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Iتمهيد

Vالموجز

األول لها: الفصل يتعرض التى والتهديدات البيولوجى التنوع واتجاهات ١حالة

١تقديم!
واأل! والبيئات النظم المصريةخريطة والحيوانية النباتية ٥نواع
والبحري! الساحلي البيولوجي ٧التنوع

السمكية! ١٠الثروة
المرجان! ١٢يةالشعاب
المانجروف! ٢٠أشجار
البحرية! السالحف رصد ٢٢برنامج
البحرية! للبيئة ٢٤التهديدات

البيولوجى! الرطبةفيالتنوع واألراضي الداخلية ٢٦المياه
النيل! ٢٦نهر
النيل! لنهر البيولوجى ٢٧التنوع
الرطبة! ٣٠األراضى

الجاف! المناطق في البيولوجي الرطبةالتنوع وشبه ٤٠ة
مصر! في الجافة المناطق من ٤٣نماذج
البيئات! تدهور وعوامل ٥٧التهديدات

الزراعي! البيولوجى ٥٩التنوع
للجبال! البيولوجى ٦٣التنوع
البيولوجى! التنوع على وأثرها المناخية ٧٢التغيرات

الجبال! قم على المنعزلة الجزر ٧٢نظرية
الحم! المصريةالقائمة لألنواع ٧٤راء
الغازية! ٧٩األنواع
الطيور! ٨٦أنفلونزا
البيولوجى! للتنوع واالقتصادية والثقافية االجتماعية ٩١األهمية

الثاني الوطنية: الفصل العمل وخطط الستراتيجيات الراهنة ٩٦الحالة

البيول! بالتنوع المتعلقة الوطنية العمل وخطط الستراتيجيات ٩٦وجيموجز
البيولوجي! التنوع لصون الرئيسية ١٠٠األنشطة

القدرات: أوالً! وتنمية المؤسسي ١٠٠الدعم
البيولوجي: ثانياً! بالتنوع المعنية الجهات مع ١٠٨الشراكة
التقليدية: ثالثاً! ١١١المعارف
البيئي: رابعاً! والوعي والتعليم ١١٣االتصال
الطبيعيالمتحف: خامساً! للتاريخ ١١٧المصري
المانحة:سادساً! والمنظمات الدول من الممولة المشروعات ١١٨استدامة



الطبيعية! المحميات عمل ١٢٠برنامج
البيولوجي! التنوع عمل برامج تنفيذ نماذج ١٢٤بعض

والساحلي: أوالً! البحري البيولوجي التنوع عمل ١٢٤برنامج
الداخلية: ثانياً! للمياه البيولوجي التنوع عمل ١٢٦برنامج

الثالث والبـرامج : الفصل القطاعـات فـي المستدام واستخدامه البيولوجي التنوع صون دمج

والسياسات
١٣٨

التنموية! القطاعات فى البيولوجى التنوع اعتبارات وتقييم ١٣٨إدماج
التنوع! ادماج بشان تتم التى فىالتدابير الوطنيةاالستراتيجياتالبيولوجى العمل ١٤٠وخطط
التنوع! فقد من لالقالل الحافزة ١٤٢البيولوجيالتدابير
واإلاال! الدولية العالقةقليميةتفاقيات ١٤٧ذات
البيئى! النظام من(نهج ١٤٨)اإلنسانرفاهيةجلأالصون

الرابع ب-االستنتاجات: الفصل نحـو المحـرز هـدفالتقدم لخطـةاذوتنفيـ٢٠١٠لـوغ

اإلستراتيجية
١٥٠

البيولوجي! التنوع كفاءة ١٥٠مؤشرات
البيئية! النظم ١٥٠حيوية
البي! ١٥٣ئاتحالة
األنواع! واتجاه ١٦١حالة
المهددة! لألنواع الحمراء ١٦٥القائمة
الغازية! الغريبة ١٦٩األنواع
استعا! علي البيئية النظم توازنهاقدرة ١٧٠دة
البيولوجي! للتنوع واالقتصادي االجتماعي ١٧٥الوضع
١٧٧التهديدات!
الطبيعية! المحميات إدارة ١٧٨كفاءة
المحميات! خارج البيولوجي التنوع صون ١٧٩تدابير

االستراتيجية! الخطة لتنفيذ المبذولة ١٨١الجهود
المستقبلية! ١٨٢الرؤية

المالحق

الوطني ) ١(  التقرير وإعداد باالبالغ يقوم الذي الطرف بخصوص معلومات
المعلومات ) ٢( )المراجع(مصادر

النبات ) ٣(  لحفظ العالمية االستراتيجية أهداف بلوغ نحو المحرز التقدم
التقرير ) ٤(  في المستعملة البيولوجي التنوع لصون الوطنية المؤشرات
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النباتيـة واألنـواع الطبيعيـة والموائل البيئات يشمل حيث األرض كوكب على الحياة إطار هو البيولوجي التنوع
مثل توفرها، التي والخدمات السلع إلى باإلضافة عليها، تنطوي التي الوراثية واألصول الدقيقة والكائنات والحيوانية

البن مواد توفير والوقود، بالغذاء تجديـداإلمداد الكـوارث، تخفيـف المناخ، اعتدال وتحليلها، الفضالت تطهير اء،
الجينية الموارد على اإلبقاء األمراض، مكافحة التربة، منتجات(خصوبة أدوية، حيوانية، ثروة سالالت، محاصيل،

وثقافتها). أخرى معيشتها وسبل البشرية رخاء عماد هو البيولوجي التنوع فإن صـو. وعليه فـإن التنـوعلذلك ن
أجيـال لـصالح ونحميهـا عليها نحافظ أن يجب التي الثروات من كنوز لها ويقدم لإلنسانية صون هو البيولوجي

والمستقبل .الحاضر

العربية مصر جمهورية أولت الماضيين–لقد العقدين غضون إهتمـ–فى الطبيعيـة المـوارد حماية ـاماقضايا
لحمايخاصاً وتشريعاً نظاماً وأرست قطاعـات، تكامل لتأكيد السياسية القيادة من وبدعم بتوجيهات الطبيعى التراث ة

رقم القانون وصدر والمستقبلية الحالية األجيال لصالح الطبيعية الموارد وصون البيئة حماية مع لـسنة١٠٢التنمية
ر١٩٨٣ محمية وهى مصر فى طبيعية محمية أول إعالن وواكبه الطبيعية المحميات شأن الوطنيـةفى محمد أس

وأصبحت الطبيعية المحميات إنشاء ذلك بعد وتوالت سيناء، حتى٢٧بجنوب مايقرباآلنمحمية مساحة على تمتد
الدولة% ١٥من فى الطبيعية والموارد البيئية النظم معظم لتشمل الجمهورية مساحة مـن.من الفتـرة تلـك خالل

وحتى الكاآلنالثمانينات اكتساب اثتم من وير بتنمية الخاصة والخبرات وصـونإلمهارات الطبيعية المحميات دارة
األ الفترة اتصفت حيث البيولوجى، المطلقةالتنوع الحماية بعمليات الـصون،ولى بعمليات التسعينات خالل والثانية

الت المتكاملة البيئية باالدارة وحالياً المستدامة، البيوالتنمية النظام نهج تطبيق على اإلنسانيئىتعتمد أن. شامالً أي
الرئيسي اآلنالهدف رفاهيةأصبح أجل من الصون عمليات منهاساناإلنهو هـدفوالغاية وهـو٢٠١٠تحقيق

البيولوجىاإل التنوع فقد معدل من . قالل

الت الدولية االتفاقيات إلى وانضمامها البيولوجي التنوع بصون العناية في الرائدة الدول من مصر هذاتعتبر تعزز ي
عام في البيولوجي التنوع اتفاقية رأسها وعلى ونفـذت. ١٩٩٢التوجه أعـدت التي الدول أوائل من مصر وكانت

عامـاً عـشرين مـدى على البيولوجي التنوع مجال في قومية عمل وخطة وطنية ) ٢٠١٧-١٩٩٧(إستراتيجية

اتجاه ثالثة على ارتكزت والتي وشعبية وأهلية حكومية ومتفاعلةبمشاركة متداخلة أساسية بـرامج: ات يضم األول
والتقييم والرصد والدراسات واسـتكمال: البحوث الطبيعـة، صـون اقتصاديات وبحث البيئية، المسوح عمل ألجل

المحليـة للمجتمعات التقليدية المعارف وتقصي الرصد، محطات وإنشاء ، المرجعية يـشمل. المجموعات والثـاني
الت المشروعات وإدارتهابرامج الطبيعـي،: طبيقية للتاريخ المصري والمتحف الطبيعية المحميات شبكة ذلك في بما

المعلومات تكنولوجيا ونظام المهددة، البرية الحياة وإكثار تربية ومحطات الوراثية، الموارد يحتوي. وبنوك والثالث
والتوع والتعليم التثقيف والرصد، لإلدارة البشرية التنمية برامج تحـديثعلى كفاءتهـا، ورفع المؤسسات دعم ية،

والفنيـة الماليـة الموارد حشد والمحلي، المدني والمجتمع األهلية المنظمات شراكة الوطنية، التشريعات واستكمال
البيولوجي التنوع .لصون
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م كأول محمد رأس محمية وإعالن الطبيعية للمحميات الوطني القانون إصدار على قرن ربع مرور حميـةبمناسبة
عام مصر في الخطـوط١٩٨٣طبيعية إطـار في مصر في البيولوجي التنوع حالة عن التقرير هذا إعداد تم فقد

أربعـة شاملة القرار، وصناع المواطنين لمخاطبة الوطنية للتقارير البيولوجي التنوع اتفاقية أعدتها التي اإلرشادية
يلي فيما نوجزها رئيسية :فصول
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لها.١ يتعرض التى والتهديدات البيولوجى التنوع واتجاهات لحالة .عرض

الوطنى.٢ العمل وخطط الستراتيجيات الراهنة .الحالة

الصلة.٣ ذات القطاعات فى البيولوجى التنوع اعتبارات وتقييم .إدماج

هدفبشأناالستنتاجات.٤ بلوغ نحو .٢٠١٠التقدم

األوليضم لهاالفصل يتعرض التى والتهديدات البيولوجى، التنوع مكونات مختلف واتجاهات لحالة سـتناداًاتحليل
الرصد نتائج السابقةعلى السنوات البيئيـةك،خالل الـنظم عن المتوفرة المعلومات عرض يتم –الموائـل–ذلك

البيولوجى–واعاألن التنوع مكونات وأهمية الجينى، لرفاه"التنوع المـصرىبالنسبة المـواطن حالـة" ية وبيـان
المكونات النظمالهامةواتجاهات التىلتلك المؤشرات إمستخدمين وتطبيقهاسبق علـى،عدادها الضوء إلقاء أيضاً

والكام الدافعة والعوامل التغيراتلالتهديدات وأثر وراءها االجتماعيـةالناجمةة والتنميـة العـيش أسـاليب على
. واالقتصادية

الثانىيعرض تنفيذها،الفصل تم التى والبرامج البيولوجى التنوع عمل وخطط الستراتيجيات الراهنة نتـائجالحالة
ال العقبات اإلستراتيجية، فاعلية تقييم تمت، التى واجهتهااإلجراءات تمتتي التى والتجارب التنفيذ يـتم.أثناء لذلك

كانتاألنضاعراست إذا عما واإلشارة الرئيسية إسهامشطة كيفية االستراتيجية، فى أدرجت قد والمؤشرات األهداف
ال البرامج فى االستراتيجية التنـوع(تخصصيةأنشطة الزراعى، البيولوجى التنوع الداخلية، للمياه البيولوجى التنوع

الجافة وشبه الجافة لألراضى البيولوجى والتنوع للجبال المشـوالقض) البيولوجى الطبيعيـة،المحميات(ةـتركـايا
الغازيةاألن الحوافزواع وغيرها، فعاليـ،، وتحليـل النجاحات أوجه البيولوجى، للتنوع والدولى المحلى اتالتمويل

العمل وخطط اإل(اإلستراتيجية عن ناتجة التغيرات لمعالجـةهل مالئمـة االستراتيجيات هل نفذت؟ التى جراءات
تنفيذ تحسين كيفية ). جيات؟االستراتيهذهالتهديدات؟

الثالثيتناول بينالفصل المشتركة والخطط القطاعية الخطط فى المستدام واستخدامه البيولوجى التنوع صون دمج
والسياساتالمعنيةالقطاعات البرامج األخـرى،وفى القطاعـات مـع بالعالقـة الدمج عملية فى النظر يتم لذلك

الريفية،( التنمية الصحة، التعليم، التعالزراعة، السمكية، والصناعةـالثروة التجارة السياحة، االستراتيجيات)دين، ،
و واال(الثالثةاأللفيةأهدافالوطنية الـصحة الفقر، من الحد البيئيـةوخاصة الـصلة) سـتدامة ذات واالتفاقيـات

العالماألراضي( التراث التصحر، مكافحة فـىيالرطبة، الدوليـة التجـارة الحيوان، هجرة المهـددةواألنـ، اع
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عرض). االنقراضب يتم البيولوجالذلك التنوع إدماج فيها تم التى التـدابيريلعمليات المختلفـة، االستراتيجيات فى
استواآل التنفيذ، لضمان وضعت التى الحوافزخدامليات وإزالة اإليجابية البيئـىالحوافز األثـر تقييم كذلك الضارة،

وتحليل التنموية، تدابيستالاللمشروعات تنفيذ خالل من تحققت التى الحالـةنتاجات دراسـات وإبـراز معينـة، ر
النجاح( الوطنية) قصص الخطط فى البيولوجى التنوع دمج . حول

الرابعوضحي هدفالفصل بلوغ نحو التقدم بشأن التنـوع٢٠١٠االستنتاجات التفاقيـة االستراتيجية الخطة وتنفيذ
ويعتمد ذلكالبيولوجى افي الثالثعلى الفصول من الرئيسية اإلةلمعلومات إسهام كيفية تقييم بغرض جراءاتالسابقة

التقدم إحراز فى االتفاقية لتنفيذ اتخذت هدفالتى بلوغ االسـتراتيجية٢٠١٠نحو للخطـة الثالثـة األهداف وتنفيذ
واستخدام عامالوطنيةالمؤشراتلالتفاقية تقييم ، المحرز، التقدم قياس تحـسينرلتأثيفى علـى اإلستراتيجية تنفيذ

وتحليل البيولوجى، التنوع المستفادةاصون المستقبلية،لدروس األولويات إلى .التطلع
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مباركأفتتحت سوزان الموافـقالسيدة األحد ٢٠٠٨ / ٢ / ١٠يوم
الحيتانمنطقة بمحافظةبمحميةوادي الريان أولكـ. الفيـوموادى

مصر في عالمي طبيعي تراث .محمية

قام البيئـةوقد شـئون بجهاز الطبيعة حماية مـناءتهـناإلبقطاع
نوعه من فريدا مفتوحا متحفًا لتصبح المنطقة وتطوير تنمية عمليات

من أكثر يضم الصحراء قلب يرجـع٤٠٠في لحيتان عظمي هيكل
من ألكثر التـدابير٤٠عمرها اتخـاذ إلـي باإلضافة سنة، مليون

بحريـة وأحياء حفريات من المنطقة تضمه ما علي للحفاظ الالزمة
للسياحة مزار إلي وتحويلها ونادرة فريدة وتكوينات طبيعية وثروات

العالمية .البيئية

للزواروشملت مركز إنشاء والحماية التطوير كافتيريا،أعمال شامالً
ال بيع المياهمنفذ ودورات اليدوية، بطولمنتجات مدقات ٤٥وإقامة

بطـول أخـري مدقات إلي باإلضافة للمحمية، للدخول مترا ٧كيلو
مو إلي للوصول مترات العظميةاكيلو الهياكل كردونات. قع وإعداد

وكـذلك إليهـا، األيدي وصول دون للحيلولة العظمية الهياكل حول
ال طول علي إرشادية لوحات مـنتثبيت الـسادس مدينة من طريق
الحيتان وادي مدخل وحتي وقدأكتوبر سـوزان، الـسيدة أشـادت

روافـد أحـد تمثـل التي البيئية للسياحة المكان هذا بأهمية مبارك
المجتمـع مـشاركة بأهميـة أشادت كما مصر في الواعدة السياحة
وجميعه السياح أمام اليدوية البيئية منتجاته بعرض بالمنطقة االمحلي

المحيطة البيئة طبيعة تعكس حرفية ب.منتجات أشادت جازاتناإلكما
تـم حيـث اإليطالي الجانب مع بالتعاون المنطقة لتنمية تحققت التي
تاريخ تحكي التي بالمطبوعات مجهز والسائحين للزوار مركز إنشاء

الوادي في الحياة وتطور .المكان

اوقام خالل البيئة وزير جورج ماجد حوتبتقديمالحتفالالمهندس لحفرية مصغرا سـوزانإلـىنموذجا الـسيدة
د أهداها كما تـسجيل. مبارك شهادة لليونسكو الوطنية اللجنة باسم العالي التعليم وزير هالل الحيتـان"هاني " وادي

العالمي التراث مناطق .كإحدي
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مسح برامج البيانات قواعد وتحديث الرصد عمليات خالل من البيولوجي التنوع لتقييم الرئيسية األنشطة شملت
المنتجة البيئية والنظم الطبيعية البيئية والنظم الجغرافية المناطق األنوا،وتقييم وتقييم باالنقراضمسح المهددة ع

البيولوجي،عالمياً التنوع بشأن الجغرافية للمعلومات خريطة واالسترجاع،إعداد اإلصحاح برامج المشاركة،تقييم
الطيور أنفلونزا مجابهة وتحديثها،في بيانات قاعدة في وتجميعها وخارجها الطبيعية للمحميات البيئي الرصد ،تكامل
الموائل حماية على الحاليةالعمل المحميات بشبكة الممثلة وغير الموائل،الحساسة حماية نظم في الفجوات ،تحديد

باالنقراض والمهددة النادرة األنواع م،تواجد المحمياتؤتحديد مستوى على للرصد قابلة وطنية واستكمال،شرات
مصر في البيولوجي للتنوع المرجعية المجموعات .عناصر

من يقرب ما اآلن المتوفرةيتوفر واألبحاث المراجع من تجميعها تم التي والحيوانية النباتية لألنواع سجل ،مليون
العالمية والمتاحف مصر داخل الموجودة المرجعية المحمياتووالعينات داخل لألنواع التسجيالت أيضا

متوفروبالتالي.الطبيعية سجلاًأصبح التجيداآلن المصرية يقرإلىوصلتيلألنواع منما نوع٢٠ب ،ألف
توزيعها انتشارها،مناطق الزمنية،مدى التسجيلالتيالفترات عمليات فيها توزيع،تم بحالة للتنبؤ خريطة إعداد

والحيوانية النباتية األنواع عليها،وانتشار للحفاظ الالزمة اإلجراءات التنوع. واتخاذ بيانات قاعدة تحديث تم كما
منها واالستفادة باللغتينفىالبيولوجى الكترونية مواقع عدة واإلإنشاء إنشاء،نجليزيةالعربية المعلوماتقاعدةكذلك

عن يزيد ما منه استفاد الذى البيولوجى التنوع مواطن٦٠ومنتدى .ألف

المؤشرات من مجموعة وتطبيق إعداد والتهديداتالتيتم البيولوجى التنوع واتجاهات حالة لهاالتيتعكس يتعرض
المؤشراتو وهذه واالقتصادية االجتماعية الحياة على ذلك البيئية : هيأثر النظم البيئات،صحة واتجاه،حالة حالة

الحمراء،األنواع القائمة حرج،المنقرضة(أنواع وضع وفى باالنقراض،المهددة السوداء،)المهددة القائمة أنواع
الغازية( الغريبة البيئى،)األنواع النظام التوازنقدرة إعادة للتنوعواالقتصادياالجتماعيالمؤشر،على

المحميات،التهديدات،البيولوجى إدارة خارج،كفاءة البيولوجى التنوع بصون الخاصة واإلجراءات والتدابير
الطبيعية .المحميات

ال األقمار صور من المتوفرة المعلومات على بناء المصرية للبيئات حديثة خريطة إعداد استخداماتتم مثل صناعية
المياه،راضىاأل الجيولوجية،البحيرات،الواحات،الزراعات،مساحة الخريطة الصخور(وأيضا الكثبان،أنواع

المصرية. )الجبال،الوديان،الرملية البيئات خريطة الحضرية٢٢تشمل المناطق وصف بها رئيسية ،مجموعة
ا،الواحات،الجزر المتحولة،الرسوبيةالصخور،لرمليةالكثبان المفتوحة،والناريةالصخور ،العذبةالمياه،المياه

الدافئة،السبخات،البحيرات المانجروف،العيون وأشجار المرجانية .الشعاب
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المتوطنةو واألنواع الموائل من العديد البحريةوبها الثدييات جميع وخاصة باالنقراض )نوع١٧(المهددة

من(القرشأسماك)أنواع٤(البحريةالسالحف البحر)نوع٢٠أكثر المصراعيات،خيار الشعاب،بعض
عجمة نورس مثل الطيور من والكثير المانجروف وأشجار النسارية،المرجانية والعقاب الغروب هذا. صقر

البيولوجى التنوع إلى من ( العاليباإلضافة البحرية)نوع٨٠٠( البالطحتشمل)نوع٥٠٠٠أكثر ،والحشائش
المرجانية٢٠٩ الشعاب من من،نوع الرخويات٨٠٠أكثر من القشريات٦٠٠،نوع من من٣٥٠،نوع نوع

الت األخرى األنواع مئات وربما شوكيات الخالصةتلميالجلد االقتصادية المنطقة فى وخاصة بعد العميقةوكتشف
كلٍّ البحرفى والمينمن .توسطاألحمر

منالسواحلقطني الخام% ٢٠أكثر والمواد الغذاء يتوفر حيث مصر سكان أساسالتيمن لتنميةاتعتبر
المصريي.االقتصادية الساحل على منتركز الصناعية% ٤٠أكثر األنشطة البنية،المدن،الموانئ(التنمويةومن

الطرق،التحتية والتعدينية،شبكات البترولية السياحيةاألن،الثروة .)شطة

السمكوقدو اإلنتاج منيالبحريصل يقرب ما طن١٢٠إلى الكلى% ١٢,٥(عام/ألف اإلنتاج تقدر،)من كما
البحرية األنشطة منعائدات بأكثر السياحية سنويا٢٠ًخاصة جنيه األنواعيقدرومليار على الحفاظ من العائد

سنوياً الجنيهات بمليارات باالنقراض .المهددة

إلى التقييم منويشير البحري اإلنتاج فى عام٨٢تناقص طن عام٤٧إلى١٩٩٩ألف طن البحر٢٠٠٦ألف فى
عام٨٩ومن،األحمر طن المتوسط٧٢إلى١٩٩٩ألف البحر فى الماضية السنوات فى طن الحال.ألف وكذلك

المنزلةب بحيرة وخاصة الشمالية ماالتيالبحيرات إلى إنتاجها النصفانخفض من البرلس،يقرب بحيرة التيعدا
السمك إنتاجها سنويا٦٠ًو٥٠بينييتذبذب طن .ألف

اإلنتاج فى التدهور اآلليةالسمكييعود الصيد مراكب عدد فى والزيادة الصيد قوانين تنفيذ وعدم الجائر الصيد إلى
من الطبيعية بيئتها من األسماك ذريعة صيد فى المستمرة عام١٣والزيادة ذريعة مليون٤١إلى١٩٩٨مليون

عامز فقط .٢٠٠٦ريعة

حالة رصد الفترةتم خالل المرجانية عامالشعاب من٢٠٠٧وحتى٢٠٠١من أكثر البحربمنطقة١٢٠فى
العقبة وخليج البيئيةباستخداماألحمر الحية(المؤشرات المرجانية الشعاب الشعابأ،نسبة وأنواع مؤشرات،عداد

الفقارياتالتنوع وبعض األسماك مثل األخرى داخل.)البيولوجى المرجانية الشعاب حالة أن الدراسة أوضحت
أ المحمية المناطقفضلالمناطق فى مثيالتها من تالتيبكثير اال األنشطة.لحمايةشملها عن البعيدة المناطق أن كما

زيادةالبشرية شهدت المرجانيةقد الشعاب نسبة ال)%١٤(فى بشريةالتيمناطقعن أنشطة حيث)%٧-٥(بها
المرجانيةت الشعاب حساب على اللينة المرجانيات نسبة .الصلبةزداد
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وقد السنويةهذا األنماط دراسة خالل من الغوص مناطق في وخاصة المرجانية للشعاب البيئي النظام سعة تقييم تم
األ لتوزيع منوالشهرية أكثر في الترفيهية .غوصموقع٦٠نشطة

منطقة كل في الزائرين أعداد بينتراوحت آالفغوص منوعدة المعدل،سنوياًغطسهألف٧٠أكثر يفوق وهذا
عمل). سنوياًغطسهألف١٥(العالمي تم للمخدراسةكما خاللاتحليلية المرجانية الشعاب بيئة في وقعت التي لفات

من أكثر إلى وصلت والتي الماضية أعوام البحرية٦٠٠العشرة والعائمات السياحية والمنشآت للفنادق مخالفة
المرجانية،واألفراد الشعاب من كبيرة مساحات تدمير إلى أدى الذي الشعاب. األمر لفقد المالية التكلفة تقدير وتم
.الجنيهاتمنبملياراتبعدةالمرجانية

الزينةكما أسماك استخراج مناطق في الميدانية المسوحات من(أظهرت الشعاب) نوع٥٠أكثر بيئة تدهور
مشا قريبة بمناطق بمقارنتها فيبالمرجانية ملحوظ انخفاض هناك وأن األسماكهه وأعداد عليه،أنواع تموبناء

الزينة أسماك وتصدير صيد بحظر اإلجراءات .اتخاذ

المي والفحص بعد عن االستشعار أجهزة استخدام خالل من تمت التي الدراسات لبيئةأثبتت الكلية المساحة أن داني
المانجروف عنقدأشجار يزيد ما إلى عام٧٠٠وصلت بنهاية بـ٢٠٠٨هكتار عام٥٢٥مقارنة . ٢٠٠٢هكتار

التعديات وقف إلى ذلك السنوات،عليهاويعود خالل المناطق من كثير في واستزراعها المانجروف أشجار وحماية
تم.الماضية بيولوإجراءكما أحجامهادراسة حيث من المانجروف أشجار عن االنتاجية،كثافتها،ارتفاعها،جية
وبذورها،األولية أزهارها تكوين المانجروفهذهأثبتتو. وفترة أشجار بيئة في البيولوجي التنوع أن أيضاً الدراسة

الطحالب ويشمل جداً ،)نوع٦٥(الرخويات،)نوع٨٢(القشريات،) نوع٤٠(الحشرات،)نوع٣٦(عال
اقتصادية)نوع٢٢(األسماك،)نوع١٧(شوكياتالجلد أسماك معظمها المانجروف(تعتبر أشجار بيئة تعمل

الغذاء لوفرة نظراً بيئتها في ترعى التي األسماك لصغار ).كحاضنة

األ البحر من كل في البحرية السالحف رصد برنامج برامجيعتبر أنجح من المتوسط والبحر حيثحمر الرصد
متخصص منونيعملنويتوفر أكثر منذ المجال هذا على. سنوات٥في التعرف البحرية٤تم السالحف من أنواع
السلحفاة المنقار،الخضراء) الترسة(وهي من،يسوةعوال،النعامة،صقرية أكثر الساحل١٥ورصد على منطقة

والخضر عامة للسالحف تعشيش نسبة أعلى رصدت حيث الزبرجدوالجزر بجزيرة خاصة فيها عش٥٣٣٦(اء
بـ٢٠٠٧عام عام٤٣٨مقارنة وخبرة). ٢٠٠١عش بشرية أنشطة أي عن الزبرجد جزيرة بعد إلى ذلك ويعود

العمل زيادة. فريق هناك أن أتضح حيث المنقار صقرية السالحف تعشيش مناطق أهم من الجفتون جزيرة وتعتبر
ع٢٥٥إلى٢٠٠١امععش٢١من األ. ٢٠٠٧امعش ازدادت حيث للساحل بالنسبة صحيح نشطةوالعكس

وبالتالي الساحلية حالسياحية رأس من كل في السالحف أعشاش كبيرةقلت بدرجة والقلعان العبس وأم نكوراب
األ الماضيةخالل من. عوام البيض فقس نسبة الصغرى% ٤٠وتفاوتت الجفتون الكبرى% ٦٠،في الجفتون في

الزبرجدفي% ٧٠إلى .جزيرة



VIII

رصد حوت٣٥تم إلى(قرش عن١٥يصل ويزيد طوالً مايو) طن٢٠متر من الفترة فبراير٢٠٠٣خالل وحتى
دهب٢٠٠٨ من كل الشيخ،في محمد،شرم علم،القصير،الغردقة،رأس غالب،مرسى السيال،بورت . جزر

األوقات الربيعالتيوأكثر فترة هي الرصد فيها .صيفالوأواخرتم

البحر لخيار الميدانية المسوحات و٣٤شملت العقبة خليج في األ٨٢منطقة البحر في التعرف،حمرمنطقة وتم
تسجيله٢٢لىع تم بما مقارنة البحر،اًنوع٤٩سابقاًنوعاً خيار أعداد في حاد تناقص إلىوهناك وصل
فيها) ٢م١٠/أفراد١٠( تمارس التي المناطق في خاليةوخاصة شبه أصبحت والتي القانونية غير الصيد أعمال

بحوالي المحمية) ٢م١٠/دافرأ٣٥(مقارنة المناطق الصيد،في يمنع الحدود. حيث حرس قوات وتقوم هذا
المخالفين على بالقبض الطبيعة حماية قطاع مع .باالشتراك

من يقرب ما رصد بحر٥٠تم من(عروسة ال) متر٢أكبر بيئتها فيفي البحرية بالحشائش الغنية ١٥طبيعية
عام،منطقة خالل رصدها تم التي األعداد أكبر وعريس١٧(٢٠٠٢وكان خالل،)عروسة معظمها ويتواجد

الصيف البحر. أشهر عروس صغير رصد تم وقد فبراير) متر١(هذا شهر خالل أمه رصد. ٢٠٠٧مع تم كما
البحرية الثدييات من األوخاألخرىالعديد والحوت الدوار الدلفين .حدباصة

ذ البحر نجم مكافحة تمتىتعتبر التي الجهود أنجح من الشوكي منالتاج نجم٢٠٠١عاماعتباراً انتشار من للحد
المرجانية الشعاب على يتغذى الذي العامل،البحر شارك العقبةونحيث وخليج األحمر البحر محميات في

األ والكثيوالجمعيات منهلية أكثر إزالة في المتطوعين من بحر١٥٠ر نجم عام،ألف العد٢٠٠٢وفي بدأ
أخرى مرة الطبيعي توازنها استعادة في المرجانية الشعاب وبدأت أعداده في هذاالتنازلي من تهديدا هناك يعد ولم

المتابعة يقظة نتيجة حالياً .الحيوان

الجم وادي جزيرة على الغروب صقر تجمعات منتعتبر عامأال عالمياً توثيقها تم التي التجمعات حيث،٢٠٠٤هم
يتواجد أنه الدراسات باالنقراضبهاأثبتت المهددة الصقور من النوع لهذا العالم في تجمع الدراسات. أكبر شملت

الهجرة التكاثر،موسم البيض،موسم وضع فقسها،فترة ق،موعد من الصغار البالغةبتربية الصقور وحتترا. ل
بين ما الغروب صقر طائر الصيف،طائر٣٤٠إلى٣٠٠أعداد بنهاية البيض وفقس الربيع خالل الزواج ،وفترة

أفريقيا شرق إلى الهجرة فترة تبدأ أعوام. بعدها األربعة فترة خالل نسبياً ثابتة الغروب صقر طائر أعداد وتعتبر
األ،الماضية عدد في ملحوظة زيادة هناك أن من منبالرغم عام٩٤إلى٢٠٠٤عام٧٣عشاش بنهاية عش
٢٠٠٧.
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تنوعاً البيئية النظم أكثر من الرطبة واألراضي النيل وادي تسجيلوإنتاجاًيعتبر تم الحشائش٨٧حيث من نوع
النباتية٨٠،المائية الهوام من الحيوانية١٠٠،نوع الهوام من ا٨٢،نوع من البرمائيات٣١ألسماكنوع من نوع

الطيور١٤٤،والزواحف من الثدييات٣٧،نوع من بالذكر. نوع أعدادأنوالجدير تناقص إلى يشير ما هناك
بعد خاصة النيل نهر أسماك العاليإنشاءأنواع يقطنها،السد ناصر بحيرة مازالت األسماك٥٨حيث من فقط نوع
باالنقراض المهددة األنواع والوروبعض والتمساح النيلية السلحفاة نهر. النيليلمثل في يتواجد الماء خرتيت وكان

حتى ناصر. ١٨٠٠عامالنيل بحيرة في عددها زاد التي الطيور المهاجرةوزاإلومن الطيور من وكثير المصري
من أكثر إلى تصل طائر٢٠٠بأعداد م. ألف الغازية األنواع بعض النيل نهر في يتواجد النيلكما ورد ثل

العذبة المياه الزواحف،واستاكوزا من واحد ونوع واألسماك القواقع أنواع الطيور٣ووبعض من .أنواع

الن نهر مياه أن النتائج وأوضحت النيل نهر مياه لنوعية والحيوي الكيميائي المؤشر من كل وتطبيق إعداد منتم يل
جيدةأسوان القاهرة وخاص،حتى الدلتا التلوثومازالت من عالية نسبة بها والمصانع المصارف مصبات .ة

النيل نهر تشمل مصر في كثيرة مناطق في الرطبة األراضي الشمالية،تنتشر مطروح،البحيرات ،الجونات
المغرة النطرون،بحيرات الريان،سيوه،وادي ووادي قارون الدلتا،بحيرات في المتناثرة المائية،البرك ،العيون

ن توشكي،اصربحيرة مفيض والبحيرات،منخفضات السويس وقناة المتوسط والبحر األحمر البحر من كل ساحل
التمساح وبحيرة .المرة

