2019

NSDS HUB
NATO STRATEGIC DIRECTION SOUTH

٢٠١٩  نوفمبر٢٦

حلقة حوار شبكية حول النزاع على
المعادن الميول والتطورات

NSD-S Hub, Via Madonna del Pantano, Lago Patria - Italy 80014

www.TheSouthernHub.org

2019

حلقة دراسية شبكية حول النزاع على المعادن :الميول والتطورات

تم إنشاء الهاب في قيادة الحلفاء المشتركة في نابولي من أجل تحسين وعي النااتو وادرا الفار
والتحديات في بلدان الجنوب والمساهمة في التنساي الشاامل لشنشاطة المشاتركةت منتجاات الهااب
تنااتع عباار معلومااات مفتوحااة الم اادرل ماان المنكمااات الحكوميااة والمنكمااات ياار الحكوميااةل
المنكمااات الدوليااةل المؤسسااات ااكاديميااةل الم ااادر االعيميااة والمنكمااات العسااكريةت منتجااات
الهاب و مقاالتها ال تمثل بالضرورة اآلراء أو المواقف الرسمية اي مؤسسة أخرىت
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الموجز التنفيذي

إذا تمت إدارة ثروة أفريقيا المعدنية بشكل وجيهلقد تخرج القار ة بأكملها من الفقر وتزدهرعلى ال عيد االنمائي
(الرؤية اافريقية للتعدينل التي اعتمدها االتحاد اافريقي في )٢٠٠٩
في  ٢٩أكتوبر٢٠١٩ل نكمت الناتو هاب وشركة  Three Stones Internationalحلقة حوارعبراالنترنت مع تسعة
ين في مجال ال راعل وشاركت البلدان التالية :بوركينا فاسول بورونديل
خبراء عالميين ومحليين متخ
كمبوديال جمهورية الكونغو الديمقراطيةل نيجيريال أو ندال وزيمبابويت تم استدعاء مشاركين إضافيين من:
بروكسل -بلجيكال ألمانيال إيطاليا ورواندا.
استكملت الحوار اجابات المشاركون على أربعة أسئلة ارسلت اليهم مسبقات كان منتدى النقاش متوفر عبراالنترنت
لمدة أسبوع كامل للح ول على وجهات نكر إضافية من  ٣٠مشاركال البيتهم من إفريقيات
ناقشت هذه المجموعة المتنوعة من الخبراء اتجاهات وتطورات قطاع المعادن المتنازع عليها في إفريقيات ومنها:
•
•
•
•

ال لة بانتهاكات حقوق االنسان
تمويل الجماعات المسلحة المحلية واالقليميةل والشبكات االرهابية
زعزعة االقت ادات المحلية ونمو القطاع ير الرسمي
دور الناتو

تتأثر منطقة البحيرات الكبرىل وجمهورية الكونغو الديمقراطية على وجاه الخ او ل بوجاود المعاادن المؤججاة
للنزاعاتت وهي تديم نقص التنميةل تفاقم النزاعات المسلحةل تمويل الجماعات المسلحة المتمردةل وانتهاكات حقوق
االنسانت لم يتم تحليل العيقة بين المعادن وال راعات بشكل وثي ت لذلكل تم االستعانة بخبراء أفارقاة محلياين فاي
هدف النكر في هذه العيقة و لتبادل اآلراء حول كيفية مساهمة الناتو في أمن واستقرار المنطقة.
اتف المشااركون علاى أهمياة ادارة وتنكايم عملياات اساتخراج المعاادن وسلسالة التوريادل علاى المساتوى المحلايل
الوطنيل االقليميل والعالميت الجهات الفاعلة الدوليةل بما فيها الناتول قاد تلعا دورا حاساما فاي الادفاع عان حقاوق
االنسان في المجتمعات المحليةل في إنفاذ التشرعاتل صد تاورط الجماعاات المسالحة فاي التعادينل تحساين التنمياة
االقت ادية افريقيا عبر مكافحة االستغيلل إقامة شراكاتل وإحايل الساي فاي البلادان المتاأثرة بال اراعاتت إن
الزيادة المستقبلية في الطل على المعادن تؤدي إلى زيادة عمليات التنقي واالستخراجت عائدات بيعها قد تقود الى
تموياال التنميااة الوطنيااة والنمااو المحلااي أو الااى نشااوء النزاعااات المساالحةل انتهااا حقااوق االنسااانل وزيااادة الفساااد
والفقرت
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المقدمة

