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األدوات والمصادر

أنشطة المجموعة

المنشورات

االتصال بنا

مقدمة حول الصناعات االستخراجية
مقدمة حول الصناعات
االستخراجية

 +ماهي الصناعات
االستخراجية

 +الفوائد

االقتصادية

واالجتماعية

 +تأثيرات متعددة
شرح الخطوات السبع
للصناعات

االستخراجية وسلسلة
القيمة

وفقاً للبنك الدولي ،يعيش حوالي  3.5مليار شخص في دول غنية بالنفط أو الغاز أو المعادن  ،وتلعب هذه الموارد الطبيعية دو اًر رئيسياً في  81دولة.
وتعتبر أفريقيا موطناً لما يقارب  %30من اإلحتياطي العالمي من المعادن و %10اإلحتياطي العالمي من النفط و %8من اإلحتياطي العالمي من
الغاز الطبيعي.

تعمل الصناعات االستخراجية عبر نطاقات متعددة وباستخدام أساليب متنوعة .ففيما يتعلق باستخراج المعادن ،تتضمن الصناعات االستخراجية التعدين
الحرفي والتعدين محدود النطاق إلى جانب عمليات التعدين الصناعية وواسعة النطاق .وأما فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي ،فقد تتضمن أساليب

االستخراج كالً من العمليات التقليدية الشائعة في استخراج النفط تلك المستخدمة في استخراج النفط والغاز من على األراضي اليابسة أو من تحت البحار
واألساليب غير التقليدية كالتكسير الهيدروليكي واستخدام غاز الميثان المنبعث من طبقات الفحم أو تحويل الفحم الموجود بباطن األرض إلى غاز.

تكون اإليرادات
يمكن للصناعات االستخراجية أن تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة كما يمكنها تحقيق إيرادات هائلة .فمن الممكن أن ّ
المحققة من النفط والغاز الطبيعي وصناعات التعدين موردا أساسيا لتطوير البنية التحتية والخدمات االجتماعية المقدمة وتخلص الشعوب من الفقر .كما
قد تساعد الحوكمة الفعالة وفرض الرقابة على الصناعات االستخراجية على ضمان تحقيق هذه المنافع المرتبطة بتنمية الموارد وضمان استخراج هذه
الموارد بأسلوب مستدام.
تهدف هذه الصفحات إلى تقديم المعلومات في مجال الصناعات االستخراجية للمدققين الجدد وتوفر روابط لمراجع خاصة من البنك الدولي ومبادرة شفافية
الصناعات االستخراجية ومنظمات معنية بالتدقيق  ،مثل منظمة األفروساي-إي المنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة  -الدول
الناطقة باللغة اإلنجليزية).
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األمور الواجب أخذها
في االعتبار عند التدقيق
على الصناعات
االستخراجية
التعدين الحرفي ومحدود
النطاق

ما هي الصناعات االستخراجية؟

تتمحور الصناعات االستخراجية حول استغالل المواد الخام من األرض ليتمكن المستهلك من استغاللها .إذ تتم معالجة هذه المواد الخام وتحويلها إلى
منتجات تستخدم في مختلف المجاالت على نطاق واسع بما في ذلك الطاقة والنقل والتصنيع .وقد حددت مجموعة العمل المعنية بالصناعات االستخراجية

نطاق عملها ليشمل النفط والغاز الطبيعي وأنشطة التعدين.

النفط والغاز الطبيعي :وفقاً للمؤسسة الدولية لتنمية الموارد البشرية- ،وهي شركة متخصصة بتقديم التدريب المهني في مجال النفط والغاز الطبيعي  -يوفر
النفط والغاز لسكان العالم و البالغ عددهم  7مليارات نسمة  % 60من احتياجاتهم اليومية من الطاقة .وتُعرف هذه الموارد كذلك باسم الوقود األحفوري والذي
ينتج عن تحلل المواد العضوية المضغوطة عبر الماليين من السنين ،وتتواجد موارد النفط والغاز الطبيعي في المواقع البرية والبحرية.
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شكل :تكوين النفط والغاز الطبيعي

بعد نفوق نباتات وحيوانات البحر الصغيرة،
تُدفن في قاع المحيط .ومع مرور الزمن،
تغطى بطبقات من التربة والطين.

مع مرور ماليين السنين ،تتكدس رفات
الحيوانات الميتة في طبقات أعمق في التربة،
ومع الحرارة والضغط الشديد ،تتحول إلى غاز
ونفط.

واليوم ،نقوم بحفر طبقات التربة والطين واألحجار
للوصول إلى التركيبات الصخرية التي تحتوي
على مكامن النفط والغاز الطبيعي

المصدر :وكالة معلومات الطاقة
التعدين :تعتبر المعادن المستخرجة من األرض هامة جداً في الكثير من القطاعات المرتبطة باقتصاد العالم بما في ذلك التصنيع والبناء والطب والزراعة .فعلى
سبيل المثال ،غالباً ما تُستخدم بعض المعادن كالحديد والنحاس والنيكل في بناء المنازل والمركبات واألجهزة الكهربائية ،فيما تُستخدم معادن أخرى كاألنتيمون
ويستخدم الفوسفات للتسميد فيما نجد الفلوريت في المنتجات االستهالكية مثل السيراميك ومعجون األسنان.
والليثيوم والبوتاس في الصناعات الدوائيةُ .
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قد تكون المنافع االقتصادية واالجتماعية للصناعات االستخراجية في غاية األهمية.

وفقاً للمؤسسة الدولية لتنمية الموارد البشرية ،فإن أسواق الطاقة العالمية في توسع مستمر ،حيث تنفق الشركات سنوياً مليارات الدوالرات لزيادة انتاجها من النفط
و الغاز والحفاظ عليه .وقد قامت أكثر من  200دولة بدعوة الشركات للتفاوض بشأن الحصول على حقوق استكشاف النفط في أراضيها أو مياهها اإلقليمية على
أمل استكشاف وانتاج النفط والغاز الطبيعي وخلق فرص عمل محلية وكسب مليارات الدوالرات لتصب في صالح إيراداتها الوطنية.
وفقاً للبنك الدولي ،يمكن أن تعود الثروات الطبيعية بمخرجات تنموية إيجابية كبيرة وخاصة في الدول الغنية بالموارد  .وكذلك الحال بالنسبة للدول ذات المستويات
المتواضعة من احتياطيات المعادن أو البترول  ،فإن المخرجات الناتجة عن تنمية تلك الموارد واالستثمارات المرتبطة بها قد تحدث تطورات تحويلية.

وفي هذا السياق ،قدرت االستثمارات في قطاع التعدين خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرون ما يقارب  80مليار دوالر أمريكي ،معظمها مخصص

لخام الحديد والنحاس .ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ،فقد وصلت االستثمارات في توفير الوقود األحفوري مبلغ  450مليار دوالر أمريكي في عام .2017

وأما فيما يخص الدول منخفضة الدخل ،فإنه وفقاً لمرجع البنك الدولي الخاص بالصناعات االستخراجية ,قد تتجاوز اإليرادات المحققة من استغالل
ثروات الموارد قيمة المساعدات الرسمية المتدفقة على نحو كبير .ومن حيث المبدأ ،يمكن أن تتخطى هذه اإليرادات حاجز القيود الذي تفرضه فوارق أسعار صرف
العمالت األجنبية واالدخارات والمالية العامة كما وتساهم بدعم جانب واسع من أولويات البنية التحتية المادية واإلجتماعية الشائعة في الدول النامية.

يمكن أن يكون للصناعات االستخراجية تأثيرات كبيرة ومتنوعة وقد تفرض أمام الحكومات بعض التحديات.
يمكن أن يكون لقطاع الصناعات االستخراجية آثار بيئية واجتماعية كبيرة ومتنوعة .إذ لم يكن من السهل على الحكومات إدراك ومعالجة مثل هذه القضايا في

تحسنت وبشكل كبير منذ نهاية القرن العشرين ،وذلك وفقاً للمرجع الخاص بالصناعات االستخراجية.
الماضي إال أن الممارسات الجيدة قد ّ
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من المالحظ أن المخرجات التنموية في قطاع الصناعات االستخراجية تعتبر أقل نشاطاً وفائدة عما هو متوقع .كما ويمكن

أن تتسبب المخرجات بأضرار جسيمة على الدول الغنية بالموارد .فإجماالً ،يكون أداء الدول النامية الغنية بالموارد ضعيفاً
من الناحية االقتصادية مقارن ًة بأقرانها من ذوي الموارد القليلة أو الفقيرة بالموارد الطبيعية .كما وقد تواجه هذه الدول تدهو اًر
بيئياً وصراعات عنيفة إلى جانب حاالت عدم استقرار اجتماعي وسياسي بصورة أكبر من غيرها من الدول ذات الموارد

يمكن للثروة على نطاق بعض
الدول الغنية بالموارد أن تولد
نتائج إنمائية إيجابية كبيرة.

القليلة أو فقيرة الموارد .وبسبب هذه العوامل ،يصف البعض هذه المخرجات على أنها "لعنة الموارد" أو "مفارقة الوفرة".

إن تجنب أو الحد من هذه التأثيرات يعتمد على أطر األدوات القانونية المناسبة ومدى كفاية إنفاذ القانون ,والهياكل المالية التي تحّفز حسن سلوك المستثمر وفي
الوقت ذاته القدرة على إدراك واستيعاب كافة التكاليف المترتبة.
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شرح الخطوات السبع الخاصة بسلسلة قيمة الصناعات االستخراجية
شرح الخطوات السبع الخاصة

وفقا ً للبنك الدولي تقدم سلسلة قيمة الصناعات االستخراجية إطار عمل خاص بحوكمة قطاع الصناعات االستخراجية .تهدف سلسلة القيمة إلى توفير أداة لدعم

بسلسلة قيمة الصناعات

جهود الدول في تحويل الثروات الهيدروكربونية والمعادن نحو تحقيق التنمية المستدامة.

االستخراجية

في دليل األفروساي-إي لعام ( 2015المنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة للدول الناطقة باللغة اإلنجليزية) ،تم التطرق وبإسهاب

 .1إطار العمل القانوني

للخطوات األصلية الخمس الخاصة بالبنك الدولي والمرتبطة بسلسلة قيمة الصناعات االستخراجية ،لتتضمن خطوات إعداد إطار عمل قانوني واستكشاف

 .2استكشاف الموارد

الموارد ،وذلك وفقا ً لما هو مبيّن بالشكل أدناه.

 .3منح التراخيص والعقود

 .4اإلشراف على العمليات

شكل :الخطوات السبع الخاصة بسلسلة قيمة الصناعات االستخراجية

 .5تحصيل اإليرادات
 .6إدارة اإليرادات
 .7تنفيذ سياسات مستدامة

مراجع الشكل :تم تلخيص الرسم السابق من مرجع البنك الدولي ،قطاع الصناعات االستخراجية :أساسيات هامة لالقتصادين وموظفي التمويل العام وصناّع
السياسات ،ودليل األفروساي للدول الناطقة باللغة اإلنجليزية :اعتبارات التدقيق الخاصة بالصناعات االستخراجية.
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 .1إطار العمل القانوني
شرح الخطوات السبع
الخاصة بسلسلة قيمة
الصناعات
االستخراجية

إطار عمل للصناعات االستخراجية .وهناك العديد من المؤسسات ممن
ا
تشكل كالً من األدوات القانونية كالمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية وغيرها من النظم والعقود
ّ

تقوم بتنفيذ إطار العمل ،حيث يمكن أن يساهم إدراك األدوار والمسئوليات المناطة للجهات الحكومية وغير الحكومية المرتبط عملها بالصناعات االستخراجية في مساعدة

األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على قياس القدرة المؤسسية للحكومة في اإلشراف على قطاع الصناعات االستخراجية.

 .1إطار
العمل القانوني

 +مقدمة

 +بيان المصطلحات
اعتبارات خاصة

بالنفط والغاز
الطبيعي

 +بيان المصطلحات
اعتبارات خاصة

بالتعدين

 +إرشادات أساسية
ومعلومات

إضافية

 +اعتبارات أساسية
في التدقيق
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 +أمثلة عن تقارير

التدقيق

شكل :أمثلة عن األدوات القانونية
مراجع
الشكل:

المعاهدات

تم

• قد تخضع الدولة المستضيفة إلى التزامات دولية تفرضها المعاهدات وغيرها من االتفاقيات كمنظمة مواءمة قانون الشركات في أفريقيا ،التي تمثل نظام يتكون من
قوانين اقتصادية معتمدة من 17قبل دولة أفريقية يتضمن قواعد منظمة التجارة العالمية وغيرها من االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف كاتفاقية األمم المتحدة لقانون
البحار .يمكن لمثل هذه االتفاقيات أن تؤثر على جوانب متعددة من أنشطة الصناعات االستخراجية.

الدستور

• الدستور هو مجموعة من القواعد األساسية التي تحدد الصالحيات الممنوحة ألجهزة وسلطات الحكومة .إذ يُبطل الدستور أي مصادر أخرى للقانون وغالبا ً ما يكون
من الصعب إجراء التعديالت عليه .ويمكن أن يُحدد كيفية توزيع اإليرادات الناتجة عن الصناعات االستخراجية على مختلف مستويات الحكومة كما ويمكن أن يتم
تدوين الدستور أو عدم تدوينه في وثيقة واحدة ويمكن أن يكون مبنيا ً على وثائق متعددة أو مستندات سابقة.

التشريع

• توفر السياسات والتشريعات بشكل عام إطار عمل وقواعد شاملة حول جوانب متعددة تخص قطاع الصناعات االستخراجية كأدوار ومسئوليات الحكومة والنظم
الخاصة بالصناعة واألسلوب الواجب اتباعه في إدارة القطاع وتحديد الوزارات المسئولة عن تنفيذ القانون وإدارة القطاع .وقد تتضمن األمثلة قوانين ُوضعت خصيصا ً
إلدارة قطاع الصناعات االستخراجية ،كقانون التعدين الفلبيني لعام  1995وقانون إدارة إيرادات البترول في غانا وغيرها من القوانين.

الضوابط

• تقدم الضوابط التنظيمية المزيد من التفاصيل والمتطلبات العملية بشكل عام لمختلف البنود الخاصة بالقانون .فقد تمتلك بعض الوزارات سلطات قضائية على مختلف
الخطوات الخاصة بسلسلة قيمة الصناعات االستخراجية ويمكنها إصدار النظم والسياسات لتنظيم أنشطة الصناعات االستخراجية .ومن ضمن األمثلة :الوزارات
الخاصة بالموارد (كالنفط والغاز الطبيعي والمعادن) والتي تنظم قطاع الصناعات االستخراجية ،والوزارات الخاصة بالتمويل والتي تشرف على فرض الضرائب
والوزارات الخاصة بشئون البيئة المسئولة عن ضبط التأثيرات البيئية ألنشطة الصناعات االستخراجية وغيرها من األمثلة.

القرارات
القضائية

• في بعض الدول ،تحدد القرارات القضائية دستورية القوانين ويمكنها مراجعة قرارات الحكومة وحل النزاعات ما بين األطراف المرتبط عملها بالصناعات
االستخراجية .وفي بعض الحاالت ،يمكن أن تُبطل القرارات القضائية أي قوانين وطنية تحكم الصناعات االستخراجية ،مثل قرار المحكمة الدستورية اإلندونيسية
والذي قضى بإلغاء قانون الدولة الخاص بالصناعات الهيدروكربونية في عام  .2012وغالبا ً ما تنص عقود الصناعات االستخراجية على إحالة جميع الخالفات إلى
التحكيم الدولي عوضا ً عن المحاكم الوطنية

العقود

•لتنظيم استخراج الموارد ،يُستحسن أن تقوم الحكومة بالتعاقد مع شركات االستخراج .وعلى عكس القوانين ،فإن العقود تنطبق فقط على مواقع محددة وتلك المرتبطة
بها .وتحدد العقود األدوار والمسئوليات الخاصة فيما بين األطراف والتي لم يتم تحديدها بالقانون ،وقد يتضمن ذلك بنودا ً تتعلق بااللتزامات التشغيلية والمالية
واالجتماعية والبيئية واالنتاجية.

