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      )اجلماهريية العربية الليبية(. . . . . . . . . . . . . . . . . .   علي عبد السالم التريكيالسيد  :الرئيس
  .٢٠/١٠الساعة  اجللسة افتتحت  

   من جدول األعمال١٢البند 
  دور املاس يف تأجيج النـزاع

تقريــر عمليــة كيمــربيل هبــا رســالة مــن ناميبيــا حتيــل   
ــة   إىل ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــة عمـــال بقـ ــة العامـ  اجلمعيـ
٦٣/١٣٤) A/64/559(؛  

  )A/64/L.26 (مشروع القرار  
ــرئيس   ــل بــ أعطــي الكلمــة  : ال ــارتن دريهنارـلألونراب  م

ــا،    ــة يف ناميبيـ ــاجم والطاقـ ــل وزارة املنـ ــساو، وكيـ ليعـــرض إيـ
  .)A/64/L.26( مشروع القرار

يـشرفين  : )تكلـم باإلنكليزيـة   () ناميبيـا ( إيـساو السيد    
 كيمـربيل   أن أخاطب اجلمعية العامة اليوم بصفيت رئيس عمليـة        

ــشهادات   ــام لنظــام إصــدار ال ــة عمــال بقــ  ٢٠٠٩لع رار اجلمعي
رئـيس عمليـة    مـن   اجلمعيـة    فيه   ، الذي طلبت  ٦٣/١٣٤العامة  

الرابعـة والـستني عـن      هتـا   دوريف  تقريـرا   إليها  كيمربيل أن يقدم    

تقريـر عـن التقـدم      عـرض ال  أن أ يـسعدين    ،لكلـذ . تنفيذ العملية 
  .٢٠٠٩ام عيف احملرز يف تنفيذ عملية كيمربيل 

  قــام بــدوررى،أخــمــوارد طبيعيــة شــأنه شــأن املــاس،   
 ة مــنخمتلفــأحنــاء أو إطالــة أمــد الــصراعات يف   /تــأجيج و يف

العائـــدات مـــن اســـتخراج املـــاس  حيـــث اســـتخدمت  العـــامل،
وفـضال  . لتـوفري األسـلحة والـذخائر     جتـار بـه     املـشروع واال   غري

ــاءة أن عـــن  ــتخدام إسـ ــةاسـ ــدالثـــروة املعدنيـ ر مـــدمِّأمـــر   للبلـ
أن ال  مــن هــذه املــوارد للمــواطنني الــذين ينبغــي أن يــستفيدوا 

تجــارة التــأثري ســليب كــبري علــى فــإن هلــا أيــضا ،  جرائهــاايعــانو
  .الصراعساحات عن ة واقتصادات بلدان بعيدللماس الدولية 
ونتيجــــة لــــذلك، كــــان ينظــــر إىل عمليــــة كيمــــربيل   
جتمـع  وأصـحاب املـصلحة    يتعـدد فيهـا     رائدة   شراكة   باعتبارها

بني احلكومات واملنظمـات غـري احلكوميـة وصـناعة املـاس مـن              
 مـن الـدخول إىل التجـارة        اتل للـصراع  أجل منـع املـاس املمـوّ      

صلة يف فــك الــهتا ساعدعمليــة كيمــربيل مبــو. القانونيــةالدوليــة 
 يف منـع إمنـا تـسهم   الجتار باملاس غري املشروع،     بني األسلحة وا  

  .الصراعات وحلهانشوب 
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قود عملية كيمربيل خـالل     أن ت  لناميبيا   ارفشلقد كان     
 يف جهودها الرامية إىل سن املزيد مـن التـشريعات    ٢٠٠٩عام  

لـه  كـن  ي مـا مل   وتـصديره الوطنية اليت حتظر استرياد املاس اخلام    
الصراعات، والتنفيـذ الـوطين     ال صلة له ب   باعتباره  شهادة منشأ   

  .بهجتار الئمة على إنتاج املاس واالاملضوابط لل
قيمـة اقتـصادية كـبرية بالنـسبة        ذو  املـاس   إن استخراج     

ل نـسبة كـبرية مـن النـاتج         شكِّفهـو يـ   . لكثري من البلدان النامية   
. احمللي اإلمجـايل، وعائـدات الـصادرات واإليـرادات احلكوميـة          

 يف املائـة مـن      ٤٠املاس أكثر من     يدرُّيف حالة بلدي، ناميبيا،     و
النـاتج احمللـي اإلمجـايل،      ئـة مـن      يف املا  ١٠ و،  عائدات التصدير 

ويف العام املاضـي وحـده،      . إيرادات احلكومة  يف املائة من     ٧ و
  مليـون دوالر   ٦٠٠بلغـت قيمتـه     مـا   اس  مـن املـ   ناميبيا  أنتجت  
  .تقريبا

ــتخراج املــاس  إن ا   ــزات لتحقيــق   أس التنميــة حــد احملف
حـدة الفقـر وتـوفري    مـن   تخفيـف   الاالقتصادية، و  -االجتماعية  

. اعية األساسية مثل الرعاية الـصحية والتعلـيم       اخلدمات االجتم 
نعتقـد أن   و. ناميبيا أمهية كـبرية لعمليـة كيمـربيل        تويل   ،ولذلك

ــاس اخلــام      ــشأ امل ــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات من  نظــام عملي
 فحـسب،   عايري يف عملية التنظيم وإدارة جتارة املـاس       املحيدد   ال

ما للتعـاون    قيِّ الشفافية يف تسويق املاس ويوفر منرباً     وإمنا يكفل   
  . أيضابني املشاركني يف العملية

تنظيميـا قويـا وشـامال بغيـة      هيكال  لقد وضعت ناميبيا      
ــصراعات     ــل ال ــة ســالمة صــناعتنا للمــاس مــن مــاس متوي . محاي

وإضافة إىل ذلك، أنيط حتديدا بعدد من الوكاالت احلكوميـة،          
ة مبــا فيهــا هيئــة مراقبــة املــاس ووحــدة املــوارد احملميــة التابعــ        

ــة ــ ،للــشرطة الناميبي ــة ماســنا مــن التــهريب  عــن سؤولية امل محاي
  .واألنشطة األخرى غري املشروعة

ــام     ــالل عـ ــدوث حتـــسن يف   ٢٠٠٩وخـ ، لـــوحظ حـ
عمليـة كيمـربيل   نظـام  الوضع األمين يف بلدان كثرية، أسهم يف   

لوضـــع وجـــرى تنفيـــذ مـــشروع  .  املنـــشأصـــدار شـــهاداتإل
لتفاوتــــات ة التعــــرف بـــسرعة علـــى ا  بـــصمات للمـــاس بغيـــ   

كمــا جــرى تدشــني قاعــدة بيانــات . اإلحــصاءات التجاريــة يف
جديدة تشمل إحصاءات املاس اخلام وهي متاحـة علـى املوقـع            

  إيـالء  وجرى. نترنتإلاخلاص باملشاركني حصرا على شبكة ا     
ووضعت خطـة   . يـاهتمام خاص للتعدين احلريف للماس الغرين     

 يف البلـدان    ةالـ عمل مشتركة تستهدف املساعدة يف حتسني احل      
وفـضال  . اليت تواجه حتديات يف االمتثال ملعايري عملية كيمربيل       

عن ذلك، اختذ عـدد مـن البلـدان مبـادرات تـستهدف القـضاء               
  .على التجارة غري املشروعة باملاس

 ت عمليــــة كيمــــربيل، ضــــّم٢٠٠٨ويف هنايــــة عــــام   
ويــسعدين اإلبــالغ بــأن هنــاك اهتمامــا كــبريا مــن . عــضوا ٤٩

وقــد تقــدمت . نــضمام إىل العمليــةالن البلــدان باعــدد كــبري مــ
ســوازيلند وكينيــا بالفعــل بطلبــات لالنــضمام، وأعربــت مــصر 

 عيـة وبـذلت جهـود للتو    . وموزامبيق عن اهتمامهما باالنضمام   
  .لتشجيع بلدان أخرى منتجة للماس على االنضمام للعملية

 أداة مهمـــة ةاملنتظمـــاألقـــران إن زيـــارات اســـتعراض   
، مت القيـام   ٢٠٠٩وخالل عـام    . ة عملية كيمربيل  لتحسن فعالي 

بزيــارات إىل البلــدان املنتجــة للمــاس واملتــاجرة فيــه يف االحتــاد  
ــة  واألورويب،  ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــا ومجهوريـ ــا وتركيـ ليربيـ

  .وأنغوالسرياليون و
ــاً    ــة وكـــان دعـــم اجملتمـــع الـــدويل مهمـ  لنجـــاح عمليـ
ع التقـدير بنـوعني      مـ  أن أنـّوه   الـصدد، أود     ذلـك ويف  . كيمربيل

قـدمها البنـك الـدويل للمـشاركني يف      من املـساعدة الفنيـة الـيت        
ــي واحلــريف       ــدين احملل ــة كيمــربيل، مــن خــالل شــبكة التع عملي

 .صغري ومشروعات أخرى تابعة للبنك الدويلالو

لقد خطت عملية كيمربيل خطوات واسـعة يف الوفـاء            
ــزال تواجــه حتــديات صــعبة  . بواليتــها ــها، ال ت ذلــك يف و. لكن

الـــصدد، فـــإن تواصـــل جهـــود احلكومـــات وأفرقـــة العمـــل       
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ــدين      يف ــع املـ ــاس واجملتمـ ــاملي للمـ ــس العـ ــصناعة واجمللـ ــر الـ أمـ
  .لصون وتعزيز النظامضروري 
وأود اإلعــراب عــن خــالص امتنــاين لكــل املــشاركني،   

موه خاصة رؤساء أفرقة العمل واللجان، على الدعم الـذي قـدّ     
ــا خــالل رئاســتن  ــة للعملالناميبي ــا علــى ثقــة  . ي ــوأن ــرئيس ب أن ال

 .سيلقيان نفس الدعمقبلني ونائب الرئيس امل

ــشرف أن أ     ــيم الــ ــشرفين اآلن عظــ ــوىلويــ ــرض  تــ عــ
قطــع  :اعزـنـ دور املــاس يف تـأجيج ال ”مـشروع القـرار املعنـون    

اعات زـنــالــصلة بــني التعامــل غــري املــشروع يف املــاس اخلــام وال 
ــوع ال   ــع وقـ ــسامهة يف منـ ــسلحة كمـ ــاملـ ــسويتهااعات وزـنـ  “تـ

)A/64/L.26 .( لقــد كــان دعــم األمــم املتحــدة عنــصرا أساســيا
بــشكل تقليــدي لتحقيــق النجــاح، واعتمــدت اجلمعيــة العامــة  

  .قرار دعما ألنشطة عملية كيمربيلهذا ال
ويعتـــرف مـــشروع القـــرار، يف مجلـــة أمـــور، بالتقـــدم   

الــذي أحرزتــه األفرقــة العاملــة واملــشاركون واملراقبــون خــالل  
أن املــشاركة يف نظــام عمليــة شدد علــى كمــا يــ. ٢٠٠٩عــام 

كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ على أوسع نطـاق ممكـن أمـر            
ــا، ويؤكـــد   ــة لتقـــدمي  علـــى أساســـي لنجاحهـ ــتعداد العمليـ اسـ

ونتطلـع إىل   .  إليهـا  لمشاركني الذين حيتـاجون   لاملساعدة الفنية   
ــق اآلراء،      ــرار بتواف ــشروع الق ــود يف اعتمــاد م دعــم كــل الوف

قهـــا ســـيكون مؤشـــرا علـــى األمهيـــة املـــستمرة الـــيت تعلِّالـــذي 
  .اجلمعية العامة على عملية كيمربيل

، أود أن  بيــاينوعنــد هــذا املنعطــف، وقبــل أن أختــتم   
ــة العامــة إىل أمســاء املقــدمني اإلضــافيني     ــاه اجلمعي اســترعي انتب

األرجنتني، أنغوال، الربازيل،   :  وهم A/64/L.26ملشروع القرار   
ــة فنــ بــيالروس، ســنغ زويال ـافورة، الــصومال، الــصني، مجهوري

  .البوليفارية، الكونغو، املكسيك
): نكليزيــةإلتكلمــت با) (بوتــسوانا (الــسيدة مونغــوا  
 ذي بــدء، أن أعــرب عــن خــالص التقــدير لوفــد      ئأود، بــاد

ناميبيـــا علـــى األســـلوب القـــدير الـــذي أدار بـــه عمـــل عمليـــة 
يف مليــــة كيمــــربيل خــــالل فتــــرة واليــــة ناميبيــــا كــــرئيس للع

 عــن أنــشطة عمليــة متــازكمــا نــشيد بــالتقرير امل. ٢٠٠٩ عــام
ام النــاجح للمــشاورات بــشأن تــختالكيمــربيل خــالل العــام، وا

، املعـــين بـــدور املـــاس يف تـــأجيج A/64/L.26مـــشروع القـــرار 
  .زاع، الذي شارك وفدي أيضا يف تقدميهـالن

ق وفدي أمهيـة كـبرية علـى هـذا البنـد مـن جـدول                يعلِّ  
ــه أل، األعمــــال تــــصميم اجملتمــــع الــــدويل علــــى  إىل رمــــز ينــ

علـى املـستويني الفـردي واجلمـاعي لكفالـة          االضطالع بـدوره    
أن املــوارد الطبيعيــة الثمينــة كاملــاس لــن جتلــب بعــد اآلن األمل   

إن املــداوالت الــسنوية للجمعيــة العامــة    . إلنــسانيةلواملعانــاة 
ة االشـتراك   بشأن هذا البند جتدد التـزام اجملتمـع الـدويل مبواصـل           

ــنــشوب يف املــسامهة يف منــع  عــن طريــق  تهاوتــسويزاعات ـالن
دعــم كــل اجلهــود الــيت هتــدف إىل احليلولــة دون أن تــؤجج       

. زاعات املـــسلحةـاس اخلـــام النـــالتجـــارة غـــري القانونيـــة يف املـــ
عمليــة كيمــربيل بوصــفها أداة دوليــة  علــى تؤكــد جمــددا  كمــا

ــذه القـــضية و   ــن هـ ــدفاع عـ ــا للـ ــيمعتـــرف هبـ ــستمر للتنظـ م املـ
  .املاس لتجارة

ومما الشك فيه أن منظومة األمم املتحدة شريك مهـم           
 الــدور علــىإهنــا ال تــربهن وتؤكــد . يف جــدول األعمــال هــذا

لكنــها تــساهم أيــضا يف تعزيــز فحــسب املهـم لعمليــة كيمــربيل  
ويف هـــذا  . وأهـــداف العمليـــة وتنفيـــذها الفعـــالئكـــل مبـــاد

ن القــرارات العديــدة  ل هــذا القــرار وغــريه مــ   الــصدد، يــشكِّ 
األخــرى للجمعيــة العامــة وجملــس األمــن واليــات حامســة بغيــة 

  .زيادة تعزيز هذه العالقة الفريدة وذات املنفعة املتبادلة
رتيـاح العمـل اهلـام      البامع شعور   ويالحظ وفد بلدي      

ل مبــادرة ثالثيــة ، الــيت تــشكِّعمليــة كيمــربيلالــذي قامــت بــه 
ــة  ــن  طوعيـ ــألف مـ ــدا٧٥تتـ ــناع بلـ ــات   وصـ ــاس واملنظمـ ة املـ

ــة غــري ــة اإلشــادة  . احلكومي هبــم علــى ويــستحق أعــضاء العملي
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اخلط األول ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع باملـاس مـن          كوهنم  
خالل امتثاهلم ملتطلبات العملية ومـا يفرضـونه مـن رقابـة علـى          