تقااو سلساالة التوريااد لاابع المعااادن (وهااي تتميااز بارتفاااع الطل ا العااالمي عليهااا بسااب أهميتهااا فااي ال ااناعة
االلكترونية) بتمويل الجماعاات المسالحةل و تكثياف النزاعاات وانتهاكاات حقاوق االنساانت أهام "معاادن ال اراع"
المستخرجة هي الق ديرل التنغستنل الكولتان والذه الخا ت
هنااا صاالة بااين النزاعااات المساالحة وأنشااطة تعاادين "معااادن ال ااراع"  /سلساالة التورياادت وهااذا بسااب الوضااع
السياسيل االقت ادي واامني في منطقة البحيرات الكبرى بأفريقيات فقاد أدى اساتغيل الماوارد الطبيعياة وعساكرة
مواقع التعادين إلاى انتهاكاات خطيارة لحقاوق االنساان وإلاى أنشاطة يار قانونياة واساعة النطااقت حاولات اانكماة
التنكيمية االقليمية والعالمية خل بيئة تجارية شفافة ومستدامةل خالية من النزاعاتت ولكنها واجهت هذه المبادرات
تحديات من حيث التطبي وااللتزا ت
تخل وفرة واستخراج "معادن ال راع" في أفريقيا ما يسمى ب"لعنة الموارد"؛ وهي تحاد عنادما تتمتاع الابيد
بالكثير من الموارد الطبيعية ولكن تعاني من نقاص فاي التنمياةل البنياة التحتياة والنماو االقت ااديت وبالتاالي ليسات
قادرة على استغيل هذه الموارد ااساسية لتعزياز اقت اادهات وهاذا يعاوق جهاود الادول والمنطقاة لتطاوير اقت ااد
مستدا في سبيل معالجة من أق ى التفاوتات االقت ادية في العالمت يؤدي استخراجل تنقيح ونقل"معادن ال اراع"
إلااى تفاااقم النزاعاااتل تعطياال االقت اااد وانتهاكااات حقااوق االنسااان بمااا فااي ذلااك ااروف شاابيهة بالعبوديااةل العنااف
الجنسيل وعمالة ااطفالت قد زاد اهتما القوى العكمى الجديدة فاي اساتغيل الماوارد فاي إفريقياال و بوجاه خاا
روساايا وال ااينت يشااير المحللااون الااى "صااراع جديااد افريقيااا" فااي الساانوات ااخياارةل حيااث تزاياادت المنافسااة
االستراتيجية والجيوسياسية بين القوى الغربية والقوى العكمى الجديدةت
البا ما تفيد هذه المعادنل بشاكل مباشار أو يار مباشارل الجماعاات المسالحة كماا تساب حروباا أهلياة فاي البلادان
المستخرجةت
 Global Witnessمنكمة يار حكومياة تأسسات عاا  ١٩٩٣لمكافحاة :ال اراعل الفقارل الفساادل اساتغيل الماوارد
الطبيعية وانتهاكات حقوق االنسان في جميع أنحاء العالمت تفيد هذه المنكمة بأن استغيل وتجارة "موارد ال راع"
في سياق النزاع تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق االنسان أو انتهاكات للقانون االنسااني الادوليت فاي الماضاي ل
تناقش المجتمع الدولي ازمة "الماا ال اراع" فاي السااب ل حاين ادى اساتخراج االلماا فاي إفريقياا الاى تمويال
التمرد في بلادن أنغاوال وسايراليونت لكان الياو ل نشاهد تحاول الماوارد مان "االلماا الملطا بالاد إلاى الكمبياوتر
الملط بالد "ت

NATO Strategic Direction South Hub

2

2019

حلقة دراسية شبكية حول النزاع على المعادن :الميول والتطورات

التعدين والصراعات في أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية
يخاطرون ااطفال بحياتهم وسط بار سامة الستخراج الكوبالت لشركات االلكترونيات الكبرى في العالم:
فهل هاتفك ملو بمعاناة وآال  ٣٥٠٠٠طفل من مناجم الكونغو؟
(سيدهار كارال كلية هارفارد كينيدي للعلو الحكومية ل )٢٠١٨

