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طلببب يد ببد ااج ب انببدد لن تدبباا مببن اببدمة االرببا امل ببادة ل براد
و قاً للمادة  5من االافاقية
موجز
مقد من مور تا يا
 -1يع ز ت تثززول اززال اةماوسيززة املوززتمية املوسياانيززة ةأللألززاد اململززارا ل ف زرار واملا زرا
من خمث ا احلرب إىل مشاسكااا يف ن اع الصحراء الألربية يف ال رتا من عاد  1975إىل عاد ،1978
اليت شاد زسع ألألاد بطريقززة عشزواوية واوززاعمال عززدر كبززم مناززا ،يف معنززس األ يززا رو سوززس
أي خراوط حتدر مواقع زسعاا.
 -2وبع ززد م ززروس  47عام زال عث زز ،احل ززرب ،ل ت ز ال األلأل ززاد تقا ززو الل ز ا وتش ززو اس ،وتعط ززو
مل ززما الانمي ززة يف ا ززال موسيااني ززا ،وتعرق ززو األنش ززطة القاص ززارية مث ززو الرعز ز  ،والاع ززدين ،و ززيد
األمساك ،والليا ة ،والا اسا.
 -3وملواجا ززة ززلة احلال ززة ،أنش ززط ال ززربامل ال ززوسا لن ز ع األلأل ززاد املنل ززاين م ززن أج ززو الانمي ززة
(الربامل الوسا) ،و و مؤولة ومية اتبعة لوزاسا الداخثية والتمرك ية .وتشرف عث ،الربامل
الوسا ةنة توجياية مشرتكة بني الوزاسا  .والربامل الوسا ززو ائي ززة امللززؤولة عززن تن يززل ات اقيززة
نر األلألاد اململارا ل فرار ،ومن مث ،عن تنليق مجيع املجراءا يف لا اجملال.
ززاد املززارا  5م ززن الت اقيززة،
 -4فبعززد  21عام زال مززن ب ززدء ن ززا الت اقي ززة وعم زتل
موسياانيا من بلل جاور اوثة يف تن يل عمثيا إزالة األلألاد لاطام املناسق املثوثة.