  .جتارة املاس اخلام
عـايري  ملاالمتثـال  من أعـضائها    عملية كيمربيل   تطلب  وت  
 .مـشروعية شـحنات املـاس   تمكينهم من التصديق علـى   رفيعة ل 

 أن تفي باحلـد األدىن مـن شـروط          وجيب على الدول املشاركة   
تـــشمل ســـن القـــوانني وإنـــشاء املؤســـسات الوطنيـــة، وفـــرض 
الرقابة على التصدير واالسترياد، واملراقبة الداخلية، فضال عـن          

  .االلتزام بالشفافية وتبادل البيانات اإلحصائية
ثلج للصدر أن نالحظ من التقريـر املرحلـي أن          ومن امل   

وقـد  .  متتثل ملتطلباهتا  عملية كيمربيل معظم الدول املشاركة يف     
ــة أمــور، أدى هــذا األمــر  ــع األعــضاء   ، مــن مجل إىل تقــدمي مجي

. لتقارير يف الوقت املناسـب وحتـسني تنفيـذ متطلبـات العمليـة            ل
سـواق  وترجم أثر هذه اإلجراءات إىل ختفـيض كـبري يف عـدد أ            

املـــاس املمـــول للـــصراعات ووقـــف مـــصدر رئيـــسي لتمويـــل   
  .اجلماعات املتمردة وامليليشيات املشاركة يف الصراعات

ومل ميــض وقــت طويــل علــى نــشوب عــدد مــن هــذه     
وأجج املاس احلـروب األهليـة      . سيما يف أفريقيا   الصراعات، ال 

فلم تتعرض سالمة املـواطنني   . وتسبب بعواقب فادحة ومدمرة   
ر الــسالم البلــدان املتــضررة للخطــر فحــسب، بــل تــأثّ  يف هــذه 

  .واألمن واستقرار حكوماهتا أيضا
وبفضل اجلهود العاملية احلازمة والثابتة، حيـول اجملتمـع           

ــزه إىل توطيـــد الـــسالم و  ــار الـــدويل اليـــوم تركيـ إعـــادة اإلعمـ
ــرياليون    يف ــصراعات، سـ ــول للـ ــاس املمـ ــسابقة للمـ ــدان الـ البلـ

الدميقراطيــة، علــى ســبيل املثــال    و وليربيــا ومجهوريــة الكونغــ  
وننتظــر اآلن بــشغف انــضمام آخـر بلــد مــن بلــدان  . احلـصر  ال

ــوّ  ــاس املمــ ــصراعاتاملــ ــة   ل للــ ــدان املنتجــ ــفوف البلــ  إىل صــ
  .النظيف للماس

وعلى الرغم مـن هـذا التقـدم امللحـوظ، ال يـزال وفـد                 
التقارير املتعلقـة بعـدم امتثـال بعـض املـشاركني           من  بلدي قلقا   
. ، وبـسبب بعـض التحـديات الناشـئة    مليـة كيمـربيل  عألحكـام  

وتسرنا التدابري اليت اختذت ملواجهتها، غري أننـا نـود أن نـشدد             
على أنـه، بينمـا يـتم إنتـاج معظـم املـاس يف العـامل مـن مـصادر                  
مــشروعة، ال ميكننــا أن نتجاهــل حــىت أصــغر نــسبة مــن إنتــاج  

فـــيمكن هلـــذا اإلنتـــاج واســـتخدامه    . املـــاس غـــري املـــشروع  
  .وانعدام االستقرارحلروب األهلية القانوين أن يسهما يف ا ريغ

أن يظــــل اجملتمــــع الــــدويل متيقظــــا بــــد  ، اللــــذلكو  
مكافحة االجتار غري املـشروع باملـاس، وأن تواصـل البلـدان             يف

 الرقابــة الداخليــة لــديها، ممارســة قــدر أكــرب مــن التــدقيق لــنظم
ة باملـاس، بغيـة     يف ذلك تعزيـز مراقبـة مجيـع األنـشطة املتـصل            مبا

  .كفالة اإلنتاج القانوين للماس
ومــــن الواضــــح أنــــه ال بــــد مــــن كفالــــة مــــشاركة     

ــاع اخلــــاص    ــع املــــدين والقطــ ــاون احلكومــــات واجملتمــ والتعــ
 كيمـربيل  عمليـة بينها على أعلى مستوى مـن أجـل تنفيـذ           فيما

ويف هـذا الـصدد، نـشيد       . ورصدها واالمتثال هلا بصورة فعالـة     
ــيت  ــدول األعــضاء ال ــضمام إىل   بال ــا باالن  أعربــت عــن اهتمامه

ــربيل  ــة كيمـ ــة    عمليـ ــر يف إمكانيـ ــى النظـ ــرين علـ ــث اآلخـ  وحنـ
  .االنضمام إىل العملية

ويظل وفد بلدي على ثقة بأننا سنواصـل، مـن خـالل            
اليـوم  ل املـاس،  اجلهود املشتركة مثل هذه املبـادرة، كفالـة حتـوّ    

ــدان،     ــن البلـ ــرب مـ ــدد أكـ ــن أي وقـــت مـــضى ويف عـ ــر مـ أكثـ
وبالفعـل، ميكـن    . مصدر رئيسي لتمويل التنمية االقتصادية     إىل

ــا االجتماعيـــة واالقتـــصادية إىل    ــا أن يعـــزي تنميتنـ للـــبعض منـ
وبالنسبة لبوتسوانا، هنـاك عالقـة مباشـرة بـني إيـرادات            . املاس

املـــاس وميـــاه الـــشرب املأمونـــة، وحتـــسني األحـــوال املعيـــشية  
عقـاقري املـضادة    الوخدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك تـوفري         

 جمانا جلميع أفـراد شـعب بوتـسوانا الـذين           للفريوسات الرجعية 
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حيتــاجون إليهــا، وهــو مــا يعــين يف جممــل القــول حتــسني نوعيــة 
  .احلياة للجميع يف بوتسوانا، اآلن ويف املستقبل

ل للــصراعات ويف اخلتــام، ينبغــي أن يظــل املــاس املمــّو  
 وهلـذا الـسبب، ينبغـي       .مسألة تثري بالغ انشغال اجملتمـع الـدويل       

ــة      ــة إلزالــ ــود العامليــ ــشاركتنا يف اجلهــ ــا مــ ــل مجيعــ أن نواصــ
  .الصراعات ومكافحة االجتار غري املشروع باملاس

ــضا ألرحــب        ــذه الفرصــة أي ــنم ه وأخــريا، أود أن أغت
ــسة   ــرائيل رئيـ ــاب إسـ ــربيل لبانتخـ ــة كيمـ ــام عمليـ ، ٢٠١٠ لعـ

ن أؤكـد   وأود أ . ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة نائبـة الـرئيس        
  .استمرار تعاون وفد بلدي ودعمه وحسن نيتهعلى هلما 

): نكليزيـــةإلتكلـــم با( )كنـــدا (الـــسيد نورمانـــدان   
ــة عــن     ــة العامــة اليــوم بالنياب ــدا يــشرفين أن أخاطــب اجلمعي كن

  .ستراليا ونيوزيلنداأو
وبـــادئ ذي بـــدء، أود أن أشـــكر ناميبيـــا علـــى فتـــرة   

. ٢٠٠٩الل عــام  خــعمليــة كيمــربيلواليتــها بــصفتها رئيــسة 
املـاس مـن أجـل      ”ل املوضـوع الـذي اختارتـه ناميبيـا          وقد شـكّ  
 الـذي   جلـوهري  تذكرة يف الوقت املناسـب باإلسـهام ا        “التنمية

ــصادات،     ــن االقتـ ــد مـ ــاس للعديـ ــناعة املـ ــه صـ ــن أن تقدمـ ميكـ
  .سيما يف العامل النامي ال

وأود أن أغتــــنم هــــذه الفرصــــة ألرحــــب بإســــرائيل    
ونتطلع إىل العمـل مـع      . عملية كيمربيل ة ل بصفتها الرئيسة املقبل  

 وتنفيـــذها يف عمليـــة كيمـــربيلإســـرائيل بغيـــة حتـــسني فعاليـــة  
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       نـئ كما أود أن أه   . قبلامل العام

  . ٢٠١٠على انتخاهبا لتويل منصب نائبة الرئيس لعام 
. عمليــة كيمــربيل ســنة صــعبة ل٢٠٠٩وقــد كــان عــام   

يف نظـــر اجلمهـــور، وازدادت   املـــصداقيةوأضـــعنا الكـــثري مـــن
دعوات اجملتمع املدين والصناعة واملشاركني أنفسهم      باستمرار  

  .إىل إصالح نظام إصدار الشهادات

ــابوي، الــيت ثبــت      ــة يف زمب ويــساورنا القلــق إزاء احلال
يوليـه أهنـا   /يونيه ومتوز/لبعثة استعراضية زارت البلد يف حزيران  

وتفيـد تقـارير    . عملية كيمربيل  معايريال متتثل للحد األدىن من      
ذات مصداقية بأن عناصر من داخل حكومة زمبـابوي حتـاول           

وحنـث  .  إلصدار الشهادات  عملية كيمربيل التحايل على نظام    
 وحبــسن نيــة، زمبــابوي علــى التنفيــذ التــام خلطــة العمــل فــوراً  

 إىل تنفيــذ تــدابري مليــة كيمــربيلونــدعو مجيــع املــشاركني يف ع
ــو املــستخرج مــن  املــاس باء االجتــار غــري املــشروع  رصــد الحت
  .حقل مارانج

ــدين         ــع امل ــن اجملتم ــراقبني م ــالقلق ألن امل ــشعر ب ــا ن كم
ــذ نظــام    ــذين يقومــون برصــد تنفي ــة كيمــربيل ال  إلصــدار عملي

الـــشهادات ال يزالـــون يتعرضـــون للتحـــرش يف العديـــد مـــن      
 تـستمد   كيمـربيل ونود أن نؤكد جمددا على أن عملية        . البلدان

ــسم بتعــدد أصــحاب املــصلحة    ق وجيــب . وهتــا مــن طابعهــا املت
ة يف األنـشطة املتـصلة    يـ السماح جلميع األطراف باملشاركة حبر    

  .كيمربيلبعملية 
كمــا حتقــق بعــض النجاحــات امللحوظــة خــالل هــذا      
ــام ــضافة      . الع ــا است ــاقتراح ليربي ــى حنــو خــاص، نرحــب ب وعل

ــاون اإلقليمـــي يف جمـــاالت مثـــل ت   ــز التعـ ــادل اجتمـــاع لتعزيـ بـ
املعلومــــات، والــــشبكات غــــري القانونيــــة، وحتــــسني املراقبــــة  

ــة ــة الــيت أســندها   . الداخلي فريــق خــرباء وتــشجعنا أيــضا الوالي
 بغيـة   كيمـربيل  إىل عمليـة     األمم املتحـدة املعـين بكـوت ديفـوار        

  .بصمات املاس يف ذلك البلدإدخال حتسينات 
 عمليـة  قواعـد وإجـراءات  وسيساعد التطوير اجلـاري ل      
ويسرنا ما أحرز مـن تقـدم    .  على حتسني فعالية النظام    يلكيمرب

 هــذا كيمــربيلإزاء اختــاذ قــرارات إداريــة هامــة متعلقــة بعمليــة  
العـام، مبــا يف ذلــك بــشأن التعــاون يف التنفيــذ واإلنفــاذ وتبــادل  

ويــساعد تبــادل املعلومــات مــع . املعلومــات مــع األمــم املتحــدة
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لرصـــد الفعـــال األمـــم املتحـــدة جملـــس األمـــن علـــى حتـــسني ا  
  .ل تطور يستحق الثناءلقراراته، وهو ما يشكِّ

  )تكلم بالفرنسية(
األول نتـدى   قـد امل  ، عُ ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٢ و   ١١يف    

. ، جبنـوب أفريقيـا    كيمـربيل ات يف   ل للـصراع  بشأن املاس املمـوّ   
وبينما نقترب من الذكرى الـسنوية العاشـرة لـذلك االجتمـاع           

 .يف مفتـرق الطـرق  نفـسها  د  جتـ كيمـربيل التارخيي، فإن عمليـة   
 املــاس االجتــارســهم يف القــضاء علــى قــد أاملنتــدى ولــئن كــان 

اآلن أكثـر مـن     فيجب على املشاركني فيـه      مناطق الصراع،    يف
ــق     ــة لتطبيـ ــسياسية الالزمـ ــار اإلرادة الـ ــضى إظهـ أي وقـــت مـ

  .عملية كيمربيل أن تكون فعالة أريد لذاإالقواعد 
كنـدا  ال تـزال    . اضـحا أن أكـون و   أود  ،  يف هذا املقـام     

عــزز فهــي ت. عمليــة كيمــربيلامــا ســتراليا ونيوزيلنــدا تؤيــد متأو
ــشفافية وا  ــساءلة والـ ــة املـ ــام  إلدارة الفعالـ ــاس اخلـ ــارة املـ  .لتجـ

ع التحــديات مــعمليــة كيمــربيل جيــب أن تتكيــف ذلــك،  ومــع
اجلديــدة إذا أريــد هلــا أن تبقــى أداة هامــة يف مكافحــة االجتــار   

مييـزون  املـستهلكون ال  . وغري املشروع باملاس املؤجج للصراع 
مــن املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا املــستخرج بــني مــاس الــصراع 

مـن املنـاطق الـيت تـسيطر        املاس املستخرج   اجلماعات املتمردة و  
يتحتم على اجملتمـع    و.  بالدماء  أيديها لطخةاملعليها احلكومات   

يف رصد أي انتهاكات حلقوق اإلنسان      يقظا  كون  يالدويل أن   
كمــا جيــب علــى .  واالجتــار بــهرتكبــت يف جمــال إنتــاج املــاسا

وضــع حــد لعمــل معــا بــشكل أفــضل أعــضاء اجملتمــع الــدويل ال
 نـدع املـاس     علينـا أالّ  ب  يف هناية املطاف، جيـ    . هلذه املمارسات 

دخل أســـواق املـــاس يـــانتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان املـــرتبط ب
ة بالنـسبة   ل أمهيـة كـبري    الدولية ويعرض للخطر الصناعة اليت متثِّ     

  .من اقتصاداتناللعديد 
ــارمون    ــسيد كـ ــرائيل (الـ ــة  ()إسـ ــم باإلنكليزيـ : )تكلـ

ــدالبدايــة، أود أن أعــرب عــن  يف ــة القــوي  إســرائيل  تأيي لعملي

لمــوارد الطبيعيــة أن تــؤجج   ميكــن فيــه ل يف عــامل و. كيمــربيل
احلرب والعنف واحلروب األهلية، يتحتم علـى اجملتمـع الـدويل           

. اءالــدمخ بامللطّــاملــاس ســيل  لوقــف بطريقــة منــسقةالتــصرف 
ــذ عــام   ــيت  عملــت ا ، ٢٠٠٠من ــة  يجلهــود ال ــذهلا نظــام عملي ب

التقليـل مـن      علـى  كيمربيل إلصدار شهادات منشأ املاس اخلـام      
ــاس امل و ــجــود امل ــدماء لطّ ــة  خ بال ــسوق العاملي  الوقــت يفويف ال

  .ل للصراعاملاس املمّوبجتار االعملون بيَمن هتميش نفسه 
ســرائيل لتــويل رئاســة عمليــة كيمــربيل،  إد فيمــا تــستع  

البيـان  بسـرائيل  وترحـب إ .  الـذي مـا زال ُيحـرز   نـدرك التقـدم  
 / تــشرين الثــاين٥يف الــصادر عــن عمليــة كيمــربيل مــن ناميبيــا 