تلخيصها من مرجع البنك الدولي للصناعات االستخراجية  :الكتيب األساسي لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية :إطار العمل القانوني الخاص بالصناعات االستخراجية ومنظمة مواءمة قانون الشركات في
أفريقيا ،ودليل األفروساي للدول الناطقة باللغة اإلنجليزية :اعتبارات التدقيق الخاصة بالصناعات االستخراجية
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االعتبارات الرئيسية المتعلقة بالنفط والغاز:
وفقاً لما أشار إليه الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية ( )EI Source Bookهنالك ثالث مقاربات مختلفة يتم اتباعها في تصميم التشريعات الخاصة بالنفط والغاز،
تتلخص فيما يلي :المقاربة الشاملة والعالية التفصيل أو المحكمة التفصيل  )2( ،مقاربة العقود القانونية الفردية أو االتفاقات العقود  )3( ،المقاربة الهجينة /المختلطة ،وذلك
على النحو الوارد أدناه:
الجدول :اإلطار القانوني :االعتبارات الرئيسية المتعلقة بالنفط والغاز
المقاربة التشريعية

الخصائص
•

يغطي كل أو معظم األحكام الخاصة

المقاربة الشاملة

بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.

و العالية التفصيل

• يمكن أن يعهد بتوحيد المحتوى
للتراخيص والعقود.
• تتضمن القوانين واللوائح مبادئ توجيهية
مفصلة تعمل على تفسير أهم القضايا.

أمثلة على المميزات
• يشجع على المساواة في المعاملة.
• يقوم بتوجيه المفاوضات نحو التركيز على بعض
المتغيرات الهامة.
•

يشجع على اكتساب المعرفة الكاملة ويعزز الشفافية
فيما يتعلق بمنح التراخيص.

• يردع الفساد.
• يحد من المساوئ المتعلقة بعدم اتساق المعلومات وتباين
القدرات فيما بين الحكومة والشركات.
• يعمل على تفادي إشغال الحكومة وقدراتها بالتفاوض
بشأن كل مشروع على حدة.
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أمثلة على العيوب
• االفتقار إلى المرونة
نسبياً،

وقد

تستغرق

التعديالت وقتاً أطول.

العقود أو
االتفاقات التي يتم
تشريعها بصورة
فردية

• تشمل الشروط في ما يتم االتفاق عليه
بعد التفاوض فيما بين الطرفين.
• يساعد في الحاالت التي يكون فيها
القانون المعمول به عاماً بشكل كبير.
• يمكن من خالله توحيد المحتوى فيما بين
مختلف االتفاقات.

• تحوز االتفاقات التي يتم التفاوض بشأنها على قوة

• قد يؤدي إلى تعقيد

القانون ،ويمكن من خالل هذه المقاربة التقليل من فرص

اإلدارة

قطاع

اتخاذ اإلجراءات بشكل فردي من قبل الحكومات ،كما

الصناعات االستخراجية

يمكن خلق إطار قانوني ثابت ويمكن التنبؤ به لدى

من خالل خلق مزيج من

األطراف الفاعلة في القطاع الخاص.

األنظمة القانونية.

• يحقق أقصى درجات المرونة في التفاوض بشأن
الشروط.

المقاربة الهجينة/
المختلطة

• تغطي التشريعات أهم المفاهيم على
مستوى ٍ
عال.
• يمكن

للسلطات

الحكومية

التفاصيل في اللوائح أو العقود.

• يمكن أن يؤدي إلى
تسهيل ارتكاب الفساد.

• يحد من الحاجة لتعديل القوانين األساسية
• التأكد من أن المجاالت التي تتطلب حد أدنى من

تحديد

في

المعايير قد تم تحديدها بشكل مسبق.

• السلطة التقديرية عند
عملية التفاوض تحتاج
إلى قدرات حكومية.

• قد يستجيب بشكل أكبر للقضايا الناشئة إذ أن التعديالت
على اللوائح أو العقود النموذجية يمكن القيام بها بشكل
أسرع إلى حد ما.

* المصدر :موجز من الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية ( )EI Source Bookالصادر عن البنك الدولي.

قد تستلزم االختالفات في تكاليف التطوير والنقل والتفاوت فيما بين األسواق وجود أحكاماً قانونية معينة تعمل على تشجيع عملية تطوير الغاز ،ومنها على سبيل المثال:
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• السماح بفترة أطول لتقييم وإنتاج الغاز وحظر عملية حرقه.
• تحديد حوافز التطوير ومبادئ التسعير ،ووضع أحكام خاصة بالغاز المستخرج بطرق غير تقليدية.
• منح األولوية لالستخدام المحلي مقابل استخدامات التصدير ،وإلعادة حقن الغاز في اآلبار النفطية.
االعتبارات الرئيسية المتعلقة بالتعدين
وفقاً لما أشار إليه الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية ( )EI Source Bookغالباً ما يتضمن اإلطار القانوني لعملية التعدين أحكاماً تشمل الجوانب الفنية واإلدارية
والحد من المخاطر وتوزيع الفوائد.
الشكل :اإلطار القانوني :االعتبارات الرئيسية للتعدين

تتضمن القضايا الفنية تلك الوسائل التي تتبعها الشركات في حساب احتياطيات المعادن أو الممارسات المسموح بها لعمليات التنقيب واالستخراج.
تتضمن القضايا اإلدارية عملية تطوير وصيانة األنظمة التي تمتاز بالفعالية والشفافية والثبات فيما يخص منح التراخيص ومتابعة الحقوق المتعلقة بالمعادن وملكية األراضي ،باإلضافة
إلى وضع السياسات الخاصة بالجوانب المالية والضريبية لعملية التعدين.
تتضمن القضايا ذات الصلة بإدارة المخاطر كل ما يتعلق بإدارة المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية ،ومنها على سبيل المثال قضية تهجير المجتمعات وجودة المياه.

من األمثلة على الجوانب المتعلقة بتوزيع الفوائد زيادة الفرص االقتصادية واالجتماعية والتنموية التي يتم تحصيلها من أنشطة التعدين ،ومنها على سبيل المثال البرامج المجتمعية أو غيرها
من المشاريع التي تستهدف تقديم الفائدة للمجتمع.

* المصدر :موجز من الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية ( )EI Source Bookالصادر عن البنك الدولي.
من الجوانب التي يتطلع إليها المستثمرون من حوكمة التعدين:
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• سهولة الوصول إلى المناطق إلجراء عملية التنقيب.
• عمليات واضحة وتمتاز بالشفافية ،منها على سبيل المثال وجود سجل مفتوح للحقوق المتعلقة بعملية التعدين.
• ضمان حيازة يكفل الحق في تطوير الموارد المكتشفة.
•

إمكانية نقل الحقوق دون أي تكلفة.

• متطلبات مالية بسيطة تخص عملية الصيانة والتزامات ضريبية طفيفة.
•

إمكانية تشغيل منتجاتهم وتسويقها في األسواق التجارية.

• أحكام تكميلية في التشريعات المتعلقة بالضريبة تنص على إمكانية التصرف بإيرادات النقد األجنبي بشروط تنافسية بموجب العقود.
يمكن للحكومة أن تُدرج ضمن قانون التعدين أحكاماً معينة واردة في العقود بغرض تنمية المجتمع والعتبارات بيئية -سواء كإجراء وقائي أو بعد استكمال عملية التعدين ،أو
حسب الشروط المتفق عليها لعمليات التعدين.

اإلرشادات الرئيسية والمعلومات اإلضافية
تقدم المصادر التالية معلومات إضافية حول إطار القوانين والسياسات والتنظيمات واللوائح الذي يحكم الصناعات االستخراجية.
 :EITIمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية هي معيار عالمي لتعزيز اإلدارة المفتوحة وإدارة المساءلة فيما يتعلق بالنفط والغاز والموارد المعدنية .يوفر اإلطار

القانوني والنظام المالي لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية (المتطلب  )1.2معلومات إضافية حول معايير المبادرة المتعلقة بعملية منح التراخيص.

 :NRGIيساعد معهد حوكمة الموارد الطبيعية الشعوب على إدراك الفوائد التي تجنيها بلدانهم من ثروات النفط والغاز والمعادن .أصدر المعهد دليالً تمهيدياً حول

اإلطار القانوني :اإلبحار في شبكة القوانين والعقود التي تحكم الصناعات االستخراجية ،كما يقدم المعهد أداة الكترونية تخص أعضاء البرلمان والعاملين فيه تتضمن

مصادر إضافية في مجال صياغة التشريعات المتعلقة بالصناعات االستخراجية والتعديل عليها.
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إن القصد من إعداد الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية ( )EISBهو تقديم دليل للممارسات الجيدة في إدارة قطاعات النفط والغاز والتعدين على سلسلة القيمة
للصناعات االستخراجية .يقدم إطار السياسات والقوانين والعقود معلومات إضافية حول إطار حوكمة الصناعات االستخراجية ،السيما التحديات وأولويات السياسات

العامة واالختالفات بمختلف قطاعات الصناعات االستخراجية .عالوة على ذلك ،يتضمن الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية فصالً مخصصاً لحوكمة الصناعات
االستخراجية في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

يعتبر أطلس التشريعات المتعلقة بالتعدين في أفريقيا ( )AMLAمنصة الكترونية عبر شبكة االنترنت تعنى بقطاعات التعدين في قارة أفريقيا (القوانين واللوائح المتعلقة
بالتعدين وما يتصل بها من تشريعات) ،تمتلك هذه المنصة خصائص تفاعلية تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة االطالع على قوانين التعدين في أفريقيا والمقارنة بينها،

فضالً عن غيرها من األهداف .حالياً يتم تنفيذ منصة  AMLAباالشتراك مع مرفق الدعم القانوني األفريقي لدى مصرف التنمية األفريقي إلى جانب مفوضية اإلتحاد
األفريقي وبالتعاون مع العديد من الجامعات األفريقية.
معهد إصالح الخدمات األساسية ( :)IESRهو معهد للبحوث والمناصرة بشأن السياسات المتعلقة بالطاقة والبيئة في إندونيسيا ،قام المعهد بوضع إطار إقليمي

لحوكمة الصناعات االستخراجية في جنوب شرق آسيا.

االعتبارات الرئيسية لعمليات التدقيق
وفقاً لما أشار إليه معهد حوكمة الموارد الطبيعية ( )NRGIفإن الهيكل القانوني الذي يتم تصميمه بشكل جيد هو ذاك الذي يقدم قواعد األسلوب الذي يجب اتباعه في هيكلة
المؤسسات الحكومية ،وكيفية توزيع حقوق التنقيب واالستخراج ،وقواعداً حول الحوكمة المالية لعملية تقاسم الفوائد االقتصادية ،وإدارة التأثيرات ،وغيرها من الجوانب.
عند تقييم اإلطار القانوني للصناعات االستخراجية هنالك العديد من االعتبارات الرئيسية لعمليات التدقيق ،منها:

الشكل :اإلطار القانوني :االعتبارات الرئيسية لعملية التدقيق

كيف يتم تنظيم حوكمة الصناعات االستخراجية؟
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• ما هي المتطلبات القانونية وما هو هيكل الحوكمة لكل قطاع (مثالً :قطاع الغاز ،والنفط ،والتعدين)؟
• ما هي المتطلبات القانونية وما هو هيكل الحوكمة في كل خطوة من خطوات سلسلة القيمة؟

ما مدى التوازن فيما بين اإلطار القانوني وما تم االتفاق عليه على مستوى المشاريع؟
• ما مدى تتمتع السلطات الحكومية بالسلطة التقديرية للتفاوض على العقود على مستوى المشروع؟؟
• هل التوازن الحالي يسمح بمسار كفئ وفعال يضع المصلحة العامة في صدارة أولوياتها؟

هل تشير التشريعات المتعلقة بالصناعات االستراتيجية إلى وجود دو اًر رقابياً محدداً يخص الجهاز األعلى للرقابة؟
• هل تعطي التشريعات الجهاز األعلى للرقابة دو اًر مباش اًر في التحقق من التكاليف القابلة لالسترداد وتقييم ما تم االتفاق عليه بشأن تقاسم اإليرادات؟

• هل توعز التشريعات إلى الجهاز األعلى للرقابة بإجراء أنواع محددة من عمليات التدقيق وعلى أساس منتظم (كعمليات التدقيق المالي وتدقيق االمتثال)؟

مصادر الشكل :موجز من دليل معهد حوكمة الموارد الطبيعية بشأن اإلطار القانوني للصناعات االستخراجية ،ودليل منظمة األفروساي للناطقين باللغة اإلنجليزية :اعتبارات
التدقيق الخاصة بالصناعات االستخراجية.

 .2التنقيب عن الموارد
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وفقاً لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية ( )NRGIوما أشار إليه الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية ( ،)EI Source Bookفإن القانون أو الدستور في معظم البلدان ينص
على أن الحكومة تملك الموارد الباطنية ،وبدورها تقوم الحكومة بمنح الشركات الخاصة أو غيرها من األطراف الحق في استكشاف هذه الموارد وربما استخراجها حتى تتمكن
تلك الدولة من االستفادة من رأس المال المتولد عن هذه العملية.
وفي الوضع المثالي ،قبل أن تقرر الحكومة ما إذا كان ينبغي استكشاف منطقة ما للتنقيب عن الموارد فإنها تنظر في عدة عوامل على غرار اآلثار البيئية أو التأثيرات المحتملة
على المجتمعات المحلية ،وما إن تقرر الحكومة فتح المنطقة للشروع بالتنقيب عن الموارد فإن المسار المتبع في ذلك
قد يعتمد على الموارد المستهدفة وكمية المعلومات الجيولوجية المتاحة واإلطار القانوني للصناعات االستخراجية.
فعلى سبيل المثال ،في حال كانت المعلومات الجيولوجية حول المورد المحتمل اكتشافه محدودة أو غير واعدة ،فيمكن

للحكومة حينها أن تقرر اعتماد عملية منح التراخيص باتباع سياسة الباب المفتوح وبنظام األولوية باألسبقية ،ولها أيضاً
أن تقرر التفاوض بشكل مباشر مع مجموعة صغيرة من الشركات.

بينما في حال توفر لدى الحكومة قدر كبير من المعلومات الجيولوجية

إن إنشاء نظام فعال يتسم بالشفافية
لمنح عقود التنقيب هو أول خطوات
جني المكاسب االقتصادية.

وكان هنالك اهتمام أكبر فإن طرح مناقصة تنافسية – حيث تقدم فيها
الشركات عطاءاتها إلى الحكومة بعملية تنافسية  -يعد الخيار األمثل

أمام الحكومة للحصول على قدر أكبر من االستفادة.
إن اتباع الفعالية والشفافية في عملية منح التراخيص لعمليات التنقيب
يمثل الخطوة األولى في جني المكاسب االقتصادية وبشكل فعال ،وقد يساهم هذا األمر أيضاً بالحد من مخاطر الفساد .وفقاً لما

أشار إليه الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية ( )EI Source Bookفإن االحتفاظ بالمعلومات المستخلصة من نشاطات
التنقيب التي تقوم بها الشركات من شأنه أن يساعد الحكومات على إدارة مواردها وفهمها بشكل أفضل.

يقدم الشكل أدناه ملخصاً حول مختلف األنظمة المتعلقة بمنح حقوق التنقيب واألساليب المتبعة في التنقيب عن الموارد.

