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Кімберлійський процес: докладно для
українських учасників алмазного ринку.
Частина І

У статті розглянуто загальні відомості про проблему «кривавих» алмазів, про Кімберлійський процес як міжнародний
орган, дії якого спрямовані на виключення таких алмазів з торгового обороту, а також про історію становлення і структуру
цього органу.
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Багаторічна (з 2003 року) практика
роботи Державного гемологічного центру України (далі – ДГЦУ) як національного органу Кімберлійського процесу
(далі – КП) і представника України у КП
показала, що не всі учасники імпортуекспорту алмазів в Україні та алмазопереробні підприємства України в достатній мірі обізнані з основами та правилами роботи КП. Особливо це стосується тих учасників, які тільки планують
виконувати операції з алмазною сировиною або недавно розпочали таку діяльність і не набули необхідного досвіду.
Мета цього огляду – надати розгорнуту інформацію про КП: суть та цілі
діяльності КП, історію становлення цього міжнародного органу, його структуру, функції, а також оприлюднити іншу
інформацію, яка може бути корисною
для українських дiйсних та потенційних
учасників алмазного ринку. Ця інформація подається окремими публікаціями у 2-х частинах.
Загальні відомості
Кімберлійський процес – міждержавний дорадчий орган, створений з
метою протидії проникненню на світовий ринок так званих «кривавих», або
«конфліктних», алмазів, що використовуються повстанськими рухами або їх
союзниками для фінансування конфліктів, спрямованих на підрив законних
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урядів, а також для фінансування інших
операцій, пов’язаних із збройними конфліктами та розвитком світового тероризму, як це описано у відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН і Генеральної Асамблеї ООН.
Термін «конфліктні» алмази виник у
90-х роках ХХ ст. за часів збройних
конфліктів, що існували на території ряду африканських країн, у першу чергу
таких, як Ангола, Демократична Республіка Конго, Ліберія та Сьєрра-Леоне.
За матеріалами Інформаційного центру
ООН [1], найбільш значна частина операцій з такими алмазами здійснювалася місцевими ліванськими торговцями,
які живуть в Західній Африці і для яких
торгівля цими алмазами ще починаючи
з 50-х років ХХ ст. була основою «ліванського» бізнесу і областю підпільних
політичних дій. У таємних торгових операціях з нелегально добутими алмазами були задіяні терористичні організації
типу «Аль-Каїди», повстанські рухи,
окремі мафіозні структури, а також
агенти-скупники відомої корпорації «Де
Бірс», російської мафії тощо.
Докладна інформація з аналізом
проблеми окремо по кожній з вищезазначених країн міститься, зокрема, в
огляді [2]. За часів громадянських війн
та міждержавних конфліктів у цих країнах загинуло внаслідок «кривавих» дій
з алмазами більше 2 млн цивільних
людей, ще більше отримали каліцтва
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та/або були змушені покинути свої домівки й опинитися у злиднях. «Конфліктні» алмази потрапляли з цих країн на
світовий ринок, як правило, контрабандним шляхом.
Вважається, що до створення КП загальна частка контрабандних алмазів у
складі світового алмазного ринку становила близько 20 % [2]. Нині завдяки
діям КП вона оцінюється у 0,2 % [3].
Історія становлення КП
Назва «Кімберлійський процес» походить від дорадчого процесу урядових
органів, представників промисловості
та громадських структур, проведеного
за ініціативою Канади, ПАР, Ботсвани і
Намібії у південноафриканському місті
Кімберлі в травні 2000 року. Основне
завдання цього процесу – протидія проникненню на світовий ринок вище охарактеризованих «кривавих», або «конфліктних», алмазів.
Зазначена ініціатива отримала підтримку ООН у вигляді ухвалення низки
резолюцій Генеральної Асамблеї ООН,
що закликають до виключення «конфліктних» алмазів з міжнародного торгового обігу, зокрема резолюції
від 1 грудня 2000 року № 55/56 [4], яка
була підтримана і одностайно ратифікована 48 країнами. Після прийняття цієї
резолюції до КП приєднався ще ряд
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Kimberley Process
країн, після чого він став відомий як
«розширений Кімберлійський процес».
Перша зустріч розширеного КП була
проведена у Віндхоеке, Намібія, 13–16
лютого 2001 року під егідою ООН.
Учасники зустрічі визнали необхідність
невідкладного і детального розгляду
практичних і ефективних заходів для
вирішення питання «конфліктних» алмазів, зокрема створення і впровадження простого і дієвого механізму
міжнародної схеми сертифікації необроблених алмазів [5]. Офіційні особи
погодили послідовність основних кроків
для вирішення цього питання.
