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  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ]) Add.1و A/68/L.29( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

قطع الصلة بني التعامل غري املـشروع       : دور املاس يف تأجيج الرتاع      - ٦٨/١٢٨
ــوع     ــع وقـ ــسامهة يف منـ ــات املـــسلحة كمـ ــام والرتاعـ ــاس اخلـ يف املـ

  اوتسويته الرتاعات
  

  ،ن اجلمعية العامةإ  

 بأن جتارة املاس املمول للرتاعات ال تزال مسألة تثري قلقـا بالغـا علـى الـصعيد        إذ تسلم   

الدويل وميكن أن تكون هلا صلة مباشرة بتـأجيج الرتاعـات املـسلحة وأنـشطة حركـات التمـرد                   

ا بـصورة  الرامية إىل تقويض احلكومات الشرعية أو اإلطاحـة ـا واالجتـار باألسـلحة وانتـشاره           

  غري مشروعة، وال سيما األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،

مبـا للرتاعـات الـيت تؤججهـا جتـارة املـاس املـستغل يف متويلـها مـن أثـر           وإذ تسلم أيـضا      

مدمر على السالم يف البلدان املتضررة وسالمة شـعوا وأمنـها ومبـا يرتكـب يف هـذه الرتاعـات             

   اإلنسان،من انتهاكات منتظمة وجسيمة حلقوق

 االسـتقرار اإلقليمـي وااللتزامـات الـيت     علـى التـأثري الـسليب هلـذه الرتاعـات       وإذ تالحظ     

  يلقيها ميثاق األمم املتحدة على عاتق الدول فيما يتصل بصون السالم واألمن الدوليني،

  بضرورة االستمرار يف اختاذ إجراءات لكبح جتارة املاس املمول للرتاعات،وإذ تسلـم   

حكومـات  تقودهـا    أن عملية كيمربيل، بوصفها مبادرة دولية        الحظ مع التقدير  وإذ ت   

مـشاركة مجيــع اجلهــات املعنيــة،  الـدول املــشاركة فيهــا، تواصــل مـداوالا علــى أســاس يكفــل   

فيهـا الـدول املنتجـة واملـصدرة واملـستوردة وأوسـاط صـناعة املـاس واتمـع املـدين والـدول                       مبا

  ت الدولية،املقدمة للطلبات واملنظما
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ــشري   ــو       وإذ تـ ــشروعة هـ ــارة املـ ــن التجـ ــات مـ ــول للرتاعـ ــاس املمـ ــتبعاد املـ  إىل أن اسـ

ــدف ــشطتها مــن أجــل حتقيــق          اهل ــربيل، وإذ تؤكــد ضــرورة مواصــلة أن ــسي لعمليــة كيم الرئي

  اهلدف، هذا

جــاءت مببــادرة مــن  الــيت ، باملــسامهة املهمــة الــيت تقــدمها عمليــة كيمــربيلوإذ ترحـــب  

يـة املنتجـة للمــاس، وإذ تـدعو إىل املثـابرة يف تنفيـذ االلتزامــات الـيت تعهـدت ــا        البلـدان األفريق 

ــة كيمـــربيل و  ــشاركة يف عمليـ ــاط الـــدول املـ ــاسأوسـ ــناعة املـ ــات  و،صـ ــدين منظمـ ــع املـ اتمـ

  مراقبني، بصفة

بالـدور النـاجح الـذي اضـطلعت بـه عمليـة كيمـربيل يف وقـف تـدفق املـاس             تسلموإذ    

ــات يف ال  ــائي     املمــول للرتاع ــاألثر اإلمن ــا وب ــن وجوده ــد األخــري م ــاة   لعق ــة يف حتــسني حي لعملي

ــزم، يف  لاملعتمــدين علــى جتــارة املــاس، وإذ تالحــظ أن االجتمــاع العــام     األشــخاص ــة الت لعملي

لعملية دور كأداة ذات مصداقية يف كـبح التـدفق   لنظرته إىل املستقبل، مبواصلة ضمان أن يظل       

