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(حيوان ، نبات ، حياة مجهرية)هو تشكيلة جميع اشكال الحياة فوق االرض< =

هو االختالف الطبيعي الذي يوجد بين الكائنات الحية< =

المنظوماتذلكفيبماأصلكلمنالحيةاالكائناتاختالف=البيولوجيالتنوع

هذااليها؛تنتميالتيالبيئيةالمركباتواالخرىالمائيةالمنظوماتوالبحريةالقارية،

البيئيةالمنظوماتتنوعكذلكوبينهاواالنواعداخلالتنوعيشمل

التعريف حسب اتفاقية التنوع البيولوجي

ما هو التنوع البيولوجي؟



التنوع النوعي أو البينوعي أي بين الألنواع1.

بينهناكربماوسنةكلنوع16000اكتشافالعالم،فيمعروفنوعمليون1,7

مرتقبومحتملنوعمليون10-100

ما هو التنوع البيولوجي؟

النباتات

الحيوانات األحياء المجهرية

منالبيولوجيالتنوعأغلبيةتتكون

تطيعنسالالتيالدقيقةالحيةالكائنات

.رياالبكتيمثلالمجردةبالعيننراهاأن



عأنه يتعلق بمجموعات مختلفة من نفس النو

النباتية األصناف -

الحيوانيةالسالالتو -

ويرجعالنوعداخلتنوعوهوالوراثيالتنوع2.

الحيةللكائناتالوراثةوحداتتنوعإلى

ما هو التنوع البيولوجي؟



تنوع األنظمة البيئية أو التنوع البيئي3.

و تنوع  و اختالف المساكن الطبيعية، تنوع المجموعات< ==

يئية و العشائر التي تعيش فيها و كذلك اختالف  العمليات الب

التفاعالت بداخلها  

ما هو التنوع البيولوجي؟



في ( ٪ الموصوفة15)نوع 230.000يناهز : التنوع البيولوجي البحري

٪ من الكرة األرضية70البحار و التي تغطي 

.نوع جديد كل عام1500إلى 1300يكتشف من 

والعوالق نحن نعرف الفقريات البحرية أكثر من الالفقاريات والطحالب

والكائنات الحية الدقيقة البحرية

(مثال)البحريالتنوع البيولوجي



يمكن أن يؤدي فقدان نوع. جميع األنواع مهمة ويجب الحفاظ عليها

من واحد إلى اضطراب النظام البيئي ويؤدي إلى اختفاء أشكال أخرى

الحياة

السلسلة الغدائية

أو في بيئة قد نعتقد أن الطبيعة لديها مرونة أو أنه يمكننا العيش بدون أنواع معينة

متدهورة دون عواقب علينا

ن إذا اختفى نوع ما، فقد يؤدي إلى موت آخر بسبب وجود روابط بي. هذا خطأ

األنواع في السالسل الغدائية



.السلسلة الغذائية هي متتالية منتظمة من الكائنات الحية تربطها عالقة غذائية

.يستمد الحيوان الطاقة الضرورية لبقائه من غذائه

.لسة الغذائيةفي قاعدة الس( الطحالب و البالنكتون النباتي)توجد النباتات البرية أو المائية 

.تأتي الحيوانات العاشبة مباشرة فوق النباتات في هذه السلسلة

.على الحيوانات العاشبة( اللواحم)تتغذى الحيوانات الالحمة 

.تقع اللواحم التي ليس لها أي مفترس في قمة السلسلة

السلسلة الغدائية



السلسلة الغدائية



(نوع30000غ من التربة على ما يناهز 1يحتوي )في األرض ، فوقها و في التربة ✓

(في القاع وفي الرواسب السطحية)المياه العذبة والمياه البحرية ✓

(مئات آالف  األمتار100! )أعماق المحيطات✓

الكهوف، المغاور و المياه الجوفية✓

(درجة حرارية° 0>)داخل بحر الجليد ✓

درجة 100-90)وجنبات المداخن أو الفتحات  الحرارية المائية ( السخانات)في الينابيع الساخنة جدا ✓

