นโยบายยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืน - ตุลาคม 2560
Pirelli มุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริมพัฒนาและดาเนินการจัดหาและใช้ ยางธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนและรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่าทังหมด
้
เนื่องจากมีความต้ องการยางธรรมชาติทวั่ โลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
การกากับดูแลอย่างยัง่ ยืนของห่วงโซ่อปุ ทานของยางธรรมชาติจงึ เป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อที่จะรักษาป่ าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพและเพื่อให้ เกิด
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนแก่ชมุ ชนและเศรษฐกิจท้ องถิ่น
จากต้ นน ้าจนถึงปลายน ้าของห่วงโซ่อปุ ทานของยางธรรมชาตินนจะประกอบด้
ั้
วยผู้ผลิต/ เกษตรกร ผู้ค้า โรงงานแปรรูป บริษัทการค้ า และผู้ผลิต
Pirelli อยูใ่ นตาแหน่งขันตอนสุ
้
ดท้ ายของห่วงโซ่ในฐานะผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของสวนยางธรรมชาติหรือโรงงานแปรรูป
ภายในบริบทนี ้ Pirelli มุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้เล่นในตลาดที่พร้ อมในความพยายามระดับโลกเพื่อความยัง่ ยืนของยางธรรมชาติและ เพื่อจุดประสงค์นี ้
Pirelli จะทางานร่วมกับห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและพัฒนากระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดตาม โดยใช้ วิธีการตามความเสี่ยง
นโยบายยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืนของ Pirelli ขึ ้นอยูก่ บั เสาหลักต่อไปนี ้

I.

ดูแล ใส่ ใจ ผู้คน

การปกป้องสิทธิมนุษยชนและการส่ งเสริมสภาพการทางานที่ดี
ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนสากลและการปกป้องสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงานเป็ นหลักการพื ้นฐานและไม่สามารถต่อรองได้
Pirelli คาดหวังให้ ทกุ หน่วยงานในห่วงโซ่อปุ ทาน:
-

-

ใช้ มาตรฐานที่สงู ในการป้องกัน การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบตั ิที่ขึ ้นอยูก่ บั เพศ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง การเป็ นสมาชิกสหภาพ
เผ่าพันธุ์ เชื ้อชาติ อายุ ภูมิหลังทางสังคมหรือสถานะ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ
ส่งเสริมสภาพการทางานที่เหมาะสม ซึง่ รวมถึงสัญญาการจ้ างงานปกติ
เงินเดือนอย่างน้ อยเท่ากับเงินเดือนขันต
้ ่าของประเทศนันส
้ าหรับงานที่เทียบเท่า ชัว่ โมงการทางานที่เป็ นธรรม
เสรีภาพในการจัดตังหรื
้ อเข้ าร่วมสหภาพการค้ า
และเพื่อการเจรจาต่อรองร่วมกันที่สอดคล้ องกับกฎหมายที่บงั คับใช้ ในประเทศและระหว่างประเทศ
การสนับสนุนผู้ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เพาะปลูกเพื่อให้ ได้ รับการเข้ าถึงทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับสภาพความเป็ นอยูท่ ี่เพียงพอตามที่อธิบายไว้ ในอ
นุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 110
ไม่ต้องทนต่อรูปแบบใด ๆ ของการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน แรงงานเด็ก, การบังคับใช้ แรงงาน หรือแรงงานภาคบังคับ
หรือการข่มขู่ทางร่างกายหรือจิตใจ ที่มีตอ่ พนักงานโดยตรงและคนงานที่ถกู จ้ างงานตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน

ความคาดหวังเหล่านี ้ถูกอธิบายเพิ่มเติมในเอกสารอ้ างอิงระหว่างประเทศที่ Pirelli ใช้ (ดูภาคผนวก)
การส่ งเสริมการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นและการป้องกันความขัดแย้ งที่เกี่ยวข้ องกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

1/6

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้ องถิ่นแสดงถึงการสร้ างงานและการเพิ่มการจ้ างงานของประชากรท้ องถิ่น
การปรับปรุงมาตรฐานการดารงชีวิต และการหลีกเลี่ยงการมีสว่ นร่วมในการกระทาอย่างรู้ตวั ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
ที่อาจนาไปสูค่ วามเสียหายต่อชุมชนหรือประชากรท้ องถิ่น
Pirelli ตระหนักถึงสิทธิของคนพื ้นเมืองและชุมชนที่พงึ่ พาป่ าเพื่อเข้ าถึงและได้ รับประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้ อย่างเป็ นธรรม
Pirelli คาดหวังให้ ผ้ ผู ลิต:
-