إفريقيا نية جدا بالموارد الطبيعية فالموارد الخا ل التي تستخرج منها معاادن مهماةل وفيارة فاي كال أنحااء القاارةت
ولكن تخضع الموارد الى االستغيل ااجنباي وفسااد المؤسساات المحلياةل وتاؤدي الاى تمويال الجماعاات المتماردة
وزيادة العنف.
جمهورية الكونغو الديمقراطية نية للغاية بالاذه لااللما ل النحاا ل اليورانياو ل الكولتاان و يرهاا مان المعاادن
الثمينةت على سبيل المثالل تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية (حيث يشكل قطااع التعادين  ٪٩٠مان صاادراتها)
 ٪٦٤ماان كولتااان اارضل وحااوالي  ٪٦٠ماان العاارض العااالمي ماان الكوبالااتت يااتم تعاادين اا لبيااة فااي "الحاازا
النحاسي" في المقاطعات الجنوبية الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطيةل منطقاة كاتانغاات الكوبالات مهام اناه
موجود في كل بطارية ليثيو أيون قابلة للشحن  -من الهواتف إلى أجهزة الكمبيوتر إلى السيارات الكهربائياةت كماا
انه عن ر في ت نيع محركات الطائراتل توربينات الغااز والفاوالز المغناطيسايت وفقاا لابع شاركات المحامااة
الدوليةل يجا إضاافة الكوبالات إلاى قائماة "معاادن النازاع"ل بساب دورهاا فاي النزاعاات فاي المنطقاة وانتهاكاات
حقوق االنسانت
أفريقيا تعاني من صراعات مستمرة أكثر في أي قارة اخرىت تعرضت جمهورياة الكونغاو الديمقراطياةل وال سايما
مناط التعدينل ل راعات جسيمة في السنوات العشرين الماضايةل مان الحارب ااهلياة (حاروب الكونغاو ااولاى
والثانية) التي أسفرت عن مقتل خمسة مييين شخص بين عامي  ١٩٩٦و ٢٠٠٣ل والنزاعات المساتمرة االقليمياة
بين الجماعاات المسالحة المختلفاة أو باين هاذه الجماعاات وباين الدولاةت ويشامل ذلاك نازاع كيفاو المساتمر مناذ عاا
٢٠٠٤ل النزاع في إيتوري منذ عاا ١٩٩٩ل وتمارد القاوات الديمقراطياة المتحالفاة فاي أو نادا المساتمر مناذ عاا
١٩٩٥ت هنا صلة واضحة بين استخراج الموارد الطبيعية وال راعات في جميع أنحاء العالمت
تشار القوات المسلحة الكونغوليةل بدعم بعثة من منكمة اامم المتحادة لتحقيا االساتقرار فاي جمهورياة الكونغاو
الديمقراطية )(MONUSCOل في العديد من النزاعات المسلحة داخل الدولةت ي اع تحدياد عادد الجماعاات المتماردة
فااي الكونغااول لكنهااا تتااراو بااين  ٧٠و  ١٢٠ل مااع أكثاار ماان  ٢٠٠٠٠مقاتاال والكثياار ماان الجماعااات تسااعى الااى
السااايطرة علاااى ااراضاااي الغنياااة بالمعاااادنت اساااتخراج هاااذه المعاااادن تفااااقم ال اااراعات فاااي جمهورياااة الكونغاااو
الديمقراطية؛ ومن المشاكل :تمويل الجماعات المسلحة و زيادة في انتهاكات حقوق االنسانت تشير البياناات إلاى أن
أكثر من  ٪٥٠من المناجم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت تحات سايطرة الجماعاات المسالحةل التاي
قامت بفرض ضرائ و رشاوى مقابل المعادن المستخرجةت أبلغت منكمة رصد حقوق االنسان عن الادعم الماالي
واالداري من قبل شركة التعدين  AngloGold Ashantiفي الفترة  ٢٠٠٤ -٢٠٠٣لا "الجبهاة القومياة والتكاملياة"ل
وهي جماعة متمردة نشيطة في إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطيةت
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إن العمالة القسريةل وخاصة عمالة ااطفالل متفشية في جمهورية الكونغو الديمقراطيةت وفقاا لبحاث حاديثل يعمال
أكثر من  ٢٥٠٠٠٠حفار في مناجم الكوبالتل بمن فيهم  ٣٥٠٠٠طفلت ولشساف ييحا ايضاا ان العناف الجنساي
شائع في مناط "معادن ال راع"ت
اسااتخراج المعااادن فااي مناااط ال ااراع لااي خاضااع للتنكاايم الرقااابيت يشاار المركااز اافريقااي لتطااوير المعااادن
()AMDCل في موجز سياسات حول التعدين الحرفي و الضي النطاق ()ASMل كيف "الطبيعاة يار الرسامية لهاذا
النوع من التعدين تعرض عمال المناجم والمجتمعات الى لم المجموعات المسلحة"ت وفقاا لا Verisk Maplecroftل
وهي شركة أبحا في المخاطر العالميةل ان عمالة ااطفال و يرها من انتهاكات حقوق االنسان أقل احتمااال لادى
شركات التعدين الدولية بسب التزامها بالمعايير الدوليةت في المقابلل تشير بيانات أخرى إلى أن العنف النااجم عان
التعدين متعل بالملكية ااجنبيةت والعنف أقل حدا حين تدير الشركات ااجنبية أعمالهاا بشاكل قاانونيت وفقاا لابع
الخبراءل الحملة الدولية ضد صراع المعادن وتنفياذها "علاى اارض" قاد عطلات تعادين الاذه الحرفاي والضاي
النطاق الن القطاع البا ما يكون ير نكاميت وقاد يناتع هاذا التعطيال عان التاوتر باين الدولاة والشاركات الكبارى
العاملة في جمهورية الكونغاو الديمقراطياةت وفقاا لا Verisk Maplecroftل ان التغييارات المالياة علاى قاانون التعادين
الجديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية تضع سلطات التعدين في أعلى فئاات الخطار حسا مؤشار Nationalism
Resource Indexل مما يشاكل صاعوبة بالنسابة لمساتقبل شاركات التعادين الدولياة فاي البلادان التاي تر ا فاي تاأميم
مناجمهات

