وسالمة أمن تعزيز
النفيسة المعادن توريد سلسلة
ف ملخص
السياسات لواضعي وا ٍ

أوالً :التحديات
ينتج عن اإلتجار غير المشروع في المعادن النفيسة عدد من التحديات والتھديدات المحلية والعالمية1. .
التنمي)))))))))ة االجتماعي)))))))))ة أيضا ً وبشدة بش)))))))ركات التع)))))))دين فحس)))))))ب ،ب)))))))ل يع)))))))وقفھو ال يضر
الم واالقتص)))))))))))))ادية
.المجتمع)))))))ات المحلي)))))))ة للخط)))))))ر ضيرعت نع ًالضف ،ةّجِتْنللبلدان ُ
ي))))ؤدي اإلتج))))ار غ))))ير المش))))روع إل))))ى زي))))ادة حج))))م تع))))رض سلس))))لة ،وباإلض))))))افة إل))))))ى ذل))))))ك
إلى االختراق من قبل عصابات الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ،س))ةالنف))))))))))ي المع))))ادن إمداد
.الع)))))))ابرة للح)))))))دودالخطيرة كما أنھا أيضا ً وفي كثير من األحيان مرتبطة بمختلف الجرائم

( في قراره رقم  ،38/2013أجرى ECOSOCبناء على طلب المجلس االقتصادي واالجتماعي ) 2.
دراس)))ة ش)))املة(  (UNICRIأبح)))))اث الجريم)))))ة والعدال)))))ةل اإلقليم))))))))))يمؤتمر األمم المتحدة
الح))))دود الوطني))))ة ،وغيرھ))))ا م))))ن س))))ائر بي)))))ن الجريم)))))ة المنظم)))))ة ع)))))بر االرتب)))))))))اط لتقيي))))))))))))))))م
.النفيس))))))))))))))ة المع)))ادن ف)))))ي بھ))))ا واالتج))))ار غ))))ير المش))))روع المتص))))))))))لة األنش)))))طة اإلجرامي)))))ة
ن))))عل)))م ق)))ام المعھ)))د بإع)))دادھا اس)))))))))))تراتيجية دولي)))))))))))ةل ن التقيي))))))))))))))))مﱢوَكُ◌تمث))))))ل الدراس))))))ة م
.النفيس))))))))))))))ة المع))))ادن ف)))))ي ومكافح)))))ة االتج)))))ار غ)))))ير المش)))))روع
ثانيا ً :النتائج
المس))))))))))ائل البحثي))))))))))ة الرئيس))))))))))ة والفرعي))))))))))ة كل م))ن إل)))ى معالج)))ة التق))))))))))))رير يھ)))دف 3.
:التالي))))))))ة عل))))))))ى مس))))))))توى تق))))))))ني
م)))))ا ھ)))))و م)))))دى ت)))))أثير االتج)))))ار غ)))))ير المش)))))روع ف)))))ي المع)))))ادن النفيس)))))ة؟ -
ھل ھناك ارتباط بين االتجار غير المشروع في المعادن النفيسة وبين الجريمة المنظمة عبر •
الحدود الوطنية ،وغيرھا من األنشطة اإلجرامية األخرى ذات الصلة؟
ھ))))))ل يوج))))))د ارتب))))))اط بي))))))ن االتج))))))ار غ))))))ير المش))))))روع ف))))))ي المع))))))ادن النفيس))))))ة وبي))))))ن •
األنش))))))طة اإلرھابي))))))ة؟
م))))ا ھ))))ي نق))))اط ض))))عف سلس))))لة إم))))داد المع))))ادن النفيس))))ة؟ •
ج)))))ار غ)))))ير المش)))))روع ف)))))ي المع)))))ادن النفيس)))))ة؟ االت و /أو مواجھةكي))))ف يمك))))ن من))))ع -
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مواطن القوة والضعف في المبادرات الحالية؟ما ھي •
تمثل ظاھرة االتجار غير المشروع في المعادن النفيسة المتزايدة مصدراً ھاما ً لتمويل الجماعات
جارةوف)))))ي تاإلجرامية المنظمة التي تستغل الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية والدولية،
سلعا ً أساسية ،على الثمينة النفيسة وأيضا ً األحجار الكريمة المع))))ادن تمث))))))))ل .النفيس))))))))))))))ة المع))))ادن
وذل))))ك ب))))النظر إل))))ى س))))ھولة نقلھ))))ا م))))ن مك))))ان األنش)))))طة اإلجرامي)))))ة نح))))))و مث))))))الي ،لتموي))))))ل
ألخ))))))ر وارتف))))))اع قيمتھ))))))ا .كم))))))ا س))))))اھم ك))))))ل م))))))ن تطوي))))))ر وتوس))))))يع البني))))))ة التحتي))))))ة
ص))))))))االت الس))))))))لكية والالس))))))))لكية ف))))))))ي تس))))))))ھيلللنق)))))))))ل ،والنظ)))))))))م المص)))))))))رفية واالت
.ج)))))ذب عناص)))))ر الجريم)))))ة المنظم)))))ة ومش)))))اركتھا ف)))))ي ھ)))))ذا النش)))))اط الم)))))ربح للغاي)))))ة

