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 بی ایس سی آئی کا ضابطہ کار
 کا مقصد ایسی اقدار اور اصولوں کو قائم کرنا ہے جنہیں بی 2014بی ایس سی آئی کا ضابطِہ کار مجریہ

ایشن کے بورڈ  ایس سی آئی کے شرکاء اپنے سلسلِہ ہائے رسد میں نافذ کر سکیں۔انہیں فارن ٹریڈ ایسوسی

بشمولہ تمام تراجم پہ  2009سی آئی ضابطہ کار مجریہ کو منظور کیا اور پہ بی ایس 2013نومبر 28نے

تمل فوقیت رکھتا ہے۔ بی ایس سی آئی کا ضابطہ کار معلومات کے تین بڑے درج ذیل حّصوں پہ مش

تی  اور ان کا نفاذ جو تمام کاروباری اداروں پہ الگو ہو‘‘ ہماری اقدار‘‘ ’’تشریح‘‘ ’’ دیباچہ ’’)الف( ہے۔

ہ ا مخاطب خصوصی طور پر بی ایس سی آئی شرکت داران کے کاروباری حصّ جن ک‘‘ اصول’’ہیں۔)ب( 

کی  دار ہیں۔ )ج( بی ایس سی آئی کی شرائط نفاذ،بی ایس سی آئی کے حوالہ جات اور بی ایس سی آئی

میں زیا دہ  فرہنگ۔جو کہ ضابطِہ کار کا الزمی حّصہ ہیں اور بی ایس سی آئی کی تشریح اور نفاذ کے بارے

علومات فراہم کرتے ہیں۔تفصیلی م  

ی سے نافذ ہے۔اس دستاویز کا انگریزی زبان میں متن قانون 2014بی ایس سی آئی ضابطِہ کار یکم جنوری 

 طور پر الزم حیثیِت الزمہ کا حامل ہے۔

 

۔ دیباچہ۱    

 

ا اس امر کا ادراک کرتے ہوئے کہ بین االقوامی تجارت انسانی خوشحالی اور سماجی معاشی نشوونما ک

ی آئی کا اجراء انیثی ایٹو بی ایس س وسی ایشن نے بز نس سوش کمپالئینسالزمی ذریعہ ہے ،فارن ٹریڈ ایس

 کیا۔

ایس سی  یہ ضابطہ کار )بی ایس سی آئی کا ضابطہ کار( ایسے اصولوں اور اقدار کا مجموعہ ہے جو کہ بی

شرکاء سے رکھتے ہیں۔ آئی کے اعتقادات اور ان توقعات کے عکاس ہیں جو وہ اپنے کاروباری  

شن ، بچوں بی ایس سی آئی ضابطِہ کار بین االقوامی معاہدوں جیسے انسانی حقوق کا بین االقوامی ڈ یکلری

کے حقوق اور کاروباری اصول،اقوام متحدہ کے رہنما اصول برائے کاروبار اور انسانی حقوق 

یداواری وامی ادارِہ محنت )آئی ۔ایل ۔او( کے پاو۔ای۔سی۔ڈی رہنما خطوط ، یواین گلوبل کمپیکٹ، اور بین االق

 عمل میں حاالت کار کی بہتری کے متعلق سفارشات سے حوالہ لیتاہے۔

طے شدہ  وہ کاروباری ادارے جو بی ایس سی آئی کے ضابطہ کار کی تو ثیق کرتے ہیں اس دستاویز میں

یں۔احترام کا اہتمام کرتے ہ اصولوں سے وابستہ ہیں اور اپنے دائرہ اثر کے اندر انسانی حقوق کے  

ی اور بی ایس سی آئی اور اس کے شرکا ء کاروباری شراکت داروں اور متعلقین کے درمیان ایک تعمیر

ت کرتے کے اصولوں کو مضبوط بنانے کے لئے حمائیکھلے مکالمے کی سماجی طور پہ ذمہ دار کا روبار

ائیدار کاروبار تہ کار صنعتی تعلقات کی تعمیر کو پہیں۔ مزید برآں وہ کارکنوں اور انتظامیہ کے درمیان پخ

 کیلئے کلیدی کردارکا حامل سمجھتے ہیں۔

___________________ 



  - Public Document V. 1/2014 2/11  

1© Copyright 2014 by FTA – Foreign Trade Association, Brussels 
 

 

۔ تشریح۲  
 

کت دار ان ے شربی ایس سی آئی کے ضابطِہ کار میں، بی ایس سی آئی کے شرکا اور پیداواری سلسلے ک

 خاص طور پر تیار کندگان " کاروباری ادارے" کی اصطال ح کے تحت آتے ہیں۔

ی آئی کے بی ایس سی آئی کے ضابطہ کار کی دستاویز کے آخر میں ضمیمہ جات ) شرائِط نفاذ ، بی ایس س

