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   CONFLICT MINERALS – קונפליקטמינראלי 

 

 םהמינראלישל האספקה מקור   הבדיקה של יפתואכיישום מגמה להמתחזקת זירה הבינלאומית ב
את האפשרות שהשימוש  מזער. הכוונה להתעשייהבשימוש אשר  הבזו ַטנְָטלּום טּונְְגְסֶטן, ,בדיל

את באופן עקיף או ישיר  )כגון קונגו ( יממן סיכון גבוה יבעל קונפליקטשמקורם באזורי  םבמינראלי
בנושא מינראלי  עוסקותהעיקריות  יוזמותשתי  ישנן . היוםםבאותם האזוריהמאבק המזויין 

, 2022לשרשרת אספקה אחראית, אשר אומצו במאי  OECD-הקווים המנחים של הקונפליקט: 
  .2022בתחילת נות ליישומו נכנסו לתוקף תקהו  2020-ב ארה"בשנחקק ב Dodd Frankוחוק 

 המוזכרים ביוזמות אלוים מינראלאם חברתכם פועלת בזירה הבינלאומית ו
, חשוב שתהיו שלכם נמצאים בשימוש או מהווים חלק משרשרת האספקה

הם וההשלכות הפוטנציאליות של בארה"במודעים לקווים המנחים ולחקיקה 
  :פעילותכםעל 

 ניתן למצוא מינראלים אלו תעשיות רבות. לדוגמא,וב רחב של מוצרים מגווןבשימוש בנמצאים אלו  מינראלים
ההנחיות והחקיקה . ועוד י מחשב, ציוד רפואי, חלקי מכונותבשימוש בטלפונים סלולאריים, מחשבים, משחק

חברות המשתמשות למינראלים אלו, אלא גם בנושא אינן נוגעות רק לחברות שהמוצר הסופי שלהן מכיל 
 מדינת המקור שללאיתור ת לערוך בדיקה "סבירה" וחייב חברות אלו במינראלים אלו בתהליך הייצור.

 או שכנותיה.   קונגומ מקורםעל מנת לקבוע האם הוא  המינראלים בשימושה

 

 ?ומה הם כוללים OECD-של ה מהם הקווים המנחים

 
לבדיקת נאותות לשרשרת אספקה אחראית של מינראליים מאיזורי מחלוקת  OECD-של ה הקווים המנחים

 .2022בסיכון גבוה אומצו במסגרת כנס השרים של הארגון במאי 
 

, וכן זהבונגזרותיהם ות אלו של יסוד מחצבים, ַטנְָטלּוםוטּונְְגְסֶטן,  ,המינראליים הנכללים בהנחיות הם בדיל
בשלב זה היא  " כאשר הכוונהבעלי סיכון גבוה קונפליקטוההתייחסות הינה למינראליים שמקורם ב"איזורי 

( והמדינות הסובבות אותה. ההנחיות מתחלקות לכמה פרקים: מסגרת בדיקת DRCלרפובליקת קונגו )
ליצירת שרשרת אספקה אחראית קה של המינראליים; מודל נאותות מבוססת סיכון בשרשרת האספ

גלובאלית של מינראליים מאיזורי מחלוקת ובעלי סיכון גבוה; אמצעים מוצעים למזעור סיכונים ואינדיקטורים 
, טּונְְגְסֶטן ,למוצרי הגלם בדילבנוגע למדידת שיפור; וכן תוסף המספק הנחיות ספציפיות לבדיקת נאותות 

 . וזהב ַטנְָטלּום
 

הווים מסגרת פרקטית עבור חברות לזהות ולטפל בסיכונים בשרשרת האספקה שלהן מ 1המנחיםהקווים 
 שלבים אשר בונה תהליך ראוי של בדיקת נאותות: 5קובעים מסגרת בעלת ו

  הקמה של מערכות ניהול חזקות 
 זיהוי והערכת סיכונים בשרשרת האספקה 
 יה במטרה להגיב לסיכונים שזוהופיון ויישום של אסטרטגא 
  של בדיקת נאותות בלתי תלויה על ידי גוף חיצוני בנקודות שזוהו כבעייתיות בשרשרת ביצוע

 האספקה
 דיווח שנתי על בדיקת הנאותות בשרשרת האספקה 

ביישומן. על כן, יש צורך בגמישות ו אתגרים יישומיים טומנות ת הנאותותוההנחיות מכירות בכך שבדיק
יהיה תלוי בנסיבות כל חברה ויושפע מגורמים כגון גודל בדיקת הנאותות המתאימה  והיקףאופי בהתאם, 

 , המצב במדינה הספציפית, סקטור החברה ואופי המוצרים או השירותים שלה.  פעילותוהארגון, מיקום 
  

                                                 
1
 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Mineral  from הקווים המנחים,  

Conflict-Affected and High-Risk Area  ,http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf  
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שיתוף פעולה רחב היקף בתעשייה  –ההנחיות מציעות פתרונות לאתגרים הצפויים לחברות, בין היתר 
ת הנאותות;  חלוקת עלויות בתוך תעשיות ספציפיות / קרובות לביצוע בדיקת לבניית יכולות לביצוע בדיק

תיאום בין חברי תעשיה  לקידום אחריות בשרשרת האספקה; נאותות קונקרטית ; השתתפות ביוזמות
 תשותפויוהחולקים את אותם ספקים; שיתוף בין חברות במעלה ובמורד אותה שרשרת אספקה ; בניות 

 בינלאומיות ועוד. 

