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تشکل آزادی  چانهاهمیت  و  برای  ها  جمعی  زنی 

 برندهای تجاری
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 قدمه م

 اصلی  کنوانسیون  دودر   (Collective Bargaining)   جمعی  زنی  چانه  و ( Freedom of Association) تشکل  آزادی

  حاصل   اطمینان  و  بگذارند   احترام   حقوق  این  به  که  رودمی  انتظار  برندها  از .  اندشده  گنجانده    (ILO) سازمان بین المللی کار
سازمان توسعه    هایدستورالعمل  جمله  از المللی،بین   هایدستورالعمل  .شودمی  آنها رعایت  ارزش زنجیره  در  حقوق  این  که  کنند

به   بشر،  حقوق  و  تجارت  برای  ملل  سازمان  راهنمای  اصول  و  ملیتی  چند  هایشرکت  برای  OECD  های اقتصادیو همکاری 
  در   شده  نقض  موارد  بیشترین  جزو  استانداردها  این  ،حال ن باای.  است  شده  ایجاد  فرآیندها  این  از  ظتافحم  و  نظارت  منظور
 . دهد می نشان  را هاچالش کارگری  هایاتحادیه المللی  بین ازکنفدراسیون کشورها ساالنه شاخص . هستند  جهان سراسر

 
 برندها   اما  است،  شده  تهیه(  دیگران  و)  socialdialogue.org  بنیانگذاران سازمان  توسط  راهنما  مطالب  از   زیادی  تعداد  اگرچه
  ایفا  خود را  نقش  توانندمی  چگونه  و   دارد  معنایی  چه  آنها  این مطالب برای  ندارند که واقعا    موضوع  درستی از این  درک  هنوز 
  وجود  اعتمادی بسیارزیادیبی   و  نیستند  مفید  شانشرکت  برای  کارگری  هایاتحادیه  که  کنندمی  احساس  اغلب  کنندگانتأمین کنند.
  آزادی  حق  اینکه  از   و  خبرندبی  خود  حقوق  از   اغلب  کارگران.  ندنیست  بدیهی  اولیه  حقوق  این  کارگران،برای    از سوی دیگر   دارد.
 داشته باشد اطالع اندکی دارند.  تواندمی آنها برای سودی  چه جمعی  زنی  چانه و تشکل

 
اتحادیه صنفی موندیال  ،     CNV International  مسیحی  ملی   اتحادیه  فدراسیون     ، Fair Wear  بنیاد    ،  Mondial FNVفدراسیون 

اخالقی   ابتکار  پاک   و   CSC-ACV  ،(ETI)  تجارت  پوشاک    و  مهم   استانداردهای  این  اجرای  درجهت   همگی  ،CCC))  کمپین 
  مورد   کشور  هر  ی دربارهبیشتر   اطالعات   برندها،  به   بهتر   راهنمایی  ارائه   برای  که   باورند  این   بر   آنها  .کنندمی  کار   ساز توانمند
 مطالعه   برای  را  مهمی  پیوندهای  و  زمینهپیش  اطالعات  و  است  کشور   خاص  اطالعاتی  هایبرگه  برای  مبنایی  سند  این .  است  نیاز 
  هاسازمان  توسط   قبال    که   است   اطالعاتی   اساس   بر   و   دهد می  تشکیل  را  ایچند منظوره  موسسه  شالوده  این سند    . کندمی  فراهم   بیشتر 
 . دهد  می ارائه موجود اسناد به پیوندهایی سند این  باشند، داشته تری دقیق راهنمایی مایلند خوانندگان کههنگامی. است شده تهیه

 
 : است  زیر موارد  شامل سند  این
 اصطالحات  مهمترین از  برخی توضیح برای  تعاریفی . ۱

 المللی کاردر سازمان بین  المللی  بین اصلی  استانداردهای  توضیح. ۲

 ( کنندگان تامین و برندها کارگران،) ذینفعان  همه برای  CB و FoA مزایای . ۳
 کندمی  ایجاد  انجمن  آزادی راه سر بر مانعی  کار و  کسب مدل چگونه . ۴

 کارگری هایتشکل دیگر انواع   و کارگری اتحادیه  بین  تفاوت. ۵

 کارگران نمایندگی بلوغ  سطوح . ۶

 اتحادیه   و جنسیت  بین پیوند  مورد در  توضیحی. ۷

 جهان سراسر  در تخلفات /مداخالت  ترین رایج. ۸

 ممیزی  نقش و FoA نظارت. ۹

 کنند  حمایت  CB و  FoA از  توانندمی  برندها که هاییروش بر مروری. ۱۰

 برندها  برای  اطالعات  منبع عنوان به  SD/FoA المللی  بین قدامات ا بر مروری. ۱۱
 
 

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020?lang=en
https://www.cnvinternationaal.nl/
https://www.cnvinternationaal.nl/
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv
https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv
https://www.fairwear.org/
https://www.ethicaltrade.org/
https://www.hetacv.be/
https://cleanclothes.org/
https://cleanclothes.org/
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 تعاریف  -۱
 چیست؟ کارگری اتحادیه

 عضویت  بر  مبتنی  و  مستقل  هایسازمان  کارگری،  هایاتحادیه 
 کارگران  منافع  از  دفاع  و  پیشبرد  هدف  با   که  هستند  کارگران
 افراد از نمایندگی به آنها .کار( المللی)سازمان بین اندشده تشکیل
  حقوق از    اغلب  که  کارگرانی  به  هااتحادیه.  کنندمی  مذاکره  کارگر
 بهبود  برای  توانندمی  همچنین  و   دهندمی  مشاوره   خبرندبی  خود

  حقوق   .کنند  مذاکره  کارفرمایان  با  کار  شرایط  و  دستمزد
 کارگری  تشکل  آزادی  عنوان  به  کارگری  اتحادیهبرخورداری از  

  زیربنای   حقوق  این.  شودمی  تعریف   جمعی  زنی  چانه  حق  و
کردن    مدیریت  برای  صنعتی  روابط  و  اجتماعی  گفتگوی

 .دندهمی  را شکل کار محل تعارضات
 

 چیست؟ انجمن آزادی

  تشکیل   و  عضویت  برای  کارگران  حق(  FoA)  تشکل  آزادی
استسازمان  یا  هااتحادیه  انتخابشان  مورد  همان    FoA.  های  یا 

. است  شده  ذکر  بشر  حقوق   جهانی  اعالمیه  آزادی حق تشکل در
شامل   این اجتماعات،  آزادی  حق  آزادی    و   هاتشکل  برگزاری 

 . است کارگری هایاتحادیه در عضویت
 

 : که است معنی بدان این

 خود  انتخاب  به  را  کارگری  هایاتحادیه   توانندمی  کارگران  • 

 . بپیوندند آنها به و دهند تشکیل
 .دارند مستقل عمل آزادی هااتحادیه • 

 . است  دخالت بدون هااتحادیه نمایندگان وظایف و انتخابات • 

بطور  کارگران  نمایندگان  •  نباید  منتخبمستقل    که  اند    از   شده 
 نشان  که  هستند  معیاری  آنها.  بترسند  انتقام  یا  اذیت  و  آزار  رعاب،ا  

  خود   کار  محل  یا  صنعت  توانندمی  آزادانه  چگونه  کارگران  دهدمی
  کنند   ابراز  جمعی  زنی  چانه  مانند  رسمی  ساختارهای  طریق  از  را
 . کنند کمک آن به و

انجام نماینده    رسمی  طور  به  توانندمی  کارفرمایان  و   کارگران  • 

 کار  شرایط  بهبود  برای  هاییحل  راه  به  دستیابی  برای  مذاکرات
 .شوند

 یعنی کسانی)  غیررسمی  بخش   کارگران  همچنین  حق آزادی تشکل
  گیرد.این را نیزدربر می(  کنندنمی   کار  کاری  قراردادهای  تحت  که
به  آزادی تشکل  خاص  طور  به  سند  کارگران  حقوق  عنوان  را 

 همچنین  FoA  که   باشید  داشته  توجه   که  است   مهم .  کندمعرفی می
های مورد انتخابش  سازمان  به  پیوستن  برای  کارفرما  حق  شامل
   .باشدمی

 
 
 

 چیست؟  جمعی زنی چانه

  را   امکان   این  کارگران   به  که   ،(CB)  جمعی  زنیچانه  حق
  کارفرمایان   با   خود   کاری  شرایط  مورد   در آزادانه  تا  دهدمی
حق  .دارد  موضوع  این  با  نزدیکی  ارتباط  کنند،  مذاکره  خود

  مذهب،   نژاد،  از   نظر  صرف  کارگران  همه  چانه زنی جمعی 
 شود. را شامل می  سیاسی عقاید یا ملیت شغل،   جنسیت،

 

CB  سازمان  یک  یا  کارفرما  یک  بین  مذاکرات  کلیه  فرآیند  
  یک  تهیه  هدف   با  صنفی  اتحادیه  چند  یا  یک  و   کارفرمایی

زنی  نامهتوافق  همان    CBA.  است(  CBA)  جمعی   چانه  یا 
زنیهای  نامهتوافق    سطح   در  را  کار   شرایط  جمعی  چانه 

.  کنندمی  بیان  بخشی  یا  ملی  ای،  منطقه  کار،  محل/کارخانه
نامه  توافق   قانونی   آور   الزام  و  مکتوب  قراردادهایها  این 

شرایط    شرکت  و  کارفرما  که  هستند قبول  به  ملزم  را 
 نمایند.می
 

 چیست؟  اجتماعی گفتگوی

  کارگری،  هایاتحادیه   بین  گفتگو  فرآیند  اجتماعی  وگویگفت
  اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل  مورد   در   دولت  و  کارفرمایان

گفتگوی (  ILO)  کار  المللیبین  سازمان  رسمی  تعریف.  است
»کندمی  توصیف  چنین  رااجتماعی     مذاکره،   انواع  همه: 
  ها، دولت  نمایندگان  بین  اطالعات  تبادل  یا  مشاوره

  عالقه  مورد  موضوعات  مورد   در   کنانکار   و  کارفرمایان
با مرتبط  )اجتماعی  و  اقتصادی  سیاست   مشترک   ».ILO ،  

۲۰۱۸ .) 
 

   و  CB  حقوق چانه زنی جمعی   اساس   بر   اجتماعی  گفتگوی
تشکل   آزادی  اجتماعی  .است  FoAحق    شرایط  گفتگوی 

  بر  در   را  کشور   هر   سیاسی   و  اقتصادی  فرهنگی،  تاریخی،
  شرایط  اساس   بر   اجتماعی  وگویگفت  بنابراین، .  گیردمی

می  محلی   و  هارویه  قانونی،  چارچوب  در   و  گیردشکل 
  است   ممکن   روند  بنابراین،.  استدارای تنوع    آن  هایسنت
 . باشد متفاوت دیگر کشور  به کشوری از 
 
 

 : شودمحسوب نمی اجتماعی گفتگویموارد ذیل 

  کار  شرایط  مورد   در  عمومی  اطالعات   گذاریاشتراک  به .  ۱
  مذاکرات   مثال،   عنوان   به .  آنها  کارکنان   و  کارفرمایان   بین

  نظر  در   تجاری  استاندارد  روش  یک  کنانکار   قرارداد  ساالنه
 . شودمی گرفته

  دو  تعامل  مستلزم  اجتماعی  گفتگوی.  طرفه  یک  ارتباط.  ۲
  یک  اگر   مثال،  عنوان  به.  است   درگیر   طرفین  بین  طرفه

  ملزم  را  کارکنان که کند پیشنهاد را  جدیدی سیاست کارفرما
کار  و    آنها  و  ندک  معینی  ساعات   در   به    فرصتامکان 

 گفتگوی   باشند،   نداشته  را   درخواست   این  به  پاسخگویی
 . ندارد وجود اجتماعی
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 چیست؟  ILOالمللی کار بین سازمان  اصلی استانداردهای. ۲
 از   اند،ان شده آشکارا بیآور    الزام  المللی  بین  هایکنوانسیون  در  CB  وحق چانه زنی جمعی  FoA  حقوق آزادی تشکل  

 :جمله

  برای   کارگران  حقبه    کنوانسیون  این.  ۱۹۴۸  ،(۸۷  شماره)  سازماندهی  حق  از  حمایت  و   تشکل   آزادی  کنوانسیون 
  کارگری هایاتحادیه  حق و کارفرما،  و دولت دخالت از  استقالل حق خود، نظر  مورد  کارگری هایاتحادیه  به پیوستن
 .صحه میگذارد را  خود امور سازماندهی و مقامات انتخاب برای

 

  ضد  تبعیض  برابر  در   محافظت کنوانسیون  این .  ۱۹۴۹  ، (۹۸ شماره)  جمعی   زنی چانه  و  سازماندهی  حق  کنوانسیون 
  ترویج  برای  اقداماتی  و  یکدیگر،  توسط  ای  مداخله  اعمال   برابر   در  کارفرمایی  و  کارگری   های تشکل  از  حمایت  اتحادیه،

 .کند  می فراهم را  جمعی مذاکره  تشویق و 
 

  کشورهای   همه  که  معنی  این  به  اساسی سازمان بین المللی کارهستند،  کنوانسیون  هشت  از  کنوانسیون  دو   هاکنوانسیون  این
  به   را محترم شمرده به ترویج  واجرای آنها بپردازند و  CB  و چانه زنی جمعی  FoAباید حق آزادی تشکل   ILO  عضو 
موضوع    اینباشند.    نکرده  تصویب  را  ILO  مربوطه  هایکنوانسیون  اگر  حتی  بشناسند،  رسمیت  را بهآنها    مؤثر  طور
المللی کار   اعالمیه  در  انتظارات   استانداردها  این .  است  آمده  کار   در  اساسی  حقوق  و  اصول   مورد  در   سازمان بین 