الجهات الفاعلة الخارجية والقواعد التنظمية المتعلقة بمناطق"معادن النزاع"
توصي منكمة التعاون والتنمية في الميدان االقت ادي (تتت) التزا الشركات باالرشادية (تتت) بهدف ضمان حقوق االنسانل تجن االسها في
ال راعل والمساهمة بنجا التنمية المستدامةل المن فة والفعالة (مجل منكمة التعاون والتنمية في الميدان االقت ادي بشأن االرشادات المتعلقة
بسيسل التوريد للمعادن من المناط المتأثرة بالنزاعات والمعرضة لمخاطر جسيمةل )٢٠١٢

للحد من دوامة استخراج المعادن/تكرير المعادن وال راعاتل أعدت الجهاات الفاعلاة الدولياةل وباااخص البلادان
المستوردةل قواعد تنكميةت لكن أثبتت المبادرة الدولياةل لشسافل صاعوبة تطبيا هاذه القواعاد تنكمياة بساب نفاوذ
اانكمة الفاسدة في المنطقة و تجن الدول ضعيفة لضغوط المجتمع الدوليت
طوال عشر سنواتل اعتمدت افريقيا علاى االتحااد اافريقاي ( African Mining Visionالرؤياة للتعادين اافريقياة )
لضمان مساهمة المعادن في التحول االقت ادي والهيكلاي للقاارة ولتحساين إدارة قطااع المعاادنت فاي عاا ٢٠١٨ل
أطل االتحاد االفريقي "االطار االداري للمعادن اافريقية" ( )AMGFكاداة رصد لتحديد التقد الذي تحرزه البلدان
فيما يتعل بالAfrican Mining Visionت تجدر االشارة إلى أن إطار العمل لم يتضمن مراقبة سلسالة االماداد لمعاادن
ال ااراعت بالتاااليل يواجااه االتحاااد اافريقااي صااعوبة فااي ت اادي اسااتغيل معااادن ال ااراعل وتحديااد أهميتهااا علااى
ال عيد الوطنيت على ال عيد االقليميل أشارت منطقة البحيارات الكبارى الاى  ٦قواعاد هاماة لمكافحاة االساتغيل
ير القانوني للموارد الطبيعيةت وهي :الشفافية في ال اناعات االساتخراجية ()EITIل إضافاء الطاابع الرسامي علاى
الرؤية للتعدين اافريقية ()ASMل تنسي التشريعات الوطنيةل إنشااء قاعادة بياناات إقليمياةل تاوفير الحماياة لمبلغاين
عن المخالفاتل واجهزة إقليمية الصدارالرخص على المعادن (بااخص معادن ال راع)ت
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أصاابحت منكمااة التعاااون االقت ااادي والتنميااة )( (OECDوإرشاااداتها حااول ادارة سيساال التوريااد للمعااادن فااي
المناااط المعرضااة للخطاار)ل المعيااار ال ااناعي الرائااد منااذ اعتماااده فااي ايااار ٢٠١١ت وتاام تطبيقااه فااي الحكوماات
ااخرى (الواليات المتحدةل االتحاد ااوروبيل ال ين و يرها)ت تدعو االرشادات الشركات والمؤسسات مسؤولية
الى تنفيذ "العناية الواجبة" على سيسل االمداد للمعادنل ومتابعة العمليات في الم اهر وم افي التكريار وإلازا
الشركات بنشر تقديراتهمت
إرشادات اامم المتحدة بشأن ااعمال التجارية وحقوق االنسان مرجع أساسي لمعاييرعالمية لمنع انتهاكات حقوق
االنسان في مجال العملت وتشير تحديدا إلاى احتارا حقاوق االنساان فاي المنااط المتاأثرة باالنزاعت تانص المبااد
التوجيهية لشمم المتحدة أن":نكرا لتزايد خطر االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان في المنااط المتاأثرة باالنزاعل
ينبغي عل الدول أن تساهم في ضمان عد تورط مؤسسات ااعمال في تلك االنتهاكات".
يطور االتحاد ااوروبي أيضا لوائح جديدةت في عا ٢٠١٧ل بدأ االتحاد ااوروبي برنامع عمل لمنطقاة البحيارات
الكبرىل "تعزيز سلسلة التوريد في مجال المعادن ال راع ( ")TG3ل للتركيز على التنمية المستدامة المحليةت ومع
