هار  سلساله     

پذیر مبتنی بر رویکرد چرخاه عمار باه کاار گرفتاه شاود.       کاه  پسماند بهتر است به صور  انعطا 

 ؛3ا  مناسب و شفا  مدیریت شوندبه شیوه د  خطرناک شامت پسماندها  رادیواکتیو بایپسماندها

   کنناده ماواد   ساازمانی کاه تولیدکنناده یاا مصار       ی:استفاده و دفع مواد شیمیایی خطرناک و سنم

تواناد از طریاو اثارا  حااد      ساخت( مای  طبیعی و انسان خطرناک و سمّی است )اعم از مواد شیمیایی

هاا را   ها و سالمت انسان بو  یا مومن )طو نی مد ( ناشی از انتشار یا تخلیه این مواد، زیست )ناگهانی(

  ؛2به شد  تصت تاثیر قرار دهد. این تاثیرا  بر رو  افراد بسته به سن و جنسیت آنان متفاو  است

 :باعاث  ها، مصصو   و خدما  یک سازمان ممکن اسات  فعالیت سایر اشکال آلودگی قابل شناسایی

ایجاد اشکا  دیگر  از آلودگی شوند که تاثیر منفی بر سالمت و زیست سالم جوامع مصلای بار جاا     

را  یها  دریایی عبارتند از: سر و صدا، بو، تاثگذارد و تاثیر متفاوتی بر رو  افراد دارد. این آلودگی می

زا )مانناد  عوامات عفونات   بصر ، آلودگی نور ، ارتعاشا ، تشعشعا  الکترومغناطیسی، پرتاو افشاانی،  

، و خطارا   بدون منبع مشاخص ا  یا  ویروس یا باکتر (، تشعشعا  مربوط به منابع پراکنده/غیرنقطه

 .ها  نفتی در دریاها و تا ب هاها  مهاجم( و آلودگی بیولوژیکی)مانند گونه

 مرتبط  های  اقدام انتظارها و 6-5-3-1

 ها  خود، بهتر است موارد زیر را در نظر بگیرد:یتیک سازمان برا  جلوگیر  از ایجاد آلودگی در فعال

 ها  خود را بر مصیط اطرا  شناسایی کند؛و فعالیت ها تصمیمها و تاثیر جنبه 

 ها  خود را شناسایی کند؛منابع آلودگی و پسماندها  مربوط به فعالیت 

   ودگی، مصار  آب،  اطالعا  مربوط به منابع مهم آلودگی ناشی از فعالیت سازمان و میوان کااه  آلا

 تولید پسماند و مصر  انرژ  خود را اندازه گیر ، ثبت و گوارش کند؛

                                                 

  یینامه اجرا یینآو  پسماند یریتقانون مد -3

مرتبط  یالملل ینب  ها یونکشور و کنوانس یستز یطمالک عمت سازمان حفاظت و مص یناساس مقررا  و قوان مان برساز -2

 کند. می امصاء مواد مذکور اقدا  یانسبت به دفع و 
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  ها  مادیریت  ناظر با هد  جلوگیر  از آلودگی و تولید پسماند با استفاده از سلسله فعالیت ها  اقدا

، باه  [118]ناپذیرپسماندها برا  کاه  آن و اطمینان از مدیریت صصیح آلودگی و پسماندها  و اجتناب

 به اجرا درآورد؛ 

 ها و پسماندها  بالفعت و بالقوه، مخاطرا  سالمت مرتبط با آنهاا و  با جوامع مصلی در خصوک آ ینده

 راهکارها  جبرانی بالفعت و پیشنهاد ، مشارکت و همکار  کند؛ 

  وزه ها  مستقیم و غیرمستقیم در داخت حا  آلودگی رساندنحداقت به را در جهت کاه  و  هایی اقدا

کنتر  یا نفوذ خود، به خصوک از طریو توسعه و ارتقا  فرایند جذب سریع مصصو   و خدماتی که 

 دوستدار مصیط زیست هستند، اجرا کند؛

   شاوند را مشاخص و    میوان و نوع مواد سمّی و خطرزا  اصلی که توسط سازمان استفاده یا تولیاد مای

شده این مواد بار رو  ساالمت انساان و مصایط      برا  عمو  آشکار کند؛ از جمله : مخاطرا  شناخته

 زیست در شرایط عاد  و همچنین شرایط نشت تصادفی مواد؛

  مند موارد زیر را شناسایی کرده و از مصر  آنها پرهیو نماید:به صور  نظا 

          مواد شیمیایی ممنوعه ذکر شده در قاوانین داخلای کشاور، یاا ماواد شایمیایی فهرسات شاده در

 المللی؛   بینها/معاهدا پیمان

یگار باا مباانی معقاو  و قابات      نفع دآن دسته از مواد شیمیایی که از سو  مراجع علمی یا هر ذ 

شاود هار    اند )تا حد ممکن(. همچنین توصایه مای   کننده معرفی شدهبه عنوان موارد نگران تصدیو

شایمیایی کاه   د. مواد کنها  تصت نفوذ خود جلوگیر   سازمانی از مصر  این مواد توسط سازمان

 ی کاه شاود: ترکیباات  باید از آنها اجتناب شود شامت ماوارد زیار اسات اماا باه آنهاا مصادود نمای        

و ماواد شایمیایی قیدشاده در     [172] 3 ، ترکیبا  آلای پایادار  [168]شوندکننده  یه اوزون می تخریب

ساازمان جهاانی   شده توسط ها )تعیینک ، مواد شیمیایی خطرزا و آفت[173]معاهده/پیمان روتردا 

 2زا زا )شامت دود ناشی از مصصو   تنباکو( یا جه بهداشت(، مواد شیمیایی که به عنوان سرطان

ریو یاا پایادار،    کننده غدد درونشوند، و مواد شیمیایی تاثیرگذار بر تولیدمات که مختت شناخته می

 ند.هست 5انباشت و خیلی زیست پایدارهستند یا خیلی  1یانباشت و سمّ زیست

                                                 

1- Persistent Organic Pollutants(POPs)  
2- Mutagenic 

3- Persistent, bio-accumulative and toxic (PBTs) 

4- Very persistent and very bio-accumulative (vPvBs) 
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زیساتی تادوین کناد و یاک طارح       ا  را برا  پیشگیر  و آمادگی در برابار حاوادث مصایط    برنامه -

اضطرار  را که کلیه حوادث جانی و مالی اعم از داخت یا خارج از حوزه سازمان، و کارگران، شرکا، 

تر است ا  به نفعان مرتبط را پوش  دهد، آماده کند. چنین برنامه ادارا ، جوامع مصلی و سایر ذ 

رساانی و هشادار،   هاا  اطاالع  عالوه بر موارد با ، شامت شناسایی خطرا  و ارزیابی ریسک، شایوه 

 رسانی عمومی نیو باشد. ها  ارتباطی، و آموزش و اطالعنظا 

 : استفاده پایدار از منابع 1 محیط زیستیمسائل  6-5-0

 توصیف مسئله   6-5-0-2

ها  کنونی مصر  و تولید باید تغییر کنناد، تاا   رویه به منظور اطمینان از در دسترس بودن منابع در آینده،

ها  موجود کره زمین عمت کنند. استفاده پایادار از مناابع بادین معنای اسات کاه نارخ        هماهنگ با ظرفیت

شود سازمان با استفاده مسئو نه از  استفاده، کمتر یا مساو  با نرخ تجدیدپذیر  طبیعی آنها باشد. توصیه می

شده( ، زمین، آب و ترکیاب یاا    شده )فرآور  فسیلی ، فلوا  و مواد معدنی خا  و پردازشالکتریسته، سوخت 

جایگوینی منابع تجدیدناپذیر با منابع تجدیدپذیر به سمت منابع پایدار و تجدیدپذیر گا  باردارد. باه عناوان    

 ها  نوآورانه. ور اماا  با استفاده از فن

 عبارتند از:چهار مصدوده کلید  برا  افوای  بازدهی 

 را   انرژ ییکارا ها  سازمان برنامه شود یم هیتوص :سازی مصرف انرژی/ بازدهی و بهینهیانرژ ییکارا

و  یکا یالکترون تیوساا  د،یتول  ندهافرای نقت، و حمت ها، در ساختمان  انرژ  به منظور کاه  تقاضا

در  ییکاارا   یافاوا  شاود  یما  هیتوص نیهمچنمقاصد به اجرا درآورد.  ریسا ای، ارائه خدما   وا یتجه

  مانند انارژ  ریدپذیمنابع تجد داریاستفاده  پا شبردیها در پ تالش  برا یبه عنوان مکمل  مصر  انرژ

 تاوده هاا   ستیو ز  باد  جور و مد و انرژحاصت از   انرژ ،یبرق آب ن،یزم ییگرما  انرژ ، دیخورش

 .باشد

 به منابع قابت اطمیناان و ساالم آب آشاامیدنی و     دسترسی :سازی، استفاده و دسترسی به آبذخیره

 باشاد،. اهادا  توساعه هاواره )مطاابو باا        خدما  بهداشتی یک نیاز اساسی و حقوق اولیاه بشار مای   

شاود یاک    گیرناد. توصایه مای   ( تدارک دسترسی پایدار به آب آشامیدنی سالم را در برمای 32پیرابند 

 ها  خود بگنجانداستفاده مجدد از آن را در فعالیت سازمان ذخیره و کاه  استفاده از آب و همچنین

سااز  آب و دریاهاا بارا     شایرین  ور  آب از جمله ها  مدیریت بهره کارگیر  برنامه و عالوه بر آن به

 دسترسی و ذخیره آب را در حوزه نفوذ خود ترویج دهد؛

 :مواد را به منظور کاه  اثرا  ور   ها  بهرهشود سازمان برنامه توصیه می کارایی در استفاده از مواد

زیست که از طریو مصر  ماواد خاا  در فرایناد تولیاد یاا مصصاو   نهاایی کاه در          منفی بر مصیط

ور  ماواد براسااس   هاا  بهاره  کار گیرد. برنامهآیند، بهها  و یا ارائه خدما  خود به وجود می فعالیت
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باشاند.   خا  در حوزه نفوذ یک ساازمان مای  ور  مصر  مواد  هایی به منظور افوای  بهرهشناسایی راه

عناوان مااا :   د.  بهشو مصیطی مستقیم و غیرمستقیم متعدد  می مصر  مواد باعث بروز اثرا  زیست

هاا     ، تشعشعا  و انتشاار آ یناده  ها بو  زیستها بر  بردار  از معادن و جنگت ها  بهره تاثیرا  فعالیت

 د؛ ناشی از مصر ، حمت و نقت و فرآور  موا

 شاود باه مناابع ماورد نیااز در زماان        توصایه مای   کردن منابع موردنیاز برای ینک محصنول:  حداقل

 بردار /استفاده از یک مصصو  توجه شود. بهره

 مرتبط   های انتظارها و اقدام 6-5-0-1

 ها  خود: شود یک سازمان درخصوک کلیه فعالیت توصیه می

 منابع انرژ ، آب و سایر مواد مصرفی را شناسایی کند؛ 

 گاوارش کناد؛ )و در ماوارد  کاه      گیر ، ثبات و را اندازه منابع مصار  مهم خود از انرژ ، آب و سایر

کند، تعاد  بین میوان منابع آب تجدیدپذیر و میاوان   میر  ذاگسیاستدرباره میوان برداشت از منابع 

 مصار  آب را مورد توجه قرار دهد.(

 هام پیوساته مناابع آب     بع طبیعی، رویکرد مدیریت باه بردار  از منا مدیریت بهره ار  وذگدر سیاست

(IWRMرا مورد توجه و عمت قرار دهد ). 

 گرفتن  گیر  کارایی منابع را به منظور کاه  مصر  انرژ ، آب و سایر مواد، با در نظر نسبت به اندازه

 ها  عملکرد و سایر معیارها اقدا  نماید؛بهترین شاخص

   ءرا در صاور  امکاان باا مناابع تجدیدپاذیر، پایادار و دارا  آثاار ساو        استفاده از منابع تجدیدناپاذیر  

  کند؛مصیطی ناچیو جایگوین کرده و یا تلفیو زیست

 ؛و استفاده مجدد از منابع آب را مورد توجه و عمت قرار دهد استفاده از مواد بازیافتی/ بازچرخانی مواد 

 داخت یک حوضه آبریاو کنندگان در ا  مصر منابع آب را با رویکرد اطمینان از دسترسی منصفانه تم ،

 مدیریت کند؛ 

  را ترویج کند؛  فرایند تامین پایدار /به شکت )خرید(تهیه و تدارک کا 

  به ترویج مسئولیت بلندمد  تولیدکننده توجه کند؛ 

  مصر  پایدار را ترویج کند؛ 

 ها  سازگار با مصیط زیست را مدنظر قرار دهد.ور اگیر  از فنبهره 
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 و سازگاری با آن : کاهش تغییرات اقلیمی 3 یزیستمحیط  مسائل  6-5-5

 توصیف مسئله 6-5-5-2

( و CH4( و متاان ) CO2اکسایدکربن ) ها  بشر مانناد د  ناشی از فعالیت 3(GHGا  )گازها  گلخانه انتشار

اخته ترین عوامت تغییر جهانی اقلایم شان  عنوان یکی از مصتمت(، بهN2O) (نیتروز اکساید)نیتروژن اکسیدد 

شاده،  دارند. با توجه به روند تغییرا  مشااهده  [48]بشرطبیعی سوایی بر مصیط زیست شده است، که تأثیر به

شود که در آینده شاهد با  رفتن دما، گار  شادن زماین، تغییار در الگوهاا  باارش، افاوای         بینی میپی 

زایای  ک پشات هاا و    مااده  ،جلبکای رویدادها  جو  شادید، باا  آمادن ساطح آب دریاهاا)افوای  بلاو        

 بینای  پای  ها  کشاورز  و شایال  باشایم.   بو کاه  منابع آب و تغییر در زیست ها(،سفیدشدگی مرجان

 ا  عبور کند که بسیار شدیدتر از آن شود که قابت مواجهه باشد.  شود که تغییرا  اقلیمی از مرحلهمی

ه صور  مساتقیم باا غیرمساتقیم( مسائو  باوده و باه       ا )بهر سازمان برا  خروج بخشی از گازها  گلخانه

 هاا بارا  باه حاداقت رسااندن )کااه (       پاذیرد. الوامااتی بارا  ساازمان    طریقی از تغییرا  اقلیمی تأثیر می

ود دارد. ساازگار شادن باا    جو ریو  برا  تغییرا  اقلیمی )سازگار (ا  و برنامهها  گازها  گلخانهخروجی

   اجتماعی همراه است که به صور  تاأثیر بار ساالمت، رفااه و حقاوق بشار نمایاان        تغییرا  اقلیمی با  اثرا

 شود.می

 مرتبط های انتظارها و اقدام 6-5-5-1

 کاهش تغییرات اقلیمی   6-5-5-1-2

  :شودها، مصصو   و خدما ، سازمان در راستا  تغییرا  اقلیمی، توصیه میفعالیت بربرا  کاه  اثرا  

 ا  را شناسایی و مقیاس و دامنه ها  گازها  گلخانهخروجی منابع مستقیم و غیرمستقیم تجمیع شده

 مسئولیت خود را در این رابطه تعریف کند؛

 شاده در  هاا  تعیاین  ا  خاود را ترجیصاا باا اساتفاده از روش    ها  بیشترین گازها  گلخاناه خروجی

هاا و  ها  مشوقه)برا  دیدن برخی نمون [47]گیر ، ثبت و گوارش کندالمللی، اندازهاستانداردها  بین

 مراجعه شود(؛ الفاستانداردها به پیوست 

  بهینه را برا  کاه  تدریجی و به حداقت رساندن خروج مساتقیم و غیرمساتقیم گازهاا      هایی اقدا

  ؛مشابه در حوزه اثرگذار  خود باشد ها  اقدا ا  تصت کنتر  خود اعما  کند و نیو مشوق گلخانه

 ا  را باه منظاور   ها  عمده مصرفی را در سازمان بررسی کند و برناماه میوان و نوع استفاده از سوخت

. رویکرد چرخاه عمار بهتار اسات باه منظاور حصاو         [146]ور  و اثربخشی به اجرا در آوردبهبود بهره

                                                 

1- Greenhouse Gases  
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ها  تجدیدپاذیر  ها و انرژ ور اا ، حتی زمانی که فناطمینان از کاه  خالص انتشار گازها  گلخانه

 گیرند، در نظر گرفته شود؛وجه قرار میانتشار مورد تکم

   شاوند(که از طریاو   از انتشارگازها  گلخانه ا  )با خص آنهایی که موجب تخریب  یاه   اوزون مای

ها یاا تجهیاوا ، مانناد وساایت گرمایشای و      دینا ابر  اراضای، فر ربر  با تغییر کارموارد  همچون کا

  ؛و یا آنها را کاه  دهدشوند، جلوگیر  کند سرمایشی و هواسازها تولید می

 ا  ناشی از کاربر  و تغییر کاربر  اراضی، فراینادها و یاا   کاه  یا جلوگیر  از انتشار گازها  گلخانه

  ؛تجهیوا 

 مرجانی و از بین رفتن آن، با  آمادن ساطح دریاهاا را     ها  بو زیستثرا  تغییر آب و هوایی بر رو  ا

 نظر قرار دهد؛ مد

 تواناد یامار ما   یان را در سازمان هرجا که ممکن بود تصقو بخشد، کاه ا   انرژدر مصر   جویی صرفه 

  ؛و توسعه خدما  و مصصو   کارا در سازمان باشد  انرژ  با  یبا بازده ییکا ها یدشامت خر

 گیار  کاه منجار باه حاذ  گازهاا        ها  قابت انادازه وسیله تعیین شاخصبه کاه  انتشار کربن، به

ها  معتبر برا  کاه  انتشاار،  عنوان ماا : از طریو حمایت از برنامهتوجه کند. بهشود، ا  میگلخانه

 ساز  کربن و ترکیب کربن و غیره به حذ  آثار منفی کربن بپردازد.جذب و ذخیره

 سازگاری با تغییرات اقلیمی 6-5-5-1-1

 پذیر  نسبت به تغییرا  اقلیمی، سازمان:برا  کاه  آسیبتوصیه می شود سازمان 

 هاا را شناساایی کارده و    هانی و مصلی پی  بینی ها  اقلیمی را لصاظ کند تا بتواناد ریساک  آینده ج

   ؛ها  خود نهادینه کندگیر سازگار  با تغییرا  اقلیمی را در تصمیم

 ها  مرتبط با تغییرا  اقلیمی شناسایی هایی را به منظور جلوگیر  یا به حداقت رساندن آسیبفرصت

 5ها برا  سازگار  با این تغییرا  بهاره گیارد. )باه پیرابناد     از این فرصت بود کرده و هرکجا که  ز 

 مراجعه شود(؛ 

 بینی شده در حوزه نفوذ خود بپردازد و جهت مواجهه با اثرا  موجود یا پی  هایی اقدا ساز  به پیاده

 ؛نفعان خود نیو سهیم باشددر ایجاد ظرفیت سازگار  و انطباق برا  ذ 

 د و رویکارد  کنا آبی را به عنوان یک پدیاده موقات و گاذرا تلقای ن     ر است خشکسالی و کمسازمان بهت

 د.کنخود لصاظ  ها  اقدا ها و  آبی را در برنامه سازگار  با کم

  بینی تغییرا  اقلیمی جهاانی و مصلای را بارا  شناساایی ریساک و      شناسایی وضعیت موجود و پی

هاا در  گیر ست گاه ها و کاه  اثرا  آن در نظا  تصمیمسازگار  با آن و افوای  توان تاب آور  زی

 نظر گیرد؛ 
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 با تغییرات اقلیمی سازگاری های اقدامهایی از نمونه -9پیرابند 

 از:است  ها عبار این ماا 

 د  و عا  یمای اقل ییرا تغ یامدها توجه به پ یرساخت،ز  و نگهدار یو طراح بند  منطقه ین،استفاده از زم  برا ریو  برنامه

و  یخشکساال  ید،شاد   بادهاا  سایت،  شامت فرسا (  نامناسب و طاقتیماقل ییر)تغ آب و هوا ی و احتما  رو به افوا یتقطع

 ؛یدشد  گرما یاکمبود آب 

 کاه باه آنهاا     یکسان  برا ها  ورافن ینو در دسترس قرار دادن ا یرهو غ یپوشک ی،صنعت  ،و فنون کشاورز ها  ورافن توسعه

 ؛ انسان  برا یاتیامکانا  بهداشت ح یرو سا ییغذا یتبهداشت، امن یتامن یدنی،آب آشام یتامن ینلصاظ تضمدارند. با  یازن

 یان از ا سایت  کنتار   و هاا تاا ب  یا شامت اح یت،در مقابت س پذیر  یببه منظور کاه  آس ا  منطقه ها  اقدا از  حمایت 

 و ؛ هردر مناطو ش یراستفاده کمتر از سطوح نفوذناپذ یوو ن یوطر

 پاذیر   در جهت انعطاا   یشگیرانهپ ها  و اقدا  سازگار  یتاز اهم یآگاه یوانم ی منظور افوا گسترده به ها  فرصت ایجاد 

 .ها روش یگرآموزش و د یوجامعه( از طر  آورجامعه )تاب

هنای  هحفاظت از محیط زیست، تننوع زیسنتی و احینای زیسنتگا    : 0 محیط زیستیمسائل  6-5-6

 طبیعی

 توصیف مسئله 6-5-6-2

دیگار  تاریخی  ها را با سرعت و شد  بیشتر  نسبت به هر برههبو سا  گذشته، فعالیت بشر زیست 98طی 

ناپاذیر  منابع طبیعی منجار باه کمباود قابات توجاه و بازگشات       فواینده استفاده ازداده است، تقاضا   تغییر

و روساتایی نیاو باه علات      شده است. مناطو وسیع شاهر   [119]ها و تنوع زیستی بر رو  کره زمینزیستگاه

 است. دگرگون  شده بشر  ها  اقدا 

ها  آن و نیو حفاظت از بو دریایی و زیست ،زیست طبیعی توانند در احیا  و حفاظت از مصیطها میسازمان

 تشاکیت کنند )مانناد غاذا و آب، تنظیماا  جاو ،     ها فراهم میبو خدما  و کارکردها  مختلفی که زیست

هاا   دریاایی و فرصات  هاا  حسااس سااحلی   باو  و صایانت از زیسات   یی، آلودگی دریاستیخاک،  تنوع زی

  تر عمت کنند.، بسیار مسئو نه[119](یتفرجگاه

 ها  اصلی این موضوع عبار  است از:جنبه

 :هاا، ساطوح و   تنوع زیستی به گوناگونی زندگی در تمامی شکت ارج نهادن و حفاظت از تنوع زیستی

ها  در معارض خطار انقاراض و تناوع     گونه ها  طبیعی و دریایی،بو وع در زیستترکیبا  شامت تن

هاا  خااکی و آبای حسااس، تناوع      . حفاظت از تنوع زیستی با هد  تضمین بقا  گونهاستژنتیکی 

 ؛ [168][169]گیردها  طبیعی و دریایی صور  میبو زیستژنتیکی و 

 ها از طریو تأمین خدماتی مانناد غاذا، آب،   بو زیست ها:بومتارج نهادن، حفظ و احیای خدمات زیس

ارتقاا  فرهناگ    کنتر  سیالب، خااک، گارده افشاانی، الیاا  طبیعای،      سوخت، خدما  گردشگر ،
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هاا  باو  کنند. اگر زیسات ، جذب آلودگی و پسماندها و حمت و نقت به رفاه جامعه کمک میتفرجگاهی

هد  از حفاظت . دهندخود را برا  ارائه این خدما  از دست می تخریب شوند و از بین بروند، قابلیت

-ارزش .طبیعی اسات  ها  بو  زیستها  زمینی و آبی، تنوع ژنتیکی و ی تضمین بقا  گونهتتنوع زیس

ا  دارند و لذا باراورد  کنندهبهینه کردن منابع و مصار  اقتصاد  نق  تعیین گذار  منابع زیستی در

  ؛ها  مصیط زیستی مالک عمت قرار گیرندو تعیین خسار  یبوم زیستاقتصاد  ارزش خدما  

  ممکن  با انجا  پروژه بر رو  زمین بر سازمان ها  زمینپروژه از زمین و منابع طبیعی:پایدار استفاده

 ؛ [170][171]شوندها را مصافظت کنند یا باعث تخریب بو است زیستگاه، آب، خاک و زیست

 تواناد  ها  سازمان مای فعالیت و ها تصمیم ر با محیط زیست شهری و روستایی:پیشبرد توسعه سازگا

ها  مرتبط با آن داشته باشد. این تاثیرا  بو سوایی بر مصیط زیست شهر  و روستایی و زیستبه اثر

و نقت، مدیریت پسماند و فاضالب و  ریو  شهر ، ساخت و ساز، سیستم حمتبه عنوان ماا  با برنامه

   کاربرد  کشاورز  مرتبط است.هاروش

 مرتبط   های و اقدام انتظارها 6-5-6-1

 ها، مصصو   و خدما  خود:سازمان در مورد همه فعالیتشود توصیه می

 از بین  ز  را برا   ها  زیستی را شناسایی کرده و اقدا  بو  و تنوعاثرا  بالقوه مضر بر خدما  زیست

 دهد؛و به حداقت رساندن این اثرا  انجا  بردن 

 ها  بازار مشارکت داشته باشد تا هوینه اثارا   بو پذیر و مناسب است، در زیستدر موارد  که امکان

در حفاظات از خادما  زیسات    ها  هوینه مناابع داخلای در نظرگرفتاه    در شاخصزیست مصیطی را 

 مصیطی ارزش اقتصاد  ایجاد کند؛ 

   د.کنرا برآورد ب شده یا از دست رفته ارزش اقتصاد  کس یبوم زیستدرمصاسبا  تغییرا  خدما 

 دو  احیاا و   لاه هوها  طبیعی و دریاایی و در  بو رسانی به زیستاولویت با یی برا  اجتناب از آسیب

کاه منجار باه    هاایی   اقادا  قائت شود و در نهایت اگر این دو اقدا  میسر نباشد، از طریو  آنهابازساز  

 جبران کند؛آسیب ها را شودمی بومیزیستخدما   و عرضهبو  در تقویت اساسی خدما  زیست

  فاده ها به منظور ترویج و اسات بو را برا  اداره زمین، آب، خاک، هوا، دریاها و زیستجامع یک راهکار

 اجتماعی در نظر بگیرد؛ با رویکرد منصفانهپایدار با یک شیوه 

 هاا  ماورد   ید و یاا زیساتگاه  و حساس و در معرض خطر و تهد خاکها  بومی برا  حفاظت از گونه

 به عمت آورد؛ هایی  اقدا  تهدید

   مرتبط با کشاورز  و توسعه شهر    ها تصمیماحتمالی ناشی از  اثرا  مصیط زیستبه منظور کاه

هاا  عملیااتی را براسااس طارح     ها و فعالیتریو  کند و طرحبرنامه دریا ساحت و و استفاده از زمین،

 آورد؛ آمای  سرزمین به اجرا در
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 هاا،  ها، جنگات ها  طبیعی، تا بساخت و ساز، حفاظت از زیستگاه  ها اقدا  ها ودر توسعه ساختمان

حیا  وح ، مناطو حفاظت شده، مصیط زیست ساحلی و دریاایی و جوایار    کریدورها  زیستگاها و

 ؛ [128][169]حفاظت شودها  کشاورز  و زمین ها()سواحت، خورها و مصب

 شاورز ، شیال ، توجه به حیوانا  و جنگلدار  پایدار را همان گونه که در استانداردها و ها  کفعالیت

 ؛[37][175]تعیین شده است، انجا  دهد 3هانامهگواهی

 و ها برا  خرید ملووما  خود از مصصو تی که بر پایه فرایندها و تکنولوژ  ها  پایدار)سازگارسازمان 

 استفاده کنند.   ،اندتولید شده با مصیط زیست(

 ور  هاا  پایادار اساتفاده    اخ  بیشتر  از تدارکا  خود را از تأمین کنندگانی که از فرایندها و فنا ب 

 .دکنند، خریدار  کنمی

    حیا  وح  و زیستگاه آنها را به عنوان قسمتی از تنوع زیستی که بهتر است حفاظت شاوند در نظار

هاا یاا گساترش و    هایی که منجر به انقاراض گوناه  ز روشا و بگیرد و حقوق آنها را نیو مصتر  بشمارد

 .ها  مهاجم پرهیو کندتکایر گونه

 هاا،  ا ، تامین حداقت نیاز مصیط زیساتی روخاناه  ها  توسعهها  و پروژهریو  و اجرا  طرحبرنامه در

 توجه قرار گیرد. دها  آبی و قراین آنها مورهرکها و سایر پیتا ب

 همنصفان کاری هایرویه 6-6

 منصفانه کاری هایرویهمرور کلی بر  6-6-2

 منصفانه کاریرویهها و سازمان 6-6-2-2

شود. این رفتارها روابط میان ها مربوط میکار  منصفانه، به رفتارها  اخالقی در ارتباط با سایر سازمان رویه

-رقبا و انجمن کنندگان، پیمانکاران،مشتریان، تأمین ها با شرکاء،ها و مسسسا  دولتی، روابط سازمانسازمان

 شود.هایی که در آن عضو هستند را شامت می

ها  عماومی، رقابات   ها  ضدفساد، مداخله مسئو نه در حوزهدر حوزه کار ِ منصفانهرویه مسائت مربوط به 

 کنند.ها و رعایت حقوق مالکیت بروز میعاد نه، رفتار اجتماعی مسئو نه، ارتباط با سایر سازمان

 و مسئولیت اجتماعی نصفانه های کاری مرویه 6-6-2-1

کند که سازمان از روابط خود با هایی اشاره میکار  منصفانه به شیوه ها رویهدر حوزه مسئولیت اجتماعی، 

کاارگیر   هبار  کاردن و تارویج باه    اها برا  ترویج نتایج مابت، استفاده کند، نتایج مابت باا ر سایر سازمان

 وزه نفوذ سازمان، قابت دستیابی است.تر مسئولیت اجتماعی از طریو حگسترده

                                                 

  براساس قوانین و ضوابط معیارها و استاندارها  مالک عمت سازمان حفاظت مصیط زیست -3
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 اصول و مالحظات 6-6-1

ها ضرور  است. بنابراین، رعایت،  خالق مدارانه برا  ایجاد و تداو  روابط سازنده و مشروع میان سازمانارفتار 

اسات. جلاوگیر  از فسااد و     کاار ِ منصافانه   ها رویهساز ترویج و تشویو استاندارد رفتارها  اخالقی زمینه

سیاسی مسئو نه به حاکمیت قانون، وفادار  به استانداردها  اخالقی، پاسخگویی و شفافیت بستگی مداخله 

هاا غیرقابات   دارد. رقابت عاد نه و رعایت حقوق مالکیت بدون رابطه صادقانه برابر و منساجم میاان ساازمان   

 دستیابی است.

 : مبارزه با فساد 2 منصفانه کاریهای رویهمسئله  6-6-3

 توصیف مسئله 6-6-3-2

تواناد در اشاکا  مختلاف ظااهر     شده برا  منافع شخصی است. فساد میفساد، سوءاستفاده از قدر  تفویض

پیشنهاد، قبو  یا کمک به پرداخت رشوه به صاور  پاو  یاا کاا ( باه      شود، به عنوان ماا  پرداخت رشوه )

کار ، زیار   س، پنهانمنافع، کالهبردار ، پولشویی و اختال عارضمقاما  رسمی یا افراد در بخ  خصوصی، ت

 پا گذاشتن عدالت و نفوذ تجار  غیر منصفانه.

برد و ممکان اسات آن را در معارض پیگارد قاانونی و      فساد، کارایی و اعتبار اخالقی سازمان را زیر سسا  می

، فرسای  فرایندها  سیاسی، فقار  انسانیها  ادار  و مدنی نیو قرار دهد. فساد منجر به نقض حقوق تصریم

اقتصاد  اختال   شود. فساد همچنین در رقابت، توزیع ثرو  و رشدع و صدمه به مصیط کسب و کار میجوام

 کند.ایجاد می

 مرتبط های اقدام و انتظارها  6-6-3-1

 شود برا  جلوگیر  از فساد و رشوه، سازمان:توصیه می

 ها  تسهیت رداختهایی که با فساد، پها و فعالیتها  ناشی از فساد را شناسایی کند و سیاستریسک

 کنند را اجرا و حفظ کند؛کننده، رشوه و اخاذ  مقابله می

 ا  از مقابله با فساد بوده و تعهد و نظاار  را در  اطمینان حاصت کند که رهبر  سازمان ماا  و نمونه

 گیرد؛ ها  ضدفساد به کار میاجرا  سیاست

 فساد حمایت کند، آنها را آموزش دهاد و  کنی رشوه و از کوش  کارکنان و نمایندگان خود برا  ریشه

 هایی را برا  پیشرفت کار در نظرگیرد؛ها و مشوقانگیوه

      کارکنان، شرکا  تجار  و پیمانکاران خود را آموزش دهد و سطح آگااهی آناان را در زمیناه فسااد و

 مقابله با آن افوای  دهد؛
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 هاا    دهای نقاض سیاسات    گوارش  براخود را کنندگان  تامینو   ، نمایندگانتجار  کارکنان، شرکا

دهی)سیستم  گیر  ساز و کار  که فرایند گوارش سازمان، اعما  غیراخالقی و رفتار غیرمنصفانه با بکار

 ؛و کندسازد، تشوی س از عواقب آن ممکن میگوارش دهی فساد( و پیگیر  آن را بدون تر

  صالح قانونی اطالع دهد؛ ونقض قوانین را به مراجع ذ 

 ا فسااد  ها  مشابه، ب /شیوهها  اقدا و تشویو کسانی که با آنها ارتباط کار  دارد نسبت به اتخاذ از طری

 مقابله کند.

 مشارکت سیاسی مسئوالنه: 1 منصفانه کاریهای رویهمسئله  6-6-0

 توصیف مسئله 6-6-0-2

باه  گذار  عمومی حمایت کنند و توسعه سیاست عمومی که در کت توانند از روندها  سیاستها میسازمان

ها اعما  نفوذ ناروا را منع کرده و از رفتارهایی چاون   شود سازمان نفع جامعه است را تشویو کنند. توصیه می

گذار  عماومی شاوند، اجتنااب     توانند موجب تضعیف روندها  سیاست تقلب، ارعاب و اجبار و تهدید که می

 کنند.

 

 مرتبطی ها اقدام و انتظارها 6-6-0-1

 شود یک سازمان: توصیه می

 داده و ساطح آگااهی آنهاا را در خصاوک همکاار  و مشاارکت       نان و نمایندگان خود را آموزش کارک

 منافع افوای  دهد؛ عارض مسئو نه در امور سیاسی و چگونگی مواجهه با ت

 ها  سیاسی شفا  باشد؛ ها و مشارکت گر ، همکار  ها  مرتبط با  بیدر زمینه فعالیت 

 د،کنها  حامیان و طرفداران خود، ایجاد و نگهدار   یریت فعالیتها و رهنمودهایی را برا  مد سیاست 

 سازان در جهت اهادا  خااک   گذاران و تصمیم از مداخال  سیاسی که در تالش برا  کنتر  سیاست

 شوند، اجتناب کند؛ وبوده یا بدین گونه برداشت می

 د و اجبار باشد، ممانعت کند.ها، تهدی هایی که شامت، اطالعا  نادرست و انتشار آناز انجا  فعالیت 

 منصفانهرقابت : 3 منصفانه کاریهای رویهمسئله  6-6-5

 توصیف مسئله   6-6-5-2

دهاد،   خدما  را کااه  مای   رقابت منصفانه و گسترده، کارایی و نوآور  را ترغیب کرده، هوینه مصصو   و

یکساان باوده، مشاوق    هاا   دهد که دارا  فرصات ها این اطمینان را میدهد، به سازماننوآور  را ترویج می

توسعه مصصو   و فرایندها  جدید یا بهبود یافتاه باوده و در بلندماد ، رشاد اقتصااد  و اساتانداردها        
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نفعان آن به مخاطره  انداخته و را در برابر ذ  سازمان خوشنامیضدرقابتی، دهد. رفتارها  زندگی را ارتقا می

کناد،  ه سازمان از ورود به رفتارها  ضدرقابتی پرهیو میک د. زمانیشوممکن است باعث بروز مشکال  قانونی 

 .استکند که این موضوع به سود همه  به ایجاد شرایطی که در آن این رفتارها تصمت نشوند کمک می

 ها عبارتند از:  اشکا  متفاوتی از رفتار ضدرقابتی وجود دارد. که برخی از آن

 فروش یک مصصو  یاا خادمت در یاک قیمات تباانی      ها برا  ها، زمانی که تمامی گروهتابیت قیمت

 کنند؛ 

   تخلف در مناقصا ، زمانی که طرفین برا  دستکار  در یک پیشنهاد قیمت رقابتی تبانی کنند؛ 

 گذار  تهاجمی، زمانی که به فروش یک مصصو  با قیمت بسیار پایین بپردازند با این هد  کاه  قیمت

 ؛ناعاد نه به آنان تصمیت کنندرقبا را از بازار بیرون رانده و شرایط 

 ؛ها  )رانت( اطالعاتی و قانونی استفاده از افوونه 

  هاا  تولیاد در ازا  تناو  کیفیات،     تبانی پیمانکاران جو با کارفرمایان اصلی به منظور کاه  هویناه 

 .دارد تما  سهم بازار را در سلطه خود نگهدار میسازمان انصصار، زمانی که فرد یا 

 مرتبطی ها قداما و انتظارها 6-6-5-1

 شود برا  ترویج رقابت منصفانه، سازمان:توصیه می

 صالح قانونی همکار  کند؛ ها  خود را با قوانین و مقررا  رقابتی سازگار کرده و با مراجع ذ فعالیت 

 ضادرقابتی تادوین    دساتی در رفتارهاا   ا همجلوگیر  از مشارکت ییگر  را برا  ها و مقررا  د رویه

 کند؛ 

 اهی کارکنان خود را درخصوک اهمیت انطباق با قاوانین رقاابتی و رقابات منصافانه افاوای       سطح آگ

 دهد؛

 ها  ضد دامپینگ/)درتضاد با بازارشکنی( و سیاست 2و در تضاد بازارشکنی 3ها  ضد انصصار از فعالیت

 کنند، حمایت کند؛ عمومی که رقابت را تشویو می

 کند، آگاه و حساس باشد و از شرایط اجتماعی )مانناد  ت مینسبت به مصیط اجتماعی که در آن فعالی

 فقر(، در جهت کسب مویت رقابتی غیر منصفانه سوءاستفاده نکند.

