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ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੈਂਬਰਟਸ਼ਪ 
ਟਵਚੱ ਆਗ ੂ ਸਚੂਨਾ ਅਤ ੇ ਸਚੰਾਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ICT) ਕੰਪਨੀਆ,ਂ 
ਟਸਟਵਲ ਸਸੁਾਇਟੀ ਜਥੱਬੰੇਦੀਆ,ਂ ਅਕਾਦਟਮਕ ਅਤ ੇ ਅਕਾਦਟਮਕ 
ਸਸੰਥਾਵਾ ਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੋਰਪੁ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, 
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤ ੇਟਮਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪੰੂਜੀਕਾਰ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਟਵੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲੈਣ 
ਵਾਟਲਆ ਂ ਟਵਚਕਾਰ ਟਮਲ-ਜੁਲਕੇ ਟਸੱਖਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ 
ਸਮੂਹਕ ਕਾਰਵਾਈ ਟਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਟਦਆ ਂ ਹੋਇਆ,ਂ ਸਾਰੇ 
ਮੈਂਬਰ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਟਸਧਾਤਂਾ ਂਅਤੇ 
ਮੂਲ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦਸਤਾਵਜੇਾ ਂਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਝਂੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  •   ਮੂਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 
          •  ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦੇ 

ਟਿਧਾਤਂ
          • ਿੇਧਾ ਂਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆ ਂ                  
          •  ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾੱਟਲਿੀ ਅਤੇ ਟਿਖਣ ਿਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ
          • ਗਵਰਨੈਂ ਿ ਚਾਰਟਰ 
  •   ਡਾਇਰੈਕਟਰਾ ਂਦਾ ਬੋਰਡ 
  •   ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੀ ਿੂਚੀ
  •   ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ
          • ਮੁਲਾਕਂਣ ਟਲੂਟਕਟ 
          • 2018/19 ਲੋਕਾ ਂਿਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਟਰਪੋਰਟ
  •   ਿਲਾਨਾ ਟਰਪੋਰਟਾਂ
  •    ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦੀ ਦੱਿ-

ਿਾਲਾ ਵਰੇ੍ਗੰਢ
  •    ਟਤਮਾਹੀ ਈਮੇਲ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਈਨ ਅਪ 

ਕਰਨਾ
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ਬ ਾ ਰੇ  ਜ ਾ ਣ ਨ ਾ

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦਾ ਟਮਸ਼ਨ ਇੱਕ 
ਟਜੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਟਹਤਧਾਰਕ ਅਵਾਜ 
ਬਣਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਟਮਆਰ ਸਥਾਟਪਤ ਕਰਕੇ 
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ICT) ਸਨਅੱਤ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ੇ
ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ
ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ  (GNI) ਆਪਣੇ ਅਟਧਕਾਰ 
ਵਾਲੇ ਢਾਚਂ ੇਦੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਹੇਠ ਚਾਰ ਅਟਹਮ ਥਮੰਾ ਂਰਾਹੀਂ 
ਆਪਣਾ ਟਮਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਅਟਹਮ ਥੰਮ ਹਨ: 

1. ਟਜੰਮੇਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ
2. ਭਰੋਸਾ ਟਸਰਜਣ ਲਈ  ਜਵਾਬਦੇਹੀ  ਟਤਆਰ ਕਰਨੀ
3. ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾ ਂਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾੱਟਲਿੀ ਨੰੂ ਅਖ਼ਟਤਆਰ 

ਦੇਣਾ
4. ਟਬਹਤਰੀਨ ਢਗੰ-ਤਰੀਕੇ ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਖਲਾਈ ਨੰੂ 

ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦਾ ਗਵਰਨੈਂ ਿ 
ਚਾਰਟਰ ਟਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਟਲਆ ਂਦੀਆ ਂਭੂਟਮਕਾਵਾ ਂਅਤੇ ਟਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਪਟਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ 
(GNI) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਾ ਟਜਹਾ ਸਟਾਫ਼ 
ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦੀਆ ਂਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆ ਂ
ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾ ਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ 
ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨੁਮਾਇਟੰਦਆ ਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਤਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ 
ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ 
ਰਟਜਸਟਰਡ ਹੈ

ਿੈਂ ਬ ਰ

ਮ ਿੰ ਕ

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਹਤਧਾਰਕਾਂ ਟਵਚਕਾਰ ਦੋ ਿਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਟਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਟਰਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਟਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਿੀ। 

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੂਚਨਾ ਅਤੇ ਿੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ICT) ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਿਟਵਲ ਿੁਿਾਇਟੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਂ
(CSOs) (ਇਿ ਟਵੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈ੍ਿ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਿਬੰਧੀ ਿਮੂਹ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹਨ), ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਟਮਕਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਵਾੱਟਸ਼ੰਗਟਨ D.C. ਅਤੇ ਐਮਿਟਰਡਮ ਅਧਾਟਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟਨਊ ਯਾੱਰਕ ਸ਼ਟਹਰ ਟਵੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿਟਥਤ ਹੈ।

