
 
 
 

 
 

 
 البيئة هي " الضحية الصامتة"

 
 
 

وقات الحربات لحماية البيئة خالل أمسؤوالن رفيعا المستوى في األمم المتحدة يدعوان إلى اتخاذ إجراء  

  
 

 أثناء يئةالب لحماية العالمي اليوم العالم يحييقال مسؤوالن رفيعا المستوى في األمم المتحدة أنه في حين  -2016نوفمبر  6

 في هي بيئةال أنالتي يستخدمها متشددي تنظيم داعش في العراق توضح  المحروقة األرض تكتيكاتفإن  المسلحة، النزاعات

.الحرب آلثار" صامتةال ضحيةال" األحيان من كثير  

 

 .األسودربة إلى اللون والت السماء تحولالتي و ،التي يتصاعد منها النيران النفط آبار إنشاء تم العراق، في األخيرة األسابيع فيف

 الضوء األزمة .  وتسلطكبيرة سامة سحابةالمرافق الصناعية في خلق  في الكبريت أكسيد ثاني مخزونات حرق تسبب حيث

 االنتعاش آفاقو اإلنسانية، المساعدات إيصال على البيئي الدماريمكن أن يؤثر: عقود منذالتي ظل العمل بها  الظاهرة هذه على

خارج البالد. للهجرة دافع بمثابةيمكن أن تكون و الدائم، والسالملفترة ما بعد الحرب،   

 

 

 وقد. لنزاعل المختلفة الجوانب من العديد في معقدا دورا تلعب البيئة أن حيثويعد ما ُذكر أعاله جزءا واحدا فقط من الصورة، 

 األراضيو والنفط والماس األخشاب مثل الطبيعية الموارد استغاللب الداخلية الصراعات من األقل على المائة في 40 ربط تم

 السنوات يف الصراع إلى لالنتكاس عرضة أكثر تكون الطبيعية الموارد تشمل التي النزاعاتكما وجد أن  . والمياه الخصبة

.سالم اتفاق توقيع تم أن بعد األولى الخمس  

 

 مليون  65لغ عددهم العدد غير المسبوق لالجئين البا بينوقال السيد إريك سولهايم المدير التنفيذي لألمم المتحدة للبيئة " من  

تكريسها  ويجري .الطبيعية الموارد بسبب تنشب حروبالف . البيئية بادةاإل تشمل سيكون لدى العديد منهم قصص العالم، في

 بروزا أكثر بدور يامللق البيئة حماية تحتاجوأضاف السيد إريك " ." كسالح البيئة استخدام نشهد ونحن. الطبيعية الموارد بسبب

الذي يؤثر على البيئة." للنزاعاستجابتنا  في  

 

 إجراءات اتخاذو الروابط هذه على الضوء تسليطإلى  المسلحة والنزاعات الحروب في البيئة استخدام لمنع العالمي اليوم يهدفو

.سريعة  

 

 

 تأثرت" لقد  ئالطوار حاالت في اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون المتحدة لألمم العام األمين وكيلين ان أوبروقال السيد ستيف

وهو  ،جاريةحكم تنظيم داعش وتحت حصار العمليات العسكرية ال تحت العيش من سنواتل الموصل مدينة من الفارة العائالت

 عن الناتجة السامة واألبخرة الغيوم.  كما أن الحمايةتوفير و اإلنسانية المساعدات إلى ماسة حاجة في يجعلهم األمر الذي

بمثابة  النزاعات أثناء البيئة حمايةن " يعد د من معاناتهم. وأضاف السيد ستيفتزي اآلن الصناعية والمنشآت النفط آبار احتراق

."األزمة بعد التعافي على والدول المجتمعات قدرةلتعزيز  وأيضا اإلنسان صحة لحماية األهمية بالغ أمر  

 

.كوكبنا لحماية أقوى قانونية أطر يعمل على وضع الدولي المجتمعومن الجدير بالذكر أن   

 

  



 المتضررة المناطق في البيئة لحماية اقرار للبيئة المتحدة لألمم العامة الجمعية في عضاءاألبلدا من  193اعتمد نحو ففي مايو، 

 في والرواد مةالعا الجمعية خبراء - المتحدة لألمم التابعة الدولي القانون لجنةتعمل  ذلك، إلى وباإلضافة. المسلحة النزاعات من

.المسلحة نزاعاتال وبعد وأثناء قبل البيئة في حماية والوطنية الدولية لقوانينلأهمية  حول إرشادات وضععلى  – الدولي القانون  

 

 

 آثار من ينلمزارعا يحمي المسلح النزاع من البيئة حمايةكما قال السيد إريك سولهايم المدير التنفيذي لألمم المتحدة للبيئة " إن 

 عادل نظامل الضمانات توفر المسلح النزاع من البيئة حمايةأن  كما." وأضاف " السام والتلوث األرضية واأللغام التفجيرات

."القادمة ولألجيال ألطفالنا،و ألنفسنا، صحية حياة ضمنإنها تو . الطبيعية الموارد واستخدام للحوكمة وشامل  

 

 بمثابة يعيةالطب للمواردالحوكمة المنصفة  ودعم المسلح النزاع ويالت من فعال نحو البيئة على حمايةواستطرد قائال " يعد  

."المستدام والسالم واالزدهار التنمية تحقيق طريق على هامة خطوة  

 

 مالحظات للمحررين

 

  يمكن االطالع على الصور الخاصة بهذا الموضوع على الموقع الشبكي لألمم المتحدة للبيئة:
https://www.flickr.com/photos/unep_dc/ 

 

 

:لمزيد من المعلومات والترتيب للمقابالت الصحفية يرجى التواصل مع  
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