
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЭРЭГЖСЭН 

УУРХАЙ 

олборлолт ба дайныг 

хамтад нь эсэргүүцье 



Талархал 

 
Лондонгийн уул уурхайн сүлжээ (LMN) нь хүний эрх, хөгжил, байгаль орчин, эв санааны 

бүлгүүдийн нэгдэл юм. 

 
Хоёрдугаар хувилбар 2020 оны 11-р сард хэвлэгдсэн; 

Даниел Селвин судалж, бичсэн; 

Тайлангийн зураг, график зургийг Кей Стефенс; 

 
Зохиолч Шударга ёс нөхөн төлбөрийн төлөөх “Plough Back the Fruits” Марикана дахь кампанит ажилд 

мөн баруун Папуа-г чөлөөлөх хөдөлгөөнд талархаж байгаагаа илэрхийлэхийн ялдамд TAPOL, Керима 

Мохидин, Халфан аль-Бадвави, Себ Касалотти, Ричард Солли, Саул Жонс, Стеф О'Коннелл нар тэдний 

дэмжлэгт гүн талархал илэрхийлж байна. 

 
Тайлангийн агуулгад Лондоны уул уурхайн сүлжээ бүрэн хариуцлага хүлээнэ. 
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Гарчиг 

 
Удиртгал 

Оршил 

Колонийн уурхай ба цэргийн эзэнт гүрнүүд: Лондоны уул уурхайн аврагуудын компаниудын гарал үүсэл 

BHP 

Англо Америк 

Рио Тинто 

Цэрэгжсэн уурхай 

Конго дахь Glencore 

Рио Тинтогийн Bougainville-ийн дайн 

Лонминий Марикана дахь аллага 

Баруун Папуа дахь Рио Тинто 

Мадагаскар дахь Рио Тинто 

Уурхайн мөчлөг 

Цэргийн тоног төхөөрөмж 

Олборлолтын дайн 

Эргэлдэх хаалга 

Нээлттэй байдал 

Нэмэлт тайлбар 



УДИРТГАЛ 
Бүх нийтийн эрүүл мэнд, уур амьсгал, экологийн хямралын үед дэлхийн улс орнууд дайнд жилд 1.9 их наяд 

гаруй доллар зарцуулж байгаа нь өдөрт ойролцоогоор 5 тэрбум доллар гэсэн үг юм. 1 Их Британийн Батлан 

хамгаалах яам (БХЯ) нь шинэ үеийн цэргийн техник хэрэгслийг худалдан авахад 350 тэрбум фунт стерлинг 

төсөвлөөд байна. 2 

 
Милитаризм нь хүмүүсийн ба гараг дэлхийн эрүүл мэндэд зарцуулах төсөв хөрөнгийг хөнөөлтэйгээр зэр 

зэвсэгт чиглүүлээд зогсохгүй уур амьсгал, экологийг сүйрэлд хүргэх хамгийн гол хүчин зүйл юм. АНУ-ын 

цэрэг арми бол дэлхийн хамгийн том голлох байгаль орчныг бохирдуулагч.3 Их Британийн цэргийн аж үйлдвэрийн 

салбар нь жилд хамгийн багадаа 11 сая тонн нүүрстөрөгчийн үлдэгдлийг ялгаруулж байгаа нь Мадагаскар, Замби 

зэрэг хөгжиж буй дэлхийн 60 гаруй улсын ялгаруулалтыг нийлбэрээс илүү байна. 4 

 
Зарчмын хувьд олборлох үйл ажиллагаа нь цэрэгжсэн (зэр зэвсгээр хөөцөлдөх) үйл явц юм: энэ нь 

амьдралын тогтолцоо, экологийн системийг санаатай сүйтгэж буй үйлдэл юм. Цаашлаад хүний хүй хамтлагийн 

газар дэлхийтэй холбоотой холбоог тасалж хойноос нь хорьж цагдан, амьдран суугаа газраасаа нүүх шилжих 

нөхцөлд хүргэдэг. Өөрөөр хэлбэл, милитаризм (зэвсэглэлээр хөөцөлдөх) нь олборлох үйл явц юм. Учир нь 

үхлийн аюултай, сүйтгэх зэвсгийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх процесс нь асар их хэмжээний байгалийн нөөц 

баялагийг хэрэглэдэг. Энэ бол цэрэгжсэн уурхай-н үндсэн зарчим юм. 

 
ЦЭРЭГЖСЭН УУРХАЙ 

Америк, Африк, Ази, Австралид дөрвөн зууны туршид 

үргэлжилсэн булаан эзлэлт, шинэ суурьшлийн шууд 

үргэлжлэл нь Лондоны уул уурхайн аврагууд болох 

Англо Американ, ВНР, Рио Тинто, Гленкор нар бөгөөд 

сүүлийн зуун жилийн хугацаанд олон тэрбум 

долларын хөрөнгө бүхий үндэстэн дамнасан 

корпорацууд болон хувирчээ. 
 

 

Уул уурхайн компаниуд олборлосон ашигт 

малтмалынхаа зэвсгийн наймаанд гүйцэтгэдэг 

үүргийг нуух, багасгахыг хичээж нийгэмд ашигтай 

бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд оруулсан хувь 

нэмрийг нь дөвийлгэж онцолдог хандлагатай. 

Гэсэн хэдий ч металлаас эхлээд газрын ховор 

элемент хүртэлх ашигт малтмал болон бусад дайвар 

бүтээгдэхүүнгүйгээр дайнд ашиглах зэвсэг хийх 

бололмжгү. 5 

Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь байнгын 

эсэргүүцэлтэй тулгардаг. Гэтэл нутгийнхны 

эсэргүүцэл нь айлган сүрдүүлэлт, тандах чагнах, 

дарамт шахалтаас авхуулаад албадан хөөх, эзлэн 

түрэмгийлэх, аллага хүртэлх төрөл бүрийн 

хүндрэлтэй нүүр тулж байна. Лондоны уул уурхайн 

аврагууд олборлох ажиллагаатай холбоотой хамгийн 

багадаа 83 мөргөлдөөнд холбогдоод байна. 6 

Уул уурхайн компаниуд олборлолтыг хууль ёсны 

болгох зорилгоор сургууль, эмнэлгүүдийг 

санхүүжүүлэх, эсвэл байгаль орчны санал 

санаачилгыг хэрэгжүүлэх замаар байгаль орчин 

нийгэмд учруулж буй хор хөнөөлийн дүр хувиргах, 

нуун дарагдуулах “ногоон” тархи угаалтыг хийдэг. 

 

 

МАТЕРИАЛЛАГ ХЭРЭГЛЭЭ ӨНДӨР 

ЦЭРЭГ АРМИ 

Зэр зэвсгийн компаниуд дайны зориулалттай зэр 

зэвсэг, технологийг үйлдвэрлэхийн тулд их 

хэмжээний байгалийн нөөц баялаг олборлож 

байдаг. Тэд маш өргөн хүрээг хамарсан хангамжийн 



сүлжээний гинжин хэлхээ, олон талт хэрэглээ, цэрэг 

иргэний салбар дахь материаллаг хэрэглээний ялгааг 

тодорхойгүй болгосон байдал болон аюулгүйн 

байдлын нэрээр мэдээлэл нууцалсан зэрэг олон учир 

шалтгааны улмаас цэргийн зориулалтаар хэдий 

хэмжээний эрдэс баялаг хэрэглэж буй талаар багахан 

хэсгийг хүлээн зөвшөөрдөг. 

 
Их Британийн БХЯ-ны сүүлийн үеийн зэвсэг, 

тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлд хамгийн 

багадаа 514,270 тонн түүхий эд ашигладаг. 

 
Дэлхийн цэрэг, армид зарцуулагддаг нийт зардлын 

2.5%-ийг бүрдүүлдэг Их Британийн армийн 

хэрэглээнээс тооцож үзэхэд дэлхий даяар бусад 

цэрэг армиудын зэвсэг техникийг шинэчилэхэд 

шаардагдах материалын хэрэгцээ ойрын арван 

жилийн хугацаанд хамгийн багадаа 20.6 сая тонн 

эрдэс баялаг олборлох хэрэгцээтэй тулгарах бөгөөд 

улмаар олборлох явцад сая сая тонн хорт хог 

хаягдлыг бий болгоход хүргэх юм. 

ОЛБОРЛОХ ДАЙН 

Олборлох дайны бүх үе шатууд нь хүн төрөлхтөн, 

байгаль экологид томоохон үр дагавар, сүйрлийг 

авчирдаг бөгөөд үүнд байгалийн баялгийн 

хэрэглээ, нөөцлөлт, ус, агаар, хөрс шорооны 

бохирдол, амьдрах орчны болон дэд бүтцийн 

сүйрэл, нүүрстөрөгчийн ялгаруулалт нэмэгдэх 

зэрэг багтана. Их Британийн зэвсэгт хүчин дор хаяж 

25 улс оронд8 30 гаруй цэргийн ажиллагаанд 

оролцсон бөгөөд үүнд Афганистан, Ирак, Ливи, 

Пакистан, Сомали, Сири, Йемен зэрэг улс орнуудын 

далд дайнд оролцсон байна. 9 

 
 
 

 

ЭРГЭДЭГ ХААЛГА 

БХЯ-ны хамгийн дээд байгууллага болох Батлан 

хамгаалахын удирдах зөвлөлд уул уурхайн өндөр 

албан тушаалтнууд багтдаг. Батлан хамгаалахын 

тоноглол түүнд үзүүлэх дэмжлэгийг хариуцсан 

зөвлөлийн дарга нь Рио Тинто компаний дарга болон 

Shell компаний Гүйцэтгэх захирал асан нэгэн байдаг 

бол Рио Тинто компаний одоогийн ТУЗ-ийн гишүүн нь 

Батлан хамгаалахын аудитын хороог даргалдаг. 

Цэрэг зэвсгийн болоод уул уурхайн 

 
Их Британитай адилаар цэрэг армийн хүчтэй 

гүрнүүд уур амьсгалын өөрчлөлтийг аюулгүй 

байдлын асуудал гэж үздэг. Энэ нь хайлан урсаж 

буй Арктикиас авхуулаад сансарт хүртэл үргэлжлэх 

үйл ажиллагааны орон зайг хумих биш харин 

өргөжүүлж байгааг нь эргэцүүлэн бодоход хүргэж 

байна. 

 
Зэвсгийн үйлдвэрүүд литийн-ион аккумлятортай 

танкаас авхуулаад нарны эрчим хүчээр ажилладаг 

дронууд хүртэл ‘байгальд ээлтэй зэвсэг’ бүтээж, 

байгаль орчныг хамгаалах нь цэргийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх урьдич нөхцөл болж байна гэх мэтчилэн 

Цэргийн   салбарын   “ногоон” тархи 

угаалт нэмэгдүүлсээр 

байна. 

 
 
 
 
 
 

Дэлхийн нийт нутаг дэвсгэрийн 6% -ийг цэргийн 

сургалт болон зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх бодис 

турших тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд 

химийн хорт бодис ашиглах зэргээр 

бохирдуулдаг.10 Их Британи нь Белизээс Кени, 

Бруней, Оман хүртэлх дор хаяж 32 улсыг хамарсан 

өргөн дэлгэр цэргийн сүлжээтэй болно. 11 

Их Британи бол дэлхий дээрх зэвсэг экспортлогч 

хоёрдахь, мөн аюулгүй байдал, тандалтын тоног 

төхөөрөмж нийлүүлтээр дөрөв дэх том гүрэнд 

тооцогддог.12 БХЯ цэргийн экспорт, гэрээ 

хэлэлцээрийн гол зорилго нь "Их Британий хямд 

төсөр нөөц татах боломжийг бататгах" гэдгийг онцлон 

тэмдэглэдэг. 13 

нилээд олон компанийн удирдлагууд удирдах 

зөвлөллүүдэд аль алинд нь сууж өөрсдийн туршлага, 

мэдээллийг харилцан солилцож байдаг. 

Уул уурхай болон зэр зэвсгийн компаниудын 

голлох хувьцаа эзэмшигчид давхацах тохиолдол 

элбэг байдаг. Blackrock, Legal & General зэрэг 

сангийн менежментийн томоохон компаниудаар 

дамжуулан хувьцааг эзэмшиж байдаг. 



ОРШИЛ 
Энэ нөхцөл байдал аль хэдийн гамшгийн түвшинд 

хүрсэн. Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал, 

биологийн олон янз байдлын алдагдал зэрэг нь 

дэлхийн түүхэн дэх зургаа дахь глобал сүйрлийн 

шинж тэмдгүүдийг үзүүлж байна.1 Коронавирусын цар 

тахал нь дэлхийн дахинд энэхүү гамшгийн явцыг улам 

хурдасгах нөлөө үзүүлж буй юм. 

Цар тахлын нэгэн адил уур амьсгал, экологийн 

хямрал нь зөвхөн байгалийн болон биологийн 

шалтгаанаас үүдэлтэй гамшиг биш, харин нийгмийн 

үр нөлөөгөөр үүсэж буй гамшигт үзэгдлүүд юм. 

Түүгээр ч барахгүй олон зууны турш колоничлол, 

эзэнт гүрний нөлөөллөөр бүрэлдэн тогтсон дэлхийн 

улс төр, эдийн засгийн тогтолцоо нь тэгш бус өрнөж 

байна. 2 Ингэснээр үр нөлөө нь арьсны өнгө, анги, 

хүйс, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх, цагаач болон бусад 

дарангууллын бүтцээс хамааран өөр өөрөөр тусч 

байна. 

Ихэнх улс орнуудын байдлаас дүгнэхэд цэрэг арми 

жилд 1.9 их наяд ам доллар, өдөрт 5 орчим тэрбум 

доллар зарцуулж байгаа3 нь оргин тогтнохын бас 

нэгэн аюулыг бий болгож байна. Жишээлбэл, Их 

Британи (Нэгдсэн Вант Улсын) Үндэсний аюулгүй 

байдлын стратегид тусгаснаар дэлхийн уур 

амьсгалын өөрчлөлтийг “дэлхийн тогтвортой байдал, 

аюулгүй байдалд тулгарч буй хамгийн том сорилт” гэж 

тодорхойлсон байдаг. 4 

Хэдийгээр дэлхийн уур амсгалын өөрчлөлт, цар 

тахлын нөхцөлд цэргийн хүчин нөлөөлөөгүй боловч 

Батлан хамгаалах яамнаас (БХЯ) ирэх арван жилд 

шинэ үеийн цөмийн шумбагч онгоц, сөнөөгч онгоц, 

байлдааны хөлөг онгоц, хуягт машин, дрон, хиймэл 

дагуулууд зэрэгт 350 тэр бум евроог зарцуулахаар 

төлөвлөсөн байна. 5 

Милитаризм нь хүний ба гараг дэлхийн эрүүл 

мэндэд зарцуулах төсөв хөрөнгийг 

хөнөөлтэйгээр зэр зэвсэгт чиглүүлээд зогсохгүй 

уур амьсгал, экологийг сүйрэлд хүргэх хамгийн 

гол хүчин зүйл юм.6 Мэдээж хэрэг АНУ-ын цэрэг 

арми нь дэлхийн байгаль орчныг хамгийн том 

бохирдуулагчаар тодордог. Гэсэн хэдий ч цэрэг арми 

олон улсын байгаль орчныг хамгаалах аливаа гэрээ 

хэлэлцээр, хяналт шалгалтаас чөлөөлөгдсөн хэвээр 

байна. 7 

Энэ тайланд ихэнхдээ тэр бүр анзаарагдаад 

байдаггүй цэрэг зэвсгийн болон уур амьсгалын 

сүйрэл хоорондын холбоо ээдрээний талаар онцлон 

тэмдэглэв: дайнд зориулсан зэр зэвсэг 

үйлдвэрлэх, угсрахад асар их хэмжээний 

байгалын баялаг шаардагддаг, харин түүнээс ч их 

хэмжээний хортой хог хаягдал бий болдог байна. 

 
Уурхайгаас хайлуулах үйлдвэр, угсрах үйлдвэрүүд 

рүү тээвэрлэгдэж буй хөнгөн цагаан, зэс, цагаан алт, 

кобальт болон байгалын ховор элементүүд нь 

хүчирхийлэл ба устгалын технологи болсоор байна. 

Эдгээр технологиуд нь эргээд цэрэгжсэн уул уурхайн 

үйл ажиллагаанд ашиглагдахаар тухайн цөлмж авсан 

нутагтаа эргэн ирдэг. 

 
Энэхүү тайлангаар Лондон хот нь зэвсэг үйлдвэрлэгч 

болон аюулгүй байдлын компаниудын зангилаа 

төдийгүй түүхий эдийн зах зээлийн үнэ тогтоогч гол 

хөрөнгийн бирж байрладаг төвийн хувиар дэлхийн 

дайны ба олборлох салбарын хоорондын холбоо 

хамаарлыг тодорхойлогч глобал зохион байгуулалтай 

гэмт хэргийн нийслэл (Нэгдсэн Вант Улс мөн) гэдэг 

утгаар Лондон хотын үүрэг, роль-ийг нарийвчлан авч 

үзнэ. 

 

ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД 
Экстрактивизм нь колоничлолоос үүдэлтэй 

ертөнцийг үзэх үзэл бөгөөд хүн төрөлхтөн нь бусад 

ертөнцөөс тусдаа бөгөөд давуу эрхтэй гэсэн үзлээс 

уг эхтэй юм. Тиймээс, хүн ам, ургамал, амьтан, газар, 

ус, түүх, амьдрах орчин, нийгмийг хөрөнгийн 

хуримтлалыг бий болгох түүхий эд болгон 

хувиргадаг. Энэ нь ихэвчлэн Дэлхийн өмнөд хэсэгт 

орших нутгийн иргэдийг өмч хөрөнгөөс салгах ба 

нүүлгэн шилжүүлж, түүхий эдийг дэлхийн хойд хэсэгт 

байдаг корпорацуудад нийлүүлэх замаар ашиг олдог 

загвар юм. 9 

 
Милитаризм нь цэргийн болон иргэний засаглалын 

бүтцийн уламжлалт хэлбэрүүдийг ойлгоход улам бүр 

төвөгтэй ээдрээтэй болгодог бүтэц юм. Милитаризм 

нь орчин үеийн глобал системийг бий болгоход цэрэг 

дайны голлох үүрэг ролийг гүйцэтгэж, түүний дотор 

булаан эзлэлт, боолчлол, колоничлолын суурьшил, 

цагдан хорих, бослого хөдөлгөөнийг хүчээр дарах, 

нөөц баялгийг олборлон экологийн сүйрэлд дагуулах 

зэрэг төрөл бүрийн хэлбэрийг агуулдаг. 10 



An aeria I view of the London Stocl‹ Exchange at P aternoster Squa re 
Source: ‹be tty Images 



КОЛОНИЙН УУЛ УУРХАЙ БА ЦЭРГИЙН ИХ ГҮРЭН: 

ЛОНДОНЫ УУЛ УУРХАЙН АВРАГУУДЫН ГАРАЛ 

ҮҮСЭЛ 

Лондоны уул уурхайн аварга компаниуд 

өөрсдийгөө орчин үеийн хөгжил дэвшлийг түгээн 

дэлгэрүүлэгч, технологийг хөгжүүлэгчид хэмээн 

зарлан тунхагладаг. Гэхдээ BHP, Anglo American, 

Rio Tinto нь зэрэг дор хаяж зуун жилийн турш 

оршин тогтоносон эдгээр компаниудын үндэс 

суурийг судалж, олон тэрбум долларын хөрөнгө 

оруулалттай үндэстэн дамнасан корпорациуд 

болон өөрчлөгдсөн түүх нь дээрх тунхаглалыг 

үгүйсгэдэг юм. Харин ч капиталыг хуримтлуулах 

одоогийн үйл явц нь колоничлол болон эзэнт 

улсуудын дайн байлдаан дээр уг эхтэй төдийгүй 

хүн ард, байгальд асар их хохирол учруулсан нь 

тодорхой харагдана. 

Уул уурхай, төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг олон мянган 

жилийн туршид дэлхийн бүх соёл иргэншлүүд 

хөгжүүлж ирсэн тул цэрэг, армийн хэрэгцээнд 

хэзээнээс эхэлж ашиглаж эхэлсэн гэдгийг яг тодорхой 

хэлэх боломжгүй.1 Гэсэн хэдий ч Европын байлдан 

дагуулалт, суурьшил, эзэнт гүрнүүд нь сүүлийн таван 

зууны туршид дэлхийн ландшафт, уур амьсгалыг 

эргэлт буцалтгүй өөрчилсөн нь эргэлзээгүй юм. 

Өнөөгийн уур амьсгалын өөрчлөлт, экологийн хямрал 

нь өлсгөлөн, гамшиг, тахал нүүрлэсэн XIV зууны 

Европт эхэлж хүн амын тал хүртэл хувийг устгасан ба 

Англи, Францын эрх баригчид зуун жилийн турш эх 

газрын түүхэн дэх хамгийн урт цэргийн 

мөргөлдөөнийг хийж байсан тэр цаг үеэс эхтэй гэж 

зарим түүхчид үздэг. 2 

Зэр зэвсэгээр хөөцөлдөх, байнгын арми байгуулах 

зэрэг үйл явцтай зэрэгцэн хүн ам зүйн гэнэтийн 

өөрчлөлт нь газар өмчлөгчдийн хяналт дарамт, өсөн 

нэмэгдэж буй тариачдын үйлдвэрлэлд дээр тогтож 

байсан феодалын нийгмийн ангийн зохион 

байгуулалтыг устгаж, эмх цэгцгүй болгожээ.3 Өргөн 

хэмжээнд үүссэн эмх замбараагүй байдал, түүний 

дотор 1381 оны тариачдын бослого, татварыг 

хөнгөлөх, нийтийн газар өмчлөх эрхийг сэргээх зэрэг 

шаардлагууд нь Европын эрх баригч ангийн хувьд 

тэвчишгүй зүйл байлаа. Тиймээс, тэд Европ дахь 

Ирланд, Еврей, Рома, Синти болон цагаач ажилчдыг 

 

 
 

Гана дахь Эльмина цайз, Сахарын өмнөд хэсэгт орших Европын 

хамгийн эртний барилга бөгөөд 1482 онд баригдсан бөгөөд энэ нь 

боолчлогдсон Африкчуудыг худалдаалах цайз болжээ. Завин дээр 

Гана, Голланд, Германы янз бүрийн тугнууд харагддаг, гэрэл зураг 

David Ley. 

хавчин гадуурхаж байгааг зөвтгөх зорилгоор 

тариачдын нутаг орон болон соёлын ялгаатай 

байдлыг улам бүр хүмүүнлэг бус болгон дэвэргэж 

"арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхалтыг" өөгшүүлэх 

замаар мөлжлөг болон дарангуйллын хэрэгслийг 

улам бүр өргөжүүлсэн байна. 4 

Эдийн засгийн өсөлт улам бүр хумигдаж ахуйд дайны 

өр нэмэгдсэн нь колоничлолыг "эзэнт улсын баялаг 

бий болгох зарчим, гол арга хэрэгсэл" болгожээ.5 

Иберийн хойгт үүссэн олон зуун жилийн мөргөлдөөн 

Португаль ба Кастилийн язгууртнуудыг өөрчилсөн 

төдийгүй мусульман шашинтнууд болон 

Еврейчүүдийг хойгоос хөөн зайлуулсны дараа буюу 

Реконкиуста-гийн эцсээр 1441 онд баруун Африкийн 

эрэг рүү анхны экспедицүүдийг илгээж улмаар 1492 

онд Америк тивийн эргийг эзлэн түрэмгийлэх 

ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 6 

Эмгэг төрүүлэгч халдварт өвчин тараах, газар нутгаас 

нь хөөх, газар тариалан болон уурхайд боолчлох 

зэрэг төрөл бүрийн арга замаар Өмнөд америк 

тивийн 60 сая уугуулуудыг устаж үгүй болгоход 

хүргэжээ. Тухайлбал, 1610 он гэхэд Өмнөд америк 

тивийн хүн амын аравны нэг нь л амьд үлдсэн байсан 

нь дэлхийн түүхэн дэх хүн амын тоотой харьцуулсан 



нас баралтын хувиарь хамгийн том сүйрэл болсон 

байдаг. Урьд өмнө тариалан эрхэлж байсан их 

хэмжээний газар нутаг эзэнгүйн улмаас байгалын 

жамаар нөхөн сэргээгдэж, нүүрстөрөгчийн 

шингээлтийг нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн нь эдгээр 

геноцид аллага хядлагууд манай гарагийг 

температурыг буурахад хүргэж, геологийн хувьд 

"бага мөстлөгийн үе" гэж нэрлэгдэх хэмжээнд 

хүрсэн байдаг. 7 

Бүх нийтийн аллага хядлагын үр дүнд колони орнууд 

ажиллах хүчний дутагдалд орж энэхүү эрэлт 

хэрэгцээг хангахын тулд дараагийн гай гамшгийг бий 

болгоно. Өөрөөр хэлбэл, дор хаяж 12.5 сая 

Африкчуудыг Америк тивд хулгайлан авчирч 

наймаалан боол болгожээ. Мөн түүнчлэн, нас барсан 

хүмүүсийн үүсгэсэн төрөл бүрийн бохирдлын улмаас 

сая сая хүн уурхайд болон тариалангийн талбайд 

амиа алджээ.8 

Европын эзэнт гүрнүүд колоничлолын эзлэн 

түрэмгийллийн дайн тулаан хийж, байлдан дагууллын 

олз омгийн төлөө бие биентэйгээ тэмцэлдэж байх энэ 

үест тус тивд “цэргийн хувьсгал” өрнөж байв. 