محمي في تمت التي الدراسات للبحيرةتىشملت العامة الخصائص والزرانيق المائي،البرلس أنواع،الميزان
األحيائي،الموائل المكان،المناخ،المجتمع البحيرةالتغيرات ومياه رواسب خصائص في والزمانية النباتي،ية الكساء

الحيوانية .واألنواع

البرلس في الملحية٦يوجد السبخات هي رئيسية الرملية،موائل البحيرة،التكوينات عن(طرح الناتجة األراضي
البحيرة تجفيف والجزر،)عمليات والبحيرة طبيعية. والمصارف بخصائص موئل كل وحيويةويتميز وكيميائية

األخرىختلفت الموائل من غيرة .عن

إلى البرلس بحيرة في البيولوجي التنوع الوعائية{نوعا٨٨٧ًيصل النباتات المائية،)١٩٧(من ) ١١(والنباتات

البوص( انتشار النباتية،)أهمها األرضية،)٢٣(والقاعيات،)٩٠(والحيوانية،)٢٧٦(والهوام والالفقاريات
األسماكانتهناك.})١٨(والثدييات،)١١٢(والطيور،)٢٣(الزواحف،)٣٣(واألسماك،)١٢٧( أنواع في قص

إلى٣٣من عذبه٢٥نوع مياه أسماك معظمها فقط الزراعي(نوع الصرف مياه سيادة على بيولوجي دليل
البحيرة ملوحة في الشديد حواليإنتاجيةزادت). واالنخفاض من عامآال٧األسماك طن ألف٦٠إلى١٩٨٢ف

عام المخصبات٢٠٠٣طن نسبة زيادة و١٤(نتيجة نيتروجين طن فوسفورطآالف٤ألف زيادة). ن إلى باإلضافة
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األسماك حجم صغر في يتمثل الذي الصيد األسماككذل،جهد عليها يغلب حيث للمصايد النوعي التركيب في تغير ك
.العذبة

تسج تم البردويل بحيرة النباتات{١١١٢يلفي من النباتية،)١٣٦(نوع ،)٥٩(والحيوانية،)٢٤١(والهوام
والعنكبيات،)٧٢(والالفقاريات والرخويات والخيطية الحلقية الديدان األسماك،)٢٠٢(والحشرات،)٥٥(مثل

والبوري) ٤٥( الدنيس مننتاجاإليتراوح. })٢١(والثدييات،)٢٤٢(والطيور،)٢٣(والزواحف،أهمها السمكي
طن٤إلىلفينأ الثمانينات،آالف خالل الدنيس أسماك سادت حيث لألسماك النوعي التركيب في تفاوت ،وهناك

واآلوالعا التسعينيات خالل البورية نصفئلة من يقرب ما إلى يصل الذي الجمبري تسجيل. البحيرةإنتاجن ٦تم
و باالنقراض المهددة النباتات من الزواحفأنو٣أنواع من البحرية(اع الطيور). السالحف من المرعي طائر وكان

أنه إال جداً الماضيةتازدادالقليلة القليلة السنوات خالل ال. أعداده البيئات أهم من الزرانيق بحيرة ستقبالوتعتبر
الخريف فترة خالل المهاجرة الطيور من اآلالف مئات بها يمر حيث المتوسط البحر في من،الطيور الكثير ويقطنها

الشتاء فترة خالل حوامةعظوم. الطيور طيور أو جوارح أو مائية طيور األبيض(مها ).اللقلق
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الكلية مصر مساحة معظم الرطبة وشبة الجافة المناطق مختلفة%) ٩٢(تغطى وموائل بيئية نظم بها يتواجد حيث
الوديان الصخري،مثل المستوية،ةوالسطوح المدارية،السطوح . الرمليةنوالكثبا،جرافاأل،المنحدرات،الصحارى

يخ نباتي بغطاء يتصف الموائل هذه من األخرىتكل الموائل عن .لف

تسجيل النباتات١٦٣٠تم من سيناء:نوع شمال سيناء،)٢٧٩(في الشمالي،)٤٧٢(جنوب ،)٣٢٨(الساحل
الغربي،)٦٦(حاليب الشرقية،)٢٠٥(ةالصحراء النباتات). ٢٨٠(الصحراء أغلب أن المسوحات نتائج أوضحت

والغربية الشرقية والصحراء الشمالي والساحل سيناء في تتواجد تراثية معارف لها سجلت التنوع. التي يتمثل
في العميد٣٢٤الحيواني محمية في الصحراوية(نوع للمحميات ا) نموذج األنواع من الكثير وخاصةمنها لمهددة

الغزال مثل الكبيرة سيوه. الثدييات في البري القطن مثل الوراثية األصول بعض يتواجد يشير. كما ما هناك أن إال
في البيولوجي التنوع فقد سبيل. المختلفةأشكالهإلى وصلفعلى فقد الفقدتالمثال أ% ٤٠إلىنسبة النباتاتمن نواع

العال وادي محمية عشرفي خالل عاماًيقي على،ن النباتات قدرة من يقلل الذي الجفاف معدل في الزيادة نتاجإنتيجة
جديدة ت. أفراد لم التي شيتا وخاصة الحيوانات من الكثير الصحراءينالماضيالعقدينخاللشاهدوأيضاً في

.الغربية

المصري والجبأالغزال الصحراوية البيئة في البيولوجي التنوع حالة مؤشرات توزيع،ةليحد تشمل ومناطقهوالتي
التي والتهديدات والحماية الصون وأنشطة وأعداده لهايانتشاره الغزال. تعرض أعداد في ملحوظة زيادة هناك

عدد رصد يتم حيث الجمال ووادي علبة من كل في انتشاره علبة٢٠٠إلى١٤٥ومناطق داخل شهرياً كما،غزال
الموالي حاالت من العديد رصد واألتم فيد الجديدة .مناطق٤جيال
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نموذج العرجون نخيل أشجار والصوناًجيداًتعتبر الحماية القديمة،لعمليات مصر في بوفرة يتواجد كان ثم،حيث
الستينيات في اكتشافه العالقي،أعيد وادي محمية في استزراعه اآل،وتم ودنقلويوجد كركر منطقتي في ن

الشرقية اتخجاروالتيبالصحراء اإلاي إعالنذ بشأن طبيعيةهاجراءات .محمية
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هي مناطق ثالث في الجبلية المناطق سيناءجتتركز جنوب وعلبة،بال األحمر البحر العوينات،جبال . وجبل

فريد بها البيولوجي التنوع بأن المناطق هذه النباتيةاألالسيماوتتميز المتنظراًنواع الموائل بالجفافلتعدد ميزة
المختلفة والموائل لالرتفاع طبقاً الحرارة درجات في الجبالموالتدرج قمم الجبلية،الشقوق،ثل السهول،المنحدرات

الجبليةاأل،الصحراوية .الكهوف،الفروش،ودية

من أكثر تسجيل الجبلية٦٠٠تم المناطق في النباتات من الب،نوع التنوع فقد يؤكد ما هناك أن بهايولوجيإال
كاترين وسانت علبة جبل من كل في باالنقراض والمهددة المتوطنة األنواع الفق(وخاصة مندوصل يقرب ما إلى

النباتات٧٠ من ).نوع

سيناءالنمر جبال في الحيوانات أشهر من كان العشر،السيناوي خالل مشاهدته يتم عاماًُيولم ومن.الماضيةن
الذ تسجيل تم أخرى الثالثةناحية خالل مرة ألول العربي أكثرأئب منذ اختفى أنه يعتقد كان أن بعد الماضية عوام

الغزال. عاما٥٠ًمن حالياً الموجودة الثدييات أشهر األ،من النوبي،رويوالكبش تناقص،والتيل في أعدادها أن إال
الحالوينطبق. مستمر البريذات والقط والقنفد الكاركال أن.على معقولةمازاللوبراإال بأعداد .يتواجد

في نسبي ثبات رصدهمهناك تم حيث علبة بمحمية األزون ونسر األروي الكبش مستمراأعداد وهناك،بصورة
الجديدة واألجيال المواليد من حاالت .لهارصد

األ أشجار االتتعرض خطر إلى علبة بجبل أعدامبت في المستمر التناقص في يتمثل والذي األشجارندثار حتىد
إلى المناخيةأصبحتوالتي% ٦٠وصلت التغيرات نتيجة المرتفعة المناطق في فقط الحرارةرتفاعا(تتواجد درجة
إلى واال٣وصل الستينيات منذ مئوية والمطردرجات الرطوبة مستوى في الشديد تناقصت). نخفاض أشجاركذلك

جبال في فقط تتواجد والتي سيناء بمنطقة وبلقة،الحاللالعرعر جزر(المغارة تمثل حيث مصر في الوحيد المالذ
الصحراء محيط وسط وليبيا) منعزلة األردن في تتواجد حين . في
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المحاصيل ثلث تعتمد حيث البيئي التوازن على الحفاظ في هاماً دوراً الزراعية البيئة في البرية الحياة تؤدي
ب التلقيح على األالزراعية البرية والحيوانات الحشرات البيئة. خرىفعل في حيوياً دوراً الحشرات تلعب كما

لآل(الزراعية الحيوية الزراعيةالمكافحة على،)فات البرية الطيور تتغذى وتساعدالحشراتكما الزراعية واآلفات
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البذور انتشار على الدقيقة،أيضاً الحية الكائنات دور إلى باإلضافة المواد) كتيرياالب(هذا وهضم بتحليل تقوم التى
.العضوية

القديمة األراضي في مصر في الزراعية الموارد والدلتا(تنحصر مساحتها) الوادي تبلغ مجمل% ٨٠حيث من
الزراعية نحو،األراضي الزراعية األراضي مساحة بلغت وبالتالي استصالحها تم التي الجديدة ٨,٣واألراضي

فدان الشتويةذحووتست. مليون المحصولية المحصوليةمتقريباً% ٤٩الزراعات المساحة إجمالي الصيفية،ن بينما
تتعدى% ٤٦ ال المحسنةإنتاجيةارتفعت%. ٥والنيلية األصناف استخدام نتيجة الزراعية المحاصيل معظم

المتطورة الزراعية والعمليات الزراعية واآلفات لألمراض ارتفع. والمقاومة منلذلك الزراعي النمو % ٢,٦معدل

إلى ليصل الثمانينات الثالثةبداياتفي% ٣,٩٧في على. األلفية االعتماد والطيور١٤ويتم الثدييات من نوعاً
على الحيوانية% ٩٠للحصول الغذائية اإلمدادات أن،من زراعية٤كما محاصيل ،األرز،الذرة،القمح(أنواع

م) البطاطس مصر طاقة نصف النباتاتتوفر عالية. ن أنواع تبني على المزارعين الحديثة الزراعة شجعت وقد
المنتج،واألسماكالحيوانيواإلنتاجالغلة عزوف إلى أدى الذي المحليةياألمر والسالالت األصناف استخدام عن .ن

المصرية النباتية المحاصيل من كثير الحشاعتماداًتعتمد الملقحات على جزئياً أو إلنتاجكلياً قدرت. جديدةأفرادرية
الملقحات لغياب نظراً المصري االقتصاد في الفقد بنحو،كمية المبيدات استخدام سنويا١٣,٥ًبسبب جنية . بليون

الزراعية الثروات قدرت بحوالي،الحيوانية،الداجنة،كما عام٩٢,٢السمكية جنية وتساهم.٢٠٠٦بليون
بنحو الزراعية الزراعيةمن% ٢٠الصادرات الصادرات السياحة. إجمالي مجال بنحو،وفي العاملين عدد ٢يقدر

لنحو خدمات يقدمون فرد سائح١٢مليون عن) ٢٠٠٨عام(مليون يزيد جنية٦٠وبعائد البيئية. بليون النظم وتقدم
الشواطئ حماية مثل مباشرة غير وخدمات للسياحة مباشرة خدمات البيولوجي أشجار،المرجانيةالشعاب(والتنوع

األ) المانجروف البحر بنحووالتيحمرفي قيمتها جنية٨٠يقدر ذلكواأل. ٢كم/مليون من كثيرةكثر فوائد هناك
الشعاب مثل الحية الكائنات بعض تنتجها التي الطبيعية المواد وخاصة بعد قيمتها تقدر لم البيولوجي للتنوع

عال في تستخدم التي والنباتات األالمرجانية من الكثير الدقيقةج الحية الكائنات وأيضاً التكنولوجيا(مراض تطبيق
في وراثياًإالحيوية المحورة الكائنات ).نتاج

وقد االإعدادتمهذا الدراسات المحمياتبعض من النماذج بعض مستخدمين البيولوجي للتنوع واالقتصادية جتماعية
ويزورها مواطن مليون من أكثر يقطنها منالتي سنويا٢ًأكثر الجنيهات بمليارات تقدر خدمات وتقدم سائح .مليون
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إلى١١١بإجمالي:الثدييات–أ مصنفة تهديدا٣٦ًنوع أقل لالنقراض٢٤،نوع معرض مهدد١١،نوع نوع
مهدد،باالنقراض واحد حرجنوع وضع انقرض،وفي لع،وآخر بعد تقييمهم يتم لم المعلوماتدوالباقي وجود م

حالتهم عن .الكاملة
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ت:الحشرات-ب بإجماليحيث الفراشات من االنتهاء كالتالي٦٣م مصنفة تهديدا١٧ًنوع أقل نوع١٤،نوع
لالنقراض باالنقراض،معرض مهدد حرج،ونوع وضع وفي مهدد لم١٤،وآخر تقييمهانوع من٤٠ويتم نوع

منها تهديدا١١ًالرعاشات أقل لالنقراض١٠،نوع معرضة باالنقراض٧،أنواع مهددة مهددة٣،أنواع أنواع
حرج وضع عنها٩،وفي معلومات متوفر غير .أنواع

الف:النباتات-جـ هي فصيلتين حالة من االنتهاء العشاريةصتم تهديدا١١ً(يلة أقل معرضة٧،نوع أنواع
باالنقراض،لالنقراض مهددين اللبنية،)نوعين منهم٥١والفصيلة تهديدا١٥ً(نوع أقل معرض٢٢،نوع نوع
مهددة،٧،لالنقراض حرج٧أنواع وضع فى ).أنواع

التاريخ قبل ما حقبة خالل والشرقية الغربية الصحراء في الكهوف جدران على فحصها تم التي الرسومات تشير
الحجري( تإلى) العصر الممطرةاوسابق العصور فترة تعكس والتي والزراف الفيل مثل حيوانات وانقرضت،جد

حدث الذي الجفاف نتيجة ذلك بعض. بعد الذيمننواعأوهناك الخرتيت مثل مصر من انقرضت التي الحيوانات
عامرصدهتم النيل نهر من.١٨٠٠في العديد المهددةاألوهناك اإلشارةباالنقراضنواع سبق .إليهاالتي
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المصرية البيئات في تسجيلها تم التي الغازية لألنواع السوداء القائمة والحيواناتاًنوع١٠٩تضم النباتات من
الفيروسات الطيورأ(شملت المائية،)نفلونزا النيل(النباتات ال(القشريات،)ورد المياه الرخويات،)ةذبعاستاكوزا

النخيل(الحشرات،)القواقع( شوكيات،)سوسة والجلد الحلقية والديدان الخيطية التاج(الديدان ذو البحر نجم
منوحتى،)الشوكي الثديياتأنواع وبعض والطيور الغازية. األسماك األنواع بعض عن حالة دراسة إعداد تم كما

بياناتإو قاعدة عمل،نشاء فريق الخاصةصدهالروتكوين التدابير البحرتالمسكيأشجار(تهامكافحبواتخاذ ونجم
الشوكي التاج وطنيةوإعداد،)ذو عمل .خطة

مكافحةت وإمكانياتالغازيةاألنواعتطلب والتقنية والمالية البشرية القدرات حيث من جميعأكثيرة مشاركة يضاً
الصلةاألجهزة نموذجأوتعتبر. ذات الطيور أثرنفلونزا التي الغازية األنواع مشكلة علىتلحجم البيئةسلباً

اإل وصحة .نسانواالقتصاد
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عام مرة ألول المرجانية الشعاب ابيضاض شملت البيولوجي التنوع على المناخية التغيرات ألثر حاالت تسجيل تم
وانتشارتانكماش،٢٠٠٧ األأوزيع المشجار في فياطقنمبت الطبية النباتات من والعديد علبة جبل في المرتفعة

الصغيرة الزرقاء سيناء فراشة وأيضاً كاترين سانت العالم(جبل في فراشة سيناء) أصغر في متوطن نوع وهي
عن يزيد ال انتشارها النباتات٢كم٥ومدي من متوطن نوع على كاترين) الزعيتران(وتتغذى سانت جبل .في
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الكت األتواجد من جداًثير محدودة مساحتها بيئات في المصرية والحيوانية النباتية وبالتالي،نواع الجاف للمناخ نظراً
األ من لكثير البيولوجي التنوع السكاني: نتيجةخطاريتعرض النمو للحيوانات،ضغط الجائر الكثير،الصيد وإزالة

الطبية النباتات وخاصة النباتات ا،من في األشجار الجافةقطع البيئات من على،لكثير السلبية وتأثيراتها العولمة
البيولوجية المواد المحدودة،استخالص والمالية البشرية التلوث،الموارد نتيجة البيئات ،المختلفةبأشكالهتدهور

العمالقة المشروعات نتيجة البيئات وتجزؤ النباتات. تفتت من الكثير إدخال تم فقد ذلك إلى والحيواناتباإلضافة
الماضيين القرنين عبر مصر القطن،إلى مثل الزراعة وخاصة كبيرة اقتصادية أهمية ذات ،والفواكهوأصبحت

واأل الماشية وحيوانات والدواجن األسماك شاملة الحيوانية إلىمما،بقاراألجناس المصريةاألنواعإهمالأدى
يختفي يكاد أو يتدهور بعضها بدأ الزراعيةاألصو(وبالتالي الوراثية الكثير). ل مصر وصل فقد أخرى ناحية من

األ الزراعيةمن البيئة على سلباً أثرت التي الغازية النيل(والمائية) الزراعيةاآلفات(نواع وصحةواال) ورد قتصاد
).الطيورأنفلونزا(اإلنسان

واأل والموائل البيئية األنظمة توجميع حالة في تعد لم المصرية سابقنواع كان كما بيئي البشراًازن يد وصلتها حيث
ف كبير تدهور إلى ذلك واألوأدى والموائل البيئية النظم نحو. نواعي ذلك من حيث% ١٥ويستثنى مصر مساحة من

المحمي األتوجد من الكثير وتمارس الطبيعية البيولوجيات التنوع وفقد البيئي التدهور من تحد التي .نشطة

67+%*+#9*!Z+#9(e3f6'*+#gO+%h/#012*234*+#526'*+#CNK#ijb/#,!3k3^+lmn#9# #
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وحمايةهتمتا البيولوجي التنوع بصون السنين آالف منذ االتفاقيات،الطبيعيتراثهامصر من الكثير على ووقعت
واإل تحمي،قليميةالدولية التي التشريعات من العديد القانونوأصدرت وأهمها الطبيعية الموارد وتصون ١٠٢البيئة

والقانونب١٩٨٣لسنة الطبيعية المحميات وإدارة البيئة١٩٩٤لسنة٤إنشاء هامين.لحماية تشريعين إعداد تم كما
األ السالمة البيولوجية،حيائيةبشأن الموارد على الحصول الخطةزوتال. وتنظيم صدرت فقد الجهود هذه مع ماً

مصرا في البيئي للعمل والمنظمات)٢٠١٧-٢٠٠٢(لوطنية بالدولة المعنية والجهات الوزارات جميع بمشاركة
المستدامةاأل التنمية يدعم بما واالقتصادية االجتماعية القطاعات جميع مع البيئة حماية مبادرات تتكامل حيث هلية

أقرته ما ذلك في البيولوجيراتيجيةإستبما التنوع هذهكذلك.صون الوطنيةاإلستراتيجيةتترابط الخطط مع
المناخية والتغيرات التصحر الخاصة. لمكافحة الوطنية الخطط تفعيل حالياً آليةباتفاقياتويتم ووضع الثالثة ريو

المحرز التقدم مدى .بهالمتابعة

العمل دعامات أهم كان الجمهوريةالوطنيلقد رئيس السيد إعالن عامجهبرنامالبيئي لإلصالح٢٠٠٥االنتخابي
على للحكومة محددة ببرامج العمل وفرص والتحديث التطور مستقبل رسم والذي واالجتماعي واالقتصادي السياسي

عام،سنوات٦مدى الدستور تعديل مواد٢٠٠٦وكذلك بين كان البيئة٥٩المادةهوالذي حماية بأن تقضي التي
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الح،وطنيواجب القانون عليهاوينظم للحفاظ الالزمة والتدابير الصالحة البيئة في أل. ق جميعوبذلك الدستور زم
با الدولة القوانينقطاعات وماواإلجراءاتحترام المصرية للبيئة طبيعيةتضمهالراعية موارد .من

عام بحلول الثالثة لأللفية اإلنمائية باألهداف بالوفاء مصر تعهدات إطار تشكلت،٢٠١٥وفي القوميةفقد اللجنة
المستدامة الساحلية،للتنمية للمناطق المتكاملة لإلدارة القومية المناخية،واللجنة للتغيرات القومية واللجنة،واللجنة

العمل وخطط واستراتيجيات سياسات بين التوافق تعظيم بهدف البيولوجي التنوع وصون الرطبة لألراضي القومية
للتنمية خال،الوطنية من الفقروذلك وطأة وتخفيف البيئية االستدامة كفاءة تنفيذ لمدى محددة مؤشرات تنفيذ ل
المرأة وغيرها،وتمكين والتعليم الصحة نوعية على بشأن،عالوة متخصصة وبرامج استراتيجيات عدة صدرت كما

الرطبة األراضي البيئية،)٢٠٠٥(صون الطبية،)٢٠٠٦(السياحة النباتات ).٢٠٠٧(وصون

منإن المنشودة هواإلستراتيجيةالغاية البيولوجي التنوع لصون المستدامةإرساءالوطنية للتنمية الرشيدة األسس
لالستخدامللثروات صالحة تظل بحيث مصر في العطاء،الطبيعية على باالحتياجات،قادرة الوفاء يكفل بما

الحالية لألجيال والرفاهية القادم،المشروعة لألجيال الثرواتويحفظ هذه عطاء في حقها بين،ة الموائمة ويحقق
و وتعدين وصناعة زراعة من المختلفة بعناصرها الدولة في التنمية وخطط الصون وسياحةإخطط تم.سكان وقد

اإل تتناولةستراتيجيترجمة عمل برامج الطبيعيةإفي المحميات من شبكة وإدارة وتطوير للجيناتإ،نشاء بنك ،نشاء
عل الطبيعيإىالعمل للتاريخ المصري المتحف باالنشاءإ،قامة المهددة لألنواع إكثار برنامج،نقراضمركز تنفيذ

البيولوجي التنوع مجال في والرصد للبحوث البيولوجيإ،وطني التنوع لبيانات وطنية شبكة الكوادر،نشاء تنمية
البيولوجي التنوع صون مجاالت في وطني،البشرية برنامج والتوعيةوتنفيذ والتثقيف .للتعليم

%^/#ijb#CoF#p#CN&*+#,!3*/q#r@/#Y^#Los;K#t93<3MA#A/!u#_# #

محمتنمية-أ وإعالن الحالية المحميات جديدةوإدارة .يات

المعلومات-ب قواعد وتحديث البيئي الرصد عمليات خالل من البيولوجي التنوع .تقييم

البيولاإلجراءاتاتخاذ-ت التنوع لصون المؤسسيالداعمة التطوير خالل من القدراتووجي الشراكة،تنمية
المدني والمجتمع الصلة ذات الجهات والتسويقواإل،مع من،عالم تمويلها يتم التي المشروعات واستدامة

المانحة والمنظمات الدول .قبل
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الكواد أعداد قوصلت في العاملة البشرية عنر يزيد ما إلى الطبيعة حماية يوجد٦٠٠طاع حيث حاصلين٧فرد
شهادة الماجستير٣٣و،الدكتوراهعلى على متوسط١٢٧،عاليمؤهل٣١،حاصلين فوق تعليموالباقيمؤهل

.أساسي
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تق تنفيذهايتم يتم التي المشروعات مع وبالتعاون الدولية للمعايير وفقاً بالمحميات اإلدارة فاعلية وبمشاركةيم
الطبيعة حماية قطاع في في. العاملين تتمثل الهامة النتائج من مجموعة التقييم بشبكةأوضح القوة المحمياتنقاط

هامةيتقد( واقتصادية واجتماعية بيئية خدمات المصريةيتمث،م للبيئات جيد الهامةاألول التنوع،نواع على الحفاظ
جيد بشكل عمل،البيولوجي كوادر عاليةتوفر فنية مهارات الضعف) ذات نقاط المحميات(وأيضاً منافع من الكثير

مدركة واإل،غير الدخل مصادر استخدامات،نفاققلة أساليب تشمل المحميات على المؤثرة الضغوط أهم
الترفيهيةاأل) األراضي والتعديات)الصيد،السياحة(نشطة الضغوط نتيجة القانون تنفيذ عمليات في علىالقصور
).المحميات

عام أوائل في تم الذي التقييم على حماية،٢٠٠٦بناء قطاع هيكلة إعادة بشأن القرارات من مجموعة اتخاذ تم
للقطاع،الطبيعة المعالم واضحة سياسات المالية،وضع والموارد العمالة من المزيد البرامج،توفير تنفيذ
المعلومات،التدريبية قاعدة و،تطوير واإلتحسين القطاع في العاملين بين االتصال بجهازسائل المختلفة دارات

البيئة الفعالة،شئون اإلدارة خطط من االنتقالالمدعمةالمزيد واأل،اإلعاشة،بوسائل التحتية .جهزةالبنية

األ السالمة بشأن تشريعين وضع من االنتهاء البيولوجيةتم الموارد على الحصول وتنظيم إتخاذيوجار،حيائية
والشورىاإلجراءات الشعب مجلسي قبل من عليهما للموافقة .الخاصة

و التنسيق البيئييطبتيتم األثر بتقييم يتعلق فيما خاصة المدني والمجتمع الصلة ذات الجهات مع المشاركة مبدأ ق
التنموية الساحلية،للمشروعات المناطق الطبيعية،إدارة واأل،المحميات السياحية مننشطة وغيرها الزراعية

األخرى طريجريكما،األنشطة عن البيولوجي التنوع بصون تتعلق عديدة مجاالت في الوطنيةيالتنسيق اللجان ق
الالمتعددة الوطني الدولةوالمركز أراضي المحلية. ستخدامات المجتمعات مع كثيرة نجاحات األجهزة،وهناك

الحكومية المرأةوتعظيم،المستثمرين،واإلدارات .دور

التقليدية المعارف وتوثيق حماية على مصر تسجيلالسيمااماتهاواستخدحرصت تم حيث الطبيعية المحميات في
ل سيناءاًنوع٣٨عددالمعارف جنوب في الطبية النباتات سيناءاًنوع٤٥،من شمال علبةفياًنوع١٩،في ،منطقة

الغربيةفياًنوع١٣ فينوع١٦،الصحراء الشرقيةاً اليدوية. الصحراء والمشغوالت المصنوعات تسجيل تم ،كما
الطبيعية المحميات في الطبيعي بالتراث الثقافي التراث .وربط

وتنفيذ إعداد الهامةإستراتيجيةتم القطاعات بين المشتركة بالقضايا المرتبطة البيئي والوعي والتعليم االتصال
الال التدابير أهمية على البيولوجيوالتركيز التنوع لصون البيولوجي،زمة التنوع بشأن التعليم تخصيص،تعزيز

المستهدفة المجموعات وتحديد واالتصال التثقيف ألدوات المناسبة استراتيجياتإ،الموارد في البيولوجي التنوع دماج
فعالةإ،التثقيف وسيلة البياناتلالتصالنشاء قواعد وتطوير المعلومات االءوإنشاوتبادل وإمواقع صدارنترنت

الم واألقراص والتقارير والفيديوهات،ةجمدالكتب العمل،األفالم واإلذاعية،ورش التليفزيونية وإعداد،المقابالت
مستهدفة لمجموعات المحاضرات من وةستراتيجياإلنجحت. الكثير الجمهور لدى البيئي الوعي رفع ذلكتفي مثل
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المستمرةفي االزيادة المحليين،لمحمياتلزوار السكان بواسطة التعديات عن اإلبالغ ال،وأيضاً وحتى سياحالجمهور
اإل البريد طريق عن .لكترونياألجانب

قدرها مساحة على الطبيعي للتاريخ الوطني المتحف إنشاء دراسة من االنتهاء من٢م٤٢٠٠تم طوابق٤ويتكون
قدرها دوالر٣٦بتكلفة اوتعمل،مليون البيئةوزارة لشئون الاللمشاركةمشروعالتسويقعلىلدولة متاحةجهات
ل مخءوالبد،المطلوبةالميزانيةتوفيرالمختلفة بميزانية المشروعفضولو تبنى فى الوزارة دور وتأكيد الفكرة لغرس ة

الدعم جهات المساندةوتشجيع .على

البنك إنشاء واالوطنيتم الزراعة لوزارة التابع األللجينات الوراثية،راضيستصالح األصول عينات عدد بلغ وقد
والبستانيةبهالنباتية الحقلية الحاصالت منإلىمن أصل٣٥أكثر الخضر٥٠٠منهاوراثيألف هذا.من

العينات إلى وهىالتيباإلضافة الطبية النباتات وخاصة الطبيعية المحميات من جمعها فىآلاتم محفوظة هذان
.بنكال

المشروعاتس الطبيعيةالتياهمت المحميات شبكة تطوير فى المانحة والمنظمات الدول تنمية،مولتها برامج تنفيذ
البيئى الوعى ونشر وصونه البيولوجى التنوع ورصد المشروعات.القدرات هذه عززت لكثيرولقد األساسية البنية

المحميات المعدات،من واألجهزةتوفير و،والوسائل لنإعداد اإلدارة خطط المحمياتحتنفيذ نصف طوالخط،و
المحميات لبعض المحميات،االقتصادية من المزيد المؤسسيإعداد،الحديثةإعالن بالتطوير الخاصة . الدراسات

االنجازاتمعو الماليةفإنه،هذه والموارد البشرية الكوادر من المزيد إلى حاجة فى الطبيعية المحميات مازالت
والتقنيةواإلمكان الفنية مصريات فى البيولوجى التنوع وصون حماية نحو بواجبها .للقيام
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والمستجدات المتطلبات مع يتماشى بما الطبيعية المحميات خارج الفطرية الحياة إلدارة متكامل نظام يوجد ال
والوطنية واإلقليمية األنو–العالمية صون أنشطة المهددةتتركز البرية الوراثيةباالنقراضاع الموارد وكذلك

البنك فى بالزراعة أساساً األنواعالوطنيالمتعلقة إكثار وبرامج الزراعة لوزارة التابع الوراثية الموارد لصون
الخاص القطاع مع وبالتعاون الطبيعية بيئتها خارج التوعية،البرية حمالت من العديد الحصول،تنفيذ علىتنظيم

الحية األسواق،الكائنات على الضبطية حمالت فى البيئة وشرطة الحدود حرس قوات مع ببيعالتيالتعاون تقوم
األنواع مصادرة وكذلك والصقور والغزال والثعالب المصرية السلحفاة مثل المهددة أوالتياألنواع بصيدها يقوم

عليهم الغرامات وفرض السائحون .تجميعها

برنا حالياًيهدف الثانية مرحلته فى اإلكثار عامتنتهيوالتيمج والرابع٢٠١٠بنهاية الثالث الجيل إلى الوصول إلى
اال بخطر المهددة المصرية األجياللألجناس وهى واالسترجاعالتاليوالجيلهيتؤهلالتينقراض اإلدخال إلعادة

الموئل باال،الطبيعيإلى المهددة األنواع والأهم حالياًيتنقراض إكثارها النوب،المصريالغزالهييتم ،يالوعل
األروي الفنك،الوبر،الكبش المخطط،ثعلب الريشات،البدجر،الضبع أم البرى،قط إلى.والقط باإلضافة هذا



XVIII

مصر٣ من إنقرضوا حرابالعربيوالمهاالمصريالمها( أنواع أنه)وأبو يعتقد الذى األبيض الغزال وأيضاً
وشك تم،االنقراضعلى الحيواناتولقد هذه ماوبنجاحإكثار إلى أعدادها حيوانوصلت ألف عن ويتمأيضاً.يزيد

الطبية النباتات من الكثير وأشجار،إكثار السيال المانجروفاألمبتأشجار .    وأشجار

# #
# #
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ال للمحميات العمل برنامج وتنفيذ إعداد العملتم برنامج مع يتماشى بما مصر فى أطبيعية الذي اتفاقيةقالدولي رته
البيولوجى الميوالذ،التنوع من : التاليةحاوريتكون

مباشرة.١ الطبيعيةواتخطيطلتدابير المحميات من شبكة وإدارة وإنشاء .ختيار

والشراكة.٢ الرشيد اقاسمتومساواةوالالحكم المحميات إدارة فى .لطبيعيةالمنافع

المحميات.٣ إدارة فى التمكنية .األنشطة

ومقاييسال.٤ .الرصدوالتقييم

الطبيعية المحميات من الكثير وإدارة تطوير شمل الطبيعية المحميات عمل برنامج بشأن ملحوظ تحسن إعالن،هناك
جديدة المحميات،محميات شبكة مساحة٢٧أصبحت على الجمهورية% ١٥محمية ال،من أنشطةتكامل من كثير

السياحةالمحميات وخاصة الصلة ذات القطاعات الدولة،الزراعة،مع أراضى األساسية،استخدامات البنية استكمال
المحميات من البشريةزيادة،لكثير والمعدات،وتدريبهاالكوادر األجهزة إلدارةتوفير الحمايةالالزمة برامج وتنفيذ

والتأهيل واالسترجاع البيولوجيةا،والصون للموارد المستدام واالقتصادية،الستخدام اإلدارية الخطط تقييم،إعداد
المحميات إدارة وفعالية المجتمع،كفاءة مع األهليةالمدنيالشراكة والجمعيات المحلية القيم،والمجتمعات تحديد

