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وأثره   إطار مقترح للتنمية المستدامة للمحميات الطبيعية المصرية
دراسة مق ارنة بين محمية كيب ماى   -على االقتصاد المصري  

 ومحمية نبق بمصر بالواليات المتحدة االمريكية
               [32] 
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 المستخلص
بعد الركود السياحي الناتج من نضوب في الموارد وسوء الحالة البيئية وتردي الحالة 

عف نصيب مصر من االجتماعية واالقتصادية، فقد أشار عدد من خبراء السياحة إلى ض
من جملة السياحة الدولية، والذي أرجعوه في %  0,،1حركة السياحة الدولية والذي ال يتعد 

أحد جوانبه إلى ضعف في المنتج السياحي الذي تقدمه مصر للسوق العالمي، والحاجة إلى 
رة تطويره، ومن خالل االستبيان الذي أجرته مجموعة من الخبراء األلمان ألسواق اثنتي عش

شركة سياحية في هذه الدول، أمكن  041دولة بالنسبة لحركة السياحة إلى مصر شملت 
منتج سياحي متميز "الخلوص إلى نتيجة هامة وهي ضرورة تطوير المنتج السياحي المصري 

لذا تزايدت الجهود  كهدف واضح تسعى مصر إلى تحقيقه، "من أجل أسواق سياحية متميزة 
. لة إلى توجيه العديد من االستثمارات لصناعة وتنمية السياحة المصريةواالتجاهات العامة للدو 

وبما أن السياحة المستدامة هي اتجاه يسعى إلى أن تتكامل حركات التنمية في ظل منظومة 
لها قدرة على استيعاب جميع المدخالت التنموية والتعامل معها بهدف حفظ حق األجيال 

 .القادمة في وجود مصادر للتنمية
لذلك أصبحت هناك ضرورة لتشريح مفاهيم التنمية والسياحة المستدامة للمحميات 
الطبيعية لتحقيق الهدف الرئيسى وهو دراسة وتحليل كيفية استفادة االقتصاد المصرى من 
تحقيق التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية المصرية وأثرها على االقتصاد المصري، وكيفية 

البيئية باعتبارها من المقومات االقتصادية الهامة التي اليمكن االستعناء الحفاظ على الموراد 
عنها، ويعتمد البحث علي المنهج النظري االستقرائي والتحليلي االستنباطي والتطبيقى، من 

 أدواتخالل استعراض الدراسات النظرية بهدف الخروج ببعض العالقات النظرية، من خالل 
دوريات والتقارير والرسائل العلمية واألوراق البحثية المصرية والعربية الكتب واألبحاث والالبحث 
، ثم الدراسات التحليلية الميدانية وتم إتباع فيها المنهج االستنباطي، بدراسة وتحليل والعالمية
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عينة مشابهة للمحميات ذات التاثير االيجابى على االقتصاد المحلى والوطنى االمريكى، وهى 
سنوات ثم استغاللها بيئيا كنموذج  3ى التي تم غلقها وتطويرها خالل محمية كايب ما

الستغالل المحميات الطبيعية في الواليات المتحدة األمريكية، وتقييمها مع استخالص واستنتاج 
العناصر والمعايير الواجب توفيرها بالمحمية، ومن َثَم تحقيق التنمية السياحية المستدامة، ثم 

ة وتم إتباع فيها المنهج التطبيقي االستنباطي والذى يقوم على منهج علمي الدراسة التطبيقي
عملي منظم يعتمد على مجموعة من الخطوات حيث يتم تطبيق ما تم استخالصه من الدراسة 
النظرية والتحليلية على محمية نبق لكونها من المحميات المغلقة التي تتملك المقومات 

نهجية لتحليلها، ومنه تم رصد المشكالت واإلمكانيات االقتصادية البيئية، وتم وضع م
والمحددات والمعوقات الخاصة بالتنمية، ومن َثَم وضع نموذج لتحقيق التنمية المستدامة 
لمحمية نبق يتم فيه تنظيم وتوزيع عناصر االنشطة االقتصادية البيئية من بيئة مشيدة وأنشطة 

ال يتعارض مع  اء المناطق المحمية، وبماواستخدامات بما يتوافق مع تحقيق أهداف إنش
األهداف األخرى سواء كانت بيئية أو تاريخية أو ثقافية أو قانونية، ودراسة وتحليل تطبيقه 
على المحمية ومقارنته بالوضع القائم في مصر، بهدف تطبيق النتائج على المحميات الطبيعية 

للتنمية المستدامة، ومعايير التنمية  ت المختلفةادل تحليل النتائج ومن اهمها المحدمن خال
والتوصيات على  .ر المحميات في التنمية المستدامةالمستدامة للمحميات المصرية، وتنمية دو 

 . تقبليةمستوى استغالل ارض المحمية واألنشطة الترفيهية والبحوث المس
 -ة كايب ماى محمي -المحميات الطبيعية  -التنمية االفتصادية المستدامة  :يةكلمات مفتاح
 .محمية نبق

 

 مةدقمال
بالرغم من اإلمكانيات االقتصادية السياحية المتفردة والمتنوعة للمحميات الطبيعية 
المصرية، والتي كان من المتوقع أن تضع مصر على قمة الهرم السياحي عالميًا، سواء فيما 

عالمي دافوس، تقرير المنتدى االقتصادي ال) يتعلق بعدد السائحين او اإليرادات السياحية
، إال أن القطاع (,810تنافسية السياحة والسفر، وتحليل المنظمة العربية للسياحة، مايو 

االقتصادى السياحي المصري يواجه العديد من التحديات ومنها مناطق المحميات التي تعانى 
دامات داخل من قصور شديد في النواحي االقتصادية سواء فيما يتعلق بتوزيع األنشطة واالستخ
ويرجع هذا . هذه المناطق، ووضع اشتراطات التنمية لكل منطقة حسب خصائصها و طبيعتها

إلي غياب دور االقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة بالهيئات والمؤسسات المسئولة عن وضع 
 مخططات لتنمية المناطق الطبيعية، لتعمل علي إيجاد التوازن بين تحقيق أهداف حماية البيئة
الطبيعية وأهداف التنمية ،حيث تطورت فكرة المحمية الطبيعية من الرغبة فى توفير مظلة 
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الحماية البحتة للبيئة الطبيعية الى الحماية التى تحقق اوجه استفادة متعددة، االمر الذى يتيح 
نواع ومجاالت الت التقليدية الرامية لحماية األنشطة اقتصادية فضال عن المجاأل مجاالً 

نشطة االقتصادية فى تحقيق التنمية المستدامة للمحميات مية األهوأل. راسات المتعلقة بهاالد
ن نتناول بالنقاش والتحليل وجهات النظر المختلفة، والمتباينة حيال أكان البد الطبيعية، 

تعريف مفهوم التنمية المستدامة، وأهم االتجاهات الرئيسية فى االنشطة االقتصادية البيئية 
نموذج التنمية المستدامة والمحميات الطبيعية، وذلك من خالل دراسة احد المحميات ضمن 

حد المحميات الطبيعية المصرية، لبيان كيفية أاالمريكية التى تتميز بتحقيق دخل ومقارنتها ب
استفادة االقتصاد المصرى من تحقيق التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية المصرية، لذلك 

اعداد نظام لتحقيق التنمية المستدامة، يتم فيه تنظيم وتوزيع عناصر االنشطة من األهمية 
االقتصادية البيئية من بيئة مشيدة وأنشطة واستخدامات بما يتوافق مع تحقيق أهداف إنشاء 

نختم هذه الدراسة بالتأكيد  وأخيرا. ال يتعارض مع األهداف األخرى المناطق المحمية، وبما
: سمنار االقتصادي) مستدامة أصبحت ضرورة ملحه لبقاء اإلنسان والبيئةن التنمية الأعلى 

، (41-44ص، 0311سياحة مصر هل تنقذها السياحة الحديثة؟ األهرام االقتصادي، عدد 
 ةالقتصادياية في مجاالت التفكير والبناءات يرات جذر يوأن انجازها يتطلب حدوث تغ

األنشطة البشرية على المناطق  ىحتى ال تتعد. االستهالك واإلنتاجواالجتماعية، وأنماط 
الطبيعية الهامة بالمحمية وما يترتب عليه من تداعيات في األنظمة البيئية الموجودة بها، 

 .وفقدان المنطقة لمواردها الطبيعية الهامة والتي دعت الضرورة لحمايتها
 

 مشكلة البحث
تأخر في المؤشرات العالمية تكمن المشكلة الرئيسية للبحث في احتالل مصر لترتيب م

والعربية السياحية، ليس ذلك فحسب بل وتراجعها في الترتيب العالمي والعربي سياحيًا، حيث 
تنافسية السياحة " بعنوان ,810لعام " المنتدى االقتصادي العالمي دافوس" كشف تقرير

ي العالمي المنتدى االقتصاد)دولة  040عالميًا من  23أن مصر تحتل المرتبة " والسفر
، وذلك (,810دافوس، تقرير تنافسية السياحة والسفر وتحليل المنظمة العربية للسياحة، مايو 

حيث كشف التقرير أن  8100يعد تراجعًا كبيرًا مقارنة بتقرير المنتدى االقتصادي العالمي لعام 
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تقرير  المنتدى االقتصادي العالمي دافوس،)دولة  039عالميًا من  ,0مصر تحتل المرتبة 
، فهذه التقارير العالمية (8100تنافسية السياحة والسفر وتحليل المنظمة العربية للسياحة، مايو 

ونتائجها تؤكد بما ال شك فيه على وجود فجوة بين اإلمكانيات المتاحة التي حبا اهلل مصر بها 
لمصر وما والترتيب الدولي لمصر، فعلى الرغم من وجود عدد كبير من المميزات التنافسية 

ن الدفع بحركة . لديها من مقومات وموارد سياحية، إال أن مصر لم تحقق مرتبة متقدمة وا 
االستثمار السياحي يعد من المحاور األساسية للتنمية االقتصادية وتعتبر من المصادر 
األساسية للدخل القومي، ومن األنشطة التي تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة باإلضافة إلى 

 .نمية االجتماعية المصاحبة لهاالت
وبالرغم من امتالك مصر لمقومات سياحية إال أن الكثير منها ال يصل للعالم الخارجي، 

يتم  ال األثار الفرعونية وذلك نتيجة أنه وتتلخص الصورة الذهنية لمصر في الخارج على
وينتج عن  المستدامة، السياحة تحقق في األنماط السياحية المختلفة بصورة التنوع لهذا التسويق

 .ذلك هدر للعديد من فرص التنمية االقتصادية وزيادة الدخل القومي خاصة األجنبي
وتتمثل المشكلة الرئيسية في أنه رغم تنوع وتعدد المناطق السياحية ومنها المحميات 

ية الطبيعية بالدولة المصرية، إال ان المحميات الطبيعية المصرية التحقق التنمية االقتصاد
حيث كان هناك، وال يزال، صراع بين .المستدامة  وغير ذات تاثير على االقتصاد المصرى 

العناصر الثالثة التي تؤلف معا مفهوم االستدامة؛ الصراع الذي قد يكون من الصعب التغلب 
خاصة المحميات )غالبا عندما يكون هناك حاجة للتنمية االقتصادية في الجهة السياحية . عليه
، وذلك ألن السكان المحليين يرغبون فى العمل بالسياحة لحاجتهم الى زيادة الدخل (عيةالطبي

ولكن من خالل . لتكون قادرة على جعل حياتهم مناسبة واستمرار البقاء في الجهة السياحية
جلب مزيد من السياح إلى الجهة السياحية، يتم تغيير بنيتها االجتماعية والثقافية سواء من 

اح او الوافدين للعمل او األنشطة االقتصادية غير المستدامة في الجهة مما يؤدى جانب السي
ومن خالل الدراسات السابقة والدراسة االستطالعية للباحثين التي . لكثير من اآلثار البيئية

توضح النمو السريع في قطاع السياحة والذي ينظر اليه على انه تطور للسياحة الجماعية، 
مكن ان تتحملها البيئة، لما فى ذلك من استمرار النمو الشريطى السريع لمدينة ولكن التي ال ي

شرم الشيخ من هضبة ام السيد الى خليج نعمة الى خليج القرش الى راس نصرانى حيث 
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لبشرية على الحد الجنوبى مطار المدينة ثم الى محمية نبق، مما أدى لتعدى األنشطة ا
 .للمحمية

الحالى سيؤدى الى تدهور الوضع البيئى بمحمية نبق لذا كان البد الوضع  :تحديد المشكلة
من دراسة محمية مشابهة تدر عائد فى احد الدول المتقدمة فى ادارة المحميات الطبيعية مثل 
الواليات المتحدة االمريكية واالستفادة من هذه المقارنة فى تحقيق االقتصاد المصرى للتنمية 

ن مثلما حدث بالغردقة حيث يهتم اآل خسارة قيمتها، حتى ال يحدث المستدامة للمحمية بدال من
بسبب ما حدث . المنتجين السياحيين بالعوامل البيئية من أجل جذب السياح للعودة الى وجهتهم

كل الشعاب المرجانية سواء بالبناء عليها او اهمال القدرة على التحمل لها خالل الفترة آمن ت
لى إى بالرغم من زيادة عدد السياح وزيادة الغرف الفندقية، دأمما ، ,810الى  ,092من 

قضيها السياح وانخفاض فى االيرادات السياحية، يفي عدد الليالى السياحية التى  انخفاض
زالت  وولجوئهم الى مناطق اخرى سياحية جنوب الغردقة مثل مرسى علم والمناطق التى ما

 .بكر
 

 أسئلة البحث
عات التي يمكن صياغتها في صورة مجموعة من األسئلة يناقش البحث بعض الموضو 

جاباتها  : التي يحاول البحث أن يوضح أبعادها وا 
ما إمكانية ان يستفيد االقتصاد المصرى من تحقيق التنمية المستدامة " :يسؤال جوهر 