االعتبارات الرئيسية المتعلقة بالنفط والغاز:
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كما هو موضح في الشكل أدناه فإن حقوق التنقيب عن النفط والغاز عادة ما تخول ألحد الشركات من خالل عقد يتضمن شروطاً معينة تخص تلك الشركة والمنطقة المزمع

التنقيب فيها .فضالً عن ذلك ،عادة ما تمنح هذه العقود الحق في تطوير ما يتم تحديده من رواسب النفط والغاز والتي عادة ما يتم اكتشافها عن طريق عمليات المسح الزلزالي

(السيزمي).

الشكل :أنظمة وطرق حقوق االستكشاف للنفط والغاز
حقوق االستكشاف

طرق االستكشاف
عادة ما يتم تحديد احتياطي النفط والغاز باستخدام المسح الزلزالي (السيزمي) .يستخدم المساحون
ً
الموجات الصوتية للحصول على صور مفصلة ألنواع الصخور المختلفة وموقعها تحت سطح

العقود :بشكل عام ُ ،يمنح حق االستكشاف للشركة عبر عقد .تمنح هذه العقود أيضاً الحق
في تطوير واستخراج أي اكتشافات تجارية أخرى ناجحة.
النطاق :قد تتضمن العقود أحكاما مشتركة لتنمية الغاز الطبيعي.

األرض ،مما يساعد على تحديد موقع وحجم مكامن النفط والغاز.

عادة مدة تتراوح من ست إلى ثماني سنوات لالستكشاف ،مقسمة إلى
الفترة :تحدد العقود
ً
مراحل العمل والميزانية والمتطلبات األخرى .قد تمنح أحكام التطوير فترة تتراوح من 30

ط ريقة عملها :ترتد الموجات الصوتية عن التكوينات الصخرية تحت األرض ويتم التقاط الموجات
التي تنعكس مرة أخرى على السطح عن طريق أجهزة استشعار التسجيل .يوفر تحليل الوقت الذي

إلى 40عاماً الستخراج الموارد.

تستغرقه الموجات للعودة معلومات قيمة حول أنواع الصخور والغازات أو السوائل المحتملة المحتجزة

البيانات :قد تتضمن العقود أحكاماً تقضي بأن تقدم الشركة جميع البيانات والمعلومات التي

في التكوينات الصخرية.

تم جمعها أو الناتجة عن عملية االستكشاف.

في البحر :سفينة متخصصة تسحب مجموعة من الكابالت تتصل بها المصادر الزلزالية

االستصالح :قد تعهد بعض عقود النفط مسؤولية استصالح الموقع لمقاول ،وقد يطلب

والهيدروفونات .تستخدم المصادر الزلزالية الهواء المضغوط إلنتاج طاقة صوتية ،وتقوم

البعض اآلخر من الشركات إيداع أموال لتغطية تكاليف االستصالح .ويمكن للعقود أيضاً
أن تحظر أو تفرض غرامات عالية على حرق الغاز

الهيدروفونات بتسجيل الموجات الصوتية العائدة.
على اليابسة :تستخدم العمليات عادة شاحنات متخصصة تحمل صفيحة ثقيلة اهت اززية لتوليد إشارة
زلزالية.

مصادر الشكل :محتوى حقوق االستكشاف الموجز من الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية الخاص بالبنك الدولي  ،ودليل معهد حوكمة الموارد الطبيعية بشأن اإلطار القانوني للصناعات
االستخراجية .موجز محتوى المسح الزلزالي (السيزمي)للرابطة األسترالية إلنتاج النفط واستكشافه.
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الشكل :خريطة توضح تباين المجاالت المغناطيسية للجاذبية األرضية بجنوب الهند

مصدر الشكل :راجارام ،م .وأناند
 .S.P. 2003هيكل القشرة لجنوب الهند من البيانات المغناطيسية الجوية .مجلة المستكشف
االفتراضي .82-72 ، 12

االعتبارات الرئيسية للتعدين
على عكس النفط والغاز ،عادة ما يتم منح حقوق التنقيب عن التعدين بشكل عام من خالل التراخيص أو التصاريح .باإلضافة إلى ذلك ،يتم منح حقوق االستكشاف

ق
بناءعلى موقعها وخصائصها الفيزيائية ،كما هو موضح في
والحق في تطوير أي اكتشافات معدنية بموجب تراخيص منفصلة .توجد طر متنوعة لتحديد المعادنً ،
الشكل أدناه.
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الشكل :أنظمة حقوق االستكشاف وطرق التعدين

طرق االستكشاف

حقوق االستكشاف

سير على األقدام ،ورسم خرائط المنطقة ،وأخذ
المسح األرضي األولي :يقوم المساحون باستكشاف المنطقة اً

التراخيص :بشكل عام  ،تقدم الدول تراخيص (أو تصاريح) منفصلة للتنقيب عن االكتشافات

عينات صغيرة من الصخور والتربة ورواسب الجداول لتحليلها بحثاً عن المعادن.

واستخراجها.

المسح الجيوفيزيائي الجوي :قد يشمل المسح الجوي المسح المغناطيسي أو اإلشعاعي أو الجاذبي أو

النطاق :قد تغطي التراخيص جميع المعادن المكتشفة أو أن تقتصر على معادن معينة.

الكهرومغناطيسي الذي يتم بواسطة طائرات الهليكوبتر او الطائرات الخفيفة التي تحلق على ارتفاع منخفض.

الفترة :تمنح تراخيص االستكشاف حقوقاً لفترة أولية من  2إلى  4سنوات ،مع قابلية التمديد لفترة

ق
بناء
المسح الجيوفيزيائي األرضي :يمكن استخدام طر جيوفيزيائية مختلفة الستكشاف التكوينات الجوفيةً ،
على خصائص الصخور والمعادن ،مثل المسح المغناطيسي والجاذبي وقابلية التوصيل الكهربائي والنشاط

تصل إلى اثني عشر عاماً .بصورة عامة تتراوح الفترة األولية لتراخيص االستخراج بين  10إلى 30

أو  25إلى  40عام.

البيانات :قد تتطلب تراخيص االستكشاف من الشركة تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تم جمعها

اإلشعاعي والمسح الزلزالي(السيزمي).

أو الناتجة عن عمليات االستكشاف.

المسح الجيوكيميائي :يتم تحليل عينات التربة والجداول كيميائياً للكشف عن أي معادن موجودة وتحديد

االستصالح :قد تتضمن تراخيص االستكشاف أحكاماً تطلب من الشركة إستصالح أي أرض

المناطق لمتابعة االستكشاف.

تعرضت للتدمير أثناء عملية االستكشاف .قد تتطلب تراخيص االستخراج من الشركات استصالح

حفر الخنادق وأخذ العينات :في حال كان األساس الصخري مدفوناً تحت التربة ،فقد يقوم المساحون بحفر

الموقع ،أو إيداع األموال في حساب مخصص لتغطية تكاليف االستصالح.

غالبا ما يكون الحفر جزًءا من أنشطة االستكشاف المتقدمة للحصول على
الخنادق لكشف سطح الصخورً .

معلومات أكثر تفصيالً
مصادر الشكل :محتوى حقوق االستكشاف الموجز من الكتاب المرجعي للصناعات
االستخراجية الخاص بالبنك الدولي  ،ودليل معهد إدارة الموارد الطبيعية بشأن اإلطار
القانوني للصناعات االستخراجية .محتوى أساليب االستكشاف الموجز من دليل نيوساوث
ويلز الستكشاف صناعة المعادن  ،طبعة 2013
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اإلرشادات الرئيسية والمعلومات اإلضافية
توفر المصادر التالية معلومات إضافية حول عملية استكشاف الموارد
 :EITIمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية هي معيار عالمي لتعزيز اإلدارة المفتوحة والمسؤولة فيما يتعلق بالنفط والغاز والموارد المعدنية.
يوفر اإلطار القانوني والنظام المالي لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية (المتطلب  )1.3معلومات إضافية حول معايير المبادرة المتعلقة
باالستكشاف.
 :NRGIيساعد معهد حوكمة الموارد الطبيعية األشخاص على إدراك فوائد ثروات دولهم من النفط والغاز والمعادن ،وله دليل تمهيدي حول استكشاف
الموارد.

 :AFROSAI-Eيتضمن تقرير المنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الناطقة باللغة اإلنجليزية الخاص باالعتبارات الخاصة
بالتدقيق على الصناعات االستخراجية معلومات حول كيفية تصميم عمليات التدقيق أثناء مرحلة استكشاف الموارد.
 :APIلدى معهد البترول األمريكي شرحاً لكيفية استخدام المسح الزلزالي (السيزمي) للتنقيب عن موارد النفط والغاز في المناطق البحرية.

 :APPEAلدى الرابطة األسترالية إلنتاج النفط واستكشافه بعض المعلومات العامة حول كيفية استخدام المسح الزلزالي (السيزمي) الستكشاف موارد
النفط والغاز البرية والبحرية.

االعتبارات الرئيسية لعمليات التدقيق
من منظور الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة ،من المهم فهم كيفية تحديد الحكومة ألصحاب الحق في استكشاف الموارد ،وكيف يتم تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة من
االستكشاف ومعالجتها ،وإلى أي مدى تقوم الحكومة بجمع وتخزين واستخدام المعلومات الناتجة عن أنشطة االستكشاف ،وما إذا كانت حقوق االستكشاف مفتوحة وعادلة وشفافة ،باإلضافة

إلى الجوانب األخرى .فيما يلي بعض األسئلة الرئيسية التي يمكن أن تأخذها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في االعتبار عند مراجعة عملية االستكشاف في دولهم.
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الشكل :استكشاف الموارد :االعتبارات الرئيسية لعمليات التدقيق
كيف يتم منح تراخيص أو عقود االستكشاف؟
•

إذا كانت العملية تنافسية ،فهل تم اختيار معايير تقييم واختيار مقدمي العطاءات قبل عملية تقديم العطاءات؟

•

ما هي المعلومات التي تقدمها الحكومة لمقدمي العطاءات ،وهل نفس المعلومات متاحة بسهولة لجميع مقدمي العطاءات؟

•

هل عملية منح التراخيص أو العقود مفتوحة وشفافة وعادلة؟
كيف يتم تقييم اآلثار المحتملة لالستكشاف أو االستخراج كجزء من عملية منح الترخيص أو العقد؟

•

ما هي أنواع التأثيرات المحتملة التي يتم تقييمها؟

•

ما هي عملية تقييمها ومن يراجع التقييم؟

•

هل ستحصل األطراف المتضررة على تعويض عادل عن االنتهاكات؟
كيف تقوم الحكومة ،في حال وجود المعلومات التي تم الحصول عليها خالل استكشاف الموارد ،بجمع هذه المعلومات وتخزينها واستخدامها؟

••

هل البيانات الجيولوجية كافية كماً ونوعاً للحكومة للوصول إلى مواردها الطبيعية وإدارتها بفعالية؟

•

هل ستصبح المعلومات متاحة للجمهور على المدى الطويل؟

•

هل تستخدم الحكومة المعلومات لتقييم ما إذا كان يجب أن تكون عملية الترخيص أو العقد تنافسية؟

•
مصادر الشكل :ملخص القضايا التي أثيرت في من الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية الخاص بالبنك الدولي واعتبارات التدقيق الخاصة بالصناعات االستخراجية الصادرة عن المنظمة األفريقية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة الناطقة باللغة اإلنجليزية  ،ودليل معهد حوكمة الموارد الطبيعية حول التحديات السياسية واالقتصادية لثروة الموارد الطبيعي.
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شرح  7خطوات لسلسلة

 .3منح العقود والتراخيص

قيمة الصناعات

ووفقا لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية  ،فإن التراخيص والعقود تعد وثائق قانونية تنظم حقوق ومسؤوليات الحكومة وشركات استخراج المعادن و ذلك أثناء استخراج

االستخراجية :
 +المقدمة
 +االعتبارات الرئيسية
للنفط و الغاز
 +االعتبارات الرئيسية
للتعدين

الموارد.
عادة ما تعتبر التراخيص مستندات موحدة بشروط قابلة للتطبيق بشكل عام على المشاريع االستخراجية  ،على النحو المنصوص عليه في القانون أو اللوائح .في المقابل
 ،يتم التفاوض واالتفاق على العقود التي تنطبق فقط على موقع معين .وتعد الجهات الفاعلة أطراف في العقود المشار اليها  ،كما قد تختلف بشكل كبير باختالف
المشاريع .و نظرا ألن قدرة الدولة على االستفادة الكاملة من استخراج الموارد تقوم على عملية عادلة فإن الشفافية في تخصيص الحقوق والتفاوض بشأن االتفاقات
يعتبران جزءان أساسيان من مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية.
الشكل  :عملية تخصيص حقوق االستخراج :

 +اإلرشادات الرئيسية
والمعلومات اإلضافية
 +االعتبارات الرئيسية
لعمليات التدقيق

 +أمثلة على تقارير
التدقيق

مصادر الشكل  :موجز للخطوات الواردة في المذكرات التوجيهية المتعلقة بتخصيص التراخيص وشفافية العقود الصادرة عن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية التابعة ، ،والكتاب

المرجعي للصناعات اإلستخراجية الصادر عن البنك الدولي و والدليل الرئيسي لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية بشأن منح حقوق الموارد الطبيعية.

االعتبارات الرئيسية للنفط و الغاز :
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وفقاً لمراجع الصناعات االستخراجية ،هناك طريقتان رئيسيتان لمنح حقوق النفط والغاز :العملية غير التنافسية "الباب المفتوح" والمنح التنافسية.
عموما ،ينبغي أن تكون طريقة المنح متوافقة مع السياسات الحكومية ،وأن تشجع المشاركة ،وأن تحبذ اختيار مقدمي الطلبات على أساس الجدارة ،وأن تردع التواطؤ،
وأن توفر بعض الحماية من ممارسة الضغوطات الفساد عملية منح العقود .وينبغي أن تعكس أيضاً القدرة التقنية والقانونية واإلدارية المتاحة للسلطة الحكومية المسؤولة
عن منح العقود والتراخيص .

وإضافة إلى ذلك  ،يمكن لنظام المنح الذي يتميز باالنصاف و الشفافية الحد من مخاطر الفساد.
الجدول :نظم المنح للنفط والغاز.
منح " الباب المفتوح"
-

تنقل الحقوق على حسب األولوية لألسبقية بطريقة غير تنافسية.

-

ُتستخدم هذه الطريقة عاد ًة عندما تتوفر معلومات عن الموارد المحتملة ،إلى جانب توافر اهتمام
عالي من المستثمرين.

-

النزاهة  ،يتحتم اتاحة المعايير واوزانها النسبية للجمهور ومشاركتها مع

يتحتم توافر برنامج عمل زمني وذلك للحد من النفقات المطلوبة.

-

تزداد امكانية وقوع االخطاء في االحكام الصادرة ووقوع حاالت من

-

يمكن تحسين الشفافية من خالل تحديد معايير واضحة للمنح بشكل

يتم نقل الحقوق على أساس معايير محددة تم وضعها في اإلجراءات اإلدارية أو أعلى عطاء
وفقا لمعايير العطاء.
ً

من الضروري ان تتوافر لدى الحكومة القدرات التقنية و المهنية
والقانونية والتجارية الالزمة لتقييم العروض المقدمة بشكل مالئم.

-

-

يتم استخدام هذه الطريقة عادة عندما تكون المعلومات الجيولوجية

عن الموارد المحتملة محدودة .

-

المنح التنافسية

بغرض تحقيق
المستثمرين.