4.

ف))))ي المع))))ادن االتج)))))ار غ)))))ير المش)))))روع يتك)))))))))ون ،ال))))))تي ج))))))رى تحليلھ))))))اوفقا ً للحاالت 5.
م)))اال يق)))ل ع)))ن خمس)))ة مس)))تويات مح)))ددة ومعق)))دة ومترابط)))ة م)))ن الجھ)))ات النفيس)))))))ة م)))))))ن
لمالفاعل))))))ة اإلجرامي))))))ة ا
م))ن األف))راد م))ن المن)))))اجم الع)))))املون ف)))))ي :وتحديداً ،تنظيما ً جيداً ةَمظﱠنَ ُ
جموعالعصابات والقائمون على أنشطة التعدين غير القانوني؛ ذوي المي)))))ول اإلجرامي)))))ة؛
شكل ھيئات أو كيانات مرخصة أو الص))))))))عيدين الوط))))))))ني واإلقليم))))))))ي ف))))))))ي المش))))))))ترين عل))))))))ى
اطھ))م تح)))ت مظل)))ة ش)))ركات واجھ)))ة أو حماي)))ة لش)))ركاتمسجلة؛ ُ َ ﱢ
المصدرون الذين يباشرون نش
.ونوش))))))ركات الوس))))))اطة الدولي))))))ة والمش))))))تر أخرى؛
وإع))))))ادة تش))))))غيله بس))))))ھولة ،فيك))))))ون ھ))))))و ف))))))ي الغال))))))ب اس))))تخراج ال))))ذھب ونظراً إلمكانية 6.
( في مجال التعدينASM .نطاق صغير ) موض)))))وع النش)))))اط الح)))))رفي غ)))))ير المش)))))روع عل)))))ى
ر مش))روعة م))ع ال))ذھب الخ))ردة ،وم))ن ث))مخل)))))ط ال)))))ذھب المس)))))تخرج بطريق)))))ة غ)))))ي مك))ني
ومن .يصعب تماما ً تتبع مصدر الذھب األصلي بعد صھرهورش التنقية والتشغيل .كما بيع))))))ه إل))))))ى
،م))ن المع))ادن مصادر أخ))رى معشكل الذھب غير القانوني وخلطه خ))))الل عملي))))ات تموي)))))ه
در فم)))))ن الن)))))ا ،عل)))ى العك)))س م)))ن ذل)))كو .يس)))))))ھل دخول)))))))ه ف)))))))ي سلس)))))))لة التوري)))))))د القانوني)))))))ة
( ،وذلك  (ASMمن قبل شركات التعدين الصغيرة ) (PGMsجداً استخراج معادن مجموعة البالتين
تتعرض ،م))ن ناحي))ة أخ))رىو .والتنقي)))))))))))ة المطلوب)))))))))))ة اس)))))))تخراجال عملي))))))ات دنظراً لتعقﱡ
( ،في العادة ،للسرقة من قبل  (PGMمع)))))ادن مجموع)))))ة البالتي)))))نالمنتجات التي تحتوي على
تھريبھا واالتجار فيھا بصورة غير مشروعة .م)))ة ،ويت)))معص)))))ابات الجريم)))))ة المن)))))ظ
م))))))ع الش))))))ركات الكب))))))يرة والمتوس))))))طة المتخصص))))))ة ف))))))ي قط))))))اع المن))))))اجم العامل))))))ة ف))))))ي 7.
ف)))))ي كث)))))ير م)))))ن ال))ذھب اس)))))))تخراج عملي))))))ات األقل دخالً في العالم ،تجذب العدي)))))د م)))))ن البل)))))دان
للعم)))))ل س)))))واء ف)))))يعاملين ممن يملكون مقومات وممارسة الحرفة إلى نفس المنطقة ،األحي)))))ان
المن)))))اطق ال)))))تي س)))))بق اس)))))تخراج ال)))))ذھب منھ)))))ا ول)))))م تع)))))د مجدي)))))ة ،أو يقوم)))))ون باس)))))تغالل
المستخدمة نف)))))))س
وكثيراً ما يؤدي ھذا التعدي من قبل ھؤالء الفنيين إلى مصادمات عنيفة. ،المناجم ُ
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اضطراب العالقة بين العاملين في ومش)))))اكل ت)))))رتبط بالص)))))حة والس)))))المة ،وغ)))))ير ذل)))))ك م)))))ن
المنجم  /المجتمع المحلي.
:النفيس))))))))))))))ة لعدي))))))د م))))))ن الج))))))رائم المتص))))))لة باس))))))تخراج المع))))))ادنح))ددت الدراس)))ة ا 8.
،ا بالمش)))))))))))))))ترياتيأس)))اس ارتباطا ً مخ))))))اطر االحتي))))))ال والفس))))))ادترتبط :الفس)))))))))اد -
ف)))))ي اإلط)))))ار التنظيم)))))ي )بم)))))ا ف)))))ي ذل)))))ك والثغ))))))))رات ،والخروق))))))ات األمني))))))ة
؛اللوجس)))))))))))))))تيات ال)))))))))تراخيص والتص)))))))))اريح( ،والجوان)))))))))ب المتعلق)))))))))ة ب)))))))))إدارة
الجريم))ة م))ن خ))الل ش))راء من يمك)))))))ن غس)))))))ل العائ)))))))دات المتأتي)))))))ة :غس))))يل األم))))وال -
يمك))))ن اس))))تخدام ال))))ذھبصفقاتھا نقداً في معظم األحيان .حي)))))ث يت)))))م إب)))))رام ،وبي)))))ع ال)))))ذھب
مث)))))ل المخ)))))درات .يس)))))تخدم ال)))))ذھب ف)))))ي ُ،مراقبة كعمل)))))ة بديل)))))ة لش)))))راء س)))))لع محظ)))))ورة أو
ع))))امالت تجاري))))ة؛م القائم)))))ة عل)))))ى ل األمواليغس أنظم)ة
الھجرة غير الشرعية :حوالي  %70من جميع عمال المناجم غير الشرعيين المقبوض عليھم في -
م)))))ن المھ)))))اجرين غ)))))ير الش)))))رعيين؛جنوب أفريقيا
ال يقتصر األمر على استغالل :ألطف))))))الال))ة اوعماالعتداء الجنسي أو القائم على اختالف النوع،
النساء واألطفال كعمالة رخيصة فحسب ،بل يتعدى ذلك إلى تعرضھم لالغتصاب والعنف
المنزلي واإلساءة بوجه عام؛