ذلااكل فا ن عااد وجااود تنميااة علااى اارض بسااب قلااة االنفاااق الحكااومي علااى الثااروة المعدنيااة ال يااوفر اي حااوافز
للعاملين الضفاء الطابع الرسمي على القطاعت ااهم من ذلكل وضع االتحاد ااوروبي "قواعد معادن النزاع" التي
ستدخل حيز التنفيذ الكامل في  ١يناير ٢٠٢١ت هذا يؤمن التزا مستوردي االتحاد ااوروبي بهاذه القواعاد وبتقاديم
تق اارير عاان نشاااطاتها مااع سيساال التورياادت تاام اسااتلها اللااوائح ااوروبيااة ماان قااانون دود فرانااك Dodd-Frank
اامريكي) الذي يتطل من الشركات المدرجة في الواليات المتحدة الكشف عن ما إذا كانت منتجاتها تحتوي علاى
أي من معادن ال راع  TG3من منطقة جمهورية الكونغو الديمقراطية  -وإجراء العناية الواجبةت لهاذا القاانونل تام
تكليااف لجنااة سااوق المااال االمريكيااة ( )SECلوضااع قواعااد لمعالج اة القضااايا المتعلقااة بالمعااادن المحتملااة لل ااراع
ودورها في اهرة الجماعات المسلحة في المنطقةت
بااذلت ال ااين جهااودا لمعالجااة قضااايا معااادن ال ااراع؛ فااي ديساامبر ٢٠١٥ل تاام اعتماااد إرشااادات العنايااة الواجبااة
ال ينية لسيسل االمداد بالمعادنل بناء على إرشادات منكماة التعااون والتنمياة فاي الميادان االقت اادي ()OECDت
توفر اللوائح ال ينية إرشادات للشركات "لتحديدل مناعل والحاد مان مخااطر االساها المباشار أو يار المباشار فاي
النزاعات و انتهاكات حقوق االنسان"ت
سوف تحكر بورصة لندن للمعادن موردي المعادن التي ال يتم توفيرها بشكل مسؤول بحلول عا ٢٠٢٥ت
بدأت بع الشركات الخاصة في تطوير نكامها الخا التباع م ادر المعادنت تعد "مبادرة المعاادن الموثوقاة"
( )RMIالتي أنشأها تحالف ااعمال الموثوقة Responsible Business Allianceل والتي تضم  ٣٨٠أعضاءل من أكثر
المبادرات المستخدمة للتعامل مع الم ادر المعدنياة الموثوقاةت وضاعت شاركات أخارى قواعاد جديادةل مثال RCS
 Globalل شركة في برلين تقو بتادقي لعملياات سيسال التوريادت قامات  RCSماؤخرا ب نشااء أداة جديادة فاي مانجم
 Societe Miniere de Bisunzuباالقرب مان روباياا فاي جمهورياة الكونغاو الديمقراطياةت تساتخد ااداة تقنياة النكاا
العالمي لتحديد المواقع  GPS -النشاء سجل مأمونل مسح الرموز الشريطية للمنتجات وجمع البياناتت المشكلة هي
أن التمويل يأتي في الغال من ااعضاء المحليين وال الشركات الكبرىت
هنا العديد من اللوائح واالجراءات في جميع أنحاء العالم لمنع تمويل الجماعات المسلحة والممارسات اليإنسانية
الناجمة عن االستغيل يار القاانوني للمعاادنت ولكانل لام ياتم تطبيقهاا بعادت فاي عاا ٢٠١٦ل كشافت منكماة العفاو
الدوليااة عاان فشاال ساابعة شااركات م اانعة للساايارات الكهربائيااة فااي تنفيااذ العنايااة الواجبااة المتعلقااة بسلساالة إمااداد
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الكوبالتت كشفت بيانات أخرى أنه في عا ٢٠١٦ل ما يقرب من  ٪ ٨٠من الشركات التاي تقاد تقاارير إلاى
اامريكية ير قادرة على تحديد م ادر هذه الموادت أثبتت  Global Witnessمؤخرا أن الشركات الم درة للمعادن
من منطقة البحيرات الكبرى االفريقية قد حققت بع التقد في مجال الم اادر الموثوقةتوأشاار الماؤتمر السانوي
ااخير لشركة  RMIل ضرورة الشركات اتباع أنكمة العناية الواجبة في المستقبلت
SEC