 که  شود  حاصل اطمینان وبدین ترتیب کنند ایجاد را مناسب نظارتی هایزمینه  تا کندمی  ایجاد هادولت برای را روشنی
 .گذارندمی احترام حقوق  این به عمل در  هاشرکت

 

 : است  کرده شناسایی  را اساسی   کنوانسیون هشت ILO حاکمه  هیئت
 (۸۷ شماره) ۱۹۴۸  سازماندهی،  حق از حمایت   و تشکل  آزادی کنوانسیون •

 (۹۸ شماره) ۱۹۴۹ جمعی،  زنی چانه   و سازماندهی  حق کنوانسیون •

 (۲۹ شماره) ۱۹۳۰ اجباری،   کار کنوانسیون •

 (۱۰۵ شماره) ۱۹۵۷ اجباری، کار لغو  کنوانسیون •

 (۱۳۸ شماره) ۱۹۷۳ سن، حداقل کنوانسیون •

 ( ۱۸۲  شماره) ۱۹۹۹ ،انکودک کار اشکال بدترین کنوانسیون •

 ( ۱۰۰ شماره) ۱۹۵۱ برابر، اجر کنوانسیون •

 ( ۱۱۱ شماره) ۱۹۵۸ ، (شغل و استخدام )  تبعیض  کنوانسیون •

 . کنید مراجعه ETIوبسایت  به  المللی،  بین اصول و هاکنوانسیون مورد در بیشتر تعاریف  برای
 
 

 این به شده کنوانسیون تصویب . اندکرده  تصویب و  امضا را  ها کنوانسیون  این جهان  کشورهای  اتفاق به قریب  اکثریت
  ملی  قوانین  حمایت  و  بازتاب  از  اطمینان  به  متعهد  و   اندکرده   تایید  را  استانداردها  این  ملی  های پارلمان  که  است  معنی
  هر  هنوز   ILO  در   عضویت  علیرغم  اند  شده  مشخص  زرد  رنگ   با  زیر   جدول  در   که  کشورهایی.  هستند  حقوق  این  از
 .اند نکرده تصویب را  کنوانسیون دو 
 

و بدین   کنند  ایجاد  را  مناسب  نظارتی   هایزمینه  تا  کندمی  ایجاد  ها دولت  برای   را   روشنی  انتظارات   کار   استانداردهای
  ها دولت که  زمانی حتی حال، این با. گذارندمی احترام حقوق این به عمل  در  هاشرکت که  شود حاصل اطمینان ترتیب

 و   المللیبین  استانداردهای  این  رعایت  راستای  در  موظفند  وکارها کسب  اند،نکرده  عمل  خود  تعهدات  به  کامل  طور  به
 . کنند تالش ،خود ارزش زنجیره سراسر در بشر حقوق به احترام

 

 
 

https://www.ethicaltrade.org/
https://www.ethicaltrade.org/
https://www.ethicaltrade.org/
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تولیدکننده   اصلی  کشورهای 
 پوشاک 

کنوانسیون  (FoA)  ۸۷تصویب 
ILO 

کنوانسیون   (CB)  ۹۸  تصویب 
ILO 

 * * بنگالدش 

 *  برزیل

 * * بلغارستان 

 * * کامبوج 

   چین

 * * اتیوپی 

   هند

 * * اندونزی 

 * * ایتالیا 

  * میانمار

 * * مقدونیه شمالی 

 * * مکزیک

 *  مراکش

 * * پاکستان 

 * * لهستان 

 * * پرتقال

 * * رومانی

 * * سریالنکا 

 * * تونس

 * * ترکیه

 *  ویتنام 

 
 
 

 : یافت های ذیلآدرس در  توانمی را کشورخاص هر  اطالعات
 

  کمک دفتر ILO المللی بین استانداردهای مورد در کار و کسب  برای 

 بنیاد   کشوری مطالعات و یکشور  صفحاتFair Wear 

  جهان  سراسر   در   مربوطه  کشورهای  تمام  در  رتبطم  مسائل  یا  کارگری  هایاتحادیه  حقوق  نقض  موارد  مورد  در   اطالعات  
 ITUC توسط

  (بیابید را  کشور  و منطقه صفحات) بشر  حقوق  و کار  و کسب منابع مرکز 
 

 
 
 

 
  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
https://www.fairwear.org/programmes/countries
https://www.fairwear.org/programmes/countries
https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html?lang=en
https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html?lang=en
https://survey.ituc-csi.org/ITUC-Global-Rights-Index.html?lang=en
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/labour-rights/
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/labour-rights/


 

  6 

 www.davtalab.org 
 

 
 چیست؟   مزایای آزادی تشکل و چانه زنی جمعی .۲

 حقوق  توانمند ساختن 

  به   شود،می  نامیده  «توانبخش  حقوق»  اغلب   صنفی  حقوق
  موارد  از   بسیاری  در   حقوق  این  رعایت  که  معنی  این
شود  می  حقوق  از   دیگر   تعدادی  احقاق  به  منجر   تواندمی
  ، سالم  کار  محل معقول، کار  ساعات   مناسب، دستمزد مانند)

 (. آزار  و تبعیض از  عاریو ایمن
 

 کارگران  برای حقوق صنفی یمزایا

  و  هانگرانی  مشکالت،  که  است  کارگران  حق  این  

.  کنند  بیان  تبعیض  یا  ظلم   از   ترس  بدون  را   خود  هایخواسته

  در  ها، سازمان  سایر  یا   کارگری  هایاتحادیه  به  پیوستن

تشکل  حق  رعایت  صورت   در  کارگران   از   ،FoA  آزادی 

 . کندمی محافظت  آزار  و مداخله تبعیض، برابر 

    کارگری  اتحادیه  نماینده  عنوانبه  را  کارگرانحقوق صنفی  

  فرآیند  در  برابر   شریک یک  عنوان  به  آنها  ،سازدمی   توانمند

  در  ناتوان   تولید  عامل  یک  عنوان   به  و   شوندمی  شناخته  تولید

  را   امکان   این   کارگران  این حقوق به .  شوندنمی  گرفته   نظر 

  در  و  کنند  تعیین  را  خود  هایاولویت   و  نیازها  تا  دهدمی

  و   کارگران  آزادی.  کنند  مشارکت  مدیریت  با  گیری  تصمیم

 برد. آنها را باال می نفس عزت

  قدرت   موازنه  یک  تحقق  برای  جمعی   اقدام   و  مذاکره   امکان  

 .کندمی فراهم را  عادالنه و برابر 

 

 ثبات

 متوجه   کنندمی  همکاری  هااتحادیه  با  که  کنندگانیتأمین

آنها    به  بررسی  جهت  کمتری  کارگری  شکایات  که  شوندمی

می و  تر انگیزه   با  کار   نیروی  شود،ارجاع    همچنین  شده 

  کارگری  هایاتحادیه  جاییکه .  دارند  کمتری  هایاعتصاب

  دارد،   وجود  مدیریت  با  مثبت  کاری  روابطو بهره مند از   قوی

تشدید مشکالت    مشکالت  اجازه  اینکه  از  قبل  و  نداده  را 

ند بموقع گرد  ای جنجالیاخبار رسانهبطور بالقوه تبدیل به  

 کلید  اجتماعی گفتگوی. کنندو فصل می حلو سریع آنها را 

ثبات  و  منصفانه  کاری  هایمحیط  در  تعارض   مدیریت   با 

 . است
 

  پروژه   چارچوب  در  رنلک    دانشگاه  توسط  شده  انجام  تحقیقاتنتیجه  

  زنجیره   تغییر  طرح  برای  استراتژیک  مشارکت  و  جدید  گفتگوی

را شان  محصوالت  که  برندهایی  حاکی از اینست،   پوشاک،  تامین

دارای   که کنندمی خرید هاآن از یا کنندمی  تولید هاییکارخانه  در

  بهتری   عملکرد  ،هستند  دموکراتیک  و  فعال  کارگری  هایاتحادیه 

کار    زمینه  در  را   در   را  نتایج  این.  دهندمی  نشانحقوق 

 . بیابید تحقیقاتی هایگزارش

 مانند  جهانی  هایاتحادیه  ،H&M  برند  مانند  جهانی  خریداران

IndustriALL  اجتماعی  گفتگوی  توسعه  غیردولتی  سازمان   چندین  و 

  گذاری   سرمایه.  کردند  ترویج  را  میانمار  در  پوشاک  صنعت  در

  اساسی   حقوق  و  اصول   از  آگاهی  افزایش  آموزشی،  هایبرنامه   در

  و   ساختارها  به  منجر  اجتماعی   گفتگوی  از  حمایت   و  کار  در

. کندمی  کمک  کار  محل  تعارضات  حل  به  که  شد  فرآیندهایی

 . ببینید را اقتصادی عملکرد و  اجتماعی گفتگوی اینخالصه 

 

 شرکت  عملکرد و وریبهره افزایش

. کندمی  کمک  کار  و  کسب  پایدار  رشد  به  هااتحادیه   حضور

  کنند می  کمک  باال  اعتماد  با  کار  هایمحل  ایجاد  به  هااتحادیه 

 به  قادر  و  شادتر  ماهرتر،  تر،سالم  کارگران  آن   در  هایی که محل

نیروی  به  منجر   اینها   همه.باشند  هانارضایتی  حل  کار  داشتن 

  غیبت   به  امر به نوبه خود منجر  شود. این می  ترسازنده  و  متعهدتر

کار، در محل  حفظ   موقع،  به  تحویل  کمتر،  مالی  گردش  کمتر 

 . شودمی جدید قدیمی و پیدا کردن مشتریان مشتریانسفارشات 

 

  هایی پلتفرم   معرفی  با  Better Work Haiti  موسسه،  ۲۰۱۹  سال  در

  روابط   ها،کارخانه   در  اجتماعی  گفتگوی  در  مشارکت  برای

  ارتقای  به اقداماتی چنین. داد قرار اولویت در را کارگر مدیریت

  داد   نشان  و   کرد  کمک  ترپیشرفته   انسانی  منابع  مدیریت  هایسیستم

  ضروری   رقابتی  دارایی  یک  تواندمی  مدیر  و  کارگر  ارتباط  که

 . باشد هاکارخانه  برای

  رفاه   و   کار  شرایط  بهبود  و  کار  محل  در  موثر   گفتگوی  مزایای
 هایکارخانه:  شودمی  تبدیل  تجاری  دستاوردهای  به  کارگران
 خود  مشارکت  نتیجه    در   ILO/IFC  بهتر   کار  برنامه   در  کنندهشرکت

 .هستند درصد ۲۵ تا سوددهی افزایش شاهد برنامه، در

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_571914.pdf
https://betterwork.org/2020/07/21/social-dialogue-yields-powerful-results/
https://www.theglobaldeal.com/resources/Thematic-Brief-Achieving-Decent-Work-and-Inclusive-Growth_The-Business-Case-for-Social-Dialogue.pdf
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 وری بهره

 کارفرمایان  و   کارگران  بین   وگوگفت  برای  مکانیزمی  هااتحادیه 
  کار   نیروی  میان  در  تعهد  و  اعتماد  ایجاد  به  که  کنندمی   فراهم
 و  سریع  توانندمی  مشکالت  که  کندمی  تضمین  و   کندمی  کمک

  قابل   وری  بهره  مزایای امر    این .  شوند  حل  و  شناسایی  منصفانه
 . آوردارمغان می به هاشرکت برای را توجهی

  مذاکره  که  است  معنی  این  به همچنین اتحادیه شناختن  رسمیت به
 کارفرما  برای  کارگران  برای  ضوابط  و  شرایط  مورد  در

 .است  متعدد  کارگران  با  فردی  برخورد  از  تر  عادالنه  و  کارآمدتر
 

 شوددر محیط کار می کارکنان موجب حفظ

فراهم    هااتحادیه  صدای  آوردنبا  شدن  شنیده   کارکنان،  امکان 
 کاری،  شرایط  بهبود  و  کار،  از  نارضایتی  هنگام  در  آنها  از  حمایت
  غیبت   و  بخشند می  بهبود   توجهی  قابل  میزان  به  را  کارکنان  حفظ

 .دهندمی کاهش رااز کار 
 شود ها میموجب صرفه جویی در هزینه

  به   منجر  تواندمی  کار  محل  در  مشکالت  زودهنگام  شناسایی
شناسایی بموقع   مثال   عنوان   به  شود.  توجهی  قابل  جویی  صرفه

 کاهشمثل  )بروز میکند   کارکنان  بیماری  نتیجه  درمشکالتی که  
استعالجی  وری،  بهره کارگران    ،مرخصی  با  کار   وجبران 

است  برای  غرامت   پرداخت هزینه   (حوادث  کاهش  های باعث 
. دهدمی  کاهش  را کارکنان یگزینیجا همچنین . گرددکارفرما می

  کارفرمایان   با  همکاری  در  قوی  سابقه  دارای  همچنین  هااتحادیه 
  هم   .هستند  هزینه  در  جوییصرفه  و  کارایی  شناسایی  برای