واالجتالتيوالمنتجات االقتصادية التنمية على وعائدها المحميات بعض التوعية،ماعيةتقدمها برامج تنفيذ
التنموية،والتثقيف للمشروعات البيئى األثر حدود،تقييم من،محميات١٠توثيق المستفادة الدروس وإعداد

الطبيعية . ونشرهاالمحميات

البيولوجى التنوع صون أنشطة وتنفيذ إدراج لألراضىوالساحليالبحريتم البيولوجى التنوع عمل برنامج وأيضاً
والجبالا الجافة والمناطق الوطنيةوالتيلرطبة العمل خطة أولويات من منقدو.أصبحت الكثير تحقيق تم

البيولوجى التنوع بتقرير الخاصة اإلجراءات وجارى الطبيعية المحميات داخل وخاصة .الزراعيالنجاحات
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العملياتش الوطنيةالتيملت العمل وخطط االستراتيجيات فى البيولوجى التنوع إدماج فيها تشاوريهعمليات،يتم
الصلة ذات الجهات للوزارات،مع الوطنية الخطط الثالثة،المعنيةدراسة األلفية الصادرة،أهداف الوطنية التقارير
المتخصصة األجهزة .عن
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مواضحةعتباراتاهناك المختلفةراعاةفي للقطاعات الوطنية العمل خطط معظم فى البيئى كل،البعد لدى ويوجد
البيئة عن مسئول بيئية،وزارة إدارة المحافظات كل تنفيذ٢٧وتشارك.وفى فى إلى٨١وزارة باإلضافة قانون

لموضوع تتعرض وكلها القرارات من حمايةالعديد مشروعا.البيئةات معظم فإن عام األساسيةوبوجه البنية ت
األنشطة من البيئيةالتيوالكثير األمور الحسبان فى تأخذ المختلفة الوزارات أكثر.تمارسها هناك ذلك إلى باإلضافة

فى٤٠من البيولوجى التنوع لدمج واضحة إشارة يوجد ال ذلك ومع بالبيئة تتعلق أنشطة فى تنخرط حكومية هيئة
العمل وخطط االستراتيجيات أنهذه إال البيئةالوطني بحماية اهتماماتها في ضمنية علىو.ها كثيرة نجاحات هناك

اللجان وخاصة الحكومية األنشطة من الكثير فى البيولوجى التنوع دمج فى التنسيق عمليات فى تمثلت الواقع أرض
التشريعات،الوطنية البيئية،إعداد المحكمة ال،إنشاء للمشروعات البيئى األثر منهاوالتيتنمويةتقييم الكثير يتضمن

البيولوجى الطبيعية،التنوع المحميات على التعديات من الكبيرة،الحد المشروعات تنمية فى كما.والمساهمة
البشرية للتنمية األساسية المالمح على النجاحات هذه الثالثة،انعكست لأللفية التنموية الت،واألهداف تقلليوالحوافز

التنوع فقد الثالثة،البيولوجىمن ريو اتفاقيات بين المشتركة األنشطة .وتعزيز

النجاحات من للتنوعالمحققةبالرغم والصون الحماية برامج تكون أن مقبوالً يعد لم أنه إال البيئة حماية مجال فى
اإل عن بمعزل مننسانالبيولوجى األسالضروريوأصبح الركيزة ورفاهيته اإلنسان صحة تكون فىأن اسية

الصون جهود األنشطة.عمليات تنوعت المسئولينعملياتتنفيذاإلنسانفيهايشاركالتيلذلك مع بالتعاون الصون
البيولوجى التنوع وصون البيئة شئون البيئيةمثل(من المحلية،السياحة المجتمعات التلوث،تطوير وتوفير،مكافحة

النظيفة النظامجلألو).المياه نهج بغرضتطبيق أفضلالبيئى ومعيشة البشر دمج،سالمة الضروري من أصبح
الصلة ذات القطاعات مع البيولوجى التنوع الجهودستلزموي،استراتيجيات من الكثير المفهومالسيماذلك هذا أن

على قاصراً األكاديميمازال القرارالفكر متخذى كافية بدرجه بعد يتقبله المحميا،ولم ذلك من الطبيعيةويستثنى ت
الالتي نهج تطبيق جهدها قدر مننظامتحاول ورفاهيتهأالبيئى اإلنسان صحة .جل

عدد فى المطردة الزيادة نتيجة الطبيعية الموارد على الشديدة الضغوط ضوء وفى السريع المتغير العالم هذا فى
التنمي لتحقيق والسياحية والزراعية الصناعية األنشطة فى والتوسع المستدامةالسكان جديدة،ة منهجية إلى نحتاج

دور وتوضيح البيولوجى التنوع المستدامةهلحماية والتنمية الصون أجندة وتطوير،فى صيانة المنهجية هذه وتتطلب
الصون البشر،أهداف لجميع المنصف دعم،التكامل ونظم الصون بين الجهود تكاتف من بد فال الطريقة وبهذه

وا األرض على المستدامةالحياة الجهود.لتنمية هذه تحقيق فى أساسية وسيلة هو الطبيعية المحميات أن نرى ونحن
رشيدة وبتكلفة جيدة الجغرافيةفهي،بفعالية حدودها وراء فيما والمكاسب المنافع من الكثير .تقدم



XX

#}-7#~2;h#2�#`%�+#�-['*+/#,!1!'6'mX+����# #

ا العمل وخطط االستراتيجيات المرجوةنجحت األهداف تحقيق فى كبير حد إلى منإال،لوطنية الكثير مازال أنه
الكافالتيالتحديات غير التمويل مثل الطبيعة على الحفاظ الهيكل،يتواجه البنيةتدعيم،المؤسسيتطوير

لباق الحاليةياألساسية اإلدارة،المحميات فى الالمركزية مبدأ العاملين،تطبيق بكفاءةيلفعت،مخاطر ،القوانين
التإصدار إعيالتشريعات الدولية،ادادهتم االتفاقيات الموارد،تعزيز واستنزاف المحميات على التعديات وقف
إلى.الطبيعية باإلضافة االهذا مع البيولوجىتجاهاتالتعامل التنوع صون مجال فى فىوالتيالجديدة تدرج لم

الغستراتيجيةاإل األنواع مثل التقليدية،ازيةالوطنية الحديثة،المعارف وآلياتها المعلومات نهج،تكنولوجيا تطبيق
البيئية والتشاوريه،النظم األوالتحوطية البيولوجى،حيائيةالسالمة التنوع على المناخية التغيرات وتحقيق،تأثير

اإلجلوأل.٢٠١٠فالهد وتحديث الوطنيةتحسين من،ستراتيجية مجموعة إعداد تم علىفقد للتغلب المقترحات
والمستقبلية الحالية التقريروتم،التحديات هذا المؤشراتفي البيولوجىالتيالوطنيةاختبار التنوع صون تحقق

أهدافبكفاءة غايات اطار .٢٠١٠في
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االقتحقيق-١ للتنمية ودعمها الطبيعية للمحميات المستدامة واالجتماعيةالتنمية .تصادية

العمل-٢ الفقدالوطنيتكامل معدل وتقليل البيولوجى التنوع ).٢٠١٠هدف(لصون

الطبيعةتعزيز-٣ لحماية والتنفيذية والتشريعية والتقنية المؤسسية .القدرات
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الطبيعية-١ والمحميات الطبيعة حماية مجال فى االستثمارات وجذب الصادرات .زيادة

الحكوم-٢ لإلنفاق تقليدية وغير مبتكرة حلول الذاتيويتقديم للتمويل اقتصادية وأساليب .الموازنة

اإل-٣ الجهاز كفاءة اويداررفع تطوير طريق عن البشريةواالمؤسسيلهيكلالخدمات المحمياتلتنمية وفعالية
والتخطيط والمتابعة للتوعية ومؤشرات .الطبيعية

البعد-٤ ومراعاة البطالة من ومكافحةاالجتماعيالحد المستدامة للتنمية كنموذج المحميات بتقديم المجتمع وقيم
وحما،الفقر الفكرية المحلينيةالملكية السكان .تراث

الخارجاالنفتاح-٥ العالم والمنظماتيعلى الدول مع التعاون طريق عن المصرية المصالح المانحةلتحقيق
منظماتها من واالستفادة الدولية االتفاقيات .وتفعيل

االتصاالتباالستعانة-٦ شبكة بتحسين الحديثة واإلمكانات المتقدمة المعلوماتنظموتطوير،التكنولوجيا
والتنوع الطبيعية الرصدالحواألساليبالبيولوجىللمحميات فى .ديثة
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العمل-٧ فى الشعبية المشاركة المحليةالوطنيتعميق المجتمعات مع الشراكة طريق تعزيز،المدنيالمجتمع،عن
المرأة القادرة،دور غير الفئات البيئي،استفادة واإلعالم .والتوعية

اإلنجازات من العديد تحقيق تم التنوعلقد حالة إطارلتحسين في الطبيعية المحميات وتنمية البيولوجي

الوفاء ألجل المختلفة الدولة قطاعات وتضامن الوطنية تقدمبااللتزاماتاإلستراتيجيات وإحراز والدولية القومية

البيولوجي التنوع فقد تقليل نحو القادمة. فعال المرحلة في كبيرة جهود إلى يحتاج األمر فإن ذلك لعبورومع

خاللالفجوة من المتاحة والقدرات المطلوبة الواجبات الالمركزيةبين واإلدارة المناسب المؤسسي التطوير

المستدام التمويل وتحقيق اقتصادية التنوعبأساليب بصون المعنية القطاعات جميع بين والتعاون الشراكة وتعزيز

والمحميات .البيولوجي
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مربع متر كيلو مليون بنحو تقدر مساحة العربية مصر جمهورية إلىوتحتل تقسيمها جغرافيـة٤الممكن : مناطق

النيل، تغطوادى الصحراء فإن وبالتالى وسيناء، الغربية الصحراء الشرقية، مـصر،% ٩٢ىالصحراء مساحة من
الـ فى% ٨بينما المنتشرة الواحات وبعض وغربه النيل وادى فى أساساً محصورة مزروعة أراضى هى المتبقية

الغربية متساو. الصحراء غير للسكان الجغرافى عـنيالتوزيع تزيد ال مساحة فى معظمهم يعيش مـن% ٤حيث
مصر ا. مساحة التوغل قضايا الحاضر في برزت ومـاولقد التـصحر وقـضايا الزراعية األراضي على لعمراني

منها الفرد نصيب ونقص الزراعية للمساحات متواصل فقد من عليها .يترتب

إلىو مصر تقسيم حيوية٤يمكن مناخية الشرقية) Bioclimatic Zones(مناطق شديدة:الصحراء أراضى وهى
جداً، قليلة وأمطار حار وصيف معتدل شتاء ذات سيناءالجفاف شـتاء:جنوب ذات ولكن أيضاً جافة أراضى وهى

عن األمطار نسبة تزيد وال نسبياً الشمالى. عام/مم٣٠بارد المتوسط:الساحل البحر إمتداد جـافعلى نطاق وهذا
من أكثر السنوي الرطبة،عام/مم١٠٠والمطر واألراضى الساحلى شبه النيل(والحزام النيـل-وادى نهـر )دلتا

الش منحيث المطر ومتوسط جاف حار والصيف معتدل .عام/مم١٠٠–٣٠تاء

العربيةفضائيةصورة مصر لجمهورية
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الـشرقى الـشمالى الـركن على العربية مصر جمهورية تقع
ــى ملتق ــى وه ــا ــة٤ألفريقي حيوي ــة جغرافي ــاطق من

)Biogeographic Regions :(البحــر-إيرانــو تيرانيــون،
صحارو اإلستوائية-المتوسط، وأفريقيا نفـس. سينيدان وفـى

مـن يمتد الذى العظيم الصحراوى الحزام مركز فى تقع الوقت
الـصحراء إلـى ألفريقيـا الغربى الشمالى الركن من المغرب

الوسطى-الباردة ألسيا الـشمال. العالية مـن مـصر وتحاط
والبحـر المتوسـط البحـر هما منغلقين شبه ببحرين والشرق

لم،األحمر المميز الجغرافى الموقع قيمة من وجـودصرويزيد
ي الذي النيل العالمويعدطولياًاقسمهنهر فى نهر توصف. أكبر شـديدةمصروعليه أو جافـة أراضى بأنها مناخياً

الموائل من لكثير مأوى فهى ذلك ومع والتـى) البيئات(الجفاف المتنوعـة النباتيـةنـاألقطنهـاتاألرضية واع
البيولوجى بالتنوع وضعها الممكن منطقـةاضـعالمتووالحيوانية أى فـى توجد ال متوطنة أنواع وجود مع نسبياً

العالم، من التركيبأخرى حيث من جداً متنوعة أنها .النوعىإال

حيث عالمية أهمية ذات أنها إال جافة صحراء معظمها مصر أن من األواعاألنـمن١٤٣تضمبالرغم هميـةذات
ا) Global Importance(العالمية أو المتوطنة المهاجرةاالنقراضبلمهددةسواء حتـى. أو أنه إلى باإلضافة هذا

تسجياآلن منـتم أكثر النب٨٠٠ل من غيرـنوع مثـل(رةـالمزهـاتات أزهـار لهـا يوجـد الحزازيـاتال
المزهرة٢٣٠٢،)الطحالبو النباتات من متوطن،٦٢(نوع مـن١١١،)دثاراالنلخطرتتعرضنوع٢نوع نوع

الطيور٤٨٠،)االنقراضبمهددنوع٥١(الثدييات من ب٢٦(نوع مهدد الزواحـف١٠٩) االنقراضنوع من نوع

بيئة فى الجزر المرجانيةظاهرة الشعاب

المنجروف أشجار بيئة



#

مهدد٢٧( األسماك٩،)االنقراضبنوع من نوع ألف من وأكثر البرمائيات من ل. أنواع الالفقاريةبالنسبة لحيوانات
جداً،فهي منسبيلفعلىمتنوعة الحشرات تتراوح نوع،أل١٥إلى١٠المثال منأكف الـشعاب٢٠٠ثر من نوع

القشريات٨٠٠المرجانية، من نوع ألف من وأكثر الرخويات من الدقيقـةأما. نوع الحيـة بالكائنـات يتعلق فيما
الفطريات( البكتريا، حيثفإنه) الفيروسات، من سواء جداً قليلة عنها معارفنا المختلفـة،واعاألنمازالت البيئات فى

حيث من البيئى دورها األمراضأو مسببات العضوية، المواد الطيور(تحليل صحة) أنفلونزا على ساننـاإلوأثرها
الداجنة .والثروة

البيولوجى التنوع أهمالمصرييعكس حقائق الصحراوية،هعدة بيئتها المتنوعالجغرافيموقعهاا سـاهم. ومناخها
والحيوانية النباتية لألنواع الفريد التنوع فى النيل الومث. نهر والجفـاف المـاء بين والصارخ الكبير التباين هذا ل

العالم من قليلة أماكن فى إال ذلك. يوجد إلى البيئاتتباإلضافة بعض الجغرافيـةواعاألنوتواجد حدودها حافة على
المانجروف وأشجار المرجانية الشعاب بيئة األحمراألمبتأشجارومثل البحر هـشةوبالتاليفى بيئات الهـتعتبر

عالية إيكولوجية .قيمة

حدود خارج المصرية اليابسة ببيئة يتعلق أكثرفإنهالنيلواديفيما من بأنها عامة بصورة وصفها المنـاطقيمكن
حيث الشديد الجفاف السنينتذات لعشرات أمطار عليها يتساقط ال جرداء صحراء ذلك. وجد بعـضتومع تـساقط

الساحل على الركنوجبالالشمالياألمطار فى وأيضاً فـىالشرقيالجنوبيسيناء الـشديد الضباب يتكثف حيث
النموذج لنا ليعطى علبة جبل مهددةالمصريمنطقة لبيئة الضبابيةجبالغابة–الوحيد األحمر يتواجد،البحر حيث

األ توزيعالتيمبتأشجار أقصى .لهاجغرافيتمثل

بيئ إلى اليابسة بيئات تقسيم يمكن سبق األفريقيةمما البيئات من أساسيتين المعتمدالنباتيوالغطاء،الصحراءهماتين
النيل نهر مياه بفعلوالتي(على تغيرت المصرية)سانناإلقد البيئات تنوع فإن وعليه نسبياًيعتبر، عال .غير

تحسينساعدلقد فى العظيم النيل نهر البيولوجيوجود التنوع فعال،وضع اجدتوتحيثبشكل
العذبة المياه بيئات من مميزة المهـاجرةواألراضيبيئات للطيور الدولية األهمية ذات الرطبة

الطيور وأيضاً مصر بهاالتيعبر الشتاء فترة نفس. تقضى مـنالوضعوينطبق الكثير على
المهاجرة عال. الحيوانات يعتبر لألنواع التوطن درجة مستوى فإن ذلك جفـافيومع بسبب

أ الخمسةشمال عبر الماضآفريقيا عاماً أيةالف وبالتال، البيئات تجزأ إلى ذلك يتبقـىيدى لم
معزولة مناطق الغربيـةتسوى الصحراء واحات فى الحال هو كما والحيوانات النباتات قطنها

سيناءوأيضاً المصر. جبال النموذج علبةيولعل جبل تنوعفي وأيـضاًبيولوجيألكبر عال
هذالهووطنةالمتواعاألن على مثال والحيواناتالجغرافيعزالاالنخير .للنباتات

$%&'( )*+ ,)-.
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البيولوجىاستفاد قناةوالبحريالساحليالتنوع وإنشاء والمتوسط األحمر البحرين على مصر وقوع حيث من
فىالتيالسويس منانتشارساهمت والحيوانيةواعاألنالكثير وهاجرالتيالنباتية األحمر البحر قناةتقطن عبر ت

فى شائعة وأصبحت المتوسطشرقىالسويس البيئية. البحر للنظم البيولوجى التنوع عن معارفنا فإن ذلك ومع
العميقة، المناطق وخاصة جداً قليلة المتوسط البحر فى والبحرية األحالساحلية من كثير سـوفى تتعدى ال وىـيان

مدىوائمـق عن المعلومات تتوفر ال المختلفةشارهاانتلألنواع البيئات التنوع. فى عن فمعارفنا العكس وعلى
األحمر للبحر العالوخليجيالبيولوجى البيولوجى بالتنوع ومتميزة جيدة تعتبر والعقبة بيئاتيالسويس توجد حيث

من والكثير المانجروف وأشجار المرجانية يقربالتيالمتوطنةواعاألنالشعاب ما إلى اكأسم% (١٧نموصلت
األحمر توزيع)البحر أقصى حافة على تواجدها من بالرغم البيئات. لهاجغرافي، هذه مثل أهمية ستزداد وربما

مستقبالً المتوقعة المناخية التغيرات أثر نتيجة الميا. الهشة تعتبر السويسغهكما لخليج العميقة ) مقعمتر٣٠(ير

البيولوج للتنوع هامة بيئات االقتصاديةالحشا(البحرييذات األهمية ذات القاعية واألسماك البحرية مقارنة) ئش
الكبيرة منالتيباألعماق يقرب ما إلى من٢٠٠٠تصل مجموعة يتواجد وبالتالى العقبة، خليج فى عمق متر

عنهاالتيالهامةواعاألنوالبيئات نعرف ال أيضاًوينطبق. يءشأينكاد المذلك البحر فى األعماق بيئة توسطعلى
أنشطة من الكثير تمارس والغازجاستخراحيث المتوقعالطبيعيالبترول فمن واعاألنبعضاختفاءوبالتالى

قبل . اكتشافهاوالبيئات
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المصرية للبيئات حديثة خريطة إعداد إلىتم المتاستناداً منمناحهالبيانات :كل

الصناعية-١ األقمار .صور

التردد-٢ سريعة الردارية الطبوغرافية .الخرائط

رسم-٣ بمقياس لمصر الجيولوجية ٠٠٠٢٥٠ : ١الخريطة
رسم-٤ بمقياس لمصر المجسمة ٠٠٠٢٥٠ : ١الخريطة

اسـ مثل الصناعية األقمار صور من المتوفرة المعلومات على بناء البيئات تفسير األراضـى،تم مـساحةتخدامات
أتاحت. البحيراتالترع،الواحات،الزراعات،المياه، الـصخور،بينما أنواع الجيولوجية الخرائط الكثبـانبيانات

وغيرهاالوديان،الرملية، .الجبال

المصرية البيئات خريطة الحضرية،٢٢تشمل المناطق وصف بها رئيسية الواحـات،الحطيات،الجزر،مجموعة
الرملية،ال الرسوبية،كثبان والنارية،الصخور المتحولة المفتوحةالصخور العذ،المياه الميـاه بحيـراتبـة،قنوات

العذبة، الدافئةات،بخالسالمياه السخنة(العيون موسىعي–العين المرجانية،)ون المـأو،الشعاب . نجروفاشـجار

ذلك منتمبعد كل يعتمد أقسام عدة إلى بيئة كل المورفولوجيـة،تقسيم الـصفات على النباتيـةها العـشائر وأهـم
تقطنها التى .والحيوانية

العربية مصر جمهورية فى المختلفة البيئات توزيع
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المصرية، البيئات خريطة إعداد الزمن،بعد حيث من الكائنات من نوع بكل الخاصة التسجيالت وضع المكـان،تم
المختلفة الزمنية الفترات فى التسجيل ا. معدل تنبوء لعمل متطور برنامج إعداد تم لألنواع،بعدها الجغرافى لتوزيع

التربة، نوعية على المكان،بناء الحرارة،طوبوغرافية البيئة،درجة تسجيلهنوع تم الذى الحقيقى علـى. والتوزيع
المصرية الموائل من الكثير يقطن كان المصرى الغزال أن التسجيالت أوضحت المثال التنبوءاآلنو،سبيل ينحصر

ا فى محددة مناطق ثالثة سيناءفى وجنوب والغربية الشرقية الجغرا. لصحراء للتوزيع التبوء هذا أهمية فـيوترجع
إلى لهاأمكانيةلألنواع يتعرض التى التهديدات على والحيوانية،كلالتعرف النباتية الحية الكائنات من وبالتالىنوع

مثل البيولوجى التنوع فقد معدل من لإلقالل الخاصة اإلجراءات اتخاذ المحميـاتتوفيريتم فـى وخاصة الحماية
س كما المهددة لألنواع اإلكثار برامج وتنفيذ إعداد أو بعدالطبيعية فيما يوضح . وف

)2. 34 5(67'( 89:;+< =>?;@'( =AB?;'( الغ النتشار الحقيقى مصرالتوزيع فى زال
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حيث عال، وبحري ساحلي بتراث العربية مصر جمهورية تتمتع
عروسةواعاألنبعضتعيش مثل تتوالمتميزة ال التي اجدالبحر
في العالم٣إال في األحمر(مناطق العربـي–البحر –الخليج

وأشـجار،)استراليا المرجانيـة الـشعاب مـن متنوعة وبيئات
الـساحليةيراضاأل،المانجروف البركانيـة،الرطبـة الجـزر
بيولـوجيوكلِّ.والمرجانية تنوع على تحتوى البيئات هذه من

والحيواناتيعال النباتات .من

تسجيل البحريةنوع١٧تم الثدييات مـن٣٠٠حوالي،من نوع
و مـن٤الطيور وأكثر السالحف من مـن١٥٠٠أنواع نـوع

البحر من كل في البحرية والمتوسطيناألسماك أكثـر،األحمر
البحرية٨٠٠من والحشائش الطحالب من من٢٠٩،نوع نوع

المرجانية مـن،الشعاب الرخويـات٨٠٠أكثـر مـن نـوع
والقواقع( القشريات٦٠٠،)المصراعيات من الجمبـري(نوع

شوكيات٣٥٠،)رطاناتسوال الجلد من من،نوع واعاألنومئات

من،النباتية اآلالف بعـدواعاألنوربما تسجل لم التي الحيوانية
البحـر فـي العميقة الخالصة االقتصادية المناطق في وخاصة

و توالمتوسطالبحراألحمر لم قسطالتي أي حتىنال الدراسة بـأن. اآلنمن القـول يمكـن فإنه ذلك من وبالرغم
بيولوجي تنوع أعلى يعتبر والساحلي البحري البيولوجي التنوع

مصر التـي)نوع٥٠٠٠حوالي(في الكبيـرة للمـساحة نظراً
الس٣عبريقطنها من متر كيلو المتميـزوآالف ببيئـاتةاحل

متنوع السوةكثيرة خليج بيئتـهسواء في كثيراً يختلف الذي يس
البحريـة البيئات أو البيولوجي تنوعه وبالتالي العقبة خليج عن

تتاألخرى واألباينالتي والكيميائية الطبيعية صفاتها حيائيـةفي
الغنية المعدنية ثروتها الطبيعي–البترول(وأيضاً .)الغاز

المو من العديد بها مصر في الساحلية البحرية واعاألنوائلالبيئة
األحمر% ١٧(المتوطنة البحر من)فى الكثير بواعاألنأيضاً البحريـةاالنقراضالمهددة الثـدييات جميع وخاصة

من(القرشأسماك،)أنواع٤(البحريةالسالحف،)نوع١٧( البحر،)نوع٢٠أكثر المـصراعيات،خيار ،بعض
ال من والكثير المانجروف وأشجار المرجانية الغروبالشعاب صقر عجمية، نورس مثل النسارية،طيور .والعقاب

)DE'( FG)HIA)DE'( J9%AKL'( )*MN O.
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العال البيولوجي التنوع كـشريانوبسبب وأهميتهـا المتنوع ومناخها الكبيرة وثرواتها والبحرية الساحلية للمناطق ي
والتجارة للنقل من(حيوي من١٧أكثر وأكثر سنوياً السويس قناة تعبر سفينة تـدخل١٤ألف سفينة المـوانئألف

اإلسكندرية وخاصة سنوياً منطنيق،)المصرية الغذاء%٢٠أكثر يتوفر حيث المصرية السواحل مصر سكان من
االقتصادية للتنمية أساس تعتبر التي الخام من.والمواد أكثر أن إلى باإلضافة الـصناعيةشطةاألنـمن% ٤٠هذا

والتي المصري الساحل على تتركز الموانئمتتالتنموية في مـنهم٥٢(ثل تجـارى١٥ميناء مينـاء١٣،مينـاء
تعدينية٩،بترولي صيد١٥،موانئ مـن،ميناء أكثر إلى باإلضافة سـياحي٣٠هذا أنـشطة،المـدن،)مينـاء

التحتية،الزراعياالستصالح الطرق،البنية فإن. شبكات ذلك من والغـازناإلمن% ٨٥واألكثر البترولـي تـاج
استخرا يتم مصر في والبحريةالطبيعي الساحلية المناطق من ساهمت. جه الماضية السنوات السياحيةشطةاألنوفى

يقضون الذين السائحين عدد وصل حيث القومي الدخل زيادة مـنفي أكثـر المصري الساحل على ١١أجازاتهم
بالساحل المقيمين غير المصريين من ماليين عدة إلى باإلضافة سائح السمكيناإلوصل. مليون ماتاج إلى البحري

من األسماك١٢٠يقرب من طن الكلىاآلنمن%١٢,٥(ألف بحواليييذوال)تاج جنيه٣قدر تقـدر.مليار كمـا
منشطةاألنعائدات بأكثر سنويا٢٠ًالبحرية جنيه بالشواطئ(مليار والـسرياضةممارسةوالتمتع احةبالغـوص

الطيور على) ومشاهدة الحفاظ من العائد الجنيهاتالمهددةواعناألويقدر الدالفين٥٠(بمليارات عائد جنيه ،مليون
للقر جنيه مليون من البحر،شوأكثر لعروس جنيه ماليين عشرة من .)أكثر

B$C"DE$F" "
الغواص اكتشف سنوات عدة األحمرومنذ البحر بمحافظة علم مرسى مدينة جنوب صمداى، منطقة ن

الدالفين من كبيرة أعداد بها زيادة) ٨٠حوالى(والتى إلى أدى الذى األمر والكبيرة، الصغيرة
وبالتالى بالمنطقة الغواصين عددهاأعداد وصل التى القوارب من سواء السلبية الممارسات كثرت

من مايقرب من٤٠إلى وأكثر يومياً وسنوركلر٨٠٠قارب فى. غواص الممارسات هذه :تمثلت

لمضايقتها أصوات وإصدار وتغذيتها بالدالفين، فى. اإلمساك القوارب تواجد إلى باإلضافة هذا
إل أدى مما الدالفين، تزاوج اشتعلتأماكن حين أسبوعين لمدة صمداى منطقة من كاملة هروبها ى

المنطقة فى المتواجدة القوارب أحد فى .النار

وتكـوين للمنطقـة إدارة خطة إعداد تم حيث المنطقة فى والمنتفعين األحمر البحر محافظة مع وبالتنسيق األحمر البحر محميات تدخلت
االتفاق وتم الدالفين، لدراسة علمى عامفريق إدارة خطة تنفيذ الـدالفين. ٢٠٠٤على أعداد متوسط زاد اإلدارة، خطة تنفيذ من عام بعد

زادت٧٨إلى٣٢من كمـا بالمنطقـة، المرجانيـة الشعاب نمو معدالت فى ملحوظ تحسن البيئى الرصد برنامج وأوضح يومياً، دلفين
إلى الزوار أعداد واقتصرت الدالفين، سلوك عن أولزا٢٠٠معارفنا فى الرسوم ووصلت فقط، يومياً مايقرب٢٠٠٥ئر مليون٣إلى

عامى خالل علم، مرسى بمنطقة السياحة فى المستمر التحسن إلى باإلضافة هذا وتفعيل٢٠٠٦،٢٠٠٧جنيه، اإلدارة خطة تنفيذ أستمر
أهلية جمعية سالمة(أنشطة المنتفعي) أبو جميع مع وبالشراكة للدالفين خصوصاً تواجـدأنشئت استمرار إلى أدى الذى األمر بالمنطقة ن

مستمرة بصورة حوالى،الدالفين إلى تزاوج١٢٠فوصلت موسم تحديد فى أجريت التى الدراسات ونجحت الصيف، فترة خالل دولفين
والـذى الدالفين غذاء على التعرف إلى باإلضافة هذا الدالفين، مجتمع إلى الصغار إلضافة وموسم األسمــاكالدالفين، مـن يتكـون

الرخويات وبعض ).الحبار(والقشريات

8(GK'( O%Q'GK'(
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دور ولهـا البحر قاع على تعيش التي الالفقارية الحيوانات من وهي شوكيات الجلد طائفة إلى البحر خيار رتبة تنتمي
البيئة في بيالبحريةهاماً في الغذائية بالسلسلة يتعلق فيما الرمليةوخاصة والمناطق المرجانية الشعاب تتغـذى،ئة فهي

البحر قاع على وأيضاً المياه في العالقة العضوية المواد بيئـة،على فـي المياه جودة على الحفاظ في تساعد وبالتالي
المرجانية للـ.الشعاب نظراً الثمانيات حقبة خالل العالمي المستوى على االستنزاف إلى البحر خيار تعرض صيدوقد

حيث البحار جميع في وكذلكزادالجائر كغذاء عليه أسـيالالطلب شـرق جنـوب دول في خاصة الطبية .ألغراض

مصر ومنها األحمر البحر دول مثل اقتصادية أهمية له ليس التي الدول من كثير في عنه البحث بدأ . وعليه

متوطنة، أنواع بعضها مصر في البحر خيار أنواع من العديد فـييوجد الضحلة المناطق في بوفرة يتواجد كان حيث
البحرية والحشائش المرجانية الشعاب عام. )٢م١٠٠/خيار٩٥إلى٨٦من(بيئة البحر خيار صيد بواسطة١٩٩٨بدأ

القانونية غير الصيد شباك استخدام تم حيث األحمر البحر منطقة خارج من عليهتيجةون،صيادين المتزايد فقد،للطلب
اس البيئةبدأ في هاماً دوراً لها التي الهامة الكائنات هذه استنزاف وبالتالي الغواصين إلىانخفضو،تخدام أعداده كثافة ت

من يقرب تم.٢م١٠٠/حيوان٣٠ما التي األعداد قدرت عنصيدهاوقد يزيد ما سـنويا١٢ًإلى حيوان كمـا. ألف
زيادة النشاط هذا على للغواصينترتب الوفاة المحترفينالمغامرينحاالت منغير ألكثر وصلت نظرا٣٠ًحيث حالة

ا مستمرةإلغراء بصورة البحر خيار سعر ذلكو. رتفاع على عـامترتيباً البحـر خيار صيد منع وبـدأت٢٠٠١تم
نتيجة البحرية البيئة تأثر مدى لمعرفة الميدانية والممارساتالدراسات العقبة خليج من كل في البحر خيار بحـرصيد

.األحمر

الميدانية المسوحات و٣٤شملت العقبة خليج في األحمر٨٢منطقة البحر في شـالتين(منطقة وحتى شماالً طابا من
على)جنوباً التعرف إلى٢٢وتم وصل قد منه المسجل كان حين في الثمانيات٤٩نوعاً فترة خالل التنـوع(نوعاً فقد

من بأكثر قوات)%٦٠البيولوجي علـىوقامت بـالقبض الطبيعـة حمايـة قطاع أفراد مع باالشتراك الحدود حرس
شملت٩٥(المخالفين مخالفة التنـاقص.٢٠٠٣–٢٠٠١خالل) خيار٤٧٥٠٠حالة الميدانيـة المسوحات وأظهرت

إلى وصلت البحر خيار أعداد في تمت،٢م١٠٠/أفراد١٠الحاد التي المناطق معظم وأن

تم التي وخاصة البحردراستها خيار من خالية شبه أصبحت القانوني غير الصيد أعمال فيها بحوالي،ارس ٣٥مقارنة
البحر٢م/فرد لخيار الصيد أعمال تتم ال حيث المحمية المناطق .في

البحر خيار تجفيف البحر خيار
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مساحتها جملة تبلغ مائية بمسطحات العربية مصر جمهورية تتمتع
الـ فدان١٤قرابة خليجمليون والمتوسط، األحمر البحرين فى

النيل، ونهر الداخلية البحيرات الشمالية، البحيرات السويس،
المرة والبحيرات التمساح بحيرة السويس، .  قناة

ما المائية المسطحات هذه فى منيتواجد من١٠٠٠يقرب نوع
المختلفة البيئات فى المرجان(األسماك الشعاب أسماك يةمعظمها
من أكثر تسجيل تم بيئة٥٠٠حيث وأيضاً األسماك، من نوع

