الف�صل 6

91

التنوع البيولوجي

يقدر العلماء �أن نحو  130نوع ًا نباتي ًا وحيواني ًا تنقر�ض كل يوم
االنقرا�ض اجلماعي الأكرث �إثارة يف التاريخ ،الذي حدث
للدينو�صورات ،يبدو حدث ًا تافه ًا مقارنة باالنقرا�ض الذي ي�شهده
العامل اليوم .ف�آالف الأنواع من احليوانات والنباتات واحل�شرات
تختفي كل �سنة .ويحذر علماء من �أن نحو  40يف املئة من �أنواع
الكائنات احلية على كوكبنا ،التي تقدر بنحو  11مليون نوع،
قد تختفي قبل نهاية هذا القرن .
لقد �صيد بع�ض هذه الأنواع حتى االنقرا�ض ،لكن الدمار البيئي
يق�ضي على معظمها .يف بع�ض احلاالت ،يكون التلوث واملبيدات
هما ال�سبب .ويف حاالت �أخرى ،يت�سبب دمار م�صدر غذاء حيوان ما
بهذا الفناء .وادخال نبات �أو حيوان غريب اىل بيئة مزدهرة ميكن
ً
مماثال .لكن الدمار الكلي لنظام ايكولوجي
�أن يحدث دمار ًا
برمته هو الذي يحدث ال�ضرر غالب ًا ،خ�صو�ص ًا عند تعرية الغابات.
تغي املوائل الطبيعية
ويهدد تغري املناخ بانقرا�ضات وا�سعة نتيجة رُّ
وعدم قدرة �أنواع معينة على التكيف.
كل انقرا�ض ،مهما يكن �سببه ،يفقر التنوع البيولوجي للأر�ض،
�أي التنوع الوراثي للكائنات احلية .امل�شكلة لي�ست فقط �أن �أعداد ًا

كبرية من الأنواع تختفي اىل الأبد ،بل �أي�ض ًا �أن النباتات واحليوانات
املتبقية تكون لديها تركيبة وراثية �أقل مناعة من تلك التي
كانت لدى جن�سها يف املا�ضي .على �سبيل املثال ،كان املزارعون
يزرعون �أ�صناف ًا متنوعة من الذرة والقمح �أكرث كثري ًا من تلك
التي يزرعونها الآن ،لكن معظم الأ�صناف القدمية باتت منقر�ضة.
هذه اخل�سارة املكثفة للتنوع البيولوجي لها �أكرث من جمرد
ت�أثريات جمالية ،فكلما اختفى نبات �أو حيوان تعر�ضنا نحن
ً
مثال ،هي م�صدر رئي�سي لأدوية
للخطر اىل حد ما .فالنباتات،
جديدة .واذا اعتمدنا على �أنواع قليلة من املحا�صيل ،يكون هناك
احتمال كبري �أن تفتك بها الأمرا�ض والآفات.
�أحيان ًا ،تكون الو�سيلة الوحيدة لإنقاذ نوع �شارف االنقرا�ض هي
حماية البيئة التي يعي�ش فيها .ويف حاالت �أخرى ،علينا املبادرة
باعتماد �إدارة احلياة الفطرية والتكنولوجيا احلديثة لإنقاذ �أحد
الأنواع .واذا ا�ستطعنا حماية مئات �آالف الأنواع النباتية واحليوانية،
فلن يكون امل�ستقبل مظلم ًا ،و�سوف نح�صد فوائد �إ�ضافية ،مثل
�صون البيئة التي ت�ؤوي هذه الأنواع.
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 .1معلومات عامة
من ال�صحارى القاحلة احلارة� ،إىل غابات املطر الوارفة
يف حو�ض الأمازون� ،إىل �أعماق املحيطات وال�شعاب
املرجانية الزاهية ،ي�شكل عاملنا الطبيعي �أعجوبة من
امل�شاهد واملواد والألوان والت�ضاري�س املتنوعة .الرتبة
والهواء والبحار على كوكبنا مالذات لأ�صغر احل�شرات
و�أكرب احليوانات .هذه هي احلياة ،هذا هو التنوع
البيولوجي� .إنه تنوع احلياة على الأر�ض ،وي�شمل جميع
الكائنات والأنواع ،والتنوع الوراثي بينها ،وجتمعاتها
املعقدة يف النظم الإيكولوجية .وهو ي�شري �أي�ض ًا �إىل
الرتابط بني اجلينات (املورثات) والأنواع احلية والنظم
الإيكولوجية ،وبالتايل �إىل تفاعالتها مع البيئة.
�أنت جزء ال يتجز�أ من الطبيعة ،وتعتمد على هذا
التنوع للح�صول على الغذاء والدواء والوقود واحلاجات
الأ�سا�سية الأخرى .لكن هذا التنوع الغني ي�ضيع مبعدل
مت�سارع نتيجة الن�شاطات الب�شرية .ومع �أن «ال�سنة
الدولية للتنوع البيولوجي  »2010قد ولت ،تبقى الدعوة
قائمة للم�ساهمة يف حماية احلياة على الأر�ض .ولقد
�أعلنت الأمم املتحدة «عقد التنوع البيولوجي -2011
 »2020بهدف العمل على حتقيق الأهداف املن�صو�ص
عليها يف اتفاقية التنوع البيولوجي.
التنوع البيولوجي هو املجموع الكلي جلميع النباتات
واحليوانات والفطريات والكائنات الدقيقة على
الأر�ض ،وكذلك تنوعاتها اجلينية وجمموعاتها ونظمها
الإيكولوجية .وهو الآن �أغنى بكثري مما كان يف الع�صور
اجليولوجية القدمية� ،إذ و�صل �إىل �أق�صى م�ستوى له
نتيجة التطور الع�ضوي على �سطح الأر�ض منذ تكونت
�أول مادة بروتينية قبل نحو  3.5بليون �سنة ،لكنه بات
الآن مهدد ًا باالنقرا�ض بدرجة كبرية �أي�ض ًا.
يوفر التنوع البيولوجي �أ�سا�س احلياة على الأر�ض� ،إذ
يقوم الغطاء النباتي بدور مبا�شر يف امت�صا�ص ثاين
�أوك�سيد الكربون وتخزينه وتخفيف ت�أثريات تغري املناخ،
وتوفري مكونات املنتجات ال�صيدالنية والبيوكيميائية
وال�صناعية ،وحتليل النفايات و�إزالة �سمية التلوث،
وتخ�صيب الرتبة واحلفاظ عليها ،ومكافحة الآفات
والأمرا�ض الزراعية ،و�إنتاج الغذاء واخل�شب والألياف.
كما ت�ساهم الأنواع الربية واجلينات داخلها م�ساهمة

ويعد كل
كبرية يف تطور الزراعة والطب وال�صناعة.
ّ
نوع من الكائنات احلية ثروة وراثية ،مبا يحويه من
خ�صائ�ص تفتح الطرق �أمام العلماء ال�ستنباط �سالالت
جديدة من احليوانات والنباتات ونقلها �إىل ال�سالالت
يربيها الرعاة .ويتيح تطور
التي يزرعها املزارعون �أو ّ
التقنيات العلمية يف جمال الهند�سة الوراثية نقل
ال�صفات الوراثية لي�س �ضمن النوع الواحد فح�سب ،بل
بني الأنواع املتباعدة .لذا ي�ستثمر املزارعون يف حت�سني
حما�صيل احلبوب واخل�ضر والفاكهة وراثي ًا ليجعلوها
�أكرث مقاومة للآفات .ويتطلع العلماء �إىل نقل ال�صفات
الوراثية لبع�ض النباتات القادرة على النمو يف الأرا�ضي
املاحلة �أو اجلافة� ،إىل �أنواع نباتية تنتج احلبوب والبقول
و غريها من املحا�صيل.