Тухайлбал, 1530-1710 оны хооронд Европын 

орнуудын армийн хэмжээ арав дахин томорчээ. 9 
 

Байнгын дайн байлдаан нь аж үйлдвэрийн 

хувьсгалыг "шаардлагатай ба боломжтой" 

болгосон байна. 10 Том армиудын эрэлт хэрэгцээ 

нь үйлдвэрлэлийн хүч, түүний дотор угсрах 

шугам, сольж болох эд ангиудыг аажмаар 

хөгжүүлэн бий болгож, буу, металл, зоос, 

боолчлогдсон хүмүүсийн гэх мэт түүхий эдийн 

шинэ эргэлтийг бий болгожээ. Арван наймдугаар 

зууны хоёрдугаар хагас гэхэд олзны экспортын 

хариуд Африкт гэхэд жил бүр 200,000 хүртэл 

Британийн зэр зэвсгийг борлуулж, Энэтхэг, Карибын 

тэнгис, Америк тивд бүр олон буюу олон саяыг зарж 

борлуулж байв.11 Удалгүй буу зэвсэг нь хувийн өмчийг 

хамгаалах "соёл иргэншил ба мөргөлдөөний гол 

хэрэгсэл” болсноор Их Британи дэлхийн зэр зэвсгийн 

нэн шинэ агуулах болон хувирчээ.12 

Алтны үртэс, мөнгөн утас, цувимал зэс, хайлсан 

төмөр гэх мэт асар их хэмжээний түүхий эдийг 

олзворлох болон ашиглах нь бөөнөөр 

үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн хөгжилд чухал үүрэг 

гүйцэтгэж байв.13 Перу болон Боливын баялаг 

уурхайнууд нь гурван зууны туршид Европын 

улсуудруу 136,000 тонн мөнгө экспортолж байсан нь 

дэлхийн үнэт металлын худалдааны дор хаяж 80% - 

ийг бүрдүүлж байв. 14 

Боолчлол болон экологийн сүйрлийн эсрэг 

эсэргүүцэл нь байнга шахуу тохиолдож байв. 15 Гэсэн 

хэдий ч Британийн парламент 1833 онд боолчлолыг 

цуцлахаа тунхаглахдаа боолын эздэд “эд хөрөнгөө 

алдсаны” төлөө асар их хэмжээний "нөхөн төлбөр" 

багцыг олгожээ. Өнөөдөр ханшаар 300 тэрбум фунт 

стерлингтэй тэнцэх нөхөн олговрыг 2015 он хүртэл 

Британийн татвар төлөгчид төлсөн байдаг. 16 Энэ нь 

шинэ үеийн эзэнт гүрний дэд бүтэц, колоничлолын 

үйлдвэрүүдийг бий болгоход зарцуулагдсан бөгөөд 

үүнд Лондонгаас Бирмингем хүртэл төмөр зам, буу 

үйлдвэрлэх үйлдвэр, Ямайка-аас Австрали хүртэлх 

уул уурхайн компаниудыг бий болгоход 

зарцуулагдсан юм. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XVI зууны үед Потосигийн мөнгөний уурхайд хүчээр ажиллуулж 

байсан уугуулуудын Теодор де Брайн бичсэн сийлбэр Эх сурвалж: 

North Wind Pictures. 



BHP Групп 
 

“Broken Hill” зураг дахь уурхайг дүрсэлсэн 1910 оны хагас өнгөт анхны хэвлэмэл материалыг Шинэ Өмнөд Уэльсийн General for New South Wales 

компаниас гаргажээ. 

Их Британи боолын эздэд нөхөн олговор олгосон нь 

Австралийн колоничлолыг шууд хурдасгаж, нөхөн 

олговрын "өмч хөрөнгөө" уугуул оршин суугчдаас нь 

газрыг нь цагаан иргэдийн өмчлөлд авахын тулд 

зохих ёсоор дайчилж шинэ хотын дарга, захирагч, 

банк, их дээд сургуулийн үүсгэн байгуулагчид 

болцгоосон байна. 18 Германы офицер Чарльз Расп нь 

Франко-Пруссын дайны дараа шинэ тив даяар халдан 

довтолж, дор хаяж таван зуун удаагийн хядлага 

хийсний дараа 1885 онд Шинэ Өмнөд Уэльс дэх 

Broken Hill Proprietary (BHP) –ийн хөрөнгө 

оруулагчдын синдикатыг байгуулж мөнгө, хар тугалга 

ба цайрын орд газруудаа нээж байжээ. 19 

Брокен Хилл дэхь хадны сүг зургуудаас үзвэл тус бүс 

нутгийн уугуул оршин суугчид 45,000 жилийн өмнөөс 

амьдарч ирсэн болохыг харж болно. Гэсэн хэдий ч аж 

үйлдвэрийн уул уурхайнууд нь уугуул иргэдийн ариун 

дагшин газруудыг устгаж, тэдний уламжлалт оршин 

тогтнох амьдралын хэв маягт шаардагдах нүүдэл 

суудлыг хязгаарласаар байгаа юм. 20 BHP компани нь 

Пилбара муж дахь төмрийн хүдрийн уурхайн үйл 

ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор "аборигенчуудын 

эзэмшлийн 86 чухал газрыг устгах"-аар санаархаж 

буй юм. Энэхүү, тасралтгүй үргэлжилж буй “оюун 

санааны болон бие махбодын хүчирхийлэлийг” -ийг 

газрын уугуул эзэд болох Банжимачууд шийдвэртэй 

эсэргүүцсээр байгаа юм. 21 

Компаний удирдлага болох Эссингтон Льюисийн 

удирдлаган дор Би Эич Пи компани дэлхийн дайны 

оролцох замаар бизнесээ улам бүр төрөлжүүлсэн 

байна. Тус компаний удирдлагын хувиар Льюис 

Дэлхийн хоёрдугаар дайны үед Австралийн зэвсэг, 

нисэх онгоцны үйлдвэрлэлийг удирдах эвслийг 

байгуулж, Английн эзэн хааны цэргийн хүч Палестин, 

Египет, Сири, Папуа Шинэ Гвиней, Малай зэрэг газарт 

байлдааны бэлтгэл хийж тулалдаж байв. 22 Өдгөө аж 

үйлдвэрийн аварга том байгууллага болжээ. BHP нь 

ашигт малтмал олборлогч компаниудыг худалдаж 

авах, нэгтгэх зэрэг аргаар улам бүр томорч дэлхийн 

зургаан тивийг дамнасан ашигт малтмлалын аварга 

том нэгтгэл болжээ. Үүний дотор Голландын 

эзэмшилд байсан Индонезийн арлуудын нэг дээр 

1860 онд байгуулагдсан Биллитон компанитай BHP 

нэгдэж дэлхийн хамгийн том цагаан тугалга 

олборлогч Корноллоос давж гарсан байдаг. 



Aнгло Американ 
 

Трансвааль дахь фермээс дэлхийн хамгийн том алтны ордууд нээгдсэн нь Британийн болон Боерын суурин оршин суугчдын хоорондох үхэл 

амьдралын тэмцэл, удаан хугацааны зөрчилдөөнийг үүсгэлээ Эх сурвалж: Hulton Archive/Getty зураг 

Арван есдүгээр зууны төгсгөлд Өмнөд Африкт асар их 

хэмжээний алт, очир эрдэнийн орд илрүүлсний дараа 

Британийн эзэнт гүрний хувьд ач холбогдол улам бүр 

нэмэгдэв. Өмнөд африкт суурьших өрсөлдөөн 

ширүүссэний улмаас хоёр удаагийн Англо-Боерийн 

зэрлэг дайнд хүргэсэн бөгөөд ашиг сонирхол эцэстээ 

1910 онд "уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд 

бүрэн төвлөрсөн" нэгдсэн улс байгуулагдснаар 

дууссан байна.23 Газар нутгийн дийлэнх хувийг зөвхөн 

цагаан арьстнуудын хэрэгцээнд авч газар нутаггүй 

африкчууд уурхай, тариалангийн талбай, үйлдвэр, 

айлуудын хямд ажиллах хүчин болж тусгай 

хамгаалалтын бүсэд бөөгнөрөн амьдрахад хүрсэн 

байна. 24 

Йоханнесбург хотод 1917 онд байгуулагдсан Англо- 

Американ компани нь энэхүү арьсны үзлийн дайны 

бүтээгдэхүүний нэг юм. Алт олборлогч компаниуд нь 

хурдацтай өргөжиж, колоничлолын баялаг олборлох 

болон суурьшлийн терроризмын тэргүүн эгнээнд 

байсан Сесил Роудс "Де Бирс" -ийн очир алмаз 

олборлогч болон Британийн Өмнөд Африкийн 

компаниудын гол хөрөнгө оруулагч, түншлэгч болж 

чадсан байна.25 Мөн түүнчлэн, Африкийн тэсрэх 

бодис ба химийн үйлдвэрүүдийг бий болгох 

зорилгоор динамит үйлдвэрлэгч Нобельтой хүчээ 

нэгтгэж байсан байдаг. 26 

Өмнөд Африкт 1948 онд арьс өнгөөр ялгаварлах 

апартейд хэмээх тогтолцоо бий болсон бөгөөд өмнөд 

африкийн түүхий эдийн нийлүүлэлтгүйгээр Британий 

аж үйлдвэрийн чухал хэсэг доголдох аюултай тул 

Англи улсын зүгээс апартейд дэглэмд олон улсын 

хориг тавихыг удтал эсэргүүцэж, татгалзаж байжээ. 27 

Англи улс нь Өмнөд африкт тавих зэвсгийн хоригт 

нэгдсэний дараа ч Өмнөд Африкийн зэвсгийн 

корпораци Их Британийн компаниудтай дор хаяж 87 

гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан байсан нь Англи улс 

эдгээр хориг арга хэмжээнд удтал дурамжхан 

байсныг харуулж буй юм.28 Үнэн хэрэгтээ, уул уурхайн 

компани болох Лонхо буюу хожим Лонмин болсон 

компани зэвсэг, эд анги нийлүүлэх ажиллагаанд шууд 

оролцож байсан байдаг. 29 

Aнгло-американ компани нь 1994 онд апартеид унах 

үед Өмнөд Африк дахь аж үйлдвэрүүдийн тал хувийг 

эзэмшиж байжээ. Уурхайчдын үндэсний холбооны 

тооцоолсноор 20-р зууны эхнээс Өмнөд Африкийн 

алтны уурхайд 46,000 хүн нас барсан байна.30 Энэхүү 

асар их хуримтлал нь Англо-Американ компанийг 

дэлхийн уул уурхайн компани болгосон бөгөөд 

зургаан тив даяар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 



Рио Тинто 

Дойче Банк ба Матесон энд Ко нь Лондонд төвтэй 

худалдааны компани бөгөөд Калькуттагаас 

Хонгконгруу хар тамхи, цай, хөвөн зөөвөрлөдөг 

байгаад 1873 Испанид Рио Тинтогийн уурхайг 

худалдаж авах синдикат байгуулав. Тэд нэгэн цагт 

эртний Грек, Ромыг дэлхийн тэргүүлэх зэс 

үйлдвэрлэгч болгож байсан уурхайн үйл ажиллагааг 

өөрчлөн шинэчилж чадсан байна. 31 

Захирал Окланд Геддесийн боловсруулсан 

стратегиар Рио Тинтогийн ирээдүйн хөгжил 

тодорхойлогдож байв. Англо-Боерын хоёрдугаар 

дайны дараагаас Дэлхийн нэгдүгээр дайны үеэр 

Цэрэгт элсүүлэх албаны захирал, дайны дараа ЗГ-ын 

гишүүн Сэргээн босголтын сайд, Худалдааны 

зөвлөлийн ерөнхийлөгчөөр ажилласны дараа 1924 

онд Рио Тинтогийн Захирал болжээ. Тэрээр 

компанийн үйл ажиллагааг Замбийн зэсийн бүсрүү 

чиглүүлж, 1947 он хүртэл үргэлжлүүлэн ажиллаж 

байсан бөгөөд Дэлхийн 2-р дайны үеэр Британийн 

иргэний хамгаалалтын комиссараар ажиллаж байжээ. 
32 

Рио Тинто нь Британи улсын цөмийн зэвсгийн 

арсеналыг хөгжүүлэх уул уурхайн картелийг толгойлж 

байснаараа Британийн милитаризмтай салшгүй 

холбоотой болжээ. Өмнөд Африкийн апартеидын 

эзэлж, Рио Тинтогийн ажлуулж байсан Намибын 

Россинг дахь ураны уурхай “Их Британий ураны 

нийлүүлэлтийг баталгаатай болгох” хянах бололцоог 

олгосон хэрэг байв. Тус компани 1968 онд Их 

Британийн Цөмийн энергийн газартай "шар нунтаг" 

гэж нэрлэгддэг 7500 тонн боловсруулсан уран 

нийлүүлэх хоёр гэрээ байгуулсан байдаг. 33 

1970-аад оны үед Рио Тинто дэлхийн ураны 

үйлдвэрлэлийн дөрөвний нэг хувийг эзэлж байв.34 

HҮБ-аас Намиби улсаас байгалийн баялгийг 

олборлохыг хориглоход Рио Тинтогийн Захирал Вал 

Дункан (Дэлхийн хоёрдугаар дайнд Америкийн хэд 

хэдэн генералын хүний нөөцийн албыг удирдаж 

байсан) компаниа "мэдэгдэл хүлээн авахад бэлэн 

биш байна" гэж зарлаж улмаар Их Британийн засгийн 

газар уг тогтоолыг албан ёсоор няцаасан байдаг.35 

 

 

 

Испанийн баруун өмнөд хэсэгт орших Рио Тинто буюу ‘будагт, 

улаан гол’ нь хүчил, сульфид ашиглан олон мянган жилийн турш 

зэс олборлосны дараа Эх сурвалж: Cat Gaa 

Россингийн уурхай нь Намибийн чөлөөлөх 

хөдөлгөөний "колоничлолын сүлд" болж, олон улсын 

апартеидын эсрэг болон цөмийн зэвсэг хураах 

хөдөлгөөний холбоо байгуулагдахад зохих хувь 

нэмрээ оруулсан байна.36 

Дэлхийн атомын зэвсгийн нилээд хэсэг нь 

Африкийн уурхайгаас эхтэй байдаг. Жишээлбэл, 

Хирошима, Нагасаки бөмбөгдсөн атомын бөмбөгт 

ашигласан ураныг тухайн үед Бельгийн колони 

байсан Конго улсын Шинколобве уурхайгаас 

олборлосон байна. 37 Үүний дараа болсон цөмийн 

зэвсгийн өрсөлдөөнд Их Британи улс 1956-1963 оны 

хооронд Австралийн өмнөд хэсгийн Аборигенийн 

нутагт нийт 7 туршилт, 700 дэд-тест дэлбэрэлт хийсэн 

байдаг.38 Энэ үйл явцын хүрээнд Австрали-д олон 

хүнийг хүчээр нүүлгэн шилжүүлсэн юм. Цөмийн дайн 

нь зэвсгийн байнгын туршилт болон цацраг идэвхт 

бохирдуулагч бодис тараах замаар Маршаллын 

арлуудаас Невада мужийн Баруун Шошоне муж 

хүртэлх олон ариун дагшин нутгийг хордуулсаар 

байна.39 
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ЦЭРЭГЖСЭН УУРХАЙ 
 

Ашигт малтмалгүйгээр зэвсэг хийх боломжгүй нь 

ойлгомжтой. Цэргийн техник хэрэгсэл, стратеги 

байхгүй бол газар болон түүн дээр амьдардаг 

нутгийнханд тавих корпорацийн хяналтыг хадгалах 

боломжгүй нь тодорхой. Ийм харилцан хамаарал 

бодьтой байгаа хэдий ч уул уурхай, зэвсгийн 

компаниуд дээр дурдсан хамаарал огт байдаггүй тус 

тусдаа оршдог гэх ойлголтыг олон нийтэд өгдөг. 

Уул уурхайн компаниуд ашигт малтмалынхаа 

зэвсгийн наймаанд гүйцэтгэдэг үүргийг нуун 

дарагдуулах эсвэл багасгах хандлага баримталж 

нийгэмд илүү ашигтай бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэхэд оруулсан хувь нэмрийгээ 

дөвийлгөж харуулдаг.1 Үүний зэрэгцээ эдгээр 

зэвсгийг үйлдвэрлэгчид болон худалдаа эрхлэгчид 

өөрсдийн ашигладаг материалын хэмжээ дамжааны 

багахан хэсгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Учир нь өргөн 

хүрээг хамарсан хангамжийн сүлжээ, цэрэг болон 

иргэний салбарын хоорондын ялгааг бүдгэрүүлсэн 

олон тооны хэрэглээ нь яг таг тоо мэдэх бололцоог 

хаадаг. Мөн түүнчлэн, мэдээллийг арилжааны болон 

аюулгүй байдлын улмаас нууцалдаг тул бүр төвөгтэй 

болгодог байна.2 

Гэсэн хэдий ч Европын Комиссын бодлогын тайланд 

зэвсгийн гэрээт компаниуд болох Роллс-Ройс, 

Эйрбас, Таалесын тодорхойлсноор цэргийн тоног 

төхөөрөмж үйлдвэрлэхэд зайлшгүй 

шаардлагатай 39 түүхий эд, 47 тусгай 

боловсруулсан материалын жагсаалтыг гаргасан 

байдаг ба эдгээр ашигт малтмалын талаас илүү 

хувийг Европын гаднаас авдаг байна. Үүнд, хамгийн 

чухал нэр хүндтэй ханган нийлүүлэгчид нь Англо- 

Американ, Гленкор, Рио Тинто зэрэг болно.3 

Зэвсэг үйлдвэрлэх, байлдааны талбарт ашиглахаас 

өмнө түүхий эдийг олборлох нь янз бүрийн бохирдол, 

хор хөнөөлийг байгаль орчинд учруулдаг. НҮБ-ын 

тооцоолсноор олборлох үйлдвэрүүд 

экосистемийн сүйрлийн 80 гаруй хувь, усны 

хомсдолын 85 хувь, дэлхийн хүлэмжийн 

ялгаруулалтын тэн хагасыг бүрдүүлж байгаа юм.4 

Ашиглагдаж буй металлууд нь ерөнхийдөө 

дэлхийгээс гаргаж авсан нийт хүдрийн массын нэг 

хэсэг юм. Ихэнхдээ металлыг хүдрээс ялгахын тулд 

цианид, мөнгөн ус, хүнцэл зэргийг ашиглан асар их 

хэмжээний  хорт  хаягдал  ялгаруулан,  орон нутгийн 

усны эх үүсвэр рүү шууд урсгадаг эсвэл том 

хэмжээний далан дотор хадгалж байдаг.5 Дэлхий 

даяар нийт 3500 гаруй "хаягдлын далан" байгаа 

бөгөөд 687 нь "нурах өндөр эрсдэлтэй" байна.6 

Ойрмогхон Бразилийн Мариана болон Брумадиньо 

хотуудад тохиолдсон сүйрлийн улмаас дор хаяж 19 

болон 272 хүн тус тус амь үрэгдэж, олон мянган хүн 

нүүлгэн шилжүүлж, хэдэн зуун милийн урт голуудыг 

бохирдуулжээ.7 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 

хүчлийн уурхайн ус зайлуулах хоолой нь хүн 

төрөлхтний өмнө тулгараад буй хамгийн чухал 

экологийн асуудал гэж тооцогдож байна.8 

Нийлүүлэлтийн хэлхээний нөгөө төгсгөлд НҮБ-ийн 

тооцоолсноор 2019 онд зэс, алт, мөнгө, цагаан алт 

болон бусад материалыг агуулсан 54 сая тонн 

электрон хог хаягдлыг ихэвчлэн Европ, хойд 

Америкийн хэрэглэгчид гаргаж, илүү их хортой 

металлыг хөрс болон далай тэнгист хаяж байна.9 

Уурхайн үйл ажиллагаа, экологийн сүйрэл зэрэг 

нь ихэвчлэн олон нийтийн эсэргүүцэлтэй тулгарч 

байдаг. Гэвч олон нийтийн эсэргүүцэл айлган 

сүрдүүлэх, тандалт, дарамт шахалтаас 

авахуулаад хүчээр хулгайлах, эзлэн түрэмгийлэх, 

аллага хийх хүртэл хэлмэгдүүлэлттэй байнга 

тулгарч байна. 

“Хүрээлэн буй орчны шудрага ёсны атлас (The 

Environmental Justice Atlas)” байгууллагын 

бүртгэснээр олборлолтын үйл ажиллагаатай 

холбоотой эсвэл тэдний үйл ажиллагааны шууд үр 

дүнд дор хаяж 3,212 зөрчилдөөн гарсан бөгөөд 

Лондонгийн уул уурхайн аварга компаниуд 83 хэрэгт 

шууд хамааралтай бйагаа юм.32 Aegis, G4S зэрэг 

хувийн цэрэг, аюулгүй байдлын компаниуд “өндөр 

эрсдэлтэй, нарийн нийлмэл орчин” байгалийн 

баялгийн салбарыг ашиг олохыг зорилгоо болгосон 

байна.11 Парисын уур амьсгалын хэлэлцээрийг 2015 

онд байгуулснаас хойш долоо хоногт дунджаар 

дөрвөн байгаль орчныг хамгаалагч амь насаа алдаж 

байна. 12 

Энэхүү тайлангийн дараах хэсэгт цэрэгжсэн уул 

уурхайн үйл ажиллагааны таван тохиолдлыг онцолж, 

цэргийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг 

ашигт малтмалын талаархи мэдээллийг хүргэж 

байна. 



КОМПАНИУД ЮУ ГЭЖ ХЭЛДЭГ ВЭ? 

Anglo American - металл болон ашигт малтмалыг " олон төрлийн аж үйлдвэрийн болон өргөн хэрэглээний 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хэрэглэдэг ... ухаалаг гар утас салхин цахилгаан үүсгүүр гэх мэт" ашиглахаас гадна 

"дэлхий дээрх ихэнх дэд бүтэц, тээврийн хэрэгслийн суурийг" бий болгоход ашигладаг. 

"Бид ерөнхийдөө түүхий эдээ үнэ цэнийн гинжин хэлхээний дараагийн үе шатны боловсруулагч, хэрэглэгчид 

худалдаалан борлуулдаг. Жишээ нь ган төмөрлөгийн үйлдвэр, зэс цэвэршүүлэгч гэх мэт үйлдвэрлэлийн 

хэрэглэгчид, үйлдвэрлэгчид, мөн автомашины үйлдвэрүүдэд ... Батлан хамгаалах болон бусад салбарт 

нийлүүлэгдэж буй “манай” түүхий эд хэзээ "юу болж дуусдагийг" бид мэдэх боломжгүй байна (имэйл 

22/06/20). 

Антофагаста - зэс хайлуулах үйлдвэр, үйлдвэрлэгчдэд бүгдэд нь зарж борлуулдаг бөгөөд "олон төрлийн үйлдвэр 

болон хэрэглээнд ашигладаг. Эцэст хэлэхэд манай компани "эцсийн бүтээгдэхүүнийг хаана ашиглаж байгааг 

мэдэхгүй" (имэйл 28/05/20) 

Глэнкор - хэд хэдэн имэйл, утасны дуудлага хийсний дараа Глэнкор ХХК-ны хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгч 

тайлангийн талаар бусад уул уурхайн компаниудын хариултыг мэдэхийг хүссэн ба тус компани ямар ч тайлбар 

өгөхгүй байхаар шийдэв. 

BHP болон Рио Тинто хоёроос хэд хэдэн удаа тайлбар авахаар хандсан боловч ашигт малтмалын нөөцийн эцсийн 

зэвсгийн хэрэглэгчийн тухай асуултад аль ч компани хариу өгөөгүй байна. 

 
 
 



АШИГТ МАЛТМАЛ: ХӨНГӨН ЦАГААН 

Хөнгөн цагаан металлыг дэлхий дээрх хамгийн арвин их олдоцтой баялаг металл болох 

бокситын хүдрээс хайлуулан авдаг. 

Төлөв байдал: хөнгөн, зэврэлтэнд тэсвэртэй, уян хатан, дахин боловсруулах 

боломжтой. 

