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 185قانون رقم 

 52/25/5222صادر بتاريخ 

 االجازة للحكومة االنضمام الى نظام مسار كيمبرلي المتعلق بتجارة الماس

 أقر مجلس النواب،

 وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

 المادة االولى

 مرفق ربطا.اجيز للحكومة اللبنانية االنضمام الى نظام مسار كيمبرلي المتعلق بتجارة الماس، وال

 2المادة 

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 5222شباط  52بعبدا في                                                                                                   

            االمضاء: اميل لحود                                                                                               
 

 

 

 
 كيمبرلي إلصدار الشهادات  نظام عملية

 
 مقدمة

 
 إن المشاركين،

 

بأن االجتار باملاس املمّول للصراعات هلو مسألة تثري قلقًا بالغًا على الصعيد الدويل وترتبط ارتباطاً  يسّلمونإذ 
اىل تقويض احلكومات الشرعية أو اإلطاحة هبا ية اهلا فة راات التمر احل اتطانشة و حاملسل اتمباشرًا بتأجيج الصراع

 خلفيفة؛منها واواإلجتار باألسلحة وانتشارها بصورة غري مشروعة، وال سيما الصغرية 
 

من يف األأيضاً مبا هلذه الصراعات اليت يؤججها املاس املستغل يف متويلها من أثر مدمر على السالم و  يسّلمونوإذ 
 البلدان املتضررة، ومبا يرتكب خالل هذه الصراعات من انتهااات منتظمة وجسيمة حلقوق اإلنسان؛

 

التأثري السليب هلذه الصراعات على االستقرار اإلقليمي وااللتزامات اليت يلقيها ميثاق األمم املتحدة  يلحظونوإذ 
 ن الدوليني؛على عاتق الدول يف ما يتعلق باحملافظة على السالم واألم

 

ضرورة اختاذ إجراءات  ولية عاجلة ملنع مشكلة ماس الصراعات من التأثري سلبًا على جتارة املاس يعون لوإذ 
 املشروعة اليت تساهم مسامهة حيوية يف اقتصا يات الكثري من الدول املنتجة واملصدرة واملستور ة، وال سيما الدول النامية؛
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ذات الصلة الصا رة عن جملس األمن مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم  اىل جممل القرارات يشيرونوإذ 
 7121( و5222) 7121( و5222) 7592( و7991) 7711رقم  القرارات املتحدة، مبا يف ذلك أحكام

 (، وتصميماً منهم على املسامهة يف تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف تلك القرارات وعلى  عم هذا التنفيذ؛5227)
 

( الذي يتعلق بدور املاس يف 5222) 22/21الضوء على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  يلقونوإذ 
 تأجيج الصراعات املسلحة ويدعو اجملتمع الدويل اىل منح أمهية ابرية للتدابري الفعالة والعملية حلل هذه املشكلة؛

 

( الذي  عت فيه اجملتمع 5222) 22/21املتحدة رقم الضوء أيضًا على قرار اجلمعية العامة لألمم  يلقونوإذ 
ستند بالدرجة األوىل اىل إلصدار شها ات للماس اخلام ي  ويل بسيط وعملي نظامالدويل اىل صياغة مقرتحات بشأن 

 الوطنية إلصدار الشها ات واىل حّد أ ىن من املعايري املتفق عليها  ولياًّ؛ األنظمة
 

الذي مت إرساؤه يف سبيل إجيا  حل للمشكلة الدولية ملاس الصراعات يشمل  بأن مسار ايمربيل يذكرونوإذ 
 الدول املنتجة واملصدرة واملستور ة وأوساط صناعة املاس واجملتمع املدين؛

 

إلصدار  نظامبإمكانية احلّد من مسامهة ماس الصراعات يف تأجيج الصراع املسلح عرب إرساء يؤمنون وإذ 
 هدف اىل استبعا  ماس الصراعات من التجارة املشروعة؛يم شها ات خاصة باملاس اخلا

 

 ويل إلصدار شها ات خاصة باملاس اخلام وفقاً للقوانني واملمارسات الوطنية واملعايري  نظامبأن إرساء  يذكرونوإذ 
 ؛املتفق عليها  ولياٍّ يشكل بالنسبة اىل مسار ايمربيل الوسيلة األاثر فعالية حلل مشكلة ماس الصراعات

 

باملبا رات اهلامة اليت اختذت يف سبيل التصدي ملشكلة ماس الصراعات، وال سيما من جانب  يعترفونوإذ 
حكومات أنغوال ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسرياليون وغينيا وغريها من البلدان الرئيسية املنتجة واملصدرة واملستور ة 

 العاملي للماس واجملتمع الدويل؛للماس اخلام وأوساط صناعة املاس وخاصة اجمللس 
 

مببا رات التنظيم الذايت الطوعي ألوساط صناعة املاس ويعرتفون بأن إنشاء نظام مماثل للتنظيم الذايت  يرحبونوإذ 
الدويل إلصدار  النظامالطوعي سيساهم يف ضمان فعالية نظام املراقبة الداخلية املفروضة على املاس اخلام واملستندة اىل 

 ات؛الشها 
 

ما مل تضع مجيع  يثبت مصداقيتهالدويل إلصدار الشها ات اخلاصة باملاس اخلام لن  النظامبأن  يسلمونوإذ 
املشاراة يف مسار ايمربيل نظم مراقبة  اخلية ترمي اىل استبعا  ماس الصراعات من سلسلة إنتاج املاس اخلام  السلطات