۔بی ایس  حوالہ جات اور بی ایس سی آئی کی فرہنگ (بی ایس سی آئی کے ضابطہ کا ر کا الزمی حصہ ہیں

یداواری سی آئی کے ضابطے کو ان کے ساتھ مالکر پڑھنا اور واضح کیا جاناہے۔ہر کاروباری ادارے کی پ

  سلسلے میں اُن کے کردارکے حوالے سے برائے تعمیل شرائط نفاذ مختلف ہو تے ہیں۔

ی آئی س سہر کاروباری ادارے کی پیداواری سلسلے میں اُن کے کردار کے حوالے سے اور یہ کہ بی ای

 کے اندر ان کی جانچ ہو رہی ہے یا نہیں، کی برائے تعمیل شرائط نفاذ مختلف ہوتی ہیں۔

 

۔ ہماری اقدار۳  
 

کرتے ہوئے  بی ایس سی آئی کے ضابط کار کی توثیق کرتے ہوئے اور اپنے سلسلِۂ رسد تک ان کا ابالغ

ں۔،مندرجہ ذیل اقدار بی ایس سی آئی کے شرکاء کی رہنمائی کرتی ہی  

 

 

 

۔ مسلسل بہتری۱  

یاتی کی حکمت بی ایس سی آئی کے شرکا بی ایس سی آئی کے ضابطہ کار کے نفاذ کے لئے قدم بہ قدم ترق

ے توقع عملی اختیار کرنے کا عہد کرتے ہیں۔بی ایس سی آئی کے شرکا اپنے کاروباری شرکت داروں س

ی کو یقینی بنائیں۔کرتے ہیں کہ وہ اپنے اداروں میں حا الت کار کی مسلسل بہتر   

 

۔ تعاون۲  

تر طویل  اکٹھے کام کر کے اور ایک مشترکہ حکمت عمل اپنا کر ، بی ایس سی آئی کے شرکا ایک وسیع

مواقع پیدا کریں  مدتی اثر پیداکریں گے اور اپنے کارباری سلسلوں میں حاالت کار کی بہتری کے لئے بہتر

باری شرکتگے۔''تعاون کی قدر" کاروباری سلسلے میں کارو  

ے لئے داروں کے ساتھ روابط کیلئے مساوی اہمیت کی حامل ہے ۔خاص طور پر ان کیلئے جنہیں بہتری ک

ے مدد کی ضرورت ہے۔اسی طرح سے تعاون کا جذبہ کاروبار اور مختلف سطح پہ متاثرہ تعلق داروں ک



  - Public Document V. 1/2014 3/11  

 درمیان روابط کے لئے نہایت اہم ہے۔

ا۔ با اختیار بنان۳  

با اختیار  ایک مرکزی مقصد بی ایس سی آئی کے شرکا اور کاروباری شراکت داروں کوبی ایس سی آئی کا 

۔ ان کے بنانا بھی ہے۔خاص طور اُن پیداواری اداروں کے معاملے میں بھی جن کی جانچ پر کھ کی جاتی ہے

ساتھ ہوں  سلسلۂ رسد کو ان طریقوں سے ترقی دیناجو انسانوں اور محنت کشوں کے حقوق کا احترام کرتے

ی پائیدار ہی ساتھ سلسلِہ ہائے رسدمیں کاروباری اداروں کو ایسے ذرائع ) ٹول( مہیا کرناجو مقامات کار ک

نوں کے انداز میں ترقی دینے کیلئے درکار ہوں۔ ان پیداواری سلسلوں کے لئے جو کہ انسانی اور کارک

اری سلسلے میں ار کی بہتری کیلئے پیداوحقوق کا احترام کرتے ہیں تاکہ نشوونما پائیدار انداز میں حاالت ک

 شامل اداروں کو مناسب آالت فراہم کئیے جائیں۔

ینجمنٹ بی ایس سی آئی کے اصولوں کو کاروباری اداروں کی ثقافت کے قلب تک لے جانے کے لئے م

 سسٹم کی نشوونما نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔

 

۔ نفاذ۴  
 

ی کردہ اصول ان آرزومندانہ مقاصد اور کم از کم تو قعات کبی ایس سی آئی کے ضابطہ کار میں طے 

ارے میں ترجمانی کرتے ہیں جوکہ بی ایس سی آئی کے شرکا اپنے سلسلِۂ رسد کے سماجی رویے کے ب

 رکھتے ہیں۔

اگرچہ آرزوئیں بنا تغیر رہیں گی لیکن بی ایس سی آئی کے ضابطے کار کی کم از کم توقع  ٓ  ٓ  ٓ  ٓ  ٓ  ٓ ات ٓ 

مطابقت میں  سماجی معیارات کی شکل دی گئی ہے معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کی جنہیں قابل تصدیق

قاصد کو بدل سکتی ہیں۔بی ایس سی آئی کے شرکاء کا بی ایس سی آئی کے ضابطے کار میں طے شدہ م