Жишиг хаягдал: 1 тонн хөнгөн цагаан = 4 тонн бокситын хүдэр 13 
 

Лондонд төвтэй: Олон улсын хөнгөн цагааны институт нь Дэлхийн нийт үйлдвэрлэлийн 

60 орчим хувийг хариуцдаг. Лондонгийн металлын биржийн хөнгөн цагааныг хариуцсан хороонд цэргийн нисэх 

онгоц үйлдвэрлэгч Арконик (Гренфелл цамхагийн гадар дулаалга хийцийн хэрэг явдалд орооцолдсон). 14 

Цэрэг арми дахь хэрэглээ: 26% -ийг нисэх онгоц, нисдэг тэрэг, фрегат, эсминец, шумбагч онгоц үйлдвэрлэх зэрэг 

нисэх онгоц, автомашин, нисэхийн салбарт хэрэглэдэг. 11% -ийг цахилгаан оптик систем, цэргийн зэвсгийн 

зориулалттай навигацийн радар зэрэг цахилгаан инженерчлэлд ашигладаг. Үлдсэн 11% нь галт зэвсгийн  

үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжид болон сөнөөгч пуужин, винтов болон галт зэвсэгт ашиглагддаг. 15 

Их Британид бүртгэлтэй компаниуд (жилийн хөнгөн цагаан / хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ): 

 Рио Тинто (3,171,000 тонн): Гвиней, Бразил, Австралийн бокситын 5 томоохон уурхай, Канад, Австрали, 

Шинэ Зеланд, Исланд, Оман даяар 14 хайлуулах үйлдвэр; 4 боловсруулах үйлдвэр; 7 усан цахилгаан станц; 

болон 2 боомт ба төмөр замын байгууламжийн хувьцаа эзэмшигч.16 

 South 32 (982,000 тонн / 5,050,000 тонн): Австрали, Бразил дахь бокситын уурхай; Өмнөд Африкт 2 болон 

Мозамбикт 1 хайлуулах үйлдвэртэй.17 

 Глэнкор (11,000,000 тонн зарагдсан):18 Эн + Группийн 10.55% -ийн хувьцаа эзэмшигч (Лондонгийн 

Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй, Жерси улсад бүртгэлтэй).19 Эн + Групп нь (Орос, Гайана, Ямайка, Гвинейд 

3) 7-н бокситын уурхай, (Орос, Гвиней, Австрали, Итали, Ирланд, Ямайка, Украйн) 10 -н боловсруулах 

үйлдвэр, (Швед, Нигери болон Орос-д 6) 20 8-н хайлуулах үйлдвэртэй Русал Компаний 57%-ийн хувьцааг 

эзэмшдэг байна. 



СУДАЛГАА: КОНГО УЛС ДАХЬ ГЛЕНКОР КОМПАНИ 
 

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго улсын ард түмэн, хүүхдүүд НҮБ-ын энхийг сахиулах дөрвөн цэрэгтэй хуягт тээврийн хэрэгсэл өнгөрч байгааг 

харж байна Эх сурвалж: MONUSCO (Конго дахь НҮБ-ын Байгууллагыг тогтворжуулах төлөөлөгчийн газар), 2013 оны 1-р сар. 

Дэлхийн кобальтын нөөцийн талаас илүү хувь нь Бүгд 

Найрамдах Ардчилсан Конго Улсад (DRC) 21 байдаг 

бөгөөд асар их хэмжээний зэс, алт, тантал, алмаз, 

уран, газрын тос зэрэг бусад баялагтай юм. Эдгээр 

эрдэс баялгийг олборлоход колонийн эзэнт гүрэн 

болон цэргийн хүчирхийлэл эртнээс чухал үүрэг 

гүйцэтгэсээр ирсэн байна. 

Өргөн уудам каучукын тариалан, Бельги улсаас 

хэрэгжүүлсэн 10 гаруй сая хүнийг хамарсан холокост 

нь Конгог Африкийн хамгийн ашигтай колони болгон 

хувиргасан юм.22 Их Британи, АНУ, Бельгийн нууц 

албадын хамтын ажиллагааны үр дүнд ардчилсан 

замаар сонгогдсон анти-империалист удирдагч 

Патрис Лумумбаг хороож түүний оронд цэргийн 

генерал Мобуту Sese Soko23 улс орныг удирдлагыг 

гартаа авч 30 жил тус улсыг захирч ирсэн бөгөөд 

Конго улсын тусгаар тогтнол зэрэглээ хэвээр үлджээ. 

21-р зууны төгсгөлд Конго нь 1945 оноос хойш дор 

хаяж Африкийн долоон улсыг хамарсан нийт 5.4 сая 

хүн амь үрэгдсэн дэлхийн хамгийн их зөрчилдөөн 

мөргөлдөөнтэй бүсийн голомт болсон байна.24 

Гленкор компани бол 1997 оноос хойш Торонтод 

бүртгэлтэй охин компани болох Катанга Майнинг 

компаниар дамжуулан байгалийн баялгийг олборлох 

энэхүү цэрэгжүүлсэн өвийн гол ашиг хүртэгч юм. 

Катанга Майнинг нь БНАКУ-ийн улсын уул уурхайн 

компани болох Gécamines-тай хамтарсан 2 гол 

уурхайгаас ашиг олдог (Kamoto Copper Company ба 

DRC Copper & Cobalt). 25 
 

Батерейны технологийн эрэлт хэрэгцээнээс 

шалтгаалан зах зээлийн үнэ өсч байхад хүний эрхийг 

зөрчсөн олон үйлдэл нь "кобальтын дэлхийн 

худалдааг улам хүчирхэгжүүлдэг" нь тодорхой 

байна.26 Хамгийн багадаа зургаан настай 35,000 

хүүхэд гар аргаар ашигт малтмал олборлох уурхайд 

маш аюултай нөхцөлд ажиллаж байна.27 2019 онд 

Glencore-ийн Камото уурхайд гаргасан хонгилыг ухах 

үед 43 хүн нас барсан байна.28 Үйлдвэрлэлийн улмаас 

гол мөрөн, агаар, хөрсний бохирдол нь уурхайн үйл 

ажиллагааг тойрсон иргэд архаг өвчинд нэрвэгддэхэд 

хүргэж байна.29 

Бусдын гэр орныг нураах, нүүлгэн шилжүүлэх, 

идэвхтэн, байгаль орчны хамгаалагчдын эсрэг 

чиглэсэн хүчирхийлэл түгээмэл үзэгдэл болжээ. 

Glencore-ийн охин компаниуд олон тооны хувийн 

аюулгүй байдлын компаниуд ажиллуулдаг бөгөөд 

үүнд Өмнөд Африкийн апартеидын хуучин цэргүүд 

болох Намиби, Ангол зэрэг улсуудад хүний эрхийг 

ноцтой зөрчсөн гэм буруутай этгээдүүд хүртэл 

ажилдаг байна.30 

Уул уурхайн нөөц олборлох нөхцлийг 

тогтворжуулахын тулд БНАКУ (мөн Төв Африкийн 

Бүгд Найрамдах Улс)31-д НҮБ-ын энхийг сахиулах 



(МОНУСКО) ажиллагаанд оролцох Малави, Замби 

зэрэг улсуудын цэргийн батальонуудыг Британийн 

арми сургаж дадлагажуулах ажиллагаа зохион 

байгуулсан бөгөөд тэдгээр эрхтнүүд нь 1999 оноос 

хойш бэлгийн хүчирхийллийн хэрэгт буруутгагдсан, 

ялангуяа хүүхдийн хүчирхийлэлд орооцолдсон 

хүмүүст сургалт явуулсан байдаг.32 

МОНУСКО нь колт (колумбын таналит) болон алтны 

худалдааны төв байгуулах, олон тооны “уул уурхайн 

цагдаа” бэлтгэх, төрийн эрх мэдлийг уул уурхайн 

талбайд өргөжүүлэх (хэдийгээр Конго армийн анги 

нэгтгэлүүд удаа дараа олборлох үйл ажиллагаа 

явуулж зөрчил гаргасан ч)” чиг үүрэгтэй санаачлага 

юм.33 

Гленкор нь уул уурхайн гэрээг баталгаажуулахын 

тулд Gécamines дэхь өндөр албан тушаалтнуудад 

хахууль өгсөн хэрэгт буруутгагдаж буй Израилийн 

тэрбумтан Дэн Гертлерт 75 сая фунт стерлинг төлсөн 

БНАКУ-д авлигын хэрэгт холбогдсон. Гуравхан 

жилийн хугацаанд ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлүүдийн төлбөрийг бууруулсан нь Конго 

улсад 1.3 тэрбум гаруй долларын алдагдал 

учруулсан бөгөөд энэ нь эрүүл мэнд, боловсролын 

төсвөөс бараг хоёр дахин их дүн юм.34 

 

 

АШИГ МАЛТМАЛ: КОБАЛЬТ 

Ихэвчлэн никель, зэсийн үйлдвэрлэлийн дайвар бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд ордог 

Төлөв байдал: хатуу, соронзон, зэврэлт болон халуунд тэсвэртэй. 

Эрчим хүчний хадгалах батерейны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд ашигладаг. 

Лондонд төвтэй: Гильдфорд дахь Кобальтын хүрээлэн нь дэлхийн нийт олборлож буй 

кобальтын 70% -ийг төлөөлдөг. Лондонгийн металлын биржийн Кобальт хариуцсан 

хороонд Лондонгийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Страттон Металь, Глэнкор, Трилан 

Металь болон Панасоник, Тэсла зэрэг Америкийн технологийн компаниуд багтдаг. 

Цэрэг арми дахь хэрэглээ: 44% -ийг зайны эд ангиудад, түүний дотор цахилгаан 

мотор, хөдөлгүүрийн системд ашигладаг; 17% нь турбин, компрессор, сэнс35 зэрэг 

үйлдвэрлэлийн машин механизм, мөн байлдааны нисэх онгоц, нисдэг тэрэг, сөнөөгч болон шумбагч онгоц, пуужин 

зэрэгт ашиглагддаг.36 

Их Британид бүртгэлтэй компаниуд (жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ): 

• Глэнкор (46,300 тонн): Дэлхийд тэргүүлэгч Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс (БНАСАУ)-д байрлах 

үйлдвэрлэгч зэс-кобальтын 2 уурхай болон Австрали улсад никель-кобальтын 1 үйл ажиллагаа эрхлэгч; 

Норвегийн нефть боловсруулах үйлдвэр нь кобальт катод үйлдвэрлэдэг37 

Лондоны шинэ хил хязгаар: 
 

• Повер Металь Ресорс : Конго улсын Кисинка зэс-кобальт төслийн 70% -ийг эзэмшдэг. Камерун улс дахь 

дөрвөн кобальтын хөрөнгийг 100 хувь эзэмшдэг “Кобальт Блю Холдингс” гэх охин компанитай38 

• Ред Рок Ресурс: Конго болон Катанга улс дахь 3-н зэс-кобальтын лицензтэй хамтарсан үйлдвэрийн 50.1% - 

ийг эзэмшигч39 

• Арк Минералс (хуучнаар Ортак): Британийн Виржин арлуудад Замби дахь Калаба зэс-кобальт төслийн хэд 

хэдэн лицензийг хянадаг охин компаниуд бүртгэлтэй байна40 

• Хорайзон Минералс: Бразил улс дахь никель-кобальтын 2 ордыг бүрэн эзэмшдэг. (Глэнкор 6.1% -ийн хувьцаа 

эзэмшигч) 41 

• Реженси Майнс: Папуа Шинэ Гвинейд никель-кобальтын 41% -ийн лицензийг эзэмшдэг42 



АШИГТ МАЛТМАЛ: ЗЭС 

Төлөв байдал: уян хатан, дахин боловсруулах боломжтой, зэврэлтэд тэсвэртэй. Үр 

дүнтэй дамжуулагч бөгөөд бараг бүх цахилгаан утсанд ашигладаг. 

Ердийн хаягдал: 1 тонн зэс = 110 тонн хаягдал хүдэр43 
 

Дайвар - бүтээгдэхүүн: Дэлхийн үйлдвэрлэлийн 70% -ийг дангаар хэрэглэдэг цэрэг 

армийн тэсрэх бодис, тийрэлтэд хөдөлгүүрт зориулагдсан тусгай хайлш зэрэгт 

ашигладаг rhenium гэх бодис агуулагддаг. 44 1000 тонн цэвэршүүлсэн зэсийн хүдрээс 

нарны болон хэт ягаан туяаг гарган авахад чухал үүрэгтэй 1 кг tellurium гарган авах 

боломжтой байдаг. 45 

Лондонд төвтэй: Лондонгийн металлын бирж дахь Зэс хариуцсан хороонд Лондонд бүртгэлтэй Амалгамэйтэд 

Метал Трэйдинг, Чилл Коппер, Мэтдист Энтерпрайсис зэрэг компаниуд багтдаг. 

Цэрэг арми дахь хэрэглээ: Ойролцоогоор 70% нь электроник, үүнд навигаци, радар, чиглүүлэгч систем, холбооны 

төхөөрөмжийн холбогч, дамжуулагч зэрэгт ашиглагддаг. 12.5% -ийг нисэх онгоцны хайрцаг, буух хэрэгсэл, турбин, 

хөдөлгүүрийн систем, зэвсэглэл, торпедо, пуужин зэрэг үйлдвэрлэлийн зориулалттайгаар ашигладаг.46 

Их Британид бүртгэлтэй компаниуд: (жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ): 

• BHP (1,689,000 тонн): дэлхийн хамгийн том зэсийн уурхай болох Чили дэх Эскондида, цаашлаад Чили, Перу, 

Австралид уурхаатай. 47 

• Glencore (1,371,000 тонн) Австрали, Канад дахь 4 боловсруулах болон хайлуулах (үүнд теллурийг оруулаад), 

Чили, Филиппин дэх хайлуулах үйл ажиллагаа бүхий үйлдвэрүүд. 48 

• Antofagasta (770,000 тонн): Чили дэх 4 уурхайтай.49 
 

• First Quantum Minerals (702,000 тонн): Замбид 2 уурхай, Австрали, Финлянд, Мавритан, Панам, Испани, Турк 

улсуудад уурхайтай; Австрали, Турк, Замби улсад хайлуулах үйлдвэрүүдтэй; Испани улсад 

гидрометаллургийн үйлдвэртэй байна.50 

• Anglo American (638,000 тонн): Чили улсад 3 уурхайтай, 1 хайлуулах үйлдвэртэй, Перу улсад томоохон орд 

ашиглах эрхтэй.51 

• Rio Tinto (577,000 тонн): Монгол, Австрали улсад уурхайтай, АНУ-д 2, Эскондидын уурхайн 30% -ийг 

эзэмшдэг; АНУ-д 1 хайлуулах үйлдвэр, 3 цахилгаан станцтай. АНУ-ын зэсийн 20 хувийг үйлдвэрлэдэг Юта 

мужийн Кеннекоттын уурхайг rhenium (рени) болон tellurium (теллур) олборлохоор засгийн газар, 

эрдэмтэдтэй хамтарч өргөжүүлэхээр төлөвлөж 1.5 тэрбум долларыг төлөвлөжээ.52 



СУДАЛГАА: БУГАНВИЛЬД ДЭХ РИО ТИНТО 
 

Үл таних гурван Bougainvilleans нь Пангуна уурхайг ажиглаж байна Эх сурвалж: Австрали 

Рио Тинтогийн охин компани болох “Bougainville 

Copper” бараг хорин жилийн хугацаанд Пангуна зэс, 

алтны уурхайгаас нэг тэрбум гаруй тонн хорт 

хаягдлыг арлын голын системд хаяж, усны экологи 

орчин, түүнд суурилсан амьжиргаа болон ариун 

дагшин газруудыг сүйтгэжээ. Тус компани энэ 

хугацаанд хоёр тэрбум долларын ашиг олсон бөгөөд 

Папуа Шинэ Гвиней (ПШГ)-н засгийн газрын хамгийн 

том санхүүжүүлэгч эх үүсвэр болжээ.53 

Энэхүү экологийн гамшгийн нөхөн төлбөрийг ард 

иргэд шаардахад тэдний санаалыг үл тоомсорлов. 

Уурхайн үйл ажиллагааг зогсоох гэсэн эсэргүүцлийн 

дараа Рио Тинто засгийн газрыг асуудлыг 

хэлэлцээрийн бус харин хүчээр шийдвэрлэхийг 

уриалав. Онц байдал зарлаж, цагдаа болон 

цэргийнхнийг арал руу илгээсэн байна. 1990 оны 3-р 

сард уурхай хаагдсан. Уурхайн бүсэд байсан овгийн 

гишүүд хариуд нь Бугэнвилл хувьсгалт арми 

байгуулжээ.54 

Чөлөөлөх дайн өрнөх үед Рио Тинто зүгээр ажиглаж 

суусангүй. Тус компани уул уурхайн эсрэг болон 

тусгаар тогтнолын хөдөлгөөнийг намжаах зорилгоор 

цэрэг болон хангалт тээвэрлэхэд ашигладаг нисдэг 

тэрэгнүүдийг ПШГ-н армид нийлүүлсэн гэх мэдээ 

байна. Арми нь эрүүдэн шүүх, шүүхээс гадуур аллага 

үйлдэж, нутгийнхныг хоморголон баривчлах, 

суурьшил алдагдуулах зэргээр авирласан байдаг.55 

Энэхүү хүчирхийллийн хэлмэгдүүлэлтэд туслах 

зорилгоор засгийн газар Их Британийн хөлсний 

цэргүүд болох “Sandline International (Өмнөд 

Африкийн апартеидын хуучин хүчинд ажиллаж 

байсан ажилтнууд тус компанид ажилдаг)”-ийг PNG 

цэргүүдийг сургахаар урьсан байна. Арван жилийн 

эцэс гэхэд 20,000 гаран Бүгэнвиллчүүд амь насаа 

алдсан байна.56 

“Bougainville” 2019 оны бүх нийтийн санал асуулгаар 

тусгаар тогтнолын төлөө дийлэнх санал өгсөн ч олон 

хүмүүст Mekamui (Гэгээн арал) хэмээн алдаршсан тус 

аралд Рио Тинтогийн үлдээсэн өв нь гүн шарх сорви 

болон үлдсэн хэвээр байгаа юм. Уурхайгаас хаягдаж 

буй хог хаягдал газар орон, гол мөрнийг хордуулсаар 

байгаа бөгөөд архаг өвчин газар авч, тэр дундаа 

хүүхдүүдийн дунд архаг өвчин гарч, соёлд учруулсан 

хор хөнөөл үргэлжилсээр байгаа юм. 57 

Рио Тинто 2016 онд “Bougainville Copper”-ийн 

томоохон хувьцаа эзэмшигч байхаа больж, арал 

дээрх уул уурхайн үйл ажиллагааныхаа хариуцлагыг 

хүлээхгүй болсон байна. Гэсэн хэдий ч компани нь 

"хүний эрхийн үргэлжилж буй гамшиг" -ийг хариуцах 

үүрэгтэй хэвээр байгаа бөгөөд арлын оршин суугчдын 

бүлгүүд нөхөн төлбөрийг шаардсаар байна.58 



АШИГТ МАЛТМАЛ: ЦАГААН АЛТ 

Төлөв байдал: хамгийн бага урвалд орох идэвхтэй метал, нягт, удаан эдэлгээтэй, уян 

хатан, зэврэлтэнд тэсвэртэй 

Ердийн хаягдал: 1000 унци цагаан алт = 16000 тонн хаягдал хүдэр59 
 

Лондонд төвтэй: Дэлхийн цагаан алтны хөрөнгө оруулалтын зөвлөл. Лондонгийн 

биржийн Лондоны металлын биржийн Цагаан алт болон Палладийн зах зээлд 

Амалгаметэд Метал Трэйдинг, Англо Платинум, Триланд Металс зэрэг компаниуд, мөн 

Силваниа Платинум, Тхариса, Жи Фор Эс зэрэг салбар компаниудад багтдаг. 

Цэрэг арми дахь хэрэглээ: 70% -ийг автомашин, аж үйлдвэрийн салбар, түүний дотор 

хуягт тээврийн хэрэгсэл, сөнөөгч, тээврийн нисэх онгоцны хөдөлгүүрт каталитик хувиргагч хийхэд хэрэглэдэг. 

Түүнчлэн турбины ирийг бүрхэд ашигладаг.60 

Их Британид бүртгэлтэй компаниуд (жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ): 

• Anglo American (2,051,000 унци): Дэлхийн ашигт малтмалын орд газрын 80 гаруй хувь нь байрладаг Өмнөд 

Африкийн Бушвельд магнийн цогцолборыг дамнасан 7 уурхай, 2 хайлуулах үйлдвэр, 1 газрын тос 

боловсруулах үйлдвэртэй. Англо Платиниумын 79.4% -ийг эзэмшигч дэлхийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч; 

Зимбабвед 1 уурхайтай. 61 

• Tharisa (139,700 унц): Бушвелийн цогцолборт 1 уурхайтай. 62 

• Sylvania Platinum (72,090 унц): Бушвельд цагаан алтны хаягдлыг боловсруулах 6 боловсруулах үйлдвэртэй 

(Бермудад нэгдсэн).63 

• Jubilee Metals Group (30,000 унци): Бушвельд цагаан алтны 2 үйл ажиллагааг сэргээсэн.64 

 
 

ДАЛАЙН-ГҮНИЙ УУРХАЙ 

Дэлхийн ашигт малтмалын 10 хүртэлх хувийг далайгаас 

олборлох боломжтой бөгөөд далайн гүн баялаг олборлох 

шинэ хил хязгаар болж байна. 65 

Нийлүүлэлтийн аюулгүй байдал Ашигт малтмалын нөөц (SoS 

Minerals) нь Английн BAE Systems ба Thales компанийн удирдах 

ажилтнуудыг багтаасан Инженер ба Физик Шинжлэх Ухааны 

Зөвлөл зэрэг Британийн их дээд сургууль, аж үйлдвэр, 

байгууллагууд, мөн “Airbus”, “Atomic Weapons Establishment”, 

“GCHQ”, “GKN Aerospace”,”Leonardo”, “QinetiQ”, and “Rolls 

Royce” 66 зэрэг аварга компаниудыг нэгтгэсэн далайн гүний 

ашигт малтмал олборлох зорилгоор далайн ёроолыг судлах 

'marine e-tech' төслийг хэрэгжүүлж байна.67 

 “Glencore” нь 2012 онд “Deep Green”-тэй хамтран компанийн никель, зэсийн үйлдвэрлэлийн 50% -ийг авах 

тохиролцоог хийв.68 

 “UK Seabed Resources” нь дэлхийн хамгийн том зэвсгийн компани “Lockheed Martin”-ийн 100 хувийн охин 

компани бөгөөд Номхон далайн 133,000 хавтгай дөрвөлжин км нутаг дэвсгэрт зэс, никель, кобальт, газрын 

ховор элементийн хайгуулын тусгай зөвшөөрөл (Бизнесийн эрчим хүч, аж үйлдвэрийн стратегийн газартай 

хамтран эзэмшдэг).69 Компанийн үйл ажиллагаа нь хүнсний гинжин хэлхээний гол организмуудад 

"олборлолтын талбайн хүрээнд" устаж, эргэж буцалтгүй хор хөнөөл учруулж, амьдрах орчныг устгах 

эрсдэлтэй гэдгийг компани хүлээн зөвшөөрдөг.70 



СУДАЛГАА: ЛОНМИНЫ МАРИКАНАГИЙН АЛЛАГА 
 

Марикана хотод ажил хаясан гурван уурхайчин хуягласан цагдаагийн машины урд зогсож хэлэлцээр хийж байхад олон зуун хамт ажиллагсад 

ард нь Вондеркоп толгод дээр цугларч байна Эх сурвалж: Greg Marinovich 

Өмнөд африкийн Марикана дахь Лонмины цагаан 

алтны уурхайд ажиллагсдын цалин хөлс авах 

зорилгоор таван сарын ажил хаялт хийсний дараа 

2012 оны 8-р сарын 16-нд Өмнөд Африкийн цагдаа 

нар хоёр удаагийн нийтийг хамарсан аллага үйлдэж, 

34 хүнийг алж, 78 хүнийг шархдуулжээ. Удалгүй хэрэг 

явдлын дараа Британийн уул уурхайн компани ЗГ-тай 

ажил хаялтыг цэргийн хүчээр зогсоохоор хоорондоо 

тохиролцсон нь тодорхой болсон байна.71 

Энэхүү үйл явдлаас хэдэн өдрийн өмнө Лонминий 

гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Альберт 

Жеймионс уурхайд “их хэмжээний цагдаа ... мөн 

армийн оролцоо” хэрэгтэй байна гэж уриалсан байв. 

