
 

 

య��వరస్ల్ �ా��ప్��షన్ మ�నవ హక�్కల ���నం 

ప��చయం మ��య� ���న ప్రకటన 

మ� ఉ�ోయ్గ�ల�, మ� సరఫ�ా ��ల�సుల�� ప��ల� మ��య� �ా�� సమ�జ�ల�్ల � వయ్క�త్ ల మ�నవ హక�్కలను ��ర�ం�ే 

�ాయ్�ార పదధ్త�లక� య��వరస్ల్ కట�్ట బ�� ఉం��. �ాయ్�ారం మ��య� మ�నవ హక�్కలక� సంబం��ం� UN 

మ�రగ్దర్శక సూ��్ర ల� (“UN మ�రగ్దర్శక సూ��్ర ల�”) మ��య� �్ార థ�క సూ��్ర లక� సంబం��ం� అంత�ాజ్ �య �ా��్మక 

సంస్థ  ప్రకటన మ��య� ప� ప్ర�ేశంల� హక�్కల��� (“ILO �్ార థ�క సూ��్ర ల�”) అంత�ాజ్ �యం�ా గ���త్ంప� �� ం��న 

మ�నవ హక�్కల ��సం అవసర���న మదద్త� అం���ాత్ �. మ� �ారయ్కల��ాల� మ��య� సరఫ�ా ��ల�సుల� �ాసత్వ 

మ��య� సం��వయ్ మ�నవ హక�్కల ప్ర���ాల� గ���త్ంచడం మ��య� మ��ంప� �ేయడం మ��య� �ాట�� బల���తం 

�ేయడం, సర�ద్ బ�ట� �ేయడం ల��� మ�నవ హక�్కల �ద ప్ర���ాలను �����ంచడం, త��గ్ంచడం మ��య� 

స���ేయడం ��సం UN మ�రగ్దర్శక సూ��్ర ల� మ��య� ILO �్ార థ�క సూ��్ర లక� అనుగ�ణం�ా మ�నవ హక�్కల �ద 

శ�దధ్  వ��ంచడమ���� య��వరస్ల్ ���నం. మ� ప్రవరత్�� �యమ�వ�, మ� అ��� ���ధక సమ్మ� మ�నుయ్వల్, 

మ��య� మ� వయ్వ�ాయ �ా��్మక పదధ్త�ల ��డ్ �� ప���తం �ాక�ం��, ఇల�ంట� �ారయ్క�మ�ల� మ��య� పదధ్త�ల��� 

అదనం�ా ఉంట��.   

ఈ �ాల�ీ అమల� మ��య� ప���� 

ఈ ���నం మ� �ౖె��క్టర్ల బ� ర్్డ ��్వ�ా ఆ�దం �� ం��న�� మ��య� మ� �ఫ్ ఎ��జ్క�య్ట�వ్ ఆ�ీసర్ మ��య� ఇతర 

����జ్ ��ంట్ సభ�య్ల�� క��ి మ� �����ట�ంగ్ మ��య� �ా��ప్��ట్ గవ��న్న్స్ క�ట� ��్వ�ా మ� �ౖె��క్టర్ల బ� ర్్డ ��్వ�ా 

ఇ�� పరయ్����ంచబడ�త�ం��. య��వరస్ల్ �ా��ప్��షన్ ల�� ప్ర� అ���ా��, �ౖె��క్టర్ మ��య� ఉ�ోయ్���� ల��� ��� 

అనుబంధ సంస్థల�న్ంట��� ఇ�� వ��త్సుత్ ం��. అతను ల��� ఆ���� �ాట� �ా�� ��ట� అ���ార�ల�, �ౖె��క్టర�్ల  మ��య� 

ఉ�ోయ్గ�ల� అంట� ప్ర�ఒక్కర� �ా�� �ారయ్కల��ాల సమయంల� �్ార థ�క మ�నవ హక�్కల� �ాట�ం�ేల� చూ���. 

