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      )نيكاراغوا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديسكوتو بروكمان السيد  :الرئيس
ــرئيس     ــاب ال ــرا لغي ــرئيس    ،نظ ــب ال ــة نائ ــوىل الرئاس  ت

  ).جزر سليمان(بيك  السيد
  

  . ١٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
  

  تقارير اللجنة السادسة
تنظــر اجلمعيــة ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

 جــدول  سة عــن بنــود العامــة اليــوم يف تقــارير اللجنــة الــساد    
، ١١٩ ، و١١٠ ، و٩٩ ، و٧٩ إىل ٧٢ األعمـــــــــال مـــــــــن

  . ١٥٦ ، و١٥٣ ، و١٥١ ، و١٥٠ ، و١٢٩ و
ــب    ــنأطل ــسيد مــاركو     م ــسادسة، ال ــرر اللجنــة ال  مق
 واحد تقارير اللجنـة  بيان أن يقدم يف   من سلوفينيا،  راكوفيتش

  . السادسة املعروضة على اجلمعية العامة
، مقرر اللجنة الـسادسة     )سلوفينيا(السيد راكوفيتش     

ــة ( ــم باإلنكليزي ــارير ال   ): تكل ــدم تق ــوم أن أق ــشرفين الي ــة ي لجن
ة الثالثــة والــستني للجمعيــة الــسادسة عــن عملــها خــالل الــدور

ــة  . العامــة  بنــدا موضــوعيا ١٤لقــد أحالــت اجلمعيــة إىل اللجن
 وثالثة بنود إجرائية من بنـود جـدول األعمـال، مقـسمة حتـت             

ــة ــاوين ثالث ــز ”  أولويــات املنظمــة، وهــي  مــعمتناســبة عن تعزي
 مراقبـة املخـدرات ومنـع اجلرميـة       ”، و “العدالة والقانون الدويل  

ــكاله     ــع أشـ ــدويل جبميـ ــاب الـ ــة اإلرهـ ــاهره ومكافحـ ، “ومظـ
  .“األخرى املسائل التنظيمية واإلدارية واملسائل”و

ــسادسة عــن خمتلــف       ــة ال ــزم عــرض تقــارير اللجن وأعت
ــه     ــود حــسب الترتيــب املدرجــة ب يف إطــار كــل مــن هــذه   البن

  .العناوين الثالثة
ــالعنوان األول،     ــأبدأ بـ ــانون   ”سـ ــة والقـ ــز العدالـ تعزيـ
 بنـود   ٨، الذي يف إطـاره نظـرت اللجنـة الـسادسة يف             “الدويل

  . مشروع قرار١١واعتمدت 
 من جدول األعمـال،     ٧٢التقرير املقدم يف إطار البند        

وارد ، “جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالـة خالفـة الـدول        ”
، ومشروع القرار الذي أوصيت اجلمعيـة       A/63/436يف الوثيقة   

  . من التقرير٧العامة باعتماده مستنسخ يف الفقرة 
 مــــن جــــدول ٧٣والتقريــــر املقــــدم يف إطــــار البنــــد   

املساءلة اجلنائية ملـسؤويل األمـم املتحـدة وخربائهـا          ”األعمال،  
ــات  ــدين يف بعث ــة  “املوف ــرد يف الوثيق وع ، ومــشرA/63/437، ي
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القــرار الــذي أوصــيت اجلمعيــة باعتمــاده مستنــسخ يف الفقــرة   
ويبين مشروع القرار علـى القـرار الـذي اختـذ           .  من التقرير  ١٠

العــام املاضــي بــشأن املوضــوع، يف حــني يــشمل عــددا مــن        
ــدويل لــضمان     ــز التعــاون ال ــة إىل تعزي العناصــر اإلضــافية الرامي

ائهـا املوفـدين يف     املساءلة اجلنائيـة ملـوظفي األمـم املتحـدة وخرب         
وعـالوة علـى ذلـك، سـيطلب إىل األمـني العـام تقـدمي               . بعثات

تقرير إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعـة والـستني عـن تنفيـذ              
القـــرار، علـــى أســـاس املعلومـــات الـــيت تـــرد مـــن احلكومـــات  

  .واألمانة العامة
 من جدول األعمـال،     ٧٤التقرير املقدم يف إطار البند        

ــة  ” ــر جلن ــن     تقري ــدويل ع ــانون التجــاري ال ــم املتحــدة للق األم
ــة واألربعــــني  ــا احلاديــ ــة “دورهتــ . A/63/438، وارد يف الوثيقــ

أوصــت اللجنــة الــسادسة اجلمعيــة بــأن تعتمــد ثالثــة مــشاريع    
وأوصـي  .  مـن التقريـر  ١٢قرارات، وهي مستنسخة يف الفقرة     

بأن تعتمـد اجلمعيـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة بعقـود نقـل                
بـــضائع الـــدويل بـــالبحر كليـــا أو جزئيـــا، الـــواردة يف مرفـــق  ال

مــشروع القــرار الثالــث، وبــأن تــأذن بتنظــيم حفــل فــتح بــاب   
ســـبتمرب يف روتـــردام، / أيلـــول٢٣التوقيـــع علـــى االتفاقيـــة يف  

  .هولندا
 من جدول األعمـال،     ٧٥التقرير املقدم يف إطار البند        

، وارد “لـستني تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا ا   ”
، ومـــشروعا القـــرارين اللـــذان أوصـــيت A/63/439يف الوثيقـــة 

ــسخان يف الفقــرة    ــة باعتمادمهــا مستن ــر ١٠اجلمعي .  مــن التقري
ويف أحـــد القـــرارين، حتـــيط اجلمعيـــة علمـــا، يف مجلـــة أمـــور،  
ــيت        ــة، ال ــاه اجلوفي ــات املي ــانون طبق ــة بق ــواد املتعلق ــشاريع امل مب

  .ملرفق نصها بالقرارقدمتها جلنة القانون الدويل، وا
 من جدول األعمـال،     ٧٦التقرير املقدم يف إطار البند        

حالة الربوتوكولني اإلضافيني التفاقيـات جنيـف املعقـودة يف          ”
، وارد  “ بـشأن محايـة ضـحايا املنازعـات املـسلحة          ١٩٤٩عام  

، ومشروع القرار الذي أوصيت اجلمعيـة       A/63/440يف الوثيقة   
  . من التقرير٨ باعتماده مستنسخ يف الفقرة

 مــــن جــــدول ٧٧والتقريــــر املقــــدم يف إطــــار البنــــد   
ــة وأمــن    ”األعمــال،  ــز محاي ــة لتعزي ــدابري فعال النظــر يف اختــاذ ت

ــثلني    ــصلية واملمــــ ــية والقنــــ ــات الدبلوماســــ ــالمة البعثــــ وســــ
، A/63/441، يــــرد يف الوثيقــــة  “الدبلوماســــيني والقنــــصليني 

نــسخ ومــشروع القــرار الــذي أوصــيت اجلمعيــة باعتمــاده مست 
  . من التقرير٧يف الفقرة 
 من جدول األعمـال،     ٧٨التقرير املقدم يف إطار البند        

تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة مبيثــاق األمــم املتحــدة وبتعزيــز   ”
، ومــشروع القــرار A/63/442، وارد يف الوثيقــة “دور املنظمــة

 مـــن ٩الـــذي أوصـــيت اجلمعيـــة باعتمـــاده وارد يف الفقـــرة     
  .التقرير

 مـن جـدول     ٧٩التقرير املقدم يف إطـار البنـد        وأخريا،    
ــال،  ــوطين     ”األعم ــصعيدين ال ــى ال ــدويل عل ــانون ال ــيادة الق س
، ومـشروع القـرار الـذي       A/63/443، يرد يف الوثيقة     “والدويل

.  مـن التقريـر    ٨أوصيت اجلمعية باعتماده مستنـسخ يف الفقـرة         
 من مشروع القـرار، توصـلت اللجنـة         ١٠وفيما يتعلق بالفقرة    

  . من التقرير٧دسة إىل تفاهم وارد يف الفقرة السا
 ١١ اعتمدت اللجنـة الـسادسة مـشاريع القـرارات الــ            

بدون تصويت، وحيـدوين األمـل يف أن تـتمكن اجلمعيـة العامـة         
  .من أن حتذو حذوها

ــوان الثـــاين،     ــة املخـــدرات ”أتنـــاول اآلن العنـ مكافحـ
ــة اإلرهـــاب الـــدويل جبميـــع أشـــكاله    ومنـــع اجلرميـــة ومكافحـ

ــاهرهو ــة   . “مظ ــوان، نظــرت اللجن ــذا العن ــسادسة  وحتــت ه ال
ــد  يف ــال،   ٩٩البنـ ــدول األعمـ ــن جـ ــة إىل  ” مـ ــدابري الراميـ التـ

الـــصلة  ويـــرد التقريـــر ذو. “علـــى اإلرهـــاب الـــدويل القـــضاء
ــة  يف ــذي A/63/444الوثيقــ ــرار الــ ــشروع القــ ــيت  ، ومــ أوصــ

  . من التقرير١١العامة باعتماده مستنسخ يف الفقرة  اجلمعية
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ت اللجنـــة الـــسادسة مـــشروع القـــرار بـــدون  اعتمـــد  
ــة مــن أن حتــذو حــذوها     ــتمكن اجلمعي ــصويت، وآمــل أن ت . ت

ــرار      ــشروع الق ــة م ــه إذا اعتمــدت اجلمعي وأود أن أشــري إىل أن
بشأن التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الـدويل، فإهنـا،            
يف مجلــة أمــور، تطلــب إىل اللجنــة املخصــصة املنــشأة عمــال       

 أن تقـــدم تقريـــرا إىل اجلمعيـــة العامـــة يف    ٥١/٢١٠بـــالقرار 
دورهتا احلالية يف حالة إمتام مـشروع االتفاقيـة الـشاملة املتعلقـة             

وكمـا هـو احلـال يف املاضـي، مـن املتـوخى             . باإلرهاب الدويل 
  .أن يبقي البند املعين مفتوحا يف جدول أعمال اجلمعية

ة املـسائل التنظيميـ   ”وحتت العنـوان الثالـث والنـهائي،          
، نظرت اللجنة الـسادسة يف مخـسة      “واإلدارية ومسائل أخرى  

  . املوضوعيةوسأبدأ بالبنود. بنود موضوعية وثالثة بنود إجرائية
ــد      ــسادسة يف البن ــة ال  مــن جــدول  ١٢٩نظــرت اللجن

ــم املتحــدة  ”األعمــال،  ــة العــدل يف األم ــر  . “إقام ــرد التقري وي
ذي ، ومــــشروع املقــــرر الــــA/63/451الــــصلة يف الوثيقــــة  ذو

 مـن   ١١أوصيت اجلمعية العامة باعتمـاده مستنـسخ يف الفقـرة           
وإذا اعتمــدت اجلمعيــة مــشروع املقــرر هــذا، فـــإن      . التقريــر 

ــدة      ــم املتحـ ــدل يف األمـ ــة العـ ــة بإقامـ ــصة املعنيـ ــة املخصـ اللجنـ
ــة     ــال مبقــرر اجلمعي ــشأة عم ــؤرخ ٦٢/٥١٩واملن  كــانون ٦ امل

 إىل ٢٠ ســـــتجتمع يف الفتـــــرة مـــــن ٢٠٠٧ديـــــسمرب /األول
ــر /شــباط ٢٤ ــب    ٢٠٠٩فرباي ــق باجلوان  ملواصــلة العمــل املتعل

ــة للبنــ  ــى أن تؤخــذ يف     والقانوني ــد، عل ــا بع ــت فيه ــيت مل يب د ال
 احلسبان نتـائج مـداوالت اللجنـتني اخلامـسة والـسادسة بـشأن            

قــد  البنــد، واملقــررات الــسابقة للجمعيــة وأي مقــررات أخــرى
ــل      ــستني قب ــة وال ــا الثالث ــة خــالل دورهت ــاد تتخــذها اجلمعي انعق

تقريـرا   وسـتقدم اللجنـة املخصـصة     . اجتماع اللجنة املخصـصة   
  .عن أعماهلا إىل اجلمعية يف دورهتا الرابعة والستني

ــد       ــضا يف البن ــسادسة أي ــة ال ــن ١٥٠ونظــرت اللجن  م
. “تقرير جلنة العالقـات مـع البلـد املـضيف         ”جدول األعمال،   

لقـرار  ، ومشروع ا  A/63/452ويرد التقرير ذو الصلة يف الوثيقة       
 ٨الذي أوصيت اجلمعية العامة باعتمـاده مستنـسخ يف الفقـرة            

  .من التقرير
وفــضال عــن ذلــك، نظــرت اللجنــة الــسادسة يف ثالثــة   

. طلبـــات للحـــصول علـــى مركـــز مراقـــب يف اجلمعيـــة العامـــة
وأوصت اللجنـة بـأن متـنح اجلمعيـة مركـز مراقـب للمنظمـات               

جـــدول  مـــن ١٥١مركـــز اجلنـــوب، يف إطـــار البنـــد  : التاليـــة
األعمال؛ والصندوق الـدويل إلنقـاذ حبـر آرال، يف إطـار البنـد              

 مــن جــدول األعمــال؛ وجامعــة الــسالم، يف إطــار البنــد  ١٥٣
ــال  ١٥٦ ــدول األعمـ ــن جـ ــرد،   .  مـ ــصلة تـ ــارير ذات الـ والتقـ

 A/63/455  وA/63/453حــــــــسب الترتيــــــــب، يف الوثــــــــائق 
، ومــشاريع القــرارات ذات الــصلة مستنــسخة يف  A/63/454 و

  . من كل تقرير٧ة الفقر
واعتمــدت اللجنــة الــسادسة بــدون تــصويت مــشاريع    

القرارات ومشروع املقرر املقدمة يف إطار هـذه البنـود، وآمـل            
  .أن تتمكن اجلمعية العامة من أن حتذو حذوها

وأخـــريا، ويف إطـــار هـــذه اجملموعـــة، نظـــرت اللجنـــة    
، ١١٠الــسادسة يف ثالثــة بنــود إجرائيــة، هــي حتديــدا البنــد       

ــ” ــة  تن ــة العام ــال اجلمعي ــد “شيط أعم ختطــيط ”، ١١٩؛ والبن
ــربامج ــد “الـ ــان   ”، ٥؛ والبنـ ــب اللجـ ــضاء مكاتـ ــاب أعـ انتخـ
 مــن جــدول ١١٠والتقريــر املقــدم يف إطــار البنــد  . “الرئيــسية

األعمال، الذي يتضمن برنامج العمل املؤقـت ألعمـال اللجنـة           
 السادسة يف الـدورة الرابعـة والـستني للجمعيـة العامـة، يـرد يف              

ــة  ــيط    . A/63/445الوثيقـ ــه حتـ ــذي مبوجبـ ــرر الـ ــشروع املقـ ومـ
ج العمـــل املؤقـــت مستنـــسخ يف اجلمعيـــة العامـــة علمـــا بربنـــام

 مــن جــدول ١١٩والتقريــر عــن البنــد .  مــن التقريــر٧ الفقــرة
، ومل تــوص اجلمعيــة A/63/450األعمــال مستنــسخ يف الوثيقــة  

  تقريـر  وجـد ي  وعـالوة علـى ذلـك، ال       .باختاذ أي إجراء إضايف   
ــا علــى و.  مــن جــدول األعمــال ٥ البنــد بــشأن املمارســة جري
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ة، فإن انتخاب أعضاء مكتـب اللجنـة الـسادسة للـدورة       قبساال
 يف ســياق الــدورة ة الحقــمرحلــةالرابعــة والــستني ســيجري يف 

  . احلالية
ال يــزال القــانون الــدويل يــضطلع بــدور أساســي يف        

ليـه بقـوة    إنـه األسـاس الـذي يـستند إ        . تسيري العالقات الدوليـة   
 اللجنـة   مـن طلـب   ُي  كـان  وعلى مدار السنوات  . ميثاق منظمتنا 

الــسادسة أن تــضطلع بــدور مهــم يف مــساعدة اجلمعيــة العامــة   
ــى أداء ــدو   عل ــانون ال ــدوين الق ــصلة بت ــا املت يل وتطــويره  مهامه
ــدرجيي ــام . الت ــسادسة، مــن خــالل    وهــذا الع ــة ال  قامــت اللجن

ة يف التقـارير الـيت      اعتماد مشاريع القـرارات واملقـررات الـوارد       
 قدمتها للتو، مبواصلة تركيز جهودها علـى تعزيـز دور املنظمـة           

حـددهتا   وحتقيق أهدافها فيما يتعلق بثالثة جماالت ذات أولويـة    
 ومراقبـة   ؛الـدويل  اجلمعية العامة، وهي تعزيز العدالـة والقـانون       

ــع     ــدويل جبمي ــع اجلرميــة ومكافحــة اإلرهــاب ال املخــدرات ومن
 واملـــسائل التنظيميـــة واإلداريـــة واملـــسائل ؛هأشـــكاله ومظـــاهر

طلب مشاريع القرارات اختـاذ     تويف بعض احلاالت، ت   . األخرى
 يف   حقيقـي  وحيـدوين أمـل   . إجراءات حمددة من جانـب الـدول      

  . اختاذ هذه اإلجراءات خالل األشهر القادمة
امسحـوا  . وهبذا أختتم تقدميي لتقارير اللجنـة الـسادسة         

ــنم هــذه الف  ــرئيس     يل أن أغت ــاين ل رصــة لكــي أعــرب عــن امتن
 اجلـديرة   تـه اللجنة السادسة، سعادة السفري حامد البيـايت، لقياد       

ــاء ــب،   . بالثنـ ــرين للمكتـ ــضاء اآلخـ ــكر األعـ ــا أود أن أشـ كمـ
 بينيــدا والــسيد ســكوت   -الــسيدة آنــا كريــستينا رودريغيــز    

شريان والسيد احلاج المني علـى تعـاوهنم وعلـى الـدعم الـذي              
ــصف  ــدموه يل ب ــة  يتق ــك، أود أن  . مقــرر اللجن عــالوة علــى ذل

أعرب عن امتناين وتقديري ألمانـة اللجنـة الـسادسة، وخباصـة            
الــسيدة مــاهنوش أرســاجناين، رئيــسة شــعبة التــدوين، لــدعمها  

ومـــن األخبـــار احملزنـــة أن الـــسيدة . دؤوب والبـــالغ املهـــارةالـــ
وبالنيابة عن اللجنة السادسة، أمتـىن      . أرساجناين ستترك منصبها  

  . ا كل النجاح يف املستقبلهل

أخــريا، أود أن أعــرب عــن خــالص شــكري جلميــع        
املمثلني والزمالء على مسامهاهتم الـيت ال تقـدر بـثمن يف جنـاح               

  . دورة اللجنة السادسة هذا العام
ــة     ــرئيس بالنياب ــة (ال ــم باإلنكليزي ــرر  ): تكل أشــكر مق

يس وأود أن أنضم إليه يف التقدم بالشكر لـرئ        . اللجنة السادسة 
  .املمتازاللجنة السادسة وأعضاء املكتب اآلخرين على عملهم 

 من النظـام    ٦٦إذا مل يكن هناك اقتراح مبوجب املادة          
 أن اجلمعية العامة تقـرر عـدم مناقـشة تقـارير       أعتربالداخلي، س 

  . اللجنة السادسة املعروضة على اجلمعية اليوم
  .تقرر ذلك  
لـذلك ستقتـصر     :)تكلم باإلنكليزيـة  (الرئيس بالنيابة     

توضــيح ب قامــت الوفــودوقــد  .البيانــات علــى تعليــل التــصويت
 ، يف اللجنــة وذلــك بــشأن توصــيات اللجنــة الــسادسة هــامواقف
  .  الرمسية ذات الصلةاضر يف احمل هذه املواقفوترد

ــأود   ــه  أن أذكّ ــضاء أن ــرة  ،ر األع ــن ٧ مبوجــب الفق  م
  :  وافقت اجلمعية العامة على أنه،٣٤/٤٠١املقرر 

تقتــصر الوفــود، قــدر اإلمكــان، حــني تنظــر ”    
يف مــشروع القــرار نفــسه يف إحــدى اللجــان الرئيــسية 
ويف جلسة عامـة، علـى تعليـل تـصويتها مـرة واحـدة،              
إمـــا يف اللجنـــة أو يف اجللـــسة العامـــة، مـــا مل يكـــن      
تصويت الوفد يف اجللسة العامة خمتلفا عن تـصويته يف          

  .“اللجنة
حتـدد  أن تعليـل التـصويت   ر الوفـود بـ     أن أذكّ  كما أود   
  .  وينبغي أن تديل به الوفود من مقاعدها، دقائق١٠ مدته بـ

ــدأ يف     ــل أن نب ــتقب ــواردة يف   الب ــشأن التوصــيات ال  ب
تقارير اللجنة السادسة، أود أن أبلغ املمـثلني بأننـا سنـشرع يف         
البت بنفس األسلوب الذي اتبعناه يف اللجنـة الـسادسة، مـا مل             

لـذلك آمـل أن   . الف ذلـك خبـ  العامة مقدما  يتم إخطار األمانة  
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 ســبق كمــااعتمــاد تلــك التوصــيات دون تــصويت، يف نــشرع 
  .اعتمادها دون تصويت يف اللجنة السادسة

   من جدول األعمال٧٢البند 
  جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول

  (A/63/436)تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): يــةتكلــم باإلنكليز(الــرئيس بالنيابــة   

 اللجنــة الــسادسة يف باعتمــادهاجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت 
لقــد . ســنبت اآلن يف مــشروع القــرار.  مــن تقريرهــا٧الفقــرة 

هـل  . اعتمدت اللجنة السادسة مـشروع القـرار دون تـصويت         
   أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟أعتربيل أن 

  ).٦٣/١١٨القرار (اعتمد مشروع القرار   
 أعتـرب هـل يل أن     ): تكلم باإلنكليزية (لرئيس بالنيابة   ا  

 من جـدول    ٧٢أن اجلمعية ترغب يف أن ختتتم نظرها يف البند          
  األعمال؟
  .تقرر ذلك  

   من جدول األعمال٧٣البند 
املساءلة اجلنائية ملوظفي األمم املتحدة وخربائها املوفدين يف        

  بعثات
   (A/63/437)تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة( بالنيابــة الــرئيس  

 اللجنــة الــسادسة يف باعتمــادهاجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت 
. ســـنبت اآلن يف مـــشروع القـــرار.  مـــن تقريرهـــا١٠الفقـــرة 
اعتمـــــدت اللجنـــــة الـــــسادسة مـــــشروع القـــــرار دون  لقـــــد

 أن اجلمعيـــة ترغـــب يف أن حتـــذو أعتـــربهـــل يل أن  .تـــصويت
  نفس احلذو؟

  ). ٦٣/١١٩القرار (القرار اعتمد مشروع   

 أعتـرب هـل يل أن     ): تكلم باإلنكليزية (الرئيس بالنيابة     
 من جـدول    ٧٣أن اجلمعية ترغب يف أن ختتتم نظرها يف البند          

  األعمال؟
  .تقرر ذلك  

   من جدول األعمال٧٤البند 
ــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل عــن     ــر جلن تقري

  األربعنيو احلاديةأعمال دورهتا 
   (A/63/438)تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

 اللجنـــة باعتمـــادهاجلمعيـــة ثالثـــة مـــشاريع قـــرارات أوصـــت  
بــت اآلن يف مــشاريع ن.  مــن تقريرهــا١٢الــسادسة يف الفقــرة 

  . القرارات من األول إىل الثالث
ألمــم تقريــرا جلنــة ا ”مــشروع القــرار األول بعنــوان     

املتحدة للقانون التجاري الـدويل عـن أعمـال دورهتـا األربعـني            
لقــد اعتمــدت اللجنــة . “املـستأنفة ودورهتــا احلاديــة واألربعـني  

 أن أعتــربهــل يل أن . الــسادسة مــشروع القــرار دون تــصويت
  اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟

  ).٦٣/١٢٠القرار (اعتمد مشروع القرار األول   
مـشروع القـرار    ): تكلـم باإلنكليزيـة   (نيابة  الرئيس بال   

الدليل التشريعي للجنـة األمـم املتحـدة للقـانون          ”الثاين بعنوان   
 لقـد اعتمـدت   .“التجاري الـدويل بـشأن املعـامالت املـضمونة       

ــصويت     ــرار دون ت ــشروع الق ــسادسة م ــة ال ــل يل أن . اللجن ه
   أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟أعترب

  ).٦٣/١٢١القرار (لقرار الثاين اعتمد مشروع ا  
مـشروع القـرار    ): تكلـم باإلنكليزيـة   (الرئيس بالنيابة     

ــوان   ــث بعن ــل     ”الثال ــود نق ــة بعق ــم املتحــدة املتعلق ــة األم اتفاقي
لقـد اعتمـدت اللجنـة      . “البضائع الدويل بالبحر كليا أو جزئيا     
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 أن أعتــربهــل يل أن . الــسادسة مــشروع القــرار دون تــصويت
   أن حتذو نفس احلذو؟اجلمعية ترغب يف

  ).٦٣/١٢٢القرار (اعتمد مشروع القرار الثالث   
 أعتـرب هـل يل أن     ): تكلم باإلنكليزية (الرئيس بالنيابة     

 مــن ٧٤ يف البنــد هــانظراجلمعيــة العامــة ترغــب يف اختتــام أن 
  جدول األعمال؟

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال٧٥البند 

  دورهتا الستنيتقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال 
   (A/63/439)تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

 اللجنـة الـسادسة     باعتمادمهـا اجلمعية مشروعا قـرارين أوصـت       
نبـت اآلن يف مـشروعي القـرارين        .  مـن تقريرهـا    ١٠يف الفقرة   

  . األول والثاين
تقريـر  ”عنـون    امل ،ننتقل أوال إىل مشروع القرار األول       

ــا الـــستني    ــال دورهتـ ــانون الـــدويل عـــن أعمـ ــة القـ ــد  .“جلنـ لقـ
هـل  . اعتمدت اللجنة السادسة مـشروع القـرار دون تـصويت         

   أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟أعتربيل أن 
  ).٦٣/١٢٣القرار (اعتمد مشروع القرار األول   
مـشروع القـرار    ): تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس بالنيابة   

اعتمـدت اللجنـة    . “قانون طبقات املياه اجلوفية   ”اين معنون   الث
 أن  أعتـرب هـل يل أن     . السادسة مشروع القرار بـدون تـصويت      

  اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟
  ).٦٣/١٢٤القرار (اعتمد مشروع القرار الثاين   
 أعتـرب هـل يل أن     ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس بالنيابة   

 من جـدول    ٧٥تتم نظرها يف البند     أن اجلمعية ترغب يف أن خت     
  األعمال؟

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال٧٦البند 

توكولني اإلضافيني التفاقيات جنيـف املعقـودة يف        وحالة الرب 
   بشأن محاية ضحايا املنازعات املسلحة١٩٤٩عام 

