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 ملخص البحث

من كيفية الوصول الى التنمية المستدامة للمحميات الطبيعية فى مصر باالعتماد على البعد االجتماعى يتناول البحث 

ومن ثم تناول بالتحليل نماذج ناجحة فى تحقيق ذلك  المحمية تبعا للتوجهات العالميةدراك معايير دمج مجتمع إخالل 

  ،مجتمع محمية قارونهوالدمج المجتمعي و نموذج ال يحققعلى  االلياتوتطبيق تلك المعايير بغرضمحليا قليميا وإ

  .يجابيةإمشاركة  صورلتلك المحمية  يعتمد على  لوصول لمقترح حلل

 مقدمة

البيئي على كوكب لى االتزان إجل الوصول أالطر لضمان تحقيق التنوع البيئي من أهم أالمحميات الطبيعية من 

وخاصة المجتمعات المحلية وخبراتها التقليدية  النسان إوال يمكن عرض حالة التنوع البيولوجى بمعزل عن  ،[3[االرض

السكانى النتشارأدراك إوذلك يتطلب  ،[26[ تهااقتصادية تضمن رفاهياجتماعية و ،ثقافية ،تحققه من منافع ايكولوجية لما

    االقتصادى للتنوع البيولوجىمن خالل توضيح الوضع االجتماعى ونظم المعيشة و البيولوجىالمرتبط بالتنوع 

  Social & Economical Status of Biodiversity  ]29]،  دارة المحميات الطبيعية إولقد اصبحت

 .[19[باالعتماد على المجتمع المحلى من االتجاهات البحثية الحديثة

 The International Union for the Conservation ofتبعا لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة و 

Nature (IUCN) نه مكان له خصوصية جغرافية يقدم خدمات أطار البيئي  للمحمية الطبيعية بإللتوضيح  هناك

ي نحو حماية التنوع البيولوجى فى مواجهة لهذا كان القلق العالم ،[23[يكولوجية مع الحفاظ على القيم الثقافية للمكانإ

نمية الوعى بكل ما هو ضار خالل تيكولوجية من صيانة النظم اإلبهدف التهديدات التى تنتج من االنشطة االنسانية  

وبالتالى وجب تناول العالقة بين المحمية والمجتمع المحلى ودراسة كيفية تحقيق تفاعل  ،[22،20[بالنظم اإليكولوجية

 [. 29[ايجابي بينهم يضمن استدامة المحمية الطبيعية 

 الفرضية

 ،ليات اقتصاديةآاعتماده عليها من خالل لطبيعية فى حال دمج المجتمع وللمحمية ا االستدامة البيئيةتحقيق  يمكن

 . المحلي المجتمعخصائص ظروف موقع المحمية و لياتها معآتتماشي معايير ذلك من خالل تطبيق و ،يةبيئ ،اجتماعية
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 هدف البحث

لحل المشكالت   المحيط بهامجتمع الدمج  تحقق التنمية المستدامة للمحمية الطبيعية من خالل معاييرل الوصول

 .يجابي بينهمإله عن عدم تحقيق التفاعل االناتج

 المقارنةالدراسة  نماذج اختيارمعايير 

داخل  ينموجود مثاليين املكونه/محمية الشوف بلبنان محمية ضانا باالردن وهون ناجحين اقليمي نموذجينتم اختيار 

وهومحمية سانت كاترين  ناجحفي مصر مثال محليكما تم اختيار  ،وتميزها بيئياية وتتفاعل معها بشكل ايجابي عات محلممجت

والهدف من  ،مكانية تحقيقها محليا حتى مع اختالف اليات تطبيقهاإو ،(1كما بجدول ) ،المعايير اشتراكمدى  كدراإل

محاولة استنتاج منهجية لتحسين حال المحميات االخري نباط المعايير المشتركة بينهما وجحة هو محاولة استاالمثلة النااختيار

  :ان تكون المحمياتمثلة الرائدة للمحميات على المحمية وتم اختيار األعن طريق دمج المجتمع المحلي في برنامج استدامة 

جوائز  المحمية قد حصدتبين المجتمع و دمج لليات متميزة لآلمحميات ذات مجتمع محلى ذات  مثال -

