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نظـ مركز التخطيط والتنمية البيئية معيد التخطيط القومي، التي ينظميا  األنشطة العمميةتنفيذ في إطار 
األستاذ الدكتور إبراىيـ حممي بقاعة  2018/2019لمعاـ األكاديمي  "لقاء الخبراء" الحمقة السادسة مف نشاط

، وذلؾ بمشاركة "مصر في الطبيعية لممحميات البيئية اإلدارة وتحديات مشاكل" حوؿ موضوع عبد الرحمف
. حضر المقاء عددًا مف الييئة العممية والييئة العممية المعاونة المعيدعدد مف الخبراء مف داخل وخارج 

بمعيد التخطيط القومي، ومف المدعّويف مف خارج المعيد ممف ليـ إىتماـ بالقضية محل النقاش، وخاصة. 
 استمر المقاء مف الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظيرًا.

 تحدث في المقاء كّل مف:

معيد التخطيط  –أستاذ متفرغ بمركز التخطيط والتنيمية البيئية  –كتور حساـ نجاتي الد -
 .القومي

  - البيئةالدولة لشئوف وزارة  –مدير عاـ تنوع األنواع واألجناس  –أيمف حمادة /  الدكتور -
 .جياز شئوف البيئة

معيد التخطيط  –مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية  –سحر البيائي /  ةالدكتور  ةاألستاذ -
 (.القومي )منسق المقاء

 أواًل: المقدمة
حافع عمى التوازف وال ةػػػبيعيطلا اردأىمية كبيرة نظرًا لدورىا الفعاؿ في حماية المو  ةػػػبيعيطلا تاػػػلمحميا تمثل

 ىػػلتا ةػػلحيا تاػلكائنا تاػعومجم ىػف ثىوارلا وعلتنا عمى كما تحافع البيئي بما يحتويو مف نباتات وحيوانات.
، وتمنع استنزاؼ وتدىور الموارد الطبيعية، بما يضمف بقاء وحفع التنوع ىػػلبيئا ـاظػػلنا راإطػػ ىػػف ؿػػتتفاع

في شأف  1983لسنة  102فقد صدر القانوف رقـ  ،ولصيانة تمؾ المواردالبيولوجى الالـز الستمرارية الحياة.  
 بإصدار قانوف فى شأف حماية البيئة ليكوف مؤيداً  1994لسنة  4ثـ صدر القانوف رقـ  ،المحميات الطبيعية

% مف 15بنسبة تزيد عمى محمية  30وتمتمؾ مصر حاليًا نحو . 1983لسنة  102لما جاء بالقانوف رقـ 
محمية موزعة بيف محميات جيولوجية وبحرية  14 مستقباًلإضافةومف المخطط ، اجمالى مساحة مصر

 وصحراوية، ومحميات األراضي الرطبة. 
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ع الحركة عتبارات البيئية في المحميات الطبيعية مية بشكل عاـ أسموب منيجي لدمج اإلاإلدارة البيئوتعتبر 
ممياتيا ع متابعةلتزاـ المنشآت السياحية في المحميات الطبيعية بأداء دور فاعل في إالسياحية فييا، يرافقو 

إيجاد فرص لتحويل منتجاتيا مع  ميتيابشكل شامل مع البحث عف وسائل لزيادة فاع وخدماتيا المقدمة لمسياح
 .الثانوية غير المطموبة إلى مواد يمكف إعادة استخداميا أو بيعيا

تواجو إدارة تمؾ المحميات وىو ما ييدؼ المقاء التي وعة مف التحديات والضغوط وبصفة عامة ىناؾ مجم
، وكيفية رفع االستخداـ االقتصادى المستداـإلى استعراضيا مع تناوؿ كيفية تالفييا وتعزيز استخداميا 

 لممحميات بحيث تساىـ في رفع معدالت السياحة البيئية.