  )A/63/440(تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  

معيــة مــشروع قــرار أوصــت باعتمــاده اللجنــة الــسادسة يف  اجل
اعتمـدت  . نبت اآلن يف مشروع القرار    .  من تقريرها  ٨الفقرة  

هــل يل أن . اللجنــة الــسادسة مــشروع القــرار بــدون تــصويت 
   أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟أعترب

  ).٦٣/١٢٥القرار (اعتمد مشروع القرار   
أعطــي الكلمــة ): نكليزيــةتكلــم باإل (الــرئيس بالنيابــة  

ملمثل اجلمهورية العربية السورية، الـذي يـود أن يـتكلم تعلـيال             
  .للتوللموقف إزاء القرار الذي اختذ 

سـيدي  ): اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      (السيد طالب   
 مــن جــدول األعمــال،   ٧٦الــرئيس، أود أن أعــود إىل البنــد   

ت جنيــف توكــولني اإلضــافيني التفاقيــا  وحالــة الرب”املعنــون 
ــام   ــودة يف عـ ــات    ١٩٤٩املعقـ ــحايا املنازعـ ــة ضـ ــشأن محايـ  بـ

  .“املسلحة
يود وفد بالدي أن يتكلم تعليال للتصويت على البنـد            

ــه  ــشار إلي ــى     . امل ــق اآلراء عل ــالدي إىل تواف ــد ب ــضم وف ــد ان فق
مــشروع القــرار بــالرغم مــن التحفظــات املوجــودة لديــه حــول 

توكـول  ودخـول الرب  فقرة ديباجة مشروع القرار اليت تشري إىل        
اإلضايف الثالث والـشعار اجلديـد حيـز التنفيـذ، حيـث ال يـزال               
لدى بالدي حتفظات على الربوتوكول اإلضايف الثالث، الـذي       
مت اعتماده وألول مرة بالتصويت لدى اعتماد اتفاقيات تتعلـق          

وعـــرب وفـــدي بـــالدي خـــالل    . بالقـــانون اإلنـــساين الـــدويل  
ه عــن حتفظــات إزاء اعتمــاد  املفاوضــات الــيت أدت إىل اعتمــاد
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الربوتوكــول ومل يــتم ذكــر التحفظــات يف صــيغة الربوتوكــول  
  .وما زالت هذه التحفظات قائمة. الثالث

ــة    ــرئيس بالنيابــ ــة  (الــ ــم باإلنكليزيــ ــتمعنا ): تكلــ اســ
  .للمتكلم الوحيد تعليال للموقف

 أن اجلمعية العامة ترغـب يف أن ختتـتم   أعتربهل يل أن     
  من جدول األعمال؟ ٧٦نظرها يف البند 

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال٧٧البند 

ــن وســالمة       ــة وأم ــز محاي ــة لتعزي ــدابري فعال النظــر يف اختــاذ ت
البعثـــات الدبلوماســـية والقنـــصلية واملمـــثلني الدبلوماســـيني 

  والقنصليني
  )A/63/441(تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  
ة مــشروع قــرار أوصــت باعتمــاده اللجنــة الــسادسة يف  اجلمعيــ
اعتمـدت  . نبت اآلن يف مشروع القرار    .  من تقريرها  ٧الفقرة  

هــل يل أن . اللجنــة الــسادسة مــشروع القــرار بــدون تــصويت 
   أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟أعترب

  .)٦٣/١٢٦القرار (اعتمد مشروع القرار   
 أعتـرب هـل يل أن     ): زيةتكلم باإلنكلي  (الرئيس بالنيابة   

 مـن  ٧٧أن اجلمعية العامة ترغب يف أن ختتـتم نظرهـا يف البنـد       
  جدول األعمال؟

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال٧٨البند 

تقرير اللجنة اخلاصـة املعنيـة مبيثـاق األمـم املتحـدة وبتعزيـز               
  دور املنظمة

  )A/63/442(تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): نكليزيــةتكلــم باإل (الــرئيس بالنيابــة  

اجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت باعتمــاده اللجنــة الــسادسة يف  

اعتمـدت  . نبت اآلن يف مشروع القرار    .  من تقريرها  ٩الفقرة  
هــل يل أن . اللجنــة الــسادسة مــشروع القــرار بــدون تــصويت 

   أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟أعترب
  ).٦٣/١٢٧القرار (اعتمد مشروع القرار   
 أعتـرب هـل يل أن     ): تكلم باإلنكليزية  (يس بالنيابة الرئ  

 من جـدول    ٧٨أن اجلمعية ترغب يف أن ختتتم نظرها يف البند          
  األعمال؟
  .تقرر ذلك  

   من جدول األعمال٧٩البند 
  سيادة القانون الدويل على الصعيدين الوطين والدويل

  )A/63/443(تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): كليزيــةتكلــم باإلن (الــرئيس بالنيابــة  

اجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت باعتمــاده اللجنــة الــسادسة يف  
اعتمـدت  . نبت اآلن يف مشروع القرار    .  من تقريرها  ٨الفقرة  

هــل يل أن . اللجنــة الــسادسة مــشروع القــرار بــدون تــصويت 
   أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟أعترب

  ).٦٣/١٢٨القرار (اعتمد مشروع القرار   
بــذلك تكــون ): تكلــم باإلنكليزيــة (س بالنيابــةالــرئي  

 ٧٩ مـن نظرهـا يف البنـد          احلاليـة  اجلمعية قـد اختتمـت املرحلـة      
  .من جدول األعمال

   من جدول األعمال٩٩البند 
  التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل

  )A/63/444(تقرير اللجنة السادسة   
عــروض علــى م): تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  

اجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت باعتمــاده اللجنــة الــسادسة يف  
  . نبت اآلن يف مشروع القرار.  من تقريرها١١الفقرة 
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أعطي الكلمة أوال للممثلني الذين يرغبـون يف الكـالم       
  .تعليال للموقف قبل البت يف مشروع القرار

لقـد  ): تكلمـت باإلنكليزيـة   ) (اهلند (السيدة تشاندرا   
وادث الــيت حــصلت مــؤخرا أنــه ينبغــي أال يكــون أظهــرت احلــ

ومــن . هنــاك أي هتــاون يف معاجلــة املــسائل املتعلقــة باإلرهــاب 
ــة رســالة     ــدويل وبــصورة عاجل الــضروري أن يوجــه اجملتمــع ال
قويــة مفادهــا أنــه ال ميكــن التــسامح إزاء ارتكــاب األعمــال       

وحنــن . اإلرهابيــة املروعــة وســتواجه بإدانــة وعقــاب شــديدين  
ومــع ذلــك، . توافــق اآلراء علــى مــشروع القــرار هــذانــشارك 

حنتفظ حبق تقدمي اقتـراح يف أي وقـت يف إطـار هـذا البنـد مـن                  
  .جدول األعمال

ــسيد طالــب    ــسورية   (ال ــة ال ــة العربي ــد ): اجلمهوري لق
انضم وفد بالدي إىل توافق اآلراء على مشروع القـرار املقـدم            

لتـــدابري ا” مـــن جـــدول األعمـــال املعنـــون ٩٩يف إطـــار البنـــد 
، وذلك بـالرغم مـن      “الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل     

حتفظاتــه علــى إدراج منظمــة ذات طبيعــة عــسكرية مــن ضــمن 
ــشرين مــن ديباجــة      ــة والع ــرة احلادي ــواردة يف الفق املنظمــات ال

  . مشروع القرار
ــة    ــرئيس بالنيابــ ــة  (الــ ــم باإلنكليزيــ ــتمعنا ): تكلــ اســ

  .للمتكلم األخري تعليال للموقف
ــرار    ــشروع القــــــ ــدت . نبــــــــت اآلن يف مــــــ اعتمــــــ
هــــل . الــــسادسة مــــشروع القــــرار بــــدون تــــصويت اللجنــــة

ب يف أن حتــــذو ــــــة ترغــــــة العامــــــ أن اجلمعيرــــــأعتب أن يل
  حذوها؟
  ).٦٣/١٢٩القرار (اعتمد مشروع القرار   
بــذلك تكــون ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

ــد اختتمــت     ــة ق ــة العام ــة احلاجلمعي ــن  املرحل ــة م ــا يف الي نظره
  . من جدول األعمال٩٩ البند

   من جدول األعمال١١٠البند 
  تنشيط أعمال اجلمعية العامة

  (A/63/445)تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

اللجنـة الـسادسة يف     اعتمـاده   اجلمعية مـشروع مقـرر أوصـت ب       
 املعنـون   ،ن يف مـشروع املقـرر     نبـت اآل  .  من تقريرهـا   ٧الفقرة  

ــسادسة    ’’ ــة ال ــامج العمــل املؤقــت للجن ــة  يف ابرن ــدورة الرابع ل
ــة  ــة العام ــستني للجمعي ــسادسة   . “وال ــة ال لقــد اعتمــدت اللجن

ــشروع املقــرر  هــل يل أن أعتــرب أن اجلمعيــة ترغــب يف أن    . م
  حتذو نفس احلذو؟

  .اعتمد مشروع املقرر  
 بــذلك تكــون ):تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

ــا يف        ــن نظره ــة م ــة احلالي ــد اختتمــت املرحل ــة ق ــة العام اجلمعي
  . من جدول األعمال١١٠ البند

   من جدول األعمال١١٩البند 
  ختطيط الربامج

 (A/63/450)تقرير اللجنة السادسة   
أن  هل يل أن أعترب   ): تكلم باإلنكليزية (الرئيس بالنيابة           

   السادسة؟ علما بتقرير اللجنةاجلمعية العامة ترغب يف أن حتيط
  .تقرر ذلك  
بــذلك تكــون ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

 مـن جـدول   ١١٩اجلمعية العامة قد اختتمـت نظرهـا يف البنـد         
  . األعمال

   من جدول األعمال١٢٩البند 
  إقامة العدل يف األمم املتحدة

   (A/63/451)تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

 اللجنـة الـسادسة يف      اعتمـاده اجلمعية مـشروع مقـرر أوصـت ب       
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لقـد  . سـنبت اآلن يف مـشروع املقـرر       .  من تقريرها  ١١الفقرة  
هـل  . اعتمدت اللجنة الـسادسة مـشروع املقـرر دون تـصويت          
  يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟

  .اعتمد مشروع املقرر  
ــ   بــذلك تكــون ): تكلــم باإلنكليزيــة(رئيس بالنيابــة ال

ــة      ــد اختتمــت املرحل ــة ق ــة العام ــة اجلمعي ــا يف  احلالي ــن نظره م
  . من جدول األعمال١٢٩ البند

   من جدول األعمال١٥٠البند 
  تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف

   (A/63/452)تقرير اللجنة السادسة   
 معــروض علــى ):تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

لــسادسة يف  اللجنــة ااعتمــادهاجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت ب
ــرة  ــا ٨الفق ــن تقريره ــرار  .  م ــشروع الق ــت اآلن يف م ــد . نب لق

هـل  . اعتمدت اللجنة السادسة مـشروع القـرار دون تـصويت         
  يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟

  ).٦٣/١٣٠القرار (اعتمد مشروع القرار   
هـل يل أن أعتـرب      ): تكلم باإلنكليزية ( بالنيابة   الرئيس  

 مـن   ١٥٠أن اجلمعية العامة ترغب يف اختتـام نظرهـا يف البنـد             
  جدول األعمال؟ 

  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال١٥١البند 

  منح مركز املراقب يف اجلمعية العامة ملركز اجلنوب
   (A/63/453)تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ):  باإلنكليزيــةتكلــم(الــرئيس بالنيابــة   

لــسادسة يف  اللجنــة ااعتمــادهاجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت ب
ــرة  ــا ٧الفق ــن تقريره ــرار  .  م ــشروع الق ــت اآلن يف م ــد . نب لق

هـل  . اعتمدت اللجنة السادسة مـشروع القـرار دون تـصويت         
  يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟

  ).٦٣/١٣١القرار (اعتمد مشروع القرار   
هـل يل أن أعتـرب      ): تكلم باإلنكليزية (الرئيس بالنيابة     

 مـن جـدول     ١٥١أن اجلمعية ترغب يف اختتام نظرها يف البند         
  األعمال؟ 
  . تقرر ذلك  

   من جدول األعمال١٥٣البند 
  منح جامعة السالم مركز املراقب يف اجلمعية العامة

   (A/63/455)تقرير اللجنة السادسة   
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة(بــة الــرئيس بالنيا  

 اللجنــة الــسادسة يف اعتمــادهاجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت ب
لقــد . ســنبت اآلن يف مــشروع القــرار.  مــن تقريرهــا٧الفقــرة 

هـل  . اعتمدت اللجنة السادسة مـشروع القـرار دون تـصويت         
  يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو نفس احلذو؟

  ).٦٣/١٣٢القرار (اعتمد مشروع القرار   
هـل يل أن أعتـرب      ): تكلم باإلنكليزية (الرئيس بالنيابة     

 مـن   ١٥٣ا يف البنـد     أن اجلمعية العامة ترغب يف اختتـام نظرهـ        
  جدول األعمال؟

  . تقرر ذلك  
   من جدول األعمال١٥٦البند 

منح الـصندوق الـدويل إلنقـاذ حبـر آرال مركـز املراقـب يف               
  اجلمعية العامة

   (A/63/454)لسادسة تقرير اللجنة ا  
معــروض علــى ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

 اللجنــة الــسادسة يف اعتمــادهاجلمعيــة مــشروع قــرار أوصــت ب
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لقــد . ســنبت اآلن يف مــشروع القــرار.  مــن تقريرهــا٧الفقــرة 
هـل  . اعتمدت اللجنة السادسة مـشروع القـرار دون تـصويت         

   نفس احلذو؟يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو
  ).٦٣/١٣٣القرار (اعتمد مشروع القرار   
هـل يل أن أعتـرب      ): تكلم باإلنكليزية (الرئيس بالنيابة     

 مـن   ١٥٦أن اجلمعية العامة ترغب يف اختتـام نظرهـا يف البنـد             
  جدول األعمال؟ 

  . تقرر ذلك  
بــذلك تكــون ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة   

 نظرهـا يف مجيـع تقـارير اللجنـة          اجلمعية العامـة قـد انتـهت مـن        
وبالنيابة عن اجلمعيـة، أود أن أغتـنم   . السادسة املعروضة عليها 

مـد البيـايت، املمثـل    اهذه الفرصة لكـي أشـكر سـعادة الـسيد ح          
الـــدائم للعـــراق ورئـــيس اللجنـــة الـــسادسة، وكـــذلك أعـــضاء 

  . املكتب والوفود على العمل اجليد الذي قاموا به
  عمال من جدول األ١١البند 

  دور املاس يف تأجيج الرتاع
 ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠رســالة مؤرخــة   

ــدة      ــم املتحـ ــدى األمـ ــد لـ ــدائم للهنـ ــل الـ ــن املمثـ مـ
(A/63/560) 

 (A/63/L.52)مشروع قرار  

أعطــي الكلمــة ): تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس بالنيابــة  
اآلن للممثــــل الــــدائم للهنــــد لكــــي يقــــدم مــــشروع القــــرار 

A/63/L.52.  
يـشرفين أن   ): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (اهلنـد (السيد سـني      

أخاطـــب اجلمعيـــة العامـــة اليـــوم بـــصفيت رئـــيس نظـــام عمليـــة 
وهبـــذه الـــصفة، . ٢٠٠٨كيمــربيل إلصـــدار الـــشهادات لعـــام  

 ٢١ لطلــب اجلمعيــة الــوارد يف الفقــرة تلبيــةيــشرفين أن أقــدم، 

، تقريرا عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ عمليـة            ٦٢/١١من قرارها   
  . كيمربيل خالل هذا العام

 يف نـشوب الـصراعات   كـبري جـدا  ضطلع املاس بدور    ا  
ة وإطالة أمدها يف بلدان عديدة نتيجـة إلسـاءة اسـتخدام الثـرو            

وباإلضافة إىل متويل صراعات مـسلحة    . النامجة عن هذا املورد   
مدمرة، فإن التجارة غـري املـشروعة يف املـاس اخلـام تـؤثر سـلبا                

ــى التجــارة ا  ــضا عل ــاس أي ــشروعة يف امل ــة امل إن اجلهــود . لدولي
ــة ملعاجلــة املــشكلة عــن طريــق    ــامج منظــور اعتمــاد املبذول لربن

ركـز علـى جانـب اإلمـداد فحـسب،          ُتجيـب أال    إمنائي شـامل،    
بل أيضا على مجيـع جوانـب سلـسلة اإلمـداد، مبـا فيهـا عمليـة                 

  .التجهيز واالجتار والشراء من جانب املستهلك
عمليــة كيمــربيل جناحــا  جنــاح ثبــت ويف هــذا الــسياق   

لــصلة بــني الــصراع واالجتــار غــري املــشروع ملحوظــا يف إزالــة ا
باملاس، وبذلك حتمي الـسالم وأسـباب الـرزق واألمـن ملاليـني          

هـذا النجـاح إىل زيـادة يف التجـارة          وأدى  . الناس حـول العـامل    
ــوم، . ملــاسيف ااملــشروعة  املــاس بوصــفه أداة للتقــدم  يــربز والي

. سيلة ملواجهة حتـديات التنميـة يف بلـدان كـثرية          االقتصادي وو 
ــة كنمــوذج بــرزت هــذه وعلــى مــدار هــذه الــسنوات،   العملي

تعاونت فيـه   ن أصحاب املصلحة املتعددين،     مللجهود املبذولة   
صـناعة املـاس واجملتمـع املـدين        بنجاح حكومات وطنية ودوائر     

الـصراعات وتعزيـز الـسالم واالسـتقرار     نـشوب  من أجـل منـع      
  .يةوالتنم

ــا رئاســة عمليــة كيمــربيل          ــد تــشرفت اهلنــد بتوليه لق
 يف جهودهـا املتعـددة املـسارات واملـستمرة          ٢٠٠٨خالل عام   

ــة  ــة جمــاال رئيــسيا   . لتعزيــز تنفيــذ العملي ــة العملي وتــشكل مشولي
والعــضوية يف العمليــة مفتوحــة علــى أســاس غــري      . لنجاحهــا

وط متييزي جلميع الدول الراغبـة والقـادرة علـى التمـسك بـشر            
ــة ــاج املــاس     . العملي ــدان إنت ــوم، أصــبح عــدد كــبري مــن بل والي

وانـــضمت . وجتارتـــه ومعاجلتـــه أطرافـــا يف عمليـــة كيمـــربيل    



A/63/PV.67  
 

08-64315 11 
 

، ومتـت املوافقـة علـى أن        ٢٠٠٨املكسيك إىل العملية يف عـام       
  .تستأنف مجهورية الكونغو الدميقراطية جتارة املاس اخلام

قـة  وإضافة إىل ذلـك، تـنعكس مشوليـة العمليـة يف حقي             
أن مجيع املشاركني تقريبا أعـضاء علـى األقـل يف أحـد األفرقـة           

ومت التأكيـد جمـددا علـى التـزام         . العاملة العديدة التابعة للعمليـة    
ــارات االستعراضــية وحلقــات      ــشاركتهم يف الزي ــشاركني مب امل
ــة واملهــارات يف قطــاع      ــز املعرف ــة إىل تعزي ــة الرامي العمــل التقني

ــتباقياملـــاس وبتقـــدميهم للمـــساعدة ا  ــة االسـ  للمـــشاركني ةملاليـ
  .اآلخرين
، شــاركت عمليــة كيمــربيل مــع  ٢٠٠٨وخــالل عــام   

مجهورية فرتويـال البوليفاريـة بتنظـيم زيـارة قـام هبـا املرشـحون               
لتويل رئاسة العملية يف أعقاب إعالن فرتويال، خالل اجتمـاع          

يونيه يف نيـودهلي، أهنـا      /ما بني الدورات الذي عقد يف حزيران      
ــرة عــامني وســتوقف إصــدار    ســتنقطع ط ــة لفت وعــا عــن العملي

ومكنـت الزيـارة العمليـة      . شهادات املنشأ لصادراهتا من املـاس     
من التوصل إىل تفهم أفضل للتحديات الـيت يواجههـا البلـد يف           

ــاس  ــه للمــ ــام    . قطاعــ ــاس اخلــ ــصدر املــ ــال تــ ــد فرتويــ ومل تعــ
وقررت العملية منـذ ذلـك الوقـت أهنـا ستواصـل            . تستورده أو

فرتويـــال بغيـــة مـــساعدة البلـــد ودعمـــه يف تطـــوير  عالعمـــل مـــ
الضوابط الداخلية املناسـبة إلنتاجهـا للمـاس الغـريين بالوسـائل            

وستواصـل فرتويـال    . التقليدية اتساقا مع املعـايري الـدنيا للعمليـة        
املشاركة يف العملية وحضور االجتماعات وتقـدمي إحـصاءات         

  .اإلنتاج خالل فترة االنقطاع الطوعي
شكل دلـــيال آخـــر علـــى الـــشمولية املتبادلـــة  وهـــذا يـــ  

املتأصلة يف العملية ويشهد على استعداد أسرة عملية كيمـربيل          
للوقوف صفا واحـدا، وللـتعلم مـن أفـضل املمارسـات العامليـة              

  .ولتقدمي املساعدة بصورة استباقية عند االقتضاء
. وتشكل الشفافية معلمـا هامـا آخـر لعمليـة كيمـربيل             

طـــوة إىل األمـــام يف ذلـــك الـــصدد بنـــشر واختـــذت العمليـــة خ

البيانات دون السنوية لتجارة املـاس اخلـام وإنتاجـه للفتـرة مـن              
ــام  ــام ٢٠٠٤عــ ــصاءات   . ٢٠٠٧ إىل عــ ــت اإلحــ ــا زالــ ومــ

والتقــارير الــسنوية الــيت يقــدمها املــشاركون وتقــارير زيــارات   
وقــدم مجيــع . اســتعراض األقــران متثــل عناصــر رئيــسية للرصــد 

ليـة اإلحـصاءات والتقـارير الـسنوية اخلاصـة          املشاركني يف العم  
، الــيت مت حتليلــها لتحديــد املــسائل املتعلقــة     ٢٠٠٧هبــم لعــام  

ــافة إىل ذلـــك، مت القيـــام  . بالتنفيـــذ وأفـــضل املمارســـات  وإضـ
  .بالتحليل اإلحصائي لكل زيارة الستعراض األقران

ــا        ــربيل أعماهلـ ــة كيمـ ــت عمليـ ــام، أكملـ ــالل العـ وخـ
 إنتــاج كــوت ديفــوار للمــاس،    املــستمرة الســتكمال صــورة  

ومت وضــع . وحقــول مــارنغ إلنتــاج املــاس يف زمبــابوي وتوغــو
وعـالوة  . الربوتوكوالت اإلحصائية الستكمال تلـك األعمـال      

علــى ذلــك، مت إطــالق مبــادرة لتــسخري تكنولوجيــا املعلومــات 
  .بغية حتسني نوعية البيانات

وما زال املشاركون يف عملية كيمربيل الذين ينتجـون           
ــة      ــابعون توصــيات العملي ــة يت املــاس الغــريين بالوســائل التقليدي

وأصــدرت . بــشأن إنتــاج املــاس الغــريين بالوســائل التقليديــة     
ــشاركني   ــؤالء املـ ــدة حلـــصر هـ ــصفوفة موحـ ــرة األوىل مـ . للمـ

وإضــافة إىل . وسـيتم اسـتكمال قــوائم احلـصر كـل ســتة أشـهر     
فيــذ ذلــك، اســتمر تقــدمي املــساعدة التقنيــة والتــدريب لــدعم تن

  .العملية
ــام     ــالل عـ ــن  ٢٠٠٨وخـ ــربيل مـ ــة كيمـ ، زادت عمليـ

وشـارك خـرباء العمليـة      . تعميق مـشاركتها مـع األمـم املتحـدة        
يف الزيــارة املــشتركة الــيت قامــت هبــا إىل كــوت ديفــوار األمــم  

وبناء على طلب األمم املتحدة، قـام       . املتحدة وعملية كيمربيل  
ة مـن املـاس اخلـام       أحد خرباء العملية بزيارة ملايل لفحص شحن      

مت ضــبطها وأكــد اخلــبري احتمــال أن تكــون الــشحنة إيفواريــة   
وستواصل العملية تعاوهنا الوثيـق مـع األمـم املتحـدة يف            . املنشأ
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كوت ديفوار، اليت ما زالت موضوعا للجزاءات اليت تفرضـها          
  .األمم املتحدة وال متارس جتارة املاس اخلام

كيمـربيل لتعزيـز    وسعت اهلند خـالل رئاسـتها لعمليـة           
ــات      ــسابقة واالتفاقي ــد ال ــى التقالي ــاء عل ــة، وخاصــة بالبن العملي
ــة     ــة بغي ــة واللجــان التابعــة للعملي وبالتنــسيق مــع األفرقــة العامل

ويف ذلـك الـصدد، نعـرب عـن     . حتسني تنفيـذ قـرارات العمليـة      
. امتناننـا للرؤسـاء الـسابقني للعمليــة علـى اجلهـود الـيت بــذلوها      

كرنا لرؤســـاء األفرقـــة العاملـــة كمـــا نعـــرب عـــن خـــالص شـــ 
ــع      ــصناعة واجملتم ــة ولل ــشاركني يف العملي ــع امل واللجــان وجلمي
املــدين علــى كــل التعــاون والــدعم الــذي تلقينــاه خــالل العــام   

  .املاضي
كمــا يــشرف اهلنــد، بــصفتها رئــيس عمليــة كيمــربيل،   

ــرار    ــوىل عــرض مــشروع الق ــون A/63/L.52أن تت دور ”، املعن
قطـــع الـــصلة بـــني التعامـــل غـــري : اعـــاتاملـــاس يف تـــأجيج الرت

املشروع يف املاس اخلام والرتاعات املـسلحة كمـسامهة يف منـع            
وظل الـدعم الـذي تقدمـه األمـم         . “وقوع الرتاعات وتسويتها  

ــة     ــة عنــصرا رئيــسيا يف جناحهــا، وتتخــذ اجلمعي املتحــدة للعملي
  . العامة تقليديا قرارا سنويا يعرب عن الدعم ألنشطة العملية

ــذا     ويف   ــرار هـ ــشروع القـ ــربز مـ ــسابقة، يـ ــوام الـ  األعـ
كمـا أن  . األنشطة اهلامة اليت تـضطلع هبـا العمليـة خـالل العـام            

مشروع القرار يعرب عـن االرتيـاح إزاء تنظـيم أعمـال عمليـة              
كيمربيل فيمـا يتعلـق مبواصـلة وضـع قواعـد وإجـراءات شـفافة              

ويرحــب مــشروع القــرار باملبــادئ التوجيهيــة الــيت   . وموحــدة
ــودهل أقر ــة   يهــا اجتمــاع ني ــدابري مؤقت  العــام، ويوصــي باختــاذ ت