అంత�ాజ్ �యం�ా గ���త్ంప� �� ం��న మ�నవ హక�్కల� ప��రకష్ణ ��సం ఈ �ాల�ీ సూ��్ర లక� అనుగ�ణం�ా మ� 

సరఫ�ా��ర�ల� మ��య� సరఫ�ా ��ల�సుల�� ఇతర ��గ�ా్వమ�ల� క��� కృ�ి �ే�ాత్ ర� ��మ� ఆ�సుత్ ��న్మ�.   

  



మ�నవ హక�్కల మ��ంప� 

మ� �ా�ాయ్చరణ �ర్వహణ మ��య� సరఫ�ా ��ల�సు ��్వ�ా ప్రతయ్కష్ం�ా ల��� ప��కష్ం�ా సంభ�ం�ే ఏ�ౖె�� �ాసత్వ 

ల��� సం��వయ్ మ�నవ హక�్కల ప్ర���ాల� గ���త్ంచడం, మ��ంప� �ేయడం, �����ంచడం మ��య� స����దద్డం ��సం, 

ఈ �������� అనుగ�ణం�ా మ� �ాట���ర�ల ప్ర�జ��ల� ప��గణనల��� �సు��వడం ��్వ�ా మ�ందుక� �ాగ����� 

��మ� కట�్ట బ�� ఉ��న్మ�. ఈ �బదధ్తల� ��గం�ా, ���ం�� మ�నవ హక�్కల అం�ాలక� ��మ� �్ార ��నయ్త ఇ�ాత్ మ�: 

• బ�ల �ా��్మక�ల�:  బ�ల �ా��్మక వయ్వస్థ  �ర�్మలనక� య��వరస్ల్ కట�్ట బ�� ఉం��. �ిల్లల� బల��నుల� 

�ావడం�� �ార� �ో�ి���� గ�రవ�త�ంట�ర� మ��య� తరచు�ా �ార� తమను ��మ� ర��ంచు��ల�ర�. బ�ల 

�ా��్మక�ల� తరచు�ా �ాఠ�ాలక� �జర� �ాల�ర�. ఇ�� �ిల్లల ���య్ హక�్క ఉల్ల ంఘన ���ందక� వసుత్ ం��. బ�ల 

�ా��్మక�లను ప�ల� �య�ంచ���న్ య��వరస్ల్ �����ం�ం�� మ��య� బ�ల �ా��్మక వయ్వస్థను 

మ��య� ��� మ�ల �ారణ�లను �ర�్మ�ంచడం ��సం మ� సరఫ�ా ��ల�సుల�� ప��లను ��మ� 

పరయ్�����ాత్ మ� మ��య� �ా���� కల�ి ప� �ే�ాత్ మ�.  

 
• ��ట�్ట������: న�్చన ఉ�ా�� ఎంచు��వడం, మం� ప� ప���ి్థత�ల�్ల  ప��ేయడం, ��్వచ్ఛ�ా వయ్వహ��ంచడం, 

మ��య� ��లవ� ���లను ఆ�ా్వ��ంచడం అ�� హక�్క ప్ర�ఒక్క���� ఉంద� య��వరస్ల్ �శ్వ�ిసుత్ ం��. 

య��వరస్ల్ తన సంస్థల� ఎల�ంట� ��ట�్ట������� స��ంచదు మ��య� మ� సరఫ�ా ��ల�సుల�� 

సరఫ�ా��ర�ల� మ��య� ఇతర�ల నుం�� క��� అ�ే ������న్ ఆ�సుత్ ం��. తన సరఫ�ా ��ల�సుల� 

బలవంతం�ా ల��� �ెరబట�్టన �ా��్మక�ల�� స� ��ట�్ట������ �ా��్మక�ల� ప��ే�� ప్రమ�దం గ���త్ంచ����� 

య��వరస్ల్ ఎల్లప�ప్డూ ప్రమ�ద మ��ంప�ల� �ేపట్టడం�� �ాట� �����ం�ే యం��్ర ం�ా�న్ �ర్వ��సుత్ ం��, 

మ��య� అల�ంట� ప్రమ�దం మ��య� ��� మ�ల �ారణ�లను ��ా��ంచ�����, ప��ష్క��ంచడం, త��గ్ంచడం 

మ��య� ��ల��ంచడం ��సం చరయ్ల� అమల� �ేసుత్ ం��.   

