Mwongozo wa OECD juu
ya wajibu wa huduma ya
ugavi minyororo katika
uhusiano wa madini bure
na migogoro
Jinsi ya kuboresha biashara matarajio
yako na vyeti ya ICGLR

Utangulizi
Hii version kilichorahisishwa ya mwongozo anaelezea kanuni kuu wa wajibu wa
huduma ya kufanya mazoezi katika ugavi wa bati, tantalum Tungsten, na dhahabu
kutoka maeneo ya vita au hatari kubwa katika kanda ya Afrika Maziwa Makuu,
kulingana na mwongozo wa OECD juu ya wajibu wa huduma ya ugavi mameneja
mlolongo wa madini kutoka maeneo ya vita au hatari kubwa.
Kwa kufuata hatua chini, wewe kuja kwa urahisi zaidi kupata hati ya ICGLR.
Mwongozo huu ni lengo kwa makampuni ya madini wadogo wadogo, na shughuli
kubwa ya madini, wafanyabiashara, wasindikaji au nyingine vyombo usindikaji /
madini usindikaji, nje, wafanyabiashara wa kimataifa huzingatia, kwa reprocessing
makampuni ya madini na kwa fonderies / affineries.

Nini bidii mazoea antog kuhakikisha bure ugavi na uhusiano na vita?
Kutokana na bidii ni mchakato kwamba makampuni pamoja na watu binafsi ili zoezi
ili kuhakikisha kwamba ores zenye bati, tantalum, Tungsten na dhahabu ichimbwe na
kufanyiwa biashara katika mazingira mazuri ya amani na maendeleo, na si kwa
msaada wa migogoro. Hii inahitaji kufuata Idadi ya hatua: uanzishaji wa mifumo
imara ya utawala wa ugavi; kutangaza habari muhimu kwa wanunuzi katika sekta na
serikali za jimbo na taasisi za kikanda jukumu la kusimamia biashara ya madini,
kutathmini hali katika maeneo ya mgodi pamoja njia za usafiri na hoja ya biashara
kuhakikisha kuwa maeneo ya ugavi na wauzaji wako huru zilizounganishwa na
migogoro na ripoti ya kutekeleza wajibu wake wa huduma.
Hatua tano ya zoezi la kutokana na bidii, hatari makao
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Hatua ya 1

Kuimarisha utaalamu wake katika utekelezaji wa bidii, mifumo yake ya
ndani na kudumisha kumbukumbu yake, ikiwa ni pamoja na matumizi
ya mlolongo wa wajibu na / au mfumo wa kufuatilia

Hatua ya 2

Kufanya, mmoja mmoja au katika ushirikiano na wateja wake, na
tathmini ya hatari ya migodi, njia za usafirishaji, pointi ya madini ya
biashara na wauzaji

Hatua ya 3

Kuchukua hatua za kupunguza hatari na kuwasilisha usambazaji wake
mnyororo na hatari ya mara kwa mara

Hatua ya 4

Kushiriki katika programu za ukaguzi kama na wakati wao ni
kutekelezwa

Hatua ya 5

Kuendeleza ripoti ya kila mwaka ya juhudi zake kwa bidii na kufanya
nao inapatikana katika majengo ya kampuni na katika tovuti yake

Hatua ya 1

Jinsi muhimu ni wajibu wa huduma?
Zoezi la kutokana na bidii, unaweza:


Maarifa na kuonyesha kwamba hawana msaada wowote migogoro



Kutoa wanunuzi wako na hakika kwamba wewe umeyafuata hatua zote na
kuchukuliwa hatua kuzuia au kupunguza hatari ya mgogoro wowote na mchango
wa tume ya ukiukwaji mkubwa kuhusiana na viwango vya kimataifa



Kupata masoko mapya na wanunuzi kuwajibika na mara kwa mara kama na
wakati imani kwamba ni imara na wewe



Kuthibitisha madini mauzo ya nje wako katika ICGLR kikanda vyeti utaratibu



Kuelekea kwenye upatikanaji wa vyeti "bure uhusiano wowote na migogoro
nchini DRC" ili kukidhi matarajio ya wateja hamu ya kukutana na masharti ya
Sehemu ya 1502 wa Marekani Dodd-Frank

Hatua ya 1
Nini cha kufanya kabla ya kufanya uamuzi wa manunuzi?


Kusoma mwongozo juu bidii OECD kutokana, downloadable kwa Kifaransa na
Kiingereza katika mneguidelines.oecd.org/mining.htm



Kuandaa taarifa ya umma ambayo wewe kukubaliana na kuomba Kiambatisho II
ya mwongozo wa OECD juu ya wajibu wa huduma, ambayo inaeleza hatari
zinazohusiana na ugavi yako na jinsi ya kukabiliana baada ya kubaini



Kama ni lazima, kuteua meneja kuwajibika kwa ajili ya zoezi la kutokana na bidii.
Kuwawezesha kuwa mtu kuchunguza shughuli zote na nyaraka zote husika na
kununua mbinu za kukuza ujuzi wao wa zoezi la kutokana na bidii na kutekeleza
hatua mbalimbali



Kuwajulisha wateja yako yote, wauzaji, flygbolag na biashara zingine kuhusiana
na madini yako au biashara ya madini kwamba ni lazima zoezi wajibu wao wa
huduma na kutoa ushirikiano wao katika kukusanya taarifa