 الطبيعية الفرص والتحدياتاإلدارة البيئية لممحميات ثانيُا: 
 

ال يمكف الفصل بحاؿ مف األحواؿ بيف التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية حيث المحميات ىى الوسيمة 
الفعالة والميمة لحماية التنوع البيولوجى لمصر ولمنع الخسارة المحتممة لممجموعات األحيائية أو مواطف 

مصر مف الدوؿ األولى  ، حيث تعتبرمف الوفاء بالتزاماتيا الدوليةباإلضافة إلى كونيا تمكف مصر  ،الكائنات
واإلتفاقية المتعمقة بالحفاظ عمى  1933فى اإلنضماـ لإلتفاقيات الدولية لصوف الطبيعة بداية مف عاـ 
 .1936/1/14الحيوانات والنباتات عمى حالتيا الطبيعية والتى صدقت عمييا فى 

الثانى مف أىداؼ التنمية المستدامة، والذى يتعمق بالقضاء عمى الجوع وتوفير يرتبط التنوع البيولوجى باليدؼ 
األمف الغذائى وتعزيز الزراعة المستدامة عف طريق الحفاظ عمى التنوع الجينى لمبذور والنباتات المزروعة وما 

 .يتصل بيا مف نباتات برية

وأىميا تيديد مساحة  وجي في مصرعمى عدة تحديات تواجو التنوع البيول 2030وقد ركزت رؤية مصر 
ممارسات  ، وكذلؾالمالي واإلداري لتنفيذ برامج المحافظة عمى التنوع البيولوجي عبئوال ،المحميات الطبيعية

 مستدامة فى اإلستيالؾ واإلنتاج.النماط غير األالصيد الجائر التي تيدد توازف النظـ اإليكولوجية و 
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 :إدارة المحميات

 

 

 :البيئية لممحميات المصريةاألنماط 

 

 كما يمي:   الطبيعة والتنوع البيولوجي الحفاظ عمىبعض المشروعات العاممة في مجال ويمكن إيجاز 
 

 مشروع تعزيز أنظمة اإلدارة والتمويل بالمحميات الطبيعية -1

 اليدؼ مف المشروع:  

الموارد المالية وا عادة استغالليا بما إرساء وتفعيل أطر عمل قانونية وتنظيمية ومؤسسية لتيسير تنمية  -
 .يحقق التمويل واإلدارة المستدامة لممحميات الطبيعية
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توفر مستويات مناسبة لتعبئة الموارد المالية لتحقيق اإلدارة الكفء لصوف المحميات الطبيعية في  -
 .مصر

دارة التخطيط االستثمارى وأنظمة إدارة فاعمة تعمل عمى ترشيد التكاليف وتحقيق كفاء - ة توزيع وا 
 .الموارد التى يتـ تعبئتيا

 تشجيع السياحة البيئية وتدعيـ برامج التوعية واالعالـ البيئي. -
 

 البرنامج البيئي لمتعاون المصري اإليطالي  -2

 اليدؼ مف المشروع: 

 .دعـ الحكومة المصرية فى تعزيز التنمية المستدامة بالمحميات الطبيعية -
  يف احواؿ السكاف المحمييف داخل وحوؿ المحمياتإنشاء آلية زيادة الدخل وتحس -
 .البناء عمى ما تـ مف مراحل سابقة مف تنمية المحميات الطبيعية -
تطوير وتنفيذ خطط إلدارة الموارد الطبيعية عف طريق السكاف المحمييف لدعـ التنمية المستدامة في  -

 المحميات المستيدفة.
 

