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 تمهيد ..
ارتبط تطوير  صناعه السياحة في مصر باالهتماام بالبيةاة الطبيعياة ودعام أبارر مواردهاا 

وتمثل احية المتوارنة و المتواصالة السي حيث تمثل الموروث الطبيعي الذي يعتمد عليه في التنمية
برر الوسااةل للحفااع علال الماوروث الطبيعاي ماا خاذل اتخااذ  جارا ات أحد أالمحميات الطبيعية 

 الحماية والمحافعة البيةية في تلك المناطق .
الفكاار التخطيطااي للنااااط السااياحي هااي ات ااا   هاام التحااديات الكبياار  التااي تواجااه وتعااد أ

نعرا لحساسيتها البيةية وحتمية الرؤية التخطيطية  -ناطق المحميات الطبيعيةالرؤية التخطيطية لم
ماااا خاااذل بعاااد الخطاااط  التنفيذياااة للتطاااوير ساااوا  فاااي  طاااار الخطاااة اإل ليمياااة أو  -المميااار  لهاااا

التكاملي للمحميات   وذلك لحتمية اإلدراك و التوارا بيا االهتماام بمجموعاة متبايناة ماا العوامال 
 ر النعام التخطيطي السياحي لتلك المناطق ذات الحساسية البيةية.الحاكمة لتطوي

بااارر المحمياااات أالرؤياااة التخطيطياااة المتكاملاااة  حاااد  ولقاااد ركااارت الدراساااة علااال أهمياااة 
حيااث تركاار    فااي الفكاار التخطيطاال لهااا  الطبيعياة فاال مصاار والتاال افتقاارت لتلااك الاارؤ  التكامليااة

  لااذا اهتماات تلااك الدراسااة بو اا  ؤيااة تكامليااة للمنطقااةفقااط دوا ر  االهتمااام علاال الجاناار البحااري
رؤيااة تخطيطيااة لتنمياااه الجاار  البااار  لمحميااة رأس محمااد والتاااي بااررت أهميتهاااا ون ااد رت معالجتهاااا 

 البحثية مما جعلها ما ا ولويات البحثية اآلا.
 الخطة التنفيذية.  -المحميات -السياحة البيةية الكلمات الدالة: 

 المقدمة العلمية:
 اإلشكالية البحثية:

و احتياجها لو     ت في مصراتم تحديد  اكالية الدراسة نعرًا للطبيعة الممير  للمحمي        
و تعتبر محمية رأس محمد ما أهم المحميات .للحفاع علل طبيعتها الممير  متكاملة خطة تنمية 

طبيعية المتمير    نعرًا في مصر و التي تحتاج  لل رؤية تخطيطية متكاملة الستغذل مواردها ال
الفتقار الموارد الطبيعية في الجر  البري منها  لذهتمام مما يفقد المحمية تكامل الرؤية 

 التخطيطية الااملة للجانر البري م  الجانر البحري المستغل بالفعل. 
 و  د تم اختيار محمية رأس محمد نعرًا لعد  أسبار :  

بعناصر جذر طبيعية برية و بحرية توجد جنبًا  لل  ا محمية رأس محمد الوطنية تتمت أ -
 جنر في نفس اإلطار المكاني.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مواردها  3891أعلنت محمية رأس محمد الوطنية منذ عام  -
  حصر الموارد الطبيعية في المحمية أدت  لل الطبيعية المتنوعة محل دراسة ومتابعة   

 لل  0232د كبير ما الساةحيا وصل في عام هي منطقة جذر سياحي رةيسي لعدو 
 .باكل أساسي في الجر  البحري ما المحمية كرواتر يراةر(   262049)
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لغنل تلك المناطق بموروث طبيعي فريد مما نعرًا تكامل الجر  البر  والبحري للمحمية أهمية  -
ستغذل وتحقيق اال يجعل تكامل الرؤية التخطيطية حتمية لحماية الموروث الطبيعي بها

 ا مثل.

 أهداف البحث:  
 رها:ر أب ا هدافلتناول السياحة البيةية في محمية رأس محمد تم مراعا  تحقيق مجموعة ما     
  مداد منطقة الدراسة  بخطة و اةية و عذجية لحمايتها و تحقيق فكر التواصل بها. -
 لمحمية.حماية التنوع الطبيعي بالمحمية يعد جر  أساسي ما خطة  دار  ا -
و   تصور لخطة تنفيذية لتحقيق االستغذل السياحي المتوارا للموارد الطبيعية البرية في  -

 توفير الدعم المحلي جر  رةيسي ما نجا  الخطة التنفيذية. يعد و المحمية
 فروض البحث:

خطة متكاملة الستغذل الجر  البري لمحمية رأس محمد سيحقق التكامل رؤية لو    -
 الجانر البحري المستغل بالفعل التنموي م 

استغذل الجر  البري للمحمية سيؤدي لتحقيق التنوع السياحي المرجو لدعم الطلر السياحي  -
 .للمنطقة

 الدراسات السابقة:
  دار  المحمية ا تصرت الدراسات السابقة علل دراسة  امت بها ورار  البيةة لتقييم فاعلية      

ية  . و لم تركر الدراسة علل الجانر الرةيسي لفرض البحث دوا و   تصور تخطيطي للمحم
الدراسة ما أواةل الدراسات التي اهتمت بو   رؤية تلك  و هو الجر  البري للمحمية.لذا تعتبر 

  لتنمية سياحية بيةية للجر  البري. متكاملة تخطيطية
 

  منهج البحث:
لطبيعة المحمية  ي التحليليصفو يعتمد البحث لتحقيق أهدافه باكل أساسي علل المنهج ال

ستقرا  وتحليل أهم ما تناولته الدراسات السابقة ال فل محاوله والمنهج االستقراةي برر خصاةصها أو 
 والوصول لو   المحمية داخل اإلطار العام للتطوير السياحي فل مصر ؛للمحميات بصفه عامة
الورا النسبي الحالي لتطوير  وبيااقة وتحليل أهم المؤارات التخطيطية بالمنط في محاولة لدراسة 

   وذلك ما خذل  اعد  ما البياناتاالناتجة عنه تطبيقات السياحيةوأهم الالجر  البر  للمحمية 
 نحو  يجاد المعالجات المذةمة الموجهةوالمعلومات المكتبية ا ساسية  للخروج بأهم المؤارات 

 جر  المستهدف بالمحمية.لمخطط تنفيذي فعال لتطوير ال لو   رؤية مقتر 

 حدود الدراسة : 
 تتحدد الدراسة بالحدود التالية :
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الحدود المو وعية : ا تصرت الدراسة علل رؤية تخطيطية للجر  البر  لمحمية رأس محمد  -
 وهي : السياحة البيةية  الخطة التنفيذية. بالمنهجية العلمية  

طيطي كهيكل متكامل دوا التطرق للفكر الحدود المنهجية: االهتمام بأثر و   تصور تخ -
 التخطيطي ومناهجه العلمية  ال فيما يخدم الدراسة.

و لا يتم دراسة الجر   : يقتصر البحث علل الجر  البري لمحمية رأس محمد حدود مكانية  -
 البحري و تطويره  ال فيما يخدم هدف الدراسة.