 وتم االعتراف الرسمي لتميزها البيئي. ،لتميزها

 ابحاث للتاكد من المعلومات.أمثلة موثقة و يوجد لها مراجع و -

 المكونات االجتماعية للحالة المصرية.مثلة عربية متشابهة الظروف وأ  -

 .لياتحتى وان اختلفت اآلتحقق معايير الدمج  -

نهج مساعد(    والمنهج التطبيقي المنهج الوصفى )كمو ،ساسيأى المنهج التحليلي كمنهج تعتمد الدراسة البحثية عل

  ذلك للوصول لحل المشكلة البحثية.و

المقارنة بينهم من خالل كيفية اقتصاديا( و -اجتماعيا-ث )بيئياالجزء التحليلي : بتحليل المحميات الثالحيث يهتم 

 مشكالت( -اقتصادى -اجتماعي-) بيئي وصف للوضع الراهن لمحمية قارون ،تحقيق الدمج المجتمعي

ا من المقارنة لتقييم امكانية تحسين ليات الدمج التى تم الوصول اليهآو ريتطبيق معاي الجزء التطبيقي:بينما يتناول 

 اداء محميات اخري قائمة.

 : معايير اختيار االمثلة التحليلية(1) جدول
 معيار االختيار

 

 المحمية

 محمية ضانا/

 االردن

 محمية الشوف/

 لبنان

محمية سانت 

 كاترين/ مصر

دمج 

مجتمع 

 المحمية

       .المشاركة في االدارة -1

 -              .التمويلب المشاركة-2

       .صون التراث الثقافي-3

       .في الخدمات البيئيةمشاركة المجتمع المحلي -4

        االجتماعيمع المحلي في النشاط االقتصادى ومشاركة المجت-5

       .وجود عناصر معمارية تساعد على وجود انشطة انسانية-6

 التعريفات النظرية لمجال البحث .ا

 تعريف المحمية الطبيعية  .1.1

التنمية لى كيفية االعتماد على المجتمع المحلى لضمان إومجتمعها للوصول تعريف المحمية الطبيعية وجب

 المصادر لحماية بقانون تخصص راضياأل من مساحةوتعتبر المحمية الطبيعية  ،للمحمية الطبيعية المستدامة

 والمصادر وتضاريسها الطبيعية لالرض مختلفة شكالأ وتشمل ،[3[ حدودها داخل المتوفرة الطبيعية

دراسة للتوفر المحميات الطبيعية امكانات و ،[5[نالمكا في والثقافية واالثرية التاريخية والمصادر الحيوانية

االقتصادية االجتماعية ونشطة لألفرص كما توفر  ،[32[بحث من خالل حماية االصول الوراثية للفرص و

نظم المعرفة  ،افةالتحكم فى االستخدام للموارد الطبيعية الى جانب حماية الثقالتوظيف وومن خالل السياحة 

 . [26[بداعفرص لحماية القيم الروحية واالو التقليدية
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   Local community of protected areasمجتمع المحمية الطبيعية   .1.2

و أنسانية  حول اإل المتواجدين فى التجمعاتفراد ويقصد به األيوجد العديد من التعريفات لمجتمع المحمية 

 ،[33[ مميزةاجتماعية و      ثقافيةتربطهم عدة عناصر اقتصادية ووز طار ثقافى مميإلهم يكون و داخل المحمية

 (.2) شكلكما بعالقته بالمحمية و   يلى عدة تقسيمات طبقا لتواجده المكانإويمكن تقسيم مجتمع المحمية 

 

 

 

 

 العالقة المكانية بين المجتمع و المحمية: (1شكل )

 داخل المحمية مقيم مجتمع1.2.1
تحقيق حافز اقتصادى من و ،ادارة موارد المحميةله القدرة علي يعيش داخل المحمية وويقصد به مجتمع 

 اداهيعتبر المجتمع وبالتالى  ،وارد الطبيعيةدارة للمإستخدام المستدام لمواردها وذلك بعمل خطة خالل اإل

من خالل  ويرتبط بقاء المجتمع بحياه المحمية المحمية علىللحفاظ  تقديم الخدمات التقنيةلاساسية للمراقبة 

 . [19[ترويج هويته الثقافية

  Buffer Community  حيطالمجتمع الم. 1.2.2
تخطيط و  داه للمشاركة الفعالة فى ادارةأليكون مرتبط بالمحمية قد يكون ومجتمع مجاور للمحمية 

نهم أب فراد المجتمعأ ويعرف Support Zone Communitiesللمحمية مجتمع داعم ويعتبر ،[31[المنطقة