-

قد يساعد التأهيل المسبق للقدرات المالية والفنية لمقدمي العطاءات المحتملين وبرنامج العمل

-

قد تتضمن مقاييس العطاءات مدفوعات تتعلق بالمكافآت أو جدول العمل أو األنشطة أو

-

من الضروري توافر القدرات التقنية والمهنية والقانونية وغيرها لتقييم العطاءات ،بينما تحسن

-

توفير معلومات للحكومة حول مدى قيمة الموارد في نظر مقدمي العطاءات.

القائم على الجدول الزمني في تقليل المضاربة.

الفساد نظرا لمحدودية المعلومات وزيادة السلطة التقديرية .

العائدات أو تقاسم األرباح أو االستثمار في البنية التحتية.

مسبق  ،ونشر النتائج  ،وتوافر هيئات رقابة خارجية.

المنافسة من احتمال الحصول على قيمة عادلة.

مصادر الجدول  :ملخص للخطوات من مراجع الصناعات االستخراجية الخاصة بالبنك الدولي والكتاب التمهيدي لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية حول منح حقوق الموارد الطبيعية.
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االعتبارات الرئيسية للتعدين :
فإن هنالك طريقتان أساسيتان لمنح حقوق الرواسب المعدنية القابلة لالستثمار :عملية "الدخول المجاني" غير التنافسية
وفقاً للكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية ّ
وعمليات المنح التنافسية.
على غرار النفط والغاز ،ينبغي أن تكون طريقة المنح متسقة مع السياسات الحكومية ،وأن تشجع المشاركة ،وأن تحبذ اختيار مقدمي الطلبات على أساس الجدارة،

وأن تردع التواطؤ ،وأن توفر بعض الحماية من ممارسة الضغوطات الرامية إلى إفساد عملية المنح .كما يتعين أن تتسم عمليات المنح باإلنصاف والشفافية وأن
تعكس القدرات الفنية والقانونية واإلدارية المتوافرة لدى السلطة الحكومية المسؤولة.
على عكس النفط والغاز ،تختلف التكاليف األولية والمخاطر وقيمة المعادن بشكل أكبر عبر المشاريع.
جدول  :أنظمة المنح الخاصة بالتعدين
المنح التنافسية

منح " الباب المفتوح"
-

تنقل الحقوق على حسب األولوية لألسبقية بطريقة غير

-

يتم استخدام هذه الطريقة عادة عندما تكون المعلومات

تنافسية.

الجيولوجية عن الموارد المحتملة محدودة .

-

وفقا لمعايير العطاء.
ً
-

من الضروري ان تتوافر لدى الحكومة القدرات التقنية و المهنية
والقانونية والتجارية الالزمة لتقييم العروض المقدمة بشكل

-

تزداد امكانية وقوع االخطاء في االحكام الصادرة ووقوع حاالت

من الفساد نظرا لمحدودية المعلومات وزيادة السلطة التقديرية .

ُتستخدم هذه الطريقة عاد ًة عندما تتوفر معلومات عن الموارد المحتملة ،إلى جانب توافر
اهتمام عالي من المستثمرين.

بغرض تحقيق النزاهة  ،يتحتم وضع معايير ذات اوزان نسبية متاحة للجمهور ومشاركتها
مع المستثمرين.

-

قد يساعد التأهيل المسبق للقدرات المالية والفنية لمقدمي العطاءات المحتملين وبرنامج

-

قد تتضمن مقاييس العطاءات مدفوعات تتعلق بالمكافآت أو جدول العمل أو األنشطة أو

مالئم.

يتحتم توافر برنامج عمل زمني وذلك للحد من النفقات المطلوبة.

يتم نقل الحقوق على أساس معايير محددة تم وضعها في اإلجراءات اإلدارية أو أعلى عطاء

العمل القائم على الجدول الزمني في تقليل المضاربة.

العائدات أو تقاسم األرباح أو االستثمار في البنية التحتية.
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-

يمكن تحسين الشفافية من خالل تحديد معايير واضحة للمنح

-

من الضروري توافر القدرات التقنية والمهنية والقانونية وغيرها لتقييم العطاءات ،بينما تحسن

-

توفير معلومات للحكومة حول مدى قيمة الموارد في نظر مقدمي العطاءات.

المنافسة من احتمال الحصول على قيمة عادلة.

بشكل مسبق  ،ونشر النتائج  ،وتوافر هيئات رقابة خارجية.

مصادر الجدول  :ملخص للخطوات من مراجع الصناعات االستخراجية الخاصة بالبنك الدولي والكتاب التمهيدي لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية حول منح حقوق الموارد الطبيعية.

االرشادات الرئيسية والمعلومات اإلضافية:
توفر الموارد التالية معلومات إضافية حول عملية منح العقود والتراخيص الستخراج الموارد.
 :EITIمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية هي معيار عالمي لتعزيز اإلدارة التي تتسم باالنفتاح والمساءلة عن النفط والغاز والموارد المعدنية .يوفر
اإلطار القانوني والنظام المالي لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية (المالحظة اإلرشادية  - 4المتطلب  )2.2وشفافية العقود (المالحظة اإلرشادية 7
 المتطلب  )2.4معلومات إضافية حول معايير المبادرة المتعلقة بعمليات المنح. :NRGIيساعد معهد حوكمة الموارد الطبيعية األشخاص على إدراك فوائد ثروات دولهم من النفط والغاز والمعادن ،وله دليل تمهيدي حول منح حقوق الموارد
الطبيعية .نشر معهد حوكمة الموارد الطبيعية أيضاً اثنى عشر علماً أحمر :مخاطر الفساد في منح تراخيص وعقود قطاع الصناعات االستخراجية.

الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية :يعتبر الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية دليالً للممارسات المناسبة في إدارة قطاعات النفط والغاز والتعدين

عبر سلسلة القيمة الخاصة بالصناعات االستخراجية .وتقدم عمليات منح العقود والتراخيص معلومات إضافية حول عملية منح النفط والغاز وكذلك التعدين.
أوبن أويل :تتلخص مهمة أوبن أويل في إنشاء إطار بيانات مفتوح إلدارة الموارد الطبيعية على الصعيد فوق الوطني .وتحتفظ الشركة بمستودع بيانات من

مصادر عامة يضم أكثر من  2مليون عملية تسجيل لشركات تعنى بصناعات النفط والغاز والتعدين .ويتضمن أيضاً وثائق توجيهية مثل :عقود النفط :كيفية

قراءتها وفهمها.

يتم دعم موقع  ResourceContracts.orgجزئياً من قبل معهد حوكمة الموارد الطبيعية والبنك الدولي .يعتبر موقع  ResourceContracts.orgمستودع
ّ
لعقود االستثمار المتاحة للجمهور والخاصة بمشاريع النفط والغاز والتعدين .يتميز بملخصات بسيطة لألحكام الرئيسية ويوفر أدوات للبحث عن العقود
ومقارنتها .كما يتضمن العديد من الروابط لوثائق توجيهية لفهم عقود النفط والغاز والتعدين.
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االعتبارات الرئيسية لعمليات التدقيق
من منظور الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة ،من المهم فهم كيفية تحديد الحكومة أصحاب الحق في استكشاف الموارد ،وكيف يتم تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المحتمل

وقوعها تبعا ل عمليات االستكشاف ومعالجتها ،وإلى أي مدى تقوم الحكومة بجمع وتخزين واستخدام المعلومات الناتجة عن أنشطة االستكشاف ،وما إذا كانت حقوق االستكشاف
مفتوحة وعادلة وتمتاز بالشفافية باإلضافة إلى الجوانب األخرى .فيما يلي بعض األسئلة الرئيسية التي يمكن أن تأخذها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في االعتبار عند
مراجعة عملية االستكشاف في دولهم.
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الشكل  :منح العقود والتراخيص  :االعتبارات الرئيسية لعملية التدقيق
كيف يتم منح تراخيص أو عقود االستكشاف؟
• هل تحدد القوانين واللوائح إجراءات منح العقود والتراخيص؟
• هل تستند ق اررات المنح إلى معايير ثابتة ومتسقة ومفهومة بوضوح يتم اإلعالن عنها علناً لكل عطاء؟
• هل عملية منح التراخيص أو العقود مفتوحة وشفافة وعادلة مع المعلومات المتاحة للجمهور حول العملية والق اررات المتخذة وشروط المنح؟

هل تضمن الحكومة قيام الشركة بمسؤولياتها عن العمل وتقاسم العوائد االقتصادية؟
• هل قامت الحكومة بتقييم ما إذا كانت الشركة قد أوفت ببرنامج عملها وااللتزامات األخرى المتفق عليها؟
وقيمت خطة التطوير واإلنتاج بشكل مسبق قبل البت في عمليات البناء؟
• هل استلمت الحكومة ّ
• كيف يتم تقييم قيمة الموارد المطورة؟

ما هي أنواع التأثيرات المحتملة التي تم تناولها في التراخيص او العقود؟
• ما هي اإلجراءات الحكومية لتقييم خطط الشركة لمعالجة هذه اآلثار؟
• هل يتضمن الترخيص أو العقد مؤشرات وتدابير لتتبع التقدم المحرز مقارنة بخطط الشركة؟
• هل سيتلقى األفراد أو المجتمعات المتضررة تعويضات منصفة؟
مصادر الشكل :ملخص القضايا التي أثيرت في الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية الخاص بالبنك الدولي واعتبارات التدقيق الخاصة بالصناعات اال ستخراجية الصادرة عن المنظمة االفريقية لألجهزة العليا

للرقابة المالية والمحاسبة الناطقة باللغة اإل نجليزية ،ودليل معهد حوكمة الموارد الطبيعية حول التحديات السياسية واالقتصادية لثروة الموارد الطبيعية.
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شرح للخطوات السبع
لسلسلة القيمة الخاصة

بالصناعات االستخراجية
 +مقدمة
 +االعتبارات
الرئيسية للنفط

والغاز

 +االعتبارات
الرئيسية للتعدين
 +اإلرشادات
الرئيسية

والمعلومات
اإلضافية

 .4الرقابة على العمليات
فإن ممارسات الرقابة الفعالة تتضمن أدوا اًر
وفقاً للمنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الناطقة باللغة اإلنجليزية (ّ ، ،)AFROSAI-E
ومسؤوليات محددة بشكل واضح لكل طرف ضمن إطار العمل التنظيمي ،وال سيما ّأنها مرتبطة بتقديم أو مراجعة معلومات تتعلق بحجم اإلنتاج ،واآلثار

البيئية ،واآلثار االجتماعية.

ولكنها عادة ما تستلزم تقديم دوري للمستندات ،مثل التقارير والمعلومات
إن الرقابة على حجم اإلنتاج واألنشطة المتعلقة به قد تتخذ عدة أشكاالً مختلفةّ ،
الداعمة من قبل الشركات ومقاوليها ،باإلضافة إلى عمليات التفتيش المادي.
قد تقوم الحكومات أيضا بالرقابة على اآلثار االجتماعية والبيئية للمشاريع ،وعند الرقابة على تلك اآلثار ،فإنه من الهام جدا الفصل بين األدوار والمهام
ضمن منظمات الحكومة .وللمزيد من المعلومات حول هذه اآلثار ،الرجاء االطالع على الخطوة رقم  7من سلسلة القيمة الخاصة بالصناعات

االستخراجية :تنفيذ سياسات مستدامة.

الشكل :جوانب رقابة العمليات

 +االعتبارات
الرئيسية

لعمليات التدقيق
 +أمثلة على
تقارير التدقيق

اآلثار البيئية

اآلثار
االجتماعية

حجم اإلنتاج
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مصدر الشكل :ملخص المحتوى من اعتبارات التدقيق التابعة للمنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الناطقة باللغة اإلنجليزية
( )AFROSAI-Eالخاصة بالصناعات االستخراجية.
الشكل :الرقابة على إنتاج الغاز الطبيعي

مصدر الشكل :الجهاز األعلى للرقابة األمريكي
وفقاً للمنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الناطقة باللغة اإلنجليزية ( ،)AFROSAI-Eفعند التدقيق على عملية المراقبة ،يجب
أن وكاالت الرقابة قد قامت بمراجعة المستندات أو قامت بمقارنة
على المدققين الحصول على مستندات أنشطة المراقبة .فال يجب على المدققين افتراض ّ

أي مالحظات حول االستفسارات والتصحيحات
تم توثيق المراجعات والبحث عن ّ
التقارير مع المستندات الداعمة لها .فيجب على المدققين تحديد كيف ّ
التي قد تكون تمت من قبل المراجع.
االعتبارات الرئيسية للنفط والغاز

إن نظم المساءلة والتحقق هي أمور أساسية لمراقبة أداء شركات الصناعات االستخراجية ،فيما يتعلق بحجم اإلنتاج باإلضافة إلى مراقبة اآلثار البيئية
ّ
واالجتماعية.
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حجم اإلنتاج
إن عملية مراقبة حجم اإلنتاج عادة ما تستلزم مراجعة ومقارنة المستندات بشكل منتظم ،مثل تقارير المشروع والمعلومات الداعمة ،باإلضافة إلى عمليات
ّ
التفتيش المادي لعمليات االستخراج ودقة معدات قياس اإلنتاج.
أي عملية قياس ،إالّ ّأنه من المهم تجنب األخطاء الناجمة عن االنحياز المستمر والتي قد تبالغ في أو تقلل
على الرغم من ّ
أن عدم التأكد أمر كامن في ّ
فإن إجراءات الرقابة الرئيسية ضد االنحياز تتضمن استخدام المعدات المناسبة
من قياس الحجم باستمرار .ووفقا لمكتب مساءلة الحكومة األمريكيّ ،
لقياس ومعالجة الموارد ،ومراقبة معايير القياس ،ومراقبة المبيعات ،والتحقق من دقة حسابات الحجم.

اآلثار البيئية واالجتماعية

إن األداتين األكثر شيوعا للمراقبة تتمثالن في عمليات تقييم األثر البيئي واالجتماعي ( ،)ESIAsوخطط
وفقا للكتاب المرجعي للصناعات االستخراجيةّ ،
اإلدارة البيئية واالجتماعية ( .)ESMPsبالنسبة إلى عمليات تقييم األثر البيئي واالجتماعي ( ،)ESIAsتقوم الشركات بتحليل آثار المشروع على المديين

إن أداة خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ( )ESMPsمبنية على تقييم األثر
القريب والبعيد ،ثم تقوم بتحديد تدابير التخفيف الممكنة وأساليب المراقبةّ .
ولكنها تقدم تفاصيل أكثر حول كيفية قيام الشركة بإدارة اآلثار ،مثل السياسات التشغيلية الخاصة بها ،واإلج ارءات،
البيئي واالجتماعي (ّ ،)ESIAs
والممارسات المتعلقة بااللتزام والتقليل من اآلثار السلبية .قد تستخدم الحكومات هذه األدوات من أجل مراقبة أداء الشركة.

االعتبارات الرئيسية للتعدين
إن نظم المساءلة والتحقق ،مثل إجراءات المحاسبة والعمليات المنتظمة للتدقيق المستقل ،هي أمور أساسية لمراقبة أداء شركات
على غرار النفط والغازّ ،
التعدين ،فيما يتعلق بحجم اإلنتاج باإلضافة إلى الحد من اآلثار البيئية واالجتماعية ،وذلك وفق الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية.
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حجم اإلنتاج
إن مراقبة حجم اإلنتاج أو قيمة المواد المستخرجة عادة ما تستلزم تدقيق على اللوائح التنظيمية للمنتج ،مثل تقارير المشروع والبيانات الداعمة ،باإلضافة
ّ
إلى التفتيش المادي لعمليات االستخراج ومعدات قياس اإلنتاج وذلك لضمان دقتها.
فإن عملية قياس حجم اإلنتاج أو قيمة المواد قد تتفاوت بصورة كبيرة وتعتمد على المعدن الذي يتم إنتاجه ،والطرق المستخدمة لمعالجة
ومع ذلكّ ،
المعدن ،ونوع رسوم الترخيص التي يتم تقديرها .على سبيل المثال ،بعض المعادن مثل الصخور ،والرمل ،والحصى – عندما تنحصر المعالجة عادة

بالغسل والفصل فقط – يتم بشكل عام قياسها بالحجم أو الوزن مباشرة في موقع التعدين.