( حرارية

2مع درجة حموضة أقل من ( التربة والمناجم)في بيئات شديدة الحموضة ✓

9مع قوة هيدروجينية أكثر من  ( التربة والبحيرات)في بيئات قاعدية ✓

كلم متر من االرتفاع80في الغالف الجوي إلى حدود ✓

داخل أعماق األرض حتى عدة آالف من األمتار✓

مليون بكتيريا في كل سنتمتر مربع50داخل قناتنا الهضمية التي تحتوي على ما يناهز ✓

...مليار من الكائنات الحية10000الذي يسكنه  ( متر مربع2)فوق جلدنا ✓

أين نجد التنوع البيولوجي؟



تهي مناطق حيث  األنواع عديدة ومهددة بشكل خاص في نفس الوق" النقاط الساخنة"

النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي

© Conservation International 

لمللتنوع البيولوجي بالعا" نقاط ساخنة"34



موقع النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي النباتي في منطقة البحر األبيض المتوسط   

(Médail & Quézel, 1997)

النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي



يختلف التنوع البيولوجي حسب المكان

التنوع البيولوجي ليس موزعا  بشكل متساو و متجانس

تغييرات التنوع البيولوجي؟

ةيزيد التنوع البيولوجي في المناطق الحارة و المعتدل-

يقل التنوع البيولوجي باالبتعاد عن خط االستواء-

يقل التنوع البيولوجي كلما زاد االرتفاع أو العلو-

اقطات يزيد التنوع البيولوجي في االوساط القارية مع التس-

من %7على سبيل المثال، تحتضن الغابات الرطبة)المطرية 

من %90التنوع البيولوجي للكرة األرضية و ذلك ب 

(األنواع



االنجرافات القارية-

التجاوزات البحرية-

(التقلبات المناخية)العصور الجليدية -

 (Cambrien)عدد الكائنات الحية كان مهما في العصر الكمبري< =المعطيات األحفورية < =

و حدثت (Pleistocène)وقع انخفاض في هذا العدد منذ ذلك العصر حتى البلييستوسين<=

حرية ، عدة ازمات من االنقراض الشامل بسبب الكويكبات، العصور الجليدية،  التجاوزات الب

...البراكين،

ي االنقراض الشامل أو الجماعي هو اختفاء عدة مجموعات من الكائنات الحية  في وقت واحد  ف

مليون سنة10أقل من 

تغييرات التنوع البيولوجي

لوجيالجيو... يختلف التنوع البيولوجي حسب الزمان



:وفقا لتقييم النظام اإليكولوجي لأللفية 

نوع  كل 1000/ 1-0,1معدل انقراض األنواع  في الماضي•

(معدل لمئات الماليين من السنين)ألف سنة 

أضعاف من االرتفاع أو الزيادة500-5حاليا •

أضعاف من االرتفاع أو الزيادة100-10من 2050سنة •

؟هل نحن نعيش سادس انقراض شامل للتنوع البيولوجي

تغييرات التنوع البيولوجي



ما هي خدمات التنوع البيولوجي؟

 ! !خدمات مجانية

منالعديدأصلهإن.تقريبًاحياتناجوانبجميعفيأساسيًادوًراالبيولوجيالتنوعيلعب

ناآلخريالكوكبسكانجميعمثلويهمناالبشريستخدمهاالتيوالخدماتالمنتجات

االجتماعيةوللتنميةاإلنسانلبقاءضروريةاإليكولوجيالنظامخدماتتعتبر

.المجتمعفيوالضعيفةالفقيرةللفئاتبالنسبةسيماال،واالقتصادية



منظومات المياه العذبة  المنظومات عامة الخدمات

الماء، الغداء، النباتات الطبية، المواد

األولية، الطاقة،  ممرات المالحة 

المحروقات، األلياف، الغداء، مواد 

...الماءالبناء،

التموين-1

الصرف الصحي، معالجة المياه، إعادة 

راف شحن المياه الجوفية، التحكم في انج

استقرار المناخ، التربة و الملوحة،

...الحماية من الفيضانات، 

استقرار المناخ، الحماية من الظروف 

الجوية القاسية، الخدمات المتعلقة 

بالمياه

المراقبة و التنظيم-2

المناظرالتراث الطبيعي و الثقافي،

الطبيعية، السياحة البيئية

الجانب الروحي، االستجمام، القيمة 

الجمالية

النظام الثقافي-3

صيانة التنوع البيولوجي، دعم 

...منظومات بيئية أخرى،

...اإلنتاج األولي ، تكوين التربة،  الدعم-4

عن تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية

ما هي خدمات التنوع البيولوجي؟

 ! !خدمات مجانية



مدرجة )تنتمي إلى األنواع التراثية كافة األنواع الخاضعة للحماية، األنواع المهددة باالنقراض

