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  املركز القومى للبحوث بالقاهرة

  
  الملخص

  
يهيئ التنوع األحيائى للناس كافة كثري من متطلبات معيشتهم ىف كافة ااالت، مما حدى  

 حتقق األسلوب األمثل إلدارة تضايا البيئة ومتخذو القرار ىف اآلونة األخرية إىل وضع استراتيجياباملعنيون بق
املوارد األحيائية من خالل صون املوائل الطبيعية ىف اليابس واملياه، وواحلفاظ على ما حتويه من كائنات حية 

   .ية ىف إطار حمددات التنمية املستدامة نباتية وحيوانية وميكروبية، وما يسرى بني ثناياها من عمليات أحيائ
وتتنوع املوائل الىت تأوى التنوع األحيائى فهناك موائل قاحلة وشبه قاحلة وموائل لألحراج املطرية وموائل 

غري أن فهمنا ملسألة التنوع األحيائى ال حيب أن ترتبط مبجرد .للقطب املتجمد وموائل للمحيطات وغريها 
سب طاملا أن طبيعة األنواع القاطنة ىف تلك املوائل تتبوأ نفس مستوى األمهية فهى كثافة مستوى التنوع فح

 وتتسم كل من تلك املوائل بصفات خاصة تكفل احلياة .آباء وأقارب لكائنات حية هامة ىف حياة البشر 
  .داخلها لنوعيات معينة من الكائنات احلية دون غريها 
ما خلق اهللا سبحانه وتعاىل من تنوع أحيائى ىف املوائل وعلى مدار اليوم ينعم الناس باستغالل 

الطبيعية، منه ما يستخدم ىف الغذاء، ومنه ما يستغل اقتصاديا ىف خمتلف جماالت اإلنتاج الصناعى والزراعى، 
 ومنه ما يستخدم ىف العالج، ومنه ما يعترب من التراث الثقاىف أو له قيم تروحيية وترفيهية هامة ىف خمتلف مناحى

  .حياتنا املعاصرة 
وال ريب أن ما نشهده اليوم من فقد للتنوع األحيائى سيكون له من التداعيات املعاكسة على 

وىف عاملنا املعاصر نشهد خلال جسيما ىف .برامج التنمية املستدامة ما قد يصعب مواجهته ىف املستقبل املنظور 
ية على الوفاء بتلك املتطلبات، مما يبطىء من فاعلية جهود ميزان استغالل املوارد األحيائية وقدرة املوائل البيئ

وبات حمتما إعادة النظر ىف قيم وسلوك الناس ومتطلبام من املوارد األحيائية ىف أطر .صون التنوع األحيائى 
  .أخالقية تسعى لتحقيق التناغم املرجو بني البيئة والتنمية املستدامة 
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تنوع األحيائى من عدة معوقات تتمثل ىف تصور البعض أن الصون قطاع وتواجه جهود صون ال
الذي مستقل بذاته ال يتأثر وال يرتبط مبخرجات أنشطة أخرى متعددة ، وىف غياب التخطيط البيئى السليم 

يوائم بني جهود الصون والتنمية املستدامة، وىف االهتمام بربامج الصون قصرية األجل على حساب الربامج 
لة املدى، وىف وهن القدرات الوطنية على صون التنوع األحيائى من جراء غياب التشريعات البيئية وعدم طوي

القدرة على تنفيذها وعدم توفر الفنيني املدربني واملعلومات والبيانات الدقيقة حتت ظالل حاجة ماسة للتوعية 
     .البيئية 

ات القاحلة وشبه القاحلة ىف ثالث أطر تتضافر ونتناول اليوم قضية صون التنوع األحيائى ىف البيئ
لبناء منظومة صون التنوع األحيائى وهى ماهية وأمهية التنوع األحيائى ومفاهيم صون التنوع األحيائى وآلياته 

   .ىف البيئات القاحلة وشبه القاحلة، وال سيما املناطق احملمية وبنوك املوارد الوراثية 
   

   املقدمة
  

 وتعاىل اإلنسان مع زخم شديد التنوع من الكائنات احلية تتباين ىف أنواعها داخل خلق اهللا سبحانه
هناك عدة مستويات من التنوع األحيائى تبدأ من املوئل و.شىت املوائل البيئية املنشرة بني ثنايا كوكبنا األرضى 

وائل البيئية الىت تأوى وتتنوع امل.) املورثات(البيئى ومتر باألنواع واألصناف والسالالت وحىت اجلينات 
الكائنات احلية ىف طبيعتها فهناك موائل قاحلة وشبه قاحلة وموائل ىف األحراج املطرية وموائل ىف القطب 

بيد أن فهمنا ملسألة التنوع األحيائى ال حيب أن ترتبط مبجرد كثافة .املتجمد وموائل ىف احمليطات وغريها 
واع القاطنة ىف املوائل البيئية تتبوأ نفس مستوى األمهية فهى آباء مستوى التنوع فحسب طاملا أن طبيعة األن
وتتصف كل من تلك املوائل بسمات خاصة تكفل احلياة داخلها .وأقارب لكائنات حية هامة ىف حياة الناس 

  .لنوعيات معينة من الكائنات احلية دون غريها 
ه وتعاىل من تنوع أحيائى، منه ما وعلى مدار اليوم ينعم اإلنسان باستغالل ما خلق اهللا سبحان

يستخدم ىف الغذاء، ومنه ما يستغل اقتصاديا ىف خمتلف جماالت اإلنتاج الصناعى والزراعى، ومنه ما يستخدم 
ىف التداوى، ومنه ما يعترب من التراث الثقاىف أو له قيم تروحيية وترفيهية هامة ىف خمتلف مناحى حياتنا 

  .املعاصرة 
ألحيائى على مر األحقاب التارخيية عرب ماليني السنني للفقد والتدهور من وقد تعرض التنوع ا

وىف اآلونة األخرية زادت معدالت الفقد بصورة واضحة من جراء سوء تداخالت .جراء الكوارث الطبيعية 
وعقدت وقد تنبه العلماء مؤخرا إىل تلك الظاهرة .الناس ىف استغالل املوائل البيئية ومن خالل الصيد اجلائر 

عدة اتفاقيات دولية وإقليمية اة فقد األصول الوراثية للكائنات احلية على كافة أشكاهلا والسيما تلك املعرضة 
 دولة مكانة الصدارة بني أهم ما أسفر عنه 153حتتل اتفاقية التنوع األحيائى الىت وقعت عليها و.لالنقراض 

 حيث أسبغت على قضية صون الطبيعية مرتبة سياسية 1992 عاممؤمتر البيئة والتنمية الذى عقد ىف الربازيل 
  . متقدمة ىف كل مكان
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  ماهية وأمهية التنوع األحيائى
   ماهية التنوع األحيائى

نات احلية، هو ما خلق اهللا سبحانه وتعاىل على كوكبنا األرضى من خمتلف أنواع وأصناف الكائ
ويعتقد كثري من .وما ميز به كل منها من مورثات تنتقل من جيل إىل جيل، وما خلق هلا من موائل تؤويها 

 مليون كائن حى، 85 – 8العلماء أن عدد الكائنات احلية الىت تعيش معنا ىف كوكب األرض تتراوح ما بني 
  . مليون كائن حى 15بيد أن الرقم األكثر ترجيحا يقارب 

من املليون الثة أرباع املليون وثعلى ما يربو ى مدى قرون عديدة من الزمان تعرف العلماء وعل
ويقدر عدد الكائنات احلية الىن نعرفها ىف الوقت الراهن بقرابة .الكائنات احلية النباتية واحليوانية وامليكروبية 

 ألف  من 74 الالفقارية و  ألف من احليوانات117 ألف من النباتات و 248 ألف من احلشرات  و 875
 9 آالف من الطيور و 9 ألف من األمساك و 19 ألف من الكائنات الدقيقة  و36النباتات غري الراقية و 

