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 الدورة الثانية والستون
  من جدول األعمال١٣البند 

   دور املاس يف تأجيج الصراع
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣رســالة مؤرخــة   

 رئيس وفد املفوضية األوروبية لدى األمم املتحدة
  

عيـة العامـة    م مـن قـرار اجل     ١٦يشرفين، باسـم رئـيس عمليـة كيمـربيل، وعمـال بـالفقرة               
قطــع الــصلة بــني التعامــل غــري املــشروع يف  : دور املــاس يف تــأجيج الــصراع” املعنــون ٦١/٢٨

، أن أحيـل    “املاس اخلام والـصراعات املـسلحة كمـسامهة يف منـع وقـوع الـصراعات وتـسويتها                
، وأطلـب تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا           )انظـر املرفـق    (٢٠٠٧طيه تقرير عملية كيمربيل لعـام       

 . من جدول األعمال١٣ها من وثائق اجلمعية العامة يف إطار البند باعتبار
 زويالفالينـ. فرناندو م) توقيع(

 السفري
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 املوجهــة إىل األمــني ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣مرفــق الرســالة املؤرخــة    
 العام من رئيس وفد املفوضية األوروبية لدى األمم املتحدة

 ]والروسية والعربية والفرنسيةباإلسبانية واالنكليزية : األصل[
تقريــر عــن نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار الــشهادات مقــدم إىل اجلمعيــة العامــة    

 *٦١/٢٨عمال بالقرار 
 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

 
 مقدمة

املــشتركة وبيــة بالنيابــة عــن الــسوق األوروبيــة   املفوضــية األور مــنقــدممهــذا التقريــر  - ١
، ووفقـا لقـرار اجلمعيـة       ٢٠٠٧مبوجب صالحيتها كرئيس نظام اتفاقيـة كيمـربيل للتوثيـق لعـام             

لـب  ا، الـذي ط ٢٠٠٦ديـسمرب  /كـانون األول  ٤ الصادر يف ٦١/٢٨العامة لألمم املتحدة رقم     
وقـررت اجلمعيـة العامـة    . جمعية العامة للني يف اجللسة الثانية والست    االتفاقيةتقرير حول تطبيق    ب

ٍ ويغطـي  .“دور األملاس يف متويل الـصراعات ”بندا بعنوان   جدول أعماهلا   مسودة  أيضا تضمني   
نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٧هــذا التقريــر التطــورات الــيت حــصلت منــذ التقريــر الــذي صــدر يف   

٢٠٠٦) A/61/589 (      امي جللـسة بروكـسل،     عندما كانت بوتسوانا رئيسا، ويتضمن البيان اخلت
 .١، يف امللحق ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٨-٥

هي شراكة رائدة متعددة األطراف جتمع احلكومات، واهليئـات         ) KP(اتفاقية كيمربيل    - ٢
ــاس مــن أجــل منــع دخــول األملــاس املنــتج يف منــاطق            ــري احلكوميــة، واملعنــيني بقطــاع األمل غ

ومــن خــالل املــساعدة يف فــك االرتبــاط بــني . ونيــةالــصراعات إىل ســوق التجــارة الدوليــة القان
األسلحة وجتارة األملاس اخلـام، تـسهم اتفاقيـة كيمـربيل يف احلـد مـن الـصراعات، وردع نـشوء           
صراعات يف املستقبل، وهتيئـة الظـروف الـضرورية لكـي تـستفيد الـدول مـن مواردهـا الطبيعيـة           

 . اخلاصة
دعم اجملتمع الدويل، خاصة من خالل القـرار        استفادت اتفاقية كيمربيل منذ قيامها من        - ٣

الــصادر عــن اجلمعيــة العامــة والــذي يــدعم اجلهــود الراميــة إىل   ) ٢٠٠٠ (٥٥/٥٦املهــم رقــم 
ويف كل عام منذ صدور ذلك القرار، دأبـت اجلمعيـة العامـة             . تأسيس نظام توثيق األملاس اخلام    

عـالوة  .  دعمهـا لنظـام التوثيـق      على مناقشة دور األملاس يف متويل الصراعات، وأعـادت تأكيـد          
، كمـا طلـب     )٢٠٠٣ (١٤٥٩على ذلك، قدم جملس األمن دعمه لنظام التوثيق يف قراره رقم            

 

 .هذه الوثيقة صادرة بالصيغة اليت وردت هبا من االحتاد األورويب * 
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، )يـا خاصـة بـساحل العـاج وليرب      (ات الحقـة    معلومات ومساعدة من اتفاقيـة كيمـربيل يف قـرار         
اس يف حالـة  ر عـن صـادرات األملـ   وجعل التوافق مع متطلبات اتفاقية كيمربيل أساسا لرفع احلظ    

، ٢٠٠٣ويف عـام    . زودت هذه القرارات اتفاقية كيمربيل بالـشرعية الدوليـة واملـصداقية          . ياليرب
، ومـن مث جددتـه      )KPCS(منحت منظمة التجارة الدولية امتيازا لنظام اتفاقية كيمربيل للتوثيق          

 .٢٠٠٦ديسمرب /كانون األوليف 

طبيـق نظـام اتفاقيـة كيمـربيل للتوثيـق،          بدأت األطـراف املـشاركة يف اتفاقيـة كيمـربيل ت           - ٤
ووضعت تشريعات حملية ملنع استرياد وتصدير األملاس اخلام ما مل حيمل شهادات اعتماد تثبـت               

ــصراعات   ــاطق ال ــتج يف من ــه غــري من ــوا مــن احلــصول علــى شــهادات اعتمــاد    . أن ولكــي يتمكن
األملـاس وجتارتـه   للشحنات، جيـب علـى األطـراف املـشاركة فـرض القيـود املناسـبة علـى إنتـاج           

 .ضمن أراضيها
 

 مسامهة اتفاقية كيمربيل يف السلم واألمن الدوليني  
ــة كيمــربيل يف    - ٥ ــذ إطــالق اتفاقي ــة   ١٩٩٩/٢٠٠٠من  هبــدف حتــسني االســتجابة الدولي

جتــار بــه لتمويــل مجاعــات  ال وهــو األملــاس اخلــام الــذي يــتم ا - “أملــاس الــصراعات”لظــاهرة 
يف احلالة األمنية لعدة دول منتجـة لألملـاس، وبـشكل خـاص يف        حصل حتسن كبري     -املتمردين  

ــة، و   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــاأجنــوال، ومجهوري ــة   . ، وســرياليونليربي ــق نظــام اتفاقي وســاهم تطبي
واحلالـة الوحيـدة   . كيمربيل للتوثيق يف هذا التحسن للحالة األمنية واستفاد منها يف الوقت ذاتـه       

يف ساحل العاج، حيـث أن جتـارة األملـاس مـن سـاحل العـاج        هي   “أملاس الصراعات ”حاليا لـ   
 .حمظورة مبوجب قوانني اتفاقية كيمربيل، ومبوجب احلظر املفروض من قبل جملس األمن

تشري كافة البيانات املتوفرة إىل أن كميات األملاس اخلـام الـيت يـتم تـداوهلا مبـا ينـسجم                     - ٦
 حاليـا مـستويات أكـرب ممـا كانـت عليـه يف أي       مع أحكام نظام اتفاقية كيمربيل للتوثيق، بلغـت    