ดาเนินการอย่างรับผิดชอบเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่ออาหารท้ องถิ่นที่มีอยู่
และให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ชมุ ชนท้ องถิ่นสาหรับมาตรการการอนุรักษ์หรือการใช้ ที่ดินในเชิงพาณิชย์
เคารพและคุ้มครองสิทธิในการครอบครองที่ดินตามจารีตประเพณี
มุง่ มัน่ หาวิธีการที่ไม่มีการแก่งแย่งที่ดิน

ความเสี่ยงของการมีสว่ นร่วมในการกระทาอย่างรู้ตวั ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ที่อาจนาไปสูก่ ารจัดสรรที่ดินโดยมิชอบด้ วยกฎหมายและ /
หรือความเสียหายต่อชุมชนหรือประชากรท้ องถิ่นจะต้ องถูกหลีกเลี่ยงและเพื่อจุดประสงค์นี ้ ผู้ผลิตของ Pirelli –
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดตังหรื
้ อเปลี่ยนที่ดินและ / หรือพื ้นที่อตุ สาหกรรม ต้ องใช้ วิธีการและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ ฉันทานุมตั ิที่ได้ รับการรับรู้ บอกแจ้ งล่วงหน้ าและเป็ นอิสระ (FPIC) ที่ถกู พัฒนาโดยโครงการ UNREDD

II.

การคุ้มครองระบบนิเวศพืชและสัตว์

การปรับปรุงวัฏจักรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมบ่งบอกถึงการประเมินการรักษาความปลอดภัยและการฟื น้ ฟูระบบนิเวศตลอดทั ้
งชีวิตของวัสดุ ในขณะที่หลีกเลี่ยง บรรเทาหรือแก้ ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระบบนิเวศและพืชและสัตว์ที่เกี่ยวข้ อง
ตามแนวทางปฏิบตั ินี ้ Pirelli คาดหวังจากหน่วยงานในห่วงโซ่อปุ ทานให้ :
-

พัฒนาแผนการใช้ ที่ดินอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินความจาเป็ น
เพื่อรักษาแหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้าใต้ ดิน เพื่อลด จัดการและกู้คืนของเสียที่เกิดขึ ้น
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์เคมีในภาคอุตสาหกรรมและบริหารจัดการสารเคมีเพื่อให้ แน่ใจว่ามีการจัดการ
การเคลื่อนย้ าย การจัดเก็บ การใช้ การกู้คืนหรือการกาจัดที่ปลอดภัย
ใช้ กระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดกลิ่นที่เกิดจากการกัดยาง

III.

ไม่ ทาลายป่ า ไม่ มีพรุ ไม่ เผา

Pirelli สนับสนุนการคุ้มครองและรักษาป่ าต้ นน ้าและพื ้นที่ที่มีคณ
ุ ค่าทางสิ่งแวดล้ อมสูง
ซึง่ รวมถึงระบบนิเวศที่สาคัญของพื ้นที่พรุและภูมิทศั น์ป่าทีส่ มบูรณ์ซงึ่ อาจได้ รับผลกระทบในเชิงลบจากการพัฒนาของการทาสวนยางและการเรียกร้
องต่อห่วงโซ่อปุ ทานให้ :
-

หลีกเลี่ยงการผลิตยางทุกรูปแบบบนพื ้นที่พรุ
หลีกเลี่ยงการเผาเพื่อเตรียมการปลูกใหม่ หรือการปลูกทดแทน หรือการพัฒนาอื่นๆ
ปรับใช้ แนวทางการอนุรักษ์ มลู ค่าสูง (HCV) และการเก็บสะสมคาร์ บอนสูง (HCS) ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล Pirelli
พิจารณาแนวทางหลังว่าเป็ นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมายการตัดไม้ ทาลายป่ าเป็ นศูนย์
ในขณะที่ให้ การอบรมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนสาหรับชุมชนท้ องถิ่นและใช้ ประโยชน์จากการเจรจาที่เป็ นธรรมและเปิ ดเผยกับผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับผ
ลกระทบ
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IV.

