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التابعة جمعية األمم المتحدة للبيئة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل

 لثةالثاالدورة 
 2017كانون األول/ديسمرب   6-4 نريويب،

 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 
 ذلك في بما الميزانية،و  العمل برنامج أداء

 البيئة جمعية قرارات تنفيذ

حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع ب المتعلق ٢/١٥التقدم المحرز في تنفيذ القرار 
 المسلح

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز
ماية البيئة يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح، الذي ط ل ب فيه حب املتعلق 2/15هذا التقرير استجابة للقرار  د  ع  أ  

إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، يف موعد ال يتجاوز دورهتا 
 يف تنفيذ القرار. أ حر زالرابعة، تقريراً عن التقدم الذي 

ملا بذلته تقييم  إجراءاإلمكان ب. وليس اليت ختصهيف تنفيذ عناصر القرار  اً جيد اً تقدمامج البيئة برنوقد أحرز 
 جهود يف هذا الصدد.الدول من 
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 مقدمة - أولا 
 بأن يواصل، 2/15صدرت توجيهات للمدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مبوجب القرار  -1

والبلدان املارة بفرتة ما بعد انتهاء النزاع، من أجل إجراء  ةاملسلح اتتقدمي دعم معزز إىل البلدان املتضررة من النزاع
(. وصدرت له توجيهات أيضًا بأن يواصل تقدمي الدعم 7التقييمات البيئية والتعايف بعد انتهاء األزمات )الفقرة 

الواقعة يف أراضيها من النزاعات املسلحة، بالتعاون مع  ةاث العاملي الطبيعياملعزز إىل البلدان اليت تتضرر مواقع الرت 
(. وأخرياً، صدرت له توجيهات بأن يواصل ٨منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( )الفقرة 

 (.10ملسلح )الفقرة التفاعل مع جلنة القانون الدويل لدعم عملها املتعلق حبماية البيئة يف حاالت النزاع ا
 ٢/١٥التقدم المحرز في تنفيذ القرار  - ثانياا 

أ حر ز تقدم جيد يف تنفيذ عناصر القرار املتعلقة بربنامج البيئة. فقد عمل برنامج البيئة على نطاق واسع  -2
لح ومن اآلثار مع البلدان املتضررة من النزاع املسلح من أجل تقدمي املساعدة إىل البلدان املتضررة من النزاع املس

، 2017-2014هذا العمل متامًا مع برنامج العمل املقرر للفرتة  وافقاجلانبية غري املتعمدة للنزوح البشري. ويت
بتحسني اليت هلا صلة لكوارث والنزاعات، و املتعلق بالربنامج الفرعي لوعلى وجه اخلصوص، مع اإلجنازات املتوقعة 

ارد الطبيعية والبيئية التقاء أخطار الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي من قدرة البلدان على استخدام إدارة املو 
أموال إضافية موجهة  ةأي ت تلقمل  ولدعم التعايف املستدام من الكوارث والنزاعات. غري أن ،صنع اإلنسان واحلد منها

 حتديداً لتنفيذ القرار، مما يعين أن العمل املضطلع به أجري يف حدود املوارد املتاحة.

، دعم برنامج البيئة جهود محاية البيئة واالستجابة يف حاالت الطوارئ 2016ومنذ كانون الثاين/يناير  -3
وجنوب السودان والسودان والصومال والعراق يف سبعة بلدان تعاين حاليًا من نزاعات هي أفغانستان وأوكرانيا 

حيث دعاه  ،ونيجرييا. وهو بصدد إنشاء هياكل جديدة للدعم القطري يف العراق والصومال، وكذلك يف كولومبيا
، أكثر من مخسة عقود من 2016الرئيس للمساعدة يف دعم عملية السالم اليت أهنت، يف تشرين األول/أكتوبر 

 النزاع. 
من  10وإضافة إىل ذلك، عمل الربنامج بشكل وثيق مع جلنة القانون الدويل، مبا يتمشى مع الفقرة  -4

القرار. وعلى وجه اخلصوص، قدم الربنامج دعماً تقنياً واسع النطاق للمقررة اخلاصة املعنية حبماية البيئة يف سياق 
هذا املوضوع، الذي صدر يف متوز/يوليه شأن ب النزاعات املسلحة، ماري غ. جاكوبسون، يف إعداد تقريرها الثالث

2016 (A/CN.4/700). 
وأخرياً، عمل برنامج البيئة مع اليونسكو لدعم محاية مواقع الرتاث العاملي الطبيعية املعرضة خلطر النزاع  -5

بشأن محاية من القرار. ويتضمن مشروع املبادئ الذي اقرتحته جلنة القانون الدويل  ٨املسلح، مبا يتمشى مع الفقرة 
 )انظر ‘‘املناطق ذات األمهية البيئية والثقافية الكربى’’البيئة يف سياق النزاعات املسلحة مبدأين متعلقني بأمهية محاية 

ليونسكو يف عام ل، الفصل العاشر(. وعالوة على ذلك، شارك برنامج البيئة يف مشاورات A/71/10 الوثيقة
دور األمم املتحدة يف تعزيز السالم. وإضافة إىل ذلك، منح  عن يصدر الحقاً منشور أسهم يف ، حيث 2016

مركز الرتاث العاملي لألهوار العراقية، اليت كانت موضوعًا لربنامج إصالحي كبري  2016اليونسكو يف متوز/يوليه 
كاتب اإلقليمية املناقشات جارية بني اهليئتني على صعيد املقر وامل ال تزالبدعم من برنامج البيئة. ويف الوقت نفسه، 

على السواء، لتحديد السبل العملية اليت تستطيع هبا املنظمتان أن تعمال معاً من أجل تقدمي املساعدة إىل البلدان 
 اليت توجد يف أراضيها مواقع الرتاث العاملي الطبيعية املعرضة خلطر النزاع املسلح.
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 التوصيات واإلجراءات المقترحة - ثالثاا 
البيئة ويف توضيح تلك  يفالنزاعات املسلحة  النامجة عن ثاراآلخطوة هامة يف فهم  2/15القرار  شكل -6

مدى تنفيذ  يتعذر قياسطة طريق إلدماج محاية البيئة يف سياساهتا وإجراءاهتا. غري أنه ياآلثار. وهو يوفر للدول خر 
 الدول ألحكام القرار.

ما يالئمها من موارد الزمة، ختصيص نظر يف إنشاء آلية، مع وقد تود مجعية األمم املتحدة للبيئة أن ت -7
إلعداد استعراض مستقل للجهود اليت تبذهلا الدول لتنفيذ أحكام القرار، أو إنشاء شكل ما من آليات استعراض 

 األقران للغرض نفسه.
_____________ 