Kuwajulisha wateja yako yote, wauzaji, flygbolag na biashara zingine kuhusiana
na madini yako au biashara ya madini unaweza kuwa na yako maamuzi retrace
vyanzo katika utekelezaji wa kazi yako ya huduma kama kazi ya ukweli kwamba
wanajipanga au yao



Kushiriki katika warsha kwa ajili ya kujenga uwezo na kuanzisha mahusiano ya
karibu na washirika na mitandao ya ndani kwamba kufanya shughuli kuhusiana na
usambazaji minyororo katika madini au kufanya kazi ya kupanga na kutathmini hali
ya vita juu ya ardhi
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Hatua ya 1

Mlolongo wa chini ya ulinzi au mfumo wa ufuatiliaji?
Kwa mujibu wa mwongozo wa OECD juu ya wajibu wa kuwahudumia, "mlolongo wa
majukumu" maana yake ni hati ya kutambua makampuni na watu ambao kugeuka
chini ya ulinzi wa madini pamoja ugavi. Mwongozo wa ICGLR kikanda vyeti utaratibu
inaelezea viwango na taratibu na kuhakikisha ufuatiliaji wa madini na kuanzisha
mnyororo ya wajibu. Nyaraka zinazohitajika katika DRC kwa mujibu wa Taratibu
Mwongozo wa ufuatiliaji uchimbaji madini, kwa mauzo ya nje, ni mfano wa kitaifa wa
mlolongo wa uwajibikaji.
"Ufuatiliaji" ina maana ya Machapisho katika sekta ya madini, ya asili ya madini kwa
uhakika wa kuuza nje. mpango wa kuipatia zinazotolewa katika iTSCi mpango na
mfumo wa elektroniki tagging kutumika katika baadhi ya migodi nchini Rwanda ni
mifano ya ufuatiliaji wa madini. Mahitaji ya soko kuna uwezekano kuanzisha teknolojia
mpya ili kuhakikisha ufuatiliaji wa madini katika miaka ijayo.
Mara baada ya kuamua wapi na kutoka kwa nani wewe kununua madini, lazima
kuweka mlolongo wa chini ya ulinzi au ufuatiliaji mfumo kwamba ni ya kuaminika. Ili
kulinda mabadiliko, Mwongozo wa OECD juu kutokana na bidii unaweza kutumia
uchaguzi wa mfumo wa ufuatiliaji au mlolongo wa wajibu, yaani aidha kwa kuipatia
kifaa iTSCi ya ama kuashiria au nyingine yoyote elektroniki mfumo inajilainisha na
viwango vya kuweka katika Kitabu OECD juu ya Ushuru wa Mwongozo wa Huduma
ya vyeti na vyeti Mechanism Mkoa ICGLR.
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Hatua ya 2

Lazima kufanya tathmini ya hatari ya kuamua katika maeneo ambayo na biashara ya
mwenendo na wafanyabiashara ambao kununua madini. Tathmini ya hatari inalenga
katika hali zinazohusiana na migogoro na taarifa yanayotokana kwa njia ya mlolongo
wa mifumo ya ulinzi na / au ufuatiliaji na kuamua kama ni inachafuliwa na
udanganyifu. Hatari hizi ni tathmini kama ifuatavyo:

1. Hatari Tathmini na link:
a. Kubainisha na kutathmini hatari kuhusiana na migogoro katika maeneo ya
mgodi
b. Kubainisha na kutathmini hatari kuhusiana na migogoro iliyotolewa na vituo
vya biashara na usafiri wa njia za pamoja
c. Kubainisha na kutathmini hatari kuhusiana na migogoro iliyotolewa na
wauzaji

2. Mbili Tathmini ya mlolongo wa chini ya ulinzi au ufuatiliaji:
Kutathmini jinsi mlolongo wa taratibu rumande au ufuatiliaji ni kutumika kwa
mgodi maeneo ambako madini ni biashara, kusindika au zinalipwa, na wakati wa
usafiri na utoaji wa nje ya nchi.

Jinsi ya kufanya tathmini hatari?
Tathmini ya hatari ni kuchunguza nyaraka zinazohusiana na mlolongo wa chini ya
ulinzi na / au ufuatiliaji na kuanzisha timu ya tathmini juu ya ardhi. Inaweza
kuchukuliwa mmoja mmoja au, ikiwezekana, kwa ushirikiano na wafanyabiashara na
/ au wateja (kwa mfano, madini ya wafanyabiashara, wasafirishaji, wauzaji,
foundries).
Inashauriwa kutafuta msaada wa serikali na mashirika ya kiraia, mitaa, au kutumia
taarifa zilizopo mahali pengine (kwa mfano, pamoja na Kamati ya Ukaguzi wa ICGLR
au tume ya iTSCi mbalimbali). Unaweza pia kushiriki katika programu za kisekta,
kama iTSCi mpango huo, chini ambayo ni uliofanywa tathmini ya hatari, ili kukusaidia
kuamua wapi kufanya biashara au kupata madini.

5

Hatua ya 2

Nitajuaje ambayo kuendesha shughuli zangu, wapi na kutoka kwa
nani kununua ores?