 وفاعميةإدارة شبكة المحميات الطبيعية بكفاءة  -3

 : اليدؼ مف المشروع

 .توفير الدعـ الالـز لممحميات الطبيعية -
 .الحفاظ عمى التراث الطبيعي والثقافي لمصر -
 رفع قدرات العامميف وتطوير العمل بالقطاع. -

 :أهم النتائج المتحققة

 االنتياء مف ترسيـ حدود محمية الغابات المتحجرة -
 بالداخل و الخارج فرد تـ تدريبيـ 100بناء كوادر صف ثانى بمغ  -
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كما هو موضح بالشكل  زارة البيئةبو أهم اإلنجازات فى مجال حماية الطبيعة والتنوع  البيولوجى ومن 
 التالي: 

 التحوؿ مف منيج حماية الطبيعة إلى منيج صوف الطبيعة وذلؾ مف خالؿ :

 
 

 التنوع البيولوجي في إطار استراتيجية مصر لمتنمية المستدامةثالثًا: 
 
 في مصر  والمحميات الطبيعية التنوع البيولوجيلمحة عن  .1

 
 تنوع األنواع:

 .مف األنواع الفريدة ذات األىمية العالمية 143 -
 نوع نباتي وحيواني 22000أكثر مف  -
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 نوع مف النباتات الالزىرية 800و )متوطف 62مف النباتات المزىرة ) 3302 -
 مف الثدييات  111 -
 مف الطيور نوع  500أكثر مف  -
  مف البرمائيات 9و  مف الزواحف 109 -
 نوع مف األسماؾ 1000أكثر مف  -
 مف الرخويات  800 -
 مف القشريات 1000 -
 نوعًا مف الشعاب المرجانية 325أكثر مف  -
 مف الحشرات   10000-15000 -
  اآلالؼ مف الطحالب والفطريات والبكتيريا والفيروسات -

 النباتات 

مف األنواع المتفرعة )تحت األنواع( مف األنواع األصمية  153نوع نباتي و  2121األنواع البرية:  -
 والغير أصمية مف النباتات الوعائية.

 نوع مف النباتات الحزازية.  158باإلضافة الى  -
 ليس ىناؾ قائمة لمطحالب والنباتات الزراعية في مصر. -
 نوع. 1500تنوع الطحالب يقارب  -
  نوع مف نباتات الزينة 1000نوع باإلضافة إلى  2100التنوع الزراعي يقارب  -

 الثدييات

 متوطنة.وتحت أنواع أنواع  7مف الثدييات ، مف بينيا )عمى األقل( نوعًا  110 -
 نوع واحد مف عروسة البحر. الثدييات البحرية )الحيتاف والدالفيف باإلضافة إلى نوًع مف   17 -
  عاً(.نو  22تمييا الخفافيش ) (نوًعا 35)تشكل القوارض المجموعة األكبر  -
  نوًعا مف آكمي المحوـ مف بينيا أربعة أنواع مف الثعالب. 21 -
  عدد كبير مف الحيوانات التي انقرضت في عصور مختمفة. -
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 الطيور

 نوعًا مف الطيور 500أكثر مف  -
  مسارات ىامة لمطيور -
  ”IBAs“منطقة ىامة لمطيور  34 -

 الحشرات والالفقاريات

 واألكثر نجاًحا عمى سطح الكرة األرضية.تشكل الحشرات المجموعة األكبر  -
 الحشرات تفوؽ جميع المجموعات األخرى بنسبة أربعة إلى واحد.  -
 نوع. 15000-10000التنوع في مصر ما بيف  -
  مف الفراشات. و تحت نوع نوع 63 -
 تحت أنواع( + تحت نوع آخر يحتمل أف يكوف شبو متوطف  3أنواع و 2أنواع متوطنة ) 5 -

 والبرمائياتالزواحف 

البرمائيات أىميا وأكثرىا عرضة لالنقراض السمحفاة أنواع مف  9 أنواع مف الزواحف و 109يوجد في مصر 
  المصرية

  التحديات المرتبطة بالتنوع البيولوجي وتواجه تحقيق التنمية المستدامة .2
 أواًل: تحديات مؤسسية

