اإلنتوساي
فريق عمل رقابة البيئة

ال ـرقـابـة

عـلـى التـعـديـن

دليل إرشادي لألجهزة العليا للرقابة المالية

صفحة  1من 101

أعد هذا الدليل فريق عمل رقابة البيئة التابع لإلنتوساي ويستهدف هذا الفريق تشجيع األجهزة العليا للرقابة على استخدام صالحيات
ومناهج وإجراءات الرقابة يف جمال محاية البيئة والتنمية املستدامة ،وخيتص الفريق املذكور مبا يأيت:
)1
)2

مساعدة األجهزة العليا للرقابة يف فهم املسائل املتعلقة بالرقابة البيئية بشكل أفضل.
تسهيل تبادل املعلومات واخلربات بني األجهزة الرقابية.

)3

نشر األدلة اإلرشادية وغيها من الوثائق اإلعالمية.

وميكن حتميل هذه الوثيقة جمانًا من موقع فريق العمل املشار إليه ) )www.environment-auditing.orgكما يسمح بنسخ وتوزيع
هذه الوثيقة ،مع ذكر مصدرها ،بشرط أن تكون هذه النسخ الستخدامات تعليمية ،أو شخصية ،أو مهنية على أال يتم بيعها أو
استخدامها ألغراض جتارية.
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تقدمي وتقدير

قام فريق عمل رقابة البيئة التابع لإلنتوساي ،خالل إجتماعه احلادي عشر مبدينة آروشا بتنزانيا عام  ،2002بإعتماد خطة العمل
ووفقا خلطة العمل املذكورة ،أصبح موضوع إدارة املوارد الطبيعية أحد املوضوعات الرئيسية هلذا الفريق.
للسنوات ً 2010 – 2002

وقد انبثقت صياغة املوضوع من حقيقة أن العديد من الدول تواجه حتديًا يف صون وجتديد البيئة بسبب االستغالل غي السليم وغي

املستدام للمواد الطبيعية مثل الغابات ،واملعادن ،ومصادر األمساك ،إذ أسفرت هذه األنشطة عن أضرار بيئية ،ومشاكل اجتماعية،
وخسائر اقتصادية .لذا أصبح من املهم تبين أفضل املمارسات اإلدارية واإل شراف احلكومي الفعال على تنمية املوارد الطبيعية
وبالنظر إىل أن نشاط التعدين مل يصبح بعد ضمن أكثر املوضوعات اليت تتطرق إليها األجهزة العليا للرقابة ،فإن اهلدف الرئيسي من
هذا الدليل هو تشجيع هذه األجهزة على إجراء الرقابة على نشاط التعدين واألنشطة ذات الصلة .ونأمل أن يقدم هذا الدليل للقارئ
أهم القضايا واملعلومات اليت تتطلبها الرقابة يف هذا اجملال ،وقد تأسست املعلومات اليت يقدمها هذا الدليل على العديد من املراجع
كما مت تصميمه لالستخدام كوثيقة مرجعية.
تصورا ملا يأيت:
وميثل هذا الدليل (الرقابة على التعدين :دليل إرشادي لألجهزة العليا للرقابة) ً
مرجعا ألعضاء األجهزة الرقابية ،ويقدم ً
املقصود بالتعدين ،أسباب أمهيته ،التهديدات اليت تنطوي عليها أنشطة التعدين ،واإلجراءات اليت ميكن للحكومات اختاذها
)1
يف هذا الشأن.
عملية مقرتحة الختيار وتصميم مهام رقابة التعدين واملعادن.
)2
دليل إرشادي عملي ،ومعلومات ،ودراسات حالة تتعلق بالرقابة على التعدين واملعادن.
)3
وقد قام جهاز الرقابة األعلى بتنزانيا بالدور الرئيس يف إعداد هذه الوثيقة كما نود أن نشكر مديرا املشروع (مايكل ماالبيجا وروبرت
تشايو) وكذلك جورج هول على ما قاموا به من عمل شاق ومتميز ،والشكر موصول إىل العديد من املنظمات واألفراد الذين سامهوا
يف هذه الوثيقة ،ومنهم جامعة أردهي واجمللس الوطين لإلدارة البيئية،يف مراجعة الوثيقة .كما نعرب عن تقديرنا للمسامهات اليت قدمتها
األجهزة العليا للرقابة من كافة أحناء العامل ،ال سيما األجهزة أعضاء اللجنة الفرعية للمشروع وهي :اجلهاز الصيين ،واألثيويب ،واملنغويل،
واألوغندي ،كما نعرب عن شكرنا اخلاص للجنة التوجيهية لفريق عمل رقابة البيئة التابع لإلنتوساي على ما قدمته من مساعدة قيمة
خالل خمتلف مراحل املشروع وكذا جلهاز الرقابة األعلى بنيوزيلندا على ما قدمه من دعم يف حترير هذه الوثيقة.
ويف اخلتام ،ندعو القارئ ونشجعه على االسرتشاد هبذه الوثيقة وكذا باملعلومات الواردة بغيها من املنتجات واخلدمات املوجودة على
موقع فريق عمل رقابة البيئة التابع لإلنتوساي ).) www.environment-auditing.org
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آملني أن يعود هذا الدليل عليكم بالفائدة املرجوة.

ميكل أوفي

لودفيك س .ل .أوتوه

املراجع العام بأستونيا
رئيس فريق عمل البيئة التابع لإلنتوساي

املراقب واملراجع العام بتنزانيا
مدير املشروع
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قائمة املختصرات
ASM

التعدين احلريف والصغي النطاق

BLM

مكتب إدارة األراضي

CFC

الكلوروفلوركربون

DSD

قسم التنمية املستدامة

EA

التقييم البيئي

EIA

تقييم األثر البيئي

EMA

احملاسبة اإلدارية البيئية

EMAS

النظام األوريب لإلدارة والرقابة البيئية

GAO

مكتب احملاسب العام

ICME

اجمللس الدويل للفلزات والبيئة

INTOSAI

املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة

ILO

منظمة العمل الدولية

ISO

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

LRTP

التلوث الطويل املدى العابر للحدود

LVGF

منجم ذهب حبية فيكتوريا

MMSD

التعدين واملعادن والتنمية املستدامة

NGOs

املنظمات غي احلكومية

OAG

مكتب املراجع العام

OECD

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

SAI

اجلهاز األعلى للرقابة

SEA

التقييم البيئي اإلسرتاتيجي

SO2

ثاين أكسيد الكربيت

UN

األمم املتحدة

UNCED

مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية

UNCTAD

مؤمتر األمم املتحدة حول التجارة والتنمية

UNEP

برنامج األمم املتحدة للبيئة

WGEA

فريق العمل املعين بالرقابة البيئية

WHO

منظمة الصحة العاملية

WSSD

القمة العاملية حول التنمية املستدامة
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ملحق تنفيذي
تعتمد التنمية االجتماعية االقتصادية يف أي دولة بشكل كبي على حجم وتركيبه مواردها الطبيعية ،اليت تشمل على سبيل املثال،
الغابات واملعادن واملوارد التجارية للطاقة (مثل الفحم ،والنفط ،والغاز الطبيعي ،والطاقة الكهربائية املولدة من املاء) .ويعترب التعدين
ومعاجلة املعادن من أنشطة استخراج املعادن ومعاجلتها لألغراض التجارية.
وحيتمل أن يسهم قطاع التعدين يف التنمية االقتصادية ألي دولة من خالل الضرائب احملصلة من شركات التعدين الكبية النطاق ،كما
يسهم يف تنمية البنية األساسية االجتماعية واالقتصادية يف نطاق املنطقة اليت يقع هبا املنجم ويستطيع قطاع التعدين:


خلق فرص عمل سواء بصورة مباشرة يف املناجم أو بصورة غي مباشرة يف جمال اخلدمات اليت تقدم للمناجم،




تقدمي خدمات تعليمية وصحية،
زيادة احتياطيات النقد األجنيب (تقليل عجز احتياطي النقد األجنيب للدولة)،




حتسني البىن األساسية كالطرق وموارد املياه ،و
خلق أنشطة اقتصادية أخرى الزمة لدعم املناجم بدالً من استياد كل مستلزماهتا من اخلارج.

قطاعكا رئيسكيًا متناميًككا يف الككدول الناميككة .وقكد تتطلككب التشكريعات الصكادرة هلككذا القطككاع إجكراء تقيكيم لألثككر البيئككي قبككل
ويشككل التعككدين ً
تطكوير املكنجم ،ومكن تطكوير املكنجم وتشكغيله بطريقككة سكليمة مكن الناحيكة البيئيكة وبأقكل تككأثي علكى البيئكة .وميككن لألجهكزة العليكا للرقابككة
تنفيذ عمليات رقابة /تدقيق للتأككد مكن التكزام صكناعة التعكدين باملتطلبكات مكن هكذا النكوع .ومكن ا ميككن للجهكاز األعلكى للرقابكة القيكام
بدور رئيسي يف الرقابة على التزام احلكومة حبماية البيئة من اآلثار السلبية ألنشطة التعدين.
اآلثار البيئية للتعدين
علكى الكرغم مكن األمهيكة االقتصكادية لصكناعة ا لتعكدين ،فإنكه كة تكأثيات بيئيكة خطكية تتعلكق هبكذا النشكاط وتبكدأ هكذه التكأثيات مكع مرحلككة
االستكشاف ،كما متتد خالل مراحل استخراج ومعاجلة املعكادن ،وتسكتمر بعكد إغكالق املكنجم .وقكد يتفكاوت نكوع ومكدى التكأثيات مكن
مرحلككة إىل أخككرى ويقككدم هككذا الككدليل مككدخالً للقضككايا البيئيككة املتعلقككة باألنشككطة التعدينيككة ،واإلطككار الككذي ميكككن مككن خاللككه أن ينخككرط
اجلهاز األعلى للرقابة يف رقابة مشاريع التعدين ،كما يناقش مدى معاجلة القضايا البيئيكة مكن قبكل جهكات تطكوير املنكاجم مكن القطكاعني
العام واخلاص كما يتطرق هذا الدليل باختصار إىل بعض اآلثار والقضايا االجتماعية املرتبطة هبذا النشاط.

معايي الرقابة البيئية
الرقابة البيئية تقييم منهجي موثق ودوري وموضوعي ملدى االلتزام باللوائح واملتطلبات البيئية .ويتمثل التحدي الذي يقابله املدقق عادة
يف انتقاء وحتديد نطاق الرقابة .وكان هذا هو السبب يف وضع دليل يساعد األجهكزة العليكا للرقابكة واملكدققني يف اختيكار وتصكميم املهكام
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الرقابية اخلاصة باآلثار البيئية للتعدين .ويعرض هذا الدليل الطرق املختلفة لتوصيف نطاق التدقيق املشار إليه بدءًا من موضوع امللكية
مرورا بتشغيل املناجم واملعاجلة وانتهاءً باستخدام املنتج النهائي والتخلص من النفايات .ويعرض
وحقوق الوصول ألغراض االستكشاف ً
الككدليل باإلضككافة إىل مككا تقككدم لإلجكراءات املتخككذة مككن قبككل احلكومككات يف هككذا اجملككال ،كككالقوانني املنظمككة ألنشككطة التعككدين واملعككادن،
واملعاهدات ،والربوتوكوالت ،والسياسات املعلنة ،واالتفاقيات ،واملقاييس ،واملدونات الصادرة والتوصيات ذات الصلة بالتعدين والبيئة.
وتعد اخلطوات األربعة األساسية التالية ذات أمهية لدى رقابة املشاكل البيئية:
اخلطوة األوىل :حتديد التهديدات البيئية للتعدين يف بلدك.
اخلطوة الثانية :حتديد استجابات احلكومة ملقابلة هذه التهديدات.
اخلطوة الثالثة :اختيار موضوعات وأولويات الرقابة.
اخلطوة الرابعة :اختاذ قرار بشأن منهج الرقابة (نطاق الرقابة).
يتم استعراض هذه اخلطوات تفصيالً يف الفصل  3من هذا الدليل ،كما يتم استخدامها لتحديد أهداف ونطاق ومعايي رقابة التعدين.

وخالل مرحلة التخطيط ،يتم حتديد املشاكل البيئية واالستجابات للتخفيف من عواقبها السلبية .كما حيتاج املدققون بعد ذلك لوضع
األولويات وحتديد نطاق التدقيق.
ويتم استخالص معايي التدقيق عادة من املعاهدات الدولية والتشريعات والسياسات والربامج.

دراسات حالة عن رقابة أنشطة التعدين
سوف يقوم املدققون بتطوير معايي رقابية لكل موضوع من خكالل توظيكف اخلكربات مكن مهكام رقابيكة اثلكة مت إجرا هكا يف دول أخكرى.
وحيتوي الفصل  4من هذا الدليل  2دراسات حالة من كافة أحناء العامل حول التعدين ومعاجلة املعادن ملساعدة األجهزة العليكا للرقابكة
يف اختاذ قرارات ختطيط مسكتنية بشكأن املهكام الرقابيكة عكن طريكق الكتعلم مكن خكربات األجهكزة األخكرى املنكاظرة .وسكوف تتضكمن اخلكربات
املستخدمة من الدول األخرى ،كلما كان ذلك كنًا ،معلومات حول األهداف والنطاق ونتائج الفحص والتوصيات.

تشجيع الرقابة على التعدين
اهتماما لقضايا التعدين خالل عملها
توصي جمموعة العمل املعنية بالرقابة على البيئة التابعة لإلنتوساي بأن تويل األجهزة العليا للرقابة
ً
الرقايب ،كما توصي بأن تستفيد األجهزة الرقابية من خربات األجهزة الشقيقة يف نطاق اإلنتوساي يف جمال رقابة التعدين.
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وسوف تتمكن األجهزة العليا للرقابة ،من خكالل رقابكة البيئكة ،مكن رفكع مسكتوى الكوعي حكول مشكاكل التعكدين ببالدهكا وحتسكني الكربامج
اليت تنفذها احلكومات حلل هذه املشاكل.
نطاق هذا الدليل
ال يشكتمل هكذا الكدليل علكى أنشكطة التعكدين اخلاصكة بكالنفط والغكاز .وعلكى الكرغم مكن وجكود كثكي مكن النقكاذ حكول هكذين اجلكزئيني مكن
قطكاع التعكدين إال أنكه مت اسكتبعادمها مكن هكذا الكدليل نظ ًكرا ملكا يتسككمان بكه مكن خصكائص متميكزة .وقكد وافقكت جلنكة تسكي جمموعكة العمككل
تأسيس كا علككى هككذه
املعنيككة بالبيئككة التابعككة لإلنتوسككاي علككى إعككداد دليككل خككاص للرقابككة علككى التع كدين يف جمككال الككنفط والغككاز مسككتقبالً
ً
اخلصائص املتميزة.

مقدمة
يتمثكل اهلكدف الرئيسكي هلكذا الككدليل يف زيكادة معككارف ووعكي األجهككزة العليكا للرقابككة بشكأ ن الرقابككة علكى التعككدين عكن طريككق إجكراء مسككح
للمناهج املختلفة للمشكلة واحلث على مزيد من النشاط الرقايب يف هذا اجملال .ويهدف هكذا الكدليل إىل تسكهيل البكدء يف الرقابكة علكى
التعدين وتشجيع األجهزة العليا للرقابة ،سواء أكان لديها خربة سابقة أم ال ،علكى تكدقيق األوجكه املختلفكة لآلثكار املتعلقكة بالبيئكة والكيت
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تعزى إىل نشاط التعدين يف بالدها .ويشتمل الدليل على جمموعة واسعة من املشاكل اليت ميككن الرتكيكز عليهكا ،ونأمكل أن يشكجع هكذا
املدققني على الدخول يف جمال رقابة التعدين من زوايا جديدة وأن يستحث العديد من الدول اليت مل تقم بعد برقابة التعدين على البدء
يف هذا اجملال اهلام.
وسوف يساعد هذا الدليل األجهزة العليا للرقابة على رقابة أنشطة التعدين من خالل:
 تثقيف املدققني حول طبيعة أنشطة التعدين وآثارها احملتملة على البيئة.
 وصف الدور الرئيسي الذي ميكن أن تقوم به األجهزة العليا ل لرقابة لرقابة اإلجراءات املتخذة من قبل حكوماهتا ،وتذكي هذه
احلكومات بالتزاماهتا.
 تقدمي منهج مؤلف من أربعة خطوات ملساعدة املدققني على ختطيط وتنفيذ مهام رقابية يف جمال التعدين ببالدهم ،و
 عرض دراسات حالة من شأهنا أن تساعد األجهزة العليا للرقابة يف تعلم الكيفية اليت تعاملت هبكا األجهكزة األخكرى مكع هكذا
اجملال الرقايب.
قطاع التعدين واملعادن
حيتل قطاع التعدين واملعادن مكانًا مركزيًا يف احلياة املعاصرة بكأي دولكة ،إذ يوجكد يف الواقكع ماليكني املنتجكات الكيت يسكتخدم يف تكوينهكا
أكثر من  00مادة مستخرجة من املناجم من كافة أحناء العامل .وحيتمل أن يساهم التعدين يف التنمية االقتصادية بأي دولة من خالل
الضرائب احملصلة من شركات التعدين الواسعة النطاق والكيت تسكهم يف تطكوير البنيكة األساسكية للتنميكة االجتماعيكة واالقتصكادية للمنطقكة
الكيت يقككع فيهككا املككنجم مككن خككالل خلككق فككرص عمككل سكواء مباشكرة باملنككاجم أو غككي مباشككرة مككن خككالل اخلككدمات املقدمككة هلككذه املنككاجم،
واالسككتثمار يف املكوارد البش كرية مككن خككالل تككوفي خككدمات التعلككيم والصككحة ،وزيككادة احتياطككات النقككد األجنككيب (خفككض العجككز يف النقككد
األجنيب) ،وحتسني البين األساسية مثل الطرق وموارد املياه ،وخلق أنشطة اقتصادية لدعم املناجم بدالً من استياد كافة اإلمدادات مكن
اخلارج.
غككي أن إنتككاج الفل كزات واملعككادن ال يككتم بككدون تكككاليف ب يئيككة واجتماعيككة إذ تسككتمر تككأثيات التعككدين لف كرتات طويلككة ح ك توقككف عمككل
املناجم ،بل قد تؤدي املمارسات التعدينية الرديئة إىل تسمم اهلواء واألرض واملاء وعندئذ ترتك البيئة لتعاين مكن املكوت البطكيء .لقكد مت
اإلعالن عن "املوت البيولوجي" للعديد من األهنار بسبب إلقاء نفايات املناجم /خنالة التعدين (خملفات املنجم اليت حتتوي على صخور
ومعادن ومسوم) يف البحيات واجملاري املائية فاختفت النباتات املائية واحليوانات جراء الرواسب السامة.
نظرة عامة على اجلوانب البيئية للتعدين
تبككدأ اآلثككار البيئيككة للتعككدين مككع االستكشككاف ومتتككد خككالل أنشككطة اسككتخراج املعككادن ومعاجلتهككا وقككد تسككتمر بعككد إغككالق املككنجم .وقككد
تتفاوت هذه اآلثار من حيث النوعية واحلجم على مدى مراحل تنفيذ املشروع .ويكون ألنشطة التعدين أثرهكا علكى البيئكة سكواء كانكت
هذه األنشطة صغية أو واسعة النطاق .ف أنشطة املوارد التعدينية تؤثر على كل الوسائط البيئية – األرض واهلواء واملاء وكل ما يتعلق هبا
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من نبات وحيوان – كما تؤثر على البيئكة البشكرية – صكحة وسكالمة الفكرد ،وأسكاليب احليكاة يف اجملتمكع احمللكي ،والبقكاء الثقكايف ،والنظكام
االجتماعي والرفاهية االقتصادية.
وعلى الكرغم كا يقكال مكن أن غالبيكة اآلثكار البيئيكة للت عكدين تككون علكى املسكتوى احمللكي ،إال أن التعكدين قكد يسكبب مشكاكل بيئيكة وطنيكة
وعابرة للحدود ،بل وعاملية .كما هتدد املخاطر واآلثار البيئيكة ثقافكات الشكعوب األصكلية واالسكتخدامات األصكلية لكألرض واملمارسكات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالدول ذات االقتصكاديات القائمكة علكى املكوارد الطبيعيكة .وتتضكمن هكذه التبعكات فقكد املكوارد الطبيعيكة
بصكورة هنائيكة وتراجككع أولويكة االسكتخدامات البديلككة لكألرض (للزراعككة والغابكات والصكيد والرتفيككه) وتكدهور وفقكد األنظمككة البيئيكة وتككدمي
النباتات واحليوانات الرئيسية وتشريد السكان وتدفق املستوطنات واجلرمية وحتويل األفراد واجملتمعات عن املمارسات التقليدية املوروثة إىل
وظائف متقلبة بني االزدهار والركود واالعتماد على مشروعات التعدين الصغية النطاق أو احلرفية.
دور األجهزة العليا للرقابة يف رقابة التعدين
مكن بكني األدوار الكيت ميككن أن تقكوم هبكا األجهكزة العليكا للرقابككة فيمكا يتعلكق بأنشكطة التعكدين ببلكداهنا تعزيكز شكفافية العمليكات احلكوميكة،
والتأكد من إرشاد اجلمهور املطلع إلجراءات احلكومة يف قطاع التعدين كما ميكن لتلك ا ألجهزة تعزيز اإلدارة املالية السليمة واملساءلة
العامكة – وكالمهكا مكن العناصكر الرئيسكية للتنميككة املسكتدامة .يضكاف إىل ذلكك أ ن اسكتقاللية هككذه األجهكزة يف إجكراء الرقابكة املاليكة ورقابككة
يدا للقيام بتقييم يتسم باملشروعية واملصداقية ملدى فعالية وكفاءة
االلتزام والرقابة على األداء (رقابة القيمة مقابل املال) متنحها مكانًا فر ً
السياسات واال لتزامات احلكومية واإلبال عن أي ارسات ت عدينية تتناىف وإستدامه التنمية.
باإلضافة إىل ما تقدم ،فإنه يرتتب على نتائج الرقابة على التعدين ،حتسني القدرة املؤسسية وقدرة أصحاب املصلحة يف قطاع التعدين
بالدولكة .فالتوصكيات الكيت تكرد يف تقكارير الرقابكة علكى التعكدين تكدفع احلكومكة (عكن طريكق الكوزارات واهليئكات املعنيكة بشكؤون التعككدين) إىل
منهجا مسئوال من الناحيتني البيئية واالجتماعية.
التأكد من أن شركات التعدين تتبىن ً
تنطوي أنشطة التعدين على ستة جماالت للرتكيز ميكن من خالهلا تصميم القكوانني واللكوائح واالتفاقيكات املباشكرة مكع شكركات التعكدين،
فضكالً عككن سياسككة التكدخالت االسككتباقية .وتتمثككل هكذه اجملككاالت يف اسككتخدام األرض وامليكاه ،إدارة النفايككات ،الكيماويككات وامللوثككات،
التخلص من النفايات ،املخاطر على صحة اإلنسان ،املخاطر البيئية احملتملكة وخطكط التخفيكف مكن هكذه املخكاطر .وجكدير بالكذكر أنكه
جيب التأكد من مالئمة اإلجراءات االحرتازية البيئية واالجتماعية يف كل مراحل عملية التعدين ،بدءًا من االستكشاف ومروراً باإلنشاء
والتشكغيل إىل توقكف تشككغيل املكنجم .وفيمككا يتعلكق باحلكومككات ،جيكب أن تككون األدوات التنظيميككة حامسكة إىل حككد بعيكد مككع مزيكد مككن
الرتكيز على مرحلة التخطيط (استخدام تقييم األثر البيئي ،وتقييم دورة حياة املشروع من وقت آلخر ،ووضع القيود) ومرحلة التصكميم
(معايي التصميم ،واملوقع اآلمن) ومرحلة التشغيل (معايي التلوث ،التخلص من النفايات ،إجراءات االستجابة للطوارئ ،والرصد).
املوضوعات الرقابية املتعلقة بالتعدين واملعادن
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كددا مكن مهككام رقابكة البيئكة حككول التعكدين ومعاجلككة املعكادن ويعككرض
أجكرت األجهكزة الرقابيككة حكول العككامل بكني عكامي  1003و 2000عك ً
الفصل  4من هذا الدليل بعض املهام اليت أجرهتا بعكض هكذه األجهكزة الرقابكة العليكا يف هكذا الشكأن .كمكا توجكد املهكام الرقابيكة املتعلقكة
أيضا على موقع جمموعة العمل املعنية برقابة البيئة التابعة لإلنتوساي.)www.environmental-auditing.org( :
بالتعدين ً
نقاط التالقي بني الدليل اإلرشادي حول التعدين واألدلة اإلرشادية األخرى الصادرة عن العمل املعنية برقابة البيئة التابعة لإلنتوساي
تكؤثر طبيعككة األنشككطة التعدينيكة علككى كافككة الوسكائط البيئيككة ،سكواء أكانكت امليككاه ،األرض ،الغابككات ،مصكائد األمسككاك أو غيهككا .وننصككح
املدققني القائمني على إجراء مهمات رقابة التعدين بالنظر يف األدلة اإلرشادية األخرى ذات الصلة للتأكد من أن رقابة التعدين تتسم
باملالئمة والشمول .وفيما يلي بعض األدلة الصادرة عن جمموعة العمل املعنية برقابة البيئة التابعة لإلنتوساي الكيت قكد تككون ذات صكلة
برقابة التعدين:
 رقابة التنوع احليوي :دليل إرشادي لألجهزة العليا للرقابة -2002 ،فقدان التنوع احليوي بسبب األنشطة التعدينية.
 رقابة االستجابات احلكومية للتغيي املناخي - 2010 ،انبعاث غازات الدفيئة بسبب العمليات التعدينية.
 رقابة الغابات :دليل إرشادي لألجهزة العليا للرقابة - 2010 ،تدهور الغابات بسبب التعدين.
 حنو رقابة إدارة النفايات – 2004 ،تكوين النفايات الناجتة عن العمليات التعدينية والتخلص منها.

حمتويات وهيكل هذا الدليل اإلرشادي
تتمثل األهداف الرئيسية اليت يتضمن ها هذا الدليل يف زيكادة املعكارف حكول رقابكة اآلثكار البيئيكة للتعكدين واملعكادن عكن طريكق إجكراء مسكح
ملختلف تناوالت ا ملشكلة واحلث على مزيد من النشاط الرقايب يف هذا اجملال .وينتظر أن يساعد هذا الدليل يف تسهيل البدء يف إجراء
هكذا النكوع مكن الرقابكة ويشكجع األجهكزة العليكا للرقابكة  ،كن لككديها اخلكربة يف هكذا اجملكال أو ال ،علكى رقابكة اجلوانكب املختلفكة ألثكر أنشككطة
التعدين واملعادن يف كل دولة.
وحيتوي الدليل على جمموعة منتقاة من جماالت املشاكل اليت ميكن الرتكيز عليها ونأمل أن تشجع املدققني على الدخول يف جمال رقابة
املناجم من زوايا جديدة ،وتستحث العديد من الدول اليت مل تنخرط بعد يف رقابة التعدين واملعادن للبدء يف هذا اجملال اهلام.
الفصك ككل األول :يسك ككتعرض املعلومك ككات األساسك ككية اخلاصك ككة ب قطك ككاع التعك ككدين واملعك ككادن ،والتعريف ك كات املتعلقك ككة بالتعك ككدين واملشك ككاكل البيئيك ككة
واالجتماعيكة واالقتصكادية الكيت تتسككبب فيهكا أنشكطة التعكدين .كمككا يقكدم خلفيكة عكن دورة حيككاة التعكدين واملراحكل الكيت ميككر هبكا وآثكار كككل
منها.
الفصل الثاين :يستعرض املعاهدات الدولية الرئيسية واملعايي ذات الصلة بالتعدين ،وقد أدرجت هبذا الفصل أكثر املعاهدات أمهية اليت
ترشد إىل ضبط دخول جمال التعدين واملعاجلة واملنتجات التعدينية.
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منهجا من أربعة خطوات
الفصل الثالث :يناقش كيفية انتقاء جمال الرتكيز لرقابة التعدين اليت يباشرها اجلهاز األعلى للرقابة كما يعرض ً
يف هذا الصدد.
الفصل الرابع :يستعرض اخلربات املكتسبة مبجتمكع اإلنتوسكاي مكن مهكام الرقابكة املتعلقكة بالتعكدين واملعكادن .ومتثكل جمكاالت املشكاكل مكن
وجهة نظر رقابية إطار لعرض املهام الرقابية كما يتم تغطية الرقابة املالية ورقابة االلتزام.

الفصل األول :األنشطة التعدينية وأثرها على البيئة
يتمثل الغرض من هذا الفصل يف تقدمي املعارف األساسية ونظرة عامة على املع لومات ذات الصلة بأنشطة التعدين وأثرها علكى البيئكة.
وميكن لكافة القراء واألجهزة العليا ل لرقابة يف العامل استخدام هذا الدليل كمرجع إلجراء املهام الرقابية على التعكدين واملعكادن .وسكوف
يسكاعد فهكم هكذا القسككم املكدققني يف مرحلكة التخطككيط الكيت يتناوهلكا الفصككل الثالكث .لكذا يتوقككع أن يلكم املكدقق بعككد دراسكته هلكذا الفصككل
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باملشاكل البيئية واالجتماعية واالقتصادية املرتبطة بأنشطة التعدين .وبنهاية هذا الفصل سيصبح املدقق يف وضكع ميكنكه مكن فهكم مكا إذا
كانت هناك ة التزامات تؤثر على السياسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن معظم املعلومات يف هذا ا لفصل مسكتخرجة مكن تقكارير صكادرة عكن برنكامج األمكم املتحكدة للبيئكة وككذا ككل مكن املعهكد
الدويل للبيئة والتنمية وجملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة ومشروع التعدين واملعادن والتنمية املستدامة.
1-1التعدين – ماذا وأين وكيف؟
وفقا لربنكامج األمكم املتحكدة للبيئكة ببسكاطة علكى أنكه "اسكتخراج املعكادن مكن األرض" .وتغطكي كلمكة "املعكادن" يف
ميكننا تعريف التعدين ً
هذه احلالة جمموعة متنوعة من املواد اليت تتكون بصورة طبيعية ويتم استخالصها الستخدامات اإلنسان .وعلى الرغم من مالئمة هكذا
أيضكا إىل التعكدين كعمليككة تبكدأ بالتنقيككب عكن الرسكوبيات املعدنيككة وتسكتمر مككن
التعريكف لألغكراض الككيت حنكن بصكددها ،فإنككه ميككن النظككر ً
خالل استخراج اخلام ومعاجلته ح اإلغالق وتصحيح املواقع اليت تأثرت بفعل العمل .وتقع اآلثار البيئية يف كل هذه املراحل.
ويتم عادة تصنيف املعادن إىل أربعة جمموعات رئيسية:
 الفلزات؛
 املعادن الصناعية ( مثل احلجر اجليي ،ورماد الصودا وهي ذات قيمة بسبب خصائص معينة)؛
 مواد البناء،
 معادن الطاقة (كالفحم).
وحتتل املعادن املستخدمة يف اإلنشاءات واملباين املرتبة األوىل من حيث الكميات املستخرجة ،إذ تقدر الكميات املستخرجة منها سنوياً
بنحو  13مليار طن من احلجارة 10 ،مليارات طن من الرمل واحلصى ،و 000مليون طن من الطني ومن املتوقكع زيكادة هكذه األرقكام
نظرا إىل النمو السريع يف سكان العامل ومن تزايد البناء .ويركز هذا الدليل بصورة مبدئية على تعكدين الصكخور الصكلبة (أي الفلكزات
ً
أيضكا علككى صككناعات
واألحجكار الكرميككة) رغككم أن التعريكف اخلككاص باملنككاطق اهلشككة /الضكعيفة  vulnerableبيئيًكا واجتماعيًكا ،يسكري ً
استخراجية  extractiveأخرى كالنفط والغاز والغابات.1
كيف يتم احلصول على املعادن؟
ما أن يتم حتديد رواسب معدنية جمدية ،تكون املشكلة الرئيسية هي كيفية إخراجها من باطن األرض وتوجد طريقتان أساسيتان لفعكل
ذلكك :إمكا عكن طريكق تعكدين احلفكرات املفتوحكة  open pit miningأو التعكدين حتكت سكطح األرض .underground mining
وتعدين احلفرة املفتوحة أسلوب حفر سطحي ،وعكادة يككون خمروطكي الشككل ،ألغكراض اسكتخراج اخلامكات القريبكة مكن سكطح األرض،
حيث يتم حفر و/أو تفجي طبقة الصخور املوجودة فوق اخلام ،اليت يطلكق عليهكا الغطكاء الصكخري /الغطكاء الكرتايب overburden
1
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بعيدا عن احلفرة .ويتم عندئذ إزالة اخلام للمعاجلة املبدئيكة ،وجكدير بالكذكر أن معظكم املنكاجم اليكوم عبكارة عكن
وحتميلها يف عربات النقل ً
حفريات سطحية.
أما التعدين حتت سطح األرض فيحدث عندما تكون املعادن على عمق كبي حتت سطح األرض ويكون جمديًا من الناحية االقتصادية
يف حالة اخلام من الدرجات العالية .وللوصول إىل هذا اخلام  ،البد من حفكر مهكوى عمكودي  vertical shaftأو مكدخل أفقكي أم
ر  aditأو مسار منحين  winzeإلزالة نفايات اخلام وتوفي التهوية الالزمة.

أما تعدين املكيث /الربقة  placer miningفتقنية مستخدمة على نطاق واسع الستخالص املعادن الثمينة من رسوبات الرمال أو
احلصى اليت تقع على السطح أو بالقرب منه حيث يتم خلط الرمال أو احلصى باملياه اليت تتم إثارهتكا حبيكث تغكرق املعكادن ومكن يكتم
غسل املاد ة األخف غي املرغوبة للتخلص منها .ويعترب الغسل للحصول على الذهب من األمثلة البسيطة والصغية النطاق هلذا النوع
من التعدين.
معاجلة املعادن املستخرجة
بالنسبة لبعض املعادن ،مثل تلك املستخدمة يف البناء ،عادة ما تقتصر املعاجلة على غسل واالنفصال .وبالنسبة ملعادن أخرى ،ال سيما
عددا من اخلطوات الكيميائية والفيزيائية اليت ميكن أن يكون هلا آثار خطية على البيئة.
اخلامات املعدنية ،قد تتضمن املعاجلة والفصل ً
أمكا اخلامككات الكيت يسككعى ورائهكا النككاس (واملعروفكة باسككم اخلامكات القيمككة  )valuesفالبكد مككن فصكلها عككن املكواد األقككل قيمكة أو عدميككة
القيمة اليت قد تتواجد فيها ،واملعروفة باسم الغث  . gangueوتعرف كمية املعادن الواردة يف املواد اليت متت إزالتها ،واليت يتم التعبكي
ووفقكا لربنكامج األمكم املتحكدة للبيئكة ،2000 ،ميككن أن يكرتاوا اخلكام املنكتج ذو
عنهكا كنسكبة مئويكة أو بكالوزن ،بدرجكة  gradeاخلكامً .
اجلدوى االقتصادية بني بضع أرطال لكل مليون (الذهب) وبضع نقاط مئوية (الرصكاص ،الزنكك) أو أعلكى ( 12باملائكة للبوتكاس؛ 30
باملائة للمنجنيز؛ و 40باملائة للحديد) ويكون املتبقي نفايات ،ما يعين أن  1000طن من اخلام بدرجة متوسطة  0901يف املائة ينتج
 0أطنان من املعدن و 000طن من النفايات.2
وغالبًا ما تتضمن اخلطوة األوىل ملعاجلة منتجات التعدين السكحق أو الطحكن .وتعكرف النفايكات الناجتكة عكن االسكتخراج والطحكن باسكم
خملفات /خنالة التعدين  .tailingsوغالبًا ما يطلق على العملية برمتها من السحق والطحن والتحجكيم وفصكل النفايكات واخلكام باسكم
اإلغناء  .beneficiationوبعد حترير مكونات املعادن هبذه الطريقة ،ميكن فصلها ماديًا باستخدام واحدة مكن عكدة طكرق :الفصكل
أخطارا بيئية بشكل عام ،وهو ما ال
املغناطيسي ،طرق اجلاذبية ،أو األساليب الكيميائية .وال ينتج عن الطريقتني املغناطيسية واجلاذبية
ً
كيوعا التعككومي  ، flotationالتفريككد  ،capitationالككتملغم
ينطبككق علككى الطريقككة الكيميائيككة .ومككن بككني الطككرق الكيميائيككة األكثككر شك ً
2

املصدر السابق.
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 amalgamationونككض /غسككل األك كوام  . heap leachingوتسككتخدم هككذه الطككرق كميككات كبككية مككن املركبككات العضككوية،
كثيا ما تتواجد يف النفايات.
السيانيد ،الزئبق  ،األمحاض (الكربيتيك بشكل كبي) ،وكلها حتتاج إىل التعامل معها بشكل صحيح ،و ً
 2-1اآلثار البيئية للتعدين
وفقا لنوع املعادن ونوع املنجم املستخدم .فالتعدين يف جوهره نشاط تدميي يتضمن االنتقاص من أحد
تتفاوت اآلثار البيئية للتعدين ً
املوارد غي امل تجددة ،وبالتايل فمن احلتمي أن يكون هناك ضرر بيئي يف أي منجم – وجيب أن يكون اهلدف تقليل اآلثار املرتتبة عن
هذا للحد األدىن .ولتيسي األمر ،ميكننا تقسيم آثار التعدين إىل أربعة فئات :أثار املنجم ذاته ،التخلص من نفايات املنجم ،نقل
الفلز ،ومعاجلة اخلام وهو ما يتضمن أو ينتج غالبًا مو ًادا خطية .وقد جتري هذه األنشطة يف املوقع ذاته ويف هذه احلالة جتتمع اآلثار،
أو على مسافات متباعدة.
وميكننا احليلولة دون وقوع مشاكل  /ملوثات املياه احملتملة  ،وملوثات اهلواء املمكنة ،وخفض التنوع احليوي ،واستنفاد املوارد الطبيعية،
ومش اكل الصحة املهنية إذا استخدمنا نظام إدارة مالئم .كما ميكننا بشكل عام التعامل مع تدمي املوائل الطبيعية  habitatsيف موقع
املنجم من خالل إعادة تأهيل املوقع بعد غلق املنجم.
 1-2-1تلوث اهلواء
تتمثل القضية األساسية جلودة اهلواء يف الغبار الناتج عن عمل احلفر املفتوحة  open pitsوعمليات التكسي والتجليخ .وميكن
حجب الغبار من خالل سدود نفايات اخلام /خنالة التعدين  . tailings damsوقد يتأثر العمال والتجمعات السكنية القريبة
بالغبار املوجود يف اجلو ،كما قد يلوث تساقط اجلزيئات حول مواقع املناجم الرتبة واملياه ويدمر الغطاء النبايت .vegetation
كما تعترب املناجم مصادر انبعاث غازات االحتباس احلراري /الدفيئة ،فثاين أكسيد الكربون ينتج عن الطاقة املستخدمة وينبعث امليثان
أحيانًا من العمليات اليت تتم حتت األرض ،وخاصة يف مناجم الفحم .وقد كانت بعض املناجم العميقة يف املاضي تستخدم مركبات
الكلورو فلورو كربون املستنفدة لألوزون يف أنظمة التربيد وهي املمارسة اليت توقفت اآلن بشكل كبي.
كما تنتج عملية الصهر (وهي عملية تسخني اخلام لفصله عن الغث ) كميات كبية للغاية من ملوثات اهلواء ،فصهر النحاس وغيه من
املعادن /الفلزات غي احلديدية على مستوى العامل تطلق ما يقدر حبوايل  6ماليني طن من ثاين أكسيد الكربيت يف اجلو كل عام – 2
باملائة من إمجايل االنبعاثات العاملية.
أيضا كميات كبية من الزرنيخ والرصاص والكادميوم وغيها من املعادن الثقيلة (إال
كما تطلق املصهرات  smeltersغي احلديدية ً
إذا مت است خدام معدات فائقة الكفاءة للتحكم يف التلوث) .كما قد متثل املصهرات "بؤرة ساخنة" للتلوث اإلقليمي حيث تتسبب
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انبعاثاهتا يف ضرر بيئي حملي حاد وتساهم يف ظواهر أبعد وأكثر عاملية مثل املطر احلمضي والتغي املناخي .وتشي الصورة أدناه إىل
بعض غازات االحتباس احلراري الشائعة املنبعثة من عملية معاجلة املعادن وغيها من امللوثات.
صورة  :1مصهر كارا للنحاس (روسيا)
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 2-2-1تلوث املياه
شكل 1
عملية تعدين مبسطة والتأثيات العاملية على املياه
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املصدر :فرانسيس كوتارد

3

تتضمن املصادر احملتملة لتلوث املياه النا تج عن التعدين صرف املناجم السطحية واملوجودة حتت األرض ،ومياه الصرف من اإلغناء
وجريان املياه السطحية (انظر الشكل  1أعاله) .وتتمثل إحدى املشاكل اخلاصة يف صرف محض املناجم acid mine
 . drainageفقد تطلق العديد من عمليات التعدين ،خاصة تلك اليت تتضمن استخالص خامات املعادن اليت حتتوي الكربيتيدات
مثل النيكل والنحاس واحلديد والزنك والكادميوم والرصاص والفحم (إذا وجدت مركبات البييت :فلز أصفر مؤلف من كربيت
وحديد)  ،حماليل محضية وحاملة للمعادن تنتج من األكسدة الطبيعية للكربيتيدات من خالل التعرض للهواء واملياه .وقد يكون المتزاج
أثارا حادة على التكوين البيئي جملاري املياه احمللية  ،watercoursesوقد تتمكن املعادن من الدخول والرتاكم
األمحاض واملعادن ً
بينما تواصل السي حنو سلسلة الغذاء .وقد تكون مياه محض املناجم مشكلة للصرف من األعمال السطحية أو اليت تتم حتت األرض
وكذلك على الصرف من خمزون املياه الصخري وترسبات النفايات املركزة .وقد حيدث هذا وقت تشغيل املنجم وبعد فرتة طويلة من
إغالقه ،إال إذا مت إتباع تدابي حمددة للحيلولة دون ذلك.