الفات يف طرائق اإلنتاج واملمارسات التجارية والضوابط املؤسسية اليت قد وتصديره واستريا ه يف أقاليمها، مع مراعاة االخت
 تستلزم اتباع هنج خمتلفة للوفاء باحلد األ ىن من املعايري؛
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مع القانون الدويل  يكون متوافقاً الدويل إلصدار شها ات خاصة باملاس اخلام جيب أن  النظامبأن  يسلمونوإذ 
 الذي يرعى التجارة الدولية؛

 

 با   املساواة والفوائد املتبا لة والتوافق؛والتقيد مببوجوب احرتام سيا ة الدول  يعترفونإذ و 
 

 يوصون بتطبيق األحكام التالية:
 

 
 
 

 القسم األول
 

 تعريفات
 

إصدار  بنظاميف ما يلي  خلاصة باملاس اخلام )املشار إليهالدويل إلصدار الشها ات ا النظامتعتمد التعريفات التالية يف إطار 
 الشها ات(:

 

وهو املاس الذي تستعمله حراات التمر  أو حلفاؤها يف متويل الصراعات الرامية اىل تقويض احلكومات  ماس الصراعات
الشرعية اما نصت عليه قرارات جملس األمن الدويل ذات الصلة أو أية قرارات مشاهبة أخرى قد يعمل هبا يف املستقبل ووفقاً 

 أو أية قرارات مشاهبة أخرى قد يعمل هبا يف املستقبل؛ 22/21ة لألمم املتحدة رقم لقرار اجلمعية العام
 

 وهو البلد الذي مت فيه تعدين شحنة املاس اخلام أو استخراجها؛ بلد المنشأ
 

 وهو آخر بلد مشارك مّت منه تصدير شحنة املاس اخلام باالستنا  اىل بيانات االستريا  املصرّح عنها؛ بلد المصدر
 

ويتميز مبقاومة للخدش مبعدل  (ISO) وهو معدن طبيعي حيتوي على اربون مبلور ضمن نظام املقاييس الدولية  لماسا
 ؛5،25تقريباً ومبعامل انكسار مبعدل  1،25وبكثافة نوعية تبلغ  72

 

 وهو املغا رة/اإلخراج املا ي من أي جزء من النطاق اجلغرايف التابع ألحد املشاراني؛ التصدير

 

( أو اهليئة )اهليئات( اليت يعّينها املشارك عند تصديره شحنة من املاس اخلام السلطات) السلطةوهي  المصّدرة سلطةال
 ويكّلفها التصديق على شها ة مسار ايمربيل؛
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وهي جزء من أراضي أحد املشاراني تعترب فيه السلع خارجة عن نطاق صالحية اجلمارك يف ما  المنطقة التجارية الحرة
 تص برسوم االستريا  والضرائب؛خي
 

 وهو الدخول/اإل خال املا ي اىل أي جزء من النطاق اجلغرايف التابع ألحد املشاراني؛ االستيراد
 

( أو اهليئة )اهليئات( اليت يعيّنها املشارك عند استريا ه شحنة من املاس اخلام السلطات) السلطةوهي  المستوردة السلطة
 التصدير والتحقق من شها ات مسار ايمربيل املرفقة بالشحنة املستور ة؛ويكلفها القيام بإجراءات 

 

 نظاموهي وثيقة من منوذج خاص ال ميكن تزويرها وتثبت بأن شحنة املاس اخلام مستوفية لشروط  شهادة مسار كيمبرلي
 إصدار الشها ات؛

 

لية واحلكومات غري املشاراة اليت متت  عوهتا اىل وهو ممثل عن اجملتمع املدين وأوساط صناعة املاس واملنظمات الدو  المراقب
 املشاراة يف االجتماعات العامة )على أن تتوىل الرئاسة االستشارات اإلضافية(؛

 

وهو ظرف أو علبة أو صندوق أو أي مستوعب من حجم آخر يضم حجرًا من املاس أو أاثر معّبًأ معًا ال بشكل  الطرد
 فر ي؛

 

 هو طر  حيتوي على حجارة ممزوجة من املاس اخلام ومصدرة من بلدين أو أاثر؛و  الطرد ذو المنشأ المختلط
 

إصدار الشها ات )على أن تتوىل الرئاسة  نظامسري عليها يوهو أي  ولة أو منظمة تكامل اقتصا ي إقليمية  المشارك
 االستشارات اإلضافية(؛

 

 لنظامنقلت صالحياهتا إليها يف املسائل اخلاضعة وهي منظمة تضم  واًل ذات سيا ة  منظمة تكامل اقتصادي إقليمية
 إصدار الشها ات؛

 

وهو املاس غري املشغول واملاس املنشور بشكل بسيط أو املشقوق واملشذب، وير  ضمن بنو  النظام املنسق  الماس الخام
 1725،17و  1725،57و  1725،72لرتميز وتصنيف السلع رقم 

 

 مصّدر؛وهي طر  أو أاثر مستور  أو  الشحنة
 

وهو املرور حتت وضع الرتانزيت عرب أراضي أحد األطراف املشاراني أو غري املشاراني، ولو ختلل هذا الوضع ختزين أو  العبور
استيداع أو تغيري يف وسائل النقل حبيث يشّكل هذا املرور جزءًا من عملية ااملة تبدأ وتنتهي خارج نطاق أراضي هذا 

 الطرف؛
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 القسم الثاني
 

 مسار كيمبرليشهادة 
 

 على ال من املشاراني أن:
 

 )أ( يرفق ال شحنة مصّدرة من املاس اخلام بشها ة مسار ايمربيل )املشار إليها بالشها ة( ؛
 

)ب( يتأاد من أن اإلجراءات اليت يعتمدها إلصدار الشها ات تتوافق مع احلد األ ىن من املعايري اخلاصة مبسار ايمربيل 
 ابع؛واملدرجة يف القسم الر 

 

)ج( يتأاد من أن شها ته تفي باحلد األ ىن من الشروط املدرجة يف امللحق األول. وعندما يتم ذلك، ميكن للمشارك أن 
حيد  بكامل احلرية اخلصائص اإلضافية اليت يريد منحها لشها ته االشكل أو املعلومات اإلضافية أو العناصر املتعلقة 

 باألمن؛
 

خالل الرئاسة خبصائص شها ته اما هو حمد  يف امللحق األول وذلك ألهداف خاصة  ) ( يعلم سائر املشاراني من
 بالتصديق.

