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RMI  شاخص معدنکاری مسئوالنه : 

SASB  استانداردهای حسابداری پایدار: هیئت 

SDGs   اهداف توسعه پایدار سازمان ملل : 

SIA   ارزیابی اثرات اجتماعی : 

STEM   علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات : 

UNGC  پیمان جهانی سازمان ملل : 

UNGP  کار و حقوق انسانیو: اصول راهنمای سازمان ملل درخصوص کسب 

VPs اصول اختیاری : 
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با مشورت شبکه گسترده کارشناسان این بنیاد و طیف   RMIمتدولوژی و دامنه 

های جامعه ای از ذینفعان، ازجمله جوامع تحت تاثیر معدنکاری، سازمانگسترده

های غیردولتی ملی و های کارگری، سازمانهای مردمی، اتحادیهمدنی، جنبش

ات های معدنکاری، ابتکارهای صنفی، شرکتالمللی، نهادهای دولتی، انجمنبین

گذاران، دانشگاهیان، مشاوران و های چندجانبه، سرمایه چند ذینفعی، سازمان

بر انتظارات جامعه از  RMIدیگران، تدوین شده است. به ویژه، تمرکز ارزیابی 

ای با جوامع تحت تاثیر  های مذاکرههای معدنکاری، حاصل دو دوره کارگاهشرکت

نده، ازجمله ساحل عاج، هند،  معدنکاری و جامعه مدنی در کشورهای تولیدکن

 اندونزی، مغولستان، پرو و آفریقای جنوبی، است. 

 

 RMI 2020دامنه 

چهل و سه موضوع را، که به شش حوزه موضوعی گسترده تقسیم   RMIارزیابی 

 دهد. شود، پوشش میمی

 

گسترده شرکت، با استفاده از سه  ها و اقداماتعمدتا بر سیاست RMIارزیابی 

 ( متمرکز است:"حوزه سنجش"نوع شاخص )یا 

ها تا چه اندازه، تعهداتی  کنند که شرکتارزیابی می تعهدهای شاخص •

ها و اند و مسئولیترسمی که مورد تایید مدیریت ارشد باشد را، ایجاد کرده

 اند.هها را تا چه اندازه مشخص کردمنابع برای اجرای این سیاست 

ها به منظور بهبود و به حداکثر کنند که شرکتارزیابی می اقدامهای شاخص •

و جلوگیری از، به حداقل رساندن یا کاهش  EESGرساندن مزایای بالقوه 

 اند.های خود، اقدامات را تا چه اندازه اجرا کردهفعالیت EESGاثرات منفی 

ها به منظور بهبود عملکرد کنند که شرکتارزیابی می اثربخشیهای شاخص •

، تا چه اندازه پیگیری، بررسی و اقدام  EESGخود در مدیریت مسائل 

 کنند. می
 

 مقدمه 

 RMI 2020چارچوب  

را   2020( RMIمسئوالنه )معدنکاری این چارچوب، محتوای اصلی شاخص  

جامعی از ابعاد اصلی معدنکاری مسئوالنه را بر اساس  کند و منبعمشخص می

دهد. این  های معدنکاری بزرگ مقیاس، ارائه میانتظارات جامعه از شرکت

، شامل اطالعات مربوط  RMI 2020ای از متدولوژی چارچوب، به عنوان چکیده

موضوع است که مختصری درمورد هریک از این موضوعات و  43ای از به مجموعه

به منظور سنجش  RMIکاررفته در ارزیابی های بهها و متریکشاخصنیز 

ها و اقدامات شرکت معدنکاری درخصوص این موضوعات، را ارائه  سیاست 

 دهد. می

 

 شاخص  معدنکار ی مسئوالنه
با مشورت شبکه گسترده کارشناسان این بنیاد و طیف   RMIمتدولوژی و دامنه 

های جامعه تحت تاثیر معدنکاری، سازمان ای از ذینفعان، ازجمله جوامعگسترده

های غیردولتی ملی و های کارگری، سازمانهای مردمی، اتحادیهمدنی، جنبش

های معدنکاری، ابتکارات های صنفی، شرکتالمللی، نهادهای دولتی، انجمنبین

گذاران، دانشگاهیان، مشاوران و های چندجانبه، سرمایه چند ذینفعی، سازمان

بر انتظارات جامعه از  RMIدوین شده است. به ویژه، تمرکز ارزیابی دیگران، ت

ای با جوامع تحت تاثیر  های مذاکرههای معدنکاری، حاصل دو دوره کارگاهشرکت

معدنکاری و جامعه مدنی در کشورهای تولیدکننده، ازجمله ساحل عاج، هند،  

 اندونزی، مغولستان، پرو و آفریقای جنوبی، است. 

 

RMI های معدنی بزرگ، ارزیابی و ها را از منظر انتظارات جامعه از شرکتشرکت

شان و های معدنکاریدر تمام فعالیت EESGها به مسائل میزان پرداختن شرکت

کند. ارزیابی بر اساس مند بررسی میای نظامعمر پروژه، به شیوه هدر طول چرخ

 عدنی آنها است.های مها و سایت اطالعات عمومی در دسترس درمورد شرکت
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شدن معدن، شکایات جامعه، شکایات کارگران،  بستهادامه حیات جوامع پس از 

، و آمادگی برای شرایط کیفیت هوا، کیفیت آب، میزان آب، مدیریت باطله

 اضطراری.

های سایت تری از شاخصشامل مجموعه کوچک RMIعالوه بر این، ارزیابی 

باشد تا اقدامات در سطح سایت معدنی را در خصوص موضوعات زیر  معدن نیز می

 ارزیابی کند: اشتغال محلی، تدارکات محلی،  

 
 

 

 1شکل   RMIچارچوب تحلیلی  
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E. شرایط کار  A.  توسعه اقتصادی 

 E.01 حرفه¬ای ایمنی و بهداشت شغلی و   A.01 اقتصادی ملی و فراملی  -اجتماعی  ریزی توسعه برنامه 
 E.02حذف کار اجباری و کار کودکان   A.02 تدارکات ملی و فراملی 
 E.03عدم تبعیض و وجود فرصت برابر   A.03 همکاری در تحقیق و توسعه 
 E.04 سازماندهی حقوق، مذاکرات جمعی و آزادی انجمن   A.04 های ملی پایه مهارت ارتقای 
 E.05 مزد کافی برای امرار معاش   

 E.06 مدیریت افزونگی جمعی  B. وکاررفتار کسب 
 E.07 منابع کارگر   B.01 خواری و فساد وکار و مبارزه با رشوه اخالق کسب 

   B.02 پاسخگویی و گوناگونی هیئت مدیره و مدیریت ارشد 

F.  مسئولیت پذیری زیست محیطی   B.03 افشای قراردادها 
 F.01 محیطی نظارت زیست   B.04 شفافیت مالی 
 F.02ها مدیریت باطله   B.05 مالکیت سودمند 
 F.03 آب   B.06پرداخت به کشورهای تولیدکننده 
 F.04 سر و صدا و لرزش   B.07 گری های البیشیوه 
 F.05 تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم   B.08 مسئوالنه منابع و پیمانکاری 
 F.06 تغییرات آب و هوا و بازده انرژی   

 F.07 مدیریت مواد خطرناک  C.  مدیریت چرخه عمر 
 F.08آمادگی برای شرایط اضطراری   C.01 مدیریت چرخه عمر معادن 

   C.02فرآیند تصویب پروژه 
   C.03 شدنشدن معدن و ادامه حیات پس از بستهبسته 
   C.04 اعتبارآزمایی ادغام، مالکیت و واگذاری 
   

.MS  های سایت معدن شاخص  D.  رفاه جامعه 
 MS.01 اشتغال محلی   D.01 حقوق انسانی 
 MS.02 تدارکات محلی   D.02 امنیت و مناطق تحت تاثیر درگیری 
 MS.03 شدن معدن ریزی برای پس از بستهبرنامه   D.03 تعامل با جامعه و ذینفعان 
 MS.04 شکایات جامعه   D.04ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی 
 MS.05 شکایات کارگر   D.05 کاربری زمین 
 MS.06 کیفیت هوا   D.06 سالمت جامعه 
 MS.07 کیفیت آب   D.07 برابری جنسیتی 
 MS.08 میزان آب   D.08 مردم بومی 
 MS.09ها مدیریت باطله   D.09 آگاهانهرضایت آزادانه، پیشین و 
 MS.10آمادگی برای شرایط اضطراری   D.10 تغییر مکان و اسکان مجدد 

   D.11معدنکاری کوچک مقیاس و سنتی 
   D.12شکایت و جبران 

 2شکل   RMIموضوعات  
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اگرچه موضوعات مشخصی در چارچوب برابری جنسیتی و حقوق انسانی وجود  

ها و سؤاالت متریک طیف وسیعی از دیگر  دارد، اما این مسائل در شاخص

 اند. موضوعات نیز گنجانده شده

 

 

 

 

 

 

 

 RMI 2020 جنسیت و حقوق انسانی :موضوعات نوسنجی در

است که در  RMI 2020جنسیت و حقوق انسانی دو مسئله مهم در چارچوب 

این مسائل نوسنجی را  RMFاند. های موضوعی مختلفی گنجانده شدهحوزه

داند که باید برای معدنکاری مسئوالنه و به ویژه پیشگیری و هایی میحوزه

 اجتناب از اثرات منفی و کاهش آنها، اهمیت اصلی داشته باشد.
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جنبه  به  جنسیتی  بی مسائل  چارچوب  های  از  پردازد،  می   RMIشماری 

 ازجمله: 

سمت  • در  جنسیتی  هیئت  تعادل  در  عضویت  و  ارشد  مدیریت  های 

شرکت  کار  نیروی  کل  در  نیز  و  )شاخص مدیره،  معدنی  های  های 

B.02.2, MS.01 ) 

برنامه  • در  زنان  ایجاد مشارکت  برای  و اقداماتی  جامعه  مشارکت  های 

برای  سرمایه  مردان  و  زنان  ساختن  قادر  مانند  جامعه،  در  گذاری 

کسب بهره  توسعه  حمایت  از  شدن  محلی  مند  تدارکات  و  وکار 

 ( D.03.1, D.04.1, D.04.2های )شاخص 

ها برای  شرکت   ها بر زنان، و تالش های شرکت ارزیابی تاثیرات فعالیت  •

اثرات   این  مدیریت  زمینه  در  عملکردشان  بهبود  و  پیگیری 

 (؛ و  D.04.3, D.07.1های )شاخص 

های شرکت برای محافظت از زنان در برابر خشونت و آزار و  سیستم  •

کارگر   زنان  ویژه  ایمنی  و  بهداشتی  نیازهای  رفع  و  جنسیتی  اذیت 

(E.01.3, E.01.4 .) 

 

 جنسیت 

در جوامع تحت تاثیر معدنکاری، زنان نسبت به مردان، به طور متفاوت و  

های گیرند و در فعالیت های معدنکاری قرار می نامتناسبی تحت تاثیر فعالیت 

شوند. در  های معدنی اغلب به حاشیه رانده می مشارکتی و سودآوری شرکت 

ه و به های معدنی، زنان تمایل به حضور کمتری داشتنیروی کاری شرکت 

میزان بیشتری با خطرات تبعیض، آزار و اذیت جنسیتی و خشونت مواجه 

شوند و در عین حال، نیازهای خاص زنان کارگر، ازجمله وجود تجهیزات می 

حفاظت شخصی به میزان کافی و نیز خدمات بهداشتی زنان اغلب نادیده  

 شود. گرفته می 

 

سیتی در منطقه تحت  های جن تواند نابرابری های معدنی می حضور شرکت 

های معدنی نه تنها وظیفه دارند که از این نظر  تاثیر را افزایش دهد. شرکت 

»هیچ آسیبی وارد نکنند«، بلکه تمایل و عالقه دارند که زنان و دختران را 

های خود استفاده کرده و به مشارکت فعاالنه در قادر سازند تا از قابلیت 

 ه اقتصاد محلی دسترسی داشته باشند. فرهنگی و در توسع -زندگی اجتماعی 

 

،  RMIبا در نظر گرفتن دیدگاه چندوجهی مسائل جنسیتی در چارچوب  

 هدف این است: 

های ترویج بهبود مستمر در جریان اصلی مسائل جنسیتی در سیستم  •

 های پاسخگویی به جنسیت؛ ها و رویه سیاست   شرکتی و توسعه

زمینه مدیریت جنبه  • فعلی عملکردها در  های مختلف ارزیابی دامنه 

برجسته  و  معدنکاری  در  رویهجنسیت  زمینه  کردن  در  پیشرو  های 

 مسائل اصلی مربوط به جنسیت؛ 

شده جنسیتی و اطالعات ویژه زنان در  های تفکیک کمک به تهیه داده  •

 دنکاری مسئوالنه و نیز ترویج آن. ارتباط با مع 

پردازد،  می   RMIشماری از چارچوب  های بی مسائل جنسیتی به جنبه  •

 ازجمله: 
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مناسب و  های کارگری، دریافت حقوق و دستمزدحق عضویت در اتحادیه •

برده از  بودن  مورد  آزاد  کاری  موضوعی شرایط  مستقیما در حوزه  داری، 

 گیرد؛ وتوجه قرار می

از  • اجتناب  و  پیشگیری  مثال  عنوان  به  شخصی،  امنیت  و  زندگی  حقوق 

 مسئولی ت پذیریمحیطی و کاهش آنها، در حوزه موضوعی  خطرات زیست

 گیرد.قرار می زیست محی طی

 

های مختلف  ها و سواالت متریک بخشعالوه بر این، حقوق انسانی در شاخص

 چارچوب نیز به صراحت گنجانده شده است، که شامل موارد زیر است:

شرکت • رسمی  انسانی،  تعهدات  حقوق  به  گذاشتن  احترام  به  نسبت  ها 

کسب درخصوص  ملل  سازمان  راهنمای  اصول  با  حقوق  مطابق  و  وکار 

ت ویژه درمورد احترام گذاشتن به مدافعان حقوق بشر و انسانی، و تعهدا

 (. D.01.1, D.01.4, D.09.1مردم بومی )

حقوق  سیستم • خطرات  با  مقابله  و  ارزیابی  شناسایی،  برای  شرکتی  های 

انسانی در تمام عملیات و در سراسر زنجیره تامین، همراه با اقدامات ویژه  

پرخطر   نواحی  در  معدنکاری  عملیات  مورد  یا در  تاثیر درگیری  تحت  یا 

( دارند  حضور  آن  در  بومی  مردم  که   ,D.01.2, D.02.2مناطقی 

D.08.1؛) 

با سیستم • رابطه  در  انسانی  حقوق  خطرات  به  که  اعتبارآزمایی  های 

ها ها و واگذاریها، مالکیتکنندگان و پیمانکاران، و در رابطه با ادغامتامین 

 (؛ و  B.08.1, C.04.1پردازد ) می

نظام • شرکتپیگیری  مدیریت مند  زمینه  در  خود  عملکرد  به  نسبت  ها 

مسائل حقوق انسانی و تالش برای بررسی و بهبود عملکرد خود، همراه با 

های بیشتر در رابطه با احترام به حقوق بومیان و پیشگیری از نقض  تالش

حقوق انسانی در زمینه مدیریت امنیت و نیز جبران آن، مطابق با اصول  

 (.  D.01.3, D.02.1, D.08.2تیاری امنیت و حقوق بشر )اخ

 

 انسانی  حقوق

بروز و  مرگبار  تصادفات  از  ناشی  زیاد  خطرات  دلیل  به  معدن،  های  آلودگی  بخش 

رویه زندگی،  و حمالت خدمات  تهدیدکننده  تهدیدات  و  کاری،  استفاده  های سوء 

امنیتی به اعضای جامعه تحت تاثیر معدنکاری و مدافعان حقوق بشر، سابقه ضعیفی 

در زمینه حقوق انسانی و نیز پتانسیل باالیی برای نقض حقوق انسانی دارد. وقتی 

افتاده، نواحی فقیرنشین و در جایی که حاکمیت عملیات معدنکاری در مناطق دور

 شود.  ضعیف است رخ بدهد، این خطرات تشدید می
 

ها  وکار و حقوق انسانی، شرکتبر اساس اصول راهنمای سازمان ملل درمورد کسب

موظف هستند با انجام اقداماتی برای شناسایی، ارزیابی و مقابله با خطرات حقوق  

ا فعالیت آنها، به حقوق انسانی احترام بگذارند و هرگونه  انسانی مربوط به حضور ی

کرده ایجاد  آنها  که  را  انسانی  حقوق  بر  منفی  نقش تاثیرات  آن  ایجاد  در  یا  اند 

 اند، جبران کنند. داشته

 

 گنجانده شده است، با هدف:  RMI 2020مسائل حقوق انسانی در چارچوب 

تالش • کردن  توسط  دنبال  نوظهور  منظور  شرکتهای  به  معدنکاری  های 

 وکارشان؛های مختلف کسبپرداختن به حقوق انسانی در جنبه

و   • انسانی  حقوق  مسائل  مدیریت  زمینه  در  عملکردها  فعلی  دامنه  ارزیابی 

رویه برجسته حقوق  کردن  نقض  از  پیشگیری  و  درک  زمینه  در  پیشرو  های 

 انسانی و جبران آن؛ و 

ها به منظور  مند توسط شرکتویکردهای نظامترویج بهبود مستمر در اتخاذ ر •

 های تامین.ها، عملیات و زنجیرهمدیریت مسائل حقوق انسانی در فعالیت

 

ای از حقوق مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر، تقریبا اساس مجموعه گسترده ر

 مربوط به مسائل حقوق انسانی است. به عنوان مثال:  RMI 2020کل چارچوب 

تمر مهارتاز طریق  توسعه  و  اقتصادی  رشد گسترده  بر  موضوعی  کز  در حوزه  ها 

شاخص بر  تمرکز  و  اقتصادی  حوزهتوسعه  در  اقتصادی  حیات  ادامه  های  های 

تحصیالت  و  زندگی  به حقوق سطح  جامعه،  رفاه  و  عمر  مدیریت چرخه  موضوعی 

 شود؛ مناسب و استاندارد پرداخته می
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 :RMI 2020چارچوب 

 ها و سواالت متریکموضوعات، شاخص 
 

 

 شود و شامل موارد زیر است: ارائه می   RMI 2020در این بخش چارچوب 

  های شرکت دهند و چرا برای معدنکاری مسئوالنه، اینکه چه چیزی را پوشش می -های موضوعی و موضوعاتتک حوزه توضیح تک

 معدنی و برای سایر ذینفعان مهم هستند. 

  .برای هر موضوع، هدف)های( توسعه پایدار سازمان ملل با اهداف مربوطه 

 مبنای ارزیابی   -جزئیات هر شاخص و سؤاالت متریک آنRMI . 

  های ای با تمام شاخص دهی با عناصری که مطابقت گسترده های گزارش لیست ابتکارات مربوطه و چارچوبRMI  ها به صورت  دارند. این

را   RMIهای  توانند اطالعات مربوط به شاخص دهند در چه مواردی می اند که نشان میها ارائه شده نشانگرهای توضیحی برای شرکت 

 هند. آوری کرده و گزارش دجمع 
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 خوانیم در این بخش می  

 سؤاالت متریک 

 )ج  و    )ب    )الف

 نوع شاخص )حوزه سنجش(

 تعهد

 اقدام 

 ی اثربخش

 متن شاخص  کد شاخص

 : ریمنابع مربوطه از ابتکارات ز

UNGC  سازمان ملل   یجهان  مانیپ 

UNGC   ی وکار و حقوق انسانسازمان ملل درخصوص کسب  یاصول راهنما 

VPs  ی و حقوق انسان  تیدرخصوص امن  یاریاصول اخت 

ILO  کار   یالمللنیسازمان ب   یهاونیکنوانس 

EITI  یاستخراج  عیصنا  تیاستاندارد ابتکار شفاف 

GRI  یجهان  یدهطرح گزارش 
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کنند،  می های معدنی بزرگ مقیاس که با همکاری سایر ذینفعان کار شرکت 

های معدنی خود  گذاریتوانند برای تسریع سودهای توسعه از سرمایه می 

( کمک کنند. به  SDGsاستفاده کرده و از این طریق به اهداف توسعه پایدار ) 

ریزی شده باشد  عنوان مثال، یک زیرساخت معدنی که به خوبی برنامه 

تر شود )رجوع  ای وسیع تواند موجب توسعه ملی و رشد فراملی در منطقه می 

توانند های تدارکات مسئوالنه می (، در حالی که استراتژیA.01کنید به 

ظرفیت کشورهای تولیدکننده برای تهیه کاالها، مواد مصرفی و خدمات فراتر  

های معدنی (. شرکت A.02از بخش معدن را ایجاد کنند )رجوع کنید به  

ها، از به دیگر بخش  وری و فنا توانند با تسهیل توسعه و انتقال مهارت می 

(. حمایت از A.04و  A.03سازی حمایت کنند )رجوع کنید به ظرفیت 

ای شفافیت و پاسخگویی در استفاده از درآمدهای معدنی نیز از اهمیت ویژه 

 (. B.04, B.05, B.06, B.07برخوردار است )رجوع کنید به 

 

ها برای رصت صنعت معدنکاری جهانی روز به روز از ضرورت و اقدام در ف

های معدنی، با ایجاد شود. شرکت پایدار، بیشتر آگاه می کمک به توسعه 

های کشورهای تولیدکننده، صنایع موازی، جامعه  مشارکت سازنده با دولت 

توانند ها به منافع، می مدنی و سایر ذینفعان به منظور تبدیل این فرصت 

ای قابل اعتماد جایگاه خود را به عنوان شهروندان شرکتی خوب و شرک

 توسعه، ارتقا دهند. 

 توسعه اقتصادی

استخراج بزرگ مقیاس مواد معدنی و فلزات، فرصت واقعاً مهمی، که تنها یک  

سازد تا  دهد، را برای کشورهای تولیدکننده و جوامع آنها فراهم می بار رخ می 

از این منابع تجدیدناپذیر، مزایای اقتصادی پایدار به دست آورند. سودهای 

تواند  د است: ثروت معدنی در صورتی که به خوبی مدیریت شود می بالقوه زیا

اقتصادهای ملی را دگرگون کند، فقر و نابرابری را کاهش دهد، برابری  

نسلی را بهبود ببخشد و سالمت، آموزش و پرورش و رفاه جمعیت کشور  بین 

شود. برخی از را ارتقا دهد. با این حال، اغلب اوقات این مزایا محقق نمی 

ترین کشورهای  ترین منابع را دارند از ضعیف کشورهایی که بیشترین و غنی 

جهان هستند و ثروت معدنی آنها به جای اینکه رونق ایجاد کند، فقر را 

افزایش داده و فساد و درگیری ایجاد کرده است. حتی در اقتصادهای  

مدت نی تواند اثرات منفی طوالمدت معدنکاری می یافته، تحوالت کوتاه توسعه 

 نسلی داشته باشد. بین 

 

های کشورهای تولیدکننده، مسئول نظارت بر منابع معدنی کشورهای دولت 

خود و نیز مدیریت مسئوالنه درآمدهای حاصل از استخراج آنها هستند. اگر  

بنا باشد که معدنکاری برای کمک به توسعه پایدار اقتصادی از قابلیت خود  

نجام دهد، حکمرانی خوب ضروری خواهد بود.  استفاده کند و وظیفه خود را ا

های معدنی نقش مهمی در اطمینان حاصل کردن از  در عین حال، شرکت 

های آنها نشان  ها و فعالیت گذاریاینکه ظرفیت و قابلیتی که سرمایه 

اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و مناطق  -دهند، توسعه اجتماعی می 

 کنند. دهد، ایفا می ی تر را به طور مطلوبی ارتقا موسیع 
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 اقتصادی ملی و فراملی  -ریزی توسعه اجتماعی برنامه  

با   توانی در معرض خطر را م ای¬هی سرما یهاسک ی باال و ر یهانه یهز

 ی کشورها نکهیکرد، ضمن ا تی ریمد نفعانیذ ری ها و سامشارکت دولت 

را به حداکثر   هارساخت یآن ز یایقادر خواهند بود مزا زین  دکنندهیتول

  هترارتباط ب د، یجد  ی صنعت یهاکانون  ایمراکز  جادی برسانند )به عنوان مثال، ا

 بازارها، و بهبود انتقال کاال، خدمات و مردم( 

 

بالقوه   ی ایانجام نشود، مزا ی به درست تی ری و مد  یزیرحال، اگر برنامه  نیبا ا

  ی منف ی راتی تاثمربوطه محقق نشده و در واقع  یهارساخت یتوسعه معدن و ز 

نزاع و فقر به دنبال خواهد داشت.   ،ی ط یمحست ی ز ب یتخر  ش یافزا رینظ

موارد  ملهازج ،ی و مل   ی فرومل  ی دولت یزیربرنامه  یندهایبا فرآ ی هماهنگ

بزرگ   ی معدن یها)هجوم( که با توسعه پروژه  ی مرتبط با مهاجرت احتمال

  نانیکمک کند تا اطم  تواندی مربوطه همراه است، م یهارساخت یو ز اسیمق

آبرومندانه،   یها)مانند آب و فاضالب، مسکن  ی حاصل شود که خدمات کاف

آن دسته از جوامع و   ی برا ی مدارس( وجود دارد و منابع اجتماع ،مارستان یب

در   رند،یگی قرار م ریتحت تاث ی معدن یهاحضور شرکت  لی که به دل ی مناطق

 دسترس است. 

 

و منافع   ی توسعه داده شوند که با منافع مل  یاوه ی ها به ش معدن  ی وقت

احتمال وجود دارد که   ن یوقت اهماهنگ باشند، آن ی تر فرامل گسترده 

و   یگذاره یتجارت و سرما ختنیمشارکت صنعت معدن، با جذب و برانگ

  لی کاهش فقر و به حداکثر رساندن پتانس یامدها ی پ تی وکار، تقوتوسعه کسب 

 باشد.  ری پذتحول  ،یاقتصاد یهار بخش یسا

اطالعات و   یفناور ،ی ونقل، آب، انرژحمل  یهارساخت یدر تمام کشورها، ز

آور  و تاب  ای و حفظ جوامع پو داری توسعه پا  یبرا یضرور ی ارتباطات به عنصر

  یازهایتوسعه ندرحال  ی از کشورها ی اریحال، در بس ن یشده است. با ا  لی تبد

.  ست ی ن  اناز شهروند یاریگسترده است و در دسترس بس  اریبس  ی رساختیز

)مانند بندرگاه،    ی مناسب کم یهارساخت ی ممکن است ز ز یمناطق ن ی در برخ

از معدن وجود  ی بانی پشت ی آب( برا ،ی آهن، انرژراه  ای یاجاده   سات یتاس 

  یورو بهره   دیامر، کاهش تول  نیا جه یکه نت  اصال وجود نداشته باشد؛ ای داشته 

 است.  ات عملی  ¬و رقابت

 

فرصت   اس،یبزرگ مق  ی معدن یهامربوط به پروژه  یهارساخت ی توسعه ز

تا به نقاط   کندی توسعه فراهم محال در یکشورها یرا برا یفردبهمنحصر 

تا  کندی را فراهم م ی بپردازند، و فرصت رساختیضعف خود در بخش ز

به اشتراک گذاشته   داریپا یبه منظور توسعه اقتصاد ی معدن یهارساخت یز

»از محاصره   یبرا ی محرک مهم توانندی م هارساخت یشوند. ز   نهی به  وشده 

از انواع مختلف   تواندی را که م یی وندهایبوده و پ ی خارج کردن« جوامع معدن

  لی کند، تسه ی بانیپشت ی و مل   ی فرو مل  ،ی در سطح محل  یاقتصاد یهات یفعال

 کنند. 

 

را   یبرد  - برد  تیوضع   تواندی مشترک م یهارساخت ی ز کی توسعه استراتژ

  دنی ضمن سرعت بخش د،یجد  ی پروژه معدن ک ی شودی کند که موجب م جادیا

موثر   یاوه ی محصوالت خود را به ش ،یتر توسعه اقتصادگسترده  یهابه منفعت 

 صرفه به بازار منتقل کند.  به و مقرون  
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 تعهد
های گذاریهای تجاری و سرمایهگیریرا در تصمیم  اقتصادی در سطح ملی و فراملی- های توسعه اجتماعیشرکت متعهد است برنامه

 اقتصادی، در نظر بگیرد. - مرتبط با معدنکاری در کشورهای تولیدکننده، با هدف تقویت و افزایش توسعه اجتماعی 
 

 تواند در سطح شرکتی  نشان دهد که: آیا شرکت شما می 

تعهد خود را   ، ی اقتصاد-یتوسعه اجتماع تیبا هدف تقو دکننده، یتول یدر کشورها  یمرتبط با معدنکار یهایگذار ه یو سرما یتجار یهایریگمیالف( در تصم

 ست؟ارشد ا تیریمد دییکرده است، که مورد تا دییرسما تا یو فرامل یدر سطح مل  یاقتصاد-یتوسعه اجتماع یهادر نظر گرفتن برنامه یبرا

 تعهد را مشخص کرده است؟  نیانجام ا یارشد برا تیریمد یهاتیو مسئول فی( وظاب

 تعهد، متعهد است؟ نیا یاجرا یبرا یو پرسنل ی( به منابع مالج

 IFC PS 1.11 

 

 اقدام 
 یهابا دولت  ی اقتصاد-یتوسعه اجتماع  ی زیربرنامه  نهیدارد تا بتواند در زم   اریرا در اخت  ییهاستمیدر صورت امکان، شرکت س

 کند.  ی همکار  یفرومل  دکنندهیتول
 

 دارد تا:  اریرا در اخت ییهاستمیس ، یفرومل دکنندهیتول یهابا دولت یهمکار ینشان دهد که برا یدر سطح شرکت تواندی شرکت شما م ایدر صورت امکان، آ

 کند؟  ییداشته باشند، شناسا یمشارکت ینقش  توانندیکه م ییرا در جا یاقتصاد -یتوسعه اجتماع یهاتیالف( اولو

 توسعه بپردازد؟ یهاتیاولوو نیبه ا یفرومل  یهادولت یکند تا با همکار نیرا تدو ییهاو برنامه  های( استراتژب

 کند؟   یریگیمند پنظام یها را به شکلو برنامه  یاستراتژ نیا یاجرا ، یفرومل یهادولت ی( با همکارج
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 تدارکات ملی و  فراملی  

تر به منظور  ای گستردهکنندگان ملی یا منطقهممکن است ایجاد ظرفیت در تامین

های شرکت، مستلزم زمان انتظار قابل توجهی نامهرعایت استانداردها و آئین

ها، نیازهای تدارکاتی خود را در همان شود که شرکتباشد؛ بنابراین توصیه می

های رزیابی کرده؛ همچنین فرصتریزی پروژه، ااوایل، یعنی در مرحله برنامه

تدارکاتی را برای مراحل مختلف چرخه عمر معدن، از جمله توسعه، تولید و 

های صنعتی، جامعه مدنی و شدن، شناسایی کنند. وقتی بین دولت، انجمنبسته

های ای وجود داشته باشد، استراتژیهای معدنی همکاری گستردهسایر شرکت

ان به بهترین نحو بهینه کرد تا رویکردهایی توسعه داده  توتدارکاتی مربوطه را می

 تر باشد.ای گستردهشود که مطابق با عرضه و تقاضای ملی و منطقه

 

شمار است. های تدارکات در سطح ملی یا فراملی، بیمزایای افزایش فرصت 

  A.03بندی تدارکات ملی و فراملی و تقویت تحقیق و توسعه مربوطه )به اولویت

ها و  تواند با ایجاد مشاغل، درآمدهای مالیاتی، مهارترجوع کنید( می

یجاد اقتصادهای رسند، به اهای تکنولوژیکی که به فراتر از معدن میظرفیت

های  قدرتمندتری کمک کند. )برای اطالعات بیشتر در مورد مزایای تقویت فرصت

براین، با حمایت از  رجوع کنید.( عالوه  D.04تدارکات جامعه محلی به 

کنندگان جدید و قدیمی برای رعایت استانداردهای باالی نیروی کاری،  تامین 

توانند  های معدنکاری میکتمحیطی، اجتماعی و حقوق انسانی، شرزیست

ها بتوانند محصوالت کنندگان محلی را تقویت کرده تا این شرکتپتانسیل تامین

ای  های تامین منطقهو خدمات خود را فراتر از بخش معدنکاری، یعنی در زنجیره

 یا جهانی، پخش کنند.

 

های معدنکاری همچنین از مزایای استراتژیک در جهت پیشبرد توسعه شرکت

های های تولید، هزینهتر، نظیر کاهش هزینهتدارکات ملی و فراملی گسترده

های تحویل، تسهیل دسترسی ایمن به کاالها و خدمات مهم، لجیستیک و زمان

و تقویت مجوز   محیطی ناشی از اقدامات تامین منابع آنها، کاهش اثرات زیست

 کنند. اجتماعی آنها برای عملیات، استفاده می

برداری از یک معدن بزرگ مقیاس این پتانسیل را دارد  توسعه و عملیات و بهره

که بتواند از طریق مخارج شرکت معدنکاری مربوط به قراردادهای تدارکات و 

زی اقتصادی در  ساهای متنوعکاالها و خدمات، به درآمدهای قابل توجه و فرصت

ای کمک کند. درواقع میزان مخارج کشورهای تولیدکننده و نیز به صورت منطقه

های معدنی بزرگ برای تدارکات داخل کشور، معموال باالتر از مخارج این شرکت

گذاری در جامعه است. با این حال،  ها برای مجموع مالیات، حقوق و سرمایه شرکت

های معدنکاری،  ها و خدمات مورد استفاده پروژهغالبا بخش بزرگی از ارزش کاال

ها تواند بین شرکت معدنکاری و جوامع یا دولتوارداتی است؛ که این امر می

های فنی یا تخصصی بسیار، دشواری در  هایی ایجاد کند. نیاز به ورودیتنش

  های مربوطه، و کوتاه بودن زمان انتظار، همهدسترسی به امور مالی، فقدان مهارت

ای را نسبت به رفع کنندگان ملی یا منطقهتوانند تامینعواملی هستند که می

 نیازهای یک پروژه معدنکاری محدود کنند. 
 

کشورهای متعددی مقرراتی را تصویب نموده یا قوانین دیگری را به قراردادها  

کند تا  های صنایع استخراجی را ملزم یا ترغیب میاند که شرکتکرده اضافه

ای وکارها، خدمات و کارکنان داخل کشور یا منطقهاده از تولیدات، کسباستف

تر را در اولویت قرار دهند. با این حال، به دلیل فساد، مخالفت با منافع  گسترده

قطعی در داخل کشور، و فقدان ظرفیت محلی برای ارائه کاالها و خدمات مورد  

 سازند. را محقق نمیشده بینینیاز، این رویکردها همیشه مزایای پیش
 

های تجاری مانع از استفاده از الزامات محتوایی  در برخی از کشورها، محدودیت

شوند. زمانی که هیچ گونه مقرراتی وجود نداشته باشد، برخی از محلی می

ها و اهدافی تدارکاتی را برای حمایت از های معدنکاری، نوآوریشرکت

دهند، از جمله مقرر کردن تعهداتی برای ه میای ارائکنندگان ملی یا منطقهتامین 

 .ترای گستردهپیمانکاران خود به منظور تامین در داخل کشور یا منطقه
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 اقدام
کنندگان در سطوح  های تدارکاتی را برای تامینهایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیات آن، فرصتشرکت سیستم

 دهد. ملی و فراملی توسعه می
 هایی است تا اطمینان حاصل کند که عملیات آن:تواند در سطح شرکتی نشان دهد که دارای سیستمآیا شرکت شما می 

 کنند؟ کنندگان، در سطح ملی و یا فراملی، مشخص میهای تدارکاتی، و موانع دسترسی به آنها، را برای تامین الف( فرصت
 دهد؟ کنندگان در سطح ملی و یا فراملی توسعه میهای تدارکاتی برای تامین هایی را به منظور توسعه فرصتها و برنامه ب( استراتژی

 کند؟ ها را پیگیری میها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 

 

 ثربخشی
 ..دهد تا عملکرد خود در زمینه تدارکات ملی و فراملی را بهبود دهدکند و اقداماتی را انجام میمی  شرکت امور را پیگیری و بررسی

 
 مند: ای نظامتواند نشان دهد که به شیوهآیا شرکت شما می 

شده را نشان  ها و مبالغ خرجافشا کرده و نسبتها را پیگیری و پی، در تدارکات ملی و فراملی خود، دادهدرهای زمانی پیالف( در برابر اهداف و در طی دوره

 دهد؟ 
کنندگان در سطح ملی و یا فراملی، اثربخشی  های تدارکاتی برای تامینب( به منظور توسعه فرصت ب (به منظور توسعه  فرصتهای  تدارکاتی برای تامین

 کند؟ شده را حسابرسی و یا بررسی اقدامات انجام

کنندگان در سطح  ینهای تدارکاتی برای تامها، اقدامات پاسخگویی انجام دهد تا به منظور توسعه فرصتها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 شده توسعه یابد؟ملی و یا فراملی، اثربخشی اقدامات انجام
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 همکاری در تحقیق و توسعه  

کاهش انرژی، مصرف آب یا اثرات  تواند در جهتبه عنوان مثال تحقیق می

های آماده شدن و سازگار  محیطی عملیات، یا تحقیق درمورد استراتژیزیست

تواند شامل تحقیق و شدن با تغییرات آب و هوایی، باشد. دیگر اقدامات می

اقتصادی -ای، مطالعات اجتماعیتوسعه مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت حرفه

دی نظیر سودآوری ماده معدنی، یا همکاری با دولت و  های بع برای تسهیل فرصت

باشد. مدیریت هجوم ارتباط با زمینه مدیریت هجوم، موسسات آکادمیک در  

 ها در برابر مهاجرت مردم به مناطق معدنی است.اقدامات شرکت

 

های معدنی است، تنها ای که مورد حمایت شرکتبا این حال، تحقیق و توسعه

توانند  های معدنی میربوط به معدنکاری متمرکز باشد. شرکتنباید روی مسائل م

پردازند،  هایی که به نیازهای جوامع تحت تاثیر معدنکاری می در نوآوری

گذاری کنند؛ به عنوان مثال، با حمایت کردن از تحقیق و توسعه در سرمایه 

ی های تجدیدپذیر براانرژی هایی مانند کشاورزی، تصفیه آب یا فناوری بخش

هایی عالوه بر ایجاد گذاریارتقای ایمنی مواد غذایی، آب و انرژی. چنین سرمایه 

توانند به ایجاد دانش مشترک و نوآوری نیز کمک  فرصت برای رشد اقتصادی، می

اقتصادی نظیر فقر و سالمت، یا مسائل  -های اجتماعیکرده و به چالش

 دازند. محیطی مانند فرسایش خاک و آلودگی آب، هم بپرزیست

 

اقتصادی در کشورهای -های معدنی ارزش کمک به توسعه اجتماعیشرکت

توانند از طریق های معدنی میکنند. شرکتتولیدکننده را به خوبی درک می

هایی ها و شیوهاقتصادی، به توسعه فناوری-کمک به تحقیق و توسعه اجتماعی

ده اما قابلیت های کشور تولیدکننده بوکه متناسب با نیازها و واقعیت 

شدن در هر جای دیگری را هم دارد، کمک کنند. عالوه بر این، ایجاد استفاده

های تحقیق و توسعه و ظرفیت اقتصادی در کشور یا منطقه،  ظرفیت

سازد و ممکن است منجر به یک محیط  تر میرا بسیار جذاب  گذاریسرمایه 

 تر شود.عملیاتی باثبات

( به منظور  R&Dهای تحقیق و توسعه )ایت از برنامه های معدنی برای حمشرکت

اقتصادی در کشورهای تولیدکننده، از موقعیت -دادن به تنوع اجتماعیرونق

های معدنی به تنهایی، جمعا به عنوان یک مناسبی برخوردار هستند. شرکت

که هدف آن بهبود   R&Dتوانند از ها، میصنعت، یا در همکاری با سایر شرکت 

اقتصادی معدنکاری  -محیطی یا اجتماعیثبت و کاهش اثرات منفی زیستاثرات م

 است، حمایت کنند. 

 

های معدنی از جهات مختلفی، ازجمله از طریق ارائه پشتیبانی مالی به شرکت

های ها یا سازمان های دولتی، دانشگاهموسسات تحقیقاتی، همکاری با آژانس

اتی، یا با فراهم کردن دسترسی به های تحقیقغیردولتی، تامین اعتبارات بورس

های تحقیق و توسعه کشورهای  داده یا تجهیزات برای محققان، به تالش

کنند. با این وجود، هرگونه حمایت برای ایجاد ظرفیت تولیدکننده کمک می

تحقیق و توسعه باید با همکاری نزدیک با موسسات ذیربط و مقامات دولتی انجام  

با استفاده از رویکرد مشارکتی در ارزیابی نیازها و  توانندها میشود. شرکت

های خود استراتژیکی عمل کرده و از  گذاریها، در سرمایهتوسعه ظرفیت

های پرهزینه و زمانبری که در ایجاد ارزش بلندمدت برای شرکت یا تالش

 کشورهای تولیدکننده ناکام هستند، خودداری کنند.
 

سازی چیزهای زیادی های ظرفیتهای معدنی درخصوص این نوع تالششرکت

مندشدن از آنها دارند که فراتر از هرگونه تحقیق و برای پیشنهاد دادن یا بهره

ها، خود به عنوان بخش معینی از عملیاتشان انجام ای است و شرکتتوسعه

(. EIAمربوط به های معدنکاری یا تحقیقات دهند )به عنوان مثال تکنیکمی

تواند دانش عمومی حمایت از بخش تحقیق و توسعه در کشورهای تولیدکننده می

ای از مسائل مربوط به معدنکاری کشور مورد نظر ایجاد خوبی را در طیف گسترده

 کند. 
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 اقدام
اقتصادی و -بندی مسائل اجتماعیهایی است تا بتواند در زمینه تحقیق و توسعه با هدف اولویتاین شرکت دارای سیستم

 محیطی مربوط به معدنکاری، با موسسات کشورهای تولیدکننده همکاری کند.زیست 
 ا موسسات کشورهای تولیدکننده همکاری کند تا:هایی است که بتواند بکه دارای سیستمثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 محیطی معدنکاری در کشورهای تولیدکننده شناسایی کند؟ اقتصادی و زیست-های تحقیق و توسعه را به منظور مقابله با تاثیرات اجتماعیالف( اولویت
 ها توسعه دهد؟ را برای پرداختن به این اولویت ایهای تحقیق و توسعهب( برنامه 

 های تحقیق و توسعه را پیگیری کند؟ ج( اجرای این برنامه

• UNGC Principle 9 
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 ارتقای پایه مهارت های ملی   

عین حال قابل   ای مربوطه به معدنکاری و درحرفهو  های فنیتقویت مهارت 

های آموزشی انتقال در خارج از نیروی کار )به عنوان مثال با حمایت از برنامه 

تواند مزایای بلندمدتی را ها و غیره( نیز می برای جوشکارها، رانندگان، مکانیک

 به همراه داشته باشد.

 

ای به دنبال این هستند که صنعت معدنکاری  به طور فزاینده هاها و شرکت دولت

های اقتصادی کاربرد دارد،  هایی که در سایر بخشتواند با ترویج مهارت چگونه می

توانند  های معدنکاری میهای خود را گسترش دهد. به عنوان مثال، شرکتتالش

ند، را با تعلیم یا  رووکارهای محلی و ملی که فراتر از سایت معدن میتوسعه کسب

( یا با B.08و  A.02کنندگان و پیمانکاران )رجوع کنید به آموزش به تامین

های غیرمرتبط به معدنکاری، مثال از طریق دسترسی به امور  حمایت از شرکت

توانند به افزایش های معدنی میهای مطلوب، تقویت کنند. شرکتمالی با نرخ 

وساز و حمل ماده نترل فرآیند، ساختهایی مانند ک سطح تخصص در زمینه

روند، کمک  های اقتصادی زیادی هم به کار میمعدنی، که به جز معدن در بخش

های بسیار قابل انتقال، مانند ارتباطات یا  توانند توسعه مهارتکنند. همچنین می

 های مربوط به مدیریت و سرپرستی، را ارتقا دهند. صالحیت
 

ها، از جمله ای از حوزهپشتیبانی در طیف گستردهها و ارائه آموزش مهارت

ها محدود نیست، به های مربوط به معدنکاری، که البته فقط به این حوزهحوزه

کند تا استعدادهای بیشتری را تقویت کنند؛ استعدادهایی که ها کمک میشرکت

ملی  ها در سطحکنند تا شرکتتوانند از آنها بهره گرفته و در عین حال کمک می

 ای به طور مثبتی به خودشان نظام ببخشند. و منطقه

های تدارکات و اشتغال، پتانسیلی را برای  معدنکاری از طریق ایجاد فرصت توسعه

(. D.04و  A.02کند )رجوع کنید به  سودهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد می

دمدت یک مدت و بلننحوه پاسخگویی شرکت معدنکاری به نیازهای مهارتی کوتاه

ها و سطوح اشتغال در کشورهای  تواند تاثیر چشمگیری بر پایه مهارت پروژه، می

تولیدکننده داشته باشد و پتانسیل چندبرابری را در چندین نسل ایجاد کند. 

وقتی شرکتی بیش از حد به نیروی کار، تخصص و کاالهای وارداتی متکی باشد، 

شود و در نتیجه فرصت منتقل نمیها به مردم بومی معدنکاری و سایر مهارت

 های ملی یا توسعه اقتصاد پایدار وجود دارد.کمی برای ارتقای پایه مهارت 
 

گذاری های آموزشی کارگران سرمایههای معدنکاری در برنامهاکثر شرکت

ها و عملیات خود اطمینان حاصل کنند. برخی کنند تا از عملکرد موثر سازمانمی

شان،  های پیشرفت شغلی برای کارگرانکردن فرصتراهمها به منظور فشرکت

های ها، و برنامهرا به منظور تقویت انتقال مهارت گریو مربی های کارآموزیدوره

های دهند. تمرکز بر توسعه مهارت بخشی«، ارائه میکارآفرینی و »مهارت 

یا اهداف  کند تا انتظارات ها کمک میمعدنکاری در سطح محلی یا ملی به شرکت

های مربوط به  اشتغال محلی در کشورهای تولیدکننده را برآورده ساخته و هزینه

تواند منجر به انتقاالت خارج از کشور را کاهش دهند. آموزش به کارگران می

های اجتماعی تولید بیشتر توسط آنها شده و احتمال بروز آن دسته از درگیری

دهد، به ویژه  یروی کار خارجی رخ میکه درصورت اتکای بیش از حد معدن به ن

 درمورد مشاغلی که درآمد بیشتری دارند، را کاهش دهد. 
 

تواند نقش مهمی ها در خارج از نیروی کار، میعالوه بر این، ارتقای توسعه مهارت 

های متنوع در درازمدت داشته باشد. چنین در توسعه محلی و تقویت مهارت

های ملی و محلی برای تقویت آموزش  با دولت  تواند شامل همکاریاقداماتی می

STEM های تحصیلی، کارآموزی، آموزش در  در سطح مدرسه و کالج، ارائه بورس

 التحصیالن و غیره باشد. تعطیالت، آموزش به فارغ
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 اقدام
هایی را در اختیار دارد تا از طریق مشارکت با موسسات داخلی بتواند اطمینان حاصل کند که عملیاتش از آموزش  شرکت سیستم

STEM  کند.تر در کشورهای تولیدکننده پشتیبانی میوسیع ای در بین جمعیتو حرفههای آموزشی و فنی  و توسعه مهارت 
 هایی است تا اطمنان حاصل کند که عملیاتش: که دارای سیستمابت کند ثتواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 کند؟ تر پشتیبانی میدر جمعیت گسترده  STEMالف( در همکاری با موسسات داخلی، از آموزش  

 کند؟ تر پشتیبانی میای در جمعیت گستردهو حرفه های فنیدر همکاری با موسسات داخلی، از توسعه مهارت ب(

 ؟ دهد های ملی را نشان میمهارت های آنها با دستورالعمل توسعههای توسعه مهارتهماهنگی تالش ج(

 

 

 اقدام
های فنی و مدیریتی نیروی کار محلی خود هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش از توسعه مهارتشرکت سیستم

 کند. در کشورهای تولیدکننده پشتیبانی می
 

 هایی است تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش: که دارای سیستمثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 کند؟ های فنی نیروی کار محلی در کشورهای تولیدکننده پشتیبانی میالف( از توسعه مهارت

 کند؟ های مدیریتی نیروی کار محلی در کشورهای تولیدکننده پشتیبانی میب( از توسعه مهارت

 ؟ کندمندی دنبال میهای آنها را به طور نظامهای توسعه مهارتج( اجرای برنامه
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کند، بلکه دادن عملکردهای خوب شرکت کمک مینه تنها به نشان

( و SDG 16تواند به پاسخگویی بیشتر کشورهای تولیدکننده )می

پتانسیل باالتر برای ثروت و رفاه معدنی به منظور کاهش فقر  ایجاد

(SDG 1.و ارائه منافع به کل جمیعت، نیز کمک کند ) 

 

سازد تا به ها را قادر میکاری نیز شرکتهدایت مشاغل با درست

زیست احترام گذاشته، در برابر حقوق انسانی، کارگران و محیط

ورهای تولیدکننده و جوامع فساد از خود محافظت کنند، و برای کش

 های معدنکاری ارزش ایجاد کنند؛ که همه اینتحت تاثیر فعالیت

 است.  SDGموارد مفاهیم مهمی در  

 وکار رفتار کسب 

وکارهای جهانی، در قبال های معدنی همانند سایر کسبشرکت

صاحبان و سهامداران خود پاسخگو هستند؛ خواه صاحبان و 

دهندگان باشند. این تسهامداران فرد، شرکت، دولت یا مالیا

ای توسط سهامداران و بازار جهانی، که  ها به طور فزایندهشرکت

وکار  های کسبها در عملکردهای خود شیوهانتظار دارند شرکت

های صحیح حاکمیتی و شفافیت را به کار گیرند، اخالقی و سیستم

گیرند. در پاسخ به این تقاضا، برخی از  مورد بازخواست قرار می

محیطی، اند که ابعاد اقتصادی، زیستهای معدنی متعهد شدهتشرک

های خود را با ( عملیاتEESGاجتماعی و حاکمیتی )

 پذیری بیشتری مدیریت کنند.مسئولیت
 

های توسعه اقتصادی یک شرکت طور که تالشدرست همان 

تواند موجب دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان معدنکاری می

وکار (، رفتار کسبA( شود )رجوع کنید به بخش  SDGملل )

تواند به کشورهای های معدنکاری هم میمسئوالنه توسط شرکت

تولیدکننده کمک کند تا به این اهداف دست یابند. به عنوان مثال، 

وکار معدنی، به ویژه در کشورهایی که  های کسبشفافیت شیوه

 حاکمیت ضعیف یا فساد دارند،  
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 خواری و فساد وکار و ضدرشوهاخالق کسب  

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد را  2003. در سال 

تصویب کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد، کوفی عنان، در سند این کنوانسیون بیان کرد: »فساد با 

یر  شده برای توسعه در سند این کنوانسیون بیان کرد: »فساد با تغیتغییر دادن بودجه در نظرگرفته 

شده برای توسعه، تحلیل بردن توانایی دولت در ارائه خدمات اساسی،  دادن بودجه در نظرگرفته 

گذاری، به طور نامتناسبی به های خارجی و سرمایه عدالتی و جلوگیری از کمکپرورش نابرابری و بی

ای کاهش  رساند. فساد عنصر مهمی در عملکرد ضعیف اقتصادی و نیز مانع بزرگی برفقرا آسیب می

 فقر و برای توسعه است.« 

 

های معدنی باید  شود. شرکتبندی میهای پرخطر برای فساد طبقهبخش معدن به عنوان یکی از بخش

برای اکتشاف و توسعه منابع معدنی، مجوزها و تاییدهای متعددی کسب کنند. برخی از مقامات دولتی  

های معدنی کردن یا به تعویق انداختن پروژهیا برخی افراد دیگر که نفوذ سیاسی کافی برای مسدود

کنند. این عمل به ویژه زمانی اتفاق افتاده و دارند، در ازای تسهیل این فرآیندها، رشوه دریافت می

شایع است که عملیات معدنکاری در کشورهایی واقع باشد که محیط نظارتی ضعیف و قوانین ضعیفی 

 دارند. 
 

