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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 الثانيةالدورة 
 3216 مايو/أيار 32-32نريويب، 

 حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح -2/51

 ،إن مجعية األمم ادلتحدة للبيئة
يف اعتبارىا أمهية احلفاظ على البيئة الطبيعية يف أوقات النزاع ادلسلح من أجل األجيال  إذ تضع

 ادلقبلة، ولتوطيد اجلهود الرامية إىل محاية بيئتنا ادلشرتكة،
بدور النظم اإليكولوجية السليمة وادلوارد اليت ختضع لإلدارة ادلستدامة يف احلد من خطر  وإذ تسلم

 النزاعات ادلسلحة،
إزاء األضرار اليت حلقت بالبيئة من جراء استخدام بعض وسائل احلرب  تعرب عن بالغ قلقها وإذ

 وأساليبها، ال سيما أثناء النزاعات ادلسلحة،
رلددًا التزامها القوي بالتنفيذ الكامل ألىداف التنمية ادلستدامة الواردة يف قرار اجلمعية  وإذ تؤكد

 ،“3222ا: خطة التنمية ادلستدامة لعام حتويل عادلن”، وادلعنون 22/1العامة 
، الذي “محاية البيئة يف أوقات النزاع ادلسلح”ادلعنون  72/22إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري

حثت فيو الدول على اختاذ مجيع التدابري لكفالة االمتثال للقانون الدويل الساري على محاية البيئة يف أوقات 
يف االنضمام إىل االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وحثت الدول على اختاذ اخلطوات النزاع ادلسلح، وعلى النظر 

، 66/7الكفيلة بتضمني أدلتها العسكرية أحكاَم القانون الدويل الساري على محاية البيئة، وقرار اجلمعية العامة 
 ،“كريةاالحتفال باليوم الدويل دلنع استخدام البيئة يف احلروب والصراعات العس”ادلعنون 

وقرار  اجلمعية “ نزع السالح العام الكامل”، ادلعنون 62/22بقرار اجلمعية العامة  وإذ حتيط علماً 
، الذي يؤكد رلددًا على أنو وفقاً “تقرير األمني العام عن البيئة وادلستوطنات البشرية”ادلعنون  62/373العامة 

نخرط يف حتديد النزاعات أو منعها أو تسويتها، والقرار لوالية برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، ال ينبغي لو أن ي
الذي يُقر باحلاجة إىل تعميم وتنسيق منع نشوب الصراعات ‘‘ ادلسلحة منع النزاعات’’ادلعنون  62/222
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ادلسلحة يف منظومة األمم ادلتحدة، وتطلب إىل مجيع األجهزة وادلؤسسات واذليئات ذات الصلة التابعة ذلا أن 
لواليات كل منها، يف كيفية إدراج منظور منع نشوب الصراعات يف أنشطتها على أفضل حنو، حيثما   تنظر، وفقاً 

 كان ذلك مالئماً،
على أمهية تنفيذ مجيع الدول األعضاء للقانون الدويل الواجبة التطبيق فيما يتعلق حبماية  وإذ تشدد

دلسؤوليات القانونية ادلرتتبة على الدول األعضاء، وإذ البيئة يف ادلناطق ادلتضررة من النزاعات ادلسلحة دتشيًا مع ا
ترحب يف ىذا الصدد، باجلهود اليت يبذذلا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة من أجل بناء القدرات وتوفري اخلربات 

 جلميع الدول األعضاء بناء على طلبها،
فيما  1997األمحر لعام  بادلبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب وإذ حتيط علماً 

 يتعلق باألدلة العملية والتعليمات العسكرية بشأن محاية البيئة يف أوقات النزاع ادلسلح،
بأمهية العمل ادلتعلق حبماية البيئة الذي يضطلع بو يف إطار منظومة األمم ادلتحدة ويف  وإذ تسلم

اذليئات الدولية األخرى، دبا يف ذلك العمل الذي يقوم بو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأن تقدًن ادلساعدة يف 
 إجراء التقييمات وبعد النزاعات رلال ختفيض وختفيف آثار التدىور البيئي الناجم عن النزاعات ادلسلحة، ويف

فضاًل عن أنشطتو يف االستجابة حلاالت األزمات يف مجيع أحناء العامل، بوسائل تشمل توفري اخلربات البيئية 
 الواسعة النطاق للحكومات الوطنية والشركاء يف منظومة األمم ادلتحدة،

 بيئة يف ادلناطق ادلتضررة من النزاعات،بعمل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف رلال محاية ال ترحبوإذ 
بضرورة التخفيف من األثر البيئي الناجم عن أنشطة اجلماعات اإلجرامية العابرة للحدود  وإذ تعرتف

الوطنية وغريىا من اجلماعات اإلجرامية ادلنظمة، دبا فيها اجلماعات ادلسلحة غري القانونية، فضاًل عن االستغالل 
الطبيعية والتجارة غري القانونية فيها يف ادلناطق ادلتضررة من النزاع ادلسلح، وإذ تالحظ الدور غري القانوين للموارد 

الذي ميكن لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة أن يضطلع بو، يف حدود واليتو، من أجل دعم الدول األعضاء يف 
 التصدي ذلذه التحديات عندما يطلب ذلك منو،

رية يف اجملال ذي الصلة، اليت تقوم هبا جلنة القانون الدويل، دبا يف ذلك بالعملية اجلا وإذ حتيط علماً 
 بشأن محاية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات ادلسلحة، 3216تقرير عام 

