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الرئيس:

السيد ماغزن ليكتوفت( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدامنرك)

نظرا لغياب الرئيس ،توىل الرئاسة نائب الرئيس ،السيد
اليماين (اليمن).
افتتحت اجللسة الساعة 10/05
البند  138من جدول األعمال (تابع)
جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة
()A/70/722

العامة إذا كان املتأخر عليه مساويا لقيمة االشتراكات
املستحقة عليه يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا
عنها”.
هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة حتيط علما باملعلومات
الواردة يف الوثيقة A/70/722؟
تقرر ذلك.

الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :متشيا مع املمارسة البند  33من جدول األعمال
املتبعة ،أود أن أوجه انتباه اجلمعية العامة إىل الوثيقة  ،A/70/722دور املاس يف تأجيج الزناع
اليت يبلغ فيها األمني العام رئيس اجلمعية العامة بأن  15دولة
مذكرة شفوية مؤرخة  2كانون األول/ديسمرب 2015
من الدول األعضاء متأخرة عن سداد اشتراكاهتا املالية لألمم
موجهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة ألنغوال لدى
املتحدة وفقا ألحكام املادة  19من امليثاق.
األمم املتحدة ()A/70/596
وأود أن أذكر الوفود بأنه ،مبوجب املادة  19من ميثاق
مشروع القرار ()A/70/L.40
األمم املتحدة،
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
“ال يكون لعضو األمم املتحدة الذي يتأخر عن
ملمثل أنغوال لعرض مشروع القرار .A/70/L.40
تسديد اشتراكاته املالية يف اهليئة حق التصويت يف اجلمعية
تضمن هذا املحضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات
امللقاة باللغات األخرى .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص باللغات األصلية.
وينبغي إدخاهلا على نسخة من املحضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة (http://documents.un.org
إصدار املحاضر َّ
)1601579 (A
**1601579
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السيد كامبوس (أنغوال) (تكلم باإلنكليزية)بداية ،أود أن الصراع :قطع الصلة بني التعامل غري املشروع يف املاس
أعرب عن امتنان أنغوال لكم ،السيد الرئيس ،على عقد هذه اخلام والزناعات املسلحة كمسامهة يف منع وقوع الزناعات
اجللسة العامة للنظر يف البند  33من جدول األعمال “دور وتسويتها”.
املاس يف تأجيج الصراع”.وإنه ملن دواعي الشرف العظيم
ويبني التقرير ومشروع القرار الذي سيعتمد اليوم التقدم
بالنسبة يل أن أخاطب اجلمعية العامة اليوم وأن أؤكد جمددا الكبري والزخم الكبري الذي حققته هذه العملية اهلامة خالل عام
التزام بلدي بنظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ.
.2015ويتناول مشروع القرار ضرورة قطع الصلة بني االجتار
ففي عام  2003اختذ املجتمع الدويل يف كيمربيل يف غري املشروع يف املاس اخلام والصراعات املسلحة كمسامهة يف
جنوب أفريقيا إجراءات لكبح جتارة املاس املمول للزناعات منع وقوع الزناعات وتسويتها.وتسهم عملية كيمربيل إسهاما
بواسطة إنشاء نظام دويل فريد جيمع بني احلكومات وصناعة أساسيا يف ذلك الصدد ،وعليه ،فإهنا تستحق التأييد الكامل
املاس واملجتمع املدين.وقد أفضت تلك اإلجراءات إىل إنشاء من قبل اجلمعية العامة.ويسر أنغوال أن تبلغ أن عملية كيمربيل
ما تزال تضطلع بصورة فعالة بالوالية املسندة إليها من اجلمعية
عملية كيمربيل اليت ما برحت أنغوال تؤيدها منذ إنشائها.
العامة هبدف مكافحة دور املاس يف تأجيج الزناع املسلح.
وتعترب عملية كيمربيل هنجا فريدا ألصحاب املصلحة املتعددين،
ويبني مشروع القرار العمل املنجز حىت اآلن ،وأعرب عن
وتعمل فيه احلكومات وصناعة املاس واملجتمع املدين معا
على رصد ومراقبة جتارة املاس اخلام ،وأصبح اآلن منوذجا امتناين البالغ للدعم الذي حظيت به حىت اآلن.وقد شاركت
للجهود األخرى املبذولة ملكافحة الزناعات القائمة على املوارد الدول التالية أمساؤها يف تقدمي مشروع القرار :األرجنتني،
الطبيعية.وتدل عملية كيمربيل على أنه حني تعمل احلكومات إسبانيا ،أستراليا ،إستونيا ،إسرائيل ،أملانيا ،أيرلندا ،إيطاليا،
الربازيل ،الربتغال ،بلجيكا ،بلغاريا ،بولندا ،اجلمهورية
مع القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدين ،فإهنا تكفل أنه
التشيكية ،الدامنرك ،رومانيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة،
سيكون بوسع االجتار املشروع باملاس أن يساعد البلدان على
السويد ،فرنسا ،فنلندا ،قربص ،كرواتيا ،التفيا ،لكسمربغ،
احلد من الفقر وتعزيز الشفافية والتنمية االقتصادية ومكافحة
ليتوانيا ،مالطة ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
التهريب وغسل األموال وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.
الشمالية ،النمسا ،هنغاريا ،هولندا ،اليابان ،اليونان.ونأمل
ويصادف اليوم  31كانون األول/ديسمرب  2015أن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار بالتزكية اليوم ،مثلما
يصادف هناية رئاسة أنغوال لنظام عملية كيمربيل إلصدار فعلت يف السنوات السابقة.
شهادات املنشأ.وحنن سعداء بتسليم رئاسة هذا النظام لدولة
ويستند مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  A/70/L.40على
اإلمارات العربية املتحدة.وترحب أنغوال أيضا بتويل كمنولث أساس القرار 136/69السابق والبيان اخلتامي الذي اعتمده
أستراليا منصب نائب الرئيس لعام .2016
مجيع األعضاء بتوافق اآلراء يف االجتماع العام لعملية كيمربيل،
وعمال بالقرار  ،136/69أود أن أعرض على اجلمعية
العامة تقريرا عن تنفيذ عملية كيمربيل ( ،A/70/596املرفق).
