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ﭼﺎرﭼوب اﺳﺗﺧدام در ﺳﺎﺣﺎت ﺣﺳﺎس در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺎزﻋﮫ:
ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ وﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ
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ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺷﺗرک  BICCو TLO
ﺗوﺳط اﻟﮑﮫ ﮔرورت و آﻟون اﺳﮑوزﻟو BICC /
ﻣﺣﻣد ﻣرﺗﺿﯽ ﺣﻘﯾﻘت و ﻓﺿل رﺑﯽ ﺷﯾرزاد TLO /

 1اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﭘژوھش ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژی ھﺎی اﺳﺗﺧدام در ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷرﮐت ھﺎی ﮐﮫ در ﺗﺟﺎرت آن ﺳوی ﻣرز ﭼون اﯾران و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷﺎﻣل اﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎر ) TLO ،BICCو  (International Alertاﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﯾﻔﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾن و ﮐﺎرﻣﻧدان  80ﺷرﮐت و
ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﻣﻔﺻل ﺑﺎ ﺷش ﺷرﮐت آزﻣﺎﯾﺷﯽ از ﺳﺎل  2017—2015اﻧﺟﺎم ﺷد ) .ﮔرورت 2017 ،.et al؛ ﮔرورت & ﺷﯾرزاد2017 ،؛ ﮔرورت 2017 ،.etl؛ ﻧﺻرت & ﺷﯾرزاد،
.( 2017
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ﻣﻘدﻣﮫ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷرﮐت ھﺎ در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺗﺎﺛﯾر از ﺟﻧﮓ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺷﺧص ﭼون ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻔﺳد دوﻟﺗﯽ  ،ادارات ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ،
ﭘوﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘوﻟﯾس ،ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ روش ھﺎی اداری ،اﯾﺟﺎد ﭘوﺳﺗﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺳرک ھﺎ ،درﺧواﺳت رﺷوه از راﻧﻧدھﮕﺎن و ﺣﻣﻠﮫ
ھﺎی ﮔروھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.اھﺎﻟﯽ ﻣﻧطﻘﮫ در ﺟرﯾﺎن و ﯾﺎ ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ ﺷرﮐت
ﺳﺎﺣﮫ را ﺗرک ﻣﯾﮑﻧد دﺳت ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﭼون ازﺑﯾن ﺑردن وﺳﺎﯾل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯾزﻧﻧد .راﻧﻧده ﮔﺎن و ﻣدﯾران اﺧﺗطﺎف وﯾﺎ در ﺑدل ﭘرداﺧت ﺑﺎج
رھﺎ ﻣﯾﺷود .ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮫ را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﺷﺎن دارﻧد از ﺷرﮐت ھﺎی ﮐﮫ در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺎﻟﯾﮫ وﯾﺎ ﻣوﺗر ھﺎی ﮐﮫ
از ﺳﺎﺣﮫ ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺣق اﻟﻌﺑور ﭘول ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﺧدام ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﻣﺣل و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد .ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن ﻣﺳﻠﺢ از
ﻣوﺗر ھﺎی ﺑﺎﺑری ﮐﺎروان ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻗداﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ
وﺗراﻧﺳﭘورت ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده اﻏﻠب ﻣورد ھدف ﺣﻣﻼت ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
ﺑﻌﺿﯽ از ﺷرﮐت ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧطرات را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎ و ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن ﻣﻠﯽ ،ﺷوراھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ
وﻟﺳواﻟﯽ و زورﻣﻧدان ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﮐﺎر ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﭘروژه و ﻋﺑور و ﻣرور وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ از ﺳﺎﺣﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭد دارﻧد ﮐﺎھش ﺑدھد .اﯾن
ﺗواﻓﻘﺎت ﺷﺎﻣل اﺟرای ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻣوس را ﺑرای ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،از ﻗﺑﯾل اﺳﺗﺧدام اﻓراد در ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز،
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و رﺳﺗوراﻧت ھﺎ ﺗوﺳط راﻧﻧدﮔﺎن ،ﮔﺎھﯽ اﺣداث ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد
.در ﻋوض ،رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺣﺎﻓظت از ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺳﯾرھﺎی ﻋﺑور ﻣوﺗر ھﺎ از ﺣﻣﻼت و ﺧراﺑﮑﺎری ھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد.
اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﺗﺟﺎرب در ﺑﯾن ﺷرﮐت ھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد) .( FCASاﯾن ﺗﺟﺎرب ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ﻣﮭم ﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻣﻧﺎزﻋﮫ ھم ﻣﮭم اﺳت .اﯾن ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺳﺎس ﺟﻣﻊ آوری
روﯾﮑردھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و در اﻧﺟﺎم دادن ﭘروژه ﻣﻔﯾد و ﻣوﺛر ﺑوده اﺳت ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺷود .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ھر
ﺗﺟﺎرت در ﺣﺳﺎس ﻣﻧﺎزﻋﮫ و اﻧدازه اﺳﺗﺧدام ﺑﺎﯾد ﺑﺷﮑل ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺷﺧص ﺗﮭﯾﮫ ﺷود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طرح ﺳﺎده
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .
زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر و آﺳﯾب دﯾده )(FCAS
ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﻣﺗﺎﺛراز ﺟﻧﮓ و ﺷﮑﻧﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در آن ﻣﺣﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗطﺑﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد
در ﻣﯾﺎن ﺑﺎزﯾﮕران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻏﻠب ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑدل ﻣﯾﺷود .ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﻣﺗﺎﺛر از ﺟﻧﮓ و ﺷﮑﻧﻧده ﺑﮫ واﺳطﮫ
" اﻧﺳﺟﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯾن و ﻋدم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ اﺻول ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ رﻗﺎﺑت ﺑر ﻗدرت دوﻟﺗﯽ را ﺗﻌﯾﯾن و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻋﻣﺎل ﻗدرت
را ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮑﻧد" ) .(2016 ،NIMDرواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و روﻧد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺷروع ﺟﻧﮓ ،ﭘﯾش آﻣده ﺑود،
ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑر ﻣﻧﺷﺎ ،ﺷﮑل و ﻣﺳﯾر درﮔﯾری داﺷت .ﺗﻌﺎرض طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣﺳﻠﺢ ،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺷﮑل ﻣﯽ
دھد و اﻗﺗﺻﺎد ﺟﻧﮓ را ﺗﺳﮭﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد .ارﺗﺑﺎط ﻧﯾروی ﮐﺎری در ﺗﺿﺎد ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺧﺎص ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،و
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻧظر ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﻣﺷﺧص ﺗﺿﺎد و ﺷﮑﻧﻧده ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧظر ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ،رواﺑط ﻣﺷﺗری ﺑﺎ ﻣﺷﺗری ،ﮐﺎر
اﺟﺑﺎری و ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﮔروپ و ﺑﯾرون ﺳﺎﺧﺗن دﯾﮕر ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد ) .(Cramer, 2008
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ﺗﻣﺎم اﯾن ھﺎ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ،رواﺑط ﮐﺎرﮔر و ﭘروﺳﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻓروﮐش ﮐردن ﻣﺑﺎرزه ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺎﻧدﮔﺎردارد .ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺷﮑﻧﻧده و ﻣﺗﺎﺛﯾر از ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻏﺎﻟب ﺷدن دارﻧد ﻣﺗزﻟزل و ﻧﺎﻣطﻣﻌﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﻗﺳﻣﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﻣﺗﺎﺛر از ﺟﻧﮓ و ﺷﮑﻧﻧده ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت اﺑﻌﺎد و ارﺗﺑﺎط ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دارد ،ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی و ﺗﻘﺳﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ھﻣﭼﻧﺎن
ﺟﻧﮓ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻌﻣوﻻﺳطﺢ ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻠﯽ را ﮔﺷﺗرش ﻣﯾدھد .در اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺗﺿﺎد ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ،و ﭘﯾﺎﻣد ﺷﮑﻧﻧدﮔﯽ اﯾن ﻣرﺑوط ﯾﮏ
دﯾﮕر اﻧد و ﺗﻘﺎﺑﻶ ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾق اﺳت .ﺑﮫ طوری ﻣﺛﺎل :ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺷدﯾدآ ﻣﺳﻠﺢ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻼح را در درﮔﯾری ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اداﻣﮫ ﻣﯾدھد،
ﮔروھﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ در ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺟذب ﻣﯾﺷوﻧد .ﻗوﻣﻧدان ھﺎی اﯾن ﮔروھﺎ ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﻗﺳم زورﻣﻧدھﺎ و
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻣﺣﻠﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون ﺷوﻧد .در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺷﮑﻧﻧده و ﻣﺗﺎﺛر از ﻣﻧﺎرﻋﮫ ﺷرﮐت
ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ طوری ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑﺧش از *ﺑﺎزار ﺳﯾﺎﺳﯽ* ھﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻣﯾﺷوﻧد) .(Hoffmann,2014ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن و و ﮐﺎرﻣﻧدان
آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﮔﺎه ﺷوﻧد ﮐﮫ در ﺟواﻣﻊ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھرﮔز آن را ﺑﮫ ﺷﮑل طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺻور ﻧﮑﻧﻧد .ﺻﻌود ﮐﮫ ﺗﺟﺎرت ھﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻏﯾر ﺳﯾﺎﺳﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧد ﻏﻠط اﺛﺑﺎت ﺷده اﺳت (Ganson & Wennmann,
).2016
اﯾن ﺑﺧﺎطری ﺑرای ﺗﺟﺎرت ھﺎ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﯾن را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺷﺧص ﻋﻠﻣﯾﺎت ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﻧده و ﻣﺗﺎﺛر از ﺟﻧﮓ داﺷﺗﮫ
اﺳت .اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷرﮐت ھﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺿﺎد را ﺷدت ﻧﺑﺧﺷﯾده و ﺑرﻋﮑس ﺗﺿﺎد را ﮐﺎھش ﺑدھﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد در ﻣﺻﺎرف
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺻرﻓﮫ ﺟوی و از ﭘرداﺧت رﺷوه وﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﯽ ﻗﺎﻋده ﺟﻠو ﮔﯾری ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧوع طرزاﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻧﺎم طرزاﻟﻌﻣل ﺣﺳﺎس ﺑﮫ درﮔﯾری
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﯾﮏ ﮐﻣﭘﻧﯽ:
 Øﺑﺎﯾد ﻓﮭم ﮐﺎﻣل از ﻣﺣﯾط ﮐﮫ در آن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 Øﺑﺎﯾد ﻓﮭم ﮐﺎﻣل از ﺗﺎﺛﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﺑﮫ ﻣﯾﺣط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 Øﺑﮫ اﯾن درک ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎی و ﺳﺗراﺗﯾژی ھﺎی ﺟدﯾد ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ را ﺑﮫ ﺣداﻗل و ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺛﺑت را ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﺑرﺳﺎﻧﻧد
ﻋﻣل ﮐﻧد).( Conflict sensitive consortium 2012
اﺳﺗﺧدام ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط آن ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﺷﮑﻧﻧده و ﻣﺗﺿﺎد را ﮐﺎھش و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧد .اﮔر ﯾﮏ
ﺳﺗراﺗﯾژی اﺳﺗﺧدام در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺿﺎد ﺣﺳﺎس ﺑﺎﺷد اﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ و ﺗﺿﺎد ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐﻧد .اﺳﺗﺧدام در ﺳﺎﺣﺎت
ﺣﺳﺎس ﯾﮏ از وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی ﺳﺗراﺗﯾژی ﺗﺟﺎرت در ﺳﺎﺣﺎت ﺣﺳﺎس و ﻣﺗﺿﺎد اﺳت و ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎ در ﺟﺳﺗﺟو:
.1
.2
.3
.4
.5