                                                 

1- Anti-trust  
2- Anti-dumping  
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 : ارتقای مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش0 منصفانه کاریهای رویهمسئله  6-6-6

 توصیف مسئله 6-6-6-2

ها تاثیرگاذار باشاد.    سایر سازمانخود درخصوک تامین و خرید بر   ها تصمیمتواند از طریو  یک سازمان می

 هاا   اقادا   کاارگیر  و حمایات از اصاو  و ا   هبر  در زنجیره ارزش، بهاکمک هدایت و ر تواند به سازمان می

 مسئولیت اجتماعی را تقویت کند. 

خود درخصوک تاامین    ها تصمیمشود یک سازمان تأثیرا  بالقوه یا پیامدها  ناخواسته ناشی از  توصیه می

 منفی احتمالی حذ  یا کاه  هرگونه اثرا ها مدنظر قرار داده و توجه خود را به د را بر دیگر سازمانو خری

معطو  کند. این امر همچنین به افوای  فواینده تقاضا برا  مصصو   و خدما  مسائو  در قباا  جامعاه    

سااز    قانونی در جهت پیاده عنوان جایگوینی برا  نق  مراجع بهها  اقدا  شود این کند. توصیه نمیکمک می

 .شودو اجرا  قوانین و مقررا  قلمداد 

ها  خود بر جامعه و  هر سازمانی در زنجیره ارزش، مسئو  رعایت قوانین و مقررا  و همچنین اثرا  فعالیت

 .استزیست  مصیط

 مرتبط  ی ها اقدام و انتظارها 6-6-6-1

 در زنجیره ارزش خود،:اجتماعی منظور ارتقا  مسئولیت شود یک سازمان بهتوصیه می

        معیارها  اخالقی، اجتماعی، مصیط زیساتی و عادالت جنسایتی و همچناین ایمنای و ساالمت را در

منظور ارتقاا ساازگار  باا اهادا  مسائولیت       ها  خرید، توزیع و پیمانکار  خود بهها و سیاستشیوه

 کار بندد؛اجتماعی به

 دور از افاراط در رفتاار ضادرقابتی در حاین انجاا        هها  مشابه، با ها را در اتخاذ سیاستسایر سازمان

 کار تشویو کند؛ این

 خطار   لوگیر  از بهها ارتباط دارد را از منظر ج هایی که با آن ارزیابی بایسته و پای  مناسب بر سازمان

 افتادن تعهدا  سازمان دربرابر مسئولیت اجتماعی، داشته باشد؛

 ت ارتقا سطح آگاهی آنان نسبت باه موضاوع مسائولیت    ها  کوچک و متوسط، شامحمایت از سازمان

 (ساز  یا سایر مناابع  ها )مانند: فنی، ظرفیت سایر کمکها و  ترین الگوها و روش اجتماعی، ارائه مناسب

 باشد؛ منظور تصقو اهدا  مسئولیت اجتماعی را درنظر داشته به

 هایی که با آنها ارتباط سازمان در افوای  سطح آگاهی نسبت به اصو  و مسائت مسئولیت اجتماعی در

 دارد، فعا نه مشارکت داشته باشد؛ و

ها  مسئولیت اجتماعی در  ساز  شیوه ها و منافع پیاده ترویج رفتار منصفانه و عملی درخصوک هوینه -

 یابیدسات   ارزش برا رهیها در زنجسازمان تیظرف  یافواطو  زنجیره ارزش، درصور  امکان شامت، 
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مکفی درخصاوک خریاد، حصاو      ها  اقدا / هارویهی. این موضوع شامت اجتماع یتلمسئو مقاصدبه 

 .استها  منصفانه، زمان تصویت مناسب و قراردادها  با ثبا   پرداخت قیمتاطمینان از 

 : احترام به حقوق مالکیت5 کاری منصفانه  های مسئله رویه 6-6-7

 توصیف مسئله 6-6-7-2

که در اعالمیه جهانی حقوق بشارنیو باه آن اشااره شاده      سانحو مالکیت، به عنوان یکی از حقوق اساسی ان

، ادبی و هنر  و فکر ، شامت سود است. حو مالکیت، شامت مالکیت ماد  و معنو  از جمله حقوق صنعتی

 هاا، ارث، ساود حاصات از    هاا  فیویکای ، حاو تاألیف، حاو ثبات اختاراع، سارمایه        از زمین و سایر دارایای 

تواند گستره بورگتار  از اماوا  و    شود. این موضوع میحقوق ماد  و معنو  می ها  قانونی و سایرمشارکت

ها  خاک از مرد  مانند افاراد باومی یاا مالکیات معناو        د؛ از جمله دان  بومی گروهشورا شامت ها  دارایی

 کارکنان یا سایرین.

ر ، اقتصاد  و فیویکای و  گذا گذار  و امنیت سرمایهرسمیت شناختن حقوق مالکیت باعث ارتقا  سرمایهبه

  د.شو تشویو خالقیت و نوآور  می

 مرتبطی ها اقدام و انتظارها 6-6-7-1

 شود سازمان: توصیه می

 اجرا درآورد؛ دهد بههایی را که رعایت حقوق مالکیت و دان  بومی را ارتقا میها و شیوهسیاست 

 استفاده یا فروش یا واگاذار    ها  مناسب را برا  اطمینان یافتن از وجود مالکیت مشروع برا بررسی

 ها به عمت آورد؛ اموا  و دارایی

 کنند اعم از سوءاساتفاده از موقعیات، جعات و تقلاب و     هایی که حقوق مالکیت را نقض میدر فعالیت

 استفاده غیرقانونی از حو تألیف دیگران، وارد نشود؛ 

 کناد،  ها  جبرانی منصفانه متناسب را برا  دارایای کاه در تصار  دارد یاا از آن اساتفاده مای      هوینه

 بپردازد؛ 

  بردار  و حفاظت از حقوق مالکیات   جامعه، حقوق بشر و نیازها  اولیه فرد  را هنگا  بهره انتظارها

 ماد  و معنو  خود، لصاظ کند.
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 کنندهمسائل مربوط به مصرف 6-7

 کننده  مربوط به مصرفمرور کلی  بر مسائل  6-7-2

 کنندگان  ها و امور مربوط به مصرفسازمان 6-7-2-2

کنناد در برابار   یارائه م انیمشتر ریسا نیکنندگان و همچنکه مصصو   و خدما  را به مصر  ییهاسازمان

 دیا خر  است که باا هاد  تجاار    یانیعمدتا در ارتباط با مشتر هاتیمسئول نیکه ا دارند ییهاتیآنها مسئول

کاه باا اهادا      ردگیا یرا در برما   بند به آن پرداخته شده است عمدتا افراد نیکه در ا یند. اما مسائلکنیم

 .کنندیم دخری ،(کنندگان)مصر  یشخص

  قارارداد   نادها یو فرا یابیا استفاده از اطالعا  بازار و،یشامت ارائه آموزش و ارائه اطالعا  دق هاتیمسئول

  را برا یاست که امکان دسترس یمصصو   و خدمات یو طراح داریمصر  پا  ارتقا د،یعاد نه، شفا  و مف

 از دسته آن به کنندهاصطالح مصر  کند،یفراهم م وین رپذیبیآس ها گروه  همگان و در موارد مناسب برا

ماا باه   و لوو کنندیسازمان استفاده م ها تیو فعال ها تصمیم یکه از خروج شودیاطالق م هاییگروه ای افراد

 هاا تیمسائول  نیا مصصو   و خادما  پرداخات کنناد. ا     را برا مبلغی کنندگانکه مصر  ستیمعنا ن نیا

 ع،یا سااخت، توز  ،یطراحا  ویخدما  از طر ایاز استفاده مصصو    یناش ها سکیشامت کاه  ر نیهمچن

 ویا ن یاسترداد و فراخوان ها و دستورالعمت هاهیو ضمانت نامه و رو یگارانت ،یبانیارائه اطالعا ، خدما  پشت

حفاظات از   تیو مسائول  رندگی یکار م به ای کنندیم آور را جمع فرد  اطالعا  هااز سازمان  اریهست. بس

 عهده دارند.بر ونی را کنندگانمصر  یخصوص میاطالعا  و حر نیت ایامن

قابات   پردازناد، مای  کنندگانصر که به نق  ارائه خدما  به م هنگامی هاسازمان یتمام  بند برا نیا اصو 

 ،یخادما  عماوم   ،یدولتا ریو غ یدولتا   مسائت بسته به ناوع ساازمان )نهادهاا    نیحا ، ا نیاجرا است. با ا

  .متفاو  باشند اربسی است ممکن( هاسازمان گریو د یرفاه مصل ها سازمان

 یابیا ورد اساتفاده، اصاالح و باز  کاه ما   یو اطالعات دهندیکه ارائه م یمصصو   و خدمات وطری از هاسازمان

 دارند. داریو توسعه پا داریمشارکت در مصر  پا  برا یفرصت قابت توجه کنند،یفراهم م

 کننده و مسئولیت اجتماعی مسائل مربوط به مصرف 6-7-2-1

ها  بازاریابی عاد نه، فعالیت ا  بهعموضو ریسا انیم کنندگان درمسائت مربوط به مسئولیت اجتماعی مصر 

ت از ایمنی و سالمت، مصر  پایدار، حت اختالفا  و جبران خسارا ، حفاظت از اطالعا  و حریم حفاظ

دیده و خصوصی دسترسی به مصصو   و خدما  ضرور ، در نظر گرفتن نیازها  افراد کم برخودار و آسیب

کننده، مصر  در زمینه حمایت حقوق  [155]. راهنماها  سازمان ملتوابسته استآموزش به مصر  کنندگان 

 38کنند )به پیرابند کننده و مصر  پایدار را ارائه میاطالعا  اساسی در مورد مسائت مربوط به مصر 

 مراجعه شود(.
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 کننده راهنماهای سازمان ملل درباره حمایت از حقوق مصرف -22پیرابند 

 حمایت از حقوق  المللی در حوزهبین ترین سندکننده، مهمحمایت از حقوق مصر  راهنماها  سازمان ملت در زمینه

، 3555با اجماع نظر این راهنماها را تدوین کرده است. در سا   3549کننده است. مجمع عمومی سازمان ملت، در سا  مصر 

ها را موظف کردند تا: از حقوق مورد مصر  پایدار گسترش یافتند. آنها دولت هایی دراین راهنماها برا  در برگرفتن بخ 

کنندگان را کند، مصافظت کنند، منافع اقتصاد  مصر کنندگان در مقابت خطراتی که سالمت و ایمنی آنها را تهدید میمصر 

کنندگان فراهم کنند تا از رو  آگاهی و اطالعا  تصمیم بگیرند، آموزش را ارتقا داده و حفظ کنند، این امکان را برا  مصر 

ها  مصر  پایدار را کننده را تامین کنند، روشرایط جبران خسار  مسثر برا  مصر کنندگان فراهم کنند، شبرا  مصر 

 .[155]کنندگان را تضمین کنندها  حقوق مصر گسترش دهند و آزاد  ایجاد تشکت

 حقوق »کننده در متن راهنما  سازمان ملت با جوئیا  شرح داده شده است و عموما به عنوان اصو  حمایت از مصر 

 .[144]شونددر نظر گرفته می« نندهکمصر 

 اصول و مالحظات 6-7-1

 اصول 6-7-1-2

المللی در حوزه حقوق اقتصاد ، کننده و پیمان بینبرا  حمایت ازحقوق مصر  [155]راهنماها  سازمان ملت

مسئو نه اجتماعی در رابطه با نیازها    ها اقدا  ها ، اصولی را در رابطه با شیوه[144]اجتماعی و فرهنگی

کند، که شامت رضایت از تأمین نیازها  اساسی، حو برخوردار  از کننده بیان میصر مشروع م

استانداردها  مناسب زندگی مانند غذا، پوشاک و مسکن، بهبود مستمر شرایط زندگی و در دسترس بودن 

 ترویج توسعه ارتقا مصصو   و خدما  ضرور  و مسائت تامین مالی  است. این اصو  همچنین شامت حو 

شوند. این نیازها  مشروع شامت موارد عاد نه، برابر و پایدار اقتصاد ، توسعه اجتماعی و مصیط زیستی می

 زیر هستند:

 :کننادگان در برابار تهدیادها     حو دسترسی به مصصاو   غیرخطرنااک و حفاظات مصار      ایمنی

 شوند؛سالمتی و ایمنی که از فرایندها  تولید، مصصو   و خدما  ناشی می

 و   فارد   هاا  تصامیم تا بتوانند بار اسااس   کنندگان به اطالعا  کافی دسترسی مصر  رسانی:طالعا

 مصافظت شوند؛ واقعیا غیرکننده ها  گمراهو در مقابت تبلیغا  با برچسب انتخاب کنند خود  ازهاین

 :ن طیاف  کنندگان، شامت اینکه حو انتخاب از میاا ترویج و حفاظت از منافع اقتصاد  مصر  انتخاب

ها  رقابتی بوده و از کیفیت مطلوب آنها اطمینان شده با قیمتا  از مصصو   و خدما  ارائهگسترده

 داشته باشند؛

ها  حمایت از حقوق : آزاد  عمت برا  تشکیت انجمن و سازمانشدن صدای مصرف کنندگانشنیده -

فراهم شدن فرصتی برا  اظهارنظر ها  مرتبط و  ها یا گروهبرا  مشتریان و سایر سازمان کنندهمصر 

 ؛و خدما  ها  دولتی، توسعه مصصو  گذار ویژه درسیاست به گیر ، آنها در فرایندها  تصمیم
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 :کننده، به ویژه در قالاب حات و فصات    فراهم شدن جبران خسار  مسثر برا  مصر  جبران خسارات

درسات و مصصاو تی کاه باد تولیاد      که ازجمله جبران خسار  برا  ارائه اطالعا  نا منصفانه دعاو 

 کنند؛کننده را تأمین نمیاند یا خدماتی که رضایت مصر شده

 کنندگان، مشتمت بر آموزش اثرا  مصیط زیساتی، اجتمااعی و   آموزش مصر  کننده:آموزش مصرف

سازد تا مصصو   و خادما  را باه صاور     کنندگان، آنها را قادر میاقتصاد  ناشی از انتخاب مصر 

هاا   کنندگان را از حقوق و مسائولیت ها همچنین مصر اهانه و مستقت انتخاب کنند. این آموزشآگ

 ؛ سازدچگونگی عمت به آنها را آگاه میخود و 

 به شامار   [160]ها  حا  و آیندهمصیطی است که تهدید  برا  زیست بهتر نست :2محیط زیست سالم

هاا  حاا  و آیناده در ارتبااط باا تولیاد       هاا  نسات  آید. مصر  پایدار شامت در نظر گارفتن نیاز نمی

 مصصو   و ارائه خدما  به شیوه ها  اقتصاد ، اجتماعی و زیست مصیطی پایدار است.

 :سایر اصو  عبار  است از 

 :گرفته شاده   [156]بیانیه جهانی حقوق بشر 32این بند از ماده  احترام به حق / رعایت حریم خصوصی

اخله خودسرانه حریم خصوصی، خانواده، خانه یا موارد مرتبط قرار نگیرد، است، که هیچ فرد  مورد مد

و اعتبار آن شخص مورد تعرض واقع نشود، همچنین هر فرد این حو را دارد که در مقابت  خوشنامییا 

 چنین مداخله با حمالتی تصت حمایت قانون قرار بگیرد؛ 

 :هااا و و بیانیااه [158]صاایط زیساات و توسااعهایاان بنااد از بیانیااه ریااو در مااورد م رویکننرد پیشننگیرانه 

گرفته شده است. در موارد  که تهدیدهایی مبنی بر آسیب جد  یا  [130][145][172]ها  بعد نامهتوافو

ناپذیر به مصیط زیست یا سالمت انسان وجود دارد، عد  اطمینان کامت علمی نباید باه عناوان   جبران

هوینه برا  جلوگیر  از تخریب مصیط زیست یا آسیب به کم ها  اقدا دلیلی برا  به تعویو انداختن 

 ؛سالمت انسان مورد استفاده قرار گیرد

  و اهادا    )عدالت جنسیتی(این بند از بیانیه جهانی حقوق بشر جنسیتی و توانمندسازی زنان:عدالت

لای بارا    یمراجعه شود(. این اصات مباانی تکم   32و  2 توسعه هواره گرفته شده است )به پیرابندها 

 هاا  جنسایتی جلاوگیر     کند و نیو از تاداو  کلیشاه  کننده را ارائه میتجویه و تصلیت مسائت مصر 

 مراجعه شود(؛  32کند )به پیرابند می

طراحی مصصو   و فضاهایی است که تا حد امکان، بدون نیاز به انطباق و  های جهان شمول:طراحی -

هاا  جهاان شامو     فاده باشد. هفت اصت مرتبط با طراحای یا طراحی ویژه، برا  همه مرد  قابت است

                                                 

ها  مختلف آب، هوا، شده در بخ ینتعی ی و کیفیها  زندگی سالم مطابو با استانداردها  کمّمصیطی که دارا  حداقت -3

  .خاک و تنوع زیستی باشد

 ]منبع: سند ملَّی علمی و فرهنگی مصیط زیست جمهور  اسالمی ایران[
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عبار  است از: استفاده عاد نه، انعطا  پذیر  در مصر ، استفاده آساان و خالقاناه، اطالعاا  قابات     

 .[40][134]درک و پذیرش خطا، تالش فیویکی کم و ایجاد مقیاس و فضا برا  دسترسی و استفاده آسان

 مالحظات 6-7-1-1

ی دولت است که از رعایت به حو تامین نیازها  اولیه اطمینان یابد، سازمان نیو اگرچه این مسئولیت اصل

هایی که دولت نیازها  اولیه مرد  را ویژه در حوزهتواند در تصقو این حو مشارکت داشته باشد. بهمی

یازها  اولیه، خود بر توانایی مرد  در کسب ن ها  اقدا  نسبت به تأثیر ها بهتر استکند، سازمانبرآورده نمی

 اندازد، پرهیو کنند.که این توانایی را به خطر می یهای اقدا ها بهتر است از انجا  سازمان .حساس باشند

عنوان مصر  کننده نیازها  خاصی دارند که بهتر است ها  متفاوتی دارند. آنها بهپذیر، تواناییاقشار آسیب

خدما  بهتر است با نیازها  آنها مناسب ساز  شود این به آنها توجه شود و در برخی موارد مصصو   و 

ها  خود را نشناسند، و یا نتوانند دسته از افراد نیازها  خاصی دارند چرا که ممکن است حقوق و مسئولیت

بر اساس دان  خود عمت کنند. آنها همچنین ممکن است از خطرا  احتمالی مرتبط با مصصو   و خدما  

 ها  درستی داشته باشند.وانند قضاو بی اطالع بوده یا نت

طرفاننه و  یو بن  یمنصنفانه، اطالعنات واقعن    یابین بازار: 2مسئله مربوط به مصنرف کنننده    6-7-3

 منصفانه یقراردادها

 توصیف مسئله   6-7-3-2

قرارداد  عاد نه، اطالعا  مربوط به مصصو   و  ها  اقدا طرفانه و بازاریابی عاد نه، اطالعا  واقعی و بی

کنندگان قابت درک باشد. این اطالعا  این امکان را به دهد که توسط مصر گونه ا  ارائه میخدما  را به

ها  مصصو   و آگاهانه درباره مصر  و خرید اتخاذ کند و ویژگی  ها تصمیمدهد که کننده میمصر 

مشروع هم  ها  قرارداد  عاد نه با هد  حفاظت از منافعخدما  مختلف را با هم مقایسه کند. شیوه

 شوند. ها انجا  میکنندگان در کاه  عد  تعاد  در قدر  مذاکره در گروهکنندگان و هم مصر تأمین

مصیطی در کت تواند شامت ارائه اطالعا  در مورد اثرا  اجتماعی، اقتصاد  و زیستبازاریابی عاد نه می

کنندگان نق  مهمی را شده توسط تأمینچرخه عمر و زنجیره ارزش باشد. جوئیا  مصصو   و خدما  ارائه

هایی باشد که به راحتی در کنند، زیرا این اطالعا  ممکن است تنها دادهها  خرید ایفا میگیر در تصمیم

تواند کننده یا فریبنده، میگیرد. بازاریابی و اطالعا  ناعاد نه ناقص، گمراهکنندگان قرار میدسترس مصر 

کند و منجر به اتال  پو ، کننده را برآورده نمیو خدماتی شود که نیاز مصر خرید مصصو   منجر به 

 کننده یا مصیط زیست خطرناک باشند. همچنین ممکن است حتی برا  مصر شود، منابع و زمان می

نداند به چه کسی یا چه کنندگان د به طور  که مصر شوکننده تواند منجر به کاه  اعتماد مصر می

  ماد کند.چیو  اعت

 تواند بر رشد بازارها برا  مصصو   و خدما  پایدارتر تاثیر نامطلوب بگذارد.این موضوع می
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 مرتبط های اقدام و انتظارها 6-7-3-1

 کنند گان، یک سازمان بهتر است:در هنگا  برقرار  ارتباط با مصر 

 شامت حذ  اطالعاا  مهام،   کننده، ناعاد نه، مبهم و غیرشفا ، گونه فعالیت فریبکارانه، گمراهدر هیچ

 وارد نشود؛ 

 آساان   ا  به اشتراک گذارد که امکاان دسترسای و مقایساه   گونهاطالعا  مرتبط را به شکلی شفا  به

 کننده، فراهم آید؛اطالعا  برا  انتخاب آگاهانه توسط مصر 

 تبلیغا  و بازاریابی را به روشنی مشخص کند؛ 

 رایط و ضوابط مصصو   و خدما  )و سایر لواز  جاانبی ماورد   ها، شها و مالیا وضوح تمامی قیمتبه

  ؛مصصو  را شفا  کند ها  تصویتنیاز برا  استفاده( و هوینه

  کند، بهتر است جوئیا  مرباوط باه نارخ بهاره واقعای      کننده اعتبار  اهدا میبه مصر وقتی سازمان

APRسا نه و نرخ درصد سا نه 
هاا و سررساید   ود، تعداد پرداخات شها  درگیر میهوینه که شامت 3

 ها را نیو ارائه دهد؛پرداخت

   در صور  درخواست، قادر باشد که ادعاها و اظهارا  را با ارائه دلیت و مدرک/ حقایو و اطالعا  اثبا

 کند؛

 هاا   ساز  را در رابطه با  جنسایت، ماذهب، ناژاد، قومیات گاروه     از متن، صدا یا تصاویر  که کلیشه

 استفاده نکند؛  ،بخشدارتباطا ، معلولیت و روابط شخصی، تداو  میپذیر و آسیب

 پذیر از جمله کودکاان را ماورد توجاه قارار دهیاد و در      ها  آسیبدر تبلیغا  و بازاریابی منافع گروه

  ؛شرکت نکند ،استا فعالیتهایی که به ضرر منافع آنه

 هاا   روش و مطابو با مقاررا  باه زباان   اطالعا  کامت، دقیو، قابت درک و قابت مقایسه را در مصت ف

 ها  زیر ارائه دهد:رسمی و نیو رایج در زمینه

 گاذار  و تاامین   ها  مربوط به مصصاو   و خادما  از قبیات مصصاو   سارمایه     در تما  جنبه

 سرمایه، چرخه عمر کامت مصصو  را در نظر بگیرد؛ 

 ایند آزمون اساتاندارد شاده، تعیاین    ها  کلید  کیفیت مصصو   و خدما  با استفاده از فرجنبه

شوند و در صور  امکان با عملکرد متوسط یا بهترین عملکرد مقایسه شوند. ارائه چنین اطالعااتی  

 کنندگان کمک کند؛ بهتر است مصدود به شرایطی باشد که مناسب و عملی بوده و به مصر 

                                                 

1- Annual Percentage Rate 
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 وه خطرنااک، اساتفاده از ماواد    ها  ایمنی و سالمت مصصو   و خدما ، مانند استفاده باالق جنبه

خطرناک یا حاو  مواد شیمیایی خطرناک و مصصو تی که در طو  چرخه عمر خود مواد خطرناک 

 کنند مورد توجه قرار گیرند؛آزاد می

  اطالعا  مربوط به دسترسی به مصصو   و خدما ؛ 

  ه از فاروش از راه  مصت سازمان، آدرس پستی، شماره تلفن و پست الکترونیکی سازمان، هنگامی ک

دور، داخلی یا برون مرز  از طریو ابوارهایی مانند اینترنت، تجار  الکترونیک یاا سافارش پساتی    

 قید شود؛ ،کنداستفاده می

 قراردادهایی را منعقد کند که:

 شفا ، خوانا و قابت فهم بوده و با زبانی ساده نوشته شده باشند؛ 

 ند موارد  چون حذ  ناعاد نه مسئولیت، حو یک جانبه تغییار  از پذیرش بندها  ناعاد نه قرارداد مان

مد  و به کارگیر  کنندگان،  یا قراردادها  طو نیها و شرایط، انتقا  ریسک ورشکستگی مصر قیمت

 ها  اعتبار  نامعقو  اجتناب ورزد؛ ها  تهاجمی اعطا  وا ، از جمله نرخشیوه

 هاا و تااریخ قارارداد و شارایط     ها، تعاریف، شرایط، هوینهیژگیها، واطالعا  روشن و کافی درباره قیمت

 ؛فسخ قرارداد ارائه کند

 شود نظر گرفته کننده و سازمان درمصر مابین ها  رسیدگی به اختال  فیشیوه. 

 کنندگان  حفاظت از سالمت و ایمنی مصرف: 1مسئله مربوط به مصرف کننده  6-7-0

 توصیف مسئله 6-7-0-2

کنندگان شامت ارائه مصصو   و خدما  سالم و ایمن است که ریسک ر حفاظت از سالمت و ایمنی مص

استفاده و  آور غیرقابت قبو  را به هنگا  استفاده یا مصر  به همراه ندارند. این حفاظت بهتر است مواردزیان

ن ها  روشدستورالعمت [124][155]بینی از مصصو   و خدما ، هر دو را پوش  دهدسوء استفاده قابت پی 

شود، قسمت مهمی در حفاظت از سالمت و ایمنی به برا  استفاده ایمن که شامت مونتاژ و نگهدار  نیو می

 آیند.میشمار 

 یک سازمان ممکن است مستقیماً تصت تاثیر سالمت و ایمنی مصر  کنندگان قرار گیرد. خوشنامیاعتبار و 

اما  قانونی ایمنی، ایمن باشند. ایمنی شامت مصصو   و خدما  بهتر است فار  از وجود یا عد  وجود الو

ها قابت ریسک ها  احتمالی برا  جلوگیر  از هرگونه خطر یا آسیب است. از آنجا که همهبینی ریسکپی 

ا یهایی را برا  استرداد بینی یا حذ  )اضافه( نیستند، معیارها  حفاظت از ایمنی بهتر است روشپی 

 اشند.فراخوانی مصصو  دربرداشته ب
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 مرتبط های اقدام و انتظارها 6-7-0-1

زیر را انجا  دهد و توجاه   ها  اقدا کنندگان، سازمان بهتر است به منظور حفاظت از ایمنی و سالمت مصر 

پذیر )با توجه ویژه به کودکان( که ممکن است ظرفیت تشخیص یا ارزیابی خطرا  ها  آسیبا  به گروهویژه

   دارد. یک سازمان بهتر است:احتمالی را نداشته باشند، معطو

        بینای اساتفاده، بارا     مصصو   و خدماتی را ارئه کند کاه در شارایط عااد  و منطقای قابات پای 

 کنندگان و دیگران، اموا  آنها و مصیط زیست ایمن باشد.مصر 

 ماامی  ها را به منظور توجه باه ت کافی بودن قوانین سالمت، ایمنی، مقررا ، استانداردها و سایر ویژگی

مورد ارزیابی قرار دهد. در جایی که شواهد  وجاود دارد کاه    [1][2][3][34][35]ها  سالمت و ایمنیجنبه

انجاماد، ساازمان بهتار اسات؛ از     پایبند  به الواما  بیشتر، به طور قابت توجهی به حفاظت بهتر  می

وقاوع حاوادث مرباوط باه     پایبند  به حداقت الواما  مربوط به ایمنای، فراتار رود؛ باه عناوان مااا :      

شاوند، یاا در دساترس باودن     مصصو   و خدما  که در پی مطابقت با حاداقت الواماا  حاادث مای    

 توانند تعداد و با شد  این حوادث را کاه  دهد؛ ها  آنها که میمصصو   و طرح

  ارا  گاذارد، د بینی نشاده از خاود برجاا  مای    زمانی که مصصولی پ  از توزیع در بازار، خطر  پی

کننده اسات، ساازمان بهتار اسات خادما  را      نقص جد  بوده و یا حاو  اطالعاتی نادرست و گمراه

متوقف کرده یا مصصو تی که هنوز در زنجیره توزیع قرار دارند، خارج کند. سازمان بهتر است باا باه   

صصاو   یاا   مناسب و استفاده از رسانه به منظور دسترسی به افراد  کاه ایان م    ها اقدا کارگیر  

خدما  را خریدار  کرده است، به فراخوانی مصصو   بپردازد و ضرر و زیان وارده به آنها را جباران  

 تواند مناسب و مفید باشد؛ کند. استفاده از ابوارهایی برا  ردیابی در زنجیره ارزش می

 ؛ها  موجود در طراحی مصصو   را به حداقت برساندریسک  

 بینی از فرایند، مصصو  یا احتمالی، استفاده مورد نظر و سوءاستفاده قابت پی کننده ها  مصر گروه

خدما  و همچنین خطرا  ناشی از آنها را در تمامی مراحت و شارایط اساتفاده، شناساایی کناد و در     

 ؛پذیر ارائه دهدها  آسیببرخی موارد مصصو   و خدما  ویژه ا  برا  گروه

  گروه تماس از جمله زنان باردار را با در نظر گرفتن ریسک شناسایی شده، خطرا  وارده به هر کاربر با

 تخمین زده و ارزیابی کند؛

  ها کاه  دهد: طراحی ذاتا ایمن، وسایت حفاظتی و فراهم ها  موجود را به ترتیب این اولویتریسک

 کردن اطالعا  برا  کاربران؛

   در نظاار داشااتن نیازهااا  متفاااو    از طراحاای مناسااب اطالعااا  درباااره مصصااو  یااا خاادما  بااا 

ها  مصدود یا متفاو  آنها خصوصا زمان  ز  برا  پردازش اطالعا ، کنندگان و رعایت ظرفیتمصر 

 اطمینان حاصت کنند؛ 
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 زا، مواد زا، جه در توسعه مصصو ، از استفاده از مواد شیمیایی مضر، از جمله )اما نه مصدود( سرطان

ماندگار  با  و دارا  خاصیت تجمع زیستی خوددار  کناد. در صاورتی کاه    ی برا  تولیدمات، با سمّ

 ؛دارا  برچسب واضح باشند باید مصصو   حاو  این مواد برا  فروش عرضه شوند،

    در صور  لوو ، قبت از معرفی مصصو   و خدما ، ارزیابی خطرا  مربوط به سالمت انسان را انجاا

کننادگان  در دساترس مصار    رده وها  تولید، مستندساز  کروشها یا از مواد جدید، فناور ، دهد

 قرار دهد.

 المللی هستند، عاالوه  اطالعا  ایمنی حیاتی با استفاده از نمادها، ترجیصاً نمادهایی که مورد قبو  بین

 کننده قرار گیرد؛بر اطالعا  متنی، در اختیار مصر 

  مایی کند و آنها را نسبت به خطرا  احتمالی و کنندگان را در استفاده صصیح از مصصو   راهنمصر

 بینی مربوط به استفاده از مصصو ، آگاه سازد؛ وعاد  قابت پی 

 ساز  نادرست، هنگاامی  جایی و ذخیرهتدابیر  اتخاذ کند تا از ناایمن شدن مصصو   در نتیجه جابه

 کننده قرار دارد، جلوگیر  شود.که در اختیار مصر 

 : مصرف پایدار3صرف کننده مسئله مربوط به م 6-7-5

 توصیف مسئله   6-7-5-2

اصات  مصر  پایدار، مصر  مصصو   و منابع در یک سطح سازگار با توسعه پایدار است. این مفهو   توسط 

مطرح شده است، بدین معنای کاه بارا  رسایدن باه       [158]هشتم بیانیه ریو در زمینه مصیط زیست و توسعه

ها بهتر است الگوهاا  ناپایادار تولیاد و مصار  را     ا  همه افراد، دولتتوسعه پایدار و کیفیت با تر زندگی بر

کاه  داده و حذ  کنند. مصر  پایدار همچنین نگرانی در مورد حمایت از حیوانا  و اجتنااب از خشاونت   

 .[175]گیردعلیه آنان را نیو در برمی

دهد، چرخه عمر و زنجیره ارزش نق  یک سازمان در رشد مصر  پایدار به مصصو   و خدماتی که ارائه می

 شود.دهد، خالصه میکننده قرار میآنها و ماهیت اطالعاتی که در اختیار مصر 

 کندها  زیست مصیطی و کاه  منابع کمک میمیوان فعلی مصر  به وضوح ناپایدار است و به آسیب

اس اطالعا  دقیو در کنندگان با رعایت اصو  اخالقی، اجتماعی، اقتصاد  و مصیط زیستی براسمصر 

 ها  مربوط به خرید و انتخاب نق  مهمی در توسعه پایدار ایفا می کنند.گیر تصمیم

 مربوط های اقدام و انتظارها 6-7-5-1

 در صور  لوو  یک سازمان برا  کمک به مصر  پایدار، بهتر است:
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  خادما  بار   کنندگان به منظور درک تاثیر انتخاب مصصاو   و  آموزش مسثر در توانمندساز  مصر

نصوه اصالح الگوها  مصار  و ایجااد تغییارا     سالمت خود و مصیط زیست را ترویج دهند. در مورد 

  ؛توصیه ها  عملی ارائه کند  ز 

   مصصو   و خدماتی سودمند به لصاظ اجتماعی و مصیط زیستی و یا در نظر گرفتن چرخه عمر ارائاه

 ها  زیر کاه  دهد:شیوه کنند و اثرا   سوء بر مصیط زیست و جامعه را به

  هر نوع تأثیر منفی مصصو   و خدما  بر سالمت و مصیط زیست را در صور  امکان حذ  کرده

یا به حداقت برسانند و به هنگا  وجود جایگوین ها  مسثرتر و کم ضاررتر باه ارائاه مصصاو   یاا      

 پردازد؛اثرا  نامطلوب کمتر  بر جامعه و مصیط زیست هستند، بخدماتی که دارا  

  ا  که به آسانی قابت استفاده مجدد، اصاالح یاا بازیافات    گونهبند  را بهطراحی مصصو   و بسته

 امکان خدماتی در زمینه بازیافت یا دفع، ارائه و پیشنهاد کند؛ باشند، انجا  دهد و در صور  

 کند؛تواند به توسعه پایدار کمک میاولویت دادن به استفاده از منابعی که می 

 مصصو   با کیفیت و با عمر بیشتر و قیمت مناسب ارائه کند؛ 

 پذیر و قابت تاییاد در رابطاه باا عوامات     اطالعا  از نظر علمی قابت اعتماد، سازگار، حقیقی، دقیو، قیاس

کنندگان سازمان ارائاه  ر صمصیط زیست و اجتماعی مرتبط با تولید و توزیع مصصو   و خدما  به م

 ؛ [12][13][14][15]شامت کارایی منابع  با در نظر داشتن زنجیره ارزش است دهد، این اطالعا 

 ارایی/ عملکرد ، تاثیر بر سالمت ، کشاور مبادا، کاارایی    اطالعاتی در مورد مصصو   و خدما  شامت ک

هاا و ناانوذرا  اصاالح شاده     انرژ  )در صور  امکان( مصتویا  یا ترکیبا  )شامت استفاده از ارگانیسم

در  آزمونی، در صور  وجود(، موارد مربوط به حمایت از حیوانا  )شامت استفاده از حیوانا  برا  ژنتیک

کنناده  بند  آنها به مصار  ساز  و دفع مصصو   و بستهصور  لوو (، استفاده ایمن، نگهدار  ذخیره

 ارائه دهد؛ 

 هاا   شده است با دیگر طارح گذار  قابت اطمینان و مسثر که به طور مستقت تأیید ها  برچسباز طرح

هاا  ممیاو ، اساتفاده کنناد تاا      تاییدشده مانند: برچسب مصصو   دوستدار مصیط زیست با فعالیت

ها  مفید اجتماعی و مصیطای خادما  و   ، بازدهی انرژ  و دیگر شاخصمصیط زیستها  مابت جنبه

 .[13][14][15]مصصو   را انتقا  دهند

 کننده، پشتیبانی و حل اختالف و شکایت  خدمت به مصرف :0کننده مسئله مربوط به مصرف 6-7-6

 توصیف مسئله   6-7-6-2

کننده، پشتیبانی و حت شکایت و اختال ، سازوکارهایی هستند که یک سازمان برا  پاسخ خدمت به مصر 

گیرد. این سازوکارها شامت کننده پ  از خریدار  یا تأمین مصصو   و خدما  به کار میبه نیازها  مصر 
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نامه و تعهد قانونی، پشتیبانی فنی)خدما  پ  از فروش( در زمینه مصر  انداز  مناسب، ضمانتراه نصب و

 شوند.و نیو مفاد مربوط به عود ، تعمیر و نگهدار  می

بخشی، به دلیت نقص یا خرابی یا در نتیجه استفاده نادرست، ندارند مصصو   و خدماتی که عملکرد رضایت

 کننده، همچنین اتال  پو ، منابع و زمان شوند.حقوق مصر  ممکن است منجر به نقض

گذار ، کننده )ارائه فاکتور، شرایط تعویض و مرجوعی نرخها بهتر است با رعایت منشور حقوق مصر سازمان

 ند. کناقدا   معرفی نصوه ثبت شکایت( سیستم بارکد،

کننده را و خدما  با کیفیت، رضایت مصر  توانند با ارائه مصصو  کنندگان مصصو   و خدما  میتأمین

افوای  و میوان شکایا  را کاه  دهند. آنها بهتر است آگاهی روشنی در زمینه استفاده صصیح و نیو در 

 کننده بگذارند. آنها همچنین زمینه اعاده یا جبران خسار  کارکرد معیوب یک کا  در اختیار مصر 

ا  پ  از فروش، پشتیبانی و حت اختال ، با کمک نظرسنجی از ها  خدمتوانند بر اثربخشی رویهمی

 کنندگان، نظار  کنند.مصر 

 مربوط های اقدام و انتظارها 6-7-6-1

 شود سازمان:توصیه می

  کنندگان )از جمله خریداران نظیر پیشنهاد به مصر  [4] ز  برا  جلوگیر  از وقوع شکایا  ها  اقدا

( تعیین کند، که اختیار بازگرداندن مصصو   در یک دوره زمانی  از طریو فروش از راه دور/ اینترنتی

 ها  جبرانی دیگر را ارائه کند؛ مشخص یا روش

 ها  خود را در پاسخ به شکایا  بهبود بخشد؛شکایت را بررسی کند و فعالیت 

  شاد و بارا    نامه قاانونی بیشاتر با  ها  قانونی ارائه دهد که از زمان ضمانتنامهدر صور  امکان، تعهد

 ؛زمان مورد انتظار عمر مصصو  مناسب باشد

     به روشنی اطالعا  مربوط به چگونگی دسترسی به خدما  پ  از فروش پشاتیبانی، حات اخاتال  و

 ؛ [5][6]کننده قرار دهدسازوکارها  جبران خسار  را در اختیار مصر 

 ها  مشاوره و پشتیبانی کافی و مسثر  ارائه دهد؛سیستم 

 باودن لاواز  یادکی    گهدار  را با قیمت قابت قبو  ارائه کند و اطالعا  در مورد در دساترس تعمیر و ن

 کنندگان بگذارد؛ مصصو   را به سهولت در اختیار مصر 

 هااا  حاات اخااتال ، حاات کشاامک  و جبااران خسااار  باار مبنااا  اسااتانداردها  ملاای و   از رویااه 

کنندگان بدون هوینه یا باا کمتارین   را  مصر استفاده کند، به نصو  که ب (ISO 10002) المللیبین

کنندگان از حقوق خود برا  اقامه دعو  و جباران  نظر کردن مصر باشد و نیاز  به صر  [5][6]هوینه

 خسار  نباشد.
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 ها  نوین نظار  و بازرسی به منظور رسیدگی به شکایا  و حت اختالفاا  باا امکاان رصاد و      از روش

 .ها استفاده کند گیر  از نتایج شکایت گوارش

 حل اختالف -22 پیرابند

 تیاز سه استاندارد راهنما را در بردارد که مربوط به قواعد رضا ا  ، مجموعهISOسازمان  تیفیک تیریمد  استانداردها خانواده

)در  یرونیو حت اختال  ب ا یبه شکا یدگیشده است(، رس یطراح ا یکاه  احتما  بوجود آمدن شکا  )که برا  مشتر

منظم  کردیرو کیسه استاندارد در کنار هم  نیشده است. ا ی( طراحستندیدر درون سازمان قابت حت ن ا یکه شکا یطیراش

 و  ازهایبر اساس ن توانندیم نهمچنی هابه آنها و حت اختال  دارند. سازمان یدگیرس ا ،یاز طرح شکا  ریجلوگ  برا

  جهت انجا  تعهدا  خود برا در ها استانداردها به سازمان نیا یی. راهنماندریچند استاندارد را به کار گ ای کی ها،تیموقع

 استانداردها عبار  است از: نی. اکند یشدن، کمک م دهیشن  و فرصت دادن به آنها برا انیجبران خسار  مشتر

  استانداردISO 10001 ، ایان اساتاندارد    ،[4]هانکار برا  سازماهایی برا  آیینراهنمایی -رضایت مشتر  -مدیریت کیفیت

 کند  در توسعه و اجرا  مسثر، عاد نه و دقیو اصو  رفتار  کمک می

  استانداردISO 10002، ایان  [5]هاا ها در سازمانهایی برا  رسیدگی به شکایتراهنمایی-رضایت مشتر  -مدیریت کیفیت ،

 کند.یا  مربوط به مصصو   و خدما  ارائه میرا برا  چگونگی پاسخگویی عاد نه و مسثر به شکا اهنماییاستاندارد، ر

  استانداردISO 10003، ایان  [6]هایی برا  حت و فصت اختال  بارون ساازمانی   راهنمایی-رضایت مشتر  -مدیریت کیفیت ،

ها  داخلای رسایدگی باه شاکایا      ساازوکار ها قادر به حت شکایا  از طریاو  استاندارد مربوط به شرایطی است که سازمان

 نیستند.