Тэрбээр “төр эдийн засгийн энэ чухал салбарт” сүр 

хүчээ үзүүлэхийг хүссэн юм.72 ТУЗ-ийн томоохон 

хувьцаа эзэмшигчийн нэг, одоо Өмнөд Африкийн 

Ерөнхийлөгч болсон Сирил Рамафоса хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрчний эвлэлээс хараат бус 

байдлаар тусдаа зохион байгуулагдаж байгаа 

ажилчдыг ажил хаялтыг “зориггүй гэмт хэрэгтнүүд” 

гэж нэрлэжээ. Мөн түүнчлэн, уурхайчид, цагдаа, 

харуул хамгаалалтын ажилтнуудын хооронд гарсан 

ноцтой мөргөлдөөний дараа цагдаа нарт "дагалдах 

арга хэмжээ авах" -ыг "илүү оновчтой байдлаар" 

хийхийг зөвлөсөн байдаг.73 Цагдаагийн даргын 

хүсэлтээр шарил хадгалах газрын дөрвөн фургоныг 

нэмэлт винтов буу, сумны хамт олгосон байна.74 

Энэхүү хамтарсан үйлдвэр нь апартеидын төгсгөл 

үеэс хойш төрийн хүчирхийллийн хамгийн тод жишээ 

болон үлдсэн юм. Гэсэн хэдий ч үүнээс хойш 272 

уурхайчин баривчлагдаж, хэдэн жил шоронд 

хоригдсон. Аллагыг зохион байгуулсан компанийн 

удирдлагууд, улс төрчдийг засгийн газрын 

шалгалтаар цагаатгасан.75 

Их Британийн засгийн газар Өмнөд Африк руу 

өнгөрсөн хэдэн арван жилийн хугацаанд цэргийн 

экспортын 1 тэрбум фунт стерлингийн лицензийг 

шилжүүлсэн бөгөөд үүний дотор аллага болсон жилд 

369 сая фунт стерлинг өгсөн байна.76 Үүний дараа 

2000 оны эхээр “BAE Systems”-тэй 4.8 тэрбум 

долларын зэвсгийн наймаа хийх гэрээ хийгдэж 

татварын диваажинд бүртгэлтэй янз бүрийн 

компаниудад нийтдээ 100 сая гаруй фунт стерлинг 

шилжүүлсэн байдаг.77 2015 онд Их Британийн БХЯ- 

ны офицерууд Өмнөд Африкт айлчилж мөн Лонмины 

Йоханнесбург дахь оффисуудад зочлох үеэр эрх 

баригч Африкийн Үндэсний Конгресс Нам-д дахин 

сонгогдох "тодорхой үр дүн" бүхий төлөвлөгөө 

боловсруулж өгсөн байдаг.78 

Энэхүү үхлийн аюултай зэвсэг болон байгалийн 

баялгийн солилцоо нь 2016 оны 3-р сард Зүүн Кэйп 

дахь Холобени дахь Амадибагийн Хямралын 

Хорооны Дарга Сихосифхи 'Базука' Радебе-г болон 

нийгэмлэгийн өөр гурван гишүүнийг алах хангалттай 



урьдич нөхцөл болсон байдаг. Тэрээр Лондонд 

байрладаг хөрөнгө оруулагч, үл хөдлөх хөрөнгийн 

Триреал Триллиум компанийн Захирал Грэхэм 

Эдвардсын санхүүжилттэй Австралийн MRC 

компанийн дэвшүүлсэн титан олборлох төслийг олон 

арван жилийн цуцалтгүй эсэргүүцлийн хүчинд ялж 

гарсан байдаг.79 

Марикана дахь ажил хаялтад хүргэсэн нөхцөл байдал 

нь баялаг олборлох "удаан хүчирхийлэл" –ийн бодит 

жишээ юм.80 Лонмин жилээс жилд хортой хүхэрлэг хий 

ялгаруулах хууль ёсны хязгаарыг давж, уушгины 

архаг өвчин үүсгэдэг хийг өдөрт 8 тонн гаруйг 

ялгаруулж байсан байдаг. Хаягдлыг гол мөрөнд хууль 

бусаар гадагшлуулснаар Мариканагийн гүний ус 

хүчиллэг лагаар бохирдсон байна.81 

Лонмин уурхай орчмын ажилчид, ард иргэдийнхээ 

амьдрах нөхцлийг сайжруулах үүрэгтэй байсан ч 2012 

он гэхэд 5500 айлын орон сууцнаас ердөө гурав нь л 

баригдсан байжээ.82 Энэ хугацаанд Лонмин хувьцаа 

эзэмшигчиддээ 607 сая долларын ногдол ашиг 

тарааж, дахин 160 сая долларыг Бермудын татварын 

диваажин дахь охин компанируу шилжүүлсэн 

байдаг.83 

Хядлага болсон жил Лонминий гүйцэтгэх захирлын 

цалин цалингаа нэмүүлэхээр ажил хаясаныхаа төлөө 

амь үрэгдсэн ажилтны цалингаас 236 дахин ихийг авч 

байжээ.84 

Лонгмин компани хариуцлагаасаа өөрсдийгөө 

чөлөөлж, өөрийн хөрөнгөө 2019 онд Өмнөд Африкийн 

уул уурхайн аварга компани Сибанье Стиллвотер 

(Нью Йоркт бүртгэлтэй) -тэй нэгтгэв.85 Сибаньегийн 

хувьцааны дор хаяж 9% -ийг Лондонгийн хөрөнгө 

оруулагчид эзэмшдэг бөгөөд үүнд Инвестек багтдаг 

бол Мариканагийн цагаан алтны хамгийн том 

хэрэглэгч болох Германы үндэстэн дамнасан BASF 

компани нь Их Британид олон арван охин компанитай 

бөгөөд 9% нь Англи-Ирландын өмч юм.86 

Мариканагийн ажилчид олон нийт шударга ёс, нөхөн 

төлбөрийн төлөө тэмцлээ үргэлжлүүлсээр байна. 

 

АШИГТ МАЛТМАЛ: АЛТ, МӨНГӨ 

Төлөв байдал: Зөөлөн болон уян хатан, зэврэлтэнд тэсвэртэй, дулааны ба цахилгаан 

энерги дамжуулагч 

Жишиг хаягдал: 1000 унци алт (31 кг) = 79,000 тонн хүдэр87; 1м унц мөнгө = 32,800 тонн 

хүдэр88 

Лондонд төвтэй: Лондонгийн металлын биржийн үнэт металлын зах зээл дахь холбоо, 

Алтны салбарын итгэмжлэгдсэн тэргүүлэх байгууллага, Дэлхийн алтны зөвлөл болон 

Үнэт металлын хамтын ажиллагааны үүсгэн байгуулагч 

Цэрэг арми дахь хэрэглээ: Алтны 9% нь технологийн хэрэгсэлд,89 үүнд радарт 

зориулсан электроник хэрэгсэл, гадаргуу илрүүлэгч төхөөрөмжид хэрэглэгддэг; мөн их 

бие, далавч хайлшийн бага бүрэлдэхүүн хэсэгт электроникийн бүрхуул болгон 

ашигладаг. Мөнгөний 56% нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай байдаг бөгөөд үүнд 

цахилгаан дамжуулагч, харилцаа холбоо болон илрүүлэгч систем, батерей зэрэгт 

ашиглагддаг. 5.6% -ийг пулемёт, торпедод үйлдвэрлэхэд шаардлагатай хайлшид 

ашигладаг.90 

Их Британид бүртгэлтэй компаниуд (жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ алт / мөнгө): 

• Fresnillo (922,500 унц алт; 61,8 сая унц мөнгө): Дэлхийн хамгийн том мөнгө үйлдвэрлэгч бөгөөд Мексикт 7 

уурхай ажиллуулдаг.91 

• Сentamin (500,000 унци): Египетэд алтны уурхай эрхэлдэг (Жерситэй нэгдсэн).92 

• Resolute Mining (430,000 унци): Мали, Сенегал улсад 3 алтны уурхайтай. 93 

• Аntofagasta (282,300 унц): Чили улсад алтны 2 уурхайтай. 94 

• Hochschild (260,000 унци алт; 19,7м унци мөнгө): Перуд 2, Аргентинд 1 уурхайтай.95 

• South 32 (12.2м унц): Австралид мөнгө олборлодог 1 уурхайтай. 96 



• First Quantum Minerals (257,000 унци): Замби, Панам, Мавритани улсуудад алтны уурхайтай.97 

• Pan African Resources (170,000 унци): Өмнөд Африк улсад 4 алтны уурхай, 2 боловсруулах үйлдвэртэй.98 

• Hummingbird Resources (113,000 унци): Малид алтны уурхайтай.99 

 
 

СУДАЛГАА: БАРУУН ПАПУА ДАХЬ РИО ТИНТО 
 

Индонезийн явуулын бригадын корпусын хоёр гишүүн Mobile Brigade Corps - Индонезийн цагдаагийн тусгай ажиллагаа, цэрэгжилт, тактикийн 

анги - Грасберг хэмээх асар том уурхайд нуруугаараа харуулдан зогсч байна. Эх сурвалж: Muhammad Adimaja/ANTARA ЗУРАГ 

Баруун Папуагийн бүрэн эрхт байдал нь Голландын 

колоничлолын дэглэмээс Индонезид 1963 онд 

шилжсэн бөгөөд бараг 10,000 милийн зайд Нью Йорк 

хотод энэхүү шийдвэрийг гаргажээ. Рио Тинто болон 

Нью Йоркийн биржид бүртгэлтэй Фрийпорт МакМоран 

нарын хамтарсан үйлдвэр болох дэлхийн хамгийн 

том алтны ордуудын нэг Грасберг уурхай нь тусгаар 

тогтнолын төлөө тэмцлийн нэг гол цэг болжээ. 

Уурхайгаас өдөр бүр ойролцоогоор 200,000 тонн хог 

хаягдал гарч, тухайн газар нутгийн уугуул Амунгме 

овгийнхны гол мөрөн, ландшафт, амьжиргаа, ариун 

дагшин газруудыг сүйтгэж байна.100 Уул уурхай 

эрхэлсэн 50 гаруй жилийн хугацаанд орон нутгийн 

иргэдтэй хэзээ ч бүрэн зөвлөлдөж, зөвшөөрөл авч 

байгаагүй юм. 101 

Нутгийн тосгоны оршин суугчид алагдаж, албадан 

газар чөлөөлөхөд цэргийн сүрдүүлэг ашиглах нь 

хэвшмэл арга болжээ. Уурхайн эзэд аюулгүй байдал, 

хамгаалалтын зорилгоор Индонезийн цэрэг, цагдаад 

20 сая доллар хүртэл шууд төлбөр хийсэн гэдгээ 

хүлээн зөвшөөрчээ. Хувь командлагч нар хувийн 

нөхөн төлбөр авсан бөгөөд  тухайн нэг тохиолдолд $ 

150,000 долларын төлбөр төлсөн байдаг.102 Үүнээс 

гадна Фрийпорт цэргийн хуаран, штаб, зам зэрэг 

армийн дэд бүтцэд 35 сая доллар зарцуулж, 

командлагч нарт зориулан Land Rovers, Cruiser 

машинуудыг хандивлах болон шинээр сольж өгсөн 

байна. 1975-1997 оны хооронд уурхайн орчимд 160 

орчим хүн армийнхны гарт амь үрэгдсэн юм.103 

2010 оноос хойш Британийн Индонезид хийсэн 

зэвсгийн борлуулалт 780 гаруй сая фунт стерлинг 

хүрсэн104 бөгөөд 2017 онд Индонезийн цэргийнхэн 

уурхайн ойролцоох тосгонуудыг эзэлж, 3 хүн амь 

насаа алдаж, тосгоны оршин суугчид аюулгүй байх 

үүднээс ой руу дүрвэсэн байна.105 Индонезийн 

цэргийнхэн олборлох салбарынхнны санхүүжилттэй 

орлого өндөр энэ аюулгүй байдлын харилцаагаа 

зөвтгөхийн тулд Папуа партизанууд довтолгоог 

эхэлсэн гэх зорилготой өөрсдөө зохион байгуулсан 

гэж мэдэгджээ. 106 

Рио Тинто хууль ёсны болон санхүүгийн нөхөн 

төлбөрийн асуудлыг үл харгалзан, жилийн дараа 

Грасберг дахь хувьцаагаа 2.77 тэрбум фунт 



стерлингээр заржээ.107 Үүнд, уурхайгаас гарахдаа бүх 

өр төлбөр, өв залгамжлалтай холбоотой асуудлыг 

"шилжүүлсэн" гэж заасан байна. Экологийн сүйрлээс 

эхлээд цэрэгжсэн хэлмэгдүүлэлт хүртэл Грасберг 

Баруун Папуад олон гамшиг авчирсан бол үндэстэн 

дамнасан корпорациуд, зэвсэгт хүчин ашиг орлогоо 

үргэлжлүүлсээр байх хооронд эрх чөлөөний төлөөх 

тэмцэл үргэлжилсээр байна. 108 

АШИГТ МАЛТМАЛ: ГАЗРЫН ХОВОР ЭЛЕМЕНТ 

Төлөв байдал: Газрын ховор элементүүд хоорондоо ялгаатай, гэхдээ 

ерөнхийдөө өндөр соронзон эрч хүчтэй тул үнэ цэнтэй 

Ердийн хаягдал: 1 тонн = 1.4 тонн Цацраг идэвхт хаягдал, 60 сая литр 

давсны хүчил агуулсан хаягдал хий, Хүчил агуулсан бохир ус 200,000 литр.109 

Лондонд төвтэй: Мэдэгдэж буй нөөцийн 97% -ийг олборлогч Хятад улс нь 

дэлхийн үйлдвэрлэлд ноёрхож байна. (SoS MinErals) Ашигт малтмалын 

хангамжийн аюулгүй байдал нь энэхүү "Монополчлол" -ыг эвдэхийн тулд " 

байгалийн лаборатори" гэж нэрлэдэг Мадагаскарт ховор шороон ордууд 

хэрхэн үүсэн бий болж байгааг судалж байна.110 

Цэрэг арми дахь хэрэглээ: Газрын ховор элемент нь тэсрэх сум, сансар 

судлал, дрон, моторт катализатор, соронз, зайны эс, лазер, рентгений 

хоолой, хиймэл дагуул зэрэгт ашигладаг. Лантан нь шөнийн харааны дуран шилэнд зайлшгүй шаардлагатай; 

лазерын зай хэмжигчид зориулсан неодим, чиглүүлэх төхөөрөмж, харилцаа холбоонд; мөн паразиодимийг 

нарийвчлалтай удирддаг зэвсэгт хэрэглэдэг. 111 

Их Британид бүртгэлтэй компаниуд (жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ): 

• Rainbow Rare Earths: Бурунди дахь Африкийн цорын ганц ховор шороон ордны 90% -ийг эзэмшдэг. 

Гернсейд бүртгэлтэй тус компани Тайсэнкрап-тэй жилд 10,000 хүртэл тонн нийлүүлэх гэрээтэй.112 

Тайсэнкрап нь дэлхийн 20 гаруй тэнгисийн цэргийн флотод фрегет болон шумбагч онгоц нийлүүлдэг бөгөөд 

тэдний нэг нь Израиль улс юм. Улс төрийн авлигын хэргээр цагдаагийн мөрдөн байцаалтад ороод байна.113 

Тайсэнкрап нь 2018 онд Лондонгийн шинэ хил хязгааруудад БХЯ-тай 19 сая фунт стерлингийн худалан авах 

гэрээг байгуулсан байна.114 

Лондонгийн шинэ хил хязгаар: 
 

• Premier African Minerals: Зимбабве Улс дахь 25 ашигт малтмалын ордыг ашиглаж байна. 115 

• Mkango Resources: АНУ-ын Батлан хамгаалах яамтай Малави116 дахь ордуудыг ашиглахаар хэлэлцээр 

хийсэн. (Rainbow Rare Earths компаний хамт) 117 



• Cadence Minerals: Австралийн Хастингс Технологи Металз компанитай хамтран Австралийн баруун хэсэгт 

явуулсан 8 хайгуулын лицензийг эзэмшдэг.118 

 

БОСОГЧДЫН ЭСРЭГ КОРПОРАЦИЙН ДАЙН 
 

Британийн Өмнөд Африк, Кени ба Малайя дэх, Алжир 

дахь Франц, Филиппин119 дэх АНУ зэрэг 

колоничлогчдын дайнаас гаралтай босогчдын эсрэг 

тэмцэл нь засгийн газрын болон олборлох салбарын 

хууль ёсны байдлыг хадгалах "тагнуулын сүлжээ, 

сэтгэлзүйн довтолгоо, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслийг овжин залах, аюулгүй байдлын ба 

нийгмийн хөгжлийн асуудлыг” 120 онцолсон тэгш 

бус дайныг тодорхойлох нэр томъёо юм. 

Өөрөөр хэлбэл, босогчдын эсрэг ажиллагаа нь эзлэн 

түрэмгийлэгч гүрний эрх мэдлийг (мөн оршихуйг) 

эсэргүүцэх аюулыг зогсоох буюу устгах цэргийн 

стратеги юм. 121 Олборлох үйлдвэрүүд эсэргүүцлийг 

намжаах чиглэлд "зүрх сэтгэл, оюун санааг" 

тайтгаруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаагааг 

хэрэгжүүлдэг. Зарим компаниуд хүчирхийллийн ул 

шалтгааныг үл тоомсорлож харин "корпорацын эсрэг 

босогчид"-ын талаар авах арга хэмжээг "тайван байх 

нь гол биш харин урьдчилан таамаглахуйц" 

нөхцөлийг бий болгохыг зорьж байна гэж шууд 

мэдэгддэг. 122 

Жишээлбэл, Гленкор дэд бүтцийн төслүүд, 

залуучуудын манлайллын хөтөлбөр гэх мэт “олон 

нийтийн харилцаа” -нд оруулсан стратегийн хөрөнгө 

оруулалт нь компанийн “үйл ажиллагаа эрхлэх 

нийгмийн лиценз”, “ашигт ажиллагаа”, эсвэл “шинэ 

нөөц/лицензи олж авах эрхийг баталгаажуулах” 

компаний чадавхид үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс 

зайлсхийхэд тусалдаг гэж үздэг байна.123 Уул уурхайн 

компаниуд сургуулиас авахуулаад эмнэлэг 

клиникүүдийг хүртэл ивээн тэтгэдэг нь нийгмийн 

хөрөнгө оруулалтын талаархи олон нийтийн хүсэл 

сонирхлыг ихэвчлэн хангадаг байна. Гэхдээ энэ 

тактик нь төрөөс бий болгосон гачигдал хомсдолыг 

ашиглах, асуудлыг шийдэж буй дүр үзүүлж, уул 

уурхайн үйл ажиллагааг (үнэндээ орон нутгийн 

байдлыг улам хүндрүүлж байдаг) зөвтгөхөд 

чиглэдэг.124 

Гленкорын уриа лоозон нь орон нутгийн болон 

дэлхийн өнцөг булан бүрт хэрэглэгчид түүний ашигт 

малтмалд тулгуурлан "өдөр тутмын амьдралаа 

дээшлүүлдэг" гэж итгүүлэхийг оролддог. Үүнтэй 

адилаар “BHP”, “Anglo American” нь өөрсдийн 

бүтээгдэхүүнийг "орчин үеийн амьдралд зайлшгүй 

шаардлагатай" гэж сурталчилдаг. Рио Тинто нь “хүн 

төрөлхтний хөгжил дэвшил” -тэй салшгүй холбоотой 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
гэж рекламддаг. Ингэхдээ уул уурхайгаас үүдэлтэй 

экологи, нийгмийн хүчирхийллийг эсэргүүцэж буй 

бүлгүүдийг орчин үеийн байдал, хүн төрөлхтний 

хэв маягаас гадуур гэж харуулахыг эрмэлздэг. 

Байгаль орчны санаачлагыг уул уурхайн 

компаниуд өөрсдийн үйл ажиллагааны хөрөнгө 

оруулалтын багцаа өөрчлөн төрөлжүүлэх замаар 

улам бүр өргөжүүлж экологи, нийгмийн хор 

уршгийг нуун хаах зорилгоор 'экологид ээлтэй 

гэсэн тархи угаалт'-ын стратегийг хэрэгжүүлж 

байна. Жил бүрийн тайландаа салхин цахилгаан 

үүсгүүр, цахилгаан автомашин, нарны зай 

хураагуурын зургуудыг түлхүү харуулж, аль болох эко 

ээлтэй харагдах гэж чармайж байна.125 Рио Тинто нь 

"нүүрстөрөгч багатай ирээдүйд зайлшгүй 

шаардлагатай" материалын хөгжүүлэгч "анхдагч" 

болж харуулж байгаараа бусдыг манлайлж байна. 

“Anglo American” мөн өөрийгөө зарчмын хувьд НҮБ- 

ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгод нийцүүлэн 

"тогтвортой уул уурхайд манлайлагч" хэмээн 

мэдэгдэж байна.126 

Үндсэндээ, цэрэг арми болон корпорациуд босогчдын 

эсрэг арга хэрэглэдэг хатуу цэргийн аргыг орлуулах 

бус харин ч нэмэх буюу "бага эрчимтэй" байлдааны 

хэлбэрт шилжүүлж байна. 

 

 

ХАЙЛШНЫ ХОЛЬЦ: ГАН 

2019 онд 1.87 тэрбум тонн ган үйлдвэрлэж, гуравны нэгээс илүү хувийг 

нисэх онгоц, сансрын хөлөг, автомашин зэрэг механик тоног төхөөрөмжид 

ашигласан.127 

Суурь металлын шинж чанарууд: соронзон, урвалд ороход удаан ба 

цахилгаан болон дулааны үр ашигтай дамжуулагч, төмрийн хүдрийн 98% 

-ийг ган үйлдвэрлэх зориулалтаар ашигладаг. Бат бөх чанар болон 

зэврэлтэнд тэсвэртэй байдлыг сайжруулах зорилгоор манганы 85 орчим 

хувийг гангийн үйлдвэрлэлд ашигладаг. Никелийн найрлагын гуравны 

хоёроос илүү хувийг зэвэрдэггүй ган үйлдвэрлэхэд ашигладаг бөгөөд 

хайлш болон цахилгаан өнгөлгөөнд их хэмжээгээр ордог.128 Олборлосон 

цайрын  дор  хаяж  тэн  хагасыг зэврэлтээс хамгаалж,  бат  бөх,  уян хатан 

чанарыг сайжруулах үүднээс гангаар цайрдахад ашигладаг.129 Металлургийн нүүрс нь гангийн анхан шатны 

боловсруулалтад зайлшгүй шаардлагатай түлш бөгөөд 1 тонн ган130 үйлдвэрлэхэд 770 килограмм шаардлагатай 

байдаг. 

Жишиг хаягдал: 1 тонн төмрийн хүдэр = 3 тонн хаягдал; 1 тонн манган = 2.5 тонн хүртэл хүдэр131, 

1 тонн цайр = 33 тонн хүртэл хүдэр; 132 1 тонн никель = 100 тонн хүртэл хүдэр 

Лондод төвтэй: Лондонгийн металлын биржийн Никелийн Хороонд Их Британид бүртгэлтэй Гленкор, Стратон 

Метал Рисорс, Англо Американ, Элг Ханиел Металс зэрэг компаниуд багтдаг. 

Гленкор болон Конкорд Рисурс-ийн цэргийн хэрэглээг багтаасан цайрын хороо. 

 
Цэрэг арми дахь хэрэглээ: ган хайлшийг сөнөөгч ба тээврийн нисэх онгоц, эсминец, фрегат ба шумбагч онгоц, 

торпедо, пуужин, танк, явган цэргийн сөнөөгч машинуудад ашигладаг. 

• Никель бол тийрэлтэт турбины хөдөлгүүрт ашигладаг супер хайлшийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг юм; 

электрон систем, мэдрэгч ба пуужингийн эрэгчид; сансрын болон нисэхийн тоног төхөөрөмжийн бүрхүүлд; 

пуужин, автомат буунд ашигладаг. 