  غري املشروع للماس اخلام،

مهـم يف النـهوض بالتنميـة االقتـصادية          لـه دور حفـاز    بأن قطاع املاس     سلم أيضا توإذ    

واالجتماعيــة الالزمــة للحــد مــن الفقــر والوفــاء مبــا يتطلبــه حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف 

  العديد من البلدان املنتجة، وخباصة يف البلدان النامية،

ارة املاس املشروعة علـى البلـدان املنتجـة       وائد اليت تعود ا جت     الف وإذ تضع يف اعتبارها     

ــؤثر        ــة دون أن ت ــة للحيلول ــى ضــرورة االســتمرار يف اختــاذ إجــراءات دولي ــشـدد عل ـــه، وإذ ت لـ

مشكلة املاس املمول للرتاعات سـلبا يف جتـارة املـاس املـشروعة الـيت تـسهم مـسامهة أساسـية يف                   

  اقتصادات الدول املنتجة واملصدرة واملستوردة له،

ــظوإذ    ــأيت مــــن        تالحــ ــامل يــ ــتج يف العــ ــام املنــ ــاس اخلــ ــن املــ ــرب مــ ــزء األكــ  أن اجلــ

  مشروعة، مصادر

 إىل امليثــاق وإىل مجيــع قــرارات جملــس األمــن املتــصلة مبــسألة املــاس املمــول   وإذ تــشري  

 علـى املـسامهة يف تنفيـذ التـدابري املنـصوص عليهـا يف تلـك القـرارات             وإذ تعقد العزم  للرتاعات،  

  ،ودعم هذا التنفيذ

 كــــانون ٢٨املــــؤرخ  )٢٠٠٣ (١٤٥٩ إىل قــــرار جملــــس األمــــن وإذ تــــشري أيــــضا  

، )١( الذي أيد فيه الس بقوة نظام عملية كيمربيل إلصدار شـهادات املنـشأ    ٢٠٠٣يناير  /الثاين

   للرتاعات،بوصفه إسهاما قيما يف مكافحة االجتار باملاس املمول

_______________ 

  .A/57/489انظر  )١(
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كيمــربيل إلصــدار شــهادات املنــشأ   أن تنفيــذ نظــام عمليــة وإذ تالحــظ مــع االرتيــاح  

ــأثريا إجيابيــا يف احلــد مــن إمكانيــة مــسامهة املــاس املمــول للرتاعــات يف تــأجيج      ال يــزال يــؤثر ت

ساعد علـى محايـة التجـارة املـشروعة وكفالـة التنفيـذ الفعـال          أن يـ  الرتاعات املسلحة ومن شأنه     

  ارات املتعلقة بتجارة املاس املمول للرتاعات،للقر

لعمـل جلنـة بنـاء    مفيدة بأن الدروس املستفادة من عملية كيمربيل قد تكون    وإذ تسلم     
  السالم عند نظرها يف البلدان املشمولة بربنامج عملها، حسب االقتضاء،

 ٥٦/٢٦٣ و ٢٠٠٠ديـسمرب  / كـانون األول ١ املؤرخ ٥٥/٥٦ إىل قراراا    وإذ تشري   
 ٥٨/٢٩٠ و ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان١٥ املــؤرخ ٥٧/٣٠٢ و ٢٠٠٢مــارس / آذار١٣املــؤرخ 
 ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٥٩/١٤٤ و ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١٤املــؤرخ 

 كــــانون  ٤ املــــؤرخ  ٦١/٢٨ و ٢٠٠٥ديــــسمرب  / كــــانون األول ٢٠ املــــؤرخ  ٦٠/١٨٢ و
 ٦٣/١٣٤ و ٢٠٠٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٦ املـــؤرخ ٦٢/١١ و ٢٠٠٦ديـــسمرب /األول