 کننده: حفاظت از اطالعات و حریم خصوصی مصرف5کننده مسئله مربوط به مصرف 6-7-7

 توصیف مسئله   6-7-7-2

کنندگان به منظور حراست از حو حریم خصوصی بنا شده است حفاظت از اطالعا  و حریم خصوصی مصر 

ن اطالعاا   ها  کسب، استفاده و حفاظت ایآور  شده و نیو راهو از طریو مصدود کردن انواع اطالعا  جمع

پذیر است. افوای  استفاده از ارتباطا  الکترونیکی )شامت تراکن  مالی( و آزمای  ژنتیک و نیو رشاد  امکان

ویژه کننده، بهها  داده در مقیاس بورگ، نگرانی در مورد چگونگی حفاظت از اطالعا  خصوصی مصر پایگاه

 .[36][123][124][125]در مورد اطالعا  قابت شناسایی فرد  را ایجاد می کند 

  هاا به دسات آوردن، اساتفاده و مصافظات از داده     برا دقیو  هاستمیتوانند با استفاده از سیها مسازمان

  کنندگان را حفظ کنند.و اعتماد مصر  خود کننده، اعتبارمصر 

 مرتبط های و اقدام انتظارها 6-7-7-1

 زش اطالعا ، یک سازمان بهتر است:آور  و پردابرا  جلوگیر  از نقض حریم خصوصی در حین جمع

 آور  اطالعا  شخصی را تنها به اطالعاتی که برا  تهیه مصصو   با خدما  ضرور  هستند یا جمع

 آیند، مصدود کند؛ کننده به دست میبا آگاهی و موافقت داوطلبانه مصر 
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  کنندگان برا  استفاده از ارائه پیشنهادها  خاک یا از استفاده از خدماتی که مشروط به توافو مصر

 ناخواسته از اطالعا  برا  اهدا  بازاریابی هستند، خوددار  کند؛ 

 آورد؛  دست بهها  قانونی و عاد نه اطالعا  را تنها با روش 

 ؛آور  اطالعا  شخصی مشخص کندهد  از گردآور  اطالعا  را قبت یا در هنگا  جمع  

  شاده ازجملاه بازاریاابی در     یار از آنچاه مشاخص   کنندگان برا  مقاصاد  غ اطالعا  شخصی مصر

دسترس قرار نگیرد یا افشا نشود، مگر با رضایت آگاهانه و داوطلبانه مصر  کنناده یاا در مواقاع  ز     

  ؛توسط قانون

   نود سازمان بپردازناد و   کنندگان قائت شود تا به بررسی وجود اطالعا  از آناناین حو را برا  مصر

طالعا  را به چال  بکشاند. در صاور ، لاوو  ایان اطالعاا  بهتار اسات حاذ ،         مطابو قانون، این ا

 تصصیح، تکمیت یا تغییر داده شوند؛

  اطالعا  شخصی با استفاده از ضمانت امنیتی مناسب مصافظت شود؛ 

هاا   و راهو  شاود آزاداناه رفتاار    یشخص  هامربوط به داده  هااستیو سعملیا  ، تصو   در مورد -

 ؛ا  اثبا  وجود، ماهیت و کاربردها  اصلی داده ها  شخصی ارائه دهدآسانی را بر

   کنناده اطالعاا    هویت و مکان معمو  فرد مسئو  حفاظت اطالعا  در سازمان )برخی مواقع کنتار

 .و قوانین قابت اجرا مسئو  بداند با   ها اقدا به دلیت رعایت نامیده می شود( را آشکار کند، و این را 

 دسترسی به خدمات ضروری 6کننده :ط به مصرفمسئله مربو 6-7-8

 توصیف مسئله   6-7-8-2

اماا در بسایار  از شارایط، دولات     تضمین رعایت حو برآوردن نیازها  اساسای اسات،    اگرچه دولت مسئو 

هاا   در موارد  که برخی نیازها  اساسی مانند حاو مراقبات   کند. حتیحفاظت از این حو را تضمین نمی

شوند، حو دسترسی به خدما  ضرور ، مانند برق ،گااز، آب، تلفان، ارتباطاا ،     بهداشتی و سالمتی برآورده

تواند در برآورده شدن خدما  فاضالب زهکشی و ارتباطا  ممکن است کامال به دست نیاید. یک سازمان می

 .[155]این حقوق مشارکت داشته باشد

 مرتبط های قداماو  انتظارها 6-7-8-1

 :شودکند، توصیه می که خدما  ضرور  را ارائه می سازمان

  ها  خود بدون در نظر کنندگان در صور  عد  پرداخت صورتصساباز ارائه خدما  ضرور  به مصر

در صاور  عاد  پرداخات    گرفتن مهلت مناسب برا  پرداخت خوددار  کنند؛ همچنین بهتار اسات   

اخت جریمه  کنندگان بدون در نظر گرفتن پردتمامی مصر  برا به قطع جمعی خدما  صورتصساب 

 متوست نشود؛ 
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 ا  پیشنهاد دهد؛ها، هرجا که مجاز باشد به افراد نیازمند تعرفه یارانهها و هوینهدر تعیین قیمت 

 ها شفا  عمت کند؛ها و هوینهدر ارائه اطالعا  مربوط به تعیین قیمت 

   کنناده،  هاا  مصار   پوش  خدما  خود را گسترش داده و فار  از هرگونه تبعیض برا  هماه گاروه

 خدما  مشابه/ بدون تبعیض با کیفیتی یکسان ارائه دهد؛ 

  کنناده  با قوانین موضوعه را بارا  هماه گاروه هاا  مصار       یا کاه  عرضه را منصفانه توقفهرگونه

 ؛3دمدیریت کنن

 روزرسانی کند.به پیشگیر  از اختال  در ارائه خدما ، نگهدار  و به ها  خود را برا  کمک امانهس 

 : آموزش و آگاهی 7کننده مربوط به مصرفمسئله  6-7-9

 توصیف مسئله 6-7-9-2

کند تا از حقوق و  کنندگان این امکان را برا  آنان فراهم می بخ  به مصر آموزشی و آگاهی ها  اقدا 

تر  در  آگاهانه  ها تصمیمها  خود به خوبی آگاه و مطلع شوند، نق  فعالی را برعهده گیرند،  مسئولیت

کنندگان مصرومی که در مناطو شهر   اذ کنند و با مسئولیت پذیر  مصر  کنند. مصر ارتباط با خرید اتخ

ا  به آموزش و افوای  آگاهی  سواد، نیاز ویژهدرآمد و کمکنندگان کم و روستایی ساکن هستند، مانند مصر 

است  شود، سازمان بهتر کننده قرارداد  رسمی منعقد میدارند. زمانی که میان یک سازمان و مصر 

 کننده از تما  مقررا  و حقوق قابت اجرا به نصو مناسبی مطلع شده است.اطمینان حاصت کند که مصر 

کننده، تنها انتقا  دان  نیست، بلکه توانمندساز  آنان برا  عمت به آن دان  است، هد  از آموزش مصر 

یسه بین مصصو   و خدما  هایی برا  ارزیابی مصصو   و خدما  و انجا  مقا که شامت توسعه مهار 

ها  مصر  بر  کننده، ایجاد آگاهی در مورد تأثیر انتخاب همچنین هد  آموزش به مصر شود.  مختلف می

در صور  آسیب دیدن مصر  کننده هنگا  کننده، . آموزش مصر [154]دیگران و نیو بر توسعه پایدار است

 کند. نمی سلب مسئولیت سازمان از ،استفاده از مصصو   و خدما 

 مرتبط های و اقدام انتظارها 6-7-9-1

 است موارد زیر را در نظر گیرد: کنندگان، سازمان در صور  امکان بهتر در آموزش مصر 

 ایمنی و سالمت، شامت خطرا  مصصو ؛ 

 ها و مسسساا  مارتبط    ها  جبران خسار  و سازمان اطالعا  در مورد قوانین و مقررا  مناسب، روش

 کننده؛با حمایت از حقوق مصر 

 ها؛ ها  راهنما و دستورالعمت شده در کتابگذار  مصصو   و خدما  و اطالعا  ارائه برچسب 
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 بودن خدما  ضرور ؛ها، کیفیت، شرایط اعتبار  و در دسترس اطالعا  در مورد اندازه و وزن، قیمت 

 ها  مرتبط با استفاده از مصصو ؛ ارائه اطالعاتی پیرامون ریسک و احتیاط 

   ؛و خدما  مالی وتامین سرمایه مصصو 

 مصیط زیست؛ ازو صیانت  حفاظت 

 در حاوزه آب و  شاهروندان  و ارتقا  سواد/ آگاهی بخشای عماومی    استفاده بهینه از مواد، انرژ  و آب

  انرژ ؛

  مصر  پایدار؛ 

  ؛، ضایعا  و مصصو  بند  بستهمواد دفع مناسب 

 ها  متولی در امر آموزش ها  موسسا  آموزشی یا سازماناستفاده از ظرفیت.  

 جلب مشارکت و توسعه جامعه محلی    6-8

 محلی مشارکت و توسعه جامعهجلب مرور کلی بر  6-8-2

است. این ارتباط باید  کنند تا حد زیاد  پذیرفته شدهها با جوامعی که در آن فعالیت میامروزه رابطه سازمان

 شود. آن جامعه وسعه باشد تا بتواند منجر به ت جامعه مصلیمشارکت جلب بر اساس 

هایی که به دنبا  افوای  مناافع عماومی   چه به صور  فرد  و چه از طریو انجمن ،جامعه مصلی مشارکت 

بر اساس احترا  آنها و نهادها   جوامع مصلیهایی که با شود. سازمانهستند  موجب تقویت جوامع مدنی می

 کند.  و تقویت می کنند، ارزش ها  مدنی و دموکراتیک را منعک رفتار می

واقع در نواحی جغرافیایی که باه   ها  اجتماعیگاه در این بند، به مصت استقرار یا سایر سکونت ،جامعه مصلی

شاود.  مصادوده و   ها  سازمان هستند سازمان یا نواحی تأثیر آن اطاالق مای  لصاظ فیویکی نودیک به سایت

ن اثرا  بستگی دارد. اما عموما عبار  جامعه به گروهی از متاثر از سازمان به میوان و ماهیت آ اعضا  جامعه

له ئمسا  عنوان ماا ، اعضا  یک جامعه مجااز  دغدغاه  هکند. باشاره می ،ها  مشترک دارندافراد که ویژگی

 مشخصی را دارند.

 ناپذیر توسعه پایدار هستند.  ها  جدایی، قسمتجامعه مصلی و توسعه  جامعه مصلیمشارکت 

ها  یک سازمان   نفعان در بصث تأثیرا  فعالیتفراتر از شناسایی و مشارکت دادن ذ عه مصلی جاممشارکت 

شاود و عاالوه بار ماوارد گفتاه شاده، شاامت         را نیو شامت مای جامعه مصلی حمایت و ایجاد رابطه با  است و

د که سازمان فرض صور  گیرباید با این پی  جامعه مصلیمشارکت   ست.ا جامعه مصلیها  شناسایی ارزش

 دارد. است که منافع مشترکی با جامعه جامعه مصلینفعان از ذ  یخود نیو یک
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تواند به ارتقاء سطح به زیستن در جامعه کمک کند این توسعه معمو   مشارکت سازمان در توسعه جامعه می

ماد    طاو نی  به معنا  بهبود کیفیت زندگی مرد  است. توسعه جامعه یک فرایند خطی نیست بلکه روند 

ها  فرهنگی و تاریخی، هر جامعه را منصصار   گیرد. خصوصیت است که منافع گوناگون و متضاد  را در برمی

هاا  فرهنگای،    گذارد. بنابراین، توسعه جامعه نتیجه ویژگی آن تأثیر می  ها  آیندهسازد و بر امکان به فرد می

نفعان ا  اجتماعی حاضر در جامعه بستگی دارد. ذ اقتصاد ، سیاسی و اجتماعی بوده و به خصوصیا  نیروه

ممکن است منافعی متفاو  و حتی متناقض در جامعه داشته باشند. ارتقا  زیست بهتر جامعه جامعه مصلی 

 هایی مشترک برا  رسیدن به هدفی مشترک است. نیازمند متعهد بودن به مسئولیت

د در آن سهیم باشد مشتمت بر ایجاد اشتغا  از طریاو  توان مسائت مرتبط با توسعه جامعه که یک سازمان می

 تواناد،  ور  اسات. توساعه جامعاه همچناین مای     اها  اقتصاد  و توسعه فن بخشی به فعالیت گسترش و تنوع

مد از طریو توساعه اقتصااد  مصلای، گساترش     آها  اجتماعی برا  خلو ثرو  و در گذار  وسیله سرمایههب

ها، ارتقا و حفظ فرهنگ و هنر و ارائه یا ارتقاا  خادما  ساالمت جامعاه      ر ها  توسعه مها آموزش و برنامه

هاا و   توانمندساز  جوامع مصلای، گاروه   تواند شامت تقویت نهادها  اجتماعی،مصقو شود. توسعه جامعه می

هاا  مصلای    ها  فرهنگی، اجتماعی، مصیط زیستی و شبکه برنامه(،NGOسازمان ها  مرد  نهاد ) ها، انجمن

 ت از نهادها  متعدد باشد.متشک

افتد که نیروها  اجتماعی برا  تقویت مشارکت عماومی تاالش    معمو  زمانی اتفاق میجامعه مصلی توسعه 

بادون تبعایض بارا  تماا  شاهروندان باشاند.       متعالی کنند و مترصد حقوق برابر و استانداردها  زندگی می

 یابد.توسعه جامعه با رفتار مسئو نه اجتماعی افوای  می

توانند به حفظ و بهبود روابط سازمان باا  کنند، می ها  اجتماعی که به توسعه جامعه کمک می گذار  سرمایه

 باه  )هاا  اصالی ساازمان باشاند     هاا در راساتا  فعالیات   جوامع کمک کنند و لوومی نیست که این فعالیات 

  مراجعه شود(. 5-4-9زیربند 

خیریاه تلقای     هاا  اقدا تواند به عنوان  میقسمت مورد بصث در این   ها اقدا ها   که برخی ازجنبه درحالی

کناد  مسئولیت اجتماعی درسازمان را مصقاو نمای   ساز ها  خیریه به تنهایی هد  نهادینه شود، اما فعالیت

 مورد بصث قرار گرفت(. 5-1-1)همانطورکه در زیربند 

 اصول و مالحظات 6-8-1

 اصول 6-8-1-2

 جلاب مشاارکت و توساعه   ذکر شده، اصو  دیگار  نیاو در    5ر بند عالوه بر اصو  مسئولیت اجتماعی که د

 شود هر سازمان:ها اشاره خواهد شد. توصیه می قابت اعما  هستند که در ادامه به آن جامعه مصلی

  خود را بخشی از جامعه و نه جدا از آن لصاظ کند؛یجلب مشارکت و توسعه جامعه مصلدر رویکرد ، 
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  رسمیت بشناساد و باه آن    خود به گیر  درخصوک جامعه بطه با تصمیمحقوق اعضا  جامعه را در را

ها  هایی را برا  افوای  منابع و فرصتاحترا  بگذارد و به این ترتیب، بنا به روش انتخابی آنها، روش

 ؛اجتماعی دنبا  کند

 هاا و  تها /ویژگی ها  اصلی جامعه اعم از فرهنگ ها، مذاهب، سندرهنگا  تعامت با جامعه، مشخصه

 تاریخ جامعه را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؛ و

 هاا  ارزش و اهمیت کار مشارکتی را به رسمیت شناخته و به حمایت از تباد  تجربیا ، منابع و فعالیت 

 بپردازد.

 مالحظات 6-8-1-1

 تیا مصروم و  کاار یفقار، ب  ژهویا به یاجتماع ویعم  ها مقابله با چال   برا  فور ازین» [157]کپنهاگ  بیانیه

را باه غلباه بار     الملت نیجامعه بکپنهاگ،  هیاعالم یو برنامه عمل هی. اعالمشناسد یم تیرا به رسم «یاجتماع

  سااز نهادینه تیوتق نیبه هد  حو انتخاب آزادانه مشاغت مولد با دستمود مناسب و همچن یابیفقر و دست

 به اهدا  توسعه، متعهد کرده است. یابیدست  برا یاجتماع

توساعه   یاصل  ها که به برطر  کردن چال  کند یم نییرا تع یتوسعه هواره سازمان ملت متصد اهداف هیانیب

کرده است که اگرچه توسعه   تأکید [153] هیانیب نیمراجعه شود(. ا 32 رابندیدر جهان کمک خواهند کرد )به پ

 کمکراهبر  شود، اما فرایند توسعه به وده و توسط آنها بها  عمومی  گذار سیاستدر راستا   درابتداباید 

 ساهم   جامعاه مصلای   مشاارکت  جلب ها اعم از دولتی و خصوصی، بورگ و کوچک بستگی دارد.همه سازمان

 دارد.در سطح مصلی  سوایی در دستیابی به این اهدا به

ایجااد یاک    کاه فرایناد  بارا     تصریح شده است 23 کاردستور در  زیست و توسعهمصیطریو درباره  بیانیه

ها  انسانی هایی که فعالیتها در تما  حوزهصور  مصلی توسط سازمانهتواند بمی وجامع است اقدا  برنامه 

  گذارد، اجرا شود. بر مصیط زیست و جامعه اثر می

 ن اهداف توسعه هزاره 21پیرابند 

وسعه در سطح جهان هستند که هشت ها  اصلی ت اهدافی برا  پاسخگویی به چال  [153](MDGsاهدا  توسعه هواره )

و اهدا  مندرج در بیانیه هواره  ها اقدا نیو تصقو یابند. اهدا  توسعه هواره از  2839گیرند و باید تا سا   هد  را در برمی

 شوند. این هشت هد  عبار  است از: ناشی میسازمان 

 ؛طکنی فقر و گرسنگی مفر ریشه -3

 ؛دسترسی همگانی به آموزش اولیه -2

 ارتقا  برابر  جنسیتی و توانمندساز  زنان؛ -1

 کاه  مرگ و میر کودکان؛ -5

 بهبود سالمت مادران؛ -9

 ها؛ ، ما ریا و سایر بیمار HIV/AIDSمبارزه با  -9

 ؛ستیز طیمص  داریپا نیتضم -9
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 گسترش یک مشارکت جهانی برا  توسعه؛ -4

 .شودگیر  میمتغیر شاخص اندازه 54با  شوند کههد  کمّی تقسیم می 34اهدا  توسعه هواره به 

 ها  عمومی مرتبط را در نظار گیارد.   گذار  هر سازمان باید هنگا  تعامت با جامعه مصلی، حمایت از سیاست

دستیابی به نتایج مطلاوب بارا  تارویج توساعه پایادار از طریاو       به   را برا ییهاممکن است فرصت امر نیا

 ها  مرتبط را به حداکار برساند.ها  توسعه و مشارکتتاز اولوی انداز و درک مشترکچشم

 پردازند. نفعان میها اغلب برا  دفاع و پیشبرد منافع خود به مشارکت و همکار  با سایر ذ  سازمان

ها  دیگر مدنظر قرار  ها باید منافع اعضا  خود را بر مبنا  رعایت حقوق افراد و گروهبا ان حا ، این همکار 

 فرایندها  دموکراتیک اقدا  کنند.واره در راستا  افوای  رعایت حاکمیت قانون و دهند و هم

بهتار اسات در خصاوک     ،جامعاه مصلای   گیر  در مورد رویکرد مشاارکت و توساعه    سازمان پی  از تصمیم

-مابت برناماه  ساز  تأثیرا  تأثیرا  بالقوه خود بر جامعه تصقیو کرده و برا  کاه  تأثیرا  منفی و بهینه

 ریو  کند.

دنبا  برقرار  تعامت  ریو  برا  مشارکت و توسعه جامعه، باید به  توصیه می شود یک سازمان به هنگا  برنامه

مراجعه کنید(. عاالوه بار ایان،     9و بند  1-9، 9-5نفعان خود باشد )به زیربندها  ا  از ذ  با طیف گسترده

مورد تبعیض واقع شده یا کمتر دیاده   پذیر ها  آسیب شناسایی و مشاوره و در صور  امکان، حمایت از گروه

 سوایی دارد.هشده، اهمیت ب

و نیو دان  منصصر  ها برا  ایجاد مشارکت و توسعه جامعه، بستگی به جامعه خاک مورد نظرترین زمینه مهم

 کند.فرد، منابع و ظرفیتی دارد که هر سازمان با خود به آن جامعه عرضه میبه

جامعه در نظر گرفتاه شاود؛ اماا      ها  یک سازمان ممکن است منصصراً برا  کمک به توسعه برخی از فعالیت

ها  آن سازمان اهدا  شخصی سازمان را دنبا  کند کاه باه طاور غیرمساتقیم باه      ممکن است سایر فعالیت

 ارتقا  توسعه عمومی جامعه کمک کند.

را باه   یمنف را ی، تأثخود  هاتیو فعال ها تصمیمدر جامعه مفهو  مشارکت  ساز نهادینهبا تواند سازمان می

را در جامعاه باه حاداکار     داریا و توساعه پا  هاا تیفعالحاصت از از آنها اجتناب کند و منافع  ایحداقت برساند 

 31پیرابناد  کناد )باه    اساتفاده  جامعاه مشاارکت    خود برا تخصصی  هاتواند از مهار یبرساند. سازمان م

 (.شودمراجعه 

 های اصلی سازمان کمک به توسعه جامعه از طریق فعالیت -23 پیرابند

 به توسعه جامعه کمک کنند، عبار  است از: توانند یسازمان م یاصل ها  تیآن فعال ویکه از طر هایی چند نمونه از روش

 ؛را ارائه دهد  مربوط به فنون کشاورز ها  آموزش تواند یم فروشد،یرا م  کشاورز وا یشرکت که تجه کی -

مشارکت دهد تا   وریتواند جامعه را در مرحله برنامهی( را دارد میکه قصد احداث جاده )راه ارتباط یشرکت -

ماا : فراهم کردن امکان   برآورده کند. )برا ویجامعه را ن  ازهاین شودیکه ساخته م یمشخص شود چگونه راه

 (؛ یکشاورزان مصل  برا یدسترس
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بهداشت و سالمت جامعه  نهیدر زم یانتشار اطالعات  خود برا  شبکه اعضا ویاز طر توانند یاصنا  م ها هیاتصاد -

 رند؛یبهره گ

جامعه   خود، برا  ازهایبرطر  کردن ن  آب برا هیکارخانه تصف  یبا تأس تواند یصنعت با مصر  آب با  م کی -

 آب سالم فراهم کند؛ ویاطرا  خود ن یمصل

  برا ازیمنابع مورد ن تواند یم کند، یم تیمنطقه دوردست فعال کیر که د ستیز طیانجمن حفاظت از مص کی -

 کند؛   داریخر یمصل دکنندگانیار و تولخود را از تجّ  ها تیفعال

 یجامعه مصل سواد یبورگسا ن ب اریدر اخت یآموزش  ها تیفعال  امکانا  خود را برا تواند یم یصیباشگاه تفر کی -

 قرار دهد.

ها  جنگی و یا شرایط دیگر که موجب اختال  در زندگی جامعاه، تشادید    با بصران یک سازمان ممکن است

شاوند، مواجاه شاود )باه      ، مای انساانی نقض حقوق  مشکال  اقتصاد  و اجتماعی جامعه و یا افوای  ریسک

هاا  مرباوط باه امنیات      هایی از چنین شرایطی عبار  اسات از: فوریات   مراجعه شود(. نمونه 5-1-9زیربند 

 ها  مسلصانه. ی، بالیا  طبیعی مانند سیت، خشکسالی، سونامی و زلوله، جابه جایی جمعیت و درگیر غذای

کنند، بهتار  دیده دارند یا در آن منطقه فعالیت می نفعانی در یک منطقه آسیبهایی که شرکا و یا ذ  سازمان

انجا  این کار بر مبناا  مساائت    است به رفع و یا بهبود این شرایط کمک کنند و یا ممکن است آنها مایت به

 دوستانه باشند. انسان

رساان باشاند. در    هایی برا  بازساز ، یار  توانند از طرق مختلف، از امدادرسانی گرفته تا تالش ها می سازمان

پاذیرترین اقشاار جامعاه در     انجا  شود و آسیب هایی اقدا ها هرحا ، بهتر است برا  کاه  درد و رنج انسان

اک، از جمله زنان و کودکان، مورد توجه ویژه قرار گیرند. کرامت انسانی و حقوق همه قربانیان باید شرایط خ

 مصتر  شمرده شده و مورد حمایت قرار گیرد.

رو همکاار  باا مقاماا  دولتای و در     ، از ایان العمت هماهنگ بسیار مهم استران داشتن عک صدر شرایط ب

 سوایی برخوردار است. هبشردوستانه و دیگر نهادها  مرتبط، از اهمیت ب المللی ها  بین صور  امکان، سازمان

 محلی : مشارکت جامعه2 محلی  مشارکت و توسعه جامعه جلب مسئله 6-8-3

 توصیف مسئله 6-8-3-2

آیاد. ایان مشاارکت اهادافی چاون       مشارکت جامعه مصلی، همکار  فعا نه سازمان با جامعه باه شامار مای   

کناد و  نفعان را دنبا  مای ها  مصلی و ذ  ا، تقویت همکار  با سازمانپیشگیر  از وقوع مشکال  و حت آنه

دهد. ایان کاار باه عناوان     عالقه سازمان  برا  حضور در جامعه به عنوان شهروند سازمانی خوب را نشان می

شود. به طاور کلای    جایگوینی برا  مسئولیت سازمان در قبا  تأثیرا  بر اجتماع و مصیط زیست قلمداد نمی

  ها  گروهی و فرد  که جامعاه  ها از طریو همکار  و حمایت از نهادها  مدنی و مشارکت در شبکه انسازم

 کنند. دهند، به جوامع خود کمک می مدنی را تشکیت می
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جامعاه آشانا شاوند،      هاا تیا و اولو ازهاا یکند تا با نیها کمک مبه سازمان نیهمچن مصلی شارکت جامعهم

باه   باشاد.  هماهناگ جامعه  نیازها و اولویت ها سازمان با  ها  اقدا  ریو سا  اتوسعه  هاکه تالش نصو  هب

و  یمقاماا  مصلا  ها/مجامع ایجااد شاده توساط     از طریو حضور در نشست تواندعنوان ماا  یک سازمان می

 به مشارکت در جامعه بپردازد. یمجامع نیچن جادیا ای و اکنانسها  انجمن

مشاغو   « سازمان رسمی»ها  اینترنتی، بدون تشکیت یک  ا  مصلی یا شبکهه برخی از جوامع بومی، انجمن

 یررسام یو غ یهاا، رسام  گاروه  از یتوجه داشته باشد که انواع مختلفبهتر است  هاسازمانبه فعالیت هستند. 

 یاسا یو س ی، اجتماعیهنگحقوق فر هاسازمانشود توصیه می توانند به توسعه کمک کنندیوجود دارد که م

 را رعایت کنند.ها گروه نیا

ینادها   ادر راستا  مشارکت در جامعه رعایت حاکمیت قاانون را تاییدکناد و فر   ها اقدا بسیار مهم است که 

 کنند.  ها  دیگران برا  بیان و دفاع از منافع خود توجه  عایت کرده و به دیدگاهرمشارکتی نیو حقوق افراد را 

 مرتبط های و اقدام انتظارها 6-8-3-1

 شود سازمان:توصیه می

 ناده ینما  هاا گروه با جامعه مصلیتوسعه   هاتیو فعال یاجتماع  گذارهیسرما  هاتیاولو نتعیی در 

کاه   ییهاا  و گاروه  ریپذ بیآس  ها نسبت به گروه  ا ژهیتوجه وبهتر است جامعه مشور  کند. سازمان 

مشارکت داشته باشد کاه باه     اونهگبه اآنهبا اند، داشته باشد تا  قرار گرفته یتوجهو کم ضیمورد تبع

 کند؛حقوق آنها کمک  افوای  امکانا  و رعایت

 مشاور  کناد و خاود را باا آنهاا      دهاد میقرار  ریتوسعه که آنها را تصت تأث طیبا جوامع در مورد شرا ،

و بار اسااس اطالعاا      بوده  توسعه مرتبط با  ها اقدا   اجرابهتر است مقد  بر دهد. مشاوره  ویتطب

 د؛و قابت دسترس باش ویت، دقکام

 و اهادا  توساعه جواماع باا      همگاانی صور  مناسب با هد  کمک باه منفعات/خیر   تا حد امکان و به

 ها  مرد  نهاد مشارکت کند؛ ها  مصلی و سازمان انجمن

        روابط شفا  خود را با مقاما  مصلی و نمایندگان سیاسی به دور از هار گوناه رشاوه یاا اعماا  نفاوذ

 فظ کند؛نامناسب ح

 شدن در انجا  خدما  اجتماعی تشویو و حمایت کند؛ و مرد  را به داوطلب 

 ها  توسعه کمک کند. در این راستا، یاک   ها و ایجاد، اجرا، نظار  و ارزشیابی برنامه به تدوین سیاست

ماورد  سازمان بهتر است حقوق افراد را رعایت کند و نظرا  دیگران را برا  بیان و دفاع از منافع خود 

 ؛توجه قرار دهد

  شده و باا    هدایت»د. مشارکت کنملووما  و انگیوه برا  مشارکت خودانگیخته جوامع مصلی را فراهم

 ؛کارساز نیست« به پایین
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 هاا و  برنامه ها، طارح   از اجرا  ی( پیاجتماع ا اثر یابی)ارز 3یاجتماع وستیو ارائه پ هیسبت به تهن

 وسات یهاا گاوارش مصاوب مطالعاا  پ    شود ساازمان یم هی. توصندکن  خود، اقدا  اتوسعه  هاپروژه

  بار رو  مااه آنها باه ماد  حاداقت شا        از اجرا  پی را هاها و پروژهها، طرحبرنامه نیا یاجتماع

 مربوط به اشتراک عمو  بگذارند.  تارنما

 : آموزش و فرهنگ1 محلی مشارکت و توسعه جامعهجلب مسئله  6-8-0

 توصیف مسئله   6-8-0-2

. حفاظ و  هساتند جامعه  تیاز هو قسمتیو   و اقتصاد یتوسعه اجتماع مبنا و سنگ بنا فرهنگ  آموزش و

 .[151] دارد یدر انسجا  و توسعه اجتماع یمابت  اثرافرهنگ و ارتقا آموزش سازگار با حقوق بشر  جیترو

 مرتبطو  های قداماو   تظارهاان 6-8-0-1

 شود سازمان:توصیه می

  باه   یو دسترسا  تیا فیکند و در جهات بهباود ک   تیو حما جیوح ترودر همه سطرا آموزش و پرورش

 مشارکت کند؛  سوادیکن کردن بشهیو کمک به ر یدان  مصل اآموزش، ارتق

 واقع شده تقویت کند؛ ریپذضیتبع ای ریپذبیآس  هاگروه  را برا  ریادگی  ها، فرصتژهیوبه 

 کودکاان )مانناد کودکاان     تیفع موانع تصصا کرده و در ر ویرا تشو ینا  کودکان در آموزش رسمثبت

 ند؛کمک ک [135](کار

 کاه در  را  یفرهنگا   هاو سنت یمصل  ها، فرهنگدده جیرا در صور  لوو  ترو یفرهنگ  هاتیفعال

 ؛دآنها ارزش قائت شو  و برا دبشناس تیبه رسمراستا  رعایت اصو  حقوق بشر هستند 

   هاا  فرهنگای کاه موجاب      را برا  حمایت از فعالیات  ییاه اقدا به حقوق شهروند  احترا  گذارد و

اند را در راستا  مقابلاه   صور  طو نی مد  مصرو  یا کم برخودار بودهههایی که ب توانمندساز  گروه

  ؛با تبعیض انجا  دهد

 قرار دهد؛ نظرتسهیت آموزش حقوق بشر و افوای  آگاهی را مد 

 ریسازمان بر آن تأث  هاتیکه فعال  در موارد ژهیوبهکمک کند،  یفرهنگ راثیاز م حفاظت به حفظ و 

  ؛[161][163][164] گذاردیم

   [75] دده جیرا ترو مصلیجوامع  بومیدر صور  لوو ، استفاده از دان. 
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 ها مهارت  زایی و توسعه : اشتغال3 محلی مشارکت و توسعه جامعهجلب مسئله  6-8-5

 توصیف مسئله 6-8-5-2

  هاا ساازمان  تماا  اسات.   یو اجتمااع   شده مربوط به توسعه اقتصااد شناخته یالمللنیهد  ب کیاشتغا  

 .باشاند  میساه  یو اجتمااع   در کاه  فقر و توسعه اقتصااد  زاییاز طریو اشتغا  توانندیکوچک و بورگ م

 تیا را رعا 5-9و  1-9زیربناد   شاده در ارائاه  تبطمر  هاییراهنمابهتر است  انیاشتغا ، کارفرما جادیا برا  

 .کنند

 تأمین افراد در  به کمک و اشتغا  ارتقا سطح در اساسی مسلفه یک ها  متناسب با کسب و کارمهار  وسعهت

 است. حیاتی اجتماعی و اقتصاد  توسعه برا  و و مولد است شایسته کار

 مرتبط های و اقدام انتظارها 6-8-5-1

 شود یک سازمان:توصیه می

 زایی تصلیت کنناد و در صاور  صارفه و مانادگار      گذار  خود را بر اشتغا سرمایه ها  اثرا  تصمیم

  ؛گذار  مستقیم کنندزایی سرمایهاقتصاد  در راستا  فقرزدایی از طریو اشتغا 

 ور  بر اشتغا  را در نظر گیرد و در جایی که به لصاظ اقتصاد  مانادگار  درازماد    اتأثیر انتخاب فن