رکاء کی حاصل کرنے کیلئے معقول کوششیں کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ جبکہ وہ اپنے تمام کاروباری ش

سی  مکمل تعمیل کی ضمانت دے سکتے، خاص طور پر ان عالقوں / شعبوں میں جہاں بی ایسجانب سے 

کمل تعمیل آئی کے ضابطہ کار کی پابندی نہ ہونے کے زیادہ خدشات ہیں ۔یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ م

 وریاں،ایک ایسا عمل ہے جس کیلئے خاصا وقت ،وسائل اور کوششیں درکار ہوتی ہیں اور فاصلے ، کمز

شرکاء  ناکامیاں اورغیر متوقع واقعات کا امکان ہمیشہ موجود ہوتا ہے ۔اس کے باوجود بی ایس سی آئی کے

شاندہی ،جانچ مضبوطی سے عہد کرتے ہیں کہ وہ اپنے سلسلہ ہائے رسد میں ایسی تمام ناکامیوں کی فوری ن

َٓ فکرمنپرکھ اور اصالح کریں گے۔اور ایسے متعلقین سے جو سماجی پابندی کیلئے ح د ہیں سے قیقتاَ

 تعمیری وابستگی کیلئے اپنے دروازے کھلے رکھیں گے۔

  ضابطے کی پابندی

 

ہاں ملکی کاروباری اداروں کیلئے ملکی قوانین کی تعمیل کرنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ایسے ممالک ج

عیار طے لف مقوانین اور قاعدے بی ایس سی آئی کے ضابطہ کار سے متصادم ہیں یا تحفظ کیلئے مخت
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و کارکنوں کرتے ہیں کاروباری اداروں کو ایسے اصولوں کی پابندی کیلئے طریقے تالش کرنے چاہیں ج

 اور ماحول کو اعلی ترین تحفظ فراہم کر سکیں ۔

 سلسلہ رسد کا انتظام اور اس کا ذیلی سطح تک اثر

  

بدیلیوں پہ رسد میں سماجی تبی ایس سی آئی کے شرکاء اپنے خریداری کے عمل کے ذریعے اپنے سلسلہ 

ے تعلقات ذمہ اثر انداز ہونے کی اپنی صالحیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاروباری شرکاء سے اپن

َٓ اسی طرز عمل کی توقع کرتے ہیں۔  دارانہ طریقے سے استوار کرتے ہیں اور ان سے جواباَ

پنے متعلقہ حت ہر کاروباری ادارہ )الف( ایہ امر ایک ایسی مبنی بہ تعاون سوچ کا تقاضاکرتا ہے جس کے ت

درکار  کاروباری حصہ داروں کو شامل کرتا ہے۔ )ب( بی ایس سی آئی کے ضابطہ کار کے نفاذ کے لئے

روری )ج( ایسے چیلنج جن کو بے اثر کرنا ضتمام ایسی کوششیں کرتا ہے جو معقول اور موزوں ہوں ۔ اور

علومات کرتا ہے۔ہے ان کی بروقت نشاندہی کیلئے تبادلہ م  

بی ایس سی آئی کے شرکاء اور ان کے کاروباری حصہ دار، خاص طور پر زیادہ پُر خطر عالقوں یا 

کی مزید  شعبوں سے ساما ن تجارت کی رسد لیتے ہوئے انسانی حقوق پہ کسی ضرررساں اثر کے اسباب

یلئے ی حصہ بنانے کتفصیل حاصل کرنے کی کو شش کرتے ہیں ، اس لئے ذمہ داروں کو عمل کا الزم

نتظام کاروباری اداروں کومناسب جانفشانی اور احتیاط سے عمل کر نا چاہئے اور معقو ل حد تک ضروری ا

د میں جانچ کاری کے نظام ، پالیسیز اور طریقہ ہائے عمل وضع کرنے چاہئیں اور ساتھ ہی ساتھ سلسلہ رس

روکنا اور در ست کرنا چاہئے۔ میں آنے والے انسانی حقوق پہ مضر اثرات کو موثر حد تک  

ضابطہ  وہ تیار کنند گان جن کی جانچ کی جانی ہے، اُن کے کاروباری معموالت میں بی ایس سی آئی کے

نے کی کار کو پیو ست کرنے کے ایک مو ثر ذریعے کے طور پر داخلی انتظام کاری کے نظام قائم کر

 خصوصی طور پر حو صلہ افزائی کی جاتی ہے۔

اروباری آئی کے ضابطہ کار کو نافذ کرنے کی جدوجہدمیں کسی کاروباری تعلق یا کسی کبی ایس سی 

ی حّصہ حّصہ دار کے ساتھ انفرادی معاہدہ ختم کرنا آخری چیز سمجھی جاتی ہے۔ تا ہم اگر کوئی کاروبار