وبصفيت رئيس العملية للعام  2015أود أيضا أن أعرض
مشروع القرار  A/70/L.40املعنون “دور املاس يف تأجيج
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الذي عقد يف لواندا ،أنغوال يف  20تشرين الثاين/نوفمرب
.2015وميثل مشروع القرار املعروض علينا نتائج املفاوضات
واحللول التوفيقية اليت مت التوصل إليها خالل املشاورات غري
الرمسية.وفيما يلي نورد النقاط ذات الصلة مبشروع القرار.
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فهو يرحب باملقترحات املتعلقة بوضع خطة دولية مجهورية أفريقيا الوسطى الذي متت املوافقة عليه من خالل
إلصدار شهادات املنشأ اخلاصة باملاس اخلام يف إطار عملية اإلجراءات اخلطية املتخذة يف  17متوز/يوليه .2015
كيمربيل اليت توفر أساسا جيدا لآللية الدولية ملراقبة املاس
وقد أحرزت عملية كيمربيل تقدما كبريا يف إجناز واليتها
اليت نتوخاها مجيعا.ويسلم مشروع القرار بأن اخلطة الدولية يف غضون السنوات األخرية .ومع ذلك ،فإهنا ال تزال تواجه
املقترحة إلصدار الشهادات ميكن أن تساعد يف ضمان التنفيذ العديد من التحديات .ويف ذلك الصدد ،فإن اجلهود اليت تبذهلا
الفعال لقرارات جملس األمن ذات الصلة واليت تشتمل على احلكومات وصناعة املاس واملجتمع املدين ضرورية الستمرار
فرض جزاءات على االجتار باملاس املمول للصراعات.ويساعد وحتسني آليات الرقابة الداخلية جلميع البلدان املشاركة ،عالوة
مشروع القرار على زيادة شفافية ودقة اإلحصاءات ذات على تعزيز النظام نفسه ألجل القضاء على التدفق غري املشروع
الصلة.ويعزز املتطلبات األساسية للمبيعات اإللكترونية عرب للماس اخلام يف السوق الدولية.
احلدود.ويعزز الشمول عن طريق توسيع نطاق مشاركة
وفيما يتعلق بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ،فقد مكننا
احلكومات واملنظمات اإلقليمية وصناعة املاس واملجتمع املدين
االجتماع العام لعملية كيمربيل املعقود يف لواندا من مواصلة
يف عملية كيمربيل.
العمل على حتسني القواعد واإلجراءات هبدف التوصل إىل موقف
وتعرب عملية كيمربيل عن تقديرها ألرمينيا ،اإلمارات توافقي بشأن هذه املسألة.وبعد ،فقد انتخب االجتماع العام،
العربية املتحدة ،سوازيلند ،الكونغو ،املكسيك الستقباهلا اإلمارات العربية املتحدة لتويل منصب رئيس عملية كيمربيل،
زيارات استعراضية يف عام .2015وترحب عالوة على ذلك وكمنولث أستراليا ،ملنصب نائب العملية للفترة .2016
بالتزام تلك البلدان بالسماح على حنو مستمر باستعراض
عالوة على ذلك ،وبعد رفع احلظر املفروض مبوجب قرار
وحتسني نظام إصدار الشهادات ،وتدعو مجيع املشاركني إىل
جملس األمن  ،)2014( 2153فقد قامت جمموعة من فريق
دعوة واستقبال زيارات االستعراض وفقا الستعراض األقران
الرصد ،ممثلة بعدة بلدان أعضاء بقيادة مجهورية أنغوال بزيارة
يف نظام عملية كيمربيل.
استعراض إىل مجهورية كوت ديفوار.وقد كانت نتائج تلك
وتعرب العملية عن تقديرها للقيام بزيارة استعراض إىل الزيارة إجيابية ،ومن مث أتاحت للبلد استئناف صادرات املاس
كوت ديفوار وفقا لقرار جملس األمن  .)2014( 2153اخلام.ومن الضروري التأكيد أيضا أن بعثة االستعراض اليت
وهتيب بأصدقاء احتاد هنر مانو أن يواصلوا تقدمي الدعم إىل جرت يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،واليت قام هبا املشاركون
كوت ديفوار وليربيا وغينيا وسرياليون لتمكينها من تنفيذ واملراقبون يف عملية كيمربيل ،بقيادة أنغوال ،قد مكنت من
نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ ،فضال عن استئناف صادرات املاس اخلام من مناطق االمتثال مبوجب قرار
املشاركة املستمرة يف التعاون اإلقليمي وأنشطة إنفاذ القانون .إداري اختذ يف متوز/يوليه .2015ومتثل اخلطوات املذكورة
وأخريا ،حتيط العملية علما بالتدابري اليت اختذهتا السلطات وجلنة توا تقدما هائال ،وتربهن على جوهر عملية كيمربيل املتمثل
املتابعة وفريق الرصد التابع لعملية كيمربيل يف مجهورية أفريقيا يف السماح بتسويق املاس املستغل بطريقة مشروعة وبرعاية
الوسطى .وتتسق تلك التدابري مع اإلطار املرجعي للفريق بغية احلكومات الشرعية ،فضال عن منع إدخال املاس املستخرج
تنفيذ القرار اإلداري بشأن استئناف صادرات املاس اخلام من من قبل املتمردين إىل السوق الدولية.
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ولعل املمثلون يعلمون أن عملية كيمربيل ال تزال مفتوحة
وذات طابع عاملي وغري متييزي جلميع البلدان ومنظمات
التكامل االقتصادي اإلقليمية الراغبة والقادرة على الوفاء
مبتطلباهتا.ويف ذلك الصدد ،ما تزال البلدان تواصل االنضمام
إىل عملية كيمربيل.وقد تلقينا خالل العام املاضي طلبات
انضمام مقدمة من موزامبيق وغابون وليختنشتاين.وعالوة
على ذلك ،بذلت عملية كيمربيل جهودا حمددة ترمي إىل
استعادة إدماج مجهورية فزنويال البوليفارية يف العملية ،واليت
من املتوقع أن تستضيف بعثة استعراض يف الربع األول من عام
.2016وتتطلع العملية إىل حتقيق املشاركة فيها على أوسع
نطاق ممكن.حتقيقا لتلك الغاية ،فإهنا تواصل االتصال وتشجيع
البلدان على االنضمام واالندماج يف العملية.
وأخريا ،أود أن أشكر مجيع املمثلني مرة أخرى على
مشاركتهم يف املناقشات وتأييد مشروع القرار ،وأطلب إىل
اجلمعية العامة أن حتيط علما بالتقرير السنوي املتعلق بنظام
عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ ،فضال عن اعتماد
مشروع القرار املقترح.وأود أن أعرب أيضا عن خالص
االمتنان جلميع املشاركني ،وخاصة رؤساء األفرقة العاملة
واللجان التابعة لعملية كيمربيل ،على الدعم الذي قدموه إىل
أنغوال خالل رئاستها للعملية.وإنين على ثقة من أن الرئيس
ونائب الرئيس القادمني سيحظيان بالدعم نفسه.

