amfori BSCI மேற்ம ோள்1

ஐக் ிய நோடு ளின் ேனித உோிமே ள் ற்றிய உல ளோவிய ிர டனம் (1948); ன்னோட்டு
நிறுவனங் ள் ேற்றும் சமூ க் ப ோள்ம ள் சம் ந்தேோ சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப் ின்
முத்தரப்பு ிர டனம் (1977); உல ளோவிய ோம் ோக்ட் (2000); வணி ேற்றும் ேனித உோிமே ள்
(2011)-க் ோன ஐ.நோ. வழி ோட்டல் ள் ேற்றும் ப ோருளோதோர ஒத்துமழப்பு ேற்றும் அ ிவிருத்தி
அமேப்பு (OECD) (2011) மூலம் உருவோக் ப் ட்ட
ன்னோட்டு நிறுவனங் ளுக் ோன
வழி ோட்டல் ள் ஆ ிய அமனத்தும் ப ோறுப் ோன வணி
நிறுவனங் ளுக் ோன ேி வும்
ஏற்றுக்ப ோள்ளப் ட்ட ட்டமேப்ம வமரயறுக் ின்றன.

I.

சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO) ேோநோடு ள்

_____________________________________________________________________________________

சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO), இதன் முத்தரப்பு அமேப் ோனது அரசோங்
ிரதிநிதி ள்,
முதலோளி ள் ேற்றும் பதோழிலோளர் மள உள்ளடக் ி, சர்வமதச பதோழிலோளர் தரநிமல மள
அமேப் தற் ோனப் ப ோறுப்ம த் தன்னிடம் மவத்துள்ளது, இதுமவ, சர்வமதச பதோழிலோளர்
தரநிமல ள் ேற்றும் அவற்றின் விளக் ம் ஆ ியவற்றிற் ோன சட்டபூர்வ ஆதோரேோகும்.
சர்வமதச சட்டங் ளின் வலிமே ேற்றும் அவற்மற ஒப்புக் ப ோண்ட ேோநிலங் ளின் ட்டுப் ோடு
ஆ ியவற்மறக் ப ோண்டு சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO) தரநிமல ள் ேோநோட்டில்
அமேக் ப் ட்டுள்ளன. கூடுதல் விளக் வழி ோட்டுதல் மள வழங்கும் ோிந்துமர மள இமவ
உள்ளடக்கு ின்றன.
அடிப் மடக் ம ோட் ோடு ள் ேற்றும்
ணியில் உோிமே ள் ேீதோன
ிர டனம் (1998)-ஐ
மேற்ப ோண்டு, அமனத்து சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO) உறுப்பு நோடு ளுக்கும்,
ஒப்புதமலப் ப ோருட் டுத்ததோேல், அடிப் மட சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO)
ேோநோடு ளில் அடங் ியுள்ள ம ோட் ோடு மளப் புோிந்து, ேதித்து, ரப் மவண்டிய ஒரு டமே
இருக் ிறது.
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அடிப் மட ேோநோடு ள்
•
•
•
•
•
•
•
•

சங் த்தின் சுதந்திரம் ேற்றும் ேோநோட்மட ஒழுங் மேப் தற் ோன உோிமேமயப்
ோது ோத்தல், 1948 (எண்.87)
ஒழுங் மேப் தற் ோன ேற்றும் கூட்டு ம ரம்பசய்தல் ேோநோட்டுக் ோன உோிமே, 1949
(எண். 98)
ட்டோய உமழப்பு ஒப் ந்தம், 1930 (எண். 29)
ட்டோய உமழப்பு ஒப் ந்தம் ஒழிப்பு, 1957 (எண். 105)
குமறந்த ட்ச வயது ேோநோடு, 1973 (எண். 138)
குழந்மத பதோழிலோளர் ேோநோட்டு மேோசேோன டிவங் ள், 1999 (எண். 182)
சே ஊதியம் ேோநோடு, 1951 (எண். 100)
ோர ட்சம் (மவமலவோய்ப்பு ேற்றும் பதோழில்) ேோநோடு, 1958 (எண். 111)