 "للمحميات الطبيعية المصرية مثلما حققت المحميات الطبيعية االمريكية لالقتصاد االمريكى؟
 :مجموعة من األسئلة الفرعيةو 
 ؟ية المستدامة بالمحميات الطبيعيةما العناصر االقتصادية المحققة للتنم 
  ما الوسائل واالساليب والطرق التى من خاللها تحقق التنمية المستدامة للمحميات

 الطبيعية؟
 واألنماط السياحية التي تخلق مناطق طبيعية أكثر تفضيال  لدى السائحين؟               ً                                                   
 ية السياحية المستدامة في المناطق الطبيعية وما هي تحدياتها؟ما التنم 
 ق ق ة للتنمية السياحة المستدامة وكيفية قياس مدى تطورها؟ َ   َ                                                    ما المبادئ العامة األساسية الم ح                                 
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  ؟تنمية بيئية في المناطق الطبيعيةما األساليب الحالية المتبعة لتحقيق 
 ؟البيئية في المناطق الطبيعية ميةهل للمجتمع المدني دور في مشروعات التن 

 

 أهمية البحث
التعرف على اشتراطات التنمية المستدامة للمناطق المحمية ألعداد نظام للتنمية 
المستدامة لها، يتم فيه تنظيم توزيع عناصر التنمية المستدامة من بيئة مشيدة وبنية اساسية 

ناطق المحمية، وبما ال يتعارض وانشطة واستخدامات بما يتوافق مع تحقيق أهداف إنشاء الم
 . اثيرها على االقتصاد المحلى واالقليمى والوطنىألزيادة مع األهداف االخرى، 

وجذب االستثمار . تدعيم المكانة السياحية لمصر دولياً  :األهمية على المستوى القومي
 .الدولي الناتج عن خلق عناصر جاذبة للسياح في مختلف أنحاء العالم

تنشيط السياحة الداخلية والعالمية في مصر وزيادة  :المستوى المحلي األهمية على
واقتصادي وثقافي  زيادة فرص العمل التي تخلق ارتقاء اجتماعي. الدخل القومي بمعدل كبير

 .في المجتمع المصري
لكونه محاولة إليجاد دراسة تفصيلية وتحليلية تتناول كيفية وضع خطط  :األهمية العلمية

نمية المستدامة وادارة المحميات الطبيعية في مصر اقتصاديا، لمعرفة األسباب وبرامج الت
ة لوقف تلك السلبية والحد والمعوقات القائمة وراء ذلك، لفتح األفاق لتصور المعالجات الالزم

ن األنشطة االقتصادية لهذه المناطق يجب أن تخضع في األساس إلى تطبيق مبادئ أل.منها
والتي تعتمد على أسس علمية مدروسة تضمن أن تبقى التنمية االقتصادية  التنمية المستدامة،

لى نتائج اقتصادية تتناسب ا  متناسقة ومتناغمة ضمن هيكل المحمية وخالية من التشوهات، و 
 .مع طبيعة المحمية

ان معرفة القوانين والتشريعات والعادات االجتماعية والمتطلبات البيئية  :األهمية التطبيقية
ؤثرات السياسية واالقتصادية الخاصة ببيئة المحميات الطبيعية في مصر، توصلنا إلى والم

األسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم استغاللها، بالرغم من أن مساحة المحميات الطبيعية في 
جمالي المساحة إمن  %,ويبلغ مساحة الجزء المأهول بالسكان حوالي % 2مصر تبلغ حوالي 

أن معظم الدراسات والرسائل العلمية تتناول الجزء المأهول بالسكان وأهملت ويالحظ . الكلية
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 ىراسته لكي يلقي مزيد من الضوء علالجزء الخاص بالمحميات الطبيعية فكان االتجاه نحو د
 .األفكار المختلفة التي تتعلق بتنمية وحماية المناطق الطبيعية اقتصاديا

بط اهمية البحث بمشكلة البحث حيث تشرع وزارة وتوضح الجهات المستفيدة ر  :الموضوعية
 .البيئة فى دراسة انشاء هيئة اقتصادية لتنمية المحميات الطبيعية

ن استخدام المحميات أل النموذج –المساهمة فى مجال البحث من حيث امكانية التطبيق 
 .لتحقيق عائد اقتصادي يساعد على تنمية المنطقة المحيطة بها اقتصاديا

 

 لبحثأهداف ا
يتمثل الهدف الرئيسى في دراسة وتحليل كيفية استفادة االقتصاد المصرى من تحقيق 
التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية المصرية من خالل دراسة مقارنة بين محمية كايب ماى 

لذا تهدف الدراسة البحثية .  بالواليات المتحدة االمريكية ومحمية نبق بجمهورية مصر العربية
ياغة اطار هيكلى من خالل تقديم منهج علمي للعناصر االقتصادية بالمحميات الى ص

الطبيعية، يسمح باستغالل المحمية وتنميتها تنمية مستدامة متكاملة، تتحدد فيه سياسات وأسس 
التعامل مع المناطق المحمية وتنميتها اقتصاديا، حتى يمكن أن توفر موارد تتيح لها سبل 

ع نموذج اقتصادى يسمح باستغالل المحمية، وتطبيق االساليب الحماية والنمو، بوض
يجاد نوع من التوازن إمن خالل المستخدمة لتحقيق هذه التنمية فى بعض المحميات العالمية، 

بين تحقيق أهداف حماية البيئة الطبيعية واستيعاب وتنظيم وتقنين لعناصر التنمية المستدامة، 
 . ذه المناطقالتي يمكن السماح بتواجدها في ه

 : ويتحقق هذا الهدف من خالل بعض األهداف المساعدة التي يمكن تلخيصها فيما يلي
 التوصل إلى أهم العناصر الجاذبة للسياح، واستهداف فئات وشرائح كبيرة السياح. 
 دراسة حركة التنمية السياحية المستدامة في المنطقة ومدى أهميتها. 
 لمستدامة وكيفية تحقيقها والوصول إليهاتحقيق فهم شامل لعناصر التنمية ا. 
 أهمية اإللمام باالمكانيات االقتصادية للمناطق الطبيعية المصرية لتطويرها واالستفادة بها. 
 في مصر ومدى أثرها على السياحة المصرية  دراسة مدى امكانية تطبيق التنمية المستدامة

عادتها بنشاط غير مسبوق  .واالرتقاء بها وا 
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 السابقةالدراسات  
طبيعية د استقراء الدراسات السابقة التي تهتم بدراسة السياحة البيئية والمحميات النع

ن فرضية البحث اسات تناولت هذا الموضوع بمصر، ألنه ال توجد در أوالتنمية المستدامة، وجد 
لى المقترحة تعتبر خطوة اكثر تطورا تحتاج الى مواكبة تشريعية تتعدى المنظور القانونى الحا

الذى يقف عند حدود حماية البيئة الطبيعية وذلك مسايرة للتطور الجارى على المستوى الدولى 
الذى امتد الى بعض االقطار العربية التى انشات مناطق محمية ذات بعد تخطيطى بيئى ذو 

زال مفتقدا  مر الذى الالمرتبط بالسياحة البيئية وهو األمردود اقتصادى وعلى وجه الخصوص 
 .صر رغم التنوع الطبيعى المتميز فى مصرفى م

 :قام الباحثين بدراسة موضوعات لها عالقة بموضوع البحث: نتائج الدراسات السابقة
دراسة نظام الواليات المتحدة  :همية المحميات الطبيعية اقتصاديا  أبيان مدى  :ولالموضوع األ 

بالرغم من ان الحدائق . خطرفى الحديقة الوطنية وهو أحد األصول االقتصادية المعرضة لل
مليار دوالر من االنشطة في القطاع الخاص المحلي واالنشطة  0333الوطنية االمريكية تدعم 
وظيفة في القطاع الخاص، والحدائق الوطنية االمريكية  810،111االقتصادية الفيدرالية و

مو االقتصادي في تجذب الشركات واألفراد على المنطقة المحلية المحيطة، مما أدى إلى الن
في المائة سنويا على  0المناطق القريبة من الحدائق ،ويبلغ زيادة النمو في المتوسط من 

مستوى الوالية، وهو من أكبر المعدالت على مدى العقود الثالثة الماضية، والحدائق الوطنية 
ثمر فيها من االمريكية تولد أكثر من أربعة دوالرات في القيمة للجمهور مقابل كل دوالر يست

وقيمة التكلفة على دافعي الضرائب ( مليار دوالر 0130)قيمة الناتج . الضرائب الحكومية
وتجد أن مواقع مثل أكاديا الحديقة الوطنية ونقطة رييس الساحلية الوطنية (. مليار دوالر 831)

وال تتجاوز  .أضعاف القيمة االقتصادية للجمهور مقارنة بميزانياتها السنوية 04تولد أكثر من 
وهذه التقديرات متحفظة . النفقات فى الميزانية السنوية الفوائد االقتصادية الناتجة عن الجمهور

 .القيمة بسبب القيود على أساليب التقييم
ولالستدالل على األهمية  .فوائد الحدائق الوطنية كثيرة وتمتد إلى ما بعد القيم االقتصادية

يتطلب استخدام ثالثة أساليب مختلفة، كل منها ينير وجهة نظر االقتصادية للمتنزهات الوطنية 
 :مختلفة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 623 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

  استخدم تحليل التكاليف والفوائد لدراسة الفوائد االقتصادية الوطنية للنظام النسبي لتكلفة
حيث تولد الحدائق الوطنية مجموعة واسعة من القيم األخرى . حديقة لدافعي الضرائب

مثل توفير الهواء النظيف والمياه؛ حفظ التنوع البيولوجي خدمات النظام اإليكولوجي : مثل
وهي تشمل أيضا استخدام القيم السلبية . والبحوث العلمية، والتعليم، والقيم الثقافية والروحية

 .مثل حفظ كنوز االمة الطبيعية والتاريخية
  رباح هذا مليار دوالر في األجور واأل ,03تحليل األثر االقتصادي باالضافة لما سبق تولد

وتحليل األثر االقتصادي . يعكس التأثيرات المحلية االقتصادية للحديقة المتصلة بالسياحة
يوفر تقديرا لمستوى النشاط االقتصادي من حيث المبيعات والوظائف واألجور واألرباح 

وفي حالة المتنزهات الوطنية، ينفق الزوار المال على . وتعتبر مؤشر إلى االستثمار العام
سفر، والسكن، والغذاء، وغيرها من السلع والخدمات، والواقع، ال يقتصر على هذه ال

المعامالت مباشرة القابلة للقياس الكمي، لذلك توجد اآلثار غير المباشرة والنفقات السياحية 
وبعبارة أخرى، ينفق الدخل المكتسب في قطاع السياحة محليا  .من خالل تموج االقتصاد

ت األخرى، من خالل توليد المزيد من المبيعات، الوظائف، والدخل على السلع والخدما
وكذلك المعدات وغيرها من السلع المشتراة لزيارة  .وطرق السفر واألرباح وأمور السفر

 .المحمية
 إجراء  تلخص هذه الدراسة. قياس النمو االقتصادي في المناطق حول الحدائق الوطنية

الية ميشيغان لدائرة الحدائق الوطنية باستخدام نموذج تحليالت أجراها باحثون في جامعة و 
ويقارن هذا التقرير مختلف مؤشرات النمو االقتصادي في ( MGM2) 8الجيل المالى 

ويبين األثر التراكمي للنشاط . المناطق القريبة من الحدائق إلى جميع المناطق األخرى
في ذلك التغيرات في عدد االقتصادي، ويمكن قياسه بمجموعة متنوعة من الطرق، بما 

ومقارنة هذه  .السكان، وعدد من الوظائف والدخل للفرد الواحد، واألرباح لكل وظيفة
المؤشرات للمناطق القريبة من الحدائق الوطنية والمناطق البعيدة عنها يتيح لنا استخالص 

وهذه التحليالت تناولت . استنتاجات حول دور الحدائق كمحركات للنمو االقتصادي
السكان، والعمالة، ونصيب الفرد من الدخل على مستوى الوالية، وقد تجاوزت المعدالت 
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سنويا على مدى العقود الثالثة الماضية ومن أجل إجراء هذا التحليل، فإننا  %0 بمعدل
نعتمد على قاعدة بيانات التي وضعها معهد سونوران لمكتب الواليات المتحدة إلدارة 

تظهر بوضوح أن معدالت النمو في المقاطعات حول الحدائق هذه البيانات . األراضي
وهذا دليل آخر على أن الحدائق الوطنية ذات األهمية . تفوق المعدالت على مستوى الوالية

و يمكن أن يؤدى الفشل في إدارة . االقتصادية، إن لم تكن من محركات النمو االقتصادي
ويضع هذه . التي تدفع هذا النموالمتنزهات بشكل صحيح إلى تدهور وسائل الراحة 

يجب ان ننظر فقط للمنافع الناشئة عن االستخدام المباشر من  وال. األصول العامة للخطر
 .وهذا األسلوب هو ما تم تطبيقه في البحث .قبل الزوار للترفيه بالحديقة

دمات المناطق المحمية التى تعمل على توفير الخ :نظام المناطق المحمية :الموضوع الثاني
مثل هذه المناطق تقوم بدور محوري في تحقيق . البيئية التي تقوم عليها التنمية المستدامة

أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية الثالثة وتنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
المستدامة، في الفترة الماضية وقعت عددا من األحداث ذات تأثير كبير على المناطق 

العالمية وادارة الحدائق بالكونغرس  IUCNاشترك كل من . محمية في الساحة العالميةال
دولة وتبنت اتجاه  011مشارك من  3111 مع حوالي 8103 في عام( WPC)االمريكى 

وعقد مؤتمر ضم القيادات السياسية، وأولئك الذين يعملون في . دراسة تنوع المناطق المحمية
والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات السكان األصليين، وركز وكاالت المناطق المحمية، 