 
 

 
 القسم الثالث

 
 الشروط المفروضة على التجارة الدولية للماس الخام

 

 على ال من املشاراني أن:
 

 )أ( يرفق ال شحنة من املاس اخلام املصّدر اىل مشارك آخر بشها ة مصدقة وفقاً لألصول؛
 

 )ب( يقوم باإلجراءات التالية عند استريا ه شحنة من املاس اخلام:
 

 طلب احلصول على شها ة مصدقة وفقاً لألصول. -
املصدرة، على أن يتضمن هذا الوصل على األقل رقم  السلطةالتأاد من إرسال وصل باستالم السلع اىل  -

 واملصّدر. الشها ة وعد  الطرو  ووزن القرياط والتفاصيل املتعلقة باملستور 
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 اشرتاط إمكانية احلصول على النسخة األصلية للشها ة ملدة ال تقل عن ثالث سنوات؛ -

 

 )ج( يتأاد من عدم استريا  شحنات من املاس اخلام من أي طرف غري مشارك وعدم تصديرها إليه؛
 

ملذاورة يف الفقرتني )أ( و)ب( ) ( يسّلم بأن الطرف املشارك الذي تعرب الشحنة أراضيه ليس مرغماً على اخلضوع للشروط ا
املعنية لدى هذا الطرف بقاء الشحنة لدى مغا رهتا األراضي على  السلطاتأعاله ويف القسم الثاين )أ(، على أن تضمن 

 حالتها األساسية نفسها )أي من  ون أن يتم فتحها أو العبث هبا(.
 

 
 

 
 القسم الرابع

 
 المراقبة الداخلية

 
 تعهدات المشاركين

 

 ال من املشاراني أن:على  
 

 )أ( ينشئ نظام مراقبة  اخلية للتأاد من عدم احتواء شحنات املاس اخلام املستور ة أو املصدرة على ماس ممول للصراعات؛
 

 )ب( يعنّي جهة )جهات( مسؤولة عن االستريا  والتصدير؛
 

 ستوعبات حمكمة اإلغالق؛)ج( يتأاد من أن يكون املاس اخلام الذي يتم استريا ه وتصديره حمفوظاً يف م
 

) ( جيمع املعلومات الرمسية املتعلقة بإنتاج املاس واستريا ه وتصديره وحيفظها ويدّقق فيها ويعمد اىل تبا هلا مع سائر 
 املشاراني وفقاً لألحكام املدرجة يف القسم اخلامس؛

 

بة الداخلية واملدرجة يف امللحق الثاين عند إنشاء )ه( يأخذ بعني االعتبار اخليارات والتوصيات اإلضافية اخلاصة بنظم املراق
 نظامه اخلاص للمراقبة الداخلية؛

 

 مبادئ التنظيم الذاتي ألوساط صناعة الماس
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يعي املشاراون بأن إقامة نظام طوعي للتنظيم الذايت ألوساط صناعة املاس اما هو منصوص عليه يف مقدمة هذه الوثيقة من 
م من الضمانات تعّززه أعمال تدقيق جيريها مدققون مستقلون يف شراات فر ية وتدعمه عقوبات شأنه أن يؤ ي اىل قيام نظا

 .تتبع أثر عمليات جتارة املاس اخلام بصورة ااملة اخلية تضعها أوساط صناعة املاس، مما يسهل على السلطات احلكومية 
 
 

 
 القسم الخامس

 
 التعاون والشفافية

 
 على ال من املشاراني أن:

 

إصدار  نظامأو اهليئات اليت اّلفها تطبيق أحكام  السلطات( يزّو  سائر املشاراني من خالل الرئاسة مبعلومات اافية حول )أ
الشها ات، اما عليه تزويدهم )من خالل الرئاسة( مبعلومات حول القوانني واألنظمة والقواعد واإلجراءات واملمارسات اليت 

وين إذا أمكن، على أن يعمد اىل حتديث هذه املعلومات وإرفاقها مبوجز باللغة اإلنكليزية يعمل هبا وذلك عرب الربيد اإللكرت 
 يتناول أهم ما تضمنته.