وعلى الرغم من ذلك التنوع الضخم، فمن . آالف من احليوانات الثديية 4آالف من احليوانات الزاحفة و 
عشرة أضعاف ما نعرفه حاليا من الكائنات احلية، والسيما املؤكد أن ىف طى الغيب ما ال يقل عن ثالثة إىل 

ال ريب أن لكل من تلك و. إىل سرب أغوارها ثيثااحلشرات والكائنات احلية الدقيقة، يسعى العلماء سعيا ح
  . احلياة وتوازا فوق سطح كوكبنا األرضى ةالكائنات احلية دورا حمددا يناط ا أدائه ضمانا الستمراري

ائنات احلية على هيئة أنواع خمتلفة من النباتات واحليوانات والكائنات احلية الدقيقة، وتظهر الك
فطر أو (وذاك كائن حى دقيق )  بطاطس أو ماجنو أو قمح(وهذا نبات ) قرد أو بقرة أو متساح(فهذا حيوان 

ر عند هذا املستوى وال يتوقف األم.، ولكل صفاته وقدراته على احلياة ىف موائل معينة )طحلب أو بروتوزوا
من التباين األحيائى فهناك أيضا تنوع ىف األصناف حتت كل نوع حيث تندرج القرود مثال حتت طرز خمتلفة 
تتباين فيما بينها، كما تندرج نباتات القطن حتت طرز أخرى متيزها عن بعضها البعض، وتندرج الفطريات 

سالالت طرز الكائنات احلية على توى وحت. للعيان حتت جمموعات تتباعد صفاا واحتياجاا بدرجة ظاهرة
ومورثات خمتلفة ميكن أن نستنبط بالتقانات األحيائية منها كل جديد من الكائنات احلية الىت قد وأصناف 

  .تتفوق على أسالفها 
موائل بيئية ثرية تكتظ فهناك ويتباين مستوى كثافة التنوع األحيائى ىف خمتلف املوائل البيئية، 

ومن ناحية أخرى يشح التنوع األحيائى .غريها مثل املوائل البيئية لألحراج املطرية  من رأكثائنات احلية بالك
بصورة ال ختطئها عني ىف املوائل البيئية الصحراوية باملناطق القاحلة وشبه القاحلة، الىت يشيع وجودها فيما ال 

األحيائى ال حيب أن ترتبط مبجرد كثافة مستوى غري أن فهمنا ملسألة التنوع .يقل عن ثلثى الوطن العرىب 
التنوع فحسب طاملا أن طبيعة األنواع القاطنة ىف املوائل البيئية تتبوأ نفس مستوى األمهية حيث أا آباء 

   .وأقارب لكائنات حية هامة ىف حياة البشر 
يز ينتشر ىف كافة وقد حبا اهللا سبحانه وتعاىل البيئات القاحلة وشبه القاحلة بتنوع أحيائى متم

  وفـومن جيوب املوائل البيئية األرضية القاحلة وشبه القاحلة شرقا وغربا س.ىف اليابس واملاء  الدول العربية
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وال ريب أن املوارد األحيائية الطبيعية تعترب من أهم . من الكائنات احلية املتنوعة الفريدة يرى آالف األنواع
نوع من الصدفيات ..2وعلى سبيل املثال يعيش ىف مياه البحر األمحر واخلليج العرىب حنو .كنوز العامل العرىب 

  .نوع من الشعاب املرجانية ..3نوع من األمساك وما يزيد عن ..12 البحرية و تنوعا من الثدييا.2و
حة للغاية، بيد أن املعارف املتوفرة لدينا عن التنوع األحيائى ىف املوائل القاحلة وشبة القاحلة شحي

ومن األمهية مبكان أن يسرب العلماء .وهى مطلب رئيسى لوضع أى استراتيجيات لصون التنوع األحيائى 
أغوار كافة مفردات التنوع األحيائى من النباتات واحليوانات والكائنات احلية الدقيقة الىت تقطن تلك املوائل 

ماكن باخلربة املتخصصة ىف التنوع األحيائى مبراكز وعلينا إعداد فهارس تفصيلية بأ.القاحلة وشبه القاحلة 
البحث العلمى واجلامعات ومتاحف التاريخ الطبيعى واحملميات الطبيعية ومؤسسات اتمع املدىن ىف الوطن 

 . وجيب إجراء دراسات حقلية لعشائر الكائنات احلية وعالقاا ببعضها البعض ىف موائلها الطبيعية .العرىب 
د جيب مراعاة أن يكون صون التنوع األحيائى أحد املكونات الرئيسية ىف سياسات استخدام وىف هذا الص

األرض، وتطبيق برامج التنمية املستدامة الىت يعترب صون البيئة أحد ركائزها الثالثة، وتطوير موائل إدارة 
       .احملميات الطبيعية 

تلك الكنوز يتصدرها النقص الشديد وهناك جمموعة من املعوقات الرئيسية حتول دون اكتشاف 
ىف علماء تقسيم الكائنات احلية سواء النباتات أو احليوانات أو الكائنات احلية الدقيقة، ألن هذا الفرع من 

ولذا علينا تشجيع .العلوم يندرج حتت جماالت العلوم األساسية الىت ال يقبل عليها كثري من الباحثني العرب 
وىف هذا الصدد، .لك ااالت كى تستكشف كنوز التنوع األحيائى العرىب شباب الباحثني على خوض ت

هناك أيضا عشائر أخرى من العلماء تعمل ىف هذا اال جيب دعمها، أال وهى تلك الىت تتناول التنوع 
قدر األحيائى بالبحث للتعرف على حمتواه من املواد الفعالة الىت تستخدم ىف كافة نواحى احلياة، وتلك الىت ت

مدى صالحية التنوع األحيائى كغذاء لإلنسان واحليوان، وتلك الىت تبتكر اجلديد من االستخدامات 
ومن املعوقات األخرى الىت تواجه جهود صون التنوع .االقتصادية للتنوع األحيائى ىف كافة ااالت  

ات أنشطة أخرى متعددة ، األحيائى تصور البعض أن الصون قطاع مستقل بذاته ال يتأثر وال يرتبط مبخرج
وغياب التخطيط البيئى السليم الذى يوائم بني جهود الصون والتنمية املستدامة، واالهتمام بربامج الصون 
قصرية األجل على حساب الربامج طويلة املدى،  ووهن القدرات الوطنية على صون التنوع األحيائى من 

نفيذها وعدم توفر الفنيني املدربني واملعلومات والبيانات جراء غياب التشريعات البيئية وعدم القدرة على ت
     .الدقيقة حتت ظالل حاجة ماسة للتوعية البيئية 

  وع األحيائى ىف حياتنا اليومية التنأمهية 
لو متعنا بعض الشىء فيما والبشر واحليوانات،  ءذاغلر أهم مصدال مراء أن التنوع األحيائى هو 

م لوجدنا على اإلفطار اخلبز والفول ومنتجات األلبان واملرىب مع فنجان من الشاى لطعاايقدم لنا على مائدة 
أو القهوة رمبا مع احلليب والسكر، ولوجدنا على الغذاء األرز واخلضر والسلطة اخلضراء واللحوم أو األمساك 

ألحيائى الذى والفواكه، ولوجدنا على العشاء منتجات األلبان وبعض اخلضر، وكلها من مفردات التنوع ا
  دد قليل من عمئهاىف غذىف الوقت الراهن يتناول الناس و.يالقى منا أسوا معاملة سوف تودى به حتما إىل التهلكة 
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ن وجود ما يزيد رغما مرة والبطاطس والشعري ذرز واألألأمهها القمح واعا نو.24تعدى ال يات نواع النبات أ

من للغاية  احمدوديتناول اإلنسان ىف غذائه عددا  ماك . اإلنسان ذاءغلصلح من النباتات تأخر نوع ...8 عن
غنام األبقار والطيور وألااحليوانات ال يزيد عن ثالثني نوعا من احليوانات الثديية والطيور املستأنسة تتصدرها 