وهذا المجتمع يسكن فى مساكن بها قتصادية االتنمية الوتحقيق  عليها صحاب االرض والقادرين على الحفاظأ

 و استخدامأالرعي  وأو زراعة أمن صيد ويعتمد على مواردها  ،[30[ ذاتهامن مواد بيئية من بيئة المحمية 

 .[32[...الخطبيةالعشاب الا

 مجتمع خارج المحمية.  1.2.3
اقتصاديا  اولكن يوجد خارج المحمية ويستفيد منه مكانيا وهو المجتمع الذي ال يتواجد فى المحمية

الن المحمية تمثل مصدر رزق  هذا المجتمع اتهتمامأهم أكالسياحة او الصيد وبالتالى فصون المحمية من 

العاملين و أو الباحثين أمن الدارسين قد يكون هذا المجتمع بوجود المحمية ونشاطه  فهو مجتمع يرتبط  ،له

 [.32[يمكن تسميتهم باصحاب المصلحة من المحميةومية حماية المح على

 مجتمع المحمية تاهيلليات آ  .1.3

   تحديد اليات الدمج  نبغينماط المجتمعات الثالثة بالمحمية يأونظرا الختالف طبيعة العالقة بين 

همية برامج التوعية التى أتظهر و ،المحميةعلى المخاطر التى يشكلها كل مجتمع من المجتمعات الثالثة و

استنزاف  ذلك فى حدود عدمجل حماية بقاء تلك المجتمعات وأ على المحمية من الحفاظ ضرورةتوضح 

 رسميةالالجمعيات غير زة الحفاظ على البيئة الطبيعية واجه تكونو ،االبقاء على خصائصهاموارد المحمية و

هي المسئولى عن  الجهات الدولية المهتمة بالمحميات العالميةو االتزان البيئيالتى تهتم باالطار االيكولوجي و

 [.32[ ....الخ هذه البرامج

جل تحديد االسلوب المقبول للتعامل أظم من قبل الحكومات التى تسن التشريعات من منكما يوجد دورهام و

 التى تحد من التعديات من قبل المجتمعات الثالثة على المحمية.مع المحميات و
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همية التنوع أالتدريب للمجتمعات على و ويةليات الموجهه لمجتمع المحميات البرامج التوعويقصد باآل

البيولوجى الى جانب برامج الحفاظ على البيئة المحلية ويجب تحقيقها بغرض رفع المستوى المجتمعى لكي 

 على النحو التالى: لياتتكون اآلو ،[32[يتمكن من الحفاظ على المحمية 

 البيئية .توفير فرص العمل المستدام مثل السياحة المن المعيشي على المدى الطويل واليات لتوفيرآ -أ 

  .المياه عبر العمليات التنمويةراضى والفراد للسيطرة على األأتمكين نشر الوعى ول لياتآ -ب 

ر اكبر قد حقيقالصحة مع ت ،الذي يحترم المحميةتعليم التعزيز التماسك المجتمعى من خالل ليات لآ -ج 

 الطبيعية .االقتصادية داخل المجتمعات المحلية للمحمية من المساواه االجتماعية و

 المحميةليات الربط بين المجتمع وآ. 1.4

م داخل المحمية تنشطة التى تالمحمية على وجود برامج تحدد طبيعة األليات الربط بين المجتمع وآتعتمد 

 كالتالى: [34[على موارد المحمية  والتى تحقق الحفاظ

  نشطة الحفاظأ  .1.4.1
 . مكوناتها الطبيعية ومواردهاوالحفاظ على هوية المحمية ومجتمعها والتى من خاللها يتم 

 الحد منالحق فى  المجتمع المحلي لهحيث ان  :نشطة لتحقيق االستخدام المستدام للموارد الطبيعيةأ -أ

 .الصيد وحماية الكائنات الحية الموجودة بالمحمية 

 Culturalمن خالل الحفاظ على العادات التقليدية للمحليين فالتراث الثقافى  :نشطة ثقافيةاأل -ب

Heritage   التى تتضح   التقاليدوتشمل العادات و الى اخرالتى تمر من جيل و[ 24[تعبير عن معيشة المجتمع

 [21،35[ المجتمعالمنتجات المحلية التى تمثل ثقافة ذلك االنشطة و ،هوية المكان ،فى شكل سلوك االفراد

كمثال دير سانت كاترين بمحمية سانت كاترين احدى تمثل انشطة ثقافية  المبانى التراثيةو ،ب (،ا 3شكل )

)ج( وبالتالى فالمحمية الطبيعية تمثل اداه للحفاظ علي استدامة الثقافة شكل  [1[محميات جنوب سيناء بمصر

 المحلية التقليدية لمجتمعها المحلي.