المؤتمر االهتمام العالمي على المناطق المحمية، وتوليد الطاقة المتجددة ودعم العمل في 
أيضا مجموعة واسعة من النواتج التقنية التي ال تزال تشكل سياسة  WPCوأنتجت . المستقبل

الذي ( CBD)عقدت اتفاقية التنوع البيولوجي  8104 وفي فبراير .المناطق المحمية العالمية
اعتمد في مؤتمرها برنامج شامل األطراف، ووضع جدول زمني للخطط المستهدفة التى تهدف 

وقد تأثر بشدة برنامج .إلى معالجة التزامات األطراف بشأن المناطق المحمية بموجب االتفاقية
عدت على صياغة سلسلة طموحة التي سا WPCمن نتائج ( PAPoW)المناطق المحمية 

واتفاقية  WPCبعد النجاحات التي حققتها . وبعيدة النظر من اإلجراءات للمناطق المحمية
التنوع البيولوجي، ولم يكن هناك وقت أفضل، سياسيا وبرمجيا، لالستثمار في إجراءات أقوى 

نشائها والترويج لها ان وضع خارطة طريق ومن نتائج مؤتمرديرب. إلدارة المناطق المحمية، وا 
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وهذه الوثيقة مشروع يهدف لتوجيه العمل في . في المستقبل في هذا المجال IUCNللعمل 
. بشأن المناطق المحمية، مع التركيز على عقد الدورات الخاصة بالبرنامج IUCNالمستقبل 

ل حيث يحدد التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز هذا المجال من العمل وتحديد جدو 
وتشمل . األعمال العالمي المرتبط مع األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف مؤتمر القمة العالمي

أوال، أن المناطق المحمية ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب أن تكون : الوثيقة موضوعين
وسيلة لتحسين رفاه اإلنسان، وبصفة خاصة، يجب أن تسهم في التخفيف من حدة الفقر وسبل 

لمستدامة، وثانيا تكامل الشراكات على جميع المستويات ضرورة للحفاظ على دور العيش ا
 .80 المناطق المحمية في القرن

 

 منهجية البحث
يعتمد البحث علي المنهج النظري التحليلي االستقرائي، واستعراض  :نوع البحث: أوال  

ون بدراسة وعرض الدراسات النظرية المتعلقة بالموضوع محل الدراسة وسوف يقوم الباحث
وتحليل نموذج الستغالل المحميات الطبيعية في الواليات المتحدة األمريكية ومقارنتها بالوضع 
القائم في مصر، بهدف الخروج ببعض العالقات النظرية، ثم الدراسات الميدانية والتي تقوم 
على منهج علمي عملي تطبيقي منظم يعتمد على مجموعة من الخطوات بهدف تطبيق 

 :لتحليل على محمية نبق واستخالص النتائج وعليه يأخذ البحث المراحل اآلتيةا
  :الدراسة النظرية وتم اتباع فيها المنهج االستقرائى

 وذلك للوقوف علي بعض التعاريف والمفاهيم األساسية للتعرف علي  :مرحلة االستقراء
ضافة إلى محاولة توضيح إ. الجوانب المختلفة ألفكار حماية المناطق الطبيعية وتطورها

 .الوضع المحلي وأوجه القصور والخلل في التجربة المحلية في حماية المناطق الطبيعية
 من خالل عرض ومناقشة األساليب واألسس النظرية المختلفة للتعامل  :مرحلة التحليل

 .العناصر االقتصادية ومنها السياحة البيئية لتنمية المناطق المحمية
 وتعني بمحاولة استخالص إطار عام آو مجموعة من الخطوات  :جمرحلة االستنتا

 .اإلرشادية التي ينبغي إتباعها للتعامل مع التنمية المستدامة للمناطق المحمية اقتصاديا
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حيث إننا نحاول بناء مبادئ ونظريات عامة بواسطة جمع  المعلومات الجزئية وتحليلها 
 ،وربطها مع بعضها البعض

وهو يشمل على دراسة وتحليل تجربة  :ة وتم فبها اتباع المنهج االستنباطىالدراسة التحليلي
عالمية لمحمية تعتمد التنمية المستدامة، وتوثر تاثير ايجابى على االقتصاد المحلى واالقليمى 
والوطنى، لتحقيق التنمية المستدامة وتقييمها مع استخالص واستناج العناصر والمعايير 

تنمية مستدامة مميزة، ومن ثم تحقيق تاثير ايجابى على االقتصاد، الواجب توفيرها لخلق 
وشملت الدراسة تحليل تجربة محمية كايب ماى بوالية نيو جيرسى بالواليات االمريكية المتحدة 
كنموذج لدولة عالمية، قامت بالتطوير خالل ثالث سنوات، ولالسف لم نجد نموذج لمحميات 

 :الل مرحلتينمن خ .في دول عربية او افريقية
 :الدراسات الميدانية: االولى المرحلة

 رصد وتوثيق لمنطقة الدراسة لإللمام بكل الجوانب التي تساهم في التحليل والتقييم. 
 تحليل وتقييم الرصد الميداني السابق لمحمية نبق بجنوب سيناء. 
 الخروج بتوصيات يسهل توظيفها لتحقيق هدف الدراسة الميدانية والبحث. 

عرض نموذج إدارة المحميات الطبيعية في الواليات المتحدة  :نماذج المقارنة: لة الثانيةالمرح
 .ومقارنتها بالنموذج المصري

وبتطبيق ما سبق دراسة الجزء التحليلي تمت فيه دراسة التنمية المستدامة بمحمية كيب 
مقومات الطبيعية أوالها ال: على االقتصاد االمريكى من خالل عدة نقاط ثيرأماى ودراسة الت

لإلنتاج االقتصادى لمحمية كايب ماى، والثانى دراسة المقومات البشرية لالنتاج األقتصادى 
لمحمية كايب ماى، والثالث المقومات االقتصادية لالنتاج األقتصادى لمحمية كايب ماى، 

مسها دراسة والمبحث الرابع القيمة االقتصادية للبيئة والموارد البيئية لمحمية كايب ماى وخا
 .على االقتصاد االمريكى من المحمية ثيرأالت

دامة لمحمية نبق بمحميات سيناء ثم دراسة المبحث الثانى وهو دراسة التنمية المست
ثير على االقتصاد المصرى من خالل عدة نقاط أوالها المقومات الطبيعية لإلنتاج أدراسة التو 

والثالث  ؛شرية لالنتاج األقتصادى لمحمية نبقوالثانى المقومات الب ؛األقتصادى لمحمية نبق
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والرابع القيمة االقتصادية للبيئة والموارد  ؛المقومات االقتصادية لالنتاج األقتصادى لمحمية نبق
 .على االقتصاد المصري من محمية نبق ثيرأوخامسها دراسة الت ؛ية لمحمية نبقالبيئ

 :من خالل مرحلتين تنباطىيقى االستم اتباع فيها المنهح التطب :الدراسة التطبيقية
سوف يدرس الباحثون استخدام السياحة البيئية للتحقيق التنمية  :أدوات البحث: ولىالمرحلة األ 

 .المستدامة المحميات الطبيعية
 :مجاالت البحث: ةثانيالمرحلة ال

ما يتم اختير المجال المكاني للبحث بدراسة محمية نبق بجنوب سيناء، وفيه :المجال المكاني
تطبيق ما تم استخالصه من الدراسة النظرية والتحليلية على منطقة الدراسة محمية نبق بجنوب 
سيناء بمصر، وتم وضع منهجية لتحليل المنطقة المختارة للدراسة، ومنها تم رصد المشكالت 
واالمكانيات والمحددات والمعوقات الخاصة بالتنمية المستدامة لمحمية نبق، ومن ثم وضع 

محافظة حنوب سيناء )صور لتحقيق التنمية المستدامة لزيادة تاثيرها على االقتصاد المحلى ت
 .والوطنى لجمهورية مصر العربية( إقليم سيناء والبحر األحمر)، واالقليمى (ومدينة نبق

ودراسة المبحث الثالث الجزء التطبيقي والنتائج والتوصيات تمت فيه دراسة التنمية 
ة نبق من خالل أوالها نموذج التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية والثانى المستدامة لمحمي

ثير النموذج على محمية نبق، والرابع أتطبيق النموذج على محمية نبق، والثالث دراسة ت
ثم دراسة النتائج من خالل عدة نقاط أوالها . اشتراطات ومعايير التعامل مع المناطق الفرعية

لتنمية المستدامة، والثانى معايير التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية المحدادت المختلفة ل
ثم دراسة الخروج بالتوصيات . ر المحميات في التنمية المستدامةالمصرية، والثالث تنمية دو 

من خالل عدة نقاط أوالها مستوى استغالل االرض للمحمية، والثانى مستوى األنشطة 
 .راسات والبحوث المستقبليةالترفيهية، والثالث مستوى الد
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 أدوات البحث
على  ثيرأالمبحث األول دراسة التنمية المستدامة بمحمية كيب ماى ودراسة الت

 :االقتصاد االمريكى
المقومات الطبيعية لإلنتاج : أوال

 قتصادىاال
 تقع منطقة الدراسة  :العالقات المكانية

في مجتمع ساحلي في مقاطعة كايب 
جيرسي على طول ماي بوالية نيو 

حدود  داخل. ساحل المحيط األطلسي
المحيط مقاطعة فيالدلفيا، ويحيط بها 
وخليج  ،األطلسي من الشرق والجنوب

أن موقع محمية كيب ماى يحقق لها . ديالوير في الغرب، والمقاطعة األطلسية في الشمال
الجذب للزوار فى  العديد من الفرص، وذلك لقربها من المراكز السكانية الرئيسية، ومناطق

ميل جنوب مدينة نيويورك،  0,1ي طلسى، حيث أنها تقع على بعد حوالمنطقة وسط األ
موقع خريطة انظر  .ميل شمال واشنطن العاصمة 094، ورميل شمال بالتيمو  011و

 .المحمية للواليات االمريكية
 لصالحة فدان، وتتكون مساحة األراضي ا 828 وتغطي المحمية :توزيع اليابس والماء

ير مستقبلى لن يطال ٪ والباقي سهول فيضية، وأن أى تطو 11 لالستخدام مع ما يقرب من
فى تلك   ً ا  يراضى الحساسة بيئدان فقط وذلك بهدف الحفاظ على األف 02 اإل ما يقارب

 .المنطقة
  مظاهر السطحRelief:  المحمية الطبيعية مليئة بالكثبان الرملية، واألراضي الرطبة

وتوفر نظام الدروب . عذبة، والمروج، والبرك، وميل كامل من الشاطئ المحميبالمياه ال
للزائرين فرص مشاهدة الحياة البرية في األراضي الرطبة وعلى الشاطئ غير المتطور 

وأهم ما يميز الساحل الشواطئ الرملية . النادر الحدوث على ساحل المحيط شديد التطور
التى تشكل الجزء األكبر من المحمية تساعد على  واألراضى الرطبة. البيضاء الواسعة
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تخزين المياة والتحكم فى الجريان السطحى لها، وعلى الحفاظ على الحياة البرية، وهى 
 .تشكل خط حماية للشاطئ والذى يجب السعى للحفاظ علية لما يشكلة من قيمة

 المناخ Climate:   تتمتع كايب ماي بمناخ شبه استوائي رطب(Cfa) ذجي في ، نمو
 .والية نيو جيرسي الساحلية، مع صيف حار ورطب وشتاء معتدل إلى بارد

  التربةSoil:  جميع المواد الجيولوجية المكشوفة على السطح هي عبارة عن رواسب غير
ترتكز على تشكيل مركب يتكون من رواسب من الرمل والحصى المهيمن مع  ،مجمعة

. لطينية بالقرب من السطح قد تكون نادرةالحصوات ا. كميات صغيرة من الطمي والطين
 .  ً  قدم ا 031 تتراوح سماكة تكوين الرأس الرملي من بضعة أقدام إلى

  النبات الطبيعىNatural Vegetation:  يوجد المستنقع الوردي وهو فرد فريد من أفراد
ة، كما أسرة الزنبق يقع في القائمة الفيدرالية للحيوانات والنباتات المعرضة للخطر والمهدد

ا في الوالية 34يحدث في   .  ً        ً      ً            نوع ا نباتي ا م درج 
 لحيوان الطبيعى اNatural animals : تعمل المحمية كقمع للطيور المهاجرة على طول

توفر األراضي المحمية هنا البحث عن موائل للطيور والراحة . طريق المحيط األطلسي
 .فيها قبل عبور خليج ديالوير

لالنتاج  المقومات البشرية: ثانيا  
 :يقتصاداال
 المقومات االجتماعية: 

ازداد عدد سكان العديد من  :السكان
المجتمعات الساحلية على مدار االعوام 
لزيادة المواليد، وللتقاعد اغلب المواطنين 

بهذه المجتمعات الساحلية مما أدى لزيادة تطوير المساكن، وشهدت المدن المحيطة بالمحمية 
وانخفض . مثلما موضح بالرسم البيانى. معظم عقود القرن العشريننمو كبير في السكان في 

السكان على مدار السنة بشكل طفيف في جميع الثالث مدن خالل السنوات األولى من القرن 
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تطور عدد الرسم البيانى يوضح . إدارة تخطيط مقاطعة كيب ماي: المصدر. الحادي والعشرين
 .السكان لمدينة كايب ماى

 4191 تتميز المناطق الثالث المحيطة بالمحمية بكثافة مأهولة بالسكان :انيةالكثافة السك
قبال اعداد من المصطافين، ويزيد عدد السكان خالل الصيف تمع اس. شخص لكل ميل مربع

كما هو مبين في الرسم البيانى، حيث هذه المناطق وجهات شعبية للسياح يبحثون عن 
إدارة تخطيط : المصدر. ن األنشطة الترفيهية األخرىحمامات الشمس والرياضات المائية بي