وفي المقابل ،فإن المعادن الفلزية مثل النحاس يتم بيعها كمعدن خام أو مصقول لالستخدام في مختلف التطبيقات .ونتيجة لذلك ،يتم تقدير رسوم

الترخيص للنحاس إما على أساس حجم الخام المستخرج أو على أساس قيمة المنتج.
شكل :مراحل اإلنتاج المختلفة للتعدين

منجم

استخراج
المعدن الخام

الطحن

سحق وجرش
المعدن الخام

الصهر
والصقل

زيادة نقاوة
المادة
المستخرجة

مصدر الشكل :ملخص من الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية الخاص بالبنك الدولي
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إن عملية قياس الحجم أو تحديد قيمة المعادن المستخرجة يمكن أن تتعقد بصورة أكثر بسبب نظم رسوم الترخيص والتي تسمح لمشغل المنجم بخصم
التكاليف المتعلقة بالصقل أو الصهر .وبسبب هذه التعقيدات ،فإن المنجم الذي ينتج معادن متعددة من نفس الجسم الخام الذي يخضع ألنواع مختلفة

من رسوم الترخيص ،يحتاج إلى استخدام طرق مختلفة لتسجيل حجم اإلنتاج أو تحديد القيمة السوقية في مراحل مختلفة ضمن عملية إنتاج المعدن.
اآلثار البيئية واالجتماعية

وفقا للكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية  ،وعند مقارنتها بالنفط ،تمتلك عمليات التعدين بشكل عام أثر أكبر ،وبالتالي لديها إمكانية أكبر إلحداث

آثار اجتماعية وب يئية وخيمة .إن النظام الجيد للتخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية والرقابة عليها يتضمن االستشارة المبكرة وممارسات الرقابة التشاركية
على المستوى المجتمعي المحلي.

وعلى غرار النفط والغاز ،إن األداتين األكثر شيوعا للرقابة هما عمليات تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية ( ،)ESIAsوخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية

( .)ESMPsبالنسبة إلى عمليات تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية ( ،)ESIAsتقوم الشركات بتحليل اآلثار على المدى القريب والمدى البعيد خالل كل
مراحل المشروع ،ثم تقوم بتحديد تدابير التخفيف الممكنة وأساليب الرقابة .إن أداة خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ( )ESMPsهي مبنية على تقييم

اآلثار البيئية واالجتماعية ( ،)ESIAsولكنها تقدم تفاصيل أكثر حول كيفية قيام الشركة بإدارة اآلثار ،وكيفية التزامها بالشروط المطلوبة كجزء من عملية
اعتماد المشروع.

الرجاء االطالع على الخطوة رقم  7من سلسلة القيمة الخاصة بالصناعات االستخراجية :تنفيذ سياسات مستدامة :االعتبارات الرئيسية للتعدين للمزيد من
المعلومات حول الحد من اآلثار البيئية واالجتماعية.
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اإلرشادات الرئيسية ومعلومات إضافية

تقدم المصادر التالية معلومات إضافية حول الرقابة على العمليات الخاصة باستخراج الموارد.
 :EITIمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية هي معيار عالمي لتعزيز اإلدارة المفتوحة و
المسؤولة فيما يتعلق بالنفط والغاز والموارد المعدنية EITI .لديها دليل خاص للمصروفات
االجتماعية للشركات (المتطلب  ،)1.6والمصروفات شبه المالية (المتطلب  ،)2.6والمساهمة
االقتصادية (المتطلب .)3.6
 :IFCمؤسسة التمويل الدولية (عضو في مجموعة البنك الدولي) ،قامت بتطوير معايير األداء
والتي تحدد مسؤوليات عمالئها تجاه إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية الخاصة بهم .وتتضمن
الموضوعات إدارة المخاطر ،والعمالة ،وكفاءة الموارد ،والمجتمع ،وإعادة توطين األراضي،
والتنوع البيئي ،والسكان األصليين ،والموروث الثقافي.
 :EI Source Bookإن المراد من الكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية هو أن يكون
دليال للممارسات الجيدة في إدارة قطاعات النفط والغاز والتعدين عبر سلسلة القيمة للصناعات
االستخراجية .وتقدم التنمية المستدامة معلومات إضافية خاصة بالصناعات االستخراجية ،ومن
ضمنها التحديات ،وأولويات اإلصالح ،واآلثار البيئية واالجتماعية.
 :World Bankيملك البنك الدولي ورقة بعنوان "سلسلة القيمة للصناعات االستخراجية :منهج
متكامل شامل لتطوير الصناعات االستخراجية" والتي تتناول تنظيم ورقابة العمليات في الرابط
رقم .2
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 :ISOالمنظمة الدولية للمعايير هي منظمة دولية غير حكومية تضم  164عضوا من جهات
المعايير الوطنية .ولديها معايير إلدارة التنمية المستدامة ،واآلثار البيئية ،وممارسات مكافحة
الفساد.
 :WGEAقامت مجموعة عمل اإلنتوساي المعنية بالرقابة البيئية في عام  2010بتطوير دليل
للتدقيق البيئي واآلثار األخرى للتعدين.

االعتبارات الرئيسية لعمليات التدقيق

وفقا للمنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الناطقة باللغة اإلنجليزية ( ،)AFROSAI-Eيقوم المدققون بالرقابة على الوكاالت
الحكومية والجهات اإلشرافية ،وذلك لضمان أنه قد تم التقيد بالقوانين واالتفاقيات التي تنظم عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز .إضافة لذلك،

ووفقا لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية ،إنه من الضروري على الوكاالت الحكومية الرقابة على العمليات طوال الدورة الكاملة الخاصة بالمشروع .وتحديدا،
يجب على المدققين تقييم ما إذا كان:
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الشكل :الرقابة على العمليات :االعتبارات الرئيسية لعمليات التدقيق

هل تملك الحكومة القدرة على مراقبة الشركات طيلة فترة الدورة الكاملة للمشروع؟
• هل تم تحديد أدوار ومسؤوليات الرقابة لكل طرف في إطار العمل التنظيمي بشكل واضح؟

• ما هي نظم المساءلة والتحقق التي تم وضعها للرقابة على أداء الشركة ،مثل إجراءات المحاسبة والتدقيق المستقل الدوري؟
كيف تقوم الهيئة الحكومية بالرقابة على مقاييس حجم اإلنتاج؟
• هل تقوم الحكومة بفحص واختبار معدات قياس الحجم بدوريات منتظمة ووفقا للقواعد واألحكام؟
• هل تقوم الحكومة بمقارنة تقارير ومستندات الشركة مع المعلومات الداعمةأو مصادر أخرى؟
كيف تقوم الهيئة الحكومية بالرقابة على اآلثار البيئية واالجتماعية؟
• هل تقوم الحكومة بالرقابة على التقدم المحرز ومقارنته مع تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية الخاص بالشركة والخطط اإلدارية

المتعلقة بذلك؟
• هل تقوم الحكومة بتقدير عقوبات أو تقوم باتخاذ إجراءات أخرى لمحاسبة الشركات على اآلثار االجتماعية أو البيئية السلبية؟
مصادر الشكل :ملخص القضايا التي أثيرت في الدليل اإلرشادي للمنظمة األفريقية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الناطقة باللغة اإلنجليزية
( :)AFROSAI-Eاعتبارات التدقيق الخاصة بالصناعات االستخراجية ،ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية ،والكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية الخاص بالبنك
الدولي
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 .5تحصيل اإليرادات
إن قدرة الحكومة على تحصيييل الاييرائل والعائدات واديرادات األخرف بكفاءة تعتمد على اختيار النظام المالي واألدوات المالية  ،كما تعتمد
جزئيا ً على القدرة اددارية والرقابية للمؤسسات ذات الصلة .
ووفقا ً للكتاب المرجعي الصيناعات االسيتخراجية ،و نظرا ً لايخامة حجم االموا المرتبطة بأنشيطة النفط والزاو والتعدين وادمكانيات التحويلية
لها  ،فإنه من الايرور

وجود إدارة مالية سيليمة .قد ال يرقى النظام المالي جيد التصيميم وسيي الصييا ة أو سيي التطبيق إلى قدرته الحقيقية

على تجميع الارائل .كما أن عدم التجدد التي تتسم بها الموارد االستخراجية تبرو أهمية وجود إدارة مالية قوية .
وبناء عليه ،تتطلل مبادرة الشيفافية في الصيناعات االسيتخراجية إجراء مطابقة شياملة بين مدفوعات الشيركة وإيرادات الحكومة من الصيناعات
االستخراجية  .إن فهم مدفوعات الشركة وإيرادات الحكومة يمكنه أن يثر النقاش العام عن حوكمة الصناعات االستخراجية .
االعتبارات الرئيسية في النفط والغاز والتعدين
وفقا ً لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية قد تقوم الحكومات بتحصيل أنواع مختلفة من اديرادات من الصناعات االستخراجية :
• الارائل أو القيمة المقدرة على أساس الربح من النفط أو الزاو أو المعادن .
• العائدات أو القيمة المقدرة على أساس بيع كمية من النفط أو الزاو أو المعادن .
• حصة الحكومات المايفة من ادنتاج .
• حصة الشركة المملوكة للدولة من ادنتاج .
• توويعات األرباح .
• المنح  ،مثل منح التوقيع واالكتشاف وادنتاج .
• رسوم الترخيص واديجار والدخو وكل ما يرتبط بالتراخيص و  /أو االمتياوات .
• أ مدفوعات مهمة و مزايا مادية للحكومة .
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إن صيييينياعية النفط والزياو والتعيدين تعيد قطياعيا معقيدا و يالبيا ً ميا يكون منظميا ً وفقيا ً لقوانين ولوائح مشييييددة  .إن الميدققين الينين يعتزمون تيدقيق
إيرادات اسيتخراج المعادن قد يحتاجون الوصو لمعرفة وخبرات متخصصة ألداء مهمتهم الرقابية  .وبناء على النقاط التي سيركزون عليها في
تدقيقهم ،فقد يحتاج الفريق إلى االسيييتعانة بخبير ئيييرائل أو خبير بيانات تعدين أو متخصيييص في نظم المعلومات أو محامي أو مهندس ( وفقا ً
لمؤسسة التدقيق والمساءلة الكندية)
شكل  :عملية الكشف عن المعادن

مرجع الشكل  :مكتل المساءلة الحكومي للواليات المتحدة األمريكية.

إرشادات رئيسية والمزيد من المعلومات
توفر المصادر التالية معلومات إئافية عن عملية تحصيل اديرادات :
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مبادرة الشففافية في الصفناعات االخفتجرا ية  : (EITIهي معيار عالمي لتعزيز اددارة التى تتسيم باالنفتاح
والمسيييياءلة لموارد النفط والزاو والمعادن  .ويعطي موئييييوع تحصيييييل اديرادات في مبادرة الشييييفافية في
الصناعات االستخراجية ( متطلل  )4معلومات إئافية حو معايير المبادرة المرتبطة بتحصيل اديرادات .

معهد حوكمة الموارد الطبيعية  : )NRGIوهي تسييياعد الشيييعوب في التعرف على منافع ثروات دولهم من
النفط والزاو و المعادن ولديها على موقعها على االنترنت عددا ً من التقارير حو السيياسية الايريبية وتحصييل
اديرادات .

صففففنفدوق الندفد الفدولي  :)IMFليدييه دلييل يسييييمى التحلييل الميالي لصيييينياعيات الموارد والين يقيدم المفياهيم
واألسييياليل الرئيسيييية للتحليل المالي دطار صيييناعات الموارد الخاص بصيييندوق النقد الدولي والن يعد أداة
للتحليل االقتصاد والمالي على مستوف المشروع .

البنك الدولي  :قام بنشيير وثيقة إرشييادية بعنوان " قطاع الصييناعات االسييتخراجية  ،أسيياسيييات لالقتصيياديين
والمختصين في المالية العامة وصانعي السياسة " والتي تعطي نظرة عامة حو القاايا األساسية القتصاديات
الصيييينياعيات االسييييتخراجيية والتحيدييات المياليية الهيامية والتى ترتبط عيادة بيالتيدفقيات الاييييخمية ديرادات قطياع
الصناعات االستخراجية من بين موائيع أخرف .بادئافة إلى ذلك ،يوفر إصدار البنك الدولي بعنوان " كيفية
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تحسييييين إدارة التعدين والاييييرائل وأطر التحصيييييل " منهجا ً يسيييياعد ووارات الحكومة في تحليل ومعالجة
التحديات المرتبطة بارائل التعدين .
إرنسفففي ويان  :تصيييدر" الدليل العالمي عن النفط والزاو" والن يلخص أنظمة ئيييرائل النفط والزاو حو
العالم .
مؤخففسففة التدويل والمسففاكلة الكندية  :)CAAFهي منظمة ير ربحية مكرسيية لتعزيز رقابة أداء القطاع
العام والرقابة والمسييياءلة .وقد نشيييرت "الدليل التطبيقي لتدقيق إيرادات التعدين والايييمانات المالية لمعالجة
تلوث الموقع"  ،و" اليدلييل العملي لتيدقيق إيرادات النفط والزياو والاييييميانيات المياليية لمعيالجية تلوث الموقع" ،
واللنين يوفران معلومات لمسيياعدة مدققي األداء في تخطيط وإدارة وإعداد التقارير حو نتائج عمليات تدقيق
قطاع الصناعات االستخراجية .

اعتبارات التدويل الرئيسية
وفقًا للبنك الدولي  ،يشيكل الدسيتور في العديد من الدو األسياس القانوني لملكية الموارد الهيدروكربونية والمعدنية وكنلك اسيتكشيافها وتنميتها
وإنتاجها .وعادة ما يحدد قانون القطاع (قانون الهيدروكربونات و/أو التعدين) الن تتم صيييا ته على المسييتوف البرلماني  ،مبادق القانون .إن
األحكيام التي ال تؤثر على مبيادق القيانون  ،أو التي قيد تحتياج إلى تعيديالت دوريية (مثيل المتطلبيات الفنيية  ،وادجراءات ادداريية  ،والرسييييوم
اددارية) تم توئيحها في اللوائح .
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عالوة على ذليك  ،يينكر البنيك اليدولي أنيه لاييييميان اكتميا اديرادات المحصييييلية ،فمن الاييييرور جمع البييانيات المتعلقية بيالكمييات المنتجية
والمسيتهلكة والمصيدرة واألسيعار الفعلية التي حققها البائع والتحقق منها  ،وتسياعد التقييمات المنتظمة في ئيمان أن األسيعار المحققة للمعادن
والمنتجات الهيدروكربونية المباعة من كل مشروع تعكس بشكل صحيح ظروف السوق ومستوف الجودة في وقت المعاملة .
بمجرد اتخاذ قرار تدقيق اديرادات من اسيتخراج المعادن (واألسيةلة ذات الصيلة)  ،توصيي التوجيهات الصيادرة عن مؤسيسية التدقيق والمسياءلة
الكندية بأن يبدأ فريق التدقيق في إجراء البحوث وإجراء المقابالت مع المسيؤولين الكتسياب (أو االسيتمرار في تطوير) المعرفة السيليمة لععما
وفهم المخاطر التي تواجه المنظمات التي يتم تدقيقها .ولتطوير خطتهم لمراجعة اديرادات  ،قد ير ل المدققون في مراعاة ما يلي :
شكل  :تحصيل اإليرادات  :اعتبارات التدويل الرئيسية
ما هي مصادر اإليرادات التي يجب تدويدها؟
• مصادر اديرادات حسل المرحلة التي وصل إليها المشروع:
• إيرادات االستكشاف التي قد تأتي من عقود اديجار والتراخيص  ،بادئافة إلى أ مكافآت ترتبط بالمناقصات.
• عادة ما تأتي إيرادات ادنتاج من العائدات.
• قد ترد بعض اديرادات من الزرامات أو يرها من العقوبات لعدم االلتزام .
ماهي المرحلة التي يجب فحصها من عملية تحصيل اإليرادات؟

يمكن للمدققين فحص مرحلة أو أكثر من مراحل عملية تحصيل اديرادات  ،بما في ذلك:
• تصميم ادطار القانوني والتنظيمي والسياسي لتحصيل اديرادات.
• معالجة مدفوعات اديرادات.
• المراجعة الداخلية والرقابة على مدفوعات اديرادات.
ماهي أنظمة الروابة الداخلية التي يجب فحصها؟
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• يمكن للمدققين فحص نظام أو أكثر من أنظمة الرقابة:
•

تواترعمليات تقييم وتحديث ادطار القانوني والتنظيمي والسياسي لتحصيل اديرادات ،بما في ذلك معدالت العائدات .