Подальші зустрічі були присвячені:
аналізу питань контролю імпорту/експорту, обговоренню та розгляду
мінімально прийнятних стандартів і моделі сертифіката для міжнародної схеми
сертифікації необроблених алмазів (квітень 2001 – Брюссель, Бельгія) [6];
подальшому обговоренню пропозицій щодо мінімально прийнятних
стандартів і сертифікатів, підбиттю підсумків для звіту Генеральній Асамблеї
ООН (червень 2001 – Москва, Російська Федерація) [7];
розробці детальних пропозицій
для міжнародної схеми сертифікації
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необроблених алмазів на основі узгоджених мінімальних стандартів (вересень 2001 – Твікенхам, Великобританія);
підбиттю підсумків та погодженню пропозицій (жовтень 2001 –
Луанда, Ангола) [8];
остаточній підтримці міжнародної схеми сертифікації необроблених алмазів на зустрічі представників
урядів (листопад 2001 – Габороне, Ботсвана) [9];
обговоренню технічних проблем і практичних питань реалізації
міжнародної схеми сертифікації необроблених алмазів (березень 2002 –
Оттава, Канада) [10].
Відповідні матеріали містяться також
в інших документах ООН.
У листопаді 2002 року в Інтерлакені,
Швейцарія, відбулася зустріч міністрів
та інших глав урядових делегацій 52
країн, на якій було прийнято декларацію про затвердження сертифікаційної
схеми КП та укладено міжнародну угоду про її одночасне введення в дію з 1
січня 2003 року в різних країнах, у тому
числі в Україні.
Перша пленарна зустріч країн-учасниць КП відбулася у квітні 2003 року в
Йоганнесбурзі, ПАР. На цій зустрічі бу-
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ло проведено аналіз стану впровадження сертифікаційної схеми КП в законодавство кожної з країн-учасниць КП,
обговорення та розробку процедурних
правил проведення пленарних зустрічей, механізмів моніторингу, контролю
та експертизи, а також статистики видобутку і руху алмазної сировини між
країнами на міжнародному ринку. Зазначена зустріч стала початком роботи
КП як постійно діючого міждержавного
органу.
Остання,
майже
ювілейна,
п'ятнадцята пленарна зустріч відбулась
у листопаді 2018 року в Брюсселі,
Бельгія. Огляд результатів цієї зустрічі
міститься у [11].
Структура, керівні і робочі органи
КП та їх функції*
Станом на березень 2019 року КП
об'єднує 55 членів, представлених 82
країнами-учасницями (54 окремі країни-учасниці і 28 країн у складі Європейського Союзу, що є самостійним
членом КП). Список країн-учасниць
Кімберлійського процесу представлено
нижче у таблиці.
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Російська Федерація
Свазіленд
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Примітка. Китайський Тайбей також визнаний суб’єктом міжнародної торгівлі, що відповідає мінімальним вимогам CCКП.

*За матеріалами [12].
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Кімберлійський процес
У складі КП розрізняють дві групи:
безпосередньо учасники і спостерігачі.
Термін «спостерігач» застосовується до
професійних і громадських організацій,
чиїми функціями є контроль та сприяння. Нині в КП чотири спостерігачі: Всесвітня алмазна Рада (WDC) як міжнародно визнаний представник алмазної
промисловості, Коаліція громадянського суспільства (CSC), некомерційна організація «Ініціатива алмазного розвитку» (DDI) та Асоціація африканських
алмазодобувних країн (ADPA).
Неурядові громадські організації роблять особливий акцент на тематиці
прав людини, намагаються виступати
генераторами ідей, критичними аналітиками КП в цілому і окремих країн зокрема. Вони уважно спостерігають за
ситуацією у світовому алмазному бізнесі, організовуючи пропагандистські
кампанії з використанням ЗМІ.
Діяльність WDC полягає, зокрема, у
такому:
- запровадила систему гарантій,
яка розширює ефективність КП поза
межами експорту та імпорту алмазів;
- допомагає КП шляхом керівництва ресурсами алмазної промисловості для надання технічної, фінансової та
іншої підтримки;
- представляє алмазну промисловість у КП та його комітетах;
- здійснює комунікативні функції
щодо заходів забезпечення регуляторних і добровільних систем, направлених на запобігання торгівлі конфліктними алмазами.
До CSC входять:
• Міжнародна інформаційна служба
миру (IPIS), Бельгія.
• Зелені адвокати, Ліберія.
