ນະໂຍບາຍການຈັດຫາຢາງທໍ າມະຊາດແບບຍືນຍົງ
ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ

ຮັນໂນເວີ, 16.10.2018

1. ພາກສະເໜ
ີ
1.1 ຄວາມຍືນຍົງຢູ ່ ທີ່ຄອນຕິເນັນເທີລ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນວິໄສທັດບໍລິສັດ ແລະ ພັນທະກິດ ຂອງພວກເຮົາ, ຄອນຕິເນັນເທີລ ຣັບເບີ ກຣູ ບ (Continental’s
Rubber
Group)
ຕະໜັກເຖິງບົດບາດໃນສັງຄົມ
ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ສັງຄົມ.
ເປ້ົ າໝາຍ
້
ຂອງພວກເຮົາຄືການປະກອບສ່ ວນຢ່ າງຕັງໜ້ າເຂົ້າໃນ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ພວກເຮົາເຊື່ອຖືໃນ
ຄ່ ານິຍົມບໍລິສັດ
ຂອງພວກເຮົາ
່
່
້
່
່
“ຄວາມໄວ້ ເນືອເຊືອໃຈ, ຄວາມໄຝ່ ຝັນທີຈະຜູ້ ຊະນະ, ອິດສະຫຼະພາບທີຈະເຮັດ ແລະ ເພືອກັນ
ແລະ
ກັນ”
ເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາສ້າງຄ່ ານິຍົມທ່ີ ຍືນຍົງ ແກ່ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ ວມ ທັງໝົດ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສັງຄົມ
ບ່ ອນທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນທຸ ລະກິດ.
ສໍາລັບ ຄອນຕິເນັນເທີລ, ການປະຕິບັດາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບປະກອບມີ ການເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ,
ການອະນຸ ລັກຊັບພະຍາກອນ
ແລະ
ການສ່ົ ງເສີມການປົກປ້ ອງດິນຟ້ າອາກາດ
ແລະ
ສ່ິ ງແວດລ້ ອມ
ພ້ ອມທັງຕອບສະໜອງຄວາາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ພະນັກງານ, ຄູ ່ ຮ່ວມທຸ ລະກິດ, ຜູ້ ສະໜອງ, ລູ ກຄ້ າ ແລະ
ສັງຄົມ
ຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູ ນຢ່ າງແຮງກ້ າຕ່ໍ ວິໄສທັດຕາມເປ້ົ າໝາຍການພັດທະນາທ່ີ ຍືນຍົງ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ດ່ັ ງນ້ັ ນ,
ຄອນຕິເນັນເທີລ
ຈ່ຶ ງເປັນຜູ້ ມີສ່ ວນຮ່ ວມ
ຂອງສະມາຄົມເຄືອຂ່ າຍໂລກ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຫື ຼ
Global
Compact
ແລະ
ສະໜັບສະໜູ ນສິບຫັ ຼ ກການດ້ ານສິດທິມະນຸ ດ,
ມາດຕະຖານແຮງງານ,
ການປົກປ້ ອງສ່ິ ງແວດລ້ ອມ
ແລະ
ການຕ່ໍ ຕ້ ານການສ້ໍ ລາດບັງຫຼວງ.
່
່
້
ພວກເຮົາໄດ້ ຕີພິມເອກະສານທີກ່ ຽວຂ້ ອງທີກໍານົດພືນຖານການປະຕິສໍາພັນທາງທຸ ລະກິດ ທັງໝົດ ຂອງພວກເຮົາ ລວມທັງ,
ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ ຫັ ຼ ກການປະຕິບັດ ຂອງຄູ ່ ຮ່ວມທາງທຸ ລະກິດ(BPCoC), ຄູ ່ ມືເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ ສະໜອງ. ຈິດວິນຍານ ແລະ
ຈັນຍາບັນອົງກອນ ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ (ເຊ່ັ ນ: ການມີສີລະທໍາ, ຄວາມຊ່ື ສັດ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະກົດໝາຍ)
ໄດ້ ຖືກຮັບການພິສູ ດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເຊ່ັ ນວ່ າ ໄວ້ ໃນ ຫັ ຼ ກປະຕິບັດ, ຫັ ຼ ກພ້ື ນຖານ, ນະໂຍບາຍ ESH ແລະ ຫັ ຼ ກການ
ການຄຸ ້ ມຄອງບໍລິຫານກິດຈະການ .
ຢູ່ ທີ່
ຄອນຕິເນັນເທີລ
ພວກເຮົາເຊື່ອຢ່ າງແຮງກ້ າວ່ າ
ການດໍາເນີນທຸ ລະກິດແບບຍືນຍົງເຮັດໃຫ້ ຄວາມສາມາດໃນການປະດິດຄິດສ້ າງ
ຂອງພວກເຮົາລ້ໍ າໜ້ າ
ແລະ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການ ຂອງອະນາຄົດ, ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງພວກເຂົາເພີ່ມຕື່ມຄ່ ານິຍົມເຂົ້າໃນບໍລິສັດ ແລະ ສັງຄົມ.
1.2 ບົດບາດ ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລໃນການຈັດສັນແຫຼ່ງຢາາທໍາມະຊາດ
ການປູ ກຝັງ,
ການເກັບກ່ ຽວ
ແລະ
ການແປງຢາງທໍາມະຊາດ
((NR)
ສໜອງໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ ອງທັງໝົດຕາມຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່ າພ້ ອມລາຍຮັບປົກກະຕິ
(ເບ່ິ ງພາກທີ
3).
ໃນສະພາບການເຕີບໂຕຈິງ
ຂອງຄວາມຕ້ ອງການ
ຂອງໂລກ,
ສໍາຄັນແມ່ ນການສຸ ມໃສ່ ຄວາມຍືນຍົງໃນທ່ົ ວຕ໋ອງໂສ້ ມູນຄ່ າທັງໝົດເພ່ື ອກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງ
ແລະ
ຜົນກະທົບດ້ ານລົບຕ່ໍ ພະນັກງານກໍາມະກອນ,
ຊຸມຊົນຕ່ າງໆ,
ປ່ າໄມ້ ,
ຊີວະນາໆພັນ
ແລະ
ທ່ີ ດິນກະສິກໍາ.