وقد تكون عمليات الفصل املعدنية اليت تستخدم مواد كيماوية خطية وسامة مثل احلمض الكربييت أو السيانيد (مثل النض /الغسل
 )leachingأو الكشافات  reagentsالعضوية (مثل التعومي) مصادر خطية للتلوث يف حالة عدم استخدام أنظمة حتكم مالئمة.
عالوة على هذا ،تتضمن الكثي من مياه صرف املناجم مقادير كبية من املواد الصلبة العالقة (ترتاوا بني املواد الغروانية colloidal
واملواد اليت ترتسب) الناشئة من اخلام ذاته أو من النفايات أو من الرتكيبات السطحية .وميكن أن تؤثر هذه املواد الصلبة على النباتات
واحليوانات املائية وختنق جماري املياه والبحيات احمللية بشكل فعلي.

3
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وعالوة على تسببها يف تلوث املياه تؤثر احلفريات على اهليدرولوجيا حول منطقة احلفريات ،فقد تؤدي احلفريات إىل ارتشاا
 seepageأسرع إىل داخل املياه اجلوفية وجفا ف التيارات املائية أو اآلبار القريبة ،يف حني ميكن أن تتقاطع األعمال حتت األرض مع
معا.
اخلزانات اجلوفية  aquifersفتجمع بذلك مسطحات مائية منفصلة ً
ويتسبب التعدين يف تلوث املياه بعدد من الطرق:
عميقا داخل األرض فتقوم مياه األمطار بنضحها من
 تكشف عملية التعدين معادن ثقيلة ومركبات كربيت كانت مدفونة ً
األرض املكشوفة ا يؤدي إىل "صرف محض املناجم" والتلوث باملعادن الثقيلة الذي قد يستمر ملدة طويلة بعد توقف
عمليات التعدين.
 باملثل ،ينقل عمل مياه األمطار على أكوام نفايات املناجم التلوث إىل موارد املياه العذبة.
 يف ح الة تعدين الذهب ،يتم ضخ السيانيد عن قصد على أكوام الصخر الذي يتم تعدينه (كومة منضوحة) لالستخالص
بعضا من السيانيد إىل املياه القريبة.
الكيميائي للذهب من اخلام وبالتايل يتسرب ً
 يتم غالبًا ختزين أحواض هائلة من نفايات التعدين "الردغة /احلمأة ذات العوالق  "slurryخلف سدود االحتواء اليت يؤدي
حدوث أي تسربات أو انفجارات هبا إىل تلوث املياه بالتأكيد.
وأحيانًا تلقي بعض شركات التعدين النفايات مباشرة يف األهنار أو غيها من املسطحات املائية كطريقة للتخلص منها ورمبا يكون هذا
األمر أسوأ خمالفة تؤدي لتلوث املياه.

عمليات التعدين اليت تلقي النفايات مباشرة
يف املسطحات املائية
صورة  :2توضح أنابيب نفايات من منجم حناس مار يف ماريندوق تلقي ما هبا يف خليج كاالنكان ،الفلبني
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صورة  :3توضح منجم ذهب روزا مونتانا يف رومانيا

الصور من كاثرين كورمانس ،مراقبة التعدين ،كندا
 3-2-1املناجم والنفايات املعدنية
ينطوي التعدين بطبيعته على إنتاج كميات كبية من النفايات تساهم يف بعض احلاالت بشكل كبي يف إمجايل ناتج النفايات يف
الدولة .ويعتمد هذا املقدار من النفايات الناجتة على نوعية الفلز املستخرج وكذلك حجم املنجم .فالذهب والفضة من بني املعادن
إنتاجا للنفايات حيث ينتهي األمر بأكثر من  % 00من اخلام املستخرج على شكل نفايات ،وعلى العكس من هذا يكون
األكثر ً
4
إنتاجا للنفايات حيث تتم معاجلة  60باملائة من اخلام املستخرج كنفايات .
تعدين احلديد أقل ً
4

http://pdf.wri.org/mining_background _literature_review.pdf
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ويتضمن التخلص من مثل هذه الكميات الض خمة من النفايات حتديات تعادهلا ضخامة بالنسبة لصناعة التعدين وقد تؤثر بشكل
كبي على البيئة (انظر صورة  2و .) 3وتكون هذه التأثيات أوضح بالنسبة ملناجم احلفر املفتوحة منها بالنسبة للمناجم حتت سطح
األرض واليت تنتج نفايات أقل .وقد يكون تدهور األنظمة البيئية املائية واملسطحات املائية املستقبلة ،وهو ما يتضمن غالبًا اخنفاضات
كبية يف جودة املياه ،من بني اآلثار احملتملة األكثر حدة الستخراج املعادن .وينتج تلوث املسطحات املائية من ثالثة عوامل أساسية:
تراكم الرواسب ،صرف احلمض ،وترسبات املعادن.
صورة  :4منجم حناس أشايل (جبال األورال ،روسيا)

5

 4-2-1التنوع احليوي واملوئل
وضوحا على التنوع احليوي إزالة الغطاء
جدا عن موقع املنجم ،ويعترب أكثرها
بعيدا ً
قد يؤدي التعدين إىل آثار غي مباشرة إضافية ً
ً
النبايت والذي يغي بدوره من توافر الغذاء واملأوى للحياة الربية .وعلى نطاق أوسع ،قد يؤثر التعدين على التنوع احليوي جراء تغيي
تكوين وتركيبة األنواع يف املنطقة .فعلى سبيل املثال ،يؤدي صرف احلمض والرتكيزات املعدنية املرتفعة يف األهنار بشكل عام إىل إفقار
البيئة املائية ،غي أن بعض أنواع الطحالب والالفقاريات قد تكون أكثر حتمالً فيما يتعلق بالتعرض املرتفع للمعادن واحلمض وقد تبقى
يف الواقع يف بيئات أقل تنافسية ،ويف حني قد تبقى األنواع الغريبة /املستقدمة ( exoticمثل النباتات املعشوشبة weedy plants
واآلفات احلشرية) ،تتناقص األنواع األصلية .بل وقد تستفيد بعض أنواع احلياة الربية من املوئل املعدل الذي توفره املناجم مثل كبش
اجلبال الصخرية  bighorn sheepالذي يتخذ من حوائط مناجم الفحم مأوى.

5
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الغابات
تنوعا من الناحية البيولوجية ،وتتميز الغابات االستوائية على حنو خاص بالتنوع وتوفر أكرب
تعترب الغابات أكثر األنظمة البيئية األرضية ً
مصدر ألنواع النباتات املتوطنة  endemicيف العامل .ويتمثل األثر الرئيسي للتعدين على األنظمة احليوية للغابات يف إزالة الغطاء
النبايت واملظلي  ، canopyيف حني تضم اآلثار غي املباشرة بناء الطرق ومد خطوط األنابيب واليت قد تؤدي إىل تشظي املوائل
والوصول الزائد إىل املناطق النائية .ويف حني ميكن ألنظمة الغابات البيئية األكرب مواجهة آثار التعدين ،حيتمل أن تكون الغابات
األصغر أكثر حساسية بشكل خاص جتاه قطع األشجار .clearing
لقد تضررت العديد من املناظر الطبيعية حول العامل بشكل كبي من جراء نشاط التعدين العابر ،ففي منطقة شوكو يف كولومبيا ،على
ووفقا ملا يقوله هيلسون  Hilsonيزيد إنتاج الذهب بنسبة  %2.2كل عام ا يؤدي إىل إزالة الغابات مبعدل 19000
سبيل املثالً ،
6
ووفقا هليلسون ( )2002يسهم استكشاف الذهب الكثيف يف إزالة مجاعية
هكتار بسبب املستويات املكثفة لنشاط االستكشافً .
للغابات يف زميبابوي حيث تشي التقديرات إىل قطع  1009000هكتار من األرض سنويًا يف مناطق تعدين صغية النطاق .عالوة
على ذلك ،عادة ما تكون مواقع التعدين مكتظة واملرافق الصحية سيئة ،وبالتايل تقع إزالة الغابات اإلضافية نتيجة للطلب املتصاعد
على حطب الوقود وغالبًا ما تتلوث أنواع الرتبة املنتجة بالتبعية .على سبيل املثال ،يف منطقة ليبتاكو-جورما يف غرب أفريقيا -اليت
تضم بوركينا فاسو ومايل والنيجر – زادت كثافة تعدين الذهب الصغي النطاق منذ عام  .1024ويف أوائل التسعينيات كان من
العادي أن جتد  109000شخص يف موقع واحد .وقد وقعت هوجات البحث عن الذهب  gold rushبطريقة فوضوية ما أدي
إىل إزالة مفرطة للغطاء النبايت والتخديد  trenchingاجلماعي .وعلى سبيل املثال ،خلَّف استخالص املعادن النفيسة على نطاق
واسع يف ك ل أحناء غابات األمازون يف الربازيل وجنوب غرب كولومبيا مناطق عديدة بتضاريس تشبه "سطح القمر" ،أي خالية من
الغطاء النبايت.
األراضي الرطبة وأشجار املاجنروف
تعترب األراضي الرطبة (مبا يف ذلك مصبات األهنار واملاجنروف والسهول الفيضية  )floodplainsمبثابة منقيات طبيعية للتلوث عالوة
يدا لألنواع املائية .وتعمل أشجار املاجنروف كواجهة بينية  interfaceهامة بني األنظمة البيئية األرضية
على أهنا توفر موئالً فر ً
والبحرية وغالبًا ما توفر الطعام وامللجأ للكائنات البحرية .ورمبا تتدمر األراضي الرطبة من خالل اإلزالة املباشرة للموئل أو من خالل
التلوث باملعادن الثقيلة وانسكابات النفط باجتاه املنبع.
كما قد يسهم التعدين يف تدمي أشجار املاجنروف واألراضي الرطبة من خالل تغيي أحواض التصريف باجتاه املنبع وتراكم الرواسب
املتزايدة .وقد وصف هيلسون وآخرون أن الواليات املتحدة فقدت  04باملائة على األقل من أراضيها الرطبة وأن الدول األوروبية
فقدت ح  00باملائة من األنظمة البيئية لألراضي البيئية.

6

هيسلون ج .2002 .األثر البيئي لتعدين الذهب على النطاق الصغير في غانا :تحديد المشاكل والحلول الممكنة ،الدورية اجلغرافية ،تاريخ املقال 1 :من مارس .2002
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البيئات اجلبلية والقطبية
عددا أقل بكثي من
تتميز األنظمة البيئية القطبية النائية بدرجات احلرارة الباردة ومواسم النمو القصية ،وتتضمن األنظمة البيئية القطبية ً
النباتات وأنواع احليوانات مقارنة باملناطق االستوائية ،لكنها تكون يف الغالب حساسة بدرجة عالية لإلزعاج وبالتايل يكون لفقد نوع أو
أكثر أثر أكرب بكثي .وغالبًا ما تكون األشنات  lichensوالطحالب من أوائل األنواع اليت ختتفي من جراء التلوث واإلزعاج البشري.
وقد ميتد تدهور وضع األرض دائمة التجمد /الرتبة الصقيعية  permafrostاملرتبط بالتعدين وتطوير حقول النفط ملا وراء املنطقة
األولية لإلزعاج بسبب ذوبان اجلليد وتدهور الرتبة واحتجاز املياه.
وغالبًا ما تستغرق البيئة القطبية وقتًا أطول للتعايف من التلوث بسبب بطء العمليات البيولوجية .باإلضافة إىل هذا ،يزيد غياب الضوء
خالل أشهر الشتاء من صعوبة إدارة بعض نفايات التعدين (مثل النفايات املشبعة بالسيانيد).
البيئات القاحلة
تعترب ندرة املياه القيد الرئيسي يف البيئات القاحلة حيث الغطاء النبايت حمدود وحيث التنوع البيئي مرتفع بني احلشرات والقوارض وغيها
من الالفقاريات ،وباألخص يف املناطق شبه القاحلة .ويتمثل األثر ال رئيسي للتعدين على تلك األنظمة البيئية يف تغيي نظام املياه،
وباألخص خفض منسوب املياه اجلوفية ونفادها .وقد تؤدي هذه اآلثار إىل متلح زائد يف الرتبة وتآكلها وهو ما يقود يف هناية املطاف
إىل اخنفاض يف الغطاء النبايت وأنواع احلياة الربية .ويف املناطق كثيفة السكان ،يزيد التنافس على موارد املياه النادرة من هشاشة هذه
األنظمة البيئية.
الشعاب املرجانية
تؤوي الشعاب املرجانية التنوع البيئي األكرب بني كافة األنظمة البيئية البحرية .وتعترب الشعاب املرجانية ،اليت تتواجد بشكل رئيسي يف
منطقة احمليط اهلادئ اهلندية الغربية وا لكارييب ،حلقات وصل هامة يف احملافظة على مصائد األمساك الصحية .وتعترب أنظمة الشعاب
املرجانية حساسة بشكل مرتفع جتاه اإلزعاج البشري .كما أن تراكم الرواسب من استخدامات األراضي باجتاه منبع النهر والتلوث من
بني أكرب التهديدات للشعاب املرجانية .ويؤثر التعدين بشكل مباشر على الشعاب املرجانية عرب تراكم الرواسب الزائد ،وباألخص يف
احلاالت اليت يتم فيها التخلص من النفايات مباشرة يف األهنار واحمليطات ،وكذلك من خالل التلوث الزائد للمعادن الثقيلة.7

دراسة حالة:
مجهورية الكونغو الدميقراطية
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يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مت تصنيف متنزه كاهوزي-بيجا الوطين كأحد مواقع الرتاث العاملي يف عام  1020بسبب تنوعه
احليوي النبايت واحليواين .ويف أواخر التسعينيات ،أسست اجلماعات املسلحة املنخرطة يف احلرب األهلية عمليات تعدين يف نطاق
حدود املتنزه الوطين املذكور الستخالص املعادن القيمة مثل التانتالوم والكاسيتييت (حجر القصدير) .ويف وقت الحق تدفق آالف
الكونغوليني الذين دمرت احلرب حياهتم إىل املناجم حبثًا عن مصدر للدخل وقد قُدر عدد العاملني يف حوايل مائة موقع يف أحناء املتنزه
الوطين حبوايل .109000
أما املأسوي يف األمر فهو أن االستخراج مل يتوقف فقط على التانتالوم والكاسيتييت بل امتد لألشجار والغطاء النبايت والثدييات
الكبية .فقد استأجر عمال املناجم صيادين لتوفي الطعام للعاملني يف مواقع التعدين .ويف البداية كان من السهل إجياد الغوريال والفيل
والشمبانزي واجلاموس والبقر الوحشي بالقرب من املتنزه ولكن مع مرور الشهور زادت صعوبة إجياد الثدييات الكبية وبدأ الصيادون يف
البحث ملدة أطول يف مناطق أوسع وحبلول شهر مارس  2001كان قد مت قتل معظم احليوانات الكبية ومن بينها كانت غوريال جروير
تأثرا حيث أن هذا النوع الفرعي من الغوريال ال يوجد إال يف هذه املنطقة .فقبل بدء عمليات التعدين كان العدد اإلمجايل هلذا
األكثر ً
ووفقا
النوع حوايل  – 129000يعيش  %26منها يف متنزه كاهوزي-بيجا الوطين أما اآلن فلم يبقى منها غي ً .3000-2000
آلين رميوند ،رئيس جملس إدارة احتاد الشمبانزي (إيب أليانس) ،فإن العدد املتبقي من غوريال جروير متشظي وهو ما جيعلها أكثر

عرضة للصيد غي املشروع وزواج األقارب  . inbreedingوال يعرف اآلن مصي هذا النوع الفرعي من الغوريال.
 0-2-1نفايات اخلام /خنالة التعدين
تتكون نفايات اخلام /خنالة التعدين املتبقية بعد االستخراج واملعاجلة يف معظمها من الطني والردغة /احلمأة ذات العوالق اليت حتتوي
على نسبة مرتفعة للغاية من املادة األرضية متناهية الصغر .وبسبب كمياهتا الضخمة وطبيعتها السائلة وحمتواها املرتفع من اجلزئيات
الدقيقة (الفحم أو اخلام املطحون بشكل ناعم) يعترب احتوا ها وإدارهتا املستمرة شاغالً من الشواغل يف كل مواقع التعدين تقريبًا.
فعمليات الفصل املستخدمة بالنسبة ملعظم املعادن ال تستخلص كل املعادن املوجودة وبالتايل تتضمن نفايات اخلام /خنالة التعدين
كميات كبية من املعادن وغيها من املواد املعدنية مع بقايا من املواد الكيمائية املستخدمة يف استخالصها .وتسهل املادة األرضية
الناعمة الناجتة من املعاجلة وصول امللوثات ،اليت كانت يف السابق ترتاكم على شكل صخرة صلبة ( مثل الزرنيخ والكادميوم والنحاس
أمرا أيسر .وغالبًا ما ميثل تصريف احلمض ،الذي يفاقم التلوث بسبب املعادن الثقيلة ،مشكلة عندما
والرصاص والزنك) ،إىل املياه ً
تتعرض نفايات اخلام /خنالة التعدين للجو .وينشأ هذا من املعادن الكربيتيدية اليت غالبًا ما ترتبط باخلامات اليت يتم تعدينها على حنو
شائع للعديد من املعادن مثل النحاس والذهب والرصاص والنيكل والزنك.
عادة ما يتم إلقاء نفايات اخلام /خنالة التعدين يف أكوام أو التخلص منها يف برك أو االحتفاظ هبا يف سدود نفايات اخلام /خنالة
التعدين .ويف بعض احلاالت ،حيدث التخلص حتت املياه أو يتم تصريفها يف األهنار .ورغم أن هذا حيول دون تكوين احلمض إال أنه
يدخل كميات كبية من املواد الصلبة املعلقة وامللوثات بشكل مباشر إىل املوائل املائية .وقد تكون سدود نفايات اخلام /خنالة التعدين
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مرتا و22
أعمال هندسية ضخمة حيث يذكر "السجل العاملي لسدود خنالة التعدين والنفايات الصناعية" انية سدود أعلى من ً 100
مرتا .ومن املعروف أن هناك ستة أماكن احتجاز هلذه النفايات هبا مساحة
سدا أعلى من  100مرت وً 110
ً
سدا أعلى من ً 00
3
2
سطحية أكرب من  100كلم وسعة ختزين تزيد عن  0090009000مرت  .وقد أوضحت التجارب واخلربات أن سدود نفايات
جسيما حمتمالً على السالمة والبيئة .وما يلي مثال على حادث نتج عن إخفاق أحد هذه السدود.
خطرا
ً
اخلام /خنالة التعدين متثل ً
يف يناير  ،2000انفتق سد نفايات اخلام /خنالة التعدين يف منجم باال مي يف رومانيا مسببًا تدفق أكثر من  1009000طن من مياه
ولوث
الصرف احململة بالسيانيد واملعادن الثقيلة إىل هنر تيزا ومنه إىل هنر الدانوب .وقد تسبب هذا يف قتل  19240طن من األمساك َّ
مصادر مياه الشرب اليت متد  2.0مليون نسمة .ونتيجة لتحمل تكاليف التنظيف اخليالية اليت مل يغطيها التأمني بشكل كامل ،أعلنت
شركة إمسيالدا لالستكشاف احملدودة ،وهي الشركة األسرتالية اليت كانت متتلك احلصة الرئيسية يف املنجم ،عن إفالسها حلماية
مسامهيها وهي احلماية اليت مل يتمتع هبا ،لألسف ،مواطنو الدول الذين تأثروا هبذا التلوث.
اآلثار االقتصادية :منظمة ال للذهب القذرwww.nodirtygold.org/economic_and_financial_toll.cfm :
السمك الذي قتله انسكاب السيانيد
يف منجم باال مي،
رومانيا
الصورة بواسطة :تيبور كوسيس

 3-1اآلثار االجتماعية-االقتصادية للتعدين
بعضا من اآلثار االجتماعية-االقتصادية.
يهتم هذا الدليل يف األساس باألثر االقتصادي ألنشطة التعدين .غي أن هذا القسم يصف ً
ما أن يتم اكتشاف املعدن وتأكيد جدواه التعدينية يتأثر السكان احملليون حيث ترتفكع قيمكة األرض ويبكدأ النكاس مكن خكارج املنطقكة يف
شراء األراضي وإنشاء الشركات .وقد يكون للتعدين واألنشطة املرتبطة به اآلثار التالية على السكان احملليني.
تشريد السكان
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يستلزم التعدين السكطحي /املكشكوف  opencastأو الكذي يكتم حتكت سكطح األرض إزالكة كافكة املبكاين واهلياككل والغطكاء النبكايت علكى
السطح – ليس فقط يف املنطق ة احملددة للتعدين بكل يف منطقكة كبكية حوهلكا وذلكك لتكوفي مقالكب خارجيكة للنفايكات واألنشكطة املرتبطكة.
لذلك ،فعادة ما يتشرد أو يتأثر السكان الذين يعيشون يف هذه املنطقة.
فقدان مصدر الرزق
يعتمد السكان الذي يعيشون يف منطقة التعدين وما جاورها بشكل عام على األرض للحصول على قوت يومهم وعندما تؤخذ منهم
األرض ألغراض التعدين واألنشطة ذات الصلة ،يفقد هؤالء مصدر رزقهم.
تغييات يف الديناميكيات السكانية
يأيت كل الكادر الوظيفي اإلداري والعمال املهرة وشبه املهرة املطلوبني للتعكدين واألنشكطة املرتبطكة بشككل دائكم تقريبًكا مكن خكارج منطقكة
التعدين حيث ال تتوافر عادة األيدي العاملة املدربة يف التجمعات السكنية اليت تعتمد على األرض لكسب الرزق .ويأيت أناس آخرون
إىل منطقة التعدين للتجارة وغيها من األغراض .لذا خيضع سكان املنطقكة لتغيكي جكوهري عكرب السكنوات ومتييكع للهويكة اإلثنيكة والثقافيكة
والدينية وخفض التناسب بني النساء والرجال وما إىل ذلك .وقد يتناقص عدد السكان بوتية أسرع قرب انتهاء األنشطة التعدينية.
تكلفة املعيشة
عادة ما تكون مستويات الدخل منخفضة يف اجملتمعات اليت تعتمد على الزراعة والغابكات .ويزيكد تطكوير األنشكطة الصكناعية وغيهكا يف
املنطقككة مككن النشككاط االقتصككادي ،وتولألككد األنشككطة الصككناعية واالقتصككادية الزائككدة مزيك ًكدا مككن املككال كمككا تزيككد مككن القككوة الشكرائية للسكككان
بشككل مباشكر وفيمككا يتعلكق هبككذه األنشكطة بشكككل غكي مباشككر كا يكؤدي إىل زيككادة يف تكلفكة املعيشككة وهكو مككا يكؤثر سككلبًا علكى السكككان
احملليني غي املرتبطني بتلك األنشطة.

ندرة املياه
تضر طرق التعدين املكشوف أو حتت سطح األرض بنظام املياه وتقلل من توافر املياه اإلمجايل يف وحكول منكاطق التعكدين .كمكا يتضكرر
منسوب املياه اجلوفية واخلزانات اجلوفية يف مناطق التخزين الرتسييب وينخفض بشكل كبي توافر املياه من هذه املصادر.
اآلثار الصحية
تتأثر صحة ورفاه من يعيشون داخل وحول أي مكنجم بسكبب امللوثكات يف اهلكواء واملكاء والضوضكاء واالهتكزازات .كمكا يتوجكب علكى مكن
يقيمون يف جممع التعدين حتمل تكاليف متنوعة لتقليل آثار التلوث البيئي بطرق خمتلفة .كما يتضرر مكن يعملكون يف املنكاجم ومكا يكرتبط
هبا من مرافق من بيئة العمل ،واليت ميكن أن تسبب مشاكل متنوعة مثل مشاكل اجللد وأمراض الرئة وفقدان السمع وما إىل ذلك.
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مرافق البنية األساسية
حيككدث التعككدين واألنشككطة املرتبطككة بككه يف املنككاطق الككيت حتتككوي الفل كزات تنميككة للبنيككة األساسككية حيككث يككتم مككد الطككرق وتأسككيس املككدارس
وا ملستشفيات وتطوير االتصاالت .وحتسن هذه التغييات نوعية حياة من يعيشون داخل جممعات التعدين.
فرص العمل
يكوفر التعككدين واألنشككطة املرتبطككة بككه فككرص عمككل لألشككخاص املككؤهلني مككن السكككان احملليككني .وغالبًككا مككا يككتم مككنح املتضككررين مككن التعككدين
أيضكا
وظائف ويتم تدريبهم سعيًا للعمالة الذ اتية نتيجة ألي خمصصات يف أي خطط إعادة تأهيل أو توطني .كما يتم توظيكف األفكراد ً
يف غي ذلك من األنشطة التنموية واملعدنية داخل وحول جممعات التعدين.
التفاوت االقتصادي واإلحباط
ختلق األنشطة الصناعية واالقتصادية يف جممعات التعدين تفاوتًا اقتصاديًا بني السك ان الذين يعيشون يف اجملمعات .فمن يتم تكوظفيهم
يف األنشطة املنظمة عادة ما يكسبون أكثر من غيهم ويؤدي هذا التفاوت االقتصادي إىل تعزيز اإلحباط يف أفقر الفئات السكانية.
 4-1دورة حياة للتعدين (عملية التعدين)
خداما مؤقتًا لكألرض .وميككن تقسكيم دورة حيكاة التعكدين خكالل هكذا االسكتخدام
تعترب املعادن ً
موردا غي متجدد ،ولذا ميثل التعدين است ً
املؤقت لألرض إىل املراحل التالية :االستكشاف والتطوير واالستخراج واملعاجلكة وإغكالق املكنجم .وسكوف نشكرا يف هكذا القسكم خمتلكف
مراحل التعدين واآلثار املرتبطة بكل منها وتدابي التخفيف أو التحسني املقرتحة .ويوضح الشكل أدناه املراحل اخلمسة لدورة حياة أي
منجم.

شكل  :2دورة حياة التعدين
التعدين والطحن

تطوير املشروع

االستكشاف

الصهر والتكرير
(اإلغناء)

إغالق املنجم

منجم مهجور/
استصالا

 1-4-1مرحلة استكشاف للتعدين
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تشمل أنشطة االستكشاف مجيع اإلجراءات اليت تتم يف احلقل وتسبق دراسات اجلدوى .وتشمل أنشطة االستكشاف األولية رحالت
االستطالع واملسوحات اجليوفيزيائية ودراسات رواسب التيارات واملسوحات اجليوكيميائية األخرى ،وبناء طرق الوصول ،وإزالة األشجار
من مواقع احلفر االختبارية ،وتركيب منصات احلفر و احلفارات ،والتنضيد ،وحفر اخلنادق /احلفر ،ووضع أمكاكن اإلقامكة املؤقتكة وتوليكد
الطاقة للحفر االستكشايف.
أيضا حتديد موقع وحجم وشكل وموضع وقيمة جمموعة اخلام باستخدام أساليب التنقيب.
وتشمل أنشطة االستكشاف ً
وتعتمد اآلثار البيئية احملتملة لالستكشاف على عدد من العوامل أبرزها:
• بناء طرق وصول جديدة،
• قرب املياه السطحية من مواقع احلفر (وخاصة تلك اليت تستخدم الستخراج املياه الصاحلة للشرب)،
• األمهية البيئية للموائل املتضررة ،ومدى حتسن إمكانية الوصول إليها نتيجة االستكشاف،
• القرب من والتطفل على املستوطنات القائمة أو املوارد املستخدمة من قبل السكان احملليني أو األصليني،
• إىل أي مدى اجملتمعات احمللية أو األصلية منعزلة انعزاالً طوعيًا أو معرضة لألمراض السائدة بني العاملني يف االستكشاف.
وضوحا .ومع ذلك ،
وبشكل عام تنتج مرحلة االستكشاف (املسوحات ورسم اخلرائط واحلفر وما إىل ذلك) أقل اآلثار البيئية السلبية
ً
ميكن أن تشمل مثل هذه اآلثار إزالة األشجار والنباتكات وتشكرد السككان احملليكني ومكوت احليكاة الربيكة وتغيكي شككل األرض بسكبب مكد
الطرق واملعسكرات واحلفريات ومنصات احلفكر واحلُفكر والثقكوب واملهكاوي  .shaftsوعلكى الكرغم مكن اإلشكارة يف كثكي مكن األحيكان إىل
تأثيات املرحلة االستكشافية بأهنا حمكدودة ،فقكد تكؤدي هكذه املرحلكة إىل هتجكي السككان وإضكاعة االسكتخدامات البديلكة لكألرض وخلكق
صراع اجتماعي وفتح أنظمة بيئية حساسة لتدفقات سكانية غي خمطط هلا.

تتضمن التأثيات البيئية احملتملة خالل مرحلة االستكشاف التعديين ما يلي:
• تغريب األراضي عن خيارات احلماية،
• إزعاج املوائل وأنشطة احلصاد وصيد األمساك،
• تلوث مصادر املياه جراء احلفر،
• قمامة املخيم ،و
• إزالة الغابات.
 2-4-1مرحلة تنمية التعدين
يتألف تطوير أي منجم من عدة أنشطة رئيسية :إجراء دراسة جدوى ،مبا يف ذلك التحليل املايل لتقرير مكا إذا ككان سكيتم التخلكي عكن
املمتلككات أو تطويرهككا؛ تصكميم املككنجم؛ احلصكول علككى حقكوق التعككدين؛ إيكداع دراسككة تقيكيم األثككر البيئكي ،وإعككداد موقكع لإلنتككاج .وقككد
صفحة  27من 101

كررا بيئيًكا عكن طريككق حفكر مسكتودع اخلككام إلزالكة أي الغطككاء الصكخري (ختلكو املككادة السكطحية أعلكى مسككتودع اخلكام مككن
يسكبب اإلعكداد ضك ً
معادن اخلام) قبل التعدين.
وقد تتضمن مرحلة التطوير أنشطة مثل:
• جتريد ووضع الغطاء الصخري،
• مد طريق  /درب و /أو مهبط هليكوبرت،
• احلفر واخلنادق،
• إقامة حمطات معاجلة ،وإعكداد منكاطق الكتخلص مكن النفايكات ،وبنكاء اخلكدمات والبنيكة األساسكية مثكل خكط كهربكاء أو حمطكات
توليد وخطوط سكك حديدية ومياه ومؤن وصرف صحي وخمتربات وسبل الراحة .amenities
اآلثار البيئية احملتملة خالل مرحلة التطوير
تك ألكرب مرحلكة التطككوير والتشكغيل (االسكتخراج) مككن اآلثكار البيئيكة األخككرى املوصكوفة يف املرحلكة األوىل أعككاله .ففكي هكذه املرحلككة ،يكتم إزالككة
أخطارا حمتملة تشمل االهنيارات األرضية ،فشل املنحدرات slope
الغطاء النبايت والرتبة السطحية من مناطق واسعة ،وختلق احلفريات
ً
وحتكرم األنظمكة اإليكولوجيكة وغيهكا مكن مسكتخدمي
 ،failuresواالهنيارات والتآكل واهلبوط .وتزعج البيئة التطورات البشكرية الكثكيةُ ،
امليكاه مكن خكالل املمارسكات كثيفككة االسكتخدام للميكاه ،كمكا ينككتج االسكتخراج ضوضكاء وغبكار وكميككات مكن النفايكات الصكلبة يف شكككل
نفايات ومواقع التخلص من النفايات الصخرية (بقدر  19000وحدة من النفايات لكل وحدة من الغلة املعدنية).

تُستخدم املواد الكيميائية السامة (الزاناثني  xanthenesوالسيانيد والكربيتات إخل) يف املعاجلة األولية وبعض املعادن األساسية سامة
يف حد ذاهتا (الرصاص والزئبق والكادميوم) .وقد تنبعث غازات أخرى سامة وضارة (مثل امليثان – وهو غاز دفيئكة رئيسكي) يف تعكدين
الفحم .كما قد تتأثر سلبًا جودة املياه (املياه السطحية ،األراضي الرطبة واملياه اجلوفية واحمليطات) بسبب مرحلة االستخالص املذكورة.
وقد تنتج مشاكل حملية خطية بسبب تصريف احلمض من املناجم واملخلفات  /مقالب النفايات والتسريبات السامة وحكاالت الطفكح
من سكدود النفايكات أو بكرك الكشكافات وغسكل املعكادن مكن أككوام النفايكات والرتسكيب  /التآككل مكن املواقكع الكيت لكيس هبكا غطكاء نبكايت
واحلفريات وقد تتسع هذه املشاكل لتشمل مئات الكيلومرتات وتسبب آثار العابرة للحدود على الناس والطبيعة.
 3-4-1مرحلة التعدين والطحن
تولألد هذه املرحلة خماطر أكرب على صحة اإلنسان والبيئة على النحو املبني أدناه.
• تلوث اهلواء ويشمل االنبعاثات املباشرة ملركبات مثل الكربيت والكربون والنيرتوجني واجلسيمات املعدنية السامة واالنبعاثات غي
املباشرة النامجة عن استخدام الوقود األحفوري  fossil fuelsلتوليد الطاقة وانبعاث األغربة والغازات اخلطرة يف مكان العمل،
وتوليد الرتسب احلمضي (األمطار احلمضية إخل).
• تلوث املياه ويشمل كل املواد احلمضية أعاله ،والتصريفات السامة والرسوبية للعملية والتسريبات واالنسكابات والرشح واجلريان
السطحي للمياه .وتتضاعف قضايا معاجلة وختوين والتخلص من النفايات الصلبة واخلطرة مع املخلفات املعدنية.
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• تفقد احلياة الربية ومصايد األمساك موائلها.
• حتدث تغييات يف رصيد املياه احمللية.
• زيادة التعرية والرتسيب للبحيات واجلداول.
مسوما.
• تتضمن برك النفايات أو حلول النض ً
• قد تكون برك النفايات أو منصات النض غي مستقرة وختفق يف حتقيق الغرض منها.
• توجد إمكانية لتوليد محض من النفايات الصخرية وجدران احلفر.
• ميكن أن تتسرب املعادن الثقيلة من أنظمة تصريف محض املنجم.
• ميكن أن تتضمن عمليات نض /غسل األكوام حماليل السيانيد.
• ميكن أن تتلوث امليكاه السكطحية وامليكاه اجلوفيكة مكن تصكريف محكض املكنجم مبكا يف ذلكك املعكادن الثقيلكة اخلكام الكيت تنشكأ يف اخلكام
والنفايات ،واملواد الكيميائية العضوية والسيانيد اليت تنشأ من عمليات الطحن.
• حدوث اغرتاب األرض نتيجة ألكوام النفايات الصخرية ومناطق التخلص من املخلفات.
• يولألد املنجم ضوضاء وغبار حتمله الرياا.
 4-4-1مرحلة الصهر والتكرير
قد تتضمن مرحلة الصهر والتكرير أنشطة مثل إخضاع املعادن حلرارة عالية أو عملية كهروكيميائية لتكوين سبائك أو قضبان من املعدن
النقكي أو السككبائك .وقكد تتضككمن املعاجلكة يف املوقككع جمموعكة مككن العمليككات لتقليكل حجككم اجلسكيمات والتعككومي باسكتخدام مكواد كيميائيككة
خمتككارة ،والفصككل املغناطيسككي أو باجلاذبيككة أو الفككرز الكهربككائي أو الضككوئي ،ونككض اخلكام مبجموعككة متنوعككة مككن احملاليككل الكيميائيككة .وقككد
يشكل النقل والتخزين ومركزات اخلام خماطر يف التعامل ا قد يؤدي إىل تلوث املوقع.