 

 

 

 
 

 [35,24,1[المصدر -: المحمية والتراث المجتمعى (2)شكل 

ى التى تحقق عائد اقتصادى لالفراد باالعتماد على موارد المحمية وتختلف وه :نشطة االقصاديةاأل -ج

السياحة البيئية والتى و       فرص العمل بالمحمية ،بيع منتجات حرفية ،زراعة ،تبعا لطبيعة المحمية من صيد

 .[15[لترويج ثقافة مجتمع المحميةتمثل اداه 

 تنمية الموارد البشرية . 1.4.2

تحديد ماهية الفوائد االقتصادية ب و ذلك هة المعتمدة على المحميمن خالل تحديد فرص التنمي

 (3جدول )كما ب ،ى تحققها المحمية للمجتمع المحليالتالفوائد و ،(2) جدولكما بجدول  [30،27،26،19[
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 [30,27,26,19[المصدر -الفوائد االقتصادية للمحمية: (2جدول ) 

 خدمات النظم االيكولوجية مقومات الرفاهية التوصيف الفوائد االقتصادية

انشطة قائمة علي 

 السياحة.

 

متغير تبعا للفرص 

 المتاحة.

رفع المستوى االقتصادى  -

 للمحليين.

 توفير فرص عمل. -

صقل توفير فرص التعلم و -

 الموارد البشرية .

التفاعل مع بات ثقافية خدم

 السياحة البيئية.

صيد الحيوانات/ االسماك 

 لالستهالك المعيشي .

 نشطة حياتيةأ

 ثابت و مقنن.

 مواد اساسية للتغذية.

 االمن الغذائي .

ات تسويقية )اسواق خدم

منافذ بيع  ،+ مؤقته( دائمة

ارض المنتجات في مع

 ثابتة متنقلة و
صيد الحيوانات/ االسماك 

 التجارة.للبيع و

 نشطة تجارية أ

 مقنن.ثابت و

 الكسب االقتصادى.

 ]30,27,26,25المصدر ]-: تقسيم الفوائد من المحمية الطبيعية(3جدول )

 ية(وة تنميفوائد اجتماعية )ثقاف فوائد اقتصادية ) االستثمار( فوائد طبيعية )بيئة المحمية(

 للموارد كاستخدام المواد الخام  توفير

 ،يشيالستهالك المع الصيد

 ،توفير الغذاء ،توفير المياه النظيفة

 ،الحياه البريةاالستمتاع بالطبيعة و

 ،صيانة االماكن التراثيةحماية و

 الصحة )االعشاب الطبية( .

الصيد الستهالك  ،ن السياحةالدخل م

تعويضات مباشرة من  ،المعيشي

 وجود المحمية .

توفير مواد لالنشاء( : السكن )

عية باالعتماد على المواد الطبي

النزل  ،لمساكن المجتمع و للتخييم

 البيئي للسياحة .

 اقتصاديةتنمية اجتماعية و

كثافة  ،مشروعات تنموية ،التدريب)

 (سكنية

 الحفاظ على هوية المكان .

 مثلة تعكس مشاركة بين المجتمع والمحميةألالدراسة التحليلية . 2

بالتالى و  لعافكيفية التتحليل ولدراسة التى نجحت فى دمج المجتمع بالمحمية  مثلةاألوذلك بتحليل احد 

وجود تم اختيار تلك النماذج تبعا لمعاير تضمن  وقد ،ليات المتبادلة لتحقيق المنفعةمنظومة لآللوصول الى إ

 .اليات الدمج  تطبيقو

 :يبدا المنهج التحليلي كالتالى : التوصيف ماهية

  المحميات اوال: توثيق حالة

النباتية الكائنات الحية وو ،التصنيف البيئي للمحمية ،مناخ يتضمن وصفوالوصف البيئي للمحمية :  -أ 
fauna، Flora. 

نشطته االقتصادية الى جانب االدوار ألمجتمع محلى وا يتناولوالوصف االجتماعى للمحمية:  -ب 

 مصلحة.اصحاب  ،رالزوا ،ة المتفاعلة مع المحمية من ادارةاالنساني

 ،دارة الموارد االقتصاديةإ ،مصادرتمويل المحمية يشتمل علىو:الوصف االقتصادى للمحمية -ج 

 مشروعات استثمارية.  