المانجروف، أشجار
المفتوحة التونة(والمياه الشاطئية) أسماك العائلة(واألسماك

والوقار(والقاعية) البورية العذبة) الدنيس األسماك العائلة(أيضاً
ما). البلطية صيد منيتم األسماك١٠٠يقرب من نوع

والبحرية(لالفقارياتوا البوريـة،) العذبة العائلـة أسـماك مثـل
الغضروفية خيار)القرش(األسماك الثعابين، الدنيس، الشعور، ،

الجمبر الكابوريـا،يالبحر، الـسردين، السبيط، االستاكوزا، ،
وغيرها الوقار المياس، موسى، سمك ). المكرونة،

السنو للتقرير ييوفقاً السمكيةالذى الثروة لتنمية العامة الهيئة قبل من إلـىاإلنوصل) ٢٠٠٧(صدر الـسمكي تاج
نحو٩٧١ قدرها بقيمة طن استيراد١٠ألف تم كما جنيه، األسـماك٢٠٧مليون من طن وبـذلك %) ٢١(ألف

إلى وصل قد الفرد نصيب مستوى العبور/ كجم١٦,٦يكون لمنفذ وفقاً السمك أسعار تراوحت جنيه٤مابينسنة،
من) ثعابين-بلطي( كجم/ جنيه٣٦إلى) يبلط( أكثر إلى وصل مجال.  كجم/ جنيه١٠٠والجمبري فى ويعمل

من أكثر يستخدمون صياد مليون من أكثر السمكية المفرخات٣٥الثروة تقوم كما وشراعي، آلي صيد مركب ألف
بتوفير بحرية٢٧٠السمكية أسماك زريعة دنيسأسم(مليون يـصل) اك السمكية المزارع نصيب جعل الذى األمر

تمثل٥٩٥إلى طن جملة% ٦١ألف الطبيعيةاآلنمن والمصادر السمكي، والبحر(تاج المتوسط والبحر النيل نهر
طن٣٧٥,٩بـ) األحمر الكلىاآلنمن% ٣٨(ألف على). تاج البحرية األسماك زريعة لتجميع مراكز عدة يوجد كما
ا المتوسطامتداد سعيد(لبحر بـ) البرلس–دمياط–بور قدرت عام٧٠والتي زريعة مليـون٤١و٢٠٠٥مليون
البور(زريعة ووادي) والدنيسيأسماك قارون وبحيرتي النيل فى المائية المسطحات تنمية فى تستخدم الريانحيث

ودمياط سعيد بور بين المنتشرة السمكية المزارع التق.  أو أيضاً السنويشير الثـروةيرير لتنميـة العامـة للهيئـة
إجماليإلىالسمكية مناإلنأن زاد قد السمكي عام١٩١تاج طن الفرد(١٩٨٠ألف إلـى) سـنة/ كجم٧نصيب
عام٩٧١ طن زيادة٢٠٠٧ألف المتوقع السمكيومن عام١,٥إلىاإلنتاج بنهاية طن .   ٢٠١٢مليون

الدنيسأسماك
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بيانات حقائقيالسمكيتاجناإلبدراسة عدة :تضح

من:أوالً السمكية المزارع إنتاج فى المستمرة عام٨٦الزيادة طن عام٥٩٥إلى١٩٩٧ألف طن أي٢٠٠٧ألف
أضعافيقربما عشرة فى،من هام دور لها المستمرة الزيادة نوهذه الميـاهخفض وجـودة تلـوث(وعية

).المياه

الجهود:ثانياً من لزيادةالتيبالرغم المائيةالسمكيتاجناإلتبذل المسطحات الصيدوالتيفى منع مواسم فى تتمثل
مثل الصيد حرف بعض استخدام ومنع األحمر والبحر السويس وخليج والبردويل والريان قارون بحيرات فى

أو األسماك مفرخات من سواء األسماك بزريعة المائية المسطحات تزويد وأيضاً والشانشوال تجمعالتيالجر
موطنها ماالطبيعيمن هناك أن إال المتوسط البحر امتداد وتذبذبعلى تناقص إلى الكثيـرناإليشير فى تاج

أخرى مناطق فى وزيادتها المناطق تناقص. من المثال سبيل منالسمكيتاجناإلفعلى األحمر البحر ٨٢فى
عام طن إلى١٩٩٩ألف عام٤٧ووصل طن ك.٢٠٠٧ألف المتوسط البحر ٨٩الـسمكيتـاجناإلانفى
عام طن إلى١٩٩٩ألف األعوام٤٧-٤٦تناقص خالل طن أخـرى٢٠٠٤–٢٠٠٢ألف مـرة ارتفع ثم

عام٧٢إلى طن تناقص.٢٠٠٦ألف المنزلة بحيرة عـام٧٨منالسمكيتاجناإلفى طـن ١٩٩٨ألـف
إلى عام٤١ووصل فقط طن تناقص.٢٠٠٧ألف ناصر بحيرة منناإلفى عام٥٣تاج طن إلى١٩٩٧ألف

عام٢٦ طن تذبذب٢٠٠٧ألف أخرى ناحية بينالسمكيتاجناإلمن البرلس بحيرة طن٦٠و٥٠فى ألف
من والمرة التمساح بحيرات فى عام٢٧٠٠وارتفع و٢٠٠٧عام٦١٦٢إلى١٩٩٨طن بحيـرةأيضاً، فى

من من١٩٩٨عام٢٠٠٠حواليالبردويل أكثر عام٤٠٠٠إلى .٢٠٠٧طن

تدهور الجائرالسمكيتاجناإليعود الصيد في يتمثل والذي المائية المسطحات األسماك(فى حجم إلى) تناقص
الصيدع مراكب عدد فى والزيادة المخالفة، الصيد شباك وخاصة الصيد قوانين تطبيق عدم أهمها حقائق دة

األسماك زريعة إنتاج وتدهور مركب ألف من أكثر إلى مناآللية عام١٣البحرية زريعة إلى١٩٩٨مليون
عام٤١ فقط زريعة .٢٠٠٧مليون

" "
" "
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مـن أنهـا على األحمر البحر في المرجانية الشعاب تصنف
مقارنـة تدهوراً وأقلها العالم مستوى على البيئية النظم أعظم

تتع لم ألنها وذلك العالم فى أخرى كثيرة لموجاتبمناطق رض
لظ نتيجة تمت التي النينـاالبيضاض فـي(وـاهرة حاد تغير

الحرارة درجة البحرية،ارتفاع والتيارات حـدثت)الماء التي
عاليـه١٩٩٨عام كبيرة نسبة تحتوى إنها إلى باإلضافة هذا

من الكثير يشمل الذي البيولوجي التنوع ،المتوطنةواعاألنمن

عالمياً مركزاً تعتبر فـصائلوأيضاً لبعض البيولوجي للتنوع
يوجد حيث المرجانية مـن١٨الشعاب متـوطن عائلـةنوع

مـنفيواجدتت. وحدهاالستيلوفورا كل في المرجانية الشعاب
وتتخـذ والجـزر العقبة وخليج السويس وخليج األحمر البحر
كجزء تتواجد الساحل فعلى المكان لطبيعة وفقاً مختلفة أشكاالً

الشا نظام بعرضمن وأحيانا١٥٠ً-٢٥طئ متر٥٠٠متر
تكون أو له موازياً حاجزاً وتتخذ الجنوبية المناطق في وخاصة
تتخذ أو كاملة جزراً تكون أو مباشرة المياه سطح تحت جزراً

الفرس حدوه شبه مثل مميزة الشعاب.Attolsأشكاالً وتلعب
الشاطئ حماية في هاماً دوراً ال،المرجانية ظاهرةوجتلذلك د

المتوسط البحر في الحال هو كما الشاطئ باإلضافة،نحر هذا
السمكية للثروة هام مصدر إنها ظهـرتالثمانيناتوفى.إلى

الغـوص هـواة تجتذب حيث السياحة وهى لها أخرى أهمية
الدافئة مياهها إلى العلميـةحديثاًو.والسباحة الدراسات تشير

يمكن طبيعية مواد تفرز أنها الكثيراإلى مكافحة في ستخدامها
الفطرية األمراض اإليدز،من مرض وحتى . والسرطانية

يكو الطبيعية الظروف كبيـرةفي نسبة الحي المرجاني الغطاء ن
المرجانية التراكيب إلى%٣٥–١١تمثلمن وتصل الماء بسطح والمغطى المسطح المرجان عمق% ٤٥من ٥على

و عمق%٣٣متر المرجانفي،متر١٠على انحـدار مناطق في يتراوح مـن%٦٢إلى٢من) reef slope(حين
للمرجان الكلى المرجاني.الغطاء الغطـاء بأن فنعنى جيـدة البيئية حالتها بأن المرجانية الشعـاب نصف حين وعموماً

حدود في الكلى%٣٥-٣٠يكون الغطاء الطحالب(من مثل أخرى وكائنات ميت و حي . )ملر،مرجان
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من أكثر إلى أعدادها وصلت التي المرجانية للشعاب البيولوجي التنوع يتمثل
جديدة(نوع٢٠٠ أنواع تضاف من،)مازالت أكثر اللينة ١٢٥والمرجانيات
أسماك،نوع من نوع ألف من يقرب حولهاوما وما المرجانية ،الشعاب

من أكثر من،نوع٥٠٠والقشريات أكثر من،وعن٤٠٠والرخويات وغيرها
نظراً لها مأوى المرجانية الشعاب بيئة من تتخذ والتي األخرى الحية الكائنات

فقط ليس تتخذها التي المختلفة والتراكيب الماءلألشكال سطح من بالقرب

من أكثر إلى يصل عمق حتى .متر١٠٠وإنما

حالة في المرجانية الشعاب السنيناظلت آلالف طبيعي خاللإال،تزان أنه
تمثلـت التهديدات من لكثير المرجانية الشعاب بيئة تعرضت الماضيين العقدين

المختلفة بأشكاله التلوث نتيجة،في البيئة التيشطةاألنتدهور المختلفة السياحية
المرجانية للشعاب الشاطئية البيئة على سلباً الحصر.أثرت ال المثال سبيل على

من يقرب ما ردم الغنـىمل٢,٩تم الغردقـة مدينة شاطئ على مربع متر يون
على الفنادق عدد وازداد المرجانية منهذابالشعاب يقرب ما إلى ٣٥٠الساحل

من،اآلنحتىمنشأه الفنادق أعداد ارتفعت الشيخ شرم مدينة فقط٥وفى فنادق
منإل١٩٨٩عام أكثر حاليا١٥٠ًى غرفه٥٠حوالي(فندق هـذايمتدو)ألف
طاباالنش حتى العقبة خليج في شماالً الـشاطئ،اط فمعظـم الـسويس خليج أما

بالفنادق جنوب.مكدس حتى األحمر البحر ساحل على السياحية التنمية ووصلت
و علم والقـرىمعظمأصبحتمرسى بالفنـادق مكدسـه األحمر البحر شواطئ

من يتبق ولم ، العقبـةالسياحية وخليج األحمر البحر الشواطئ منـاطقسـوى
الجمال–علبه(المحمية والجنوبية–وادي الشمالية محمد-الجزر نبق–رأس

جالوم– .)أبو

من المراكب أعداد ازدادت الغردقة مدينة عـام٥٠في سياحي ١٩٩٠مركب
من أكثر منكذلك،حالياًمركب١٢٠٠إلى الشيخ شرم إلـى٢٣في مركـب

األخيمركب٣٥٠ السنوات في ثبتت المحافظوالتي بقرار كثـرت. رة وبالتـالي
بمعدل السياحية السفن ع١٥حوادث كل تـدميرـحادثه إلـى تـؤدى والتي ام

كاملة المرجانية منم(الشعاب أكثر إلى أمتار عدة هـذا)حادثـه/متـر١٠٠ن

الـشعاب تكـسير عنهـا تنتج التي للغواصين السلبية الممارسات إلى باإلضافة
.المرجانية

ا على منتمارس كثير عمليـاتشطةاألنلشاطئ مثـل المرجانية الشعاب بيئة حيوية على سلبا تؤثر التي المختلفة
سفاجا منطقة في الفوسفات وخاصة الصيادين،التعدين قبل من التجاري األحمروالصيد البحر قاطني –الفيوم(غير

I&%R'( I%+9`)@'( _9Z:'(

البحر سرطان
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والشباك)المنزلة المرجانية الشعاب حول الجر مراكب يستخدمون غيـروالذين
أحيان،القانونية المنـاطقنادرةوفى في والمبيدات المفرقعات استخدام رصد تم

والساحلية .الشاطئية

في المرجانية الشعاب حالة على الغوص أنشطة أثر دراسة غوص١٢تم موقع
الـشعاب نـسب شـملت الغردقـة من بالقرب المحمية المناطق وخارج داخل

الحية وغير الحية القاعية،المرجانية وغيرهـا،الحيوانات أوضـحت.الطحالب
المحميـات داخـل الغوص مناطق في المرجانية الشعاب أن الطبيعيـةالدراسة

الصحية الحية(حالتها المرجانية الشعاب ال)نسبة التـي مثيالتها من بكثير أعلى
للحماية .تتعرض

مستمرةو بصورة المرجانية الشعاب حالة رصد الضروري من خـالل.كان في
من نهاية٢٠٠١الفترة فـي٢٠٠٨وحتى لقطاعـات ميدانية مسوحات عمل تم

إلى وصلت المرجانية الشعاب المرجانيـة٧٢بيئة الـشعاب امتـداد على قطاع
ومع األحمر المؤشابالبحر البيئيةستخدام المرجانيةلرات الشعاب أعـداد،نسبة

و منطقة كل في المرجانية الشعاب األخرىاعناصروأنواع .لتنوع

عن البعيدة المناطق أن الدراسات الـشطةاألنأثبتت نـسبة تزداد شعابالبشرية
كبيرةبهاالمرجانية أبورمادا% ١٤(درجة منطقة في المنـاطق)زيادة حين في

طبيعية الزيادة تكون بشرية أنشطة بها المـستعمرات)%٧-٥(التي نمو نتيجة
المرجانيات من المرجانيةتالاللينةالجديدة الشعاب حساب على تنمو الـصلبة،ي

الشعاب بيئة في واضح تدهور هناك كان أخرى مناطق مثـل(المرجانيـةوفى
الفنادير سابينامنطقة .)وشعاب
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البحرية الثدييات على الغوص تأثير
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مستمر تزايد في السائحين أعداد أن منـاطق،وحيث في وخاصة المرجانية للشعاب البيئي النظام سعة تقييم تم فقد
الشيخ وشرم الغردقة من بالقرب على. الغوص التعرف لتوزيعماطاألنتم والشهرية فيشطةاألنالسنوية الترفيهية

الغوص محمد)منطقة٤٠(مناطق رأس المرجانية،في الشعاب بيئة حالة عن الناتجة أعـداد.والمؤثرات تراوحت
آال عدة من منطقة كل في األسنوركل أو الغوص بغرض منالزائرين أكثر إلى سـنويا٧٠ُف غطسه لـذلك.ألف

أثر حيث من مختلفة مجموعات إلى الغوص مناطق المرجانيةشطةاألنقسمت الشعاب بيئة على أظهرت.الترفيهية
يوجد أنه العالمي٦الدراسة المعدل يفوق استخداماً تستخدم غوص سـنويا١٥ً(مناطق غطـسه حـين)ألف فـي

ما األخرى المناطق المتوسطتراوحت من وأقل متوسط استخدام الغـوصك. بين منـاطق أن الدراسة أوضحت ما
تمثل دراستها نمت األخرى% ٦٠التي المناطق وأن المرجانية الشعاب مناطق مغلقـه)%٤٠(من منـاطق هـي

.ومحمية

الغردقة بمنطقة المرجانية الشعاب فى التغير
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المرجان الشعاب على الغوص أنشطة المختلفةتأثير الغوص مناطق فى ية
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نت األخطـار من لكثير تعرضها الغوص مناطق في المرجانية للشعاب الميدانية المسوحات شطةاألنـيجـةأظهرت
وخاصة،الترفيهية المرجانية الشعاب تكسير معدل أن مثلواعاألنإال ألخرىاأكروبورالمتفرعة منطقة من تتفاوت

الغواصين خبرة ومستوى منطقة كل في البيئية للظروف أن،نظراً أيضاً الدراسة أظهرت المرتبطـةشطةاألنـكما
أكثر هي األسنوركل المرجانيةالمؤثرشطةاألنبعمليات الشعاب بيئة على سلباً .ة

من أكثر على التعرف الحـي١٠٠تم المرجاني الغطاء دراسة وتم الغوص مناطق في المرجانية الشعاب من نوع
من تراوح أنواع،%٣٥إلى٥الذي نمو معدل أن أيضاً النتائج وأظهرت

عن تزيد ال المرجانية المتفـ/سم١٠الشعاب لألنواع وـعام ٣–٢رعة
األخرى/سم لألنواع . عام

الـسفن ارتطـام عن الناشئة الحوادث تزايدت الماضيين العقدين خالل في
الـسياحية التنميـة وأيـضاً البترولـي التلوث وكذلك المرجانية بالشعاب

لهااألنو المصاحبة الـشعاب،شطة حالـة علـى سـلباً أثـر الذي األمر
للحوا.المرجانية تحليلية دراسة عمل بيئةتم على ذلك وأثر وقعت التي دث

الشيخ شرم منطقة في المرجانية جنـوح.الشعاب الدراسـة ٢٧أوضحت

من أكثر تدمير إلى أدت غوص المرجانية٧٠٠مركب الشعاب من –متر

المرجانيـة الشعاب من كبيرة مساحات تدمير إلى أدت تجارية سفن وأيضاً
من يزيد مربع١١٠٠٠بما تقدير.متر تم الـسابقةوقد الدراسـات على بناءاً المرجانية الشعاب لفقد المالية التكلفة

بحوالي قدرت حيث المنطقة في تم الذي االستثمار على أساساً دوالر١٦٠المعتمدة .مليون

على الغوص أنشطة التأثير المختلفةالشعاب الغوص مناطق فى مرجانية
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خالل الزينة أسماك في التجارة تحليل الماضيةاألعوامتم زيادة،العشرة لوحظ التيحيث األسماك أعداد في مطردة
الخارجت إلى السويس. صدر خليج في رئيسية منطقة من األسماك تجميع تقدر)الكنيسة(ويتم منطقة مـساحةبفي

محمد٤٠×٧٠ رأس محمية من بالقرب من. كم أكثر تجميع يتم أنه الدراسة الزينـة٥٠أثبتت أسـماك من نوعاً
من ألكثر أساسا٧٥٠٠ًتصل تنتمي سنوياً، ألسم٣ىلإسمكة وتمثـلفصائل المرجانيـة الشعاب مـن%٥٨اك

الخارج إلى المصدرة الشعاب. األسماك بيئية تدهور الزينة أسماك استخراج مناطق في الميدانية المسوحات أظهرت
محمد رأس في لها مشابهة قريبة بمناطق بمقارنتها انخفاض،المرجانية هناك وأعدادوأن أنواع في أسماكملحوظ

الزينةعليهاًوبناء. الزينة أسماك وتصدير صيد بحظر اإلجراءات اتخاذ .تم
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مستو ارتفاع في المناخية التغيرات مستوىتتمثل وزيادة الحرارة درجة ى
الماء عام. سطح في١٩٩٨وخالل المرجانية الشعاب من الكثير رصد تم

المرجانية الشعاب إبيضاض بظاهرة تأثرت والتي العالم من عديدة مناطق
البحر مياه إلى تكافلية معيشة بداخلها تعيش التي الطحالب تتركها حيث

ا ألوانها الشعاب تفقد اللونوبالتالي بيضاء وتصبح وتموت .لزاهية

عام في٢٠٠٦خالل المرجانية الشعاب إبيضاض من ظاهرتين رصد تم
األمر. مصر كبيرة بدرجة البحر مياه انحسار في األولي الظاهرة تمثلت

فقدت وبالتالي مباشرة الهواء إلى المرجانية الشعاب تعرض إلى أدى الذي
حيويتها استمر. الشعاب وقد الربيع،هذا فترة خالل أيام لعدة الظاهرة هذه ت

اآلن حتى حيويتها تستعد ولم متأثرة المناطق بعض زالت .وما

أكتوبر في مره ألول رصد تم حيث األهم وهي الثانية عمق٢٠٠٧الظاهرة على المرجانية الشعاب إبيضاض إحـدى٢٠حالة في م
األح البحر في البعيدة الجزر من القريبة روكي(مرالمناطق إلـى). جزيرة وصـلت وقد العمق هذا على المياه حرارة درجة أن ذكر

األمريكية٢٩حوالي البحار إدارة قبل من تنفيذه يتم الذي التنبؤ برنامج على بناء وذلك مئوية، علـى) NOAA(درجة يعتمـد الذي
األسبوعية الحرارة درجة باسم والمعروفة المياه حرارة درجة إلى) Degree Heating Week(تراكم وصلت أسـبوع،١٢وحين

األحمر البحر وسط في المرجانية الشعاب إبيضاض بوجود التنبؤات فـى. أشارت ذلك توضح التي الصور على الحصول تم وقد هذا
الغوص مراكز مع تم الذى االستبيان على بناء وذلك القريبة والجزر مناطق المتوقع. عدة من ألنه خطيرة إشارة هذهوهذه تنتشر أن

االخرى والجزر سيال جزيرة إلى لتصل الساحل نحو .الظاهرة
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الـسامة وأشـواكه الكثيـرة بأذرعـه يتميـز حيث شوكيات الجلد طائفة إلى الشوكي التاج ذو البحر نجم . ينتمي

المرجانيـة الـشعاب علـى يتغـذى أنه ا. والمعروف الوفـي العاديـة أعـدادهلظـروف بـضعةتتجـاوز
معروفة،٢م١٠/حيوانات غير لظروف نظراً ويـصل،ولكن بعضة فوق ويتراكم كبيرة بدرجة أعداده تزداد أحياناً

من أكثر المرجانيـة،٢م/نجم٥٠إلى للـشعاب الحيـة اآلنسجة على يتغذى حيث كبيرة مشاكل يسبب الذي األمر
موتها .وبالتالي

عام إلى١٩٩٤خالل وصلت والتي الشوكي التاج ذو البحر لنجم التراكمية األعداد رصد منطقتين٣٧٠تم في فرد
محمد رأس محمية مختلفة،في مناطق في أعداده انتشرت ما وسرعان

إلى عام.منطقة١٣وصلت في٢٠٠٠وخالل رصده منطقة٣٧تم
محمد رأس في المرجانية الشعاب ووصلوس،في شماالً أنتشر ما رعان

الغردقة إلى وجنوباً دهب من(إلى من)منطقة٣٠أكثر أكثر رصد وتم
بحر١٠٠ نجم الشعاب،ألف من الكثير موت إلى أدى الذي األمر

من أكثر الفقد نسبة ووصلت %.٤٠المرجانية

عام المكثفة الجهود الشوكي٢٠٠١تكاتفت التاج ذو البحر نجم إلزالة
ودهـببو الشيخ شرم من كل في المتطوعين من والكثير األهلية الجمعيات وباشتراك بالمحميات العاملين اسطة

من أكثر إزالة تم حيث بحر١٥٠والغردقة نجم عام،ألف عملية٢٠٠٢وفي وعادت أعداده في التنازلي العدد بدأ
الطبيعي فياالتزان ألعداده، المرجانية،تدريجياً الشعاب معـدالتبيئة بزيادة أخرى مره حيويتها استعادت والتي

.)عام/سم١٠حوالي( نموها
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البيئات أهم من األحمر البحر فى المانجروف أشجار بيئة تعتبر
دراسـتهاالتي فـى شارك حيث الطبيعة حماية قطاع بها اهتم

العدي وخبـراءوحمايتها البحثيـة والمراكز الجامعة أساتذة من د
األراضي واستصالح الزراعة القطاعوباحثيوزارة فى ،البيئة

يتوفر أنه النتيجة بيئةاآلنوكانت عن المعلومات من كبير قدر

حيـث من المانجروف تواجـدها،،واعاألنـأشجار أمـاكن
والحيوانية،مساحتها، النباتية الحية العددية،االتجمعات لكثافة

األولية،ناإل المـانجروف،تاجية أشجار وبيئة الوضـعبيولوجية
للسكان، واالقتصادي بيئـةشطةاألنأثراالجتماعي على البشرية

الناجحة االستزراع محاوالت وأيضاً المانجروف تمتالتيأشجار
السنو الماضيةخالل القليلة .ات

نوعـي أشـوجد من المـان األحانجــجار البحر فى مرـروف

مارينـأفاسينيania marinnAviceهى hisophoraRاــا

mucronataمارينـا األفاسينيا نوع ويعتبر ميكروناتا ريزوفورا
فى تسجيله تم حيث إنتشاراً النوعين امتـداد٢٨أكثر على منطقة

محمد رأس من كل فى العقبة وخليج والجزر األحمر البحر ساحل
حي فى المنطقـةونبق فـى ميكروناتـا الريزوفورا نوع يتواجد ن
فقط حولها(الجنوبية وما يتواجد) شالتين التى المناطق أهم وتعتبر

المنقـار، جـزر هى المانجروف أشحار وادىالقيـسوم،فيها

لسفاجاالجمال، الجنوبى والساحل .حماطة

االستـشعار أجهزة استخدام خالل من تمت التى الدراسات أثبتت
أشـجار لبيئـة الكليـة المـساحة أن الميدانى والفحص بعد عن

عنقدالمانجروف مايزيد إلى بنهاية٧٠٠وصلت ٢٠٠٧هكتار
عام٥٢٥بـمقارنة التعديات٢٠٠٢هكتار وقف إلى ذلك ويعود

مـن كثير فى واستزراعها المانجروف أشجار وحماية تمت التى
اس تم حيث الماضية السنوات خالل مـنالمناطق أكثر ٥٠تزراع

المانجروف الشجار الهوائية الجذور

المانجروف الشجار الهوائية الجذور

المانجروف اشجار أوراق
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منبفدان والريزفور٥٠أكثر األفاسينيا أشجار من النوعين كال من شتلة نبـقوإنشاءاألف مـن كل فى المشاتل
وشالتينوواديوسفاجا .الجمال

الدراس إلىاتشير ارتفاعها يصل المانجروف أشجار أن إلى إلى٢,٧ت والساق إلى١,٨متر الهوائية والجذور متر
إلى/٤٤٧,٨ األشجار وكثافة مربع لكل٣١٣متر و% ١شجرة األوليةناإلهكتار أشهر/طن٢,١تاجية خالل هكتار

الربيع فترة خالل وبذورها أزهارها تكوين فى األشجار وتبدأ إلـى) بريـلإ(الصيف وصـلت البـذور وكثافـة
. ٢م/بذرة٤٥,٦

االحمرةصور البحر فى المانجروف أشجار توزيع توضح فضائية
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مالذ أنها في المانجروف أشجار بيئة أهمية حيثوتكمن الكائنات من الطحالـب،٣٦تسجيلتمللكثير مـن نوعاً
الحشرات،٤٠ من القـشريات،٨٢نوعاً من نوعاً
و٦٥ الرخويـات من الجلـد١٧نوعاً مـن نوعـاً

إلى باإلضافة هذا األسـماك٢٢شوكيات من نوعاً
اقتصادية أسماك كحاضـنة(معظمها األشجار تعمل

األسماك بيالتيلصغار فى لـوفرةترعى نظراً ئتها
الحيوانـات.)غذائها مـن شيوعاً أكثر والرخويات

من أكثر تمثل حيث جملة% ٦٠األخرى واعاألنمن
تسجيلها،التيعداداألو القشرياتتم %٣٢,٣يليها

الصغيرة.%٣,٢شوكياتالجلدثم الطحالب وتمثل
مساحة فـى%١١,٨ىحتالحجم الكلية المساحة من

الطحالب تصل إلىحين أهم.فقط%٧,٣الكبيرة الـسيرسيومواعاألنومن شـيوعاً البـصر)رخويـات(األكثر ،
الكابوريا)المصراعيات( وكلبويلرا،)القشريات(، ولورانسيا والراجوم الباديفا . طحالب

فى تسجيلها تم حيث المانجروف أشجار بيئة فى بها بأس ال مساحة المرجانية الشعاب فى٢٢تحتل محميـةمنطقة
الغطاء مساحة ووصلت المرجانيةالمرجانينبق حين%٣١,١إلىبهاللشعاب فقطاحتلتفى الرخوة المرجانيات

المانجروف%١٢,٦مساحة أشجار مساحة . من

إلى المرجانية والشعاب المانجروف أشجار بيئة قاطنة األسماك تقسيم المفترسـات٣تم وهى رئيسية ،%)١(أقسام
العشب المرجانية%) ٨٥(آكلة الشعاب مـن%) ١٤(وأسماك األسـماك أعداد سـمكة٦٦٢إلـى٧٨وتراوحت

.٢متر٥٠٠/سمكة٣٠١بمتوسط
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مـن كـل فى البحرية السالحف رصد برنامج يعتبر
بـرامج أنجـح مـن المتوسط والبحر األحمر البحر
هـذا فـى يعمل متخصص فريق يتوفر حيث الرصد

من أكثر منذ من(سنوات٥المجال الفترة بريـلإفى
عام كل من أغسطس علـى.)وحتى التعـرف ٤تم

الخضراء، السلحفاة وهى البحرية السالحف من أنواع
المنقار، والصقرية وأكثرهعيالنعامة فىاسوة شيوعاً
المصرية وصـقريةهيالمياه الخـضراء السلحفاة

لتردده نظراً الـاالمنقار فتـرةعلى أثنـاء شواطئ

المانجروف بمناطق تعيش التى القشريات

a()qd'( IA)DE'( P9QDRS'(



"#

البيض .وضع

على بالتعرف العمل فريق االسـتبيانواعاألنويقوم طريـق عـن الغطاسين قبل من المعلومات على والحصول
والعددية المورفولوجية القياسات وأخذ الطـول،(المستمر

الدرقةالوزن، وعرض والتعـرف،)طول األعشاش تواجد
مـسا والحديثة، القديمة األعشاش علـىعلى الـسالحف ر
الـشاطئ، عن بعده حيث من والعـرضالشاطئ الطـول

الساحلية(واإلحداثيات والجزر الشاطئ على التواجد أماكن
القياسات) والبعيدة وأخذ أعشاشها وفحص تواجدها ومساحة

ح من بالبيض والوزن،الخاصة والعرض الطول نسبةيث
وبعـض الـسالحف صـغار ظهـور وقت البيض، فقس

والعرضالقياسا والطول الوزن حيث من سواء بها الخاصة . ت

منلقد أكثر رصد البحريةمنطقة١٥تم السالحف إليواء
ساحل األحمرعلى الزبرجـد،البحر جـزر مثل والجزر

سـاحل الجمال، وادى السيال، والكبير، الصغير الجفتون
حنكوراب، القلعان، غصون، رأسأبو اللـولى، شـرم

ابغدادى، رصدشرم تم كما وفيكارى الجدار ووادى لفكير
من أكثر قياسات وتـرقيم١٠٠وأخذ سـلحفة٧٤سلحفة

الثالث األعوام خالل .الماضيةةخضراء

والخضراء عامة للسالحف تعشيش نسبة أعلى تسجيل تم
تسجيل تم حيث الزبرجد بجزيرة خاصة عش٥٣٤٦منها

منها الخضراء و٣٧٨٨للسالحف حـديث ١٥٥٨عـش
قديم تسجيل،عش تم للـسالحف٦كما حديثـة أعـشاش

و السيال جزيرة على قـديم١٥الخضراء وتعتبـر.عش
السالحف تعشيش مناطق أهم من الكبرى الجفتون جزيرة

المنقار إلىوالتيصقرية عـام٢٥٥وصلت ٢٠٠٧عش
قدرها عام٢٤بزيادة عن البيانـات.٢٠٠٦عش وتشير

أثنـاء السالحف بصغار لـبعضالخاصة الفقـس فتـرة

الـسالحف صـغار وزن فـى زيادة هناك أن األعشاش
المنقـار) جرام٢٢,٥(الخضراء صـقرية السالحف عن

الخضراء) جرام١٥,٢( السلحفاة درقة لعرض بالنسبة الشئ المنقار) مم٤,٣(ونفس مـن) مم٤,١(وصقرية أكبر

الفقس بعد البحرية السالحف صغار

الفقس بعد البحرية السالحف صغار

البحرية السالحف أحد جنين
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الخضراء من.)مم٣,٦(السلحفاة البيض فقس نسبة تتفاوت الصغرى،% ٤٠كما الجفتون الجفتـون% ٦٠فى فى
و الزبرجد% ٧٠الكبرى جزيرة مـن. فى الفتـرة خـالل الزبرجد جزيرة فى الخضراء السالحف أعشاش بفحص
منإ.٢٠٠٧–٢٠٠١ األعداد فى مضطردة زيادة هناك أن عام٤٣٨تضح ٢٠٠٣عـام٥١٤إلى٢٠٠١عش

أكتووصل٢٠٠٦عام٢٠٠٥،١٤٥٦عام٧٧٥و عامإلى زيادة رصد٢٠٠٧بر تم حـديث٣٧٨٨حيث عش
و السالحف لتعشيش مالئمة األماكن أكثر من الزبرجد جزيرة أن هما رئيسيين سببين إلى ذلك لويعود بعـدهانظراً

السببأيعن ويعود بشرية العملالثانيأنشطة فريق خبرة عامالتيإلى بعد عاماً الجهـدوبالتـاليتزداد بـذل
أكبر السالحفلتغطية تعشيش ألماكن ممكنة بحمايتهامساحة بالنسبة. والعناية المنقاركذلك صقرية فقـدللسالحف

رصد عام٢١تم فقط إلى٢٠٠١عش التعشيش أعداد زيادة أمـا.٢٠٠٧عـام٢٠٠٣،٢٥٥عام٢٤٠وتوالى
للساحل نسبةفإنهبالنسبة ازدادت حيث تماماً األعوشطةاألنالعكس خالل الماضيةالسياحية أعـدادوبالتاليام قلت