بــشأن حــاالت عــدم االمتثــال اخلطــرية للــشروط الــدنيا لعمليــة 
كيمــربيل ووضــع املبــادئ التوجيهيــة لتحديــد حــاالت عــدم       

ويــربز . االمتثــال اخلطــرية وقائمــة إرشــادية بالتــدابري التــصعيدية
ربيل بـإقراره   مشروع القرار أيضا املنظـور اإلمنـائي لعمليـة كيمـ          

بأن قطاع املاس يشكل عامال حفـازا مهمـا لتحقيـق احلـد مـن               

الفقـــر وتلبيـــة شـــروط األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة يف البلـــدان 
  .املنتجة للماس

ييد مجيع الوفود يف اعتماد مـشروع       أوحنن نتطلع إىل ت     
القـرار هـذا، الـذي سـيؤكد جمـددا علـى األمهيـة املـستمرة الـيت          

  .لعامة ألعمال عملية كيمربيلتوليها اجلمعية ا
دخل تصويبني طفـيفني    أختتم بياين، أود أن     أوقبل أن     

 بـصيغته املعممـة، بغيـة حتقيـق      A/63/L.52على مشروع القـرار     
التوافق مع النص الذي مت االتفاق عليه خالل املـشاورات غـري            

 من منطوق مشروع القـرار،      ١٠ففي منتصف الفقرة    . الرمسية
 بعبـارة   “ عمليـة كيمـربيل علـى مواصـلة        حتـث ” تستبدل عبارة 

ــة كيمــــربيل ” ــية بــــأن تواصــــل عمليــ ويف . “أدت إىل التوصــ
متكـــني ” مـــن مـــشروع القـــرار، تـــستبدل عبـــارة  ١٣ الفقـــرة
  .“التمكني” بلفظة “ديفوار كوت

): تكلـــم باإلنكليزيـــة) (املغـــرب (الـــسيد لوليـــشكي  
يـة عـن   بالنيابة عن اجملموعة األفريقية، يعرب وفد اململكة املغرب       

تقـــديره الـــصادق لوفـــد اهلنـــد، رئـــيس عمليـــة كيمـــربيل لعـــام 
ــه    ٢٠٠٨ ــرة عمل ــة خــالل فت ــادة العملي ــى اضــطالعه بقي . ، عل

واجملموعــة األفريقيــة تؤيــد تأييــدا كــامال عمليــة كيمــربيل، الــيت 
جنحت، بعد فتـرة قـصرية ال تتجـاوز بـضعة أعـوام مـن مزاولـة          

  .وفعالية تنظيمهاعملها، يف زيادة شفافية جتارة املاس اخلام 
وترحب اجملموعة األفريقيـة مـع شـعور كـبري بالتقـدير              

ــا،       ــة كيمــربيل وتعزيزه ــدعيم عملي ــدم الكــبري احملــرز يف ت بالتق
. وهي صك يشكل أداة حيويـة ملنـع نـشوب الـصراع والـردع             

وقبل إدخال األمم املتحدة لعمليـة كيمـربيل يف اجلمعيـة العامـة             
ديـــسمرب /انون األول كـــ١ املـــؤرخ ٥٥/٥٦بوصـــفها القـــرار 

، أدى االجتــار غــري املــشروع باملــاس إىل تــأجيج بعــض  ٢٠٠٠
وإضـافة  . أكثر الصراعات املدمرة اليت شهدهتا القارة األفريقيـة       

إىل متويل الـصراعات، أثـر االجتـار غـري املـشروع باملـاس اخلـام                
ومـع ذلـك،    . تأثريا سـلبيا علـى جتـارة املـاس الدوليـة املـشروعة            
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م بأن احلـشد املـستمر للمجتمـع الـدويل مكـن          بد من التسلي   ال
ــشروع        ــري امل ــار غ ــف االجت ــوات واســعة يف وق ــاذ خط ــن اخت م

  .باملاس ومنعه
واضطلعت عملية كيمربيل، اليت متثل الـدول األعـضاء       

 يف املائــة مــن جتــارة املــاس العامليــة، بــدور رائــد يف  ٨,٩٩فيهــا 
ثل يف قطـع    توجيه اجلهود الدولية حنو بلوغ اهلدف العاملي املتم       

الــصلة بــني املعــامالت غــري املــشروعة باملــاس اخلــام والــصراع    
ة إبداعيـ ويف ذلـك الـصدد تعتـرب عمليـة كيمـربيل آليـة        .املـسلح 

فهي تتعامل مع مشاكل ماس النــزاع ال  . ومفيدة يف آن واحد  
ــة       ــضا مــن زاوي ــا أي ــاس فقــط وإمن ــى مــستوى اســتخراج امل عل

الـشهادات كـان فعـاال      ونظامهـا إلصـدار     . واالجتـار بـه   جتهيزه  
بصورة خاصـة يف التحقـق مـن مـشروعية إنتـاج وجتـارة املـاس                

ــة   . اخلــام وتنظيمهمــا ــرم حقــا ســيادة الــدول يف العملي إهنــا حتت
  .وهي مدفوعة باجلهود الطوعية للمشاركني فيها

وبفضل عملية كيمربيل أصبح ماس النــزاع ال يـستأثر       
فنــسبة مــاس . يــةاليــوم إال بنــسبة ضــئيلة مــن ســوق املــاس العامل

 يف املائة من التجارة الدوليـة، يف حـني   ١النـزاع تقل اليوم عن     
  . يف املائة من تلك التجارة١٥أهنا كانت يف التسعينات تبلغ 

إن نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات املنــشأ        
تطــور وأصــبح نظامــا متقــدما متــشعبا يــسمح بقــدر أكــرب مــن  

لفريـق عمليـة كيمـربيل العامـل        ووفقا  . الشفافية يف جتارة املاس   
املعــين باإلحــصاءات، متكــن نظــام إصــدار الــشهادات يف عــام    

ــون دوالر مــن صــادرات املــاس   ٣٥,٧ مــن رصــد  ٢٠٠٦  بلي
 مليـون قـرياط، وقـد أصـدر أعـضاء           ٤٨٠اخلام، متثل أكثر من     

  . شهادة٥٥ ٠٠٠عملية كيمربيل 
املاس واحد من املوارد الطبيعيـة الرئيـسية الـيت ُحبيـت              

 ٦٥ويأيت من أفريقيا سنويا ما يقرب مـن         . ا القارة األفريقية  هب
ــه أكثــر مــن     ــة مــن املــاس العــاملي، مــا قيمت  بليــون ٨,٤يف املائ

ــوفر صــناعة     . دوالر ــي وحــدها ت ــوب األفريق ــة اجلن ويف منطق

 فـرد، وعلـى الـصعيد       ٣٨ ٠٠٠املاس فرص العمل ألكثـر مـن        
ة أو غــري العــاملي يقــدر أن صــناعة املــاس تــدعم بــصورة مباشــر 

لـذا فـإن اقتـصادات      .  ماليـني إنـسان    ١٠مباشرة ما يقرب من     
عــدد كــبري مــن الــدول األفريقيــة تعتمــد علــى إنتــاج املــاس         

وإن املشاركة النشطة للبلـدان األفريقيـة يف عمليـة     . واالجتار به 
يشهدان على استعدادها السـتغالل     الريادي  كيمربيل وموقفها   

صادي واالجتمــاعي لــسكاهنا هــذه املــوارد تعزيــزا للرفــاه االقتــ 
  .ولبناء البنية التحتية احلامسة األمهية للتنمية

 تــود جمموعــة الــدول األفريقيــة أن  ،ويف ذلــك الــصدد  
ــاس       ــوال بتأســيس رابطــة منتجــي امل ــة أنغ ــوه جبهــود مجهوري تن
األفارقـــــة، الـــــيت يتمثـــــل هـــــدفها يف تنـــــسيق الـــــسياسات      

ائم لــصناعة واالســتراتيجيات الالزمــة للتطــوير املتواصــل الــد    
  .املاس األفريقية

وممــا يتــسم باألمهيــة تعزيــز خــصائص عمليــة كيمــربيل   
الــيت ُبنيــت وطُــورت يف الــسنوات الثمــاين املاضــية لتــصبح مــن 

 ينبغــي احلفــاظ علــى ،ومــن بــني تلــك املزايــا. مزاياهــا الفريــدة
صــفة االشــتمالية ليتــسىن توســيع الــشراكة بــني البلــدان املنتجــة 

  .دة وأرباب صناعة املاس واجملتمع املدينواملصدرة واملستور
 متكـن نظـام عمليـة       ،يف غضون أقل من مثاين سنوات     و  

كيمربيل إلصدار الشهادات من مجع معظم جتـارة املـاس اخلـام            
ومـن  . العاملية حتت سيطرته وبىن جهـازا فعـاال لـإلدارة العامليـة           

أجل احلفاظ على هذا األداء وضـمان فعاليـة عمليـة كيمـربيل،             
  .حتقيق أوسع مشاركة ممكنة من اجملتمع الدويل أساسيايظل 

ــة علــى أن املــساعدة      وتــشدد جمموعــة الــدول األفريقي
التقنية اليت تقدمها البلدان املاحنة حامسة للمـشاركني يف عمليـة           
كيمـــربيل إذ أهنـــا تعينـــهم علـــى تـــشديد ضـــوابطهم الداخليـــة  

 يف وحتــسني أســاليب مجــع البيانــات مــن خــالل التعــاون املعــزز
  .ميدان اإلحصاءات

وممــا يتــسم بأمهيــة مماثلــة للحفــاظ علــى كفــاءة عمليــة   
كيمربيل التعاون دون اإلقليمـي اهلـادف إىل قطـع دابـر حركـة              
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املــاس اخلــام احملظــورة عــرب احلــدود يف غــرب أفريقيــا وأمريكــا   
وإن التعاون عـرب احلـدود يظـل وسـيلة حامسـة لتعزيـز              . اجلنوبية

ى رصـد حركـة املـاس اخلـام والـسيطرة         قدرة اجملتمع الدويل عل   
عليهــا، ال ســيما عنــدما تتــسبب احلــدود الــسهلة االختــراق يف  

ويف ذلــك الــصدد تنــادي   . جعــل القيــام بــذلك حتــديا صــعبا    
اجملموعة األفريقية بتنسيق أفضل وتركيز أدق على الـرابط بـني           
عمــل عمليــة كيمــربيل وعمــل األمــم املتحــدة يف ســعيها إىل       

  . الدولينيصون السلم واألمن
أخــريا، تنتــهز جمموعــة الــدول األفريقيــة هــذه الفرصــة    

 علـى حـسن     - ناميبيـا    -لتطمئن رئيسة عملية كيمربيل املقبلة      
  .نيتنا ودعمنا وتعاوننا املتواصل يف السنوات القادمة

يـشرفين  : )تكلم بالفرنـسية  () فرنسا (السيد دالكروا   
ــة عــن االحتــاد األورويب حــول ا    مــن ١١لبنــد أن أتكلــم بالنياب

  .“دور املاس يف تأجيج النـزاع”جدول األعمال، 
إن االحتاد األورويب، الذي اشترك يف عمليـة كيمـربيل            

كعضو واحد، يـود أوال أن ينـوه باألمهيـة الـيت يوليهـا للعمليـة                
ــة شــفافة       ــصرف بطريق ــأن يت ــدويل ب ــسمح للمجتمــع ال ــيت ت ال

ام، مبناسـبة   وقبل عـ  . ومنسقة للقضاء على االجتار مباس النـزاع     
املناقــشة الــسنوية لــدور املــاس يف تــأجيج النـــزاع، رفــع االحتــاد 
األورويب تقريرا إىل اجلمعية العامة وسلّم رئاسة العمليـة للهنـد           

واليـــوم إذ خنتـــتم هـــذه الـــسنة للرئاســـة  .A/62/PV.57)نظـــر ا(
ــة      ــام عملي ــسجل أن نظ ــاد األورويب أن ي ــسعد االحت ــة، ي اهلندي

ــصبح أداة    كيمــربيل إلصــدار شــهاد   ــر لي ــشأ تطــور أكث ات املن
فريدة وفعالة ملنع الصراع وحقق تقدما كبريا يف مكافحـة بليـة     

  .ماس النـزاع
إن مصداقية نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات              

ــشاركني        ــذ امل ــى تنفي ــل كــل شــيء عل ــد أوال وقب ــشأ تعتم املن
الفعــال، واالحتــاد األورويب يــسعده أن يالحــظ أن قــدرا كــبريا 

وتنفيـذ إعـالن بروكـسل      . تقدم قد حتقـق يف هـذا الـصدد        من ال 

بشأن مراكز جتارة املاس اخلام وتصنيعه مكـن عمليـة كيمـربيل            
من أن تدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان املنتجـة واملـصدرة يف                

ــوابطها  ــة ضـ ــبيل تقويـ ــود تلـــك أدت إىل  . سـ ــضاعفة اجلهـ ومـ
ــشروع     ــن املـــاس غـــري املـ ــبرية مـ ــتيالء علـــى كميـــات كـ االسـ

  .رهنت على األثر امللموس لعملية كيمربيلوب
وعـــالوة علـــى ذلـــك جـــرى تعزيـــز عمليـــة كيمـــربيل   

نفسها، خاصة بالبدء يف جولة ثانيـة مـن زيـارات االسـتعراض             
إىل مراكــز جتــارة املــاس وتــصنيعه مثــل إســرائيل واإلمــارات       
العربيــــة املتحــــدة، وكــــذلك إىل البلــــدان الــــيت تعــــصف هبــــا 

ــة أف   ــل مجهوري ــصراعات مث ــا وكــوت   ال ــا الوســطى وليربي ريقي
ــوار ــل    . ديف ــق العام ــيس الفري ــصفته رئ ــاد األورويب، ب إن االحت

ــذين     ــشاركني الـ ــزام املـ ــلة التـ ــد، يرحـــب مبواصـ املعـــين بالرصـ
ويـسرنا أن نعلـن     . خيضعون للتفتـيش مبوجـب عمليـة كيمـربيل        

ــاد األورويب، ب ــاري يف العــامل،     وأن االحت ــان جت صــفه أكــرب كي
مارسة وسيستقبل زيارة االسـتعراض لعمليـة   ملتزم متاما هبذه امل 
  .٢٠٠٩فرباير / كيمربيل يف شباط

إن الطابع االشتمايل لعمليـة كيمـربيل ازداد توسـعا يف             
 ٢٧ بلـدا، مبـا فيهـا        ٧٥ فيهـا اآلن     ، حيث يشارك  ٢٠٠٨عام  

واجلماعـة األوروبيـة، بـصفتها      . دولة عـضوا باالحتـاد األورويب     
املكسيك يف عـام    ها انضمام   رئيسة جلنة املشاركة، تفخر بدعم    

والقــرارات املتخــذة بــشأن .  إىل العمليــة بــصفة مــشارك٢٠٠٨
فنـــزويال بينــت أن عمليــة كيمــربيل ميكــن أن تبقــي علــى احلــوار 
مــستمرا مــع بلــد يعــاين مــن صــعوبات يف تنفيــذه لنظــام إصــدار  

  . على سالمة النظامالشهادات، مع كفالة أال يؤثر ذلك
ــة كيمــربيل تــشكل  ويعتقــد االحتــاد األورو   يب أن عملي

آلية للحوار واحلل التقين تتصل بصورة خاصة مبـسألة التجـارة           
ــا نــؤمن بــأن مــصلحة املــشاركني  وإ. احملظــورة باملــاس اخلــام  نن

خيــدمها تــسييس املــسائل الــيت تعاجلهــا العمليــة أثنــاء النظــر   لــن
  .السنوي للجمعية العامة يف هذا البند من جدول األعمال
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ن ذلــك، نــرى حتميــة بقــاء العمليــة مــستقلة  وعلــى العكــس مــ
 سـاهم االحتـاد   ،وبتلك الروح ذاهتا مـن توافـق اآلراء     . وتوافقية

ــاءة يف اجتمــاع نيــودهلي ويف املفاوضــات    األورويب مــسامهة بن
، وتقدم باقتراحات لكفالة أن     A/63/L.52على مشروع القرار    

  .يعتمد النص بتوافق اآلراء
أن مـــشروع القـــرار تقـــد يعغـــري أن االحتـــاد األورويب   

A/63/L.52   املعـروض   “دور املاس يف تأجيج الـرتاع     ” املعنون ،
على اجلمعية بقصد اعتماده، ال يعرب بدقة عـن املناقـشات الـيت             

 يف نيـودهلي،  ٢٠٠٨نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٦  و٣جرت بـني    
وال يأخذ يف االعتبار احلالة يف كل البلـدان الـيت جـرى التنويـه               

. ملية كيمربيل يف االجتمـاع الـسادس للعمليـة        مبشاركتها يف ع  
أنـه مل تـرد أي إشـارة إىل    لكـون  وعلى وجه التحديد، نأسـف   

التحديات املستمرة اليت تواجههـا زمبـابوي يف تنفيـذ العمليـة،             
  .رغم أن املشاركني يف العملية نوهوا هبا مع القلق

ويأســـف االحتـــاد األورويب أيـــضا ألنـــه تعـــذر اإلدالء   
إجيابية، حبسب العرف املتبع، فيما يتـصل بانتخـاب         ببيان أكثر   

واالحتــاد . الــرئيس ونائــب الــرئيس اجلديــدين لعمليــة كيمــربيل 
ــاد أن يفعــل كــل ســنة،     األورويب، بــدوره، يرحــب، كمــا اعت
باختيــار ناميبيــا رئيــسا واختيــار إســرائيل نائــب رئــيس لعمليــة   

  .٢٠٠٩كيمربيل لعام 
لعمليـة كيمـربيل    ولئن كنا نعيـد تأكيـد دعمنـا القـوي             

وللنظــر فيهــا يف إطــار اجلمعيــة العامــة، نــود أن نعــرب عــن        
ورغـم  . عمليـة التفـاوض علـى مـشروع القـرار        بـشأن   حتفظاتنا  

ــسىن اعتمــاد مــشروع      تلــك التحفظــات، حيــدونا األمــل أن يت
  .القرار بتوافق اآلراء

: )تكلم بالروسية () االحتاد الروسي  (السيد عليموف   
ــة  إنظــرة ينظــر االحتــاد الروســي   ــة عمومــا إىل عمــل عملي جيابي

ونالحــظ تطورهــا الــدينامي ومــصداقيتها الدوليــة     . كيمــربيل
ونرحب باملسامهة الكبرية الـيت قدمتـها اهلنـد، بـصفتها       . احملسنة

، يف الوفـاء مبتطلبـات نظـام عمليـة          ٢٠٠٨رئيسة العمليـة لعـام      
كيمــربيل إلصــدار شــهادات املنــشأ للمــاس اخلــام فيمــا يتعلــق    

ــشا ــيت   باملـ ــيات الـ ــشاكل، وبالتوصـ ــون مـ ــذين يواجهـ ركني الـ
ــل ثـــالث     ــام الـــذي ُيجـــرى كـ ــتعراض النظـ ــن اسـ انبثقـــت عـ

  .سنوات
ــا يف إجنـــاز املهـــام      عمليـــة كيمـــربيل تـــؤدي دورا هامـ

. احملددة بقرارات جملس األمن وهيئات األمم املتحدة األخـرى        
ــوير       ــة كيمــربيل لتط ــود عملي ــدعم جه ــاد الروســي ي وإن االحت

جملس األمن، بقصد منع دخول مـاس الـصراع إىل         التنسيق مع   
جيــــايب ملــــسامهات إلالتجــــارة القانونيــــة، ويرحــــب بالتــــأثري ا 

  .وكاالت األمم املتحدة يف حتسني فعالية العملية
ويرحـــــب االحتـــــاد الروســـــي بانـــــضمام املكـــــسيك    

كمـــشارك يف عمليـــة كيمـــربيل وإعـــادة انـــضمام مجهوريــــة      
. صــدار شــهادات املنــشأالكونغــو إىل نظــام عمليــة كيمــربيل إل

 ٤٩ولئن كان العدد اإلمجايل للمـشاركني يف العمليـة قـد بلـغ              
ــون   ــدان، ف٧٦مــشاركا ميثل ــة ينبغــي    بل ــأن العملي ــؤمن ب ــا ن إنن

 دولـة إضـافية     ١١وإننا نؤيـد مطـامح      . تقف عند هذا احلد    أال
بأن تصبح مشاركة يف عمليـة كيمـربيل، ونـشجع، مـن حيـث              

بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة يف         املبدأ، كل الدول املشتركة     
  .عمليات املاس اخلام على أن تنضم إىل العملية

ــالقرارات املعتمـــدة يف        ــي بـ ــاد الروسـ ــب االحتـ ويرحـ
اجتمــاع نيــودهلي لعمليــة كيمــربيل والقاضــية بــأن يبقــى ضــمن 
العملية املشاركون الذين يواجهون صـعوبات مؤقتـة يف الوفـاء           

ــشهادات   ــات نظــام إصــدار ال ــا نرحــب باســتعداد   ك. مبتطلب م
. العمليــة تقــدمي الــدعم واملــساعدة التقنيــة ألولئــك املــشاركني  

وقد تبني على صعيد املمارسة أن قدرات العملية تيـسر التغلـب            
  .بفعالية على املصاعب يف تنفيذ املتطلبات الدنيا للنظام

ويؤمن االحتاد الروسي بـأن األسـاس املعيـاري لعمليـة              
ييفـــه مـــع املتطلبـــات املتـــصلة    كيمـــربيل ينبغـــي حتـــسينه وتك  
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ــة     ــانوين بـــصورة تدرجييـ ــاس قـ ــوير أسـ ــا، وينبغـــي تطـ بتطورهـ
ويف ذلـك   . ألنشطة أفرقتها العاملة واملشاركني فيهـا واملـراقبني       

الصدد نرحـب باعتمـاد االجتمـاع الوثيقـة الـيت حتـدد القواعـد               
ــالزم   ــايري ال ــب    اواملع ــصب نائ ــار املرشــحني ملن ــا يف اختي تباعه
وإعادة قبـول املـشاركني الـسابقني يف العمليـة،          رئيس العملية،   

ــة لتعليــق     ــرئيس، وكــذلك التــدابري املؤقت ومــشاركة ضــيوف ال
واالحتـــاد الروســـي، . املـــشاركة يف نظـــام إصـــدار الـــشهادات 

بــصفته رئــيس جلنــة القواعــد واإلجــراءات، يــؤمن بــأن مـــن        
ــايري    اجلـــوهري مواصـــلة تطـــوير قواعـــد موحـــدة شـــفافة ومعـ

يــة للمــشاورات والتنــسيق داخــل عمليــة      إجرائيــة وتطــوير آل  
  .كيمربيل
ختامـــا، نـــود أن نـــشكر اهلنـــد علـــى تنـــسيقها املـــاهر   

، عـن مـاس     A/63/L.52والفعال للعمـل بـشأن مـشروع القـرار          
وإضـافة إىل ذلـك، نـشكر كـل الـشركاء الـذين حتلـوا               . النـزاع

. بنـــهج مـــدروس مـــرن واســـتعداد للقبـــول بـــاحللول التوفيقيـــة
 الـيت مت التوصـل إليهـا بـشأن كـل فقـرات              ونرحب باالتفاقـات  

. مشروع القرار املتعلقـة باألنـشطة املـضمونية لعمليـة كيمـربيل           
وإن اعتماد مشروع القـرار الـسنوي هـذا بتوافـق اآلراء ينبغـي              

  .أن يظل أولوية أساسية للوفود يف املستقبل
: )نكليزيــةإلتكلمــت با() بوتــسوانا (الــسيدة مونغــوا  

تقـديرنا لوفـد اهلنـد    خـالص  إلعراب عـن    امسحوا يل أن أبـدأ بـا      
على الطريقة املقتدرة اليت أدار هبا شؤون عملية كيمـربيل أثنـاء         

إن التقريـر املقـدم عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ              . رئاسة اهلند هلـا   
، ومـــشروع A/63/560عمليـــة كيمـــربيل، الـــصادر يف الوثيقـــة 

 عــــن دور املــــاس يف تــــأجيج النـــــزاعات، A/63/L.52القــــرار 
عطيــان شــهادة واضــحة علــى القيــادة اهلنديــة الــيت ال تــشوهبا    ي

  .شائبة يف ذلك الصدد
نود أن نعلن تأييدنا للبيان الذي أدىل بـه ممثـل املغـرب               

  .بالنيابة عن اجملموعة األفريقية

مشروع القرار أداة مهمـة مبنيـة علـى العالقـة الفريـدة          
 هيئــة بــني منظومــة األمــم املتحــدة وعمليــة كيمــربيل، الــيت هــي

 بلـدا وأربـاب صـناعة املـاس واملنظمـات           ٧٥ثالثية مؤلفـة مـن      
ــة   ــل   ٤٩أي،  -غــري احلكومي ــسهم بتفعي ــوا أنف ــشاركا ألزم  م

مبادئ ومقاصد عملية كيمربيل من خـالل تنفيـذ نظـام عمليـة             
  .كيمربيل إلصدار الشهادات

األعــــضاء رمبــــا يعلمــــون أن اهلــــدف األويل لعمليــــة    
اس اخلام احملظور بعيدا عن التجـارة       كيمربيل هو كفالة إبقاء امل    

املــشروعة باملــاس، بقــصد منــع تلــك املعــامالت احملظــورة مــن    
ــدد       ــيت هت ــة ال ــشطة غــري القانوني ــسلح واألن ــصراع امل ــأجيج ال ت

وقــد متكنــت العمليــة بفــضل الــدعم  . الــسلم واألمــن الــدوليني
الكبري الذي ال يين من اجملتمع الدويل، والذي جتـسده قـرارات            

العامـة وجملــس األمـن مثـل هــذا القـرار، مـن أن حتقــق      اجلمعيـة  
  .أهدافها بفعالية وجناح

مشروع القرار الـسنوي هـذا، الـذي يـستكمل عمليـة          
كيمربيل، يفيد يف إثبـات سـالمة تلـك العالقـة املتبادلـة الفائـدة        

وهــو يــدلل أيــضا علــى عزمنــا ومثابرتنــا . وتوطيــدها ورعايتــها
سـعنا ملواصـلة املـسامهة يف       فرديا ومجاعيا يف بـذل كـل مـا يف و          

منع الصراعات وتـسويتها عـن طريـق كـسر احللقـة الـيت تـربط            
  .بني االجتار احملظور باملاس اخلام والصراعات املسلحة

لذلك انشرحت صدورنا عندما عرفنا مـن التقريـر أن            
عملية كيمربيل تواصل اختـاذ خطـى واسـعة يف وضـع ترتيبـات              

ام يف سـبيل كفالـة أن تكـون         تنظم التجارة الدوليـة باملـاس اخلـ       
ولـئن كــان التقريــر  . كـل مــصادر املــاس اخلـام املنــتج مــشروعة  

