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 االجتماع الثامن عشر
 2020تشرين الثاين/نوفمرب  20-16جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

 5النظر يف الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

طلببب يد ببد ااجبب  انببدد لن تدبباا مببن اببدمة االرببا  امل ببادة ل  ببراد   
 من االافاقية  5و قاً للمادة 

 موجز  

 مقد  من مور تا يا   

يعزز ت تثززول اززال اةماوسيززة املوززتمية املوسياانيززة ةأللألززاد اململززارا ل فززرار واملا  ززرا   -1
، 1978 إىل عاد  1975ألربية يف ال رتا من عاد من خمث ا  احلرب إىل مشاسكااا يف ن اع الصحراء ال

اليت شاد  زسع ألألاد بطريقززة عشززواوية واوززاعمال عززدر كبززم مناززا، يف معنززس األ يززا  رو  سوززس 
 أي خراوط حتدر مواقع زسعاا.

عامزززال عثززز، احلزززرب، ل تززز ال األلألزززاد تقازززو اللززز ا  وتشزززو اس، وتعطزززو  47وبعزززد مزززروس  -2
نيزززا، وتعرقزززو األنشزززطة القاصزززارية مثزززو الرعززز ، والاعزززدين، و زززيد ملزززما الانميزززة يف ازززال موسياا
 األمساك، والليا ة، والا اسا. 

وملواجازززة  زززلة احلالزززة، أنشزززط الزززربامل الزززوسا لنززز ع األلألزززاد املنلزززاين مزززن أجزززو الانميزززة  -3
مل )الربامل الوسا(، و و مؤولة   ومية اتبعة لوزاسا الداخثية والتمرك ية. وتشرف عث، الربا

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.

مزززن الت اقيززة،   نزززت  5عامزززال مززن بزززدء ن ززا  الت اقيزززة وعمززتل    زززاد املززارا  21فبعززد  -4
 وسياانيا من بلل جاور  اوثة يف تن يل عمثيا  إزالة األلألاد لاطام املناسق املثوثة.م

وخزززتل تثزززة ال زززرتا، وبزززدعس مزززن اجملامزززع الزززدو،، ول وزززيما مزززن النزززرويل، جزززرت تطازززم  -5
لألمززال  890مملززارال ل فززرار و لألمززال  8 078مززرتال مربعززال وتززدمم  130 682 325ملززا ة إمجاليززة قززدس ا 

 قطعة ما  را من خمث ا  احلرب.  14 960دةة  ومملارال لث
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وقد أات ت عمثيا  إزالة األلألاد لثل ا   رية الانقو، وعث، وجه اخلصوص، إم انية  -6
الضززطتع  نشززطة احل ززر والانقيززل والو ززول إىل املراعززز  وةم ززا مززن األنشززطة. وأات ززت  زززلة 

 )العا مة القاصارية(. العمثيا  أيملال إم انية وضع خطط لاوويع مدينة نوا يبو

،  2018تشززرين الثززاين/نوفمرب    29، يف  5وقززد أعثنززت موسياانيززا أ ززا وفززت ةلا امااززا  وجززل املززارا   -7
 أثناء الجاماع اللابع عشر لثدول األسراف. 

ةزززم أ  الزززربامل الزززوسا أجزززرت عمثيزززا  ملزززم أوززز ر  عزززن اكاشزززاف منزززاسق مثوثزززة  -8
يززة راخثززت نوا يبززو، ووليززة تززمال زمززوس، ووليززة أرساس. وياعثززق جديززدا. وتقززع  ززلة املنززاسق يف ول

مززرتال مربعززال وكززد وجززور  قززول  4 710 666 248األمززر  ززا هموعززه عشززر منززاسق تبثزز  ملززا ااا 
مزززرت مربزززع يشزززابه يف وجزززور  قزززول ألألزززاد فيازززا.  3 375 000ألألزززاد فيازززا و سبزززع منزززاسق ملزززا ااا 
ار من ختل عمثيا  ملم ةم تقا بناءل عثزز، معثومززا  واكُاش ت  قول األلألاد اململارا ل فر 

 من سعاا وُسّ و و يارين، و   معثوما  أكداا ل قال األفرقة الاابعة لثربامل وخرباء أجانل. 

وتطثززل   ومززة اةماوسيززة املوززتمية املوسياانيززة،  ر ززال مناززا عثزز، الوفززاء ةلا امااززا  وجززل   -9
، ل زز  يالزز  ئززا  2022كززانو  الثاين/ينززاير    31ا ئا ملدا ونة وا ززدا  زز   الت اقية،  ديد األجو احملدر 

وضززع خطززة عمززو والشززروع يف تع يزز   ياكززو الززربامل الززوسا لنزز ع األلألززاد املنلززاين مززن أجززو الانميززة.  
وتعازززززز د موسياانيززززززا إجززززززراء عمثيززززززة ملززززززم واوززززززعة النطززززززا  لثا كززززززد مززززززن مززززززدت تثززززززول  ززززززلة املنززززززاسق،  

ت ةزززم معروفزززة  اليزززال، وموا زززثة جازززور الاطازززم إ ا كانزززت املنزززاسق املعنيزززة  اكاشزززاف منزززاسق أخزززر  وس زززا 
موجزززورا يف األساضززز  املوسياانيزززة. ويف  زززلة احلالزززة، وزززان ل موسياانيزززا خطزززة عمزززو ملزالزززة وتزززدمم مجيزززع  
األلألزززاد املوجزززورا يف املنزززاسق املثوثزززة. وةخاصزززاس، وزززانو موسياانيزززا مثا مزززة باطازززم أي تثزززول مابقززز ،  

مجيززع ضززحال األلألززاد اململززارا ل فززرار يف البثززد. وواملززطثع فززلة العمثيززا  أفرقززة الززربامل  ووالززاعد  
 الوسا، ةلاعاو  مع املننمة النروجيية لثملاعدا الشعبية، و   مننمة نروجيية ةم   ومية. 