ການຮັບຮູ ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮົາ
ຄອນຕິເນັນເທີລມຸ່ ງເນັ້ນທີ່ຈະເປັນຜູ ້ ປະກອບສ່ ວນທີ່ຫ້ າວຫັນ
ແລະ
່
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສົງເສີມຢາງທາງມະຊາດແບບຍືນຍົງ (SNR).
ຣັບເບີ
ກຣູ ບ
ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລແມ່ ນເປັນຜູ້ ບໍລິໂພກຢາງທໍາມະຊາດລາຍໃຫຍ່ .
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ ວ
ເຖິງແມ່ ນວ່ າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ມີການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນກະສິກໍາໂດຍກົງ,
ແຕ່ ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາ,
ສົ່ງເສີມ
ແລະ
້
່
ຈັດຕັງປະຕິບັດການຈັດຫາແຫັ ຼ ງຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ
ແລະ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕາມຕ໋ອງໂສ້ ມູນຄ່ າ.
ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ ນແນໃສ່ເພື່ອສະໜອງໂຄງຮ່ າງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງພາຍໃນຕ໋ອງໂສ້ ການສະໜອງຢາງທໍາມະຊາດ
ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ
ສໍາລັບຄູ ່ ຮ່ວມ
ແລະ
ຜູ້ ມີສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ ອງ
ຂອງຕ໋ອງໂສ້ ມູນຄ່ າ.
ດັ່ງນັ້ນ,
່
້
ມັນໄດ້ ສະແດງຈຸ ດເລີມຕົນສໍາລັບການເດີນທາງຮ່ ວມກັນໄປສູ ່ຕ່ອງໄສ້ຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ.
2. ຄວາມຕ້ັ ງໃຈໃນຢາງທໍ າມະຊາດແບບຍືນຍົງ (SNR) ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ.
ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປັບປຸ ງອົງຄວາມຮູ ້ ຂອງພວກເຮົາກ່ ຽວກັບຂົງເຂດການພັດທະນາຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ,
ຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ ່ ແນວທາງແກ້ ໄຂ, ຫຼຸດຜ່ ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊຸກຍູ້ ນະວັດຕະກໍາ ຂອງຜູ້ ສະໜອງ. ຢູ ່ ທີ່ ຄອນຕິເນັນເທີລ
ພວກເຮົາໄດ້ ກໍານົດ
ຫົວຂົງເຂດການພັດທະນາ
2.1 ເອົາຜູ້ ສະໜອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ ວມນໍາ

ຄອນຕິເນັນເທີລ
ພິຈາລະນາການເຂ້ົ າໃຈວິທີປະຕິບັດພ້ ອມກັບຕ໋ອງໂສ້ ມູນຄ່ າ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນການທວນກະແສ
ທີ່ເປັນອົງປະກອບຫັ ຼ ກໃນການຍູ້ ແຮງວິທີປະຕິບັດແບບຍືນຍົງທັງດ້ ານສິ່ງແວດລ້ ອມ
ແລະ
ສັງຄົມ.
້
່
່
ຄອນຕິເນັນເທີລຈະທົບທວນ,
ຂະຫຍາຍ
ແລະ
ປັບປຸ ງວິທີການຢ່ າງຕໍເນືອງ
ລວມທັງຄົນຄ້ ວາ
ແລະ
ທົດສອບທາງເລືອກສໍາລັບການກໍານົດຄວາມສ່ ຽງທ່ີ ອາດເກີດຂ້ຶ ນໄດ້ ແລະ ການທວນກະແສຜົນກະທົບທາງລົບ. ດ່ັ ງນ້ັ ນ,
ພວກເຮົາໄດ້ ນໍາເອົາ
ບັນດາຂ້ໍ ລິເລ່ີ ມ,
ໂຄງການ
ແລະ
ກິດຈະກໍາຕ່ າງທເຂ້ົ າມາເພ່ື ອກໍານົດ
ແລະ
່
ເຮັດວຽກຕາມແນວທາງແກ້ ໄຂເພືອປັບປຸ ງສະພາບການອຸ ດສະຫະກໍາໃນປະຈຸ ບັນ.
ພວກເຮົາສົ່ງເສີມ
ແລະ
ສະໜັບສະໜູ ນໂຄງການ
ແລະ
ຂໍ້ລິເລີ່ມຕ່ າງໆທີ່ປະຕິບັດໂດຍຄູ ່ ຮ່ ວມີ່ໄວ້ ວາງໃຈໄດ້
່ທີແນໃສ່ ການໃຫ້ ການສຶກສາແກ່ ຊາວກະສິກອນບົນພ້ື ນຖານການປູ ກຢາງທໍາມະຊາດຢ່ າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ
ມີປະສິດທິຜົນ. ດ່ັ ງນ້ັ ນ, ພວກເຮົາຕ້ັ ງໜ້ າຊອກຫາເປັນຄູ ່ ຮ່ ວມ
ກັບສະຖາບັນ
ຂອງລັດ,
ອົງການບໍຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
ລວມທັງຄູ ່ ຮ່ວມທຸ ລະກິດທາງກົງ
ຫື ຼ
ທາງອ້ ອມ
ແລະ
ແວດວົງອຸ ດສະຫະກໍາເພື່ອຊ່ ວຍພັດທະນາຊາວກະສິກອນປູ ກຢາງທໍາມະຊາດໃນການໃຊ້ ວິທີຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດີທີ່ສຸ ດ.
ເຊ່ິ ງເປັນຄວາມເຊ່ື ອ ຂອງພວກເຮົາທ່ີ ວ່ າ ການປັງປຸ ງທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນໃນຄຸ ນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນຢາງ ຈະເຮັດໃຫ້ ລາຍຮັບ ແລະ
ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງຊາວກະສິກອນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໂດຍການຮ່ ວມມືກັບຄູ ່ ຮ່ວມ,
ພວກເຮົາໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການທົດລອງຢູ ່ ໃນປະເທດອິນໂດຍເນເຊຍເພື່ອປັບປຸ ງຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງຕ໋ອງໂສ້ ການສະໜອງຢາງທໍາມະຊາດ.
