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مقدمة

يشكل تنوع البيئات واألنظمة البيئية الطبيعية في المغرب

تراثًا ذا قيمة استثنائية

معدل التوطن (20٪ من النباتات و 11٪ من الحيوانات )  هو

ثاني أعىل معدل في البلدان حول البحر األبيض المتوسط.

 
 



مقدمة

مناخ أطلسي ، تحت تأثير رطوبة المحيط ،

مناخ جبلي ،يشمل كذلك القمم الرئيسية في

البالد ، يتميز بالبرودة والمطر والصقيع والثلج ،

مناخ شرقي ، قاري للغاية ، يشمل الجنوب

الداخلي والهضاب العليا ،

مناخ صحراوي حيث ال يزيد هطول األمطار

السنوي عن 200 ملم 

 المناخ في المغرب متوسطي ، يتميز بصيف حار
وجاف وشتاء بارد ورطب

أربعة أنواع رئيسية:
 

 

 

 

 



اختالف الكائنات الحية من كل أصل بما في ذلك المنظومات

القارية، البحرية و المنظومات المائية األخرى

 
هذا يشمل التنوع داخل االنواع و بين االنواع و كذلك تنوع

المنظومات البيئية

 

تعريف التنوع البيولوجي أو الحيوي
 



تعريف التنوع البيولوجي أو الحيوي
 

التنوع النوعي أو البينوعي أي بين الألنواع .1

الحيوانات

األحياء المجهرية

النباتات



تعريف التنوع البيولوجي أو الحيوي
 

2. التنوع الوراثي 

هو تنوع داخل النوع ويرجع إىل تنوع وحدات الوراثة للكائنات الحية
إنه يتعلق بمجموعات مختلفة من نفس النوع :  

الجنس البشري

 السالالت الحيوانية

األصناف النباتية



تعريف التنوع البيولوجي أو الحيوي
 

3. تنوع 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 



تعريف النظام البيئي
 

المنظومة البيئية أو النظام البيئي هو أي مساحة طبيعية وما تحتويه من كائنات حية
نباتية أو حيوانية أو مواد غير حية

 
النظام البيئي قد يكون ضاية/مرجة صغيرة أو صحراء كبيرة/غابة...

 
المنظومة البيئية = تجمع للكائنات الحية (نبات وحيوان وكائنات أخرى مجهرية)تتفاعل و

تتعاون فيما بينها في نظام بيئيتعيش فيه بشكل متوازن 

 
تشمل عناصر النظام البيئي التربة والغالف الجوي والحرارة وضوء الشمس والماء

والكائنات الحية.

 
أي خلل أو تأثير خارجي قد ينتج عنه تهديم وتخريب للنظام البيئي 



مكونات النظام البيئي

•المركبات والعناصر العضوية وغير العضوية (الكربون والهيدروجين والماء والفوسفات).
 

•العناصر البيئة الفيزيائية (العالقات بين الكائنات الحية فيما بينها وبين الكائنات الحية
والمكونات الالحية)

 

المكونات غير الحية 

•كائنات منتجة : الكائنات ذاتية التغذية التي تصنع غذائها بنفسها (النبات األخضر).
 

•كائنات مستهلكة : الكائنات التي تستمد غذائها من الكائن الحي اآلخر نبات أو حيوان.
 

•كائنات محللة أو مفككة : تقوم بتحليل جثث وبقايا الكائنات الحية األخرى كالنباتات مثال
(بكتيريا، فطريات)

 
 

المكونات الحية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1


السلسلة الغدائية

•جميع األنواع مهمة ويجب الحفاظ عليها. فهي تلعب دورا مهما في التسلسل الغذائي.
 

• يؤدي فقدان نوع واحد من السلسلة إىل اضطراب النظام البيئي ويؤدي إىل اختفاء أشكال أخرى من المنظومة
البيئية و من كوكب األرض أحيانا

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

 
 

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) عىل الحيوانات

العاشبة.

تقع اللواحم التي ليس لها أي مفترس في قمة السلسلة.

 

 

 



السلسلة الغدائية

تقع اللواحم التي ليس لها أي مفترس في قمة السلسلة.

تتغذى الحيوانات الالحمة عىل الحيوانات العاشبة.

تأتي الحيوانات العاشبة مباشرة

فوق النباتات في هذه السلسلة.

توجد النباتات البرية أو المائية

(الطحالب و البالنكتون النباتي) في
قاعدة السلسة الغذائية.



النظم البيئية بالمغرب

 يقع المغرب في شمال غرب إفريقيا ، ويغطي مساحة إجمالية قدرها   850 710
كيلومتر مربع. وهويحتل موقًعا متميًزا بين إفريقيا وأوروبا يجعله غني بمنظومات

بيئية جد هامة من حيث مكوناتها وتنوعها

 تمثل الجبال أربع سالسل رئيسية: الريف واألطلس المتوسط   واألطلس الكبير
واألطلس الصغير ، وتشكل مكونًا هاًما من تضاريس المغرب ، وتغطي 15٪ من

التراب الوطني.