مــن إمجــايل إنتــاج األملــاس يف العــامل ميكــن )  يف املائــة١(وقــت مــضى، وأن جــزءا صــغريا فقــط 
 وهـو األملـاس املنـتج يف سـاحل العـاج، وتقـدر             –وصفه بأنه أملاس منتج يف منـاطق الـصراعات          

اج العــاملي الــسنوي البــالغ  ألــف قــرياط ســنويا مــن إمجــايل اإلنتــ٢٥٠-١٠٠هــذه الكميــة بــني 
ويف الوقت احلاضر، تطبق مجيع مراكز إنتاج وجتـارة األملـاس تقريبـا نظـام               .  مليون قرياط  ١٧٦

وأســفر هــذا النظــام عــن فــصل واضــح بــني األســواق القانونيــة وغــري . اتفاقيــة كيمــربيل للتوثيــق
مقارنة باألملـاس القـانوين،     القانونية لألملاس اخلام، مما أدى إىل خفض سعر األملاس غري القانوين            

وشهد العام احلـايل عـددا كـبريا    . ويف الوقت ذاته زادت خماطر التورط يف التجارة غري القانونية      
مـــن عمليـــات التوقيـــف واالدعـــاء املتعلقـــة باألملـــاس املنـــتج يف منـــاطق الـــصراعات وعمليـــات 
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األملــاس القانونيــة الــيت وهبــذا، يقــوم نظــام اتفاقيــة كيمــربيل للتوثيــق، حبمايــة صــناعة  . التــهريب
 .تشكل جزءا مهما من اقتصادات العديد من الدول

 
 ٢٠٠٧إجنازات عام   

 سنوات، وهـو يف طريقـه       ٥بدأ العمل بنظام اتفاقية كيمربيل للتوثيق منذ ما يقارب الـ            - ٧
وخالل العام احلـايل، مت تنفيـذ إصـالحات عـدة           . ألن يصبح نظاما راسخا على الساحة الدولية      

 إرســاء قاعــدة صــلبة التفاقيــة كيمــربيل، مبــا فيهــا جتميــع قــوانني وإجــراءات االتفاقيــة،     هبــدف
وإطــالق موقــع إلكتــروين جديــد يتــسم مبزيــد مــن الــشفافية، وتــشكيل فــرق عمــل رمسيــة مــن    

ومت . منتجي األملاس املستخرج من جمـاري األهنـار، ووضـع القـوانني واإلجـراءات علـى التـوايل                 
 سـنوات علـى   ٣يات الـيت وردت يف التقريـر الـذي نـشر مبناسـبة مـرور           تنفيذ العديد من التوصـ    
ويف الوقــت ذاتــه، احتفظــت اتفاقيــة كيمــربيل باملرونــة الــيت متّكنــها مــن  . بــدء العمــل باالتفاقيــة

ــائل          ــك عــرب الرس ــا، وذل ــيت تواجهه ــتغريات ال ــف ال ــم ملختل ــشكل مالئ ــة وب االســتجابة العملي
ــة، وال   ــساعدة الفني ــية، وامل ــاع أو    الدبلوماس ــة، وخــربات القط ــات اجليولوجي ــدريب، واملعلوم ت

وساعد النموذج املبتكر لتقاسم األعباء الذي جسدته اتفاقيـة كيمـربيل يف            . اخلربات اإلحصائية 
ــن         ــيني م ــصلحة حقيق ــأهنم أصــحاب م ــراقبني ب ــشاركة وامل ــدى األطــراف امل ــد إحــساس ل تولي

ــبرية لتطب       ــوارد ك ــهم يكــرس م ــد من ــل العدي ــا جع ــة، مم ــة  العملي ــل االتفاقي ــق وتفعي ــت . ي وكان
حيث ينتمـي معظـم املـشاركني إىل واحـدة علـى            (وشخصية  ) املساعدة الفنية (املسامهات مالية   

 كمــا شــارك نــصفهم تقريبــا يف فــرق املراجعــة  )٣امللحــق انظــر (األقــل مــن جمموعــات العمــل 
 ).املتبادلة بني املشاركني

 
 ت من خالل الشراكةالتعامل مع األملاس املنتج يف مناطق الصراعا  

يف أعقـاب املخــاوف الــيت أثارهتــا جلنــة مــن خــرباء األمــم املتحــدة حــول ســاحل العــاج   - ٨
واليت تعتقد أن األملاس املنتج يف مناطق الـصراع تلـك ميكـن هتريبـه عـرب غانـا، توصـلت اتفاقيـة                       

مبـا يف  (ا كيمربيل مع غانا إىل جمموعة متوازنـة مـن احللـول تتـضمن مراقبـة إضـافية، ودعمـا فنيـ                
، وخطـة عمـل تتـيح لغانـا ضـبط           )ذلك مساعدة من رئيس سابق لالتفاقيـة هـو جنـوب أفريقيـا            

وقــام جملــس األملــاس العــاملي بــدور رائــد، حيــث وضــع خــرباءه يف . القطـاع غــري الرمســي لــديها 
وقــام . اخلدمــة للمــساعدة يف مراجعــة الــصفقات الفرديــة، والحقــا مراقبــة الــصادرات عــن بعــد

. من اتفاقية كيمربيل، يقوده رئيس سابق لالتفاقيـة هـو كنـدا، بتقيـيم هـذه اجلهـود            فريق تدقيق   
ــم املتحــدة املراق    ــوبر، رحــب خــرباء األم ــويف أكت ــاج    ون ب ــى ســاحل الع ــروض عل ــر املف للحظ

تعــاون وجهــود اتفاقيــة كيمــربيل يف تــشجيع الــدول املــشاركة علــى إجــراء مزيــد مــن          ” بـــ
اجلهـود الالفتـة الـيت    ”كما أشاد اخلـرباء أيـضا بــ        . “اخليةاإلصالحات على أنظمتها للرقابة الد    
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ــصدير          ــديها ونظــام اســترياد وت ــة ل ــة الداخلي ــصداقية نظــام الرقاب ــيت عــززت م ــا وال ــها غان بذلت
وتواصل غانا العمل على تسجيل املنقبني غـري الـرمسيني وتقـدير مـستويات اإلنتـاج،                 . “األملاس

ة األمريكية والسوق األوروبية املـشتركة وجملـس        وذلك بدعم من قبل كل من الواليات املتحد       
 .األملاس العاملي

 مثــاال جيــدا آخــر لــشراكات اتفاقيــة كيمــربيل الفاعلــة، حيــث قــام ليربيــاتــشكل حالــة  - ٩
املشاركون واملراقبـون يف العمليـة، مبـن فـيهم الواليـات األمريكيـة املتحـدة، واإلمـارات العربيـة                

 وسـرياليون، وجملـس األملـاس العـاملي، إضـافة إىل بعثـة األمـم        املتحدة، وجنوب أفريقيا، وكندا، 
بالتعـاون مـع حكومـة    ) UNDP(، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    )UNMIL (ليربيااملتحدة يف  

ويف شـهر  .  وموظفيـه “مكتب األملاس احلكـومي ” بتقدمي االستشارات والتدريب وجتهيز  ليربيا
 بالتعـاون مـع جلنـة األمـم        ليربياث بعثة من خربائها إىل      مارس، أرسلت اتفاقية كيمربيل ثال    /آذار