اﯾﺟﺎد ﺷﻐل در ﺟﺎه ھﺎی ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎری ﯾﮏ ﻣﺷﮑل اﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ را ﻣطﻣﻌﯾن ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ از طرﯾق اﯾن وظﺎﯾف ﯾﮏ آﯾﻧده ﺧوﺑﺗر ﺑﺳﺎزﻧد) ﺑطوری ﻣﺛﺎل آﻣوﺧﺗن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻧو ﺑﺎ اﻧﺟﺎم
وظﯾﻔﮫ( و ﺟﻠوﮔﯾری از طرزاﻟﻌﻣل " اﺳﺗﺧدام و ﺑرطرف ﮐردن"
ﺷﺎﻣل ﺑودن در اﯾن ﮐﮫ ﺑرﻋﻠﯾﮫ ﮐدام ﮔروپ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻧﺷود.
اﺟﺗﻧﺎب از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗرﺟﯾﺢ دھﯽ در اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر ﻣﺣﻠﯽ ،در ﺟﺎه ﯾﺎ ﺑﯾﮑﺎری ﯾﮏ ﻣﺷﮑل اﺳت ،و ﻣﯾﺷود
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺣﻠﯽ را آﻣوزش ﺑدھﯾم.
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔر ) ،(ILOﮐﺎر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد :ﮐﺎر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ذﯾل ﺗﻌرﯾف ﺷده:
 Øﮐﺎر ﮐﮫ ﻣوﺛر و در آﻣد ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.
 Øﮐﺎر ﮐﮫ اﻣﻧﯾت را در ﻣﺣل ﮐﺎر ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد.
 Øﮐﺎر ﮐﮫ در آن ﭼﺷم اﻧداز ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﺧﺻﯽ و ھﻣﭘﺎرﭼﮕﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 Øﮐﺎر ﮐﮫ در آن ﮐﺎرﻣﻧدان در اراﯾﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺧود آزاد ﺑﺎﺷﻧد و در ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺎًﯾﯾر دارد ﺷرﮐت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
 Øﮐﺎر ﮐﮫ در آن ﺑﺎ زن و ﻣرد ﺑﮫ طوری ﻣﺳﺎوی رﻓﺗﺎر ﺷود و ﻓرﺻت ھﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد ).(ILO, 2016
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ﺑرای اﺟرای ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز روﺷﮭﺎی ﺗﺟﺎرت در ﺳﺎﺣﺎت ﺣﺳﺎس و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اﺳﺗﺧدام ،در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،روﯾﮑردھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھﻣﮫ
اﺣزاب ﻣرﺗﺑط ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺗواﻓق ﻗرار ﮔﯾرد :ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﮐﮫ اﯾن ﺗﺟﺎرت را ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؛
زورﻣﻧدان دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺳﯾرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ھﺎ ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﺷود را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول دارﻧد؛ اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑزرﮔﺎن و در ﻧﮭﺎﯾت اﺟرات ﺧودی
ﺷرﮐت ھﺎ .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺧطر ﻣﺻرف ﮔزاف و ﯾﺎ ھم ﺳﺑب ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت ﭘروژه ھﺎ ﻣﯽ ﺷود .از اﯾن رو ،ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺳﺗراﺗﯾژی
ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد ﺑﮫ ﺳود ﺧود ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﮑﻧﻧده و ﻣﺗﺎﺛﯾر از ﺗﺿﺎد ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد و ﺿرورت
ﺑﮫ اﺟرا آن ﺗوﺳط ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾﺳت.
ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﺎﺻل ﺷده ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﺷﮑﻧﻧده و ﻣﺗﺎﺛﯾر
از ﺟﻧﮓ ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد روش ھﺎی ذﯾل را در ﻧظر ﮔﯾرﻧد:
Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