ُيــربز التحــديات املرتبطــة بعــدم امتثــال بعــض املــشاركني الــيت   
جيب مواجهتها، إىل جانب أوجـه قـصور أخـرى، فإنـه يعطـي              

ــة إىل حــد كــبري عــن التطــورات     ــشمل  . صــورة اجيابي ــي ت وه
مليــة، ومـشاركة أوســع يف آليــات  التنفيـذ احملــسن ملتطلبـات الع  
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ــة،      ــة أكــرب يف اإلحــصاءات املقدم ــفافية ودق االســتعراض، وش
  .وهذه تعترب أداة رصد أساسية يف العملية

ــاء تلخــص،        ــارزة اجلــديرة بالثن ــات الب إن هــذه العالم
دون شك، ما ميكن أن ننجزه من خالل حتقيق أعلى مـستوى            

دين والقطــاع ممكــن مــن التعــاون بــني احلكومــات واجملتمــع املــ  
ولــذلك فمــن نافلــة القــول إن املــشاركة علــى أوســع  . اخلــاص

ــي أمــر أساســي لتحقيــق        ــاق ممكــن يف عمليــة كيمــربيل ه نط
ــا    ــال هلـ ــدها واالمتثـ ــة ورصـ ــال للعمليـ ــذ الفعـ ــسرنا . التنفيـ ويـ

استمرار منو عملية كيمربيل يف احلجـم والنطـاق، وهـي بـذلك             
ها يف حتقيـق    تؤكد جمـددا أمهيتـها وصـلتها باملوضـوع ومـسامهت          

  . السالم واألمن الدوليني
وال يزال وفد بالدي على ثقة بأنه، ومن خـالل هـذه              

ــيت     ــصراعات الـ ــدمر للـ ــر املـ ــيض األثـ ــل ختفـ ــادرة، سنواصـ املبـ
وهبــذه الطريقــة . هــا االجتــار باملــاس املمــول للــصراعات  جيؤج
ــن ــة املــوارد     ل ــدان املتــضررة بعــد اآلن لعن تــصيب شــعوب البل

ت املعاناة واليأس، ولكنها قد تتمتع بدال مـن         الطبيعية اليت جلب  
ذلـــك حبقـــوق اإلنـــسان األساســـية املتعلقـــة بالـــسالم واألمـــن  

  . والسالمة
ويف هذا اخلـصوص، نالحـظ مـع االرتيـاح أنـه نتيجـة                

للعمل الذي ال يقدر بثمن الذي أجنزته عملية كيمـربيل أصـبح            
ل املاس، اليوم أكثر من أي وقت مضى، مصدرا رئيسيا لتمويـ          

التقدم االجتماعي والتنمية االقتـصادية يف الكـثري مـن البلـدان،            
ولذلك فإننا متفـائلون بأنـه، يف املـستقبل         . وال سيما يف أفريقيا   

غري البعيد، سـتحول مـداوالتنا التركيـز إىل دور املـاس يف منـع               
ــرى    ــارة أخـ ــصراعات، أو بعبـ ــشوب الـ ــل  ”نـ ــن أجـ ــاس مـ املـ

  .“التنمية
برية على هذه املسألة لعـدد      ويعلق وفد بالدي أمهية ك      

يشكل املاس الدعامة األساسـية القتـصادنا وهـو         . من األسباب 
وقبــل . إىل حـد بعيــد مــصدر إجنازنــا االجتمــاعي واالقتــصادي 

ســنتني قــّدم رئــيس بــالدي الــسابق، فيــستوس موغــاي، تقريــر  
عمليـــة كيمـــربيل إىل اجلمعيـــة العامـــة، بـــصفته رئـــيس عمليـــة  

  : قال الرئيس موغاي إنهويف ذلك العام . كيمربيل
ــسوانا، تعـــين كـــل   ”     ــشعبنا يف بوتـ ــسبة لـ بالنـ

ــدنا       ــى موائـ ــع علـ ــذاء يوضـ ــشترى غـ ــاس ُتـ ــة مـ قطعـ
ومـــستويات معيـــشة أفـــضل ورعايـــة صـــحية أفـــضل، 
ومياه شرب آمنة، واملزيد من الطرق وأكثر من ذلـك          

ــه      . بكــثري ــدد في ــذي يه ــت ال ــه يف الوق ــين إن ــي تع وه
تـسوانا عقـاقري مـضادة      مستقبلنا وباء اإليـدز، تقـدم بو      

لفريوســات النــسخ العكــسي لكــل مــن حيتــاج إليهــا،   
 ٦٠ ٠٠٠وتوفر الغذاء وامللبس والدعم ملا يزيد علـى     

من أيتام اإليدز ومتول برامج ملنع انتقال الفـريوس مـن           
  . “األم إىل الطفل

وبإجياز، حنن ننتج املـاس مـن أجـل التنميـة، وهـو يعـزز فرصـنا                 
ــدافنا    يف ــع أهـ ــق مجيـ ــداف    حتقيـ ــك األهـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ اإلمنائيـ

  . لأللفية اإلمنائية
وينبغــي أن يظــل املــاس املمــول للــصراعات مــصدرا        

ولـذلك مـن الـضروري أن       . للقلق البـالغ لـدى اجملتمـع الـدويل        
تظل هـذه املـسألة مدرجـة يف جـدول أعمـال اجلمعيـة لـضمان            
استمرارنا يف تعزيـز اإلجنـازات الـيت حتققـت ويف وضـع أفـضل               

ات املتبعــــة يف منــــع اســــتخدام املــــاس يف تــــأجيج     املمارســــ
ويتعني علينا أن نعمل باستمرار حنو حتقيـق هـدفنا          . الصراعات

املشترك إلنقاذ األجيال احلاضرة واملقبلـة مـن ويـالت احلـرب،           
وهو ما يتجسد يف املثل العليا مليثاق األمم املتحدة، وذلك مـن      

  . خالل دعم مبادرات مثل عملية كيمربيل
 أود أيضا أن أغتنم هـذه الفرصـة لكـي أرحـب           أخريا،  

ــام      ــربيل يف عـ ــة كيمـ ــادم لعمليـ ــرئيس القـ ــفها الـ ــا بوصـ بناميبيـ
، وأن أؤكــد لــذلك البلــد اســتمرار التعــاون والــدعم      ٢٠٠٩

  . والنوايا احلسنة من جانب وفد بالدي
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) الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة   (الـــسيدة هـــالبرين   
ات املتحـدة أن يـشترك      يسر وفد الوالي  ): تكلمت باإلنكليزية (

. يف تقدمي مشروع القرار املتعلق بدور املاس يف تـأجيج الـرتاع            
إن تلك الدول اليت تـشارك يف نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار               
الشهادات جديرة بالتقـدير اللتزامهـا خبفـض عـدد الـصراعات            
اليت ميوهلا املاس الذي يصل إىل جتارة املـاس العامليـة واألسـواق             

ــة لألح ــةالدوليـ ــار الكرميـ ــد  . جـ وجيـــب تـــشجيع النـــهج الفريـ
ألصــحاب املــصلحة املتعــددين الــذي تتعــاون فيــه احلكومــات   
ودوائـــر صـــناعة املـــاس ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين، وتواصـــل  
التعـاون لبلــوغ هـذا اهلــدف مـن أجــل حتقيـق درجــة أكـرب مــن      

وبالعمل معـا، تـصبح هلـذه الـشراكة املتعـددة األوجـه         . الفعالية
مان أن تعمـل التجـارة املـشروعة للمـاس علـى            القدرة على ضـ   

ــى       ــساعدة عل ــصادية وامل ــة االقت ــوفري التنمي ــر وت ــن الفق احلــد م
  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

كما أن نظام عملية كيمربيل إلصـدار الـشهادات هـو             
سابقة للمجتمع الدويل يف مواجهة الصلة بـني االجتـار بـاملوارد         

  . الطبيعية وتأجيج الصراع
.  عامــا مهمــا لعمليــة كيمــربيل٢٠٠٨لقــد كــان عــام   

وحنن حنيـي روح القيـادة الـيت جتلـت هبـا اهلنـد بوصـفها رئيـسا                  
، والـيت أدت إىل وضـع تـدابري       ٢٠٠٨لعملية كيمـربيل يف عـام       

مؤقتـــة بـــشأن عـــدم االمتثـــال وزيـــادة تـــشجيع البلـــدان علـــى  
ــدار       ــربيل إلصـ ــة كيمـ ــام عمليـ ــدنيا لنظـ ــايري الـ ــال للمعـ االمتثـ

ــش ــة     . هاداتال ــادة اهلندي ــربيل حتــت القي ــة كيم ــادت عملي وأع
تأكيد اجلهود األخرية لتعزيز الرقابة الداخلية على سوق املـاس      

  . من قبل منتجي املاس والبلدان املتاجرة به واملصّنعة له
ــام     ــرنا يف عـ ــد سـ ــسيك  ٢٠٠٨وقـ  أن نرحـــب باملكـ

ــة وأن نعتــرف باســتئناف تــصدير    بوصــفها مــشاركا يف العملي
ونرحب بـاجلهود املتواصـلة     .  اخلام من مجهورية الكونغو    املاس

ــز       ــي لرصــد املــاس وتعزي ــة نظــام داخل ــا إلقام ــذهلا ليربي الــيت تب

ــات الرقابــة مــن أجــل أن يــساهم املــاس اآلن يف حتقيــق        عملي
 صـدور قـرار     ٢٠٠٨كما شـهد عـام      . التنمية االقتصادية للبلد  

نتني تـضع  فرتويال لالنفصال طوعا عن عملية كيمربيل لفترة س   
خالهلما خطة عمل لتنفيذ املعايري الدنيا لنظام عمليـة كيمـربيل            

  . إلصدار الشهادات
ــضا         ــة كيمــربيل أي ــام، أشــادت عملي ــذا الع وخــالل ه

باجلهود املـستمرة ملراقبـة التـدفقات غـري املـشروعة للمـاس مـن         
ولكن هناك املزيد مما ال يـزال يـتعني عملـه مـن        . كوت ديفوار 

ــت   ــدم اسـ ــمان عـ ــل ضـ ــل   أجـ ــتج يف متويـ ــاس املنـ ــل املـ خدام كـ
إننا نـشجع بلـدان عمليـة كيمـربيل علـى مـضاعفة             . الصراعات

جهودهــا املبذولــة يف اعتــراض شــحنات املــاس غــري املــشروعة   
وتـساهم شـحنات املـاس هـذه يف تـصعيد           . اآلتية من زمبـابوي   

ــد    ــسانية يف ذلــك البل ــسياسية واألزمــات اإلن . االضــطرابات ال
الناجحـة لتعزيـز االسـتقرار يف البلـدان         وتتمثل إحدى الوسائل    

ــة     ــام عمليـ ــة لنظـ ــشجيع عمليـــات الرقابـ ــاس يف تـ ــة للمـ املنتجـ
كيمربيل إلصدار الشهادات يف نفس الوقـت الـذي جيـري فيـه             
توفري الدعم لفـرص التنميـة يف اجملتمعـات احملليـة الـيت تعمـل يف              

  . استخراج املاس
املـاحنني  وتقدر الواليات املتحدة املساعدة املقدمة مـن          

ــدان      ــة التجــارة يف البل ــة كيمــربيل ولتنمي ــال لعملي ــذ الفع للتنفي
ــا     ــضمام إليهـ ــحة لالنـ ــدان املرشـ ــة والبلـ ــشاركة يف العمليـ . املـ

ونتطلــع إىل العمــل عــن كثــب مــع ناميبيــا حــني تتبــوأ منــصب  
ــرئيس يف      ــوأ منــصب نائــب ال الرئاســة ومــع إســرائيل حــني تتب

  .٢٠٠٩عملية كيمربيل لعام 
ــني ا   ــدمار   إن مالي ــب ال ــدت، إىل جان ــيت فُق ألرواح ال

الشديد الناجم عن احلروب املدنية الـيت يؤججهـا املـاس، حتـتم             
ــستخدم     ــة كيمــربيل وتعزيزهــا، حــىت ال ي اســتمرار دعــم عملي

  .املاس يف تأجيج الصراعات بعد اآلن
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): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (أنغـوال  (السيد غسبار مارتنــز     
 تقـديرنا للهنـد، رئـيس       بالغأود أن استهل بياين باإلعراب عن       

عملية كيمربيل، علـى الطريقـة املقتـدرة للغايـة الـيت أدارت هبـا               
كمــا نــود أن نرحــب برئاســة ناميبيــا للعمليــة  . شــؤون العمليــة

 وأن نعــرب عــن اســتعدادنا الكامــل للتعــاون مــع  ٢٠٠٩لعــام 
  .ناميبيا من أجل كفالة إجناح رئاستها

املنشأ قائمـة   وظلت عملية كيمربيل إلصدار شهادات        
وكللت بالنجاح يف أغلب األحيان احلملـة  . لفترة مخسة أعوام 

ــن      ــالرغم مــ ــصراع، بــ ــاس الــ ــشار مــ ــة إىل وقــــف انتــ الراميــ
زالــت توجــد بعــض التحــديات للبلــدان األفريقيــة الــيت   مــا أنــه

تنــتج املــاس الغــريين واملــاس املــستخرج بالوســائل التقليديــة،       
ــدان اخلارجــة مــن الــصراع، الــ   يت ال بــد أن تظــل وخاصــة البل

ــا اخلــــاص    ــها بعــــد انتــــهاء الــــصراع جــــديرة باهتمامنــ حالتــ
  .تدعيم عملياهتا للمصاحلة وحتقيق الدميقراطية يتم ريثما

ــة باهلـــدف       ــة ملتزمـ ــات األفريقيـ ــا زالـــت احلكومـ ومـ
وجــه إنــشاء عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات املنــشأ،  الــذي

ه املتمـردون   واملتمثلة يف وقف تدفق املاس اخلام الذي يستخدم       
. لتمويل الـصراعات املـسلحة هبـدف تقـويض احلكـم الـشرعي            

ــزام مــن جانــب احلكومــات أســهم إســهاما كــبريا       وهــذا االلت
وسـتظل محايـة    . تعزيز السالم واألمن اإلقليمـيني والـدوليني       يف

ــد مــن       ــاج املــاس الغــريين، الــيت تعتمــد عليهــا العدي صــناعة إنت
ــرامج التنميـــة االق    ــدان يف تنفيـــذ بـ ــصادية واالجتماعيـــة  البلـ تـ
  .املستدامة، تشكل إحدى أهم أولوياتنا

 املمثلـة حاليـا     ٧٥ الـإن أنغوال هي إحدى احلكومات        
ســهامها يف األفرقــة إيف عمليــة كيمــربيل، حيــث تقــدم أنغــوال  

العاملــة املختلفــة الــيت تــشكل هــذه العمليــة، وخاصــة بوصــفها  
ــاج املــاس الغــريين     ــق العامــل املعــين بإنت ــيس الفري  بالوســائل رئ

ويف هذا السياق، دأبت أنغوال على تـشجيع البلـدان    . التقليدية
األفريقيـــة املنتجـــة للمـــاس الغـــريين بالوســـائل التقليديـــة علـــى  

مواصـــلة حتـــسني ضـــوابطها الداخليـــة مـــن خـــالل التوصـــيات 
 بــشأن إنتــاج املــاس  ٢٠٠٥املتوخــاة يف إعــالن موســكو لعــام  
  .املستخرج من الطبقات الغرينية

العـــــام، دعـــــت حكومـــــة أنغـــــوال املنظمـــــة  وهـــــذا   
احلكومية للشراكة بني أفريقيـا وكنـدا ومبـادرة املـاس مـن              غري

،  يف بلـدي جليولوجيا والتعـدين ا ةأجل التنمية، من خالل وزار  
إىل العمل مع الكيانـات الوطنيـة املـشاركة يف عمليـة كيمـربيل              
يف أنغوال بغية تنـشيط العمـل املنـسق الـذي يركـز علـى تطبيـع                 

ــ ــة   أن ــستخرج بالوســائل التقليدي ــريين امل ــاس الغ ــاج امل . شطة إنت
تنظــيم عــدة حلقــات دراســية، مبــشاركة املنظمــات غــري        ومت

احلكوميــة احملليـــة، لتحقيـــق أهـــداف مثـــل النظـــر يف عمليـــات  
ــع       ــني اجملتم ــات ب ــسان والعالق ــوق اإلن ــصغرية وحق ــدين ال التع

  .الواسع وأنشطة التعدين الصغرية بالوسائل التقليدية
ــة      ــة يف مجهوري ــسياسية والعــسكرية الراهن ــة ال إن احلال

الكونغــو الدميقراطيــة تــشكل مــصدرا كــبريا للقلــق، نظــرا ألن  
ــا،     ذلــك البلــد هــو أحــد املنــتجني الرئيــسيني للمــاس يف أفريقي

 يف املائة من إنتاجه الوطين مـن        ٨٠حيث تأيت نسبة تزيد على      
ـــ  ائل العمليــــات الــــصغرية الســــتخراج املــــاس الغــــريين بالوسـ

ــة ــصعيد اإلقليمــي،    . التقليدي ــة علــى ال ــد للجهــود املبذول وال ب
وخاصــة منطقــة الــبحريات الكــربى ومنطقــة اجلماعــة اإلمنائيــة  
ــة      ــدويل اجلهــود املبذول ــصعيد ال ــى ال ــي، وعل ــوب األفريق للجن

األمـــم املتحـــدة، أن متنـــع احلـــرب مـــن اختـــاذ أبعـــاد أكـــرب،  يف
ــا ــك البلــ     مم د يف ســياق ميكــن أن يعــرض للخطــر اجنــازات ذل

  .عملية كيمربيل
ــدونا األمــــل يف أن تتــــوج االنتخابــــات      وأيــــضا، حيــ

كــوت ديفــوار باختتــام عمليــة املــصاحلة وأن يــستفيد ذلــك   يف
البلــد مـــرة أخــرى مـــن إنتــاج املـــاس القــانوين خلدمـــة إعـــادة     

  .االقتصاد بناء
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وستواصـــل أنغـــوال تـــوفري الوســـائل الالزمـــة للفريـــق     
س الغــريين حبيــث يــتمكن الفريــق مــن العامــل املعــين بإنتــاج املــا

ــضامن املنظمــات        ــى ت ــضا عل ــول أي ــا يع ــه بينم ــاء بالتزامات الوف
الدوليــــة واجملتمــــع املــــدين يف البحــــث عــــن احللــــول البديلــــة 

ستؤدي إىل حتـسني الـضوابط الداخليـة يف البلـدان املنتجـة              اليت
وستظل حكومة مجهورية أنغوال ملتزمة بتعزيز نـشاط        . للماس

ان املنتجـة للمـاس يف أفريقيـا وبتنظـيم مـؤمتر القمـة              رابطة البلـد  
نـوفمرب  /العاملي للماس، الذي سيعقد يف لواندا يف تشرين الثاين     

  .“مسعة املاس” يف إطار املوضوع احملوري ٢٠٠٩
ــرة      ــيعقد ألول مـ ــذي سـ ــة، الـ ــؤمتر القمـ وسيـــسعى مـ

أنغوال، جلمع أعـضاء مرمـوقني مـن البلـدان املنتجـة للمـاس               يف
لرائــدة واالختــصاصني يف الــصناعة بغيــة املناقــشة  والــشركات ا

. “الــسلعة الــيت تــثري عواطــف عديــدة  : املــاس”حــول مفهــوم 
ســيوفر مــؤمتر القمــة ذاك منــربا يتــسم بالــشفافية للحــوار   كمــا

ــسانية الــيت تتــسم هبــا        ــاعلي بــشأن اجلوانــب التقنيــة واإلن التف
  .أنشطة استخراج املاس يف مجيع أرجاء العامل

غوال مشاركا منتظما يف عملية كيمـربيل،       وما فتئت أن    
وكانــت أنغــوال أحــد الــرواد يف إطــالق العمليــة، إذ أن أنغــوال 
عانت من عواقب حرب استخدم فيهـا املـاس بوصـفه املـصدر             

ســهم إطــالق عمليــة كيمــربيل وتطبيقهــا أو. الرئيــسي للتمويــل
. الرمســي إســـهاما كـــبريا يف إهنـــاء الـــصراع املـــسلح يف أنغـــوال 

نتــهز هـذه املناســبة ألعــرب عــن  أد مــرة أخــرى أن ولـذلك، أو 
التزام بلدي بالعمل يف مكافحة هذه اآلفة مـع مجيـع األطـراف             
الفاعلة ذات الصلة، ال سيما أعضاء عملية كيمربيل اآلخـرين،       

 املنتجة واملستوردة للماس، وشركات املـاس اخلاصـة،         نوالبلدا
  .واملنظمات غري احلكومية

ات البلدان األفريقيـة املنتجـة   ويف اخلتام، أناشد حكوم     
للماس، وخاصة بلدان إنتاج املاس بالوسـائل التقليديـة واملـاس           
ــصغرية، تكــريس اهتمــام خــاص      ــاج ال الغــريين ومــشاريع اإلنت

خططها الوطنية لتطوير التعدين ويف ضوابطها الداخلية مـن          يف
أجــل القــضاء علــى عمليــات دخــول وخــروج املــاس الــذي        

ويف هـذا   . الوطنيـة وملعـايري عمليـة كيمـربيل       ميتثل لتشريعاهتا    ال
الـصدد، فـإن مكافحـة االجتــار باملـاس، وخاصـة االجتـار العــابر       
للحــدود الوطنيــة، جيــب أن تــشكل إجــراء دائمــا لــيس مــن        
جانب مجيع البلدان املتأثرة به فحـسب، بـل أيـضا مـن جانـب               
ــائي ودون    ــره، مـــن خـــالل التعـــاون الثنـ اجملتمـــع الـــدويل بأسـ

  . إلقليمي، بغية القضاء على هذه اجلرميةاإلقليمي وا
ونقــدر تقــديرا كــبريا قيــادة اهلنــد يف عمليــة كيمــربيل     

خـالل الواليــة الــيت انتــهت مــن فورهــا، ونــود أن حنيــي ناميبيــا  
  .٢٠٠٩العملية لعام  مرة أخرى على انتخاهبا لرئاسة

يؤيـد  ): تكلمـت باإلنكليزيـة   ) (ناميبيا (السيدة إيثييت   
ذي أدىل بــــه ممثــــل املغــــرب بالنيابــــة عــــن وفــــدي البيــــان الــــ

  .األفريقية اجملموعة
ــرار      ــد مــشروع الق ــسر وفــدي أن يؤي ، A/63/L.52وي

دور املــاس يف ”املقــدم يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املعنــون  
ــرتاع ــاول هــذه البنــد مــن جــدول األعمــال،   . “تــأجيج ال وبتن

جتـار  تعترف اجلمعية العامة مرة أخرى بالواقع املتمثل يف أن اال    
غري املشروع باملاس مـا زال عـامال بـالغ األمهيـة يف إطالـة أمـد                 

ــد مــن أجــزاء العــامل   ــة   .الرتاعــات يف العدي كمــا تبعــث اجلمعي
ــف ميكــن أن       ــاس النظي ــا أن امل ــالة واضــحة مفاده ــة برس العام

  . يسهم يف رفاهية وتنمية الكثري من بلداننا
جــة  وبالفعــل، فإنــه بالنــسبة للكــثري مــن البلــدان املنت       

للمــاس، ال ســيما يف أفريقيــا، يــشكّل قطــاع اســتخراج املــاس   
أحــد القطاعــات الرئيــسية الــيت تــساهم يف االقتــصاد، ولــذلك   
فإنه مصدر هام لعائدات التصدير وأداة حفازة لتخفيف حـدة          
ــة     ــل الرعاي ــة األساســية، مث ــوفري اخلــدمات االجتماعي الفقــر وت

يت تـشتد احلاجـة    الصحية والتعليم وتنميـة اهلياكـل األساسـية الـ         
  . إليها، مبا يف ذلك املنازل واملدارس واملستشفيات والطرق
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ومن خربتنـا الذاتيـة يف ناميبيـا، حنـن نـدين بتقـدمنا يف                 
التنمية الستغالل املوارد املعدنية، وال سيما املـاس، الـذي ميثـل            

ــن   ــر مـ ــدنا،    ٤٠أكثـ ــصدير يف بلـ ــدات التـ ــن عائـ ــة مـ  يف املائـ
 يف املائــة مــن ٧ ج احمللــي اإلمجــايل، ويف املائــة مــن النــات ١٠ و

ففي العام املاضي وحده، أنتجـت ناميبيـا      . اإليرادات احلكومية 
  .  بليون دوالر نامييب٤,٦كمية من املاس تقدر حبوايل 

ــة         ــى عمليـ ــبرية علـ ــة كـ ــا أمهيـ ــق ناميبيـ ــذلك، تعلـ ولـ
ونعتقد أن نظام عملية كيمربيل إلصـدار الـشهادات         . كيمربيل

لعمليــة تنظــيم جتــارة املــاس وإدارهتــا فحــسب، ال حيــدد معــايري 
ــا مــن املــاس     بــل إنــه يــضمن أيــضا الــشفافية يف تــسويق إنتاجن

  . ويوفر منهاجا قّيما للتعاون بني املشاركني يف عملية كيمربيل
وبصفتنا من املـشاركني يف عمليـة كيمـربيل، وضـعت             

ناميبيــا نظامــا رقابيــا صــارما وشــامال مــن أجــل محايــة اســتقامة 
ة املــاس يف بلــدنا مــن التــورط يف عمليــات املــاس املمــول صــناع

أنـشئ عـدد مـن املؤسـسات        وباإلضافة إىل ذلك،    . للصراعات
ــاس يف وزارة       ــى امل ــيش عل ــة التفت ــك هيئ ــا يف ذل ــة، مب احلكومي
املناجم والطاقـة ووحـدة املـصادر احملميـة يف الـشرطة الناميبيـة،              

ا مـن التـهريب     وأُوكل إليها حتديدا مهمة محايـة املـاس يف بلـدن          
وهبــذه الطريقــة، تــساهم . وغــريه مــن األنــشطة غــري املــشروعة 

ناميبيا يف اجلهود الدولية الراميـة إىل كـبح تـدفق املـاس املمـول               
  .للصراعات وحتقيق األمن والسالم الدوليني

يف اخلتـــام، يـــود وفـــد بـــالدي أن يـــشكر اهلنـــد علـــى   
ــذا       ــة كيمــربيل هل ــسا لعملي ــيت مارســتها بوصــفها رئي ــادة ال القي

وبوصف ناميبيا الـرئيس القـادم للعمليـة فإهنـا تتطلـع إىل             . العام
  . عام يسوده التعاون الوثيق

يشرفين أن  ): تكلم باإلنكليزية ) (كندا(السيد ماكين     
ن وفـود جمموعـة بلـدان كنـدا وأسـتراليا           أتكلم اليوم بالنيابـة عـ     

  .ونيوزيلندا

ــرة         ــى فت ــد عل ــة اهلن ــاين بتهنئ امسحــوا يل أن أســتهل بي
واليتها الناجحة بوصفها رئيـسا لعمليـة كيمـربيل خـالل العـام             