• Мережевий рух за справедливість і
розвиток (NMJD), Сьєрра-Леоне.
• Національний центр освіти та науки
(CENADEP), ДР Конго.
• Асоціація захисників екології Зімбабве (ZELA), Зімбабве.
• Центр управління природними ресурсами (CNRG), Зімбабве.
• Міжнародний центр торгівлі
(CECIDE), Гвінея.
• Форум розвитку суспільства Малуті
(MCDF), Лесото.
• Група досліджень та захисту видобувних галузей (GRPIE), Кот-д’Івуар.
• Мережа боротьби з голодом
(RELUFA), Камерун.
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DDI – це ініціатива, спрямована на
розвиток і поліпшення соціальних та
економічних умов у секторі старательського видобутку алмазів в Африці.
Працюючи безпосередньо з урядами
країн, де ведеться старательський видобуток алмазів з алювіальних відкладів, DDI працює над розробкою та реалізацією проектів, орієнтованих на інтереси кустарних видобувників.
DDI є благодійною, некомерційною
організацією, зареєстрованою в окрузі
Колумбія (США). Її виконавчий офіс
знаходиться в Оттаві, Канада.
ADPA має такі основні цілі:
- співробітництво між країнамичленами в політиці та стратегії щодо
розвідки, видобутку, виробництва, гранування алмазів, а також розвитку
людських ресурсів та придбання технологій в алмазній галузі;
- прийняття гармонізованих правових рішень та обмін інформацією між
країнами-членами КП в галузях,
пов'язаних з видобуванням корисних
копалин;
- сприяння взаємній технічній допомозі в координації політики та стратегії
розвитку алмазного сектора економіки.
Окремо (не у структурі КП) виділяють «кандидатiв» у КП. «Кандидатами»
називають ті країни, які поки з певних
причин не відповідають мінімальним
вимогам ССКП для отримання статусу
«учасник».
Структура управління КП визначається таким чином.
Щорічно на пленарному засіданні з
числа учасників обирається головуюча
країна і Голова. Голова КП обирається
консенсусом на один рік. Голова несе
відповідальність за організацію роботи
з обміну інформацією, підготовку документації, проведення на території своєї
країни міжсесійних і пленарних зустрічей. Істотним елементом роботи Голови
є контроль за виконанням країнамиучасницями вимог ССКП. Він організовує інспекції (місії) з перевірки в країни,
де є суттєві ознаки невідповідності
ССКП. Значні функції відводяться Голові в механізмах розв'язання спорів між
учасниками та прийняття рішень про
приєднання країн до КП або їх виключення зі складу КП.
На допомогу Голові призначається
(Головою) секретаріат КП, який виконує
інформаційні, технічні й організаційні
функції і фінансується головуючою кра-
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їною. На останній пленарній зустрічі КП
(Бельгія, 11–16 листопада 2018) було
прийнято адміністративне рішення КП
про надання цьому секретаріату статусу
постійно діючого із сталою структурою.
У складі КП працюють робочі групи,
комітети і додаткові структури.
Це – робоча група алмазних експертів (WGDE), робочі групи з моніторингу
(WGM), статистики (WGS), старательського та алювіального виробництва
алмазів (WGAAP), комітети з питань
членства та головування КП (CPC), з
правил і процедур КП (CRP), реформ і
ревізування ССКП (AHCRR), а також
окрема структура – Механізм адміністративної підтримки (ASM).
WGDE, яка також називається технічною робочою групою, вирішує технічні питання імплементації ССКП, такі
як ініціатива внесення змін до «Гармонізованої системи товарних кодів» (HSкоди) Всесвітньої митної організації щодо необроблених алмазів, класифікації
алмазного порошку, кодування необроблених синтетичних алмазів, гармонізації методологій оцінки алмазів тощо. У
«гарячих точках» Африки, таких як
Центральноафриканська республіка,
Кот-д’Івуар, Демократична Республіка
Конго, Гана, інших WGDE проводить
дослідження, направлені на встановлення місця походження (конкретних
родовищ) алмазів, розробляє і впроваджує відомі в алмазних колах методології фут-прінт та фінге-прінт.
Членами WGDE є 19 країн, у тому
числі Україна в особі ДГЦУ [13].
WGM займається питаннями, що
стосуються реалізації вимог ССКП країнами-учасницями КП, відповідає за механізм експертної оцінки діяльності країн-учасниць КП, організовує оглядові
візити до країн-учасниць та проводить
оцінку річних звітів країн-учасниць. Вона також переймається питаннями боротьби з труднощами впровадження
вимог ССКП у конкретних країнах, які
можуть загрожувати цілісності КП.