22/01/2016

نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ  -أن يثين أوال على
مجهورية أنغوال على جناحها يف رئاسة عملية كيمربيل ،ويرحب
بالنتائج اليت حتققت حىت اآلن وهي داللة على اجلهود املبذولة
ألجل مواصلة تعزيز عملية كيمربيل ومواجهة حتديات املستقبل.
وبصفته الفريق العامل املعين برصد التنفيذ يف عملية
كيمربيل ،فقد أسهم االحتاد األورويب بنشاط يف تعزيز تنفيذ
نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ ،ويشجع
املشاركني على مواصلة التزامهم بتعزيز نظام التحقق من خالل
زيارات استعراض األقران اليت تقوم هبا عملية كيمربيل ،فضال
عن االلتزام بتقدمي التقارير املوضوعية السنوية.ويود االحتاد أن
يعرب على وجه اخلصوص عن تقديره ألرمينيا واإلمارات
العربية املتحدة وسوازيلند والكونغو واملكسيك الستضافتها
زيارات استعراض يف عام  ،2015وللربازيل ،بنما ،بيالروس،
توغو ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،سرياليون ،غانا ،مجهورية فزنويال البوليفارية،
الكامريون ،ليسوتو ،موريشيوس ،النرويج ،على دعوهتا
زيارات استعراض يف عام  .2016وينوه االحتاد األورويب
بالقرار اإلداري الذي اختذته اللجنة بشأن استعراض األقران
الذي يدعو مجيع املشاركني يف عملية كيمربيل الستضافة
زيارات االستعراض كل ثالث سنوات.