لقــد أجريــت حتــسينات مهمــة علــى العمليــة حتــت       . املاضــي
ة القيــادة اهلنديــة، مبــا يف ذلــك إقــرار اختــاذ تــدابري مؤقتــة ملعاجلــ 

حــاالت خطــرية لعــدم االمتثــال وزيــادة تنظــيم أنــشطة عمليــة   
كمـا تـود    . كيمربيل عن طريق وضع قواعد وإجراءات شـفافة       

كندا أن تعرب عن ترحيبها احلار باملكسيك بوصفها املـشارك     
  .التاسع واألربعني يف نظام عملية كيمربيل إلصدار الشهادات

ب امسحوا يل أيضا أن أغتـنم هـذه الفرصـة لكـي أرحـ              
ــادم   ــفها الـــرئيس القـ ــا بوصـ ــة كيمـــربيل، وأهنـــئ  لبناميبيـ عمليـ

ــا للــرئيس لعــام    ونتطلــع . ٢٠٠٩إســرائيل علــى اختيارهــا نائب
بشدة إىل العمـل مـع هـذين الوفـدين، حيـث أننـا سـنعمل معـا                 
ــة كيمــربيل إلصــدار        ــام عملي ــذ نظ ــدما يف تنفي ــضي ق ــى امل عل

  . الشهادات يف العام القادم
بلــــدان كنــــدا وأســــتراليا وال تــــزال وفــــود جمموعــــة   

ونيوزيلندا تؤيد تأييدا تاما عملية كيمربيل، اليت تواصـل زيـادة           
املساءلة والشفافية واإلدارة الفعالة لتجـارة املـاس اخلـام، والـيت            
ــصراعات مــن       ــاس املمــول لل ــع امل حققــت جناحــا هــائال يف من

  .الدخول إىل أسواق املاس املشروعة
أســــتراليا وترحــــب وفــــود جمموعــــة بلــــدان كنــــدا و   

ونيوزيلندا بالتقدم الذي تواصل غانا حتقيقه يف حتسني نظامهـا          
ونـثين علـى األسـلوب البّنـاء        . للرقابة الداخلية على املاس اخلام    

والشفّاف الذي تـشارك بـه غانـا يف عمليـة كيمـربيل، ونعـرب               
عن إعجابنا بااللتزام الذي تبديه غانا بإكمال اإلصـالحات يف          

ــة  ــها الداخلي ــدا    . نظــم رقابت ــدان كن ــود جمموعــة بل ــدرك وف وت
ــدم      ــذلك العمــل، تق ــا ب ــا، بقيامه ــدا أن غان وأســتراليا ونيوزيلن
مسامهة مهمة يف ضمان عـدم دخـول املـاس غـري املـشروع إىل               
أســـواق التجـــارة املـــشروعة للمـــاس، وبـــذلك تقـــدم منوذجـــا  

  . به ُيقتدى
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ــة كــوت ديفــوار         ــدا خبطــط حكوم ــا ترحــب كن كم
 مناطق إنتاج املاس يف ذلـك البلـد،         إلعادة فرض سيطرهتا على   

وتتطلع إىل رفع اجلزاءات املفروضة على كوت ديفـوار بـشأن           
ويف هــذا العــام، . املــاس اخلــام عنــدما تــسمح الظــروف بــذلك 

ــة      ــاد بعث ــة كيمــربيل مــع األمــم املتحــدة يف إيف اشــتركت عملي
وتتطلـع كنـدا إىل اسـتمرار التعـاون         . ميدانية إىل كوت ديفوار   

  . يمربيل واألمم املتحدة حول هذه املسألةبني عملية ك
وتشري وفود جمموعة بلدان كندا وأستراليا ونيوزيلنـدا          

ــال        ــق بوضــع فرتوي ــا يتعل ــه فيم ــذي مت التوصــل إلي إىل احلــل ال
وحنــن نــدعم املــشاركة املــستمرة بــني  . داخــل عمليــة كيمــربيل

عملية كيمـربيل وفرتويـال يف اجلهـود املبذولـة مـن أجـل امتثـال          
البلــد للمتطلبــات الــدنيا لنظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار ذلــك 

  . الشهادات
يـة، توجـد أسـباب      اإلجيابوبالرغم من هذه التطـورات        

فهنــاك تقــارير عديــدة ظهــرت مــؤخرا تتعلــق      . مــثرية للقلــق 
وتالحـظ  . بأنشطة استخراج املاس غري املـشروعة يف زمبـابوي        

ورة أن وفــود جمموعــة بلــدان كنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا خطــ  
ــة هــذه      ــصدير هــذه أســواق املــاس الدولي ــات الت ــشوب عملي ت

. ســواء كانــت داخــل أو خــارج نطــاق رقابــة عمليــة كيمــربيل 
ــدوا     ــة كيمــربيل علــى أن يزي وحنــث مجيــع املــشاركني يف عملي

حرصــهم علــى تنفيــذ املتطلبــات الــدنيا لعمليــة كيمــربيل،    مــن
ك أن مراقبــة تــدفق املــاس غــري املــشروع مــسؤولية يــشتر حيــث
  . اجلميع فيها

ــتراليا       ــدا وأســ ــدان كنــ ــة بلــ ــود جمموعــ ــدرك وفــ وتــ
ــون غـــري     ــه املراقبـ ــّيم الـــذي يـــضطلع بـ ــدور القـ ــدا الـ ونيوزيلنـ
احلكــوميني يف رصــد تنفيــذ املتطلبــات الــدنيا لعمليــة كيمــربيل، 
وتشري بارتياح إىل أن عـدد منظمـات اجملتمـع املـدين املـشاركة              

 مـن اجلـزء اجلنـويب مـن         يف العملية آخذ يف االزدياد، وال سيما      
ونرحب باملسامهات اهلامة هلـذه املنظمـات يف مـصداقية       . العامل

وشفافية هذه العملية، ونشجع مجيع املـشاركني علـى مواصـلة           
  . العمل البناء مع هذه املنظمات

  )تكلم بالفرنسية(
تقدم عملية كيمـربيل مـسامهة كـربى يف كـسر الـصلة               

ــصراعات   ــا   املــسلحبــني املــاس اخلــام وال ــاال حّي ــشكّل مث ة، وت
ــا ــن جانــب       مل ــصادقة م ــشاركة ال ــق امل ــه عــن طري ميكــن حتقيق

. حكوماتنــا واألمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص 
تــزال أداة مهمــة جلهودنــا املــستمرة ملنــع      وهــي تــشكّل، وال 
يـزال   وبالرغم من ذلك، من اجللـي أنـه ال        . نشوب الصراعات 

اجملتمع الـدويل أن يـضطلع بـه يف    هناك الكثري الذي يتعني على  
  . هذا اجملال
ومبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية الـستني لإلعـالن          

العاملي حلقوق اإلنسان، فإن التوقيـت مناسـب لكـي نـشري إىل             
أن عمليــة كيمــربيل قــد أنــشئت بــروح الرغبــة يف إهنــاء الــدور   
الذي ميكن أن يؤديه املـاس يف تـأجيج الـصراعات واإلسـاءات             

ويف حني تركّـز عمليـة كيمـربيل علـى وقـف            . وق اإلنسان حلق
جتــارة املـــاس املمــول للـــصراعات الــيت تـــستخدمها حركـــات    
التمـرد، مــن الـضروري أن حيــرص اجملتمــع الـدويل علــى رصــد    
إســاءات حقــوق اإلنــسان املتــصلة بإنتــاج املــاس واالجتــار بــه،   

جيـب  . وأن تعمل الدول معـا مـن أجـل إهنـاء هـذه املمارسـات              
سمح للمــــاس املتــــصل باإلســــاءات حلقــــوق اإلنــــسان  أال نــــ

بالــدخول إىل أســواق املــاس الدوليــة، وبــذلك يعــرض للخطــر  
  . صناعة هلا أمهيتها الكبرية للكثري من اقتصاداتنا

ونتطلــــع إىل تعزيــــز وتوطيــــد تنفيــــذ نظــــام إصــــدار    
  .الشهادات وإنفاذه يف األشهر القادمة

ــهار     ــون شـــ ــسيدة آيلـــ ــرائيل (الـــ ــت ) (إســـ تكلمـــ
ــةبا ــديرها    ): إلنكليزي ــود أن تعــرب عــن خــالص تق إســرائيل ت

  .للهند على قيادهتا عملية كيمربيل يف السنة احلالية
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ــر مــن      ــذ أعلــن مؤســسو   ٦٠بعــد مــضي أكث  ســنة من
األمم املتحدة أن اجملتمع الدويل يقع علـى عاتقـه واجـب إنقـاذ            
ــات     ــبحت الرتاعـ ــة مـــن ويـــالت احلـــرب، أصـ ــال املقبلـ األجيـ

ويف جهودنـا اجلاريـة     . قيد أكرب وأبعـاد أكثـر     والعنف تتسم بتع  
للتصدي هلذه الرتاعات املتعددة األوجه بـصورة متزايـدة جيـب           
ــذا       ــذي ه ــيت تغ ــوال ال ــصادر واألم ــة امل ــا أن نواصــل جماهب علين

ــف ــخ    . العنـ ــاس امللطـ ــصال املـ ــة إىل استئـ ــا الراميـ وإن جهودنـ
ــدماء تظــل مــسعى متواصــال   ــا بعــض التقــدم   . بال ولقــد أحرزن

  . لكن ما يتعني إجنازه ما زال كثرياامللحوظ
وإســرائيل تفخــر بأهنــا كانــت أول بلــد يعتمــد عمليــة    
، ٢٠٠٣وقد أصدرنا أول شـهادة كيمـربيل يف عـام           . كيمربيل

واشتركنا منذئذ يف عملية حثيثة لكفالة أال تكـون لكـل املـاس             
  .املشترى أو املباع أو املنقول عرب إسرائيل أي صلة بالرتاع

رحبت إسرائيل بوفـد ميثـل عمليـة كيمـربيل          هذا العام     
الستعراض امتثال إسـرائيل لكـل آليـات عمليـة كيمـربيل ذات             

وقد نوه رئيس الوفد يف ختـام الزيـارة بـالتزام إسـرائيل             . الصلة
ــاجئ      ــيش املف ــة كيمــربيل وأضــاف أن نظــام التفت ــادئ عملي مبب

جـديرا باالقتـداء يف بلـدان       ”والتنظيم اإلمجايل إلسـرائيل كـان       
  .“ملية كيمربيل األخرىع

وتود إسرائيل أن تعـرب عـن امتناهنـا لالجتمـاع العـام           
ــة كيمــربيل    ــسادس لنظــام عملي ــذي   إلال ــشهادات، ال صــدار ال

انعقد مؤخرا يف نيودهلي، علـى انتخابـه إسـرائيل نائـب رئـيس              
ونرحــب باختيــار ناميبيــا رئيــسا للعمليــة،     . لعمليــة كيمــربيل 

ــ. ونتطلــع إىل العمــل معــا  ا مــن روح التعــاون املتبــادل  وانطالق
وتضافر اجلهود سيكون هدف إسرائيل تعزيز عمليـة كيمـربيل          

  .وزيادة فعاليتها، خاصة فيما يتعلق بالبلدان غري املمتثلة
وتواصــل إســرائيل دعــم كــل جــزاءات األمــم املتحــدة   

ــة جبهــود     ذات الــصلة مبــاس الــرتاع، ألن هــذه اجلهــود، مقرون
ــساعد يف  ــة كيمــربيل، ت ــل مــن عــدد ماســات   دول عملي  التقلي

وال بـد هلـذا اجلهـد مـن         . الرتاع اليت تدخل جتارة املاس العامليـة      
وجيــب علينــا أن نكفــل أن  . اجملتمــع الــدويل أن يكــون مجاعيــا 
  .املاس ال يستخدم لتأجيج الرتاع

اســـتمعنا إىل ): تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس بالنيابـــة  
  .املتكلم األخري يف مناقشة هذا البند

ل املــضي قــدما أود أن أستــشري اجلمعيــة بقـــصد     وقبــ   
االنتقــال فــورا إىل البــت يف مــشروع القــرار الــوارد يف الوثيقــة  

A/63/L.52  ويف ذلـــك الـــصدد،   . صوبة شـــفويا ، بـــصيغته املـــ
كــان مــشروع القــرار مل يعمــم إال هــذا الــصباح، فيــتعني    وملــا

ــادة     ــصلة مــن امل ــاحلكم ذي ال  مــن قواعــد  ٧٨وقــف العمــل ب
  :اخلي، الذي ينص على ما يليالنظام الد
وال جيــــــوز، كقاعــــــدة عامــــــة، مناقــــــشة ”    

اقتـــراح أو طرحـــه للتـــصويت يف أي جلـــسة مـــن  أي
جلسات اجلمعية العامة، ما مل تكن قد عممـت نـسخ           
منـه علــى مجيـع الوفــود يف موعـد ال يتــأخر عـن اليــوم     

  .“السابق ليوم انعقاد تلك اجللسة
عيــــة توافــــق علــــى ومــــا مل أمســــع اعتراضــــا ســــأعترب أن اجلم 

  .االقتراح هذا
  .تقرر ذلك  
 تبــت اجلمعيــة ):تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  

ــون A/63/L.52اآلن يف مــشروع القــرار   دور املــاس يف ”، املعن
قطع الصلة بني التعامل غـري املـشروع يف املـاس            :اعرتتأجيج ال 
اعــات رتاعــات املــسلحة كمــسامهة يف منــع وقــوع الرتاخلــام وال
  .، بصيغته املصوبة شفويا“يتهاوتسو

وقبل البت يف مشروع القرار أود أن أعلن أن البلدان            
بعــد ، A/63/L.52التاليــة انــضمت إىل مقــدمي مــشروع القــرار 

االحتاد الروسي، أرمينيا، أستراليا، أوكرانيا، الربازيـل،       : عرضه
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بوتسوانا، تايلنـد، غيانـا، الفلـبني، كنـدا، نيوزيلنـدا، الواليـات             
  .حدة األمريكية، الياباناملت

ــاد       ــرر اعتمـ ــة تقـ ــة العامـ ــرب أن اجلمعيـ ــل يل أن أعتـ هـ
  ، بصيغته املصوبة شفويا؟A/63/L.52مشروع القرار 

، بــصيغته املــصوبة A/63/L.52اعتمــد مــشروع القــرار    
  ).٦٣/١٣٤القرار (شفويا 

 قبــل أن أعطــي ):تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة  
 أن تـشرح موقفهـا جتـاه القـرار الـذي          الكلمة للوفـود الـيت تـود      

اعُتمد للتو أود أن أذكر الوفود بأن تعليالت التصويت حمـددة           
  .بعشر دقائق وينبغي أن تديل هبا الوفود من مقاعدها

ــهار     ــون شـــ ــسيدة آيلـــ ــرائيل (الـــ ــت ) (إســـ تكلمـــ
نود أوال أن نشكر الوفـد اهلنـدي جزيـل الـشكر            ): باإلنكليزية

يــة جــدا الــيت أجــرى هبــا     جياباإلعلــى قيادتــه وعلــى الطريقــة    
إن إسـرائيل تؤيـد     . املداوالت بشأن القرار الذي اعتمـدناه تـوا       

والواقـــع أن . تأييـــدا تامـــا عمليـــة كيمـــربيل وهـــي ملتزمـــة هبـــا
إسرائيل، كما قلت قبل دقائق، كانت أول بلـد يعتمـد عمليـة             

لكن مـن املؤسـف أننـا مل نـتمكن مـن االنـضمام إىل               . كيمربيل
  .قدمي القرار اليوماملشاركني يف ت

لقد شهدنا تصرفا مزعجا استفزازيا يـنم عـن تـسييس             
لقــد أصــبح مــن املمارســات املــستقرة، عنــدما يتعلــق   . املــسألة

األمر بـالقرارات املتـصلة هبـذا البنـد، الترحيـب بـرئيس ونائـب               
ــشهادات، وال    ــة كيمــربيل إلصــدار ال ــرى  رئــيس نظــام عملي ن

وبــسبب وجهــة . قرةســببا للخــروج عــن تلــك املمارســة املــست 
ــدان     ــن البل ــدد م ــة لع ــر العاملي ــا   -النظ ــران وســوريا وليبي  - إي

ــة  مت ــيري تلــــك املمارســ ولــــذلك الــــسبب مل نــــشارك يف  . تغــ
  .القرار تقدمي

ــالق    ــسيد احلــ ــسورية  (الــ ــة الــ ــة العربيــ  ):اجلمهوريــ
ــرار       ــوم مــشروع الق ــة صــباح هــذا الي ــة العام اعتمــدت اجلمعي

قطع الصلة بـني التعامـل      : اعدور املاس يف تأجيج الرت    ”املعنون  

غري املشروع يف املاس اخلام والرتاعـات املـسلحة كمـسامهة يف            
إن اهلـــدف األساســـي  . “منـــع وقـــوع الرتاعـــات وتـــسويتها   

ملــشروع القــرار، حــسب مــا نــراه، هــو منــع جتــارة املــاس غــري   
ــدان     ــصراعات يف البلـ ــأجيج الـ ــن لعـــب دور يف تـ ــشرعية مـ الـ

مليـة كيمـربيل، وكـذلك منـع        املنتجة للماس بناء على أسس ع     
االستغالل غـري املـشروع للثـروات الطبيعيـة للـشعوب، خاصـة          
ــدول       ــك الـ ــرم تلـ ــيت حتـ ــدود والـ ــابرة للحـ ــشطة العـ ــرب األنـ عـ

  . ثرواهتا من
ويف هــذا الــصدد انــضم وفــد بــالدي إىل توافــق اآلراء    

وذلــك تقــديرا لرئاســة جمموعــة كيمــربيل هلــذا العــام ولــدورها   
وهلذا السبب حتديـدا    . اف عملية كيمربيل  الكبري يف تطبيق أهد   

ــا جلهــود إخواننــا يف القــارة األفريقيــة ملكافحــة عمليــة        ودعم
االجتار غري املشروع يف املاس، فقـد قررنـا عـدم اإلصـرار علـى       

ــرار للتــصويت ككــل   ــالتحفظ  . طــرح مــشروع الق ونكتفــي ب
 من منطوق مشروع القـرار الـوارد        ٢٠على ما ورد يف الفقرة      

ــا نــرى بــأن اختيــار إســرائيل   . A/63/L.52يف الوثيقــة  ذلــك أنن
 هـو قـراءة خاطئـة       ٢٠٠٩كنائب رئيس لعملية كيمربيل للعام      

ملقتــضيات اهلــدف النبيــل الــذي أشــرنا إليــه يف بدايــة حــديثنا،   
أنـــه مــــن املعــــروف للقاصــــي والـــداين بــــأن جتــــار املــــاس    إذ

اإلســـرائيليني، الـــذين يـــشكل ضـــباط االحتيـــاط يف اجلـــيش      
 معظمهــم، يــستغلون عمليــات االجتــار يف املــاس يف اإلســرائيلي

أفريقيا وغريها لعقـد صـفقات ختريبيـة وبيـع األسـلحة وفربكـة              
القالقل الداخلية يف بعـض الـدول ومتويـل وإقحـام األطفـال يف       
الرتاعــات املــسلحة، وكــل هــذا مــن شــأنه تــأجيج الــصراعات   

  .والتأثري على األمن والسلم الدوليني
 اســـتمعنا إىل ):تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس بالنيابـــة  

  .املتكلم األخري يف شرح املوقف
هـــل يل أن أعتـــرب أن اجلمعيـــة العامـــة تـــود أن ختتـــتم     

  . من جدول األعمال١١نظرها يف البند 
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  .تقرر ذلك  
   من جدول األعمال١٤البند 

  منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلسي
  (A/63/525) تقرير األمني العام  
): تكلم باإلنكليزيـة  ) (أنغوال (السيد غسبار مارتنس    

يديل وفدي هبذه الكلمة بصفته رئيس منطقة السالم والتعـاون          
، بالنيابــة عــن أعــضائها  )املنطقــة(يف جنــوب احملــيط األطلــسي  

األرجنتني، أنغوال، أوروغواي، الربازيل، بنن، توغـو،       : ٢٤ الـ
، الــــرأس مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، جنــــوب أفريقيــــا 

، السنغال، سرياليون، غـابون،     ييبنسياألخضر، سان تومي وبر   
ــا       ــتوائية، غينيـ ــا االسـ ــا، غينيـ ــا، غينيـ ــا، غانـ ــساو، -غامبيـ  بيـ

  .الكامريون، كوت ديفوار، الكونغو، ليربيا، ناميبيا، نيجرييا
وأود أن أشــدد علــى أن مــسامهة أنغــوال املــشار إليهــا    

إمنـــا كانـــت باســـم  (A/63/525)يف اجلـــزء الثـــاين مـــن التقريـــر 
األعضاء األربعة والعشرين يف املنطقـة اسـتنادا إىل قـرار اختذتـه             
جلنتها الدائمة، وأن تلك املسامهة تعرب عـن موقفنـا املـشترك يف      

  .هذا اجلهد التعاوين
ــيت        ــة الـ ــانا للطريقـ ــن رضـ ــاإلعراب عـ ــدأ بـ أود أن أبـ

تــــديرون هبــــا، ســــيدي، أعمــــال اجلمعيــــة يف هــــذه اجللــــسة  
ويعرب وفدي أيضا عن شـكره لألمـني العـام علـى            . الصباحية

التقرير الذي قدمه، وكذلك على أعمـال متابعـة تنفيـذ القـرار             
  . بشأن املنطقة٤١/١١

أعــضاء املنطقــة يعربــون عــن امتنــاهنم اخلــاص لوفــد         
كولومبيا، وإدارة شؤون اإلعالم، ومكتب الشؤون القانونيـة،        

ــة،     ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي ــة األم ــم  ومنظم ــب األم  ومكت
املتحدة يف جنيف، ومكتب األمم املتحدة ملكافحة املخـدرات         
واجلرميـــة، علـــى مـــسامهاهتا يف هـــذا التقريـــر وعلـــى اهتمامهـــا 

  .مبسائل املنطقة

 املعـــروض علــى اجلمعيـــة العامـــة  (A/63/525)التقريــر    
اليوم تقرير بليغ، حبد ذاته، يف وصف الطريقة الـيت تـساهم هبـا          

ء تغيريات تدرجيية ولكن مطـردة وكـبرية خبلـق          املنطقة يف إجرا  
الظــروف األساســية آلليــة كاملــة التــشغيل للتعــاون بــني بلــدان  
اجلنوب ميكن لطائفة واسـعة مـن الـشركاء أن جيـدوا فيهـا هلـم           

ويــسرنا بــشكل خــاص رؤيــة شــركائنا يهتمــون بتلــك . مكانــا
التغيريات ويأخذوهنا يف احلسبان، ألن الردود الواردة من شىت         

ــذ خطــة    ا ــر تــشري بوضــوح إىل تنفي هليئــات املــذكورة يف التقري
والنتيجـة أن اعتمـاد خطـة       . عمل لواندا وبيـان لوانـدا اخلتـامي       

عمل لواندا كإطار للعمـل امللمـوس كـان نقطـة حتـول يف بـث                
  .احليوية من جديد يف املنطقة

ونعــرب عــن شــكرنا جلميــع شــركائنا علــى األعمــال     
ــا يف   ــيت واصــلوا االضــطالع هب ــة داخــل   ال ــدان الواقع  شــىت البل

مـع ذلـك    . منطقة السالم والتعاون يف جنوب احمليط األطلـسي       
نرحب بتبادل املعلومـات عـن األنـشطة الـيت طورهـا الـشركاء              

وتلك التبـادالت   . داخل املنطقة باعتبار ذلك عمال مرغوبا فيه      
  .ميكن إجراؤها وتنسيقها من خالل رئاسة املنطقة

 نـشدد علـى أمهيـة التعـاون         وحنن مـن جانبنـا لـئن كنـا          
فيمـــا بـــني أنفـــسنا، مـــستفيدين إىل أقـــصى حـــد مـــن قـــدراتنا  
ــدخروا جهــدا      ــن ي ــإن أعــضاء املنطقــة ل ــا، ف ــة ومواردن الداخلي
إلشراك الـشركاء املعنـيني يف حتقيـق أهـدافنا، مبـا يف ذلـك عـن                 
طريــق التمــاس خــربهتم ســعيا إىل النجــاح يف عقــد اجتماعــات  

ــة املخصــــصة    ــة العاملــ ــرة  األفرقــ ــذكورة يف الفقــ  مــــن ٨املــ
  .احلايل التقرير

ــة عنــصرا حاســم       لقــد كــان مكتــب الــشؤون القانوني
ــة يف عقــد اجتمــاعي اخلــرباء املعنــيني بقــانون البحــار يف     األمهي

 يف برازافيل، مجهورية الكونغـو، يف       -دولتني عضوين باملنطقة    
ــام  . ١٩٩١، ويف مونتفيــديو، أوروغــواي، يف عــام   ١٩٩٠ع

ــسق  وســنرحب مبواصــ  ــال . لة االضــطالع هبــذا العمــل املن واملث
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املفيــد اآلخــر يتمثــل يف اســتخدام هيئــة املنطقــة ملعاجلــة مــسألة   
االجتار باملخدرات، مبا أن عضويتها تتـألف مـن بلـدان أمريكـا             
اجلنوبيــة وأفريقيــا الــيت تطــل ســواحلها علــى احملــيط األطلــسي   
الـــذي جتـــار املخـــدرات يـــستخدمونه ممـــرا لنقـــل خمـــدراهتم       

  .ظورةاحمل
جيابيـة يف ميـدان بنـاء      إلونقدر تقديرا تامـا التطـورات ا        

السالم، مبـا يف ذلـك يف الـدولتني العـضوين باملنطقـة سـرياليون               
ــا  ــاء    -وغيني ــة بن ــساو، املــدرجتني علــى جــدول أعمــال جلن  بي
كمـــا أن دوال أعـــضاء أخـــرى، مثـــل ليربيـــا وغينيـــا  . الـــسالم

ــد   ــوار، قـ ــند  وكـــوت ديفـ ــساعدات صـ ــن مـ ــتفادت مـ وق اسـ
  .السالم بناء

مجهوريـة  (توىل الرئاسة نائب الـرئيس، الـسيد برلـوغ            
  ).مولدوفا

ــسالم و    ــسائل الـ ــة   مـ ــسائل مترابطـ ــة مـ ــن والتنميـ األمـ
لـذا فـإن    . تقبل التجزئة؛ كما أهنا تتطلب بيئة دولية مالئمـة         ال

أعـــضاء املنطقـــة يـــراودهم القلـــق مـــن التطـــورات الـــسلبية يف   
ويف ذلـــك .  الـــصراعاتاالقتـــصاد العـــاملي ومـــن اســـتفحال   

الــصدد، نــشعر بعميــق القلــق مــن احلالــة الــسائدة يف بعــض        
ــو      ــة الكونغــ ــك مجهوريــ ــا يف ذلــ ــا، مبــ ــن أفريقيــ ــزاء مــ األجــ

ونرجـو أال يـدخر أي جهـد        . ةقالدميقراطية، وهي عضو باملنط   
لتجــاوز تلــك احلالــة املعقــدة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق حماربــة    

وعـالوة  . يعية لذلك البلـد   االستغالل غري القانوين للموارد الطب    
على ذلك، نـشعر بـاجلزع مـن اسـتمرار الـصراع يف الـصومال               
وما أسفر عنه مـن أعمـال القرصـنة، الـيت زادت مـن الـضغوط                

ومــن الــضروري حماربــة ممارســات . علــى ممــر احملــيط األطلــسي
إجيـــاد حـــل للـــصراع الـــصومايل    القرصـــنة حبـــزم، واألهـــم،   

  .األمد الطويل
اون يف جنــوب احملــيط األطلــسي منطقــة الــسالم والتعــ  

ــة الـــسلم واألمـــن الـــدوليني    ــة أُنـــشئت للمـــسامهة يف تقويـ آليـ

والنهوض مببادئ ومقاصد األمم املتحدة، الـيت نـؤمن هبـا إميانـا             
ــا ــهوض      . تامـ ــى النـ ــزم علـ ــة العـ ــضاء املنطقـ ــد أعـ ــذلك عقـ لـ

باألهداف النبيلة للـسالم واألمـن والتنميـة كحقـوق يتمتـع هبـا              
  .اجلميع

بــذلك تكــون ): نكليزيــةإلتكلــم با (النيابــةالــرئيس ب  
ت هـــذه املرحلـــة مـــن نظرهـــا يف  اجلمعيـــة العامـــة قـــد اختتمـــ 

  . من جدول األعمال١٤ البند
   من جدول األعمال٤٢البند 

  الرياضة من أجل السالم والتنمية
 (A/63/L.51)تقرير األمني العام   

  (A/63/466) مشروع قرار  
أعطــي الكلمــة ): يــةنكليزإلتكلــم با (الــرئيس بالنيابــة  

  .A/63/L.51اآلن ملمثل سويسرا ليعرض مشروع القرار 
يـشرفين  ): تكلـم بالفرنـسية   ) (سويـسرا  (السيد مـورر    

أن أعـــــرض، باســـــم شـــــيلي وسويـــــسرا، مـــــشروع القـــــرار 
A/63/L.51.  