 المعنيةتداخل وتضارب االختصاصات وتعارض المصالح بيف الجيات  -
 تداخل بعض القوانيف والتشريعات -
 عدـ توافق الييكل التنظيمي مع متطمبات صوف التنوع البيولوجي واستدامة استخداماتو -
 ضعف آليات إنفاذ القانوف )بكل أبعاده( -
  ضعف الدعـ مف منظومة البحث العممي لتقديـ الحموؿ والبدائل -

 ثانيًا: تحديات اجتماعية

 أنماط االستخداـالفقر وتأثيره عمى  -
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 زيادة نسبة األمية  -
 ضعف الوعي العاـ -
  تيميش المجتمعات الريفية والمدف الفقيرة -
 تراجع جودة التعميـ وغياب االرتباط بالتنمية المستدامة -
 التحوؿ في أنماط االستخداـ واالستيالؾ -

 ثالثًا: تحديات بيئية

 تغير وتفتت وتجزؤ الموائل والتصحر -
  الطبيعيةاالستغالؿ المفرط لمموارد  -
 التموث بأشكالو المختمفة -
 الغازيةالغريبة و األنواع  -
  تغير المناخ -

 
  األهداف االستراتيجية والفرعية المرتبطة بالتنوع البيولوجي .3

 الهدف األول:

فرص عمل جديدة اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصوؿ الموارد الطبيعية لدعـ االقتصاد وزيادة التنافسية وخمق 
 مما يضمف الحفاظ عمى توازف النظاـ اإليكولوجي والتنوع البيولوجي والجيني.

 الهدف الثالث:

تنفيذ مصر اللتزاماتيا الدولية بدءًا مف األىداؼ األممية لمتنمية المستدامة مرورًا بكافة االتفاقيات البيئية 
 ووضع اآلليات الالزمة لتحقيق ذلؾ. 

  التمكينيةالحوكمة والسياسات  .4
 أواًل: اإلصالح المؤسسي

  تأسيس ىيئة اقتصادية إلدارة التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية
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  ثانيًا: المشاركة المجتمعية

  تفعيل نيج إدارة الموارد الطبيعية بمشاركة المجتمعات المحمية وخاصة داخل المحميات الطبيعية.

 ثالثًا: التشريعات والقوانين

 الييئة االقتصادية إلدارة التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعيةقانوف تأسيس  -
 قانوف السالمة اإلحيائية المعني يتداوؿ الكائنات المحورة وراثيا -
  قانوف الوصوؿ لمموارد الوراثية والتقاسـ العادؿ لممنافع الناشئة عف استخداميا. -

 

  خطة العمل والمؤشرات واألولويات .5
 البرامج واألنشطة الهدف االستراتيجي

اإلدارة الرشيدة والمستدامة 
ألصوؿ الموارد الطبيعية لدعـ 
االقتصاد وزيادة التنافسية وخمق 
فرص عمل جديدة مما يضمف 
الحفاظ عمى توازف النظـ 

اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
 والجيني

  الطبيعية.إنشاء ىيئة اقتصادية مستقمة إلدارة التنوع البيولوجي المحميات  
  برامج رصد التنوع البيولوجي وتقييـ الوضع الحالي لألنواع الميددة باالنقراض

  والبيئات الميمة ليا.
  مف مساحة مجموع األراضي والمياه  17تطوير شبكة المحميات لتشمل %

% عمى األقل مف المناطق الساحمية والبحرية واإلدارة الفعالة لتمؾ 5الداخمية و 
 .المحميات

  تحديد جميع األنواع الغريبة الغازية ومسارات دخوليا مع اتخاذ تدابير لتحديث
٪ مف المسارات 30ىذه المسارات والتحقق منيا، مف خالؿ برامج وطنية لػ 
دارتيا.   المحددة بيدؼ السيطرة عمى األنواع الغريبة الغازية وا 