 
• సుర��త ప� ప�ాయ్వరణం: య��వరస్ల్ ల� ఆ��గయ్ం మ��య� భద్రతక� అతయ్ంత ��లక �్ార ��నయ్ం 

ఇవ్వబడ�త�ం��. మ� ఉ�ోయ్గ�ల రకష్ణక� అవసర���న వనర�ల� మ��య� ��ట�్ట బడ�ల��� మ� �ాయ్�ారంల� 

��లక ��గం�ా ఉంట��, మ��య� మ� ప� �ా��వరణం ��ర�గ�పరచ����� మ��య� మ� భద్ర�� 

పదధ్త�ల� ర��� ం��ంచ����� ��మ� �రంతరం ప� �ేసుత్ ంట�మ�. మ� సరఫ��ర�ల� క��� �ా�� �� ంత 

�ా��్మక�లక� సుర��త���న ప� ప�ాయ్వరణం క�ప్ం��ల� ��మ� ఆ��ాత్ మ�. సరఫ�ా��ర�లక� మదద్త� 

అవసర���నప�ప్డల�్ల  రకష్ణ ఉపకరణ�ల�, �భ్ర���న �ళ�్ల , ��ౖదయ్ స�యం మ��య� వస� అం��ంచ����� 

��మ� ప��ే�ాత్ మ�. 

 
• సమ��త మ��య� సమ�న ��రవం: ఉ�ోయ్గ సమ�నత్వం �� ్ర తస్��ంచడం ��్వ�ా, ఒక ��నన్ మ��య� 

స�్మ�త �ా��్మక శ��త్� �ర్వ��ంచ���న్ య��వరస్ల్ �శ్వ�ిసుత్ ం��. జ��, �ంగం, రంగ�, జ��యత ల��� 

�ామ��క మ�లం, జ��, మతం, వయసుస్, ��ౖకలయ్ం, ల�ౖం��క �ోరణ�, �ంగ గ���త్ంప� ల��� వయ్��త్కరణ, �ాజ��య 

అ��్ార యం ల��� వ��త్ం�ే చట్టం ��్వ�ా ర��ంచబడ�త�నన్ ఏ�ౖె�� ఇతర హ� ��ల ఆ��రం�ా ల��� ఆ �ధ���న 



�వకష్�� సంబంధం ల�క�ం�� �ామ�ాధ్ �ల ఆ��రం�ా మ�త్ర�� వయ్��త్గత �ర్ణయ�ల� �సు���ాల� 

య��వరస్ల్ �శ్వ�ిసుత్ ం��. ��మ� �ారయ్కల��ాల� �ర్వ��ం�ే ప్ర� �్ార ంతంల�నూ �ా్థ �క�లను ప�ల� 

�య��ాత్ మ� మ��య� త��న �ారయ్క�మ�ల�� ఉ�ోయ్�� ���యసుస్ ��సం కృ�ి �ే�ాత్ మ�. య��వరస్ల్ ఈ 

������న్ మన సరఫ�ా��ర�లక� క��� సూ�సుత్ ం�� మ��య� �ార� తమ �ా��్మక�ల�� వయ్వహ��ం�ే 

�ర�ను పరయ్����సుత్ ం��. ��రవం మ��య� మ�ాయ్దప�ర్వక ప్రవరత్న ఆ�ంచ����� వయ్క�త్ లందర� అర�్హ ల�న� 

��మ� �శ్వ�ి�ాత్ మ�, మ��య� ఎదుట��ా��� ��ంచపరచడం ల��� దు��్వ��గం ల��� అవమ�నప���ే 

ప్రవరత్నను ��మ� అనుమ�ంచమ�. అల�ంట� ఏ�ౖె�� అను�త ప్రవరత్నను గ���త్��త్ , ��� మ�ల �ారణ��న్ 

గ���త్ంచడం�� �ాట� ��� ప���ా్క�ా��� అవసర���న పదధ్త�ల� అనుస��ంచడం జర�గ�త�ం��.   