ــسمرب / كــانون األول١١املــؤرخ  ــؤرخ ٦٤/١٠٩و  ٢٠٠٨دي ــسمرب / كــانون األول١١ امل دي
 املــــــؤرخ ٦٦/٢٥٢و  ٢٠١٠ديــــــسمرب / كــــــانون األول١٦ املـــــؤرخ  ٦٥/١٣٧ و ٢٠٠٩

الـيت   ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٧/١٣٥و   ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثـاين   ٢٥
عملـي إلصـدار شـهادات    ودعت فيها إىل وضع مقترحات بشأن إقامة نظام دويل بسيط فعـال     

  لماس اخلام وتنفيذها واستعراضها دوريا،لمنشأ 

ــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات    وإذ ترحــب   ــذ نظــام عملي ــشأ  يف هــذا الــصدد بتنفي  املن
أوسـاط   لـزوم هلـا علـى احلكومـات أو         تعيق جتارة املاس املشروعة أو تفرض أعباء ال        بطريقة ال 

  صناعة املاس، وخباصة صغار املنتجني، وال تعرقل تطور صناعة املاس،

 بلـدا،   ٨١ يف عملية كيمـربيل الـذين ميثلـون          ٥٤الـ   بقرار املشاركني    وإذ ترحب أيضا    
 الــذين متثلــهم املفوضــية األوروبيــة، معاجلــة مــشكلة ٢٨الـــ ألورويب مبــن فــيهم أعــضاء االحتــاد ا

املاس املمول للرتاعات عـن طريـق املـشاركة يف العمليـة وتنفيـذ نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار                    
  شهادات املنشأ،

نتــائج االجتمــاع العــام احلــادي عــشر لعمليــة كيمــربيل الــذي استــضافته    تالحــظ وإذ   
  ،٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ١٩ يف الفترة من جنوب أفريقيا يف جوهانسربغ

 باملسامهة املهمـة يف حتقيـق مقاصـد عمليـة كيمـربيل الـيت قدمتـها وال تـزال         وإذ ترحب   
 الـس  وخباصـة تقدمها منظمات اتمع املدين مـن البلـدان املـشاركة وأوسـاط صـناعة املـاس،                

عمليـة، للمـساعدة يف اجلهـود الدوليـة     ال يف مجيع جوانب صناعة املاس الذي ميثل   العاملي للماس   
  املبذولة لوقف جتارة املاس املمول للرتاعات،
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 مببادرات التنظيم الـذايت الطـوعي ألوسـاط صـناعة املـاس الـيت أعلـن                 وإذ ترحب أيضا    
بأن وجود نظام للتنظيم الذايت الطوعي من هـذا القبيـل،      تسلم  عنها الس العاملي للماس، وإذ      

 بشأن نظام عمليـة     ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ملبني يف إعالن إنترالكن املؤرخ      على النحو ا  
يسهم يف كفالة فعاليـة الـنظم الوطنيـة للمراقبـة      )١(لماس اخلاملكيمربيل إلصدار شهادات منشأ  

  الداخلية على املاس اخلام،

يادة الدول والتقيد مببـادئ املـساواة وتبـادل         إيالء االحترام التام لس    بضرورة وإذ تسلم   

  املنافع وتوافق اآلراء،

 بـأن نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ الذي بـدأ نفـاذه يف     وإذ تسلم أيضا    

 لــن يكــون ذا مــصداقية مــا مل يكــن لــدى مجيــع املــشاركني فيــه  ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين١

ظم مراقبــة داخليــة فعالــة ذات مــصداقية، اهلــدف منــها  التــشريعات الوطنيــة الالزمــة مقترنــة بــن 

املاس املمول للرتاعـات يف سلـسلة إنتـاج وتـصدير واسـترياد املـاس اخلـام داخـل                   وجود  استبعاد  

ــة      ــات التجاريـ ــاج واملمارسـ ــاليب اإلنتـ ــتالف أسـ ــاة أن اخـ ــع مراعـ ــيهم، مـ ــن  أراضـ ــضال عـ فـ

ــات يف  ــستلزم    االختالف ــد ي ــال ق ــذا ا ــضوابط املؤســسية يف ه ــال ــتيفاء    اتب ــة الس ــج خمتلف  اع

