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ما هو التنوع البيولوجي؟
=> هو تشكيلة جميع اشكال الحياة فوق االرض (حيوان  ،نبات  ،حياة مجهرية)
=> هو االختالف الطبيعي الذي يوجد بين الكائنات الحية

التعريف حسب اتفاقية التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي = اختالف االكائنات الحية من كل أصل بما في ذلك المنظومات
القارية ،البحرية و المنظومات المائية االخرى و المركبات البيئية التي تنتمي اليها؛ هذا
يشمل التنوع داخل االنواع و بينها و كذلك تنوع المنظومات البيئية

ما هو التنوع البيولوجي؟
 .1التنوع النوعي أو البينوعي أي بين الألنواع
األحياء المجهرية

الحيوانات

النباتات
تتكون أغلبية التنوع البيولوجي من
الكائنات الحية الدقيقة التي ال نستطيع
أن نراها بالعين المجردة مثل البكتيريا.

 1,7مليون نوع معروف في العالم ،اكتشاف  16000نوع كل سنة و ربما هناك بين
 100-10مليون نوع محتمل و مرتقب

ما هو التنوع البيولوجي؟
 .2التنوع الوراثي وهو تنوع داخل النوع ويرجع
إلى تنوع وحدات الوراثة للكائنات الحية

أنه يتعلق بمجموعات مختلفة من نفس النوع
 األصناف النباتية -و السالالت الحيوانية

ما هو التنوع البيولوجي؟
 .3تنوع األنظمة البيئية أو التنوع البيئي
==> تنوع و اختالف المساكن الطبيعية ،تنوع المجموعات و
العشائر التي تعيش فيها و كذلك اختالف العمليات البيئية و
التفاعالت بداخلها

التنوع البيولوجي البحري(مثال)

التنوع البيولوجي البحري :يناهز  230.000نوع ( ٪15الموصوفة) في
البحار و التي تغطي  ٪70من الكرة األرضية
يكتشف من  1300إلى  1500نوع جديد كل عام.
نحن نعرف الفقريات البحرية أكثر من الالفقاريات والطحالب والعوالق
والكائنات الحية الدقيقة البحرية

السلسلة الغدائية
جميع األنواع مهمة ويجب الحفاظ عليها .يمكن أن يؤدي فقدان نوع
واحد إلى اضطراب النظام البيئي ويؤدي إلى اختفاء أشكال أخرى من
الحياة
قد نعتقد أن الطبيعة لديها مرونة أو أنه يمكننا العيش بدون أنواع معينة أو في بيئة
متدهورة دون عواقب علينا
هذا خطأ .إذا اختفى نوع ما ،فقد يؤدي إلى موت آخر بسبب وجود روابط بين
األنواع في السالسل الغدائية

السلسلة الغدائية
السلسلة الغذائية هي متتالية منتظمة من الكائنات الحية تربطها عالقة غذائية.
يستمد الحيوان الطاقة الضرورية لبقائه من غذائه.
توجد النباتات البرية أو المائية (الطحالب و البالنكتون النباتي) في قاعدة السلسة الغذائية.
تأتي الحيوانات العاشبة مباشرة فوق النباتات في هذه السلسلة.
تتغذى الحيوانات الالحمة (اللواحم) على الحيوانات العاشبة.
تقع اللواحم التي ليس لها أي مفترس في قمة السلسلة.

السلسلة الغدائية

أين نجد التنوع البيولوجي؟
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في األرض  ،فوقها و في التربة (يحتوي 1غ من التربة على ما يناهز  30000نوع)
المياه العذبة والمياه البحرية (في القاع وفي الرواسب السطحية)
أعماق المحيطات! (100مئات آالف األمتار)
الكهوف ،المغاور و المياه الجوفية
داخل بحر الجليد (< °0درجة حرارية)
في الينابيع الساخنة جدا (السخانات) وجنبات المداخن أو الفتحات الحرارية المائية ( 100-90درجة
حرارية)
في بيئات شديدة الحموضة (التربة والمناجم) مع درجة حموضة أقل من 2
في بيئات قاعدية (التربة والبحيرات) مع قوة هيدروجينية أكثر من 9
في الغالف الجوي إلى حدود  80كلم متر من االرتفاع
داخل أعماق األرض حتى عدة آالف من األمتار
داخل قناتنا الهضمية التي تحتوي على ما يناهز  50مليون بكتيريا في كل سنتمتر مربع
فوق جلدنا ( 2متر مربع) الذي يسكنه  10000مليار من الكائنات الحية...

النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي
"النقاط الساخنة" هي مناطق حيث األنواع عديدة ومهددة بشكل خاص في نفس الوقت

© Conservation International

" 34نقاط ساخنة" للتنوع البيولوجي بالعالم

النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي

موقع النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي النباتي في منطقة البحر األبيض المتوسط
)(Médail & Quézel, 1997

تغييرات التنوع البيولوجي؟
يختلف التنوع البيولوجي حسب المكان
التنوع البيولوجي ليس موزعا بشكل متساو و متجانس

-

يزيد التنوع البيولوجي في المناطق الحارة و المعتدلة
يقل التنوع البيولوجي باالبتعاد عن خط االستواء
يقل التنوع البيولوجي كلما زاد االرتفاع أو العلو
يزيد التنوع البيولوجي في االوساط القارية مع التساقطات
المطرية (على سبيل المثال ،تحتضن الغابات الرطبة % 7من
التنوع البيولوجي للكرة األرضية و ذلك ب  % 90من
األنواع)

تغييرات التنوع البيولوجي
يختلف التنوع البيولوجي حسب الزمان ...الجيولوجي
 االنجرافات القارية التجاوزات البحرية العصور الجليدية (التقلبات المناخية)=> المعطيات األحفورية => عدد الكائنات الحية كان مهما في العصر الكمبري )(Cambrien
=>وقع انخفاض في هذا العدد منذ ذلك العصر حتى البلييستوسين) (Pleistocèneو حدثت
عدة ازمات من االنقراض الشامل بسبب الكويكبات ،العصور الجليدية ،التجاوزات البحرية ،
البراكين...،
االنقراض الشامل أو الجماعي هو اختفاء عدة مجموعات من الكائنات الحية في وقت واحد في
أقل من  10مليون سنة

تغييرات التنوع البيولوجي
هل نحن نعيش سادس انقراض شامل للتنوع البيولوجي؟

وفقا لتقييم النظام اإليكولوجي لأللفية :
• معدل انقراض األنواع في الماضي 1000 /1- 0,1نوع كل
ألف سنة (معدل لمئات الماليين من السنين)
• حاليا  500-5أضعاف من االرتفاع أو الزيادة
• سنة  2050من  100-10أضعاف من االرتفاع أو الزيادة

ما هي خدمات التنوع البيولوجي؟
خدمات مجانية ! !
دورا أساسيًا في جميع جوانب حياتنا تقريبًا .إنه أصل العديد من
يلعب التنوع البيولوجي ً
المنتجات والخدمات التي يستخدمها البشر ويهمنا مثل جميع سكان الكوكب اآلخرين
تعتبر خدمات النظام اإليكولوجي ضرورية لبقاء اإلنسان وللتنمية االجتماعية
واالقتصادية  ،ال سيما بالنسبة للفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع .

ما هي خدمات التنوع البيولوجي؟
خدمات مجانية ! !
الخدمات

المنظومات عامة

منظومات المياه العذبة

 -1التموين

المحروقات ،األلياف ،الغداء ،مواد
البناء ،الماء...

الماء ،الغداء ،النباتات الطبية ،المواد
األولية ،الطاقة ،ممرات المالحة

 -2المراقبة و التنظيم

استقرار المناخ ،الحماية من الظروف
الجوية القاسية ،الخدمات المتعلقة
بالمياه

الصرف الصحي ،معالجة المياه ،إعادة
شحن المياه الجوفية ،التحكم في انجراف
التربة و الملوحة ،استقرار المناخ،
الحماية من الفيضانات... ،

 -3النظام الثقافي

الجانب الروحي ،االستجمام ،القيمة
الجمالية

التراث الطبيعي و الثقافي ،المناظر
الطبيعية ،السياحة البيئية

 -4الدعم

اإلنتاج األولي  ،تكوين التربة... ،

صيانة التنوع البيولوجي ،دعم
منظومات بيئية أخرى...،
عن تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية

تقييم التنوع البيولوجي
تحديد األنواع ذات قيمة تراثية
تنتمي إلى األنواع التراثية كافة األنواع الخاضعة للحماية ،األنواع المهددة باالنقراض (مدرجة
في الالئحة الحمراء) ،واألنواع النادرة ،و أحيانا ،األنواع ذات أهمية علمية أو رمزية.
فهي أنواع اتفق العلماء والمحافظون على الطبيعة على أنها ذات أهمية تراثية ،سواء كان ذلك
ألسباب بيئية أو علمية أو ثقافية.
األنواع المستوطنة :هي توجد خاصة في منطقة جغرافية معينة ومحددة بصورة جيدة ،وال
نجدها في أي مكان آخر في العالم ،وبالتالي ،النوع المستوطن هو الكائن الحي الذي يعيش في
منطقة معينة فقط (مثال  :شجرة أركان).
يمكن للتوطن أو االستيطان أن يكون شاسعا أو محدودا في منطقة معينة (غرب البحر األبيض
المتوسط ،شبه الجزيرة االبيرية و المغرب ،شمال أفريقيا )...

تقييم التنوع البيولوجي
اللوائح الحمراء

الهدف منها هو جمع المعلومات التي تخص االنواع المهددة باالنقراض ،و التقييم
بصفة منتظمة
وتقيم بصورة منتظمة تطور المخاطر التي تهدد هذه األنواع ثم ضمان تعميم نشر
هذه المعلومات لعدد كبير من الناس .و في الواقع من الممكن أن تستخدم من قبل
الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية الطبيعة والمنظمات غير الحكومية
المتخصصة في الحفظ ،والمربيين ،وبصفة عامة ،أي شخص مهتم بمشكل تراجع
التنوع البيولوجي.
يبين التحليل المفصل لهذه اللوائح العالمية أنه لو لم تتخذ اجراءات لحفظ التنوع
البيولوجي ،لحصل مزيد من االنخفاض بنسبة تقريبا %20

الضغوطات التي تهدد التنوع البيولوجي

▪ التزايد السكاني
▪ االستعمال المفرط لألراضي => تدهورها ،تغييرها ،وفقدان الموائل وتجزئتها
=> اختفاء األنواع والسالالت واألصناف
▪ االستخدام المكثف للمواد السامة :األسمدة والمبيدات
▪ الزيادة من النفايات السائلة والصلبة (القرى ،المدن والصناعية)=>التلوث
▪ زيادة ثاني اكسيد الكربون (  )CO2في الغالف الجوي واالحتباس الحراري
▪ االستغالل المفرط للموارد الطبيعية
▪ إدخال األنواع الغازية أو المجتاحة => تدمير االنواع المحلية

الضغوطات التي تهدد التنوع البيولوجي
االعتراف بالقيمة االقتصادية للتنوع البيولوجي و اخدها بعين االعتبار ضروري
للمحافظة عليه:
• يؤدي الصيد المفرط الى نقص سنوي في مصايد االسماك يقدر ب % 50
• توفر الحشرات الملقحة خدمات فالحية تقدر ب  153مليار أورو في السنة أي
ما يناهز  9,5من قيمة االنتاج الزراعي العالمي
• اذا خفضنا اجتثاث الغابات بالنصف سنخفض االنبعاثات الغازية ب 1,5الى
 2,7جيغاطن من الغازات المسببة لالحتباس الحراري .و هذا يساوي تجنب
األضرار الناجمة عن هذا األخير و المقدرة ب 3700مليار دوالر امريكي
• يعتمد  30مليون من الناس بطريقة مباشرة على المحافظة على الشعاب
المرجانية حول العالم مع أن هذه المنظومة البيئية ال تغطي اكثر من  %1,2من
المساحة االرضية.