.، واألنواع النادرة، و أحيانا، األنواع ذات أهمية علمية أو رمزية(في الالئحة الحمراء

ان ذلك فهي أنواع اتفق العلماء والمحافظون على الطبيعة على أنها ذات أهمية تراثية، سواء ك

.ألسباب بيئية أو علمية أو ثقافية

هي توجد خاصة في منطقة جغرافية معينة ومحددة بصورة جيدة، وال: األنواع المستوطنة

يش في نجدها في أي مكان آخر في العالم، وبالتالي، النوع المستوطن هو الكائن الحي الذي يع

(.شجرة أركان: مثال )منطقة معينة  فقط 

ألبيض غرب البحر ا)يمكن للتوطن أو االستيطان أن يكون شاسعا أو محدودا في منطقة معينة 

...( المتوسط  ، شبه الجزيرة االبيرية و المغرب، شمال أفريقيا 

تحديد األنواع ذات قيمة تراثية

تقييم التنوع البيولوجي



ييمالتقوباالنقراض،المهددةاالنواعتخصالتيالمعلوماتجمعهومنهاالهدف

منتظمةبصفة

نشريمتعمضمانثماألنواعهذهتهددالتيالمخاطرتطورمنتظمةبصورةوتقيم

بلقمنتستخدمأنالممكنمنالواقعفيو.الناسمنكبيرلعددالمعلوماتهذه

الحكوميةغيروالمنظماتالطبيعةحمايةعنالمسؤولةالحكوميةالجهات

تراجعلبمشكمهتمشخصأيعامة،وبصفةوالمربيين،الحفظ،فيالمتخصصة

.البيولوجيالتنوع

التنوعحفظلاجراءاتتتخذلملوأنهالعالميةاللوائحلهذهالمفصلالتحليليبين

%20تقريبابنسبةاالنخفاضمنمزيدلحصلالبيولوجي،

تقييم التنوع البيولوجي

اللوائح الحمراء



التزايد السكاني ▪

زئتها تدهورها، تغييرها، وفقدان الموائل وتج< =االستعمال المفرط لألراضي  ▪

اختفاء األنواع والسالالت واألصناف< =

األسمدة والمبيدات: االستخدام المكثف للمواد السامة▪

لوثالت<(=القرى، المدن والصناعية)الزيادة من النفايات السائلة والصلبة ▪

في الغالف الجوي واالحتباس الحراري(  CO2)زيادة  ثاني اكسيد الكربون ▪

االستغالل المفرط للموارد الطبيعية▪

تدمير االنواع المحلية < =إدخال األنواع الغازية أو المجتاحة ▪

الضغوطات التي تهدد التنوع البيولوجي



الضغوطات التي تهدد التنوع البيولوجي

بار ضروري االعتراف  بالقيمة االقتصادية للتنوع البيولوجي و اخدها بعين االعت

:للمحافظة عليه

%50يؤدي الصيد المفرط  الى نقص سنوي في مصايد االسماك  يقدر ب •

مليار أورو في السنة أي 153توفر الحشرات الملقحة خدمات فالحية تقدر ب •

من قيمة االنتاج الزراعي العالمي9,5ما يناهز 

الى 1,5اذا خفضنا اجتثاث الغابات بالنصف سنخفض االنبعاثات الغازية  ب•

ب  و هذا يساوي  تجن. من الغازات المسببة لالحتباس الحراريجيغاطن2,7

مليار دوالر امريكي3700األضرار الناجمة عن هذا األخير  و المقدرة ب

مليون من الناس بطريقة مباشرة على المحافظة على الشعاب 30يعتمد •

من %1,2المرجانية حول العالم مع أن هذه المنظومة البيئية ال تغطي اكثر من 

.المساحة االرضية



التنوع البيولوجي بالمغرب

