
 (PEAR)  ضد نژادپرسیت  BIIA Pro-Equity ب�ان�ه 
 
 

�  (BIIA) ب�مه صنعیت   تجد�دنظر هیئت  ف متعهد به بهبود دس�ت موانع  هر چه ب�ش�ت  دعوا به عدالت از ط��ق کاهش �ا حذف   طرفنی
اهم�ت نقش آژا�س خود در از  به  تمرکز کنند. ما  خوا�فرجام  هایم��ت بتوانند بر افراد ذینفع اجتما�، ساختاری و اقتصادی است تا 

ف  ف بردن نژادپرسیت س�ستمات�ک در ا�الت واشنگنت  .واقف�مبنی

�ان خود و اینکه چگونه تبع�ض �سابقه و  ما از  ی های شیوەتواند به  پ�شینه متن�ع کارمندان و مش�ت ترک�ب  همپوشایف و �س�ار م�ف
بندی و حما�ت  کنند، اول��ت که عدالت برابر را ترو�ــــج � هایی  روش ها و ها، برنامه س�است سازی پ�ادە، آ�اە هست�م. ما از داشته باشد 

 .کن�م�

 تعهدات خار�� 

 :ش��ممتعهد �

�ان و جامعه  •  خ ده�م. پاسبه آن  و در�افت نمودە خود  در مورد کار را بازخورد مش�ت

 .ببخش�م بهبود خود  ط� از فرآیند تجد�دنظر در هر سرا ارتباطات و فنآوری    •

 .شناسدبه رسم�ت � و ارزش ذایت هر فرد را   شأن که کن�م  ستفادە  ا از ز�ایف  •

�ان به گونه  •  که تجارب ز�سته ستمخدمت کن�م  ای به همه مش�ت
گ

 .متوقف کن�م�ا طردشدن آنها را   د�د�

ف  مح�ط طرفدار برابری �ک •  کن�م.  را حفظ  ضدنژادپرسیت  و ن�ی

 تعهدات داخ� 

 :ش��ممتعهد �

 هستند که به آنها خدمت � که منعکس تالش نمای�م  برای استخدام کارکنایف  •
گ

 .کن�مکنندە جوامع چندفرهن�

و های  در فرآیندها و رو�ه را نژادپرسیت مبارزە با  برابری و   • ف �  ، استخدام، آموزش، ارتقاء و حفظ کارمندانجذب ن�ی  .کن�متضمنی

 .های برابر را برای همه کارکنان فراهم کندکه فرصتده�م  � مح�� پرورش   •

ف � ده�م  خود پرورش � در آژا�س جم� وح�ه �ک ر  •  .داشته باشد شدن را شن�دەامکان کند هر صدایی  که تضمنی

، برابری و شمو مبارزە با  های خود در زمینه در جهت توسعه مهارتمان به کارمندان •  .کن�م� ل کمک  نژادپرسیت

فت  خواه�م کرد تا اطمینان حاصل کن�م در تعهدات خود پ��ش سنجش  ارز�ای� و  سا� �ک بار این ب�ان�ه را حداقل  پیوستهما به طور 
 .نمای�م�

 .۲۰۲۲دسام��  ۲۷تار�ــــخ:  

 