 ناکام دار بی ایس سی آئی کے ضابطہ کار میں طے شدہ اصولوں کے مطابق طریقے سے عمل کرنے میں

تہ درکار رہتا ہے یا کوئی کاروباری حصہ دار بی ایس سی آئی کے ضابطہ کار میں طے شدہ اور / یا وابس

 ذمہ داریاں ادا کرنے کیلئے رضامند

 نہیں ہے تو کاروباری تعلق یا انفرادی معاہدے کو ختم کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔

 مزدوروں کی شمولیت اور حفاظت

رے ہ ایسے اچھے انتظامی معموالت اختیار کریں جو مقامات کار کے باکاروباری اداروں کے چاہے کہ و

ی آئی کے میں مکمل معلومات کے تبادلے میں کارکنوں اور ان کے نمائیندوں کو شامل کریں اور بی ایس س

روباری ضابطہ کار کی آرزؤں کے مطابق کارکنوں کے تحفظ کے لئے مناسب اقدامات کی اجازت دیں ۔کا

ی اقدامات ئیے کہ وہ کارکنوں کو ان کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصاداروں کو چاہ

 کریں۔

اس کے عالوہ ، کاروباری اداروں سے مطلوب ہے کہ وہ آجروں، مینجرز، کارکنوں اور کارکنوں کے 
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و کامیابی ت کنمائندوں میں کافی صالحیت اور استعدادپیداکریں تاکہ وہ کاروباری سر گرمیوں میں ان معموال

ر تحفظ کے سے شامل رکھیں ۔کام کی ہر سطح پہ مسلسل تعلیم و تربیت خاص طور پر پیشہ وارنہ صحت او

 حوالے سے الزمی ہے۔

و سکتی کاروباری اداروں کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد اور آبادیوں کے لئے جو ضرر ساں انداز میں متاثر ہ

ہ جہاں عدالتی نظام قائم کریں یا ان میں شمولیت کریں۔ حتٰی کہیں کیلئے موثر عمل پذیر ازالِہ شکایات کے 

ائی اور نظام موثر اور خاصے با وسائل ہوں ، ازالۂ شکایت کے نظام ایسے خصوصی فوائد جیسے تیز رس

 اصالح ، کم الگت اور ہرسطح تک رسائی بہم پہنچاسکتے ہیں۔

 

۔ اُصول۵   
 

ے ضابطہ کا ر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بی ایس سی آئی کبی ایس سی آئی کے شرکا تمام کاروباری شرکا 

جانچ پر  کی پابندی کریں ،مزید برآں تمام کاروباری شراکت دار جن کی درج ذیل اصولوں کے حوالے سے

اپنے  کھ ہوتی ہے انہیں اس امر کی شہادت دینی ہے کہ وہ : )الف( بی ایس سی آئی کے ضابطہ کار کی

یلئے معقول تر ضروری اقدامات اٹھائیں گے اور )ب( اس امر کو یقینی بنانے ک طور پر تعمیل کے لئے تمام

بی ایس  انتظامات کریں گے کہ ان کے تمام کاروباری شراکت دار جو پیداوری سرگرمیوں میں شامل ہوں وہ

 سی آئی کے ضابطہ کار کی پابند ی کریں۔

 

 تنظیم سازی اور اجتماعی سوداکاری کے حقوق
حترام دار ) الف( آزادانہ اور جمہور ی انداز میں کارکنوں کے یونین بنانے کے حق کا ا کاروباری شراکت

کریں گے اور  کریں گے ، )ب( ٹریڈ یونین کی رکنیت کی وجہ سے کارکنوں سے امتیازی رویہّ اختیار نہیں

 ، ج( کارکنوں کے اس حق کا احترام کریں گے کہ وہ اجتماعی طور پر سودا کاری کر سکیں ۔

جگہ پر  اروباری شراکت دار کارکنوں کے نمائیندوں کو اس امر سے منع نہیں کریں گے کہ وہ کام کیک

 کارکنوں تک رسائی حاصل کریں یا اُن سے رابطہ کریں۔

جمہوری  ایسے ممالک میں کام کرتے ہوئے جہاں ٹریڈ یونین سرگرمیاں غیر قانونی ہوں یا جہاں آزادانہ اور

ے کہ وہ گرمی کی اجازت نہ ہو ،کاروباری شرکت داران اس امر کا احترام کریں گانداز کی ٹریڈ یونین سر

حوالے  کارکنوں کو اجازت دیں کہ وہ اپنے نمائیدوں کا آزادانہ چناؤ کریں جن کہ ساتھ وہ مقامات کارکے

 سے مسائل کے بارے میں گفت وشنیدکر سکیں۔

 

 عدم امتیاز و تفریق

 خاندان، ذات، پیدائش، سماجی پس منظر معذوری ،نسل اور قومی کاروباری شرکت دارصنف،عمر مذہب،