 شوند؛ ها  شغلی در دراز مد  می وای  فرصتهایی را انتخاب کند که موجب اف ور اداشته باشد، فن

  هاا  درون ساازمانی و هام بار     گیار   زایای، هام در تصامیم    سپار  بر اشتغا  برون ها  تصمیمتأثیر 

 گیرند را بررسی کند؛قرار می ها تصمیم ها  بیرونی که تصت تاثیر اینسازمان

 ر موقت مدنظر قرار دهد؛موایا  )امنیت شغلی( اشتغا  مستقیم را نسبت به استفاده از کا 

  ؛کار شایسته را مدنظر قرار دهد ها نصو  باشد ویژگی زایی بهموایا  اشتغا 

 هاا  برناماه  کاارآموز ،  هاا  برناماه  جملاه  از ملای،  و مصلی ها مهار  توسعه ها برنامه در شرکت 

 هاا  طارح  و مار العماادا   یاادگیر   هاا  برناماه  مصرو  )کمتر برخوردار(، خاک ها گروه بر متمرکو

 بگیرد؛ نظر در را هامهار  نامهگواهی صدور و شناسایی

 ها  توسعه مهاار  در   ( به ارتقا و بهبود برنامهغیره و ها، نهادها)انجمن همکار  سایر نهادها  جامعه

 ؛گیرند، کمک کنند ها به طور مناسب و کافی مورد توجه قرار نمیجوامعی که این مهار 

 ساز ؛ظرفیت و پذیردر راستا  اشتغا آسیب ها گروه به ویژه توجه  

 در با رویکرد رشد فراگیر را پذیر  و توسعه کسب و کاراشتغا  برا   ز  ها چارچوب ارتقا به کمک 

 ؛بگیرید نظر
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 بخشی به جذب نیرو  انساانی باومی   ا ، سازمان عالوه بر اولویتها  توسعهو پروژه ها طرح  در اجرا

کاار صااحب      رویا از ن مومی و خدماتی، در انجا  امور تخصصی نیاو در شارایط برابار   در انجا  امور ع

 .دکناستفاده  یجوامع مصل تیصالح

 و دسترسی به آن وریا: توسعه فن0محلی جامعه  مشارکت و توسعه جلب مسئله 6-8-6

 توصیف مسئله 6-8-6-2

 دسترسای  باه  ارد دیگار، آنها، در کناار ماو   اعضا  و نیاز جوامع اجتماعی، و اقتصاد  پیشرفت به کمک برا 

کنند از به توسعه جوامعی که در آنها فعالیت می توانندمی هاسازمان. دارند نیاز مدرن ور افن به ایمن و کامت

باه طریقای کاه موجاب تقویات توساعه مناابع انساانی و          فنااور  ها و طریو اعما  دان  تخصصی، مهار 

 کمک کنند.  فناور بکارگیر  

شامار رفتاه و مبناا  مهمای بارا       هها  زندگی معاصار با  ترین خصیصهباطا  از مهمور  اطالعا  و ارتافن

ها  اقتصاد  هستند. دسترسی به اطالعا ، کلید غلبه بر نابرابر   موجود باین کشاورها،    بسیار  از فعالیت

 دیگر  ها اقدا  و مشارکت آموزش، طریو از تواندمی شود. سازمان ها، جنسیت و غیره قلمداد می مناطو، نست

 شود. هافناور  این بهینه به باعث تقویت دسترسی

 مرتبط های و اقدام انتظارها 6-8-6-1

 ور  در جامعه مشارکت کند:اها  زیر در توسعه فن شود سازمان به شیوهتوصیه می

 در مصیط زیستی و اجتماعی مسائت حت به  مشارکت کند که نوآورانه ها ور افن به نصو  در توسعه 

 ؛کند ککم مصلی جوامع

 کنی  سوایی بر ریشهصرفه که به آسانی قابت جایگوین هستند و تأثیر مابت بهها  به ور ادر توسعه فن

 فقر و گرسنگی دارند، مشارکت کند؛

 اقادا  کناد و در حاین توساعه      باالقوه  بومی دان  در صور  امکان از نظر اقتصاد ، نسبت به توسعه

 نیو مدنظر قرار دهد؛ ور ، رعایت به حقوق جامعه را ادان  و فن

 علمای  توسعه افوای  منظوررا به تصقیقاتی ها آزمایشگاه یا هادانشگاه مانند هاییسازمان با مشارکت 

کار به اساتخدا  درآورد/ از نیارو  کاار     این را در مصلی افراد و جامعه لصاظ کند شرکا  با فناور  و

  ؛[124] مصلی در این راستا بهره گیرد

 در . کناد،  فاراهم  را فنااور   نشار  و انتقاا   ها روش پذیر باشد، از نظر اقتصاد  امکانکه  صورتی در

 تعیین فناور  انتقا  یا برا  اخذ مجوز را معقولی ضوابط و بهتر است شرایط سازمان یک صور  لوو 

شده  گرفته نظر بهتر است در فناور  مدیریت برا  جامعه ظرفیت. کمک کند مصلی توسعه به کرده تا

 داده شود.   افوای  و
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 ثروت و درآمدزایی   خلق:  5 محلی مشارکت و توسعه جامعه جلب مسئله 6-8-7

 توصیف مسئله 6-8-7-2

ها  رقابتی و متنوع، نق  مهمی در ایجاد درآمد و ثرو  در هر جامعه  و تعاونی 3هاها، تشکتها، اتصادیه بنگاه

نو کارآفرینی و ایجاد منافع پایدار در جوامع توانند مصیطی ایجاد کنند که موجب رو ها می دارند. این سازمان

 و مصلای  کننادگان تأمین تقویت کارآفرینی، آموزشی، ترویجی، ها برنامه طریو از توانندمی هاباشد. سازمان

 اجتماعی روابط و اقتصاد  منابع تقویت برا  ترها  گسترده تالش طریو از همچنین جامعه، اعضا  اشتغا 

  درآمادزایی  و ثارو   کنناد در خلاو   تامین مای  را اجتماع منافع یا و تسهیت را جتماعیا و اقتصاد  رفاه که

توانند از طریو کمک به ایجاد ثارو  و درآماد در ساطح     ها می نصو مابتی اثرگذار باشند. همچنین سازمانهب

ایفاا کنناد.    مصلی و ارتقا  توزیع عاد نه منافع اقتصاد  میان اعضا  جامعه، نق  مهمی را در کاه  فقار 

دهند از اهمیت خاصی برخوردار هساتند، چارا    هایی که زنان را مدنظر قرار می ها  کارآفرینی و تعاونی برنامه

 کند. ا  کمک می که توانمندساز  زنان به افوای  رفاه و به زیستن جامعه به طور گسترده

به درآمد  یابیدست  ها برادارد. دولت یبستگ  اقتصاد تیعاد نه منافع فعال عیبه توز وین ییثرو  و درآمدزا

 متکی هستند.، های سازماناتیتعهدا  مالبه  به مسائت مهم توسعهمنظور رسیدگی 

توساعه آنهاا باشاد.      بارا  یتواند ماانع یجوامع م  و اقتصاد ی، اجتماعفیویکی  ، انوواطیاز شرا  اریبس در

ارزش  رهیا زنج ایا  هاتیدر فعال یمصل  هاها و سازمانه، گروافراد مصلی درگیر کردن توانند با یها مسازمان

 قسمتیتواند به یم امعه، مالحظا  توسعه جبیترت نیدر توسعه جوامع داشته باشند. به ا یخود، نق  مابت

 .شود تیسازمان تبد یاصل  هاتیاز فعال ریناپذییجدا

عاد  تبعیات از   کنند. در برخی مواقاع،   یها از طریو تبعیت از قوانین و مقررا  در توسعه مشارکت م سازمان

 نیا در ااسات.  نیاافتگی   نتیجاه فقار یاا توساعه    جوامع مصلی  و هاتوسط برخی از گروه ها  قانونیچارچوب

 هاد  بهتار اسات   کنند، یم تیفعال یاست که خارج از چارچوب قانون ییهاگروه ریکه درگ ی، سازمانطیشرا

باشاد   ییها فرصت جادیبه دنبا  ابهتر است  نیسازمان همچن .دهند قرارکاه  فقر و ارتقا توسعه خود را بر 

 .کند  در مورد روابط اقتصاد ژهیوبا قانون، به  شتریمطابقت ب به ها را قادر  گروه نیکه ا

 مرتبط های و اقدام انتظارها 6-8-7-1

 شود سازمان:توصیه می

   آن بار مناابع    اثارا  ، از جملاه  دیا ریرا در نظار بگ جامعه خروج از  ایورود  یو اجتماع  اقتصاداثرا

 ؛جامعه داریتوسعه پا  برا ازیمورد ن یاساس

 ها  اقتصاد  موجود در جامعه حمایت کند؛ ها  مناسب به منظور ارتقاء تنوع فعالیتعمت از ابتکار 

                                                 

 موجب قانون ایجاد شده باشند.ههایی که جایگاه قانونی داشته باشند و بتشکت -3
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 کنناادگان مصلاای کا هااا و خاادما  اولویاات دهااد و در صااور  امکااان بااه توانمندساااز   بااه تااامین 

  ؛ی بپردازدکنندگان مصلتامین

 هارهیزنج در مشارکت  برا یکنندگان مصلنیتأم  هاو فرصت ییتوانا تیتقو  برا هاییعمت ابتکار  

 ؛در نظر بگیرد جامعه برخوردار کمتر  هابه گروه ژهیتوجه ورا با  ارزش

 ؛دیریمناسب در نظر بگ یدر چارچوب قانون تیفعال برا  را هاسازمان به کمک 

 مشکت دارناد فقاط در ماوارد     یقانون  ازهاین نیتوسعه در تأم نییسطح پا تیه به دلک ییهابا سازمان

 : داشته باشند  اقتصاد تیفعال ریز

 که هد ، رفع و کاه  فقر باشد؛زمانی 

 ها باه طاور   سازمان نیادر زمینه رعایت حقوق بشر باشد منوط به اینکه ها سازمان نیا  هاتیفعال

 ؛مناسب حرکت کنند یخود در چارچوب قانون  هاتیمستمر به سمت انجا  فعال

 ها  اجتماعی  ها  طو نی مدتی که به اعضا  جامعه به ویژه زنان و دیگر گروه ها و مشارکت در برنامه

هاا در راساتا  بهباود    پذیر در جهت ایجاد کسب و کار و تأسای  تعااونی   کم برخوردار و اقشار آسیب

ها ممکن است شامت ارائه آموزش  کنند. به عنوان ماا : این برنامهور  و ترویج کارآفرینی حمایت  بهره

هاا   کننادگان،کمک  ریو  کسب و کار، بازاریابی، استانداردها  کیفی ماورد نیااز بارا  تاأمین     برنامه

 گذار  مشترک باشد؛ مدیریت و فنی، دسترسی به تأمین منابع مالی و تسهیت سرمایه

 سترس از جمله مراقبت )نگهدار ( صصیح از حیوانا  اهلی باشد؛مشوق استفاده بهینه از منابع در د 

 دها  جوامع مصلی باه مایصتااج و امکاناا  را ماور     تر سازمان راهکارها  مناسب برا  دسترسی آسان 

توجه قرار دهد، برا  ماا  ازجمله طریو در اختیار قراردادن مشخصاا  فنای و اطالعاا  مارتبط باا      

 ها  خرید موجود؛ فرصت

 کنناد، حمایات کارده و     ها و افراد  که مصصو   و خدما  مورد نیاز جامعه را فاراهم مای   زماناز سا

ا  و شاهر  را کاه بارا  رفااه جامعاه مفیاد        ایجاد اشتغا  مصلی و ارتباط با بازارها  مصلی، منطقه

 ؛دهستند، در اولویت قرار ده

 مصور را در نظر گیرد؛ منطقه کارآفرینانها   ها  مناسب برا  کمک به توسعه انجمن راه 

    دیون مالیاتی خود را پرداخت کند و اطالعا   ز  برا  تعیین درست میوان مالیا  قابات پرداخات را

 در اختیار مسئو ن و مقاما  مرتبط قرار دهد؛ 

 به وظایف قانونی خود در مستمر  و حقوق بازنشستگی کارکنان عمت کند. 
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 : سالمت6محلیمشارکت و توسعه جامعه جلب مسئله  6-8-8

 توصیف مسئله 6-8-8-2

ساالمت عماومی    شده بشر  است. تهدیدها سالمت یک جوء ضرور  زندگی در جامعه و یک حو شناخته

هاا، باورگ یاا     توانند اثرا  جد  بر جامعه داشته و روند توسعه را مختت کنناد. بناابراین، تماا  ساازمان     می

بهبود سالمت،  ود به شکت مقتضی در ارتقا وکوچک، بهتر است حو بر سالمت را رعایت کرده و با ابوارها  خ

 به نی)همچنها و در کاه  هرگونه آسیب به جامعه مشارکت کنند  سالمت و بیمار  پیشگیر  از تهدیدها 

هاا  ساالمت    تواناد شاامت شارکت در پاوی      این امر مای (. شود مراجعه 5-9-9و  9-9، 9-5-9زیربندها  

است در صور  امکان در جهت بهبود دسترسی به خدما  سالمت  ها همچنین بهتر عمومی نیو باشد. سازمان

معی که دولات مسائو    به خصوک از طریو تقویت و حمایت از خدما  عمومی مشارکت کنند. حتی در جوا

توانند در بهبود سالمت آن جواماع مشاارکت کنناد.     ها می تأمین سیستم سالمت عمومی است، تما  سازمان

کاهاد و فضاا  اجتمااعی و اقتصااد  مناسابی را بارا  هماه         بخ  عمومی مییک جامعه سالم از فشار بر 

 کند. ها ایجاد می سازمان

 مرتبط های اقدام و انتظارها 6-8-8-1

 شود سازمان:توصیه می

   ،به دنبا  از بین بردن اثرا  منفی هرگونه فرایند تولید مصصو  و یا خدما  ارائه شده توسط ساازمان

 بر سالمت جامعه باشد؛

 هاا و واکسیناسایون را   دسترسای باه دارو  را  مااا : توزیاع و   متی را در نظر داشته باشد. بترویج سال

تسهیت کند و مشوق سبک زندگی سالم باشد که شامت: ورزش و تغذیه مناسب، تشاخیص زودهنگاا    

ها  پیشگیر  از باردار  و پرهیو از مصر  مصصو   و مواد  ها، افوای  آگاهی نسبت به روش بیمار 

 میشوند. تغذیه کودکان در این زمینه بهتر است مورد توجه خاک قرار گیرد؛ ناسالم

  هاا  خطرنااک مانناد     در جهت افوای  آگاهی در زمینه تهدیدها  سالمتی و بیمارHIV/AIDS و ،

هاا  قلبای، ما ریاا، سات و چااقی مفارط       گیر)کرونا(، بیمار  شایع سرطان، بیمار ها  همهبیمار 

 مشارکت کند؛ 

 باا اولویات بار غرباالگر       غیره ها  شایع از قبیت سرطان وکت در برنامه ها  غربالگر  بیمار مشار

 ؛کارکنان و خانواده کارکنان سازمان

  ؛ها  سالمتها  سالمت و پوی غرفه ها،پوی ایجاد گسترش فرهنگ خود مراقبتی از طریو برپایی 

 ت در برنامه ها   ارتقا   آمادگی سیستم مشارک مشارکت در بهبود ساختار شبکه بهداشتی درمانی و

  ؛سالمت

 ؛مشارکت در ساخت  و تجهیو مراکو بهداشتی درمانی در مناطو کم برخوردار 
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 ؛پذیر جامعهها  آسیبها  درمانی و بیماران خاک و گروهمشارکت در تامین هوینه 

 ند.کنمی ه خدمتئها  مرد  نهاد  که در حوزه سالمت اراها و تشکتحمایت از سازمان 

      هاا  ساالمتی، آب ساالم و     از دسترسی همگانی و طو نی مد  باه خادما  ضارور  بارا  مراقبات

 ها، حمایت کند. بهداشت مناسب به منظور جلوگیر  از بیمار 

 گذاری اجتماعی : سرمایه7 محلی مشارکت و توسعه جامعه جلب مسئله 6-8-9

 توصیف مسئله 6-8-9-2

هاایی کاه    ها و برنامهها منابع خود را در ابتکارعمت که سازمانگیرد  گذار  اجتماعی زمانی صور  می سرمایه

هاا    گاذار   گاذار  کنناد. اناواع سارمایه     ها  اجتماعی حیا  جامعه اسات، سارمایه   هد  آنها بهبود جنبه

 اجتماعی ممکن است شامت این موارد شوند:

هاا،   توساعه زیرسااخت   هاا  ساالمتی، درآمادزایی،    ها  مربوط به آموزش، تصصیت، فرهناگ، مراقبات   پروژه

 شود. دسترسی بهتر به اطالعا  و یا هر فعالیت دیگر  که احتما ً موجب ارتقا  اقتصاد  و اجتماعی می

گذار  اجتماعی، یک سازمان بهتر است مشارکت خود را با نیازها و  ها برا  سرمایه به منظور شناسایی فرصت

 هاایی کاه توساط     مچناین باا در نظار گارفتن اولویات     کناد و ه  ا  که در آن فعالیت مای  ها  جامعه اولویت

گذاران ملی و مصلی تعیین شده است، همسو کند. تباد  اطالعا ، مشاوره و مذاکره ابوارها  مفید  سیاست

 ها  اجتماعی هستند. گذار  ها و اجرا  سرمایه در همکار  برا  شناسایی فرصت

ها  بالعوض، کارها  داوطلبانه  نوع دوستانه )مانند کمکها   ها  اجتماعی مانع انجا  فعالیت گذار  سرمایه

 شوند. ها  مالی/ خیریه( نمی و کمک

ها باشند. این امار   ساز  پروژه ها همچنین بهتر است مشوق مشارکت جامعه مصلی در طراحی و پیادهسازمان

کماک کناد.    هاا نیسات،   هاا هنگاامی کاه ساازمان دیگار درگیار پاروژه        تواناد باه بقاا و موفقیات پاروژه      می

هایی را که در بلندمد  قابلیت رشد و ترقی دارناد و باه توساعه     ها  اجتماعی بهتر است پروژه گذار  سرمایه

و  یمشارکت جامعاه را در طراحا   بهتر است نیها همچنسازمان) کنند، در اولویت قرار دهند. پایدار کمک می

آن  ریا درگ گریکه سازمان د یها در زمانو رونو پروژه تواند به بقایامر م نیا رایکنند ز ویها تشوپروژه  اجرا

را که در بلندمد  قابت اجرا هستند و به  ییهاپروژه بهتر است یاجتماع  ها گذارهیکمک کند. سرما ستین

 (قرار دهند تیکنند، در اولویدار کمک میتوسعه پا

 مرتبط های و اقدامانتظارها  6-8-9-1

 شود :به سازمان توصیه می
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 گذار  اجتماعی را مورد توجه قرار دهاد.   ها  سرمایه ریو  پروژه ا  توسعه جامعه در برنامهترویج ارتق

هایی را برا  شهروندان، به عنوان ماا  از طریو افوای  خرید مصلی و  بهتر است فرصت ها اقدا تمامی 

 سپار  در جهت حمایت از توسعه جامعه مصلی، فراهم کند؛ هر گونه برون

 ها  نوع دوساتانه/خیرخواهانه ساازمان،    ه موجب وابستگی دائمی یک جامعه به فعالیتک هایی اقدا  از

 شود، اجتناب کند؛ حضور مداو  یا حمایت آن می

 ها  موجود مرتبط با جامعه خود را ارزیابی کرده و به جامعه و افراد درون ساازمان گاوارش   ابتکارعمت

  ؛داده و پیشرفت ها  مصتمت را شناسایی کند

 افوایی و استفاده  ها  مرد  نهاد در جهت هم ها  تجار  یا سازمان از جمله دولت، بنگاه گر نهادهابا دی

 ها همکار  کند؛ و  بهینه از منابع تکمیلی، دان  و مهار 

 پاذیر و یاا    ها  آسیب هایی که دسترسی به مواد غذایی و سایر کا ها  ضرور  را برا  گروه در برنامه

هاا، مناابع و    کند، با لصاظ اهمیت توجه باه قابلیات   درآمد فراهم می و افراد کم مورد تبعیض واقع شده

 ها  این افراد مشارکت کند. فرصت

 مسئولیت اجتماعی در کل سازمان سازینهادینه راهنمای  7

 کلیات 7-2

بندها  قبلی این استاندارد اصو ، موضوعا  اصلی و مسائت مربوط به مسئولیت اجتماعی را مشاخص کارده   

کناد. در اغلاب ماوارد،     این بند، راهنمایی برا  اجرایی کردن مسئولیت اجتماعی در سازمان ارائاه مای  است. 

هاا  ساازمان، مسائولیت     ها، ساختارها و شابکه  ها  موجود، سیاست توانند با گسترش سیستم ها می سازمان

و باا در نظار گارفتن طیاف      هاا  جدیاد   ها احتما ً با شیوه اجتماعی را به اجرا درآورند، اگرچه برخی فعالیت

 شوند. تر  از عوامت انجا  می گسترده

گیر  خود، همراه با  ها و تصمیم ها ممکن است فنونی برا  معرفی رویکردها  جدید در فعالیت برخی سازمان

ا   یافتاه  ها  کمتر توسعهها  مسثر برا  ارتباطا  و بازنگر  داخلی بنا نهاده باشند. برخی دیگر،نظا  سیستم

کمک به هماه   ها  زیر به منظورها  مسئولیت اجتماعی دارند. راهنمایی را  راهبر  سازمان یا سایر جنبهب

ا  کاه   ساز  مسائولیت اجتمااعی و مطاابو باا شایوه     نظر از نقطه شروع، به منظور نهادینهها، صر  سازمان

  (.مراجعه شود 5شکت به )کنند، در نظر گرفته شده است  فعالیت می
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 در کل سازمان یاجتماع تیمسئولسازی  نهادینه -0شکل 

 های سازمان با مسئولیت اجتماعی رابطه ویژگی 7-1

 اسات کاه   دیا در کات ساازمان، مف   یاجتماع  هاتیمسئول ساز نهادینه  آگاهانه برا نا مببه منظور ایجاد 

 9بناد  باه  ) را مشاخص کناد   یعاجتماا  تیمسائول و  کلید  خاود  ها  گی ارتباط میان ویژگیچگونسازمان 

 ییشناساا به شناسایی و تعیین مسائت مرتبط باا مسائولیت اجتمااعی و     نیهمچن یبررس نی(. امراجعه شود

 در صور  امکان این بررسی باید شامت موارد ذیت باشد:  سازمان کمک خواهد کرد. نفعان ذ

  نوع، هد ، ماهیت عملیا  و اندازه سازمان؛ 

 کند، شامت: ن در آن فعالیت میهایی که سازما حوزه 

 مرباوط باه     هاا تیا و فعال هاا  میاز تصام   اریبسا  میتنظا  بارا   مصکام  یچاارچوب قاانون   کی 

 ؛ ووجود دارد یاجتماع  هاتیمسئول

 ؛یاتیعملها  حوزه  و اقتصاد یستیزمصیط ، یاجتماع ها  ویژگی 

  اجتماعی؛هرگونه اطالعاتی درباره تاریخچه عملکرد سازمان در مورد مسئولیت 

 ها  نیرو  کار یا کارکنان سازمان شامت نیروها  کار قرارداد ؛ ویژگی 

 کند: ها مشارکت می ها  تابعه که سازمان با آن سازمان 

 جامعه و مصیط

 پیشرفت
 بازنگر 

 سازمان

 نهادینه ساز  راهکارها  عملی

 مسئولیت اجتماعی

 همکار 

 نفعانذ 

به رسمیت شناختن مسئولیت 

)موضوعا  اصلی، مسائت و اجتماعی 

 انتظارها(

مشارکت در توسعه 

 پایدار
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 شود؛ و ها انجا  می ها  مرتبط با مسئولیت اجتماعی که توسط این سازمان فعالیت 

 شوند؛ ها ترویج می سازمان کدها یا سایر الواما  مرتبط با مسئولیت اجتماعی که توسط این 

 ها، اصو  و منشور اخالقی/ رفتار  خود سازمان؛ انداز، ارزش مأموریت، چشم 

 نفعان داخلی و بیرونی مرتبط با مسئولیت اجتماعی؛ها  ذ  دغدغه 

 گیر  در سازمان؛ ساختارها و ماهیت تصمیم 

 ها  ارزش سازمان. زنجیره 

فعلی، میوان تعهد و درک مسئولیت اجتماعی توساط رهبار     همچنین برا  سازمان مهم است که از نگرش

سااز   خود، آگاه باشد. درک کامت سازمان از اصو ، موضوعا  اصلی و منافع مسئولیت اجتماعی به نهادیناه 

 مسئولیت اجتماعی در درون سازمان و حوزه نفوذ آن کمک شایانی خواهد کرد.

 درک مسئولیت اجتماعی سازمان 7-3

 بایستهارزیابی  7-3-2

باالقوه  بالفعت و  اثرا  ییشناسابرا   کنشگرانهو جامع   ندیفرا ی،اجتماع تیمسئول حیطهدرزیابی بایسته را

 اثرا کاه  آن با هد   سازمان کی  ها تیو فعال ها  ریگ میتصم  و اقتصاد مصیط زیستی ،یاجتماع یمنف

 است.

، باه خصاوک در جاایی کاه     شاود  رانگیبر رفتار د  رگذاریمنجر به تأثهمچنین ارزیابی بایسته ممکن است 

 عنوان یکی از عوامت شریک در نقض حقوق بشر یا سایر موضوعا ، شناخته شود.ممکن است سازمان به

هایی که در آن صور  کند یا فعالیت در هر ارزیابی بایسته، یک سازمان باید ماهیت کشور  که در آن کار می

دیگر نهادهاا   ها  اقدا ا  خود و احتما  پیامدها  منفی ناشی از ه گیرد؛ تأثیرا   بالفعت و بالقوه فعالیت می

 هایشان ارتباط زیاد  با سازمان دارد را در نظر گیرد. و یا اشخاصی که فعالیت

 فرایند ارزیابی بایسته، متناسب با اندازه و شرایط سازمان بهتر است شامت موارد زیر باشد:

 بط که راهنمایی مفید را برا  افاراد درون ساازمان و   تمرها  سازمانی مرتبط با موضوع اصلی سیاست

 کند؛ نودیکی با سازمان دارند، ارائه می  افراد  که رابطه

 ها  موجود و پیشنهاد  بر اهدا  سیاستی؛ ابوارها  ارزیابی چگونگی توانایی تأثیرگذار  فعالیت 

  ن؛در کت سازما یاجتماع تیمسئول یموضوعا  اصلساز  نهادینه ابوارها 

     ابوارها  ردیابی عملکرد سازمان در طو  زمان به منظور قادر بودن در ایجااد تنظیماا  ضارورر  در

 ها و رویکرد؛ و اولویت

  ها. ها و فعالیت گیر  مناسب برا  پاسخ به اثرا  منفی تصمیم ها  اقدا 
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ا به منظور درک بهتر یک سازمان بهتر است تما  تالش خود ر ا ه اقدا ها  بالقوه  در جهت شناسایی زمینه

 دیده، به کار گیرد.سیبآبالقوه  ها  ها و معضال  از دیدگاه افراد و گروه چال 

سازمان ممکن است دریابد که در برخی موارد، این امکان و تناساب وجاود دارد تاا    عالوه بر این خودارزیابی، 

ولیت اجتماعی تالش شود، باه خصاوک   مسئ  برا  تأثیر بر رفتار دیگر نهادها و افوای  عملکرد خود در حوزه

که سازمان به خصوک مسائت هنگامی که سازمان  در مورد آنهایی که ارتباط نودیکی با سازمان دارند یا جایی

کند، ممکن است ظرفیات و تمایات ساازمان باه     بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعی تجربه کسب می  در حوزه

 ین هد  گسترش یابد.همکار  با دیگر نهادها در جهت حمایت از ا

 سازمان کی یبرا یو موضوعات اصل مسائل تیارتباط و اهم نییتع 7-3-1

 تعیین میزان ارتباط 7-3-1-2

هاا ارتبااط دارناد. یاک ساازمان بهتار اسات تماا           موضوعا  اصلی، اما نه همه مسائت، به همه سازمان  همه

 موضوعا  اصلی را برا  شناسایی مسائت مرتبط بررسی کند.

 روع فرایند شناسایی، سازمان باید:در صور  لوو  در ش

 د؛کن فهرست خود را  هاتیاز فعال یکامل فیط 

  ؛(مراجعه شود 1-9به زیربند )نفعان را شناسایی کند ذ 

 هاا  اشد( تصمیمها  تصت نفوذ آن را شناسایی کند. )در نظر داشته بحوزه فعالیت ها  خود و سازمان 

تواند مسئولیت اجتماعی ساازمان را تصات تاأثیر قارار      ، میکنندگان و پیمانکاران ها  تأمین و فعالیت

 دهد؛

 نفوذها ممکن است در حوزه  تعیین کند که کدا  موضوعا  و مسائت اصلی در هنگا  انجا  این فعالیت 

یا درون زنجیره ارزش سازمان، رخ دهد. همچنین یک سازمان بهتر است باا در نظار گارفتن  قاوانین     

 حاکم؛

  نفعان و توسعه پایدار تواند بر ذ سازمان که می ها  فعالیت ها و تصمیمز اشکا  ی اعیوس فیطبررسی

 تأثیر گذارد.

 هاا و  تیا ، فعالهاا  یمتصام  توانناد بار  یما ی اجتماع تیمسئولموضوعا  و  نفعان ذاشکالی که  یبررس

 و ؛بگذارند ریسازمان تأث  هابرنامه

 ها  روزانه و دیگر مساائلی کاه تنهاا درشارایط      تمامی موضوعا  مسئولیت اجتماعی مرتبط با فعالیت

 دهند را مورد شناسایی قرار دهد. بسیار خاک رخ می

 کناد )باه    اگرچه خود سازمان ممکان اسات بااور داشاته باشاد کاه مسائولیت اجتمااعی خاود را درک مای          

گساترش   نفعاان را نیاو در فرایناد شناساایی بارا      مراجعه شود(، اما بهتر است مشارکت ذ  1-2-9زیربند 
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انداز، موضوعا  و مسائت اصلی در نظر گیرد. تشخیص این مسائت بسیار مهم است، اگر چه ممکن است  چشم

 نفعان نتوانند موضوعا  مرتبط را شناسایی کنند. ذ 

کناد کاه قاانون باه     هایی فعالیت مای در بعضی موارد، سازمان ممکن است فرض کند به دلیت اینکه در حوزه

پردازد، پ  پیرو  از قانون برا  اطمینان از پاسخ باه تماا  مساائت    ولیت اجتماعی میموضوعا  اصلی مسئ

، ممکان اسات   9مربوط به موضوعا  اصلی کافی است. اما بررسی دقیو موضوعا  و مساائت اصالی در بناد    

 وحود ندارد صراحت کافی برخوردار نیست. برخی مسائت مرتبطی را آشکار کند.که مقرار   مربوط به آن 

، ماوارد  یقاانون در برخا   پیارو  از باه   ییتصت پوش  قانون، پاسخگوی اصل موضوعا  ای مسائت  برا یحت

و  نیقاوان  یباه عناوان مااا ، اگرچاه برخا      شامت شاود. با آن را  ساده فراتر از انطباق هایی اقدا ممکن است 

کناد، اماا   یمصدود ما  یخاص سطح ای ریآب را به مقاد ایهوا   هاندهیانتشار آ  وانیم زیستی طیمقررا  مص

باه   فراینادها  خاود،  رییتغ ایها ندهیآ  نیانتشار ا شتریکاه  ب  برا اقدا  نیاز بهتربهتر است سازمان  کی

است که باه طاور داوطلباناه      امدرسه ،گرید  هانمونهکند. ها استفاده منظور حذ  کامت این قیبت ا ینده

ناه تنهاا   تصامیم دارد   که یمارستانیو ب ردیگیم یاهدا  بهداشت  راب بارانبه استفاده مجدد از آب  میتصم

از  تیا حما  را بارا  خاصای کند، بلکاه برناماه    تیخود را رعامرتبط با نیرو  کار  ها  اقدا به مربوط  نیقوان

 کند.  اندازراه ویکارکنان خود ن یو زندگ کارتعاد  

 تعیین اهمیت 7-3-1-1

کارد،   ییخود را شناساا   هاتیو فعال ها تصمیمضوعا  مرتبط با از مو یعیوس فیسازمان ط کیکه  یهنگام

در ماورد    ریا گمیتصام   را بارا  ارهایاز مع  اشده نگاه کند و مجموعه ییبا دقت به موارد شناسا بهتر است

 .ندک هی، تهر استسازمان برخوردا  برا  شتریب تیاز موضوعا  از اهم کیکدا   نکهیا

 :از تاس عبار  یاحتمال  ارهایمع 

  نفعان و توسعه پایدار؛بر ذ  سئلهماثرا  میوان 

 بالقوه اقدا  یا عد  اقدا  بر مسئله؛ تاثیر 

  نفعان در مورد آن مسئله؛ سطح دغدغه ذ 

 اثرا  نیاز رفتار مسئو نه در مورد ا یاجتماع هاانتظار ییشناسا. 

 شوند عبارتند از: مسائلی که عموما با اهمیت در نظر گرفته می

کاه   هاایی  اقادا  ، المللی، نقض احتمالی حقوق انسانی   بینپیرو  از قوانین، تناقض با هنجارها  رفتارعد  

بار مصایط    توانند به طور جد  تأثیر منفی که میهایی  اقدا  توانند زندگی و سالمت را به خطر بیاندازد و می

 زیست بگذارند.
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 سازماننفوذ  حوزه  7-3-3

 سازمان  نفوذ ارزیابی حوزه 7-3-3-2

 گیرد:سازمان از منابعی که در زیر آورده شده است نشا  می نفوذ ا ه حوزه

 کیا  رهیماد  ئات یدر ه ینادگ یحاو نما  ایا  تیمالک وانیمورد شامت نوع و م نیا: مالکیت و حکمرانی 

 شود)در صور  وجود(.   یسازمان مرتبط را شامت م

 یاک  هار    بطاه بارا  آن را ینساب  تیا و اهم  رواباط اقتصااد   سطحشامت این مورد  :رابطه اقتصادی

ساازمان   باررو    شاتر ینفاوذ ب تواند  داشته باشد  می شتریب تیاهمهرچه سازمان . استها سازماناز

 داشته باشد؛ گرید

 کیا وجاود   ایا ا جرا  ز   بر مقررا  قراردادها یماا  مبتن  امر برا نیا :یاسی/ سیقانون اراتیاخت 

 ؛دهدرفتارها  خاک به دیگران را می توانایی تصمیت است که به سازمان یقانون اریاخت

 :این مورد، توانایی سازمان در تأثیرگذار  بر افکاار عماومی و اثارا  افکاار عماومی بار        افکار عمومی

 شود. کند بر آنها تأثیر داشته باشد را شامت می عواملی که سازمان تالش می

 استصکا و  قدمت، مصدوده ، یکیویف یکیاز جمله نود یسازمان ممکن است به عوامت مختلف کتاثیرگذار  ی

   .داشته باشد یرابطه بستگ

 نفوذ اعمال  7-3-3-1

تواند از طریو اعما  نفوذ خود بر دیگران، در جهت افوای  اثرا  مابت بر توساعه پایادار یاا باه      سازمان می

 نفوذ وزهشود به هنگا  ارزیابی ححداقت رساندن اثرا  منفی یا هر دو  آنها عمت کند. به سازمان توصیه می

 بکار بندد. ارزیابی بایستهها  خود،  و تعیین مسئولیت

 از: است اعما  نفوذ عبار   هاروش

 ؛ قرارداد  هامشوق ایمقررا   متنظی 

 ؛سازمان یعموم ها بیانیه 

 و باشند(، ، معتمدین مصلی)که صاحب نفوذ اجتماعی مییاسسی رهبران ،مصلی  جامعه جلب مشارکت

 ؛نفعان ذ ریسا

 ؛ گذارهیدر مورد سرما  ریگمیتصم  

 گذار  دان  و اطالعا ؛به اشتراک 

 ها  مشترک؛ انجا  پروژه 

 ا ؛  ایجاد تعهد نسبت به تعامت مسئو نه و استفاده از روابط رسانه 
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 ها  موفو ؛ ترویج نمونه 

  گرانیها و د، سازمانیصنف  هامشارکت با انجمن جادیا. 

ا  مصایط زیساتی، اجتمااعی و حکمرانای و نیاو مسائولیت اجتمااعی        ها  شود یک سازمان جنبهتوصیه می

 هایی را که با آنها در ارتباط است یا قصد برقرار  ارتباط با آنها را دارد، در نظر گیرد. سازمان

نفعان تأثیر بگذارد. عاالوه باراین، از طریاو    ها  خود بر ذ  و فعالیت ها تصمیمتواند از طریو  یک سازمان می

نفعاان را تصات   تواند ذ  سازد نیو می ها را مشخص می و فعالیت ها تصمیم العاتی که پایه و اساس ایناط  ارائه

 تأثیر قرار دهد.