 کار و  کسب  موفقیت  به  مشترکی  عالقه  کارکنان  هم  و  کارفرمایان
 . دارند

 شود می بهتری  تجاری موجب تصمیمات

 همچنین  هااتحادیه  مجرب  نمایندگان  با   مشاوره  و  رسانیاطالع
  تا   کند  کمک   ها شرکت  به  -   کارگران  نظرات  با  -  تواندمی

 در  مثال،  عنوان  به  کنند،  اتخاذ  را  تریآگاهانه  تجاری  تصمیمات
 .گذاریسرمایه  برای تجهیزات نوع یا الگوها تغییر با رابطه

  اعضا   به  کمک :  کندمی  فراهم  را   هامهارت  و  یادگیری  به  دسترسی
 برای  کلیدی   اولویت   یک  آموزش   و   تحصیل  به  دسترسی  برای
 را  وری   بهره  مزایای  ماهرتر  کارکنان  داشتن.  است  هااتحادیه 
 . دارد همراه به کارفرمایان برای

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمن   کار محل

  کاهش  و  ایمن  کار   هایشیوه  ترویج  با  اتحادیه  نمایندگان

  ساعات   مثال،  عنوان  به  ،  استرس  از   ناشی  هایبیماری 

کار،    کار،  طوالنی محل  در  آزاد  و    در  کار   یا  اذیت 

  کار  محل   در   حوادث   نرخ   کاهش  به  کیفیت،بی  هایمحیط

 .کنندمی کمک

 

 کمتر  انطباق  عدم

  کار   استانداردهای  اجرای  در   کلیدی  نقش  توانندمی  هااتحادیه

  شرایط مورد در  را خود اعضایاز  توانندمی  آنها. کنند ایفا

  بر  نظارت   هایی که برایتالش  و   کرده  نظرسنجی   کار  محل

را    جدید   هایرویه  و   هاسیاست  اثربخشی  میگیرد  انجام 

  برای  را  مسیری  کارگری  هایاتحادیه  .کنند  هماهنگ

  هاعدم انطباق  تنبیه،  از  ترس   بدون   تا  کنندمی  فراهم  کارگران 

  قوانین از  تخلف گزارش  احتمال بنابراین و  کنند گزارش را

  همچنین  کارگران  نمایندگان  ترتیب  نای  به  شود. می  بیشتر   کار 

  خطرات   شناسایی  از  اطمینان  در  مهمی  نقش  توانندمی

  کنند  ایفا  مدرن،  داری  برده  یا  و   کودکان  کار   مانند  بزرگ،

 نشان دهند که این موارد در محیط کار تحمل نخواهد شد.  و

  برای  کارگران  ساختن  توانمند  با  کارگری  هایاتحادیه

  و  پایدار   ای  شیوه  به  خود  کاری  شرایط  بهبود  و  نظارت

  هایحسابرسی  به  وابستگی   کاهش  باعث  توانندمی  توانمند

 شوند.  اجتماعی

 برابری ترویج

 به   و  کنندمی   مبارزه  تبعیض  با  فعاالنه  کارگری  هایاتحادیه

.  کنندمی  کمک  کار   محل  در   برابر   هایفرصت  ارتقای

 همکاری   و  تبعیض  موارد  شناسایی  برای  اتحادیه  نمایندگان

  هایسیاست  صحیح   اجرای  از   اطمینان  برای  کارفرمایان   با

 . دارند  قرار  مناسبی موقعیت در  تبعیض ضد
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ها و چانه  تشکلدی  آزا  برای تحقق  مانعی  پوشاک  صنعت  در  کار  و  کسب  مدل  چگونه.  ۴

 زنی جمعی است؟
  تأثیر   نیز  کنندگان   تامین  رعایت آزادی تشکل و چانه زنی جمعی  نحوه   بر  که   کنندمی  عمل   جهانی  تجاری  مدل  یک  طبق  پوشاک   برندهای

  برنامه   قراردادها،  ،یافتن تامین کننده  تصمیمات)  خرید  هایشیوهاتخاذ    به  منجر  تواندمی  بخش  این  در  پایین  سمت  به  رقابت.  گذاردمی

 توانند  می   پوشاک   برندهای  که   تأثیری  و  CB  و چانه زنی جمعی   FoAآزادی تشکل    حقوق  به  دسترسی  بر  که   شود(  غیره  و  تولید  ریزی

 . گذاردب تأثیر باشند، داشته سیستمی تهدیدات با مقابله در

 

تامین اقالم    که  است  کشورهایی  به   مربوط   کلیدی  خرید   تصمیم  یک

 که  کشورهایی  از  اقالم مورد نیاز  تامین.  گیردصورت می  آنها  از

تشکل آزادی   ذاتی  مانعی  شود،نمی  رعایت  آنها  در  FoA  حقوق 

 . است حقوق این اجرای برای

بین کارسازمان  مورد  الملی   تولیدی  صنایع  کنندگان   تامین   در 

  و   فلزات  و  شیمیایی  مواد  غذایی،  مواد  پوشاک،  جمله  از  مختلف

پنج.داد  انجام  تحقیقاتی  کشاورزی  بخش  همچنین سازمان   این 

 شناسایی  کنندگان  تامین  و  خریداران  بین  را  عمده  تجاری  روش

ن پنج  ای.  بگذارد  تأثیر  کاری  شرایط  و  دستمزد  بر  تواندمی   که  کرد

  زمان   و)  سفارش  ثبت  فنی،  مشخصات   قرارداد،  مفاد  روش تجاری

 استانداردهای  برای  درخواست   و   بازار،  قدرت  و   هاقیمت  ،(تحویل

 . هستند اجتماعی

 بین  مکتوب   قراردادهای  سیستماتیک  فقدان.  قرارداد  بندهای   • 

 موجود  قراردادهای  در  اطالعات  فقدان  و  کننده  تامین  و  خریدار

 تامین  و  برند  مسئولیت  مورد  در  مشخصاتی  مثال،  عنوان  به)

 حداقل  یا  سفارشات  در  تغییر  صورت  در  هاهزینه   قبال  در  کنندگان

  باعث   است  ممکن  هاناهماهنگی   این  (.کاری  شرایط  استانداردهای

  با   جمعی  دسته  زنی  چانه  و   هااتحادیه  از  کنندگان   تامین  که  شود

برندها  .  نکنند  استقبال  کارگران  برای  بیشتر  هایتضمین وقتی 

دارند  ناپایدار  قراردادهای کنندگان   کنندگان  تامین  ،باتامین 

  فقدان .  دهندنمی   ارائه  کارگران  به  را  پایداری  قراردادهای

 تشکیل  جهت  کارگران  برای  بزرگی  مانع  پایدار  قراردادهای

باشند    ممنوع  قانون  توسط  اگر  هااتحادیه )  است  اتحادیه شده 

  راهنمای   در(. )کارگران خطر تشکیل اتحادیه را به جان نمیخرند 

این موضوع    بیشتر  ۴۸-۵۰  ص  ،FoA  در  FWF  برند مورد  در 

 (. بخوانید

  نامشخص   فنی  مشخصات.  محصول  توسعه  و  فنی  مشخصات  • 

 . شودمی اضافی هایهزینه  و حد از بیش برداری نمونه به منجر

تحویل .  تحویل  زمان  و  گذاری  سفارش  •  زمان   وقتی 

 و  موقت  گرانکار  کاری،اضافه  به  کنندگانتامین  ،شودمیترکوتاه

وجود   فشار،  این  با قرار گرفتن زیر.  شوندمی  متوسل   سپاریبرون 

 عالوه.  دشو  تلقی  مزاحمت  کنندگان  تامین  برای  دتوانمی  هااتحادیه 

  اتحادیه  هایفعالیت در  شرکت برای زمان الزم کارگران این، بر

 . ندارند( حد از بیش کاری اضافه هنگام)

  از   محدودی  بسیار  تعداد  به  وابستگی.  ها  قیمت  و  بازار  قدرت  • 

  توانایی   نتیجه  در  و  کننده  تامین  مذاکره  قدرت  تواندمی  خریداران

  امر   این.  دهد  کاهش  باالتر   هایقیمت  به   دستیابی  برای  را  آنها

 اتحادیه  با  دستمزد  مورد  در  جمعی   زنی  چانه  برای  کمی   فضای

 .گذاردمی باقی کارگری های

 الزام  مانند  تقاضاهایی،.  اجتماعی  مطالبه برای استانداردهای  • 

  بر   خود،  کنندگان  تامین  از  رعایت اصول رفتاری  به  خریداران

  تاثیر   نیز  کنندمی  فعالیت   کنندگان   تامین  آن  در  که  کلی  شرایط

 هایاز بابت هزینه  کنندگان، تامین از کمی درصد تنها. گذاردمی

. کنندمی کمک، مالی دریافت پشتیبانی فنی یا مشترک حسابرسی

 .کنندنمی دریافت کمکی هیچ کنندگان تامین از بسیاری و

 هاقیمت  بندی،زمان  نظر  از   کنندگانتامین  بر  که  خریدی  هایروش

زمان   بر   مستقیمی  تأثیر  تواندمی  کند،می  وارد  فشار  تحویل  و 

 کاهش)  مناسب  دستمزد   ارائه  برای  کنندگانتامین   ظرفیت

  کار   تمدید  ،(کاریاضافه   افزایش)  کاری  شرایط  ،(دستمزد

  خطر   معرض  در   را  کنندگان  تامین  حتی.  باشد  داشته  غیررسمی

 گفتگوی  که  داد  نشان  تحقیق  این.  دهدمی   قرار  ورشکستگی

 نقش  کمتر کار  ساعات تعداد  و  دستمزد  افزایش  قالب   در  اجتماعی

 . دارد مثبتی
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_556336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_556336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_556336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_556336.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_556336.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
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 سازمان  اشکال سایر و کارگری اتحادیه بین تفاوت. ۵
  به  دسترسی قانونی، حمایت از کارگری  هایاتحادیه . هستند کارگران نمایندگی برای آل  ایده مدل دهنده نشان ،مستقل  کارگری هایاتحادیه

 . باشندمی دولت و  کارفرما نفوذ ازعاری  و  بوده برخوردار ترگسترده کارگری های اتحادیه هایشبکه حمایت منابع،
 

  محدودیت آزادی تشکل

  و یا  است   شده   محدود  قانون  توسط  که آزادی تشکل   مواردی  در
 به   توانندنمی(  دموکراتیک  منتخب  مستقل،)  کارگری  هایاتحادیه 
 شوند،   تشکیل  اتحادیه  عنوان  به  ثبت(  غیرممکن)  شرایط  دلیل

نمایندگی  بعدی  ممکن  شکل  بهترین   باید  کارگران  مستقل  برای 
  و  گفتگو  ایجاد  به  تواندمی  نمایندگی  جایگزین  اشکال.  شود  دنبال
 . کند کمک  کارفرما و کارگر کاری روابط هایمهارت توسعه
 دیگر  های کمیته

  هایکمیته کارگران،  مشارکت هایکمیته کشورها، از بسیاری در
. یافت خواهید را اذیت و آزار ضد هایکمیته یا بهداشت، و ایمنی
  مطمئنا    شود،می   الزامی  قانون  توسط  بعضا    که  ها،کمیته   نوع  این
  حمایت   کارگران  از  که  دلیل   این  به  آنها عمدتا    باشند،  مفید  توانندمی

نمی  مشابهی  قانونی  چانه   فرآیند  مشارکت در  حق  و  آورندبعمل 
  .نیستند  کارگری  هایاتحادیه   برای  جایگزینی  ندارند  جمعی را   زنی
وجود  استثناها  برخی این   میانمار،  مثال"  دارد،  نیز  که   کشوری 
   این، بر عالوه مشارکت دارند. قانونی ها درآن حقکمیته
  معنی  این  به  هستند،  شرکت  سطح  از  فراتر  حمایت   فاقد  هاکمیته  این
 . شوندنمی حمایت ملی و منطقه کارگری هایاتحادیه  توسط که
 

 زرد  های اتحادیه

 یعنی   است،  پدرسروری  شامل  مداخله  ترظریف   اشکال
  باشند،  هااتحادیه   شبیه  است   ممکن  که  شوندمی  ایجاد  ساختارهایی

  عنوان   به  .شوندمی  کنترل  مدیریت  توسط   نوعی  به  واقع   در  اما
 دموکراتیک   آازدانه و  اینکه  جای   به  است   ممکن  کارگران   مثال،
  انتخاب   کارگری  هایکمیته  نمایندگان   عنوان  به  شوند،  انتخاب
 را   اتحادیه  های  هزینه  است  ممکن  شرکت  مدیریت  یا  شوند،

کمتری    و  کند  پرداخت استقالل  از  را  اتحادیه  ترتیب  بدین 
همچنین سازد.  است  برخوردار   برای   هاییجایگزین   با  ممکن 

  شوراهای  مانند  شوید،  مواجه  نماینده   و   مستقل  گریکار  هایاتحادیه 
  عمل  مدیریت  منافع  راستای  در  فقط  که  هاییاتحادیه  یا  کارکنان

 (.« زرد»   یا « کاغذی »  هایاتحادیه ) کنندمی
 زمینه   در  ها شرکت  برای  FNV  و  CNV  لیست    چک   از  استفاده  با

 از  بهتری  درک اجتماعی، گفتگوی و کارگری هایاتحادیه  آزادی
 . داشت  خواهید کارگری هایاتحادیه آزادی اجرای نحوه