WGS забезпечує своєчасну звітність
та аналіз статистичних даних про виробництво та торгівлю алмазами. Роблячи це, вона може виявляти аномалії
та забезпечувати ефективну реалізацію ССКП.
WGAAP виконує діяльність, направлену на сприяння ефективності внутрішнього контролю над виробництвом
і торгівлею алювіальними алмазами.
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Важливість роботи цієї групи підкреслюється тим, що понад 10 мільйонів
діамантерів, видобувників і старателів,
включаючи їхні сім'ї, працюють саме в
цьому секторі промисловості.
CPC допомагає Голові КП у розгляді
питань про прийом нових учасників КП
та надає консультації, якщо країнаучасниця КП не виконує вимоги ССКП,
які можуть призвести до усунення її зі
схеми. Вона також розглядає і оцінює
кандидатів на посаду Заступника Голови. Країна-учасниця, обрана на посаду
Заступника Голови, стає Головою наступного року.
CRP розробляє правила і процедури
виконання ССКП, надає рекомендації
Голові КП щодо дотримання правил і
процедур, встановлених у КП.
Правила КП – це кодекс загальних
положень і директив, що регулюють адміністративну та організаційну діяльність КП.
Процедури КП – це методи роботи,
встановлені на основі правил і послідовності дій керівних органів КП, його
постійних і спеціальних робочих органів, а також методів роботи учасників і
спостерігачів, що використовуються
для виконання своїх завдань, обов'язків
та реалізації прав.
Правила і процедури встановлюються рішеннями пленарних засідань КП
або в іншій формі, встановленій у КП
на основі консенсусу.

AHCRR має завдання постійного перегляду і ревізування ССКП з метою
покращення і вдосконалення її дій та
поліпшення ефективності.
ASM створено за ініціативою Всесвітньої алмазної Ради. Він співпрацює з
Головою КП, робочими групами, спеціальними робочими групами, країнамиучасницями та спостерігачами КП для
успішного виконання своїх функцій.
Основні завдання ASM:
- управління веб-сайтом КП, зв'язки
з громадськістю;
- збір та збереження всіх завершених документів КП, які відображають
рішення та дії, прийняті Головою КП,
пленарними засіданнями, робочими
групами або спеціальними робочими
групами; це також включає підтримку
ідентифікації та контактної інформації
між всіма членами робочих груп і спеціальних робочих груп;
- збір та ведення всіх протоколів
засідань всіх робочих груп, спеціальних
робочих груп;
- збір та ведення всіх звітів КП,
включаючи щорічні звіти учасників, звіти про оглядові візити та місії;
- збір та обробка інформації про
законодавство, нормативні документи
всіх учасників КП, які стосуються КП, а
також про зразки сертифікатів КП та
про оновлення підписів вповноважених
осіб національних органів КП;

- збір та ведення даних, що стосуються контактних/координаційних центрів учасників для підтвердження імпорту/експорту та всіх інших питань
КП, включаючи подання статистичних
даних на веб-сайті КП;
- вирішення завдань матеріальнотехнічного забезпечення Голови КП,
голів робочих груп та спеціальних комітетів;
- організація допомоги Голові КП у
питаннях планування пленарних зустрічей, засідань, а також будь-яких інших
заходів, організованих для виконання
роботи ССКП;
- допомога голові робочої групи з
моніторингу в організації візитів або місій для перевірок та інших логістичних
заходів, запропонованих головою робочої групи з моніторингу;
- заохочення завершення та подання щорічних звітів, огляд звітів місій,
будь-яких інших звітів про діяльність
будь-якого робочого органу КП;
- отримання та аналіз запитів щодо
навчання, технічної допомоги або підтримки; передача таких запитів відповідним органам КП для реагування або
надання підтримки.
Подальша інформація про КП, призначена до опублікування у частині ІІ,
буде стосуватись порядку функціонування КП та впровадження вимог ССКП
у законодавство України.
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Кимберлийский процесс: подробно
для украинских участников алмазного рынка.
Часть I
В статье рассмотрены общие сведения о проблеме «кровавых»
алмазов, о Кимберлийском процессе как международном органе,
действия которого направлены на исключение таких алмазов из
торгового оборота, а также об истории становления и структуре
этого органа.
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Kimberley Process: Details for
Ukrainian Diamond Market Participants.
Part I
The article deals with general information about the problem of
«bloody» diamonds, the Kimberley process as an international body,
whose actions are aimed at eliminating such diamonds from the trade
turnover, as well as the history of the formation and structure of this
body.
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