  الدنيا، املعايري

 بــاجلهود الراميــة إىل حتــسني اإلطــار املعيــاري لعمليــة كيمــربيل عــن طريــق وإذ ترحــب  

وضع قواعد ومعايري إجرائية جديدة لتنظيم أنشطة هيئاـا العاملـة واملـشاركني واملـراقبني فيهـا                  

ملية كيمربيل مما يؤدي إىل تعزيـز فعاليـة         وتبسيط إجراءات إعداد الوثائق واختاذ القرارات يف ع       

  نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ،

 لنظام عملية كيمـربيل إلصـدار شـهادات    دعمها القوي واملستمر تعيد تأكيد   - ١  

   ولعملية كيمربيل ككل؛)١(املنشأ

ات املنـشأ ميكـن أن يـساعد يف     بأن نظام عملية كيمربيل إلصـدار شـهاد   تسلم  - ٢  

كفالة التنفيذ الفعال لقرارات جملس األمن املتخذة يف هذا الصدد اليت تتـضمن فـرض جـزاءات                 

الـيت يؤججهـا املـاس    منـع نـشوب الرتاعـات    يـسهم يف  على جتـارة املـاس املمـول للرتاعـات وأن         

ــيت وضــعها ا      يف ــة ال ــدابري القائم ــام للت ــذ الت ــدعو إىل التنفي ــستقبل، وت ــستهدف   امل ــيت ت ــس ال ل

ــارة ــه دور يف      جتـ ــذي لـ ــول للرتاعـــات الـ ــيما املـــاس املمـ ــري املـــشروعة، وال سـ ــام غـ ــاس اخلـ املـ

  الرتاعات؛ تأجيج

يف عمليـة    بصفة كاملـة   مشاركا   ٢٠١٣يونيه  / بقبول مايل يف حزيران    ترحب  - ٣  

  ؛خطي ء من خالل إجرا، على النحو املوافق عليهكيمربيل



A/RES/68/128 

قطع الصلة بـني التعامـل غـري املـشروع يف املـاس             : دور املاس يف تأجيج الرتاع    
  اعات املسلحة كمسامهة يف منع وقوع الرتاعات وتسويتهاخلام والرتا

 

5/9 

ــسلم  - ٤   ــه اجلهــ ت ــا قدمت ــة ملعاجلــة مــ  مب ــاس املمــول للرتاعــات،  ود الدولي شكلة امل

فيها نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ، من مسامهات مهمة يف تسوية الرتاعـات               مبا

  وتوطيد دعائم السالم يف أنغوال وسرياليون وليربيا؛

 اجلهود الرامية إىل مواصلة تعزيـز تنفيـذ عمليـة كيمـربيل، مبـا يف ذلـك              تالحظ  - ٥  

اجلهود الرامية إىل مواصلة التحقق من تطبيق شـروط نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات                

  املنشأ على املبيعات العابرة للحدود اليت جتري عن طريق اإلنترنت؛

مـايو  /أيار ١٥ قرار الس العــام ملنظمة التجـــارة العامليــة املؤرخ         أيضا تالحظ  - ٦  

لتدابري املتخذة لتنفيذ نظام عملية كيمربيل إلصـدار شـهادات   امينح إعفاء خبصوص  الذي   ٢٠٠٣

 ،٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٣١ ولغايــة ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين١املنــشأ، اعتبــارا مــن 

 ٣١ميدد اإلعفاء املمنوح حىت       الذي ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧وقرار الس العام املؤرخ     

 ٢٠١٢ديـسمرب   /كـانون األول   ١١لـس العـام املـؤرخ        وقـرار ا   ،٢٠١٢ديـسمرب   /كانون األول 

  ؛٢٠١٨ديسمرب / كانون األول٣١الذي ميدد اإلعفاء املمنوح حىت 

 بتقريـر رئـيس عمليـة كيمـربيل املقـدم عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة          حتيط علما   - ٧  