 یاجتماع تیمسئول ها  اقدا اصو  و  ریو سا یاخالق  با رفتارها شهیهم بهتر استسازمان  کینفوذ  اعما 

مشارکت  بهتر است جلبسازمان ابتدا  کیفوذ، (. هنگا  اعما  نشودمراجعه  9و  5  شود )به بندها تیهدا

. اگر در نظر گیرد یاجتماع  نهرفتار مسئو ویو تشو یاجتماع تیاز مسئول یآگاه هد  ارتقارا با گفتگو در 

 .در نظر گرفته شوداز جمله تغییر ماهیت ارتباط  نیگویجا ها  اقدا  بهتر است ثر نباشد،موگفتگو 

نتر  میدانی بر دیگران دارد، مسئولیت آن برا  اقدا  مشابه باا مسائولیت در   هایی که سازمان، ک در موقعیت

شرایطی است که سازمان کنتر  رسمی دارد. کنتر  میدانی/ واقعی  بیانگر وضعیتی است کاه یاک ساازمان    

رسامی  گر اختیار قانونی یا ها داشته باشد، حتی ا ها  خود را به دیگر گروه و فعالیت ها تصمیمتوانایی تصمیت 

 را نداشته باشد.  انجا  آن

 بندی برای پرداختن به مسائل و موضوعات اصلی اولویت 7-3-0

هاا    اقادا  ساز  مسئولیت اجتماعی در تماا  ساازمان و    نهادینهها  خود را برا   سازمان بهتر است اولویت

و مارتبط در نظار   ها بهتر است از میان مسائلی کاه مهام    روزمره آن تعیین کند و به آن متعهد باشد. اولویت

نفعاان نیاو بهتار اسات در شناساایی      . ذ (مراجعاه شاود   2-1-9به زیربناد  )شوند، انتخاب شوند  گرفته می

 ها در طو  زمان تغییر یابند. احتما  دارد که اولویت (.شود مراجعه 1-9 )بهها مشارکت داده شوند  اولویت

 ییباا   تیموضوع از اولو کیپرداختن به   برا یاقدام ایآ نکهیا نییتع  را برا ریموارد ز بهتر استها سازمان

 :رندی، در نظر بگریخ ایبرخوردار است 

 رفتاار   ، هنجارهاا یالمللا نیبا   ، اساتانداردها یقاانون  پیارو  از سازمان با توجه باه   یعملکرد فعل   

 ها؛روش نیو بهتر نیترشرفتهی، پیالمللنیب

 بر توانایی سازمان در رسیدن به اهدا  مهم دارد؛ا اطمینان از این مسئله تأثیر قابت مالحظه   

 تأثیر بالقوه اقدا  مرتبط در مقایسه با منابع مورد نیاز برا  اجرا؛ 

 مد  زمان رسیدن به نتایج مطلوب؛ 

  هوینه قابت توجهی به دنبا  خواهد داشت؛ وعیسر یدگیدر صور  عد  رساطمینان از اینکه ، 
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  بر افوای  آگاهی و انگیاوه بارا  اقادا  در خصاوک مسائولیت      سهولت و سرعت اجرا که ممکن است

 اجتماعی در درون سازمان تأثیر داشته باشد.

 است.ها متفاو  سازمان نیها در بتیاولو بیترت

مساائلی  در نظر گارفتن    را برا ییهاتیتواند اولوی، سازمان م فور ها  اقدا   ها براتیاولو نییبر تع عالوه

 نیارو  مانناد سااخت و سااز، اساتخدا      مورد انتظار سازمان در آینده،   هاتیو فعال ها متصمیکه مربوط به 

 ها  جذب سرمایه مشخص کند.  فعالیت ای مانکارانیپ کارگیر هو ب دیجد

 روز شوند.و به  سازمان بازنگر ی معین و متناسب برا زمانبازه  دربهتر است ها تیاولو

 مسئولیت اجتماعی در کل سازمان زی سامورد نیاز نهادینه های اقدام 7-0

 برای مسئولیت اجتماعیسازی افزایش آگاهی و ایجاد ظرفیت 7-0-2

ساطوح    جانباه آن را در هماه  ایجاد مسئولیت اجتماعی در همه ابعاد فعالیت یک سازمان، تعهد و درک هماه 

بهتر است بر افوای   ها  سازمان در زمینه مسئولیت اجتماعی، ایجاد آگاهی طلبد. در مراحت اولیه تالش می

 ها  مسئولیت اجتماعی شامت اصو ، موضوعا  اصلی و مسائت متمرکو باشد. درک جنبه

تعهد و درک بهتر است از با ترین سطح سازمان شروع شود. درک موایا  مسئولیت اجتماعی برا  ساازمان،  

  شاود تاا رهبار    هتر است تاالش ب نیبنابراکند.  تواند نق  اساسی در ایجاد تعهد رهبر  سازمان ایفا می می

.داشته باشد یاجتماع تیمسئول  ایو موا امدهایاز پ یسازمان درک کامل

 تیمسائول  عمات باه  اقادا  در    رایمناد و پاذ  عالقه نیریاز سا  یسازمان ب  اهقسمتاز کارکنان و  یبرخ

متمرکو کند   رایپذ  هابخ  نیچن  خود را رو هیاول  هاکه تالش ها بهتر است سازمانهستند.  یاجتماع

 تا معنا  مسئولیت اجتماعی را در عمت نشان دهند.

د، اماا  طاو  بکشا   یدر داخت سازمان ممکن است مد  زمان قابات تاوجه   یاجتماع تیفرهنگ مسئول جادیا

هاا   ها و فرهنگ موجود، در بسایار  از ساازمان   مند و عمت بر مبنا  ارزش پیشرفت این موضوع با روش نظا 

 است.مسثر بوده 

هاا را در برخای    تواند تقویات یاا توساعه مهاار      مسئولیت اجتماعی می ها  اقدا ایجاد ظرفیت برا  اجرا  

نفعان و بهبود دان  و درک کاربرد موضوعا  اصالی باه هماراه داشاته     ها  فعالیت مانند مشارکت ذ  حوزه

ها  موجاود افاراد درون ساازمان      ها بهتر است به بهترین شکت از دان  و مهار باشد. در این راستا سازمان

بهره گیرند. همچنین در صور  لوو ، سازمان بهتار اسات ایجااد ظرفیات و آماوزش مادیران و کارکناان در        

 تواند مفید باشد. زنجیره ارزش را نیو مدنظر قرار دهد. آموزش ویژه و تخصصی در برخی مسائت نیو می

و   ریا گمیتصم  ندهایدر فرا رییبه تغ ازیممکن است ن ، سازمانیاجتماع تیمسئول موثر   نهادینه شدنبرا

 دیجد  هادهیو ا کردهایرو شنهادیپ  برا شتریب وهی، اقتدار و انگ آزادمنجر به کند که  ییرا شناسا کمرانیح
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 از  یبرخا  پاای  و سانج     اباوار خاود را بارا    بهتار اسات  کاه   ابدیممکن است در نیسازمان همچن شود.

بهبود بخشد عملکرد خود  هاجنبه

دارد. در  ینق  اساسا  یاجتماع تیمسئول  براظرفیت  جادیو ا یآگاه  یدر افوا مستمر  ریادگیو  آموزش

 تئباه مساا  بارا  رسایدگی    افاراد   توانمندساز  را برا  دیجد مسیر داریتوسعه پا  راستا، آموزش برا نیا

فعا ناه و   هاا   اقادا  کاه موجاب    ییهاا توجاه باه ارزش  در جهات  آنها  ویتشو ویاز طر یاجتماع تیمسئول

 .کندیم ایجادشود، یم کنشگرانه

 تعیین مسیر سازمان به سوی مسئولیت اجتماعی 7-0-1

ها، اصو  اخالقی و راهبردها  ساازمان،   ها، ارزش هبر  سازمان همراه با اهدا ، آرمانار ها  اقدا ها و  بیانیه

یت اجتماعی قسامت مهام و ماسثر  از کاارکرد ساازمان      کنند. برا  اینکه مسئول مسیر سازمان را تعیین می

 ها  سازمان منعک  شود.  شود مسئولیت اجتماعی در این جنبهباشد، توصیه می

از  ریناپاذ ییجادا  قسامتی را باه   یاجتمااع  تیمسائول  کهکند  نییتعطور  خود را مسیر  سازمانبهتر است 

 کاه   ییهاا از روش یکناد. برخا   تیخاود تباد   ردکا هاا، سااختارها و عمل  راهبرد، یها، فرهنگ سازماناستیس

 توصیه شود:کار انجا   نیانجا  ا  تواند برایم

 هاا  مسائولیت اجتمااعی بار عملکارد       انداز سازمان به اینکه چگونه فعالیت ها یا بیانیه چشم در آرمان

 اشاره شود.  سازمان تأثیرگذار خواهد بود،

 ها  مهم مسائولیت اجتمااعی از جملاه     ختصر به جنبهدر هد  یا بیانیه مأموریت سازمان، شفا  و م

 کندُ، اشاره شود. عملکرد سازمان کمک می نصوه نییکه به تعاصو  و مسائت مسئولیت اجتماعی 

   تدوین و اتخاذ  منشور اخالقی مکتوب که تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی را از طریو تفسیر اصو

کند. این منشور بهتر است بر مبنا  اصو   ر مناسب، مشخص میهایی در مورد رفتا ها به بیانیه و ارزش

 ذکر شدند، باشند؛ 9و  5و راهنماها  مسئولیت اجتماعی که در بند 

      ،مسئولیت اجتماعی را به عنوان عنصر کلید  راهبردها  سازمان از طریاو نهادیناه آن در نظاا  هاا

  گیر ، در نظر گیرد؛ فرایندها و تصمیم

 ها به اهدا   بند  در زمینه مسائت و موضوعا  اصلی را با راهبردها، فرایندها و زمان  ها  اقدا  اولویت

گیر  یا قابت تأییاد باشاند.    سازمانی قابت مدیریت تبدیت کند. اهدا  بهتر است مشخص و قابت اندازه

تفصایلی   هاا    نفعان در کمک به انجا  این فرایند نیو ارزشامند اسات. برناماه   استفاده از اطالعا  ذ 

هاا    ها، بودجه و تأثیر آن بر ساایر فعالیات   بند  ها زمان برا  دستیابی به این اهدا ، شامت مسئولیت

 ها برا  رسیدن به آنها باشند. سازمان، بهتر است جوء مهمی در تدوین اهدا  و راهبرد

  لصااظ   الیانه  عملکرد سا برنامه هادر  را  ش پایدار (ر)گوامسئولیت اجتماعی تدوین گوارشسازمان

 کند.
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 و فرایندهای سازمانی هانظام، ایجاد مسئولیت اجتماعی در حکمرانی 7-0-3

مسئولیت اجتماعی در کت سازمان، حکمرانی سازمانی است،   ساز هنها  مهم و مسثر برا  نهادی یکی از راه

 شوند. در جهت نیت به اهدا ، اتخاذ و اجرا می ها تصمیمنظامی که بر اساس آن 

مند و بر اساس وجدان کاار  خاود، تاأثیرا  مارتبط باا هار یاک از         شود سازمان به صور  روشتوصیه می

موضوعا  اصلی و همچنین اثرا  سازمان را در حوزه نفوذ خود به منظور کاه  خطر آسیب مصیط زیساتی  

 ها و اثرا  مابت کنتر  و مدیریت کند. و اجتماعی و افوای  فرصت

شاود ساازمان اثارا  احتماالی     هاا  جدیاد، توصایه مای     رباوط باه فعالیات   گیر ، از جمله م هنگا  تصمیم 

هاا  باه    نفعان را در نظر بگیرد. برا  انجا  این کار، ساازمان بهتار اسات بهتارین راه    خود بر ذ   ها تصمیم

خود بر جامعه و مصیط زیست  ها  اقدا  ها  خود و افوای  اثرا  مفید بار فعالیتحداقت رساندن اثرا  زیان

گیار  در نظار    ریو  مورد نیاز برا  این هد ، بهتر است هنگا  تصمیم در نظر داشته باشد. منابع و برنامه را

 گرفته شود.

و نصاوه   یمراجعه شاود( در حکمرانا   5)به بند  یاجتماع تیسازمان بهتر است مطمئن شود که اصو  مسئول

شاود  . توصایه مای  شاود  یخاود اعماا  ما    یشود و در ساختار و فرهنگ سازمان یکارگرفته م اداره سازمان به

ها و فرایندها  خود را در بازه زماانی معاین و مناساب باازنگر  کناد، تاا اطمیناان یابناد کاه           رویه  سازمان

 گیرند. مسئولیت اجتماعی سازمان را در نظر می

 ها  مفید عبار  است از: برخی از رویه

  ه کردن )رسیدگی( به مسئولیت اجتمااعی  مدیریتی منعک  شده و توج ها  اقدا حصو  اطمینان از

  ؛ها سازمان در آن

 هایی که با اساتفاده از آنهاا اصاو ، مساائت و موضاوعا  اصالی مسائولیت اجتمااعی در          ه شناسایی را

 شود؛ ها  مختلف سازمان، اعما  میقسمت

 ر  و تجدیدنظر ها  درون سازمانی برا  بازنگ ها یا گروه توجه به اندازه و ماهیت سازمان، ایجاد قسمت

 ا  که با اصو  و موضوعا  اصلی مسئولیت اجتماعی سازگار باشد؛ گونهها  عملیاتی به در رویه

 ؛ را مدنظر قرار دهدمسئولیت اجتماعی ضوع وی سازمان متها  ذابه هنگا  اجرا  ماموریت 

 انی و ساایر  گاذار ، مادیریت مناابع انسا     ها  خرید و سرمایه لصاظ کردن مسئولیت اجتماعی با شیوه

 ؛کارکردها  سازمانی

  درونای و بیرونای(   ها  ارزیابی عملکارد  شاخصعنوان یکی از معیارها و مسئولیت اجتماعی، به انجا( 

 ها لصاظ شود. سازمان

 تیمسائول   سااز نهادیناه در ساهولت و سارعت    ییساوا هبا  ریتواند تأثیو فرهنگ موجود سازمان م هاارزش

از قبات باا    هاا و فرهناگ  کاه ارزش هنگاامی  ها، از سازمان یبرخ  باشد. برا در کت سازمان داشته یاجتماع
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، گار ید یبرخا باشاد. در   آساان ممکن است کاامالً  ساز  نهادینهسو هستند، روند هم یاجتماع  هاتیمسئول

مقاومات   رییا و در برابار تغ  نشناساند را  یاجتماع تیمسئول  ایسازمان ممکن است موا  اهقسمتاز  یبرخ

اجتماعی ایان  مسئو نه ساز  رویکرد تواند نهادینه می یطو ن مد  زماندر  مند نظا  هاهند. تالشنشان د

ها را تصت تأثیر قرار دهد. قسمت

در کات ساازمان باه     یاجتمااع  تیمسئولساز  نهادینه ندیمهم است که فرا وینکته ن نیا صیتشخهمچنین 

پرداختن به   برا  ابرنامه هیافتد. تهیاتفاق نم یوعا  اصلو موض سائتهمه م  برا یکسان با سرعت ای کبارهی

 نیباشد. چنا  دیمف تواند میتر یدوره طو ن کیدر  یمد  و برخدر کوتاه یاجتماع تیمسئول تئاز مسا یبرخ

بط را تمار  ها  اقدا مسائت و  تیسازمان، منابع موجود و اولو ها  قابلیتباشد و  نانهیبواقعبهتر است  یطرح

 .مراجعه شود( 5-1-9)به زیربند  ردینظر بگدر 

 ارتباطات در مسئولیت اجتماعی 7-5

 نقش ارتباطات در مسئولیت اجتماعی   7-5-2

 ماارتبط بااا مساائولیت اجتماااعی نااوعی از ارتباااط داخلاای و خااارجی را در         هااا  اقاادا بساایار  از 

 موارد زیر حیاتی است: گیرند. ارتباطا  در بسیار  از کارکردها  مختلف مسئولیت اجتماعی از جمله برمی

 هاا، عملکارد و   هاا و اهادا ، برناماه    خاارج از ساازمان در ماورد اساتراتژ     داخت و در یآگاه  یفواا

 ؛یاجتماع تیمسئول  ها چال 

  ؛5رعایت اصو  مسئولیت اجتماعی در بند 

  ؛نفعان گفتگو با ذ جادیو اتعامت کمک به 

 نظور افشا  اطالعا  مرتبط با مسئولیت اجتماعی؛ مرسیدگی به الواما  قانونی و دیگر الواما  به 

 باه مناافع    ییو پاساخگو  یاجتمااع  تیانجاا  تعهادا  ساازمان در ماورد مسائول      یدادن چگونگنشان 

 به طور کلی؛جامعه  ها و انتظار نفعان ذ

 ه نصاو  ا یا و خدما  سازمان از جملاه جوئ  مصصو  /کا هاها، تیفعال را یارائه اطالعا  در مورد تأث

 در طو  زمان؛ را یتأث رییتغ

 ساازمان در    هاا تیا از فعال تیا حما  بارا  گاران یدر کارمنادان و د  وهیانگ جادیو امشارکت  کمک به

 ی؛اجتماع تیمسئول

 و ؛شود یاجتماع تیتواند باعث بهبود عملکرد در مسئولیهمتا که م  هابا سازمان سهیمقا تیتسه 

 منظاور باه ، یی، صراحت، صاداقت و پاساخگو  ی نه اجتماعاقدا  مسئو  سازمان براخوشنامی   یافوا 

 .به سازماننفعان ذ اعتماد  تیتقو
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 اطالعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی   هایویژگی 7-5-1

 ها  زیر را دارا باشند:شود اطالعا  مربوط به مسئولیت اجتماعی مشخصهتوصیه می

 :قابت توجه مرتبط با مسئولیت اجتماعی ها و تاثیرااطالعا  بهتر است به تمامی فعالیت کامل باشند  

 .بپردازد

 :ی، اجتمااع یفرهنگا  ناه یاطالعا  قابت درک با توجه به دان  و زمشود توصیه می قابل درک باشند ،

زبان مورد استفاده و نوع ارائاه  فراهم شود.  ،هستند تیکه در ارتباطا  دخ  افراد  و اقتصاد یآموزش

نفعانی باشد که قصاد  هی آن، بهتر است قابت دسترس برا  ذ مطالب و همین طور چگونگی سازماند

 دریافت اطالعا  را دارند؛

 :نفعان باشد؛بهتر است اطالعا  در راستا  پاسخگویی به دغدغه ها  ذ  پاسخگو باشند 

 :شود اطالعا  مبتنی بر واقعیت و درست باشد و جوئیا  کافی را کاه مفیاد و   توصیه می دقیق باشند

 ن هستند، تامین کند؛مناسب هد  آ

 :شود اطالعا  معقاو  و منصافانه باشاد و نبایاد اطالعاا  منفای       توصیه می متوازن و متعادل باشند

 ها  سازمان حذ  شود؛مرتبط با تاثیر فعالیت

 کننده باشد. در ماوارد  کاه اطالعاا  باه تشاریح      اطالعا  قدیمی ممکن است گمراه موقع باشند:به

دهاد کاه   نفعاان اجاازه مای   پردازد، شناسایی بازه زمانی باه ذ  مانی خاک میها در یک بازه زفعالیت

 ها مقایسه کنند؛ عملکرد سازمان را با عملکرد قبلی آن و عملکرد سایر سازمان

 :نفعان مارتبط قارار   شود اطالعا  در مورد مسائت خاک در دسترس ذ توصیه می در دسترس باشند

 گیرد.

 ئولیت اجتماعیانواع ارتباطات در زمینه مس 7-5-3

هاا  آن عباار    انواع متعدد و مختلفی از ارتباطا  در رابطه با مسئولیت اجتماعی وجود دارد. برخای نموناه  

 است از: 

  نفعان؛جلسا  یا گفتگو با ذ 

  ها  خاک مسائولیت اجتمااعی. در صاور  امکاان، ایان      نفعان درباره موضوعا  یا پروژهارتباط با ذ

 نفعان باشد؛ فتگو با ذ ارتباط بهتر است شامت گ

    ارتباط بین مدیریت و کارکنان یا اعضا  سازمان برا  افوای  آگاهی عمومی و حمایات از مسائولیت

 ها  مرتبط با آن. اگر این ارتباط به شکت گفتگو باشد، موثرتر است؛اجتماعی و فعالیت

 است؛ کومتمرمسئولیت اجتماعی در کت سازمان  ساز بر نهادینه یمیتها  فعالیت 
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  هاا  ساازمان.   نفعان در رابطه با ادعاها  مربوط به مسئولیت اجتماعی مرتبط با فعالیات ارتباط با ذ

آزماایی شاوند، بارا     تواند از طریو بازنگر  و حصاو  اطمیناان داخلای راساتی    صصت این ادعاها می

مناد شاد. در   و بهاره افوای  اعتبار صصت این ادعاها می تواند از حصو  اطمینان از عوامت خارجی نیا 

 نفعان را فراهم کند؛هایی برا  دریافت بازخورد ذ صور  امکان، ارتباطا  بهتر است فرصت

 کنندگان درباره الواما  خرید مرتبط با مسئولیت اجتماعی؛ ارتباط با تامین 

       ر ارتباط با عمو  جامعه درباره شرایط اضطرار  که مسائولیت اجتمااعی ساازمان را تصات تااثیر قارا 

دهد. قبت از وقوع این شرایط اضطرار ، این ارتباطا  بهتر است با هد   افوای  آگاهی و آمادگی می

نفعاان را مطلاع نگاه دارد و    نفعان باشد به هنگا  وقوع شرایط اضطرار ، ساازمان بهتار اسات ذ    ذ 

 رسانی کند؛ ز  اطالع ها  اقدا  درمورد

  گاذار  کاا ، اطالعاا  کاا  و ساایر      از قبیات برچساب   ازمانارائه اطالعا  درباره کا و مصصو   سا

گوناه ارتبااط را   تواند اینهایی برا  دریافت بازخورد میکننده. ایجاد فرصتاطالعا  مورد نیاز  مصر 

 بهبود بخشد؛

 هاا  ها  مسئولیت اجتماعی در مجال  یا خبرنامهها  تخصصی درمورد جنبهداشتدها و یاچا  مقاله

 ها  همسان؛رسانی به سازماناطالع که با هد 

 ها  مسئولیت اجتماعی؛ ها  عمومی برا  ترویج برخی جنبهتبلیغا  یا دیگر بیانیه 

  ارائه پیشنهاد به نهادها  دولتی یا مجامع عمومی؛ 

 35نفعاان )باه پیرابناد    نظر ذ هایی برا  انعکاس بازخورد و ا  به همراه فرصتگوارش عمومی دوره 

 د(.مراجعه شو

موارد شاامت   نیارتباط استفاده شود. ا  برقرار  وجود دارد که ممکن است برا یمختلف  هاها و رسانهروش

، یها، پست صوت، نامهغا یها، مجال ، پوسترها، تبلها، خبرنامهها، گوارش، انجمنیعموم  دادهایجلسا ، رو

(، درج تارنماا   گفتگاو   هاا ها )انجمن، وبالگ(تارنما یوتها )پخ  ص، پادکستتارنماها، دئویزنده، و  اجرا

، یمطبوعاات   هاا هیانیها با استفاده از برسانه ویارتباط از طر  امکان برقرار نیها است. همچنو برچسب کا 

 .ها و مقا   وجود داردها، سرمقالهمصاحبه

 دهی در زمینه مسئولیت اجتماعیگزارش -20پیرابند 

نفعانی که تصت تاثیر ازه زمانی مناسب، عملکرد خود در زمینه مسئولیت اجتماعی را به ذ شود سازمان در بتوصیه می

نفعان خود درباره عملکرد طور متناوب به ذ ها بها  از سازمانعملکرد سازمان هستند، گوارش دهد. تعداد فواینده

ها  مختلفی انجا  شود، از  ند از راهتوا نفعان میدهند. گوارش به ذ خود در زمینه مسئولیت اجتماعی گوارش می

ها  مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان را در یک دوره معین هایی که فعالیت جمله برگوار  جلسا  با ذینفعان، نامه

 ا  مسئولیت اجتماعی.ها  دورهسایت و گوارشارائه دهد و اطالعا  موجود در وب

اطالعاتی را درباره اهدا  و عملکرد خود در مورد موضوعا  اصلی و  شود سازماننفعان، توصیه میگوارش به ذ  در

نفعان در مسائت مرتبط با مسئولیت اجتماعی ارائه دهد. این گوارش بهتر است شامت نصوه و زمان مشارکت ذ 
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 دهی مسئولیت اجتماعی سازمان باشد.گوارش

مورد مسئولیت اجتماعی از جمله دستاوردها، کمبودها شود سازمان تصویر عاد نه و کامت از عملکرد خود در توصیه می

 ها  مقابله با کمبودها را ارائه دهد.و روش

ها  خود را یک زمان یا قعالیت ها  یک منطقه یا مصت مشخص را  سازمان ممکن است انتخاب کند که همه فعالیت

بوط به یک مصت خاک را مفیدتر از تر مرها  کوچکها  جامعه مصلی معمو  گوارشبه تفکیک گوارش کند. گروه

 دانند. گوارش تما  سازمانی می

ها  سازمان در زمینه مسئولیت اجتماعی باشد. تواند یک جنبه ارزشمند از فعالیتانتشارگوارش مسئولیت اجتماعی می

 در تهیه گوارش مسئولیت اجتماعی، سازمان بهتر است موارد زیر را در نظر بگیرد:

 نه یا مقیاس گوارش سازمان متناسب با اندازه و ماهیت سازمان باشد؛ شود دامتوصیه می -

ها دهی را نشان دهد. در برخی موارد، سازمانتواند میوان تجربه سازمان در این گونه گوارشسطح جوئیا  می -

در کنند و ها  مسئولیت اجتماعی آغاز میها  مصدود از تعداد اندکی از جنبهها  خود را با گوارشتالش

 تر، حوزه پوش  خود را گسترش دست آوردن تجربه و اطالعا  کافی برا  گوارش جامعها  بعد با بهسا 

 دهند؛ می

 نیبه ا یدگیسازمان در مورد موضوعا  تصت پوش  و نصوه رس  ریگمیتصم یچگونگبهتر است گوارش  نیا -

 ؛مسائت را شرح دهد

 سازمان، را در چارچوب توسعه پایدار نشان دهد؛ و گوارش بهتر است اهدا  و عملکرد کا  و خدما  -

ها  مختلفی ارائه شود که شامت ارسا  تواند به شکتنفعان میگوارش با توجه به ماهیت سازمان و نیازها  ذ  -

شود. همچنین ممکن است این گوارش، گوارش الکترونیکی، نسخه اینترنتی قابت تباد  و نسخه چاپی می

 وارش سا نه سازمان باشد.  مستقت یا قسمتی از گ

در  یده گوارش  و ابوارها  ابتکارهاتوان از  اجتماعی را میدهی در مورد مسئولیت اطالعا  بیشتر در رابطه با گوارش 

  برا  ابتکارها یابیارز ییراهنما  برا نیهمچن). بدست آوریدالف  وستیپ قسمت خاک در ای ی، ملیسطح جهان

 .(کنیدمراجعه  4-9ند به زیرب یاجتماع تیمسئول

 نفعان در ارتباطات مسئولیت  اجتماعی  گفتگو با ذی 7-5-0

 نفعاان  در مورد نظرا  ذ میو تباد  اطالعا  مستق افتی، از درنفعان گفتگو با ذ ویاز طرتواند میسازمان 

 خود باشد تا: نفعان به دنبا  گفتگو با ذ بهتر استمند شود. سازمان بهره

 صتوا، رسانه، تناوب و دامنه ارتباط را ارزیابی کنید تا در صور  لوو   آنها را بهبود کفایت و اثربخشی م

 بخشد؛

 ؛شود نییتع ندهیارتباطا  آ  مصتوا  ها براتیاولو 

 در  نفعان موجب تضمین صصت اطالعا  خواهاد باود  وسیله ذ هتایید صصت اطالعا  گوارش شده ب(

 ؛(یسنجاز این روش صصتصور  استفاده 

 موفو. تجارب ساییشنا 
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 افزایش اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی   7-6

 های افزایش اعتبار سازمانیروش 7-6-2

دادن هاا، مشاارکت  تواند اعتبار خود را ایجاد کند. یکی از ایان راه  ها  مختلفی می سازمان با استفاده از روش

با بردن اطمینان و اعتماد نسابت   ها  مهمگیرد و یکی از راهینفعان را دربرمیذنفعان است که گفتگو با ذ 

نفعان است. این گفتگو اعتماد ایجاد کرده و اعتبار را افوای  به این امر، درک منافع و اهدا  همه شرکا و ذ 

تواند مبنایی برا  درگیر کردن آنها در تایید ادعاهاا  ساازمان در ارتبااط باا     نفعان میدهد. مشارکت ذ می

نفعان در نظر بگیرند تا آنهاا بتوانناد باه    توانند تمهیداتی برا  ذ نفعان میو ذ عملکرد خود باشد. سازمان 

 ها  مختلف عملکرد سازمان را بازنگر  یا پای  کنند.ا ، جنبهصور  دوره

ها  خاصی کاه منجار باه صادور     تواند از طریو همکار  در طرحاعتبار سازمان در رابطه با برخی مسائت می

هایی برا  تایید ایمنی کا  یا تایید فرایندها یا مصصو   نسبت باه  افوای  یابد. نوآور  شود،نامه میگواهی

هاا  مسائولیت اجتمااعی توساعه داده     و سایر جنبه مرتبط با نیرو  کار ها  اقدا اثرا  مصیط زیستی آنها، 

   ایجاد اعتبار، ساازمان  ها براها بهتر است مستقت و معتبر باشند. در برخی موقعیتگونه طرحشده است. این

 هاا  مشاورتی یاا    کناد. یاک نموناه آن، ایجااد کمیتاه     ها  خود درگیار مای  ها  مستقت را در فعالیتگروه

 ها  بازنگر  از افراد  است که بر اساس اعتبار خود انتخاب شده است.کمیته

عالیت خود یا در جوامع مرتبط، مسئو نه اجتماعی در حوزه ف ها برا  ایجاد یا ترویج رفتاردر موارد  سازمان

 پیوندند. ها  همتا و همکار خود میهایی متشکت از سازمانبه انجمن

مناساب،   هاا   اقادا  ها ممکن است اعتبار خود را از طریو تعهدها  مرتبط با تاثیرا  خاود، اجارا    سازمان

 ها افوای  دهند.ارزیابی عملکرد و گوارش پیشرفت و کاستی

 ها و ادعاها درباره مسئولیت اجتماعی  زارشافزایش اعتبار گ 7-6-1

ها و ادعاها  پیرامون مسئولیت اجتماعی وجود دارد کاه شاامت   ها  زیاد  برا  افوای  اعتبار گوارشروش

 موارد زیر است: 

 دهی در مورد عملکرد مسئولیت اجتماعی به شکلی قابات قیااس در طاو  زماان و باا گاوارش       گوارش 

 ها به نوع، اندازه و ظرفیت سازمان بستگی دارد؛ک اینکه ماهیت گوارشها  همتا، با درسازمان

  شده که درگوارش مطرح نشده است تا نشاان دهاد   ارائه توضیصی مختصر درمورد برخی عناوین حذ

 بندد؛که سازمان تما  تالش خود را برا  پوش  مسائت قابت توجه به کار می

   ها را با استفاده از یاک  تایید که در آن بتوان اطالعا  و دادهاستفاده از فرایند  دقیو و مسو نه برا

 منبع موثو جهت بررسی صصت و دقت آنها، ردیابی کرد؛

 ها در داخت و خارج از سازمان باه  ساز  گوارشمند  از کمک فرد یا افراد مستقت از فرایند آمادهبهره

 منظور انجا  فرایند بررسی و تایید؛ 
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 کناد )انتشاار    گوارش که تائید صصت اطالعا  را به عنوان بخشی از آن اعاال  مای  ا  در  انتشار بیانیه

 ؛ا  به عنوان قسمتی از گوارش در تایید گوارش(بیانیه

 کننده مسائت قابت توجه و مارتبط  ها منعک نفع در تعیین این امر که گوارشها  ذ استفاده از گروه

طاور کامات تصات    ستند و مساائت ماوردنظر را باه   نفعان هسازمان و همچنین پاسخگو  نیازها  ذ 

 پوش  قرار می دهند؛

  ها  بیشتر در جهت ایجاد شفافیت از طریو ارائه اطالعا  به نوع و شکلی که به سادگی برداشتن قد

توسط دیگران قابت تایید هستند. برا  ماا  به جاا  ارائاه اطالعاا  آماار  در ماورد عملکارد، یاک        

ائه جوئیاتی در رابطه منابع اطالعا  و فراینادها  ماورد اساتفاده بارا  توساعه      تواند به ارسازمان می

تواند اعتبار ادعاها  خاود را در رابطاه باا    اطالعا  آمار  موجود بپردازد. در برخی موارد، سازمان می

 ها  انجا  فعالیت افوای  دهد؛ زنجیره تامین از طریو ارائه فهرستی از مکان

 ؛دهی یک سازمان مستقت بیرونیا راهنماها  گوارشارائه گوارش مطابو ب 

 عماو  باه     ساازمان بارا    و در تارنماا  هتهیا  را هر سا  را  داریها گوارش پاسازمان شودیم هیوصت

 . ندکنمنتشر  ایاشتراک بگذارند 

 نفعان  میان سازمان و ذینظر یا اختالف هاحل تعارض 7-6-3

نفعان یا گروهای   سئولیت اجتماعی ممکن است با یکی از ذها  خود در زمینه مسازمان حین انجا  فعالیت

و سازوکارها  پرداختن به آنهاا در مفااد حقاوق     ها از انواع تعارضها  خاک از آنها دچار تعارض شود. ماا 

مراجعاه شاود( پوشا  داده     9-9-9کننده )به زیربند مراجعه شود(  و مسائت مصر  9-1-9 بشر )به زیربند

ها  نیرو  کار را تشکیت معمو  قسمتی از توافو نظرهایا اختال  ها ا  رسمی حت تعارضهشده است. روش

  دهند.می

نفعان ایجاد کند که این ساازوکار  ها یا اختال  نظر با ذ سازمان بهتر است سازوکارهایی را برا  حت تعارض

 ارها شامت موارد زیر هستند:دیده است. این سازوک نفعان آسیبمتناسب با نوع تعارض یا اختال  نظر با ذ 

  نفعان تاثیر پذیرفته؛ مذاکره مستقیم با ذ 

 ها؛ تهیه اطالعا  مکتوب برا  رفع به سوءتفاهم 

 ها  خود را مطرح کنند و به دنبا  راه نفعان و سازمان بتوانند دیدگاههایی که ذ برگوار  گردهمایی

 حت باشند؛

 ها  رسمی رسیدگی به شکایا ؛روش 

 گر  و داور ؛   میانجیهارویه 

 کنند؛هایی که امکان گوارش اشتباها  را بدون ترس از تالفی فراهم میسازوکار  
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 ها  حت شکایا .سایر انواع رویه 

را در  نظرهاا و اخاتال   هاا  تعاارض حت   موجود برا  هایهدر مورد رو ویسازمان اطالعا  دق شودتوصیه می

تار در ماورد   دقیاو عاد نه و شفا  باشاد. اطالعاا     بهتر استا هیهرو نیخود قرار دهد. ا نفعان دسترس ذ

شرح داده  آمده، 9در بند  ی کهموضوعا  اصل تصتکننده مربوط به حقوق بشر و موضوعا  مصر   هاهیرو

 شده است.

 های سازمان مربوط به مسئولیت اجتماعی  و فعالیت ها بازنگری و بهبود اقدام 7-7

 کلیات  7-7-2

ها  انجا  شاده،  جتماعی تاحد  به تعهد، نظار  دقیو، ارزشیابی و بازنگر  فعالیتعملکرد موثر مسئولیت ا

ها  ها  تالشمیوان پیشرفت صور  گرفته، دستیابی به اهدا  مشخص، منابع استفاده شده و به سایر جنبه

 سازمان بستگی دارد.

ها  اجتمااعی، اطمیناان از   تها  مربوط به مسئولیدر وهله او  هد  اصلی پای  یا مشاهده مداو  فعالیت

، شناسایی هرگونه اتفاقا  بصرانی یا غیرمعمو  و ایجااد اصاالحا     ها در راستا  اهدا  سازمانانجا  فعالیت

 ها است.و فعالیت ها اقدا  در چگونگی انجا  ا

حفاظ   تواند برا  تعیین پیشرفت مسئولیت اجتمااعی، کماک باه   ها  مناسب، می، در دورهعملکرد بازنگر 

 هاا   ز  بارا  تغییار و مشاارکت در بهباود عملکارد اساتفاده شاود.         ها، شناسایی حوزهتمرکو خوب برنامه

 توانند نق  مهمی در بازنگر  عملکرد سازمان در زمینه مسئولیت اجتماعی ایفا کنند.نفعان میذ 

، در جریان توسعه یط و انتظارهامگا  با تغییرا  شراها  موجود، سازمان بهتر است هعالوه بر بررسی فعالیت

 هاا در  جدیاد بارا  افاوای  تاالش    ها  وجود آمدن فرصتقوانین و مقررا  موثر بر مسئولیت اجتماعی و به

توانند از آنها برا  پاای ،  ها میهایی را که سازمانزمینه مسئولیت اجتماعی، باشد. این زیربند برخی از روش

 دهد. ینه مسئولیت اجتماعی استفاده کنند، شرح میبازنگر  و بهبود عملکرد خود در زم

 ها در زمینه مسئولیت اجتماعی پایش فعالیت 7-7-1

ها  سازمان، نظار  بر عملکرد جار  برا  اطمینان از اثربخشی و بازدهی مسئولیت اجتماعی در همه قسمت

دیهی اسات کاه میاوان    ها  مربوط به موضوعا  اصلی و مسائت مرتبط، دارا  اهمیت فراوانی است. بفعالیت

 کند.این کوش  با مصدوده موضوعا  اصلی مورد بررسی، اندازه و ماهیت سازمان و سایر عوامت تغییر می

هاایی قابات   شود، سازمان بهتر است بر فعالیات گیر  میها  مورد پای  تصمیمهنگامی که در مورد فعالیت

موقاع و  به آساانی قابات درک، قابات اطمیناان، باه     توجه و مهم تمرکو کند و در پی آن باشد که نتایج پای  

 نفعان باشد.پاسخگو  دغدغه ها  ذ 

هاایی باا   کار روند که شاامت باازنگر   تواند بهها  گوناگونی برا  پای  عملکرد مسئولیت اجتماعی میروش

انند از طریاو  تو ها اغلب میشود. سازماننفعان میبازخورد ذ  کاو  و جویاشدن مناسب، بهینهفواصت زمانی 
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ها  خود پیادا  نسبت به برنامه  تروسیع ها، دید سازمانها  سایر  فعالیت ها و عملکرد خود با مقایسه ویژگی

تار در  مرتبط با موضوعا  اصلی خاک یا رویکرد وسیع ها  اقدا هایی ممکن است بر کنند. چنین مقایسهمی

 تمرکو کند. ساز  مسئولیت اجتماعی در سراسر سازماننهادینهجهت 

اطالعا  کیفای   ها می باشد. یک شاخص بیانگرگیر  با استفاده از شاخصها، اندازهترین روشیکی از متداو 

پذیر بوده و تغییارا  را در طاو  زماان    ها  عملکرد سازمان است که قیاسیا کمّی درمورد نتایج یا خروجی

اهادا  پاروژه را در طاو  زماان، ماورد پاای  یاا         توانند برا  ماا  دستیابی بهها میدهد. شاخصنشان می

پذیر، دقیو، معتبار و قابات اطمیناان باشاند،     دار، عملی، قیاسها باید واضح، معنیارزیابی قرار دهند. شاخص

ها در بسیار  از منابع مسئولیت اجتماعی و پایادار  در  جوئیا  بیشتر در مورد انتخاب و استفاده از شاخص

 دسترس است.