وتتضمن اآلثار البيئية احملتملة خالل مرحلة الصهر والتكرير ما يلي:
•
•
•
•

املعادن الثقيلة واملواد العضوية وانبعاثات ثاين أكسيد الكربيت إىل اهلواء،
تصريفات املواد الكيميائية السامة ،مثل حامض الكربيتيك واألمونيا املستخدمة أثناء املعاجلة،
تغريب األرض نتيجة لذلك لتوليد الغث ،و
استهالك طاقة مرتفعة يؤدي إىل آثار بيئية غي مباشرة.

 0-4-1إغالق املنجم
عادة ما يتم إغالق املنجم عند توقف االسرتداد االقتصادي للمعادن ،ويتم دمج عمليكة اإلغكالق مكع عمليكة التخطكيط الشكاملة لعمليكة
التعكدين .وبعبكارة أخكرى ،ينبغكي أن تصككمم وتعمكل املنكاجم مكع تركيككز مسكتمر علكى نتكائج اإلغككالق .وتتضكمن العوامكل املسكامهة يف وقككف
أنشطة التعدين
صفحة  29من 101

• استنزاف االحتياطيات اليت ميكن استخراجها من املنجم.
• تغيات يف ظروف السوق.
• تغيات يف اجلدوى املالية للشركة ،أو ظروف بيئية أو سياسية غي مواتية.
وقد تشتمل مرحلة إغالق املنجم أنشطة مثل:
•
•
•
•
•
•
•
•

إعادة رسم اخلطوط الكنتورية  re-contouringجلدران احلفر ومكبات النفايات،
تغطية مقالب املخلفات التفاعلية،
وقف تشغيل الطرق،
تفكيك املباين،
إعادة رمي البذور /زراعة املناطق املضطربة،
املراقبة املستمرة،
املعاجلة املمكنة لنوعية املياه،
غي ذلك من أنشطة استصالا املناجم ،و

• التخلي عن املنجم.
حيدد إغالق املنجم يف هناية املطاف ما تبقى كمنفعكة أو إرث لألجيكال القادمكة .فكإذا مل يكتم القيكام بعمليكة التفكيكك واإلغكالق بطريقكة
ومصدرا للتلوث لسنوات عديدة قادمة .ويكمن اهلدف العام من إغالق املناجم يف
خطرا
ً
خمططة وفعالة ،تستمر احتماالت بقاء املوقع ً
منكع أو التقليككل مكن اآلثككار البيئيككة واالجتماعيكة واالقتصككادية الضككارة طويلكة األجككل وخلككق شككل مسككتقر لككألرض صكا لككبعض األغكراض
املتفق عليها.

خطط وقف التشغيل واإلغالق
تتضمن القضايا اليت يتوجب النظر فيها عند وضع خطة استصالا ما يلي:
• االستقرار على املدى الطويل ألماكن احتجاز النفايات واملنحدرات واملواد السطحية،
• قضايا السالمة املتعلقة باحلفر املفتوحة ،واملهاوي ،واهلبوط ،واألخطار السامة واإلشعاعية،
• اخلصائص الفيزيائية ،ووضكع املكواد املغذيكة ،والسكمية املتأصكلة للمخلفكات أو النفايكات ا لصكخرية الكيت قكد تعكوق إعكادة الغطكاء
النبايت،
• القدرة على تصريف احلمض من احلفر واملهكاوي وأمكاكن املخلفكات ،ومقالكب النفايكات الصكخرية املهجكورة (نتيجكة ألكسكدة
الكربيتيدات اليت حيتويها اخلام أو النفايات)،
• احتمال انبعاثات غاز امليثان من مناجم الفحم ،و
صفحة  30من 101

• تكاليف التفكيك اجلاري وما بعد اإلغالق وإعادة التأهيل.
أيضا ،ال سيما إذا اعتمد وجود جمتمعات كبية وبقائها اقتصكاديًا علكى مكنجم .فبعي ًكدا
اجلوانب االجتماعية واالقتصادية لإلغالق مهمة ً
عن فقدان الدخل ،قد يرتبط توفي اخلدمات -مثل املياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية  -مباشرة باملنجم .وينبغي أخذ
مجيع هذه القضايا يف االعتبار يف خطط ما بعد اإلغالق وتقدر تكاليفها على حنو كاف.
ميكككن أن يككؤدي التخطككيط والتنفيككذ املسككتمر الفعككال إلغككالق املنككاجم إىل فوائككد كبككية س كواء أثنككاء وعنككد هنايككة العمليككات .وتشككمل هككذه
الفوائد:
• احلكد مككن االلتزامكات باسكتمرار عككن طريكق حتسككني أعمكال التأهيككل الككيت تكتم خككالل املرحلكة املنتجككة لعمليككات التعكدين بككدالً مككن
تأجيل التكاليف ح هناية املشروع،
بعض األمثلة على أثر التعدين – خملفات حبرية يف خليج بويات ،إندونيسيا

يف عام  ،2004بدأ منجم ذهب نيومونت ميناهاسا رايكا إغكالق عملياتكه يف سكوالويزي الشكمالية وخلَّكف وراءه للمجتمعكات احملليكة يف
خلككيج بويككات وراتاتككاتوك إرثكًكا مريبًككا :ضككرر بيئككي طويككل األمككد  ،تككدهور اقتصككادي ،وجمموعككة كبككية مككن املشككاكل الصككحية .وقككد ناشككدت
مقرا هلا (ومتلك  04يف املائة
اجملتمعات املتضررة نيومونت ميناهاسا رايا ،وهي شركة تابعة ملؤسسة تعدين نيومونت اليت تتخذ من دنفر ً
من املنجم)  ،واحلكومة االندونيسية ملعاجلة ما يثي متاعبهم.
ويبلغ القرويون عن إصابتهم بأمراض جلدية يعتقد أهنا نتيجة للتلوث من املنجم .ملحوظة :ككان مكنجم جاتكام نيومونكت ميناهاسكا رايكا
املنجم األول يف إندونيسيا يف إلقاء نفايات املنجم يف احمليط فيما يعكرف بكالتخلص مكن املخلفكات حتكت سكطح املكاء وقكد مت حظكر هكذا
األسلوب يف كثي من البلدان بسبب آثاره الصحية والبيئية الضارة .ويقوم منجم نيومونت ميناهاسا رايا بضخ خملفاته عرب أنابيب تبعكد
مرتا .ومنذ افتتاحه يف عام  ،1006ألقى املنجم أكثر من
حوايل عشرة كيلومرتات من احلفر املفتوحة إىل خليج بويات على عمق ً 22
 4ماليني طن من النفايات يف اخلليج.

وقكد دمككر إلقكاء نفايككات املكنجم يف املككاء مصكائد األمسككاك احملليككة يف خلكيج بويككات.مالحظكة :يعتككرب هكذا الككتخلص مكن املخلفككات يف املككاء
مصكدر قلكق بيئكي بكالغ ألن امليكاه السكاحلية تعتككرب مكن الناحيكة البيولوجيكة أغكىن أجكزاء احمليطككات .وتعتمكد العديكد مكن األنكواع علكى املوائككل
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أيضا خطر على الصحة العامة  .وباإلضافة إىل مواجهة التلوث الساحلي الشديد وتكدمي مصكايد
الساحلية جلزء من دورة حياهتا .وهو ً
األمسككاك احملليككة ،أفككاد قروي كون يعيشككون حككول خلككيج بويككات مبعانككاهتم مككن طفككح جلككدي وتقرحككات يف أجسككامهم وصككداع شككديد وأورام
ومشكاكل صكحة إجنابيكة .وتتمتككع أنابيكب النفايكات بسكمعة سككيئة بسكبب انكسكارها املتككرر وتسككرب النفايكات منهكا ،سكواء يف الككرب أو يف
البحر .وقد انكسر أحد األنابيب عدة مرات و تسربت النفايات يف مياه ضحلة عمقها ال يزيد عن عشرة أمتار ا يؤثر بشكل خطي
علككى الشككعاب املرجانيككة واحليككاة البحريككة .وقككد وجككد تقريككر صككادر عككن املنتككدى االندونيسككي للبيئككة يف عككام  2003أن نفايككات مككنجم
نيومونت ميناهاسا رايا حتتوي على أربعة أضكعاف املعكدل الكذي تسكمح بكه مكن مكادة السكيانيد عكالوة علكى مسكتويات مرتفعكة مكن الزئبكق
والكادميوم والزرنيخ .كما وجد فريق من الباحثني بقيادة الدكتور ريزال ماكس رومباس ،عامل السموم يف جامعة سام راتكوالجني يف مكال
سوالويزي ،نتائج اثلة يف عام  1000حيث ختطت املركبات السامة يف املنطقة العتبة القانونية.

مأخوذ من.www.nodirtygold.org / buyat_bay_indonesia.cfm :
• توفي أساس لتقدير تكاليف إعادة التأهيل قبل اإلغالق النهائي حبيث ميكن ختصيص موارد مالية ومادية،
• اختبار تصاميم إعادة التأهيل و /أو العمليات بطريقة تناسب املوقع والسماا بتدقيق النتائج ،مع ردود الفعل خالل حياة
املنجم النشطة،
• احلد من التعامل املزدوج للمواد النفايات والرتبة السطحية،
•
•
•
•
•
•

تقليص مساحة إزعاج األراضي باستخدام أصغر التضاريس للنفايات و رات التعدين ،ويف بعض الظروف الردم التدرجيي،
حتديد جماالت املخاطر املرتفعة كأولويات للبحوث املستمرة و /أو العالج،
تيسي املشاركة املباشرة ألفراد العمليات يف حتقيق نتائج إعادة التأهيل املتعلقة باملنجم،
تيسي إشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني (وخاصة اجملتمعات احمللية) يف حتديد أولويات إعادة التأهيل املتعلقة باملنجم،
احلد من املسؤوليات اجلارية للموقع وتيسي التخلي يف الوقت املناسب عن املساكن واسرتداد السندات ،و
التخفيف من التأثي على اجملتمعات احمللية اليت قد تعتمد اقتصاديًا على املنجم.

وتتضمن اآلثار البيئية احملتملة خالل مرحلة وقف التشغيل واإلغالق ما يلي:
• تسرب امللوثات السامة ،مثل املعادن الثقيلة ،يف املياه السطحية واجلوفية من تصريف محض املنجم،
• ضياع موائل احلياة الربية ومصايد األمساك،
صفحة  32من 101

• تغريب األراضي واإلخفاق يف إعادة الغطاء النبايت،
• الغبار الذي حتمله الرياا ،و
• إخفاق املنحدر وبرك احتجاز املخلفات ا يتسبب يف تصريف امللوثات والرواسب إىل املياه.
 6-4-1املناجم املهجورة
ضررا صحيًا و/أو بيئيًا يف
ال تزال عدة آالف من مواقع التعدين السابقة تشكل ً
هتديدا حقيقيًا أو حمتمالً لسالمة اإلنسان وتسبب ً
مهما ألنه على حد سواء يدل على عدم الرعاية والتخطيط يف
أمرا ً
العديد من املناطق .ويعترب هذا تركة سلبية لصناعة التعدين و ً
املمارسة السابقة وعدم كفاية االلتزام باألنظمة بسبب عدم وجود فهم مفصل .وبصفة عامة ،يؤثر وجود املناجم املهجورة سلبًا على
تصورات اجلمهور هلذه الصناعة .واملناجم املهجورة بشكل عام عبارة عن مواقع توقف فيها االستكشاف املتقدم أو التعدين أو إنتاج
وفقا لورقة العمل الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة 8حول
املنجم دون تنفيذ إعادة التأهيل على اإلطالق أو دون استكماهلا .و ً
املناجم املهجورة تتضمن بعض العناصر اليت تساهم يف وجود مثل هذه الرتكة :التنظيم – فقليل من احلكومات من كان لديها
سياسات ولوائح إلعادة التأهيل ح اجلزء األخي من القرن العشرين .فلم يوجد أي شئ يزود احلكومات بالضمان املايل إذا مت إشهار
إفالس شركة التعدين وعجزها عن تغطية تكاليف إعادة التأهيل .كما سامهت آلية اإلنفاذ احلكومية غي الفعالة ،واليت عادة ما تعود
لعدم وجود القدرة ،يف وجود عدد من املناجم املهجورة .ويتوجب على احلكومات السيطرة على نظام السماا واالحتفاظ بالسجالت
احملدثة وضمان قيام املشغلني بعدم التخلي عن العمليات على حنو غي مسؤول.
• فقدان بيانات املناجم  -املعلومات اليت مل تكن خمزنة بشكل جيد .قد يكون فقدان البيانات نتيجة لكارثة أو إغالق غي
مقرر.
• املشاكل السياسية احمللية  -يف بعض املناطق أدت املشاكل السياسية إىل إغالق غي مقرر لعدد من املناجم .على سبيل
املثال ،منجم حناس كيلمب يف أوغندا مت هجره يف أوائل الثمانينات بسبب االضطرابات السياسية .ومت التخلي عن منجم
بوغانفيل يف بابوا غينيا اجلديدة يف عام  1020بسبب مترد مالك األرض.
• التعدين على نطاق صغي – أدى االحتالل غي املنضبط ملواقع املناجم من جانب عمال املناجم أو احلرفيني غي الشرعيني
إىل هجر املوقع.
أمرا مفاجئًا وغي خمطط له ،أو بسبب توقف شركة التعدين عن األعمال التجارية ،غالبًا ما تصبح
وحيث يكون التخلي عادة ً
وفقا لورقة العمل الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة حول املناجم
احلكومات مسؤولة عن إغالق املناجم وإعادة التأهيل .و ً
املهجورة "البد أن تتحمل الدولة تكاليف اإلغالق وإعادة التأهيل بشكل مباشر أو غي مباشر .وبالتايل فإن املناجم املهجورة ال متثل
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فقط مسؤولية رئيسية للحكومة ولكن للمجتمعات املتضررة واملناطق اجملاورة واجملتمع ككل :واألخي البد أن يتحمل يف هناية املطاف
العبء املايل لضمان اإلغالق املناسب".9
االعتبارات املادية
متثل بعض املناجم املهجورة خماوف مادية فقط تشمل الصحة والسالمة العامة ،التأثيات البصرية ،وقضايا االستقرار ومشاكل الغبار.
شيوعا للوفاة واإلصابة يف املناجم املهجورة .كما ميكن أن
وتعترب احلوادث املتصلة بالفتحات الرأسية أو اهلياكل املتدهورة السبب األكثر ً
ترتاكم تركيزات يتة من الغازات املتفجرات والسامة مثل غاز امليثان وأول أكسيد الكربون وكربيتيد اهليدروجني يف املمرات حتت
ضا أن تواجه جيوب هوائية من األكسجني املنضب يف مثل هذه األماكن
األرض .ومن املمكن أي ً
خطرا على السالمة .وتتضمن اهلياكل غي اآلمنة أخشاب الدعم
وقد ميثل تساقط الصخور واالهنيارات من السقاالت أو جدران احلفر ً
والسالمل واملقصورات وغيها من الرتكيبات ذات الصلة اليت قد تبدو آمنة ولكن بسبب عوامل التجوية  weatheringقد تنهار
بسهولة حتت وزن أي شخص .ويف بعض األحيان قد يتم تشغيل املتفجرات غي املستخدمة أو اليت مل تنفجر .كما قد تفيض املياه
داخل العديد من املناجم املهجورة وميكن أن ختفي املياه الضحلة األخطار األخرى مثل األنفاق واألجسام احلادة.
االعتبارات البيئية
ميكن أن يكون للمناجم املهجورة وامليزات املرتبطة ذات أثر ضار على الرتبة والنباتات واملياه واحليوانات .وال يعرف املدى الكامل هلذه
اآلثار ألن قوائم اجلرد ناقصة وبعض املناجم املهجورة ال تزال قيد التقييم .وبشكل عام ،تتضمن اآلثار البيئية املرتبطة بأي منجم
مهجور املناظر الطبيعية املتغية واحلفر واملهاوي غي املستخدمة وا ألرض اليت مل تعد صاحلة لالستعمال بسبب فقدان الرتبة أو تلوثها
وأكوام املخلفات اليت تغطي األرض ومرافق التخلص من النفايات والرواسب املائية امللوثة وهبوط األرض ومواقع العمل املهجورة حيث
الرتبة امللوثة واملضغوطة ومقالب وتركيبات نفايات الفحم احملروق والتغيات يف الغطاء النبايت.

االعتبارات االجتماعية واالقتصادية
أهم مصدر للقلق من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية تسببه املناجم املهجورة هو فقدان فرص العمل وأنشطة األعمال يف اجملتمع
بسبب اإلغالق غي املقرر .وتنشأ االعتبارات االجتماعية واالقتصادية األخرى فيما يتعلق باملناجم املهجورة يف الغالب من االعتبارات
املادية والبيئية وتشمل أخطار السالمة النامجة عن املناجم املهجورة اليت تؤدي عادة إىل خسائر يف األرواا .وعادة ما تتسبب اآلثار
املادية لل مناجم املهجورة مثل استقرار املنحدرات وتلوث الرتبة من الصرف احلمضي واملعادن األخرى اليت تنتج عن أكوام النفايات يف
فقدان األراضي املنتجة.
 9ورقة عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة حول املناجم

املهجورة ،أبريل  ،2002رقم www.iied.org/pubs/pdfs/G00882.pdf .22
صفحة  34من 101

وتكون األراضي املضطربة واملنحدرات غي احملمية معرضة للتآكل .وميكن للتصريف السطحي غي املنضبط واهلبوط األرضي أن يزيل
الرتبة ورمبا جيعل مناطق واسعة غي مستقرة .وغالبًا ما تستخدم املناجم املهجورة لرمي املخلفات الصناعية واملنزلية ،سواء أكان هذا
بشكل قانوين أو غي قانوين ،وهو ما يفاقم من مشاكل التلوث.
اآلثار املالية
تتطلب إعادة تأهيل مواقع أي منجم مهجور أمواالً .وتتضمن األسئلة اليت تطرا نفسها عند التعامل مع املناجم املهجورة مسألة اجلهة
اليت قد توفر هذه األموال واآلليات امل وجودة يف الواليات القضائية املختلفة جلمع هذه األموال ومن يكون يف هناية املطاف املسؤول عن
أعمال إعادة التأهيل والرعاية طويلة أجل للمواقع؟
يف بعض احلاالت ،جترب احلكومات على تويل مهمة إعادة تأهيل املناجم املهجورة عندما ال يكون هناك مال ًكا حمددين أو إذا كان ليس
لديهم األموال لدفع تكاليف إعادة التأهيل .يف بعض البلدان ،قد يتم وضع تشريع لتمويل إعادة تأهيل املناجم املهجورة ،وتتأثر
التكاليف بعدم وجود معايي متفق عليها فيما يتعلق بالشروط اليت جيب االتفاق عليها إلعادة التأهيل.
ميكن أن تساعد التشريعات املتعلقة بإغالق املناجم السلطة التنظيمية ملراقبة ومنع املناجم العاملة من أن تصبح مهجورة من خالل
أمرا غي مؤكد بشدة .ففي عام  ،2004قدر
إنشاء صناديق إلعادة التأهيل .وتعترب تقديرات تكلفة إعادة تأهيل املناجم املهجورة ً
تقرير التنمية املستدامة للتعدين والثروة املعدنية ( )www.iied.org/mmsdأن األمر يتطلب ما بني  32.2و 21.0مليار
دوالر الستصالا عدد  0029600منجم مهجور يف الواليات املتحدة .وارتبط أكرب نطاق للتكلفة مع  149400منجم حيث
قدرت تكلفة التخلص من املياه السطحية امللوثة مبا يرتاوا بني  14.4و 43.2مليار دوالر .وقدر املعهد الكندي للقانون والسياسة
البيئية يف  1000أنه األمر سيتطلب أكثر من  3مليارات دوالر كندي إلعادة تأهيل أكثر من  0000منجم مهجورة يف أونتاريو.
وغالبًا ما تتساءل اجملتمعات عمن جيب أن يدفع إلعادة تأهيل هذه املناجم .وهناك رأي يقول أن احلكومة جيب أن تدفع ن إعادة
التأهيل ،يف حني يعتقد آخرون أن املالكني السابقني (أو ورثتهم) ينبغي أن يكونوا مسؤولني عن أعمال التنظيف املذكورة (أي مبدأ
امللوث يدفع  polluter-pays principleيف أنقى أشكاله).
أل

الضمان املايل
عادة ما تكون احلكومات مسؤولة يف هناية املطاف عن تكاليف التعامل مع املشاكل االجتماعية والبيئية اليت أوجدها التخلي عن أحد
املناجم .ونتيجة لذلك ،أصبح من املمارسات الشائعة تقدمي شكل من أشكال الضمانة املالية أو سند إعادة التأهيل قبل املوافقة على

مشروع التعدين .وينبغي تصميم هذا لضمان األداء وتغطية كل من الفشل التقين واملايل ملشغل املنجم للوفاء بااللتزامات الكاملة يف
وقت اإلغالق أو يف حالة حدوث إغالق غي خمطط له .وينبغي أن تنشئ احلكومات الضمانات املالية من أجل محاية البيئة وجتنب
تكاليف تنظيف املواقع املهجورة.
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وميكن أن تكون تكلفة الضمان كبية حبيث ت ردع مستثمر التعدين احملتمل .ومن املهم أن نالحظ أنه يف قطاع الغابات ،على سبيل
املثال ،تكون الوسائل املستخدمة للضمانة املالية طويلة األجل عرضة لسوء االستخدام ذو الدوافع السياسية أو للفساد (مثل الصناديق
املخفية طويلة األجل) .وغالبًا ما تواجه الشركات الصغية أو ذات الرمسلة املنخفضة صعوبة فيما يتعلق مبتطلبات الضمان .ولذا فمن
الضروري أن يكون لدى احلكومات فهم جيد للمسائل املتضمنة يف تصميم وتطبيق سياسة الضمان املايل.
استنادا إىل املعلومات الواردة يف تقييم األثر
بالنسبة لبعض مشغلي املناجم يتم حتديد مبلغ الضمان املايل خالل مفاوضات املشروع
ً
البيئي ،وتكون مبثابة تقدير لتكاليف اإلغالق وإعادة التأهيل .والطريقة األخرى هي أن يفرض على املشغل دفع ضريبة على كل طن
من الصخور أو اخلام الذي يتم استخراجه أو معاجلته أو على كل طن من العنصر املركز أو املعدن يتم إنتاجه.
وينبغي أن يتاا الضمان املايل إما ملشغل املنجم أو السلطة التنظيمية املعنية لدفع تكاليف إعادة التأهيل .فإذا خالف املشغل ،يبقى
املال يف يد السلطة التنظيمية .وهكذا فإن أموال الضمان ينبغي أن تكون منفصلة وغي متاحة الدائنني يف حالة اإلفالس أو فشل
األعمال .وما أن تتم مجيع مراحل إعادة التأهيل ،مبا يف ذلك برنامج الرعاية السلبية ،يتم إرجاع األموال املتبقية ملشغل املنجم.
وأيًا كانت الطريقة املستخدمة إلنشاء الضمان املايل ،فمن الضروري أن يتم تقييمه بانتظام كجزء من اإلدارة البيئية للمشروع ،حبيث
يتم زيادهتا أو خفضها حسب الضرورة .ويف بعض البلدان ،تكون مسامهات الضمان املايل معفية من الضرائب .ويف الفصل الرابع متثل
جيدا لتوضيح كيفية أجرى مدققي احلسابات
إحدى حاالت التدقيق من كندا وجنوب إفريقيا حول موضوع املناجم املهجورة مثاالً ً

دقيقا حسابيًا حول هذا األمر.
ت ً

آثارا بيئية يف مجيع مراحل مشروع التعدين .ويشي اجلدول التوضيحي  1-1أدناه اخلطوط العريضة لآلثار
إن للتعدين ،حبكم طبيعتهً ،
البيئية واملادية الرئيسية لصناعة التعدين ،فضالً عن إطار زمين واسع لوقت حدوثها ،عالوة على موجز لتدابي التخفيف و/أو العالج.

ACTIVITY physical impac t time frame mitigation

جدول توضيحي  :1-1موجز اآلثار املادية والبيئية ملرحلة التعدين :عام
النشاط

األثر املادي

اإلطار الزمين

التخفيف

استهالك الطاقة

استهالك الطاقة

تدابي احملافظة على الطاقة

التغي املناخي

دائم

تقييم املخاطر قبل العمليات

املعدات املهجورة

طويل األمد

التفكيك والتخلص بشكل مالئم

فقدان مواقع الرتاث احلضاري أو األثري

دائم

االستشارة العامة

اآلثار على السكان األصليني

دائم

االستشارة ،العالقات اجملتمعية

فقدان التنوع البيئي

دائم ا
قد يكون ً

إعادة التأهيل
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املرحلة :االستكشاف
بناء طرق الوصول

التدفق احملتمل للسكان قد يؤدي إىل استخدام زائد
للموارد الطبيعية

حيتمل أن يكون طويل األمد

التقليل للحد األدىن إذا كان كنًا

شق اخلطوط

إزالة الغطاء النبايت وتآكل الرتبة وتدمي املائل احملتمل

قصي األجل عند التخفيف

تقليل عرض اخلط إىل احلد األدىن ،إعادة
الغطاء النبايت عند اللزوم

شق اخلنادق واحلفر

ندوب يف األرض.
خطر على النباتات واملاشية

قصي األجل

الردم بعد أخذ العينات ورسم اخلرائط.
إعادة الغطاء النبايت

الضوضاء واالهتزاز (يعتمد األثر على القرب من
املستعمرات)
احلفر

إزالة األشجار لتجهيز مواقع احلفر

خالل احلفر فقط
قصي األجل

تلوث الرتبة واملياه بسبب انسكابات النفط وخملفات
احلفر

قصي األجل

مناقشات مع اجلمهور لتقليل اإلزعاج
للحد األدىن
إعادة الغطاء النبايت
الصيانة اجليدة لآلالت
إدارة املخلفات

املرحلة :التعدين

بشكل عام

ضوضاء احملطة واملنجم

طوال عمر املنجم

اهتزازات التفجي

طوال عمر املنجم

خماطر على الصحة والسالمة بسبب التعامل مع
املتفجرات

طوال عمر املنجم

تبين إجراءات سالمة صارمة

فقدان األرض
خملفات صلبة

دائم ا
قد يكون ً

إعادة التأهيل عند اإلمكان

طوال عمر املنجم

إزالة الغطاء النبايت

طوال عمر املنجم

تآكل تربة متزايد

طوال عمر املنجم

االستصالا كما أعاله

حتويل جمري املمرات املائية

طوال عمر املنجم أو دائم

االستصالا كما أعاله

تنفيذ ارسات ختلص جيدة
االستصالا من خالل الردم باستخدام
خملفات الصخور واستبدال الطبقة العليا من
الرتبة وإعادة الغطاء النبايت

قطاع أو مكشوف

ميكن أن يستمر بعد إغالق

زيادة محل الرواسب يف األهنار

املنجم

االستصالا كما أعاله
تثبيت حوائط احلفر

احلفرة املفتوحة

منع الوصول إىل املنطقة – ميثل هذا

ندوب أرضية باإلضافة إىل خطر حمتمل على

دائم

السكان والنباتات

مشاكل التزام /مسؤولية طويلة األمد
قد تستخدم احلفر للتخلص من النفايات
أو متأل باملياه (مرفق ختزين /ترفيه)

مياه جوفية ضحلة
(عمق أقل من
 300مرت)

حيتمل أن يكون طويل األمد

اهنيار الرتاكيب العلوية

بعد إغالق املنجم

تصريف محض املنجم (تلوث املياه السطحية

خالل التعدين وبعد إغالق

واجلوفية بسبب احلمضية وحمتوي املعادن الذائبة)

املنجم
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تثبيت الرتاكيب بالنفايات الصخرية
تشميع الرتاكيب

هبوط األرض

حيتمل أن يكون طويل األمد

التخلص من مياه املنجم

خالل التعدين

ردم مبخلفات املنجم وتثبيت باألمسنت؛
إعادة الغطاء النبايت
التصريف يف اجلداول املائية يف حالة اجلودة
اجليدة
االستخدام يف املعاجلة
معاجلة املاء منخفض اجلودة قبل التصريف

على عمق حتت
سطح األرض

املعادلة باحلجر اجليي؛ استخدام األراضي
طويل األمد ورمبا دائم

تصريف محض املنجم

الرطبة الصناعية (أسطح مزروعة بالقصب
بشكل كثيف ملعادلة احلمضية وترسيب
املعادن) يف حالة الكميات الصغية*

خالل التعدين وبعد إغالق

االضطرابات الزلزالية /السيزمية

النفايات الصخرية

املنجم

األثر املرئي

طويل األمد إىل دائم

تغريب األرض

طويل األمد إىل دائم

جوا
الغبار احملمول ً

خالل التعدين

الرذ باملاء

طويل األمد إىل دائم

املناظر الطبيعية وإعادة الغطاء النبايت

والعبء اإلضايف
للتخلص من

تصريف احلمض

املخلفات

تآكل يؤدي إىل أمحال ترسب زائدة
مقالب النفايات احملرتقة (الفحم)

خالل التعدين وبعد إغالق
املنجم

املناظر الطبيعية وإعادة الغطاء النبايت
استخدام املخلفات كردم يف املناجم حتت
سطح األرض

املناظر الطبيعية وإعادة الغطاء النبايت

خالل التعدين وبعد إغالق

الضغط والتغطية وإعادة الغطاء النبايت ملنع

املنجم

أي دخول ingress

املرحلة :معاجلة اخلام /تشغيل احملطة
ثاين أكسيد الكربيت ،ثاين أكسيد النيرتوجني،
حمطات التحميص
واملصهرات

حمطات أخرى
(النفايات ،عملية
التعامل مع

وغيها من انبعاثات غازات الدفيئة األخرى قد
تؤدي إىل تلوث اهلواء

تنتج االنبعاثات خالل عمر
املنجم

حتويل ثاين الكربيت املسرتجع إىل حامض
كربييت

السقاطة /االنسكابات ميكن أن تسبب تلوث الرتبة
واملياه

حيتمل أن يكون طويل األمد

يعتمد على ختفيف االنبعاثات

التخلص من نفايات املصهر (اخلبث)
قد تؤدي مقالب النفايات ألثر مرئي

بعد إغالق املنجم ،حيتمل أن
يكون طويل األمد

استصالا مقالب النفايات

ميكن أن تؤدي معاجلة تصريف املياه إىل تلوث
للرتبة واملياه

اسرتداد الزائد إلعادة التدوير
معاجلة مياه العملية (مثل تدمي السيانيد)
خالل عمر املنجم

قبل أن يتم تصريفها إىل سدود املخلفات
تعظيم استخدام مياه العملية بعد إعادة

املخلفات على حنو
منفصل)

تركيب منقيات على املداخن.

التدوير
التعامل مع والتخلص من املواد الكيمائية اخلطرة

خالل عمر املنجم
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إجراءات التعامل مع املواد الكيمائية،

والتخزين والتخلص منها
عمليات نض
األكوام

تلوث املياه السطحية واجلوفية بسبب احملاليل احملتوية
على السيانيد

خالل عمر املنجم ومن
احملتمل بعده

حشيات النض .تصميم دوائر مغلقة
إلعادة تدوير حماليل النض.
معاجلة حماليل النفايات لكسر السيانيد
خط سد النفايات
خنادق التسريبات

تلوث املياه من التسرب ،والغبار الذي حتمله الرياا

معاجلة مياه العملية قبل بناء السد
خالل عمر املنجم ومن
احملتمل بعده ،قد يكون طويل

دخول مياه األراضي اجملاورة

سدود النفايات

املدى

خط سد النفايات
مجع وإعادة تدوير املياه يف خنادق
التسريبات
مراقبة مستويات املياه يف األراضي اجملاورة

الغبار الذي حتمله الرياا

إعادة الغطاء النبايت

تآكل السدود

إعادة الغطاء النبايت
خالل عمر املنجم ومن

انفتاق السدود وتسرب املواد السامة (مثل السيانيد) احملتمل بعده ،قد يكون طويل
تسمم احلياة الربية اليت تشرب من املياه

سليما ومراقبة
يتطلب
تصميما هندسيًا ً
ً
مستمرة وحتق ًقا من الثبات

املدى

وضع خطط طوارئ

دائم

حجب الوصول إىل منطقة سد النفايات
إعادة الغطاء النبايت وإعادة التأهيل للسماا

فقدان األراضي

باالستخدام املستقبلي لألرض
دائم

اآلثار املرئية

املناظر وإعادة الغطاء النبايت

املرحلة :الوصول والطاقة ،البنية األساسية
وظيفية القرب من الوصول املالئم للبنية األساسية
طرق الوصول

طويل األمد

ومصادر الطاقة والقرب من املناطق احملمية
ومسطحات املياه

املرحلة :مدن املناجم /خميمات البناء
تدفق العمال

تدهور حالة الغابات؛ تلوث موارد املياه؛ تدمي

طويل األمد وحيتمل أن يكون

احليوانات

دائما
ً

الصرف الصحي

بناء املرافق الالزمة

عمر مدينة املنجم

املرحلة :وقف التشغيل ،أنشطة ما بعد اإلغالق
تصريف احلمض
هبوط األرض

طويل األمد (مئات
السنوات)

مقالب النفايات

* تعترب هذه مشكلة بيئية رئيسية يف جنوب أفريقيا
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انظر عمليات التعدين واملعاجلة أعاله

املصدر :هذا اجلدول مستخلص من تقرير منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،10أكواه1000 ،؛ بالكاو 1002 ،؛
بالكاو وبارسونز1000 ،؛ روب وروب1002 ،؛ توسني وكونكلني1002 ،؛ فلجوين1002 ،؛ ويلسون 1002 ،أ وب.