 
 
 

 

 

 اجتماعی گفتگوی و کارگران نمایندگیدر  بلوغ مختلف سطوح. ۶
 در  مذاکره   و   مشاوره  فرآیندهای  از  درستی  درک  ایجاد  برای

بنیاد  محل، برند  تشکلدر خصوص    Fair Wear  راهنمای   آزادی 

  اساس   بر  را  اجتماعی   گفتگوی  پیشرونده  سطح  سه(  ۲۰۲۰)

 : است کرده متمایز سازمان بین المللی کار تعاریف

https://www.cnvinternationaal.nl/en/Themes/business-and-human-rights/checklist-for-companies-on-trade-union-freedom-and-social-dialogue
https://www.cnvinternationaal.nl/en/Themes/business-and-human-rights/checklist-for-companies-on-trade-union-freedom-and-social-dialogue
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
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 آن  در  که  است  اجتماعی  گوی  و  گفت  شکل  ترینپیشرفته   مذاکره

 . هستندمذاکره  میز سر بر برابر هایکرسی  دارای طرف دو هر

  مقابل،   طرف  از  اطالعات  فعاالنه  جستجوی  فرآیند  مشاوره

 . است موضوع یک مورد در آنها  موضع یا نظرات درخواست

  دیگر   طرف  به  طرف  یک  از  اطالعات  ارائه  به  اطالعات  تبادل

 اطالعات  گذاری  اشتراک  به  تواندمی  تبادل اطالعات.  دارد  اشاره

 .باشد غیررسمی یا رسمی

 و  محیط  باید  اجتماعی،  گفتگوهای  از  هرسطحی  انجام  برای

 اجتماعی  گوهای  و  گفت  چنین  از  که  باشد  داشته  وجود  ساختاری

 قوی  کارفرمایی  و  کارگری  های سازمان  همه،  از  اول.  کند  حمایت

  مرتبط   اطالعات  به  دسترسی  و  کافی  فنی  ظرفیت  با  مستقل،  و

 همچنین،  .است   نیاز  مورد  اجتماعی  گفتگوی  در  مشارکت  برای

  سوی   از  اجتماعی  گفتگوی  در  مشارکت  به  تعهد  و  سیاسی  اراده

اساسی آزادی   حقوق  به  احترام.  است  موفقیت  کلید  هاطرف   همه

 باید  آخر،  در  و  است،   نیاز  مورد  نیز  و چانه زنی جمعی   تشکل

  بیشتر،   اطالعات  برای  .باشد  داشته  وجود  مناسبی  نهادی  حمایت

( ۶  صفحه)  FoA،  ۲۰۲۰  مورد  در  Fair Wear  بنیاد  راهنمای  به

 انجام  حال  در  که  را  وگویی  گفت  نوع  باید  برند  یک.  کنید  مراجعه

انجام    یا)  است با (  نیستدر حال    گنجاندن   یا  سؤال   پرسیدن  را 

فدراسیون اتحادیه  .  کند  ارزیابی  حسابرسی  فرآیند  در  خاصی  سؤال

 در  کار  برای  عملی   راهنمای  ک ی  Shift   و  Mondialاصناف  

  تشخیصی   پرسشنامه  چندین  با  صنفی  اتحادیه  قوقح    مورد

 .است  کرده  تهیه  شما  تامین  زنجیره  در  اجتماعی  گفتگوی  درسطح

 

 

 

 

 

 

 
 : کنند   استفاده  خود  گفتگوی  از آنها در   توانندمی   برندها  که   سواالتی   از  هایی   نمونه

  "سوی بنیاد  از"  آزادی تشکل  مورد  در  کننده  تامین  پرسشنامه 

Fair Wear کنندگان  تامین از برندها برای کلیدی سواالت تشریح به  

  Fair Wear  بنیاد تجاری  نام راهنمای  در را  آن توانمی   و پردازدمی

 یافت.  ۸۸. ص ،انجمن آزادی مورد در

  لیست   چک  CNV  و  FNV  آزادی  زمینه  در  هاشرکت  برای 

 اجتماعی  گفتگوی و کارگری هایاتحادیه 

ETI  یک  توسعه  و  شناسایی  برای  را  ورودی  نقاط  از  برخی 

تشکل  مورد  در  استراتژی   سطح   به  بسته  برندها،  برای  آزادی 

 : کند می متمایز کارگران نمایندگی بلوغ

  و   کنند  بیان  آزادانه  را  خود  های  نگرانی  توانند  نمی  کارگران  

 ندارد  وجود کارگری نمایندگی هیچ

  به ترویج و ارتقای ارزش .  کنید  آغاز  کنندگان  تامین  با  را  گفتگوها

  خود  نیات و انداز چشم ها،خواسته  بپردازید و کارگران نمایندگی

 . بگذارید اشتراک به را

 

 دارند کمک نیاز به کارفرمایان  با گفتگو برای کارگران 

  در   و  کنید  ارزیابی  را  مدیران  و  کارگران  بین  تعامل  عمق  و  دامنه

 مانند  مدیران  و  کارگران  هایمهارت  توسعه  روی  امکان،   صورت

  یا   مشاوره،  و  ارائه  هایمهارت  اجتماعی،  گفتگوی  هایتکنیک 

 .کنید گذاریسرمایه  انتخابات فرآیندهای

 

  نمایندگان   یا   کارگری   های   اتحادیه   توسط  کارگران  نیازهای  

 شودمی دموکراتیک نشان داده منتخب

 جمله  از  ، کارگاه  مذاکره  یا  مشاوره  فرآیندهای  از  درستی  درک

  دامنه  و مدت شود،می انجام دستمزدحقوق و  مذاکرات که زمانی

  به  رسیدگی و  شدن مطرح نحوه یا جمعی، زنی  چانه قراردادهای 

 بین کارفرما و کارگر رابا  رابطه.  کنید ایجاد  کار، محل اختالفات

 هایاتحادیه   با  روابط  ایجاد  و  دانش  و  هامهارت  در  گذاری  سرمایه

 . سازیدتر قویصنعتی 

 

 

   اتحادیهتشکیل دادن  و جنسیت. ۷
  در  اغلب  و  (هستند  زن   کارگران  درصد  ۸۰  تا   ۷۰  متوسط  طور  به   آسیایی  کشورهای   در)  هستند  زنان  عمدتا    پوشاکصنعت    کارگران

  حضور کمتر  اجتماعی   گوی   و  گفت  ساختارهای   در آنها حال،  این  با .  هستند  کمی   قدرت   دارای  حضور داشته و   درآمد   شغلی کم  هایموقعیت

  حیاتی  شود، حمایت آنها زنی چانه قدرت از  و شود شنیده کارگران صدای اینکه برای جمعیو چانه زنی  حق آزادی تشکل تضمین. دارند

  به   است  ممکن  زنان  حقوق  مسائل  بنابراین،.  است  با مردان  معموال    اتحادیه  رهبری  و  کم است  اتحادیه  در  اغلب آمار حضور زنان.است

 .نشود گرفته  نظر در مهم هایاولویت عنوان به یا نشود داده نشان خوبی

 نیمه  یا  موقت  کار  مانند  کار،  غیرمعمول  اشکال  در  معموال    زنان   کارگران نمایندگی /هااتحادیه به زنان دسترسی موانع

به کار هستند  خانه  در  کار  یا  وقت،   در   که  کارگرانی.  مشغول 

 

 

 

https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://www.fnv.nl/getmedia/d1c7fcc9-8d27-4141-9aee-475656212a7b/deze-gebruiken-Respecting-Trade-Union-Rights-in-Global-Value-Chains-Practical-Approaches-for-Business.pdf
https://www.fnv.nl/getmedia/d1c7fcc9-8d27-4141-9aee-475656212a7b/deze-gebruiken-Respecting-Trade-Union-Rights-in-Global-Value-Chains-Practical-Approaches-for-Business.pdf
https://www.fnv.nl/getmedia/d1c7fcc9-8d27-4141-9aee-475656212a7b/deze-gebruiken-Respecting-Trade-Union-Rights-in-Global-Value-Chains-Practical-Approaches-for-Business.pdf
https://www.fnv.nl/getmedia/d1c7fcc9-8d27-4141-9aee-475656212a7b/deze-gebruiken-Respecting-Trade-Union-Rights-in-Global-Value-Chains-Practical-Approaches-for-Business.pdf
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 تشکیل  به  کمتری  تمایل   هستند،  آمیزی  مخاطره   های موقعیت  چنین

 . دارند اتحادیه

 

  بدون  مراقبتی  کارهای  اغلب  خود، شغل  در  کار  بر  عالوه  زنان 

  و   کودکان  از  مراقبت   خانه،  کارهای  جمله  از  ،(خانه  در)  مزد

  کمتری   زمان  بنابراین.  دهند  می  انجام  را  سالمندان  از  مراقبت

 .دارند  صنفی  هایدادن به فعالیت  اختصاص  برای  مردان  به  نسبت

  در  زنان پیرامون فرهنگی و مذهبی های محدودیت و هنجارها • 

 . است رایج گیری تصمیم و رهبری های نقش

   بوده   مردان  تسلط  تحت   تاریخی  لحاظ  از  کارگری  هایاتحادیه  

  آورده   وجود  به  زنان  نفوذ  برای  نامطلوب  محیطی  اغلب  که  اند،

 . است

  دسترسی  یا   آمد  و  رفت  در  هاییمحدودیت  با   است  ممکن  زنان 

  امنیتی   مشکالت  دلیل  به  است  ممکن  مذاکرات  که  فضاهایی   به

 .شوند مواجه شود، انجام جنسیت بر مبتنی

  یا   خشونت  خطربیشتر با    است  ممکن  کارگری  اتحادیه  زنان  

 . شوند روبرو جنسی آزار

 کشور  ۱۱  برای  را  جنسیت   اطالعات   هایبرگه  Fair Wearبنیاد   

  مربوط   مسائل  بر  مروری  که  است  کرده  تهیه  پوشاک  تولیدکننده

 .کندمی  ارائه کشور هر در جنسیت به

 

 

 

 

 ها حضور داشته باشند ؟اتحادیهدر   زنان باید   چرا

شدن  و   هااتحادیه   در   زنان  گنجاندن    صدای   شنیده 

 هایاستراتژی   و  هاسیاست   تدوین  هنگام  در  آنها

جمعی  توفقنامه   و  اتحادیه  زنی  چانه    CBA های 

 کارگران  زنان  بر  توجهی  قابل  تأثیر  تواندمی

  نیازهای (  است   ممکن)  زنان.  باشد  داشته  پوشاک 

  سلطه   تحت  صنعت  یک  در  و  باشند،  داشته  متفاوتی

  محیطی   در  بتوانند  که  است  مهم  آنها  برای  مردان،

  دستمزدهای   و  هافرصت  و  کنند   کار  مطمئن  و  امن

به    که  هاییاتحادیه   .کنند   دریافت  را  مردان   مشابه

  بیشتر   برخوردارند،   زنان  نمایندگی   میزان کافی از

های سرویس   کودکان،   از  مراقبت   امکانات   مورد  در

  زایمان،   مزایای   بهداشتی،  شرایط   تمیز،  بهداشتی 

  در   اصالح  و  شکایت  و  خشونت   های ضدمکانیسم 

  و  شما کنندگانهای تامین شرکت کار هایاستراتژی 

 می اندیشند.  جمعی زنیچانه  قراردادهای

  را  اجتماعی  گفتگوی  و  جنسیت  مورد  در   تر دقیق  طالعاتا

 : کرد مشاهده ذیلدر منابع  توانمی

.  گام  به  گام  راهنمای  .اجتماعی  گفتگوی  راهنمای  کتاب  •

 ۲۰۲۰ آمفوری،

  ، BSR.  اجتماعی   راهنمای حسابرسی   و  جنسیتی   برابری  •

۲۰۱۸ 

المللی    بین.  جنسیتی  پاسخگوی  بشر  حقوق  بررسی  ابزار   •

 ۲۰۲۰ برنامه،

برای  • مورد    اجتماعی  گفتگوی  همیاری    برابری  در 

 سازمان گلوبال دیل . جنسیتی

  حتما  شرکت،  ممیزی  انجام  برای  میدانی  بازدیدهای  هنگام

  سطوح  در   زنان  نمایندگی  مورد  در   خاصی  سؤاالت

  بیشتر  اطالعات  برای.  کنید  کارمطرح  و  نظارت  مدیریت،

 . کنید مراجعه Amfori و BSR به

 جهان  سراسر  در تخلفات/  اهمداخله   ترین متداول. ۸
  نشان را کشورهایی  تعداد  افزایش  ۲۰۲۰  سال  در   ITUC کنفدراسیون بین المللی اتحادیه صنفی  جهانی  حقوق  شاخص

آزادی تشکل  و حق چانه زنی    حقوق   از  هم  و   نمایندگی  از  هم  را   کارگران  و   شوندمی  هااتحادیه  ثبت  مانع  که  داد

https://www.fairwear.org/resources-and-tools/gender-fact-sheets/
https://www.fairwear.org/resources-and-tools/gender-fact-sheets/
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020?lang=en
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  کردن   محدود  در  کارفرمایان  و  ها رو به وخامت دولت  روند   حاکی از   این شاخص همچنین .  کنندمی  محرومجمعی  

 . است ها اتحادیه  از  کارگران حذف  و  اعتصاب، حق چانه زنی جمعی،  نقض طریق  از  کارگران حقوق
 

  در   اتحادیه ایجاد    از  جلوگیری  برای   است  ممکن  کنندگان  تامین  که  ایمداخله   نوع   هر  از  است   مهم  برندها   برای

ها ،  تامین کنندگان با مانع تراشی برای ایجاد اتحادیه   ترتیب   نبدی  باشند،  آگاه  کنند،   استفاده   خود  هایکارخانه 

  اشکال   ترین رایج. کنندمی  را نقض  کنند، پیروی آنها  از برندها رودمی  انتظار  که  را المللی   بین استانداردهای 

 : شده است  خالصه  اینجا  در مداخله 
 

 

 اتحادیه  فعالیت در  مداخله

 بگذارند تأثیر  خود اعضای منافع نمایندگی در  اتحادیه توانایی یا انتخابات بر  کنند تالش  است ممکن هاشرکت . 