• يتم صييا ة القواعد الموئيوعة لحسياب اديرادات المسيتحقة للحكومة بشيكل وائيح  ،وادرشيادات حو كيفية احتسياب العائدات المسيتحقة
تم تقديمها إلى المستأجرين.
• عمليات الرقابة المتخنة لمراجعة وتدقيق تحصيل اديرادات  ،ومنع الفساد  ،وتعزيز الشفافية.
مراجع الشكل :ملخص القاايا التي تم مناقشتها في الدليل العملي لتدقيق إيرادات التعدين والامانات المالية لمعالجة تلوث الموقع الصادر عن مؤسسة التدقيق والمساءلة الكندية
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نبذة عنا

أنشطة المجموعة

األدوات والمصادر

المنشورات

االتصال بنا

 .6إدارة اإليرادات
إن إسيتخراج النفط والزاو من المحتمل أن يدر عائدات ئيخمة .وبمجرد توليد الصيناعات االسيتخراجية ديرادات وتحصييلها  ،يجل أن تتخن
الحكومة قرارا ً بشأن إدارة هنه اديرادات و تخصيصها  ،وفقًا لما ورد بالكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية .
إن الفشيل في اددارة السيليمة للثروات الناتجة عن أنشيطة عمليات النفط والزاو والتعدين يمكن أن يؤد إلى ئيعف نتائج النمو وسيوء توويع
الموار د  ،بما في ذلك ويادة التفاوتات االجتماعية واالقتصادية  ،وتمويل الممارسات الفاسدة  ،وخلق صراعات داخل الدولة أو حتى صراعات
بين الدو .
تشييمل الخيارات االنفاق أو االدخار ،مع اتخاذ القرارات الالومة بشييأن الطرق أو اآلليات المناسييبة لكل منها .وإن تقاسييم عائدات الموارد بين
مختلف مستويات الحكومة واألقاليم أمر شائع بشكل متزايد ويتطلل تواون دقيق لإليجابيات والسلبيات
االعتبارات الرئيسية للنفط والغاز والتعدين
عند التفكير في إدارة عائدات النفط والزاو وأنشطة التعدين  ،من المهم األخن في االعتبار كل من التحديات واألهداف.
التحديات
وفقًا للكتاب المرجعي للصناعات االستخراجية  ،هناك أربعة تحديات رئيسية في إدارة إيرادات الصناعات االستخراجية :
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شكل  :تحديات إدارة اإليرادات

التقلب وعدم التأكد  :يؤدي التقلب وعدم التأكد بشأن ناتج الموارد إلى تعقيد (قواعد تصميم أو إدارة اإليرادات ) ألنها تؤثر على
تقييمات ثروات الموارد باإلضافة إلى التدفقات النقدية للحكومة.

القدرة االستيعابية :تشكل قدرة االقتصاد على استيعاب إيرادات الصناعات االستخراجية تحديًا أيضًا .إذا تم إنفاق الكثير من
إيرادات الصناعات االستخراجية دفعة واحدة  ،فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع األسعار في قطاعات أخرى  ،مثل النقل .إن
القطاعات المستقبلية ذات االحتماالت المبشرة وقليلة الموارد قد يتم استبعادها مما يحد من التعلم والنمو مستقبالً.

اإلستنفاد :يثير استنفاد موارد النفط والغاز والمعادن األخرى مسائل مشتركة بين األجيال باإلضافة إلى حاجة واضعي
السياسات لتحقيق التوازن بين االستهالك الحكومي قصير األجل وتوفير الموارد على المدى الطويل لألجيال القادمة.

ملكية غير محددة :قد تعود إيجارات الموارد من الصناعات االستخراجية إلى "الشعب" ولكن كيف تتم ترجمة هذه الملكية عمليًا؟
كيف يتم توزيع المنافع االقتصادية وغيرها الناتجة عن أنشطة الصناعات االستخراجية بين الحكومات المحلية والوطنية؟

مرجع الشكل :ملخص القاايا الواردة في مرجع الصناعات االستخراجية الصادر عن البنك الدولي.
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األهداف
على الر م من وجود العيدييد من التحيدييات ،يمكن للحكوميات اتخياذ قرارات السييييتخيدام إيرادات الموارد الطبيعيية بطريقية لهيا تيأثير اجتمياعي
واقتصيياد إيجابي طويل األجل على الدولة .وفقًا لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية  ،هناك  6أهداف ددارة اديرادات يجل أن يأخنها وائييعو
السياسات في االعتبار.
دول :أهداف إدارة اإليرادات

توزيع المنافع بين
األ يال

في الدو التي تكون لديها احتياجات اقتصييادية واجتماعية متزايدة حيث تكون الحكومة قادرة على تحويل
إيرادات الموارد إلى تنميية  ،قيد يكون من الحكمية اللجوء إلى ادنفياق الفور لزييادة النمو االقتصييييياد
وتحسييين مسييتوف المعيشيية .أما إذا كانت االحتياجات االجتماعية واالقتصييادية أقل حدة  ،فقد تكون خطة
ادنفاق طويلة األجل مناسيبة أكثر ،والتي يمكن أن تشيمل اسيتثمار إيرادات الموارد في األسيهم أو السيندات
لتوليد اديرادات بعد استنفاد الموارد.

توزيع المنافع في ميع
أنحاك الدولة

يجل أن تحدد الحكومة التوويع المناسييييل للمنافع بين السييييكان الحاليين .هل ينبزي توويع المنافع بطريقة
يسييتفيد منها جميع األشييخاص بشييكل متسيياو  ،أم هل ينبزي توويعها على أسيياس اعتبارات أخرف مثل
االحتياجات أو التأثيرات الناتجة عن أنشطة الصناعات االستخراجية؟
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بيالنسييييبية للحكوميات  ،يجيل أن يكون الهيدف النهيائي للسييييمياح بياسييييتخراج الموارد هو وييادة اديرادات
الحكومية وتحسيين معيشية المواطنين من خال تحسيين الحصيو على الرعاية الصيحية والتعليم والخدمات
التوازن بين االختثمارات
األخرف .إن أفايل طريقة للقيام بنلك ليسيت بالايرورة االسيتثمار المباشير في الخدمات العامة المحلية ،
المحلية واأل نبية
وقد تشيييمل االسيييتثمارات األجنبية التي يمكن أن تولد إيرادات بعد اسيييتنفاد الموارد وقد تسييياعد في إدارة
تقلبات السوق.

إدارة التدلبات

إن تقليل إيرادات الموارد ال تعني بيالاييييرورة أن الحكومية ليديهيا نفقيات متقلبية .يمكن للحكومية أن تختيار
اسيييتخدام بعض األدوات .مثل :القواعد المالية لتحقيق االسيييتقرار في حجم اديرادات التي يتم إنفاقها في
سنة بعينها.

يجل أن يكون تحسيين االقتصياد المحلي و إمكانية ويادة الوظائف وتحصييل الايرائل  ،أهدافًا السيتثمار
تحسين النمو االوتصادي
إيرادات الموارد الطبيعية.
إدارة التووعات

يمكن أن تسيياعد عملية إدارة وتوويع اديرادات التي تتسييم باالنفتاح والشييفافية الحكومة في إدارة توقعات
المواطنين بشأن االستثمارات والنفقات الجديدة.

مرجع الجدو  :ملخص القاييايا في إصييدار معهد حوكمة الموارد الطبيعية في مارس  " 2015إدارة وتوويع اديرادات – معالجة التحديات الخاصيية بإيرادات الموارد لتوليد منافع
دائمة "
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إرشادات رئيسية والمزيد من المعلومات
توفر المصادر التالية معلومات إئافية حو عملية إدارة اديرادات
مبادرة الشفافية في الصناعات االختجرا ية  : (EITIهي معيار عالمي لتعزيز اددارة التى تتسم باالنفتاح
والمساءلة لموارد النفط والزاو والمعادن .يوفر إصدار مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية بشأن
توويع اديرادات (المتطلل  )5معلومات إئافية حو معايير المبادرة المتعلقة بتوويع اديرادات.
معهد حوكمة الموارد الطبيعية  : )NRGIيسييياعد معهد حوكمة الموارد الطبيعية األشيييخاص على إدراك
منافع ثروات بالدهم من النفط والزاو والمعادن ولديه عدد من المنشورات التي تتناو إدارة اديرادات.
صفندوق الندد الدولي  : )IMFيركز" كتيل األنظمة المالية ددارة الصيناعات االسيتخراجية" الصيادرعن
صندوق النقد الدولي على اددارة الفعالة ديرادات الصناعات االستخراجية .حيث يقدم إرشادات دنشاء إطار
قانوني قو وتنظيم وإجراءات وقدرة إدارة اديرادات من الصييناعات االسييتخراجية في االقتصييادات النامية
والناشةة.
لمعهد الدولي للبيئة والتنمية  : )IIEDهو منظمة بحثية للسياسات والعمل تعمل على تعزيز التنمية
المستدامة .وقد أصدر ورقة بعنوان "المشاركة المجتمعية الهادفة في الصناعات االستخراجية  :منظور
أصحاب المصلحة وأولويات البحث " توئح ما تعنيه "المشاركة المجتمعية الهادفة" في إطار الصناعات
االستخراجية  ،والتحديات التي تواجه الشركات والحكومات والمجتمع المدني والمنظمات في ئمان أن تحقق
المشاركة المجتمعية نتائج التنمية المستدامة.
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البنك الدولي :يوفر اصيدار البنك الدولي "من اديجارات إلى الثروات؟ االقتصياد السيياسيي للتنمية التي تقودها
إطارا تحليليًا لتقييم االقتصيياد السييياسييي والبيةة المؤسييسييية للدولة من حيث صييلته بإدارة
الموارد الطبيعية "
ً
الموارد الطبيعية عبر سالسل القيمة.

األمم المتحدة  : )UNيناقش تقرير األمم المتحدة عن الصييناعات االسييتخراجية والسييكان األصييليين المعايير
الدولية لحقوق ادنسان للسكان األصليين في سياق الصناعات االستخراجية.

اعتبارات التدويل الرئيسية
النفط والغاز:
حددت (أفروسا  -إ ) عدة اعتبارات عالية المستوف لإليرادات الناتجة من الصناعات البترولية .وتقترح أنه على المدقق النظر فيما إذا:
الجدول :إدارة اإليرادات :اعتبارات التدويل الرئيسية للنفط والغاز
توويي المدفوعات

هل يتم تحصيل إيرادات البترو في الوقت المحدد بالحساب المخصص بالبنك المركز ؟

اتفاوية إدارة االختثمارات هل هناك اتفاقية إدارة بين ووارة المالية والبنك المركز تزطي سياسات االستثمار؟
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الحد األوصى لتحويالت
إيرادات البترول
اإللتزام بتراخيص
التحويل
إدارة االحتياطي

هل تلتزم الحكومة بالحد األقصييييى المحدد لمقدار اديرادات البترولية المراد تحويلها إلى
المواونية السيييينويية؟ عيادة  ،ال ينبزي أن يتجياوو تحوييل إيرادات البترو ميا هو مطلوب
لتمويل مواونة الدولة للعام المقبل.
هل التحويالت من البنك المركز (أو مسك حساب اديرادات البترولية) تعالج حصرا ً مع
استيفاء التوقيعات المطلوبة؟
هل يتم إنشييياء الصيييناديق االحتياطية وإدارتها بطريقة سيييليمة وهل يتم اسيييتخدامها في
االهداف المحددة من إنشائها؟ يجل أن تتم عمليات السحل فقط بناء على أسباب صحيحة.

مرجع الشكل  :ملخص القاايا في إرشاد ( أفروسا – إ ) " اعتبارات تدقيق الصناعات االستخراجية"

التعدين
حددت مؤسسة التدقيق والمساءلة الكندية كنلك عدة اعتبارات عالية المستوف عند مراجعة اديرادات ال ٌمتحصل عليها من التعدين ،حيث تقترح
أنه على المدقق أن يأخن في االعتبار مجموعة من االعتبارات الرئيسية.
الجدول :إدارة اإليرادات :االعتبارات الرئيسية لتدويل ايرادات التعدين
هل اديرادات من استخراج المعادن ذات أهمية نسبية عالية؟
األهمية النسبية
اديرادات المتوقعة مقابل
اديرادات الفعلية
الشكاو العامة

هل هناك فرق كبير بين اديرادات المتوقعة والفعلية؟ إذا كان األمر كنلك ،فما هو
تفسير هنا االختالف؟
هل كانت هناك أ شكاوف عامة أو إبالغ عن أ ممارسات ير مالئمة في القطاع
(على سبيل المثا  :أسعار تحويل مزلوطة؟
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مراجعة إطار اديرادات
تزييرات جوهرية في اديرادات

متى تم إجراء آخر مراجعة لإلطار القائم لإليرادات؟ متى سيتم إجراء المراجعة
التالية المخططة؟
حيثما لوحظت تزييرات جوهرية في اديرادات ،هل تتماشى مع ظروف السوق
الحالية ومستويات ادنتاج الحالية؟

مرجع الجدو  :ملخص القاايا الواردة في دليل الممارسة لتدقيق إيرادات التعدين والامانات المالية لعالج تلوث الموقع ،والصادر عن مؤسسة التدقيق والمساءلة الكندية
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أنشطة المجموعة

نبذة عنا

األدوات والمصادر

المنشورات

االتصال بنا

 .7تطبيل خياخات مستدامة

وفقًا للمفوئية الدولية للبيةة والتنمية التابعة لعمم المتحدة ،يمكن تعريف التنمية المستدامة على أنها" التنمية التي تلبي إحتياجات األجيا الحالية
دون المساس بإحتياجات وقدرة األجيا القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة" .وتتطلل التنمية المستدامة اتباع نهج متكامل ددارة المنافع
والتأثيرات في ثالثة مجاالت مختلفة متميزة هى :المجا االقتصاد واالجتماعي والبيةي.
شكل  :تطبيل السياخات المستدامة للتكاليف والمنافع االوتصادية واال تماعية والبيئية

اوتصاااديًا  :يمكوون أن يوووفر الوونفط والزوواو
والتعوودين منووافع اقتصووادية كبيوورة مباشوورة
و يوور مباشوورة  ،مثوول التوظيووف والوودخل
والطلوول علووى السوولع والخوودمات ،ويجوول
تسوووخير هووونه المنوووافع بطريقوووة يوووتم فيهوووا
تقاسووومها بشوووكل منصوووف وتحووواف علوووى
اسوووتمرارها حتوووى بعووود توقوووف اسوووتخراج
الموارد.