سی ایسی حالت تعلق ،قومیت یو نییز کی رکنیت یا دوسری قانونی تنظیموں، ازواجی حثییت ، بیماریوں یا ک
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گے ، نہ کسی  جو تفریق و امتیاز کا سبب بنتی کی وجہ سے نہ تفریق وامتیاز کریں گے ،نہ محروم رکھیں

ے کسی ی ترجیح دیں گے خاص طور پر کارکنوں کو اوپردرج کی گئی بنیادوں میں سشخص کو خصوص

 پر بھی نہ ہراساں کیا جائے گا نہ نظم وضبط کا پابند کیا جائے گا۔

 

 جائز معاوضہ جات

جو کہ ان  کاروباری شراکت داراس اصول کی پابندی کرتے ہیں جب وہ کارکنوں کے ایسے جائز معا وضے

ر دئیے کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے عمدہ گذربسر کے لئے کافی ہوں ، ساتھ ہی ساتھ قانونی طور پ

۔گئے سماجی فوائد بنا تعصب اور درج ذیل خصوصی توقعات ، کے حق کا احترام کرتے ہوں  

کاروباری شراکت داروں کو حکومتی قانون سازی کے ذریعے مقرر کردہ کم از کم معاوضہ جات یا 

پابندی کریں  اجتماعی سوداکاری کی بنیاد پر منظور کردہ صنعتی معیار ،ان میں سے جو بھی بلند تر ہو،کی

 گئے۔

میں  جنس کی صورتمعاوضہ جاات قانونی کرنسی میں بروقت اور باقاعدگی سے اداکےئے جانے ہیں۔ 

ر قابل االؤنس بین االقوامی ادارۂ محنت کے مقرر کردہ معیار ات کی پابندی میں جزوی ادائیگی کے طورپ

ے حوالے قبول ہے ۔معاوضہ جات کی سطح کارکنوں کی ہنر اور تعلیم کی مطابقت میں باقاعدہ اوقات کار ک

 سے ہونی چاہئے۔

ے نون کے مطابق مقرر ہوں یا جنہیں اجتماعی سودا کاری کان شرائط اور حدود کے مطابق کٹوتی جو قا

 تحت مقرر کیا گیا ہو۔

 

 عمدہ اوقات کار

با 48نوں سے کاروباری شراکت دار اس اصول کی تعمیل کرتے ہیں جب وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ کارک

صب کے جن کا تع قاعدہ گھنٹے فی ہفتہ سے زائیدکام درکارنہیں۔ خصوصی تو قعا ت کے حوالے سے بغیر

نیا ت کو ذکر حسب ذیل ہے۔تاہم بی ایس سی آئی بین االقوامی ادارہ محنت )آئی۔ایل۔او( کی مقرر کردہ مثتث

 تسلیم کرتا ہے۔

توضیع  قابل اطالق قومی قوانین، صنعت کے مقرر کردہ قوانین یا اجتماعی سودا کاری کے معاہدات ان کی

بین االقوامی معیارات کے مطابق ہوگئی ۔بین االقوامی ادارہ محنت کے مقررکردہ   

تجاویز  بین االقوامی ادارہ محنت کے تو ضیح کردہ غیر معمولی حاالت میں،اوپر بیان کردہ اوقات کار سے

راد کی اجازت دی جاسکتی ہے۔اور اس صورت میں اوور ٹائم کی اجازت ہے۔ اوور ٹائم کے استعمال سے م

ہو اور  ی شرح پہ اداہ کردہ جو کہ باقاعدہ شرح کے سوا سے کم نہغیر معمولی ، رضاکارانہ، ایسی اضاف

رکنوں جو کہ نمایاں طور پر پیشہ ورانہ خطرات کا عکاس نہ ہو۔ مزید برآں کاروباری شراکت داراپنے کا

دن کا  کو یہ حق دیں کہ وہ ہر کام والے دن آرام کے وقفے پائیں اور ہر سات دن میں آرام کا کم از کم ایک

وں۔ئیں ما سوائے مثتثنیات کے جو اجتماعی سودے کاری کے معاہدات کے ذریعے قابل اطالق ہحق پا  

 

 پیشہ وارنہ صحت اور حفاظت



  - Public Document V. 1/2014 7/11  

ئے بنا کاروباری شراکت داران اس اصول کی پابندی کرتے ہیں جب وہ کارکنوں اور مقامی آبادیوں کے ل

دانہ کام کیا گیا ہے صحت منکسی تعصب کے ان ''خصوصی توقعات"کے حوالے سے جن کا ذکر نیچے 

ارکن ، اور رہائش کے حق کا احترام کرتے ہیں ۔کمزور افراد جیسا کہ صرف ان تک محدود نہیں ۔نوجوان ک

 نئی اور متوقع مائیں ،معذوریوں کے شکار افراد کو خصوصی تحفظ ملنا چاہئے۔

ور زورہو۔ پیشہ وارانہ صحت اکاربار ی شراکت دارا ن کو جہاں مقامی قانون کمزور ہو یا اس کا نفاذ کم