  .واملاعز واجلاموس 
مستخرجة من عقاقري ألدوية شائعة االستخدام ىف التداوى من ا عن نصف وجيرى حتضري ما يزيد

% .8من املعروف أن أكثر من و. بليون دوالر سنويا ىف العامل.4تنوع أحيائى ، تقدر قيمتها التسويقية بنحو 
ينتشر ىف العالج، حيث  قليدى أو الشعىبتالطب العامل، والسيما ىف الدول النامية، يلجئون إىل  لامن سكان 

ويقدر العلماء أعداد النباتات الطبية والعطرية الىت .ىف التداوى انية يوواملنتجات احلنباتات بينهم استخدام ال
كما تستخدم الكائنات احلية .يشيع استخدامها ىف التداوى ىف تلك البلدان النامية مبا يقارب ربع مليون نوع 

  .ات األحيائية ومستحضرات التجميل الدقيقة ىف إنتاج كثري من األدوية أمهها املضاد
الورق ويستخدم التنوع األحيائى ىف عدد كبري من الصناعات فعلى سبيل املثال تعتمد صناعات 

ىف حني  ،تنااحليواعلى اء رواجللود والغ  العاجناعاتصتعتمد و، على األخشابواملطاط والفحم واأللياف 
وتعتمد كثري من الصناعات .والبحرى بشقية النباتى واحليواىن تعتمد الصناعات الغذائية على اإلنتاج الزراعى 

الدوائية والكيميائية على مدخالت رئيسية من التنوع األحيائى من النباتات واحليوانات والكائنات احلية 
  .الدقيقة 

فمن املعروف أن .ويناط بالتنوع األحيائى إمتام دورات احلياة داخل املوائل البيئية املختلفة 
ئنات احلية احملتوية على الكلوروفيل، وال سيما النباتات الىت تعيش على اليابس والطحالب الىت تقطن املياه، الكا

تقوم بعملية التمثيل الضوئى مكونة جمموعة متباينة من املركبات الكيميائية الزاخرة بالطاقة متد ا كافة 
ت احلية بني حمتوى األكسوجني وغاز ثاىن وىف نفس الوقت توازن تلك الكائنا.الكائنات احلية األخرى 

كما أن عملية النتح الىت .أكسيد الكوبون ىف اجلو وتضبط يستتبع ذلك من تداعيات على املناخ واحلياة 
ينساب خالهلا املاء من النباتات إىل اهلواء اجلوى توفر فيضا من املياه العذبة يسرى بني جنبات الدورة 

 185اه الىت تنطلق إىل اجلو خالل عملية النتح طيلة حياة نبات أذرة واحد بنحو وقد قدرت كمية املي.املائية 
خالل ائية واالستكمية ماء النتح  الذى ينساب من شجرة واحدة ىف األحراج  كما تقدر. اء العذبمن امللترا 

  .، مما ينعكس وال ريب على حالة املناخ ملبون جالون 3.5 مائة عام بنحو
صصة من الكائنات احلية الدقيقة تعيش ىف التربة وتستطيع تثبيت نتروجني وهناك جمموعات متخ

اهلواء اجلوى داخل خالياها ومنها ينساب إىل البيئة ليمد باقى الكائنات احلية ذا العنصر الذى تعجز كافة 
  .الكائنات احلية عن امتصاصه من اهلواء اجلوى وال غىن هلا عنه 

قيح أزهار النباتات الراقية مما يزيد من غلة احملاصيل املختلفة وهو وتقوم احلشرات بدور هام ىف تل
كما تقوم كثري من .دور رئيسى ال يستشعره الكثري منا على الرغم من أمهيته القصوى ىف حتقيق األمن الغذائى 

ية وتدرء خطرها الكائنات احلية الىت تعرف باألعداد الطبيعية لآلفات مبهامجة اآلفات الزراعية النباتية واحليوان
  .عن احلاصالت الزراعية 
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وقد خلق اهللا سبحانه وتعاىل الكون مبا حيويه من كائنات حية وموجودات غري حية ىف أبدع صور 
وقد تفوق كثري من الفنانني ىف حماكاة .خالبة يطيب لإلنسان أن يتطلع إليها مما يثري كوامنه اإلبداعية 

ال فنية متميزة يشار إليها بالبنان، كما مت إنتاج العديد من األفالم التسجيلية وأفالم الكائنات احلية ىف أعم
ومن .اخليال العلمى الىت تظهر لنا بواطن اجلمال فيما خلق اهللا سبحانه وتعاىل حولنا من تنوع أحيائى مبدع 

ج واملترتهات القومية الناس من يرحل بعيدا عن موطنه ملسافات طويلة وجيوب الصحارى والفياىف واألحرا
ويهوى كثري .واحملميات الطبيعية واحلدائق النباتية واحليوانية سائحا يتمتع بإعجاز اهللا سبحانه وتعاىل ىف خلقه 

من الناس مجع الكائنات احلية مثل الفراشات والزهور واحليوانات والشعاب البحرية ىف جمموعات مرجعية 
  .يسعد بالتطلع إليها كل حني 

بط البدو منذ أزمان سحيقة ببيئتهم القاحلة وشبه القاحلة لدرجة أم كانوا يطلقون أمساء وقد ارت
ما يعايشونه من نباتات وحيوانات على أبنائهم مثل طلحة وسلمة وسليم وليث وجحش وأوس 

   .وكان للكأل األخضر والعشب دور حمورى ىف تشكيل جمتمعات الصحراء .وغريها 
 العرىب مكانة  كبرية للتنوع األحيائى تظهر جلية واضحة ىف الشعر اجلاهلى ويرى املتأمل ىف التراث

واألموى وال سيما فيما قرضه الشاعر األموى ذى الرمة، وىف عديد من املصنفات الىت مجع املسلمون بني 
من شرح دفتيها أمساء النباتات واحليوانات، وىف املعاجم العربية مثل لسان العرب ألبن منظور وتاج العروس 

القاموس للزبيدى الىت استفاضت ىف شرح مسات التنوع األحيائى، وىف كتب الطب والصيدلة والفالحة القدمية 
الىت تضمنت معلومات غزيرة عن النباتات واحليوانات، وىف كتب الفلسفة والفكر القدمية مثل كتاب الشفاء 

عادن والتنوع األحيائى، وىف مؤلفات ألبن سيناء والرسائل إلخوان الصفا الىت حوت توصيف دقيق للم
 الىت دون فيها رحالة املسلمني مشاهدام ىف املوائل القاحلة وشبه القاحلة الىت ارتدوها ىف جتواهلم اجلغرافيني

    .بني الفياىف 
مليار دوالر ..1وىف الوقت الراهن تتعدى القيمة التسويقية للتنوع األحيائى على مستوى العامل 

وبصفة عامة يتراوح حجم . منتجات الغابات بنحو عشرة مليارات من الدوالرات كل عام سنويا، وتقدر
  . ألف مليار دوالر سنويا 55 – 15السوق العاملى للتنوع األحيائى على مشارف األلفية الثالثة ما بني 

  

  صون التنوع األحيائى
  جذور املاضى 

و ميارسون حيام ىف نطاق املنطقة الىت منذ عصر اجلاهلية وحىت قيام الدولة احلديثة عاش البد
وكانت .حتت ظالل تقاليد وأعراف اتمع البدوى ) مجع دار(تستوطنها القبيلة فيما كان يعرف بالديرة 

الديرة تكتظ بتنوع أحيائى يكفل احلياة لقاطنيها من البدو الرحل الذين كانوا ميتهنون الرعى ىف إطار نظام 
مى فيه الكأل من الناس وحيظر فيها الرعى إال حتت شروط قاسية، رمبا ختتلف يعرف باحلمية، وهى موئل حي