الرسم البيانى يوضح عدد السكان خالل الصيف والشتاء لمدينة كايب . مقاطعة كيب ماي
 .ماى

 ولقد شهدت المحمية نمو كبير للسكان فى معظم القرن العشرين وكانت أكبر :زيادة السكان
ت انخفاضا حادا فى عدد السكان خالل ولقد شهد 0931و 0981 زيادة للسكان فى العقد بين

 ثم تراجع مرة اخرى حتى 0921 ثم ارتفع عدد السكان حتى عام 0901لى إ 09,1 الفترة من
 .09,1تقريبا، نفس مستوى زيادة السكان فى عام  8111وارتفع خالل عام  0991عام 

 
 

دخل الفرد  :مستوى المعيشة
في كل من والية نيوجيرسي 

كيب ماي يتجاوز  ومقاطعة
 حيث. الواليات المتحدة

كيب ماي  دخل الفرد في كل من والية نيوجيرسي ومقاطعة: (1)جدول
 يات المتحدةوالوال
 المقارن $للفرد $لالسرة قيمة السكن
 الواليات المتحدة 80،334 0،904, 022،411
 والية نيوجيرسي 34،2,2 19،200 3,0،11
 كيب ماي مقاطعة 00,،33 4،898, 330،311
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٪ على التوالي، أكثر من دخل 08٪ و,8 نصيب دخل الفرد في نيوجيرسي وكيب ماي حوالي
دخل الفرد في كل من والية  0كما هو معروض في جدول . الفرد في الواليات المتحدة

 .كيب ماي و الواليات المتحدة نيوجيرسي ومقاطعة
جير مساكنهم أكايب ماى على تيعتمد السكان في مدينة  :النطم االجتماعية والعادات والتقاليد

تمثل  ،8101عدد الوحدات السكنية حسب فئة االستخدام في  8للسياح، ويعرض جدول 
الوحدات السكنية الموسمية أو المستأجرة نسبة كبيرة من الوحدات السكنية في المقاطعات 

  اء٪ من المساكن في مقاطعة كيب ماي هي منازل لقض40و .الساحلية من والية نيو جيرسي
بما يتفق مع غيرها من  .العطالت

الوجهات الصيفية الشعبية، فإن 
غالبية المساكن شاغرة ويتم تصنيفها 

ولذلك،  ،على أنها موسمية وترفيهية
تشكل المساكن الموجودة وفقا 
 لتقديرات المسح للمجتمع األمريكى

األكثر معقولية  8108 - 8112
بالنسبة لقيمتها، حيث لم يتم تقييم أي 
من الوحدات السكنية التي يشغلها 
. المالك بقيمة فوق واحد مليون دوالر

 . دوالر 811،111 وتم تقييم ثلث الوحدات التي يشغلها مالكوها بأقل من
 :المقومات االقتصادية لالنتاج االقتصادى: ثالثا  

 Garden شريانان رئيسيان للمواصالت يحيطان بالمحمية همايوجد : النقل والمواصالت

State Parkway وهما من الطرق الرئيسية التي تسمح للمقيمين والزوار  9 والطريق رقم
بالوصول إلى المنطقة، كما إن مركز النقل فى مدينة كيب ماى يقع بالقرب من منطقة التسوق 

الحديدية والقريب من شاطى كيب ماى المجاور الرئيسية فى المدينة، وهناك أيضًا خط السكك 
 .للمحمية

يوضح الوحدات السكنية حسب فئة  (:3)جدول
 بكايب ماى 8101االستخدام عام 

 أنواع المساكن العدد النسبة
 مشغول 2,047 23.2%
 مالك 1,282 14.5%
 مؤجر 765 8.7%
 شاغر 6,793 76.8%
 لاليجار 504 5.7%
 للبيع فقط 91 1.0%
 ليس للبيع او لاليجار 19 0.2%
 دام الموسميلالستخ 6,116 69.2%
 أسباب أخرى بنوك 63 0.7%

 االجمالى 8,840 100.0%
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التحليل االقتصادي للمنطقة المحمية على ساحل المحيط بمحمية كايب ماي  :س المالرأ
. تشمل الفوائد اإلقتصادية والمحلية للمزايا المستغلة التي يتعين تقييمها لزيادة قيمة الترفيه

كما تم تحديد منطقة الدراسة على . ام األراضىوتشمل الموارد اإلجتماعية، السكان واستخد
اميال فى الطول  1وقدرت منطقة الدراسة بأقل من  ،اإلقتصاديةأساس الخصائص البيئية و 

وبها قاعدة خفر السواحل االمريكية وتتميزبالحياة الحيوانية والبرية في محمية الحياة البرية 
اصف الساحلية حساب التكاليف التى كما تشمل ادارة مخاطر العو . الوطنية في كايب ماي

وتعد الشواطئ محمية يتم . ستنفق من قبل الدولة والبلديات المحلية لحماية الممتلكات الساحلية
المحافظة عليها من خالل المشاريع التى ترعاها الحكومة المحلية ولقد شيدت والية نيوجرسى 

من الرمال فى القسم الشمالى من مشروعا لردم الشواطئ بأكثر من واحد مليون ياردة مكعبة 
 . المحمية للسيطرة على تأكل الشاطى

ويتدفق السياح كل صيف إلى شواطئ محمية كايب ماي، والشواطى والمنتزهات تمثل  :السوق
وللسياح الذين يسعون لصيد الطيور المهاجرة التي تتوقف على . اماكن تسلية للرحالت اليومية

رصفة للتسلية وتوجد أربعة أممشى طويل طوله ميلين مع  كما يوجد بالشاطى. طول الشاطئ
حدائق مائية وتسوق، كما تم اختيارها كأفضل موقع لقضاء عطلة عائلية في مكان خاص في 

حتى  0921ويبين الجدول زيادة مزدوجة لرقم دخل الرسوم خالل عقد منذ عام . اآلونة األخيرة
الي 8101عام   ابالتي كانت متاحة لحجم الذهاب وا 

 8101لعام  0921يوضح دخل الرسوم خالل عقد منذ عام  :(2)جدول
1980 1990 2000 2010 Month 

92,442 228,904 446,112 496,754 January 

96,736 204,682 428,831 551,867 February 

131,512 255,719 487,619 639,809 March 

156,233 299,850 602,715 692,249 April 

280,945 521,234 824,296 986,735 May 

413,122 754,290 1,137,115 1,228,834 June 

705,272 1,085,620 1,457,586 1,631,363 July 

763,402 1,222,330 1,474,358 1,610,985 August 

383,952 616,200 597,582 1,078,875 September 

163,288 349,060 602,155 780,884 October 

127,515 285,900 485,524 632,448 November 

118,150 267,530 441,973 598,975 December 

3,432,569 6,091,319 8,985,866 10,929,778 Total 

 77% 48% 22% Change 

 إدارة التخيط بدينة كايب ماي :المصدر
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شهدت مقاطعة كيب ماي باستمرار معدالت البطالة أعلى من الدولة  :التوظيف والدخل
عقد مقارنة بين معدالت البطالة للسنوات الخمس التي تبدأ من عام وعند . والمستويات الوطنية

يشير إلى أنه على الرغم من  ،4، كما هو موضح في الجدول رقم 8108حتى عام  8112
أن معدل البطالة في مقاطعة كايب ماي يتجاوز معدل البطالة في الواليات المتحدة االمريكية 

 .في السلسلة الزمنية بأكثر من نقطتين لكل من السنوات الخمس
 يوضح معدل البطالة (:4)جدول

 السنة امريكا نيو جيرسي كايب ماى
8.0 5.5 5.8 2008 
11.1 9.0 9.3 2009 
12.2 9.6 9.6 2010 
12.6 9.4 8.9 2011 
13.4 9.5 8.1 2012 

 وزارة العمل األمريكية  :المصدر
مكتب إحصاءات العمل، ومعدل البطالة أعلى بكثير في منطقة الدراسة، ويدل على االعتماد 

الموسمية في مقاطعة كيب ماي في ارتفاع  العمالة وتساهم. النسبي على العمالة الموسمية
الكامل، كما هو موضح في الجدول، وتظهر معدل البطالة عند مقارنتها بمعدل الوالية ب

 ..البيانات انخفاض معدالت البطالة
 8108 - 8112يوضح  مقارنة التوظيف  :(5)جدول

الى  3002من  والية المدن الشاطية
 نيو جيرسي كيب ماي األطلسي المحيط مونماوث 3013سنة  

 معدل البطالة ,93 0334 ,033 0133 239
 العاطلون 43,111 0،093 02،300 80،944 89،914
 عدد العاملين 4،0,2،111 1،390, ,031،08 ,844،08 314،914

 مكتب إحصاءات العمل ،وزارة العمل األمريكية :المصدر
 :القيمة االقتصادية للبيئة والموارد البيئية: رابعا  

+ اشر قيمة االستخدام غير المب+  قيمة االستخدام المباشر= القيمة االقتصادية الكلية 
 قيمة الوجود+ القيمة المحتملة مستقبال 

ستحتفظ  8130لدراسة هذه المعادلة البد من دراسة مخطط المحمية، حيث انه فى عام 
محمية كيب ماى بشخصية فريدة من خالل المساحة المفتوحة، وحماية الموارد البيئية، 

التي من أهم دعائمها تعزيز  واإلهتمام بالسياحة، والسعى نحو التنمية اإلقتصادية المستدامة،
والتى . السياحة فى محمية كيب ماى من خالل استراتيجيات التنمية السياحية واإلقتصادية

تعتمد على الترويج والتسويق واإلعالن، وأن تجعل محمية كيب ماى هى وجهه للسفر 
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يجاد مصادر طاقة بديلة  استخدام )وصناعة السياحة البيئية وتوفير الحماية من العواصف، وا 
يجاد المبانى الخضراء الصديقة (توربينات الرياح ، وتوفير فرص ترفيهية على مدار السنة وا 

للبيئة، كل هذا سوف يسهم فى الحفاظ على نوع حياة عالية للجميع يكون قوامها تحقيق 
يخ لذا يجب أن تجمع بين البيئة والفنون والتار . الموازنه بين موارد المحمية البيئية والحماية

والثقافة، وذلك من خالل السعى لتطوير وتعزيز األحداث المجتمعية على مدار السنة، من 
خالل برنامج للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق من خاللة النمو التدريجى 

أسبوعًا كما هو حادث  08لالقتصاد السنوى الممتد لمدة عشرة أشهر ونصف الشهر، وليس 
ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة بالمحمية يجب تعزيز النقل . لمحيطجتمعات افى معظم م

العام بحيث يكون مالئمًا للسياح والسفر، ومن أجل هذا يتم التنسيق مع الدولة والمقاطعة 
وهذا . والبلديات المحلية اليجاد موارد التمويل المطلوبة لتحسين وتطوير هذه الخدمة للجمهور

تهديدًا للنظم البيئية ذات التنوع البيولوجى، من خالل إنشاء شبكة  التطوير ال يجب أن يشكل
المنطقة المحمية والتى تعمل على الحفاظ على الخصائص التى تجذب الناس لهذه المنطقة، 
واستخدام خدمات النظام االيكولوجى والذى يعتمد على المقارنة بين المزايا والعيوب المحتملة 

 .ثل اهداف الحفاظ وتوافر اإليكولوج والبيانات المكانيةبعد فحص كثير من العوامل م
صناعة السياحة هى واحدة من أهم  :على االقتصاد االمريكى ثيرأدراسة الت: خامسا  

الصناعات فى والية نيوجرس، ومقاطعة كيب ماى حيث أنها تولد واحد من كل ثالثة وظائف 
لساحلية المجاورة يعتمد إلى حد ما على واالقتصاد في مقاطعة كايب ماي والمدن ا. فى الوالية

مليار دوالر في  432القوى العاملة المؤقتة لزيادة العامبن بالسياحة، وتدخل السياحة أكثر من 
عائدات السياحة السنوية من . اإليرادات المتولدة من أماكن اإلقامة، الطعام، الترفيه، والنقل

وتجذب . تنتجها المدن المحيطية االخرى كايب ماي أكثر من ثالثة أضعاف اإليرادات التي
شعبية شاطئ جيرسي بالمحمية العديد من الزوار من الجوار وكذلك من المناطق الداخلية 

وشاطئ البحر يعتبر من المراكز الرئيسية المثالية لجذب الزوار خالل وجهات . داخل الدولة
ومقاطعة كيب ماي . فونسبة كبيرة من السياح هم زوار متكررين يعودون كل صي. الصيف

وأكثر من ثالثة أرباع الزوار يأتون من خارج والية نيو . مليون زائر سنويا 09تستقبل نحو 
 . جيرسي ومن المتوقع أن يجذب ضعف قيمة الدوالر المزيد من الزوار الدوليين

تم  .زائر بالجمال الطبيعي للمحمية كل عام 91،111 ن يستمتع ما يقدر بنحوأوألجل 
، عندما تعاون قسم نيو 8114 وجه المحمية الطبيعية بشكل كبير، خاصة منذ عام تغيير

الستعادة األراضي الرطبة والمياه  مع المهندسين بالجيش NJDEPجيرسي لحماية البيئة 
وتمثل منطقة المشروع، التي تضمنت المحمية الطبيعية ومنتزه كايب ماي . العذبة للشواطئ

وكان . نطقة من نوعها في نيوجيرسي وقد حققت نجاًحا ملحوًظابوينت العام المجاور، أول م
الهدف هو إعادة المشهد المتدهور إلى حالة أكثر إنتاجية وطبيعية من أجل حماية المجتمعات 
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واستلزم هذا الترميم تجديد شاطىء . المحلية من الفيضانات الساحلية ولفائدة الحياة البرية
تعادة تدفق المياه العذبة عبر األراضي الرطبة، خلق مالجى متآكل وبناء الكثبان الرملية واس