كعناصر مؤثرة على  نشطة الترفيهية لزوار المحميةتوضيح العناصر المعمارية للمحمية: لتوفير األ -د 

 التفاعل مع المحمية.

الستنتاج منهج االقليمية عرض مقارنة بين المحمية المحلية ومن خالل  ليات:اآلثانيا: مقارنة للمعاييرو

 المجتمع.ليات الدمج بين المحمية ومحدد آل

 لى جانب توصيف المحمية.إ نسانيةإتاثيرات و من مشكالت :ثالثا: دراسة حالة لمحمية قارون
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تمعي باالعتماد التفاعل المجبتوضيح كيف يمكن تحقيق : رابعا: تطبيق معايير الدمج على محمية قارون

ماهية االليات المقترحة لتلك وخالل مقارنة تحقيق المعايير بين المحميات المحلية من على تلك المعايير

 .لتحسين الوضع الراهنالمحمية 

 العالميةقليمية ومثلة اإلتوثيق األ .2.1

دمج المجتمع بالمحمية قليمية للمحميات التى نجحت في إلاألمثلة يشتمل هذا الجزء علي استعراض ا

يستعرض الجزء و ،رومحمية الشوف بلبنان ومحمية سانت كاترين بمصردن نا باألالطبيعية وهي محمية ضا

 التالى كل من هذه المحميات.

الوصف  ،االجتماعيوصف ال ،يتم تحليل محمية ضانا من خالل الوصف البيئي :محمية ضانا باالردن-أ

 (.4جدول )كما ب ،العناصر المعمارية ،االقتصادي

 : تحليل محمية ضانا  (4جدول )  

 محمية ضانا عناصر التحليل

التعريف 

 بالمحمية

تقععع محميععة ضععانا بمحافظععة الطفيلععة  فععى جنععوب 

تتجععاوز مسععاحتها  ،(3شععكل ) [11[االردنغععرب 

كععم 300
2

تععم اعالنهععا محميععة  1998عععام فععي و ،

المحععيط ان ونسععبرنععامج اإلن ممحععيط حيععوى ضعع

قعععد حصعععلت المحميعععة و ،[14[يونسعععكوللالحيعععوى 

جععائزة فععورد لحمايععة البيئععة ضععمن برنععامج علععى 

،المفععععاهيم البيئععععي فععععى المنععععاهج الدراسععععية
 

تععععم و

تبعععععا لالتحععععاد  دارة المحميعععةإاالعتعععراف بكفععععاءة 

الدولي لصون الطبيعة وعليه فهي تعتبر مثال جيد 

 [.13[المجتمع بالمحمية  دمجدارة وفي في اإل

                                                                

                                                         

 [11[: موقع محمية ضانا المصدر (3شكل ) 

 الوصف البيئي

  .[36[معتدل طوال العام المناخ

التصنيف البيئي 

 للمحمية

عدد من الجبال التى  تحتوي المحمية على اربعة اقاليم جغرافية حيث تمتد المحمية على سفوح

موقع 98 وجديو ،[36[عن سطح البحر والتى يتخللها بعض الوديان  م1500ترتفع اكثر من

 .(4)كما بشكل ،[6[ واالسالمىالبيزنطي  ،الرومانى ،اثري من العصر الحجري

 

 

 

 

 

 

 

 

 صخور المحمية )ب(                                   وديان المحمية       ( أ)

 [11[المصدر -تنوع طبيعةالمحمية  :(4شكل )
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 : تحليل محمية ضانا  (4جدول )تابع   

        الكائنات الحية

النباتية و
Fauna & 

Flora 

 

 .نوع نباتى 833 علي تحتوي والتىغابات السرو الطبيعية  توجد الفلورا: - أ

 معرضة لالنقراض مثل و الماعز الجبليالات يثديالنوع من  38 توجد الفونا: - ب

 .(5)كما بشكل ،[43[نوع من الطيور 215الطيور: يوجد  - ت

 

 

 

 

 

 

 

 الغزال ب()                                                    طائر الناعور   )أ(            

 [12[المصدر -كائنات المحميةتنوع  : (5شكل )

 الوصف االجتماعى

 وقعد ،هعى جمعيعة تطوعيعة غيعر حكوميعةو ،من خالل الجمعية الملكية لحمايعة الطبيععةتتم ادارة المحمية  دارة المحميةإ