هایی که نتایج کمّی را در بردارند، ممکن است استفاده از آنها برا  تماامی  آسانی استفاده از شاخص با وجود

ها  زناان و ماردان   ها  مسئولیت اجتماعی مناسب نباشد. در حوزه حقوق بشر به عنوان ماا : دیدگاهجنبه

ها  کمّی درماورد تبعایض باشاد.    اخصتواند معنادارتر از ش شود میدرباره اینکه آیا با آنها منصفانه رفتار می

ها  تواند با شاخصها  گروهی متمرکو میها یا بصثها  کمّی مربوط به نتایج حاصت از نظرسنجیشاخص

کنند، همراه باشد. عاالوه باراین، تشاخیص ایان     ها، روندها، شرایط یا وضعیت را توصیف میکیفی که دیدگاه

هاا  قابات سنجشای مانناد کااه       دستاوردها  خاک در فعالیتتر از مطلب که مسئولیت اجتماعی افوون

ا  برخوردار است. از آنجایی که مسئولیت اجتمااعی مبتنای   آلودگی و پاسخ به شکایا  است، از اهمیت ویژه

تواناد رویکردهاا    ها  اجتمااعی اسات، نظاار  مای     پذیر  و نگرشکارگیر  اصو  مسئولیت ها، به بر ارزش

 ها برا  ارزیابی رفتار و تعهدا  را در برگیرد.ه، مشاهده و سایر روشتر مانند مصاحب ذهنی

 بازنگری در پیشرفت و عملکرد سازمان در زمینه مسئولیت اجتماعی   7-7-3

ها  مرتبط با مسئولیت اجتماعی، سازمان بهتر است برا  تعیین نصوه عالوه بر نظار  و پای  روزانه فعالیت

هاا و   مسئولیت اجتماعی و شناساایی تغییارا  ماورد نیااز در برناماه      عملکرد خود نسبت به اهدا  و مقاصد

 ا  انجا  دهد. ها  دوره ها  خود، در فواصت زمانی مناسب بررسی رویه

هایی از عملکرد که سنج  آنها آسان نیست مانند نگرش به ها بهتر است بررسی جنبهاین ارزیابیهمچنین، 

هاا  ارزش و   اجتماعی درون سازمان، پایبند  به اصاو ، بیانیاه   ساز  مسئولیتنهادینهمسئولیت اجتماعی، 

 تواند ارزشمند باشند.هایی مینفعان در چنین ارزیابیرا شامت شود. همکار  ذ  ها اقدا 

 توانند مطرح شوند، عبار  است از: ا  میدوره ها انواع سوا تی که طی ارزیابی

 بینی شده، باه دسات    ؟ )آیا اهدا  و مقاصد پی ده استآیا اهدا  و مقاصد مطابو با انتظار حاصت ش

 آمده است؟(

 شده مطابقت دارند؟آیا راهبردها و فرایندها با اهدا  تعیین 

 چه هدفی به نتیجه رسیده است و چرا؟ چه هدفی به نتیجه نرسیده است و چرا؟ 



 2022 سال :)چاپ اول( 11922شماره  ملی ایراناستاندارد 

329 

 آیا اهدا  مناسب بوده است؟ 

 توانست بهتر انجا  شود؟چه کار  می 

 خاک مرتبط در این امر مشارکت داشته است؟آیا همه اش 

هاا را اصاالح   ها، سازمان بهتر است به اعما  تغییراتی که هرگونه ناکارآمد  برناماه براساس نتایج این ارزیابی

 شود را در دستور کار قرار دهد. کرده و سبب بهبود عملکرد در زمینه مسئولیت اجتماعی می

 آوری و مدیریت اطالعات معها و جافزایش قابلیت اطمینان داده 7-7-0

ها  دیگر و یا مارد   ها  غیردولتی، سازمانها  عملکرد به دولت، سازمان هایی که ملو  به ارائه دادهسازمان

توانند اطمیناان خاود را نسابت باه     ها  داده حاو  اطالعا  حساس هستند، میبوده یا ملو  به حفظ پایگاه

 هاا افاوای  دهناد. هاد  چناین      ها با بررسای دقیاو و جوئای نظاا     آور  و مدیریت دادهها  جمعسازوکار

 هایی عبار  است از:بازنگر 

 شده به دیگران؛ ها  ارائهافوای  اطمینان سازمان نسبت به صصت و دقت داده 

 ها و اطالعا ؛ بهبود اعتبار داده 

 ها، در صور  لوو .بودن دادهها برا  حفاظت از امنیت و مصرمانهتایید قابلیت اطمینان سیستم 

ها در مورد انتشار لی ممکن است به دلیت الواما  قانونی یا سایر الواما  برا  نشر دادهها  مفصّ چنین بررسی

هاا  نظاارتی،    ها  برنامه به نهادها  تامین بودجه یا بخا   داده ها، الواما  ارائها  یا آ یندهگازها  گلخانه

هاا   ها برا  حفاظات از اطالعاا  شخصای مانناد داده    یستی و نگرانیها و مجوزها  مصیط زشرایط گواهی

 پوشکی، مالی یا جوئیا  فرد  انجا  شود.

هاا   ها یا افراد مستقت، داخت یا خارج از ساازمان، بهتار اسات روش   ها، گروهبه عنوان قسمتی از این ارزیابی

سازمان را بررسی کنند. ایان باازنگر  هاا     ها توسط ساز ، مدیریت و استفاده از دادهآور ، ثبت، ذخیرهجمع

هاایی  ها کمک کناد. از جملاه آسایب    آور  و مدیریت داده ها  جمع پذیر  نظا  تواند به شناسایی آسیب می

 ها. ها  اشتباه یا اجازه دسترسی به افراد غیر مجاز به دادههمچون ناشی از ورود داده

ا را تقویت کناد و آنهاا را بهباود بخشاد. درساتی و قابلیات       هکند تا نظا نتایج بازنگر  به سازمان کمک می

ها، پاسخگویی شفا  درمورد درساتی  کنندگان دادهها همچنین از طریو آموزش مناسب فراهماطمینان داده

 شاوند و فراینادها  سانج  کیفیات داده، کاه      ها، بازخورد مستقیم به افراد  که مرتکاب اشاتباه مای   داده

تواناد بهباود   کنند، میهایی از شرایط مشابه مقایسه میها  پیشین و نیو دادها با دادهشده رها  گوارشداده

 یابد.
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 بهبود عملکرد 7-7-5

هایی را بارا  بهباود   ها  زمانی مناسب، سازمان بهتر است راها  یا در سایر فاصلهها  دورهبرمبنا  بازنگر 

است از نتایج بازنگر  بارا  کماک باه بهباود     عملکرد خود در زمینه مسئولیت اجتماعی در نظر گیرد. بهتر 

تواناد اصاالح اهادا  و    مستمر در مسئولیت اجتماعی سازمان استفاده شود. بهبود مسائولیت اجتمااعی مای   

ها و دامنه فعالیت . به طور کلی،مقاصد برا  انعکاس تغییر شرایط یا آرزو  دستاوردها  بورگتر را در برگیرد

 تواناد گساترش یاباد. تادارک مناابع اضاافی یاا متفااو  بارا           ت اجتماعی میها  مربوط به مسئولیبرنامه

بایاد ماورد توجاه قارار گیارد. همچناین        ها  مربوط به مسئولیت اجتماعی نیو موضاوعی اسات کاه    فعالیت

 ها  جدید باشد.بردار  از فرصتهایی برا  بهرهها یا فعالیتتواند شامت برنامهها می پیشرفت

 هاا  جدیاد و انتظارهاا    تواند به سازمان در شناساایی فرصات  ها مینفعان در طو  بازنگر ها  ذ دیدگاه

هاا  مارتبط باا    ها بهتر است به سازمان درجهت بهباود عملکارد فعالیات   تغییریافته کمک کند. این بازنگر 

 مسئولیت اجتماعی کمک کند.

هاا دساتاوردها  خاود را در زمیناه     زمانبه منظور تشویو برا  تصقو اهدا  و مقاصد سازمانی، برخی از سا

 ا  مدیران اجرایی و ارشد پیوناد   ها  عملکرد سا نه یا فصلی/دورهاهدا  خاک مسئولیت اجتماعی با ارزیابی

عناوان یاک   کند که عملکرد سازمان در زمینه مسئولیت اجتمااعی باه  تاکید می  ها اقدا گونه دهند. اینمی

 د.شوتعهد جد  در نظر گرفته می

 داوطلبانه در زمینه مسئولیت اجتماعی   های اقدام 7-8

 کلیات 7-8-2

 پذیر  بیشتر اجتماعی هستند، ا هایی که در پی مسئولیتها با هد  کمک به سایر سازمان بسیار  از سازمان

هایی مسئولیت اجتماعی در واقع سازمان ابتکارهادهند. در موارد ، را به صور  داوطلبانه انجا  می  ابتکارها

اناد. بادین   ها  مختلف مسئولیت اجتماعی ایجاد شدهبرا  پرداختن به جنبه ه به صراحتدهد کشکت می را

گیارد، کاه   مند به مسئولیت اجتماعی قرار میها  عالقهها  متنوع بسیار  در دسترس سازمانترتیب طرح

 شود.ها میبرخی از آنها شامت مشارکت یا حمایت از سایر سازمان

 ها بارا  مسائولیت اجتمااعی باه یاک یاا چناد جنباه از موضاوعا  یاا مساائت اصالی              نوآور برخی از این 

 هاا  فعالیات و هاا   تصامیم  مسئولیت اجتماعی در ساز نهادینهها  گوناگون به راه ابتکارهاپردازند؛ سایر می

ماها  عملی را بارا   ها  مربوط به مسئولیت اجتماعی، ابوار ویژه یا راهنپردازند. برخی از نوآور سازمان می

دهند. برخی دیگر برآوردن کنند، یا آنها را ترویج میمسئولیت اجتماعی درکت سازمان ایجاد می ساز نهادینه

 دهند.در زمینه مسئولیت اجتماعی را توسعه و ترویج می هاحداقت انتظار

هاا در ماورد اصاو  و    ماها، بیانیاه ها، راهننامهها  مختلفی مانند منشور اخالقی، توصیهبه شکت این انتظارها

ف و بارا  پاساخ باه برخای     لا هاا  مخت سیله قسامت وها بهشود. برخی دیگر از این نوآور ها دیده میارزش
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ها  مختص یک قسمت توسعه داده شده است. وجود ابتکار عمت در حوزه مسئولیت اجتماعی در یک چال 

 کند. تر و یا به صور  بالقوه مضرتر عمت میئو نهقسمت خاک لووما به این معنا نیست که آن قسمت مس

 ماهیت داوطلبانه مشارکت  7-8-1

ها  مسئولیت اجتماعی یا استفاده آنها از ابوارها، الوامی نیست. افوون  مشارکت سازمان در هیچ یک از نوآور 

قابت اطمینانی برا   تنهایی شاخصبر این، مشارکت در این ابتکار عمت با استفاده از ابوارها  مرتبط با آن، به

ها  مرتبط با مسئولیت اجتماعی، سازمان بهتار اسات    مسئولیت اجتماعی سازمان نیست. در ارزیابی نوآور 

نفعان لووما قابت قبو  یاا معتبار نیسات. همچناین بهتار اسات ساازمان        آگاه باشد که هر اقدامی از نظر ذ 

پذیر  سازمان در قباا  جامعاه کماک    به مسئولیتخاک در آنجا   طرفانه مشخص کند که آیا ابتکار عمت بی

 هاا   کند یا اینکه عمدتا شاکلی از رواباط عماومی یاا اباوار  بارا  حفاظ خوشانامی اعضاا یاا ساازمان           می

 کننده است.مشارکت

ا  از مدیریت ریسک برا  ساازمان مطارح   عنوان گونهپذیر  اجتماعی بهتر است بهاز سو  دیگر، مسئولیت

ه مهم در مورد ارزیابی نوآور  در زمینه مسئولیت اجتماعی این است کاه آیاا آن اقادا  باه     نباشد. یک مسئل

شاده از رفتاار مسائو نه اجتمااعی را دوبااره      پیشاپی  ساخته و شاناخته  تواند انتظارهاسویه میصور  یک

 تفسیر کند.

ها  کلید  در تمایو برخای   نفعی حکمرانی و توسعه از ویژگیها  چندذ نفعان و نظا مشارکت مسثر با ذ 

یافته ها  توسعه است. چرا که در برخی مواقع، نوآور  ها اقدا ها در حوزه مسئولیت اجتماعی از دیگر  نوآور 

نفعای تشاخیص داده   برا  یک قسمت یا یک نوع سازمان، ممکن است دارا  ساختارها  حکمرانی تاک ذ  

هاا   هاا و درگیار  ساازمان   ها با ورود  ود که آیا آن نوآور شوند. البته، بهتر است این امر در نظر گرفته ش

 نفعانی که احتما  تصت پوش  هستند، توسعه یافته است.دارا  دغدغه و ذ 

سازمان ممکن است مشارکت در یک یا چند نوآور  در زمینه مسائولیت اجتمااعی یاا اساتفاده از ابوارهاا       

یقی هدایت شود که منجر به اقدا  معینی درون سازمان مانند مرتبط را مفید بداند. مشارکت بهتر است به طر

تواند ارزشمند باشد که سازمان شروع به استفاده  جلب حمایت یا آموختن از دیگران شود. مشارکت زمانی می

 .نوآورانه کند ها  همراه با اقدا اهنماها  عملی که از ابوار یا ر

هاا    عی برا  شناخته شادن اساتفاده کنناد. برخای ناوآور      ها از نوآور  در زمینه مسئولیت اجتماسازمان

عنوان معیار معتبر  بارا  شاناخت عماو  از عملکارد یاا      ا  بهطور گستردهمربوط به مسئولیت اجتماعی به

 شاده  شاوند. راهنماا  عملای ارائاه    ها  خاک یا مسائت خاک مصسوب مای انطباق شرکت در رابطه با شیوه

 تواند از ابوارها  خودارزیابی تا تایید شخص ثالت متفاو  باشد. ها می وسیله این نوآور به

 مالحظات   7-8-3

برا  تشخیص اینکه آیا سازمان بهتر است در ابتکار عمت در مسئولیت اجتماعی شرکت داشته باشد یا از آنها 

 شود موارد زیر را در نظر بگیرد:استفاده کند، توصیه می
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 سازگار  دارد؛ 5د آیا ابتکار عمت با اصو  ذکرشده در بن 

      آیا این اقدا ، راهنماها  عملی و ارزشمند  را برا   کمک به سازمان برا  پارداختن باه موضاوع یاا

ها  ها  اجتماعی را در فعالیتکند که مسئولیتکند و یا به سازمان کمک میمسئله اصلی فراهم می

 خود نهادینه کند؛

 ها  مورد عالقه آن طراحی شده است؛زهآیا این اقدا  برا  آن نوع خاک سازمان در حو 

 ا  قابت اجرا است، یا دارا  گستره جهانی است و آیا این اقادا   آیا این اقدا  به صور  مصلی یا منطقه

 شود؛ ها مرتبط میبه تما  انواع سازمان

 کند؛نفعان کمک میها  خاصی از ذ آیا این اقدا  به سازمان در جهت دسترسی به گروه 

 کنناد ، مانناد   ها را توسعه دادناد و مادیریت مای   هایی که برنامه را تیم نوآور مان یا سازماننوع ساز

 ها  مرد  نهاد، نیرو  کار، بخ  خصوصی یا دانشگاهی؛ دولت، سازمان

 کنناد باا در نظار گارفتن اعتباار و      هایی که نوآور  را تدوین و اداره مای خوشنامی سازمان یا سازمان

 صداقت آنها؛ 

 نفعی، وسیله فرایند چند ذ ت فرایند تدوین و توسعه نوآور ، به عنوان ماا : اینکه این نوآور  بهماهی

 شود؛ یافته و درحالت توسعه تدوین و اداره میو در دسترس و با مشارکت کشورها  توسعه شفا ، باز

  د  امضاا کناد، یاا    در دسترس بودن نوآور ، به عنوان ماا : اینکه سازمان باید برا  همکار  قاراردا

 پیوستن به آن اقدا  یا برنامه مستلو  صر  هوینه از سو  سازمان است.

با توجه به این عوامت و سایر عوامت سازمان بهتر است در نصوه تفسیر نتایج مصتاط باشاد. باه عناوان مااا :     

رتباط آن باشد، اما ا و خوشنامیارزش، پذیر  انجا  آن، ممکن است دلیلی بر امکان  پذیرش گسترده نوآور 

با این وجود امکان دارد که این ابتکار عمت الواما  سختگیرانه کمتر  نیو داشته باشد. در مقابت، ممکن است 

نشاده، خالقاناه یاا    پذیر  آنها هناوز اثباا   ها  جدید  که گستردگی کمتر  دارند و ارزش و امکان نوآور 

ها  رایگان و در دساترس جاذاب باه نظار آیناد، اماا        نوآور ممکن است   چال  برانگیوتر باشد. با این حا ،

روز نگه داشته شود و بنابراین در بلندمد  ارزش ا  به همراه داشته باشد، امکان دارد که بهطرحی که هوینه

ا  در بردارد، بهتر است به عنوان بیشتر  خواهد داشت. این امر که یک نوآور  یا ابوار مجانی است یا هوینه

 ا  از شایستگی آن ابتکار یا ابوار خاک نباشد.نشانه

بودن برنامه با فعالیت شرکت و قابلیت اجرایی هر ناوآور  انتخاابی از اهمیات    ا  ارزش، مرتبطبازنگر  دوره

 ا  برخوردار است. ویژه

 نکاتی درمورد پیوست الف 7-8-0

ا  مربوط به مسائولیت اجتمااعی را   داوطلبانه و ابواره ها  اقدا ها و  ، فهرست اجمالی از نوآور الفپیوست 

در طو  تدوین این اساتاندارد، باا     ISO 26000ها و ابوارها توسط کارشناسان کارگروه  در بردارد. این نوآور 
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توضایح داده شاده، شناساایی شاده اسات. ایان        الفها که در پیوست استفاده از مجموعه خاصی از شاخص

هاا یاا ابوارهاا      در مورد ارزش یا کاارایی هایچ یاک از ناوآور      ISOمعنا  قضاو  سازمان معیارها لووما به

 الفها یا ابوارها  مربوط به مسئولیت اجتماعی که در پیوسات   مسئولیت اجتماعی نیست. همچنین، نوآور 

تواناد باه   ها  مهم هر ناوآور  کاه نمای   نیست. ویژگی ISOذکر شده است، د لت بر تایید از سو  سازمان 

گیر  شوند )مانند تاثیرگذار ، اعتبار، مشروعیت قانونی و ماهیت آنها( ر این استاندارد اندازهشکت عینی از نظ

ها  بهتر اسات باه طاور مساتقیم توساط      دراین قسمت مورد توجه واقع نشده است. بنابراین، چنین ویژگی

هاایی در ماورد ساایر    ماایی کنند، مورد بررسی قرار گیرند. راهنافراد  که از این نوآور  و ابوارها استفاده می

 شده است.  آورده 39شود، در پیرابند ها که هنگا  ارزیابی آنها بهتر است در نظر گرفته  ها  مهم نوآور  جنبه

 تایید مرتبط با منافع اقتصادی و تجاریهای قابلطرح -25پیرابند 

آورده شده است، امکان تایید و صدور  الفیوست )البته نه تمامی آنها( مرتبط با مسئولیت اجتماعی که در پ ها  اقدا برخی 

منوط به تایید و گواهی آنها خواهد  ها  اقدا گواهینامه توسط موسسا  مستقت بیرونی را دارد، حتی در برخی موارد اجرا  

داد نشود. پیاده امکان تایید دارند یا نیازمند آن هستند، بهتر است دلیلی برا  ارزشمند بودن آنها قلم هایی اقدا بود. اینکه 

ی که دارا  های اقدا ذکر شده است )حتی آن دسته از  الفو ابوارهایی که در پیوست  ها اقدا ساز  و اجرا  هریک از 

 استفاده از آن یا اجرا  آن مورد استفاده قرار گیرد. ISO 26000تواند برا  ادعا  انطباق با گواهینامه هستند( نمی

شوند، برخی از آنها مرتبط با ها  تجار  یا غیرانتفاعی اجرا میها و ابوارها در سازمان، برنامهها اقدا نظر از اینکه این صر 

منافع تجار  و اقتصاد  هستند، برا  ماا : برا  برخی بهتر است هوینه استفاده از آن را پرداخت کرد یا برا  برخی دیگر 

را در نظر گرفت. استفاده از اقدا  یا ابوار  با هد  ترویج  یک بهتر است حو عضویت یا هوینه تایید و صدور گواهینامه 

، ها اقدا مصصو  یا سازمان، ماا  دیگر  از چنین روابط اقتصاد  است. وجود چنین منافعی به خود  خود جنبه منفی 

سازمان و جبران یک  ها  اقدا دهد، حتی ممکن است برا  مدیریت ها یا ابوارها  مسئولیت اجتماعی رانشان نمیبرنامه

ها  مصصو   و سازمان به شمار آیند. نفعانی از مشخصها  قانونی برا  مطلع ساختن ذ ها ضرور  باشد و یا وسیلههوینه

مرتبط با منافع اقتصاد  مورد بررسی قرار گیرند، کاربر این استاندارد بهتر است منافع تجار  و  ها  اقدا  هرچند زمانی که ا

ها  مسئولیت اجتماعی را افع را نیو مورد توجه قرار دهد. برا  ماا  سازمانی که مدیریت یکی از طرحهمچنین تضاد من

ها و در بررسی ضرر و زیان برعهده دارد، ممکن است اولویت نادرست و افراطی را برا  کسب درآمد با توجه به مفاد گواهینامه

یا ابوارها به هنگا   ها اقدا براین، ارزیابی اعتبار سازمان در مدیریت این ا  قائت شود. بناالواما  مورد نیاز چنین گواهینامه

 ارتباط آنها با منافع اقتصاد  و تجار  اهمیت خاصی دارد.
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 پیوست الف

 دهنده()آگاهی

 یاجتماع یتمسئول هایداوطلبانه و ابزار هایاز ابتکار ییهانمونه

یک استاندارد سیساتم مادیریت    ISO 26000 شته باشید کهدر استفاده از این پیوست،  ز  است به خاطر دا

نبوده و  قرار نیست از آن برا  صدور گواهینامه یا مقاصد نظارتی یا قرارداد  اساتفاده شاود و مناساب ایان     

یاا ادعاایی مبنای بار آن ، بیاان نادرساتی از        ISO 26000  اهدا  نیست. هرگونه پیشنهاد برا  ارائه گواهی

 المللی است. استاندارد بین اهدا  و مقاصد این

هاا  بیشاتر  از راهنماایی داوطلباناه در ماورد      اطالعا  موجود در این ضمیمه صرفاً به منظور ارائاه نموناه  

مفید  درباره مسئولیت اجتمااعی در اختیاار    راهنمایی ها که این ابتکار مسئولیت اجتماعی است. در حالی

مان مجاب باشد در مسئولیت اجتماعی خود در هر یک از ایان  گذارد اما به منوله پی  شرطی که هر ساز می

 .یستها شرکت کند یا از هر یک از این ابوارها استفاده کند، نطرح

دهاد. هاد  ایان     داوطلبانه و ابوار مسئولیت اجتماعی را ارائاه مای   ها از ابتکار اجمالیاین پیوست فهرست 

هاا  بیشاتر  در ماورد    که ممکن است راهنمایی موجود بودهو ابوارها   هاهایی از ابتکارارائه نمونه پیوست

 .ها  تجمیعی تجربیا  در حوزه مسئولیت اجتماعی ارائه دهند موضوعا  اصلی و شیوه

کاه بخشای    ناماه برا  درک و اجرا  بهتر مسئولیت اجتماعی، کاربران همچنین ترغیب به استفاده از کتااب 

المللی که منبع معتبار    مرجعی است از ابوارها  بین نامه. کتابشوند است، می ISO 26000 ناپذیر ازجدایی

 شوند.المللی،  مصسوب می ها  این استاندارد بینبرا  توصیه

برنامه یا فعالیتی که صاریصاً بارا    »المللی، ابتکار مسئولیت اجتماعی به  در راستا  اهدا  این استاندارد بین

. اباوار   (38-2)مطابو با زیربند  شود اطالق می «تماعی باشدرسیدن به هدفی خاک مربوط به مسئولیت اج

، روش یا وسایت مشابه مربوط به یک ابتکاار بخصاوک کاه بارا  کماک باه       نظا  مسئولیت اجتماعی به یک

 اشاره دارد.، اجتماعی طراحی شده استها در رسیدن به یک هد  مشخص در مسئولیت سازمان

از   یب درکه   و ابوار ها ابتکار(: «بخشیبین»، 3-) جدو  الفت شده اس تفکیکدو جدو  به پیوست  نیا

 یخاک دولت  هاکه فقط در بخ   موارد( «ها  مجوابخ »: 2-)جدو  الفشود و  می استفادهبخ   کی

 .شود اعما  می یخصوص ای

 شامت سه نوع ابتکارعمت است: 3-الفمندرج در جدو   یاجتماع تیمسئول یبخشنیب  ابتکارها

  هاا  ابتکارا»شاود(؛   مای  مادیریت و  تبیاین  یدولتا نیبا   هاا )کاه توساط ساازمان    «یدولتنیب ها بتکارا»

 «طرفاه کی ها ابتکار»شوند(؛ و یاداره م ای افتهی گسترش نفع چند ذ عملکرد وی)که از طر «نفعیذ چند

 شوند(.یاداره م ای ،افتهیتوسعه  نفع ذ کعملیا  ی با)که 
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 شاود کاه توساط     گفتاه مای   هاایی بتکارباه ا  2-الاف مندرج در جادو    یاجتماع تیولمسئی بخش ها ابتکار

رفع   ( در تالش برارهیو غ گردشگر ، یاطالعا ، خدما  عموم  ، فناور )مانند کشاورز یخاص  هابخ 

 نیا اناد در ا خاود را توساعه داده   هاا  که ابتکار ییهاشده است. همه بخ  جادیخاک ا  هااز چال  یبرخ

مطارح  جادو    نیالواماً در انیو ذکر شده   هامربوط به بخ  هاابتکارتما   ضمن اینکه و  اندنیامده پیوست

 مضاربودن  او یا  بخ  آن شتریب  ریپذتیمسئول  بخ  خاک به معنا کی. وجود ابتکارعمت در است نشده

 .ستیآن ن

  اناداز را راه  اباوار  ایا که ابتکار  یایه سازمان ایاست، سازمان آمده  هادر جدو که   ابوار ایابتکار  هر  برا

 تیها  ادغاا  مسائول   شیوه ای ISO 26000 یشوند و اطالعا  مربوط به موضوعا  اصلیم مشخص ،اندکرده

از اهادا  ماوردنظر و     مختصر توضیح اب ینترنتیآدرس ا کیشود.  ، ارائه میاستکه به آن مربوط  یاجتماع

نظر نیااز باه   اباوار ماورد   ایا اساتفاده از ابتکاار     برا ایآ نکهیدر مورد ا یاتیجوئابوار و  ایکاربران بالقوه ابتکار 

در  نفعاان  و ذ یدولتا  نیدر ماورد مشاارکت با    یاطالعات نیشود. همچن می هست یا خیر هم ارائه تیعضو

اباوار   نامه بارا  ابتکاار و  و همچنین وجود یا عد  وجود صدور گواهی آن تیریمد ایتوسعه ابوار  ایابتکارعمت 

 گیرد.در اختیار قرار می هم

المللای مشاارکت داشاتند،     استاندارد بین نیا هیکه در ته کارشناسانیتوسط  پیوست نیاطالعا  موجود در ا

و در صاور   اسات  المللای   استاندارد باین  نیا تیزمان تکم تیوضعبازتابی از  اطالعا  نیشده است. ا تدوین

 نکاه یشاود. باا درک ا   مای  یبررساین اطالعا  هم مجدداً   ISOلی توسط المل استاندارد بین  بازنگراصالح و 

در حاا    دائام است که باه طاور     انهیزم یاجتماع تیو مسئول ستین کامت پیوست نیاطالعا  موجود در ا

شاود کاه در    مای  هیتوصا کنند؛ استفاده میابوارها  ای ها ابتکاراین  از که احتما ً ییهااست، به سازمان رشد

جساتجو  هم  گریمنابع د در روز شده رابه عا بخ  خود، اطال ایقابت اجرا در کشور، منطقه  ها ابتکار مورد

 کنند.

 پیوسات  ایان  باشد در داشته را زیر معیارها  تما  که اجتماعی، درصورتی مسئولیت ابوار داوطلبانه یا ابتکار

 آمده است: 

 کاه  همانطور) باشد اجتماعی مسئولیت ادغا   هاجنبه یا اصلی موضوع چند یا یک ها جنبه نشانگر 

 ؛(است شده داده شرح استاندارد این 9 و 9 ، 9 بندها  در

 در فعالیات  حتای  کشور یک ها سازمان توسط یا کشور یک در استفاده برا  صور  خاک و ویژه به 

 ؛باشد نشده طراحی کشور، از خارج

 ؛شود استفاده کشور یک از بی  در حاضر حا  در 

  کاه باا    ها  یک هولدینگزیرمجموعه منظور) هاسازمان از گروهی یا سازمان یک توسط استفاده برا

 ؛باشد نشده طراحی( شوندمی مرتبط هم به مشترک شرکا  یا مالکان داشتن



 2022 سال :)چاپ اول( 11922شماره  ملی ایراناستاندارد 

315 

 کاه  واقعیات ایان اسات    -یاادآور  ) باشاد  عماو   دسترس ابوار یا ابتکار خالقانه بدون هیچ هوینه در 

 باشد داشته دیگر  ها فعالیت است ممکن دارد برعهده را ارائه ابوار  یا بتکارا مسئولیت که سازمانی

هاا  گوناه هویناه   این ،(خدما  هوینه یا عضویت هوینه مانند ،شود می کاربران برا  ا هوینه شامت که

 باا  ناوعی  به است ممکن هوینه اینکه از نظراین فهرست نیست )صر  در ابوار یا عمت ابتکار مانع درج

  ؛باشد( مرتبط ابوار یا عمت ابتکار

 ًو ؛نشده باشد تهیه و تدوین «نفع مالی برا » خصوصی سازمان یک توسط مالی سود هد  با اساسا 

 رسمی ها زبان از یکیمطابو  حداقتISO باشد. 

 ISO توسط هایابتکار نشدن تایید -26پیرابند 

 باه  مرباوط  ابوارها  یا ها ابتکار از یک هیچ اثربخشی یا ارزش درباره ISOن سازما قضاو  ، با  در شده داده نشان معیارها 

 شناساایی  بارا   عینای  مبناایی  آوردن فاراهم  منظور به صرفاً معیارها این. نیست پیوست این در شده ذکر اجتماعی مسئولیت

 استفاده قرار بگیرد.  مورد  هاسازمان از بسیار  در است ممکن که است ابوارهایی و ابتکارهایی از ا نمونه

در  شاده  ارائاه  مالحظاا   بایاد  یا ناه، ساازمان   شودمی استفاده ابوارها یا ابتکارها این از یک هر از آیا اینکه کردنبرا  مشخص

 صدور شامت که اجتماعی مسئولیت به مربوط  ها اقدا  از برخی پیوست حاو  این اگر حتی. درنظر داشته باشد را 4-9 زیربند

 ایان  رهنمودهاا   از تاا باه عناوان پیارو      شاود  داده گاواهی  ها اقدا  این از کدا  هر برا  نیست باشد،  ز  است، مهناگواهی

 .(مراجعه شود 39به پیرابند ) شود مصسوب المللی بین استاندارد

نیسات.   ISOساازمان   از این واقعیت وجود دارد که ابتکار یا ابوار گنجانده شده در این فهرست به معنا  اخذ هایچ ناوع تاییاد   

 ماهیت اثربخشی، مانند نیستند گیر اندازه قابت استاندارد این مصدوده در که ابتکارعمت به مربوط مهم ها ویژگی عالوه برآن،

 ارزیاابی  کساانی  توساط  مستقیماً باید خصوصیاتی چنین. گیرندنمی قرار توجه مورد اینجا در آن نمایندگی و مشروعیت اعتبار،

 .کنندمی استفاده ابوار یا ابتکار این از که شود
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 بخشیبین هایابتکار از هایینمونه -2 -الف جدول

 (کنید مراجعه پیوست این مقدماتی متن و 4-9زیربند  به همچنین ،شود کار گرفته میهب از فعالیت بخ  یک از بی  برا )

 این اینکه درک با. است المللی بین استاندارد این تتکمی زمان در وضعیت موجود بازتابی از پیوست این در موجود اطالعا 

 روزبه اطالعا  شود می توصیه است، طور دائم در حا  گسترشهموضوعی است که ب اجتماعی مسئولیت و نیست کامت اطالعا 

 .کنید جستجو دیگر منابع در را شده
 سازمان

عمت یا  ابتکار

 ابوار

 شدهفهرست)

سازمان  توسط

 حرو  ترتیب به

 فبا در زیر هرال

 (بخ 

 زیربند فرعی مربوط در مسئله یا جنبه آن به حداقل ابزار ابتکار یا که دهد می نشان   X نشانه

 تکمیلی اطالعات .دارد اشاره

 .است ابوار یا عمت ابتکار مختصر از شرح شامت)

 و هد  جامعه آن، اداره در نفعانمشارکت ذ 

 یک خیر و نامه دارد یاگواهی آیا دسترسی.  شرایط

 (بیشتر اطالعا  برا  ارائه گاه یا تارنماوب

 *اصلی موضوعات
 سازینهادینه تمرینات

 *اجتماعی مسئولیت

6.2 
OG 

6.3 
HR 

6.4 
Lab 

6.5 
Env 

6.6 
FOP 

6.7 
Con 

6.8 
CID 

5.2 5.3 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 

 6.5ها  مرتبط با نیرو  کار؛ زیربند رویه 6.4بشر؛ زیربند  حقوق 6.3مرانی سازمانی؛ زیربند حک 6.2زیربند  : ISO 26000 زیربندها  پیوست استاندارد شاخص *

 به رسمیت شناختن 5.2جامعه مصلی؛ زیربند  توسعه و جلب مشارکت 6.8کننده؛ زیربند مصر  موضوعا  6.7؛ زیربند کار  منصفانه ها رویه 6.6مصیط؛ زیربند 

 اجتماعی مسئولیت درک 7.3اجتماعی؛ زیربند  مسئولیت با سازمان ها ویژگی رابطه 7.2نفعان؛ زیربند ذ  مشارکت و ناساییش 5.3اجتماعی؛ زیربند  مسئولیت

 در اعتبار افوای  7.6اجتماعی؛ زیربند  مسئولیت درمورد ارتباطا  7.5سازمان؛ زیربند  کت در اجتماعی ساز  مسئولیتها برا  نهادینهروش 7.4 سازمان؛ زیربند

 اجتماعی در رابطه با مسئولیت سازمان عملکردها  و ها اقدا  بهبود و بررسی7.7 مسئولیت اجتماعی؛ زیربند  مورد

 دولتیبین ابتکارها: 2 بخش
 هستند( متصد ملت سازمان ها آژان  مانند دولتی بین نهادها  مستقیم مسئولیت تصت که ابوارهایی و ابتکارها)

OECD 

 از آگاهی ابوار

برا   خطر

 ها  شرکت

 چندملیتی در

 مناطقی با

 حکمرانی ضعیف

X X X  X  X X X X X X   X 

  هافهرست کنترلی در اختیار شرکت

 ها  بالقوه در هنگا تا متمرکو بر فعالیت گذاردمی

 که کشورهایی در اخالقی مشکال  و خطرا  بررسی

 شود. استفاده آنها از دارند، ضعیفی حکمرانی
www.oecd.org/ 

UNCTAD 
 دولتیبین کارگروه

 متخصصان

المللی  بین

استانداردها  

و  حسابدار 

گیر   گوارش
(ISAR) 

X  X X X  X X     X   

 و ها شرکت شفافیت به شده داده اختصاک کار  گروه

 و حسابدار  در که موارد . آنها حسابدار  مسائت

 از است گرفته قرار توجه مورد سازمانی گر گوارش

 مالی گر گوارش المللی بین استانداردها   اجرا: جمله

(IFRS) ،  توسط حسابدار SMEها  ها )بنگاه

 حکمرانی ساز  شفا  اقتصاد  متوسط و کوچک(،

ها   گوارش و سازمانی مسئولیت گوارش ،سازمانی

 و بصث برا  ساله هر نفعذ  ها  گروه. مصیطی زیست

 رگیرد آنها با گروه این که موضوعاتی مورد در گفتگو

در  هاسازمان همه برا . به توافو می رسند  هستند

 www.unctad.org/isar.است دسترس و رایگان
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 سازمان

عمت یا  ابتکار

 ابوار

 شدهفهرست)

سازمان  توسط

 حرو  ترتیب به

 فبا در زیر هرال

 (بخ 

 زیربند فرعی مربوط در مسئله یا جنبه آن به حداقل ابزار ابتکار یا که دهد می نشان   X نشانه

 تکمیلی اطالعات .دارد اشاره

 .است ابوار یا عمت ابتکار مختصر از شرح شامت)

 و هد  جامعه آن، اداره در نفعانمشارکت ذ 

 یک خیر و نامه دارد یاگواهی آیا دسترسی.  شرایط

 (بیشتر اطالعا  برا  ارائه گاه یا تارنماوب

 *اصلی موضوعات
 سازینهادینه تمرینات

 *اجتماعی مسئولیت

6.2 
OG 

6.3 
HR 

6.4 
Lab 

6.5 
Env 

6.6 
FOP 

6.7 
Con 

6.8 
CID 

5.2 5.3 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 

UNEP 

 طر  شبکه بی

 وهوایی آب

   X        X X X X 

 کلیه در دسترس UNEP به وابسته عمت ابتکار

 چگونگی مورد در اطالعا  تباد  .ها استسازمان

 را ا گلخانه گازها  انتشار کاه  به هاسازمان دستیابی

 نفعانذ  مدیره منتخب از هیئت یک. کند می تسهیت

  نظار  برنامه این بر

 .کنندمی
http://www.unep.org/climateneutral/ 

UNEP 

 چرخه ابتکار

 زندگی
  X X  X X     X X  X 

 زمینه در فعا  ها سازمان کارشناسان برا  ابتکار

. دارد سا نه عضویت حو. است زندگی چرخه مدیریت

  از متشکت ویژه نیروها 

 به سهامدار کنندگانشرکت و ملت سازمان ها دبیرخانه

 چرخه رویکردها  در آموزش و توانایی توسعه دنبا 

 سازمان زیست مصیط برنامه به وابسته . هستند زندگی

 ملت است.
http://lcinitiative.unep.fr/ 

 جهانی قرارداد

 متصد ملت سازمان
 X X X X       X    

تجار   ها سازمان برا  متصد ملت سازمان عمت ابتکار

 نفعان ذ  است که در دسترس

 متعهد گیرد و ایشان، قرار می هاکننده سازمانمشارکت

ده اصت  براساس را خود عملیا  و راهبردها شوند می

 بشر، حقوق ها زمینه در کنند: اصولی تعریف اساسی

 از حمایت در اقدا  و فساد، با همبارز و زیست مصیط کار،

 بستر یک عنوان به. ملت سازمان تر گسترده اهدا 

 مورد در سا نه هستند موظف ها سازمان داوطلبانه،

 ها روش و ها سیاست طریو از اصو  اجرا  برا  تالش

 و متصد ابوارها ملت سازمان جهانی قرارداد .دهند گوارش

 به اصلی ها   ینهزم راستا  در ها  موجود را راهنمایی

 ارتقاء داده کننده شرکت ها  سازمان به کمک منظور

برا  استفاده از این ابتکار نیاز به پرداخت هوینه . است

 /www.unglobalcompact.orgنیست. 
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UNGC 

،UNDP ، 
UNITAR 

 سازمان مشارکت

 ملت ابوار ارزیابی

      X  X   X    

 و رشد تأثیر فوای ا برا  و خودارزیابی ریو برنامه ابوار

 و دولتی کنندگان برا  مشارکت پایدار توسعه به کمک

ها سازمان همه دسترس رایگان در صور به. خصوصی

و  رویکردها انتشار برا  را مشاوران UNIDO .است

 ( درCSR)مسئولیت اجتماعی شرکت( ) فنون مدیریت

 .دهد آموزش می جهان سراسر در ها سازمان
 www.unglobalcompact.org/ 

Issues/partnerships/pat.html 

UNIDO 

مسئولیت 

کارآفرینان 

 دستاورد برنامه

 X X X X   X X  X X X  X 

که جامعه هد  آن  UNIDO حمایت است با ابتکار 

استفاده  برا  .متوسط است و کوچک ها  اقتصاد بنگاه

. نیست  ز  هوینه و پرداخت حو عضویت از این ابتکار

 کمک برا  تصلیلی افوار نر  و ساختاریافته چارچوبی

ها  اقتصاد  متوسط و کوچک( که )بنگاه هاSME به

)مسئولیت اجتماعی  CSR  مدیریت فنون و رویکردها

 www.unido.org/reap .دهد می شرکت(  را ارائه

 نفعیچندذی هایابتکار: 1 بخش
 (شوند می مدیریت یا یافته ارتقاء نفع ذ  چند عملیا  طریو از که ابوارهایی یا  هاابتکار)

مسئولیت، 

 پاسخگویی

 AA مجموعه

1000 

X X X X X X X X X X X X X X X 

ها و افراد سازمان کلیه است و برا  عضویت بر مبتنی

 قابت دسترس است و هوینه عضویت دارد.