Je, ni hatari?
Hatari na mkataba na chama kwa kufanya ukiukwaji mkubwa wakati usafiri
uchimbaji, au biashara ya madini au ya kuwa na uhusiano na sehemu hii.

ii.

Majeraha makubwa ni pamoja na:

Hatua ya 2

i.






iii.

aina yoyote ya mateso au ukatili, unyama au udhalilishaji
aina zote za ajira ya kulazimishwa au ya lazima klassificering kazi yoyote
au huduma akawatoza na mtu yeyote chini ya hatari ya hukumu yoyote na kwa
ajili ya ambayo mtu hana alijitoa mwenyewe kwa hiari
aina mbaya ya ajira ya watoto



nyingine jumla ya ukiukwaji na ukiukaji wa haki za binadamu, kama vile
kuenea kwa ghasia ya ngono



uhalifu wa kivita na mengine ya ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa,
uhalifu dhidi ya binadamu au mauaji ya kimbari

Hatari kutoa msaada wa moja kwa moja au moja kwa moja ya makundi ya hali
ya silaha (kwa mfano, vikundi vya waasi kama FDLR na mayi-mayi) au vikosi
vya usalama, umma au binafsi (mfano, mitandao ya jinai uendeshaji katika
vitengo ya polisi au jeshi (FARDC) au wafanyakazi wa usalama binafsi
mabomu)
"Support moja kwa moja au moja kwa moja" njia, pamoja na mambo mengine,
ukweli ya kununua kutoka kwa makundi yasiyo ya serikali silaha, vikosi vya
usalama, washirika wa umma au binafsi au yao, kuwalipa au kuwasaidia, na wakati
makundi hayo washirika:

iv.



kudhibiti madini kinyume cha sheria na maeneo ya njia za usafiri, pointi ya
biashara ya ores na wahusika zinazotumia mto katika ugavi na / au



kutoza kodi kinyume cha sheria au extorting fedha au ores katika maeneo
ya upatikanaji wa maeneo ya madini, njia za usafiri au pointi ya biashara ya
madini, na / au;



kutoza kodi kinyume cha sheria au kwa kujipatia kati nje, na
wafanyabiashara wa kimataifa.

Hatari ya kuwa mlolongo wa wajibu na / au kuwaeleza vipengele ni
umefunikwa na mapungufu inaccuracies, na udanganyifu
Inaweza kuwa kesi wakati mlolongo wa wajibu na / au hatua za ufuatiliaji ni hafifu
kutekelezwa, kwamba kuna kasoro katika mlolongo wa wajibu na / au kuwaeleza
vipengele, au mlolongo wa wajibu na / au mambo ya ufuatiliaji ni kweli inachafuliwa
na udanganyifu.
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Hatua ya 2: Ukaguzi Mechanism chini ya
ICGLR Mkoa vyeti

Hatua ya 2

Kama ni nje ore kutoka kanda ya Maziwa Makuu, wewe unahitajika kuwa, angalau
mara moja kwa mwaka, ukaguzi uliofanywa na upande wa tatu kwa njia ya
utaratibu wa ICGLR kikanda vyeti. Ukaguzi huu unatarajiwa kuthibitisha kuwa
vifaa vyote nje chini ya kivuli cha cheti mkoa wa ICGLR kuja kutoka kwenye tovuti
yangu "safi" (yaani "kijani") na walikuwa kusafirishwa, kutibiwa na kusafirishwa
kwa kufuata viwango vya wa ICGLR na OECD (yaani bila ya kusababisha ukiukaji
wa haki za binadamu au kuchangia mfuko wa makundi ya waasi).
Kwa hiyo, ukaguzi wa ICGLR pia kuzingatia maeneo ya madini, vituo vya
biashara, njia za usafiri na makampuni na watu kushikamana na ICGLR kushiriki
katika ugavi ili kuhakikisha kwamba madini ni zinazozalishwa na mazungumzo
kwa kuwajibika bila kuchangia kuendelea kwa vita.
Kama wao pia ni nia ya hali halisi ambayo madini kuondolewa, biashara,
kusafirishwa na nje, ukaguzi wa ICGLR kukutana na tathmini ya hatari kwamba
unapaswa kuendelea. Basi unaweza kutumia matokeo yao kukamilisha hatari
tathmini yako, ambayo itafanya zoezi la kutokana na bidii kuwa chini ya vigumu!.
Hivyo, katika uwezo wako kama nje wa madini, lazima kuruhusu timu ya wakaguzi
huru wa ICGLR kupata majengo yako na kukagua hati yoyote yanayohusiana na
utekelezaji wa wajibu wako wa huduma, (kwa ajili ya, kwa mfano, mlolongo wa
chini ya ulinzi au ufuatiliaji). Lazima pia kuuliza yako wauzaji zinazotumia mto
(wafanyabiashara, wachimbaji, nk.) Kwa kushirikiana katika kila njia na timu ya
wakaguzi kutoka ICGLR.
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Jinsi ya kutambua hatari?
Kutambua hatari, lazima kukusanya na kupitia taarifa zifuatazo:

Hatua ya 2

Taarifa muhimu kwa
ajili ya tathmini ya
hatari
 Mine awali ore
 Kiasi, tarehe na
utaratibu wa
uchimbaji (wadogo,
ndogo au kubwa)

