
 والحد من التلّوث آثار التغيرات المناخية  في ظّل النزاعات والهشاشة؟؟    ما هي االجراءات والحلول التي يمكن أن تحدّ من تدهور التنوع البيولوجي
 

 األخطار اإلجراءات
 

إعادة تأهيل المواقع المستهدفة من خالل برامج البحوث والتربية  •
األنواع المحلية ومنع أي تغيير لألنواع واألصول الوراثية لنفس  

في الصفة العقارية أو التنظيمية لألراضي او التجمعات المائية 
 التي تم تخريبها أو قطعها.

الفقدان المباشر الناتج عن نتائج النزاعات والسيما األعمال  .1
الحربية التي قد تستهدف/ او تصيب مواقع ذات أهمية بيولوجية 

ات والمحميات الطبيعية المائية خاصة والسيما في مناطق الغاب
والبرية )تم استعمال الحواجز المائية كاألنهار والبحيرات ضمن 
العمليات العسكرية التي جرت في سورية كجزء من منظومات 

العمليات العسكرية(. كما تم قطع الغابات أو حرقها لفتح 
 مساحات للمعارك والعراك

 

حت ظروف النزاعات تقديم الدعم الغذائي للمجتمعات الهشة ت •

تسهيل وصول السكان المحليين إلى مصادر الطاقة ورفع أي و
الغذاء شكل من العقوبات الجماعية التي تمنع وصول إمدادات 

 حوامل الطاقة .ومستلزمات اإلنتاج الزراعي و

الفقدان الناتج عن الضغوط الجائرة الناتجة عن احتياجات السكان  .2
أو التدفئة أو اإلتجار نتيجة المحليين سواء ألغراض التغذية 

 تردي الوضع المادي.
 

إن اإلتفاقيات الدولية وتقانات البيولوجية مكنت الدول األعضاء  •
   benefit المنافعومبدأ تقاسم    CBDفي تلك االتفاقيات وال سيما  

sharing  أعطت لتلك الدول حق الوالية القانونية على  قد
 .مصادرها الوراثية

السرقة المتعمدة: والتي تتم إما عن طريق جماعات أو عصابات  .3
مسلحة تستهدف مراكز ومحطات األبحاث )حالة البنك الوراثي 

حلب, حالة سرقة أمهات لألغنام العواس في   –في مقر إيكاردا  
السلمية( إضافة إلى الفرق   –  مركز التربية بمحطة بحوث الكريم

الجوالة التي ترافق جيوش الغزاة أو الفرق المقيمة من قوات 
 االحتالل.

 

 ما هي االجراءات والحلول التي يمكن أن تحد من التلّوث آثار التغيرات المناخية في ظّل النزاعات والهشاشة؟؟  
 

التي تستوجب تتبع اآلثار الناتجة عن التلوث ومصادره )المياه والهواء والتربة( وال سيما   post conflict assessmentإجراء التقييمات الالزمة  
المدن الصناعية ( إضافة إلى محطات    –مناطق اإلنتاج النفطي أو الغازي    –)مسرح العمليات العسكرية    vulnerable areasفي المناطق المعرضة  

 معالجة مياه الصرف الصحي.
 األضراروالنتائج. simulationالتي تسمح بالمتابعة والنمذجة   remote sensingيلزم من تسجيالت وأدوات التتبع  توفير ما



يتعلق منع استعمال المياه وال سيما الدولية كسالح في مناطق النزاعات والهشاشة: والنموذج الصارخ هو ما نراه اليوم من إجراءات تركيا فيما 
 نع تدفقهما حسب مذكرات التفاهم مع دولتي المصب )سورية والعراق(.بنهري دجلة والفرات وم

من مخزونها الوراثي وتأقلمها  في برامج التربية والتهجين لإلستفادةnatural genetic resources إدخال األنواع النباتية والحيوانية المحلية 
 التاريخي مع الظروف المناخية المحلية.

 
 

 