ها گذاشت.  وان فقط به پای مقامات دولتی غیراخالقی و سایر واسطه ت با این حال، این مشکل را نمی 

کنند که مایل هستند پول نقد پرداخت کنند یا هدایایی  های معدنی اعتراف میبرخی شرکت

وکارشان کمک شود. همچنین، ممکن است غیراخالقی بدهند تا در مواقع دشوار مالی به کسب

گذاری مشترک، به طور گان، مشاوران یا شرکای سرمایهها از طریق روابط خود با نمایندشرکت

 خواری یا فساد شوند.غیرمستقیم و در برخی موارد ناآگاهانه درگیر رشوه

 

های تبعیت و اقدامات های منسجم و شفاف ضدفساد و برنامه توان از طریق اجرای اعتبارآزماییمی

شده به کشورهای های انجامداختها و پردیگری مانند شفافیت درمورد قراردادها، مالیات 

خواری و فساد جلوگیری کرد یا آن را تا حد زیادی کاهش داد )رجوع کنید به  تولیدکننده، از رشوه

B.03 ،B.04  وB.06وکارهای خود با کند تا در کسبها کمک می(. اعتبارآزمایی ضدفساد به شرکت

کنندگان،  ر نمایندگان، مشاوران یا تامینفساد مبارزه کنند و از طریق اقدامات اشخاص ثالثی نظی

هایی در بسیاری از  احتمال درگیر شدن در فساد را کاهش دهند. در حال حاضر چنین اعتبارآزمایی

های ها نیز به صورت داوطلبانه اقداماتی را در جهت اجرای برنامهکشورها مورد انتظار است و شرکت

 حداقل برسانند. دهند تا خطرات خود را بهضدفساد انجام می 

 

ها  تری برای شرکتبینیتر و قابل پیشگذاری با ثباتفساد کمتر در جامعه منجر به یک محیط سرمایه

کند تا مزایای توسعه منابع طبیعی خود را به طور  خواهد شد و به کشورهای تولیدکننده کمک می

 ای به حداکثر برسانند. قابل مالحظه 

 

 

 

 

 

های اخالقی در رفتار شرکت یا افراد درون آن شرکت.  کارگیری ارزشبه وکار یعنیاخالق کسب 

هایی شود اختیاری است، اما غالبا شامل ارزشهای اخالقی که توسط شرکت اتخاذ میمجموعه ارزش 

ها بودن است. این ارزشنظیر درستکاری، انصاف، صداقت، قابل اعتماد بودن، آزادی، احترام و پذیرا

( مربوطه، نظیر تضاد  EESGمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی ) مسائل اقتصادی، زیستتوانند در می

خواری و فساد، حریم خصوصی گری، رشوههای سیاسی و البینوازی، کمکمنافع، هدایا و مهمان 

های اجتماعی، گوناگونی، حقوق انسانی، و درمان یا تعامل با کارگران، جوامع ها، استفاده از رسانهداده

 ط زیست، به کار روند. و محی
 

آن، گنجانده شود، دستیابی به رفتار اخالقی   ها و عملیاتها در فرهنگ شرکت، در کل بخشاگر ارزش

های تر خواهد بود. رفتار موردانتظار به وضوح به کلیه کارمندان )از طریق آموزش و برنامهمحتمل

شود. برای نقض رفتار مجازاتی وجود  وکار و ذینفعان ابالغ می افزایش آگاهی(، شرکای مربوطه کسب

های نظارتی برای هایی وجود دارد. مکانیزمار اخالقی هم مشوق دارد، اما برای دستیابی به رفتار بسی

دهی به کارمندان و های ذکرشده موجود است. گزارشپی بردن به میزان پایبندبودن شرکت به ارزش

ذینفعان نیز حائز اهمیت است زیرا یادگیری و پاسخگویی را در تمام سطوح شرکت افزایش داده و 

شده در سطح شرکتی در سطح عملیاتی معدن نیز  ن اینکه تعهدات انجامای را برای نشان دادوسیله

 آورد.در حال انجام است، فراهم می 
 

های موثری نیز هستند که افراد داخل یا  هایی که متعهد به رفتار اخالقی هستند دارای مکانیزمشرکت

یا غیرقانونی را، شامل های مربوط به رفتار غیراخالقی سازد تا نگرانیخارج از شرکت را قادر می

دهی ناشناس و رسانی فساد از طریق خط تلفن ویژه یا کارهای مشابهی که امکان گزارشاطالع 

کند، افزایش دهند. در برخی شرایط، به منظور ایجاد  محرمانه و بدون ترس از تالفی را فراهم می

گزارش نتایج به شرکت،   اعتماد در مکانیزم، داشتن شخص )شرکت( ثالثی برای مدیریت مکانیزم و

تواند مفید باشد. ایجاد فرهنگ اعتماد و پذیرا بودن نیز مستلزم این است که کارگران )کارمندان و می

نفس داشته باشند و ترغیب شوند تا مسائل مربوط به  به  کنندگان اعتمادکارگران پیمانکاری( و تامین

کنند حمایت شود. این امر به نوبه خود و به  ینگرانی را مطرح کرده و اینکه از کسانی که صحبت م

قبول خواهد شد و احتمال زیاد منجر به شناسایی زودهنگام و جلوگیری از رفتارهای غیرقابل

های مالی را کاهش، روحیه  سازد تا اعتبار و شهرت خود را حفظ کرده، زیانها را قادر میشرکت

 دهند. کارمندان را بهبود و گردش مالی را کاهش 

 

ناپذیر رویکرد شرکت در رفتار اخالقی، داشتن سیستمی مستحکم برای جلوگیری  یک بخش جدایی

 خواری و فساد است از اشکال مستقیم و غیرمستقیم رشوه 
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 تعهد
 خواری و فساد جلوگیری کند.شرکت متعهد است که از تمام اشکال مستقیم و غیرمستقیم رشوه 

 که: ثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 خواری و فساد، تعهد خود را رسمی کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟به منظور جلوگیری از تمام اشکال مستقیم و غیرمستقیم رشوه الف(

 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ده است؟ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد ش

• UNGC Principle 10 

• GRI 205 - 
•  SASB NR0302-21 

 

 اثربخشی 
 کند.خواری و فساد، پیگیری، بررسی و اقدام میشرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه ضد رشوه

 مندی: که به طور نظامثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

های زمانی گرفته در پاسخ به آنها، اطالعات را در طی دورهخواری و فساد، از جمله تعداد و ماهیت این وقایع و اقدامات صورترشوهالف( در زمینه پیشگیری از 

 کند؟ درپی ردیابی و افشا میپی

 کند؟ و یا بررسی میخواری و فساد را حسابرسی گرفته برای پیشگیری از تمام اشکال مستقیم و غیرمستقیم رشوهب( اثربخشی اقدامات صورت

منظور  گرفته بهدهد تا به دنبال بهبود اثربخشی اقدامات صورتای انجام میها اقدامات پاسخگویانهها و یا بررسی های این حسابرسیبر اساس یافته  ج(

 خواری و فساد باشد؟ پیشگیری از تمام اشکال مستقیم و غیرمستقیم رشوه

•  10UNGC Principle 

• GRI 205 

 

 اثربخشی 
رسانی فساد برای گزارش نگرانی درمورد رفتار غیراخالقی، پیگیری، بررسی و اقدام های اطالعشرکت برای بهبود اثربخشی مکانیزم

 کند.می
 مندی: که به طور نظامثابت کند  تواند آیا شرکت شما می 

گرفته در پاسخ به آنها، را در  رسانی فساد، ازجمله تعداد و ماهیت این وقایع و اقدامات صورتاطالعهای ( اطالعات مربوط به عملکرد و جذب مکانیزمالف

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیدوره

 کند؟ رسانی فساد را حسابرسی و یا بررسی می های اطالعب( اثربخشی مکانیزم

 ؟رسانی فساد باشدهای اطالعدهد تا به دنبال بهبود اثربخشی مکانیزمای انجام میا، اقدامات پاسخگویانه هها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

• GRI Disclosure 102-1 
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 هیئت مدیره و مدیریت ارشد   تنوعپاسخگویی و  

تاثیر  EESGترکیب هیئت مدیره و مدیریت ارشد نیز بر اجرای موفق اهداف  

ها، نژادها و سنین مختلف و گذارد. اعضای هیئت مدیره و مدیرانی با جنسیتمی

محیطی و  ها، ازجمله در مسائل اقتصادی، زیستوابق و صالحیتتنوع س

توانند به گسترده کردن طیف دانش درمورد عوامل خارجی اجتماعی، می

 تاثیرگذار بر شرکت نقش داشته باشند.

 

های مطالعات نشان داده که تنوع جنسیتی در موقعیت هیئت مدیره و در سمت

ملکرد کلی مالی، حاکمیت شرکتی تواند موجب بهترشدن عمدیریت ارشد می

، بهترشدن عملکرد EESGخوب، پایبندی بیشتر به استانداردهای جهانی 

پایداری، ارتقای نوآوری، بهترشدن مدیریت ریسک، و بهبود اعتبار و شهرت 

 شرکت شود.

های سراسر جهان قرار پایداری شرکت مفهومی است که مورد استقبال شرکت

موفقیت بلندمدت  ای برای گرفته است. پایداری شرکت روز به روز به طور فزاینده

وکارهایی است که به شود. پایداری شرکت شامل کسبشرکت، ضروری تلقی می

هایی نظیر حقوق انسانی، نیروی کار، محیط ههای اساسی در حوزمسئولیت

زیست و مبارزه با فساد احترام گذاشته و برای حمایت و ایجاد ارزش برای جوامع  

 دهند. اطراف خود، اقداماتی انجام می
 

تعهد  هدهند کنند که نشانهای بیشتری را تدوین میها هر روزه سیاستشرکت

محیطی، اجتماعی )ازجمله حقوق  به رفتار مسئوالنه در مسائل اقتصادی، زیست

ها همیشه به تغییرات ( است. با این حال سیاست EESGانسانی( و حاکمیتی ) 

های مثبت بلندمدت در کشورهای تولیدکننده یا تغییر مداوم در فرهنگ و ارزش

آمیز شوند. اجرای موفقیتتر، تبدیل نمیها به سوی رفتار مسئوالنهشرکت

و مدیریت   ها معموال مستلزم تعهد، رهبری و پاسخگویی هیئت مدیره سیاست 

کت )در سطح شرکت و در سطح سایت معدن( و نیز پرسنل اختصاصی ارشد شر

در سطح عملیاتی است تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات استراتژیک در تمام 

 شوند شرکت اعمال می طول عملیات

. 

های تشویقی برای عملکرد اتخاذ وکارها پاسخگویی داخلی و مکانیزموقتی کسب

گیرندگان سطح تواند هم در تصمیمکه می هاییکنند، پاسخگویی و مکانیزم

شرکتی و هم در کارگران و مدیران سطح سایت اعمال شود، دستیابی به اهداف  

محیطی، حقوق انسانی، سالمتی و رفاه  های زیستشرکت برای محافظت از ارزش

تواند  شود. چنین اقداماتی میاقتصادی جوامع به طور بهتری محقق می-اجتماعی

و نیز به  EESGنسبت به ارتباط تعهدات   لکرد عملیاتی و نگرشبه بهبود عم

 ها و فرهنگ شرکت کمک کند.شدن آنها در ارزش گنجانده
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 اقدام 
  ESGوکار در مسائل  هایی را در اختیار دارد تا افراد هیئت مدیره و مدیران ارشد را برای رفتار مسئوالنه کسبشرکت سیستم

 پاسخگو نگه دارد.
 که اقدامات خاصی را انجام داده تا اطمینان حاصل کند که: ثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 تک افراد هیئت مدیره و مدیران ارشد تعریف شده است؟های واضحی برای تکها و مسئولیت، نقشESGوکار در مسائل ( برای رفتار مسئوالنه کسبالف

 های مهم در سطح هیئت مدیره و مدیریت ارشد وجود دارد؟ ، الزامات شایستگی برای سمتESGب( در مسائل  
 ان ارشد که مسئول چنین عملکردهایی هستند، از طریق اقدامات مستندی پاسخگو هستند؟ مدیره و مدیر تک افراد هیئتج ( تک

• UNGP (RF) A.2.1;2.2 
• GRI Disclosure 102-20 
• IFC PS 1.17 

 

 اثربخشی 
 کند.خواری و فساد، پیگیری، بررسی و اقدام میشرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه ضد رشوه

 مندی: که به طور نظامثابت کند  تواند آیا شرکت شما می 

 ؟ کندپی پیگیری و افشا میدرهای زمانی پیالف( اطالعات مربوط به درصد زنان در سطح هیئت مدیره و مدیریت ارشد را در برابر اهداف و در طی دوره

 کند؟ ها و غیره( به منظور بهبود تعادل جنسیتی در سطح مدیریت ارشد را حسابرسی و یا بررسی میها، نوآوریب( اثربخشی مداخالتش )برنامه
 هد؟ داش در سطح مدیریت ارشد انجام میای برای بهبود تعادل جنسیتیها، اقدامات پاسخگویانه ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 
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 قراردادها افشای 

 با این وجود، افشای قرارداد، برای قادر ساختن مدیریت مسئوالنه و حاکمیت

صحیح منابع طبیعی، و برای ارتقای رشد و توسعه اقتصادی با اطمینان از فرصت 

شود. ای ضروری شناخته میها، به طور فزایندهبرابر و یکسان برای شرکت

مند، مقامات دولتی با در دسترس قراردادن عمومی قراردادها به طور نظام

مورد قراردادها دارند تا تری برای مذاکره درهای قویابزارهای بیشتر و انگیزه

ای از مزایای توسعه مواد معدنی  اطمینان حاصل کنند که کشورشان سهم عادالنه

سازد تا در بحث درمورد کند. شفافیت قرارداد جامعه مدنی را قادر میدریافت می

اینکه کشورهای درحال توسعه چگونه منابع تجدیدناپذیر خود را مدیریت 

ها کمک  ها و دولتتواند به شرکتته باشند؛ و نیز می کنند، نقش بیشتری داشمی

های معدنکاری و درآمد واقعی مورد انتظار در طول زمان را به  کند تا ارزش پروژه

شهروندان نشان دهند. عالوه بر افشای خود قراردادها، افشای اسناد مربوطه )به  

رد شرایط عنوان مثال سوابق فرآیند تخصیص و پاداش، و نیز اطالعاتی درمو

تر و شفافیت بیشتری تواند موجب پاسخگویی قویقرارداد و اجرای آنها( نیز می

 شود.

 

معدنی به طور عمومی از انتشار قرارداد   هایها و شرکتای از انجمنتعداد فزاینده

کنند که انتشار قرارداد، شرایط یکسانی را برای کنند و استدالل میحمایت می

کند و به افزایش کیفیت رابطه آنها با جامعه و رفع موثرتر  ها فراهم میشرکت

ها با افشای قراردادها در  کند. برخی شرکتانتظارات شهروندان کمک می

که نیازی به آن نیست، نقش رهبری در پیشبرد شفافیت ایفا  کشورهایی 

هایی که افشای عمومی را  ها در قرارداد با دولتکنند؛ و برخی دیگر از شرکتمی

 گنجانند.سازند، به طور مستمر بندهای استثنایی را در قرارداد میممکن می

بع مواد معدنی،  برداری از مناکشورهای تولیدکننده به منظور اکتشاف یا بهره 

دهند )به عنوان  ها توافقات توسعه انجام میمجوزهایی را صادر کرده و با شرکت

نامه، جواز، قراردادهای اعطایی، قراردادهای اکتشاف  مثال از طریق مزایده، اجاره

ها نیز برای ایجاد شرایط و ضوابط مختلف و استخراج، قراردادهای توسعه(. دولت

معدنی، مانند منافع مالی که یک کشور از مالیات، تقسیم د مربوط به توسعه موا

کنند؛ مقررات مربوط به  امتیاز دریافت میتولید، تقسیم سود و حق

تواند برای  ها؛ و شرایطی که میگذاریهای مهم یا دیگر سرمایه زیرساخت

شهروندان پیامدهایی نظیر اقدامات حفاظت از محیط زیست یا حقوق مربوط به  

ی زمین یا جابجایی جوامع محلی داشته باشد، قراردادهایی را به امضا کاربر

 کنند.ها مذاکره میرسانده یا با شرکت 
 

ای که به نفع توسعه ملی و ها مسئولیت مدیریت منابع کشور خود به شیوهدولت

های رسانی یا چالشرفاه مردم باشد را بر عهده دارند. متاسفانه فساد، عدم اطالع 

ای نهادی مانع از این شده که برخی کشورها درمورد بهترین معامالت هظرفیت

و این امر اغلب منجر به از بین  -برای شهروندان خود مذاکراتی را انجام دهند

 شود.ها یا میلیاردها دالر درآمد بالقوه میرفتن میلیون

. 

وانین  ترین قهای استخراجی، مهمقراردادهای حاکم بر معدنکاری یا دیگر پروژه 

شده توسط کشورهای تولیدکننده و جوامع تحت تاثیر را  حاکم بر مزایای دریافت 

دهند و در عین حال، این اسناد منافع عمومی از دید عموم پنهان تشکیل می

  2015ماند. بر اساس گزارشی از طرح شفافیت صنایع استخراجی که در سال می

کنند اما شفافیت، نتشر میمنتشر شد، اگرچه برخی کشورها قراردادها را م

های قانونی یا قراردادی درمورد افشا جهانی نیست. در برخی موارد، ممنوعیت

کند اما افشا وجود دارد و در برخی موارد دیگر، اگرچه قوانین از افشا حمایت می

 گیرد.گیرد، یا اینکه اصال صورت نمیفقط تا حدی صورت می
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 اقدام 
کند، به طور علنی افشا اش را به آن اعطا میهای معدنیشرکت تمام عناوین حقوقی که حقوق استخراج منابع معدنی در سایت

 کند.می
 که:ثابت کند  تواند آیا شرکت شما می 

اش را  های معدنیها، توافقات( که حقوق استخراج منابع معدنی در سایتنامهها، پیماننامهاجارهها، مجوزها، الف( تمام عناوین حقوقی )مانند قراردادها، پروانه

 کند؟ کند، را به طور علنی افشا میبه او اعطا می
 دهد؟ سایت شرکت قرار میب( این اسناد را رایگان در وب

 کند؟ ه طور علنی افشا میج( این اسناد را بدون ویرایش یا حذف، به صورت اسناد دارای متن کامل ب

• EITI 2.2; 2.3; 2.4 
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 شفافیت مالیاتی 

های مالیاتی نسنجیده یا بیش از حد سخاوتمندانه اگرچه غیرقانونی مشوق

ها و  شود، مسائل حقوقی برای دولتنیست، اما با شک و تردید به آن نگاه می

ی گذاری در کشور هیچ کارکند و برای بهبود فضای سرمایه ها ایجاد میشرکت

 دهد. انجام نمی

 

ای  اجرایی باید به شیوه هایهای مالیاتی، ساختارها و ظرفیتبرای تدوین سیاست 

گذاری، مزایای اقتصادی نیز برای کشور به انجام شوند که ضمن جذب سرمایه

همراه داشته باشد. هیچ تعریف واحدی از شفافیت مالیاتی وجود ندارد، اما به  

طور کلی شامل افشای اطالعات درمورد میزان سود شرکت در هر کشوری که در  

کند )رجوع کنید  الیاتی که به هر کشور پرداخت میکند و میزان مآن فعالیت می

های مالیاتی، نظیر رویکرد آن در  دهی درمورد استراتژی( و گزارشB.06به 

ریزی آن و اطالعات  پرداخت مالیات، جزبیات مدیریت ریسک مالیاتی و برنامه

 های مالیاتی، است. مربوط به گریزگاه

 

برند که تعهدات مربوط به تر پی میهای جهانی هر روزه به این امر بیششرکت

های مالیاتی های مالیاتی و شیوه های مالیاتی و افشای فعاالنه استراتژیسیاست 

گذاران و  در سطح یک کشور، برای ایجاد و حفظ روابط و اعتبار با سرمایه 

گذاری در کشورهایی که کشورهای تولیدکننده و برای تقویت فضای ثابت سرمایه 

 دارند، حائز اهمیت است. در آن فعالیت

توجهی برای  های مربوط به معدنکاری، منبع درآمد بسیار مهم و قابلمالیات 

شود  کشورهای غنی از مواد معدنی است. درآمدهای حاصل از مالیات باعث می 

های عمومی مهم هزینه پرداخت کنند. در مورد  کشورها برای خدمات و زیرساخت 

تواند اتکا به کشورهای درحال توسعه، وجود یک پایه مالیاتی مستحکم می

شورها در توسعه خودشان های خارجی را کاهش داده و موجب شود که ک کمک

هایی که در طول چرخه حیات حرف بیشتری برای گفتن داشته باشند. مالیات 

های توسعه توانند نوآوریشوند، اگر به دقت مدیریت شوند میمعدن دریافت می

ها پس از پایان عملیات اقتصادی و اجتماعی که موجب تداوم تولید سود، تا مدت

 اعتبار کنند. شود را، تامینمعدنکاری می

 

شواهد زیادی وجود دارد که بسیاری از کشورهای تولیدکننده قادر نسیتند بخش  

هایی که در  ها از صنایع استخراجی، به ویژه از شرکتقابل توجهی از مالیات

توانند از طریق  ها میآوری کنند. شرکتبسیاری از کشورها فعالیت دارند، را جمع

گذاری انتقاالت ظاهرا قانونی، مانند دستکاری در قیمتهای مشکوک اما تاکتیک

مالیات یا پنهانی(، های کمهای تابعه در حوزه)با جابجایی سود به شرکت

گذاری اشتباه تجاری )با اعالم نکردن ارزش محصوالت صادرشده( یا از قیمت

.  طریق استفاده از ساختارهای مالکیت پیچیده، از پرداخت مالیات اجتناب کنند

های غیرقانونی، مانند قاچاق، انجام فرار مالیاتی نیز ممکن است از طریق فعالیت 

 شود.

هایی مانند معافیت ممکن است کشورهای درحال توسعه هم، با دادن مشوق

موقت مالیاتی یا کاهش نرخ مالیات، درآمدهای مالیاتی را از دست بدهند. 

سود   -های هزینها با تحلیلهای مالیاتی در کشورهای تولیدکننده غالبمشوق

گیرند تا در همان کشور، به شود و درعوض تحت فشار قرار میمناسبی انجام نمی

گذاری ایجاد کنند؛ و با توجه به  جای کشوری دیگر، فضای جذابی را برای سرمایه 

شماری وجود دارد که نشان های بیماهیت خاص مکانی عملیات معدنکاری، نمونه

 های مالیاتی هم صورت گرفته است. ذاری حتی بدون مشوقگ دهد سرمایهمی
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 اقدام 
 . دکنهای مالیاتی خود اعمال میشرکت شفافیت مالیاتی را در تمام حوزه

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که به طور عمومی: آیا شرکت شما می 
هایی )به عنوان مثال نهادهای تابعه یا  شده است و اینکه با چه نامهای مالیاتی که در آن دارای نهاد)های( ثبتساختار شرکت خود را با ذکر تمام حوزه الف(

 شعبه( در آن محل شناخته شده است، افشا کند؟ 
 کند؟ مالیات، گزارش میه کمب( رویکرد خود در شفافیت مالی را، ازجمله استراتژی مربوط به حضورش در هر حوز

 کند؟ شده است، را افشا میهای مالیاتی که در آن دارای نهاد)های( ثبتتمام منافع مالیاتی و معافیت موقت مالیاتی که در سطوح محلی و ملی در تمام حوزه ج(

• GRI 201 
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 مالکیت سودمند 

ها، موسسات مالی، ابتکارات داوطلبانه و حتی مدیران شرکت معدنکاری به دولت

ها، دفاع و به این ای از افزایش شفافیت در مالکیت سودمند شرکتطور فزاینده

کنند. به عنوان مثال، طرح شفافیت صنایع استخراجی الزاماتی را سو حرکت می

رایی باید اطمینان حاصل  »همه کشورهای اج 2020وضع کرده است که تا سال 

های استخراجی در  های نفت، گاز و معدنکاری که برای پروژهکنند که کلیه شرکت

گذاری هستند، صاحبان واقعی خود را  کشورهای خود متقاضی فعالیت یا سرمایه 

افشا کنند« و سطح مالکیت و جزبیات مربوط به نحوه استفاده از مالکیت یا  

طریق درصد مالکیت سهام در شرکت، یا کنترل از کنترل )به عنوان مثال از  

 طریق ترتیبات قراردادی یا اختیارات وکالت( را آشکار سازند.   

 

شدن به روشی  افشای فعاالنه مالکیت سودمند، به سرعت در حال تبدیل

دهنده تعهد به  ها نشاناستاندارد در صنعت استخراج است. این افشاگری

فرآیندهای مجوز ماده معدنی و پیمانکاری است.   بودنشفافیت و تعهد به درست 

افشای فعاالنه به ایجاد اعتماد بیشتر در بین ذینفعان معدنکاری، به اجتناب از 

سازد تا  ها را قادر میهای فساد و فرار مالیاتی کمک خواهد کرد و دولتریسک

اعتبار پیشنهادات معدنکاری را بهتر ارزیابی کنند و بدین ترتیب فضای  

 گذاری برای بخش معدنکاری را در سطح جهانی بهبود دهند.رمایه س

های سود از فعالیت همیشه هویت افرادی که درنهایت مالکیت، کنترل و برداشت

شود. در فاش نمی -مالکان سودمند -یک شرکت معدنکاری را در اختیار دارند

ای از نهادهای شرکتی یا خصوصی  برخی موارد هویت این افراد در پشت زنجیره

 ماند.گیرد، پنهان میکه چندین کشور را در برمی
 

الیاتی؛ پولشویی و هایی برای فساد، فرار موقتی مالیکت شرکت مبهم است، راه

تواند  موارد بعدها می شود که اینهای مالیاتی ایجاد میدیگر انواع سو استفاده

محیطی یا اجتماعی شود. به عنوان مثال، موجب اثرات منفی اقتصادی، زیست

فردی که در شرکتی سهام دارد ممکن است در موقعیتی قرار داشته باشد که 

 راردادهای دولتی؛ مجوزهای معدنکاری یا پروانهای بر اعطای قتاثیر ناعادالنه 

گیرانه داشته باشد. های غیرمجاز، یا تایید ضوابط و شرایط بسیار آسانشرکت

شناخت هویت صاحبان سود هم برای جلوگیری از فساد و هم برای اطمینان از  

اینکه شرکتی که مجوز کسب کرده قصد و تخصص مالی و فنی الزم برای توسعه،  

ای مسئوالنه را دارد، حائز برداری و اتمام یک پروژه معدنکاری به شیوهبهره

 اهمیت است.
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 اقدام 
 کند. شرکت، مالکان سودمند نهایی خود را افشا می

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که به طور عمومی: آیا شرکت شما می 
هرگونه سطح مالکیت آستانه که برای این افشا اعمال شده، نام مالک)های( سودمند نهایی )یعنی نه فقط ذینفعان مستقیم( را افشا الف( با مشخص کردن 

 کند؟ می
 شود؟ شود و کنترل چگونه اعمال میکند که مالکیت چگونه حفظ میب( افشا می

 کند؟ های منظمی از اطالعات را افشا میروزرسانیکند و بهای هستند را شناسایی میشدهج( ذینفعانی که افراد سیاسی شناخته

• EITI 2.5 
• GRI Disclosure 102-7 
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 پرداخت به کشورهای تولیدکننده 

یافته به روش افشاگری در سطح پروژه نیز در بسیاری از کشورهای توسعه

-دهی مشابه پروژههایی برای گزارشاستانداردی تبدیل شده است و درخواست

اند  پروژه در مناطق دیگر وجود دارد. جوامعی که در نزدیکی معادن واقع شده-با

کنند، اما با  ربه میمحیطی را تجای از تاثیرات اجتماعی و زیستطیف گسترده

این وجود بودجه کافی برای کاهش این اثرات و برای ترقی رشد اقتصادی دریافت 

کنند. حتی زمانی که به طور قانونی حق دارند درصدی از درآمد حاصل از  نمی

 کنند. های معدنی را دریافت کنند، باز هم چیزی دریافت نمیپروژه

 

ح کشور و هم در سطح پروژه موجب های درآمدی هم در سطدسترسی به داده

های محلی بر پایبند بودن شرکت نسبت به الزامات قرارداد،  شود که دولتمی

شود که جوامع محلی حقوق خود را پیگیری بهتر نظارت کنند و نیز باعث می

های کرده و در صورتی که درآمدها به طور مناسبی تخصیص داده نشود، دولت

 خود را پاسخگو کنند. 

 

هایی که تمایل به کشورهایی که هنوز الزامات سطح پروژه را ندارند، شرکت در

توانند اعتماد و حمایت را افزایش داده و دهند میافشای پرداخت نشان می

جوامع کشور تولیدکننده را قادر سازند تا نسبت به درآمدهای دریافتی از  

 معدنکاری و نحوه خرج شدن آنها آگاهی بیشتری کسب کنند. 

های معدنی اعطا ها حق اکتشاف و استخراج منابع معدنی را به شرکتدولت

شده،  ها در عوض، برای پرداخت غرامت مواد معدنی استخراجکنند و شرکتمی

های دیگری انجام امتیاز، حق مجوز، و پاداش پرداخت کرده و یا کمکمالیات، حق

تواند  شود میانجام می های معدنکاریهایی که توسط شرکتدهند. پرداختمی

برای کشورهای درحال توسعه منبع مهمی از درآمد به حساب آمده و به رشد 

 اقتصادی و توسعه اجتماعی شدت ببخشد. 

 

گیرد. ها اغلب در دسترس عموم قرار نمیاطالعات مربوط به پرداخت به دولت

  و تواند باعث شود تا دولتهای معدنکاری میشفافیت بیشتر در شرکت

کنند )رجوع  ها به تعهدات قراردادی خود عمل میشهروندان بدانند که آیا شرکت

ها بتوانند سهم اقتصادی خود  شود که شرکت( و این امر موجب میB.03کنید به  

 را به کارگران، جوامع محلی و به طور کلی به اقتصاد ملی نشان دهند.

 

های هایی که توسط شرکتبه طور کلی پذیرفته شده که شفافیت پرداخت

تواند با حذف شرایطی که موجب فساد و ها انجام شده، میاستخراجی به دولت

شود، حاکمیت خوب را تقویت کند. مدیریت بهتر سو استفاده از درآمدها می

فقر و تقویت درآمدهای حاصل از مواد معدنی نیز به نوبه خود، پتانسیل کاهش 

ها همچنین راهی برای کشورها  دهد. افشای پرداختاقتصاد پایدار را افزایش می

گذاری است تا به وسیله آن، ریسک سیاسی را کاهش داده و محیط سرمایه

 تری را ایجاد کنند. ثابت

 

هایی در دهه گذشته، تالش برای افزایش شفافیت پرداخت باعث ایجاد کشش

طرح شفافیت صنایع استخراجی، استانداردی جهانی که شده است. به ویژه، 

دهد، و مقررات مدیریت پاسخگو و صریح منابع مدنی، نفت و گاز را ترویج می

ها ایجاد موجود در اتحادیه اروپا و کانادا، الزاماتی قانونی برای بسیاری از شرکت

را گزارش  شده به نهادهای دولتی ملی و فروملیهای انجاماند تا پرداختکرده

 ها را برای هر کشوری که در آن فعالیت دارند، افشا کنند.داده و این پرداخت
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 اقدام 
شده بر مبنای هایی تفکیککند و دادهداشته را به طور علنی افشا می  های فروملی و ملی هایی که به دولتشرکت تمام پرداخت

 دهد.سطح پروژه ارائه می
 تواند در سطح شرکتی نشان دهد که: آیا شرکت شما می 

 کند؟ های فروملی و ملی داشته را به طور علنی افشا میهایی که به دولت شده سطح پروژه درمورد تمام پرداختالف( اطالعات تفکیک
 دهد؟ سایت اصلی شرکت قرار میب( این اطالعات را به صورت رایگان در وب 

 کند؟ روزرسانی می ج( هر سال این اطالعات را به

• EITI 4.1; 4.6; 4.7; 4.8 
• GRI Disclosure 201-1   
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 گری های البی شیوه 

مهمی از فرآیند دموکراتیک است، اما  گری یک فعالیت قانونی و بخشاگرچه البی

های معدنی برای تاثیرگذاری بر سیاست معدنکاری و اصالحات تنها راه شرکت

های معدنی برای کمک به افزایش نهادی یا اقتصادی نیست. بسیاری از شرکت

های کشور تولیدکننده برای مدیریت منابع معدنی و توسعه توانایی دولت

 ها و سایر ذینفعان مشغول هستند.همکاری با دولت های اقتصادی، به فرصت

 

گری و مشارکت در گفت وگوهای چند ذینفع برای بهبود  افزایش شفافیت در البی

شفافیت معدنی و حاکمیت منابع، ابزار مهمی برای ایجاد اعتماد در بین ذینفعان،  

تر و  ثبات ( و ایجاد فضایی باB.01خواهری و فساد )رجوع کنید به  مبارزه با رشوه

 باشد.گذاری میتر برای سرمایه جذاب

گذاری دارد. ای در سیاستگری نقش برجستهدر بسیاری از کشورها البی

های جامعه مدنی به طرق های صنعت و سازمان گرهای خصوصی، گروهالبی

 گیرندگان تاثیر بگذارند. با اینکنند تا بر سیاستمداران و تصمیممختلفی عمل می

آورد که  را به وجود میگری اغلب بسیار غیرقانونی است و این پتانسیل حال البی

منافع قدرتمند از طریق فساد یا اقدامات مشکوک، تاثیر نامناسبی اعمال کنند.  

گری، این سو ظن را پدید به طور کلی فقدان شفافیت و پاسخگویی درمورد البی

های صنعتی،  ها، چه به صورت مستقل و چه از طریق ارگانآورد که شرکتمی

 ه نفع جامعه نیست.طرفدار قوانینی هستند که ب

 

توانند برای کمک به ترویج یکپارچگی و درستی و اعتماد های معدنی میشرکت

گیری عمومی و به دست آوردن اعتماد بیشتر در بیشتر در فرآیندهای تصمیم

توانند اطالعات بین ذینفعان، اقداماتی جدی انجام دهند. به عنوان مثال، می

های سیاسی را به طور قدامات و مشارکت گری، اهای البیمربوط به سیاست

گری را نیز افشا کنند، که این امر نه توانند مواضع البیداوطلبانه افشا کنند. می

های مشترک با ذینفعان را  دهد بلکه زمینهبودن را نشان میتنها تمایل به شفاف  

هایی را برای همکاری با یکدیگر برای توسعه کند و فرصتنیز آشکار می 

تواند به طور مشابهی به جوامع تحت کند که میهای عمومی فراهم میاست سی

 کند.  تاثیر، کشورهای تولیدکننده و صنعت معدنکاری خدمت
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 اقدام 
 کند. ها را افشا میگری خود در تمام حوزهها و مواضع البیدر صورت لزوم، شرکت روش
 عمومی: تواند در سطح شرکتی ثابت کند که به طور در صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

 کند؟ ها را افشا میگری در تمام حوزههای البیهای افراد دخیل در فعالیتها و مسئولیتالف( نقش
 کند؟ گری و نتایج حاصله را افشا میهای البیب( موضوع فعالیت

 کند؟ ج( نام نهادها یا مقامات دولتی درگیر را افشا می

• GRI 415 
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 منابع و پیمانکاری مسئوالنه 

کنند، خطرات را برای کارگران، جوامع و  و اخالقی متعهد هستند و آنها را اجرا می

 محیط زیست و نیز خطرات مربوط به شهرت خود را به حداقل برسانند. 

 

اند. به ای این رویکرد را در پیش گرفته های معدنی پیشرو به طور فزایندهشرکت

شماری دارای کدهای رفتاری هستند که به طور  نی بیهای معدعنوان مثال، شرکت

کنندگان اعمال دست و تامینبرابری برای کارمندان، پیمانکاران، پیمانکاران پایین

شود، اگرچه این کدها اغلب غیراجباری هستند. درنتیجه، در حال حاضر برخی از  می

ای دوجانبه خود محیطی را در قراردادههای معدنی الزامات اجتماعی و زیستشرکت

ها برای ارزیابی  دهند تا تعهدات قانونی اجباری ایجاد شود. برخی از شرکتقرار می

کنندگان، تاثیرات دست و تامینپایبندی و برآورد اینکه پیمانکاران، پیمانکاران پایین

خود و تاثیراتی که ممکن است در زنجیره تامین آنها اتفاق بیفتد را چگونه را برآورد 

 دهند.هایی انجام مینند، حسابرسیکمی

 

ها، در آموزش نامهکردن انتظارات در توافقهای معدنی عالوه بر رسمیشرکت

کنند تا در گذاری میهم سرمایه کنندگاندست و تامینپیمانکاران، پیمانکاران پایین

ها متقابال سودمند هستند: رفع نیازهای شرکت به آنها کمک کنند. این برنامه

دهند و های زنجیره تامین را کاهش میهای کاری و ریسکهای معدنی ریسکشرکت

کنندگان، پیمانکاران و  کنند؛ در عین حال، تامینتری ایجاد میروابط پایدار و مطمئن

سازی  های خود را کاهش دهند، ظرفیتتوانند ریسکدست هم میانکاران پایینپیم

 تر زنجیره تامین دسترسی پیدا کنند. کرده و احتماال به منابع مالی رقابتی

 

وکارهای شوند. کسبمند میها بهرهکشورهای تولیدکننده نیز از این نوآوری

محیطی باالیی را برآورده توانند استانداردهای اجتماعی و زیستخانگی که می

های تامین جهانی مسئوالنه هستند.  کنند، بهتر قادر به رقابت و ادغام در زنجیره

کنندگان به دست و تامین عالوه بر این، اگر پیمانکاران معدن، پیمانکاران پایین

محیطی، اجتماعی، حقوق انسانی و کاری، نظیر تضمین استانداردهای زیست

ر و پرداخت دستمزد کافی برای زندگی، پایبند باشند، آن وقت های ایمن کامکان

های آنها هم بهتر خواهند بود و معدنکاری هم مزایای مثبت کارگران و خانواده

 بیشتری برای جوامع و اقتصادهای محلی خواهد داشت.

و کارها نه تنها سطح باالیی   ای این انتظار جهانی وجود دارد که کسبفزایندهبه طور 

محیطی را در اقدامات خود و زیست مسئولی ت پذیری زیست محیط ی از حقوق انسانی، 

های تامین وکار خود و از زنجیرهدهند، بلکه همین امر را از شرکای کسبنشان می

 کنند. طلب می

 

های معدنی برای ارائه خدمات تخصصی نظیر تعمیرات جوشکاری، کار  شرکت

 بندند. خدماتها قرارداد میمکانیکی، و نگهداری از تاسیسات، اغلب با موسسه

(. در دهه گذشته، D.02شود )رجوع کنید به ایمنی نیز اغلب با قرارداد منعقد می

برای کاهش هزینه موجب افزایش استفاده از کارگران  کمبود نیروی کار یا تالش

 پیمانی برای کارهای اصلی معدنکاری نیز شده است. 

 

ر بر دارد.  های معدنی داستفاده از نیروی کار پیمانی پیامدهایی را برای شرکت

های بهداشت و ایمنی در کار استخدام کارگران از طریق پیمانکار موجب ایجاد چالش

شود که باید مدیریت شود. عالوه بر این، نیروی کاری ضعیف، اقدامات اجتماعی یا  می

های معدنی به های مالی و شهرتی برای شرکتمحیطی پیمانکاران، ریسکزیست

ال، تبعیض و اختالف در دستمزد و شرایط کاری بین آورد. به عنوان مثوجود می

کارگران و پیمانکاران، به دلیل نابرابری ذاتی و همچنین به این دلیل که منجر به 

 کننده است. شود، نگرانبار و تعطیلی معدن میاعتراضات خشونت

 

کنندگان خود نیز مواجه  های مربوط به عملکردهای تامینهای معدنی با ریسکشرکت

ستند، ازجمله وقفه در تامین و آسیب به شهرت و اعتبار به دلیل حوادث، ه

های مسلح یا فعالیت غیرقانونی، نقض حقوق های کارگری، فساد، ارتباط با گروهچالش

کننده به  انسانی، اعتراضات جامعه یا اقدامات حقوقی مربوط به عدم پایبندی تامین

 محیطی. مقررات اجتماعی یا زیست

 

محیطی، کاری و حقوق های اجتماعی، زیستتوانند با ارزیابی ریسک ا میه شرکت

کنندگان و پیمانکاران، و با حصول اطمینان از اینکه انسانی مربوط به تامین

های خود و در سراسر  کنندگان در فعالیت دست و تامینپیمانکاران، پیمانکاران پایین

 محیطی زیست عی،های تامین خود به استانداردهای اجتمازنجیره
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 اقدام 
محیطی در ارتباط با هایی را برای شناسایی و ارزیابی هرگونه خطرات مربوط به حقوق انسانی، کار و خطرات زیستشرکت سیستم

 . کنندگان و پیمانکاران خود در اختیار داردتامین

های زیر کنندگان و پیمانکاران، در زمینهتامینهای مربوط به تواند در سطح شرکتی ثابت کند که برای شناسایی و ارزیابی ریسکآیا شرکت شما می 

 هایی را در اختیار دارد: سیستم
 الف( مسائل حقوق انسانی؟ 

 ب( مسائل نیروی کار؟ 
 محیطی؟ ج( مسائل زیست

• UNGC Principle 2 
• VPs B7 
• GRI 308; 407; 412; 414 
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، با جوامع و کارگران همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که جوامع و کارگران  

شود، دارای آینده  در سراسر چرخه عمر معدن و زمانی که معدن بسته می

(. وقتی یک شرکت C.03اجتماعی و اقتصادی پایداری هستند )رجوع کنید به 

ا نامشخصی به گیرد عملیات خود را برای مدت زمان معین یمعدنی تصمیم می

تعلیق درآورد و این دارایی را تحت »مراقبت و نگهداری« قرار دهد، رویکردی 

های مشابه برای گذر تضمین خواهد کرد که کارگران آماده هستند و به گزینه

 (.E.06اند )رجوع کنید به  جایگزین یا اقدامات کاهشی مجهز شده

 

چرخه عمر خود فقط یک    در برخی موارد، یک شرکت معدنی واحد، در طول کل

پروژه معدنکاری را هدایت نخواهد کرد. هرگاه واگذاری مالکیت معدن وجود  

داشته باشد، یک فرآیند اعتبارآزمایی الزم است تا اطمینان حاصل شود که 

شود و اینکه برای جلوگیری از تاثیرات ها افشا و درک میها و بدهیریسک

ا، امنیت مالی کافی در نظر گرفته محیطی و مدیریت آنهاجتماعی و زیست

 (. C.04شود )رجوع کنید به می

 مدیریت چرخه عمر

طی توسعه مسئوالنه و   تواند چندین دهه باشد و درطول عمر معدن می

شدن معدن، چندین مرحله مجزا در چرخه عمر وجود دارد. این فرآیند با بسته

شود. اگر کانسار احتماال پایداری شناسایی شود،  اکتشاف ماده معدنی آغاز می

سنجی فنی و مالی توسعه معدن را طراحی و بررسی پس از آن شرکت امکان

پیشبرد پروژه گرفته شود )رجوع کنید به  کند. اگر تصمیم شرکتی در جهتمی

( و مصوبات نظارتی مناسبی پذیرفته شود، معدن وارد مرحله توسعه C.02بخش 

برداری از معدن است. شود؛ مرحله توسعه یا اجرا شامل ساخت و بهره یا اجرا می

شود؛ که  شدن میدرنهایت، وقتی کانسنگ استخراج شد، معدن وارد مرحله بسته

مدت، این مرحله ممکن محیطی طوالنی ماندن مسائل زیست باقیدر صورت 

 است چندین سال یا حتی چندین دهه به طول بینجامد. 

 

اعتبارآزمایی باید در تمام مراحل چرخه حیات انجام شود تا اطمینان حاصل شود  

های موجود برای شرکت و جوامع و محیط زیست به حداقل و که ریسک 

های رسد و نیز اینکه ضمانتآمد و پایدار به حداکثر میهای استخراج کارفرصت

الزم برای تضمین سالمت اجتماعی و اقتصادی جوامع تحت تاثیر در زمان فعلی و 

پسا معدنکاری و همچنین محافظت از محیط زیست ایجاد شود. به ویژه، بسیار 

ه ریزی قبلی برای گذر از مرحله ساخت ب ها برای برنامه مهم است که شرکت

 شدن، مرحله عملیات و از مرحله عملیات به مرحله بسته



 44 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

 
  

 مدیریت چرخه عمر معدن 

ریزی موثر شدن معدن مرحله پایانی چرخه عمر آن است، اما برنامهاگرچه بسته 

شود، زیرا تغییرات ساده ن اوایل مرحله اکتشاف آغاز میشدن از همابرای بسته 

تواند پیامدهای عمیقی در طول چرخه  در همان ابتدای طراحی و ساخت معدن می

شدن   ریزی برای بستهشدن آن داشته باشد. برنامه عمر معدن و پس از بسته 

محیطی،  معدن شامل مفاهیمی از قبیل بازسازی همزمان تاثیرات زیست

سازی کارگران و جوامع تحت تاثیر برای نوسانات هایی برای آماده تژیاسترا

ها و درآمدها، مانند گذر از ساخت به نشده در شغلریزیشده یا برنامه ریزیبرنامه 

شدن معدن،  هایی که پس از بستهشدن موقتی معدن، و برنامه عملیات یا بسته 

کند،  رگران و جوامع فراهم میهای اجتماعی و اقتصادی پایداری را برای کافرصت

روز شدن به طور مرتب به های بسته(. برنامه C.03است )همچنین رجوع کنید به 

محیطی و شوند تا تغییرات موجود در عملیات معدن و شرایط زیسترسانی می

 اجتماعی نشان داده شود.

 

ه های معدنی در تمام مراحل چرخه عمر معدن، رویکردی پیشگیرانوقتی شرکت

ها به کار ریزی، ارزیابی و مدیریت خطرات و فرصتو مشارکتی را در برنامه

های کشور تولیدکننده،  گیرند، درواقع به کارگران، جوامع، دولتمی

دهند که به معدنکاری مسئوالنه و ارایه گذاران و سایر ذینفعان نشان میسرمایه 

ماد و حمایت بیشتر تواند موجب اعتنتایج مثبت متعهد هستند. این امر می

های بلندمدت،  ذینفعان نسبت به پروژه، افزایش روحیه کارگران، کاهش بدهی

شدن معدن، و های بستهادامه حیات تجاری بلندمدت برای عملیات، کاهش هزینه

 دسترسی بیشتر به منابع مالی شود.

محیطی و اجتماعی مربوط به  بالقوه اقتصادی، زیست ها و تاثیراتفرصت

طور که در حال حاضر تقریبا  معدنکاری با گذشت زمان تغییر خواهد کرد. همان

محیطی و اجتماعی مستلزم آن است که دانند، مدیریت صحیح زیستهمه می

ها در تمام مراحل چرخه عمر معدن، طیف کامل مسائل را در نظر بگیرند و شرکت

 ن بپردازند.به آ

 

رویکرد چرخه عمر به معدنکاری مستلزم آن است که برای شناسایی، ارزیابی و 

محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به  های زیستها، تاثیرات و فرصتمدیریت ریسک

هایی وجود داشته ای ساختارمند و مداوم و با همکاری ذینفعان، سیستمشیوه

های د شود )به عنوان مثال محدودیتباشد. وقتی فشارهای متعددی همزمان وار

همراه با کاهش نرخ تولید، تنش با ذینفعان محلی در صورتی که  مالی بالقوه

نشده باقی بماند، و افزایش اقتصادی به صورت رفع - انتظارت توسعه اجتماعی

( هر چه به سمت پایان چرخه عمر معدن  میراثیپیچیدگی پیرامون مسائل 

حادتر خواهد شد. اگر   EESGهای مربوط به کها و ریسرویم چالشمی

شدن معدن به صورت ضعیفی مدیریت شود، اثرات منفی خود این  بسته

 شدن روی کارگران و جوامع ممکن است بعدا باز هم تشدید شود. بسته
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 تعهد

 

 شرکت متعهد است که در سراسر مراحل توسعه پروژه و مراحل عملیاتی عملیات خود، رویکرد چرخه عمر را اتخاذ کند.
 تواند در سطح شرکتی نشان دهد که: آیا شرکت شما می 

کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد الف( تعهد خود را نسبت به اتخاذ رویکرد چرخه عمر در طول توسعه پروژه و مراحل عملیاتی عملیات خود، رسمی 

 ؟ اس؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟
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 فرآیند تصویب پروژه 

ها بر تصمیم درمورد تصویب درنتیجه، ممکن است آستانه تاثیرگذاری آن ریسک 

قدر پروژه به طور نامتناسبی باال باشد؛ مثال تنها زمانی مورد توجه قرار گیرند که آن

و تحلیل دقیق عوامل خطر  قوی باشند که پروژه را متوقف کنند. تجزیه 

محیطی، اقتصادی، اجتماعی، حاکمیتی و حقوق انسانی، احتمال اینکه زیست

گذاری پروژه گرفته شود را افزایش ای در مرحله سرمایهگاهانهتصمیمات مسئوالنه و آ

 دهد. می

 

توانایی تاثیرگذاری بر موفقیت پروژه و افزایش ارزش، در ابتدای ارزیابی پروژه، 

بیشترین است و با پیشرفت پروژه به سمت اجرای پروژه این توانایی به سرعت کاهش  

محیطی، اقتصادی، یل خطرات زیست و تحل یابد. شناسایی زودهنگام و تجزیهمی

گیرندگان  اجتماعی، حاکمیتی و حقوق انسانی، نسبت به مشکالت احتمالی به تصمیم

ای های کاهشی پیشگیرانهریزی استراتژیدهد و موجب برنامهشرکت هشدار می

های مربوط به پروژه جویی قابل توجهی در هزینهتواند موجب صرفهشود که میمی

هایی ها منجر به اجتناب از پروژهو تحلیل دیگر، ممکن است تجزیه  شود. از طرف

شود که خطر بسیار زیادی دارند؛ خطری که موجب تاثیرات قابل توجهی بر جوامع یا  

های معدنی  شود. به عنوان مثال، در حال حاضر برخی از شرکتمحیط زیست می

ها در مجاورت ه آیا سایتکنند تا تعیین کنند کنگری میهای آیندهگذاریسرمایه

شده قرار دارد یا خیر، تا اطمینان های میراث جهانی یا دیگر مناطق محافظتسایت

المللی که دارای  شده بینحاصل کنند که از فعالیت کردن در مناطق شناخته

 کنند. ای است، خودداری میهای طبیعی یا فرهنگی برجستهارزش

 

های معدنی را تامین ذاری خصوصی که پروژهگهای سرمایهموسسات مالی و شرکت

دهی خود وارد را در تصمیمات وام EESGای عوامل کنند، به طور فزایندهمالی می

اند و  توانند نشان دهند که خطرات را ارزیابی کردههای معدنی که میکنند. شرکتمی

گران و  محیطی و تاثیرات بالقوه بر کاراستراتژی روشنی برای کاهش خطرات زیست

تر، به احتمال  جوامع دارند، گذشته از منافع روشن و ذاتی باقی گذاشتن میراثی مثبت

گذاران هستند تا سرمایه خود را در آنجا های جذابی برای سرمایهبیشتری فرصت

 خرج کنند.

های معدنی است. درنتیجه، شرکت  بر و گرانتوسعه معدن یک کوشش سرمایه

گذاری  ای سرمایهدهند تا مشخص کنند که در پروژه های جامعی انجام میارزیابی

 کنند یا خیر. 

 

در صنعت  های سرمایههای مسلم و موثر برای مدیریت پیچیدگی پروژه یکی از راه

فهیمی  معدنکاری این است که همچنان که پروژه در طی چرخه حیات خود از مرحله ت

دروازه اتخاذ شود. در هر »دراوزه«، بر -رود، رویکرد مرحلهبه سوی تصویب پروژه می

آوری شده است یک تصمیم برو/ نرو اساس اطالعاتی که در طول آن مرحله جمع

شده، فنی )به عنوان مثال،  شود. ممکن است ماهیت اطالعات تحلیل گرفته می

نی خاص، هزینه پذیرش مقررات، در دسترس مشخصات کانه( یا مالی )بازار مواد معد

پذیری انجام شود،  ها با مسئولیتبودن و هزینه نیروی کار( باشد. با این حال، اگر این

 آن وقت شرکت، دیگر عوامل خطر را نیز شامل خواهد کرد.

 

ای از مسائل اجتماعی، سیاسی، حقوق برای هر معدن پیشنهادی ترکیب پیچیده

محیطی بر ادامه حیات پروژه تاثیر خواهد گذاشت. به عنوان  تانسانی، مالی و زیس

ای برای اینکه رضایت آزادانه، پیشین و آگاهانه مردم بومی را  مثال، ممکن است پروژه

( و  D.09به دست آورد، به مذاکرات طوالنی نیاز داشته باشد )رجوع کنید به 

نداشته باشد؛ ممکن   گونه قطعیتی برای دستیابی شرکت به نتیجه مثبت وجودهیچ

( که D.10است شرکت به اسکان مجدد ناخواسته نیاز داشته باشد )رجوع کنید به 

های تحت تاثیر و کاهش تاثیرات اجتماعی و  در ارتباط با جبران خسارت برای خانواده

محیطی نظیر های باالیی دارد؛ یا ممکن است عوامل زیستحقوق انسانی، هزینه

تغییرات احتمالی در بارندگی به خاطر تغییرات آب و هوا،  شناسی سایت یا زمین

ها ایجاد کند های غیرقابل قبول بلندمدتی مربوط به مدیریت باطلهها یا ریسکهزینه

 (. F.02)رجوع کنید به 

 

های  گذاری اولیه و انتخابهایی درمورد سرمایهگیریها تصمیمگاهی اوقات شرکت

کند ف محدودی از ریسک مالی است، که فرض میعملیاتی دارند که بر اساس تعری

محیطی و دیگر عوامل در موفقیت پروژه اهمیت عوامل اجتماعی، سیاسی، زیست

 کمتری دارند.
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 تعهد

 

گذاری، ادغام گیری مربوط به سرمایهدروازه در تصمیم  - را در فرآیند مرحله  ESGهایی در اختیار دارد تا معیارهای  شرکت سیستم

 کند.
 هایی را در اختیار دارد تا:تواند در سطح شرکتی نشان دهد که سیستمآیا شرکت شما می 

 گذاری رعایت شود را شناسایی کند؟گیری درمورد سرمایه که باید در هر مرحله از فرآیندهای تصمیم ESGالف( معیارهای 
 گذاری اعمال کند؟ گیری خود درمورد سرمایهرا در طول هر مرحله از فرآیندهای تصمیم ESGشده ب( این معیارهای شناسایی 

 گذاری است؟گیری درمورد سرمایهدر فرآیند تصمیم ESGشده این معیارهای شناسایی ج( اطمینان حاصل کند که پرسنل دارای صالحیت، مسئول اعمال 

• UNGC Principle 2   
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 شدن  شدن معدن و ادامه حیات پس از بسته بسته

شدن معدن، پیامدهای تغییرات آب و هوا ریزی برای ادامه حیات پس از بسته  در هنگام برنامه

ای تدریجی  هم باید مورد توجه قرار گیرد. اقدامات بازسازی و احیا باید تا حد امکان به شیوه

 صورت گیرد، یعنی همزمان با عملیات معدنکاری. این امر نه تنها بدهی های بلند مدت شرکت را 

دهد که شرکت در رویکرد خود نسبت به کاهش دهد، بلکه به ذینفعان هم نشان می کاهش می

 محیطی، مشتاق و فعال است.اثرات زیست 

 

گذاری قابل شدن معدن، مستلزم سرمایه بر جا باقی گذاشتن یک میراث مثبت پس از بسته  

ها یا صدها تواند دهمحیطی به تنهایی می های بازسازی و احیای زیست توجهی است. هزینه 

شدن  میلیون دالر باشد، که به مقیاس عملیات معدنکاری، طیف موضوعاتی که باید قبل از بسته 

شدن هایی وجود دارد که باید پس از بسته  معدن مورد بررسی قرار گیرد، و اینکه آیا سیستم 

بستگی دارد.   مدت محیط زیست اطمینان حاصل شود، معدن حفظ شوند تا از محفاظت طوالنی

شدن های بسته توانند نشان دهند که بودجه کافی برای تامین هزینه ها میبنابراین اینکه شرکت 

های مالی  نامهاند و اینکه این ضمانت شدن معدن اختصاص داده های پس از بسته معدن و فعالیت 

لت در های شرکت جدا هستند تا در صورت ورشکستگی یا سو استفاده دواز دیگر دارایی 

 دسترس باشند، به نفع همه ذینفعان است. 

