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นโยบายยางธรรมชาติที่ยัง่ยืน - ตลุาคม 2560 

 

Pirelli มุง่มัน่ที่จะสง่เสริมพฒันาและด าเนินการจดัหาและใช้ยางธรรมชาติอยา่งยัง่ยืนและรับผิดชอบตลอดหว่งโซ่แหง่คณุคา่ทัง้หมด 

เน่ืองจากมีความต้องการยางธรรมชาติทัว่โลกที่คาดวา่จะเพ่ิมขึน้ 
การก ากบัดแูลอยา่งยัง่ยืนของหว่งโซอ่ปุทานของยางธรรมชาติจงึเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่จะรักษาป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพและเพ่ือให้เกิด
การพฒันาที่ยัง่ยืนแก่ชมุชนและเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

จากต้นน า้จนถึงปลายน า้ของหว่งโซอ่ปุทานของยางธรรมชาตินัน้จะประกอบด้วยผู้ผลติ/ เกษตรกร ผู้ ค้า โรงงานแปรรูป บริษัทการค้า และผู้ผลติ 
Pirelli อยูใ่นต าแหน่งขัน้ตอนสดุท้ายของหว่งโซใ่นฐานะผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ไมไ่ด้เป็นเจ้าของสวนยางธรรมชาติหรือโรงงานแปรรูป 

ภายในบริบทนี ้Pirelli มุง่มัน่ที่จะเป็นผู้ เลน่ในตลาดที่พร้อมในความพยายามระดบัโลกเพื่อความยัง่ยืนของยางธรรมชาติและ เพ่ือจดุประสงค์นี ้
Pirelli จะท างานร่วมกบัหว่งโซค่ณุคา่และภาคอตุสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและพฒันากระบวนการและเคร่ืองมือตา่ง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการติดตาม โดยใช้วิธีการตามความเสี่ยง 

นโยบายยางธรรมชาติที่ยัง่ยืนของ Pirelli ขึน้อยูก่บัเสาหลกัตอ่ไปนี ้

I. ดูแล ใส่ใจ ผู้คน 

การปกป้องสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมสภาพการท างานที่ดี 

ความเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนสากลและการปกป้องสขุภาพความปลอดภยัและสวสัดิการของพนกังานเป็นหลกัการพืน้ฐานและไมส่ามารถตอ่รองได้ 

Pirelli คาดหวงัให้ทกุหน่วยงานในหว่งโซอ่ปุทาน: 

- ใช้มาตรฐานที่สงูในการป้องกนั การประเมินและการจดัการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
- หลีกเลี่ยงการเลือกปฏบิตัิที่ขึน้อยูก่บัเพศ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ ความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพ 

เผ่าพนัธุ์ เชือ้ชาติ อาย ุภมิูหลงัทางสงัคมหรือสถานะ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ 
- สง่เสริมสภาพการท างานที่เหมาะสม ซึง่รวมถึงสญัญาการจ้างงานปกติ 

เงินเดือนอยา่งน้อยเทา่กบัเงินเดือนขัน้ต ่าของประเทศนัน้ส าหรับงานที่เทียบเทา่ ชัว่โมงการท างานที่เป็นธรรม 
เสรีภาพในการจดัตัง้หรือเข้าร่วมสหภาพการค้า 
และเพ่ือการเจรจาตอ่รองร่วมกนัที่สอดคล้องกบักฎหมายที่บงัคบัใช้ในประเทศและระหวา่งประเทศ 
การสนบัสนนุผู้ที่อาศยัอยูใ่นพืน้ที่เพาะปลกูเพ่ือให้ได้รับการเข้าถึงทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับสภาพความเป็นอยูท่ี่เพียงพอตามที่อธิบายไว้ในอ
นสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที่ 110 

- ไมต้่องทนตอ่รูปแบบใด ๆ ของการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน แรงงานเด็ก, การบงัคบัใช้แรงงาน หรือแรงงานภาคบงัคบั 
หรือการข่มขู่ทางร่างกายหรือจิตใจ ที่มีตอ่พนกังานโดยตรงและคนงานที่ถกูจ้างงานตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 

ความคาดหวงัเหลา่นีถ้กูอธิบายเพ่ิมเติมในเอกสารอ้างอิงระหวา่งประเทศที่ Pirelli ใช้ (ดภูาคผนวก) 

การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการป้องกันความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
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การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชมุชนท้องถ่ินแสดงถึงการสร้างงานและการเพ่ิมการจ้างงานของประชากรท้องถ่ิน 
การปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต และการหลีกเลี่ยงการมีสว่นร่วมในการกระท าอยา่งรู้ตวั ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม 
ที่อาจน าไปสูค่วามเสียหายตอ่ชมุชนหรือประชากรท้องถ่ิน 