 ليربيـا وخلصت جلنة اخلرباء إىل أن      . املتحدة للعقوبات، وبدعم من بعثة األمم املتحدة يف ليربيا        
ونقلت االتفاقية هـذه النتيجـة إىل جملـس    . تليب بالفعل احلد األدىن من متطلبات اتفاقية كيمربيل      

مـايو  /أيـار  ٤ويف  . بريل رفع احلظر عـن صـادرات األملـاس الليبرييـة          أ/نيساناألمن الذي قرر يف     
التعـاون مـع    ‘ ليربيـا أصـدقاء   ’ويواصل العديد مـن     .  إىل اتفاقية كيمربيل   ليربيا، انضمت   ٢٠٠٧

 .حكومتها لدعم تطبيق اتفاقية كيمربيل
 

 نطاق أمشل التفاقية كيمربيل: املشاركة  
يـة كيمـربيل للتوثيـق مفتوحـا علـى نطـاق عـاملي دون               بقي جمال املشاركة يف نظام اتفاق      - ١٠

متييز أمام كافة الـدول ومنظمـات التكامـل االقتـصادي اإلقليميـة الراغبـة والقـادرة علـى الوفـاء                     
انظــر  (ليربيــاورحبــت اتفاقيــة كيمــربيل بثالثــة مــشاركني هــذا العــام، هــم  . مبتطلبــات االتفاقيــة

مراجعـة التـشريعات،   ( شـروط إعـادة انـضمامها      وتركيا، ومجهورية الكونغو، اليت لبـت     ) أعاله
، ٢٠٠٧نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٨وبتاريخ  ). وتعزيز الرقابة الداخلية، واستقاللية تقدير اإلنتاج     

ــق      ــة كيمــربيل للتوثي ــغ عــدد أعــضاء نظــام اتفاقي ــة    ٤٨بل ــسوق األوروبي ــيهم ال  عــضوا، مبــن ف
دد الـدول األعـضاء يف النظـام    ، ليـصبح عـ  ٢٧املشتركة كمشارك واحـد ميثـل دول الـسوق الــ           

ــة ٧٤ ــايل،      ).٢امللحــق ( دول ــا فاســو، والكــامريون، ومــصر، وم  وحــضرت كــل مــن بوركين
ــة      ــها االنــضمام إىل اتفاقي ــونس االجتمــاع العمــومي يف بروكــسل وأكــدت نيت واملكــسيك، وت

، وزامبيـا   وسوازيلندغابون  و) رأس األخضر ال(كيمربيل، بينما أعربت البحرين، وكيب فريدي       
 .عن اهتمامها باملشاركة مستقبال
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 أداة حيوية لتعزيز الفاعلية: الرقابة واملراجعة املتبادلة  
خـــالل أربـــع ســـنوات مـــن العمليـــات، حقـــق نظـــام زيـــارات املراجعـــة املتبادلـــة بـــني   - ١١

ــا، فقــد مت تنفيــذ مــا يزيــد علــى      زيــارة خمتلفــة للمــشاركني  ٥٠املــشاركني تغطيــة عامليــة تقريب
بطلبات االنضمام التفاقية كيمـربيل، ممـا سـاهم يف نـشر أفـضل املمارسـات وحتديـد              واملتقدمني  

وبــدأت جولــة ثانيــة مــن . وحــل القــضايا املرتبطــة بــالتطبيق، وتعزيــز ثقافــة التوافــق مــع املعــايري 
 “جمموعـة عمـل الرقابـة   ”وأسـست   . مـايو /أيـار زيارات املراجعة بذهاب فريق إىل زميبابوي يف        

)WGM (”  ــق خــرباء ــينيفري ــة      ) TET (“فن ــق اتفاقي ــيم تطبي ــه بتقي ــضي مهمت ــد، تق ــادة اهلن بقي
 مركـزا كـبريا   ٢٢وأجرى فريق اخلرباء الفنيني دراسـة لــ     . كيمربيل يف مراكز التجارة والتصنيع    

وتبىن االجتماع العمومي إعالنـا يتـضمن توصـيات حـول إجـراءات             . للتجارة والقص والصقل  
، استمرت جمموعة عمل الرقابة جبمع وحتليـل التقـارير          ٢٠٠٧ويف عام   . الرقابة يف هذه املراكز   

الــسنوية للمــشاركني، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى اإلشــراف احلكــومي، وبــسط ســلطة     
 .القوانني، والقضايا املتعلقة بالتجاوزات

 
 بيانات للرقابة واإلشراف: إحصائيات  

ىل إحـصائياهتا حـول إنتـاج       يف مطلع العام احلـايل، نـشرت اتفاقيـة كيمـربيل للمـرة األو              - ١٢
وجتــارة األملــاس، وذلــك هبــدف تعزيــز الــشفافية ومــنح األطــراف األخــرى فرصــة لتحليــل هــذه 

وتـشكل اإلحـصائيات جـزءا ال يتجـزأ مـن عمليـة الرقابـة، حيـث مت إعـداد حتلـيالت                      . البيانات
 وأجـرت   .إحصائية حول كافة زيـارات املراجعـة املتبادلـة بـني املـشاركني خـالل العـام املاضـي                  

ــسنوي إلحــصائيات عــام     ــها ال ــة كيمــربيل حتليل ، ورصــدت عــددا مــن األخطــاء   ٢٠٠٦اتفاقي
النامجة عن العنصر البشري، باإلضافة إىل إجراءات ينبغـي تـصحيحها وقـضايا حتتـاج إىل مزيـد         

ونظرا إىل أن األطراف املشاركة مطالبة بتقدمي إحـصائيات ربـع سـنوية، قـام مجيـع                 . من العمل 
ــشاركني  ــامي    امل ــن ع ــدمي اإلحــصائيات ع ــدريب   ٢٠٠٦  و٢٠٠٥بتق ــرص الت ــدعومني بف ، م

 .املستمر اليت وفرهتا احلكومة الكندية
 

 املساعدة الفنية وبناء القدرات   
قام عدد من املشاركني واهليئات بدور فاعل يف توفري املساعدة الفنية لتعزيـز القـدرات                - ١٣

، قـام  ليربيـا وإىل جانـب اجلهـود الـيت بـذلوها يف           . قمن أجل تطبيق نظام اتفاقية كيمربيل للتوثيـ       
املشاركون واملراقبون يف االتفاقية أيضا بتمويل عمليات هتدف إىل دعم التنظيم الفاعل لقطـاع              
األملاس يف مناطق إنتاج أخرى، مبا فيها مجهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا، ومجهوريـة الكونغـو               

السوق األوروبيـة املـشتركة هبـدف التركيـز         / من بلجيكا   إطالق دراسة بتمويل   ومت. الدميقراطية
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وقــام املــشاركون أيــضا . علــى مــسألة مهمــة هــي تنظــيم اســتخراج األملــاس مــن جمــاري األهنــار
ــصائي     ــدريب اإلحـ ــل التـ ــرى، مثـ ــات أخـ ــل عمليـ ــدا(بتمويـ ــار  ) كنـ ــطة األقمـ ــة بواسـ واملراقبـ

 املــدين يف زيــارات املراجعــة واجملتمــعالــدول األقــل تطــورا ، ومــشاركة ممــثلني عــن االصــطناعية
وغريها مـن اجلهـود     ) DDI(للتنمية  ، وتقدمي الدعم ملبادرة األملاس      )السوق األوروبية املشتركة  (

