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  جلنة التنمية املستدامة
  الدورة التاسعة عشرة

   ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢
  *املؤقت األعمال جدول من ٣ البند

ـــة ـــة اجملموعـ ـــدورة املواضيعيـ ـــذ لـ  التنفيــ
        )السياسات دورة( -  ٢٠١١- ٢٠١٠

 خبطـــى اإلســـراع أجـــل مـــن الـــسياسات جمـــال يف وإجـــراءات خيـــارات    
  دينالتع :التنفيذ

  
  العام األمني تقرير   

  

  موجز  
 للتنميـة  العـاملي  القمـة  مـؤمتر  منـذ  التعـدين  قطـاع  يف الكـبرية  الـتغريات  من عدد حدث  
 ذلــك يف واحلوكمــة الــشفافية جمــال يف تقــدم وأُحــرز .٢٠٠٢ عــام يف عقــد الــذي املــستدامة
ــة طوعيــة ومبــادئتوجيهــات  كــثرية شــركات وتبنــت .القطــاع  مــع ا،لعملياهتــ كإطــار تقدمي
 وميكـن  .كـبرية  فجـوات  هنـاك  مازالـت  ولكـن  .املـوارد  كفـاءة  يف حتـسينات  حتقيـق  إىل السعي
 اختـاذ  يـتعني  زال ومـا  .الوطنيـة  اقتـصاداهتا  يف املعدنيـة  ثرواهتـا  مـسامهة  حتسِّـن أن عديدة لبلدان

  أنـشطة  بـشأن  للمـواطنني  احلكومات جانب من واإلفصاح الشفافية حتسني إىل ترمي خطوات
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وهـي   فيهـا  التقـدم  مـن  مزيـد  إحـراز  إىل حتتـاج  جماالت وهناك .تدرها اليت واإليرادات تعدينال
 وســبل األراضــي يف األصــلية والــشعوب احملليــة اجملتمعــات وحقــوق اإلنــسان، حقــوق احتــرام
 بــني العالقــات ،أعــّم وبــصفة التعــدين، ألنــشطة واالجتماعيــة البيئيــة واآلثــار العــيش، كــسب

ــات ــشركات احلكوم ــواطنني وال ــه احلامســة   و .وامل ــه أمهيت ــا ل ــدرنقــص معاجلــة مم ــدى ات الق  ل
 علـى  البلـدان  يـساعد  أن الـدويل  للمجتمـع  وميكـن  .اجملـاالت  تلك مجيع يف الوطنية احلكومات

ــق ــا مــن اســتفادة أقــصى حتقي ــة ثرواهت ــق عــن املعدني ــاون طري ــتقين؛ التع ــق وعــن ال ــادل طري  تب
  .الشفافية حتقيقالرامية إىل  ادراتبانتهاج امل طريق وعن اجليدة؛ املمارسات
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  مقدمة  - أوال  
 االستعراضــية الــدورة وهــي ،عــشرة الثامنــة دورهتــا يف املــستدامة التنميــة جلنــة أجــرت  - ١

 وهـي  املختـارة  املـسائل  جمموعـة  يف احملـرز  للتقدم تقييما،  ٢٠١١-٢٠١٠ الرابعة التنفيذ لدورة
 النحــو علــى املــستدامان، واإلنتــاج واالســتهالك والكيماويــات، والنفايــات، والنقــل، التعــدين،

 وخطـة  ،٢١ القـرن  أعمـال  جـدول  تنفيـذ  مواصلة وبرنامج ،٢١ القرن أعمال جدول يف املبني
 الـيت  اجلديـدة  التحـديات  وكـذلك  والعقبـات  القيـود  اللجنـة  ددتوحـ  .)١(للتنفيـذ  جوهانسربغ

 .لتنفيذها املتاحة والفرص املختارة، املواضيع جمموعة يف التنفيذ تواجه

 دورة مـن  للـسياسات  املكرسةوهي الدورة    ،عشرة التاسعة دورهتا يف اللجنة وستتخذ  - ٢
 لإلسـراع  الـسياسات  جمـال  يف الالزمـة  العمليـة  والتدابري اخليارات بشأن قرارات ،احلالية التنفيذ
يتــوىل  دويل حكــومي حتــضريي اجتمــاع الــدورةوسيــسبق  .املختــارة املواضــيع جمموعــة بتنفيــذ
 .اللجنة فيها تنظر لكي تفاوض وثيقةمشروع  إعداد

 احلكـومي  التحـضريي  االجتمـاع املناقشة اليت ستجري يف      يف إسهاما التقرير هذا ويعد  - ٣
 مـن  وردت الـيت  املـسامهات  من التقرير هذا استفاد وقد .بالتعدين املتصلة لاملسائ بشان الدويل
 الـدويل  احلكـومي  واملنتـدى  الـصناعية  للتنمية املتحدة األمم ومنظمة للبيئة املتحدة األمم برنامج
 .املستدامة والتنمية والفلزات واملعادن بالتعدين املعين

 املعـادن  إلنتـاج  املكرس االقتصادي النشاط نهبأ التعدين ُيعرَّف التقرير، هذا وألغراض  - ٤
ــستبَعد .وجتهيزهــا واســتخراجها املــستخرجة املعــادن عــن التنقيــب ذلــك يف مبــا والفلــزات،  وُي

 عـشرة  واخلامسة عشرة الرابعة الدورتني أثناء فيهما ُنِظر حيث التقرير، نطاق من والغاز النفط
 .“الطاقة” موضوع إطار يف املستدامة التنمية للجنة

  
  واملعادن الفلزات استخراج إىل احلاجة مراقبة  - ثانيا  

 األخـرية،  الـسنوات  يف بـصورة مطـردة    املعدنيـة  األساسية للسلع العاملي االستهالك زاد  - ٥
 ومـع  .النمـو  الـسريعة  الناميـة  البلدان يف قوي لطلب نتيجة االجتاه، ذلك يستمر أن املتوقع ومن
ــة أن  - االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة دانبلــ يف اخنفــضت قــد املــواد كثاف
 االسـتخدام  فـإن  - املـواد  مـدخالت  مـن  أقل قدر باستخدام أكرب اقتصادية قيمة إجياد جيري إذ

 .)٢(ينخفض ال اخلام للمواد )املطلق( العام
__________ 

  .E/2010/29-E/CN.17/2010/15نظر ا  )١(  
، )بــــاريس( ٢٠٣٠عــــام حــــىت التوقعــــات البيئيــــة ملنظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتــــصادي         )٢(  

  ).٢٠٠٨( ٤٢٢ الصفحة
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ــادن اســتخراج يفــرض ، نفــسهالوقــت ويف  - ٦ ــة تكــاليف وجتهيزهــا املع ــة بيئي  .واجتماعي
 املعــادن اســتخراج خيــص وفيمــا .للتعــدين واالجتماعيــة البيئيــة اآلثــار يف عوامــل دةعــ وتــساهم
 يتعلــق ممــا اقتــصادي، كنــشاط التعــدين “حجــم” هــو ولالعامــل األ فــإن الــصناعية، والفلــزات
 هــو الثــاين والعامــل .اإلنتــاج منظومــة يف مــدخالت بوصــفها والفلــزات املعــادن علــى بالطلــب
 االسـتخراج  مـشاريع  هبـا  تدار اليت الطريقة وبصورة أعّم،  معينة، خراجاست لطرائق البيئية اآلثار
  .الواقع أرض على

 الــصناعية واملعــادن الفلــزات اســتخراج بــني الرابطــة فــإن األول، العامــل خيــص وفيمــا  - ٧
 الـيت  التـدوير  إعـادة  مـدى  )أ( :يلـي  مبـا  تـأثر ت اإلنتـاج  لعمليـة  مدخالت بوصفها عليها والطلب
ــا )ب( جتــري؛ ــواد، ءةكف ــة أي امل ــزات كمي ــة الفل ــاج الالزم ــن واحــدة وحــدة إلنت ــتج؛ م  املن

 .أخـرى  مبكونـات  الفلزات عن يستعاض حيث اإلنتاج، عملية يف املواد استبدال عمليات )ج(
 هبــذه املتــصلة اإلجــراءات للتعــدين الــضارة اآلثــار لتخفــيض املبذولــة اجلهــود تــدرس أن وينبغــي
 لإلنتـاج  اسـتدامة  أكثـر  أمنـاط  حتقيق إىل الرامية اإلجراءات طارإ يف سيما وال الثالث، اجلبهات

 ،يعززهـا  أو عملال فرص يهيئ أن أيضا التدوير إعادة ألنشطة الترويج شأن ومن .واالستهالك
  .النامية البلدان يف وخصوصا العاملة، اليد بكثافة تتسم األنشطة تلك أن حيث
 إىل الـذهب  وعلى الكرمية، واألحجار ساملا على الطلب فإن ذلك، من النقيض وعلى  - ٨

ــا، حــد ــرره م ــب يف يق ــّم الغال ــستهلكون األع ــراد امل ــذه ونظــرا .األف ــصلة هل ــار ال ــة ولآلث  البيئي
 غـري  املنظمـات  قـدمت  فقـد  عـام،  بوجـه  واملـاس  للـذهب  احلريف للتعدين الضخمة واالجتماعية
  :يلي ما إىل لراميةا املقترحات من عددا املصلحة صاحبة اجلهات من وغريها احلكومية

ــهائي  لطلــباحلــد مــن ا   )أ(   ــىالن ــة، املنتجــات هــذه عل ــة طريــق عــن الفلزي  خماطب
   التعدين؛ آثار إىل وتنبيههم مباشرة املستهلكني

ــة املخزونــات اســتخدام ترشــيد )ب(   ــيط طريــق عــن األرض ســطح فــوق احلالي  تثب
   التدوير؛ إعادة وتشجيع التكديس
 البيئيـة واليت تعاجل القـضايا     ثالثة، أطراف طريق عن تالشهادا منح نظم تعزيز )ج(  

   .الكرمية واألحجار الذهباملتعلق باستخراج  بالتعدين املرتبطة واالجتماعية
 كامـل  حنـو  علـى  والفلـزات  املعادن أسعار تعكس ال الكلي، االقتصادي الصعيد وعلى  - ٩

معـدل   ارتفـاع  ذلـك  عـن  يـنجم و .التعـدين  أنـشطة  حيـاة  لـدورة  واالجتماعيـة  البيئيـة  التكاليف
 بيئيـة  وآثـار  اإلنتـاج،  منظومـة  يف اجتماعيـا  تعوزه الكفـاءة   حنو على واملعادن الفلزات استخدام
 نظـم  اعتمـاد  إىل التعـدين  شـركات  تـدفع  الـيت  احلـوافز  اخنفـاض  جانـب  إىل مرتفعة، واجتماعية

يـضر   واالجتماعيـة  ةالبيئيـ  التكـاليف  بعضل عدم تكبد الشركات املنتجة    أن كما .أنظف إنتاج
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 تــدويرها املعــاد الفلــزات إلنتــاج النــسبية التكــاليفبــسبب  التــدوير إعــادة إىل الداعيــة احلوافربــ
 .اجلديدة اخلام والفلزات

 املتـصل  املعـادن  أسـعار  عنصر كان إذا ماهو   فيها النظر ينبغي اليت اجملاالتويف طليعة     - ١٠
 للبلـدان  عـادال  تعويـضا  ميثـل  االسـتخراج  ركاتش تدفعها اليت الضرائب من وغريهابالعائدات  

 الفقـدان  ذلـك  تعـويض  جيـر  مل وإذا .الطبيعيـة  مواردهـا  فقـدان  عـن  املعـادن  فيهـا  تـستخرج  اليت
 مـن  املعـادن  اسـتخدام  يـصبح  ولـذلك  شـديدة االخنفـاض،    تكـون  األسعار فإن مالئم، حنو على

 جمـال  وهنـاك  .املـستخرجة  املعادن دميمستخ إىل املنتجة البلدان من للثروة نقال الفعلية الناحية
 الـنظم  عـن  والنـاتج  للتعـدين  والـضمين  املباشـر  الـدعم  أنـواع  دراسـة  وهـو  فيـه  النظـر  ينبغـي  ثان

 الـدعم  أنـواع  تـساهم  أن كفالـة  بغـرض  الـصناعة،  تلـك  علـى  تطبـق  اليت واالستثمارية الضريبية
 .املستدامة التنمية أهداف يف فعال حنو على تلك

 أنـشطة  توجـدها  الـيت  اخلارجيـة  اآلثار بيان حتسني إىل الرامية اخليارات نيفتص وميكن  - ١١
 :، هـي  النطـاق  واسـعة  جمـاالت  ثـالث  يف الـشركات  تتكبـدها  الـيت  اإلنتـاج  تكاليف يف التعدين
ــوائح وضــع ــة، بيئيــة ل ــا؛ واجتماعي ــام ووضــع وإنفاذه ــة أحك ــالق وماليــة قانوني  املنــاجم إلغ