ــام        ــسرا وشــيلي عــن شــكرمها لألمــني الع تعــرب سوي
 مـن    وملكتب األمم املتحـدة للرياضـة      (A/63/L.51)على تقريره   

إن التقريـر يتــضمن  . أجـل التنميـة والــسالم علـى عملـه املمتــاز    
سردا مبوبا رائعا لألنشطة اليت اضطلعت هبا أو دعمتها الدول          

كمــا يــبني مــا ميكــن إجنــازه . األعــضاء وهيئــات األمــم املتحــدة
  .عندما جتمع مجيع العناصر الفاعلة طاقاهتا معا

روع لذا أود أن أشدد علـى التـزام وعـزم مقـدمي مـش               
إننا نعترب الرياضة أداة فعالة بناءة ال من أجـل النـهوض            . القرار

ــة     ــا أيـــضا مـــن أجـــل التهيئـ ــة فحـــسب، وإمنـ بالـــسالم والتنميـ
التدرجييــة جلــو مــن التــسامح واحلــوار واالحتــرام، الــيت هــي        

  .عناصر جوهرية يف هذه األوقات العصيبة
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لقد جتـاوز عـدد البلـدان املـشاركة يف تقـدمي مـشروع                
ــرار ــه    ٣٠ الق ــشاركني يف تقدمي ــضمام إىل امل ــاب االن ــدا، وب  بل

  .زال مفتوحا ما
ــشريف واإلتقــان يف العمــل       ــافس ال الرياضــة تعــين التن
هذا ما ُتعلِّمنا إياه الرياضة، وهو ينطبق على أنشطة          . اجلماعي

لقد عربنا فعال منتصف املـدة، مـن ناحيـة          . األمم املتحدة أيضا  
يــة، ولكننــا تأخرنــا كــثريا يف    حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللف  

ــذ ــر      . التنفي ــصعب أكث ــن ال ــل م ــة جتع ــة احلالي ــة املالي وإن األزم
ومـا مل نتـصرف كفريـق واحـد      . حشد املوارد للتنمية والسالم   

متحد يبذل فيه كل عضو قصارى جهده لن يتـسىن لنـا بلـوغ              
  .٢٠١٥خط النهاية والفوز يف عام 

فيـــــة الرياضـــــة تـــــساهم يف األهـــــداف اإلمنائيـــــة لألل  
األوىل أن الرياضــة، عنــدما متــارس حبكمــة، أثبتــت  . بطــريقتني

أهنـــا أداة فعالـــة يف بلـــوغ أهـــداف التعلـــيم والـــصحة والتنميـــة 
ــسالم ــة  . والـ ــامل الرياضـ ــة، أن عـ ــه  -والثانيـ ــه واحتاداتـ  بالعبيـ

الرياضـــية الوطنيـــة والدوليـــة وأنديتـــه والـــصناعات املرتبطـــة      
د الراميـة إىل حتقيـق    دعم دائما هبمة وشـجع اجلهـو    -بالرياضة  

ولن ُيغفر لنا أبدا إن فـشلنا يف جـين          . األهداف اإلمنائية لأللفية  
  .كامل الفائدة من ذلك الدعم

شيلي وسويسرا تتشرفان اليوم بعرض مشروع القـرار          
ــون  ــز التعلــيم والــصحة      ”املعن الرياضــة بوصــفها وســيلة لتعزي

  .A/63/L.51 والوارد يف الوثيقة “والتنمية والسالم
ــالربامج        ــا ب ــيط علم ــه، حي ــرار، يف ديباجت ــشروع الق م

واملبــادرات الكــثرية الــيت يغطيهــا تقريــر األمــني العــام، ويــسلم   
. باحلاجـــة إىل زيـــادة تنـــسيق اجلهـــود علـــى املـــستوى الـــدويل 

جيــايب إلوعــالوة علــى ذلــك، يعتــرف مــشروع القــرار بــاألثر ا  
يـــة لأللعـــاب الرياضـــية اجلماهرييـــة مثـــل دورة األلعـــاب األوملب

 يف بــيجني ومنافــسات ٢٠٠٨ودورة ألعــاب املعــوقني يف عــام 
ــساء دون ســن العــشرين الــيت نظمهــا االحتــاد      كــأس العــامل للن

ــيلي   ــو يف شـ ــدم، والـــيت انتـــهت للتـ ــرة القـ تلـــك . الـــدويل لكـ
األحــداث الثالثــة، مــن بــني أحــداث أخــرى، متثــل مــسامهات   

  .قيمة يف الترويج الدويل للرياضة والتربية البدنية
ــ   ــة االســتثنائية    وي ــضا إىل األمهي ــرار أي شري مــشروع الق

للعمـــل الـــذي أجنـــزه الفريـــق الـــدويل العامـــل املعـــين بتـــسخري  
فهـذا الفريـق العامـل عمـل       . الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم     

حبمــاس علــى تــسخري الرياضــة للتنميــة والــسالم ومجــع بــني        
 وكـــاالت وبـــرامج وصـــناديق تابعـــة لألمـــم  ١٠ دولـــة و ٥٠

ــة      املتحــدة ــة الدولي ــات احلكومي ــن اهليئ ــد م ــن العدي ــضال ع ، ف
كمــا قــدم  . واالحتــادات الرياضــية ومنظمــات اجملتمــع املــدين    

الفريق إطـار عمـل شـامال إلدمـاج الرياضـة بـصورة أفـضل يف                
اســـتراتيجيات الـــدول اإلمنائيـــة الوطنيـــة والدوليـــة وأصـــدر يف 
ــة إىل     ــيات مرفوعــ ــضمن توصــ ــهائي املتــ ــره النــ ــيجني تقريــ بــ

ارج بـاب القاعـة     وتتوفر نسخ من ذلك التقرير خ     . تاحلكوما
  .عليه ملن يريد االطالع

ــدويل        ــق ال ــاج الفري ــام إدم ــرار األمــني الع ونرحــب بق
العامــل املعــين بالرياضــة مــن أجــل التنميــة والــسالم يف منظومــة 

والواقـــع أنـــه .  املستـــشار اخلـــاصاألمـــم املتحـــدة حتـــت قيـــادة
مانــة العامــة يف حتمــل توجــد، يف رأينــا، هيئــة أفــضل مــن األ  ال

املــسؤولية اهلامــة عــن العمــل مــع الــدول األعــضاء يف تنفيــذ        
الــسياسات الوطنيــة العامــة الــيت تــروج لتــسخري الرياضــة يف       

  .خدمة التعليم والصحة والتنمية والسالم
أما فقرات منطوق القرار فتنص على جمموعـة متنوعـة            

لتنميـة والـسالم   من التدابري الرامية إىل تعزيز الرياضة من أجل ا       
وعلى وجه التحديـد، يرحـب      . على املستويني الوطين والدويل   

ــشار        ــة املست ــد والي ــام جتدي ــني الع ــرار األم ــرار بق ــشروع الق م
اخلاص وبإنشاء مكتب األمـم املتحـدة املعـين بتـسخري الرياضـة             

. ألغراض التنمية والسالم كمنرب للسياسة العامـة واالتـصاالت        
لــة ذات الــصلة إىل التعــاون مــع    ويــدعو مجيــع العناصــر الفاع  
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املكتب، حـسبما هـو منـصوص عليـه يف خطـة العمـل الـواردة                
  .A/61/373يف تقرير األمني العام يف الوثيقة 

أنــشطة املستــشار اخلــاص ومكتبــه ليــست بــذخا وإمنــا   
ــع درجــة     . ضــرورة ــدور عظــيم يف رف ــد اضــطلع املكتــب ب وق

ظومة األمـم   الوعي بالرياضة من أجل السالم والتنمية داخل من       
املتحــدة، مــستقطبا الــدعم مــن الــدول األعــضاء ومــوفرا نقطــة  
مرجعية عاملية وقيـادة وإهلامـا لألنـشطة املبذولـة علـى مـستوى              

ــشعبية  ــه     . القواعــد ال ــشار اخلــاص ومكتب ــأن املست ــق ب ــا نث وإنن
تباع هنـج متـسق علـى نطـاق املنظومـة جتـاه             اسيواصالن كفالة   

  .دةالرياضة داخل منظومة األمم املتح
يف اخلتام، أود أن أشدد على أن مـشروع القـرار هـذا               

يشجع ال على هتيئة املـوارد والبنيـة التحتيـة لأللعـاب الرياضـية               
فحسب، وإمنا أيضا على التطلع بطموح أكرب إىل خلق مـا قـد      

ــة البدنيــة    ــة قوامهــا الرياضــة والتربي وتلــك . نــسميه ثقافــة عاملي
غني واملــسنني علــى  الثقافــة جيــب أن تــستميل الــشباب والبــال    

ــساء      ــة، والنـ ــن ذوي اإلعاقـ ــيني مـ ــذلك الرياضـ ــسواء، وكـ الـ
والرجال، والنـاس مـن البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة              
كافــة، مــن أجــل املــسامهة يف عــامل أحــسن صــحة وأقــل عنفــا   

  .وأكثر تساحما
حتــيط ): نكليزيــةإلتكلــم با) (املغــرب (الــسيد الــشايب  

ما مع االرتياح البالغ بتقرير األمـني العـام         اجملموعة األفريقية عل  
البنـــاء علـــى : تنميـــة والـــسالمالرياضـــة مـــن أجـــل ال”املعنـــون 
، الذي قدم إىل الدورة احلالية للجمعيـة        )A/63/466 (“األسس

، والـذي يتنـاول التقـدم احملـرز         ٦٢/٢٧١العامة، عمال بالقرار    
علــــى املــــستويات الــــوطين واإلقليمــــي والــــدويل تــــشجيعا      

سات وأفــضل املمارســات يف ميــدان الرياضــة مــن أجــل   للــسيا
  .التنمية والسالم

التقارير املتعاقبـة الـيت قـدمها األمـني العـام عـن مـسألة                 
الرياضة كواسطة لنشر التنمية والسالم تربهن علـى أن اجملتمـع           

الدويل بدأ يستثمر يف الرياضة كوسيلة لبلـوغ بعـض مـن أهـم              
فالـشراكات  . ائيـة لأللفيـة   األهداف احليوية بـني األهـداف اإلمن      

بــني الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة واجملتمــع املــدين مسحــت  
للرياضــة بــأن تبــدو كــأداة متناســبة املــردود مــع التكــاليف يف    

ويف هــذا الــصدد تــود اجملموعــة . الــدفع قــدما بالتنميــة البــشرية
األفريقيــة أن حتيــي الــسيد ولفريــد ملكــي، املستــشار اخلــاص       

ؤون الرياضة مـن أجـل التنميـة والـسالم، علـى      لألمني العام لش 
العمل الرائع الذي أجنزه بارتقائه إىل مستوى حتـديات الـدعوة           
والترويج للجهود اليت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة يف سـبيل              
حتويــل الرياضــة إىل أداة للتنميــة والــسالم، عــن طريــق تكــوين   

  .شراكات عرب قطاعات اجملتمع املختلفة
فهوم، ترتبط بصورة دائمة بكل نـواحي       الرياضة، كم   

وميكنــها، كوســيلة، أن ختــدم الــسالم واحلــوار . احليــاة البــشرية
ــسلمية    ــول الــــ ــسعي إىل احللــــ ــضامن والــــ ــصاحلة والتــــ واملــــ

كما أن الرياضة جزء ال يتجـزأ مـن         . والدبلوماسية للصراعات 
ومـسامهتها يف التنميـة     . تنمية البـشرية ورفاههـا فرديـا ومجاعيـا        

درة والوحدة واجلمـع بـني النـاس جتلـت يف مناسـبات             وبناء الق 
ــهوض      . كــثرية ــى الن ــافس تعمــل الرياضــة عل فمــن خــالل التن

بالقيم األخالقيـة الـسامية، مثـل التـسامح واحتـرام اخلـصم مـن             
ــضباطي  ــج انـ ــالل هنـ ــة   . خـ ــستمد الرياضـ ــصدد تـ ــذا الـ ويف هـ

خصوصيتها من روح التنافس الشريف، الذي يوفر قناة ميكـن          
للنــاس مــن خمتلــف األديــان والثقافــات واألعــراق عــن طريقهــا 

واخللفيــــات الــــسياسية أن يتفــــاعلوا وأن يعــــززوا احتــــرامهم  
  .بعضهم لبعض

تقرير األمني العام يدلل على أن الرياضة تنطوي علـى            
جيـايب علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            إإمكانية ترك أثر    

يم التعـاون   واستتباب السالم برفع درجـة الـوعي والنـهوض بقـ          
  .والتفاهم املتبادل
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والرياضــــة ميكــــن أن تكــــون أداة قويــــة لالشــــتمالية    
ــساواة يف الفــــرص  ــدماج واملــ ــة واالنــ ــإن . االجتماعيــ ــذا فــ لــ

استراتيجيات الرياضة من أجل التنمية والسالم يلـزم أن تـدمج          
وإن التحـــدي . علنـــا بـــاخلطط والـــسياسات اإلمنائيـــة الدوليـــة 

تنسيق الفعال بـني جهـود الفريـق        الباقي يكمن يف استحداث ال    
الدويل العامل املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والـسالم         

وتلك املنظمـات   . ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات الرياضية    
ينبغي أن ترسم استراتيجيات مشتركة للنـهوض مببـدأ الرياضـة           

ــع ــدول األعــضاء      . للجمي ــذا الــصدد وضــعت بعــض ال ويف ه
ــتراتيجيات و ــسالم     اسـ ــل الـ ــن أجـ ــة مـ ــة للرياضـ ــة ناجحـ طنيـ

ونتمىن أن نرى هذه البلدان تتبادل جتارهبا عرب حمفـل          . والتنمية
ــسرا       ــته سويـ ــشارك يف رئاسـ ــذي تـ ــدقاء الـ ــق األصـ ــل فريـ مثـ

   .وتونس
اجملموعة األفريقية تود أن تثين على الصني علـى جنـاح             

تنظيمهــا لــدورة األلعــاب األوملبيــة الــصيفية التاســعة والعــشرين 
ــة الثالثــة عــشرة للمعــوقني  و وإن جنــاح . دورة األلعــاب األوملبي

الصني كأول بلد نـام علـى اإلطـالق يستـضيف حـدثا رياضـيا               
هبذا احلجم هلو مصدر فخر وتـشجيع للبلـدان الناميـة األخـرى        

وال يـساورنا شـك يف أن       . على أن تنظم أحداثا رياضية عامليـة      
لغــة الرياضــة، مــن خــالل أحــداث كهــذه، تتخطــى حــدود ال   

ــدى      ــروح لـ ــذهن والـ ــدن والـ ــز البـ ــدين، وحتفـ ــسياسة والـ والـ
  .الرياضيني الذين يشعرون بانتمائهم إىل اجملتمع العاملي

ــددة اجملــاالت واملبــادرات        ونرحــب بالــشراكات املتع
الــيت تــسمح حبــشد الــدول األعــضاء وصــناديق األمــم املتحــدة   

وحيـــدونا األمـــل أن نـــشهد . وبراجمهـــا ووكاالهتـــا املتخصـــصة
يع تلك الشراكات بتوجيـه وقيـادة مكتـب األمـم املتحـدة             توس

ولــئن كنــا . املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم
نرحب بإدمـاج هـذا املكتـب يف منظومـة األمـم املتحـدة، فإننـا           
نـــدعو إىل تقـــدمي اســـتثمارات إضـــافية للـــصندوق االســـتئماين 

  .الذي أُسس مؤخرا من أجل إدامة أنشطة ذلك اهليكل

احلــوار واللقــاء عــرب األلعــاب الرياضــية ينطويــان علــى    
ــصراع     ــع ال ــسالم ومن ــاء ال ــات كــبرية يف جمــال بن وكــان . طاق

مكتب األمم املتحدة املعين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة            
والسالم قـد اضـطلع جبملـة مـن األنـشطة يف عـدد مـن البلـدان           

  .ونتطلع إىل رؤية مزيد من التعزيز لنشاطه .األفريقية
ــم املتحــدة        ــذل األم ــزم أن تب ــة، يل ــارة األفريقي ويف الق

جهدا خاصا بشأن الشراكات لزيادة تعزيز الرياضـة مـن أجـل            
إن ثراء أفريقيـا كـامن يف شـباهبا، وإن القـارة            . السالم والتنمية 

ــوات      ــا االســتثنائية عــرب قن ــه طاقاهت ــدا لتوجي ــذل جهــدا جهي تب
ــشترك   ــاهم املـ ــيم والتفـ ــداع والتعلـ ــإذا. اإلبـ ــال  فـ ــان األطفـ  كـ

مــستقبل أفريقيــا، فــإن الرياضــة ميكــن أن تكــون الواســطة الــيت 
  .تغرس يف نفوسهم القيم االجيابية وهتيئ هلم املستقبل

ولــئن كنــا نــسلّم بــأن الرياضــة ال ميكنــها وحــدها أن     
حتسم التحديات االقتصادية واالجتماعية املعقـدة، فإهنـا تتمتـع          

ــاء شخــصية الــ      ــهوض ببن ــوة الن ــك بق ــع ذل ــداننا م شباب يف بل
وإحـــدى طـــرق اجتـــذاب الـــشباب تكمـــن يف دعـــوة  . كافـــة

الرياضــيني املــشهورين إىل العمــل كنــاطقني رمســيني أو ســفراء  
النوايــا احلــسنة للتــرويج لتــبين القــيم االجيابيــة للرياضــة وإحــراز 

  .أهداف التنمية
الرياضة تعترب حقا من حقوق اإلنـسان بفـضل قـدرهتا             

واجملموعـــة األفريقيـــة تظـــل . بيتـــهاالقويـــة علـــى احلـــشد وجاذ
مقتنعة بأن الرياضة مؤسسة حياتية تـضمن بنـاء قـدرات الفـرد             

  .ملنفعة السالم املستدام يف جمتمعه احمللي وبلده
يـود  ): تكلـم بالـصينية   ) (الصني (السيد جانغ يسوي    

الوفد الصيين أن يعرب عـن شـكره لألمـني العـام علـى تقريـره                
ــون  ــز التعلــيم والــصحة    الرياضــة بوصــفها و ”املعن ســيلة لتعزي

، الـذي يعطـي تقييمـا شـامال         )A/63/L.51( “والتنمية والسالم 
لـشىت الـربامج واملبـادرات الـيت اضـطلعت هبـا يف هـذا املــضمار        
الدول األعضاء باألمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا ووكاالهتـا        
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املتخصــصة والــشركاء اآلخــرون يف غــضون الــسنة املنــصرمة،   
كامال للمسامهات الرئيـسية الـيت قدمتـها دورة         ويتضمن سردا   

األلعــاب األوملبيــة التاســعة والعــشرون ودورة ألعــاب املعــوقني   
ــدتا يف بـــيجني، يف تعزيـــز الـــسالم    ــة عـــشرة، اللتـــان عقـ الثالثـ

ويود الوفـد الـصيين     . والتنمية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
 األمـني  ونرحـب بتعـيني  . أن يعرب عن تقديره يف ذلك الصدد 

العام السيد ولفريد ملكي مستـشارا خاصـا لـه لـشؤون تـسخري            
الرياضة يف سبيل التنمية والسالم، ونقدر العمل الطيـب الـذي           

  .مه مهام منصبهلأجنزه هو وفريقه منذ تس
 ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٧أغــسطس إىل / آب٨مــن   

تـــشرفت الـــصني باستـــضافة دورة األلعـــاب األوملبيـــة التاســـعة 
. دورة األلعــاب األوملبيــة للمعــوقني الثالثــة عــشرة  والعــشرين و

. وكانــت هــذه أول مــرة تستــضيف الــصني األلعــاب األوملبيــة  
وإن الشعب الصيين وشعوب بلدان أخـرى كـثرية عاشـوا معـا             
اللحظــات املــثرية للتنــافس األوملــيب؛ وشــاهدوا روعــة التقاليــد   

ني الصينية وتـاريخ الـصني العتيـد؛ ومتتعـوا بانفتـاح ووئـام الـص              
العصرية؛ ومحلـوا الـروح االوملبيـة وقوامهـا الوحـدة والـصداقة             
والــسالم، والــروح األوملبيــة للمعــوقني وقوامهــا احتــرام الــذات 
والثقـــة بـــالنفس واالعتمـــاد علـــى الـــذات وحتـــسني األحـــوال   

  .الذاتية؛ وسطروا سوية فصال جديدا رائعا لأللعاب األوملبية
األعــضاء وتقــديرا لــذلك نــود أن نــشكر كــل الــدول    

فبفضل دعمها اعتمدت اجلمعية العامة بتوافق      . باألمم املتحدة 
اآلراء، يف دورهتا الثانيـة والـستني، القـرار الـذي قدمتـه الـصني               

وقـد  .  دولة عضوا أخرى بشأن التقيد باهلدنة األوملبية       ١٨٦ و
أكد القرار من جديد عزم الدول األعضاء على تعزيز التعـاون           

ــن خــالل    ــات م ــة    وحــسم اخلالف ــاح فرصــا قيم  الرياضــة؛ وأت
الستهالل احلوار وبناء الثقة املتبادلة يف منـاطق الـصراع؛ وهيـأ           

لتنميــــة والتعلــــيم والعنايــــة   الظــــروف الالزمــــة للنــــهوض با  
ــصحية ــن خــالل الرياضــة   ال ــرب عــن شــكرنا   .م ــود أن نع  ون

ــات ــصلة واحلكومـــ   للمنظمـ ــة ذات الـ ــشعوبالدوليـ . ات والـ

ة بــيجني األوملبيــة  شــعلأعــضاء اجلمعيــة أكملــت وبفــضل دعــم
 بلدا يف القارات اخلمس خـارج  ١٩مدينة يف    ١٩ رحلتها عرب 

  .الصني، فنشرت الروح األوملبية وأدامتها
ونود أن نـشكر زعمـاء كـثري مـن البلـدان واملنظمـات                

الدولية الذين كرسوا قدرا من وقتـهم احلافـل باملواعيـد للـسفر       
و اختتـــام شخـــصيا إىل بـــيجني وحـــضور احتفـــاالت افتتـــاح أ

ــدعم األلعـــاب       ــاب املعـــوقني، أو لـ ــاب األوملبيـــة أو ألعـ األلعـ
  .األوملبية يف بيجني أو املشاركة فيها أو لتشجيع الرياضيني

 رياضي الـذين اشـتركوا      ١٦ ٠٠٠ونود أن نشكر الـ       
رياضـي الـذين اشـتركوا يف     ٤ ٠٠٠يف األلعـاب األوملبيـة والــ    

ــوقني  ــاب املع ــالروح األومل . ألع ــدا   فبتمــسكهم ب ــذلوا جه ــة ب بي
جهيدا حـىت يـصبحوا أسـرع وأخـف وأقـوى؛ وقـدموا التعـبري               
األدق عــــن الــــسمو فــــوق الوجــــود املــــادي وعــــن املــــساواة 
واالندماج؛ وبرهنوا على املهـارات التنافـسية املمتـازة والـروح           

ا مــ رق٣٨الرياضــية العاليــة؛ وأحــرزوا نتــائج بــاهرة، حمطمــني   
 رقمـا قياسـيا     ٢٧٩ ملبيـا، و   رقمـا قياسـيا أو     ٨٥ قياسيا عامليا و  

  . رقما قياسيا أوملبيا للمعوقني٣٣٩ عامليا للمعوقني و
ونـــود أن نـــشكر عـــشرات اآلالف مـــن املتطـــوعني       

فهـؤالء  . الرائعني الذين جاؤوا إىل الصني من كل أرجاء العامل        
هــم الــذين كفلــوا، بابتــساماهتم وروحهــم التطوعيــة املمتــازة،   

ية وسـري األمـور املنـتظم يف املـدن        السري السلس لأللعاب األوملب   
ــة وأعطــوا     ــاريخ األلعــاب األوملبي املعنيــة، فخلقــوا معجــزة يف ت

  .زمخا قويا لتنمية روح التطوع يف الصني
ونــود أن نــشكر عمــال البنــاء الكــثريين مــن كــل أحنــاء    
، عنـــدما فـــازت بـــيجني يف ٢٠٠١فابتـــداء مـــن عـــام . الـــصني

ــضافة األلعــاب األومل   ــوا علــى مــدار   املنافــسة علــى است ــة، عمل بي
الــساعة بعيــون ســاهرة وبنــوا جمموعــة مــن الروائــع املعماريــة        
اجلميلة، اليت يعتـرب عـش الطيـور واملكعـب املـائي منـوذجني هلـا،                
روائع ال تتجسد فيها فحسب اخلصائص الفريـدة لعـصرنا وإمنـا           
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أيضا الطابع الوطين، فقدموا املالعب الرياضية املمتازة وقاعـات         
  .از والقرى الرياضية أللعاب بيجني االوملبيةألعاب اجلمب