  مکان  به تولیدرا یا بندندمی را خود کارخانه اتحادیه، تشکیل صورت در  که کنند تهدید است ممکن مدیران دیگر، موارد در  

 .کنندمی منتقل دیگری

 صنفی هایاتحادیه شدن  شناخته  رسمیت  به از  جلوگیری برای اداری و قانونی موانع ایجاد. 

 اتحادیه نمایندگان از  کارکنان ( جسمی) جداسازی . 

 (. است شده  حمایت المللی بین استانداردهای در  که) کارگران نمایندگان وظایف انجام برای کافی  زمان  یا فضا ارائه عدم 

 دارند می باز کارگران با ارتباط یا/و کار  نیروی به  دسترسی از را  هااتحادیه گاهی کارفرمایان . 

 

 اقتصادی ویژه مناطق /صادراتی فرآوری مناطق

  های اتحادیه  حذف  دنبال  به  هادولت  از  باشند، بسیاری  آزاد  کشور   نقاط  سایر   تشکل در   سازماندهی  برای  کارگران   اگر   حتی 

   هستند.  داخل مناطق فرآوری صادراتی  در   سازماندهی  از  کارگری

 

 ها زدن با اتحادیه چانه و به رسمیت شناختن از امتناع

   نشده   تضمین  کارگران  حقوق  واقعیت  در  که  داشته باشد  باید وجود  زمانی  اینکه آزادی تشکل  به  تظاهر  

 . باشد

   رسمیت  به  را   آنها  حتی   و   بپیوندند  هااتحادیه   به  دهندمی   اجازه  خود  کارگران  به  هاشرکت  اوقات  گاهی  

  یا . کنندمی  تضعیف را  آنها  ارزش  اتحادیه، با  مذاکره یا  شناختن رسمیت به  از امتناع  با   سپس  اما  شناسند،می

 . کنند  ( CBA)  نامه حق چانه زنی دسته جمعی اول توفق بند   مورد در مذاکره صرف را ماه  شش  است ممکن

  قانونی  هایکمیته   ایجاد  با  (هایکمیته   مثال  عنوان  به  OSH  جنسی  آزار  ضد  و)،  از  است  ممکن  کافرمایان  

  و   دارد  وجود"  زیادی  بسیار  های   کمیته"  که   بگویند  و  کنند   استفاده مایوس کننده  هایاتحادیه   هایسازمان   این

 شود.  از قبل دارای افراد نماینده بوده و صدایشان شنیده می  کارگران

 اتحادیه  کارکنان  تهدید  اِرعاب،  کنترل،

 صنفی فعاالن بر نظارت و کارگری هایتشکل از  آنها حمایت مورد  در  کارکنان از  بازجویی . 

 اتحادیه  حامیان سیاه  لیست ایجاد . 

 دادن  دست   از  به تهدید  را کارکنان  مثال، عنوان به. اتحادیه در  عضویت عدم یا عضویت مورد در   کارکنان بر  تأثیرگذاری  

 . اخراج آنها کردن یا درآمد

 آنها به موقت قرارداد ارائه یا و کارگری هایاتحادیه با  کار  قراردادهای تمدید عدم . 

  رتبه،   تنزل   دستمزد،  کاهش  نامناسب،  کاری  ضوابط  و  ایجاد شرایط  و  تبعیض  ها در معرضاتحادیه  قراردادن نمایندگان  

 . آموزش برای آنها ارائه عدم و انتقال،

  هااتحادیه اعضای اذیت  و آزار. 

 اتحادیه ضد هایکمپین اجرای و طراحی . 

  که   هاییفرصت  علیرغم   فناوری  منفی، این   اهداف  برای  کارکنان  هاینظرسنجی  برای  اپلیکیشن  بر   مبتنی  فناوری  از   استفاده  

 . گیرد قرار  استفاده مورد هااتحادیه تضعیف برای تواندمی همچنین آورد،بوجود می
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 مناسب  اطالعات   ارائه از ها،اتحادیه  نمایندگان معنادار زنی  چانه از جلوگیری  برای  کارفرمایان از برخی  

 . کنندمی  خودداری آنها به مذاکره مورد موضوعات مورد در

 مثال،  عنوان  به  کنند،  استفاده  کارگران زنی  چانه  موقعیت ناعادالنه  مهار  برای تهدید   از  توانند می  هاشرکت  

 دیگر   جای  به  کارخانه انتقال  به  تهدید با
 

  ممکن  اتحادیه نمایندگان.  گیرند قرار فیزیکی تهدید مورد است  ممکن حتی  اتحادیه اعضای موارد، بدترین در

  ترفیع   هایفرصت  از  اغلب  کارگری  هایاتحادیه   رهبران.  برسند  به قتل  قرار گرفته یا  خشونت  مورد  است

فیزیکی قرار    آزار موردتشکل    سازماندهی  برای   خود  حق   از   دفاع   دلیل  آنها ممکن است به   شوند، می  محروم

بدترین   که  زیر  کشور  ده در  کارگری  اتحادیه   اعضای  از بسیاری.  برسند  به قتل حتی  یا   دستگیرشده   گرفته ،

اندشدند  کشته   هستن   کارگران  برای   جا   قزاقستان،   هندوراس،   مصر،  گواتماال،   کلمبیا،   برزیل،  بنگالدش، :  ه 

  سال   در(.  کنید  مراجعه  ITUC 2020  جهانی  حقوق  فهرست  به   بیشتر  اطالعات  برای ) زیمبابوه  و  ترکیه  فیلیپین،

 . رسید  نفر  ۳۴  به  تعداد  این  کلمبیا،  در  تنها.  رسید  نفر  ۵۳  به  شده   کشته  کارگری  اتحادیه   کارگران  تعداد  ،۲۰۱۸

 
 

 حسابرسی نقش و هاآزادی تشکل  پایش. ۹
  از   اطمینان  و  خود  کنندگان  تامین  بر  پایش  برای  اصلی  ابزار  عنوان  به  حسابرسی  از  پوشاک  بخش  در  برندها
  جمله   از  ذینفعان،  بیشتر  حال،  این  با.  کنندمی  کنندگانشان استفاده  تامین  رفتاری  اخالقی و  قوانین  رعایت
. کنندمی  مشاهده  تامین  هایزنجیره  در  کاری  شرایط  تغییر  برای  تالش  در  را  هاییمحدودیت  وکارها،کسب

 از بخشی باید حسابرسی که کندمی تأکید ،در این صنعت حسابرسی  انجام آژانسنخستین  ،Amfori همچنین
 .باشد دقیق بررسی برای بزرگترو  تر جامع سیستم یک

 
  از   برندها  کنندگان    تامین   اینکه  از  اطمینان  حصول  برای  حسابرسی ها
  پیروی   CB  و چانه زنی جمعی  FoAآزادی تشکل      اصلی  استانداردهای

 در  اغلب  هاحسابرسی.    شوند ی محسوب نمی مؤثر   کامال  ابزار    کنند می 
 توانند می  حسابرسان.  کنند موفق عمل نمی   FoA/CB/SD  وجود   عدم  شناسایی
 که  زمانی  و  بپذیرند   را  اتحادیه  به  نیاز  عدم  بر  مبنی  مدیران  حرف
  یا .  کنند   باور  را  آنها  شود،  می  برآورده  کارگرانشان  نیازهای  گویند می 

زنی جمعیتوافق  مانند   اسنادی  است  ممکن   به   را  CBA  نامه حق چانه 

 اینکه  بدون  بپذیرند،  FoAآزادی تشکل   وجود حق  بر  مبنی  مدرکی  عنوان
یا    اند   کرده  مالقات همدیگر را    واقعا    طرف   دو  هر  آیا  که  کنند   بررسی 
 (.مصاحبه: منبع)خیر
 

 حسابرسی شناسی مربوط به روش هاینگرانی 

دادن  تنهایی  به  هاحسابرسی نشان  به    شرایط   از  واقعی  یا  کامل  تصویر  قادر 
 : که است ضروری نکته این ذکر. نیستند کاری

 هستند  معین  زمانی نقطه یک از ای لحظه  تصویر یک نمایانگر ها  حسابرسی  

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020?lang=en
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020?lang=en
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 کاری  باشد شرایط  شده  اعالم  قبل  از  اگر  به خصوص  احتمال دارد ممیزی  –
به   نشان  را  عادی   تک   دیدی  هاشرکت   به  ها  حسابرسی  دیگر،   عبارت  ندهند، 
  به   و داشته  پیچیده  ماهیتی  بشر،   بویژه اینکه موارد نقض حقوق   دهند، می  بعدی
 شدن ندارند. فاش تمایل به زیاد احتمال

  می  به اتفاق  کهندرت  را    ، استاندارد  های حسابرسی    افتد  کاری  شرایط 
به همین   و  کنند،  کشف  را  کارگران   حقوق  نقض  هایبکاوند تا ریشه   بطورعمیق

  معمولی  ممیزی یک. کنندنمی ارزیابی این حقوق در آینده را  نقض خطر سیاق
 دالیل  اما  کند،   برجسته  را(  PPE)  شخصی  حفاظت  تجهیزات   کمبود  است  ممکن
 اقدامات  شناسایی  برای  درکی  چنین  حال،   این  با.  نشود  روشن  است  ممکن  آن

 .است کارها ضروری بهتر امانج از اطمینان جهت الزم
  مدرن    داری  برده  یا  کودکان  کار  مانند  بشر  حقوق  نقض  اشکال  بدترین
می"  پنهان  هایجنایت " فرآیندهای محسوب  در  آنها  کشف  احتمال  و  شوند 

 بسیار اندک است.   حسابرسی

 دیگر هایگرانی ن

 دارند شکایت دهند انجام باید که هایی حسابرسی تعداد از کنندگان تامین . 

  زرد  اتحادیه»  یا  کنندمی  جعل  را  سوابق  مدیران:  حسابرسیدر    کالهبرداری» 
 . کنندراه اندازی می

  درگیر   جای  به  برندها.  کنند  تشویق  را  «انطباق  ذهنیت»  توانندمی  حسابرسی ها  
  که   بلندمدت  رابطه  یک  ایجاد  یا  خود  کنندگان  تامین  باو مشارکت بیشتر    شدن
 . کنند  می  وارد  فشار  کنندگان   تامین  بر  کند،   برطرف  را  سیستمی  مسائل  تواندمی

 آن  از فراترمسائل  و  AuditsETI موارد سایر میان در: منبع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسائل بومی  عنوان  به  خاص  مشکالت  که  مواردی  در بدانند   باید   برندها
  ممکن   حسابرسی  از  گزارش تایید سالمت  درخواست  »  شوند،می   تلقی
اگر .  «دهد   قرار  خطر  معرض  در  را  وکارکسب  و   باشد   نادرست  است
  مفیدی   ابزارهای  ند توامی  همچنان  با مهارت استفاده شود،  هاممیزی   از
  به   دستیابی  برای.  د باش  مسئولیت پذیر  کار  و  یک کسب  ابزار  جعبه  در

 :باید  برندها  جهانی، تامین زنجیره در پایدار و واقعی بهبود 
 
    درک   بهتر  تا  باشند   داشته  تعامل  آنها  نمایندگان  و  کارگران  با  مستقیما  

 .است  رایج  منطقه  و   کشور  یک  در  کار  حقوق   مسائلیک از  کدام  که  کنند 

  کننده  تامین  مدیریت  با  اقدامات،  و  هاارزش   همسویی  از  اطمینان  برای 
 باشند. تعامل بیشتری داشته 

  تواند می  که  تری  گسترده   مسائل  با  مقابله  برای  خود  همتایان  با 
 .د نکن کار بخشد، تداوم را ضعیف استانداردهای

  حقوق مربوط به  مورد   در  حسابرسان  که  د نکن  حاصل  اطمینان  FoA   و  
CB هستند آگاه و  دیده آموزش . 