ع الفريـق   يتوسـ رأينـا    ناأنمن دواعي سرورنا    و. ٢٠٠٩ نوفمرب
ــذ      ــذي اختـ ــف الـ ــن املوقـ ــضال عـ ــد، فـ ــين بالرصـ ــل املعـ ه العامـ

عــدم االمتثــال  عينــة لاملؤشــرات امللعــام خبــصوص  االجتمــاع ا
  .لعملية كيمربيل

 التـدابري الـيت     التدابري وغريهـا مـن    تلك  على الرغم من      
 بـالقلق   إسـرائيل وتـشعر   .  هناك حتـديات   ما زالت ،  حترز تقدما 

لعمليـــة كيمـــربيل يف زمبـــابوي، الـــدنيا ملتطلبـــات حالـــة امـــن 
أن هنـاك    تفيـد بـ    استعراض نتائج البعثة الـيت    سيما يف ضوء     الو
ــال بــشكل    ” مؤشــرات ذات مــصداقية تــدل علــى عــدم االمتث

ملحوظ للمتطلبات الـدنيا لعمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات            
ــابوي “ املنــشأ ــA/64/559 (مــن جانــب زمب ، األوىلضميمة ، ال
بالبـدء  زمبـابوي   بـالتزام   سرائيل علمـا    وأحاطت إ ). ١٣الفقرة  

زمبـابوى  تعاجل  ن  أتنفيذ خطة عمل مشتركة ونأمل      عاجال يف   
  .جوهريةبطريقة ملذكورة آنفاً امسائل االمتثال 

فنــزويال  حالـة تنفيـذ     مـن   قلق أيـضا    بـال إسـرائيل   تشعر    
نظام عملية كيمربيل إلصدار شـهادات  لحد األدىن من معايري  ل

ــام  ــتنفّـــذ أن ومـــع ذلـــك، نأمـــل  . منـــشأ املـــاس اخلـ ـزويال، فنـ
ملــدة عــامني،  نظــام عمليــة كيمــربيل  انفــصاهلا طوعــا مــن  بعــد

نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات منــشأ املعــايري الــدنيا ل
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 عمليــة كيمــربيل يف بــصورة كاملــة  أن تنــدمج املــاس اخلــام و 
  .هناية املطاف يف

ل املزيــــد مــــن املــــسؤولية  مــــستعدة لتحمُّــــإســــرائيل  
ــاباعتبار ــن     ه ــتمكن م ــة كيمــربيل حــىت ن ــل لعملي ــرئيس املقب  ال

جيابيــة حنــو تنفيــذ أكثــر مشــوال إقــة بطرياإلســهام االســتمرار يف 
أكـــرب أحــد  إســرائيل، باعتبارهــا   و. عمليــة كيمــربيل  لوفعاليــة  

، مراكز جتارة املـاس، تعلـق أمهيـة كـبرية علـى عمليـة كيمـربيل               
ــعت  ــارما ووضـ ــا صـ ــال نظامـ ــضمان االمتثـ ــظ  .  لـ ــا الحـ كمـ

زار ذي  كيمـربيل الـ   عملية  كريستيان بريغر، رئيس وفد      السيد
 والتنظـيم   وقعيالتفتـيش املـ   فإن نظـام    ،  ٢٠٠٨عام  يف  سرائيل  إ

البلــدان األخــرى حتتــذي بــه جــدير بــأن ”عمومــا يف إســرائيل 
  .“عملية كيمربيل يف

نظـام  ا ب التزامهـ  جمـددا    دما، تكرر إسـرائيل   منضي قُ إذ  و  
عملية كيمربيل إلصدار شهادات منشأ املاس اخلام، فضال عـن      

اس املـؤجج  باملـ املتعلقـة  واملتحـدة  اجلزاءات اليت تفرضها األمـم   
هذه املسألة اهلامة ميكـن أن      بشأن  عملنا اجلماعي   إن  . للصراع
 لـدورها    جلمـال أحجـار املـاس ولـيس        تقـدير الاملزيد من   يكفل  

  .يف الصراع
) ٢٩-د (٣٢٠٨وفقا لقرار اجلمعية العامـة      : الرئيس  
ن  أعطـي الكلمـة اآل     ،١٩٧٤ نوفمرب/تشرين الثاين  ١١املؤرخ  

  .وروبيةللمراقب عن اجلماعة األ
ــسيد   ــويغرالـــ ــة  ( شـــ ــة األوروبيـــ ــم  ()اجلماعـــ تكلـــ
االحتـاد األورويب بـشأن     سـم   با أتكلـم     أن ينشرفي: )باإلنكليزية

تـأجيج   دور املـاس يف  ” من جدول األعمال، املعنون      ١٢البند  
شارك الـــذي يـــاالحتـــاد األورويب، يف البدايـــة، يـــود “ زاعـنـــال

االجتمـاع  نتـائج   الترحيـب ب  كعضو واحد يف عملية كيمـربيل،       
ــود يف   ــام املعقـ ــواكومبوندالعـ ــا سـ ــح  ألهنـ ــدرة توضـ ــة قـ عمليـ

ــة  زيـــد مـــن العلـــى املكيمـــربيل  ــفها أداة ابتكاريـ تكيـــف بوصـ
  .لصراعللحيلولة دون تأجيج املاس ل

ه االرتيــاح أنــ شــعور بيالحــظ االحتــاد األورويب مــع     
نظـام    األدوات الـيت جتعـل مـن       العام املاضي زيادة تعزيز   جرت  

ــة كيمــربيل نظامــاً  إلصــدار شــهادات منــشأ املــاس اخلــام   عملي
اســتعراض األقــران الرصــد لقــد كفــل نظــام .  مــن نوعــهاًفريــد

 ٢٠٠٩ يف عـــام ومت .املـــستمر لتنفيـــذ نظـــام عمليـــة كيمـــربيل
، تجـارة املـاس وإنتاجـه     لتنظيم زيارات استعراض لبلدان هامـة       

مبا يف ذلـك زيـارات اسـتعراض إىل البلـدان الـيت تـضررت مـن                 
و ، مثــل أنغــوال ومجهوريــة الكونغــاملــؤجج للــصراعس ااملــآفــة 

  .الدميقراطية وسرياليون وليربيا
ه قد أجريـت زيـارة اسـتعراض      كما يسرين أن أقول إن      

ــباطل ــاد األورويب يف شـ ــر ف/الحتـ ــفه ، ٢٠٠٩ربايـ ــز بوصـ املركـ
ــسي   ــشكِّل و،يف العاملالتجــاري الرئي ــك ي ــاال حّيــ ذل ــى مث ا عل

ربيل إلصــدار شــهادات منــشأ نظــام عمليــة كيمــباالحتــاد  التــزام
 رئـيس الفريـق العامـل     وبوصـف االحتـاد األورويب    . املاس اخلـام  

علــى اســتمرار التــزام املــشاركني  فإنــه يــشجع املعــين بالرصــد، 
  . العمليةالتدقيق من خالل زيارات استعراضب

عمليـة  الـيت تبـذهلا      اجلهود   مةاالحتاد األورويب يدعم هب     
الحظ مـع   يع البيئة املتغرية، و   الستمرار يف التكيف م   ل كيمربيل
عمليـة،  يف ال االرتياح إدخال أنواع جديدة من التـدابري        شعور ب 

نـة  بصمة أنـواع معيّ   مثل تدابري اليقظة الدولية يف االستفادة من        
االحتـاد األورويب يعتقـد اعتقـادا راسـخا بـأن حتقيـق          . من املاس 

االتساق يف اسـتخدام هـذه األدوات مـن شـأنه أن يعـزز قـدرة                
ــة لا املــؤجج س علــى معاجلــة االجتــار غــري املــشروع باملــا     عملي

يرحب االحتاد األورويب أيـضا يف هـذا الـصدد بقـرار            . للصراع
العــام تــشكيل فريــق مــن اخلــرباء الفنــيني للتــصدي    االجتمــاع 

شـبكة  عـن طريـق     عرب احلـدود     االجتار   اطرحهيللتحديات اليت   
  .اإلنترنت
ــة وضــوحا علــى      ــر األمثل ــة وأكث  كيمــربيل قــدرة عملي

يــأيت مــن قــرار  تطــوير حلــول مبتكــرة ملعاجلــة األزمــات   علــى 
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ــاالجتمــاع العــام  ــال   ملهوخطــة عمل ــابوي عاجلــة عــدم امتث زمب
االحتــاد األورويب يتطلــع إىل تنفيــذ . منطقـة مــارانج للتعــدين  يف

  الطموحــةلقيــام بسلــسلة مــن اإلجــراءات   باالتــزام زمبــابوي  
ــاس يف  ل ــصبح اســتخراج امل ــارانج  ي ــثال لممحقــل م ــات ت لمتطلب

لعمليــة رانج مــا مــن صــادرات املــاسلتخــضع لعمليــة والــدنيا ل
االمتثــال  يتحقــق ريثمــامــن عمليــة كيمــربيل    ةحتقــق مــستقل 

يف خطــة إلســهام واالحتــاد األورويب علــى اســتعداد ل  .الكامــل
العمل كعنصر أساسي حلماية سـالمة عمليـة كيمـربيل وكفالـة         

ة االقتـصادية لزمبـابوي      يف التنمي  جماس حقول ماران  يسهم  أن  
.  يــؤجج مزيــدا مــن العنــف وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان  الّأو

إىل كما يدعو االحتاد األورويب املـشاركني يف عمليـة كيمـربيل        
ــة     حتــسني التعــاون اإلقليمــي وتنفيــذ تــدابري اليقظــة الدوليــة بغي

  .جاحتواء تدفق املاس غري املشروع من ماران
يل ورصــد إنتــاج عمليــة كيمــربمــشاركة إن اســتمرار   

 ١٨٩٣املــاس يف كــوت ديفــوار، يف ضــوء قــرار جملــس األمــن 
ــدور ا   )٢٠٠٩( ــد ال ــن جدي ــبني م ــذي ميكــن أن   إل، ي جيــايب ال

معاجلـة األزمـات احملـددة حيـث       تضطلع به عمليـة كيمـربيل يف        
  .قد يؤثر إنتاج املاس واملتاجرة فيه على السلم واألمن

 إنتـاج املـاس     ويؤكد قرار عملية كيمربيل زيادة مراقبة       
 لغانا وليربيـا بـصفة      ةاملستمرملشاركة  يف غينيا واملتاجرة فيه، وا    

 خاصة، علـى جهـود عمليـة كيمـربيل لـدعم التعـاون اإلقليمـي              
  .هذا الصدد يف

عمليـة  نظـام   لكن، يف هناية املطاف، تتوقف مـصداقية          
كعمليـة دوليـة علـى التنفيـذ        املنـشأ   صدار شـهادات    إلكيمربيل  

ويف هـذا الـصدد، يرحـب       .  املـشاركني فيـه    الفعال مـن جانـب    
االحتاد األورويب أيضا باختاذ قرار يف ما يتعلق بالتعاون اخلـاص        

نظـراً  بتنفيذ وإنفاذ العملية الذي ميثل خطوة مهمة إىل األمـام،           
ني الوكـــاالت الوطنيـــة املـــشاركة نـــه يعـــزز تعـــاون أكـــرب بـــأل

أن  فعــالمكافحــة خمالفــات قواعــد عمليــة كيمــربيل وميكــن  يف
  .حيدث فرقا على األرض

ن اجملتمـــع الـــدويل عزمـــه علـــى ، بـــّي٢٠٠٩ويف عـــام   
اء للتــصدي للتحــديات الــيت تواجــه العمــل بــشكل مجــاعي وبّنــ

عملية كيمربيل، ويـود االحتـاد األورويب أن يعـرب عـن امتنانـه              
ــام     ــة يف ع ــا للعملي ــى قيادهت ــا عل ونرحــب اآلن . ٢٠٠٩لناميبي

لعمليــة كيمــربيل  قبــل لــرئيس املحبــرارة بإســرائيل باعتبارهــا ا  
ــل   ــع إىل العمـ ــاً ونتطلـ ــذت يف   معـ ــيت اختـ ــررات الـ ــذ املقـ لتنفيـ
ــا  ــو    . ســواكومبند، ناميبي ــة الكونغ ــئ  مجهوري ــود أن هنن كمــا ن

  .٢٠١١عام لالدميقراطية على انتخاهبا رئيسا لعملية كيمربيل 
 مــــتكلم يف مناقــــشة  اســــتمعنا إىل آخــــر : الــــرئيس  

  .البند هذا
  )زيةنكليإلتكلم با(

، A/64/L.26تبـــت اجلمعيـــة اآلن يف مـــشروع القـــرار    
قطع الصلة بني التعامل     :اعزـندور املاس يف تأجيج ال    ”املعنون  

اعات املــسلحة كمــسامهة زـنــغــري املــشروع يف املــاس اخلــام وال
  .“اعات وتسويتهارتيف منع وقوع ال

ــضمام إىل قائمــة مقــدمي مــشروع       ــد االن طلبــت تايلن
  .القرار

التاليــة علــى العبــارات اء تــصويت مــسجل لــب إجــرطُ  
  :A/64/L.26 من مشروع القرار ٢٣يف الفقرة 
وحتــــيط علمــــا باختيــــار عمليــــة كيمــــربيل ”    

إسرائيل رئيسا للعملية ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة    
  .“٢٠١٠ عام لرئيسلل انائب

  .ية الكلمة ملمثل السويد بشأن نقطة نظاميأعط  
مـــن ): نكليزيـــةإلم باتكلـــ) (الـــسويد (الـــسيد ليـــدن  

 .حتديــدا يف هــذه املرحلــةعليــه ت الواضــح متامــا مــا نــصّو غــري
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ق التـصويت   مباذا يتعلّ واميكنكم، سيدي الرئيس، أن تكرر     هل
  وماذا سيعين التصويت تأييدا والتصويت معارضة؟حتديدا 

لــب إجــراء تــصويت طُ: )نكليزيــةإلتكلــم با (الــرئيس  
ت تــصوّ . ررهمــسجل علــى جــزء مــن الفقــرة، لــذلك ســأك      

  : ٢٣ التالية يف الفقرة عباراتاجلمعية العامة اآلن على ال
وحتــــيط علمــــا باختيــــار عمليــــة كيمــــربيل ”    

إسرائيل رئيسا للعملية ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة    
  .“٢٠١٠ عام لرئيسلل انائب

  .يةأعطي الكلمة ملمثل إسرائيل بشأن نقطة نظام  
ــارمون    ــسيد كـ ــرائيل (الـ ــم با) (إسـ ــةإلتكلـ ): نكليزيـ

سيحــصل يف تلــك ســيدي الــرئيس، هــل تتكــرم بتوضــيح مــاذا 
ذا علـى مـا  .  لنـا ا؟ األمـر لـيس واضـح     ٢٣من الفقـرة    العبارات  

  ت؟نصّو
طلب وفد واحـد إجـراء      : )نكليزيةإلتكلم با  (الرئيس  

 مـن مـشروع     ٢٣تصويت مسجل على هذا اجلزء مـن الفقـرة          
علــى طلــب وفــد إجــراء تــصويت مــسجل . A/64/L.26القــرار 

إنـه اجلـزء الـذي      . سـأكرره مـرة أخـرى     . جزء من هذه الفقـرة    
  :يبدأ من

وحتــــيط علمــــا باختيــــار عمليــــة كيمــــربيل ”    
إسرائيل رئيسا للعملية ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة    