وتواصل اتفاقية كيمربيل تـشجيع الـدول املاحنـة         ). السويد /السوق األوروبية املشتركة  (الدولية  
، تفاقيـة  املـشاركني يف اال    ةة لبقيـ   املساعد ميوغريها من األطراف املشاركة من أجل مواصلة تقد       

 . وإبالغ املنسق عن احتياجاهتم
 

  وتعقب األملاساملسائل الفنية  
 بتقـدمي املـساعدة    ٢٠٠٥يف عام   ) WGDE (“عمل خرباء األملاس  جمموعة  ”مت تكليف    - ١٤

وبنـاء عليـه،    . يف التحليل الفـين حلجـم وخـصائص اإلنتـاج احملتمـل تـصديره مـن سـاحل العـاج                   
ــ. )“بــصمة”(  خمططــا بيانيــا لتــواتر حجــم اإلنتــاج  موعــةت اجملطــور  أيــضا ت اجملموعــةوحلل

 لألملـاس   “بـصمات ”فر حاليـا    اتتـو ، حيـث    غانامن   وبشكل خاص    ،بيانات من الدول اجملاورة   
العديـد مـن التوصـيات      بعمـل خـرباء األملـاس       اهتمـت جمموعـة     و. املنتج يف ساحل العاج وغانـا     

يف مـا خيـص االخـتالف بـني     ذلت جهـدا خاصـا   بـ  سـنوات، و ٣مراجعـة الــ   اليت أسفرت عنـها   
. ياجلمركــ/يال التجــاراجملــالتعريفـات الــيت تــستخدمها اتفاقيــة كيمــربيل وتلـك املــستخدمة يف   

 اجلمـارك، ومت تقـدمي االستـشارات الفنيـة          اتأيضا على تصنيفات وتقييم   ت اجملموعة   كما عمل 
 .لألطراف املشاركة اليت طلبت مساعدة هبذا اخلصوص

، استضافت السوق األوروبيـة املـشتركة ورشـة عمـل           ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول يف   - ١٥
 وذلـك هبـدف دراسـة       ،اجملـال هـذا    شـارك فيهـا كبـار البـاحثني يف           ،حول حتديـد منـشأ األملـاس      

وخلصت ورشة العمل إىل أنـه ميكـن، مـن الناحيـة العلميـة، تطـوير         .  األملاس متييزتطور تقنيات   
 إضـافة إىل خصائـصها      ،األملـاس مـن كـل مـصدر       كاملـة عـن قطـع       يانات  بقاعدة   مع   “بصمة”

ورغم كوهنا عملية طويلة األمد وتتطلب تعاون احلكومات والقطاع واألكـادمييني مـن     . املميزة
حمـاوالت إنتـاج األملـاس    كـشف وردع   تفيد يف فاعلةكافة الدول املنتجة، إال أهنا ستكون أداة    

 .اس الصراعاتأملغري القانوين و
 

  مسألة بالغة األمهية التفاقية كيمربيل- األملاس املستخرج من جماري األهنار  
ــة   - ١٦ ــضي مهمـ ــة”تقـ ــي  جمموعـ ــل منتجـ ــار    عمـ ــاري األهنـ ــن جمـ ــستخرج مـ ــاس املـ  األملـ

)WGAAP(“        بضمان التوافق مع توصيات إعالن موسكو التفاقيـة كيمـربيل مـن أجـل حتـسني 
 علــى نطــاق عــن األملــاس يف جمــاري األهنــارتنقيــب إجــراءات الرقابــة الداخليــة علــى عمليــات ال



A/62/543
 

8 07-59729 
 

اسـتخراج األملـاس    ويـشكل   . حمدود، إضافة إىل تشجيع تبادل اخلربات حول أفضل املمارسات        
 جـزءا مهمـا مـن إمجـايل إنتـاج األملـاس علـى مـستوى العـامل، ولكـن مراقبتـه                       من جماري األهنـار   

 األملـاس املـستخرج مـن     عمل منتجـي جمموعة” توعمل. تنطوي على حتديات من نوع خاص   
 يف كـل دولـة وتقيـيم        جمـاري األهنـار   نتـاج يف    اإل خالل العام احلايل علـى حتليـل         “جماري األهنار 

إجراءات الرقابة لديها يف ضوء توصيات اتفاقية كيمربيل، حيث حددت التقدم الـذي أحرزتـه               
 جمموعــة” وشــارك أعــضاء. هــذه اإلجــراءات والــصعوبات الــيت واجهتــها والتحــديات املتبقيــة  

، اإلحــصائيات يف دورات تدريبيــة علــى إدارة “ األملــاس املــستخرج مــن جمــاري األهنــارمنتجــي
كمــا . والرقابــة الداخليــة وتقيــيم األملــاس؛ وذلــك بتمويــل مــشترك مــن كنــدا وجنــوب أفريقيــا  

 التجـارة غـري   ومعاجلة من أجل تعزيز القدرات وتعقب األملاس    ا لتطوير جهوده  اجملموعةطط  خت
 .ية عرب احلدودالشرع

 
 األصواتمجيع  مساع -اجملتمع املدين   

واصــل اجملتمــع املــدين القيــام بــدور فاعــل يف اتفاقيــة كيمــربيل مــن خــالل املــشاركة يف   - ١٧
/ الــشراكة األفريقيــة الكنديــة ”  ونظمــت .  العمــل، وزيــارات املراجعــة واألحبــاث جمموعــات

 وأنتــويرب خــالل لين يف بروكــسورشــة عمــل للمجتمــع املــد ) PAC/GW (“جلوبــال ويتــنس
 وبـدعم   ،بلجيكـا  - نوفمرب بتمويل مـن الـسوق األوروبيـة املـشتركة         /تشرين الثاين  ٥-٣الفترة  

 وممــثلني عــن جملــس األملــاس العــاملي،  ،العمــلجمموعــات  ورؤســاء ،مــن أمانــة اتفاقيــة كيمــربيل
غلبـها  وأوميـة،    غـري احلك   املنظمـات وحـضر عـدد قياسـي مـن         .  العاملي لألملاس  ومركز أنتويرب 

من الدول املنتجة، االجتماع العمومي ودعوا احلكومات إىل تعزيز املشاركة الفاعلة للمجتمـع             
 . املدين على املستوى الوطين

 
  توحيد اجلهود ملكافحة أملاس الصراعات- الدولية املنظماتالتعاون مع   

ولعـب التعـاون مـع    . دةواصل رئيس اتفاقيـة كيمـربيل التعـاون الوثيـق مـع األمـم املتحـ           - ١٨
 دورا حموريـا يف حتقيـق تقـدم         ليربيـا سـاحل العـاج و    حـول    لألمـم املتحـدة      تني التـابع  احلظر يتجلن
 بـالتزامن مـع زيـارة جلنـة خـرباء األمـم       ليربيـا فقد زارت بعثة خرباء مـن اتفاقيـة كيمـربيل     . كبري

اليت توصلوا هلـا إىل جلنـة       قدم كل من خرباء كيمربيل واألمم املتحدة النتائج         حيث  املتحدة هلا،   
 خـرباء األمـم املتحـدة حـول سـاحل           جمموعـة كمـا انـضم ممثـل عـن         . العقوبات يف نفس اجللسة   