 التــسربات مثــل للحــوادث واالجتماعيــة البيئيــة التكــاليف لتغطيــة تــدابري ووضــع ؛وإصــالحها
 الواضـحة  املـسؤولية  أحكـام  شـأن  ومن .املخلفات احتجاز سدود واهنيار امللوثة الربك وفيضان
 العمليـات  تكلفـة  ُتـعبِّــر  أن ضـمان  علـى  تساعد أن الرصد وخطط للمناجم اإللزامي واإلغالق

إصــالح  أنــشطة متويــل خيــارات أحــد ويتمثــل .أفــضل حنــو علــى التعــدين أنــشطة تــأثريات عــن
 الواليــات ففــي املثــال، ســبيل علــىو .التعــدين صــناعة علــى رســوم فــرض يف املهجــورة ملواقــعا

 إنــشاء علــى ١٩٧٧ لعــام الــسطحي التعــدين وإصــالح مراقبــة قــانون نــص ، األمريكيــةاملتحــدة
 لـدفع  ستخدمويـ  الفحـم،  اسـتخراج  على الرسوم من ميول املهجورة، املناجم ألراضي صندوق
  .املهجورة السطحية الفحم مناجم تنظيف تكاليف

 مبـستويات  فعـال  الفلـزات  تـدوير  إعـادة  جتـري  الـدخل،  املنخفضة البلدان من كثري ويف  - ١٢
 متفاوتـة  قطاعيـة  سياسـات  البلدان بعض نفذ وقد .اليدوي الفرز على تعتمد ما وغالبا مرتفعة،
 تـدوير  إعـادة  توجيهـات  املثال، سبيل على( تدويرها دةوإعا الفلزات استعمال إعادة على تؤثر

 ). األورويبالــــيت اعتمــــدها االحتــــاد   واإللكترونيــــة الكهربائيــــة واملعــــدات اخلطــــرة املــــواد
ــالعمر االفتراضــي   توجيهــاتال مثــل ،املمتــدة املنــتجني مــسؤولية اشــتراطات أن كمــا املتعلقــة ب

 منظومـات  وأوجـدت  املـصنعة  اجلهـات  وكسـل  غريتاليت اعتمدها االحتاد األورويب      لسياراتل
 .نطاقا األوسع اخلردة سوق عن مستقل حنو على تعمل االستهالك، بعد التصنيع إلعادة
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ــى  - ١٣ ــصعيد وعل ــوطين، ال ــإن ال ــرويج ف ــادة الت ــتخدام لزي ــصاميم اس ــن الت ــادة أجــل م  إع
 والفلـزات  عـادن امل مـن  كبريا قسما حاليا تستخدم اليت القطاعات يف التدوير وإعادة االستعمال
 بـسبل  حتقيقـه  ميكـن  إلزاميـا،  ذلـك  جعل أو األساسية، واهلياكل واملباين السيارات مثل املنتجة،
 ثالثـة،  أطـراف  مـن  التـراخيص  إصـدار  ونظم البناء، قوانني يف مالئمة أحكام طريق عن خمتلفة،

 اسـتخدام  على والعام اخلاص القطاعني تشجع أن أيضا للحكومات وميكن .العامة واملشتريات
ــع ــا إمكانيــات مجي  املنظومــة مــن أجــزاء مــن النفايــات تــستخدم حيــث الــصناعية، اإليكولوجي

 مركزيـة  ال أسـواق  اسـتحداث  دعـم  طريـق  عـن  أخرى، صناعية ألنشطة كمدخالت الصناعية
 ).، على سبيل املثالإلكترونية منابر طريق عن( للمخلفات

 وإعـادة  اسـتخدام  إعادة زيادة على للحث استباقية تدابري كثرية بلدان استخدمت وقد  - ١٤
 :يلي ما تشمل وهي .والفلزات املعادن تدوير

ــا حمــددة خمزونــات إجيــاد )أ(    احلاليــة املخزونــات متثــل الرئيــسية، للفلــزات جغرافي
ــودة ــمن املوجـ ــل ضـ ــية اهلياكـ ــاين األساسـ ــدافن واملبـ ــة ومـ ــدات القمامـ ــة واملعـ ــا املرتليـ  وغريهـ

  املصادر؛ من
 إعـادة  أنـشطة  يف متخصـصني  ومقـاولني  خـرباء  إجيـاد  تـستهدف  جمنـاه  وضع  )ب(  
   تدويرها؛ وإعادة املعادن استعمال
 ملنظومـات  أساسي هيكل لوضع اجلدوى ودراسات اقتصادية دراسات إجراء  )ج(  
  ؛والتجهيز الفرز ومرافق التجميع نقاط وتشمل التدوير، إعادة

 عـن  القمامـة،  مـدافن  يف تدويرها عادةإ ميكن اليت القيمة عالية املواد إلقاء منع )د(  
 املرتليـة  واألجهـزة  الـسيارات  مثل القمامة، مدافن يف عمرها انتهى اليت السلع إلقاء حظر طريق

  ؛الفلزات من عالية نسبة على احملتوية السلع من وغريها واإللكترونية
 عــن ومعاجلتــها تــدويرها إعــادة ميكــن الــيت القيمــة ذات املــواد فــصل وجــوب )هـ(  
 يف والفـــصل للتقطيـــع معامـــل إقامـــة وتـــشجيع مالئمـــا، ذلـــك كـــان كلمـــا التقطيـــع، طريـــق
   النفايات؛ مدافن

 وإعـادة  االسـتعمال  إعـادة  أنـشطة  احملليـة  واللـوائح  الـسياسات  تدعم أن كفالة  )و(  
  ؛والتشييد املباين املثال سبيل على منها حمددة، قطاعات يف عليها وتشجع التدوير

ــدوير وإعــادة االســتعمال إعــادة تمــصطلحا إدمــاج  )ز(    العــروض طلبــات يف الت
  .العامة العقود مواصفات من وغريها
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  تعزيز مسامهة التعدين يف االقتصادات الوطنية  -ثالثا   
ــة       - ١٥ ــة التنمي ــة عــشرة للجن ــدورة الثامن ــرئيس ملناقــشات ال كمــا هــو مــسجل يف مــوجز ال

ــدين يف صــمي     ــاع التع ــة إلدراج قط ــة حاج ــستدامة، مث ــة األجــل    امل ــة الطويل ــضيات التنمي م مقت
لالقتصادات الوطنية وإجياد روابط مع هذه االقتصادات لتعزيـز إسـهام هـذا القطـاع يف التنميـة                  

وتنطوي زيادة مسامهة الثروة املعدنية إىل أقصى حد يف االقتصاد الـوطين علـى عـدد      . املستدامة
، جيب اختـاذ خيـارات تـتالءم    من املراحل، وهي ال تنطوي على وصفة موحدة؛ فبدال من ذلك 

  .والظروف اخلاصة للبلدان إزاء كل مرحلة من مراحل العملية
  

  التعدين الواسع النطاق  -ألف   
ال تــزال هنــاك احتياطيــات كــبرية مــن املعــادن يف كــثري مــن البلــدان مل تستكــشف أو      - ١٦

ــها  ــستغل بكامل ــات، واال     . ت ــات واملعلوم ــوفر البيان ــدم ت ــك إىل ع ــود أســباب ذل ــار إىل وتع فتق
. االسـتثمار يف هــذا القطـاع، وعــدم تـوفر اهلياكــل األساسـية الالزمــة لتنميـة املــشاريع الرئيــسية     

وتتمثل اخلطوة األوىل الالزمة يف وضع قواعد معرفية كافية ملختلف أنواع املوارد املعدنيـة الـيت                
  .قد تتوفر للبلدان من خالل املسح ورسم اخلرائط

ق االستكــشاف واالســتغالل، فــإن مــصلحة البلــد تتمثــل يف   ويف مرحلــة توزيــع حقــو   - ١٧
وكما تـبني يف عـدة     . احلصول على أفضل سعر ممكن لقاء الثروة املعدنية اليت سيتم استخراجها          

بلدان، ميكن فصل حقوق االستكشاف بوضوح عن حقوق االستغالل، وذلك هبـدف ضـمان              
وز عدم االتساق الذي كـثريا مـا        وميكن جتا . املنافسة على حقوق االستغالل بني عدة شركات      

يوجد بني املعلومات املتوفرة لدى السلطات املسؤولة عـن توزيـع حقـوق التعـدين واملعلومـات                 
 حيــث تكــون هــذه األخــرية مطَّلعــة بــشكل أفــضل علــى الكميــة والقيمــة   ،املتــوفرة للــشركات

 تتنـافس   حيثات،  باستخدام عملية مفتوحة لتقدمي العطاء    وذلك   ،احلقيقيتني للرواسب املعدنية  
وقــد مت يف اآلونــة األخــرية  . علــى تلــك الرواســب اســتنادا إىل قــدرات تقنيــة مماثلــة  الــشركات 

اختيــار عمليــة مفتوحــة لتقــدمي العطــاءات مــن أجــل إعــادة توزيــع حقــوق االمتيــاز الــيت انتــهت 
  .صالحيتها يف العديد من البلدان األفريقية

روة املـستخرجة علـى عوامـل مـن قبيـل اإلطـار             وتتوقف احلصة املستحقة للبلـد مـن الثـ          - ١٨
؛ وآليـات   )، علـى سـبيل املثـال      قـوانني التعـدين   (القانوين والتنظيمي الـذي ينطبـق علـى التعـدين           

ــضرائب         ــادن؛ ونظــم ال ــات يف أســعار املع ــتثمار ملعاجلــة التقلب ــود االس ــضمنة يف عق ــة املت املرون
 ،حملليـة ذات املـضمون االقتـصادي      واإلتاوات؛ وأحكام حساب اإلتاوات ومجعهـا؛ واألحكـام ا        

ــة داخــل وحــول         ــة احمللي ــشتركة أو األهــداف اخلاصــة مبــضمون العمال ــة امل ــل حقــوق امللكي مث
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وقـد طبقـت البلـدان طائفـة مـن خمططـات الـضرائب واإلتـاوات علـى قطـاع                   . مشروع التعدين 
 ففـي عـدة     .)٣(، يتـأثر التحـصيل الفعلـي لإليـرادات بعـدة عوامـل            ومن الناحية العمليـة   . التعدين

مــسامهة يف مـــشاريع التعـــدين، كمـــا هــو احلـــال مـــثال بالنـــسبة    حــاالت، تكـــون احلكومـــات 
ــشركة ــاس   Debswana ل ــدين امل ــسبة (لتع ــسوانا  ٥٠ن ــة بوت ــة مملوكــة حلكوم وشــركة )  يف املائ

Williamson Diamonds)  يف املائة مملوكة حلكومة ترتانيا٢٥نسبة .(  
 العمالـة وغـري ذلـك مـن آثـار اقتــصادية       آثـار علــى فـضال عمـا لعمليـات التعـدين مـن     و  - ١٩

ويف غيـاب   . لتنميـة لمباشرة، فإن إقامة روابط بني التعدين وبقية االقتصادات أمـر بـالغ األمهيـة               
هنج متكامل، فإن عمليات التعدين تنذر فعال باحتمال أن تصبح مبثابة جيوب، حيـث ال يكـاد       

ويتمثل أحد النهج املتبعـة يف موزامبيـق وليربيـا          .  على بقية االقتصاد    تذكر يكون هلا انعكاسات  
وغريمها من البلدان يف ممرات النمو أو ممرات التنميـة، حيـث ُتـدمج التنميـة املقـررة للتعـدين يف          

مثـل  (التخطيط املكاين األوسع نطاقا الذي يهدف إىل تطوير األنشطة االقتصادية املناسبة حمليـا        
وذلـك مـن خـالل االسـتفادة الكاملـة مـن اهلياكـل              ) نطـاق الزراعة واحلراجة والتعدين الـضيق ال     

على سـبيل املثـال، ميكـن بنـاء         و. األساسية اليت تنشأ خصيصا لتلبية احتياجات مشاريع التعدين       
الطــرق وخطــوط الــسكك احلديديــة ومرافــق توليــد الكهربــاء ومرافــق املــوانئ بقــدرة إضــافية     

وتـبني الـدروس   . ليـة باالسـتفادة منـها   للسماح ألنشطة أخرى باسـتخدامها أو للمجتمعـات احمل      
ة مــن التجربــة أن أفــضل طريقـة لتــشكيل مثــل هــذه الـروابط تكــون قبــل التوقيــع علــى   فاداملـست 

وميكن إضافة أحكام تتعلق بـاإلفراط يف أبعـاد اهلياكـل األساسـية إىل العطـاءات         . عقود التعدين 
  .هذا البعداخلاصة باالمتيازات لدى التعامل مع الشركات املتنافسة على 

وتتمثل اخلطوة احلامسة التالية يف إدارة عائـدات التعـدين مـن أجـل إحـداث أقـصى أثـر                   - ٢٠
ــة  ــة هلــا مــصلحة يف وضــع أطــر ســليمة      . ممكــن علــى التنمي ــدول الــيت ُوهبــت مــوارد طبيعي وال