 وأوســاط صــناعة )٣(نظمــة التكامــل االقتــصادي اإلقليمــي ، ونــئ احلكومــات وم)٢(٦٧/١٣٥

ــة          ــام عملي ــى اإلســهام يف وضــع نظ ــة عل ــشاركة يف العملي ــدين امل ــع امل ــات اتم ــاس ومنظم امل

  كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ وتنفيذه ورصده؛

 بالتقدم الذي أحرزته األفرقة العاملة التابعة لعمليـة كيمـربيل واملـشاركون             تقر  - ٨  

 يف حتقيـق األهـداف الـيت حـددها الـرئيس املتمثلـة يف              ٢٠١٣يف العمليـة خـالل عـام        واملراقبون  

تعزيز تنفيذ نظام استعراض األقران وزيادة شـفافية اإلحـصاءات ودقتـها وتـشجيع البحـوث يف                

 وتـشجيع انـضمام اجلميـع إىل العمليـة عـن طريـق توسـيع نطـاق            ،جمال إمكانية اقتفاء أثر املـاس     

ــشاركة احل ــدين يف نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار        م كومــات وأوســاط الــصناعة واتمــع امل

 ، وحتسني تـدفق املعلومـات واالتـصاالت   ، وتعزيز تويل املشاركني زمام األمور     ،شهادات املنشأ 

  وتعزيز قدرة نظام إصدار شهادات املنشأ على التصدي للتحديات املستجدة؛

عــن تنفيــذ نظــام عمليــة كيمــربيل  نوية الــسعمليــة تقــدمي التقــارير   أن تالحــظ  - ٩  

إلصــدار شــهادات املنــشأ هــي املــصدر الرئيــسي الــشامل املنــتظم للمعلومــات الــيت يقــدمها           

_______________ 

)٢( A/68/649املرفق ،.  

  .االحتاد األورويب )٣(
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املشاركون بشأن تنفيـذ العمليـة، ويـب باملـشاركني تقـدمي تقـارير سـنوية متـسقة وموضـوعية                

  استيفاء هلذا الشرط؛

نـام   يـت ييقيـا وسـنغافورة وف    جنـوب أفر  والحتاد الروسي   ل  عن تقديرها  تعرب  - ١٠  

ــارات     ــا الســتقباهلا زي ــوار وليربي ــات وكــوت ديف ــام  أو بعث ، وترحــب ٢٠١٣اســتعراض يف ع

بالتزام تلك البلـدان بالـسماح باسـتعراض نظـم إصـدار الـشهادات لـديها وحتـسينها باسـتمرار،                

  ويب باملشاركني اآلخرين الذين مل يستقبلوا زيارات استعراض بعد أن يفعلوا ذلك؛

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا عمليــة كيمــربيل مــن أجــل تعزيــز التنفيــذ واإلنفــاذ،    قــرت  - ١١  

وبوجــه خــاص مــن أجــل كفالــة تنــسيق اإلجــراءات الــيت تتخــذها عمليــة كيمــربيل فيمــا يتعلــق  

 وتوخي اليقظـة وكفالـة الكـشف عـن الـشحنات الـواردة مـن مـصادر               ،بتقدمي شهادات مزورة  

برفـع   مـع التقـدير      قرعلومات يف حالة وجود جتاوز، وت     بادل امل مشبوهة واإلبالغ عنها وتيسري ت    

  مستوى التعاون بني املشاركني ومنظمة اجلمارك العاملية يف هذا الصدد؛

 أن املــشاركة يف نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات املنــشأ علــى  تؤكــد  - ١٢  

مل الذي تقـوم بـه   أوسع نطاق ممكن أمر أساسي، وتشجع الدول األعضاء على اإلسهام يف الع 

عملية كيمربيل عن طريق السعي إىل أن تصبح أعضاء فيها واملشاركة على حنـو فعـال يف نظـام        

 بأمهيـة زيـادة مـشاركة منظمـات        قرتثال للتعهدات الواردة فيه، وت    إصدار شهادات املنشأ واالم   