ໂດຍການເປັນຄູ ່ ຮ່ ວມກັບຜູ້ ສະໜອງທ້ ອງຖ່ິ ນ,
ຈຸ ດປະສົງແມ່ ນເພື່ອພັດທະນາລາຍການເກນມາດຕະຖານສໍາລັບການຜະລິດຢາງທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ,
ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຊາວກະສິກອນກ່ ຽວກັບການຜະລິດແບບຍືນຍົງຕາມເກນມາດຕະຖານເຫົ່ ຼ ານີ້
ແລະ
່
່
ເພືອຕິດຕາມຢາງທໍາມະຊາດຈາກຜູ້ ຖືຄອງການຜະລິດລາຍນ້ ອຍຢູ ່ ທີ
ຄອນຕິເນັນເທີລ.
ການບົດຮຽນຈາກໂຄງການເຫົ່ ຼ ານີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບວຽກເພີ່ມເຕີມກັບບັນດາຜູ້ ສະໜອງ.
2.2 ການມີສ່ວນຮ່ ວມ ຂອງຜູ້ ມີສ່ ວນກ່ ຽວຂ້ ອງ.
ຄອນຕິເນັນເທີລ ໝາຍໝັ້ນຕັ້ງໃຈໃນການມີສ່ ວນຮ່ ວມຢ່ າງແຮງກ້ າ ແລະ ການສົນທະນາກັບຜູ້ ມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ ອງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່ າງໆປະເທດຕາມຕ໋ອງໂສ້ມູນຄ່ າຢາງທໍາມະຊາດ (cf. ພາກທີ 3). ພວກເຮົາມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນເວລາອຸ ດສະຫະກໍາເພ່ື ອພັດທະນາ
ຕົກລົງເອົາຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຫັ ຼ ກການກ່ ຽວກັບຢາທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນ ໂຄງການ
ອຸ ດສະຫະກໍາກັບຜູ້ ຜະລິດທັງໝົດເພື່ອກໍານົດຂອບວຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງພ້ ອມມາດຕະຖານແນໃສ່ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດການ
ຈັດຫາແຫ່ັ ຼ ່ ງຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງໃນທ່ົ ວໂລກ. ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶ ງ ຂອງໂຄງການອຸ ດສະຫະກໍາຢາງຕືນລົດດ່ັ ງກ່ າວ,
ພວກເຮົາວາງແຜນທີ່ຈະປະກອບສ່ ວນໃນການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດການຟື້ນຟູ ລະບົບນິເວດວິທະຍາທີ່ໄດ້ ຮັບຄວາມເສຍຫາ
ຍເນື່ອງຈາກ
ການປະຕິບັດງານທ່ີ ບ່ໍ ຍືນຍົງກ່ ຽວກັບທຸ ະລກິດຢາງທໍາມະຊາດ.
2.3 ການເພ່ີ ມຂ້ຶ ນໃນຄວາມສາມາດການສືບມາດຕະຖານ
ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຊັບຊ້ ອນ
ຂອງຕ໋ອງໂສ້ ອຸປະທານຢາງທໍາມະຊາດເນື່ອງຈາກການແຕກກະຈາຍທີ່ອີງໃສ່ ຈໍານວນຊາວກະສິກອນລາຍນ້ ອຍທີ່ມີຫຼາຍ,
ຄອນຕິເນັນເທີລ ຮັບຮູ ້ ສ່ິ ງທ້ າທາຍປະຈຸ ບັນຕ່ໍ ການບັນລຸ
ຄວາມສາມາດໃນການສືບມາດຕະຖານແບບເຕັມສ່ ວນຕາມຕ໋ອງໂສ້ ມູນຄ່ າທັງໝົດ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ
ພວກເຮົາມຸ່ ງໝັ້ນທີ່ຈະມີສ່ ວນຮ່ ວມ
ແລະ
ຮັບປະກັນການມີສ່ ວນຮ່ ວມຈາກຄູ ່ ຮ່ວມທຸ ລະກິດ
ຂອງພວກເຮົາໃນຄວາມພະຍາຍາມອັນນ້ີ , ສ້ າງຂະບວນການກວດສອບ ແລະ ການພິສູ ດຢ້ັ ງຢືນ
ພ້ ອມເກນມາດຕະຖານທີ່ຊັດເຈນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ
ແລະ
ຍຸ ດທະສາດການຈັດຫາແຫັ່ ຼ ງຊັບພະຍາກອນ.
ຄອນຕິເນັນເທີລຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະບັນລຸ ຄວາມສາມາດໃນການສືບມາດຕະຖານແບບເຕັມສ່ ວນກ່ ຽວກັບຢາງຈາກສວນປູ ກ
ການສືບມາດຕະຖານສໍາລັບຕ່ ອງໂສ້ ອຸປະທານຜູ ້ ຖືຮຸ ້ ນລາຍນ້ ອຍທ່ີ ສັບສົນຜ່ ານວິທີການໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມສ່ ຽງ.
2.4 ການປະຢັດຊັບພະຍາກອນ
ພວກເຮົາມີຈຸ ດປະສົງເພື່ອອະນຸ ລັກຊັບພະຍາກອນຜ່ ານກິດຈະກໍາການຄົ້ນຄ້ ວາ
ແລະ
ການພັດທະນາທີ່ວາງເປົ້າໝາຍຂະຫຍາຍການຜະລິດຕະຫຼອດຊີວິດ ເຊັ່ນ: ໂດຍການປັບປຸ ງຄຸ ນສົມບັດຢາງຕ້ ານການຮຸ ກຖູ ຫື ຼ

ການບໍລິການສໍາລັບລູ ກຄ້ າ ຂອງພວກເຮົາ
ໃນການດໍາເນີນການສິນຄ້ າພາຍໃຕ້ ເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸ ດ.
ນອກຈາກນີ້,
ໄດ້ ບັນລຸ ການບໍລິໂພກຢາງທໍາມະຊາດທີ່ຫຸຼ ດລົງໂດຍການອອກແບບຜະລິດຕະພັນແບບຊານສະຫຼາດ
ເຊັ່ນ:
້
ຫຼຸດຜ່ ອນມວນສານທັງໝົດ. ໃນຂັນຕອນການຜະລິດ ຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາແນໃສ່
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ ອນຈໍານວນສິ່ງເສດເຫື ຼ ອ ແລະ ພັດທະນາຂະບວນການເພື່ອນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫື ຼ ອນັ້ນກັບມາໃຊ້ ຄືນຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ.

2.5 ການນໍາກັບມາໃຊ້ ໃໝ່
ພວກເຮົາໄດ້ ພັດທະນາຫຼາຍຂະບວນການນໍາກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ , ຈາກການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຜະລິດ ການນໍາກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ເພື່ອ
ໃຫ້ ນໍາກັບມາໃຊ້ ຄືນ ຂອງວັດສະດຸ ຜະລິດເກີນ. ປະຈຸ ບັນ ໂຮງງານ ContiLifeCycle ແມ່ ນຕົວຢ່ າງ
ໂຮງງານຜະລິດໃນທ່ົ ວໂລກທ່ີ ຮວບຮວມເອົາການນໍາມາກັບໃຊ້ ຄືນ
ແລະ
ການສ້ ອມແຊມຢາງລົດໃນບ່ ອນດຽວ
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນການສ້າງເກນມາດຕະຖານໃໝ່ ໃນຄວາມຍືນຍົງ.
ພວກເຮົາແນໃສ່ ຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ ວນຮ້ ອຍ
ຂອງວັດສະດຸ ທີ່ນໍາກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ຂອງພກວເຮົາທີ່ໃຊ້ ໃນການຜະລິດ.
2.6 ການກໍານົດແຫ່ັ ຼ ງອຸ ປະທານຢາງທໍາມະຊາດທາງເລືອກ.
ເພ່ື ອຄອບຄຸ ມການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດທ່ີ ຄາດໄວ້ ໃນອຸ ປະທານຢາງທໍາມະຊາດ,
ພວກເຮົາດໍາເນີນໂຄງການຄົ້ນຄ້ ວາກັບຄູ ່ ຮ່ວມພາຍນອກສໍາລັບ
Taraxagum®
ຢາງຈາກພືດປະເພດໃບຫຍິກສີເຫື ຼ ອງ
(dandelion)ລັເຊຍ. ພືດປະເພດ Dandelions ລັດເຊຍຍັງສາມາດປູ ກໃນຂົງເຂດປານກາງໂດຍໃຊ້ ດິນກະສິກໍາທີ່ມີຢູ ່ ແລະ
ຊ່ ວຍຫຸຼ ດຜ່ ອນໄລຍະທາງທ່ີ ວັດຖຸດິບຈໍາຕ້ ອງເດີນທາງໄປຫາບາງພ້ື ນທ່ີ ຜະລິດລັກ ຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນ້ີ , ພ້ື ນປະເພດ
Dandelionsຍັງສາມາດປັບປ່ ຽນສະພາບຕອບໂຕ້ ກັບການປ່ ຽນແປງຂອງສະພາບອຸ ປະທານຢາງທໍາມະຊາດ
ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ປູ ກອາດປ່ ຽນແປງໄດ້ ໃນແຕ່ ລະປີ.
3. ຫັ ຼ ກການຈັດຫາຊັບພະຍາກອນທ່ົ ວໄປ – ຄວາມຕ້ ອງການ ຂອງຜູ້ ສະໜອງ
ຄອນຕິເນັນເທີລ ຕ້ ອງການພະນັກງານ ແລະ ຄູ ່ ຮ່ວມຕ່ ອງໂສ້ອຸປະທານ ເພ່ື ອດໍາເນີນການຢ່ າງມີຈັນຍາບັນ ແລະ
ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ. ພວກເຮົາຕໍ່ຕ້ ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການໃຫ້ ສິບົນທຸ ກຮູ ບແບບ.
ພວກເຮົາຕ້ ອງການຢາກໃຫ້ ຜູ ້ ສະໜອງໂດຍກົງ
ຂອງພວກເຮົາ
(ຄູ ່ ຮ່ວມທຸ ລະກິດ)
ປະຕິບັດຕາມຫັ ຼ ກ
BPCoC
້
ຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນີ,
ພວກເຮົາຫວັງວ່ າ
ຄູ ່ ຮ່ວມທຸ ລະກິດເຫົ່ ຼ ານີ້ຈະມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນຕ໋ອງໂສ້ ອຸປະທານເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດຕາມຫັ ຼ ກປະຕິບັດການເປັນຄູ ່ ຮ່ ວມທູ ລະກິດ
ດັ່ງກ່ າວ.
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມກ່ ຽວຂ້ ອງ
ແລະ
ຄວາມປະສິດທິພາບ,
ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່
ຜູ້ ມີສ່ ວຮ່ ວມທັງໝົດໃນຕ໋ອງໂສ້ ມູນຄ່ າຮັບຮູ ້
ແລະ
ເຂົ້າຮ່ ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈໍາສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ຍືນຍົງພາຍສໃນອຸ ດສະຫະກໍາ.
ບັນດາຜູ້ ມີສ່ ວນຮ່ ວມທີ່ໄດ້ ກ່າວເຖິງຂ້ າງເທິງນັ້ນປະຕິບັດການພາຍໃນຊຸດກະແສຕາມຕ໋ອງໂສ້ ມູນຄ່ າທີ່ຈັດໝວດໝູ ່ ພາຍໃຕ້ ໜຶ່
ງ ຫື ຼ ຫຼາຍກຸ ່ ມຜູ້ ມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ ອງດ່ັ ງ່ ນ້ີ :
ການທວນກະແສ:
›
ຜູ້ ຜະລິດ,
ລວມທັງບຸ ກຄົນ
ຫື ຼ
ບໍລິສັດທີ່ເຮັດການເກັບກູ ້ ຕົ້ນຢາງ.
