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القرار  -1/3التخفيف من حدة التلوث والسيطرة عليه يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح
أو اإلرهاب
إن مجعية األمم املتحدة للبيئة،
إذ تشري إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  1/70املعنون ’’حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام
،‘‘2030
وإذ يساورها القلق البالغ إزاء ما تتعرض له الصحة البشرية والبيئة من هتديدات من التلوث الذي حتدثه أو
تؤدي إىل تفاقمه النزاعات املسلحة واإلرهاب،
وإذ تشري إىل قرار اجلمعية العامة  37/47املعنون ”محاية البيئة يف أوقات النزاع املسلح“،
وإذ حتيط علما بتقرير املدير التنفيذي عن التقدم احملرز على صعيد تنفيذ القرار  1٥/2املتعلق حبماية البيئة
يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح( ،)1والتوصيات واإلجراءات املقرتحة فيه،
وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء الضرر البيئي واستنفاد املوارد الطبيعية يف األقاليم املتضررة من النزاع املسلح
أو اإلرهاب،
وإذ حتيط علما بقرار اجلمعية العامة  ،70/٥0املعنون ”نزع السالح العام الكامل“ وقرار اجلمعية العامة
 242/٥3املعنون ”تقرير األمني العام عن البيئة واملستوطنات البشرية“ ،الذي أكدت فيه اجلمعية العامة من
جديد أن برانمج األمم املتحدة للبيئة ،وفقا لواليته ،ينبغي أال يتورط يف كشف النزاعات أو اتقائها أو تسويتها؛
وقرار اجلمعية العامة  337/٥7املعنون ”منع نشوب الصراعات املسلحة“ ،الذي أقرت فيه اجلمعية العامة ابحلاجة
إىل تعميم وتنسيق منع نشوب الصراعات املسلحة يف منظومة األمم املتحدة ،وطلبت إىل مجيع األجهزة واملؤسسات
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واهليئات ذات الصلة التابعة هلا أن تنظر ،وفقا لوالايت كل منها ،يف كيفية إدراج منظور منع نشوب الصراعات
يف أنشطتها على أفضل حنو ،حيثما كان ذلك مالئما،
وإذ تؤكد من جديد على أن برانمج األمم املتحدة للبيئة ،يف سياق معاجلته للتلوث يف مناطق حدوث
اإلرهاب ،جيب أن يعمل ضمن حدود واليته اليت ال تشمل أي دور يف مكافحة اإلرهاب أو تعريف اإلرهاب،
وال تنطوي على املساس بوالية اهليئات املعنية األخرى التابعة لألمم املتحدة،
وإذ تسلم أبن التنمية املستدامة ومحاية البيئة تسهمان يف الرفاه البشري والتمتع حبقوق اإلنسان،
وإذ تسلم أيضا بضرورة ختفيف اآلاثر السلبية للتلوث يف املناطق املتضررة من النزاعات املسلحة أو اإلرهاب
على األشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة ،مبن فيهم األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة واملسنون واملشردون
داخليا ،وبضرورة التخفيف من تلك اآلاثر إىل أدىن درجة ممكنة،
وإذ تسلم كذلك ابألضرار احملددة اليت يُلحقها التلوث ابلنساء والفتيات ،وبضرورة تطبيق املنظور اجلنساين
يف معاجلة التلوث الناجم عن النزاعات املسلحة أو اإلرهاب،
وإذ تشري إىل قرارها  1٥/2املعنون ”محاية البيئة يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح“ ،الذي اعرتفت فيه
بضرورة التخفيف من األثر البيئي الناجم عن أنشطة اجلماعات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية وغريها من
اجلماعات اإلجرامية املنظمة ،مبا فيها اجلماعات املسلحة غري القانونية ،فضال عن االستغالل غري القانوين للموارد
الطبيعية والتجارة غري القانونية فيها يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح ،والحظت الدور الذي ميكن لربانمج
األمم املتحدة للبيئة أن يضطلع به ،يف حدود واليته ،من أجل دعم الدول األعضاء يف التصدي لتلك التحدايت
عندما يُطلب ذلك منه،
وإذ تعرب عن القلق البالغ إزاء التلوث والتدهور البيئي الناجم عن النزاع املسلح أو اإلرهاب ،والذي حيدث
عن طريق استهداف املوارد الطبيعية واهلياكل األساسية املدنية احليوية ،مبا يف ذلك مرافق تنقية املياه والصرف
الصحي وشبكات الكهرابء ،والذي يلحق ابلعقارات السكنية،