Pirelli ตระหนกัถึงสิทธิของคนพืน้เมืองและชมุชนที่พึง่พาป่าเพื่อเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อยา่งเป็นธรรม 

Pirelli คาดหวงัให้ผู้ผลิต: 

- ด าเนินการอยา่งรับผิดชอบเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทบตอ่อาหารท้องถ่ินที่มีอยู ่
และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ชมุชนท้องถ่ินส าหรับมาตรการการอนรัุกษ์หรือการใช้ที่ดินในเชิงพาณิชย์ 

- เคารพและคุ้มครองสิทธิในการครอบครองที่ดินตามจารีตประเพณี  
- มุง่มัน่หาวิธีการที่ไมมี่การแก่งแยง่ที่ดิน 

ความเสี่ยงของการมีสว่นร่วมในการกระท าอยา่งรู้ตวั ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ที่อาจน าไปสูก่ารจดัสรรที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายและ / 
หรือความเสียหายตอ่ชมุชนหรือประชากรท้องถ่ินจะต้องถกูหลีกเลี่ยงและเพ่ือจดุประสงค์นี ้ผู้ผลิตของ Pirelli – 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีการจดัตัง้หรือเปลี่ยนที่ดินและ / หรือพืน้ที่อตุสาหกรรม - 
ต้องใช้วิธีการและแนวทางปฏบิตัิเก่ียวกบัการให้ฉันทานมุตัิที่ได้รับการรับรู้ บอกแจ้งลว่งหน้าและเป็นอิสระ (FPIC) ที่ถกูพฒันาโดยโครงการ UN-
REDD 

 

II. การคุ้มครองระบบนิเวศพชืและสตัว์ 

การปรับปรุงวฏัจกัรอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมบง่บอกถึงการประเมินการรักษาความปลอดภยัและการฟืน้ฟรูะบบนิเวศตลอดทั ้
งชีวิตของวสัด ุ ในขณะที่หลีกเลี่ยง บรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมที่ไมพ่งึประสงค์ตอ่ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ระบบนิเวศและพืชและสตัว์ที่เก่ียวข้อง 

ตามแนวทางปฏบิตัินี ้Pirelli คาดหวงัจากหน่วยงานในหว่งโซอ่ปุทานให้: 

- พฒันาแผนการใช้ที่ดินอยา่งเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินความจ าเป็น 
เพ่ือรักษาแหลง่น า้ผิวดินและแหลง่น า้ใต้ดิน เพ่ือลด จดัการและกู้คืนของเสียที่เกิดขึน้ 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวกบัการใช้ผลิตภณัฑ์เคมีในภาคอตุสาหกรรมและบริหารจดัการสารเคมีเพ่ือให้แน่ใจวา่มีการจดัการ 
การเคลื่อนย้าย การจดัเก็บ การใช้ การกู้คืนหรือการก าจดัที่ปลอดภยั 

- ใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือลดกลิ่นที่เกิดจากการกดัยาง 
 

III. ไม่ท าลายป่า ไม่มีพรุ ไม่เผา 

Pirelli สนบัสนนุการคุ้มครองและรักษาป่าต้นน า้และพืน้ที่ที่มีคณุคา่ทางสิ่งแวดล้อมสงู 
ซึง่รวมถึงระบบนิเวศที่ส าคญัของพืน้ที่พรุและภมิูทศัน์ป่าทีส่มบรูณ์ซึง่อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการพฒันาของการท าสวนยางและการเรียกร้
องตอ่หว่งโซ่อปุทานให้: 

- หลีกเลี่ยงการผลิตยางทกุรูปแบบบนพืน้ที่พรุ 
- หลีกเลี่ยงการเผาเพื่อเตรียมการปลกูใหม ่หรือการปลกูทดแทน หรือการพฒันาอ่ืนๆ 
- ปรับใช้แนวทางการอนรัุกษ์มลูคา่สงู (HCV) และการเก็บสะสมคาร์บอนสงู (HCS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล Pirelli 

พิจารณาแนวทางหลงัวา่เป็นเคร่ืองมือที่น่าเช่ือถือที่จะน าไปสูเ่ป้าหมายการตดัไม้ท าลายป่าเป็นศนูย์ 
ในขณะที่ให้การอบรมการพฒันาที่ยัง่ยืนส าหรับชมุชนท้องถ่ินและใช้ประโยชน์จากการเจรจาที่เป็นธรรมและเปิดเผยกบัผู้ มีสว่นได้เสียที่ได้รับผ
ลกระทบ 
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IV.  อนุรักษ์ทรัพยากร 