 

ای برای حمایت از دیرپایی و موفقیت خدمات اجتماعی، امکانات و های مالی، بودجهنامهضمانت 

های کنند. شرکت شدن معدن را نیز فراهم می  اقتصادی پس از بسته  -های اجتماعیبرنامه

نامه مالی  های ضمانتتوانند مکانیسم ی میهای محلمعدنی با همکاری جوامع تحت تاثیر و دولت

شدن معدن را توسعه دهند، حتی در مواردی که اقتصادی مربوط به پس از بسته  -اجتماعی

 طبق مقررات دولت به آن نیازی نیست.

 

اقتصادی منفی از خود بر جای  -محیطی یا اجتماعیهای زیست های معدنی وقتی میراث شرکت

برند. عتبار خود و هم شهرت و اعتبار کل آن صنعت را از بین می گذارند، هم شهرت و امی

شدن معدن، ایمن، پایدار و رو به رونق هستند به احتمال  ها و جوامعی که پس از بسته سایت 

شود که شرکت، در مناطق جدید هم »مجوز اجتماعی برای فعالیت« داشته بیشتری موجب می 

مالحظات اجتماعی و اقتصادی بیشتری را در  های معدنی پیشرو،باشد. درنتیجه، شرکت 

های معدنکاری،  گنجانند تا اطمینان حاصل کنند که پروژه ریزی چرخه عمر عملیات می برنامه

مدتی برای شدن معدن، باعث ایجاد ارزش طوالنی  هم در طول معدنکاری و هم پس از بسته  

 شد. کشورهای تولیدکننده و جوامع تحت تاثیر و کارگران خواهد 

 

از یک معدن بزرگ مقیاس باعث ایجاد تغییرات  برداریطور که ایجاد و بهرهدرست همان 

شدن معدن هم  شود، بسته  اقتصادی منطقه می  -اندازهای طبیعی و اجتماعیاساسی در چشم 

شود. دوام اقتصادی و اجتماعی جوامعی که میزبان باعث ایجاد احتمال تاثیرات چشمگیری می 

اغلب ارتباط تنگاتنگی با  فرستندیا همسایه معادن هستند یا نیروی کار به معادن می

درآمدهای حاصل از مالیات، دستمزد یا تدارکات مربوط به معدن، و نیز هرگونه زیرساخت و 

 (. D.04شده توسط شرکت معدنی دارد )رجوع کنید به خدمات ارائه 

 

شدن دائمی یا حتی موقتی معدن، قطع جریان درآمد و سایر مزایای مربوط به پس از بسته  

ند اثرات مخرب و ماندگاری بر جوامع داشته باشد، مانند: مهاجرت، فروپاشی توا معدن می

ای، افزایش بیکاری،  ها، کاهش خدمات اجتماعی، رکود اقتصادهای محلی و منطقهزیرساخت 

 اجتماعی، و افزایش میزان فقر و سو تغذیه.  -مشکالت روانی

 

ها با جوامع محلی و مناطقی شدن معدن امری مهم است. وقتی شرکتریزی برای بسته  برنامه

ریزی شود، شدن معدن برنامه کنند، همکاری داشته تا برای بسته که نیروی کاری ارسال می

توان از بسیاری از اثرات منفی به ویژه اثرات منفی ناشی از وابستگی ناسالم اقتصادی یا می

ریزی موثر برای بسته  به معدن پیشگیری کرده و یا آنها را کاهش داد. فرآیند برنامهاجتماعی 

های مربوط به های اقدام و برآورد هزینه شدن، توسعه برنامهشدن معدن، در تعیین اهداف بسته 

کند. عالوه بر این، وارد شدن زودهنگام دستیابی به نتایج مطلوب، جوامع را هم شامل می

آل در آغاز اکتشاف  شدن، که در حالت ایده ریزی برای بسته جوامع در برنامهکارگران و 

آمیز را افزایش (، شفافیت، اعتبار و شانس نتایج موفقیت C.01معدنکاری است )رجوع کنید به 

 دهد. می

 

هایی مانند آموزش،  ریزی اصالحات ساختاری و ارائه کمک به عالوه، مشارکت کارگران در برنامه 

های انتقال شغل و دیگر منابع، به آنها کمک خواهد کرد که وقتی شغلی و مالی، فرصت مشاوره

 معدن بسته شد تغییرات به وجود آمده را بهتر مدیریت کنند. 

 

شدن معدن این   ریزی موثر برای بسته اقتصادی، هدف از برنامه -عالوه بر مالحظات اجتماعی

شدن معدن به لحاظ فیزیکی ایمن و  از بسته   انداز پس است که اطمینان حاصل شود که چشم 

مدت به شود، خطر آلودگی طوالنی های کاربردی احیا و بازسازی میپایدار است، اکوسیستم 

شود تا جوامع برای حمایت و حفظ  رسد و منابع آب اطراف آن محافظت می حداقل می

 شته باشند. های معیشتی دیگر در دوره پسامعدنکاری به منابع دسترسی دامبادرت 
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  اقدام
شدن را برای جوامع تحت تاثیر هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، واگذاری پس از بسته  شرکت سیستم

 ها است. کند و به دنبال حصول اطمینان از ادامه حیات خانوادهمدیریت می
 :ند که عملیاتشهایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل ک تواند نشان دهد که سیستمآیا شرکت شما می 

 کند؟ شدن معدن بر جوامع تحت تاثیر دارد را شناسایی می  الف( از اولین مرحله و با مشورت ذینفعان محلی، اثراتی که بسته
شدن را  های مدیریت واگذاری پس از بسته مشورت ذینفعان محلی، با هدف اطمینان از ادامه حیات معیشتی جوامع تحت تاثیر، برنامه  ب( از اولین مرحله و با

 کند؟ تدوین می
 گیرد؟ های مدیریتی در نظر میشدن معدن را در توسعه این برنامه  های کاربری زمین پس از بستهج( فرصت

 

 

  اقدام
شدن معدن برای کارگران اطمینان حاصل  هایی در اختیار دارد تا از برنامه عملیاتی خود برای واگذاری پس از بستهشرکت سیستم

 کند.
 هایی در اختیار دارد تا:تواند در سطح شرکتی نشان دهد که سیستمآیا شرکت شما می 

 سایی کند؟شدن معدن بر کارگران را شنا الف( از اولین مرحله، اثرات بسته
 شدن تدوین کند تا از ادامه حیات معیشتی کارگران اطمینان حاصل شود؟  های مدیریت واگذاری برای پس از بستهب( از اولین مرحله، برنامه

 ها توسعه دهد؟ هایی با دولت، سایر صنایع یا شرکت ج( برای رفع نیازهای معیشتی کارگران، مشارکت

• GRI Disclosure 404-2 

 

 اثربخشی 
 کند.شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه بازسازی تدریجی معدن، پیگیری، بررسی و اقدام می

 مندی: تواند نشان دهد که به طور نظامآیا شرکت شما می 
 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیهای بازسازی تدریجی در طول عملیات را در طی دورههای مربوط به اجرای برنامه الف( داده الف

 کند؟ ب( عملکرد خود در زمینه بازسازی تدریجی معدن را حسابرسی و یا بررسی می
 دهد؟ ای انجام میر بهبود عملکرد خود در زمینه بازسازی تدریجی معدن، اقدامات پاسخگویانهها و به منظوها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 

 

  اقدام
 کند.شدن معدن را افشا میشدن معدن و پس از بسته  های مربوط به بسته  مالی برای بدهی  نامهاین شرکت، ترتیبات ضمانت

 طور علنی: تواند نشان دهد که به آیا شرکت شما می 
 کند؟ نامه مالی برای تمام عملیات خود که مربوط به کارگران و جوامع است را افشا میالف( ترتیبات ضمانت 

 کند؟ شدن معدن را افشا می شدن معدن و پس از بسته اقتصادی بسته -های اجتماعیب( ترتیبات مالی برای حصول اطمینان از پوشش جنبه
 کند؟ شده افشا میاین اطالعات را برای هر پروژه به صورت جداگانه و تفکیک ج(
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 اعتبارآزمایی ادغام، مالکیت و واگذاری 

دهد.  های بالقوه را غالبا قانون میهای موجود و بدهیبدهیدستور افشای کامل 

های خرید و فروش خود  نامهتوانند فراتر از آن روند و در توافقها می اما شرکت

اقداماتی را بگنجانند که سطح باالیی از محافظت از محیط زیست و جوامع را 

ری دارایی معدنی  توانند قبل از واگذاها میتضمین کند. به عنوان مثال، شرکت

اطمینان حاصل کنند که خریداران از تخصص فنی الزم برای فعالیت کردن 

است،  ESGای در ارتباط با شدهمسئوالنه در معدن برخوردارند، که سابقه اثبات  

های های مالی کافی برای انجام بازسازینامهو اینکه بعد از فروش، ضمانت

 محیطی وجود دارد. زیست

 

ها این  ها و مالکیتشود. ادغامباعث حس تجاری خوبی می ESGیی اعتبارآزما

های ها را به بازارهایی تبدیل کنند که در آن، رژیمقابلیت را دارند که شرکت

کنند، اقتصادهای موجود  قانونی از سالمت انسان یا محیط زیست محافظت نمی

تر است، ابتی در آن ضعیف، و خدمات آن محدود است، دسترسی به منابع نیز رق

ای از روابط ضعیف بین صنعت معدن و جوامع وجود  یا بازارهایی که در آن سابقه

های باالیی در قالب اقدامات ها به هزینهتواند برای شرکتدارد. این شرایط می

قانونی، تاخیرهای عملیاتی، سپری شدن زمان کارکنان برای کاهش مسائل  

های درون جامعه و از بین ی از درگیریهای شهرتی ناشنشده، آسیببینیپیش

 گذاران، تبدیل شود. نفس سرمایه رفتن اعتماد به 

 

به همین ترتیب، اگر خریداران از تخصص فنی الزم یا استطاعت مالی برای 

وقت  محیطی برخوردار نباشند، آنهای زیستمدیریت مناسب و بازسازی بدهی

های بالقوه بلند مدتی برای  یهای معدنی باعث ایجاد بدهواگذاری دارایی

 ها و جوامع خواهد شد. خریداران و نیز فروشندگان، دولت

ها و ترکیب شرکت صنعت معدنکاری جهانی تحت تاثیر خرید و فروش مکرر و 

های های معدنی است. هر شرکت معدنکاری و پروژه معدنی دارای ویژگیدارایی

ای برای های مالی، قانونی یا اعتباریفردی است که ممکن است ریسکمنحصربه

خریداران و فروشندگان به وجود آورد. ادغام، مالکیت یا واگذاری یک شرکت یا 

های  محیطی، اجتماعی و ریسکتصادی، زیستهای اقتواند ریسکپروژه نیز می 

را برای جوامع و کارگران ایجاد کند. به عنوان مثال، تغییر   مربوط به حقوق انسانی

دهد ممکن است منجر به بیکارسازی و ساختاری که اغلب به دنبال ادغام رخ می

 تاثیرات مرتبط با جامعه شود. 

 

چگونه بر محافظت از محیط زیست  بینی این امر که تغییر در مالکیت معدن پیش

گذارد، دشوار است. ممکن است تعهدات یا توسعه اجتماعی و اقتصادی تاثیر می

ای شود، که  قبلی به جوامع به طور کامل نادیده گرفته شود یا دچار تغییر گسترده

ها، نقض حقوق انسانی یا آلودگی محیط زیست شاید منجر به افزایش درگیری

تری نسبت توانند تعهد جدیدر موارد دیگر، مالکان جدید می  شود. در حالی که

به توسعه اقتصادی و اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و روابط جامعه را ارایه 

 بدهند. 

 

ها های معدن، شرکتیا واگذاری دارایی معموال قبل از تحقق ادغام، مالکیت

دهند تا به خطرات ذاتی و آتی پی برده و در نظر هایی انجام میاعتبارآزمایی

پذیر است یا  بگیرند که قبل از حرکت رو به جلو، آیا کاهش کافی خطرات امکان

های مالی  ارزیابی صرف ریسک ها فراتر ازخیر. در حال حاضر بسیاری از شرکت

محیطی، اجتماعی، حاکمیتی و تری از خطرات زیستهای دقیقروند و ارزیابیمی

خواری  های مربوط به فساد یا رشوهدهند، نظیر ارزیابیحقوق انسانی انجام می

 ( در تصمیمات مربوط به ادغام، مالکیت یا واگذاری.B.01)رجوع کنید به  
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  اقدام
ها یا ها، مالکیت های حقوق انسانی، در رابطه با ادغام، از جمله ریسکESGهای بالقوه  هایی در اختیار دارد تا ریسکشرکت سیستم

 ها را شناسایی و ارزیابی کند.واگذاری
ها و ها، مالکیتاش برای ادغامهایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که اعتبارآزمایی تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 ها:واگذاری
 دهد؟ محیطی برجسته را پوشش میالف( مسائل زیست

 دهد؟ ب( مسائل اجتماعی و حقوق انسانی برجسته را پوشش می
 دهد؟ ج( مسائل حاکمیتی برجسته را پوشش می

 

 



 52 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

 
  

  



 53 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

 
  

شوند و تمایل به هایی که در اوایل چرخه عمر پروژه به جوامع نزدیک می. شرکت

دهند، به احتمال ای پذیرا و محترمانه را نشان میتعامل با تمام ذینفعان به شیوه

های موثری هایی که سیستمکنند؛ و آن دسته از شرکتبیشتری اعتماد ایجاد می

ر اختیار دارند، به احتمال بیشتری روابط  برای پذیرفتن و اصالح شکایات جامعه د

آمیزی مانع از خطرات یا تاثیرات حقوق  مثبت را حفظ کرده و به طور موفقیت

 کنند. ها و تاثیرات را اصالح میشوند و یا اینکه این ریسکانسانی می

 

محیطی و اجتماعی مستلزم تعامل فعال با ایجاد منافع مثبت اقتصادی، زیست

توانند از طریق های معدنی میچرخه حیات معدن است. شرکت جوامع در طول  

ای و های حاشیهای از ذینفعان، ازجمله گروههمکاری مداوم با طیف گسترده

شده توسط  های تامینگذاریریزی، طراحی و اجرای سرمایه پذیر در برنامه آسیب

ن بسته  های مربوط به معدنکاری، بهتر تضمین کنند که وقتی معد معدن و فرصت

 ای سالم و پایدار را بر جای باقی خواهد گذاشت.شود، جامعه

 مدیریت چرخه عمر

های معدنی این پتانسیل را دارند که جوامع را به طرق مثبت و منفی تغییر پروژه

هایی برای و فرصت دهند. مزایا و سودهای اقتصادی از طریق فراهم کردن شغل

ت به معدن، ایجاد وکارهای محلی به منظور ارائه خدمات یا محصوالکسب

شوند. از سوی دیگر، ممکن است معدنکاری، آن دسته از منابع طبیعی که می

کند، تقلیل دهد یا از بین غذا، وسیله معاش و خدمات را برای جوامع فراهم می

ببرد. ممکن است با هجوم نیروی کاری مهاجر معدن، شخصیت اجتماعی جامعه 

رآمد مربوط به معدنکاری هم به شکلی نیز تغییر کند؛ و ممکن است سود و د

هایی را در جوامع و حتی  تواند درگیرینابرابر توزیع شود که این امر می

محیطی و اجتماعی مربوط به  ها ایجاد کند. روی هم رفته، تاثیرات زیستخانواده

 تواند منجر به نقض حقوق انسانی متعدی شود معدنکاری می

 

مدت دیگری پیچیده است. ر رابطه طوالنیجامعه هم مانند ه  -روابط شرکت

های های گروهکردن خواسته های معدنکاری اغلب با چالش برآوردهشرکت

ریزی و مداخالت دقیق، به وجود آمدن  شوند، و بدون برنامهمختلف مواجه می

 ناپذیر استها اجتنابدرگیری
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 حقوق انسانی 

کنند که اقدامات بعدی شرکت چگونه باید آن دسته از حقوق  این اصول مشخص می 

تر است، یعنی حقوقی که شدیدترین تاثیرات انسانی که برای عملیات معدنکاری مهم

 بندی کنند.کنند، را اولویتمنفی بر روی مردم را ایجاد می

 

ها  رود که شرکتهای مربوط به حقوق انسانی شناسایی شود، انتظار مییسکوقتی ر

هایی بردارند ازجمله جبران خسارت برای  برای جلوگیری، کاهش و اصالح اثرات، گام

(. عالوه بر این، وقتی شرکتی از موارد معتبر نقض  D.12قربانیان )رجوع کنید به 

المللی ایجاب شود، هنجارهای بینحقوق انسانی در حوزه عملیات خود آگاه می

المللی حقوق کند که شرکت آن حوادث را به مقامات دولتی مربوطه و نهادهای بینمی

 بشر گزارش دهد. 

 

ت از مشارکت ذینفعان که های اعتبارآزمایی حقوق انسانی عبارت اسدیگر جنبه 

های حقوق انسانی  شامل رویکرد مشارکتی و همکارانه در ارزیابی تاثیرات و ریسک

است؛ وجود داشتن مکانیزمی برای ذینفعان به منظور ارائه شکایات مربوط به حقوق  

(؛ نظارت بر اثربخشی اقدامات شرکت؛ و مذاکره درمورد D.12انسانی )رجوع کنید به 

راهنمایی را در اختیار   UNGPدهی ها. چارچوب گزارشن به ریسک نحوه پرداخت

های مربوط به حقوق انسانی را  دهد تا بتوانند شیوه مدیریت ریسکها قرار میشرکت

 به طور کارآمد و منسجم گزارش دهند.

 

توانند  دهند میهای جامعی برای حقوق انسانی انجام میهایی که اعتبارآزماییشرکت

ای مالی، اعتباری و شهرتی را تجربه کنند و به احتمال زیاد نقش مثبتی در  سود و مزای

نتایج حاصل از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل )به عنوان مثال، پایان دادن به فقر،  

محافظت از زمین، و تضمین رفاه برای همه( خواهند داشت. پیشگیری، کاهش و رفع 

های کاری امن و ایمن، توانایی حفظ حیط تواند با ایجاد منقض حقوق انسانی، می

دهد، سالمت و رفاه جوامع را تقویت کند، به تحکیم  بهترین کارگران را افزایش 

تری گذاری جذابکند، و موجب فضای سرمایهنهادهای دولتی و پاسخگویی کمک می

 کنند.موارد روی هم رفته به ترویج توسعه پایدار کمک می شود؛ که همه اینمی

ای از حقوق انسانی، اعم از عملیات معدنکاری این پتانسیل را دارد که بر مجموعه

(،  D.07(، زنان )رجوع کنید به Eحقوق مخصوص کارگران )رجوع کنید به بخش 

( D.09و   D.08( یا مردم بومی )رجوع کنید به بخش D.04کودکان )رجوع کنید به 

شود، تاثیر بگذارد. با توجه به بستر ها اعمال میکه برای تمام انسان و حقوقی

 , D.02, D.05سیاسی، اجتماعی و عملیاتی معدن )به عنوان مثال رجوع کنید به 

D.10  وD.11گیرد که شامل حقوق  (، حقوق انسانی مختلفی تحت تاثیر قرار می

زندگی کردن؛ زندگی،  مربوط به بهداشت و سالمت، آب سالم، استاندارد مناسب

آزادی و امنیت شخص، عدم تبعیض، محیط کار امن، آزادی حرکت، دسترسی به 

 درمان و غیره است.

 

طور که در اعالمیه سازمان ملل درمورد مدافعان حقوق بشر ذکر شده است، همان

ای برخوردارند. با این حال، در سراسر  های ویژهمدافعان حقوق بشر از حقوق و حمایت

ان، اعضای جامعه، مردم بومی و مدافعان حقوق انسانی که مخالفت خود با  جه

سازی،  کنند، همچنان در معرض نقض حقوق انسانی، بدنامهای معدنی را ابراز میپروژه

 207آزار و اذیت، حمله یا حتی مواردی بدتر از این هستند. سازمان شاهد جهانی  

اده که بخش معدن، پس از کشاورزی و قتل از مدافعان محیط زیست و زمین گزارش د

 صنایع وابسته به آن، در رتبه دوم چنین کشتارهایی قرار دارد. 

 

وکارها موظف ای پذیرفته شده است که همه کسبدر حال حاضر به طور گسترده

هستند به حقوق انسانی احترام بگذارند. اصول راهنمای سازمان ملل درمورد 

( یک استاندارد جهانی معتبر درمورد  UNGPوکار و حقوق انسانی )یعنی کسب

به منظور مدیریت  وکار و حقوق انسانی است که برای انجام اعتبارآزماییکسب

 دهد.ها قرار میخطرات و تاثیرات حقوق انسانی، چارچوبی را در اختیار شرکت

 

UNGP های مربوط به حقوق انسانی در  ها ریسککند که شرکتتوصیه می

وکار مستقیما به عملیات،  های خود، یا خطراتی که از طریق روابط کسبفعالیت

ا ارزیابی کنند )همچنین رجوع کنید به محصوالت یا خدمات آنها مرتبط است، ر

B.08) 

. 

 



 55 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

 

   تعهد
 گذارد.وکار و حقوق انسانی، متعهد است که به حقوق انسانی احترام میشرکت، مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل درمورد کسب

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 
 را رسمیت بخشیده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟ UNGPs( تعهد خود نسبت به احترام گذاشتن به حقوق انسانی مطابق با الف

 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت
 ج( برای انجام این تعهد، به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟

• UNGP A1 
• UNGC Principle 1 

 

  اقدام
به آنها، در تمام عملیات   های مربوط به حقوق انسانی و پرداختنهایی را در اختیار دارد تا به منظور ارزیابی ریسکشرکت سیستم

های منظمی را در خصوص حقوق انسانی آزماییوکار و حقوق بشر، اعتبارخود، مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل درمورد کسب

 انجام دهد.
 هایی را در اختیار دارد تا:تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 حقوق انسانی را شناسایی و ارزیابی کند؟ های خود در زمینه فعالیتالف( تاثیرات برجسته 
 شده، تدوین کند؟ هایی را برای پیشگیری، کاهش و بررسی نحوه رسیدگی به این تاثیرات شناساییها و برنامه ب( استراتژی

 مندی پیگیری کند؟ ها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

• UNGP C3 
• UNGC Principle1;  

Principle 2 
• GRI 412 
• SASB NR0302-17 

 

 اثربخشی 
 کند.شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت مسائل مربوط به حقوق انسانی، پیگیری، بررسی و اقدام می

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 
شده مربوط به اجرای فرآیندهای اعتبارآزمایی حقوق  های تفکیک در زمینه مدیریت مسائل حقوق انسانی، ازجمله دادههای مربوط به عملکرد خود الف( داده

 کند؟ درپی افشا میهای زمانی پیانسانی، را در دوره
 کند؟ ب( عملکرد خود در زمینه مدیریت مسائل مربوط به حقوق انسانی را حسابرسی و یا بررسی می 

ها، و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت مسائل مربوط به حقوق انسانی، اقدامات ها و یا بررسی های این حسابرسیته ج( بر اساس یاف

 دهد؟ ای انجام میپاسخگویانه 

• UNGP C5 

 

   تعهد
 گذارد. شود احترام میهایی که از مدافعان حقوق بشر میهای فعالیت خود، به حقوق و حمایتشرکت متعهد است که در حوزه

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 
مدافعان حقوق بشر را رسمیت بخشیده است، یعنی  های متعلق به های عملیاتی خود، تعهد خود نسبت به احترام گذاشتن به حقوق و حمایتالف( در حوزه

 مورد تایید مدیریت ارشد است؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟
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 امنیت و مناطق تحت تاثیر درگیری

و نیز محافظت از شهروندان خود در برابر نقص حقوق  ها وظیفه نهایی حفظ نظم و مقرراتدولت

شود انسانی توسط اشخاص ثالث، را بر عهده دارند؛ اما در برخی مناطق، اجرای ضعیف باعث می

های کشور تولیدکننده وظیفه  نظر از اینکه دولت صرف  مردم در معرض سو استفاده قرار گیرند.

کنند یا خیر، این انتظار جهانی خود را رعایت می خود برای حمایت از حقوق انسانی شهروندان 

های خود به حقوق انسانی احترام  ها باید در تمام فعالیت شده وجود دارد که شرکت شناخته

(؛ که شامل اقدام برای جلوگیری از همدستی در نقض آن دسته D.01بگذارند )رجوع کنید به 

به نحوی به کسب وکارشان مرتبط  گیرد که حقوق انسانی است که توسط افرادی صورت می

 کنند.های خود محافظت میاست، مانند نیروهای امنیتی دولتی یا خصوصی که از دارایی 
 

( از طریق یک طرح VPs، اصول اختیاری درخصوص امنیت و حقوق انسانی )2000در سال 

درمورد  ایهایی ویژه دارای ذینفعان متعدد تدوین شد تا برای صنایع استخراجی، راهنمایی 

حفظ ایمنی و امنیت عملیات در چارچوبی عملیاتی ارائه شود که باعث ترغیب احترام به حقوق 

های مربوط به امنیت، پتانسیل  کند تا ریسکها را تشویق می شرکت VPsشود. انسانی می

درگیری و خشونت، سوابق مربوط به حقوق انسانی در رابطه با نیروهای امنیتی، حاکمیت قانون، 

انتقال تجهیزات را ارزیابی کنند، با جوامع مشورت و درمورد ترتیبات امنیتی مذاکره کنند، از 

استقرار مناسب اطمینان حاصل کرده و نیروهای امنیتی را هدایت کنند، اتهامات مربوط به نقض 

دهای حقوق انسانی را گزارش دهند یا بررسی کنند، به نیروهای امنیتی آموزش دهند و نها

 دولتی را تقویت کنند تا از احترام به حقوق انسانی اطمینان حاصل کنند. 

 

(  MOUهایی ) نامهبندند یا تفاهم ها با نیروهای امنیتی خصوصی قراردادهایی می برخی شرکت 

ها، وظایف و تعهدات مربوط به تامین امنیت را  کنند تا نقش را با نیروهای امنیتی دولتی امضا می 

ها را ترغیب کنند تا اطالعات مربوط به  ها دولتکند که شرکتتوصیه می  VPs مشخص کنند.

ترتیبات امنیتی را شفاف سازی کرده و در دسترس عموم قرار دهند، البته به جز اطالعاتی که  

های ممکن است موجب ایجاد خطرات امنیتی، ایمنی یا حقوق انسانی شود. برخی شرکت

ش شفافیت و ایجاد اعتماد در بین جوامع تحت تاثیر و ذینفعان،  استخراجی در تالش برای افزای

 اند. های خود با نیروهای امنیتی عمومی کرده نامهشروع به افشای عمومی تفاهم 

 

اعتبارآزمایی بیشتر در مناطق تحت تاثیر درگیری و در مدیریت ترتیبات امنیتی، به طور 

ای توسط آن دسته از نیز به طور فزاینده  گیرد وها قرار میای مورد حمایت دولت فزاینده 

کنند که مدیریت دقیق درگیری، امنیت و شود که تصدیق میهای معدنی اتخاذ می شرکت

تواند موجب حفظ اعتبار و شهرت شرکت و مجوز اجتماعی برای فعالیت حقوق انسانی می 

هش ریسک نقض  کردن، افزایش دسترسی به تامین اعتبار، کاهش در تاخیرهای تولید، و کا

 حقوق انسانی و دادخواهی شود. 

کنند، برای محافظت از کارکنان،  برانگیزی فعالیت می بسیاری از معادن که در بسترهای چالش 

کنند. اگرچه های خود به نیروهای امنیتی خصوصی یا عمومی اتکا می محصوالت و دارایی 

های معدن کمک کنند، اما توانند به حفظ ثبات و پاسداری از قانون در سایت نیروهای امنیتی می 

نیز وجود دارد که فقدان نظارت، آموزش ناکافی یا دیگر شرایط موجب استفاده   این خطر

 نادرست از زور و نقض حقوق انسانی توسط نیروهای امنیتی شود. 

 

های خاصی مانند  ای صورت گیرد که به حقوق انسانی احترام نگذارد، گروه وقتی امنیت به شیوه 

(، زنان، یا کودکان، تاثیرات آن را به طور نامتناسبی D.01مدافعان حقوق بشر )رجوع کنید به 

های استخراجی به مشارکت در شماری وجود دارد که شرکتهای بی کنند. نمونه احساس می 

آمیز اعتراضات، که گاه منجر به تلفات یا تجاوز جنسی به زنان و کودکان سرکوب خشونت 

طه با نیروهای امنیتی خصوصی که توسط اند. در مواردی خاص، در رابشود، متهم شدهمحلی می

شود؛ در برخی موارد دیگر، اند، اتهاماتی مطرح میهای استخراجی استخدام شده شرکت

 نیروهای نظامی دولتی یا پلیس متهم به نقض حقوق انسانی هستند. 

 

وقتی معادن در کشورهای دارای حاکمیت ضعیف یا در مناطق تحت تاثیر یا پرخطر فعالیت 

های مربوط به کارگران و جوامع  های مربوط به عملیات و همچنین ریسکد، ریسککننمی

های جنایی و نقض گسترده یا یابد. در چنین مناطقی غالبا خشونت مسلحانه، فعالیت افزایش می

ربایی یا قتل  های جنسی و جنسیتی و در برخی موارد آدم جدی حقوق انسانی، شامل خشونت 

 دهد.کارمندان شرکت، رخ می 

 

ممکن است معادن واقع در مناطق تحت تاثیر، تحت فشار قرار گیرند تا به نیروهای مسلح یا 

هایی را انجام دهند، که موجب همدستی شرکت در اقدامات غیرقانونی یا  عناصر جنایی پرداخت 

  شود. در برخی موارد، حضور معدن به تنهایی، با تاثیرات و مزایای واقعینقض حقوق انسانی می 

شود ای میای یا بین جامعه های درون جامعهشده آن، موجب ایجاد یا تشدید درگیری ک یا ادرا 

ها، کارگران و جوامع  های زیاد برای شرکت پذیری است. با توجه به ریسککه شرایط آسیب 

وکارهایی که در مناطق تحت تاثیر یا محلی، اکنون این انتظار جهانی وجود دارد که کسب 

لیت دارند، به منظور اجتناب از مشارکت در درگیری، ناامنی و نقض حقوق انسانی در  پرخطر فعا

و کاهش اثر انجام دهند )همچنین رجوع کنید به    هنگام فعالیت در آن مناطق، اعتبارآزمایی 

D.01 .) 
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 اثربخشی 
راستا با اصول اختیاری شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه پیشگیری و رفع نقض حقوق انسانی در رابطه با مدیریت امنیت، هم

 کند.پیگیری، بررسی و اقدام میدرخصوص امنیت و حقوق انسانی  
 :مندتواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

درپی افشا های زمانی پیالف( اطالعات مربوط به عملکرد خود درمورد پیشگیری و رفع نقض حقوق انسانی در رابطه با مدیریت امنیتی خود را در طی دوره

 کند؟ می
 کند؟ شده برای پیشگیری و رفع نقض حقوق انسانی در رابطه با مدیریت امنیتی خود را حسابرسی و یا بررسی می  ب( اثربخشی اقدامات انجام

ر رابطه با  شده برای پیشگیری و رفع نقض حقوق انسانی د ها، و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات انجام ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ ای انجام میمدیریت امنیتی خود، اقدامات پاسخگویانه

• UNGC Principle1  
;Principle 2 

• VPs C.13; D.14 

• GRI 410 

• IFC PS4.12 

• SASB NR0302-17 

 

  اقدام
های مربوط به حضور عملیات در هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ریسکدر صورت لزوم، شرکت سیستم

های هر منطقه پرخطر یا تحت تاثیر درگیری را برای کارگران و جوامع شناسایی و ارزیابی کرده و برای مقابله با ریسک

 کند. هایی را طراحی و اجرا میشده، استراتژیشناسایی
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: در صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

های مربوط به حضور عملیات در هر منطقه پرخطر یا تحت تاثیر درگیری را  هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ریسکسیستمالف(  ا

 کنند؟ برای کارگران و جوامع شناسایی و ارزیابی می
 شده توسعه دهد؟ های شناسایی هایی را برای مقابله با ریسکو برنامه ها هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، استراتژیب( سیستم

 کند؟ مند پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

• VPs B5 
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 تعامل با جامعه و ذینفعان   

ه جوامعی که مستقیما تحت تاثیر پروژه  ها و دانش ذینفعان مختلف، به ویژ نگرانی

دهند. تعامل با ذینفعان در گیرند، را به اندازه کافی مد نظر قرار میمعدنکاری قرار می 

موقع ارزیابی اثرات زمانی بیشترین سود را خواهد داشت که اطالعات به صورت کامل و به

 شرکت فراهم کنند.  در اختیار جوامع قرار گیرد تا بتوانند ورودی مربوطه را برای

 

ها در طراحی فرآیندهای تعامل فرهنگی مناسب و دردسترس، در ایجاد وقتی شرکت

کنند احتمال  رفع موانع مشارکت، با ذینفعان همکاری می ظرفیت برای ذینفعان، و در

هایی که به طور بیشتری برای تعامل معنادار وجود دارد. به ویژه، باید به مشارکت گروه

گیرند، نظیر زنان، جوانان، معلولین و  های شرکت قرار میتحت تاثیر فعالیت نامتناسبی

پذیر در جوامع تحت تاثیر، توجه شود. عالوه بر این، از تعامل ای یا آسیب های حاشیهگروه

فردی درمورد  بههای منحصر توانند دیدگاهبا کودکان نباید غافل ماند، زیرا کودکان می

ها، عالیق و آرزوهای خود ارائه دهند. با این وجود، باید توجه کرد ی پذیرتجربیات، آسیب 

که چه زمانی تعامل مستقیم با کودکان مهم است و چه زمانی تعامل با مدافعان حقوق 

 تر است. های ذینفع مناسبکودک و گروه

 

ی که اکند، به گونههایی را برای گفتگوی دو طرفه ایجاد میتعامل موثر با ذینغعان فرصت

توانند در رابطه با نحوه برطرف شود و میکنند سخنانشان شنیده میذینفعان احساس می

تواند به هایشان درمورد شرکت تحقیق کنند. چنین بازخوردهایی میشدن نگرانی 

های تعاملی خود را پیگیری کنند و درمورد چگونگی  ها کمک کند اثربخشی تالششرکت

 هایی ارائه دهند. ن در طول زمان، دیدگاه پیشرفت و بهبود فرآیندهایشا

 

هایی برای گفتگو و تعامل معنادار، فعاالنه و جامع ذینفعان و جامعه که شامل فرصت

تواند به شرکت کمک کند تا برای فعالیت کردن و کاهش باشد که میبازخورد می

های سکها و ریها، مجوز اجتماعی کسب و حفظ کند و از این طریق از هزینه درگیری

دهد،  های ذینفعان رخ میاعتباری که در صورت عدم شناسایی و مقابله مناسب با نگرانی 

تواند زمان الزم برای به دست آوردن مصوبات و مذاکره درمورد اجتناب کنند. همچنین می

های ریسک شرکت را بهبود داده و نیز دسترسی به سرمایه با توافقات را کاهش دهد، نمایه

 تر را افزایش دهد. وب شرایط مطل

برانگیز است، اگرچه گفته شده که مدیریت  معدنکاری صنعتی است که به لحاظ فنی چالش

کردن روابط پیچیده با جوامع و ذینفعان شاید از بیرون آوردن و استخراج مواد از زمین 

تر باشد. این دشواری تا حدودی به علت این واقعیت است که هر پروژه  هم سخت

های )شامل زنان، مردان، جوانان، کودکان، گروه  معدنکاری، ذینفعان مختلفی دارد

های های غیردولتی، گروهها، سازمانهای جامعه، دولت ای، سازمان پذیر یا حاشیه آسیب

ذینفع خاص و غیره( و این ذینفعان نظرات و عالیق بسیار متفاوتی درمورد مزایا و تاثیرات 

 مربوط به معدنکاری دارند.   

 

دانند که ایجاد المللی مالی میها و موسسات بین عدنی، دولت های مبسیاری از شرکت

تواند موجب شناسایی و مند به پروژه معدنی میروابط با افراد تحت تاثیر یا افراد عالقه

محیطی و اجتماعی شده و نیز تداوم بلند مدت پروژه را بهبود  های زیست مدیریت ریسک

ای  تعامل با ذینفعان ایجاد و حفظ رابطههای معدنی، هدف اصلی بخشد. از منظر شرکت

سازنده با انواع ذینفعان در طول چرخه عمر معدن است. با این حال، توسعه روابطی که بر  

اساس اعتماد، احترام متقابل و تفاهم بنا شده است، به زمان و تخصص نیاز دارد. به همین 

شروع به تعامل با ذینفعان ها از همان مراحل اولیه توسعه پروژه دلیل بسیاری از شرکت

کنند و برای انجام فرآیندهای تعامل، با نظارت و مدیریت مناسب منابع، کارمندانی می

 کنند. ای استخدام میمتخصص و حرفه

 

است که بسته به پروژه معدنکاری و مرحله  تعامل با ذینفعان فرآیندی فعال و مستمر

ریزی تعامل، افشا و و تحلیل ذینفعان و برنامه توسعه معدن، شامل عناصر زیر است: تجزیه 

های تاثیرات و  های پروژه، مزایا و استراتژی های مربوط به ریسکانتشار اطالعات، مشاوره

افزایش شکایات و حصول   کاهش، مشارکت جامعه در نظارت بر پروژه، مکانیسمی برای

( و گزارش به ذینفعان و جوامع تحت D.12اطمینان از اصالح و بازسازی )رجوع کنید به 

 تاثیر.

 

های مختلف تاثیر بسیار مهم است تا اطمینان حاصل  مشارکت فعال ذینفعان در ارزیابی

 های معدنی، منافع، شود که شرکت
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  اقدام
دهند تا موجب مشارکت زنان، ای انجام میهایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش اقدامات ویژهشرکت سیستم

 های مربوط به موضوعاتی که بر آنها تاثیرگذار است، شود.گیریها و تصمیمجوانان و معلوالن در بحث
دهد تا موجب ای انجام میهایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش اقدامات ویژه تمتواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیسآیا شرکت شما می 

 مشارکت:

 های مربوط به موضوعاتی که بر آنها تاثیرگذار است، شود؟ گیریها و تصمیمالف( زنان در بحث

 گذار است، شود؟ های مربوط به موضوعاتی که بر آنها تاثیرگیریها و تصمیمب( جوانان در بحث

 های مربوط به موضوعاتی که بر آنها تاثیرگذار است، شود؟ گیریها و تصمیمج( معلوالن در بحث

• UNGP C.2 
• GRI 413 
• IFC PS1.31 

 

 اثربخشی 
 کند.شرکت برای بهبود کیفیت روابط خود با جوامع تحت تاثیر، پیگیری، بررسی و اقدام می

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می
 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیالف( اطالعات مربوط به کیفیت روابط خود با جوامع تحت تاثیر را در دوره

 کند؟ شده برای ایجاد و حفظ روابط مبتنی بر اعتماد با جوامع تحت تاثیر را حسابرسی و یا بررسی می امات انجامب( اثربخشی اقد 

گرفته برای ایجاد و حفظ روابط مبتنی بر اعتماد با جوامع ها، و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات صورتبررسی  ها و یاهای این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ ای انجام میتحت تاثیر، اقدامات پاسخگویانه 
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 ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی 

)یا بخشی از   SIAها اثرات بالقوه حقوق انسانی به عنوان بخشی از ی موارد، شرکت در برخ

کنند. اگر این کار انجام نشود،  محیطی و اجتماعی( را ارزیابی می ارزیابی یکپارچه اثرات زیست 

بسیار مهم است که ارزیابی خطرات مربوط به حقوق انسانی به عنوان فعالیتی مستقل انجام 

های مهم برای ادامه حیات اجتماعی (؛ در غیر این صورت ریسکD.01ید به شود )رجوع کن

 شود.نادیده گرفته می 

 

های کاهش اثرات و افزایش ادامه حیات بلند مدت اقتصادی و اجتماعی اشکال استراتژی 

های اشتغال یا توافقاتی را با جوامع تدوین  های معدنی، سیاستمختلفی دارد. برخی شرکت 

های پیشرفت شغلی و آموزشی با تمرکز بر شامل اهداف استخدام محلی، فرصت کنند کهمی

تر )رجوع کنید به های گستردهپرورش متخصصان معدن محلی و حمایت از توسعه مهارت 

A.04 گذاری برای ترویج  سرمایههای خرده(، یا ابتکارات دیگری مانند انتقال مهارت یا برنامه

تواند  ها، توافقات و ابتکارات میادهای محلی، است. این سیاست دادن و تنوع بخشیدن به اقتص

های شغلی توانند در دراز مدت از فرصت کمک کند که اطمینان حاصل شود که جوامع محلی می

های حاصل از توسعه معدن بهره ببرند. با مستقیم و غیرمستقیم و نیز از خدمات یا زیرساخت

های ای را به تمام بخش توانند منافع عادالنهتغال اغلب نمی های اشها و سیاستاین حال، برنامه

ها به ویژه جوانان، زنان و دیگر  جامعه عرضه کنند. برای غلبه بر این مشکل، برخی استراتژی 

 دهند.پذیر، ازجمله مردم بومی، را هدف قرار می ای یا آسیب های احتماال حاشیهگروه

 

قتصادی به احتمال زیاد زمانی منافع بلند مدت اجتماعی و ارزیابی اثرات اجتماعی و ابتکارات ا

دهند که از طریق فرآیندهای جامع مشارکتی توسعه یافته باشند، پیرامون اقتصادی ارائه می 

(  M&Eشرایط و ضوابط شفافیت ارائه داده باشند، و شامل مقرراتی برای نظارت و ارزیابی )

محلی، برای سنجش موفقیت یا شکست ابتکارات و فرآیندها، نتایج و اثرات باشند. ذینفعان 

های های اجتماعی و اقتصادی، اغلب معیارهای خاص خود را دارند؛ و درنتیجه برنامهسیاست

M&E  که مستقیما شامل جوامع است به احتمال بیشتری موجب پدید آمدن اعتماد در

 شوند.اقتصادی می فرآیندها و افزایش اعتبار و اثربخشی نتایج اجتماعی، بهداشتی و 

 

ریزی و اجرا شوند،  مربوط به معدن، در صورتی که به خوبی برنامه  ابتکارات اجتماعی و اقتصادی

اندازهای اقتصادی فعلی و بلندمدت و رفاه اجتماعی جوامع تحت تاثیر را ارتقا توانند چشم می

وری معادن، تقویت  تر و بهبود بهرهدهند؛ و این به نوبه خود، با حمایت از نیروی کاری سالم

، کسب و حفظ مجوز اجتماعی برای فعالیت کردن، و کاهش  روابط جامعه و شهرت شرکت

های تواند به نفع شرکتتواند منجر به تاخیر یا تعطیلی پروژه شود، می هایی که می درگیری 

 معدنی باشد. 

جوامع تحت تاثیر، جوامع همسایه   های معدنی پتانسیل تغییر ماهیت اقتصادی و اجتماعیپروژه

های شغلی مانند کنند را دارد. از طریق ایجاد فرصت و مناطقی که نیروی کاری ارسال می

توان ادامه حیات های مستقیم و غیرمستقیم، می قراردادهای تدارکات و نیز از طریق ایجاد شغل 

 اجتماعی و اقتصادی جوامع تحت تاثیر معدنکاری را بهبود بخشید. 

 

تواند زیاد باشد؛ اما بسیاری از این  های مستقیم مربوط به معدن برای کارگران، می تعداد شغل 

و ساز وجود دارند. در طول مرحله استخراج  ها موقتی هستند و فقط در مرحله ساخت شغل 

شوند و در صورت عدم آموزش کافی، این مشاغل به تر میها تخصصی مواد معدنی، شغل 

یابی کاالها و رسد. منبع ارج از جوامع محلی یا کشورهای تولیدکننده میکارگران ماهر خ

خدمات از مشاغل محلی، اهمیت بیشتر و سود پایدارتری دارد. تدارکات جوامع محلی، به ویژه 

وکار و کارآفرینی محلی های استراتژیک باشد تا توسعه کسب وقتی که مورد حمایت تالش 

های شغلی،  سازی کند و فرصت ی محلی را دگرگون کرده، مهارتتواند اقتصادهاتقویت شود، می

های ذینفعی که بعید است در معدن کار پیدا کنند، ایجاد کند )برای اطالعات ازجمله برای گروه

ای،  کنندگان ملی و منطقههای تدارکاتی برای تامین بیشتر درمورد مزایای حمایت از فرصت 

ها و عملکردها و  ای درمورد تالش نی که به طور فزاینده های معد(. شرکتA.02رجوع کنید به 

ها در مدیریت  دهند، به منظور حمایت از شرکت فرآیندهای تدارکات محلی خود گزارش می

ها و سایر ذینفعان، کنندگان، جوامع، دولت سازی و توانمندسازی تامینتدارکات محلی و آگاه 

 کنند.می دهی در سطح سایت معدن ترغیببیشتر به گزارش 

 

جریان درآمد جدید و مهاجرت کارگران و سایر افراد به درون منطقه معدن، اگر به درستی 

های تواند یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی جوامع را تهدید کند، درگیری مدیریت نشود می 

های اقتصادی سنتی و  اجتماعی به وجود آورد، موجب نقض حقوق انسانی و اختالل در فعالیت 

 اکولوژیکی که جوامع به آنها وابسته است، شود.خدمات 

 

اندازهای  ( ابزار مهمی برای کاهش اثرات احتمالی و تقویت چشم SIAارزیابی اثرات اجتماعی )

فرآیندی مستمر برای شناسایی  SIAهای معدنکاری است. اقتصادی و اجتماعی مربوط به پروژه

های خاص درون جامعه، در نتیجه پروژه معدنی و سپس توسعه نحوه تغییر رفاه جامعه، یا گروه

 SIAهایی برای جلوگیری، کاهش و مدیریت اثرات در طول چرخه عمر معدن، است. استراتژی 

بین شرکت و جامعه وقتی در اوایل چرخه پروژه معدنکاری آغاز شود و به عنوان تالش مشترک 

های قابل قبول بلند مدتی  تحت تاثیر و کارگران انجام شود، احتماال اطالعات موثق و استراتژی

کند که مشارکت زنان، جوانان و کودکان یا مدافعان حقوق کودک )رجوع کنید به  را ایجاد می 

D.03کند.پذیر را تضمین می های آسیب ( و نیز سایر گروه    
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  اقدام
و کارهای  دهند و از توسعه کسب  اطمینان حاصل کند که عملیاتش، کارآفرینی محلی را ترویج می هایی را در اختیار دارد تا  شرکت سیستم 

 کنند. محلی، ازجمله برای زنان، حمایت می
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که:آیا شرکت شما می

 وکارها را توسعه دهند؟ کند تا کارآفرینی محلی و کسبهایی را تدوین میمهها و برنا هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش استراتژیالف( سیستم

 گنجاند؟ها میها و برنامهای زنان را در این استراتژیهایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، به طور فعاالنهب( سیستم 

 کند؟ ند پیگیری میمها را به طور نظامها و برنامهاجرای این استراتژی ج(

• GRI 413   

 

 

  اقدام
 دهند.های تدارکات محلی را، از جمله برای زنان، توسعه می هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، فرصت شرکت سیستم 

 ح شرکتی ثابت کند که:تواند در سطآیا شرکت شما می

 دهند؟  های تدارکات محلی توسعه میهایی را برای توسعه فرصتها و برنامههایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، استراتژی( سیستمالف

 گنجانند؟میها ها و برنامهای زنان را در این استراتژیهایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، به طور فعاالنهب( سیستم 

 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

• GRI 204 

 

  اقدام
هایشان بر زنان، جوانان و  های منظمی را از اثرات فعالیت هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ارزیابیشرکت سیستم 

  کنندکودکان انجام داده و افشا می 
 هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می

 کند؟دهد و افشا میهایشان بر زنان را انجام میالف( ارزیابی منظمی از اثرات فعالیت

 کند؟دهد و افشا میهایشان بر جوانان را انجام میب( ارزیابی منظمی از اثرات فعالیت

 کند؟دهد و افشا میهایشان بر کودکان را انجام میج( ارزیابی منظمی از اثرات فعالیت

• GRI 413 
• IFC PS1.12 

 

 اثربخشی 
های خود در جوامع تحت تاثیر، پیگیری، بررسی و اقدام  اقتصادی فعالیت  -شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت اثرات اجتماعی 

 کند. می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می

درپی پیگیری و افشا  های زمانی پیهای خود در جوامع تحت تاثیر را در دورهاقتصادی فعالیت -الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت اثرات اجتماعی

 کند؟می

 کند؟های خود در جوامع تحت تاثیر را حسابرسی و یا بررسی میاقتصادی فعالیت  -گرفته برای مدیریت اثرات اجتماعیب( اثربخشی اقدامات صورت

های خود در اقتصادی فعالیت  -گرفته برای مدیریت اثرات اجتماعیها، و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات صورت ا و یا بررسیه های این حسابرسیج( بر اساس یافته

 دهد؟ای انجام میجوامع تحت تاثیر، اقدامات پاسخگویانه
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 کاربری زمین

ها و جوامع محلی های معدنی، دولتاگر فرآیندهای جامع و مشترکی بین شرکت

ای یا در مقیاس ریزی کاربری زمین منطقههای برنامه برای تدوین استراتژی

های مربوط به کاربری ز درگیریانداز انجام شود، ممکن است از برخی اچشم

توانند به منظور  زمین جلوگیری شود یا اینکه به حداقل برسند. این فرآیندها می

محیطی و به حداکثر رساندن  های رقیب، ارتقای نظارت زیستمدیریت کاربری

هایی از قبیل  های حال و آینده، گزینهمنافع اقتصادی و اجتماعی برای نسل

ها را بررسی کنند )همچنین رجوع کنید  درپی زمینانه و پیتوسعه کاربری چندگ 

هایی در ارتباط با کاربری مشترک زمین نامه(. عالوه بر این، توافقF.01به 

تواند ایجاد شود که امکان دسترسی به توسعه معدنکاری و در عین حال می

دن از آن تا خود و لذت بر حمایت از توانایی افراد و جوامع برای استفاده از زمین

 آورد. حد امکان، بدون دخالت یا مزاحمت غیرمنطقی، فراهم می

 

توانند اثرات فیزیکی عملیات معدنکاری خود را نیز به حداقل ها میشرکت

هایی از مناطق معدنکاری خود که دیگر به آنها نیازی نیست را  برسانند و بخش

ها  ی که در آن شرکتهایکند تا از موقعیتکنار بگذارند. این امر کمک می

دلیل در اختیار دارند، اجتناب شود. برخی از  ها را بیهای بزرگی از زمینبخش

 کشورهای تولیدکننده مقرراتی را در ارتباط با کنارگذاری منظم مناطق اجاره

توانند با به حداقل ها میشده در طول عمر عملیات معدن دارند. شرکتداده 

جتناب از اثرات منفی بر کاربری زمین و دسترسی به رساندن اثرات فیزیکی و ا

های های مربوط به زمین را کاهش دهند و از معیشتزمین، ریسک درگیری

 جوامع محلی که مبتنی بر زمین و کاربری زمین است، بهتر حمایت کنند.

عملیات معدنکاری معموال مستلزم تغییر مناطق وسیعی از زمین است. اغلب  

ای های دیرینهیابند که کاربریاوقات معادن درمناطقی مطرح شده و توسعه می

های فرهنگی، تفریحی، مانند کشاورزی، پرورش حیوانات و گیاهان سنتی، فعالیت

تواند موجب بروز درگیری  میهای انسانی یا محافظتی دارند. این امر گاهسکونت

شود؛ به عنوان مثال وقتی بدون اینکه افراد یا جوامع مربوطه موافقت کرده 

های مناسب دیگری دریافت های کاربری مشترک زمین یا کاربریباشند و فرصت

 آید.کرده باشند، درگیری به وجود می

 

مالکیت  در برخی کشورها، بر اساس قوانین عرفی ممکن است جوامع درمورد

اند، هیچ اثبات کتبی  کردهها به طور جمعی از آن استفاده میهایی که قرنزمین

پذیری ها و منابع جامعه به ویژه در معرض این آسیب نداشته باشند. این زمین

ها یا افراد خصوصی تصرف شوند و هیچ ضمانت  هستند که توسط دولت، شرکت

شان ذایی، معیشت یا بقای فرهنگیکافی برای آن دسته از افرادی که امنیت غ

 ها است، وجود نداشته باشد.وابسته به این زمین
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  اقدام
هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش اثرات منفی بر کاربری زمین و دسترسی جوامع تحت  شرکت سیستم

هایی را برای به حداقل رساندن و کاهش این اثرات منفی طراحی و ها و برنامهتاثیر به زمین را شناسایی و ارزیابی کرده و استراتژی

 کنند.اجرا می
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:تواند ثابت کند که سیستمشرکت شما می آیا 

 کنند؟ الف( اثرات منفی بر کاربری زمین و دسترسی جوامع تحت تاثیر به زمین را شناسایی و ارزیابی می 

 دهد؟ ی توسعه میهایی را برای به حداقل رساندن و کاهش این اثرات منفها و برنامه ب( استراتژی
 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

• ILO C169 
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 سالمت جامعه 
عملیات معدنکاری بر سالمت جامعه  پایش سالمت جامعه به تاثیرات مثبت و منفی

تواند نسبت به مشکالت سالمتی در سطح جامعه، هشدار زودهنگام  پردازد و میمی

  ها یا بیماریدهد. پایش هم شامل پیامدهای سالمتی, نظیر بروز سو تغذیه, بیماری

روانی، و هم شامل عوامل موثر به سالمت نظیر میزان آلودگی هوا، آب و خاک، است.  