التنوع البيولوجي بالمغرب
• يقع المغرب بموقع جغرافي خاص  ،على اتصال مع البحر األبيض المتوسط والمحيط
األطلسي.
• هذا الموقف يفسر التنوع المناخي به (رطب  ،شبه رطب  ،جاف  ،شبه جاف ،
صحراوي  ،صحراوي  ،جبلي...
• تولد هذه المناخات بيئات طبيعية متنوعة تزدهر فيها النباتات والحيوانات الغنية.

•
•
•
•
•

يتمتع المغرب بتنوع بيولوجي غني باألنواع واألنظمة البيئية الطبيعية ذات قيمة طبيعية
ال تقدر بثمن .
المغرب ثاني دولة في منطقة البحر األبيض المتوسط بعد تركيا من حيث تنوعه
البيولوجي.
يوجد بالمغرب ما يناهز  31000نوع من النباتات والحيوانات.
وهوغني باآلنواع االستوائية تشهد على ماضي مناخي حار ورطب.
معدل التوطن مرتفع نسبيًا ( ٪)20للنباتات و  ٪11للحيوانات

التنوع البيولوجي بالمغرب
التنوع النباتي بالمغرب
هناك أكثر من  8300نوع نباتي تتكون من أكثر من  4500نبات وعائي بما في ذلك  930نوعًا مستوطنًا في
المغرب و  1700نوع نادر و /أو مهدد.

التنوع البيولوجي بالمغرب
التنوع النباتي بالمغرب

التنوع البيولوجي بالمغرب
التنوع الحيواني بالمغرب
•
•

بالنسبة للحيوانات  ،تم سرد حوالي  25000نوع بما في ذلك  ٪73من مفصليات األرجل (مثل القشريات
والعناكب والحشرات).
يوجد ما يقرب من  2700حيوان مستوطن في المغرب .أكثر من  600نوع نادر أو مهدد باالنقراض

التنوع البيولوجي بالمغرب
تنوع األحياء الدقيقة بالمغرب
ال يُعرف سوى القليل عن الكائنات الحية الدقيقة .في المركز الوطني للبحث العلمي و التقني  ،يتم الحفاظ على
 3000كائن حي دقيق  ،بما في ذلك  2200بكتيريا و  300خميرة و  500فطريات مجهرية ٪95 .أصلها مغربي

التنوع البيولوجي بالمغرب
التنوع البيولوجي الجيني (األغنام)
• التنوع البيولوجي الجيني (= التنوع داخل نفس النوع)
ال جدال فيهيا
وراثية ي
يتمتع المغرب  ،بنباتاته وحيواناته االستثنائية  ،بموار يد ي
ً
كبي جديا من السالالت اليية.
مع عد يد ي

ال جدال فيه للعدي يد من األنواع المزروعة (الجاودا ير ،
• هناك تراث وراثي ي
الذرة الرفيعة  ،القمح  ،إلخ) وللنباتات العطرية والطبية.
والتي واللو يز والكروم ونخيل التم ير
ي
• هناك العدي يد من أنواع الزيتون
والزعفران وميا إىل ذلك والني تتكيف مع الظروف المناخية للبلد.
• بالنسبة للحيوانات  ،هناك  ،عىل سبيل المثال  5 ،سالالت محلية من
األغنام (دمان  ،بوجا يد  ،ساردي  ،بني جيل  ،التيمحضني) .في الحمام
(البلدي  ،الجندي  ،اليماثي  ،الطاوسي  ،سالالت الرحالة  ،إلخ  ،وفي
النحل سالالت )Apis mellifera( 3

التنوع البيولوجي بالمغرب
التنوع البيولوجي الجيني (األغنام)

التنوع البيولوجي بالمغرب
تنوع المنظومات البيئية

ً
ً
أكي من  40نوعيا من النظم البيئية الطبيعية الكبية الني تع يد موطنيا
يوج يد في المغرب ي
ً
للعدي يد من األنواع المتوطنة أ يو النادرة .يمنح هذيا التنوع في النظم البيئية أنواعيا متنوعة من
الموائل والمجتمعات أ يو المجموعات البيولوجية.
لي والسنط
•تتكون النظم البيئية األرضية من غابات الفليي األخض ،أركان  ،بلوط الف ي
الصحراوي  ،األر يز  ،الصنوب ير  ،العرع ير  ،الرس يو والتنوب  5.8( ...مليون هكتار) ،
• سهوب ألفا ( 3.2مليون هكتار) ،
• النظم البيئية الزراعية ( 8.7مليون هكتار) ،
• والنظم اإليكولوجية البحرية ( 3500كلم من الساحل) ،
الن تمثل  ٪0.3من األراضي الوطنية ،
• واألراضي الرطبة ي
ً
•والنظم اإليكولوجية الصحراوية غنية جديا باألنواع المتوطنة والعدي يد من الثدييات
المهددة باالنقراض في المغرب.