 حفاظت کے قواعد کی پابندی کرنی چاہئے یا بین االقوامی معیارات کی۔

 

فوظ انتظامیہ اور کارکنوں اور یا ان کے نمائندوں کے درمیان عملی تعاون ضروری ہے تاکہ کام کے مح

اذ ممکن ہو ان کا نف اور صحت مند ماحول کے قیام کو یقینی بنانے کے لئے نظام قائم کئیے جاسکیں اور

کتا ہے۔سکے ۔ اس مقصد کا حصول پیشہ ورانہ صحت اورحفاظت کی کمیٹیوں کے قیام کے ذریعے ہو س  

حفاظت  کاروباری شرکت داران کو یقینی بناناہو گا کہ ایسے نظام موجود ہوں جو کارکنوں کی صحت اور

دباب کر سکیں بلکہ ان کا مناسب سکو درپیش امکانی خطرات کا نہ صرف پتہ چالسکیں ان کا جائزہ لے 

 سکیں۔

قع ہوں یا انہیں کارکنوں کو حادثات، زخموں ،بیماریوں جو کہ کام کی وجہ سے پیدا ہوں یا کام کے دوران وا

ک ممکن کام سے وابستہ ہوں سے بچانے کیلئے موثر اقدامات کرنا ہوں گئے ۔ ان اقدامات کا مقصد جہاں ت

ور وابستہ خطرات کو کم از کم کر نا ہونا چاہئے۔ہو سکے مقامات کار سے منسلک ا  

بنائیں گئیے۔ کاروباری شراکت دران کارکنوں کے حادثے سے تحفظ بشمول الزمی انشورنس سکیم کو بہتر  

ر کاروباری شرکت داران اپنے دائرہ اثر کے اندر اپنے زیر استعما ل آالت اور عمارات کی حفاظت او

جرکی ل کارکنوں کو دی جانے والی رہائش سہولتوں کے جب وہ آمضبوطی کو دیکھنے کے لئے ،بشمو

سی متوقع جانب سے کارکنوں کو مہیا کی گئی ہوں تمام ترموزوں اقدامات اٹھائیں گئے ۔ اور باالخصوص ک

ترام ہنگامی صورت حال سے ان کو بچا نے کیلئے کاروباری شراکت داران کارکنوں کے اس حق کو اح

کل جائیں۔التے ہوئے خطرے کے پیش نظر بغیر اجازت کے عمارت سے باہر نکریں گئے کہ وہ کسی منڈ  

نی بنائیں کاروباری شراکت داران مناسب پیشہ ورانہ طبّی امداد اور متعلقہ سہولیات کی بہم رسانی کو یقی

 گے ۔

ک کاروباری شراکت داران پینے کے پانی، کھانے کے صاف اور محفوظ اور آرام کرنے کے مقامات ت

خصی حفاظتی ی کو یقینی بنائیں گئے۔مزید براَں کاروباری شراکت دار تمام کارکنوں کو بال معاوضہ شرسائ

 آالت )پی ۔پی۔ای( فراہم کریں گئے۔

 بچوں سے مشقت نہ لینا
ون کی کاروباری شراکت دار اس اصول کی پابندی کرتے ہیں جب وہ بالواسطہ یا بال واسطہ طور پر قان

سال سے کم نہیں 15ی کم از کم عمر کے بچوں کو مالزم نہیں رکھتے ،یہ عمر مقرر کردہ سکول جانے ک

 ہونی چاہئے جب تک کہ بین االقوامی ادارہ محنت کے مقرر کردہ مثتثنیات الگو نہ ہوتے ہوں۔

ظام نافذ کاروباری شراکت داران کو بھرتی کے عمل کے حّصے کے طور پر عمر کی تصدیق کے ایسے ن

ل کا مقصد ِکسی بھی طرح سے کارکنوں کی عزت و توقیر کے منافی نہ ہوں ۔اس اصوکرنے چاہئیں جو کہ 

وقع پر بچوں کو کسی بھی قسم کے استحصال سے بچانا ہے۔ بچوں کی مالزمت سے برخواستگی کے م

ات کی خصوصی احتیاط کی جانی چاہئے کیونکہ وہ زیادہ خطرناک مالزمت جیسے جسم فروشی اور منشی
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تیار کر سکتےسمگلنگ وغیرہ اخ  

ایسے  ہیں۔مقامات کار ے بچوں کو الگ کرنے ہوئے ،کاروباری شراکت داران کو پیش بندی کے طور پر

و،انھیں کوشش اقدامات کی نشاندہی کرنا چاہئے جو متاثرہ بچوں کے تحفظ کو یقینی بناسکیں ۔جہاں موزوں ہ

مدہ کام مہیا کریں۔کرنا چاہئے کہ وہ متاثرہ بچوں کے خاندانوں کے بالغ افراد کو ع  

 