حدود اخلطر
تواجه النظم الطبيعية خطر التدهور واالنهيار
ال�سريعني ،ما مل تتخذ �إجراءات �سريعة وجذرية
وخالقة للحفاظ على تنوع احلياة .وقد �أكد تقرير
«التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي» �أن العامل �أخفق
يف الوفاء بهدفه حتقيق خف�ض ملمو�س يف معدل
خ�سارة التنوع البيولوجي بحلول عام  .2010وحذر من
احتمال خ�سارة �ساحقة �أخرى كلما اقرتبنا من «حدود
اخلطر» املتعددة ،التي تتحول فيها النظم الإيكولوجية
�إىل حاالت بديلة �أقل �إنتاجية قد ي�صعب �أو ي�ستحيل
التعايف منها.
حدود اخلطر املحتملة ثالثة� :أو ًال ،موت م�ساحات
كبرية من غابات الأمازون ال�شا�سعة ،ب�سبب تفاعالت
تغري املناخ و�إزالة الغابات واحلرائق .ثاني ًا ،حت ّول كثري
من بحريات املياه العذبة وم�سطحات املياه الداخلية
الأخرى �إىل حاالت يرتفع فيها م�ستوى املواد الع�ضوية
�أو تغلب عليها الطحالب ب�سبب تراكم املغذيات،
خ�صو�ص ًا من الأ�سمدة ومياه املجارير ،ما ي�ؤدي �إىل
نفوق الأ�سماك على نطاق وا�سع .ثالث ًا ،انهيارات
م�ضاعفة للنظم الإيكولوجية لل�شعاب املرجانية ،ب�سبب
حتم�ض املحيطات وارتفاع حرارة املياه ي�ؤدي
مزيج من ّ
�إىل ابي�ضا�ضها ،وال�صيد املفرط والتلوث باملغذيات ،ما
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يهدد عي�ش مئات ماليني الب�شر الذين يعتمدون على
موارد ال�شعاب املرجانية الغنية بالأ�سماك والأحياء
البحرية الأخرى.
وتتزايد ال�ضغوط الرئي�سية اخلم�سة التي تدفع مبا�شرة
�إىل فقدان التنوع البيولوجي ،وهي :تغري املوائل،
اال�ستغالل املفرط ،التلوث ،الأنواع الدخيلة الغازية،
وتغري املناخ .وترتاجع املوائل الطبيعية يف معظم
مناطق العامل من حيث نطاقها و�سالمتها ،خ�صو�ص ًا
الأرا�ضي الرطبة ذات املياه العذبة ،واملوائل اجلليدية
البحرية ،والأهوار امللحية ،وال�شعاب املرجانية،
ّ
وم�سطحات الأع�شاب البحرية ،وال�شعاب امل�أهولة
بالأ�سماك والأ�صداف.
ميكن احلد من خ�سارة التنوع البيولوجي والنظم
الإيكولوجية� ،أو حتى عك�سها� ،إذا اتخذت �إجراءات
قوية وعاجلة و�شاملة ومالئمة على امل�ستويات الدولية

والوطنية واملحلية .وال ميكن ف�صل الفقدان امل�ستمر
للتنوع البيولوجي عن ال�شواغل الأ�سا�سية للمجتمع.
فتحقيق الأهداف التنموية ،مثل الت�صدي للفقر
وحت�سني الظروف ال�صحية واملادية والأمنية للأجيال
احلالية والقادمة� ،سيتعزز كثري ًا �إذا �أعطينا التنوع
البيولوجي الأولوية التي ي�ستحقها.
يطرح التقرير الثالث حول التوقعات العاملية للتنوع
البيولوجي ال�صادر عام  2010عنا�صر ميكن اعتمادها
يف �إطار ا�سرتاتيجية م�ستقبلية خلف�ض فقدان التنوع
البيولوجي� ،أهمها :تو�سيع املناطق املحمية وتعزيزها،
�إجراءات م�ستمرة ومكثفة لتقليل ال�ضغوط املبا�شرة
على التنوع البيولوجي (مثل منع التلوث باملغذيات
يف املياه العذبة ومياه البحر ،وتطبيق ممار�سات �أكرث
ا�ستدامة يف م�صائد الأ�سماك والغابات والزراعة)،
كفاءة �أكرب يف ا�ستخدام الأرا�ضي والطاقة واملياه
العذبة ،تخطيط ا�سرتاتيجي للتوفيق بني التنمية
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واحلفاظ على التنوع البيولوجي ،العمل على �ضمان
املنافع النا�شئة من ا�ستعمال املوارد اجلينية وتقا�سمها
ب�إن�صاف مع البلدان التي �أخذت منها ،والتوا�صل
والتعليم وزيادة التوعية مبا يف ذلك �إدخال تغيريات
يف �أمناط اال�ستهالك وال�سلوك ال�شخ�صي.
وال بد من الإ�شارة �إىل �إحراز تقدم كبري على م�ستوى
العامل يف زيادة عدد املناطق املحمية على الياب�سة
ويف املياه ال�ساحلية .لكن  44يف املئة من املناطق
الإيكولوجية الأر�ضية و 82يف املئة من املناطق
الإيكولوجية البحرية تقع دون ن�سبة احلماية امل�ستهدفة
وهي  10يف املئة من امل�ساحة الإجمالية .ومعظم املواقع
ذات الأهمية اخلا�صة للتنوع البيولوجي تقع خارج
املناطق املحمية.
هناك ثمانية «مراكز تن ّوع عاملية» للنباتات املزروعة يف

ن�شاط مدر�سي منوذجي حول التنوع البيولوجي

�شاركت ثانوية الراهبات الأنطونيات ـ مار اليا�س يف غزير ،بالتعاون
مع جمعية درب اجلبل اللبناين ،يف رحلة الجتياز الأرا�ضي اللبنانية
�سرياً على الأقدام من القب ّيات �شما ًال �إىل مرجعيون جنوب ًا ،وذلك على 26
مرحلة بني � 8آذار (مار�س)  2010و� 16أيار (مايو)  .2010م�شى على
مراحل من الدرب �أكرث من  600تلميذ وتلميذة� ،إىل جانب �أع�ضاء روابط
الهيئة التعليمية والأهل والقدامى و�أ�صدقاء املدر�سة وفوج ك�شافة
«اال�ستقالل» .هدف هذا امل�شروع �إىل ت�شجيع ريا�ضة امل�شي يف الطبيعة
وتع ّلم احرتام البيئة ومعاينة غنى التنوع البيولوجي.

العامل� ،أحدها منطقة ال�شرق الأو�سط .ويبلغ جمموع
هذه الأنواع يف منطقة البحر املتو�سط  84نوعـ ًا ،ما
يجعلها يف املرتبة الثالثة بعد ال�صني ( 137نوع ًا)
والهند ( 117نوع ًا) .ومتتاز منطقـة املتو�سط ب�أنها مهد
نوعني من الأ�شجار املثمرة هما الزيتون واخل ّروب،
وعدد كبري من اخل�ضر املزروعة ( )30والتوابل ()15
والنباتات الزيتية ( )6والنباتات العلف ّية القدمية (.)11