• Цайрын дэвсгэрийг электроникт радарын болон инфра ягаан туяаны илрүүлэгчид ашигладаг. 133 

Их Британид бүртгэлтэй компаниуд (жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ): 



• Rio Tinto (326,700,000 тонн төмрийн хүдэр): 16 төмрийн хүдрийн уурхай, Австралийн Пилбара муж даяар 4 

боомт, цахилгаан станц; Канад дахь уурхай, боловсруулах үйлдвэртэй. 134 

• BHP (238,000,000 тонн төмрийн хүдэр; 70,000,000 тонн металлургийн нүүрс): баруун Австрали, Бразилд 

төмрийн хүдрийн уурхай; Австралийн төв Квинслэндэд металлургийн нүүрсний 9 уурхайтай. 135 

• Glencore (121,000 тонн никель; 1,078,000 тонн цайр; 139,500,000 тонн металлургийн нүүрс): Канад дахь 2 

никелийн уурхай ба хайлуулах үйлдвэр, Шинэ Каледонид 1 уурхай, баруун Австрали, Норвегид 

боловсруулах үйлдвэрүүд; Аргентинд цайрын уурхай, Перуд 3, Боливид 4, Канадад 2, Казахстан, Австралид 

1; Австралид металлургийн нүүрсний уурхайтай. 136 

• Anglo American (65,100,000 тонн төмрийн хүдэр; 42,600 тонн никель; 22,900,000 тонн металлургийн нүүрс): 

Өмнөд Африкт 3, Бразилд 1 төмрийн хүдрийн уурхай; Бразилд 2 никелийн уурхай; Австралид нүүрсний 4 

металлургийн уурхайтай. 137 

• South 32 (41.100 тонн никель; 218.200 тонн цайр; 5.540.000 тонн манган; 5.350.000 тонн металлургийн 

нүүрс): Колумбд никель уурхай ба хайлуулах үйлдвэртэй; Австралид цайрын уурхайтай; мөн Австралид 1 

уурхай, хайлшийн үйлдвэртэй, мөн Өмнөд Африкт Англо Американтай хамтарсан Саманкор компаниар 

дамжуулан 2 уурхайтай, хайлуулах үйлдвэр бүхий хамгийн том манган үйлдвэрлэгч юм. 138 

 
 
 
 

 
КОВИД-19-ИЙН ҮЕИЙН ЦЭРЭГЖСЭН УУРХАЙ 

 

Тайлбар: Перу дахь Антамина зэсийн уурхайн ажилчдын агаараас харах эх сурвалж: Revista Proactivo 

Уурхай нь коронавирусын тархалтын гол цэг болж 

байна. Өнгөрсөн оны 6-р сар гэхэд 18 улс оронд дор 

хаяж 4000 ажилчин халдвар авсан гэсэн мэдээлэл 

гарсан байна.139 Цар тахлыг компаниуд “олон нийтийн 

төлөө аврагчид” гэсэн эерэг дүр төрхийг бий болгох 

зорилгоор ашиглаж байгаа ч 330 байгууллагын эвсэл 

уул уурхайн салбарынхан цар тахлаас ашиг олохыг 

эрмэлзэж байгаа хэмээн хариу мэдэгдлийг нээлттэй 

захидал хэлбэрээр гаргасан байна.140 

Зэвсгийн үйлдвэрлэлийнхэнтэй нэгэн адилаар уул 

уурхайн компаниуд үйл ажиллагаагаа 

үргэлжлүүлэхийн тулд өөрсдийгөө “зайлшгүй 

шаардлагатай” гэж ангилах болсон байна. Үүгээрээ 

тэд ажилчдын эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, тэдний 

ар гэр, газар нутаг нийгмийн аюулгүй байдлын төлөө 

тэмцэж байгаа хот хөдөөгийн оршин суугчдад учирч 

буй аюул заналыг үгүйсгэж, үл тоомсорлож байна. 141 

Хүнд металлын хордлого, амьсгалын замын болон 



уушгины өвчнүүд ихэсч, цэвэр усны хангамжийн 

дутагдал бий болгох замаар уул уурхай нь 

коронавирусын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж байна.142 

Glencore ба BHP-ийн хамтран эзэмшдэг Перу дахь 

Антамина зэсийн уурхайн үйл ажиллагаа анхны 

халдварын талаар мэдээлснээс хойш хоёр долоо 

хоногийн дараа ч үйл ажиллагаагаа зогсоогоогүй 

байдаг. 2020 оны 4-р сарын 30-ны байдлаар нэг 

ажилчин нас барж, 210 хүн халдвар авсан байна.143 

Үүний зэрэгцээ Перугийн засгийн газар уул уурхайн 

компаниудад аюулгүй байдлын үйлчилгээ үзүүлдэг 

цагдаа, цэргүүдийг үхэлд хүргэх хүч хэрэглэхийг 

хязгаарлалтгүй зөвшөөрсөн хуулийг батлав.144 

Хүмүүсийн эвлэлдэн нэгдэх, жагсах зэрэг эрх чөлөөнд 

өргөн хязгаарлалт тогтоосны дагуу дэлхийн өнцөг 

булан бүрт хууль ёсны эсэргүүцлийг зогсоох 

зорилгоор дарангуйлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж 

байна. 

Онцгой нөхцөл байдлын дор компаниуд "байгаль 

орчин, хүний эрхийг хязгаарлах корпорацийн ашиг 

тусын тулд дүрэм, журмын өөрчлөлт”-ийг 

хэрэгжүүлсээр байна.145 Бразил дахь "Anglo American" 

болон хоёр охин компани нь Амазон дахь 

Болсонарогийн захиргааны халдлагад өртсөн уугуул 

оршин суугчдын бүс нутагт алт болон бусад ашигт 

малтмалын хайгуул хийх 300 шахам өргөдөл гаргасан 

байна.146 

Нээлттэй захидалд эдгээр “түрэмгийлэл” -ийг 

буруушааж байна. Энэ нь “дэлхийн эрүүл мэнд, 

эдийн засаг, экологи, уур амьсгалын хямралын 

асуудлууд давхардан огтлолцож байгаа” нь 

махчин уул уурхайн корпорациудын ашиг биш 

харин нийгэм, уугуул иргэд, ажилчид, нийгмийн 

хөдөлгөөнүүдийн эрүүл мэндийг нэгдүгээрт 

тавихыг шаардаж байна. 147 

 

 

АШИГТ МАЛТМАЛ:ТИТАН 

Ильменит ба рутил нь титаний хүдрийн гол биетүүд юм. Титаны давхар ислийг 

ихэвчлэн боловсруулан (будаг, хоол хүнс, эмэнд хэрэглэдэг цайруулах пигментийг бий 

болгоход ашигладаг) боловч титан байгалын эрдэсийн 10% -ийг хлоржуулж, "Хөвсгар" 

металл болтол бууруулдаг.148 

Төлөв байдал: бат бэх, хөнгөн жинтэй, зэврэлтэнд тэсвэртэй, хүнд нөхцөлд удаан 

эдэлгээтэй. 

Ердийн хаягдал: 1 тонн пигмент = 4 тонн хаягдал хүдэр149 
 

Дайвар - бүтээгдэхүүн: титанын хүдэр гафниум үйлдвэрлэх боломжтой бөгөөд дийлэнх нь цөмийн (56%) ба 

сансрын (33%) салбарт ашиглагддаг.150 

Цэрэг армийн хэрэглээ: 8% -ийг цэргийн нисэх онгоцны тоног төхөөрөмж, түүний дотор нисэх онгоцны хайрцаг,151 

тийрэлтэт хөдөлгүүр, танкийн хуяг, турбин, газардах хэрэгсэлд ашигладаг; пуужингийн хүрээ ба торпедод; хиймэл 

дагуулын тавцан ба хөдөлгүүрт мөн ашигладаг. Ихэвчлэн титанын давхар ислийн 9% -ийг цэргийн зориулалтаар 

цахилгаан оптик системд ашигладаг.152 Их Британийн цэргийн судалгааны бааз болох Портон Даун нь титан 

үйлдвэрлэх үйл явцыг эрс бууруулсан нь "цэрэг армийн хэмжээнд титан эд анги, тоног төхөөрөмж асар ихээр 

өргөжиж" байна гэдгийг харуулж байна.153 

Их Британид бүртгэлтэй компаниуд (жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ): 
 

• Rio Tinto (1,206,000 тонн): Мадагаскар, Өмнөд Африк, Канадад уурхайтай; 154 Лондон дахь хөрөнгийн 

биржид бүртгэлтэй Блүжэй майнинг компанийн Гренланд дахь Дундас төсөлтэй хамтран ажиллах гэрээ 

байгуулсан.155 

• Kenmare Resources (892,900 тонн): Мозамбик улсад уурхайтай156 



АШИГТ МАЛТМАЛ: ВОЛЬФРАМ (ГЯНТ БОЛД) 

Төлөв байдал: бүх элементүүдийн хамгийн өндөр температурт хайлах цэгтэй, нягт ба 

үр дүнтэй цахилгаан дамжуулагч 

Ердийн хүдрийн хаягдал: 1 тонн = 1000 тонн хүртэл хаягдал хүдэр157 
 

Лондонд төвтэй: Олон улсын гянт болдын үйлдвэрлэлийн холбоо, үүнд Лондонд 

бүртгэлтэй A&M Minerals & Metals, W Resources, Wogen Resources зэрэг цэргийн 

компаниуд багтдаг: 

Цэрэг арми дахь хэрэглээ: Дор хаяж 8% -ийг сум, балластыг үйлдвэрлэх материалаар 

ашигладаг; 158 фрагмент үүсгүүр, хэлбэрийн цэнэг, тийрэлтэт хөдөлгүүрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хушууны 

хоолой; хуяг дуулгын эсрэг хошуу; зүсэх машинд зайлшгүй шаардлагатай гянт болдын карбид ашигладаг. 159 

Лондонгийн шинэ хил хязгаар: 
 

• Стратегийн ашигт малтмалууд: Корнуолл Ресурсын охин компани нь Их Британийн Редмур уурхайг 

ашигладаг бөгөөд энэ нь дэлхий дээрх хамгийн том хөгжөөгүй гянт болдын далд уурхайн төсөл юм.160 

• Tungsten West: Девон дахь дэлхийн хамгийн том гянт болдын ордыг хөгжүүлж байна. (Их Британи).161 

• W Resources: Испани болон Португалид вольфрамын уурхай хөгжүүлж байна.162 

• Premier African Minerals: Зимбабвед төсөл хэрэгжүүлдэг (Британийн Виржиний арлуудад нэгдсэн)163 

 
 

СУДАЛГЛАА: РИО ТИНТО МАДАГАСКАРТ 
 

Мадагаскарын ажилтан 2007 онд Мадагаскарын Форт Дауфин дахь Рио Тинтогийн илменитийн уурхай руу нэвтрэх замаар явж байна Эх 

сурвалж: Ed Harris (Reuters) 

 
 

Рио Тинто нь Мадагаскарын зүүн өмнөд эрэгт 

байрлах Толаанаро орчмын QIT-Мадагаскарын ашигт 

малтмалын (QMM) ильменит уурхайн 80% -ийг 

эзэмшдэг. QMM уурхайг ашиглах явцад 498 хүн газар, 

амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан бөгөөд нөхөн 

 

олговрын багахан хувийг авсан тухай баримжуулсан 

байна.164 

Малагасийн тариаланчид, загасчдыг хоёр дахин 

нүүлгэн шилжүүлэв. Эхлээд уурхай нээхээр, дараа нь 

орон зайн хувьд тусдаа “биологийн олон янз байдлыг 



нөхөх” төслийн хүрээнд нүүлгэн шилжүүлсэн байна. 

Аль алин нь олон улсын хөрөнгө оруулагч болон 

төрийн бус байгууллагуудад өмчлөх эрхийг 

шилжүүлэх явцыг албажуулах замаар хяналт болон 

арилжааны зарчмуудыг ландшафтад нэвтрүүлж 

байна.165 Хүмүүсийн 91% нь олон талт ядууралд 

нэрвэгдсэн бүс нутагт амьдардаг, эдгээр хүмүүсийн 

газрыг булаан авах нь хүнсний аюулгүй байдлыг улам 

бүр хүндрүүлж байна.166 

Байгальд учирсан хохирол өөр газар заавал өөр 

байдлаар бий болно гэж үздэг. QMM-ийн хувьд 

компани нь уран, хар тугалганы концентрацаар 

бохирдсон орон нутгийн усан замыг хамгаалах 

зориулалттай байгаль орчны хамгаалалтын бүсийг 

зөрчсөн бөгөөд ДЭМБ-аас аюулгүй ажиллагааны 

зааварт заасан уух усны аюулгүй хэмжээнээс зарим 

газар 52 дахин, бараг 40 дахин их байна. Энэ нь 

15,000 хүний ундны усны эрүүл мэндэд ихээхэн 

эрсдэл учруулж байна.167 

Нөхөн төлбөр шаардаж, нүүлгэн шилжүүлэхийг 

эсэргүүцэж, ариун дагшин ой модыг сүйтгэж, өвөг 

дээдсийн нутаг дэвсгэрээс зайлуулахыг эсэргүүцсэн 

эсэргүүцлийн жагсаал, ерөнхий ажил хаялт ар 

араасаа хөвөрсөөр байна. 2013 онд эсэргүүцэгчид 

уул уурхайн талбайд QMM-ийн ажилчдыг 

барьцаалжээ. Рио Тинто тус улсаас гарна гэж 

сүрдүүлэхэд цэргийнхэн хөндлөнгөөс оролцож, 

нулимс асгаруулагч хий буудаж, гавлаж, 

эсэргүүцэгчдийг зодож, чирж байсан байна.168 Таван 

жилийн дараа нутгийн иргэд гудамжинд гарч уурхайн 

талбай руу нэвтрэх замыг хаасан. QMM нь эрүүгийн 

хариуцлага хүлээлгэж хариу арга хэмжээ авсны үр 

дүнд олон эсэргүүцэгчдийг шоронд хорьжээ.169 

Рио Тинто энэ хугацаанд Малагасийн цагдаа, цэрэг 

армийнханд 'хүний эрхийн' сургалт явуулсан гэсэн 

мэдээллээ вэбсайтаасаа устгасан байна.170 Энэ нь 

зөрчлийн огцом өсөлттэй давхцаж, орон нутгийн олон 

мянган гишүүд үндэслэлгүй урьдчилсан хорих ангид 

хоригдож байсан юм. Сэтгүүлчид, хүрээлэн буй 

орчин, хүний эрхийг хамгаалагчдыг тусгайлан байлж 

байсан байна.171 

 
 

АШИГТ МАЛТМАЛ: УРАН 

Төлөв байдал: хүнд, өндөр нягтралтай, цацраг идэвхт 

Ердийн хаягдал: 1 тонн = 1,000 тонн хүртэл хаягдал хүдрийн чулуулаг нь 4,5 тэрбум 

жилийн хагас задралын настай радиоизотопын агууламжтай.172 Уран олборлох уурхайн 

ажилчид “цацраг идэвхт туяанд бусад цөмийн энергийн салбарынхнаас ч илүүтэйгээр 

өртдөг”.173 

Лондонд төвтэй: Дэлхийн цөмийн холбоо нь дэлхийн цөмийн эрчим хүчний 70%, 

дэлхийн уран, хөрвүүлэх, баяжуулах үйлдвэрлэлийн дийлэнх хувийг төлөөлдөг 

Цэрэг арми дахь хэрэглээ: Ураныг хүдэр хэлбэрээр олборлож, шар нунтаг болгон боловсруулж, гексафторид 

болгон хувиргаж, дараа нь баяжуулж, сум, тэсрэх бодисын бөмбөгний түлш болгон шахдаг.174 Мөн ураныг цөмийн 

хөдөлгүүрт шумбагч онгоцонд ашигладаг бөгөөд түүний дайвар бүтээгдэхүүн, түүний дотор шавхагдсан ураныг сум 

бүтээхэд ашигладаг. 

• BHP (3,364 тонн): Австрали дахь Олимпийн далан нь Дэлхийн хамгийн том ураны хүдрийн биет юм. 
 

• Rio Tinto (1,964 тонн):176 Намбиад байрлах Рёссинг уурхайны нийт хувьцаагаа Чайна Нашионал 

Корпорэшнс Лимитэд (ЧНКЛ) -ХХК-нд 6.5 сая доллар, бэлэн мөнгөөр мөн 100 сая доллар хүртлэх 

магадлашгүй зардлын хамт худалдсан. 177 

• Kazatomprom (22,800 тонн):178 Дэлхийн хамгийн том уран үйлдвэрлэгч компани 2018 оны 11-р сард Лондон 

дахь хувьцааныхаа 15% -ийг худалдаалсан. AIM нь (Жерсид бүртгэлтэй) бүртгэлтэй 4275 тонн ураны  Шар 

Нунтаг-ийг Казатомпромоос худалдан авах, хадгалах урт хугацааны гэрээ байгуулав. 179 

• Berkley Energia: Испанид ураны ил олборлолттой уурхайг төлөвлөсөн.180 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olympic  Da m in south  Australi a, the  world’s  largest  urani um ore body, also with 

copper and gold deposits, and owned by  BHP 
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ЦЭРГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
БХЯ бол Их Британийн аж үйлдвэрийн салбарын 

"цор ганц, хамгийн том үйлчлүүлэгч" юм.1 

"Тээвэрлэгч дээрх дүрэмт хувцас, сөнөөгч 

онгоцныхны хоол хүнс худалдан авах" ажлыг 

хариуцдаг Батлан хамгаалахын тоног төхөөрөмж, 

дэмжлэгийн хэлтэс нь Британийн тэнгисийн цэргийн 

хүчин, Британийн арми, Британийн нисэх хүчин 

(RAF)-нд зариулан дэлхий даяар 150 гаруй 

байршилд 600 гаруй хэрэгжиж буй төслийг удирдаж 

байна.2 "Технологи-баримжаат шинэчлэл"-ийг 

чухалчлан үзэж, Их Британийн цэрэг-аж үйлдвэрийн 

салбар нь далай, агаар, кибер орчин, сансар 

огторгуй зэрэг зөрчилдөөний олон төрлийн талбарт 

"үхэлд хүргэх шинэ түвшинг" бий болгохоор 

төлөвлөж байна.3 БХЯ нь 350 хүртэл тэрбум фунт 

стерлингийн өртгөөр босгохоор төлөвлөсөн энэхүү 

шинэ үеийн цэргийн техник хэрэгсэл нь “ирээдүйд 

дайн явуулах төлөв байдал, орчныг эрс өөрчилнө” 

хэмээн итгэлтэйгээр мэдэгдэж байна.4 Гэхдээ дайн 

байлдаан нь өөрөө байгаль, хүрээлэн буй орчныг 

хэрхэн өөрчилдөг вэ? 

Их Британийн цэрэг-аж үйлдвэрийн салбар нь 

Мадагаскар, Замби зэрэг 60 гаруй улс оронд жилд 

хамгийн багадаа 11 сая тонн нүүрстөрөгч 

ялгаруулдаг байна.5 Энэхүү тооцоонд түүхий эд 

олборлохоос эхлээд дайнд зэвсэг ашиглах хүртэлх 

нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнээс ялгарах 

нүүрстөрөгчийн хэмжээг тооцоогүй болно. Гэхдээ 

дэлхийн зэвсгийн наймаа нь бусадтай адилаар 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулахад байгалийн 

баялгийг олборлолтоос хамааралтай байдаг. Дэлхий 

даяар цэргийн салбарын жил бүр хэрэглэдэг түүхий 

эдийн эзлэх хувийг тодорхойлоход бэрхшээлтэй 

хэдий ч өмнөх тооцоогоор энэ хэмжээ доод тал нь 6% 

байна гэж гарсан.6 

Америкийн уул уурхайн үндэсний ассоциаци (Рио 

Тинто гишүүнээр нь элссэн) нь уул уурхайг “цэргийн 

дэвшилтэт техник, технологийн гол тулгуур юм” 

хэмээн бахархалтайгаар үздэг.7 Пентагон жилд 

750,000 тонн орчим ашигт малтмал хэрэглэдэг гэсэн 

тооцоо бий.8 Энэхүү үндсэн үүргийг харгалзан үзэхэд 

Их Британи улс ашигт малтмалын чухал стратегигүй 

байгаагаараа АНУ, Европын холбооноос ялгаатай 

байгаа нь анхаарал татаж байна. БХЯ нь үндэсний 

аюулгүй байдал, батлан хамгаалах салбарт (байдаг 

бол) ямар түүхий эдийг "чухал" буюу "стратегийн ач 

холбогдолтой" гэж үздэг талаар тодруулах гэсэн 

Мэдээллийн эрх чөлөөний хүсэлтэд хууль 

тогтоомжийн хугацаанд хариу өгөөгүй болно. 

Гэсэн хэдий ч 2010 онд парламентын Шинжлэх 

ухаан, технологийн хорооноос явуулсан асуулгаар 

кобальт, цагаан алт, газрын ховор элемент, 

дайвар бүтээгдэхүүн гафниум, рений зэргийн 

“урт хугацааны тогтвортой эх үүсвэр” нь Их 

Британийн сансрын орон зай, зэвсгийн аж 

үйлдвэрлэлд “хамгийн өндөр ач холбогдолтой” 

гэж тодорхойлжээ.9 

БХЯ-ны удирдамжинд "зэвсгийн хянан шалгах нь 

үндсэндээ нууцын зэрэглэлийн бичиг баримттай 

холбоотой" хэмээсэн нь байгаль орчинд үзүүлж буй 

нөлөөллүүд нь "ямагт үндэсний аюулгүй байдлын 

чухал асуудлуудаар хязгаарладаг" гэсэн үг юм.10 

Гэсэн хэдий ч БХЯ-ны хамгийн сүүлийн үеийн 

нисэх онгоцны сөнөөгч ба тээвэрлэгч, цөмийн 

шумбагч онгоц, хуягт машинуудын тоног 

төхөөрөмжийн захиалгын талаарх энэхүү 

зохиогчийн тоймоор тэдгээрийг үйлдвэрлэхэд 

хамгийн багадаа 514,270 тонн түүхий эд 

шаардлагатай гэж үзэж байна. Үүнд хувь хүний 

хэрэгсэл, харилцаа холбооны төхөөрөмж, сум, 

гранат зэрэг хөнгөн зэвсэг багтаагүй болно. 

Уламжлалт тооцоогоор зөвхөн энэ эрэлт 

хэрэгцээний улмаас дэлхий даяар олон зуун сая 

тонн хорт хог хаягдлыг нийгэм, экосистемд хаяхад 

хүрэх юм. 

Дэлхийн цэргийн зардлын 2.5%-ийг эзэлж байгаа11 

Их Британийн нөөцийн хэрэглээг үндэслэн дэлхийн 

армиудыг ирэх арван жилд дахин тоноглоход 

шаардагдах тооцоог гаргахад хамгийн багадаа 20.6 

сая тонн ашигт малтмалын эрэлт гарах бөгөөд 

ингэснээр олон тэрбум тонн уурхайн хүчилтэй ус 

зайлуулахад хүргэхээр байна. 

Энэхүү тайлангийн дараах хэсэгт Их Британий ирж 

буй цаг үеийн цэргийн техник хэрэгсэл (мөн 

программ хангамж) болон тэдгээрийн үйлдвэрлэлд 

шаардлагатай материалыг онцлон тэмдэглэв. 
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Байлдааны нисдэг тэрэгнүүд Америк, Английн цэргүүд оролцсон хамгийн том олон үндэстний цэргийн хээрийн 

сургуулилтын үеэр бай онож цохисны дараа Туркийн Измир дүүрэгт болсон дэлбэрэлт, 2016 Эх сурвалж: Анадолу 

 
 
 
 
 

Жин (тонн) 

Их Британий цэргийн шинэ тоног 
төхөөрөмж (захиалгын тоо) 

 

Skynet хиймэл дагуул (7)

Хамгаалах нисгэгчгүй онгоц (26)

F-35 сөнөөгч онгоц (138) 

Савлагч хуягт тээврийн хэрэгсэл(500)

AJAX хуягт тээврийн хэрэгсэл (589) 

Төрөл 31 Фригэйт (5)

Дэлхийн тулааны хөлөг онгоц – Төрөл 26 

фригэйт (8)

Astute ангиллын шумбагч онгоц (7)

Dreadnought ангиллын шумбагч онгоц (4)

Агаарын хөлөг тээвэрлэгч (2) 

Tide ангиллийн танк (4) 



ЦӨМИЙН ШУМБАГЧ ОНГОЦ 

Хөдөлгүүр 

хөнгөн цагаан, бари, 

кобальт, зэс, лити, 

молибден, никель, 

самарий, титан 

 

 
Перископ ( яндан 

дуран), мэдрэгчүүд 

нүүрстөрөгчийн нэгдэл, 

керамик, зэс, ган 

 

Зэвсэглэл 

хөнгөн цагаан, хром, 

лити, магни, манган, 

циркон, уран 

 
 
 

 
Их бие 

хром, зэс, манган, ниоби, 

молибден, титан, цахиур, ванади 

 

Их Британи нь 120 зэвсгийн цөмийн зэвсгийн сан, 

215 нөөцтэй.12 2016 оны 7-р сард Trident цөмийн 

зэвсгийн систем, Astute ангиллын долоон шумбагч, 

Dreadnought ангиллын дөрвөн шумбагч онгоцыг 

шинэчилж, мөн цаг үргэлж дор хаяж нэгийг эргүүлд 

байлгахаар парламент санал хураасан байна.13 

Ингэснээр тухайн хөтөлбөрийн ашиглалт 

(үйлдвэрлэх явц орно), үйлчилгээний үеийн зардал, 

ашиглалтаас гаргах зэрэг үйл ажиллагаанд 205 

тэрбум фунт стерлингийн өртөг гарна.14 

Британийн тэнгисийн цэргийн хүчинд зориулж 

хамгийн том шумбагч онгоцнуудыг барихаар 

БХЯ, BAE Systems, Rolls Royce хамтран холбоо 

байгуулсан ба нийт 68,800 тонн материал, 170 км 

хоолой, 52,000 цахилгааны эд зүйл, 1496 км 

кабель, 48 пуужингийн толгой бүхий 16 хүртэл 

Trident пуужин зөөвөрлөсөн.15 Thales UK-д 

шумбагч онгоцнуудыг дайны үйл ажиллагаа, 

камерын электрон технологийг хослуулсан дуу 

авианы локатор, камерын системээр хангах 330 сая 

фунт стерлингийн гэрээг өгсөн байна.16 

Их Британийн цөмийн бөмбөгийг Serco Групп 

(24.5%)-тай зэрэгцэн, ихэнхийг нь Lockheed Martin 

(51%) эзэмшдэг Атомын Зэвсгийн Байгууллага 

үйлдвэрлэж, үйлчилгээ үзүүлдэг17 төдийгүй тухайн 

байгууллага хэд хэдэн Их Британийн цагаачдыг 

саатуулах төвийг ажиллуулах үүрэгтэй аж.18 

Ганц цөмийн бөмбөгийг үйлдвэрлэхэд 2000 метр 

тонн цацраг идэвхт ураны уурхайн хаягдал, 

дөрвөн метр тонн шавхагдсан уран гарах тооцоо 

бий.19 Пуужийнгийн толгой хэсэг бүр нь хэт халалт, 

тэсэлгээ, ионжуулагч цацрагийг хослуулан 

хэрэглэвэл 1.8 километрийн радиусыг устгах 

чадвартай бөгөөд 8 хүртэл км зайд холдох тусам 

сүйрэл багасах хэмжээгээр үүснэ. Хорт хурдас агаар 

мандалд өтгөн утаа цацсанаар ирж буй нарны 

цацрагийг үл нэвтрүүлэн, өргөн цар хүрээтэй уур 

амьсгалын хөрөлт үүсгэж болзошгүй юм. Озоны 

давхаргад томоохон гэмтэл учруулснаар ургац 

алдаж, олон нийт өлсгөлөнд нэрвэгдэх болно.20 

Цөмийн зэвсгийг ашиглаагүй тохиолдолд тэдгээрийг 

устгах ёстой. БХЯ нь 1980 оноос хойш их хэмжээний 

цацраг идэвхт хаягдал агуулсан, 20 цөмийн 

хөдөлгүүртэй шумбагч онгоцыг ажиллагаанаас 

гаргасан боловч нэгийг нь ч задалж чадаагүй байна. 