 

 

 نوجوان کارکنان کے لئے خصوصی تحفظ
نوجوان  کاروباری شراکت داران اس اصول کی پابندی کرتے ہیں جب وہ اس امر کو یقینی بناتے ہیں کہ

فاظت، لوگ رات کو کام نہ کریں اور انہیں کام کیلئے ایسے حاالت سے بچایا جائے جو ان کی صحت ،ح

اصول  ے نقصان دہ ہوں بغیر کسی تعصب کے ان خصوصی توقعات سے جو اساخالق اور نشونما کے لئ

 کے تحت قائم کی گئی ہیں۔

نانا جب نوجوان کارکنوں کو مالزمت میں رکھا جائے تو کاروباری شراکت داروں کو اس امر کو یقینی ب

کار  ے اوقاتچاہئے کہ )الف( اس قسم کا کام ان کی صحت اور ترقی کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔ )ب( ان ک

ائدے کی سکول میں حاضری، مجاز اتھارٹی کے مقرر کردہ پیشہ وارانہ آگہی میں حاضری یا تربیت سے ف

ع کریں صالحیت یا تعلیمی پروگرام سے متصادم نہ ہوں۔ کاروباری شراکت دار ایسے ضروری نظام و ض

ی توجہ اس بب بنیں ۔خصوصجونوجوان کارکنوں کو نقصان سے روکنے ، نشاندہی یا نقصان میں کمی کا س

ظ کی امرپہ ہوکہ نوجوان کارکنان کی ازالہ شکایت کے مناسب نظام تک اور پیشہ ورانہ صحت اور تحف

 تربیتی سکیموں اور پروگراموں تک رسائی ہو۔

 

 غیرمحفوظ مالزمت نہ دینا

ف بغیر الکاروباری شراکت دار اس اصو ل کی پابندی کرتے ہیں جب اس باب میں مخصوص توقعات کے خ

کیلئے کوئی  کوئی تعصب رکھے وہ )الف( یہ یقینی بنائیں کہ ان کے مالزمت کے تعلقات ان کے کارکنوں

الزمت کے عدم تحفظ اور سماجی یا معاشی کمزوری پیدانہیں کرتے ، )ب(کام تسلیم شدہ اور دستاویز بند م

ار جو بھی محنت کے بین االقوامی معی تعلق کی بنا پر کیا جاتا ہے جس کی قومی قانون ،رواج یا معمول اور

 زیادہ تحفظ فراہم کرنے کی تعمیل میں کیا جاتا ہو۔

حقوق ،  کاروباری شراکت داران کے لئے الزم ہے کہ وہ مالزمت میں لینے سے پہلے کارکنوں کو ان کے

میں  بارےذمہ داریوں اور مالزمت کی شرائط بشمول اوقاِت کار معاوضہ جات اور ادائیگی کی شرائط کے 

 قابل فہم انداز میں آگاہ کر دیں۔

 کاروباری شراکت داروں کو چاہئے کہ وہ عمدہ حاالت کار مہیاکریں جو مرد اور عورت دونوں طرح کے

 کارکنوں کو اُن کے بطور والدین اور

یں توجہ کار ،خاص طورتارِک وطن او عارضی کارکنوں جن کے بچے اُن کی آبائی آبادیوں میں رہتے ہ

د دیں۔کومد  

مقصد  کاروباری شراکت دار ان ایسے انتظامات مالزمت استعمال نہ کریں جو جان بوجھ کر قانون کے اصل
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کا مقصد  کی پابندی نہ کرتے ہوں۔اس میں شامل ہے لیکن محدود نہیں صرف الف( اپر نٹس شپ سکیم جن

ا تحفظ کم کام جب اُسے کارکنوں کہنر سکھانا یا باقاعدہ مالزمت فراہم کرنا نہیں ہے۔ )ب( عارضی یا متفرق 

یکیداری کو کرنے کے لیے استعمال کیا جائے ۔اور )ج( صرف ٹھیکیدار کے لیے محنت مزید برآں ذیلی ٹھ

 کارکنوں کے حقوق کو کم کرنے کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔

 

  جبری مشقت نہ ہونا

ری جگہ ذریعہ سے زبردستی ،کسی دوس کاروباری شراکت داروں کو کسی بھی طرح سے جبری ،تحریری

اران سے الکر یا غیر رضا مندی پر مبنی مالزمت دینے میں ملوث نہیں ہونا چاہئے۔ کاروباری شراکت د

وں کے برائی میں شمولیت کے الزام کا خطرہ مول لیں گے اگر وہ اپنے کاروباری شرکاء کے محنت کش

 ایسے استعمال سے فائدہ حاصل کریں گئے۔

ے ی شراکت داران جب وہ تارِک وطن کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے کے دوران اور انہیں اپنکاروبار