-

تم))))))ت اإلش))))))ارة ف))))))ي بع))))))ض التق))))))ارير :واإلرھابي))))))ة بالجماع))))))ات المس))))))لحة االرتب)))))))))اط -
ال))))تي ت))))م االط))))الع عليھ))))ا إل))))ى اعتم))))اد بع))))ض الجماع))))ات اإلرھابي))))ة عل))))ى االتج))))ار
دة فيھ)))))ا غ)))))يرغ))))))ير المش))))))روع ف))))))ي المع))))))ادن النفيس))))))ة ،ولك))))))ن البيان))))))ات ال))))))وار
.كافي)))))))))ة
تج))))ارة لمكافح))))))))ة الحالي))))))))ة الوطني))))))))ة والدولي))))))))ة قام)))))))ت الدراس)))))))ة بتقيي)))))))م المب))))))))ادرات 9.
مختل))))ف البل))))دان .ووج))))دت أن األط))))ر المع))))))ادن النفيس))))))ة غ))))))ير المش))))))روعة ف))))))ي
غ))))يرهأدوات ھام)))ة لمن)))ع ومكافح)))ة االتج)))ار ف)))ي ال)))ذھب و لھ))ي التش)))))))))))))))ريعية والتنظيمي)))))))))))))))ة
.األخ))رى النفيس))))))))))))))ة المع))))ادن من
التج)))))ارة غ)))))ير المش)))))روعة ف)))))ي المع)))))ادن الح))د م))ن إح)))))راز بع)))))ض التق)))))دم ف)))))ي ت))))م 10.
آلي)))))ات وأس)))))اليب عم)))))ل ُ ِ َ ْ
وضعت النفيس)))))))ة م)))))))ن خ)))))))الل تنفي)))))))ذ أنظم)))))))ة التوثي)))))))ق؛ وق)))))))د
بع))))))))ض الخط))))))))وات اإليجابي))))))))ة فيم))))))))ا يتعل))))))))ق بمختل))))))))ف اتخ))))اذ ل))))ذلك .وعل))))ى ال))))رغم
والقدرة على إخفاء مخطط))))))ات العناي))))))ة الواجب))))))ة الم))))))ذكورة ف))))))ي التق))))))رير ،إال أن الس))))))ھولة
الھوية التي يمكن معھا تداول الذھب بشكل غير قانوني ،تشكل إعاقة في تنفيذ مخططات تتبع الذھب.
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يتمثل أحد التحديات الرئيسة التي تواجھھا وكاالت إنفاذ القانون في القدرة على اثبات أن المعادن 11.
إنش)))))اء ن يس)))))ھميمك)))))ن أ .ھ)ي مع))ادن مس))روقة ف))))ي حي))))ازة ش))))خص النفيسة التي ُعثر عليھا
،الس))))))))ياق ف))ي ھ))ذا ،وإج)))راء مقارن)))اتالبصمة تس))))))))))جيل ألغ))راض نم))))))وذج لقاع))))))دة بيان))))))ات
أن ھناك جريمة وبالت)))))))الي إثب)))))))ات أو دح)))))))ض ،المع)))))))))ادن النفيس)))))))))ة إل))))ى تحدي))))د مص))))ادر
المع))))ادن ف)))))ي مكافح)))))ة االتج)))))ار غ)))))ير المش)))))روعونظراً ألھمية ھذا األمر في ُ.ارتكبت
إمكاني)))))ة تس)))))جيل بص)))))مة منتج)))))ات ال)))))ذھب ومع)))))ادن ف))))))إن ھ))))))ذا التق))))))رير يحل))))))ل ،النفيس))))))))))))))ة
.فضالً عن التحديات ذات الصلة ( (PGMsمجموع)))))))ة البالتي)))))))ن
بم)))))ا ف)))))ي ذل)))))ك الثغ)))))رات ،العدي)))))د م)))))ن الثغ)))))رات يس))))))))لط التقيي))))))))م الض))))))))وء عل))))))))ى 12.
عل))))))ى ط))))))ول سلس))))))لة التوري))))))د ،ونق))))))اط الض))))))عف المرتبط)))))))))))ة بالوالي)))))))))))ات القض)))))))))))ائية