احلظـر التابعـة    وأبلغـت اتفاقيـة كيمـربيل جلنـة         . العاج إىل بعثة مراجعة اتفاقيـة كيمـربيل يف غانـا          
 جمموعـة  إىل   جتاريـة نـات   ، كمـا قـدمت بيا     ليربياألمم املتحدة بالنتائج اليت توصلت إليها حول        ل

ــة حلظــر صــادرات       خــرباء األمــم املتحــدة حــول ســاحل العــاج يف مــا خيــص اخلروقــات احملتمل
 .األملاس
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سـعى رئـيس اتفاقيــة كيمـربيل أيــضا إىل احلـوار والتعــاون مـع وكــاالت األمـم املتحــدة        - ١٩
مـع البنــك  وعـدد مـن هيئـات األملــاس، ويف الوقـت ذاتـه، أطلــق منـسق املـساعدة الفنيــة حـوارا         

وقـدمت هيئـات عـدة    . ا مـن اجلهـات    وغريمهـ ) UNDP (اإلمنـائي الدويل وبرنامج األمم املتحدة     
 . تعمل على قضايا املساعدة الفنية والتطوير نتائج عملها خالل جلسة عامة

 
 يةتحديات املستقبلال  

اء االكتفـــسعها اتفاقيـــة كيمـــربيل فاعليتـــها، فإنـــه ال يـــ يف الوقـــت الـــذي أثبتـــت فيـــه   - ٢٠
عــدد األطــراف املــشاركة يف اتفاقيــة كيمــربيل، تــزداد  الزيــادة املــستمرة لويف ضــوء . حققتــه مبــا

جلهود املتواصلة من قبل احلكومات والقطاع واجملتمع املدين من أجل احملافظـة            إىل بذل ا  احلاجة  
ــاتفاقيـــةعلـــى اال ــارات  .  وتعزيـــز تطبيقهـ ــة الثانيـــة مـــن زيـ ــة راجعـــة املوســـتكون اجلولـ املتبادلـ

ومـع ظهـور منـاذج      . مـع املعـايري وتعزيـزه     أداة قّيمة تسهم يف توسعة نطاق التوافـق         للمشاركني  
تحـديات، مبـا فيهـا املـسؤولية        العديـد مـن ال     ، فـإن القطـاع يواجـه      األملـاس متغرية إلنتاج وجتارة    

ومـن أجــل  . العمـل ظـروف  االجتماعيـة للـشركات، واملـسؤوليات البيئيـة، وحقــوق اإلنـسان و     
غـري القـانوين، يتطلـب األمـر        باألملـاس    ةتجـار كافحـة ال  األملـاس يف عمليـة التنميـة وم       عزيز دور   ت

ــوفري التــدريب    ــز القــدرات وت ــا مــستمرا وتعزي ــا دولي ــة   الــالزمتعاون ، مبــا يتجــاوز املهمــة احلالي
 .التفاقية كيمربيل

 
 خالصة  

ول العــامل، بفــضل اجلهــود الــيت بذلتــها احلكومــات والقطــاع وممثلــو اجملتمــع املــدين حــ   - ٢١
جنحت اتفاقية كيمربيل يف أن تكون منوذجا يقتدى به حـول كيفيـة فـك االرتبـاط بـني املـوارد                     

وعلـى رغـم النجـاح احلـايل يف احلـد بـشكل كـبري مـن األملـاس املنـتج يف                      . الطبيعية والصراعات 
 .نـع نـشوب الـصراعات وردعهـا    مل اتفاقيـة كيمـربيل تبقـى أداة فاعلـة       إال أن مناطق الصراعات،   

 ستتوىل رئاسة اتفاقيـة كيمـربيل يف        اليتوتعرب السوق األوروبية املشتركة عن ثقتها بأن اهلند،         
 ئ وبــدعم مــن ناميبيــا، الــيت ســتتوىل مهمــة نائــب الــرئيس، ســتحافظ علــى مبــاد    ٢٠٠٨عــام 

 . اليت تتلخص يف الشفافية والشمولية والعمل الفاعل وعدم التمييزتفاقيةوتقاليد اال
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 ١امللحق   
، البيـان   ٢٠٠٧نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٨-٥االجتماع العمـومي يف بروكـسل،         

 اخلتامي
 

 ٢٠٠٧بيان اتفاقية كيمربيل   
تـشرين   ٨-٥عقدت اتفاقية كيمربيل اجتماعها الـسنوي العـام اخلـامس خـالل الفتـرة                - ١

ف بلجيكا ودعت األطراف املـشاركة إىل ضـمان تعزيـز اإلشـرا           يف  نوفمرب يف بروكسل،    /الثاين
ملعاجلـة  وأطلـق االجتمـاع العمـومي أيـضا مبـادرة           . احلكومي على جتارة األملاس اخلام وتـصنيعه      

 يف) فيـل ابراز(ومتـت إعـادة عـضوية مجهوريـة الكونغـو           .  األملاس اخلام مـن سـاحل العـاج        قضية
 .اتفاقية كيمربيل

اف  بروكــسل حــول إجــراءات الرقابــة الداخليــة لألطــربيــان االجتمــاع العمــومي تــبىن - ٢
املــشاركة يف مــا خيــتص بتجــارة األملــاس اخلــام وتــصنيعه، والــذي يــوفر إرشــادات حــول حفــظ 

العملـــي ، والتفقـــد  األملـــاسرةالـــشركات جتـــمفاجئـــة الـــسجالت، وإجـــراء عمليـــات تفتـــيش 
 .خمزون األملاس اخلامللتحقق من للواردات والصادرات واالحتفاظ بسجالت 

 الــيت هتــدف إىل حتديــد خطــوات “ بروكــسلمبــادرة”عــن أعلــن االجتمــاع العمــومي  - ٣
دور الـدول   مراقبـة   األملاس اخلام من ساحل العاج، مبا يف ذلـك          على صادرات    السيطرة تشديد

ذه القيـام هبـ  وسـيتم   .  حـول سـاحل العـاج      “٢٠٠٥قرار موسكو   ”اجملاورة، وذلك استنادا إىل     
يل من أجل ضـمان تنـسيق       وستعمل اتفاقية كيمرب  .  بالتعاون مع ساحل العاج وجرياهنا     املساعي

 .هذه اجلهود مع األمم املتحدة

تطــورات تطبيــق اتفاقيــة كيمــربيل يف مجهوريــة فرتويــال  إىل  االجتمــاع العمــومي أشــار - ٤
ورحـب االجتمـاع العمـومي بالتقـدم        . اصة تقدمي التقارير اإلحصائية والـسنوية     خالبوليفارية، و 

 عمـل منتجـي   ثقـة عـن جمموعـة     نبامل األمريكيـة    الذي أحرزته اجملموعة الفرعيـة اإلقليميـة جنـوب        
تنفيـذ   حنـو   إقليميتوجهجبهودها الرامية إىل تعزيز     أشاد  ، و األملاس املستخرج من جماري األهنار    

وصادقت فرتويال على التزامها املستمر باتفاقيـة كيمـربيل ووجهـت دعـوة إىل              . اتفاقية كيمربيل 
وسـتكون موضـوعات البحـث يف       . ٢٠٠٨ن عـام     خالل الربع األول م    هتايار لز االتفاقيةرئيس  