 بأن التنمية ادلستدامة ومحاية البيئة تسهمان يف الرفاه البشري والتمتع حبقوق اإلنسان، وإذ تسلم
بضرورة ختفيف األضرار احملددة النامجة عن التدىور البيئي والتقليل منها إىل أدىن حد  وإذ تسلم أيضاً 

 النزاع ادلسلح وما بعدىا، وىي األضرار اليت تلحق باألشخاص الذين يعيشون يف ظروف ىشة، أوضاعممكن يف 
 ون داخليًا وادلهاجرون،والالجئون وادلشرد األصليونومنهم األطفال والشبان وذوو اإلعاقة وادلسنون والسكان 

 يف مثل ىذه األوضاع، كفالة محاية البيئةكذلك  و 
باألضرار احملددة النامجة عن التدىور البيئي بالنسبة للمرأة وبضرورة تطبيق ادلنظور  وإذ تسلم كذلك

 اجلنساين فيما يتعلق بالبيئة والنزاعات ادلسلحة،
يع األوقات، وخباصة يف أوقات النزاع ادلسلح، على األمهية احلامسة حلماية البيئة يف مج تؤكد -1

واألمهية احلامسة إلصالحها يف فرتة ما بعد انتهاء النزاع، من اآلثار غري ادلتعمدة للنزوح البشري الناجم عن النزاع 
 ادلسلح؛
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على ضرورة تنفيذ قدر أكرب من التوعية على الصعيد الدويل فيما يتعلق باألضرار  تشدد -3
 النزاعات ادلسلحة وضرورة توفري احلماية الكافية للبيئة عند تأثرىا بالنزاع ادلسلح؛ البيئية أثناء

الدول على اختاذ مجيع التدابري ادلناسبة لضمان االمتثال لاللتزامات الدولية ذات الصلة  حتث - 2
 دبوجب القانون اإلنساين الدويل فيما يتعلق حبماية البيئة يف أوقات النزاع ادلسلح؛

عو مجيع الدول األعضاء إىل تطبيق القانون الدويل الساري على محاية البيئة يف حاالت تد -7
النزاع ادلسلح، دبا يف ذلك يف تشريعاهتا احمللية، حسب االقتضاء ووفقًا لاللتزامات الدولية اليت قبلتها، وإىل النظر 

 اليت مل تنضم إليها بعد؛يف اإلعراب عن موافقتها على االلتزام باالتفاقات الدولية ذات الصلة 
لألدلة العملية  الدول األعضاء إىل النظر يف أن تعكس يف تشريعاهتا ادلبادئ التوجيهية تدعو -6

 ادلتعلقة حبماية البيئة يف أوقات النزاع ادلسلح، اليت وضعتها اللجنة الدولية للصليب األمحر؛والتعليمات العسكرية 

ىل التعاون على حنو وثيق بشأن منع اآلثار السلبية اليت مجيع الدول األعضاء إ تدعو أيضاً  -6
 تلحق بالبيئة من جراء النزاعات ادلسلحة والتقليل منها والتخفيف من حدهتا؛

إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة أن يقوم، بالشراكة مع احلكومات،  تطلب -2
تمع ادلدين واجلهات ادلعنية األخرى، يف حدود ادلوارد ادلتاحة، وادلؤسسات العلمية، ووكاالت األمم ادلتحدة واجمل

ودبا يتمشى مع والية الربنامج، دبواصلة تقدًن دعم معزز إىل البلدان ادلتضررة من النزاع ادلسلح والبلدان ادلارة بفرتة 
وح البشري ادلتصل بالنزاع، ما بعد انتهاء النزاع، دبا يف ذلك تلك ادلتضررة من اآلثار العرضية غري ادلتعمدة للنز 

 بناء على طلبها، من أجل إجراء التقييمات البيئية والتعايف بعد انتهاء األزمات؛
إىل ادلدير التنفيذي، باالشرتاك مع ادلدير العام دلنظمة األمم ادلتحدة للرتبية  تطلب أيضاً  -8

والعلم والثقافة واحلكومات واجلهات ادلعنية صاحبة ادلصلحة، يف حدود ادلوارد ادلتاحة، ودبا يتمشى مع والية 
اث العادلي الطبيعي الواقعة يف الربنامج، أن يواصل أيضًا تقدًن الدعم ادلعزز إىل البلدان اليت تتضرر مواقع الرت 

أراضيها من النزاعات ادلسلحة، دبا يف ذلك تلك ادلتضررة من اآلثار البيئية النامجة عن االستغالل غري ادلشروع 
 للموارد الطبيعية، وذلك بناء على طلب تلك الدول؛

الربامج  مجيع الدول األعضاء أن تواصل، عند االقتضاء، تقدًن الدعم لوضع وتنفيذ تناشد -9
 وادلشاريع والسياسات اإلمنائية الرامية إىل منع آثار النزاعات ادلسلحة على البيئة الطبيعية أو التقليل منها؛

إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل التفاعل مع جلنة القانون الدويل، بوسائل منها توفري  تطلب -12
 دلتعلق حبماية البيئة يف حاالت النزاع ادلسلح؛ادلعلومات ذات الصلة للجنة بناء على طلبها ولدعم عملها ا

إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم ادلتحدة للبيئة، يف أقرب وقت  تطلب أيضاً  -11
ممكن، على أن ال يتجاوز الدورة الرابعة، تقريرًا عن التقدم الذي أجنزه برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف تنفيذ ىذا 

 القرار.
 اجللسة العامة السادسة

 3216أيار/مايو  32
_________ 