   مخصوص  هایممیزی  FoA  تر عمیق   کاوش  برای   را  ثالث   شخص    یا  
 . دهید  انجام تردقیق اطالعات دریافت و

  مصاحبه   ممیزی   طول  در  محل  از   خارج  در  کارگران  که  شوید   مطمئن  
 اطالعات  گذاشتن  اشتراک   به  برای  بیشتری  آزادی  احساس  تا  شوند می 

 . باشند  داشته انتقامتنبیه و از ترس بدون واقعی
 

  استراتژی   بررسی  حال   در  حاضر  حال  در  Fair Wear  بنیاد 

بواسطه   نظارت  استراتژیهای حسابرسی از.  است  خود   حسابرسی
 ریسک،  بر  مبتنی  تامین   زنجیره  بهبود   هایسوی چرخه  به  ممیزی
 .کرد  خواهد  حرکت

 ! باشید  هارسانی   روز پیگیر به

 

 

 

 
  کاری   چه  جمعی  زنی  چانه  و  هاانجمن  آزادی از  حمایت  برای آنها  کنندگان  تامین  و برندها.  ۱۰

 دهند؟  انجام توانندمی
  کارها  و  کسب  اند،نکرده   عمل  قانون  توسط  جمعی  زنی  چانه  و  تشکل  آزادی  اجازه  بر مبنی  خود  تعهدات  به  کامل  طور  به  کشورها  که  مواردی  در  حتی

  ارزش  زنجیره  سراسر   در   بشر  حقوق   به  احترام  و  المللی  بین  استانداردهای  این  رعایت  برای  هاییراه  دنبال  به  فعاالنه  که  دارند  را  مسئولیت  این  همچنان

  رسیدگی   و  پیشگیری  چگونگی  برای  معتبر  یچارچوب  عنوان  به  جهانی  سطح  در  بشر   حقوق   و  تجارت  زمینه  در   ملل  سازمان  راهنمای  اصول  .باشند  خود

  تامین  زنجیره در اتحادیه حقوق  مورد در بیشتر اطالعات برای. گویند می الزم دقت  فرآیند، این به. است شده بر افراد شناخته مشاغل  منفی تأثیرات به

 . بخوانید راShift ۲۰۱۹  و FNV گزارش مشاغل، برای عملی رویکردهای و جهانی

اتحادیه  باید   آنها  همه  این،  بر  عالوه.  هستند CB و FoA حق  رعایت  از  اطمینان  مسئول  همگی  کنندگانتامین  و  برندها  فروشان،خرده  و   کارگری  هایاز 

  هم  با تخلف، مشاهده صورت  در  و بیابند  مسائل این  همه برای  سازنده هایحلراه  و کنند  کار خود  کنندگانتامین  با باید  برندها .استقبال کنند  آنها هایفعالیت 

 . بپردازند  آنهابه حل و فصل 

 .کند  راهنمایی CB و FoA از حمایت در را شما برند تواند می  زیر مراحل شد، ذکر ۶ فصل در که همانطور بلوغ سطوح به بسته

 

 کنید تحلیل خود تامین کننده کشورهای در را وضعیت حق آزادی تشکل و کنید سازماندهی. باال ببرید برند یک عنوان به را خود گاهیآ. ۱

https://www.ethicaltrade.org/audits-and-beyond
https://www.ethicaltrade.org/audits-and-beyond
https://www.ethicaltrade.org/audits-and-beyond
https://www.ethicaltrade.org/audits-and-beyond
https://www.fnv.nl/getmedia/d1c7fcc9-8d27-4141-9aee-475656212a7b/deze-gebruiken-Respecting-Trade-Union-Rights-in-Global-Value-Chains-Practical-Approaches-for-Business.pdf
https://www.fnv.nl/getmedia/d1c7fcc9-8d27-4141-9aee-475656212a7b/deze-gebruiken-Respecting-Trade-Union-Rights-in-Global-Value-Chains-Practical-Approaches-for-Business.pdf
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  که   است  معنی  این  به  خارج  از  یافتن تامین کننده  که  شود می  شروع  موضوع  این  درک   با چیز  همه  FoA    وCB  بنابراین،   و  هستند   ایبرجسته   موضوعات  

 داخلی   گوی  و  گفت برای  هاییفرصت   ایجاد   به  شروع  سپس  و  دهید   نشان  را موضوعات  این  اهمیت  ابتدا.  است  مهم  اولین گام  این.شوند   بندیاولویت  باید 

 .کنید  خارجی و

 یافتن تامین کننده  و عملیاتی هایزمینه  و کنید  بررسی را ارزش  زنجیره کل  شما،  شرکت بشری توسط رعایت حقوق برنامه بررسی  از  بخشی عنوان به 

 . کنید  شناساییرا  کند، ایجاد  کارگری اتحادیه حقوق برای بیشتری خطرات است ممکن که

   مکان    داشتن از  آگاهی. "کنید   ارزیابی خود    صنعت   همتایان  یا   و  کارگری  هایاتحادیه   همتایان  با  همراه  پرخطر،   بازارهای   در  را  هافرصت   و  هاشکاف

 اطالعات برای را)فکت شیت( ها  گزاره برگ  لطفا   قرار دارند، ویتنام و بنگالدش تامین کنندگان آنها در که برندهایی. از اهمیت برخوردار است" تولید 

  از را( خود  محلی نماینده،فروشنده شما،) جدید  احکام و قوانین و کنید  درک  را محلی اتحادیه ساختار کنید  سعی. کنید  مطالعه کشورها این مورد  در خاص

 .کنید  دنبال نزدیک
 

  بررسی   را  ، ۲۰۱۹  ،جهانی  ارزش  زنجیره  در  کارگری   اتحادیه  حقوق  به  احترام   مورد   در   FNV SHIFT  راهنمای  ۲۵  صفحه  در   تشخیصی  سؤاالت  برای

 .کند می  برجسته بردارند، مسیر این در  موجود  خطر عوامل به  بسته توانند می  هاشرکت  که را عملی هایگام  از وسیعی طیف نشریه این. کنید 

 

 ها سیاست .۲

 بنویسید  را خود مشی خط بیانیه

  ای   بیانیه.  شود می   شروع  تامین  زنجیره  و  برند   عملیات  طول  در  چانه زنی جمعی  حق  و  حق آزادی تشکل  از  حمایت  برای  ایبیانیه   با  خوب  مشی  خط 

  حقوق  و حق آزادی تشکل   به آنها  حق اعمال  و دسترسی برای شما تامین زنجیره کارگران کارکنان و حقوق به شما شرکت  که دهید   نشان تا بسازید  کلی

 (. کنید  مراجعه TIE به  بیشتر اطالعات برای) شرکت باشد  مدیریت سطح باالترین   اختیارات دارای الزم است بیانیه این.  گذارد می  احترام چانه زنی جمعی

 هستید  متعهد  حقوق این به شدت به شما  که بدانند  آنها تا بگذارید  اشتراک   به خود  کنندگان تامین با را مشی خط این . 
 

 کننده تامین یرفتاراصول 

  انتظاری   چه  آنها  از  که  باشد   مشخص  باید   شما  کنندگان  تامین  برای.  است  شده   گنجانده  شما  کننده  تامین  رفتار  اصول    در  حق آزادی تشکل  که  شوید   مطمئن  

 . دارید 

    است" بگنجانند   ضروری  کارگری  مستقل  اتحادیه"اده ای را در قرارداد با عنوان  مکننده    تامین  هایکارخانه  به  دادن  سفارش  هنگام  توانند می   برندها  ،مثال 

آنها را    تا  دهند   قرار  فشار تحت  را مدیریتی  مقامات  و  کارخانه  صاحبان  توانند می   برندها.  حق آزادی تشکل و چانه زنی جمعی رعایت گردد   طبق آن  که

 مدیریت.  کنند   اتخاذ   باید   کارگران  تنها  که  است  تصمیمی  درآن  عضویت  یا  کارگری  اتحادیه  تشکیل  کهبسپارید  خاطر  به  کنند.  ملی  قوانین  وادار به پیروی از

 کارگران  از  بتوانند  تا کنند  فراهم هااتحادیه باز برای محیطی باید  کنندگان تامین حال، این  با. دهد قرار فشار تحت کند یا مجبور را آنها  نباید  وجه هیچ به

 .کنند  حمایت گفتگو و اطالعات گذاری اشتراک  به با
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 ؟انجام دهند  کاری چهبخواهید   توانیدخود می کنندگان تامین از

  دارای یک   جمعی  دسته  زنی  چانه  /صنعتی/صنفی  روابط  مورد   در

. دارد   مطابقت  کار  قانون  با  سیاست  این  که  شوید   مطمئن  و  باشید سیاست  

  محافظت   برای  تالفی  عدم  بند   یک  شامل   باید  حق آزادی تشکل سیاست

  الگوی   به)  گیرند می   سازماندهی   به  تصمیم   که  باشد   کارگرانی   از

 .(کنید  مراجعه 90 ص ،FoA در Fair Wear بنیاد  راهنمای

  این تا ببینید    )  دهید   ارائه  CBAزنی جمعی  نامه چانهتوافق  از  نسخه  یک

  مزایای   کارگران  به  بلکه  دارد،  مطابقت  کار  قانون  با  تنها  نه  نامهتوافق

 دستمزد   حداقل  از  باالتر  دستمزد   مثال،  عنوان  به  دهد،می   نیز  بیشتری

 .بپرسید  مذاکره فرآیند  مورد  در و( ای منطقه اجباری

  از   مدیریت،  و  کارکنان  به  هامشی  خط  این  که  کنید   حاصل  اطمینان  

 . شود می ابالغ جدید  نرکناکا جمله

 کنید؟نهادینه  خود سازمان در را هاسیاست چگونه

  گذاری   سرمایه  مستلزم  اجتماعی  گفتگوی:  بلندمدت ایجاد کنید   روابط  

(.  زمانی  نظر  از  هم  و  مالی  نظر  از  هم) بود   خواهد  کننده  تامین  سوی  از

 گذاری  سرمایه  نوع   این  نبینند   آتی  سفارشات  برای  را  امنیت  و  ثبات  اگر

 به  توانند می  برندها  مدت،  بلند   توافق  یک  با.  نیست  عاقالنه  آنها  برای

 . است پذیر امکان نیز مالی حمایت. دهند  پاداش خود  کننده تامین

   تمدید قرارداد منوط به رعایت حقوق    « بپرداز و بمان»  قراردادهای(

  قبال   در  اقدامات  انجام  به  متعهد   که  کنندگانی  تامین  با  را  کارگران(  

 بدان  این.  کنید   امضا  هستند   رعایت حق آزادی تشکل و چانه زنی جمعی

  رعایت   تولید   معیارهای  سایر  و  کیفیت  که  زمانی  تا  برندها  که  معناست

.  هستند   مدت  طوالنی  تولید   به  متعهد (  ثابت  هایبه غیر از قیمت )  شوند می 

  به  ها،هزینه  اگر که دهد  اطمینان کنندگان  تامین به تواند رویکرد می  این

  به   متعهد   نیز  شما  برند  یابد،  افزایش  مذاکره،  مورد   CBA  از  مثال  عنوان

 . شود می  هاهزینه  این از برخی پوشش

  کارگری   هایاتحادیه  باکه    ستینا  ین کاربهتر:  مستقیم  هاینامهتوافق  

  در   کارگران  مشارکت  تضمین  دنبال  به  که  مستقیم  هاینامهتوافق  در

  آنهاست   کاری  شرایط  به  مربوط  مسائل  اصالح  و  رسیدگی  شناسایی،

. RMG پایداری جهانی، اتحادیه با جهانی چارچوب توافقنامه ،ACT مانند )

 .کنید  مشارکت (شورا

 

  باید  این. ندهید  قرار فشار تحت اتحادیه ایجاد  برای را کنندگان تامین 

  مشارکت   هایکمیته   که  باشید  داشته  توجه.  انجام بگیرد   با دست کارگران

  که   کنند   تأیید   باید   برندها.  نیستند   یکی  هااتحادیه   با  ایمنی  هایکمیته   یا

این برندها هستند که باید اطمینان یابند   نیست، زرد  اتحادیه  یک اتحادیه

  جمعی   زنی  چانه   آیا  اینکه  و  دارد،   وجود  کارگران  منتخب  نماینده  که

  که   دانند نمی  حتی  کارگران  اوقات  گاهی.  خیر  یا  گیرد   می  صورت

برای  را  اتحادیه   یک  مدیریت،  زیرا  دارد،   وجود  ای  اتحادیه  صرفا" 

 لیست  چک  .است  کرده   ایجاد   خود  برای خریدارانواجد شرایط بودن  

CNV  و  FNV  و   کارگری  هایاتحادیه   آزادی  به  مربوط  هایشرکت   برای  

 آزادی  اعمال  نحوه  از  بهتری  درک   برندها  به  تواند می   اجتماعی  گفتگوی

 .بدهد  کارگری هایاتحادیه

  مورد   در  پاسخ  و  پرسش  برای  FOA  ،CB  نمایندگی   های  شاخص  و  

 .کنید  مراجعه ETI به کارگران

 

 ریسک  ارزیابی.۳

  تجاری  نام   ،   آزادی تشکل و چانه زنی جمعی زمینه حق   در 

.  کند  ارزیابی  را   موجود   منفی  اثرات   و   خطرات   باید  شما

  در  است   ممکن   که  آزادی تشکل  با  مرتبط  خطرات  ترینرایج

 : از  عبارتند شوید  مواجه آن با خود تامین زنجیره

  و   بشر   حقوق  از   جهانی  آور   الزام   هایحمایت  فقدان  

حق آزادی تشکل و   .حقوق  به   دسترسی از   مداوم  محرومیت

  توسط   یا  نباشند   مجاز  قانونا"  است   ممکن  چانه زنی جمعی 

 . شوند  محدود ملی قانون

  خریدروش  مانند  سیستمی،  هایچالش نظارت    و  های 

  سطح   در  درک  و  ظرفیت  تعهد،   عدم.  خود برندهامربوط به  

  که  برندهایی  محدود  تأثیر   شما؛  برندهای  مرکزی  دفتر 

  زنجیره  و  رقابت .  کنند  نمی  استخدام   را  کارگران  مستقیما  

  تضعیف  را  اجتماعی  گفتگوی  که  پراکنده  و  طوالنی  تامین

  سپاری  برون   ، بزرگ  غیررسمی   بخش   یک  کند،می

 .غیرقانونی

 صنفی جنبش  مورد در کنندگان عرضه منفی ذهنیت . 