 



النظم البيئية بالمغرب

يوجد في المغرب أكثر من 40 نوًعا من النظم البيئية الطبيعية الكبيرة التي تعد

موطًنا للعديد من األنواع المتوطنة أو النادرة. يمنح هذا التنوع في النظم البيئية

أنواًعا متنوعة من الموائل والمجتمعات أو المجموعات البيولوجية.



النظم البيئية بالمغرب

تتكون النظم البيئية القارية

(9 مليون هكتار) من غابات
الفلين األخضر، أركان ، بلوط

الفلين والسنط الصحراوي ،

األرز ، الصنوبر ، العرعر ،

السرو والتنوب ...

النظم البيئية القارية 



النظم البيئية بالمغرب

السهوب (3.2 مليون هكتار)

 

النظم البيئية القارية 



النظم البيئية بالمغرب

النظم البيئية الصحراوية غنية جًدا باألنواع المتوطنة

والعديد من الثدييات المهددة باالنقراض في المغرب

النظم البيئية القارية 



النظم البيئية بالمغرب

النظم البيئية الزراعية (8.7

مليون هكتار) 

النظم البيئية القارية 



 تشمل الشواطئ، الكثبان الرملية، المناطق الساحلية الصخرية، االنجرافات، الجزر، مصبات
األنهار، الشعاب المرجانية، الخلجان والبحيرات الساحلية (3500 كلم من الساحل) 

 

النظم البيئية بالمغرب

النظم البيئية البحرية 



النظم البيئية بالمغرب

التي تمثل 0.3٪ من األراضي الوطنية (400000 هكتار)، 2000 كلم من األنهار

 

النظم البيئية لألراضي الرطبة 



النظم البيئية بالمغرب

النظم البيئية
لألراضي الرطبة 



خدمات النظم البيئية = خدمات مجانية!

تعتبر خدمات النظم البيئية ضرورية لبقاء اإلنسان عىل وجه األرض و كذلك للتنمية

االجتماعية واالقتصادية ، ال سيما بالنسبة للفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع.

 
إنها أصل العديد من المنتجات والخدمات التي يستخدمها اإلنسان. 

 



خدمات النظم البيئية 

مصدر لغذاء اإلنسان وغيره من الكائنات الحية،

 و يمتص ثاني أكسيد الكربون ويطلق األكسجين الالزم للحياة أثناء
عملية التمثيل الضوئي

تساعد الغابات عىل تقليل كمية الغبار والجسيمات العالقة في الهواء،

وتنقيته من الغازات السامة

 مصدر للعديد من المواد الطبية والصناعية، كالخشب والورق

و يعمل عىل الحفاظ عىل الماء من التلوث، وينظم جريانه، ويقلل من
السيول وانجراف التربة، ويحمي المحاصيل من تأثير الرياح...

 

 

 

 

 

الغطاء النباتي 



خدمات النظم البيئية 

تساعد عىل زيادة خصوبة التربة، إما بمخلفاتها العضوية، أو بخلخلة الطبقة

السطحية للتربة، وزيادة قدرتها عىل امتصاص الماء، وتهويتها

تعمل الطيور عىل نقل حبوب اللقاح بين النباتات، والقضاء عىل القوارض

والحشرات الضارة باتخاذها غذاًء لها

تساعد الزواحف عىل تخلخل التربة من خالل حفرها لجحورها، واختالط

الجزء العلوي منها بالنفايات النباتية والحيوانية ويرفع خصوبتها، ويحسن

تهويتها، كما أنها تتغذى عىل كثير من الحشرات الضارة وتحفظ التوازن

البيئي.

 

 

 
 

الحيوانات



خدمات النظم البيئية 

يوفر المغرب 100٪ من احتياجاته من اللحوم والفواكه والخضروات.
82٪ من احتياجاتها من الحليب ، و 50٪ من احتياجاتها من السكر ،
و 60٪ من احتياجاته من الحبوب ، و 20٪ من احتياجاته من الزيت.

يعمل 38٪ من سكان المغرب في القطاع الزراعي.

متوسط   الدخل السنوي للغابات 470 مليون درهم. ويصدر المغرب

ما يعادل 300 مليون درهم من النباتات الطبية والعطرية ونحو 165
مليون درهم من الزيوت العطرية.

 

 

 
 
 

الحيوانات



خدمات النظم البيئية 

توفر النظم البيئية فوائد كبيرة من خالل السياحة البيئية

عىل سبيل المثال ، تقدم فوائد اقتصادية للمجتمعات المضيفة من خالل

تعزيز وتشجيع األعمال التجارية المحلية ؛ من خالل خلق فرص عمل

بالمنطقة وخلق مصادر للدخل بالنسبة للسكان المحليين.

وتجدر اإلشارة إىل أن 59٪ من السواح الذين يزورون المغرب فهم يذهبون

إىل المناطق القروية أثناء إقامتهم. 