Vipi na wapi kupata taarifa hii?
 Kwa kila nchi, rejea nyaraka kuagizwa katika sheria za
kitaifa kuhusu ufuatiliaji (kwa mfano, DRC, Mwongozo
Taratibu ufuatiliaji madini, uchimbaji kwa mauzo ya
nje ).
 Katika kesi ya maeneo ambapo iTSCi inatumika,
habari hii ni kumbukumbu katika iTSCi logbooks
kuhusishwa na studio, na kuthibitishwa kama sehemu ya
tathmini ya hatari na kutumia database iTSCi.
 Katika kesi ya maeneo ya kutumia tagging
elektroniki, operator atakuwa kurekodi habari hii katika
msingi ya umeme kwenye madini ya uzalishaji na pato la
kila siku ya kila nyumba ya sanaa au kwenye tovuti vizuri.
 Kubwa migodi ya viwanda kawaida kuwa na mifumo yao
wenyewe ya ndani kwa ajili ya kukusanya takwimu juu ya
chanzo na eneo la uzalishaji wa kila siku wa madini.
Akiongozana na nyaraka, mifumo pia kutoa msingi wa
tathmini ya kuaminika hatari.

 Mahali ambapo ores
ni makundi,
biashara, kusindika,
recycled na nje ya

 Kwa kila nchi, rejea nyaraka kuagizwa katika sheria za
kitaifa kuhusu ufuatiliaji (kwa mfano, DRC, Mwongozo
Taratibu ufuatiliaji madini, uchimbaji kwa mauzo ya
nje).

 Aina ya operator
yangu, vyombo vya
usindikaji au
viwanda,
wafanyabiashara au
nyingine kati,
wasafirishaji na
wauzaji

 Katika kesi ya maeneo ambapo iTSCi inatumika,
habari hii ni kumbukumbu katika iTSCi logbooks
kuhusishwa na studio, na kuthibitishwa kama sehemu ya
tathmini ya hatari na kutumia msingi iTSCi.

 Usafiri wa njia za

8



Wakati kutumika katika elektroniki kuashiria kwamba
habari (utambulisho wa operator, carrier, usafiri wa njia,
transformer, nk.) ni kuhifadhiwa katika fomu encrypted
katika tags RFID, alitekwa na vituo vya ufuatiliaji na
frequency redio moja kwa moja au kupitishwa kwa
hifadhidata inayomilikiwa na kudhibitiwa na mamlaka ya
kitaifa, operator yangu na / au nje, na ICGLR

Vipi na wapi kupata taarifa hii?

Wote wa kodi, ada
na ulipaji wa
mirahaba kwa
serikali kwa ajili ya
uchimbaji,
usafirishaji wa
biashara, na uuzaji
wa madini nje

 Kukusanya na kudumisha malipo kwa huduma zote za
serikali kuhusiana na mauzo ya nje. Katika DRC, kama
Rwanda, kupata hati ya asili (na, katika siku za usoni,
cheti kikanda wa ICGLR), wauzaji wanatakiwa kutunza
kumbukumbu ya kila mtu haki na mauzo yao ya kulipa
kwa serikali. Habari hii ni lazima akae ya kutumika kama
msingi kwa ajili ya tathmini ya hatari.

 muundo wa mji
mkuu (pamoja na
wamiliki wa
manufaa) na
muundo wa
kampuni hiyo, ikiwa
ni pamoja na majina
ya maafisa wake na
wakurugenzi,
kampuni tanzu ya
kibiashara,
kiserikali, kisiasa au
kijeshi kampuni na
utambulisho wa
viongozi wao

 Katika nchi nyingi za ukanda wa Maziwa Makuu, muundo
wa mji mkuu wa mauzo ya nje za makampuni ni taarifa
kwa mamlaka ya taifa katika faili ya maombi ya leseni ya
kuuza nje. Habari hii basi zinaweza kupatikana kutoka
mamlaka husika (pamoja na au bila ridhaa ya nje).



 Kukusanya na kuhifadhi na malipo ya kulipwa kwa
huduma za kisheria serikali, na tovuti yangu wakati wa
ununuzi katika vituo vya biashara, shughuli transit /
uhamisho na mauzo ya nje (mirahaba ya madini).

 Kwa kila nchi, pia kutaja nyaraka kuagizwa katika sheria
za kitaifa kuhusu ufuatiliaji (Kwa mfano, DRC, Mwongozo
Taratibu ufuatiliaji madini, uchimbaji kwa mauzo ya nje).
 Tafuta na taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika, kama vile
ripoti ya Jopo juu ya Umoja wa Mataifa katika DRC, ni
taarifa kwamba wauzaji kwa niaba ya makundi yasiyo ya
serikali silaha (kwa mfano, FDLR, Mai Mai ) au vikosi vya
usalama au ya umma au binafsi kama ni mteule kama
inayoongozwa na makundi hayo.
 Kwa ajili ya kutafuta taarifa juu ya muundo wa mji mkuu
na misimamo ya kisiasa ya nje katika ripoti ya NGOs za
ndani na kimataifa (kwa mfano, IPIS, Global Witness,
Enough, Human Rights Watch, PAC, PACT)