  .“٢٠١٠ عام لرئيسلل انائب
  .يةمثل جامايكا بشأن نقطة نظامملأعطي الكلمة   
يـود  ): نكليزيـة تكلـم باإل  ( )جامايكـا  (السيد ويليامز   

 منــا أن نبقــي علــى اًوفــد بلــدي أن يعــرف مــا إذا كــان مطلوبــ
  .ذلك الفرع من الفقرة أو حنذفه

األصـوات املؤيـدة تؤيـد      ): تكلم باإلنكليزيـة   (الرئيس  
ــرة   ــى الفق ــاء عل ــا هــي اإلبق ــد    كم ، واألصــوات املعارضــة تؤي

  . ذلك اجلزء من الفقرةحذف

األمريكيـــة أعطـــي الكلمـــة ملمثـــل الواليـــات املتحـــدة   
  .بشأن نقطة نظامية

 )الواليــات املتحــدة األمريكيــة   (الــسيد ديلــورنتيس   
ســيدي الــرئيس، كــان ذلــك هــو ســؤالنا ): تكلــم باإلنكليزيــة(

مــرة أخــرى  أن تكــرروا للقاعــة طلــب مــنكموأود أن أ. أيــضا
 يف  “بـال ” ومـاذا يعـين التـصويت        “بنعم”ماذا يعين التصويت    

  .لب إجراؤههذا التصويت الذي طُ
أطلـب إىل ممثـل األمانـة    ): تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس  

  .العامة أن يوضح ذلك
إدارة شـــــؤون اجلمعيـــــة العامـــــة  (الـــــسيد بوتنـــــارو  

ــؤمترات ــة ( )واملـ ــم باإلنكليزيـ ــصويت   طُ): تكلـ ــراء تـ ــب إجـ لـ
ــاراتمــسجل علــى ال  ــة مــن الفقــرة  عب  مــن مــشروع  ٢٣ التالي

  .A/64/L.26 القرار
 كيمــــربيل وحتــــيط علمــــا باختيــــار عمليــــة”    

إسرائيل رئيسا للعملية ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة    
  .“٢٠١٠نائبا للرئيس لعام 

 اإلبقــاء علــى الفقــرة كمــا هــي،  يؤيــدون“بــنعم”واملــصوتون 
 فإهنم يريدون حذف تلك الكلمـات مـن         “بال”املصوتون   أما

  .A/64/L.26  القرار من مشروع٢٣الفقرة 
ــرئيس   ــم با (ال ــةإلتكل ــل  أعطــي ):نكليزي  الكلمــة ملمث

  .إسرائيل بشأن نقطة نظامية
ــارمون    ــسيد كـ ــرائيل (الـ ــم با ()إسـ ــةإلتكلـ ): نكليزيـ

ر كـــثريا تكـــرار اإلشـــارة يف هـــذه القاعـــة إىل بـــصراحة، نقـــدِّ
انتخابنــا رئــيس عمليــة كيمــربيل، ونعــرب عــن بــالغ امتنانــا        

غري أننـا نـود أن نتـساءل ملـاذا، مـن الناحيـة اإلجرائيـة،           . لذلك
. فعـال يف مـشروع القـرار      َيـرد   أن نـصوت علـى أمـر        ينبغي لنـا    

ــن         ــا، م ــا ميكنن ــر؟ ورمب ــذا األم ــى ه ــصويت عل ــي الت ــاذا ينبغ مل
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ــادرين إىل    ــسأل املب هــذا طلــب إجــراء  خاللكــم ســيدي، أن ن
  .التصويت عن السبب وراءه

هل ملمثل األمانـة العامـة       ):نكليزيةإلتكلم با  (الرئيس  
  أن يتفضل باإلجابة على ذلك السؤال؟ 

إدارة شـــــؤون اجلمعيـــــة العامـــــة  (الـــــسيد بوتنـــــارو  
ميكــنين القــول إن مــشروع  ): نكليزيــةإلتكلــم با( )واملــؤمترات

ل ر أو يعـدّ   ح أو يغيّـ   القرار ال يزال مشروع قـرار ميكـن أن يـنقّ          
 مـن النظـام     ٨٩شفويا قبل أن تبت فيه اجلمعيـة، وفقـا للمـادة            

ثـل أن  ألي مم ”، الـيت تـنص علـى أنـه          الداخلي للجمعيـة العامـة    
يقترح إجراء تصويت مـستقل علـى أجـزاء مـن اقتـراح أو مـن                

  .“تعديل
ــرئيس   ــم با (ال ــةإلتكل ــل   ):نكليزي أعطــي الكلمــة ملمث

  .بشأن نقطة نظاميةبريو 
 لُتتـساءَ ): نكليزيـة إلتكلـم با  ( )بـريو  (السيد برييـث    

ـــ   ــيت طُ ــادة الـ ــن املـ ــصويت،   رح يفعـ ــر للتـ ــذا األمـ ــا هـ  إطارهـ
أن يل ، هــل عليــهو. مانــة العامــةر ذلــك للتــو ممثــل األفــّس وقــد

  تعديلها؟لهذا اقتراح حلذف الفقرة أم كان ن إأفهم 
حنا أعتقـــد أننـــا وّضـــ ):نكليزيـــةإلتكلـــم با (الـــرئيس  

فقد طلبت بعض الوفـود إجـراء تـصويت مـسجل علـى             . ذلك
دما وأعتقـــد أنـــه ينبغـــي أن منـــضي قُـــ. ٢٣جـــزء مـــن الفقـــرة 

  .حناول إجراء التصويتأن ذلك و يف
  . الكلمة ملمثل إسرائيل بشأن نقطة نظاميةأعطي  
جيـب  ): نكليزيةإلتكلم با  ()إسرائيل (السيد كارمون   
فقد اقتبس ممثـل األمانـة العامـة    .  على املسألة اإلجرائية أن أصرّ 

وإذا كنا نفهم األمور جيـدا، فـإن الـنص الـذي        . ٨٩من املادة   
يــرد فعــال يف مــشروع القــرار ميكــن التــصويت عليــه إن كــان    

لتـساؤل عـن سـبب      لمـرة أخـرى     اك تغيري، غري أنين مـضطر       هن
  .ضرورة إجراء تصويت على أمر يتناوله فعال مشروع القرار

مـرة أخـرى، أطلـب إىل       ): نكليزيةإلتكلم با  (الرئيس  
  .ممثل األمانة العامة أن جييب

إدارة شـــــؤون اجلمعيـــــة العامـــــة  (الـــــسيد بوتنـــــارو  
هـــل . هـــم الـــسؤال مل أف): نكليزيـــةإلتكلـــم با( )واملـــؤمترات

  ميكنكم أن تتفضلوا بإعادة طرحه؟
ــارمون    ــسيد كـ ــرائيل (الـ ــم با ()إسـ ــةإلتكلـ  ):نكليزيـ
نـــا مـــشروع قـــرار يتـــضمن بالتحديـــد      معـــروض علي.طبعـــا
ن إلجـــراء وهنـــاك طلـــب مـــن وفـــد معـــّي. رح حذفـــهُتـــــاق مـــا

س تــَبوقـد اقْ . تـصويت علـى أمــر يـرد فعــال يف مـشروع القــرار    
غـري أننـا    .  وقـال إن ذلـك ممكـن       ٨٩ادة  ممثل األمانـة العامـة املـ      

ــة      ــاك تغــيري، ولــيس يف حال نفهــم أن ذلــك ممكــن إذا كــان هن
ــا يف مــشروع القــرار    ــا وحرفي ــرد متام ــسؤال . تكــرار أمــر ي وال

ملاذا ينبغي أن نصوت على أمـر يـرد         : الذي أود أن أطرحه هو    
فعــال يف مــشروع القــرار يف إطــار عمليــة نفهــم أهنــا ســترحب   

ملاذا ينبغي أن جنري تصويتا ونكـرر أمـرا بـدون           بتوافق اآلراء؟   
  تغيري النص يف مشروع القرار؟

ــرئيس   ــم با (ال ــةإلتكل ــل  ): نكليزي أعطــي الكلمــة ملمث
  .األمانة العامة

إدارة شـــــؤون اجلمعيـــــة العامـــــة  (الـــــسيد بوتنـــــارو  
هنـاك طلـب مـن لـدن دولـة          ): نكليزيـة إلتكلـم با  ( )واملؤمترات

 ء مـن إحـدى فقـرات      عضو إلجراء تصويت مسجل علـى جـز       
ويف حالـة تقـدمي     . مشروع قرار معـروض علـى اجلمعيـة العامـة         

 علـى يف اآلراء ه ال يوجد توافق مثل هذا الطلب، فإنين أفهم أن  
وهنـاك طلـب مـن لـدن دولـة      . تلك الفقرة من مشروع القـرار     

ــصويت يبــدو أ    ــضو إلجــراء ت ــه، ســيغري    ع ــه، يف حالــة جناح ن
ق علـى    ميكـنين أن أعلِّـ     وال.  من مشروع القرار هـذا     ٢٣الفقرة

الــــيت طلبــــت الدولــــة العــــضو طرحهــــا مــــضمون العبــــارات 
ــصويت ــدم     . للت ــرة أو ع ــيري الفق ــصويت، ميكــن تغ ونتيجــة للت
ــا ــرة، فــإن      و. تغيريه ــيري الفق ــذا التــصويت إىل تغ ــضى ه إذا أف
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 مـن   ٢٣ ملا هـو وارد حاليـا يف الفقـرة           ها إذن يكون مغايراً   نّص
  . A/64/L.26مشروع القرار 

ــر   ــم با (ئيسال ــةإلتكل ــل   ):نكليزي أعطــي الكلمــة ملمث
  .كندا بشأن نقطة نظامية

): نكليزيـــةإلتكلـــم با) (كنـــدا(الـــسيد نورمانـــدان    
إذا مل يوافـق    . إطار النقطة النظامية  زلت بانتظار توضيح يف      ما

أحد الوفود على فقرة مقترحة، أفال ينبغـي لـه اقتـراح تعـديل،              
الواضـح؟ ألـيس ذلـك      حبيث أننـا سنـصوت إذن علـى التعـديل           

  هو اإلجراء العادي؟
أســأل أحــد  وف ســ): نكليزيــةإلتكلــم با( الــرئيس   

وأســأل ممثــل . املمــثلني الــذين طلبــوا إجــراء تــصويت مــسجل  
ســوريا عمــا إذا كــان يقــصد أنــه يــود اقتــراح تعــديل هــذه          

 يف تــصويت منفــصل؟ اطرحهــالكلمــات مــن الفقــرة أو جمــرد  
  له أن يفسر لنا ذلك؟ هل

لقـــد ): اجلمهوريـــة العربيــة الــسورية   (وحالــسيد فلــ    
 ٢٣طلب وفدي إجراء تصويت مسجل على جزء من الفقرة           

بـسبب اعتراضـه علـى مـا جـاء       A/64/L.26 من مشروع القـرار 
وخاصــة فيمــا يتعلــق باإلحاطــة علمــا صــياغة تلــك الفقــرة، يف 

يف أننـا طلبنـا     ذلك هو السبب    . سرائيل رئيسا للعملية  إباختيار  
  .سجلإجراء تصويت م

ــرئيس   ــة  (ال ــم باإلنكليزي ــل  : )تكل أعطــي الكلمــة ملمث
  .نقطة نظامبشأن ناميبيا 

حنـن،  : )تكلـم باإلنكليزيـة    ()ناميبيـا  (السيد مبويندي   
ق علـى الـنص     وأنـا لـن أعلّـ     . هنـا مـا جيـري     فهـم   حناول  أيضا ،   

واخـتريت  قـد   أن اجتماعـا عُ   مفادهـا   تارخييـة   ورد حقيقـة    ألنه ي 
ــسا،   ــرائيل رئيـ ــه إسـ ــة،   ومجخاللـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ هوريـ

نحن فـ . ذلـك هـو مـا يتجلـى يف مـشروع القـرار         رئيس،  لل نائبا
وكـل مـا نقولـه إن       . ع أي شـيء   شّرنـ حنـن ال    . نعّبر عن وقائع  

اشـتركنا يف تقـدمي     خـر   آ  بلـداً  ٤٩ حنـن و  . ما حـدث  ذلك هو   
  .القرار الذي يتجلى هناهو ذلك ذلك القرار، و

ــان،    ــا كـ ــنعود إىل تلـــك املومهمـ ــشة يف وقـــت سـ ناقـ
إن . علـى حقيقـة تارخييـة     هناك اعتراضا   ن  أاملسألة هي   . الحق

مــا هــو البــديل لتلــك احلقيقــة التارخييــة؟ فكــان األمــر كــذلك، 
إن املــرء يــصّوت ؟ مقــدم لنــصّوت عليــههــل هنــاك أي اقتــراح 

ذا إولكننـا لـسنا متأكـدين ممـا         على حذف نـص مـا أو إبقائـه،          
لـنص أو حلذفـه أو العتمـاد        ، يطلب منا التصويت إلبقاء ا     ناك

  .نص بديل
؟ هــل هــو  علــى الــنصمــن التــصويتمــا هــو الغــرض   

 هـو الـشيء الـذي ننتظـره؟ عنـدما          ؟ ما هـي البـدائل؟ مـا       هحلذف
نـــص لـــصاحل نـــصوت حنـــن عـــادة إمـــا يـــصّوت علـــى نـــص، 

حقيقــة تارخييــة تــرد يف الــنص، ولكــن، هنــا ، لــدينا . آلخــر أو
  .ليهومل يقدم إلينا أي شيء آخر للتصويت ع

نطلــب مــساعدتكم، ســيدي الــرئيس، حــىت ميكننــا أن   
ويف وقـت   . ت عليـه  خبصوص الـشيء الـذي نـصوّ      نتخذ قرارنا   

ــق ــصفتها    الحـ ــا بـ ــن ناميبيـ ــة عـ ــ، وبالنيابـ ــذلك رئيس، والـ كـ
، سـأديل ببيـان   بلدا يعتمـد علـى املـاس إىل حـد كـبري        باعتبارها  

فيمــا يتعلــق باملــسائل اخلارجيــة املختلفــة الــيت جيــري عرضــها،   
ولكــن قبــل أن نــصل إىل ذلــك، رمبــا حنــن حباجــة إىل توضــيح   

  .ه املرحلةهذ يف
أعتقــــد أن املــــسألة : )نكليزيــــةإلتكلــــم با(الــــرئيس   
تت األغلبيــة لــصاحل إذا صــّوو. لــب منــا التــصويتطُ. واضــحة

النظــر كمــا هــي، فــستبقى الفقــرة   إبقــاء كلمــات الفقــرة قيــد  
حـذف  منـا   أو تريـد    معارضـة،   إذا كانـت األغلبيـة      و. هي كما

 .يف وقت الحق أن نرى ما ميكن عملـه ميكننا تلك الكلمات،   
  .لك فلنصوت أوال اآلن ومن مث ميكننا أن نقرر بعد ذلكلذ

  .يةأعطي الكلمة ملمثل إسرائيل هي نقطة نظام  
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ــارمون    ــسيد كـ ــرائيل (الـ ــم با ()إسـ ــةإلتكلـ : )نكليزيـ
ــا      ــل ناميبي ــربيل، ممث ــة كيم ــرئيس احلــايل لعملي ــى أشــكر ال ، عل

إذا كـان هنـاك     . هـذا هـو بالـضبط مـا نـشعر بـه أيـضا             . هقال ما
ينبغــي أن يكــون علــى شــيء خمتلــف عــن مــشروع  فتــصويت، 

رغب يف طـرح    إذا كان ممثل البلد الذي ي     و. A/64/L.26 القرار
ــا   ــود  شــيء م ــصويت ي ــصويت للت ــي أن يكــون  إجــراء ت ، ينبغ