  הקווים המנחים יישומם שלסטטוס 

שבמסגרתו חברות, שהתנדבו להיות חלק משלב הקווים המנחים פיילוט ליישום  ביצע תוכנית OECD-ה
ניתן ליישם את  כיצדבוחנות הפיילוט, ומדינות שהן חלק מהאיזורים שהוגדרו כאיזורים שבמחלוקת, 

 2022שלב הפיילוט החל ביולי  .הרלוונטי במינראליים הוגןלסחר וכיצד יישומם מוביל ההנחיות באופן יעיל, 
 כגון אורקל, אלקטל, נוקיה וסימנס.חברות רב לאומיות  בפיילוט השתתפו. 2022 והסתיים בסוף

 
התחילו ליישם חלק בשלב הפיילוט ובין אם לאו,  קחוחברות שונות, בין אם לעם זאת, כבר היום רואים כי 

תר כוללים בקשת מידע מספקים של חומרי גלם או מוצרי ביניים אשר בין הישל בדיקות נאותות מנגנונים 
 במטרה לזהות ולנתח כראוי את שרשרת האספקה שלהן. 

 
ההנחיות ולמעשה  למרות שלא מדובר בהנחיות מחייבות הכללים מהווים בסיס ליוזמות וחקיקות שונות

של מועצת  2952 במסגרת החלטה, לנושא קונגו םו"ע"י קבוצת המומחים של הא 2020בנובמבר אומצו 
 , וכן ע"י מחלקת המדינה של ארה"ב כפי שיפורט בהמשך.הבטחון של האו"ם

Conflict Minerals בארה"ב 

 2502שעוסק ברפורמה בשוק ההון ובהגנת הצרכן. סעיף  Dodd Frankלתוקף חוק  נכנס 2020ליולי  22-ב
לחוק זה כולל דרישה שכל החברות הציבוריות יגלו בדיווחיהן לרשות לניירות ערך האם הן מייצרות מוצרים 

 או מדינות שכנות לה.קונגו שמקורם ב וזהב ַטנְָטלּוםוטּונְְגְסֶטן,  ,בדילהמכילים 
 

ומעודדת חברות להסתמך על  OECD-אימצה באופן ספציפי את הנחיות ה של ארה"ב מחלקת המדינה
מומלץ  כיע"י מחלקת המדינה  צויןהנחיות אלו בעודן קובעות את נהלי תהליכי הגילוי הנאות שלהן. עוד 

-החברות זרות שהן חלק משרשרת האספקה יפעילו בדיקת נאותות בהתבסס על מסגרת ההנחיות של ש
OECD  כאמצעי להגיב לדרישות מלקוחות וספקים בארה"ב אשר נדרשים לגילוי עקב החקיקה. שימוש

יגישו את הדוחות  שלא אינו בלתי חוקי עבור החברות האמריקאיות, אולם חברות  מינראלי קונפליקטב
 עונשים פליליים ואזרחיים. הכוללות, בארה"ב הרשות לניירות ערךלסנקציות הנדרשים חשופות 

 
, אשר Conflict Minerals-התקנות ליישום סעיף  2022פרסמה באוגוסט  ות לניירות ערך בארה"בהרש

בדוחות השנתיים המוגשים על ידי החברות, ובפרט באילו אמצעים  ללהיכלצריך את המידע ש מפרטות
נקטה החברה על מנת לבצע בדיקת נאותות על מקורות חומרי הגלם ואיתור שרשרת האחזקה שלהם. 

כות רחבות חברות ציבוריות ועל כן יש להם השל 22,000שהתקנות ישפיעו באופן ישיר על ההערכה היא 
לזיהוי שרשרת האספקה ולבצע  פועלות כבר כעתחברות על מנת לעמוד בדרישות התקנות . ההתעשייעל 

 או לתכנן את בדיקות הנאותות שמטרתן לזהות את מקור המינראליים בהן הן משתמשות. 
 

 !כעת נתקלות חברות ישראליות בבקשות לבצע בדיקת נאותות כבר

 צרו איתנו קשר!

כשירות  משרד הכלכלהבמינהל לסחר חוץ בלמדיניות סחר  אגףב OECDמחלקת  עלון זה הופק ע"י
של נקודת  ניתן למצוא באתרעל נושא זה ועל אחריות תאגידית בכלל מידע נוסף  . לתעשייה הישראלית
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