وأم حنكوراب رأس من كل فى جداًاألعشاش كبيرة بدرجة والقلعان .العبس
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البيولوجيـة بخصائـصها المرتبطـة تلك خاصة المتداخلة المشاكل من للعديد والبحرية الساحلية المناطق تتعرض
واالجتماعية للطبيو،والطبيعية الساحليةنظراً للمناطق الديناميكية ضغوطفهيعة تحت األمـواجيطبيعتقع مثـل ة

ا ومختلف مواردها واستغالل استخدام من لضغوط تتعرض كذلك والعواصف الرواسب األخـرىألنـشطةوتحرك
التهديدات.لإلنسان تواجههاتتمثل الرشـيالتي غيـر األراضـى واستخدامات والنحر الموائل وتدمير التلوث دفى

الموارد ألهمية الواعية غير البيئ.واإلدارة نوعية فى التدهور أدى بأسلوبإنتاجيةوتناقصةوقد المتجددة مواردها
مواردإلىجائر واستنزاف المثلى إلنتاجيتها بنضوبهابهافقدها يهدد .ما

من والساحلية البحرية البيئة له تتعرض الذى التدهور للنظـامتتعدالتيالتنميةضغوطينشأ االسـتيعابية الحدود ى
الحصرالبحريالبيئى وليس لذلك : وكمثال

المدروسـة- غير السريعة االقتصادية والتنمية البحرية الموارد واستغالل لخطط كنتيجة الموائل على القضاء
للمنطقةالتي الطبيعية الخصائص . تتعدى

المخزون- واضمحالل البيولوجى التنوع لالسمكيفقد وحضانةكنتيجة توالد مناطق على والقضاء الجائر لصيد
. األسماك

الردم- عمليات ذلك فى بما البرية أو البحرية سواء المختلفة مصادره من السواحل علـىالتيتلوث تمـارس
السواحل من . كثير

االجتماعية الضغوط والساحلية البحرية البيئة تدهور مشاكل من المجتمـعلكيويزيد احتياجات لـسكانياتلبى
المجتمع–البطالة(المتنامي على التنمية من جديدة أنماط المتاحة–إدخال الموارد استغالل على فقد–التنافس

المتوارثة المحلية المجتمعات الموالتيثقافة غير التنمية بخطط االستثمارات–ةنظمارتبطت لتآكلتهديد نتيجة
).الشواطئ
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مساحة االعتبار فى أخذنا إمكانيـاتوإذا مـن تملكه وما العربية مصر لجمهورية والبحرية الساحلية المناطق
العمـل المحتم من أنه لوجدنا الخالصة االقتصادية للمنطقة العميقة المناطق فى وخاصة مدلوالتها بكافة للتنمية

المشاكل حل وأنالتيعلى متكامل بمفهوم لها المنطقةجاريةالاإلجراءاتنتالفىتتعرض حيـث(الساحليةفى
المتت وتتضارب المخططات الخالصة) سئولياتداخل االقتصادية المنطقة كل إلى .لتمتد
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من وهو البحرية، الكائنات أكبر من الحوت الحوتأنواعالقرش مثل كبير حجمه ولكن طولـه. األسماك ويصل
والوزن١٥إلى عنمتر المناطقعادةيعيشو. طن٢٠يزيد طريقفي عن الهوام على ويتغذى فلترهاالستوائية

الهادي.المياه بسلوكه الحوت القرش والغواصين،ويتميز السباحين يلجأ مصاحبتهلذلك معهإلى التالمس وأحياناً
الظهرية الزعانف يجعل،وخاصة ما عاليةوهذا سياحية قيمة ذات تواجده فـي.مناطق الحـوت القرش ويندرج

الحمرا بءالقائمة المهددة يتطلب،االنقراضللكائنات ومما الحكومية الجهود البحـرتـهلحماياألهليةتكاتف فـي
الباحث. األحمر بالبحروقام الحوتن القرش رصد برنامج بتنفيذ العقبة وخليج لتوزيعـهواألحمر اسـتبيان إعداد

والغ السباحين الحوت،على القرش يشاهدون الذين تمواصين مـايوقر٣٥رصدوقد مـن الفتـرة في حوت ش
فبراير٢٠٠٣ دهب٢٠٠٨وحتى من كل الشيخ،في محمد،شرم علم،القصير/ الغردقة،رأس بـورت،مرسى
والسيال،غالب األصوني واإلفيستونجزر الربيـعكانتو.والسقور فتره هي الرصد فيها تم التي األوقات أكثر

الصيف)حوت١٢( على،)حوت٩(وأواخر يدل آلمما مكان من يهاجر الحوت القرش .خرأن

الحوت االنقراضالقرش بخطر المهددة الكائنات أحد



"1

"e@6(6&'()"96,A()"f-'g0()"<h)G2)!"-&=1)^()"i$&5)" "
" "

اتفاقي قبل من اعتماده تم الذي الداخلية المياه عمل لبرنامج البيولوجىوفقاً التنوع تـم،ة المعلومـاتاجعـةرمفقد
الداخلية المياه فى البيولوجى التنوع عن البيولوجى،المتاحة التنوع ورصد تعـرضوتقييم والتـي متعددة بمناطق

العامة والصورة النيل لنهر بالنسبة البـرلساألراضيلها بحيـرة همـا البحيـرات مـن نموذجين وأيضاً الرطبة
وكال تابعتينوالبردويل منطقتين الرطبة(التفاقيةهما لألراضى بحيـرة،)رامسار تمثـل نمـوذجحيث البـرلس

الشمالية الصرفالتيللبحيرات مياه شماالًالزراعيتتلقى البحر ومياه أخـر،جنوباً نموذجاً البردويل بحيرة وتمثل
االمائيةللبيئات البحر مياه فقط تستقبل ألنها العالية الملوحة يصلهلمتوسطذات العذبةأياوال المياه .من
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من أكثر بطول النيل نهر بحيرة٦٦٥٠يجرى عند منبعه من فـىتنجانيقاكم
البحر فى مصبه حتى فقط،المتوسطتنزانيا الطول هذا فى١٥٣٠من تقع كم

مصر على،أرض روافد النيل لنهر الجزءاإلطالقوليس هذا .الشماليفى

منطقةيصل فى السودان من قادماً مصر إلى النيل بالنوبـةوادينهر حلفـا
من أكثر بطول يجرى فى٣٠٠حيث الحجـرواديكم مـن جرفين له ضيق

جانبيهوالجرانيتيالرملي إلـىوالغربيالشرقيفى النهر وصول قبل وذلك
عند يقع الذى األول الشالل أسـوان٧حواليمنطقة جنوب وادييتـسع. كم

والممتا جانبية على المسطحة الزراعية األراضى أيضاً وتتسع أسوان شمال الـذينلنيل والجـرفين النهر مابين دة
الجانبينيح من النهر أسـوان.دان بـين مـا النهر بمياه المنقولة التربة من المكونة األراضى عرض متوسط يبلغ

إلى،كم١٠حواليوالقاهرة يصل نفسه النهر عرض النيل.كم٠,٧٥يحوالومتوسط نهر يتخذ شماالً القاهرة بعد
الشمال إلى يتجه متعرجاً،كم٢٠حواليلمسافةالغربيمسار بمفرده يسير منهما كل فرعين إلى ينقسم ذلك بعد ثم
البحر حتى الدلتا رشـيد٢٣٩بطول)رشيد(الغربيالفرع: فى مدينـة عنـد المتوسط البحر فى يصب الذى كم

دمياط٢٤٥حواليبطول)دمياط(يالشرقوالفرع مدينة عند المتوسط البحر فى يصب الذى .كم

الفيوميتصل فتحـة)٢كم١٧٠٠حوالى(منخفض طريـق عـن النيل بنهر مباشرة الغربية الصحراء فى يقع الذى
يوسف بحر عليها يطلق المرتفعات خالل تجرى قارون،ضيقة بحيرة اب٢كم٢٠٠وتشغل من المنخفض .لفيومالجزء

$%&'( )*+
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المائي الحشائش النظامةتصل إلىالنهريفى مصر إلى٨٧فى تنتسب منها٢٧،جنسا٤٩ًنوعاً أنـواع٣فصيلة
السراخس الحشائش.من والمثبتةالمائيةوتضم الطفو وحرة والطافية المغمورة مـن.النباتات أكثـر تسجيل تم كما

ا٨٠ من النباتيةنوعاً الحيوانية١٠٠،لهوام الهوام من العشرين.نوعاً القرن بداية تسجيل،مع مـن٨٢تم نوعـاً
النيل نهر مياه فى تسجيل.األسماك تم ناصر بحيرة إنشاء فقـط٥٨وبعد األسـماك من الـراهن.نوعاً الوضـع
هو النيل نهر فى منتشرا٢٢ًلألسماك البلطية(نوعاً العائلة أنواعوال)أسماك أقلباقي نـادرةانتـشاراًأصبحت أو

و( السمك وكلب والرايه الشلبة أسماك والبناآلنمثل واللبيس تسجيلأيضاً.)يومة البرمائيـات٣١تم مـن نوعـاً
والورل،والزواحف التمساح حاليـاًالنيليوكان تواجدهم يقتصر أنه إال النيل مجرى فى متواجدين النيلية والترسة

نا بحيرة .صرفى

بالطيور يتعلق السدالتيفيما وبحيرة وجزره النيل نهر فى رصدها إلىالعاليتم وصلت بأعـداد،نوعا١٢٢ًفقد
من أكثر إلى ناصر٢٠٠تصل بحيرة فى طائر أكثر.ألف شيوعاًواعاألنومن الرقبةهيالمهاجرة أسود ،غطاس

أبيض الرأس،ىضيوا،كيش،حمراوي،زرقاوي،بجع أسود المميزة.ونورس الطيور بعضالتيومن فى تتوالد
بحي وخاصة العذبة المياه مثلـبيئات ناصر بنى،شفافيكروان،المصرياإلوزرة ،)أبوزفر(زقـزاق،قطـقاط

وفصية متوجه فى.)هازجة(قنبرة جيداً ممثلة غير رصد،النيلواديالثدييات تم خرتيـت.نوعا٣٧ًحيث وكـان
حتىا النيل نهر فى متواجد شيوعاً.١٨٠٠عاملماء الثدييات الفئـرانالتيالصغيرةواعاألنهيأكثر فـى تتمثل

النمسواعاألنو،والخفافيش فهى شيوعاً األحمر،األقل األدغال،الثعلب وقط أوى .)التفه(إبن

النيل لنهر عام بأسوانمنظر
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المسطحات من المختلفة لألنواع خطيره مشاكل النيل، ورد نبات مثل مصر في الطافية المائية الحشائش تسبب
المناطق. المائية مجموع أن إلى التقديرات تشير حيث

إلى تصل أغلب٤٨٧المصابة تغطى مربع كيلومتر
في والصرف الري مصر،قنوات محافظات مختلف

البحيرات١٥١وحوالى تغطى مربع ويصل. كيلومتر
كمية المناطقاجمالى من التبخر طريق عن المياه فقد

يقدر بما سنويا٣,٥بـالمصابة مربع متر . مليار

حوالي لري كافيه الكمية مربع٤٣٢هذه كيلومتر
عام كل المجاري.أخرى خنق النيل ورد نبات ويسبب

الالمائيه، مكونات فى يحولوتغيير انه كما وصولبيئة، واالكسجيندون الشمس المـاءضوء عمـود الـى
وكثافته النبات ظل عن الناتج الضوء حجب يعمل حيث المغموره، التنـوعوالنباتات فـى كبير إنخفاض على

النظم في المحلى المائيهالبيولوجي .االيكولوجيه

العذبة المياه أستاكوزا الغريبهProcambarus clarkiiتمثل االنواع حيـثأحد المـصرية، بالبيئة الغازية
المصرية العذبة المياه الى ادخلت

الماضيفي العقد من الثمانينات . اوائل

العذبةوأصبحت المياه الحيواناتأكبأستاكوزا ر
بمصر، كثيرة مناطق في المصرية للمياه الغازية

من واحدا يعتبر فياكبرحيث الحيوانيه القشريات
العذبة المياه نظم .معظم

مصر في االنواع هذه من اثنين تسجيل تم ،وقد
الحمراء المستنقعات البيضاءProcambarus clarkiiأستاكوزا النهر وقـد.P. zonangulusوأستاكوزا

نوع من األستاكوزا والقبليProcambarus clarkiiغزت البحري الوجهين محافظات أمتـد. معظم حيـث
شمال من اسيوطأنتشارها الى أعـداء. الدلتا أو رقابـة اي دون كبيـرة بأعداد مصر في وجودها أدى حيث

المحليين للصيادين المشاكل من العديد إلى ال. طبيعيين سلوك يؤدى االضـرارحيث مـن الكثير إلى لديه حفر
الزراعية والمحاصيل الري بشبكات مسببه. الزراعية الحقول بين السدود أو الحواجز فى جحورها تحفر حيث

المحاصيل براعم بعض على كذلك تتغذى وهى الحقول؛ الى المياه ضـرراً. فيضان الحيوانـات هذه وتسبب
الصيد لشباك الشديداً االسماك تهاجم داخلهاوكما .موجودة
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الغازية النباتية االنواع أحد النيل ورد
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ب الثدييات معظم حولأوتتواجد المزروعة المناطق فى كبيرة والدلتاعداد النيل من. نهر العديد تسجيل واعاألنـتم
النيلاآلنتتواجدالتيالغازية نهر شيوعاً،فى أكثرها حيثهيولعل النيل منذيورد مـضىأكثرتواجد قرن ،من
العذبةاوإست المياه الثمانياتالتيكوزا أوائل فى مصر إلى القاهرةوانتشرتوصلتا سوهاجمن مجرىحتى ومعظم
الدلتانهر فى واحد.النيل ونوع األسـماك وبعض القواقع إلى باإلضـافة وهذا الزواحــف مـن٣من أنـواع

االجتماعيـةواعاألن. الطيور المـشاكل مـن الكثيـر فـى تسببت وقد البيئة صحة على مباشر تأثير لها الغازية
لإلنسانواالقتصادية .والعلمية

الدول البيولوجى التنوع اتفاقية جودةتدعو تقييم يكون أن إلى الحيويـةالمياهاألعضاء المعـايير شامال العذبة
(Biological Criteria(الكيميائية المؤشرات إلى طرق،باإلضافة لتطوير ضرورة فهناك نوعيـةرصدوبالتالي

والصحةالتي(اهالمي البيئة وزارات المتوفر)والريتستخدمها والمعارف اإلمكانات إطار االسـتخداةفى ملضمان
بهاللمياهالمستدام البيولوجي التنوع المؤشرا.وصون من الكثير للتلـوثتوتعتمد الالفقاريات تحمل على الحيوية

الحية الكائنات بـالتنوعالتيوخاصة وتتميـز كثيـرا تتحـرك وال طويلة لفترات مصباته أو النهر قاع فى تعيش
الميايقيسالذىالعاليالبيولوجي العذبةجودة .ه

خبـق المعهــام البحـارالقـوميدـراء لعــلوم
بتطـوالمص الحيـوىـايد للتلـوث مؤشـرات وير

)Biotic Pollution Index(تـم حيـث النيل لنهر
الحيوية البيانات الديـدان(تجميع مثـل –الالفقاريات

ــشريات ــة،)الق ــس(والكيميائي ــذائبجينواألك ،ال
الحيويجينواألكس المـواد،الذائبـةلموادا،الكيمائي
النترات،العالقة الكلـى،األموينا، التـي)الفوسـفات

نوعية ذلكمياهتعكس تم وقد النيل موقع٣٠فينهر
القـاهرة وحتى أسوان من النيل نهر امتداد ٢١(على

والمجرى النيل نهر دلتا فى والصناعيةمواقع٤وموقع الزراعية الملوثةشامل)المصارف المناطق الملوثةة . وغير

المؤشرحيث من كل وتطبيق إعداد النيلالكيمائيتم نهر مياه لنوعية تنفيـذمقارنتهموتم،والحيوي خالل من معاً
المتطورة البرامج نوعيةالتيبعض لتقييم البريطانيةمياهتستخدم المتحدة المملكة فى التايمز النتائج. نهر أوضحت

علىأ النيل نهر نوعية مـستمرةهامتدادن بـصورة نفسه بتنظيف يقوم النهر وأن جيدة القاهرة وحتى أسوان ،من
مازال والتولكن المصارف مصبات وخاصة التلوثالدلتا من عالية نسبة بها مؤشرا. مصانع تطبيق التلـوثتإن

المؤشر بتطبيق المتعلقة بالتكلفة مقارنة الكثير يتكلف ال النيل لنهر بوعليه،الكيميائيالحيوى التوجيـه قتطبيـتم
نوعية لقياس للتلوث الحيوى منتظمةمياهالمؤشر بصورة النيل .نهر

z(?\N I&AK@] $%&'( )*&' {9H )|&.



#X

eh)G2)"-'g0()"" "

مناطق وكونها المائية خصائصها إلى ترجع بيئية أهمية الرطبة ظمـةاألنواليابـسةظمةاألنبينانتقاليةلألراضى
وظيف.المائية تؤدى ألنها األرض كلس بأنها أحياناً مـاستقبالةوتوصف والفـضالت الصرف المـصادرنمياه

السمات من بعدد وتتميز والبشرية عاليةالتيالطبيعية بيولوجية إنتاجية البيولـوج،تشمل التنوع والجينـيىثراء
الطيور وخاصة الفطرية والحياة السمكية الثروة فى إلـىواألراضي.المتمثل التحـول إلـى حالياً معرضة الرطبة

جافة بشريةأراضى وكمستقرات الزراعة فى أخرى،تستخدم أنشطة إلى علـى.باإلضافة الرطبة األراضى تعرف
للماء الضحل العمق على تعتمد بيئية أنظمة متقطعاً،أنها أو دائماً يكون قد الغمر سـطح،وهذا عند بالماء التشبع أو

أو منهالتربة الرطبة.بالقرب لألراضى العامة التشخيصية وكساءيهوالصفات مبللة .مائيخضريأراضى

الرطبة األراضى خدامات

مثلياألراضتؤدى والسلع الخدمات من الكثير :الرطبة

والفوسفور:المياهتنقية النيتروجين مركبات إزالة فى تساعد الصرفالتيحيث مياه النباتـات.تحملها تمتص كما
ذلالمائية فى بما الكيميائية الملوثات من الثقيلةجزء العناصر مركبات .ك

البحر عواصف من البحرح:الحماية بين الحامية الوسادة تعتبر الدلتااألراضيويث فى المنخفضة .الزراعية

البيولوجى للتنوع تحتوى:خزانات مجموع%٤٠علىحيث العالمواعاألنمن الرطبـة،فى األراضـى وتعتبـر
الطيور حياة فى خاصة أهمية ذات الجفـافالشاطئية نوبـات فـى الحيـوان أنواع من لكثير ملجأ وهى المهاجرة

البيئية المخاطر من .وغيرها

الرطبة األراضى ذاتتيال:نواتج البيئية النظم فى المـانجروفناإلتتمثل وأشـجار األسـماك حيث العالية تاجية
البحرية الزريعةوالتيوالحشائش وحضانات األسماك لتكاثر مواقع الريفيـةهذا. تعتبر الـصناعات إلى باإلضافة

النباتاتالتي على .البازغةالمائيةتعتمد

البيئية والسياحة الطيور:الترفيه مراقبة األسماك، صيد األحمر،مثل البحر فى الغطس .رياضة

الرطبة لالراضى عام منظر
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الهيدرولوجية الجوفية:الوظائف المياه أحواض لتغذية كمصادر ال،العذبةالمياهتخزين،تعمل دخـول ميـاهحواجز
السطح(البحرية الزراعية) تحت الدلتا أراضى .إلى

المناخ وتغير الرطبة الكربون:األراضى لغازات كبالوعات دورها تؤدى .)الميثان(حيث

العلمية والبحوث البيئية:التعليم بالنظم الخاصة والدراسات للبحوث مواقع يتوفر علـىالتيحيث ،الميـاهتعتمـد
ت وإعادة الصون المواقعودراسات .المتدهورةواعاألنوأهيل

نظام فى مصر فى الرطبة األراضى وضع الممكن من يبدو مالحة(تصنيفيقد مياه عذبـة،أراضى ميـاه أراضى
النطاق(جغرافيأو)الخ٠٠٠ فى رطبة األحمرالساحليأراضى والبحر المتوسط حـوض،للبحر فـى أراضـى
والدلتاوادي اإل.)الخ٠٠٠النيل والصونولكن البيئية البيئيةالتيدارة الضوابط واالقتـصاديةواالجتماعيةتراعى

التقسيم تجعل الحجم،عسيراًالتصنيفيوالثقافية فى تتراوح الرطبة األراضى وحدات كبيـرةبيخاصة وحـدات ن
الدلتا شمال الصغيرة،،كبحيرات البرك وحدات حصرلقدإلى مجموعة١٢تم كل وحدات بين وجـدمجموعة وقد

التشابه من تصنيفية(قدر وحدات إجرائية النحوع)مجاميع :التاليلى

مصر.١ شمال والبيئةالتي)مريوط–ادكو–البرلس–المنزلة–البردويل(بحيرات المنشأ فى وهى،تتباين
صلة على م(جميعاً أو المتوسط) صنوعةطبيعية حهوهذ. بالبحر مـن اقتصادية أهمية لها يـثالبحيرات

للطيور هامة مواقع أنها إلى باإلضافة السمكية، .الثروة

المتوسط.٢ البحر من قريبة المغلقة الالجونات من وهى مطروح عبـر،الجونات إليهـا البحر مياه وتتسرب
لألسماك.الجيريالصخريالحاجز كمصايد .واالستزراعوتستغل

المغرة.٣ الغربية–وسيوهالنطرونوواديبحيرات األرضية–الصحراء المياه تسرب هو المياه .ومصدر

قارون.٤ الغربية(الريانوواديبحيرات الصحراء فى الصرف)منخفضات مياه تتلقى مـنالزراعـيحيث
الفيوم .منطقة

تجمع.٥ عن نشأت أغلبها وتخومها الدلتا فى المتناثرة منخفضةمياهالبرك مواقع فى العباسية،(الصرف بركة
دهشور .)بركة

ا.٦ الدافئةمواقع السخنة(لعيون فرعون،العين موسى،حمام تدفقاتالتي)عيون عن فـىمياهنشأت العيون
بالماء المشبعة الملحة األراضى من ومساحات برك . شكل

والجزرالرئيسيالمجرى.٧ النيل .لنهر

ناصر.٨ الجفافالتيبحيرة بالغة بيئة فى البحيرةالتيتتواجد حواف بين التباين الرطبـةبيئة(تجعل )الماء

المتاخمة .والصحراء

مفيض.٩ نتيجةفنشأتالتيتوشكيمنخفضات الغربية الصحراء بجنوب منخفضات مـنالمياهى الفائـضة
السد الجفاف.العاليبحيرة بالغة منطقة فى العذب الماء من بحيرات أيضاً .وهى

الشاطئية.١٠ المستنقعات لنمو ضيقاً حيزاً يتيح المتوسط البحر .ساحل
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الملحيـة.١١ المـستنقعات من فسيحة نطاقات يتواجد حيث األحمر البحر أشـجار،شواطئ لنمـو مواقـع
المرجانية،المانجروف األحمرباإلضافةهذا.والشعاب البحر جزر .إلى

المرة.١٢ والبحيرات التمساح بحيرة شاملة السويس قناة البحـرين،منظومة بـين الكائنـات لنقل معبر وهى
والمتو .سطاألحمر
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الخمـس البحيـرات إحدى على الرطبة البرلس منطقة تشمل
مصر شمال وجنوبـ،الموجودة المتوسط البحر شماالً اًيحدها

النيل دلتا شمال الزراعية المنطقة.األراضى إحـدىهيوهذه
والمعراالتفاقيةمواقع الرطبـة لألراضى باسـمفـةوالدولية
.رامساراتفاقية

الخـصائصالتيالدراساتشملت البـرلس بحيرة على تمت
والجيومورفولوجيـا والجيولوجيـا الموقع مثل للبحيرة ،العامة
والمناخ األحيائى والمجتمع والمائية األرضية المواطن ،وأنواع
وميـاه رواسـب خـصائص فى والزمانية المكانية التغيرات

والكساء،البحيرة والجزالخضريالنباتات البحيرة التـيرفى
القاع،بداخلها ،البرمائيـات،العنكبيـات،األسماك،حيوانات

أهـم،الزواحف علـى التركيز مع والمهاجرة المقيمة الطيور
البحيرة فى الطيور االقتـصاديةالتنميـة،الثـدييات،مواطن

الـصونواالجتماعية بـرامج لتنفيـذ المحميـة إدارة وخطة
البيولوجى للتنوع .والحماية

ال قطاعاتالرئيسيحوضينقسم ثالث إلى ،الـشرقي: للبحيرة
فـى،والغربي،واألوسط التجانس من نوع له منهم قطاع كل

والبيولوجية والمائية المورفولوجية الجـزر،خصائصه تكون
فواصل البحيرة فى القطاعـاتالمبعثرة هـذه بـين طبيعيـة

الميزان. الثالث نتائج تشكلىعلالمائيتدل الصرف مياه أن
للبحيرة%٩٧ الكلية المصادر م٣,٩(من يشكل)٣بليون بينما

من أقل م٧٧,٤(%٢المطر أقـل،)٣مليون الجوفية والمياه
الب%١من يمثل األخر الجانب وعلى قـدرةخ، فقداً %١٦ر
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الكلية المصادر م٦٤٦,٧(من إلـى،)٣مليون المنـصرف والماء
يشكل ا%٨٤حواليالبحر المائية المصادر بليون٣,٢(لكليةمن

.)٣م

رئيـسية مـواطن ست البرلس منطقة فى الـسبخاتهـييوجد
الرمليـة،الملحية والكثبـان(والتكوينات والـتالل المـسطحات

البحيرة،)الرملية تجفيـف(وطرح عمليـات عن الناتجة األرض
الجزءوالتيالبحيرة أقصى فى البحيرةوالغربيالشرقيتقع ،)من

المصارفجس(والمصارف وحافة ومنحدر شواطئ(والبحيرة،)ر
المفتوح المـواطن.والجزر)البحيرة هـذه من موطن كل ويتميز

المواطن من غيره عن تميزه وكيميائية طبيعية .بخصائص

المنظور من البرلس منطقة فى األحيائى المجتمع الـوظيفييتمثل
ال الكائنات وهى رئيسية أقسام بثالثة البيئى والكائناتللنظام منتجة

وال الرميةكاالمستهلكة بالنباتـات.ئنات المنتجـة الكائنـات تمثل
وال الجذرية النباتيةطالوعائية تسجيل.افيات مـن١٩٧تم نوعـاً

الوعائية و١٠٠(النباتات الحـولية النباتات من من٩٧نوع نوع
المعمرة المائية١١،)النباتـات النباتات من ديـل(نوعاً أشهرها

الماء)لغرابا النباتات.وسرخس أهم البوص فـىانتشاراًويعتبر

النباتية،البحيرة طحلبيا٢٧٦(الهائمات مـن١٤٥()نوعاً نوعاً
الخـضراء٧١،الدياتومات الطحالب من مـن٥٠،نوعاً نوعـاً

الزرقاء اليوجلينا٢الطحالب أحمر٢،من وطحلب النارية الطحالب الحيوا) من الهائمات مـنتتكون ٩٠نيـة
بـ الحيوانية والقاعيات الحقلية،الرخويات،المفصليات(نوعا٣٣ًنوعاً بــ)الديدان األرضية ٢٧والالفقاريات

األسماك٣٣،نوعاً من الزواحف٢٣،نوعاً من و١١٢،نوعاً الطيور من وبـذلك١٨نوعاً الثدييات من نوعاً
إلى البيولوجى التنوع .نوعا٨٨٧ًيصل

فترة تسجيلخالل تم القرن٣٣السبعينات هذا بداية ومع األسماك من تسجيل،نوعاً معظمها٢٥تم فقط نوعاً
مؤقتاً ومهاجرة عذبة مياه البحرية٨اختفتوأسماك األسماك من سيادةذاوه،أنواع على بيولوجي مياهدليل

البحيرةالزراعيالصرف بيئة البحيرةخفاضاالنوعلى لملوحة للبحيرةناإلزيادةورغم.الشديد الفعلية تاجية
األسماك القيمة،من من كثيراً يقلل الصغير وحجمها األسماك نوعية األسماكناإلفإن لهذه الفعلية فى.تاجية
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البرلس بحيرة فى البرية النباتات

البرلس ببحيرة الصيد أنشطة



#/

نحو المصيد تسود البحرية األسماك كانت والمياس(أشهر٨الستينيات والدنيس البورية كانت) العائلة حين فى
العذبة البلطيةالعائل(األسماك فقط)ة العام٤تسود فى .شهور

من كبيرة زيادة السابقين العقدين خالل األسماك إنتاجية عام٧٢٧٣زادت فى طن٦٠٠٠إلى١٩٨٢طن الف
فى٢٠٠٣عام الكبيرة الزيادة هذه المخصباتناإلوتعزى نسبة زيادة إلى بــ(تاجية طـن١٤تقـدر ألـف

و فوسفور٤نيتروجين طن الغذائيةوالعناص)أالف الـصرفالتير مياه مع البحيرة هـذا،الزراعـيتدخل
زياد إلى البحيرةةباإلضافة فى الصيد التركيب.جهد تغير مـنالنوعيوقد خلـيط كان أن بعد أيضا للمصيد

معظمها أسماك إلى الستينيات فى والبحرية العذبة سمكةو.عذبةمياهاألسماك نسبة كانت أن فـىالبلطـيبعد
الثمانيناتالكلىالصيد أصبحت% ٤٥حواليفي البوريـة،٢٠٠٠عام% ٨٥فقط العائلة إنتاجية وانخفضت
المصيد% ١٠إلى% ٢٠من٢٠٠٠عام مصيد،الكلىمن انخفـض مـنالجمبريوأيضا % ٢٥والكـابوريا

من١٩٦٤عام اقل .٢٠٠٠عام% ١٠إلى
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تسجيل نباتيا١٣٦ًتم و١٠٩إلىتنتمينوعاً النباتية٢٤١،فصيلة٤٢جنساً الهوام من الهـوام٥٩،نوعاً من نوعاً
القشريات٧٢،الحيوانية شاملة الالفقاريات من الحقلية٣٢٩)الجمبري(نوعاً الديدان شوكياتاالرخويات،،من ،لجلد
الدينس٤٥،)نوع٢٠٢(والحشرات)نوع٥٥(العنكيات أسماك أهمها األسماك من البوريةنوعا نوعـا٢٣ً،والعائلة

الزواحـف الطيور٢٤١،من من من(نوعاً مصرواعاألنمن%٥٠أكثر فى وبذلك٢١و)المسجلة الثدييات من نوع
الى البيولوجى التنوع والحيوانات١١١٢يصل النباتات من .نوعاً

بينناإليتراوح ما البردويل بحيرة من السمكي طن٣,٥إلى١تاج ت(أالف عنال البحيـرات% ٢زيد إنتـاج من
التركيب)المصرية فى كبير تغير الماضيةالنوعيلوحظ سنة الثالثين خالل البحيرة سـيادةوالذيإلنتاج إلى أدى

الدنيس وأسماك التسعينات خالل البورية العائلة ثم الثمانيات فترة تمثـل)الجمبـري(القشرياتاآلنخالل حيـث
البحيرةحوالي إنتاج ملوحةنصف درجة فى الكبير التفاوت إلى ذلك البـواغيرالمياهويعود تكريـك عمليات وإلى
للبحيرالتي البيئية الظروف قـاع،ةغيرت وأصـبح الشانـشوال حرفة استخدام منع تم حيث الصيد أساليب وأيضاً

الجمبري حياة دورة فى المختلفة للمراحل المالئمة البحرية بالحشائش غنياً .البحيرة

البيولوجفي التنوع بحالة يتعلق الحمراءيما للقوائم االتحادالتيووفقاً تـسجيلالدوليوصفها تم الطبيعة، ٦لصون
ب المهددة النباتات من للخطرإ،االنقراضأنواع معرضة نادر،ثنان آخر ونبات محدد غير إلـى،وواحد باإلضـافة

فإن تشكل٥هناكذلك تعتب% ٣,٧أنواع الكلى العدد التوزيعمن فى مقتصرة أنواعاً .ر

أن النصف٧٧تبين من أكثر وتعتبر واحدة بيئية أهمية األقل على لها النباتات من الرمـالمثبتـهنوعاً لحركـة
للرمال( مساكه رياح، للظلواعاألنيليها)مصدات المـستخدمة،الجالبة البيئـات وحـشائش الزراعة حشائش .ثم



#0

البحي تحتوى ذلك إلى اقتصادية٩٩علىةرباإلضافة أهمية ذات والمستأنسة(نوعاً البرية للحيوانات غـذاء،رعى
لـ واألرضية الخضرية واألجزاء واألزهار الثمار يأكلون الذى المحليين ) نوعا٢١ًللسكان

لالنقراض المعرضة الزواحف أنواع البردويلفومن بحيرة البحريةهيى المصرية)أنواع٣(السالحف والسلحفاة
ازداد أنه إال جدا القليلة الطيور من المرعى طائر وكان الماضـيةتالبرية القليلة السنوات خالل وبالنـسبة.أعداده

ف بإنهللثدييات مهددة أنواع عدة الكبيراالنقراضيوجد اليربوع الفنك،مثل الرمالالجبليالقط،ثعلب .وقط
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محمية! أهـمتعتبر مـن واحدة الزرانيق
لمنطقـة بالنسبة الطيور الستقبال البيئات
فـصل خالل خاصة المتوسط البحر شرق
مـن اآلالف مئات بها يمر حيث الخريف
وشمال أوروبا شرق من المهاجرة الطيور
وجنوب وسط إلى طريقها في أسيا غرب

وبداية،أفريقيا أغسطس شهر نهاية ويمثل
هجــرة ذروة ســبتمبر الطيــورشــهر

هيئـة على الطيور تمر حيث بالمحمية
من بالقرب الشرق جهة من آتية متالحقة راحتهـا،الشاطئأسراب علـى تحصل الطيور هذه من والعديد