 .املتبادلة بني املشاركنيراجعة امل الواردة يف القرار اإلداري حول نفسهاهذه الزيارة هي 

 مـن  ٢٠٠٧أعرب املشاركون عن تقديرهم للجهـود الالفتـة الـيت بذلتـها غانـا يف عـام              - ٥
راقبـة الـصادرات، وإصـدار    أجل تعزيز مصداقية إجـراءات الرقابـة الداخليـة لـديها مـن خـالل م         

رخــص للمنقــبني، ونــشر بيانــات دقيقــة حــول إنتــاج األملــاس، وذلــك مبــساعدة مــن زمــالء يف   
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ــاملي     ــاس الع ــس األمل ــة كيمــربيل وجمل ــق يف     . اتفاقي ــد اتف ــومي ق ــاع العم ــان االجتم ــشرين وك ت
مـن أن تكـون     خمـاوف   بسبب   من اإلجراءات مع غانا، وذلك       رزمة على   ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
.  عــرب أراضــيهااس مــن ســاحل العــاجأملــ رورقــد مسحــت مبــيف غانــا راءات الرقابــة الداخليــة إجــ

املخـاطر ملراقبـة صـادرات      علـى حـساب     قـوم   اعتماد أسـلوب ي   ووافق االجتماع العمومي على     
غانا املستقبلية من األملاس اخلام، وذلك بدعم مـستمر مـن الـزمالء املـشاركني وجملـس األملـاس                   

 .العاملي

ب االجتماع العمومي عن تقديره للجهود الـيت بذلتـها املفوضـية األوروبيـة خـالل                أعر - ٦
تفاقيـة علـى مـستوى العـامل خـالل عـام            االمن أجل تعزيز تطبيق     التفاقية كيمربيل   فترة رئاستها   

كمـا أشـاد االجتمـاع العمـومي جبهــود الـرئيس الراميـة إىل تعزيـز الـشفافية يف اتفاقيــة         . ٢٠٠٧
نــشر إحــصائيات حــول إنتــاج األملــاس وجتارتــه، وملخــص حــول قــوانني   كيمــربيل مــن خــالل 

: تفاقيــــــةوقــــــرارات اتفاقيــــــة كيمــــــربيل، إضــــــافة إىل تطــــــوير املوقــــــع اإللكتــــــروين لال      
www.kimberleyprocess.com . 

كـانون  وروبيـة املـشتركة يف      سلم اهلند رئاسة اتفاقية كيمـربيل مـن الـسوق األ          تسوف ت  - ٧
الحقـا  تتـوىل الرئاسـة     ل ،٢٠٠٨لرئيس خالل عـام     ل اومت اختيار ناميبيا نائب   . ٢٠٠٨يناير  /الثاين

 .٢٠٠٩يف عام 

، ٢٠٠٧ يف اتفاقيــة كيمــربيل خــالل عــام ليربيــارحــب االجتمــاع العمــومي مبــشاركة  - ٨
. ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول يف   ليربيـا  أول عمليـة صـادرات رمسيـة لألملـاس مـن             إجنـاز كما رحـب ب   

 ليربيـا  ت زار يت خرباء اتفاقية كيمربيل الـ     اليت توصلت إليها جمموعة   ويف أعقاب النتائج اإلجيابية     
مــارس، رفــع جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة احلظــر عــن صــادرات األملــاس    /آذاريف شــهر 

ــبريي يف  ــساناللي ــاانــضمت قــد و. أبريــل/ني ــة كيمــربيل يف   ليربي ــارإىل اتفاقي  والتقــت. مــايو/أي
 ليربيـا سلطات اتفاقية كيمـربيل يف      اإلضافية ل حتياجات  اال ملناقشة   “يا ليرب ءأصدقا”جمموعة من   
ــةلالالتطبيــق الكامــل مــن أجــل  ــاوســتقوم اتفاقيــة كيمــربيل بــدعم جهــود   . تفاقي  لــضمان ليربي

 . يف البالدمسامهة األملاس يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة

.  االجتماع العمومي علـى إعـادة عـضوية مجهوريـة الكونغـو يف اتفاقيـة كيمـربيل                 وافق - ٩
. ٢٠٠٧ ومجهوريـة الكونغـو، انـضمت تركيـا مـشاركا جديـدا خـالل عـام                  ليربيـا وإىل جانب   

 عضوا، مبن فيهم السوق األوروبية املشتركة الـيت تـضم   ٤٨وبذلك، ارتفع عدد املشاركني إىل   
ــضوا ٢٧ ــة ع ــاع  .  دول ــايل،      وحــضر االجتم ــصر، وم ــو، وم ــا فاس ــن بوركين ــومي كــل م العم

واملكــسيك، وتــونس وأكــدوا نيتــهم االنــضمام إىل اتفاقيــة كيمــربيل؛ يف حــني أعــرب كــل مــن 

http://www.kimberleyprocess.com/
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ــالبحـــرين، وكيـــب فـــريدي، و  ــوازيلنداجلـ ــامهم باملـــشاركة يف  ابون، وسـ ــا عـــن اهتمـ ، وزامبيـ
 .املستقبل

 اتفاقيــة كيمــربيل أمتــت تقريــرا ذكــرت فيــه أن) WGM(ت جمموعــة عمــل الرقابــة قــدم - ١٠
، مشلـت مـا يزيـد علـى     ٢٠٠٧جولة أوىل من زيارات املراجعة املتبادلة بـني املـشاركني يف عـام         

ومت .  للمــشاركني واملتقــدمني بطلبــات املــشاركة ٢٠٠٣ زيــارة ميدانيــة تفقديــة منــذ عــام  ٥٠
وقـدم  . بـابوي ، وذلـك بزيـارة إىل زمي      ٢٠٠٧إطالق اجلولة الثانية من زيارات املراجعـة يف عـام           

مجيع املشاركني تقريبا تقارير سنوية عن تطبيق اتفاقية كيمربيل، وقامت جمموعـة عمـل الرقابـة                
وال، غــورحــب االجتمــاع العمــومي بالــدعوات الــيت وجههــا كــل مــن أن . بتقيــيم هــذه التقــارير

 ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، والــسوق األوروبيــة املــشتركة، 
وغينيا، وإسرائيل، وناميبيا، واإلمارات العربية املتحدة من أجل القيام جبولـة ثانيـة مـن زيـارات               

 .املراجعة املتبادلة

ــ - ١١ ــة كيمــربيل راقبــت خــالل عــام   ) WGS (اإلحــصائيات عمــل ت جمموعــةقال إن اتفاقي
أكثـر   ثـل أي مـا مي  ، مليـار دوالر أمريكـي مـن صـادرات األملـاس اخلـام      ٣٥,٧ ما قيمته  ٢٠٠٦

وللمـرة  . ذه الشحنات إلرفاقها هب  ألف شهادة    ٥٥وأصدر املشاركون   .  مليون قرياط  ٤٨٠من  
، وقامـت بنـشرها علـى     ٢٠٠٧األوىل، أصدرت اتفاقية كيمربيل إحصائيات عاملية خـالل عـام           

ووافق االجتماع العمومي على إصدار مزيد مـن البيانـات املفـصلة يف عـام        .  اإللكتروين هاموقع
مـــت كنـــدا وجنـــوب أفريقيـــا باستـــضافة وقيـــادة ومتويـــل جلـــسة تـــدريب حـــول وقا. ٢٠٠٨
ــة      ئيإحــصا ــدا دورة تدريبي ــادت كن ــا، وق ــوب أفريقي ــاس يف جن ــيم األمل حــول خــرى أات وتقي

 جلـسة إضـافية يف اهلنـد خـالل عـام            ظيمخطط لتن كما توجد    أقيمت يف بلجيكا،     اإلحصائيات
٢٠٠٨. 