  اتمع املدين يف العملية؛

ــب  - ١٣   ــل   يــ ــربيل أن يواصــ ــة كيمــ ــشاركني يف عمليــ ــد   باملــ ــيح القواعــ وا توضــ

واإلجــراءات وحتــسينها لزيــادة تعزيــز فعاليــة نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات املنــشأ،    

ــاح تنظــيم أعمــال    ــق بوضــع قواعــد وإجــراءات شــفافة    الوتالحــظ مــع االرتي ــة فيمــا يتعل عملي

وموحــدة وحتــسني آليــة التــشاور والتنــسيق داخــل هــذه العمليــة، بوســائل منــها اعتمــاد قواعــد   

  ل بعدم االمتثال وأوجه اخللل يف اإلحصاءات؛تتص

 اســتعداد املــشاركني واملــراقبني يف عمليــة كيمــربيل دعــم التقــدير مــع تالحــظ  - ١٤  

املشاركني الذين يواجهون صعوبات مؤقتة يف اسـتيفاء شـروط نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار                   

  شهادات املنشأ وتقدمي املساعدة التقنية هلم؛

ــة عتــسلم  - ١٥   ــة االقتــصادية،    بأمهي ــة كيمــربيل يف النــهوض بالتنمي يف  وخباصــةملي

نطــاق، وتــشجع زيــادة التركيــز علــى املــسائل املتــصلة   الواحملــدود احلــريف قطــاع تعــدين املــاس  

  بالتنمية، بطرق منها العمل املضطلع به يف إطار مبادرة تطوير قطاع املاس؛

مـع األمـم املتحـدة بـشأن      استمرار تعاون عمليـة كيمـربيل      التقدير مع تالحظ  - ١٦  

 )٢٠١٣ (٢١٠١املــاس الــوارد مــن كــوت ديفــوار، وفقــا ألحكــام قــرار جملــس األمــن    قــضية 
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املعلومـــات مـــع  بتبـــادل املتعلـــق، ووفقـــا للقـــرار اإلداري ٢٠١٣أبريـــل /نيـــسان ٢٥املـــؤرخ 

  ؛)٤(املتحدة األمم

إىل املوفـدة   صادرة عـن بعثـة االسـتعراض        باالستنتاجات والتوصيات ال   ترحب  - ١٧  

قــر ت و،٢٠١٣ أكتــوبر/ تــشرين األول٤ إىلســبتمرب / أيلــول٣٠مــن يف الفتــرة ديفــوار  كــوت

 لنظـام عمليـة     الـدنيا لمتطلبـات   للـضمان االمتثـال     كـوت ديفـوار     ا  باخلطوات اهلامـة الـيت اختـذ      

الحــظ أن تو ،)٢٠١٣ (٢١٠١قــرار جملــس األمــن كيمــربيل إلصــدار شــهادات املنــشأ عمــال ب

 بـأن كــوت ديفـوار قــد   اعتــرف ٢٠١٣لعـام  العــام لعمليـة كيمــربيل  لالجتمـاع  البيـان اخلتــامي  

الـذي فرضـته األمــم   احلظـر   يف ظــلكـان بوسـعها أن حتققـه     بقـدر مــا أوفـت باملتطلبـات الـدنيا    

باسـتعراض تــدابري يف   )٢٠١٣ (٢١٠١ هلــس سـيقوم مبوجـب قــرار  ا، وتـشري إىل أن  تحـدة امل

  ؛عملية كيمربيلضوء التقدم احملرز حنو تنفيذ 

كـوت ديفـوار     أصدقاء كوت ديفـوار علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم إىل               تشجع  - ١٨  

   نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ؛لكي تستعد لتنفيذ

 عملية كيمربيل علـى مواصـلة التعـاون بنـشاط مـع فريـق خـرباء األمـم                   تشجع  - ١٩  

املــؤرخ  )٢٠٠٥ (١٥٨٤األمــن املتحــدة املعــين بكــوت ديفــوار املنــشأ عمــال بقــرار جملــس        

