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1. บทนํา
bp มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อเปิดโลกพลังงานใหม่ให้แก่ผค
ู้ นและโลกของเรา ซึง
่ มีความหมายมากกว่าเพียงแค่
การผลิตพลังงานทีโ่ ลกต้องการ แต่หมายถึงการทําเช่นนัน
ี ารต่างๆ ทีจ
่ ะช่วยพัฒนาชีวต
ิ ของ
้ ด้วยวิธก
ผูค
้ นให้ดข
ี น
ึ้ เพื่อชุมชนทีเ่ ราอาศัยและทํางานอยู่ และทุกคนทีท
่ าํ งานให้แก่เราและทุกคนทีท
่ �ำงานร่วมกับเรา
การตัดสินใจของเราล้วนส่งผลกระทบต่อผูค
้ น ไม่วา่ จะเป็นการตัดสินใจว่าเราจะท�ำธุรกิจทีไ่ หน ท�ำอะไร
และท�ำอย่างไร และเราก�ำหนดมาตรฐานทีเ่ ข้มงวดให้กบ
ั ตัวเราเอง เรารูว้ า่ เราอาจทําผิดพลาดได้ แต่
นโยบายสิทธิมนุษยชนของเรา รวมถึงจรรยาบรรณของเรา เรียกร้องให้เราตัง
ู และเรา
้ เป้าหมายไว้สง
คาดหวังทีจ
่ ะได้รบ
ั ความไว้วางใจจากสังคมโดยการมีความโปร่งใสต่อสิง
่ ทีเ่ ราคาดหวังและต้องการจาก
พนักงานของ bp ไม่วา่ เราจะทําธุรกิจทีใ่ ดในโลก เราเชือ
่ ว่าเราควรด�ำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ
เคารพสิทธิของผูป
้ ฏิบต
ั ง
ิ านของเราและชุมชนของเรา นัน
่ วรทําและเป็นหัวใจส�ำคัญในการบรรลุ
่ คือสิง
่ ทีค
วัตถุประสงค์ของเรา เราไม่ควรย่อหย่อนในเรือ
่ งเหล่านี”้
เบอร์นาร์ด ลูนี่ย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปัญหาสิทธิมนุษยชนอาจเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของเราได้หลายรูปแบบ รวมถึง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน การเข้าถึงทรัพยากรน้ำ� ที่ดิน และทรัพยากร สิทธิ
แรงงาน รวมทั้งแรงงานทาสสมัยใหม่ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการ
รักษาความปลอดภัยที่ปกป้องสถานที่ปฏิบัติงานของเรา นอกจากนี้ การกระท�ำและ
การดําเนินงานของเรายังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์และการปรับปรุงพั ฒนาที่ส�ำคัญ
ต่อบุคคล ชุมชน และสังคมด้วย
เราต้องการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาอย่างยั่งยืนและพยายามสนับสนุนการปฏิบัติตาม
เป้าหมายการพั ฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายัง
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมซึง
่ ก�ำหนดไว้ในความตกลง
ปารีส (Paris Agreement) ซึง
่ เป็นความตกลงเกี่ยวกับการทํางานที่ดี งานที่มี

คุณภาพ และส่งเสริมการดํารงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุน
นโยบายที่ส่งเสริมการไม่ปล่อยมลพิ ษอย่างจริงจัง ซึง
่ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้
วิธก
ี ารก�ำหนดราคาคาร์บอนโดยพิ จารณาจากกลไกการเงินและรายได้ เพื่ อส่งเสริม
การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม
เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เราต้องทํางานตามชุดมาตรฐานระดับสูงที่สอดคล้อง
กันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเราจะด�ำเนินธุรกิจที่ใดในโลก เรามีโอกาสด�ำเนินการผิดพลาด
ได้ในบางครัง
้ เราจึงต้องอาศัยการสนับสนุนและความท้าทายของผู้อ่ืน เพื่ อช่วยให้
เราสร้างความแตกต่างในเชิงบวกและยั่งยืนต่อชีวิตของผู้คน

2. พันธสัญญา
2.1. เราดําเนินธุรกิจของเราในลักษณะที่เคารพต่อสิทธิและเกียรติของทุกคน โดย
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางกฎหมายทั้งหมด
2.2. เราเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (International Bill of Human Rights) และ
มาตรฐานหลักเกี่ยวกับแรงงานที่ยอมรับโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization, ILO) ตามที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิข้ันพื้ นฐานในการท�ำงานของ ILO
2.3. เพื่ อปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชน เรา
ค�ำนึงถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเครื่องมือของ UN ที่
ก�ำหนดหรืออธิบายเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มต่างๆ เราเคารพสิทธิของบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม
หรือประชากรซึง
่ อาจมีความเสี่ยงเป็นพิ เศษที่จะได้รับผลกระทบด้านลบ ได้แก่ คนพื้ น
เมือง ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อยตามเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ศาสนาและภาษา เด็ก กลุ่มคน