وكان نظام احلمى يدار بواسطة ميامني من صفوة أبناء القبيلة، يقررون مواعيد حش .بني قبيلة وأخرى 
  النباتات ويضعون سياسات تكفل تطوير وتنمية احلمية وحسن استغالهلا وختطيطها هندسيا واحلفاظ على 
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 .أمنها داخل حدود متفق عليها، كما كانوا يضعون لوائح للعقوبات ويباشرون متابعة تنفيذها بكل دقة 
 عدة أنواع من األمحية ىف بادية العرب بعضها ال يسمح فيه بالرعى ويسمح فقط حبش النباتات وكانت هناك

دة، وبعضها يسمح فيه الرعى أو حش النباتات أو كالمها ىف مواسم معينة من العام، وبعضها ىف مواقيت حمد
وكانت هناك أيضا أمحية متخصصة حول الطائف لتربية النحل ال يسمح فيها .يسمح فيه بالرعى طوال العام 

 والعرعر، وثالثة  بالرعى أو احلش طوال موسم اإلزهار، وأخرى حلماية األشجار النادرة مثل السدر والطلح
كيلومتر .8وما تزال بعض األمحية موجودة حىت اآلن مثل محى وادى درميالء على بعد .لرعاية اخليل واجلمال 

ولو متعنا ىف معزى نظام احلمى .ىف الشمال الغرىب من مدينة الرياض، ومحى بىن سار بني الطائف وبيئشة 
من تنمية مستدامة ما زالت متعثرة التطبيق ىف مناطق كثرية من العرىب لوجدنا فيه ما تصبو إليه األمم احلديثة 

  .العامل 
وقد بدأت فكرة صون الطبيعة عندما استشعر الناس مدى التغول الذى متارسه بعض اتمعات 

ونادى بعض عقالء القوم هنا وهناك .على البيئة مما أدى إىل تدمريها وإفراغها من حمتواها من التنوع األحيائى
 ىارض احلثاهد التراشوها من غريلتحف الفنية ووار آلثااون الطبيعة ال يقل أمهية عن صون بأن ص

يد من صعن رومبرور الوقت تأرجحت فكرة صون الطبيعة بني مؤيد ومعارض غري أا أسفرت . ىفاثقالو
  . ةعالطبيصون ل أصوعن توارثته األجيال بية شعاحلكمة ال

    فقد التنوع األحيائى
وع األحيائى دوما على مر العصور إىل تقلبات عنيفة أقضت إىل انقراض أنواع عديدة تعرض التن

وىف غضون .منه وظهور أنواع جديدة من جراء التغري ىف املوائل البيئية ، وال سيما ىف العصر الطباشريى 
وية ىف املوائل العقود األخرية من القرن العشرون تسبب اإلنسان ىف فترة وجيزة من الزمن بتدخالته غري الس

البيئية من صيد وقنص واجتثاث لألحراج ىف فقد أعداد كبرية من خمتلف أنواع الكائنات احلية تفوق ما 
على الرغم من ذلك مل يتكبد أحد عناء رصد أعداد أو  و.انقرض منها بصورة طبيعية على مدى قرون ممتدة 

نتشرة فوق سطح كوكبنا األرضى سواء بصورة أنواع تلك الكائنات احلية الىت فقدت من كافة املوائل امل
  .طبيعية أو من جراء طيش وبطش اإلنسان 

ونعلم مجيعا مدى ثراء املوائل البيئية العربية بكائناا احلية املقيمة منذ آالف السنني، ناهيك عن 
ة العربية، ىف حني بعضها ىف موائل البيئيستقر  واألمساك الىت يراب الطيورتلك الىت اجر إليها مومسيا من أس

وىف كثري من األحيان تضم املوائل . ب أفريقيانوجواسط وهلجرة إىل أاة ع ملتابةحمطها البعض اآلخر تخذي
ى الذى يعبث به العابثون وال سيما حينما يقع ىف  القومى احلضارثالتراالطبيعية كما ال يستهان به من 

ا وحبريايها راح كثري من الدول صتركت الشديد  ومع األسف.جوف الصحراء بعيدا عن أعني املراقبني 
ية املهاجرة ئر املاولطيواية لربانات اواحلي النباتات وري منثكالختفاء مما أفضى عن ا رام لبا لكوشواطئها 

بدل تورور الزمن ومب.حادا قارا فإاملوائل البيئية القاحلة وشبه القاحلة ىف بقاع رحبة فسيحة قار فىل إإ ىوأد
  منها ق بومل تتضاءل تنوع احلياة الربية ران لعمان وتوغل اسكالوتعاظم تعداد احلياة وظاهر ية ومئالبيال األحو
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العناية ا بات حمتما علينا و.بعض املوائل العربية ىف من الكائنات احلية هنا وهناك ة قمتفرقليلة جتمعات سوى 
ويعزى فقد التنوع األحيائى وتدهوره بصفة  .ل ضتويات أفس مإىلللحيلولة دون انقراضها واالرتقاء ا 

رئيسية إىل تغري املوائل الىت تقطنها الكائنات احلية من جراء التغول العمراىن واجتثاث األحراج والتوسع 
كما أفضى االستغالل اجلائر للتنوع األحيائى إىل .الزراعى واندالع احلروب بني الفنية والفينة هنا وهناك 

هوره، وأدى تلوث املوائل بتنوع ضخم من بالكيماويات إىل تأثريات سلبية على العديد من املوارد تد
وىف نفس الوقت أدى تغري املناخ إىل فقد كثري من التنوع األحيائى وتدهور البعض اآلخر منه أو حىت .الوراثية

ية أخرى مثل احلشرات كما يعاىن التنوع األحيائى بشدة من غزو كائنات ح.رمبا انقراضه متاما 
ومن املؤكد أن كثافة السكان أفضت إىل تغري حاد ىف كثري من املوائل الطبيعية حيث باغتت التنوع .ملوائلها  

  .األحيائى ا مسببة له الكثري من التداعيات السلبية غري املرغوبة 
توسط يوميا طوال القرن فقدنا نوعا واحدا على األقل من الكائنات احلية ىف املأننا لماء قدر العيو

قد تعاظمت معدالت الفقد ىف تسعينيات و.يوانات كل عام احلنوعا من النباتات و..4أى حواىل العشرين 
وبالطبع .ع كل ساعة اكل يوم أى من نوعني إىل مخس أنونوع .14 –.4القرن العشرين حىت بلغت قرابة 

 أن اإلحصائيات تشري إىل أننا فقدنا ىف غضون لن يتسىن لنا تقدير ما فقدماه من نوع أحيائى بدقة، غري
 من الالفقاريات و 388 من الفقاريات و 331 كائن حى منها 811اخلمسمائة عام املاضية ما ال يقل عن 

  . من النباتات والكائنات احلية الدقيقة 92
حلية مهدد  نوعا من الكائنات ا11167وتقدر تقارير اهليئات الدولية املعنية بأن هناك ما يقل عن 

ويتضمن التنوع األحيائى املهدد .حاليا أو يواجه خطرا أو ىف طريقه إىل االنقراض ىف املستقبل املنظور 
 من النباتات والكائنات احلية 5741 من الالفقاريات و 1932  من الفقاريات و 3521باالنقراض 

من % 12ن احليوانات الثديية وم% 24ومتثل تلك التقديرات لألنواع املهددة باالنقراض حنو .الدقيقة 
  .الطيور ، وهو كم يعتد به 

ومن املرجح أن تتواصل مسرية فقد التنوع األحيائى عرب القرن احلادى والعشرين مبعدالت 
 الثالثني سنة أورين شالعمتسارعة، ويرى البعض أا قد تفضى إىل فقد ربع التنوع األحيائى العاملى ىف غضون 

  .ايار أحيائى عرفه كوكبنا األرضى منذ وطأته أقدام البشرأعظم ب وال ريهذا ، والقادمة
  

  اجلهود الدولية واإلقليمية لصون التنوع األحيائى
نالت مسألة صون التنوع األحيائى اهتماما بالغا ىف اآلونة األخرية ىف كافة احملافل الدولية 