 و إعادة تأىيل وضع وتنفيذ منيجية موحدة وفقا لممعايير الدولية لضماف صوف أ
٪ مف األنواع األكثر تيديدا مع التركيز عمى الثدييات والزواحف إلى حاالت 50

 .صوف مرضية
 .تنفيذ برامج وطنية لحماية وا عادة تأىيل لألنواع الميددة باالنقراض والمتوطنة 
  .اتخاذ التدابير الوقائية لمحد مف تأثير الكوارث الطبيعية 
  صيانة البنية األساسية وخدمات الزوار توفير الدعـ المالي لتطوير و

  بالمحميات.
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  .تطبيق التشريع الخاص بالسالمة اإلحيائية لممنتجات المحورة وراثيًا 
 .تقييـ منظومة الصيد وتحديد الفجوات والتحديات والحموؿ لتطوير المنظومة 
  إنشاء آلية تمويمية ميسرة لمشركات الصغيرة ولمتوسطة لمدخوؿ في مشروعات

 الطاقة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كفاءة
  إنشاء آلية تمويمية ميسرة لمشركات الصغيرة والمتوسطة لمدخوؿ في مشروعات

 .كفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
  دعـ شركات صغيره ومتوسطة في مجاؿ كفاءة الطاقة وتوطيف استخداـ

 التكنولوجيا. 
 ة شرائحو في تحقيق اإلدارة الرشيدة لمموارد الطبيعية دعـ مشاركة المجتمع بكاف

  وحماية النظـ البيئية وما يتطمبو ذلؾ مف برامج لبناء القدرات.
 .تشجيع المبادرات المجتمعية والمشروعات التي تحقق التنمية المستدامة 

تنفيذ مصر اللتزاماتيا الدولية 
بدءًا مف األىداؼ األممية لمتنمية 

مرورًا بكافة االتفاقيات المستدامة 
البيئية ووضع اآلليات الالزمة 

 لتحقيق ذلؾ.
 

  وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ مصر اللتزاماتيا الدولية بالشراكة بيف كافة
  القطاعات الوطنية مع ضماف توافقيا مع السياسات واألولويات المحمية.

  تمؾ االتفاقيات مف التوعية باتفاقيات التنوع البيولوجي والتصحر وما تحويو
  أدوار لممجتمع بكافو شرائحو جنبا لجنب مع الدور الحكومي.

  متابعة تنفيذ كافة المشروع التي تيدؼ لتحسيف التكييف مع التغيرات المناخية
 .وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر

  دعـ المجتمعات اليشة عمى التأقمـ والتكيف مع التغيرات المناخية مف خالؿ
لتوعية بالممارسات واألنشطة ذات الصمة مثل تطوير أساليب الزراعية األكثر ا

تكييفا مع التغيرات المناخية  ووسائل ترشيد استخداـ المياه في الزراعة والتعرؼ 
  .عمى أكثر المحاصيل تكييفا مع تغير المناخ

 

 

 

 



12 
 

 المؤشرات
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 األولويات

 

  الفرص
 الدعـ السياسي والوضع العالمي لمصر فيما يتعمق بالتنوع البيولوجي.  -
 العمالة(. -الييئة  –اإلصالحات المؤسسية )الييكل الوظيفي  -
 تطوير األطر القانونية. -
 .2030استراتيجية مصر  -
 دمج اعتبارات صوف التنوع البيولوجي. -
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 المجتمعات المحمية. -
 الشراكة. -

  أهم المداخالت
 

  فى مجاؿ  2030رؤية مصر  :التنمية المستدامة استراتيجيةفى  األىداؼ الواردةضرورة مراجعة
ضرورة ترجمة الفرص إلى أرقاـ و مع  حماية المحميات الطبيعية فى ضوء اإلمكانيات المتاحة

 مؤشرات لقياس نسبة إنجاز األىداؼ الواردة بالخطة. 
 لوجى و إدارة العمالة المطموبة لمعمل فى مجاؿ التنوع البيو  التركيز عمى نوعية وميارة يجب