در ﺟرﯾﺎن و ﻗﺑل از ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﭘروژه ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ وﯾﺎ ھم اﺳﺗﻔﺎده ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ از ﺳﺎﺣﺎت ﻧﺎاﻣن داﯾﻣﺂ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن ﻗوﻣﯽ و
زورﻣﻧدان ﻣﺣﻠﯽ در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﻧد .ﺷرﮐت ھﺎی ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ اﯾن را ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ روش ﻣﺣﻔوظ و ﭘﺎﯾدار ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﭘروژه ھﺎ
ﻣدﻧظر ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
ﻗرارداد ﻓرﻋﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ .ﺷرﮐت ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی زورﻣﻧدان
ﻣﺣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑزرﮔﺎن ﻗوﻣﯽ ﻣذاﮐره و ﺑﮫ ﺗواﻓق ﺑرﺳﻧد و ازﻋﻣﻠﯽ ﺷدن ﭘروژه در ﻓﺿﺎی اﻣن و ﻣﺣﻔوظ و ﺑدون ﻣﺻرف ﮔزاف
اﻣﻧﯾﺗﯽ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺷرﮐت ھﺎی دﯾﮕر در اﺟرای واﺣدھﺎی ﺑزرﮔﺗر ﭘروژه و اراﺋﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل  /ﺗدارﮐﺎت ﺑرای ﻗﺳﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺳﯾرھﺎ .آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ و رواﺑط ﺧوب ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن زورﻣﻧدان ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﺷود.
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﺣﻠﯽ را ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑر آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ ارﺗﻘﺎ دھد اﮔر ،اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣرﮐز آﻣوزش
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣﺣﻠﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود.
ﺷرﮐت ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻗرارداد ھﺎی ﻓرﻋﯽ دارﻧد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد) ﺑﮫ طوری ﻣﺛﺎل ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺧش از ﺳرک،
ﺗرﻣﯾم ﻣوﺗر ﺑﺎرﺑری ،رﻧﮓ ﮐردن ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐردن .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣردم ﻣﺣل ﻣﯾﺗواﻧد از اﯾن ﺳود ﺑﺑرﻧد .ﺷرﮐت ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻣﺗوﺳط
دﺳﺗرﺳﯽ ﺧوب ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت ﺧطر ﻧﺎک دارد ﺑﺧﺎطر ﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟت ﺳﺎﺣﮫ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﺳﺎﺣﺎت ﻧﺎاﻣن ﮐﺎر
ﮐﻧﻧد.
اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﺗﻌﻣﯾراﺗﯽ وﺧﺎم ﮐﮫ در ﻣﺣل ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﺷود ﺑﮫ ﮐﺎر واﯾﺟﺎد ﺷﻐل در ﺳﺎﺣﮫ روﻧق ﻣﯾﺑﺧﺷد ﺑطور ﻣﺛﺎل) رﯾﮓ ،ﮐرش
ﺑرای ﻗﯾرﺳﺎزی و ﻏﯾره(.
از ﻣﻔﺎد ﭘروژه ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد .ﮐوﺷش ﮐﻧد ﮐﮫ اﻓراد زﯾرﺑط را از ﻓواﯾد ﮐﺎر ﮐردن ﺷرﮐت ﭼﯽ در ﺟرﯾﺎن و ﯾﺎھم ﺧﺗم ﭘروژه ﻣﻌﺗﻘد
ﮐﻧد .ﺑطوری ﻣﺛﺎل ازدﯾﺎد ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﻣﮭﺎرت ،ﺗﺎﺳﯾس زﯾرﺑﻧﺎ ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐﮫ ھﻣﮫ ازآن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش
ﺗﺟﺎرت ﻣﻧطﻘﮫ ای و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺑرﻧده در ﯾﮏ ﺑﺧش ﺑزرﮔﺗر از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗن ﺳﮭﺎﻣداران در
ﻣورد ﭘروژه ﺷرﮐت ﻣﯾﺗواﻧد ﻓﺳﺎد را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺑب ازﺑﯾن ﺑردن ﭘرداﺧت ﭘول ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻗوﻣﻧداﻧﺎن
و ﭘوﻟﯾس در ﺳﺎﺣﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول دوﻟت ﯾﺎ زورﻣﻧدان وﯾﺎ ھم ﻗوﻣﻧداﻧﺎن در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺗﺿﺎد و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿد دوﻟت ﻣﯾﺟﻧﮕﻧد
ﺷ و د.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎی زﯾر را در ﺟدول دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﺎﯾد در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ طرزاﻟﻌﻣل اﺳﺗﺧدام
درﺳﺎﺣﺎت ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد در ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی ﺷﮑﻧﻧده و ﻣﺗﺎﺛﯾر از ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣدﻧظر ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﮫ ﺷدت ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود
اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات را ﺑﮫ ھر زﻣﯾﻧﮫ ﺧﺎص ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺣﻠﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ،ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ دﯾﮕر روش
ھﺎی اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ،ﻣﯾﺷود.
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ﭼﺎرﭼوب:ﭼﺎرﭼوب اﺳﺗﺧدام در ﺳﺎﺣﺎت ﺣﺳﺎس در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎ
ﻋﻣل

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ

ü

آﯾﺎ ﺗﻧش ﺑﯾن ﮔروه
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
ﻣﻧطﻘﮫ وﺟود
دارد؟

ü

آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت ﺗﻧش را
ﺷدت ﻣﯾﺑﺧﺷد وﯾﺎ
ﺗﻧش ﺟدﯾدی ﻣﯾﺎن
ﮔروپ ھﺎ اﯾﺟﺎد
ﻣﯽ ﮐﻧد ؟

ü

آﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت ﮐﻣﮏ
ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ
ﺗﻧش ھﺎی ﻣوﺟود
را ﮐﺎھش دھد؟

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾرات ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت ﺑر رواﺑط ﺑﯾن ﮔروپ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﺟﺎﻣﻌﮫ

 üﺑﯾن ﮐدام ﮔروپ ھﺎ؟
 üﭼرا؟ ﺗﻧش در ﻣورد
ﭼﯽ اﺳت؟
 üھر ﮔروپ ﭼﯽ
ﻣﯾﺧواھد؟
ü

ü
ü
ü

ü

ﮐدام ﺗﻧش ھﺎی
ﻣوﺟود ﺷدت ﺧواھد
ﯾﺎﻓت؟
ﭼﮕوﻧﮫ؟
ﮐدام ﮔروپ ھﺎ در
ﺧطر اﺳت؟
ﻣﻘدار ﻣﺻﺎرف
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭼﻘدر اﺳت
ﻣﺛﻶ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری را از
ﺧراﺑﮑﺎری اﯾن
ﮔروپ ھﺎ ﻧﺟﺎت
ﻣﯾدھد؟
ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل
ﭘروژه ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان
ﺑدون ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ داﺋﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﮐرد؟

 üﮐدام؟
 üﭼﮕوﻧﮫ؟
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ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد ﻧﺑﺎﺷد

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت ﺑﮫ ﮐﺎھش
ﺗﻧش ھﺎی ﻣوﺟود
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﯾﺎ
ھﯾﭻ ﺗﺎﺛﯾری )ﻣﺛﺑت
و ﻣﻧﻔﯽ( ﺑر ﮔروه
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻧدارد .اﯾن در
اﺧﺗﯾﺎر ﻣدﯾران
ﺷرﮐت ھﺎ اﺳت ﮐﮫ
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
اﺳﺗراﺗژی ھﺎی
ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﯾﺎ
اﺻﻼﺣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد
اﻧﺟﺎم ﺷود .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﻣورد ﺑﺎﺷد ،ﻣدﯾران
ﺷرﮐت ﺑﺎﯾد در
ﻋرض  6ﻣﺎه ﺑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕری
ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﻧد.

ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت اﺣﺗﻣﺎﻵ
ﺑﺎﻋث ﺗﺷدﯾد وﯾﺎ
اﯾﺟﺎد ﺗﻧش
ﻣﯾﺷود.
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ﻋﻣل
ﻧﺑﺎﺷد

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود
 üآﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت
ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑت و ﯾﺎ
ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮔروپ
ھﺎ دارد؟

ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺗﺎﺛﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت در
ﻣﺎﻟﮑﯾت
زﻣﯾن

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد

 üﭼرا اﯾن ﻣورد
اﺳت؟

 üزورﻣﻧدھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﮐﮫ در ﺳﺎﺣﮫ ﺗطﺑﯾق
ﭘروژه ﻣﺎﻟﮑﯾن زﻣﯾن
ھﺳﺗﻧد ﮐﯽ ھﺎ
ھﺳﺗﻧد؟
 üآﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ زﻣﯾن
داران )از طرﯾق
ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺣﻠﯽ
ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ طور
ﻣﺳﺗﻘﯾم( ﻣذاﮐره
ﮐرد؟
 üآﯾﺎ زﻣﯾن دﻋواﯾﯽ
اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻣﯾن
وﺟود دارد؟

 üﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی
زورﻣﻧدان ﭼﯽ
اﺳت.
 üﺷرﮐت ﺑرای آﻧﮭﺎ
ﭼﯽ اراﯾﮫ ﻣﯾﺗواﻧد؟
ü
ü

ü

 üآﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺷرﮐت ھﺎ ﺑرای
ﺑﻌﺿﯽ ﮔروپ ھﺎ
وﯾﺎ دﯾﮕر ھﺎ ﻣﻔﯾد
ﺧواھد ﺑود؟

ü
ü

طرف ھﺎی درﮔﯾر
ﮐﯽ ھﺎ ھﺳﺗﻧد.
اﻧواع ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻏﯾر
ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻣﯾن ﮐدام
ھﺎ اﻧد؟
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﯾﺷﺗر ﺳود ﺑﺑرد
از اﺳﺗﻌﻣﺎل زﻣﯾن
ﺗوﺳط ﺷرﮐت؟
ﭼﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟
ﭼطور؟
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دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑدون
ﺗﺷدﯾد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت
ﻣوﺟود ﻣذاﮐره ﻣﯾﺷود.

دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﺎ
زورﻣﻧدان ﻣذاﮐره
ﻣﯾﺷود در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔروپ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
دﯾﮕر ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده
ﻣﯾﺷود ﺑدون ﮐدام
ﺑدﯾل و ﯾﺎ ﺟﺑران
ﺧﺳﺎره.
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ﺗﺣﻠﯾل ﺳود و
ھزﯾﻧﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت ﮐﮫ
ﻧﺷﺎن دھد
ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر
ﺗﺟﺎرت ھﺎ
اﺳﺗﺧدام
ﺣﺳﺎس ﺑﮫ
ﺗﺿﺎد
ﻣﻧﺟرﺑﮫ
درآﻣد ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯾﺷود.

ﻋﻣل

 üﻣﺻﺎرف ﻣﺎﻟﯽ
ﺷرﮐت ﺑﺎ اﻣن
ﺳﺎﺧﺗن و ﻧﮕﮭداری
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت ھﺎ ،
ﮐﺎرﻣﻧدان ،ودﯾﮕر
وﺳﺎﯾل از ﺗﺧرﯾب و
ﺣﻣﻠﮫ) ﺗوﺳط
ﮐﺎرﻣﻧدان اﻣﻧﯾﺗﯽ،
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻓﻧﯽ و
دﯾﮕر اﻗداﻣﺎت(
ﭼﯾﺳت؟

 üاﺳﺗﺧدام ﺑرای
ﻣﺣﺎﻓظت از
ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت،
ﮐﺎرﮐﻧﺎن و
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت دارای
اﺛرات ﭘﺎﯾدار
)ﻣﺎﻧﻧد ارﺗﻘﺎء
ﻣﮭﺎرت ھﺎ،
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
آﻣوزش ﺑرای
ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ
ﺑدون در ﻧظر

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ
 üآﯾﺎ ﺷرﮐت ﮐدام
ﻓﺎﯾده ﭘﺎﯾدار
ﺑرای ﻣردم
ﻣﺣل ﻓراھم
ﻣﯾﮑﻧد) ﺑطوری
ﻣﺛﺎل ارﺗﻘﺎع
ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﮐﺎرﻣﻧدان،
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ
وﯾﺎ ھم ﻣﺳوﻟﯾت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺷرﮐت وﻏﯾره(؟

 üﮐدام ﻓواﯾد؟
 üﻣﺻرف ﻣﺎﻟﯽ
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن اﯾن
ﻓواﯾد ﭼﯾﺳت؟
 üآﯾﺎ اﯾن ﻣﻣﮑن
اﺳت ﮐﮫ اﯾن
ﻓواﯾد ﺟﻠو ﺣﻣﻠﮫ
وﯾﺎ ﺧراﺑﮑﺎری ﺑﮫ
اﻣوال ،ﻣﮭﻣﺎت
وﯾﺎ ھم ﮐﺎرﻣﻧدان
ﺷرﮐت را ﺑﯾﮕﯾرد
ﮐﮫ ﻣﺻﺎرف
اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﻏﯾر
ﺿروری ﺳﺎزد؟
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ﮔرﻓﺗن ﺳﯾﺎﺳت ،ﻗوﻣﯽ،
ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ھرﺟﺎی
دﯾﮕر ،ﺑرھم زدن ﺑﺧش ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اراﺋﮫ ﭘﺎﯾﮫ ای
ﺑرای ﺧود اﺷﺗﻐﺎل ،و
ﻏﯾره(.ﺷﺎﺧص ھﺎ:
/

/

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ،ﺗدارﮐﺎت،
زﯾرﺑﻧﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﻧﻣﺎﯾﻧد ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺣﻠﯽ زورﻣﻧدان
ﻣؤﺳﺳﺎت و

 üاﺳﺗﺧدام
ﺑرای
ﻣﺣﺎﻓظت از
ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت،
ﮐﺎرﮐﻧﺎن و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺑﮫ
اﻓراد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ
ﮐﮫ ﻣردم
ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم
دھﻧد ،ﺷﻐﻠﯽ
را ﻓراھم
ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻓراد ﺑﯾﮕﻧﺎه
ﺷﻐﻠﯽ را
ﺑرای ﻣردم
ﻓراھم ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد ﻧﺑﺎﺷد
ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﺻت ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﺑرای ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ
ﻓراھم ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﺑﺗواﻧﻧد
دﺳت ﮐم ﺑرﺧﯽ از اﯾن
ﻣﺷﺎﻏل ﯾﺎدا ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣردم
ﺗﺷوﯾق ﺷده اﻧد ﮐﮫ از اﺳﻠﺣﮫ
)ﺑﮫ طوری ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد(.
ﺷﺎﺧص ھﺎ:
/

ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد،
درﮔﯾر ﺟﻧﮓ
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ü

آﯾﺎ ﻓواﯾد ﻣﺣﻠﯽ
ﺑﺎ زورﻣﻧدان
ﻣذاﮐره ﻣﯾﺷود)
ﻣﺗوﺳط ﯾﮏ
ھﯾت وﯾﺎ ھم
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺂ ( ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺎن
ﺷرﮐت ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و
ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ و
زوﻣﻧدان(
ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ
ﺿﻣﺎﻧت ﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ ﻣوﺗر ھﺎ و
ﺑﺎﺑری ھﺎ ﺣﻣل
ﮐﻧﻧده زﯾر ﺣﻣﻠﮫ
ﮐدام ﮔروپ ﮐﮫ
ﺗﺣت اداره
زورﻣﻧدان ﺑﺎﺷد
ﻗرار ﻧﮕﯾرد(؟

 üﮐدام ﺷراﯾط اﺳت
ﺗﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ اﯾﺟﺎد
ﺷ و د؟
 üآﯾﺎ اﯾن ﮐدام
ﻣﺻﺎرف دﯾﮕر
ھم دارد ﺑﻐﯾر از
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺗن
ﻓواﯾد ﭘﺎﯾدار
ﻣﺣﻠﯽ؟
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/

ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻧﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﺧراﺑﮑﺎری رخ
ﻧﻣﯽ دھد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣوﺟود
ﭘس از اﺗﻣﺎم
ﭘروژه ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ
ﻋﻣدا ﺗوﺳط ﮔروه
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺧرﯾب
ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾده
ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد؛ ﻣوﺗر ھﺎی
ﺑﺎﺑری ﺷرﮐت ھﺎی
ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑدون
ﻣﺳدود ﺷدن،
ﭘرداﺧت ھﺎی ﻏﯾر
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ
ﺑر آﻧﮭﺎ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد.

/

/

ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده  ،وﺳﺎﯾل
ﻧﻘﻠﯾﮫ ،ﻣﺎﺷﯾن
آﻻت ،ﮐﺎرﮔران
ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؛
ﺗﺳﮭﯾﻼت،
وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﯾﺎ
ﻣﺎﺷﯾن آﻻت
ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺧراﺑﮑﺎری ھﺎی
اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود،
ﻣﺣض اﯾن ﮐﮫ
ﺷرﮐت از ﺳﺎﺣﮫ
ﺧﺎرج ﺷود،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺧرﯾب
ﻣ ﯽ ﺷ و د.
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ﻋﻣل

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد ﻧﺑﺎﺷد

 üھﻧﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ھ ر دو
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﮐدام
طرزاﻟﻌﻣل
)ﭘرداﺧت ﺑرای
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن و
اﻗداﻣﺎت و ﯾﺎ
اراﺋﮫ ﻣزاﯾﺎی
ﭘﺎﯾدار ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ
ﻣﺣﻠﯽ( :در
طوﻻﻧﯽ ﻣدت
ﺳود آور اﺳت؟
درﺧواﺳت ﺑرای
ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ واﻗﻊ
ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ
اﺳﺗراﺗژی ھﺎی اﺷﺗﻐﺎل
ﺣﺳﺎس ﺑﮫ درﮔﯾری ﮐﮫ
ﺑرای ارﺗﻘﺎی اﯾﻣﻧﯽ
ﭘروژه اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.

 üآﯾﺎ ﺷرﮐت
اﺳﺗدﻻل ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻧﻧده ای ﺑرای
ﺗرﮐﯾب
اﺳﺗراﺗژی
اﺳﺗﺧداﻣﯽ
ﺣﺳﺎس ﺑﮫ
درﮔﯾری در
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود
دارد؟

ﺑﺎ رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ در
ﻣورد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ از
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت ﻣواﻓﻘت
ﮐﻧﯾد.

 üﻓواﯾد ﻣﮭم
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐدام
اﻧد) ﺑطور ﻣﺛﺎل
اﺳﺗﺧدام اﻓراد
ﻣﺣﻠﯽ ،آﻣوزش
در ﻋﯾن وطﯾﻔﮫ،
اﯾﺟﺎد ﻣراﮐز
آﻣوزش،
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد
ﺗوﻟﯾد ﺷده در

 üاﺳﺗدﻻل ھﺎی
را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد،
اﮔر ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ
ﻣﻘﺎﯾﺳوی ﺑﯾن
ﻣﺻرف
ﻣﺣﺎﻓطﯾن
اﻣﻧﯾﺗﯽ،
ﮐﺎروان و
ﻏﯾره و درﺟﮫ
اﺳﺗﺧدام
ﺣﺳﺎس ﺑﮫ
ﺗﺿﺎد را اﻧﺟﺎم
دھﯾد.
ﺷرﮐت ﻓﻌﺎﻟﯾت
اﯾن ﺷرﮐت ﺑﺎ رھﺑران
را ﺑدون وﯾﺎ ﭘﯾش
ﻣﺣﻠﯽ ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ
از ﻣﺷوره ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷروع ﺷود
رھﺑران ﻣﻠﮑﯽ
ﻣﺷوره ﻣﯾﮑﻧد .و ﺗواﻓق
رﺳﻣﯽ در ﻣورد ﺑرﺧﯽ از ﺷروع ﮐرده .ﮐدام
ﻣواﻓﻘﮫ ﺻورت ﻧﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻣوس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
دﺳت ﻣﯽ آﯾد .اﺳﺗﺧدام
اﻓرادی ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش ﺷرﮐت ﺑرای
آﻣوزش و اﺳﺗﺧدام
از ﺑودﯾﺟﮫ اﺳت
ﮐدام ﺑودﯾﺟﮫ ﻧﻣﯽ
10/bicc
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ﺳﺎزد.

ﻣﺣل ﺗﺎ ﺷﻐل
اﯾﺟﺎد ﺷودو
ﻏﯾره(.

 üآﯾﺎ رھﺑران
ﻣﺣﻠﯽ در ﻣورد
اﯾن ﻣزاﯾﺎ ﻣواﻓق
ھﺳﺗﻧد؟

ﻋﻣل

ﺑﺎ اﻋﺿﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫ درﺑﺎره
ﻣزاﯾﺎی ﻣورد
ﺗواﻓق از
ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷو

 üآﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان
اﯾن ﺗواﻓق را
رﺳﻣﯽ ﮐرد؟
 üآﯾﺎ اﯾن
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ رھﺑران
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؟

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ

 üآﯾﺎ اﯾن ﻣزاﯾﺎ
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاری ﺗوﺳط
ﺷرﮐت دارد؟

 üﺑﮫ ﭼﯽ اﻧدازه؟
 üﺑرای ﭼﯽ ؟

 üاﮔر رھﺑران
ﻣﺣﻠﯽ ﻣواﻓق
ﻧﺑﺎﺷﻧد ،آﯾﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑرای ﻣذاﮐره
ﺣﺎﺿر ﻣﯾﺷوﻧد؟

 üﻧﻘﺎط اﺧﺗﻼف ﻧظر
ﭼﯾﺳت؟
 üآﯾﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽ
ﺗواﻧد ھر ﮐدام از
اﯾن ﻧﮑﺎت را
اﺻﻼح ﮐﻧد؟

 üﺑﮭﺗرﯾن راه
ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎ
ﺑرای ﺑرﻗراری
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭼﯾﺳت؟

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد

اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ در
ﻣورد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﯾن
ﺷرﮐت ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﻣﺣﻠﯽ ،رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ
ﺻﺎﺣب ﻧظران ﻣطﻠﻊ ﺷده
اﻧد .اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد
11/bicc

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد ﻧﺑﺎﺷد

ﺟﺎﻣﻌﮫ ازھرﻧوع ﻓواﯾد
ﭘروژه ،ﺗواﻓق ﯾﺎ ﻋدم
ﺗواﻓق ﮐﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘروژه
ﺑوﺟود آﻣده ﺑﺎﺷد ﻧﺎآﮔﺎه
اﺳت.ﺗواﻓﻘﺎت ﻏﯾر ﺷﻔﺎف
ﺑﯾن رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ و
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ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
اراﺋﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی
واﺿﺢ و
ﺷﻔﺎف از
ﭘروژه ﻗﺑل از
اﺟرای
و ھر زﻣﺎن ﮐﮫ
ﺗﻐﯾﯾرات و
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑرای
اﯾﺟﺎد
اﻧﺗظﺎرات واﻗﻊ
ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ از
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ
ﺑﺎﺷد.