محیطی و های معدنی، در امر پایش سالمت جامعه و نیز تعهدات زیسترکتش

 کنند. ای با جوامع و سایر ذینفعان همکاری میاجتماعی, به طور فزاینده

 

های کشور تولیدکننده است، اما در اگرچه سالمت جامعه در درجه اول وظیفه دولت

توانایی دولتی را کامل   هایی کههای معدنی هم در توسعه فرصتصورت لزوم، شرکت

کند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که در آنها خدمات بهداشت محلی وجود  می

های بهداشتی  گذاری شرکت معدنی در طرح ندارد، نقش حمایتی فعالی دارند. سرمایه

جامعه، مانند توسعه زیرساخت برای تامین آب آشامیدنی و سیستم تخلیه فاضالب یا 

تواند مزایای قابل توجه مثبتی های سخت، میهداشتی مربوط به بیماریهای ب کمپین

برای سالمتی داشته باشد. با این حال باید دقت داشت که اطمینان حاصل شود که 

هرگونه طرح یا زیرساخت مهم در ارتباط با سالمت جامعه که مورد حمایت شرکت 

شدن معدن هم اند بعد از بسته های جامعه باشد و بتو است، مطابق با نیازها و اولویت

 (. C.03پایدار باشد )رجوع کنید به 

 

های سالمتی، هم برای کارگران معدن و هم برای کسانی که در نزدیکی اثرات و ریسک

ترین مسائل برای جوامع محلی است و کنند، از مهمپروژه معدنکاری زندگی می

د پیشگیرانه برای به باشد. رویکرهای معدنکاری میمستلزم توجه جدی شرکت

تواند  حداقل رساندن اثرات سالمتی و به حداکثر رساندن سالمت و رفاه جامعه می

عملکرد مالی و اجتماعی شرکت را بهبود بخشد، ریسک بدهکاری و دادخواهی جامعه  

المللی را افزایش دهد، ازکارگریزی و را کاهش دهد، دسترسی به بودجه بین

را برای کارگران و جوامع محلی کاهش دهد، و روحیه  های مراقبت سالمتیهزینه

 عمومی کارگران و روابط جامعه را بهبود بخشد.

گذارد. اثرات منفی طرق مختلفی بر سالمت جامعه تاثیر میهای معدنکاری به فعالیت

 تواند ناشی از قرار گرفتن در معرض سر و صدای مربوط به معدن، آلودگیسالمت می

یا خاک، یا به خاطر از بین رفتن خدمات اکوسیستم باشد. عوامل غیر در هوا، آب 

محیطی مانند ترافیک، هجوم کارگران مهاجر، یا تمهیدات امنیتی معدن نیز زیست

تواند هم مستقیما و هم غیرمستقیما بر سالمت و رفاه جسمی و روحی جوامع  می

 تاثیر بگذارد.

 

خطرات خاص سالمت جامعه در رابطه با عملیات معدنکاری، بسته به موقعیت مکانی  

های  شده، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، پروژه معدن و مواد معدنی استخراج 

معدنی در نواحی تحت تاثیر درگیری، استرس بیشتری را بر منابع کمیاب محلی، 

کنند. عالوه بر این، ممکن است اعمال و مشکالت بهداشتی موجود را تشدید می

پذیری از زنان، مردان، کودکان، سالمندان، افراد بومی و معلولین های آسیبگروه

های سالمتی هستند. وجود داشته باشد که بیشتر مستعد ابتال به برخی از ریسک

شان, رفتار دست به دهان، مدت زمان  کودکان، به دلیل رشد و نمو تدریجی و ناکامل

های  های هوا و آالیندهدر بیرون از خانه و سایر عوامل، به ویژه در معرض آلودگیبودن 

 شود، هستند.  مربوط به معدنکاری که در خاک یا آب یافته می

 

های محلی و توانند با جوامع تحت تاثیر و ذینفعان دیگری مانند دولتها میشرکت

ه عملیات معدنکاری بر متخصصان بهداشت عمومی همکاری کنند تا اثرات بالقو 

هایی را برای مدیریت و پایش ها و برنامهسالمت جامعه را ارزیابی کرده و استراتژی

شده تدوین کنند. از آنجایی که سالمت جامعه غالبا با اثرات و خطرات شناسایی

های سالمت جامعه با محیطی و اجتماعی در ارتباط است، ارزیابیمسائل زیست

(. D.04و   F.01شود )رجوع کنید به محیطی و اجتماعی ادغام میهای زیستارزیابی

ها ضروری های سالمت جامعه, برای اثربخشی این پروژهمشارکت ذینفعان در ارزیابی

های قابل بخشد و به شناسایی راههای سالمت را بهبود میاست زیرا کیفیت داده

 . کندقبول برای پایش و کاهش اثرات سالمت جامعه کمک می
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  اقدام
کنند و  دهند و افشا میهای منظم از اثرات خود بر سالمت جامعه را انجام میهایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ارزیابیشرکت سیستم

 کنند.های مدیریتی اجرا مینیز برای پرداختن به این اثرات، برنامه

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

 کند؟ های منظم از اثرات خود بر سالمت جامعه را انجام داده و افشا میهایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ارزیابیف( سیستمال
 کند؟ ن میهایی را تدویها و برنامه هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، برای پرداختن به این اثرات، استراتژیب( سیستم

 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

• IFC PS4 
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 برابری جنسیتی 

های  پروژههای مربوط به گیریهمچنین، به افزایش مشارکت زنان در تصمیم

شود. این جنبش ناشی از تایید گسترده در بین معدنکاری نیز توجه بیشتری می

های توسعه است و توانمندسازی زنان برای مشارکت در ها و آژانسشرکت

های اجتماعی موجب کاهش اثرات منفی و کاهش فقر و ریزیها و برنامهگیریتصمیم 

 شود. ری میتنیز موجب نتایج توسعه پایدار و گسترده

 

های اخیر، بخش مالی، مسئله نابرابری جنسیتی در بخش معدنکاری را در سال

های بیشتری ها شروع به ایجاد فرصتبرجسته کرده است و در نتیجه برخی از شرکت

برای زنان در سطح هیئت مدیره و در سطح مدیریت ارشد شرکت )رجوع کنید به 

B.02شماری  های بیاند. با این حال، چالشکرده های اصلی معدنکاری( و در فعالیت

برای معدنکاران زن وجود دارد، نظیر آزار و اذیت جنسی، عدم پذیرش از سوی 

های فیزیکی، فقدان امکانات مناسب جنسیتی یا تجهیزات کارگران مرد، محدودیت

های خانواده و شیفت کاری، و سایر موارد. اگر حفاظتی، متعادل کردن مسئولیت

اقتصادی، سن،  -ت با عوامل دیگری نظیر تبعیض به دلیل وضعیت اجتماعیجنسی

شود. برای  ها بیشتر مینژاد، اصالت، یا گرایش جنسی در ارتباط باشد، این چالش

محافظت از کارگران زن و افزایش مشارکت آنها در معدنکاری، به رویکردهایی نیاز 

ت، آگاهی بیشتری داشته است که در مورد مدیریت ریسک در ارتباط با جنسی

ای و ریسک ایمنی، و های بهداشت حرفهباشند، مانند مشارکت زنان کارگر در ارزیابی

 دوستانه.  -تالش بیشتر برای ایجاد شرایط کاری خانوادگی

 

های معدنی که برای اشتغال، بهداشت و ایمنی شغلی، ارزیابی اثرات و  شرکت

وری بیشتری کنند به احتمال زیاد بهرهیمشارکت، رویکرد برابری جنسیتی اتخاذ م

تری با جوامع، و کاهش احتمال درگیری را تجربه در عملیات معدنکاری, روابط قوی

های اقتصادی بیشتر و مزایای  کنند؛ در حالی که زنان و جوامع آنها فرصتمی

 توانند منجر بهای بیشتری تجربه خواهند کرد. روی هم رفته، این عوامل میتوسعه

 ها شوند. مزایای مالی و شهرتی برای شرکت

کند. با این حال، مردان های اقتصادی و اشتغالی ایجاد میصنعت معدن مزایا و فرصت

شوند؛  به طور مستقیم در عملیات معدنکاری مشغول به کار می بیشتر از زنان,

های اجتماعی مورد حمایتی  ها و برنامههمچنین به احتمال بیشتری از پروژه

 شوند. مند میهای معدنی بهرهشرکت

 

های اجتماعی، اقتصادی و  از سوی دیگر، زنان غالبا به طور نامتناسبی متحمل ریسک

دهد  شوند. به عنوان مثال، تحقیقات نشان میدنکاری میمحیطی مربوط به معزیست

گیری جنسی که شامل دختران و زنان  که آزار و اذیت جنسی، سو استفاده و بهره

باشد. عالوه بر این، در برخی از  است, در برخی از نواحی معدنکاری بسیار گسترده می

بر عهده دارند, بنابراین  های خود را جوامع زنان وظیفه تامین غذا و آب برای خانواده

خیز و آب آشامیدنی به علت های حاصلهرگونه از بین رفتن دسترسی به زمین

تواند به طور نامتناسبی بر آنها تاثیر بگذارد. با این حال، در های معدنکاری، میفعالیت

فرآیندهای مشارکت ذینفعان معدنکاری، زنان و دختران غالبا حضور کمتری دارند 

شده توسط شرکت در ارتباط با  (، که این امر اطالعات دریافتD.03ید به )رجوع کن

گیری در اجتماع کند. در فرآیندهای تصمیمها و عالیق جامعه را تحریف میاولویت

هم ممکن است زنان به حاشیه رانده شوند و درنتیجه در نحوه پرداختن به اثرات یا 

 ظر کمتری به آنها داده شود.نحوه تخصیص منابع در معدنکاری حق اظهار ن

 

های نو ظهور، استفاده از ارزیابی تاثیرات جنسیتی در شناسایی اثرات یکی ازروش

هایی  های معدنکاری بر زنان و مردان )و رابطه بین آنها(، در تدوین استراتژیپروژه

باشد. به عنوان مثال، برای کاهش اثرات، و ارتقای مشارکت و توانمندسازی زنان می

تواند به شناسایی موانع مشارکت زنان و دختران در اثرات جنسیتی می ارزیابی

توانند از های مربوط به پروژه کمک کند. زنان میگیریها، نظارت و تصمیمارزیابی

آوری داده و  هایی مانند آموزش در مذاکره، ارتباطات یا جمعسازیطریق ظرفیت 

های زندگی هم قابل استفاده یر موقعیتهایی کسب کنند که در سانظارت، مهارت

تواند با شامل کردن دختران و پسران در های اثرات جنسیتی میاست. ارزیابی

های مربوط به سن در اثرات، نیازها و عالیق نیز ها، به تمایزگذاری بین تفاوتارزیابی

 کمک کند.
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 اثربخشی 
 کند.های خود بر زنان, پیگیری, بررسی و اقدام میشرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت اثرات فعالیت

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 
 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیهای خود بر زنان را در دورهاطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت اثرات فعالیت الف( 

 کند؟ های خود بر زنان را حسابرسی و یا بررسی میگرفته برای مدیریت اثرات فعالیت   ب( اثربخشی اقدامات صورت
های خود بر زنان، اقدامات  گرفته برای مدیریت اثرات فعالیت ها، و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات صورتها و یا بررسی سیهای این حسابرج( بر اساس یافته 

 دهد؟ ای انجام میپاسخگویانه 
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 مردم بومی 

در داخل یا در نزدیکی مناطق بومی هستند  هایی که به دنبال فعالیتشرکت

های ( با گروهD.03توانند با آغاز تعامل زودهنگام و فراگیر )رجوع کنید به می

احتماال تحت تاثیر, مانند قبایل، ملل و جوامع مردم بومی، اعتماد مردم بومی را 

تماال تحت تاثیر پروژه معدنکاری یا  های مردم بومی که احجلب کنند. تمام گروه

  گیرند، بهتاسیسات مرتبط با آن، مانند سد باطله، جاده یا کارخانه ذوب قرار می

های خاطر حقوق و منافعشان باید در شناسایی و ارزیابی اثرات بالقوه فعالیت 

  مربوط به معدنکاری، مشارکت کنند. برای اطمینان از یکپارچگی و اعتبار طوالنی

ها برای اصالح هرگونه عدم تعادل مهم شود که شرکتدت تعامل، توصیه میم

ای انجام دهند. تعامل قدرت و نیز رفع موانع مشارکت معنادار، اقدامات آگاهانه

مناسب با مردم بومی نیز بر مبنای دسترسی کامل به اطالعات مربوط به تاثیرات 

های پیشنهادی، و ی پروژه محیطی و اجتماعی، دوام فنی و مالاحتمالی زیست

 مزایای مالی بالقوه خواهد بود.

 

ها ها، معدنکاری مسئوالنه مستلزم آن است که شرکترفتن پروژهدر صورت پیش

های قابل قبول کاهش، با مردم بومی، همکاری و آنها را در  برای تدوین استراتژی

ند با تالش برای توانها همچنین مینظارت بلند مدت بر پروژه شامل کنند. شرکت

های میراث فرهنگی که جز الینفکی از عقاید، زبان،  درک و محافظت از ارزش

مردم بومی است و با حصول اطمینان از اینکه تمام  آداب و رسوم و هویت

کارمندان شرکت وظیفه خود در مورد احترام به میراث فرهنگی و حقوق مردم 

 گذارند.دم بومی احترام میکنند، ثابت کنند که به مربومی را درک می

 

مردم بومی در سراسر جهان، به دالیل قابل درک اجتماعی، فرهنگی و 

کنند. های صنعت استخراج مقاومت میمحیطی، همچنان در برابر پروژهزیست

هایی که سابقه همکاری محترمانه با مردم بومی دارند و برحق بودن  شرکت

احتمال کمتری با درگیری، تاخیر و مشکل   کنند، بههای خود را تصدیق مینگرانی

شوند. این امر شامل پذیرش آن  در مذاکره و نهایی کردن توافقات مواجه می

 های مردم بومی است که هیچ توافقی بر سر آن وجود ندارد. دسته از خواسته

هیچ تعریف معتبر واحدی از مردم بومی وجود ندارد، هرچند که خودشناسایی  

های اصلی برای شناسایی مردم بومی است. همچنن، به طور کلی,  یکی از معیار

های ها و وضعیت معیشت بسیاری از مردم بومی به شدت به سرزمینفرهنگ

اجدادی و منابع طبیعی اطراف آن گره خورده است. درنتیجه، صنایع استخراجی  

ه و ها و منابع را به طور چشمگیری تغییر دادنظیر معدنکاری، که غالبا زمین

کنند، پتانسیل باالیی از تاثیرات منفی و احتماال ویرانگر بر زندگی،  فرسوده می

مقیاس،   های بزرگکند. در پروژهوضعیت معیشت و فرهنگ مردم بومی ایجاد می

ای در معرض های صنایع استخراجی، مردم بومی به طور فزایندهازجمله پروژه

 گیرند. دات قرار میآمیز، جنایت و تهدیحمالت و اعمال خشونت

 

ها باید به حقوق انسانی در حال حاضر این هنجاری جهانی است که شرکت

گیرند، احترام بگذارند )رجوع  های شرکت قرار میافرادی که تحت تاثیر فعالیت 

(. مردم بومی هم حقوق فردی و هم حقوق جمعی دارند که ممکن D.01کنید به 

مقیاس قرار گیرد، که شامل حق   نی بزرگهای معداست تحت تاثیر توسعه پروژه

های خود برای توسعه منابع طبیعی، و  مشارکت، خودمختاری، و پیگیری اولویت

 نیز حقوق مربوط به مالکیت، فرهنگ، مذهب و سالمت است. 

 

های معدنی نیاز به احترام گذاشتن به حقوق و عالیق مردم  بسیاری از شرکت

شناسند نه، پیشین و آگاهانه، به رسمیت میبومی را، ازجمله حق رضایت آزادا

ها و  (. معموال همه موافق هستند که روابط بین شرکتD.09)رجوع کنید به 

های  مردم بومی باید بر پایه احترام، مشارکت معنادار و منافع متقابل باشد. شرکت

های خود و تعامل با مردم بومی، متناسب با  پیشرو، به منظور مدیریت فعالیت

های شرکت تحت تاثیر نه خاصی که مردم بومی به خاطر عملیات و فعالیت زمی

 کنند. های خاص خود را تدوین میها و سیاستگیرد، دستورالعملقرار می
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  اقدام
ها هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، از طریق مشارکت فراگیر، استراتژیدر صورت لزوم، این شرکت سیستم

گیرند، هایی را برای احترام گذاشتن به حقوق، منافع و نیازهای مردم بومی که احتماال تحت تاثیر عملیات شرکت قرار میو برنامه

 کند. طراحی و اجرا می
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

 د؟ کنگیرند را شناسایی میشده و تاسیسات مربوطه قرار میریزیالف( از طریق مشارکت فراگیر، تمام افرادی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه 

 کند؟ ب( از طریق مشارکت فراگیر، حقوق، منافع و نیازهای این مردم بومی را شناسایی می 
 کند؟ هایی را برای احترام گذاشتن به حقوق، منافع و نیازهای این افراد بومی تدوین و اجرا میها و برنامه ج( از طریق مشارکت فراگیر، استراتژی

• ILO C169 
• IFC PS1. 35; PS7 

 

 اثربخشی 
های مردم بومی و جلوگیری از اثرات در صورت لزوم، این شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به حقوق و آرمان

 . کندهای خود، پیگیری، بررسی و اقدام میمنفی فعالیت
 مندی:تواند ثابت کند که به طور نظامدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

شده و ریزیهای تمام مردم بومی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به حقوق و آرمانالف( 

درپی پیگیری و ی زمانی پیهاهای خود بر این مردم بومی را در دورهگیرند و نیز اطالعات مربوط به اجتناب از اثرات منفی فعالیت تاسیسات مربوطه قرار می 

 کند؟ افشا می
شده و ریزیهای تمام مردم بومی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه گرفته برای احترام گذاشتن به حقوق و آرمانب( اثربخشی اقدامات صورت

 کند؟ بومی را با مبنا و یا هدف)های( اولیه، حسابرسی و یا بررسی می های خود بر این مردمگیرند و نیز اجتناب از اثرات منفی فعالیتتاسیسات مربوطه قرار می 
های تمام مردم بومی که  ها، و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به حقوق و آرمانها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

های خود بر این مردم بومی، اقدامات گیرند و نیز اجتناب از اثرات منفی فعالیت سیسات مربوطه قرار میشده و تاریزیاحتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه

 دهد؟ پاسخگویانه انجام می

• IFC PS7.9 
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 رضایت آزادانه، پیشین و آگاهانه 

در ابتدا به عنوان حقی که فقط برای  و آگاهانه نیشیپاگرچه رضایت آزادانه، 

تر شدن در حال گسترده FPICشد توسعه یافت، اما اصول مردم بومی اعمال می

المللی شروع به اعمال اصول  ای و بین، نهادهای منطقه2009هستند. از سال 

های مختلف جامعه اند و سازماندر جوامع و نواحی غیر بومی کرده FPICکلی 

حمایت   FPICتر اند که از کاربرد گستردهای صنعتی ابراز کردههمدنی و انجمن

المللی معادن و فلزات  اعضای شورای بین 2013کنند. به عنوان مثال، در سال می

ای منتشر کردند مبنی بر اینکه »جایی که هم افراد بومی و هم افراد غیر بیانیه

رند، اعضا تصمیم گیبومی احتماال به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می 

[ را به افراد غیر بومی FPICگیرند که تعهدات موجود در این بیانیه ]ازجمله می

کمیته رفع تبعیض علیه  2016هم گسترش دهند یا خیر«. همچنین، در سال 

های ها قبل از تصویب پروژهزنان، متعلق به سازمان ملل، توصیه کرد که دولت

و  نیشی پایی، از زنان روستایی رضایت آزادانه، تاثیرگذار بر اراضی و منابع روست

 آگاهانه بگیرند.

 

های کشور تولیدکننده،  در دولت FPICهای اتخاذ موضع فعاالنه درمورد سیگنال

گذاری مبنی بر اینکه شرکت به حقوق و منافع مردم سرمایه  جامعه مدنی و جامعه

گذارد و به شدت به ایجاد روابط مثبت با آنها  بومی و جوامع تحت تاثیر احترام می

های در سیاست FPICتوانند با گنجاندن های معدنی میمتعهد است. شرکت

یاتشان، مند در سراسر چرخه حیات عملبه طور نظام FPICسازی شرکت و پیاده

های درگیری، قانونی و اعتباری را کاهش دهند و روابط مثبتی با جوامع ریسک

 ایجاد کرده و برای فعالیت، مجوز اجتماعی بگیرند.

رسانی و مشاوره در  ( یک اصل اطالعFPICو آگاهانه ) نیشیپرضایت آزادانه، 

ها یا تحوالت اساسی است که بر حقوق و منافع مردم تاثیر  پیشبرد پروژه

گذارد و فرصتی را برای تایید یا رد جمعی توسعه، به شکلی که عاری از ارعاب می

حق   FPICکند. یا اجبار باشد و قبل از رخ دادن هرگونه فعالیتی باشد، فراهم می

المللی شناخته شده است، و نیز است، حقی که در سطح بین مردم بومی

مکانیزمی است برای حصول اطمینان از اینکه به حقوق و منافع مردم بومی 

 شود. احترام گذاشته می

 

تواند درگیری اجتماعی به وجود  تجاوز معدنکاری به قلمروهای مردم بومی می

های  ناپذیر بر ارزشتآورد و موجب ایجاد اثرات قابل توجه و اغلب برگش

ابزار مهمی برای تعادل رابطه   FPICفرهنگی، حقوق، منابع و معیشت آنها شود. 

ها(  ها یا شرکتقدرت بین مردم بومی و کنشگران خارجی )به عنوان مثال، دولت

ای خود را های توسعهسازد تا اولویت آورد و مردم بومی را قادر میفراهم می

ها و مزایای در سطح جامعه، به طور موثرتری حافظتتعیین کنند و درمورد م

های اکتشافی یا دانند که وقتی پروژهمذاکره کنند. در حال حاضر همه می

های گذارد، شرکتمعدنکاری بر مردم بومی یا بر قلمروی آنها تاثیر می 

کنند، حتی اگر دهنده این پروژه، رضایت مردم بومی مورد نظر را کسب میترویج 

نون کشور تولیدکننده نیازی به کسب اجازه از این افراد نباشد )رجوع کنید  در قا

 (. C.02به 

 

المللی و سایر موسسات مالی برای تامین بودجه از طریق شرکت مالی بین

نیازی و آگاهانه از مردم بومی به پیش نیشی پالمللی، کسب رضایت آزادانه، بین

های کننده در برنامههای شرکتها تبدیل شده است. برای شرکتبرای شرکت

داری، روغن های صنعت استخراج، نظیر جنگل داوطلبانه مختلف که برای بخش

و آگاهانه نیز  نی شیپپالم و معدن تدوین شده است، نشان دادن رضایت آزادانه، 

 یک الزام است.



 71 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

 

   تعهد
  FPIC( به حقوق مردم بومی احترام بگذارد و از گسترش اصل  FPICو آگاهانه )   ن یشیپشرکت متعهد است که در رضایت آزادانه،  

 گیرند، حمایت کند.هایی که تحت تاثیر پروژه قرار میدر سایر گروه
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

های تحت تاثیر پروژه، را رسمیت  در سایر گروه FPICو حمایت کردن از گسترش اصل  FPICن به حقوق مردم بومی در الف( تعهد خود مبنی بر احترام گذاشت

 بخشیده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟
 مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟  هایب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟

IFC PS1.32; PS7 
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 تغییر مکان و اسکان مجدد 

که جوامع   های قابل توجه در زمینه سالمت و ایمنیاما، به عنوان مثال با توجه به ریسک

شوند، باید دانست که اجتناب مستقر در مجاورت عملیات معدنکاری متحمل آن می

 کند.ترین نتایج برای جوامع را فراهم نمیهمیشه مثبت

 

بندی تامین زمین های مهم مربوط به اسکان مجدد عبارت است از: اولویت برخی از ضمانت

های جابه جایی ها بر پایه هزینه امتبرای پرداخت غرامت نقدی؛ گذاشتن مبنای تمام غر

نظر از اینکه قبال هایی برای مسکن مناسب با امنیت تصرف، صرفکامل؛ ارائه انتخاب گزینه 

ها وجود داشته یا خیر؛ بازگرداندن و بهبود وضعیت عنوان قانونی برای زمین و دارایی

 راد جابه جاشده.معیشت؛ و فراهم آوردن امکان سهیم شدن در مزایای پروژه برای اف

 

تر اینکه، معدنکاری مسئوالنه مستلزم آن است که به کسانی که احتماال تحت تاثیر مهم

های مربوط به  گیریگیرند اجازه مشارکت در تمام فرآیندها و تصمیماسکان مجدد قرار می 

های پروژه، ارزیابی اثرات، اسکان مجدد داده شود، از جمله: ارزیابی دیگر گزینه 

های اسکان مجدد، و ارزیابی و نظارت بر اسکان  ریزی اقدامات کاهشی؛ اجرای برنامهمه برنا

های مجدد. به منظور اطمینان از مشارکت موثر، تعامل باید شامل زنان، جوانان، گروه 

پذیر، ازجمله معدنکاران سنتی مربوطه، و جوامع پذیرای افراد جابه جا شده نیز آسیب

حقوقی و فنی رایگان برای جوامع تحت تاثیر فراهم شود. عالوه بر  های باشد؛ و باید کمک

های شکایت است تا افراد تحت تاثیر این، احترام به حقوق انسانی مستلزم ایجاد مکانیسم

 حل و اصالح مناسب باشند.ها را افزایش داده و به دنبال راهبتوانند نگرانی 

 

ریزی مناسب نابعی را برای برنامه شود که زمان و مهای معدنی توصیه میبه شرکت

های اسکان مجدد و برای انجام نظارت و ارزیابی خارجی نتایج اسکان مجدد برنامه 

تخصیص دهند تا اطمینان حاصل شود که آنها به تعهدات خود درجهت بهبود وضعیت 

کنند. عدم تحقق نتایج مثبت برای معیشت و استانداردهای زندگی به خوبی عمل می

آورد، ها به وجود میهای باالیی را برای شرکت یافته، ریسکجابه جا شده و اسکان جوامع 

های عملیاتی باالتر، و کاهش  ازجمله افزایش درگیری، آسیب به اعتبار و شهرت، هزینه 

 دسترسی به زمین.

محیطی ناشی از معدنکاری های معدنی و هم آسیب زیستهم تملک زمین توسط شرکت 

وجب جابه جایی فیزیکی )تغییر مکان( مردم یا جابه جایی اقتصادی درنتیجه از  تواند ممی

های درآمدزا شود. جابه جایی بین رفتن دسترسی به وسیله امرار معاش یا منابع یا زمین

تواند حقوق انسانی را نقض و فیزیکی و اقتصادی، اگر به صورت ضعیفی انجام شود، می

، اقتصادی، فیزیکی و روانشناختی افراد و جوامع را سالمت و رفاه اجتماعی، فرهنگی

 تهدید کند. 

 

تواند اثرات مخربی داشته باشد، اما جابجایی و اسکان  اگرچه هرگونه جابه جایی افراد می 

آورد. های حتی بزرگتری را به وجود می ( غالبا چالشMIDRمجدد به دلیل معدنکاری ) 

های آنها ضعیف یا  ای هستند که دولت ههای معدنی اغلب در مناطق دورافتادپروژه 

ناپایدارند، مردم آن مناطق فاقد قدرت سیاسی هستند، اشغال زمین ناامن است،  

به طور مداوم سطح  MIDRهای معیشتی یا زمینی دیگر محدود است. مطالعات فرصت

که مردم دهد. هم جوامعی اند نشان میباالیی از فقر را در بین افرادی که تغییر مکان داده 

های باالیی از دهند با ریسکپذیرند و هم جوامعی که اسکان مجدد می جابه جاشده را می

 ثباتی اجتماعی روبرو هستند. درگیری، نقض حقوق انسانی، فقر و بی

 

در برخی از کشورها، معادن بزرگ مقیاس با مناطقی که به طور سنتی برای معدنکاری 

تواند  می MIDRشوند، همپوشانی دارند. ه می( استفادASMمقیاس و سنتی ) کوچک

تواند دشوار  می ASMجایی کارگران داشته باشد: جابه  ASMتاثیرات شدیدی بر جوامع 

هایی برای عملی کردن معیشت سنتی آنها آسان نیست؛ و از باشد زیرا یافتن فرصت

رخوردار از حقوق رسمی اراضی و مواد معدنی ب ASMآنجایی که بسیاری از کارگران 

 شود.نیستند، از بین رفتن معیشت آنها از طریق فرآیندهای اسکان مجدد هم جبران نمی

 

با توجه به پتانسیل باالی فقر و درگیری، تغییر مکان و اسکان مجدد ناشی از معدنکاری 

های کافی برای اطمینان از حفظ شدن یا  باید فقط در شرایط استثنایی رخ دهد و ضمانت

استانداردهای زندگی و معیشت افراد تحت تاثیر صورت گیرد. با این حال،  بهبود یافتن

دهی تلقی ها و موسسات وام اگرچه اجتناب از اسکان مجدد غالبا اولویت اصلی شرکت

 شود، می
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  اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، اثرات بالقوه جابه جایی ناخواسته فیزیکی و در صورت لزوم، شرکت سیستم

شده، کند و برای اجتناب، به حداقل رساندن و کاهش اثرات شناسایییا اقتصادی افراد تحت تاثیر پروژه را شناسایی و ارزیابی می

 کند. هایی را طراحی و اجرا میها و برنامهاستراتژی
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

 کند؟ الف( اثرات بالقوه جابه جایی ناخواسته فیزیکی و یا اقتصادی افراد تحت تاثیر پروژه را ارزیابی می
 کند؟ هایی را تدوین میها و برنامه ب( برای اجتناب، به حداقل رساندن و کاهش اثرات منفی، استراتژی

 کند؟ ها برای مدیریت کردن این اثرات، افراد تحت تاثیر پروژه را دخیل میج( در ارزیابی اثرات و در تدوین استراتژی

• ILO C169 
• IFC PS5.2 

 

 اثربخشی 
های مردم بومی و جلوگیری از اثرات در صورت لزوم، این شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به حقوق و آرمان

 کند. های خود، پیگیری، بررسی و اقدام میمنفی فعالیت
 مندی:تواند ثابت کند که به طور نظامدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

شده و ریزیهای تمام مردم بومی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به حقوق و آرمانالف( اطالعات مربوط به 

یگیری و درپی پهای زمانی پیهای خود بر این مردم بومی را در دورهگیرند و نیز اطالعات مربوط به اجتناب از اثرات منفی فعالیت تاسیسات مربوطه قرار می 

 کند؟ افشا می
شده و ریزیهای تمام مردم بومی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه گرفته برای احترام گذاشتن به حقوق و آرمانب( اثربخشی اقدامات صورت

 کند؟ و یا هدف)های( اولیه، حسابرسی و یا بررسی میهای خود بر این مردم بومی را با مبنا گیرند و نیز اجتناب از اثرات منفی فعالیتتاسیسات مربوطه قرار می 
های تمام مردم بومی که  ها، و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به حقوق و آرمانها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

های خود بر این مردم بومی، اقدامات گیرند و نیز اجتناب از اثرات منفی فعالیت می شده و تاسیسات مربوطه قرارریزیاحتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه

 دهد؟ پاسخگویانه انجام می

• ILO C169 
• IFC PS5.9; PS5.28 
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 مقیاس و سنتی معدنکاری کوچک  

را تهدید   LSMهای فعلی و آینده شرکتی ها به نوبه خود ادامه حیات پروژهاین ریسک

هایی برای بهبود و و دیگران به دنبال یافتن راه LSMهای کنند. درنتیجه، شرکتمی

، به طوری که سود متقابل داشته باشد، و نیز به دنبال LSMو  ASMمدیریت رابطه بین 

بخشی برای رشد اقتصادی  به عامل شتاب ASMافزایش پتانسیل برای تبدیل شدن بخش 

 محلی هستند.

 

های  شود، اما تالش حل مناسب واحد میمانع از ایجاد راه  ASMتغییر بخش 

  LSMهای ای وجود دارد که بسته به شرایط معین معدنکاری، توسط شرکتامیدوارکننده 

 ASMشود. به عنوان مثال، تعامل با جوامع و معدنکاران به صورت استراتژیک اعمال می

تواند به خنثی  در سراسر چرخه حیات پروژه، می  در طول اولین مراحل توسعه معدنکاری و 

های بین این دو بخش کمک کند. در برخی موارد، برای افزایش اعتماد و کردن تنش 

 گر یا توافق بر سر قوانین تعامل مفید خواهد بود. مشارکت موثر طرفین، استفاده از تسهیل

 

 ای معدنکاری بزرگ ههمچنین ممکن است در برخی شرایط خاص، مناسب باشد که شرکت

است   ASMهایی که به نفع بخش ها همکاری کنند تا به پیشبرد سیاستمقیاس: با دولت 

کند کمک کنند؛ برای ایجاد چارچوب قانونی و نظارتی حمایت می ASM-LSMو از روابط 

های معدنکاری  کمک کنند؛ بخشی از اجاره ASMشدن  تالش کنند؛ به رسمی ASMقوی 

LSM  را باASM  شده از معدنکاران های استخراج به اشتراک گذارند؛ کانهASM 

را به   ASMهای فنی ارائه دهند؛ معدنکاران کمک ASMخریداری کنند؛ به معدنکاران 

عنوان پیمانکاران فرعی استخدام کنند؛ تنوع معیشتی را افزایش دهند؛ یا از دسترسی 

د. مبنای هرگونه تعامل یا و جوامع به خدمات اصلی پشتیبانی کنن ASMمعدنکاران 

در  ASMها باید شامل شناسایی فراگیر و بازنمایی جوامع و افراد حمایت از فعالیت

 های معدن و مناطق اطراف آن باشد.سایت

 

ASM  مقیاس این پتانسیل را دارد که امرار معاش پایداری برای تولیدکنندگان کوچک

توانند با تمرکز بر ایجاد روابط و با ارائه  میمقیاس های معدنکاری بزرگ  ارائه دهد. شرکت

را کاهش و معیشت کارگران  ASMمزایای واقعی از طریق ابتکارات هدفمند، درگیری با 

ASM ها باعث ایجاد مزایای اعتباری و و جوامع محلی را بهبود دهند. تمام این فعالیت

و با ایجاد اقتصادهای  کند،شود، به کاهش ریسک آنها کمک میها میشهرتی برای شرکت 

تر در کشورهای تولیدکننده، به هدف گذاری پایدار و جذاب تر و فضای سرمایه محلی قوی

 کند.( کمک میSDG1پایان دادن به فقر )

( در بسیاری از کشورها وجود  ASMمقیاس و سنتی )از نظر تاریخی، معدنکاری کوچک 

 ASMداشته و منبعی سنتی برای امرار معاش دائمی یا فصلی تعداد زیادی از مردم است. 

نیازمند به کارگر زیاد است، تمایل دارد کانسارهای سطحی که ممکن است برای معدنکاری  

 برداری و استخراج کند، غالبا با( قابل دوام نباشد را بهرهLSMمقیاس )بزرگ  

تری از مکانیزاسیون و استانداردهای بهداشتی و ایمنی گذاری کمتر و سطوح پایینسرمایه 

 سزایی بر محیط زیست داشته باشد. تواند تاثیر بهتر همراه است، و میپایین 

 

ها، جامعه مدنی و دیگران، به دلیل مسائلی مانند کار کودکان و کار  گاهی اوقات دولت

های برای تامین مالی فعالیت ASM(، پتانسیل درآمدهای E.02اجباری )رجوع کنید به 

را   ASMهای محیطی، یا اختالل اجتماعی، فعالیتغیرقانونی یا درگیری، آلودگی زیست

درگیری به وجود   LSMو  ASMهای کنند. در برخی شرایط، بین شرکتمنفی تلقی می

و جوامع محلی   ASMآید. در برخی شرایط دیگر، ممکن است بین معدنکاران می

در آن منطقه جدید باشد یا اگر منابع  ASMهایی وجود داشته باشد، مخصوصا اگر تنش 

 باشد. ASMجامعه در معرض خطر عملیات 

 

دهنده فقر است و برای  مقیاس و سنتی یک فعالیت کاهش با این حال، معدنکاری کوچک

تواند  ار معاش دارند، می های مناسب کمی برای امر جوامع و اقتصادهای محلی که گزینه

 بسیار مهم باشد. 

 

مشغول به فعالیت هستند،  ASMدر سراسر جهان، حدود چهل میلیون نفر مستقیما در 

که شامل کودکان و زنان است. تخمین زده شده که حدود صدوپنجاه میلیون نفر به طور 

تواند  میوابسته هستند. علیرغم این واقعیت که معدنکاری سنتی  ASMغیرمستقیم به 

،  ASMشده و نیز تعداد کارگران پرخطر باشد، کار پرنیرو، تعداد مواد معدنی استخراج 

 همچنان رو به افزایش است. 

 

 ASMمقیاس و آمیز بین عملیات معدنکاری بزرگ  های درگیری و تعامالت خشونت ریسک

گذاری سرمایههای اعتباری و تواند ریسکمی ASMتواند تاثیرات زیادی داشته باشد. می

محیطی و بهداشت عمومی، درگیری با نیروهای ایجاد کند و با ایجاد مشکالت زیست

امنیتی معدن، و مشاجره کردن در مورد حقوق زمین و مالکیت منابع، مجوز اجتماعی  

 برای فعالیت کردن را از بین ببرد.  LSMشرکت 



 75 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

 

  اقدام
مقیاس و هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، تعامل با جوامع معدنکاری کوچک  در صورت لزوم، شرکت سیستم

 بخشند.های داخل یا پیرامون عملیاتشان را تسهیل می( و فعالیتASMسنتی )
 تواند در سطح شرکتی نشان دهد که: در صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

در پیرامون عملیات خود را شناسایی و ترسیم  ASMهای هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ذینفعان فعال در فعالیتالف( سیستم

 کند؟ می
شده، ازجمله از طریق ایجاد شخصهایی را برای تعامل با ذینفعان مها و برنامه هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، استراتژیب( سیستم

 کند؟ های تعامل در صورت لزوم، تدوین مینامهتوافق
 کند؟ مند پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 

 

  اقدام
های هایی را برای حمایت از برنامههایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، فرصتدر صورت لزوم، شرکت سیستم

 دهند.در عملیات و پیرامون آنها، توسعه می  ASMهای معیشتی برای معدنکاران  کمک فنی و یا دیگر برنامه
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:کتی نشان دهد که سیستمتواند در سطح شردر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

 کند؟ را ارزیابی می ASMسنجی ارائه پشتیبانی فنی و یا معیشتی برای معدنکاران  الف( نیاز و امکان
 کند؟ هایی را تدوین میها و برنامه ها استراتژیب( طبق این ارزیابی

 کند؟ تعامل برقرار می ASMو در تدوین هرگونه استراتژی و برنامه، با معدنکاران ج( در این ارزیابی نیازها 

 

 

 

 

 

 



 76 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

 

 
  

 شکایت و جبران

شده از طریق مکانیسم شکایت باید هرگونه آسیبی که رخ داده را  های ارائهجبران

خنثی کرده یا آنها را تسکین دهند. با این وجود، جبران مناسب بسته به شرایط 

عنوان مثال، جبران ممکن است در قالب عذرخواهی، غرامت، احیای  متفاوت است. به 

شهرت یا اعتبار )اصالح(، جبران مالی یا غیرمالی، یا اقدامات الزم برای جلوگیری از 

 زا باشد. وقوع مجدد عمل آسیب

 

های شکایت در سطح عملیات اگر مورد استفاده قرار نگیرند به هدف خود مکانیسم

های ذینفع تحت توانند با تعامل با انواع گروههای معدنی مینخواهند رسید. شرکت

تاثیر در طراحی، دسترسی و عملکرد مکانیسم شکایت، اطمینان حاصل کنند که 

نیازهای ذینفعان برآورده شده و از نظر فرهنگی متناسب هستند و بدین ترتیب 

ده کنند و نیز احتمال احتمال اینکه ذینفعان به این فرآیند اعتماد کرده و از آن استفا

 یابد. ها موثر و مناسب باشد افزایش میاینکه جبران

 

اند و با آنها منصفانه برخورد خواهند مطمئن باشند که جدی گرفته شدهشاکیان می

توانند با دخیل کردن ذینفعان در نظارت و تایید های معدنی میشده است. شرکت

های مافی  یسم شکایت و با ایجاد فرصتشده از طریق مکانپیروی از تعهدات انجام

برای اینکه ذینفعان بازخورد اثربخشی آن را ارائه دهند، اعتماد به فرآیند شکایت را  

 های عمومی درمورد شکایات، مانند انواع موضوعات مطرح افزایش دهند. گزارش

  تواند نشانشده به رضایت شاکیان، میهای حلشده، تعداد شکایات و نسبت شکایت

 کند. های محلی به طور جدی برخورد میدهد که شرکت با نگرانی

 

های شکایت در سطح ها مکانیسماین انتظار جهانی فزاینده وجود دارد که شرکت

ها این  هایی وقتی موثر باشند به شرکتعملیاتی را اجرا خواهند کرد. چنین مکانیسم

های غیرقابل کنترل  که به درگیری های جزیی را قبل از ایندهند تا نگرانیامکان را می

های معدنی و  تبدیل شوند، شناسایی کنند؛ به جلوگیری از اعتراض یا مخالفت با پروژه

کنند؛ و دسترسی به منابع مالی پروژه را افزایش های قانونی پرهزینه کمک مینزاع

آوری های شکایت در سطح عملیاتی جمعدهند. اطالعاتی که از طریق مکانیسممی

تواند از مدیریت توانند یادگیری را تسهیل بخشند و این به نوبه خود میاند میشده

 بهتر رابطه با جوامع در درازمدت پشتیبانی کند.

مقیاس این پتانسیل را دارد که عمیقا روی زندگی، ویژگی، منابع   معدنکاری بزرگ

ارد. بنابراین محیطی و حقوق اعضای جامعه و سایر ذینفعان تاثیر بگذزیست

ها و شکایات ناشی از تاثیرات واقعی یا  ناپذیر است که سواالت، نگرانیاجتناب

 شده عملیات معدنکاری شرکت باشد.درک

 

های شکایت در سطح عملیاتی )یا در سطح پروژه( فرآیندهای رسمی مکانیسم

ح کرده و های خود را مطر سازند تا نگرانیها را قادر میهستند که افراد یا گروه

آل، های شرکت به دنبال جبران باشند. در حالت ایدهدرمورد تاثیرات منفی فعالیت

های جزیی و نیز ها فرآیندی برای پذیرش، ارزیابی و پرداختن به نگرانیاین مکانیسم

آورند. با این حال، وقتی تری مانند نقض حقوق انسانی، فراهم میمسائل مهم

های یا گسترده حقوق انسانی وجود دارد، مکانیسم ادعاهایی مبنی بر نقض جدی 

ترین ابزار برای ارائه جبران نیستند زیرا این امر  شکایت در سطح عملیاتی، مناسب

مستلزم دخالت نهادهای دولتی است. عالوه بر این، استفاده از مکانیسم شکایت در 

قضایی یا های شکایت سطح عملیاتی نباید مانع از رسیدن شکایات به مکانیسم

 غیرقضایی شود.

 

های شکایت در سطح عملیاتی معیارهای اثربخشی ذکر شده در اصول اگر مکانیسم

وکار و حقوق بشر را برآورده سازند، این راهنمای سازمان ملل درخصوص کسب

توانند ابزار موثری برای ارائه جبران برای شکایت باشند. معیارهای  ها میمکانیسم

بینی بودن، منصفانه بودن، ی بودن، در دسترس بودن، قابل پیشذکرشده شامل قانون

شفاف بودن، سازگار بودن با حقوق، منبع یادگیری مداوم بودن، و مبتنی بودن بر پایه 

ای  های شکایت باید به گونهباشد. عالوه بر این، مکانیسمتعامل و گفتگو با ذینفعان می

شود. در  ع به شکایات رسیدگی میطراحی شود که اطمینان حاصل شود که به موق

ای  هایی مانند تجاوز جنسی، فرآیند مکانیسم و اصالح باید به گونهصورت بروز آسیب

 طراحی شود که از ریسک آسیب مجدد به شاکی جلوگیری شود.
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 اثربخشی 
 کند. های شکایت برای جوامع، پیگیری، بررسی و اقدام میاین شرکت برای بهبود اثربخشی مکانیسم

 مندی: تواند نشان دهد که به طور نظامآیا شرکت شما می 
پاسخ به آنها، را در  شده در های شکایت برای جوامع، شامل تعداد و ماهیت شکایات و اقدامات انجام الف( اطالعات مربوط به عملکرد و جذب مکانیسم

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیدوره
 کند؟ های شکایت برای جوامع را حسابرسی و یا بررسی میب( بر اساس دیدگاه شاکیان، اثربخشی مکانیسم

 دهد؟ جوامع، اقدامات پاسخگویانه انجام میهای شکایت برای ها و به منظور بهبود اثربخشی مکانیسمها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

• UNGP C.6.3, C.6.5 
• UNGC Principle 1 
• VPs B.8 
• GRI 413 
• IFC PS1.35 
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دانند که رعایت حقوق کارگران و ارتقای کار های معدنی میبرخی از شرکت

وکار و جامعه مفید خواهد بود. وقتی کارگران از نظر جسمی مناسب برای کسب

دهند به آنها احترام  خوب باشند و وقتی احساس کنند که در کاری که انجام می

یابد. عالوه بر  بهبود میوری معدن شود، بهرهگذاشته شده و از آنها حمایت می

های امن و ایمن و توانند از طریق ایجاد شغلهای معدنی میاین، شرکت

های عادالنه برای های آموزشی، به کاهش فقر و فراهم آوردن فرصتفرصت

 توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کنند.

 شرایط کاری

رمندان و  تواند برای صدها نفر از کارگران )کامقیاس می عملیات معدنکاری بزرگ

کارگران پیمانکاری( ایجاد اشتغال کند. با این حال، »کار مناسب«، آن گونه که 

المللی کار تعریف شده است، شامل بیش از یک کار ثابت توسط سازمان بین

(، 05است. کار مناسب شامل کاری است که درآمد عادالنه )رجوع کنید به 

(، حمایت اجتماعی E.01در محیط کار )رجوع کنید به   ایمنی، سالمتی و امنیت

هایشان، سازماندهی و مشارکت ها، آزادی کارگران در ابراز نگرانیبرای خانواده

(،  E.07و  E.04شان تاثیرگذار است )رجوع کنید به  در تصمیماتی که بر زندگی

ه برابری در نحوه رفتار و فرصت پیشرفت برای همه کارگران )رجوع کنید ب

E.03 .را به همراه دارد ) 

 

المللی کار که از بسیاری از این مفاهیم در هشت کنوانسیون اصلی سازمان بین

ای که در سطح کند، به عنوان حقوق انسانیحقوق اساسی کارگران حمایت می

اند. با این حال، در سطح جهانی، المللی به رسمیت شناخته شده، درج شدهبین

چنان ادامه دارد، کار کودکان یا کار اجباری در معادن و شرایط کاری خطرناک هم

( و تبعیض و  E.02های تامین معدن وجود دارد )رجوع کنید به در زنجیره

 نابرابری جنسیتی در بسیاری از عملیات معدنکاری همچنان یک چالش است.
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 ایایمنی و بهداشت شغلی و حرفه

های عملیات ها در تمامی جنبهمعدنکاری مسئوالنه مستلزم آن است که شرکت

، رویکرد برابری جنسیتی را اتخاذ کنند.  خود، از جمله بهداشت و ایمنی 

تر برای مدیریت ریسک، از جمله مشارکت زنان کارگر در رویکردهای جامع

تواند  ای، میهای ریسک ایمنی و بهداشت شغلی و حرفهها و ارزیابیگیریتصمیم

ها و توسعه و موجب افزایش حمایت از زنان کارگر شود. در هنگام ارزیابی ریسک

ها و نیازهای بهداشتی و ایمنی زنان کارگر، باید به ریسک OHSدامات اجرای اق

از جمله تهیه امکانات و تجهیزات بهداشتی متناسب با جنسیت، و اقدامات الزم  

ای  برای پیشگیری از خشونت جنسی، ارعاب و آزار و اذیت در معادن، توجه ویژه 

 کرد. 

 

داند که ها میشرکت ای دریک فرهنگ قوی ایمنی و بهداشت شغلی وحرفه

کارگران باید هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی سالم باشند تا محیط ایمن و 

پرباری برای شکوفایی وجود داشته باشد. وقتی چنین فرهنگی وجود داشته 

وری و تولید باالتری به وسیله کارگران را تجربه های معدنی بهرهباشد، پروژه

گذار جذب و حفظ کنند. وانند کارمند و سرمایه تها بهتر میکنند و شرکتمی

عالوه بر این، با کاهش تلفات، حوادث و صدمات، شرکت مزایای اعتباری و 

های مربوط به بررسی حوادث، پرداخت شهرتی را تجربه خواهد کرد و هزینه

 غرامت به کارگران، افزایش حق بیمه و دادخواهی را کاهش خواهد داد. 

المللی کار، در معدنکاری شغل ذاتا خطرناکی است. طبق اعالم سازمان بین 

سراسر جهان تقریبا هشت درصد حوادث کشنده در محل کار مربوط به  

معدنکاری است، اگرچه بخش معدن فقط یک درصد از نیروی کار جهان را 

دیدگی در محل کار، کاهش شنوایی به دلیل سر و صدا،  دهد. آسیبتشکیل می

های ناشی از قرار گرفتن های شغلی و بیماریثرات آن بر سالمت روان، و بیماریا

در معرض مواد شیمیایی، گرما، تشعشع، فلزات و ذرات نیز در بخش معدن قابل  

 توجه است.

 

ها، برخی از عملیات معدنکاری وابستگی کمتری به کار فیزیکی با تغییر فناوری 

آالت دارای تکنولوژی ز تجهیزات و ماشین کنند و به سوی استفاده اپیدا می

کنند. اگرچه  کنترل و از راه دور قابل اجرا هستند، حرکت می پیشرفته که از اتاق

ممکن است چنین شرایط کاری پتانسیل حوادث کشنده را کاهش دهد و کیفیت 

های فنی بهتری ارائه دهد،  هوای بهتر، تجهیزات حفاظت شخصی بهتر و ضمانت

های کاری هم مسائل خاص خود را دارند؛ مسائلی مانند صدمات حیطاما این م

 تکراری و فشار روانی.

 

توانند از طریق سیستم یکپارچه مدیریت ایمنی و بهداشت های معدنی میشرکت

روز رسانی ، توسعه و بهOHS( که شامل ارزیابی مداوم ریسک OHSای )حرفه

یمنی و بهداشتی، نظارت در  های ا، آموزشOHSهای مدیریت ریسک برنامه 

دهی، بررسی های منظم، گزارشمحل کار و نظارت بر بهداشت کارگران، بازرسی

حوادث، تهیه تجهیزات حفاظتی مناسب و موثر بدون ایجاد هزینه برای کارگران،  

گیری و مدیریت بهداشت و ایمنی است، به  و مشارکت کارگران در تصمیم

 نی بپردازند. های بالقوه بهداشت و ایمریسک
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 تعهد 
 این شرکت متعهد است که از شرایط کاری ایمن و سالم اطمینان حاصل کند. 