 

)ب( جيمع املعلومات اإلحصائية ويزو  سائر املشاراني هبا من خالل الرئاسة وفقًا للمبا   املنصوص عليها يف امللحق 
 الثالث؛

 

ت والتقييم الذايت على حنو منتظم مع سائر املشاراني بغية التوصل اىل ممارسة فضلى يف )ج( يتبا ل اخلربات وسائر املعلوما
 ظروف حمد ة؛

 

إصدار الشها ات ضمن  نظام) ( يتعامل بشكل إجيايب مع سائر املشاراني يف حال طلبوا إليه مساعدهتم على تعزيز فعالية 
 نطاق أراضيهم؛

 

مشارك آخر برأيه يف حال اعترب أن قوانني هذا املشارك وأنظمته وقواعده )ه( يعمد من خالل الرئاسة اىل إعالم أي 
 وإجراءاته وممارساته ال تضمن تنقية صا راته من ماس الصراعات؛

 

)و( يتعاون مع سائر املشاراني سعياً اىل حّل املشاال احملتملة اليت قد تنجم عن بعض الظروف الطارئة وتؤ ي اىل اإلخالل 
الشها ات أو املوافقة عليها، اما يرتتب على ال من املشاراني إعالم نظرائه جبوهر املشاال اليت قد  بأ ىن شروط إصدار

 يواجهها وباحللول اليت توصل إليها؛
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 )ز( يشجع عرب سلطاته املعنية على تعزيز التعاون بني الوااالت املكلفة بتطبيق القانون والوااالت اجلمراية؛
 
 
 

 القسم السادس
 

 ريةشؤون إدا
 

 االجتماعات
 

على املشاراني واملراقبني أن يعقدوا اجتماعات عمومية ال سنة ويف مناسبات أخرى يرتئيها املشاراون ملناقشة فعالية  .7
 إصدار الشها ات؛ نظام

 

 قواعد إجراءات خاصة هبذه االجتماعات خالل االجتماع العمومي األول؛اعتما  على املشاراني  .5
 

لد الذي تقع فيه الرئاسة، إاّل يف حال عرض أحد املشاراني أو املنظمات الدولية استضافة تعقد االجتماعات  يف الب .1
االجتماعات ونال املوافقة على ذلك. وعلى املضيف يف هذه احلال أن يعمد اىل تسهيل معامالت الدخول للمشاراني يف 

 هذه اجللسات؛
 

لعامة وجلسات فرق العمل واهليئات الفرعية األخرى اليت يف هناية ال جلسة عامة، يتم انتخاب رئيس جململ اجللسات ا .2
 قد يتم تشكيلها اىل حني اختتام االجتماع العمومي السنوي التايل؛

 

 على املشاراني التوصل اىل اختاذ القرارات باإلمجاع. ويف حال تعذر ذلك، تلجأ الرئاسة اىل االستشارات. .2

 

 الدعم اإلداري
 

إصدار الشها ات،؛ وتتم مناقشة أشكال هذا الدعم ووظائفه  لنظامتأمني إ ارة فعالة من الضروري إجيا   عم إ اري ل .1
 خالل االجتماع العمومي األول بعد التصديق عليه من اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

 

 قد تتمثل وظائف الدعم اإل اري مبا يلي: .1

يف املسائل اليت تنص عليها )أ( لعب  ور قناة اتصال وتبا ل معلومات واستشارات بني املشاراني 
 هذه الوثيقة؛
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)ب( مسك جمموعة من هذه القوانني واألنظمة والقواعد واإلجراءات واملمارسات واإلحصائيات 
 ووضعها يف تصرف املشاراني بناء على ما ور  يف القسم اخلامس؛

 )ج( إعدا  وثائق وتأمني  عم إ اري لالجتماعات العمومية واجتماعات فرق العمل؛

( االضطالع مبسؤوليات إضافية بناء للتعليمات الصا رة عن االجتماعات  العمومية أو عن أي ) 
 فريق عمل يتم تعيينه خالهلا.

 
 المشاركة

 
 .نظاممن  ون متييز لكل مقدمي الطلبات الذين يستوفون شروط هذا ال مفتوحة نظام إصدار الشها اتاملشاراة يف  إن .1

 

سة من خالل أن يبدي اهتمامه عرب إبالغ الرئانظام إصدار الشها ات شاراة يف على ال مقّدم طلب يرغب يف امل .9
وأن تنقل إىل ال  5جيب أن يتضمن اإلبالغ املعلومات املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من القسم و لوماسية. القنوات الدب

 املشاراني يف خالل شهر.
 

املاس واحلكومات غري املشاراة واملنظمات الدولية إىل  أوساط صناعةو نوي املشاراون  عوة ممثلي اجملتمع املدين ي .72
 املشاراة يف االجتماعات العمومية بصفة مراقبني. 

 

 التدابير التي يجب أن يتخذها المشاركون

 

يرتتب على املشاراني حتضري املعلومات وجعلها يف متناول املشاراني اآلخرين قبل انعقا  االجتماعات العمومية السنوية  .77
 نظام إصدار الشها اتالذي يبنّي ايفية تنفيذ شروط  5ما هو منصوص عليه يف الفقرة )أ( من القسم امربيل  ملسار ا

 ضمن اختصاصاهتا.
 

على جدول أعمال االجتماعات العمومية السنوية أن يتضمن بندا تتم فيه مراجعة املعلومات اما هو منصوص عليه يف  .75
 ن توفري التفاصيل اإلضافية املتعلقة بأنظمتهم بناء على طلب االجتماع العمومي.يستطيع املشاراو و . 5الفقرة )أ( من القسم 

 

يستطيع املشاراون يف االجتماعات العمومية وبناء على توصية الرئاسة أن يقرروا اختاذ إجراءات التدقيق اإلضافية حيث  .71
لوطنية والدولية املرعية اإلجراء، وهي ضافية. جيب تنفيذ هذه التدابري مبوجب القوانني ايتطلب األمر تقدمي إيضاحات إ