மதசிய நிறுவனங் ள் ேற்றும் மவமலவோய்ப்ம
மேம் டுத்தும் திறமன
லப் டுத்தவும்,
பதோழிலோளர் தரநிமல ளுக்கு இணக் ேோ ச் பசயல் டுதமல உறுதிப் டுத்தவும் அவர் ள்
அளிக்கும் முக் ியத்துவம் ோரணேோ , சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO)-வின் ஆளும் குழு
ேற்றுபேோரு நோன்கு ேோநோடு மள "முன்னுோிமே" ருவி ளோ நியேித்துள்ளது. இந்த ேோநோடு ள்,
ஒரு நியோயேோன உல ேயேோக் லுக் ோன சமூ நீதி என்று சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO)
ிர டனம் மூலம் அமடயோளப் டுத்தப் ட்டு, ஆளுமே ேோநோடு ள் என சர்வமதச பதோழிலோளர்
அமேப்பு (ILO) திட்ட வமரவு 2010-2016-ல் வழங் ப் ட்டன.

ஆளுமே ேோநோடு ள்
•
•
•
•

பதோழிலோளர் ஆய்வுக் ழ ம், 1947 (எண். 81)
மவமலவோய்ப்புக் ப ோள்ம ேோநோடு, 1964 (எண். 122)
பதோழிலோளர் ஆய்வு (மவளோண்மே) ேோநோடு, 1969 (எண். 129)
முத்தரப்பு ஆமலோசமன (சர்வமதச பதோழிலோளர் தரநிமல ள்) ேோநோடு, 1976 (எண். 144)

மேலும், ேற்ற சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO) ேோநோடு ள் ேற்றும் தரநிமல ள் amfori
BSCI -க்குக் குறிப் ோ ப் ப ோருந்து ின்றன, மேலும் அமவ, அேல் டுத்தல் விதிமுமற ளுக் ோனச்
சிறந்த குறிப்பு ள் ஆகும்.
ஒவ்பவோரு amfori BSCI ப ோள்ம க்கும் பதோடர் ோ
ோணலோம்.
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ீமழ

II.

amfori BSCI ப ோள்ம

ளின் சூழலில் சர்வமதசக் குறிப்பு ள்

_____________________________________________________________________________________

சங் ம் ஏற் டுத்துதல்
உோிமே ள்

ேற்றும்

கூட்டு

ம ரத்தின்

சுதந்திரத்திற் ோன

C011 - சங் ம் (மவளோண்மே) ேோநோட்டின் உோிமே, 1921
C135 - பதோழிலோளர் ிரதிநிதி ளின் ேோநோடு, 1971
C141 - ிரோேப்புற பதோழிலோளர் ள் அமேப்பு ள் ேோநோடு, 1975
C154 - கூட்டு ம ரம் ேோநோடு, 1981
R091 - கூட்டு ஒப் ந்தங் ள் ோிந்துமர - 1951
R092 - தன்னோர்வ இணக் ம் ேற்றும் நடுவர் ோிந்துமர, 1951
R143 - பதோழிலோளர் ள் ிரதிநிதி ள் ோிந்துமர ள், 1971
R158 - பதோழிலோளர் நிர்வோ ேோநோடு, 1978

ோர ட்சேற்ற தன்மே
C156 - குடும் ப் ப ோறுப்பு மளோடு ணிபுோி வர் ள் ேோநோடு, 1981
C159 - பதோழில் ேறுவோழ்வு ேற்றும் மவமலவோய்ப்பு (ஊனமுற்ற ந ர் ள்)
R165 - குடும் ப் ப ோறுப்பு மளோடு ணிபுோி வர் ளுக் ோன ோிந்துமர, 1981