  گفتگوی   برای  محلی  مدیریت  و  هااتحادیه  ظرفیت  فقدان 

 .مؤثر 

  حتی)  صنفی  حقوق  مورد  در   کارگران  دانش  و  آگاهی  عدم 

 ( است نیز  عدم آگاهی زنان بیشتر 

 نیست مدیریت از  مستقل اتحادیه . 

  فقدان  CB    توافق  یاچانه زنی جمعی  (  هایتوافقنامه )یا همان  

 . کند می تکرار  را ملی قانون که اینامه

   و   حل مدیریت،  و  کارگران   بین  تعارض  بروز   صورت  در  

 . ندارد  وجود اختالف مؤثر  فصل

 

  همچنین   شوید،  روبرو  آنها  با  است  ممکن  که  خطراتی  کلی  بررسی  برای

 :منابع ذیل را ببینید

 .است شده مشخص ETI توسط  که قرمز های پرچم •

  راهنمای   در  Fair Wear  بنیاد   توسط   که  همانطور  CB  و  FoA  برای  تهدیدات  •

 ( ۳۰-۲۱ ص) است شده شناسایی FoA در آنها برند 

 صفحات  دهند،  تشخیص  را  خود   خطرات  توانند می   هاشرکت   چگونه  •

 . Shift و FNV گزارش ،۲۶-۳۱

https://www.cnvinternationaal.nl/en/Themes/business-and-human-rights/checklist-for-companies-on-trade-union-freedom-and-social-dialogue
https://www.cnvinternationaal.nl/en/Themes/business-and-human-rights/checklist-for-companies-on-trade-union-freedom-and-social-dialogue
https://www.cnvinternationaal.nl/en/Themes/business-and-human-rights/checklist-for-companies-on-trade-union-freedom-and-social-dialogue
https://www.ethicaltrade.org/resources/foa-worker-representationstep-4-communicate-remediate/qa-foa-cb-and-worker-representation
https://www.ethicaltrade.org/resources/foa-worker-representationstep-4-communicate-remediate/qa-foa-cb-and-worker-representation
https://www.ethicaltrade.org/resources/foa-worker-representation/step-2-identify-risk
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://www.fnv.nl/getmedia/d1c7fcc9-8d27-4141-9aee-475656212a7b/deze-gebruiken-Respecting-Trade-Union-Rights-in-Global-Value-Chains-Practical-Approaches-for-Business.pdf
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 شرکت  ،FNV/CNV  لیست چک  در شده  ارائه  سواالت  به  پاسخ   اساس  بر  •

 .کند  شناسایی را تان تامین زنجیره در  موجود  خطرات تواند می شما
 

  را  اطالعات. بیابید  را کشور  مربوط به هر خطرات توانید  می  اینجا در

  و   FoA  درباره    Fair Wear  بنیاد  کشوری    اطالعات"  در  توانهمچنین می 

CB( "در برند  راهنمای ۶۸-۸۷ ص FoA )یافت . 

 

 دست به اقدام زدن .۴

  کنندگان   تامین  با  بلندمدت  روابط  به  متعهد  شما  تجاری  نام  که  هنگامی

 : بخواهید خود کننده تامین از شد،

   ساخته   محصوالت  که  جایی  هر  در  کارگران،  با  باثبات  قراردادهای  

بوده   موقت  کارگران  اگر.  ببندد (سپاری  برون  کارهای  جمله  از)  شوند می 

  ناچیزی برای   ارزش  مشغول بکار باشند،  مدت  کوتاه   قراردادهای  با  یا

  اعمال حق آزدی تشکل   فکر  آنان به   حتی  کهطوری  داشته   وجود   کارگران

  غیردائم   کارگران  به  حق  این   موارد،  از  بسیاری   در  و  نخواهند بود،  خود 

 .یابد نمی   تعمیم

  کارگران   همه  بین  ایدوره  صورت  به  تالفی  تضمین عدم  هاینامه  

  یا   تشکیل  برای  کارگران  به  نسبت  مدیریت  که  کند   تضمین  و   شود   توزیع

داد.از   تالفیاقدام    کارگری  اتحادیه  در  عضویت جویانه انجام نخواهد 

بخواهید یک کنندگان  ،  محیط  تامین  کنند  ایجاد  ایبه   توانمند    که   گونه 

  مثال،   عنوان  به.  شوند   آماده  خود   اتحادیه  ایجاد   برای  بتوانند   کارگران

  محل  در فرصت و  فضا ایجاد  کارگری، هایاتحادیه به دسترسی  اجازه

  فرم   کردن  پر  و  عمومی  کارگران  با  جلسات  برگزاری  برای  کارخانه

 .غیره و عضویت های

 

 
 

 

 منفی   رفتار معرض در اتحادیه اعضای دهید که به کارگران اطمینان  

 قبال  در  باید   کننده  تامین.  گرفت  نخواهند   قرار  اذیت  و  آزار/    تبعیض  /

  کارگری   اتحادیه  در  عضویت  برای  کس  هیچ  که   باشد   پاسخگو  برندها

 .نگیرد  قرار بدرفتاری مورد   جمعی زنی چانه فرآیند  یا/و

   تا    برندها  برای   هاییفرصت کنید  زنی  توافق  ایجاد فراهم  چانه  نامه 

 : ببینید  را  زیر مثال. کنند   ترویج را شرکتی چند  CBA جمعی

ها در    MCCBAیا همان    شرکتی   چند  نامه های چانه زنی جمعیتوافق 

 اندونزی و ویتنام

شود  خوانده می  CNV  فدراسیون اتحادیه ملی مسیحی که به اختصار  هدف

  طریق   از  کار  شرایط  بهبود   و  اجتماعی  گفتگوی  تقویت  و  ترویج

جمعی نامهتوافق زنی  چانه    برای (  MCCBAs)  شرکتی  چند   های 

 .است ویتنام و اندونزی در چای مزارع و پوشاک  هایکارخانه

  شامل   که  ،   (MCCBA)  شرکتی  چند   نامه های چانه زنی جمعیتوافق  این

 قراردادهای  رعایت  و  کار،  ساعات  ایمنی،  و  بهداشت  مانند   مواردی

  منطقه   همان  در  صنعت  همان  از  شرکت  چندین  برای  شود،می  دستمزد 

 بهره  هم  و  کار  هم  که  است  این  ها   MCCBA  اصلی  مزیت.  شود  می  اعمال

  کاهش   را  اجتماعی  هایناآرامی  حال  عین  در  و  بخشند می   بهبود   را  وری

اجرای    امکانات  .کنند می   جلوگیری  ناعادالنه  رقابت  از  و  داده برای 

 در.  است  بررسی  حال  در  نیز  دیگر  کشورهای  های آزمایشی درطرح 

به  توجه  ،MCCBA  ایجاد   یند افر  طول   بین   متقابل  اعتماد   ایجاد   زیادی 

 . شود می  کارگری هایاتحادیه بین و اجتماعی شرکای

حق    و   سازنده  اجتماعی  گفتگوی  ترویج  برای  توانند می  پوشاک   برندهای

 . کنند  مشارکت خود  تامین زنجیره در آزادی تشکل

 .ببینید  ویتنام از را ویدیو این مثال برای

 کنید  کار محلی ذینفعان با 

  و   محلی  غیردولتی  هایسازمان   و  محلی  کارگری  هایاتحادیه  

  فرهنگ   تا  کنند   کمک  برندها  به  توانند می   کار  نیروی  تحقیقاتی  هایشبکه

  این .  کنند   درک  بهتر  را  شده  شناسایی  خطرات  ایریشه  علل  و  محلی

  تشکل   آزادی  و  اجتماعی  گوی  و  گفت  ارتقای  در جهتخود    نوبه  به  امر،

 . کند می  عمل

  بخواهید   آنهاکرده و از    خود درخواست حمایت  برای  محلی  ذینفعان  از

 را  هاشیوه   بهترین  و  اطالعات.  کنند   نظرات  ارائه  ریسک  ارزیابی  برای

 .باشید  آموزش برای هاییفرصت دنبال به یا بگذارید  اشتراک  به

  کشور   اطالعات  برگه  به  ،مربوطه  محلی  ذینفعان  اجمالی  بررسی  برای  

 .کنید  مراجعه

 مستمر یادگیری و آموزش

   هااتحادیه  و  کارگران  کنندگان،  تامین   جمله  از   محلی،  بازیگران  ظرفیت 

  کمتر   تضاد   بهتر،  صنعتی  روابط  به  منجر  ترقوی   ظرفیت.  کنید   تقویت   را

 . شودمی  معنادارتر گفتگوی و

  مدیریت   و  کارگران  برای  کار  محل  در  آموزش  از  توانند می  برندها  

 برای  آنها  هایمهارت   افزایش و آنها  حقوق   از  درستی درک  ایجاد   برای

 . کنند  حمایت اجتماعی گفتگوی در مشارکت

  در  که  برندهایی  کنید،  پیدا  ارتباط  برای  را  دیگری  برندهای  کنید   سعی 

 دنبال   به  بیاموزید،  یکدیگر  از.  هستند دارای تامین کننده    کشور  همان

  کنید شرکت ( کشور  مخصوص) وبینارهای در باشید،  اهرم

 (. غیره و ،FW ،ETI ،CNV توسط شده سازماندهی)
 

 
 کردن  البی

  را   هاییچالش  کشورها  برخی  در   محلی  مقررات  و  قوانین
.  کندمی  ایجاد   عمل   در   کارگری  اتحادیه  حقوق  رعایت   برای
  انداز  چشم  بر   کنندمی  سعی  برندها  موارد،   برخی  در 

در  .  بگذارند تأثیر  کارگری اتحادیه حقوق پیرامون نظارتی
 توقف  برای  خود   تجاری  نام  صدای  از   هر فرصت ممکن،

 CB  و FoA مورد   در   المللی  بین  استانداردهای  نقض

  و   کنید  استفاده ILO ) ۹۸  و  ۸۷های  )کنوانسیون

 
   ممیزی  هر   طول  در   کارگران  که  کنید  حاصل  اطمینان  
زیرا در این    اند،  شده  مصاحبهکار    محل   از  خارج  در 

به  صورت در  اطالعات   آنها  گذاشتن    واقعی  اشتراک 
ها با مصاحبه  وقتی.  آزادتر هستند  تالفی  از   ترس  بدون

  انجام   مدیریت  نظارت  تحت  و  هاکارخانه  کارگران در 
  صحبت   آشکارا  و  آزادانه  کمتر   کارگران  شود،می
 .کنندمی

  مانند   نظارتی  ابزارهای  سایر   کنید  سعی 

https://www.cnvinternationaal.nl/en/Themes/business-and-human-rights/checklist-for-companies-on-trade-union-freedom-and-social-dialogue
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/04/Fairwear-Freedom-of-Association-Brand-Guide-2021.pdf
https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/d417516210e2d1cbc3949fb165719992eb38c961/CNVI-1120-factsheet_MC%20CBA%20Vietnam%20ENG_CNV.pdf
https://vimeo.com/217006573
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  درسرتاسرصنعت مورد فعالیت خود جهت برطرف کردن 
 .ایجاد کنید همکاری سیستمی هایچالش

 
 هدفمند  اینامه  برای امضای  ،   Fair Wearبنیاد    مثال،  برای
  در آن دولت  ا عمال محدودیت  با  رابطه  در   کامبوج  دولت  به

مدافعان   و  آزار  و  هاتشکل  آزادی به   اذیت  بشر    حقوق 
آمفوری تجارت   منصفانه،  کار   سازمان  سازمان  ابتکار 

المللی  بینسازمان    و  آمریکا،   کفش  و   پوشاک  انجمن   ،اخالقی
.  پیوست  اجتماعی  پاسخگویی  توسط  که  دومی  نامه. 
 اروپا  پارلمان اعضای  با  بود،  شده  امضا  بیشتری  برندهای

  در  واکنش  تا   شد  گذاشته   اشتراک   به   سیاستمداران   دیگر   و
  را   کارها   و  کسب   جدی  تعهد  و  باالتری را برانگیزد   سطح
  اتحادیه . دهد نشان بشر  حقوق مسائل  این  به رسیدگی  برای
 ادامه  کامبوج  دولت  هایسیاست  بهبود  ترویج  به  اروپا
 . داد خواهد

 
 ( ممیزی) اجرا  بر نظارت .۵

 تأمین هایکارخانه در  برای اینکه ببینند واقعا   اغلب برندها
.  هستند  متکی  حسابرسان  افتد بهمی  چه اتفاق  آنها  کنندگان

 تأیید  مورد  در   را  حسابرسی  هایمحدودیت  ،۹  فصل  در 
  ما .  دادیم  حق آزادی تشکل را توضیح  مانند   حساس  مسائل

 اطمینان  برای   را   مختلفی   اقدامات   کنیممی  توصیه  برندها  به
 . کنند اجرا هاممیزی بودن مؤثرتر  از 
  مناسب  آگاهی  و  از آموزش  حسابرسان  که  شوید  مطمئن 