9

Hatua ya 2

Taarifa muhimu kwa
ajili ya tathmini ya
hatari

Hatua ya 2

Taarifa muhimu kwa
ajili ya tathmini ya
hatari
 yoyote kesi ya
ukiukwaji mkubwa
uliofanywa na
chama maeneo ya
madini
quelquonque
pamoja njia za
usafiri na pointi
ambapo madini
mazungumzo na /
au kusindika
 yoyote kesi, au
taarifa
zinazohusiana na
ya msaada wa moja
kwa moja au moja
kwa moja
zinazotolewa na
makundi yasiyo ya
serikali kutumia
silaha au vikosi vya
usalama, umma au
binafsi kwa njia ya
uchimbaji,
usafirishaji, utunzaji
biashara, au
dhahabu nje ya nchi
 Kukiukwa kwa
taratibu, ripoti au
kesi ya udanganyifu
misrepresentation
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Vipi na wapi kupata taarifa hii?
 Tafuta na taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika, kama vile
ripoti ya Jopo juu ya Umoja wa Mataifa katika DRC, kama
taarifa za udanganyifu, ulafi na kubwa chama cha wasio
wa serikali kikundi chenye silaha (kwa mfano , FDLR, Mai
Mai) na vikosi vya usalama katika umma na binafsi
biashara ya madini, na mauzo ya madini.
 Kujenga mahusiano na mitandao ya uendeshaji wa
mashirika ya kiraia au msingi kwenye tovuti, au karibu, ya
asili ya madini, vituo vya biashara na usafiri wa njia za
pamoja. Ya Mawasiliano ya wazi na mara kwa mara na
mitandao haya na uchunguzi yako mwenyewe kazi katika
shamba lazima kuweka taarifa yenu ya kesi yoyote au
taarifa watuhumiwa udanganyifu, ulafi au kubwa ya moja
kwa moja au moja kwa moja msaada kwa makundi yasiyo
ya serikali kutumia silaha au Majeshi ya usalama wa
umma na binafsi (angalia sanduku ya juu).

tathmini kupitia Kamati ya Ukaguzi wa ICGLR au tume
chini ya uratibu wa mamlaka mbalimbali ya kanda.
Maeneo classified kama "kijani" kuwa tathmini ya hatari.
 Masomo habari zilizomo katika ripoti ya NGOs za ndani
na kimataifa (kwa mfano, IPIS, Global Witness, Enough,
Human Rights Watch, PAC, PACT) za ukiukwaji wa haki
za binadamu na vikundi vya msaada silaha faida.


Kwa ajili ya maeneo ambapo iTSCi inatumika, taarifa
juu ya msaada mkubwa na wa moja kwa moja au moja
kwa moja zinakusanywa wakati wa tathmini ya hatari
chini ya iTSCi. Unapaswa kuchunguza na kulinganisha
habari una kukabiliana na upungufu wowote

Hatua ya 3
Jinsi ya kukabiliana na hatari ya kubaini?
Lazima kuamua si kwa ajili ya kununua kutoka kwa wauzaji wa baadhi ya
mabwawa, mara kuahirisha au kusitisha mahusiano ya biashara na yao, ikiwa
umegundua hatari ya kuridhisha kwamba wao kununua kutoka vyama, au ni
kuhusiana na vyama kwamba:
 kufanya ukiukwaji mkubwa, kama ilivyoelezwa hapo juu

Kama kutambua hatari ya kuridhisha ya msaada wa moja kwa moja au moja
kwa moja kwa vikosi vya usalama, umma au binafsi (hatia ya mitandao ya
kufanya kazi katika vitengo ya polisi au jeshi au binafsi ya sasa ya usalama
katika maeneo ya madini, kwa mfano), wewe Unaweza kuchagua na
usambazaji katika maeneo hayo au na wauzaji haya, lakini lazima kuendeleza,
kupitisha na kutekeleza bila kuchelewa mpango wa usimamizi wa hatari na
wauzaji mito na wadau wengine ili kuondoa hatari hizi. Mpango huu ni
pamoja na hatua ya kurasimisha wa vifaa vya usalama au vitengo signaling
inajulikana mamlaka husika.
Kama hawawezi kutoa muhimu na kupimika kuboreshwa kwa kuondoa
msaada wa moja kwa moja au moja kwa moja kwa vikosi vya usalama, umma
au binafsi, ndani ya miezi sita kutoka kupitishwa kwa mpango wa usimamizi
hatari, unapaswa kuahirisha au kusitisha mahusiano ya biashara na
wafanyabiashara mito na eneo hilo kuwa na hatari hii.
Kama kutambua hatari ya kuridhisha kwamba mlolongo wa wajibu na / au
ufuatiliaji ni umefunikwa na mapungufu inaccuracies, au udanganyifu,
unaweza kuamua wewe ugavi katika maeneo hayo au na wauzaji haya, lakini
unahitaji kubuni, na kupitisha kutekeleza bila ya kuchelewesha mpango wa
usimamizi wa hatari na wauzaji mito na wadau wengine kuondokana na
vitendo hivi. Mpango huu ni pamoja na hatua kwa ajili ya kuboresha na
ufuatiliaji wa mara kwa mara ya taratibu za kutumika katika mlolongo wa
chini ya ulinzi au ufuatiliaji.
Kama hawawezi kutoa muhimu na kupimika kuboresha kuondokana na hatari
ya mapengo inaccuracies, au udanganyifu katika mlolongo wa wajibu na / au
ufuatiliaji ndani ya miezi sita kutoka kupitishwa kwa mpango wa usimamizi
hatari, lazima kuahirisha au kusitisha mahusiano ya biashara na
wafanyabiashara mito na eneo hilo kuwa na hatari hii.
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Hatua ya 3

 moja kwa moja au kusaidia wasio wa serikali ya makundi ya waasi,
vikundi vya waasi kama vile FDLR na Mai Mai.