 اإلطار العام للبحث:
  :ثياسيتم تناول البحث في مبح     
 : تحليل اامل للجر  البري لمحمية رأس محمداألول

 .السياحي اإل ليمو   خطة تنفيذية لتطوير الجر  البري للمحمية تتكامل م  خطة  الثاني:
 المبحث األول : تحليل شامل للجزء البرى لمحمية رأس محمد :

 نموذج الحالي تنميةال العالم خذل العقود الثذثة الما ية  دراكا مترايدا بأا نموذج اهد

دف  بعدد ما منتقدي ذلك النموذج    مما()محققا لرؤ  التواصل الحداثة والتطور المستمر لم يعد
التنموي  لل الدعو   لل نموذج تنموي بديل متواصل يرتكر علل فكر  االهتمام بإبرار هيكل 

نسجام بيا تحقيق يعمل علل تحقيق اال تخطيطي وا ح للمحميات الطبيعية كبعد سياحي هام  
 جهة أخر . ما تواصلهاو  البيةة وحماية ما جهة ا هداف التنموية

ر حماية حقيقي للموارد م  االستفاد  منها بما يعرف فباإل افة أا هذا المنهج يوفر حا 
لذلك فقد أسهمت ال غوط  تيجةن .بالرؤية االستهذكية المثلل للموارد في  طار استمرارها

التلوث في العالم  لل برور مسألة  اردياد الوعي بالندر  القاةمة وتفا م ماكلةالماتركة لكل ما 
 . (i) في مجال الفكر أو السياسة سوا  مهم الحفاع علل البيةة وتواصلها كمو وع

 تصادية ورراعية جديد  ما خذل رؤ  اوساةل  تطوير اليوم لتواصلحركة ا وتحاول
بتنمية ذاتية علل ا مد  احتياجات الحا ر وتتمت  تخطيطية متبنا  تكوا  ادر  علل تلبية

برامج حماية البيةة القاةمة علل  في ات ح أا الوساةل المستخدمة حالياً الطويل  خاصة بعدما 
 ا  ا المجتم  اإلنساني ذاته ينفق مبالغنعرً   استثمار  در كبير ما المال والجهد لم تعد مجدية

 في القاةم التنا ض وهذا ر.في  حداث مثل تلك ا  را في اركات ومااري  تتسبر أكبر وجهود

الاركات والبرامج المدمر  للبيةة  وتمويل  واستدامتها الرغبة في حماية البيةة بيا الحديث المجتم 

                                                 
  )مساحات  وتقلص البيةي  نمط الحيا  االستهذكي الناجم عنه  عهور أرمات بيةية خطير  مثل فقداا التنوع أا ارتبط بعد

المدمر  الناتجة عا  والفي انات ، الكوني(  الدف ) ا رض حرار  درجة رتفاعوا وتلوث اامل بكافة أنواعه   الغابات  
 الموارد غير المتجدد  واستنفاد ارتفاع منسور مياه البحار وا نهار 
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يتطلر  حداث  متواصل لتطوير نسق جديد الماسة الحاجة سبر في الو ت نفسه هو الذي يفسر
 .(ii)  () محميات كتطبيق  اةم لفكر  التنمية المسةولةتغييرات ثقافية واسعة فل معالجة ال

وتتسم مصر  بتنوع المناخ وا  اليم البيةية مما يميرها بتنوع حيوي ممثل فل الحيا  البرية 
ما الثروات الطبيعية المتجدد    حيث تاكل  رثا  وميا ال يستهاا به علل المستوييا اال تصادي 

البيولوجيااة والعلميااة وأهميتهااا كمكونااات مهمااة لاا رث الطبيعااي  والسااياحي   باإل ااافة  لاال  يمتهااا
 ولدعم مفاهيم التواصل  السياحي .

 أوال :السياحة البيئية ) الطبيعة والمفهوم ( :
 يمانًا بأا السياحة البيةية هل سياحة مثقفة ومسةولة وواعية بحماية ا نعمة البيةية والتل 

بطبيعتهاااا الخذباااة وثرواتهاااا البيولوجياااة   فقاااد تااام   ااارار ت اااما تكااارار رياااارات روادهاااا لذساااتمتاع 
أنااااطة السااااياحة البيةيااااة  ااااما اإلسااااتراتيجية الوطنياااة لصااااوا التنااااوع البيولااااوجي وأصاااابحت أحااااد 
المبادئ ا ساسية إلعذا المحميات الطبيعية الجديد    وتاكل ابكة المحميات الطبيعية الحالياة 

البيةياة بماا ترخار باه ماا تاراث طبيعاي وثقاافي وجماالي فرياد والمستقبلية حجر الراوية فل الساياحة 
وتنااوع متمياار مااا الحيااا  البريااة والبحريااة والتكوينااات الجيولوجيااة والتااي يااتم  دارتهااا بكااوادر عاليااة 

 المستو  وبمااركة السكاا المحلييا .
ماياة و د مر مفهوم السياحة البيةية تاريخيًا بثذث مراحال هاي: المرحلاة ا ولال: مرحلاة ح

الساةح ما التلوث: ما خذل توجيهه للمناطق التاي التحتاوي علال تهدياد لاه أو تعر اه  خطاار 
أا هاااذه المرحلااة صااااحبها أخطااار هاااددت  ال التلااوث خاصااة فاااي المناااطق البعياااد  عااا العمااراا  

البيةااة نفسااها نتيجاااة لاابعض الساالبيات التاااي مارسااها الساااةح والااااركات السااياحية ممااا أد  لفقاااداا 
نااطق الطبيعيااة صااذحيتها وتهدياد ا حيااا  الطبيعيااة فيهاا. المرحلااة الثانيااة: مرحلاة و ااف الهاادر الم

البيةااي: مااا خااذل اسااتخدام سااياحة وأناااطة سااياحية ال تساابر أي هاادر أو تلااوث وبالتااالي تحااافع 
مرحلااة التعاماال ماا  أو اااع البيةااة  علاال ماااهو  اااةم وموجااود فااي المو اا  البيةااي. المرحلااة الثالثااة:

 كامل لها توهل المرتبطة بعهور أهتمام  وا ح بالمحميات الطبيعية وحتمية التخطيط المقاةمة: ال
صااذ  ماساابق أا  ااام اإلنساااا وذلااك  مااا خااذل  صااذ  الهاادر البيةااي ومعالجااة التلااوث البيةااي وام

رجاع ا و اع لما كانت عليه أو معالجة االختذالت البيةية لتصبح أف ل وأحسا  .بإفساده وام
بح االسااتثمار السااياحي علاال  ناعااة ووعاال بفاةااد  الحمايااة لهااذه الاانعم البيةيااة وأنهااا وأصاا

تمثاااال أصااااوال رأساااامالية السااااتثماراتهم وت ااااما اسااااتمراريتها   ولقااااد رار المحميااااات الطبيعيااااة عااااام 
مااا ا جاناار   باإل اااافة  لاال دعمهااا لعناصااار  %02مااا يريااد علااال مليااوا ساااةح مااانهم  0221

                                                 
  )ياوالت اما العالمي  أدا  فعالة في سبيل تحقيق السذمالسياحة مد  الترام الدول بجعل   ولةةتعهر السياحة المس  

علل النحو  واال تصادية  علل توليد الفرص االجتماعية   ما خذل العملمواجهة التحديات اال تصادية الحالية والسيما في
القوانيا و   لقواعداوكذا   والبيةة  لطبيعةاو   إلنسااااحترام   افة  لل   تقليل الفجو  بيا ا غنيا  والفقرا يساهم في  الذي

 القطاع عملالتي تنعم 
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  توعية المراديا السياحييا بمركر تدرير المحمياات الطبيعياة وتعاريفهم الجذر حولها  كما يجر 
 . (iii)بالنواحي العلمية وأسالير الحماية 

ونعرًا لتواجد مععام المحمياات الطبيعياة فال منااطق ناةياة والتال تفتقار للبنياة ا ساساية و 
حة والعناية باالراةريا  الخدمات   فإنه يبرر دورها لتقديم منتج سياحل متمير م  توفير وساةل الرا