التنوع البيولوجي يف املنطقة العربية
يتمتع العامل العربي بتن ّوع بيولوجي فريد من حيث
الأنواع والأنظمة البيئية يف َمواطن قاحلة و�شبه
قاحلة ومتو�سطية .ووفق ًا للتقارير الوطنية ،ف�إن
�أغنى البلدان العربية من حيث تن ّوع النباتات ،التي
يحتوي كل منها على �أكرث من  3000نوع ،هي م�صر
ولبنان واملغرب و�سورية واجلزائر وتون�س وال�صومال.
�أما �أعلى م�ستويات تن ّوع احليوانات فهي يف اجلزائر
ولبنان و�سورية وتون�س ،التي ي�ؤوي كل منها �أكرث من
ُقدر الكثافة يف كل  10.000كيلومرت مربع
 5000نوع .وت َّ
بني  1000و 2000نوع نبات يف الأردن ولبنان واملغرب
و�سورية ،و�أقل من  1000نوع يف بقية البلدان العربية.
�أما كثافة �أنواع الثدي ّيات فهي بني  21و 50نوع ًا يف
كل  10.000كيلومرت مربع يف م�صر والعراق والأردن
واملغرب وال�سودان و�سورية وتون�س ،وترتفع جد ًا يف
لبنان مبعدل � 51إىل  100نوع ،وتنخف�ض يف بقية
البلدان �إىل �أقل من  20نوع ًا.
�سجل يف املنطقة العربية  1084نوع ًا من النباتات
واحليوانات املهددة باالنقرا�ض ،منها  24يف املئة
�أ�سماك و 22يف املئة طيور و 20يف املئة ثدييات.
و�ستتفاقم التهديدات للعديد من الأنواع م�ستقب ًال
ب�سبب م�ضاعفات تغيرّ املناخ .بالن�سبة للنباتات� ،أظهر
تقرير االحتاد الدويل حلماية الطبيعة عام ّ � 2008أن يف
اليمن �أكرب عدد من الأنواع النباتية املهددة باالنقرا�ض،
وهو  159نوع ًا ،يف حني �أن البلدان الأخرى مل تقدم
بيانات �أو �أن العدد فيها يرتاوح بني �صفر و 17نوع ًا
مهدد ًا .ويف ما يتعلق باحليوانات ،يوجد �أكرث الأنواع
املهددة يف جيبوتي وم�صر والأردن واملغرب وال�سعودية
َّ
وال�صومال وال�سودان واليمن ،ويف كل منها �أكرث من 80
مهدد ًا ،و�أق�صاها � 108أنواع يف م�صر.
نوع ًا حيواني ًا َّ
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ح�شرات الغابات يف لبنان
�شهد لبنان يف الفرتة الأخرية حالتني من ا�ستفحال ح�شرات
الغابات بفعل تغري املناخ .ففي عامي  2009و 2010حلت
دودة ال�صندل يف املرتبة الأوىل من حيث حجم الإ�صابة
ونطاق االنت�شار .ودودة ال�صندل� ،أو جادوب ال�صنوبر،
هي الطور الريقي لفرا�شة ت�صيب �أ�شجار ال�صنوبر الربي
يف م�ساحات وا�سعة من بلدان البحر املتو�سط و�أجزاء من
جنوب �أوروبا .ويقع النطاق اجلغرايف لهذه احل�شرة �ضمن
حدود �ضيقة من خطوط العر�ض واالرتفاع عن �سطح
البحر .ومن ميزاتها �أنها ال تدخل يف فرتة �سبات خالل ف�صل
دودة ال�صندل
ال�شتاء ،وبالتايل ت�شكل منوذج ًا جيداً ملراقبة ت�أثري تغري املناخ
دورة حياة �سنوية واحدة ،وتكاثرت ب�شكل هائل م�سببة
على منوها وانت�شارها.
ومهزة على املئات منها.
�إ�صابات متكررة لأ�شجار الأرز جُ
ما حدث يف لبنان �أن �شتاء  2009و 2010مل يكن بارداً ،بل
امل�سجل .ولهذا ال�سبب انت�شرت وهذه احل�شرة متخ�ص�صة بنوع من الأ�شجار وم�ستوطنة يف
كان الأقل برودة يف التاريخ
ّ
ً
دودة ال�صندل يف �أنحاء البالد ،خ�صو�صا يف الأماكن املتو�سطة �أماكن جغرافية حمددة ،بحيث �أن تف�شيها �أمر نادر .وهي
االرتفاع ،و�سجلت �إ�صابات كبرية يف �أماكن مل ُيعهد وجودها ذات خ�صوبة منخف�ضة� ،إذ �أن كمية البي�ض التي ت�ضعها
فيها على ارتفاعات ترتواح بني  1000و 1500مرت فوق �سطح الأنثى ال تتعدى  100بي�ضة .وتتميز بفرتة �سبات قد متتد
البحر .ورافق هذا التو�سع يف االنت�شار تبديل يف العائل عدة �سنني ،عندما تكون معدالت احلرارة منخف�ضة خالل
النباتي .ففي بع�ض الأماكن ُوجدت احل�شرة على ال�صنوبر مرحلة حتول الريقة �إىل عذراء �أو خالل مرحلة الت�شرنق.
املثمر ،ويف املناطق املرتفعة من ال�شوف �أ�صابت بع�ض �أ�شجار و�أظهر حتليل املناخ يف لبنان �أ�سباب التغري يف دورة حياة
الأرز .ومل ينح�صر تف�شي دودة ال�صندل يف لبنان ،فخالل احل�شرة ،فال�سنوات التي ح�صل فيها اال�ستفحال هي التي
ال�سنوات املا�ضية �أدى االحتبا�س احلراري �إىل انت�شارها يف تخللها طق�س حار وجاف يف فرتة تغذية الريقات على الأ�شجار.
مناطق من القارة الأوروبية مل ُتعهد من قبل ،مثل فرن�سا .وتزامن ظهورها متام ًا مع ظهور الرباعم الورقية اجلديدة ،ما
�سهل و�ضع البي�ض ،خ�صو�ص ًا �أن �أنثى ال�سيفال�سيا ال تبي�ض
ّ
ا�ستفحـال ح�شـرة براعـم الأرز املن�شـاريـة (�سيفال�سيا) يف �إال على الرباعم الورقية اجلديدة .وهناك قلق من �أن ي�ؤدي
لبنان هو مثال �آخر على ما ميكن �أن يحدث عندما تكون ا�ستمرار ارتفاع درجات احلرارة وازدياد فرتات اجلفاف �إىل
املعطيات املناخية مالئمة ،بحيث ت�ؤثر على دخول احل�شرة �أو حتول ال�سيفال�سيا مبعظمها �إىل دورة �سنوية واحدة وتكاثرها
عدم دخولها يف �سبات .وقد �أ�صيبت خالل الفرتة  2003 -1996يف ال�سنني املقبلة.
ن�سبة  70يف املئة من م�ساحة غابة �أرز تنورين وحدث اجلبة،
كما �سجلت يف غابة �أرز ب�شري �إ�صابات خمتلفة تراوحت بني (من مقال للدكتور نبيل منر ،الباحث يف علم ح�شرات الغابات ،جملة «البيئة
ال�شديدة واخلفيفة .وكانت معظم ح�شرات ال�سيفال�سيا يف والتنمية» ،حزيران/يونيو )2010
ويتع ّر�ض التن ّوع البيولوجي البحري على �سواحل
العامل العربي لتهديدات خطرية يف مناطق مع ّينة.
املهدد ب�شكل بالغ
مثال على ذلك الأطوم� ،أو بقر البحرَّ ،
يف البحرين حيث يتواجد التجمع الثاين الأكرب عدداً
يف العامل بعد �أو�سرتاليا .وعام �ُ ،2000صنِّفت الدالفني
ب�شدة
واحليتان يف املياه الدولية �ضمن الفئـات َّ
املهددة ّ

�أو املعر�ضة لالنقرا�ض ،و�أنواعها ما بني  11و 16نوع ًا يف
�ساحل املغرب ال�شمايل وما بني  6و� 10أنواع يف حو�ض
املتـو�سط و�ساحل مـوريتانيا و�ساحـل املغرب اجلنوبي.
وقد �أدى ارتفاع حرارة مياه البحر يف خمتلف �سواحل
العامل العربي �إىل ت�صنيف اخلطوط ال�ساحلية يف
ُعـمان وال�صومال كبقع خطرة البي�ضا�ض املرجان.
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و�س ّجلت يف مناطق مع ّينة ،مثل الق�سم الأدنى من
ُ
البحر الأحمر والق�سم اجلنوبي من اخلليج العربي،
زيادة يف معدل درجات احلرارة مبقدار درجة �إىل 1.5
درجة مئوية .و�ستكون لزيادات درجات احلرارة هذه
�آثار خطرية �أي�ض ًا على التن ّوع البيولوجي يف ال�شواطئ
الرملية والكثبان الرملية ال�ساحلية .فمث ًال :ال�سالحف
البحرية التي تلج�أ �إىل �شواطئ البحرين ولبنان وعمان
لتع�ش�ش وت�ضع بيو�ضها �سوف تت� ّأثر ب�شكل ملحوظ،
لأن ارتفاع درجة حرارة الرتبة �س ُي ِخ ّل بن�سبة الذكور
�إىل االناث ،و�ستكون لذلك عواقب وخيمة على بقاء
هذه الأنواع يف تلك املناطق .وقد تكون الأرا�ضي
أ�شد الأنظمة البيئية يف العامل العربي ت� ّأثر ًا
الرطبة من � ّ
بتغيرّ املناخ.
الأنواع الفريدة املح�صورة يف جمال موئلها� ،أو التي
التحمل الإيكولوجي،
و�صلت �إىل حافة قدراتها على
ّ
هي الأكرث عر�ضة لت�أثريات تغري املناخ .وت�شمل هذه
املوائل �أ�شجار املنغروف يف قطر ،وغابات الأرز و�أ�شجار
ال�شوح يف لبنان و�سورية ،وموائل النباتات يف جزر
جيبوتي ،و�أهوار (م�ستنقعات) العراق ،و�سال�سل
وعمان ،وغابات العرعر يف
اجلبال العالية يف اليمن ُ
جبال احلجاز ال�سعودية ،وجبال ال�شراة يف جنوب
الأردن ،والأنهار الكبرية وهي النيل (م�صر وال�سودان)
ودجلة والفرات (العراق و�سورية) والريموك (�سورية
والأردن) .ويتوقع �أن تعاين املناطق اجلبلية يف بلدان
جنوب البحر املتو�سط من خ�سارة الأنواع و�ضعف
جتددها مبعدل  62يف املئة ،و�أن تكون الأنواع التي
حتتمل القحط �أكرث ثبات ًا وحتافظ على موائلها الأولية
تتمدد �إىل موائل جديدة مالئمة ،و�أن تفقد الأنواع
�أو ّ
غري القادرة على احتمال درجات احلرارة املرتفعة
�أجزاء �شا�سعة من موائلها (� 40إىل  60يف املئة)
حمتملة �إذا �أُتيح ذلك
�أو تهاجر �صعود ًا نحو موائل
َ
تبدل
جغرافي ًا .و�سين�ش�أ عن
التكيف مع تغيرّ املناخ ُّ
ُّ
�أنظمة بيئية بكاملها من حيث ال�سمات الكيميائية
والبيولوجية وتعديل ت�شكيلة الأنواع ،فت�ضطر هذه
الأنواع �إىل الت�شتّت �أو الت�أقلم �أو مواجهة االنقرا�ض
النهائي.
وللن�شاطات الزراعية والبيئات احل�ضرية ت�أثريات بالغة
�أي�ض ًا ،و�أعلى ن�سبة م�سجلة لت�أثري الن�شاطات الب�شرية
على الأرا�ضي يف العامل العربي هي يف لبنان حيث تبلغ