لتوصــيات الــيت تبنتــها جلــسة جــابورون  عيد اعلــى صــاتفاقيــة كيمــربيل التقــدم قيمــت  - ١٢
.  مـن إطالقهـا     سـنوات  ٣بعـد   تطبيق اتفاقيـة كيمـربيل      ل ٢٠٠٦العامة واملنبثقة عن مراجعة عام      

والحـظ  .  تبقى مبادرة ضرورية للحـد مـن الـصراعات          االتفاقية  أن ٢٠٠٦واستنتجت مراجعة   
ا يف  كــبريا شــوطتو قطعــبالكامــل، أمت تنفيــذها االجتمــاع العمــومي أن هــذه التوصــيات إمــا 

ومت االتفـاق علـى مواصـلة العمـل يف العـام املقبـل علـى مـسائل رئيـسية، مبـا فيهـا                        . ذلك االجتاه 
 واإلشـراف احلكـومي علـى       ، والتحلـيالت  ، والبيانـات اإلحـصائية    ، ومتطلبـات املـوارد    ،التمويل
 . والتعامل مع الشحنات غري القانونية،القطاع

تقريـرا خـالل مـؤمتر فـين حـول تعقـب       ) WGDE( األملـاس  عمل خـرباء جمموعة   تقدم - ١٣
 طلعـت اجملموعـة   وأ.  برعايـة املفوضـية األوروبيـة      ٢٠٠٧أكتـوبر   /تـشرين األول  األملاس عقد يف    
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خمططــات بيانيــة لتــواتر  (“بــصمات” علــى صــعيد تطــوير هزاحــرالــذي مت إالتقــدم املــؤمتر علــى 
نتـاج األملـاس يف     إل “بـصمات ”فر حاليـا    اوتتـو . إلنتاج األملاس يف غرب أفريقيا    ) حجم اإلنتاج 

 اعــن عملــهتقريــرا  عمــل خــرباء األملــاس قــدمت جمموعــةكمــا . كــل مــن ســاحل العــاج وغانــا
 .واملتضاربةاملطلوبة  اتاملستمر على قضايا التصنيف، ومنهجيات التقييم، والتعريف

تقريـرا  ) WGAAP (األملاس املستخرج من جمـاري األهنـار       عمل منتجي    جمموعة تقدم - ١٤
، وعــن ٢٠٠٧عــام تنفيــذها يف مت مــن العمليــات الــيت  جمــاري األهنــارحــول خمــزون اإلنتــاج يف 

ــة، وأمريكــا       ــا الوســطى واجلنوبي ــا، وأفريقي ــاطق غــرب أفريقي ــةاملخــزون اجملمــع يف من .  اجلنوبي
 مــن التحــديات الــيت تواجــه الــدول املعتمــدة يف إنتاجهــا علــى  عــدداعمــل ال طرحــت جمموعــةو

 كأداة لتحسني إجراءات الرقابـة الداخليـة        هاماخدتم است  لي ستخرج من جماري األهنار   األملاس امل 
 عمـل  جمموعـة ووافق االجتماع العمومي على موضوعات البحث وعلى خطة       . يف هذه الدول  

كما وافـق االجتمـاع العمـومي أيـضا علـى خطـة           . األملاس املستخرج من جماري األهنار    منتجي  
 واجملتمــع املــدين مــن أجــل مــشاركة اخلــربات    أملــاس جمــاري األهنــار يللزيــارات امليدانيــة ملنتجــ 

ــة      ــات احمللي ــشاركة اجملتمع ــز م ــة وتعزي ــة الداخلي وشــجع االجتمــاع  . وحتــسني إجــراءات الرقاب
 .العمومي الدول واملؤسسات املاحنة على املسامهة يف تنفيذ هذه اخلطة

 ملـساعدة   “ة القوانني واإلجـراءات   جلن”األحكام املرجعية لـ    اعتمد االجتماع العمومي     - ١٥
 علـى التوصـيات الـيت قدمتـها         ق االجتمـاع  وواف. اتفاقية كيمربيل يف أداء وظيفتها بشكل سلس      

األســلوب صــادقت علــى  عمــل اتفاقيــة كيمــربيل كمــا جمموعــةاللجنــة حــول رئاســة وعــضوية 
 .املعتمد حاليا يف التعيينات

ــة أن جهــود الت   - ١٦ عــاون متعــدد األطــراف بــني احلكومــات   الحــظ منــسق املــساعدة الفني
، رمبـا تكـون منوذجـا للمـشاركات     ٢٠٠٧ وغانا خالل عـام     ليربيا يف   تقدميهاوالقطاع، اليت مت    

 “املعهـد امللكـي للعالقـات الدوليـة    ”وقـدم خـرباء بلجيكيـون مـن         . املستقبلية التفاقية كيمـربيل   
وقــدمت . ري األهنــاراســتخراج األملــاس مــن جمــاحــول مــشروع جديــد يتنــاول حبــاث أ أجنــدة

مشروعا جتريبيا حول حقوق امللكية جيـري العمـل عليـه    ) USAID (“وكالة املعونة األمريكية ”
ت وقــدم. ٢٠٠٨والــذي سيتوســع إىل غينيــا خــالل عــام الوســطى حاليــا يف مجهوريــة أفريقيــا 

ــوجي   ” ــة للمــسح اجليول ــة األمريكي ــب ) USGS( “الوكال ــدين وألحبــاث اومكت ــسي التع الفرن
)BRGM(  ــة ــرا حــول دراســات جيولوجي ــة جيــري العمــل عليهــا يف كــل مــن مــايل     تقري قاعدي

ــرا حـــول مـــشروع  . ومجهوريـــة أفريقـــي الوســـطى  ــا تقريـ شـــراكة مـــوادوي ”وقـــدمت ترتانيـ
 لتحويــل عمليــات التنقيــب الــيت جتــري علــى نطــاق ضــيق إىل  “)MCDP(االجتماعيــة لألملــاس 

تمع االجتمــاع العمــومي إىل تقــارير واســ. “دي بــريز”عمليــات رمسيــة، وذلــك بالتعــاون مــع  



A/62/543
 

14 07-59729 
 

 يف  “)D4D(األملـاس ألجـل التنميـة       ” وبرنـامج    “)DDI(مبـادرة األملـاس للتنميـة       ”حول تطور   
ودون االجتماع العمومي مالحظـات حـول أمهيـة وجـود جـدول عمـل للتنميـة                 . غرب أفريقيا 

 .ليكمل مهمة اتفاقية كيمربيل

.  يف االجتمـــاع العمـــومي رقمـــا قياســـياســـجل عـــدد هيئـــات اجملتمـــع املـــدين املمثلـــة  - ١٧
وأصدرت اجملموعة إعالنا يدعو حكومات الدول املـشاركة إىل املـسامهة مـع اجملتمـع املـدين يف                  