 وتابع عمثيا  امللم يف موسياانيا إجراءين حمدرين بوضوح يف املعايم املوسياانية مل افحززة -10
(. و زززززززلا  املجزززززززراءا  لززززززا املجزززززززراء املاعثزززززززق بعمثيززززززا  امللزززززززم ةزززززززم الاقزززززززا NMAMاأللألززززززاد )

(NMAM6( واملجراء املاعثق بعمثيا  امللم الاقا )NMAM 07 وقد وِضعت املعززايم الوسنيززة .)
بزززدعس مزززن مركززز  جنيزززف الزززدو، ملزالزززة األلألزززاد ل ةزززراي املنلزززانية وةلاعزززاو  مزززع مجيزززع اةازززا  

هززززال املجززززراءا  املاعثقززززة ةأللألززززاد،  ززززا فياززززا املننمززززة النروجييززززة لثملززززاعدا الشززززعبية. ال اعثزززة يف 
ياعثزززق لزالزززة األلألزززاد يف موسياانيزززا، يزززُدس ب م يثزززو األلألزززاد عثززز، إزالزززة األلألزززاد يزززدولل )تقنيزززة  وفيمزززا

 القاتع ةواخداد جااز كشف األلألاد(. 

ني أو ماعزززّدري األسزززراف أليزززة ةلألززززة يف ووي الززز  الزززدعس املقزززّدد مزززن الشزززركاء الثنزززاوي -11
مززززن الت اقيزززة. وةلننززززر إىل الصززززعوة  الزززيت تالززززس فززززا  5ضزززما  تن يززززل موسياانيززززا أ  زززاد املززززارا 

املنطقة،  ناك  اجة إىل أجا ا ت نولوجية ماطوسا، من قبيو أروا  احلمايززة وال شززف واألجازز ا 
 املاحركة، وإىل تع ي  قدسا  الربامل الوسا.

متيزززني رولس، يززوفر الزززربامل الزززوسا  5 500 000يبثزز  إمجزززا، مي انيززة األنشزززطة املقززرسا و  -12
متيززني رولس مززن املززواسر املر ززورا لززه عثزز، مززدت  زز  وززنوا  يف  3 000 000مناززا مبثألززال قززدسة 

  مثيززو  رولس. وموسياانيززا لززي 2 500 000املي انية الوسنية، يف اناناس  شززد املبثزز  املابقزز ، وقززدسة 
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لززدياا ال ثززم مززن املززواسر، ول ناززا تاحثزز، ةملسارا اللياوززية التزمززة لاقززدي ملززالة ماليززة وعينيززة 
 يف املاوة من ت ث ة الربامل الوسا، و و ما يُعد إجنازال  امال. 54تألط  

وتشمو امللالا  اليت قدمااا   ومة موسياانيا، عن سريق الربامل الززوسا، منززل بدايززة  -13
زالة األلألاد ما يث : توفم فر  إزالة األلألززاد وإات ززة اخلززربا  احل وميززة، وحتمززو ت ززاليف عمثيا  إ

بزززا  لثزززدعس،  م يثززز  األلألزززاد، وتزززوفم املعزززدا  التزمزززة لثعمزززو، وفرقزززة حلمايزززة م يثززز  األلألزززاد، ومرك 
 وإنشاء م اتل حمثية، وتقدي امللاعدا لثملحال، وتوفم الدعس الثوجليت كثما أم ن.

د سثززل الززربامل الززوسا مززؤخرال امللززاعدا مززن املننمززة النروجييززة لثملززاعدا الشززعبية، وقزز  -14
و زز  مننمززة وززبق ئززا أ  قززدمت الززدعس لعمثيززا  إزالززة األلألززاد، وجيززري الاخطززيط ملجززراء بعثززة، 

 أيملال  شاسكة و دا رعس تن يل الت اقية،  املا تلمم النروف بللة.

معثوما  إضافية عن الاثول ةأللألاد، فملتل عن وضززع  وياوقع أ  تايم  لة البعثة مجع -15
خطزززة فعالزززة لان يزززل اللا امزززا ، ول زززن ه يالزززن إجزززراء  زززلة البعثزززة  ززز  ا  ، ل وزززف، بلزززبل 

 (. 19-جاوحة فموال كوسوا )كوفيد

ول يززز ال الزززربامل الزززوسا يبحززز  عزززن الامويزززو الزززتزد لتناازززاء مزززن تن يزززل خطزززة عمثزززه  -16
األلألززاد يف اززال موسياانيززا، وشززدس املشززاسا إىل أنززه تطاززم  ززلة املواقززع وززي و  شززبه  املاعثقززة لزالززة

ملاحيو عث، موسياانيا من رو  رعٍس من شركاواا. وئززلا اللززبل، تطثززل موسياانيززا  ديززد األجززو 
 احملدر ئا.

    