 0-1التعدين الصغي النطاق واحلريف
تتعلق معظم األنشطة واآلثار املوصوفة أعاله بالعمليات الصناعية /التعدينية الكبية .ومع ذلك ،ففي بعض البلدان ،مثل تنزانيا
أيضا ورمبا يهيمن على القطاع  -على سبيل املثال ،يف تنزانيا يعمل أقل من
مهما ً
والربازيل والفلبني ،يعترب التعدين الصغي النطاق ً
 1139000شخص يف عمليات التعدين الصناعية باملقارنة مع أكثر من  0009000يعملون يف التعدين الصغي النطاق الذي
يستخدم تقنيات حرفية تنطوي على أساليب بدائية الستخراج ومعاجلة اخلام .وميكن أن يكون ألنشطة التعدين الصغية النطاق
واحلرفية تأثي حاد على البيئة االجتماعية واملادية واإليكولوجية.
يشي التعدين الصغي النطاق واحلريف إىل تعدين األفراد واجلماعات واألسر أو التعاونيات مع احلد األدىن من امليكنة أو بكدوهنا ،وغالبًكا
ما يكون يف القطاع غي الرمسي (غي القانوين) من السوق .وعلى الرغم من العديد من احملاوالت فلم يتم ح اآلن التوصل إىل تعريف
مشرتك للتعدين الصغي النطاق واحلريف .ويف بعض البلدان هنكاك متييكز بكني "التعكدين احلكريف" اليكدوي احملكض وذو النطكاق الضكيق للغايكة
داما للميكنة على نطاق أطول .ويف بعض بلدان غرب أفريقيا (مايل والنيجر وبوركينا فاسو) ،
و"التعدين الصغي النطاق" األكثر استخ ً
يوجد متايز بني التعدين الصغي النطاق والتعدين احلريف من خالل وجود منشآت دائمة وثابتة يتم إنشا ها ما أن يتأكد وجكود جمموعكة
من اخلام .ويف هذه الورقة ،يستخدم مصطلحي التعدين احلريف والتعدين الصغي النطاق على حنو تباديل.
يتميز التعدين الصغي النطاق واحلريف بعدد من األوضاع:
كبيا،
 نقص أو االخنفاض الكبي للميكنة واألعمال اليت تتطلب ً
جهدا بدنيًا ً
 تدين مستوى السالمة املهنية والرعاية الصحية،
 مؤهالت غي كافية بني العاملني على مجيع مستويات عملية التعدين،

 عدم الكفاءة يف استغالل ومعاجلة املعادن (اسرتجاع منخفض للقيم) ،
جدا ،واليت ال ميكن استغالهلا اقتصاديًا عن طريق التعدين املميكن،
 استغالل الودائع اهلامشية و /أو الصغية ً
 تدين مستوى اإلنتاجية،
 تدين مستويات الرواتب والدخل،
 تشغيل دوري من قبل السكان احملليني أو وفق سعر السوق،
 عدم وجود ضمان االجتماعي،
10

اآلثار االقتصادية لالستثمار األجنيب املباشر يف قطاع التعدين يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،منتدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حول االستثمار الدويل ومؤمتر

حول االستثمار األجنيب املباشر والبيئة والدروس املستفادة من قطاع التعدين  2-2فرباير  ،2002منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بواسطة مولني نوي بوكوك ،يناير .2002
11
البنك الدويل ،دائرة البيئة ،مارس ( 1002الكتاب املرجعي للتقييم البيئي ،رقم  - 22حتديث)
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 عدم وجود رأس املال العامل واالستثماري ،و
 عمال ال حيملون تراخيص تعدين قانونية.
متيز هذه اخلصائص التعدين بوصفه نشاطًا حرفيًا .وعادة ما يكرتبط تطكوير هكذا القطكاع بقكوة باملؤشكرات االقتصكادية العامكة للبلكد .وعلكى
الككرغم مككن أن التعككدين الصككغي النطككاق واحلككريف مكرتبط بككالفقر ،رمبككا يعككرف بشكككل أفضككل بسككبب تكاليفككه البيئيككة العاليككة وسككوء السككجل
ووفقكا ملسكح قامكت
قذرا وغي مربح وغي مستدام بشكل أساسكيً .
الصحي وسجل السالمة فيه .وال يزال العديد ينتظرون إليه باعتباره ً

بكه منظمككة العمكل الدوليككة وجملكس األعمككال العكاملي للتنميككة املسكتدامة للتعككدين واملعكادن ،يوجككد حاليًكا حكوايل  13مليكون شككخص الككذين
يعملون يف املناجم الصغية يف مجيع أحناء العامل ،وال سيما يف البلدان الناميكة .وهنكاك نسكبة كبكية مكن عمكال املنكاجم هكؤالء مكن النسكاء
واألطفال وهو ا يؤسف له.12
خاصا ،فهو مهم يف كثي من البلدان النامية .وتقدر األمم املتحكدة أن هكذا النكوع مكن
يستحق التعدين الصغي النطاق واحلريف
اهتماما ً
ً
التعككدين يشككمل مخسككة ماليككني شككخص يف الصككني ،أكثككر مككن مليككون شككخص يف أفريقيككا ،وح كوايل نصككف مليككون شككخص يف الربازيككل
وإندونيسيا .وغالبًا ما يكون للتعدين الصغي النطاق عواقب بيئية خطية ،ال سيما تعدين الذهب .وهناك ثالث مشاكل هامة .األوىل
هي خطر احلفر غي احملمية اليت قد يسقط فيها النكاس كا يكؤدي إىل العديكد مكن اإلصكابات والوفيكات .والثانيكة هكي الضكرر علكى صكحة
اإلنسان من استنشاق الغازات اليت حتتوي علكى الزئبكق خكالل ملغمكة  amalgamationالكذهب .واملشككلة الثالثكة بيئيكة واجتماعيكة
على حد سواء  -جمموعة املشاكل املرتبطكة "بكالقرى غكي املخطكط هلكا يف هوجكات الكذهب" مبكا يف ذلكك شكبه االفتقكار الكامكل للصكرف
الصحي واملياه النظيفة والتعليم والرعاية الطبية.
حيكدث التعكدين الصكغي النطكاق واحلكريف يف مجيككع أحنكاء العكامل ،ولككن علكى نطكاق واسككع يف البلكدان الناميكة يف أفريقيكا وآسكيا واألقيككانوس
ووفقا ألحباث جملكس األعمكال العكاملي للتنميكة املسكتدامة للتعكدين واملعكادن ،فكإن أهكم بلكدان التعكدين الصكغي
وأميكا الوسطى واجلنوبيةً .
النطكاق واحلككريف هككي بوركينككا فاسككو وغانككا ومككاالوي ومككايل وموزمبيكق وجنككوب أفريقيككا وتنزانيككا وزامبيككا وزميبككابوي والصككني واهلنككد وإندونيسككيا
وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني وبوليفيا والربازيل واإلكوادور وبيو.
ومن بني البلدان األخرى:
 يف أفريقيا  -مجهورية أفريقيا الوسطى والكونغو وإثيوبيا وغينيا وكينيا ومدغشقر وناميبيا ونيجييا والنيجر وسياليون وأوغندا،
 يف آسيا  -الوس وماليزيا وميامنار وتايالند وفيتنام،
 يف أمريكككا الالتينيككة  -تشككيلي وكولومبيككا ومجهوريككة الككدومينيكان وجوايانككا الفرنسككية وجوايانككا واملكسككيك ونيكككاراجوا وسككورينام
وفنزويال ،و
 يف منطقة البحر الكارييب.
12

برنامج األمم املتحدة للبيئة ،2000 ،الصناعة والبيئة ،جملد  ،23اإلصدار اخلاص  ،2000التعدين والتنمية املعدنية  :2التحديات والر ى املستقبلية.
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العمالة
تقكدر أحكدث األحبكاث الكيت أجرهتكا منظمكة العمكل الدوليكة علكى نطكاق عكاملي أن  13مليكون شكخص يعملكون بشككل مباشكر يف أنشككطة
التعدين الصغي النطاق يف مجيع أحناء العامل ،وال سيما يف البلدان النامية .كما تتأثر أسباب العيش لعدد  100-20مليون إضايف مبثل
هذه األنشطة .ويوجد عدم وضوا للعدد الفعلي ل لعكاملني يف هكذا القطكاع .وهنكاك عوامكل كثكية جتعكل مكن الصكعب التحقكق مكن املكدى
الكامكل للعمالككة مبككا يف ذلككك الطككابع غكي الرمسككي للقطككاع ،وعككدم وجككود إحصككاءات رمسيكة ،وعككدد العمككال املككومسيني والعرضككيني ،وقضككايا
التعريفات .وتتجلى أمهية هذا يف دراسة جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة للتعدين واملعادن للصني واليت تشي إىل أن ما بكني 3
و 10مليون شخص يعملون يف أنشطة التعدين احلريف والصغي النطاق يف هذه الدولة.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات ،ليس هناك شك يف أن التعدين الصغي النطاق واحلريف هو قطاع هام يف توليد فرص العمل.
البيئة
تكون التكاليف البيئية للتعدين احلريف والصغي النطاق ،بوجه عام ،أعلى من تكاليف أنواع املناجم األخرى ما يعين أن التعدين احلريف
والصكغي النطكاق أقككذر لككل وحككدة مكن نككاتج التعكدين مقارنككة بعمليكات التعكدين املتوسككطة والكبكية .و ككة مشككلة أخككرى للتعكدين احلككريف
والصغي النطاق ،أال وهي العدد الكبي من امللوثني الفرديني املرتككزين عكادة يف منطقكة معينكة ،والكذين يتسكببون يف تكأثيات حمليكة كبكية.
ومن الصعب للغاية مراقبة ورصد وإنفاذ اال نتهاكات البيئية النامجة عن نقص املوارد وطبيعة هذا القطاع اليت ال ميكن الوصول إليها .و
وين ككتج التع ككدين احل ككريف والص ككغي النط ككاق ت ككأثيات س ككلبية عل ككى البني ككة األساس ككية املادي ككة واالجتماعي ككة خ ككالل املراح ككل املختلف ككة للتع ككدين
(االستكشاف ،االستغالل ،املعاجلة واإلغالق).
لقكد أحلكق النشكاط العكابر الصكغي النطكاق أضكر ًارا جسكيمة بالعديككد مكن املنكاظر الطبيعيكة يف مجيكع أحنكاء العكامل كمكا أحلقكت وأدت أنشككطة
االستكشاف املكثفة ملستويات عالية من إزالة الغابات ،واإلفراط يف إزالكة الغطكاء النبكايت وحفكر اخلنكادق اجلماعيكة يف بعكض البلكدان يف
أمريكا اجلنوبية وأفريقيا .ويف هذه العملية ،تركت حفر كبية دون تغطية ا جعل األرض غي صاحلة ألي غرض آخر ،وكثي منها ملئت
اآلن باملياه لتصبح مر ًتعا لتوالد بعوض املالريا.
وتشمل اآلثار البيئية األخرى لتعدين الذهب الصغي النطاق تصريف محكض املكنجم (علكى نطكاق صكغي) والتلكوث بالسكيانيد (يف بعكض
املناطق) ،والتغرين /اإلطماء  ،siltingوجرف وتغيي جماري األهنار ،والتآكل.
وهناك أسباب متعددة لآلثار البيئية احلادة النامجة عن التعدين احلريف والصغي النطاق ومن أمهها:
 االفتقار إىل املعرفة والتعليم والتدريب (التقين والبيئي)،
 عدم كفاءة التكنولوجيا والتقنيات احملدودة،
 التنظيم اإلداري غي الفعال،
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 القيود االقتصادية،
 عدم احلصول على أفضل التقنيات،
 نقص املعلومات عن املمارسات اجليدة،
 عدم وجود تنظيم وإنفاذ،
 عدم كفاية التشريعات البيئية.
ما يلي أهم املشاكل البيئية:
التلوث بالزئبق

رمي النفايات والكميات
الزائدة يف األهنار مباشرة

تصريف الصخر احلمضي

تدمي األهنار يف املناطق
الغرينية

التآكل وإزالة الغابات

سدود النفايات املبنية
بشكل غي مالئم

اإلغالق غي املناسب

تغرين /إطماء األهنار

تدمي املناظر الطبيعية
التضرر الثقايف بسبب غزو
األراضي القبلية احلساسة

التلوث بالسيانيد
النفايات واملخلفات الصلبة

األمراض االستوائية (املالريا)

حتريض االستعمار الالحق

وأنشطة التعدين الصغي
النطاق واحلريف يف املناطق
غي احملمية

يف تنفيذ التدقيق البيئي على التعدين احلريف والصغي النطاق حيث ال توجد قوانني وأنظمة لدعم هذه العمليات،من املتوقع أن يقوم
املدقق /املراجع /الفاحص بلتطبيق معايي مثل:
• تقدر التكاليف البيئية وااللتزامات واملخاطر املرتبطة مبواقع التعدين احلريف،
• أنظمة لتحديد األولويات وإدارة املناجم املفتوحة من قبل احلرفيني وعمال املناجم الصغية،
• خطط شاملة إلضفاء الصفة القانونية من خالل تسجيل احلرفيني وإصدار الرتاخيص هلم من أجل االلتزام بالقوانني واللوائح البيئية.

تبني الصور التالية طرق املعاجلة التعدينية اليت يستخدمها عاملو مناجم الذهب احلرفيني والذين يعملون على نطاق صغي يف تنزانيا
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ولد صغي حيرق الزئبق خالل استخراج الذهب

أنبوب معوج مصنوع من أجزاء سباكة رخيصة

عمال مناجم على نطاق صغي يطحنون خام الذهب
الصور متاحة على اإلنرتنت علىwww.geus.dk/program-areas/common/int_tz01-uk.html :
 6-1إطار عمل التنمية املستدامة للقطاعات املعدنية
ساعدتنا األقسام  4-1 ، 3-1و 0-1على فهم طبيعة التعدين واملعادن والتأثيات املرتبطة هبا .ومن أجل النظر يف التوازن بني
أنشطة التعدين واحملافظة على البيئة والقبول االجتماعي ،يناقش القسم التايل من الدليل مفهوم التنمية املستدامة.
ما هي التنمية املستدامة؟
وفق ا للجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية ،ميكن تعريف التنمية املستدامة باعتبارها التنمية اليت تليب احتياجات األجيال احلالية دون
ً
13
حتديدا ،يشي هذا املصطلح إىل هنج أكثر تكامالً
املساس حباجة وقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتم اخلاصة  .وبشكل أكثر ً
لإلدارة واحلماية البيئية اليت تتميز بثالثة جوانب حمددة  -بيئية واجتماعية واقتصادية  -ينبغي أن تتفاعل بشكل كلي وبطريقة منسقة
مع انتهاج نظرة طويلة األجل.
13

من تقرير اجلنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية لعام  1022واملعروفة بلجنة بروتالند.
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التنمية املستدامة والتعدين ليسا بالضرورة مصطلحني متناقضني .فالتعدين ،حبكم طبيعته ،ينطوي على الستغالل املوارد غي املتجددة
مستداما .غي أن املعادن تعترب نقطة االنطالق للبنية األساسية والقاعدة االقتصادية اليت جتعل من تنمية
وبالتايل فهو ليس نشاطًا
ً
أمرا كنًا.
النشاط االقتصادي املستدام واملنافع االجتماعية جملتمعات التعدين ً
يرتكز الكثي من املعلومات يف هذا القسم ( إطار عمل التنمية املستدامة للقطاعات املعدنية) على كتاب بعنوان فتح أرض جديدة
.14Breaking New Ground
التحدي الذي يواجه إطار التنمية املستدامة هو النظر إىل قطاع املعادن ككل باعتبار أنه يسهم يف رفاه اإلنسان اليوم دون التقليل من
احتماالت أجيال املستقبل يف أن حتذو حذوها .فإذا كنا نود أن يسهم قطاع املعادن مسامهة إجيابية يف التنمية املستدامة ،فإنه حيتاج
إىل حتسني مستمر لسياسته االقتصادية واالجتماعية ومسامهة بيئية مع أنظمة تنظيم وإدارة جديدة ومتطورة .فالقطاع حيتاج إىل إطار
عمل يقوم من خالله باحلكم على أي تطور ومتابعته.
وضع مشروع التعدين واملعادن والتنمية املستدامة جمموعة من املبادئ التوجيهية ،وذلك باستخدام أربعة أبعاد للتنمية املستدامة (مت
إدراج بعد التنظيم واإلدارة ،باإلضافة إىل البعد البيئي واالجتماعي واالقتصادي كما هو وارد يف اجلدول التوضيحي  2-1أدناه.

جماالت العمل الرئيسية والتحديات
بدأ املعهد الدويل للبيئة والتنمية يف مشروع التنمية املستدامة للتعدين واملعادن وحدد تسعة جماالت رئيسية للعمل والتحديات .وميكن
لتلك البلدان أو األجهزة العليا للرقابة املهتمة بنهج التنمية املستدامة استكشاف تلك اجملاالت الرئيسية نقديًا على النحو املبني أدناه.
جدول توضيحي  :2-1أبعاد التنمية املستدامة
اجملال االقتصادي
تعظيم الرفاه البشري .ضمان االستخدام الكفء جلميع املوارد الطبيعية وغي الطبيعية عن طريق رفع اإلجيارات إىل أقصى حد .السعي
إىل حتديد واستيعاب التكاليف البيئية واالجتماعية .احلفاظ على وتعزيز الظروف املالئمة ملشاريع قابلة للبقاء.
اجملال االجتماعي
ضمان توزيع عادل لتكاليف وفوائد ا لتنمية لكل من على قيد احلياة اليوم .وتعزيز احرتام احلقوق األساسية لإلنسان ،مبا يف ذلك
احلريات املدنية والسياسية ،واالستقالل الثقايف ،واحلريات االجتماعية واالقتصادية ،واألمن الشخصي .السعي للحفاظ على التحسن
14

فتح أرض جديدة :التعدين واملعادن والتنمية املستدامة ،2002 ،اجلزء .1
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مع مرور الوقت ،وضمان أال حيرم استنفاد املوارد الطبي عية األجيال املقبلة من خالل استبداهلا بأشكال أخرى من رأس املال.
اجملال البيئي
تعزيز اإلدارة املسؤولة للموارد الطبيعية والبيئة ،مبا يف ذلك العالج األضرار املاضية .تقليل النفايات واألضرار البيئية على طول
سلسلة التوريد .ارسة احلذر عندما تكون اآلثار غي مع روفة أو غي مؤكدة .التشغيل ضمن احلدود البيئية ومحاية رأس املال الطبيعي
احلرج.
جمال التنظيم واإلدارة
دعم الدميقراطية التمثيلية ،مبا يف ذلك املشاركة يف اختاذ القرار .تشجيع املشاريع احلرة ضمن نظام من القواعد الواضحة والعادلة
واحلوافز .جتنب اإلفراط يف تركيز السلطة من خالل الضوابط والتوازنات املناسبة .ضمان الشفافية من خالل متكني كافة أصحاب
املصلحة من الوصول إىل املعلومات الدقيقة ذات الصلة .ضمان املساءلة عن القرارات واإلجراءات واليت تقوم على حتليل شامل
وموثوق به .تشجيع التعاون من أجل بناء الثقة واألهداف والقيم املشرتكة .ضمان أن يتم اختاذ القرارات على املستوى املناسب،
والتمسك مببدأ التبعية حيثما أمكن ذلك.
جدوى صناعة املعادن
دورا رئيسيًا يف مساعدة قطاع التعدين لتقدمي مسامهة إجيابية كبية يف حتقيق التنمية املستدامة .وسوف جترى
تلعب صناعة املعادن ً
تغييات هامة ،وال ميكن معرفة الشكل النهائي الذي ستكون عليه هذه الصناعة بأي قدر من اليقني ،غي أن اثنني من التحديات
واضحة.
"جيب على السوق العاملية للمعادن أن تتطور من حيث استيعاب التكاليف مع مرور الوقت ،مع احلفاظ على مؤسسات قابلة للبقاء
و ارسات جيدة جمزية .والبد أن يسي إجياد حوافز للصناعة من خالل حلول مرتكزة على السوق جنبًا إىل جنب مع تطبيق املعايي
واملبادئ التوجيهية".
البد أن تصبح أسس التنمية املستدامة جزءًا ال يتجزأ من ثقافة شركات التعدين من أجل أن يكون هلا آثار تراكمية كبية على جمموعة
كاملة من اجلوانب من حياة الشركة من حيث صحة وسالمة العمال وكذلك التدريب على املهارات على املدى الطويل.
مراقبة واستخدام وإدارة األراضي
حتما مع استخدامات أخرى لألراضي .فعدم اليقني بشأن القدرة على الوصول إىل األرض الستكشاف وتطوير
يتنافس تطوير املعادن ً

قيودا خطية على الصناع ة .ويف الوقت نفسه ،متلك كثي من اجلهات الفاعلة  -مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية والسكان
املعادن يفرض ً
األصليني  -مصا حيوية يف كيفية استخدام األرض ومن يصدر القرارات بشأن هذا األمر .وجيب اختاذ قرارات استخدام األراضي
باحرتام عملية مبدأ املوافقة املسبقة من خالل عمليات صنع قرار دميقراطية تأخذا يف االعتبار حقوق ومصا اجملتمعات احمللية
وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وتسمح باالستخدام التفاوضي للموارد املتجددة وغي املتجددة .وينبغي أن ينطبق هذا على املفاوضات
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من أجل الوصول إىل األراضي املستخدمة من قبل األشخاص الذين ال يوجد اعرتاف رمسي حبقوقهم يف تلك األرض من قبل الدولة أو
الذين ليس لديهم القدرة على الدفاع عن هذه احلقوق.
والبد أن يرتكز قرار االستكشاف والتعدين يف منطقة ما من عدمه على تقييم متكامل لآلثار اإليكولوجية والبيئية واالقتصادية
واالجتماعية وبالتايل البد أن خيضع إلسرتاتيجية استخدام األراضي اليت تضم مبادئ التنمية املستدامة .البد أن تكون عمليات صنع
القرار مفتوحة الختاذ قرار بعدم التعدين عندما تتخطي الظروف الثقافية والبيئية ،أو عوامل أخرى ،الوصول إىل املعادن والتعدين أو
عندما يفرض التعدين خسارة غي مقبولة على من يتم فرض األمر عليهم .البد أن يكون هناك تعويض عن أي ضرر حيدث نتيجة
لقرارات استخدام األراضي.
التنمية الوطنية واالقتصادية واالجتماعية
جيب أن يتم تسخي احتماالت أن حيقق التعدين التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وخباصة للبلدان النامية .إذ جيب أن حيقق التعدين
فوائد ميكن أن تستمر على الصعيد الوطين ح بعد توقف التعدين .غي أن هذه الفوائد احملتملة ال تكون بأي حال من األحوال
تلقائية .فأي بلد ترغب يف ترمجة الثروة املعدنية يف باطن األرض إىل تنمية بشرية لشعبها تواجه حتديات قاسية.
هاما يف تعظيم رفاه اإلنسان ،ولكن جيب االضطالع به بالطريقة اليت حتمي اجلودة
ميكن أن يلعب توليد واستدامة الثروة املعدنية ًا
دور ً
البيئية والقيم الثقافية واالجتماعية األخرى مع االعرتاف باحلقوق السيادية للحكومات للعمل مبا فيه مصلحة األمة .وينبغي حتقيق
الكفاية االقتصادية لإلنتاج املعدين مبا حيقق التعادل بني الفوائد اهلامشية والتكاليف اليت يتحملها اجملتمع.
جيب جتنيب جزء من اإلجيارات املستمدة من املعادن واملوارد غي املتجددة األخرى ليعاد استثمارها من أجل ضمان الدخل املستدام
عند نفاذ املورد  .وقد يشمل ذلك االستثمار يف أصول مالية أو موارد مادية وبشرية .وينبغي تقاسم اإليرادات بالتساوي بني القطاعني
العام واخلاص وبني املستويات املركزية واإلقليمية واحمللية.
تنمية اجملتمع
يتمثل التحدي على مستوى اجملتمع احمللي ،كما يف أماكن أخرى ،هو تعظيم املنافع وجتنب أو ختفيف أي آثار سلبية للتعدين .وحيتاج
األمر إىل حتديد األولويات واخليارات فيما يتعلق يف هناية املطاف باملبادالت املتعلقة باألهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية املختلفة
جيب من خالل عمليات تشارك فيها مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة ،مبا يف ذلك أعضاء اجملتمع املتضرر ،ومبا يتفق مع السياق
احمللي .وينبغي أن تكون العالقة بني شركة التعدين وغيها من اجلهات الفاعلة عالقة تعاون وثقة واحرتام ،كما ينبغي أن يكون اهلدف
أال يسوء حال أي طرف على الرغم من أنه ال مناص من أن يكون هناك خاسرون باملعنيني املطلق والنسيب على حد سواء.
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ينبغي تقاسم املنافع االقتصادية النامجة عن التعدين بالتساوي داخل اجملتمعات احمللية .ولضمان أن الفوائد مستدامة ،ينبغي استثمار
نسبة من اإلجيارات يف أشكال أخرى من رأس املال ،مثل صناديق العهدة ،أو يف التدريب على املهارات ،أو البنية األساسية
االجتماعية .وينبغي أال يرتك التعدين موروثات بيئية أو غي بيئية سلبية وغي مقبولة.
اإلدارة البيئية
هناك درجة كبية من التأثي البيئي ترتبط مبعظم عمليات التنقيب والتعدين واملعادن وميكن أن تنتشر اآلثار السلبية على مساحات
كبية .وعلى الرغم من أن قطاع املعادن بشكل مثايل ينبغي أال يعمل على حساب البيئة ،جيب الوصول من الناحية العملية إىل توازن
قدما يف العملية .وهنا يصبح التحدي هو كيفية حتسني املفاضلة بني الضرر الالحق بالبيئة ومزايا التنمية احملتملة
يف حالة تقرير املضي ً
لالقتصاديني احمللي والوطين.
جيب تقليل اآلثار السلبية للمعادن واملنتجات املعدنية على البيئة وصحة اإلنسان من خالل ألقصى درجة خالل مجيع مراحل دورة
حياة املعادن .كما ينبغي جتنب الضرر على املدى الطويل وعدم السماا باملفاضلة بني النفع احلاضر يف مقابل املوروثات طويلة املدى
واليت ال ميكن إصالحها وقد تضر األجيال املقبلة.
هنج متكامل الستخدام املعادن
استخدام املعادن أساسي للحياة احلديثة –للوفاء باملتطلبات األساسية والتطلعات لتحسني الرفاه لألجيال احلالية واملستقبلية .ومع ذلك
ايدا من التحديات ،بدءًا من الشواغل حول الكفاءة وتقليل النفايات ووصوالً إىل املخاطر
عددا متز ً
تواجه أمناط االستخدام احلالية ً
املرتبطة باستخدام بعض املعادن .يضاف إىل ذلك الدعوة إىل املزيد من احلصص العادلة يف االستخدام املعدين على النطاق العاملي.
ينبغي الوفاء باالحتياجات األساسية لألفراد واجملتمعات من املنتجات املعدنية .ومن الواضح أن هذا يتطلب دخالً كافيًا وتوافر املعادن.
وبالتايل جيب بذل جهود لتحقيق توزيع أكثر عدالة لالستخدام بني البلدان الصناعية والنامية .ومع االعرتاف باحلاجة األساسية
للمعادن ،ينبغي تشجيع االستخدام الفعال للحد من النفايات واالستنزاف والتلوث ،وهو ما يستتبع تشجيع إعادة التصنيع وإعادة
االستخدام وإعادة التدوير .والبد من تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية املرتبطة هبذه التغييات واالستجابة هلا .وينبغي استخدام
حتليل دورة احلياة كأداة لصنع القرار لتقييم عمليات اإلنتاج واالستخدامات املعدنية واآلثار واختيار املواد البديلة .وعندما تكون
املخاطر املرتبطة باستخدامات هنائية معينة غي معروفة البد من االتسام باحلكمة.
تدفق املعلومات
تتطلب التنمية املستدامة زيادة االنفتاا ومزيد من الشفافية يف إنتاج املعلومات ونشرها طوال دورة حياة املعادن .وتلعب العمليات
دور رئيسيًا يف بناء أو تقويض الثقة وحتسني قدرة مجيع الالعبني على التفاوض بفعالية.
اليت يتم من خالهلا إنشاء وإبال املعلومات ًا
ومن الضروري وضع نظم املساءلة والتحقق لرصد أداء الشركات واحلكومات واجملتمع املدين مع التشارك يف االحتياجات املعرفية
وملء الفجوات تدرجييًا.
التعدين احلرفني والصغي النطاق
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دورا حامسًا يف توفي مصادر الدخل يف املناطق الفقية .غي أن املعروف أكثر
ميكن أن تلعب أنشطة التعدين احلريف والصغي النطاق ً
عن هذا القطاع تكاليفه البيئية العالية وسوء السجل الصحي وسجل السالمة فيه .وبغض النظر سواء كان مسامهًا صافيًا يف التنمية
املستدامة ،تبقى احلقيقة أن أنشطة التعدين احلريف والصغي النطاق سوف تستمر على األقل ما دام الفقر مستمر يف جعلها جذابة.
وجيب تعظيم مسامهة التعدين احلريف والصغي النطاق يف ختفيف وطأة الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية احمللية عن طريق استثمار نسبة
من اإليرادات يف أشكال أخرى من رأس املال ،مثل التعليم والفرص البديلة املدرة للدخل ،ومن خالل ضمان إدراج أنشطة التعدين
احلريف والصغي النطاق يف التخطيط التنموي احمللي األوسع .وجيب جتنب أو ختفيف اآلثار السلبية البيئية واالجتماعية للتعدين احلريف
والصغي النطاق فضالً عن اآلثار السلبية على صحة اإلنسان .وحيثما كان ذلك كنًا ينبغي البحث عن أنشطة اقتصادية بديلة تكون

مناسبة بشكل أكرب للعمل من أجل التنمية املستدامة.
كما جيب تشجيع تطوير أسواق "التجارة العادلة" ملنتجات التعدين احلريف والصغي النطاق لضمان حصول املنتجني على عائد عادل
والتزامهم مبمارسات التنمية املستدامة.
األدوار واملسؤوليات وأدوات للتغيي
ويرتافق مع حقوق اجلماعات املختلفة مسؤوليات مقابلة حلماية مصا اآلخرين .ويتوجب االتفاق على حدود املسؤولية وما يعترب
قدما .ويكون على رأس هذا أفضل املمارسات احلالية واليت قد تتغي بتطور املعرفة .وينبغي
سلوًكا ً
جيدا واحرتام ذلك إذا أردنا املضيء ً
التقيد بالرتاكيب التشاركية والدميقراطية لصنع القرار.

الفصل الثاين :االستجابات الدولية للمشاكل البيئية
للتعدين
هتماما ومهًا عامليًا ،فالتلوث ال يعرتف باحلدود الوطنية ،ويتنقل حبرية بني البلدان والقارات .وقد أدرك اجملتمع الدويل هذه
متثل البيئة ا ً
احلقيقة وقام ب عدد من احملاوالت الرامية إىل حتسني البيئة خالل العقود القليلة املاضية .وفيما يلي نعرض ألهم هذه االتفاقيات املتعلقة
بالتعدين .وميكن استخدام هذه االتفاقيات كمصدر لوضع معايي تدقيق التعدين واملعادن .ويستخدم هذا الفصل مواقع اإلنرتنت ذات
الصلة بالبيئة والتنمية كمصادر ويشي مبزيد من التفاصيل إىل االتفاقيات املعنية بالبيئة والتنمية.
ميكن أن تؤثر االتفاقات الدولية بشأن احلفاظ على الطبيعة على أنشطة التعدين يف املراحل الثالث الرئيسية للتنمية املعدنية والتسويق،
وهي الوصول إىل التعدين ومعاجلة املعادن وضوابط منتجات التعدين.
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 1-2التحكم يف الوصول إىل التعدين
حتد معظم املعاهدات الدولية املعنية باحلفاظ على الطبيعة من الوصول إىل املناجم .فباإلضافة إىل القوانني الوطنية حلماية احلدائق العامة
عموما ،صدرت معاهدات دولية خمتلفة منذ األربعينيات حلماية املناطق واملوارد الطبيعية
الوطنية والربية واألراضي الرطبة والطبيعة ً
املتميزة .ومن أمثلة ذلك اتفاقية اليونسكو حلماية الرتاث احلضاري والطبيعي العاملي (اتفاقية الرتاث العاملي )1022 ،واليت تنص على
احلفاظ على املواقع الطبيعية والثقافية البارزة من خالل وضعها على قائمة"الرتاث العاملي" – ويف يف هذه املناطق ال يسمح مبمارسة أي
أنشطة تعدين متقدمة.
وبشكل عام ،جيب أن تكون املناطق الطبيعية أمثلة بارزة على مراحل رئيسية يف تاريخ األرض أو عمليات إيكولوجية وبيولوجية هامة
مستمرة أو ظواهر طبيعية فائقة أو ذات أمهية استثنائية إما من حيث اجلمال الطبيعي أو األمهية اجلمالية أو موائل طبيعية هامة للحفاظ
على التنوع البيولوجي .وما أن يتم إدراج أحد املواقع يف القائمة ،يرتك أمر اإلنفاذ لكل دولة .والعقوبة السريعة الوحيدة اليت قد تتخذ
هي "شطب" املوقع الذي فشلت الدولة يف احلفاظ عليه بطريقة مناسبة (وهو دافع قوي بشكل مدهش بالنسبة للبعض).
وتقرر جلنة من  21دولة منتخبة من بني الدول األطراف يف املعاهدة (جلنة الرتاث العاملي) املواقع اليت تدرج يف القائمة ومن تكون
الدول ملزمة حبماية مواقعها إىل األبد .وتزيد الدول األعضاء يف املعاهدة عن  100دولة وح عام  1006ضمت القائمة 110
موقعا "طبيعيًا" أو "خمتلطًا" أو "طبيعي-ثقايف" مبا يف ذلك حديقة يلوستون العامة الوطنية وجراند كانيون يف الواليات املتحدة ومنطقة
ً
جبل ايفرست يف نيبال واحلاجز املرجاين الكبي يف اسرتاليا (.)/http://whc.unesco.org
وباملثل ،من بني االتفاقيات الدولية اهلامة اليت حتد من الوصول للتعدين لعام اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة
بوصفها موئالً للطيور املائية (اتفاقية رامسار) لعام  ،1021االتفاقية املعنية حبماية الطبيعة واحلياة الربية يف نصف الكرة الغريب،
االتفاقية اإلفريقية بشأن احلفاظ على الطبيعة واملوارد الطبيعية لعام  ،1062االتفاقية املعنية حبماية احلياة الربية األوروبية وموائلها
الطبيعية (اتفاقية برن) لعام  1020وتوجيهات جملس االحتاد األورويب الالحقة واتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا حلفظ الطبيعة
واملوارد الطبيعية لعام .1020
وكمثال على كيف ميكن أن تؤثر معاهدة إقليمية على الوصول إىل التعدين ،أعلن االحتاد األورويب يف عام  1002أنه سيقاضي
حكومات  10من الدول األعضاء فيه لفشلها يف تنفيذ اتفاقية ناتورا  2000لعام ( 1000حول ختصيص شبكة موائل
لألنواع املهددة باالنقراض) .وميكن للقوانني الوطنية املستقاة من وحي املعاهدات الدولية أن ختلق مشاكل للتعدين .على سبيل املثال،
كبيا حلقوق التعدين على ر ميتد على مساحة من  2مليون هكتار للسماا للحكومة مبزيد من
أجلت الربازيل يف عام  1002مز ًادا ً
الوقت لتحديد ما إذا كان ميكنها أن تسمح قانونًا بالتعدين يف هذا اجلزء الذي ميثل جزءًا من احلديقة العامة الوطنية بيكو دا نبلينا
احملمية بيئيًا.
تعترب هذه املعاهدات هامة للغاية للتفاوض بشأن التنمية املستدامة يف جمال التعدين ،حيث ميكن استخدامها حلجب أو إعادة توجيه
الوصول للتعدين والتنمية .ومثال على هذا إخفاق عرض منجم ويندي كراجي بسبب إدراج منطقة تاتشنشيين-ألسيك يف كولومبيا
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الربيطانية ،كندا ،كأحد موقع الرتاث العاملي .كما كان السبب الرئيسي لرفض مقرتا منجم كورونيشن هيل يف املقاطعة الشمالية يف
اسرتاليا هو مطالبات السكان األصليني .وقد توفر محاية املواقع مبوجب هذه املعاهدات املعنية بالطبيعة قوة كبية لالقتصاديات القائمة
على املوارد واملنظما ت غي احلكومية وغيها يف التعامل مع مقرتحات التعدين يف املستقبل.
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
متثل احمليطات ما يقرب من  20يف املائة من سطح كوكبنا .وتعترب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1022اليت دخلت حيز
النفاذ يف  12نوفمرب  1004إطار عمل شامل لتنظيم استخدام وتطوير واحلفاظ على من هذه املسطحات البحرية الشاسعة ،مبا يف
ذلك تطوير التعدين واملعادن األخرى يف احمليطات (.)/http://www.un.org/Depts/los
اعتمادا على موقع املعادن .املوارد املعدنية بشكل عام يف حدود  200ميل من
وتنص االتفاقية على إنشاء نظامني خمتلفني للتعدين
ً
الشاطئ (داخل املياه اإلقليمية" ،املناطق االقتصادية اخلالصة" ومناطق اجلرف القاري) تقع حتت السيادة اخلالصة للدولة الساحلية .ويف
هذه املناطق (حواىل  30يف املائة من احمليط) اخلاضعة لوالية الدولة ،حتكم القوانني الوطنية الوصول للتعدين واحلماية البيئية وغيها من
املتطلبات األخرى اليت ميكن تطبيقها .أما الثلثني اآلخرين من احمليط (وهو ما يسمى يف "املنطقة الدولية لقاع البحار" أو "املنطقة")
فيقعان خارج والية الدولة وحتكمهما هذه االتفاقية مبوجب نظام فريد من نوعه هو "املشاعات العاملية" .global commons
وتعلن االتفاقية أن موارد املنطقة "تراث مشرتك للبشرية" وتنص على أن فوائد التعدين وغيه من جماالت التنمية جيب أن تتشارك فيها
مجيع الدول.
ولتحقيق هذا األمر ،تأسست "السلطة الدولية لقاع البحار" ومقرها كينجستون ،جامايكا (املوقع)http://www.isa.org.jm :
حيث ختول االتفاقية السلطة الدولية لقاع البحار ترخيص ومراقبة مجيع استكشافات وأنشطة التعدين يف املنطقة ،وتصدر اللجنة
القانونية والتقنية توصيات إىل اجمللس بشأن حقوق االستكشاف املعدين والقواعد وااللتزام.
وداخل املناطق اخلاضعة لوالية الدول ،تلزم املعاهدة الدول "حبماية وصون البيئة البحرية" وتقيد صراحة فيما يتعلق بالدول من "احلق
"وفقا لواجبها يف محاية واحلفاظ
وفقا لسياساهتا البيئية اخلاصة " حيث البد أن تكون التنمية ً
السيادي يف استغالل هذه املوارد الطبيعية ً
على البيئة البحرية" .وتطلب األحكام املتعلقة حبماية البيئة من الدول أن تعتمد قوانني ولوائح للسيطرة على مجيع أشكال التلوث،
وكذلك إجراء الرصد والتقييم البيئي .وإىل حد كبي ،فالبنسبة لقاع البحار العميقة "جيب وضع قواعد ولوائح وإجراءات دولية" ألن
الدول مطالبة باعتماد قوانني ولوائح ملكافحة التلوث "ال تقل فعالية عن القواعد واللوائح واإلجراءات الدولية".
اتفاقية تقييم األثر البيئي
(اتفاقية إسبو)
أصبحت دراسات تقييم األثر البيئي اآلن معيار دويل للتطويرات الرئيسية كاملناجم .وتصدر معظم متطلبات تقييم األثر البيئي من
البنوك متعددة األطراف ووكاالت املساعدة اإلمنائية .ويف العديد من البلدان أصبح إجراء دراسة تقييم األثر البيئي ملشاريع التنمية ،مبا
يف ذلك التعدين ،واجب قانوين.
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وقد تفاوضت جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا اليت تضم أكثر من  00من حكومات نصف الكرة الشمايل على اتفاقية تقييم
األثر البيئي يف إطار عرب حدودي (اتفاقية إسبو) (اليت تغطي دوالً يف نصف الكرة الشمايل) .وقد دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف عام
 1002مع تصديق  12دولة عليها (يف أوروبا بشكل أساسي) ،فضالً عن االحتاد األورويب .وال تسري هذه االتفاقية إال على
نظاما لإلشعار وإعداد تقييم األثر البيئي
التطويرات اليت سيكون هلا "تأثيات سلبية كبية" عرب احلدود الوطنية يف بلد آخر وتضع ً
والتشاور وتسوية املنازعات والبحوث (.)www.unece.org/env/eia