நியோயேோன ஊதியம்
C095 - ஊதியப் ோது ோப்பு ேோநோடு, 1949
C100 - சே ஊதியம் ேோநோடு, 1951
C131 - குமறந்த ட்ச ஊதிய நிர்ணயம் ேோநோடு, 1970
R085 - உதிய ோது ோப்பு ோிந்துமர, 1949
R135 - குமறந்த ட்ச ஊதிய நிர்ணய ோிந்துமர, 1970
R180 - பதோழிலோளர் ளின் உோிமே ோது ோப்பு (முதலோளி திவோலோகும்ம ோது) ோிந்துமர, 1992
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ண்ணியேோன மவமல மநரம்
C001 - மவமல மநரம் (பதோழில்) ேோநோடு, 1919
C014 - வோர ஓய்வு (பதோழில்) ேோநோடு, 1921
C132 - ஊதியத்துடன் விடுமுமற நோட் ள (திருத்தப் ட்டது), 1970
C101 - ஊதியத்துடன் விடுமுமற (விவசோயம்) நோட் ள், 1952
C171 - இரவு மவமல ேோநோடு, 1990
C110 - ப ருந்மதோட்டக் ழ ம், 1958
R116 - மவமலமநரம் குமறப்பு ோிந்துமர, 1962
R110 - ப ருந்மதோட்டக் ழ

ோிந்துமர, 1958

பதோழில்சோர் உடல்நலம் ேற்றும் ோது ோப்பு
C148 - ணிச்சூழல் ( ோற்று ேோசு, ஒலி ேற்றும் அதிர்வு) ேோநோடு, 1977
C155 - பதோழில்சோர் ோது ோப்பு ேற்றும் உடல்நல ேோநோடு, 1981
C183 - ே ப்ம று ோது ோப்பு ேோநோடு, 2000
C184 - மவளோண்மேயில் ோது ோப்பு ேற்றும் உடல்நலம் ேோநோடு, 2001
C187 - பதோழில்சோர்
2006

ோது ோப்பு ேற்றும் உடல்நல ேோநோட்டிற் ோன மேம் ோட்டுக்

ட்டமேப்பு,

C188 - ேீன் ிடித் பதோழில் ேோநோடு, 2007
R164 - பதோழில்சோர் ோது ோப்பு ேற்றும் உடல்நலம் ோிந்துமர, 1981

குழந்மதத் பதோழிலோளர் ள் ிமடயோது
C131 - குமறந்த ட்ச ஊதிய நிர்ணயம் ேோநோடு
R014 - குழந்மத ள் ேற்றும் இளம் வயதினோின் இரவுமநர மவமல (மவளோண்மே), 1921
R190 - குழந்மதத் பதோழிலோளோின் ேி மேோசேோன டிவங் ளின் ோிந்துமர, 1999
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இளம் ணியோளர் ளுக்குச் சிறப்புப் ோது ோப்பு
C010 - குமறந்த ட்ச வயது (மவளோண்மே) ேோநோடு, 1921
C016 - இளம் வயதினருக் ோன ( டல்) ேருத்துவப் ோிமசோதமன ேோநோடு, 1921
C077 - இளம் வயதினருக் ோன (பதோழில்) ேருத்துவப் ோிமசோதமன ேோநோடு, 1946
R014 - குழந்மத ள் ேற்றும் இளம் வயதினோின் இரவுமநர மவமல (மவளோண்மே), 1921
R146 - குமறந்த ட்ச வயது ோிந்துமர, 1973

அ ோய ரேோன ணி எதுவும் ிமடயோது
C024 - மநோய்க் ோப்பீடு (பதோழில்) ேோநோடு, 1927
C025 - மநோய்க் ோப்பீடு (மவளோண்மே) ேோநோடு, 1927
C095 - ஊதியப் ோது ோப்பு ேோநோடு, 1949
C117 - சமூ க் ம ோட் ோடு (அடிப் மட மநோக் ங் ளும் தரநிமல ளும்) ேோநோடு, 1962
C158 - மவமலவோய்ப்பு ஒப் ந்தத்தின் முடிவு, 1982
C175 - குதி-மநர மவமல ேோநோடு, 1994
C177 - வீட்டு மவமல ேோநோடு, 1996
C181 - தனியோர் மவமல வோய்ப்பு நிறுவனங் ள் ேோநோடு, 1997

ிமணக் ப் ட்ட பதோழிலோளர் ிமடயோது
(அடிப் மட ேோநோடு மளப் ோர்க் வும்)

சுற்றுச்சூழல் ோது ோப்பு
பநறிமுமறசோர் வர்த்த நடத்மத
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III.