للفنااادق    كاااذلك تقاااديم العاااوا للمجتمعاااات المحلياااة   ولقاااد  ااادمت المحمياااات الطبيعياااة نمااااذج راةاااد
البيةااي الباادوي فاال كاالي مااا محميتااي سااانت كاااتريا وطابااا باسااتخدام المااواد المحليااة المتوافقااة ماا  

   ص فند ًا بدويًا آخر بمنطقة سيو البيةة المحيطة واستخدام الطا ة النعيفة   كما أ ام القطاع الخا
  .يتم تكرارها بمناطق أخر  يجر أاوهذه النماذج تمثل عنصرًا جاذبا للسياحة العالمية والتل 

 ستراتيجية القومية لصون التنوع البيولوجي وموقع محمية رأس محمد بها:تحليل اال ثانيا :
علاااال التنااااوع البيولااااوجي  أا و اااا  تحلياااال متكاماااال للاااارؤ  االسااااتراتيجية القوميااااة للحفاااااع

للمناطق التل تتمير بحساسية بيةية يو ح  أا الدولة حرصت علل و   مناطق محدد  لتحقيق 
علاال  0221محميااة طبيعيااة حتاال عااام  06 عااذا  للتنااوع البيولااوجي  ممثلااة فااي  الصااوافكاار 

مااا مساااحة مصاار   ومااا المخطااط  % 32ألااف كيلااو متاار مرباا  بمااا يمثاال حااوالي  322مساااحة 
الهتماام  اً وانعكاسا .الجمهورياة مسااحة ماا % 30محمياة علال حاوالي  62تكمال الابكة حتل اس

الحكومة بارتباط هذه المحميات بأناطة التنمية فقد تم و عها علل خريطة استخدامات ا را ي 
لتكااوا علاال  اادم المساااوا  ماا  ا ناااطة التنمويااة للرراعااة والصااناعة والسااياحة  0223للدولااة عااام 

 .(iv)ر والبترول واآلثار وغيرها والتعمي
وهال البحرياة والرطباة  وتندرج المحميات الحالية تحت أربعة تصانيفات عاماة لمنمااط البيةياة     

 :(v)والجيولوجية والصحراوية وتتوافر تلك المحميات في مصر  كما يلل
 عدد خمس محميات بحرية: -1

 طاعات بحرية وبرية مترابطة   وترتكر وتق   جمااًل علل البحر ا حمر وخليج العقبة وت م 
علل صوا الاعار المرجانية وا نعمة المصاحبة لها والمانجروف والجرر البحرية والمناطق 

البحرية فل  تالصحراوية الجبلية المتاخمة   كما أنها أساس الجذر السياحي للغوص والريا يا
 ةجنور سينا    ومحمية علبأبو جالوم بمحافعة  –نبق  – محميات رأس محمدمصر ؛  وهل 

 وجرر البحر ا حمر   ووادي الجمال / حماطة بمحافعة البحر ا حمر.
 عدد ثماني  محميات أراضى رطبة : -2

وتق  علل سواحل البحر المتوسط ونهر النيل وت م علل وجه الخصوص بعض البحيرات  
الطيور المقيمة والمهاجر   والمناطق الساحلية الامالية وجرر نهر النيل   وتتولل أساسًا حماية

وتنمية الثرو  السمكية ومعاونة المجتمعات المحلية وتاجي  السياحة البيةية  وهل محميات 
الررانيق بمحافعة امال سينا    أاتوم الجميل بمحافعة بور سعيد   البرلس بمحافعة كفر 



ية مقترحة لخطة تنمية السياحة البيئيةرؤ       

   

 - 09 -                                                                العدد الثامن-المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق

فيوم وجريرتي سالوجا الايخ   العميد بمحافعة مطرو    بحير   اروا ووادي الرياا بمحافعة ال
 جرير  . 366وغرال بمحافعة أسواا عذو  علل جرر نهر النيل وعددها 

 عدد سبع محميات صحراوية :-  3
وتق  هذه المحميات فل سينا  والصحرا  الار ية والصحرا  الغربية وت م النعم البيةية  

لك المناطق وتنعم وتناط بالمرتفعات والسهول والودياا   وتحمل التنوع النباتي والحيواني بت
سياحة السفاري وتدعم المجتمعات المحلية ؛ وهل محميات ا حراش بمحافعة امال سينا    
طابا وسانت كاتريا بمحافعة جنور سينا   سيوه بمحافعة مطرو    الصحرا  البي ا  

 واا .بمحافعة الوادي الجديد   وادي ا سيوطي بمحافعة أسيوط   ووادي العذ ل بمحافعة أس
 عدد أربعة محميات جيولوجية :  -4

وهل تمثل عواهر جيولوجية فريد  يتم العناية بها كمقاصد علمية وسياحية   وهل محمية  بة 
 الحسنة والغابة المتحجر  ووادي دجلة بمحافعة القاهر  وكهف وادي سنور بمحافعة بنل سويف . 

ة ليحقق التراماته القومية ولقد تم بحث تطوير الهيكل التنعيمي لقطاع حماية الطبيع
 و  المستجدات العصرية والعولمة و د بدأت مراحل التطوير االبتداةية اعتبارًا ما  في والدولية
بدعم ما برنامج تنمية محميات خليج العقبة بالتعاوا م  االتحاد ا وروبي   وفل  3884عام 
الة ا مريكية للتنمية الدولية كما بدعم ما برنامج السياسات البيةية بالتعاوا م  الوك 0222عام 

دار  محميات المنطقة الجنوبية تمهيدًا  صدر الهيكل التنعيمي التجريبي إلدار  محميات سينا    وام
 إل رارهما بما يتمال م  المساةوليات والمهام والتطور المنتعر بتلك المناطق.

فاارد  222تصال حاليااا  لال حاوالي كماا ياتم دعام القااو  الباارية بالمحمياات الطبيعيااة سانويًا ل      
ماا المخطاط   أي اا تام اساتكمال المراكار العلمياة  % 22مؤهليا للعمل فل وعاةفهم وهال تمثال 

 .(vi)ما هذه المحميات وتجهيرها بالمعدات والوساةل  الذرمة إلدارتها % 22واإلدارية لحوالي 
والمركااار البيةاااي باااارم الاااايخ هاااذا و اااد تااام  نااااا  وافتتاااا  مركااار تااادرير المحمياااات الطبيعياااة      

هماا تنفياذ العدياد ماا بارامج ببالتعاوا م  االتحاد ا وروباي بمساتو  دولاي متميار   وحياث يجار  
 التدرير وورش العمل للمصرييا  .

جريار     وهي تق  في الرأس الجنوبي لاابه 3891و  د أعلنت محمية رأس محمد الوطنية       
 مقسمة  لي  سميا: 0كم692  وتبلغ مساحتها  سينا    وتمتد داخل خليج العقبة

./. ماا 02 سم بحري : وهو ي م جر  ما خليج السويس وجر  ما خلايج العقباة وهاو يمثال  -
 مساحة المحمية.

 ./. ما مساحة المحمية .12 سم بري : يمثل   -
كمااا تقااوم  دار  محميااة رأس محمااد الوطنيااة  بااإدار  جريرتااي تيااراا و صاانافير  باإل ااافة 

ماااا يعااارف بمنطقاااة اإلدار  البيةياااة فاااي اااارم الاااايخ  و هاااي المسااااحة البحرياااة المواجهاااة لاااارم   لااال
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حيااث تتأكااد  دار  المحميااة مااا عاادم ممارسااة أناااطة فااي ااارم الااايخ مااا اااأنها اإل اارار   الااايخ 
 بالبيةة البحرية و مقوماتها. 