ا تماعيًا  :يجل توويع التكاليف والمنافع
االجتماعيوووة السوووتخراج المووووارد بشوووكل
عوواد علووى جميووع المووواطنين ويجوول أن
تحتوورم حقوووق ادنسووان األساسووية بالدولووة
المايف والمجتمعات المتأثرة.
وووورا ألن معظوووووم التوووووأثيرات السووووولبية
نظو ً
محليووة ،يجوول أن يعتموود االسووتخراج عل وى
دعم واسع وموافقة مستنيرة مون المجتموع
المحلووووي  -والتووووي تشوووومل تمثيوووول الفةووووات
األكثووور ئوووعفا ً  ،مثووول النسووواء والسوووكان
األصليين.

بيئيًا  :يمكن أن يكون الستخراج المووارد
تأثيرات بيةية كبيرة تحتاج إلى تقليلها مون
خال جميع مراحل دورة حيواة اسوتخراج
الموارد.،
يجووووول أن تعوووووزو أنشوووووطة االسوووووتخراج
ادشووراف البيةووي المسووؤو علووى كوول م ون
الموووارد الطبيعيووة والبيةووة  ،بمووا فووي ذلووك
معالجة األئرار السابقة.

مرجع الشكل :ملخص القاايا في ادنتوسا  ،مجموعة العمل المعنية التدقيق البيةي ،تدقيق التعدين .2010 ،
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االعتبارات الرئيسية للنفط والغاز

وف ًقا للكتاب المرجعي للصناعات ادستخراجية ،هناك تحديان رئيسيان للتنمية المستدامة هما :تحديد وتطبيق السياسات لامان أن تؤد استثمارات
قطاع الصناعات ادستخراجية إلى تأثيرات إيجابية ومستدامة على النمو والتنمية وعلى تطوير السياسات التي تعمل على تخفيف وإدارة والحد من
التكاليف البيةية واالجتماعية و/أو المخاطر المصاحبة لقرار تطوير موارد النفط والزاو .
الشكل :تطبيل خياخات مستدامة للنفط والغاز
يجل إجراء قياسات أساسية للظروف البيةية قبل االستخراج ،يجل تحديد مسؤولية
تنظيف التسربات النفطية وكنلك مسؤولية عملية إ الق البةر بوئوح  ،كما يجل
تقييم قدرة الشركات على تزطية هنه التكاليف .يجل السماح بحرق الزاو فقط في حاالت
اإلدارة البيئية
الطوارق .

التنمية الوطنية
واالوتصادية
واال تماعية

تنمية المجتمع

إن أفال إدارة للمنافع االقتصادية لقطاع الصناعات ادستخراجية تتم من خال تطوير
تفاهم مشترك بين الحكومة والمستثمرين والمجتمع المتأثر حو كيفية ويادة المنافع
وتحسينها ومشاركتها  ،ويمكن تامين االلتزامات ذات الصلة في اتفاقية بين جميع
األطراف .يجل استخدام موارد الزاو عند إنتاجها أو إعادة ئخها في اآلبار الستخدامها
في المستقبل ،ولتحقيق النجاح ،فإن تحويل رأس ما الموارد الطبيعية إلى تنمية
اقتصادية واجتماعية يجل أن يولد تأثيرات أوسع وأن يكون مستدا ًما بعد استنفاد الموارد
الطبيعية .
يجل مشاركة المنافع االقتصادية الستخراج النفط والزاو مع المجتمعات المتأثرة بعملية
االستخراج ،مثل التوظيف المباشر و ير المباشر ،والبرامج المجتمعية للصحة
المحلية ،والتعليم ،والخدمات الحكومية األخرف .وينبزي إيالء عناية خاصة لامان
تمثيل الفةات الاعيفة من السكان مثل السكان األصليين والنساء واألطفا في هنه
العملية .
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تدفل المعلومات

أمرا ئروريًا
إن التنمية المستدامة تتطلل الشفافية .و يٌعد النشر الجيد للمعلومات ً
لامان رئاء المجتمعات المحلية عن التواصل فيما بينها وبين شركة االستخراج .

الروابة

تعد أنظمة المساءلة ئرورية لمراقبة أداء الشركة .يجل فرض العقوبات في حالة عدم
االمتثا لالستجابات المطلوبة للتأثيرات البيةية واالجتماعية .يجل أن تقوم المجتمعات
بالتظلم لتحميل الشركات مسةولية التأثيرات السلبية.

االختجراج غير
التدليدي للنفط والغاز

يجل توخي الحنر بشكل خاص لمعالجة التأثيرات البيةية واالجتماعية لالستخراج ير
التقليد  ،مثل ويادة استخدام المياه وتلوث المياه الجوفية المحتمل من عملية التكسير .

مرجع الجدو  :ملخص من الكتاب المرجعي للصناعات ادستخراجية الصادر عن البنك الدولي.

االعتبارات الرئيسية للتعدين

وفقًا لمجموعة عمل ادنتوسا للتدقيق البيةي  ،فإن الزرض من وئع إطار التنمية المستدامة للتعدين هو المساعدة في ئمان مساهمة قطاع المعادن
ككل في رفاهية ادنسان وئمان سالمته الحالية دون تقليل فرص قيام األجيا القادمة بالشيء ذاته في المستقبل .
الجدول :تطبيل خياخات مستدامة للتعدين
يعتمد قرار القيام بالتعدين في منطقة معينة على تقييم متكامل وكنا تواون اآلثار البيةية
روابة واختجدام
واالقتصادية واالجتماعية .ويجل التعويض عن أ ئرر يحدث نتيجة لقرارات استخدام
وإدارة األراضي
األرائي المرتبطة بأنشطة التعدين .
التنمية الوطنية
واالوتصادية
واال تماعية

تنمية المجتمع

يجل أن تكون المنافع والتكاليف الثانوية للمجتمع متساوية .يجل أن يتم تقاسم اديرادات
بشكل منصف بين القطاعين العام والخاص وبين المستويات المركزية وادقليمية والمحلية.
يجل تجنيل بعض إيرادات التعدين وإعادة استثمارها على المستوف الوطني لامان دخل
مستدام عند إستنفاد المورد .
يجل تقاسم المنافع االقتصادية التي يجلبها التعدين بشكل عاد داخل المجتمعات .وكنلك
يجل استثمار جزء من اديجارات في المجتمع المتأثر كأشكا أخرف من رأس الما  ،مثل
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الصناديق االئتمانية ،التدريل على المهارات أو البنية التحتية االجتماعية .وينبزي إيالء
عناية خاصة لامان تمثيل الفةات الاعيفة من السكان مثل السكان األصليين والنساء
واألطفا في هنه العملية.
اإلدارة البيئية

يجل التقليل من اآلثار السلبية للمعادن والمنتجات المعدنية على البيةة وصحة ادنسان خال
جميع مراحل دورة حياة المعادن .وال ينبزي السعي للحصو على تصريح على أساس
المقاياة بين المصلحة الحينية والمتطلبات طويلة األجل الن ذلك قد يار األجيا القادمة .

تدفل المعلومات

تتطلل التنمية المستدامة قدرا ً أكبر من الشفافية في إنتاج المعلومات ونشرها طوا دورة
حياة المعادن .وتعد أنظمة المساءلة والتحقق ئرورية لمراقبة أداء الشركات والحكومات
والمجتمع المدني .

التعدين الحرفي
وصغير الحجم

يجل تحسين مساهمة التعدين الحرفي وصزير النطاق في التنمية االقتصادية المحلية من
خال استثمار حصة من اديرادات المتولدة في أشكا أخرف من رأس الما  ،مثل التعليم
والفرص البديلة المنتجة للدخل ،كما أن اآلثار البيةية واالجتماعية السلبية للتعدين الحرفي
والصزير النطاق يجل تجنبها أوالحد منها.

مرجع الجدو  :ملخص من مجموعة عمل ادنتوسا حو التدقيق البيةي ،و تدقيق التعدين  :إرشادات لعجهزة العليا للرقابة .2010 ،
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إرشادات رئيسية والمزيد من المعلومات
توفر المصادر التالية معلومات إئافية حو إطار التنمية المستدامة للصناعات االستخراجية.
مبادرة الشفففافية في الصففناعات االخففتجرا ية  : (EITIهي معيار عالمي لتعزيز اددارة التى تتسييم
باالنفتاح والمسيياءلة لموارد النفط والزاو والمعادن .ولدف المبادرة إرشييادات خاصيية بالنفقات االجتماعية
للشركات (المتطلل  )6.1والنفقات شبه المالية (المطلل  )6.2والمساهمة االقتصادية (المتطلل .)6.3
مؤخفسفة التمويل الدولية  : )IFCطورت مؤسيسية التمويل الدولية  -وهي عايو في مجموعة البنك الدولي
 معايير أداء مصييممة لمسيياعدة الشييركات الخاصيية العاملة في البلدان النامية على تبني ممارسييات مسييتدامةاجتماعيا ً وبيةياً .وتشيييمل الموئيييوعات إدارة المخاطر  ،والعمل  ،وكفاءة الموارد ،وتنمية المجتمع  ،وإعادة
توطين األرائي  ،والتنوع البيولوجي  ،والسكان األصليين والتراث الثقافي.
مر ع الصناعات االختجرا ية  : )EISBيهدف إلى أن يكون دليالً لممارسة جيدة في إدارة قطاعات النفط
والزاو والتعدين عبر سلسلة قيمة الصناعات االستخراجية .توفر التنمية المستدامة معلومات إئافية خاصة
بالصناعات االستخراجية  ،بما في ذلك التحديات واآلثار البيةية واالجتماعية واالختالفات ذات الصلة عبر
قطاعات الصناعات االستخراجية.
المنظمة الدولية للتوحيد الدياخفي  : (ISOهي منظمة دولية مسيتقلة ير حكومية تايم في عايويتها 164
هيةية معيايير وطنيية .ولددى المنظمدة معيايير ددارة التنميية المسييييتيدامية  ،واآلثيار البيةيية  ،ومميارسييييات مكيافحية
الفساد.
مركز موارد األعمال التجارية وحدوق اإلنسان :هو منظمة مستقلة ير حكومية تتبع سياسة حقوق ادنسان
وكنا أداء أكثر من  9000شركة في أكثر من  180دولة  ،مما يجعل المعلومات متاحة للجمهور

53

مجموعة عمل التدقيق البيئي التابعة لإلنتوساااااا  :)WGEAقامت بوضددددع خطوط توجيهية حول
تدقيق األثار البيئية وغيرها في عمليات التعدين في عام .2010

اعتبارات التدقيق الرئيسية
من منظور الجهياو األعلى للرقيابية المياليية والمحياسييييبية  ،من المهم فهم كيفيية تقييم اآلثيار االجتمياعيية والبيةيية  ،وكيفيية تقياسييييم المنيافع االجتمياعيية
واالقتصيادية لالسيتخراج بين القطاعين العام والخاص  ،وهل لدف القطاع العام القدرة الكافية للوفاء بمسيؤولياته .وفيما يلي بعض األسيةلة الرئيسيية
التي يمكن أن تأخنها األجهزة العليا للرقابة في االعتبار عند تقييم سياسات التنمية المستدامة :
شكل  :تحصيل اإليرادات  :اعتبارات التدويل الرئيسية
كيف يتم تدييم اآلثار اال تماعية والبيئية المحتملة
لالختكشاف واالختجراج ؟
• ما هي التقييمات التي تم إجرائها وما هو نطاقها؟ هل تم وئع عمليات رقابة الجودة وذلك لامان مراعاة جميع اآلثار ذات الصلة؟
• هل تم وئع خطة لرصد اآلثار االجتماعية والبيةية المحتملة واجراءات الحد منها ؟

إلى أي مدى تم توزيع المنافع اال تماعية واالوتصادية من مشروع
الصناعات االختجرا ية بشكل منصف؟

• كيف تم توويع المنافع االجتماعية واالقتصادية بين الشركة والقطاع العام والمجتمع المتأثر؟
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• إلى أ مدف تستثمر الحكومة جز ًءا من إيراداتها في المشاريع العامة التي تدعم النمو االقتصاد طويل األجل (مثل التعليم والبنية التحتية)؟
هل لدى الدطاع العام الددرة الكافية للوفاك بمسئولياته الروابية ؟

• هل تمتلك المؤسسات الحكومية ذات الصلة موارد كافية  ،مثل الموظفين المؤهلين وذو الخبرة وكنلك المواونة الالومة لمراقبة أنشطة الشركة
وفرض المتطلبات؟
• هل استلمت الحكومة وقامت بتقييم خطط إ الق منجم الشركة أو إ الق اآلبار وكنلك القدرة المالية للشركة لتزطية التكاليف المتوقعة ؟
مرجع الشكل  :ملخص من مرجع الصناعات االستخراجية الصادر عن البنك الدولي وإرشاد ( أفروساي – إي ) بشأن اعتبارات تدقيق الصناعات االستخراجية

االعتبارات الرئيسية عند تدويل الصناعات االختجرا ية
يمكن أن يمثل اختيار وتحديد نطاق عمليات تدقيق الصناعات ادستخراجية تحديًا لعجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .وهناك العديد من
الطرق لفحص أنشطة الصناعات االستخراجية وذلك اعتمادًا على نوع الصناعات االستخراجية ،ومرحلة تنمية الموارد ،وعالقة الحكومة
بالصناعات االستخراجية داخل الدولة ،وهنا من بين مجموعة من العوامل األخرف .توفر هنه الصفحات معلومات للمساعدة في توجيه عملية
تحديد نطاق التدقيق للمدققين الجدد في مجا الصناعات االستخراجية وذلك من خال أربع خطوات رئيسية حددتها مجموعة عمل ادنتوسا
للتدقيق البيةي :
الشكل :أربع خطوات رئيسية لتحديد نطاق عمليات تدويل الصناعات اإلختجرا ية
حدد الصناعات
االستخراجية
واآلثارالمرتبطة
بها