 حلصر: ملثال ال اعلى سبيل ا التالية تتضمن التدابري
 

 .طلب املعلومات واإليضاحات اإلضافية من املشاراني .1

موثوقة تشري مراجعة املهمات من قبل مشاراني آخرين أو من قبل ممثليهم يف ما يتعلق بدالالت  .2
 .نظام إصدار الشها اتإىل عدم مراعاة 
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وبناؤها من حيث احلجم واملضمون خبرية وحيا ية مبوافقة املشاراني املعنيني و  حتليلية جيب مراجعة املهمات بطريقة  .72
بعد استشارة و املعين مبوافقة املشارك القائمة. وتتوىل الرئاسة حتديد هذه املهمات لى الظروف عالزمين والشروط واإلطار 

 .املشاراني الهم
 

اما جيب إرسال   ،نتائج تدابري التدقيق إىل الرئاسة واملشاراني خالل ثالثة أسابيع من انتهاء املهمةبتقرير  رفعجيب  .72
يف موقع اإلنرتنت خالل فرتة  نظام إصدار الشها اتالتعليقات والتقارير اليت يقدمها املشاراون إىل القسم املخصص ل

للمحافظة على  همجهو أقصى على املشاراني واملراقبني بذل و ة أسابيع بعد رفع التقرير من قبل املشارك املعين. أقصاها ثالث
 قشات اخلاصة مبسألة املراعاة.انالقضايا واملسرّية 

 

 المراعاة وتالفي النزاعات

 

 ميكننظام إصدار الشها ات،  يذقضية تتعلق باملراعاة من قبل املشاراني أو أية قضية أخرى تتعلق بتنف نشوءيف حال  .71
وتعمد اىل خوض مناقشة لدراسة  هبا من  ون تأخري  لرئاسة اليت تقوم بإعالم سائر املشارانيرفعها لمشارك معين أن يألي 

 القضية واملناقشات اخلاصة مبسألة املراعاة. على سرية ةفظاحملل همعلى املشاراني واملراقبني بذل جهد، و هاحلايفية 

 

 تالتعديال
 

 .ميكن تعديل هذه الوثيقة مبوافقة املشاراني  .71
 

إىل الرئاسة خالل تسعني يوما قبل انعقا   هذه االقرتاحات خطياً  على أن ترسل مشارك أن يقرتح التعديالتي كن ألمي .71
 االجتماع العمومي التايل إال إذا مت االتفاق على غري ذلك.

 

املشاراني واملراقبني وأن تدرجها يف جدول أعمال االجتماع العمومي على الرئاسة أن تنقل التعديالت املقرتحة إىل ال  .79
 .التايلالسنوي 

 

 آلية المراجعة
 

العناصر اليت  ملمما يتيح هلم إجراء حتليل  قيق جمل ،ملراجعة مستمرةنظام إصدار الشها ات  إخضاعاملشاراون  ينوي .52
وء رؤية املشاراني واملنظمات الدولية وال سيما األمم املتحدة على ض ملراجعة أن تراعي متطلبات هذا النظاميتضمنها. وعلى ا

 األوىل يف مهلة ال تتعدى جيب أن تتم املراجعةو اصل الذي ميكن أن ينتج عن ماس الصراعات. يف ما يتعلق بالتهديد املتو 
مع االجتماع العمومي جيب أن يتزامن اجتماع املراجعة العمل الفعلي لنظام إصدار الشها ات، اما بدء  منثالث سنوات 

 السنوي إال إذا مت االتفاق على غري ذلك.
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 البدء بتنفيذ المسار
 

  بنظام عملية ايمربيل إلصدار الشها ات املتعلقيف االجتماع الوزاري نظام إصدار الشها ات قواعد  إرساء جيب .57
 يف إنرتالان. 2002تشرين الثاين  5يف  الذي سيعقد س اخلاماخلاصة باملا
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 1الملحق 
 

 الشهادات
 

 لشروط اخلاصة بالشها اتلاحلد األ ىن أ. 
 

 على الشها ة أن تستويف احلد األ ىن من الشروط التالية:
 

 " مسار امربيل" والتصريح التايل: "مت التعامل شها ة على ال شها ة أن حتمل عنوان
ام عملية ايمربيل إلصدار نظمع املاس اخلام يف هذه الشحنة مبوجب أحكام 

 ".الشها ات 

 ل شحنة من الطرو  الصا رة من منشأ واحدبلد املنشأ لك. 

 .ميكن إصدار الشها ات بأي لغة شرط أن تكون مرفقة برتمجة إنكليزية 

  )6133 -1ترقيم بواسطة رمز ألفا وفقا لنظام املقاييس الدولية )أيزو. 

 .شها ة يصعب تزويرها 

  تاريخ اإلصدار 

 خ االنتهاء تاري 

 املصّدرة  السلطة 

  حتديد املصّدر واملستور 

 وزن / حجم القرياط 

 عد  الطرو  يف الشحنة. 

  وتصنيفها. السلعالنظام املنسق لرتميز 

  املصّدرة. السلطةتصديق الشها ة من قبل 
 

 عناصر الشها ة االختياريةب. 
 

 ميكن أن تتضمن الشها ة املميزات االختيارية التالية:

 

 املعطيات اإلضافية أو العناصر اخلاصة بالسالمة(.  وأالشكل ات الشها ة )مواصفا 

 يف الشحنة. املعّبأ املواصفات النوعية للماس اخلام 
 

 على وثيقة تأايد االستريا  أن تتضمن العناصر التالية:
 

 .البلد املرَسل إليه 
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  حتديد املستور 

 .القرياط/ الوزن والقيمة بالدوالر األمرياي 

  وتصنيفها املنسق لرتميز السلعالنظام. 