لالقتــصاد الكلــي وللمؤســسات مــن أجــل إدارة الريــع واإليــرادات األخــرى املتأتيــة مــن هــذه     
: ت الـصلة باملوضـوع مبـا يلـي        ايف ميـدان أنـشطة التعـدين، تتعلـق جمـاالت االهتمـام ذ             و. املوارد

 اســــتخدام العائــــدات لتحقيــــق اســــتقرار االقتــــصاد؛  )ب(؛ “الــــداء اهلولنــــدي”جتنــــب  )أ(
  .استخدام العائدات إلحداث أقصى أثر ممكن على التنمية )ج(

__________ 
 للتعـدين اململوكـة     Codelco، تقـدر الـضرائب الـيت دفعتـها شـركة            ٢٠٠١ و   ١٩٩٠يف الفترة مـا بـني عـامي           )٣(  

 مليـون دوالر مـع   ١ ٦٣٨ مليون دوالر، بينما دفعـت الـشركات اخلاصـة مبلـغ            ١٠ ٦٥٩لدولة شيلي مببلغ    
 Elva Bova, The implications of mine ownership: املـصدر .  يف املائـة ٢٥أن حصتها من اإلنتاج أكرب بنسبة 

for the management of the boom: a comparative analysis of Zambia and Chile, Working Paper No 

2009/13, Swiss National Centre for Competence in Research.  
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واّتخذ عدد من البلـدان تـدابري       وقد أضحت خماطر الداء اهلولندي اآلن مفهومة جيداً،           - ٢١
بوتسوانا وشيلي والنـرويج، ُيـدَّخر جممـل عائـدات املعـادن أو               مثل ،البلدانففي بعض   . لدرئها

ووفقا ألولويـات البلـد واقتـصاده، قـد         . جزء منها يف صناديق خاصة حيدد القانون استخداماهتا       
االسـتثمارات يف التعلـيم   : عض بعـضها بـب  فـرادى أو مقترنـة  تكون االستراتيجيات التالية فعالـة،     

لقطاع الـصناعات التحويليـة؛ وعـزل       الطويلة األجل   واهلياكل األساسية لزيادة القدرة التنافسية      
 يف اخلــارج؛ وادخــار جــزء مــن  اســتثمارهاجــزء مــن عائــدات التعــدين عــن بقيــة االقتــصاد، و  

كـسب املفـاجئ املتـأيت      أو لل (وميكـن أيـضا لعائـدات املعـادن         . العائدات لفائـدة األجيـال املقبلـة      
أن توفر احتياطيات ميكن استخدامها بطرق كفيلة مبواجهة التقلبـات الدوريـة للحـد مـن       ) منها

  .آثار الصدمات اخلارجية اليت تتعرض هلا االقتصادات الوطنية
ويف كثري مـن البلـدان، اعتـرب غيـاب القـدرة االسـتيعابية لالقتـصاد عقبـة رئيـسية حتـول                       - ٢٢

 غـري    يف بـريو   احملليـة  واعُتـربت اإلدارات  . ئدات املعادن بـصورة أكثـر اسـتدامة       دون استخدام عا  
بعائـدات  ، وهـو مـا يتجلـى يف اخنفـاض معـدالت تنفيـذ امليزانيـات املتعلقـة                   قادرة علـى اإلنفـاق    

 وأولويــات ة احملليــاتوالعالقــة بــني أولويــات اجملتمعــ . )٤()Canon Minero (لتعــدينا ضــرائب
 االنـــسجام بـــني خطـــط التنميـــة الوطنيـــة عـــدمو. م أحيانـــا بـــالتوتراالســـتثمار احلكـــومي تتـــس

ويترتــب علــى ذلــك أن بعــض االســتثمارات الــيت  . واالســتثمارات الفعليــة هــو مثــار قلــق عــام 
 حتسني تبادل املعلومـات والتعـاون بـني         من شأن و. يضطلع هبا إما أهنا غري مفيدة أو ال لزوم هلا         

  .)٥(على جتاوز أوجه عدم االنسجام تلكالقطاعات ومستويات اإلدارة أن يساعد 
وال يزال حتسني التصدي للتكاليف البيئية واالجتماعيـة ألنـشطة اسـتخراج املعـادن يف                 - ٢٣

ويتفق اخلرباء علـى أنـه يف كـثري مـن البلـدان، ال تكفـي                . اجملتمعات املضيفة يشكل حتديا حامسا    
نفاد األصــول البيئيــة علــى الــصعيد التعويــضات الــيت تتلقاهــا اجملتمعــات املــضيفة للتــصدي الســت 

وإلحـداث تغـيري يف النتـائج اإلمنائيـة،     . احمللي واآلثار االجتماعية األخرى املترتبة علـى املـشاريع     
يلــزم أن تكــون عائــدات املــوارد الطبيعيــة قــادرة علــى توليــد دخــول إضــافية ومــستدامة، بــدءا   

لتعـدين مثـل الزراعـة وصـيد     بتعويض مصادر الدخل أو الفرص اليت دمـرت مـن جـراء أنـشطة ا         

__________ 
 Propuesta Ciudadana, “Vigilancia de las industrias extractivas, Reporte Nacional No.5انظر   )٤(  

- Balance 2004-2006, Lima, Perú, June 2007.  
ــصادية واالجت     )٥(   ــشؤون االقت ــم املتحــدة لل ــر إدارة األم ــة، انظ  Using non-renewable resources“ماعي

revenues for sustainable local development, Sustainable Development Innovation Briefs, 

Issue 6, (New York), 2008.  
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وتكتسي املشاريع اليت تقيم روابط بني استخراج املعادن واالقتصاد احمللي أمهيـة بالغـة     . األمساك
  .)٦( الصددذلكيف 
  

  التعدين احلريف والتعدين الضيق النطاق  -باء   
 من املسلم به على نطاق واسع أن تطوير التعدين احلريف والتعـدين الـضيق النطـاق هـو                   - ٢٤

تـصل العديـد مـن      يو. إىل حد كبري نتاج الفقر وغياب سبل عيش بديلة قـادرة علـى االسـتمرار              
بكـون هـذا التعـدين       مباشـرة     بـصورة  القضايا املتعلقة بالتعدين احلـريف والتعـدين الـضيق النطـاق          

وهــذا النــوع مــن التعــدين يعمــل يف كــثري مــن . شروعاملــ قتــصاديال ايفتقــر إىل مركــز النــشاط
 هــامش اإلطــار القــانوين أو خارجــه، حيــث يركــز اإلطــار القــانوين والتنظيمــي    األحيــان علــى

ويف كـثري مـن األحيـان، ال تـدمج أنـشطة            . للتعدين إىل حد كبري على التعـدين الواسـع النطـاق          
لكـسب الـرزق يعتمـد عليـه      التعدين تلـك يف خطـط التنميـة الوطنيـة وال يعتـرف هبـا كمـصدر                  

ئمـا التقـسيم الرمسـي لألراضـي إىل منـاطق يـسمح فيهـا مبزاولـة                 وال يتطابق دا  . السكان احملليون 
أنشطة التعدين احلريف والتعدين الضيق النطـاق، إن وجـد، مـع األمـاكن الـيت تـزاول فيهـا تلـك            

ونتيجة لـذلك، فـإن العديـد مـن         . األنشطة بالفعل أو حيث تكون مربرة من الناحية االقتصادية        
التعدين الضيق النطاق يف مجيع أحناء العامل، حيث تـرتبط          القضايا تتصل عادة بالتعدين احلريف و     

باملنازعــات علــى احلقــوق يف األراضــي؛ واآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة الــسلبية؛ واألســواق غــري    
  .املشروعة

وتبني اخلربة الدولية السابقة أن حماوالت دمج التعدين احلريف والتعدين الـضيق النطـاق             - ٢٥
ي أن تــويل اهتمامــا خاصــا القتــصاديات خمتلــف أنــشطة التعــدين يف    يف االقتــصاد الرمســي ينبغــ 

بالنسبة للمـدخالت   (ويشمل ذلك كال من سالسل اإلمدادات املتعلقة باإلنتاج         . سياقها احمللي 
وسالسـل اإلمـدادات يف مراحـل مـا بعـد اإلنتـاج،             ) مثال، سواء كانـت قانونيـة أم غـري قانونيـة          

ــهائيني ابتــداء مــن الباعــة احمللــيني ومــرورا    وقــد ثبــت أن . بالوســطاء ووصــوال إىل املــشترين الن
اإلجــراءات الــيت تركــز علــى عمــال املنــاجم دون ســواهم حتظــى بنجــاح حمــدود يف احلــد مــن     
ــة أو احلــد مــن احتكــار ســلطة      اســتخدام املــدخالت غــري املــشروعة أو كــسر حلقــات املديوني

  .املشترين أو احلد من التجارة املوازية
ستند اجلهـود الراميـة إىل إضـفاء طـابع رمسـي علـى قطـاع التعـدين احلـريف                   وينبغي أن تـ     - ٢٦

وتـشمل اإلجـراءات    . وإدماجه يف االقتصاد الرمسي إىل الدروس املستفادة خالل العقود املاضية         
  :اليت اقترحت من خالل البحوث امليدانية والبحوث املتعلقة بالسياسة العامة ما يلي

__________ 
  .املرجع نفسه  )٦(  
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صد الوطنية املتصلة بالتعدين الـضيق النطـاق، مبـا يف           تعزيز نظم املعلومات والر     )أ(  
ذلك املناطق املتضررة؛ وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للسكان املعنيني والـصحة والـدخل    

  وسبل العيش والظروف االقتصادية؛
دمج التعدين احلريف والتعدين الضيق النطاق يف االستراتيجيات اإلمنائية احملليـة             )ب(  

 وسياسات احلد من الفقر، بغرض زيادة مسامهة أنشطة التعـدين تلـك إىل أقـصى         األوسع نطاقا 
حد يف سبل العيش وتيسري تعايش أنشطة التعدين مع مـصادر أخـرى لكـسب العـيش، والقيـام              

   على االستمرار ألنشطة التعدين؛وقادرةعند االقتضاء بتوفري سبل عيش موثوقة 
عدين احلريف والتعدين الضيق النطاق علـى       وضع اإلطار القانوين والتنظيمي للت      )ج(  

حنو يعترف بكل من إسهامات ذلك التعدين يف سبل العيش وحيـاول زيـادة منافعـه االقتـصادية                   
ــراف القــانوين بأنــشطة التعــدين الــضيق النطــاق؛ والتقــسيم       إىل أقــصى حــد، مــن خــالل االعت

التـسجيل بالنـسبة لعمـال      املناسب لألراضي إىل مناطق مالئمة ألنـشطة التعـدين تلـك؛ وتيـسري              
  تمعات احمللية الصغرية املشتغلة بالتعدين؛مجاملناجم؛ وتوفري الدعم التقين لل

االعتراف مبا للمجتمعات احمللية من حقوق يف األراضي وتوضيح ما إذا كـان               )د(  
؛ وتوزيــع حقــوق االستكــشاف واإلنتــاج  ملكــا هلــايــسمح هلــا بتعــدين األراضــي الــيت تعتربهــا  

   التعدين الواسع النطاق والتعدين الضيق النطاق؛بالعدل بني
إنــشاء املؤســسات واألطــر املناســبة للتــشاور علــى الــصعيد احمللــي هبــدف منــع    )هـ(  

وإدارة الرتاعات اليت قد تنشب بني التعدين الضيق النطاق واألنشطة احمللية الـيت ميكـن أن تتـأثر             
  .سلبا بالتعدين، وال سيما األنشطة الزراعية

 وأن هتيـئ  ويلزم أن توجه احلكومات تطـوير التعـدين احلـريف والتعـدين الـضيق النطـاق                   - ٢٧
وهنـاك  . االسـتفادة مـن خـربة القطـاع اخلـاص          يف بعض السياقات  ميكن  و. ألنشطتهبيئة سليمة   

أمثلة علـى التعـاون بـني شـركات التعـدين الواسـع النطـاق وعمليـات التعـدين الـضيق النطـاق،                       
وميكـــن . ســـعة النطـــاق الـــدعم الـــتقين ويف جمـــال بنـــاء القـــدراتحيـــث تقـــدم الـــشركات الوا

ــة علــى إنفــاذ       ــة والبيئ ــة بالتعــدين والعمال للحكومــات أيــضا أن تعــزز قــدرات الوكــاالت املعني
القوانني واللوائح اليت تنطبق علـى عمليـات التعـدين فيمـا يتـصل بعمالـة األطفـال والـسالمة يف                     

 اخلطـرة واآلثـار البيئيـة؛ وأن تـوفر هلـذه الوكـاالت              العمل والـسالمة الـصحية واسـتخدام املـواد        
املــوارد الكافيــة ألداء هــذه املهــام يف الــسياق احملــدد للتعــدين احلــريف والتعــدين الــضيق النطــاق،  