Хараат бус тооцооллоос харахад БХЯ нь 4500 

тонн аюултай материалыг устгах шаардлагатай 

ба үүнээс 1000 тонн нь нэн аюултай материал юм. 

1983 оноос өмнө БХЯ энэ төрлийн хог хаягдлыг 

шууд далайд хаясан байна.21 
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СӨНӨӨГЧ ОНГОЦНУУД 
Сүүл ба далавч 

хөнгөн цагаан, 

нүүрстөрөгчийн 

эпокси холимог, зэс, 

 

 
Онгоцны их бие 

хөнгөн цагаан, берилли, 

кадми, нүүрстөрөгчийн 

эпокси холимог, хром, 

 
 

 
Саравч 
тусгай шил 

Сөхөвч 
хөнгөн цагаан, хром, 

төмөр, молибден, 

никель, титан 

манган, титан, 

ванади 

герман, алт, хар 

тугалга, молибден, 

никель, тантал, цагаан 

тугалга, вольфрам 

 
 
 

Хамар 
синтетик 
шилэн 

 
Хошуу ба шатах хий 

гаргагч 

нүүрстөрөгч - 

нүүрстөрөгчийн нийлмэл 

Хөдөлгүүр хөнгөн 

цагаан, 

нүүрстөрөгчийн 

шилэн холимог, 

керамик, хром; 

кобальт, гафни, 

магни, молибден, 

никел, цагаан алт, 

тантал, титан, 

вольфрам, ванади 

 
 
 
 
 
 
 

Дугуйнууд 
резин 

 
 
 
 
 
 
 

 
Газардуулах 

механизм 

хөнгөн цагаан, 

берилли, зэс, тусгай 

ган, титан, ванади 

 
 
 
 

 
Цахилгаан-оптикийн 

систем 

хөнгөн цагаан, берилли, 

кадми, кобальт, зэс, галлий, 

германы, гафни, инди, 

мөнгөн ус, неодим, тантал, 

теллур, титан диоксид, 

иттриум 

Lockheed Martin-ийн F-5 хамтарсан довтолгооны 

сөнөөгч онгоц нь дэлхийн 1900 ханган 

нийлүүлэгчдээс авсан 300,000 ширхэг тусдаа эд 

ангиар угсарсан түүхэн дэх хамгийн үнэтэй зэвсгийн 

систем юм.22 F-35-ын засвар, үйлчилгээний төв 

болох Их Британи улс нь 500 орчим компанийн 

нийлүүлэлтийн сүлжээгээр үйлдвэрлэхээр 

төлөвлөсөн 3000 тийрэлтэт онгоцны 15 орчим 

хувийг угсрах үүрэгтэй.23 Үүнд агаарын хөлгийн 

босоо сүүлний сэрвээний 30 тусдаа титан хэсгийг 

нийлүүлж байгаа GKN Aerospace болон BAE 

Systems багтана.24 

"Орчин үеийн байлдааны талбарт зориулсан 

дижитал тийрэлтэт онгоц" болох тус онгоцонд 

электрон дайн хийхэд зориулагдсан дэвшилтэт 

мэдрэгч хайлш суурилуулснаар дайсны хүч, 

давхардсан радарыг олох, хянах боломжтой 

болжээ.25 Ийм ч учраас нэг F-35 онгоцыг барихад 

417 килограмм газрын ховор элемент 

шаардагддаг байна.26 Эдгээр орчин үеийн 

үзүүлэлтүүдийг үл харгалзан эдгээр онгоц нь хамгийн 

их нүүрстөрөгч агуулагч түлш болох керосиныг 

ашиглахаар төлөвлөсөн хэвээр байна.27 Их Британи 

өөрийн цэргийн үйл ажиллагаанд зориулж 138 хүртэл 

тооны онгоц худалдан авахаар тохиролцсон нь доод 

тал нь 27 тэрбум фунт стерлинг хүрэх төлөвтэй 

байна.28 

 
Британийн Нисэх хүчин (RAF)-ий 157 Eurofighter 

Typhoon тийрэлтэт онгоцыг орлож, "агаарт 

байлдааны давамгайллыг баталгаажуулах" дараа 

үеийн онгоцны загварыг гаргаж байна. БХЯ-тай 

хамтарсан энэхүү 1.9 тэрбум фунт стерлингийн 

“Ирээдүйн байлдааны нисэх онгоцны систем” 

төслийг BAE Systems, Leonardo, Rolls-Royce, MBDA 

пуужингийн систем хамтрсан Team Tempest 

консорциум (Тус компани нь өөрөө BAE Systems, 

Airbus, Leonardo-г багтаасан хамтарсан компани юм) 

хэрэгжүүлж байна.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

 

Xponential 2017 бага хурал дээр Airbus-ын Zephyr нисгэгчгүй онгоц эрчим хүчээ нарны эрчим 
хүч хураагуур бүхий далавч ашиглан хангаж байгааг үзүүлж байгаа нь. Эх сурвалж Alley 
Watch 

 
2019 онд Лондон хотод болсон дэлхийн хамгийн том зэвсгийн үзэсгэлэн дээр Их Британийн 

армийн Жанжин штабын дарга, Сэр Марк Карлтон-Смит цэргийн "шинэ үеийн" техник 

хэрэгслэл нь Британийн аж үйлдвэрийн салбарын байгаль орчны “цэвэр” технологийн 

манлайллыг ашиглах ёстой" гэж мэдэгджээ. Тэрбээр үүнийг "ашиг орлогын боломж" 

гэхээсээ илүүтэйгээр армиа, ялангуяа цэрэгт татсан залуу үеийнхний хувьд "байгаль орчны 

асуудлын зөв талд" гарахад зайлшгүй шаардлагатай зүйл гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн 

байна.30 

Зэвсгийн үйлдвэрүүд үүний дагуу хариу арга хэмжээ авч “байгаль орчинд ээлтэй 

зэвсэг” боловсруулжээ. Литийн батарейтэй танкуудыг Израилийн цэргийнхэн туршиж 

үзсэн.31 Мөн Airbus нь замаган түлшээр ажилладаг нисэх онгоцыг үзүүлж сонирхуулсан.32 

BAE Systems,33 Leonardo34 болон Airbus35 БХЯ-наас гурван ширхэг Zephyr нисгэгчгүй 

онгоцны 15 сая фунт стерлингийг хүлээн авсан зэрэг зэвсгийн олон компани нарны эрчим 

хүчээр ажилладаг нисэх онгоцнуудыг гаргаж байна. Lockheed Martin-ийн хөрөнгө 

оруулалтын салбар хэсэг нь нарны эрчим хүчээр ажилладаг шумбагч онгоц үйлдвэрлэдэг 

Ocean Aero бизнест хөрөнгө оруулалт хийжээ.36 

Түүнчлэн, BAE Systems бусдын адилаар өөрийн нэлээдгүй "түлхүүр зах зээл"-д үүссэн 

халуухан байдалд дасан зохицож "хэмийн илүү өргөн хэлбэлзэлд" тоног төхөөрөмжөө 

туршиж үзэхэд хүрчээ. БХЯ нь NP Aerospace ба General Dynamics UK-той хамтран армийн 

Foxhound болон Jackal автомашинууд дээр "тогтвортой байдал ба цэргийн үр ашгийг" 

сайжруулахаар шинэ "цахилгааны технологи"-г туршиж байгаа бөгөөд дуу чимээ 

багасгаснаар цахилгаан системийн далд чадамжийг нэмэгдүүлжээ.37 

Рио Тинто ба Anglo American-ыг багтаасан Дэлхийн Банкны Уур амьсгалд ухаалаг уул 

уурхайн фонд нь ногоон технологийн эрэлтийг хангахын тулд 2050 он гэхэд дараах 

элементүүдийн үйлдвэрлэлийг: литийн 965%, кобальт 585%, никелийг 108%-иар 

нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж таамаглаж байна гэжээ.38 



ТЭНГИСИЙН ЦЭРГИЙН УСАН ОНГОЦНУУД 
 
 
 

 
Хөлгийн 

давхарга 

( тавцан, 

ангаар) 

хөнгөн цагаан, хром, 

молибден, никель, тусгай 

ган, супер хайлш, титан, 

вольфрам 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хөдөлгүүр ( турбин, 

сэнс) 

хөнгөн цагаан, бари, 

кобальт, зэс, хар тугалга, 

лити, никель, самариум, 

титан 

 
 
 
 
 
 
 
 

Их Британийн шинэ онгоц тээвэрлэгчид нь Их 

Британид барьсан “байлдааны хамгийн том хөлөг 

онгоцнууд” юм.39 Парламентын ордноос урт, 6.3 

тэрбум фунт стерлингийн өртөгтэй, 65000 тонн 

жинтэй тус онгоц тээвэрлэгч бүр нь 36 хүртэл тооны 

F-35-ыг зөөвөрлөх хүчин чадалтай.40 Carrier Alliance 

(Онгоц тээвэрлэгчдийн холбоо)-нд БХЯ, BAE 

Systems, Thales and Babcock болон 200 гаруй шууд 

ханган нийлүүлэгч багтдаг. Эдгээрийг танилцуулсан 

нь Их Британийг “өндөр нэр хүндтэй, дэлхийд хүчтэй 

байдлаа тогтоох” “найман акр бүрэн эрхт газар 

нутаг”-аар хангах зорилготой.”41 

Энэхүү холбоо нь онгоц тээвэрлэгчдийг 

“үндэстний төлөө үндэстэн бүтээсэн” гэж 

зарладаг. Гэхдээ асар их хэмжээний ган, титан, 

хоёр том хийн турбин, дөрвөн дизель хөдөлгүүр, 

250 гаруй мянган км цахилгаан кабель, 8000 км 

шилэн кабелийг угсарахад шаардагдах ашигт 

малтмалууд нь Их Британийн нутаг дэвсгэрээр 

хязгаарлагдаагүй гэдэг нь тодорхой байна.42 

 
Радар 
хөнгөн цагаан, галлий, алт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Британий флотын нэмэлт түрлэгийн ангиллын 

дөрвөн цистернийг саяхнаас үйлчилгээнд оруулж, 

дэлхийн даяар байрласан Британийн усан цэргийн 

хөлөг онгоцнуудад түлш, хоол хүнс, зэр зэвсэг 

нийлүүлж байна. 600 сая гаруй фунт стерлингийн 

өртөгтэй АНУ-ын зэвсэг үйлдвэрлэгч General 

Dynamics-ийн зохион бүтээж, үйлдвэрлэн, Өмнөд 

Солонгост барьсан тэдгээр цистерн бүрийг Phalanx 

зэвсгийн систем, минутанд 3000 удаа шүрших 

чадвартай радарын удирдлагатай Gatling буугаар 

тоноглосон байна.43 

Дэлхийн байлдааны найман хөлөг онгоц (26-р 

төрлийн харуулын хөлөг онгоц)-ыг 2020 онд BAE 

Systems компаниас хангахаар төлөвлөж байгаа 

бөгөөд агаарын довтолгооноос хамгаалах 

пуужингийн систем, тандалтын радар, хуяг 

хамгаалалтыг MBDA, Thales, Израилийн 

мэргэжлийн байгууллага Plasan нар тус тус хангаж 

байна.44 Шинэ төрлийн таван 31-ийн харуулын хөлөг 

онгоцыг Babcok барьж байна.45 

Их бие 

хром, молибден, никель, 

тусгай ган, титан 

Зэвсэглэл (буу) 

хөнгөн цагаан, хром, зэс, 

манган, молибден, никель, 

мөнгө, ванади 



ХУЯГТ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ 
Оптик- механикийн 

төхөөрөмж 

берилли,  

нүүрстөрөгч,  зэс, 

гафни, титаны 

давхар исэл 

 
 
 

Шөнийн харааны 

дуран 

зэс, германий, тантал 

 
 
 

Хэт улаан туяаны 

дуран 

германий, мөнгөн 

усны кадми теллурид 

Хиймэл дагуулын 

интерактив терминал ( 

SIT)- ын холбоо хөнгөн 

цагаан, берилли, зэс, 

галлий, мөнгө 

 
 

Хөдөлгүүр 

хөнгөн цагаан, 

нүүрстөрөгчийн 

шилэн холимог, 

керамик эдлэл, хром, 

кобальт, гафни, 

магни, молибден, 

никель, цагаан алт, 

тантал, титан, 

вольфрам, ванади 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Их бие 

хөнгөн цагаан, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хуяг 

Лазерын 

далайцыг 

тогтоогч 

инди, неодим 

иттриум хөнгөн 

цагаан, анар 

 

Зэвсэглэл 

нүүрстөрөгч, хром, 

манган, молибден, 

никель, ванади 

берилли, хатуу ган 

Их Британийн "хуягт тээврийн хэрэгслийн энэ цаг 

үеийн хамгийн том захиалга" нь 2020 онд 

үйлчилгээнд гарах гэж байна.46 БХЯ "фронтын 

тэргүүн шугамын флотоо" 589 "бүрэн дижитал" хуягт 

хэрэгслээр шинэчлэхэд 4.5 тэрбум фунт стерлингийг 

зарцуулсан байна.47 AJAX хуягт хэрэгсэл тус бүрийг 

дайсны хуягт хэрэгслийн байршлыг тогтоох 

микрофон, утаат гранат харвагч бүхий лазераас 

сэрэмжлүүлэх систем, дулааны зураглалын 

нийлмэл бүтэц, титан, 

вольфрам 

технологи, хяналтын найман камераар тоногложээ. 

Үүнийг автомат их буу, тэнхлэгээр тохируулдаг 

пулемётоор тогтворжуулсан. Үйлдвэрлэгч General 

Dynamics UK, мөн Lockheed Martin, Thales зэрэг 

ханган нийлүүлэгчид хуягт хэрэгслүүд нь богино 

хугацаанд шинэчлэлт хийх, хамгийн сүүлийн үеийн 

технологийг нэвтрүүлэх зэргийг хангах "ирээдүйд 

чиглэсэн" хуягт хэрэгслүүд хэмээн мэдэгджээ.48 

 

 

ЦЭРЭГЖҮҮЛСЭН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 

 
Дэлхийн хүчирхэг зэвсэгт хүчнийхэн уур амьсгалын өөрчлөлтийг аюулгүй байдлын асуудалд 

тооцдог. Энэ нь үйл ажиллагаа явуулах чадамжийн асуудлуудаас үүдэлтэй бөгөөд тэдний үйл 

ажиллагааны хүрээг хумихаас илүү өргөжүүлж байгаа ба үүнд худалдааны маршрутыг хамгаалах, 

эрчим хүчний хангамжийн үр ашиг, 

төрлүүдийг сайжруулах, нөөцийн хомсдол ба үй 

олноор нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохицуулах 

багтана.49 

БХЯ-ны уур амьсгалын бодлого нь мөсөн бүрхүүл 

багасахад Их Британийн армийг Арктикийн бүс 

нутагт үйл ажиллагаа явуулахад бэлтгэж, 

дэлхийн хэмжээнд тохиолдож байгаа байгалийн 

гамшгийн үед туслах; мөн "цаг агаарын онцгой 

нөхцөл"-д байршуулахад бэлтгэдэг.50 

Үндэсний байгалийн хүрээлэнгүүд уугуул 

хүмүүсийг амьдралын эх үүсвэрээс нь салган 

хөөснөөс улбаатай ч51 цэрэг, хагас цэрэгжсэн 

субьектууд болон технологиуд байгаль 

Малавийн Nkhotakota ба Majete зэрлэг ан амьтдын нөөц газар 
дахь Африкийн заан, зэвсэглэсэн Британийн цэрэг хоёр 
нэгнийхээ хажуугаар хол зайтай өнгөрч байгаа нь. Цэрэг 
урагшаа харж байна Эх сурвалж: Forces Net, 2018 оны 8-р сар 

хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох оролцоо нэмэгдэж байна. Өдгөө 17 тэрбум фунт стерлинг хүрч 

байгаа "Зэрлэг ан амьтдын хууль бус наймаа"-г зогсоох ажилд “Их Британийн зэвсэгт хүчин оролцож” 

байна."52 

Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн яамтай хамтран 36 сая фунт стерлингийн төслийн 

хүрээнд Их Британийн арми “хулгайн антай тэмцэх хөтөлбөрүүд”-ийг хэрэгжүүлж, 

хүрээлэнгийн харуул, цагдаа нарыг хяналтын тоног төхөөрөмжөөр хангаж, сургалт зохион 

байгуулж байна. 2017 оны туршилтын хөтөлбөрийн дараа Ботсвана, Замби улсыг хамруулах 

төлөвлөгөөтэйгээр Малавид 3 байгалийн хүрээлэнд өргөжин тэлж байна.53 2018 онд Британийн 

цэргийн хүчин Габонд 168 “экологийн хамгаалагч нар”-ыг сургаж,54 Уганда улсад мөн адил 

ажиллагаа явуулжээ.55 



ПУУЖИН 

 
 
 

Бөмбөгөр радом 

гал хамгаалагчтай 

цахиурын керамик 

 
 
 
 
 

 
Чиглүүлэгч 

зэс, лити, ниобиум 

 
 
 

Их бие 

хөнгөн цагаан, зэс, 

хром, магни, цахиур, 

титан, цайр, циркони 

 

 
Хөдөлгүүрийн систем 

хөнгөн цагаан, хром, зэс, 

лити, молибден, неодим, 

никель, самариум 

кобальт, тантал, титан 

 

 

 
тэсрэх толгой. 

зэс, молибден, 

тусгай ган, тантал 

Сүүл 
нүүрстөрөгч, 
кобальт, 
манган, молибден, 

никель, титан 

 

 

Тэсрэх толгойн гэр хром, 

молибден, никель, 

цахиурын керамик 

 
 
 
 

 
Төвийн хөдөлгүүр 

бор, кобальт, диспроз, 

неодим, празеодим, 

самариум 

 
 

 
Далавч 

хром, зэс, молибден, 

никель, ниобий, гянт 

болд 

 
 

Нисэх онгоцны 

ангар 

хөнгөн цагаан, 

нүүрстөрөгч, хром, 

молибден, никель, 

титан 

 
 

 

Зэвсгийн Цогц Хөтөлбөрийг 2010 онд БХЯ болон 

MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia)-ийн хооронд 

байгуулсан ба тухайн хөтөлбөр нь Их Британийн 

нийт пуужингийн талаас илүү хувийг дэмждэг аж. 56 

MBDA нь түүнчлэн "Их Британи улсыг өндөр эрчим 

хүчний лазерын системийн тэргүүн эгнээнд 

оруулах"-аар Dragonfire консорциумаар дамжуулан 

50 киловатт лазерын зэвсгийн технологийг 

боловсруулж байна.57 

MBDA нь хөтөлбөрийн эхний хоёр жилд 500 ширхэг 

Brimstone пуужин нийлүүлжээ. Ердийн пуужин нь 

дэлбэрэлтийн 20 метрийн радиуст байгаа барилгын 

бетонон баганыг нурахад хүргэдэг..58 2018 оны 3-р 

сард БХЯ Британий цэргийн хүч RAF-ийн Typhoon 

тийрэлтэт онгоцонд зориулж сайжруулсан, зөвхөн 

байг устгах нарийвчлалтай пуужин үйлдвэрлэх 400 

сая фунт стерлингийн захиалга өгчээ.59 

 
 

 

СУМ 

Жилдээ дэлхийн хэмжээнд 12 тэрбум сум үйлдвэрлэдэг гэсэн 

тооцоо байдаг.60 BAE Systems нь өдөрт 1 сая жижиг 

зэвсгийн сум үйлдвэрлэх чадвартай бөгөөд 1940 оноос 

хойш Британийн армийн бараг бүх хэрэгцээг хангаж 

иржээ.61 Ихэнх цутгамал сумыг хар тугалгаар хийж, голдуу 

цагаан тугалга, сурьмагаар хайлуулж, зэс-цайрын гуулин 

хайрцагт савладаг. 

Glencore-ийн салбар компани Britannia Refined Metals нь 

Кентэд (Их Британи) байрладаг Европын хамгийн том 

үндсэн металл болох хар тугалга үйлдвэрлэгч ба 

Аргентин, Австрали, Боливи, Канад, Казахстан, Перуд 

уурхайтай юм. 

Нийт үйлдвэрлэгдэж буй хар тугалгын хамгийн багадаа 3%- 

ийг сум үйлдвэрлэхэд ашигладаг нь Glencore-ийн хувьд энэ нь 84,000 тонн юм.62 

Үүнтэй адилаар сурьмаг "цэргийн ажиллагааны үр дүнд нэн чухал" хэмээн үзэж шөнийн харааны шил, 

оптик, лазераар харахад ашигладаг.63 Лондонд Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Tri-Star Resources 

саяхан Оманы Сохар дахь боловсруулах үйлдвэртэй боомтын 40%-ийг эзэмшилдээ авсан нь 

дэлхийн сурьма үйлдвэрлэлийн тавны нэг хүртэл хувийг эзлэх төлөвтэй байна.64 



ДРОН (НИСГЭГЧГҮЙ ОНГОЦ) 
 

 
Цахилгаан-оптикийн 

систем 

 

 

20-р зууны төгсгөлд гарсан “Зэвсэгт хүчний хэргийн 

хувьсгал” нь шинэ онол, стратеги, тактик, 

технологийг нэвтрүүлснээр дайны ажиллагаа болон 

туршлагыг өөрчлсөн билээ.65 Алсын удирдлагатай, 

зэвсэглэсэн, нисгэгчгүй системийн хэрэглээ улам 

бүр нэмэгдсэн нь анхаарал татахуйц онцлог юм..66 

Дрон нь үхэлд хүргэх хүчний босгыг бууруулан 

агаарын дайны илүү үр дүнтэй хэлбэр болно гэж 

мэдэгдэж байгаа хэдий ч Хүний эрхийн мэдүүлэг, 

мөрдөн байцаалтын тайланд ихээхэн няцаагдаж 

байна.67 

Их Британид байрладаг RAF-ын дөрвөн бааз нь 

АНУ-ын нисгэгчгүй онгоцны дайнд шууд 

дэмжлэг үзүүлж, ингэснээр "зорилтот аллага"- 

аар багадаа 1700 иргэний амь насыг хохирооход 

хүргэсэн бөгөөд үүнийг олон улсын хууль 

тогтоомжийн дагуу хууль бус гэж үздэг. Их 

Британийн дэмжлэг нь "АНУ-ын үхлийн дроны 

хөтөлбөрт туйлын чухал" боловч Эмнести 

Интернэшнл байгууллагын үзэж байгаагаар эдгээр 

ажиллагаанд Их Британийн тагнуулын алба 

мэдээллээ хуваалцахаас сэргийлэх бодлого, 

хяналтын механизм байхгүй байна.68 

Гэхдээ Их Британи өөрийн нисгэгчгүй онгоцны 

(дрон) парктай. Пуужин, лазерын удирдлагатай 

бөмбөгөөр зэвсэглэсэн General Atomics компанийн 

үйлдвэрлэсэн 9 Reaper нисгэгчгүй онгоцыг RAF 

багийнхан Невада, Линкольншир дахь баазаас 

удирддаг.69 2017 он гэхэд энэхүү флот нь арван 

жилийн өмнө Афганистанд үйл ажиллагаагаа 

явуулж эхэлснээс хойш агаарт 100,000 гаруй цаг 

буюу дэлхийн бөмбөрцгийг 550 тойрсонтой тэнцэх 

замыг туулжээ.70 2025 он гэхэд Reaper-ийг 

орлуулахаар төлөвлөж байгаа ба 26 Protector 

нисгэгчгүй онгоц нь нэг тэрбум орчим долларын 

өртөгтэй бөгөөд мөн General Atomics үйлдвэрлэж 

байна. Эдгээр үхлийн төхөөрөмжийг бүхэлд нь Их 

Британиас ажиллуулах бөгөөд тус бүр нь дэлхийн 

хаана ч 18 хүртэлх тооны Brimstone пуужинг 

тээвэрлэж, унагаах боломжтой.71 

Leonardo, Thales, Airbus зэрэг дайн, уур 

амьсгалын эмх замбараагүй байдлыг өдөөж ашиг 

олдог зэвсгийн наймаачдын ихэнх нь мөн хил 

хязгаарыг цэрэгжүүлэх, зөрчилдөөн, байгаль 

орчны сүйрлээс зугтаж буй хүмүүсийн аюулгүй 

нэвтрэх замыг таслан зогсооход ашигладаг 

нисгэгчгүй онгоц (дрон), мэдрэгч зэрэг 

технологийн анхан шатны гэрээт гүйцэтгэгчид 

байдаг.72 

хөнгөн цагаан, берилли, зэс, 

галлий, германы, гафни, 

мөнгөн ус-кадми-теллуридын 

талст, неодим, титаны давхар 

исэл, иттри, цайр 
Мэдрэгч 

хөнгөн цагаан, бор, кобальт, 

галлий, германы, инди, мөнгөн 

ус-кадми-теллуридын талст, 

никель, ховор элемент, титан 

Хөдөлгүүр 

хөнгөн цагаан, 
нүүрстөрөгчийн утас, 

керамик, хром, кобальт, 

гафни, магни, молибден, 

никель, цагаан алт, тантал, 
титан, вольфрам, ванадий 



КИБЕР ОРЧИН БА МЭДЭЭЛЭЛ 

 
Засгийн газрын Харилцаа холбооны төв байр 

(GCHQ) нь Британийн засгийн газар, зэвсэгт хүчинг 

дохио, авианы тагнуулын мэдээлэлээр хангах 

үүрэгтэй. Хэдийгээр энэ нь "үндэстний аюулгүй 

байдлын төлөө" байдаг гэж мэдэгддэг боловч 

Европын Хүний эрхийн шүүх 2018 онд GCHQ нь олон 

сая хүний хувийн нууцлал, үзэл бодлоо чөлөөтэй 

илэрхийлэх эрхийг зөрчсөн хууль бус олон нийтийн 

тандалтад оролцсон гэж үзжээ.73 

 

GCHQ-ийн нэр хүнд муутай ‘Donut’ барилгад 

British Telecom компанийн суурилуулсан олон 

километрийн шилэн кабелийн сүлжээ, 10000 км 

цахилгаан утастай суперкомпьютерууд эгнэсэн 

байдаг.74 Компьютер бүрт зэс дамжуулагч, 

алтадсан шортой хавтан, хатуу дискний тавганд 

кобальт, никелийн хайлш, тусгаарлагч, 

транзистор, процессорын неодим, галлий, 

тантал зэрэг маш их хэмжээний олон тооны 

түүхий эд ордог.75 

Цэргийн кибер үйл ажиллагаанд компьютерын 

программ хангамж мөн чухал ач холбогдолтой. 