ເຊິ່ງປະມານການຢູ່ ທີ່ປະມານ
85%
່
່
້
້
້
່
ຂອງພືນທີຕົນຢາງທົວໂລກແມ່ ນຊາວກະສິກອນລາຍນ້ ອຍເປັນເຈົາຂອງ ເຊິງຖືກຮຽກວ່ າ ຜູ້ ຖືຄອງລາຍນ້ ອຍ.
› ຜູ້ ຈໍາໜ່ າຍ ຫື ຼ ຄົນກາງ, ລວມມີຜູ້ ທ່ີ ມີສ່ ວນຮ່ ວມເຊ່ິ ງເປັນຜູ ້ ທ່ີ ເກັບ, ຈັດຊ້ື ແລະ ຄ້ າຂາຍຢາງທໍາມະຊາດລະຫວ່ າງຜູ ້ ຜະລິດ ແລະ
ຜູ້ ປຸ ງແຕ່ ງຢາງ. ອີງຕາມຂົງເຂດ ແລະ ປະເທດ, ພໍ່ຄ້ າປະຕິບັດວຽກແກ່ ຍາວຕາມສະພາບຫຼາກຫຼາຍລະດັບ.
›
ຜູ້ ປຸ ງແຕ່ ງຢາງ,
ລວມມີໂຮງງານຕ່ າງໆທ່ີ ຈັດຊ້ື ຢາງໂດຍກົງຈາກຜູ ້ ຜະລິດ
ຫື ຼ
່
ຜູ້ ຈໍາໜ່ າຍເປັນວັດຖຸດິບເພືອນໍາເອົາມາປຸ ງແຕ່ ງເປັນຢາງທໍາມະຊາດເພ່ື ອການນໍາໃຊ້ ສະເພາະໃນຂົງເຂດການຜະລິດສິນຄ້ າໃນອຸ
ດສະຫະກໍາຕ່ າງໆ.
› ພ່ໍ ຄ້ າ, ລວມມີນາຍໜ້ າຄ້ າຢາງທໍາມຊາດສໍາເລັດຮູ ບລະຫວ່ າງຜູ້ ປຸ ງແຕ່ ງຢາງ ແລະ ຜູ້ ຜະລິດຢາງເປັນສິນຄ້ າ.
ກາງກະແສ:
› ຜູ້ ຜະລິດຢ່ າງເປັນສິນຄ້ າລວມມີ ບໍລິສັດຕ່ າງໆທີ່ປຸ ງແຕ່ ງຢາງທໍາມະຊາດເປັນສິນຄ້ າສໍາເລັດຮູ ບ ຫື ຼ ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູ ບ.
ກະແສລຸ ່ ມ:
› ລູ ກຄ້ າ, ລວມມີ ຜູ້ ນໍາໃຊ້ ສິນຄ້ າສໍາເລັດຮູ ບ ຫື ຼ ເຄ່ິ ງສໍາເລັດຮູ ບທ່ີ ຜະລິດໂດຍຜູ ້ ຜະລິດຢາງເປັນສິນຄ້ າທ່ີ ກ່ າວໄວ້ ຂ້ າງເທິງນ້ັ ນ.
ຍ້ ອນວ່ າ ຄອນຕິເນັນເທີລ ໄດ້ ຖືກວາງໃນຕໍາແໜ່ ງ ກາງກະແສ ໃນຕ໋ອງໂສ້ ອຸປະທານ.
4. ບັນດາຫັ ຼ ກການດ້ ານສິ່ງແວດລ້ ອມ
ໃນຖານະເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ,
ຄອນຕິເນັນເທີລ
ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກກັບຄູ ່ ຮ່ວມທຸ ລະກິດ
່
ຂອງພວກເຮົາໃນການປົກປັກຮັກສາສິງແວດລ້ ອມ.
ການປົກປັກຮັກສາປ່ າໄມ້ ແມ່ ນມິຄວາມສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ ອນການປ່ ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້ າອາກາດ, ອະນຸ ລັກຊີວະນາໆພັນ
ແລະ
ຮັບປະກັນການສະໜອງນໍ້າສະອາດ.
ຄອນຕິເນັນເທີລສະໜັບສະໜູ ນກິດຈະກໍາທີ່ແນໃສ່ ການບໍ່ຕັດໄມ້ ທໍາລາຍປ່ າ.
ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ ບັນດາຜູ້ ສະໜອງ ຂອງພວກເຮົາຢ້ັ ງຢືນທ່ີ ມາຂອງວັດຖຸດິບເພ່ື ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຫັ ຼ ກການ
ຂອງພວກເຮົາ
ແລະ
ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າສົ່ງເສີມວິທີການປະຕິບັດດ້ ານກະສິກໍາທີ່ດີເຂົ້າໃນການປູ ກຢາງ.

ການຂາດແຄນນ້ໍ າກໍາລັງເປັນບັນຫາສໍາຄັນທ່ີ ເພ່ີ ມຂ້ຶ ນເລ້ື ອຍໆ.
ດ່ັ ງນ້ັ ນ,
ພວກເຮົາຄາດຫວັງໃຫ້ ບັນດາຜູ ້ ສະໜອງໂດຍກົງ
ຂອງພວກເຮົາດໍາເນີນ ແລະ ສົ່ງເສີມໂຄງການລິເລີ່ມໃນການປະຢັດນໍ້າ ແລະ ນໍາກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ ອນການບໍລິໂພກນໍ້າ.
ຍ່ິ ງໄປກວ່ ານ້ັ ນ,
ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດທ່ີ ໄດ້ ລົງທຶນໃນການປຸ ງແຕ່ ງຢາງຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຄຸ ້ ມຄອງຢ່ າງມີປະສິດທິຜົນ
ແລະ
ສິ່ງເສດເຫື ຼ ອຈາກການປຸ ງແຕ່ ນີ້ຕ້ ອງຖືກຈັດຖິ້ມຢ່ າງມີຄວາມຮັຍຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ.