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می

 تایید مدیریت ارشد است؟ الف( تعهد خود نسبت به حصول اطمینان از شرایط کاری ایمن و سالم را رسمی کرده است، یعنی مورد 

 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟ 

• UNGC Principle 1 
• ILO C169; C178 
• GRI 403 
• IFC PS2.23 

 

 

 اقدام
کند تا با همکاری یکدیگر،  هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش با نمایندگان کارگران تعامل برقرار می این شرکت سیستم 

 های سالمت و ایمنی برای نیروی کار خود را شناسایی، ارزیابی و برطرف کند. ریسک 
 کند تا با همکاری یکدیگر: هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش با نمایندگان کارگران تعامل برقرار می سیستمتواند ثابت کند که آیا شرکت شما می

 کند؟ های سالمتی و ایمنی نیروی کار را شناسایی و ارزیابی میالف( ریسک

 کند؟ هایی تدوین می نامهها و برها، استراتژی ب( برای جلوگیری، به حداقل رساندن و کاهش این ریسک 

 کند؟ها را پیگیری میها و برنامهج( اجرای این استراتژی 

• GRI DIsclosure 403-4 
 

 

 اقدام
 کند. هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش از زنان کارگر در برابر آزار و اذیت و خشونت محافظت میاین شرکت سیستم 

 دهند تا از:میهایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش اقداماتی انجام تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می

 الف( از ارعاب و آزار و اذیت اخالقی زنان کارگر جلوگیری کند؟ 

 ب( از آزار و اذیت جنسی زنان کارگر جلوگیری کند؟

 ج( از خشونت جنسیتی وارد به زنان کارگر جلوگیری کند؟ 

• ILO C169 
• IFC PS2.15 
 

 

 اقدام
 پردازد. هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش به نیازهای بهداشتی و ایمنی زنان کارگر می این شرکت سیستم 

 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می

 دهد؟داشتی، حمام( متناسب با جنسیت ارائه میالف( امکانات بهداشتی )مانند سرویس به 

 دهد؟شده برای زنان( متناسب با جنسیت ارائه میطراحی PPEب( تجهیزات ایمنی )مانند 

 دهد؟ج( خدمات بهداشتی )مانند تنظیم خانواده و سالمت جنسی( متناسب با جنسیت ارائه می 

• IFC PS2.23 
 

 

 اقدام
 کند.این شرکت اطالعات مربوط به حوادث بالقوه ناشی از معدنکاری، صدمات جدی و تلفات در بین نیروی کاری خود را به طور علنی افشا می 

 تواند ثابت کند که به طور علنی: آیا شرکت شما می

 کند؟ درپی افشا میهای زمانی پیا در دوره الف( تعداد حوادث بالقوه مربوط به معدنکاری، صدمات جدی و تلفات در بین نیروی کاری خود ر

 کند؟ ب( این اطالعات را به صورت جداگانه در سایت افشا می

 باشد؟ های تلفات آن شامل تلفات کارگران پیمانی و همچنین کارمندان میکند که گزارشج( تایید می

• ILO C176 
• GRI Disclosure 403-9  ;

403-10 
• IFC PS2.23 
• SASB NT0302-18 
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 حذف کار اجباری و کار کودکان 

های معدنی، به منظور تحقق  اکنون این یک انتظار جهانی است که تمام شرکت

مسئولیت خود در قبال احترام به حقوق انسانی، باید برای از بین بردن نقض  

حقوق انسانی، ازجمله کار کودکان و کار اجباری، در عملیات خود اعتبارآزمایی 

ها در زنجیره تامین خود  تفادهانجام دهند و به دنبال جلوگیری از این گونه سو اس

باشند. اعتبارآزمایی شامل انجام اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی، جلوگیری،  

کاهش و توضیح دادن نحوه بررسی اثرات خود بر حقوق انسانی، و نیز اجرای 

فرآیندهایی است که موجب اصالح هرگونه اثرات منفی بر حقوق انسانی که آنها  

 (. D.01شود )رجوع کنید به اند، میدر ایجاد آن نقش داشتهاند یا ایجاد کرده

 

از بین بردن و حذف کار کودکان و کار اجباری همچنان یک چالش بزرگ در  

های سراسر جهان است. با این حال، پیشرفت در این مناطق موجب پیشرفت

ای در کیفیت زندگی افراد و جوامع تحت تاثیر و نیز موجب مزایای گسترده

ادی و اجتماعی قابل توجهی در بسیاری از کشورها شده است. از آنجایی که اقتص

های ارزش جهانی همچنان  آگاهی از مشکالت کار کودک و کار اجباری در زنجیره

وکارها تحت فشار های معدنی هم مانند سایر کسبدر حال افزایش است، شرکت

کنندگان قرار  ی و مصرف های غیردولتهای صنفی، سازمانگذاران، اتحادیهسرمایه 

 ها داشته باشند.کن کردن این فعالیتگیرند تا نقش مهمی در ریشهمی

 

های معدنی اعتبارآزمایی الزم برای کشف و رسیدگی به مسائل کار  وقتی شرکت

های تامین جهانی را داشته کودکان و کار اجباری در عملیات خود یا در زنجیره

رود که در نظر کنند؛ زیرا احتمال میمی باشند، مزیتی رقابتی را تجربه

های اعتباری و شهرتی تر از آن، مشتریانی که با ریسکگذاران، و مهمسرمایه 

تر  شوند، مثبتناشی از ارتباط داشتن با شرکت ناقض حقوق انسانی مواجه می

گیرند، آسیب به هایی که کار کودکان یا کار اجباری را جدی نمیشوند. شرکت

های جامعه مدنی یا های هدفمند سازمانقدام قانونی و کمپینشهرت، ا

 دهند. گذاران را در معرض خطر قرار میسرمایه 

کار اجباری یعنی هر کار یا خدمتی که خالف اراده شخص، و با تهدید مجازات 

انجام شود. کار اجباری شامل بیگاری به خاطر بدهی، قاچاق انسان و سایر انواع  

ست. برآورد شده که بیش از بیست میلیون نفر در سراسر جهان بردگی مدرن ا

توانند از این کارها دست بکشند و محکوم به  درگیر چنین کارهایی هستند و نمی

 فقر یا بردگی هستند. 

 

کند،  کار کودکان کاری است که کودکان زیر هجده سال را از کودکی محروم می

جسمی و روانی آنها مضر است.  گیرد و برای رشدقابلیت و عزت آنها را می

های کنند و دچار آسیببسیاری از کودکان کار هرگز تحصیالت کافی دریافت نمی

های اخیر در زمینه کاهش  شوند. با وجود پیشرفتالعمر میجسمی یا روانی مادام

میلیون کودک کار در سراسر جهان وجود   168کار کودکان، باز هم امروزه تقریبا 

 دارد. 

 

ر اجباری و هم کار کودکان نقض حقوق اساسی بشر است. اگرچه مواردی از  هم کا

کار اجباری در معادن بزرگ وجود دارد، اما اکثر موارد کار کودکان و کارهای 

مقیاس و سنتی است )رجوع  اجباری مربوط به معدنکاری، در معدنکاری کوچک 

های معدنی  ت(. با این حال، در شرایط خاص، ممکن است شرک D.11کنید به 

کنندگان یا مقیاس از طریق اقدامات دیگران، ازجمله پیمانکاران، تامینبزرگ 

 مشاغل مرتبط به معادن، در کار کودکان یا کار اجباری همکاری داشته باشند.
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 اقدام
های های بالقوه تمام اشکال کار اجباری، الزامی، قاچاق و کار کودکان در زمینههایی در اختیار دارد تا ریسکاین شرکت سیستم

هایی را طراحی و شده استراتژیهای شناساییفعالیت خود و در کل زنجیره تامین را شناسایی و ارزیابی کند و برای مقابله با ریسک

 اجرا کند. 
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: شرکت شما می آیا 

های فعالیت خود و در کل زنجیره تامین را های بالقوه تمام اشکال کار اجباری، الزامی، قاچاق و کار کودکان در زمینههایی در اختیار دارد تا ریسکالف( سیستم

 کند؟ شناسایی و ارزیابی می 
 کند؟ هایی را تدوین میها و برنامه شده، استراتژیهای شناسایی قابله با این ریسکهایی در اختیار دارد تا برای مب( سیستم

 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

• UNGC Principle 1  ;
Principle 4 

• ; Principle 5 
• ILO C029; C105 
• GRI 408; 409 
• IFC PS2.21; PS2.22  ;

PS2.27 
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 عدم تبعیض و وجود فرصت برابر 

کند. با که تبعیض ناشی از اشتغال را ممنوع می بسیاری از کشورها قوانینی دارند

این حال، این قوانین اغلب ضعیف یا محدود هستند. در برخی از کشورهای تولید 

ها و رفتارهای فرهنگی خاصی به طور عمیق گنجانیده شده که کننده، نگرش

 شود. هایی برای مبارزه با تبعیض در بین کارگران میموجب ایجاد چالش

 

روند و به طور  ای فراتر از الزامات قانونی میپیشرو به طور فزاینده هایشرکت

کنند تا تبعیض را از بین برده و تنوع و فرصت برابر در محل کار  جمعی تالش می

های استخدامی شفاف و روشنی بنیاد ها شیوهرا افزایش دهند. این شرکت

صوصیات شخصی؛ کنند که بر مبنای صالحیت و تجربه است نه بر مبنای خمی

های ضد آزار و اذیت، ارائه  همچنین بر مبنای توسعه و اجرای سیاست 

های (، ایجاد سیاستE.07های شکایت محرمانه )رجوع کنید به  مکانیسم

های های فرهنگی، جنسیتی یا سایر آموزشدوستانه، ارائه آموزش  -خانوادگی

شده،  های کمتر معرفی تنوعی به سرپرستان و کارگران، آموزش و استخدام گروه

 باشد.های دیگر میو اجرای طرح

 

های معدنی که رویکردهای پیشروی ضد تبعیض و نیز رویکردهای فرصت شرکت

آورند که شامل بهبود  وکاری به وجود میکنند، مزایای کسببرابر را اتخاذ می

های تر برای استخدام، کاهش مواجهه با چالشروحیه کارگران، استعداد گسترده

 قانونی، و مزایای شهرتی است. 

فرصت برابر ریشه در این اصل دارد که کلیه تصمیمات  هم عدم تبعیض و هم

مربوط به اشتغال باید صرفا بر اساس توانایی فرد در انجام آن کار داشته باشد و 

نه در خصوصیات شخصی که با الزامات ذاتی کار ارتباطی ندارد، اینکه سود بردن  

یگر کارگران  از اشتغال عادالنه باشد و اینکه هیچ کارگری از طرف مدیریت یا د

گونه تبعیضی تجربه نکند. مفاهیم عدم تبعیض و فرصت برابر در ابزارهای هیچ

المللی های سازمان ملل و سازمان بینالمللی متعددی، ازجمله کنوانسیونبین

 کار، درج شده است. 

 

تبعیض در اشتغال شامل محرومیت یا رفتارهای ترجیحی شخص بر اساس سن، 

مذهب، عقاید سیاسی، اصالت بومی یا اجتماعی، ناتوانی،  نژاد، قومیت، جنسیت، 

تواند بر دسترسی به باشد. تبعیض میگرایش جنسی یا سایر خصوصیات می

شغل، ارتقا یا مشاغل خاص تاثیر بگذارد؛ ممکن است در شرایط و ضوابط اشتغال 

منعکس شده باشد، یا ممکن است در محل کار از طریق آزار و اذیت یا  

 دن تجربه شود.شقربانی

 

پذیری وجود داشته ها یا جوامع آسیب در بستر معدن، ممکن است افراد، گروه

باشد که در معرض خطر بیشتری از تبعیض قرار گیرند، کسانی مانند زنان، مردم 

ها، کارگران مهاجر، یا  های قومی یا سایر اقلیت بومی، افراد متعلق به اقلیت

ه تبعیض غالبا نتیجه چندین عامل ترکیبی ؛ ک  HIV/AIDsکارگران مبتال به 

است. تبعیض ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. به ویژه برای زنان کارگر  

های بیشماری وجود دارد، مانند آزار و اذیت جنسی و عدم پذیرش از سوی  چالش

(. مشکالت غیرمستقیم شامل ایجاد  E.01همکاران مرد )همچنین رجوع کنید به 

های خانواده و شیفت کاری است. وقتی کارگران، و به ویژه  سئولیتتعادل در م

زنان، به دالیل مختلف مورد تبعیض قرار گیرند )مثال زنی از گروه اقلیت یا زنی 

تر و شود که موقعیت آنها حتی متزلزلهایی باعث میبومی(، چنین تبعیض

 تر هم شود.پرمخاطره 
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 اقدام
را بر پایه اصل فرصت برابر قرار   هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، استخدام و اشتغالاین شرکت سیستم

 دهد تا از تمام انواع تبعیض در محل کار جلوگیری شود و تنوع نیروی کاری افزایش یابد. می
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش: تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 دهد؟ های عدم تبعیض در شرایط و ضوابط خود انجام میکردن سیاستالف( اقدامات خاصی برای منعکس 

دهد، یا اقدامات دیگری ها به منظور ارتقای سطح آگاهی درمورد تبعیض در بین مدیریت کارگران و کارمندان اقدامات خاصی انجام میب( برای اجرای آموزش

 دهد؟ م میرا با هدف جلوگیری و رسیدگی به مسائل تبعیض در محل کار انجا

 کند؟ های استخدام و اشتغال خود اهدافی را تعیین میج( در ارتباط با تنوع و شمول، در شیوه

• UNGC Principle 6 
• ILO C111; C169 
• GRI 405; 406 
• IFC PS2.15 
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 حق سازماندهی، توافقات جمعی و آزادی انجمن

ها و تعهداتی را برای حمایت از  های معدنی سیاستبسیاری از شرکت

ای انتظارات مشابهی اند و به طور فزایندهایجاد کرده ILOهای اصلی کنوانسیون

ها کنند. برخی از شرکتکنندگان خود ایجاد میرا برای پیمانکاران و تامین

های اتحادیه المللی را با فدراسیونبینهایی با چارچوب جهانی یا نامهتوافق

تر آنها نسبت به اعمال همان اند که نشان از تعهد قویجهانی امضا کرده

های تابعه و پیمانکاران خود و همچنین در  استانداردهای کاری باال در شرکت

 شان دارد. زنجیره تامین جهانی

 

ای درمورد افزایش نابرابری در های فزایندهدر بسیاری از نقاط جهان نگرانی

ثباتی اجتماعی و کندی رشد اقتصادی وجود دارد. توافقات درآمد، ناامنی، بی

های کارفرمایان و  تواند ابزار قدرتمندی برای تعامل بین سازمانجمعی می

پرداخته شود، حق   های اقتصادی و اجتماعیکارگران باشد تا به نگرانی

های اجتماعی کاهش یابد. این اظهارنظرهای ضعیف تقویت شود و فقر و آسیب 

 کند.امر به مشارکت در یک مسیر رشد عادالنه و فراگیر کمک می

 

های معدنی، عالوه بر تقویت روابط بهتر با کارگران، توافقات جمعی برای شرکت

تر شود و بینیتواند موجب ایجاد محیط عملیاتی پایدارتر و قابل پیشهم می

هایی که به حقوق آزادی  تواند رقابت و عملکرد شرکت را ارتقا بخشد. شرکتمی

های عتصاب، اعتراض و کمپینگذارند با اانجمن و توافقات جمعی احترام نمی

 شوند.های کارگری و ذینفعان مواجه میسازمان

سازماندهی و توافقات جمعی از جمله حقوق اساسی کارگر و  آزادی انجمن و حق

انسان است که در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان به رسمیت شناخته شده 

است؛ اگرچه در برخی از کشورها، کارگران معدن و نمایندگان اتحادیه هنوز از  

گرفته یا  این حقوق محروم هستند یا در تالش برای اجرای آنها مورد تهدید قرار  

شوند؛ و تهدیدات و خشونت فیزیکی علیه کارگران در بسیاری از کشته می

 کشورها در حال افزایش است.

 

های اصلی اسناد مربوط به حمایت از این حقوق عبارت است از کنوانسیون

( درخصوص آزادی انجمن و حمایت از حق  ILOالمللی کار )سازمان بین

  1949حق سازماندهی و توافقات جمعی،  (، و87)شماره  1948سازماندهی، 

ها هم حقوق کارگران و هم حقوق کارمندان برای (. این کنوانسیون98)شماره 

های مورد نظر خود، محافظت از کارگران در  تشکیل دادن یا پیوستن به سازمان

آمیز ضد اتحادیه مانند اخراج از عضویت اتحادیه یا دخالت  برابر اعمال تبعیض

ها )به عنوان مثال ممنوعیت دسترسی  سازماندهی تالش ها درشرکت

های ها(، و مذاکره جمعی کارگران، به عنوان اتحادیهها به سایت سازماندهنده

 کنند. شده، با مدیریت معدن در مورد شرایط اشتغالشان، را تعیین میسازماندهی

 

اشتغال، از   نامه کتبی مشترکی است که بر روابطهدف توافقات جمعی، ایجا توافق

جمله دستمزد و زمان کار، و حتی مسائلی مانند امنیت شغلی، آموزش، مرخصی  

کردن   والدین و فرصت برابر، حاکم باشد. توافقات جمعی راهی برای متعادل

کند و بدین ترتیب باعث ترویج عدالت در توزیع منافع حاصل از  قدرت ایجاد می

 شود. تغال میمعدنکاری و نیز تسهیل ثبات در روابط اش
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 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، به شدت به حقوق کارگران برای سازماندهی، توافقات این شرکت سیستم

 گذارد. جمعی و آزادی انجمن احترام می
های زیر به حقوق کارگران  زمینه هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش درتواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 گذارد: احترام می

 دهندگان کار به منظور دیدار با کارگران؟ شده برای سازمان های مشخصالف( سازماندهی، از جمله دسترسی به حوزه

 های توافقات جمعی؟ نامهب( توافقات جمعی، از جمله ایجاد توافق
 ادیه در سایت؟ج( آزادی انجمن، از جمله تصویب کردن جلسات اتح

• UNGC Principle 1  ;
Principle 3 

• ILO C087; C098; C169  ;
C176 

• GRI 407 
• IFC PS2.13: PS2.14 
• SASB NR0302-19 
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 مزد کافی برای امرار معاش 

های معدنی با وارد کردن مزد کافی برای امرار معاش در  برخی از شرکت

ها یا تعهدات خود نسبت به دستمزدهای پرداختی به کارگران،  سیاست 

 کنند.های پیشرو بودن را از آن خود میکنندگان، موقعیتپیمانکاران و تامین 

 

کنند تا اطمینان حاصل کنند  پیشگیرانه کار میهای معدنی که به صورت شرکت

که دستمزد کافی برای امرار معاش به کارگران معدن و پیمانکاران پرداخت 

شود، مسئولیت و وظیفه خود مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق انسانی می

توانند روابط خود با کارگران را دهند؛ و بنابراین میکارگران خود را انجام می

گذاران و وری خود را افزایش دهند و به سرمایه کنند و روحیه و بهرهتقویت 

ذینفعان نشان دهند که وظیفه خود مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق انسانی 

تواند به کاهش احتمال دهند. پاداش منصفانه میکارگران خود را انجام می

 اعتراض کارگران و ضررهای مالی و شهرتی آنها نیز کمک کند. 

آنها  هایمزدی که باعث شود کارگران و خانواده -مزد کافی برای امرار معاش

سبک زندگی پایه اما مناسبی داشته باشند، باالتر از خط فقر زندگی کنند، و 

یک حق انسانی است. برخی  -بتوانند در زندگی اجتماعی و فرهنگی شرکت کنند 

ای قوانینی دارند که مستلزم پرداخت مزد کافی های منطقهاز کشورها و دولت

های استاندارد یا از سیستمبرای امرار معاش به شهروندان است؛ و بسیاری 

شوند، محیطی و اجتماعی مینی که باعث ارتقای اقدامات مسئوالنه زیستزمحک

 اند.مفهوم مزد کافی برای امرار معاش را در الزامات خود گنجانده

 

تری به رسمیت شناخته اگرچه مفهوم مزد کافی برای امرار معاش به طور گسترده

سنجش و تعریف مزد کافی برای امرار معاش اغلب به شود، اما مسائلی مانند می

شود. ای برای عدم پرداخت مزد کافی برای امرار معاش استفاده میعنوان بهانه

اگرچه هیچ روش واحدی برای محاسبه مزد کافی برای امرار معاش وجود ندارد،  

ر پایه  توان مزد کافی برای امرار معاش را بهای مختلفی وجود دارد که میاما روش

های معدنی اطمینان آن محاسبه کرد. در برخی شرایط، مناسب است که شرکت

  حاصل کنند که بسته کلی مزایا برای کارگران، به عنوان مثال هر نوع مسکن ارائه

شود که کارگران از استاندارد زندگی شده، و همچنین دستمزدها باعث می

های معدنی این است که کتترین عامل برای شرمناسب برخوردار باشند. مهم

اطمینان حاصل کنند که ذینفعان مربوطه، مانند کارگران و نمایندگان جامعه، در  

کنند؛ به های مربوط به مزد کافی برای امرار معاش شرکت میها و ارزیابیبحث

ها اطمینان حاصل کنند که دستمزدها برای تامین نیازهای طوری که شرکت

 در بستر محلی خاص، کافی است. کارگران و خانواده آنها
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 اثربخشی 
این شرکت به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه اطمینان از اینکه دستمزد کارگرانش در اندازه یا باالتر از استانداردهای تایید شده 

 کند دستمزد کافی برای امرار معاش است، پیگیری، بررسی و اقدام می
 : مندیتواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

کارگرانش نسبت به استانداردهای دستمزد کافی برای امرار معاش، یا حداقل دستمزد قانونی، هرکدام که باالترین باشد، را پیگیری و افشا الف( سطح دستمز 

 کند؟ می

حسابرسی و یا    ب( سطح دستمز کارگرانش نسبت به استانداردهای دستمزد کافی برای امرار معاش، یا حداقل دستمزد قانونی، هرکدام که باالترین باشد، را

 کند؟ بررسی می
ها و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه اطمینان از اینکه دستمزد کارگرانش در اندازه یا باالتر از ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ م که باالترین باشد، اقدامات پاسخگویانه انجام میاستانداردهای تایید شده دستمزد کافی برای امرار معاش، یا حداقل دستمزد قانونی است، هرکدا

• GRI 202 
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 مدیریت افزونگی جمعی 

توانند نشان  ها میدر مواردی که افزونگی جمعی غیرقابل اجتناب است، شرکت

غرضانه، عادالنه و کنند بیدهند که معیارهایی که برای اخراج کارگران انتخاب می

های افزونگی،  توانند با از پیش منعکس کردن برنامهها میشفاف است. شرکت

توسط مقامات دولتی ذیربط،  زمانی را به بررسی مشترک پیامدهای برنامه

کارگران و نمایندگان آنها اختصاص دهند تا اثرات منفی تا حد ممکن کاهش یابد 

ها و سایر  های اجتماعی با اتحادیهو در صورت لزوم، زمانی را به توسعه برنامه 

های دیگر برای کاهش اثرات نیروی کاری ذینفعان اختصاص دهند. استراتژی

ای یا ملی و نیز سایر های محلی، منطقهاری با دولتتحت تاثیر شامل همک

هایی برای تغییر عادالنه کارگران، از  ها به منظور یافتن فرصتموسسات یا شرکت 

 جمله آموزش مجدد و استخدام مجدد، است. 

 

های  با رویکردهای نوآورانه برای پاسخگویی به شرایط نامطلوب اقتصادی، شرکت

می نیرو معدنی  تعدیل  که  مواردی  در  کنند.  ایجاد  پایدار  کار  نیروی  توانند 

توانند با اطمینان از احترام گذاشتن به هرگونه  ها میناپذیر است، شرکتاجتناپ

های نامه مذاکره جمعی و مشاوره فعاالنه با نمایندگان کارگران در تهیه برنامه توافق

ران را به حداقل برسانند و آنها را کاهش دهند.  اجتماعی، تاثیرات خود بر روی کارگ 

شرایط  تاثیرات  تنها  نه  منصفانه  و  مسئوالنه  روشی  به  جمعی  افزونگی  مدیریت 

دهد، بلکه از روابط کار بهتر حمایت  سخت بر کارگران و جوامع آنها را کاهش می

ار ها را ضمن کمک به اهداف توسعه پایدکند و خطراتی قانونی و شهرتی شرکتمی

 دهد.  سازمان ملل کاهش می

 

بیشتر  وری بیشتر کارگران و کارایی ثبات روابط اشتغال به طور کلی منجر به بهره

تواند در دستیابی به شود، در حالی که امنیت شغلی و درآمد میشرکت می

( به کشورهای تولیدکننده  SDGsبسیاری از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ) 

ها اندازه نیروی کاری کمک کند. با این حال، ممکن است در اینکه چرا شرکت

فنی یا سازمانی وجود داشته کنند، دالیل اقتصادی، خود را بررسی و تنظیم می

باشد. کاهش قیمت مواد معدنی، تحوالت نامطلوب در بازار، حرکت به سوی 

های تکنولوژیکی، یا ها به دلیل نوآوریسازی یا تغییر در رویهاتوماسیون

های قابل توجهی در  ها کاهشتواند موجب شود که شرکتسازماندهی مجدد می

 نیروی کار خود داشته باشند. 

 

توانند نه تنها بر خود کارگران بلکه بر جوامعشان هم های جمعی میفزونگیا

اثرات جدی داشته باشند، به ویژه در مناطقی که شرکت معدنی، کارفرمای اصلی  

های جمعی شامل از دست دادن ناگهانی درآمد و های ناشی از اخراجاست. چالش 

اعتمادی و درگیری  ان، بیاجتماعی برای تعداد زیادی از کارگر -مشکالت روانی

مانده، و  بین جوامع تحت تاثیر و شرکت، روحیه پایین در بین نیروی کاری باقی

 مشکالت اقتصادی شدید برای جوامع تحت تاثیر است. 

 

های دیگر افزونگی را  توانند گزینهها میدر موارد تعدیل نیروی احتمالی، شرکت

های ها با نمایندگان کارگران، اتحادیهتجزیه و تحلیل کنند و در مورد این گزینه

های بالقوه برای به حداقل  ها مذاکره کنند. استراتژیکارگری یا سایر گروه 

ها، کاهش ساعت  های جمعی شامل کاهش هزینهرساندن و کاهش دادن افزونگی

های مختلف در  کاری، یا تغییر مسیر و آموزش مجدد به کارگران برای موقعیت

 باشد.شرکت می
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 اثربخشی 
های جمعی سازی/ تحوالت تکنولوژیکی، افزونگیاین شرکت متعهد است که در صورت تعدیل نیرو، وقفه در عملیات، یا اتوماسیون

 مندی:تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما میرا، ازجمله از طریق مشارکت کارگران، به حداقل برساند و کاهش دهد.
 شرکتی ثابت کند که: تواند در سطح آیا شرکت شما می 

سازی/ تحوالت تکنولوژیکی، را  های جمعی در صورت تعدیل نیرو، وقفه در عملیات، یا اتوماسیونالف( تعهد خود برای به حداقل رساندن و کاهش افزونگی

 ازجمله از طریق مشارکت کارگران، رسمی کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ مسئولیتب( وظایف و 

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟

• IFC PS2.18 
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 منابع کارگر

های شکایتی که برای سایر ذینفعان طراحی شده،  درست مانند مکانیسم

های شکایتی کارگران هم در صورتی موثرترین و مفیدترین خواهد بود مکانیسم

ای مشارکتی با کارگران یا  که متناسب با محیط فرهنگی محلی و به شیوه

ده باشد. فرآیندهای شکایتی که به خوبی طراحی و  نمایندگان کارگران طراحی ش

توانند با فراهم کردن فرآیند شنیدن و جبران عادالنه، به تقویت شوند میاجرا می

فرهنگ اعتماد و کاهش درگیری با کارگران کمک کنند؛ به طوری که کارگران 

شان شنیده شده و جدی گرفته شده است، حتی اگر راضی باشند که شکایات 

 ه حاصله کامال مطلوب تلقی نشود.نتیج

 

اگر شرکت معدنی، در زمینه جبران و بازسازی اثرات، ابزار موثری برای تعامل 

های خود مبنی بر تواند وظایف و مسئولیتجدی با کارگران فراهم نکند، نمی

احترام گذاشتن به حقوق انسانی را به طور کامل انجام دهد. عدم شناسایی 

تواند پیامدهای منفی قابل عدم رسیدگی موثر به آنها نیز می  زودهنگام شکایات و

توجهی برای عملیات معدنکاری داشته باشد. این پیامدها شامل پایین آمدن  

وری، باال رفتن گردش مالی، غیبت، بیماری در بین نیروی روحیه، کاهش بهره

ری و آمیز علیه شرکت است. خسارت اعتباکاری، و اعتصاب یا اقدامات خشونت

تواند به توانایی شرکت در دستیابی به قراردادهای شهرتی حاصل از آن نیز می

 گذاری صدمه بزند. های جدید سرمایهآتی یا تحقق فرصت

ها ابزاری را برای ذینفعان فراهم کنند تا اکنون این انتظار وجود دارد که شرکت

بتوانند شکایات خود را ارائه دهند و برای نقض حقوق انسانی مربوط به  

وکار، که شامل نقض حقوق کارگر است، جبران دریافت کنند )رجوع کنید  کسب

کنند  (. به عنوان مثال، سازمان ملل متحد و سایرین توصیه میD.12و  D.01به 

شده هایی ایجاد کنند که آنها را قادر سازد شکایات مطرحها مکانیسمکه شرکت

توسط ذینفعان، ازجمله کارگران، را بشنوند و به آنها رسیدگی کنند. در زمینه 

ا شکایات مربوط به  های شکایت باید کارگران را قادر سازد تمحیط کار، مکانیسم

حقوق کارگری )انسانی(، شرایط کاری یا شرایط اشتغال را مطرح کنند و  

 بهبودهای کاری پیشنهاد دهند. 

 

های شکایت برای کارگران بوده اما های معدنی دارای مکانیسمبسیاری از شرکت

های ذکر شد، مکانیسم D.12طور که در به یک اندازه موثر نیستند. همان

سطح عملیاتی در صورتی موثرترین خواهد بود که معیارهای خاصی را   شکایت در

برآورده سازد؛ معیارهایی مانند قانونی بودن، قابل دسترس بودن برای همه 

بینی بودن، منصفانه بودن، شفاف بودن، و سازگار بودن با کارگران، قابل پیش

اند کارگران را قادر توحقوق. به عنوان مثال، در زمینه کار، مکانیسم عادالنه می

ای از سازمان کارگری سازد تا هنگام مطرح کردن شکایت، همکار یا نماینده 

داشته باشند، یا اینکه دسترسی به آموزش یا مشاوره را به منظور تسهیل 

 مشارکت موثر کارگران در فرآیند شکایت، برای کارگران فراهم کند. 

 

ازد تا در صورت لزوم، شکایات خود  های شکایت باید کارگران را قادر سمکانیسم

را به صورت ناشناس یا محرمانه و بدون ترس از مجازات یا کیفر مطرح کنند. 

همچنین، هرگونه مکانیسم شکایت در سطح عملیاتی که در دسترس کارگران 

های کارگری یا دیگر است نباید مانع از این شود که کارگران، از طریق محکمه

 غیرقضایی به دنبال جبران باشند. های قضایی یامکانیسم
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 اثربخشی 
 کند.های شکایت برای کارگران، پیگیری، بررسی و اقدام میشرکت برای بهبود اثربخشی مکانیسم

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

ر پاسخ به آنها، در  گرفته د های شکایت برای کارگران را، شامل تعداد و ماهیت شکایات و اقدامات صورتالف( اطالعات مربوط به عملکرد و جذب مکانیسم

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیدوره
 کند؟ های شکایت برای کارگران را حسابرسی و یا بررسی می ب( بر اساس دیدگاه شاکیان، اثربخشی مکانیسم

 دهد؟ های شکایت برای کارگران، اقدامات پاسخگویانه انجام میها و به منظور بهبود اثربخشی مکانیسمبررسی  ها و یاهای این حسابرسیج( بر اساس یافته 

• UNGC Principle 1 
• IFC PS2.20 
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های مهم ها ارزشمدیریت مسئوالنه معدن مستلزم آن است که شرکت

محیطی را درک کنند و برای جلوگیری از تاثیرات تهدیدآمیز بر زیست

ها و منابعی که برای رفاه اجتماعی و اقتصادی جوامع بسیار مهم اکوسیستم

از توان هایی بردارند. وقتی تاثیرات قابل پیشگیری نیستند، میهستند، گام

مراتبی کاهش مراتبی کاهش« استفاده کرد. رویکرد سلسله »رویکرد سلسله

مستلزم آن است که تا حد امکان از اثرات غیرقابل اجتناب جلوگیری شود و این 

دیده احیا و های آسیباثرات تا حد امکان به حداقل برسد، مناظر و اکوسیستم

ه جبران کنند )رجوع کنید به ماندها برای تاثیرات باقیبازسازی شوند و شرکت

F.01  وF.05 .) 

 

تواند به ای برای ارزیابی اثرات پروژه معدنی میعالوه بر این، رویکرد منظره

های بزرگ دیگری در منطقه وجود دارد  شرکت کمک کند که زمانی که پیشرفت

به اثرات افزایشی معدن پی ببرد و برای اطمینان از اینکه این اثرات، سالمت 

اندازند یا موجب آسیب غیر قابل قبول به محیط زیست ن را به خطر نمیانسا

 (. F.01های کاهشی مناسبی تدوین کنند )رجوع کنید به شوند، استراتژینمی

 شرایط کاری

مقیاس معموال شامل از بین بردن پوشش گیاهی و خاک، تغییر معدنکاری بزرگ 

توانند  ها میلیت جهت مسیرهای آبی، و حرکت مقدار زیادی سنگ است. این فعا

ها را دائما دگرگون کنند و تاثیراتی موقتی مانند انتشار مناظر و اکوسیستم

توانند منجر به ایجاد ها به نوبه خود میسروصدا، هوا و آب ایجاد کنند که این

 (. D.06تاثیراتی بر سالمت جامعه شوند )رجوع کنید به 

 

های تواند از طریق شکستمعدنکاری، اگر به صورت ضعیف مدیریت شود، می

(، به وجود آوردن مسائل مربوط  F.02بار تاسیسات باطله )رجوع کنید به فاجعه

تواند صدها سال به طول بینجامد، یا نابودی دائمی تنوع زیستی  به آلودگی که می

اثرات مخربی بر محیط   و خدمات اکوسیستمی که جوامع به آن وابسته هستند، 

 زیست داشته باشد.
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 محیطی نظارت زیست

مراتب کاهشی را محیطی خود متعهد هستند، سلسله هایی که به مدیریت موثر اثرات زیستشرکت

دهد، اثرات غیرقابل کنند که جلوگیری از اثرات منفی تا حد ممکن را در اولویت قرار میاجرا می 

کند و به  دیده را احیا و بازسازی میآسیبرساند، و مناظر و منابع اجتناب را به حداقل می 

های توانند از گیاهان، حیات وحش و فعالیتکند که میهای کارآمد و پرباری تبدیل میاکوسیستم

ها هرگونه اثرات مراتب مستلزم آن است که شرکتانسانی محافظت کنند. درنهایت، این سلسله 

 (. F.05ع کنید به مانده را جبران یا خنثی کنند )همچنین رجوباقی 

 

های ای از محیط فیزیکی فراتر رفته است. ارزیابیمحیطی به طور فزایندهدامنه، ارزیابی اثرات زیست

ای که حقوق بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سالمت روانشناختی و فرهنگی و نیز  یکپارچه

تری از روابط تر و جامعدرک کامل آمیزند،های فیزیکی، بیولوژیکی و ژئوشیمیایی را در هم میمحیط

های طبیعی تاثیرگذار بر محیط زیست و سالمت و رفاه انسان را فراهم پیچیده بین انسان و محیط

های کاهشی کند تا اطمینان حاصل شود که در صورت امکان، استراتژیکنند. این آگاهی کمک میمی

 کنند. لوگیری میخاطر مشکلی دیگر ج پوشی کردن از یک مشکل بهاز چشم 

 

ها و جوامع  ها، شرکتهای آبریز به دولتتر مناظر یا حوضهریزی در مقیاس بزرگعالوه بر این، برنامه

های رقیب یا اهداف استفاده از منابع را شناسایی کنند و از اثرات منفی مضاعف  کند تا زمینکمک می

ها به منظور به تر و اجرای پروژهراحی بهینهتحوالت متعدد مطلع شوند. این اطالعات به نوبه خود از ط

ها به  کند. دولتمحیطی، اقتصادی و اجتماعی حمایت میحداکثر رساندن منافع فعلی و آتی زیست

( هستند تا  SEAsمحیطی استراتژیک ملی خود )های زیستای در حال توسعه ارزیابیطور فزاینده

محیطی به طور موثری مورد ها، ابعاد زیسترنامهها و باطمینان حاصل کنند که در تدوین سیاست

های کند تا ارزیابیها فراهم میهای بیشتری را برای شرکتتوجه قرار گرفته است. این امر، چارچوب

های های منافع هماهنگ کنند و سایر همترازیهای ملی و حوزه محیطی خود را با اولویت اثرات زیست

 (.A.01نید به اقتصادی را تکمیل کنند )رجوع ک

 

محیطی معتبر و موثر است. ذینفعان،  های اساسی مدیریت زیستمشارکت ذینفعان یکی از مولفه

های دولتی ذیربط، باید در فرآیندهای ارزیابی، ازجمله اعضای جوامع تحت تاثیر و نمایندگان آژانس

)همچنین رجوع کنید  های نظارت حضور داشته باشند های کاهشی مناسب و برنامهتوسعه استراتژی

 ( F.03و  D.03به 

 

تر، مشارکت معنادار ذینفعان، و  محیطی با مالحظات گسترده روی هم رفته، ادغام مدیریت زیست

پذیری شرکت  تواند باعث افزایش مسئولیتمحیطی می های مدیریت زیستافشای عمومی فعالیت

های  حمایت کند و میراث های شرکت از سالمت و معیشت جوامعشود و احتمال اینکه تالش

محیطی موثر، عالوه بر محافظت محیطی مثبتی بر جای بگذارد، را افزایش دهد. نظارت زیستزیست

های اجتماعی، احتماال موجب ایجاد روابط مطلوب با ذینفعان، افزایش از محیط زیست و ارزش

 شد.  ها هم خواهدمشارکت کارگران، مزایای مالی، و مزیت رقابتی برای شرکت

های  محیطی و فرصتهای مهم زیستموثر ریسک محیطی یعنی درک جامع و مدیریتنظارت زیست 

ای، مدیریت پسماند، مصرف منابع، حفظ آب، و  مربوط به تغییرات آب و هوا، انتشار گازهای گلخانه

 محافظت از خدمات اکوسیستم و تنوع زیستی.

 

ها که عمدتا بر محیطی شرکتمطابق با پیمان جهانی سازمان ملل، رویکردهای سنتی مدیریت زیست

محیطی های مهم زیستهای دقیق ریسک و شکایت هستند، برای مقابله موفق با چالشمبنای ارزیابی

، نظیر کمبود آب، کاهش و سازگاری با اثرات تغییرات آب و هوا، و جلوگیری از بیشتر از بین  21قرن 

یکردی  رفتن تنوع زیستی جهانی، کافی نخواهد بود. برعکس، مقابله با چنین مسائلی مستلزم رو

 محیطی است.ای برای مدیریت زیستجامع و چرخه 

 

ای در حال اتخاذ رویکرد مدیریتی  ها برای محافظت از محیط زیست، به طور فزایندهشرکت

ریزی کن، انجام بده، بررسی کن، عمل کن« هستند. عناصر اصلی در این نوع سیستم مدیریت  »برنامه

ها و اثرات بالقوه  محیطی، ارزیابی ریسکهداف زیست( عبارت است از: تعیین اEMSمحیطی )زیست

(،  M&Eمحیطی )محیطی، جلوگیری از اثرات منفی و کاهش آنها، انجام نظارت و ارزیابی زیست زیست

محیطی اقدامات الزم را  های مدیریت زیستو گزارش دادن درمورد اقدامات و اثربخشی آنها. برنامه

های یا تغییر در فرآیندهای معدنکاری، استراتژی M&Eشوند که روز میکنند و زمانی بههدایت می

 محیطی ضروری کند. موثرتری را برای رسیدن به اهداف زیست

 

حائز اهمیت هستند، اما برای تضمین محافظت از محیط زیست، که  EMSاگرچه فرآیندهای منسجم 

های های چالشستگی پاسخگوی نیازهای جوامع تحت تاثیر هم است، لزوما کافی نیستند. همب

ای به رسمیت شناخته  محیطی، اجتماعی و اقتصادی که جهان با آنها روبرو است به طور فزایندهزیست

کن کردن فقر و ترویج محافظت از محیط زیست  هایی که هدفشان ریشهحل شود؛ و آن دسته از راهمی

چه و یک رویکرد مدیریتی است که  ریزی و ارزیابی یکپارو رشد اقتصادی پایدار است، مستلزم برنامه

های تواند در بافتای خاص می اثرات گسترده، مستقیم، غیرمستقیم، حاصله و مضاعفی که پروژه 

 تر داشته باشد را مورد توجه قرار دهد ای گستردهای و منظرهمنطقه 

 

یرمستقیم و ( ابزاری است برای ارزیابی اثرات بالقوه مستقیم، غEIAمحیطی )ارزیابی اثرات زیست

نیاز دارد اما برخی از  EIAهای دیگر پروژه. قانون غالبا به مضاعف پروژه پیشنهادی و ارزیابی طرح

های سازی درمورد استراتژیکنند. به منظور آگاهها هم به طور داوطلبانه از آن استفاده میشرکت

( EIAها )و نه فقط یک بار های منظم این ارزیابیروزرسانیها، به بهمحیطی شرکتمدیریت زیست

 نیاز است. 
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 تعهد 
 مندی مدیریت کند.محیطی خود را به طور نظاممراتب کاهش، اثرات زیستشرکت متعهد است که از طریق رویکرد سلسله  

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 
مراتب کاهش را رسمی کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد محیطی از طریق رویکرد سلسله زیستمند اثرات الف( تعهد خود مبنی بر مدیریت نظام

 است؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟

• IFC PS1.13; PS1.14 
• SASB NR0302-10 

 

 اقدام
ای که پیوند بین اثرات هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، از طریق رویکرد یکپارچهاین شرکت سیستم

اش انجام محیطیهای منظمی را درمورد اثرات زیستدهد، ارزیابیمحیطی را مورد توجه قرار میاقتصادی و زیست  -اجتماعی

 کند.دهد و افشا میمی
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:تواند ثابت کند که سیستممی  آیا شرکت شما 

 کند؟ محیطی پایه را شناسایی می الف( از طریق رویکردی یکپارچه، شرایط و تغییرات زیست
 کند؟ های خود را شناسایی و ارزیابی می محیطی فعالیتب( از طریق رویکردی یکپارچه، اثرات زیست

 کند؟ دهد و افشا میمندی به جوامع محلی ارائه میمحیطی را به طور نظامهای خود درمورد اثرات زیستج( نتایج ارزیابی

• GRI 300; 400 
• IFC PS1 
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 ها مدیریت باطله

 

اند که چندین بررسی و اقدام توسط اند باعث شدههای جدید که بسیار مورد توجه بودهباطله

گذاران، انجام شود؛ یعنی توسط ها و سرمایههای معدنکاری و سایر ذینفعان، شامل دولت شرکت

شوند که به جلوگیری کردن از بالیای  هایی میرود موجب پیشرفت در روش کسانی که انتظار می

 کنند. آینده کمک می

 

عالوه بر اطمینان از اینکه تاسیسات باطله، بر اساس باالترین استانداردها و توسط متخصصان 

های مدیریتی مهم دیگری هم اند، شیوهریزی، طراحی، ساخته و مدیریت شده ذیصالح برنامه

کمک کند؛ که عبارتند  ها به حداقل رساندن اثرات باطله تواند به جلوگیری یاوجود دارد که می 

های مدیریت باطله در باالترین سطوح شرکت، اتخاذ بهترین  از: تعیین وظایف و مسئولیت 

های داخلی مکرر درمورد عملکرد تاسیسات باطله و اطمینان از فناوری موجود، انجام بررسی 

شده، و بازبینی مستقل در مورد بندی  انهای زم اجرای اقدامات اصالحی به صورت برنامه

شدن شدن و پس از بسته مطالعه، بررسی و انتخاب سایت، طراحی، ساخت، عملیات، بسته 

 ها.تاسیسات باطله به همراه افشای عمومی یافته

 

تواند پیامدهای  ها میعالوه بر این، با توجه به اینکه تصمیمات مربوط به مدیریت باطله

ها جوامع و منابع طبیعی داشته باشد، به نفع همه ذینفعان است که شرکتدرازمدتی برای 

های گوناگون تاسیسات باطله و در هنگام  های مربوط به طراحی هنگام ارزیابی ریسک 

ای با جوامع تحت تاثیر و ریزی، ساخت و نظارت بر تاسیسات باطله، به طور بالقوهبرنامه

ها ادامه تواند تا قرنها میهای مربوط به باطله. ریسککارشناسان خارجی تعامل برقرار کنند

های معدنی،  های تاسیسات باطله توسط شرکت داشته باشد و افشای منظم مکان دقیق و ویژگی 

های آینده کند که این اطالعات عمومی در دسترس همه ذینفعان است و برای نسل تضمین می 

 هم مستند شده است. 

 

های مربوط به تاسیسات باطله دارند.  ای قوی برای کاهش ریسک های معدنی انگیزه شرکت

شدن تدریجی مواد شیمیایی آمیز سد باشد و چه در اثر ریخته ها، چه در اثر انفجار فاجعه خرابی 

های سالمتی و ایمنی قابل توجهی برای جوامع محلی،  تواند منجر به ریسک در آب، می 

ای زیادی برای تمیزکردن و بازسازی شود که در همحیطی گسترده و هزینه های زیست آسیب 

هایی که در سو های کشور تولیدکننده بیافتد. شرکتها بر دوش دولتنهایت ممکن است این 

شوند، با اقدامات مدیریت تاسیسات باطله دخیل هستند، متحمل خسارات مالی بزرگی می

و نه تنها به خودشان بلکه به  قانونی و از دست دادن مجوز اجتماعی برای عملیات مواجه شده

 کنند.طور کلی به صنعت معدنکاری هم آسیب شهرتی و اعتباری وارد می

هایی که حاوی مواد معدنی و فلزات معدنکاری شده هستند موجب سنگتودهحفاری یا انفجار 

شود که ارزش اقتصادی کمی دارند یا فاقد ارزش اقتصادی ایجاد مقدار زیادی سنگ باطله می

مانده وارد هستند. در جایی که تراکم مواد معدنی و فلزات باالتر از عیار حد است، کانه باقی 

شود تا مواد معدنی و فلزات آن استخراج شود. این عملیات ازی میسو خالص فرآیند آسیاب 

-آورند. باطلهکنند و حجم عظیمی از باطله برجا به وجود می غالبا از مواد شیمیایی استفاده می

های پودری، آب و مواد شود، عمدتا از سنگ ها، که باطله حاصل از فرآیند فرآوری نامیده می

کشی به آبگیرهای سطحی  ها معموال از طریق لولهاند. باطلهشده  شده تشکیلشیمیایی فرآوری 

شوند. این مایعات یا شوند و در آنجا به وسیله سدهای خاکی نگهداری می بزرگ ریخته می 

شوند. وقتی تاسیسات  شوند، یا تبخیر شده، و یا با گذشت زمان تخلیه میبازیافت می 

رای تثبیت منطقه دستخوش بازیابی و بازسازی  ها بها پر باشد، باطلهسازی باطلهذخیره

 شوند، ازجمله کاشت پوشش گیاهی. می

 

ها ها وجود دارد. باطلهسازی باطلهها و اثرات متنوعی در رابطه با تاسیسات ذخیره ریسک 

مانده و میزان زیادی فلز هستند که اغلب ناشی از شده باقی معموال حاوی مواد شیمیایی فرآوری 

تواند منجر به آلودگی ود کانه است. تاسیسات مستعد نشت هستند، که می های خویژگی 

های زیرزمینی و سطحی شود. آبگیرها ممکن است مناطقی را پوشش دهند که قبال  آب 

توانند مشکالت گرد و های خشک میحیات وحش بوده. باطله های پربار یا زیستگاهمزرعه

تواند به صورت ها میو سدهای ناپایدار باطله غباری جدی برای جوامع اطراف ایجاد کنند.

توانند هم ها میباری شکسته و موجب انتشار مقادیر زیادی باطله شود و این باطلهفاجعه 

ها را در خاک دفن کنند، امرار معاش را نابود و بر محیط و جوامع  ها را پنهان کرده، خانهرودخانه 

 محلی به طور جدی تاثیر بگذارند. 

 

محیطی خاص و نیز ها و دریا( مشکالت زیست ها، دریاچه ها )رودخانه در آب  تخلیه باطله

آورد. به عنوان مثال، افزایش سطح فلزاتی های خاصی برای سالمتی انسان به وجود میریسک 

های حاد و مزمن و مستقیم و تجمع  تواند موجب مسمومیت مانند مس، سرب و آرسنیک می

ها شود و درنتیجه خطراتی برای سالمتی انسان به همراه داشته باشد. ی زیستی در بافت ماه

ای یا اند که مانع از تخلیه رودخانه داده ای توسعهها استانداردهای داخلی برخی از شرکت 

های خود را در  هایی که باطلهاند که شرکت شود و چندین بانک بزرگ اعالم کردهدریایی می 

 کنند. کنند را تامین مالی نمی ه می تخلی دریا و یا رودخانه 
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 تعهد 
 کند. یا دریا تخلیه نمی  ، دریاچهها را به رودخانهشرکت متعهد است که باطله

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 
a. ها به رودخانه, دریاچه یا دریا را رسمی کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟الف( تعهد خود مبنی بر عدم تخلیه باطله 
b. های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ولیتب( وظایف و مسئ 
c. ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟ 

• SASB NR0302-09 

 

 اقدام
 کند. سازی باطله خود را به طور علنی افشا میتمام تاسیسات ذخیره  شرکت اطالعات مربوط به مکان و ایمنی

 تواند ثابت کند که:آیا شرکت شما می 
سازی باطله خود )ازجمله تاسیساتی که در حال حاضر فعال است و تاسیساتی که در حال احیا و بازسازی است الف( تعداد و مکان دقیق تمام تاسیسات ذخیره

 کند؟ به طور علنی افشا مییا بسته شده است( را 
 کند؟ سازی باطله خود را به طور علنی افشا میهای تاثیر( هر یک از تاسیسات ذخیرههای پرخطر )بر اساس ارزیابیوساز و دستههای ساختب( روش

 دهد؟ سایت شرکت خود قرار میج( این اطالعات را به صورت آزاد در وب 

 

 

 اثربخشی 
های احتمالی مربوط به تاسیسات باطله خود، شامل در صورت لزوم، این شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مقابله با ریسک

 کند. نشت و خرابی سد باطله، پیگیری، بررسی و اقدام می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

های  های احتمالی مربوط به تاسیسات باطله خود، ازجمله نشت و خرابی سد باطله، را در دورهالف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مقابله با ریسک

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میزمانی پی
ها و های احتمالی مربوط به تاسیسات باطله خود، ازجمله نشت و خرابی سد باطله، حسابرسیگرفته برای مقابله با ریسکربخشی اقدامات صورت ب( درمورد اث

 دهد؟ هایی توسط شخص ثالث انجام مییا بررسی 
های احتمالی مربوط به تاسیسات باطله مقابله با ریسکهای شخص ثالث، و به منظور بهبود اثربخشی اقداماتش برای های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ ای انجام میخود، ازجمله نشت و خرابی سد باطله، اقدامات پاسخگویانه

• IFC PS4.6 
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 آب 

کند که مدیریت موثر آب به تعامل ای اذعان میصنعت معدن نیز به طور فزاینده

کند  مثبت و شفاف با ذینفعان بستگی دارد. گفتگوی پیوسته به جوامع کمک می

کند تا نیازهای تا نیازهای آب معدن را درک کنند و به شرکت معدنی کمک می

های ذینفعان در ارتباط با نیز نیازها، انتظارات و اولویت مصرف آب جامعه و 

 مصرف آب و حفظ آن را درک کنند.

 

شفافیت درمورد مصرف آب و تاثیرات کیفیت آب در حال تبدیل شدن به یک 

ها به طور کل  انتظار برای ذینفعان معدن است و در حال حاضر اینکه شرکت

دارد است. با این حال، برخی از  درمورد مسائل آب گزارش دهند یک روش استان

ها با در دسترس قرار دادن اطالعات مربوط به نظارت آب برای جوامع  شرکت

تحت تاثیر و عموم مردم، پیشرو بودن خود پیرامون شفافیت آب را نشان 

 دهند. می

 

های معدنکاری شود و تواند موجب ایجاد مخالفت با پروژه ترس از آلودگی آب می

تواند به معیشت مردم آسیب برساند، روابط مثبت واقعی میحوادث آلودگی 

های مدت و بلند مدت و بدهیهای کوتاه جامعه را تخریب کرده و هزینه -شرکت

های مربوط به آب، های معدنی به وجود آورد. درگیریمالی و قانونی برای شرکت

برای دوستی و مالی های شهرتی و اعتباری، عملیاتی، قانونی، نوعریسک

ریزی، مدیریت و  های معدنی که در برنامههای معدنی به همراه دارد. شرکتپروژه

کنند و درمورد اثرات آب خود شفاف عمل نظارت بر آب با جوامع تعامل برقرار می

کنند؛ اعتمادی که  کنند، به احتمال بیشتری در بین جوامع اعتماد ایجاد میمی

 جوز اجتماعی برای عملیات الزم است.برای جلوگیری از درگیری و تامین م 

 

وری های پیشرو اجتماعی و فنی در مدیریت آب، مانند افزایش بهرهاجرای شیوه

های های عملیاتی و جریمهتواند در کاهش دادن هزینهمصرف آب، نیز می

محیطی، تسریع فرآیندهای مجاز، تسهیل گسترش معادن، احتمالی زیست

، سنگ معدن، زمین( و حفظ یا بهبود شهرت و دسترسی ایمن به منابع )آب

 ها کمک کند.اعتبار شرکت، به شرکت

آب موضوع مهمی برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. آب برای بقای فوری  

 های انرژی در هممدت غذایی ضروری و با توسعه زیرساختطوالنی  و امنیت

ها و تنیده است. آب تمیز عالوه بر اینکه یک حق انسانی است، از اکوسیستم

 کند. تر حمایت می تر و ثمربخش های سالمجمعیت

 

آب برای صنعت معدنکاری جهانی هم مسئله مهمی است. دسترسی به منبع 

نه عملیات معدنکاری بسیار مهم است، اما ایمن ساختن پایدار آب برای هرگو

های جهانی درمورد کمبود تواند یک چالش باشد. با افزایش نگرانیدسترسی می

آب و با گسترش معادن به مناطقی که بر سر آب تنش وجود دارد، رقابت برای 

آمیزی بین های الینحل و گاهی اوقات خشونتتواند درگیریمنابع آب می 

ها اغلب با نقض جدی  های معدنی و جوامع به وجود آورد. این درگیریشرکت

حقوق انسانی همراه است و اعضای جوامع تحت تاثیر به طور نامتناسبی متحمل  

 شوند. آن می

 

آبی، که مربوط به مدیریت مسئوالنه مواد خطرناک و  مدیریت صحیح تخلیه

-(، در معادن بسیار مهم میF.07و  F.02)رجوع کنید به  های معدن استباطله

اشد. مدیریت آب مربوط به معدنکاری شامل درک وضعیت فعلی میزان و کیفیت ب

های تر یا حوضههای وسیعآب و وضعیت مدیریت در مجاورت معدن و در آبگیر

های های سطحی و زیرزمینی به خاطر فعالیتهای آبآبریز، ارزیابی ریسک

ها و هایی برای به حداقل رساندن ریسکراتژیمعدنکاری، و تدوین و اجرای است

ها است. میزان و کیفیت آب باید در کنندگان آب و اکوسیستماثرات آن بر مصرف

تر نظارت شود تا تعیین شود که آیا دستسایت معدن و در مناطق پایین

های کاهش موثر هستند یا خیر و آیا اقدامات اصالحی برای بهبود نتایج استراتژی

 محیطی الزم هستند یا خیر.زیست
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 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، به منظور بررسی ایمنی آب در نواحی تحت تاثیر برای شرکت سیستم

های نظارت بر آب را طراحی و ها و برنامهکنندگان فعلی و آتی آب و محیط زیست، بر اساس رویکرد سطح آبریز استراتژیمصرف

 کند.اجرا می
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:تواند ثابت کند که سیستممی آیا شرکت شما 

های ها و برنامه کنندگان فعلی و آتی آب و محیط زیست، بر اساس رویکرد سطح آبریز، استراتژیالف( به منظور احترام گذاشتن به نیازهای آبی و حقوق مصرف

 دهد؟ نظارت بر آب را توسعه می
 کند؟ گیرند، مشورت میکنندگان آب که احتماال تحت تاثیر قرار میهای مربوط به نظارت بر آب، با مصرفها و برنامه ب( در تهیه این استراتژی

 کند؟ مند پیگیری میهای نظارت بر آب را به طور نظامج( اجرای این استراتژی

• GRI 303 
• IFC PS3.6; PS3.9 

 

 اثربخشی 
 کند.شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه کاهش مصرف آب، پیگیری، بررسی و اقدام می

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 
 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیالف( اطالعات مربوط به عملکردش در زمینه کاهش مصرف آب خود را در برابر اهداف و در دوره

 کند؟ گرفته برای کاهش مصرف آب خود را حسابرسی و یا بررسی می   ب( اثربخشی اقدامات صورت
گرفته برای کاهش مصرف آب خود، اقدامات پاسخگویانه  ها و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات صورتها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ انجام می

• GRI 303 

 

 اثربخشی 
 کند. این شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه کاهش اثرات منفی بر کیفیت آب، پیگیری، بررسی و اقدام می

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 
 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیدورهالف( اطالعات مربوط به عملکردش در زمینه کاهش اثرات منفی خود بر کیفیت آب را در برابر اهداف و در 

 کند؟ گرفته برای کاهش اثرات منفی خود بر کیفیت آب را حسابرسی و یا بررسی می   ب( اثربخشی اقدامات صورت
فی بر کیفیت آب، اقدامات گرفته برای کاهش اثرات من ها و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات صورتها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ پاسخگویانه انجام می

• GRI 306 
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 سروصدا و لرزش   

 های معدنی برای رسیدگی به مشکالت سروصدا و لرزش معموال ارزیابیشرکت

های اثرات محیطی و ارزیابیهای زیستز ارزیابیسروصدا را به عنوان بخشی ا

دهند تا به درک ای روی سروصدا انجام میگنجانند و مطالعات پایهاجتماعی خود می

شرایط سروصدا قبل از معدنکاری در جوامع و منطقه عملیاتی پروژه پی ببرند. ممکن  

ش تصویب کنند. های ملی یا فروملی قوانینی برای سروصدا و لرزاست برخی از دولت

با این حال، حتی در صورت عدم وجود مقررات، استانداردهایی وجود دارد که در  

های معدنی کمک کند تا تواند به شرکتالمللی پذیرفته شده است و میسطح بین

های«  ها و مدارس اطراف یا دیگر »گیرندهمیزان قابل قبول سروصدا و لرزش در خانه

 سروصدا را آزمایش کنند.

