عرشة مبادئ
إرشادية
للمسؤولية
االجتامعية
ترى كرنوس  Kinrossأنه ال بد لها ،سواء من الناحية األخالقية أو من حيث اإلدارة السليمة ،مراعاة حسن
الجوار أينام نحيا وأينام نعمل ،وأن الضمري االجتامعي يعد قيمة أساسية .ونحن نعرف أنه ليك نحظى بالقبول
االجتامعي لوجودنا ،علينا أن نقيم يف كل مكان عالقات متينة وقامئة عىل املنفعة املتبادلة مع املجتمعات املحلية
والجهات املعنية املبارشة.
وتحدد هذه املبادئ ما تعنيه كرنوس مبفهوم « حسن األداء » كام تشكل ركيزة لألسلوب الذي نؤدي به أعاملنا.
وعىل الرغم من أنها منبثقة عن الخربة ،إال أن هذه املبادئ مستلهمة أيضا.
كام نعرف أن تطبيقها يعد مبثابة رحلة أكرث منه توجها.
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٢
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نحن نويل أهمية للناس
آوشاغلنا األسايس هو سالمة
كل عامل.
نحن نلتزم بأعىل معايري
اإلدارة واألخالق والنزاهة يف
كافة تعامالتنا ونحرتم القانون
أينام نعمل.

نحن نسعى مع جميع
أصحاب املصلحة واملجتمعات
املحلية املضيفة ،إىل إقامة
حوار والتزام مستمرين ،بروح من
الشفافية وحسن النية.

٤

نحن منارس أقىص درجات
آالحرص إزاء حامية البيئة؛
كام نسعى إىل تقليل اآلثار
البيئية إىل أدىن حد أينام نتواجد .ونحن
نراعي دوما أحكام اللوائح ذات الصلة
بالبيئة ،بل ونذهب  -إن أمكن  -إىل
أبعد من مجرد مراعاة هذه األحكام.

٥

إن عملية اتخاذ القرارات
االستثامرية ال تتغاىض
عن أي جانب من جوانب
املؤسسة أو املرشوع الجديد – مبا يف
ذلك االعتبارات االجتامعية والبيئية
واإلجراءات املصاحبة إلغالق املناجم.

٦

نحن منارس كافة أنشطتنا
وفقا للمعايري املعرتف بها يف
مجال حامية حقوق اإلنسان
وتعزيزها .ونحن نراعي املنجزات
الثقافية والتاريخية وحقوق األشخاص
املترضرين من أنشطتنا ،ال سيام بالنسبة
للسكان األصليني.
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نحن نقدم ملوظفينا أجورا
كبرية ومجزية ،ونسعى إىل أن
نكون أرباب عمل متميزين.

نحن نبذل قصارى جهدنا لضامن
أن تساهم أنشطتنا القامئة
ومشاريعنا الجديدة يف ايجاد
فرص عمل وتطوير األنشطة التجارية
واالقتصادية لصالح املجتمعات املحلية.

٩

نحن نقدم للمجتمعات
املحلية املضيفة مساعدات
دامئة من خالل دعم مبادرات
التنمية املستدامة للنسيج االجتامعي
واالقتصادي واملؤسيس بها .وال يغيب
عن أذهاننا أبدا أن كل مجتمع محيل
يختلف عن غريه من املجتمعات ،ونحن
نعتمد عىل رشكائنا املحليني بحيث
يكون الدعم املقدم منا متوافقا مع
أولويات هذه املجتمعات.
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نحن نلتزم بفعالية
ونحافظ عىل الحوار القائم
مع نظرائنا الصناعيني
يف جميع أنحاء العامل وكذلك مع
الجمعيات والحكومات واملجتمع املدين
لالمتثال إىل أفضل املامرسات ورصد
تطور املعايري العاملية بشأن املسؤوليات
االجتامعية للمؤسسات