و�س ِّجلت �أعلى ن�سب
 19يف املئة ،ثم الكويت  11يف املئةُ .
للأرا�ضي املت�أثرة ب�شكل حمدود بالأن�شطة الب�شرية يف
وعمان� ،إذ بلغت �أكرث
اجلزائر وم�صر وليبيا وموريتانيا ُ
من  70يف املئة ،وو�صلت �إىل  94يف املئة يف موريتانيا
و 93يف املئة يف ليبيا.
و ُيعترب تن ّوع الطيور ثروة كربى ،وهو عر�ضة للمخاطر
ب�سبب ال�صيد اجلائر ،واال�ستخدام املكثف للمبيدات
ال�سامة ،وتغري املوائل الطبيعية ،والت�أثريات ال�سلبية
الناجمة عن تغري املناخ .ويقع العديد من البلدان
الهامة لهجرة الطيور .جيبوتي
العربية على املم ّرات
ّ
هام على خط الهجرة من ال�شمال �إىل
مث ًال مفرتق ّ
اجلنوب عرب القارات ،وهي ت�ستقبل نحو مليون طائر
كل عامّ � .أما موريتانيا فهي موطن �أكرب جمموعة يف
العامل من الطيور الطويلة ال�ساق ،وت�أتي �إليها ماليني
الطيور املهاجرة لتمكث خالل ف�صل ال�شتاء .وت�ؤوي
جزر حوار البحرينية �أكرب م�ستوطنة يف العامل لتكاثر
عدة مناطق بحرية
غاق �سقطرى .ويف ال�شرق الأو�سط ّ
الهامة للطيور ،ومنها اجلهة
مهددة وهي من املناطق
َّ
ّ
ال�شرقية من البحر الأحمر على طول ال�ساحل ال�سعودي،
وال�ساحالن ال�شرقي والغربي للخليج ،واخلط ال�ساحلي
خلليج عمان وبحر العرب ،و�سواحل البحر املتو�سط يف
لبنان وفل�سطني ،وخليج العقبة .وعام  ،2004تراوح
املهددة �أو املعر�ضة
عدد الطيور امل�صنفة يف الفئات َّ
لالنقرا�ض ،بني  11و 30نوع ًا يف جميع البلدان العربية،
با�ستثناء لبنان وليبيا وقطر وال�سودان وتون�س حيث
�سجل ما بني  6و� 10أنواع.

املحميات تخفف �أخطار تغيرّ املناخ
أم�س احلاجة ملزيد من العمل واجلهد
العامل العربي يف � ّ
ملواجهة خ�سارة الأنواع احلية واملوائل الطبيعية .وهو
هامة جد ًا يف تكري�س و�إدارة املناطق
خطا خطوات ّ
املحم ّية ،التي تت�ضمن مناطق وطنية ت�شمل �أنظمة
�إيكولوجية خمتلفة ،ومناطق م�صنَّفة دولي ًا مثل
مواقع اتفاق ّية رام�سار وبرنامج الإن�سان واملحيط
احليوي ومواقع الرتاث العاملي .وت�سلط حماية الأنظمة
الإيكولوجية الفريدة والأنواع املهددة ال�ضوء على
�ضرورة �إقامة مناطق حمم ّية ذات امتدادات منا�سبة يف
التدرجات املناخية اجلوهرية (احلرارة  /كميات املطر)
ُّ
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على �أن تربط بينها مم ّرات من موائل طبيعية و�شبه
طبيعية.
وقد بذلت يف املنطقة جهود للحفاظ على التنوع
البيولوجي يف جماالت �أ�سا�سية �إ�ضافية عدة ،ك�إدارة
املوارد الطبيعية .غري �أنها ،كما هي حال بقية مناطق
العامل ،مل تنجح يف حتقيق �أهداف التنوع البيولوجي
للعام  .2010فهي ما زالت تعاين من �ضغوط م�ستمرة
على املوارد الطبيعية ،ك�أ�ساليب ا�ستخراج املياه غري
املن�ضبطة ،وتلوث البيئات البحرية ،و�سوء �إدارة
الأرا�ضي الرطبة واملراعي ،وعمليات اجلرف وردم
ال�شواطىء .لذلك يجب اتباع ا�سرتاتيجيتني رئي�سيتني
يف الوقت نف�سه ل�ضمان فعالية جهود املحافظة على
البيئة وتغطيتها ال�شاملة .تق�ضي اال�سرتاتيجية الأوىل

ب�إقامة مناطق حمم ّية جديدة لتحقيق هدف متثيل
الأنواع ،وتق�ضي اال�سرتاتيجية الثانية ب�إدارة الأنواع
�ضمن كل حمم ّية بالتنا�سب والتن�سيق مع املحم ّيات
الأخرى.
وعلى العامل العربي ،ب�صفته كيان ًا جغرافي ًا مرتابط ًا� ،أن
ين�شئ �آل ّيات �إقليمية للتن�سيق يف هذا املجال وي�ضعها
فتبدالت نطاق الأنواع وت�أثريات
مو�ضع التنفيذ.
ّ
ً
الأحداث املناخية اخلطرية غالبا ما حتدث على نطاق
فعالة يجب �أن
�إقليمي .لذلك ف�إن � ّأي ا�سرتاتيجية ّ
تت�ضمن �آل ّيات لتن�سيق اجلهود البيئية على امل�ستوى
الإقليمي وعرب احلدود ال�سيا�سية .فال ميكن التغ ّلب
على ظاهرة عاملية ذات ت�أثريات بالغة على جميع
الأ�صعدة من دون تن�سيق �إقليمي فاعل وم�ستدام.
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ن�شاط مدر�سي منوذجي :مركز  ACSللتعلم يف الطبيعة