Pirelli รับหน้าที่ใช้ยางธรรมชาติอยา่งมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพสงู โดยมีสว่นร่วมในงานวิจยัและพฒันาเพ่ือลดปริมาณยางโดยเฉลี่ย 
ยืดอายยุางและเพ่ิมการคืนสภาพวสัด ุ

Pirelli สง่เสริมแนวทางคณุภาพและประสิทธิภาพแบบเดียวกนัตลอดหว่งโซอ่ปุทานเพ่ือลดแรงกดดนัตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์และลดต้นทนุการก าจดั 

 

V. พืน้ฐานทางจริยธรรม 

การต่อสู้กับการทุจริต 

การทจุริตในลกัษณะเอือ้ประโยชน์และ / หรือในลกัษณะการรับสินบน จะไมถ่กูยอมรับไมว่า่ในรูปแบบใด ๆ 
ในเขตอ านาจศาลที่ได้รับผลกระทบที่ใดก็ตาม และแม้แตใ่นสถานที่ ที่ซึง่การกระท าดงักลา่วได้รับการยอมรับในทางปฏิบตัิ 
หรือไมถ่กูคดัค้านโดยศาล 

VI.  การตรวจสอบย้อนหลังและการท าแผนที่ความเสี่ยง 

Pirelli ได้ศกึษาขัน้ตอนในการติดตามหว่งโซอ่ปุทานยางธรรมชาติของบริษัทและคูค้่า 
และมีสว่นร่วมกบัผู้ รับเหมาในการพฒันาและใช้เคร่ืองมือติดตามทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมและแผนที่ความเสี่ยงทีมี่ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 
ตลอดหว่งโซท่ี่เก่ียวข้อง เพ่ือเข้าถึงการติดตามอยา่งเต็มรูปแบบในระยะปานกลาง 

Pirelli 
ไมส่ามารถระบไุด้อยา่งแมน่ย าวา่กระบวนการนีจ้ะใช้เวลานานเทา่ใดเน่ืองจากหว่งโซอ่ปุทานยางธรรมชาติมีการกระจายตวัสงูและความซบัซ้อนของ
กระบวนการตดิตามและการท าแผนทีค่วามเสี่ยง Pirelli จะรายงานความคืบหน้าที่เกิดขึน้ในเสาหลกัที่ XI ของนโยบายนี ้

ผลการจดัท าแผนที่ความเสี่ยงรวมถึงความเต็มใจของหว่งโซอ่ปุทานที่จะมีสว่นร่วมในแผนฟืน้ฟเูม่ือจ าเป็นจะสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ยางธรรมชาติ
และกลยทุธ์การพฒันาของ Pirelli 

VII. การก ากบัดูแล 

Pirelli คาดหวงัให้ผู้ผลิตยางธรรมชาติของบริษัท: 

- ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้
- สง่เสริมตลอดหว่งโซอ่ปุทานที่เก่ียวข้อ 
- พฒันาและน าระบบการตรวจสอบสถานะของธุรกิจที่เก่ียวข้องกบันโยบายนีไ้ปใช้กบัหว่งโซอ่ปุทาน 

นโยบายนีร้วมข้อผกูพนั1 ที่ Pirelli ใช้ตอ่การจดัการอยา่งยัง่ยืนของหว่งโซ่อปุทาน และรูปแบบการจดัการของ Pirelli ได้ถกูน าไปใช้กบั: 

- การสนบัสนนุให้ผู้ผลิตน าไปปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง โดยการน าโอกาสในการสร้างความรู้และกิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพด้วยตนเองมาใช้กบั 
Pirelli และผ่านการท างานร่วมกนัอ่ืน ๆ 

- การประเมินผู้ผลิตยางธรรมชาติที่มีศกัยภาพเก่ียวกบัการปฏบิตัิงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสงัคมและด้านจริยธรรมทางธุรกิจ 
จากชว่งก่อนการทดสอบให้ผา่นการยอมรับ (homologation)  ถึงการตรวจสอบนอกสถานที่ซึง่ด าเนินการโดยบคุคลที่สาม 