 صاايفهالمناااخ الصااحراوي ب وهااي تمثاالْ  09وتقاا  محميااة رأس محمااد علاال خااط عاارض    
الحااار واااتاةه الاادافن  ال أا و وعهااا فااي منطقااة بحريااة يسااهم فااي تلطيااف هااذا المناااخ. ويقاال فيهااا 

مام/ سانه(  ال أناه تحادث فيهاا بعاض السايول نتيجاة لساقوط ا مطاار 12سقوط ا مطار )أ ل ماا 
خااذل ْ  62مةويااة فااي الاااتا  وْ  32علاال الجبااال المحيطااة بالمنطقااة. وتتااراو  درجااة حرارتهااا باايا 

لصيف م  رطوبة خفيفة. وتهر عليها ريا  اامالية فاي الااتا  وفاي بعاض ا حيااا تهار عليهاا ا
ريااا  غربيااة.ونتج عااا هااذه العوامااال المناخيااة تعاارض الجبااال الموجاااود  فااي المنطقااة  لااي تحطااام 

 بعض صخورها وسقوطها في الودياا والسهول الموجود  في المنطقة.
بي لمثلث ابه جرير  سينا  ويحدها ار اً خليج  ا منطقة رأس محمد تق  في الرأس الجنو 

العقبااة  و غرباااً خلاايج السااويس  ويتمياار ساااحل خلاايج السااويس بأنااه رملااي و طينااي واااديد التااأثر 
كاام فااي بعااض المناااطق ممااا يعطااي الفرصااة 3بحركااة المااد والجاارر وهااو ساااحل متساا  يصاال  لااي 

وهو ساحل تندر فيه الحيا  النباتية. أما  للطيور المهاجر  للنرول  ليه. للراحة والغذا  بدوا  رعاج 
ساااحل خلاايج العقباااة فهااو ساااحل  ااايق  اااديد االنحاادار تجااااه البحاار وتكثاار فياااه بكثافااة الااااعار 
المرجانية وما يرتبط بها ما حيا  بحرية غنياة ومتنوعاة مثال مةاات ا ناواع ماا ا ساماك والمحاار 

لصحراوية والاعار المرجانية والمانجروف كما وا سفنج. و بذلك تتنوع موارد المحمية بيا البيةة ا
 أنها نقطة حيوية في طريق هجر  الطيور  وهي ما أف ل موا   الغوص السياحية في العالم.

نوع ما الطيور المهاجر  والمقيمة  وما أنماط الحيا   063و  د سجل في منطقة رأس محمد     
تهااااا بوجااااه خاااااص ا عاااااار البحريااااة البريااااة ا خاااار  الموجااااود  فااااي المنطقااااة والتااااي يجاااار حماي

والمانجروف والنباتات البرية وبعض أنواع السذحف وا سماك والقاريات. و يتمثل التناوع البيةاي 
 في رأس محمد في:

 ا حيا  البحرية. -الاعار المرجانية.                      -

 الطيور. -المانجروف.                            -
 

 

  المبحث الثاني:
 :السياحي اإلقليموضع خطة تنفيذية لتطوير الجزء البري للمحمية تتكامل مع خطة 

 
كأساااس  ي عماال تنمااوي يراعاال هااذاا العنصااراا وردا فااي الما ااي والتخطاايط  الحمايااة

الحماياة وردت ماا خاذل تااري   اانوني فاي فعهور االهتماام ا ول بمفهاوم   أبعاد الحماية البيةية
وتؤكااد   المساح الاد يق للتخطايط فاي  دار  المصاادر ورد فاي بريطانياا ارور  أماا االهتماام بالهناد  
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العالميااة لحمايااة الطبيعااة أا حمايااة الطبيعااة ومصااادرها هااي مااا  اارورات التنميااة  اإلسااتراتيجية
محااااور تخطيطياااة   ويمكاااا تحقياااق هاااذه الحماياااة ماااا خاااذل المتواصااالة وهااال  اااماا الساااتمرارها

 :(vii)ي ما يلرةيسية للمحمية تتمثل في
المحافعاااة علااال الااانعم البيةياااة القاةماااة  لماااا لهاااا ماااا تاااأثير مبااااار علااال بقاااا  اإلنسااااا  -
 علل التنوع الجيني  هميته فيما يتعلق بالتكاثر الحيواني والنباتي.والحفاع  وتطوره

التأكااد مااا أا اسااتغذل اإلنساااا لمنااواع والاانعم البيةيااة هااو اسااتغذل غياار جاااةر  ممااا  -
   نواع باالستمرار.يسمح لهذه ا 

تتايح حياث  بنا  عليه فإا المناطق المحمية هي  رورية للمحافعة علل المصادر الحية
المحافعاااة علااال التباااايا  و  تواجاااد عيناااات ممثلاااة  ناااواع ا حياااا  والمحافعاااة عليهاااا بااااكل ساااليم

 .المحافعة علل التنوع البري الجينيو   الحيوي والفيرياةي
 ي للمحميات الطبيعية :أوال : التصنيف العالم 

 :(viii)تنقسم المحميات الطبيعية علل مستو  العالم  لل     
ريض المنطقااة عاال ااماا اسااتمرارية التااوارا الطبيعااي دوا ت طبيعيااة مغلقااة تمامااًا: اتمحمياا-

 مادي يمكا أا يغير ما مذمحها أو يؤثر علل كفا   الحيا  الطبيعية بها.  ي تدخل
مناطق طبيعية واسعة لحماياة المنااعر والطبيعاة  هاداف تعليمياة تكوا عاد   :متنره  ومي -

 وترفيهية بحيث ال يسمح باستخدام المصادر الموجود  فيها.
  . ()الغابة المتحجر  : محمية المعلم الطبيعي لحماية معلم معيا-
ارية للتأكيد علل استمرارية ووجود البيةة المناسابة التاي ت اما اساتمر  :محمية ا حيا  البرية-
  النوع.
 ذات الطاب  الجمالي. :محمية المناطق ا ر ية-
الحماية العاماة لحفاع المصاادر لذساتعماالت المساتقبلية علال  :محميات المصادر الطبيعية-

 أساس فهم وتخطيط سليم.
 السما  لطرق الحيا  التقليدية باالستمرار.المحميات اإلنسانية: -
تمرارية اإلنتاااج مااا المياااه وا خاااار والحيااا  البريااة : تااأميا اسااالمحميااات متعاادد  ا غااراض-
 والرعي.
: المحافعاة علال المجموعاات الحيوياة للحا ار والمساتقبل  اما محميات المحيط الحيوي -

 موا   التراث العالمي. نعام بيةي طبيعي والمحافعة علل التنوع الجيني الذي يعتمد عليه التطور
ا حياث تساتخدم  غاراض ترفيهياة   ومًيا بر متنرهااً ا أا محمية رأس محمد تعتو بالرغم م
ا مااا محميااات المحاايط الحيااوي حيااث تهاادف  لاال المحافعااة علاال المجموعااات  ال أنهااا تعااد أيً اا

 الحيوية فيها مثل الاعار المرجانية و ا حيا  البحرية النادر .
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 للجانب البرى(:ثانيا:تحليل مقومات التنمية السياحية للمحمية)تحليل مقومات الطلب والعرض 
 تحليل مقومات العرض السياحى لمحمية رأس محمد:  -1

 ا العامليا في مجال حماية الطبيعة يحاولوا التقليل ما الخسار   فاي المصاادر الحياة  
وذلك للحفااع علال التباايا الحياوي والاذي يعتبار بقااؤه أساسايا الساتمرار حصاولنا علال الفاةاد  ماا 

القااول بااأا جمياا  ا نااواع تتساااو  فااي فاةاادتها ل نساااا  باال أا بعااض  ا نااواع البريااة  وال نسااتطي 
  ااافة لااذلك فقااد يعتباار اإلنساااا بعااض ا نااواع غياار مفيااد  فااي   ا نااواع أكثاار فاةااد  مااا ا خاار  