وإذ تالحظ العواقب االجتماعية واالقتصادية الطويلة األمد لتدهور البيئة واملوارد الطبيعية والناجتة عن
التلوث الذي يسببه النزاع املسلح أو اإلرهاب ،واليت تشمل مجلة أمور منها فقدان التنوع البيولوجي ،وفقدان
احملاصيل أو املاشية ،وعدم االستفادة من املياه النقية واألراضي الزراعية ،ابإلضافة إىل اآلاثر الضارة اليت تلحق
خبدمات النظم اإليكولوجية وتكون أحياان دائمة وغري قابلة لإلصالح ،وآاثر ذلك على اإلنعاش املستدام ،األمر
الذي يساهم يف املزيد من التشريد القسري املرتبط ابلعوامل البيئية،
وإذ تالحظ أيضا أن اهنيار اإلدارة البيئية يف املناطق املتضررة ابلنزاع ميكن أن يؤدي إىل إدارة النفاايت
أبسلوب غري مالئم وإلقائها ،يف حني أن فقدان الفرص االقتصادية قد يضطر اجملتمعات احمللية املتضررة إىل اللجوء
إىل اسرتاتيجيات تكيف غري مستدامة ومسببة للتلوث،
وإذ أتخذ يف االعتبار التهديد احملتمل واآلاثر البعيدة املدى لنقل النفاايت اخلطرة ،مبا يف ذلك امللواثت
العضوية الثابتة ،عرب مسافات طويلة يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح أو اإلرهاب،
وإذ تالحظ أن االستخراج غري املشروع للموارد الطبيعية واملعادن يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح أو
اإلرهاب ميكن أن يولد التلوث ويؤدي إىل تشريد السكان وال سيما من يعيش منهم يف أوضاع هشة ،وبوجه
خاص النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن،
2

UNEP/EA.3/Res.1

وإذ تشدد على ضرورة التعجيل يف حتديد وتقييم وإصالح التلوث يف املناطق املتضررة من النزاع املسلح أو
اإلرهاب ،وذلك من أجل محاية الصحة البشرية والبيئة،
وإذ ترحب مع التقدير بعمل برانمج األمم املتحدة للبيئة يف جمال محاية البيئة يف املناطق املتضررة من النزاع
املسلح أو اإلرهاب،
 - 1تعيد التأكيد على أحكام القانون الدويل ،مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة ،والقانون الدويل
حلقوق اإلنسان ،والقانون اإلنساين الدويل ،حسب انطباقها؛
-2
اإلرهاب؛

تشدد على ضرورة تعزيز الوعي الدويل ابألضرار البيئية والتلوث النامجني عن النزاع املسلح أو

 - 3حتث الدول األعضاء على اختاذ التدابري املناسبة للتقليل إىل أدىن حد ممكن من التلوث والسيطرة
عليه يف حاالت النزاع املسلح أو اإلرهاب؛
-4
اإلرهاب؛

تشدد على أمهية منع تلوث األهنار واحتياطيات املياه ابملواد الضارة نتيجة للنزاع املسلح أو

 - ٥تدعو مجيع الدول األعضاء ،حسب االقتضاء وعندما تطلب الدولة املتضررة ذلك ،إىل التعاون
على حنو وثيق بشأن منع اآلاثر السلبية اليت تلحق ابلبيئة من جراء النزاع املسلح أو اإلرهاب والتقليل من تلك
اآلاثر إىل أدىن حد ممكن والتخفيف من حدهتا؛
 - 6حتث مجيع الدول املتضررة ابلنزاع املسلح أو اإلرهاب ،على أن تشجع مجيع اجلهات صاحبة
املصلحة على الصعيد الوطين من أجل املشاركة يف إعداد اخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية الرامية إىل حتديد
األولوايت ملشاريع التقييم واإلصالح البيئي ،وعلى أن تضمن مجع البياانت الالزمة لتحديد النتائج الصحية وتدجمها
يف السجالت الصحية وبرامج التوعية ابملخاطر؛
 - 7تشجع املدير التنفيذي على مواصلة إجراء الزايرات امليدانية للمناطق املتضررة ،حسب االقتضاء
وعند تلقى دعوة من الدولة املتضررة؛
 - 8تطلب إىل املدير التنفيذي إيفاد بعثات لتقدمي املساعدة العاجلة للمناطق املتضررة ،حسب
االقتضاء وبناء على طلب الدولة املتضررة ،يف حدود املوارد املتاحة ومبا يتماشى مع والية برانمج األمم املتحدة
للبيئة ،من أجل تنفيذ تقييم وإصالح بيئي ميداين بعد انتهاء األزمة ،وذلك هبدف مساعدة الدول املتضررة يف
السيطرة على التلوث الناجم عن النزاع املسلح أو اإلرهاب؛
 - 9تطلب أيضا إىل املدير التنفيذي أن يقوم ،يف حدود املوارد املتاحة ومبا يتماشى مع والية برانمج
البيئة ،ابستكشاف السبل الكفيلة بتحسني عمل الربانمج بشأن خماطر التلوث الناشئة عن النزاع املسلح أو
اإلرهاب؛
 - 10تدعو مكاتب األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة
وغريها من املنظمات الدولية واجلهات املعنية صاحبة املصلحة إىل التعاون عن كثب مع برانمج األمم املتحدة للبيئة
يف تقدمي املساعدة التقنية بناء على طلب الدول املتضررة من التلوث الناجم عن النزاع املسلح أو اإلرهاب ،من
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أجل تنفيذ االتفاقات الدولية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفاايت ،واملساعدة على بناء اإلدارة
البيئية الفعالة؛
 - 11تطلب أن يواصل املدير التنفيذي تفاعل الربانمج مع جلنة القانون الدويل ،بسبل منها توفري
املعلومات ذات الصلة للجنة بناء على طلبها ،دعما ملا تقوم به من أعمال يف جمال التلوث الناجم عن النزاع
املسلح أو اإلرهاب؛
 - 12تطلب أيضا إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل مجعية األمم املتحدة للبيئة ،يف دورهتا الرابعة ،تقريرا
عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار.
_____________
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