أحكاما متعلقة بتقييم األثر البيئي ،مثل معاهدة التنوع البيولوجي واتفاقية قانون البحار (أعاله)،
وتتضمن بعض املعاهدات األخرى
ً
تلزم الدول بطلب تقييمات بيئية للمشاريع والسياسات والربامج احملتمل أن يكون هلا آثار بيئية ضارة .ومن املتوقع أن تقوى متطلبات
تقييم األثر البيئي بالنسبة للتعدين مع تطور املعايي البيئية العامة يف املعاهدات .وتنص بعض االتفاقيات اإلقليمية على تقييم األثر
البيئي أو تبادل املعلومات قابلة للمقارنة ،فعلى سبيل املثال ،يطلب توجيه االحتاد األورويب بشأن تقييم األثر البيئي لعام  1020من
مجيع الدول األعضاء اعتماد قوانني تقييم األثر البيئي .كما أن اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية يف
عام  1020واتفاقية محاية البيئة لعام  1024بني الدمنارك والنرويج وفنلندا والسويد (اتفاقية الدول اإلسكندنافية) أمثلة إضافية على
القوانني الدولية املتعلقة بتقييم األثر البيئي ملناطق جغرافية معينة.
حيث أن تقييم األثر البيئي ي وفر أداة فعالة ومرنة يف التعامل مع التنمية التعدينية والصناعية اجلديدة ،وحيث أن أقل من نصف بلدان
العامل لديها قوانني وطنية ملزمة هلا (مثل القانون الوطين للسياسة البيئية يف الواليات املتحدة) ،ميكن أن توفر القوانني الدولية لتقييم
دعما وأمهية كبي بالنسبة لالقتصاديات القائمة على املوارد .فقد جتد هذه البلدان اليت ال متتلك قوانني لتقييم األثر البيئي
األثر البيئي ً
جيدا .وقد توافق شركات التعدين الدولية التقدمية على إعداد دراسات تقييم مايل لألثر البيئي يف
االنضمام ملعاهدة إقليمية بديالً ً
احلاالت اليت ال يطلب فيها القانون الوطين منهم ذلك من أجل جتنب املسؤولية يف املستقبل لعدم الوفاء "باملعايي الدولية" يف األداء.
 2-2السيطرة على عملية التعدين
ميكن أن ختلق معظم االتفاقيات اليت تعيق الوصول إىل التعدين ،كما ناقشنا يف القسم  ،1-2ميكن أن متطلبات القانون الدويل اليت
إطارا لوضع منظومة كاملة للقانون التشغيلي.
تدخل يف عملية التعدين .ففيما يتعلق بالتعدين يف قاع البحار تضع اتفاقية قانون البحار ً

وففيما يتعلق بالتعدين األرضي ،ميكن أن تزيد معاهدات احملافظة على الطبيعة /التنوع البيولوجي من الضوابط على التعدين .ومن
األمثلة على ذلك موقع منجم نيو وورلد التباع لشركة كراون بات للمناجم واملتاخم حلديقة يلوستون الوطنية (موقع مدرج مبوجب
قدما ،لكانت التصاريح ستكون مشروطة مبتطلبات بيئية
اتفاقية الرتاث العاملي) .يف هذا احلالة ،لو كان قد مت السماا للتعدين باملضي ً
استثنائية بسبب قلق الواليات املتحدة بشأن محاية يلوستون وعدم املساس بإدراجه مبوجب املعاهدة .وباملثل ،عند تطبيق قوانني تقييم
األثر البيئي ،ميكن أن تكشف نتائج الدراسة عن احلاجة إىل اشرتاط وجود متطلبات بيئية للسيطرة على التشغيل قبل منح التصريح
بالتعدين.
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معاهدات جودة املياه
ومن األمثلة األخرى للمعايي الدولية اليت تتطفل على عملية التعدين املعاهدات الدولية واإلقليمية املختلفة اليت حتكم نوعية املياه
وتشمل عددا من امل عاهدات حول التلوث البحري من املصادر الربية والسفن واإلغراق وتلوث موارد املياه العذبة .ويتوجب على
عمليات التعدين اليت قد تصل خملفاهتا إىل أي من املسطحات املائية إيالء اهتمام وثيق ملتطلبات والتطورات املستقبلية يف هذه
املعاهدات حيث يتضمن العديد منها معايي دولية ملموسة نسبيًا (.)http:/www.unep.org/
منع التلوث البحري من مصادر برية
تعترب اتفاقية باريس ملنع التلوث البحري من مصادر برية لعام ( 1024اليت تنطبق على أجزاء من مشال احمليط األطلسي واحمليط
املتجمد الشمايل وحبر الشمال) ،واتفاقية أوسلو ملنع التلوث البحري الناجم عن اإلغراق من السفن والطائرات لعام  ،1022واتفاقية
لندن الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن لعام (1023ماربول) بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام  1022ذي الصلة بعض من
أحكاما حول التنمية يف احمليطات أو ما ميسها .وهناك
االتفاقيات الرامية إىل محاية البيئة البحرية من التلوث .وتتضمن هذه املعاهدات
ً
عدد من منظومات املياه العذبة اليت هي موضوع معاهدات التلوث اليت ترتتب عليها آثار للتعدين ،وخاصة التلوث العابر للحدود.
معاهدات تلوث اهلواء
ال يزال تلوث اهلواء الناجم عن التعدين والصهر والعمليات ذات الصلة ينظم بصورة رئيسية عن طريق القوانني الوطنية .ومع ذلك،
هناك عدة اتفاقيات دولية معنية باهلواء ترتتب عليها آثار حمتملة على مستقبل صناعة التعدين.
اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود
هناك عدد متزايد من املعاهدات اإلقليمية حتكم تلوث اهلواء عرب احلدود  -انبعاثات مصدرها إحدى الدول تعرب احلدود الوطنية لدولة
أخرى .وتنص اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود – اليت تتضمن أربعة بروتوكوالت تضع قيود حمددة على انبعاثات ثاين
أكسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني واملركبات العضوية املتطايرة – على قيود موضوعية للغاية على بعض امللوثات األساسية يف اإلثراء
املعدين يف دول نصف الكرة األرضية الشمايل (مثل االحتاد األورويب والواليات املتحدة وكندا وروسيا).
(.)www.unece.org/env/1rtap
ويتمتع بروتوكول اتفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود املعين باملعادن الثقيلة بأمهية خاصة لصناعة التعدين  /صهر املعادن ،ملا
به من القيود املفروضة على نوعية اهلواء وألنه قد حيظر عمليات إنتاج ومنتجات عند ما يكون من املمكن أن يؤدي استخدامها أو
التخلص منها إىل تلوث اهلواء عرب احلدود .وجيري حاليًا وضع معاهدات إقليمية إضافية ملراقبة تلوث اهلواء عرب احلدود مع تأثي حمتمل
اثل على التعدين والبيئة ،على سبيل املثال ،يف الواليات املتحدة وكندا واملكسيك.15

 15جوروسوامي ل .د .وهندريكس ب .ر ، 2003 ،.القانون البيئي الدويل بإجياز؛ اجملموعة الغربية
صفحة  53من 101

بروتوكول كيوتو
هنجا شامالً ملراقبة غازات الدفيئة ،تلك املواد الكيميائية اليت تشكل طبقة لالحتباس احلراري يف الغالف اجلوي
يوفر بروتوكول كيوتو ً
العلوي وتساهم يف "االحرتار العاملي" ،وعلى رأسها ثاين أكسيد الكربون وامليثان .وتتأثر الصناعات املعدنية بقدر ما تطلق عملياهتا
غازي ثاين أكسيد الكربون وامليثان وغازات الدفيئة األخرى (.)www.unfccc.int
 3-2مراقبة املنتجات التعدين
جتري حاليًا عملية حتول يف الطريقة اليت ينظر هبا اجملتمع الدويل إىل منتجات التعدين  -التغيي من وجهة النظر التارخيية باعتبارها
قيودا على
سلعا" مفيدة للنظر إليها باعتبارها "مواد كيميائية" ملوثة .وتتجلى وجهة النظر هذه يف حركة حنو معاهدة دولية تفرض ً
" ً
التجارة يف بعض منتجات التعدين النهائية ،بل وحظر صريح .واالجتاه هو السيطرة على النفايات أو التلوث من خالل التحكم أو يف
أو حظر استخدام السلع األساسية يف التجارة أو إعادة تدوير و  /أو املنتجات.

النفايات املعدنية اخلطرة واالسرتداد
تتضمن معاهدات النفايات اخلطرة واسرتداد املعادن فرض حظر صريح على الواردات والصادرات من النفايات اخلطرة .فاتفاقية باماكو
املعروفة ( اتفاقية باماكو حلظر استياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا ومراقبة حركتها عرب احلدود وإدارهتا داخل أفريقيا) حتظر استياد مثل
وفقا لضوابط
هذه النفايات إىل أفريقيا وجزر جنوب احمليط اهلادئ ،ولكن تسمح للدول يف كل منطقة بالتجارة مع بعضها البعض ً
معينة .وحتظر اتفاقية لومي بني اجلماعة االقتصادية األوروبية والدول األفريقية والكاريبية ودول احمليط اهلادئ لعام  1020الصادرات
من االحتاد األورويب لدول أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ األطراف يف االتفاقية إال إذا كان البلد املستورد لديه مرافق
كافية.
وفقا ملتطلبات احلماية مثل اإلخطار واملوافقة املسبقة عن علم وكفاية
أما النهج البديل فيتمثل يف السماا بتحويالت النفايات اخلطرة ً
املرافق (على سبيل املثال  ،اتفاقية ب ازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود لعام  1020والقانون
كثيا من شحنات
السابق ملنظمة التعاون والتنمية وقانون اجلماعة األوروبية) .ويف  ،1003اعتمد االحتاد األورويب الئحة مفصلة حتد ً
النفايات اخلطرة داخل وإىل خارج البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب ،ح ولو بغرض االسرتداد (األونكتاد) .وبعد ذلك اعتمدت
الغالبية العظمى من أطراف اتفاقية بازل يف عام  1000تعديل مثي للجدل "حلظر التصدير" حيظر على البلدان املتقدمة (أعضاء
فورا على التخلص من
منظمة التعاون والتنمية واالحتاد األورويب) تصدير أي نفايات خطرة إىل البلدان النامية .وقد مت تطبيق احلظر ً
النفايات ومنذ عام  1002مت تطبيقها على اسرتداد املواد أو إعادة التدوير (برنامج األمم املتحدة للبيئة /اإلرشاد).
 4-2حظر املنتجات الفعلية
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وقد توسع اجتاه حظر املعادن ،بقيادة اجملموعات البيئية الدولية ودول االحتاد األورويب املعنية ،ليشمل املنتجات االستهالكية العامة.
على سبيل املثال ،يف عام  ،1006اقرتا االحتاد األورويب فرض احلظر على استخدام الكادميوم والزئبق والكروم والبويل فينيل كلوريد
والرصاص (ما عدا يف البطاريات) يف السيارات اليت تباع داخل االحتاد .ويف عام  ،1002اقرتا حظر استخدام الكادميوم يف املنتجات
اليت ستحظر بطاريات النيكل والكادميوم .واقرتا أحد أعضاء االحتاد األورويب ،الدامنرك ،حظر على مجيع املنتجات اليت حتتوي على
الرصاص (ما عدا البطاريات) .وقد أثارت منظمة الصحة العاملية تسا الت حول النحاس يف مياه الشرب ،ا قد يؤثر على استخدام
النحاس يف األنابيب والتسقيف ومواد البناء وغيها من املنتجات .كما يركز بروتوكول املعادن الثقيلة التفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى
عرب احلدود (متت مناقشته مبزيد من التفصيل أعاله) وقوانني السيطرة املتقدمة األخرى بشأن تلوث اهلواء واملياه واألراضي على املعادن
بطريقة ميكن أن تؤثر يف هناية املطاف على املنتجات اليت تستخدم تلك املوارد.
وتتمثل إحدى املبادرات األخرى ذات الصلة يف تطوير برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) ملعاهدة ملزمة دوليًا
ووفقا للتصور،
تتطلب إجراءات موافقة مسبقة عن علم على التجارة الدولية يف بعض املواد الكيميائية اخلطرة (مبا يف ذلك املعادن)ً .
تعين املوافقة املسبقة عن علم تبادل معلومات يتطلب إسداء املشورة إىل البلدان املستوردة بشأن احلظر الصحي والبيئي أو فرض قيود
على املواد الكيميائية وإعطاء موافقة رمسية على استيادها .وقد حث االحتاد األورويب على توسيع املوافقة املسبقة عن علم إىل "اتفاقية
إطار عمل عاملي" إلدارة املواد الكيميائية اخلطرة ،وهو موقف تعارضه صناعة التعدين ،ا جيعل من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة
األغذية والزراعة برنامج مهم للمتابعة ،وال سيما للبلدان املستوردة.
وحتظر اتفاقية روتردام ( اتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف
التجارة الدولية) تصدير األسبستوس الكريستايل .)www.pic.int
 0-2إرشادات ومواثيق القطاع اخلاص
تعزز املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية ومسامهتها يف القانون تطوير قانون دويل يؤثر على التعدين .ومن بني املنظمات احلكومية
الدولية النشطة للغاية يف القضايا البيئية تربز منظمة التعاون والتنمية  ،)http://www.oecd.orgوباإلضافة إىل منو مبادئ
ولوائح هذه املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية ،يصدر عن الصناعة نفسها واملنظمات غي احلكومية جمموعة واسعة من املبادئ
التوجيهية واملعايي وأفضل املمارسات ومواثيق قواعد السلوك واإلجراءات الفنية واإلدارية والقواعد داخل الشركة – سواء املطبقة بشكل
عام أو املتعلقة بقطاع التعدين بشكل خاص.
املبادئ التوجيهية يف صناعة التعدين
يف عام  ،1001عقدت األمم املتحدة مائدة مستديرة مهمة خلرباء تعدين دوليني يف برلني ملعاجلة التنمية املعدنية املستدامة بيئيًا ،ومن
هذه املائدة املستديرة انبثقت مبادئ برلني التوجيهية اليت حتدد مبادئ التعدين والبيئة املهمة ملؤسسات التمويل التعاونية متعددة
األطراف والثنائية على حد سواء (مبادئ برلني التوجيهية) .وتؤكد هذه املبادئ
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أن أنشطة التعدين املستدامة تتطلب إشراف بيئي جيد يف مجيع األنشطة من االستكشاف واملعاجلة
وح اإلغالق واالستصالا.
ولتحقيق ذلك ،يتعني على احلكومات والشركات وصناعة التعدين كحد أدىن جعل اإلدارة البيئية أولوية عليا:
 ...وال سيما أثناء عملية الرتخيص وعرب وضع وتنفيذ أنظمة اإلدارة البيئية اليت تشمل تقييمات
مبكرة لألثر البيئي والتحكم يف التلوث وغيها من التدابي الوقائية والتخفيفية وأنشطة الرصد
الشامل والتدقيق وإجراءات االستجابة للطوارئ.
وباإلضافة إىل ذلك ،تدعم مبادئ برلني التوجيهية املساءلة البيئية ومشاركة اجملتمعات احمللية املتضررة وأفضل املمارسات "يف غياب
لوائح بيئية حمددة " وتكنولوجيا سليمة من الناحية البيئية ونقل التكنولوجيا ومتويل بيئي إضايف يف العمليات القائمة ،وحتليل املخاطر
وإدارهتا ،واحلواجز التجارية واالستثمارية املنخفضة (الفقرة  )10واللوائح البيئية الشفافة (الفقرة  .)14وبشكل ملحوظ ،تذكر الوثيقة
مبادئ توجيهية لألطراف املتعددة وحتث املؤسسات املالية على املطالبة مبعايي عالية ومفصلة حلماية التنمية املستدامة.
اجمللس الدويل املعين بالفلزات والبيئة
اجمللس الدويل املعين بالفلزات والبيئة "منظمة بيئية غي حكومية " للفلزات غي احلديدية املهمة واملعادن الثمينة ،وشركات التعدين
واملعادن األساسية يف مجيع أحناء العامل ،تأسس يف عام  1001لتعزيز "سياسات و ارسات بيئية وصحية سليمة" يف إنتاج واسرتداد
واستخدام والتخلص من الفلزات /املعادن .وللمجلس ميثاق بيئي معتمد (.)www.icme.com
معايي األيزو 14000
تعترب املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( أيزو) من الوافدين اجلدد يف التطوير الدويل ملعايي القانون البيئي لصناعة التعدين ،وهي منظمة
غي حكومية مؤثرة منظمة مقرها جنيف ،أنشئت من أجل تعزيز التوحيد القياسي يف السلع واخلدمات يف مجيع أحناء العامل
( .)www.iso.orgوقد انتشرت سلسلتها اخلاصة مبعايي جودة املنتجات أيزو  0000بالفعل على نطاق واسع .وفيما يرتبط
باالقتصاديات القائمة على املوارد وصناعة التعدين طورت املنظمة سلسلة أيزو  14000اليت تغطي ارسات اإلدارة البيئية.
وقد بدأ بالفعل تقدير التأثي اهلائل ملعايي أيزو البيئية على كافة جوانب الصناعة والتجارة .وعلى الرغم من أنه من املفرتض أن معايي
أيزو غي تنظيمية ،ميكن توقع أن العديد من البلدان واهليئات الدولية ومؤسسات التمويل واحملاكم سوف "تعتمدها" على أهنا توجيه
تفسيي يف برامج التعدين والتنظيم البيئي وسياسات التعاقد وموافقات التمويل واألحكام القضائية املتعلقة باملساءلة .وح أن مل يكن
األمر كذلك ،قد تشعر شركات التعدين بأهنا جمربة على التماشي مع معايي أيزو  14000كشرط ملمارسة األعمال التجارية بشكل
تنافسي أو لتعزيز صورهتا البيئية.
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نظام إدارة املناطق احملمية
مت تطوير نظام إدارة املناطق احملمية من جانب رابطة حارسي الصيد يف أفريقيا واالحتاد الدويل للحراس بدعم من الصندوق العاملي
للطبيعة .ويشبه هذا النظام نظام اإلدارة البيئية أيزو  14001ويتضمن املكونات األساسية ذاهتا ولكنه حيتوي على تأكيدات خمتلفة
ومتطلبات حمددة يزة للمحافظة على الطبيعة فقط.
املنظمات البيئية غي احلكومية ومسامهتها
تعترب املنظمات البيئية غي احلكومية الدولية (وح بعض املنظمات الوطنية) مشاركني نشطني ومراقبني مؤثرين يف صياغة وتطوير
القانون الدويل .واملثال البارز هو االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ،وهو منظمة خرباء حمرتمة للغاية تساعد البلدان يف مجيع أحناء العامل
منصفا ومستدام بيئيًا ( .)www.iucn.orgويتمتع
للحفاظ على سالمة وتنوع الطبيعة وضمان أن يكون استخدام املوارد الطبيعية ً
االحتاد بسمعة جتعل منه العبًا أكرب من كثي من احلكومات يف وضع معاهدات حفظ الطبيعة واملبادئ التوجيهية ذات الصلة .ويساعد
االحتاد على صياغة (وتنفيذ) اتفاقية الرتاث العاملي ،واتفاقية رامسار ،واتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة
لالنقراض  ،واملعاهدات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وغيها من املعاهدات الدولية حلماية الطبيعة واملوارد الطبيعية.
وتتضمن املنظمات غي احلكومية األخرى ذات النفوذ يف وضع القوانني الدولية وفرض الساحات اليت تؤثر على التعدين ،على سبيل
بروزا ونشاطًا يف جمال املعادن ،منظمة السالم األخضر ( ،)www.greenpeace.orgوصندوق الدفاع البيئي
املثال ،واألكثر ً
( ،)www.edf.orgوجملس الدفاع عن املوارد الطبيعية ( ،)www.nrdc.orgواالحتاد العاملي للحياة الربية
(.)www.wwf.org
األدوار اخلاصة للشعوب األصلية واجملتمعات واحمللية
قدما يف اغلب األحيان دون االهتمام باآلثار السلبية على السكان األصليني أو اجملتمعات
لطاملا استمر التعدين يف املاضي يف املضي ً
وحا يف القانون الدويل البيئي هو االجتاه إىل عكس هذا التوجه الذي يتسم بقصر النظر.
احمللية .ويتمثل أحد التطورات األكثر وض ً
إن للسكان األصليني وجمتمعاهتم وغيها من اجملتمعات احمللية دور حيوي يف اإلدارة البيئية والتنمية بسبب معارفهم و ارساهتم التقليدية
املمارسات .وينبغي أن تعرتف الدول وتدعم على النحو الواجب هويتهم وثقافتهم ومصاحلهم ومتكنهم من املشاركة الفعالة يف حتقيق
التنمية املستدامة.
وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية يف عام  1020االتفاقية املتعلقة بالسكان األصليني والشعوب القبلية يف البلدان املستقلة (رقم
.)160
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يقدم مؤمتر قمة األرض ،جدول أعمال القرن  ،21برناجمًا للتخطيط املتكامل وإدارة موارد األراضي .ويتمثل اهلدف األكرب من ذلك يف
تسهيل ختصيص األراضي لالستخدامات اليت توفر أعظم الفوائد املستدامة .أما أهدافه احملددة فهي "استعراض ووضع سياسات لدعم
أفضل استخدا م كن لألرض واإلدارة املستدامة ملوارد األرض"" ،لتحسني وتعزيز أنظمة التخطيط واإلدارة والتقييم"" ،لتعزيز
وخصوصا اجملتمعات واألفراد على
املؤسسات وأنظمة التنسيق" و"إلنشاء آليات لتيسي املشاركة النشطة من مجيع األطراف املعنية،
ً
املستوى احمللي ،يف عملية صنع القرار بشأن استخدام وإدارة األراضي" .بالنسبة ملعظم البلدان ،فإن تنفيذ ولو جزء من االقرتاحات
سيحدث تغيي جذري يف ختطيط املوارد وعملية التخصيص.
ويقرتا الفصل  13من جدول أعمال القرن " 21تنمية اجلبال" بدائل لتنمية املعادن ملنع جتريف الرتبة واالهنيارات األرضية وفقدان
املوائل والتنوع اجليين .كما يقرتا جدول أعمال القرن  21اثنني من الربامج ذات الصلة بقطاع التعدين ،أحدها بشأن التعاون بني
الشركات مع دعم احلكومة لنقل التكنولوجيات لتقليل النفايات وزيادة إعادة التدوير ،واآلخر بشأن االستثمار املسؤول الذي يشجع
التنظيم الذايت والبحوث والتنمية البيئية ومعايي الشركات يف مجيع أحناء العامل.
مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
تعامل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ،الذي عقد يف جوهانسربج جبنوب أفريقيا من بني أمور أخرى مع مسألة محاية وإدارة
قاعدة املوارد الطبيعية للتنمية اال قتصادية واالجتماعية لتعزيز مسامهة املعادن والتعدين املعادن يف التنمية املستدامة .وقد مشل هذا اختاذ
إجراءات على مجيع املستويات من أجل:
 دعم اجلهود الرامية ملعاجلة اآلثار البيئية واالقتصادية والصحية واالجتماعية للتعدين واملعادن ومنافعه طوال دورة حياهتا ،مبا يف
صحة وسالمة العمال ،واستخدام جمموعة من الشراكات ،وتعزيز األنشطة القائمة على الصعيدين الوطين والدويل بني
احلكومات املعنية واملنظمات احلكومية الدولية منظمات وشركات التعدين والعمال وغيهم من أصحاب املصلحة لتعزيز
الشفافية واملساءلة فيما يتعلق بالتنمية املستدامة للتعدين واملعادن؛
 تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية والسكان األصليني والنساء ،للعب دور نشط يف تطوير
فقا للوائح
املعادن والفلزات طوال دورة حياة كافة عمليات التعدين ،مبا يف ذلك بعد اإلغالق ألغراض إعادة التأهيل ،و ً
الوطنية ومع مراعاة اآلثار العابرة للحدود؛
 تشجيع ارسات التعدين املستدامة من خالل توفي الدعم املايل والتقين وبناء القدرات للبلدان النامية والبلدان ذات
االقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية يف جمال التعدين وجتهيز املعادن ،مبا يف ذلك التعدين الصغي النطاق ،وحيثما كان ذلك
كنًا ومناسبًا ،حتسني املعاجلة ذات القيمة املضافة ،ورفع مستوى املعلومات العلمية والتكنولوجية واستصالا وإعادة تأهيل
مواقع التعدين املتدهورة.
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ويبني اجلدول أدناه بعض االتفاقات الدولية واملبادرات األخرى اليت ليست مقصورة على لصناعة التعدين ولكن ذات صلة هبا.
جدول توضيحي  : 1-2االتفاقيات واملبادرات الدولية ذات الصلة بصناعة التعدين
املبادرة
االتفاق العاملي

مبادرة اإلبال
العاملية

الوصف
بدأت يف عام  1000من قبل األمني العام لألمم املتحدة ،وهو التزام من قبل شبكة من املنظمات من
اجملال التجاري ،واأليدي العاملة ،واجملتمع املدين لدعم جمموعة من املبادئ العاملية للمسؤولية االجتماعية
حتديدا لكل قطاع.
للشركات .وجيري البحث حاليًا عن آليات التفاقيات أكثر ً
تأسست يف عام  1002من قبل ائتالف االقتصاديات املسؤولة بيئيًا يف شراكة مع برنامج األمم املتحدة
للبيئة لتطوير مبادئ توجيهية عاملية التطبيق من خالل عملية أل صحاب املصلحة املتعددين لتقدمي التقارير
عن األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي .وتقوم هذه املبادرة حاليًا على تطوير مبادئ توجيهية حمددة
لقطاع التعدين.

نظام قياسي إلدارة البيئة معرتف به دوليًا وضعته املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو) استجابة ملؤمتر قمة
أيزو 14001
املبادئ التوجيهية
ملنظمة التعاون
والتنمية للشركات
متعددة اجلنسيات

بلدا شهادة أيزو 14001
األرض عام  .1002وقد تلقى ما يقرب من  30000شركة يف أكثر من ً 40
كما قامت حوايل  3009000شركة ببناء أنظمتها لإلدارة البيئية على املقياس املوحد دون احلصول على
شهادة.
اعتمدت يف عام  1026هبدف تعزيز أساس من الثقة املتبادلة بني املؤسسات والسلطات احلكومية وتعزيز
الفوائد االقتصادية واالجتماعية والبيئية لالستثمار األجنيب املباشر والتجارة مع التقليل من املشاكل .وقد
أجريت عملية استعراض يف عام .2000

مبادئ منظمة
التعاون والتنمية
بشأن

اعتمدت يف يونيو  1000وتعترب أول جهد متعدد األطراف إلنتاج لغة مشرتكة حلوكمة الشركات.
واملقصود من املبادئ مساعدة احلكومات واملنظمات غي األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف تقييم
وحتسني أطرها اخلاصة لتنظيم وإدارة الشركات وتقدمي التوجيه واالقرتاحات ألسواق األوراق املالية

حوكمة الشركات

واملستثمرين والشركات واألطراف األخرى اليت هلا دور يف تطوير احلوكمة اجليدة للشركات.

إعالن برنامج
األمم املتحدة
للبيئة

التزام طوعي لتبين حتسني ارسات اإلنتاج املستدامة اليت تنطوي على التطبيق املستمر إلسرتاتيجية وقائية
متكاملة تطبق على العمليات واملنتجات واخلدمات .ويف أكتوبر  2000أصبح اجمللس الدويل للمعادن
والبيئة من الدول املوقعة على اإلعالن الذي هو عبارة عن جمموعة من االلتزامات رفيعة املستوى اليت سوف
حتتاج إىل االلتزام هبا من جانب أعضاء اجمللس الدويل للتعدين واملعادن مع مرور الوقت.

اتفاقية آرهوس
1002

حتدد احلق يف احلصول على املعلومات ومشاركة اجلمهور يف صنع القرار والوصول إىل العدالة.
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مالحظة :هذا اجلدول مأخوذ من تقرير من مشروع التعدين واملعادن والتنمية املستدامة يف مايو  2002من كتال "فتح أرض جديدة".
هي
األصلية
املصادر
( ،)www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=174&ArticleID=2621
( ،)www.globalreporting.org ( ،)www.un.org/esa/sustdev ( ،)www.unglobalcompact.org
(.)www.iso.org

الفصل الثالث :اختيار وتصميم التدقيق
يكمن الغرض من هذا الفصل يف إرشاد املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات (األجهزة العليا للرقابة) ،ومراجعي احلسابات (املدققني)
بينما خيتارون ويصممون عمليات التدقيق آلثار التعدين على اجملتمع واالقتصاد والبيئة.
قد ميثل اختيار وحتديد نطاق عمليات تدقيق التعدين حتديًا لألجهزة العليا للرقابة .فهناك طرق عديدة لوصف النطاق بدءًا من امللكية
األولية وحقوق الوصول لألغراض االستكشافية من خالل التعدين واملعاجلة وح استخدام املنتج النهائي أو التخلص من النفايات.
وتتضمن ردود احلكومات القوانني اليت تنظم أنشطة التعدين واملعاجلة املعدنية اليت تعتمد يف بعض احلاالت إىل منوذج "التنمية
املستدامة"  -التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة.
أيضا على املخاوف االجتماعية واالقتصادية
وبالنسبة للتعدين ،يعين هذا الرتكيز ليس فقط على املخاوف االقتصادية التقليدية ،ولكن ً
والبيئية اجلديدة ،ال سيما يف الدول النامية ذات االقتصاديات القائمة على املوارد .ويشمل هذا جمموعة واسعة من االتفاقيات
والربوتوكوالت واإلعالنات واملعايي واملعاهدات واملواثيق والتوصيات املتعلقة باملعايي البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
مت تصميم هذا الفصل ملساعدة األجهزة العليا للرقابة ومراجعي احلسابات على فهم مجيع اآلثار اليت قد تنشأ نتيجة ألنشطة التعدين.
أساسا اخلطوات األربعة األساسية التالية كما هو مبني يف معرض  1-3أدناه.
ويتضمن الفصل ً
خطوة  :1حتديد التهديدات البيئية للتعدين يف بلدك
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خطوة  :2حتديد ردود احلكومة على هذه التهديدات يف بلدكم واجلهات الفاعلة ذات الصلة
خطوة  :3اختيار موضوعات وأولويات املراجعة  /التدقيق
خطوة  :4اختاذ قرار بشأن مناهج التدقيق :وضع نطاق التدقيق
جدول توضيحي  : 1-3اخلطوات الرئيسية الختيار موضوع وتناول التدقيق البيئي حول املعادن والتعدين
خطوة : 1هل توجد أي أنشطة تعدين أو أنشطة معدنية يف الدولة؟ ما هي التهديدات الرئيسية للبيئة الناجتة عن املعادن والتعدين؟
(حدد مراحل التعدين والتهديدات للبيئة)
اآلثار البيئية العامة

خفض التنوع احليوي

آثار تلوث أخرى

مشاكل /ملوثات املياه احملتملة

استنفاد املوارد الطبيعة

تضرر املوارد التارخيية والثقافية

امللوثات احملتملة للهواء أو الرتبة

اآلثار الصحية املهنية

تدهور األراضي

خطوة  : 2ما هي استجابات احلكومة وما هي اجلهات الفاعلة؟
(جيب إجراء حتليل مالئم للمعنيني)
ما

من

كيف

تصميم ولوائح السياسة البيئية

وكاالت التنظيم البيئي

من خالل تنفيذ ومراقبة االلتزام باللوائح

التعامل مع تصريف احلمض

املبادرات والربامج البحثية
التصريف املتعادل البيئي للمنجم

تركيب حمطة معاجلة مياه
مترير املياه من خالل أرض رطبة اصطناعية
تعمل فيها املادة العضوية والبكرتيا
معا لتنقية وامتصاص وترسيب
والطحالب ً
أيونات املعادن الثقيلة وتقليل احلمضية.

مرافق ختزين النفايات /خنالة التعدين
ختطيط وإدارة استخدام األراضي (جدول
أعمال القرن )21؛ املراقبة؛ أتعاب املوارد
(اجلُعاالت)

شركة التعدين

التصميم اجليد واالنتباه الروتيين املتسق
الوثيق طوال مدة طويلة.
ضمان أن كافة التصاميم مرتكزة على
أعلى معايي التصميم املمكنة.
احلصول على اعتماد من نظام دويل على
املصممني أو على األقل إعالن رمسي من
اجلهات اهلندسية بالنسبة للحد األدىن من
املؤهالت لالضطالع هبذه املهمة.

خطوة  :3اخرت مواضيع التدقيق وضع األولويات
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ملوثات /مشاكل املياه احملتملة؛ ملوثات اهلواء والرتبة املمكنة؛ اآلثار البيئية العامة؛ غي ذلك من آثار التلوث
خطوة  : 4ما هو منهج التدقيق الذي سيتم تبنيه؟
اإلدارة املالية واالمتثال للقواعد التنظيمية

قياس األداء والنتائج

تثقيف اجلمهور

االلتزام باالتفاقيات والقوانني والسياسات

املساءلة والتنسيق والسعة

إبال العميل واجلمهور

اتساق السياسات

البحث العلمي والرصد

وغالبًا ما يتم تضمني هذه اخلطوات يف مرحلة التخطيط ألي تدقيق لكنها ال تنفذ بشكل صريح .وحنن نوصي أنه فيما يتعلق بتدقيق
التعدين جيب إتباع هذه اخلطوات .وينبغي استخدام هذه اخلطوات لتحديد أهداف ونطاق ومعايي كل تدقيق على املعادن والتعدين.
وخالل مرحلة التخطيط يُنصح املدققون ب فهم املشكلة البيئية والردود احلكومية يف التخفيف من اآلثار السلبية يف كل بلد.
كما ينبغي أن يقوم املدققون بتحديد األولويات يف جمال التدقيق.
وفيما يلي نوضح اخلطوات األربعة مبزيد من التفصيل.

خطوة  :1حدد ما إذا كان هناك أي أنشطة تعدين أو أنشطة معدنية يف بلدك وما إذا كان
هناك أي هتديدات رئيسية للبيئة ناجتة عن أنشطة املعادن والتعدين
يعطي الفصل  1خلفية جيدة عن دورة حياة املعادن والتعدين وبعض التهديدات واالهتمامات املشرتكة العاملية يف حني يناقش الفصل
الثاين االستجابات الدولية والوطنية إىل القضايا البيئية املرتبطة بالتعدين .غي أنه لوضع هنج حملية لتدقيق اآلثار البيئية للمعادن
والتعدين ،البد أن تفهم األجهزة العليا للرقابة الوضع يف البلد والتهديدات الرئيسية املرتبطة بدورة حياة التعدين .وميكن أن تكون مجيع
مصدرا ملعلومات التدقيق اليت ينبغي للمدقق أن ينظر فيها مع وجوب استخدام خبي بيئي خالل هذه املرحلة.
أنواع التقارير
ً
سؤال رئيسي :ما هي نوعية املشاكل البيئية اليت قد تنشأ؟
ختتلف املشاكل البيئية من نوع إىل آخر من املعادن .ومع ذلك ،هناك بعض اآلثار البيئية الشائعة مثل فقدان املوائل .ميكن أن ينظر
املدققون يف األنشطة اليت تشملها كل مرحلة من مراحل عملية التعدين  -وبعبارة أخرى ،العوامل الدافعة للمشاكل البيئية ،واليت ميكن
أن تشمل
• االستكشاف  -احلفر وحفريات التنقيب،
• تطوير املشروع  -بناء الطرق واملباين ،تشييد حمطات املعاجلة ،جتريد ووضع الغطاء الرتايب،
• تشغيل املنجم – نض أكوام مقالب املخلفات ،النض البيولوجي لألكوام السطحية أو الرتسيبات وتعدين احملاليل للرتسيبات
املدفونة،
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• اإلثراء – قد تتضمن املعاجلة يف املوقع جتهيز جمموعة لتقليل حجم اجلسيمات أو التعومي باستخدام مواد كيميائية خمتارة
• إغالق املنجم  -خصائص املناظر الطبيعية وتلوث الرتبة أو املاء.
آثارا بيئية خمتلفة قليالً .وتتضمن التحديات البيئية واالجتماعية اليت تواجهها صناعة الذهب
ويوجد لتعدين الذهب واملاس ً
• استخدام السيانيد يف عملية اإلنتاج،
• زيادة التنظيم البيئي واالجتماعي.
يف تعدين املاس ،تعتمد اآلثار البيئية على طريقة التعدين املستخدمة .ومياثل األثر البيئي لتعدين املاس مع ما هو موجود يف مناجم
احلفر مفتوحة .وتنبع املشكلة من التخلص من النفايات والرشح وتلوث املياه اجلوفية.

سؤال رئيسي :ما هي اآلثار قصية وطويلة األجل على االقتصاد والبيئة واجملتمع؟
جيدا .فالقطاعات املتضررة الرئيسية
يصف القسمني  2-1و 3-1من الفصل  1اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية الرئيسية ً
وصفا ً
هي األراضي واملستوطنات البشرية ألن التعدين يشرد الناس ،ويقوض سبل عيشهم ،ويسبب تغيات كبية يف ديناميكيات السكان.
وتؤثر مشاكل بيئية أخرى على قطاع املياه – فاملياه تتلوث وتصبح نادرة .ومن بني القطاعات األخرى اليت تتأثر بشكل كبي بأنشطة
التعدين والقطاع الصحي – فمن يعيشون بالقرب من جممعات التعدين يتأثرون بامللوثات.
أيضا بقطاع التخطيط والتنمية .فمرافق البنية األساسية مثل الطرق واملستشفيات واملدارس حتسنها
من ناحية أخرى ،يتعلق األمر ً
شركات التعدين وفرص العمالة تتعزز ولكن يوجد كذلك تفاوت اقتصادي ،وزيادة يف تكاليف املعيشة ،واإلحباط بني من يعيشون يف
منطقة التعدين أو بالقرب منها.
جدول توضيحي  2-3أدناه يصف الروابط بني هتديدات التعدين
على البيئة واجملتمع واالقتصاد وأسباهبا وعواقبها
التوابع

التهديد للبيئة

األسباب

اآلثار البيئية العامة.

تدمي املوئل الطبيعي يف موقع التعدين ،وموقع املعاجلة قد متثل عمليات التخلص من النفايات واسعة النطاق
خماطرة الفشل الكارثي لسدود أو أكوام النفايات

اإليكولوجيا والتنوع احليوي.

وموقع التخلص من النفايات.

قضايا املوارد.
الشواغل االجتماعية.

واهنيار أكوام النفايات وقد يؤدي هذا الفشل إىل
تدمي املوائل اجملاورة نتيجة لالنبعاثات والتصريفات.
التغييات يف نظام وإيكولوجية األهنار واملياه اجلوفية بسبب خسارة رئيسية للحياة يف املوقع أو يف اجملتمعات
تعديل التدفق.

القريبة مثل فقد املوئل الطبيعي وفقدان األنواع النادرة

التغيي يف منسوب املياه اجلوفية.

واملعرضة لالنقراض.