الم ادر الموثوقة أصبحت متوقعاة دولياال وهاذا يعناي أن دور المجتماع الادولي سيساتمر فاي النماوت كماا ستساتمر
الجهود للح ول على الموارد وتوزيعها على المجتمعات واالقت ادات المحلية بشكل متكافئت

التحليل

فااي  ٢٩أكتااوبر ٢٠١٩ل نكماات الهاااب و
 Internationalحوار فيديوت واجتمع خبراء من سبع دول أفريقية
لمناقشااة القضااايا المتعلقااة ب ااراع المعااادن والاادور المحتماال
للناااتو فااي مواجهااة التحاادياتت فااي الوقاات نفسااهل كااان منتاادى
الحوار عبر االنترت مفتاو لمادة أسابوع لكسا وجهاات نكار
إضافيةت
ناقش المشاركون أربعة نقاط رئيسية وهي:
Three Stones

 ما هو تأثير استخراج "معادن ال راع" على االقت اد االقليمي والمحلي للبحيرات الكبرى ؟ بيئة العمل الحالية في المناجم والتغيرات المحتملة في حقوق االنسان لها تأثيرعلى الكروف االجتماعيةواالقت اديةت كيف يمكن تحسين هذه الكروف ومحاربة اانشطة ير القانونية المرتبطة بمعادن ال راع؟
 ما الذي يمكن أن يفعله القطاع لحماية حقوق االنسان والمجتمعات؟ كيف يمكن لحلف الناتو مواجهة آثار معادن ال راع والمساعدة في منع تمويل الجماعات المسلحة المحليةواالقليمية ؟
فيما يتعل بالسؤال ااولل صر المشاركون بآثار استخراج معادن ال راع على المجتمعات المحليةل مع كل مان
اآلثار االيجابية والسلبيةت تعتبر الجهود التجاريةل أنشاطة التنمياة االجتماعياة وانشااء الشاراكات العاماة والخاصاةل
نتائع إيجابيةت بالنسبة الى النتائع السلبيةل ناقش المشاركون كيف خلقت سلسلة التوريد "اقت اديات ال راع"ل مع
خسارة موارد بشرية ومالية كبيرة في النزاعاتت عيوة على ذلكل استخراج المعادن ال راع ينتع نكا مالي ير
قانوني حيث معكم إيرادات التعدين ال تبقى محليةل بل تفيد الشاركات الدولياة ودول العباورت ال تتمتاع االقت اادات
المحلية بفوائد مالية طويلة ااجلل وال بنمو مستدا بل يتعاين عليهاا مواجهاة انتهاكاات حقاوق االنساان والنزاعاات
المستمرة.
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فيما يتعل بالنقطة الثانية :لتحسين الكروف االجتماعيةل االقت اديةل انتهاكات حقوق االنسان و العنف الناجم عان
ال راع للمعادنل صر المشاركون أن المكونين الرئيسيين اللذين يج معالجتهما هماا :تعزياز القواعاد و تعزياز
الحكم الرشيدت اتف المشاركون بشكل عا علاى ضارورة تنكايم وإدارة سلسالة االساتخراج والتورياد بشاكل أفضال
على المستويات المحليةل الوطنيةل االقليمية والعالميةت ولتحقي ذلكل يج تعزيز ال لة بين الحكوماات والمجتماع
المدني؛ يج التوجه من المكاسا الق ايرة ااجال إلاى المكاسا الطويلاة ااجال فيماا يتعلا باساتخدا ااراضاي
والمواردل يتعين خل شراكة بين أصحاب الم لحة والمجتمعاتل واالستثمار في التكنولوجيات الجديدة والسايمة
فااي قطاااع التعاادينت لمعالجااة ااسااباب الجذريااة لل ااراعاتل ينبغااي للبلاادان أن تعاازز باارامع بناااء السااي وحاال
النزاعاااتت يمكنهااا القيااا بااذلك ماان خاايل االسااتثمار فااي باارامع النمااو االقت ااادي لزيااادة التعاااون بااين المؤسسااات
والمجتمااع الماادني والعيقااة بااين الجهااات الفاعلااة المحليااة واالقليميااة والدوليااةت تحتاااج ساالطات الدولااة إلااى اسااتعادة
السيطرة على ااراضي الخاضعة لجماعات المتمردينت كل هذال يتطلا دعماا كبيارا بماا فاي ذلاك معالجاة مراقباة
االتجار ير المشروع عبر الحدود وتوفير الفر للمقاتلين السابقين ل بما في ذلاك االساتثمارات فاي بارامع نازع