الو ااات الحا ااار  ولكاااا أهميتهاااا تبااارر فاااي المساااتقبل مماااا يوجااار حفاااع التباااايا الحياااوي ككااال مااا  
هاو جار  ماا فاي رأس محماد  محمياة  منطقاةو اد يكاوا تأسايس   عطا  ا ولوية لمناواع المهادد  

 فيللحفاع علل المكونات الطبيعية النادر  و المتمير  التي توجد بها  و تتمثل مقوماتها  الحل
 : (ix)المقومات الطبيعية –أ 

 الاعار المرجانية : -
لبيةيااة ويوجااد فااي المنطقااة أهاام حاااجر اااعار مرجانيااة فااي ااامال البحاار ا حماار  فااالنعم ا

للااعار المرجانياة فاي رأس محماد معتارف بهاا كأف ال الااعار المرجانياة فاي العاالم ويرجا  ذلااك 
 لاي تنااوع الحياا  النباتيااة والحيوانياة فيااه وصاافا  الميااه  ودفةهااا وخلوهاا مااا التلاوث و اارر الاااعار 

والحياااا  المرجانياااة ماااا الاااااطن وامتااادادها ا فقاااي الراةااا . فهاااو يمثااال لوحاااة متنوعاااة ماااا ا لاااواا 
 العاهري للبيةة الصحراوية المذصقة له. رتتنا ص م  الفق

كام طاواًل  و تمتاد فاي 42يصل امتداد الاعار المرجانية في محمياة رأس محماد الوطنياة  لاي     
م علاال طااول ساااحل المحميااة. وال تقطعهااا سااو  مصاابات 22-2اااكل اااريط يتااراو  عر ااة باايا 

عذبة أثنا  السايول. ويتاراو  عماق هاذا الحااةط ماا الااعر بعض الودياا التي تجر  فيها المياه ال
م 022م  لااي 1مااا  اااكل مفاااجي م   وفااي بعااض المناااطق ينحاادر عمااق الاااعار ب92-32باايا 

كماا هااو الحااال فااي يوالنادا..وتتجم  الاااعار المرجانيااة فااي بعاض المناااطق لتاااكل جاارر مرجانيااة 
 . :صغير  تحت الما  كما هو الحال في منطقة يوالندا

والحااواجر المرجانيااة فااي خلاايج العقبااة تكااوا  ريبااة مااا الااااطن تااوفر لااه الحمايااة مااا عواماال     
التعريااة المختلفاااة علااال عكااس الحااااجر المرجااااني فااي خلااايج الساااويس الااذي يفصاااله عاااا الاااااطن 
بحياارات  ااحلة واسااعة. و بصاافة عامااة نجااد أا الغطااا  الاااعبي الحااي والصاالر يكااوا أعلاال فااي 

م نجااد أا الغطااا  الاااعبي الصاالر يتااراو  مااا 2خلاايج العقبااة. ففااي عمااق  البحاار ا حماار منااه فااي
 ./. في خليج العقبة. 12./. في البحر ا حمر  62./. بمتوسط 34-40

./. فااااي خلاااايج العقبااااة. وتقاااال الاااااعار 32أمااااا الاااااعار المرجانيااااة اللينااااة توجااااد بمتوسااااط
الحرار   والملوحة والترسابات المرجانية  في خليج السويس ويرج  ذلك  لي عد  عوامل مثل درجة 
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ا كااا يقال  لاي 34ذلاك نجاد أا الغطاا  الااعبي يوجاد بمتوساط و م   .ومد  نفاذ ال و   ./. وام
 لتلوث البترولي.لفي المناطق التي تتعرض  2./3

نااوع مااا الاااعار  332نااوع مااا الاااعار الصاالبة وحااوالي  039و يوجااد فااي المحميااة حااوالي     
اللينة. وتمثل الااعار المرجانياة الساكا والغاذا  لانالف ماا ا حياا  المرتبطاة والمتفاعلاة معهاا   

 نوع ما ا سماك وعدد ال نهاةي ما الذفقاريات والطحالر. 122منها حوالي
 حرية:ا حيا  الب -       

التاااي تعااايش  الااادالفيا التاااي تتغاااذي علااال ا ساااماك تعااايش فاااي المحمياااة عااادد الثااادييات مثااال     
 بالقرر ما الاعار. كما يعيش عدد ما ا نواع المهدد  باالنقراض مثل :

 ثذثة أنواع ما السذحف البحرية 
  المحار ذو المحار  العلوية 
 بعض انوع خيار البحر 

 بري ا عمل الذي يعيش في الاق الرلرالي.بعض أنواع الجمبري مثل الجم 

      
 المانجروف: - 

المانجروف هاو أحاد أهام ا ناواع النباتياة علال سااحل البحار ا حمار   وهاو يمثال مكااا  
السكا والغذا  لعادد كبيار ماا ا حياا  البحرياة  . و الماانجروف ناوع ماا النباتاات التاي تنماو فاي 

فنجد أا جذور هذه ا اجار تمتاد حولهاا كحاةال دونهاا وبايا  البحر و د تكيفت م  بيةتها المالحة
ملوحاة البحاار  وتقاوم هااذه الجاذور بامتصاااص ميااه البحاار وتنقيتهاا وتوصاايلها لاموراق التااي تطاارد 

ناوع ماا ا حياا   336ويعايش فاي الماانجروف حاوالي  .الملح المتبقي فاي صاور  حبيباات صاغير 
  ور.تاكل مصدر غذا  وسكا للطي و هي البحرية

وتقااا  أااااجار الماااانجروف فاااي رأس محماااد فاااي الجااار  الجناااوبي ماااا المحمياااة فاااي  ناااا  يبلاااغ       
جاام  و هااي تمتااد علاال اااكل سلساالة علاال طااول هااذه القنااا . وتتمياار  نااا  المااانجروف 322طولهااا 

  كماااا تقصااادها الطياااور المهااااجر   للتاااراوجبتنوعهاااا البيةاااي حياااث تعتبرهاااا ا ساااماك مكاناااًا مذةماااًا 
 يح علل أغصانها.لتستر 

 الطيــــــــــور: -     
تصاانف منطقااة محميااة رأس محمااد الوطنيااة بأنهااا منطقااة هامااة للطيااور علاال مسااتو  العااالم       

ناوع ماا الطياور  063وذلك بسبر مو عها ا ساسي علل طريق هجر  الطياور  حياث تام تساجيل 
المهاادد  ف مااا اللقلااق ا باايضألاا 002تناارل  لاال محميااة  رأس محمااد أثنااا  مواساام الهجاار   منهااا 

  وتنااارل الطياااور فاااي بعاااض المنااااطق علااال كااال ماااا خلااايج الساااويس والعقباااة عالمياااًا بااااالنقراض
لذساااتراحة   وأهااام هاااذه المنااااطق سااااحل خلااايج الساااويس الممتاااد داخااال المحمياااة  ومنطقاااة الخلااايج 

يعتبار وادي الخفي و نا  المانجروف وهناك مناطق أخر  فرعية في خليج كوني وجنور بريكاة. و 
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خايبة أهم ا ودية التاي توجاد فيهاا الطياور خاصاة خاذل موسام الهجار  الااتو  فاي الخرياف و اد 
لفت ذلك االنتباه  لي أا الودياا في جنور سينا  تمثال عناق الرجاجاة بالنسابة للطياور المهااجر . 

 ر.ويتم  غذق بعض هذه المناطق  ما باكل داةم أو باكل مؤ ت بهدف حماية هذه الطيو 

وتتغذي هذه الطيور علل ا ساماك الموجاود  فاي البحار وغيرهاا ماا القااريات الموجاود  فاي      
المنطقااة. وال يقتصاار وجودهااا علااال المنطقااة البريااة بااال يمتااد  لااي المنطقاااة البحريااة علاال أطاااراف 

 الحاةط المرجاني. وينبغي استغذل هذه العاهر  في جذر سياحة مااهد  الطيور.
 