ومـن اجملـاالت اهلامـة األخـرى الـيت      . يف ذلك بناء قدرات اجملتمعات احمللية املشتغلة بالتعـدين         مبا
تــوفري القــدر الكــايف مــن التعلــيم واملرافــق الــصحية  مــا ورٍ ميكــن للحكومــات أن تقــوم فيهــا بــد

ــا        ــدين مبعناه ــشتغلة بالتع ــة امل ــات احمللي ــى اخلــدمات األساســية للمجتمع ــة احلــصول عل وإمكاني
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األوسع، مع إيالء اهتمام خاص حلالة املرأة؛ ووضع سياسات ملعاجلة القـضايا املتـصلة بالـصحة                
 اجملتمعــات احملليــة املــشتغلة بالتعــدين، مبــا يف ذلــك  والقــضايا اجلنــسانية علــى وجــه التحديــد يف 

  .اإليدز والقضايا الصحية ذات الصلة بالعمل/فريوس نقص املناعة البشرية
ومن بني أهم القضايا البيئيـة املتـصلة بالتعـدين الـضيق النطـاق اسـتخدام الزئبـق مللغمـة                       - ٢٨

ــاالقتران مــع الــسيانيد   ــا ب ــزال املناقــشات . الــذهب، أحيان ــة وال ت ــة بــشأن الزئبــق جاري .  الدولي
ــتعني علــى احلكومــات تقــدمي املــساعدة للعــاملني يف جمــال       ــة، ي ــدعم مــن املؤســسات الدولي وب
التعــدين احلــريف والتعــدين الــضيق النطــاق مــن أجــل حتــسني التكنولوجيــات واحلــد مــن اآلثــار    

دروس املـستفادة    يف االعتبـار الـ     علـى أن تؤخـذ    السلبية النامجة عن استخدام الزئبـق والـسيانيد،         
  : ما يليمن املبادرات السابقة، مبا يف ذلك

وضـــع اســـتراتيجيات شـــاملة ملكافحـــة التلـــوث تعـــاجل صـــراحة القـــدرات          )أ(  
  االجتماعية واالقتصادية احمللية على حتسني اإلدارة البيئية؛

  اقتراح تقنيات اقتصادية بديلة لالستخدام التقليدي للزئبق؛  )ب(  
لتقنيــة لكــي تــتالءم والقــيم أو املــواد احملليــة، وتــصميم تنفيــذ  تكييــف احللــول ا  )ج(  

مـع إيـالء االعتبـار الواجـب لتلبيـة          ) مثـل معامـل الزئبـق املركزيـة مللغمـة الـذهب           (املرافق التقنية   
  .املشتغلة بالتعديناحمللية الطلب احمللي والديناميات احمللية للمجتمعات 

  
 عية للتعدينمعاجلة اآلثار البيئية واالجتما  - رابعا  

 تتبــاين اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة املرتبطــة بالتعــدين تباينــا كــبريا، اعتمــادا علــى نــوع     - ٢٩
ومنذ انعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، مت وضـع وتبـادل      .ه وموقع ه وحجم النشاط

ــسليمة   ة الرشــيدةكمــو املمارســات املتعلقــة مببــادئ احل : مبــا يف ذلــك،عــدد مــن املمارســات ال
والتعدين املستدام؛ والكفاءة يف اسـتخدام املـوارد يف عمليـة االسـتخالص؛ والـسالمة والـصحة                  

 .يف املناجم؛ وإدارة نفايات اخلامات واحلجارة؛ وإعادة تأهيل املناجم املهجورة واملهملة

ــة الــ       - ٣٠ ــدول اجلزري ــري ال ــيت تعت ــضعف ال ــا   ونظــرا ألوجــه ال ــة والنامجــة جزئي صغرية النامي
علـى املـوارد البحريـة والـساحلية،        ، واعتمادها بدرجة عالية     قدراهتا احملدودة على االستيعاب    عن

 هلـذه   بالنـسبة  أمهيـة خاصـة   أمر يكتـسي التعدين إىل قطاعات أخرى النامجة عن   ثار  اآلانتقال  فإن  
تعلقــة ُنهج متكاملـة مـن شــأهنا معاجلـة املـسائل امل    بــ  األخـذ ىلإومثــة حاجـة   .اجملموعـة مـن البلـدان   

 .نقل البحريبالتعدين إىل جانب تلك املتعلقة مبصائد األمساك، والتنوع البيولوجي، والطاقة، وال
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ويــشكل وجــود قــوانني مناســبة تتعلــق بالتعــدين واملــسائل البيئيــة وإنفاذهــا أمهيــة حامســة      - ٣١
التعدين على نطـاق     (وينبغي تكييف اللوائح وفقا لفئة عملية التعدين       .ملعاجلة اآلثار البيئية للتعدين   

إعـداد تقييمـات    ذلك  ومثة اتفاق واسع النطاق على أن يشمل        . )واسع والتعدين على نطاق ضيق    
 .شاملة لألثر البيئي واالجتماعي، مبشاركة مؤثرة من أصحاب املصلحة على الصعيد احمللي

ديـة، فـإن   وملا كان نطاق عمليات التعدين آخذا يف التوسع خارج بلدان التعدين التقلي           - ٣٢
 .هــذا التحــدي يــستلزم نــشر أفــضل ممارســات الــصناعة واعتمادهــا علــى أوســع نطــاق ممكــن    

، مــن املمكــن أن يــؤدي  املناســبةلــوائح البيئيــة واالجتماعيــةوالقــوانني ال اعتمــادوبــالتوازي مــع 
الــسلوك إىل رفــع مــستوى األداء البيئــي واالجتمــاعي  قواعــد تنفيــذ املعــايري الطوعيــة ومــدونات

 القيـام   ، إىل حتقيق حتسن يف هذا اجملال      ميكن أن يؤدي أيضا   مما  و .ت التعدين أينما تعمل   لشركا
 امللحـق اخلـاص      باعتمـاد   الـشركات   طريـق قيـام    نعـ  على سبيل املثال     بعمليات اإلبالغ، وذلك  

 . العامليةالتعدين والفلزات ملبادرة اإلبالغقطاع ب
  

 البيئية اآلثار  - ألف  
ــد  - ٣٣ ــبق ــعلــى   تترت ــدهور     عملي ــا يف ذلــك ت ــة، مب ــار البيئي ات التعــدين جمموعــة مــن اآلث

وعلـى الـرغم مـن أن بعـض      . وتـدمري املوئـل الطبيعـي    ،األراضي، وتلـوث امليـاه، وتلـوث اهلـواء        
ــإن      ــدين، ف ــات التع ــدء عملي ــها مبجــرد ب ــار ال ميكــن جتنب ــها    اآلث ــضارة ميكــن احلــد من ــار ال اآلث

واسـتخدام تكنولوجيـات التعـدين املناسـبة، والتقيـد      طريق االستفادة من التقييمات البيئيـة،      عن
ــة، وإدارة    ورصــد عمليــات مــا بعــد اإلغــالق   بأفــضل املمارســات يف عمليــات التعــدين اجلاري

 .يلزم من عناية مبا

 املــسائل املتعلقــة بالوقايــة مــن التلــوث النــاجم عــن عمليــات التعــدين عــادة مــا تكــونو  - ٣٤
يل املثال، يغطي توجيه االحتـاد األورويب بـشأن نفايـات           فعلى سب  . مشمولة بالتشريعات  وإدارته

ــدين    ــات النامجــة عــن صــناعة التع ــدين إدارة النفاي ــى     .التع ــه جيــب عل ــى أن ــه عل ــنص التوجي وي
حلالة الـيت كانـت     إىل ا املشتغلني بالتعدين منع تلوث املياه، وتوفري ضمانات مالية إلعادة املواقع           

 . املهمةواقع امل رسوم لصيانة ومراقبةعليها، وفرض

ي اسـتخدام امليـاه أمهيـة حيويـة         ويكتـس  . على اسـتهالك امليـاه ونوعيتـها       هلتعدين آثار لو  - ٣٥
واســتخراج الرمـــال   مجيــع فئــات التعـــدين، الــيت تتـــراوح بــني تعـــدين الــصخور الـــصماء،      يف

شديد علـى   الـ تركيز  إىل ال وهناك حاجة   . املعادن الصناعية واستخراج الفحم   تعدين  واحلصى، و 
وعلـى صـعيد     . التـصريف   استخدام املياه على حنـو يتـسم بالكفـاءة وإدارة           مبا يضمن  رة املياه إدا
 تكـون مدعومـة   ، علـى أن فق، ينبغي وضع خطط للوقاية من التلوث لكل موقع على حـدة    ااملر
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ومثـة جمـال أوسـع الختـاذ تـدابري بـشأن احملافظـة علـى               .ملياه اجلوفيـة والـسطحية    ارصد  عمليات ل ب
 .ءة استخدامها وإعادة تدويرها يف الكثري من عمليات التعديناملياه وكفا

 عـدم  وهناك مـشكلة بيئيـة رئيـسية تتعلـق بالتعـدين يف كـثري مـن أحنـاء العـامل تتمثـل يف                 - ٣٦
وال يرتبط صرف محض املناجم بتلـوث        . تصريف املياه امللوثة من املناجم املهجورة      التحكم يف 

سب، بل هو مسؤول أيضا عن تدهور نوعية التربـة، واملوائـل            املياه السطحية واملياه اجلوفية فح    
ــة إىل  ،املائيــة ــةحمــيط  والــسماح بتــسرب املعــادن الثقيل ــارات املتاحــة للحــد   .البيئ وتــشمل اخلي
ــاه    مــن ــصال املباشــر للمي ــع االت ــاجم من ــات،   صــرف محــض املن ــسطحية للنفاي  مــع الــصخور ال
وتتمثــل  .أغطيــة بالســتيكيةبأو ) صال الصلــنمــ(تغطيهــا بتربــة غــري نفــاذة  إحكــام طريــق  عــن

ميــاالهليين إ حمطــة  مــشروعإحــدى املبــادرات املبتكــرة  ملعاجلــة امليــاه امللوثــة حبمــض املنــاجم يف 
 عبارة عن شراكة بني القطاعني العام واخلـاص تنفـذ باالشـتراك بـني كـل مـن                   ولتنقية املياه، وه  

Anglo Coal )South Africa(و ، BHP Billiton Energy Coal South Africa مياالهليين إ، وبلدية
ميـاه املنـاجم امللوثـة      وتقوم احملطة بتحلية املياه اجلوفية النابعـة مـن منـاجم الفحـم، ومنـع                 .احمللية

 .)٧(البيئـة ونظـم األهنـار احملليـة، وزيـادة إمـدادات امليـاه للحكومـة احملليـة                 حميط  ىل  إمن التسرب   
ة يف مواقـع التعـدين املهجـورة يف منطقـة البلقـان الـشرقية               وقد اعتمد برنامج األمم املتحدة للبيئ     

ما يسمى مبرافق املعاجلة السلبية للمياه اليت تعتمد بقـدر كـبري علـى التخفيـف الطبيعـي للتلـوث                  
 . محض املناجماتفيصرت من ،لكنه متواصل، ملعاجلة القدر احملدود

ية للبــشر، الســتخراج وتــستخدم صــناعة التعــدين الــسيانيد، وهــو مــادة شــديدة الــسم   - ٣٧
وتتمثـل مبـادرة حتـسني إدارة واسـتخدام الـسيانيد يف املدونـة       .  املعـادن  الذهب والفضة من خام   

ــسيانيد      ــامج طــوعي لــشركات تعــدين الــذهب، ومنتجــي ال ــسيانيد، وهــي برن ــة إدارة ال الدولي
 وناقليـــه، وينـــصب تركيزهـــا علـــى اإلدارة اآلمنـــة للـــسيانيد وحملـــول الـــسيانيد يف األحـــواض  

ووضعت جلنـة توجيهيـة تـضم العديـد مـن أصـحاب املـصلحة تلـك املدونـة حتـت                     .والصهاريج
رعايــة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة واجمللــس الــدويل للمعــادن والبيئــة الــسابق، وحاليــا اجمللــس   

 .الدويل للتعدين والفلزات

 لألضـرار   ةشائعالـ   أحـد األسـباب    نفايات املترتبـة علـى التعـدين      ال التخلص من    يشكلو  - ٣٨
 الــتخلص مــن النفايــات يف األهنــار باعتبــاره يــدمر األنظمــة        ُوجهــت انتقــادات وقــد .البيئيــة

ــاه   ــصادر املي ــوث م ــة ويل ــات املتحــدة       .اإليكولوجي ــة يف الوالي ــاه النظيف ــانون املي ــد حظــر ق وق
ومتثـل   . ال يـزال مـستخدما يف عـدد مـن البلـدان     هالتخلص من النفايات يف أعماق البحار، لكنـ   