للطيور للبحث عن الطعام واستراحة المناطق داخل األراضي الرطبة، وتركيب هياكل التحكم 
في حين أن عملية إعادة هندسة األراضي الرطبة والشاطئ كانت تدخلية، أثبت  .في المياه

عندما أعيد إحياء . ازدهر منذ اكتمال المشروع النظام البيئي مرونته ولم يتعافى فحسب، بل
، لم يقتصر ذلك على تحسينات مهمة للحياة البرية فحسب، 8110 المحمية الطبيعية في عام

؛ بما في ذلك موقف للسيارات الحصوية، كشك المعلومات، ل أيًضا على وسائل الراحة للزوارب
اثنين من مسارات افتتحت المحمية  8104 في عام. نظام الدروب المحسنة، ومنصة المراقبة

 .األقدام الجديدة
دراسة دراسة التنمية المستدامة لمحمية نبق بمحميات سيناء و : المبحث الثانى

 :يثير على االقتصاد المصر أالت
منطقة نبق من المناطق الممثلة للتنوع في  :المقومات الطبيعية لإلنتاج االقتصادى: أوال  

 VIوهى من المناطق المحمية الدارة الموارد البشرية ر العربية، النظام البيئي لجمهورية مص
 .الموارد الموجهة. الفئة السادسة اإلتحاد الدولى لحماية الطبيعة.  IUCNطيقا لتصنيف 

أعلنت منطقة نبق محمية طبيعية متعددة األغراض بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 
لجهاز شئون البيئة  حيازة االرض .0991لسنة  33والمعدل بالقرار رقم  0998لسنة  0,00

( 3)ويوضح خريطة رقم  .ووزارة الدولة لشئون البيئة الى جانب بعض المستوطنات البدوية
 .م8100موقع محمية نبق على خريطة استعماالت األراضى المخططة للجمهورية عام 
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 قع هذه ت :العالقات المكانية
في  خليج العقبة المحمية على
 ودهب شرم الشيخ المنطقة ما بين

 جنوب سيناء ووادي أم عدوي في 
كيلو مترًا  ,8وتبعد المحمية 

يحد منطقة . ال شرم الشيخشم
نبق شمااًل الخط الواصل من 

شرم  ,0,0/0عالمة الكيلو 
طابا مارًا بوادى قنى  –الشيخ 

كم من خط  ,-3الربان وبعمق 
طابا جنوبًا / ومارًا بوادى أم عدوى حتى انتقاله مع طريق شرم الشيخ -الشعاب المرجانية

ع وادى أم عدوى وحتى تقاطعه مع طابا من تقاطعه م/ ويحدها غربًا طريق شرم الشيخ
 .خريطة موقع محمية نبق لسيناء. وادى قنى الربان

 في اليابس  مربع كم 414،1 منها) مربع كم ,،21,مساحتها  :توزيع اليابس والماء
 (.في النطاق المائي مربع كم 080،9 باإلضافة إلى

 الخليج من صخور قاع تتكون جيولوجيا المنطقة التى تجاور : البنية والتكوين الجيولوجى
وينقسم الترسيب فى الخليج . بلورية ونارية ومتحولة، يعلوها فى الشمال طبقة رسوبية رقيقة

                                                                       متزامن التشك ل بصفه عامة الى قسمين هما سلسلة حوض سد محورى من الترسيبات 
بين أفراهام )                                                                البحرية ومراوح رسوبية ت شكل وتد فتاتى من الرسوب بطول حواف الحوض 

 .من مصدر المنظور البيئي لمحافظة جنوب سيناء ( 0909، نخرو آو 
 تتباين تضاريس المنطقة ما بين الجبال الشاهقة فى الداخل وجهة الشمال  :مظاهر السطح

تنوع و . وكثبان متحركة فى الجنوب إلى بيئة ساحلية غنية تلتقى خاللها الصحراء بالبحر
 .وادي كيد ية بكثبانها الرملية عندفريد يجمع بين البيئة الجبلية والبيئة الصحراو 

 التبخيرويتباين متوسط . مم 01 مناخ جاف، وتقل معدالت سقوط األمطار عن :المناخ 
وتهب الرياح بشكل (. 0901، أساف وكسلر)فى الجنوب  48,1مم فى الشمال و 8411

وتقل سرعة الرياح التى . بيوفورت 2 دائم من الشمال والشمال الغربى بسرعة تصل حتى
 .منظور البيئي لمحافظة جنوب سيناءبيوفرت من مصدر ال 1 تهب من جهة الشمال عن

 التربة: 
 تلف مالمح الشعاب المرجانية والهيكل المجتمعى عن محمية رأس الشعاب المرجانية تخ

محمد، إال أن ذلك ال ينقص من جمال وتنوع الشعاب، ويمكن العثور على الشعاب 
 .المتميزة ويسهل الوصول اليها بمنطقة شورى ونخلة التل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1


 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 637 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

  ز كيلومتر من غابة المانجروف، ويتمي 432المانجروف يحد الخط الساحلى لمحمية النبق
المانجروف المكون من فصيل واحد فقط من األشجار بالضعف الشديد، ويتبع المانجروف 

وتلعب غابات المانجروف . الهندى المحيط/المتواجد فى أقصى الشمال نظام البحر األحمر
ا أنها تدعم عدد دورًا مهمًا فى حماية خط الشاطئ وتربية األسماك وكأماكن حضانه، كم

 .كبير من الطيور المستوطنة الى جانب كونها مكان الستراحة للطيور المهاجرة
  الوديان والجبال يمكن الوصول الى المنطقة الداخلية الجبلية عن طريق عدد كبير من

وتتميز هذه المنطقة بالجفاف معظم أوقات العام غير أنها توفر بيئة خصبة . الوديان
ر على الكثير من النباتات والحيوانات التى تعتمد على الفيضانات الدورية نسبيًا، حيث ع ث

كما ت عد الوديان مصدرًا للمياه العذبة للسكان . لألغوار التى تلى سقوط أمطار غزيرة
 .المحليين وهى منطقة رعى هامة لرعاية األغنام والماعز من البدو

 محمية نبق وهى الوحيدة من نوعها فى  الكثبان الرملية توجد ثالثة أنواع من الكثبان فى
جنوب سيناء، حيث تضم  مجموعة خاصة من النباتات والحيوانات كما تساعد الكثبان 
على مراقبة حركة الرمال فى المنطقة، غير أن هذه النظم الهامة ولسوء الحظ تتسم بحاسية 

 . شديدة تجاه الشغب البشرى ومن ثم ال يتسنى للزوار زيارتها
   من بينها سته فصائل لم نوعًا من النباتات  034تضم أرضها نحو  :الطبيعىالنبات

نوعًا علي األقل اندثرت تمامًا في األماكن األخرى  21ومنها نحو  ت سجل اال بمحمية نبق
كثار ما تبقى منها في نبق وأحد أكبر مجموعات شجيرات األراك . وتجري دراسات تنمية وا 

وتعتبر غابات . ى الكثبان العليا لمروحة وادى كيد الرسوبيةالمفردة فى الشرق األوسط ت غط
المانجروف مناطق هامة لتوالد األسماك والالفقاريات ومستوطنات ألنواع عديدة من 

 .وتبلغ أقصي ارتفاع لشجرة المانجروف نحو خمسة أمتار. الطيور المهاجرة والمقيمة
 التياتل إلبل النوبي،، االغزالنبها ثمينة حيث يوجد بها  لحياة البريةا :الحيوان الطبيعى، 

كما تهاجر إليها أنواع الطيور مثل  والزواحف ضالقوار  والعديد من أنواع الوبر ،الثعالب
قاع الخليج و  .وعدد من الثدييات الصغيرة طائر البلشونالعقاب النسارية، والخواضات، 

 .والالفقارياتواألسماك الملونة  الشعاب المرجانية بهذه المنطقة به العديد من
 فى نفس وأهم مصادر المياه هى االبار ومياهها عذبة ونقية كما أنها  :الموارد المائية

ستهالك المحلى لسكان هذه إلنسان والحيوان أى أنها تغطى االالوقت تكفى لشرب ا
تم حفر بئر مياه فى وادى خيرزه ومجهز بمحطة و . المنطقة والمناطق األخرى المجاورة لها

 .تحلية، ولم يتم تشغيل المحطة الصغيرة بالقرب من مركز الزوار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 :قتصادىالمقومات البشرية لالنتاج اال: ثانيا  
 :المقومات االجتماعية

تمت دراسة واحصاء السكان المحليين وانشتطهم والحرف التى يمارسونها، وبها ثالث  :السكان
، (بالشتاء) ريزةج: توجد خمس مستوطنات بدويةقبائل بدوية تشارك في حماية البيئة والسياحة و 

يهات، منهر، النجاه، شرفة ابو تول منحر الناقة،)، ومواقع أخرى منعزلة (الصيف)الغرقانة 
يعيشوا على الصيد  .بدوى 311ي ويبلغ عدد المقيمين داخل المحمية حوال(. المراغى

ة الى مشاركتهم فى خطة التنمية وتهدف المحمي. واألنشطة السياحية ولهم تراثهم الحضارى
والسياحة،  يعتمدون عليها في السفاري صيانة الموارد الطبيعية، ولديهم الجمال واإلبل التيو 

 .وحظيرة للحيوانات" عشة" ,4ي نحو وموجودون ف
نسمة عام  4211,، الى 0921نسمة عام  02010 زيادة عدد السكان من :زيادة السكان

الجهاز )م  8101نسمة عام  308121م الى  8111نسمة عام  ,04933م الى 0991
هجرة المرتفعة الى المدينة سببت مشاكل نتيجة لمعدالت ال( العامة واالحصاء ةئالمركزي للتعب

 .بزيادة اثرت على التركيبة السكانية للمجتمع
الدخل المرتفع للفرد من سكان مدينة شرم الشيخ يمثل مستوى اول أعلى في : مستوى المعيشة

هذه ميزة استفادت منها المدينة . المعيشة لجميع مدن المحافظة وفى المقدمة لمدن الجمهورية
اال ان ( م 8101 – 8111التنمية بالمحافظة  –محافظة جنوب سيناء  تقرير. )اقتصاديا فقط

الوضع يختلف بالنسبة للصيادين حيث عدد األبناء يتراوح فيما بين ثالثة إلى ستة أفراد للصياد 
والقليل من الذين يعملون بحرفة الصيد لديهم . الواحد وقد تصل األسرة الواحدة إلى عشرة أفراد

فى حين أن . يادين المغتربين ليس لهم دخل بخالف عملية الصيدأعمال ولكن معظم الص
ودخل الفرد الواحد ناتج عملية الصيد بعد خصم . أوالدهم فى مراحل التعليم المختلفة

يث يوجد ثالثة أشهر المصاريف حوالى مئتان جنيه عن كل يوم وذلك على مدار العام ح
 .الرتفاع درجة الحرارة وذلك نظراً ف تقل فيها أعمال الصيد نهائيًا بالصي

صليين للمهن البيئية مثل تغيير الكثير من السكان األ: م االجتماعية والعادات والتقاليدنظال
صيد االسماك والرعي غير الجائر وهجرتهم لهذه االعمال والعمل باألنشطة السياحية للفوائد 

ن، حيث تواجد أعداد كبيرة ن هجرها الصياديأصورة رية الصيادين بالمحمية بعد  –االقتصادية 
غرفة وفي عام  0,11م بلغ عدد الغرف الفندقية  ,092في عام . في شرم الشيخ من السياح

هيئة التنمية السياحية )غرفة بالمدينة  49,11م كان العدد الكلي للغرف الفندقية  8101
  (.م 8101
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ملها البيئة، لما في ذلك التي ال يمكن ان تتح هذا يوضح النمو السريع في قطاع السياحة ولكن

لى خليج نعمة الى إينة شرم الشيخ من هضبة ام السيد من استمرار النمو الشريطي السريع لمد
النمو في اتجاه  نبق بدل من لى محميةإراس نصراني حيث مطار المدينة ثم خليج القرش الى 

، مما ادى وسيؤدى الى الغربي للمدينة في اتجاه الهضباب لما له من تكلفة في البنية االساسية

المباني السياحية على الحد  يصورة لتعدالو  .التعدي على الحد الجنوبي للمحميةاستمرار 
وتعتبر المنطقة ذات جذب سياحى لهواة الغوص والسفارى ومراقبة  .الجنوبي لمحمية نبق
قرية مامها أغارقة وتستغل كمنطقة غطس تسمى الغرقانة و  جد سفينةالحيوانات والطيور وتو 

 .للصيادين
 :المقومات االقتصادية لالنتاج االقتصادى: ثالثا  

يحيط بالمحمية طريق رئيسى شرم الشيخ دهب حتى طابا، ويوجد العديد  :النقل والمواصالت
وتنقسم الطرق بالمحمية إلي ثالثة أنواع طرق .كليومتر 01مسارات بطول من المدقات ك

. ، وطرق غير مرصوفة خاصة بالزوار(4X4) مرصوفة وطرق غير ممهدة خاصة بالسيارات
باالضافة الى الالفتات التوضيحية التي تعرف طبيعة المنطقة واألعمال المحظورة بها والقوانين 

 .الخاضعة لها المنطقة

 بعد ان هجرها الصيادين قرية الصيادين بالمحمية:  0رقم صورة 
 

 عدى المباني السياحية على الحد الجنوبي لمحمية نبقتل: 8رقم صورة 
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سائح قبل الثورة، غير أن هذا العدد تراجع إلى  33111استقبلت محمية نبق  :س المالأر 
 991111دوالر ٌتحقق عائدات قدرها  ,م زيادة المحمية ويبلغ رس. فى الوقت الحالى 0111

وعلى الرغم من قربها من مدينة شرم . جنيهًا مصريًا على التوالى 331111جنيهًا مصريًا و
الشيخ اال أن المحمية ال تضم سوى عدد قليل من المرافق السياحية، كما يتراكم بالمدخل بشكل 