 üآﯾﺎ رھﺑران
ﺟﺎﻣﻌﮫ )ﻣﺛﻼ
ﺑزرﮔﺎن( وﺟود
دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﯾﮏ ﺷرﮐت
ﺑﺗواﻧد ﺑرای
ﺑرﻗراری
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ
ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﺣﻠﯽ
ﮐﺎر ﮐﻧد؟
 üآﯾﺎ ﻣذاﮐرات در
ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺷرﮐت
ﺗوﺳط آن ﺑﺎ
اﻓرادی ﺟﺎﻣﻌﮫ
در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد؟

و ﺑﺎ ﺟﻣﻊ از
ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی
ﻣﺣﻠﯽ در
ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد از
اﻧﺟﻣن
ﭘﯾﺷرﻓت
وﻟﺳواﻟﯽ،
رھﺑراﻧﯽ
ﻗوﻣﯽ و
زورﻣﻧدان در
ﺑﺎره ﺗﻘوﯾﮫ ﯾﮏ
ﻣﺣﯾط آرام
وﺑﺎاﻣن ﺑرای
ﺗراﻧﺳﭘورت
ﺷرﮐت.

 üﮐدام ﺳﮭﺎﻣداران
ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮫ ﻣﺣﯾط
ﺳﺎﺧت و
ﺗراﻧﺳﭘورت در
ﺳﺎﺣﮫ وﯾﺎ را
ھﺎی
ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ
دارد .ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ
ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾد؟

 üﮐدام ﯾﮏ؟
 üﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان
رواﺑط اﯾﺟﺎد
ﮐرد؟
 üﮐدام ﮔروه ھﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد اﯾن
رھﺑران دﺳﺗرﺳﯽ
ﭘﯾدا ﮐﻧد ؟
ü
ü
ü

ü

ﮐدام ﯾﮑﯽ در
درﮐﺟﺎ؟
ﭼﮕوﻧﮫ؟
ﺑﮫ ﮐدام ﮔروپ ھﺎ
اﯾن ﻣراﮐز وﯾﺎ
ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑرﺳد؟
آﯾﺎ ﺳﮭﺎﻣداراﻧﯽ
ﮐﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯽ را
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ
ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗوﺳط
ﻣدﯾران ﺷرﮐت
ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار
ﮔﯾرﻧد؟ اﮔر ﻧﮫ،
ﮐدام اﻓراد دﯾﮕر
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در
ﻣورد اﯾﻣﻧﯽ
ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت
ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧد؟
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ﻗﺑل از ﺷروع ﻓﻌﺎﻟﯾت از
اﻧﺗظﺎر ﺷرﮐت از ﺣﺿور
ﺧود ﻣطﻠﻊ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑدﯾن
ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ھر ﻣزﯾت ﺗواﻓق
ﺷده ﻣﯾﺎن ﺷرﮐت و
رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای
ھﻣﮫ ﻣﺷﺧص ﺷود و ﺑرای
ھﻣﮫ ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷد )ﻣﺛﻼ در
ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ در ﻣﺳﺎﺟد ﯾﺎ ﺑﮫ
روش ﻣﺷﺎﺑﮫ(.

ﺷرﮐت ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود را
ﺑﮫ ﺧرچ ﻣﯾدھد ﺗﺎﮐﮫ ﯾﮏ
ﻣﺣﯾط ﺳﻼﻣت وﺑﺎاﻣن ﺑرای
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود و ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧود را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.

ﺷرﮐت ﻓﺳﺎد ﺑﯾﺷﺗر را
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ آورد.

ﺷرﮐت ﮐﮫ ﺧطرات اﻓراد
ﻣﺳﻠﺢ  ،ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﺳﺎﺣﮫ را
ﻧﺎدﯾده ﻣﯾﮕﯾرد زﻧدﮔﯽ
ﮐﺎرﻣﻧدان را در ﺧطر
ﻣﯾﻧدازد.
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ﻋﻣل

ﺑررﺳﯽ ﺗﺎﺛﯾر
روش ھﺎی
اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺷرﮐت در ﺗﻧش
و ﯾﺎ درﮔﯾری
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔﯾری ﻧﯾروی
ﮐﺎر ﻣﺣﻠﯽ در
ﯾﮏ روش
ﺣﺳﺎس ﺑﮫ
درﮔﯾری.

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ
 üآﯾﺎ ﺗرﮐﯾب
اﺳﺗﺧدام
ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﺎرﻣﻧدان
ﺷرﮐت
ﮐدام ﺗﺎﺛﯾر
ﺑﮫ اﻓراد
ﺟﺎﻣﻌﮫ
دارد.

ü
ü

ü

ü

ü

ü
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اﯾن ﺷرﮐت ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻘوھﯽ ﮐﮫ
ﮐدام ﺗﺎﺛﯾرات؟
ﮐﺎرﮐﻧﺎن آن ﻗﺑل از آﻏﺎز
آﯾﺎ ﺑر رواﺑط
ﻗوﻣﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑر روی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و
ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ
ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد
ﮔذارد؟
ﺗﺿﺎد را ﮐﺎھش و ﯾﺎ ﺑﯾطرف
آﯾﺎ ﮐدام ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮫ
ﻓرھﻧﮓ و رﻓﺗﺎر ﺑﺳﺎزد اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .در
زﻣﯾﻧﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻی ﺑﯾﮑﺎری،
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ
ﯾﮏ طرز اﻟﻌﻣل ﺣﺳﺎس ﺑﮫ
دارد؟
درﮔﯾری ،ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﯾﮑﻧد در
آﯾﺎ ﮐدام ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮫ
ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی
اﺳﺗﺧدام ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺣﻠﯽ
ﻣوﺟود در ﻣﺣﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾروﻧﯽ ھﺎ و از
دارد؟
اﺳﺗﺧدام ﺑرای ﺟدا ﺳﺎﺧﺗن
آﯾﺎ ﺷرﮐت ھﺎ و
ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﺳﺗﺧدام
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ
دﺳﺗور و ﻓرھﻧﮓ ﮐﺎرﮔران ﻣﺣﻠﯽ در ﺳﺎﺧت و
در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺣﺗرام ﺳﺎز ،اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣوﺗر
ﻣﯾﮑﻧد ﭼون
ھﺎی ﺑﺎرﺑری ،ﻏذا ،ﺧرﯾد،
ﻟﺑﺎس ،رﺳم و
ﻣﺳﮑن و ﻏﯾره ﺑرای راﻧﻧدﮔﺎن
رواج ﻣﺣﻠﯽ و
ﺷرﮐت ھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل(.
ﻣﻘررات؟
روش ھﺎی اﺳﺗﺧدام ﺑرای
ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی
ﺟواﻣﻊ ﮐﮫ در آن ﺷرﮐت ھﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ،
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺷﻔﺎف ﺳﺎﺧﺗﮫ
زورﻣﻧدان و
ﺷده اﺳت.
اﻧﺟﻣن ﭘﯾﺷرﻓت
وﻟﺳواﻟﯽ در
ﻣورد ﮐﺎرﻣﻧدان و
طرﯾﻘﮫ اﺳﺗﺧدام
ﺷرﮐت ﭼﯽ
ﻣﯾﮕوﯾد؟
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ﭼﻧﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑل ﯾﺎ در
طول ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷرﮐت اﻧﺟﺎم
ﻧﺷده اﺳت .ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﮫ طوری ﻣداوم
ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ
ﻧﻘش ﺑﺎرزی در ﺳطﺢ
ﺑﻠﻧدی ﺑﯾﮑﺎری دارد.
طرزاﻟﻌﻣل اﺳﺗﺧدام ﺑرای
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﮐﮫ در آن
ﺷرﮐت ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑﻧد
ﺷﻔﺎف ﻧﯾﺳت .اﺳﺗﺧدام ﯾﮏ
ﮔروه را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر
ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯾدھد.
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ﻋﻣل