، وما تاله من 1992ريو دى جانريو عام واإلقليمية، وال سيما ىف مؤمتر قمة األرض الذى عقد ىف مدينة 
وقد رصدت ماليني الدوالرات ملتابعة البحوث ووضع اإلستراتيجيات وتنفيذها .مؤمترات وندوات واتفاقيات 

   .ىف هذا اال 
) 1933لندن (ومن أهم اتفاقيات صون التنوع األحيائى اتفاقية احلفاظ على احليوانات والنباتات على حالتها 

  واتفاقية إنشاء جملس عام ملصائد األمساك ) 1965 و 1946واشنطن (ة الدولية لتنظيم صيد احليتان واالتفاقي
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اجلزائر (واالتفاقية األفريقية حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية ) 1949روما (ىف البحر املتوسط  1973
واتفاقية جتارة احليوانات والنباتات املهددة باالنقراض ) 1971إيران (األراضى الرطبة واتفاقية ) 1968

واالتفاقية ) 1979بون (واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة ) 1983 وبون 1979 و واشنطن(
  .) 1982جدة (اإلقليمية حلماية البحر األمحر وخليج عدن 

برنامج األم بيعية عن طالاملوارد واملية لصون الطبيعة عال ةاتيجياإلسترقة ثيرت وصد1980م وىف عا
يقة ثالومنت تلك ضوت.ياة الربية املى حلماية احلعالوق ىل لصون الطبيعة والصندالدوحتاد واالة ئاملتحدة للبي

 ىاعملرلزراعة وا حقول اىفه ئمواد بناوائه سكوان سنإلنتجة لغذاء اية املئالبياملوائل محاية سس وقواعد أ
تراتيجية سياغة إصل األعضاء إىل دوالكل الث ثلية الوات الدئاهليتلك عت ود. دولة 85ىف ك مسااألئد مصاو

خمتلف الدول املية عالراتيجية تسالوطالبت ا. اهلاوأحووفها رظمع اسب تنا يألسس ومباوطنية على هدى تلك 
ة سنأتسالنباتية املوحليوانية اة لألنواع يثعلى األصول الوراضى الدولة للحفاظ ساحات من أرامتخصيص ب
تية احلدائق النباوق احليوان وحدائهة جبيعية من لط األراضى اىفبيعية لطميات احملتنسيق بني الاعاون وحتقيق التو

ن وإفة ثرعاية مكبات تالنباوتتمتع فيها احليوانات ومها داخل املدن عظع مقرية يخاألى، طاملا أن رخمن جهة أ
  .ستطيع التناسل أحيانا ال توية علطبياحياا يش عكانت ال ت

الىت بدأ ملية العاالتنوع األحيائى  توجت تلك االتفاقيات باعتماد اتفاقية 1992وىف عام يونيه 
صون التنوع التفاقية إىل ادف و. ووقعت عليها عدة دول عربية 1992تنفيذها اعتبارا من ديسمرب عام 

 عتنولاصون نية لطوات بيئية دولية و هيكل لسياسءنشا رئيسية تتمثل ىف إ من خالل عدة حماوراألحيائى
راعى ت الىت التنمية، وتعضيد برامج دعم اتفاقيات التنوع األحيائىىت ت اليةلدولات اريعشتقوية التئى، واألحيا

 ىتالخلق الظروف ووتنمية احلوافز التنوع األحيائى، لالزمة لصون ااملوارد املالية األحيائى، وزيادة التنوع 
تطوير  ويةد األحيائراملواخدام ستاىف اخللل صحاح  مثل إاحمللى على املستوىكائنات احلية ون الشجع على صت

ودمج صون نمية املستدامة، على احلفاظ على التنوع والتذى يعني الى املؤسسا وترسيخ البناء راطرق إد
  . التنوع األحيائى نصودورها ىف ل اية دعممحملاشجيع املناطق تاألحيائية، ورد االتنوع األحيائى ىف إدارة املو

وحتت ظالل العوملة يرتبط صون التنوع األحيائى بقضية محاية امللكية الفكرية من خالل اتفاقيتني دوليتني مها 
  .ة املرتبطة باتفاقية التجارة العاملي) التربس(اتفاقية التنوع األحيائى واتفاقية حقوق امللكية الفكرية 

وترتبط حقوق امللكية الفكرية ارتباطا وثيقا مع مسألة صون التنوع األحيائى ىف إطارين، يتضمن 
اإلطار األول محاية املصنفات واملعاجم واملؤلفات الىت كتبها أساطني العرب عرب قرون طويلة من الزمان ىف 

نها من تنوع أحيائى غزير وكيفية كافة جماالت التنوع األحيائى من توصيف دقيق للموائل البيئية وما يقط
وتلك املعارف العربية املتوطنة وخاصة الىت تسهب ىف شرح استخدام التنوع .استخدامه ىف شىت مناحى احلياة 

ويتضمن اإلطار .األحيائى ىف العالج معرضة للنهب والقرصنة، طاملا غابت التشريعات الىت متنع االعتداء عليها 
وارد الوراثية وتنقلها حىت ال تصبح واحدة من أهم ثرواتنا الطبيعية مباحة الثاىن تنظيم سبل بلوغ امل

  وعلينا التمعن فيما ورد ىف اتفاقية التنوع األحيائى واتفاقية حقوق امللكية الفكرية من ثغرات وإعداد .للسرقة 
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ل ما يكتنفه وحييط به من معارف تشريعات صارمة حتتم االستئذان قبل استغالل التنوع األحيائى العرىب وك
وىف أعقاب تأسيس املنظمة الدولية للملكية الفكرية سنت بعض الدول تشريعات ترتبط .متوارثة أو مستحدثة 

غري أن فاعليات الدول العربية ما .حقوق امللكية الفكرية مل تظهر فاعليتها املرجوة على ساحة التطبيق  بقضية 
غما ثراء املكتبة العربية مبراجع مثينة تصف التنوع األحيائى على مر العصور، كما زالت حمدودة ىف هذا اال ر

   .أن املوارد الوراثية العربية ما زالت با للنهب والقرصنة لكل من يشاء أن ينهل منها 
 من اتفاقية التنوع األحيائى على أن تأخذ كافة األطراف بعني 3 ىف الفقرة 19وتنص املادة 

ى احلاجة إىل وسائل تتضمن بشكل خاص النقل اآلمن والتعامل واستخدام الكائنات احلية املطورة االعتبار مد
ومن .وراثيا الناجتة عن تقانات أحيائية مما يكون له أثر ضار على حيوية التنوع األحيائى واستدامة استغالله 

التقانة األحيائية مدمرة وغري املرجح أن تكون تداعيات إطالق الكائنات احلية املطورة وراثيا بأساليب 
ومن أهم تلك التداعيات التأثري السلىب للكائنات احلية املطورة .عكسية، بل وقد ال تتوفر هلا أساليب للعالج 

وراثيا على ولوج جينات جديدة ىف األقارب الربية وغريها من الكائنات املتقاربة ناهيك عن عواقبها السلبية 
مت التصديق على بروتوكول ...2وىف عام .البيئية على إيواء التنوع األحيائى على مستوى صالحية املوائل 

قرطاجنة للسالمة األحيائية الذى يطالب كافة الدول بوضع تشريعات مناسبة تكفل محاية التنوع األحيائى 
  .لديها من عواقب إطالق كائنات مطورة وراثيا ىف البيئة 

  

  استراتيجية صون الطبيعة ىف مصر
   

د التشريعات البيئية الىت تعىن بصون التنوع األحيائى ىف مجهورية مصر العربية ومن أمهها قانون تتعد
 لسنة 1.4 والقانون رقم 1983 لسنة 1.2 وقانون احملميات الطبيعية رقم 1966 لسنة 35الزراعة رقم 