تشکل  تخلفات   شناسایی   برای آزادی  به    ارائه   و   مربوط 
 اصالحی  اقدام  برنامه  در   بهبود  برای   صحیح  هایتوصیه 

 . برخودارند

  و توان    تمایل)  حسابرسان   که  شوید  مطمئن  تا   کنید  بررسی
  بین   مشاوره  و  گفتگو  از   که  را دارند  ساختارهایی(  شناسایی
  از کار بسیار  جنبه  این .  کند می  حمایت  مدیران  و  کارگران 

 . است مهم
  ETI  برای   را  موثر   ممیزی  لیست   چک  یک  از   استفاده  

  پنج   برنامه  در  کارگری  هایاتحادیه  نمایندگی  بهبود  و  تقویت
تشکل  برای  خود  ای  مرحله آزادی  . کندمی  توصیه  حق 

آمفوری آز   به  مربوط  هایدستورالعمل  سازمان  ادی حق 
  کتابچه  سوم بخش در  جمله،  از  حسابرسان، برای را تشکل

 . کندمی ارائه خود سیستم راهنمای

  رویکرد   یک  از   بخشی  حسابرسی  که  کنید  حاصل  اطمینان  
 به  اجتماعی  انطباق  هایممیزی  از  و  است  تر دقیق  بررسی 
  قرمز  هایپرچم  شناسایی  برای  تر استراتژیک  صورت
 .کنید استفاده کارگری هایاتحادیه حقوق پیرامون

  در  محلی  ذینفعان  از   بازخورد  و  جایگزین  هایگزارش  
 کنندگان تامین های کارخانه در  CBو  FoA های شیوه مورد
 .  حسابرسی را جمع آوری کنید  گزارش تکمیل برای

  ممیزی  کارخانه،   از  بازدید   ناگهانی،   هایخودارزیابی
  با  مستقیم  ارتباط  شواهد،  آوری  جمع  ثالث،   شخص
  نیز   را   کننده  تامین  کارخانه   کارگری  اتحادیه  و  کارگران 

بگنجانید  در  خود    مورد   در  بیشتر  اطالعات .  برنامه 
  rFair Wea  در  توانید  می  را  ثالث  شخص  حسابرسی

  بزرگترین   در   محلی  هایتیم  دارای  Fair Wear)  بیابید
 ها ممیزی   این  توانندمی  که  است  کننده  تولید  کشورهای

 (.دهند  انجام را
 

  باشد   پاسخگو  برندها  قبال  در   باید  کننده  تامین  پایان،  در 
  اتحادیه  در   عضویت  دلیل   به  کس  هیچ  که  دهد  نشان  و

  در  جمعی   زنی   چانه  فرآیندهای  در   شرکت   یا  کارگری
 .گیردنمی قرار  اذیت و  حذف،تبعیض و آزار  معرض

 

 

 

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/Implementing%20freedom%20of%20association%20-%20a%20five%20step%20plan.pdf
https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/Implementing%20freedom%20of%20association%20-%20a%20five%20step%20plan.pdf
https://www.fairwear.org/
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   المللیبین جالب اقداماتاطالع از . ۱۱
  در   چانه زنی جمعی  و  آزادی تشکل    ترویج  و  ایجاد  در   فعالی  نقش  زیر  جدولمندرج در    اقدامات  و  هاسازمان

 . دارند پوشاک بخش

 

 کشورهای فعال در صنعت پوشاک  تمرکز اصلی 

 

STITCH 

 
 ) به معنی کوک(

  STITCH  ( هم   با:  پایدار   نساجی   سازمان  

استراتژیک   مشارکت   یک  ،(تغییر   برای

سالهای   هدف   با  ،۲۰۲۱-۲۰۲۵  برای 

 صنعت  برای   جدید  هنجار  یک  ایجاد

  کارگران   آن  در   که  صنعتی. "است  پوشاک

  هستند،   زن  آنها  بیشتر   که  پوشاک،

  تشکل   آزادی  برای  خود  حق  از   توانندمی

 آبرومندانه ایمن،  مشاغل به و کنند استفاده

."  باشند داشته دسترسی مناسب حقوق با و

STITCH    بنیادتوسط    Fair Wear   هدایت  

  را با   توانمندیهای خود  Fair Wear.  شودمی

اخالقی  تجارت    مرکز  ،(ETI)  ابتکار 

  سازمان   ، (CDI)  ویتنام  در   ادغام   و  توسعه

 هایاتحادیه  و   ،Cividep India  کارگری

 Mondial  و CNV Internationaal هلند کارگری

FNV است  به اشتراک گذاشته . 

 اندونزی،  هند،  کامبوج،  بنگالدش،

 .ویتنام و میانمار 

CNV Internationaal 

www.cnvinternationaal.nl/en 

مسیحی   ملی  اتحادیه   CNVکه  فدراسیون 

International  می   با   همراه  -شودخوانده 

  کارگری   هایتحادیها  و  CNV  کنفدراسیون

CNV  -   و   سیاست  البی،  طریق  از  

  شایسته   کار  به  بخشی،  آگاهی  هایکمپین

  می   کمک  توسعه   حال  در  کشورهای  در 

 .کند

 تونس ویتنام،اندونزی،کامبوج،

 

CNV  به   تواندمی   خود  شبکه  و  تخصص  با  

  FoA  زمینه  در  کارشان  مورد   در  برندها

 در   محلی  ذینفعان  به  را  آنها  و  دهد  مشاوره

 . کند متصل رسان منبع کشورهای

https://www.cnvinternationaal.nl/en
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CNV  هایاتحادیه  کنفدراسیون  به  وابسته 

 . است( ITUC) المللی بین کارگری

Mondiaal FNV 

www.fnv.nl/mondiaal-fnv  
 

 

 

 
 

 

Mondial FNV   کنفدراسیون   از  بخشی  

 Mondial.  است  FNV  کارگری  هایاتحادیه

FNV  در  واقع  کشور  ۱۰۰  از  بیش   در  

  اروپای   و   التین  آمریکای  آسیا،  آفریقا،

 . کندمی پشتیبانی هاپروژه از  شرقی

  به   وابسته  هایاتحادیه  اصلی  بازیگران

.  هستند آنها اعضای و FNV، FNV موندیال

FNV  اتحادیه   ۱۹  با   چتر   سازمان   یک  

 . است  عضو میلیون ۱.۱ و وابسته

FNV کارگری  های اتحادیه کنفدراسیون به  

 اتحادیه  هایفدراسیون  و(  ITUC)  المللی  بین

 مختلف  هایبخش  در (  GUF)  جهانی  های

  با   FNV  نساجی،  بخش   در .  است  وابسته

IndustriALL  است شریک . 

 بنگالدش، هنئ، اندونزی، میانمار 

 اتیوپی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

Fair Wear 

www.fairwear.org 

 

 

 

FW  در   هاییتیم  با  ذینفعی  چند  بنیاد  یک 

  از  بیش   با  آنها.  است  کننده  تولید  کشور   ۱۱

به    عضو  برند  ۱۳۰ رسین  جهت  در 

  کوشش   تر   اخالقی  و  تر   عادالنه  مد  صنعت

 .کنندمی

Fair Wear  ذیل را    خود خدمات  اعضای  به

 : دهدمی ارائه

 برند  عملکرد  بررسی •

 آموزش  و ابزار  •

  کار نامه  آئین اساس  بر کارخانه ممیزی •

 FWبنیاد 

معاش)  کارخانه  آموزش  • امرار    ، مزد 

 ( جنسیت  بر  مبتنی خشونت

 شکایت  برایرسانی خطوط تلفن کمک  •

 

 

بنگالدش،بلغارستان،چین،هند،اندونزی،  

میانمار،رومانی،  شمالی،  مقدونیه 

 تونس، ترکیه و ویتنام

ETI 
www.ethicaltrade.org 

 

Ethical Trading Initiative  چند   یک   سازمان 

  هم   با  آنها.  است  بریتانیا  در   مستقر   ذینفعی

  سؤاالت   از   بسیاری  به  تا  کنندمی  کار 

هایی  مورد  در   پیچیده   ها شرکت  که  گام 

  و   بردارند  باید  منصفانه  تجارت   برای

  کارگران   زندگی   در  مثبتی  تغییر   چگونه

 دهند. میپاسخ  دهند، انجام

 

هند، بنگالدش، پرو،ایتالیا، شرق آفریقا 

 و چین. 

 

Amplify 

Mondial FNV  و  CNV Internationaal   به  

 هلندی،  پوشاک  برندهای  درخواست 

  پایدارتر  و   تر   اجتماعی  برای  را   اقداماتی

  در آنها. اند داده انجام تولید زنجیره کردن

  متحد  پایدار منسوجات و پوشاک توافقنامه

 هلند 

https://www.fnv.nl/mondiaal-fnv
https://www.fairwear.org/
https://www.ethicaltrade.org/
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  ترویج   در   برندها  از   آنها  پروژه  اند  شده

  خود   کنندگان  تامین  میان  در   تشکل  آزادی

  و   کارگران  که  طوری  کند،  می  حمایت

 اجتماعی  گفتگوی  در   بتوانند  کارفرمایان

  مشارکت   کار   شرایط  مورد   در   ساختاری

 .کنند

ILO Better Work 
www.betterwork.org/ 

 

Better Work  –  بین   سازمان  بین   همکاری  

  و (  ILO)  متحد  ملل   سازمان   کار   المللی

  از  یکی  ،(IFC)  المللی  بین  مالی   شرکت

  برنامه   یک  –  جهانی  بانک  گروه  اعضای

 پوشاک  صنعت  سطوح  تمام  که  است  جامع

  کار  حقوق  و  کار   شرایط  بهبود  برای  را

  رقابت   تقویت  برای  و  آورد ،می  هم  گرد

 کند. پوشاک فعالیت می در صنعت

 بنگالدش،کامبوج، اندونزی،ویتنام.

 

هاییتی،  اردن،  مصر،اتیوپی، 

 نیکاراگوئه. 

ACT 
www.actonlivingwages.com/ 

 

Better Work  –  بین   سازمان  بین   همکاری  

  و (  ILO)  متحد  ملل   سازمان   کار   المللی

  از  یکی  ،(IFC)  المللی  بین  مالی   شرکت

  برنامه   یک  –  جهانی  بانک  گروه  اعضای

 پوشاک  صنعت  سطوح  تمام  که  است  جامع

  کار  حقوق  و  کار   شرایط  بهبود  برای  را

  رقابت   تقویت  برای  و  آورد ،می  هم  گرد

 کند. پوشاک فعالیت می در صنعت

 مبوج، میانمار، ترکیه. اینگالدش، ک

Accord / RSC 

www.bangladeshaccord.org 

 

  و   سوزی  آتش   مورد  در   بنگالدش  پیمان

  و   مستقل  توافقنامه  یک  ساختمان  ایمنی

 هایاتحادیه  و   برندها  بین  قانونی  آور  الزام

 یک  ایجاد   جهت  در   تالش  برای  کارگری

  در  سالم  و   ایمن  نساجی   و  پوشاک  صنعت

  تولید   هایکارخانه  آکورد  .است  بنگالدش

  انتخاب   به  و(  RMG)  آماده  پوشاک

  خانگی   منسوجات  امضاکننده،  هایشرکت

  پوشش   را   بافتنی  و  پارچه   جانبی   لوازم   و

 .دهدمی

 بنگالدش 

 

 ماه پایان  تا ، RSC یا  RMG پایداری شورای

  عهده   بر  را   آکورد   عملیات   تمام   ۲۰۲۰  مه

  کارکنان   و   زیرساخت  و  گرفت   خواهد

  توسط   RSC.  برد  خواهد   ارث   به   را   آکورد

  و   جهانی،  برندهای  ، BGMEA  نمایندگان

  اداره   ملی   و  جهانی   کارگری  هایاتحادیه

  بنگالدش   دولت  همکاری  با  و  شد   خواهد

  که   شود   حاصل   اطمینان  تا   کرد   خواهد  کار 

 اصالحات  هماهنگیواحد    کار   از   RSC  کار 

 . کند می تمجید دولتی

 

Amfori BSC 

www.amfori.org 

  کار  و   کسب  اجتماعی  انطباق  سازمان  

Amfori  برای   محور   کار  و  کسب   پلتفرم  یک  

 

https://betterwork.org/
https://www.actonlivingwages.com/
https://bangladeshaccord.org/
https://www.amfori.org/
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 تامین  زنجیره  در   اجتماعی  انطباق  بهبود

 . است  جهانی

Fair Labor Assocation 

www.fairlabor.org 

 

  ایاالت   در  مستقر  منصفانه  کار  انجمن

با   المللیبین   تالش  یک(  FLA)  متحده

 و هادانشگاه  ها،کالج ها،  شرکت  همکاری

 بهبود  برای   مدنی   جامعه  هایسازمان

  زنجیره   هایکارخانه  در   کاری  شرایط

 . است تامین

ترکیه،   هند،  میانمار،  بنگالدش، 

 کامبوج؛ گرجستان. 

 

  

https://www.fairlabor.org/
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 تماسهای مفید 
 

CNV Internationaal    
www.cnvinternationaal.nl/en 

internationaal@cnv.nl 

Fair Wear Foundation 

For Fair Wear members, please 

contact your brand liaison for more 

support. 

 

Mondiaal FNV 

Ruben Korevaar 

Ruben.korevaar@fnv.nl 

 

  

http://www.cnvinternationaal.nl/en
mailto:internationaal@cnv.nl

	Fair Wear Foundation