__________ 
ــة علـــــــــى املوقـــــــــع التـــــــــايل          )٧(   ــة حالـــــــــة متاحـــــــ ــاملي للفحـــــــــم، دراســـــــ : انظـــــــــر املعهـــــــــد العـــــــ

http://www.worldcoal.org/resources/case-studies/emalahleni-water-reclamation-plant/.  
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ــدين     ســدو ــات التع ــرتبط بعملي ــا كــبريا ي ــا بيئي ــادة عبئ ــات يف الع ــشل هــذه   .د النفاي ــشكل ف وي
 .احملتجزات خماطر جادة على البيئة وصحة اإلنسان، مقرونة بتكلفـة باهظـة لعمليـات التنظيـف               

ــات           ــدود النفاي ــشغيل س ــة لت ــادئ توجيهي ــايري ومب ــضائية مع ــات الق ــن الوالي ــثري م ووضــع الك
وقـد وضـعت أيـضا اللجنـة الدوليـة املعنيـة             .ها على هنج إدارة املخـاطر     ومرافقها، وازداد تركيز  

 .بالسدود الكبرية مبادئ توجيهية لسدود النفايات

صـالح مواقعهـا منـذ بدايـة تـشغيل املـنجم            إنـشطة إغـالق املنـاجم و      ألط  يتخطالوجيب    - ٣٩
ن بـدفع  وقد يساعد فـرض شـروط إلزاميـة علـى شـركات التعـدي       .بكاملهاوخالل فترة تشغيله    

ويف هذا الـصدد،     .رسوم لتخفيف األضرار على التقليل من تعرض احلكومات للمخاطر البيئية         
 ميتقـد أن تقـوم ب    ،قبل فتح املـنجم   ،  تشترط  حاليا الكثري من الواليات القضائية على الشركات        

 .)٨( أيـضا صـناديق االستـصالح      سمىاديق مـن أجـل إغـالق املـنجم، وتُـ           صن  إنشاء ضمانات أو 
تنميــة املــوارد ل ٢٠٠٢ لعــام ٢٨قــانون رقــم ال ســبيل املثــال، يــنص ىعلــوب أفريقيــا، فــي جنــف

 يف شــكل  عــادةاملعدنيــة والنفطيــة علــى أنــه جيــب علــى أيــة شــركة إنــشاء اعتمــاد مــايل، يكــون
صندوق لالستصالح أو ضمانات مـصرفية، وذلـك قبـل املوافقـة علـى اخلطـة اإللزاميـة لـإلدارة           

ــة عــدم. البيئيــة ــوفري إمويف حال ــة ت ــه برســوم  ميكــني، تــأمني فــردكاني  ختفيــف  االستعاضــة عن
 . احلد من التعرض للمخاطر العامة لغرضلتأمنيجممع لاألضرار و

 إحدى القـضايا ذات     وتشكل التركة املتمثلة يف املناجم املهجورة أو املستصلحة جزئيا          - ٤٠
وتتحمــل احلكومــات يف كــثري مــن احلــاالت تكلفــة املعاجلــة        . يف كــثري مــن البلــدان  األمهيــة

ويشكل عدم تناول التـشريعات القائمـة يف معظـم البلـدان هـذه املـسالة مـشكلة             .واالستصالح
 كمـا أن املـسؤولية القانونيـة        ، هناك إجراءات معتمـدة للمعاجلـة      تونتيجة لذلك، ليس   .رئيسية

وإىل جانـب    .ذلكبـ   القيام عمل يف املوقع على   احملتملة ال تشجع الشركات اليت قد ترغب يف ال        
أحكام املـسؤولية الواضـحة، فقـد تـساعد خطـط إغـالق املـنجم والرصـد علـى احلـد مـن هـذه                         

 مبــا يف ،وتتمثــل أوىل اخلطـوات اجلوهريــة يف حتديــد وتقيـيم وجــرد املواقـع، بالترتيــب    .املخـاطر 
ــس     ــة تت ــا ملــستويات املخــاطر، يف عملي ــات وفق ــد األولوي ــشفافية مــع مــشاركة  ذلــك حتدي م بال

 .أصحاب املصلحة

 مجيــع مراحــل التعــدين وعمليــات    يف تعــدين اليورانيــوم نفايــات مــشعة     عــنتنــشأو  - ٤١
تــشمل، باإلضــافة إىل نفايــات الطحــن، نفايــات الــصخور، ونفايــات الــصخور هــي  و،الطحــن

ــاه املعاجلــة، مبــا فيهــا حماليــل الــنضّ    ــة ومي كونــات اخلطــرة  تعــدين والطحــن امل ويزيــل ال .املعدني
__________ 

  )٨(   Wanda M.A.Hoskin, Mine Closure - The 21st Century Approach: Avoiding Future Abandoned Mines 

CEPMLP Internet Journal Vol 12: Article 10.  
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 .اخلام وحيوهلا إىل أشكال مثل الرمل والوحل، واليت تكـون أكثـر عرضـة لالنتـشار يف البيئـة             يف
ومن املطلوب إيالء اهتمام خاص للغبار الذي حتملـه الريـاح وتلـوث امليـاه اجلوفيـة، وال سـيما                    

ــة أو املغلقــ        ــدين العامل ــع التع ــن مواق ــالقرب م ــة ب ــات احمللي ــوطن اجملتمع ــة ت ــذا  .ةيف حال ويف ه
هــا األولويــة وفقــا لــذلك ؤينبغــي إيالالسياق،تــشكل مواقــع املنــاجم املهجــورة مــشكلة خاصــة 

 .ألغراض املعاجلة

 وضع قواعد واضحة وإنفاذها من أجل محاية التنـوع البيولـوجي فيمـا يتعلـق                وال يزال   - ٤٢
 بعيـد املنـال     أمـرا ،  بالتعدين، مبا يف ذلك التحديـد املناسـب للمنـاطق الـيت ُيـسمع فيهـا بالتعـدين                 

 تركــز وعلــى الــرغم مــن أن املناقــشات علــى الــصعيدين العــاملي والــوطين .كــثري مــن البلــدان يف
راضـي الـيت ختـضع بالفعــل     أو علــى األ“احملظـور التعـدين فيهـا   ”أحيـان كـثرية علـى املنــاطق     يف

تمتع حبمايـة كافيـة     للحماية القانونية، فإن التعدين يف مناطق النظام اإليكولوجي اهلامة اليت ال ت           
جـل  أاحلكوميـة مبـادئ ومعـايري عامـة مـن           وقد وضعت املنظمات غـري       .قد يشكل هتديدا أكرب   

 .نفذ دائمابيد أهنا ال ُت .حتديد املناطق اليت حيظر فيها التعدين، والتنقيب عن النفط والغاز
  

 اآلثار االجتماعية  -باء   
 اجملتمـع املـدين، ومـؤخرا       دة مـن جانـب    ما فتئت شركات التعدين تتلقى نداءات متزايـ         - ٤٣

، لكي حتتـرم صـكوك حقـوق اإلنـسان واتفاقيـة منظمـة العمـل          من جانب مؤسسات االستثمار   
وغريهـا مـن   ) ١٦٩االتفاقيـة رقـم   (الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املـستقلة      

ن األمـم املتحـدة بـشأن    اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغري ذلك من الـصكوك مـن قبيـل إعـال       
كما أن هناك تركيزا على ضرورة تطبيق مبدأ املوافقة احلـرة املـسبقة        . حقوق الشعوب األصلية  

 التـشاور مـع اجملتمعـات احملليـة وجمتمعـات الـشعوب األصـلية خبـصوص                 إذ بات عـدم   املستنرية،  
ــدين ومبمارســتها      ــشطة التع ــدء أن ــة بب ــرارات املتعلّق ــإجراء هــ  (الق ــاء ب ــشاورات أو االكتف ذه امل

كما أن عدم تزويـد الـسكّان احمللـيني         .  لنشوء النـزاعات  ومصدراميثّل مشكلة متفشية،    ) شكلّيا
وعلــى ضــوء الــشكاوى . باملعلومــات عــن مــشاريع التعــدين يــشكّل هــو اآلخــر فجــوة خطــرية  

ر تتلقّاها مؤسسة التمويـل الدوليـة خبـصوص مـشاريع التعـدين الـيت متّوهلـا، ُيالحـظ أن أكثـ                     اليت
ــشكوى تكــرارا هــي   ــصلة  ‘ ٢’انعــدام املعلومــات عــن املــشروع؛   ‘ ١’ :أســباب ال القــضايا املت

 .)٩(القضايا املتصلة باملياه‘ ٣’باألراضي؛ 

__________ 
أمينــة املظــامل مبؤســسة التمويــل الدوليــة، يف مــؤمتر /ة االمتثــالانظــر بيــان ميــغ تــايلور، نائبــة الــرئيس، مستــشار  )٩(  

التحـّديات الـيت تعـوق       :الـصناعات االسـتخراجية والتنميـة املـستدامة       ”:  اخلامس لالسـتثمار الـدويل     كولومبيا
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨ و ٢٧ يف نيويورك، املعقود، “التنفيذ
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ــشريد الناشــئة     - ٤٤ ــن شــأن حــاالت الت ــدين   وم ــات التع ــؤدي عــن عملي   حــدوث إىلأن ت
فرص احلـصول علـى     مشاكل اجتماعية خطرية منها التهميش، وانعدام األمن الغذائي، وفقدان          

ويف هـذا الـسياق، ينبغـي تـوّخي الـشفافية           . ملوارد املشتركة واخلدمات العامـة، واهنيـار اجملتمـع        ا
صــنع القــرارات، مبــا يف ذلــك قــرارات إصــدار تــراخيص التنقيــب، وينبغــي إعمــال حــق           يف

 .أصحاب املصلحة احملليني يف أن يكون هلم صوت مسموع

 بني الـشركات واجملتمعـات احملليـة أثنـاء ممارسـة األنـشطة              ئم الدا التشاورب اعترافومثّة    - ٤٥
 وضع اآلليات املناسبة والفّعالة إلجـراء       ويف أحيان كثرية، شكّل   . بوصفه من أفضل املمارسات   

 ويعمـل جملـس املعـادن يف أسـتراليا، يف شـراكة مـع             .أحد التحديات املطروحـة   هذه املشاورات   
ــ ــا يهــدف إىل تنميــة مهــارات العــاملني   زالند، علــى إنــشاء برنــامج  ـجامعــة كوين دراســات علي

جمال العالقات مع اجملتمعـات احملليـة يف صـناعة املعـادن، وحتديـدا املهـارات املتـصلة بإشـراك                     يف
 . اجملتمعات احمللية، وتنمية اجملتمعات احمللية، واملسؤولية االجتماعية للشركات، والوعي الثقايف

 ضـيق  يف املائة مـن القـوى العاملـة يف أنـشطة التعـدين               ٥٠وميثّل النساء نسبة تصل إىل        - ٤٦
كما أن نساء اجملتمعـات احملليـة       . النطاق، ولكن أجورهن تقلّ عن أجور عّمال املناجم الذكور        

. املتأثّرة بأنشطة التعدين غالبا ما يتحّملن القسم األكرب من التداعيات السلبية ألنـشطة التعـدين    
 مراع للمنظور اجلنساين حيال مشاريع التعدين عـن         ألخذ بنهج ما يشري بقوة إىل ضرورة ا     ويف  

طريــق إجــراء التقييمــات االجتماعيــة وإقامــة املــشاريع االجتماعيــة الــيت ينــصّب تركيزهــا علــى   
وقد اضطلع البنك الدويل بعمل متّخض عن توصيات يف هـذا الـصدد      . اجملتمعات احمللّية املضيفة  

 .)١٠(هذا الُبعد يف مشاريع التعدينوقائمة مؤشرات ميكن استخدامها لرصد 

 ضــيقومثــة أعــداد كــبرية مــن األطفــال يعملــون يف أنــشطة التعــدين احلــريف والتعــدين       - ٤٧
ــة يف عــام     . نطــاقال ــه منظمــة العمــل الدولي ــداء الــذي أطلقت  مــن أجــل ٢٠٠٥وقــد تــضّمن الن

ــدعوةَ      ــصغري ال ــدين ذات النطــاق ال ــشطة التع ــال يف أن  إىل اختــاذ التحــّرك ملكافحــة عمــل األطف
ــا       ــاطق املتامخــة هل ــاجم واملن ــن املن ــال م ــسحب األطف ــة ل ــد أظهــرت اخلــربة   . خطــوات فوري وق

ــة      املكتــسبة مــن مــشروع جتــرييب ُنفّــذ يف بــريو يف إطــار الربنــامج الــدويل ملنظمــة العمــل الدولي
للقضاء على عمـل األطفـال أن هنـاك عـددا مـن اخلطـوات الـيت ميكـن اختاذهـا إلبعـاد األطفـال                         

ومـن هـذه اخلطـوات توعيـة صـّناع القـرار علـى         . شطة التعدين احلرفية والـصغرية النطـاق      أن عن
الصعيدين الوطين واإلقليمـي، وتـوفري التكنولوجيـات املتطـّورة الـيت تنتفـي يف ظلّهـا احلاجـة إىل                