حدد عالقة
الحكومة بهذه
األنشطة

اختر نوع التدقيق
والموضوع
المناسبين

حدد مقاربة
التدقيق

مرجع الشكل :ملخص من مجموعة عمل ادنتوسا للتدقيق البيةي  ،تدقيق التعدين  :إرشادات لعجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .2010 ،
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تحديد الصناعات االختجرا ية واآلثار المرتبطة بها
كخطوة أولى لتطوير مقاربة للتدقيق ،من المهم فهم نطاق الصناعات االستخراجية داخل الدولة .على سبيل المثا  :يجل على األجهزة العليا
للرقابة أن تحدد المعادن التي يتم استخراجها ،وكنلك المدف الجزرافي ألنشطة التعدين  ،ونوع التعدين المستخدم (على سبيل المثا  ،الحرفي أو
التجار )  ،ومدف مساهمة التعدين في االقتصاد الوطني.
إئافة إلى ذلك ،من الارور األخن فى االعتبار أ آثار اقتصادية وبيةية واجتماعية قصيرة وطويلة األجل تتعلق بنشاط الصناعات
االستخراجية .هناك العديد من المصادر المتاحة لمساعدة المدققين في تحديد الصناعات االستخراجية التي تعمل في دولتهم ومنها:
مبادرة الشفافية في الصناعات االختجرا ية  : (EITIهي معيار عالمي لتعزيز اددارة التى تتسم باالنفتاح
والمساءلة لموارد النفط والزاو والمعادن  ،حيث تشارك  52دولة في مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية
وتقدم بيانات عن أنشطة الصناعات االستخراجية داخل حدودها ،و قد تتامن هنه البيانات معلومات عن عمليات
شركة الصناعات االستخراجية ،والمنطقة الجزرافية للعمليات ،واديرادات المتولدة ونوع المواد المستخرجة (مثل
الزاو والنفط والنهل).
معهد حوكمة الموارد الطبيعية  :)NRGIيساعد معهد حوكمة الموارد الطبيعية األشخاص على ادراك منافع
ثروات بالدهم من النفط والزاو والمعادن .ومشروعات الموارد هي مركز تجميع وتحليل ونشرللمعلومات التي تم
جمعها من قبل معهد حوكمة الموارد الطبيعية حو أكثر من  2200مشروع فرد للموارد في جميع أنحاء العالم.
وقد تتامن هنه البيانات معلومات عن شركة الصناعات االستخراجية المعنية ،ونوع المواد المستخرجة (مثل
النفط)  ،وحالة المشروع  ،والمدفوعات األخيرة للحكومات ،وإحصاءات ادنتاج.
النفط المفتوح )OpenOilهو مركز تجميع بيانات مفتوح يام أكثر من ثالثة ماليين وثيقة التزام تتعلق بصناعات
النفط والزاو والتعدين .وتتامن المعلومات اتفاقيات وعقود امتياو الصناعات االستخراجية في حوالي  70دولة .
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تحديد عالوة الحكومة بهذه األنشطة
دورا بالغ األهمية في تنظيم الصناعات االستخراجية وآثارها االجتماعية واالقتصادية والبيةية .وعلى وجه التحديد ،تتمتع
تلعل الحكومات ً
الحكومات بمجموعة متنوعة من السلطات القانونية واألدوات التي تستخدمها لإلشراف على أنشطة الصناعات االستخراجية.
ولتطوير مدخل للتدقيق ،من المهم فهم نطاق سلطة الحكومة وتنظيم الصناعات االستخراجية داخل الدولة ،وهناك العديد من المصادر المتاحة
لمساعدة المدققين في تحديد تجاوب الحكومة مع الصناعات ادستخراجية في بلدهم وهي:
مبادرة الشفافية في الصناعات االختجرا ية  : (EITIهي معيار عالمي لتعزيز اددارة التى تتسم باالنفتاح
والمساءلة لموارد النفط والزاو والمعادن حيث تشارك  52دولة في مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية وتقدم
بيانات عن أنشطة الصناعات االستخراجية داخل حدودها .و قد تتامن هنه البيانات معلومات عن عمليات شركة
الصناعات االستخراجية ،والمنطقة الجزرافية للعمليات ،واديرادات المولدة ،ونوع المواد المستخرجة (مثل الزاو
والنفط والنهل).
األمم المتحدة  :)UNتحتف األمم المتحدة بقاعدة بيانات للمعاهدات والمشاركين فيها  ،والتي يمكن البحث عنها
لمعرفة المعاهدات التي وقعتها دولتك .هناك مجموعة متنوعة من المعاهدات واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية التي
يمكن أن تكون ذات صلة بالصناعات االستخراجية  ،مثل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.

مر ع الصناعات اإلختجرا ية  :)EISBيهدف مرجع الصناعات االستخراجية إلى أن يكون دليالً لممارسة جيدة
في إدارة قطاعات النفط والزاو والتعدين عبر سلسلة القيمة للصناعات االستخراجية ،ويرتبط إطار السياسة وادطار
القانوني والسياقي بقوانين ولوائح التعدين في  69دولة  ،وكنلك قوانين ولوائح النفط في  50دولة
اختار نوع التدويل والموضوع المناخبين
أمرا ئروريًا ألنه يوفر تقييمات مستقلة وموئوعية فيما يتعلق
وفقًا للمعايير الدولية لعجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،يعد تدقيق القطاع العام ً
بادشراف وكنلك السياسات أو البرامج أو العمليات الحكومية .وتختلف أدوار األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تدقيق الصناعات
االستخراجية باختالف الدولة وتعتمد على التفويض التشريعي للجهاو األعلى للرقابة.
وبشكل عام ،هناك ثالثة أنواع للتدقيق :التدقيق المالي  ،تدقيق ادلتزام  ،وتدقيق األداء  ،كما هو موئح في الشكل:
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الشكل :ثالثة أنواع من التدويل
التدقيق المالي  :مراجعة البيانات المالية للجهات الحكومية التي تجمع إيرادات الصناعات اإلستخراجية لتقييم ما
إذا كانت قد تم إعدادها وفقًا لمعايير التقارير المالية.

تدقيق االلتزام  :مراجعة ما إذا كانت الجهات الحكومية قد اتبعت القوانين أو اللوائح ذات الصلة أو السلطات
األخرى عند إجراء األنشطة المتعلقة بالصناعات اإلستخراجية .
تدقيق األداء  :تقييم ما إذا كانت السياسات أو البرامج أو األنشطة أو الكيانات الحكومية ذات الصلة تتصف بالفعالية
والكفاءة واإلقتصاد أو إذا كانت تحتاج إلى تحسينات.
مر ع الشكل :ملجص من مجموعة عمل اإلنتوخاي للتدويل البيئي  ،تدويل التعدين :إرشادات لأل هزة العليا للروابة .2010 ،

عند اختيار موئوع للتدقيق  ،يجل على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تقييم كيفية استخدام عملها وأين يمكن أن يكون لها األثر األكبر
على تحسين الرقابة فى مجا الصناعات االستخراجية .هناك بعض األسةلة الرئيسية التي يجل أن تؤخن في االعتبار وهى:
• كيف سيتم االستفادة من التدقيق وهل سيكون له أثر؟
• هل للجهاو الرقابي والية قاائية على الموئوع أو الكيانات المعنية وهل يمكنه الوصو إلى المعلومات الالومة؟
• هل األدلة متاحة وهل هناك مصادر مناسبة للمعايير لمقارنة الجهود بها ؟
تحديد مداربة التدويل
عنصيرا مركزيًا في أ تدقيق .فهو يحدد طبيعة الفحص
وفقًا للمعايير الدولية لعجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسيبة  ،تعتبر المقاربة العامة للتدقيق
ً
المطلوب إجراءه  ،ويحدد المعلومات والبيانات الارورية وكنا إجراءات التدقيق الالومة للحصو عليها وتحليلها.
تكشيف عملية التصيميم عن مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لجمع المعلومات وتحليلها ويمكن أن تسياعد المدققين في تحديد مقاربة التدقيق التي
تمكن من معالجة هدف التدقيق بشيكل أفايل في حدود الموارد المتاحة .إن مصيفوفة التصيميم )(design matrixهي إحدف األدوات التي سيتسياعد
المدققين في تحديد المعلومات الارورية لكل سؤا بحثي  ،كما هو موئح أدناه.
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الجدول :اختجدام مصفوفة التصميم لتحديد نه التدويل
هدف التدقيق :ما الن نر ل في تحقيقه من خال التدقيق؟
مخاطر التدقيق :العوامل الداخلية أو الخارجية التي قد تؤثر على التدقيق
أخئلة البحث

المستويات ومصادر
المعلومات

ماذا تريد أن تعرف ؟

ما هى المعلومات التى
تحتا ها لإل ابة على
االخئلة ؟

يجل أن تكون االسةلة :
• وائحة
• محددة
• موئوعية
• قابلة للقياس
• عملية

تحديد معيار التقييم
واألدلة المطلوبة:
• ملموسة
• وثائقية
• مبرهنة
• تحليلية

النطاق والمنهجية

الحدود

كيف تجطط للحصول
على المعلومات وماذا
ختفعل بها؟

ما هو الغير ممكن؟

ماذا تتووع أن تجد؟

حاو توقع أ ظروف
قد تحد من قدرتك على
ادجابة على األسيييةلة،
اليييحصييييييو عيييلييى
اليميعيليومييات أو إجيراء
التحليالت الموئييييحة
في العمود الثالث.

وصييييييف اليينييتييائييج
المحتمليية وكيف يمكن
أن يؤثر التييدقيق على
أصحاب المصلحة.

ئييييع حييدود التييدقيق
(على سييييبييل المثيا ،
اليمينيظيمييات واألطير
الزمنية)
صف خطة جمع وتقييم
ِ
المعلومييات في العمود
الثيياني وبخالف ذلييك
إجراء العمل.

النتائ المحتملة

المر ع  :المحتوى ملجص من المعيار الدولي روم  300وملحل المعيار الدولي روم  5520من المعايير الدولية لأل هزة العليا للروابة المالية والمحاخبة ) ملحوظة  :إطار المعايير الدولية لأل هزة العليا
للروابة المالية والمحاخبة خيتم دمجه ‘لى إطار اإلنتوخاي لإلصدارات المهنية )

التعدين الحرفي وصغير النطاق
التعدين الحرفي والصييزير النطاق ( )ASMهو شييكل من أشييكا اسييتخراج المعادن حيث يعمل األفراد عادة ً بشييكل مسييتقل باسييتخدام أدوات يدوية
صييزيرة أو آالت أسيياسييية  -و البًا ما تكون خارج ادطار القانوني الرسييمي وبدون رقابة تنظيمية  -السييتخراج وبيع المعادن مثل النهل والفايية
والمياس واألحجيار الكريمية األخرف .وف ًقيا لمبيادرة البنيك اليدولي حو المجتمعيات المحليية والتعيدين صييييزير النطياق ( ، )CASMفيإن فهم الطبيعية
المعقدة للتعدين الحرفي وصييزير النطاق أمر بالغ األهمية للتنفين الفعا أل تدابير لتخفيف اآلثار السييلبية وتحفيز اآلثار اديجابية لهنه األنشييطة في
سياق التنمية المستدامة.
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إن  ASMهو عبارة عن شبكة معقدة من القاايا  ،تشمل السياسة واللوائح والبيةة وصحة ادنسان والثقافة والمجتمع واالقتصاد .تهدف االستجابات
الحكومية للتعدين الحرفي وصزير النطاق عادة ً إلى التخفيف من اآلثار الاارة المحتملة له على صحة ادنسان والبيةة  ،وتحسين حياة األفراد
والمجتمعات المنخرطة في التعدين الحرفي وصزير النطاق والنين يعيشون في حالة فقر  ،ومنع حاالت العنف والصراع المسلح المرتبطين بهنا
النوع من التعد
الشكل  :ما مدى انتشار التعدين الحرفي وصغير النطاق

؟

عما المناجم الحرفيون يستخرجون النهل في جمهورية الكونزو الديمقراطية | مصدر الصورة :خدمة معلومات السالم الدولي
مر ع الشكل  :ملجص من تدرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية " موا هة تحديات التعدين الحرفي وصغير النطاق"
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وفقًا لتقرير صييييادر عن المعهد الدولي للبيةة والتنمية  ،فإن التعدين الحرفي وصييييزير النطاق منتشيييير في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يكون له آثر
اقتصياد كبير .على سيبيل المثا  ،في جمهورية أفريقيا الوسيطى  ،يقدر أن ثلثي سيكانها يعتمدون بشيكل مباشير أو ير مباشير على التعدين الحرفي
للماس وتشيير التقديرات المتحفظة إلى أنها تايم ما يصيل إلى  144.7مليون دوالر في االقتصياد .وفي بوليفيا  ،يشيكل التعدين ما يقارب من %40
من الدخل الحالي للصيادرات  ،ويأتي  %32منها من التعدين الحرفي وصيزير النطاق ،كما أن  % 85من إجمالي العمالة في قطاع التعدين تعمل في
شييركات التعدين الصييزيرة والمناجم .بادئييافة إلى ذلك  ،فإن التعدين الحرفي وصييزير النطاق مسييؤو عن ما بين  %15إلى  % 20من ادنتاج
العالمي للمعادن .هنا ،و ينتج القطاع ما يقرب من  %80من إجمالي الياقوت  ،و  %20من إجمالي النهل وما يصل إلى  %20من الماس.
السمات الرئيسية للتعدين الحرفي وصغيرة النطاق
انخفاض اإلنتاجية

كثيف العمالة

يستخدم آالت
وتكنولوجيا بسيطة

التعدين الحرفي
وصغير النطاق

مرجع الشكل :ملخص من تقرير المعهد الدولي للبيةة والتنمية "مواجهة تحديات التعدين الحرفي وصزير الحجم"
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االفاتاقاااار إلا تااادابايار
الساااااامااة والرعااايااة
الصاااااحياة أو الحمااياة
البيئية

تحديات التعدين الحرفي وصغير النطاق
تتامن بعض التحديات الهيكلية المتأصلة التي تواجه التعدين الحرفي ما يلي:
• الحوكمة :ئيعف التشيريعات والسيياسيات والتنفين و يرها من التهميش أو القمع الحكومي لعما المناجم  ،بما في ذلك االسيتبعاد السيياسيي من عملية
صيييينع القرار ال واالفتقيار إلى الحميايية القيانونيية لحقوق األرض والموارد ال بوجيه عيام  ،قيد يتسييييبيل اتخياذ القرار بيدافع الفقر مع التركيز على الميدف
القصير في حدوث أو إطالة أمد الصراع االجتماعي والمسلح.
• اآلثار االجتماعية  :االعتماد على التعدين في مجتمعات التعدين الحرفي وصيزير النطاق بسيبل الايعف والتهميش على أسياس الثقافة أو المجموعة
السييكانية مع وجود قيود منخفايية أمام الدخو إلى قطاع التعدين الحرفي وصييزير النطاق ير الرسييمي أو ير القانوني مع وجود الحد األدنى من
الحماية الصيييحية واالجتماعية ال بادئيييافة إلى الهجرة ير المنايييبطة للعما المرتبطين بها .قد يكون لعخطار البيةية  ،مثل التلوث بالزئبق  ،من
التعدين الحرفي وصزير النطاق ،آثار دائمة في مجا التعدين وتداعيات أكبر.
• نقص المعلومات :توجد بيانات أسياسيية أو بيانات إحصيائية محدودة حو عما ومجتمعات مجا التعدين الحرفي وصيزير النطاق .عالوة على ذلك
نظرا ألن الكثير من أنشيييطة التعدين الحرفي وصيييزير النطاق تتم خارج ادطار القانوني  ،فإن رصيييد لواوم وإيرادات التعدين الحرفي وصيييزير
ً ،
صا ويؤد إلى منافع ئريبية محدودة للحكومات.
النطاق يمثل تحديًا خا ً
إرشادات رئيسية والمزيد من المعلومات
منظمة التعاون االوتصفففادي والتنمية :أصييدرت منظمة التعاون االقتصيياد والتنمية خطوط توجيهية بعنوان "الخطوط
التوجيهية الواجبة لمنظمة التعاون االقتصيياد والتنمية الخاصيية بسييالسييل إمداد المعادن المسييةولة من المناطق المتأثرة
بالنزاع وذات المخاطر العالية "  ،كجزء من جهودها لمواصلة التعبةة المسةولة عن المعادن.
البنك الدولي :دعم البنك الدولي مبادرة المجتمعات المحلية والتعدين صزير النطاق .وعلى الر م من انتهاء البرنامج منن
ذليك الحين  ،إال أنيه يمكن العثور على العيدييد من الوثيائق على  .http://www.artisanalmining.orgكميا دخيل البنيك
الدولي في شيراكة مع  Pactلتطوير  ، DELVEوهي منصية لبيانات التعدين الحرفي وصيزير النطاق تمت تجربتها في
عام  .2017يوجد المزيد من المعلومات عن المبادرة هنا .
خدمة معلومات السفففالم الدولية  : )IPISهي معهد أبحاث مسيييتقل يوفر المعلومات والتحليالت وتعزيز القدرات لدعم
هؤالء الفاعلين النين ير بون في تحقيق رؤية للسيييالم الدائم والتنمية المسيييتدامة وإعما حقوق ادنسيييان .وقد قام IPIS
بنشر أوراق بحثية عن التعدين الحرفي وصزير النطاق.
واشفنطن بوخفي :نشيرت جريدة الواشينطن بوسيت مقاالً شيامالً متعدد الوسيائط حو تعدين الكوبالت في جمهورية الكونزو
الديمقراطية.
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