ຄູ ່ ຮ່ວມທຸ ລະກິດຕ້ ອງຮັບປະກັນວ່ າໄດ້ ປະຕິບັດຫັ ຼ ກການຕ່ໍ ໄປນ້ີ ໃນການດໍາເນີນງານ
ຂອງຕົນ
ແລະ
ໄດ້ ຮັບການຄາດຫວັງໃນການປະຕິບັດຫັ ຼ ກການໃນທ່ົ ວຕ່ ອງໂສ້ ມູນຄ່ າ:
› ການປົກປັກຮັກສາ ເຂດພື້ນທີ່ປ່ າໄມ້ ທີ່ມີການສະສົມທາດກາກບອນສູ ງ.
› ການປົກປັກຮັກສາ ພື້ນທີ່ຄວນຄ່ າແກ່ ການອະນຸ ລັກສູ ງ ລວມມີເຂດທີ່ບໍ່ແມ່ ນປ່ າທີ່ມີຄຸ ນຄ່ າທາງວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມສູ ງ.
› ການອະນຸ ລັກຊີວະນາໆພັນ
› ການປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ປ່ າພຸ ໂດຍບໍ່ຄໍານິງເຖິງຄວາມເລິກ.
› ຫ້ າມນໍາໃຊ້ ການຈູ ດໃນການກະກຽມການປູ ກໃໝ່ , ການປູ ກຄືນ ຫື ຼ ການພັດທະນາອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.
› ການນໍາໃຊ້ ນ້ໍ າໃນການປຸ ງແຕ່ ງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການປົກປ້ ອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍ າຈືດ.
5. ຫັ ຼ ກການທາງສັງຄົມ
ຄອນຕິເນັນເທີລ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຄົາລົບ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸ ດ, ຮັບຮອງເອົາວິທີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸ ດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ
ຫຸຼ ດຜ່ ອນຜົນກະທົບດ້ ານລົບທີ່ອາດເກີດມີຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸ ລະກິດ ຂອງຕົນ
ຕາມທ່ີ ກໍານົດໄວ້ ໃນຫັ ຼ ກການຊ້ີ ນໍາດ້ ານທຸ ລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸ ດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNGP).
5.1 ເຄົາລົບສິດຖືຄອງທ່ີ ດິນ ແລະ ການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຂັດແຍ່ ງ
ຄອນຕິເນັນເທີລ
ຮັບຮູ ້
ແລະ
ເຄົາລົບການມີຢູ ່ ຂອງສິດນໍາໃຊ້
ຫື ຼ
ສິດຕາມປະເພນີ
ແລະ
ສິ່ດຕ່ າງໆທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງຈາກຊຸມຊົນທ້ ອງຖິ່ນ
ແລະ
ບຸ ກຄົນ
ລວມເຖິງລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງຊາດທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງໃດໜ່ຶ ງກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ທ່ີ ດິນ.
ຄອນຕິເນັນເທີລ
ຕ້ ອງບ່ໍ ປະກອບສ່ວນບ່ໍ ວ່ າທາງກົງ
ຫື ຼ
ທາງອ້ ອມເຂົ້າໃນບັນດາການກະທໍາທີ່ນໍາໄປສູ ່ ການຄອບຄອງທີ່ດິນໂດຍບໍ່ຊອບທໍາ
ເຊິ່ງນໍາໄປສູ ່ ການສ້ າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ ຊຸມຊົນທ້ ອງຖິນ.
ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບຄວາມຕັ້ງໃຈນີ້,
ຄອນຕິເນັນເທີລ
້
ຕ້ ອງການໃຫ້ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນຕ່ ອງໂສ້ ອຸປະທານຢາງທໍາມຊາດ
ຂອງຕົນ,
ຈັດຕັງການດໍາເນີນງານ
ແລະ/ຫື ຼ
ປັບປຸ ່ ຽນວິທີການປູ ກ
ແລະ/ຫື ຼ
ພື້ນທີ່ອຸ ດສະຫະກໍາເພື່ອນໍາເອົາຊຸມຊົນທ້ ອງຖິ່ນເຂົ້າມາມີສ່ ວນຮ່ ວມ
ເພື່ອເປັນການເຄົາລົບຫັ ຼ ກການຄວາມເຫັນດີຍິນຍອມບົນພື້ນຖານສະໝັກໃຈ, ກ່ ອນລ່ ວງໜ້ າ ແລະ ໄດ້ ຮັບຂໍ້ມູ ນຄົບຖ້ ວນ
(FPIC)
ຕາມທ່ີ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່ າດ້ ວຍການຫຼຸດຜ່ ອນອາຍເຮືອນແກ້ ວຈາກການຕັດໄມ້ ທໍາລາຍປ່ າ
ແລະ
ຄວາມເຊື່ອມໂຊມ ຂອງປ່ າໄມ້ ຫື ຼ UN-REDDກໍານົດໄວ້ .
ນອກຈາກທີ່ກ້ າວມາຂ້ າງເທິງແລ້ ວ,
ຄອນຕິເນັນທີລຕ້ ອງການໃຫ້ ຄູ່ຮ່ວມທຸ ລະກິດຕ້ ອງຮັບປະກັນວ່ າໄດ້ ປະຕິບັດຫັ ຼ ກການຕ່ໍ ໄປນ້ີ ໃນການດໍາເນີນງານ ຂອງຕົນ ແລະ
ໄດ້ ຮັບການຄາດຫວັງໃນການປະຕິບັດຫັ ຼ ກການໃນທ່ົ ວຕ່ ອງໂສ້ ມູນຄ່ າ:
› ເຄົາລົບສິດຖືກຄອງທີ່ດິນ ຂອງປະຊາຊົນ ລວມທັງຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາ,
› ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ເຂ້ົ າເຖິງທ່ີ ດິນ ແລະ ການຜະລິດ,
› ຄັດຄ້ ານ ແລະ ຫີ ຼ ກລ້ ຽງວິທີການຍຶດຄອງທ່ີ ດິນ ຫື ຼ ການເຂ້ົ າໄປໂດຍປາສະຈາກຂ້ໍ ຍົກເວ້ັ ນ,
›
ແລະ
ໃຫ້ ການຊົດເຊີຍທີ່ເປັນທໍາແກ່ ບັນດາຊຸມຊົນທ້ ອງຖິ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການນໍາໃຊ້ ມາດຕະການອະນຸ ລັກ
ແລະ/ຫື ຼ
່
້
່
ການນໍາໃຊ້ ທີດິນເພືອການຄ້ ານັນດໍາເນີນໄປໄດ້ .