وحنن على إميان راسخ بأن من شأن استخدام أدوات
وتتطلع أنغوال إىل العمل مع الرئيس يف عام  ،2016التنفيذ هذه بصورة متسقة أن يعزز قدرة عملية كيمربيل على
فضال عن مجيع املشاركني واملراقبني يف عملية كيمربيل يف التصدي لالجتار غري املشروع باملاس املمول للصراعات .وندعو
مجيع املشاركني إىل تكثيف اجلهود املبذولة يف ذلك الصدد.
تشجيع زيادة التعاون يف إطار املنظمة.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن
للمراقب عن االحتاد األورويب.

السيد بارينيت (االحتاد األورويب) (تكلم باإلنكليزية):
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب .ويود االحتاد
األورويب والدول األعضاء فيه  -بصفتهما مشاركا موحدا يف
4/9

يرحب االحتاد األورويب بالتزام املشاركني يف العملية
واملراقبني بالنظر يف التوصيات ذات الصلة من تقرير فرقة العمل
املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة باملخاطر يف سلسلة إمدادات
املاس واملشاركة بشكل مباشر مع واضعي التقرير يف سياق
اجلهود اجلارية لزيادة تعزيز تنفيذ نظام إصدار شهادات املنشأ.
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ويرحب االحتاد األورويب باجلهود اليت تبذهلا مجهورية األورويب بالتزام العملية بتنفيذ إعالن واشنطن بشأن حتقيق
أفريقيا الوسطى يف تنفيذ خطة عملها وخريطة طريقها لتعزيز التكامل بني التنمية وتعدين املاس احلريف والصغري النطاق يف
نظام الرقابة الداخلية .وأحاط االحتاد األورويب علما باخلطوات عملية كيمربيل.
اليت اختذهتا جلنة املتابعة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وفريق
ويرحب االحتاد األورويب بالنجاح الذي حققته يف
الرصد التابع لعملية كيمربيل ،مبا يتواءم مع اختصاص الفريق،
السنوات األخرية عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ
من أجل تنفيذ القرار اإلداري املتعلق باستئناف صادرات املاس
يف مساعدة احلكومات يف االستجابة للحاالت اجلديدة من
اخلام من مجهورية أفريقيا الوسطى بالصيغة املأذون هبا من خالل
إجراء كتايب مؤرخ  17متوز/يوليه  .2015ويرحب االحتاد الصراع والعنف .ونؤيد بقوة اجلهود اليت تبذهلا عملية كيمربيل
األورويب بالتزام سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى مبواصلة يف التطور والتكيف للصمود أمام التحديات املقبلة يف سلسلة
تنفيذ القرار اإلداري ،وتشاطر أي معلومات وبيانات ذات صلة إمدادات املاس العاملي ،وتوفري ضمان للمستهلكني بأن املاس
مع فريق الرصد التابع لعملية كيمربيل ،واستضافة بعثات ميدانية غري مقترن بالعنف.
إىل مناطق إنتاج املاس يف أقرب وقت ممكن ليتسىن للعملية
قبل أن أختتم بياين ،أود أن أشدد على أن إحدى
التحقق من احلالة يف امليدان هبدف املوافقة على املقترح من أجل السمات الفريدة لعملية كيمربيل متجسدة يف اهليكل الثالثي.
حتديد املناطق اليت ميكن استئناف تصدير املاس اخلام منها.
إن قطاع الصناعة واملجتمع املدين من العناصر األساسية يف
عالوة على ذلك ،يرحب االحتاد األورويب باخلطوات اليت عملية كيمربيل ،وسامها مسامهة كبرية يف إنشائها وعملياهتا.
اختذهتا مؤخرا بلدان احتاد هنر مانو ،وهي كوت ديفوار وغينيا ويف هذا الصدد ،حيض االحتاد األورويب مجيع املشاركني
وليربيا وسرياليون من أجل توليد زخم جديد لتعزيز التعاون واملراقبني على االعتراف بالتنوع الكامل يف اآلراء ضمن
عملية كيمربيل ،ومواصلة العمل معا لزيادة تعزيز مصداقية
اإلقليمي امتثاال لنظام إصدار شهادات املنشأ ،وهي مبادرة مت
النظام .ونعول بشكل خاص على إقامة عالقات عمل وثيقة
إبرازها يف القرار  )2014( 2153الذي رفع احلظر املفروض
مع مجيع شركائنا يف ائتالف املجتمع املدين للتأكد من أن
على تصدير املاس اخلام من كوت ديفوار .ورحب االجتماع
عملية كيمربيل ال تزال أداة فعالة يف بناء السالم ومنع نشوب
املقدم إىل بلدان احتاد هنر مانو من قِبل
العام باستمرار الدعم َّ
َ الصراعات ،ورصد فعالية عملية كيمربيل يف جمتمعات تعدين
الفريق التقين التابع للفريق العامل املعين بالرصد وجمموعة املاس املحلية يف مجيع أحناء العامل ،وهي عملية ال تزال تتحدانا
“أصدقاء احتاد هنر مانو” ،وال سيما اجلهود اجلارية من أجل أن نبذل املزيد من اجلهد وأن نفعل أفضل .وسنظل نعول على
إضفاء طابع رمسي على دور أمانة احتاد هنر مانو وإشراك تلك العالقة لضمان اإلبقاء على العملية أداة ف ّعالة يف املستقبل.
الشركاء املنفذين ومقدمي املساعدات التقنية اآلخرين.
يعرب االحتاد األورويب مرة أخرى عن امتنانه جلمهورية
يف عام  ،2015أظهر املجتمع الدويل تصميمه على العمل أنغوال على قيادهتا للعملية هذا العام .ونرحب اآلن باإلمارات
بشكل مجاعي وبناء من خالل عملية كيمربيل بوصفها أداة العربية املتحدة بوصفها الرئيس املقبل لعملية كيمربيل ونعرب
قيمة من أجل منع استخدام املاس لتأجيج نريان الصراعات ،عن تقديرنا لبعد نظرها بوصفها الرئيس لعام  2016لزيادة
ويف هناية املطاف املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،تعزيز تنفيذ نظام إصدار شهادات املنشأ ،وضمان تسخري
وال سيما يف البلدان النامية .ويف هذا السياق ،يرحب االحتاد التجارة يف املاس اخلام لصاحل مجيع الناس.
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نرحب بااللتزامات اليت قطعتها اإلمارات العربية املتحدة
يف رئاستها ،ونود أن نشجع الدولة على زيادة العمل مع ائتالف
املجتمع املدين من أجل االستمرار يف تعزيز عملية كيمربيل،
مبا يف ذلك يف جمايل التقييم والتعاون يف إنفاذ القوانني .ويتطلع
االحتاد األورويب إىل العمل بشكل وثيق مع اإلمارات العربية
املتحدة لتوليد زخم وقوة جديدين يف عملية كيمربيل.