ن ززت

 -5وخ ززتل تث ززة ال ززرتا ،وب ززدعس م ززن اجملام ززع ال ززدو ،،ول و ززيما م ززن الن ززرويل ،ج ززرت تطا ززم
ملززا ة إمجاليززة قززدس ا  130 682 325م زرتال مربع زال وتززدمم  8 078لألم زال مملززارال ل ف زرار و 890لألم زال
مملارال لثدةة و 14 960قطعة ما را من خمث ا احلرب.
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 -6وقد أات ت عمثيا إزالة األلألاد لثل ا رية الانقو ،وعث ،وجه اخلصوص ،إم انية
الضززطتع نشززطة احل ززر والانقيززل والو ززول إىل املراع ز وةم ززا مززن األنشززطة .وأات ززت ززلة
العمثيا أيملال إم انية وضع خطط لاوويع مدينة نوا يبو (العا مة القاصارية).
 -7وقززد أعثنززت موسياانيززا أ ززا وفززت ةلا امااززا وجززل املززارا  ،5يف  29تشزرين الثززاين/نوفمرب ،2018
أثناء الجاماع اللابع عشر لثدول األسراف.
 -8ة ززم أ ال ززربامل ال ززوسا أج ززرت عمثي ززا مل ززم أوز ز ر ع ززن اكاش ززاف من ززاسق مثوث ززة
جديززدا .وتقززع ززلة املنززاسق يف وليززة راخثززت نوا يبززو ،ووليززة تززمال زمززوس ،ووليززة أرساس .وياعثززق
األمززر ززا هموعززه عشززر منززاسق تبث ز ملززا ااا  4 710 666 248م زرتال مربع زال وكززد وجززور قززول
ألأل ززاد فيا ززا و سب ززع من ززاسق مل ززا ااا  3 375 000م ززرت مرب ززع يش ززابه يف وج ززور ق ززول ألأل ززاد فيا ززا.
واكاُش ت قول األلألاد اململارا ل فرار من ختل عمثيا ملم ةم تقا بناءل عثزز ،معثومززا
وس ّ و و يارين ،و معثوما أكداا ل قال األفرقة الاابعة لثربامل وخرباء أجانل.
من سعاا ُ
 -9وتطثززل ومززة اةماوسيززة املوززتمية املوسياانيززة ،ر زال مناززا عثزز ،الوفززاء ةلا امااززا وجززل
الت اقية ،ديد األجو احملدرا ئا ملدا ونة وا ززدا ز  31كززانو الثاين/ينززاير  ،2022ل ز يالز ئززا
وضززع خطززة عمززو والشززروع يف تع يز ياكززو الززربامل الززوسا لنز ع األلألززاد املنلززاين مززن أجززو الانميززة.
وتعاز ز ز د موسياانيز ز ززا إجز ز زراء عمثيز ز ززة ملز ز ززم واوز ز ززعة النطز ز ززا لثا كز ز ززد مز ز ززن مز ز ززدت تثز ز ززول ز ز ززلة املنز ز ززاسق،
وس ززا اكاش ززاف من ززاسق أخ ززرت ة ززم معروف ززة الي زال ،وموا ززثة جا ززور الاطا ززم إ ا كان ززت املن ززاسق املعني ززة
موج ززورا يف األساضز ز املوسيااني ززة .ويف ززلة احلال ززة ،و ززان ل موسيااني ززا خط ززة عم ززو ملزال ززة وت ززدمم مجي ززع
األلأل ززاد املوج ززورا يف املن ززاسق املثوث ززة .وةخاص ززاس ،و ززانو موسيااني ززا مثا م ززة باطا ززم أي تث ززول مابقز ز ،
ووالززاعد مجيززع ضززحال األلألززاد اململززارا ل ف زرار يف البثززد .وواملززطثع فززلة العمثيززا أفرقززة الززربامل
الوسا ،ةلاعاو مع املننمة النروجيية لثملاعدا الشعبية ،و مننمة نروجيية ةم ومية.
 -10وتابع عمثيا امللم يف موسياانيا إجراءين حمدرين بوضوح يف املعايم املوسياانية مل افحززة
األلألز ز ززاد ( .) NMAMو ز ز ززلا املج ز ز زراءا لز ز ززا املج ز ز زراء املاعث ز ز ززق بعمثيز ز ززا املل ز ز ززم ة ز ز ززم الاق ز ز ززا
( )NMAM6واملجراء املاعثق بعمثيا امللم الاقا ( .)NMAM 07وقد ِ
وضعت املعززايم الوسنيززة
ب ززدعس م ززن مرك ز جني ززف ال ززدو ،ملزال ززة األلأل ززاد ل ة زراي املنل ززانية وةلاع ززاو م ززع مجي ززع اةا ززا
ال اعث ززة يف هز ززال املجز زراءا املاعثقز ززة ةأللألز ززاد ،ز ززا فياز ززا املننمز ززة النروجييز ززة لثملز ززاعدا الشز ززعبية.
وفيم ززا ياعث ززق لزال ززة األلأل ززاد يف موسيااني ززا ،يزُ زدسب م يث ززو األلأل ززاد عث زز ،إزال ززة األلأل ززاد ي ززدولل (تقني ززة
القاتع ةواخداد جااز كشف األلألاد).
 -11ووي الز ز ال ززدعس املقز ز ّدد م ززن الش ززركاء الثن ززاويني أو ماعز ز ّدري األسز زراف ألي ززة ةلألز ززة يف
ض ززما تن يز ززل موسياانيز ززا أ ززاد املز ززارا  5مز ززن الت اقي ززة .وةلننز ززر إىل الصز ززعوة ال ززيت تالز ززس فز ززا
املنطقة ،ناك اجة إىل أجا ا ت نولوجية ماطوسا ،من قبيو أروا احلمايززة وال شززف واألجاز ا
املاحركة ،وإىل تع ي قدسا الربامل الوسا.
 -12ويبث ز إمج ززا ،مي انيززة األنش ززطة املقززرسا  5 500 000متي ززني رولس ،يززوفر ال ززربامل ال ززوسا
مناززا مبثألزال قززدسة  3 000 000متيززني رولس مززن املزواسر املر ززورا لززه عثزز ،مززدت ز وززنوا يف
املي انية الوسنية ،يف اناناس شززد املبثز املابقز  ،وقززدسة  2 500 000مثيززو رولس .وموسياانيززا لززي
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لززدياا ال ثززم مززن امل زواسر ،ول ناززا تاحثزز ،ةملسارا اللياوززية التزمززة لاقززدي ملززالة ماليززة وعينيززة
تألط  54يف املاوة من ت ث ة الربامل الوسا ،و و ما يُعد إجنازال امال.
 -13وتشمو امللالا اليت قدمااا ومة موسياانيا ،عن سريق الربامل الززوسا ،منززل بدايززة
عمثيا إزالة األلألاد ما يث  :توفم فر إزالة األلألززاد وإات ززة اخلزربا احل وميززة ،وحتمززو ت ززاليف
م يث ز األلأل ززاد ،وت ززوفم املع ززدا التزم ززة لثعم ززو ،وفرق ززة حلماي ززة م يث ز األلأل ززاد ،ومركب ززا لث ززدعس،
وإنشاء م اتل حمثية ،وتقدي امللاعدا لثملحال ،وتوفم الدعس الثوجليت كثما أم ن.
 -14وقز د سثززل الززربامل الززوسا مززؤخرال امللززاعدا مززن املننمززة النروجييززة لثملززاعدا الشززعبية،
و ز مننمززة وززبق ئززا أ قززدمت الززدعس لعمثيززا إزالززة األلألززاد ،وجيززري الاخطززيط ملج زراء بعثززة،
أيملال شاسكة و دا رعس تن يل الت اقية ،املا تلمم النروف بللة.
 -15وياوقع أ تايم لة البعثة مجع معثوما إضافية عن الاثول ةأللألاد ،فملتل عن وضززع
خط ززة فعال ززة لان ي ززل اللا ام ززا  ،ول ززن ه يال ززن إج زراء ززلة البعث ززة ز ا  ،ل و ززف ،بل ززبل
جاوحة فموال كوسوا (كوفيد.)19-
 -16ول ي ز ال ال ززربامل ال ززوسا يبح ز ع ززن الاموي ززو ال ززتزد لتناا ززاء م ززن تن ي ززل خط ززة عمث ززه
املاعثقززة لزالززة األلألززاد يف اززال موسياانيززا ،وشززدس املشززاسا إىل أنززه تطاززم ززلة املواقززع وززي و شززبه
ملاحيو عث ،موسياانيا من رو رع ٍس من شركاواا .وئززلا اللززبل ،تطثززل موسياانيززا ديززد األجززو
احملدر ئا.

GE.20-11909

3