อนุรักษ์ ทรัพยากร

Pirelli รับหน้ าที่ใช้ ยางธรรมชาติอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีสว่ นร่วมในงานวิจยั และพัฒนาเพื่อลดปริมาณยางโดยเฉลี่ย
ยืดอายุยางและเพิ่มการคืนสภาพวัสดุ
Pirelli ส่งเสริมแนวทางคุณภาพและประสิทธิภาพแบบเดียวกันตลอดห่วงโซ่อปุ ทานเพื่อลดแรงกดดันต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และลดต้ นทุนการกาจัด

V.

พืน้ ฐานทางจริยธรรม

การต่ อสู้กับการทุจริต
การทุจริตในลักษณะเอื ้อประโยชน์และ / หรือในลักษณะการรับสินบน จะไม่ถกู ยอมรับไม่วา่ ในรูปแบบใด ๆ
ในเขตอานาจศาลที่ได้ รับผลกระทบที่ใดก็ตาม และแม้ แต่ในสถานที่ ที่ซงึ่ การกระทาดังกล่าวได้ รับการยอมรับในทางปฏิบตั ิ
หรือไม่ถกู คัดค้ านโดยศาล
VI.

การตรวจสอบย้ อนหลังและการทาแผนที่ความเสี่ยง

Pirelli ได้ ศกึ ษาขันตอนในการติ
้
ดตามห่วงโซ่อปุ ทานยางธรรมชาติของบริษัทและคูค่ ้ า
และมีสว่ นร่วมกับผู้รับเหมาในการพัฒนาและใช้ เครื่องมือติดตามทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมและแผนที่ความเสี่ยงทีม่ ีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ตลอดห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเข้ าถึงการติดตามอย่างเต็มรูปแบบในระยะปานกลาง
Pirelli
ไม่สามารถระบุได้ อย่างแม่นยาว่ากระบวนการนี ้จะใช้ เวลานานเท่าใดเนื่องจากห่วงโซ่อปุ ทานยางธรรมชาติมีการกระจายตัวสูงและความซับซ้ อนของ
กระบวนการติดตามและการทาแผนทีค่ วามเสี่ยง Pirelli จะรายงานความคืบหน้ าที่เกิดขึ ้นในเสาหลักที่ XI ของนโยบายนี ้
ผลการจัดทาแผนที่ความเสี่ยงรวมถึงความเต็มใจของห่วงโซ่อปุ ทานที่จะมีสว่ นร่วมในแผนฟื น้ ฟูเมื่อจาเป็ นจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อยางธรรมชาติ
และกลยุทธ์การพัฒนาของ Pirelli

VII.

การกากับดูแล

Pirelli คาดหวังให้ ผ้ ผู ลิตยางธรรมชาติของบริษัท:
-

ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้
ส่งเสริมตลอดห่วงโซ่อปุ ทานที่เกี่ยวข้ อ
พัฒนาและนาระบบการตรวจสอบสถานะของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายนี ้ไปใช้ กบั ห่วงโซ่อปุ ทาน

นโยบายนี ้รวมข้ อผูกพัน1 ที่ Pirelli ใช้ ตอ่ การจัดการอย่างยัง่ ยืนของห่วงโซ่อปุ ทาน และรูปแบบการจัดการของ Pirelli ได้ ถกู นาไปใช้ กบั :
-

การสนับสนุนให้ ผ้ ผู ลิตนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการนาโอกาสในการสร้ างความรู้และกิจกรรมเสริมสร้ างศักยภาพด้ วยตนเองมาใช้ กบั
Pirelli และผ่านการทางานร่วมกันอื่น ๆ
การประเมินผู้ผลิตยางธรรมชาติที่มีศกั ยภาพเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านสังคมและด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ
จากช่วงก่อนการทดสอบให้ ผา่ นการยอมรับ (homologation) ถึงการตรวจสอบนอกสถานที่ซงึ่ ดาเนินการโดยบุคคลที่สาม
การกาหนดให้ ผ้ ผู ลิตของบริษัทลงนามในข้ อสัญญาด้ านความยัง่ ยืนของ Pirelli (ซึง่ ตีความถึงความมุง่ มัน่ ที่กล่าวถึงในข้ างต้ นของ Pirelli
ในด้ านสิ่งแวดล้ อม สิทธิมนุษยชนและแรงงานเฉพาะ ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ
และข้ อกาหนดการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตสาหรับผู้ผลิต
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-