افتتحت مدر�سة اجلالية الأمريكية يف بريوت ( )ACSعام 2010
مركز الطبيعة والتعليم اخلارجي التابع لها يف دير القمر (جبل
لبنان) ،املمتد على م�ساحة  10000مرت مربع ،الذي �سيمكن
نحو  1000تلميذ من التوا�صل مع الطبيعة وي�ساعد على خلق
الوعي حول امل�سائل البيئية .وو�ضع برنامج ارتباط وتبادل مع
مدار�س من خمتلف املناطق اللبنانية لتمكني تالميذها �أي�ض ًا
ت�أتي هذه املبادرة كجزء من اهتمام املدر�سة امل�ستمر بالق�ضايا
من الإ�ستفادة من هذا املركز.
البيئية والطبيعية ،من خالل امل�شاركة يف امل�شاريع العاملية
�أن�شئ هذا املركز املدر�سي الأول من نوعه يف لبنان مبنحة من التي ترعاها احلكومة الأمريكية (YouthCan/iEarn
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDبقيمة  ،)projects 100وعرب مقررات الدرا�سات البيئية لربنامج
�ألف دوالر .وهو ي�ضم مبنى م�ساحته  140مرتاً مربع ًا لعقد البكالوريا الدولية ( ،)IBوالربامج ال�صح ّية والبيئ ّية املتق ّدمة،
االجتماعات وال�صفوف وا�ستيعاب نحو � 30شخ�ص ًا ،وفيه وم�شاريع �إعادة تدوير البال�ستيك والورق ،وعرب الكثري من
م�ساحة للتخزين وحمامات ومطبخ �صغري .كما مت �شراء م�شاريع اخلدمة املجتمع ّية التي تركز على حماية البيئة
معدات تعليم وتخييم ،مبا فيها �ستة تل�سكوبات ومعدات واحلفاظ على الأنواع احلية.
ت�سلق وخيم .و�سي�ستخدم املركز طوال ال�سنة لتعزيز معرفة
التالميذ واحرتامهم للطبيعة وبناء �شخ�صيتهم ،ليتمتعوا
بح�س امل�س�ؤولية واالعتماد على النف�س .وهم �سينامون يف
خيم ويقومون بن�شاطات عدة كالتنزه يف �أح�ضان الطبيعة
وح�ضور �صفوف علم الفلك وبناء الفرق وغريها.
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حقائق حول التنوع البيولوجي
• يرت ّب�ص خطر االنقرا�ض بثلث الربمائيات ،وخم�س الثدييات ،البيولوجي مع نهاية هذا القرن ،و�أن ينقر�ض  40يف املئة من الأنواع
و 70يف املئة من جميع النباتات يف العامل ،بح�سب «الالئحة احلية ب�سبب ارتفاع معدل احلرارة درجتني مئويتني فقط.
احلمراء» لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة عام .2010
• هناك �أكرث من � 300.000ألف نوع نباتي معروف على الأر�ض،
• �أهم الأخطار التي تهدد النظم االيكولوجية والتنوع البيولوجي ي�ساهم �أكرث من  25.000نوع من النحل يف تلقيحها .وت�شكل
هي :تغري املناخ ،اال�ستغالل املفرط للموارد الطبيعية ،حتويل هذه الأنواع النباتية �أ�سا�س جميع ال�سال�سل الغذائية ونحو 50
الأرا�ضي على نطاق وا�سع �إىل الزراعة والتو�سع املدُين ،التلوث ،يف املئة من الأدوية احلديثة .غري �أن نحو � 34ألف نوع منها مهددة
باالنقرا�ض حالي ًا.
�إدخال �أنواع حية غريبة.
• ينقر�ض نحو  130نوع ًا نباتي ًا وحيواني ًا كل يوم .وي�ستمر • هناك � 29ألف نوع معروف من الأ�سماك ،يعي�ش  30يف املئة منها
اال�ستهالك غري امل�ستدام� ،إذ يفوق الطلب العاملي على املوارد يف املياه العذبة ،و�أكرث من  1000منها مهددة باالنقرا�ض .ويتم
ا�ستغالل نحو  80يف املئة من املخزون ال�سمكي العاملي املعروف،
القدرة البيولوجية للأر�ض بنحو  20يف املئة.
ً
كليا �أو ب�شكل مفرط ،من خالل ال�صيد اجلائر.
• تفوق املعدالت احلالية النقرا�ض الأنواع املعدالت الطبيعية
بكثري .ففي �شمال املحيط الأطل�سي ،انخف�ضت �أعداد الأ�سماك • ال�سال�سل اجلبلية ،املعروفة بـ «�أبراج مياه العامل» ،تغطي
الكبرية  66يف املئة خالل العقود اخلم�سة املا�ضية نتيجة ال�صيد نحو  27يف املئة من ال�سطح الربي للأر�ضُ ،
وتعيل ب�شكل
وتزود �أكرث من ن�صف
اجلائر .وخالل  8000عام ،اختفى  45يف املئة من الغابات الأ�صلية مبا�شر  22يف املئة من �سكان العاملّ ،
على الأر�ض ،معظمها خالل القرن املا�ضي .ويختفي نحو  13الب�شرية باحتياجات املياه العذبة ،وتدعم نحو ربع التنوع
مليون هكتار من غابات العامل �سنوي ًا نتيجة قطع الأ�شجار� ،أي البيولوجي الأر�ضي.
ما يعادل  13مرة م�ساحة لبنان.
• ت�ؤوي الأرا�ضي اجلافة و�شبه الرطبة نحو بليوين �شخ�ص
• نحو  100نوع حيواين ونباتي تختفي يومي ًا باختفاء املوائل ( 35يف املئة من �سكان العامل) ،وت�شمل مناطق هامة ال�ستيطان
الغابية اال�ستوائية .وت�ساهم االنبعاثات الناجتة من زوال الغابات ا�ستثنائي ،مثل حو�ض البحر املتو�سط الذي ي�ؤوي �أكرث من
بنحو  20يف املئة من انبعاثات غازات الدفيئة العاملية امل�سببة  11.700نوع نباتي متوطن.
لالحتبا�س احلراري وتغري املناخ.
• تغطي اجلزر نحو  3يف من �سطح الأر�ض ،لكنها ت�ؤوي ن�سبة
• واحد من كل خم�سة �أنواع من احليوانات الفقارية والنباتات �أكرب كثرياً من التنوع البيولوجي ،خ�صو�ص ًا الأنواع املتوطنة .ومن
يف العامل مهدد باالنقرا�ض ،ويعتقد �أن جلب �أنواع دخيلة من �أ�صل  724حالة انقرا�ض حيواين معروف خالل الأعوام الـ400
الكائنات ت�سبب يف اختفاء نحو  40يف املئة من احليوانات الربية الأخرية ،كان الن�صف تقريب ًا من الأنواع املقيمة يف جزر ،كذلك  90يف
املنقر�ضة .وتق ّدر اخل�سائر البيئية الناجمة عن �آفات دخيلة يف املئة على الأقل من �أنواع الطيور التي انقر�ضت خالل تلك الفرتة.
الواليات املتحدة وبريطانيا و�أو�سرتاليا وجنوب �أفريقيا والهند
والربازيل ب�أكرث من  100بليون دوالر �سنوي ًا.
• يعتمد �أكرث من  3باليني �شخ�ص يف العامل على التنوع
البيولوجي البحري وال�ساحلي لك�سب رزقهم ،كما يعتمد �أكرث
• �أكرث من � 60ساللة من املا�شية انقر�ضت منذ عام  ،2000من  1.6بليون �شخ�ص على الغابات واملنتجات الغابية ،مبا يف
وتواجه  20يف املئة من �سالالت احليوانات الداجنة البالغ عددها ذلك ال�شعوب الأ�صلية والقبلية.
نحو � 6500ساللة خطر االنقرا�ض.
• تقدر اخل�سارة الناجمة عن قطع الأ�شجار وح�صاد املنتجات
• يتوقع �أن ي�صبح تغري املناخ �سبب ًا رئي�سي ًا خل�سارة التنوع الغابية ب�صورة غري قانونية بنحو  15بليون دوالر يف ال�سنة.
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• يعتمد نحو  80يف من �سكان العامل على الأدوية التقليدية ،التي عن طريق ا�ستيالده يف حمميات طبيعية يف الإمارات وال�سعودية
ي�أتي ن�صفها من نباتات ا�ستوائية ويعود تاريخ بع�ضها �إىل عام  2600وعُ مان والأردن .و�أ�صبح النمر العربي نادراً يف اجلبال العربية،
قبل امليالد ،مثل زيت الأرز وال�سرو وال�سو�س واملر واخل�شخا�ش ،لكنه ما زال موجوداً يف بع�ض املواقع ،منها حممية جبل �سمحان
وهي ما زالت ت�ستعمل حتى اليوم.
الطبيعية يف عُ مـان.
• خ�سارة التنوع البيولوجي نك�سة للزراعة التي يعمل فيها نحو • غابات املنغروف ،التي تنمو على ال�سواحل العربية ،حتمي
ربع �سكان العامل .وي�ؤدي زوال الغابات يف املناطق اال�ستوائية و�شبه اخلطوط ال�ساحلية من الت�آكل وال�شعاب املرجانية من اجتياح
اال�ستوائية �إىل انخفا�ض هطول الأمطار الإقليمية ،كما ُتفقد الرتبة يف الطمي ،وتعمل كحا�ضنات لتنوع من الأ�سماك والقواقع .لكنها
�أنحاء العامل بوترية �أ�سرع � 13إىل  18مرة من تك ّونها.
تتناق�ص ب�سبب حتويلها �إىل مزارع بحرية ،وم�شاريع التنمية
العمرانية وال�سكنية وال�سياحية الع�شوائية.
• التنوع مهم يف ظروف تغري املناخ .فالأقارب الربية ملحا�صيل مثل
ال�شعري والذرة وال�شوفان والبطاطا والرز والقمح تزرع ب�شكل متزايد • ،الأنواع املتوطنة يف �أحوا�ض الأنهار مثل النيل ودجلة والفرات
لأنها تقاوم تغريات بيئية مثل الأمرا�ض واجلفاف واحلر وامللوحة.
والريموك و�أهوار العراق ،املتدهورة �أ�سا�س ًا ب�سبب �سوء �إدارة
املياه والتنمية الع�شوائية ،مهددة باالنقرا�ض مع تفاقم النق�ص
• لدى معظم بلدان العامل مناطق حممية ،وهناك �أكرث من يف تدفق املياه ب�سبب تغري املناخ.
 100.000موقع حممي حول العامل تغطي نحو  12يف املئة من
• �أ�صبحت النباتات الطبية نادرة ب�سبب تدمري مواطنها نتيجة
ال�سطح الربي للأر�ض.
التغيريات يف ا�ستخدام الأرا�ضي واالقتالع املفرط.
• يتمتع العامل العربي بتنوع بيولوجي فريد ،من ال�صحارى القاحلة
يف امل�شرق واملغرب �إىل ال�سواحل واجلبال واملناطق املعتدلة يف حو�ض • يف البلدان النامية ،يتم يومي ًا ت�صريف مليوين طن من
البحر املتو�سط .ويتفاوت عدد الأنواع احلية من نباتات وحيوانات الف�ضالت الب�شرية (مياه املجارير) ،و 70يف املئة من النفايات
ال�صناعية يف جماري املياه من دون معاجلة.
بني منطقة و�أخرى.
• �أغنى البلدان العربية يف تنوع النبات هي لبنان و�سورية وم�صر
واملغرب واجلزائر وتون�س ،و�أفقرها البحرين والكويت وقطر.
•  1084نوع ًا من النباتات واحليوانات يف املنطقة العربية مهددة
باالنقرا�ض ،و�سيزيد تغري املناخ الو�ضع �سوءاً .ف�أرز لبنان ،على
�سبيل املثال ،مهدد نتيجة تكاثر احل�شرات التي تغزوه وانتقال
نباتات مناف�سة �إىل مواقعه العالية ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة.