التغييات يف شكل سطح األرض.

فقدان األراضي الزراعية وموارد الغابات.

تدهور األرض بسبب إعادة التأهيل غي املالئم بعد إغالقها فقدان سبل ا ملعيشة والرتاث الثقايف أو املواقع الدينية.
اآلثار على السكان األصليني.
أو فقدها.
عدم استقرار األرض.
اخلطر من إخفاق اهلياكل والسدود.
املعدات واحملطات واملباين املهجورة وغيها والنفايات.
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إعادة التوطني.
ملوثات /مشاكل املياه احملتملة.
اهليدرولوجيا وجودة املياه.

املواد الصلبة والرتسبات العالقة من جريان املياه السطحية تؤدي أكسدة حمتوى احلديد إىل فقدان لون املياه وما
هبا من أكسجني بسبب مشاكل السمية املعدنية.
وعمليات املعاجلة.
األمحاض من خمتلف العمليات.

التصريف املفرط يدمر األنظمة البيئية الطبيعية ويؤثر

املعادن الثقيلة من املخلفات والرتكيزات حول املوقع؛ على مصائد األمساك احمللية وقد حيرم السكان يف اجتاه
الكربيتات ،ثيوفوسفات ،البويل ثيونات ،إخل ،من محض املصب من املياه النظيفة.
الصرف؛ الزرنيخ وغيها من األمالا مياه املنجم فقدان موائل احلياة الربية.
املتأكسدة.
الزئبق إذا استخدم يف العملية أو من اخلامات.

تغريب األرض.
اإلخفاق يف إعادة زراعة الغطاء النبايت.

السيانيد إذا استخدم يف عمليات النض.

اآلثار على موارد املياه السطحية واملياه اجلوفية.

النفط والوقود من العمليات الثانوية.
ملوثات اهلواء احملتملة.

الغبار من املوقع أو من املعاجلة.

امللوثات قد تسبب املرض أو الوفاة.

جودة اهلواء.

الغاز الطبيعي من املناجم حتت سطح األرض.

زيادة احتماالت اضطرابات اجلهاز التنفسي.

املعادن الثقيلة واملواد العضوية.
آثار تلوث أخرى.

املخاطر من املواد الكيميائية املستخدمة يف العملية أو

التصريف من مواقع املناجم.

الشواغل املهنية وشواغل الصحة التلوث من عمليات املناجم يف جماري األهنار.
العامة.

املتفجرات.

تصريف الفضالت الزائدة من عمليات معاجلة املعادن.

التسمم احلاد – زيادة حمتملة يف نواقل األمراض.

فضالت الصرف الزائدة من املوقع.
انسكابات النفط والوقود.

تغريب األرض نتيجة لتكوين اخلبث.

تلوث الرتبة من بقايا املعاجلة وانسكابات املواد الكيميائية.
نض امللوثات من النفايات ومناطق التخلص من املخلفات
والرتبة امللوثة.
االنبعاثات اهلوائية من عمليات معاجلة املعادن.
انبعاثات الغبار من املواقع القريبة إىل أماكن احلياة أو املوائل
وانبعاثات ثاين أكسيد الكربيت يف اهلواء وتصريف
الكيماويات السامة مثل محض الكربيتيك واألمونيا
املستخدمة خالل املعاجلة.

اخلطوة  :2حدد رد احلكومة يف بلدك
هاما يف محاية البيئة يف نواا كثية .فهي "تدمج" القضايا البيئية يف االقتصاد ،أي من خالل دجمها
دورا ً
تلعب احلكومات بشكل عام ً
يف عملية ختطيط التنمية .وبشكل أساسي جتعل احلكومة البيئة جزءًا يف صنع القرار وصياغة وتن فيذ وتقييم السياسات واالسرتاتيجيات
والربامج واملشاريع .وال تقوم األجهزة العليا للرقابة بتدقيق البيئة بل تدقيق تأثي السياسات والربامج احلكومية .ولذلك فهي حتتاج إىل
فهم ما تقوم به احلكومة لتخفيف أو منع التهديدات البيئية من خالل برامج وأدوات سياسة.
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ويف إطار حتديد رد فعل احلكومة ،يتوجب على املدقق معرفة ما إذا كانت احلكومة قد حددت املشاكل البيئية واالجتماعية
واالقتصادية ذات الصلة مبجال التعدين عن طريق االلتزامات والسياسات والربامج الوطنية ،والرصد ،وتنفيذ اللوائح.
سؤال رئيسي :ما تقوم به احلكومة جتاه التهديدات البيئية للتعدين واملعادن؟ هل هناك التزامات من شأهنا أن تؤثر على السياسات
الوطنية؟ هل ميكن استخدامها كمعايي تدقيق؟
ميكن أن تنطبق القوانني الوطنية ذات الصلة بالتعدين على خمتلف ألوان الطيف يف دور حياة التعدين من امللكية األولية وحقوق
الوصول ألغراض استكشافية وعرب التعدين والتجهيز إىل استخدام املنتج النهائي أو التخلص من النفايات.
تتمتع احلكومات مبجموعة متنوعة من السلطات واألدوات القانونية اليت ميكن استخدامها ملعاجلة املشاكل واألنشطة البيئية .وتتضمن
السلطات القانونية التشريع (قوانني الربملان أو جملس النواب) ،واللوائح والتصاريح واألنظمة الداخلية للرتخيص واملراسيم .وللحكومات
أدوار ومسؤوليات خمتلفة فيما يتعلق ب عملية التعدين برمتها ،مبا فيها القضايا البيئية املرتبطة بالتعدين.
األنظمة البيئية
مستقرا ميكن لالستثمار
إطارا
للقوانني واألنظمة البيئية هدف أساسي يتمثل يف ضمان محاية قيم اجملتمعات البيئية واالجتماعية .وتوفر ً
ً
من خالله اختاذ القرارات التشغيلية .وميكن للجهاز األعلى للرقابة أو املدقق /املراجع استخدامها كمصدر للمعايي أثناء التخطيط
للتدقيق.
التنظيم البيئي وحده ال حيل املشاكل البيئية ،ال سيما يف البلدان اليت يتسم إنتاجها بعدم الكفاءة املتوطنة .وميكن أن يعكس النهج
البيئي للمؤسسات اململوكة للدولة نظم التشغيل غي الفعالة والسعة الزائدة واألعطال واإلغالقات وإجراءات سوء إدارة اليت تسهم يف
احدا حول سياسة عامة لإلدارة البيئية لقطاع
عنصرا و ً
كثي من األحيان يف تفاقم التلوث .ويف أحسن األحوال ،تتضمن اللوائح البيئية ً
التعدين .لذلك فقد قيل أنه باإلضافة إىل التنظيم البيئي فمن احملتمل أن تسهم السياسة العامة لتشجيع التغيي التقين وتعزيز الكفاءة
صحيحا ألن التدهور
االقتصادية يف التحسن املستدام واملستمر والتنافسي يف إدارة بيئية طويلة األجل للموارد غي املتجددة .ويعترب هذا
ً
البيئي يكون أكرب يف العمليات اليت تتم باستخدام التكنولوجيا اليت عفا عليه الزمن ورأس املال احملدود واإلدارة السقيمة للموارد البشرية.
وهي أيضا ذات صلة بعمليات التعدين الصغية النطاق.
وقد تتضمن املسائل اليت تشملها اللوائح البيئية
 تقييم األثر البيئي أو ختطيط بيئي آخر،
 احملافظة على الطبيعة ،واملتنزهات الوطنية ،ومحاية النباتات واحليوانات واألنواع املهددة باالنقراض،
 الرتاث الثقايف ،وثقافات الشعوب األصلية ،ومحاية املناظر الطبيعية واملواقع العلمية،
 محاية جودة املياه،
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 قوانني اهلواء النظيف للحد من انبعاثات اهلواء والتعرض البشري،
 السيطرة على تلوث الرتبة ومحاية األراضي من األعشاب الضارة واآلفات ،و
 قضايا أخرى ،مثل الضوضاء ،والتخلص من النفايات ،والتحكم يف املواد الكيميائية أمور تنظمها يف بعض األحيان القوانني
البيئية.
وقد تتضمن تشريعات التعدين األحكام التنظيمية املتعلقة مبا يلي:
 سالمة اهلياكل والعمليات ،واحلد من التعرض للمخاطر الكيميائية،
 االحتفاظ مبياه الصرف ومعاجلتها وإدارة اجلريان السطحي امللوث،
 مكافحة تآكل الرتبة وإعادة الغطاء النبايت خالل وبعد العملية ،
 التخلص من النفايات الصلبة وترميم املواقع ومعدات التخلص منها.
ومن املسائل املشمولة عموما بالتنظيم البيئي والقضايا الرئيسية لشركات التعدين االنبعاثات (مياه الصرف ومعايي االنبعاثات اهلوائية)؛
محاية املوائل واحلياة الربية؛ إعادة التأهيل وسالمة املناجم ،مبا يف ذلك سدود النفايات.
الضوابط واألدوات التنظيمية
ميكننا تقسيم األدوات املتاحة للحكومات للتأثي على املمارسات البيئية يف صناعة املعادن إىل ثالث فئات هي:
 اللوائح البيئية (اللوائح اإلدارية)، التثقيف والتدريب ،و األدوات االقتصاديةأحكاما متعلقة بالتعدين؟ هل هناك شرط لتقييم األثر البيئي للتعدين؟ هل يتبع؟ هل يتم تنفيذ
سؤال رئيسي :هل اللوائح البيئية تشمل
ً
اللوائح بكفاءة؟
من أجل تشجيع مستوى عال من مساءلة احلكومة وحتقيق حتسينات مستمرة ،البد أن يدعو النظام التنظيمي إىل روا احلد من
التلوث ويشمل مفاوضات بني الوكالة احلكومية وشركة التعدين على معايي مقبولة .وميكن أن تكون اللوائح اإللزامية تقييدية دون مربر
وسرعان ما تصبح قدمية يف مواجهة التقدم يف جمال التكنولوجيا.
ومتثل سياسات إصدار األوامر والرقابة عصر مبكر ل لتنظيم البيئي ،لكنها ال تزال هتيمن على هنج التنظيم البيئي يف العديد من البلدان.
سلفا اليت جيب مراعاهتا من قبل مشغلي املناجم .وغالبًا ما تكون هذه
وتتميز هذه السياسات باالعتماد على املعايي البيئية احملددة ً
املعايي ذات طابع عام وتنطبق على مجيع الصناعات ومجيع أحناء البالد .ويكون دور احلكومة هو وضع املعايي وتنفيذها من خالل
عمليات الرصد وفرض عقوبات على الشركات اليت ال تتقيد هبا .ومتيل آليات إصدار األوامر والرقابة إىل االعتماد على الوكاالت
اإلدارية والنظم القضائية لإلنفاذ.
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وكانت استجابة صناعة التعدين على آليات إصدار األوامر والرقابة إىل حد كبي مبثابة رد الفعل على مدى العقود القليلة املاضية.
فالشركات حريصة على حتسني مسعتها والعمل "كمواطنني ملتزمني" .باإلضافة إىل ذلك ،ساعد إدخال املعايي الدولية اليت تضع
مبادئ توجيهية لتطوير وتنفيذ نظام اإلدارة البيئية العديد من الشركات على تقييم املخاطر واآلثار وإنشاء نظم إدارة للتقليل منها.
ونتيجة لذلك ،ميكن أن تتجاوز احلكومات النوع التقليدي ال عقايب من التنظيم البيئي وتعاجل حقيقية أسباب قصور اإلدارة البيئية -
عدم وجود رأس املال والتكنولوجيا واملهارات مبا يف ذلك عدم القدرة على االبتكار.
أيضا
حيبذ كثي من الشركات وعدد من اجلمعيات الصناعية التنظيم الذايت يف دعم للقدرة على إدارة أنفسهم .ويعترب التنظيم الذايت ً
وسيلة لضمان أن تكون الوكاالت  /الشركات مسؤولة ومساءلة عن العواقب البيئية الختياراهتا وأفعاهلا .وهكذا ،ففي البلدان حيث ال
يوجد بعد أنظمة ومعايي البيئية ،جيب على شركة التعدين نفسها ضمان أن تعاجل مجيع القضايا احملتملة بكفاءة .ويكمن عيب هذا
النهج يف إمكانية عدم حتقيق الشروط املتعلقة بالتزام الصناعة باملتطلبات البيئية.
التثقيف والتدريب
جيب إنفاذ األحكام القانونية إذا أريد هلا أن تكون ذات مغزى ،وغالبًا ما تنجم مشاكل التنفيذ عن نقص يف املوظفني املدربني تدريبًا

كافيًا واملعدات .وبالتايل ،تتأكد أمهية برامج التثقيف والتدريب (وخباصة وعلى حنو متزايد الربامج االستباقية لألحباث والتعليم
واملعلومات والتدريب وحوافز وجوائز األداء اجليد) اليت ينبغي االضطالع هبا الستكمال النهج التنظيمي .وميكن أن تكون هذه الربامج
تكون فعالة جدا يف العمليات الصغية ،مثل التعدين الصغي النطاق .فقد مت حتديد رسوم التصريح والرتخيص الصناعي يف العديد من
البلدان وذلك لتعويض بعض تكاليف هذه الربامج على األقل.
مواثيق التعدين
التعدين فريد من بني األنشطة الصناعية حيث يتطلب جمموعة من لوائح خاصة به واليت تتجسد عادة يف قانون أو ميثاق التعدين.
ويعترب ميثاق التعدين ألي دولة مزيج من القوانني واللوائح واالتفاقيات اليت تنظم توزيع وحيازة وتشغيل حقوق التعدين .وعادة ما
تغطي تشريعات منفصلة أمور االستثمار األجنيب والضرائب والصرف األجنيب والعمل والبيئة واملسائل التنظيمية األخرى .وعلى حنو
متزايد ،يتم تضمني احلماية البيئية يف تشريعات التعدين وبالتايل جيب أن ينظر إليها باعتبارها جزءًا من عملية التعدين ،إىل جانب
االستكشاف والتعدين ومعاجلة املعادن والتسويق.
القضايا املؤسسية
شيوعا أن تركز وزارات البيئة على وضع معايي ومقاييس حلماية البيئة ،واملوافقة على إجراءات التخطيط ،واستعراض
أصبح ًا
أمر أكثر ً
دراسات تقييم األثر البيئي ،يف حني تركز وزارات التعدين على تنفيذ وإدارة تصاريح احملطات ،وتنظيم عمليات التصريف ،واإلشراف
على سندات إعادة التأهيل.
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وينبغي حتديد املمارسات املالئمة والنتائج واألهداف بوضوا ،تعزيز هذه املمارسات واألهداف على خمتلف مستويات احلكومة
لضمان اتساق النهج وسياسة التنسيق الفعالة بني الوكاالت احلكومية.
باإلضافة إىل ذلك ،حيتاج األمر إىل حتديد دور خمتلف الوزارات املعنية ،مثل التخطيط واملالية والبيئة وموارد األراضي والعمل ،بوضوا
فيما يتعلق بعمليات التعدين ،وبالتايل جتنب ازدواجية املهام .ومن الضروري اعتماد هنج منسق جتاه السياسات البيئية وتنفيذها من
جانب الوكاالت احلكومية املختلفة.

السياسات والربامج
وميكن للحكومات صياغة السياسات البيئية اليت حتدد االجتاهات ،ول كن عادة ما تكون غي إلزامية أو قابلة للتنفيذ .وقد تكون
السياسة عبارة عن بيان نوايا أو نتيجة مرجوة .ويف بعض احلاالت ،ميكن أن تدعم السياسات إجراءات حمددة (خطط عمل) والربامج
( ولة).
على سبيل املثال ،قد يكون للحكومات عدد من السياسات واالسرتاتيجيات والربامج والتشريعات الصادرة ملعاجلة الشواغل البيئية.
ومع ذلك ،يتطلب التنفيذ الناجح للربامج أن يكون لديها ما يكفي من املوارد النقدية واأليدي العاملة املاهرة واألهداف والسلطة.
وينبغي للحكومات وضع مقاييس لألداء لتنفيذ سياساهتا أو براجمها.
امليزانية الوطنية
هناك عدد من األدوات اليت ميكن أن تساعد على ضمان إدماج االهتمامات البيئية يف عملية التخطيط.
ونناقش هذه األدوات كما يلي:
أدوات السياسة البيئية
تعترب امليزانية الوطنية إحدى األدوات اليت ميكن للحكومة استخدامها لتنفيذ السياسة .وتعترب مدى فعالية إدماج البيئة يف خمصصات
امليزانية املختلفة ،ضمنيًا أو صراحة ،مقياس مدى فعالية احلكومة يف تنفيذ احملافظة البيئية يف جماالت التعدين.
التقييمات البيئية ألنشطة التعدين
التقييم البيئي أداة سياسة أخرى تساعد على حتقيق التوازن بني ضرورات التنمية االقتصادية واحلفاظ على البيئة .ويالحظ التقييم البيئي
على اثنني من املستويات :تقييم األثر البيئي االسرتاتيجي وتقييم األثر البيئي.
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ووفقا لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،يعترب تقييم األثر البيئي عملية منهجية لتحديد والتنبؤ وتقييم اآلثار البيئية املرتتبة على اإلجراءات
ً
املقرتحة ملساعدة صناعة القرارات املتعلقة بالعواقب البيئية الكبية املرتتبة على التطورات واملشاريع والربامج.
يساعد تقييم األثر البيئي أصحاب املصلحة على حتديد اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية للتطوير املقرتا قبل اختاذ قرار باملضي
قدما يف التطوير من عدمه .ويوىل اهتمام خاص لتقييم األثر البيئي من الناحية العملية ملنع وختفيف وتعويض اآلثار السلبية الكبية
ً
للمشاريع املقرتحة.
تطلب القوانني الوطنية من كل مشروع تعدين إجراء تقييم أثر بيئي  /دراسة بدء املشروع .وعادة ما يرتكز القرار حول ما إذا كان
قدما من عدمه على تقرير تقييم األثر البيئي .ومن بني أمور أخرى ،ينبغي أن يتضمن تقرير تقييم األثر البيئي
املشروع املقرتا سيمضي ً
األهداف التالية:
 تلبية املتطلبات والتوجيهات البيئية مبوجب األدوات القانونية والتشريعية مثل القوانني واللوائح واملعايي واالتفاقيات الدولية
إخل.
 توفي وثيقة واحدة ترضي خمتلف السلطات اليت تشعر بالقلق حنو تنظيم التأثيات البيئية النامجة عن التعدين.
 وصف الشروط البيئية الدنيا يف وحول املوقع املقرتا.
 وصف طريقة التعدين بإجياز وما يرتبط هبا من األنشطة حبيث ميكن إجراء تقييم لآلثار اهلامة احملتملة للمشروع على البيئة
خالل وبعد التعدين.
 وصف كيفية إدارة اآلثار البيئية السلبية وكيف سيتم تعظيم اآلثار اإلجيابية.
 حتديد معايي اإلدارة البيئية اليت سيتم استخدامها خالل عمر املشروع حبيث ميكن حتقيق قدرة األراضي واإلغالق املتفق عليه
وإصدار شهادة اإلغالق.
 اإلشارة إىل أنه سيتم توفي املوارد املتاحة لتنفيذ برنامج اإلدارة البيئية.
وفقا لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،إىل عملية رمسية ومنهجية لتحليل ومعاجلة اآلثار
من ناحية أخرى ،يشي التقييم البيئي االسرتاتيجيً ،
البيئية للسياسات واخلطط والربامج واملبادرات اإلسرتاتيجية األخرى .تطبق هذه العملية يف املقام األول على املبادرات ذات الصلة
بالتطوير اليت تكون معروفة أو حيتمل أن يكون هلا آثار بيئية كبية ،وال سيما تلك اليت بدأت بشكل فردي يف قطاعات مثل قطاع
التعدين ،أو بصورة مجاعية من خالل تغيي استخدام احليز املكاين أو األرض .وكما هو احلال مع تقييم األثر البيئي ،يشمل التقييم
البيئي االسرتاتيجي اآلثار الجتماعية والصحية وغيها من اآلثار املرتتبة على اإلجراءات املقرتحة وعالقتها مبفاهيم واسرتاتيجيات التنمية
املستدامة.
ما أمهية التقييم البيئي اإلسرتاتيجي؟
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ميد التقييم البيئي اإلسرتاتيجي أهداف ومبادئ تقييم األثر البيئي إىل مستويات أعلى لصنع القرار عندما تكون البدائل الرئيسية ال تزال
مفتوحة و هناك جمال أكرب بكثي من مستوى املشروع إلدماج االعتبارات البيئية يف أهداف وغايات التنمية .وباإلضافة إىل ذلك،
مبكرا لآلثار الرتاكمية واسعة النطاق ،مبا يف ذلك تلك النامجة عن عدد من املشاريع
ميكن أن يوفر التقييم البيئي اإلسرتاتيجي ً
إنذارا ً
الصغية النطاق اليت تندرج بشكل منفرد حتت عتبات التسبب يف تقييم األثر البيئي املشروع.

ما أوجه الشبه واالختالف بني التقييم البيئي اإلسرتاتيجي وتقييم األثر البيئي؟
ما يلي بعض اخلصائص املميزة للتقييم البيئي اإلسرتاتيجي مقارنة مع تقييم األثر البيئي:
 مزيد من عدم اليقني حول اآلثار املرتتبة على السياسة باملقارنة مع املشروع (إجراءات ملموسة)؛
 نطاق أوسع للنظر يف العواقب البيئية (من التضمينات إىل اآلثار)؛
 جمموعة أوسع من العالقات واملبادالت مع القضايا االقتصادية واالجتماعية (مثل سياسة أو خطة الطاقة الوطنية باملقارنة مع
حمطة توليد كهرباء)؛
 أطر زمنية أكرب /أطول لكي تأخذ يف االعتبار اآلثار والعواقب البيئية (مثل آثار انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون على
التغي املناخي).
غي أنه توجد أوجه تشابه عديدة وأساس مشرتك بني التقييم البيئي اإلسرتاتيجي وتقييم األثر البيئي العديد .فقد تطور التقييم البيئي
اإلسرتاتيجي إىل حد كبي كرد على مستويات وأنواع صنع القرار اليت ال يشملها تقييم األثر البيئي .ومن خالل القيام بذلك،
استخلص التقييم البيئي اإلسرتاتيجي وكيَّف ونفذ ترتيبات وإجراءات ومنهجية تقييم األثر البيئي ،وال سيما على مستوى اخلطط
والربامج .كما مت تكييف مناذج عمليات أخرى أيضا مت تكييفها ،وال سيما على مستوى السياسة حيث تضغط التقييم التكاملي
و"االختبارات" البيئية اخلطوات األساسية املتبعة يف تقييم األثر البيئي  ،مثل الفرز وإعداد التقارير.
ا لتحديات اليت تواجه عمليات التقييم البيئي
التحديات اليت تواجه عمليات التقييم البيئي ملشاريع التعدين ذات شقني.
أوالً ،للتأكد من أنه مت إيالء العناية الالزمة للتكاليف البيئية واالجتماعية والصحية ملشروع التعدين املقرتا يف إطار حتديد اجلدوى
االقتصادية ومقبولية سيناريوهات بديلة للمشروع .وثانيًا ،لضمان دمج تدابي كافية للسيطرة والتخفيف واحلماية يف تصميم مشروع
التعدين املقرتا وتنفيذه وخطط وقف التشغيل واإلغالق .ويتطلب هذا تشريع بيئي فعال والتنفيذ من قبل املؤسسات التنظيمية،
و ارسات سليمة لإلدارة البيئية من قبل مشغلي املناجم من القطاعني العام واخلاص.
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نظم اإلدارة البيئية
تسعى نظم اإلدارة البيئية إىل دمج املسؤوليات البيئية يف ارسات اإلدارة اليومية من خالل تغييات يف اهلياكل التنظيمية،
واملسؤوليات واإلجراءات والعمليات واملوارد .ويوفر نظام اإلدارة البيئية طريقة منظمة إلدارة الشركة واهليئة التنظيمية لتكون على علم
بأداء املشروع ومراقبته .وميكن تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف مجيع مراحل املشروع  -من التعرف على وجود اخلام وح إغالق املنجم.
وتتضمن مراحل نظام اإلدارة البيئية:
 االلتزام التنظيمي،
 السياسة البيئية،
 تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي،
 تقييم األثر البيئي،
 التشاور اجملتمعي،
 حتديد األهداف والغايات،
 خطة اإلدارة البيئية،
 التوثيق والدليل البيئي،
 إجراءات السيطرة على العمليات وحاالت الطوارئ،
 التدريب،
 االنبعاثات ومراقبة األداء،
 التدقيقات البيئية واالمتثال ،
 املراجعات.
ي عترب نظام اإلدارة البيئية حلقة متكررة حيث تتم العودة لكل مرحلة بشكل مستمر وحتسينها يف كل مرة .وعلى الرغم من أنه مصمم
ليكون أداة للشركة ،يوفر وجود نظام فعال وسيلة سهلة للسلطة التنظيمية للتحقق من االمتثال .وتقع مسؤولية إنشاء وتشغيل نظام
لإلدارة البيئية على عاتق الشركة.
سؤال رئيسي :ما هي الغايات واألهداف الوطنية يف هذا اجملال؟
قد تتضمن األهداف والغايات الوطنية يف هذا اجملال ما يلي:
 محاية وإدارة البيئة من أجل التنمية املستدامة التنمية،
 دمج اإلدارة البيئية والقرارات االقتصادية يف مرحلة مبكرة لتجنب املشاكل احملتملة،
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 التنبؤ بالنتائج املرتتبة على املنجم املقرتا من وجهات النظر البيئية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ووضع خطط للتخفيف
من أي آثار سلبية ،ﻭحل النزاعات ،وتعزيز النتائج اإلجيابية،
 توفي سبل إلشراك اجلمهور ،واملناصرين من القطاع اخلاص والوكاالت احلكومية ،وكذلك املهتمني واملتضررين يف تقييم
واستعراض املنجم املقرتا من خالل هنج منفتح وشفاف وتشاركي.

سؤال رئيسي :من هم الالعبني الرئيسيني الذين هلم تأثي على املشاكل البيئية؟ ما هي أدوارهم ومسؤولياهتم؟
حيتاج املدقق إىل حتديد العناصر الفاعلة الرئيسية املشاركة يف أي نشاط بيئي .وقد يكون هناك العديد من الالعبني ن هلم مصاحلة
متقاربة ومتباينة .ومع ذلك ،ينبغي على املدقق أن حيدد دور كل وأنشطة ونطاق نفوذ كل العب.
وسوف يشمل الالعبون اإلدارات والوكاالت يف مستويات احلكومة املركزية واحمللية .وتسيطر احلكومة على اجلوانب البيئية ألنشطة
التعدين واملعادن اليت ختتلف من بلد إىل آخر .ويف كثي من البلدان ،يكون للحكومة سلطة إصدار الرتاخيص واللوائح ،أو ترسيم
وحتديد جمال التعدين وحتتفظ باملسؤولية عن التعدين.
وتكون احلكومة مسئولة عن اإلدارة واحلماية البيئية من خالل اللوائح والسياسات البيئية الرئيسية على الصعيد الوطين ،وإدارة املوارد
التعدينية ،وضمان أن يتم فرض القوانني البيئية من قبل اجلهات العامة واخلاصة .كما تضع احلكومة املعايي البيئية ،وحتدد السياسات
البيئية ،وتصدر الرتاخيص للحد من حجم أو تركيز امللوثات اليت يتم تصريفها يف البيئة ،وتراقب األضرار البيئية احملتملة ،وتطبق
الغرامات عندما تنتهك القوانني.
يف بعض البلدان ،تكون الوكاالت الوطنية (االحتادية) مسئولة عن هذه األنشطة ،يف حني قد يتم تفويض املسؤوليات يف بلدان أخرى
إىل مستويات إدارية أدىن ويكون للحكومات الوطنية (االحتادية) وحكومات الواليات واملقاطعات واحلكومات احمللية (البلدية) سلطات
خمتلفة وميكن أن تتفاوت أدوارها ومسؤولياهتا احملددة على نطاق واسع .فعلى سبيل املثال ،متيل احلكومات الوطنية لوضع وصياغة
السياسات ،يف حني تنفذ مستويات احلكومة األدىن يف كثي من األحيان تلك السياسات .وتسن احلكومات الوطنية تشريعات ولوائح
وطنية يف حني تستخدم املستويات احمللية أدوات مثل التصاريح والرتاخيص .غي أن هذه القواعد ليست ثابتة ،ولذا فمن املهم أن يفهم
املدققني مكان أي قضية يف التسلسل اهلرمي ،ومستوى احلكومة املعين ،وكيف يشارك هذا املستوى.
وقد يكون للمنظمات غي احلكومية ،مثل مؤسسات اجملتمع املدين ،وأعضاء احلركات االجتماعية ،واجلمعيات املهنية ،واجملتمعات
أيضا تسليط الضوء على
احمللية ،وقطاعات األعمال ،واملؤسسات األكادميية ،واملعاهد العلمية دور تؤديه .يف بعض البلدان ،من املهم ً
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الدور الرئيسي الذي تضطلع به اجملتمعات األصلية .وقد أنشأت بلدان عديدة مراكز للمصادر املعرفية وقواعد بيانات وشبكات
للحفاظ على ونشر املعارف اإليكولوجية التقليدية.
املؤسسات املالية الدولية ومتطلباهتا البيئية
اهتماما أكرب للقضايا البيئية واحدة من االجتاهات اجلديدة الرئيسية اليت حتفز تطوير املعايي
تعترب املؤسسات املالية الدولية اليت تويل
ً
البيئية الدولية للتعدين .فمصارف التنمية متعددة األطراف ،ووكاالت املساعدة اإلمنائية متعددة األطراف والثنائية ،وغيها املؤسسات
املالية والتأمينية العامة واخلاصة تقوم على حنو متزايد بتعليق ما تقدمه من قروض ومساعدات وتأمني وغيه من املشاركة على هدف
املشروع واملقبولية البيئية (للبلد املضيف) ،وال سيما فيما يتعلق مبشاريع التعدين.
وتأيت هذه "املشروطية اخلضراء" يف شكلني:
مسبقا قبل املوافقة ،وإىل حد أقل ح اآلن،
 استخدام تقييمات األثر البيئي لفرز املشاريع ً
 ظروف التشغيل الفعلية واملتطلبات املفروضة على املشاريع لتعزيز التنمية املستدامة.

وقد وجهت انتقادات للمؤسسات املالية الدولية لدعمها ملشاريع مدمرة للبيئة أو غي مستدامة وقد أحرجت جراء العديد من الكوارث
األخية يف العديد من املناجم اليت قامت بتمويلها يف البلدان النامية .باإلضافة إىل ذلك ،تؤثر متطلبات التنمية املستدامة اجلديدة
للمؤسسات على تغييات تدرجيية يف متطلبات القانون الوطين لالقتصاديات القائمة على املوارد.
سؤال رئيسي :ما هو مستوى اإلنفاق العام ملختلف استجابات أداة السياسة؟
اإلنفاذ
من الناحية التقليدية كان يوكل إىل هيئة التفتيش التعديين أو البيئي مهمة الرصد واإلنفاذ .ففي البلدان اليت لديها هيكل حكومي
احتادي ،من الشائع أن يوكل اإلنفاذ إىل حكومة الوالية أو احلكومة احمللية .ويف حني تبقي احلكومة املركزية على سيطرة وإدارة شاملة
على املشروع ،تكون احلكومة اإلقليمية ،اليت تكون يف الغالب على اتصال أوثق بالوضع احمللي ،هي املسئولة عن الرصد اليومي
واالتصال املباشر مع الشركة املعنية واجملتمع احمللي.
وقد اختارت بعض البلدان تعيني مسئول إنفاذ بدوام كامل يف كل مشروع ميكنه ،مع توفي التدريب املناسب ،العمل بشكل وثيق مع
الشركة لضمان االلتزام مع حتسني التعاون والتشاور مع مجيع مستويات احلكومة واجملتمع احمللي .كما تقوم بلدان أخرى بتدوير مسؤويل
اإلنفاذ ملنع االرتباط الوثيق مع إدارة الشركة.
وأيًا كان الرتتيب املعتمد ،قد يتم ضمان االلتزام البيئي باملعايي والتشريعات من خالل آليا ت مثل فرض املسؤولية املدنية على مشغلي
املناجم ،أو التأمني اإللزامي أو الدفع إىل صندوق ضمان لدفع األضرار والتعويض ،والضمان املايل ،وتدابي احلوافز للحفاظ على
قدر من التفتيش واإلنفاذ من السلطات املختصة ،وفرض
املعايي االجتماعية والبيئية يف غياب لوائح حمددة .وتتطلب كل هذه التدابي ًا
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غرامات أو عقوبات ذات أمهية كافية لتثبيط عدم االلتزام .كما بدأت الوكاالت احلكومية يف استخدام خدمات استشارية يف جمال
اإلنفاذ .ففي غرب أسرتاليا ،على سبيل املثال ،يتم حاليًا التعامل مع تقارير التقييم من قبل مقيمني معتمدين وليس من قبل وكاالت
حكومية على حنو مباشر.
و ة دور رئيسي جديد للوكاالت أال وهو التحقق من وثائق تفويض املقيمني  .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك دعوات من بعض اجلهات
لوجود أدوار املستقلة لإلنفاذ ميكن أن تضطلع هبا املنظمات غي احلكومية.
التقاضي
اعتمادا على القوانني الوطنية ،يتاا التقاضي لألفراد الذين يعملون مبفردهم أو يف جمموعات فئوية ،ومنظمات القطاع اخلاص،
ً
واحلكومات .وميكن أن تتخذ الدعاوى أشكاالً عديدة ،مبا يف ذلك تقاضي القطاع اخلاص ضد القطاع اخلاص (على سبيل املثال،
عندما يفرض النشاط الصناعي تكاليف "غي معقولة" على اجملتمعات اجملاورة)؛ احلكومة ضد القطاع اخلاص كوسيلة لفرض
االلتزامات القانونية؛ والقطاع اخلاص ضد احلكومة ،حيث يسعى األفراد أو اجملموعات للحصول على أمر قضائي إلجبار احلكومة
وفقا لواجباهتا الدستورية أو القانونية (رغم أن هذا ال ينطبق على مجيع البلدان) .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن تساعد
على التصرف ً
احملاكم يف بعض البلدان على توضيح املسؤوليات فيما يتعلق ،على سبيل املثال ،مبا إذا كان مستوى معني من احلكومة لديه السلطة
ملعاجلة قضية معينة.
يف كثي من البلدان ،ح عندما يكون ألصحاب املطالبات شكاوى خطية وصحيحة نتيجة جلوانب بيئية أو صحية أو بشرية ألنشطة
التعدين ،قد ال يوفر هلم نظام احملاكم الوطنية بالضرورة سبل انتصاف واضحة أو سريعة.
خطوة  :3اخرت موضوعات وأولويات التدقيق
األمر املهم هو حتديد تركيز فحص التدقيق .وتتضمن اخلطوة  3معلومات تفصيلية (مبا فيها كن معايي التدقيق احملتملة والالعبني
واألسئلة القابلة للبحث) على ما يلي من موضوعات التدقيق املمكنة:
• األثر البيئي العام،
• ملوثات املياه احملتملة،
• ملوثات اهلواء احملتملة ،و
• آثار التلوث األخرى.
واألمر مرتوك للجهاز األعلى للرقابة الختيار مواضيع وأولويات التدقيق اليت من شأهنا أ ن جتيب على األسئلة التالية:
سؤال رئيسي :ما هي املخاطر املتصلة بالبيئة والتزام احلكومة؟
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ومفيدا .فعند تقييم املخاطر اليت
مالئما ً
سيحتاج اجلهاز األعلى للرقابة إىل إجراء حتليل املخاطر لتحديد ما إذا كان عملها سيكون ً
هتدد البيئة من جراء التعدين ،جيب على املدقق النظر يف مقدار التأثي الفعلي واحملتمل على اجملتمع والبيئة واالقتصاد.
عند التحقق من الضرر الذي يلحق بالبيئة ،ينبغي أن يتساءل املدقق عن كيفية عكس مثل هذا الضرر ،فالضرر الذي ال ميكنه عكسه
حمفوف باملخاطر بشكل خاص .عالوة على ذلك ،جيب على املدقق النظر يف مدى كثافة الضرر ألن معاجلة ومنع التهديدات احلادة
وعموما ،يعتمد املدققون على تقييمات حكوماهتم .ومع ذلك ،إذا لزم األمر ،فقد يطلبون املساعدة من اخلرباء
ميثل إحدى األولويات.
ً
يف هذا اجملال.
أيضا أن يبحث املدقق استجابة احلكومة بشأن األخطار البيئية احملددة وقدرهتا على حتقيق األهداف .وينبغي أن ينظر املدقق
ومن املهم ً
أيضا يف سلوك احلكومة من حيث االلتزام باملبادئ.
ً
سؤال رئيسي :هل ميكن أن حيدث التدقيق فرقًا؟
ينبغي على اجلهاز األعلى للرقابة تقييم أين ميكن أن يكون أكثر فعالية يف حتسني الطريقة اليت حتمي هبا احلكومة وحتافظ على البيئة يف
مناطق التعدين .وقد ينظر املدقق يف األمور التالية:
• ما هي مصا مستخدمي تقرير التدقيق وال سيما املستخدمني األساسية (على سبيل املثال الربملان)؟
• ما هي األمهية النسبية هلذا املوضوع بالنسبة ألنشطة احلكومة العامة؟
كبيا؟
• ما هو األثر احملتمل على التدقيق؟ هل من احملتمل أن حيدث التدقيق فارقًا ً
• هل مت تدقيق التعدين من قبل؟
سؤال رئيسي :كيف سيؤثر إطار عمل التدقيق املؤسسي على موضوعات التدقيق املمكنة؟ هل ستؤثر متطلبات اإلبال على اختيار
موضوع التدقيق؟
أيضا إىل التأكد من أين ميكن أن تكون أكثر فعالية يف حتسني الطريقة اليت تتبعها احلكومة يف محاية
سيحتاج اجلهاز األعلى للرقابة ً
البيئة من حيث معاجلة املعادن والتعدين .وقد ينظر املدقق يف املسائل التالية:
•
•
•
•
•

ما هي مصا مستخدمي تقرير التدقيق وال سيما املستخدمني األساسية (على سبيل املثال الربملان)؟
ما هي األمهية النسبية هلذا املوضوع بالنسبة ألنشطة احلكومة العامة؟
كبيا؟
ما هو األثر احملتمل على التدقيق؟ هل من احملتمل أن حيدث التدقيق فارقًا ً
هل مت تدقيق التعدين من قبل؟
ما هي أمهية هذا املوضوع حلماية االحتياجات اإلنسانية األساسية؟
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سؤال رئيسي :هل ميتلك اجلهاز األعلى للرقابة الوالية والسلطة املطلوبة ؟
بعد التعرف على الالعبني ،ينبغي على اجلهاز األعلى للرقابة حتديد أي منها لديه االختصاص يف املواضيع احملددة .وقد تكون احلكومة
قادرة على أن تعمل فقط على مستوى معني .على سبيل املثال ،يف كندا ،بالنسبة ملعظم احلاالت ،يتم تفويض إدارة التعدين إىل
املقاطعات مع وضع تركيز قوي على اإلدارة الالمركزية .وقد يندرج الالعبون اخلاصني (على سبيل املثال ،القطاع اخلاص ،واملؤسسات
اليت تديرها الدولة  ،أو املنظمات غي احلكومية) اليت يتم متويلها من املوارد العامة يف إطار اختصاص اجلهاز األعلى للرقابة حيث تكون
له والية ملتابعة املال.
وعلى الرغم من عدم وجود والية قضائية على بعض الالعبني ،البد أن يعلم املدقق من هم وما هو الدور الذي يقومون به مبا أن
تأثيا ال خيضعون
احلكومة ميكن أن تنظم أو تؤثر على سلوكهم من خالل أدوات السياسة العامة .فإذا كان الالعبون األكثر ً
الختصاص اجلهاز فقد ال يكون لتدقيق هذا األمر قيمة تذكر.
سؤال رئيسي :هل املوضوعات قابلة للتدقيق؟
استنادا هلا.
أوالً وقبل كل شيء ،ينبغي أن ينظر املدقق ويقرر ما إذا كانت هناك مصادر مناسبة من املعايي اليت ميكن إجراء التدقيق
ً
•
•
•
•
•

هل وقعت احلكومة اتفاقيات دولية متعلقة بالتعدين ومعاجلة املعادن ونفذت االلتزامات الدولية يف بلدها؟
هل سنت احلكومة القوانني واللوائح فيما يتعلق بأنشطة التعدين واملعادن؟
هل أصدرت احلكومة بيانات سياسة بشأن هذه القضية؟
هل األخطار البيئية النامجة عن املعادن والتعدين مدرجة يف امليزانيات الوطنية؟
هل تتلقى احلكومة متويالً خارجيًا من املنظمات الدولية؟

مفيدا للغاية واختيار املوضوع ،ميكن للمدققني البدء يف التخطيط للتدقيق.
بعد حتديد أين سيكون عملهم ً
خطوة  :4اختاذ قرار بشأن مناهج التدقيق (وضع نطاق التدقيق)
اخلطوة  4هي اخلطوة األخية .وينبغي على املدقق يف هذه اخلطوة األخية انتقاء هنج تدقيق ،واختيار أهداف التدقيق ،ومعايي التدقيق،
وخطوط ومنهجية التدقيق .وعادة ما تكون لدى احلكومات جمموعة متنوعة من السلطات واألدوات القانونية اليت ميكن استخدامها
ملعاجلة املشاكل واألنشطة البيئية .وتتضمن السلطات القانونية التشريعات (القوانني الصادرة عن الربملان أو جملس النواب) ،واللوائح،
والتصاريح ،والرتاخيص ،واألنظمة الداخلية ،واملراسيم .كما تلعب احلكومات خمتلف األدوار واملسؤوليات على عملية التعدين برمتها،
مبا يف ذلك القضايا البيئية املرتبطة بالتعدين.
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وجيب أال ختتلف املعايي املطبقة على إجراء عمليات التدقيق اليت تبحث يف القضايا البيئية ألنشطة التعدين واملعادن عن أي تدقيق
آخر .وسيتطلب التدقيق البيئي للتعدين املراحل األربعة املعتادة ألي عملية تدقيق  -التخطيط ،العمل امليداين ،تقدمي التقارير،
واملتابعة .وتظل األهداف األساسية بأن حيدث التدقيق فرقًا ويعزز املساءلة وأفضل املمارسات دون تغيي.