- การก าหนดให้ผู้ผลิตของบริษัทลงนามในข้อสญัญาด้านความยัง่ยืนของ Pirelli (ซึง่ตีความถึงความมุง่มัน่ที่กลา่วถึงในข้างต้นของ Pirelli 
ในด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนษุยชนและแรงงานเฉพาะ ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ 
และข้อก าหนดการปฏบิตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตส าหรับผู้ผลิต 
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ด้วยค าขอที่เป็นทางการเพ่ือจดัท ารูปแบบการจดัการอยา่งยัง่ยืนเดียวกนัในหว่งโซอ่ปุทานโดยตรง 
และเพ่ือควบคมุการด าเนินการที่เก่ียวข้องอยา่งถกูต้องเพื่อให้เป็นวงจรงานที่ถกูต้อง; 

- การควบคมุการปฏิบตัติามของผู้ผลิตตามข้อก าหนดด้านความยัง่ยืนของ Pirelli โดยการตรวจสอบที่หน้างานผ่านบคุคลที่สาม 
และการระบมุาตรการแก้ไขหากจ าเป็น 

หลกัฐานของการไมป่ฏิบตัติามนโยบายนีอ้ยา่งจริงจงัหรือการปฏิเสธที่จะก าหนดแผนการกู้คืน 
หรือการล้มเหลวที่จะน าใช้แผนการกู้คนืที่ตกลงกนัไว้อาจน าไปสูก่ารระงบัหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของ Pirelli กบัผู้ผลิตที่เป็นปัญหา 

หากผู้ผลิตระดบั 2 ใด ๆ ในหว่งโซอ่ปุทานของ Pirelli มีสว่นเก่ียวข้องกบัหลกัฐานร้ายแรงของการไมป่ฏิบตัิตาม Pirelli 
จะหารือถึงวิธีที่เหมาะสมที่สดุเพ่ือด าเนินการกบัผู้ผลติระดบั 1 ที่เก่ียวข้อง 
ความเชื่อถือที่ดีที่ได้รับการพิสจูน์แล้วและวิธีการเชิงรุกตอ่การตอบโต้ได้รับการพิจารณาโดย Pirelli 
วา่เป็นจดุเร่ิมต้นตอ่ความรับผิดชอบและร่วมกนับรรเทาผลกระทบแทนการเลิกจ้างทนัท ี

 

VIII. การร่วมมือและการหารือในฐานะตัวยกระดับส าคัญ 

Pirelli เช่ือวา่ความท้าทายระดบัโลกของการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของยางธรรมชาตินัน้อาศยัการมีสว่นร่วม การหารือ 
และการร่วมมือกนัระหวา่งทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

นอกเหนือจากการมีสว่นร่วมกบัผู้ผลิตแล้ว Pirelli 
ยงัสง่เสริมและสนบัสนนุการร่วมมือที่พร้อมในระดบัอตุสาหกรรมและทา่มกลางผู้ มีสว่นได้สว่นเสียซึง่มีบทบาทส าคญัในหว่งโซม่ลูคา่ยางธรรมชาติ 
ด้วยความเชื่อมัน่วา่นอกเหนือจากการมีสว่นร่วมของแตล่ะบริษัทแล้ว 
ความพยายามร่วมกนัจะสามารถสง่ผลให้เกิดความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งและเร็วขึน้ไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืนของหว่งโซอ่ปุทานยางธรรมชาติทัว่โลก 

Pirelli ร่วมมือกบัรัฐบาลทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ หนว่ยงานทีไ่มใ่ชภ่าครัฐ กลุม่อตุสาหกรรม และหน่วยงานวิชาการ 
เพ่ือพฒันานโยบายและหลกัการยางธรรมชาติที่ยัง่ยืนทัว่โลก 

 

IX. แบบฟอร์มการรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

Pirelli สง่เสริมให้หว่งโซอ่ปุทานมีสว่นร่วมในระบบการรับรองที่ถกูตรวจสอบโดยบคุคลที่สามที่มีประสิทธิภาพ 
และที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากลในการก ากบัดแูลกิจการที่ยัง่ยืนด้านสิ่งแวดล้อม สงัคมและจริยธรรมทางธุรกิจ ในทกุระดบัของหว่งโซอ่ปุทาน 
ตัง้แตส่ถานที่เพาะปลกูจนถึงผู้ ค้าปลีก ไปยงัโรงงานแปรรูปและการซือ้ขาย สิน้สดุที่ปลายน า้ด้วยกระบวนการผลติยางของ Pirelli 

 

X. การบังคับใช้นโยบาย 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามนโยบายนี ้Pirelli 
จะจดัท าคูมื่อการใช้งานโดยเฉพาะและจะจดัให้มีการฝึกอบรมเฉพาะและวสัดใุนแตล่ะระดบัตา่ง ๆ ของหว่งโซอ่ปุทานยางธรรมชาติของบริษัท 
รวมถึงพนกังานของบริษัทที่มีสว่นร่วมในกระบวนการ 