ด้ วยคาขอที่เป็ นทางการเพื่อจัดทารูปแบบการจัดการอย่างยัง่ ยืนเดียวกันในห่วงโซ่อปุ ทานโดยตรง
และเพื่อควบคุมการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ องเพื่อให้ เป็ นวงจรงานที่ถกู ต้ อง;
การควบคุมการปฏิบตั ติ ามของผู้ผลิตตามข้ อกาหนดด้ านความยัง่ ยืนของ Pirelli โดยการตรวจสอบที่หน้ างานผ่านบุคคลที่สาม
และการระบุมาตรการแก้ ไขหากจาเป็ น

หลักฐานของการไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้อย่างจริงจังหรื อการปฏิเสธที่จะกาหนดแผนการกู้คืน
หรือการล้ มเหลวที่จะนาใช้ แผนการกู้คนื ที่ตกลงกันไว้ อาจนาไปสูก่ ารระงับหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ Pirelli กับผู้ผลิตที่เป็ นปั ญหา
หากผู้ผลิตระดับ 2 ใด ๆ ในห่วงโซ่อปุ ทานของ Pirelli มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับหลักฐานร้ ายแรงของการไม่ปฏิบตั ิตาม Pirelli
จะหารือถึงวิธีที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อดาเนินการกับผู้ผลิตระดับ 1 ที่เกี่ยวข้ อง
ความเชื่อถือที่ดีที่ได้ รับการพิสจู น์แล้ วและวิธีการเชิงรุกต่อการตอบโต้ ได้ รับการพิจารณาโดย Pirelli
ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นต่อความรับผิดชอบและร่วมกันบรรเทาผลกระทบแทนการเลิกจ้ างทันที

VIII.

การร่ วมมือและการหารือในฐานะตัวยกระดับสาคัญ

Pirelli เชื่อว่าความท้ าทายระดับโลกของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของยางธรรมชาตินัน้ อาศัยการมีสว่ นร่วม การหารือ
และการร่วมมือกันระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
นอกเหนือจากการมีสว่ นร่วมกับผู้ผลิตแล้ ว Pirelli
ยังส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือที่พร้ อมในระดับอุตสาหกรรมและท่ามกลางผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียซึง่ มีบทบาทสาคัญในห่วงโซ่มลู ค่ายางธรรมชาติ
ด้ วยความเชื่อมัน่ ว่านอกเหนือจากการมีสว่ นร่วมของแต่ละบริษัทแล้ ว
ความพยายามร่วมกันจะสามารถส่งผลให้ เกิดความก้ าวหน้ าที่แข็งแกร่งและเร็วขึ ้นไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของห่วงโซ่อปุ ทานยางธรรมชาติทวั่ โลก
Pirelli ร่วมมือกับรัฐบาลทังในระดั
้
บประเทศและระหว่างประเทศ หน่วยงานทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ กลุม่ อุตสาหกรรม และหน่วยงานวิชาการ
เพื่อพัฒนานโยบายและหลักการยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืนทัว่ โลก

IX.

แบบฟอร์ มการรับรองที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล

Pirelli ส่งเสริมให้ หว่ งโซ่อปุ ทานมีสว่ นร่วมในระบบการรับรองที่ถกู ตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่มีประสิทธิภาพ
และที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากลในการกากับดูแลกิจการที่ยงั่ ยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ ในทุกระดับของห่วงโซ่อปุ ทาน
ตังแต่
้ สถานที่เพาะปลูกจนถึงผู้ค้าปลีก ไปยังโรงงานแปรรูปและการซื ้อขาย สิ ้นสุดที่ปลายน ้าด้ วยกระบวนการผลิตยางของ Pirelli

X.