  املستور ة. السلطةتاريخ االستالم من قبل 

  املستور ة. السلطةالتوثيق من قبل 
 

 ج. اإلجراءات االختيارية
 

 .ميكن شحن املاس اخلام يف أاياس شفافة ومغلقة بإحكام 

 .ميكن إعا ة طبع رقم الشها ة على املستوعب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2الملحق   

 

 من الفقرة األولى 4ات كما هو منصوص عليها في القسم التوصي
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 التوصيات العامة

 

 .نظام إصدار الشها اتميكن للمشاراني تعيني منسق )منسقني( رمسي ملعاجلة مسألة تنفيذ  .1
 

ونشرها بناء على  و/أو تعزيزها إامال مجيع اإلحصائيات الوار ة يف امللحق الثالثقد يرتئي املشاراون  .2
 مسار امربيل. ات حمتويات شها

 

يف قاعدة بيانات على  5املعلومات واملعطيات املنصوص عليها يف القسم  إ راجملشاراني يستحسن با .6
 الكمبيوتر.

 

 .اإللكرتونية وتلقيها من أجل  عم نظام إصدار الشها ات شاراني إرسال الرسائلبامل تحسنيس .4
 

جمموعات متمر ة يشتبه أهنا تقوم بتعدين  تضم أراضيهميستحسن باملشاراني املنتجني للماس والذين  .5
يّزو وا املشاراني اآلخرين اليت جتري فيها هذه النشاطات و  راضي أن حيد وا املناطقهذه األاملاس  اخل 

 حتديث هذه املعلومات باستمرار.، على أن يعمدوا اىل املعلوماتذه هب
 

املتورطة يف  شرااتاء األفرا  أو الأمسال الدول من خالل الرئاسة بوا  يستحسن باملشاراني أن يعلم .3
 .نظام إصدار الشها ات بأهدافمتعلقة نشاطات 

 

مصارف رمسية عرب عمليات الشراء النقدية للماس اخلام تتم  جممليستحسن باملشاراني التأاد من أن  .7
 وأن تكون مرفقة بوثائق ميكن التحقق منها.

 

 نقطتني التاليتني:مبوجب الها على الدول املنتجة للماس أن حتلل إنتاج .8
 

 مواصفات املاس املنَتج 

  الفعلياإلنتاج 

 

 توصيات متعلقة بالمراقبة المفروضة على مناجم الماس

 

 ون  وأن تسمح هلذه املناجمحائزة على تراخيص أاد من أن ال مناجم املاس أن تتيستحسن بالدول  .9
 بتعدين املاس. غريها

 

ب والتعدين حتافظ على معايري السالمة ومن أن يستحسن بالدول أن تتأاد من أن شراات التنقي .10
 ماس الصراعات ال يؤثر يف اإلنتاج الشرعي.
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 المشاركين العاملين في تعدين الماس على نطاق صغير توصيات إلى

 

. ويكون هؤالء وحدهم خمولون بتعدين رخصةحيوزوا على على ال املنقبني احلرفيني وغري الرمسيني أن  .11
 .املاس

 

ملرخص هلا أن تتضمن املعلومات التالية: االسم والعنوان واجلنسية و/أو مكان على السجالت ا .12
 .مبوجب رخصة التعدينعمليات  تم فيهاتاإلقامة واملنطقة اليت 

 

 توصيات إلى شراة الماس الخام وبائعيه ومصّدريه

 

وا مسجلني يكونالشراات اليت تتوىل نقله أن  واافةعلى شراة املاس اخلام وبائعيه ومصّدريه وواالئه  .16
 . من السلطات املعنية اخلاصة بكل مشارك ةرخصوحائزين على 

 

على السجالت املرخص هلا أن تتضمن املعلومات التالية: االسم والعنوان واجلنسية و/أو مكان  .14
 اإلقامة.

 

على ال شراة املاس اخلام وبائعيه ومصّدريه أن حيتفظوا مبوجب القانون وملّدة مخس سنوات بسجالت  .15
رقم الرخصة باإلضافة اىل  ،البائعنيو من الشارين ومية للشراء والبيع والتصدير تتضمن أمساء الزبائن ي
 .و قيمة هذا املاس تصديره أو شراؤه أو املاس الذي يتم بيعهامية و 

 

يف قاعدة بيانات على الكومبيوتر من أجل تسهيل  14جيب إ خال املعلومات الوار ة يف الفقرة  .13
 ملعلومات املفصلة اخلاصة بالنشاطات اليت يقوم هبا شراة املاس وبائعوه.االطالع على ا

 

 توصيات خاصة بإجراءات التصدير

 

 املصّدرة املختصة. السلطةعلى املصّدر أن يسّلم شحنة من املاس اخلام إىل  .17

 

املاس  فيه أناملصّدر وقبل تصديق الشها ة أن يقّدم تصرحيا يؤاد اىل املصّدرة أن تطلب  السلطةعلى  .18
 لصراعات.اً مموالً لماساخلام املصّدر ليس 

 

 نسخة مصّدقةبشها ة أو ويرفق بال على املاس اخلام أن خيتم يف مستوعبات ال ميكن العبث هبا .19
املستور ة تتضمن  السلطةاملصّدرة أن ترسل رسالة إلكرتونية إىل  السلطةعلى و . حسب األصول عنها

 د املنشأ أو املصدر واملستور  والرقم التسلسلي للشها ة.معلومات عن وزن القرياط وقيمته وبل
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على  مدرجة املصّدرة أن تذار التفاصيل املتعلقة بشحنات املاس اخلام يف قاعدة بيانات السلطةعلى  .20
 مبيوتر.الك

 
 