 

توان از آنها برای به حداقل رساندن اثرات  اقدامات کاهشی مختلفی وجود دارد که می

لرزش و سروصدای مربوط به معدنکاری، در جوامع و حیات وحش استفاده کرد؛  

شده سروصداهای مخصوصا بلند یا  اقداماتی مانند محدود کردن منابع شناخته

کردن یا کنترل کردن و نیز خفههای شدید، مانند انفجار، در ساعات روز؛ لرزش

 های موجود در منبعشان.سروصدا و لرزش

 

مسائل مربوط به سروصدا و لرزش باید در طول تعامل اولیه با ذینفعان )رجوع کنید به 

D.03ها شفاف  ( و در سراسر چرخه عمر معدن مورد بحث قرار گیرد. وقتی شرکت

بل قبول با جوامع همکاری کنند،  های کاهشی قاعمل کنند و برای تدوین استراتژی

های مربوط به معدنکاری را تحمل جوامع هم به احتمال بیشتری سروصدا و لرزش

های جامعه به اندازه کافی مورد توجه و بررسی قرار نگیرد، این کنند. اگر نگرانیمی

تواند موجب مخالفت جامعه با عملیات معدنکاری شود و فشارهای قابل  مسائل می

 شرکت ایجاد کند. -را در روایط جامعهتوجهی 

 

گذاری  های کاهش سروصدا و لرزش مستلزم سرمایهدر حالی که برخی از استراتژی

وری و بهبود بهداشت و ایمنی آشکار هستند، اما در نهایت، از طریق افزایش بهره

کنند. مدیریت موثر سروصدا و لرزش جویی میهای شرکت صرفهای، در هزینه حرفه

تر  های معدنکاری، از صنعت گستردههای جامعه نسبت به فعالیتبا بهبود نگرش نیز

 برد. سود می

سروصدا منبع رایجی از نگرانی جامعه در رابطه با معدنکاری است. در طول مرحله 

روز و هفت روز هفته ایجاد ساعت شبانه 24تواند در عملیاتی معدن، سروصدا می

های زیادی عملیات داشته باشد. منابع احتماال قابل شود و ممکن است معدن تا سال

دنکاری عبارتند از هلیکوپترهایی که در  های مربوط به معتوجه سروصداها و لرزش

گیرند، تجهیزات سنگین که در طول ساخت طول اکتشاف مورد استفاده قرار می

روند، حفاری، انفجار، بارگیری و دامپ سنگ باطله، غربالگری و معدن به کار می

و  ها آهن، جادهشکنی، و انتقال مواد معدنی )به عنوان مثال، راهروهایی برای راهسنگ

 نوار نقاله(. 

 

های مربوط  تواند اثرات مخربی بر سالمت انسان بگذارد، ازجمله بیماریسروصدا می

به استرس، اختالل در خواب، فشارخون باال، کاهش شنوایی و تداخل گفتار. سروصدا  

تواند موجب اثرات اجتماعی و رفتاری نیز شود، ازجمله رنجش و آزار که به طور  می

محیطی بر سالمتی ه شده که نشانگر اثرات سروصدای زیستای پذیرفتگسترده

های ناشی از انفجار و ترافیک انسان است. عالوه بر این، غالبا ساکنان نزدیک، لرزش

های ساختاری به  ها با آسیبکنند؛ و این لرزشهای سنگین را احساس میکامیون

ها  اینکه علت این آسیب های معدن همراه بوده، یا بههای واقع در مجاورت سایتخانه

 اند. هستند مشکوک بوده

 

حیات وحش هم ممکن است تحت تاثیر سروصداهای انسانی قرار گیرد. معدنکاری یا  

تواند باعث افزایش استرس، اختالل در رفتارهای  دیگر منابع صنعتی سروصدا می

ب از دیگر  طبیعی، آسیب موقتی یا دائمی به شنوایی، تغییر در ایجاد موفقیت، و اجتنا

های مناسب شود. اثرات سروصدا بر حیات وحش به نوبه خود پیامدهایی  زیستگاه

گیرد،  ای که منابع غذایی آنها تحت تاثیر قرار میبرای مردم بومی و جوامع محلی

 دارد. 
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 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، اثرات سروصدا و لرزش بر جوامع تحت تاثیر، ساختارها،  شرکت سیستم

 کند.ها و حیات وحش را محدود میویژگی
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش: تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 کند؟ های پایه، به طور منظم ارزیابی میهای خود را در برابر ارزشایجاد شده توسط فعالیت الف( میزان سروصدا و لرزش
 کند؟ هایی تدوین میهای خود در مناطق اطراف، استراتژی و برنامهردن اثرات سروصدا و لرزش حاصل از فعالیتب( برای محدود ک 

 کند؟ مندی با جوامع تحت تاثیر و سایر ذینفعان تعامل برقرار می ها، به طور نظامج( در تدوین این استراتژی
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 تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم 

های  مراتب کاهش« به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک های معدنی هم از »سلسله برخی از شرکت

المللی شناخته مراتب کاهش چارچوبی است که در سطح بینکنند. سلسله تنوع زیستی استفاده می

دهد و، در صورتی که  از اثرات تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم را در اولویت قرار می شده و اجتناب

  حل، جبران پذیر نباشد، به سمت به حداقل رساندن، بازسازی و، به عنوان آخرین راهاین امر امکان

رود. اگرچه کاهش اثر یک فرآیند تعامل در طول چرخه حیات پروژه  مانده می خسارت اثرات باقی 

 رسد.ریزی توسعه به بیشترین حد خود میهای جلوگیری از اثر در مرحله برنامهت، اما فرصتاس

 

ها همراه ای از خطرات و ریسک مراتب است زیرا با مجموعهجبران خسارت آخرین گزینه در سلسله 

ان های اقتصادی و حاکمیتی برای تداوم دائمی جبراست، ازجمله عدم قطعیت درمورد موفقیت، چالش

های پیشنهادی جبران خسارت، به لحاظ اجتماعی یا فرهنگی برای  خسارت، و احتمال اینکه پروژه 

افتد، باید با دقت به وسیله  ذینفعان مربوطه غیرقابل قبول باشد. وقتی جبران خسارت اتفاق می 

معادل  هایی مانند جایگزینی تنوع زیستی تحت تاثیر بر اساسهایی طراحی و اجرا شود؛ اصول اصول

اکولوژیکی یا شبیه به آن یا بهتر از آن، فقدان ضرر خالص و ترجیحا سود خالص تنوع زیستی، 

های بلندمدت برای های قابل قبول، و ایجاد مکانیسممشورت با ذینفعان برای تعیین جبران خسارت 

 شده.های جبران تامین اعتبار پروژه

 

ها، تدوین والنه دیگری، شناسایی ریسکمحیطی مسئدرست مانند هر سیستم مدیریت زیست

باشد. ممکن های نظارتی هم شامل مشارکت ذینفعان مربوطه میهای کاهش موثر و برنامهاستراتژی

شود، اقدامات سازی میمراتب بهینهاست برای حصول اطمینان از اینکه کاهش مطابق با سلسله 

ای  ها به طور فزایندهبررسی شود. شرکت شناسان باتجربه و سایر متخصصان طراحی یاتوسط زیست

های دهند تا بررسی کنند که آیا استراتژیهای خارجی مستقلی انجام میها یا نظارت حسابرسی 

های خارجی ابزار مفیدی شود یا خیر. این نظارتمحیطی آنها به طور موثری اجرا میمدیریت زیست

های معدنکاری خطرات  ت نسبت به اینکه فعالیتبرای ایجاد اعتماد و اطمینان در بین ذینفعان اس

 کنند. قابل توجهی برای تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم مهم ایجاد نمی 

 

هایی که رویکرد  وکار برای مدیریت مسئوالنه تنوع زیستی قوی است. شرکتپرونده کسب 

یتی رقابتی گیرند، مزای برای مدیریت خدمات اکوسیستم و تنوع زیستی در پیش میپیشگیرانه 

های مقرراتی در مناطقی که افزایش فشار بر تنوع زیستی وجود  کنند؛ به این دلیل که رژیمتجربه می

های مدیریتی خوبی نشان  هایی که شیوهروند. شرکتتر میهای محافظتیدارد، به سمت سیاست

ی مدیریتی خود،  هاهای خارجی شیوهمراتب کاهش و حسابرسی دهند، ازجمله استفاده از سلسله می

کنند. رویکردهای قوی برای ها و منابع را تضمین میتر به سرمایه، زمینهزینهتر و کمدسترسی آسان

های غیردولتی، محافظت از تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم به ایجاد اعتماد در بین جوامع، سازمان

اجتماعی شرکت برای فعالیت  های کشور تولیدکننده و سایر ذینفعان، کمک و درنتیجه مجوز دولت 

 کند. کردن را تقویت می

های به انواع گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسم -یا تنوع زیستی -شناختیزیستتنوع 

هایی  هایی که دارند و اکوسیستمی که عضو آن هستند، اشاره دارد. اکوسیستمموجود، ژن 

که از نظر ژنتیکی متنوع و غنی از گونه هستند، مقاومت و سازگاری بیشتری نسبت به 

هایی مانند سیل، تری برای بهبود یافتن در برابر اختاللهای خارجی، و توانایی بیشتنش 

ها دارند. تنوع زیستی نقش مهمی در تثبیت اقلیم زمین دارد؛ به  سوزی و بیماری آتش 

کند که باعث کند؛ و شرایطی را ایجاد می معیشت پایدار و اقتصادهای پایدار کمک می

 شود.شکوفایی تنوع فرهنگی می

 

به ویژه مربوط به جوامع روستایی در کشورهای در حال توسعه   حفظ تنوع زیستی جهانی

و نیز مردم بومی است که وضعیت معیشت و بقای آنها بسیار وابسته به خدمات  

اکوسیستمی است که از طریق تنوع زیستی، مانند غذا، مواد مغذی، داروها، سوخت، فیبر، 

 شوند. یپشتیبانی م کنترل سیل، آب آشامیدنی تمیز و اماکن مقدس،

 

ها  طورکلی جامعه، متکی بر اکوسیستموکارها و بههای معدنی هم مانند سایر کسبشرکت

دهند. با این حال، معدنکاری هم این پتانسیل را دارد که  و خدماتی است که ارائه می 

مستقیما بر تنوع زیستی تاثیر بگذارد، به عنوان مثال از طریق پاکسازی پوشش گیاهی  

ها به منظور دسترسی به کانه و ماده معدنی، تبدیل  های اصلی و خاکجنگل ها، حذف جاده

شده یا ریزی های تخلیه باطله، و تخلیه برنامه ها به سایتها یا آب ها، تاالب زمین

تواند تاثیرات غیرمستقیمی هم  ها به محیط زیست. معدنکاری می نشده باطلهریزی برنامه 

بگذارد، مانند افزایش فشار روی حیات وحش برای  بر تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم

های معادن قبال در مناطق غیرقابل دسترس تجارت یا شکار کردن در هنگامی که جاده

ساخته شده باشند، یا پاکسازی شدید زمین درنتیجه مهاجرت داخلی کارگران معدن یا  

 های اقتصادی هستند.سایر افرادی که به دنبال فرصت

 

درمورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم، حاصله و مضاعف معدنکاری بر تنوع  افزایش آگاهی

ها به تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم موجب شده که زیستی و وابستگی شرکت

ها و  های تنوع زیستی انجام دهند و سیستمهای معدنی ارزیابیبسیاری از شرکت

مهم دارای تنوع زیستی، در هر های مهم و مناطق رویکردهایی را برای اجتناب از زیستگاه

    زمانی که ممکن باشد، توسعه دهند.
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 تعهد 
شده زمینی و دریایی که سایر مناطق محافظت  کند و بههای میراث جهانی را اکتشاف یا استخراج نمیشرکت متعهد است که سایت

 گذارد. اند، احترام میبرای حفظ میراث فرهنگی یا طبیعی تعیین شده
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

شده زمینی و دریایی که برای حفظ  محافظتهای میراث جهانی و احترام گذاشتن به سایر مناطق الف( تعهد خود مبنی بر اکتشاف یا استخراج نکردن سایت

 اند، را رسمی کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟ میراث فرهنگی یا طبیعی تعیین شده
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 متعهد است؟ ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی

• IFC PS8 

 

 اثربخشی 
 کند.این شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم، پیگیری، بررسی و اقدام می

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 
 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیزیستی و خدمات اکوسیستم را در دورهالف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت تنوع  

 کند؟ گرفته برای مدیریت تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم را حسابرسی و یا بررسی میب( اثربخشی اقدامات صورت

گرفته برای مدیریت تنوع زیستی و خدمات ها و به منظور بهبود اثربخشی خود در زمینه اقدامات صورتبررسی  ها و یاهای این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ اکوسیستم، اقدامات پاسخگویانه انجام می

• GRI Disclosure 304-3 
• IFC PS6.7 
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 تغییرات آب و هوا و بازده انرژی 

کنند و گازهای  هایی که انرژی تجدیدپذیر استفاده میو به وسیله اتخاذ فناوری

کنند، و با بهبود بازده انرژی، برای کاهش مصرف انرژی و منتشر می ای کمیگلخانه

 ها برای ارزیابی ریسکدارند. برخی از شرکتهایی برمیای گامانتشار گازهای گلخانه

برای تغییرات آب و هوا، کاهش و  ریزیهایی به منظور برنامهو تدوین استراتژی

 ستند.سازگاری با آن، در حال همکاری با جوامع ه 

 

ای و  ای مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانههایی که به طور پیشگیرانهبرای شرکت

دهند، مزایای بالقوه زیادی وجود دارد. آن وابستگی به سوخت فسیلی را کاهش می

کنند،  گذاری زودهنگام میهایی که در اقدامات بازده انرژی سرمایهدسته از شرکت

شوند؛ زیرا اند، از مزیتی رقابتی برخوردار میماندههایی که عقب نسبت به شرکت

ها در برابر افزایش هزینه سوخت کمک  تواند به محافظت از شرکتافزایش بازده می

گذارند را  کنند یا برای آن قیمت میکند، اثر مقرراتی که انتشار کربن را محدود می

 کاهش دهد، و موجب عملکرد بهتر بازار شود.

 

پذیر  عالوه بر این، معادن پیشنهادی در مناطقی که در برابر تغییرات آب و هوا آسیب

شوند. گذاران مواجه میگرها و سرمایههستند، به احتمال زیادی با شکاکیت بیمه

ای، اهداف هایی که در مورد انتشار گازهای گلخانهدرنتیجه، آن دسته از شرکت

توانند  کنند و میبا آب و هوا شفاف عمل می های سازگاری کاهشی خود و استراتژی

ای و بهبود بازده انرژی نشان  سابقه مثبتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه

گذاران و جوامع مناطق گرها، سرمایهدهند، به احتمال بیشتری مورد توجه بیمه

ایی که به ه گیرند. شرکتپذیر، یا هرجایی که امید به فعالیت دارند، قرار میآسیب

کنند، نیز هایی برای سازگاری با تغییرات آب و هوا تدوین میطور فعاالنه استراتژی

توانند در اهداف توسعه پایدار در زمینه کاهش فقر و اقدامات مربوط به آب و هوا  می

 (.SDG13و  SDG1نقش داشته باشند )

ای جهانی است، اما اثرات آن به طور یکسانی در سراسر  مسئله تغییرات آب و هوا

شود. کشورهای درحال توسعه اغلب به  تک کشورها توزیع نمیجهان یا حتی در تک

پذیر های فقیر و آسیبگیرند و مردم بومی، گروهطور نامتناسبی تحت تاثیر قرار می

 رات آب و هوا هستند. در جامعه هم به ویژه در معرض ریسک اثرات حاصل از تغیی

 

کند، تجربه می ای را در رابطه با تغییرات آب و هوااز آنجایی که جهان اثرات فزاینده

اثراتی نظیر تغییر در بارش، افزایش تعداد حوادث شدید، افزایش دما و باال آمدن 

خواهند که  های معدنکاری میگذاران و ذینفعان از شرکتسطح دریا، سرمایه

 ها و اثرات مربوط به آب و هوا را شناسایی و افشا کنند. ریسک

 

ای مستقیما  ر انتشارهای گازهای گلخانهدر بخش معدنکاری مواد معدنی و فلزات، اکث

های فسیلی مربوط به مصرف انرژی است و انتشارات عمدتا ناشی از سوزاندن سوخت

ها و کار کردن تجهیزات و وسایل نقلیه معدنکاری  به منظور تامین انرژی ساختمان

نی بیای است که به شدت به انرژی نیاز دارد؛ و پیشگذاریاست. معدنکاری، سرمایه

تر شدن و کم عیارتر شدن کانسارها، مصرف انرژی در آینده در شود که با عمیقمی

سنگ موجب انتشار بیشتر گازهای بخش معدنکاری افزایش یابد. استخراج زغال

شود، ازجمله انتشار متان یا کربن دی اکسید در طول استخراج، و ای میگلخانه

سنگ. معادن هم ممکن است  سوختن زغالای ناشی از انتشار متعاقب گازهای گلخانه

ها، کربن به اتمسفر بیافزایند؛ که این به  از طریق حذف »منابع کربن«، مانند جنگل

 (.F.05نوبه خود اثراتی بر تنوع زیستی دارد )رجوع کنید به 

 

های جهانی مربوط به انتشار  ها چالشدر صنعت معدنکاری، بسیاری از افراد و شرکت

ها به طور دهند و شرکتای و تغییرات آب و هوا را تشخیص میگازهای گلخانه

های  کنند و گزارشای نظارت میای بر مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهفزاینده

 دهند؛عمومی درمورد آن ارائه می
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 اقدام
هایی در اختیار دارد تا پیامدهای احتمالی تغییرات آب و هوا درمورد اثرات فعلی و آینده عملیات خود بر جوامع، شرکت سیستم

 های سازگاری و انتقالی مناسبی را طراحی و اجرا کند.  کارگران و محیط زیست را شناسایی کرده و گزارش دهد و استراتژی
 سطح شرکتی ثابت کند که: تواند در آیا شرکت شما می 

 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، پیامدهای احتمالی تغییرات آب و هوا درمورد اثرات فعلی و آینده عملیات خود برالف( سیستم

 دهد؟ کند و گزارش میجوامع، کارگران و محیط زیست را شناسایی می 
 دهد؟ هایی توسعه میها و برنامه ینان حاصل کند که عملیاتش، برای مقابله با این پیامدها استراتژی هایی در اختیار دارد تا اطمب( سیستم

 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

• IFC PS1.7; PS4.8 
 

 

 اثربخشی 
اش، هایش و مصرف انرژی( حاصل از فعالیتGHGای )انتشار گازهای گلخانهشرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت  

 کند.  پیگیری، بررسی و اقدام می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

اش را در مقایسه با اهداف و انرژیهایش و مصرف ( حاصل از فعالیتGHGای )الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت انتشار گازهای گلخانه

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیدر دوره

 کند؟ اش را حسابرسی و یا بررسی می هایش و مصرف انرژیحاصل از فعالیت  GHGگرفته برای مدیریت انتشار ب( اثربخشی اقدامات صورت

حاصل از  GHGگرفته برای مدیریت انتشار  نظور بهبود مداوم اثربخشی اقدامات صورتها و به مها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد تا این انتشارها را به حداقل برساند؟ ای انجام میاش، اقدامات پاسخگویانه هایش و مصرف انرژیفعالیت 

• GRI Dislcosure 305-5 
• IFC PS3.7; PS3.8 
• SASB NR0302-02 

 

 اثربخشی 
 کند. شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت مصرف انرژی در طول عملیات خود، پیگیری، بررسی و اقدام می

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 
درپی پیگیری و افشا های زمانی پیاهداف و در دورهالف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت مصرف انرژی در طول عملیات خود را در مقایسه با 

 کند؟ می
 کند؟ گرفته برای مدیریت مصرف انرژی در طول عملیات خود را حسابرسی و یا بررسی میب( اثربخشی اقدامات صورت 

گرفته برای مدیریت مصرف انرژی در  امات صورت ها و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه اثربخشی اقد ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ ای انجام میطول عملیات خود، اقدامات پاسخگویانه

• GRI 302 
• IFC PS3.6 
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 مدیریت مواد خطرناک 

یابی، های حیات خود، ازجمله در طول منبعهتمام مواد خطرناک، در سراسر چرخ

های  سازی، استفاده، تولید، و دپو، مستلزم مدیریت صحیح ریسکانتقال، ذخیره

محیطی و اجتماعی هستند. مدیریت مسئوالنه مواد بهداشت شغلی، زیست

خطرناک معموال اجتناب را، مثال از طریق جایگزین کردن فرآیندها یا مواد 

پذیر دهد. وقتی اجتناب امکانطرناک، در اولویت قرار میشیمیایی کمتر خ

نیست، روش اصلی، به حداقل رساندن استفاده یا تولید مواد خطرناک و نیز 

 جلوگیری و کنترل انتشار مواد خطرناک و حوادث است. 

 

های مدیریت ریسک مواد  توان از طریق ارزیابی مداوم خطرات و تدوین برنامه می

هداف دست یافت. اقدامات بیشتر شامل اجرای اقداماتی مانند خطرناک به این ا

های آموزشی برای کارگران، پیمانکاران و جوامع؛ بازرسی و آموزش و برنامه

ها؛ و  نگهداری از تجهیزات و تاسیسات؛ نظارت بر تمرکز مواد خطرناک در باطله

توان از آنها یای که نمماندههای باقیهایی برای  مقابله با ریسکتدوین رویه

 باشد.جلوگیری یا آنها را کنترل کرد، می

 

رهاشدن مواد خطرناک در محل کار یا محیط زیست، اگر به خوبی مدیریت نشود  

ها،  مدتی بر کیفیت آب، سالمت اکوسیستمتواند اثرات منفی شدید و طوالنی می

یا   هاکارگران و جوامع محلی داشته باشد. همچنین ممکن است برای شرکت

های رفع آلودگی و جبران خسارت برای کارگران یا هایی که متحمل هزینهدولت

 شوند، پیامدهای اعتباری و شهرتی و مالی داشته باشد.جوامع تحت تاثیر می

شان،  مواد خطرناک موادی هستند که به دلیل خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی 

ها و محیط زیست خطر دارند. انواع مختلفی از مواد  برای سالمتی انسان، دارایی

احتماال خطرناک وجود دارد که به وسیله عملیات معدنکاری تولید یا استفاده 

 شوند.می

 

یک، سرب یا کادمیوم، درنتیجه  برخی از مواد خطرناک، مانند جیوه، آرسن

شوند. به عنوان مثال، جیوه، که مربوط به برخی از  معدنکاری، بیشتر موجود می

کانسارهای طال، نقره، مس یا روی مربوط است، ممکن است در طول ذوب به 

ها در خاک، آب یا هوا رها و وارد شود. حرکت درآمده یا از طریق باطله

میایی که اغلب در فرآوری ماده معدنی مورد ای شیسولفوریک اسید، ماده

های حاوی سولفید است، گیرد و محصول جانبی استخراج کانهاستفاده قرار می

ممکن است منجر به اسیدی شدن تخلیه و رها شدن فلزات سنگین در محیط  

 زیست شود. 

 

مواد شیمیایی خطرناک دیگری هم برای استخراج فلزات و مواد معدنی از کانه 

گیرند. به عنوان مثال، سیانید معموال برای فرآوری طال و استفاده قرار می مورد

شود و در برخی از معادن فلزی پایه، یک شناساگر جزئی است.  نقره استفاده می

تواند برای سیانید در صورتی که در محل کار یا محیط زیست آزاد شود، می

آمونیوم نیترات و روغن  بسیاری از موجودات زنده کشنده باشد. نیتریک اسید، 

شوند. این مواد منفجره، سوخت اغلب به عنوان واحد مواد منفجره استفاده می

ها هم ای هستند، برای شرکتمحیطی بالقوههای زیستعالوه بر اینکه آالینده 

 کنند و بر همین اساس باید مدیریت شوند. ریسک امنیتی ایجاد می
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 اقدام
های بالقوه مربوط به انتقال، اداره کردن، هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش ریسکشرکت سیستم

ها و شده، استراتژیهای شناساییکند و برای مقابله با ریسکسازی، انتشار و دفع مواد خطرناک را شناسایی و ارزیابی میذخیره

 کند.هایی را طراحی و اجرا میبرنامه
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 کند؟ های مربوط به استفاده خود از مواد خطرناک را شناسایی و ارزیابی میالف( ریسک
 کند؟ هایی تدوین می ها و برنامه ها استراتژیب( برای مقابله با این ریسک

 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

• IFC PS3.13 
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 آمادگی برای شرایط اضطراری

های معدنی کمک هایی تهیه شده است تا به شرکت دستورالعملها و راهنمایی

ری مربوط به  شود که خودشان، کارگرانشان و جوامع محلی را برای موارد اضطرا 

ها توصیه  معدنکاری آماده کنند. برنامه محیط زیست سازمان ملل و دیگر برنامه 

ریزی پاسخگویی اضطراری، رویکردی مشارکتی  ها برای برنامهاند که شرکتکرده

دهندگان شرایط اضطراری و اعضای اتخاذ کنند که شامل مقامات محلی، پاسخ 

هایی ط به معدنکاری، تدوین استراتژیجامعه در شناسایی حوادث بالقوه مربو

های پاسخگویی  شده، و ایجاد برنامه های شناسایی برای کاهش و مدیریت ریسک

های توانند برای افزایش اثربخشی برنامهها میباشد. شرکتاضطراری می

دیده آزمایش  های احتماال آسیبها را روی بخشپاسخگویی اضطراری، این برنامه

ا به جامعه منتقل کنند تا کنشگران اصلی برای پاسخگویی موثر به کرده و آنها ر

 ای از سناریوهای اضطراری آماده شوند. طیف گسترده

 

های جامعه تواند به کاهش ترسرویکرد مشارکتی برای پاسخگویی اضطراری می

های  های جمعیتدر مورد اثرات بالقوه مربوط به معدنکاری، کاهش ریسک

 ترین و طوالنیبا توسط بالیا و شرایط اضطراری به سختپذیر که غالآسیب

رسد، و ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر بین عملیات ترین حد خود میمدت

معدنکاری و جوامع کمک کند. در صورت بروز حوادث مربوط به معدنکاری،  

تواند تلفات انسانی را کاهش شده میریزیپاسخگویی اضطراری خوب و برنامه

اثرات آن بر دارایی و محیط زیست را محدود کرده و خسارات مالی شرکت دهد، 

 را به حداقل برساند.

 

های دیگر آمادگی اضطراری مسئوالنه است. روش آمادگی مالی یکی از مولفه

ها این است که هزینه جبران خسارت برای حوادث یا اصلی برای شرکت

بینی کنند و در برابر آن بیمه شوند تا اطمینان حاصل  های طبیعی را پیشفاجعه

ها، ل خسارتشود که برای اجرای پاسخگویی اضطراری، پرداخت غرامت در قبا

ها برای تامین اعتبار و صدمه دیدن یا از دست دادن زندگی، و برای شرکت

 هایی موجود است.موقع و کارآمد، بودجهبازسازی به

های عملیاتی قابل توجهی به همراه دارد. انتشار یا  مقیاس ریسکمعادن بزرگ 

سوزی و ریختن مواد شیمیایی خطرناک، شکست سدهای باطله، انفجار، آتش

ای از دیگر حوادث ممکن، خطراتی را برای کارگران معدن و جوامع  طیف گسترده

ای انسانی، خرابی آورد. حوادث ممکن است مربوط به خطاهاطراف به وجود می

های معدن یا مواد خطرناک باشد )رجوع کنید  تجهیزات، یا مدیریت ضعیف باطله

سوزی (. نیروهای طبیعی مانند زلزله، سیل، سیکلون یا آتشF.07و  F.02به 

ها نیز ممکن است موجب ایجاد یا تشدید شرایط اضطراری در عملیات جنگل

 معدنکاری شود. 

 

حوادث یا اتفاقات مربوط به معدنکاری ممکن است منجر به اثرات قابل توجه و 

محیطی، خسارت به دارایی، صدمات، از  مدتی شود، از جمله آسیب زیستطوالنی 

های مالی  بین رفتن حیات و آسیب روانی. همچنین ممکن است منجر به خسارت

ر کلی آسیب به چهره ها و نیز به طوها و شرکتچشمگیری برای جوامع، دولت

 صنعت معدنکاری شود. 

 

توان به طور کامل از حوادث و ها، هرگز نمیعلیرغم انجام شدن بهترین تالش

های موارد اضطراری مربوط به معدنکاری پیشگیری کرد. با این حال، شرکت

های توانند سیاستهای محلی، کارگران و جوامع، میمعدنکاری با همکاری دولت

های آموزشی تدوین و  ها و رویه راری و مدیریت بحران و نیز برنامه آمادگی اضط

 اجرا کنند تا عواقب منفی چنین موارد اضطراری را به حداقل برسانند.
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 اقدام
های پاسخگویی و هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، در توسعه، انتقال و آزمایش کردن برنامهشرکت سیستم

 دهند.آمادگی اضطراری، مقامات محلی و کارگران و نیز جوامع را مشارکت می
 هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:  تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 کند؟ های پاسخگویی و آمادگی اضطراری را تدوین و حفظ میالف( برنامه
 کند؟ مندی با ذینفعان محلی )مانند مقامات و جوامع محلی( تعامل برقرار میهای پاسخگویی اضطراری به طور نظامب( در طراحی برنامه

 کند؟ مندی با ذینفعان محلی تعامل برقرار میهای پاسخگویی، به طور نظامج( در آزمایش کردن این برنامه

• ILO C176 
• IFC PS1.20; PS1.21 
 

 

 اقدام
شده برای مدیریت بالیا و بهبودی از آن را به طور علنی افشا   شرکت در طول عملیات خود، کلیه اطالعات مربوط به تضمین مالی ارائه

 کند.می
 تواند ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

 کند؟ بهبودی از آن را به طور علنی افشا میشده برای مدیریت بالیا و الف( کلیه اطالعات مربوط به تضمین مالی ارائه 
 کند؟ شده معدن در این افشا شامل میهای تفکیک ب( اطالعات مربوط به مقررات تضمین مالی خاص را بر اساس سایت 

 کند. نی افشا میشده برای مدیریت بالیا و بهبودی از آن را به طور علشرکت در طول عملیات خود، کلیه اطالعات مربوط به تضمین مالی ارائه

• IFC PS1.21 
 

 



 112 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

    



 113 2020چارچوب  |    شاخص معدنکاری مسئوالنه

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 محلی اشتغال

استخدام و محل کار آنها   یها وهیش نکهیاز ا نانیو حصول اطم  یجوامع محل یدر توسعه اقتصاد یگذارهیبر سرما یها تعهد خود مبنکه شرکت شودیکار باعث م  یروین شدهکیاطالعات تفک یعموم  یافشا 

کنند  زیرا متما خود آنها یکار  یرویها در اطالعات نمهم است که شرکت شود،یاستفاده م  یمانیاز کارگران پ یاندهیابه طور فز یکه در صنعت معدنکار ییرا ثابت کنند. از آنجا شود،یباعث ضرر به زنان نم 
 اشتغال ارائه دهند. تیاز وضع یترکامل ریتا تصو 

 

 کند؟یافشا م یاند را به طور علناستخدام شده یکه از جوامع محل یشرکت تعداد کارمندان ایآ

 کند؟یافشا م  یاند را به طور علناستخدام شده یکه از جوامع محل یمانیشرکت تعداد کارگران پ ایآ

 کند؟یافشا م یاند را به طور علناستخدام شده  یکه از جوامع محل یشرکت تعداد زنان کارگر ایآ

 

 اشتغال محلی

استخدام و محل کار آنها   یها وهیش نکهیاز ا نانیو حصول اطم  یجوامع محل یدر توسعه اقتصاد یگذارهیبر سرما یها تعهد خود مبنکه شرکت شودیکار باعث م  یروین شدهکیاطالعات تفک یعموم  یافشا 
کنند  زیخود آنها را متما یکار  یرویها در اطالعات نمهم است که شرکت شود،یاستفاده م  یمانیاز کارگران پ یاندهیابه طور فز یکه در صنعت معدنکار ییرا ثابت کنند. از آنجا شود،یباعث ضرر به زنان نم 

 اشتغال ارائه دهند. تیاز وضع یترکامل ریتا تصو 
 

 کند؟یافشا م یاند را به طور علناستخدام شده یکه از جوامع محل یشرکت تعداد کارمندان ایآ

 کند؟یافشا م  یاند را به طور علناستخدام شده یکه از جوامع محل یمانیشرکت تعداد کارگران پ ایآ

 کند؟یافشا م یاند را به طور علناستخدام شده  یکه از جوامع محل یشرکت تعداد زنان کارگر ایآ

 کیمعدن و سؤاالت متر  ت یسا یهاشاخص

معدن    تیکه در سا ییهاکه شرکت  کنندی م یابیسؤاالت ارز نیآنها است. ا  کیمعدن به همراه مشخصات و سؤاالت متر تیسا   RMI 2020بخش شامل ده شاخص  نیا

با جوامع تعامل برقرار   زانیچه م  امسائل ت  نیو در ا  گذارندی به اشتراک م  زانی است را تا چه م یمعدنکار  ریکه مورد عالقه جوامع تحت تاث یاطالعات کنندی م تیفعال

شده و   ک یمعدن تفک  تیکه بر اساس سا یها هم به انواع اطالعاتکارگران و دولت ،ی جامعه مدن دکنندگان،یتول داران،ه یسرما گذاران، ه ی, مانند سرمانعفان یذ ری. ساکنندیم

 مند هستند. قرار گرفته، عالقه   یها مورد بررسشاخص  ن یدر ا
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 شدن معدنهای پس از بسته برنامه 

پذیر و پایداری برخوردار  شدن معدن از وضعیت معیشتی دوامریزی برای باقی گذاشتن میراث مثبت، مستلزم اقداماتی است برای اطمینان از اینکه جوامع تحت تاثیر پروژه بعد از بستهبرنامه  

ریزی پس از های اقتصادی است. یک فرآیند موثر برای برنامه ی سالم )زمین، آب و غیره( و فرصت هایی برای حفظ یا ایجاد دوباره دسترسی به منابع طبیعریزی شامل برنامه هستند. این برنامه

 های اقدام است.شدن معدن شامل ارتباط آشکار و صریح با جوامع تحت تاثیر و مشارکت این جوامع در تعیین اهداف بسته شدن و توسعه برنامه بسته

 آیا شرکت به جوامع تحت تاثیر به طور قطعی خبر داده است که عملیات معدنکاری چه زمانی متوقف یا بسته خواهد شد؟  
 های خود برای پس از بسته شدن معدن، با جوامع تحت تاثیر مشارکت دارد؟ آیا شرکت در تدوین برنامه 

 کند؟ شدن معدن، با جوامع محلی بحث و گفتگو میهای خود برای پس از بسته آیا شرکت در مورد اجرای برنامهآیا 

 

 شکایات جامعه 

های خود را مطرح کنند و به دنبال جبران هرگونه اثرات منفی سازد تا نگرانیهای جوامع تحت تاثیر پروژه را قادر میای است که افراد یا گروههای شکایات جامعه فرآیندهای رسمیمکانیسم 

ند و به موقع به آنها پاسخ دهد. اگر شرکت نحوه استفاده از مکانیسم و نحوه بررسی مسائلی که به  دهد تا در مورد این موارد بداهای شرکت باشند. این امر به شرکت اجازه میحاصل از فعالیت

 کنند.  ها اعتماد و از آن استفاده میصورت مکرر مطرح شده است را افشا کند، اعضای جامعه به احتمال بیشتری به این مکانیسم
 

 ارد تا این افراد هرگونه نگرانی خود را مطرح کنند؟ آیا شرکت برای افراد و جوامع محلی مکانیسم شکایتی د

 کند؟ شده توسط افراد و جوامع محلی را به طور علنی افشا می آیا شرکت تعداد و انواع شکایات مطرح
 کند؟ شود، بحث و گفتگو میآیا شرکت درمورد اقداماتی که برای اجتناب از تکرار شکایات مشابه انجام می

 شکایات کارگران

هایشان شنیده شده و جدی گرفته شده راضی  کند، به طوری که کارگران بتوانند از اینکه شکایتمناسبی را فراهم می  شدن و جبرانیک مکانیسم شکایتی موثر برای کارگران، فرآیند شنیده  

اند،  مکررا مطرح شدهتواند با افشای نحوه استفاده از مکانیسم شکایت و با افشای نحوه بررسی مسائلی که شود. شرکت معدنی میتر میباشند، که این به نوبه خود موجب روابط کاری سازنده

 اعتماد و اطمینان را افزایش دهد. 

 های خود را مطرح کنند؟ آیا شرکت برای کارگران خود مکانیسم شکایتی دارد تا نگرانی

 کند؟ شده توسط کارگران خود را به طور علنی افشا میهای مطرح آیا شرکت تعداد و انواع شکایت
 کند؟ رای اجتناب از تکرار شکایات مشابه، با نمایندگان کارگران خود بحث و گفتگو میگرفته ب آیا شرکت در مورد اقدامات صورت
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 کیفیت هوا 

های اصلی مربوط به وجود عملیات معدنکاری است؛ زیرا بر سالمت آنها، سیستم غذایی آنها، و در برخی موارد، بر وضعیت  برای بسیاری از جوامع تحت تاثیر پروژه، آلودگی هوا یکی از نگرانی 

تواند شهروند خوب بودن را  ث و گفتگو با جوامع در مورد مدیریت کیفیت هوا توسط شرکت، میگذارد. افشای منظم اطالعات مربوط به کیفیت هوای مختص سایت و بحامرار معاش آنها تاثیر می

 های هوا و گردوغبار کمک کند.های مربوط به آلودگیثابت کند و به ایجاد اعتماد و کاهش ترس

 کند؟ افشا می  آیا شرکت اطالعات مربوط به کیفیت هوا برای هر نقطه نظارتی را به طور مرتب و علنی
 تر آمده است؟ کند که چه زمانی و در کجا کیفیت هوا از حد ایمن پایینآیا شرکت تاکید می

 کند؟گرفته برای مدیریت کیفیت هوا با جوامع تحت تاثیر بحث و گفتگو میآیا شرکت در مورد اقدامات صورت 

 

 کیفیت آب 

ای توانند با افشای منظم اطالعات مربوط به کیفیت آب در هر نقطهها می های معدنی یک شیوه استاندارد است، اما شرکتمورد کیفیت آب برای شرکت دراگرچه در حال حاضر گزارش دادن کلی  

  دن اینکه چه زمانی و در کجا کیفیت آب به زیر حد تعیینتوانند با مشخص کرها همچنین میکنند، این اطالعات را برای جوامع تحت تاثیر مفیدتر سازند. شرکت که این اطالعات را گردآوری می

 دهند، ثابت کنند که شهروند خوبی هستند و به ایجاد اعتماد کمک کنند. هایی که برای مدیریت کیفیت آب انجام میرسد، و نیز با گفتگو کردن با جوامع تحت تاثیر درمورد تالششده می
 کند؟ رای هر نقطه نظارتی را به طور مرتب و علنی افشا می آیا شرکت اطالعات مربوط به کیفیت آب ب

 تر آمده است؟ کند که چه زمانی و در کجا کیفیت آب از حد ایمن پایینآیا شرکت تاکید می
 کند؟گرفته برای مدیریت کیفیت آب با جوامع تحت تاثیر بحث و گفتگو می آیا شرکت درمورد اقدامات صورت

 

 میزان آب 

توانند با افشای میزان آبی که  ها میتحت تاثیر است، به ویژه در مناطقی که بر سر آب تنش وجود دارد. شرکت های معدنی و جوامعرقابت برای منابع آب منشا رایجی از درگیری بین شرکت 

مصرف آب هستند، گذارد و اینکه چگونه به دنبال کاهش کنند و با گفتگو کردن با جوامع تحت تاثیر درمورد اینکه میزان مصرف آب آنها به نیازهای این ذینفعان محلی احترام میاستفاده می

 گذارند. ثابت کنند که شهروند خوبی هستند و به جوامع تحت تاثیر احترام می

 کند؟ گیرد را به طور علنی و منظم افشا میآیا شرکت میزان آبی که از محیط می
 کند؟ آیا شرکت در مورد نحوه مدیریت نیازهای آبی مشترک با جوامع تحت تاثیر، با آنها بحث و گفتگو می

 کند؟ گرفته برای کاهش مصرف آب خود با جوامع تحت تاثیر بحث و گفتگو میشرکت درمورد اقدامات صورت  آیا
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 مدیریت باطله

باری بشکند و در نتیجه مقادیر  تواند به طور فاجعهکند. سدهای ناپایدار باطله میهایی جدی برای کارگران، جوامع تحت تاثیر و محیط زیست ایجاد میها ریسکسازی باطلهبتاسیسات ذخیره 

ها ها، نابود کردن امرار معاش شود و بر محیط زیست و جوامع محلی تاثیری جدی بگذارد. شرکتها، دفن شدن خانهها موجب تلفات، از بین رفتن رودخانهزیادی باطله آزاد کند و این باطله

های مربوط به باطله، این مسئله را جدی  ای خود و با مطلع ساختن جوامع محلی نسبت به اقدامات اضطراری در صورت بروز حادثهتوانند با افشای اطالعات عملی درمورد تاسیسات باطلهمی

 کند؟ ند.آیا شرکت اطالعات مربوط به کیفیت هوا برای هر نقطه نظارتی را به طور مرتب و علنی افشا میبگیر
 کند؟ ای خود را به طور علنی افشا میآیا شرکت مکان دقیق تاسیسات باطله

 کند؟ شا میگیرد را به طور علنی افاش قرار میآیا شرکت منطقه دقیقی که احتماال تحت تاثیر شکست تاسیسات باطله
 آیا شرکت، جوامع محلی را در مورد اینکه در صورت بروز هرگونه حادثه مربوط به باطله چه کاری انجام دهند، آگاه ساخته است؟

 

 آمادگی برای شرایط اضطراری 

های آمادگی اضطراری و مدیریت بحران، پیامدهای منفی توانند با توسعه برنامهها میتوان به طور کامل از بروز شرایط اضطراری مربوط به معدنکاری جلوگیری کرد، اما شرکتگاه نمیاگرچه هیچ 

دهندگان شرایط اضطراری( درمورد اقدامات الزم در صورت بروز شرایط معه، مقامات محلی و پاسخ چنین شرایط اضطراری را به حداقل برسانند. اگر ذینفعان پروژه )به عنوان مثال اعضای جا

 شده موثرتر خواهد شد. ریزیهای برنامه ها مشارکت کنند، این رویهاضطراری آگاه باشند و در آزمایش رویه

 کند؟ را به طور علنی افشا میهای آمادگی در شرایط اضطراری و پاسخگویی در شرایط اضطراری آیا شرکت برنامه 
 آیا شرکت جوامع محلی را نسبت به اینکه در صورت بروز شرایط اضطراری چه کاری انجام دهند، آگاه ساخته است؟

 های پاسخگویی در شرایط اضطراری، جوامع تحت تاثیر را دخیل کرده است؟آیا شرکت در آزمایش کردن برنامه
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  توسعه اقتصادی

  اقتصادی ملی و فراملی -اجتماعی توسعهریزی برنامه 

 تعهد
اقتصادی در سطح ملی و فراملی را - اعیهای توسعه اجتمشرکت متعهد است برنامه

های مرتبط با معدنکاری در کشورهای گذاریهای تجاری و سرمایهگیریدر تصمیم

 اقتصادی، در نظر بگیرد. -اجتماعیتولیدکننده، با هدف تقویت و افزایش توسعه 
 

 تواند در سطح شرکتی  نشان دهد که: آیا شرکت شما می 

های مرتبط با معدنکاری در کشورهای گذاریهای تجاری و سرمایه گیریالف( در تصمیم

های  اقتصادی، تعهد خود را برای در نظر گرفتن برنامه -تولیدکننده، با هدف تقویت توسعه اجتماعی

اقتصادی در سطح ملی و فراملی رسما تایید کرده است، که مورد تایید مدیریت -توسعه اجتماعی

 ارشد است؟ 

 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ج( به منابع مالی و پرسنلی برای اجرای این تعهد، متعهد است؟

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد  ▪

بیانیه در سند رسمی شرکت )به عنوان مثال، آیین کار، منشور اخالقی، مجموعه اصول،   ▪

های خاص، ...( که مورد تایید ها یا چارچوبهای مدیریت، استانداردها، دستورالعملسیستم

دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن مدیریت ارشد باشد، یا در سند  

 ارجاع داده شده باشد 

های فرعی ها/ کمیتهاطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد افراد/ تیم ▪

 ها و دامنهدر سطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشدازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 د گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهد ایجا ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجی اطالعات دقیق )به عنوان مثال، شرایط ارجاع( درمورد دستورالعمل ▪

های آموزشی، سایر ابتکارات های مربوطه )آموزش، کارگاهاطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 )... 

 مربوطهسایر شواهد  ▪

 1 وستیپ

 ها شاخص  یاز انواع شواهد مربوطه برا ییهاانواع شواهد: نمونه

 

 .دهدیانواع شواهد مربوط به هر شاخص را نشان م  یهااز نمونه  یاست و در ستون آخر، برخ کیو سواالت متر  2020  یهاجدول شامل تمام شاخص  نیا
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 اقدام 
هایی را در اختیار دارد تا بتواند در زمینه در صورت امکان، شرکت سیستم

های تولیدکننده فروملی همکاری اقتصادی با دولت-ریزی توسعه اجتماعیبرنامه

  کند.
 

های دولتتواند در سطح شرکتی نشان دهد که برای همکاری با در صورت امکان، آیا شرکت شما می 

 هایی را در اختیار دارد تا:تولیدکننده فروملی، سیستم

توانند نقشی مشارکتی داشته اقتصادی را در جایی که می -های توسعه اجتماعیالف( اولویت

 باشند، شناسایی کند؟ 

های های فروملی به این اولوویتهایی را تدوین کند تا با همکاری دولتها و برنامه ب( استراتژی

 عه بپردازد؟ توس

مند پیگیری  ها را به شکلی نظامهای فروملی، اجرای این استراتژی و برنامه ج( با همکاری دولت

 کند؟ 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ها، استانداردهای مدیریتی مربوطه دستورالعملها، لیستچک ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند مربوطه ▪

که استراتژی ▪ برنامه تعداد عملیاتی  و  فرآیندهای  ها  این  و وضعیت  ها در آن تدوین شده 

 توسعه

 سایر شواهد مربوطه ▪

  تدارکات ملی و فراملی

 اقدام
هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیات آن، شرکت سیستم

کنندگان در سطوح ملی و فراملی توسعه های تدارکاتی را برای تامینفرصت

 دهد.  می
هایی است تا اطمینان حاصل تواند در سطح شرکتی نشان دهد که دارای سیستمآیا شرکت شما می 

 کند که عملیات آن:

کنندگان، در سطح ملی و یا های تدارکاتی، و موانع دسترسی به آنها، را برای تامین الف( فرصت

 کنند؟ فراملی، مشخص می
کنندگان در سطح  های تدارکاتی برای تامین هایی را به منظور توسعه فرصتها و برنامه ب( استراتژی

 دهد؟ ملی و یا فراملی توسعه می
 کند؟ را پیگیری می هاها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعه جعبه ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ها، استانداردهای مدیریتی مربوطه ها، دستورالعمللیستچک ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند مربوطه ▪

که   ▪ برنامه استراتژیتعداد عملیاتی  و  فرآیندهای  ها  این  و وضعیت  ها در آن تدوین شده 

 توسعه

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 ثربخشی
دهد تا عملکرد خود کند و اقداماتی را انجام میشرکت امور را پیگیری و بررسی می

 ..در زمینه تدارکات ملی و فراملی را بهبود دهد

 
 مند: ای نظامکه به شیوهتواند نشان دهد آیا شرکت شما می 

ها را  پی، در تدارکات ملی و فراملی خود، دادهدرهای زمانی پیالف( در برابر اهداف و در طی دوره

 شده را نشان دهد؟ خرجها و مبالغ پیگیری و افشا کرده و نسبت
های تدارکاتی برای  ب( به منظور توسعه فرصت ب (به منظور توسعه  فرصتهای  تدارکاتی برای تامین

شده را حسابرسی و یا بررسی  کنندگان در سطح ملی و یا فراملی، اثربخشی اقدامات انجامتامین 

 کند؟ 

ها، اقدامات پاسخگویی انجام دهد تا به منظور  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

کنندگان در سطح ملی و یا فراملی، اثربخشی اقدامات  ینهای تدارکاتی برای تام توسعه فرصت

 شده توسعه یابد؟ انجام

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

شده در سطح ملی و فراملی در مقایسه با کل تدارکات، در  اطالعات مربوط به مبالغ صرف  ▪

 عملیات شرکتدرپی و در مقایسه با اهداف، در طول کل های زمانی پیطی دوره

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات درمورد موقعیت/ بررسی ▪

 نظرسنجی از کارگران  ▪

 کنندگان و ارزیابی آنهامکانیسم نظارت بر تامین  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیره جدیدنظراستراتژی/ ساختار مدیریتی ت ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 شده در پاسخگویی شواهد اقدامات یا ابتکارات انجام ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  همکاری در تحقیق و توسعه 

 اقدام
زمینه تحقیق و توسعه با هدف هایی است تا بتواند در  این شرکت دارای سیستم

محیطی مربوط به معدنکاری، با اقتصادی و زیست-بندی مسائل اجتماعیاولویت

 موسسات کشورهای تولیدکننده همکاری کند. 
هایی است که بتواند با که دارای سیستمثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 تا:موسسات کشورهای تولیدکننده همکاری کند 

محیطی  اقتصادی و زیست-های تحقیق و توسعه را به منظور مقابله با تاثیرات اجتماعیالف( اولویت

 معدنکاری در کشورهای تولیدکننده شناسایی کند؟
 ها توسعه دهد؟ ای را برای پرداختن به این اولویتهای تحقیق و توسعهب( برنامه 

 پیگیری کند؟ های تحقیق و توسعه را ج( اجرای این برنامه

 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 ها، استانداردهای مدیریتی مربوطه ها، دستورالعمللیستچک ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند مربوطه ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ها در زمینه توسعه ملیتوسعه مهارتهای مبنی بر اطالعات مربوط به تالش ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  های ملیارتقای پایه مهارت

 اقدام
هایی را در اختیار دارد تا از طریق مشارکت با موسسات داخلی شرکت سیستم

های و توسعه مهارت  STEMبتواند اطمینان حاصل کند که عملیاتش از آموزش  

تر در کشورهای تولیدکننده  وسیع ای در بین جمعیتو حرفهآموزشی و فنی  

 کند. پشتیبانی می
هایی است تا اطمنان حاصل  که دارای سیستمثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 کند که عملیاتش:

 کند؟ تر پشتیبانی میمعیت گستردهدر ج  STEMالف( در همکاری با موسسات داخلی، از آموزش  

تر ای در جمعیت گستردهو حرفه های فنیدر همکاری با موسسات داخلی، از توسعه مهارت ب(

 کند؟ پشتیبانی می

های ملی را نشان  مهارت های آنها با دستورالعمل توسعههای توسعه مهارتنگی تالشهماه ج(

 ؟ دهدمی

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعه جعبه ▪

 ها، استانداردهای مدیریتی مربوطه ها، دستورالعمللیستچک ▪

 رویکرد/ فرآیند مربوطهشرح دقیق  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ها در زمینه توسعه ملیهای مبنی بر توسعه مهارتاطالعات مربوط به تالش ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش از توسعه شرکت سیستم

محلی خود در کشورهای تولیدکننده  های فنی و مدیریتی نیروی کار مهارت

 کند. پشتیبانی می
 

هایی است تا اطمینان حاصل که دارای سیستمثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 کند که عملیاتش:

 کند؟ های فنی نیروی کار محلی در کشورهای تولیدکننده پشتیبانی میالف( از توسعه مهارت

 کند؟ ریتی نیروی کار محلی در کشورهای تولیدکننده پشتیبانی میهای مدیب( از توسعه مهارت

 ؟ کندمندی دنبال میهای آنها را به طور نظامهای توسعه مهارتج( اجرای برنامه

 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه  جعبه ▪

 ها، استانداردهای مدیریتی مربوطه دستورالعملها، لیستچک ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند مربوطه ▪

ها در آن اجرا شده و وضعیت این فرآیندهای  های توسعه مهارتتعداد عملیاتی که برنامه  ▪

 توسعه

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  وکاررفتار کسب

  و فساد  یخواروکار و مبارزه با رشوه اخالق کسب

 تعهد
خواری و فساد شرکت متعهد است که از تمام اشکال مستقیم و غیرمستقیم رشوه 

 جلوگیری کند.