إلـى الشمال من تأتى التي الصغيرة الطيور وكذلك والبلشونات الخواضة الطيور مثل المحمية في وغذائها
األ و والمراعى السمان مثل لـبعض.والهداهدلقباالجنوب الهامـة الشتوية المناطق من المنطقة تعد كما

البشتشتوالتيواعاألن أهمها المائية الطيور من وفيرة أعداد الغطاساتـبها و النوارس و .اروش

والحواما! الجارحة الطيور من اآلالف مئات بالمحمية تمر فـصلتكما خالل األبيض اللقلق طيور وكذلك
مستغل األصليةالربيع مواطنها إلى العودة رحلة خالل تساعدها التي الدافئة الهواء تيارات .ة

والمقيمة المهاجرة الطيور أحد النكات طائر

مصر عبر تمر المهاجرة الطيور اآلف
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بعض! لتكاثر الهامة المواقع من المنطقة طائرواعاألنوتعتبر مثل المتوسط البحر حوض منطقة تغذى التي
السكندري الرؤوس .Kentish ploverأبو

تسجيل! وا٢٤١تم المائية الطيور معظمها تمثل تـسجيلنوع تم لتي
منهـا كبيرة الطيـور،أعداد هـذه الرماديـة-:ومـن البلـشونات

األبـيض–واألرجوانية الـبط–البـشاروش–النـورس–البجع
الصيفي الخواضـة–الخطافات–البلبـول–الشرشير –الطيـور

الماء الصحراوية–كروان الطيور
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المستوطنة:أوال Resident Birds:)المقيمة(الطيور

فـي حياتها فترة وتمضي صغارها وتربي تتوالد التي الطيور منطقـةوهي
حـوالي سجل حيث تسجيال األقل العدد تمثل وهى مقـيم١٢المحمية نـوع

واأشهرها النكـات و السـكندري الرؤوس أبو الـصحراويةطيور لقنبـرة
البلدي والزقزاق السمك .وخاطف

الخريف: ثانيا الرئيسية(طيور -:)الهجرة

مئـات الستقبال الرئيسي الموسم أكتوبر شهر نهاية وحتى أغسطس شهر منتصف من اعتبارا الخريف فصل يمثل
الزراني محمية داخل رصدها يتم التي المهاجرة الطيور أعداد من تأقاآلالف التي متالحقـةو أسراب هيئة على تى

الصيفيةازاحبم الشرشير البط طيور أشهرها ومن الغذاء على والحصول بالراحة للتزود سـبيل.الساحل وعلـى
بلغت الطائر هذا من كبيرة أعداد حصر تم فقد عامأ٢٢المثال واحد يوم في بطة األعداد١٩٩٠لف إلى باإلضافة

واأل السمان طيور من واألبالقالكبيرة الرمادي والبلشونات الخواضةيرجوانوالنوارس بلغوالطيور يجمـالإوقد
رصدهاواعاألن تم الماضيالتي العام خريف .طائر٣٨٢٢٣تمثلنوع١٣٣خالل

الزائرة: ثالثا Winter Visitorالشتوية/الطيور

إلى تصل التي بينالمنطقةالطيور فبرايرما نهاية حتى ديسمبر أوروباقشهور من هجرتهـاادمة طريـق فـي
أكثرإلفريقيا المائية الطيور البحـرواعاألنوتمثل وغـراب والـبط النـوارس ومنهـا الفترة هذه خالل تسجيال

والخطافات .والغطاسات

القرقطى النورس

االبيض اللقلق
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الربيع: رابعا العودة(طيور )رحلة

في المحمية تبدأ مايو شهر نهاية وحتى مارس شهر منتصف من العإاعتبارا مـرةستقبال تعود التي الطيور من ديد
الدافئة الهوائية التيارات مستغلة األصلية مواطنها إلى الخماسين(أخرى والتـي)رياح الفتـرة تلـك بها تتميز التي

الجهد من المزيد بذل دون العودة رحالت في الطيور من العديد األبيضواعاألنهذهأشهرومن،تساعد اللقلق طائر
عشرات منه سجل وكذلكالذي سيناء شمال عبر عودته رحلة أثناء الجارحةماتالحوااآلالف .والطيور

الصيفية شهر-:الفترة تمثل اقـلويوليهيونيهوالتي هي الفترة هذه أن والمتابعة الرصد أعمال خالل تالحظ فقد
الفترة تمثل وهى للطيور تواجدا السنة مواطنهااالنتقاليةفترات إلى الطيور عودة جديـدبين موسم وبداية األصلية

إل أغسطس جديدةخالل طيور .ستقبال

تسجيل-:النادرةواعاألن تم ب٨لقد عالميا المهددة الطيور من المحاالنقراضأنواع الـشرشيربمنطقة منهـا ميـة
والزرقا الغلةيالمخطط مرعة طائر و الملكي والعقاب الجراد وصقر تسCorn krakeاألحمر تم أرقاماحيث جيل

حوالي بلغت وقد سنوات منذ مرة ألول العام هذا خـالل١٨٥١جيدة الصيد منع إلى األعداد زيادة يرجع و طائر
الماضيين بـسببالموسمين الطراحة شباك باستخدام فردية بصورة الطيور صيد في الراغبين الصيادين أعداد وقلة

الطيور .أنفلونزا
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الهجرة- طريق في الشباك بوضع سواء الصيد معدالت السمان(زيادة صيد لصيد)شباك األسلحة واستخدام
المائية .الطيور

التكنولوجيا- استخدام نتيجة األصلية مواطنها في الطيور أعشاش و الطبيعية البيئات فيتتدمير الحديثة
الحصاد .عمليات

الزراعة- فى الحشرية المبيدات استخدام في .اإلسراف

أو- البحيرات في سواء التلوث معدالت الطيورهاراألنزيادة بها تمر .التي

الصرف- الهجرةالتيالمكشوفةالصحيمناطق مسارات تحول
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الحماية نتيجة المرعى طائر أعداد لتطور الخريفمقارنة خالل
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من الكثير الرطبة األراضى عملياتتواجه أهمها التهديدات
مشروعات لصالح ومشروعاتاستصالحالتجفيف األراضى

بحيـرة. يالعمرانالتوسع مساحة تقلصت المثال سبيل على
من عام١٣٦البرلس فدان فدان١٠١إلى١٩٥٣ألف ألف

مساحتهاأي٢٠٠٠عام ثلث من أكثر الوضـع.فقدت كان
فىالفطري ساد القطاعالماضيالذى مـنالـشمالييكون

ملح ماء بسوسالجنوبيوالقطاع) بحري(البحيرة من(ماء
التوسع)الزراعيالصرف حجمالزراعيولكن من مياهزاد
ولمإلىتصبالتيالزراعيالصرف مألها حتى البحيرات

حيز بها المالحةلمياهيعد الميـاهلبيئةافقدذلكيعنى،البحر
البيولوجي وتنوعها الصرفحتأصبو.المالحة والقـرىالصحيالصرفبمياهمختلطةالزراعيمياه المـدن من

و يحمل،الصناعيالصرفمياهكذلكالمنتشرة هذا ويقللالتيالملوثاتةالبحيرإلىكل والكائنات البيئة على تؤثر
والموارد الخدمات للمجتمعـاتالتيمن البحيـرة تتيحهـا

عليها .المعتمدة

بظـواهرااألراضىتتعرضأيضاً تتـصل لتهديدات لرطبة
واإل الترسيب عمليات منها فىطبيعية الرمال وزحف طماء،

والواحات الصحراء بحيرات.مواقع يهدد ما ذلك إلى يضاف
ي الذى الشواطئ نحر من الضيقةقلصالشمال التيالحواجز

البحر عن بحيرة كل يمكـن،تفصل الذى أيـضاًأناألمر
بحرية خلجان إلى باإلضافةه.يحولها توابـعتأثيراتإلىذا

بغرق يهدد مما البحر سطح منسوب وارتفاع المناخ تغيرات
وتخومهاا .لبحيرات

IE�)'( 3�(8<( �%Q-h

المائية المسطحات الرطبةتقليص االراضى يؤثرفى مما
والكائنات البيئة على سلبية بصورة
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الحديث عصرنا في جاف أنه من بالرغم مصر مناخ أن إلى الدراسات النط(تشير في قليل شتوي قامطر
ال منالشمالي يتراوح منع/مم٢٥٠إلى١٠٠ساحلي المتوسط اإلقليم في وشحيح أنه) عام/مم١٠٠إلى٢٠ام، إال
مطيراً من(كان سالسل) عام/مم٤٥٠أكثر من القادمة السيول بعض تزال وال القديمة، الجيولوجية األزمنة في

فإنهاالبحرجبال الغربية الصحراء أما الشرقية، الصحراء على تسقط بشدةاألحمر وتتعرض الجفاف شديدة
الرياح بواسطة التعرية .لعوامل

الكلية مصر مساحة معظم الرطبة وشبة الجافة المناطق مختلفة،%) ٩٢حالياً(تغطي بيئية نظم بها يتواجد حيث
الغربية كم٦٨١(فالصحراء األجزاء) ٢ألف أغلب في استوائية وجبل(هضبة الكبير الجلف هضبة أهمها

المنخفضات) العوينات من الكثير الرملية)الفيوم-سيوه–القطارة(وبها الكثبان صفوف من متوازية ونطاقات
األعظم( الرمال الشرقية). بحر كم٢٢٣(والصحراء فقري) ٢ألف عمود ذات صخرية هضبة عن سلسلة(عبارة

األحمر البحر الوديان) جبال من سيناء. والقليل جزيرة شبة كم٦١(أما تكوين)٢ألف من ضخمة كتلة اتفهي
عالية وعرة قمم وبها كاترين(القاعدة سانت الواحات) جبل وبعض ).الفيران(ووديان

التالية الموائل إلى باإلضافة للصحارى الرئيسية الصفات من صفة الوديان الصخرية: تعتبر السطوح
)Rocky Surface (المستوية التعريةالسطوح رصيف المدارية) Erosion Pavement(أو الصحارى
)(Gravel Desertالمنحدرات ،)Slopes(،واألجراف(Cliffs).نباتيكل بغطاء يتصف الموائل هذه من

عن النباتاتاآلخريختلف لنمو الضرورية المتطلبات فيها تنعدم تكاد الجفاف شديدة موائل الصخرية فالسطوح ،
النباتات عليها يطلق أنواع من يؤديإال أن ويمكن هذا الصخور، شقوق بين جذورها ترسل التي الصخرية

إلى الصحراء على القليلة األمطار منإسقوط وقليل المياه بعض فيها يتجمع الصخور في صغيرة حفر حداث
الموسمية النباتات تنمو الموئل هذا وفي .التربة،

الثاني الموئل من العليا التعرية(والطبقة م) رصيف ببعضتكون مختلطة الناعمة الصخور فتات من بطبقة غطاة
التي مائية مجاري في السطحية المياه وتتجمع متموجة، أو مستوية إما تكون الطبقة وهذه المستديرة، الصخور

للنمو مناسبة بيئة النباتات تجد ثم ومن الناعمة الرمال من بطبقة .تبطن

الس الترسيبات تكون المدارية الصحارى موئل منفي نتجت مواد من وليست منقولة مواد من أساساً مكونة طحية
التحتية األم التربة مخلفة. تكسير المرتفعات في وخاصة المدارية الصحاري سطح من الرمال الرياح وتذرو

السطح على منوتتركهالحصى تحته التربة يحمي هو بل التربة من درعاًتقالاالنعارياً يعتبر وبالتالي بالرياح
للتربةو النباتات. اقياً جذور تستطيع ال صلبة طبقة ليكون ويتصل الحصى فالصحراءإويتداخل ولذلك ختراقها،

بعض وفي األرضية، والطحالب الصخرية األشجار بعض عدا النباتات فيها تنمو ال عقيمة بيئة تعتبر المدارية
المد الغطاء تكوين يكتمل ال األررياالمناطق سطح على بنسبةالمتماسك ومختلطاً ومتباعداً قليالً يكون بل ض

الناعمة التربة من والحولية،كبيرة الموسمية النباتات بعض البيئة هذه مثل في .وتنمو
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بفتاتت الموئل هذا سطح ويغطي والتالل، والجبال الوديان وجوانب الهضاب أطراف في المنحدرات موائل وجد
النبا لتنمو المناسب القوام ذات الرمالالصخور فيها تتجمع السطوح صخور بين صغيرة جيوب توجد حيث تات

الجفاف تتحمل التي المعمرة وخاصة النباتات بعض لنمو صالحة بيئة مكونة .والمياه

االرتفاع بعامل أساساً يتأثر الذى بالمنطقة النباتي الغطاء يتصف العالية الجبال منحدرات السفلية. في فاألجزاء
المنحدرا تلك فيمن تغير إلى يؤدي وهذا العليا، األجزاء في عنه األمطار مياه من أكبر كميات تستقبل واعاألنت

في بوضوح الظاهرة هذه وترى أعلى إلى أسفل من سيناءجالنباتية جزيرة وشبة األحمر البحر .بال

تعوقه الجفاف شديدة بيئة األجراف موئل بعضايعتبر إال النباتات الشقوقلةالقليواعاألننمو تستوطن التي
داخل بالرياح المنقولة الرمال تتجمع فقط سطحية، تربة تكوين احتمال ينعدم األجراف هذه وفي الصخرية،

من،الشقوق الموئل هذا في لالستيطان المتأقلمة النباتات بعض بذور تتمكن المياه من قليلة كمية وجود وفي
.باتناإل

البيئي النظم أهم الوديان المصريةتعتبر الصحارى في الرئيسية والسيول،ة األمطار لمياه صرف نظم تمثل فهي
أنه إال أكثف النباتي غطاؤها يكون ثم ومن األخرى البيئات من أكثر المياه من كبيرة كميات تستقبل فهي ولذلك

الجائر والرعي للتقطيع منمنوتكوينها،معرض تتفاوت التي المفتتة دالصخور رملية حصىجزيئات إلى قيقة
والتربة. كبير المياه كمية الوديانوتعد في النباتي الغطاء لنوعية رئيسيين رقيقة. عاملين التربة كانت فإذا

سريعاً تجف ولكنها األمطار موسم خالل بالمياه تبلل فإنها على،وسطحية القادرة غير التربة هذه مثل وفي
النباتي الغطاء إال ينمو ال بالماء العمراالحتفاظ أكبر.)الموسمي(قصير كميات بتخزين فتسمح العميقة التربة أما

تشتمل والتي العميقة الجذور ذات المعمرة للنباتات مستمر مورد تعتبر وبالتالي السفلية الطبقات في المياه من
والشجيرات واألشجار العشبية النباتات .على

واسعة الهامة الموائل اتشاراالنمن الصحارى الرمليةفي الكثبان مثل المختلفة الرملية التكوينات موئل .لمصرية

الموئلواعاألنو هذا وتسود تنمو التي للرمال(النباتية المحمية لترسيبوالتي) النباتات الفطرية اإلمكانية لديها
واالرتفاع األحجام مختلفة رملية تكوينات في وتكويمها حولها بالرياح المحمولة ا. الرمال عددوهذه تنتج لنباتات

حيث بالرمال تماماً النبات دفن مشكلة على التغلب من وتمكنها وفروعها سيقانها من العرضية الجذور من كبير
دفنها بعد الجذور بعمل والسيقان األفرع تقوم الحالة هذه وفي أعلى إلى جديدة أفرعاً تنتج أن على القدرة لديها

الرمال ال،تحت يتمكن الطريقة يغطيهوبهذه الذي الرمال حاجز مخترقاً أعلى إلى النمو من . نبات

والداخلية الساحلية مصر في الملحية المستنقعات من نوعين امتداد. يوجد على الساحلية الملحية المستنقعات توجد
المستنقعات وتتواجد الشمالية، والبحيرات والعقبة السويس وخليجي األحمر والبحر المتوسط البحر سواحل

والمنخفضات بالواحات الملحية واألراضي السبخات في الداخلية .الملحية
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الملحية المستنقعات تربة صفات على المناخ عوامل التربة. تؤثر من التبخر نسبة ارتفاع إلى يؤدي الجو فجفاف
الذائبة غير أو الذائبة األمالح سواء فيها األمالح كميات ترتفع ثم . ومن

من مجموعه إجراء تسجيلتم تم حيث الماضية، الثالثة السنوات خالل النباتات عن الوطنية المسوحات
التالية١٧٧٥ المناطق في النباتات من سيناء،٢٧٩: نوع شمال في سيناء،٤٧٢نوع جنوب في نوع٣٢٨نوع

الشمالي، الساحل حاليب،٦٦في منطقة في الغريبة،٢٥٠نوع الصحراء في الصح٢٨٠نوع في راءنوع
منطقة في تتواجد تراثية معارف لها سجلت التي الطبية النباتات أغلب أن المسوحات نتائج وأوضحت الشرقية،

سيناء،٤٥(سيناء شمال في سيناء٣٨نوع جنوب في الغربي،)نوع الشمالي وحاليب٣١والساحل ١٩نوع
و الشرقية١٦نوع الصحراء في .نوع

الجافة للمناطق عام منظر
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ومساحتها الغربي الشمالي الساحل على نموذج٢كم٧٠٥تقع تمثل
قطاعها يمثل حين في منها جزء في الساحلية المناطق لمحميات

المتنوعة البيئات من عدد المصريةالجنوبي الغربية .بالصحراء

والمست الرملية بالكثبان العميد بمحمية الطبيعية البيئة نقعاتوتتميز
ذات والمنخفضات والوديان الصخرية والسفوح الملحية والمسطحات

الخصبة من. األراضي عديدة ألنواع النباتي بالغطاء تتميز كما
بيئية أهمية لها أخرى وأنواع والرعوية الطبية البرية ،النباتات

مجموع ويصل الحيوانية، الموارد تنوع إلى إلىواعاألنباإلضافة .نوع٨٦٤بالمحمية

" "

العميد )'I%Z%Ebمحمية

,)E'( [?'9*'( االحمر الثعلب
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جبل محمية فى الماضية سنوات العشر خالل تمت التى الدراسات تشير
إلىعلبة لألشجار لحيوية األعداد بخطرومؤشر المهددة األمبت أشجار أن
الاالن فى تتمثل التى األخطار من لمزيد حالياً تتعرض المستمردثار تناقص

األشجار% ٦٠فقد( وأعداد كثافات فيها) من تتفاوت التى المساحة فى
على منعرتفاابالجبل وحتى٤٥٠يتراوح سطح١٤٣٦م مستوى فوق م

من(البحر يقرب ما تسجيل كامل١٠٠٠تم ورصد وترقيم شجرة
إلى). شجرة٤٠٠لعدد األشجار لها تتعرض التى والتهديد الفقد فىيعود المناخية التغيرات

التالية المؤشرات فى وتتمثل علبة -:جبل

إلى-١ وصل الذى الحرارة درجة فى منذ٣إرتفاع .اآلنوحتى١٩٦١درجات

علبة-٢ جبل له يتعرض كان لما مقارنة والمطر الرطوبة مستوى فى شديد انخفاض
حوالى(سابقاً وحالياً/مم٤٠٠كانت ).عام/مم١٥٠-١٠٠عام

منإنقط-٣ الفترة فى المنطقة عن لألمطار كامل ٢٠٠١ومنذ٢٠٠١إلى١٩٩٦اع
جدا٢٠٠٨ًحتى خفيفة أمطار إلى المنطقة تعرضت ،.

األمبت-٤ أشجار بينفيتعرضت وحتى٤٥٠االرتفاعات وتساقط٨٥٠م شديد لجفاف م
لحوالى كامل موت تبعه استعادة% ٢٠لألوراق إلى مايشير يوجد وال األشجار، فىمن تتمثل التى حيويتها

البذور وتكوين مناطق. النمو فى التناقص إلى باإلضافة مناالنهذا إلى١٠تشار فقط٨مناطق كانت(مناطق
حوالى مساحة فى ).٢كم١٩حوالياآلنوأصبحت٢كم٢٣,٨تتواجد

األشجار-٥ لكثافات إنكماش أو بنسبة(إنسحاب قلت المساحة% ٥١التى ا) من بجبـلبإتجاه العلويـة لمنحدرات
الكبيـرة النـسبية والرطوبة للرياح تتعرض والتى العلوية المناطق بإتجاه األشجار تحرك إلى يشير مما علبة،

المنخفضة بالمنحدرات .مقارنة

�E.<( 89-MN

�E.<( 89-MN



/1

i6&u"-&Iky" "

الـسياحية٢كم٧٨٠٠مساحتها بالمقومـات الغنية المناطق من وتعتبر
اآلثار العالجيـة–منها والـسياحة–الـسياحة الـسفاري وسـياحة

البيولوجي التنوع ويتمثل مـن٥٣بوجودبالمحميةالصحراوية نـوع
البري النباتـاتالنباتات مـن وغيرها ورعوية طبية أنواع تشمل التي ة
الرمال القطـن.لتثبيت مثـل هامـة وراثية أصول ذو بعضها أن كما

واألتل السنط أشجار حطيات على عالوة .البري،

نـادرة٢٨كذلكيوجد أنـواع منها الثديية البرية الحيوانات من نوع
ب والغـزاالنقراضمهددة المخطـط والـضبع شيتا المـصريمثل ال

والثعلب األبيض الفنكوالغزال وثعلب البري والقط الزواحف،٣٢أيضاً.األحمر من الطيور١٦٤نوع من نوع
مهاجرة طيور والحشرات) نوع٦٨(معظمها الالفقاريات من كثيرة أعداد إلى ).نوع٣٦(باإلضافة

{$�&'()"{)0;4()"-&Ik:" "

ل٢كم٣٠١٠مساحتها فريد نموذج تعتبروتمثل كما الكارست، ظاهرة
الجغرافيـة والظـواهر الـصحراوية البيئـات لدراسة مفتوحاُ متحفاً

البرية والحياة إلىوالحفريات باإلضافة وأدوات، آثـار على احتوائها
المقابر من مجموعة على تشتمل التي التاريخ قبل ما عصر إلى ترجع

منحوت ونقوش قديمة موميات وبقايا النادرة . ةوالكهوف

الجيولوجيـة والتكوينات الرملية الكثبان مناظر بجمال المحمية وتتميز

ناص الجيرية األحجار حفريـاتلصخور مـن تحتويـه وما البياض عة
األبـيض. فريدة الطباشير من بأرضيه البيضاء الصحراء منطقة وتتميز

شديدة وتالل الرياح بفعل تكونت علـىحداراالنالثلجي يـضفي ممـا
نادرةالمنطقة وطبيعة جيولوجي طبقـة.وضع الفرافرة منخفض ويقطع

بوحـدة تعـرف صخرية وحدة من جزءاً تعتبر التي األبيض الطباشير
.الطباشير

الرملية الكثبان بسيوةمناطق

a9q%E'( a()D2'9] ,)dU OA?gh
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مصر،٢كم٤٨٥٢٣مساحتها في محمية أكبر مقوماتوهي وتحتوي
ا تتـضمن وسياحية وأثرية وجيولوجية وبيولوجية مـنطبيعية لعديـد

والسودان وليبيا مصر بين يمتد الذي العوينات كجبل الطبيعية العناصر
منطقة،م١٩٤٣وارتفاع٢كم٨٠٠بمساحة تضم الزجاجية" السلكا"كما

عديدة قرون منذ تكونت واديهذا. والتي إلـى " صـورة"باإلضافة

المستكاوى"و ألفـى" كف من أكثر على يحتوى مـنلوحـةوالذي
ورسو واديناإلمالنقوش وكذلك األول، الملـك"سان ووادي" عبـد

قبل" حمرة"ووادي" بخت" ما ورسومات الفرعونية اآلثار من والعديد
.التاريخ

"-&Ik�$I�)":n)!y"" "
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تزال كبيـرظمةاألنال حـد إلى بكراً الجمال وادي في البرية البيئية
المشابهة بالبيئات بمثيالتها تتمثـلابهويتواجد. بالمقارنة بيئات عدة

والجبـال والوديان الساحلية والسهول والسبخات العذبة المستنقعات في
الوراثية لألصول الرئيسي المخزن تعد والتي .المرتفعة

تسجيل إلىاًنوع١٤٠تم تنتمي النباتات إلى٤٦من وتنقسم ٧٠عائلة
حوالي و٥٥نوع دائم دائم١٥نوع النبـ.شبة المحتـوى اتيويمثل

ت حيث المحليين للسكان كبيرة أهمية وذاًنوع١٢٥تسجيلمللمحمية

رعوية فـياًنوع٣٢و)العضيد–البسلة–السيال(أهمية تـستخدم
التقليدي السكر(الطب وأيـضاً) الحرجل-األراك–الصفين–بلح

كمشروبات٣٠ أو لألكل مستساغة السدر–الشوشي–العتر(نوعاً
للوقود١١و) حماضيال-الربل– كمصادر الـسيالي–األتل(نوعاً
المنزليـة٨و) السحر- واألثاثات المعدات صناعة في تستخدم أنواع

المساكن ).الهيدج-النخيل–السيال–السلم(وإنشاء

)%Eg'( �R-'9] I%�%E'( If9%S'(
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الجمال لوادى عام منظر
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تم التي التجمعات أهم من األحمر البحر جنوب الجمال وادي جزر على الغروب صقر تجمعات عـامتعتبر عالميـاً توثيقهـا
بـاالنقراض٢٠٠٤ المهددة الصقور من النوع لهذا العالم في تجمع أكبر بها يتواجد أنه الدراسات أثبتت شـملت. حيث وقـد

الهجرة مواسم فقسها،الدراسات وموعد البيض وضع وفترة الصقور،والتكاثر وإناث ذكور قبل من الصغار .وتربية

من الفترة الغروب٢٠٠٧نهايةوحتى٢٠٠٤خالل لصقر مكثف رصد برنامج تنفيذ البالغة،تم الصقور أن إلى خلصت والتي
األعشاش واختيار الغزل عادات لممارسة يوليو حتى مايو شهور خالل أزواج أشكال في بنهايـة،تتواجد البـيض وضع ويتم

من البيض أعداد يتراوح حيث سبتمبر وأول عش٤-١أغسطس لكل منتتفاوت. بيضة الحضانة يومـا٣٠ًحتـى٢٧فترة
وسبتمبر أغسطس شهري أكتـوبر،خالل شـهري خـالل الطيران الصغار وتتعلم وأكتوبر، سبتمبر شهري خالل الفقس ويتم

أفريقيا،ونوفمبر وشرق مدغشقر جزيرة إلى نوفمبر وبداية أكتوبر بنهاية الهجرة فتره تبدأ .بعدها

أكبر الجمال وادي بجزيرة بينيتواجد ما يتراوح الغروب صقر طائر من البالغـة. طائر٣٤٠إلى٣٠٠عدد الطيور وتعيش
المتحجـرة الـشعاب بـين الصغار وتربية البيض ووضع األعشاش الختيار للطائر المفضلة البيئات لوجود ونظراً أزواج في

والغردق المانجروف مثل المتنوعة والنباتات أكب.والصخور تعتبر الجزيرة أن حيثكما من الجمال وادي محمية في جزيرة ر
الشاطئ،المساحة عن انعزاالً الجزر أكثر أيضاً تعد حوالي(وهي بشرية)كم٤تبعد تأثيرات عليها يوجد جزيـرة. وال وتأتي

الصقـور هذه أعداد تواجد حيث من الثـانية المرتبـة في وأم)صقر٢٦-٢٤(شواريب محـابيس مثل األخرى الجزر يليها
وسيالال .شيخ

نسبياً ثابت يعتبر الجمال وادي جزيرة على الغروب صقر لطائر الكلي العدد أن من األربعـة) ٣٤٠–٣٠٠(وبالرغم خـالل
الماضية من،أعوام األعشاش عدد في ملحوظة زيارة هناك أن إلى٢٠٠٤عام٧٣إال عـام٩٤ووصلت بنهاية .٢٠٠٧عش

ال أن في الغروب صقر سلوكيات الباكرتتركز الصباح في ضوء أول مع مبكراً يستيقظ األنثى( ذكر من أقل حجمه بأن )يتميز

الفرائس بمطاردة واألبلق(ويقوم فصادة وأبو والحميراء والهدهد عليهـا)والسمانالعصافير ويـنقض أعلى إلى يرتفع بعدها ،
طيرانها ب. أثناء تقوم التي لألنثى الباقي يعطي منها جزء يأكل أن األعـداءبعد مـن أو الـشمس من الصغار أو البيض حماية

وغيرها الناسك السرطان أو الطيور سواء من. الطبيعية أقل بمسافة الطائر عش من اإلنسان اقتراب يطيـر١٠٠عند متـر،
عالية صيحات ويصيحان أعلى إلى باالالزوجان الصغار وتنبيه المنطقة عن واالبتعاد االقتراب بعدم للتحذير وفي. ختباءمميزه

تـوازن يوجـد وهكذا العش عن يبتعد حتى الواحدة الدقيقة في مرات عده اإلنسان رأس فوق الصقور تنقض األحيان من كثير
الجمال وادي جزيرة في .بيئي

_G)7'( )TU
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فـي البيولوجي للتنوع جيداً نموذجاً العالقي وادي محمية تعد
قرنالصحرا ربع من ألكثر دراستها تم حيث الشرقية تشير. ء

وأوائـل الثمانينـات خـالل كثيفـة أمطار هطول إلى النتائج
الخريف(التسعينيات فترة أعـداد) أثناء رصد ازداد وبالتالي

من النباتات عام٨٩أنواع عـام١٣٩إلى١٩٨٩نوع نوع
وانتـ. ١٩٩٦ األمطار قلة من تعاني المنطقة بدأت شاربعدها
عامو،الجفاف من الفترة تسجيل٢٠٠٦حتى٢٠٠٠خالل تم

مـرة٣منهم(فقطاًنوع٩٨ ألول رصدها تم أن)أنواع أي ،
من يقرب ما وصل البيولوجي التنوع في فقد من% ٤٠هناك

وأيضاً النباتات النباتيحدثأنواع الغطاء في .تدهور

ال زاد الفتـرة تلك خالل أنه سوءاً األمر علـىويزيد طلـب
الفحـم إنتاج بغرض أو الطبية سواء بـدأت. النباتات لـذلك

وبلـح الـسيال أشـجار تأهيل إعادة برنامج تنفيذ في المحمية
والحرجل بر الحلف ونباتات الخروب وأشجار .الاللوب

بوادي١١٢اختيارتم المختلفة النباتية التوزيعات تمثل موقعاً
التجمعيالعالق ديناميكية أنلدراسة وتبين الخشبية، النباتية ات

يقترب توزيعاً تأخذ والعشار الاللوب وبلح السيال نبات من كل
شكل المتـدهورة)J(من التجمعات التوزيعات هذه تمثل حيث

األ فيها تسود الـشجارالتي علـى صـغيرةشجيراتالمسنة
االزدهـار وعـدم والحيوية القوة عدم على دليل وهذا الحجم،

لهذه نموهـا. النباتاتالذاتي في تميل النباتات هذه أن وأتضح
لمااالرتفاعإلى الجـائرتنظراً الرعي عمليات من له تعرض

المنتظم والـسواكأما. وغير الخـروب بأشـجار يتعلق فيما
وتفتقدو) األراك( جداً نادرة أصبحت فقد والنبق والسنط األتل

وجود بعناصرهاإلى منتشرة كانت أن بعد .الواديالصغيرة

ضوء يمثـلوفي السيال نبات أن أتضح والتدهور السيادة % ٨والعـشار% ١٢,٥والـسمر% ٢٢,٣حسابات

النيلي من% ٥,٤والخروب% ١١,٦والمرخ أقل التـدهور%. ١والنبق مـن تعاني النباتات تلك أن يعني وهذا

الع وادى بمحمية االكاشيا القىاشجار

نيلى التمساح

النباتى للغطاء العلمية والقياسات الرصد
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وال البـادرات وجـود إلى وتفتقر نباتـاتالشديد
الوحيد. الجديدة منوالنوع عالية نسبة احتل الذي

السلم%) ٦٥(سيادةال نبات .هو

تسجيلولقد خالل١٠٠اجدوتتم الطيور من نوع
المقيم٢٠٠٨–٢٠٠٠الفترة بين ) نـوع١٦(ما

و والمهاجر، أهمهـا١٥والزائر الثدييات من نوع
الرملـي والقـط والضبع والغزال األروي الكبش

آوى وابـن الجبلـي واألرنب والحمـاروالثعلب
النعام. يالبر طائر للتـدهوراًنموذجـيعدولعل

متـوافر كان حيث البيئة في حدث بأعـداداًالذي
القـرن مـن والثمانينيات السبعينيات خالل كبيرة

بعد يشاهد يعد لم أنه لدرجة كبير بشكل تتناقص بدأت أعداده أن إال كمااآلنوحتى١٩٩٢عامالماضي، أصبح،
ناد األروي جداًالكبش والرعي. راً الصيد، إلى ذلك أصابويرجع الذي الشديد والجفاف المراعي، وقلة الجائر،

الماضية الفترة خالل .المنطقة
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ال واحـة وتعتبر القطارة، لمنخفض الشرقي الجزء في العميد محمية غرب جنوب المغرة منطقة مـنتقع مغـرة
مت منـاطق ووجود النادرة الطبيعية الموارد وصور البيولوجي التنوع في المناطق التنـوععـددةأغنى لـصور

أهمها :البيولوجي

العذبة-١ للمياه عين تتوسطها مالحة طبيعية مياه بحيرة لجـذب،وجود هامـه منطقـة البحيرة هذه وتعتبر
ا إلى والمهاجرة المقيمة الطيور أنواع من عامالعديد كل .لمنطقة

مـن-٢ كبيـرة كميـات على تحتوى المغرة بحيرة أطراف على المتحجرة الغابات مناطق من عدد وجود
السنيينالجذوع ماليين منذ عليهاوالتيالمتحجرة الحفاظ لتعديات،يجب المناطق هذه تعرض بعد خاصة

بها واالتجار األشجار هذه من أجزاء .بنقل

الرملي-٣ الكثبان مناطق منوجود والعالجية السياحية المزارات من تعتبر التي البحيرة حواف على الكثيفة ة
الرمال في والدفن األمراض بعض عالج .خالل