การบังคับใช้ นโยบาย

เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการตามนโยบายนี ้ Pirelli
จะจัดทาคูม่ ือการใช้ งานโดยเฉพาะและจะจัดให้ มีการฝึ กอบรมเฉพาะและวัสดุในแต่ละระดับต่าง ๆ ของห่วงโซ่อปุ ทานยางธรรมชาติของบริษัท
รวมถึงพนักงานของบริษัทที่มีสว่ นร่วมในกระบวนการ
Pirelli
สนับสนุนและโต้ ตอบกับการสร้ างขีดความสามารถและการพัฒนาขีดความสามารถที่มงุ่ เน้ นการรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาฐานการผลิตยา
งธรรมชาติที่มีทกั ษะคุณภาพและยัง่ ยืน

4/6

XI.

การสื่อสารความก้ าวหน้ า

Pirelli จะสื่อสารความคืบหน้ าที่ถกู ดาเนินการตามนโยบายผ่านช่องทางสถาบันรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจาปี
ที่ ๆ มีความคืบหน้ าและพบอุปสรรค จะถูกหารือในบทสนทนาของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยเฉพาะ
โดยมุง่ เป้าไปที่การสนับสนุนการนานโยบายไปใช้ ในวิธีที่ยงั่ ยืนที่สดุ และมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในห่วงโซ่

XII.

ขัน้ ตอนการร้ องเรียน

Pirelli ให้ ชอ่ งทางเฉพาะและเป็ นความลับ (“ กระบวนการร้ องเรียนเรื่องการร้ องเรียนเรื่ องนโยบายกลุม่ ” เผยแพร่บนเว็บไซต์
Pirelli )กับห่วงโซ่อปุ ทานของบริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียโดยทัว่ ไปสาหรับการรายงานสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็ นการละเมิดนโยบายนี ้
นโยบายนี ้อาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตในแง่ของผลลัพธ์และประสบการณ์ที่เกิดจากการนาไปใช้ จริง

รองประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง
Marco Tronchetti Provera

ภาคผนวก
นโยบายยางธรรมชาติท่ยี ่ งั ยืนของ PIRELLI: เอกสารอ้ างอิงหลักในระดับสากล
- กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลของสหประชาชาติประกอบด้ วยปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยเศรษฐกิจ สิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม
- หลักสิบประการของ สมาชิกของข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ;
- อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิเด็ก
- การประกาศสหประชาชาติวา่ ด้ วยสิทธิของชนพื ้นเมือง
- อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการต่อต้ านการทุจริต
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ
- แนวทางสาหรับบริษัทข้ ามชาติ
- การประกาศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักการและสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานและอนุสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
- การประกาศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 110 เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้ างงานของคนงานฟาร์ มเพาะปลูก
- การประกาศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 169 เกี่ยวกับชนพื ้นเมืองและชนเผ่า
- อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน
- การแถลงการณ์นิวยอร์ กว่าด้ วยป่ าไม้ ;
- การแถลงการณ์ริโอด้ านสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา
- “หลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบในระบบเกษตรและอาหาร” ที่ออกโดยคณะกรรมการความมัน่ คงด้ านอาหารโลก
- อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ;
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- อนุสญ
ั ญาว่าด้ วย "การค้ าระหว่างประเทศของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์"
แนวทางปฏิบตั ิโดยสมัครใจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกากับดูแลที่รับผิดชอบในการครอบครองที่ดินการประ
มงและป่ าไม้
- สมาคมหอการค้ าโลหะ สินแร่ และกลุม่ ผู้นาเข้ าและส่งออกเคมีภณ
ั ฑ์ของจีน (CCCMC) แนวทางสาหรับยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืน
- จรรยาบรรณขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการแพร่กระจายของศัตรูพืชและการใช้ ยาฆ่าแมลง
- การประชุมโต๊ ะกลมเรื่องหลักการและเกณฑ์น ้ามันปาล์มที่ยงั่ ยืน (RSPO)
- การรวมตัวกันของ คุณค่าการอนุรักษ์สงู (HCV) ป่ าไม้ ที่มีคาร์ บอนสูง (HCS) ป่ าไม้
และฉันทานุมตั ิที่ได้ รับการรับรู้บอกแจ้ งล่วงหน้ าและเป็ นอิสระ (FPIC) โดย กลุม่ กากับดูแลวิธีการ HCS
เอกสารอ้ างอิงเพิ่มเติมอาจจะได้ รับการพิจารณาสาหรับการจัดทาร่ างคู่มือการใช้ ตามมาตรา X ของนโยบายนี ้
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