، ومــن خــالل االتــصال مــع كــوت ديفــوار، لتحقيــق اهلــدف النــهائي   ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ١

اليت فرضتها األمم املتحدة علـى جتـارة املـاس    اجلزاءات الشروط املسبقة لرفع     استيفاءاملتمثل يف   

  من كوت ديفوار؛الوارد اخلام 

ة بدور ليربيا النشط يف العمل الذي يقوم به الفريق اإلقليمي التـابع لعمليـ     تنوه  - ٢٠  

، بالتعاون مـع فريـق اخلـرباء      على أن تقوم   عمليةالكيمربيل للتعاون يف منطقة ر مانو، وتشجع        

  كــــانون١٤املــــؤرخ  )٢٠١١ (٢٠٢٥املعــــين بليربيــــا املنــــشأ عمــــال بقــــرار جملــــس األمــــن 

 بالـضوابط  هـا املتعلـق  ا ليربيا ملواصلة تعزيز نظامدعم اجلهود اليت تبذهل ب ،٢٠١١ ديسمرب/األول

ــة ومواصــلة التــصدي للتحــديات الــيت    ــتم مالداخلي  تنفيــذ نظــام عمليــة كيمــربيل  تــها يفواجهت

 ٢٧ إىل ١٨مـــن يف الفتـــرة  زيـــارة االســـتعراض لليربيـــا وتالحـــظ،  املنـــشأإلصـــدار شـــهادات

  ؛٢٠١٣مارس /آذار

 كيمربيل يف غـرب أفريقيـا لتعزيـز تعـاوم      مببادرة املشاركني يف عملية    ترحب  - ٢١  

يف جهود التنفيذ وتنسيق السياسات بشأن عملية كيمربيل يف سياق النهج اإلقليمي ملنطقـة ـر             

_______________ 

  . األوىلالضميمة، املرفق، A/64/559انظر  )٤(
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طـة طريـق إقليميـتني باعتبارمهـا نتيجـة حللقـة            ياستراتيجية وخر  لوضع وتقر خبطط املنطقة     ،مانو

  ؛٢٠١٤أفريقيا يف مطلع عام التعاون اإلقليمي يف غرب  بشأنعمل رفيعة املستوى 

 القـرار اإلداري بـشأن      أعاد تأكيـد   أن االجتماع العام لعملية كيمربيل       تالحظ  - ٢٢  

مـن خـالل إجـراء     علـى النحـو املوافـق عليـه    ، التعليق املؤقت ملشاركة مجهورية أفريقيا الوسطى   

وســطى ، واالســتعداد الــذي أعربــت عنــه مجهوريــة أفريقيــا ال ٢٠١٣مــايو / أيــار٢٣ يف خطــي

متطلبات الدنيا لنظام عملية كيمربيل إلصـدار شـهادات         للعدم االمتثال   املتعلقة ب  سائلاململعاجلة  

  الداخلية؛ بالضوابطاملنشأ وتعزيز نظمها املتعلقة 

قـرار االجتمـاع العـام املتعلـق مبواصـلة مجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة                إىل   تشري  - ٢٣  

ــة كيمــربيل، وت  ــر مــشاركتها يف عملي ــاق ــال    ب ــة فرتوي ــة يف تقــدمي مجهوري ــة املتمثل خلطوة اإلجيابي

قــرار االجتمــاع العــام، وتــدعو مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة إىل  لتقــارير اســتجابة لالبوليفاريــة 

مواصــلة بــذل اجلهــود مــن أجــل العــودة بالكامــل إىل نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات  

 املــؤرخ  لبيــان الــصادر عــن عمليــة كيمــربيل    املنــشأ مــن خــالل اختــاذ اخلطــوات احملــددة يف ا     

  ؛)٥(٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠

 الدور الذي تقوم به آلية الـدعم اإلداري لعمليـة كيمـربيل             التقدير مع تالحظ  - ٢٤  