  . 1994 لسنة 4 وقانون البيئة رقم 1985
ظة فحاة للماجأشد احلرية ىف صلزراعة امليعية على أن اوقد نبهت االستراتيجية املصرية لصون الطب

املادة الالت س الرىبهيئ مل يىى الذثراوللتأمني اافهى مبثابة  ، الربية يةثوارد الوراريضة من املع القاعدة العلى
 نسة أتسامل تلسالالد اد ة الىتئرطار الطاملخاتؤمنها من الالت جديدة ستنباط ساعلى ينهم عالىت تالوراثية 

 .ى ملصرالزراعى اد القتصااقوام عليها رتكز  يعة الىتواملزرو
ألنواع حتفظ فيها اثية لوراموارد اللىف بنوك وتوصى االستراتيجية بأن يتم التأمني الوراثى 

 ئيسيا ىف راعنصروتعترب تلك البنوك .ني جالته احليوانية الربية حلني احلاجة إليها يف جتاربولنباتية الت االسوال
 ىف عىلزراانتاج إلتقبل اسالتالية ومألجيال جل اأومحايتها من  نية لصون املوارد الطبيعيةط الواإلستراتيجية

نتاج إلبا ية املتصلةثاملوارد الوراعلى ظة افمحاألمر للىل العناية ذا إاعة ىف مصر رالزة جتهت وزارالقد و. مصر
ون التنوع األحيائى بصفته تراث عاملى قد حتتاجه بعض وصرية صامل راعةالزتنمية استدامة لزراعى من أجل ا

ية عطبيلختصيص عدد من احملميات اطبيعية لطبيعة واملوارد اصرية لصون الملاية تيجتراستضمنت اإلكما .ول الد
  .لثقافية والتروحيية ا سياحة الة اون التنوع األحيائى ودراسته مع إتاحة صض ألغرا
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  أهم آليات صون التنوع األحيائى

تتصدر املناطق احملمية الطبيعية وبنوك املوارد الوراثية غريها من آليات صون التنوع األحيائى الىت 
وردت ىف كافة االستراتيجيات الدولية واإلقليمية املعنية بتلك القضية، وسوف نعرض هلما فيما يلى بشىء من 

  .سهاب اإل
  الطبيعيةاملناطق احملمية 

تعترب احملميات الطبيعية من أهم آليات صون الطبيعة، وتعرف  بأا مساحة من اليابس أو املياه 
الساحلية أو الداخلية تتميز مبا تتضمنه من نباتات أو حيوانات أو أمساك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو 

بيعية طلميات ااحملهناك عدة أنواع من و.بتحديدها قرار من اجلهات املسئولة علمية أو سياحية أو مجالية يصدر 
ثر ألابيعية، وحممية  الطةالوطنياحملض، واحلدائق ذات الطابع العلمى بيعية الطمعترف ا دوليا من أمهها احملمية 

 الطبيعية، وحممية احلياة بيعية، وحممية املوارد الطظرناملابيعى، وحممية مية املعزل الطالطبيعى، وحمالقومى 
  .التقليدية، وحممية املوارد متعددة األغراض، وحممية احمليط األحيائى، وحممية التراث القومى العاملى 

تنتشر املناطق احملمية على نطاق واسع ىف كافة أرجاء العامل، وقد أضيف إليها : املوقف الراهن 
 إىل الشبكة العلمية للمحميات الطبيعية التابعة هليئة اليونسكو مؤخرا مثانية عشر موقعا جديدا ىف اثنا عشر دولة

 وقد يكون من .الىت أصبحت تضم ىف الوقت احلاىل أربعمائة مخسة وعشرون  حممية ىف مخسة وتسعون دولة 
 اية يكفل محاملوائل العربية القاحلة وشبه القاحلة مبا ىفرشد العمل تأسيس املزيد واملزيد من احملميات الطبيعية 

تفاقية اهى بيعى و والطىفية محاية التراث الثقاقفااتمع نسجم يث الطبيعى ومبا إىل جانب التراالتراث الثقاىف 
   . ة على تنفيذهافاثقالوية والعلوم بم املتحدة للترألماهيئة رف كثري من الدول العربية وتشمت ضن اليةود

ميات الطبيعية الذى عقد ىف مدينة كاراكاس عام وىف املؤمتر الدوىل الرابع للمترتهات القومية واحمل
 تغري مفهوم املناطق احملمية من جمرد كوا بقاع منعزلة عن اتمعات احمللية حتدد فيها األنشطة البشرية 1992

وقد متنع متاما، وأصبحت مبثابة مراكز للتنمية املستدامة تدار بأسلوب يبقى على خصوصيتها وحيقق ىف نفس 
   .ع اجتماعية واقتصادية للدولة الوقت مناف

 صون التنوع األحيائىرد على جمية عالطبي احملميات إنشاءال يقتصر هدف : إدارة احملميات الطبيعية 
فيه أن مما ال شك و.يغطى ولو جزء من نفقاا  يا مالادئايدر ع اتصاديوعا اقرشمبل جيب أن يتعداه ليصبح 

يوفر لعشرية العلماء بإشرافها وا إدارمن  طلب ىعل وحوهلا وبناء احملميات  ىفىجيرى  الذىلمعالبحث ال
مبا ة حالسيا وتدر صناعة .عظيمة الفائدة ىف سرب أغوار املوارد األحيائية مات ولاملعوكما هائال من البيانات 

ا ثتراجنباا بني م ضاملناطق الىت تو املناطق ذات اجلمال اخلالب أو ةيع املناظر الطبيىظة علفاحملاتتضمنه من 
وميكن داخل احملمية االحتفاظ باألصول الوراثية للكائنات . موارد مالية وعوائد ثقافية ال تقدر بثمن اماهميا قو

احلية وال سيما تلك ذات املردود االقتصادى مما حيقق عائدا ماليا ال يستهان به من حصيلة بيع تلك األصول 
مثل القدمية تقليدية ل اناملهوميكن إثراء احملميات الطبيعية ب.ليها الىت عادة ما تكون نادرة ويصعب احلصول ع

  . تربيتها ورة أدناف الناصزراعة األبيعية وطال ىاملراعىف  ىالرعواب شاألخالفخار اعة صن
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من  أنشئت لىتض األغرابيد أن اهلدف الرئيسى من إدارة احملميات الطبيعية هو متكينها من أداء ا
لمى ال عال، والبحث ازن البيئىوالتب خيل انات مبواعداد احلياخللل ىف أ إىل ىدتؤن أة ال جبب حياسالفها اجل

ية ر الكائنات احلث تكا إىلىدؤال جيب أن يصيد حظر الو ، الكائنات احليةفالت إودمري أت إىل ىدؤن يأجيب 
تلك األهداف املتباينة يق بني نسلتتسعى لأن مية حملعلى إدارة او.حلمل على ا ىم البيئاة النظقطاحبيث تتعدى 

استشفاف  لىادرة عوقالنظر ية بعيدة امندياحملميات دارة إن تكون ألزم وي.يما بينها  التضارب فىفادوت
ل ضررا قاألور فائدة ثكأللقرارات ا!اذ مبا حيقق اختراراا قن عئة شالسلبية الناوة بيالبيئية اإلجياداعيات الت
جيب ر أمها يعلءات احملتملة داتعالاتها من المكما أن أمن احملميات الطبيعية وس.بيئية لتغريات ال اتناغمة معاملو
رد جمبة ات الالزمرالقرار تصداسمية احملارة  إداىجيب علشريعات وية له عن طريق التفانات الكامضع الضو
  . هدافهاحتقيق أخيدم رى إداو ىنوانق وضع ن هلا وحىت يكة ميحملاء اشان

ىف وادى الرشراش .192أقيمت أول حممية طبيعية ىف مصر عام :  حمميات طبيعية ىف العامل العرىب
ومن .بالقرب من مدينة الصف حلماية النباتات من الرعى اجلائر وتوفري مكان لتكاثر احليوانات الصحراوية 