التنوع البيولوجي بالمغرب
تنوع المنظومات البيئية

نقاط التنوع البيولوجي الساخنة بالمغرب
المناطق الرطبة القارية

المناطق ذات األهمية الكبرى للتنوع
البيولوجي أو النقاط الساخنة

نقاط التنوع البيولوجي الساخنة بالمغرب
ÉCOSYSTÈME DES CANARIES

البيئات البحرية الساحلية

ÉCOSYSTÈME DES ALBORANS

التنوع البيولوجي و الخدمات البيئية بالمغرب
يوف ير المغرب  ٪100من احتياجاته من اللحوم والفواكه
والخضوات ٪82 .من احتياجاتهيا من الحليب  ،و  ٪50من
احتياجاتهيا من السك ير  ،و  ٪60من احتياجاتهيا من الحبوب  ،و
 ٪20من احتياجاتهيا من الزيت .يعمل في القطاع الزراعي ٪38
من سكان المغرب .متوسط ييالدخل السنوي للغابات 470
مليون درهم .ويصد ير المغرب ميا يعادل  300مليون درهم من
النباتات الطبية والعطرية ونحو  165مليون درهم من الزيوت
العطرية .وبالمثل  ،يوف ير التنوع البيولوجي فوائ يد كبية من خالل
السياحة.

المحافظة على التنوع البيولوجي بالمغرب
شا وغير محمي بشكل
التنوع البيولوجي المغربي ذو جودة عالية  ،لكنه ال يزال ه ً
كاف .الحفاظ على البيئات الطبيعية هو مصلحة لبلدنا ويتطلب تطبيقًا لتصنيف
وحماية النظم البيئية.
•  11متنز ًها وطنيًا تمتد على مساحة تزيد عن  2.84مليون هكتار (توبقال ،
وإفران  ،وسوس ماسة  ،وخنيفرة  ،وإريكي  ،واألطلس الكبير الشرقي،
وخنيفس  ،وتالصمطان  ،والحسيمة  ،وتازكة  ،والداخلة)
•  154موقع ذو أهمية بيولوجية و بيئية
• ما يناهز  30محمية طبيعية

•  3محميات طبيعية للمحيط الحيوي
•  38أراضي رطبة مصنفة كمواقع رامسار ،يبلغ مجموع مساحتها اإلجمالية
حوالي  320.000هكتار.

المحافظة على التنوع البيولوجي بالمغرب

التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة
• أهداف التنمية المستدامة عبارة عن مجموعة من  17هدفًا ُوضعت من
ِقبل منظمة األمم المتحدة في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في
سبتمبر 2015وفي يناير  ،2016أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال  17في
خطة التنمية المستدامة لعام .2030

• تترابط هذه األهداف فيما بينها وتغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية
االجتماعية واالقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم  -تغير المناخ -
المساواة بين الجنسين – المياه  -الصرف الصحي – الطاقة – البيئة  -العدالة
االجتماعية)

المحافظة على التنوع البيولوجي بالمغرب
الطاقة المتجددة
•
•
•
•

يمتلك المغرب طاقات المتجددة  ،خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح:
الطاقة الشمسية :متوسط إشعاع يبلغ  5كيلوواط ساعة  /متر مربع  /يوم ؛
الرياح :قدرة رياح تزيد عن  6000ميغاواط
الطاقة الكهرومائية الصغيرة :إمكانات كبيرة لمحطات الطاقة الكهرومائية
الصغيرة :أكثر من  200موقع قابل لالستخدام ؛

السياحة البيئية
يساهم النشاط السياحي في حماية البيئة ويحقق فوائد عادلة للسكان المحليين مما
يسمح لهم بتحسين رفاههم.
وبالتالي  ،فإن السياحة البيئية تعني المشاركة النشطة للسكان المحليين  ،والتزا ًما
سا من السواح والمشغلين في إجراءات لحماية الطبيعة وزيادة الوعي بالتنوع
ملمو ً
البيولوجي والبحث عن اإلنصاف في تقاسم ثمار النشاط السياحي.