  ؛٢٠١٣وقيام الس العاملي للماس باستضافتها لعام 

يـــة إصـــالح عمل مـــسألة بـــشأن ٢٠١٣ املناقـــشات اجلاريـــة يف عـــام تالحـــظ  - ٢٥  

من بـني اقتراحـات   ” املاس املمول للرتاعات  “كيمربيل والتغيريات املقترح إدخاهلا على تعريف       

املـاس املمـول   “أخرى، وتالحظ أيـضا عـدم التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن تغـيري تعريـف                  

مواصـلة  علـى   الـرئيس واملـشاركني واملـراقبني     ه جـرى تـشجيع    ، وتالحظ كذلك أنـ    ”للرتاعات

  هذه املسألة؛احلوار حول 

تعـديالت  دخـال   بـأن االجتمـاع العـام لعمليـة كيمـربيل اعتمـد مقترحـا إل             تقر  - ٢٦  

على الوثيقة األساسية لعملية كيمربيل دف إىل تعزيز نظام عملية كيمربيل إلصـدار شـهادات               

  اختصاصها احلايل؛ يف إطاراملنشأ 

ــة بــشأن االجتمــاع العــام لعمليــة كيمــربيل ســبعة قــرا    بإصــدارتقــر  - ٢٧   رات إداري

ــة  ــادئ امل و؛التعــاريف الفني ــة    الب ــات اإلحــصائية لعملي ــل البيان ــة إلعــداد ومراجعــة وحتلي توجيهي

ــة كيمــربيل    ؛كيمــربيل ــة لعملي ــة التابع ــات العامل ــشاركني يف عم ؛ ورئاســة اهليئ ــات امل ــة  وطلب لي

هيــة املتعلقــة  واملبــادئ التوجي؛ واملــشاركة فيهــا اهليئــات العاملــةةكيمــربيل لالنــضمام إىل عــضوي
_______________ 

)٥( A/67/640املرفق، الضميمة ،.  
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معنيـة  وتـشكيل جلنـة     واملـشاركة   االختيـار    جلـنيت حـل   و؛  شعار عملية كيمربيل  استعمال  حبماية  

   والشهادات الفنية للبحث العلمي؛؛املشاركة والرئاسةب

موقـع عمليـة    دعـم    مركز أنتويرب العاملي للمـاس       مواصلة التقدير مع تالحظ  - ٢٨  

  أداة أكثر كفاءة وفعالية؛ ليكون كبريشكل  الذي جرى حتسينه ب على اإلنترنتكيمربيل

 أمهية الطابع الثالثـي األطـراف لعمليـة كيمـربيل، وترحـب بـالتزام               تعيد تأكيد   - ٢٩  

االجتمـاع العـام مبواصـلة العمـل علــى حنـو بنـاء مـع اتمـع املــدين اعترافـا بالـدور الـذي يؤديــه            

  اتمع املدين يف عملية كيمربيل؛

ــادة  تــشجع  - ٣٠   ــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات     علــى زي حتــسني إنفــاذ نظــام عملي

  لزيادة تبادل املعلومات والتعاون يف جمال اإلنفاذ؛حديثا املنشأ، وتالحظ اجلهود اليت بذلت 

 باإلسهام املهـم الـذي قدمتـه مجهوريـة جنـوب أفريقيـا،              التقدير بالغمع   تنوه  - ٣١  

جتــارة املــاس املمــول للرتاعــات،   للحــد مــن، ٢٠١٣عــام يف بوصــفها رئيــسا لعمليــة كيمــربيل  

  ؛٢٠١٤ وأنغوال نائبا لرئيس العملية لعام  للعمليةوترحب باختيار الصني رئيسا

إىل اجلمعية العامة يف دورـا      تقريرا   إىل رئيس عملية كيمربيل أن يقدم        تطلب  - ٣٢  

  التاسعة والستني عن تنفيذ العملية؛

لــدورا التاســعة والــستني البنــد   أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت  تقــرر  - ٣٣  

  .”الرتاع دور املاس يف تأجيج“املعنون 

  ٦٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