خاصة-٤ بالمنطقة والحيوانية النباتية الموارد البحيرةواعاألنتنوع حول المتناثر الطلح أشجار مثل النادرة
المجاورة عدد.والمناطق بالمنطقة يوجد عدد١٨كما وكذلك الهامة، الرعوية الطبيعية النباتات من نوع

الكركى طائر
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الجبليـةواعاألنمن الفئـران من متعددة وأنواع الرمال وثعلب الفنك ثعلب مثل ،)الجربـوع(الحيوانية
المائية والطيور الجارحة الطيور من .وأعداد

:0�M()":045)"�)rP()" "

يقطنها المصرية الصحراء الثدي٦كانت من الكبيرةأنواع يات
الحوافر باسم المصري)Antelops(المعروفة الغزال وهي

حـراب)العفري( أبو أو والمها األبيض والغزال الغـزال،،
الوحشي،الجبلي والحمار عدس، الحيوانات. أبو هذه وكانت

القـرن من األربعينيات منتصف حتى الصحارى في منتشرة
اختف والجفاف الصيد ألعمال ونتيجة منالماضي كل تماماً ى

الجبلي يتبقـى،الغزال ولم الوحشي والحمار عدس أبو المها،
ب مهددين نوعين المـصرياالنقراضسوى الغـزال همـا

األبيض انتشاراً. والغزال أكثر لماألول الذي الثاني من نسبياً
يتواجد بينما سيوه واحة من بالقرب الغربية الصحراء في محددة مناطق في إال رصده فـييتم المـصري الغزال

فى رصده تم حيث مناطق الجمال(محمية١١عدة البيضاء–سيوه–وادي الريان–علبة–الصحراء –وادي

العالق ). طابا-نبق–دجلة–كاترين–األسيوطي–يوادي

لم طبقاً مختلفة وبمعدالت مستمرة بصورة النقصان في آخذة الغزال أعداد أن إلى الدراسات تواجدهأشارت نطقة
البيئة وتدهور للنباتات المستدام غير والجمع الجائر الصيد مثل لها يتعرض التي التهديدات .ومدى

التنوع حالة مؤشرات أحد المصري الغزال والذيعتبر المصرية البيئة في الرشـيقةالبيولوجي بحركاتة يتميز ي
باحثاًوالسريعة بعيده لمسافات وهوانتقاله المرعى، والحـشائشيوعن السيال أزهار وثمار أوراق على تغذى

و الصغيرة، الباحثاتيعدوالشجيرات الرعويات) browser(من من فـي). grazer(وليس يـساعد فهو لذلك
نمو عملية في يساعد وبالتالي النباتات ولكن. هاتقدير حلقية قرون يملكان الجنسين أصـغرثىاألنوكال قرونها

ا من اسطوانية الوزن،لذكروأكثر بعدجك١٥،٢٠بينويتراوح للذكر الجنسي والنضوج ثىاألنوشهر١٨م،
حوالي٩بعد الحمل ومدة فـصلأويبد.شهور٦شهور فـي الوالدة وموسم الخريف فصل في التزاوج موسم

مبكراً الوالدة تحدث أحياناً ولكن يناير(الربيع وغالباً)شهر فـثىاألنتلدما، واحداً الواحـدةصغيراً المـرة ي
عن تزيد ال الرضاعة من.شهور٣وفترة ألكثر العيش يستطيع المصري .سنة١٢والغزال

المـصريةـأثبت والوديان الصحارى جميع في موجوداً كان أنه الغزال على أجريت التي الدراسات ونظـراًت
الماضية القليلة العقود خالل لها تعرض التي العمرانيةالتنمي–الصيد(للتهديدات قليلـة)ة أعداده أصبحت فإنه

العفرى المصرى الغزال
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لذلكفي المصرية تواجديجريالبيئة المعروف األماكن كل في الغزال لرصد برنامج لوضعالتحديدفيهاهتنفيذ
له محمياتتلكوتركزت. الراهن في الريان(الدراسات كاترين–وادي الجمال–نبق–سانت جبـل–وادي

).علبة

""""s'=�"j'@"-&Ik"f-لحالـة مؤشـرات إعداد تم
ومناطق توزيع شملت المصري لـهتشاراالنالغزال

والحماية الصون وأنشطة لألجيالةتوفرالمواألعداد
والتهديدات تواجههاالصغيرة .التي

ربمـا الغزال، انتشار مناطق في ملحوظ ازدياد هناك
الماضـي، العـام القليلـة األمطـار سقوط إلى يعود

داخلأنشطفاعليهو السيطرة تـم. المحميةة وقد هذا
على منها١٦التعرف انتشار فـي١١منطقة منطقة

من الجنوبي –سـرمتاي–ةبـحدر(المحميةالجزء

–بـداكوان–الشالل–السدرك–عيديب–بهجت

النجمة–فناء الـشمالي٥و) بئر الجـزء في مناطق
الجمال( ومنطقة–المشبح–ماضي–الفقع–وادي

األعداد،).ميتكوان بمؤشر يتعلق فعليـاًفقدفيما تـم
عدد داخـل٢٠٠إلـى١٤٥رصد شـهرياً غـزال

المنـاطق أكثـر مـن حدربة منطقة وتعتبر المحمية،
عدد يتراوح حيث للغزال الماحتواء شـهرياًدورصها

بين.غزال٧٠إلى٥٠من عالقة هناك أن لوحظ كما
وحركة الغزال أعداد وكثافة المحليـينانتشار السكان

الـسكان،واألمطار رحيـل بعـد الغزال ينتشر حيث
األمطار خلف علـىتمكما.المتنقلين الغزال مشاهدة

اطمئنانهـا يعني مما بالمحمية الداخلية للتنقـلالطرق
لقلة المحمية .اإلزعاجداخل

في الجديدة واألجيال المواليد حاالت من العديد رصد تم انتشار٤كما ممـامناطق األمطـار مواسم مع وباألخص
المحمية داخل البيئي للتوازن جيداً مؤشراً على. يعطي التعرف تم فقد ذلك في٣ومع تتمثل المحمية تواجه تهديدات

و الرعي وقلة والجفاف المحميةإالصيد داخل الطرق الصيد. زدياد مراقبـةإالتهديداتمن% ٧٠ويمثل هناك أن ال

المصرى الغزال النتشار الحقيقى التوزيع

المصرى الغزال النتشار المتوقع التوزيع
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امستمرة هذه من وقدللحد القانونية غير الـدخولتملممارسات منـاطق على والسيطرة الصيد حاالت إيقاف فعلياً
في للتحكم المحميةمسوالخروج داخل والحركة السير التوازن. ارات على كبير تأثير فلهما الرعي وقلة الجفاف أما

و المحميةكذلكالبيئي داخل الطرق في تأثيروالتيالزيادة درجة إلـىعلىهاوصلت المحميـة ومـساحة مستوى
٦٠%.

المصري،�;I�)":n)!"-&I$�""يوجد الغزال من الكبيرة التجمعات دراسةأحد تم توزيعهتهاحالوالتي اومناطق
له المفضلة إل،اوالبيئات اإلشارة فيىويجدر يوجد للغزال عدد أكبر بنـاسمنطقةأن رأس ومنطقة الجمال وادي

لها يالمجاورة طـولطنقومعظمها الخـضراء النباتات لتوفر نظراً الجبلية، المنطقة من أكبر الساحلية المنطقة في
والسيال الطرفة مثل األمطار سقوط وقلة الجفاف فترات تتحمل والتي على،العام الندىعالوة من أكبر كمية وجود

المفتوحة والبيئات الباكر الصباح بق.في بيناس رأس وخاصة المنطقة تتميز كالب–حمير–إنسان(اإلزعاجلةكما
عام–سيارات– بواسطةهيو) طريق مغلقة الحدودقواتمنطقة والضيقةتضمو،حرس الصغيرة السيول مخرات

إزعاج أي وجود عند االختباء لسرعة .الالزمة

ومستقروقد ثابت رصده تم الذى الكلى العدد أن بينحيثتالحظ فب٣٠،٥٠يتراوح شهر عدا قتراببارايرغزال
الجبليـة المنـاطق داخـل االختباء إلى ويميل الوديان داخل الغزال عدد يقل لذلك الصغار، ووضع الوالدة موعد

التاليةبويكثر األشهر فى لألمهات الصغار كان.مرافقة رصدهولقد تم للغزال عدد سبتمبفيأكبر حيـثرشهر
وتتجمع التزاوج فى الغزال الذكناإليبدأ حول .وراث

وطابـا@,su"L6&,$}""فى نبق ومحميتي كاترين لسانت المتاخمة القاع سهل هما رئيستين منطقتين الغزال . يسكن

عام منذ تمت التي الدراسات همـاسـتخدامإباآلنحتـى١٩٩٨تشير أساسـين النـشاط: مؤشـرين معامـل
Activity Indexمعتم بالمنطقة الغزال نشاط مدى على التعرف يمكن منطقةحيث فى األقدام آثار كمية على دين

الثانيأما. معينة مدىفالمؤشر تحديد الغزالإهو تطبيـقولمنطقةلجتياح ثـم البرازيـة الكريـات برصد يقاس
مدى لتحديد اإلحصائية للمنطقةإالمعدالت الغزال .ستخدام

من انخفض النشاط معدل أن الدراسة عام/ أثر٦,٩أثبتت عام/ثرأ١,٨إلى١٩٩٨كم نشاط٢٠٠٧كم ويتركز
توجداآلنالغزال حيث الجبال حدود من عـنبالقرب الناشـئة للتهديـدات تعرضاً المناطق أقل وهى النباتات

األمـاكنلقدو. )التعدين–التحطيب–الصيد(البشريةشطةاألن أكثر من القاع سهل من الجنوبية المنطقة كانت
أن إال نظراًنشاطاً الكساله وتزايدتغير الخضري وفقدالبشريةشطةاألنء المنطقة الغزال المنـاطقإترك إلى تجه

.البعيدة

عام!(n:"()0/$�"في رصدها تم التي الغزال أعداد عـام١٤إلى٦من٢٠٠١تفاوتت وفى تـم٢٠٠٨غزال
حيث٣١مسح فىتممنطقة الغزال نشاط الرابعة٤رصد العين من بالقرب فقط وقـدرت)فعيالرويـا(مناطق



0/

بـ برازية٢٥الكثافة أعداده(كم/كرية وليس الغزال نشاط عن األبيضو). تعبير الغزال أن ذلك اختفىقدمعنى
المصري الغزال من قليلة أعداد سوى يتبقى ولم الماضية األعوام . خالل

التالية لألخطار يتعرض الغزال أن الدراسة :أوضحت

العام الطريق من العيون منطقة للغزال(قرب إزعاجا العيـون)تسبب منطقـة داخل المنتشرة السيارات حارات ،
الغزال( انتشار مناطق الـضالة،)أهم الكالب تواجد الزراعي، اإلصالح مناطق أثبتـت. الـسياحيةشطةاألنـ،

أن أيضاً الصيدالمسوحات ألعمال يتعرض مازال المهدداتالغزال عن بعد كلما يزداد وتواجده ،.

غير المصرىالالصيد للغزل قانونى
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علبة جبل بمحمية األروى الكبش رصد الماضية السنوات خالل رصده.تم لصعوبة فـىبصرياًونظرا يتواجد حيث
الجبال الكبشأعالي آثار على الرصد أسلوب أعتمد فقد محددة، فترات فى للرعى وفضالتهوينزل .األروى

األروى الكبش مناطق وأنتشار لتوزيع العام المؤشر منويشير الفترة فى فقـطحيث٢٠٠٣إلى٢٠٠١أنه يتم كان
ومنذ مخلفاته، رص٢٠٠٤رصد فىـتم وتصويره كلته-سيع-الفقع-المشبح(قـاطمن٦ده ) الكمويب-السرداب-أم

و المحمية غرب شمال فى جميعا أنتقع أعدادهتبين فى نسبى ثبات نتيجـةالتى) ٣٣-٣٠(هناك رصـدها وقـفتم
مناطق على للسيطرة الدوريات وزيادة الصيد الجديـدة.نتشارهاعمليات واألجيـال المواليد من حاالت رصد تم كما

خال منطقةللكبش فى الماضى العام مؤشرال يعطى مما واحدة بالمحميـةاًجيداًنتشار األروى الكـبش حالـة علـى
التعويض على قدرتها التنميـةكما. وإمكانية ومشروعات الصيد مثل التعديات بعض هناك أن إلى العام المؤشر يشير

الت وحركةأذات والجفاف الجديد شالتين سوهين طريق مثل المباشر الالسياراتثير ضوء في وأنه تممستمرةالمراقبة،
عد إيقاف لمةفعلياً نظامحاوالت عمل تم كما السابقة الثالث األعوام خالل المحميـةاتصاريحللصيد مـن لـسيارات

خطوط فى مناطقسيرهاللتحكم عاماداخل منذ الكبش .٢٠٠٤نتشار

االروى الكبش االروى الكبش



01

B$C"G6_" "
" "

"�6@0M()"j&�Medemia argum" "
" "

م إلى باساالكوا جوزيف أتى كانصرعندما عشر التاسع القرن خالل
جمـي إلىعـنوي تحول ولكنه الخيل، تجارة خالل من المال

الفرعون المقابر من اآلثار بعضـاستخراج جمع محاوالته وأثناء ية
ضمالنبا من وكان المقابر في المكتشفة البلحنهاـتات نخيل ثمار

األل العالم بواسطة تسميته تم والذي يشابهه ثالث ونوع يـمانـوالدوم
العرجون نخيل باسم كينت كان. كارل العرجون أن البرديات ذكرت

طيبة،ـموج في النبالء أحد حديقة في زرع قد وأنه القديمة مصر في ود
يستخد السباتوكان صناعة في ونخيلألنظراًم الدوم من أنعم أوراقه ن

.البلح

عامهذااكتشف حية بصورة األلماني١٨٣٧النبات األمير كان عندما
برحلة يقوم فوتميرج وشرقإبول النوبية الصحراء في ستكشافية

المكتشفةاًعام٢٠وبعد. السودان المقابر ثمار بين العلماء ربط
با النوبيةساالبواسطة الصحراء في وأشجاره القرن.كوا أوائل وفي

ا أن من السودان في العسكرية الحامية قائد حذر لتجمعاتالعشرين
ت العرجون لنخيل اإلالنباتية لخطر عدادتعرض في النبات واعتبر الزائد، تجميـعالمنقرضةواعاألنستخدام يـتم لم حيث

الرحالت في رصده يتم ولم واحدة ذلكعينه بعد .االستكشافية

عام واحةإ١٩٦٣في في الصغيرة األشجار من قليل وعدد عرجون شجرة بولس لطفي الدكتور بالـصحراءدنقلكتشف
مصر،النوبية في العرجون ألشجار حي توثيق أول ذلك رصده. وكان واحد بعام بمنطقـة. دوبعدها العيسوي الدين بهى

بع على الغربية بالصحراء حواليالنخيلة دنقل١٠٠د واحة غرب شمال .كم

مرورو واحةاًعام٤٥بعد زيارة أعيدت مصر، في اكتشافه الجذعدنقلعلى وبقي سقطت قد الشهيرة بولس بشجرة وإذا
ال هذا في التغيرات على الصغيرة. مكانشاهداًُ الشجيرات نمت العشيرةوولكن عدد طروح٣٦أصبح واحدة شجرة .منها

زيار خاللأعيدت مرات عدة المنطقة عامة من المزرعـة٢٠٠٧–٢٠٠٠الفترة فـي للنبات النمو معدالت دراسة وتم
الواديبالتجريبية جنوب بجامعة والتنمية البيئية الدراسات العالقي. وحدة وادي بمحمية النبات اكتشف الماضي العام وفي

المحمية في زراعته فيكما. وتم ودنقل كركر واحتي وضع التم المحميات تمهيـداًمستقبليخطة حالياً الدراسات وتجري ة
.إلعالنها

العرجون نخيل
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االستعمال الطبيعية المراعي الـساحليةهيتعتبر النطاقـات في التربة لموارد مساحة مـساحة. األكبر وتقـدر
بنحو الطبيعية نحو٦,٥المراعي منها فدان ونحـو٣,٧٥مليون الغربي الشمالي الساحل في فدان ٢,٨٥مليون

لسيناء الشمالي الساحل في فدان عوام. مليون الغطـاءوأهم وتآكل الجائر الرعي هو المساحة هذه في التدهور ل
الرعوية الحمولة لزيادة نتيجة متفاوتة بدرجات تـصدير،النباتي إمكانيات تنامي منها كثيرة بعوامل ترتبط وهذه

المحلي االستهالك تزايد إلى باإلضافة األمطـار،األغنام معـدالت فيهـا تنخفض التي الجفاف نوبات وحدوث
المراعي،وبال تربة إنتاجية تنخفض هامهذاتالي طبيعي كمورد المراعي إدارة سوء إلى .باإلضافة

#$%&'()"i�p"G6p^8"ja)6�y" "
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األرض بينهـا،يعنيتدهور فيما الطبيعي بالتوازن تخل العضوية وغير العضوية المكونات في تغييرات حدوث
بالكامل فقدها أو إنتاجيتها، خفض إلى يؤدي عوامـلوت.مما تـسببها معقـدة عملية األرض تدهور عملية عتبر

وبيولوجية وكيميائية طبيعية أن.مختلفة، الدراسات قـد%١٥وتقدر العـالم فـي لـألرض الكلية المساحة من
بسبب متفاوتة بدرجات نحو.البشريةشطةاألنتدهورت تدهور المساحة هذه المائي،جرافاالنبسبب%٥٥ومن

التعرية%٢٨ كيميائية%١٢بالرياح،بسبب عوامل الملوحة(بسبب وزيادة بالماء واألسـباب). الـخ. .التشبع
الرعي في اإلفراط هي التدهور لهذا التدهور% ٣٤يسبب(الرئيسية الغابـات)من وإزالة شطةاألنـ،%)٢٩(،

غير لـألرض%)٢٨(مناسبةالالزراعية المفرط االستغالل الزشطةاألنـو،%)٧(، غيـر راعيـةاألخـرى
ومويس%).١حوالي( القاحلة المناطق في األرض تدهور بالتصحرشى القاحلة نحو. بة أن قدر مـن%٣٠وقد

المناطق هذه في المراعي أراضي مختلفةقدمساحات بدرجات التصحر .أصابها

إلى الشمالية الساحلية النطاقات في األرض تدهور ويرجع
المرا أراضي تحويل الجائر، زراعـاتالرعي إلـى عـي
عمليـات مروية، وأراضي الهـوائيجـرافاالنمطرية

المناسـبة غيـر األرض إدارة أسـاليب وإلـى والمائي،
الشعبية المشاركة وفعالية .ومحدودية

األلغام مشكلة من المنطقة هذه تعانيه ما إلى باإلضافة هذا
مساحات في والمنتشرة والدبابات لألفراد المضادة األرضية

الغربية،كبيرة والصحراء الشمالي الساحل منطقة والتيفي
منطقةهاخلفت في الثانية العالمية وحتـىالحرب العلمـين

البيولوجىالرعى التنوع تهديدات أحد الجائر
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الغربية مصر منبحدود يقرب لغم١٧,٥ما للزراعـةتحتلامليون صالحة فدان مليون ربع على تزيد .مساحة

والتنمويةوكذلك الصناعية المشروعات من العديد لالتيإقامة البيولـوجيكان التنوع مظاهر على البالغ األثر ها
المناطق بتلك البيئية النظم من العديد .وفقدان

للنباتاتالعديدهناكأيضاً الجائر الرعي عمليات في تتمثل التي األخرى التهديدات وصـيدالسيمامن الطبيـة،
ال في والتحطيب الطبيعية، المحميات نطاق خارج وخاصة البرية للتدفئـةالحيوانات والغربيـة الشرقية صحراء

التغيـراتالو أيـضاً بالـسكان، المأهولة غير المناطق في السفاري وسياحة المتزايد، العمراني واالمتداد وقود،
التي إلىالمناخية المناطقأدت تلك في األمطار وقلة الحرارة درجة وارتفاع الجفاف من .المزيد

البيولوجى التنوع مهددات أحد التحطيب

البيولوجى التنوع مهددات أحد التحطيب البيولوجى التنوع مهددات أحد التحطيب
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البيولـوجى وتبـايناخـتالفهـوالزراعـيالتنوع
والحـشرات الدقيقة الحية والكائنات والنباتات الحيوانات

الكائنات من الزراعيـةالتيوغيرها البيئـة فى ،توجد
المجتمع فى دور هوالزراعيولها للغـذاءهمـاتعتبر

يل،والزراعة البيولوجىرتبطذا باألمنالزراعيالتنوع
جميع،الغذائي بـصورةواعاألنـويشمل المـستخدمة

كغذاء سواء والزراعة الغذاء فى مباشرة غير أو مباشرة
للحيوانات كعلف أو المحاصـيل(بشرى أصناف يغطى

الحيوانـات وسـالالت واألشجار ،األليفـةواألعالف
ذلك فى بما البرية والطيوراألسماكوالحياة والرخويات

و والخمائر والفطريات الدقيقةوالحشرات الحية الكائنات
البكتريا وأنواع الطحالب ).مثل

فـى هامـا دورا الزراعية البيئة فى البرية الحياة تؤدى
البيئى التوازن على المحاصيلحيث،الحفاظ ثلث تعتمد

الحـشرات بفعـل التلقـيح على الفراشـات(الزراعية
الحيوانات) والزنابير والخفـافيشالفئـران(األخرىأو

حيويا،)الطيوروحتى دورا الحشرات تلعب خـرآكما

الزراعية البيئة الحيوية(فى الزراعيـةلآلفاتالمكافحة
العجوزمثل– إبرة العيد،حشرة أبو المـن،حشرة ،أسد

الحـشرات،)الخفافيش علـى البرية الطيور تتغذى كما
قـردان(الزراعيةواآلفات أبـو ذلك ،الهدهـد،مثال
فصادة،الوروار الذباب،أبو علـى،)خاطف وتـساعد

البذور من،)الفواكهكلةآالطيور(نشر انتـشاروالحد
كبيـرةالتيالبريةواألرانبالفئران خـسائر تـسبب
الزراعيـةأيضاًو،للزراعة البيئـة فى البرية الثدييات

) الورل،الثعابين،السحالى(والزواحف) الثعلب،النمس(

القوارالتي من الكثير على والحشراتتتغذى هـذا،ض
الدقيقـةإلىباإلضافة الحيـة الكائنات البكتريـا(دور

العضويةالتي) والفطريات المواد وهضم بتحليل .تقوم

3�%E'( zB(?;'( 34 8Gi 9*' �%49Qd'(

المصرية البيئة فى النباتات أنواع أحد

المصرية الزراعية البيئة
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فى مصر فى الزراعية الموارد مـنوالتيوالدلتاالوادي(القديمةاألراضىتنحصر يقرب ما مساحتها ١٣٥٠تبلغ
األراو) مربعاًكيلومتراً مساحة نسبة القديمةتبلغ مجمل%٨٠حواليوالدلتابالواديضى الزراعيـةاألراضىمن

و مصر تقريبا٦,٦ًبحواليتقدرالتيفى فدان إلىمليون فدان١,٧الجديدةاألراضيباإلضافة وتبلـغ. مليون هـذا
مصرالمستصلحةاألراضىمساحة أنحاء فى فيهاالمنتشرة وتعميربما تـىح١٩٥٢عامذمناألراضىالصحارى
فدان٣,٢بحوالي٢٠٠٤ فإن،مليون عليه علىاألراضىوبناء تحوز حيـزاألهميةالقديمة من تـاجناإلالكبرى

.الزراعي

السكان نسمة٧٤(يتركز من) مليون يقرب ما مصر%٨على مساحة حـدودمن فـى طويلة لفترة كانت أن بعد
مساحةوبالتالي،%٤ نحواألراضىبلغت خاللمليو٨,٣الزراعية فدان منن األول الثالثـةالعقد وتتفاوت،األلفية
قدرتهاههذ فى ألخرىناإلالمساحة منطقة من الصغيرة،تاجية المساحات تمثل مـن(حيث حـوالي)فـدان٥أقل
حيازات%٨٠ عام،الزراعيةاألراضىمن واحد فدان من الفرد نصيب عـام٠,٤إلـى١٨٠٠وانخفض فـدان

فى٠,٣ثم،١٩٠٠ منإلى١٩٥٠عامفدان التسعينات٠,١٢اقل نهاية فى . فدان
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يبلغالمياهستخداماتامناألكبرالجزءالزراعينتاجاإليمثل م٥٩,٣حيث من% ٧١,٩منها،%)٨٥,٦(٣بليون
منجماليإ مصر م٥٧,٥النيلمياهحصة م٦,١الجوفيةوالمياه،٣بليون بليون١,٣بنحومطارواألسنويا٣بليون
م٥,٧الزراعيوالصرف،٣م م٢,٥المعالجالصحيوالصرف،٣بليون قـدرت،سنويا٣بليون الوقـت نفس وفى

والبخرالمياهفواقد السدالمياهإجماليمن% ٣٥بحواليبالتسرب من م١٩,٤حوالييأالعاليالمنصرفة ٣بليون

قنوات،سنويا فى الفقد يمثل م٢,٣بنحوالريكما المائية،٣بليون والنباتات الحشائش النيـل(تستهلك نحـو)ورد
م٧٥٠ سياسة. سنويا٣مليون ذلك لويتطلب فدان٣,٤استصالحإلىالدولةتتجهحيث،المياهترشيدحازمة مليون

االر القديمةنسبة الجديدةواضى االراضى المستصلحة االراضى مساحة
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للسكان٢٠١٧بحلول المتزايدة الغذائية باالحتياجات حاجةوبالتالي،للوفاء مـنإلىفهناك إضـافية الميـاهموارد
بنحو تقدر م٢٠,٤للزراعة .٣بليون

تقريبـاً الشتوية المحصولية الزراعات تستحوذ حيث بتنوعها مصر فى الزراعية المواسم مـن%٤٩علـىتتسم
الصيفيةجماليإ بينما المحصولية تتعدى% ٤٦المساحة ال الـشعيرإنتاجيةترتفعاولقد.%٥والنيلية إلـىفدان

بعام٢٠٠٤عام% ٣٩,٤ الفترة%١٧,١القمحإنتاجيةوارتفعت،١٩٩٧بالمقارنة نفس إنتاجيـةزادتكمـا،من
استخدام نتيجة الزراعية المحاصيل والمقااألصنافمعظم اوواآلفاتلألمراضمةوالمحسنة فـي لعمليـاتالتوسع

المتطورة النمو.الزراعية معدل ارتفع فـى%٢,٦مـنالزراعـيلذلك
التسعينات%٣,٤ىإلالثمانيات الحاليفى%٣,٩٧إلىليصل،فى .العقد

اإل علىيتم على١٤عتماد للحصول والطيور الثدييات من فقط نوعا
الحيوانيةاإلمداداتمن% ٩٠ وهناكالغذائية من٤، فقط أنواع

منالتي) البطاطس،األرز،الذرة،القمح(المحاصيل طاقاتنا نصف توفر
منجانبإلىالنباتات الحديثة.األخرىواعاألنعدد الزراعة شجعت وقد

و الغلة عالية أنواع تبنى على المزارعين من كبير منناإلعدد تاج
واألوالنباتات إاألسماكالحيوانات أدى الذى عزوفمر لى

عن المحليةاألصنافاستخدامالمنتجون .والسالالت

القطاع فى نحوالزراعييعمل مصر قـوةاليجمـإمن%٣٠فى
من(العمل وصياد٦أكثر مزارع بنحو.)مليون الزراعة تساهم كما
النـاتج%١٤,٨ قيمـة بلغـت حيث المحلى الناتج الزراعـيمن

بنحوباألسعار عام٨١,٣الجارية جنية تـساهم،٢٠٠٧مليار كما

!"#$%&'()*)' '

عام النخيل١٩٩٢فى سوسة إستيرادغزت نتيجة المصرية، الزراعية األراضى الحمراء
النخي فسائل مصربعض فى اآلفه هذه أنتشار كان وقد المتحدة، العربية االمارات دولة من ل

الشمالية الشرقية المحافظات من بأثنين المواقع من محدود عدد على الوقت. مقتصراً وفى
النخيل اشجار من قليل العدد من الرغم على للغاية مقلق مصر في الوضع فان الحاضر

النخ سوسة سجلت فقد االداريه،المتضرره، الدلتا محافظات من كل في الحمراء يل
البساتين بعض في نفسهاوكذلك العاصمة في وحتى واالسكندرية القاهرة بين الطريق امتداد هذا. على إلىويرجع بالتأكيد األنتشار

فى وذلك البالغ الزينة نخيل زراعة أو المستوردة الفسائل أستزراع أو تبادل على حظر تنفيذ صـارمهصعوبة وقائية تدابير . إطار

بعد جديدة البساتين الى برحالت تقوم أن المحتمل فهى بها، الموجودة البساتين في كثيراُ تطير ال النخيل سوسة أن من الرغم وعلى
جميع تقتل الغذاءأن من يكفيها ما تجد ال وعندما الموجودة، النخيل .أشجار

بمصر العمالة توزيع

الرىكالسواقىاستخدام أساليب أحد

النخيل سوسة
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الزراعية السلعيةجماليإمن%٢٠بحواليالصادرات .الصادرات

المشاكل أهم البيولوجيالتيمن التنوع وخاصةالزراعيتواجه مصر والحيوانيـةاألصولفى النباتيـة ،الوراثية
والمبيداتماالستخدا الكيميائية لألسمدة البريةوالذيالمفرط الحياة معظم اختفاء إلى البومـة،،الحـدأة(بهـاأدى
البرى،النمس،الثعلب المريحةفيهموسا.)القط المتعاقبة الزراعية الدورات عـدة،لألراضـىغياب وزراعـة

لها االقتصادي العائد الرتفاع محددة الزراعـة.محاصيل فـى المـستخدمة األسمدة كمية بلغت المثال سبيل على
عام٧٠٧,٤ طن إلى،٢٠٠١ألف عام٩٩٥,٩وزادت طن عام،٢٠٠٣ألف خالل استهلك يقـل٢٠٠٥كما ال ما

المبيداآ٤عن من طن . المختلفةتالف

طرقإأدىكما إنتاجياتهاالريستخدام ونقص وتمليحها األراضى تدهور إلى بالغمر تدهور،السطحي على عالوة
الهواء تلوث وأيضا والكيماويات بالمبيدات الجوفية المياه تلوث من القيمـةويكون،البيئة مـنخفض النـاتج الغذاء

علىإل هذحتوائه من .المبيداتهنسب

عمليات وتالرعيأدت الطبيعية للمراعى والحيوانيـةحالجائر النباتيـة العوائل فقد إلى زراعية أراضى إلى ويلها
الطبيعية العمليا،للبيئة أخطر الزراعيةالتيتومن األراضى لها علـىهيتتعرض والبنـاء الزحـف عمليـات

الزراعية التشدد.األراضى من الرغم الزراعيـةعيالتشريوعلى األراضـى إهدار مكافحة عمليـات.فى إن إال
تتوقف، ال بمتوسطواإلهدار الزراعية األراضى من(فدانألف٤٧,٧قدرهسنويتتناقص الفقد نسبة ١٩٩٠قدرت

فدان٢٨٦بحوالي١٩٩٦وحتى .)ألف

التهديدات البيولوجيالتيألخرىامن التنوع النخيلالغازيةواعاألنالزراعييواجها سوسه إلىأدتالتيوخاصة
من أكثر المتنوعة١٠فقدان الزراعية واآلفات الحشائش وكذلك شجرة خسائروالتيمليون فادحةإتسبب .قتصادية

الحيازة تفتيت مشاكل والريفيوالفقرةالزراعيإن التسويق ومشاكل المستأجرين نسبة المنتجاتنقصوزيادة جودة
المدينةإلىأدتقدالزراعية إلى الريف من الهجرة الدولة،زيادة موارد على األعباء زيادة . وبالتالي

3H(86'( 3`?'?%E'( o?&;'( iK*A ID49g@'( 34 J(K%E@'( {(Kd;\( بالرش الرى
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مساحة مصر فى الجبال مربعحواليتشغل كيلومتر آالف سبعة

فـى% ٠,٧تمثل وتتركـز لمصر الكلية المساحة منـاطق٣من
بمساحةهيرئيسية سيناء جنوب جبال ،٢كم٣٥٠٠حواليمنطقة

بمساحة وحماطة علبة وجبل األحمر البحر جبال حـواليسالسل
بمساحة٢كم٢٥٠٠ العوينات جبل منطقة ،٢كـم٧٥٠حـوالي،

بمساحة سيناء بشمال والحالل يلج جبل منطقة على حواليعالوة
يوجـد.٢كم٢٥٠ حيث مصر فى قمم أعلى بها بأن سيناء تشتهر

كاترين مست٢٦٤١جبل فوق البحـرم سطح موسـى-وى جبـل
الصفصافة–م٢٢٨٥ عباس–م٢١٤٥جبل مـن.م٢٣٤١جبل

جبل األحمر البحر وسلسلة الشرقية الصحراء جبال البنـاتأشهر غريـب٢١٨٥شايب أ١٧٤٥م، حربـةم، بـو
قطار١٧٠٥ أم عبيد١٩٦٥م، أبو حماطة١٩٠٠م، جـرد١٩١٠م، أبو غـارب١٥٦٣م، حفافيـت١٧٥٠م، م،
. م١٣٧١

الجفافي شديد مناخ من مصر فى الجبلية المناطق مناخ الحرارة(تفاوت شديد أو حار وصيف معتدل هو) شتاء كما
المطير الشتاء حيث جاف مناخ إلى العوينات، جبل فى علبة(الحال القارص) جبل الشتاء حيـث(أو كاترين سانت

الصفر تحت إلى الحرارة درجات منتتفاو.)تصل األمطار كميات منت أقل/مم٥أقل إلى العوينات جبل فى عام

مصر فى الجبال توزيع

مصر فى الجبلية للمناطق عام منظر
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Land Form habitat Precentage %

0.24%

33.74%

0.49%
14.32%
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13.35% 2.18% 3.40%
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Mountain

Plain

Slope

Wadi bed

النباتيةواألن :اع

الكبير- ٦٤الجلف

الشرقيةجبل- ٣٦١الصحراء
علبة- متوطن٣منه٤٥٨جبل
حماطة- ١٥٠جبل
كاترين- متوطن١٩امنه٤٧٢سانت