 
• సంఘట�తమ��య్ ��్వచ్ఛ: సంఘట�తం�ా ఉండడం మ��య� తమ సమసయ్ల ప���ా్కరం ��సం కల�ి 

�� �ాడడం �ా��్మక�ల హక�్క అ� య��వరస్ల్ �శ్వ�ిసుత్ ం��. యజమ�నుల� మ��య� �ా��్మక�ల మధయ్ 

��ా్మణ�త్మక మ��య� �ారదర్శక చర్చలను య��వరస్ల్ �శ్వ�ిసుత్ ం��, మ��య� ప్ర��ారం గ���ం�న 

భయం ల�క�ం�� ��య్య���న ప� ప���ి్థత�ల� �� ్ర తస్��ం�ే మ��య� ��ర����న సం��షణను సులభతరం �ే�� 

సంఘ�లను �ా్వగ�సుత్ ం��. 

 
• చట�్ట ��� అనుగ�ణం�ా వయ్వహ��ంచడం మ��య� ���� �ా�ాడడం: ��మ� ప��ే�� �్ార ం��ల�్ల  వ��త్ం�ే 

చట�్ట లను అనుస��ం��� మ��య� �ాట�� సమ��్థం��ల� య��వరస్ల్ �శ్వ�ిసుత్ ం��. మ� ���నం కంట� 

వ��త్ం�ే చట్టం మ��ంత క��నం�ా ఉంట�, ఆ వ��త్ం�ే చట�్ట ��� ��మ� కట�్ట బ�� ఉం���. చట్ట ప్ర���యను ��మ� 

�శ్వ�ి�ాత్ మ� మ��య� ఏ�ౖె�� ఉ�ా�� ల��� క�మ�కష్ణ ప్ర���యల� �ా్థ �క చట�్ట �న్ అనుస���ాత్ మ�. 

అవసర���న చరయ్ల� మ��య� �ేట� బ��� ఒపప్ం��లను శ�దధ్�ా వ��త్ంపజ�యడం ��్వ�ా ఉ�ోయ్గ�ల� మ��య� 

సరఫ�ా��ర�లక� సంబం��ం�న �ేట� ��పయ్�� చట�్ట లను సమ��్థం���స్న అవస�ా�న్ క��� య��వరస్ల్ 

�శ్వ�ిసుత్ ం��. య��వరస్ల్ తన ఈ ������న్ సరఫ�ా��ర�లక� క��� �సత్��సుత్ ం�� మ��య� ఉ�ోయ్గ�ల 

పట్ల  �ా�� ప్రవరత్నను పరయ్����సుత్ ం��, మ��య� సరఫ�ా��ర�ల� �ా�� �ాయ్�ార పదధ్త�ల�్ల  �ా్థ �క చట�్ట లను 

�ాట�ం�ేల� చూసుత్ ం��. 