 : (x)سياحية والترفيهيةالموارد ال -ب

 الشواطئ:  -      

هناااك عاادد كبياار مااا الاااواطن فااي محميااة رأس محمااد   و التااي يقصاادها الساااةحيا بغاارض     
االسااااتمتاع بالااااامس الساااااطعة و المياااااه الصااااافية  و البيةااااة النقيااااة  و  ااااد تاااام ترويااااد بعااااض هااااذه 

ض البدو اللذيا يقدموا الغادا  الاواطن باماسي للحماية ما الامس   و دورات مياه   هناك بع
 و الماروبات للساةحيا و ما أهم هذه الاواطن و أكثرها جذبًا للساةحيا:

   ااطن الخليج الخفي وهو عبار  عا خليج صغير متفرع ما خليج السويس  يتميار بنقاا
مياهه و  حالتها   و يوجد حوله مجموعة ماا اله اار  حاداها علال ااكل أساد راباض 

 ينعر للخليج.
 اطن يوالندا و يق  بيا ه بتيا بالقرر ما منعار القارش   و يتميار بقرباه ماا حااجر ا

  مرجاني كبير  لذلك هو مناسر لممارسة السباحة والغوص ما البر. 
 
 مواقع الغوص: -

مو ااا  للغاااوص داخااال محمياااة رأس محماااد الوطنياااة  مععااام اللاااذيا يمارساااوا  32وتتمثااال فاااي 
  يصل متوسط الغواصيا في اليوم حوالي  صة للغوصيستخدموا  وارر صغير  مخص  الغوص
يصل متوسط عدد الغطسات ويقوم كل غواص بغطستيا في اليوم و     غواص وغطاس 3222

فااي محميااة رأس محمااد  لااي مليااوا غطسااة فااي الساانة. كمااا أا ممارسااة الغااوص ال تكااوا مورعااة 
 ا  تجاذر عادد كبيار باكل متساوي علل جمي  موا ا  الغاوص فاي المحمياة حياث أا بعاض الموا

 ما الغواصيا في السنة بينما هناك موا   أخر  لم تعد مستخدمة.

التي تمثل مجتم  مرجاني غنل بالغذا     و ما موا   الغوص الرةيسية منطقة جاكفيش علل    
الذرم لمختلف أنواع ا سماك خاصة أثنا  مواسم التراوج  لذلك يوجد فيه أكبر تنوع ماا ا ساماك 

يش في المنطقة  كما تكوا فيه الاعار المرجانياة تكويناات تاابه الكهاوف  لاذلك يبادأ فياه التي تع
  لي العمق حتل يصلوا  لي الكهوف. اصو ويغو الغواصوا الغوص عند نقط بي ا  علل التل 
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 منطقة المعسكرات: -

 و هي منطقة منبسطة علل ااطن خليج العقبة   تصلح للتخييم   و هي صالحة لممارسة    
السااباحة و الغااوص   و يوجااد بااالقرر منهااا دور  مياااه  و يتااولل  دار  المنطقااة أحااد الباادو الااذي 

 يقوم بخدمة الساةحيا و توفير الخيام و الغذا  لهم .
كمااا يوجااد فااي رأس محمااد عاادد محاادود مااا الماارارات مثاال الاااق الرلرالااي الااذي يرجاا  تاريخااه  لاال    

به جريار  ساينا  فاي العصاور الجيولوجياة القديماة  و كانات الحركات ا ر ية المسةولة عا تكويا ا
 و هااو مملااو  بالمياااه التااي تسااربت  ليااه تحاات  3883تغطيااه  ااار  أر ااية ر يقااة  انكاااف بعااد رلاارال 

ا رض مااا البحاار ا حماار  و يعاايش فيااه عاادد مااا ا حيااا  البحريااة  منهااا الجمبااري ا عماال  و هااو 
ف السانيا  و فقاد بصاره نتيجاة  ناه كااا يعايش فاي هاذا نوع ما الجمبري الذي تحور علل ماد  آال

ر مو ااوع فااوق ه اابة مرتفعااة يسااتخدم عاااالاااق المعلاام   و يوجااد أي ااًا منعااار القاارش   و هااو من
 .لمرا بة القروش التي تأتي  لل المنطقة خاصة عند الغرور

 
 الطلب السياحي في محمية رأس محمد: -2

علاال تنوعهااا بأنهااا جميعااًا عناصاار جااذر  تتمياار عناصاار الجااذر فااي محميااة رأس محمااد
نها تعتبر مقصدًا مثاليًا لجذر السياحة الطبيعية بمختلاف أنواعهاا  كماا أا  ارر إلذلك ف طبيعية  

كاام( جعلهااا  بلااة للساااةحيا التاارفيهييا اللااذيا يقصاادوا ااارم الااايخ  30المحميااة مااا ااارم الااايخ )
ا النقيااة  فأصاابحوا يتجهااوا  لاال المحميااة للتمتاا  بجوهااا المعتاادل   و امسااها الساااطعة  و مياههاا

و تناول الغدا  علل القوارر في  لممارسة ريا ة الغوص و الغطس  و التمت  باواطن المحمية 
البحر. و بذلك أصبحت محمية رأس محمد تساتقبل أعادادًا هاةلاة ماا الراةاريا يومياًا ماا ا جانار 

سااعات هاي عادد سااعات 9ك خاذل ( و ذلا0232راةر يوميًا سانة  3686و المصرييا)بمتوسط 
 .  :(xi)فتح المحمية للراةريا ما الساعة التاسعة صباحًا وحتل الخامسة مسا ً 

 262049 لااي  0222راةاار سانة  082822أا عاادد راةاري المحميااة  اد ارتفاا  ماا  ونجاد
./.  و ااااد اردادت نساااابة المصااااريا مااااا  جمااااالي الااااروار 04 26بنساااابة رياااااد   0232راةاااار ساااانة 

 .0232./. ما  جمالي الراةريا سنة 4 4 لي  0222ة ./. نسب9 1
 %6 81./. ماا  جماالي عادد الراةاريا  لاي 0 84أما نسبة الساةحيا ا جانر فقد انخف ت ماا 

ا كاااا هااذا االنخفاااض ال يعنااي انخفاااض عاادد الساااةحيا باال أننااا نذحااع أا أعااداد الساااةحيا  وام
دًا خذل الخمس سنوات ا خير  ولكا هذا سوا  ما المصرييا أو ا جانر اردادت ارديادا م طر 

 .(xii)يعني نسبة رياد  عدد الراةريا ما المصرييا أكبر ما نسبة رياد  عدد الراةريا ما ا جانر 
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و ااااد أدت هااااذه الرياااااد  الم ااااطرد  فااااي أعااااداد الراةااااريا  لااااي ارتفاااااع دخاااال المحميااااة مااااا 
 0232ساااانة جنيااااه مصااااري 2 622 604 31 لااااي  0222جنيااااه مصااااري ساااانة 2 980 380 8

ا كنا نذحع انخفاض هذا الادخل ماا 02 49بنسبة رياد   يرجا  ذلاك  0232 لاي  0228./.  وام
  لي انخفاض سعر الصرف ورياد  نسبة الراةريا ما المصرييا.