السي والتسريح وإعادة االدماجت قدمت ( Pactمنكمة للتنمية ناشطة في  ٤٠دولة) مثااال علاى مباادرة فعالاة لنازع
السي والتسريح وإعادة االدماج استفادت منها صناعة التعادين المحلياة ووفارت فار عمال للمقااتلين الساابقينت
هنا حاجة إلى مؤسسات أقوى ولوائح أكثر صرامة وطرق لتزوياد المقااتلين الساابقين بو اائف بديلاة فاي منطقاة
البحيرات الكبرى للحد النزاعات وال راعات على معادن ال راعت
في جواب على السؤال الثالثل شدد المشاركون على ضرورة احترا ال اناعات للقواعاد والحكام الاداخليت فيجا
أن تقو ال ناعات بتنكيف سلسلة االماداد الخاصاة بهاا وفارض أنكماة إصادار الارخص الدولياة واالقليمياة (وفقاا
لمعيااار منكمااة التعاااون والتنميااة فااي المياادان االقت ااادي  )OECDلتأكي اد العنايااة الواجبااة والجااودة ااخيقيااة فااي
اسااتخراج المعااادن وتجارتهااال فاارض ضااوابط صااارمة علااى التاادفقات الماليااة بمعاونااة القطاااع الم اارفي وإجااراء
تحسينات في الشفافية و الكشف عن العقود التجاريةت
من وجهة نكرإداريةل يج أن تحسن ال ناعات ادارتها للعمليات داخل البيد ومعالجة الفساد الداخلي و تو ياف
خبااراء فااي مجااال حقااوق االنسااان والقااانون الاادولي ومااا إلااى ذلااكت يُتوقااع ماان صااناعات التعاادين االسااتثمار فااي
االقت ادات المحلية والتنسي مع منكمات المجتمع المدني المحلية لحد من آثار التعدين على البيئة وليستثمار فاي
إعادة تعيين ااراضي و في البنياة التحتياة المحلياة (بماا فاي ذلاك تكريار المعاادن محلياا بادال مان ت اديرها الماواد
الخا )ل وإنشاء المدار والرعاية الطبية لعماال التعادين وأطفاالهمت ينبغاي علاى الشاركات تحمال مساؤولية دعمهاا
احكاا اخاارى باار حدوديااة وتقااديم التعااوي لضااحايا انتهاكااات حقااوق االنسااان والمجتمعااات المتااأثرة بالضاارر
البيئيت باخت ارل توافقت اآلراء على أن صناعات التعدين يج أن تتحمل المزياد مان المساؤولية كونهاا أصاحاب
م لحة ملتزمين بالتنمية االقت ادية في المنطقةت
واف ا المشاااركون علااى أن الجهااات الدوليااة الفاعلااة يمكاان أن تلع ا دورا مهمااا فااي الاادفاع عاان حقااوق االنسااان
للمجتمعات المحلية :
 مكافحة الجماعات المسلحة المتمردة في سلسلة االمداد "معادن ال راع" تحسين التنمية االقت ادية في المنطقة -إحيل السي في البلدان المتأثرة بال راعات التي تمولها إيرادات "معادن ال راع"
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يحتاج الناتو إلى مواصلة فهم الحقائ على اارض بشكل وثي ت للقياا باذلكل ذكار المشااركون أن النااتو يمكان أن
يشمل موضوع القيادة الداخلياة فاي المناقشااتل تمكاين تباادل مثمار ماع الخباراءل استضاافة مجموعاات عمال تقنياة
لتبادل المعلومات مع المجتمع المدني في إفريقيات
اكتساب المعرفة عبر التواصل المكثف مع الخبراء المحليين واالقليميينل وممثلي ال ناعة سيوفرللناتو فهما أكثر
سياقات يمكن أن يكثاف حلاف النااتو شاراكتها ماع الحكوماات واالتحااد اافريقاي (وجهاود إقليمياة أخارى) باساتخدا
موارده التكنولوجية وتدري الشرطة العسكرية والمحلية لمحاربة الجماعات المتمردةل ومكافحاة شاحنات ااسالحة
ال غيرةت كت أحد المشاركين في موقع Kialoل "يمكن للشركاء الدوليين مثل حلف الناتو أن يساعدوا إلى حد كبيار
مااان خااايل خلااا شاااراكات وتعااااون ماااع الجهاااات الفاعلاااة فاااي منطقاااة البحيااارات الكبااارى لضااامان إنفااااذ مختلاااف