،إنف)))))))اذ الق)))))))انون ھيئ)))))ات ق)))درات ف)))))ي سلس)))))لة اإلم)))))دادات العام)))))ة ،والثغ)))))رات ف)))))ي
،واالفتق)))))))ار إل)))))))ى تب)))))))ادل المعلوم)))))))ات بي)))))))ن الوك)))))))االت الوطني)))))))ة والمنظم)))))))ات الدولي)))))))ة
.والمع)))))ارف النظري)))))ة والمھ)))))ارات العملي)))))ة
الطرق والوسائل
جميع مراجعة :البيان))))))))ات م))))))))ن خ))))))))الل مختل))))))))ف الوس))))))))ائل واالس))))))))تراتيجيات تم تنفيذ جمع 13.
تالباقم ءارجإو )،ري)))))ر ومق)))))ال ودراس)))))ة بحثي)))))ةت))))ق أك)))ثر م)))ن 200المنشورات والوثائق )
والوك))))))االت األنش)))))))طة المعني)))))))ة ممثل))))))ي أك)))ثر م)))ن  20مقابل))))ة( م))))ع(ُمختارة بعناية
إفرادي)))))))ة لح)))))))االت معين)))))))ة ،وعق)))))))د جلس)))))))تين بحض)))))))ور الحكومي))))))ة ،وتحلي)))))))ل دراس)))))))ات
خ))))براء متخصص))))ين وص))))لت أع))))دادھم إل))))ى م))))ا يق))))رب م))))ن  100مش))))ارك )ف))))ي مدين))))ة
تم))))))))بر ،2015وف))))ي مدين))))ة كي))))ب ت))))اون ،ف))))ي آذار /م))))ارستورين))))))و ،ف))))))ي أيل))))))ول /س))))))ب
2016).
( )نقاط القوة ونقاط  SOWTتحليل رباعي )القس))))))م ال))))))رابع واألخ))))))ير إلع))))))داد ت)))))))م تخص)))))))يص 14.
ل))))ذي يس))))لط الض))))وء عل))))ى م))))واطن الق))))وةاالضعف والفرص المتاحة والمخاطر المتوقعة( ،و
والتوص)))))))))))ية ،والف)))))))رص وال)))))))دروس المس)))))))تفادة م)))))))ن السياس)))))))ات القائم)))))))ة
،النفيس))))))))))))))ة المع))))ادن ف)))))ي اس)))))))تراتيجية س)))))))ليمة لمكافح))))))))ة االتج))))))))ار غ))))))))ير المش))))))))روعب
عل))))))ى أن يت))))))م تطويعھ))))))ا ك))))))ي تتماش))))))ى وتتناس))))))ب م))))))ع أص))))))حاب المص))))))لحة عل))))))ى اخت))))))الف
.غاي))))))اتھم
سبل التقدم والمضي قدما :ثالثا ً
وتحس))))))))ين األدوات المتاح))))))))ة وتطوي))))))))ر أدوات ،ال))))))تي ت))))))م تحدي))))))دھا الثغ))))))))رات لمعالج)))))ة 15.
نظ)))ام ُيقترح إقامة ،النفيس))))))))))))))ة المع))))ادن ف)))))ي تج))))ارة غ))))ير المش))))روعةإض))))))))افية لمكافح))))))))ة ال
األھ)))))داف المح)))))ددة التالي)))))ة للمع))))))))))ادن النفيس))))))))))ة وتفعلي))))))))))ه .تع))))))))))د ال ومناس))))ب ّ
فع رق)))))))ابي
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غ))))ير المش))))روع ف))))ي لمكافح)))))))ة التج)))))))ارة واالتج)))))))ار لوض)))))))))ع اس)))))))))تراتيجية ش)))))))))املة حاس))مة
:المع)))))))))ادن النفيس)))))))))ة
مداد المعادن النفيسة تأمينا ً إ لت)))))))أمين س)))))))المة سلس)))))))لة تع)))))))زيز الق)))))))درات الوطني)))))))ة
ً
شامال؛
تعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة والعامة؛