 پاس مالزمت دیتے ہوئے خصوصی محنت پہ مبنی جائزہ کاری کریں گئے۔

حق  کاروباری شراکت دار اپنے کارکنوں کو کام چھوڑنے اور معاہدہ مالزمت آزاداری سے ختم کرنے کا

قینی بنائیں پنے آجرکو مناسب نو ٹس دیں۔کاروباری شراکت داران اس امر کو یدیں گئے بشر طیکہ کارکن ا

مانی جبر یا گے کہ ان کے کارکنوں کو غیر انسانی یا بے توقیری کے سلوک ،جسمانی سزا ، ذہنی ، اور جس

 زبانی بدسلوکی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔

میں بیان  طور پر واضح اور قابل فہم انداز نظم و ضبط کے تمام تر ضابطے تحریر ی ہوں اور انہیں زبانی

 کیا جائے۔

 

 ماحول کا تحفظ

لئے تمام  کاروباری شراکت داران اس اصول کی پابندی کرتے ہیں جب وہ ماحولیاتی بگاڑ سے بچنے کے

۔  تر ضروری اقدامات لیں۔ اور اس باب میں طے شدہ خصوصی توقعات سے گریزاں اور متصادم نہ ہوں  

یں ۔ اور داروں کو چاہئے کہ وہ اپنے پیداواری عمل کے نمایاں ماحولیاتی اثر کا جائزہ ل کاروباری شراکت

۔وہ مقامی  اپنی ماحولیاتی ذمہ داری کو منعکس کرنے کے لئے موثر پالیسیوں اور طریقہ کار وضع کریں

نے کے کر آبادیوں ،قدرتی وسائل اور بحثیت مجموعی ماحول پر ضرررساں اثرات کو روکنے یا کم از کم

 لئے مناسب اقدامات کا نفاذ کریں گئے۔

 

 

 با اخالق کاروباری رویہ
قعات کاروباری شراکت داران اس اصول کی پابندی کرتے ہیں جب وہ اس باب میں طے شدہ مقاصد اور تو

کل بشمول لیکن کیخالف بنا کسی تعقب کے بدعنوانی کے کسی عمل، استحصال یا رشوت ستانی کی کسی ش

ہ ہوں۔ں ،عہد وپیمان ، پیشکش کسی مالی یا دوسری ترغیب دینے یا قبول کرنے میں ملوث نمحدود نہی  
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ے بارے کاروباری شراکت داروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی سرگرمیوں ،سا خت اور کارکردگی ک

قت ابمیں درست معلومات رکھیں ۔اور قابل اطالق قوانین و ضوبط اور صنعت کے بنیادی معموالت کی مط

 میں انہیں ظاہر کردیں۔

ر طور کاروباری شراکت داروں کو نہ تو ان معلومات کو جھوٹ سے بگاڑنے اور نہ ہی سلسلہ رسد میں غی

صی پہ ظاہر کرنے کے کسی عمل میں شامل ہونا چاہئے۔ مزید برآں انہیں مناسب احتیاط کے ساتھ شخ

 گاکوں سے اور اپنے دائرِہ اثر میںمعلومات ) بشمول کارکنوں سے ، کاروباری شراکت داروں سے،

 صارفین سے ( جمع کرنا چاہئے اور استعمال کرنا چاہئے۔

ور ذاتی /شخصی معلومات کا حصول اور استعمال اخفاء اور معلومات کے تحفظ کے بارے میں قوانین ا

 باضا بطگی کی مقتضیات کے مطابق ہونا چاہئے۔

 

 

۔ ضمیہ جات۶  

۔ نفاذ کی شرائط۱  

االقوامی  ی آئی حوالہ جات ، ضابطِہ کار پہ عمل درآمد کیلئے بین االقوامی معیاروں جسے بین۔ بی ایس س۲

 ادارہ محنت )آئی ۔ایل ۔او( کے کنونشن اور سفارشات کو جمع کرنا اور ترتیب دینا ۔

۔ بی ایس سی آئی کی فرہنگ۳  

 

* * * * * * * 
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مایاں اقدام ہے جو ان کمپنیوں کے لئے کارباری تقاضوں کے پیش نظر نایٹوبز نس سوش کمپالئینس انیثی 

ہم ترقیاتی سمت دنیا بھر میں اپنی فیکٹریوں اور فارمز میں کام کے حاالت بہتر بنانے کیلئے پُر عزم ہیں ۔

 ردرکھنے والے نظام جو دنیا بھر تمام شعبوں اور پیداوار دینے والے ممالک پہ قابل اطالق ہے کہ گ

سے زائد کمپنیوں کو متحدہ کرتے ہیں۔1000  

Business Social Compliance initiative (BSCI)  
Av. De Cortenbergh, 172 
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Belgium 
Tel: +32-2-762 05 51 
Fax: +32-2-762 75 06 
info@bsci-intl.org  

www.bsci-intl.org   
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