• ت�ؤثر خ�سارة التنوع البيولوجي ب�شكل مبا�شر على نوعية
وكمية خدمات النظم الإيكولوجية ،ومنها :امت�صا�ص ثاين �أوك�سيد
الكربون وتخزينه وتخفيف ت�أثريات تغري املناخ ،توفري مكونات
املنتجات ال�صيدالنية والبيوكيميائية وال�صناعية ،حتليل النفايات
و�إزالة �سمية التلوث ،تخ�صيب الرتبة واحلفاظ عليها ،مكافحة
الآفات والأمرا�ض الزراعية� ،إنتاج الغذاء واخل�شب والألياف.

• التنزه يف الغابات ،والغو�ص ،ومراقبة احلياة الربية،
• �سي�ؤثر تغري املناخ على الأنواع احلية يف جبال اليمن وعُ مان ون�شاطات �سياحية �أخرى كثرية ،تعتمد على التنوع البيولوجي.
و�سواهما .هناك  250نوع ًا متوطن ًا مهدداً باالنقرا�ض يف جزيرة
�سقطرى اليمنية ،و 46يف املئة من جميع الأنواع املتوطنة يف عُ مان • ُفتح باب التوقيع على اتفاقية التنوع البيولوجي خالل قمة
مهددة باالنقرا�ض ،وكذلك � 20ألف كيلومرت مربع من مناطق ال�شعاب الأر�ض يف ريو دي جانريو ،يف  5حزيران (يونيو)  ،1992ودخلت
املرجانية على �سواحل البحر الأحمر واخلليج.
حيز التنفيذ يف  29كانون الأول (دي�سمرب) .1993
• انقر�ض املها العربي يف الربية ،لكن مت احلفاظ على بع�ض منه • � 22أيار (مايو) هو اليوم العاملي للتنوع البيولوجي.
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� .2سلوكيات �شخ�صية م�س�ؤولة
• ال ت�شعل النار �أو تطلق المفرقعات �أو تحرق مخلفاتك
في الطبيعة.

قد نظن �أننا عاجزون عن �إنقاذ نباتات �أو حيوانات
مهددة باالنقرا�ض ،لكن ميكننا جميع ًا امل�ساهمة يف
احلفاظ على احلياة الفطرية وتنوعها باتباع قواعد
ب�سيطة:
• �شارك في حماية الغابات في منطقتك ،و�ساعد في
• ازرع يف �أحد �أركان حديقتك جمموعة من النباتات
املتنوعة لت�ساعد يف احلفاظ على التنوع البيولوجي يف
املنطقة التي تعي�ش فيها.
• ازرع الأ�شجار واحر�ص على حمايتها .فهي متت�ص
ثاين �أوك�سيد الكربون وتنتج الأوك�سيجني وتخفّ ف
التلوث حول املنزل وتخفّ �ض جريان مياه الأمطار وتوفر
الظل وتزيد الربودة الطبيعية.
• ّ
نظم زيارات �إىل حمميات طبيعية يف بلدك ،وعندما
تذهب ال تقطف �أية نباتات �أو �أزهار برية حتى لو كان
هناك الكثري منها .الزم املمرات بحيث ال تدو�س النباتات
الربية والكائنات ال�صغرية .ال ترم النفايات �إال يف
م�ستوعبات خا�صة بها ،وال ت�صدر �ضجيج ًا.
• �إذا التقطت ح�شرات حية ملراقبتها ،عاملها بلطف ثم
�أطلق �سراحها يف املكان الذي وجدتها فيه.
• ال تعبث ب�أع�شا�ش الع�صافري وموائل احليوانات،
بل راقبها واجمع معلومات عنها .ال تقتل احل ّيات،
فمعظمها غري �سام ولن يهاجمك �إذا تركته و�ش�أنه.

حمالت تنظيفها لمنع ن�شوب الحرائق.

• ال تمار�س ال�صيد �إال في �أماكن وموا�سم محددة.
• ال ت�شت ِر منتجات ت�ساهم في خ�سارة �أنواع مهددة،
مثل العاج والمرجان و�أ�صداف ال�سالحف وجلود
الزواحف.
• ال ت�شتر خ�شب ًا مقطوع ًا من غابات مهددة بالخطر.
• اقت�صد في ا�ستهالك الورق ،وا�ستعمل المنتجات
الورقية المعاد تدويرها .و�شجع �أ�صحابك على القيام
بذلك ،حفاظ ًا على موارد الغابات.
• خفف من ا�ستهــالك المياه والمواد الكيميائية،
لتخفف بذلك من كمية مياه ال�صرف غير المعالجة
التي تجد طريقها يومي ًا �إلى الأنهار والبحار فتلوثها
وت�ض ّر بالكائنات الحية التي تعي�ش فيها.
• �شجع �أ�صدقاءك على االهــتمام بالحياة الفطرية،
وتبادلوا المعلومات والكتب وال�صـــور والأفــالم
حولها.

 .3اخترب معلوماتك حول التنوع البيولوجي
�ضع عالمة �صح (�) �أو خط�أ (� )xأمام اجلمل الآتية:
1 .1ــــــــــــ جنح العامل يف حتقيق خف�ض ملمو�س يف 4 .4ــــــــــــ فقدان التنوع البيولوجي ظاهرة ال ميكن
التحكم بها.
معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام .2010
2 .2ــــــــــــ التنوع البيولوجي ي�شمل جميع الكائنات 5 .5ــــــــــــ يواجه العديد من الأنواع احلية تهديدات
خطرية متفاقمة ب�سبب م�ضاعفات تغيرّ املناخ.
والأنواع� .إنه تنوع احلياة على الأر�ض.
3 .3ــــــــــــ التنوع البيولوجي يتناق�ص مبعدل مت�سارع 6 .6ــــــــــــ ابي�ضا�ض املرجان �سببه الأ�سا�سي ت�سرب
النفط �إىل مياه البحر.
نتيجة الن�شاطات الب�شرية.
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 .1خط�أ
� .2صح
� .3صح
 .4خط�أ
� .5صح

8 .8ــــــــــــ ن�صف الأدوية التقليدية ي�أتي من نباتات
تعي�ش يف الغابات اال�ستوائية.

1010ــــــــــــ ينقر�ض نحو  130نوع ًا نباتي ًا وحيواني ًا كل
�سنة.

 .6خط�أ
� .7صح
� .8صح
 .9خط�أ
. 10خط�أ

7 .7ــــــــــــ ت�ساهم �إقامة املحميات يف احلفاظ على
التنوع البيولوجي.

9 .9ــــــــــــ املمار�سات الفردية ،كزرع الأ�شجار ،ال ت�ؤثر
على التنوع البيولوجي.

الأجوبة ال�صحيحة:

 .4ن�شاطات تطبيقية حول التنوع البيولوجي
ابن بركة يف احلديقة
الن�شاط ِ :1
الهدف:

بناء عالقة �إيجابية بني التالميذ والطبيعة ،وم�ساعدتهم
على فهم معنى التنوع البيولوجي واحلياة الفطرية.

ماذا تفعل:

من ال�سهل �أن جتتذب كائنات برية �إىل حديقتك،
خ�صو�ص ًا الطيور .ح ّول ركن ًا من حديقتك �إىل حممية
طبيعية .ابنِ بركة جتتذب ثروة من احلياة الفطرية،
كاحللزون وال�ضفادع:

حجارة

نب�ش احلفرة

 .1احفر حفرة يف الأر�ض بعمق نحو � 50سنتيمرت ًا وبطول
� 150سنتيمرت ًا .اجعل جوانب احلفرة منحدرة قلي ًال نحو
القعر.
ّ .2
بطن احلفرة بالرمل (ب�سماكة نحو � 7سنتيمرتات) �أو
بطبقات من �أوراق �صحف .اب�سط �صفيحة بال�ستيكية
�سميكة فوقها.
 .3ث ّبت الأوراق وال�صفيحة بحجارة حول احلافات كما هو
مبني.
 .4ا�ش ِرت نباتات برك من متجر لنباتات احلدائق ،كزنبق
املاء ،و�ضعها يف و�سط الربكة� .أنت حتتاج �أي�ض ًا �إىل
بع�ض �أع�شاب الربك لتزويد املاء بالأوك�سيجني .الآن املأ
ماء .وقد ت�ضيف �إليها زوج ًا من ال�سمك للحد من
الربكة ً
تكاثر البعو�ض.
 .5تفقّ د الربكة �أ�سبوعي ًا لرتى احليوانات اجلديدة التي
تعي�ش فيهاّ .
تذكر �أن حتافظ على م�ستوى املاء عالي ًا يف
الطق�س اجلاف.