LGBT+ ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติและครอบครัว
2.4. เราตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชน และหลีก
เลี่ยงการมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่ระบุไว้ในหลักการชี้แนะว่าด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business
and Human Rights, UNGP) และเน้นย�้ำในแนวทางในเรื่องสิทธิมนุษยชนขององค์การ
เพื่ อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic
Co-operation and Development, OECD) สํ าหรับองค์กรข้ามชาติต่างๆ
2.5. เราเคารพเสรีภาพในการสมาคมและร่วมกันเจรจาต่อรอง เพื่ อให้สอดคล้องกับ
พั นธสัญญาของเราในการเคารพมาตรฐานหลักเกี่ยวกับแรงงานของ ILO เราส่ง
เสริมการขจัดการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ทุกรูปแบบ การยกเลิกแรงงาน
เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ และการขจัดการเลือกปฏิบัติในแง่ของการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพ

2.6. เราปฏิบัติต่อทุกคนที่ทํางานให้แก่ bp อย่างเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
พนักงาน เจ้าหน้าที่บริษัทตัวแทน และซัพพลายเออร์ของเรา มีสิทธิ์ท่ีจะทํางานใน
สภาพแวดล้อมและภายใต้เงื่อนไขที่เคารพต่อสิทธิและเกียรติของตน
2.7. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้เกี่ยวกับหลักการไม่แทรกแซง
สิทธิของผู้ปฏิบัติงานของเราในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงานหรือร่วมกัน
เจรจาต่อรอง รวมถึงสิทธิของผู้ปฏิบัติงานที่จะไม่ทําเช่นนั้นด้วย เมื่อพนักงานของ
เราต้องการเข้าร่วมในสหภาพแรงงานหรือสภาแรงงาน เราจะให้ความร่วมมือด้วย
เจตนาบริสุทธิ์กับหน่วยงานทีพ
่ นักงานรวมตัวกันเลือกให้เป็นตัวแทนของตน ใน
สถานการณ์ท่ีมีการจ�ำกัดเสรีภาพในการสมาคมหรือที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เราจะ
เปิดโอกาสและสนับสนุนวิธีการมีส่วนร่วมและแสดงออกอื่นๆ ของพนักงาน
2.8. เราเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้คนในชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนิน
งานของเรา
2.9. เราสนับสนุนหลักการความสมัครใจในเรื่องความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน (หลัก
การความสมัครใจ) และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ ซึง
่ เป็นมาตรฐานระดับ
โลกสํ าหรับข้อก�ำหนดเกี่ยวกับความมั่นคงที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมของเรา
2.10. เราพยายามสร้างพั นธมิตรแบบมีการท�ำสัญญากับซัพพลายเออร์ของเราที่
ก�ำหนดให้พวกเขาเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการทํางาน
ให้กับ bp โดยสอดคล้องกับพั นธสัญญาในนโยบายนี้ ตามความเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานที่ซัพพลายเออร์ด�ำเนินการให้แก่เรา เรามีข้อสัญญามาตรฐานเพื่ อสนับสนุน
ประเด็นนี้
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3. การด�ำเนินการ
3.1. เราจะปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชนโดย
การปฏิิบััติต
ิ าม UNGP และนำำ�หลัั กการเหล่่านี้้� ไปใช้้กัั บกระบวนการภายใน นโยบาย
หรืือแนวทางที่่�สนัั บสนุุนกิิจกรรมทางธุุรกิิจของเรา ซึ่่�งรวมถึึงการฝึึกอบรม การ
ดํําเนิินการตรวจสอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตามที่่�อธิิบายไว้้ ใน UNGP ผ่่านกระบวนการ
จััดการความเสี่่�ยงและผลกระทบ และการจััดการการร้้องทุุกข์์ของเรา เราทำำ�เช่่นนี้้�
โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะทำำ�ให้้ธุรุ กิิจของเราสามารถระบุุผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้� นต่่อสิิทธิิของ
บุุคคลในชุุมชนท้้องถิ่่�นและผู้้�ปฏิิบััติง
ิ านที่่�ได้้รัั บผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานของเรา
3.2. จรรยาบรรณและความคาดหวังของเราที่มีต่อซัพพลายเออร์ของเรา ส่งเสริม
และสนับสนุนพั นธสัญญาของเราในการเคารพสิทธิมนุษยชน
3.2.1. ความคาดหวังที่มีต่อซัพพลายเออร์ของเรา เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความ
คาดหวังในจรรยาบรรณ และความคาดหวังว่าพั นธมิตรทางธุรกิจของเราควรเคารพ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ใน UNGP ให้กับ
ซัพพลายเออร์ของเรา รวมถึงผู้รับเหมา ผู้ค้า และผู้ให้บริการต่างๆ เช่น พนักงาน
ชั่วคราว
นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะสื่อสารความคาดหวังเหล่า
นั้นให้กับพนักงาน ซัพพลายเออร์ และพั นธมิตรทางธุรกิจของพวกเขาซึง
่ อาจจัดหา
สินค้าหรือบริการแก่เราด้วย
อ่านเพิ่ มเติมที่ bp.com/supplierexpectations
3.2.2 สิทธิแรงงานของเราและหลักการเกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่ เน้นย�้ำว่าเรา
คาดหวังให้ผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ และกิจการร่วมค้า (JV) ของเราเคารพสิทธิของ
พนักงาน ตามอนุสัญญาหลักของ ILO ว่าด้วยสิทธิในการทํางาน เราได้ก�ำหนดหลัก
การ 13 ข้อเพื่ อช่วยเหลือธุรกิจ ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ของเรา เมื่อท�ำการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามความคาดหวังนี้
อ่านเพิ่ มเติมที่ bp.com/modernslavery
3.3. สิทธิของพนักงานของเรา
การเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานของเราเป็นส่วนประกอบส�ำคัญในกระบวนการ
สรรหาว่าจ้าง การบริหารจัดการ และการจัดการความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
เราได้จัดท�ำแนวทางให้แก่ธุรกิจและโครงการต่างๆ ของเราเกี่ยวกับการเคารพสิทธิ
ของผู้ปฏิบัติงาน และคัดกรองโครงการส�ำคัญของเราในขั้นตอนการพั ฒนา ซึง
่
เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน เพื่ อช่วยระบุและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.4. สิทธิมนุษยชนและชุมชน
หากคนในชุมชนท้องถิ่นอาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของเรา เราจะ
พยายามระบุผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และดําเนินการอย่างเหมาะสม
เพื่ อหลีกเลี่ยง ลด และ/หรือบรรเทาผลกระทบ เพื่ อสนับสนุนประเด็นนี้ เราได้จัดท�ำ
แนวทางให้แก่ธุรกิจและโครงการต่างๆ ของเราในเรื่องการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การจัดการกระบวนการรับและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของชุมชน
3.4.1. ทรัพยากรน้ำ�
เราเคารพในสิทธิต่อทรัพยากรน�้ำและสุขอนามัยสํ าหรับผู้ท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
การด�ำเนินงานของเรา รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนใกล้เคียง ความพร้อม
ของทรัพยากรน�้ำในแต่ละพื้ นที่ท่ีเราทํางานมีความแตกต่างกันมาก เราจึงพิ จารณา
สภาพในท้องถิ่น เช่น ความเครียดน�้ำและการขาดแคลนน้ำ� เพื่ อท�ำความเข้าใจและ
บรรเทาแก้ไขผลกระทบของเรา เราพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ เป็นล�ำดับแรก
แต่หากเป็นไปไม่ได้ เราจะใช้มาตรการบรรเทาที่ช่วยแก้ไขผลกระทบดังกล่าว เราได้มี
การตรวจสอบความเสี่ยงที่มีต่อทรัพยากรน�้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประจ�ำทุก
ปี โดยพิ จารณาถึงความเพี ยงพอ ปริมาณ คุณภาพ และข้อก�ำหนดด้านกฎระเบียบ
3.4.2. แนวทางของเราเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชุมชน
เราหลีกเลี่ยงการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชุมชนและ/หรือบุคคลโดยไม่ได้สมัครใจ แต่ถ้า
เป็นไปไม่ได้ ในกรณีท่ีเราจ�ำเป็นต้องเข้าถึงหรือได้มาซึง
่ ที่ดินเพื่ อการด�ำเนินธุรกิจของ
เรา เรามีีแนวทางปฏิิบััติที่่�
ิ สอดคล้้องกัั บหลัั กการที่่�ระบุุไว้้ ในมาตรฐานการปฏิิบััติง
ิ าน
ของบรรษัั ทเงิินทุุนระหว่่างประเทศ (International Finance Corporation, IFC)
3.4.3. สิทธิของคนพื้ นเมือง
เราเคารพสิทธิของคนพื้ นเมือง (IP) และหากพวกเขาได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
ทางธุรกิจของเรา เราได้ก�ำหนดแนวทางและการด�ำเนินการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ อให้
สอดคล้องกับหลักการที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานสากลสํ าหรับการให้ค�ำปรึกษาและการ
มีส่วนร่วมกับคนพื้ นเมือง รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยชนเผ่าและคนพื้ นเมืองของ ILO

จรรยาบรรณของเราสนับสนุนพั นธสัญญาของเราในการ
่ ง:
เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการก�ำหนดเรือ
ความคาดหวังของเราเกี่ยวกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน โอกาสที่
เท่าเทียม และการปราศจากการท�ำร้ายหรือการล่วงละเมิดในที่ทํางาน เรา
ต้้องการสร้้างและดููแลสถานที่่�ทํํางานให้้ปราศจากการล่่วงละเมิิด การข่่ม่ ขูู
การปฏิิบััติิโดยไร้้มนุุษยธรรม และการเลืือกปฏิิบััติต
ิ ามเชื้้� อชาต ิ สีีผิวิ ชาติิ
กํําเนิิด ศาสนา เพศสภาพ อาย ุ รสนิิยมทางเพศ อััตลัั กษณ์์ทางเพศ
สถานะการสมรส ความพิิการ หรืือลัั กษณะอื่่�นใดที่่�ได้้รัั บการคุ้้�มครองโดยกฎห
มายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เราไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อการตอบโต้เอาคืน ซึง
่ รวมถึงการคุกคาม การ
ข่มขู่ การกีดกัน การท�ำให้เสียเกียรติ และการรายงานปัญหาโดยมีเจตนาที่ไม่
ดี
หรือไม่บริสุทธิ์
เราต้องการทํางานร่วมกับพั นธมิตรทางธุรกิจที่มีพันธสัญญาต่อความ
ปลอดภัย จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบร่วมกันกับเรา เราสื่อสาร
ความคาดหวังของเราที่มีต่อซัพพลายเออร์และพั นธมิตรทางธุรกิจอย่าง
ชัดเจน เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสม หากบุคคลดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตาม
ความคาดหวังหรือพั นธะผูกพั นเหล่านั้น ซึง
่ รวมถึงการสื่อสารอย่างเหมาะสม
เกี่ยวกับนโยบายสิทธิมนุษยชนของเราและความคาดหวังของเราเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน
อ่านเพิ่ มเติมที่ bp.com/codeofconduct

(ILO’s Indigenous and Tribal Peoples Convention, ILO169) ปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิของคนพื้ นเมืองของ UN (UN Declaration on the Rights of Indigenous
People, UNDRIP) แนวทางของเราอ้างอิงมาตรฐานการด�ำเนินงานของ IFC 7 (IFC
Performance Standard 7) และตระหนักว่าเราจ�ำเป็นต้องระบุและปรึกษากับ IP
และพยายามใช้หลักการการให้ความยินยอมอย่างสมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า
(FPIC) หากสามารถท�ำได้ โดยควรด�ำเนินการก่อนเริ่มการด�ำเนินงาน
3.5. การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
3.5.1. เราพยายามที่จะผนวกรวมสิทธิมนุษยชนไว้ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่ง
แวดล้้อมและสัังคม หรืือทํําการประเมิินอย่่างอิิสระเกี่่�ยวกัั บผลกระทบด้้านลบที่่�อาจ
เกิิดขึ้้� นต่่อสิิทธิิมนุุษยชน ตามความเหมาะสม เราจะปรึึกษากัั บบุุคคลที่่�อาจได้้รัั บผล
กระทบ เพื่่�อระบ ุ ประเมิิน และจััดการกัั บผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนจากการดํําเนิินง
านและความสัั มพัั นธ์์ของเรา
3.5.2. เราจะให้บุคคลภายนอกอิสระท�ำการประเมินสถานที่ปฏิบัติงานและกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่คัดเลือกมาโดยพิ จารณาจากล�ำดับความเสี่ยง เพื่ อประเมินความสอดคล้อง
ตามนโยบายนี้
3.5.3. เราด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับแรงงานทาสสมัยใหม่และการค้า
มนุษย์ ส�ำหรับทั้งกิจกรรมทางธุรกิจและการด�ำเนินงานบางอย่างของผู้รับเหมาและ
ซัพพลายเออร์ของเรา โดยมุ่งเน้นในส่วนที่เราเชื่อว่าสิทธิของพนักงานของเรามี
ความเสี่ยงสูง ด้วยหลักการนี้ เราได้นํากระบวนการตรวจสอบสิทธิ์แรงงานของเรา
มาใช้กับซัพพลายเออร์ และดําเนินการประเมินในสถานที่ปฏิบัติงาน หากเป็นไปตาม
เกณฑ์การพิ จารณาความเสี่ยงของเรา
3.5.4. สถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดจะต้องด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความ
มั่นคง ตามที่แต่ละแห่งพิ จารณาว่ามีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง และพั ฒนาแผนการด�ำเนินการเพื่ อแก้ไขความเสี่ยงที่ตรวจพบโดย
สอดคล้องกับหลักการความสมัครใจ
3.6. กลไกการร้องทุกข์และการบรรเทาแก้ไข
3.6.1. เราพยายามสร้างกลไกการร้องทุกข์เพื่ อให้บริการแก่พนักงานและชุมชนในท้อง
ถิ่น เราไม่ขัดขวางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐ เราไม่ได้ก�ำหนดให้บุคคล
หรือชุมชนสละสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างถาวรในการยื่นข้อเรียกร้องผ่านกระบวนการ