من احلكومات ،وقادة الصناعة وممثلي املجتمع املدين  -إىل
وضع خطة دولية فريدة تقتضي من الدول تنظيم إنتاج املاس
واالجتار به من خالل نظام شهادات املنشأ الصارم الذي
تطبقها احلكومات .إن املجتمع الدويل بقيامه بذلك ،فقد
متكن من استبعاد املاس امللطخ بالدماء من الدخول يف قنوات
التجارة الدولية.

السيد رويت (إسرائيل) (تكلم باإلنكليزية) :شأين شأن
اآلخرين ،أود أن أشكر أنغوال على القيادة املقتدرة يف عام
 ،2015وأمتىن لدولة اإلمارات العربية املتحدة جناحا كبريا يف
توليها الرئاسة هذا العام.

يف السنوات القليلة املاضية ،شهدنا العديد من اإلجنازات.
وتشمل هذه الوسائل تعزيز تنفيذ نظام استعراض األقران،
وتعزيز الشفافية ودقة القياسات اإلحصائية ،وزيادة مشاركة
العديد من أصحاب املصاحل يف نظام عملية كيمربيل إلصدار
شهادات املنشأ .وبفضل تضافر االلتزام العاملي باالقتران مع
العمل العاملي ،أصبح اليوم  99يف املائة من مجيع املاس الذي
يباع غري مرتبط بالصراعات مما يكفل استخدام اإليرادات
املحققة من املاس يف النمو االقتصادي والتنمية املستدامة على
النحو املناسب .وبالتايل ،فإن عملية كيمربيل تساهم بصورة
مباشرة يف النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام ( 2030القرار
 ،)1/70مبا يكفل حتقيق أهداف التنمية املستدامة جلميع الناس
يف كل مكان مع عدم ترك أي أحد متخلفا عن ركب التنمية.
إننا إذ ننطلق يف سرينا على طريق تنفيذ خطة عام ،2030
وهو طريق طويل ،أثبت مرة أخرى إجناز عملية كيمربيل بأننا
بوصفنا أسرة دولية ،إذا ما حنينا خالفاتنا جانبا واحتدنا ،ميكننا
أن حندث فرقا وأن نكون قوة إجيابية يف حتسني عاملنا.

يف كثري من األحيان ،جنتمع هنا يف هذه القاعة ملناقشة
التحديات الصعبة والفرص الضائعة .واليوم يسرين أن أقول إننا
جنتمع هنا بوصفنا هيئة دولية استثنائية لالحتفال بإجناز رائع.
منذ عقود ما انفك عامل اجلرمية املظلم يف صناعة املاس يعمل يف
اخلفاء .ويف الواقع إن الضوء الذهيب للماس ،املتميز بوضوحه،
أعمانا عن حقيقة مفادها أن هذا املاس يستخدم بال رمحة كأداة
من أدوات احلرب ويستخدم كشريان للحياة املالية ألمراء
احلرب .بدون علم معظمنا ،يستخدم املاس حاليا إيذانا بإقامة
عالقات تدوم مدى احلياة يف كثري من األحيان يف ظل أبشع
الظروف اإلنسانية ،تتميز بإزهاق العديد جدا من األرواح.
من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أنغوال ومن ليربيا
إىل سرياليون ،فإن ما يسمى باملاس امللطخ بالدماء ميكن أمراء
احلرب من اغتصاب السلطة من حكومات شرعية ويؤدى إىل
االسترقاق ووفاة أعداد كبرية جدا من األبرياء من الرجال
والنساء واألطفال .وأخريا ،قبل  12عاما ،أعلن العامل بصوت
موحد ويف منتهى الوضوح ،بل ميكن القول بأنه صوت واضح
وضوح املاس ،أنه قد طفح الكيل.