Америкийн үндэстэн дамнасан технологийн компани 

IBM нь БХЯ-ны 4000 сайт, хуаран, хуурай, агаар, 

тэнгисийн цэргийн баазад нэгдсэн программ 

хангамж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.76 Мэдээлэл 

уурхайлагч Palantir компани БХЯ-наас “дайнд 

тулалдагчид өөрсдийн бүх системээс бүх 

өгөгдөлтэйгээ харьцах боломжийг олгодог программ 

хангамж” бий болгох 39 сая фунт стерлингийн гэрээг 

авсан байна.77 Энэхүү программ нь мөн АНУ-ын 

Цагаачлалын гаалийн албаны үйл ажиллагаанд “нэн 

чухал” ба гэр бүлийг олноор тусгаарлах, цагдан 

хорих, албадан гаргах шийдвэрүүд нь эсэргүүцэлтэй 

тулгардаг. 78 

Өсөн нэмэгдэж байгаа дүн шинжилгээ, хиймэл оюун 

ухаан, роботын хэрэглээг оруулсан "мэдээллийн 

эринд дайн тулааныг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх" 

хөдөлгөөн БХЯ-ны хүрээнд өрнөж байна.79 2019 оны 

Лондонгийн НАТО-гийн бага хурал дээр GCHQ-ийн 

удирдсан Үндэсний кибер аюулгүй байдлын 

стратегийн төлөвлөгөөнд 1.9 тэрбум фунт 

стерлингийн хөрөнгө оруулалт хийх амлалт өгсөн.80 

2000 оноос хойш тус улсын аюулгүй байдал, 

тагнуулын байгууллагуудын арван удирдлага 

тутмын ес нь энэхүү өргөжин тэлж буй салбарын 

ажилд шилжсэн байна.81 250 сая фунт стерлингийг 

энэ салбарт “дэлхийн удирдагч” болох зорилготой 

түрэмгий кибер хөтөлбөрт зориулж нөөцөлжээ.82 

Түүнчлэн БХЯ нь нийгмийн хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэл, сэтгэлзүйн техникийг “хүмүүсийн итгэл 

үнэмшилд нөлөөлөхөөр цэргийн хүчин ашиглаж 

болох талаар” судалгаа хийж байна.”83 Тэдгээр 

ажиллагааны зарим хэсгийг GCHQ-ийн Хамтарсан 

аюулыг судлах тагнуулын бүлэг (JTRIG) болон MOD- 

ийн нууц 77-р бригад гүйцэтгэдэг. Бригад нь 

"мэдээллийн дайн"-ы нэг хэсэг болох "ташаа 

мэдээлэлтэй тэмцдэг" хэмээн мэдэгджээ.84 JTRIG- 

ийн тодорхой зорилго нь "зорилтот бүлгийн нэр 

хүндийг унагахын тулд хуурамч материалыг 

интернетэд цацах", "онлайн илчлэлүүд болон 

идэвхийг гуйвуулах" явдал ажээ.85 



САНСРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛУУД 

 

Төв хүрээ 
хөнгөн цагаан, титан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарны эрчим 

хүчний  хавтан 

хөнгөн цагаан, зэс, 

галлий, цахиур, ган 

Цахилгаан-оптикийн 

систем 

хөнгөн цагаан, берилли, 

зэс, гафни, галлий, 

германы, неодим, теллур, 

титан, иттри, цайр 

 

 
Сансарын орон зайд ноёрхох нь дэлхий дээрх 

ноёрхлын урьдчилсан нөхцөл болж өргөжиж байгаа 

тул сансарт суурилсан дэд бүтэц нь цэргийн олон 

төрлийн үйл ажиллагаанд чухал ач холбогдолтой 

болжээ. Хиймэл дагуулын технологиуд нь 

олборлох дэд бүтцийг дэмжих зорилгоор 

томоохон өгөгдлийн багц, гадаргуугийн 

мэдээлэл болон өндөр нарийвчлалтай газрын 

зургаар хангадаг.86 

Skynet 5 нь Их Британи улсыг одон орон зайд илтгэх 

4 хиймэл дагуул бүхий нэгж ба Их Британи, НАТО- 

гийн зэвсэгт хүчинд цэргийн харилцаа холбоо, 

тагнуулын мэдээлэл цуглуулдаг юм.87 Үүнийг 

Paradigm Secure Communications, Airbus Defence ба 

Space компаниудын хувийн түншлэлээр дамжуулан 

гүйцэтгэдэг. Гурван хиймэл дагуулыг Өмнөд Америк 

дахь Европын сансрын хөлгийн төв болох Францын 

Гвиана дахь Куру (Kourou)-гаас хөөргөжээ. 

Нисгэгчгүй онгоц, F-35 онгоцны өгөгдлийн холбоосыг 

дэмжих, хиймэл оюун ухаан болон техник өөрөө 

суралцах аппликэйшн зэрэг тулааны талбайн шинэ 

технологийг нэвтрүүлэх 6-р үед шилжих ажлыг 6 

тэрбум фунт стерлингийн үнэтэй шинэ гэрээний 

дагуу хэдийн эхэлжээ.88 

 
БХЯ мөн ирэх таван жилийн хугацаанд Сансрын 

хөтөлбөрт 50 сая фунт стерлинг зарцуулна.89 Үүнд 

Virgin Orbit-той 30 сая фунт стерлингийг “жижиг 

хиймэл дагуулыг цэргийн зориулалтаар ашиглах” 

түншлэлийн ажил орж байна.90 RAF-ийн шинэ 

стратеги нь “агаар, сансрыг бүрэн хэмжээний хүчин 

чадлаар хангах”91 АНУ-тай "сансарт шинэ хил 

хязгаарыг бий болгох"-оор нягт хамтран ажиллахад 

чиглэж байна.92 Их Британи нь Таван Нүд93 

тагнуулын хамтын ажиллагааны холбоонд багтдаг 

бөгөөд "Сансар дахь дайсагнагч талуудын эсрэг 

сэрэмжлүүлгийг бэхжүүлэх (сайжруулах)" 

зорилготой АНУ-ын удирддаг Олимпийн Хамгаалагч 

Ажиллагааны анхны албан ёсны түнш болжээ.”94 

Мөн сансар огторгуй нь уул уурхайн салбарын 

зах хязгаар болж байна. Зарим засгийн газар 

сансарт байгаа боксит, төмөр, уран, газрын ховор 

элемент зэрэг ашигт малтмалыг эзэмших 

уралдаанд нэгдэхээр хөтөлбөр, хууль тогтоомжийг 

хэрэгжүүлж байна. Жижиг гаригийн уул уурхайн зах 

зээл одоогоор 1 их наяд гаруй доллараар үнэлэгдэж 

байна.95 



ОЛБОРЛОЛТЫН ДАЙН 
 

Байлдааны нисэх онгоц, хуягт тээврийн 

хэрэгсэл, пуужин, нисгэгчгүй онгоцыг 

үзүүлэнгийн зорилгоор бус харин дайн байлдаан, 

цэргийн эзэрхийлэл, цагдаа нарын хэрэгцээнд 

угсарч, худалдаж авдаг. 2018 онд Их Британийн 

зэвсэгт хүчин Агаарын тусгай үйлчилгээ (SAS)-ний 

үйл ажиллагааг хамарсан хамгийн багадаа долоон 

далд дайн, АНУ-ын нисэх онгоцны дайралтыг 

хөнгөвчлөх ажил зэрэг багадаа 25 оронд 30 гаруй 

ажиллагаанд1 оролцжээ.2 

Дайны бүхий л үе шатууд нь хүнд учрах сүйрлийн 

хажуугаар байгаль орчинд томоохон үр дагаврыг 

бий болгож, энэ нь мөргөлдөөний "төгсгөл"-өөс 

хойш удаан үргэлжлэх бөгөөд эдгээр үр дагаварт 

нөөц баялгийн нөөцлөлт ба хэрэглээ, ус, агаар, 

газрын бохирдол, амьдрах орчны сүйрэл, дэд 

бүтэц, биологийн олон янз байдал алдагдах, 

нүүрстөрөгчийн ялгаралтыг нэмэгдүүлэх зэрэг 

орно.3 Олон улсын хэлэлцүүлэг дээр Их Британи 

зэвсэгт мөргөлдөөнтэй холбогдуулан хүрээлэн буй 

орчныг хамгаалах тухай шинэ конвенцуудыг байнга 

эсэргүүцсээр ирсэн атлаа цөмийн зэвсгийг 

чөлөөлөхийг шаардаж, экологийн хор хөнөөл ба 

хүний эрүүл мэнд хоорондын хууль ёсны холбоог 

хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаж байна.4 

Цэргийн бэлтгэлийн талбай нь дэлхийн 

гадаргуугийн 6%-ийг эзэлдэг гэж үздэг.5 Зөвхөн 

АНУ дэлхийн хэмжээнд 800 гаруй цэргийн 

баазтай.6 Мөн Их Британи гадаад улс, хилийн 

чанадад 32 орчим гарнизоны өргөн сүлжээтэй ба 

тэдгээрийн олонх нь колоничлолын өв бөгөөд 2018 

онд засгийн газраас зардалд нь тус бүр 141,2 сая 

фунт стерлинг ба 48,5 сая фунт стерлингийн 

зарцуулжээ.7 Их Британи Европын холбооноос 

гарсны дараа Карибын тэнгисээс Өмнөд Хятадын 

тэнгис хүртэл "дэлхийд шинэ цэргийн баазууд" нээх 

төлөвлөгөөг хэлэлцсэн байна.8 Цэргийн баазуудад 

ихэвчлэн цианид, хүчил болон бусад химийн хортой 

бодис тогтмол туршиж, үйлчилгээний тээврийн 

хэрэгсэл, зэвсэг, тэсрэх бодисыг хадгалдаг.9 

Их Британи дэлхийд зэвсгийн экспортоор 

хоёрдугаарт буюу жилийн нийт борлуулалтын тавны 

нэг (14 тэрбум гаруй фунт стерлинг)-ийг бүрдүүлж, 

аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжийн худалдаагаар 

дөрөвт (5.2 тэрбум фунт стерлинг) ордог.10 2019 онд 

Гадаадын болон Хамтын нөхөрлөлийн газрын (FCO) 

“хүний эрхийн тэргүүлэх чиглэл” жагсаалтад багтсан 

орнуудад худалдсан зэвсгийн худалдаа 390%-иар 

өсч 849 сая фунт стерлинг хүрчээ.11 Үүний зэрэгцээ, 

Их Британийн цэргийн офицерын Sandhurst академи 

эдгээр арав гаруй орны курсант, цэргүүдийн 

сургалтад сүүлийн арван жилд 40 сая фунт стерлинг 

хүлээн авчээ.12 

Үүнтэй холбоотойгоор Их Британи нь гадаадын 

татвараас зайлсхийх сүлжээгээрээ дамжуулан 

дэлхий даяар корпорацийн татвараас зайлсхийсэн 

жилийн нийт хэмжээний гуравны нэгээс илүү хувь 

(167 тэрбум фунт)-тай холбоотой.13 Нэгэн 

тооцоогоор жилийн авилгын 40% нь зэвсгийн 

наймаатай холбоотой байна.14 

“Цэргийн экспорт, байлдаан нь Нэгдсэн Вант 

Улсын баталгаатай, худалдан авахад боломжийн 

нөөцийг олж авах боломжийг, мөн дэлхийд 

цэргийн хүчирхэг статусаа хадгалахад тустай" 

болохыг БХЯ онцлон тэмдэглэжээ.15 Үүнд “НҮБ-ын 

тогтолцооны байгаль орчны хамгийн том ул мөр 

болох Өмнөд Судан, Сомалигаас Конго, Кипр 

хүртэлх” НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд 

оруулдаг чухал хувь нэмэр багтаж байгаа юм.16 

Байгалийн баялагтай холбоотой зөрчилдөөн гэдэг 

нь тодорхой эдгээр зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхдээ 

"байгалийн баялгийн удирдлагыг сэргээж", "хууль 

бус ашиглалт"-тай тэмцэх замаар төрийн хяналтыг 

нэгтгэх үүргийг хүлээсэн хэмээдэг.17 

Энэ хэсэгт дэлхийн хэмжээнд Британийн 

цэргийн болон олборлолтын зураглалыг 

харуулсан бөгөөд энэ зураглал нь 

өөрчлөгдөхгүй, бүрэн гэхээсээ илүү динамик 

шинжтэй. Эдгээр газрын зураг нь "ноёрхлыг 

харагдахуйц болгосноор" Их Британийн цэргийн 

ажиллагаа, бааз, сургалт, зэвсгийн борлуулалт 

нь өмнөх хэсгүүдэд хэлэлцэгдсэн Лондонд 

бүртгэлтэй уул уурхайн компаниудад орон 

нутгийн болон дэлхийн зах зээлийг хэрхэн нээж, 

хамгаалж байгааг харуулахаас гадна 

"эсэргүүцлийн болон улс төрийн оролцооны 

шинэ голомт өдөөдөг” болохыг харуулж байна.18 

БХЯ үйл ажиллагаандаа жилд 1 тэрбум литр 

шатахуун зарцуулдаг19 тул газрын тос олборлох, 

худалдаалахтай холбоотой нэмэлт мэдээлэл нь уул 

уурхай, дайны хоорондох анхдагч энерги хэлбэрээр 

дамжуулан контекст болгох зорилгоор үзүүлсэн 

байдаг. 



Гайана 

АМЕРИК  ТИВ 
 

КАНАД 
Анх дэлхийн 2-р дайны үед химийн дайны туршилтад ашиглаж байсан20 
Suffield нь Их Британийн хамгийн том хуягт сургалтын байгууламж 
бөгөөд Британийн зуу гаруй ажилтан, мянга гаруй тээврийн хэрэгсэл 
бүхий байнгын бүрэлдэхүүнтэй 2700 хавтгай дөрвөлжин км газар.21 
Альберта мужид хамгийн бохирдолтой чулуужсан түлш гаргаж авах 
дэлхийн хамгийн том аж үйлдвэрийн төслийн нэг хэсэг болох газрын 
тосны давирхайтай элсний гурван талбай BP компаний сонирхлыг 
ихээхэн татаж байна.22 Зэвсэгт хүчтэй дарангуйлалын эсрэг Анхны 
үндэстний (нутгийн уугуул иргэдийн) нийгэмлэгүүд, газар, байгаль орчин, 
усны хамгаалагчид тасралтгүй тэмцсээр иржээ.23 

 
 

 

Аргентин улс 

БЕЛИЗ 
Британийн арми Белизийн газар нутгийн зургааны 

нэгийг ширэнгэн ойд дайны бэлтгэл хийхэд ашигладаг. 

Энэхүү талбай "БХЯ-ны Их Британид эзэмшдэг газар 

нутгийн хэмжээнээс том" бөгөөд "нэн ховордсон" 

зүйлүүд болон Майягийн ховор археологийн олдворууд 

бүхий газруудтай. 2019 оны 1-р сард Британийн албаны 

хүмүүс Карибын тэнгис дэх цэргийн зорилгоо “Белизд 

өөрсдийн байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэж байна” гэж 

мэдэгджээ. 24 



АФРИК 
ЛИВИ 
2011 оноос хойш НАТО-оос Ливийг эзлэн түрэмгийлэхэд Их Британийн 

арми чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Гадаад харилцааны сонгон 

шалгаруулах хорооноос явуулсан асуулгаар дэглэмийн өөрчлөлт нь улс 

төр, эдийн засгийн уналтад хүргэж, Хойд Африкт Ирак, Левантын 

Исламын улс (ISIL)-ыг өргөжихөд хүргэсэн гэж дүгнэжээ.25 Боолчлогдсон 

хүмүүсийн хүний наймаа, дээрэм болон зах зээл өргөн тархсан гэсэн 

тайлан мэдээллүүд бий.26 

Британийн компаниудын хөрөнгө оруулалт илүү таатай үр дүнд хүрч 

байлаа. Glencore нь 2015 онд өдөрт 230,000 баррель орчим түүхий 

нефтийн асар их олборлолтын гуравны нэгийг дангаар нь хүртэгч 

болжээ. 

ВР, Shell компаниуд Ливид олзоо хуваахаар 2017 оноос хойш буцаж 

иржээ.27 

 
ЕГИПЕТ 
Египетийн өнөөгийн дэглэм 2013 онд цэргийн эргэлт 

хийснээр засгийн эрхэнд гарч, түүнээс олон арван мянган 

эсэргүүцэгчид төдийгүй сэтгүүлчид алга болох буюу шоронд 

хоригджээ.33 Их Британи дэмжлэг, хамтын ажиллагаагаа 

улам гүнзгийрүүлсээр байна. 2019 оны 3-р сард "өсөн 

нэмэгдэж буй цэргийн түншлэл"-ийг анхны 1 сарын 

хугацаатай Британийн 165 боловсон хүчнийг оролцуулсан 

хоёр талын сургалтаар тэмдэглэжээ.34 

Их Британийн засгийн газар 2013 оноос хойш Египетэд 193 

орчим сая фунт стерлингийн экспортын тусгай зөвшөөрөл 

олгосон35 бол BP нь 1960-аад оноос хойш тус улсын газрын 

тосны үйлдвэрлэлийн бараг 40%-ийг хариуцаж байгаа, тус 

улсын хамгийн том гадаадын хөрөнгө оруулагч хэвээр 

байна.36 Египетийн Аж үйлдвэрийн сайд асан Ибрахим Фавзи 

нь Sukari хэмээх асар том алтны уурхайг ажиллуулдаг 

Лондонд бүртгэлтэй Centamin компанийн удирдах зөвлөлд 

багтдаг.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАЛИ 
Их Британийн арми Баруун Африк дахь Сахел даяар үйл 

ажиллагаагаа өргөжүүлж байна. 2017 онд БХЯ Мали дахь Францын 

таван мянга гаруй цэргийг дэмжих зорилгоор гурван Chinook нисдэг 

тэргээ байрлуулж, 2000 гаруй цаг ниссэн байна. 2020 оны зун гэхэд 

Их Британийн 250 цэрэг 2020 оны 12-р сард НҮБ-ын энхийг 

сахиулах "Мали дахь НҮБ-ын Олон хэмжээст нэгдсэн 

тогтворжуулах төлөөлөгчийн газар (MINUSMA)"-ын ажиллагаанд 

оролцож, тагнуул хийх, тагнуулын мэдээлэл цуглуулах ажилд чухал 

үүрэг гүйцэтгэнэ.28 

Их Британийн ажилтнууд бүс нутгийн цэргүүдийг сургах ажилд 

өргөнөөр оролцож, Камерун, Марокко, Нигерийн сургуулилтыг 

удирддаг.29 Африк тивд болсон "хүчирхийллийн үйл явдлуудын" тоо 

сүүлийн арван жилд гадаадын цэргийн оролцоо гүнзгийрэхийн 

хэрээр 1105%-иар өсжээ.30 Засгийн газар болон гадаадын цэргийн 

гүрнүүдийн эсрэг өргөн цар хүрээтэй үргэлжилж буй эсэргүүцлийн 

хөдөлгөөний үеэр Малигийн арми 2020 оны 6-р сард Мопти хотод 

29 тосгоны оршин суугчдыг хоморголон устгасан хэргээр шалгагдаж 

байна.31 Их Британид бүртгэлтэй хэд хэдэн уул уурхайн компани 

Малигийн баялаг, ашигт малтмалын ордноос ашиг хүртэж байгаа 

бөгөөд үүнд алтны компаниуд болох Resolute Mining, Cora Gold and 

Hummingbird Resources, бүс нутгийн хамгийн том литийн 

үйлдвэрлэгч Kodal Minerals компаниуд "хайгуулын түрэмгий 

хөтөлбөр" хэрэгжүүлж байна.”32 

 

 
‘Олон улсын цэргийн зөвлөх ба сургалтын баг 

 
 
 
 
 

КЕНИ 
Нанюки дахь Британийн армийн 13 сургалтын талбай нь жилд 7500 

хүртэл цэрэг дайчлахаар бэлтгэдэг, 100 орчим байнгын 

бүрэлдэхүүнтэй.38 Их Британийн цэргийнхний газар нутагт нь үлдээсэн 

тэсрэх бодисоос болж Кенийн олон зуун фермерүүд амь насаа алдаж, 

тахир дутуу болжээ.39 2020 оны 1-р сард болсон Их Британи, Африкийн 

хөрөнгө оруулалтын дээд хэмжээний уулзалтын үеэр Tullow Oil 

компани Туркана муж дахь маргаан дагуулсан төсөлдөө 1.2 тэрбум 

фунт стерлингийн хөрөнгө оруулалт хийхээ зарласан байна.40 Мөн 

Лондонгийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй уул уурхайн компаниуд, 

түүний дотор Base Resources-ийн эрдэст элсний ашиглалт,41 Goldplat,42 

Red Rock Resources,43 Shanta Gold44-ийн алтны уурхайн төслүүд Кени 

улсын байгалийн баялагаас ашиг хүртдэг. 