 که: ثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

خواری و فساد، تعهد خود را  به منظور جلوگیری از تمام اشکال مستقیم و غیرمستقیم رشوه الف(

 است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟رسمی کرده 

 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ی این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد شده است؟ج( برای اجرا

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد  ▪

سند رسمی شرکت )به عنوان مثال، آیین کار، منشور اخالقی، مجموعه اصول،  بیانیه در   ▪

های خاص، ...( که مورد تایید ها یا چارچوبهای مدیریت، استانداردها، دستورالعملسیستم

مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن 

 ارجاع داده شده باشد 

های فرعی ها/ کمیتهیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد افراد/ تیماطالعات دق ▪

 ها و دامنهدر سطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشدازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 ایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهد  ▪

 ن شرح کار مربوط به کارکنا ▪

 های مشاروه خارجیاطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل ▪

های آموزشی، سایر ابتکارات های مربوطه )آموزش، کارگاهاطالعات دقیق در مورد فعالیت ▪

 )... 

 سایر شواهد مربوطه ▪

 اثربخشی 
خواری و فساد، پیگیری، رشوهشرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه ضد  

 کند.بررسی و اقدام می

 مندی: که به طور نظامثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

خواری و فساد، از جمله تعداد و ماهیت این وقایع و اقدامات  الف( در زمینه پیشگیری از رشوه

 کند؟ درپی ردیابی و افشا میهای زمانی پیدورهگرفته در پاسخ به آنها، اطالعات را در طی  صورت

گرفته برای پیشگیری از تمام اشکال مستقیم و غیرمستقیم  ب( اثربخشی اقدامات صورت

 کند؟ خواری و فساد را حسابرسی و یا بررسی میرشوه

ا به دهد تای انجام میها اقدامات پاسخگویانهها و یا بررسی های این حسابرسیبر اساس یافته  ج(

منظور پیشگیری از تمام اشکال مستقیم و  گرفته بهدنبال بهبود اثربخشی اقدامات صورت

 خواری و فساد باشد؟ غیرمستقیم رشوه

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

گرفته در پاسخ   های زمانی متوالی، و اقدامات صورتتعداد و ماهیت حوادث در طی دوره ▪

 عملیات شرکتبه آنها در سراسر 

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات درمورد موقعیت/ بررسی ▪

 نظرسنجی از کارگران  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 اماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی های اقدبرنامه  ▪

 شده در پاسخگوییاطالعات دقیق درمورد شواهد اقدامات یا ابتکارات انجام ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اثربخشی 
رسانی فساد برای گزارش نگرانی های اطالعشرکت برای بهبود اثربخشی مکانیزم

 کند. پیگیری، بررسی و اقدام میدرمورد رفتار غیراخالقی،  
 مندی: که به طور نظامثابت کند  تواند آیا شرکت شما می 

رسانی فساد، ازجمله تعداد و ماهیت های اطالع( اطالعات مربوط به عملکرد و جذب مکانیزمالف

پیگیری و افشا  درپی های زمانی پیگرفته در پاسخ به آنها، را در دورهاین وقایع و اقدامات صورت

 کند؟ می

 کند؟ رسانی فساد را حسابرسی و یا بررسی می های اطالعب( اثربخشی مکانیزم

دهد تا به ای انجام میها، اقدامات پاسخگویانه سی ها و یا بررهای این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 ؟ رسانی فساد باشدهای اطالعدنبال بهبود اثربخشی مکانیزم

 نواع شواهد مربوطه  هایی از انمونه

گرفته در پاسخ به های زمانی متوالی، و اقدامات صورتتعداد و ماهیت حوادث در طی دوره ▪

 آنها در سراسر عملیات شرکت

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات درمورد موقعیت/ بررسی ▪

 نظرسنجی از کارگران  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهصورتنتایج/  ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 شده در پاسخگوییشواهد اقدامات یا ابتکارات انجام ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  ارشد  تی ریو مد  رهیمد ئتیه ی و گوناگون یی پاسخگو

 اقدام 
هایی را در اختیار دارد تا افراد هیئت مدیره و مدیران ارشد را برای شرکت سیستم

 پاسخگو نگه دارد.  ESGوکار در مسائل  رفتار مسئوالنه کسب
که اقدامات خاصی را انجام داده تا اطمینان  ثابت کند تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

 حاصل کند که: 

های واضحی برای  ها و مسئولیت، نقشESGوکار در مسائل الف( برای رفتار مسئوالنه کسب

 تک افراد هیئت مدیره و مدیران ارشد تعریف شده است؟تک

های مهم در سطح هیئت مدیره و مدیریت  ، الزامات شایستگی برای سمتESGب( در مسائل  

 ارشد وجود دارد؟ 
عملکردهایی هستند، از طریق مدیره و مدیران ارشد که مسئول چنین  تک افراد هیئتج ( تک

 اقدامات مستندی پاسخگو هستند؟ 

 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

جزئیات  ▪ همراه  به  مدیره  هیئت  سطح  در  مربوطه  فرعی  کمیته  کمیته/  اختیارات  حیطه 

 ESGدرمورد دامنه 

 اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد ESGهای جزئیات مربوط به مسئولیت ▪

 در نمودار سازمانی  ESGعملکردهای  ▪

 ها )تجربه، مدارک تحصیلی، ...(جزئیات مربوط به الزامات قرار مالقات ▪

 هستند  ESGای که مسئول مسائل ه آموزشی برای مقامات ارشد و هیئت مدیرهبرنام ▪

 گیرد را در برمی ESGمعیارهای برنامه پاداش مشترک که مسائل  ▪

انگیزهشاخص ▪ و هیئت مدیرهها/ مجازاتها/  ارشد  مقامات  برای  ای که های مهم عملکرد 

 هستند  ESGمسئول مسائل  

 برنامه تشویقی ساالنه  ▪

 اطالعات در مورد اجرای واقعی و نتایج چندین برنامه/ معیار  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اثربخشی 
خواری و فساد، پیگیری، شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه ضد رشوه

 کند.بررسی و اقدام می

 مندی: که به طور نظامثابت کند  تواند آیا شرکت شما می 

درصد زنان در سطح هیئت مدیره و مدیریت ارشد را در برابر اهداف و در  الف( اطالعات مربوط به 

 کند؟ پی پیگیری و افشا میدرهای زمانی پیطی دوره

ها و غیره( به منظور بهبود تعادل جنسیتی در سطح  ها، نوآوریب( اثربخشی مداخالتش )برنامه

 کند؟ بررسی میمدیریت ارشد را حسابرسی و یا 
ای برای بهبود تعادل  ها، اقدامات پاسخگویانه ها و یا بررسی های این حسابرسیته ج( بر اساس یاف

 دهد؟ اش در سطح مدیریت ارشد انجام میجنسیتی

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

های زمانی متوالی و در برابر درصد زنان در سطح مدیریت ارشد و هیئت مدیره، در دوره ▪

 اهداف 

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات درمورد موقعیت/ بررسی ▪

 نظرسنجی از کارگران  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیره استراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی  های اقداماتی توسعهبرنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  قراردادها یافشا

 اقدام 
های شرکت تمام عناوین حقوقی که حقوق استخراج منابع معدنی در سایت

 کند. افشا میکند، به طور علنی اش را به آن اعطا میمعدنی
 که:ثابت کند  تواند آیا شرکت شما می 

ها، توافقات( نامهها، پیماننامهها، مجوزها، اجارهالف( تمام عناوین حقوقی )مانند قراردادها، پروانه

کند، را به طور علنی افشا اش را به او اعطا میهای معدنیکه حقوق استخراج منابع معدنی در سایت 

 کند؟ می
 دهد؟ سایت شرکت قرار میاسناد را رایگان در وبب( این 

ج( این اسناد را بدون ویرایش یا حذف، به صورت اسناد دارای متن کامل به طور علنی افشا 

 کند؟ می

 
 
 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

پروانه ▪ اجارهقراردادها،  مجوزها،  کنوانسیوننامه ها،  توافقها،  سایر  نامهها،  عناوین  ها، 

 های معدن معدنکاری برای تمام سایت 

 سایت شرکتسازی آشکار/ کتابخانه داده در وبانبار متمرکز ذخیره ▪

 اسناد دارای متن کامل  ▪

 هاپیوست ▪

 های مربوطهنامهها، اسناد و توافقروزرسانیاصالحات، به ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  یمال تیشفاف

 اقدام 
 . دکنهای مالیاتی خود اعمال میشفافیت مالیاتی را در تمام حوزهشرکت  

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که به طور عمومی: آیا شرکت شما می 
شده است  های مالیاتی که در آن دارای نهاد)های( ثبتساختار شرکت خود را با ذکر تمام حوزه الف(

نهادهای تابعه یا شعبه( در آن محل شناخته شده است، افشا  هایی )به عنوان مثال و اینکه با چه نام

 کند؟ 
مالیات، ب( رویکرد خود در شفافیت مالی را، ازجمله استراتژی مربوط به حضورش در هر حوزه کم

 کند؟ گزارش می
های  تمام منافع مالیاتی و معافیت موقت مالیاتی که در سطوح محلی و ملی در تمام حوزه ج(

 کند؟ شده است، را افشا میر آن دارای نهاد)های( ثبتمالیاتی که د

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 کنند های تابعه را ثبت میها و کشورهایی که کلیه نهادها و شرکتنام ▪

و   ▪ مالکیت  به  مربوط  )جزئیات  مالک  تا حدی  یا  مالک  کامال  نهادهای  به  مربوط  اطالعات 

 کنترل( 

 مالیات سیاست مدیریت  ▪

 استراتژی مالیاتی  ▪

های قضایی تولیدکننده و غیر  گزارش درمورد رویکرد مالیاتی و شفافیت مالیاتی در حوزه ▪

 تولیدکننده 

 هااطالعات مربوط به کمک مالی دولت ▪

که توسط حوزه ▪ و تعطیالت دریافتی  مالیاتی  مزایای  به  مربوط  و در اطالعات  های قضایی 

 اند سطح دولت تفکیک شده

 های قضایی غیر تولیدکنندهت در مورد کشورهای تولیدکننده و حوزه اطالعا ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  سودمند  تیمالک

 اقدام 
 کند. شرکت، مالکان سودمند نهایی خود را افشا می

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که به طور عمومی: آیا شرکت شما می 
سطح مالکیت آستانه که برای این افشا اعمال شده، نام مالک)های(  الف( با مشخص کردن هرگونه 

 کند؟ سودمند نهایی )یعنی نه فقط ذینفعان مستقیم( را افشا می
 شود؟ شود و کنترل چگونه اعمال میکند که مالکیت چگونه حفظ میب( افشا می

های روزرسانیکند و بهمیای هستند را شناسایی شدهج( ذینفعانی که افراد سیاسی شناخته

 کند؟ منظمی از اطالعات را افشا می

 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

جزئیات مربوط به مالکیت آستانه که برای مالکان اعمال شده و به طور علنی گزارش شده   ▪

 است

 نام تمام صاحبان منافع نهایی باالتر از سطح مالکیت آستانه  ▪

 به سهامدارن عمده داخلی نام و جزئیات مربوط  ▪

 گیری ها و قدرت رایجزئیات مربوط به ساختار مالکیت، سهام ▪

 جزئیات مربوط به پیوندهای بین مالکان منافع حقیقی و نهادهای حقوقی  ▪

 های سیاسی، روابط مالکان منافع نهایی جزئیات مربوط به نقش ▪

 های منظم روزرسانیبه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  دکنندهیتول یپرداخت به کشورها

 اقدام 
های فروملی و ملی داشته را به طور علنی هایی که به دولتشرکت تمام پرداخت

 دهد.شده بر مبنای سطح پروژه ارائه میهایی تفکیککند و دادهافشا می
 تواند در سطح شرکتی نشان دهد که: آیا شرکت شما می 

های فروملی و ملی  هایی که به دولت شده سطح پروژه درمورد تمام پرداختتفکیکالف( اطالعات 

 کند؟ داشته را به طور علنی افشا می
 دهد؟ سایت اصلی شرکت قرار میب( این اطالعات را به صورت رایگان در وب 

 کند؟ روزرسانی می ج( هر سال این اطالعات را به

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 شده به دولت که توسط پروژه تفکیک شده است های انجاماطالعات مربوط به پرداخت ▪

پرداخت ▪ به  مربوط  انجام  اطالعات  دسته های  و  دولت  سطح  در  که  دولت  به  بندی  شده 

 تفکیک شده است

 تسایت شرک سازی آشکار/ کتابخانه داده در وبانبار متمرکز ذخیره ▪

 های قبل های ساالنه/ مقایسه با سالروزرسانیبه ▪

 های قبلی دادهدسترسی صریح به گزارشات و مجموعه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  یگری الب یهاوهیش

 اقدام 
ها را افشا گری خود در تمام حوزهها و مواضع البیدر صورت لزوم، شرکت روش

 کند.می
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که به طور عمومی: شرکت شما می در صورت لزوم، آیا 

 کند؟ ها را افشا میگری در تمام حوزههای البیهای افراد دخیل در فعالیتها و مسئولیتالف( نقش
 کند؟ گری و نتایج حاصله را افشا میهای البیب( موضوع فعالیت

 کند؟ میج( نام نهادها یا مقامات دولتی درگیر را افشا 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 گری های افراد دخیل در البیها و مسئولیتنقش ▪

 گریهای البیانبار متمرکز فعالیت  ▪

 گری و نتایج مورد جستجو های البیموضوع فعالیت ▪

 نام مقامات و موسسات دخیل  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  مسئوالنه  یمانکاریمنابع و پ

 اقدام 
هایی را برای شناسایی و ارزیابی هرگونه خطرات مربوط به حقوق شرکت سیستم

کنندگان و پیمانکاران خود  محیطی در ارتباط با تامینانسانی، کار و خطرات زیست

 . در اختیار دارد

های مربوط  تواند در سطح شرکتی ثابت کند که برای شناسایی و ارزیابی ریسکآیا شرکت شما می 

 هایی را در اختیار دارد:های زیر سیستمکنندگان و پیمانکاران، در زمینهتامین به 
 الف( مسائل حقوق انسانی؟ 

 ب( مسائل نیروی کار؟ 
 محیطی؟ ج( مسائل زیست

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالعملابزار، مجموعه جعبه  ▪

 عملیاتی مربوطههای رویه ▪

 لیست، دستورالعمل، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهچک ▪

 های ریسک و اثر مربوطه ها/ الگوهای ارزیابیها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 هاشرح دقیق رویکرد/ فرآیند برای شناسایی و ارزیابی ریسک ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  چرخه عمر  تی ریمد

  چرخه عمر معادن  تی ریمد

 تعهد

 

شرکت متعهد است که در سراسر مراحل توسعه پروژه و مراحل عملیاتی عملیات 

 خود، رویکرد چرخه عمر را اتخاذ کند.
 شرکتی نشان دهد که:  تواند در سطحآیا شرکت شما می 

مراحل عملیاتی الف( تعهد خود را نسبت به اتخاذ رویکرد چرخه عمر در طول توسعه پروژه و 

 عملیات خود، رسمی کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد اس؟؟ 
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 مورد تایید مدیریت ارشد سیاست رسمی  ▪

بیانیه در سند رسمی شرکت )به عنوان مثال، آیین کار، منشور اخالقی، مجموعه اصول،   ▪

های خاص، ...( که مورد تایید ها یا چارچوبهای مدیریت، استانداردها، دستورالعملسیستم

آن مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به  

 ارجاع داده شده باشد 

های فرعی ها/ کمیتهاطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد افراد/ تیم ▪

 ها و دامنهدر سطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشدازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 جرای تعهد ایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول ا  ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجیاطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل ▪

های آموزشی، سایر ابتکارات های مربوطه )آموزش، کارگاهاطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 )... 

 سایر شواهد مربوطه ▪

  پروژه  ب یتصو ندیفرآ

 تعهد

 

 - را در فرآیند مرحله  ESGهایی در اختیار دارد تا معیارهای  شرکت سیستم

 گذاری، ادغام کند. گیری مربوط به سرمایهدروازه در تصمیم
 هایی را در اختیار دارد تا:تواند در سطح شرکتی نشان دهد که سیستمآیا شرکت شما می 

گذاری  گیری درمورد سرمایه که باید در هر مرحله از فرآیندهای تصمیم ESGالف( معیارهای 

 رعایت شود را شناسایی کند؟
گیری خود  را در طول هر مرحله از فرآیندهای تصمیم ESGشده ب( این معیارهای شناسایی 

 گذاری اعمال کند؟ درمورد سرمایه 
شده این معیارهای شناسایی ج( اطمینان حاصل کند که پرسنل دارای صالحیت، مسئول اعمال 

ESG گذاری است؟ گیری درمورد سرمایه در فرآیند تصمیم 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالعملابزار، مجموعه جعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهرویه ▪

 لیست، دستورالعمل، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهچک ▪

 های ریسک و اثر مربوطه ها/ الگوهای ارزیابیها/ چارچوبستورالعملد ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند ▪

 گذاری شیوه مدیریتی برای تصمیمات مربوط به سرمایه  ▪

 گذاری های مسئول تصمیمات مربوط به سرمایه حیطه اختیارات کمیته ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  شدن پس از بسته اتیشدن معدن و ادامه حبسته 

  اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، واگذاری شرکت سیستم

کند و به دنبال حصول شدن را برای جوامع تحت تاثیر مدیریت میپس از بسته  

  ها است.اطمینان از ادامه حیات خانواده
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که  سیستمتواند نشان دهد که آیا شرکت شما می 

 عملیاتش: 
شدن معدن بر جوامع تحت تاثیر   الف( از اولین مرحله و با مشورت ذینفعان محلی، اثراتی که بسته

 کند؟ دارد را شناسایی می 
ب( از اولین مرحله و با مشورت ذینفعان محلی، با هدف اطمینان از ادامه حیات معیشتی جوامع 

 کند؟ شدن را تدوین میهای مدیریت واگذاری پس از بسته تحت تاثیر، برنامه 
های مدیریتی در نظر  شدن معدن را در توسعه این برنامه  های کاربری زمین پس از بستهج( فرصت

 گیرد؟ می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه دستورالمعلابزار یا  ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ها/ الگوهای ارزایبی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند مربوطه ▪

 شیوه مدیریتی مربوطه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  اقدام
عملیاتی خود برای واگذاری پس از هایی در اختیار دارد تا از برنامه  شرکت سیستم

 شدن معدن برای کارگران اطمینان حاصل کند. بسته
 هایی در اختیار دارد تا:تواند در سطح شرکتی نشان دهد که سیستمآیا شرکت شما می 

 شدن معدن بر کارگران را شناسایی کند؟ الف( از اولین مرحله، اثرات بسته
شدن تدوین کند تا از ادامه  های مدیریت واگذاری برای پس از بستهبرنامهب( از اولین مرحله، 

 حیات معیشتی کارگران اطمینان حاصل شود؟ 
ها توسعه هایی با دولت، سایر صنایع یا شرکت ج( برای رفع نیازهای معیشتی کارگران، مشارکت

 دهد؟ 

 
 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعله ابزار، مجموعجعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ها/ الگوهای ارزایبی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند مربوطه ▪

 ها، استانداردهای مدیریتی مربوطهدستورالعمل ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اثربخشی 
عملکرد خود در زمینه بازسازی تدریجی معدن، پیگیری، شرکت برای بهبود  

  کند.بررسی و اقدام می
 مندی: تواند نشان دهد که به طور نظامآیا شرکت شما می 

های بازسازی تدریجی در طول عملیات را در طی  های مربوط به اجرای برنامه الف الف( داده

 کند؟ میدرپی پیگیری و افشا های زمانی پیدوره
 کند؟ ب( عملکرد خود در زمینه بازسازی تدریجی معدن را حسابرسی و یا بررسی می

ها و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ ای انجام میبازسازی تدریجی معدن، اقدامات پاسخگویانه

 ه  هایی از انواع شواهد مربوطنمونه

های زمانی  های بازسازی تدریجی، در طول دورههای مربوط به اجرای برنامه پیگیری داده ▪

 متوالی و در طول کل عملکرد شرکت 

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات درمورد موقعیت/ بررسی ▪

 کمیته مربوطه  /کارگروهجلسه جلسات بررسی با نتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  اقدام
شدن معدن و های مربوط به بسته  مالی برای بدهی  نامهضمانتاین شرکت، ترتیبات  

 کند.شدن معدن را افشا میپس از بسته  
 تواند نشان دهد که به طور علنی: آیا شرکت شما می 

نامه مالی برای تمام عملیات خود که مربوط به کارگران و جوامع است را افشا الف( ترتیبات ضمانت 

 کند؟ می
شدن معدن   اقتصادی بسته -های اجتماعیمالی برای حصول اطمینان از پوشش جنبهب( ترتیبات 

 کند؟ شدن معدن را افشا می و پس از بسته
 کند؟ شده افشا میاین اطالعات را برای هر پروژه به صورت جداگانه و تفکیک ج(

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

شدن معدن، در  شدن معدن و پس از بسته  های بسته  بدهیترتیبات تضمین مالی برای   ▪

 ارتباط با کارگران و جوامع

شدن معدن، در    شدن معدن و پس از بستههای بسته  ترتیبات تضمین مالی برای بدهی ▪

 دهند اقتصادی را پوشش می -های اجتماعیارتباط با کارگران و جوامع که جنبه

 های معدن تفکیک شده استیت ترتیبات تضمین مالی که به وسیله سا ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  ی و واگذار ت یادغام، مالک یی اعتبارآزما

  اقدام
-، از جمله ریسکESGهای بالقوه  هایی در اختیار دارد تا ریسکشرکت سیستم

شناسایی و ها را  ها یا واگذاریها، مالکیتای حقوق انسانی، در رابطه با ادغامه

 ارزیابی کند.
هایی در اختیار دارد تا اطمینان تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 ها:ها و واگذاریها، مالکیتاش برای ادغامحاصل کند که اعتبارآزمایی
 دهد؟ محیطی برجسته را پوشش میالف( مسائل زیست

 دهد؟ را پوشش می ب( مسائل اجتماعی و حقوق انسانی برجسته
 دهد؟ ج( مسائل حاکمیتی برجسته را پوشش می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 ، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهدستورالعمللیست، چک ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  رفاه جامعه

  یحقوق انسان

   تعهد
وکار و حقوق انسانی، شرکت، مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل درمورد کسب

 گذارد. متعهد است که به حقوق انسانی احترام می
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: شما می آیا شرکت 

را رسمیت بخشیده   UNGPsذاشتن به حقوق انسانی مطابق با الف( تعهد خود نسبت به احترام گ 

 است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟ ج( برای انجام این تعهد، 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد  ▪

بیانیه در سند رسمی شرکت )به عنوان مثال، آیین کار، منشور اخالقی، مجموعه اصول،   ▪

مورد تایید های خاص، ...( که  ها یا چارچوبهای مدیریت، استانداردها، دستورالعملسیستم

مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن 

 ارجاع داده شده باشد 

های فرعی ها/ کمیتهاطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد افراد/ تیم ▪

 ها و دامنهدر سطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشدازجمله مسئولیت کتهای عملیاتی شرروش ▪

 ایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهد  ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجیاطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل ▪

موزشی، سایر ابتکارات های آهای مربوطه )آموزش، کارگاهاطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 )... 

 سایر شواهد مربوطه ▪

  اقدام
های مربوط به هایی را در اختیار دارد تا به منظور ارزیابی ریسکشرکت سیستم

حقوق انسانی و پرداختن به آنها، در تمام عملیات خود، مطابق با اصول راهنمای 

های منظمی را در آزماییاعتباروکار و حقوق بشر،  سازمان ملل درمورد کسب

 خصوص حقوق انسانی انجام دهد. 
 هایی را در اختیار دارد تا:تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 حقوق انسانی را شناسایی و ارزیابی کند؟ های خود در زمینه الف( تاثیرات برجسته فعالیت
هایی را برای پیشگیری، کاهش و بررسی نحوه رسیدگی به این تاثیرات  برنامه ها و ب( استراتژی

 شده، تدوین کند؟ شناسایی 
 مندی پیگیری کند؟ ها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهلیست، دستورالعملچک ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند برای شناسایی و ارزیابی اثرات  ▪

 ابزار مربوطه برای کاهش اثرات ابزار، مجموعه جعبه  ▪

 ایی از انواع شواهد مربوطه  هنمونه

 اسناد استراتژی مربوطه برای پیشگیری و کاهش اثرات ▪

که استراتژی ▪ برنامه تعداد عملیاتی  و  فرآیندهای  ها  این  و وضعیت  ها در آن تدوین شده 

 توسعه
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 سایر شواهد مربوطه ▪

 اثربخشی 
حقوق انسانی، شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت مسائل مربوط به  

  کند.پیگیری، بررسی و اقدام می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

های  های مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت مسائل حقوق انسانی، ازجمله دادهالف( داده

های زمانی  دورهشده مربوط به اجرای فرآیندهای اعتبارآزمایی حقوق انسانی، را در تفکیک 

 کند؟ درپی افشا میپی
ب( عملکرد خود در زمینه مدیریت مسائل مربوط به حقوق انسانی را حسابرسی و یا بررسی  

 کند؟ می
ها، و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ ای انجام میسخگویانهمدیریت مسائل مربوط به حقوق انسانی، اقدامات پا

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

های معدنی که در آن، فرآیندهای اعتبارآزمایی حقوق انسانی اجرا شده است تعداد سایت ▪

 های زمانی متوالی در سراسر عملیات شرکتو وضعیت این فرآیندها در طی دوره

 رجی یا داخلی های خاها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به غافلگیرشدن/ بررسی ▪

 های جامعهپیامدها/ نتایج نظرسنجی  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیره استراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 زمان در پاسخگویی های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

   تعهد
هایی که از های فعالیت خود، به حقوق و حمایتشرکت متعهد است که در حوزه

 گذارد.شود احترام میمدافعان حقوق بشر می
 کند که: تواند در سطح شرکتی ثابت آیا شرکت شما می 

های متعلق های عملیاتی خود، تعهد خود نسبت به احترام گذاشتن به حقوق و حمایتالف( در حوزه

 به مدافعان حقوق بشر را رسمیت بخشیده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟ج( برای 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد  ▪

بیانیه در سند رسمی شرکت )به عنوان مثال، آیین کار، منشور اخالقی، مجموعه اصول،   ▪

های خاص، ...( که مورد تایید چارچوبها یا  های مدیریت، استانداردها، دستورالعملسیستم

مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن 

 ارجاع داده شده باشد 

های فرعی ها/ کمیتهاطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد افراد/ تیم ▪

 دامنهها و در سطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشدازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 ایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهد  ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجیاطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل ▪

های آموزشی، سایر ابتکارات وطه )آموزش، کارگاههای مرباطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 )... 

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  یریدرگ  ریو مناطق تحت تاث تیامن

 اثربخشی 
شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه پیشگیری و رفع نقض حقوق انسانی در 

درخصوص امنیت و حقوق راستا با اصول اختیاری  رابطه با مدیریت امنیت، هم

 کند. انسانی پیگیری، بررسی و اقدام می
 :مندتواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود درمورد پیشگیری و رفع نقض حقوق انسانی در رابطه با 

 کند؟ درپی افشا میهای زمانی پیطی دورهمدیریت امنیتی خود را در 
شده برای پیشگیری و رفع نقض حقوق انسانی در رابطه با مدیریت   ب( اثربخشی اقدامات انجام

 کند؟ بررسی می امنیتی خود را حسابرسی و یا
ها، و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات انجام  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

شده برای پیشگیری و رفع نقض حقوق انسانی در رابطه با مدیریت امنیتی خود، اقدامات 

 دهد؟ ای انجام میپاسخگویانه 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

شده، در طی  های انجام  هیت حوادث مربوط به مدیریت امنیت، و جبران خسارتتعداد و ما ▪

 های زمانی متوالی و در سراسر عملیات شرکتدوره

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 های جامعهپیامدها/ نتایج نظرسنجی  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  اقدام
هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که در صورت لزوم، شرکت سیستم

های مربوط به حضور عملیات در هر منطقه پرخطر یا تحت تاثیر عملیاتش، ریسک

درگیری را برای کارگران و جوامع شناسایی و ارزیابی کرده و برای مقابله با 

 کند.ا طراحی و اجرا میهایی رشده، استراتژیهای شناساییریسک
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: در صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

های مربوط به هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ریسکا الف( سیستم

شناسایی و  حضور عملیات در هر منطقه پرخطر یا تحت تاثیر درگیری را برای کارگران و جوامع 

 کنند؟ ارزیابی می
هایی را  ها و برنامه هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، استراتژیب( سیستم

 شده توسعه دهد؟ های شناسایی برای مقابله با ریسک
 کند؟ مند پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 
 
 

 

 انواع شواهد مربوطه  هایی از نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه جعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهلیست، دستورالعملچک ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 ناسایی و ارزیابی اثرات شرح دقیق رویکرد/ فرآیند برای ش ▪

 ابزار مربوطه برای کاهش اثرات ابزار، مجموعهجعبه ▪

 های مدیریتی مربوطهاستانداردها، دستورالعمل  ▪

 ها در آن اجرا شده و وضعیت این فرآیندهای اجرایی ها و برنامهتعداد عملیاتی که استراتژی ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  نفعانیتعامل با جامعه و ذ

  اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش اقدامات شرکت سیستم

ها و دهند تا موجب مشارکت زنان، جوانان و معلوالن در بحثای انجام میویژه

 های مربوط به موضوعاتی که بر آنها تاثیرگذار است، شود.گیریتصمیم
هایی در اختیار دارد تا اطمینان شرکتی ثابت کند که سیستمتواند در سطح آیا شرکت شما می 

 دهد تا موجب مشارکت:ای انجام میحاصل کند که عملیاتش اقدامات ویژه

 های مربوط به موضوعاتی که بر آنها تاثیرگذار است، شود؟ گیریها و تصمیمالف( زنان در بحث

 عاتی که بر آنها تاثیرگذار است، شود؟ های مربوط به موضوگیریها و تصمیمب( جوانان در بحث

 های مربوط به موضوعاتی که بر آنها تاثیرگذار است، شود؟ گیریها و تصمیمج( معلوالن در بحث

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های عملیاتی مربوطه ها، رویهابزار، دستورالعملابزار، مجموعه جعبه  ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند ▪

 شواهد مربوطهسایر  ▪

 اثربخشی 
یر، پیگیری، بررسی و شرکت برای بهبود کیفیت روابط خود با جوامع تحت تاث

 کند.اقدام می

 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می
درپی  پیهای زمانی الف( اطالعات مربوط به کیفیت روابط خود با جوامع تحت تاثیر را در دوره

 کند؟ پیگیری و افشا می

شده برای ایجاد و حفظ روابط مبتنی بر اعتماد با جوامع تحت تاثیر را ب( اثربخشی اقدامات انجام

 کند؟ حسابرسی و یا بررسی می 

ها، و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

ای فظ روابط مبتنی بر اعتماد با جوامع تحت تاثیر، اقدامات پاسخگویانهگرفته برای ایجاد و حصورت

 دهد؟ انجام می

 
 
 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ادراکی در سراسر عملیات شرکتنتایج، آمار حاصل از نظرات و نظرسنجی ▪

 های نظارت بر رابطه جامعه، در سراسر عملیات شرکتنتایج برنامه  ▪

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیسیحسابر ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 های جامعهپیامدها/ نتایج نظرسنجی  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیره استراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  ی و اجتماع یاقتصاد اتیادامه ح

  اقدام
عملیاتش، هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که  شرکت سیستم

و کارهای محلی، ازجمله دهند و از توسعه کسب  کارآفرینی محلی را ترویج می

 کنند.برای زنان، حمایت می
 ثابت کند که: تواند در سطح شرکتی آیا شرکت شما می 

هایی ها و برنامه هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش استراتژیالف( سیستم

 وکارها را توسعه دهند؟ کند تا کارآفرینی محلی و کسبتدوین میرا 

ای زنان را در  هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، به طور فعاالنهب( سیستم

 گنجاند؟ ها می ها و برنامه این استراتژی

 کند؟ یمند پیگیری مها را به طور نظامها و برنامهاجرای این استراتژی ج(

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه جعبه  ▪

 ها، استاندارد مدیریتی مربوطه دستورالعمل ▪

 های عملیاتی مربوطهرویه ▪

 ها در آن اجرا شده و وضعیت این فرآیندهای اجرایی ها و برنامهتعداد عملیاتی که استراتژی ▪

 شواهد مربوطهسایر  ▪

  اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، شرکت سیستم

 دهند. های تدارکات محلی را، از جمله برای زنان، توسعه میفرصت
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

هایی را ها و برنامه هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، استراتژیالف( سیستم

 دهند؟  های تدارکات محلی توسعه میبرای توسعه فرصت

ای زنان را در  هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، به طور فعاالنهب( سیستم

 گنجانند؟ ها می ها و برنامه این استراتژی

 ؟کند مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه  جعبه ▪

 ها، استاندارد مدیریتی مربوطه دستورالعمل ▪

 های عملیاتی مربوطهرویه ▪

 ها در آن اجرا شده و وضعیت این فرآیندهای اجرایی ها و برنامهعملیاتی که استراتژیتعداد   ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  اقدام
هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، شرکت سیستم

انجام داده هایشان بر زنان، جوانان و کودکان های منظمی را از اثرات فعالیتارزیابی

  کنندو افشا می

هایی را در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که  تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 عملیاتش: 

 کند؟ دهد و افشا میهایشان بر زنان را انجام میالف( ارزیابی منظمی از اثرات فعالیت

 کند؟ دهد و افشا میجوانان را انجام میهایشان بر ب( ارزیابی منظمی از اثرات فعالیت

 کند؟ دهد و افشا میهایشان بر کودکان را انجام میج( ارزیابی منظمی از اثرات فعالیت

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه جعبه  ▪

 یسک و اثر مربوطه ها/ الگوهای ارزیابی رها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اثربخشی 
اقتصادی   -یشرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت اثرات اجتماع

 کند. های خود در جوامع تحت تاثیر، پیگیری، بررسی و اقدام میفعالیت

 مندی: نظامتواند ثابت کند که به طور  آیا شرکت شما می
اقتصادی  - الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت اثرات اجتماعی

درپی پیگیری و های زمانی پیهای خود در جوامع تحت تاثیر را در دورهفعالیت

 کند؟ افشا می

اقتصادی  - گرفته برای مدیریت اثرات اجتماعیب( اثربخشی اقدامات صورت

 کند؟تحت تاثیر را حسابرسی و یا بررسی می  های خود در جوامعفعالیت

ها، و به منظور بهبود اثربخشی ها و یا بررسیهای این حسابرسیج( بر اساس یافته

های خود اقتصادی فعالیت - گرفته برای مدیریت اثرات اجتماعی اقدامات صورت  

 دهد؟ ای انجام میدر جوامع تحت تاثیر، اقدامات پاسخگویانه

 انواع شواهد مربوطه   هایی ازنمونه

شاخص ▪ به  مربوط  اطالعات  بر  اجتماعینظارت  )فرصت  -های  اشتغال،  اقتصادی  های 

ها، هجوم جمعیت، بازسازی سایت  وکار، توسعه مهارتهای تدارکات، توسعه کسبفرصت

در  غیره(  و  اجتماعی  اختالل  ایمنی،  و  سالمتی  اثرات  جنسیتی،  توانمندسازی  معدن، 

 زمانی متوالی و در سراسر عملیات شرکتهای دوره

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 های جامعهپیامدها/ نتایج نظرسنجی  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیره تجدیدنظراستراتژی/ ساختار مدیریتی  ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  ن یزم یکاربر

  اقدام
حاصل کند که عملیاتش اثرات هایی را در اختیار دارد تا اطمینان  شرکت سیستم

منفی بر کاربری زمین و دسترسی جوامع تحت تاثیر به زمین را شناسایی و ارزیابی 

هایی را برای به حداقل رساندن و کاهش این اثرات ها و برنامهکرده و استراتژی

 کنند. منفی طراحی و اجرا می
دارد تا اطمینان حاصل کند که  هایی در اختیار تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 عملیاتش: 

الف( اثرات منفی بر کاربری زمین و دسترسی جوامع تحت تاثیر به زمین را شناسایی و ارزیابی  

 کنند؟ می

 دهد؟ هایی را برای به حداقل رساندن و کاهش این اثرات منفی توسعه میها و برنامه ب( استراتژی
 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامبرنامهها و ج( اجرای این استراتژی

 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه جعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهلیست، دستورالعملچک ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه چارچوبها/ دستورالعمل ▪

شرح دقیق رویکرد/ فرآیند برای شناسایی و ارزیابی اثرات بر کاربری زمین و دسترسی   ▪

 جوامع تحت تاثیر به زمین

 ابزار مربوطه برای کاهش اثرات ابزار، مجموعه  جعبه ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند ▪

 هش اثرات اسناد استراتژی مربوط به پیشگیری و کا ▪

 ها در آن اجرا شده و وضعیت این فرآیندهای اجرایی ها و برنامهتعداد عملیاتی که استراتژی ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  سالمت جامعه 

  اقدام
های منظم از اثرات  هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ارزیابیشرکت سیستم

های کنند و نیز برای پرداختن به این اثرات، برنامهدهند و افشا میسالمت جامعه را انجام میخود بر 

 کنند. مدیریتی اجرا می

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

های منظم از اثرات هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، ارزیابیالف( سیستم

 کند؟ ه و افشا میمت جامعه را انجام دادخود بر سال
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، برای پرداختن به این اثرات، ب( سیستم

 کند؟ هایی را تدوین میها و برنامه استراتژی
 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 انواع شواهد مربوطه   هایی ازنمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه جعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهلیست، دستورالعملچک ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند  ▪

 ابزار مربوطه برای کاهش اثرات ابزار، مجموعه جعبه  ▪

 اسناد استراتژی مربوط به پیشگیری و کاهش اثرات  ▪

 ها در آن اجرا شده و وضعیت این فرآیندهای اجرایی ها و برنامهتعداد عملیاتی که استراتژی ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  ی تیجنس یبرابر

 اثربخشی 
های خود بر زنان, شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت اثرات فعالیت

 کند.پیگیری, بررسی و اقدام می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

های خود بر زنان را در  الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت اثرات فعالیت 

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیدوره
های خود بر زنان را حسابرسی و یا گرفته برای مدیریت اثرات فعالیت   ب( اثربخشی اقدامات صورت

 کند؟ بررسی می
ها، و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ ای انجام میهای خود بر زنان، اقدامات پاسخگویانهرات فعالیتگرفته برای مدیریت اثصورت

 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

های زمانی متوالی و در سراسر عملیات  های اثرات بر زنان، در دورهنتایج/ پیامدهای ارزیابی ▪

 شرکت

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظمطالعات مربوط به موقعیت/ بررسیا ▪

 های جامعهپیامدها/ نتایج نظرسنجی  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر  ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق در مورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  یمردم بوم 

  اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که در صورت لزوم، این شرکت سیستم

هایی را برای احترام ها و برنامهعملیاتش، از طریق مشارکت فراگیر، استراتژی

گذاشتن به حقوق، منافع و نیازهای مردم بومی که احتماال تحت تاثیر عملیات 

 کند.گیرند، طراحی و اجرا میشرکت قرار می
هایی در اختیار دارد  تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

 تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:

شده و ریزی، تمام افرادی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه الف( از طریق مشارکت فراگیر 

 کند؟ گیرند را شناسایی می تاسیسات مربوطه قرار می 

 کند؟ م بومی را شناسایی می ب( از طریق مشارکت فراگیر، حقوق، منافع و نیازهای این مرد
احترام گذاشتن به حقوق، منافع و هایی را برای ها و برنامه ج( از طریق مشارکت فراگیر، استراتژی

 کند؟ نیازهای این افراد بومی تدوین و اجرا می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعه جعبه ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ، استانداردهای مدیریتی مربوطهلیست، دستورالعملچک ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند  ▪

 ابزار مربوطه برای کاهش اثرات ابزار، مجموعه جعبه  ▪

 ، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهلیست، دستورالعملچک ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

 اثربخشی 
شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به در صورت لزوم، این  

های خود، های مردم بومی و جلوگیری از اثرات منفی فعالیتحقوق و آرمان

 کند.پیگیری، بررسی و اقدام می
 مندی:تواند ثابت کند که به طور نظامدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

های تمام مردم زمینه احترام گذاشتن به حقوق و آرمانالف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در 

گیرند و نیز شده و تاسیسات مربوطه قرار میریزیبومی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه 

های زمانی های خود بر این مردم بومی را در دورهاطالعات مربوط به اجتناب از اثرات منفی فعالیت 

 کند؟ یدرپی پیگیری و افشا مپی
های تمام مردم بومی که  گرفته برای احترام گذاشتن به حقوق و آرمانب( اثربخشی اقدامات صورت

گیرند و نیز اجتناب شده و تاسیسات مربوطه قرار میریزیاحتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه

اولیه، حسابرسی و یا های خود بر این مردم بومی را با مبنا و یا هدف)های( از اثرات منفی فعالیت

 کند؟ بررسی می
ها، و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

های تمام مردم بومی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و احترام گذاشتن به حقوق و آرمان

های خود بر گیرند و نیز اجتناب از اثرات منفی فعالیت میشده و تاسیسات مربوطه قرار ریزیبرنامه 

 دهد؟ این مردم بومی، اقدامات پاسخگویانه انجام می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

در دوره ▪ اطالعات  توافقپیگیری  اساس  بر  متوالی  زمانی  مردم نامههای  با  امضا شده  های 

 بومی، در سراسر عملیات شرکت 

های مهم عملکرد که توسط مردم بومی توسعه یافته  عات مربوط به شاخصنظارت بر اطال ▪

 است، در سراسر عملیات شرکت

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 های جامعهپیامدها/ نتایج نظرسنجی  ▪

 کمیته مربوطه  /رگروهجلسه جلسات بررسی با کانتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  و آگاهانه  نیشیآزادانه، پ تیرضا

   تعهد
( به حقوق  FPICشرکت متعهد است که در رضایت آزادانه، پیشین و آگاهانه ) 

هایی که تحت در سایر گروه  FPICمردم بومی احترام بگذارد و از گسترش اصل  

 گیرند، حمایت کند.تاثیر پروژه قرار می
 رکتی ثابت کند که: تواند در سطح شآیا شرکت شما می 

و حمایت کردن از گسترش   FPICالف( تعهد خود مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق مردم بومی در 

است، یعنی مورد تایید  های تحت تاثیر پروژه، را رسمیت بخشیده در سایر گروه FPICاصل 

 مدیریت ارشد است؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد ▪

سند   ▪ در  اصول،  بیانیه  مجموعه  اخالقی،  منشور  کار،  آیین  مثال،  عنوان  )به  شرکت  رسمی 

دستورالعملسیستم استانداردها،  مدیریت،  یا چارچوبهای  تایید ها  مورد  که   )... خاص،  های 
مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن ارجاع  

 داده شده باشد 

▪ ( دقیق  تیماطالعات  افراد/  درمورد  اختیارات(  در ها/ کمیتهبه عنوان مثال، حیطه  فرعی  های 

 ها و دامنهسطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشد ازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 ایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهد ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجی العات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل اط ▪

 های آموزشی، سایر ابتکارات ...(های مربوطه )آموزش، کارگاهاطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 سایر شواهد مربوطه  ▪

  مکان و اسکان مجدد  رییتغ

  اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که سیستمدر صورت لزوم، شرکت  

عملیاتش، اثرات بالقوه جابه جایی ناخواسته فیزیکی و یا اقتصادی افراد تحت تاثیر 

کند و برای اجتناب، به حداقل رساندن و کاهش پروژه را شناسایی و ارزیابی می

 کند. را میهایی را طراحی و اجها و برنامهشده، استراتژیاثرات شناسایی
هایی در اختیار دارد  تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

 تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:

الف( اثرات بالقوه جابه جایی ناخواسته فیزیکی و یا اقتصادی افراد تحت تاثیر پروژه را ارزیابی 

 کند؟ می
هایی را تدوین ها و برنامه حداقل رساندن و کاهش اثرات منفی، استراتژیب( برای اجتناب، به  

 کند؟ می
ها برای مدیریت کردن این اثرات، افراد تحت تاثیر پروژه  ج( در ارزیابی اثرات و در تدوین استراتژی

 کند؟ را دخیل می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه علابزار یا دستورالم ابزار، مجموعه جعبه ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهلیست، دستورالعملچک ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند  ▪

 ابزار مربوطه برای کاهش اثرات  ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 ی مربوطه برای پیشگیری و کاهش اثراتاسناد استراتژ ▪

 هایی که شامل مردم تحت تاثیر پروژه استها و استراتژیهای اثرات و برنامهارزیابی ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اثربخشی 
در صورت لزوم، این شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به 

های خود، جلوگیری از اثرات منفی فعالیتهای مردم بومی و  حقوق و آرمان

  کند.پیگیری، بررسی و اقدام می
 مندی:تواند ثابت کند که به طور نظامدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

های تمام مردم الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه احترام گذاشتن به حقوق و آرمان

گیرند و نیز شده و تاسیسات مربوطه قرار میریزیمعادن فعلی و برنامه بومی که احتماال تحت تاثیر 

های زمانی های خود بر این مردم بومی را در دورهاطالعات مربوط به اجتناب از اثرات منفی فعالیت 

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میپی
تمام مردم بومی که  های گرفته برای احترام گذاشتن به حقوق و آرمانب( اثربخشی اقدامات صورت

گیرند و نیز اجتناب شده و تاسیسات مربوطه قرار میریزیاحتماال تحت تاثیر معادن فعلی و برنامه

های خود بر این مردم بومی را با مبنا و یا هدف)های( اولیه، حسابرسی و یا از اثرات منفی فعالیت

 کند؟ بررسی می
ها، و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه  ررسی ها و یا بهای این حسابرسیج( بر اساس یافته 

های تمام مردم بومی که احتماال تحت تاثیر معادن فعلی و احترام گذاشتن به حقوق و آرمان

های خود بر گیرند و نیز اجتناب از اثرات منفی فعالیت شده و تاسیسات مربوطه قرار میریزیبرنامه 

 دهد؟ نجام میاین مردم بومی، اقدامات پاسخگویانه ا

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

پیگیری اطالعات مربوط به احیا/ بهبود وضعیت امرار معاش پس از اسکان مجدد، در برابر   ▪

 های زمانی متوالی، در سراسر عملیات شرکتاهداف و در طی دوره

دوره ▪ و در طی  اهداف  برابر  در  مجدد،  اسکان  از  نظرسنجی جامعه پس  زنتایج  مانی  های 

 متوالی، در سراسر عملیات شرکت

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 های جامعهپیامدها/ نتایج نظرسنجی  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  ی و سنت اس یکوچک مق یمعدنکار

  اقدام
دارد تا اطمینان حاصل کند که هایی در اختیار  در صورت لزوم، شرکت سیستم

( و ASMمقیاس و سنتی )عملیاتش، تعامل با جوامع معدنکاری کوچک  

 بخشند.های داخل یا پیرامون عملیاتشان را تسهیل میفعالیت
 تواند در سطح شرکتی نشان دهد که: در صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

های که عملیاتش، ذینفعان فعال در فعالیت  هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کندالف( سیستم

ASM  کند؟ در پیرامون عملیات خود را شناسایی و ترسیم می 
هایی را  ها و برنامه هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، استراتژیب( سیستم

در صورت لزوم،   های تعاملنامهشده، ازجمله از طریق ایجاد توافقبرای تعامل با ذینفعان مشخص

 کند؟ تدوین می
 کند؟ مند پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطه، لیست، دستورالعملچک ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند  ▪

 های همکاری نامهابزار مربوطه برای ایجاد توافق ابزار، مجموعه جعبه ▪

ها در آن اجرا شده است و وضعیت این فرآیندهای ها و برنامهتعداد عملیاتی که استراتژی ▪

 اجرایی 

توا ▪ تعداد  به  مربوطه  اطالعات  در نامهفقپیگیری  فعال  ذینفعان  توسط  که  همکاری  های 

 مربوط به عملیات، ایجاد شده است  ASMهای فعالیت 

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که در صورت لزوم، شرکت سیستم

های های کمک فنی و یا دیگر برنامههایی را برای حمایت از برنامهعملیاتش، فرصت

 دهند.پیرامون آنها، توسعه میدر عملیات و    ASMمعیشتی برای معدنکاران  
هایی در اختیار  رکتی نشان دهد که سیستمتواند در سطح شدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

 دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش:
را ارزیابی  ASMسنجی ارائه پشتیبانی فنی و یا معیشتی برای معدنکاران  الف( نیاز و امکان

 کند؟ می
 کند؟ هایی را تدوین میها و برنامه ها استراتژیب( طبق این ارزیابی

تعامل برقرار   ASMج( در این ارزیابی نیازها و در تدوین هرگونه استراتژی و برنامه، با معدنکاران 

 کند؟ می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه  جعبه ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطه، لیست، دستورالعملچک ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند ▪

 های همکاری نامهابزار مربوطه برای ایجاد توافقابزار، مجموعه  جعبه ▪

 ASMها برای مشارکت دادن معدنکاران ها و استراتژیهای نیازها و برنامه ارزیابی ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  و جبران  تیشکا

 اثربخشی 
های شکایت برای جوامع، پیگیری، این شرکت برای بهبود اثربخشی مکانیسم

 کند.بررسی و اقدام می
 مندی: تواند نشان دهد که به طور نظامآیا شرکت شما می 

های شکایت برای جوامع، شامل تعداد و ماهیت الف( اطالعات مربوط به عملکرد و جذب مکانیسم

درپی پیگیری و افشا های زمانی پیشده در پاسخ به آنها، را در دورهاقدامات انجام شکایات و 

 کند؟ می
های شکایت برای جوامع را حسابرسی و یا بررسی ب( بر اساس دیدگاه شاکیان، اثربخشی مکانیسم

 کند؟ می
های  کانیسمها و به منظور بهبود اثربخشی مها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ شکایت برای جوامع، اقدامات پاسخگویانه انجام می

 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

گرفته در پاسخ به آنها،  های زمانی متوالی و اقدامات صورتتعداد و ماهیت شکایات در دوره ▪

 در سراسر عملیات شرکت 

 ی یا داخلی های خارج ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 های جامعهپیامدها/ نتایج نظرسنجی  ▪

 مندی نتایج بررسی رضایت ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 مکانیسم شکایتی تجدیدنظر شده ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  کار طیشرا

  ای¬و حرفه یو بهداشت شغل   ی منیا

 تعهد 
 اطمینان حاصل کند.ن و سالم این شرکت متعهد است که از شرایط کاری ایم 

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

الف( تعهد خود نسبت به حصول اطمینان از شرایط کاری ایمن و سالم را رسمی کرده است، یعنی 

 مورد تایید مدیریت ارشد است؟

 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟ج( 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد ▪

اصول،   ▪ مجموعه  اخالقی،  منشور  کار،  آیین  مثال،  عنوان  )به  شرکت  رسمی  سند  در  بیانیه 

دستورالعملسیستم استانداردها،  مدیریت،  یا چارچوبهای  تایید ها ها  مورد  که   )... خاص،  ی 
مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن ارجاع  

 داده شده باشد 

تیم ▪ افراد/  درمورد  اختیارات(  )به عنوان مثال، حیطه  دقیق  در ها/ کمیتهاطالعات  فرعی  های 

 ها و دامنهسطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشد ازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 ایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهد ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجی اطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل  ▪

 های آموزشی، سایر ابتکارات ...(ش، کارگاههای مربوطه )آموز اطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 سایر شواهد مربوطه  ▪

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش با این شرکت سیستم

های سالمت کند تا با همکاری یکدیگر، ریسکنمایندگان کارگران تعامل برقرار می

 شناسایی، ارزیابی و برطرف کند.و ایمنی برای نیروی کار خود را  
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که  تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 کند تا با همکاری یکدیگر: عملیاتش با نمایندگان کارگران تعامل برقرار می

 کند؟میهای سالمتی و ایمنی نیروی کار را شناسایی و ارزیابی الف( ریسک

هایی تدوین ها و برنامه ها، استراتژیب( برای جلوگیری، به حداقل رساندن و کاهش این ریسک