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود
 üآﯾﺎ طرﯾﻘﮫ اﺳﺗﺧدام
ﻓﻌﻠﯽ ﮐدام ﻧﮕراﻧﯽ
را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ
آورد؟

 üآﯾﺎ طرﯾﻘﮫ ﻓﻌﻠﯽ
اﺳﺗﺧدام ﺷرﮐت
اﺳﺗﺧدام اﻓراد
ﺑﯾروﻧﯽ را ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺗرﺟﯾﺢ
ﻣﯾدھد ؟

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ
ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
 üآﯾﺎ ﻣﯾﺗوان ﯾﮏ
ﺳﺗراﺗﯾژی
اﺳﺗﺧدام ﺑﮫ
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﻣردم
ﻣﺣل ،رھﺑران،
وﺑزرﮔﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷود ﮐﮫ ﺗﻌﺎدل
ﺿرورت ﻣردم و
اﺳﺗﺧدام ،ﺷرﮐت
را ﺑرﻗرار ﺳﺎزد؟

ü

ﭼرا؟
ﮐدام ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ؟
دﯾدﮔﺎه رھﺑران ﻣﺣﻠﯽ
ﭼﯽ اﺳت؟
ﭼﯾﮕوﻧﮫ ﺑطور دواﻣدار
ﻣﯾﺗوان دﯾدﮔﺎه ﺑزرﮔﺎن
ﻣﺣﻠﯽ را در ﻧظر
ﮔرﻓت؟
ﭼرا؟
ﻣﺷﺧﺻﺎت اﻓرادی ﮐﮫ
اﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﺷود
ﭼﯾﺳت؟
آﯾﺎ اﯾن روش ﮐدام ﺗﺎﺛﯾر
ﺑﮫ ﻗوه ﮐﺎرﻣﺣﻠﯽ دارد؟
ﺑﮫ ﮐدام طرﯾق؟
ﭼﯾﮕوﻧﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎری
ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺗوان زﯾﺎد ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﮔﯾرد؟
ﭼﯾﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان ﻣﮭﺎرت
ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺗرﻗﯽ داد؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎرآﻓرﯾﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ
ﺳود ﻣﯽ ﺑرﻧد؟
آﯾﺎ ﻣﯾﺗوان ﺑرﯾﮏ
طرزاﻟﻌﻣل ﺷﻔﺎف ﻣواﻓق
ﺷد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول در
ﻣﺣل ﺑﺎﺷد و آن دوره
آزﻣﺎﯾش ،ﺑﻠﻧدﺑردن ﺳطﺢ
ﻣﮭﺎرت ھﺎ ،ﭘرداﺧت
ﻧظر ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ ﺑر ﯾﮏ
ﻣﻌﯾﺎر ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،دﻻﯾل ﺑﮫ ﺑرﮐﻧﺎری
و دﯾﮕر ﭼﯾز ھﺎی ﺑﮫ آن
در ﻣﺣل ﺗواﻓق ﺷده
ﺑﺎﺷد) ﻗرار داد و ﺗواﻓق
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷواھد وﻏﯾره(؟
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ﻣﺷﺧﺻﺂ ،آﻧﮭﺎ واﺿﺢ
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺷرﮐت
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ
اﺳﺗراﺗژی اﺳﺗﺧدام ﻓراﮔﯾر
و ﻏﯾر ﻣﺗﺿﺎد را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﯾﮏ ﮔروه ﺑﯾش از
دﯾﮕری ﻧﺑﺎﺷد ،اﺧﺗﺻﺎص
دھد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺗﻼش
ﻣﯾﺷود ﺗﺎ از ﺑروز ﯾﺎ
اﻓزاﯾش اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺧﺷوﻧت
آﻣﯾز ،ﺧراﺑﮑﺎری ﯾﺎ
ﺣﻣﻼت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
"ﮐﺎرﮔران ﻧﺎﮐﺎرا" ﺑﺎ
اﮐﺛرﯾت رأی ﺳﺎﮐﻧﺎن
ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺷﻔﺎﻓﯾت
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺳﺗﺧدام
ﺷرﮐت ﻣﺟﺑورآ اﺧراج
ﺷوﻧد.
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ﻋﻣل

اﻗداﻣﺎت ﻻزم را
در راﺳﺗﺎی
اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ
اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ILO
ﺑرای ﮐﺎر
ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم
دھﯾد.

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ

 üآﯾﺎ اﯾن ﮐﺎرﻋﺎﯾد
ﻣﻧﺎﺳب دارد؟

 üاﮔر ﻧﮫ ،درآﻣد
ﻣﻧﺎﺳب در زﻣﯾﻧﮫ
ﻣﺣﻠﯽ ﭼﯽ ﺧواھد
ﺑود؟
 üﺷرﮐت ﭼﯽ ﭼﯾزی
را ﺿرورت دارد
ﺗﺎ رﻋﺎﯾت ﮐﻧد؟

 üآﯾﺎ ﺷرﮐت ﯾﮏ
ﻣﺣﯾط اﻣن را
ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد؟

 üآﮔر ﻧﮫ ،ﭼﯽ ﺑﺎﯾد
ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺣﯾط ﮐﺎر
ﺑﯾﺷﺗر اﻣن ﺷود؟
 üﺷرﮐت ﭼﯽ ﭼﯾزی
را ﺿرورت دارد
ﺗﺎ رﻋﺎﯾت ﮐﻧد؟

 üآﯾﺎ ﺷرﮐت ﭼﺷم
اﻧداز ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ
ﻓردی و
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻓراھم
ﻣﯽ ﮐﻧد؟

 üاﮔر ﻧﮫ ،ﭼﯽ
ﭼﯾزی ﮐﻣﺑود
اﺳت؟
 üﺷرﮐت ﭼﯽ ﭼﯾزی
را ﺿرورت دارد
ﺗﺎ رﻋﺎﯾت ﮐﻧد؟

 üآﯾﺎ ﺷرﮐت ﻣﺣﯾطﯽ
را آﻣﺎده ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ
در آن ھر ﮐﺎرﻣﻧد
ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را
آزاداﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد؟

 üاﮔر ﻧﮫ ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺷرﮐت ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣواﺟﮫ
ﻣﯾﺷود؟
 üﺷرﮐت ﭼﯽ ﭼﯾزی
را ﺿرورت دارد
ﺗﺎ رﻋﺎﯾت ﮐﻧد؟

