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مشترĀہنےAFWAاور،GLJ-ILRFیونینوں،سیāٹرüارمنٹساٹھارهÿوûے،مثالمخصوصایÿتÿتĀےخطوطرûنماĀے

خطوط۔رûنماĀےOECDمیںخارÿہمāÿمہامریāیûے۔Āیدائرپرپوائنٹرابطہÿومیامریāیپرطور

2023فروری27تاریخ:ûیûرنےدائر
،üÿNikeاںیونینیں،اٹھارهĀیسیāٹرüارمنٹسسےÿنāاسریاورپاĀستانانڈونیشیا،انڈیا،Āمبوڈیا،یونینز: IncیĀئیĀچینسپ

ûیں۔ĀارĀنزیادهسے200,0001میںÿنûیںÿیāٹریاں93میں

)AFWA(اÿئنسویĀÿþورایشیااور)ÿ)GLJ-ILRFورمرائٹسÿیبرانٹرنیشنل-ÿسٹسÿیبرĀüوبل:اتحادی
ĀےüارمنٹسمیںچینسپĀئیĀیNikeسے،بĀدĀےآÿازĀےبیماریوبائیCOVIDمیں2020مارچĀÿائق:ĀےĀیس

ĀارĀنوں Āو ÿیر ÿانونی چھانٹیوں اور برطرÿیوں، من مانی تنخواûوں میں Āٹوتیوں، Āام Āیے üئے üھنٹوں Āے ÿیے بĀیر اÿرت اور
,NikeبشمولĀمپنیوںÿیشنبڑیûے۔پڑاĀرناسامناĀاامتیازصنĀی Inc،.وÿہĀیدنیاĀیشنبڑیسےسبدوسریÿمپنیĀ

ĀےامراضوبائیCOVIDاوردیےĀرمنسوخآرڈرزدورانĀے2020مارچنےانüوںÿبدیاÿنمĀوبÿراناسنےûے،
ابتدائی مüینوں Āے دوران مĀاشی ÿیر یĀینی صورتÿال Āے ÿواب میں بڑے پیمانے پر نئے آرڈرز Āو Āم Āر دیا۔

AFWA سےتنخواهĀیماه3اوسطاĀًیمزدوروںدورانĀے2020مطابق،ĀےسروےĀےورĀرزüارمنٹĀےĀ2020ے
ĀرنےپوراĀھانااورĀرایہبĀیرĀےÿانےچĀےمیںÿرضےاوربĀیرĀیےضائĀþوبچتاپنیĀارĀنانسےبüتüئے۔ûومÿروم

ûیںخواتینĀارĀندسآٹھüÿاںüیابڑھمیںصنĀتایÿÿرقĀاتنخواهصنĀیاورتھے،ÿاصرسے
۔

Āی نمائندüی Āرنے واÿی یونینوں نے امریāی مāÿمہ خارÿہ Āے: ÿیāٹری اور سیāٹرل سطþ پر ان ĀارĀنوںموجوده صورتحال
ایÿتÿتĀےخطوطرûنماĀےOECDمتĀĀقسےÿملطرزĀاروباریدارذمہساتھĀےپوائنٹرابطہÿومیامریāیاندر

مخصوص مثال درج Āرائی ûے، ÿس میں اÿزام ýÿایا üیا ûے Āہ نائāی نے اس میں مĀبوسات Āے ĀارĀنوں Āے ÿیے ÿاÿت میں
تĀاون Āیا۔ سپĀئی چین نے اپنے سپĀئرز Āے ساتھ اپنے سپĀئی چین Āے تĀĀĀات Āے ذریĀے ÿیāن رûنما خطوط Āے مطابق ان Āا

ازاÿہ اور تدارک نüیں Āیا۔ یونینز دĀھاتی ûیں Āہ رûنما خطوط Āے مطابق نائیāی Āی سپĀئی چین میں ĀارĀنوں Āو "شدید انسانی
Āÿوق Āے اثرات" Āا سامنا Āرنا پڑا اور یہ Āہ نائیāی نے ان اثرات Āے بارے میں بات چیت Āے ÿیے یونینوں Āی درخواستوں Āا
ÿواب نüیں دیا، ÿاÿنāہ üائیڈ ÿئنز Āمپنیاں اس وÿت یونینوں Āو شامل Āرنے Āی توĀ þÿرتی ûیں ÿب ان Āے پاس بانٹنے Āے ÿیے

مĀĀومات ûوں Āمپنی Āی سپĀئی چین میں انسانی Āÿوق Āے اثرات Āے بارے میں۔

Āرتا ûے، تو این سی پی باضابطہ طور پر نائāی Āو یونینوں Āے ساتھ ان: اüر یو ایس این سی پی شāایت Āو منظوراگلے اÿدامات
Āے مطاÿبات Āے بارے میں بات چیت Āے ÿیے مدÿو Āرے üا اور یا تو بات چیت Āے ÿمل میں سüوÿت ÿراûم Āرے üا یا اüر

نائیāی بات چیت سے انāار Āرتی ûے، تو نائیāی Āو üارمنٹ ورĀرز Āے ساتھ اس Āے سĀوک Āے بارے میں سĀارشات ÿاری Āر
سāتی ûے۔ ÿراûمی Āا سĀسĀہ.
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)،CCAWDU(یونینڈیموĀریٹÿورĀرزاپیرلĀمبوڈینĀمبوڈیا؛)،CATU(یونینزٹریڈآفاÿئنسĀمبوڈینûیں:یونینیں1
ĀرناٹÿبنĀýورو،)،GLU(یونینÿیبرüارمنٹ(انڈیا)؛ûریانہ)،GAWU(یونینورĀرزاÿئیڈاینڈüارمنٹساتÿاد؛ĀاĀمبوڈیا
بنĀýورو،)،KOOGU(یونینورĀرزüارمنٹĀرناٹÿ(انڈیا)؛بنýالمĀربی)،HWUC(سینٹریونٹیورĀرزûوزری(انڈیا)؛

ÿرناٹĀپنچایتمزدورمل(انڈیا)؛)MMP،(مدÿراتآباد،اÿüسٹائلناڈوتمل(انڈیا)؛āامناینڈٹیĀیبرÿیونین)TTCU،(،لýڈنڈی
ÿیڈریشن،ورĀرüارمنٹساینڈÿومپاورٹیāسٹائل،انڈونیشیا؛üارٹیāس،انڈونیشیا؛)،SPN(نیشنلپیāرÿاسیرĀات(انڈیا)؛ناڈوتمل

سیĀررزآفیونیننیشنلÿنāا)؛(سرییونیناÿتماÿیدابندوÿنāا)؛(سری)CIWU(یونینورĀرزانڈسٹریلاینڈĀمرشلپاĀستان
سری ÿنāا (سری ÿنāا)؛ انسانی ترÿی Āے ÿیے انĀĀبی وÿود (سری ÿنāا)؛ اسٹینڈ اپ موومنٹ ÿنāا (سری ÿنāا)؛ اور ٹیāسٹائل

ÿنāا)۔(سری)TGCWU(یونینورĀرزĀĀتھنûاینڈüارمنٹس