هناك ما يقرب من 50.000 سائح يلجأ للمشي في جبال األطلس و ما يناهز

80.000 الذين يفضلوا الجنوب.

 

 

 

 
 

السياحة البيئية



الضغوطات و التهديدات 

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) => تلوث

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

االستغالل المفرط للموارد الطبيعية

إدخال األنواع الغازية أو المجتاحة => تدمير االنواع المحلية 

 

 

 

 

 

 

 
 



المحافظة عىل النظم البيئية بالمغرب

11 متنزًه وطنًي تمتد مساحتهم عل ما يزيد عن 2.84 مليون هكتار (توبقال ، وإفران ، وسوس
ماسة ، وخنيفرة ، وإريكي ، واألطلس الكبير الشرقي، وخنيفس ، وتالصمطان ، والحسيمة ،

وتازكة ، والداخلة)

154 موقع ذو أهمية بيولوجية و بيئية عىل مساحة 2,5 مليون هكتار وتضم 38 منطقة رطبة و
79 منطقة قارية و 18 محمية بحرية من أجل صيد مستدام

ما يناهز 30 محمية طبيعية 

3 محميات بحرية: البوران ، الصويرة أو موغادور وماسة

4 محميات طبيعية للمحيط الحيوي (محمية أ ركان 2,5 مليون هكتار، محمية واحات الجنوب
،( (RBIM المغربي ، محمية المحيط الحيوي العابرة للقارات في البحر األبيض المتوسط

محمية المحيط الحيوي ألرز األطلس)

الحفاظ عىل البيئات الطبيعية هو مصلحة لبلدنا ويتطلب تطبيًقا لتصنيف وحماية النظم البيئية.

تبلغ مساحة المحميات في المغرب 1،529،330 هكتارأو ما يناهز 16.2٪ من النظم البيئية األرضية.

ومع ذلك ، ال يزال التنوع البيولوجي هًشا ويجب مواصلة جهود الحفظ وتعزيزها.

 

 

 

 

 



المحافظة عىل النظم البيئية بالمغرب

https://amepn.ma/wp-content/uploads/2020/04/logo-parcs.png



المحافظة عىل النظم البيئية بالمغرب

مواقع رامسار بالمغرب 

أراضي رطبة مصنفة كمواقع رامسار، 38

يبلغ مجموع مساحتها اإلجمالية حوالي

.320.000 هكتار



المحافظة عىل النظم البيئية بالمغرب

وجود عالقة متينة بين المجتمع المحلي وموقع معين (المنطقة، النظام البيئي، موائل األنواع) و التي

غالًبا ما تتجّسد في اإلحساس بالهوية و/ أو باالعتماد عليه في سبل العيش الكريم والرفاهية.

مناطق تحكمها المجتمعات المحلية وينجم عن ذلك تاريخيا نتائج إيجابية واضحة في الحفاظ عىل

التنوعالبيولوجي والثقافي.

 
 المبدأ: الممارسات التقليدية تساهم في حماية الموارد الطبيعية والقيم الثقافية واسترجاعها في مواجهة

التهديدات.

 
الخصائص الثالث المطلوبة لتحديد هذه المناطق المحمية من طرف المجتمعات المحلية هي:

 
.1

 
2. يُعّد المجتمُع المحلي الفاعَل الرئيسي في عملية صنع القرار وتنفيذه فيما يتعلق بإدارة الموقع، (قد

يتعاون أصحاب المصلحة اآلخرون بصفتهم شركاء، ال سيما عندما تكون األرض ملًكا للدولة، ولكن القرارات

الفعلية وجهود اإلدارة يتخذها في الغالب السكان المعنيون أو المجتمع المعني).

 
3. تؤدي القرارات والجهود التي يبذلها المجتمع المحلي إىل الحفاظ عىل الموائل واألنواع والتنوع الجيني

والوظائف/الفوائد البيئية والقيم الثقافية المرتبطة بها

 

 (APAC) المناطق المحمية من طرف المجتمعات المحلية 



برنامج األمم المتحدة للبيئة  (2020) 

مع تبقي 10 سنوات عىل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومع دخولنا عقد العمل

لتحقيق األهداف العالمية، فإن عام 2020 هو عام تحقيق نجاح أو فشل. وسيقود برنامج األمم

المتحدة للبيئة وشركاؤه عقداً الستعادة النظم اإليكولوجية؛ واالجتماعات الدولية الرئيسية،

مثل مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، التي سترسم مسار العمل

العالمي.

 
 إن وقف فقدان التنوع البيولوجي هو الطريقة الوحيدة الستعادة واستدامة كوكب سليم -
والحياة التي يدعمها. لقد حان الوقت إلعادة تصور عالقتنا مع الطبيعة ووضع الطبيعة في

صميم عملية صنع قراراتنا.

 

https://www.worldenvironmentday.global/ar/hl-knt-tlm/altnw-albywlwjy-wahdaf-altnmyt-almstdamt

حان وقت الطبيعة



شكرا 
وحظ سعيد

للمزيد من المعلومات:
www.jre.ma