 سباب ندرة ىذه العمالة.أل المحميات الطبيعية مع إيجاد حموؿ مناسبة
  وضع خطة عاجمة لمواجيتيا. معضرورة دراسة أوجو القصور فى إدارة المحميات الطبيعية 
 لمحمية.قتصار فقط عمى المشاركة ارورة وجود مشاركة دولية وعدـ االض 
 الجيات الحكومية المختمفة.أىمية المحميات ألفراد المجتمع و ضرورة وجود ثقافة توعوية ب 
  االقتصادية لمشروعات حماية التنوع لمتعمقة بدراسة اآلثار البيئية و لدراسات االتركيز عمى اضرورة

 البيولوجى و آثارىا عمى التنمية.
  البيئة تعوقيا عمى الوفاء بالمياـ الموكمة دولة لشئوف الالتأكيد عمى أف المخصصات الحكومية لوزارة

 إلييا.
  المموث يدفع المحاسبة البيئية و ضرورة تفعيل مبدأضرورة اإلىتماـ باقتصاديات البيئة و PPP 

Polluter Pay Principle  
 ت فقط الكيفية لممحميات الطبيعية.ضرورة االىتماـ باآلثار الكمية و ليس 
  لما لو أثر بالغ عمى  تعديل مفيوـ المحميات الطبيعية ليكوف عمى نطاؽ أوسعالبد مف العمل عمى

 في الوقت الحاليتقمص مساحتيا إلى النصف تدىور حالة البحيرات الشمالية و 
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 التعقيب
 

  2030اتيجية التنمية المستدامة تـ اإلشارة إلى وجود تقارير بنسب إنجاز األىداؼ الواردة باستر 
 إرساليا لممعيد. سيتـو 

  محمية كة إلدارة المحميات الطبيعية مثلفى مجاؿ المشار  مةحاكتـ التأكيد عمى وجود إجراءات :
يتـ التعاوف مع  ، حيثالمشروع المصري اإليطالي إلدارة محمية وادي الرياف -سانت كاتريف

 متخصصيف فى مجاؿ الطيور بفرنسا.
  تـ االنتياء ذلؾ ، وكالمنزلةومحمية  البرلسمثل محمية تـ التأكيد عمى إعداد خطط إلدارة محميات

 وادى الرياف.الجماؿ و مف خطط محمية وادى 
 يرجع  ، حيثتـ اإلشارة إلى أسباب ندرة العمالة المتخصصة فى مجاؿ المحميات الطبيعية فى مصر

ذلؾ يضاؼ إلى ، و ىجرة الكفاءات إلى دوؿ أخرى  إلى ضعف العوائد المادية مما تسبب فى ذلؾ
التى مف الممكف تنفيذىا حالًيا مف خالؿ صندوؽ لحكومية و بوقف التعاقدات االمتعمق الحكومي  القرار

 حماية البيئة.
 سب مع قانوف المحميات الطبيعية، حيث تـ التأكيد عمى أف أسموب إدارة البحيرات الشمالية ال يتنا

أىمية ىذه المحميات كمورد ىاـ إدراؾ إلدارة ىذه البحيرات، أيضًا مف أجل قانوف يجب تعديل 
 لمدولة.

  المتخصصة فى دراسة التقييـ االقتصادى لمموارد الطبيعية.تـ التأكيد عمى نقص الخبرات العممية 
  السموؾ البشري الخاطئ  يرجع إلىتـ اإلشارة إلى أف السبب الرئيسى لمشكالت التنوع البيولوجى

 استنزاؼ الموارد الطبيعية.و 
 ،أف الحفاظ عمى التنوع البيولوجي نحو االقتصاد األخضر و تـ التأكيد عمى اتجاه العالـ حالًيا  أخيرًا

 .المصري  يحقق استدامة االقتصاد