ОЙРХ ДОРНОД  
ИРАК 
Иракт Их Британийн 1200 орчим цэрэг байрласаар байна. Британийн 

нисэх хүчин 2014 оноос хойш Shader ажиллагааны хүрээнд Иракийн 

хот, тосгодод 4300 пуужин хаяжээ.45 Цэргийнхний хорт хаягдал нь хорт 

хавдар, ургийн гажиг эрс нэмэгдсэнтэй салшгүй холбоотой.46 Зарим 

тооцоогоор 2003 оноос хойш дайны уршгаар 2.4 сая ирак хүн нас барсан 

байна.47 

Эзлэлтээс өмнө Британийн сайд нар ВР, Shell компаниудтай хэд хэдэн 

уулзалт хийж, тус улсын газрын тосны асар их нөөцийг ашиглах талаар 

ярилцжээ. Газрын тосны салбарын түүхэн дэх хамгийн том гэрээнүүдийг 

богино хугацаанд байгуулсан нь нийт 60 тэрбум баррель болжээ. BP нь 

Румайла дахь дэлхийн гурав дахь том талбайн үндсэн үйлдвэрлэгч 

юм.48 

 

КАТАР 

Британийн нисэх хүчний 83-р экспедицийн агаарын бүлэг нь АНУ-ын 

цэргийн Аль Удейд агаарын баазад байрладаг.59 BAE Systems нь 

Катарт 24 Typhoon онгоц, 9 Hawk сургагч онгоц, мөн Brimstone 

пуужин худалдах 6 тэрбум фунт стерлингийн гэрээний ажлыг 

гүйцэтгэж байна.60 2020 оны 6-р сард гэрээний хүрээнд 

Линкольнширийн Конингсби баазад Их Британи-Катарын Typhoon 

хамтарсан эскадрилийг байгуулав.61 Катар бол дэлхийн хамгийн том 

байгалийн хийн нийлүүлэгч юм. Shell нь асар том Qatargas 4 ордны 

30%-ийг эзэмшдэг бөгөөд өдөрт 2.9 тэрбум куб фут хий, 70.000 

баррель байгалийн хийн шингэн үйлдвэрлэдэг.62 Тус улсын Үндэсний 

баялгийн сан нь Glencore-ийн томоохон хувьцаа эзэмшигч юм.63 

 
 
 

 
 

ИЗРАИЛЬ 

Их Британийн засгийн газрын тусгай зөвшөөрөлтэй, 

429 сая фунт стерлингийн өртөг бүхий зэвсэгт хүчин 

Израильруу экспортолсон ба үүнийг эзлэгдсэн 

Палестин улсыг тогтмол довтлоход ашиглажээ.49 

Хариуд нь БХЯ Thales UK ба Израилийн зэвсгийн 

хамгийн том компани болох Elbit Systems-ээс 54 

зэвсэггүй тандалтын Watchkeeper нисгэгчгүй 

онгоцыг 1 тэрбум фунт стерлингээр худалдаж 

авчээ.50 2019 оны 8-р сард Британийн Тэнгисийн цэргийн 

хүчин Газа дах бүслэлтийг51 хэрэгжүүлж буй Газрын 

дундад тэнгисийн эрэг дээрх Израилийн хамгийн том олон 

улсын тэнгисийн цэргийн сургуулилтад оролцсон байна.51 

Лондонгийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Energean 

компани 1 триллион куб фут байгалийн хийн 

хайгуулыг хийсэн.52 

 

САУДЫН АРАБ 
1985 оноос хойш Их Британи, Саудын 

Арабын хооронд байгуулсан Аль-Ямама зэвсгийн наймааны 

хэлэлцээрийн дагуу өдөрт 600,000 баррель түүхий нефтийг Их 

Британид өгдөг.53 2005 он гэхэд BAE Systems үүний хариуд 43 тэрбум 

фунт стерлингийн зэвсэг худалдсан юм. 

2015 оноос хойш Саудын Арабаас Йеменийг дайрсан дайралт нь 

“дэлхийн хамгийн хүнд хүмүүнлэгийн хямралыг авчирсан байна.”54 

Орон сууцны хороолол, сургууль, усан хангамж, эмнэлэг, захуудыг 

тасралтгүй бөмбөгдсөн мөргөлдөөний улмаас олон зуун мянган 

Йеменчүүд амь насаа алдаж, олон сая хүн өлсгөлөнд нэрвэгдэх аюулд 

өртжээ.55 

Тэдгээр таван жилийн хугацаанд BAE Systems нь 15 тэрбум фунт 

стерлингийн өртөгтэй зэвсэг, үйлчилгээг худалдсаны дотор 48 

Typhoon тийрэлтэт онгоц борлуулжээ.56 Зэвсгийн наймаанаас гадна 

Британийн офицерууд Саудын Арабын байлдааны хэсгүүдэд байж, 

нисгэгчдийг сурган, Саудын Арабын нисэх онгоцонд зориулж бөмбөг 

хадгалж, өгж, үйл ажиллагааны гол баазуудад байлдааны онгоцнуудаа 

байрлуулж байсан юм.57 Саудын Арабын нисэх хүчин ба тэнгисийн 

цэргийн хэдэн зуун ажилтан Их Британи дах баазуудад жил бүр бэлтгэл 

хийдэг.58 

 

ОМАН 
Их Британи 2017 онд Дукм боомтын эргэн тойронд Британийн 

тэнгисийн цэргийн байнгын бааз, сургалтын байгууламж, 

статистикийн гол төвийг байгуулсан.64 Оманд GCHQ тагнуулын 

гурван бааз, BBC World Service радио мөн байрладаг.65 

Зэвсэгт хүчнүүдийн нягт хамтран ажиллагааны жишээ нь 1986, 2001 

онуудад зургаан сарын турш үргэлжилсэн Swift сэлэмний дадлага, 2018 

онд мөн Их Британиас зорчсон мянга гаруй тээврийн хэрэгсэл юм.66 Их 

Британийн 91 “зээлийн үйлчилгээний ажилтнууд” хаант засаглалыг 

“гадаад, дотоодын аюул заналхийлэл”-ээс хамгаалах зорилгоор 

Оманы армид алба хаадаг бөгөөд энэ нь дэлхий даяарх Их Британиас 

холбоотнууддаа олгосон хамгийн том цэргийн бүрэлдэхүүн болж 

байв.67 

Цэргийн тоног төхөөрөмжөө мөн хуваалцдаг ба үүнд Оманы 

захиалгаар BAE Systems компанийн үйлдвэрлэсэн 12 Typhoon, 8 

Hawk онгоцны 2.5 тэрбум фунт стерлингийн гэрээ, мөн тус 

компанийн Challenger танкууд багтана.68 Оман нь нэг хүнд ногдох 

цэргийн зардлаар дэлхийд тэргүүлдэг.69 

 
Хаззанд BP нь дэлхийн хамгийн том хуурай газрын хийн ордын 

60%-ийг эзэмшдэг70 бол Shell нь Petroleum Development Oman 

болон түүний эзэмшлийн 6000 олборлох цооногийн гуравны 

нэгээс илүү хувийг эзэмшдэг.71 Оманы үндэсний баялгийн сан нь 

уран олборлогч Berkeley Energia компанид 93 сая фунт 

стерлингийн үнэ бүхий 37 хувийн хувьцаа эзэмшдэг.72 



АЗИ 
 
 
 

 
 
 
 

БРУНЕЙ 
Бруней дахь Британийн цэргүүд 1980 

онд “Shell компаниас олгосон газар 

болон төв штабынхаа төв хэсэгт” 

байрлаж байсан болохыг нууцын 

зэрэглэлтэй баримтуудаас харж 

болно.73 Өдгөө тус арми нь явган цэргийн 

батальон, ширэнгэн ойд хийх дайны 

дивиз багтсан байнгын гурван 

гарнизонтой бөгөөд цэргүүд “амьд үлдэх 

чухал чадваруудыг эзэмшиж, хүрээлэн 

буй орчныг өөртөө ашигтайгаар 

ашиглах”-д суралцдаг.74 Газрын тос, 

хийн асар их нөөцтэй Брунейд Shell 

компани өдөрт 350,000 баррель 

нефть олборлодог.75 

Афганистан 

Кыргызстан 

Тажикстан 

Узбекистан 

Казахстан 



ЭРГЭЛДЭХ ХААЛГА 
 

Олборлолтын талбай, мөргөлдөөний бүсээс хол 

орших олборлолт ба дайны салбаруудын хоорондох 

хэлхээ сүлбээ нь корпорацийн удирдах зөвлөл, 

хөрөнгө оруулалтын сан, парламентын хоорондох 

боловсон хүчин, сонирхлын сүлжээгээр дамжин 

явагддаг. 

БХЯ-ны хамгийн дээд хороо болох Батлан 

хамгаалах зөвлөлд уул уурхайн салбарын хоёр 

өндөр албан тушаалтан багтдаг. Батлан 

хамгаалахын аудитын хорооны дарга Саймон Хенри 

Shell-д гуч гаруй жил ажилласан бөгөөд одоо Рио 

Тинтогийн ТУЗ-ийн захирлаар ажиллаж байна. Рио 

Тинтогийн дарга асан, Shell компанийн гүйцэтгэх 

захирал Пол Скиннер одоо Батлан хамгаалахын 

тоног төхөөрөмж, дэмжлэг үзүүлэх зөвлөлийн (DE&S) 

даргаар ажиллаж байна.1 DE&S-ийн гүйцэтгэх-бус 

өөр хоёр захирал газрын тос, байгалийн хийн салбарт 

үүрэг гүйцэтгэсээр байгаа нь ExxonMobil-д бараг 

хорин жил ажилласан Рос Риваз, Faroe Petroleum- 

ийн санхүүгийн захирал Иэн Ланаган нар юм.2 

БХЯ-ны Мэдээллийн Албаны дарга Чарльз Форте 

BP-д ижил албан тушаалд хорь гаруй жил ажилласан3 

бол Нууц тагнуулын албаны (MI6) сүүлийн гурван 

дарга газрын тос, байгалийн хийн компаниудын 

удирдах зөвлөлд нэгдсэн байна. Үүнд Их 

Британийн засгийн газар Иракийг довтолж байх үед 

тусгай төлөөлөгчөөр ажиллаад дараа нь ВР-ийн 

геополитикийн хорооны даргаар томилогдсон Жон 

Саверс орно.4 

 

 

ЛОРДЫН ТАНХИМ 

Лордын танхимын хамгийн багадаа арван есөн гишүүн уул уурхайн компаниудын хувьцаа 

эзэмшдгээс долоо нь зэвсгийн чиглэлээр ажилладаг компаниудын хувьцааг эзэмшдэг.5 Үүнд 

Рио Тинтогийн хувьцаа эзэмшдэг Дээд шүүхийн гурван шүүгч багтсан; тэдний нэг Жонатан Манс мөн 

Babcock, BHP, BP, Shell-ийн хувьцааг эзэмшдэг. 

 
Магнатуудын талаар илүү тодруулбал: 

• Майкл Бишоп: Evolution Mining, Newmont, Randgold Resources, Lynas корпораци (Хятадаас гадна 

орших газрын ховор элемент олборлодог хамгийн том компани) уул уурхайн компаниудын 

хувьцаа эзэмшдэг BAE Systems, QinetiQ, Raytheon, Rolls-Royce, United Technologies зэрэг зэвсэг, 

аюулгүй байдлын хэд хэдэн үйлдвэрлэгчдийн хувьцаа эзэмшигч. 

• Эндрю Данлоп: Маргарет Тэтчерийн удирдлага дор цэргийн худалдан авалт, ажил эрхлэлт, 

сургалтын бодлогын зөвлөх хийж байсан, дараа нь Airbus зэрэг зэвсгийн салбарын лоббичин 

болсон. Shell, Rio Tinto компанийн хувьцааг эзэмшдэг. 

• Майкл Фармер: Консервативуудын сангийн эрхлэгч асан, металл, уул уурхайн чиглэлээр 

мэргэшсэн хөрөнгө оруулалтын сан болох Red Kite Capital-ийн үүсгэн байгуулагч түнш. Газрын 

тосны компаниуд болох BP, ExxonMobil, Shell, уул уурхайн Cora Gold компани, зэвсэг үйлдвэрлэгч 

General Dynamics компанийн хувьцааг эзэмшдэг. 

• Житеш Гадхиа: BP, Shell, Glencore, BAE Systems компанийн хувьцаа эзэмшдэг, Консерватив 

намын гол хандивлагч. 

• Жеймс Люптон: Rio Tinto, Shell болон BAE Systems, Biometric Security Holdings зэрэг зэвсэг, 

аюулгүй байдлын компаниудын хувьцаа эзэмшдэг, Консерватив намд сангийн эрхлэгч, томоохон 

хандивлагч. 

• Жеймс Сассун: Эвслийн засгийн газрын дэргэдэх Төрийн сангийн арилжааны нарийн бичгийн 

дарга асан. BHP, Chevron, ConocoPhillips, Rio Tinto, Shell, зэвсгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулдаг BAE Systems, Raytheon зэрэг компаниудын хувьцааг эзэмшдэг. 

• Энтони Тюдор: Өмнөд Африк ба All-Party Africa бүлгийн бүх намын парламентын бүлгийн дэд 

дарга, ураны Yellow Cake компанийн хурлын дарга. 
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ЗАХИРЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛ 

                   serco 

Сэр Рой Гарднер 

Serco-н дарга, мөн 

Centrica-ийн гүйцэтгэх 

 
 
 
 
 

 
Рут Кэйрни 

Babcock-ын дарга. 

Өмнө нь Shell, хий, 

нүүрс, сэргээгдэх 

эрчим хүчний 

ContourGlobal 

компанид удирдах 

албан тушаал хашиж 

байсан. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CONTOURGLOBAL 

 

Сэр Найджел Шейнвальд 

Shell-ийн гүйцэтгэх-бус 

захирал. Raytheon-ий Их 

Британи дах хэлтсийн 

гүйцэтгэх-бус захирал. АНУ 

дахь Британийн элчин сайд 

асан. 

 
Ник Лафф 

Линда Стунц 

Shell-ийн гүйцэтгэх 

бус захирал, мөн 

Raytheon-ийн 

захирал. 

захирал асан.  

 
Ян Эл-Мокадем 

Serco-ийн хараат бус 

гүйцэтгэх бус 

захирал. Centrica-д 

ахлах менежер хийж 

байсан. 

 
 

Кирсти Башфорт 

Serco-ийн хараат бус, 

гүйцэтгэх бус захирал, 

BP-д ахлах гүйцэтгэх 

удирдлагаар 24 жил 

ажилласан 

 
 
 
 
 
 

Саймон Боуэн 

Babcock дахь цөмийн асуудал 

эрхэлсэн гүйцэтгэх захирал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Франко Мартинелли 

Rolls-Royce-ын гүйцэтгэх-бус 

захирал. Өмнө нь Centrica-д 

бүлгийн санхүүгийн захирал 

байсан. 

 
 

 
Сэр Фрэнк Чапман 

Rolls-Royce-ийн 

гүйцэтгэх бус захирал. 

BP, Shell, British Gas зэрэг 

газрын тос, байгалийн 

хийн салбарт дөчин жил 

ажилласан. 

 

Energy 

Babcock-ийн санхүүгийн 

захирал. BP-д дивизийн 

болон бүлгийн үүрэг 

гүйцэтгэж байсан. 

 

 
Брайан Гилвари 

ВР компанийн санхүүгийн 

удирдах дарга, мөн 

Британийн тэнгисийн 

цэргийн удирдах 

зөвлөлийн гүйцэтгэх бус 

захирал, Аудитын 

хорооны дарга. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сэр Иан Дэвис 

 

Памела Колес 

Centrica-аас ажилд 

орсны дараа.Rolls- 

Royce-ийн нарийн 

бичгийн дарга. 

 
 

 
Паула Роспут Рейнольдс BP-

ын гүйцэтгэх-бус 

захирал. Альбертагийн 

давирхайны     элсэнд    үйл 
ажиллагаа    явуулдаг   BAE 

Жеофф Морелл 

ВР компанийн 

гүйцэтгэх дэд 

ерөнхийлөгч. 

Ерөнхийлөгч Буш, Обама 

нарын удирдлага дор 

Цэргийн ерөнхий хэвлэлийн 

Rolls- Royce-ийн ТУЗ-ийн 

дарга бөгөөд ВР-ийн ахлах 

хараат бус захирал. Өмнө нь 

Их Британийн Засгийн 

газрын хэрэг эрхлэх газрын 

гүйцэтгэх зөвлөлийн удирдах 

бус гишүүнийг удирдаж 

байсан. 

 
 

Сэр Рожер Карр 

"BAE Systems" компанийн ТУЗ- 

ийн дарга. Centrica хийн 

компанийн дарга асан. 

Төлөвлөгдсөн Анхны үндэстний 
Wet'suwet’en газар нутаг дээрх 

Systems ба TC Energy 

Corporation-ийн гүйцэтгэх 

бус захирал. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дайан Юргенс 

төлөөлөгч байсан бөгөөд 

Пентагонд дөрвөн жилийг 

өнгөрөөжээ. 

Стивен Пирс 

Anglo American-ий Санхүүгийн 

захирал, Кумба Төмрийн Хүдэр 

ба Anglo American Platinum 

компанийн захирал. Мөн BAE 

Systems компанийн гүйцэтгэх 

захирал биш. 

 
 
 

 
Анн Стивенс 

6.2 тэрбум долларын өртөгтэй, 

Coastal GasLink хоолойн ажлын 

65 хувийг эзэмшдэг KKR-ийн 

ахлах зөвлөх. 

 
 

 
L O C K H E E D M A R T I N 

ANTOFAGASTA PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вивианне Бланлот 

Америкийн сансрын болон 

батлан хамгаалах 

үйлдвэрлэгч  Боинг 

компанид 10 жилийн турш 

удирдлагаар ажилласны 

дараа BHP-ийн техникийн 

удирдах дарга 

BHP 

Anglo American-ийн хараат бус 

гүйцэтгэх захирал, цалин хөлсний 

хорооны дарга. Мөн дэлхийн 

сансар огторгуйн тэргүүлэх 

нийлүүлэгчдийн нэг GKN-ийн 

гүйцэтгэх захирал. Lockheed Martin 

компанийн удирдах зөвлөлийн 

гишүүн асан. 

Антофагаста дахь 

гүйцэтгэх бус захирал 

Өмнө нь Чилийн Батлан 

хамгаалахын сайд асан 

Баронесс Шрити Вадера 

BHP-ийн ахлах хараат бус 

захирал. Хэрэг эрхлэх газар, 

Бизнес, инноваци, ур чадварын 

газар зэрэг Британийн засгийн 

газарт сайдаар ажиллаж байсан. 

 

 

ХУВЬЦААНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ 

Уул уурхай, зэвсгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудад нэлээд олон томоохон 

хувьцаа эзэмшигчид байдаг7 бөгөөд дэлхийн санхүүгийн хөрөнгийн ихэнх хэсгийг удирддаг сангийн 

менежментийн компаниудаар дамждаг:8 

•  Blackrock: АНУ-д төвтэй бөгөөд 6.5 их наяд долларын хөрөнгөтэй, дэлхийн хамгийн том хөрөнгө 

оруулалтын менежер юм. 

• Vanguard Групп: АНУ-д төвтэй, 5.6 их наяд гаруй долларын хөрөнгөтэй. 

• Capital Групп: АНУ-д төвтэй, 1.86 их наяд доллараас дээш хөрөнгөтэй. 

• Legal & General: Лондон хотод төвтэй, 1,32 их наяд доллараас дээш хөрөнгөтэй. 



БОЛОМЖ НЭЭХ НЬ 
Байлдан дагууллын түүхүүдээс эхлээд дээрэм 

тонуул, аж үйлдвэрийн байгалийн баялгийг 

олборлох, дайн байлдааны ажиллагааг үргэлжлүүлж, 

эрчимжүүлж буй хэлбэрүүд нь тэдгээрийг үйлдэгч нар 

татгалзсанаас үл хамааран нэг нэгнээсээ 

хамааралгүйгээр оршин тогтнодоггүй. Үндсэндээ 

олборлолт бол цэрэгжсэн үйл явц юм: энэ нь 

экосистем ба амьдрах орчныг хүчтэй сүйтгэдэг. 

Ингэхдээ газрыг бараа таваар болгон хувиргаж 

газартайгаа харьцан, хараат амьдарч ирсэн 

хүмүүсийн нийгмийн харилцааг нь үгүйрүүлж, булаан 

авдаг. Эсрэгээрээ, милитаризм бол олборлох үйл 

явц юм. Цэргийн хяналт, устгалын илүү хөнөөлт 

технологийг шинэчлэх, угсрахад байгалийн асар их 

нөөц шаардлагатай. Энэ бол цэрэгжсэн олборлолтын 

зохион байгуулалтын зарчим юм. 

Энэхүү тайланд засгийн газар, зэвсэг, уул уурхайн 

компаниуд, эсвэл тэдний хөрөнгө оруулагчдад 

чиглэсэн, тэднийг ятгах бодлогын зөвлөмж дүгнэлт 

гаргаагүй болно. Үүний оронд экстрактивизм ба 

милитаризмыг эсэргүүцсэн нийгмийн 

хөдөлгөөнүүдэд бидний тэмцэл нь хамтын, 

хуваагдашгүй гэдгийг илэрхийлэх боломжийг нээх 

зорилготой. 

Конго улсаас эхлэн Бугэнвилл, Марикана, 

Мадагаскар, Потоси, Баруун Папуа хүртэл эдгээр 

холбоо нь эзэнт гүрний тэлэлт дэлхий ертөнц, 

экологийг сүйтгэхийг эрмэлзэж байсан хугацаанд 

оршиж, бүрэлдэж, эсэргүүцсээр ирсэн гэдгийг санах 

нь чухал юм. 

Эдгээр үл зөвшөөрөх болоод эв санааны 

нэгдлийн өв болон харилцааг хүндэтгэн сэргээж, 

орон нутаг болон дэлхийн түвшинд өргөх нь нэн 

чухал хэвээр байна. 

Нэг талаар, дайны эсрэг, милитаризмийн эсрэг, 

энхтайванч хөдөлгөөнүүд цэрэг, дэлхийн зэвсгийн 

наймаа нь уур амьсгал, экологийн хямралын үндэс нь 

болж байгааг харуулж чадах юм. Зэвсэгт хүчний хэт 

их нүүрстөрөгчийн ялгаруулж, мөн бүс нутгийг 

бохирдуулж байгааг буруушаасан олон нийтийн 

үзэл бодол дээр тулгуурлан зэвсэг үйлдвэрлэх 

дэлхийн ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний суурь 

болсон уул уурхайн компаниудыг илчлэх, 

тэднийг онилох боломжтойг энэхүү тайланд 

харуулж байна. Энд дэлхийн зэвсгийн худалдаа нь 

байгалийн баялаг олборлож буй газруудад цэрэгжсэн 

уул уурхайн үйл ажиллагааг хэрхэн өдөөж байгааг 

онцлох хэрэгтэй. 

 

 
Цаашлаад эдгээр хөдөлгөөнүүд нь уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд хариу арга хэмжээ авах ажиллагаа нь 

зэвсэгт хүчин, цагдаа нарын хүч, цар хүрээг тэлэх 

явдалд сэрэмжтэй, сөрөх байр суурьтай байх 

хэрэгтэй. Үүнд хилийн хананы цаана элитуудын 

хөгжил цэцэглэлтийг дронын хяналтанд байлгаж, 

ингэснээр дайн, экологийн гамшгийн улмаас газар 

сууриа алдсан хүмүүсийн масс хөдөлгөөнийг харгис 

хэрцгий хорих, дарангуйлах ажиллагаа эрчимжиж 

байгаа явдал багтана. Түүнчлэн, ‘зэвсэгт хүчнийг 

ногоон болгох’ нүд хуурсан ажлын хүрээнд байгаль 

орчныг хамгаалах асуудлыг гуйвуулан зэвсэгт хүчин 

орох шалтаг болгон ашиглах явдал мөн багтана. 

Нөгөө талаар байгаль орчин, уур амьсгалын шударга 

ёсны хөдөлгөөнүүд нь милитаризмыг зохион 

байгуулалттай хүчирхийлэл хэмээн үзэж тэмцвэл 

тэдгээрээс хараат уул уурхай, чулуужсан түлш 

үйлдвэрлэгч компаниуд ашиг хуримтлуулж, шинэ зах 

зээл рүү тэлж чадахгүй. Шинэ нисэх онгоц, 

шумбагч, цэргийн бааз, довтолгоо бүрийг аль 

хэдийн уур амьсгалын гамшиг болсныг тодотгон 

цөмийн зэвсгийг дэлхийн хэмжээнд хураах, зэвсгийн 

худалдааг зогсоох талаар одоо байгаа 

шаардлагуудаа чангатгах боломжтой. 

Өнөө үед хүний орон сууц, хоол хүнс, эрүүл мэнд, 

боловсролын үндсэн хэрэгцээг хангаад зогсохгүй 

хүнээс гадна дэлхийн амьд байгаль, амьтадын 

тэнцвэртэй байдал, хамтын оршлыг сэргээхэд 

чиглэсэн үндэстэн дамнасан хөдөлгөөнүүд нь 

байгалийн баялгийг дайн, дарангуйлал, цэрэг 

цагдаагийн хэрэглээнээс нөхөн сэргээх 

экологийн чиглэлд шилжүүлэх шаардлагын дагуу 

байгуулагдаж байна. Энэ нь уур амьсгал, 

экологийн хямралд хамгийн ихээр нэрвэгдсэн 

нийгэмд хамгийн ихээр буруутгагдаж буй улс, 

корпорациудын хулгайлсан газар, эд баялаг, 

амьдрах орон зайг өргөн цар хүрээтэй нөхөн 

төлүүлэх ба үүгээр хязгаарлагдахгүй томоохон 

хувьсах өөрчлөлт хийхийг шаардлаж байна.1 

Олборлох дайны бүтцийг задалж, шударга, 

тогтвортой ертөнцийг төсөөлөн бүтээх нь хамтдаа 

оршин тогтноход зайлшгүй шаардлагатай байна. 

Үндэстэн дамнасан эв санааны нэгдэл, хамтын 

тэмцлийн үр дүнд энэхүү тайланд дурдсан олон түүх, 

нийгмийн хөдөлгөөнүүд бид өөрсдийгөө дахин дахин 

зориулах ёстой чөлөөлөх боломжийн чиглүүлэгч 

болно. 



 
 
 

Букингемийн ордны гадаа сургуулиас ажил хаялтад оролцсон олон мянган залуус уур амьсгалын 

шударга ёсыг шаардаж байгаа нь. 2019 оны 3-р сар Эх сурвалж: Luke Dray/Getty Images 
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