وأعرب الـرئيس عـن تقـديره للمـشاركة     . تطبيق اتفاقية كيمربيل يف كل واحدة من هذه الدول  
تمع املدين علـى مـدى يـومني قبـل     وأقيمت جلسة حتضريية ملمثلي اجمل. املتنامية من اجملتمع املدين 

ــسوق          ــة كيمــربيل يف ال ــني اتفاقي ــن بلجيكــا، أم ــدعم م ــك ب ــومي، وذل ــاع العم ــاد االجتم انعق
 .األوروبية املشتركة؛ ورؤساء جمموعات العمل، والقطاع

قدم الرئيس تقريرا حـول التعـاون املـستمر مـع جلـنيت األمـم املتحـدة للحظـر املفـروض                      - ١٨
وتـابع الـرئيس احلـوار مـع        . ، مبا يتيح إحراز تقـدم يف هـاتني الـدولتني          ربياليعلى ساحل العاج و   

جلنة خرباء األمم املتحدة والعديد من املنظمات يف قطاع األملاس، بينما أطلـق منـسق املـساعدة                 
 .الفنية نقاشا مع كل من البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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 ٢امللحق   
 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٨اتفاقية كيمربيل، كما يف قائمة باملشاركني يف   

نــدرج فيمــا يلــي الــدول ومنظمــات التكامــل االقتــصادية اإلقليميــة الــيت حققــت احلــد    
 : األدىن من متطلبات نظام اتفاقية كيمربيل للتوثيق

 أنغوال - ١
 أرمينيا - ٢
 أستراليا - ٣
 شيالدغبن - ٤
  بيالروس- ٥
 بوتسوانا - ٦
 زيلالربا - ٧
 كندا - ٨
 مجهورية أفريقيا الوسطى - ٩

 الصني - ١٠
 مجهورية الكونغو الدميقراطية - ١١
  كوت ديفوار- ١٢
 كرواتيا - ١٣
 اجملتمع األورويب - ١٤
 غانا - ١٥
 غينيا - ١٦
  غيانا- ١٧
 اهلند - ١٨
 ندونيسيا إ- ١٩
 إسرائيل - ٢٠
 اليابان - ٢١
 كوريا الدميقراطية - ٢٢
  الشعبيةو الدميقراطيةمجهورية ال - ٢٣
 لبنان - ٢٤

 ليسوتو - ٢٥
 ليربيا - ٢٦
 ماليزيا - ٢٧
 موريشيوس - ٢٨
 ناميبيا - ٢٩
  نيوزيلندا- ٣٠
 جالنروي - ٣١
  االحتاد الروسي- ٣٢
 مجهورية الكونغو - ٣٣
 سرياليون - ٣٤
 سنغافورة - ٣٥
 فريقيا جنوب أ- ٣٦
 النكا سري - ٣٧
 سويسرا - ٣٨
  املتحدةانياترت مجهورية - ٣٩
 ندلتاي - ٤٠
 و توغ- ٤١
 تركيا - ٤٢
 أوكرانيا - ٤٣
 اإلمارات العربية املتحدة - ٤٤
 الواليات املتحدة األمريكية - ٤٥
 فرتويال - ٤٦
 نام تيفي - ٤٧
 زمبابوي - ٤٨

حققت هيئه جتارة املاس اخلام يف تايبيه الصينية أيضا احلد األدىن مـن متطلبـات نظـام                 : مالحظة
 .ة كيمربيل للتوثيقاتفاقي
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 ٣امللحق   
 كيمربيل جمموعات عمل اتفاقيةأمانة سر وهيكلية   
  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين ٨كما يف   

 
 )االحتاد األورويب(سر ال نيس وأميرئال )أ( 

 )٢٠٠٧الرئيس يف (السيد كارل كوفاندا 
 السيد كريستيان بريجر
 السيدة أليسون كينج

 فان كاردونيالسيد ست
 سيدريك جانسينس دي بيستوفن - سيد جانال

 زلم جاسربيالسيد و
 

 يئات الفرعيةاهل )ب(  

 جمموعات عمل املراقبة -أوال 

 )السوق األوروبية املشتركة( السيد ستيفان كاردون :الرئيس

فريقيا الوسطى، والسوق األوروبيـة املـشتركة،       أكندا، ومجهورية   :  إسرائيل؛ األعضاء  :املساعد
، واإلمـارات   فريقيـا أرائيل، ومجهورية الصني الشعبية، وروسيا االحتاديـة، وجنـوب          واهلند، وإس 

 WDC ،GW/PACالعربية املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية، 
 

 اتئيجمموعات عمل اإلحصا -ثانيا 

 )كندا( السيد روب دن :الرئيس
 الــشعبية، مجهوريــة أنغــوال، بتــسوانا، كنــدا، مجهوريــة الــصني :  بوتــسوانا؛ األعــضاء:املــساعد

الكونغو الدميقراطيـة، الـسوق األوروبيـة املـشتركة، اهلنـد، إسـرائيل، روسـيا االحتاديـة، جنـوب                   
 WDC ،GW/PACفريقيا، سويسرا، الواليات املتحدة األمريكية، اإلمارات العربية املتحدة، أ

 
 الفنيةسائل اس واململ عمل خرباء األجمموعة -ثالثا 

 ) اس العامليملجملس األ(ان بوكستايل  السيد مارك ف:الرئيس
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اســتراليا، بوتــسوانا، وكنــدا، مجهوريــة الــصني الــشعبية،  : فريقيــا؛ األعــضاءأ جنــوب :املــساعد
فريقيــا، الواليــات أالــسوق األوروبيــة املــشتركة، اهلنــد، وإســرائيل، روســيا االحتاديــة، جنــوب   

 WDCاملتحدة األمريكية، اإلمارات العربية املتحدة، 
 

 جلنة املشاركة - رابعا

 ) بوتسوانا( السيد كاجو موشاشان :الرئيس

 أنغــوال، بوتــسوانا، كنــدا، مجهوريــة الــصني الــشعبية، الــسوق األوروبيــة املــشتركة،   :األعــضاء
، WDCفريقيــا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة،    أاهلنــد، إســرائيل، روســيا االحتاديــة، جنــوب     

GW/PAC 
 تجلنة القوانني واإلجراءا -خامسا 

 )روسيا االحتادية( السيد أندريه كوتيبوف :الرئيس
 أنغـوال، بوتـسوانا، كنـدا، الـسوق األوروبيـة املـشتركة، إسـرائيل، روسـيا االحتاديـة،                   :األعضاء
 WDC ،GW/PAC فريقيا، سويسرا، الواليات املتحدة األمريكية،أجنوب 

 
  األملاس املستخرج من جماري األهنار عمل منتجيجمموعة -سادسا 

 )أنغوال( السيد باولو مفيكا :الرئيس
يف جنـوب   (، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة        )فريقياأيف غرب   ( سرياليون   :نون اإلقليمي واملنسق

بعـد  (أنغوال، الربازيل، ساحل العاج     : ؛ األعضاء )يف أمريكا الالتينية  (، الربازيل   )فريقياأووسط  
، غيانـا  الكونغو الدميقراطية ، غانا، غينيا،       ، مجهورية فريقيا الوسطى أمجهورية  ،  )رفع العقوبات 

و، فرتويــال،  غــفريقيــا، ترتانيــا، تو أ، نامبيــا، الكونغــو الدميقراطيــة، ســرياليون، جنــوب     ليربيــا
 .زمبابوي

 