رية قديمة وطرق غير ممدة تؤثر سلبًا على بشع نفايات صلبه ومنشآت عسكرية وطرق عسك
كما أن مرافق الزوار داخل المحمية محددة للغاية، فمركز الزوار آيل للسقوط . رضاء الزوار

 .دويةمن إحدى قرى الصفيح الب هوالموقع الرئيسي لمانجروف النبات به تالف نتيجة قرب
نجازًا لدورها فى الحفاظ على التنوع البيولوجى : السوق وكسب رضاء الزوار، فمن المقترح وا 

ة نبق إلى مستوى يناسب تحديات إدارة منطقة بهذا الحجم، يأن يتم زيادة أعداد موظفى محم
موظفين  0إضافة الى عدد )موظف صغير  00إلى  0متخصص و 00إلى  4وتوفير من 

نية مصرى إضافة الى ميزا جنيه 4403111، بتكلفة تبلغ (غير دائمين من المجتمع المحلى
كما تحتاج المحمية الى عدد . جنيهًا مصرياً  0131011تشغيل النفقات الدورية البالغة 
إضافة إلى أدوات مكتبية وميدانية ( مصرى جنيه 111111) سيارتى دفع رباعى إضافيتين

ستثمارات رأس المال الرئيسية فى محمية نبق إعادة اوتتضمن (. مصرى جنيه 42,11بقيمة )
وتطوير المعسكرات ( مصرى جنيه 031111) ر، بما فى ذلك توفير المياهتأهيل مركز الزوا

 وتثبيت مواقع رسو( مصرى جنيهمليون  ,03)ونقل قرية غرجاما ( مصرى جنيه 01111)
عادة تأهيل مساكن الموظفين( مصرى جنيه 801111) ، (مصرى جنيه 3,1111) وا 

مصرى، ومن المتوقع أن ت حقق  نيهجمليون  8308بإجمالى استثمارات رأسمالية متوقعة قدرها 
بعجز ( دوالر ,رسم دخول * سائح333311) مصرى جنيهمليون  0محمية نبق أرباحا  قدرها 

وبتحسين اإلدارة، يمكن تحسين الخدمات واالستثمارات والخلل . بسيط عن التكاليف الدورية
 .اإلكتفاء الذاتى المالى بشكل كبير بحيث تحقق محمية نبق

مناطق الصيد المختلفة وبعدها عن الشاطئ وبالتالي ال يمكن السيطرة عليها  :نشاط الصيد
بدون مركب، حيث أن معظم أعمال الصيد المخالف، أو تكسير الشعاب تتم فى مناطق بعيدة 
عن الساحل بحيث يصعب مالحظاتها ساحليًا، ومتوسط كمية الصيد لكل مركب عن اليوم 

وذلك للصيادين الحرفيين، والذين هم غالبًا ليسوا من أهالى الواحد حوالى ثالثمائة كيلو جرام 
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. المنطقة، فى حين يصل ألهالى المنطقة حوالى خمسين كيلو جرام وذلك كحد أدنى للصيد
حيث إن كمية الصيد تعتمد على كفاءة الصياد وحجم المركب، وعدد الصيادين المرافقين لكل 

 . مركب، ونوع حرفة الصيد التى يستخدمونها
رى بحوث غير أنه لم ي ج)وجد موقع ثقافى أو تاريجى محدد ال ي :المواقع األثرية والثقافية
ومخازن قديمة مبنية من . ويمكن العثور على أنشطة تعدين قديمة (خاصة لتناول هذا النشاط

 .صخور المنطقة فى وادى سيالة الدالل
موظفين، وعدد ( 2)يواء لعدد يضم مركز الزوار مساحة مكتبية وا   :البنية التحتية للمحمية

واحد مسكن جاهز للموظفين والباحثين يضم ثالث غرف وكافة المرافق، إضافية إلى غرفتين 
ومعسكر (. ال يوجد مصدر جيد للمياة)لمحصلى التذاكر عند بوابتى الدخول الى المحمية 

لب ونقطة تفتيش بح يقرب من المدخل على الطريق الساحلبال( حرس الشواطئ) يعسكر 
 .لمراقبة حركة الدخول إلى المحمية

 :القيمة االقتصادية للبيئة وللموارد البيئية: رابعا  
 +قيمة االستخدام غير المباشر  + قيمة االستخدام المباشر= القيمة االقتصادية الكلية 
 قيمة الوجود+ القيمة المحتملة مستقبال 

ث قام جهاز شؤون البيئة وهيئة لدراسة هذه المعادلة البد من دراسة مخطط المحمية، حي
بصفتهما جهتي اإلدارة والوالية على المحمية بتوقيع بروتوكول تعاون عام . التنمية السياحية

جزء من ( الهيئة)من ضمن بنود هذا البروتوكول استغالل . الستغالل المنطقة سياحيا ,811
نمية السياحية مليونا جنيه ودفعت هيئة الت. المحمية سياحيا ليكون منفذا سياحيا على الشاطئ

لوزارة البيئة كحق استغالل نشاط في المنطقة وفقا لبنود البروتوكول، باالشتراطات البيئية التي 
وأهم تلك االشتراطات هي إعداد دراسة تقييم لألثر البيئي . يحددها قانون المحميات الطبيعية

دام مواد خشبية خفيفة من المنطقة واستخ. وعدم السماح باستخدام المواد األسمنتية في البناء
والبعد عن المناطق ذات الحساسية البيئية، . تتناسب وطبيعة المحمية وخاماتها الطبيعية

شراك المجتمع المحلي في عملية التنمية داخل المحمية مع هيئة التنمية  اقد مستثمرتعو . وا 
ارج محمية نبق، وأقام ماليين متر في منطقة ليس لها منفذ بحري وخ ,السياحية وحصل على 
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ومن ضمن شروط العقد مع . عليها مشروعا سياحيا ضخما بأكبر الجون في الشرق األوسط
هيئة التنمية السياحية تخصيص جزء من شاطئ المحمية التي تعاقدت الهيئة عليها مع جهاز 

وحيث إن . البيئة منفذا للمشروع على الشاطئ ألن مشروعه ليس له إطاللة على البحر
وادي أم عدوي مساحة )منطقة المتفق عليها مع جهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية السياحية، ال

اتضح أنها منطقة غير صالحة لالستخدام كمنفذ ساحلي لعوامل عديدة حددتها  (²م 3113111
استبدال المنطقة . اللجنة في تقريرها، فطلبت هيئة التنمية السياحية من مجلس الوزراء

مارها سياحيا كشاطئ ساحلي نظرًا لخطورة استخدامها بسبب قربها من مخر المخصصة الستث
وقدم المستثمر شكوي .  ,811السيل وعدم توافر عوامل األمن واألمان والسابق تحديدها عام 

لمجلس الوزراء، فكلف مجلس الوزراء لجنة بدراسة وتحديد منطقة جديدة الستغالها كمنفذ 
عاقدية، وبالتالي قامت اللجنة بتحديد منطقتين ال تتمتعان بحساسية شاطئي تنفيذا لاللتزامات الت

بيئية عالية إحداهما محصوره بين الحد الشمالي لنطاق أمن معسكر األمن المركزي والحد 
لالستغالل السياحي وبالشروط المحددة ( م311× م 0811)الجنوبي لحرم غابات المنجروف 

وادى أم عدوي، بشروط محددة ومنها تقديم دراسة  ، بدياًل لألرض المحددة بمصب,811عام 
باإلضافة الى  ولم ترد أي دراسات لتقييم األثر البيئي الستغالل الجزء المحدد،. تقييم أثر بيئي

ضرورة و  صدور أحكام قضائية بإخالء منطقة قريبة كانت مخصصة لنشاط استزراع الجمبري
 .اج المجتمعات المحلية في األنشطةإدم

، والذي تم بموجبه 8101لسنة  0190ثم أصدرت وزارة البيئة القرار رقم  :محميةإغالق ال
إغالق محمية نبق بجنوب سيناء، وجاء في أسبابه أن المنطقة من المحتمل أن يحدث بها 

وذلك التخاذ كافة  .انجراف لأللغام، األمر الذي يهدد السالمة لزوار المحمية والعاملين بها
فتعرضت المحمية لإلهمال الشديد بالرغم من  .لتوفير إجراءات السالمةالتدابير االحترازية 

 .ضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقةالثروات التي ت
تعتمد السياحة على الموارد الطبيعية الموجودة  :ثير على االقتصاد المصريأدراسة الت: خامسا

وزار محمية نبق . يامليون سائح سنو  8 حيث يزور محافظة جنوب سيناء حوالي. بالمنطقة
بينما % 93 جنسيات مختلفة يمثل األجانب منهم نسبة) 8101 سائح عام 33111 حوالي

يناير  ,8ل بوذلك طبقا ألخر البيانات االقتصادية المتوفرة ق%(. 0يمثل الزوار المصريين 
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ئد دوالر ي حقق عا ,زائر ي سدد كل منهم  33111كان عدد زوار المحمية قبل الثورة و . 8100
، وقد تراجع (دوالر 841323بالتكاليف الدورية المتوقعة البالغة  ةمقارن) دوالر 01,111قدرة 

تخضع المرافق حاليًا للتجديد ويكاد ال يوجد بها دورات مياه أو و  .زائر 0111الزوار حاليًا إلى 
لمواقع مظهرهًا وهي من اتشغيل قرية غرجاما البدوية التى تتسم ببشاعة و  .إلخ ...استراحات
يخضع الطريق الرئيسى للصيانة، كما توجد بعض المنشآت العسكرية والسياج و  .الرئيسية

القديم والنفايات الصلبة قبيحة المظهر مما يعكس مظهرًا سلبيًا، وكذلك الوضع بالنسبة لمزرعة 
فى ضوء االستثمارات، يمكن إعادة معدالت الزوار الى المستويات و  .الجمبرى المهجورة

 .قةالساب
توجد مجموعة  :نموذج التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية: المبحث الثالث

خطوات للتنمية المستدامة للمحميات الطبيعية يجب اتباعها بدقة حتى ال يْوثر هذا على التنمية 
المستدامة تأثيرا سلبيا، وعلى نظام حماية المناطق المحمية، وهذه الخطوات تتدرج على أربعة 

شكل خطوات أعداد مخطط للتنمية الفيما يلي تفصيل لهذه المراحل ويوضح مراحل، و 
 .المستدامة
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 خطوات أعداد مخطط للتنمية المستدامة لمحمية نبق: 3رقم  لشك

 

 

 تحديد فريق العمل

مجع اخلرائط ،األنظمة البيئية ،األنواع النباتية ،األنواع احليوانية ،املأوي الطبيعية ،مسح شامل للمناطق  مع تفصيلي للبياناتج
 لتعرف علي أهم االستخدامات احلاليةاحلساسية بيئياً ،ا

 تحليل فئات وأنواع الحماية تحليل البيانات

-ات ياإلمكان-المحددات  المشكالت
 القرارات األساسية

 مخطط التنمية المستدامة والتنمية واإلدارة ووضع البدائل 

 تقسيم املوقع ملناطق فرعية 

 
 تقييم 

 البدائل 
وضع اشتراطات ومعايير 

 المناطق الفرعية   تصاداق
 تحديد الطرق ومحاور الحركة

تحديد البديل وأعداد خطة  التنمية 
 المستدامة

 تشييد التسهيالت

 تعيين الهيكل االقتصادي

 وضع برنامج اإلدارة

عمليات اإلشراف والبحث 
 المراجعة وتصحيح المسار والمراقبة 

 

 هلا محمية المناسبللتنمية المستدامة لتحديد األهداف الخاصة ل
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 :التخطيط المبدئي: أوال  
 ة المستدامة للمحمية إلى تحقيقهاتحديد األهداف الخاصة التي يسعى مخطط التنمي. 
 تحديد فريق العمل الالزم إلعداد المخطط. 
 البيئات الطبيعية  جمع الخرائط، وحصرتفصيلي للبيانات الوضع الراهن من حيث  جمع

واألنواع النباتية والحيوانية، وتحديد المواقع ذات الحساسية البيئية واألهمية العلمية، 
أهم االستخدامات الحالية والمتوقعة بالمنطقة، وتحليل فئات وأنواع الحماية  ىوالتعرف عل

 .وتصنيف المحمية
 شخيص كامل للمنطقةتحليل بيانات الوضع الراهن للوصول إلى ت. 
  وضع مخطط التنمية المستدامة ووضع بدائل للمخطط من تقسيم الموقع إلى مناطق

 .فرعية، ووضع بدائل الطرق ومحاور الحركة الرئيسية
  تقييم البدائل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة مع الحماية وعناصر التقييم تعتمد علي

وعليه كان هناك .يسية الموضوعة للمحميةقياس مدي تحقيق كل بديل لألهداف الرئ
 :موضحة بالجدول التي يمكن من خاللها القيام بعملية التقييم وهي مجموعة من المعايير

 المعايير البيئية: 
  الطبيعية الرئيسية األمر الذي يساعد علي عدم قطع حركة الكائنات  ىالمأو  ىالحفاظ عل

عاقة حركتها  .                              داخل تلك المأوي وا 
 مناسب من القدرة االستيعابية للنظام البيئي دون آن تتخطى الحد  ىمستو  الحفاظ علي

 .ثار سلبية علي البيئة الطبيعية للموقعآالمسموح به والذي ينتج عن تخطيه 
 تحقيق مرونة في التدرج في درجات الحماية وما يوفره كل بديل  ىن تعمل البدائل علأ