ਗ ਵ ਰ ਨੈਂ ਸ 

https://globalnetworkinitiative.org/core-commitments-2/
https://globalnetworkinitiative.org/gni-principles/
https://globalnetworkinitiative.org/gni-principles/
https://globalnetworkinitiative.org/implementation-guidelines/
https://globalnetworkinitiative.org/accountability-policy-learning/
https://globalnetworkinitiative.org/governance-charter/
https://globalnetworkinitiative.org/board/
https://globalnetworkinitiative.org/#home-menu
https://globalnetworkinitiative.org/company-assessments/
https://globalnetworkinitiative.org/wp-content/uploads/2019/11/GNI-Assessment-Toolkit.pdf
https://globalnetworkinitiative.org/tech-and-telecom-companies-make-progress-implementing-the-global-network-initiatives-principles-on-freedom-of-expression-and-privacy/
https://globalnetworkinitiative.org/annual-reports/
https://medium.com/global-network-initiative-collection/tagged/ten-year-anniversary
https://medium.com/global-network-initiative-collection/tagged/ten-year-anniversary
https://globalnetworkinitiative.us5.list-manage.com/subscribe/post?u=0783c5af752516db406e4edd7&id=8c54375c8a
https://globalnetworkinitiative.us5.list-manage.com/subscribe/post?u=0783c5af752516db406e4edd7&id=8c54375c8a
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ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਟਦਆਂ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਟਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਟਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਟਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਸਧਾਂਤਾ ਂ
ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਟਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਟਲੂਟਕਟ 
ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਦਾਦ ਲਈ ਟਵਉਂਤਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ 2015/16 ਅਤੇ 
2018/19 ਟਵਚਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਟਵੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਪਾੱਟਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦੇ ਟਵਲੱਖਣ, ਬਹੁ-ਟਹਤਧਾਰਕ ਟਵਚਾਰ ਦਾ ਲਾਭ 
ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਛਾਟਣਆ ਹੈ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਸਮਗ੍ਰੀ ਦੀ ਨੇਮਬੰਦੀ, ਟਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟਵਚਲੇ ਟਵਘਨ 
ਸ਼ਾਟਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਟਬਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬੰਟਧਤ ਨੇਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜਾਂ 'ਤੇ ਟਟੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾੱਟਲਸੀ ਬਣਾਉਣ 
ਵਾਟਲਆਂ ਨੰੂ ਟਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼਼੍ੀਡਮ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕੁਟਲਸ਼ਨ (Freedom Online Coalition) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾ ਂ
ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਾਈਸਟਚਰਚ ਕਾੱਲ (Christchurch Call) ਵਰਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਪਟਹਲਕਦਮੀਆਂ ਟਵੱਚ ਟਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀਆਂ, ਟਜੰਮੇਵਾਰ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਟਸਖਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮੂ ਲ  ਵ ਚ ਨ ਬੱ ਧ ਤ ਾ  ਅ ਤੇ  ਯੋ ਜ ਨ ਾ

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਆਪਣੇ ਟਮਆਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਬੰਧੀ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਟਰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਲਾਨਾ ਟਰਪੋਰਟ ਪ੍ਕਾਟਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਆਪਣੀ ਵੈਬਿਾਈਟ 'ਤੇ 
ਕਥਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਤਮਾਹੀ ਈਮੇਲ ਟਨਊਜਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) 
ਨੰੂ Facebook, LinkedIn, ਅਤੇ Twitter 'ਤੇ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੌਲੋ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (GNI) ਦੇ ਟਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਟਲਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਟਵੱਚ 
ਸਟਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟਵਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਸਧਾਂਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ICT) ਸਨਅੱਤ ਨੰੂ ਉੱਚ-
ਪੱਧਰੀ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਟਕਵੇਂ ਸਟਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਰਾਖੀ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਇਸ ਟਵੱਚ ਸੈਂਸਰਟਸ਼ਪ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੇਧਾਂ ਟਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਟਵੱਚ ਟਕਵੇਂ ਟਲਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ICT) T ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਟਵਆਪਕ ਸੇਧਾਂ ਟਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਸਟਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ (CSOs), ਪੰੂਜੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਟਮਕਾਂ ਟਵਚਕਾਰ 
ਸਟਹਯੋਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਟਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਧਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ 'ਤੇ ਅਧਾਟਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਧਾਂਤਾਂ (UNGPs) ਰਾਹੀਂ ਦੱਟਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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