لمحيط  واالمتوسطاألبيضالبحرمعاتصالعلى،خاصجغرافيبموقعالمغربيقع•

.األطلسي

،جافشبه،جاف،رطبشبه،رطب)بهالمناخيالتنوعيفسرالموقفهذا•

...جبلي،صحراوي،صحراوي

.غنيةالوالحيواناتالنباتاتفيهاتزدهرمتنوعةطبيعيةبيئاتالمناخاتهذهتولد•

طبيعيةقيمةاتذالطبيعيةالبيئيةواألنظمةباألنواعغنيبيولوجيبتنوعالمغربيتمتع•

.بثمنتقدرال

عهتنوحيثمنتركيابعدالمتوسطاألبيضالبحرمنطقةفيدولةثانيالمغرب•

.البيولوجي

.والحيواناتالنباتاتمننوع31000يناهزمابالمغربيوجد•

.ورطبحارمناخيماضيعلىتشهدستوائيةاالنواعباآلغنيووه•

للحيوانات٪11وللنباتات٪(20)نسبيًامرتفعالتوطنمعدل•



فيمستوطنًانوًعا930ذلكفيبماوعائينبات4500منأكثرمنتتكوننباتينوع8300منأكثرهناك

.مهددأو/ونادرنوع1700والمغرب

التنوع النباتي بالمغرب

التنوع البيولوجي بالمغرب



التنوع النباتي بالمغرب

التنوع البيولوجي بالمغرب



القشرياتمثل)األرجلمفصلياتمن٪73ذلكفيبمانوع25000حواليسردتم،للحيواناتبالنسبة•

.(والحشراتوالعناكب

باالنقراضمهددأونادرنوع600منأكثر.المغربفيمستوطنحيوان2700منيقربمايوجد•

التنوع الحيواني بالمغرب

التنوع البيولوجي بالمغرب



م الحفاظ على يت،في المركز الوطني للبحث العلمي و التقني. ال يُعرف سوى القليل عن الكائنات الحية الدقيقة

٪  أصلها مغربي95. فطريات مجهرية500خميرة و 300بكتيريا و 2200كائن حي دقيق ، بما في ذلك 3000

تنوع األحياء الدقيقة بالمغرب

التنوع البيولوجي بالمغرب



يالتنوع• يالبيولوج    
(النوعنفسداخلالتنوع)=الجين 

فيهايجدالالياثيةوريبمواردي،االستثنائيةوحيواناتهبنباتاته،المغربيتمتع

يعدديمع ايكبي 
ً
يةالسالالتمنجد .الي 

يتراثهناك•  
،اريالجاود)المزروعةاألنواعمنللعديديفيهجدالاليوراث 

.والطبيةالعطريةوللنباتات(إلخ،القمح،الرفيعةالذرة

مريالتونخيلوالكرومواللوزيوالتي  يالزيتونأنواعمنالعديديهناك•

يذلكإىلومايوالزعفران  
.لدللبالمناخيةالظروفمعتتكيفوالن 

منمحليةسالالت5،المثالسبيلعىل،هناك،للحيواناتبالنسبة•

ي،ساردي،بوجادي،دمان)األغنام  
ي،جيلبن   

ي.(التيمحضن   
 
مامالحف

ي،الجندي،البلدي)  
ي،اليماث  ي،إلخ،الرحالةسالالت،الطاوس   

 
وف

Apis)3سالالتالنحل mellifera)

التنوع البيولوجي بالمغرب
( اماألغن)التنوع البيولوجي الجيني 



التنوع البيولوجي بالمغرب
( اماألغن)التنوع البيولوجي الجيني 



ييوجدي  
 
يالمغربف اي40منأكي 

ً
ةالطبيعيةالبيئيةالنظممننوع يالكبي   

ايديتعالن 
ً
موطن

يالتنوعهذاييمنح.النادرةأويالمتوطنةاألنواعمنللعديدي  
 
ايأنالبيئيةالنظمف

ً
منمتنوعةواع

.البيولوجيةالمجموعاتأويوالمجتمعاتالموائل

،الفلي  يغاباتمناألرضيةالبيئيةالنظمتتكون• والسنطلي  يالفبلوط،أركاناألخض 
،(هكتارمليون5.8)...والتنوبالرسوي،العرعري،الصنوبري،األرزي،الصحراوي