�صفيحة بال�ستيكية �سميكة
نباتات مائية
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التنوع البيولوجي
الن�شاط � :2صنع معلف طيور
الهدف:

ت�شجيع التالميذ على القيام بن�شاط ي�ساهم يف احلفاظ
على التنوع البيولوجي يف حميطهم ،بالإ�ضافة اىل
ت�شجيعهم على �إعادة التدوير وحتويل بع�ض النفايات
اىل �أ�شياء نافعة.

ح ِّول قارورة بال�ستيكية اىل �شيء نافع:

معلف للطيور تق�صده هذه الكائنات اللطيفة املجنَّحة

التي يحبها الأطفال� .أ�ضف هذا الن�شاط اىل قائمة
الن�شاطات العلمية ال�سهلة التي تخدم �أي�ض ًا �أهداف اعادة
التدوير .عليك �أن ت�ساعد الأطفال يف ق�ص القارورة.

ما حتتاج اليه:

• قارورة بال�ستيكية �سعة ليرتين
• مق�ص غري حاد
• م�سمار
• ق�ضيب خ�شبي طوله � 30سنتيمرت ًا
• حبل متني
• بذور للطيور

ماذا تفعل

 .1انقع القارورة يف ماء فاتر الزالة املل�صق.
 .2ت�أكد من �أن �شخ�ص ًا بالغ ًا ي�ساعد يف ا�ستعمال
م�سمار حلفر ثقب يف كال جانبي القارورة البال�ستيكية
قرب القعر .يجب �أن يكون الثقبان كبريين كفاية
لإدخال ق�ضيب جتثم عليه الطيور.
 .3ق�ص مقطع ًا ب�شكل  Uفوق � 5سنتيمرتات من كل
ثقب .اط ِو املقطعني املق�صو�صني نحو اخلارج على
�شكل مظلة �صغرية.
 .4احفر ثقبني حتت احلافة العلوية للقارورة لتثبيت
الع ّالقة.
� .5أدخل قطعة حبل متني عرب الثقبني لتعليق
املعلف.
� .6أدخل الق�ضيب الذي �ستجثم عليه الطيور يف
الثقبني يف �أ�سفل القارورة.
 .7املأ املعلف ببذور علف الطيور ،وثبت ال�سدادة
جمدد ًا على فتحة القارورة.
 .8علق املعلف يف
اخلارج وراقب الطيور
وهي ت�أكل.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
الن�شاط  :3م�صيدة ح�شرات م�أمونة
الهدف:

تعريف التالميذ ب�أنواع احل�شرات املختلفة املوجودة يف
البيئة املحيطة بهم.
ابنِ م�صيدة ح�شرات م�أمونة برفقة التالميذ ،و�سوف
يكون بامكانكم التقاط ح�شرات مب�صيدة كتلك التي
ت�ستعمل يف الأفالم للقب�ض على الأ�سود والنمور .لكن
هذه امل�صيدة ،التي تبنيها يف هذا الن�شاط ال�سهل خارج
املنزل ،هي بالطبع �أ�صغر كثري ًا .و�سوف يكون بامكانكم
تفح�ص احل�شرات بعناية ،لكن من دون �أن تلحقوا بها
الأذى.

ما حتتاج اليه:

• ابريق زجاجي
• رف�ش يدوي
• �أربعة حجار م�سطحة
• لوح �صغري

ماذا تفعل:

 .1اخرت مل�صيدة احل�شرات مكان ًا تتوقع �أن تق�صده

ح�شرات كثرية .يف�ضل �أن يكون حتت �شجرية.
� .2أح�ضر الأبريق الزجاجي واحفر حفرة ميكن ادخال
الأبريق فيها باحكام .يجب �أن تكون فتحة الأبريق على
م�ستوى �سطح الأر�ض تقريب ًا.
� .3ضع �أربعة حجار �صغرية م�سطحة حول فتحة الأبريق،
كما هو مبني يف ال�شكل ،وثبت اللوح على احلجار .اللوح
�سوف مينع املطر واحليوانات الآكلة للح�شرات من دخول
الأبريق .واحلجار ترتك ف�سحة كافية للح�شرات كي
ت�سقط يف امل�صيدة.
 .4اترك امل�صيدة يف مكانها طوال الليل.
 .5يف ال�صباح ،تف َّقد احل�شرات التي التقطتها .هل
ت�ستطيع حتديدها؟
 .6بعد �أن يدر�س الأطفال احل�شرات املتنوعة التي
التقطت ،دعوها تغادر امل�صيدة ،واردموا احلفرة.
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الف�صل 6

التنوع البيولوجي
الن�شاط  :4ماذا يوجد يف مياه النهر؟
الهدف:

التعرف على ما حتويه مياه النهر من ح�شرات و�أ�سماك
ونباتات ونفايات.

ما حتتاج اليه:

• ع ّالقة مالب�س �سلكية �أو �سلك متني
• �شبك �سلكي م�ستعمل
• �إبرة مع خيط متني

ماذا تفعل:

 .1اط ِو ع ّالقة املالب�س �أو ال�سلك ل�صنع �شكل دائري.
 .2خذ قطعة من ال�شبك ال�سلكي واط ِو جوانبها حول
الدائرة .قد حتتاج اىل قفازات واقية �أثناء القيام بهذا العمل.
 .3ثبت ال�شبك حول الدائرة بوا�سطة االبرة واخليط.
 .4اذهب اىل النهر و�أدخل ال�شبك يف جمرى املاء لب�ضع
دقائق.
 .5ارفع ال�شبك من املجرى وتفقد ما �أودعه التيار فيه .قد
جتد بذور ًا �سوف ت�ستقر على �ضفة النهر لتنمو وت�صبح
نباتات .وقد جتد كائنات مائية مثل احل�شرات والأ�سماك
ال�صغرية (�أعدها اىل النهر على الفور لتبقى حية) .وقد
جتد �شيئ ًا فقده �شخ�ص يف مكان بعيد عند �أعلى جمرى
النهر.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
الن�شاط  :5ماذا يوجد يف الرتبة؟
الهدف:

التعرف على تركيبة الرتبة وما حتتويه.
توجد يف الرتبة �أ�شياء كثرية غري الأو�ساخ ،فرتكيبة
الرتبة لي�ست ب�سيطة كما ُيعتقد .اكت�شف ما حتويه
الرتبة من خالل القيام بهذا االختبار.

ماذا تفعل:

 .1املأ القدر برتاب جتمعه من حديقة املنزل� .أدخل
القدر اىل املنزل و�ضعه من
مكان ي�صله �ضوء
ال�شم�س.

 .2اجعل القدر بعيد ًا عن النوافذ املفتوحة ،بحيث ال
يدخله �شيء من اخلارجِ .
ا�سق الرتاب البقائه رطب ًا.
 .3راقب الرتاب كل يوم .هل ت�شاهد ديدان �أر�ض �أو
ح�شرات �صغرية؟ هل هناك �شيء يفرخ وينمو؟
 .4عند االنتهاء من االختبار� ،أعد الرتاب وجميع
الكائنات املوجودة فيه اىل احلديقة.
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الف�صل 6

التنوع البيولوجي
الن�شاط  :6نزهة ق�صرية
الهدف:

لفت انتباه التالميذ اىل التنوع البيولوجي املوجود يف
الطبيعة حولهم.
قم بنزهة ق�صرية يف عامل م�صغر الكت�شاف الكائنات التي
تعي�ش فيه.

 .4ابد�أ الرحلة عند �أحد طريف اخليط زاحف ًا على يديك
وركبتيك .ت�أكد من �أن لديك ولدى الأ�شخا�ص الذين
«يتنزهون» معك عد�سات مكربة .ا�ستعمل عد�ستك
املكربة لتفح�ص �أي �شيء حتت اخليط.

ما حتتاج اليه:

 .5ابحث عن خمتلف �أنواع النباتات ،مبا يف ذلك
الطحالب بني الأع�شاب �أو حتت �شجرية .ابحث عن
فطريات من خمتلف الأ�شكال .ابحث عن كائنات مثل
احل�شرات والعناكب والديدان.

• خيط
• مق�ص
• �أوتاد ق�صرية
• عد�سة مكربة
• ورقة وعيدان �أ�سنان (اختياري)

ماذا تفعل:

 .1ا�ستعمل خيط ًا طوله نحو � 10أمتار .اربط طرفيه
بوتدين ق�صريين (مثل �أوتاد تثبيت اخليم).
ومد اخليط
 .2خذ اخليط والوتدين اىل خارج املنزلّ ،
عرب منطقة حتوي بع�ض التنوع الطبيعي .قد متده عرب
مرجة ،وحتت �شجرية متدلية ،وبجانب حو�ض �أزهار.
 .3ثبت اخليط مبزيد من الأوتاد عند ال�ضرورة .تذكر �أن
اخليط يجب �أال يكون م�ستقيم ًا .فقد ميتد على قاعدة
�سياج �أو بجانب بركة �أو جمرى ماء.