 .تشغيل األطفال، وحتسني اخلدمات األساسية

__________ 
  )١٠(  Mining for Equity: Gender Dimensions of the Extractive Industries, Extractive Industries and 

Development Series # 8, World Bank, (Washington, D.C., 2009).  
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. ديا يف خمتلــف أحنــاء العــاملومــا زال حتــسني صــحة عمــال املنــاجم وســالمتهم ميثــل حتــ  - ٤٨
 دولــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن الــسالمة والــصحة    ٢٣صــّدق إىل اآلن  وقــد
وملّــا كانــت هــذه االتفاقيــة تــوفر إطــارا إلحــداث حتــسينات ). ١٦٧االتفاقيــة رقــم (املنــاجم  يف

ديق عليهــا علــى صــعيدي الــسالمة والــصّحة املهنيــتني علــى حنــو مــستمّر ومــستدام، فــإن التــص  
يؤّدي إىل حتـسني القـوانني واللـوائح يف تلـك البلـدان حيـث مـستويات الـسالمة يف املنـاجم                       قد

 .ضعيفة وحيث ال توجد سياسـة مّتـسقة للـسالمة والـصّحة املهنيـتني فيمـا يتـصل هبـذا القطـاع                   
ال ومن املهم أيضا أن تتخذ البلدان خطوات لتعويض العّمال واجملتمعـات اجملـاورة تعويـضا عـاد                

وسـيظلّ حتـسني ظـروف العمـل يف قطـاع      . لحق هبم من أضرار صحية يف األجل الطويـل يعّما  
 النطـاق يـشكل حتـديا، فمزاولـة األنـشطة يف هـذا القطـاع تـتم بـشكل                    الـضيق التعدين احلـريف و   

رمســي بدرجــة كــبرية وال ُيطّبــق عليهــا مــن معــايري الــسالمة والــصّحة املهنيــتني ســوى           غــري
 .األدىن احلد

كما أن تدفّق أفواج األشخاص املتصلني بعمليات التعدين قـد ُيخلّـف آثـارا اجتماعيـة            - ٤٩
سلبية بشكل غري مباشر أو يزيد مـن حـّدة املـشاكل االجتماعيـة القائمـة، ومـن ذلـك مـشاكل                      
إدمـــان الكحوليـــات والـــدعارة واألمـــراض املنقولـــة جنـــسيا مبـــا فيهـــا فـــريوس نقـــص املناعـــة    

نبغــي لــشركات التعــدين والــسلطات احملليــة القيــام بتــدخالت علــى   ومــن مث ي. اإليــدز/البــشرية
 .صعيد السياسات االجتماعية والصّحية

 يف تقيـيم لالسـتدامة أجـري        “الركيـزة األضـعف   ”بأنـه   وقد ُنعت اجلانب االجتمـاعي        - ٥٠
ــاعي       . بواســطة بعــض اخلــرباء   ــر االجتم ــان، يكــون إجــراء تقييمــات األث ــن األحي ويف كــثري م

 ويف حـني كـان   .  القوانني واللوائح بالنسبة إىل مجيع مشاريع التعدين املقترحـة         مفروضا مبوجب 
اهلدف من تلك التقييمات هو التعّرف على املـشاكل االجتماعيـة احملتملـة ومعاجلتـها علـى حنـو        

.  عدد من أوجه الضعف يف هذه األدوات ويف أدوات أخرى متـصلة هبـا    جرى حتديد استباقي،  
عدم تغطيتها نطاقا واسعا مبا فيه الكفايـة؛ وافتقارهـا إىل هنـج             :  يلي ومن أوجه الضعف هذه ما    

شامل يتناول مجيع ما يتـصل بـاألمر مـن مـشاكل؛ وعـدم تناوهلـا املـشاكل االجتماعيـة والبيئيـة                      
ــسامها           واالقتــصادية علــى حنــو متكامــل؛ وانتــهاجها هنجــا تكنوقراطيــا أكثــر ّممــا ينبغــي؛ واّت

ض الـصناعات االسـتخراجية الـذي أجـراه البنـك الـدويل، وغـريه               وتشري نتائج استعرا  . باجلمود
من الدراسات، إىل أن هناك بالفعل حاجة إىل إضفاء مزيد مـن التكامـل علـى تقييمـات اآلثـار                    

 .االجتماعية والبيئية
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 حتسني احلوكمة يف قطاع التعدين  -خامسا  
إىل املقـدم   يـر األمـني العـام       ُتحدث أنشطة التعدين جمموعة مـن اآلثـار مت تناوهلـا يف تقر              - ٥١

وتبعا للحالة، يـستلزم منـع هـذه اآلثـار أو إدارهتـا أو التخفيـف                . اللجنة يف دورهتا الثامنة عشرة    
 على الـصعيدين الـوطين والـدويل، مبـا يف ذلـك سـيادة               الكافيةمن حّدهتا توافر عناصر احلوكمة      

مـساءلة ومتـسما بالـشفافية،      القانون وانتهاج احلكومات والشركات سلوكا أخالقيا خاضعا لل       
 حـسبما وذلك يف إطار احتـرام متّتـع الـدول بالـسيادة فيمـا يتـصل بـالتحكّم يف املـوارد الوطنيـة                       

 مـن   ٢ يف املبـدأ     ١٩٩٢ يف عـام     أعيد تأكيـده   من إعالن ستوكهومل الذي      ٢١ ينّص عليه املبدأ  
 .)١١(إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية

تــصلة باحلوكمــة بــسبب عوملــة األســواق وسالســل القيمــة   وتنــشأ املــشاكل الدوليــة امل  - ٥٢
 هتـدف إىل تـوخي    وافيـة بـالغرض أن      اللحوكمـة   لوينبغـي    .حيث يتم تـداول املعـادن والفلـزات       

زيد من الشفافية واخلضوع للمساءلة عند كل نقطة من نقاط سالسل التوريـد هـذه، وذلـك                 امل
فاعلة بطرق تـساعد علـى حتقيـق التنميـة          بقصد تناول التعامالت اليت جتري بني مجيع اجلهات ال        

وأي هنج شامل يّتبع حيال احلوكمة يف هذا القطاع ينبغـي أن يتنـاول بـصفة خاصـة                  . املستدامة
: اجلوانب التالية اليت ميكن معاجلتها بالشكل الوايف بواسطة توليفة من اجلهود الوطنية والدوليـة             

ــرتاع   ) أ( ــاطق الـ ــصلة مبنـ ــادن ذات الـ ــار يف املعـ ــني   ) ب (؛االجتـ ــة بـ ــات املربمـ ــفافية االتفاقـ شـ
احترام حقـوق صـناعات التعـدين حلقـوق اإلنـسان األساسـية،             ) ج(والقطاع اخلاص؛    احلكومة

ــأثرة؛    ــة املتـ ــات احملليـ ــوق اجملتمعـ ــا حقـ ــا فيهـ ــصعيدين  ) د(مبـ ــة علـــى الـ ــشركات الدوليـ أداء الـ
 . واالجتماعي البيئي

  
 ة الدوليةمواصلة إحراز التقّدم على صعيد احلوكم  - ألف  

زاولـة أنـشطة التعـدين      مل لقد كانت هناك دائما آثار ضارة على التنمية املستدامة نتيجة           - ٥٣
. الرتاعـات  هنـاك خطـر حقيقـي لنـشوب          حيثمـا يكـون   يف البلدان اليت تعـاين مـن النــزاعات أو           

زيـد مـن    ت النــزاعات و   تـؤدي إىل تـأجيج     “منـاطق الـرتاع   معـادن   ”يطلق عليها   وقد ثبت أن ما     
وينبغــي جلميــع .  االقتــصادي واالجتمــاعيالتنميــة يف امليــداننيعيــق ت و، اجلرميــة والفــسادفــشيت

البلدان أن تتعـاون يف مجيـع املنتـديات املناسـبة، فيمـا بينـها ومـع شـركات التعـدين، علـى إهنـاء                    
 :  فيها ما يليميكن النظرومن اخليارات اليت . النـزاعاتب االجتار يف املعادن املتصلة

__________ 
، ١٩٩٢يونيـــه / حزيـــران١٤‐٣تقريـــر مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين بالبيئـــة والتنميـــة، ريـــو دي جـــانريو،    )١١(  

، اجمللــد األول، القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر،  ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (
  . ، املرفق الثاين١القرار 
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ــة إىل  )أ(   ــيم احلاجـ ــدويل    تقيـ ــتعراض البنـــك الـ ــيات اسـ ــر يف توصـ ــلة النظـ  مواصـ
للصناعات االستخراجية فيما يّتصل باالستثمارات اليت تقوم هبا مؤّسسات التمويـل الدوليـة يف              

 أنشطة التعدين يف البلدان املتضررة من النـزاعات؛ 

ــة واالستر    )ب(   ــة املالئمـ ــايري الدوليـ ــاد املعـ ــشركات باعتمـ ــزام الـ ــادئ  إلـ ــاد باملبـ شـ
التوجيهية الدولية، مثل املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اخلاصـة             

 باملؤسسات املتعددة اجلنسيات؛ 

املصادقة على النظم اهلادفة إىل ضمان التحلّي باملسؤولية لدى اختيار املـصادر         )ج(  
منظمــة التعـاون والتنميــة يف امليـدان االقتــصادي   الـيت يـتم توريــد املعـادن منــها، مثـل توجيهـات      

ــة يف ســبيل حتقيــق اإلدارة املــسؤولة لــسالسل توريــد املعــادن مــن املنــاطق      ــة الواجب لبــذل العناي
 املتضّررة من النـزاعات ومناطق اخلطر الشديد، مبا يف ذلك نظم التتبع؛

فيـذ اآلليـات الـيت هتـدف        تقدمي الدعم التقين واملايل للبلدان اليت لـديها النّيـة لتن           )د(  
 النـزاعات، مثل نظام إصـدار شـهادات املنـشأ           مناطق إىل مكافحة التجارة غري املشروعة ملعادن     

 .يف عملية كيمربيل

وُيعتقد بـأن تـوّخي الـشفافية يف اإليـرادات الـيت تتـدفّق مـن الـشركات إىل احلكومـات               - ٥٤
ني اسـتغالل عائـدات املعـادن لتحقيـق         خطوة أوىل حامسة األمهية حنو حتسني املـساءلة وحتـس          هو

، حيـث أُطلقـت مبـادرة       ٢٠٠٢وقد شهد هذا اجملال تغـيريا سـريعا منـذ عـام             . التنمية املستدامة 
 اسـتجابة   “أفـصح عّمـا تدفعـه     ”الشفافية يف الصناعات االسـتخراجية وعمليـة كيمـربيل ومحلـة            

ــضغوط ــدين  لـ ــع املـ ــات اجملتمـ ــشفا   .  منظمـ ــادرة الـ ــضّم اآلن إىل مبـ ــد انـ ــصناعات وقـ فية يف الـ
وينبغــي ملؤســسات التمويــل الدوليــة وغريهــا مــن شــركاء .  بلــدا٣٣االســتخراجية مــا جمموعــه 

التنمية النظر يف دعم البلدان اليت لـديها النّيـة لتطبيـق نظـم الـشفافية املوجـودة بالفعـل بإمـدادها             
ــادل أفــضل املمارســات بــني       ــة، وتــشجيع تب ــاء القــدرات والتــدريب الوافي ــدان خبــدمات بن البل

 .بلغت مستويات خمتلفة على صعيد التطبيق اليت

 الشفافية واخلضوع للمساءلة فيما يتصل مبـدفوعات         املستثمرين توّخي  ويتزايد اشتراط   - ٥٥
الشركات إىل احلكومات وقضايا حقوق اإلنسان، وهذا أمـر مـن شـأنه تغـيري الـديناميات الـيت                   

محلـة مـن أجـل التحـرك صـوب املزيـد مـن              وهنـاك   . حتكم مزاولة شـركات التعـدين ألنـشطتها       
 “ لوغـــار-تعـــديل كـــاردين ” اســـم التعـــديل املعـــروف بالـــشفافية كـــان مـــن األمثلـــة عليهـــا

ــذي ــز ال ــات املتحــدة أجي ــؤخرا يف الوالي ــى مــستوى    ، م ــة عل ــات إبالغي ــذي يفــرض متطلب  وال
ورصـة  املشروع خبصوص املبالغ املدفوعة إىل احلكومات من شركات االستخراج املدرجـة يف ب         

 بيد أن أنواع التدفقات املالية الـيت تقـع ضـمن نطـاق مبـادرة الـشفافية يف الـصناعات                     .نيويورك
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ويف األجل األطـول، يـدعو العديـد        . االستخراجية وغريها من أدوات اإلبالغ ما زالت حمدودة       
من اخلرباء إىل اعتماد معايري حماسبية أكثـر شـفافية ومشـوال حبيـث يـصبح اإلفـصاح عـن خمتلـف          