ிற பதோடர்பு ஆதோரங் ள்

_____________________________________________________________________________________
o

ேனித உோிமே ள் ேீதோன ஐக் ிய நோடு ளின் உல ளோவிய ிர டனம் (1948):
http://www.un.org/en/documents/udhr/

o

ன்னோட்டு நிறுவனங் ள் ேற்றும் சமூ க் ப ோள்ம பதோடர் ோன சர்வமதச பதோழிலோளர்
அமேப் ின் ப ோள்ம ளின் முத்தரப்பு ிர டனம் (1977):
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm

o

ஐநோ (UN) உல ளோவிய ோம்ம க்ட்:
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools_resources/index.html

o

ஐநோ (UN) குழந்மத ள் உோிமே ேற்றும் பதோழில் ப ோள்ம ள்
http://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/childrens_principles.html

o

ன்னோட்டு நிறுவனங் ளுக் ோன ப ோருளோதோர ஒத்துமழப்பு ேற்றும் மேம் ோட்டுக் ோன
அமேப்பு (OECD) வழி ோட்டுதல் ள் (2011)
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm

o

வணி ம் ேற்றும் ேனித உோிமே ள் ேீதோன ஐ.நோ.வின் (UN) வழி ோட்டும் ப ோள்ம
(2011):
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

o

பேோழிப யர்க் ப் ட்ட ேனித உோிமே ள்: வணி த்திற் ோன ஒரு குறிப்பு வழி ோட்டி
(2008)
http://human-rights.unglobalcompact.org/doc/human_rights_translated.pdf

o

ஊழலுக்ப திரோன ஐநோ (UN) ேோநோடு:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/0850026_E.p
df

o

ஊழலுக்கு எதிரோன ம ோரோட்டம் ேின் ற்றல் சோதனம்:
http://thefightagainstcorruption.org/certificate/

o

சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO) ோது ோப்பு ணி:
http://www.ilo.org/safework/cis/lang--en/index.htm#a2
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ள்

o

சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO) உதவி மேயம்:
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/lang--en/index.htm

o

ோது ோப்பு யிற்சி ேற்றும் மவளோண்மேயில் உடல்நலம் ேீதோன சர்வமதச பதோழிலோளர்
அமேப்பு (ILO) விதி, 2010:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/-publ/documents/publication/wcms_159457.pdf

o

சர்வமதச பதோழிலோளர் அமேப்பு (ILO) நடவடிக்ம திட்டம் 2010- 2016: ஆளுமே
ேோநோடு ளின் ரவலோன ஒப்புதல் ேற்றும் திறம் ட்ட அேல் டுத்தமல மநோக் ி:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication
/wcms_156431.pdf

o

சர்வமதச சமூ ப் ப ோறுப்புணர்வு
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937

amfori ஒரு பவளிப் மடயோன ேற்றும் நீடித்து நிமலக் க்கூடிய வர்த்த த்திற் ோன ஓர்
உல ளோவிய முன்னணி பதோழில் கூட்டணி ஆகும். எல்லோ வர்த்த ங் ளும் ஒவ்பவோருவருக்கும்
சமூ , சுற்றுச்சூழல் சோர்ந்த ேற்றும் நிதிசோர்ந்த லன் மள அளிக்கும் ஓர் உல மே எங் ள்
பதோமலமநோக்குப் ோர்மவ ஆகும்.

amfori
Av. De Cortenbergh, 172
1000 ப்ருபசல்ஸ்
ப ல்ஜியம்
பதோமலம சி: +32-2-762 05 51
பதோமலந ல்: +32-2-762 75 06
info@amfori.org
www.amfori.org

© திப்புோிமே amfori 2017

amfori BSCI மேற்ம ோள் - ப ோது ஆவணம் V. 1/2017