ఆం�ోళనల ప���ా్కరం 

మ� �ారయ్కల��ాల� మ��య� సరఫ�ా ��ల�సుల�� ఏ��ౖ�� మ�నవ హక�్కల ప్ర���ాలను ��ా��ంచ����� ��మ� 

ప్రయ�న్�ాత్ మ�. అల�ంట� ప్ర���ాల� ఏ��ౖ�� గ���త్��త్ , �ాట� ప���ా్క�ా��� ��మ� కట�్ట బ�� ఉ��న్మ�. మ� 

�ారయ్కల��ాల� ల��� సరఫ�ా ��ల�సుల� మ�నవ హక�్కలక� సంబం��ం�న ఆం�ోళనల� ల��� ��దనల� ��ట� 

�ేసుక�ంట�, �ా్థ �కం�ా గ���త్ంచబ��న �ి�ాయ్దు యం��్ర ం�ా��� �����ం���. మ� అ�న్ �ారయ్కల��ాల� మ��య� 

సరఫ�ా ��ల�సుల ��సం ఇల�ంట� యం��్ర ం�ాలక� �్ార పయ్తను ��ర�గ�పరచ����� ��మ� కట�్ట బ�� ఉ��న్మ�. 

మ�నవ హక�్కలక� సంబం��ం�న ఆం�ోళనలను �����ంచడం గ���ం� మ� అ���ార�ల�, �ౖె��క్టర�్ల  మ��య� 

ఉ�ోయ్గ�ల�� �ాట� మ� సరఫ�ా ��ల�సుల�� ప��లక� అవ�ాహన క�ప్ంచ����� క��� ��మ� కట�్ట బ�� ఉ��న్మ�. 



మ�నవ హక�్కల ఆం�ోళనల� ల��� ��దనల గ���ం� స���న �శ్వస�య �����కల� తయ�ర� �ే�� వయ్క�త్ ల �ద 

య��వరస్ల్ ప్ర��ా�ా��� �ాలప్డదు.   

మ��ంత మ�ందుక� 

మ�నవ హక�్కల �ద శ�దధ్  వ��ంచడమ���� ఒక �రంతర ప్ర���య. ఈ �������� ఆదరణ అం��ంచడం ��సం ��మ� 

మ� ప్రయ��న్ల� ��న�ా��ం�ే సమయంల�, అదనం�ా దృ�ి్ట ��ం��్రక��ం���స్న అం�ాల� ఏ��ౖ�� ఉంట�, �ాట�� క��� 

��మ� ప��ష్క���ాత్ మ�, మ� �ాయ్�ార �ారయ్కల��ాల� ల��� ఆప��ట�ంగ్ ప��స�ాల�్ల � ఏ��ౖ�� మ�ర�ప్లను ��మ� 

మ��ంప� �ే�ాత్ మ�. అల���, అవ�ాహన మ��య� ప్ర��వ మ�ర�ప్ సృ�ి్టంచడం ��సం ఇతర సంబం��త �ాట���ర�ల�� 

క��ి ప� �ే�ాత్ మ�. ఒక ప్రపంచ �ా్థ � కం����ా, మ� �ా్థ �క బృం��ల� �ా్థ �క ఆప��ట�ంగ్ �ా��వరణ���� అను��ౖన 

�ా్థ �క �����ల� మ��య� �ారయ్క�మ�ల� అ�వృ��ధ్  �ే�ాత్ � మ��య� �ాట�� �ర్వ���ాత్ �, సం�ా్థ గత వనర�లక� 

కట�్ట బ�� ఉంట��, ఈ ��������, మ� సంబం��త �ారయ్క�మ�ల� మ��య� పదధ్త�ల�, మ��య� వ��త్ం�ే చట�్ట లక� 

కట�్ట బ�� ఉండడం ��సం మ� సరఫ�ా ��ల�సుల�� మ� �ా��్మక�లక� మ��య� మ�డవ ప��లక� అవ�ాహన 

మ��య� �కష్ణ అం���ాత్ �. య��వరస్ల్ �ా��ప్��షన్ �����ట�ంగ్ మ��య� �ా��ప్��ట్ గవ��న్న్స్ క�ట� ��్వ�ా ఈ 

���నం క�మం తపప్క�ం�� స���ంచబడ�త�ం�� మ��య� అవసర���న పకష్ంల� సవ��ంచబడ�త�ం��. 

 

 

 

 