  سااانة  340622ونذحااع أا عاادد اللاااذيا يااروروا رأس محمااد عاااا طريااق البحاار  اااد ارداد مااا
 ./. تقريبًا 61بنسبة رياد   0232سنة  198289 لي  0222

  راةار سانة  309222كما نذحاع مناه ارتفااع عادد اللاذيا ياروروا المحمياة ماا خاذل البار ماا
 ./..2 90بنسبة رياد   0232راةر سنة  322402 لي  0222

  وبصفة عامة نذحع أا عدد ا جانر اللذيا يروروا المحمية ما البحار أكبار ماا اللاذيا يرورنهاا
./. ماا  جماالي عادد 6 01نار الاذيا ياروروا المحمياة ماا البحار ماا البار حياث تبلاغ نسابة ا جا

وناااار  أا العكااااس صااااحيح بالنساااابة للمصااااريا حيااااث بلغاااات نساااابة  0232الراةااااريا ا جاناااار ساااانة 
./. مااا  جمااالي الراةااريا مااا المصاارييا ساانة 8 60المصااريا الااذيا يااروروا المحميااة مااا البحاار 

  وذلاك 0222المصرييا اللذيا ياروروا سانة . و د اردادت هذه النسبة بعد أا كانت نسبة 0232
 . (xiii)ياير  لي أا المصريا  د أرداد اهتمامهم ووعيهم بالبيةة البحرية لرأس محمد 

 
 ثالثا :اإلطار العام للرؤية التخطيطية المقترحة لمحمية رأس محمد :

 :أهميه الدراسة التخطيطية الواعية لمحمية طبيعية في رأس محمد   -1
 : (xiv)بالطرق التاليةللمنطقة في عملية التنمية المستمر   ةلمحميتساهم احيث  

  ماا اإلنتاج واستمرار التوارا البيةي.ل المحافعة علل استقرار البيةة التي تمث-
والاانعم البيةياة ودراسااة فهاام و البحرياة  تاوفير الفرصااة للبحاث العلمااي ومتابعاة ا حيااا  البريااة  -

 عذ تها م  تنمية اإلنساا.
اسااتغذل الفرصااة و  ل المسااةول للطبيعااةفير الفرصااة إلحااداث واسااتمرار التنميااة واالسااتغذتااو  -

 تسهيل التنره واالستجمام واال ترار ما عالم الطبيعة الغني الجمال.و  للتوعية البيةية
 محمية: ةطقمنمؤهلة  ا تكوا  التي جعلت رأس محمد اروطالمواصفات و ال -2

وتمكااا مااا  ا هاادافتساامح باعتبااارات تعاادد  ةاملااة ومرنااتكاختيااار مناااهج تخطيطيااة م ا 
هاذه المنااهج تساهل تكامال مكوناات البيةاة مثال الهاوا    الميااه     اتذفي التغيرات  المطلوباة    

وماانهج  التخطاايط االيكولااوجي لتاااكيل     ة  والمااوارد الطبيعيااة كماانهج المنطقااة المتكاملاا ا رض
 :. (xv) ات أساسية لتطوير محمية رأس محمد تتمثل فلوذلك لتحقيق مجموعة ااتراط  ا رض

ذات أهمياااة للساااياحة البيةياااة )بحيااارات   متناااوع   وهااال  فاااي المنطقاااة نعاااام بيةاااي متميااار يتاااوافر -
 اواطن  مناطق جبلية  حيا  برية(.
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 .اأو ندرته اسوا  بقيمته  ع متمير انو أيوجد في المنطقة  -
  حيا .عادي  نماط ا  يوجد في المنطقة تنوع -
 المنطقة بحاجة إلجرا ات لحماية العوامل الهيدرولوجية )التربة  الما  والطقس المحلي(. -
 تاتمل المنطقة علل موا   لها أهمية للبحوث العلمية طويلة ا مد -
العالمية لحماية الطبيعة أا حماية الطبيعاة ومصاادرها هاي ماا  ارورات  اإلستراتيجية وتؤكد    

    ويمكا تحقيق هذه الحماية ما خذل ما يلي:التنمية المستمر 
  باإل افة  المحافعة علل النعم البيةية القاةمة  لما لها ما تأثير مباار علل بقا  اإلنساا وتطوره -

التأكاااد ماااا أا اساااتغذل  التناااوع الجيناااي  هميتاااه فيماااا يتعلاااق بالتكااااثر الحياااواني والنبااااتي لااال تحقياااق 
   يةية هو استغذل غير جاةر  مما يسمح لهذه ا نواع باالستمرار.اإلنساا لمنواع والنعم الب

 الخطة المقترحة : ةسم -1 
محميااة النسااق الباار  /البحااري  تمثاال الساامة الرةيسااية للرؤيااة التخطيطيااة المتكاملااة لمحميااة 

يلارم أا يراعال أ تفاعال ذو سامات باارر  لاذا ما اليابسة ومعهاا سااحل تناا ةرأس محمد وهل مساح
فااي المنطقااة  أناااطةبااد مااا وجااود أعمااال و  طاايط التفاعاال التقلياادي لحمايااة المنطقااة  وكااذلك الالتخ

ومنساجمًا ما  الهادف  المحمية تفر ها ال رورات اإلدارية علل أا يكوا تأثير هذه ا عمال مقبوالً 
والااانعم  إل اماااة المحمياااة  وعليناااا أا نأخاااذ بعااايا االعتباااار أا بعاااض المجموعاااات الحيوياااة الرةيساااي

 لبيةية هاة ال تحتمل أي تدخل  وبع ها يتأ لم م  التغيير أو التأثير الحاصل في محيطه.ا
 ما يلي:عناصر تحدد سمات المحمية وهل ك ةمجموع وت م هذه ا عمال أو ا ناطة

  عمل ممرات خاصة وأبراج مرا بة ومخابن. -
 ا  مكعباات تحتاوي علال أو عمل مجمعاات ماةياة أو و  الممير  رراعة نباتات غذاةية لمنواع -

 عمل أماكا مفتوحة إلطعام الحيوانات البرية.  و  أمذ  ومعادا لتاجي  بعض الحيوانات البرية
خلاال معاايا فااي السلساالة  رلرياااد  نساابتها بسااب الساايطر  علاال أنااواع معينااة مااا الحيوانااات  -

 الغذاةية أو السيطر  علل أنواع منافسة لنوع يراد  كثاره.
و حاارق أو السااما  بااالرعي فااي مناااطق معينااة للحفاااع علاال مرحلااة نباتيااة  طاا  أو تقلاايم أ -
 الوراثية(. الافر توطيا أو  عاد  توطيا نقل ا حيا  البرية )بهدف  ماا نقل  معينة.
هاي مجاارد أمثلاة  ليلاة علاال ماا يمكاا عملااه فاي المنااطق المحميااة   وباالطب  فاإا هااذه ا نااطة    

منساااجمة ومراعياااة  هاااداف المحمياااة  وطبقاااًا لطبيعاااة المحمياااة  ا نااااطةلكاااا المهااام أا تبقااال هاااذه 
 وأهدافها فإنه يسمح باالستعماالت التالية  )وهي مدرجة حسر اردياد التأثير علل النعام البيةي(:

 السما  للبحث العملي. من  دخول الروار  ال  غراض  دار  المحمية 
 علل أا تستعمل الطرق الخاصة. السما  بالريار  المنعمة في مناطق معينة ما المحمية 
 الساما  بوجاود مكثاف للاروار ولكاا دوا التاأثير علال و  اق طرق للعامة عبار تلاك المنااطق

  طبيعة المنطقة.
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 التي أدت  لل عهور تأثيرات سلبية للسياحة في المحمية : العوامل -6
عامليا في المحمية مما سبق و ما مذحعات الدراسة  في المحمية باإل افة  لل منا اات م  ال  

ماااا ماااديريا و بااااحثيا بيةيااايا   يمكاااا أا نجمااال ا سااابار التاااي أدت  لااال عهاااور تاااأثيرات سااالبية 
 :  (xvi)للسياحة في المحمية فيما يلي 

سااياحة المجموعااات أحااد أهاام المخاااطر التااي تهاادد المااوارد المختلفااة فااي المحميااة ويجاار -    
 ة للحفاع عليها.أا تكوا  دارتها ما أهم أوليات  دار  المحمي

نقااص الااوعي البيةااي لااد  الساااةحيا خاصااة المصاارييا و الااروس اللااذيا يمثلااوا الجاار  -        
 ا كبر ما الساةحيا في المحمية خذل السنوات ا خير .