 کند؟ می

 کند؟ ها را پیگیری میها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 های مشترک سالمت و ایمنی های عملیاتی مربوطه، ازجمله کمیتهروش ▪

 ، استانداردهای مدیریتی اعتبارآزمایی مربوطهلیست، دستورالعملچک ▪

 های مدیریتی ارزیابی ریسک مربوطه چارچوب  /الگوها/ دستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند ▪

 ت ابزار مربوطه برای کاهش اثراابزار، مجموعه جعبه  ▪

 های مدیریتی مربوطهاستانداردها، دستورالعمل ▪

 ها اسناد استراتژی پیشگیری و کاهش ریسک ▪

ها اجرا شده است و وضعیت این فرآیندهای ها و برنامه تعداد عملیاتی که در آن، استراتژی ▪

 اجرایی 

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اقدام
اطمینان حاصل کند که عملیاتش از هایی در اختیار دارد تا  این شرکت سیستم

 کند. زنان کارگر در برابر آزار و اذیت و خشونت محافظت می
هایی در اختیار دارد تا اطمینان تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 دهند تا از: حاصل کند که عملیاتش اقداماتی انجام می

 اخالقی زنان کارگر جلوگیری کند؟ الف( از ارعاب و آزار و اذیت 

 ب( از آزار و اذیت جنسی زنان کارگر جلوگیری کند؟ 

 ج( از خشونت جنسیتی وارد به زنان کارگر جلوگیری کند؟ 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

چکروش ▪ عملیاتی،  دستورالعملهای  اعتبارآزمایی لیست،  مدیریتی  استانداردهای   ،

 مربوطه

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک مربوطه چارچوب /هادستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند ▪

 های اجرایی سیاست آزار و اذیت جنسی به همراه دستورالعمل ▪

 استاندارد ویژه مربوط به جنسیت  ▪

 کندای که به شکایات یا مسائل مربوط به جنسیت رسیدگی میکمیته ویژه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش به این شرکت سیستم

 پردازد.نیازهای بهداشتی و ایمنی زنان کارگر می
هایی در اختیار دارد تا اطمینان تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 حاصل کند که عملیاتش:

 دهد؟ )مانند سرویس بهداشتی، حمام( متناسب با جنسیت ارائه میالف( امکانات بهداشتی 

 دهد؟ شده برای زنان( متناسب با جنسیت ارائه میطراحی PPEب( تجهیزات ایمنی )مانند 

 دهد؟ ج( خدمات بهداشتی )مانند تنظیم خانواده و سالمت جنسی( متناسب با جنسیت ارائه می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

مجموعه  ه  جعب ▪ دستورالعملابزار،  رویهابزار  مدیریتی ها،  استانداردهای  عملیاتی،  های 

 مربوطه

 سایر شواهد مربوطه ▪

 اقدام
این شرکت اطالعات مربوط به حوادث بالقوه ناشی از معدنکاری، صدمات جدی و 

 کند. ر بین نیروی کاری خود را به طور علنی افشا میتلفات د
 تواند ثابت کند که به طور علنی: شرکت شما می آیا 

الف( تعداد حوادث بالقوه مربوط به معدنکاری، صدمات جدی و تلفات در بین نیروی کاری خود را در  

 کند؟درپی افشا میهای زمانی پیدوره

 کند؟ ب( این اطالعات را به صورت جداگانه در سایت افشا می 

های تلفات آن شامل تلفات کارگران پیمانی و همچنین کارمندان  گزارشکند که  ج( تایید می

 باشد؟می

 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های زمانی متوالیتعداد حوادث، صدمات، تلفات مربوط به معدنکاری در دوره ▪

 شده به وسیله سایت معدن  اطالعات تفکیک ▪

 قرارداد شده به وسیله نوع اطالعات تفکیک  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  و کار کودکان یحذف کار اجبار

 اقدام
های بالقوه تمام اشکال کار هایی در اختیار دارد تا ریسکاین شرکت سیستم

های فعالیت خود و در کل زنجیره اجباری، الزامی، قاچاق و کار کودکان در زمینه

شده  های شناساییبرای مقابله با ریسک  تامین را شناسایی و ارزیابی کند و

 هایی را طراحی و اجرا کند. استراتژی
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

های بالقوه تمام اشکال کار اجباری، الزامی، قاچاق و کار  هایی در اختیار دارد تا ریسکالف( سیستم

 کند؟ زنجیره تامین را شناسایی و ارزیابی میهای فعالیت خود و در کل کودکان در زمینه
ها و شده، استراتژیهای شناسایی هایی در اختیار دارد تا برای مقابله با این ریسکب( سیستم

 کند؟ هایی را تدوین میبرنامه 
 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 مربوطه   هایی از انواع شواهدنمونه

 برای ارزیابی مربوطه  ابزار یا دستورالعملابزار، مجموعه  جعبه ▪

 های عملیاتی مربوطهرویه ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 هاشرح دقیق رویکرد/ فرآیند برای شناسایی و ارزیابی ریسک ▪

 ها در آن اجرا شده و وضعیت این فرآیندهای اجرایی برنامهها و  تعداد عملیاتی که استراتژی ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  و وجود فرصت برابر  ضی عدم تبع

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، این شرکت سیستم

تمام انواع تبعیض دهد تا از  استخدام و اشتغال را بر پایه اصل فرصت برابر قرار می

 در محل کار جلوگیری شود و تنوع نیروی کاری افزایش یابد. 
هایی در اختیار دارد تا اطمینان متواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستآیا شرکت شما می 

 حاصل کند که عملیاتش:

انجام  های عدم تبعیض در شرایط و ضوابط خود الف( اقدامات خاصی برای منعکس کردن سیاست

 دهد؟ می

ها به منظور ارتقای سطح آگاهی درمورد تبعیض در بین مدیریت کارگران و  ب( برای اجرای آموزش

دهد، یا اقدامات دیگری را با هدف جلوگیری و رسیدگی به  کارمندان اقدامات خاصی انجام می

 دهد؟ مسائل تبعیض در محل کار انجام می

 کند؟ های استخدام و اشتغال خود اهدافی را تعیین میج( در ارتباط با تنوع و شمول، در شیوه

 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های عملیاتی مربوطه ها، رویهابزار دستورالعملابزار، مجموعه جعبه  ▪

 های عدم تبعیض های مربوط به اجرای سیاست دستورالعمل ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  انجمن  یو آزاد ی حقوق، مذاکرات جمع  ی سازمانده

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، به این شرکت سیستم

شدت به حقوق کارگران برای سازماندهی، توافقات جمعی و آزادی انجمن احترام 

 گذارد.می
هایی در اختیار دارد تا اطمینان سیستمتواند در سطح شرکتی ثابت کند که آیا شرکت شما می 

 گذارد: های زیر به حقوق کارگران احترام میحاصل کند که عملیاتش در زمینه

دهندگان کار به منظور  شده برای سازمان های مشخصالف( سازماندهی، از جمله دسترسی به حوزه

 دیدار با کارگران؟ 

 توافقات جمعی؟  هاینامهب( توافقات جمعی، از جمله ایجاد توافق
 ج( آزادی انجمن، از جمله تصویب کردن جلسات اتحادیه در سایت؟

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های عملیاتی مربوطه ها، رویهابزار دستورالعملابزار، مجموعه جعبه  ▪

 های عدم تبعیض های مربوط به اجرای سیاست دستورالعمل ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  امرار معاش  یبرا یکافمزد 

 اثربخشی 
این شرکت به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه اطمینان از اینکه دستمزد 

کارگرانش در اندازه یا باالتر از استانداردهای تایید شده دستمزد کافی برای امرار 

 کند معاش است، پیگیری، بررسی و اقدام می
 : مندیکند که به طور نظامتواند ثابت آیا شرکت شما می 

الف( سطح دستمز کارگرانش نسبت به استانداردهای دستمزد کافی برای امرار معاش، یا حداقل  

 کند؟ دستمزد قانونی، هرکدام که باالترین باشد، را پیگیری و افشا می

ب( سطح دستمز کارگرانش نسبت به استانداردهای دستمزد کافی برای امرار معاش، یا حداقل 

 کند؟ تمزد قانونی، هرکدام که باالترین باشد، را حسابرسی و یا بررسی می دس
ها و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه  ها و یا بررسی رسیهای این حسابج( بر اساس یافته 

اطمینان از اینکه دستمزد کارگرانش در اندازه یا باالتر از استانداردهای تایید شده دستمزد کافی 

امرار معاش، یا حداقل دستمزد قانونی است، هرکدام که باالترین باشد، اقدامات پاسخگویانه  برای 

 دهد؟ انجام می

 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

کارگران در دوره ▪ استانداردهای دستمزد میزان دستمزد  با  مقایسه  متوالی در  های زمانی 

 کافی برای امرار معاش، در سراسر عملیات شرکت

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 نظرسنجی از کارگران  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 استراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظرشده در سطح شرکت، و غیره ▪

 اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی های برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  یجمع یافزونگ تی ریمد

 اثربخشی 
این شرکت متعهد است که در صورت تعدیل نیرو، وقفه در عملیات، یا 

های جمعی را، ازجمله از طریق سازی/ تحوالت تکنولوژیکی، افزونگیاتوماسیون

تواند ثابت آیا شرکت شما میمشارکت کارگران، به حداقل برساند و کاهش دهد.

 مندی: کند که به طور نظام
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

های جمعی در صورت تعدیل نیرو، وقفه کاهش افزونگیالف( تعهد خود برای به حداقل رساندن و 

سازی/ تحوالت تکنولوژیکی، را ازجمله از طریق مشارکت کارگران، رسمی  در عملیات، یا اتوماسیون

 کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟ 
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟ج( بر

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد ▪

اصول،   ▪ مجموعه  اخالقی،  منشور  کار،  آیین  مثال،  عنوان  )به  شرکت  رسمی  سند  در  بیانیه 

دستورالعملسیستم استانداردها،  مدیریت،  یا چارچوبهای  تایید های  ها  مورد  که   )... خاص، 
مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن ارجاع  

 داده شده باشد 

تیم ▪ افراد/  درمورد  اختیارات(  )به عنوان مثال، حیطه  دقیق  در ها/ کمیتهاطالعات  فرعی  های 

 ها و دامنهسطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشد ازجمله مسئولیت ای عملیاتی شرکتهروش ▪

 ایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهد ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجی اطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل  ▪

 های آموزشی، سایر ابتکارات ...(کارگاه های مربوطه )آموزش،اطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 سایر شواهد مربوطه  ▪

  منابع کارگر 

 اثربخشی 
های شکایت برای کارگران، پیگیری، بررسی شرکت برای بهبود اثربخشی مکانیسم

 کند.و اقدام می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

و  های شکایت برای کارگران را، شامل تعداد الف( اطالعات مربوط به عملکرد و جذب مکانیسم

درپی پیگیری و  های زمانی پیگرفته در پاسخ به آنها، در دورهماهیت شکایات و اقدامات صورت

 کند؟ افشا می
سی و یا  های شکایت برای کارگران را حسابرب( بر اساس دیدگاه شاکیان، اثربخشی مکانیسم

 کند؟ بررسی می
های  ها و به منظور بهبود اثربخشی مکانیسمها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ شکایت برای کارگران، اقدامات پاسخگویانه انجام می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

گرفته در پاسخ به شده توسط کارگران، و اقدامات صورتتعداد و ماهیت شکایات مطرح   ▪

 های زمانی متوالی و در سراسر عملیات شرکتآنها، در دوره

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 نظرسنجی از کارگران  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاختار مدیریتی تجدیدنظراستراتژی/ س ▪

 مکانیسم شکایتی تجدید نظرشده ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  مسئولیت پذیری زیست محیطی

  محیطیزیستنظارت 

 تعهد 
مراتب کاهش، اثرات شرکت متعهد است که از طریق رویکرد سلسله  

 مندی مدیریت کند. محیطی خود را به طور نظامزیست 
 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

مراتب  رویکرد سلسله محیطی از طریق مند اثرات زیستالف( تعهد خود مبنی بر مدیریت نظام

 کاهش را رسمی کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 تایید مدیریت ارشدسیاست رسمی مورد  ▪

اصول،   ▪ مجموعه  اخالقی،  منشور  کار،  آیین  مثال،  عنوان  )به  شرکت  رسمی  سند  در  بیانیه 

دستورالعملسیستم استانداردها،  مدیریت،  یا چارچوبهای  تایید ها  مورد  که   )... خاص،  های 
جاع  مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن ار

 داده شده باشد 

تیم ▪ افراد/  درمورد  اختیارات(  )به عنوان مثال، حیطه  دقیق  در ها/ کمیتهاطالعات  فرعی  های 

 ها و دامنهسطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشد ازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 تعهدایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای  ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجی اطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل  ▪

 های آموزشی، سایر ابتکارات ...(های مربوطه )آموزش، کارگاهاطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 سایر شواهد مربوطه  ▪

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، از سیستماین شرکت  

اقتصادی و  - ای که پیوند بین اثرات اجتماعیطریق رویکرد یکپارچه

های منظمی را درمورد اثرات دهد، ارزیابیجه قرار میمحیطی را مورد توزیست 

 کند.دهد و افشا میاش انجام میمحیطیزیست 
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که  تواند ثابت کند که سیستممی آیا شرکت شما 

 عملیاتش: 
 کند؟ محیطی پایه را شناسایی می الف( از طریق رویکردی یکپارچه، شرایط و تغییرات زیست

های خود را شناسایی و ارزیابی  محیطی فعالیتب( از طریق رویکردی یکپارچه، اثرات زیست

 کند؟ می
مندی به جوامع محلی ارائه محیطی را به طور نظامهای خود درمورد اثرات زیستنتایج ارزیابیج( 

 کند؟ دهد و افشا میمی

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های ارزیابی مربوطه ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعهجعبه ▪

 های عملیاتی مربوطهروش ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه چارچوبها/ دستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند ▪

های ارزیابی مربوطه که مستلزم آن است که نتایج ابزار یا دستورالعملابزار، مجموعهجعبه ▪

 به جوامع محلی ارائه داده شود و درمورد نتایج با آنها بحث و گفتگو شود 

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  ها مدیریت باطله

 تعهد 
 کند. یا دریا تخلیه نمی  ، دریاچهها را به رودخانهشرکت متعهد است که باطله

 تواند در سطح شرکتی ثابت کند که: آیا شرکت شما می 
d. ها به رودخانه, دریاچه یا دریا را رسمی کرده است،  الف( تعهد خود مبنی بر عدم تخلیه باطله

 تایید مدیریت ارشد است؟یعنی مورد 
e. های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت 
f. ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟ 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد  ▪

عنوان مثال، آیین کار، منشور اخالقی، مجموعه اصول،  بیانیه در سند رسمی شرکت )به   ▪

های خاص، ...( که مورد تایید ها یا چارچوبهای مدیریت، استانداردها، دستورالعملسیستم

مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن 

 ارجاع داده شده باشد 

های فرعی ها/ کمیتهحیطه اختیارات( درمورد افراد/ تیم  اطالعات دقیق )به عنوان مثال،  ▪

 ها و دامنهدر سطح مدیریت ارشد، ازجمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشدازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 ایجاد گروه کاری/ کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهد  ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجیعنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل  اطالعات دقیق )به ▪

های آموزشی، سایر ابتکارات های مربوطه )آموزش، کارگاهاطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 )... 

 سایر شواهد مربوطه ▪

 اقدام
سازی باطله خود را شرکت اطالعات مربوط به مکان و ایمنی تمام تاسیسات ذخیره

  کند.به طور علنی افشا می
 تواند ثابت کند که:آیا شرکت شما می 

سازی باطله خود )ازجمله تاسیساتی که در حال  الف( تعداد و مکان دقیق تمام تاسیسات ذخیره

حاضر فعال است و تاسیساتی که در حال احیا و بازسازی است یا بسته شده است( را به طور علنی  

 کند؟ افشا می
های تاثیر( هر یک از تاسیسات های پرخطر )بر اساس ارزیابیوساز و دستهساختهای ب( روش

 کند؟ سازی باطله خود را به طور علنی افشا میذخیره
 دهد؟ سایت شرکت خود قرار میج( این اطالعات را به صورت آزاد در وب 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 هاسازی باطلهذخیرهتعداد و مکان تمام تاسیسات  ▪

 ها سازی باطلهارزیابی اثر ریسک برای تمام تاسیسات ذخیره ▪

 سازی باطلههای خطرناک هر یک از تاسیسات ذخیرههای ساخت و دستهروش ▪

 سایت شرکتسازی آشکار/ کتابخانه داده در وب انبار متمرکز ذخیره ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اثربخشی 
های در صورت لزوم، این شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مقابله با ریسک

احتمالی مربوط به تاسیسات باطله خود، شامل نشت و خرابی سد باطله، پیگیری، 

 کند. بررسی و اقدام می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامدر صورت لزوم، آیا شرکت شما می 

های احتمالی مربوط به تاسیسات الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مقابله با ریسک

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیباطله خود، ازجمله نشت و خرابی سد باطله، را در دوره
های احتمالی مربوط به تاسیسات گرفته برای مقابله با ریسکدرمورد اثربخشی اقدامات صورت ب( 

هایی توسط شخص ثالث ها و یا بررسی باطله خود، ازجمله نشت و خرابی سد باطله، حسابرسی

 دهد؟ انجام می
اتش برای های شخص ثالث، و به منظور بهبود اثربخشی اقدامهای این حسابرسیج( بر اساس یافته 

های احتمالی مربوط به تاسیسات باطله خود، ازجمله نشت و خرابی سد باطله،  مقابله با ریسک

 دهد؟ای انجام میاقدامات پاسخگویانه 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

ارزیابی ▪ پیامدهای  ریسکنتایج/  در دورههای  باطله،  تاسیسات  به  مربوط  زمانی  های  های 

 اسر عملیات شرکت متوالی و در سر

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 نظرسنجی از کارگران  ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 ای اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی هبرنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  آب

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، به منظور  شرکت سیستم

کنندگان فعلی و آتی آب و تاثیر برای مصرفبررسی ایمنی آب در نواحی تحت  

های نظارت بر آب ها و برنامهاستراتژی  محیط زیست، بر اساس رویکرد سطح آبریز 

 کند. را طراحی و اجرا می
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که  تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 عملیاتش: 
کنندگان فعلی و آتی آب و محیط ن به نیازهای آبی و حقوق مصرفالف( به منظور احترام گذاشت

 دهد؟ های نظارت بر آب را توسعه میها و برنامه زیست، بر اساس رویکرد سطح آبریز، استراتژی
کنندگان آب که احتماال  های مربوط به نظارت بر آب، با مصرفها و برنامه ب( در تهیه این استراتژی

 کند؟ رند، مشورت میگیتحت تاثیر قرار می 
 کند؟ مند پیگیری میهای نظارت بر آب را به طور نظامج( اجرای این استراتژی

 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های عملیاتی مربوطهها، رویهابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعه جعبه ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند ▪

های عملیاتی مربوطه که مستلزم مشورت  ها، رویهدستورالمعلابزار یا  ابزار، مجموعه  جعبه   ▪

 های نظارت بر آب استها و برنامه کنندگان آب در توسعه استراتژیبا مصرف 

استراتژی ▪ که  عملیاتی  این  تعداد  وضعیت  و  است  شده  اجرا  آن  در  آب  بر  نظارت  های 

 فرآیندهای اجرایی 

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اثربخشی 
شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه کاهش مصرف آب، پیگیری، بررسی و 

 کند.اقدام می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

الف( اطالعات مربوط به عملکردش در زمینه کاهش مصرف آب خود را در برابر اهداف و در  

 کند؟ افشا میدرپی پیگیری و های زمانی پیدوره
 کند؟ گرفته برای کاهش مصرف آب خود را حسابرسی و یا بررسی می   ب( اثربخشی اقدامات صورت

  ها و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات صورتها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ گرفته برای کاهش مصرف آب خود، اقدامات پاسخگویانه انجام می 

 ی از انواع شواهد مربوطه  هاینمونه

دوره ▪ در  آب،  مصرف  به  مربوط  در سراسر  اطالعات  اهداف،  برابر  در  و  متوالی  زمانی  های 

 عملیات شرکت

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر  ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

 اثربخشی 
در زمینه کاهش اثرات منفی بر کیفیت آب، این شرکت برای بهبود عملکرد خود  

 کند.پیگیری، بررسی و اقدام می
  مندی:تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

الف( اطالعات مربوط به عملکردش در زمینه کاهش اثرات منفی خود بر کیفیت آب را در برابر 

 کند؟ میدرپی پیگیری و افشا های زمانی پیاهداف و در دوره
گرفته برای کاهش اثرات منفی خود بر کیفیت آب را حسابرسی و یا    ب( اثربخشی اقدامات صورت

 کند؟ بررسی می
  ها و به منظور بهبود اثربخشی اقدامات صورتها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

 دهد؟ جام میگرفته برای کاهش اثرات منفی بر کیفیت آب، اقدامات پاسخگویانه ان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

در دوره ▪ آب،  کیفیت  به  مربوط  اهداف، در سراسر اطالعات  برابر  در  و  متوالی  زمانی  های 

 عملیات شرکت

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیره استراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  سر و صدا و لرزش 

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، اثرات شرکت سیستم

ها و حیات وحش را سروصدا و لرزش بر جوامع تحت تاثیر، ساختارها، ویژگی

 کند. محدود می
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که  تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 عملیاتش:  
های پایه، به طور  های خود را در برابر ارزشایجاد شده توسط فعالیت الف( میزان سروصدا و لرزش

 کند؟ منظم ارزیابی می
های خود در مناطق اطراف،  تب( برای محدود کردن اثرات سروصدا و لرزش حاصل از فعالی

 کند؟ هایی تدوین می استراتژی و برنامه 
مندی با جوامع تحت تاثیر و سایر ذینفعان تعامل برقرار  ها، به طور نظامج( در تدوین این استراتژی

 کند؟ می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 مربوط به ارزیابی های عملیاتیها، روشابزار، دستورالمعلابزار، مجموعه جعبه  ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند  ▪

 ابزار مربوطه برای کاهش اثرات ابزار، مجموعه  جعبه ▪

 های مدیریتی مربوطهاستانداردها، دستورالعمل ▪

 اسناد استراتژی مربوطه برای پیشگیری و کاهش اثرات ▪

مجموعهجعبه   ▪ دستورالمعل  ابزار،  روشابزار،  استانداردها،  مدیریتی،  عملیاتی های  های 

 مربوطه

 سایر شواهد مربوطه ▪

  تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم

 تعهد 
کند و های میراث جهانی را اکتشاف یا استخراج نمیشرکت متعهد است که سایت

شده زمینی و دریایی که برای حفظ میراث فرهنگی یا محافظتبه سایر مناطق 

 گذارد.اند، احترام میطبیعی تعیین شده
 ح شرکتی ثابت کند که: تواند در سطآیا شرکت شما می 

های میراث جهانی و احترام گذاشتن به  الف( تعهد خود مبنی بر اکتشاف یا استخراج نکردن سایت

اند،  دریایی که برای حفظ میراث فرهنگی یا طبیعی تعیین شده شده زمینی وسایر مناطق محافظت

 را رسمی کرده است، یعنی مورد تایید مدیریت ارشد است؟
 های مدیریت ارشد برای انجام این تعهد را مشخص کرده است؟ ب( وظایف و مسئولیت

 ج( برای اجرای این تعهد به منابع مالی و پرسنلی متعهد است؟

 ع شواهد مربوطه  هایی از انوانمونه

 سیاست رسمی مورد تایید مدیریت ارشد ▪

اصول،   ▪ مجموعه  اخالقی،  منشور  کار،  آیین  مثال،  عنوان  )به  شرکت  رسمی  سند  در  بیانیه 

دستورالعملسیستم استانداردها،  مدیریت،  یا چارچوبهای  تایید ها  مورد  که   )... خاص،  های 
تایید مدیریت ارشد است صریحا به آن ارجاع  مدیریت ارشد باشد، یا در سند دیگری که مورد 

 داده شده باشد 

تیم ▪ افراد/  درمورد  اختیارات(  )به عنوان مثال، حیطه  دقیق  در ها/ کمیتهاطالعات  فرعی  های 
 ها و دامنهسطح مدیریت ارشد، از جمله شرح مسئولیت

 های مدیریت ارشد ازجمله مسئولیت های عملیاتی شرکتروش ▪

 کمیته فرعی/ بخش/ کارگروه مسئول اجرای تعهدایجاد گروه کاری/  ▪

 شرح کار مربوط به کارکنان  ▪

 های مشاروه خارجی اطالعات دقیق )به عنوان مثال، حیطه اختیارات( درمورد دستورالعمل  ▪

 های آموزشی، سایر ابتکارات ...(های مربوطه )آموزش، کارگاهاطالعات دقیق درمورد فعالیت ▪

 سایر شواهد مربوطه  ▪
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 اثربخشی 
این شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت تنوع زیستی و خدمات 

 کند.اکوسیستم، پیگیری، بررسی و اقدام می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

اکوسیستم را در  الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت تنوع زیستی و خدمات  

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیدوره

گرفته برای مدیریت تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم را حسابرسی ب( اثربخشی اقدامات صورت

 کند؟ و یا بررسی می 

ها و به منظور بهبود اثربخشی خود در زمینه  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

گرفته برای مدیریت تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم، اقدامات پاسخگویانه انجام صورتاقدامات 

 دهد؟ می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

های مدیریت تنوع زیستی، که خدمات اکوسیستم را مورد توجه  نتایج/ پیامدهای برنامه  ▪

 های زمانی متوالی و در سراسر عملیات شرکتدهد، در دورهقرار می

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 به زمان در پاسخگویی  های اقداماتی توسعه داده شده و محدودبرنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  تغییرات آب و هوا و بازده انرژی

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا پیامدهای احتمالی تغییرات آب و هوا شرکت سیستم

درمورد اثرات فعلی و آینده عملیات خود بر جوامع، کارگران و محیط زیست را 

های سازگاری و انتقالی مناسبی را شناسایی کرده و گزارش دهد و استراتژی

 طراحی و اجرا کند. 
 کتی ثابت کند که: تواند در سطح شرآیا شرکت شما می 

کند که عملیاتش، پیامدهای احتمالی تغییرات هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل  الف( سیستم

آب و هوا درمورد اثرات فعلی و آینده عملیات خود بر جوامع، کارگران و محیط زیست را شناسایی  

 دهد؟ کند و گزارش میمی
اطمینان حاصل کند که عملیاتش، برای مقابله با این پیامدها  هایی در اختیار دارد تا ب( سیستم

 دهد؟ هایی توسعه می ها و برنامه استراتژی
 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 به ارزیابی های مربوط ابزار یا دستورالمعل ابزار، مجموعهجعبه  ▪

 های عملیاتی مربوطهرویه ▪

 ها/ الگوهای ارزیابی ریسک و اثر مربوطه ها/ چارچوبدستورالعمل ▪

 شرح دقیق رویکرد/ فرآیند  ▪

 های مدیریتی مربوطهاستانداردها، دستورالعمل ▪

ها در آن اجرا شده است و وضعیت این فرآیندهای ها و برنامهتعداد عملیاتی که استراتژی ▪

 اجرایی 

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اثربخشی 
ای شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت انتشار گازهای گلخانه

(GHGحاصل از فعالیت )اش، پیگیری، بررسی و اقدام هایش و مصرف انرژی

 کند.  می
 مندی: تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

( حاصل از  GHGای )مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت انتشار گازهای گلخانهالف( اطالعات 

درپی پیگیری و  های زمانی پیاش را در مقایسه با اهداف و در دورههایش و مصرف انرژیفعالیت 

 کند؟ افشا می

هایش و مصرف  حاصل از فعالیت  GHGگرفته برای مدیریت انتشار ب( اثربخشی اقدامات صورت

 کند؟ اش را حسابرسی و یا بررسی میرژیان

ها و به منظور بهبود مداوم اثربخشی اقدامات ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

اش، اقدامات هایش و مصرف انرژیحاصل از فعالیت GHGگرفته برای مدیریت انتشار   صورت

 داقل برساند؟ دهد تا این انتشارها را به ح ای انجام میپاسخگویانه 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

های زمانی متوالی و در  ها، در دورهحاصل از تمام فعالیت GHGاطالعات مربوط به انتشار  ▪

 برابر اهداف 

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهصورتنتایج/  ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 های اقداماتی توسعه داده شده و محدود به زمان در پاسخگویی برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

 اثربخشی 
شرکت برای بهبود عملکرد خود در زمینه مدیریت مصرف انرژی در طول عملیات 

 کند.خود، پیگیری، بررسی و اقدام می
  مندی:تواند ثابت کند که به طور نظامآیا شرکت شما می 

الف( اطالعات مربوط به عملکرد خود در زمینه مدیریت مصرف انرژی در طول عملیات خود را در  

 کند؟ درپی پیگیری و افشا میهای زمانی پیمقایسه با اهداف و در دوره
گرفته برای مدیریت مصرف انرژی در طول عملیات خود را حسابرسی  ب( اثربخشی اقدامات صورت 

 کند؟ و یا بررسی می 
ها و به منظور بهبود عملکرد خود در زمینه  ها و یا بررسی های این حسابرسیج( بر اساس یافته 

گرفته برای مدیریت مصرف انرژی در طول عملیات خود، اقدامات  ثربخشی اقدامات صورت ا

 دهد؟ ای انجام میپاسخگویانه 

 
 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

های زمانی دهد، در دورهها را پوشش می اطالعات مربوط به مصرف انرژی که تمام فعالیت  ▪

 متوالی و در برابر اهداف 

 های خارجی یا داخلی ها/ بازرسیها/ ارزیابیها/ بررسیحسابرسی ▪

 های منظماطالعات مربوط به موقعیت/ بررسی ▪

 کمیته مربوطه  /جلسه جلسات بررسی با کارگروهنتایج/ صورت ▪

 شده در سطح شرکت، و غیرهاستراتژی/ ساختار مدیریتی تجدیدنظر ▪

 به زمان در پاسخگویی های اقداماتی توسعه داده شده و محدود برنامه  ▪

 اطالعات دقیق درمورد اقدامات/ ابتکارات در پاسخگویی  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  مدیریت مواد خطرناک 

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش شرکت سیستم

سازی، انتشار و دفع مواد ذخیرههای بالقوه مربوط به انتقال، اداره کردن،  ریسک

شده، های شناساییکند و برای مقابله با ریسکخطرناک را شناسایی و ارزیابی می

 کند. هایی را طراحی و اجرا میها و برنامهاستراتژی
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که  تواند ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 عملیاتش: 
 کند؟ های مربوط به استفاده خود از مواد خطرناک را شناسایی و ارزیابی میالف( ریسک

 کند؟ هایی تدوین می ها و برنامه ها استراتژیب( برای مقابله با این ریسک
 کند؟مندی پیگیری میها را به طور نظامها و برنامهج( اجرای این استراتژی

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های مربوط به ارزیابی ابزار یا دستورالمعلابزار، مجموعه  جعبه ▪

 ها، استانداردهای مدیریتی مربوطه های عملیاتی، دستورالعملرویه ▪

های مربوط به استفاده از مواد  شرح دقیق رویکرد/ فرآیند برای شناسایی و ارزیابی ریسک ▪

 خطرناک

 ابزار مربوطه برای کاهش اثرات  ، مجموعهابزار جعبه  ▪

 های مدیریتی مربوطهاستانداردها، دستورالعمل ▪

 های عملیاتی مربوطهرویه ▪

ها در آن اجرا شده است و وضعیت اینفرآیندهای ها و برنامهتعداد عملیاتی که استراتژی ▪

 اجرایی 

 سایر شواهد مربوطه ▪

  آمادگی برای شرایط اضطراری

 اقدام
هایی در اختیار دارد تا اطمینان حاصل کند که عملیاتش، در  شرکت سیستم

های پاسخگویی و آمادگی اضطراری، مقامات توسعه، انتقال و آزمایش کردن برنامه

 دهند.محلی و کارگران و نیز جوامع را مشارکت می
هایی در اختیار دارد تا اطمینان تواند در سطح شرکتی ثابت کند که سیستمآیا شرکت شما می 

 حاصل کند که عملیاتش: 
 کند؟ های پاسخگویی و آمادگی اضطراری را تدوین و حفظ میالف( برنامه

ت و  مندی با ذینفعان محلی )مانند مقاماهای پاسخگویی اضطراری به طور نظامب( در طراحی برنامه

 کند؟ جوامع محلی( تعامل برقرار می
مندی با ذینفعان محلی تعامل برقرار های پاسخگویی، به طور نظامج( در آزمایش کردن این برنامه

 کند؟ می

 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های عملیاتی مربوطه ابزار، رویهابزار، مجموعه ها، جعبه دستورالمعل ▪

 های مدیریتی مربوطهاستانداردها، دستورالعمل ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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 اقدام
شده برای   شرکت در طول عملیات خود، کلیه اطالعات مربوط به تضمین مالی ارائه

 کند.مدیریت بالیا و بهبودی از آن را به طور علنی افشا می
 تواند ثابت کند که: آیا شرکت شما می 

شده برای مدیریت بالیا و بهبودی از آن را به طور  الف( کلیه اطالعات مربوط به تضمین مالی ارائه 

 کند؟ علنی افشا می
شده معدن در این  های تفکیک ب( اطالعات مربوط به مقررات تضمین مالی خاص را بر اساس سایت 

 کند؟ افشا شامل می
شده برای مدیریت بالیا و  شرکت در طول عملیات خود، کلیه اطالعات مربوط به تضمین مالی ارائه

 کند. بهبودی از آن را به طور علنی افشا می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های مربوط به بیمه مالی که برای مدیریت بالیا و بازیابی از آنها فراهم شده استداده ▪

 د تضمین مالی که برای برای مدیریت بالیا و بازیابی از آنها فراهم شده استاطالعات درمور ▪

 شده به وسیله سایت معدن های تفکیکداده ▪

 شود روزرسانی میشواهدی مبنی بر اینکه اطالعات درمورد تضمین مالی هر سال به ▪

 های قبلی های دورهدسترسی آشکار و صریح به گزارش ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  های سایت معدن شاخص

  اشتغال محلی

ها تعهد خود مبنی بر  شود که شرکتشده نیروی کار باعث میافشای عمومی اطالعات تفکیک 

های استخدام و محل کار  گذاری در توسعه اقتصادی جوامع محلی و حصول اطمینان از اینکه شیوهسرمایه
ای از  شود، را ثابت کنند. از آنجایی که در صنعت معدنکاری به طور فزایندهضرر به زنان نمیآنها باعث 

ها در اطالعات نیروی کاری خود آنها را متمایز شود، مهم است که شرکتکارگران پیمانی استفاده می
 تری از وضعیت اشتغال ارائه دهند.کنند تا تصویر کامل

 

 کند؟اند را به طور علنی افشا میکارمندانی که از جوامع محلی استخدام شدهآیا شرکت تعداد 

 کند؟اند را به طور علنی افشا میآیا شرکت تعداد کارگران پیمانی که از جوامع محلی استخدام شده

 کند؟اند را به طور علنی افشا میآیا شرکت تعداد زنان کارگری که از جوامع محلی استخدام شده

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 شده های کمی تفکیک داده ▪

 نمودارهای دقیق  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  اشتغال محلی

ها تعهد خود مبنی بر  شود که شرکتشده نیروی کار باعث میافشای عمومی اطالعات تفکیک 
های استخدام و محل کار  اینکه شیوهگذاری در توسعه اقتصادی جوامع محلی و حصول اطمینان از سرمایه

ای از  شود، را ثابت کنند. از آنجایی که در صنعت معدنکاری به طور فزایندهآنها باعث ضرر به زنان نمی
ها در اطالعات نیروی کاری خود آنها را متمایز شود، مهم است که شرکتکارگران پیمانی استفاده می

 ال ارائه دهند.تری از وضعیت اشتغکنند تا تصویر کامل
 

 کند؟اند را به طور علنی افشا میآیا شرکت تعداد کارمندانی که از جوامع محلی استخدام شده

 کند؟اند را به طور علنی افشا میآیا شرکت تعداد کارگران پیمانی که از جوامع محلی استخدام شده

 کند؟اند را به طور علنی افشا میشدهزنان کارگری که از جوامع محلی استخدام  آیا شرکت تعداد 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 شده های کمی تفکیک داده ▪

 نمودارهای دقیق  ▪

آماده  صورت ▪ اطالعات  جلسه،  دستور  )همچنین:  جوامع  با  جلسات  از  جلسه  قبل  شده 

 ها/ تصمیمات(جلسات، نتایج و توصیه

 پوسترهای اطالعاتی، سایر ابزارهای ارتباطی های رادیویی، ها، برنامه خبرنامه ▪

 های اجتماعی شده در شبکهاطالعات به اشتراک گذاشته  ▪

 های مربوط به مشارکت در خصوص اهداف تدارکات محلیهای کانونی/ فعالیتگروه ▪

 های مربوط به ذینفعان تحت تاثیر پروژه دستور کار و نتایج کارگاه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  شدن معدن های پس از بسته برنامه 

ریزی برای باقی گذاشتن میراث مثبت، مستلزم اقداماتی است برای اطمینان از اینکه جوامع برنامه  

پذیر و پایداری برخوردار هستند.  شدن معدن از وضعیت معیشتی دوامتحت تاثیر پروژه بعد از بسته

هایی برای حفظ یا ایجاد دوباره دسترسی به منابع طبیعی سالم )زمین، برنامه ریزی شامل این برنامه 

شدن معدن   ریزی پس از بستههای اقتصادی است. یک فرآیند موثر برای برنامه آب و غیره( و فرصت 

شامل ارتباط آشکار و صریح با جوامع تحت تاثیر و مشارکت این جوامع در تعیین اهداف بسته  

 های اقدام است.نامهشدن و توسعه بر

آیا شرکت به جوامع تحت تاثیر به طور قطعی خبر داده است که عملیات معدنکاری چه زمانی  

 متوقف یا بسته خواهد شد؟  
های خود برای پس از بسته شدن معدن، با جوامع تحت تاثیر مشارکت آیا شرکت در تدوین برنامه 

 دارد؟ 
شدن معدن، با جوامع محلی بحث و خود برای پس از بسته های آیا آیا شرکت در مورد اجرای برنامه

 کند؟ گفتگو می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

شدن/ پس از  ریزی و اجرای مربوط به بستهجلسه جلسات با جوامع در مورد برنامهصورت ▪

 شدن معدن بسته 

 جوامعشدن معدن برای  های پس از بستهشناسایی و طراحی مشارکتی فرصت ▪

 های رادیویی، پوسترهای اطالعاتی، سایر ابزارهای ارتباطی ها، برنامه خبرنامه ▪

 های اجتماعی شده در شبکهاطالعات به اشتراک گذاشته ▪

شدن و پس از بسته    های مربوط به مشارکت در خصوص بستههای کانونی/ فعالیتگروه ▪

 شدن معدن 

 ان تحت تاثیر پروژه های مربوط به ذینفعدستور کار و نتایج کارگاه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  شکایات جامعه 

های جوامع تحت تاثیر ای است که افراد یا گروههای شکایات جامعه فرآیندهای رسمیمکانیسم 

های خود را مطرح کنند و به دنبال جبران هرگونه اثرات منفی  سازد تا نگرانیپروژه را قادر می

ند و به دهد تا در مورد این موارد بداهای شرکت باشند. این امر به شرکت اجازه میحاصل از فعالیت

موقع به آنها پاسخ دهد. اگر شرکت نحوه استفاده از مکانیسم و نحوه بررسی مسائلی که به صورت  

ها اعتماد و از مکرر مطرح شده است را افشا کند، اعضای جامعه به احتمال بیشتری به این مکانیسم

 کنند. آن استفاده می
 

ارد تا این افراد هرگونه نگرانی خود را  آیا شرکت برای افراد و جوامع محلی مکانیسم شکایتی د

 مطرح کنند؟ 

شده توسط افراد و جوامع محلی را به طور علنی افشا  آیا شرکت تعداد و انواع شکایات مطرح

 کند؟ می
شود، بحث و گفتگو  آیا شرکت درمورد اقداماتی که برای اجتناب از تکرار شکایات مشابه انجام می

 کند؟ می

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 اطالعات دقیق درمورد مکانیسم شکایت جامعه ▪

 های رادیویی، پوسترهای اطالعاتی، سایر ابزارهای ارتباطی ها، برنامه خبرنامه ▪

 شده های کمی تفکیکداده ▪

 نمودارهای دقیق  ▪

 جلسات با جوامع درمورد شکایات و جبران  جلسهصورت ▪

 های مربوط به ذینفعان تحت تاثیر پروژه کارگاهدستور کار و نتایج  ▪

 گرفته برای ارائه جبران  گزارشات درمورد اقدامات صورت ▪

 مندینتایج بررسی رضایت ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  شکایات کارگران 

کند،  میشدن و جبران مناسبی را فراهم یک مکانیسم شکایتی موثر برای کارگران، فرآیند شنیده  

هایشان شنیده شده و جدی گرفته شده راضی باشند،  به طوری که کارگران بتوانند از اینکه شکایت 

تواند با افشای نحوه  شود. شرکت معدنی میتر میکه این به نوبه خود موجب روابط کاری سازنده

د، اعتماد و اناستفاده از مکانیسم شکایت و با افشای نحوه بررسی مسائلی که مکررا مطرح شده

 اطمینان را افزایش دهد. 

 های خود را مطرح کنند؟ آیا شرکت برای کارگران خود مکانیسم شکایتی دارد تا نگرانی

 کند؟ شده توسط کارگران خود را به طور علنی افشا میهای مطرح آیا شرکت تعداد و انواع شکایت
تکرار شکایات مشابه، با نمایندگان  گرفته برای اجتناب از  آیا شرکت در مورد اقدامات صورت

 کند؟ کارگران خود بحث و گفتگو می

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 اطالعات دقیق درمورد مکانیسم شکایت کارگران  ▪

 های رادیویی، پوسترهای اطالعاتی، سایر ابزارهای ارتباطی ها، برنامه خبرنامه ▪

 شده های کمی تفکیکداده ▪

 نمودارهای دقیق  ▪

 جلسات با جوامع درمورد شکایات و جبران  جلسهصورت ▪

 گرفته برای ارائه جبران  گزارشات در مورد اقدامات صورت ▪

 مندینتایج بررسی رضایت ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
 
 

  

  کیفیت هوا 

وجود های اصلی مربوط به برای بسیاری از جوامع تحت تاثیر پروژه، آلودگی هوا یکی از نگرانی 

عملیات معدنکاری است؛ زیرا بر سالمت آنها، سیستم غذایی آنها، و در برخی موارد، بر وضعیت 

گذارد. افشای منظم اطالعات مربوط به کیفیت هوای مختص سایت و بحث امرار معاش آنها تاثیر می

ا ثابت تواند شهروند خوب بودن رو گفتگو با جوامع در مورد مدیریت کیفیت هوا توسط شرکت، می

 های هوا و گردوغبار کمک کند. های مربوط به آلودگیکند و به ایجاد اعتماد و کاهش ترس

آیا شرکت اطالعات مربوط به کیفیت هوا برای هر نقطه نظارتی را به طور مرتب و علنی افشا  

 کند؟ می
 است؟  تر آمدهکند که چه زمانی و در کجا کیفیت هوا از حد ایمن پایینآیا شرکت تاکید می

گرفته برای مدیریت کیفیت هوا با جوامع تحت تاثیر بحث و  آیا شرکت در مورد اقدامات صورت 

 کند؟ گفتگو می

 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

شده مربوط به کیفیت هوا در هر نقطه آزمایش، در مقایسه با مقادیر حد  های تفکیکداده ▪

 مجاز

 های ایمنی قابل اجرا محدودیتاطالعات دقیق درمورد  ▪

 رود دهد کیفیت هوا در چه زمانی و در کجا زیر حد مجاز مینمودارهای دقیقی که نشان می ▪

 جلسات با جوامع   جلسهصورت ▪

 شوند هایی که برای منتقل کردن نتایج استفاده میپشتیبانی اطالعات، خبرنامه ▪

 ذینفعان تحت تاثیر پروژه های مربوط به دستور کار و نتایج کارگاه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  کیفیت آب 

های معدنی یک شیوه  اگرچه در حال حاضر گزارش دادن کلی در مورد کیفیت آب برای شرکت 

ای  توانند با افشای منظم اطالعات مربوط به کیفیت آب در هر نقطهها میاستاندارد است، اما شرکت

کنند، این اطالعات را برای جوامع تحت تاثیر مفیدتر سازند.  که این اطالعات را گردآوری می

 توانند با مشخص کردن اینکه چه زمانی و در کجا کیفیت آب به زیر حد تعیینها همچنین میکتشر

هایی که برای مدیریت کیفیت رسد، و نیز با گفتگو کردن با جوامع تحت تاثیر درمورد تالششده می

 دهند، ثابت کنند که شهروند خوبی هستند و به ایجاد اعتماد کمک کنند.  آب انجام می
شرکت اطالعات مربوط به کیفیت آب برای هر نقطه نظارتی را به طور مرتب و علنی افشا   آیا

 کند؟ می
 تر آمده است؟ کند که چه زمانی و در کجا کیفیت آب از حد ایمن پایینآیا شرکت تاکید می

گرفته برای مدیریت کیفیت آب با جوامع تحت تاثیر بحث و   آیا شرکت درمورد اقدامات صورت

 کند؟ و میگفتگ

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

شده مربوط به کیفیت آب در هر نقطه آزمایش، در مقایسه با مقادیر حد  های تفکیکداده ▪

 مجاز

 های ایمنی قابل اجرا اطالعات دقیق درمورد محدودیت ▪

 رود میدهد کیفیت آب در چه زمانی و در کجا زیر حد مجاز  نمودارهای دقیقی که نشان می ▪

 جلسه جلسات با جوامع صورت ▪

 شوند هایی که برای منتقل کردن نتایج استفاده میپشتیبانی اطالعات، خبرنامه ▪

 های مربوط به ذینفعان تحت تاثیر پروژه دستور کار و نتایج کارگاه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  میزان آب

های معدنی و جوامع تحت تاثیر است، به  شرکترقابت برای منابع آب منشا رایجی از درگیری بین  

توانند با افشای میزان آبی که استفاده  ها میویژه در مناطقی که بر سر آب تنش وجود دارد. شرکت

کنند و با گفتگو کردن با جوامع تحت تاثیر درمورد اینکه میزان مصرف آب آنها به نیازهای این  می

ه چگونه به دنبال کاهش مصرف آب هستند، ثابت کنند که  گذارد و اینکذینفعان محلی احترام می

 گذارند. شهروند خوبی هستند و به جوامع تحت تاثیر احترام می

 کند؟ گیرد را به طور علنی و منظم افشا میآیا شرکت میزان آبی که از محیط می
آنها بحث و گفتگو آیا شرکت در مورد نحوه مدیریت نیازهای آبی مشترک با جوامع تحت تاثیر، با 

 کند؟ می
گرفته برای کاهش مصرف آب خود با جوامع تحت تاثیر بحث و آیا شرکت درمورد اقدامات صورت 

 کند؟ گفتگو می

 
 
 
 

 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 شده مربوط به میزان مصرف آبهای تفکیکداده ▪

 مدیریت آب اطالعات دقیق در مورد منابع آب و فرآیندهای  ▪

 جلسات با جوامع   جلسهصورت ▪

 های مربوط به ذینفعان تحت تاثیر پروژه دستور کار و نتایج کارگاه ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪
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  مدیریت باطله 

هایی جدی برای کارگران، جوامع تحت تاثیر و محیط زیست  ها ریسکسازی باطلهبتاسیسات ذخیره 

باری بشکند و در نتیجه مقادیر زیادی تواند به طور فاجعهناپایدار باطله میکند. سدهای ایجاد می

ها، نابود کردن  ها، دفن شدن خانهها موجب تلفات، از بین رفتن رودخانهباطله آزاد کند و این باطله

توانند با  ها میامرار معاش شود و بر محیط زیست و جوامع محلی تاثیری جدی بگذارد. شرکت

ای خود و با مطلع ساختن جوامع محلی نسبت به  طالعات عملی درمورد تاسیسات باطلهافشای ا

های مربوط به باطله، این مسئله را جدی بگیرند.آیا شرکت  اقدامات اضطراری در صورت بروز حادثه

 کند؟ اطالعات مربوط به کیفیت هوا برای هر نقطه نظارتی را به طور مرتب و علنی افشا می
 کند؟ ای خود را به طور علنی افشا میان دقیق تاسیسات باطلهآیا شرکت مک

گیرد را به طور اش قرار میآیا شرکت منطقه دقیقی که احتماال تحت تاثیر شکست تاسیسات باطله

 کند؟ علنی افشا می
آیا شرکت، جوامع محلی را در مورد اینکه در صورت بروز هرگونه حادثه مربوط به باطله چه کاری  

 هند، آگاه ساخته است؟انجام د

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 اطالعات دقیق درمورد مکان تمام تاسیسات باطله ▪

 شده درمورد تاسیسات باطله های تفکیکداده ▪

 ها های اثرات شکست باطلهارزیابی ▪

 اطالعات دقیق درمورد مناطق تحت تاثیر ▪

 سایر تاسیسات باطله های اضطراری ویژه برای سدهای باطله و برنامه  ▪

جلسات با جوامع و دیگر ذینفعان محلی درمورد آمادگی در شرایط اضطراری   جلسهصورت ▪

 ها و پاسخ به حوادث مربوط به باطله

 های مربوط به ذینفعان تحت تاثیر پروژه دستور کار و نتایج کارگاه  ▪

 ارتباطی  های رادیویی، پوسترهای اطالعاتی، سایر ابزارهایها، برنامه خبرنامه ▪

 گزارش درمورد آموزش و آزمایش کردن روی ذینفعان تحت تاثیر پروژه  ▪

 سایر شواهد مربوطه ▪

  آمادگی برای شرایط اضطراری

توان به طور کامل از بروز شرایط اضطراری مربوط به معدنکاری جلوگیری کرد، اما گاه نمیاگرچه هیچ 

های آمادگی اضطراری و مدیریت بحران، پیامدهای منفی چنین  برنامهتوانند با توسعه ها میشرکت

شرایط اضطراری را به حداقل برسانند. اگر ذینفعان پروژه )به عنوان مثال اعضای جامعه، مقامات  

دهندگان شرایط اضطراری( درمورد اقدامات الزم در صورت بروز شرایط اضطراری  محلی و پاسخ 

 شده موثرتر خواهد شد.ریزیهای برنامه ها مشارکت کنند، این رویهیه آگاه باشند و در آزمایش رو

های آمادگی در شرایط اضطراری و پاسخگویی در شرایط اضطراری را به طور علنی  آیا شرکت برنامه 

 کند؟ افشا می
آیا شرکت جوامع محلی را نسبت به اینکه در صورت بروز شرایط اضطراری چه کاری انجام دهند، 

 آگاه ساخته است؟
های پاسخگویی در شرایط اضطراری، جوامع تحت تاثیر را دخیل  آیا شرکت در آزمایش کردن برنامه

 کرده است؟ 

 هایی از انواع شواهد مربوطه  نمونه

 های پاسخگویی در شرایط اضطراری های آمادگی در شرابط اضطراری، برنامهبرنامه  ▪

ذینفعان محلی درمورد آمادگی در شرایط اضطراری جلسات با جوامع و دیگر    جلسهصورت ▪

 و پاسخگویی

 های مربوط به ذینفعان تحت تاثیر پروژه دستور کار و نتایج کارگاه ▪

 گزارش در مورد آموزش و آزمایش کردن روی ذینفعان تحت تاثیر پروژه  ▪

 های رادیویی، پوسترهای اطالعاتی، سایر ابزارهای ارتباطی ها، برنامه خبرنامه ▪

 شواهد مربوطه سایر ▪
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 2 وستیپ

SDGs: RMI 2020 کند یم تی سازمان ملل حما داریاز اهداف توسعه پا 
 

 .دهدیسازمان ملل را نشان م   داریاز اهداف توسعه پا  ک یهر    ی شده برا  نییو اهداف تع  RMI 2020مندرج در   یهاشاخص  ن یگسترده ب  ترازی¬جدول مناطق هم  نیا
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 سلب مسئولیت 
 

لزوما بیانگر  2020محتوای این سند چارچوب شاخص معدنکاری مسئوالنه 

( و RMFداران، معتمدین و کارمندان بنیاد معدنکاری مسئوالنه )نظرات سرمایه 

 اند، نیست.ها شرکت کردهها در مشاورهافراد دیگری که به عنوان مشاور گزارش

 

ها هرگونه تالشی صورت گرفته است، اما نسخه اگرچه برای تایید صحت ترجمه

حق  RMFزبان انگلیسی باید به عنوان نسخه نهایی و قطعی در نظر گرفته شود. 

دارد؛ و خوانندگان سند  انتشار غلطنامه در صفحه وب خود را محفوظ می

ات یا باید به منظور اصالح 2020چارچوب شاخص معدنکاری مسئوالنه 

 سازی در مورد صفحه وب مربوطه، مشورت کنند.روشن

 
www.responsibleminingfoundation.org 

 

 اخطار در مورد حق چاپ
 

 -غیرتجاری -المللی اختیار شده، مجوز بینمجوز تمام اطالعات و محتوای نوشته 

( است. کاربران برای به اشتراک CC BY-NC 4.0)    4.0اشتراک همانند 

گذاشتن و اتخاذ مطالب آزاد هستند اما باید اعتبار پولی مناسبی داشته باشند،  

ی ایجاد شده است یا خیر.  لینکی به مجوز ارائه دهند و نشان دهند که تغییرات

آمیز و  ای تبعیضمطالب دارای مجوز ممکن است برای اهداف تجاری، یا به شیوه

تحقیرآمیز یا نابهنجار مورد استفاده قرار نگیرد. در هنگام استناد، به »بنیاد 

 « استناد دهید.   RMI  2020(، چارچوب 2019معدنکاری مسئوالنه )

 
www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

http://www.responsibleminingfoundation.org/
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