إن إسرائيل بوصفها يف طليعة البلدان املصدرة للماس يف
العامل وتستضيف ثالث أكرب مركز لتجارة املاس ،كانت من أوائل
البلدان اليت نبّهت إىل تسخري املاس لتمويل الصراعات ،ومن بني
أوائل البلدان اليت قامت بدور يف إنشاء عملية كيمربيل ،وأول
بلد يصدر شهادة منشأ عندما دخلت العملية حيز النفاذ يف عام
 .2003خالل رئاسة إسرائيل لعملية كيمربيل يف عام ،2010
بادرت إىل إنشاء الفريق العامل الفرعي املعين بتيسري التجارة
إن حجم األعمال الوحشية والقسوة النامجة عن االجتار
وأشرفت على عملية انضمام أربع دول جديدة إىل العضوية.
غري املشروع باملاس دفعا املجتمع الدويل  -حتالف مؤلف
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تؤكد إسرائيل بقوة مرة أخرى أمهية الطابع الثالثي العام ،وعلى ضمان وصول تقرير العملية ( ،A/70/596املرفق)
األطراف لعملية كيمربيل .وجيب أن يشارك املجتمع املدين إىل اجلمعية العامة.
مشاركة كاملة يف العملية ،ال سيما يف رصد التنفيذ على أرض
يعلق وفدي أمهية كبرية على هذا البند من جدول
الواقع .كذلك جيب أن تعزز عملية كيمربيل التعاون مع رابطات األعمال ،ليس فقط ألنه يسعى إىل محاية التجارة املشروعة يف
صناعة املاس واملنظمات الدولية وإدارات إنفاذ القانون.
املاس ،بل أيضا ألنه يرمز إىل تصميم أعضاء املجتمع الدويل
مجيع اجلهات املعنيةجتين الفائدة من التبادل املفتوح على القيام بدورهم يف هذا الصدد ،فرادى ومجاعات ،لضمان
بأن ال جتلب أبدا موارد مثل املاس األسى واملعاناة للبشرية.
للمعلومات والوصول إليها.

ومن اجلدير بالذكر أن ماليني األشخاص ،من عمال
املناجم الصغرية ومشغلي املعدات الثقيلة ،ومن شركات قطع
املاس إىل جتار التجزئة ،كلهم يعتمدون على جتارة املاس يف
كسب سبُل عيشهم .إن املاس املستخرج بصورة مشروعة
عندما جتري إدراته واالجتار به بشكل مسؤول ،ميكن أن يكون
عنصرا حفازا على حتسني مستوى معيشة املاليني من الناس
وتسريع وتريته .لذلك من واجبنا وواجب العاملني يف مناجم
املاس الذين يعتمدون على املاس يف كسب ُسبل عيشهم أن
نظهر لألمم اليت حباها اهلل باملوارد الطبيعية بأنه ميكن أن حيل
االزدهار حمل الفقر .كذلك من واجبنا حنو األجيال املقبلة بأن
نكفل انتصار التعاون على الصراع.

إن بوتسوانا بوصفها أحد األعضاء املؤسسني لعملية
كيمربيل ،وبلدا يعتمد اعتمادا كبريا على هذه األحجار
الكرمية ،تويل أمهية كربى الستغالل املاس اخلام واالجتار
املشروع فيه .على مر السنني ما برح تنظيم جتارة املاس من
خالل تلك العملية ميثل جناحا وحتديات .وتتطلب العملية
تقيد األعضاء مبعايري عالية من أجل التمكن من التصديق على
مشروعية شحنات املاس اليت تدخل وتغادر أراضيها .جيب
على الدول املشاركة أن تفي باحلد األدىن من املتطلبات اليت
تشمل سن التشريعات وإنشاء املؤسسات الوطنية ،فضال عن
التصدير واالسترياد والضوابط الداخلية ،وااللتزام بالشفافية
وتبادل البيانات اإلحصائية.

سوف اختتم كلميت بأن أمتىن لنا مجيعا “مازيل وبراخا”،
ويعين ذلك باللغة العربية احلظ السعيد والربكة ،كما يقال
تقليديا يف مجيع صناعة املاس يف مجيع أحناء العامل عند االحتفال
بإبرام صفقة ناجحة يف جتارة املاس.

لتكملة جهود عملية كيمربيل ورقابتها على املاس اخلام،
فإن مشروع القرار السنوي اليوم ( )A/70/L.40وقرارات األمم
املتحدة األخرى ،متنع الصالت بني االجتار غري املشروع يف املاس
اخلام والصراعات املسلحة وفصم تلك الصالت .وتؤكد جمددا
تلك القرارات العملية بوصفها أداة دولية لدعم تلك القضية
وترحب بدورها املستمر يف تنظيم جتارة املاس .لذلك يواصل
وفدي تقدمي الدعم ملبادئ وأهداف العملية ويف نظام إصدار
شهادات املنشأ ،ويف سعيها إىل إزالة املاس اخلام غري املشروع
من أسواق املاس املشروع ،ومنع تلك املعامالت غري املشروعة
من إذكاء نريان الزناعات املسلحة ،واألنشطة غري املشروعة اليت
تتهدد السلم واألمن الدوليني.