ولكـن لـيس علـى      التصويت إما على حـذف شـيء أو تغـيريه،           
  .ارمشروع القر

نطلب توضيحا أو رمبا بعـض املـشورة        حنن بالتأكيد س    
نـــشعر بعـــدم االرتيـــاح حنـــن . القانونيـــة بـــشأن هـــذه املـــسألة 

  .يف مشروع القراروارد لتصويت على شيء نا لالضطرار
ــرئيس   ــم با( الـ ــةإلتكلـ ــرى أن : )نكليزيـ ــرة أخـ أود مـ

ــة العامــة    عه ســبورمبــا ف. لإليــضاحأعطــي الكلمــة ملمثــل األمان
وإالّ، أعتقد أننا سنطلب من املستشار القـانوين        . مثلنيإقناع امل 

  .تقدمي املشورة لنا
إدارة شــؤون اجلمعيــة العامــة وإدارة  (الــسيد بوتنــارو  
ــؤمترات ــة  ()املـ ــم باإلنكليزيـ ــرت  : )تكلـ ــد ذكـ ــادة لقـ . ٨٩املـ

  :٨٩أتلو املادة وس
ألي ممثل أن يقترح إجراء تصويت مـستقل      ”    

وإذا أثـــري . عـــديلعلـــى أجـــزاء مـــن اقتـــراح أو مـــن ت 
 وقد تكون هذه هـي      - “اعتراض على طلب التجزئة   

ــوم     ــصددها الي ــيت حنــن ب ــة ال ــراح   ”-احلال ُيطــرح اقت
ُيــسمح بــالكالم يف اقتــراح    التجزئــة للتــصويت، وال 

التجزئة لغري مـتكلمني اثـنني يؤيدانـه ومـتكلمني اثـنني            
ــة،  .يعارضــانه ــراح التجزئ ــإذا قُبــل اقت  ويف هــذا -“  ف

ــاك ــام هنـ ــن    اقاملقـ ــراح حبـــذف بعـــض الكلمـــات مـ تـ
فإن أجزاء االقتراح أو التعديل اليت ُتعتمـد         ” - الفقرة

وإذا ُرفــضت مجيــع . ُتطــرح للتــصويت عليهــا جمتمعــة 

ــراح  ــراح  أجــزاء منطــوق االقت  أو التعــديل، ُيعتــرب االقت
  .“التعديل مرفوضا مبجموعه أو

يعــين ذلــك، أنــه إذا قُبــل االقتــراح الــذي قدمتــه دولــة    
فحينـها يـتعني     ،٢٣ الفقـرة    ذف بعـض الكلمـات مـن      عضو حل 

أمــا إذا .  يف جمموعهــا٢٣علينــا أيــضا التــصويت علــى الفقــرة  
 مــن ٢٣ُرفــض اقتــراح حــذف تلــك الكلمــات مــن الفقــرة       

ــرار   ــرة   A/64/L.26مــشروع الق ــك يعــين أن الفق ــإن ذل  ٢٣، ف
ــاد       ــضي يف اعتم ــة امل ــة العام ــا هــي، وميكــن للجمعي ــى كم تبق

   . يف جمموعه بدون تصويتA/64/L.26مشروع القرار 
  .آمل أن يوضح ذلك املسألة  
. ن هـذا واضـح  أعتقـد  أ: )نكليزيـة إلتكلـم با   (الرئيس  
  .فلنبدأ

أعطـــي الكلمـــة ملمثـــل الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة   
  .بشأن نقطة نظام

 ) األمريكيــةالواليــات املتحــدة  (الــسيد ديلــورنتيس   
نــا  حــرية مــن أمرمــرة أخــرى ، وحنــن يف: )نكليزيــةإلتكلــم با(

نعتقـد أن األسـئلة   . اإلجـراءات هيـة  بعـض الـشيء خبـصوص ما   
 فيمـا يتعلـق   ماليت طرحها ممثلو كندا وناميبيا وإسـرائيل وغريهـ   

ــ ــا الكــ  اإلجراءب ــة هل ــا ات اجلاري ــا يربره ــا   . ثري مم ــا زلن ــنحن م ف
وحنـن نطلـب    . نسمع ما هو التعـديل الـذي سنـصّوت عليـه           مل

  . هذه املسألةبكل احترام رأيا قانونيا بشأن
ملـدة  نعلِّـق اجللـسة اآلن      : )تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس  

  . دقيقة لطلب املشورة من املستشار القانوين١٥
ــساعة     ــسة الــــ ــتؤنفت ٣٠/١١علقــــــت اجللــــ  واســــ

  .١٠/١٢ الساعة
بعــد إجــراء مــشاورات ): تكلــم باإلنكليزيــة (الــرئيس  

 ٨٩وفقـا للمـادة     . ، نـود تقـدمي توضـيح      مع املستـشار القـانوين    
من النظام الداخلي للجمعية العامة، طلبـت اجلمهوريـة العربيـة        
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 مـــن منطـــوق الـــسورية إجـــراء تـــصويت منفـــصل علـــى جـــزء
، كمــــا حيــــق A/64/L.26 مــــن مــــشروع القــــرار ٢٣ الفقــــرة
  .دولة عضو ألي

ــذ    ــتجابة هلــ ــباواســ ــراء  ، الطلــ ــشرع اآلن يف إجــ  نــ
 ٢٣عبـارات املعنيـة الـواردة يف الفقـرة          تصويت منفصل علـى ال    

التــصويت املنفــصل، ومبوجــب . مــن منطــوق مــشروع القــرار 
ــاء ال   ــدا بق ــصويت تأيي ــاراتيعــين الت ــصددها يف  عب ــيت حنــن ب  ال

. عبـارات مشروع القـرار، ويعـين التـصويت معارضـة حـذف ال           
وبعــــد هــــذا، ســــتبت اجلمعيــــة العامــــة يف مــــشروع القــــرار  

  .جمموعه يف
وبالتــــايل، تبــــت اجلمعيــــة العامــــة اآلن يف صــــياغة       
ــر ــرارمنطـــوق  مـــن ٢٣ ةالفقـ ــا ”: مـــشروع القـ ــيط علمـ وحتـ

ــة      ــة ومجهوري ــسا للعملي ــة كيمــربيل إســرائيل رئي ــار عملي باختي
لـب إجـراء    طُ. “٢٠١٠ عام ل رئيسلل انائبالكونغو الدميقراطية   

  .تصويت مسجل
أعطي الكلمة ملمثل اجلمهورية العربية السورية بـشأن          
  .نقطة نظام
ــسيد اجلعفـــري    ــة   (الـ ــة العربيـ ــسوريةاجلمهوريـ ): الـ

طلبــــت احلــــديث يف نقطــــة نظــــام، إذا مسحــــتم يل، وفقــــا      
ــا للحــديث يــأيت لتوضــيح املــسألة املطلــوب   . لإلجــراءات طلبن

  .التصويت عليها
الحظنا أن هناك بعض سوء الفهم لدى بعض السادة            
مطلبنا يتعلق فقط بطلب التصويت على حذف جـزء         . الزمالء

ا نطلـب حذفـه     مـ .  وليس مجلـة بكاملـها     ٢٣بسيط من الفقرة    
إسـرائيل  ”: ٢٣حتديدا هو الكلمات التالية الـواردة يف الفقـرة          

  : فقط حبيث تبقى اجلملة كاآليت“اًرئيس
املهــم باإلســهام تعتــرف مــع عظــيم التقــدير ”    

تها رئيـــــسا لعمليـــــة كيمـــــربيل يف   لناميبيـــــا، بـــــصف 
املـاس  جتـارة   يف اجلهود الرامية إىل كـبح       ،  ٢٠٠٩ عام

ــول للنـــ  ــزاعات،ـاملمـ ــة    وحتـ ــار عمليـ ــا باختيـ يط علمـ
 رئيسللـ  انائبـ كيمربيل جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة      

  .“٢٠١٠ عامل
ــة     ــيس حـــذف مجلـ ــرئيس، ولـ ــيدي الـ ــو املطلـــوب سـ ــذا هـ هـ

  .بكاملها
ــه اجلميــع هــو أن وفــد       والــسبب يف ذلــك، كمــا يعرف

. ر عاليـــا رئاســـة جمموعـــة كيمـــربيل هلـــذا العـــامبـــالدي، يقـــّد
رها ، وناميبيـا دولـة صـديقة ونقـدّ        والرئاسة، طبعا، هـي ناميبيـا     

 يكــون هنــاك ســوء فهــم يف  ولــذلك أرجــو أالّ. عــايل التقــدير
مطلبنـا فقـط حـذف اإلشـارة إىل         . املراد من املطلـب الـسوري     

إسرائيل باالسم لألسباب اليت ال ختفى على أحد والـيت تـصب          
 يف جتـــارة املـــاس يف العـــامل   ئأساســـا يف دور إســـرائيل الـــسي  

  .داأفريقيا حتدي ويف
، كما قلتم سيدي الرئيس، وكما قـال املستـشار      علماً  

ــانوين،  ــأالق ــى    ن النظــام ب ــصويت عل ــسمح حبــق الت ــداخلي ي ال
  .كلمة يف أي مشروع قرار أي

ــرئيس   ــم با (ال ــةإلتكل ــل  ): نكليزي أعطــي الكلمــة ملمث
  .مصر بشأن نقطة نظام

أود أن ): نكليزيــةإلتكلــم با) (مــصر (الــسيد عطيــة   
أعتقد أن ما قرئ يف وقـت سـابق كتعـديل           أوضح شيئا، ألنين    

مقتــرح مــن جانــب ســوريا خمتلــف عمــا أوضــحه للتــو املمثــل   
 واضــحني مــسبقا بــشأن مــا تقــرر   جيــب أن نكــون. الــسوري

  .بالنسبة لوفدي، هذا تعديل واضح.  عليهتنصّو وما
ــرئيس   ــم با (ال ــةإلتكل ــل  ): نكليزي أعطــي الكلمــة ملمث

  .إسرائيل بشأن نقطة نظام
أود ): نكليزيـة إلتكلـم با  ) (إسـرائيل  (مونالسيد كـار    

حــىت تعليــق . أن أعــرب عــن تأييــد وفــدي ملــا قالــه ممثــل مــصر 
جيـايب  إإعادة تأكيـد    : اجللسة، كان التصويت على شيء واحد     
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وما مسعناه قبـل ثـوان قليلـة        . ملا هو مكتوب يف مشروع القرار     
. طلــب هــذا املمثــل حــذف شــيء: مــن ممثــل بعينــه شــيئا آخــر

  . عليهتن حقنا معرفة ما نصّوعتقد أن مأ
متعجــل ممثــل إســرائيل ): نكليزيــةإلتكلــم با (الــرئيس  
سـيكون التـصويت علـى مـا تقـرر قبـل            . أن ينتظـر  عليـه   وكان  

  .تعليق اجللسة
  .أجري تصويت مسجل  
  :املؤيدون
ألبانيا، أندورا، أنغوال، األرجنـتني، أسـتراليا، النمـسا،           

ــيالروس، بلج   ــادوس، ب ــهاما، برب ــنن،  جــزر الب يكــا، ب
البوسنة واهلرسك، الربازيل، بلغاريـا، بوركينـا فاسـو،         

ــتاريكا،  بورونــــــدي،  ــا، كوســــ الــــــصني، كولومبيــــ
ديفـــــوار، كرواتيـــــا، قـــــربص، اجلمهوريـــــة   كـــــوت

التـــــشيكية، الـــــدامنرك، اجلمهوريـــــة الدومينيكيـــــة،    
السلفادور، إسـتونيا، إثيوبيـا، فيجـي، فنلنـدا، فرنـسا،           

ــا   ــا، اليون ــا، غان ــا، أملاني ن، غواتيمــاال، هــاييت،  جورجي
يــسلندا، اهلنــد، أيرلنــدا، إيطاليــا، جامايكــا، أهنغاريــا، 

ــسمربغ،     ــا، لكـ ــشتاين، ليتوانيـ ــا، ليختنـ ــا، ليربيـ التفيـ
مالوي، مالطة، املكـسيك، مونـاكو، اجلبـل األسـود،          
موزامبيق، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النـرويج،     

ــال   ــدا، الربتغـ ــبني، بولنـ ــريو، الفلـ ــا، بـ ــة ، بنمـ مجهوريـ
ــا، ا  ــدوفا، روماني ــارينو،   حتــاد الروســي، المول ســان م

ــسنغال، صــربيا، ســنغافورة، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،     ال
، إســـبانيا، ســـري النكـــا، ســـورينام، أفريقيـــاجنـــوب 

الـــــسويد، سويـــــسرا، تايلنـــــد، مجهوريـــــة مقـــــدونيا 
ليشيت، توغو، تونغا،    - اليوغوسالفية السابقة، تيمور  

رانيا، اململكة املتحـدة لربيطانيـا      ترينيداد وتوباغو، أوك  
زانيا املتحـدة،   ـالعظمى وأيرلندا الشمالية، مجهوريـة تنـ      

  زامبيا، زمبابوي

  :املعارضون
إيـران  مجهوريـة   مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة،         

اإلســـــالمية، لبنـــــان، اجلماهرييـــــة العربيـــــة الليبيـــــة،  
 الصومال، اجلمهورية العربية السورية

  :املمتنعون
ــنغالدي ا   ــر، بــ ــروين   جلزائــ ــسوانا، بــ ــا، بوتــ ش، بوليفيــ

ــا، شــيلي، جــزر القمــر، مــصر،     دار الــسالم، كمبودي
إندونيــسيا، الكويـــت، ماليزيــا، ملـــديف، موريتانيـــا،   
ــدة،     ــة املتحــ ــارات العربيــ ــسودان، اإلمــ ــا، الــ نيجرييــ

 زويال البوليفاريةـفنمجهورية 

 مــن ٢٣لفقــرة لاإلبقــاء علــى الــصياغة األصــلية تقــرر   
 صـوتا مقابـل     ٩٠ بأغلبيـة    A/64/L.26مـشروع القـرار     ق  منطو

  . عضوا عن التصويت١٨ مع امتناع ،ستة أصوات
ــرئيس  ــة (ال ــة اآلن يف ): تكلــم باإلنكليزي تبــت اجلمعي

ــرار   ــون ،A/64/L.26مــشروع الق ــأجيج  ” املعن دور املــاس يف ت
قطع الصلة بني التعامـل غـري املـشروع يف املـاس اخلـام              : زاعـالن

ــ ــوع النـــ   زاعاتـوالنـ ــع وقـ ــسامهة يف منـ ــسلحة كمـ زاعات ـ املـ
هـل يل أن أعتـرب أن اجلمعيـة العامـة تقـرر اعتمـاد        . “وتسويتها

  ؟A/64/L.26 مشروع القرار
  )٦٤/١٠٩القرار  (A/64/L.26 عتمد مشروع القراراُ  
أعطـــي الكلمـــة اآلن ): تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس  

إزاء القـرار   للموقـف   أخذ الكلمة شـرحاً     للممثلني الراغبني يف    
 التــصويت  الوفــود بــأن تعليــلأود أن أذكِّــر. ختــذ للتــوالــذي اُ

أن تـديل بـه      دقـائق وينبغـي      ١٠شرح املوقف حتدد مدته بــ        أو
  .لوفود من مقاعدهاا

يـشرفين  ): تكلـم باإلنكليزيـة   ()الـسويد  (دنيـ السيد ل   
  .االحتاد األورويبباسم أن أتكلم 
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 يف وقـت سـابق      مثلما ذكر ممثل وفد االحتاد األورويب       
خـــالل املناقـــشة، يـــويل االحتـــاد األورويب أمهيـــة بالغـــة لعمليـــة 