Hatua ya 3

Hatua gani kuchukua baada ya kuchunguza hatari na kuanza kununua
kutoka maeneo ya madini na wauzaji?


Kuimarisha taratibu za ufuatiliaji wa ndani ya mlolongo wa wajibu na / au
ufuatiliaji, hasa kwa kuhakikisha makubaliano yao kamili wa masharti ya taifa
husika katika uwanja huu.



Kuangalia kuwa mlolongo wa mfumo wa ufuatiliaji rumande au ni ya bure ya
makosa au ulaghai. Hakikisha mara kwa mara, kwa mfano, kwamba wote
madini hasa mechi ya kupokea maelezo aliyopewa (ubora, uzito, idadi ya
mifuko na kura) katika karatasi ya mlolongo wa chini ya ulinzi au mfumo wa
ufuatiliaji. Pia kuangalia mara kwa mara, pamoja na timu ya tathmini juu ya
ardhi, ambapo matukio ya udanganyifu yaliripotiwa. Kama wewe ni
mwanachama wa iTSCi au kama wewe ni hutolewa na maeneo ambako ni
kutumika, lazima kusimama kujiendeleza ya maendeleo katika maeneo ya
kuipatia na kuashiria kama vile kesi ya udanganyifu wanaona na database ya
iTSCi. Wanachama ITSCi pia kuwa na taarifa ya athari za ugavi yao. Kama
matumizi ya elektroniki tagging mfumo, unapaswa kuangalia katika orodha
yako ya kufuatilia chanzo cha usafiri, madini na usindikaji wa kila mfuko,
mizigo au kundi ya madini kabla ya kununua au kuchukua mali.



Kutoa wanunuzi na kauli Ilisahihishwa ya asili na mauzo kwa kila mengi ya
madini kuuzwa (angalia mfano Kiambatisho 20 ya Taratibu Mwongozo wa
ufuatiliaji Kongo ya madini, uchimbaji kwa ajili ya mauzo ), pamoja na
maelezo mafupi ya njia ya usafiri, wote wa kodi, ada na gharama kulipwa na
serikali kwa ajili ya madini, usafiri wa biashara, na uuzaji wa madini nje, na
kesi zote za udanganyifu ya msaada wa moja kwa moja au moja kwa moja
kwa vikosi vya usalama, umma au binafsi, na hali ya usimamizi wa hatari,
kama inafaa. Nje lazima kuhakikisha kupata kwa kila moja ya bidhaa zao
zinazouzwa cheti Mkoa ICGLR, wakati mfumo wa kazi kikamilifu, na kusema
kuwa ore tovuti kutoka "safi" na alikuwa kusafirishwa na kusindika kwa
mujibu wa ICGLR viwango na OECD. Nje na wafanyabiashara wanaweza
kuwasiliana na Sekretarieti ya data ICGLR kuhusu manunuzi yao, uzalishaji na
mauzo.



Kuweka kumbukumbu zote na data zote zilizopatikana kwa njia ya mazoezi ya
bidii kutokana inapatikana kwa wateja, sekta ya mipango kama iTSCi na
wakaguzi huru wa ICGLR na wasikilizaji wengine.

12



Kuwasiliana mara kwa mara na timu ya tathmini katika uwanja na mitandao
mingine (mashirika ya kiraia, mamlaka na kamati za mitaa kutoa shughuli za
madini mbalimbali kufuatilia) kufuatilia kesi ya majeraha makubwa au
msaada wa moja kwa moja au moja kwa moja kwa wasio wa serikali wa
kutumia silaha makundi au vikosi vya usalama, umma au binafsi. Ufuatiliaji
wa kesi taarifa na habari zaidi. Kama hatari ya kuridhisha ni masuala
yaliyotajwa, kujibu kama ilivyoelezwa hapo juu katika hatua ya 3. Kama
wewe ni mwanachama wa iTSCi au kama wewe ni hutolewa na maeneo
ambapo inatumika na, lazima kuendelea kufuatilia sahihi ya kushiriki katika
shughuli za kamati ya iTSCi mbalimbali.



Ripoti hatari yoyote zilizoainishwa katika rasmi Independent mlolongo wa
madini ICGLR . Kama wewe ni mwanachama wa iTSCi au kama wewe ni
hutolewa na maeneo ambapo inatumika, ni lazima utambue hatari
zilizoainishwa katika tume ya vyama vingi kutekeleza itifaki au taarifa ya tukio
hilo.

Hatua ya 4
Je, sisi kufanya au kushiriki katika ukaguzi?