Pirelli 
สนบัสนนุและโต้ตอบกบัการสร้างขีดความสามารถและการพฒันาขีดความสามารถที่มุง่เน้นการรักษาความปลอดภยัในการพฒันาฐานการผลิตยา
งธรรมชาติที่มีทกัษะคณุภาพและยัง่ยนื 
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XI. การสื่อสารความก้าวหน้า 

Pirelli จะสื่อสารความคืบหน้าที่ถกูด าเนินการตามนโยบายผ่านชอ่งทางสถาบนัรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจ าปี 

ที่ ๆ มีความคืบหน้าและพบอปุสรรค  จะถกูหารือในบทสนทนาของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีโดยเฉพาะ 
โดยมุง่เป้าไปที่การสนบัสนนุการน านโยบายไปใช้ในวิธีที่ยัง่ยืนที่สดุและมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในหว่งโซ ่

XII. ขัน้ตอนการร้องเรียน 

Pirelli ให้ชอ่งทางเฉพาะและเป็นความลบั (“ กระบวนการร้องเรียนเร่ืองการร้องเรียนเร่ืองนโยบายกลุม่” เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
Pirelli )กบัหว่งโซอ่ปุทานของบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียโดยทัว่ไปส าหรับการรายงานสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการละเมิดนโยบายนี ้

นโยบายนีอ้าจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตในแงข่องผลลพัธ์และประสบการณ์ที่เกิดจากการน าไปใช้จริง 

 

รองประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงู 

Marco Tronchetti Provera 

 

ภาคผนวก 

นโยบายยางธรรมชาติที่ยั่งยืนของ PIRELLI: เอกสารอ้างอิงหลักในระดับสากล 

- กฎหมายสิทธิมนษุยชนสากลของสหประชาชาติประกอบด้วยปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน 
กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยเศรษฐกิจ สิทธิทางสงัคมและวฒันธรรม 

- หลกัสิบประการของ สมาชิกของข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ (UN Global Compact) ; 

- อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยสิทธิเด็ก 

- การประกาศสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธิของชนพืน้เมือง 

- อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริต 

- เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนของสหประชาชาติ 

- แนวทางส าหรับบริษัทข้ามชาต ิ

- การประกาศขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศเก่ียวกบัหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานและอนสุญัญาที่เก่ียวข้อง 

- การประกาศขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที่ 110 เก่ียวกบัเง่ือนไขการจ้างงานของคนงานฟาร์มเพาะปลกู 

- การประกาศขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที่ 169 เก่ียวกบัชนพืน้เมืองและชนเผ่า 

- อนสุญัญายโุรปวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน 

- การแถลงการณ์นิวยอร์กวา่ด้วยป่าไม้; 

- การแถลงการณ์ริโอด้านสิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

- “หลกัการลงทนุที่มีความรับผิดชอบในระบบเกษตรและอาหาร” ที่ออกโดยคณะกรรมการความมัน่คงด้านอาหารโลก 

- อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ; 
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- อนสุญัญาวา่ด้วย "การค้าระหวา่งประเทศของสตัว์ป่าและพนัธุ์พืชที่ใกล้สญูพนัธุ์" 

- 
แนวทางปฏบิตัิโดยสมคัรใจขององค์การอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาติเก่ียวกบัการก ากบัดแูลที่รับผิดชอบในการครอบครองที่ดินการประ
มงและป่าไม้ 

- สมาคมหอการค้าโลหะ สนิแร่ และกลุม่ผู้น าเข้าและสง่ออกเคมีภณัฑ์ของจีน (CCCMC) แนวทางส าหรับยางธรรมชาติที่ยัง่ยืน 

- จรรยาบรรณขององค์การอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาติเก่ียวกบัการแพร่กระจายของศตัรูพืชและการใช้ยาฆ่าแมลง 

- การประชมุโต๊ะกลมเร่ืองหลกัการและเกณฑ์น า้มนัปาล์มที่ยัง่ยืน (RSPO) 

- การรวมตวักนัของ คณุคา่การอนรัุกษ์สงู (HCV) ป่าไม้ที่มีคาร์บอนสงู (HCS) ป่าไม้ 
และฉนัทานมุตัิที่ได้รับการรับรู้บอกแจ้งลว่งหน้าและเป็นอิสระ (FPIC) โดย กลุม่ก ากบัดแูลวิธีการ HCS 

เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมอาจจะได้รับการพิจารณาส าหรับการจัดท าร่างคู่มือการใช้ตามมาตรา X ของนโยบายนี ้