5.2 ປັປປຸ ງເງື່ອນໄຂສະພາບການເຮັດວຽກ
ພວກເຮົາຕ້ ອງການໃຫ້ ຜູ້ ມີສ່ ວນຮ່ ວມທັງມົດ
ຂອງຕ໋ອງໂສ້ ອຸປະທານທວນກະແສຢາງທໍາມະຊາດ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຄູ ່ ຮ່ ວມທູ ລະກິດໂດຍກົງ ຂອງພວກເຮົາ ລວມທັງສວນຢາງອຸ ດສະຫະກໍາຕ່ ງໆ ປະຕິບັດຕາມຫັ ຼ ກການ ແລະ
ສິດທິພື້ນຖານໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)ເຊິ່ງລວມມີ:
› ສ່ິ ດກ່ ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບໃນໂຮມຊຸມນຸ ມ ແລະ ການຮັບຮູ ້ ສິດໃນການເຈລະຈາຕ່ໍ ລອງແບບລວມໝູ ່ (ILO C87 & C98).
› ການບໍ່ອົດກ້ັ ນຕໍ່ການກົດຂ່ີ , ຜູ ກມັດ ຫື ຼ ບັງຄັງແຮງງານທຸ ກຮູ ບແບບ (ILO C29 & 105).
›
ການບໍ່ອົດກັ້ນຕໍ່ການໃຊ້ ແຮງງານເດັກທຸ ກຮູ ບແບບ.
ບັນດາຜູ້ ສະໜອງຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍ
້
່
່
ແຮງງານຕາມເກນອາຍຸ ຂັນຕໍາທີຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍ

ສໍາລັບທ້ ອງຖ່ິ ນ ພວກເຂົາ. ໃນກໍລະນີທ່ີ ບ່ໍ ມີລະບຽບກົດໝາຍທ້ ອງຖ່ິ ນ, ບັນດາຜູ້ ສະໜອງຈະບ່ໍ ວ່ າຈ້ າງເດັກນ້ ອຍທ່ີ ມີອາຍຸ ຕ່ໍ າກວ່ າ
1 5 ປີ. ຖ້ າຫາກລະບຽບກົດໝາຍກ່ ຽວກັບເກນອາຍຸ ເຮັດວຽກຕໍ່າສຸ ດ ຂອງທ້ ອງຖິ່ນກໍານົດໄວ້ ຢູ່ ຕໍ່າກວ່ າ
15 ປີ,
່
ການວ່ າຈ້າງຕ້ ອງສອດຄ່ ອງກັບເງືອນໄຂ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO C138 & C182).
› ຫີ ຼ ກລ້ ຽງການເລືອກປະຕິບັດທຸ ກຮູ ບແບບບົນພ້ື ນຖານເພດ, ອາຍຸ , ຊົນເຜ່ົ າ, ຄວາມບ່ ຽງເບນທາງເພດ, ສັດທາຄວາມເຊ່ື ອ,
ຊາດກໍາເນີດ ຫື ຼ ຄວາມພິການ (ILO C100 & C111). ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຫວັງໃຫ້ ຄູ່ຮ່ວມທູ ລະກິດ ແລະ
ການປູ ກພື້ນອຸ ດສະຫະກໍາຕ່ າງໆໃຫ້ ສະໜອງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸ ດ
ຂອງອຸ ດສະຫະກໍາ
່
ລວມທັງ ແຕ່ ບໍຈໍາກັດພຽແຕ່ :
› ການເຮັດສັນຍາຈ້ າງງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ,
› ຄ່ າຕອບແທນຢ່ າງໜ້ ອຍເທົ່າກັບເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ ຂອງປະເທດດັງກ່ າວສໍາລັບໜ້ າວຽກເທົ່າກັນ (ILO C131),
› ຮັບປະກັນຊ່ົ ວໂມງການເຮັດວຽກທ່ີ ເປັນທໍາ ແລະ ຮັກສາການບັນທຶກຊ່ົ ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ຄ່ າຈ້າງທ່ີ ໂປ່ ງໃສ່ ແລະ ເຊ່ື ອຖືໄດ້
ສໍາລັບກໍາມະກອນທຸ ກຄົນ,
›
ເຄົາລົບສິດທິຂອງກໍາມະກອນຜູ້ ອົບພະຍົບ
ແລະ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນນໍາໃຊ້ ວິທີການບັນຈຸ ພະນັກງານທີ່ມີຈັນຍາທໍາ
່
່
ລວມທັງບໍມີການເກັບຄ່ າບັນຈຸ ພະນັກງານບໍວ່ າທາງກົງ ຫື ຼ ທາງອ້ ອມນໍາກໍາມະກອນ,
› ການຮັບເອົາມາດຕະຖານທີ່ຖືກຕ້ ອງກ່ ຽວກັບການປ້ ອງກັນ, ການປະເມີນ ແລະ ການຄຸ ້ ມຄອງສຸ ຂະພາບທາງອາຊີບ ແລະ
ຄວາມສ່ ຽງດ້ ານຄວາມປອດໄພ,
› ການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປ້ ອງກັນ ແລະ ການໄກ່ ແກ້ ການຄຸ ກຄາມ ແລະ ການລະເມີດທຸ ກຮູ ບແບບ.
6. ການຄຸ ້ ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການຕິດຕາມ
6.1 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ຄອນຕິເນັນເທີລ ຕ້ ອງການໃຫ້ ຄູ ່ ຮ່ ວມທູ ລກິດປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນທັງໝົດ ຂອງນະໂຍບາຍນີ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງຕົນ
ແລະ
ຫວັງອີກວ່ າພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຫັ ຼ ກການເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ໃນທ່ົ ວຕ່ ອງໂສ້ມູນຄ່ າ.
ມັນມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ ມ້ື ເຜີຍແຜ່ .
່
ການບໍປະຕິບັດຕາມຄູ ່ ຮ່ວມທຸ ລະກິດຈະນໍາໄປສູ ່ ພັນທະການດໍາເນີນການປັບປຸ ງ.
ຖ້ າຫາກວ່ າການດໍາເນີນການປັບປຸ ງເຫົ່ ຼ ານີ້ບໍ່ໄດ້ ຮັບການປະຕິບັດໃຫໍ້າສເລັດ ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່
ການສ້ິ ນສຸ ດຄວາມສໍາພັນທາງທຸ ລະກິດ.
ບອ່ ນທ່ີ ມີຜົນກະທົບທາງລົບເກີດຈາກການບ່ໍ ປະບັດຕາມພັນທະ
່
ພວກເຮົາແນໃສ່ ເພືອປັບປຸ ງສະຖານະການ.
ພ້ ອມກັບຄູ ່ ຮ່ວມພາຍນອກ,
ຄອນຕິເນັນເທີລຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາການປະເມີນຂະບຫວນການຈັດຊື້ເພື່ອກໍານົດຄວາມສ່ ຽງທີ່ອາດເກີດມີຂຶ້ນ
ແລະ
່
້
ຜົນກະທົບຕາມຕ່ ອງໂສ້ ອຸປະທານ. ພວກເຮົາມີສິດດໍາເນີນການຢ້ ຽມຢາມພືນທີຕາມຫັ ຼ ກປະຕິບັດ BPCoC ຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາໄດ້ ສ້າງຕ້ັ ງ
ສາຍດ່ ວນການປະຕິບັດພັນທະກົດໝາຍ
ເພື່ອຮັບການລາຍງານທີ່ອາດມີຈາກບຸ ກຄົນໃດໜຶ່ງໂດຍກົງ
ແລະ
າກນບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະ, ການກະທໍາທີເ◌່ປັນການສໍ້ໂກງ ແລະ
ການລະເມີດຫັ ຼ ກຈັນຍາບັນຕ່ າງໆຕາມທ່ີ ກໍານົດໄວ້ ໃນນະໂຍບາຍນ້ີ .

ແລະ
ການຕ່ໍ ຕ້ ານການສ້ໍ ລາດບັງຫຼວງ
ບໍ່ອອກຊື່ກ່ ຽວກັບການຮ້ ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ,

6.2 ການສ່ື ສານ
ນະໂຍບາຍນີ້ຈະມີໃຫ້ ແກ່ ຄູ່ຮ່ ວມທຸ ລະກິດໂດຍກົງທັງໝົດໃນຕ່ ອງໂສ້ ອຸປະທານຢາງທະມະຊາດ.*
ພວກເຂົາຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີ້ໃນຕ່ ອງໂສ້ ອຸປະທານທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ ຂອງຕົນ. ນອກຈານີ້, ມັນຍັງຈະ
ມີໃຫ້ ຜ່ານທາງເວັບໄຊ
ຂອງຄອນຕິເນັນເທີລ.
ຄອນຕິເນັນເທີລ
ສະຫງວນສິດໃນການປັບປຸ ງ,
ເພ່ີ ມເຕີມ
ຫື ຼ
ປ່ ຽນແປງນະໂຍບາຍນີ້, ໄດ້ ຕະຫຼອດເວລາທີ່ຈໍາເປັນ, ທິດທາງການຮຽນຮູ ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ໄດ້ ຮັບ. ຈາກນະໂຍບາຍນີ້
ພວກເຮົາຈະຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງພາຍໃນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການດໍາເນີນງານສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່ າວ.
ພວກເຮົາແນໃສ່ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້ າການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໃນບົດລາຍຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເວັບໄຊ ຂອງພວກເຮົາເປັນປະຈໍາ.
ບົດຊ້ ອນທ້ າຍ
› http://highcarbonstock.org/
› https://www.hcvnetwork.org/
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່ າດ້ ວຍການຫຼຸດຜ່ ອນອາຍເຮືອນແກ້ ວຈາກການຕັດໄມ້ ທໍາລາຍປ່ າ ແລະ ຄວາມເຊ່ື ອມໂຊມ ຂອງປ່ າໄມ້
(UN-REDD)
› ສະມາຊິກ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມ
› ການຄຸ ້ ມຄອງບໍລິການກິດຈະການ
› ສາຍດ່ ວນການປະຕິບັດພັນທະກົດໝາຍ ແລະ ການຕ່ໍ ຕ້ ານການສ້ໍ ລາດບັງຫຼວງ
› ຫັ ຼ ກປະຕິບັດ

› ຫັ ຼ ກການປະຕິບັດ ຂອງຄູ ່ ຮ່ວມທາງທຸ ລະກິດ (BPCoC)
› ວິໄສທັດບໍລິສັດ ແລະ ພັນທະກິດ
› ຄ່ ານິຍົມ
› ການບໍລິການ
› ການນໍາກັບມາໃຊ້ ຄືນ
› ການໃຊ້ ງານຄືນ
› ໂຮງງານ ContiLifeCycle
› Taraxagum®
› ແຜນແມ່ ບົດ 2020
› ບົດລາຍງານຄວາມຍືນຍົງ 2017
› ນະໂຍບາຍ ESH
›https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project/News/Towards-a-stakeholder-ledplatform-for-sustainable-natural-rubber
› ສາຍດ່ ວນການປະຕິບັດພັນທະກົດໝາຍ ແລະ ການຕ່ໍ ຕ້ ານການສ້ໍ ລາດບັງຫຼວງ
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ ຖືກສ້ າງ ແລະ ອະນຸ ມັດເປັນພາສາອັງກິດ. ທຸ ກໆການແປແມ່ ນແປມາຈາກພາສາອັງກິດທີ່ເປັນພາສາຕົ້ນສະບັບ.
ໃນກໍລະນີມີຂໍ້ສົງໄສປະການໃດ ໃຫ້ ອ້ າງອີງເອົາສະບັບຕົ້ນເປັນຫັ ຼ ກ.