 االستيرادباجراءات توصيات خاصة 
 

حنة املاس اخلام أو بعد ذلك. املستور ة أن تتلقى رسالة بالربيد اإللكرتوين قبل وصول ش السلطةعلى  .21
وزن القرياط وقيمته وبلد املنشأ أو املصدر واملصّدر والرقم معينة اعلى الرسالة أن تتضمن تفاصيل و 

 .ةالتسلسلي للشها 
 

ألختام واملستوعب املستور ة أن تفتش شحنة املاس اخلام لتتأاد من أنه مل يتم العبث با السلطةعلى  .22
 .نظام إصدار الشها اتمت مبوجب  ومن أن التصدير

 

 للتحقق من التفاصيل الوار ة يف الشها ة.وتفتشها املستور ة أن تفتح حمتويات الشحنة  السلطةعلى  .26
 

املستور ة  السلطةاملستور ة أن ترسل بطاقة اإلعا ة أو قسيمة تأايد االستريا  إىل  السلطةعلى  .24
 .حيث يقتضي األمر املختصة

 

ل ال التفاصيل املتعلقة بشحنات املاس اخلام يف قاعدة بيانات على املستور ة أن تدخ السلطةعلى  .25
 الكومبيوتر.

 

 الخارجة منهاالمناطق التجارية الحرة و  الداخلة الى توصيات خاصة بالشحنات
 

خلارجة او ملناطق التجارية احلرة ا الداخلة اىل املعنية أن تتوىل عملية شحن املاس اخلام السلطات على .23
 . منها
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 3 الملحق
 

 اإلحصائيات
 

 مهمة لتنفيذ اةأ  تشكلللماس اخلام  الدوليةأن املعطيات املوثوق هبا واملتعلقة باإلنتاج والتجارة إذ يدراون  إن املشاراني
يف التجارة املشروعة،  اس الصراعات خول ملتحديد أية خمالفات قد تشري إىل و  نظام إصدار الشها ات بشكل فعال

 آخذين بعني االعتبار احلاجة إىل محاية املعلومات احلساسة: املبا   التالية ونيدعم
 

رتة اإلحالة ويف خالل شهرين من ف ونشرها االحتفاظ باإلحصائيات الفصلية الشاملة املتعلقة بتصدير املاس اخلام واستريا ه أ.
 .هبارفقة الشها ات املصّدقة للتصدير والشحنات املستور ة املحجم مّوحد النمط، باإلضافة اىل عد  

 

وحتديد  ذلك ممكناً حتديد املنشأ واملصدر حيث يكون  مع ونشرها االحتفاظ باإلحصائيات اخلاصة بالتصدير واالستريا  ب.
 .7102061، 7102021، 7102010مبوجب النظام املنسق لرتميز وتصنيف السلع  تهقيموزن القرياط و 

 

مع حتديد  خالل شهرين من فرتة اإلحالةو ال ستة أشهر   ونشرهام اخلاصة بإنتاج املاس اخلا االحتفاظ باإلحصائيات ج. 
 أن يبلغوا الرئاسة بذلك. ترّتب عليهميف حال عجز املشاراون عن نشر هذه اإلحصائيات و . وزن القرياط وقيمته

 

 اإلستنا  إىل املسارات والوسائل الوطنية احلالية.بمجع هذه اإلحصائيات ونشرها  . 
 

( 1حيد ها املشاراون لتجميعها )أخرى أو آلية مناسبة  اتكوماحل متعد ة يات يف متناول هيئةهذه اإلحصائ وضع ه.
جيب أن تكون هذه و ونشرها ال ثالثة أشهر يف ما يتعلق بالتصدير واالستريا  وال ستة أشهر يف ما يتعلق باإلنتاج. 

مبوجب شروط اإلحالة اليت يضعها  أو مجاعياً  فر ياً  اي يقوموا بتحليلها   واملشارانينيألطراف املهتملة اإلحصائيات متّوفر 
 املشاراون.

 

معاجلة  بغيةة وإنتاجه يف االجتماعات العمومية السنوية دولياملعلومات اإلحصائية اخلاصة بتجارة املاس اخلام ال  راسة و.
 .لنظام إصدار الشها ات الالقضايا اخلاصة هبا و عم التنفيذ الفع
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 انال إعالن إنرت 

 2002تشرين الثاين  5الصا ر يف 

 حول مسار امربيل

 اخلاص باملاس اخلام
 

حنن وزراء ورؤساء وفو  أنغوال، أسرتاليا، بوتسوانا، الربازيل، بوراينا فاسو، اندا، ساحل العاج، مجهورية الصني الشعبية، 
لغابون، غانا، غينيا، اهلند، إسرائيل، اليابان، قربص، مجهورية تشيكيا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، اجملموعة األوروبية، ا

الروسي، سيريا ليون، جنوب أفريقيا،  مجهورية اوريا، ليزوتو، مالطا، موريس، املكسيك، ناميبيا، النروج، الفيليبني، االحتا 
بابواي جمتمعون يف إنرتالكن يف سوازيالند، سويسرا، تانزانيا، تايلند، أوارانيا، اإلمارات العربية املتحدة، الواليات املتحدة وزمي

 مبناسبة إطالق مسار امربيل: 2002تشرين الثاين  5سويسرا يف 
 

 اً مباشر  ارتباطاً  يف املاس اخلام اليت قد تكون مرتبطة الدوليةعن قلقنا العميق حيال التجارة  اإلعراب نكرر إذ
جتار واالأو اإلطاحة هبا الشرعية  اتاحلكومقويض تبتأجيج الصراعات املسّلحة ونشاطات احلراات التمر ية اهلا فة إىل 

ذه الصراعات على السالم هل ثر املدّمرحيال األو  ،ال سيما الصغرية منها واخلفيفةو  وانتشارها بصورة غري مشروعة األسلحةب
 حقوق اإلنسان خالل هذه الصراعاتاملنتظمة واجلسيمة اليت متس نتهااات االو  ضررةواألمن يف البلدان املت

 

والذي يدعو اجملتمع الدويل  امة لألمم املتحدة( الصا ر عن اجلمعية الع2000) 55/53إذ نذّار بالقرار رقم و 
م الدويل النظارحب باالقرتاحات املفّصلة املتعلقة بيالذي  53/236هذه املشكلة والقرار   اختاذ التدابري العاجلة حللإىل

 غة النهائية له وتنفيذه يف أسرع وقت ممكنعلى وضع الصي ثحيو  مسار امربيل إلصدار الشها ات املنصوص عليه يف
 

اليت قّدمها املشاراون ورفعوها  نظام الدويل إلصدار الشها اتقرتحات اخلاصة بالنعرب عن االرتياح بشأن املإذ و 
 "إلصدار الشها ات مربيليا  نظام عمليةإلينا على شكل وثيقة حتمل عنوان: "

 

ما يدفعنا اىل  ،هذه املشاراة وتسهيلها نظام إصدار الشها ات وعلى تشجيعشاراة يف امل ةإذ نشد  على ضرور و 
لذين يتعاطون جتارة املاس اخلام إىل االنضمام إىل مسار امربيل من  ون تأخري وقبل األول من اانون الثاين  عوة ال ا
2003 

 

تعّززه أعمال تدقيق جيريها انات إذ نرّحب بالتنظيم الذايت للصناعة الذي سوف ينّص على نظام من الضمو 
مستقلون يف شراات فر ية وتدعمه عقوبات  اخلية تضعها أوساط صناعة املاس، مما يسهل على السلطات مدققون 
 والتنفيذ الفعلي ملسار امربيل املختصة إجراء املعامالت اخلاصة بتجارة املاس اخلام احلكومية

 

 إلصدار الشها ات امربيلنظام عملية  ناعي واجملتمع املدين يف تطوير إذ نشري إىل املسامهة املهمة للقطاع الصو 
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يف إطار مسار امربيل ملواجهة مشكلة ماس الصراعات مت حتقيقه م الذي ابأنه على الرغم من التقّدم اهلإذ نقّر و 
 والطويلعلى املدى املتوسط  من قبل املشاراني مهم جدا لنجاح املبا رة نظام إصدار الشها اتفإن تنفيذ 

 

إذ نشكر حكومة سويسرا الستضافتها هذا االجتماع الوزاري وأيضا حكومات جنوب أفريقيا وناميبيا وبلجيكا و 
واالحتا  الروسي واململكة املتحدة وأنغوال وبوتسوانا واندا الستضافتها االجتماعات اخلاصة مبسار امربيل واليت مهدت هلذا 

 االجتماع
 

 نعلن أننا:
 

الذي وضعه املشاراون يف مسار امربيل وقّدموه إلينا  صدار الشها ات اخلاصة باملاس اخلامالدويل إل نظامالنعتمد  .1
 ".نظام عملية ايمربيل إلصدار الشها اتعلى شكل وثيقة حتمل عنوان: "

 

ه إىل سوف يستند تنفيذو  ،2006من اانون الثاين ابتداء من األول  نظام إطالق الشها اتنلتزم بإطالق  .2
بة الداخلية اليت تستويف املعايري املذاورة يف الوثيقة. أما بالنسبة إىل مقدمي الطلبات الذين ارقنا وإىل أنظمة القوانين

القسم من  9الفقرة بعد إبالغ الرئاسة مبوجب هلم  نافذاً  النظامفيصبح  يقررون االنضمام إلينا بعد هذا التاريخ
4. 
 

متطابقة  الشها ات اخلاصة باملاس اخلامعملية إصدار  نظامتنفيذ سوف حنرص على أن تكون التدابري املتخذة ل .6
 مع أحكام التجارة العاملية.

 

هناية العام  حبلولملشاراة يف مسار امربيل يف انقّدر نّية قربص واجلمهورية التشيكية واليابان وتايلند وأوارانيا  .4
2006. 

 

نظام عملية  أن  معتربينماس الصراعات، منع التجارة يف  اس اخلام من أجلعزمنا على مراقبة جتارة املجنّد  تأايد  .5
 هو عملية  ولية متواصلة.ايمربيل إلصدار الشها ات 

 

 نشكر حكومة جنوب أفريقيا ملوافقتها على ترؤس مسار امربيل يف السنة األوىل من تنفيذه. .3
 

األول الذي يعقده املشاراون يف يف التنفيذ خالل االجتماع الرمسي  نطلب من املسؤولني مراجعة التقّدم األويل .7
 .2006مسار امربيل يف أوائل العام 

 

 2002تشرين الثاين  5إنرتالان، سويسرا، 

 

 ملحق إلعالن إنرتالان الوزاري
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 إعالن صا ر عن اجملموعة األوروبية
 

ملقدمة األوىل من إعالن ااما هو مذاور يف مسار امربيل  طرفًا مشاراًا يف  اعتبار نفسها حتتفظ اجملموعة حبق الرجوع إىل
 هبذا اخلصوص، غري أن احتفاظ اجملموعة هبذا احلق حتا  األورويب قراراً بعد أن يتخذ جملس االو إنرتالان إذا اان ذلك ضروريا 

 بتنفيذ عملية ايمربيل إلصدار الشها ات.السياسي  هاالتزامإطالقاً يف ال يؤثر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