•

•

تعزيز المعرفة والوعي بالتھديدات التي تم تحديدھا ،وكذا إذكاء فعالية التدابير المضادة
الحالية؛
سلسلة إمداد المعادن النفيسة )خطة عمل وطنية خاصة دولي))))))ة لت))))))أمين س))))))المةإنشاء آلية
بينما تدعم ھذه الخطة أيضا ً الثالثة أھداف األولى ،إال انھا تعد ھدفاً في وبالمعادن النفيسة(.
.ح))د ذاتھ))ا

•
•

يع)))))))اني نف)))))))س الكريم))))))ة األحج))ار قطاع إم))داد يس))))))))لط التق))))))))رير الض))))))))وء عل))))))))ى حقيق))))))))ة أن 16.
( (PGM .التح))))))ديات ال)))))))تي يعانيھ)))))))ا قط)))))))اع إم)))))))داد ال)))))))ذھب ومع)))))))ادن مجموع)))))))ة البالتي)))))))ن
االس)))))))))))))))تراتيجية المتعلق)))))))))))))))ة بالمع)))))))))))))))ادن أيضا ً أن تتصدى يمك)))))ن ،ونتيج)))))))))ة ل)))))))))ذلك
.النفيس))))))))ة للتح))))))))ديات ال))))))))تي تواج))))))))ه األحج))))))))ار الكريم))))))))ة

:يمكن االطالع على المعلومات الببليوغرافية للمعادن النفيسة على البوابة االلكترونية لألمم المتحدة
https://pm.unicri.it/
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