دورة ألعاب بيجني األوملبية أعطت دفعة قوية لتطـوير           
وقــد نفــذت احلكومــة  . األنــشطة الرياضــية الــشعبية يف الــصني 
األلعـــاب األوملبيـــة ألكثـــر الـــصينية برناجمـــا تروجييـــا للمعرفـــة ب

وكـان هــذا أكـرب برنــامج   .  مليـون فــرد مـن البــالغني  ٤٠٠ مـن 
م يف تــاريخ الــصني علــى اإلطــالق لنــشر املعرفــة بالرياضــة  يــنظ

  .وإشاعتها بني اجلمهور
ودورة ألعاب بيجني األوملبية كانت أيضا تعبريا دقيقا          

. عن تكامل مقاصد ومبادئ األمـم املتحـدة مـع املثُـل األوملبيـة             
فبقصد النهوض باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الـيت         

، والترويج هلا بني اجلمهور، شـيدت       دخلت حيز النفاذ مؤخرا   
ــة      ــة األلعــاب األوملبي ــدان يف قري ــذكاريا يف مي الــصني جــدارا ت

ــة   . للمعــوقني ــاريخ األلعــاب األوملبي وكــان هــذا أول مــرة يف ت
للمعــوقني يــشيد فيهــا جــدار تــذكاري يتمحــور شــعاره حــول  

وقــد حــضر حفــل إزاحــة الــستار عــن  . اتفاقيــة لألمــم املتحــدة
 الزعمــاء الـصينيون والرياضـيون املــشاركون   اجلـدار التـذكاري  

ــة    ــات املعنيــ ــادة املنظمــ ــوقني وقــ ــة للمعــ يف األلعــــاب االوملبيــ
 بلـدا ومـن شـىت األقـاليم،         ١٤٧باألشخاص ذوي اإلعاقة مـن      

ــن        ــد م ــأن يزي ــدويل ب ــع ال ــشتركا إىل اجملتم ــا م ــوا التماس ورفع
ــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبــأن يــدعم     ــز ومحاي التزامــه بتعزي

  .ة بإجراءات ملموسةاالتفاقي
الرياضة طريقة مهمـة لتحـسني صـحة النـاس وحتـسني              

وإن . كل من اللياقة البدنية ونوعيـة حيـاة الـسكان يف أي بلـد             
احلكومة الصينية تويل أمهية عظمى وتعمل على حتقيـق الفائـدة       
الكاملــة مــن الــدور الرئيــسي للرياضــة يف تيــسري التطــوير التــام  

بالتقـدم االقتـصادي واالجتمـاعي      لإلنسان الفرد ويف النـهوض      
ونؤيـد تـسخري الرياضـة    . ويف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    

ــالتعليم والــصحة واملــساواة بــني اجلنــسني     كوســيلة للنــهوض ب

. ولـــضمان حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وحلمايـــة البيئـــة
وتؤازر احلكومة الصينية املستشار اخلاص لألمني العام لشؤون        

ــة والـــسالم واهليئـــات ذات الـــصلة  الرياضـــة مـــن أجـــ  ل التنميـ
األخـــرى يف مواصـــلة االضـــطالع بـــدور نـــشيط يف إدمـــاج      

  .الرياضة يف التعاون اإلمنائي يف شىت امليادين
لقــــد اختتمــــت دورة األلعــــاب األوملبيــــة يف بــــيجني   

مبارياهتا، لكن مهمة املضي قـدما بـالروح الرياضـية والنـهوض            
وإن احلكومـــة . ل األمـــدبالـــسالم والتنميـــة تظـــل حتـــديا طويـــ

الــصينية ستواصــل إدمــاج الرياضــة يف اســتراتيجياهتا اإلمنائيــة      
ــق      ــاء املراف ــسريع يف بن ــة، والت ــة الوطني ــصادية واالجتماعي االقت
واهلياكـــل األساســـية الرياضـــية وحتـــسني نظـــام مرافـــق اللياقـــة  
البدنيــة العامــة ليتــسىن إتاحــة مرافــق وخــدمات رياضــية عامــة    

ء شعبنا لتمكينـهم مـن التمتـع بـصحة جيـدة            أكثر وأفضل ألبنا  
  .وجين مثار التنمية اليت جتلبها الرياضة

لــئن ): تكلمــت بالفرنــسية) (مونــاكو (الــسيدة بيكــو  
حيمــل ) A/63/466(كــان تقريــر األمــني العــام املقــدم لنظرنــا      

، فإن األمني العام اختـذ      “البناء على األسس  ”: العنوان الفرعي 
ــرية  ــهر األخـ ــرارات يف األشـ ــد   قـ ــرد توطيـ ــثري جمـ ــاوز بكـ  تتجـ

ــة، يف     ــن الرياضـ ــرارات جعلـــت مـ ــازات، ألن تلـــك القـ االجنـ
ــداف    ــق األه ــيلة لتحقي ــع، وس ــصرا   الواق ــة وعن ــة لأللفي  اإلمنائي

تـستعد العتمـاد مـشروع قـرار         واجلمعيـة العامـة      .الـسالم  لبناء
ــه يرحــب بقــرار األمــني العــام بوضــع ا     ــق مهــم، حيــث أن لفري

ري الرياضة ألغراض التنمية والـسالم      العامل الدويل املعين بتسخ   
حتـت قيـادة مستــشاره اخلـاص يف إطـار مكتــب األمـم املتحــدة      

  .للرياضة من أجل التنمية والسالم
ــسيد         ــل ال ــادة بعم ــذه الفرصــة لإلش ــهز ه وأود أن أنت

أدولف أوغي أول مستشار خاص لألمني العام وخلفـه الـسيد           
  .ت موناكو الذي ميكنه أن يعول على دعم سلطاهويلفرد ملك
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الرياضة من أجل التنميـة واحـدة مـن احملـاور الرئيـسية               
الـشراكة  فـإىل جانـب     . ألنشطة التعاون الدويل إلمارة موناكو    

ــائي    ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــع برنـ ــامج مـ ــة ”يف برنـ الرياضـ
ــسانية  ــشباب  اإلن ــة ال ــة تنمي ــرة  “يف املــدنيف خدم  خــالل الفت

ــاكو ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨ مـــــن ــنتر ”، تـــــدعم مونـــ يلـــــني ســـ
، وهــو مركــز ومدرســة رياضــية يف بامــاكو، مــايل،   “أوملبيــك

تتيح لالعـيب كـرة القـدم الـذين خيططـون لالحتـراف مـستقبالً               
ــاً   ــاً أو مهنيـ ــدريباً أكادمييـ ــدعم مونـــ  . تـ ــا تـ ــشروعاً كمـ اكو مـ

متخصـصة  سـتاد رياضـي يف مدغـشقر لـصاحل مدرسـة            ا لتشييد
  .املكفوفني لألطفال
ــية ا    ــار األحـــداث الرياضـ ــبرية، نـــسعى إىل ويف إطـ لكـ

وأذكـر يف   . مواصلة تعزيـز الرياضـة مـن أجـل الـسالم والتنميـة            
ــاكو      ــسنوية بــني فريــق مون ــاراة كــرة القــدم ال ــسياق مب هــذا ال

ــائقي فورم  ــق سـ ــوفريـ ــة   ١وال يـ ــة العامليـ ــرع الرابطـ ــصاحل فـ  لـ
 الـذي   “بـال هنايـة   ”ألصدقاء الطفل يف موناكو وسباق التتـابع        

  .اليوم العاملي للطفلتنظمه غرفة موناكو للشباب يف 
تسهم يف تنميـة األفـراد واجملتمعـات، لكنـها          والرياضة    

أيـــضاً عامـــل يف املـــصاحلة وبنـــاء الـــسالم يف مرحلـــة مـــا بعـــد  
اختـتم املنتـدى الـدويل الثـاين للـسالم والرياضـة            قـد   و. الصراع

 الثـاين أمـري مونـاكو أعمالـه للتـو يف            تبرئاسة مسـو األمـري ألـرب      
رياضة منظمة أسـسها يف مونـاكو جويـل         والسالم وال . موناكو

بــوزو احلاصــل علــى ميداليــة أوملبيــة وبطــل العــامل يف اخلماســي 
وحتظى املنظمـة بـدعم حكومـات واحتـادات رياضـية           . احلديث

دولية ومنظمات دولية وشركات خاصة دولية كـبرية وأبطـال          
ــق جوانــب للتــ     ــي ختل ــيني، وه ــف أصــحاب   آزر دول ــني خمتل ب

منتـــــدى ســـــنوي دويل : نـــــشطة مـــــن األاملـــــصلحة لنـــــوعني
، وهــي مــشاريع هتــدف إىل القيــام    “مــشاريع يف املنطقــة ” و

بعمل ملموس يف مناطق األزمات علـى مـستوى العـامل، سـواء             
دقع أو عـدم  يف حاالت ما بعد الصراع أو يف حاالت الفقر املـ   

  .االستقرار االجتماعي

 يف اجملـالني  اتالقـرار نعي   مـن صـا    ٣٠٠وأمضى قرابة     
ــسياسي وا ــن   الـ ــر مـ ــون أكثـ ــي، ميثلـ ــداً ٥٠لرياضـ مخـــس و بلـ

آزر قارات، ثالثة أيام يف اجتماع يف مونـاكو لتعزيـز أوجـه التـ             
بني جمموعة املؤسسات واألفراد الذين ميكنـهم حبكـم وضـعهم        
بذل جهود لتخفيف حدة التوترات وتبعات الصراع، أو حـىت        

  .منعها من خالل الرياضة
 عنـصراً أساسـياً     ومتثل تربية الشباب علـى قـيم الرياضـة          

لتغيري العقليات ونشر ثقافة سالم دائمة، ولكننا نعتقد أيـضاً أن           
ــيهم إدراك أن الرياضــة أداة     ــتعني عل ــسياسي ي صــانعي القــرار ال

  .لإلدماج االجتماعي الفعال ووسيلة للتقريب بني اجملتمعات
ــسالم والرياضــة مركــزاً للمــوارد       ــشئ منظمــة ال وستن

 لتعزيــز التنــسيق ٢٠٠٩عــام  يف وشــبكة للمعلومــات والتبــادل
بني املـشاريع وحتقيـق اسـتخدام أفـضل للمـوارد وزيـادة فعاليـة              

  .هذه اجلهود بدرجة أكربإدامة اجلهود على أرض الواقع و
كمـــا قـــرر املـــشاركون يف املنتـــدى تعبئـــة منظمـــي        

األحــداث الرياضــية الكــبرية للمــسامهة يف اإلجــراءات املتخــذة 
رياضــة، حــسبما يوصــي مــشروع لتعزيــز الــسالم مــن خــالل ال

. ومت منح جوائز السالم والرياضـة خـالل هـذا املنتـدى           . القرار
ــرة، جــائزة أفــضل      ــى وجــه اخلــصوص، وألول م وُمنحــت عل

وتـصور الـصورة املـصافحة      . صورة للسالم والرياضـة يف العـام      
اهللا غـول ورئـيس أرمينيـا        التارخيية بني رئيس تركيا السيد عبد     

 يف ٢٠٠٨ســــبتمرب / أيلــــول٦ الــــسيد ســــريج سرغــــسيان يف
يريفــان، أرمينيــا، مبناســبة مبــاراة تــصفيات كــأس العــامل لكــرة  

ــيت أهنــت      ــا ال ــا وأرميني ــاً مــن  ١٨القــدم بــني فريقــي تركي  عام
  .الصمت الدبلوماسي

كانــت األلعــاب األوملبيــة يف بــيجني هــي األوىل مــن  و  
 نوعها منذ سريان االتفاقية الدولية ملكافحة تعاطي العقـاقري يف         
ميــدان الرياضــة، الــيت اُعتمــدت برعايــة منظمــة األمــم املتحــدة  

ــة   وُنفـــذ أكـــرب برنـــامج  ). اليونـــسكو(للتربيـــة والعلـــم والثقافـ
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اختبـــارات علـــى اإلطـــالق للكـــشف عـــن املنـــشطات خـــالل  
ــاراً للكــشف عــن   ٤ ٧٧٠وأجــري أكثــر مــن  . األلعــاب اختب
غري أن األهم هو أن األلعـاب جنحـت، بـدءاً حبفـل             . املنشطات

االفتتـــاح الرائـــع، يف إظهـــار أن كـــل شـــيء متثلـــه الرياضـــة       
املوهبـة  : باعتبارها اللغة العاملية ينبغي لنا أن نقدره وندافع عنـه         

والعمل واألمانة وإشراك اجلميـع واالنـضباط واللعـب النظيـف       
  .والثقة وروح الفريق واإليثار واإلخوة

أريــد ): نكليزيــةتكلــم باإل) (إســرائيل (الــسيد فلــوس  
شـــكر رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة علـــى عقـــد هـــذه املناقـــشة  أن أ
علــى موظفيــه شــكر األمــني العــام وفريــق أود أن أكمــا .اهلامــة

ــره  ــدويل    ) A/63/466(تقريـ ــامج الـ ــددة إىل الربنـ ــارته احملـ وإشـ
  .السالم يف منطقتنالالعبني من أجل 

. ممارســةينظــر الكــثريون إىل الرياضــة باعتبارهــا جمــرد   
 تفيـد الرياضـة كلغـة مـشتركة ميكـن           ولكن على نطاق عـاملي،    

وبـــروح املنافـــسة . أن تـــدعم الـــصداقة واالنـــسجام الـــدوليني 
ــديانات      ــات وال ــة اخللفي ــصحية، ميكــن ألشــخاص مــن خمتلف ال
والثقافات واألعراق االشـتراك معـاً يف قـضية مـشتركة وجتربـة             

ــشتركة ــاس      . م ــني الن ــسية ب ــة الرياضــية التناف وتتخطــى التجرب
ــذّكرنا  ــا وُتـ ــأن خالفاتنـ ــثري    بـ ــرب بكـ ــشر، أكـ ــا، كبـ ــا جيمعنـ مـ

كـرة  الترابيـة ل  العـب   املوهـذه الفكـرة متجـسدة يف        . يفرقنـا  مما
وحـسبما جـاء يف     . القدم وكـذلك يف الـساحة األوملبيـة الدوليـة         

ميثاق األلعاب األوملبية، ميكن أن تفيد الرياضة واملنافسة الوديـة          
  .يةيف خلق جمتمع مسامل يهتم باحلفاظ على الكرامة البشر

ويف منطقتنــا، حنــاول تــسخري الــروح الرياضــية إلقامــة    
ــشعوب والثقافــات    ــاء جــسور بــني ال وإســرائيل . عالقــات وبن

لــديها شــبكة نــشطة مــن املنظمــات الــيت تــسعى إىل اســتخدام   
  .الرياضة كوسيلة لتعزيز السالم والتعايش

ــة،       ــز للــسالم، وهــو منظمــة غــري حكومي ومركــز بريي
. تعـزز الـسالم مـن خـالل الرياضـة         أحد أنشط املنظمـات الـيت       

وأشــاد اجملتمــع الــدويل برباجمــه الرائــدة باعتبارهــا وســيلة مهمــة 
للجمــع بــني الــشبان اإلســرائيليني والفلــسطينيني ليتعلمــوا مــن   

وجتمـع مدرسـتا    . بعضهم بعضاً وليقيموا روابط بـني الثقافـات       
مركز برييـز للـسالم والرياضـة بـني اإلسـرائيليني والفلـسطينيني            

أجـــل التـــدريب واملنافـــسة يف جمـــال الرياضـــة إىل جانـــب مـــن 
  .أنشطة تعليمية يف جمال السالم

ويف هذا العام، التقـى إسـرائيليون مـع فلـسطينيني مـن               
ــة وقطــاع غــزة   كــرة القــدم وكــرة  يف مباريــات لالــضفة الغربي

غـري  .  وقد يبدو هذا يف نظر البعض حدثا رياضيا عاديا         .السلة
 التعلــيم اإلضــافية أفــادت يف جتــاوز أن هــذه املباريــات وبــرامج

  .االنقسامات السياسية والثقافية والدينية
وألن هــذه الــربامج أثبتــت أهنــا وســيلة ناجحــة لتعزيــز    

ويـصدر املـشاركون فيهـا      . ثقافة السالم، فقد وسـعت نطاقهـا      
اآلن صحيفة باللغتني العربية والعربيـة لـضمان اسـتمرار الـصلة            

سابقني وبـــني زمـــالء فـــرقهم   بـــني املـــشاركني احلـــاليني والـــ   
  .باطهم بالقيم اليت تعلموها معاًواستمرار ارت

برنامج إسـرائيل للتنميـة     فإن  وعلى املستوى احلكومي      
ــة  ــة   ) ماشــاف(الدولي ــضاً كوســيلة للتنمي ــستخدم الرياضــة أي ي
ويتــيح املاشــاف بــرامج للتعــاون الــتقين يف اجملــاالت  . والــسالم

. ة لتعزيــز الــسالم والتنميــةالــيت ثبــت أهنــا أدوات فعالــة ومثمــر
  .احلكومة اإلسرائيلية ملتزمة هبذه الربامجستبقى و

ومـــن شـــأن كـــل هـــذه النجاحـــات احلكوميـــة وغـــري   
احلكوميــة أن تكــون أمثلــة علــى مــا ميكننــا حتقيقــه مــن خــالل   

فمن خالل املشاركة اإلجيابية، نتجـاوز االنقـسامات        . الرياضة
  .عصيةوحنل املشاكل اليت كان يبدو أهنا مست

ومما يؤسف له، أن مجيع األحداث الرياضـية ال ميكـن             
يف دث مــا حــجيــُدر تــذكر و. أن ُتــنظم بــنفس الــروح اإلجيابيــة

خ، بــالرغم مــن أنــه   ي يف ميــون١٩٧٢األلعــاب األوملبيــة عــام   
 مــن تارخينــا، حينمــا اقــتحم مــسلحون مــن  مؤملــاًيــشكل جــزءاً
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ــول  ــتخفني يف زي ري  مجاعــة أيل ــة، م اضــيني، األســود اإلرهابي
مــن    وحكمــاً  ومــدرباً  رياضــيا١١ًالقريــة األوليمبيــة وقتلــوا   

ــداعيات . إســرائيل ــشنيع    وت ــشع وال ــك العمــل اإلرهــايب الب ذل
ــا ــت  مـ ــرائي زالـ ــردد يف إسـ ــامل،  -ل تتـ ــاء العـ ــع أرجـ  ويف مجيـ

  .نا هذا حىت يوم- كذلك
فقــد ســعدت إســرائيل باأللعــاب     الــصدد،  هــذا  ويف   

لقــيم الــيت ضــربت مثــاالً رائعــاً لاألوملبيــة هلــذا العــام يف بــيجني 
ــفها   ــية بوصـ ــى  الرياضـ ــيلة مثلـ ــل   وسـ ــسم والعقـ ــشيط اجلـ لتنـ

ــروح، و ــايل لوالـ ــسياسة   بالتـ ــة والـ ــواجز اللغـ ــى حـ لتغلـــب علـ
وسـوء اسـتخدام الرياضـة واملنافـسة الدوليـة ألغـراض            . والدين

  .ا ذاهتةوليمبيليد األاوفضائل التقلروح سياسية إهانة 
حتـديات التنميــة قـد تبــدو   إن الكـثري مـن الــصراعات و    
وال بد لنا من إجياد طـرق ديناميـة جديـدة ملواجهـة              .مستعصية

  .الصعوبات وبناء اجلسور بني الشعوب
اســتخدام الرياضــة كــأداة للنــهوض بثقافــة الــسالم      و  

والتنمية ميكن أن يكون وسيلة فعالة لبناء الـسالم مـن القاعـدة             
ــة   ــز زخــم التنمي ــها أن لكــن الرياضــة وحــدها ال  . ولتعزي  ميكن

وحىت تـصبح الرياضـة أداة فعالـة للـسالم          . ترعى السالم الدائم  
يلــزم تــوفر عوامــل مــساعدة مثــل الرغبــة يف الــسالم فيمــا بــني   
اجلماعــات املختلفــة، ومــشاركة وســائط اإلعــالم، واالشــتراك  

  .احلثيث من اجملتمع املدين، وتفاين املنظمات الرياضية
ــا هــذا امل     فهــوم وتــدعو أمــم  إســرائيل تؤيــد تأييــدا قوي

العامل إىل اغتنام الفرص الـيت تتيحهـا الرياضـة لتـشجيع الـسالم              
والتنميـــة وملواصـــلة تقويـــة العوامـــل املـــساعدة لكفالـــة أوســـع  

وإسـرائيل تتعهـد بتكـريس نفـسها لـدعم هـذا            . مشاركة ممكنة 
  .املسعى دعما تاما

أود أن أبـدأ    : )تكلم باإلنكليزيـة  () أملانيا (السيد رود   
أن حكوميت تتشرف بأن تكـون بـني مقـدمي مـشروع            بتأكيد  
ــز  ”  املعنــونA/63/L.51القــرار  الرياضــة بوصــفها وســيلة لتعزي

كمـا أود أن أغتـنم هـذه         .“التعليم والصحة والتنميـة والـسالم     
الفرصــة ألشــيد بالعمــل الرائــع الــذي أجنــزه ولفريــد ملكــي،        
ــة    ــة والتنميـ ــام لـــشؤون الرياضـ املستـــشار اخلـــاص لألمـــني العـ

  .الموالس
تـــدرك أملانيـــا، بـــصفتها مـــشاركا يف تقـــدمي مـــشروع   

القــرار، أمهيــة الرياضــة كوســيلة للتفــاهم املتبــادل واحلــوار بــني 
فاألنشطة الرياضية تقيم صالت تربط بيننـا وميكنـها      . الشعوب

أن تساعد يف التغلب على احلواجز، مثـل االختالفـات الثقافيـة            
ــا ــة وغريهـ ــا يف . واللغويـ ــؤدي دورا قيمـ ــع بـــني  وهـــي تـ  اجلمـ

الشعوب من خلفيـات خمتلفـة، وميكـن أن تـساهم يف النـهوض              
  .بالتالحم االجتماعي والتقريب بني الثقافات

شــتمالية الوالــربامج الرياضــية ميكــن أيــضا أن ترعــى ا    
االجتماعيــة داخــل الثقافــات عــن طريــق التغلــب علــى التمييــز   

وإن . ضد التـهميش االجتمـاعي للنـساء واألشـخاص املعـوقني          
تراك الفتيات والنساء يف األنشطة الرياضية ميكن أن يـساعد        اش

ــة       ــاة االجتماعي ــشاركة يف احلي ــسهن للم ــهن بأنف ــز ثقت يف تعزي
  .وبلورة إمكانياهتن القيادية

عالوة علـى ذلـك، ميكـن للرياضـة أن تعـني يف حتقيـق                 
وبــذلك . كامــل طائفــة األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا 

ــصرا    ــصبح الرياضــة عن ــاز    ت ــدما بإجن ــدفع ق ــبا لل ــا مناس تكميلي
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

وقـــد بينـــت التجربـــة أن الـــربامج الرياضـــية ميكـــن أن   
تكــون أيــضا عــامال مــساعدا لالســتقرار الــسياسي الــداخلي       

فيمكنــها، علــى . واالنــدماج االجتمــاعي بعــد فتــرات الــصراع
جلنـود  سبيل املثال، أن تـؤدي دورا كـبريا يف تأهيـل وانـدماج ا             

  .األطفال والشباب اآلخرين املتورطني يف الصراعات
لــذلك تؤيــد احلكومــة األملانيــة االحتاديــة بقــوة اخنــراط   

. اجلمعية العامة يف التـرويج للرياضـة كوسـيلة للتنميـة والـسالم       
وقد أعارت احلكومة خدمات مستشار األمم املتحـدة اخلـاص          



A/63/PV.67  
 

08-64315 35 
 

دعم ماليـا   لشؤون الرياضة من أجـل الـسالم والتنميـة، وهـي تـ            
مكتبه عن طريق صندوق األمم املتحدة االئتماين للرياضـة مـن          

وتتعهــد أملانيــا مبواصــلة دعمهــا القــوي . أجــل التنميــة والــسالم
  .٢٠٠٩للمكتب يف عام 

ــا    ــسيدة أيتموفـــــ ــستان (الـــــ ــت () كازاخـــــ تكلمـــــ
أود بدايـة، بالنيابـة عـن كازاخـستان، أن أعـرب            : )باإلنكليزية

لـــى تقريـــره الـــوارد يف الوثيقـــة عـــن تقـــديري لألمـــني العـــام ع
A/63/466، ــون ــسالم    ” واملعن ــة وال ــن أجــل التنمي : الرياضــة م

، الذي يرسم صـورة شـاملة للتقـدم احملـرز     “البناء على األسس  
حــىت اآلن علــى الــصعد الــوطين واإلقليمــي والــدويل يف حتقيــق  
االســتراتيجيات والــربامج يف ميــدان الرياضــة مــن أجــل التنميــة 

كيز التقرير على الفرص اجلديـدة الـيت سـنحت     إن تر . والسالم
وملبية التاسعة والعـشرين ودورة األلعـاب     ألمنذ دورة األلعاب ا   

األوملبيــة الثالثــة عــشرة للمعــوقني يف بــيجني يؤكــد وعــن حــق   
علــى أن الــدورة الــيت استــضافتها الــصني كانــت أول دورة يف  
التــاريخ تعقــد يف بلــد نــام، ممــا يــشجع علــى حتقيــق مزيــد مــن   

لتقـدم الــذي يــؤثر فيمــا يتجـاوز الرياضــة نفــسها، فيــساهم يف   ا
  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

كما نـشيد عاليـا بالنـداء الرمسـي الـذي وجهـه رئـيس                
ــة       ــال للهدن ــة باالمتث ــضاء كاف ــدول األع ــة إىل ال ــة العام اجلمعي

 الصيفية يف بـيجني، حـسبما   ٢٠٠٨األوملبية أثناء دورة ألعاب  
وهنيـــب بـــاجملتمع . ٦٢/٥٥٠اجلمعيـــة العامـــة جتلـــى يف مقـــرر 

ــذلك       ــا ل ــستقبل، وفق ــة يف امل ــة األوملبي ــد باهلدن ــدويل أن يتقي ال
  .النداء

لقـــد قامـــت حكـــوميت، آخـــذة يف احلـــسبان التطـــوير    
ــدين والرياضــة يف كازاخــستان، بوضــع      ــدريب الب اجلــاري للت

. مــشروع قــانون كتــدبري إمنــائي يتوقــع أن يقــره الربملــان قريبــا  
الصعيد الوطين سيعمل هذا القانون علـى تـأمني ومحايـة           وعلى  