 بـصورة   لعملن اجملتمع الدويل من ا    فهذه املبادرة متكِّ  . كيمربيل
قة بغيـــة القـــضاء علـــى االجتـــار باملـــاس املمـــول  شـــفافة ومنـــّس

  .عملية كيمربيل مستقلة وتوافقيةبد أن تظل  وال. للصراعات
ــّد   ــاد األويق ــم    ر االحت ــذي ميكــن لألم ــدعم ال ورويب ال

ولــسوء الطــالع، يبــدو أن . املتحــدة أن تقدمــه لعمليــة كيمــربيل
ــسي  ــا لت ــاك توجه ــة    يهن ــا اجلمعي ــدما تتناوهل ــسألة عن س هــذه امل

ض هذا األمـر العمـل الرامـي إىل كفالـة متويـل             وقد يقوّ . العامة
  .املاس للسالم والتنمية بدال من الصراعات

اختــذ اليــوم ال يــنص علــى  الــذي ٦٤/١٠٩إن القــرار   
ــة       ــة كيمــربيل مــن اجلمعي ــه عملي ــاج إلي ــذي حتت ــدعم ال نــوع ال

ــة ــالنص ال . العام ــر ف ــيت جــرت خــالل    يعّب ــشات ال ــة املناق بدق
ــة لعمليـــ   ــدورة العامـ ــن   الـ ــدت مـ ــيت عقـ ــربيل، الـ  إىل ٢ة كيمـ

.  يف ســـواكومبوند، بناميبيـــا٢٠٠٩نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ٥
ــدم ورود أ    ــاص، نأســــف لعــ ــو خــ ــى حنــ ــارة إىل وعلــ ي إشــ

ــذ    ــابوي يف تنفي ــيت تواجههــا زمب  نظــام التحــديات املتواصــلة ال
وقـــد اعتمـــدت . عمليـــة كيمـــربيل إلصـــدار شـــهادات املنـــشأ 

الــدورة العامــة قــرارا إداريــا وخطــة عمــل لتنــاول نتــائج البعثــة  
مؤشـرات  خلـصت إىل وجـود      االستعراضية يف زمبابوي، الـيت      

دىن مــن شــروط ذات مــصداقية علــى عــدم االمتثــال للحــد األ  
  . نظام إصدار شهادات املنشأ

ــت        ــسيد هاكيــ ــرئيس، الــ ــب الــ ــة نائــ ــوىل الرئاســ تــ
  .)بربادوس(
ــا يـــود االحتـــاد األورويب أن ي    ــدم ؤكـــدكمـ ــفه لعـ  أسـ

الترحيب بانتخاب رئيس ونائب رئيس عمليـة كيمـربيل جريـا           
ويرحـب االحتـاد األورويب ترحيبـا حـارا      . على املمارسة املتبعـة   
ــرئيس    بإســرائيل ومجهور ــصفتهما ال ــة ب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ي

  . ٢٠١٠ونائب الرئيس املقبلني لعملية كيمربيل لعام 

لقــد ) نكليزيــةإلتكلــم با( )كنــدا (الــسيد نورمانــدان  
كــان مقــصد قــرارات األمــم املتحــدة املتعلقــة بــدور املــاس يف    
ــراء اســـتعراض شـــامل وتـــوفري        ــأجيج الـــصراعات هـــو إجـ تـ

ــشأن مواضــــ    ــستكملة بــ ــات مــ ــسية  معلومــ ــاش الرئيــ يع النقــ
والقـــرارات الـــيت اختـــذت خـــالل دورات عمليـــة كيمـــربيل يف 

وقد انضمت كندا إىل توافق اآلراء بغية تأييد عمليـة          . سنة أي
كيمــــربيل، غــــري أهنــــا تــــشعر خبيبــــة األمــــل ألن قــــرار هــــذا   

العمـل الـذي أجنزتـه عمليـة        يعّبـر بدقـة عـن        ال   ٦٤/١٠٩ عامال
  . كندا مع نقطتنيوال تتفق. ٢٠٠٩كيمربيل يف عام 

لت زمبــابوي البنــد الرئيــسي علــى جــدول  أوال، شــكّ  
ــسنة    ــذه الـ ــربيل هـ ــة كيمـ ــال عمليـ ــة  . أعمـ ــاد بعثـ ــد مت إيفـ وقـ

ــران    ــا، يف حزيـ ــادة ليربيـ ــابوي بقيـ ــية إىل زمبـ ــه /استعراضـ يونيـ
مؤشـرات ذات مـصداقية     ”يوليه، وخلـصت إىل وجـود       /ومتوز

وىل، ة األم، الـــضميA/64/559(، “تـــدل علـــى عـــدم االمتثـــال
ــرة ــربيل إلصـــدار     )١٣ الفقـ ــة كيمـ ــدنيا لعمليـ ــات الـ  للمتطلبـ

وقـد أخـذت هـذه الـصيغة اللغويـة مـن البيـان         . شهادات املنشأ 
ــا    ــابوي يف ناميبي ــه زمب ــذي وافقــت علي ــق   . ال ــا أكــد الفري كم

ــوق     ــهاكات حقـ ــشأن انتـ ــلة بـ ــارير املتواصـ ــي التقـ االستعراضـ
تمــدت واع. جاإلنــسان املتــصلة بإنتــاج املــاس يف حقــول مــاران 

عملية كيمربيل خطة عمل تتعلق بتنفيـذ زمبـابوي فـورا وعلـى             
ومــن املؤســف أن . إصــدار شــهادات املنــشأوجــه االســتعجال 

  .القرار يتجاهل هذا التطور الرئيسي
ــستخدمة يف         ــة امل ــصيغة اللغوي ــدا ال ــد كن ــا، ال تؤي ثاني

لت إسـرائيل   فقد شـكّ  . الرئاستني احلالية واملقبلة  باملتعلق  القرار  
ارا توافقيا ملنصب نائب رئيس مث رئـيس عمليـة كيمـربيل،            اختي

وكــان . وجــرت العــادة أن ترحــب القــرارات بــالرئيس املقبــل  
وهلــذه األســباب، مل يكــن . ينبغــي هلــذا القــرار أن يفعــل ذلــك 
  .مبقدور كندا أن تؤيد هذا القرار
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ــسيد ســومي    ــان (ال ــةإلتكلــم با) (الياب ــد ): نكليزي تؤي
ونقدر دور نظام عمليـة كيمـربيل   . يلاليابان بقوة عملية كيمرب   

إلصدار شـهادات املنـشأ يف اإلسـهام يف كفالـة التنفيـذ الفعـال               
ــة مكافحــة االجتــار  ) ٢٠٠٣ (١٥٤٩لقــرار جملــس األمــن   بغي

باملاس املمول للصراعات ووضع آلية ملنـع نـشوب الـصراعات           
وتقــر اليابــان باألمهيــة القــصوى لعمليــة كيمــربيل . يف املــستقبل
. سوية الـصراعات وتعزيـز الـسلم واألمـن يف العـامل        من أجـل تـ    

ــساعدة إىل      ــة كيمــربيل لتقــدمي امل ــدعم اقتراحــات عملي كمــا ن
ــال     ــدى االمتث ــة ل ــذين يواجهــون صــعوبات مؤقت املــشاركني ال
ملتطلبات نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات املنـشأ بغيـة          

ــن حتــديات     ــه م ــا يواجهون ــى م ــب عل ــان  . التغل ــزال الياب وال ت
  . تلك البلدان على املشاركة يف العمليةتشجع

ـــ    ــع َم ــان مجيـ ــاركوا يف املناقـــشات وتـــشكر اليابـ ن شـ
ــة       ــيس عمليـ ــراف رئـ ــام بإشـ ــذا العـ ــرار هـ ــصياغة قـ ــة لـ الفعالـ

ــشاتنا   . كيمـــربيل ــتكمال مناقـ ــن اسـ ــا مـ ــدم متكننـ ونأســـف لعـ
وتأمــــل اليابــــان أن تواصــــل . والتوصــــل إىل توافــــق يف اآلراء
  .ملية كيمربيلاالضطالع بدور فعال دعما لع

ونغتــنم هــذه الفرصــة لإلعــراب عــن تقــدرينا لناميبيــا،    
الـــرئيس املنتهيـــة واليتــــه، والترحيـــب بإســـرائيل ومجهوريــــة     

ونتطلـع  . الكونغو الدميقراطية بصفتهما الرئيس ونائب الـرئيس   
إىل التعاون معهما ومع غريمها من أعضاء عملية كيمربيل بغيـة    

  .زيادة حتسني العملية
): تكلمـت بالفرنـسية   ( )سويسرا (برييشفيلالسيدة      

مت به من عمل قـيم بـصفتها        اتشكر سويسرا ناميبيا على ما ق     
وتلتــزم سويــسرا . رئــيس عمليــة كيمــربيل خــالل العــام املاضــي

التزاما ثابتا بالعملية، اليت هلا أثر إجيايب يف احلد مـن دور املـاس               
م املمــول للــصراعات يف تــأجيج الــصراعات املــسلحة واإلســها 

  .يف محاية التجارة املشروعة

، تعـرب سويـسرا عـن       ٦٤/١٠٩وفيما يتعلق بـالقرار       
وحنــن علــى اقتنــاع بأنــه كــان مــن  . خيبــة أملــها إزاء مــضمونه

املمكــن التوصــل إىل نتيجــة أفــضل جلميــع األطــراف، وخنــشى  
عمليــة  بــصورة حــذف اإلشــارات إىل زمبــابوي،مــن أن يــضر 
ق هبــــذه القــــرارات املتعلــــ العمــــل مــــن أن يــــزدادكيمــــربيل و

 بعـض  عاجلـة وقـد كانـت فرصـة ضـائعة مل      . املستقبل صـعوبة   يف
  .التحديات الرئيسية اليت تواجه عملية كيمربيل

وعــالوة علــى ذلــك، نعتقــد أن دور القطــاع اخلــاص     
ويف ذلــك . بــصورة مناســبةالتعــبري عنــه واجملتمــع املــدين مل يــتم 
 فإننـا فعلنـا   توافـق اآلراء، مشاركتنا يف الصدد، على الرغم من     

  .  متاما بواجبهذلك وحنن نشعر بأن اجملتمع الدويل مل يْف
وأود أن أعرب جمددا عـن تقـدير سويـسرا لإلجنـازات          

ونرحـــب بإســـرائيل . القيمـــة الـــيت حققتـــها الرئاســـة الناميبيـــة 
ــة الك ــصفتهما الــرئيس     وومجهوري ــا ب ــو الدميقراطيــة وهننئهم نغ

ــرئيس، ونــتمىن هلمــا عامــا ناجحــا   عــامراً مبواجهــة  وونائــب ال
  .التحديات، نأمل أن يدفع بعملية كيمربيل خطوة إىل األمام

تغتنم ): نكليزيةإلتكلم با ) (نيوزيلندا (كاليالسيد م   
 ٦٤/١٠٩ موقفهــا إزاء القــرار شرحنيوزيلنــدا هــذه الفرصــة لــ

وقــــد انــــضمت . بــــشأن دور املــــاس يف تــــأجيج الــــصراعات
ر ألننا نؤيد بشدة عمليـة      نيوزيلندا إىل توافق اآلراء بشأن القرا     

غــري أننــا نــشعر خبيبــة األمــل ألن الــصيغة اللغويــة       . كيمــربيل
ــابوي، علــى وجــه خــاص، حــذفت مــن القــرار،      املتعلقــة بزمب

حيـال  نـشعر بـالقلق     حنـن    .ولذلك السبب مل نشارك يف تقدميه     
لمعـايري الـدنيا   ممتثلـة ل أهنا غـري  وجدت يف زمبابوي، اليت  الة  احل

  .لعملية كيمربيل
ــرائيل ببإنرحـــب    ــفها سـ ــة  وصـ ــل لعمليـ ــرئيس املقبـ الـ

ــل معهــ    ــع إىل العم ــربيل، ونتطل ــضا إىل   و. اكيم ــع أي حنــن نتطل
ــى   إجــراء  ــوم عل ــاءة تق ــق اآلراء مفاوضــات بن ــى تواف ــذا عل ه

  .القرار يف العام املقبل
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االرتبــاك حيــال نيوزيلنــدا عــن قلقهــا تعــرب ، وختامــا  
 سـبقت   ذيلـ  ا -اسـتخدام لغـة أقـوى       ويف وسعي    -اإلجرائي  

  .اختاذ هذا القرار
سـتراليا،   أ :)تكلـم باإلنكليزيـة    ()سترالياأ (السيد روز   

تـشترك تقليـديا يف تقـدمي       مؤيدا قويا لعملية كيمربيل،     وصفها  ب
جلمعيـة  بقـى ا  حنن نعترب أن من املهـم أن ت       . بشأن العملية قرار  ال

عمل عملية كيمربيل يف جهودها للحد مـن        مطلعة على   العامة  
  .لصراعاملؤجج لاملاس باالجتار 

 اختـــذ هـــذا العـــام  الـــذي٦٤/١٠٩لألســـف، القـــرار   
بدقـة اإلجـراءات يف إطـار عمليـة     د جيـسِّ  وال جـانبني ر يف   ّصمق

يف تقـدمي  االشـتراك   نـتمكن مـن    ملالـسبب،   ولـذلك   . كيمربيل
  .القرار

أوال، نأســـف ألننـــا مل نـــتمكن مـــن االتفـــاق علـــى        
ــق يف اآلراء   ــة تواف ــى مرجعي ــة احلعل ــابويال واختــذت . يف زمب

الــشهر املاضــي، عمليــة كيمــربيل، يف اجتماعهــا العــام املعقــود  
ــاقــرار ــة امتثــال ا إداري ــابوي للم بــشأن حال ــدنيا تطلبــات  زمب ال

واعتمـــد .  إلصـــدار شـــهادات املنـــشأعمليـــة كيمـــربيللنظـــام 
ــة  االجتمــاع العــام خطــة عمــل مــشتركة    لتنفيــذ توصــيات بعث

ــ/متـــوز الـــيت زارت زمبـــابوي يفاالســـتعراض  ، ورحـــب هيوليـ
شتركة، املـ عمل  التنفيذ خطة   يف   عاجالبالبدء  بالتزام زمبابوي   

لألسـف،  و. دعـم اخلطـة   إىل  املـشاركني   داعيا يف الوقت نفسه     
  .قيقةاحلتلك القرار يتجاهل 
باختيــار إســرائيل يرحــب  ملثانيــا، نأســف ألن القــرار   

، ومجهوريـــة الكونغـــو ٢٠١٠رئيـــسا لعمليـــة كيمـــربيل لعـــام  
عــن  كنــدا، بالنيابــة تكمــا ذكــرو. لــرئيسل ادميقراطيــة نائبــال

ــتراليا و ــدا وأسـ ــشتنا  كنـ ــدا يف مناقـ ــد  نيوزيلنـ ــذا البنـ ــشأن هـ بـ
وصـفها  سـرائيل ب  بإ، نـود أن نرحـب        هذا اليوم  وقت صباح  يف

 لتعزيـز   اعملية كيمربيل، ونتطلع إىل العمل معهـ      لقبل  الرئيس امل 
  .قبلةيف السنة املوتنفيذها فعالية عملية كيمربيل 

لإلعـراب عـن وجهـة    كما أود أن أغتنم هذه الفرصـة         
 تشـارك يت  د ال والوفأحد  أنه من املؤسف أن     نظرنا املتمثلة يف    

ــشكل  ــال ب ــذه     فع ــشأن ه ــة ب ــشاورات غــري الرمسي ــاء يف امل وبن
عن معارضته لفقـرة    اختاذ القرار ليعرب    نتظر حىت يوم    االعملية  