كيف نحافظ على التنوع البيولوجي؟
التنمية المستدامة :هو مصطلح يشير
إلى التنمية (اإلقتصادية والبيئة
واالجتماعية) والتي تلبي احتياجات
الحاضر دون مساس بقدرة األجيال
القبلة على تلبية احتياجاتها

 3ركائز للتنمية المستدامة

التنمية المستدامة هي عملية
تطوير األرض والمدن والمجتمعات
وكذلك األعمال التجارية بشرط ان تلبي
احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة
األجيال القادمة على تلبية حاجاتها.
خطورة
العالم
يواجه
التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه
مع عدم التخلي عن حاجات التنمية
االقتصادية وكذلك المساواة والعدل
االجتماعي

أهداف التنمية المستدامة

التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة
•
•

•

•

•

التنوع البيولوجي أمر بالغ األهمية للتنمية البشرية والرفاه
يدعم التنوع البيولوجي االزدهار االقتصادي .يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي بشكل كبير أو متوسط على الطبيعة .ومن بين األشخاص الذين يعيشون في فقر ،يعتمد
أكثر من  70في المائة ،جزئيا ً على األقل ،على الموارد الطبيعية لكسب معيشتهم ،سواء من
خالل الزراعة أو صيد األسماك أو الغابات أو األنشطة األخرى القائمة على الطبيعة.
الطبيعة هي مصدر أساسي للعديد من األدوية المستخدمة في الطب الحديث .تتيح النباتات
والحيوانات والميكروبات للباحثين في الطب فهم علم وظائف األعضاء البشرية وعالج
األمراض .ويعتمد أربعة مليارات شخص بشكل أساسي على األدوية الطبيعية ،وحوالي  70في
المائة من أدوية السرطان إما منتجات طبيعية أو منتجات اصطناعية مستخلصة من الطبيعة.
تنظم النظم البيئية مناخ األرض من خالل التقاط وتخزين الغازات الدفيئة .يمكن لألنظمة البيئية
أن توفر  37%من التخفيف المطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية .على العكس من
ذلك ،عندما نتلف النظم البيئية فإنها تطلق الكربون ،بدالً من تخزينه.
يمكن لألنظمة البيئية ذات التنوع البيولوجي أن تساعد في التخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية
مثل الفيضانات والعواصف والتسونامي واالنهيارات الثلجية واالنهيارات األرضية
والجفاف .ويمكنهم أيضا ً الحماية من انتشار المرض :حيث يكون التنوع البيولوجي المحلي
مرتفعاً ،فإن معدل اإلصابة باألمراض الحيوانية

• تحقيق التنمية المستدامة
• إن تأثير العمل البشري  -مثل تغير استخدام األراضي ،واالستغالل المفرط،
وإنتاج غازات االحتباس الحراري وما يترتب على ذلك من تغير المناخ،
والتلوث ،وانتشار األنواع غير األصلية – هو تأثير واضح.
• ويضيع كل عام  13مليون هكتار من مساحة الغابات؛ والتصحر
عبر  3.6مليار هكتار من األراضي .وانقرضت ثمانية في المائة من جميع
سالالت الحيوانات المعروفة و 22في المائة معرضة لخطر االنقراض .وفي
الوقت نفسه ،أدى التلوث إلى تدهور المياه الساحلية .ويتم استنفاد العديد
من أنواع األسماك بصورة سريعة .وساهمت األنشطة البشرية أيضا ً في
الظروف التي يمكن فيها انتقال الفيروسات بسهولة أكبر بين الحيوانات
والبشر ،مما يؤدي إلى أمراض معدية مثل كوفيد .19

شكرا جزيال