 .6حترك ببطء على امتداد اخليط ،باحث ًا عن كل كائن
حي ميكن �أن تعرث عليه .قد ت�ستغرق نزهتك �ساعة
كاملة� .أنت مل تكن تعلم ما هي الأ�شياء املثرية لالهتمام
التي �ستعرث عليها.
دون ما �شاهدته ،وقارنه
 .7عند انتهاء نزهتكِّ ،
مب�شاهدات الآخرين الذين تنزهوا معك .ما هي الكائنات
املثرية لالهتمام التي �شاهدوها وفاتتك م�شاهدتها؟
 .8بعد مناق�شة اكت�شافاتكم ،ا�ستعمل ورقة وعيدان
�أ�سنان ل�صنع الفتات �صغرية حتدد �أماكن الكائنات
ا�ستدع �آخرين للقيام بنزهة
الأكرث �إثارة لالهتمام .ثم
ِ
مماثلة.

البيئة يف املدر�سة :دليل املعلومات والن�شاطات البيئية
الن�شاط � :7إعداد بحث حول �أع�شاب عالجية

مواقع مفيدة على االنرتنت
تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية:

www.afedonline.org

برنامج الأمم املتحدة للبيئة ـ التنوع البيولوجي:

www.unep.org/themes/biodiversity/

اتفاقية الأمم املتحدة للتنوع البيولوجي:

www.cbd.int

اتفاقية املحافظة على الأنواع املهاجرة من احليوانات الربية:
ا�س�أل والديك �أو جديك �أو م�سنني �آخرين عن نباتات
و�أع�شاب ا�ستعملوها للم�ساعدة يف منع االلتهابات
والعدوى وتخفيف الأمل .اح�صل على معلومات �إ�ضافية عن
هذه النباتات با�ستعمال االنرتنت �أو املو�سوعات العلمية.
بامكانك �أي�ض ًا انتاج �سجل �شفهي با�ستعمال كامريا
فيديو �أو م�سجلة ،واعر�ضه على تالميذ ال�صف.
هناك ن�شاط �سهل �آخر هو جتفيف �أوراق نباتات خمتلفة
وتثبيتها على لوحة خ�شبية ،مع تدوين �أ�سمائها.

www.cms.int/

اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع املهددة باالنقرا�ض:
اتفاقية رام�سار للأرا�ضي واملناطق الرطبة:

www.cites.org/

www.ramsar.org

االتفاقية الدولية حول املوارد اجلينية النباتية للأغذية والزراعة:

www.planttreaty.org/

املنظمة العاملية للحياة الربية:

www.biodiversity911.org/

مواقع التنوع البيولوجي يف العامل:

www.biodiversityhotspots.org

غابات املطر:

www.rain-tree.com

�أطفال من �أجل �إنقاذ الأر�ض:
�أطفال �أ�صدقاء للبيئة:

kidsforsavingearth.org

www.ecofriendlykids.co.uk
Wild Lebanon: www.wildlebanon.org

الأنواع املهددة باالنقرا�ض:

www.bagheera.com
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á«Ä«H ÉjÉ°†b

بو�سرت

6 الف�صل

óMGh πÑ≤à°ùe ,óMGh Öcƒc ,IÒãc ´GƒfGC
øe ,¢VQ’CG ≈∏Y IÉ«◊G ´ƒæJ ƒg »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ˜
,äÉ£«ÙG ¥ÉªYGC ¤G áaQGƒdG äÉHÉ¨dG ¤G á∏MÉ≤dG iQÉë°üdG
´ƒ˘æ˘à˘dG Gò˘g .á˘«◊G ´Gƒ˘f’CGh äÉ˘æ˘FÉ˘µ˘dG ™˘«˘ª˘L π˘ª˘°ûj ƒ˘ gh
,ájô°ûÑdG äÉWÉ°ûædG áé«àf ´QÉ°ùàe ∫ó©Ã ™«°†j »æ¨dG
.¬«∏Y á¶aÉÙG ¤G ¿hƒYóe øëfh
∫ÓNh .Ωƒj πc Ék«JÉÑfh Ék«fGƒ«M ÉkYƒf 130 ƒëf »Øàîj ˜
á«∏°U’CG äÉHÉ¨dG øe %45 ≈ØàNG ,IÒN’CG 8000`dG äGƒæ°ùdG
,»°VÉŸG ¿ô≤dG ∫ÓN É¡àjô©J â“ É¡à«ÑdÉZ ,¢VQ’CG ≈∏Y
.á«◊G ´Gƒf’CG ±’GB äÉÄe É¡©e âØàNGh
∫Ó¨à°S’G ,á«©«Ñ£dG πFGƒŸG Ò¨J :¢VQ’CG ≈∏Y IÉ«◊G ´ƒæJ ¿Gó≤a ÖÑ°ùJ á«°ù«FQ •ƒ¨°V á°ùªN ˜
.ñÉæŸG Ò¨J ,á∏«NódG ´Gƒf’CG ,çƒ∏àdG ,•ôØŸG
Éªc ,º¡bRQ Ö°ùµd »∏MÉ°ùdGh …ôëÑdG »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ≈∏Y ¢üî°T ÚjÓH 3 øe ÌcGC óªà©j ˜
.É¡JÉéàæeh äÉHÉ¨dG ≈∏Y ¢üî°T ¿ƒ«∏H 1^6 øe ÌcGC óªà©j
.äÉJÉÑædG ≈∏Y áªFÉ≤dG ájó«∏≤àdG ájhO’CÉH ⁄É©dG ¿Éµ°S øe %80 ihGóàj ˜
´ÉØJQG ÖÑ°ùH ¢Vô≤æà°S ⁄É©dG ‘ á«◊G ´Gƒf’CG øe %40 ˜
.§≤a ÚàjƒÄe ÚàLQO IQGô◊G ∫ó©e
á«Hô©˘dG á˘≤˘£˘æŸG ‘ äÉ˘fGƒ˘«◊Gh äÉ˘JÉ˘Ñ˘æ˘dG ø˘e Ék˘Yƒ˘f 1084 ˜
øe ójõe ¤GE …OƒDà°S á«NÉæŸG äGÒ¨àdGh .¢VGô≤f’ÉH IOó¡e
k ãe ¿ÉæÑd RQGC .á«©«Ñ£dG πFGƒŸG QƒgóJ
ôKÉµJ áé«àf Oó¡e Ó
¬˘©˘bGƒ˘e ¤GE á˘°ùaÉ˘æ˘e äÉ˘JÉ˘Ñ˘f ∫É˘≤˘ à˘ fGh √hõ˘ ¨˘ J »˘ à˘ dG äGô˘ °û◊G
.IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQG ÖÑ°ùH á«dÉ©dG
.⁄É©dG AÉëfGC ‘ »ªﬁ ™bƒe 100^000 øe ÌcGC ∑Éæg ˜
´ƒ˘æ˘à˘dG ó˘≤˘Y{ Ió˘ë˘àŸG ·’CG âæ˘∏˘YGC ó˘bh .»˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG ´ƒ˘æ˘à˘∏˘d »ŸÉ˘©˘dG Ωƒ˘«˘ dG ƒ˘ g (ƒ˘ jÉ˘ e) QÉ˘ jGC 22 ˜
.¢VQ’CG ≈∏Y IÉ«◊G ´ƒæJ ájÉª◊ πª©dG ¤GE ⁄É©dG Üƒ©°T á«YGO ,z2020 `` 2011 »Lƒdƒ«ÑdG

¥ô– hGC QÉædG π©°ûJ ’h ,ájÈdG QÉgR’CGh äÉJÉÑædG ™£≤J ’ ,ágõæ∏d ájÈdG ó°ü≤J ÉeóæY ˜
.äÉjôcPh kGQƒ°U ’GE ∂©e òNÉCJ ’h ,∂«eób QÉKGB ’GE ∑ÎJ ’ .∂JÉØ∏ﬂ
.IOóÙG º°SGƒŸGh øcÉe’CG ‘ ’GE ó«°üdG ¢SQÉ“ ’ ˜
.¿ÉLôŸG »∏Mh ¿’õ¨dG ¿hôbh äÉ«◊G Oƒ∏Lh ∞MÓ°ùdG ±Gó°UGCh êÉ©dG πãe äGQÉcòJ Î°ûJ ’ ˜
.∂à≤£æe ‘ ÅWGƒ°ûdGh ájÈdG øcÉe’CGh äÉHÉ¨dG ájÉªM ‘ ∑QÉ°T ˜
.∂£«ﬁ ‘ ádÉ°SôdG √òg ô°ûfG ˜

التنوع البيولوجي
لوحة معلومات حول
ّ
www.mectat.com.lb

www.afedonline.org • E-mail: info@afedonline.org

ميكن تنزيلها عن موقع الدليل الإلكرتوين
www.afedonline.org

Roll Up  �سنتم وو�ضعها على200 x 80 وطبعها حتى قيا�س
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