وال يزال هناك جمال رحب للتطـوير كمـا تبـّين علـى             . نواع مدفوعات الشركات أكثر سهولة    أ
  .)١٢()Revenue Watch(سبيل املثال من دراسة أجراها مؤخرا معهد رفنيو ووتش 

وقد بدأت مؤسسات التمويل الدولية العمـل علـى تعزيـز الـشفافية واملـساءلة يف نقـاط               - ٥٦
ما مــن خــالل زيــادة معــايري أداء شــركات التعــدين علــى   ســي أخــرى مــن سلــسلة القيمــة، وال 

كما اعتمد عـدد مـن املؤسـسات املاليـة ومؤسـسات رأس املـال             . الصعيدين البيئي واالجتماعي  
مـستوحاة جزئيـا مـن معـايري األداء اخلاصـة مبؤسـسة التمويـل        ) مبـادئ التعـادل   (جمموعة مبادئ   

 مواصلة تشجيع اعتماد املبـادئ الـيت توّجـه          وينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر يف كيفية      . الدولية
  : ما يليالقيام باالستثمارات يف جمال التعدين، وذلك عن طريق سبل منها

ــق        )أ(   ــيت تطّب ــدين ال ــشاريع التع ــة إال م ــة الدولي ــّول املؤســسات املالي ــة أال مت كفال
 املعايري البيئية واالجتماعية، واالستمرار يف حتسني تلك املعايري؛ 

اد سبل لكفالة كـون املبـادئ الـيت يتقـّرر االمتثـال هلـا مّتبعـةً علـى مـستوى                     إجي )ب(  
 املشاريع الفعلية، وذلك مثال بإجراء التقييمات بانتظام بواسطة أطراف ثالثة؛ 

االسـتمرار يف تـشجيع اإلفــصاح بـصورة وافيـة عــن املعلومـات املتعلقـة جبميــع        )ج(  
 يل الدولية؛ مشاريع التعدين اليت متّوهلا مؤسسات التمو

ــات        )د(   ــصاح عــن املعلوم ــن اإلف ــوايف م ــدر ال ــيم االحتياجــات مــن حيــث الق تقي
 ،مبــشاريع التعــدين الــيت ميّوهلــا القطــاع اخلــاص، كتقييمــات األثــر البيئــي واالجتمــاعي    املتعلّقــة
  .سبيل املثال على

  
  تشجيع صناعة التعدين على حتسني األداء  -باء   

ر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، حتــسنت إدارة القطــاع يف الــسنوات الــيت تلــت مــؤمت  - ٥٧
 -وتــضاعف عــدد املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة، واملبــادئ الطوعيــة . اخلــاص يف قطــاع التعــدين

__________ 
  )١٢(  2010 Revenue Watch Index, Transparency: Governments and the oil. Gas and mining industries, 

Revenue Watch Institute . بلـدان تنـشر علـى    ٥، هنـاك   اليت جرى حتليلها يف الدراسـة ٤١من بني البلدان الـ 
 بلــدا تعّمــم بــصورة نــشطة تقــارير دراســات تقيــيم األثــر البيئــي   ١٥املــأل العقــود املوقّعــة مــع الــشركات؛ و  

ــاعي ــضا أن بعــض البلــدان املوقّعــة علــى مبــادرة الــشفافية يف الــصناعات          . واالجتم وتبــّين مــن الدراســة أي
ية فيما يتصل بأنشطة الصناعات االسـتخراجية الـيت متـارس           االستخراجية تصّنف مع أقل البلدان حتلّيا بالشفاف      

  .على أراضيها
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سواء الشاملة منها أو اليت تعىن بقضايا حمددة من قبيل سالمة العمال واملشاركة مـع اجملتمعـات      
ومـن  .  اجملال دوائر الـصناعة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرون          احمللية، واليت قامت بوضعها يف هذا     

ــوارد         ــاق امل ــزات، وميث ــدين والفل ــدويل للتع ــس ال ــادئ وتوجيهــات اجملل ــك مب ــى ذل ــة عل األمثل
الطبيعية، وإطار السياسة العامة الـيت وضـعها مـؤخرا املنتـدى احلكـومي الـدويل املعـين بالتعـدين                  

ة جمـال آخـر حـدثت فيـه تغـريات سـريعة هـو جمـال                 ومثـ . واملعادن والفلـزات والتنميـة املـستدامة      
ــالغ ــة،        . اإلب ــالغ العاملي ــادرة اإلب ــايري مب ــشركات الكــربى اآلن يف مع ــن ال ــثري م ــشترك الك وي
وأصـبحت تقـارير االسـتدامة أمـرا شـائعا          . اختـارت شـركات أخـرى تـبين معـايري مغـايرة            بينما

 يـزال هنـاك الكـثري ممـا ينبغـي           وهـذا االجتـاه يبعـث علـى التفـاؤل رغـم أنـه ال              . على حنو متزايـد   
  . به القيام
وميكــن للحكومــات أن تــؤثر بــشكل مباشــر علــى أداء شــركات التعــدين عــن طريــق      - ٥٨

  : القيام مبا يلي
  اعتماد وإنفاذ األنظمة البيئية واالجتماعية املتعلقة بالتعدين؛   )أ(  
ت حقــوق كفالــة مــساءلة النظــام القــانوين للــشركات املتورطــة يف انتــهاكا        )ب(  

  اإلنسان أو اليت مل تف بالتزاماهتا البيئية واالجتماعية؛ 
اشــــتراط قيــــام الــــشركات املتعــــددة اجلنــــسيات العاملــــة يف البلــــد بتطبيــــق    )ج(  

ــات       ــق التكنولوجي ــسان يف تطبي ــل مراعــاة اإلن ــى األق ــات أفــضل املمارســات، أو عل تكنولوجي
  نفسها عرب العمليات يف مجيع أحناء العامل؛ 

تراط قيام مؤسساهتا املالية احمللية بتطبيـق معـايري االسـتدامة وضـماناهتا ذات              اش  )د(  
  الصلة من أجل متويل مشاريع التعدين؛ 

اشتراط قيـام شـركات التعـدين املدرجـة حمليـا بالكـشف عـن املعلومـات ذات                  )هـ(  
   الصلة يف تقاريرها السنوية، بطريقة مشاهبة ملا هو معمول به يف الواليات املتحدة؛

إجراء حوارات وطنية بني الشركات واحلكومة مـن أجـل تـشجيع الـشركات         )و(  
علــى اعتمــاد أفــضل املمارســات يف جمــاالت كفــاءة اســتخدام املــوارد؛ وتقييمــات اآلثــار البيئيــة 

  .واالجتماعية؛ وحقوق اإلنسان؛ ومشاركة اجملتمعات احمللية؛ وتنمية اجملتمعات احمللية
ــة الــيت تــضطلع هبــا    وينبغــي للــشركات كفالــ   - ٥٩ ة أن تكــون أنــشطة املــسؤولية االجتماعي

متوافقــة متامــا مــع األهــداف الوطنيــة للتنميــة املــستدامة واإلجــراءات والــسياسات ذات الــصلة    
ولـدى احلكومـات جمموعـة متنوعـة مـن          . باجملاالت اليت تعمـل فيهـا، وأن تعـزز هـذه األهـداف            

تطبيق أطر مكيفة وطنيـا مـن أجـل قيـام     : ي تشمل وه. اخليارات املتاحة هلا لكفالة هذا التنسيق     
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ــسؤولية       ــشطة املـ ــد أنـ ــشركات؛ ورصـ ــة للـ ــسؤولية االجتماعيـ ــإدراج املـ ــدين بـ ــركات التعـ شـ
االجتماعية للشركات اليت تقوم هبا شـركات التعـدين؛ وتـشجيع اعتمـاد مـدونات الـسلوك يف                  

مليـــدان االقتـــصادي الـــشركات، مـــن قبيـــل املبـــادئ التوجيهيـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف ا  
ــة يف اخلــارج؛       أو ــة العامل ــشركات قطــاع التعــدين الكندي ــة ل اســتراتيجية املــسؤولية االجتماعي

ودعـم املنظمــات غـري احلكوميــة الـيت تــوفر تقييمــا مـستقال جيريــه طـرف ثالــث ألداء املــسؤولية      
  .االجتماعية من جانب شركات التعدين

ع الــدويل حتــسني أداء الــشركات يف قطــاع    وميكــن أن يــدعم اجملتمــع املــدين واجملتمــ      - ٦٠
  : التعدين عن طريق القيام مبا يلي

مواصلة دعم مزيد من الشفافية يف قطاع التعدين، مبـا يف ذلـك توسـيع نطـاق                   )أ(  
الكـشف عــن املعلومــات املتعلقـة مبــشاريع التعــدين للجمهـور، وللمجتمعــات احملليــة املتــضررة،    

   وأداء الشركات؛ والشفافية بشأن العائدات وتوزيعها،
مواصــلة توثيــق وتقيــيم أداء هــذا النــشاط ونــشر نتائجــه لــدى شــرحية أوســع       )ب(  

  اجلمهور؛  من
تشجيع فرادى الشركات علـى اعتمـاد املعـايري الطوعيـة وأفـضل املمارسـات،                 )ج(  

  اليت جرى جتميع الكثري منها على مدى العقد املاضي؛ 
طـراف ثالثـة، والـيت تعـاجل القـضايا        تعزيز خطـط إصـدار الـشهادات مـن قبـل أ             )د(  

  البيئية واالجتماعية املرتبطة بتعدين الذهب واألحجار الكرمية؛ 
  مطالبة الشركات بتقارير عن املسؤولية االجتماعية واالستدامة؛   )هـ(  
مساعدة اجملتمعات احمللية يف بناء القـدرات، وال سـيما دعـم بنـاء القـدرات يف             )و(  

  . التعدين على نطاق ضيققطاع التعدين احلريف و
  

  حتسني احلوكمة الوطنية  -جيم   
بالتوازي مـع التحـسينات يف الـشفافية علـى الـصعيد الـدويل، فـإن شـفافية احلكومـات                      - ٦١

ــدّرها،       ــرادات الــيت ت ــة، واإلي ومــساءلتها أمــام مواطنيهــا فيمــا يتعلــق باســتغالل املــوارد الطبيعي
  . رطا أساسيا لتحقيق التنمية املستدامةوإعادة توزيع هذه اإليرادات، متثل أيضا ش

نظـم فعالـة    : وتشمل مالمح املمارسات اجليدة فيما يتعلق مبنح رخص التعدين ما يلـي             - ٦٢
إلدارة املعلومات ذات الـصلة بالتعـدين؛ ووجـود عمليـة واضـحة وشـفافة؛ ومعـايري موضـوعية                   

ثــال علــى الــشفافية، تنفــذ  وكم. ملــنح تــراخيص التنقيــب والتعــدين؛ والتقــدير اإلداري احملــدود 
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إدارة املعادن والطاقة الناميبية نظامـا حموسـبا إلدارة االمتيـازات، يغطـي مجيـع املعـامالت طـوال         
  . فترة سريان امتياز التعدين ويتيح اطالع أفراد اجلمهور عليها

وتشمل اخليارات على الصعيد الـوطين الراميـة إىل الـشفافية فيمـا خيـص العقـود املربمـة              - ٦٣
  : ني احلكومات وشركات التعدين ما يليب

اعتمــاد مــدونات للــشفافية يــروج هلــا علــى الــصعيد الــدويل مــن قبيــل مبــادرة    )أ(  
  الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية، ونظام عملية كيمربيل إلصدار الشهادات؛ 

ــات          )ب(   ــني احلكومـ ــة بـ ــاج املوقعـ ــب واإلنتـ ــود التنقيـ ــن عقـ ــشف عـ ــادة الكـ زيـ
  من خالل إعالن جمموعة متفق عليها من املتغريات املتعلقة هبذه االستثمارات؛ والشركات، 

ــضرييب        )ج(   ــى النظــام ال ــة واجلمهــور عل ــروع احلكوم إطــالع شــىت مــستويات وف
املطبــق علــى أنــشطة التعــدين فــضال عــن الــشروط الــيت تطبــق علــى مــشاريع اســتثمارية حمــددة   

  ؛ )اإلعفاءات الضريبية مثل(
  . ر املعلومات اخلاصة بامليزانية، مبا يف ذلك على الصعيد احملليإنتاج ونش  )د(  

  . ومثة وسيلة لدعم هذه األهداف تتمثل يف إصدار تشريع يكفل حرية املعلومات
  : وميكن تعزيز الشفافية بشأن ختصيص العائدات واستخدامها عن طريق ما يلي  - ٦٤

  إدراج العائدات يف القانون يف أطر كافية؛   )أ(  
ــصعيدين احمللــي       )ب(   ــة إنفــاذ قواعــد التخــصيص، وإتاحــة املعلومــات علــى ال كفال

  ودون الوطين للحكومات بشأن كيفية تلقي املخصصات على أساس منتظم؛
  توفري القنوات القانونية للرقابة واإلشراف على استخدام العائدات؛   )ج(  
ملنــاطق وعلــى   تــوفري آليــات فعالــة الســتطالع اآلراء للمجتمعــات احملليــة وا        )د(  

الــصعيد الــوطين، لإلبــالغ عــن األولويــات واالحتياجــات، وتقيــيم فعاليــة اســتخدام العائــدات    
  وتقدمي تقارير عنها؛ 

وضع آليات اتـصال مالئمـة بـني املؤسـسات العاملـة يف جمـال إدارة العائـدات                    )هـ(  
  على خمتلف املستويات، وتعزيز االتصال فيما بني املؤسسات؛ 

  . درات احمللية من أجل إدارة اإليراداتتطوير الق  )و(  
وميكن للحكومات تعزيز إسهام قطـاع التعـدين حمليـا يف التنميـة املـستدامة مـن خـالل                     - ٦٥
  : يلي ما
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ــا يف ذلـــك الـــشعوب     )أ(   االعتـــراف حبقـــوق اجملتمعـــات احملليـــة يف األراضـــي، مبـ
إلداري املتعلــق بــاحلقوق  األصــلية، وكفالــة وصــول اجملتمعــات احملليــة إىل النظــام القــانوين وا      

  األراضي؛  يف
إنــشاء وتطبيــق إطــار قــانوين يفــضي إىل املــشاركة الفعالــة للمجتمعــات احملليــة   )ب(  

  والفئات احملرومة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالتعدين؛ 
تــشجيع املنظمــات غــري احلكوميــة علــى بنــاء قــدرات اجملتمعــات احملليــة ملعرفــة    )ج(  

  ع شركات التعدين خالل تنفيذ املشروع؛ حقوقها واملشاركة م
تـــوفري وتنفيـــذ الـــنظم القانونيـــة املتعلقـــة بلجـــوء اجملتمعـــات احملليـــة املتـــضررة    )د(  

ــات       إىل ــشركات واجملتمعـ ــني الـ ــرة بـ ــسوية املباشـ ــات التـ ــشجيع آليـ ــافة إىل تـ ــاكم، باإلضـ احملـ
  . املتضررة احمللية
مـة يف القطـاع، ينبغـي النظـر جبديـة يف      ويرى كـثري مـن اخلـرباء أنـه بغيـة حتـسني احلوك            - ٦٦

وينظــر إىل حقيقــة أن املــوظفني  . مــسألة تــضارب املــصاحل يف الوكــاالت احلكوميــة والتنظيميــة  
املدربني من اإلدارات احلكومية لديهم فرصـة تـويل مناصـب أكثـر رحبيـة يف هـذا اجملـال عنـدما                      

مصاحل يف البلـدان املتقدمـة النمـو        يغادرون اخلدمة العامة، باعتبارها مصدرا للفساد وتضارهبا لل       
وميكن أن تكون اآلثار السلبية هلذا الواقع أكثر وضوحا حيثما تكـون            . والنامية على حد سواء   

  . القدرات حمدودة بالفعل لدى احلكومة
  

  بناء القدرات الوطنية وتعزيزها  -سادسا  
ففـي  . ليـات التعـدين   تشمل مسألة القدرة الكافية للحكومات دورة احلياة الكاملة لعم          - ٦٧

كــثري مــن البلــدان، مبــا يف ذلــك البلــدان املتقدمــة النمــو، حــددت الثغــرات املوجــودة يف قــدرة    
وحتتـــاج . احلكومـــة باعتبارهـــا إحـــدى العقبـــات الرئيـــسية أمـــام حتقيـــق نتـــائج أكثـــر تـــشجيعا

احلكومــات لبنــاء القــدرات مــن أجــل مــسح مواردهــا املعدنيــة، والتعامــل مــع الــشركات علــى   
س عادل، ووضع القوانني واللوائح يف قطاع التعدين، وفرض اللـوائح البيئيـة واالجتماعيـة،       أسا

ورصــد اآلثــار االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة ألنــشطة التعــدين، وإدارة العائــدات املكتــسبة    
  .التعدين من
ون وعلى نطاق أوسع، ولكن رمبا أكثر أمهية، فإنه يتعني على احلكومات أيضا أن تكـ                - ٦٨

قادرة على تصميم وتنفيذ خطط التنمية، مـن أجـل اسـتخدام أنـشطة التعـدين والثـروة املعدنيـة                    
وهــذا يــشمل إقامــة . لتوليــد الثــروة يف قطاعــات أخــرى لــن تتــأثر أنــشطتها لــو أغلقــت املنــاجم
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وهـذا مـا يفتـرض،    . عالقات قوية ذات اجتاهني بـني أنـشطة التعـدين وبقيـة قطاعـات االقتـصاد            
  . البلدان، تعزيز املؤسسات القادرة على وضع مثل هذه اخلططكثري من  يف
ومــن اجملــاالت األوىل الــيت جــرى فيهــا حتديــد االحتياجــات ذلــك املتعلــق باحلاجــة إىل    - ٦٩

تعزيـــز القـــدرات التقنيـــة والقانونيـــة واملاليـــة للمـــسؤولني احلكـــوميني، هبـــدف حتـــسني قـــدرة    
وميكــن . ع الــشركات متعــددة اجلنــسياتاحلكومــات علــى التفــاوض بــشأن اتفاقــات عادلــة مــ 

ويتمثـل أحـد اخليـارات يف إمكانيـة إنـشاء كتلـة             . للمجتمع الدويل أن يدعم حتقيق هذا اهلـدف       
وميكـن للمنظمـات    . حرجة من اخلرباء املتخصصني ميكن تبادهلا، مثال، علـى الـصعيد اإلقليمـي            

وارد الكافية لتدريب ما يكفـي مـن   غري احلكومية تقدمي الدعم للبلدان الصغرية اليت تفتقر إىل امل  
وبصورة أعم، هناك حاجة لتطوير القدرات األوسع نطاقا للنظم القانونيـة واإلداريـة             . املوظفني

  . الوطنية بغية رصد ومراقبة عقود االستثمار على نطاق واسع
وبنــاء القــدرات املؤســسية إلدارة اإليــرادات النامجــة عــن قطــاع التعــدين، مبــا يف ذلــك    - ٧٠
والتعاون الـدويل موجـود     . ى الصعد دون الوطنية، عند االقتضاء، يعد أيضا أمرا بالغ األمهية          عل

فمثال، يوفر معهد النفط مقابل التنمية النروجيي املـشورة وبنـاء القـدرات             . بالفعل يف هذا اجملال   
  . بشأن إدارة االقتصاد الكلي لإليرادات النامجة عن الصناعات االستخراجية

 أن تتوافر قـدرات كافيـة علـى الـصعد احلكوميـة دون الوطنيـة إلنفـاذ القـوانني                     وينبغي  - ٧١
ويتعني تعزيـز القـدرة علـى ختمـني تقييمـات           . واللوائح املتعلقة بالصحة، وسالمة العمل، والبيئة     

ومـن املهـم أيـضا تـوفري        . اآلثار البيئية واالجتماعيـة، ورصـدها يف مراحـل الحقـة مـن املـشاريع              
ويف .  للموظفني املكلفني بالتنفيذ من أجـل جتنـب اسـترتاف مـوظفي الوكالـة              التعويض املناسب 

كثري من البلدان، مثة حاجة لتعزيز قدرات احلكومات احمللية والوطنية مـن أجـل إدارة النفايـات             
  . الناجتة عن قطاع التعدين والتخلص منها بشكل آمن

ئي أو اإلقليمـــي أو دون ومثـــة جمـــال للمؤســـسات الدوليـــة، فـــضال عـــن التعـــاون الثنـــا  - ٧٢
  : اإلقليمي، لتقدمي الدعم للحكومات، وال سيما يف اجملاالت التالية

  حتديد ومسح املوارد املعدنية الوطنية؛   )أ(  
  توفري التدريب وبناء القدرات من أجل إغالق املناجم وإعادة تأهيلها؛   )ب(  
ــدان يف      )ج(   ــساعدة البل ــيني مل ــدريب التقن ــساعدة والت ــدمي امل ــى   تق ــدرة عل ــاء الق  بن

االمتثال بشكل فعال ملبادرة الـشفافية يف جمـال الـصناعات االسـتخراجية واملبـادرات األخـرى،                 
يف اجملاالت ذات الصلة برصد أنشطة التعدين والتجارة، واإلنفـاذ، ومكافحـة شـبكات هتريـب                

  املاس والذهب واالجتار غري املشروع هبما؛ 
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ملتعلق بقـوانني التعـدين، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق              تقدمي الدعم ملشروع التشريع ا      )د(  
بالتعدين احلريف والتعدين على نطاق ضيق؛ وحتويل االتفاقيات الرئيـسية ملنظمـة العمـل الدوليـة                
والصكوك الدولية األخـرى إىل تـشريعات وطنيـة؛ ووضـع تـشريعات بيئيـة تطبـق علـى أنـشطة                     

  .  املتكاملةالتعدين، مبا يف ذلك التقييمات البيئية واالجتماعية
  

  الطريق إىل األمام  -سابعا   
علــى حنــو مــا جــرى حبثــه يف هــذا التقريــر، طــرأ عــدد مــن الــتغريات الــشاملة يف قطــاع    - ٧٣

وأحــرز تقــدم يف . ٢٠٠٢التعــدين منــذ انعقــاد مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة يف عــام   
كــثري مــن كربيــات الــشركات واعتمــد ال. موضــوع الــشفافية واحلوكمــة الرشــيدة هلــذا القطــاع

مبادئ توجيهية ومبادئ طوعية تقدمية كإطار لعملياهتا، بينما تواصل يف الوقـت نفـسه إضـفاء                 
وتنطـوي املعـايري الـيت جيـري اعتمادهـا مـن جانـب              . حتسينات على الكفاءة يف استخدام املوارد     

افية واملـساعدة يف    القطاع املايل وأسواق رؤوس األموال على إمكانات لإلسهام يف زيادة الـشف           
  . كفالة إيالء االهتمام الواجب لرفاه السكان املتضررين من عمليات التعدين

ومــن احملتمــل أن . وهــذا التقــدم يف جمــاالت خمتلفــة ينبغــي أال حيجــب الثغــرات املتبقيــة   - ٧٤
 اختـاذ   وال يزال يعـني   . تتمكن بلدان كثرية من تعزيز إسهام ثروهتا املعدنية يف اقتصاداهتا الوطنية          

ــشطة التعــدين        ــشأن أن ــواطنني ب ــشفافية مــن جانــب احلكومــات إزاء امل ــادة ال خطــوات حنــو زي
والكــشف عــن املعلومــات، واحتــرام حقــوق اإلنــسان، وحقــوق       . تــدره مــن عائــدات   ومــا

األراضــي، وأســباب معيــشة اجملتمعــات احملليــة واألصــلية، واآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة ألنــشطة  
العالقـات بـني احلكومـات والـشركات واملـواطنني، هـي أيـضا جمـاالت                التعدين، وبـشكل أعـم      

ويف مجيع هذه اجملاالت، فـإن التـصدي لعـدم كفايـة قـدرة              . يلزم إحراز املزيد من التقدم بشأهنا     
  . احلكومات الوطنية يكتسي أمهية حامسة

ساعدة ويتمثل التحدي الـذي يواجـه اجملتمـع الـدويل يف التوصـل إىل الـسبل املالئمـة ملـ                     - ٧٥
وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل . البلــدان علــى حتقيــق االســتفادة القــصوى مــن ثرواهتــا املعدنيــة

التعاون التقين؛ ومن خالل تبادل املمارسات اجليـدة؛ ومـن خـالل الـسعي حنـو إقامـة مبـادرات                 
وخـالل املناقـشات الـيت جـرت يف الـدورة الثامنـة عـشرة للجنـة التنميـة                   . دولية بـشأن الـشفافية    

تدامة، اقُترح النظر يف إقامة مبادرة عاملية للتعدين املستدان، تشمل جماالت من قبيـل تيـسري             املس
احلوار بشأن السياسات، وحتديد معـايري املنتجـات، والتـشجيع علـى الـسلوك املـسؤول والتـزام                  

وأشـري أيـضا يف تلـك       . الشفافية، وتشجيع زيـادة الكفـاءة يف اسـتخدام املـوارد وإعـادة التـدوير              
التعـــاون الـــدويل للنـــهوض بالتـــدابري الراميـــة إىل تعزيـــز احلوكمـــة  : ورة إىل الـــسبل التاليـــةالـــد

والشفافية واملساءلة العامة؛ وبنـاء القـدرات التقنيـة واإلداريـة؛ واسـتحداث تكنولوجيـا جديـدة          
  .للتعدين؛ وتعزيز االستثمار ونقل التكنولوجيا؛ وكفالة إعادة التأهيل وتقاسم املنافع

  