بتوافـق  يعتمـد   ذلـك أن    بـدال مـن      كنـا نعتقـد      قـرار من فقرات   
دور املـاس يف تـأجيج      ال عالقـة هلـا بـ      املعارضـة   تلك  ن  إ. اآلراء

ــصراع،  ــنوال ــها إدراج    لك ــد من ــرض الوحي ــان الغ مــسائل  ك
  . يف نظرنا يف هذا البند من جدول األعمالاغريبة ال داعي هل

تكلمــــــت  ()الواليــــــات املتحــــــدة (الــــــسيدة روس  
. يــة كيمــربيلالواليــات املتحــدة تؤيــد بقــوة عمل: )نكليزيــةإلبا
ــارا  و ــا حـ ــب ترحيبـ ــرائيلنرحـ ــة    بإسـ ــوىل رئاسـ ــة إذ تتـ عمليـ

ــربيل  ــام لكيمــ ــو  جب و٢٠١٠عــ ــة الكونغــ ــةمهوريــ  الدميقراطيــ
ــرئيس،    إذ ــب ال ــصب نائ ــوىل من ــع إىل العمــل  تت ــا ونتطل معهم

  .بصورة وثيقة
ــستحق    ــع   تـ ــات اجملتمـ ــصناعة ومنظمـ ــات والـ احلكومـ

 بذلتـه مـن جهـود       ملا  عملية كيمربيل التقدير    يف شتركةاملاملدين  
ــة  ــدة ســت ســنوات  مجاعي ــعيف مل ــل   اســتخدام من املــاس لتموي
ــة كيمـــربيل لقـــد رصـــدت . الـــصراع ــدفقعمليـ ــنتـ ــر مـ   أكثـ

ُمَمكَِّنــة ، ٢٠٠٨دوالر يف جتــارة املــاس اخلــام عــام بليــون  ٣٩
العمــل معــا للمــساعدة علــى ضــمان مــن اجملتمــع الــدويل أفــراد 

صـراعات  نـشوب   ب  االستقرار يف البلدان املنتجة للماس وجتنـ      
  .حمتملة يف املستقبل

ــددين،       ــصلحة املتعـ ــحاب املـ ــد ألصـ ــهج الفريـ إن  النـ
معـا  ن  عملـو يوصـناعة املـاس واجملتمـع املـدين          حلكوماتحيث ا 

أصـبح    ومراقبتها، يف عملية كيمربيل لرصد جتارة األملاس اخلام      
ــة نـــشوب     ــة ملكافحـ ــود املبذولـ ــن اجلهـ ــريه مـ ــا لغـ اآلن منوذجـ

ــو  ــى امل ــصراعات عل ــّين .اردال ــدما    وتب ــه عن ــة كيمــربيل أن عملي
القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين،     مع  عمل احلكومات   ت

ساعد البلـدان   تـ  يف املاس    لشرعيةأن التجارة ا  ميكننا التأكد من    
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ــصادية        ــة االقت ــشفافية والتنمي ــز ال ــر وتعزي ــن الفق ــى احلــد م عل
 األهـداف اإلمنائيـة   قيـق   ومكافحة التهريب وغسل األموال وحت    

  .لأللفية
نالحـــظ عـــددا مـــن اإلجنـــازات الـــيت حققتـــها عمليـــة   

ــام يف كيمــربيل  ــز    ٢٠٠٩ع ــدابري لتعزي ــك وضــع ت ــا يف ذل ، مب
عمليـة  لالتعاون يف جمـال إنفـاذ القـانون وتبـادل البيانـات اهلامـة               

نالحـظ أن عمليـة كيمـربيل هـذا         و. كيمربيل مع األمم املتحدة   
التـــدفقات ود للـــسيطرة علـــى بـــذل اجلهـــاســـتمرت يف العـــام 
بــاجلهود ونرحــب . املــشروعة للمــاس مــن كــوت ديفــوار غــري

التعــاون اإلقليمــي للتــصدي مــن أجــل تيــسري الــيت تبــذهلا ليربيــا 
  .لتلك التدفقات غري املشروعة

نرحب أيضا بالتقدم احملـرز فيمـا يتعلـق بزيـادة الرقابـة               
ؤكـد  غينيـا ت باإلجراءات املتـصلة  إن . على الصادرات من غينيا   

ــةأمهعلــى  ــا  ي ــة كيمــربيل    أن تعمــل مع ــة لعملي ــات املختلف اهليئ
، ، علـى سـبيل املثـال      فـي غينيـا   ف. لبالغة األمهيـة  اسائل  ملعاجلة امل 
حتليـــل  مـــن أجـــل  لعـــدة أشـــهرةملـــاعة أفرقـــة ثالثـــتعاونـــت 

إحصاءات التجارة وغريها من البيانات لتصل إىل مـا نأمـل أن            
عاجلـــة مللتحديـــد آليـــات معّينـــة و موثوقـــة اســـتنتاجاتيكـــون 
  .املشاكل
تـشعر  لكن، على الرغم من هذه التطورات اإلجيابيـة،           

زمبــابوي عــدم امتثــال  حيــال بقلــق بــالغ  الواليــات املتحــدة  
لعمليـــة كيمـــربيل، وال ســـيما فيمـــا يتعلـــق الـــدنيا لمتطلبـــات ل
 مــارانج إلنتــاج التــهريب وأعمــال العنــف اخلطــرية يف حقــولب

 يتاالســتعراض الــكمــا الحــظ تقريــر بعثــة   ومــا حوهلــا، املــاس
  ،٢٠٠٩ هيوني/حزيرانىل زمبابوي يف أواخر إ تسافر

أحد املـشاركني بااللتزامـات     ال يفي   عندما  ”    
ملتطلبــات ارض  علــى حنــو مـُـ يلبِّــيالــيت تعهــد هبــا وال  

أهـداف  يـؤدي إىل تقـويض      فإن ذلك   المتثال،  الدنيا ل 
  .“عملية كيمربيل

ــا زالـــت     ــدة مـ ــات املتحـ ــة  الواليـ ــا قوملتزمـ ــا التزامـ يـ
ــة كيمــربيل ب ــهاأهــداف عملي ــذلك،  و.  وعمل ــا  نتيجــة ل ــا زلن م

لضوابط الـصارمة   لزمبابوي التنفيذ الكامل والسريع      من   نتوقع
 وذلـك   .االجتمـاع العـام األخـري     اليت مت االتفـاق عليهـا خـالل         

ــذ  ــابوي    ضــروري التنفي ــال اخلطــري يف زمب ــدم االمتث ملعاجلــة ع
يت نقـر    كيمـربيل، الـ    عمليـة إىل  عادة املصداقية   إملساعدة على   او

  .٢٠٠٩تضررت خالل عام بأهنا 
ــالغ       ــا الب ــا نعــرب عــن قلقن ــايل، فإنن ــالوبالت  عــدم حي

ــتعداد  ــابوي اسـ ــا علـــى لتأكيـــد جمـــدداًلزمبـ ــا ب التزامهـ اتفاقاهتـ
ــة ــااخلاصـ ــة  و هبـ ــرار   بتماميـ ــالل القـ ــن خـ ــربيل مـ ــة كيمـ عمليـ

ــضمن  نأســف ألنو. ٦٤/١٠٩ ــرار مل يت ــة  نــص الق جتــسد لغ
ع ذلك، انـضمت الواليـات املتحـدة إىل توافـق      وم. القلقذلك  
قهـا علـى عمليــة    لألمهيــة الـيت نعلِّ  هـذا القـرار نظـراً   علـى اآلراء 
  .كيمربيل
ــع إىلحنــن كــذلك،    ــابوي،  أن يقــوم جــريان  نتطل زمب

ا ضاعفة جهودهــمبــواملراكــز التجاريــة الدوليــة وصــناعة املــاس  
مـن  انج  مـار مكافحة املاس غري املشروع من منطقـة     لرامية إىل   ا

 عمليـة   سـائر عليـه زمبـابوي و    وافقـت   عطـاء القـرار الـيت       إ أجل
هريب والعنـف  وضع حد للتكيمربيل فرصة لتحقيق النجاح، و    
  .وانتهاكات حقوق اإلنسان هناك

الــيت تبــذهلا يف ضــوء ذلــك، نرحــب بــاجلهود اإلجيابيــة   
ضفاء الطـابع  منظمات اجملتمع املدين يف إطار عملية كيمربيل إل      

ضــــرورة احتــــرام حقــــوق اإلنــــسان يف إدارة   الرمســــي علــــى
عمليـة كيمـربيل   ا ألن لقطاعات تعـدين املـاس، نظـر    املشاركني  

 يف الدول اليت تواجـه    عتداءات أنشئت لتخفيف هذه اال    انفسه
  .زاعات داخليةـنالصراعات أو ال

الواليات املتحدة تؤيـد جهـود اجلهـات املاحنـة لتقـدمي              
ــساعدة ال ــة املـ ــةفنيـ ــن أجـــ واإلمنائيـ ــساعدة ال  مـ ــشاركني مـ ملـ

ــضمام     يف ــدان املرشــحة لالن ــة كيمــربيل والبل ــا عملي ــى إليه عل
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ــة  ــضوابط الداخليـ ــز الـ ــد . تعزيـ ــز  إن أحـ ــسبل لتعزيـ ــضل الـ أفـ
نظــام  ضـوابط  تعزيـز االسـتقرار يف البلـدان املنتجـة للمـاس هـو      

، عمليــــة كيمــــربيل إلصــــدار شــــهادات منــــشأ املــــاس اخلــــام 
ــالوقــت نفــسه   ويف ــة لل ن ــة مجتمعــاتدعم فــرص التنمي  العامل
  .التعدين يف

ــارمون    ــسيد كـ ــرائيل (الـ ــم با() إسـ ــةإلتكلـ : )نكليزيـ
 ورئيـسها   نائب الرئيس احلـايل لعمليـة كيمـربيل       صفة إسرائيل   ب

ــل ــيت رحبــ    أود أن ، املقب ــود ال ــع الوف ــشكر مجي ــدأ ب ــاأب  ت حق
ــا حــارا   ــدء إترحيب ــارا مــن   ، مهامهــا كــرئيس، ســرائيلبب  اعتب
ــاير/كــانون الثــاين مسعــت ذلــك الترحيــب  لــصباح، هــذا او .ين

مرارا وتكرارا يف هـذه القاعـة خـالل املـداوالت املختلفـة الـيت               
ــه ال   اشــتركنا  ــد أن ــا، وأعتق ــك   فيه ــد يف ذل ــتعني إضــافة املزي ي

  . احلاليةيف املرحلةالصدد 
 اجلمعيــة العامــة   ذتــه  الــذي اخت ،٦٤/١٠٩القــرار إن   

 مـا زالـت   نـة   معّي أوجه قصور وعمليات حـذف       اليوم، يتضمن 
ــشديد مــدعاة  ــق ال ــة األإن أوال، . للقل ــاملدل ــشأن عــدم  ة وثوق ب

ــة كيمــربيل   ــابوي لعملي ــال زمب ــالغ  امتث ــق الب ــى القل ،  تبعــث عل
ــان ســواكومبوند   كمــا ــاين٥املــؤرخ لــوحظ يف بي  / تــشرين الث
  .٢٠٠٩ نوفمرب

ــاران  و   ــول مـ ــة حبقـ ــة املتعلقـ ــشاكل احلاليـ ــاسجاملـ   للمـ
رار اإلشــارة  لكــن إغفــال القــ.تــستحق االهتمــام بوجــه خــاص

  .بأي صورة إىل زمبابوي مزعج مهنيا
ثانيا، تأسف إسرائيل ملـساعي بعـض الـدول اسـتغالل             

. سسّيهــذه املــسألة املهنيــة املهمــة للتــرويج جلــدول أعمــال مـُـ  
ــوم، لألســف، فجــوة بــني عــاملني     مــا ــا الي  عــامل -شــهدناه هن

ــة مسيـّـ   ــة عام ــع ومجعي ــة،   الواق ــائق تارخيي سة تتغاضــى عــن حق
حـدث  . الـرئيس احلـايل لعمليـة كيمـربيل       ممثل ناميبيـا    قال   كما

ــذا،  ــا هـ ــابع سياســـي   كمـ ــباب ذات طـ ــا، ألسـ ــهدناه مجيعـ شـ
فحسب، ال بسبب أي خماوف حقيقيـة بـشأن املـاس األسـود،             

مشروع القـرار، بغيـة   حىت يكتسي   و.  املسألة قيد البحث   يوه
بــشكل أمهيــة، كــان ينبغــي أن يعّبــر َمــن وضــعوه جعــل القــرار 

ان عامل الواقع لعملية كيمربيل الـصادر يف تـشرين          بيعن  أفضل  
  .تسييس بدال من االستسالم لل٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

إسرائيل يف تقـدمي    لألسباب اآلنفة الذكر، مل تشارك      و  
ــرار بــــصيغته املطمــــشروع  ــة، رغــــم انــــضمامنا إىل  رالقــ وحــ

  .اآلراء توافق
خر من عامل الواقـع لعمليـة كيمـربيل         آتعليق إضايف   مثة    

لوجــود عمليــة كيمــربيل حقيقيــة للغايــة  أن العــامل حمظــوظ هــو
ــة    ــشواغل حقيقي ــصدي ل ــا الت ــصفتها  . جيــري فيه وإســرائيل، ب

الرئيس القادم للعملية، على استعداد، كما قلـت، لالضـطالع          
 ذجيايب باجتـاه تنفيـ  إبشكل إلسهام مبسؤولية أكرب حىت نواصل ا 

  .لعملية كيمربيلأكثر مشوال وفعالية 
اعتمـدت اجلمعيـة العامـة      ): ةسـوري  (عفـري السيد اجل   

دور املـاس   ”للتو بالتـصويت املـسجل مـشروع القـرار املعنـون            
ــأجيج ال ــيف ت ــع ا :اعزـن ــشروع     قط ــري امل ــل غ ــني التعام ــصلة ب ل

اعات املــسلحة كمــسامهة يف منــع وقــوع زـنــاملــاس اخلــام وال يف
  . “اعات وتسويتهازـنال

 يف غايـة  ويتضح من عنوان مشروع القـرار أن املـسألة       
ــا األعــضاء، إذ أن هــذه     ــا ودولن ــة بالنــسبة لــشعوبنا وأممن األمهي

مـن   ،املسألة تتصل بتجارة املاس اخلـام اخلطـرية غـري املـشروعة           
. ، من جهة ثانيـة زاعات يف أفريقيا ـيف تأجيج الن   ودورها جهة،

ــا، ينبغــي فهــم موقــف     ــد ومــن هن ــود   وف ــدي وموقــف الوف بل
  .شفافية قبل دقائقاألخرى اليت عربت عن رأيها بكل 

يؤســـفنا، أن اجلمعيـــة العامـــة مل تـــتمكن مـــن اعتمـــاد   
، مبـا يـسمح باعتمـاد مـشروع         ياالقتراح الـذي تقـدم بـه وفـد        

إن اهلدف األساسـي ملـشروع      .  بتوافق اآلراء  يف جمموعه القرار  
القرار، حسبما نـراه حنـن، هـو منـع جتـارة املـاس غـري الـشرعية               

صراعات يف البلـدان املنتجـة   دور يف تأجيج الـ أن يكون هلا   من  



A/64/PV.63
 

20 09-64440 
 

ــع     ــذلك منـ ــة كيمـــربيل، وكـ ــاء علـــى أســـس عمليـ للمـــاس بنـ
االستغالل غـري املـشروع للثـروات الطبيعيـة للـشعوب، خاصـة          