 ها  ارائه گوارش و ر بر اطمینان از پایدا توجه و تمرکو

  تعامت و اجتماعی مسئولیت

و برا  استفاده  شدهتبیین استاندارد سه. است نفعانذ 

 شده است: گرفته نظر ها درسازمان

 AA 1000APS   ارائه را پاسخگویی کلی اصو 

 دهد؛ می

 AA 1000AS  در  پایدار  تضمین برا  را الواماتی

 گذارد؛ اختیار می

 AA 1000SES  ذینفعان مشارکت برا  بیچارچو 

 کند می فراهم
www.accountability21.net 

 بشر حقوق اصو 

برا   الملتبین عفو

 هاشرکت

 X          X  X  

 در بشر حقوق رعایت از اطالع برا  کسب مرجعی

 برا  بشر حقوق اصو »انتشار . خاک کشورها 

در اختیار  فهرست کنترلی در چارچوب را «ها شرکت

 www.amnesty.org  .گذارد می

http://www.unglobalcompact.org/
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 انطباق ابتکار

 تجار  اجتماعی
(BSCI) 

 X X X X  X X X  X     

 تأمین ها  کارگر  زنجیره تجارب رو  که صنعت ابتکار

 کشور تمرکو فروش در خرده بورگ ها  شرکت عمده

 ها  شرکت و فروشان اعضا  آن خرده دارد. بیشتر

 توافو کرده و پرداخت حو عضویت که هستند بازاریابی

 کدها  رفتار  اساس بر را کنندگان تأمین که کنند می

-ابتکارعمت برا  تایید حساب. ممیو  و نظار  کنند.

 www.bsci-eu.orgرسان است. 

 مرکو  برا  اصو 

 تجار  اخالق
(ZfW) 

 مدیریت سیستم

 ارزش

X X X X X X X    X X X X X 

 انآلم در تجار  اخالق ارتقا دنبا  به که سازمانی است

 از مدیریت، و آموزش ابوارها  این سازمان. است اروپا و

 حقوقی، ها  زمینه در "حکمرانی چارچوب" جمله

) .کند می مصیا را اجتماعی و مصیط زیستی  اقتصاد ،

 آلمانی است(
www.dnwe.de/wertemanagement.php 

(German) 

اصو   برا  تال ائ

 در مسئو  اقتصاد

 زیست  برابر مصیط

(Ceres) 

   X        X X   

-مورد استفاده سازمان عمدتاً عضویت، بر استفاده مبتنی

 دنبا  به که گذارانی سرمایه با حضور مصیطی زیست ها 

 در هاشرکت تعامت برا  سرمایه بازارها  از استفاده

-شرکت از. ستنده حکمرانی و مصیطی زیست ها  زمینه

 حمایت و اجرا را Ceres اصو  تا شود می دعو  ها

 و حسابرسی همراه با اصو  این اجرا . کنند

 .شود می دریافت عضویت حو. است عمومی دهی گوارش

 و  مصیط  زیست مسائت زمینه در عضو ها شرکت

      بگیرند. فنی کمک توانندمی مدیریت آنها
www.ceres.org 

CSR  
)مسئولیت 

اجتماعی شرکت( 

 شبکه 198

 جهانی  شرکا

X X X X X X X X X X X X X X X 

)مسئولیت  CSR مورد در اطالعا  المللی بین تباد 

 به شدن تبدیت برا  .دهد می ارتقاء  اجتماعی شرکت( را

. است آن  ز  تأیید و کسب همکار  «شریک سازمان»

شود  می اداره انگلستان در مستقر شرکت توسط شبکه

(BITC). 
www.csr360.org 

EFQM 
 برا  چارچوبی

CSR مد   و 

 تعالی سازمانی

X X X X X X X X X X X X X X X 

 مدیریت در استفاده برا  که «خود ارزیابی» برا  ابوار 

CSR برا   اروپا بنیاد این از پی . است شده طراحی

 سازمانی بر مبنا  که  بود EFQM  کیفیت، مدیریت

 دولتی و تجار ، ها  سازمان و در دسترس است عضویت

 تباد  سازمان است و حو عضویت دارد. این غیرانتفاعی

 .دهد می خدما  اعضا به و کند می تسهیت را اطالعا 
www.efqm.org 

http://www.dnwe.de/wertemanagement.php
http://www.dnwe.de/wertemanagement.php
http://www.ceres.org/
http://www.ceres.org/
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ETI 

ابتکارعمت تجار  

 اخالقی
 X X     X  X X X X X X 

 و ها NGO ها، شرکت در این سازمان برا  عضویت

 این هد . پذیر است امکان خاک صنفی ها  سازمان

 و ها NGO با منابع تأمین ها  شرکت که است

 کنند و همکار  کارگر  ها اتصادیه

 تأمین زنجیره کدها  اجرا  ها روش بهترین مورد در

 پرداخت عضویت حو ایشان. بدست آورند اطالعا 

 برا  کار متعهد به اجرا  قوانین و کنند می

 رعایت  و ها دهی فعالیت خود و گوارش کنندگان تأمین

 شوند. می مقررا  سایر
www.ethicaltrade.org/ 

 اخالق شبکه

 اروپا تجارتی

EBEN)) 

X X X X X X X X   X   X  

 در اخالق ارتقا و برا  سا نه عضویت بر مبتنی سازمانی

 نتشارا و ها کنفران  سازماندهی تجار  ایجاد شده است.

 ها  شبکه همچنین .موضوعا  در این حوزه برعهده دارد

 و سازمانی اخالق کارکنان ملی موضوعی خاک را برا 

 .دهد می سازمان متخصصان سایر
www.eben-net.org 

 عاد نه کار انجمن
FLA 

X X X     X X   X X X X 

 کار ها  شیوه به رسیدگی برا  نفعیچندذ  ابتکارعمت

 کنندگان مشارکت .است شده انداز راه ینتأم زنجیره در

ها هستند. NGO و ها دانشگاه و ها کالج ها، شامت شرکت

 کار شرایط رسیدگی بر و نظار  باید حاضر ها  شرکت

 ها  گوارش FLAداشته باشند.  خود کنندگان تأمین

 .کند می تهیه و منتشر را عمومی

FORÉTICA 

SGE 21  
 مدیریت سیستم

 و اخالقی

ت مسئولی

 اجتماعی شرکت

X  X X X X X         

 ارزیابی و اجرا استقرار، مورد در را معیارهایی که ابتکار 

 ارائه اجتماعی مسئولیت و اخالق مدیریت سیستم

 دهد. می
www.foretica.es (Spanish)  

 دهی گوارش ابتکار

 (GRI) جهانی

  رهنمودها 

 پایدار دهیگوارش

X X X X X X X X X  X  X X X 

 شده انداز  راه CERES و UNEP توسط که ابتکار 

 ها، شاخص مد  که( پیوست این در موجود) است

 دهی مورد گوارش در پشتیبانی ابوارها  و ها دستورالعمت

 جهانی سازمانی نفعاندهد. ذ  می ارائه را پایدار

. دهند در اختیار قرارمی را حکمرانی و راهنمایی

  و ها الصاقیه ها، دستورالعمت

 ها  خودگاهوب در رایگان صور  به آن ها پیوست

 هوینه مرتبط آموزشی مطالب شود. برا  می بارگذار 

 :از عبارتند آن ابوارها . شود می گرفته نظر در جوئی

 ؛(اصو  ها و شاخص) پایدار دهی گوارش رهنمودها  •

 خاک ها  بخ  متفاو  برا  ها  الصاقیه •

 عمومی ها  آژان  ر،دو راه از ارتباطا  وساز، ساخت)

 ؛(غیره و

 (اثرا  تصلیت و نفوذ حوزه) مرز  ها نامهشیوه •
www.globalreporting.org 
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 بشر حقوق موسسه

 دانمارک ارزیابی

 با حقوق انطباق

 بشر

 X X  X  X X   X X X X X 

 بشر حقوق ا  در مورد پروژه بشر حقوق ملی سازمان این

 مورد در یاطالعات است که تجار  تعریف کرده و

. دهد می ارائه مختلف کشورها  در بشر حقوق وضعیت

 پیشنهاد را مدیریتی ابوارها و راهنماها  همچنین

. شود می هوینه دریافت بابت آن اوقا  گاهی که دهد می

بسیار  است که ابوار  بشر با حقوق  انطباق ارزیابی

و به صور   وب طریو و از است استادانه طراحی شده

 بررسی». است دسترس در هوینه دریافت برخط و با

 قابت رایگان صور  به کمتر جوئیا  با«  HRCAسریع

 .است دسترس
www.humanrightsbusiness.org 

 المللی بین اتصادیه

 اعتباربخشی

 و اجتماعی

مصیطی 

ISEAL)) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

-تنظیم المللی بین ها برا  سازمان عضویتی سازمانی

این  .مصیطی است زیست و اجتماعی استاندارد هکنند

 مربوط انطباق ارزیابی و داوطلبانه استانداردها  سازمان

 .دهد می ترویج  را مصیطی زیست و اجتماعی مسائت به

 .کند می فراهم ارزیابی و استاندارد تنظیم برا  را ابوار 

 حو عضویت دارد.
www.isealalliance.org 

 ارتقا کنسرسیو 

 مقا   تمدیری

مشترک 

(JAMP) 

  X X X X   X  X X X X X 

همراه با پرداخت هوینه  با عضویت اطالعا  تباد  برنامه

 الواما  با انطباق در ها سازمان به کمک دارد. برا 

. مصصو   در موجود شیمیایی مواد مورد در قانونی

 اطالعا  انتقا  و توصیف برا  را داده صفصه ها قالب

 دهد. مواد می در اختیار قرار شیمیایی مواد مورد در

 برا  IT زیرساخت همچنین و مصصو   در موجود

 انتشار برا  شود. داده استفاده می ها  صفصه تباد 

 برگوار و تمرینی  آموزشی ها  خود جلسا برنامه

 .کند می
http://www.jamp-info.com/englis 

 چارچوب نامهتوافو

 المللی بین
 X X X   X X X  X X X X X 

و  (TNEs) فراملیتی ها شرکت بین که توافقاتی

 شده مذاکره (GUFs ) ها اتصادیه جهانی فدراسیون

 مشکال  رفع برا  ابوار  به پرداختن آن هد  و است

  در کار ها روش به مربوط عمدتا

 سطح در کخا چندملیتی شرکت یک ها فعالیت

 .است المللی بین
http://www.global-

unions.org/spip.php?rubrique70 

 ها جنگت پیمان

 بارانی
 X X X   X     X X X X 

  ن استانداردهاییتع  برا تیبر عضو یسازمان مبتن

 صدور همراه با و  یطیمص ستیز و یاجتماع

،  جنگلدارها   حوزه در کنندگاندیتول  برا نامهیگواه

را  یفن  هاکمک ریآموزش و سا . و گردشگر  شاورزک

ارائه ا  دارد را آنها گواهینامه برا  صنایعی که فعالیت

 دهد. می
www.rainforest-alliance.org 

http://www.jamp-info.com/englis
http://www.jamp-info.com/englis
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R-bec 
 ی/ حقوق یاخالق

 ستمیس استاندارد

 انطباق تیریمد

           X   X 

که  یهر سازمان  برا تیریمد ستمیس  گانیاستاندارد را

 جادیا یو قانون یانطباق اخالق تیریمد ستمیبخواهد س

 کند.
http://r-bec.reitaku-u.ac.jp/ (Japanese) 

 گمایپروژه س

  ها دستورالعمت

 گمایس

 X X X   X X X   X X X X 
کمک به  یها در مورد چگونگسند راهنما به سازماناین 

 دهد. می گانیرا مشاوره داریتوسعه پا
http://www.projectsigma.co.uk/ 

Guidelines/default.asp 

 ییپاسخگو

 یهمبستگ

 یاجتماع

 از امریکا   تین

 X X    X X X   X    

و و آموزش  تیو تصل هیتجو  از ابوارها  مجموعه ا

در ها  متوسط و کوچک( بنگاه) ها  SMEاز  یبانیپشت

و   کمک به بهبود ابتکارها  برا نی ت  کایآمر

 آنها. یاجتماع تیمسئول تجربیا  در حوزه
www.produccionmaslimpia-

la.net/herramientas/index.htm(Spanish) 

 ییاسخگوپ

 یاجتماع

 (SAIالمللی ) بین

 X X  X   X X  X X X X X 

 تجاربپرداختن به   برا نفع ذ ابتکار عمت چند

را  SA 8000 رسیدگیقابت  . استاندارد  استکارگر

-ادهیپ  کند. کتابچه راهنما می میمصت کار تنظ  برا

 تیبا مسئول نیتأم رهیزنج تیریمد ستمیس  ساز

کند. آموزش و کمک  می دیابوارها را تول ریو سا یاجتماع

 انیکنندگان و مشتر نیبه حسابرسان، کارگران، تأم یفن

 ی. سازمان مستقت، خدما  اعتباربخشدهد می

-یگواه دهندگانارائه و (SAAS) یاجتماع ییاسخگوپ

 کند. معتبر میرا  SA 8000 نامه

www.sa-intl.org 

 طبیعی گا 

 المللی بین
(TNS) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

توسعه  درخصوکالمللی  بین ی ورانتفاعیغ یسازمان

  ویر برنامه  را برا یمدل TNS. است داریپا

را  ییابوارها نیهمچن دهد و ه میارائ دهیچیپ  ها ستمیس

تا افراد و گذارد  میدر دسترس  به صور  رایگان

توسعه  در راستا و کمک   ریادگیها قادر به  سازمان

 www.thenaturalstep.org شوند. داریپا

المللی  بین تیشفاف

(TI ابوار )متنوع 
X    X   X      X X 

ه مبارزه برنامکه  یردولتیغمرد  نهاد عضویتی سازمان 

ها،  سازمان  را برا ییهابوار و دادها دارد.با فساد 

فراهم  یدولت  ها و سازمان  خاک اقتصاد  ها بخ 

 تجار  اصو  •از ابوارها عبارتند از:  ییها کند. نمونه می

-کدها  داوطلبانه چندذ ، خوار  مقابله با رشوه برا 

 • فساد درک شاخص •فساد  جهانی گوارش • نفعی

فساد  جهانی فشارسنج • رشوه کنندگان پرداخت شاخص

 یکپارچگی مانپی •
www.transparency.org 

http://www.projectsigma.co.uk/
http://www.projectsigma.co.uk/
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 تکمیلی اطالعات .دارد اشاره

 .است ابوار یا عمت ابتکار مختصر از شرح شامت)

 و هد  جامعه آن، اداره در نفعانمشارکت ذ 

 یک خیر و نامه دارد یاگواهی آیا دسترسی.  شرایط

 (بیشتر اطالعا  برا  ارائه گاه یا تارنماوب
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 سازینهادینه تمرینات
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6.2 
OG 

6.3 
HR 

6.4 
Lab 

6.5 
Env 

6.6 
FOP 

6.7 
Con 

6.8 
CID 
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 نفعیذیتک ابتکارهای: 3 بخش
 شوند(یو اجرا م تدوین نفع ذتک  ندهایفرا ویکه از طر ییو ابوارها ها )ابتکار

گرد ویاصو  م

  ک  برااکا

 تجار 

 X X X X X X X        

، که به دنبا  ارتقا یمل اشتراکا ، با بازرگانانا  از  شبکه

، مقاما  رانیمد نیو گفتگو ب  اصو  اخالق، همکار

از  شرحی. اصو  تجار ، هستندو شهروندان  یدولت

 دهد.  اخالق در تجار  ارائه می پیرو  از  اصو  را برا
www.cauxroundtable.org 

المللی  ینمنشور ب

 کنندگان مصر 

تجار    برا

 یجهان

   X X X      X X  X 

منشور  نیکننده. امصر   ها گروه یجهان ونیفدراس

کننده را در  و حقوق مصر   تجار  ها وهیش نیبهتر

. دهد ارائه میکنندگان  مورد عالقه مصر   ها نهیزم

باید در کدها و منشورها   حو رأ داشتن و تیعضو  برا

 پرداخت شود.  نهیهو

   جعبه ابوار اروپا

CSR 
X X X X X X  X X X X X X X X 

  هاشرکت  برا نهیبر هو ی، ابتکار عمت مبتنتیعضو

ها، . انجا  پروژهCSR یمل  و سازمانها ییاروپا

را در دستور کار  ا یجلسا  و انتشار نشر یسازمانده

 و شامت بر وب یمبتن  است ا . جعبه ابوار مجموعهدارد

با  ییها پروژه ویاست که از طر یمطالب ریراهنماها و سا

 .شود می دیآنها تول نفعانیاعضا و ذ

 www.csreurope.org/ 

 Ethosسسه مو

  ها شاخص

CSR موسسه 

X X X X X X X X  X X X   X 

ر د یاجتماع تیمسئول ءارتقا رو  که بر یلیبرز یسازمان

را بصور   CSRابوار  نیبخ  تجار  تمرکو دارد. چند

 از   ا، از جمله مجموعهکردهفراهم  گانیرا

  CSR هاشاخص

 www.ethos.org.br 

 المللی بیناصو  

 تیمسئول

 وانیسال یاجتماع

 X X  X  X X   X  X X  

، یعملکرد اجتماع درخصوک یکد رفتار داوطلبانه جهان

ها  . سازمانشود ی را شامت میطیمص ستیو ز  اقتصاد

، آموزش و یداخل  ذارگ استیشوند که در س یمتعهد م

استفاده از   کنند. برا را رعایتاصو  این  یده گوارش

. در ستی ز  ن یتیعضوحو و  نهیهو چیهپرداخت کد 

 دخیت نیست.  ینفعیذ چیکد مشارکت  ه هید شکت

 http://www.thesullivanfoundation.org/ 

المللی  بین مجمع

رهبران مشاغت 

(IBLFراهنما )  

 ا ریتأث یابیارز

 حقوق بشر

 X X X X       X    

IBLF است که توسط  یرانتفاعیغ ادیبن کی

رکت شود و مشا می یبانیپشت  ها  بورگ تجار سازمان

در  .بخشد  یم بهبود داریتوسعه پا حوزه را در  تجار

مانند حقوق  یمختلف  و ابوارها ا ینشر مجموعه نیا

ترجمه شده است. در سا    مرجع تجار  بشر: راهنما

2889 IBLF بانک  یالمللی مال به همراه شرکت بین

  در تهیهحقوق بشر  ریتأث یابیارز  راهنما یجهان

 کردند. یر مدیریت را منتشری مسشیآزما  ینو یپ
http://www.iblf.org/resources/guides.aspx 

http://www.cauxroundtable.org/
http://www.cauxroundtable.org/
http://www.csreurope.org/
http://www.ethos.org.br/
http://www.thesullivanfoundation.org/
http://www.thesullivanfoundation.org/
http://www.iblf.org/resources/guides.aspx
http://www.iblf.org/resources/guides.aspx
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 یاتاق بازرگان

( ICCالمللی ) بین

 ها ابوارها و ابتکار

 مختلف

X X X X X X X X X X X X X X X 

 تپرداخ و تیضوعبر   یمبتن یسازمان تجار  جهان

طرح  نیشده است. ا جادیا  منافع تجار با کسب نهیهو

  ها را در رابطه با جنبه  ادیز  و ابوارها ها ابتکار

 کرده است، از جمله: طراحی یاجتماع تیمختلف مسئول

 یابیو ارتباطا  بازار غا یتبل ICC  یقینامه تلف نییآ

  رفتار تجار  برا ICC ا  نه مرحلهدستورالعمت  • 

 رهیزنج تیدرمورد مسئول ICC راهنمایی •مسئو نه 

  نه منابعمسئو  تامین  برا ICC راهنما  • نیتام

 داریتوسعه پا  برا ICC تجار  منشور •
 www.iccwbo.org 

مشارکت در 

راستا  خالقیت 

فساد   در مقابت

(PACI  اصو  )

مقابله با تجار  

 رشوه

    X           

ضد رشوه که  ها  اقدا   کد رفتار داوطلبانه برا کی

مستلو  تعهد در برابر تصمت صفر رشوه توسط 

 ها  امضا کننده است. شرکت

عضویت  نهیبدون پرداخت هو اما تیبر عضو یمبتن  

 ئتیسه کارگروه و ه ویاز طر نفعان . توسط ذاست

 شود. اداره می مدیره
http://www.weforum.org/en 
/initiatives/paci/index.htm 

تجار    شورا

توسعه  یجهان

 داریپا

(WBCSD )

و  ها ابتکار

 مختلف  ابوارها

X X X X X X X X X X X X X X X 

  هاعمدتاً معطو  به شرکت تیبر عضو یسازمان مبتن

طرح  نی. ادارد سا نه تیبورگ است. حو عضو

را در دسترس عمو  قرار   اریبس  و ابوارها ها تکاراب

 داده است، از جمله:

  ریگ: اندازهنفعانذ  مشارکت بهبود •آب  یجهان ابوار

 توسعه •مسئله  تیری: ابوار مدیسازمان حکمرانی • ریتأث

اسناد راهنما، چندین  •  ریادگی  برا  : ابواردارپای

اره موضوعا  درب گریمتعدد د  و ابوارها ها ابتکار

 .مصیطی و زیست یخاک اجتماع
www.wbcsd.org 

WBCSD  و

موسسه منابع 

 (WRI) یجهان

گاز  پروتکت

  ا گلخانه

   X         X   

ها  شرکت  آزادانه برا  و گوارشگر  استاندارد حسابدار

ت تص  ا گوارش در مورد انتشار ش  گاز گلخانه  برا

چارچوب سازمان  ونیکنوانس وتویک نامهشیوهپوش  

  . ابوارهاییوهوا آب را ییملت متصد در مورد تغ

 آ یندگیها در مصاسبه کمک به شرکت  برا یمختلف

 .کند فراهم می
www.ghgprotocol.org 

 

http://www.iccwbo.org/
http://www.weforum.org/en
http://www.weforum.org/en
http://www.wbcsd.org/
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 بخشیبین هایابتکار از هایینمونه -1 -الف جدول

 (کنید مراجعه پیوست این مقدماتی متن و 4-9زیربند  به همچنین ،شود ر گرفته میکاهب از فعالیت بخ  یک از بی  برا )

 این اینکه درک با. است المللی بین استاندارد این تکمیت زمان در وضعیت موجود بازتابی از پیوست این در موجود اطالعا 

 روزبه اطالعا  شود می توصیه است، ترشطور دائم در حا  گسهموضوعی است که ب اجتماعی مسئولیت و نیست کامت اطالعا 

 .کنید جستجو دیگر منابع در را شده

 سازمان

 عمت یا ابوار ابتکار

 توسط شدهفهرست)

 ترتیب سازمان به

 الفبا در زیر هر حرو 

 (بخ 

 زیربند فرعی مربوط در مسئله یا جنبه آن به حداقل ابزار ابتکار یا که دهد می نشان   X نشانه

 .دارد اشاره

 تکمیلی طالعاتا

 ابوار یا عمت ابتکار مختصر از شرح شامت)

 جامعه آن، اداره در نفعانمشارکت ذ  .است

نامه گواهی آیا دسترسی.  شرایط و هد 

 برا  ارائه گاه یا تارنماوب یک دارد یا خیر و

 (بیشتر اطالعا 

 *اصلی موضوعات
 سازینهادینه تمرینات

 *اجتماعی مسئولیت
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6.6 
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6.7 
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6.8 
CID 

5.2 5.3 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 

 6.5ها  مرتبط با نیرو  کار؛ زیربند رویه 6.4بشر؛ زیربند  حقوق 6.3حکمرانی سازمانی؛ زیربند  6.2زیربند  : ISO 26000 زیربندها  پیوست استاندارد شاخص *

 به رسمیت شناختن 5.2جامعه مصلی؛ زیربند  توسعه و جلب مشارکت 6.8کننده؛ زیربند مصر  موضوعا  6.7؛ زیربند صفانهکار  من ها رویه 6.6مصیط؛ زیربند 

 اجتماعی مسئولیت درک 7.3اجتماعی؛ زیربند  مسئولیت با سازمان ها ویژگی رابطه 7.2نفعان؛ زیربند ذ  مشارکت و شناسایی 5.3اجتماعی؛ زیربند  مسئولیت

 در اعتبار افوای  7.6اجتماعی؛ زیربند  مسئولیت درمورد ارتباطا  7.5سازمان؛ زیربند  کت در اجتماعی ساز  مسئولیتها برا  نهادینهروش 7.4 یربندسازمان؛ ز

 اجتماعی در رابطه با مسئولیت سازمان عملکردها  و ها اقدا  بهبود و بررسی7.7 مسئولیت اجتماعی؛ زیربند  مورد

  کشاورزی بخش:

    X X   X X X X X X   (BSIبهتر ) شکریابتکار ن

فروشان از خردهی متشکت سازمانفهرست کنترلی 

و  دکنندگانی، تولتجارگذاران، هیقند، سرما

 را  ییارهایکه اصو  و مع یردولتیها  غ سازمان

 یهد  پرداختن به موضوعا  مختلف اجتماعبا 

کرده است.  نییشکر تع دیمصیطی در تول و زیست

 تهیدر کمبرا  حضور  تیعضو  ها نهیهو

 ای  گروه کار کدر ی ژهی، مشاور و راهبر

 شود.   دریافت میروه کارعضویت در گ
  www.bettersugarcane.org 

رفتار   کد مشترک برا

 قهوهمرتبط با جامعه 

(5C)  کد رفتار 
 X X X X X X X X X X X X X X 

 قهوه،  دکنندگانیتول تیبر عضو یسازمان مبتن

فروشان، )خرده «و صنعت تجار »  هاسازمان

 یبرند( و جامعه مدن دکنندگانیو تول ابانیبازار

(NGOبرا کارگر  ها هیها و اتصاد )   بهبود

در   و اقتصاد یطیمص ستی، زیاجتماع طیشرا

 کی شامت هبرنام نیاند. ا شده  یقهوه تاس دیتول

 ستمیس»(، 5Cجامعه قهوه )  کد مشترک برا

ان است. کنندگدیتول  برا یفن یبانیو پشت «دییتأ

 ییآزما یراست ها  و اقدا  ها اعضا در ابتکار

 .کنند یشرکت م
www.4c-coffeeassociation.org/ 

المللی  ها  بینسازمان

 مشروعتجار  

(FLO) 

X X X X X X X X X X X X X X X 

 ها ابتکار  گذاربرچسب  برا یک شرکت مادر 

ها   ا  از سازمان شبکه ویکشور از طر 28در 

-یکنندگان. صدور گواهدیو تول نامهیصدور گواه

چه تجار  عاد نه   مطابو با استانداردها نامه

  . اعضایعمومبخشی و چه  صور  خاکبه

 نامهیتوانند از عالمت صدور گواهیم مجوز  دارا

مدیره  ئتیو ه یاستفاده کرده و در مجمع عموم

 شرکت کنند.
www.fairtrade.net 

http://www.bettersugarcane.org/
http://www.4c-coffeeassociation.org/
http://www.4c-coffeeassociation.org/
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 G.A.P   X X  X      X X X Xجهانی 

GAP اشاره دارد.   کشاورز خوب  هابه روش

  استانداردها نییتع  برا یرانتفاعیانجمن غ کی

مصصو   و  نامهیصدور گواه  داوطلبانه برا

شرکت در   اعضا برا است.  کشاورز  هاروش

 کنند.یپرداخت م نهیاستانداردها هو نیا نیتدو

www.globalgap.org 

 X X X    X  X X X X X X  المللی کاکائو ابتکار بین

 ریمبارزه با کار کودکان و سا  برا یسازمان

 صنعتکار در در حوزه  دجویانهسو ها  اقدا 

شرکت  ها  سازمان شده است. جادیکاکائو ا

بورگ شکال ،   هانشانهکننده شامت 

ها و NGO نیو همچن کاکائو  ها پردازنده

 هستند. یها  صنف سازمان
 www.cocoainitiative.org 

شبکه   استانداردها

 پیمان داریپا  کشاورز

 یباران  جنگت ها

X X X X X X X     X   X 

 ها  گروه ز متشکت ا تیبر عضو یمبتن یسازمان

 یکننده که مصصو   صادراتدیتول کشاورز  و

کشاورزان  وی. با تشودهند یرا کشت م  ریگرمس

و  شبکه کشاورز  پایدار  استانداردها تیبه رعا

  کنندگان برادر بازرگانان و مصر  وهیانگ جادیا

 نیبهتر گسترش، به دنبا   داریاز پا تیحما

  ارزش کشاورز رهیدر سراسر زنج تیریروش مد

 است.
www.rainforest-alliance.org/ag 

Agricultureure.cfm؟id= 

UTZ  
 تاییدشده

X X X X X X X X X   X X X  

  نامه رفتارنییبر اساس آ نامهیابتکار صدور گواه

  را برا یطیمص ستیو ز یتماعاج  ارهایکه مع

کارآمد  تیریو مد  مسئو نه کشاورز  ها وهیش

کند. از حسابرسان شخص  می نییمورعه تعدر 

 دیکند. در حا  حاضر بر تول ثالث استفاده می

تمرکو دارد.  خرما شیرهو   قهوه، کاکائو، چا

است  پای و  یابیرد ستمیس کیخدما  شامت 

 دیاز تول  ا رهیزنج ویکه مصصو  معتبر را از طر

مسیر کند تا   دنبا  می ها تا واسطه گانکنند

 چرخ  مصصو  قابت ردیابی باشد.
www.utzcertified.org 

  X X X X X X X X X  X X X  کاکائو یجهان ادیبن

ها   شرکت تیعضوبر حو  یسازمان مبتن

ها و بازرگانان کاکائو و ، پردازنده سازشکال 

 جیترو  ها برنامه پشتیبان. یها  صنف انجمن

، توسعه ستیز طیو سازگار با مص داریپا  کشاورز

بهتر و عاد نه  یکار و بازده  جامعه، استانداردها

. 
www.worldcocoafoundation.org 

http://www.globalgap.org/
http://www.globalgap.org/
http://www.cocoainitiative.org/
http://www.utzcertified.org/
http://www.worldcocoafoundation.org/
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  پوشاک بخش:

 پاک  ها لباس وی پ

(CCC) 
 X X  X X   X X  X    

در ی ها  مل سازمان متشکت از المللی انجمن بین

کار در  طیکه به بهبود شرا ییکشور اروپا 32

این کارگران در حقوق صنعت پوشاک و دفاع از 

در  CCCاختصاک دارد.  تغییر  خواهانصنعت 

حت آنها   کند و برا می تیمورد موارد خاک فعال

 CCCشود.  می ریها و مقاما  درگ شرکت با

و  ارک طیدر مورد شرا یاطالعات نیهمچن

کد  کیکند و  کار در صنعت فراهم می  ها وهیش

 دارد. اریمع
www.cleanclothes.org 

  خوبپوشاک  ادیبن
(FWF) 

 X X     X  X X X X X X 

به  یدگیرس  برا نفعیذ چند  یسازمان

بخ  پوشاک و  نیتأم رهیزنج در ها  کار شیوه

منابع با  نیها  تأم شد. شرکت انداز  راهکف  

 تینامه کار و رعا نییآ بیمشارکت سا نه، تصو

. ندیآ یم در FWF یتالواما  به عضو ریسا

 یابیاز نظر انطباق با کد ارز هر سا ها  شرکت

 .شوند یم
www.fairwear.nl (Dutch) 

بدون  یروشفبرنامه خرده

 خو
   X  X       X   

-خطکه هد  آن ارائه اطالعا  در مورد   ابتکار

به  )پوست حیوانا ( ی خوفروشخرده مشی

طرح خاتمه  نیکنندگان است. هد  امصر 

-دادن به فروش مصصو   خو در سراسر خرده

 از  یبانیبا پشت و هایفروش

  است که کتباً متعهد به اجرا یفروشانخرده

 اند. خو شده بدون استیس
www.infurmation.com/ffr.php 

 سوخت زیستی بخش:

 سوخت مورد در میوگرد

 پایدار زیستی ها 
 X X X  X X X X X X X    

و پرداخت حو   تیبر  عضو یسازمان مبتن

در  نفعانیذعضویت است که  زمینه گفتگو  

 یستیز  ها سوخت دیتول  ارهایاصو  و مع مورد

  کند. یم تیرا تسه
http://cgse.epfl.ch/page65660.html  

 ساخت و ساز بخش:

 ساخت و ساز ها ابتکار

 ییو آب و هوا داریپا
UNEP 

   X        X  X X 

وساز   در صنعت ساخت یهر سازمان  برااستفاده 

برنامه  کی. دارد سا نه تیآزاد است. حو عضو

با  داریوساز پا ساخت ءارتقا  مشترک برا  کار

برنامه این  است. اعضا در یانداز چرخه زندگ چشم

  را برا هاییها و ابتکارکنند تا ابوار یشرکت م

این برنامه در . ارائه دهند  از برنامه کار تیحما

ملت سازمان  ستیز طیبرنامه مص با  مشارکت

 است. 
www.unepsbci.org 

http://www.infurmation.com/ffr.php
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 شیمیایی بخش:

ی المللنیب  شورا

یی ایمیش ها  انجمن

 مسئو نه مراقبت

X X X X X X X   X X X X X X 

  برا پرداخت حو عضویتبر  یمبتن یسازمان

. تمرکو بر سالمت، یی استایمیها  ش شرکت

مصصو   و  یطیمص ستیز را یو تأث یمنیا

و  دیتول ی کها  نظارت . برنامهدارد ندهاایفر

 نیتأم رهیو زنج ییایمیش  استفاده از  مصصو 

 دهد. را پوش  می
 www.responsiblecare.org 

 فروشیکاالهای مصرفی/ خرده بخش:

 یابتکار انطباق اجتماع

 (BSCIتجار  )
X X X X        X X X X 

 در کار روشبه  یدگیرس  برا یصنعت یسازمان

 برا  تیشده است. عضو انداز  راه نیتام رهیزنج

است که  یهای شرکت ریفروشان و سا خرده

. از یی هستندکا کننده یا بازاریاب وارد

کنندگان  نیرود تأم یعضو انتظار م  ها شرکت

نظار  و  BSCIخود را بر اساس کد رفتار 

گواهی تایید  به ممیوان  BSCI کنند.  ممیو 

  دهد.  می
www.bsci-eu.org 

 الکترونیک بخش:

صنعت   ائتال  شهروند

کدها   کیالکترون

 کیصنعت الکترون رفتار 

 X X X X X X  X    X X  

سا نه  حو عضویتبا  تیبر عضو یزمان مبتنسا

. اعضا تیعضو تیبر اساس درآمد شرکت و وضع

 کی.   هستندرفتار کدها   اجراموظف به 

 ،صنعت این نفعان متشکت از ذ مدیره ئتیه

 دارد. را برعهده سازمان کار و مرور بر ییراهنما
http://www.eicc.info/ 

Zentralverband der 

Deutschen 

Elektro- und 

Elektronikindustrie 
 منشور اخالقی / رفتار 

 یاجتماع تیمسئول

 ها شرکت

X X X X X X X X     X  X 

است و کدها   تیبر عضو یمبتن یسازمان

بهبود عملکرد   برادهد  رفتار  که ارائه می

 کیدر صنعت الکترون یطیمص ستیو ز یاجتماع

 .تدوین شده است
 www.zvei.de (German) 
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 انرژی بخش:

IHA 
 رهنمودها  پایدار 

 X  X   X X X X X X X  X 

. ی استآب نیروگاه دیتول  برا یصنعت یسازمان

در دسترس  و دیرا تول یمختلف ا یابوارها و نشر

 آن داریپا رهنمودها . دهد قرار می عمو 

و  یاقتصاد، اجتماع ها  درباره اقدا  ییها هیتوص

 مصیطی دارد. زیست
www.hydropower.org 

 بخش: قابل استخراج

 عیصنا تیشفاف ابتکارها 

  یاستخراج

(EITI) 

    X  X         

ها،  متشکت از دولت نفعیذ ابتکار عمت چند

و  یها  جامعه مدن ها، سازمان شرکت

 دییو تأ اطالعا   گذاران که از افشا هیسرما

  هاها و درآمد دولت در بخ  پرداخت شرکت

ها   کند. شرکت می یبانینفت، گاز و معدن پشت

ها را  کنند که پرداخت یکننده موافقت م مشارکت

 وین  مجر  ها دهند و دولت رشها گوا به دولت

ها را  از شرکت یافتیدر مبالغکنند که  یموافقت م

 تدویندر  یها  جامعه مدن گوارش دهند. سازمان

شرکت  آنهاخاک و نظار  بر   ها برنامه

 کنند. یم
 http://eiti.org 

المللی حفاظت  انجمن بین

صنعت  ستیز طیاز مص

( ابوارها IPIECAنفت )

 مختلف ها و ابتکار

 X X X X  X X  X X X X X X 

کننده دیها  تول شرکت  برا یصنعت یسازمان

ا در ر یمختلف  و ابوارها ا ینشر که وگاز نفت

 مانند گذارد میدسترس عمو  

صنعت  برا  بشر حقوق آموزش ابوار جعبه -

 ؛وگاز نفت

وگاز در مورد گوارش  صنعت  نفت  راهنما -

 ؛داوطلبانه  داریپا

گوارش انتشار   صنعت نفت برارهنمودها   -

  ؛ا گلخانه  گازها

مناقشا   ریدر مناطو درگ تیفعالراهنما   -

 .وگاز صنعت  نفت

www.ipieca.org 

 داریچارچوب توسعه پا

المللی معدن و  بین  شورا

 (ICMMفلوا  )

X X X X X X X X X X X X X X X 

ها  معدن و فلوا   شرکت  برا یصنعت یسازمان

به  . اعضا متعهدبه آن وابسته عیها  صنا و انجمن

 38متشکت از  داریچارچوب توسعه پا کپذیرش ی

  شوند. میاصت 
http://www.icmm.com/our-

work/sustainable-

dframeworkframework 

http://www.hydropower.org/
http://www.hydropower.org/
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و  تیاصو  داوطلبانه امن

 حقوق بشر
 X X X        X   X 

  یانگل  ها توسط دولتابتکار آن اصو  که  نیا

  را برا ییها ییاست، راهنما بوده کایو آمر

ها  حقوق بشر و شرکت یتیخطرا  امن ییشناسا

 دهد. در مورد ارائه می یردولتیها  غ و سازمان

و  یدولت یتیامن  روهایبا ن  تعامت و همکار

در دسترس است.   شتریب یی، راهنمایخصوص

 ز   پرداخت هوینهاصو   نیاستفاده از ا  برا

 است.
www.voluntaryprinciples.org 

 گذاریبخش: امور مالی/ سرمایه

  Equator            X X X اصو  

و  یابی، ارزنییتع  برا یمال  در حوزه اریمع

مصیطی در  و زیست یاجتماع سکیر تیریمد

 پروژه. یمال نیتأم
 www. Equator- Principles.com 

 دهی  گوارش  راهنما

ESG  در  ساز نهادینهو

 یمال تیتصل

X X X X X X   X  X  X X X 

دهی درحوزه موضوعا   رهنمود گوارش

مصیطی، اجتماعی و حکمرانی که  زیست

 یمال لگرانیتصل  منشرشده و معیار  است برا

در  ESG ساز  با نهادینه یدر مورد چگونگ

 خود  ها تیتصل

  گذار هیاصو  سرما

 (PRIمسئو نه )
X   X   X X X  X X X  X 

تا  دهد ارائه میگذاران  هیسرما  برا یچارچوب

معاد  آن( خود را با توجه  ای)  امانتدار فیوظا

 ی، اجتماعیطیمص حکمرانیبه مسائت مربوط به 

گروه  کیانجا  دهند. چارچوب توسط  سازمانیو 

 ساختهتخصصان یان ماز م شده منصوب نفع ذ

داوطلبانه  شنهادیپز طریو ا تیشود. عضو می

 است.
 www.unpri.org 

 X        X X  X    کربن  پروژه افشا

سازمانی غیر انتفاعی و نیازمند عضویت که به 

آ یندگی  وانتشار دهد تا  اعضا این امکان را می

 دریابند ومصاسبه و  راخود   ا یکربن در عمل

را  وهوا آب قرار گرفتن  خطر یوان در معرضم

روش  نیتوانند از ا یها م ،  شرکتارزیابی کنند

 تیسا را که در وب یاستفاده کرده و اطالعات

CDP تواند توسط  یدر دسترس است و م

به مرتبط بازده کربن  نییدر تع یموسسا  مال

  یموسسه مال  ها  گذارهیو سرما یمال نیتأم

  دهند.مورد استفاده قرار ایجاد شده  را 

www.cdproject.net. 
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 سازمان

 عمت یا ابوار ابتکار

 توسط شدهفهرست)

 ترتیب سازمان به

 الفبا در زیر هر حرو 

 (بخ 

 زیربند فرعی مربوط در مسئله یا جنبه آن به حداقل ابزار ابتکار یا که دهد می نشان   X نشانه

 .دارد اشاره

 تکمیلی طالعاتا

 ابوار یا عمت ابتکار مختصر از شرح شامت)

 جامعه آن، اداره در نفعانمشارکت ذ  .است

نامه گواهی آیا دسترسی.  شرایط و هد 

 برا  ارائه گاه یا تارنماوب یک دارد یا خیر و

 (بیشتر اطالعا 

 *اصلی موضوعات
 سازینهادینه تمرینات

 *اجتماعی مسئولیت

6.2 
OG 

6.3 
HR 

6.4 
Lab 

6.5 
Env 

6.6 
FOP 

6.7 
Con 

6.8 
CID 

5.2 5.3 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 

 UNEP X   X        X  X X یابتکار مال

حو عضویت و  تیبر عضو یابتکار عمت مبتن

قابت  یبخ  مال  ها سازمان هیکل  برا است.

 بهبود و گسترشتوسعه و   استفاده است. برا

با  و مالی داریعملکرد پاو  طیمص نیط بارتبا

کند.  می  کننده همکار مشارکتها   سازمان

پروژه و مشارکت در توسعه  شنهادیپ نفعانذ 

 می دهند.پروژه 
 www.unepfi.org 

گروه  ولفسبرگ اصت 

پو   ییمبارزه با پولشو

 ولفسبرگ

X X   X X X X    X X  X 

توسعه  در راستا  یبانک جهانی تیزمان عضوسا

  برا یاستانداردها و اصو  صنعت خدما  مال

 ،نفعان ذ ندگانی. نماییمبارزه با فساد و پولشو

کنند که در  یم نیرا تدو یاستانداردها و اصول

 . ردیگیدسترس عمو  قرار م
http://www.wolfsberg 

 بخش: شیالت

 X X X       X X X    ییاینظار  در  شورا

 یستیز طیمصمهر تایید و  مهنایابتکار صدور گواه

 در حوزه شیال . داریپا ها  فعالیت روش  برا

 شامت کدها  رفتار  صید مسئو نه

  استانداردها نییتع  عملکرد مناسب برا کد -

 مصیطی ، و زیست یاجتماع

 مهر تاییدمربوط به   رهنمودها -

و مصصو    یماه برا  مصیطی زیست

 Marine Capture از  یالتیش

Fisheries 

در  مهر تاییدو  نامهیصدور گواه  برا  ا نهیهو

 نظر گرفته شده است.
 www.msc.org 

 بخش: جنگلداری

 جنگت بر نظار  شورا 

( FSC) 
 X X X   X X X X X X X  X 

گروهی مبتنی بر پرداخت حو عضویت که 

. است آزاد ها سازمان و افراد عضویت آن برا 

 کمک ها حکمرانی و یهبود سیاست در اعضا

 نامهگواهی صدور سیستم یک FSC. کنند می

 استانداردها، خدماتی در خصوک وضع که است

 ها، شرکت به اعتبارسنجی و تجار  عالئم بیمه

 جنگلدار  به مند عالقه جوامع و ها سازمان

 .دهد می ارائه مسئو 

http://www.fsc.org/ 

 ها  طرح تایید برنامه

 جنگت نامهگواهی صدور

(PEFC) 

 X X X   X X X  X X  X X 

PEFC رسمیت به برا  مادر سازمان یک 

 در گواهینامه صدور ها  طرح متقابت شناختن

ها،  این سازمان . است ها جنگت پایدار مدیریت

 و حکمرانی ملی هستند که شرایط هایی سازمان

 .کنند می فراهم را عضو ها  گروه شناخت
http://www.pefc.org 
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 سازمان

 عمت یا ابوار ابتکار

 توسط شدهفهرست)

 ترتیب سازمان به

 الفبا در زیر هر حرو 

 (بخ 

 زیربند فرعی مربوط در مسئله یا جنبه آن به حداقل ابزار ابتکار یا که دهد می نشان   X نشانه

 .دارد اشاره

 تکمیلی طالعاتا

 ابوار یا عمت ابتکار مختصر از شرح شامت)

 جامعه آن، اداره در نفعانمشارکت ذ  .است

نامه گواهی آیا دسترسی.  شرایط و هد 

 برا  ارائه گاه یا تارنماوب یک دارد یا خیر و

 (بیشتر اطالعا 

 *اصلی موضوعات
 سازینهادینه تمرینات

 *اجتماعی مسئولیت

6.2 
OG 

6.3 
HR 

6.4 
Lab 

6.5 
Env 

6.6 
FOP 

6.7 
Con 

6.8 
CID 

5.2 5.3 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 

 تبخش: فناوری اطالعا

UNEP اتصادیه  و

 ارتباطا   المللی بین

(ITU) 

  پایدار  جهانی ابتکار

 (GeSIالکترونیک )

   X   X     X X X X 

 پرداخت حو عضویت که برا  بر سازمانی مبتنی

 صنعت با مرتبط ها  سازمان و ها شرکت همه

 .است قابت استفاده ارتباطا  و اطالعا  فناور 

ر دسترس اعضا قرار ارزیابی را د ابوار و راهنما

 بهبود یابد. اعضا پایدار عملکرد دهد تا  می
www.gesi.org 

 بخش: حمل و نقل

 المللی بین اتصادیه

 ا   جاده ونقت حمت

برا  توسعه  منشور 

 پایدار

   X  X      X    

. ا جاده نقت و حمت صنعت المللی بین نمایندگی

 بخ  آن در اجتماعی مسئولیت ارتقا هد  با

 .است گرفته شکت
www.iru.org/index/en_iru_com_cas 

 بخش: گردشگری و سفر

 مرتبط ها  سازمان ائتال 

 جهانگرد . کدها   با

 از حمایت برا  رفتار 

  سو برابر در کودکان

 و سفر در جنسی استفاده

 گردشگر 

 X          X   X 

 اجرا  به ملو  را ها سازمان که داوطلبانه رفتار کد

 برابر در کودکان از مراقبت هد  با معیار ش 

 گردشگر  و سفر بخ  در جنسی استامار

 را دراختیار می گذارد.. کند می

 این اجرا  زمینه در رایگان آموزش کیت یک

دبیرخانه این مجموعه  CPAT USA. معیارها

  .است
www.ecpat.net 

www.thecode.org 

ها  بارانی معاهده جنگت

 شرکا مشارکت سایر و

 معیارها  انیجه

 پایدار گردشگر 

   X   X X    X   X 

 مصیط برنامه بارانی، ها  جنگت پیمان ابتکار

 سازمان و ملت سازمان بنیاد ملت، سازمان زیست

 شامت متصد، ملت سازمان گردشگر  جهانی

 ها  و سازمان صنعتی مختلف ها  انجمن

 اساس پایدار گردشگر  معیارها . غیردولتی

پایدار در نظر  گردشگر  معنا  از مشترک درک

 . است گرفته شده 
www.sustainabletourismcriteria.org 
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 پیوست ب

 دهنده()آگاهی

 هانوشتنمادها و کوته

 عنوان فارسی عنوان انگلیسی نوشتنماد یا کوته

APR Annual Percentage Rate نرخ سا نه 

CH4 Methane متان 

CO2 Carbon Dioxide ید کربناکس  د 

CSR Corporate Social Responsibility سازمانی یاجتماع یتمسئول 

GHG greenhouse gas اگاز گلخانه  

HIV/AIDS 
Human Immunodeficiency 

Virus/Acquired Immune Deficiency 

Syndrome 

نقص  و / سندر  یانسان یمنینقص ا یروسو

 )ایدز(یاکتساب یمنیا

ILO International Labour Organization کار یسازمان جهان 

MDG Millennium Development Goal ههد  توسعه هوار 

NGO Non-Governmental Organization نهاد(ی )مرد دولتیرسازمان غ 

NOX Nitrogen oxide یتروژنن اکسید  

N2O Nitrous oxide نیتروز اکسید د  نیتروژن مونوکسید یا 

OSH Occupational safety and Health یو بهداشت شغل یمنیا 

PBT 
Persistent, Bioaccumulative and 

toxic substance 
 یو سم یست انباشت، زیدارپا ترکیبا 

POP Persistent Organic Pollutant  یدارپا یآل  هایندهآ 

SMO 
Small and Medium-sized 

Organization 
 سازمان کوچک و متوسط

SOX Sulphur oxide گوگرد یداکس 

UN United Nations متصد سازمان ملت 

UNFCCC 
United Nations Framework 

Convention on Climate Change 
چارچوب سازمان ملت متصد در مورد  یونکنوانس

 یمیاقل ییرا تغ

VOC Volatile Organic Compound فرار یآل یبترک 

VPvB 
Very persistent and Very bio-

Accumulative 
 انباشت یستز یارو بس یدارپا یاربس

WTO World Trade Organization یسازمان تجار  جهان 
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 پیوست پ

 دهنده()آگاهی

 شده در این استاندارد در مقایسه با استاندارد منبعتغییرات اعمال

 شدههای حذفبخش   2-پ

   از اسااتاندارد  ،6.3.8.2 ،6.3.7، 6.3.6.2، 6.3.4.2 ،6.3.2، 6.3.1زیربناادهاISO 26000  بااا توجااه بااه

 حذ  شد.معیارها و شرایط موجود در کشور 

 box 6  استاندارد ازISO 26000  حذ  شد.با توجه به معیارها و شرایط موجود در کشور 

 شدههای جایگزینبخش   1-پ

  از  6.3بناد  زیرین جاایگو در این استاندارد با توجه به معیارها و شرایط موجاود در کشاور    1-9زیربند

 شد.استاندارد منبع 

  زیربناد  جاایگوین  در این استاندارد با توجه به معیارها و شارایط موجاود در کشاور     2-3-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.1

  از  6.3.2زیربند جایگوین در این استاندارد با توجه به معیارها و شرایط موجود در کشور  2-1-9زیربند

  د منبع شد.استاندار

  زیربناد  جاایگوین  در این استاندارد با توجه به معیارها و شارایط موجاود در کشاور     2-2-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.2.2

  از  6.3.3زیربند جایگوین در این استاندارد با توجه به معیارها و شرایط موجود در کشور  1-1-9زیربند

  استاندارد منبع شد.

  زیربناد  جاایگوین  در این استاندارد با توجه به معیارها و شارایط موجاود در کشاور     2-1-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.3.2

   در این اساتاندارد باا توجاه باه معیارهاا و شارایط موجاود در کشاور         3-5-1-9و  5-1-9زیربندها 

  از استاندارد منبع شد. 6.3.4.1و  6.3.4زیربندها   جایگوین

 از  6.3.5در این استاندارد با توجه به معیارها و شرایط موجود در کشور جایگوین زیربند  9-1-9 زیربند

  استاندارد منبع شد.

  در این استاندارد با توجه به معیارها و شارایط موجاود در کشاور جاایگوین زیربناد       2-9-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.5.2
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  از  6.3.6د با توجه به معیارها و شرایط موجود در کشور جایگوین زیربند در این استاندار 9-1-9زیربند

  استاندارد منبع شد.

  در این استاندارد با توجه به معیارها و شارایط موجاود در کشاور جاایگوین زیربناد       2-9-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.7.2

  از  6.3.8شرایط موجود در کشور جایگوین زیربند  در این استاندارد با توجه به معیارها و 4-1-9زیربند

  استاندارد منبع شد.

  از  6.3.9در این استاندارد با توجه به معیارها و شرایط موجود در کشور جایگوین زیربند  5-1-9زیربند

  استاندارد منبع شد.

  گوین زیربناد  در این استاندارد با توجه به معیارها و شارایط موجاود در کشاور جاای     2-5-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.9.2

  در این استاندارد با توجه باه معیارهاا و شارایط موجاود در کشاور جاایگوین زیربناد         38-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.10

  در این استاندارد با توجه به معیارها و شرایط موجاود در کشاور جاایگوین زیربناد      2-38-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.10.2

  در این استاندارد با توجه به معیارها و شرایط موجاود در کشاور جاایگوین زیربناد      1-38-1-9زیربند

  از استاندارد منبع شد. 6.3.10.3

 شدههای اضافهبخش   3-پ

 هاا  ها  خصوصی، دولتی ، تعاونی  و نهادها  عمومی و بخا  برا  انواع سازمان»جمله  ،مقدمه در 

که در کشورها  توسعه یافته و در حا  توساعه  غیرانتفاعی، اعم از کوچک یا بورگ و نوع فعالیت آنها 

 اضافه شد.« کنندفعالیت می

 حقاوق   نیادیا منطبو با اصو  بننظا  حقوقی ملی و در چارچوب  استاندارد نیا»پاراگرا   ،مقدمه در

بند حقوق بشر از بیانا  مقا  معظم رهبر   در استانداردو همچنین این  شود یم تیو تصل ریبشر تفس

 .اضافه شد« ها  گا  دو  انقالب  جمهور  اسالمی استفاده شده استو بیاینه

 و نهادها ی، تعاونیدولت ،یخصوصها  به عنوان راهنما برا  سازمان»عبار  ،  3ردیف  2جدول  در  

 اضافه شد. «کوچک و متوسط ی و خرد،رانتفاعیغ ها  و بخ  یعموم

  اضافه شد. 24-2زیربند   1بند در 

 اضافه شد.« هنجارها  رفتار  ملی» عبار ، 3-3زیربند  در 
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 بخ  مستقت و قابت مشاهده در تارنما جادیها ضمن اسازمان شفافیت:»  عبار  ،0-3بند زیرر د  

و  هتهیا  هرساا   ( داری)گوارش پا یاجتماع تیگوارش مسئولانتشار و به اشتراک گذاشتن  وسازمان، 

 .اضافه شد« عمو   سازمان برا  در تارنما

 تادوین منشاور اخالقای باا رویکارد مسائولیت اجتمااعی        رفتار اخالقنی » عبار  ،0-0بند زیر در :

 اضافه شد.« سازمانی

 اضافه شد.« ها  سازمان با تما  قوانین و مقررا  مربوط کشورفعالیت»عبار  ، 0-6بند زیر در 

 که باا   گرید  ها سازمان ها  تیسازمان از مشارکت در فعال ی شودم هیتوص»، عبار  0-7بند زیر در

 .اضافه شد« اجتناب کند ست،یسازگار ن یالملل نیو ب یمل  رفتار  هنجارها

 جهانی حقوق بشر در موارد  که در در چارچوب   حقوق قیدشده در اعالمیه»عبار   ،0-8بند زیر در

 ؛اضافه شد« در صور  امکان به ترویج آن بپردازدو  شودقوانین و مقرار  ملی کشور  رعایت می

 مردمی که در روستاها و مراکو پیرامونی شرکت زنادگی مای کنناد بار     »عبار   ،1-3-5بند زیر در

 اضافه شد.« شوند.نفعان سازمان مصسوب میجد  دارند و جو ذ  ها  شرکت اثرفعالیت

 اساتقرار   ساازمانی/ شارکتی  ظا  حکمرانای  بر نها با تکیه سازمان»ها  ، عبار 1-3-1-6بندزیر در

هاا   مادیریت یکپارچاه ریساک   »و« ریاو  کنناد.  یافته، مدیریت پایدار و مسئو نه سازمان را برناماه 

 اضافه شد.« ند.کنها  اقتصاد ، مصیط زیستی و اجتماعی تقویت سازمانی را در جنبه

 ت در قانون اساسای جمهاور    باتوجه به تضمین حقوق همه آحاد مل»عبار  ، 1-1-3-6ند زیرب در

 ها مکلاف باه رعایات حقاوق عاماه هساتند و بناا باه قاعاده  ضارر و   ضارار            اسالمی ایران، سازمان

  را وسیله  خوی   حو  توانند اعما  ها نیو مانند اشخاک نمیا سال  و تصریح قانون اساسی، سازمانفی

 اضافه شد. «قرار دهد.  منافع عمومی  غیر یا تجاوز به  اضرار به

 بارا    عاد نه  ناروا و ایجاد امکانا   همچنین، در جهت رفع تبعیضا » عبار ، 1-1-3-6 بندزیر در  

  بار اسااس    اخالقای   رشد فضاایت   و ایجاد مصیط مساعد برا   و معنو   ماد   ها  زمینه  ، در تما  همه

ها آموزش حقوق بشار  شود که سازمانه میمظاهر فساد و تباهی، توصی  با کلیه  و مبارزه  و تقو   ایمان

 تیتساه برا  ارتقا  آگاهی ازآن را میان صاحبان حو و آنهایی که ظرفیت تاثیرگذار  برآنان را دارند 

 اضافه شد.« ند.کن

 هاا  کلای نظاا  ابالغای از ساو  مقاا  معظام        با عنایت به سیاست»، عبار  6-3-0-6زیربند  در

انداز یاک جامعاه توساعه یافتاه، متناساب باا مقتضایا  فرهنگای،         رهبر ، جامعه ایرانی دارا  چشم

جغرافیائی و تاریخی خود و متکی بر اصو  اخالقی و ارزشها  اسالمی، ملی و انقالبای، باا تأکیاد بار:     

مناد از   هاا و بهاره   سا ر  دینی، عدالت اجتماعی، آزادیها  مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان مرد 

 اضافه شد.« امنیت اجتماعی و قضائی
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 یاجتمااع  نیتاأم  ،یغاذائ  تیا از سالمت، رفااه و امن   برخوردار رایز»عبار   ،2-3-5-6 بندزیر در، 

مند از  و بهره ضیمناسب درآمد، نهاد مستصکم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبع عیبرابر، توز  هافرصت

اسات کاه شاامت     یجتماعا یهمگان تیمسئول کیو  یرانیجامعه ا ها  یژگیمطلوب از و ستیز طیمص

 اضافه شد..« دوی شم ونی ها سازمان

 افاراد از    جانباه   همه  حقوق  نیبر تأم یقانون اساس دیبه تاک تیبا عنا»، عبار  1-6-3-6 زیربند در

ساازمان بهتار    کیا ،  در برابر قاانون   عمو    و تساو  همه   برا  عاد نه  ییقضا  تیامن جادیو مرد و ا  زن

هاا را   در دساترس باودن آن   ایا کناد   جااد یا نفعان استفاده خود و ذ  برا یجبران ا هاست سازوکار

 اضافه شد.« .ساز و کارها مستلو  آن است که آنها نیا یکند. اثربخش نیتضم

 در  شاده  ینا یب  یپ  ایموا یو تمام یشهروندان از کرامت انسان همه»، عبار  2-7-3-6زیربند  در

 یدر دسترسا  ژهیا و نااروا باه   ضیمند هستند و  اعما  هرگونه تبع بهره نکسایو مقررا  به نصو  نیقوان

و مشاارکت و   یو آموزشا  یشاغل   هاا  و فرصات  یخدما  بهداشت رینظ یشهروندان به خدما  عموم

 اضافه شد.« ممنوع است.  اقتصاد تیفعال

 هافرصت ،یاجتماع نیتأم ،یغذائ تیبرخوردار از سالمت، رفاه و امن» عبار  ،2-3-7-6زیربند  در  

 طیمناد از مصا   و بهاره  ضتبعی فساد، فقر، از دوردرآمد، نهاد مستصکم خانواده، به  مناسب عیبرابر، توز

از آن  کساان یو مارد باه صاور       از زن  اعام   افراد ملت  است که همه یهمگان یمطلوب، حقوق ستیز

اصت مهام   کی ضیاهد بود و منع تبعنخو ازیامت  سبب نهایو مانند ا  ، نژاد، زبان برخوردار بوده و و رنگ

 اضافه شد.« .است هاسازمان یاجتماع تیمسئول

 در نظا  حقوقی ایران باتوجه به ارزش وا   زن در دین اسال ، ایجاد »عبار   ،2-3-7-6 بندزیر در

زمینه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد ماد  و معنو  در زندگی فرد  و اجتماعی و با عنایت باه آزاد   

 اضافه شد.«  نه زنان وکرامت انسانی آنها مورد تاکید قرار گرفته است.مسئو

 هاا  مستضاعف و تقویات تاأمین      ایجااد خوداتکاایی بارا  خاانواده    »عبار   ،2-9-3-6بند زیر در

و ایجاد نظا  جامع تأمین اجتماعی برا  حمایات از حقاوق مصروماان و مباارزه باا فقار در        اجتماعی

   اضافه شد.« تاکید قرار گرفته است. ها  کلی نظا  موردسیاست

 با هد  برخوردار  از دان  پیشرفته، توانا در تولید علام و فنااور ،   »عبار   ،1-9-3-6 بندزیر در

 اضافه شد.« متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

 را  یقانون، شاغل  تیو با رعا ضیعحو افراد است که آزادانه و بدون تب»عبار   ،2-22-3-6 ندزیرب در

مربوط به کار  یو به آن اشتغا  داشته باشند. اصو  و حقوق اساس دکنندارند انتخاب  تیکه به آن تما

 اضافه شد..« است ستهیبر کار شا یکار مبتن  رویمتمرکو بر مسائت ن
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 با عنایت بر تاکیاد  » عبار   ،[55][57][58]های برابر و بدون تبعیضفرصتمورد  ،3-22-3-6بند زیر در

از قبیت آماوزش،   هاییها  برابر و ارتقاء سطح شاخصتصقو عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت در جهت

 اضافه شد.« .سالمت، تأمین غذا، افوای  درآمد سرانه و مبارزه با فساد

  منرتبط  و  انتظارهنای  های های مرتبط با نیروی کار اقدامرویهمورد   ،1-1-0-6 بندزیردر، 

دستمود متناساب باا   را فراهم کند و ها  کار شایسته شرایط کار  منطبو با اصو  و شاخص»عبار  

 اضافه شد.« باشد. ور  نیرو  کارارزش ایجاد شده و بهره

 افاراد و جواماع     هاا تیا درواقع مترتاب بار فعال   یاجتماع تیمسئول» ، عبار 1-2-5-6د زیربن در

بار   یمتفااوت  یمابات و منفا   را یبه هر نصو تااث  یتیکه هر فعالمنظر  نیو از ا شودیم جابیا یانسان

در  هاتیفعال نیاز ا یناش  هاخسار  وانیو م  لذا برآورد اقتصاد ،دارد یستیو منابع ز ستیز طیمص

  اسات و ابعااد اقتصااد    تیا (حاائو اهم  یفا یو ک ی)کمّ ستیز طیمص بیتخر ایو  ییدو جهت فروسا

لصااظ   هاا تیلافع  اقتصاد طهیدر مجموعه ح  به نصو یاجتماع تیدر مسئول یستیز طیمص را یتاث

خادما     ارزش اقتصااد  نیلذا تبب است و بو  زیستتوسعه منوط به حفظ خدما    داریپا .ندشویم

گاذار بار   ریتاث  هاا تیاز فعال یناش یاجتماع  هاتیبر نصوه انطباق با مسئول یخوب اریمع یبوم زیست

  هاا نامهنییآ دولت، ئتیه مصوبا  ،یبا دست اسناد ن،یقوان هیکل تیرعا نیبنابرا است. ستیز طیمص

 هیا درکل صاالح قاانونی  مراجاع ذ  ماالک عمات     استانداردها ضوابط و ها، الواما ،نامهوهیش ،ییاجرا

  ،عیاا توز د،یاا تول ، بااردار  بهااره  ،یتاساا  سااازمان اعاام از اسااتقرار،    هااا تیاا فعال مراحاات و

 ضافه شده است.ا« است. یونقت الوامحمت

 یکیمنابع   بر ارزش اقتصاد را یها و تاثاست برآورد خسار  یهیبد:»، عبار  2-1-5-6 ندزیرب در 

 ندیافر کیعنوان هب( SEA) کیاستراتژ یطیمص ستیز یابیارز ییازسو خواهد بود. یابیارز نیاز ارکان ا

کاه باا    داریبه توسعه پا یابیدستدرجهت   ریگمیسطوح تصم نیتریعال در نینو و مندنظا  کردیرو و

 و حیصاص   باردار بهره و تیریبه مد یطیمص ستیز  امدهایپ اثرا  و یابیارز و ینیب  یپ ،ییشناسا

 نیجهات تاام   یطا یمص ستیمطلوب ز  به الگو یابیدست کند ویکمک م یعیطب و هیکارا از منابع پا

« .ردیا مادنظر قارار گ   کناد بایاد  یوار مبلندمد  را هم در ینیتوا  با حفظ توان سرزم یاساس  هاازین

    اضافه شد.

 ا   ها  توسعه همچنین سازمان/دستگاه دولتی یا غیردولتی مجر  طرح» عبار  ،1-1-5-6بند زیر در

ها را بر رو  مصیط زیسات منطقاه ماورد پاای  و      بردار  طرح  ز  است تاثیرا  ناشی از اجرا و بهره

 اضافه شد.« .ارزشیابی قرار دهد

 خشاک  پدیده گردوغبار از مسائت مهم طبیعی در مناطو خشک و نیمه»، عبار  2-3-5-6 بندزیر در

باردار  بای  از انادازه    ها  انسان در طبیعت مانند مصر  و بهاره  آید که اغلب دستکار  به شمار می

و منابع آبی، از بین بردن پوش  گیاهی، تغییر کاربر  اراضی و تخریب و فرسای  خاک باعث ایجااد  

هاا   ها  گرد و غبار و در نهایت افوای  وقوع و رخداد این پدیده شده که آثار و آسایب تشدید کانون
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زیست، سالمت، اقتصاد و اجتماع خواهد گذاشت. کنتار  و کااه  ایان    ها  مصیطزیاد  را بر بخ 

ها  گر زمینپدیده نیازمند مدیریت اراضی غبارخیو زراعی، مرتعی، تا ب ها، اراضی بدون پوش  و دی

. دستیابی باه  استبا پتانسیت تولید گرد و غبار با جلوگیر  از تخریب منابع گیاهی، منابع آب و خاک 

ناماه اجرایای   این امر نیازمند مشارکت در همه سطوح اجتماعی از جمله بخ  دولتی )مطابو با آیاین 

«   مصلای مای باشاد.   ها و همچنین مشارکت هاا  مارد   NGOمقابله با پدیده گردوغبار(، خصوصی، 

 اضافه شد.

 ساز  آب و دریاها برا  دسترسی و ذخیاره آب را  عالوه بر آن شیرین»عبار   ،2-0-5-6 بندزیر در

 اضافه شد.« در حوزه نفوذ

 گاذار  سیاسات )و در موارد  که دربااره میاوان برداشات از مناابع     »عبار   ،1-0-5-6 بندزیر در  

در  .جدیدپذیر و میاوان مصاار  آب را ماورد توجاه قارار دهاد(      کند، تعاد  بین میوان منابع آب تمی

هام پیوساته مناابع آب     بردار  از منابع طبیعای، رویکارد مادیریت باه     مدیریت بهره ار  وذگسیاست

(IWRMرا مورد توجه و عمت قرار دهد ). ها  سازگار با مصیط زیست را مادنظر  ور اگیر  از فنبهره

 اضافه شد.« قرار دهد.

  هاا و سافید شادگی   زایای  ک پشات  ، مااده جلبکای افاوای  بلاو    »عباار    ،2-5-5-6د بنزیردر  

 اضافه شد.« ها(،کاه  منابع آبمرجان

 آبی را باه عناوان یاک پدیاده      سازمان بهتر است خشکسالی و کم»عبار  ، 1-1-5-5-6 بندزیر در

« د.کنا خاود لصااظ    هاا   قادا  ها و ا آبی را در برنامه کمد و رویکرد سازگار  با نکنموقت و گذرا تلقی 

 اضافه شد.

 بهینه کردن منابع و مصار  اقتصااد    درگذار  منابع زیستی ارزش»عبار   ،2-6-5-6 یندزیر در

هاا   ی و تعیاین خساار   باوم  زیسات ورد اقتصاد  ارزش خدما  آ  دارند و لذا براکنندهنق  تعیین

 اضافه شد.« مصیط زیستی مالک عمت قرار گیرند.

  ا ، تاامین  هاا  توساعه  هاا  و پاروژه  ریو  و اجرا  طارح برنامه در»عبار   ،1-6-5-6 بندزیردر

توجه قرار گیارد   دها  آبی و قراین آنها مورهرکها و سایر پیها، تا بحداقت نیاز مصیط زیستی روخانه

باا  ر ر)سازگاها  پایدافناور و  ها برا  خرید ملووما  خود از مصصو تی که بر پایه فرایندهاو سازمان

   اضافه شد.« استفاده کنند. ،اندتولید شده مصیط زیست(

 تبانی پیمانکاران جاو   ها  )رانت( اطالعاتی و قانونی، استفاده از افوونه»عبار   ،2-5-6-6بند زیر در

انصصار، زمانی که فرد یاا   ها  تولید در ازا  تنو  کیفیت، با کارفرمایان اصلی به منظور کاه  هوینه

 اضافه شد.« .دارد تما  سهم بازار را در سلطه خود نگه می انسازم

 کنناده و ساازمان در   شیوه ها  رسیدگی به اختال  فیمابین مصر »عبار   ،1-3-7-6بند زیر در

 اضافه شد..«  نظر گرفته شود



 2022 سال :)چاپ اول( 11922شماره  ملی ایراناستاندارد 

395 

 گاذار ، سیساتم بارکاد،   ارائه فاکتور، شرایط تعویض و مرجوعی نارخ »عبار   ،2-6-7-6بند زیر در 

 اضافه شد.« ند.کناقدا   ی نصوه ثبت شکایت(معرف

 ها  نوین نظار  و بازرسی به منظور رسیدگی به شاکایا  و   از روش»عبار   ،1-6-7-6 بندزیر در

 اضافه شد.« ها استفاده کند. گیر  از نتایج شکایت حت اختالفا  با امکان رصد و گوارش

 و ارتقاا  ساواد/ آگااهی بخشای      نارژ  و آب استفاده بهینه از مواد، ا»عبار   ،1-9-7-6 بندزیر در

هاا    استفاده از ظرفیت ها  موسسا  آموزشای یاا ساازمان    عمومی در حوزه آب و انرژ  شهروندان؛

  اضافه شد.« متولی در امر آموزش

 ( یاجتمااع   اثارا  یابیا )ارز 3یاجتماع وستیو ارائه پ هیسبت به تهن» ، عبار 1-3-8-6 بندزیر در

هاا  شاود ساازمان  یما  هی. توصا ندکنخود، اقدا    اتوسعه  هاها و پروژهها، طرحمهبرنا  از اجرا  یپ

آنهاا باه     از اجارا   پای  را هاها و پروژهها، طرحبرنامه نیا یاجتماع وستیگوارش مصوب مطالعا  پ

 اضافه شد.« مربوط به اشتراک عمو  بگذارند.  تارنما  بر رو ماهمد  حداقت ش  

 ارتقاا   در اساسی مسلفه یک ها  متناسب با کسب و کارمهار  توسعه»عبار   ،2-5-8-6 بندزیر در

 اجتمااعی  و اقتصااد   توسعه برا  و و مولد است کارشایسته تأمین افراد در  به کمک و اشتغا  سطح

 اضافه شد.« است. حیاتی

 عمات   به وظایف قانونی خود در مستمر  و حقوق بازنشستگی کارکناان » ، عبار 1-7-8 بندزیر در

 اضافه شد.« .کند

 سازمان در تدوین  یاجتماع تیمسئول یسازمان به سو ریمس نییتع»مورد   ،1-0-7بند زیر در

اضاافه  .« ها  عملکرد سالیانه لصاظ کناد ش پایدار ( را در برنامهرگوارشدهی مسئولیت اجتماعی)گوا

 شد.

  ها و فرایندها  سازمانی: نظا  :ایجاد مسئولیت اجتماعی در حکمرانی»مورد  ،3-0-7 بندزیردر

هاا لصااظ    ها  ارزیابی عملکارد ساازمان   مسئولیت اجتماعی، به عنوان یکی از معیارها و شاخص انجا 

 اضافه شد.« شود.

  ی:اجتمناع  تمسنئولی  دربناره  ادعاها و ها اعتبار گزارش شیافزا»مورد   ،1-6-7 بندزیردر 

عماو  باه     ساازمان بارا    و در تارنماا  هتهیا  رارا هر سا    داریها گوارش پاسازمان شودیم هیوصت

  اضافه شد.« .ندکنمنتشر  ایاشتراک بگذارند 
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