Ukaguzi chini ya iTSCi - Ukaguzi wa iTSCi inaweza kutekeleza hatua ya 4 ya
Mwongozo OECD. Wakaguzi wanatakiwa pia kuhakikisha kuwa wanachama
wote wa iTSCi kuzingatia sheria na mwongozo iTSCi OECD, na mpango wa
udhibiti kwa ajili ya iTSCi. Watakuwa na kwenda kwa watoa huduma ya
wanachama iTSCi ili kuhakikisha kuwa zoezi pia wajibu wao wa huduma.
Kama wewe ni mwanachama wa iTSCi au kama una wateja ambao ni
wanachama , lazima kuwawezesha iTSCi wasikilizaji kupata ofisi yako, na
wote karatasi ation kuhusiana na wajibu wa kuwahudumia, hasa karatasi ya
juu ya mlolongo wa chini ya ulinzi au ufuatiliaji na kubadilishana ambayo
yalifanyika kwa wauzaji na timu ya tathmini juu ya ardhi.



Mpango CFS ukaguzi ni fonderies/affineries na kutafuta kujua kama madini
ugavi ni "bure kutoka uhusiano wowote na migogoro nchini DRC" kwa mujibu
wa sehemu ya 1502 ya Sheria Dodd-Frank Nchini Marekani. Kuchukuliwa
"bure kutoka uhusiano wowote na mgogoro nchini DRC", foundries lazima
kuonyesha kwamba hawana kutoa moja kwa moja au moja kwa moja msaada
kwa wasio wa serikali ya vikundi vyenye silaha au vikundi vingine vyenye
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Hatua ya 4

Mwongozo wa OECD kupendekeza mazoea ukaguzi wa affineries huduma /
fonderies, lakini si wote wachezaji katika mfumo wa usambazaji. Ukaguzi huu pia ni
pamoja na ziara ya wauzaji wa kusafishia fonderie.

silaha mteule kama abusers katika ripoti ya mwaka ya mwisho nchi juu ya
haki za binadamu (ripoti nchi ya Desturi ya Haki za Binadamu) wa Wizara ya
Etats-Unis. Mwongozo wa OECD kutokana kupendekeza uso hatari ya
msaada wa moja kwa moja vikosi vya usalama wa umma au binafsi (jinai
mitandao kazi katika vitengo vya polisi au huduma za kijeshi au ya ulinzi
binafsi kuwasilisha kwenye madini ya maeneo, kwa mfano) ambao hawana
kufanya ukiukwaji mkubwa, mkakati wa usimamizi katika muda mdogo
kwamba ataonyesha umuhimu mkubwa katika kuboresha na kupimika ndani
ya miezi sita kutoka utumiaji wa hatari mpango wa usimamizi. Mwongozo wa
OECD hiyo kufuka mazoea yako ya kukutana na vigezo kwa ajili ya ukaguzi wa
"bure uhusiano wowote na migogoro nchini DRC."

Hatua ya 4

Kuhitimu kwa ajili ya mpango CFS, fonderies/Affineries wanaonunua kutoka
kanda ya Maziwa Makuu itakuwa na kufanyiwa mapitio ya kujitegemea ili
kujua kama zoezi wajibu wao wa huduma kwa mujibu wa Mwongozo wa
OECD. Yatafanyika ndani ya mkakati huu wa kufanya tathmini ya wauzaji
fonderies /affineries, ili kuamua kama wao pia kubeba wajibu wao wa
huduma. Vyeti wa ICGLR au ukaguzi wa iTSCi inaweza kutumika kwa ajili hiyo.
Katika hali hii, lazima kuruhusu examiners kupata ofisi yako na yoyote
nyaraka kuhusiana ation kutokana na bidii, hasa karatasi ya mlolongo wa
chini ya ulinzi au ufuatiliaji na kubadilishana ambayo yalifanyika kwa wauzaji
na timu ya tathmini juu ya ardhi.
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Hatua ya 5
Jinsi ya kuonyesha kwamba kutokana na bidii imekuwa alikutana?
Unapaswa kuandaa ripoti ya mwaka kuelezea hatua yoyote kuchukuliwa chini
kutokana na bidii. Hii lazima iwekwe inapatikana katika ofisi yako, kama iliyotolewa
kwenye tovuti yako, na kupelekwa wadau husika ambao ombi hilo. uchapishaji wa
taarifa hii inaimarisha imani ya umma na wateja chini ya mto na kuthibitisha nia yao
kwa kuwa kutekelezwa wajibu wako wa huduma kwa taratibu uwazi na wazi.



taarifa iliyoandikwa na ambayo unakubali kukaa na Kiambatisho II ya
Mwongozo wa OECD



habari zinazotolewa kwa wauzaji wako juu ya matarajio yako kwa ajili ya
zoezi la kutokana na bidii



jina la mtu kuwajibika kwa bidii kutokana



maelezo ya jinsi ya utekelezaji wa mlolongo wa chini ya ulinzi au ufuatiliaji na
utekelezaji wa kitaifa na kikanda