األنشطة العابرة للحدود اليت حترم تلـك الـدول مـن           من خالل   
  .ثرواهتا

 إىل التعـبري عـن التقـدير     يويف هذا الصدد، انضم وفد      
 كيمربيل هلذا العـام ولـدورها الكـبري يف          لناميبيا لرئاسة جمموعة  

ــا جلهــود     ــة كيمــربيل، وكــذلك دعمــا من تطبيــق أهــداف عملي
ــة  ــارة األفريقيـــ ــا يف القـــ ــار  إخواننـــ ــة االجتـــ ــة عمليـــ  ملكافحـــ

  . املشروع يف املاس غري
 باالســم ت ضــد ذكــر إســرائيل أن وفــدي قــد صــّوإالّ  

ــرة  يف ــشروع القــرار،    ٢٣الفق ننــا نــرى أن  أل مــن منطــوق م
 بكـــل ،ار إســـرائيل رئيـــسا قادمـــا لعمليـــة كيمـــربيل هـــو اختيـــ
 قراءة خاطئة ملقتضيات اهلدف النبيل الـذي يـشري إليـه            ،بساطة

ــه    ــرار ذات ــشروع الق ــوان م ــروف للقاصــي    . عن ــن املع ــه م إذ أن
والــداين أن جتــار املــاس اإلســرائيليني، الــذين يــشكل ضــباط       
االحتياط يف اجلـيش اإلسـرائيلي معظمهـم، يـستغلون عمليـات        
االجتار يف املاس يف أفريقيا وغريها لعقد صفقات ختريبيـة وبيـع            
ــة يف بعــض الــدول ومتويــل     األســلحة وفربكــة القالقــل الداخلي

زاعات املـسلحة، وكـل هـذا مـن شـأنه           ـوإقحام األطفال يف النـ    
 متامـا   ،تأجيج الصراعات والتأثري على السلم واألمن يف أفريقيا       

  .ر ذاتهكما حيذر من ذلك عنوان مشروع القرا
ــر ال    ــا أن التقريــ ــين    كمــ ــرباء املعــ ــق اخلــ ــهائي لفريــ نــ
، املقـدم إىل جملـس األمـن،        )S/2009/521انظر  (ديفوار   بكوت

قد أشار بوضـوح إىل ضـلوع إسـرائيل يف تـصدير املـاس اخلـام                
ــوار  ــوت ديفـ ــن كـ ــشروعة،  مـ ــري مـ ــة غـ ــشري   بطريقـ ــث تـ حيـ

 إىل أن فريــــق اخلــــرباء يــــؤمن بــــأن الــــسلطات ٢٥٣ الفقــــرة
ــة ذات صــلة   اإلســرائ يلية قــادرة علــى تــوفري معلومــات جوهري

وجــاء . يفــواريإلبتحقيقــات الفريــق يف االجتــار باملــاس اخلــام ا
مــن ضــمن توصــيات فريــق اخلــرباء أن تقــوم إســرائيل بــإجراء    

حتقيق كامل يف الضلوع احملتمـل لـبعض رعاياهـا وشـركاهتا يف        
  . يفواري بطريقة غري مشروعةإلتصدير املاس اخلام ا

ــد   ــرة  وق ــق اخلــرباء   ٣٢٧ ذكــرت الفق ــر فري  مــن تقري
نفـــسه املعـــين بكـــوت ديفـــوار، أن الفريـــق يعتقـــد أنـــه جتـــدر   

  إىل، اإلشارة
ــده،    ”     ــدا وال ــد، وحتدي ــسيد فروين أن أســرة ال

 لتجــارة شروعادير مــ تــ،) عامــا٤٧ (شــيمون فروينــد
.  إســـرائيل،رامـــات غـــانمـــستوطنة املـــاس اخلـــام يف 

) اإلبـن (وري فروينـد    لكهـا يـ   ت الـيت مي   )سـني (فالشركة  
ــص ــا إىل   دت ــن ليربي ــاس م ــسيد ر بانتظــام امل شــيمون ال

  .“)األب(فرويند 
معيــــة العامــــة مــــشروع قــــرار نــــا نــــستغرب أن تعتمــــد اجلنإ

ورد يف تقريـر هيئـة هامـة أخـرى مـن هيئـات األمـم                 ما خيالف
ــوار     -املتحــدة  ــق اخلــرباء املعــين بكــوت ديف ــر فري  - أي تقري

  .املشروع باملاس اخلامالذي يتناول االجتار غري 
 فــإن عنــوان مــشروع    علــم مجيــع األعــضاء،  وكمــا ي  

طع الصلة بني التعامل غري املـشروع يف املـاس     قالقرار يشري إىل    
ــه معظــم   . زاعات املــسلحةـاخلــام والنــ  وهــذا بالــضبط مــا يعرف

ــدين   ــراقبني احملاي ــشأن امل ــامل ب ــاس يف الع ــا مت  . جتــارة امل وهــو م
ي عليه من خـالل الفـيلم اهلـام املعنـون           إطالع الرأي العام العامل   

، الذي يعترب شـهادة موضـوعية تؤكـد         “املاس امللطّخ بالدماء  ”
. يــوم العديــد مــن الوفــود األخــرىصــحة موقفنــا الــذي أيــده ال

ــدويل يف االجتــار    اخنــراط إســرائيل   إن ــصعيد ال ــى ال املؤكــد عل
ــاهرة   املـــشروع  غـــري ــامل يـــشجع ظـ ــلحة يف العـ باملـــاس واألسـ

دويل وحيمـــي عـــصابات املخـــدرات واحلركـــات اإلرهـــاب الـــ
في هبذا القدر من مسلسل الفـضائح       تأك. االنفصالية يف أفريقيا  

  .جتارة املاسبشأن الذي يتصل بسلوك إسرائيل 
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ر ممثـــل أذكّّّّّّّّـــ): نكليزيـــةإلتكلـــم با (الـــرئيس بالنيابـــة  
ــدة ا     ــه جتــاوز امل ــسورية بأن ــة ال ــة العربي ــشرددة حملــاجلمهوري  بع

  .ريات املوقفدقائق لتفس
ــسيدة مـــدينا     ــة فنـــ  ( كاراســـكو-الـ زويال ـمجهوريـ

بــادئ ذي بــدء، يــود وفــد ): تكلمــت باإلســبانية) (البوليفاريــة
 أن يهنئ ويـشكر ناميبيـا علـى إدارهتـا لعمليـة كيمـربيل             فرتويال

ــرة رئاســتها  ــة الكونغــو   . خــالل فت كمــا نــود أن هننــئ مجهوري
  .اآلليةالدميقراطية على انتخاهبا نائب رئيس تلك 

وقد أخذ وفـد بلـدي الكلمـة ولـو أننـا مل نكـن ننـوي           
 للموقف ألننا، باعتبارنا من املشاركني يف تقـدمي     شرحاالتكلم  
زعجون حقــا مــن تــسييس هــذه اآلليــة، ـ، منــ٦٤/١٠٩القــرار 

ل آلية طوعية للتعاون فيما بـني جمموعـة         املفترض فيها أن تشكِّ   
ضية التخفيـف مـن     من البلدان، مبا فيهـا بلـدي، علـى خدمـة قـ            

غـري أننـا رأينـا      . ثر أي عوامل تسهم يف الصراعات يف أفريقيـا        أ
ــود    ــصباح بعــض الوف ــها ولكــن بعــضها  -هــذا ال ــيس كل  -  ل

تأخــذ الكلمــة مدعيــة أهنــا ضــامنة اآلليــة بكيــل االهتامــات إىل    
. علـى اإلطـالق   ونعتقد أن هذا أمر غـري مقبـول         . بلدان أخرى 

  .٢٣لفقرة ولذلك امتنعنا عن التصويت على ا
ويتمثل العامل اآلخر الـذي اضـطرنا إىل تغـيري موقفنـا              

، ايف املوقف ذاته الـذي أشـار إليـه يف وقـت سـابق ممثـل سـوري         
ومـن الواضـح أنـه ينبغـي        . وحنن نـرى أنـه موقـف بـالغ األمهيـة          

 لتحــدد مــا إذا كــان هنــاك تــضارب  لآلليــة أن تعقــد اجتماعــا
 موضــع التــساؤل  للمــصاحل بــني الرئاســة الــيت ميارســها البلــد     

 هذه املعلومـات فـورا إىل       نقلوسأ. واألهداف املشروعة لآللية  
  .حكوميت
ونـــــدرك أن املنـــــتجني الرئيـــــسيني للمـــــاس، الـــــذين   

عمليــات عــرب الوطنيــة لالجتــار باملــاس، يــسيطرون علــى أكــرب ال
وخنـشى أن  . املـسألة جدية يف هـذه  يتحملون أيضا مسؤوليات    

تنقيحها، فعاليتها ومـصداقيتها    عملية كيمربيل، ما مل يتم      تفقد  

القــائمتني علــى تأييــد تلــك البلــدان املتــسمة باملــسؤولية، الــيت    
  .ليةمالعيف الساحقة من املشاركني ألغلبية تشكل ا
أعطــي الكلمــة ): نكليزيــةإلتكلــم با (الــرئيس بالنيابــة  
  .ممارسة حلق الردالتكلم ل زمبابوي الذي طلب ثاآلن ملم
ــشيدياوسيكو    ــسيد تـــــ ــابويزم( الـــــ ــم ) (بـــــ تكلـــــ

ــةإلبا ــسرنا أن): نكليزي ــاذ    ي ــن اخت ــا م ــا متكّن ــرار ن  ٦٤/١٠٩الق
ــا  .بتوافــق اآلراء ــا لرئاســة ناميبي ــالغ امتنانن  الــيت  ونعــرب عــن ب

  .قامت بعمل رائع لكفالة اختاذ القرار
ــن         ــدد م ــا ع ــة أبطاهل ــصباح مهزل ــذا ال ــد شــهدنا ه وق

ــامنة   ــا ضـ ــد أهنـ ــدان تعتقـ ــارهتا إ لالبلـ ــربيل، بإشـ ــة كيمـ ىل عمليـ
نـتكلم  ونرى أنـه، إذا كنـا       . عدم االمتثال فيما يتعلق ب  زمبابوي  

ــه مــن منظــور عــاملي     ــال، ينبغــي أن ننظــر إلي . عــن عــدم االمتث
ب ويـــتم هـــرَّنا ُيوزمبـــابوي ضـــحية بالتأكيـــد، ذلـــك أن ماّســـ

رة وإجيــاد أســواق لــه يف إســرائيل إصــدار شــهادات منــشأ مــزّو
. ا مــن األمــاكنوكنـدا وأنتويــــرب والواليــات املتحــدة وغريهــ 

. ن عامليــــا، إذا كنــــا نــــتكلم عــــن االمتثــــال، فلــــيكُ بالتــــايلو
نحن فــ. تــشريوا بأصــابع االهتــام إىل زمبــابوي دون ســواها فــال

  .ضحايا
ــا أن     حنــن و   ــه ميكنن ــم أن ــة كيمــربيل، ونعل ــزم بعملي نلت

ــة   ــا للعمليــ ــا إذا امتثلنــ ــافظ علــــى مواردنــ ــا يف . حنــ ــد كنــ وقــ
ــا علــى خطــة يف  . ســواكومبوند ــة كيمــربيل إطــار واتفقن . عملي

والبلدان اليت حتاول طرح مسألة زمبابوي على اجلمعيـة العامـة       
. إمنــا حتــاول أن تــدرج مــسائل تقنيــة يف قــرار للجمعيــة العامــة  

ق، ولـيس  موثّـ بيـان  سـواكومبوند  والبيان الـذي اتفقنـا عليـه يف         
هناك أي مربر لرغبة أشخاص يف أن يتكـرر يف القـرار مـا يـرد                

  .قيمة مضافة لذلكتوجد أي وال . فعال يف البيان
ــايلو   ــبالت ــام    ر ، أود أن أذكّ ــاروا بأصــابع االهت ــن أش َم

ــن    إىل ــو مل يكـ ــه لـ ــابوي بأنـ ــهزمبـ ــاس  نـ ــشترين للمـ اك أي مـ
 يف الواليــــات املتحــــدة وكنــــدا - املــــشروع يف العــــامل غــــري
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وإذا كـان   .  ملا كـان هنـاك أي اجتـار بـذلك املـاس            - وإسرائيل
، بـدال مـن     منظور شامل فلننظر إليه من    األمر يتعلق باالمتثال،    

  .البحث عن كبش فداء ألسباب سياسية
 هـل يل أن أعتـرب       ):نكليزيةإلتكلم با  (الرئيس بالنيابة   

 مــن ١٢أن اجلمعيــة العامــة ترغــب يف اختتــام نظرهــا يف البنــد  
  جدول األعمال؟ 

  .تقرر ذلك  
 نظــرا لتــأخر  ):نكليزيــةإلتكلــم با (الــرئيس بالنيابــة   
ــت، ــ الوقـ ــتن فـ ــة سـ ــي  إن اجلمعيـ ــد الفرعـ ــن ) ب(ظر يف البنـ مـ

تقدمي املـساعدة إىل الـشعب      ” من جدول األعمال ،      ٧٠ البند
اسـتراتيجية  ”  مـن جـدول األعمـال،      ١١٥ والبند   “الفلسطيين

وكـــان النظـــر ، “األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة اإلرهـــاب 
 كـانون   ١٦يـوم األربعـاء     صـباح   أصال يف جلسة اليوم،      مقرراً
  .ديسمرب/األول

  .الرئيس مقعد الرئاسةشغل   
  برنامج العمل

اهتمـــــام األعـــــضاء إىل أســـــترعي أود أن : الـــــرئيس  
. املسألة األوىل تتعلق بتمديد أعمال اللجنـة اخلامـسة     . مسألتني

األعضاء أن اجلمعية العامة، يف جلـستها العامـة الثانيـة،      يذكر  و
  على توصـية   وافقت ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨اليت عقدت يف    

املكتب بأن ختتتم اللجنـة اخلامـسة أعماهلـا حبلـول يـوم اجلمعـة               
غـــري أن رئـــيس اللجنـــة . ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول١١

اخلامسة أبلغين بأن اللجنة لن تتمكن من اختتام أعماهلا اليـوم،     
  .ديسمرب/ كانون األول١١

هل يل أن أعترب أن اجلمعية توافـق علـى متديـد أعمـال                
ديــسمرب / كــانون األول١٨يــوم اجلمعــة اللجنــة اخلامــسة حــىت 

  ؟٢٠٠٩
  .تقرر ذلك  

ــرئيس   ــد    : ال ــة مبوع ــسألة الثاني ــق امل ــعتتعل ــدورة رف  ال
ويــذكر األعــضاء أن اجلمعيــة قــررت . احلاليــة للجمعيــة العامــة

سـبتمرب  / أيلـول  ١٨يف جلستها العامـة الثانيـة، الـيت عقـدت يف            
كـانون   ١٥الدورة الرابعة والستني يـوم الثالثـاء        رفع  ،  ٢٠٠٩
ــسمرب /األول ــيت ال زال    . ٢٠٠٩دي ــه نظــرا لألعمــال ال ــد أن بي

يتعني القيام هبا يف هذا اجلزء من الـدورة، فـإنين أود أن أقتـرح                
رفـــع الـــدورة احلاليـــة إىل   علـــى اجلمعيـــة أن ترجـــئ موعـــد    

  . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢األربعاء  يوم
إذا مل يكــــن هنــــاك اعتــــراض، هــــل يل أن أعتــــرب أن   
  ية توافق على هذا االقتراح؟ اجلمع

  .تقرر ذلك  
  .٠٠/١٣ رفعت اجللسة الساعة  

  