،(هكتارمليون3.2)ألفاسهوب•

،(هكتارمليون8.7)الزراعيةالبيئيةالنظم•

،(الساحلمنكلم3500)البحريةاإليكولوجيةوالنظم•

ي•  
يالرطبةواألراض   

يمن٪0.3تمثلالن   
،الوطنيةاألراض 

ايغنيةالصحراويةاإليكولوجيةوالنظم•
ً
ديياتالثمنوالعديديالمتوطنةباألنواعجد

يباالنقراضالمهددة  
 
.المغربف

التنوع البيولوجي بالمغرب
تنوع المنظومات البيئية



التنوع البيولوجي بالمغرب
تنوع المنظومات البيئية



 

وع المناطق ذات األهمية الكبرى للتن

البيولوجي أو النقاط الساخنة

المناطق الرطبة القارية

نقاط التنوع البيولوجي الساخنة بالمغرب



ÉCOSYSTÈME DES ALBORANS

ÉCOSYSTÈME DES CANARIES

البيئات البحرية الساحلية

نقاط التنوع البيولوجي الساخنة بالمغرب



والفواكهاللحوممناحتياجاتهمن٪100المغربيوفري

وات من٪50و،الحليبمناحتياجاتهايمن٪82.والخض 

و،الحبوبمناحتياجاتهايمن٪60و،السكريمناحتياجاتهاي

ييعمل.الزيتمناحتياجاتهايمن20٪  
 
يالقطاعف ٪38الزراع 

470للغاباتالسنويييالدخلمتوسط.المغربسكانمن

مندرهممليون300يعادلمايالمغربويصدري.درهممليون

الزيوتمندرهممليون165ونحووالعطريةالطبيةالنباتات

يالتنوعيوفري،وبالمثل.العطرية ةكفوائديالبيولوج   خاللمنبي 

.السياحة

التنوع البيولوجي و الخدمات البيئية بالمغرب



بشكلمحميوغيرهًشايزالاللكنه،عاليةجودةذوالمغربيالبيولوجيالتنوع

لتصنيفقًاتطبيويتطلبلبلدنامصلحةهوالطبيعيةالبيئاتعلىالحفاظ.كاف  

.البيئيةالنظموحماية

،توبقال)هكتارمليون2.84عنتزيدمساحةعلىتمتدوطنيًامتنزًها11•

الشرقي،الكبيرواألطلس،وإريكي،وخنيفرة،ماسةوسوس،وإفران

(والداخلة،وتازكة،والحسيمة،وتالصمطان،وخنيفس

بيئيةوبيولوجيةأهميةذوموقع154•

طبيعيةمحمية30يناهزما•

الحيويللمحيططبيعيةمحميات3•

ةاإلجماليمساحتهامجموعيبلغ،رامساركمواقعمصنفةرطبةأراضي38•

.هكتار320.000حوالي

المحافظة على التنوع البيولوجي بالمغرب



المحافظة على التنوع البيولوجي بالمغرب



هدفًا ُوضعت من 17المستدامة عبارة عن مجموعة من أهداف التنمية•

في الجمعية العامة لألمم المتحدةمنظمة األمم المتحدة في قرارقِبل

في 17ال التنمية المستدامة، أدرجت أهداف2016وفي يناير 2015سبتمبر

.2030خطة التنمية المستدامة لعام 

ية التنمتترابط هذه األهداف فيما بينها وتغطي مجموعة واسعة من قضايا•

-لمناخ تغير ا-التعليم –الصحة –الجوع –الفقر )واالقتصادية االجتماعية

العدالة -البيئة –الطاقة –الصرف الصحي -المياه –المساواة بين الجنسين 

(االجتماعية

التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة



:يمتلك المغرب طاقات المتجددة ، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح•