ــدم    ــتفادة علـــى قـ ــستان يف االسـ ــواطنني يف كازاخـ حقـــوق املـ

وسيــستحدث نظامــا . املــساواة مــن التــدريب البــدين والرياضــة
من الضمانات القانونية وسـيمهد الظـروف الـضرورية لتطـوير           
 الرياضة اجلماهرييـة، وإعـداد االحتياطيـات الرياضـية وتـدريب          

األفرقـــة الوطنيـــة بتحديـــد العالقـــات بـــني األفـــراد وحقـــوقهم 
ــة الرياضــية ذات      ــات القانوني ــهم والكيان ــا بين ــاهتم وفيم وواجب

  .الصلة
ــربامج     ــاهيم والــ ــستان املفــ ــتحدثت كازاخــ ــد اســ لقــ

املتطورة املصممة لبلوغ أهداف حمددة لتمكني الرياضـيني مـن          
ثني، الــيت  التــدريب اســتعدادا لــدورة األلعــاب األوملبيــة الــثال     

ــام    ــدن يف ع ــاب   ٢٠١٢ســتعقد يف لن ــدورة األلع ، وكــذلك ل
األوملبيــة الــصيفية اآلســيوية الــسادسة عــشرة املقــرر عقــدها يف  

  .٢٠١٠غواجنو يف عام 
وامتثاال التفاقية اليونسكو ضـد تعـاطي املنـشطات يف            

الرياضة، تقوم حكومة كازاخـستان حاليـا، عـن طريـق آليـات         
 اخلاصـة للمجلـس االستـشاري املعـين         خمتلفة منها االجتماعات  

بتعــاون كازاخــستان مــع املنظمــات الدوليــة، بدراســة القــانون  
  .ذي الصلة للمصادقة على االتفاقية

ونود أن ننوه على وجـه التحديـد باسـتخدام الرياضـة              
وسيلة للتنمية والسالم، حسبما دللت عليـه كـل البلـدان أثنـاء             

. سـعة والعـشرين يف بـيجني      دورة األلعاب األوملبية الـصيفية التا     
فألول مرة على اإلطـالق مـرت الـشعلة األوملبيـة، كجـزء مـن               

وكــان هــذا  . االحتفــاالت، عــرب شــوارع أملــايت بكازاخــستان  
ــة      ــل لألمـ ــسب، بـ ــدي فحـ ــيني يف بلـ ــارزا ال للرياضـ ــدثا بـ حـ
بأسرها، اليت كـان مـصدر فخـر هلـا أن تـسلّم الـشعلة إىل أمـم                  

  .أخرى
اب األوملبيـة للمعـوقني جيـدر    وفيما يتعلق بـدورة األلعـ     

ــدا    ــا متزايـ ــا فتئـــت تـــويل اهتمامـ التنويـــه بـــأن كازاخـــستان مـ
ىل إو. الستخدام الرياضة يف عملية تأهيـل األشـخاص املعـوقني         

جانــب خلــق الظــروف الــضرورية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،   



A/63/PV.67
 

36 08-64315 
 

وتنظيم املناسبات الرياضية اجلماهريية واحملافل األخرى هلـم يف         
ــد، شــ   ــت   كــل أحنــاء البل ــة كازاخــستان يف الوق رعت مجهوري

احلاضر يف إجراءات التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة حلقـوق          
ــاري    ــا االختي ــة وبروتوكوهل ــصد . األشــخاص ذوي اإلعاق وبق

التــشجيع علــى مــشاركة أكــرب يف الرياضــة مــن خــالل احلــوافز 
ــورا    ــا للرياضـــيني املعـــوقني تقـــدم حكـــوميت أجـ املاليـــة وغريهـ

 فـازوا بإحـدى املراتـب الـست األوىل يف كـل      للرياضيني الذين 
  .األلعاب الرياضية يف دورة ألعاب بيجني األوملبية للمعوقني

إضافة إىل ذلك، تعكف حكوميت علـى اختـاذ التـدابري             
اليت تساهم يف حتقيق منجـزات أعظـم ال يف األلعـاب الرياضـية        
ــية      ــاب الرياضــ ــضا يف األلعــ ــا أيــ ــسب وإمنــ ــرفني فحــ للمحتــ

ــة ــة     . اجلماهريي ــة الظــروف القانوني ــدابري هتيئ ــك الت ــشمل تل وت
ــة الــيت تعمــل،     املالئمــة لتطــوير وتــشغيل املنظمــات غــري الرحبي
اســـتنادا إىل االهتمامـــات الرياضـــية، علـــى توحيـــد اجملتمعـــات 
احمللية بصرف النظر عن اختالفاهتا، أو املنظمات اليت تـستخدم    

لـــيم أو الرياضـــة يف التـــرويج للـــسياسة العامـــة أو ملقاصـــد التع 
وإحــدى الفوائــد الرئيــسية  . التأهيــل الــصحي البــدين والعقلــي 

امللموســة للرياضــة تكمــن يف فعاليتــها كــأداة لتحفيــز الــشباب  
وإشــــعال جــــذوة املثــــل الوطنيــــة والنــــهوض بقــــيم املــــساواة 
والتــسامح والــسالم واحتــرام القواعــد ومفهــوم بــذل قــصارى   

  .اجلهد والروح التنافسية احلقة والتسابق الشريف
 ستستــــــضيف كازاخــــــستان دورة ٢٠١١يف عــــــام   

ــسابعة وهــي تعكــف اآلن علــى     ــشتوية ال األلعــاب اآلســيوية ال
اختاذ تدابري مباشرة حىت تكون جاهزة لذلك احلدث الرياضـي          

وقــد شــرعت وزارة الــسياحة والرياضــة يف بلــدي فعــال  . اهلــام
يف مفاوضـــات مـــع املهندســـني املعمـــاريني العـــامليني البـــارزين  

. املنـشآت الرياضـية عليهـا     إلقامـة   األراضي املناسـبة    لتخصيص  
ــة  وال ــضافة األلعــاب   ملتقــديرات األولي ــة الست ــة الدول ــغ يزاني تبل

   .بليون دوالر

ــود     و   ــة جله ــديناميات اإلجيابي ــدي أن ال ــد بل ــد وف يعتق
ــة     ــة ألغـــراض التنميـ ــاج تـــسخري الرياضـ ــدة إلدمـ األمـــم املتحـ

الرتقـــاء والـــسالم ســـتحظى مبزيـــد مـــن التعزيـــز مـــن خـــالل ا 
ــر      ــة أكث ــد اهلــادفني إىل ممارســات إمنائي ــوعي والتأيي مبــستوى ال

هـود  اجلتعـاون و  تعزيـز ال  وميكن حتقيق ذلك من خالل       .مشولية
تضافرة من جانب الدول األعضاء إلرساء إطار عاملي لـدور          امل
  .ياضة يف تعزيز التنمية والسالمالر

إن : )تكلـــم باإلنكليزيـــة() أســـتراليا (الـــسيد ســـتون  
راليا ملتزمـــة مببـــادئ تـــسخري الرياضـــة ألغـــراض التنميـــة  أســـت

ــم املتحــدة       ــه األم ــوم ب ــذي ميكــن أن تق ــدور ال ــسالم، وبال وال
وحنـن نرحـب بتقريـر األمـني العـام عـن         .لترسيخ تلـك املبـادئ    

ــذا املوضـــوع  ــة ، املعـــروض )A/63/446(هـ ــذا علـــى اجلمعيـ هـ
ــصباح ــة     .الـ ــد واليـ ــام جتديـ ــرار األمـــني العـ ــا نرحـــب بقـ كمـ
ار اخلــاص املعــين بتـــسخري الرياضــة ألغــراض التنميـــة     املستــش 

 .للقيــام هبــذا الــدوروالــسالم، وتعيينــه الــسيد ويلفريــد ليمكــي 
وثيــق مــع الــسيد ليمكــي بغيــة بــشكل إىل العمــل  وإننــا نتطلــع

ــضل املمارســات يف       ــد أف ــا واملــسامهة يف حتدي ــشاطرة خرباتن م
  .برامج تسخري الرياضة ألغراض التنمية

 سويسرا وشيلي علـى تيـسري مـشروع         نوّد أن نشكر  و  
ويـسر أسـتراليا أن      ).A/63/L.51(القرار املعـروض علينـا اليـوم        

   .تكون من مقدميه
ــتراليا لألنـــشطة      ــة علـــى مـــن خـــالل دعـــم أسـ القائمـ

يف البلـدان الناميـة، فإهنـا تتـيح الفـرص أمـام الـشّبان               الرياضات  
مـاعي  العمـل اجل  مهارات  والشاّبات لتطوير مهاراهتم القيادية و    

تـوفري  واالنضباط الذايت واحترام الذات واآلخرين، فـضالً عـن    
ويـــدعم برنـــامج التوعيـــة الرياضـــية  .إجيـــايب لطاقـــاهتممتـــنفس 

األسترايل برامج رئيسية يف سبعة بلدان، ويقدم منحـاً ألنـشطة           
 بلداً يف أفريقيا ومنطقة البحـر الكـارييب     ٤٠أصغر يف أكثر من     

الربنـامج إىل زيـادة     هذا  ويهدف   .وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ   
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قــدرة الــشركاء، مثــل الــسلطات واجملتمعــات احملليــة، لتخطــيط 
أولويـات  حتقيـق  تسهم يف  قائمة على الرياضات    وتنفيذ أنشطة   

 ١ ٢٠٠ففي فانواتو مـثال، جيـري تـدريب          .إمنائية حمددة حمليا  
ــادات الــشبابية   ــرامج رياضــية يف القــرى   مــن القي علــى تنفيــذ ب

  . القيادات التقليديةمنبتوجيه 
ــا    و   ــسنة، أعلنــت حكومت يف وقــت ســابق مــن هــذه ال

ــابوا غينيــا اجلديــدة وأســتراليا     ــة ب هــي وشــراكة بينــهما،  إقام
 أســتراليا للرياضــة مــن أجــل    -مبــادرة بــابوا غينيــا اجلديــدة    

ملـــساعدة املؤســـسة الرياضـــية يف بـــابوا غينيـــا وذلـــك التنميـــة، 
رامج لــدعم سياســات  اجلديــدة علــى قيــادة وإدارة وتنفيــذ بــ    

ــها ــىت     .حكومتـ ــامج حـ ــل الربنـ ــتراليا بتمويـ ــد التزمـــت أسـ وقـ
   .٢٠١٦ عام

مـــع توســـيع براجمنـــا، اســـتحدثت أســـتراليا منـــصب  و  
مستـــشار متخـــصص يف الرياضـــة مـــن أجـــل التنميـــة يف إطـــار 
 .وكالتنــا الدوليــة للمعونــة، الوكالــة األســترالية للتنميــة الدوليــة

إشـراك النـساء    لتحقيـق   ربامج  ولدى أستراليا أيضاً عـدد مـن الـ        
ــامج هــي و .والفتيــات يف أنــشطة متعلقــة بالرياضــة  تــشمل برن

ِمــنح القيــادة الرياضــية للمــرأة، الــذي يــوفر الفــرص للتــدريب   
لتمكني املرأة من تولّي أدوار القيـادة       وذلك  وتطوير املهارات،   

  . وصنع القرار يف الرياضة
سـتراليا،  الرياضة عنصر مكّمل ألسلوب احلياة يف أ إن    
إهنـا تـسهم يف    .كيفية رؤيـة بقيـة العـامل لنـا     لنفسنا و ألولنظرتنا  

االجتمــاعي الــذي يــربط بــني اُألَســر واجملتمعــات  التــرابط بنــاء 
 .احمللية واألقاليم واألمة، فضالً عـن توثيـق الـروابط بـني األمـم             

لتنميـة  عنصرا مثينا ل  ونبقى ملتزمني باستخدام الرياضة بوصفها      
   .يع أرجاء العاملوالسالم يف مج

 :)تكلـــم باإلنكليزيـــة() جامايكـــا (الـــسيد ويلـــسون  
ــا مبنحــي     ــى تكرمه ــة عل ــتكلم  هبجــة أشــكر اجلمعي وشــرف ال

 مـــن جـــدول ٤٢بالنيابـــة عـــن حكومـــة بلـــدي بـــشأن البنـــد  

إهنـا   .“تسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم        ”األعمال،  
هنـا  ألوذلـك  مهمة تثلج الصدر ولكنـها تبعـث علـى التواضـع،        

ــن      ــيون مـ ــا رياضـ ــزة أحرزهـ ــازات متميـ ــاب إجنـ ــأيت يف أعقـ تـ
مباريات ألعاب القـوى يف     جامايكا ومنطقة البحر الكارييب يف      

ــعة والعـــشرين الـــيت جـــرت يف  دورة األلعـــاب  ــة التاسـ  األوملبيـ
  .بيجني يف وقت سابق من هذه السنة

 ،والـروح الرياضـية  تـشجع تقليـد الرياضـة    جزيرتنا إن    
ــر كـــل  ــأن وهـــو تقليـــد يفخـ ــايكي بـ ــوميقتـــرن  جامـ ــه اليـ  .بـ

مـن شـواطئنا    القـادم   ميكننا أن ننسى شـجاعة فريـق التـزجل           وال
الـذي تأهـل لأللعـاب األوملبيـة الـشتوية علـى الـرغم              واملدارية،  

ونتذكّر عزمية فريقنا الوطين لكرة القـدم،        .من كل الصعوبات  
ظهــر مــن شــبه العــدم ليتأهــل عــام  ، الــذي فريــق فتيــان الريفــي

سابقة كأس العامل املتميزة يف كـرة القـدم يف فرنـسا،            مل ١٩٨٨
ــدم   و ــرة القـ ــدويل لكـ ــاد الـ ــا االحتـ ــافظ   و.الـــيت نظّمهـ ــد حـ لقـ

على مستوى عـاملي يف ألعـاب تنافـسية إقليميـة           دائما  رياضيونا  
أداء مـذهال يف    يوسني بولت   قدم  الفترة األخرية،    ويف .ودولية

سـر بـذلك   املضمار يف بيجني وكـان يف سـرعته مثـل الـربق، فأ        
ــى      ــال املتحمــسني الرياضــيني وغــري الرياضــيني عل ــوب وخي قل

  . السواء
لقد أسهمت جتربة بيجني يف إثبات أمـر كـان موضـع              

ميكـن للرياضـة     أنـه وهـو   اقتناع لدى بلدنا وشعبنا وحكومتنا،      
 .جداً لألفراد واجملتمعـات احملليـة وألمتنـا       أمرا عظيما   أن تكون   
ــ ــرو فهـــي تولّـ ــة مثـــل الـ ــاً هامـ ــة د قيمـ ــضباط ح اجلماعيـ واالنـ

أيـــضا  وهـــي تـــشجع .والتـــضامن والتـــسامح واللعبـــة الرتيهـــة 
وبالتـــايل فإهنـــا املـــسامهات النـــشيطة مـــن األفـــراد يف اجملتمـــع،  

ــة املــسؤولة والفخــر احلــضاري    ــساعد علــى تــشجيع املواطن . ت
ــيم  وتلــك هــي  ــة    ق ــسالم والتنمي ــسعي إىل ال ــشكل جــوهر ال ت
   .وحتقيقهما
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ملتزمـــة مبزيـــد مـــن  ايكـــاحكومـــة جامولـــذلك فـــإن   
حتمــاالت املــسامهات الــيت ميكــن للرياضــة أن  الاالستكــشاف 

ــها تقــدمها ــة    واالســتفادة من ــق تنمي ــسعى إىل حتقي  فيمــا حنــن ن
   .اقتصادية واجتماعية لشعبنا

يف هذا السياق نـسّجل تقـديرنا للتقريـر الـشامل     وحنن    
، والــذي يــستعرض A/63/466 لألمــني العــام الــوارد يف الوثيقــة

ــدول األعــضاء، وصــناديق     ــادرات الــيت تنفّــذها ال الــربامج واملب
 وســواها مــن ،األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصــصة 

   .ستخدام الرياضة أداة للتنمية والسالمالالشركاء، 
ــا  و   ــدعم جامايك ــشكل خــاص  ت ــيت   ب ــر ال ــة النظ وجه

يعرب عنها تقرير الفريق العامل الدويل املعين بتسخري الرياضـة          
تكمـن يف   عتـرف بأنـه فيمـا       يالذي  وألغراض التنمية والسالم،    

ــسخري     ــصميم لت ــدة الت ــربامج اجلي ــة   ال ــراض التنمي الرياضــة ألغ
حتقيـق األهـداف    دفـع   للمـسامهة يف    كـبرية   والسالم إمكانيـات    

ــصلة،      ــة ذات الـ ــداف اإلمنائيـ ــة واألهـ ــة لأللفيـ ــه اإلمنائيـ إال أنـ
حتـل املـشاكل    ميكن للرياضة وحـدها أن تـضمن الـسالم أو            ال

وحنــن نتفــق مــع الفريــق العامــل علــى أنــه  .االجتماعيــة املعقــدة
ــدالً عــن ذلــك   ــرويج للرياضــة  ينبغــي ب ــة   الت بوصــفها أداة عالي

 للممارسـات اإلمنائيـة   ضـمن رزمـة أكـرب مـن األدوات          الفعالية  
ينبغـــي تطبيقهـــا بـــصورة شـــاملة ومتكاملـــة مـــع مـــداخالت  و

  .وبرامج أخرى لتحقيق أفضل النتائج
مـن  بعـدد   حكومـة جامايكـا     من هذا املنطلـق قامـت       و  

يف جمـــال املبـــادرات علـــى املـــستوى الـــوطين لتنفيـــذ مبـــادرات 
انسجاماً مـع   وذلك  تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم،      

قرارات اجلمعية العامـة بـشأن هـذه املـسألة، مبـا يف ذلـك قـرار                 
وعلــى ذلــك األســاس أيــضا قــررت  .٦٢/٢٧١الــسنة املاضــية 

ايكـــا أن تقـــدم مـــشروع القـــرار احلـــايل، املعمَّـــم بوصـــفه  جام
   .A/63/L.51الوثيقة 

تلتـــزم جامايكـــا، مـــثالً، بتعزيـــز املـــساواة اجلنـــسانية و  
والعديـد مـن خـرية رياضـيينا         .ومتكني املرأة من خالل الرياضة    

 .هــم، تقليــدياً، مــن النــساء اللــوايت يفخــر بلــدي وحيتفــي هبــنّ  
، ديـون هيمينغـز،     ر يف مـارلني أويت    وإنين إذ أقول هذا إمنا أفكـ      

 آن فريــزر، علــى ســبيل -  شــيلي،بــراون -كامبيــل فريونيكــا 
الـصياغة النهائيـة    أن  بـ ويسرين إبالغ اجلمعيـة      .احلصر الاملثال  

وباملوافقـة النهائيــة  . لـسياستنا اجلنــسانية أصـبحت اآلن جــاهزة  
عليها وتنفيـذها مـن جانـب جملـس الـوزراء، فإهنـا سـتؤدي إىل              

بـني  ، مـن    يد من تعزيـز مثُـل املـساواة اجلنـسانية يف الرياضـة            املز
  .أمور أخرى

ــدى    ــدة   إن إحـ ــسية املعتَمـ ــتراتيجيات الرئيـ ــن االسـ مـ
تعزيـز وتطـوير الرياضـة      هي  احلكومة من خالل معهد الرياضة      

الرياضة بغيـة  هو تشجيع وأحد أدوارها األساسية    يف املدارس، 
بتــدائي والثــانوي املواهــب يف مؤســسات التعلــيم اال اكتــشاف 
من خـالل شـبكة كوادرهـا الرياضـية يف مجيـع            وذلك  والعايل،  

إذن يــؤدي دوراً بــارزاً يف   فتطــوير الرياضــة . أحنــاء جامايكــا 
   .التطوير التربوي لشباب جامايكا

 وإن  .يف التعـاون اإلمنـائي    كـبري   تسهم الرياضة بدور    و  
يـة،  اإلمنائواملـساعدات  مداوالت عديدة بشأن االسـتراتيجيات   

ــراف،     يف  ــددة األط ــع الوكــاالت املتع ــة أو م ــدات الثنائي املعاه
وبناء علـى    .يف الرياضة تتناول بعض اإلجراءات لدعم التعاون      

ــة      ــع جهـــ ــة مـــ ــات ثنائيـــ ــا اتفاقـــ ــت جامايكـــ ــك، أبرمـــ ذلـــ
جيــري تنفيـذها حاليــاً، وهنــاك اتفاقـات أخــرى قيــد   و رياضـية، 
خرباتنـا  نـا    تبادل ومن خالل تلك االتفاقـات الثنائيـة،       .التفاوض

ــة     ــة والتقنيــ ــوارد املاليــ ــات، واملــ ــضل املمارســ ــة، وأفــ الوطنيــ
إننــا ننــوي مواصــلة     .واللوجــستية لتطــوير الــربامج الرياضــية   

ــا ــة     اخنراطن ــشأن هــذه املــسألة اإلمنائي ــدوليني ب ــشركاء ال  مــع ال
   .اهلامة
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، توشـــك الـــوزارة املـــسؤولة عـــن الوقـــت احلـــايليف و  
ا يراد لـه  ملغة األوىل ا الصي الرياضة يف عاصمة بلدي على إجناز     

وقد أعلنـت    .أن يكون سياسة رياضية دينامية وفعالة جلامايكا      
هـا شــعبنا  في عمليـة يــسهم  درجاحلكومـة أيـضا عــن نّيتـها أن تــ   

وكما نقول يف جامايكـا، النّيـة هـي أن           .كله يف تلك السياسة   
 “حــدب وصــوب”جنــري مــشاورات واســعة النطــاق يف كــل 

مهية الرياضة ودورهـا يف تـدعيم       را أل وذلك تقدي من جامايكا،   
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

كمــا نعلــم مجيعــاً، هنــاك ضــغط دويل يف كــل مكــان     
فالبلدان يف مجيـع     .ملواجهة حتديات تعاطي العقاقري يف الرياضة     

ــدعّوة    ــامل م ــاء الع ــاقري يف الرياضــة    إىل أحن ــاطي العق معاجلــة تع
ويف هـذا الـصدد،     . طنيـة  و  وأولويـة   وطـين  بوصفها مسألة أمـن   

شــكلت جامايكــا جلنــة ملكافحــة تعــاطي العقــاقري يف حماولــة       
ــدان       ــاقري يف مي ــاطي العق ــة ملكافحــة تع ــة الدولي ــذ االتفاقي لتنفي

يف صـكوك دوليـة خمتلفـة       طـرف    أيضاً   هيوجامايكا   .الرياضة
  .تركز على الرياضة أو تشمل عنصراً رياضيا

ني يف جامايكـا  رياضـة للنـاس العـادي   لقد أتـاح تطـور ال      
وال ميكننـا    . فرصـاً مـثرية إلثبـات أنفـسهم        يف الفترات األخـرية   

الوطنيــة واالعتــزاز ب  املتــدفق العفــويباإلحــساسإال أن نــشعر 
شبابنا لـ  رائـح حنن مجيعاً نثبـت أنفـسنا مـن خـالل كـل إجنـاز               و

، فاضــت تلــك فقــط أربعــة أشــهر قبــلف .نيوشــاباتنا الرياضــي
 حــني ه يف الــوطن واخلــارجعب جامايكــا كلــاملــشاعر لــدى شــ

غادر فريقنـا بـيجني بـأكرب عـدد مـن األرقـام القياسـية العامليـة،                 
أي أكرب عـدد مـن األرقـام القياسـية األوملبيـة وأكـرب عـدد مـن                  

وحنــن نثبــت أنفــسنا يف حلظــات كهــذه، ونتــذكر    .امليــداليات
   .عزمية وتصميم شخصية اإلنسان يف جامايكا

دد علــــى الرياضــــة تجــــاملتركيز التلتــــزم جامايكــــا بــــ  
ــن   ــصراً مـ ــفها عنـ ــة بوصـ ــر اهلويـ ــوطنيني،   عناصـ ــّول الـ  والتحـ

ــسلية، و بوصــفها و ــسالم   بوصــفها ترفيهــاً وت ــة مــن أجــل ال آلي

 املكاســـب االقتـــصادية مـــن ناحيـــةوأداة للتعلـــيم والـــصحة، و
ــ ــهاتتحقــق يتال ــا ن.  من ــادة  نظــروإنن  إىل الرياضــة يف ســياق إع

ــراك ــفها أدا  إشـ ــة، وبوصـ ــات احملليـ ــول   اجملتمعـ ــة التحـ ة لعمليـ
ــاعي ــوفري . االجتمـ ــة إىل تـ ــذا الـــصدد، هتـــدف احلكومـ  ويف هـ

 اتالفــرص أمــام شــعبنا للترفيــه عــن نفــسه مــن خــالل الرياضــ  
 فقـد تعّهـدت ببنـاء املزيـد مـن املرافـق الرياضـية               ولذا. اجملتمعية

ــرة،    ــع أحنــاء اجلزي ــة يف مجي ــشعبنا أن  ووالترفيهي حبيــث ميكــن ل
  .  األمرميرح يف هناية

، لتنميــــة االجتماعيــــةل تنــــا خــــالل أعمــــال جلنومــــن  
ــا علـــى  ف اشتـــكالبإعـــداد بـــرامج  نقـــوم املواهـــب وتطويرهـ
وحنـــن ملتزمـــون جبعـــل الرياضـــة والترفيـــه   .املـــستويات مجيـــع
 للحيــــاة صحيالــــســــلوب األيتجــــزأ مــــن برنــــامج  ال جــــزءاً

ــا،  يف ــك جامايكــــ ــة   وذلــــ ــرامج الرياضــــ ــالل بــــ ــن خــــ مــــ
ن الرياضـة تـبين الشخـصية،      وكلّنـا نعلـم أ     .واجملتمعيـة  املدرسية

 وتـــسهم ، وحتـــّد مـــن الـــصراعوتـــساعدنا علـــى إدارة الوقـــت
إن الرياضــــة  .إقامــــة عالقــــات وصــــداقات وديــــة ســــليمة يف

   .للحياة مدرسة
ــرة صــغرية   و   ــاً أن جزي ــل جامايكــا  مــن املــذهل حق مث

ــى يف   ــها أن تبقـ ــع    ميكنـ ــى مجيـ ــية علـ ــاب الرياضـ ــة األلعـ طليعـ
ى تقليد رياضيينا املتميزين مـن      ونأمل أن حنافظ عل    .املستويات

ــا       ــن رّوادنـ ــامهم مـ ــستوحون إهلـ ــذين يـ ــساء، الـ ــال والنـ الرجـ
السابقني، أمثال هربرت مـاكنلي وآرثـر وينـت، ذلـك التقليـد             
الذي أسهم يف جناح املزيد من الرياضيني مؤخراً، مثـل دونالـد    

 ،كــامريون، غــريس جاكــسون، أســافا بــاول  تريكــواري، بــ
ــدويل  يوســني بولــت، فيمــا حنــن   ــا ال ــاء بالتزامن نــسعى إىل الوف

ألغـراض   والية األمم املتحدة بشأن تسخري الرياضـة      ل لاثتمباال
   .التنمية والسالم

  .٢٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  