السيد نكولوي (بوتسوانا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكركم ،سيدي ،على عقد هذه اإلحاطة اإلعالمية السنوية
وعلى منح وفدي فرصة االشتراك يف املناقشة فيها .يف البداية،
أود أن أعرب عن تقدير وفدي وامتنانه حلكومة مجهورية أنغوال
على قيادهتا املتسمة باخلربة يف ترؤسها لعملية كيمربيل يف عام
 .2015ونشيد بأنغوال على قيادهتا وعلى املشاركة على مدار
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ووقف أزيز البنادق .وحيدونا األمل واحللم يف أن نرى البلدان
اخلارجة من صراعات ،تسخر االستثمار يف التنمية اليت حمورها
اإلنسان من أجل استدامة ُسبل العيش .ال يزال وفدي على
ثقة بأنه من خالل اجلهود املشتركة من قبيل مبادرة عملية
كيمربيل ،سوف نواصل العمل لكي نكفل أكثر من أي
وقت مضى ،بأن يصبح املاس مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية
االقتصادية ،ال عنصرا حفازا على احلروب األهلية.

إن بوتسوانا إذ تسترشد مبصاحلها الوطنية الطويلة األجل
والرؤية االستراتيجية الشاملة اليت هتدف إىل استخدام الوسائل
األخالقية الكفيلة باستغالل رأمساهلا الطبيعي ،ما فتئت منذ
اكتشاف املاس ألول تؤمن بفكرة استخدامه يف فعل اخلري
وملا فيه منفعة أبنا شعبها ،ويف الوقت نفسه لتعزيز التنمية
االقتصادية واالجتماعية .وهلذا السبب ،حنن ملتزمون بصون
وتعزيز سالمة صناعة املاس واحلفاظ على ثروهتا من األجيال
املقبلة .وكما قال الرئيس السابق لبوتسوانا ،فيستوس موغاي
يف اخلتام ،ترحب بوتسوانا بتأييد عملية كيمربيل لتويل
قبل عقد من الزمن،
دولة اإلمارات العربية املتحدة الرئاسة لعام  ،2016واختيار
“بالنسبة لشعبنا يف بوتسوانا ،فإن كل قطعة ماس كومنولث أستراليا ملنصب نائب الرئيس ،وقد مت ذلك يف
تُشترى تعين وضع طعام على موائدنا ،وتعين مستويات اجللسة العامة اليت انعقدت يف أنغوال .وهننئ بإخالص اإلمارات
معيشة أفضل ورعاية صحية أفضل ،ومياه شرب آمنة ،العربية املتحدة على تويل دورها اجلديد ونتعهد بتقدمي دعمنا
وتعاونا الكاملني هلا يف اضطالعها بواليتها.
واملزيد من الطرق وأكثر من ذلك بكثري”.
وباختصار ،بالنسبة لبوتسوانا ،يُسخر املاس من أجل
التنمية فقط .وهناك عالقة مباشرة بني اإليرادات املحققة من
املاس وتوفري الطعام على املوائد ،فضال عن تعليم الشباب،
لكون صناعة املاس متثل أكثر من  40يف املائة من إيرادات
حكومة بوتسوانا .فمن خالل تلك الصناعة نعزز اآلفاق
املفتوحة أمامنا لتحقيق األهداف اإلمنائية ،مبا يف ذلك أهداف
التنمية املستدامة لعام  2030اليت اعتمدهتا مؤخرا خطة
التنمية املستدامة (القرار  .)1/70بفضل ما لدينا من سجل
ثابت وتقليد يف اإلدارة الرشيدة ورأس مال طبيعي ،نواصل
االستفادة وتبادل اخلربات وأفضل املمارسات مع أسرة عملية
كيمربيل .ومتاشيا مع ُمثل ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،مبا يف
ذلك إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب ،نود أن نكرر
تأييدنا القوي لعملية كيمربيل وإمياننا هبا ،ونرجو إبقاء املسألة
مدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة لضمان االستمرار يف
كبح وتصويب خطأ الذين ما زالوا يؤمنون باستخدام املاس
يف إحلاق الضرر بالبشرية.

السيد املزروعي (اإلمارات العربية املتحدة) :يود وفد
دولة اإلمارات أن يشكركم ،سيدي ،على الدعوة إىل عقد
جلسة اليوم .ويف هذه املناسبة نعرب عن بالغ الشكر والتقدير
لدولة أنغوال ،الرئيس السابق لعملية كيمربيل على جهودها
املتميزة يف قيادة هذه العملية خالل فترة رئاستها .وقد أُتيحت
لنا فرصة العمل معها بصفة نائب الرئيس .كذلك نشكر وفد
أنغوال ملا قام به من جهود متميزة يف تسهيل وتنسيق املشاورات
بشأن القرار الذي اختذناه اليوم ،وقد أمثرت تلك املشاورات
عن التوصل إىل نص جيد متكنا من اعتماده بتوافق اآلراء.