 والزرانيق وسبخة الربدويل أهم احملميات الطبيعية ىف مصر حاليا حمميات رأس حممد وجزيرتى تريان وصناقري
واألحراش الساحلية وعلبة والعميد وجزر سالوجا وعزال وأشتوما اجلميل وتينس وسانت كاتنرين ووادى 

 ونشري فيما يلى لنماذج ناجحة من .العالقى ووادى األسيوطى ووادي الريان وبركة قارون ونبق وأبو جالوم 
  : احملميات الطبيعية ىف الوطن العرىب 

ü ضمن شبكة احمليط األحيائى الدولية ىف الساحل 1986ة العميد ىف مصر تأسست عام حممي 
كيلومتر، ودف إىل احلفاظ على احلياة الربية .8الشماىل الغرىب غرب مدينة اإلسكندرية بنحو 

  .وتنمية الوعى البيئى وإجراء البحوث العلمية وتنشيط السياحة البيئية 
ü كمحمية طبيعية وحممية حميط أحيائى على 1989سست عام حممية وادى العالقى ىف مصر تأ 

كيلومترا جنوب مدينة أسوان، ودف إىل احلفاظ على املوارد الوراثية للنباتات واحليوانات .18
 .والطيور 

ü  كمحمية للصيد وأقرت اليونسكو تصنيفه مؤخرا .194منتزه إشكل الوطىن ىف تونس تأسس عام
ى طبيعى جنوب غرب مدينة برترت ،ويهدف إىل صون الطيور كمحمية حميط أحيائى وتراث عامل

  .املهاجرة واملقيمة 
ü  كمحمية حميط أحيائى ىف والية سنار 1935حظرية الدندرة القومية ىف السودان تأسست عام 

  .جبوار احلدود مع أثيوبيا، هى منتزه قومى لصون احلياة الربية 
ü  كمحمية حميط أحيائى جنوب غرب 1983حظرية الردوم القومية ىف السودان تأسست عام 

  .والية جنوب دارفور ،وهى منتزه قومي لصون احلياة الربية 
ü  كمحمية حميط أحيائى ىف واليىت البويرة وتيزى .193منتزه جرجرة الوطىن باجلزائر تأسس عام

  .وزو، ويهدف إىل إجراء البحوث العلمية والسياحة والترويح 
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ü  كمحمية حميط أحيائى حنوب شرق 1972منتزه تاسيلى ناجناز الوطىن باجلزائر تأسس عام 
  .صحراء اجلزائر، ويهدف إىل صون التكوينات اجليولوجية والكائنات احلية 

ü  ىف مرتفعات جبال الشراه عرب وديان.199حممية ضانا لألحياء الربية ىف األردن تأسست عام 
وصخور شديدة االحندار، ودف إىل صون التنوع األحيائى والسياحة البيئية وتشجيع البحث 

  .العلمى 
  بنوك املوارد الوراثية

تعترب بنوك املوارد الوراثية واحدة من أهم آليات صون الطبيعة واحلفاظ على التنوع األحيائى    
لوقت الراهن حييق بكثري من بنوك املوارد الوراثية أخطار وىف ا.للكائنات احلية النباتية واحليوانية وامليكروبية 

حالل السالالت إعديدة نشأت من جراء انتشار موائل الزراعة احلديثة الىت أدت إىل طفرة كبرية من جراء 
كما أفضت التطورات احلديثة ىف جمال .األولية بأخرى مستنبطة ىف كثري من النباتات واحليوانات وامليكروبات 

لنبات واحليوانات وامليكروبات واالنتشار املباغت للسالالت احملسنة ىف فترة زمنية قصرية إىل تراجع تربية ا
ومن األمهية مبكان توفري .بشدة  أعداد الكائنات احلية األصلية ىف كثري من الدول مما هدد التنوع األحيائى

لعربية يناط ا اجلد ىف مجع وحفظ وتقييم اإلمكانات لتأسيس العديد من بنوك للموارد الوراثية ىف كل الدول ا
  .واستخدام وتبادل املعلومات حول الكائنات احلية مبختلف أشكاهلا 

تنوع األحيائى ىف بنوك املوارد مجع وحفظ وتبادل الحيكم التعامل ىف :  ثية املوارد الوراكبنوإدارة 
زن ختصل وعند تعذر ذلك ألبلد ا ىفى  الوراث من املوردة ترك عينةأوهلا حتمي،  ثالث قواعدوذالوراثية ميثاق 

 ةري املادس وثانيها تيألصلى،موئله ا  املورد ساملا إىلةعاد إخر حبيث يتسىنآ مكان  ىفة الوراثية من املادنعينتا
 الكائنات احلية ىبر ومة املوارد الوراثياملتخصصني ىف عامل معها منت الىرين علد جمانا جلميع القاةالوراثي

  . ةبارات أمنيت مواقع أخرى العىفحفظها   العمر معة تكرار العينات طويلةرورض وثالثها ،من العلماءوغريهم 
أول و. به ةاملخزونكائنات احلية  عن الة مفيدا جيب أن حيوى معلومات وافيةاملوارد الوراثيك  يكون بنوحىت
ى الطبيعموئله احلقل ووصف  كائن احلى ىففات الص ة جدولى هة عمليه حفظ املوارد الوراثيىف ةخطو

اء ضرإلو تعرض أفيه رفات قدميه ظ  متحف حتفة مبثابةعتبار بنك املوارد الوراثياجيب  وال.ه وحتديد موقع
بفريق متعدد التخصصات هويتها بعد حتديد الكائنات احلية عينات  خمتلف يفظوتحتم تبل يشاهدين  واملةاهلوا

 وعن ةويه البنك من موارد وراثيتحي  عماآلىل احلاسب ا معلومات ىفةاعداء قنكان بة مبمهيألومن ا.ماء علمن ال
وهناك عدة أنواع من بنوك املوارد الوراثية منها بنوك النباتات وبنوك .املوارد تلك  لةالصفات التفصيلي

  .احليوانات وبنوك الكائنات احلية الدقيقة 
يث حتفظ البذور واألنسجة النباتية، أو ىف تؤسس بنوك املوارد الوراثية للنباتات إما ىف الداخل حو

يف صجيب االهتمام بتوو. التنوع األحيائى أوىف  معشبة داخل حمميات صونوموائل طبيعية نباتية  ىف حدائق اخلارج
النباتية وتسجيلها اع بقعه مجع العينات سات  ومدىةكل الثمرش وةمثل لون البذرللنبات  ةالسمات اهلام كافة

  ما حمل جدل بنينباتى  حلفظ تنوع مورد ومازال عدد البذور الكاىف . ات جواز السفربيانفيما يعرف 
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 ة الصبغات النادرىها علئواتحا صة زادت فرا كلما كبريةالعينحجم نه كلما كان أغري . العلماء 
شرية نباتية لعى راثوع الونن التم% 99.5 ة طيغ لتتكفى رة بذ100ن أوقد اقترح بعض العلماء . ةواملفيد

 ة ممثلةكون العينىت ت حةبذر250يقل عن  ال مر يتطلب مجع ماألن اأخر آل حني يرى البعض اىف.ما 
ىن ست يحىت خر من العلماءآ رى نفأ رذره يفب 2500إىل  ة العينمخر يرتفع حجآل اجلانب اىوعل. ةريشللع
غلب أ من حتوىآل اجلانب اتكون ىفىت حة و عامةفصوب. ما ةريشع  ىفىوع الوراثتناص النقتطمئنان إىل ااال

 .ور ذبلان الف مآ ةعينات قوامها عدى علة بنوك املوارد الوراثي اموعات ىف
 ريةكال  قصش ثالث أ ىفة داخل بنوك املوارد الوراثية للمحاصيل البذرية الوراثيد املوارظوحتف