พิ จารณาคดี เพื่ อเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการร้องทุกข์ผ่านกลไกการร้องทุกข์ของ
bp OpenTalk เป็นสายด่วนส่วนกลางที่เป็นความลับและไม่เปิดเผยตัวตนของเรา
ซึง
่ ให้บริการแก่พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ของเราว่าจ้าง
และบุคคลที่ส ามอื่นๆ รวมถึงชุมชน

นโยบายว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ bp
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3.6.2. กลไกการร้องทุกข์ของเรา ได้แก่ การบันทึกและการรายงานเรื่องร้องทุกข์ท่ีได้
รับแจ้ง รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และการดําเนินการที่ท�ำเพื่ อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยกลไกดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายนี้และข้อก�ำหนดของ
จรรยาบรรณของเรา
3.6.3. ในกรณีท่ี bp ตรวจพบว่าเราเป็นสาเหตุหรือก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
สิทธิมนุษยชนของผู้อ่ืน เราจะจัดหาหรือร่วมดําเนินการแก้ไขผลกระทบด้านลบดัง
กล่าวผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีจุดประสงค์เพื่ อแก้ไขปัญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ขัดขวางการเข้าถึงวิธีการแก้ไขในรูปแบบอื่นๆ หากเหมาะสม
ซึง
่ อาจรวมถึงการร่วมด�ำเนินการหาวิธีแก้ไขผ่านกลไกที่ด�ำเนินการโดยรัฐ เช่น ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนระดับชาติของ OECD ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ในกรณีท่ีผลกระทบด้าน
ลบเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของเราโดยตรงผ่านความสัมพั นธ์ทางธุรกิจของเรา
เราจะสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราแก้ไขผลกระทบเหล่านั้นโดยใช้
กระบวนการจัดการการร้องทุกข์ของพั นธมิตรเอง หรือสนับสนุนการร่วมมือกันหาวิธี
แก้ไขที่ไม่ใช่วิธีการตามกระบวนการยุติธรรมผ่านบุคคลที่ส าม
3.7. ในฐานะธุรกิจระดับโลกและนักลงทุนระยะยาว เราให้ความส�ำคัญกับสังคมที่เปิด
กว้าง ซึง
่ พิ จารณาได้จากหลักนิติธรรม การกํากับดูแลที่ดี และการเคารพเสรีภาพ
พลเมือง ในแง่ของการด�ำเนินงานของเรา เราจะไม่ยอมรับหรือมีส่วนให้เกิดการโจมตี
หรือการคุกคามทางร่างกายหรือทางกฎหมาย ต่อผู้ท่ีใช้สิทธิมนุษยชนอย่างปลอดภัย
และถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก การประท้วงหรือการ
ชุมนุมอย่างสันติ รวมถึงการทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (HRD)ก หรือผู้
ปฏิบัติงานทีพ
่ ยายามใช้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมของตนเอง เราเคารพสิทธิมนุษย
ชนของ HRD และตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของบุคคลเหล่านี้ต่อการพั ฒนาการส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในสังคมที่เราดําเนินธุรกิจ ใน
กรณีท่ีเราเชื่อว่าการกระท�ำดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ เราอาจเลือกที่จะด�ำเนินการ
โดยประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และสนับสนุน HRD ในการใช้สิทธิมนุษย
ชนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมกับลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีเราสามารถท�ำได้

3.8. การร่วมด�ำเนินการและโครงการริเริ่มที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
3.8.1 เราเข้าร่วมในโครงการระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อสนับสนุนสิทธิมนุษย
ชน ได้แก่ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) โครงการความ
โปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (Extractive Industries
Transparency Initiative) และหลักการความสมัครใจในเรื่องความมั่นคงและสิทธิ
มนุษยชน (Voluntary Principles on Security and Human Rights) เราจะยัง
คงดําเนินบทบาทที่สร้างสรรค์และก้าวหน้าในโครงการริเริ่มเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และเชื่อว่าความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลาย
ฝ่าย เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษย
ชนที่เหมาะสมในระดับปฏิบัติการ
3.8.2. เราสนับสนุนและปฏิบัติตามหลักการความสมัครใจเพื่ อเป็นกรอบการท�ำงาน
ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ที่มีต่อสิทธิมนุษยชนของคนในชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ปฏิบัติงานของเรา หลักการ
ความสมัครใจบอกให้เราทราบถึงวิธีการที่เราทํางานร่วมกับหน่วยงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยของรัฐและเอกชนที่ปกป้องสถานประกอบการของเรา เพื่ อเสริมสร้าง
ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ เรายังจัดท�ำแนวทางและจัดการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการนี้ส�ำหรับธุรกิจของเราด้วย
3.9. เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารของเรากับรัฐบาล หน่วยงานที่กํากับดูแล
และหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับพั นธสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนของเรา ตามที่
ระบุไว้ในนโยบายนี้
3.10. ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างข้อก�ำหนดทางกฎหมายและนโยบายนี้ เราจะ
พยายามใช้มาตรฐานที่สูงกว่าพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยสอดคล้องกับ UNGP เราไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีใดก็ตามที่จะ
เป็นการละเมิดจรรยาบรรณของเรา

4. การกํากับดูแลกิจการ
4.1. นโยบายนี้มีผลกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในบริษัทที่ bp เป็นเจ้าของทั้งหมด
และกิจการร่วมค้าที่ดําเนินการโดย bp
4.2 เราทราบว่าการด�ำเนินงานของพั นธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงกิจการร่วมค้า
ที่ไม่ได้ด�ำเนินการโดยพั นธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ อาจมี
ผลกระทบด้านลบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องการทํางานร่วมกับ
พั นธมิตรทางธุรกิจที่มีพันธสัญญาต่อสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย จริยธรรม และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบร่วมกันกับเรา และเราพยายามใช้ประโยชca;; น์ของเราโดย
สอดคล้องกับ UNGP เพื่ อส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจเหล่านั้นด�ำเนินการใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการของพั นธสัญญาที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายนี้
4.3 ทั้งบริษัท bp มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดการปัญหาสิทธิมนุษยชน
ร่วมกัน ซึง
่ รวมถึงคณะกรรมการรับประกันความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย ซึง
่ กํากับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการความเสี่ยงด้านแรงงานทาสสมัยใหม่ของเรา ในระดับผู้บริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานของกลุ่ม จะตรวจสอบความคืบหน้าในการดําเนิน
งานด้านสิทธิมนุษยชน คณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชน ซึง
่ ประกอบด้วยตัวแทนอาวุโส
จากธุรกิจต่างๆ จะพิ จารณาผลที่ตามมาต่อกลุ่มที่อาจได้รับความเสี่ยงด้านสิทธิ
มนุษยชนในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ สุดท้าย หน่วยธุรกิจและธุรกิจในท้องถิ่นมีหน้าที่
ปฏิบัติการดําเนินการต่างๆ เพื่ อช่วยให้เป็นไปตามพั นธสัญญาในนโยบายนี้และข้อ
ก�ำหนดของกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.4. เรารายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจ�ำทุกปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายนี้
โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ�ำนวนมาก รวมทั้งรายงานความยั่งยืนของเรา
ประกาศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงานทาส และรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ความสมัครใจประจ�ำปี
อ่านเพิ่ มเติมที่ bp.com/humanrights และ bp.com/reportingcentre

ก ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เราพิ จารณาว่าผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (HRD) คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทํางานด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เพื่ อส่งเสริมหรือปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาค หรือสากล

นโยบายว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ bp
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