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االلتزام بالمجتمعات المحلية
إلتزام سافانا للمجتمعات والمستفيدين هو العمل بنزاهة وشفافية واألمانة في جميع
األوقات

• الشركة تعترف وتحترم وتدعم حق المجتمعات المحلية في المساهمة برأيها وتوفر هذه
الفرصة من خالل مسؤول مجتمعي متخصص يعمل في سافانا؛ واالجتماعات الدورية في
أوقات محددة؛ والقيام بالزيارات في أماكن العمل  ،وعمل النشرات اإلعالمية في قسم
المجتمع على صفحة الشركة على شبكة اإلنترنت.
• وباإلضافة إلى ذلك ،تتشاور سافانا مع مجموعات مختلفة من المجتمع مثل القادة المحليين
والمستفيدين والشركات المحلية واإلدارات الحكومية مثل وزارة البيئة والشؤون المناخية
والهيئة العامة للتعدين.
• وتأمل الشركة في إشراك المجتمع المحلي من خالل رعاية المشاريع المحلية التي تتماشى
مع إطار الشركة.
• هدف الشركة هو استيعاب المجتمع ألهداف الشركة .وذلك لتطوير االحترام المتبادل؛
وتحقيق الدعم المجتمعي لسافانا كعضو فعال في المجتمع.
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مشاريع القيمة المستدامة
سافانا ملتزمة بتطوير المشاريع التي بها قيمة مستدامة

• الهدف الرئيسي لسافانا هو ضمان أن أي تطوير محتمل للمناجم يلبي احتياجات الجيل الحالي دون
المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة .وفي قطاع التعدين والمعادن ،يعني ذلك
أن االستثمار في المشاريع المعدنية ينبغي أن يكون مربحا من الناحية المالية ،ومناسب من الناحية
التقنية ،وسليم بيئيا وبطريقة مسؤولة اجتماعيا.
• من المهم أن تركز أي برامج مجتمعية على المشاريع والفرص التي يمكن أن تستمر في تقديم فوائد
للمجتمع المحلي بشكل جيد في المستقبل.
• ومن الجوانب الرئيسية والمهمة لهذه الفلسفة عملية التشاور النشطة مع المجتمع والمستفيدين الذين
لديهم ارتباط في المشروع.
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مبادئ المشاركة

التعاون
العمل بتعاون لتحقيق نتائج مثمرة
للطرفين

الشفافية
معلومات واضحة ومتفق عليها واتباع
سياسة التغذية المعلوماتيه

النزاهة
المشاركة بطريقة تعزز االحترام
والثقة المتبادلين

االتصاالت
تنطوي المشاركة المفتوحة والفعالة
على كل من االستماع والتحدث

الشمولية
التعرف على المجتمعات المحلية
والمستفيدين وإدراكهم وإشراكهم في
وقت مبكر من أعمال الشركة
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إطار المجتمع

فريق سافانا ملتزم تماما بالعمل مع المجتمعات المحلية في كل مشروع لضمان النجاح
للمجتمع والبالد
االلتزام بالعمل معا

برامج المنافع المجتمعية

االجتماعات الرسمية
زيارات مواقع العمل
المحادثات غير الرسمية
الشكاوي

برامج الحياة اليومية

تحديد وتسليم

تحديد وعنوان

فرص للمجتمع المحلي للمشاركة في
العمل مع سافانا

حل القضايا الهامة للمجتمع

الدعم المباشر للمشاريع المجتمعية
الهامة
االستفادة المشتركة من المشاريع
الناجحه

التأكد من أن برنامج الدراسات البيئية قد
شمل جميع القضايا الهامة للمجتمع
التقليل من اآلثار على الحياة اليومية
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سافانا والمجتمعات
• من المجتمعات في أجزاء مختلفة
من العالم ،ونحن نفهم أن كل بلد
يتميز بإطاره ومتطلباته المختلفة.
لتطوير عالقات قوية متبادلة في
المنفعة.
• نهج سافانا هو دائما لضمان أن
أنشطتها تسهم في التنمية
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع
والمناطق من خالل اتخاذ قرارات
ومشاركة شامله

www.savannahresources.com
لمزيد من المعلومات حول برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة سافانا ،يرجى التواصل على
البريد االلكتروني:
community@savannahresources.com