 üآﯾﺎ ﺷرﮐت ﻣﺣﯾط
ﮐﺎری ﮐﮫ در آن ﺑﺎ
ﺧﺎﻧم ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن
ﯾﮑﺳﺎن ﺑرﺧورد
ﺷود و ﯾﺎ ھم
ﻓرﺻت ھﺎی
ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﻣﮭﯾﺎ ﺷود را آﻣﺎده
ﻣﯽ ﮐﻧد ؟

 üاﮔر ﻧﮫ ،ﭼرا ﻧﮫ؟
 üﮐدام ﺣﺎﻟت ھﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت
ھرﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت
/ﻋدم ﺗﻌﺎدل را
ﻣﺷﺧص ﮐﻧد؟
 üﺑرای ﺑﮭﺑود
ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ
در ﺷرﮐت ﭼﯽ
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ﺑطوری دﻟﺧوا ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻋدم رﻋﺎﯾت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد
اﯾن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ ﺑﮫ اﯾن
ھﺎی ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﯾن
ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای
ﮐﺎرﻣطﺎﺑﻘت دارد.اﻗدام طرزاﻟﻌﻣل اﯾن ﺷرﮐت
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑرای اﺟرای ﻣﻌﯾﺎر
ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻدر ﺑراﺑر
ھﺎی ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﺷﺧﺻﺂ در ﺗﺿﺎد ﺣﺳﺎس ﻧﯾﺳت.
اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ در
ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎر ھﺎی زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺿﺎد ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﺷﮑﻧﻧده ﺗﺿﺎد را ﮐﺎھش دارد .اﮔر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد
ﻣﻌﯾﺎر ﺑرای ﮐﺎر
ﻣﯾدھد .ﻋﻼوه ﺑر
اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎﻻ ،ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ
آﻣوزش اﯾﻣﻧﯽ ﺑرای
اﻓزاﯾش ﺗﺿﺎد را
ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﮐﺎرﮔران
ﺧواھد داﺷت ،ﮐﮫ در
ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣﻧﯾت ﻣﺣل
آن ﺻورت اﯾن روش
ﮐﺎر را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد.و
ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ
ﻣذاﮐره ﺑﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺑﯾﻣﮫ در ﻣورد
ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﮫ در
ﺳﺎﺣﺎت ﻧﺎاﻣن در
ﺟرﯾﺎن ﭘروژه
ﮐﺎرﻣﯾﮑﻧﻧد اﯾﻣﻧﯽ را
ﻣﮭﯾﺎ ﮐرد .در ھﻣﮫ ﺟﺎه،
اﯾن ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ
ﻓرھﻧﮓ ﻗﺑول ﺷده ،ﮐﮫ
ﺧﺎﻧم ھﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾد
ﺑﺻورت ﯾﮑﺳﺎن
اﺳﺗﺧدام ﺷوﻧد.
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ﭼﯾزی ﺿروری
اﺳت؟

ﻋﻣل

ﺗﻘوﯾت اﺟرای
ﭼﺎرﭼوب.

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده

ﺳواﻻت ﮐﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود اﮔر ﺑﻠﯽ

 üآﯾﺎ اﯾن ﺷرﮐت ﻋﺿو
اﺗﺎق ﺗﺟﺎرت و ﺻﻧﺎﯾﻊ و
ﯾﺎ اﻧﺟﻣن ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﺎﺧت و
ﺳﺎز ﯾﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل را
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد اﺳت؟
 üآﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﻋﺿﺎی
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ھر
اﺗﺣﺎدﯾﮫ دﯾﮕر ﮐﮫ از
ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن در ﺷراﯾط
ﺑﮭﺑود ﮐﺎر ﮐﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﮐﻧد ،ھﺳﺗﻧد؟
 üآﯾﺎ ﮐﺎرﮔران اﻋﺿﺎی
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮔری ﯾﺎ ھر
اﺗﺣﺎدﯾﮫ دﯾﮕر ﮐﮫ از
ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﺎن در ﺷراﯾط
ﺑﮭﺑود ﮐﺎر ﮐﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﮐﻧد ،ھﺳﺗﻧد؟

 üاﮔر ﺑﻠﯽ ،ﺗﺟرﺑﮫ
ﺷرﮐت را ﺑﺎ ﭘﯾﺎده
ﺳﺎزی ﭼﺎرﭼوب
اﺳﺗﺧدام در
ﺳﺎﺣﺎت ﺣﺳﺎس در
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺎزﻋﮫ
اراﺋﮫ دھﯾد و ﺷﯾوه
ھﺎی ﻣوﻓق و
ﺳودﻣﻧد را از
طرﯾق اﺗﺎق
ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﺷرﮐت
ھﺎی دﯾﮕر
ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
 üاﮔر ﺑﻠﯽ ،ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐﺎرﻣﻧدان و
ﮐﺎرﮔران را ﺑﺎ
اﺳﺗﺧدام در
ﺳﺎﺣﺎت ﺣﺳﺎس ﺑﮫ
ﻣﻧﺎزﻋﮫ اراﺋﮫ دھﯾد
و ﺷﯾوه ھﺎی ﻣوﻓق
و ﺳودﻣﻧد را ﺑﮫ
دﯾﮕر ﮐﺎرﮐﻧﺎن و
ﮐﺎرﮔران از
طرﯾق ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای
ﮔﺳﺗرش دھﯾد.
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ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد

ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺗﺿﺎد ﻧﺑﺎﺷد

 ﺷﯾرزاد، ﺣﻘﯾﻘت، آﻟون اﺳﮑ وزﻟو، ﮔرورت/ INTERNATIONAL ALERT HANDOOK/ TLO/BICC

References
Conflict Sensitivity Consortium. (2012). How to guide to conflict sensitivity. UKaid. Retrieved from
http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/04/6602_HowToGuide_CSF_WEB_3.pdf
Cramer, C. (2008). From waging war to peace work: labour and labour markets. In M. Pugh, N. Cooper, & M.
Turner (Eds), Whose peace? Critical perspectives on the political economy of peacebuilding (pp. 123–140).
Basingstoke: Palgrave Macmillan
Ganson, B., & Wennmann, A. (2016). Business and conflict in fragile states. The case for pragmatic solutions (IISS
Adelphi Series). London: Routledge.
Grawert, E., Hansohm, D., & Nusrat, R. (2017, January). Is conflict sensitivity applicable to employment? Business
in fragile and conflict-affected settings (BICC Working Paper series No. 1/17). Retrieved from
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Working_paper_2017_1.pdf
Grawert, E., Nusrat, R., & Shah, Z. A. (2017a, May). Afghanistan’s cross-border trade with Pakistan and Iran and
the responsibility for conflict-sensitive employment (BICC Working Paper series No. 4/17 ). Retrieved from
Grawert, E. & Shirzad, F. (2017, June). Conflict-sensitive Employment in Afghan construction and transport
companies (BICC Working Paper series No. 5/17).
Hoffmann, A. (2014). From ‘business as usual’ to ‘business for peace’? Unpacking the conflict-sensitivity narrative
(Policy Brief No. 28). The Hague: Clingendael Institute. Retrieved from

https://www.clingendael.nl/sites/default/files/CRU%20Policy%20Brief%2028.pdf
ILO - International Labour Organization. (2016b). Decent work [website]. Retrieved from
http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang-en/index.htm
NIMD - Netherlands Institute for Multiparty Democracy. (2016). Fragility and conflict-affectedness
[webpage]. Retrieved from http://nimd.org/nimd-programmes/fragility-and-conflict-affectedness/
Nusrat, R. & Shirzad, F. (forthcoming 2017). Conflict-sensitive employment strategies in large-scale
investment projects. London: International Alert.

17/bicc