 .من مساحة تخصص ألغراض الحماية والبحث العلمي
 الحفاظ علي القيمة الطبيعية والبصرية والجمالية للموقع. 
 سهولة إدارة عمليات الحماية. 
 :المعايير االقتصادية( 3
 الكفاءة االقتصادية في معرفة حجم االستثمارات المطلوبة لكل بديل والعوائد المتوقعة منه. 
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 ىنشطة ومداألنواع المختلفة من األالطلب علي األنشطة وتعني بأهمية توفير  ىمد 
 .المنطقة ككل ىمستو  ىو أهميتها علأان المحليين أهميتها بالنسبة للسك

 تكاملها في كل بديل مع بعضها البعض ىمالئمة األنشطة للموقع ومد. 
ونظرا ألن البدائل التي يتم التقييم فيما بينها هي بدائل التنمية المستدامة لمحمية طبيعية، 

رسات االقتصادية هو توفير سبل حماية البيئة الطبيعية وحيث إن الهدف الرئيسي من الدا
والحفاظ علي القيمة الجمالية للمنطقة دون إغفال أهمية تلبية االحتياجات األساسية للسكان 

رعي، )المحليين وزوار المحمية والتي تتمثل في ممارسة األنشطة االقتصادية المختلفة من 
و وزن نسـبي أفلذا فإن المعاييـر البيئيـة تأخذ قيمة  ،(صيد البحر، الزراعة، السياحة والترفيه

 .مضاعف عن المعايير االقتصادية ويكون تقييم البدائل المقترحة
 تقييم البدائل المختلفة للتنمية المستدامة المحميات الطبيعية: (6)جدول
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وبعد تقييم البدائل من حيث المعايير البيئية  :(فرضيا)تحقيق البدائل لألهداف  ىمد
واالقتصادية يتم وضع االشتراطات والمعايير الخاصة بالتعامل مع كل منطقة من المناطق مع 

تحديد محاور الحركة التي تربط تحديد األنشطة واالحتياجات من البنية األساسية وكذلك 
 .وتحيط بهذه المناطق والحقا يتم تطبيق هذه الخطوات على محمية نبق

بعد اختيار البديل المناسب يتم وضع خطة التنمية : إعداد خطة التنمية المستدامة :ثانيا  
عداد المستندات الالزمة لبدء التنفيذ من إصدار  المستدامة للمحمية وخطوات تنفيذها وا 

 .و وضع الخطة المالية للتنفيذأشريعات ت
ويشمل إنشاء الطرق ومحاور الحركة، وتشييد التسهيالت ومستلزمات التشغيل  :التنفيذ: ثالثا  

 .غيل ووضع برامج اإلدارة والتشغيلوفقا لالعتماد المالي المتاح، وتعيين الهيكل اإلداري للتش
: المراجعة: رابعا  

بدء عمليات 
المراقبة واألشراف 
ومراجعة البرنامج 
 .وتصحيح المسار

ويالحظ ان خطة 
التنمية المستدامة 
تتأثر بعاملين 
أساسيين هما نظام 
اإلدارة الحكومية 

ولذا فإن وضع تصور لتشغيل خطة التنمية المستدامة . تمويل المختلفةمصادر البالدولة، و 
ونظام الحماية يجب ان تعمل فيه الثالث المراحل المختلفة معا، وال يقل عنه أهمية معرفة 

( 0)الميزانية المتاحة لهذا التشغيل ويوضح الجدول التخصصات المطلوبة، جدول رقم 
لفة إلعداد نظام للتنمية المستدامة وحماية المناطق التخصصات المطلوبة في المراحل المخت

 .المحمية

 التشغيل والمراجعة تنفيذ الخطة الدراسات
   لحكومـةممثـل ل

  مختصـون بيئة بحريـة مختصـون بيئة بحريـة
  مختصـون بيئة بريـة مختصـون بيئة بريـة
  مختصون االجتماع مختصون االجتماع
  مخططون ومصممون مخططون ومصممون
  مشـرعـون واقتصــاديون مشـرعـون واقتصــاديون

 مدير منطقة محمية مدير منطقة محمية 
 مختص عالقات عامة مةمختص عالقات عا 
 مدرب ورئيس جوالين مدرب و رئيس جوالين 
 فرق صيانة وتفتيش  
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 :تطبيق نموذج التنمية المستدامة على محمية نبق: الرابع المبحث
الخريطة المساحية : جمع تفصيلي للبيانات من حيث جمع الخرائط: التخطيط المبدئي: أوال  

خريطة القمر ؛ , رقم ,099 عام اصدار الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمحمية نبق
لنطاق ، اصدار هيئة االستشعار عن بعد باالشتراك مع اليونسكو، الصناعى االمريكى لمصر
خريطة المحميات الطبيعية الحالية ؛ 8103 اصدار فبراير، المحمية والمنطقة المحيطة

حميات قطاع الم ،جهاز شئون البيئة ،اصدار وزارة البيئة ،والمستقبلية لجمهورية مصر العربية
حصر البيئات الطبيعية  .نية األساسية واللوحات اإلرشاديةوالمدفات والب .م8104 الطبيعية عام

واألنواع النباتية والحيوانية الموجودة بالمنطقة وكثافتها وتوزيعها، والتعرف علي المأوي الطبيعية 
رف علي أهم وتوزيعها، وتحديد المواقع ذات الحساسية البيئية واألهمية العلمية، والتع

 .االستخدامات الحالية والمتوقعة بالمنطقة، وتحليل فئات وأنواع الحماية وتصنيف المحمية
 .م 8104 تقرير ادارة المحمية. وذلك من خالل عمليات المسح داخل المحمية

تمت دراسة الجيولوجيا العامة للمحمية عن طريق الخرائط : عمليات المسح الجيولوجي
الخريطة . والمسح الميداني بالمحمية وذلك بطريقة سطحية غير متخصصة الجيولوجية المرفقة

 .1 رقم م محمية نبق0991 الجيولوجية  ج م ع اصدار هيئة المساحة الجيولوجية عام
 .دراسة للحيوانات البرية المتواجدة داخل نطاق المحمية: عمليات المسح للحيوانات البرية

ظم األدوية داخل المحمية وتحديد األنواع النباتية تمت دراسة مع: عمليات المسح النباتي
 .م8104 تقرير ادارة المحمية ،المنتشرة وتصنيفها وكثافتها وأهميتها االقتصادية والطبية
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النشاط االقتصادى ومنه  .م8104 تقرير ادارة المحمية :عمليات المسح االجتماعى للسكان
  .الطرقو  السياحة والغطسامة للمصايد بالمنطقة و الصيد والحالة الع

تم وضع نموذج لمخطط التنمية المستدامة بحيث يحقق : إعداد خطة التنمية المستدامة: ثانيا  
 .لكل من عناصر التنمية المستدامة مجموعة من االشتراطات والتوصيات المختلفة

تتالئم مع طبيعة ونظم التصميم  البيئة المشيدة: البيئة المشيدة لمخطط التنمية المستدامة
بحيث توضع  .المحلية بالمنطقة المحيطة وأن تستخدم عناصر من البيئة الطبيعية بالموقع

أماكن إقامة طاقم إدارة المحمية في مكان مناسب و ليس بداخل أو بالقرب من منطقة الحماية 

 , خريطة رقم
 1 خريطة رقم
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أما  .ت وطرق االتصالوبعيدة عن الممرا المركزية المميزة، وأن تكون غير واضحة أو ظاهرة
مجموعة المباني الخاصة بإدارة المحمية وخدماتهم فتوضع في األماكن التي ال تظهر فيها 

بينما منطقة مركز خدمات الزوار تحتوي علي أماكن لإلقامة مثل الفنادق . للزوار نهائياً 
قة حطات خدمة، كل هذه العناصر توضع في أماكن شيمالبيئية، مخيمات محالت تجارية، 

رج منطقة الحماية وجذابة علي الطريق الرئيسي بالمحمية وبالقرب من مدخلها، وأن تكون خا
ماكن تواجد أبار المياه و آالمناطق المحمية و  نشر أماكن المخيمات البدائية بجوار لىإباالضافة 

  :تيةسباب اآلان والمدقات وذلك لألالسكان وعلى مسارات الودي
 رة بالمنطقة نتيجة لسرعة وقات كثيأيساعد السياح على قضاء  القرب من المناطق المحمية

 دارة المحميةإوقات محددة تقوم أ ال فىإبسبب عدم التواجد بهذه المناطق  ليهاإالوصول 
 (.و شعاب بحريةأسواء كانت مناطق برية )بتحديدها طبقا للقدرة االستيعابية لكل منطقة 

  ورؤية الحيوانات والنباتات المستفيدة من الماء بار فى التغذية بالمياهاالستفادة من اآل . 
 دمات المطلوبة لهم من فتح مجاالت عمل متعددة للسكان منها رعاية السائحين وتقديم الخ

وقات ترفيهية للسياح تشمل رحالت السفارى أوخلق  ومساعدتهم فى االقامة، ،طعام ومياه
لى مساعدة السياح فى إضافة السمر والعشاء البدوى مساء، باإل نهارا وليال وحفالت

ماكن مشاهدة التكوينات أوتخييم و  ثار ومشاهدة طيورآنشطة المختلفة من تجول ورؤية األ
الجيولوجية المتميزة واماكن الحياة البرية والنباتية والحيوانية المحمية، هذا مع تشجيع وتنمية 

واق لها بامكانية بيعها سأى قاربت على االنقراض نتيجة فتح الحرف اليدوية البدائية الت
للسائحين، مما يتيح للسكان مصادر للرزق مرتبطة بالحماية تساعدهم على االهتمام 

 .بحماية المنطقة
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 فى حالة  المدقات يعنى سرعة الوصول للمخيم القرب من مسارات الوديان الجافة ومسارات

ان هذه المدقات هى مسارات فرق المراقبة ضافة الى حدوث اى طارى عارض، باإل
يفضل ان تعطى للسائح خريطة موضحة بمسارات فرق )والمساعدة من حراس المحمية 

 0خريطة رقم 
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 أيانية الوصول السهل لها فى المساعدة وتوقيتات وصولها للنقط المختلفة بالمحمية المك
 (.وقت

 تتيح مناظر طبيعية  استغالل ساحل خليج العقبة وما يتميز به من خلجان كثيرة وتعرجات
واماكن تواجد السكان وبالقرب من مناطق الحياة ( االبار)جميلة وبالقرب من مصادر للمياه 

فى تنفيذ مجموعة من ( اماكن تكاثر اسماك –مناطق شعاب مرجانية )البحرية المتميزة 
القدرة الفنادق البيئية الصغيرة فى امكانياتها االستعابية الكثيرة العدد، وذلك فى حدود 

وذلك لخلق مزيد من االنشطة االقتصادية للسكان بالمحمية  .االستيعابية للمحمية وللساحل
 .ه العوائد للمحمية وتعويض السكاناالستفادة من هذ

 نشاء عدد من مداخل المحمية وتوجد بهذه المداخل العناصر االتيةإ: 
حياة برية ونباتية  ومركز الرشاد الزوار به متحف صغير يعرض ،مركز لحراس المحمية -

وتكوينات جيولوجية وقاعة اللقاء المحاضرات للمجموعات السياحية ومحل لبيع دليل 
لتنفيذ للمحمية موضح به االعمال المسموح بها وغير المسموح بها والقواعد العامة 

 .االنشطة البيئية المختلفة
المختلفة وتمتاز بتقارب ومنطقة ترفيهية طبيعية تنتشر بها المخيمات ، منطقة تخييم بدائى  -

ومنطقة معسكرات ومخيم ، الشبه بينها وبين المناطق المحمية باالضافة لقربها منهم
للكرافانات حتى سعات محددة تتناسب مع المسارات بالمحمية، وبها مواقد العداد الطعام 

  .ودورات مياه لزائرين
المنطقة وتوضح للزائرين مطاعم متخصصة فى الماكوالت المحلية بالمنطقة يديرها اهالى  -

  .االطعمة او المكونات الخاصة بها كيفية اعداد هذه االطعمة، وبيع هذه
و مشاهدة الطيور او تسلق الجبال ا محالت لبيع االدوات المستخدمة فى التخييم او -

شتهر بها ومحالت لبيع المنتجات المحلية والتى ت .ممارسة الغطس السطحى او العميق
ومصنوعات جلدية وادوات ( التوابل)واعشاب لالستخدام بالطهى طبية  المحمية من اعشاب

باالضافة الى محل لبيع الماكوالت المعلبة وصيدلية لبيع بعض ( سيوف وخناجر)حربية 
  .االدوية

و أع السيارات التى تستخدم البنزين محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث يجب من -
  .لفات الناتجة عن حرقهمة الضرار المخالجاز من الدخول للمحمية نتيج

 .اه المناطق المحمية القريبة منهافنادق بيئية لخدمة السياح بالمداخل وفى اتج -
 ،ية وبالقرب من النقاط الهامة بهانشاء عدد من مراكز خدمات الزوار موزعة داخل المحمإ  -

ائل الراحة وتوجد بهذه المراكز العناصر السابقة باالضافة الى بعض التسهيالت ووس
الخاصة بالزوار مثل مناطق انتظار السيارات، وتكون على اتصال بالمنطقة المحمية ولكن 
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وتكون فى الغالب فى النطاق  حتى ال تقلل من قيمتها وطبيعتها ليس قريبة منها جدا
 .العازل
 : ساسية لمخطط التنمية المستدامةالبنية األ

 قات الجفاف نظرا لثبات التربة الخاصة بها و أمسارات الوديان لتكون مدقات فى  استغالل
بفعل المياه والنباتات الموجودة بها ماعدا فى بعض المناطق التى تكون مسارات ذات غرز 
شديد، مع اختيار المدق ليكون بعيدا عن الحياه النباتية بمسافة كافية لمنع تاثير االتربة 

 . ومخلفات الوقود
 اقة الشمسية وتوزيعها بالقرب من وبالط اقة الرياحنشاء عدد من محطات توليد الطاقة بطإ