عااادم وجاااود عذماااات  رااااادية  كافياااة تو اااح الطااارق و ا مااااكا الساااياحية المختلفاااة فاااي -      
قديماة و المتهالكاة الموجاود  عناد بواباة المحمياة  و بعاض العذماات المحمية.فيما عدا الخريطاة ال

مااا  نجااارات الماااروع ا وروبااي. باإل ااافة لعاادم  وجااود الفتااات  راااادية كافيااة  ةا خاار  المتبقياا
 تو ح السلوكيات التي علل الساةحيا  تباعها.

  و ساو  حالاة الحماماات سو  حالة البنية ا ساسية المتوفر  عدم وجود دورات مياه كافياة  -     
 .الموجود  وماكلة القمامة نتيجة لعدم وجود عدد كاف ما سذل المهمذت

عدم تحديد الطا اة االساتيعابية لموا ا  الغاوص المختلفاة   وعادم كفاياة مسااحة الاماساي و -     
 .حاجتها  لل الصيانة

ع  ليلة الثقافة والوعي ما انخفاض أسعار الرحذت السياحية  لي المنطقة مما يجذر أنوا  -    
 الساةحيا مثل )الروس( ورياد  الطا ة الفند ية في المنطقة.

 حفاع علل مستو  المحمية .لماكلة التمويل الذرم للصيانة الدورية والمستمر  ل-     
و انطذ ااا ماااا هاااذه العوامااال تااام تحدياااد أهااداف الخطاااة التنفيذياااة المقترحاااة والتاااي تغطااال المحمياااة 

 ية التكاملية لتخطيط المحمية في بعديها البر  المهمل والبحري المفعل .ل ماا الرؤ 

  : أهداف الخطة التنفيذية المقترحة للمحمية -5
   تأسيس جمعية إلدار  الماروع  و دراسة الفواةد اال تصادية التي يمكا أا يوفرها الماروع

 للمو   وللسكاا المحلييا إل ليم جنور سينا  .

   طرق تسويق المو   سياحيًا    داخليًا وخارجيًا.دراسة أسالير و 

  تحديد طرق الوصول للمحمية   والتي تهدف لتحديد طريقة السيطر  علل تدفق الروار
ودخولهم للمو   وخروجهم  و تحديد نقاط الدخول للمحمية    وهي نقاط أساسية    ت منت 

 مرافق خاصة الستقبال الروار .

 لنقل  لل داخل المحمية    وبنا  موا ف للسيارات والحافذت من  دخول أي نوع ما وساةل ا
 تتناسر وطبيعة المو      وعدد الروار.
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  توفير خدمة نقل للروار وأمتعتهم    ما نقطة االستقبال  لل داخل المحمية بواسطة حافلة
 سميت حافلة الطبيعة. وتحديد ممرات محدد  للماا     وتحديدها بعذمات خاصة.

 و دراسة وتحديد أنواع النااطات التي يمكا للروار القيام بها.  كا التخييمتحديد أما 

  والتو يحية والتعليمية تحديد طرق البياا التي يجر استخدامها  مثل اللوحات اإلراادية
والكتيبات وكذلك توفير  اعة خاصة لعرض الصور وا اكال التو يحية لطبيعة والمطويات 
 الماروع.

  ستيعابية ما أعداد الروار لكل ما المخيمات وممرات الماا     وباكل تحديد الطا ة اال
  طعي صارم ال يتم تجاوره.

 ف أنواع الخدمات السياحية توعيف عدد ما السكاا المحلييا    وتدريبهم للقيام بتقديم مختل
 دال    واإلدارييا    واالستقبال    وخدمة الطعام والارار.مثل ا 

   مرتد  بالنتاةج . ياحة علل طبيعة المو   وعمل تغذيةفعالة لتأثير الستحديد خطة مرا بة 

 النتائج والتوصيات:
مًكا ما التوصل  لل عدد ما النتاةج والتوصيات المهمة فيما  السابقة ا تحليل البيانات  

يتعلق بنجا  تطبيق  الرؤية التخطيطية المقترحة لتكامل الجانر البر  والبحري  لمحمية رأس 
 د وتتمثل فل : محم
منح  حد  الاركات المتخصصة في  دار  المعسكرات حق  دار  مناطق التخييم م   .3

 و   اروط صارمة في العقد ت ما الحفاع علل بيةة المحمية.

  ناا  مراكر لمرا بة الطيور بالقرر ما منطقة المانجروف. .0

ي اهور جذر سياحة مرا بة الطيور خاصة فو   خطة تسويقية لتسويق المحمية ل .1
الربي  و الخريف و التي تعتبر أاهر ركود سياحي في المنطقة  مما يمكا ما جذر 

 المريد ما الساةحيا لريار  الجر  البري ما المحمية.

و   برامج سياحية متكاملة لريار  المحمية كمقصد سياحي مستقل عا السياحة  .6
 الترفيهية في ارم الايخ.

 ة السياحة البيةية.تفعيل مركر الروار في المحمية لخدم .2

التعاوا م  ورار  لنقل وهيةة الطيراا لتوفير بعض الد اةق علل متا وساةل المواصذت  .4
 لعرض أفذم عا المحمية.

يجر و   خطة إلدار  الراةر والمنطقة بهدف: حماية  نا  المانجروف والحفاع علل  .0
سم هجر  الطيور  خلق تميرها البيةي. تقليل أثر السيارات وا وتوبيسات خاصة أثنا  موا

فرص لممارسة المال الكتااف خصاةص التمير الطبيعي للمنطقة  تطوير الوساةل 
 التعليمية المباار .
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عمل مكاا النتعار السيارات  بل  نا  المانجروف يمن  بعده الدخول  لي المنطقة  .9
 باستخدام وساةل المواصذت. وعمل مدق للسير في المنطقة.

نتعار السيارات تو ح أهم الخصاةص الطبيعية للمناطق و   خريطة في مكاا ا .8
 وأماكنها ما المدق  والمسافة والو ت الذرم للوصول  ليها سيرًا علل ا  دام.

الحد ما عدد الراةريا في  نا  المانجروف أثنا  فترات هجر  الطيور. ويمكا السما  لهم  .32
ا و   أكااك لذستخفا  ما بريار  المنطقة بمصاحبة أحد الباحثيا البيةييا كما يمك

 الطيور بصفة مؤ تة أثنا  مواسم الهجر .

وتدرير  تاجي  اركات السياحة علل تخفيض لنسبة بيا عدد الساةحيا والمراد .33
عذمهم بالسلوك المتو   منهم داخل المحمية.)يتم معا بة المراد علل المراديا وام 

 المخالفات التي يقوم بها الساةح الذي يصاحبه(.

 و   الفتات  راادية.و محدد  للسير بعيدًا عا المناطق ذات الحساسية البيةية  ممرات .30

 هناك مجموعة ما اإلجرا ات التي يجر القيام بها بهدف تحسيا الاواطن وهل ؛  .31

o .تحسيا البنية التحتية 

o  التاجي  علال جاذر االهتماام  لاي الااواطن التاي يقال فيهاا الراةاريا بهادف تقليال
 الكثيفةال غط علل الاواطن 

o  تحسايا  دار  موا ا  التخيايم )بيا  التاذاكر  الحجار  الصايانة  الحماماات  تأجيرهااا
 لاركة  دار .
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