وغالبًا ما يتمحور التدقيق الناجح حول بعض مسائل اإلدارة األساسية.
 هل هناك أي شخص مسئول؟
 هل هناك ختطيط كاف يتضمن مراحل إجناز رئيسية ومقاييس أداء وأهداف ونتائج متوقعة؟
 هل للمنظمة ما يكفي من اخلربة يف متناوهلا لالضطالع باملسؤوليات املكلفة هبا؟
معا؟
 ما مدى جودة عمل املنظمات ً
 هل املساءلة واضحة املعامل؟ هل تقدمي التقارير واضح وذو صلة ومفهوم ويتم يف الوقت املناسب ،وهل يشمل النتائج؟
 هل هناك قياس مالئم للنتائج كافية يف مقابل األهداف والغايات؟
 هل تستخدم املعلومات ذات الصلة الختاذ قرارات سليمة؟
 هل لدى املنظمة ترتيبات مناسبة لتقييم مدى فعالية أعماهلم ،وإذا كان األمر كذلك ،ما هي النتائج؟
وفيما يلي بعض خطوط البحث وما يرتبط هبا من األسئلة القابلة للبحث .انظر اجلدول التوضيحي  2-3لإلطالع على حملة عامة
حول كيف ميكن للمدققني اجلمع بني خمتلف املواضيع والتناوالت.
اإلدارة املالية واالمتثال للقواعد التنظيمية
باستخدام التقنيات التقليدية للتدقيق املايل ،ميكن أن يبحث املدققون استخدام األموال العامة يف مشاريع وبرامج تركز على احملافظة
على البيئة فيما يتعلق باملعادن والتعدين.
ووفق للسلطات ولوائح
هل تدار األموال اليت تنفق على احملافظة على البيئة فيما يتعلق بربامج باملعادن والتعدين بشكل صحيح ً
اإلنفاق؟
 هل مت ختصيص ما يكفي من املوارد املالية لربامج احلماية؟
 هل تتم مراقبة صرف األموال؟
 ما هي معايي اليت يتم على أساسها قياس صرف األموال ؟
 هل توجد مبادالت رمسية يف السياسات؟ إذا كان األمر كذلك ،كيف تتوازن الفوائد املقدرة مع اخلسائر يف محاية البيئة اليت
تسببها املعادن والتعدين؟
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االلتزام باالتفاقات والقوانني والسياسات
ميكن أن يتعامل تدقيق احملافظة على البيئة فيما يتعلق مبعاجلة املعادن والتعدين مع اتساق االسرتاتيجيات واإلجراءات والربامج احلكومية
مع القوانني واللوائح ،أو مع االتفاقيات الدولية اليت وقعت الدولة عليها .وقد جييب على السؤال التايل :هل احلكومة تفي بااللتزامات
اليت قطعتها على نفسها يف املعاهدات وا لقوانني والسياسات والربامج؟ وفيما يلي بعض خطوط البحث.
 هل هناك اتفاقيات الدولية حتمي البيئة ضد التهديدات البيئية اليت تسببها معاجلة املعادن والتعدين يف البالد؟
 هل تتبع البالد القواعد واالتفاقات احملددة مبوجب االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها؟
 هل سنت احلكومة قوانني ولوائح لتنفيذ التزاماهتا الدولية وسياساهتا الداخلية؟
 هل هناك أي تضارب أو الفجوات بني السياسات الوطنية بشأن احملافظة على البيئة يف مقابل معاجلة املعادن والتعدين
وقوانني البالد البيئية؟
 هل يتم إنفاذ القوانني واللوائح البيئية على حنو كاف؟
 هل هناك أي تضارب بني السياسات الوطنية واالتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها البالد؟
االلتزام بااللتزامات الوطنية والدولية
تعترب االتفاقيات واملعاهدات الدولية حول التعدين أدوات هامة عندما يتعلق األمر مبنع اإلضرار بالبيئة :ولذا فمن الضروري أن تبقى
األجهزة العليا للرقابة الربملانيني على علم بكيف تفي احلكومات التنفيذية با لتزاماهتا الدولية يف هذا الصدد .ويف أبسط أشكاله ،ميكن
لتدقيق االلتزام بااللتزامات الدولية التعامل مع ما إذا كانت احلكومة تضمن التنفيذ الكامل لاللتزامات الدولية اليت صادقت عليها
البالد يف القوانني واللوائح الوطنية.
عالوة على ذلك ،فمن املهم تقييم مدى فعالية الوفاء بااللتزامات وما إذا كان هناك نظم للقياس واإلبال وتوفي املعلومات الصحيحة
ويف الوقت املناسب .إن تدقيق االلتزامات الدولية جمال من املفيد للغاية بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة أن تتعاون فيه .ورمبا ينتج عن
هذا التعاون وفورات إنتاج كبية ميكن ألن األجهزة العليا للرقابة ميكن أن تساعد بعضها البعض يف صياغة أسئلة التدقيق اجليدة ومجع
أيضا بالنسبة للدول  -وبالنسبة للبيئة  -احلصول على نظرة غي متحيزة عن مدى
املعلومات األساسية .كما قد يكون من املفيد ً
كفاءة أداء أي مشارك باملقارنة مع املشاركني اآلخرين أو أداء جمموعة من هذه البلدان.

السياسة
قد يكون تدقيق أثر السياسات والربامج حول احلماية البيئية ضد التهديدات البيئية الكامنة يف معاجلة املعادن والتعدين ذو قيمة .ةقد
تتضمن خطوط البحث اهلامة ما يلي:
 هل يتم االلتزام بالسياسات احلكومية؟
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 هل وضعت احلكومة سياسات تعاجل التلوث البيئي الناجم عن قطاع التعدين يف البلد؟
 هل تتعامل السياسات مع التهديدات األكثر أمهية؟
 هل مت التعامل مع السياسات العامة بشأن املعادن والتعدين واحلمايات البيئية وحتديدها وتنفيذها يف القوانني واألدوات
القانونية األخرى مثل اخلطط وامليزانيات؟
 ما هي أنواع التغييات اليت ميكن اقرتاحها جل عل السياسات الوطنية حتقق نتائج أفضل؟
 هل الربامج احلكومية فعالة؟
قياس األداء والنتائج
(الوكاالت وبرامج احلكومة)
ميكن أن يتوىل تدقيق احملافظة على البيئة فيما يتعلق مبعاجلة املعادن والتعدين تقييم أداء إجراءات برنامج احلكومة للتعامل مع
التهديدات اليت تتعرض هلا ،وضمان حفظ البيئة .وقد ترغب األجهزة العليا يف تقييم اجلوانب التقليدية الثالثة  -الفعالية والكفاءة
واالقتصاد  -للربامج .كما قد ترغب يف تقييم العمليات املستخدمة لتحديد وقياس جناا ونتائج هذه العمليات .وميكن حتقيق هذه
ا لتقييمات عن طريق اإلجابة على األسئلة التالية:
 هل حددت الوكاالت ذات الصلة النتائج املتوقعة لرباجمها؟
 هل وضعت مؤشرات وتدابي للنتائج وهل تقوم برصد وتتبع املؤشرات والتدابي؟
 هل البيانات املستخدمة لقياس األداء موثوق هبا؟
 هي حتقق السياسات والربامج املعنية باحلفاظ على البيئة فيما يتعلق مب عاجلة املعادن والتعدين أهدافها والنتائج املرجوة منها؟
 ملاذا ال حتقق السياسات والربامج األهداف والنتائج املرجوة وكيف ميكن مواجهة أسباب ذلك؟
تثقيف اجلمهور
غالبًا ما تتضمن برامج محاية البيئة الوطنية والدولية عنصر تثقيف اجلمهور .وقد يتم إنفاق مبالغ مالية كبية على الرغم من عدم قياس
جناا هذه الربامج .وقد تدرج األجهزة العليا للرقابة ،من بني مجلة أمور ،خطوط البحث التالية:
 هل ختصص احلكومة املبالغ الالزمة من أجل توعية وتثقيف اجلمهور يف كل مرحلة (الصياغة ،تنفيذ التخطيط ،التقييم) من
السياسة؟
 هل تشجع احلكومة القطاعني العام واخلاص القطاع حلماية البيئة ضد معاجلة املعادن والتعدين اليت ال ميكن السيطرة عليها
من حيث تلويث البيئة؟
 هل أدجمت احلكومة معاجلة شواغل املعادن والتعدين البيئية يف اسرتاجتيات توعية اجلمهور؟
 هل تقيس احلكومة نتائجها اخلاصة بتوعية اجلمهور؟
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املساءلة والتنسيق والقدرات
ألن موضوعات احلفاظ على البيئة تتقاطع مع العديد من اجلهات احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى ،ميكن لألجهزة العليا للرقابة
تقييم مدى إظهار اإلدارات والوكاالت للحوكمة الرشيدة .على سبيل املثال ،ما إذا كان ميكنهم الوفاء مبسؤولياهتا فيما يتعلق بالربامج
واإلجراءات البيئية ،وما إذا كانت لديهم آليات لتنسيق تلك اإلجراءات .وميكن أن يتحقق التقييم من خالل اإلجابة على األسئلة
التالية.
 هل مت حتديد أدوار ومسؤوليات ومساءلة الكيانات ذات الصلة بوضوا (على سبيل املثال ،الوزارات واإلدارات)17؟
 هل مجيع اآلليات الالزمة لتنسيق العمل موجودة؟
 هل لدى الكيانات ما يكفي من املوارد املالية والبشرية لالضطالع بأدوارها ومسؤولياهتا؟
 هل وضعت الكيانات نظام إدارة داخلية قوي؟
البحث العلمي والرصد
يتوجب حبث قدرة احلكومة على إجراء البحوث ورصد مستوى التلوث يف اهلواء واملاء وتدهور األراضي واآلثار الصحية النامجة عن
املعادن وأنشطة التعدين .ويف كثي من البلدان يتم حتديد هذه املسؤولية قانونيًا .وما يلي خطوط حبث مقرتحة.
 هل متتلك احلكومة املعرفة العلمية (الداخلية أو اخلارجية) لتحديد أولويات عملها حول التهديدات اليت تتعرض هلا البيئة
والنامجة عن جتهيز املعادن والتعدين؟
 هل هناك نظم كافية لرصد حالة مستويات امللوثات يف اهلواء واملاء واألرض وصحة اإلنسان نتيجة ملعاجلة املعادن والتعدين؟
 هل تطور احلكومة وحتتفظ بقواعد بيانات عن اآلثار البيئية للتعدين سواء داخليًا أو مع املؤسسات البحثية؟
 هل تتم مشاركة املعلومات بني نظم الرصد الوطنية والدولية؟

 هل للجمهور احلق يف الوصول على املعلومات املتعلقة برصد األنشطة؟
اإلبال
هاما ألدلة التدقيق .على سبيل املثال ،تطلب العديد من االتفاقيات
ميكن أن تكون متطلبات اإلبال يف السياسات العامة
مصدرا ً
ً
البيئية من احلكومات الوطنية تقدمي تقا رير لوكاالت األمم املتحدة أو غيها من الوكاالت الدولية (الوكاالت املاحنة على سبيل املثال).
باإلضافة إىل ذلك ،قد يطلب من الكيانات اخلاضعة للرقابة يف بلد ما تقدمي تقارير لوكاالت تنظيمية اليت قد تقوم بدورها بتقدمي
تقاريرها إىل الربملان أو أي جهة اثلة.
وجيب أن تطبق عمليات رصد وإبال ومساءلة مالئمة  -واليت تتضمن مجع البيانات وحتليل األداء ونتائج واإلبال  .وميكن أن تضمن
األجهزة العليا للرقابة أن مثل هذه التقارير واألداء تلتزم مبعايي وقواعد ولوائح األداء املناسبة .وقد تنظر األجهزة العليا للرقابة يف:
17
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 كيف تقدم اإلدارات والوكاالت تقارير نتائجها؟
 هل تفي اإلدارات والوكاالت بااللتزامات الوطنية والدولية املتعلقة بتقدمي التقارير؟

موجز مناهج التدقيق
يلخص اجلدول التوضيحي  3-3العديد من السبل املمكنة اليت ميكن للمدقق من خالهلا اجلمع بني املعاجلة املعدنية ومواضيع التعدين
البيئية ومناهج التدقيق .وقد يغطي التدقيق البيئي للمعاجلة املعدنية والتعدين أكثر من موضوع وأكثر من هنج واحد للتدقيق لكل
موضوع تدقيق.
جدول توضيحي  :3-3موضوعات التدقيق البيئي وموضوعات مناهج التدقيق (معاجلة املعادن والتعدين)
مناهج التدقيق (خطوط البحث)
اإلدارة
وااللتزام
التنظيمية

املالية االلتزام :االتفاقيات السياسة
باملعايي والقوانني
والسياسات

اآلثار البيئية العامة
ملوثات اهلواء أو
املياه احملتملة
مشاكل /ملوثات
املياه احملتملة
آثار تلوث أخرى
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قياس
والنتائج

األداء املساءلة ،التنسيق األحباث
والرصد
والقدرات

العلمية

الفصل الرابع :عمليات التدقيق على األنشطة
التعدينية
لتسهيل ختطيط عملية التدقيق على التعدين ومعاجلة املعادن ،قد يكون من املفيد أن نرى كيف تعاملت األجهزة العليا للرقابة األخرى
مع هذا األمر .ويعرض الفصل احلايل جمموعة من األمثلة على عمليات التدقيق اليت تكشف عن أكثر املشاكل امللحة املتعلقة بالتعدين
عددا من تلك األجهزة الرقابية.
اليت واجهت ً
جدول توضيحي  :1-4تدقيق اجلهاز األعلى للرقابة يف اندونيسيا على تعدين الفحم
أهداف التدقيق
تقييم ما إذا كانت:
• أنظمة الرقابة الداخلية إلدارة تعدين الفحم كافية؛
• املؤسسات احلكومية وشركات التعدين تلتزم بالقواعد والقوانني املتعلقة برتاخيص التعدين القانونية ودخل الدولة غي الضرييب ،وتقاسم
التمويل ،ودخل احلكومة احمللية.
• شركات التعدين تلتزم بالقوانني واللوائح التعدينية والبيئية.
نطاق التدقيق (خطوط البحث وطرق التدقيق)
طبَّق التدقيق الطرق التالية:
• التدقيق املرتكز على املخاطر مع الرتكيز على اجلوانب ذات املخاطر العالية ،مثل سياسة تعدين الفحم ،وااللتزام برتاخيص التعدين،
وإدارة إيرادات الدولة غي الضريبية ،وكذلك اإلدارة البيئية يف قطاع تعدين الفحم.
• عندئذ مت تقييم املخاطر اليت مت حتديدها من خالل استعراض فعالية اإلدارة ،مبا يف ذلك فعالية النظام والضوابط الداخلية للحكومات
وشركات التعدين .واستخدمت املخاطر املتبقية يف حتديد عينات من وحدة األعمال ومواقع املناجم.
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• مراجعة اللوائح والسياسات املتعلقة بإدارة تعدين الفحم .وتشمل اللوائح سياسة والئحة احلكومة املركزية ،وحكومة املقاطعات،
واحلكومة اإلقليمية.

معايي التدقيق
( )1القواعد األساسية للتعدين؛ ( )2التوازن املايل؛ ( ) 3الدخول غي الضريبية يف وزارة الطاقة واملوارد الطبيعية؛ ( )4شعبة األشغال
بني احلكومة املركزية واحلكومات احمللية؛ ( )0حتليل اآلثار البيئية؛ ( ) 6نوعية املياه والسيطرة على تلوث املياه؛ ( )2إدارة النفايات
السامة واخلطرة؛ ( )2التحكم يف تلوث اهلواء؛ و( ) 0املرسوم الرئاسي بشأن تصريح أو اتفاقية يف منطقة التعدين داخل مساحة
الغابات.
نتائج التدقيق والتوصيات
ضعف السياسة :مل يكن حتديد السياسة للدخل التقديري العام للتعدين يف قانون ميزانية الدولة وتقرير حتقق امليزانية لوزير الطاقة والثروة
املعدنية (للسنة املالية  )2002مناسبًا.
عدم االلتزام بالقوانني واللوائح :عملت شركات التعدين يف مناطق الغابات دون احلصول على التصاريح الالزمة من وزارة الغابات.
عدم االلتزام بقوانني الدخل غي الضرييب :دفعت شركات التعدين أقل من الرسوم الثابتة املطلوبة وقدرها  22.0مليار روبية إندونيسية،
وجعاالت فحم أقل قدرها  220مليار روبية و  6.00مليون دوالر.
ُ
عدم االلتزام بالقوانني البيئية :إدارة غي مناسبة للرتبة السفلية والنفايات السامة ونفايات املياه احلمضية.
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جدول توضيحي  :2-4تدقيق اجلهاز األعلى للرقابة يف اندونيسيا على تعدين القصدير
أهداف التدقيق
لضمان ما يلي:
• أن احلكومة وشركات التعدين يبقون على نظم رقابة كافية للحد من األضرار البيئية.
• أن شركات التعدين (تيماه وكوباتني) تتبع قواعد التعدين وتفي بالتزاماهتا التعاقدية حتت إشراف حكومة اندونيسيا.
• أن شركات التعدين تفي بالتزاماهتا اخلاصة بإيرادات الدولة غي الضريبية.
معايي التدقيق
القانون رقم  11لسنة  1062بشأن قواعد التعدين ،والقانون رقم  20لسنة  1002بشأن إيرادات الدولة غي الضريبية ،والقانون رقم
 23لسنة  1002بشأن اإلدارة البيئية ،والقواعد األخرى حول التعدين واإلجراءات التشغيلية القياسية.
طريقة التدقيق
قام التدقيق بتقييم نفقات امليزانية ونظم الرقابة الداخلية ،فضالً عن اإلفصاا عن العمليات املالية والبيئية.
املخاطرة  :استند أسلوب التنفيذ على استعراض ودراسة فعالية نظام الرقابة الداخلية .وتوثر النتيجة على اعتمادية مستوى نظام الرقابة
وفقا للقوانني ،وتؤدي يف النهاية إىل حتديد هدف التدقيق.
الداخلية ً
األمهية :يطبق التدقيق مستوى أمهية منخفض مع الوضع يف االعتبار أن املستخدم سيويل االهتمام لشرعية وقانونية قواعد التعدين.
وفقا لتقييم األثر البيئي.
باإلضافة إىل ذلك ،تشي أمهية إدارة البيئة إىل تأثيات هامة ناجتة من أعمال املنجم ً
أخذ عينات التدقيق:
كانت األساليب الثالثة املستخدمة جلمع أدلة التدقيق هي:
• املقابلة الشخصية واملالحظة
• عينات االختبار
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• استعراض املستندات.
غي أن اجلهاز األعلى للرقابة يف إندونيسيا قيد من حتليل التدقيق ،ال سيما يف االختبارات املوضوعية مع عدم وجود أي اختبارات فنية
إضافية متعلقة باملعايي.
نطاق التدقيق
وزارة الطاقة واملوارد املعدنية ،شركيت لتعدين القصدير (تيماه وكوباتني) ،واملؤسسات األخرى ذات الصلة.
نتائج التدقيق والتوصيات
فشلت كلتا الشركتني يف تنفيذ جهود استصالا مناسبة على بعض مناطق  /مواقع التعدين.
أوصى اجلهاز األعلى للرقابة يف اندونيسيا مبا يلي:
فورا بتصميم خطة إسرتاتيجية شاملة تتضمن حلوالً ملمارسات التعدين غي املشروعة ،وإشراك
• يتوجب على الشركتني أن تقوم ً
اجملتمع ،واحلكومة  ،والسلطة احمللية ؛
• يتوجب على شركة تيماه للتعدين مجع البيانات عن مجيع مواقع املناجم السابقة والبدء يف استصالحها؛
• يتوجب على الشركتني إدراك التزاماهتما البيئية مبا يتوافق مع القوانني البيئية ومصا اجملتمع واحلكومة؛
• جيب أن يعاقب وزير الطاقة واملوارد املالية شركة تيماه بسبب إجيارات األراضي غي املسددة ،مبوجب القانون وإعادة النظر يف اجلدول
الزمين لدفعات األرض؛
• يتوجب على إدارة الشركتني دفع األموال املستحقة (املسؤولية ،اجلعالة وإجيار األرض).
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جدول توضيحي  :3-4تدقيق اجلهاز األعلى للرقابة يف جنوب أفريقيا
على إعادة تأهيل املناجم املهجورة
تدقيقا على أداء إعادة تأهيل املناجم املهجورة من قبل وزارة املعادن والطاقة لتحديد ما إذا كانت العمليات اليت
أجرى مكتب التدقيق ً
قامت هبا الوزارة قد ضمنت التحديد الفعال من حيث التكلفة ويف الوقت املناسب إلعادة التأهيل املناجم املهجورة لتقليل اآلثار
االجتماعية والبيئية السلبية.
أهداف التدقيق
متثلت أهداف التدقيق يف تأكيد ما إذا كانت العمليات اليت تؤديها وزارة املعادن والطاقة تقيدت مبا يلي:
• جودة تقدمي التقارير املعتمدة على نظام معلومات متكامل لتسجيل وتقدمي التقارير عن وضع املناجم.
• ترتيبات احلوكمة وما إذا كانت تتضمن كم كبي من السياسات واإلجراءات املتعلقة بامليزانية إلعادة تأهيل املشاريع.
• اإلشراف على القيادة سواء تألفت من خطة إسرتاتيجية أو خطة عمل إلعادة تأهيل املناجم املهجورة.
نطاق التدقيق
حبث التدقيق إدارة املناجم املهجورة ضمن اختصاص وزارة املعادن والطاقة.
معايي التدقيق
قانون تنمية موارد البرتول واملعادن لعام .2002
نتائج التدقيق والتوصيات
مل يكن لدى وزارة املعادن والطاقة إسرتاتيجية وطنية معتمدة إلعادة تأهيل املناجم املهجورة .وعلى الرغم من أن اخلطة اإلسرتاتيجية
الشاملة تضمنت غايات على مستوى عال ،فإن األهداف التفصيلية إلعادة التأهيل ،يف غياب إسرتاتيجية وطنية ،مل حتدد بشكل
واضح أو مرتبط بأطر زمنية وأولويات ومسؤوليات حمددة.
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كما مل يكن لدى الوزارة القدرة أو النظام أو األموال لضمان أن أي تغييات يف وضع املناجم العاملة واملهجورة سيتم حتديثها يف
قاعدة البيانات .فلم يدعم اهليكل التنظيمي للوزارة أهداف إدارة إعادة تأهيل املناجم املهجورة .ومل يكن لدى الوزارة القدرة على القيام
بدور نشط يف عملية صنع القرار والرصد وتفتيش املواقع فيما يتعلق بإعادة تأهيل املشاريع.

ومل يكن لدى الوزارة أي سياسات أو إجراءات لتخصيص األموال لقائمة مشاريع إعادة التأهيل املعتمدة يف املناجم املهجورة .ونتيجة
وفقا لألموال املتاحة.
لذلك ،مت ختصيص األموال على أساس كل مشروع ً
ومل تكن هناك سياسات اتصال أو إجراءات إعادة تأهيل للمناجم املهجورة ومل توجد أي قنوات اتصال خارجية رمسية.
التوصيات
ينبغي على الوزارة ضمان اعتماد وتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية املعتمدة .وينبغي صياغة خطة عمل بأهداف واقعية حمددة بوضوا مرتبطة
بأطر زمنية ومسؤوليات حمددة .وينبغي أن تأخذ خطة العمل حتديد أولويات مشاريع إعادة التأهيل عالية املخاطر يف االعتبار.
كما ينبغي إنشاء نظام متكامل لتسجيل واإلبال عن حالة املناجم املهجورة .وينبغي اختاذ التدابي لرصد أنشطة املناجم النشطة وغي
وفقا لذلك.
النشطة يف الوقت املناسب وضمان حتديث قاعدة البيانات واملسؤولية احملتملة ً
وينبغي أن تتخذ الوزارة التدابي الالزمة لضمان فعالية التقييم والبت يف املناقصات وتعيني املقاولني يف الوقت املناسب .كما جيب إعادة
تقييم وتعديل عمليات املناقصات اليت تنطوي على عطاءات غي ناجحة للمناقصات الالحقة لضمان جناا العملية يف املرة الثانية.
وينبغي أن تضفي الوزارة الطابع الرمسي على قنوات االتصال مع أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني املشاركني يف إعادة تأهيل
املناجم املهجورة بطريقة من شأهنا أن تعزز املساءلة وتسليم اخلدمات .كما جيب تأسيس جلنة توجيهية مشرتكة للمشروع بني اإلدارات
جلميع مشاريع إعادة التأهيل لرصد املشاريع واختاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر.
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جدول توضيحي :4-4
اجلهاز األعلى للرقابة يف كندا  -تدقيق املناجم املهجورة يف الشمال
تركيز التدقيق
ركزت عملية التدقيق على دراسة التقدم الذي أحرزته وزارة الشؤون اهلندية والشمالية ،كندا ،يف إدارة مناجم الشمال املهجورة خالل
السنوات القليلة املاضية من خالل برنامج شؤون الشمال التابع هلا .ومشلت عملية التدقيق تعدين الصخور الصلبة فقط الذي يستخرج
املعادن من الصخور الصلبة عن طريق احلفر أو التفجي.
األهداف
متثل اهلدف من هذا التدقيق يف حتديد التقدم اليت حققته احلكومة االحتادية يف السنوات القليلة املاضية يف إدارة املواقع امللوثة النامجة
عن املناجم املهجورة يف مشال كندا مبا يف ذلك يوكون ،األقاليم الشمالية الغربية ،ونونافوت.
مت جتزئة اهلدف الرئيسي للتدقيق إىل قسمني فرعيني على النحو التايل:
• حتديد مدى حتديد احلكومة االحتادية للمناجم املهجورة ،واستكماهلا لتقييمات املواقع ،وحتديد أولويات التمويل ،وحتديد وتنفيذ
خيارات اإلصالا ،واملخاطر اليت تشكلها هذه املواقع.
• حتديد ما إذا كانت احلكومة االحتادية لديها اهلياكل واملوارد والضمانات والسياسات الالزمة الرامية إىل حتقيق إدارة فعالة هلذه املواقع
وأي مواقع قد تؤول إليها يف املستقبل.
النطاق والنهج
فحص التدقيق إدارة وزارة الشؤون اهلندية والشمالية ملناجم الصخور الصلبة املهجورة يف مشال كندا .واختار املدققون أربعة مناجم
كبيا من االلتزامات البيئية يف املنطقة.
لفحصها بالتفصيل .ومتثل هذه املناجم األربعة جزءًا ً
صورا فوتوغرافية خالل الزيارات امليدانية.
وقد أجرى املدققون مقابالت مع مسئولني يف الوزارة ودونوا مذكرات تفصيلية والتقطوا ً
املعايي
يف سياق تنفيذ التدقيق ،حبث املدققون عما يلي:
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• مبادئ و ارسات ومعايي متسقة إلجراء تقييمات املسؤولية البيئية للمناجم املهجورة،
• التكاليف البيئية املقدرة ،وااللتزامات ،واملخاطر املرتبطة بتلك املواقع واألولويات ملزيد من التقييم أو املعاجلة،
• نظام لتحديد األولويات وبرنامج إلدارة املواقع امللوثة،
• عمليات التفتيش لضمان تنفيذ بنود وشروط الرتخيص والشروط على حنو كاف،
• خطط شاملة الستصالا املناطق املنزعجة ،مبا يف ذلك توفي ضمانات مالية مرضية لتغطية تكاليف االستصالا ،وعند االقتضاء،
الصيانة على املدى البعيد.
النتائج الرئيسية
مل جتمع الوزارة ضمانات مالية كافية من شركات التعدين العاملة يف مشال لتغطية تكاليف تنظيف وإغالق مواقع املناجم .فقبل عام
 ،1003كان هناك حدود قانونية ملقدار الضمان املايل الذي ميكن مجعه ،لكن متت إزالة هذه القيود يف عام  .1003ومنذ ذلك
احلني ،زادت الوزارة بشكل مضطرد من مبلغ الضمان املايل املطلوب من أصحاب املناجم العاملة يف الشمال ،هبدف احلصول على
الضمان املايل الكامل جلميع مشاريع التعدين.
االستنتاجات الرئيسية
يظهر الوضع احلايل للمناجم املهجورة يف الشمال أمهية دمج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية .فالوزارة اآلن تتوىل إدارة
جيدا على
مشاكل بيئية خطية لكنها تفتقر إىل التمويل الثابت طويل املدى .وتعترب معاجلة هذا الوضع أبعد ما يكون عن كوهنا مثاالً ً
"التميز البيئي" ،وهو أحد اهلداف اليت وضعتها احلكومة االحتادية لنفسها يف خطاب العرذ عام .1000
التوصيات
ينبغي على الوزارة تأمني موارد كافية لتنفيذ حلول طويلة األجل ،وجيب عليها تنفيذ عمليات تنظيف واحتواء وإغالق للمناجم املهجورة
على أساس األولويات يف إطار خطة إداراهتا الزمنية طويلة األجل للمواقع امللوثة واملناجم املهجورة يف الشمال .التقرير الكامل متوفر
إلكرتونيًا على موقعwww.oag-bvg.gc.ca:
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جدول توضيحي :0-4
مكتب املساءلة احلكومية األمريكي :تدقيق على سالمة املناجم – إشراف وتنسيق أفضل من إدارة سالمة وصحة املناجم
وغيها من الوكاالت االحتادية يف حتسني سالمة عمال مناج الفحم حتت األرض
حبث املكتب التحديات اليت يواجهها عمال مناجم الفحم حتت األرض يف التحضي حلاالت الطوارئ ،ومدى إشراف إدارة سالمة
وصحة املناجم على جهود تدريب مشغلي املناجم ،ومدى التنسيق بني اإلدارة واملعهد الوطين للسالمة والصحة املهنية لتعزيز تطوير
واملوافقة على تكنولوجيا السالمة يف املناجم ،وكيف يتم تقييم العقوبات املدنية .وملعاجلة هذه القضايا ،استطلع املكتب عينة متثيلية من
مناجم الفحم النشطة حتت األرض ،وبيانات الوكاالت احملللة ،والزيارات امليدانية اليت أجريت ،واحلوارات مع مسئوىل الوكاالت وغيهم
من اخلرباء .وتقدر نتائج املسح مبستوى ثقة  00يف املائة.
أهداف التدقيق
• دراسة التحديات اليت تواجهها مناجم الفحم حتت األرض يف التحضي ملواجهة حاالت الطوارئ.
• فحص مدى إشراف إدارة سالمة وصحة املناجم على جهود تدريب مشغلي املناجم.
• فحص مدى التنسيق بني اإلدارة واملعهد الوطين للسالمة والصحة املهنية لتعزيز تطوير واملوافقة على تكنولوجيا السالمة يف املناجم.
• دراسة كيف يتم تقييم العقوبات املدنية.
نطاق التدقيق
اجلهات اخلاضعة للتدقيق :إدارة سالمة وصحة املناجم ،واملعهد الوطين للسالمة والصحة املهنية ،املفوضية االحتادية ملراجعة السالمة
والصحة يف املناجم ،مكتب احملامي التابع لوزارة القوى العاملة ،الواليات ،ومسؤولية حصة صناعة التعدين لضمان السالمة يف املناجم.
النتائج الرئيسية
تعاين شركات مناجم من حمدودية احلصول على تسهيالت خاصة للتدريب ،وحمدودية القدرة على دفع تكاليف التدريب .ومتتلك إدارة
صحة وسالمة املناجم مواد لتقدمي تدريب عملي حمدد حلاالت الطوارئ املتعلقة باملناجم ،ولكنها ال تزود كل شركات املناجم
باملعلومات واألدوات الالزمة للتدريب يف ظل ظروف طوارئ حماكية .فبني عامي  1006و ،2006اقرتحت اإلدارة تقييم
 0069202عقوبة على مشغلي املناجم بسبب انتهاكات لسالمة واملعايي الصحية ملناجم الفحم حتت األرض.
االستنتاجات الرئيسية
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يواجه مشغلي مناجم الفحم حتت األرض حتديات كبية للتحضي حلاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك ضمان حصول عمال املناجم على
تدريب واقعي وتنظيم فرق إنقاذ تليب املتطلبات اجلديدة .ويتسم التنسيق بني اإلدارة واملعهد بأنه غي رمسي إىل حد كبي وغي متناسق.
تنظيما للتنسيق ،ال ميكن لإلدارة واملعهد استخدام قاعدة معارفهم وأحباثهم املشرتكة لإلسراع يف تنفيذ
ومن دون وجود طريقة أكثر ً