 . ضاءة والتسخين ورفع المياهعمال اإلأبار الستخدامها فى ماكن اآلأيم و ماكن التخيأ
  ز الخدمات المختلفة السابق تقع بها مراك دهب –عمل مداخل على طريق شرم الشيخ

 . ذكرها
  غراض المختلفة بعمل اد عليها فى األمكانية االعتمبار المياه الموجودة بالمنطقة إلآتطوير

نسان وتطوير زراعة النباتات المحيطة به ر المياه ليكون صالح الستغالل اإلتوزيع لمصد
 .مع استغاله لشرب الحياة البرية المعتمدة عليه

يتم تحديد االنشطة : األنشطة واالستخدامات المختلفة المقترحة لمخطط التنمية المستدامة
 :مات المقترحة داخل المحمية إلى مجموعات رئيسيةوتقسيم االستخدا

الجوالت السياحية التجارية، معسكرات السفاري، أنشطة اقتصادية أخرى، : أنشطة اقتصادية
 .أنشطة السكان المحليين

، (ْوثر سلبًا علي البيئة الطبيعيةأنشطة ال ت)أنشطة ترفيهية ذات طابع بيئي : أنشطة ترفيهية
قامة المعسكرات، السباحة، استخدامات اليوم الو  صيد األسماك بغرض احد والتنزه، التخييم وا 

 .المشي، الرياضات المائية ،الترفيه
الوصول لكل من  يهدف إنشاء شبكة الطرق إلى توفير إمكانية: تحديد الطرق ومحاور الحركة
لتي تحقق خذ في االعتبار انتفاء المواقع احد سواء، مع األ ىالزوار والعاملين بالمحمية عل
والتخديم، وسهولة الوصول إلى  ،لموارد الطبيعية الهامة بالمنطقةالتوازن بين أهداف حماية ا

ظهار القيم الجمالية والتنوع اإلحيائي . ستخدامات المختلفة داخل المحميةمناطق اال وا 
 بالمنطقة، األمر الذي يتطلب أخذ كثير من العوامل الجمالية والبيئية محل االعتبار عند

التأثيرات المتوقعة  ىالتعرف عل ىإضافة إلى ذلك يراعتصميم سرعة الطريق واختيار موقعه، 
  .من إنشاء الطريق علي األماكن التي يقصدها الزوار

إنشاء الطرق ومحاور الحركة وتشييد التسهيالت ومستلزمات التشغيل وفقا  :التنفيذ: ثالثا  
 .وضع برامج اإلدارة والتشغيل .تشغيلتعيين الهيكل اإلداري لل .لالعتماد المالي
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 .مراجعة البرنامج وتصحيح المسارو . شرافعمليات المراقبة واإل ءبد :المراجعة: رابعا
 

 النتائج
إثبات صحة الفرضية أن خلق وتنظيم  :قد توصل البحث إلى النتائج اآلتية التي أهمها

شطة واستخدامات هو أداه رئيسية وتوزيع العناصر االقتصادية من بيئة مشيدة وبنية اساسية وان
فعالة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة بالمحميات الطبيعية تؤثر باإليجاب على االقتصاد 
المحلى والوطنى، ولتحقيق فرض البحث انه من الممكن استفادة االقتصاد المصرى من 

 :ئد اقتصادى البد منالتجربة االقتصادية االمريكية فى ادارة المحميات الطبيعية لتحقيق عا
تنمية دور المحميات الطبيعية في التنمية المستدامة، حيث تتم التنمية المستدامة للنطاقات  -0

، وذلك لتحقيق التوازن البيئي والتنموي من خالل تحديد (سياحيا وبيئيا واقتصاديا)النوعية 
وصية وقيام النطاق الفعال لكل محمية قائمة أو مقترحة، وهو النطاق الذي يحقق الخص

األنشطة المسموح بها طبقا لطبيعة كل موقع، ويراعى وضع ضوابط وقواعد لتنظيم 
واء كان نطاق التنمية العالقات والمشروعات المختلفة الموجودة داخل النطاق النوعي س

و نطاق بيئي، مع األخذ في االعتبار أن أو نطاق اقتصادي أو نطاق سياحي أالمستدامة 
ختلف من محمية إلي أخري تبعا لطبيعتها مع مراعاة البعد االجتماعي أساليب التنمية ت

ومثال ذلك المحميات الواقعة بجنوب سيناء وخليج العقبة لها طبيعة  .واالقتصادي والبيئي
أثرية وسياحية وتأخذ خصوصية التنمية السياحية والبيئية والتي تتناسب واالنتشار الحيوي 

نمية السياحية، مع التأكيد علي شبكة الطرق والمدقات التي للتجمعات النوعية الخاصة بالت
ومن خالل ذلك تتأكد أعمال التنمية السياحية . تربط المناطق البيئة بالمنتجعات السياحية

والتنمية المستدامة والبيئية وعالقات الربط والتوافق بين المنشآت والمنتجعات والبيئة 
على االقتصاد  يقو  يثير ايجابى بل سلبأت لىإ ييؤد ن الوضع الحالي الالمحيطة أل

المصرى لما يتحمله من تكاليف فقط بال إيرادات، باإلضافة الى خسارة المحميات الطبيعية 
 . ب الحفاط عليهاجالتي ي

وتشمل المحددات المختلفة لعناصر التنمية  تطبيق المحدادت المختلفة للتنمية المستدامة -8
محددات  - ت بيئية الختيار مواقع التنمية المستدامةمحددا (المستدامة من بيئة مشيدة

 )نشاط الغطس - نشاط الصيد(ساسية وانشطة أوبنية  (اقتصادية لمواقع التنمية المستدامة
طبيق معايير التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية المصرية التي استخلصت من البحث، ت -3

 .التنمية المستدامة المالئم لهاحيث ال توجد معايير محددة يمكن من خاللها تطبيق 
 

 التوصيات
 :مستوى استغالل مساحة المحمية الطبيعية: ولالمبحث األ 
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 :توصيات خاصة بإدارة المحميات الطبيعية -1
يتم الربط بين التشريعات البيئية واالقتصادية للتنمية للمستدامة بحيث يشمل عنصر التقييم  -

ة لتوضح العالقة بين مشروعات البنية األساسية البيئي للمشروعات إعداد التقارير التفصيلي
 . والبيئية

 .ربط مناطق المحميات بشبكات الطرق ومراكز التنمية المستدامة والمشروعات السياحية -
 : التوصيات الخاصة بالتنمية المستدامة للمحميات الطبيعية-3
ة فقط وانما هي نواع النادرة من البيئات المختلفالمحميات الطبيعية ليست وسيلة لحماية األ -

  .يمية الي جانب خلق فرص عمل جديدةوسيلة للسياحة والترويح والثقافة واالغراض التعل
تقسيم المحميات إلى قطاعات نوعية طبقا لمحددات لموقع والنوع ويتم التعامل مع كل  -

 . ة للقطاع الخاص بهامحمية طبقا لما يتناسب ومحددات التنمية المقترح
المحميات الطبيعية وربطها ببرامج التنمية القطاعية والشاملة حيث  االهتمام بتنمية قطاع -

 . حميات في مصر عدا محمية راس محمدالتوجد تنمية بيئية أو سياحية  علي مستوي الم
التنمية االقتصادية  ةليآلشاملة للمحميات في مصر وربطها بتطبيق التنمية القطاعية وا -

 . مستدامة وتحقيق التفاعل االيجابي لمعدالت التنميةاستراتيجيًا لتنشيط التنمية البيئية ال
  :توصيات خاصة بقطاع السياحة -2
إدارة األنشطة السياحية وفق مخطط تنموي بيئي في إطار زمني يقنن أساليب التعامل مع  -

 . البيئة
قامة األحزمة الخضراء  - إعداد البرامج الخاصة للتنمية البيئية والسياحية وحماية الشواطئ وا 

 . تي تتحمل ملوحة المياه أو الجفافط السالالت الواستنبا
إلشراف جهة إدارية " تزلق مائي، غوص، صيد"يجب أن تخضع أنشطة السياحة الترفيهية  -

عليا تقوم بتحديد مناطق الحفاظ ومواقع الغوص والمواعيد المخصصة لممارسة كل نشاط 
كل نشاط في إطار دراسة دقيقة وكذلك تحديد الكثافة القياسية المسموح بها عالميًا لمزاولة 

 . للمدخالت والمخرجات لتدور في إطار من عدم اإلضرار بالبيئة
. ات المخيمات والمعسكرات في المناطق البيئية المفتوحة وربطها بالمحمياتعمشرو  ةقامإ -

ة المحيطة بما يؤكد التكامل البيئي بين المجتمع وبيئتة يتنظيم التنمية السياحية والبيئ
 .الطبيعية

  :مستوى األنشطة الترفيهية: المبحث الثانى
كم الطولي أو بغلق مواقع الغطس /فرد 02 ممارسة نشاط الغطس بكثافات محدده تقدر ب -

سنة وفتحها في السنة التالية بالتبادل حتى نضمن استعادة توازنها البيئي، وتحديد حرم 
الطاقة  ىوتعتمد عل إال لقوارب بغاطس صغيرلمناطق الحفاظ ومواقع الغطس، ال يسمح 
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ل مراعاة منع مرورمع النظيفة  القيعان  ىالبيئة البحرية حتى نحافظ عل ىالقوارب من وا 
 . الشاطئية المرجانية الضحلة وضمان عدم ردمها برمال الشاطئ

 .نها من أخطر مصادر تدمير توازنات بيئة الدراسةخدام القوارب البخارية واآللية ألتعدم اس -
  :ستوى الدراسات والبحوث المستقبليةم :المبحث الثالث

ءها ابحاث التى يراعى اجر القطاعات المختلفة بحيث تشمل األ ضرورة استمرار البحوث في -
 . بمحمية نبق

 . برنامج إدارة التنمية المستدامة بالمحمية وتأثيراته المتوقعة علي البيئة الطبيعية بالمحمية -
ارتباطهم اقتصاديا بالمنطقة ومدى تأثير  ىدومعادات وتقاليد السكان المحليين بالمنطقة،  -

 . التنمية المستدامة الحادث عليهم ومدى تأثيرهم على التنمية المستدامة والحماية
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اح القصاص، االنسان والبيئة والتنمية، بحث علمى منشور، المؤتمر التانى تمحمد عبد الف
 .م0999 ة، القاهرةيللبحوث البيئ

محمد عزت محمد غزالن، اقتصاديات الموارد (: 8100)محمد عبد الكريم على عبد ربه
 .ار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةوالبيئة، د
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 كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية االقتصاد،
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 .المنصورة
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واالقتصادية واالجتماعية مركز األبحاث اإلحصائية  (:8103)نبيل دبور، اوموت اونال

بعنوان السياحة الدولية في البلدان ( سيسريك)والتدريب للدول اإلسالمية 
 .االفاق والتحديات: األعضاء في منظمة التعاون االسالمى

، وزارة اإلسكان والمرافق 8131الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، خطة التنمية المستدامة 
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ABSTRACT 

After the tourism recession resulting from depletion of resources, 

poor environmental conditions and deterioration of the social and 

economic situation, a number of tourism experts pointed to the 

weakness of Egypt's share of the international tourism movement, 

which is only 0.57% of the total international tourism, Egypt's tourism 

product for the global market, and the need to develop it, and through 
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the questionnaire conducted by a group of German experts to the 

markets of a dozen countries for the movement of tourism to Egypt, 

including 140 tourist companies in these countries, it was possible to 

conclude an important result is the need to develop the Egyptian 

tourism product. "A distinct tourist product for the sake of distinguished 

tourist markets" as a clear goal Egypt seeks to achieve, so increased 

efforts and trends of the State to direct many investments for the 

industry and development of Egyptian tourism. As sustainable tourism 

is a trend that seeks to integrate development movements under a 

system that has the capacity to absorb all development inputs and deal 

with them in order to preserve the right of future generations in the 

presence of resources for development. 

Therefore, there is a need to dissect the concepts of development 

and sustainable tourism of natural reserves to achieve the main 

objective is to study and analyze how the Egyptian economy can benefit 

from the sustainable development of the Egyptian natural reserves and 

its impact on the Egyptian economy and how to preserve environmental 

resources as an important economic components can not be relied upon. 

On the theoretical method of inductive and analytical deductive and 

applied, through the review of theoretical studies with a view to exit 

some theoretical relations, through the tools of research books, research, 

periodicals, reports and Rasa Scientific and research papers in the 

Egyptian, Arab and international, followed by field analytical studies 

and followed the deductive approach, study and analysis of a sample 

similar to the reserves of positive impact on the local and national 

economy of the United States, the Cape May Reserve, which was 

closed and developed within 3 years and then exploited 

environmentally as a model for the exploitation of nature reserves In the 

United States of America, and evaluated with the extraction and 

conclusion of the elements and criteria to be provided in the protected 

area, and then achieve sustainable tourism development, then the 

applied study was followed by the applied method of deductive which 

is based on a practical scientific approach based on a set of steps where 

applied what has been drawn from the theoretical and analytical study 

on the Nabq Reserve because it is a protected nature reserves of 
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environmental economic fundamentals and has been developed 

methodology for analysis, and it has been monitoring the problems and 

possibilities and limitations and constraints of development, And thus 

develop a model for the sustainable development of the Nabqah 

sanctuary in which the elements of environmental economic activities 

are organized and distributed from a built environment, activities and 

uses in line with the achievement of the goals of the establishment of 

protected areas, and contrary to other objectives, whether environmental 

or history Cultural, legal, and study and analyze its application to the 

reserve and compare it with the status quo in Egypt.  

Through analyzing the results, the most important are the various 

indicators of sustainable development, the sustainable development 

criteria of the Egyptian reserves and the role of protected areas in 

sustainable development; the level of exploitation of protected land, 

recreational activities and future research. 

Keywords: Sustainable Development - Protected Areas - Cape May 

Reserve - Nabq Reserve. 