البروتوكااوالت القيمااةت يجا أن تنكاار الشااراكات أيضااا فااي أنكمااة إدارة ااماان مااع التركيااز علااى ف اال اسااتغيل
"معادن ال راع"ت" حلاف النااتو يشامل  ٢٩دولاة عضاو ل يمكان لحلاف الضاغط والادعوة لمزياد مان اللاوائح علاى
المستوى المحلي واالقليمي والدوليت عيوة على ذلك ل دعم المجتمع المدني والفئاات الضاعيفةل والعمال علاى بنااء
السي وأنشطة منع نشوب النزاعاتل فضي عن توفير التدري في مجاال حقاوق االنساان والبيئاةت هاذه المباادرات
ستعزز العيقات وسمعة الناتو في المنطقةت
شجع المشاركون دول الناتو وحلاف النااتو علاى اتخااذ إجاراءات خاصاة بالنسابة الاى اآلثاار الكبيارة الاذي أحادثتها
"معادن ال راع" على المجتمعات واالقت ادات في البلدان والمنطقاةت يجا أن يشامل ذلاك دعام وتطبيا اللاوائح
التنكيمية الخاصة ب ناعات التعدين العالمية ومعاقبة الفاسدت يمكن لدول النااتول ماع شاركائها فاي المجاالين التقناي
والماادنيل دعاام منطقااة البحياارات الكباارى فااي زيااادة الشاافافية فااي القطاااع ل و تعزيزعماال منكمااات مثاال المعهااد
الفيااادرالي االمااااني لعلاااو اارض والماااوارد الطبيعياااة ( )BGRل فاااي بورونااادي ل روانااادا ل وجمهورياااة الكونغاااو
الديمقراطيةت
صر أحاد المشااركين قاائي" :هاذه المناقشاة تاأتي فاي الوقات المناسا ل فالمشاكلة ليسات فقاط أفريقياةل بال مشاكلة
عالمية بسب المعاناة والخسائر البشرية وتريليونات االيرادات المفقودة علميا والمليارات اقليميا"ت شاار الخباراء
منطقة البحيرات الكبرى اهتماماتهم ووجهاات نكارهم ولكان اامار فاي اياادي البلادان اافريقياة المتاأثرةل المجتماع
الدوليل الشركات المستخرجة للمعادن و المستخدمين النهائيينت
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استنتاجات
وفقااا للمشاااركينل يمكاان أن تساااهم الناااتو إيجابيااا فااي مسااألة "معااادن ال ااراع" ماان خاايل تنكاايم مااؤتمرات
ومجموعات عمال مضايفةت تكهار هاذه المباادرات االلتازا بالقياادة العلياا وكفائاة الخباراء الاداخليين المعنياينل
واالهتما الحقيقي في زيادة الثقة وتعزيز الشراكة المتبادلة.
يمكن أن يتعاون حلف الناتو مع االتحاد االفريقيل أو منكمات االتحاد اافريقي االقليمية في خل برامع بناء
القدراتل من أجل بناء النزاهة وحماية حقوق االنسان و يرهال مما قد يقلل مان انتهاكاات حقاوق االنساان فاي
هذا القطاع.
يمكن لحلف الناتو التعاون مع الحكومات االفريقية من خيل تدري قوات اامن المحلية لتوسيع قدراتها علاى
اختراق المناط المتنازة عليها ومكافحة االتجار ير المشروع بالمعادن وااسلحةت
يمكن أن تضغط دول حلف الناتو علاى الشاركات الدولياة لادفع الشاركات المحلياة إلاى التحارر مان االساتغيل
والقسوة والعبودية وعمل ااطفالت
يمكاان لحلااف الناااتو مسااائلة الشااركات الكباارى لتعاونهااا مااع المنكمااات الفاساادة والمنكمااات ياار الحكوميااةت
والتعاااون مااع المنكمااات ياار الحكوميااة علااى االرض للح ااول علااى مزيااد ماان المعلومااات ولكشااف هااذه
االنتهاكات.
يمكن لدول الناتو أن تزيد الوعي بين شركائها التابعة ليئحة االتحااد ااوروباي (االتحااد ااوروباي) /٢٠١٧
 ٨٢١وللبرلمان ااوروباي ولمجلا  ١٧ماايو  ٢٠١٧وقاانون دود فارانك رقام  ١٥٠٢حاول أزماة "معاادن
ال راع" في هدف مكافحة النزاعاتت
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