انضمت دولة اإلمارات إىل توافق اآلراء لقناعتها بأن
هذا القرار يعترب خطوة هامة متثلت يف إجياد توافق شامل بني
مجيع أصحاب املصلحة يف عملية كيمربيل ،وهو األمر الذي
سيسهم بصورة كبرية يف زيادة فعالية العملية وجناحها .كذلك
فإن القرار يؤكد جمددا عزم أصحاب املصلحة على تعزيز
تنفيذ عملية كيمربيل وحتقيق أهدافها .وتفخر دولة اإلمارات
باختيارها رمسيا ملنصب رئيس نظام عملية كيمربيل لعام 2016
واليوم فإن املجتمع الدويل ،والقارة األفريقية بشكل والذي يعد دليال على تقدير األعضاء للجهود اليت تبذهلا دولة
حول االهتمام إىل ترسيخ اإلمارات من أجل تطبيق هذه العملية وثقتهم يف قدرهتا على
خاص ،بفضل خطتها لعام ّ ،2063
الثقافة اليت تركز على مشول اجلميع ،وعلى التنمية املستدامة ،القيادة واملسامهة الف ّعالة يف متابعة تنفيذها على الصعيد الدويل.
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كما نتقدم بالتهنئة إىل كمنولث أستراليا على انتخاهبا (تكلم باإلنكليزية)
نائبًا للرئيس ،ونُعرب عن سعادتنا واعتزازنا بالعمل معها
تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار  ،A/70/L.40املعنون
ّ
خالل هذا العام.
“دور املاس يف تأجيج الزناع :قطع الصلة بني املعامالت غري
وبعد انتخابنا من قبل الزمالء املشاركني يف هذا النظام ،املشروعة يف املاس اخلام والزناعات املسلحة باعتبار ذلك
أصبحنا اليوم أول دولة عربية حتظى بشرف شغل هذا املنصب .مسامهة يف منع نشوب الزناعات ويف تسويتها”.
وقد بدأت وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات يف تطبيق نظام
وأعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.
شهادة كيمربيل عام  ،2003لتصبح بذلك أول دولة عربية
السيد جانغ ساجيني (إدارة شؤون اجلمعية العامة
تعتمد هذا النظام ،والذي مشل اختاذ إجراءات ومبادرات مبا
فيها إصدار قانون احتادي خبصوص مراقبة ورصد عمليات واملؤمترات) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أعلن أنه منذ تقدمي
استرياد وتصدير ومرور املاس اخلام .ومنذ ذلك احلني ،شهد مشروع القرار  ،A/70/L.40وباإلضافة إىل الوفود املدرجة
قطاع جتارة األملاس يف إمارة ديب بدولة اإلمارات ،والذي أمساؤها يف الوثيقة ،انضمت البلدان التالية إىل مقدمي مشروع
خيضع إلشراف “بورصة ديب لألملاس” ،منوًا مبعدالت القرار :أرمينيا ،سويسرا ،فييت نام ،كندا والواليات املتحدة
متسارعة ليضع اإلمارة ضمن قائمة املراكز الرائدة عامليًا يف األمريكية.
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
جمال جتارة األملاس اخلام واملصقول.
ومن خالل منصبنا القادم كرئيس ملبادرة عملية كيمربيل ،اجلمعية تقرر اعتماد مشروع القرار A/70/L.40؟
اعتمد مشروع القرار ( A/70/L.40القرار .)252/70

فإننا نتطلع إىل مشاركة األعضاء اآلخرين خرباتنا الواسعة
يف هذه املبادرة ،ولن ندخر جهدًا يف التعاون مع اجلهات
الرئيس بالنيابة (تكلم باإلنكليزية) :هل يل أن أعترب أن
احلكومية ذات الصلة ومؤسسات هذا القطاع واملجتمع املدين اجلمعية العامة ترغب يف اختتام نظرها يف البند  33من جدول
لطرح أفكار ومبادرات جديدة تُثري العملية وتعزز التعاون األعمال؟
بني كافة األطراف املعنية ،ومبا يؤدي إىل محاية جتارة املاس
وقـد تقرر ذلك.
الشرعي من تدفّق املاس املؤجج للصراع إىل األسواق ،ويضمن
رفعت اجللسة الساعة .10/55
للمستهلكني شراء ماس نظيف ال نزاع عليه .وتعتزم دولة
اإلمارات استضافة األعضاء املشاركني يف نظام عملية كيمربيل
من خالل اجتماعات وجلسات عامة تعقد يف ديب خالل العام
للتعرف عن قرب على البنية
 ،2016ما يوفّر هلم فرصة فريدة ّ
التحتية املتطورة وجمتمع جتارة السلع املتنامي الذي يُع ّد من أبرز
دعائم منو هذا القطاع يف دولة اإلمارات.
الرئيس بالنيابة :نبارك لدولة اإلمارات رئاستها لعملية
كيمربيل خالل العام .2016
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