 ة مكيفة حجرو ىفة أ الغرفة حرارةرجدى عند  املدةوحتفظ بذور اموعات قصري. املدى ةوطويل ةطسوتوم
 الى ولذلك فه. املربني ة عام بواسطل كرة مدة اموعات عاتلكوتستخدم . ةبط والرةاملناطق احلار اهلواء ىف

بربامج صة اخ حيث جيرى حفظها داخل حجرات ةد الوراثير للمواةن مكونات البنوك املركزيم اتكون دائم
  املدى ىفةويلط وةطس املدى مع غريها من اموعات متوة قد حتفظ اموعات قصريةرحيان ناد أوىف. ةالتربي

  .ملوارد الوراثية  اك قليل من بنواحلفظ ىف وحدات
 ةما داخل حاويات زجاجيإ التجمد ةرجد املدى عند ةطسوت لفترات مةاحملفوظموعات زن اوخت

 ختزين ضغراأل ةمعدالنباتية  ة املوارد الوراثيكومعظم بنو.لومنيوم ألرائح اشمن إما ىف أكياس و ة تكيسو بالأ
جتفيف البذور ى  املدةويلطختزن لفترات ىت  للمجموعات الةبسبالنيتطلب األمر و.سطة وتاموعات امل

 - مدى درجات حرارة بني ل غرف جيدة العزل ىفخدا من اهلواء  ةغفرمق  لغ الة أوان حمكمىفعها ضوو
 ويلة املدىط اموعات ىطلق علدة ما يوعا.دة تت ممرتفل ةإبقاء البذور حي ىنيتس حىتم .2 –و .1
 أو ةالروتيني األعمال خدم ىفستت عادة الهى و.املوارد الوراثية  كبنوس أساى  وه" رئيسيةاموعات ال"
 اموعات ىف املواد الوراثية قطابتابه أو شت غالبا ما يسيةئ واموعات الر،ابع سرىط ذات هىلتبادل فل

  .  للعلماءرتوفىت ترى الخاأل
  ىفمحكتوي. ةقيد احليالى ها عئة للتأكد من بقاظاحملفوجيرى فحص دورى للموارد الوراثية و
ها قبل تدرجة احلرارة ومستوى رطوبة البذور ودرجة حيويى ئيسية هرزونة ثالث عوامل خامل حيوية البذور

، %.9 الوراثية عن د املوارك بنو البذور املزمع حفظها ىفبات ىفنإلال تقل نسبة اأجيب  وبصفة عامة.حفظها 
 وى حيوية ماست مىفالبنوك يتشدد  ولذلك فان بعض ،ر حيوية البذورهو تدعبغات يبدأ مصال أن تدهورطاملا 

  .تقدر بثمن   الةفقد ثروىن فيف ا يعطري ولو غى تأة ور غاية الندكون ىفتات غبصمن ال ألن كثريا ظ فحي
 زراعات ية كمجموعات ىفر البذاتباتناملوارد الوراثية للمحاصيل اجلذرية وقليل من الويتم احلفاظ على 

كثارها إرنات بعد د ى هيئةملوارد الوراثية للبطاطس علوعلى سبيل املثال حتفظ ا. أنسجةع ر مزاحقلية أو ىف
كاليف تللدرءا  الوراثية دحلفظ املواراألنسجة رع مزاستخدام اانتشر مؤخرا وقد . مكان بارد جاف  ىفهازينختو حقليا
 . احلقل ىفوعية من املوارد ن البنوك املوارد الوراثية ىف صون تلكا هكبد تتة الىتظالباه

 حيث حتفظ النطف واألجنة أو ىف اخلارج وتؤسس بنوك املوارد الوراثية للحيوانات إما ىف الداخل
 . داخل حمميات صون التنوع األحيائى ىف حدائق احليوان وىف موائلها الطبيعية
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) بكترييا والطحالب والفطريات والربتوزوا(ويناط ببنوك التنوع األحيائى للكائنات احلية الدقيقة 
ويرها وحفظها بطرق مداومة عزل السالالت من البيئات املختلفة وتصنيفها وقياس مستوى فاعليتها وتط

  .خمتلفة 
كالت بعضها ميكن شمن املكم هائل  املوارد الوراثية وكبنبحييط : ثية املوارد الوراتكالشم

بعض تتسم و.تفيضة سات علمية مسدراإىل ر آلخها اضحيتاج بعم بينما لب عليه بالتخطيط والتنفيذ السليغالت
ر احلدوث د اآلخر ناهابعضك، ىف حني أن منها كل البنوىن تعابنوك املوارد الوراثية بالعمومية طاملا كالت شم

  .ك البنوعدد قليل من  منه ويعاىن
ويتصدر مشكالت بنوك املوارد الوراثية نقص اخلربات والكوادر الفنية املدربة فهناك ندرة ىف 

ني املعنيني مبتابعة املتخصصني ىف جمال تقسيم الكائنات احلية النباتية واحليوانية وامليكروبية ناهيك عن الفني
وتعاىن بنوك املوارد الوراثية من مشكالت التحكم ىف تلقيح األزهار والسيما .العمل اليومى وصيانة املعدات 

كما تعاىن من عدم توفر األصول الوراثية لكثري من الكائنات .ىف البنوك املقامة داخل حقول الزراعة 
 مثلما  الوراثيةد للموارىنلتزم بالتبادل اا تال لبحوثض معاهد اناك بعه وى الوطىنست املىوعل.احلية 

بعض  رتكحت و،احلبشةموئل الشجرة األصلى ىف  املوارد الوراثية من ىول علصاحل  النبلى مهرىبستحيل عي
كثري دون تصدير التشريعات ىف اهلند وحتول لرومى،  ل افلفجاميكا الاحلكومات مواردها الوراثية مثلما حتتكر 

 ىفقصب السكر لسبة بالن  احلاللك وكذ، والكاكاومكرالفلفل األسود والكوارد الوراثية من أمهها من امل
وبضغوط من .ن يراإ ىف ق ماليزيا والفست الربازيل وجوز اهلند ىف العراق واملطاط ىفيوان وخنيل البلح ىفات

صدير الصمغ تا عن قرار حظر خرؤدان مسوالى ختلالتابعة هليئة األمم املتحدة غذية والزراعة ألامنظمة 
املوارد الوراثية اد س فتبامسب همول مدته من أط وى اءات احلجر الزراعرجإجانب ذلك تعترب   ىلإو. العرىب
  .فراج عنها إلاقبل ا

مما  ىاع التيار الكهربائطنق تكرار انلث مالثا  دول العاملىفاملوارد الوراثية  ك كثري من بنوىنعاتو
ومن . أجهزة حفظ املوارد الوراثية ه من أعطال ىفبعيت تذبذب الفولت وما اهيك عنننادرة يفسد اموعات ال

لتعامل مع لجهزة أو ألسواء لالئق مستوى على اء صيانة  خربكالبنو يتوفر لدى كثري من ناحية أخرى ال
بذور  كونأن ترد الوراثية  املواكمنها بنو تعاىن  سبيل املثال الىتىكالت الفنية علشومن امل.ة ئكالت املفاجشامل

ظها ما أن حف كة مثل املطاط والكاكاو والنخيلضات احلرارة املنخفج درري قابلة للتجفيف ىفغ تابعض النبات
 كونب جة ىفألنس مزارع اةدخال تقنيإ البدء بىلإ مما حدى بالعلماء ،فاتآلك اتها لفضصلية يعرألموائلها ا ىف

  . ثيةد الوراراملوا 
م غ الرىاية علغنساب الربية حمدودة للألناف املهددة واألص دراسة ومجع ااملبذولة ىفاجلهود تظل و

اآلخر ضاءل اليوم تلو ون التنوع األحيائى الذى بات يتادى بضرورة صنت العديدة الىتنداءات من ال
لن ىت لااثية صول الورأل املزيد من اعلت الوراثية يبدواردثار املنا  الوقت بسرعة ومازال طوفانضىومي.ان ف

  .ان تعويضها سنإل اعيستطي
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