يوم ؛/ متر مربع / كيلوواط ساعة 5متوسط   إشعاع يبلغ : الطاقة الشمسية•

ميغاواط6000قدرة رياح تزيد عن : الرياح•

ية إمكانات كبيرة لمحطات الطاقة الكهرومائ: الطاقة الكهرومائية الصغيرة•

موقع قابل لالستخدام ؛200أكثر من : الصغيرة

المحافظة على التنوع البيولوجي بالمغرب

الطاقة المتجددة

ئية السياحة البي

ليين مما يساهم النشاط السياحي في حماية البيئة ويحقق فوائد عادلة للسكان المح

.يسمح لهم بتحسين رفاههم

ن ، والتزاًما وبالتالي ، فإن السياحة البيئية تعني المشاركة النشطة للسكان المحليي

التنوع ملموًسا من السواح والمشغلين في إجراءات لحماية الطبيعة وزيادة الوعي ب

.البيولوجي والبحث عن اإلنصاف في تقاسم ثمار النشاط السياحي



مةركائز للتنمية المستدا3

يريشمصطلحهو:المستدامةالتنمية

ةوالبيئاإلقتصادية)التنميةإلى

اتاحتياجتلبيوالتي(واالجتماعية

األجيالبقدرةمساسدونالحاضر

احتياجاتهاتلبيةعلىالقبلة

عمليةهيالمستدامةالتنمية

والمجتمعاتوالمدناألرضتطوير

لبيتانبشرطالتجاريةاألعمالوكذلك

درةبقالمساسبدونالحاضراحتياجات

.حاجاتهاتلبيةعلىالقادمةاألجيال

خطورةالعالميواجه

عليهالتغلبيجبالذيالبيئيالتدهور

التنميةحاجاتعنالتخليعدممع

والعدلالمساواةوكذلكاالقتصادية

االجتماعي

كيف نحافظ على التنوع البيولوجي؟



أهداف التنمية المستدامة



التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة
والرفاهالبشريةللتنميةاألهميةبالغأمرالبيولوجيالتنوع•

مالياإلجالمحليالناتجنصفمنأكثريعتمد.االقتصادياالزدهارالبيولوجيالتنوعيدعم•

يعتمدفقر،فييعيشونالذيناألشخاصبينومن.الطبيعةعلىمتوسطأوكبيربشكلالعالمي

ً المائة،في70منأكثر مناءسومعيشتهم،لكسبالطبيعيةالمواردعلىاألقل،علىجزئيا

.الطبيعةعلىالقائمةاألخرىاألنشطةأوالغاباتأواألسماكصيدأوالزراعةخالل

اتاتالنبتتيح.الحديثالطبفيالمستخدمةاألدويةمنللعديدأساسيمصدرهيالطبيعة•

وعالجالبشريةاألعضاءوظائفعلمفهمالطبفيللباحثينوالميكروباتوالحيوانات

في70وحواليالطبيعية،األدويةعلىأساسيبشكلشخصملياراتأربعةويعتمد.األمراض

.يعةالطبمنمستخلصةاصطناعيةمنتجاتأوطبيعيةمنتجاتإماالسرطانأدويةمنالمائة

البيئيةظمةلألنيمكن.الدفيئةغازاتالوتخزينالتقاطخاللمناألرضمناخالبيئيةالنظمتنظم•

نمالعكسعلى.العالميةالحرارةدرجةارتفاعمنللحدالمطلوبالتخفيفمن37%توفرأن

.تخزينهمنبدالً الكربون،تطلقفإنهاالبيئيةالنظمنتلفعندماذلك،

الطبيعيةوارثالكتأثيرمنالتخفيففيتساعدأنالبيولوجيالتنوعذاتالبيئيةلألنظمةيمكن•

األرضيةواالنهياراتالثلجيةواالنهياراتوالتسوناميوالعواصفالفيضاناتمثل

ً ويمكنهم.والجفاف لمحلياالبيولوجيالتنوعيكونحيث:المرضانتشارمنالحمايةأيضا

الحيوانيةباألمراضاإلصابةمعدلفإنمرتفعاً،



المستدامةالتنميةتحقيق•

مفرط،الواالستغاللاألراضي،استخدامتغيرمثل-البشريالعملتأثيرإن•

المناخ،تغيرمنذلكعلىيترتبوماالحرارياالحتباسغازاتوإنتاج

.واضحتأثيرهو–األصليةغيراألنواعوانتشاروالتلوث،

والتصحرالغابات؛مساحةمنهكتارمليون13عامكليضيعو•

جميعمنالمائةفيثمانيةوانقرضت.األراضيمنهكتارمليار3.6عبر

وفي.االنقراضلخطرمعرضةالمائةفي22والمعروفةالحيواناتسالالت

العديداستنفادويتم.الساحليةالمياهتدهورإلىالتلوثأدىنفسه،الوقت

ً البشريةاألنشطةوساهمت.سريعةبصورةاألسماكأنواعمن يفأيضا

واناتالحيبينأكبربسهولةالفيروساتانتقالفيهايمكنالتيالظروف

.19كوفيدمثلمعديةأمراضإلىيؤديمماوالبشر،

التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة



شكرا جزيال 