جبلعام/مم١٠من كاترينفي علبة/مم١٥٠-١٠٠،سانت جبل فى إلـىوالتـيعام قبـل مـن تـصل كانـت
الماضية/مم٤٠٠ العقود خالل األمطار كميات فى كبير تفاوت هناك أن بالذكر والجدير .عام،

تنو- بها أن مصر فى الجبال مناطق خاصةحيويعتتميز المتميـزةنظراًالنباتيةواعاألنفريد الموائـل لتعـدد
طبقاً الحرارة درجات وتدرج الجبليـة،لالرتفاعبالجفاف المنحـدرات الشقوق، الجبال، قمم مثل المختلفة والموائل

الكهوف الفروش، الحدائق، الجبلية، األودية الصحراوية، . السهول

من- أكثر تسجيل التـسعينات٦٠٠تم أوائل فى المثال سبيل على مصر، فى الجبلية المناطق فى النباتات من نوع
تسجيل من٥٤٠تم نسبة وأكبر سيناء جبال فى النباتات من كاترينواعاألننوع سانت جبل فى )نوع٤١٤(النباتية

سربال معظمواعاألنوهذه) نوع١٤١(وجبل وجـديالمتوطنةواعاألنتشمل
فى العاليةمعظمها عنهيوالتي) م٢٠٠٠-م١٥٠٠(المناطق متدادإعبارة

آسيا غرب أمثلة.)Alpine extension(لجبال المتوطنةواعاألنومن
البـري،Ballota Kaiseriالغاصة الورد األرفيجـة،Rosa arabicaو

Anarrhinum pubescens،ــة ــة،Bufonia multicepsالعدم الزييت
Nepeta septemcrenataكـاترين زعتـر ، Origanum syriacum،،

ــورور ــلPhlomis aureaالع الجب ــس خ ،Primula boveana،
الزعترانSilene schimperianaوسبي ،Thymus decussates،اللبينة

Euphorbia sanctae-catharinaeشا Hypericum) ركيح(الجبلى،

sinaicumوالهيكل ، Polygala sinaica،النبات من األخـرىوغيرها ات
منالتي) نوع٥١( بواعاألنتعتبر القليلة،االنقراضالمهددة السنوات وخالل

تسجيل تم من٤٧٢الماضية كاترين سانت فى النباتات من ٥٤٠أصلنوع
فىهأنأينوع فقد إلىواعاألنهناك وصل ومنـذ.نوع٧٠حواليالنباتية
رصد٢٠ تم ا٤١عاما الجلف فى النباتات من ونوع الوديان٧١لكبير فى خاصة العوينات جبل فى ،كركور(نوع

العام) الحمراء،صلح رصدالماضيوخالل فقط٣١تم نباتيا .نوعا

مصرن فى البيئات سب

منطق فى االمطار كاترينةمتوسط سانت

Rainfall Aveg.during different periods in 
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تسجيل أهميةنباتينوع١٤٨تم ذاتاقتصاديةذو النباتـات شملت
الطبية نباتـات)نـوع١٢٢(رعويـة،)نـوع٥٣(االستخدامات ،

للتدفئةستخدامهاإل أو للسكان،)نوع١٣(كوقود .)أنواع٥(كطعام

بكثيـر وأقل الجبلية للمنطقة طبقا للحيوانات األحيائى التنوع يتفاوت

تـسجيليففالنباتيةواعاألنمن تم كاترين مـن٤١محمية نـوع
الزواحف٣٦–الثدييات من الطيور٥٠–نوع من نوع٣٣-نوع

الفراشات تسجي.من تم علبة جبل محمية الثدييات٢٦لوفى من نوع
و٣٨و والبرمائيات الزواحف من الطيـور٦٠نوع من وفـى.نوع

تسجيلواديمحمية تم حماطة وجبل الثـدييات٢٤الجمال من نوع
من٢٩و والزواحفنوع الطيور٤٥والبرمائيات من ويعتبر.نوع

تـسجيل تـم حيث تنوعاً الجبلية المناطق أقل من العوينات ٢٤جبل

من ونوعاً و١٢الالفقاريات الزواحـف مـن مـن١٢نوعاً نوعـاً
و الطيور٣٠الثدييات من .نوعاً

منلنمرا كان سـيناءالتيالحيواناتأشهرالسيناوى جبال فى كانت
الوالذي خالل عليه العثور يتم الماضية٢٠لم ناحيـة.سنة ومـن

الذئب تسجيل تم مـرةالعربيأخرى ألول كاترين سانت محمية فى

ال يعتقدأعوامثالثخالل أن بعد مـننقراضهاالسابقة أكثر ٥٠منذ
.سنة

حالياً المتواجدة الثدييات أشهر والتيتـل: من األروى والكبش الغزال
مستمر تناقص فى أعدادها أن إال بالنسبةو،النوبى الحال إلـىكذلك

البرى والقط والقنفد يتواجـد،الكاراكال مازال الوبر أن عـدادبأإال
.معقولة

أن الجبليـةوالشك المناطق فى األحيائى التنوع فى مستمر فقد هناك
الصحراوية المناطق فى عليه هو مما بكثير أقل كان .وإن

بالمحميات البيئة حراس أحد

$E-'( 3�9>

المسجلة الزواحف أنواع أحد

المحليين السكان
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سيناء جنوب جبال سفوح الجباليـة٧حوالييقطن قبائل بدو من األصليين السكان من نسمة –المزينـة–آالف

العبابـدةالصوالح–الترابين–القوارشة قبائل من بالسكان األحمر البحر بجنوب علبة وجبل حماطة جبل ويأهل ة
الرشايدة) أفريقيأصل(والبشارية جدا) عربيأصل(وقبيلة قليل عدد الكبير والجلف العوينات جبل يقطن حين فى

إلى ينتمون الذين المحليين السكان البربرأصولمن من األفريقيةو) تشاد-السودان-ليبيا(مختلفة القبائل هذا،بعض
من الكثير نزوح إلى النيـلينالمصريباإلضافة نهر دلتا من وخاصة

وأعمـال الحكوميـة الوظـائف فى للعمل المناطق تلك إلى والصعيد
مئات عدة من شالتين سكان زاد حيث إلىفيالتجارة الثمانينات أوائل

من .حالياًمواطنألف١٦أكثر

الـسنواتالرعـيفىأساساًلبشريةاشطةاألنتتمثل خـالل أنـه إال
سياحة أعمال فى المحليين السكان بدء بالـسياراتالـسفاريالماضية

الجبلية المناطق بمختلف والبيئية والتاريخية والعلمية الجيولوجية .والسياحة

األ للتنوع الرئيسية التهديدات فىتتمثل الجبلية المناطق فى شطةاألنحيائى
)العمرانـياالمتداد–واعاألنفىاالتجار–التحطيب–الصيد(ريةالبش

إلى باإلضافة التغيـراتالتيالغازيةواعاألنهذا وأيـضاً حـديثاً دخلت
الطبيعية والكوارث السيول(المناخية ).أهمها

علىالتقاليدكانت إيجابيا تؤثر بالسكان اآلهلة مصر جبال بمناطق العرفية
الحي المحليينتلزموالتيوىالتنوع والحيـوانالسكان النبات على بالحفاظ

المبرر غير االستخدام أنه،ضد سفوحشطةاألنزيادةلتيجةنإال فى البشرية
خاصة الجبال تمشطةاألنهذه والسياحية، األصـالةعنالتغاضيالعمرانية
المك أمام تم.ةالماديسباالعرفية لصإأيضاً المياه آبار شطةاألنالحستنزاف

الغطاء من كبير أجزاء تدمير سياحةالنباتيالسياحية، سيارات حركة نتيجة
البرى،السفاري الصيد أنشطة البريـةاالتجار، الحيـاة أنواع فى المتزايد
ظهورلالنقراضالمعرضة الزيـادةواعاألن، التجارة، حركة نتيجة الغازية

لسياحة التحطيب فى عـنوالتغاضيالجائريالرع،السفاريالمضطردة
األصيلة والدخل(التقاليد ). الحلف

المحليين السكان معيشة أماكن

$]<( 3H8G I%])h

التحطيب
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المسكيت الغريبةProsopis julifloraنبات األنواع لمصرأحد الجنوبية الحدود على المجتمعات. الغازية بواسطة أدخل وقد
حاليب بمنطقة ألغراضالمحليه الثمانينات وخصوصافي بعد فيما بسرعة أنتشر وقد كوقود، وأستخدامه و فترةزراعية بعد

عام فى الغزيره االمطار المسكيت. ١٩٩٦من نبات نجاح كبيرويعزو بحد الغازية األنواع البذوركأحد من الهائل العدد الى
حوالي تنتج حيث تنتجها، أنتشارها٦٠التى في رئيسيا دوراً المياه وتلعب المراجع، لبعض وفقا السنة في للهكتار بذرة مليون

الفيضانات اثناء .وخاصة

عليها التغذية بعد البذور أنتشار على المحلية الماشيه الجمال. وتعمل حيث الحاله، هذه مصرتسيروفي بين الحدود طول على
من ألكثر البذور إنتشار على تساعد فأنها مربع١٠٠٠والسودان مـن. كيلومتر رئيسية أنواع ثالثة هناك المنطقة هذه وفى

حاليب بمنطقة يتمركز غزوا أكثرها ولكن المسكيت، .نبات

عل بجبل المحميه المناطق في البيولوجي للتنوع تهديداً المسكيت نبات علىويشكل سلباً وتؤثر النظـامأبة، يكولـوجياإلداء
المنطقة والهيدرولوجيا المياه الماشيه،. ومستجمعات تشريد في تسبب التي الكثيفه الشجيرات تكوين في ثانوي اثر له أن كما

الضغط من مزيد الى ادى المحميهمما المناطق من األخرى األجزاء في للرعي فـ. المكثف النواع هذا أنتشر جميـعوقد ي
الى البالد شرق في األحمر البحر ساحل على المالحه المستنقعات من نحـوالموائل، شـكل الغرب، في الصحراويه السهول

حاليب% ٤٠ بمنطقة النبات مجتمعات .من

المسكيت أشجار الغازية( انتشار النباتية االنواع �)أحد%gS@'( 89-MN O. �Rd;'(
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ازديا المناطقدهناك عدد سيالت)١٠(فى بها النسر رصد داخلـتم واء
الشما مناطالجزء على سلبى تأثير مع للمحمية الجنوبى أو داخلـلى تواجده ق
الشالتين النسريشير. مدينة أعداد احتممؤشـر مع حالته استقرار تزايدـإلى ال

تبعاً،أعداده المعلنـللبيحيث عامـانات هن٢٠٠٥ة يقـكان ما منـاك رب
حوالي٢٠ رصد تم وحاليا بالمحمية النسر من شهرزوج٢٥زوج قامت. كل

شالتين بمدينة النسر ورصد تغذية لمحطة األولى المرحلة بإنشاء المحمية
السيطرة أعمال على انتشارهبوالتركيز التفحيم،مناطق أنشطة إيقاف فعلياً لقتـلبها،وتم السموم استخدام منع وأيضاً

بالم الضالة والقرىـالكالب وقد.دن رصهذا أجيالـتم منثهديـحد األعـشاش،(طقتينفى من وعدد النسور بيض
للنسر صغير لفرخ مؤشر) حالتين يعطى التعويضاًجيداًمما على وقدرتها بالمحمية النسور حالة .على

تعديات هناك أن إلى للتهديدات العام المؤشر شبكةمختلفةيشير إنشاء البشرية، المستوطنات إنشاء الصيد، أعمال مثل
مناط فى الضالةبعضنتشاراوهتواجدقكهرباء .الكالب

zGBG<( )S+
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نمو كاترين سانت محمية البيئـيتعتبر النظـام فـي الكبير للتباين نظراً الجبلية المناطق في البيولوجي للتنوع جيد ذج
بها يتواجد حيث المنطقة، تلك في العالي البيولوجي والتنوع ال% ٣٠والموائل من(المصريةنباتاتمن أكثر تسجيل تم

يشمل٤٠٠ و١٩نوع متوطن، ب١٠نوع مهددة واالنقراضأنواع عالية، ب٥٣بدرجة مهدد ).اآلنقراضنوع

الماضية، العشر األعوام خالل تمت التي الدراسات البالغ٢٩فينوع٣٣لعددتشير والتأثير المناخيةبموقع التغيرات
الجفاف وبالتالي الحرارة درجة في واالرتفاع األمطار قلة في تمثلت األقـلا،والتي المنـاطق فـي بشدة ذلك نعكس

التنوع حيث الجائرارتفاعاً الرعي أهمها التهديدات من للكثير ويتعرض عالي غير الجمال،النباتي أعداد ازدادت حيث
في تستخدم الضالةاألنالتي والحمير الماعز وأيضاً السياحية، البيولوجي. شطة التنوع مازال العكس فـيجيـدوعلى

ارتفاعاً األكثر .المناطق

بالط يتعلق فقديفيما يؤكد ما فهناك تسجيلور، تم حيث البيولوجي مقارنه٣٢التنوع فقط منـذ٥٠بعـددنوع نـوع
عاماًيعشر في(ن فقد بنسبةاألنأي الخريـف،%) ٣٦واع فترة خالل وخاصة بوفرة تشاهد كانت التي األعداد وأيضاً

جداً نادرة ذلك. أصبحت من تسجيلأنهواألكثر أصل٣تم من وا١٥أنواع الجارحة الطيور من عنهـانوع لمعروف
كاترين سانت في مقيمة قلة. أنها إلىاألنتعود ووفرتها الـسياحية،األنحجمواع وخاصـة المتزايـدة البـشرية شطة

و للنباتات، الجائر والجمع علىوالرعي، األعالوة قلة في المتمثلة الطبيعية والجفافالظواهر الحرارة وارتفاع .مطار

كاترينجبا سانت ل كاترين سانت دير
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رئيسية مناطق ثالث في المصرية والحيوانات للنباتات الوراثية األصول الـذي: تتواجد المـصري الجينـات بنك
با المتعلقة الوراثية األصول على البريـة،يحتوي الوراثيـة األصول على تحتوي التي الطبيعية المحميات لزراعة،

ب المهددة الحيوانات إكثار الخاصاالنقراضومراكز القطاع مع وبالتعاون الطبيعة حماية قطاع عليها يشرف .والتي

ن على الواحدة العشيرة أفراد بين تتواجد التي االختالفات ومقارنة الجيني التركيب دراسة ذاتتم النباتات من وعين
الطبيعية والحرجل(األهمية لهما) اللوبيد المصاحبة الهامة الحشرات من اثنين أحـد(ثروفـوراناألحشرة: وكذلك

اللوبيدا لنبات واألساسية الهامة البق) لملقحات الواسعة(وحشرة اآلفات مـنتشاراالنأحد العديد على تتغذى والتي
تفضل أساسي وبشكل الحرجلالنباتات ).نبات

أنه الدراسة والـذيتأوضحت والحـشرات النباتات من نوع لكل عشيرة كل داخل التنوع من عالية مستويات وجد
أفـراد بـين وادي كـل داخل البذور وانتقال اللقاح حبوب من كل طريق عن للجينات فعال انتقال يوجد أنه يؤكد

الواحدة عا. العشيرة تنوع الحرجل نبات أظهر ألنولقد وذلـك اللوبيد نبات أظهره مما أكثر عشيرته أفراد بين لي
على تساعدها بشعيرات مزود الحرجل ممـاتقالاالنبذور أطـول مسافات قطع مع أسرع بصورة الرياح بواسطة

بين للخلط أكبر فرصه للجينات مالنباتاتيتيح أكثر اللوبيدنالمختلفة جـداً. نبات عالي تباين البق حشرة أظهرت
كل من أكثر العشيرة مستوى دراستهااألخرىواعاألنعلى تم .التي

تمثـل وهي الوديان، بين الوراثي العزل في هاماً دوراً تلعب االرتفاع العالية كاترين سانت جبال أن الدراسة أثبتت
الرئيسي تباالسبب الوديانفي الجبال تفصل حيث النوع، لنفس المختلفة الوديان في العشائر بعـضين عن بعضها

البذور وكذلك اللقاح حبوب طريق عن الجينات النتقال طبيعي كحاجز العـشيرةوتعمل أفراد تباعد إلى يؤدي مما
بعضها عن العزل وزيادة أعدادها،الواحدة تقليل إلى ذلك يؤدي البعيدوانقراضهاوقد المدى أظهـرت. على كمـا

عش أفراد بين جوهرية فروق وجود عدم البق مـنحشرة الحشرة هذه به تمتاز ما بسبب المختلفة الوديان في يرتها
على عالية الوديانتقالاالنوتشاراالنقدرة بنسبة. بين تصاحبي تطور أيضاً الدراسة أوضحت نبات% ٧١كما بين

حشرة وبين البقناألاللوبيد وحشرة الحرجل نبات بين تصاحبي تطور الدراسة تظهر ولم .ثروفورا،
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المتواجدة الفريدة الجيولوجية الظواهر من سيناء جبال منطقة تعتبر
وسط منعزلة جزر تشكل أنها حيث سيناء، جزيرة شبة أرض على

الصحراء الجبال. محيط هذه أهمية -المغـارة–الحالل(وترجع

أل) بلقة الوحيد الطبيعي المالذ أنها مـنإلى العرعـر نبات شجار
غرباً ليبيا حتى شرقاً النباتـات. األردن مـن النبـات هذا ويعتبر

مصر في للمخروطيات الوحيد والممثل باالنقراض ولهذا. المهددة
مـن التربـة حماية على قدرته حيث من عالية بيئية أهمية النبات

المستوطنة والحيوانية النباتية األنواع حماية التعرية، لـه،عوامل
طبي ونبات كوقود التقليدي .واستخدامه

للحفاظ المناسبة والطرق الطبيعة بيئة في النبات هذا لمجتمعات الحالي الوضع على للتعرف حقلية دراسة إجراء تم
ربيع خالل وذلك شمس٢٠٠٥عليه وعين السويس وقناة طنطا جامعات من المتخصصين نتيجـة. بواسطة وكانت
أشجار وجود الوديـانالدراسة وفي المنكشفة للصخور التربية والجيوب الشقوق في الحالل جبل في العرعر نبات

سيال أبو وادي وخاصة العرعـر. الصغيرة لنبات مصاحبة النادرة النباتية األنواع من عدد وجود إلى باإلضافة هذا
البيئات هذه مع. في وادي مثل فقط الصغيرة الوديان في أيضاً النبات يوجد الشيخكما ووادي المغارة جبل في رعر
بلقة في ربما. والي المنكشفة، بالصخور الغنية غير المناطق في الميتة األشجار من كبير عدد على العثور تم أنه إال

متعاقبة جفافيه سنوات في األمطار قلة بسبب الماء توافر لعدم ذلك بقايـا. يرجع مـن كبير عدد وجود أيضاً تم كما
أش وجذوع والعلـومأفرع الـصيدلة كليات من والباحثين المحليين السكان بواسطة ومحروقة مقطوعة لـذلك. جار

المحميات إدارة طريقة عن العرعر أشجار بقايا على للمحافظة برنامج وضع بضرورة البحثي الفريق يوصي

وا النبات لهذا محمي طبيعي مالذ الحالل بجبل سيال أبو وادي منطقة وإعالن البيئيـةالطبيعية الدراسـات ستكمال
والتعـرف العرعر، نبات أفراد وموت تكاثر حيث من المجتمعات هذه ديناميكية على المؤثرة العوامل على للتعرف

إلكثاره المثلى الطرق .على

" "
" "
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الما سنة آالف العشرة خالل عديدة مرات مصر فى المناخ وتحولتغير إلـىضية رطب مناخ من متدرجة بصورة
حتى مصر منه تعانى جاف التغير،لمثالو.اآلنمناخ قارونتهذا بحيرة منسوب أن خفـاضاالنفىاستمرالحظ

العصر عنالفرعونيخالل البحيرة بملء الفراعنة قام لذلك وقت، حتى قائمة ظلت صناعية قنوات انهيـارطريق
الرومانية عنوال. الحضارة ناتج التغير هذا من كبيراً جزءاً أن . المختلفةالبشريةشطةاألنحقيقة

"�$'�)"*Q"e=�"-(rM,5)"Gr�)"-/0+3" "
" "

تفهمه ممكن البرية الحياة على المناخ تغير تأثير إلـى،إن الحيـة الكائنات سيدفع الحرارة درجات ارتفاع إن ذلك
المرتفعة، الجبلية األماكن إلى أمتـارالتيللقاعدةطبقاًالهروب لبـضعة مرتفعـة أماكن إلى الصعود أن إلى تشير

القطبين، أحد تجاه كبيرة لمسافات األفقي التحرك إليهـايماثل تلجـأ فسوف مرتفعة أماكن هناك أن طالما وبالتالي
أقل، الحرارة درجات حيث الحية فىالكائنات الجبال تلك فوق الكائنات تلك انعزال إلى سيؤدى جماعاتوهذا شكل

منعزلة شبه جزر فى تعيش الرئيسية.متفرقة تلـكلكيوالقاعدة لحيـاة المناسبة البيئات تتوافر أن الحركة هذه تتم
قائم، الكائنات اندثار خطر فإن توافرها عدم حالة وفى غايـةالكائنات فـى سـتكون عليهـا الحفـاظ ومحاوالت

الماضية. الصعوبة عام أالف العشرة المطيرةالعص(خالل النمو) ور لمعيشةالنباتيكان وماشـيتهنـاإليكفى سان
التاريخ( قبل ما رسوم ذلك البيئية) يوضح والنظم البشرية الجماعات بين حسمية عالقة هناك بـدأت. وكانت وحين

الجافة ضعف٥منذ–العصور عام تـاريخناإلعالقةتأالف وبـدأ المـاء يوجـد حيـث إلى وهاجر بالبيئة سان
الجافةلحا المناطق فى المستقرة معظـم. ضارات أن إلـى أدى الـذى األمر المناخية الظروف فى تباين هناك كان

الزراعية تلك) الزيتون–الشعير–القمح(المحاصيل فى مـنالتيالجافةاألراضىنشأت الكثيـر أيـضا احتوت
الوراثية الجافة(األصول المناطق نباتات من الطبية العقاقير تميزت،)ثلث النباتيناأللذلك بمقاومتهاةواع والحيوانية

واأل التساؤل. مراضللجفاف عصرناويكون والزراعـاتةكيفعنوالمستقبليالحاليفى البريـة النباتـات تحمل
والصيفية الشتوية المحاصيل الشاميةالبنجر(وخاصة الـصعيدوالذرة فى السكر وقصب الدلتا مـن) فى المزيـد

!.الجفاف؟

تعقيداًيز األمر مستقبالًيد المتوقعة المائية الموارد السدحيثكمية بحيرة مياه سم١٠نحوحالياًالعاليتفقد ٣مليون

زياد المتوقع ومن البخر نتيجة الم. مستقبالًتهاسنوياً الجفاف زيادةنتظروسيؤدى استهالكفيإلى ساننـاإلمعدل
للمياه استهالارتفاعوأيضا،والنبات المعدل نتيجة الطاقة المكيفاتتوسعك استخدام . فى

البحر مياه تمدد إلى ستؤدى الحرارة درجة فى المتوقعة تقـدروبالتاليالزيادة بقيمـة البحر سطح مستوى ارتفاع
فىا،سم٨٠-٢٠بـ المرافق وتدهور النيل نهر دلتا من كبيرة مساحة فقد إلى سيؤدى الذى الـساحليةالألمر مناطق

قن والسياحة،وخاصة السويس المانجروفتدهوروأيضاًاة أشجار وبيئة المرجانية مردود.الشعاب له ذلك سلبيكل
واقتصادي القطـاعوإنهالمدى،واسعاجتماعي وتـدهور تهديـداً األقـل المناطق إلى السكان هجرة المتوقع من

.والسياحيالزراعي
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الزرقاء سيناء فراشة على المناخية التغيرات العالم(أثر في فراشة )أصغر

األم من كاترين سانت محمية تحتوىـتعتبر حيث مصر في المرتفعة اكن
وأقدمه الحلقات أكبر الصخرية، الحلقة العـعلى في علىـا وتحتوى الم،

م في صخرية جبلية قمم كاترين(رـصأعلى ظ). سانت توثيق اهرةـتم
شكـالتغي في المناخية الكـرات توزيع انحسار قممـل على الحية ائنات

نتيجة قاالجبال والذي المتزايد الجاف الكائنـلمناخ بعض يعرض اتـد
.دثاراالنلخطر

فراشة أصغر تعتبر التي الزرقاء، سيناء فراشة الكائنات هذه ضمن من
العالم طول(في يزيد عتجنحأال سانت) مم٦نها جبال تستوطن وهي

المنطقة هذه غير العالم من بقعة أي في توجد وال تتغذى. كاترين حيث الزعيتران نبات على وتتغذى وتعيش
أزهاره رحيق على البالغة الفراشة تتغذى بينما النبات، هذا براعم على على. يرقاتها الزعيتران نبات ويتواجد

جب مختلفة،قمم مساحات ذات صغيرة رقع شكل في سيناء المكانوال هذا على عالمياً وجودة نبات(يقتصر
).متوطن

لخطر الفراشة تعرض سرعة إلى يؤدى الحرارة درجة في الطبيعي السنوي التغير أن الدراسات أثبتت
بحوالي. دثاراالن يقل الزعيتران نبات أزهار نسبة أن وجد في% ٤٠فقد أكثر جفافاًأو األكثر وإذاً،. السنوات

تقلص إلى بالتالي يؤدي مما الزعيتران نبات نقصان نزيف يستمر فسوف الحرارة درجة في االرتفاع استمر
و الفراشة فعلاالنقراضلخطرتعرضهاأعداد من تهديدات أية إلى تعرضت إذا جداً قصير وقت ساناإلنوفي

ل( للزعيتران الجائر والجمع الرعي الطبيةمثل ). ألغراض

a9>86'( a9&%\ IM()4
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دعا عمل ورشة بعقد الطبيعية حماية قطاع تحديدإليهاقام كيفية على لتدريبهم الطبيعية بالمحميات والعاملين العلماء
الحمراء االتحادلألنواعالقوائم قبل من بها المعمول العالمية للقواعد طبقا تابعالدوليالمصرية وقد الطبيعة لصون
فى العمل حالةفريق تحديد مجموعةواعاألنالوزارة لكل الحمراء القائمة وتحديد خاللالمصرية استخداممن

الوطنية البيانات قاعدة البيولوجىالتيبيانات التنوع صون مشروع خالل من إنشائها ماوالتي) البيوماب(تم تضم
سجل مليون من مختلفةلألنواعيقرب وأماكن أزمنة خاللفى من المساحاتتحديوذلك النوعالتيد طبقًايحتلها

الدولية االتحادالتيللمعايير عامالدوليأقرها الطبيعة هذا. ٢٠٠٥لصون لخطوطتمولتحقيق ـًا طبق مصر تقسيم
مربع كل مساحة وكانت مربعات، إلى والطول فإن٢كم٤,٢حواليالعرض ولذا جمهوريةإجمالي، فى المربعات

يصل العربية النوع.٢٢٧,٤٤٦يلحوالمصر انتشار مدى تحديد تم المساحةأيضا بحساب وذلك مصر، التيداخل
النوع لوجود المالئمة غير المساحة طرح مع العربية، مصر جمهورية داخل أفراده جميع تحتلهاالتي(يشغلها

األحمر البحر خصوصا )البحار

)••( :• •• •• •••••••••••• •••••••••••• ••••••••• ••••• •••••••••• •)• • :(• •••••••• •• •••••••• •••••••••••• •••• •••••••••••• • ••••••

• •••••••••• •• •••••••••• •••••••• •••• •••••••••••• • •••••• •• •••••• • • • ••••••••••••••• ••••••• •



C0

•••••••••• • • • •• •••••••••*+,-./012345-/52 3678952: 34+-;<52: 3402=4952 >-?=@A@52 BC:

�<GN :J9%AKL'( :�'9@`�o(?+�()2. 34 IR-S@'(!!!IQ&2. �9H?+�'9;'9u:

9%+9m :J():D'(
N-J9M()Q'()Butterflies( :�'9@`�o(?+�(-S@'()2. 34 IR1#IQ&2. �9H?+�'9;'9u:

مصر فى المسجلة الثدييات ألنواع الحمراء القائمة تصنيف

مصر فى المسجلة الفراشات ألنواع الحمراء القائمة تصنيف



C1

_-J9M9H)'()Odonata( :�'9@`�o(?+�()2. 34 IR-S@'(/XIQ&2. �9H?+�'9;'9u:

9L'9m :J9h9E&'(
N-IA89:Z'( IR%2Q'()Apocynaceae( :�'9@`�o(?+�()2. 34 IR-S@'(""IQ&2. �9H?+

�'9;'9u:

الرعاشات ألنواع الحمراء القائمة مصرتصنيف فى المسجلة

مصر فى المسجلة العشارية للفصيلة الحمراء القائمة تصنيف
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_-I%&ER'( IR%2Q'()Euphorbiaceae :(�'9@`�o(?+�()2. 34 IR-S@'(0!IQ&2. �9H?+
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$@Z'( ,89`Gz�(I'9f KAKDh 34�>9]o(?+�(8?%b'( $L.–�f(G6'(–�>9]I%h9E&'( $Y92Q'(–�>9]cr)%vG J():D'( $Y924.

*+ DEF 3EG-H52 ,27@952 *I2=E52 D6D9+ JK? ,-<G:L2D?M@4F 345-/52 N-E<52367O@52 >-P27Q52: >-46DR52 ST6 -:

U9C 7O<V52
*44E/52
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IA9@D'(G

!••••••••••••• ••••••••• :• ••••••••••••••••••• ••• •• ••• ••••••••• •••••

• • • • • ••• ••••)••••• ••••••••••• • • • •• • • •••••••••• •••••••••••(

!••• •••••••• •• • •••••• :•• ••••••••• •• ••• •••••••••• ••••• •••••
• • • • • • :••••• •• ••••••••••• ••••••• •••••••••• •••••••)• •••••••••••

•••••• • • • • • ••••• ••••••••••• • •••••••••••• • ••••••• (• •••••• • • •••••••••

• • •••••• •••••••• ••••••••••••••••••••• • • • • •••• •••••••• •••••••••••

••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••• •••••••• • ••••••

• •••••••••• • • •••••••••••••• •• ••••••••• ••••••• • • • ••••••.

!•• ••••• ••••••• ••••••••••••••• •• ••• ••••••••:• •••••••• • • •••• •••••••
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• • ••••••••• •••••••••••••••• •••••••••• • ••••••• •••

!• ••• • •• ••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••• •• ••• ••••••••

•• •• • ••••••••• ••••• •• •••••)•• • •••••• ••• ••••••• •• •••••••••

•• • •(

!• •••••••••••• • ••••••••• •••••••••• • • •••••• • • •••••••• •••••• • • •

• • •• ••••••••••• • ••••••••••• •• •••••••••• • • •• •••• ••• ••••••••• •• • • •

••••••••••• • ••••• ••••••••• ••••••••••••••• •••• •••••••••••••• •••••

•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • •••••••.

!•• • •••••••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••

• • ••••• ••••••••• •••••••••• ••••••• ••••• •••••••••••• • •••••••

••••••••••••••••

!• •••••• • • •)• • ••••••••• •• • • • • • (• •••• • ••••••••• •• • ••••••

• •••• •• • • •••••••• • ••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••
• •• ••• ••••••••• ••••• ••••••••••••• • •••••••••••••••• •• ••••••••••• •• • • •

••••••••• •••• • ••••••••• •• • • • • •••••• •••••••••••••• • • • • •••••••••

!•• • •••••••••••• • • • • ••• •• •••••••• ••• ••••••••••••• :•• ••••••••••••••• •• ••• •••••••••• ••••• •••••

••• •••••••••••• • • • • • .

!••• •• •••••••••• •• • ••••••••• •••••••••• • • • • ••• •• •••••• :•• ••••••••••• •• • • •• •••••••••••••••••
)•• ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••• •••• •• ••• ••••••••• • • • • ••• ••••• ••••• (

••• •••••••••••.

!••• •••••••••••••• • •••••••••••• •• •••••••••• :•• ••••••••••••••• •• ••• ••••••••••••• •••••••••

•• ••••• •• •••••.

!•••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••• :• •• •••••••••••• •••••••••••• •••••• •• ••• ••••••••••.

!•••• • •••••••••• ••• • • • • • ••• •• •••••• :••• •••••••••••• •••••• •• ••• •••••••••• •• ••••••••••.

!••••••••••••••••••••••••••••• • • ••••••••••• •• •••••• :••••• •••••••••• •• ••• •••••••••• •• ••••••••••

•• ••••• •• •••••.

!••• • •••••••••• ••••••••••• •••••• • • • • • • ••• •• ••••••)••• ••••••••••• :(• •• •••••••••• •••••• • ••••

• • ••••••••••• •••••• •• ••• ••••••••.

!••• •• •••••••••••• •• •••••••••••• ••• •••••••• •• •••••• :• ••••••••••••••••••• ••••••••••• •• • • •)• •••

•• • •••••••••• •••••••• •••• ••• •••••••••••• (• • ••••••••• •••••• • ••••••.

!••• • •••••••••• ••••••••••• ••• •••••••• •• •••••• :•• ••••••••••• •• • • •• •••••••••••••••••)• •••

•• • •••••••••••• •••••••• •••• ••• •••••••••••• (• • ••••••••• •••••• • ••••••.

!••• • •••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• •• •••••• :• • •••••••• ••••••••••• •• • • •• •••••••••••••••••

• • ••••••••• •••••.

!• ••• ••••••••••• •• • ••••••••• •••••• ••• •• • • • • • ••• •• •••••• :•••••••••••• ••••••••••• •• • • •• •••••••
••••• ••••••••••• ••••• •• •••••.

!•••••••••••••••••• • ••••••••••• •• •••••••••• :• ••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••• •• • • •• •••••••••••••••••

• • ••••••••••• •••• •••• •••••••• •• •••••••• • ••••• •••

مصر فى المسجلة اللبنية للفصيلة الحمراء القائمة تصنيف
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ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: HMWGET+ArabicTransparent*1

STACK:


