الفريق الدويل
املعين باملوارد

برنامج األمم املتحدة
للبيئة

إدارة املوارد املعدنية

يف القرن احلادي والعشرين

توجيه الصناعات االستخراجية حنو التنمية املستدامة

رؤى رئيس ـ ـ ـ ـ ــية لواضع ـ ـ ــي السياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
•

تدعم املعادن والفلزات االقتصادات الوطنية ،وتوفر املواد الخام
الضرورية لألنشطة الصناعية ،وتمثل املدخالت لكل قطاع من قطاعات
االقتصاد العالمي تقريباً .ويشمل استخراج املعادن والفلزات مجموعة
متنوعة وواسعة االنتشار من األنشطة على مستوىً العالم  -تتفاوت من
املناجم الحرفية غير الرسمية وغير القانونية أحياناً إلى عمليات التعدين
الصناعية الكبيرة جداً وشديدة االعتماد على اآلالت.

•

وسوف تستمر املوارد االستخراجية في أداء دورً رئيس ي في دفع عجلة
االقتصاد العالمي على الرغم من الجهود املبذولة لفصل االقتصادات
عن استخدام املوارد وتوجيهها نحو قدر أكبر من إعادة التدوير.
ُويحتمل أن يكو ًن الطلب عليها مرجعه االقتصادات الناشئة التي يتزايد
عدد سكانها ونمو الطبقة الوسطى على الصعيد العالمي والتحضر
وتغيير التكنولوجيا بما في ذلك االنتقال العالمي نحو تكنولوجيات
اإلنتاج املعتمدة على الطاقة منخفضة الكربونً.

•

وتبرز اآلثار البيئية الشديدة وطويلة األمد الناجمة عن التعدين في
كثير من األحيان ضرورة املوازنة بعناية بين هذه األنشطة ورعاية
املوارد الطبيعية ّ
القيمة األخرىً (بما فيها النظم اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي) وحقوقً السكان املحليين والجماعات املحلية.

•

وفي سياق الطلب املتزايد طويل األجل على املعادن والفلزات – وما
يقتر ًن به من األمولة العاملية ألسواق السلع األساسية ،واملخاطر
البيئية ،وتراجع القبولً االجتماعي للتنقيب واسع النطاق عن املعادن
في حفر مفتوحة  -هناك خطر كبير من تقلب األسعار في قطاع
ق ذلك الجهود التي تبذلها
الصناعات االستخراجية .ويمكن أن يعو ً
البلدان الغنية باملعادن إلدارة مقدراتها على نحو يحقق منافع
تستفيد منها طويالً املجتمعات واالقتصادات وإدارة التنمية بشكل
عام.

•

ويمكن خفض الطلب على املعادن والفلزات األولية إلى حد كبير عن طريق
ي" ،ومنها :التصميم
األخذ بمجموعة من نهوج "االقتصاد الدائر ً
اإليكولوجي؛ وإعادة التدوير والتجديد وإعادة االستخدام؛ وتنمية املصادر
الثانوية للموارد املعدنية والفلزية (كاملخلفات والنفايات الصناعية ،مثالً).

•

وتشكل مجموعة معقدة من أطر ومبادرات اإلدارة التي تعمل على
نطاقات متعددة عملية اتخاذ القرارات في قطاع الصناعات
االستخراجية .ومما يضاعف هذا التعقيد سالسل القيمة للمعادن
وهي على درجة عالية من العوملة ،وتتميز بمشاركة جهات متنوعة من
أصحاب املصلحة في القطاعين الحكومي والخاص واملجتمع املدني.
وهناك حاجة ملحة لتنسيق وإصالح مشهد الحوكمة هذا من أجل
التصدي للتحديات املستمرة ،ومنها على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:
تقلب أسعار السلع األساسية وأمولة أسواق السلع ،وعزلة التعدين عن
ى وضعف روابطه بها ،وآثار التغيير
القطاعات االقتصادية األخر ً
التكنولوجي املدمرة على العمالة وعلى املشتريات املحلية ،والتناقضات بين
ق املعترف بها رسمياً في املوارد املعدنية واحتياجات املجتمعات
الحقو ً
املحلية وسبل عيشها ،وعدم كفاية املحاسبة وضعف إدارة اآلثار
القطاعية على البيئة الطبيعية وغيرها من األصول ،ومخاطر التعدين
االجتماعية والسياسية والجيوسياسية على املستويات املحلي والوطني
والعالمي.

•

ومن العوامل التي تؤكد ضرورة إصالح الحوكمة في قطاع الصناعات
االستخراجية وتعززه اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  2030في
عام  ،2015وهي تشتمل على  17هدفاً من أهداف التنمية املستدامة
و 169غاية مرتبطة بها .ويسلط عدد متزايد من التحليالت الضوء على
الكيفية التي يمكن بها أن تعززً اإلدارة الجيدة لهذا القطاع تحقيق
أهداف التنمية املستدامة وغاياتها ،سواء في البلدان ذات الصلة أو
على مستوىً العالم .وقد أصبحت أهداف وغايات التنمية املستدامة
تشكل اإلطار التنظيمي للتعاونً اإلنمائي العالمي وهي تتسم بأهمية
محورية في وضع إطار املناقشات املتعلقة بمستقبل قطاع الصناعات
االستخراجية.

•

ويركز عدد متزايد (أكثر من  )80من أطر ومبادرات الحوكمة على
تقديم مجموعات فرعية متداخلة من هذه الرؤية اإلنمائية العاملية،
ولكنها ال تعمل حالياً بطريقة منسقة أو متكاملة بدرجة كافية .وفي
هذا السياق ،من الضروريً إيجاد إطار يتيح ،على كل مستوىً من
سالسل القيمة املعوملة ،لجميع أصحاب املصلحة في قطاع الصناعات
االستخراجية أن ّ
يقيموا مدى توافق عملية اتخاذهم للقرار مع أهداف
التنمية املستدامة وغاياتها.

رؤى رئيسيـ ـ ـ ـ ـ ــة لواضع ـ ـ ـ ـ ـ ــي السياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ً
ينبغي أن يدمج واضعو السياسات العامة والقادة يف جمال األعمال التجارية األولويات التالية يف عملية اختاذهم القرار:

•

إطار للترخيص بمزاولة األعمال من منطلق التنمية
صياغة وتحديد ً
املستدامة في قطاع الصناعات االستخراجية ،بما في ذلك املبادئ
وخيارات السياسات وأفضل املمارسات القائمة على توافق اآلراء
واملتوافقة مع أهداف وغايات التنمية املستدامة واألولويات وااللتزامات
واملعايير ذات الصلة على النطاقات املحلي والوطني والدولي .وليس
الترخيص بمزاولة األعمال من منطلق التنمية املستدامة مصمماً ليكونً
رخصة باملعنى اإللزامي .وإنما هو توسيع ملفهوم "الترخيص االجتماعي
بالعمل" املستخدم على نطاق واسع بحيث يمكن أن يمثل نقطة
مرجعية معيارية للعمل الهادف إلى تحقيق التنمية املستدامة.

•

االضطالع بتحليل للثغرات في ترخيص مزاولة األعمال من منطلق
التنمية املستدامة وإصالح الحوكمة بهدف صياغة مسارات وطنية و/أو
خاصة بمنظمة معينة لتطبيق هذا الترخيص ،بطرقً منها تحديث
وتكييف الرؤى والسياسات واالستراتيجيات والقوانين واللوائح
واملمارسات القائمة .وتشمل الثغرات الرئيسية في اإلدارة ما يلي:
◊ً سياسة متسقة للمعادن الالزمة للتنمية – يلزم بذل مزيد من الجهد للوقوف على
خيارات السياسات املتعلقة ببعض املعادن (مثل الرمل والحص ى وامللح والجبس
والحجر املنحوت) التي تمثل حوالي  84في املائة من جميع السلع املستخرجة من
املناجم من حيث الحجم .فعلى الرغم من أهمية األطر القانونية والتنظيمية للتنمية
االقتصادية ،ال تزال هذه األطر في العديد من البلدان غير واضحة فيما يتعلق
باملعادن الضرورية للتنمية ،مما يؤدي إلى االستخراج غير املنضبط ومجموعة واسعة
من النتائج السلبية بالنسبة للتنمية.
◊ً الشفافية واملساءلة – ركزت الجهود املتعلقة بالشفافية واملساءلة في هذا القطاع
بشكل بالغ على الشفافية املالية ،مع إيالء اهتمام أقل نسبياً لزيادة الشفافية فيما
يتعلق باآلثار االجتماعية والبيئية .ومن االبتكارات الواعدة ملعالجة هذه الفجوة في
السياسات بروتوكوالت التنسيق في إعداد التقارير والعمليات املتعددة أصحاب
املصلحة التي تركز على إنتاج املعارف من القاعدة إلى أعلى لبناء الثقة ،بما في ذلك
مع مجتمعات التعدين الحرفية والصغيرة الحجم.

◊

ي املتكامل للصناعات التعدينية – فكثيراً ما تتميز إدارة املوارد
"التخطيط التنمو ً
ّ
املعدنية على نطاق العالم بعدم وجود نهج "ارتباط"يعظم تدفق املنافع من املعادن
وغيرها من مخزونات رأس املال الطبيعي (بما فيها النظم اإليكولوجية والتنوع
البيولوجي) .وثمة حاجة ملحة في كثير من البلدان إلنشاء وتعزيز األطر القانونية
والسياساتية للتمكين من التخطيط املتكامل والشامل لتنمية املوارد الطبيعية.

◊ً االستفادة من املوارد املعدنية لدعم التنمية املتنوعة – هناك حاجة ملحة
في العديد من البلدان الغنية باملوارد إلى الربط بين إدارة التعدين وإدارة
القطاعات االقتصادية األخرى ،من أجل اتباع مسارات إنمائية مخطط لها
استراتيجياً لتفكيك الجيوب التي تركز على التصدير ،وتشجع على إضافة
القيمة والتصنيع القائم على املوارد ،والتحولً االقتصادي الشامل
واملنصف على السواء.
◊ً تعزيز التعاونً بين البلدان املصدرة والبلدان املستوردة – توجد فرص في
مجال السياسة العامة لدعم كل من استقرار إمدادات املعادن على املدى
الطويل واالستدامة األوسع نطاقاً من خالل التعاونً الدولي بين البلدان
املصدرة للموارد والبلدان املستوردة لها .ويمكن لالتفاقات الدولية
املتعلقة بقطاع الصناعات االستخراجية أن تدعم التنمية املستدامة من
خالل مجموعة من استجابات السياسات بما في ذلك :االعتراف باملعايير
غير التمييزية لإلنتاج ،والتعريفات الجمركية وغيرها من الحوافز التجارية
لدعم االمتثال للمعايير ،وآليات لتوجيه قدر أكبر من االستثمار في أنشطة
مستدامة للتعدين وإضافة القيمة.

•

مناقشة ودراسة اإلجراءات العملية لتعزيز هيكل الحوكمة
الدولية للتعدين والتنمية املستدامة .ويمكن أن تشمل املكونات
الرئيسية لهذا الهيكل ما يلي:
◊ً التفاوض الرسمي ،داخل املنتديات الحالية ،إليجاد توافق دولي في اآلراء
بشأن املحتوىً املعياريً لترخيص مزاولة األعمال من منطلق التنمية
املستدامة وهيكله .ويمكن أن تسترشد هذه الجهود بمدخالت الخبراء من
ى املعني بالتعدين من أجل التنمية املستدامة"
"الفريق الرفيع املستو ً
وينبغي أن تشمل إجراء حوار بين مبادرات الحوكمة الحالية (مثل مبادرة
شفافية الصناعة االستخراجية ،ومبادئ التعادل ،واملبادرة العاملية لتقارير
األداء ،ومبادرة التنمية املسؤولة للمواد ،وغيرها الكثير) لتنسيق أنشطتها
حسب االقتضاء.
◊ً إيجاد آليات تنسيق دولية جديدة (وكالة دولية للمعادن ،مثالً) تتيح تبادل
البيانات الجيولوجية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية ذات الصلة على
نحو من الشفافية.
◊ً إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف بين الحكومات بشأن أمن
إمدادات املواد الخام والتنمية القائمة على املوارد.
◊ً تقديم تقارير دورية عن التقدم املحر ًز نحو تحقيق التنمية املستدامة،
من خالل استعراض عالمي ل ـ "حالة قطاع استخراج املوارد الطبيعية" أو
عملية مماثلة.

لالطالع على مزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بأمانة الفريق الدولي املعني باملوارد على العنوان التالي:
resourcepanel@unep.org

ويمكن تنزيل التقرير الكامل وموجز لواضعي السياسات على الرابط التالي:
http://www.resourcepanel.org/reports/mineral-resource-governance-21st-century