Hatari tathmini, bila kutaja ya bei au mtoa huduma, lakini akiongozana na
maelezo ya kina ya mbinu zinazotumika kuchunguza taarifa juu ya mlolongo
wa chini ya ulinzi au ufuatiliaji na kuthibitishwa na kuangalia kama uwanja wa
udanganyifu au makosa walikuwa wamefanya. Lazima pia kubainisha jinsi
taarifa yenu ya hali zinazohusiana na hali ya vita katika maeneo ya mgodi,
katika vituo vya biashara na njia za usafiri, kwa mfano kwa kutegemea ripoti
ya ukaguzi wa maeneo ya madini katika uchunguzi wa timu ya tathmini juu ya
lami au ya juu ya mipango ambayo ramani ya madini na kutathmini maeneo,
kama iTSCi au Kamati ya Ukaguzi na kufuatilia huru ya mlolongo wa ICGLR
madini



usimamizi wa hatari hatua mahali na njia ya tathmini ya utendaji, ikiwa ni
pamoja na ratiba ya maboresho iliyopangwa



mbinu kutumika kuimarisha hatua za mlolongo wa mfumo wa chini ya ulinzi
au ufuatiliaji baada ya tathmini ya hatari



Hatua zinazochukuliwa mara kwa mara kufuatilia maendeleo ya minyororo
yako ugavi, kupitia mitandao ya ardhi au kwa njia nyingine



Yoyote ya ukaguzi na ambayo wameshiriki
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Hatua ya 5

Taarifa yako itakuwa na:

Mwongozo wa OECD juu ya wajibu wa
huduma ya
Mwongozo wa OECD juu ya wajibu wa huduma
ya ugavi mameneja mlolongo wa madini kutoka
maeneo ya vita au hatari kubwa ni mfano wa
kwanza wa mpango wa ushirikiano kwa ajili ya
usimamizi wajibu wa ugavi wa madini kutoka
kwenye vita kanda na maeneo ya hatari, ambayo
inahusisha wadau mbalimbali na kuungwa mkono
na serikali.
Kuongoza kusaidia biashara kuzingatia haki za
binadamu na kuepuka kuchangia kuendelea kwa
vita kwa njia ya matendo yao katika manunuzi ya
madini. Ni pia linataka kukuza usambazaji
minyororo madini ya uwazi na ushiriki endelevu
ya makampuni katika sekta ya madini, ili nchi
inaweza kuchukua faida ya rasilimali zao asili ya
madini na kuzuia biashara ya madini na madini ni
chanzo cha matumizi mabaya ya vita, na ukosefu
wa usalama.
Mwongozo ilitengenezwa kwa kupitia mchakato
wa wadau ambayo imepata ahadi ya nchi
wanachama OECD na mataifa 11 ya ICGLR
(Angola, Burundi, Jamhuri ya Afrika, Kongo,
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya,
Uganda, Rwanda, Sudan, Tanzania na Zambia),
viwanda, mashirika ya kiraia na Umoja wa
Mataifa.
Ilikuwa ni kupitishwa katika ngazi ya mawaziri na
42 OECD na wasio wanachama wa OECD na
kukubaliwa na Wakuu 11 wa Nchi na Serikali wa
ICGLR ambao wanategemea katika Azimio la
Lusaka, iliyopitishwa Desemba 15, 2010.
Azimio 1952 la Baraza la Usalama la Umoja wa
Mataifa juu ya hali ya juu ya Jamhuri ya
Kidemokrasia ya Congo [S/RES/1952 (2010)] wito
kutekeleza mapendekezo ya wajibu wa huduma
zilizomo katika ripoti ya mwisho ya Group Expert
Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya
Kongo, kwa kuzingatia Mwongozo wa OECD juu
ya bidii kutokana na kupitisha hatua.
Kwa habari zaidi:
mneguidelines.oecd.org/mining.htm.

Mkoa wa vyeti Mechanism ICGLR
Utaratibu wa ICGLR Mkoa vyeti (MCR) ni kiwango
kikanda inashughulikia uchimbaji moja, biashara
na mauzo ya nje ya "madini vita" (bati, tantalum,
Tungsten na dhahabu) katika nchi 11 ya Mkutano
wa Kimataifa wa kanda ya Maziwa Makuu.
Lengo la utaratibu wa vyeti ni kuruhusu nje ya
mkoa wa kuleta yao wateja wa nje na watumiaji
wa mto wa kuthibitisha - kwa njia ya hati ya
kikanda ya ICGLR - madini walikuwa ulitolewa
baada ya, kuuzwa, kusafirishwa, kusindika na nje
kulingana na viwango vya kimataifa kutambuliwa.
Utaratibu kuthibitishwa ICGLR ina sheria maalum
zinazotumika katika maeneo ya madini na
ukaguzi wao, mistari ya uwajibikaji au ufuatiliaji
wa taratibu za madini na kuuza nje ili kusaidia
kuhakikisha kwamba sheria hizi ni ikifuatiwa. Pia
inahitaji nje ya kuwasilisha kila mwaka ili ukaguzi
wa mafanikio kwa pande tatu. Mfumo mzima
inasimamiwa na "kufuatilia huru ya mlolongo wa
madini."
Sheria ya ICGLR wamekuwa kikamilifu
zimeainishwa na Mwongozo wa OECD juu ya
wajibu wa huduma. Yoyote ore nje kutoka mkoa
wa ICGLR chini ya hati ya kikanda ya ICGLR hiyo ni
katika kufuata na Mwongozo wa OECD juu ya
wajibu wa huduma. Cheti Mkoa ICGLR hutoa
ushahidi wa kufuata vile.
Sheria na taratibu za mpango wa vyeti
hufafanuliwa kwa kina katika Mwongozo wa Tunu
ya MCR ICGLR (inapatikana katika ICGLR www.icglr.org).