فعال لتكنولوجيا السالمة اجلديدة يف املناجم.
التوصيات
ملساعدة املناجم يف تدريب العاملني يف ظل ظروف طوارئ حماكية ،ينبغي على وزير العمل توجه إدارة صحة وسالمة املناجم إىل نشر
املعلومات واألدوات املتاحة لتدريب عم ال املناجم يف ظل هذه الظروف .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي على اإلدارة إعادة النظر بشكل
دوري وحتديث هذه املعلومات حسب االقتضاء .ولضمان وجود الشفافية يف قرارات العقوبات ،نوصي أن يقوم مكتب احملامي التابع
لوزارة العمل واإلدارة واملفوضية باختاذ خطوات لضمان توثيق األساس املنطقي احملدد جلميع مبالغ العقوبات النهائية ،مبا يف ذلك
ختفيض العقوبات اليت اقرتحتها اإلدارة.
التقرير الكامل متوفر إلكرتونيًا على موقع.www.gao.gov :
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جدول توضيحي 6-4
اجلهاز األعلى للرقابة يف الصني :حبث تدقيق األداء بشأن التحكم واالستفادة الشاملة من اخلبث /اخلامات املعدنية
خلفية
أجرى مكتب التدقيق الصيين دراسة كجزء من مشروع لتطوير "املبادئ التوجيهية لتدقيق املوارد املعدنية" .وقد صدر تقرير تدقيق األداء
بشأن التحكم واالستخدام الشامل للخامات املعدنية يف عام .2002
أهداف التدقيق
تقييم أداء عمل التحكم واالستخدام الشامل للخامات املعدنية؛ دعم احلكومات احمللية على تكثيف جهود االستفادة من اخلبث
قدما يف التنمية املستدامة لالقتصاد احمللي والنظم اإليكولوجية.
بطريقة شاملة؛ حث احلكومات احمللية على تعزيز محاية البيئة؛ واملضي ً
املعايي
تشجيع التنفيذ الفعال لسياسة وطنية شاملة الستخدام اخلبث.
األدلة  /النتائج
• نسبة منخفضة نسبيًا من استخدام اخلبث  ،فقط ألغراض حمدودة واخنفاض مستوى االستخدام الشامل؛
أساسا الطوب الطيين واليت ال تفضي إىل محاية فعالة ألراضي الصاحلة للزراعة ،واحلفاظ على الطاقة وحتسني
• تتكون مواد احلوائط ً
النظام البيئي؛
• املعلومات األساسية ذات الصلة ليست كاملة ،وبيانات إحصائية مل يتم بعد إدراجها بشكل متكامل وينبغي زيادة حتسني
االستخدام.
االستنتاجات العامة
دعما ماليًا قدره  24.23مليون يوان للسيطرة على أكوام اخلبث املرتاكمة منذ عام  2004وحققت
وفرت جمموعة صناعة الفحم ً
آثارا واضحة.
ً
وفقا لقواعد التصريف
ويف وقت إجراء التدقيق ،مل يكن هناك أي احرتاق تلقائي لتلك التالل ،كما كان قد مت تصريف اخلبث اجلديد ً
اجلديدة ،كما كان قد مت تصحيح أوضاع معظم التالل القدمية للخبث.
وقد بدء تشغيل مشاريع توليد الكهرباء باستخدام اخلبث وصناعة الطوب يف عملية صنع القرار وثبتت الفوائد األولية.
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التوصيات
جيب إصدار قوانني حمددة بوضوا وقواعد ومعايي لتصريف ومراقبة اخلبث حبيث يتم تشجيع املؤسسات على تعزيز التقيد الصارم
للوائح ذات الصلة من أجل السيطرة على تراكم اخلبث ورقابة اآلثار البيئية لتالل اخلبث املكدسة إىل أقصى حد.
وينبغي زيادة مسامهة احلكومة للسيطرة على الكوارث النامجة عن اخلبث .وإال فإن تصحيح تالل اخلبث املكدسة يعتمد بشكل رئيسي
على املوارد املالية لصناعة الفحم واملؤسسات ذات الصلة مثقلة بالديون .وستعزز زيادة مسامهة احلكومة من تعبئة مزيد من الشركات
للسيطرة على اخلبث على حنو شامل واالستفادة منه.
وينبغي وضع سياسات وتدابي الدعم من أجل حل املشاكل مثل اخنفاض مستوى االستفادة الشاملة من اخلبث ،والتسهيالت التقنية
املتخلفة ،واإلنتاج على نطاق صغي ،والقدرة التنافسية املتدنية واإلمكانات احملدودة ملزيد من التنمية.
وينبغي تنفيذ سياسات وطنية تفضيلية من أجل حشد مبادرات خمتلف األطراف للسيطرة على وتصحيح تالل اخلبث املكدسة .على
سبيل املثال ،جيب رفع حدود السياسة املختلفة فيما يتعلق باملوافقة على ومنح قروض ملشاريع حمطات توليد الكهرباء اليت تعمل
باخلبث وإعطاءها احلق يف دجمها بشبكة التوزيع وعملية تنظيم سعر الكهرباء ومحل الذروة .ينبغي إيالء املزيد من السياسات التفضيلية.
عالوة على ذلك ،جيب زيادة دعم السياسة للتكنولوجيا والصناعة يف جمال التشغيل الدوري للخبث ،وتسريع تطوير وتعزيز املشاريع ليت
تستخدم اخلبث.
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جدول توضيحي :2-4
مكتب املساءلة احلكومية األمريكي :تعدين الصخور الصلبة :مكتب إدارة األراضي حيتاج لتحسني إدارة الضمانات املالية لضمان
تغطية تكاليف االستصالا
أهداف التدقيق
حتديد أنواع وكمية وتغطية الضمانات املالية اليت يستخدمها املشغلون احلاليون .حتديد مدى دفع مقدمي الضمانات املالية وغيهم
املبالغ الستصالا األراضي غي املستصلحة من قبل املشغل منذ بدأ مكتب إدارة األراضي يف طلب الضمانات املالية .تقرير مدى
اعتمادية وكفاية نظام مكتب إدارة األراضي اآليل للمعلومات ( )LR2000إلدارة الضمانات املالية لعمليات الصخر الصلب.
النتائج الرئيسية
اعتبارا من يوليو  ،2004استخدم  11من مشغلي عمليات تعدين
ً
وفقا ملسح مكتب املساءلة احلكومية ملكتب إدارة األراضيً ،
نوعا من الضمانات املالية تقدر قيمتها حبوايل  232مليون دوالر لضمان تكاليف استصالا العمليات القائمة
الصخور الصلبة ً 11
على أرض مكتب إدارة األراضي .وقد شكلت السندات وخطابات االعتماد والضمانات معظم قيمة الضمانات للشركات
الضمانات .وقد حدد مكتب إدارة األراضي  42عملية على األراضي التابعة له توقفت ومل يتم استصالحها من قبل املشغلني منذ أن
بدأ املكتب طلب الضمانات املالية .كما ذكر مكتب إدارة األراضي أنه اعتباراً من يوليو  ،2004مل يكن لدى بعض العمليات
القائمة ضمانات مالية وبعضها مل يكن لديه خطط استصالا /تقديرات تكاليف أو أهنا قد عفا عليها الزمن رغم أن الضمانات املالية
ينبغي أن تعتمد عليها .مل يكن لدى بعض العمليات ضمانات مالية ،على الرغم من جهود مكتب إدارة األراضي يف بعض احلاالت
جلعل املشغلني يقدموهنا .كما كانت الضمانات املالية لبعض العمليات أقل من أحدث تقديرات تكاليف االستصالا .وقد أعلن
بعض مقدمي الضمانات املالية إفالسهم .كما لن يتتبع نظام  LR2000حالة عمليات تعدين الصخور الصلبة ،وسواء ما إذا كان
كل عملية قائمة اليت تتطلب ضمانًا ماليًا لديها بالفعل هذا الضمان ،وما إذا كانت الضمانات املالية غي كافية لدفع تكلفة
االستصالا املطلوبة.
االستنتاجات الرئيسية
يعترب نظام  LR2000غي اعتمادي وغي كايف إلدارة الضمانات املالية لعمليات تعدين الصخور الصلبة ألن موظفي مكتب إدارة
األراضي ال حيدثون املعلومات بشكل دائم كما أنه نظام  LR2000غي مصمم حاليًا لتعقب معلومات حرجة معينة.
ويعترب وجود ضمانات مالية كافية لدفع تكاليف استصالا أراضي املكتب الذي أثرت عليه عمليات تعدين الصخور الصلبة أمر بالغ
األمهية لضمان استصالا األراضي إذا أخفق املشغلون يف إكمال االستصالا كما هو مطلوب.
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اثقا أن الضمانات املالية
وجيب أن تستند الضمانات املالية على خطط استصالا سليمة وتقديرات تكلفة حالية حبيث يكون املكتب و ً
سوف تغطي بالكامل تكاليف االستصالا.
وال ميتلك مكتب إدارة األراضي عملية لضمان التنفيذ الفعال للوائح والتوجيهات لضمان وجود الضمانات املالية الكافية كما هو
مطلوب.
وال يعرف املكتب ما إذا كانت مجيع عمليات تعدين الصخور الصلبة لديها ضمانات مالية كافية بسبب القيود املفروضة على أنواع
مجع املعلومات يف نظام  LR2000وإخفاق املوظفني يف حتديث املعلومات يف الوقت املناسب.
مل يتأكد املكتب بأن بعض املشغلني احلاليني والسابقني لديهم ضمانات مالية كافية ،على النحو املطلوب يف اللوائح االحتادية و/أو
توجيهات املكتب.
وال يوجد لدى بعض العمليات خطط استصالا و /أو تقديرات التكلفة أو أهنا قد عفا عليها الزمن .وعندما يفشل املشغلون يف
استصالا األراضي املتأثرة بسبب عمليات تعدين الصخور الصلبة ،تؤول للمكتب أراضي عامة تتطلب عشرات املاليني من الدوالرات
لالستصالا مع األخطار النامجة على البيئة وصحة اإلنسان.
التوصية الرئيسية
لضمان أن يكون لعمليات الصخور الصلبة على األرض التابعة ملكتب إدارة األراضي ضمانات مالية كافية ،نوصي بأن يقوم وزير
الداخلية بتوجيه مدير مكتب إدارة األراضي الختاذ اإلجراءين التاليني:
• أن يطلب من مديري فروع املكتب يف الواليات املختلفة وضع خطة عمل لضمان أن يكون لدى مشغلي عمليات الصخور الصلبة
الضمانات املالية املطلوبة واليت تستند على خطط استصالا سليمة وتكلفة حالية للتقديرات ،حبيث تكون كافية لدفع كافة
التكاليف التقديرية لالستصالا املطلوب إذا فشل املشغلون يف استكمال عملية االستصالا.
• تعديل نظام  LR2000لضمان تتبعه للمعلومات املهمة عن عمليات الصخور الصلبة والضمانات املالية ذات الصلة حبيث ميكن
للمقر الرئيسي للمكتب وفروعه يف الواليات أن تدير بفعالية الضمانات املالية على الصعيد الوطين لضمان الوفاء بالشروط
التنظيمية.
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جدول توضيحي :2-4
مكتب املساءلة احلكومية األمريكي :إدارة املوارد الطبيعية :توجد فرص لتعزيز املشاركة االحتادية يف اجلهود التعاونية للحد من الصراعات
وحتسني ظروف املوارد الطبيعية
أهداف التدقيق
• حتديد آراء اخلرباء حول إدارة املوارد التعاونية
• حتديد كيف تعاملت اجلهود التعاونية املختارة مع الصراعات وحتسني املوارد
• حتديد التحديات اليت تواجه الوكاالت وهي تشارك يف هذه اجلهود وكيف تعاملت احملافظة التعاونية على البيئة معها.
النتائج الرئيسية
يرى اخلرباء املشاركة التعاونية يف إدارة املوارد من أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص باعتباره هنج فعال إلدارة املوارد الطبيعية.
كانت معظم اجلهود التعاونية السبعة إلدارة املوارد اليت درسها املكتب يف عدة واليات يف أحناء البالد ناجحة يف حتقيق املشاركة
والتعاون بني أعضائها وحتسني ظروف املوارد الطبيعية.
يف ست من احلاالت ،كان املشاركون قادرون على احلد من أو جتنب أنواع الصراعات اليت ميكن أن تنشأ عند التعامل مع مشاكل
املوارد الطبيعية.
وقد استخدمت كل اجلهود ،وال سيما تلك اليت خفضت بشكل فعال من الصراعات أو جتنبته ،ما ال يقل عن العديد من املمارسات
التعاونية اليت وصفها اخلرباء.
االستنتاج الرئيسي
ميكن أن تؤدي اإلدارة التعاونية للموارد إىل اخنفاض يف النزاع والتقاضي وحسنت ظروف املوارد الطبيعية .ويعترب التمثيل الشامل،
وحتديد القيادة ،وحتديد هدف مشرتك من بني جوانب جناا اإلدارة التعاونية للموارد.
وتواجه الوكاالت االحتادية إلدارة األراضي واملوارد  -مكتب إدارة األراضي التابع لوزارة الداخلية األميكية ،مكتب األمساك واحلياة
وفقا
الفطرية ،مكتب املتنزهات الوطنية ،مكتب الغابات التابع لوزارة الزراعة  -حتديات رئيسية يف جمهودات اإلدارة التعاونية للمواردً ،
للخرباء ،واملسئولني االحتاديني ،واملشاركني يف دراسة جمهودات مكتب املساءلة احلكومية.
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وتتوافر الفرص لتطوير ونشر أدوات وأمثلة وتوجيهات تواصل التصدي للتحديات .ويزود التعاون اجملموعات بوسيلة لدمج مصا
متعددة وحتقيق أهداف مشرتكة.
وح اآلن حققت الوكاالت االحتادية إلدارة األراضي واملوارد بعض النجاا يف جهود العمل التعاوين.
وحترك السياسات اليت وضعت من خالل مبادرة احملافظة التعاونية على البيئة احلكومة االحتادية والوكاالت إىل األمام يف دعم اجلهود
التعاونية إلدارة املوارد.
وينبغي على الوكاالت أن تتسم باحلكمة يف قراراهتا حول التعاون مع بذل جهود خاصة وميكنها أن تستفيد من التوجيهات بشأن
كيفية القيام بذلك.
التوصية الرئيسية
ينبغي على جملس جودة البيئة ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الزراعة القيام مبا يلي:
• نشر األدوات على نطاق أوسع للوكاالت الستخدامها يف تقييم وحتديد وم وكيف قد تشارك يف جهد تعاوين خاص وكيفية
احلفاظ على مشاركتها مع مرور الوقت.
• حتديد أمثلة للجماعات اليت قامت ب رصد املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك على مستوى املناظر الطبيعية ،وتطوير ونشر توجيهات أو
بروتوكوالت لآلخرين الستخدامها يف إنشاء جهود الرصد من هذا القبيل.
معا لتبادل اخلربات التعاونية وحتديد املزيد من التحديات
• عقد اجتماعات دورية وطنية أو إقليمية ومؤمترات جلمع اجلماعات املعنية ً
والتعلم من الدروس املستفادة من اجملموعات التعاونية األخرى.
• حتديد األهداف واإلجراءات وجمموعات العمل والوكاالت املسئولة واألطر الزمنية لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املبادرة التعاونية
للحفاظ على البيئة ،مبا يف ذلك اإلدارة التعاونية للموارد ،وتوثيق هذه األمور من خالل خطة مكتوبة ،ومذكرة تفاهم ،أو غي ذلك
من الوسائل املناسبة.
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دراسة حالة حبثية عن التعدين
أثارت زيادة استخدام الزئبق يف عمليات استخالص الذهب يف التعدين يف البلدان النامية يف السنوات األخية قلق العامل بشأن إطالق
هذا املعدن السام يف البيئة .وهلذا السبب ،أخذت جامعة دار السالم يف تنزانيا زمام املبادرة إلجراء دراسة هبدف حتديد مستويات
الزئبق يف السمك وشعر وبول اإلنسان من أجل تقييم التعرض البيئي والبشري للزئبق.
وقد اعتماد اجلهاز األعلى للرقابة يف تنزانيا هذه الدراسة اليت قامت هبا اجلامعة باعتبارها واحدة من املصادر املوثوق هبا للمعلومات
لتوجيه أي مدقق من اجلهاز خالل إجراءه للتدقيق البيئي بشأن التعدين .وفيما يلي املعلومات ذات الصلة اليت ترشد التايل.
جدول توضيحي 0-4
دراسة حالة :رصد تعرض األمساك واإلنسان للزئبق نتيجة لتعدين الذهب يف مناجم ذهب حبية فيكتوريا ،تنزانيا (جامعة دار السالم،
تنزانيا).
أهداف التدقيق
أثارت زيادة استخدام الزئبق يف عمليات استخالص الذهب يف التعدين يف البلدان النامية يف السنوات األخية قلق العامل بشأن إطالق
هذا املعدن السام يف البيئة .وتشي اخلربات السابقة للتسمم بالزئبق يف خليج ميناماتا ( )1006يف اليابان والعراق (السبعينيات) إىل
املخاطر املرتبطة بالتلوث بالزئبق .غي أنه مل يتم بذل جمهود كبي لدراسة التلوث البيئي بالزئبق يف البلدان األفريقية حيث يشرتك عدد
متزايد من الناس فيما يسمى بتعدين الذهب "احلريف" الصغي النطاق باستخدام تقنيات ملغمة الزئبق .يف تنزانيا ،على سبيل املثال،
تشي التقديرات إىل أن حنو  2009000شخص يعملون يف تعدين الذهب الصغي النطاق يف حقول الذهب الرئيسية الثالثة ،وهي
مناجم فيكتوريا حول حبية فيكتوريا.
املخاطرة
هناك خماطرة حمتملة لتعرض اإلنسان للزئبق غي العضوي بسبب االستخدام املكثف للزئبق يف استخراج الذهب يف مناجم الذهب
التنزانية .عالوة على ذلك ،من احملتمل أن يتحول الزئبق غي العضوي الذي يتم صرفه يف جماري األهنار أثناء معاجلة الذهب اخلام من
كزا من خالل التضخيمات احليوية /اإلحيائية biomagnifications
تدرجييًا إىل شكل شديد السمية من ميثيل الزئبق ويصبح مر ً
يف السالسل الغذائية املائية  ،وخاصة يف األمساك اليت يستهلكها السكان احملليني.
هدف الدراسة
حتديد مستويات الزئبق يف األمساك والشعر والبول البشري من أجل تقييم التعرض البيئي والبشري للزئبق يف مناجم ذهب حبية
فيكتوريا.
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نطاق الدراسة
يشي منجم ذهب حبية فيكتوريا إىل عدد من مناجم الذهب إىل الشرق واجلنوب من حبية فيكتوريا يف مشال تنزانيا .ويتم إطالق حوايل
 490طن من الزئبق سنويًا من هذا املناجم وحدها بسبب أنشطة تعدين الذهب .وقد مت اختيار منطقتني للرصد البيولوجي للتلوث
بالزئبق مها موجوسو ونوجنوي.

بدأ نشاط التعدين يف موجوسو على النطاق الصغي منذ عام  .1022وقد مت اختيار سكان موجوسو لرصد التعرض للزئبق غي
العضوي من حرق اململغم .ويقع خليج نوجنوي على اجلزء اجلنويب الغريب من حبية فيكتوريا ويبعد حوايل  10كم من منجم ذهب
أساسا منطقة صرف لنهر موجوسو (مابويب) وغيه من األهنار امللوثة بالزئبق نتيجة أنشطة تعدين الذهب.
موجوسو .ويعترب اخلليج ً
بندا رئيسيًا يف نظامهم الغذائي .ويعتقد أن
وحييط باخلليج قرية (نياوويلوليلوا) يعمل سكاهنا يف صيد األمساك والزراعة وتعترب األمساك ً
هؤالء السكان مناسبني لرصد التعرض للزئبق العضوي عن طريق استهالك األمساك .وتعترب األمساك من خليج نوجنوي مثالية لرصد
التلوث البيئي بالزئبق يف هذه املنطقة حيث ال ميكن احلصول على األمساك من األهنار امللوثة.
املنهجية
مت أخذ العينات خالل األسبوع األول من نوفمرب  .1000مت مجع عينات البول والشعر من سكان منجم ذهب موجوسو وقرية صيد
األمساك على خليج نوجنوي .مت مجع عينات من الشعر عن طريق قص حنو  00-30ملجم من الشعر القريب من فروة الرأس ومت
حفظ كل عينة يف ظرف ورق معنون ووضعها يف أكياس بالستيكية حمكمة اإلغالق .ومت مجع عينات البول يف قناين زجاجية نظيفة مع
أغطية بالستيكية مسيكة.
مت حفظ عينات الشعر والبول يف درجة حرارة الغرفة ( 20درجة مئوية) ملدة  4أيام قبل أن يتم نقل العينات من امليدان إىل املخترب
اجليوكيميائي يف جامعة دار السالم حيث وضعت يف ثالجة ح وقت شحنها إىل اليابان للتحليل.
هنارا .وتألفت عينة السمك من
مت مجع عينات من األمساك من أنواع خمتلفة من خليج نوجنوي بواسطة الصيادين خالل أخذ العينات ً
قطعة مستطيلة ( 4×2سم) من عضالت األمساك .مت مجع العينات يف زجاجات من البويل إيثيلني مع أغطية مسيكة وحفظت يف
صندوق تربيد ح جلبت إىل املدينة اجملاورة حيث مت جتميد العينات .ومت نقل مجيع عينات األمساك وإبقائها جممدة ح حتليلها.
حتليل الزئبق :مت حتليل عينات حبثًا عن الزئبق الكلي وميثيل الزئبق يف املعهد الوطين ألمراض ميناماتا يف اليابان.
املعايي
استخدمت جامعة دار السالم املعايي التالية يف إجراء الدراسة:
• وفقا ملعايي منظمة الصحة العاملية للصحة البيئية ،عادة ما يكون تركيز الزئبق يف أمساك املياه العذبة غي امللوثة يف حدود - 100
 200جزء يف البليون ( 092-091ملجم  /جم).
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• تقدر القيمة املرجعية للزئبق اإلمجايل يف الشعر حوايل  2000جزء يف البليون ( 2ميكروجرام /جم؛ منظمة الصحة العاملية).
• يقدر مستوى الزئبق البويل الذي يزيد من وقوع آثار الزئبق السامة بأكثر من  00نانوجرام  /مل.
النتائج
كشف رصد التعرض البيئي والبشري للزئبق يف منطقة خليج نوجنوي اجملاورة ملناجم ذهب حبية فيكتوريا ،تنزانيا ما يلي:
• تركيز الزئبق يف األمساك منخفض (النطاق 1690 – 192 :جزء يف البليون ،املتوسط 2 :جزء يف البليون)؛
• شعر اإلنسان (النطاق 442 - 106 :جزء يف البليون؛ املتوسط 304 :جزء يف البليون)
كثيا لبخار الزئبق خالل عملية التملغم وحرق اململغم أعلى بكثي
• مستويات الزئبق البويل لعمال منجم الذهب الني يتعرضون ً
(املتوسط 241 :ملجم  /مل) من السكان بالقرب من املنجم والذين ال يتعرضون للزئبق مهنيًا (املتوسط 296 :زئبق  /مل).
التوصية
تدوير تناوب واجبات املنجم (على سبيل املثال التملغم وحرق اململغم مقابل التعدين) قلل مستويات الزئبق يف بول عمال املناجم
وقلل بالتايل من خطر التسمم بالزئبق.

عمليات تدقيق أخرى على التعدين
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كما مت تزويد مؤلفي هذه الورقة بعمليات التدقيق التالية ورقة من خالل االستبيان الذي أرسل إىل األجهزة العليا للرقابة .ولإلطالع
على قائمة أمشل لتدقيقات التعدين وجتهيز املعادن اليت قدمتها األجهزة العليا للرقابة ،ميكنك زيارة موقع جمموعة العمل املعنية بالتدقيق
البيئي (.)www.environmental - auditing.org( )WEGA
عنوان التدقيق

الدولة
بوتان

تدقيق نظام مراقبة التعدين

كندا

التقرير السنوي عن االلتماسات البيئية

كولومبيا

اإلدارة البيئية ألنشطة التعدين :الكربون واحلصى يف بلديات كارمنت دي كاروبا ،كوكونوبا ،جواشيتا وسوتاتوسا.

اإلكوادور

التدقيق البيئي واإلداري لشركة برتوبردكشن يف استخراج وإنتاج النفط اخلام ،فيما يتعلق بسوائل احلفر واحلمأة ومياه
التشكيل ،يف مقاطعيت سوكومبيوس وأوريالنا.
دراسة خاصة لضوابط عمليات التعدين يف سانتا روزا ،كالوجورو ،تنجويل ،أحواض أهنار سييت ،واليت هي
مسؤولية مديرية تعدين الذهب اإلقليمية ،ووزارة البيئة ،ووزارة الطاقة واملناجم.

استونيا

استغالل موارد اخلث peat

هندوراس

تقرير التدقيق البيئي لتلوث أنشطة التعدين.
تدقيق األداء البيئي يف مؤسسة التعدين احلكومية.

اندونيسيا

تدقيق تنفيذ تقييم األثر البيئي يف شركة شيفرون احمليط اهلادئ اندونيسيا.
تدقيق مراقبة األثر البيئي يف التعدين العام.

باراغواي

التعامل مع استغالل املوارد املعدنية من جانب نائب وزير املناجم والطاقة.
إدارة عينات من مادة مشعة من قبل جانب نائب وزير املناجم والطاقة.

بولندا

مراعاة االحتياجات املتصلة بالرسوم احملصلة على تراخيص استخراج املعادن املختارة املشرتكة.

روسيا

تدقيق االستخدام الفعال للمواد اخلام لألمسنت وااللتزام بتشريعات محاية الطبيعة يف عملية االستخراج يف منطقة
ريازان ،وكذلك استخدام أموال امليزانية االحتادية من جانب سلطات اإلنفاذ.
تدقيق أداء إعادة إنتاج قاعدة املعدن-اخلام-املادة يف روسيا يف .2002-2002-2000

الواليات املتحدة إيرادات التعدين :معلومات التكلفة واإليرادات الالزمة ملقارنة النهج املختلفة لتجميع جعاالت النفط والغاز
االحتادية.
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مصفوفة تصميم عملية التدقيق
ما يلي وظائف مصفوفة التصميم املختلفة:
• أداة ختطيط لدعم وحتديد تصميم التخطيط األكثر مالئمة وجدوى
• أداة اتصال لوصف التصميم جمللس إدارة اجلهاز األعلى للرقابة أو احلكومة أو غيمها
• أداة كفاءة لتشجيع مجع وحتليل البيانات بصورة منتظمة
• أداة فعالة لضمان االرتباط بني نتائج التدقيق املتوقعة (ما سوف ميكن التدقيق اجلهاز على توصيله) ،ومعايي وتصميم
التدقيق (األسئلة البحثية واملنهجية).
قد تساعد مصفوفة التصميم على حتديد أهداف التدقيق واألسئلة البحثية ومعايي التدقيق وطرق مجع أدلة التدقيق وأدلة التدقيق ونتائج
التدقيق املتوقعة (مناطق اخلطر) .وتصف اخلطوة  4يف الدليل أمثلة تغطي األعمدة األربعة األوىل لكننا نوصي بوضع مصفوفة واسعة
النطاق خالل مرحلة التخطيط.
مثال ملصفوفة تصميم  -تدقيق التعدين
هدف التدقيق :ماذا نرغب يف حتقيقه من خالل التدقيق؟
• واهلدف من هذا التحقيق هو تقييم عمل السلطات بشأن تنفيذ قرارات الربملان املتعلقة بالتعدين واملعادن ،وإظهار أن
األهداف غي الواضحة ميكن أن حتول دون حتقيق األهداف املرجوة .املعلومات وسوف تقدم املعلومات اليت يشملها هذا
امللحق السبل املمكنة لتصميم التدقيق ،ويغطي هذا املثال على مصفوفة التصميم موضوعات خمتلفة ميكن تدقيقها يف جمال
التعدين مثل اإلدارة املالية وااللتزام التنظيمي وااللتزام باالتفاقيات والقوانني والسياسات وقياسات األداء والنتائج (وبرامج
الوكاالت واحلكومة) وتثقيف اجلمهور.
املوضوع

األسئلة البحثية الفرعية

املخاطرة

السؤال البحثي

اإلدارة املالية

األموال املخصصة
للمحافظ على البيئة مل

هل متت إدارة األموال املنفقة على
احملافظة على البيئة فيما يتعلق

وف ًقا ألي معايي مت قياس صرف
األموال؟

وااللتزام

تستخدم يف هذا

بربامج املعادن والتعدين بشكل

هل توجد تبادالت رمسية يف

التنظيمي

الغرض (سوء ختصيص
األموال)

صحيح؟ وف ًقا لسلطات ولوائح

السياسات؟

اإلنفاق؟

نظام حوكمة غي مالئم

هل تفي احلكومة بااللتزامات اليت

هل مت ختصيص موارد مالية مالئمة
لربامج احلماية؟
هل متت مراقبة صرف األموال؟

إذا كان األمر كذلك ،كيف تتوازن
الفوائد املقدرة مع اخلسائر يف أعمال
احملافظة على البيئة اليت تسببت فيها
املعادن والتعدين؟

االلتزام

هل توجد اتفاقيات دولية حتمي البيئة
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املعايي
ميزانية نظام رصد املوارد
األرضية "إيروس" املعتمدة.
اخلطة اإلسرتاتيجية.
ينبغي أن يكون هناك
ختصيص للميزانية فيما يتعلق
بأنشطة التعدين وف ًقا للخطة
اإلسرتاتيجية.

االلتزام خبطة اإلدارة البيئية
فيما يتعلق بالضرر وإزالة
الغابات.
اتفاقيات دولية حتكم

باالتفاقيات

للحماية من اآلثار

قطعتها على نفسها يف املعاهدات

ضد التهديدات البيئية اليت تسببها

التهديدات البيئية اليت

والقوانني

الضارة للتعدين

والسياسات والربامج؟

معاجلة املعادن والتعدين داخل الدولة؟

تتسبب فيها معاجلة املعادن

والسياسات

واملعادن.

هل تتبع الدولة القواعد واالتفاقات

والتعدين يف الدولة.

اإلخفاق يف الوفاء

اليت حتددها املعاهدات الدولية اليت

بااللتزامات البيئية يف
إدارة ورصد أنشطة

وقعت عليها؟
هل سنت احلكومة قوانني ولوائح

عضوا
جيب أن تكون الدولة ً
يف االتفاقيات واملعاهدات

التعدين واملعادن.

لتنفيذ التزاماهتا الدولية وسياساهتا

الدولية ذات الصلة بالتعدين

عدم القدرة على وضع

احمللية؟

واملعادن.

إطار عمل قانوين

هل توجد أي تضاربات أو ثغرات بني

لصياغة اتفاقية حول

السياسات الوطنية حول احلماية البيئية

أنشطة التعدين واملعادن
ومجع اجلعاالت من

ضد معاجلة املعادن والتعدين والقوانني
البيئية للدولة؟

أنشطة التعدين.

هل يتم إنفاذ القوانني واللوائح البيئية
بشكل مالئم؟
هل توجد أي تضاربات بني
السياسات الوطنية واملعاهدات الدولية
اليت وقعت عليها الدولة؟
هل يتم االلتزام بالسياسات احلكومية؟
هل وضعت احلكومة سياسات تتعامل
مع التلوثات البيئية اليت يسببها قطاع
التعدين يف الدولة؟
هل تتعامل السياسات مع أهم
التهديدات؟

السياسة

أنشطة تعدين ومعادن

هل توجد سياسات وبرامج
للمحافظة على البيئة ضد التهديد

هل مت التعامل مع سياسات عامة
حول املعادن والتعدين واحملافظة على

غي خاضعة للسيطرة

الناجم عن معاجلة املعادن

البيئة ومت حتديدها وتنفيذها يف القوانني

والتعدين؟

وغيها من األدوات القانونية مثل

سياسات معتمدة

اخلطط وامليزانيات؟
ما أنواع التغييات اليت ميكن اقرتاحها
مبا من شأنه حتسني النتائج اليت حتققها
السياسات الوطنية؟
هل الربامج احلكومية فعالة؟
هل يتم تقييم الربامج احلكومية فيما هل حددت الوكاالت املعنية النتائج

قياس األداء

ال وجود للسيطرة على

والنتائج (برامج

برامج األداء فيما يتعلق

الوكاالت

بالتعامل مع التهديدات بأنشطة التعدين واملعادن؟

يتعلق بالبيئة وبقدر ما يرتبط األمر

املتوقعة لرباجمها؟
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مؤشرات األداء املنصوص
عليها يف لوائح التعدين ذات

واحلكومة)

اليت يسببها التعدين

هل وضعت هذه الوكاالت مؤشرات

واملعادن يف البيئة.

ومقاييس للنتائج وهل تتم مراقبة وتتبع
هذه املؤشرات واملقاييس؟

عدم القدرة على حتديد

الصلة.
تدابي التخفيف املنصوص
عليها يف خطة اإلدارة

هل تتسم البيانات املستخدمة لقياس
األداء باالعتمادية؟

كفاءة وفعالية
واقتصادية الربنامج
احلكومي.

البيئية.
أفضل املمارسات املنصوص

هل حتقق السياسات والربامج حول

عليها من مؤسسة األيزو.

احملافظة على البيئة فيما يتعلق بأنشطة
معاجلة املعادن والتعدين أهدافها
ونتائجها املرجوة؟
ملاذا ال حتقق السياسات والربامج
أهدافها ونتائجها املرجوة وكيف مبكن
التغلب على هذا؟
هل ختصص احلكومة أمواالً كافية

لنشر الوعي وتثقيف اجلمهور يف كل

مرحلة (الصياغة ،تنفيذ التخطيط،
والتقييم) من مراحل السياسة؟
هل تشجع احلكومة القطاعني العام
واخلاص حلماية البيئة ضد أنشطة
معاجلة املعادن والتعدين اليت ال ميكن
تثقيف اجلمهور

تدمي البيئة بسبب

هل توجد برامج تثقيفية للجمهور

نقص الوعي.

حول محاية البيئة؟

إدارهتا من حيث تلويثها للبيئة؟
هل أدرجت احلكومة الشواغل البيئية

معدل تدهور حمدد.
خط قاعدي حمدد.

املتعلقة مبعاجلة املعادن والتعدين يف
إسرتاجتيات رفع وعي اجلمهور؟
هل تقيس احلكومة نتائج رفع مستوى
وعي اجلمهور؟

املساءلة

أداء ٍ
متدن وخلل يف

والتنسيق والسعة التشغيل.

هل تتم إدارة األموال املنفقة على

هل أدوار ومسؤوليات ومساءلة

احلماية البيئية فيما يتعلق بربامج

الكيانات املعنية (مثل الوزارات

املعادن والتعدين بشكل صحيح

واإلدارات) حمددة بشكل واضح؟
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ميثاق خدمات.
هيكل تنظيمي.

وف ًقا لسلطات ولوائح اإلنفاق؟

هل اآلليات الالزمة للتنسيق موجودة؟
هل متلك الكيانات املعنية ما يكفي
من موارد مالية وبشرية لتنفيذ أدوارها
ومسؤولياهتا؟
هل وضعت الكيانات املعنية نظام
إدارة داخلية قوي؟

عدم املساءلة.
عدم وجود أنظمة رصد
مالئمة وتعمل بشكل

كيف تقدم اإلدارات والوكاالت تقارير

جيد على مستوى
تقدمي التقارير
للعمالء
واجلمهور.

نتائجها؟

احلكومة احمللية.
عدم اختاذ أي إجراء

هل توجد آلية لتقدمي التقارير؟

هل تفي اإلدارات والوكاالت بالتزاماهتا
الدولية واحمللية فيما يتعلق باإلبال ؟

بناء على التوصيات.
عدم التعامل مع
القضايا البيئية.
عدم تقييم األداء.

ملحق :2
مبادئ أساسية لقطاع التعدين
مبادئ برلني التوجيهية لعام  1001واملعدلة يف عام 1000
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اتفاقية بيئية دولية.
وكاالت تنظيمية والربملان.

جيب أن يبحث املدققون فيما إذا كانت احلكومة قد وقعت على املبادئ التوجيهية اخلاصة بااللتزام.
ينبغي على احلكومات وشركات التعدين والصناعات املعدنية أن تلتزم مبا يلي كحد أدىن:
 )1إدراك أن اإلدارة البيئية ذات أولوية عالية ،وال سيما أثناء عملية الرتخيص وعرب وضع وتنفيذ نظم اإلدارة البيئية .وينبغي أن
يشمل تقييم األثر البيئي وم كافحة التلوث والتدابي الوقائية وتدابي التخفيف األخرى وأنشطة الرصد والتدقيق وإجراءات
االستجابة للطوارئ بشكل مبكر وشامل.
)2

)3
)4
)0

إدراك أمهية تقييمات األثر االجتماعي واالقتصادي والتخطيط االجتماعي يف عمليات التعدين .وينبغي أن تؤخذ اآلثار
االجتماعية واالقتصادية بعني االعتبار يف املراحل األوىل من تطوير املشروع .كما ينبغي النظر يف قضايا املساواة بني اجلنسني
على مستوى السياسات واملشاريع( .مبدأ جديد)
إنشاء املساءلة البيئية يف الصناعة واحلكومة على أعلى مستويات صنع السياسة واإلدارة.
تشجيع املوظفني على مجيع املستويات إلدراك مسؤوليتهم عن اإلدارة البيئية وضمان توافر املوارد الكافية واملوظفني والتدريب
الالزم لتنفيذ اخلطط البيئية.
ضمان مشاركة واحلوار مع اجملتمعات املتأثرة وغيها من األطراف املعنية مباشرة بشأن اجلوانب البيئية واالجتماعية جلميع
مراحل أنشطة التعدين ويشمل هذا املشاركة الكاملة للمرأة والفئات املهمشة األخرى( .معدل)

 )6اعتماد أفضل املمارسات للحد من التدهور البيئي ،وال سيما يف غياب لوائح بيئية حمددة.
 )2اعتماد التكنولوجيات السليمة بيئيًا يف مجيع مراحل أنشطة التعدين وزيادة الرتكيز على نقل التكنولوجيات املالئمة اليت ختفف
من اآلثار البيئية ،مبا يف ذلك عمليات التعدين الصغي النطاق.
 )2السعي إىل توفي أموال إضافية وترتيبات مالية مبتكرة لتحسني األداء البيئي لعمليات التعدين القائمة.
 )0اعتماد حتليل املخاطر وإدارة املخاطر يف تطوير التنظيم ويف تصميم وتشغيل ووقف تشغيل أنشطة التعدين ،مبا يف ذلك
معاجلة والتخلص من املناجم اخلطرة والنفايات األخرى.
 )10تعزيز البنية األساسية وخدمة نظم املعلومات والتدريب واملهارات يف جمال اإلدارة البيئية فيما يتعلق بأنشطة التعدين.
 )11جتنب استخدام اللوائح البيئية اليت متثل حواجز غي ضرورية أمام التجارة واالستثمار.
 )12إدراك ا لروابط بني البيئة والظروف االجتماعية والثقافية وصحة اإلنسان وسالمته واجملتمع احمللي والبيئة الطبيعية( .معدل)
 )13تقييم واعتماد ،عند االقتضاء  ،الصكوك االقتصادية واإلدارية مثل سياسات احلوافز الضريبية لتشجيع احلد من انبعاثات
امللوثات وإدخال التكنولوجيا املبتكرة.
 )14استكشاف جدوى االتفاقيات املتبادلة للحد من التلوث العابر للحدود.
)10تشجيع االستثمار التعديين طويل األجل من خالل وجود معايي وإجراءات بيئية واضحة ومستقرة وميكن التنبؤ.
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