 االقتصعادية التنميعة معع الطبيععة بعرامج حمايعة تكامعل فعي لريادتهعا عالميعة شعهرة الجمعيعة سعبتتكا

 .[11[ االجتماعية

تعتمد اقتصاديا على المحمية من خالل  التى القري المحيطة بالمحميةيتمثل المجتمع المحيط في  المجتمع المحلى

 من المصنوعة الفخارية والحلي األواني وصناعة يدوية حرف من التقليدية بيع المنتجات

 لتوفير مما ادى ،المبيدات استخدام بدون العضوية الزراعة إلى الفضة داخل المحمية باإلضافة

من  فرد 85لعددعمل توفير فرص الى جانب  االقتصادي النشاط وازدهار العمل فرص

  .(7،6شكل) كما يتضح ب ،[6،4[بالمحمية المجتمع المحلي

 

 

 

  

 
 

   
 : الحرف التراثية بضانا  (7شكل)                    (: بيع المنتجات الزراعية بضانا6) شكل

 الوصف االقتصادى

 الدولي البنكتم االتفاق مع مرفق البيئة العالمي لمشروع تطوير محمية االردن و 1994فى عام  التمويل

 من الكوادر تدريب ،وتطويره الفندق تأهيل إعادة االستثمارية ومنها المشاريع قام بتمويل

 مالي دعم تقديم فيArvel)  أرفل ) الفرنسية السفر وكالة ساهمت كما والمتطوعين، الموظفين

يوجد مخصصات حكومية تسمي "محفظة صندوق الطبيعة" حيث و٢٠٠٤ عام خالل لالنشطة

 .[30،14،6[للجمعية% من النفقات التشغيلية 9يمثل الدعم الحكومي 

االستثمار 

 بالمحمية

 مع اتفاقية المحمية توقيع طريق عن محلية وذلك سياحي بإدارة اقتصادي نها مركزأتروج المحمية ب

 في السياحية المواقع إدارة في الخاص تم مشاركة القطاع ،حق انتفاع عقدب  "البيئية الفنادقشركة  "

 [ 2014الف دينار  خالل عام 250بقيمة مليون و ماليا امجتمع المحلي عائدلل وقد حققت ،ضانا

14،6،4]. 
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 : تحليل محمية ضانا  (4جدول )تابع  

 العناصر المعمارية

المبانى الخدمية 

 بالمحمية

 National مجلة تبعا ل النزل البيئية فى العالم" " أفضل من : يعتبر واحًداالنزل البيئي

Geographic Adventure ويضم  ،شمسية في إضاءة مرافقه األساسيةوتستخدم الطاقة ال

  غرفة . 26النزل 

 .غرف  9يضم ، ويطل على وادي وقرية ضانا:وهو  بيت الضيافة

الى جانب  مطعم سياحيالبيئية و بالسياحة استقبال وتوعية ويشمل مركز : مطلة ضانا مشروع

التراث طاقة الموقع ة مع البيئة للحفاظ على الطابع ووالمبانى داخل المحمية متوافق ،مخيم الرمانة

 [.14،6،4،30 [زائر للزيارات 75ائر للمبيت وز60االستيعابية من الزوار 

 

 [30,43 ,14,6,4 [المصدر -المنازل السياحية(-مخيمات -:المبانى الخدمية ) النزل البيئي (8شكل )  

الوصف  ،الوصف االجتماعي ،ويتم تحليل محمية الشوف من خالل الوصف البيئي محمية الشوف: -ب

 (.5جدول )كما ب ،العناصر المعمارية ،االقتصادي

 : تحليل محمية الشوف  (5جدول )

عناصر 

 التحليل

 محمية الشوف

التعريف 

 بالمحمية

حيث  [30[١٩٩٦  الطبيعيةعام أرزالشوف محمية أنشئت

 حيعوي محعيط كمحميعة والقعرى المحيطعة  محميةال أعلنت

تقع في جبال  ،[37،33[٢٠٠٥ العام في اليونسكو قبل من

 (9)شعععكل بلبنعععان الشععوف المطلعععة علععى البحعععر المتوسععط 

% مععن مسععاحة 5وتعتبععر اكبععر محميععات لبنععان حيععث تمثععل 

"ميشععال بععاتيت"التى على جععائزة حصععلت المحميععة ،لبنععان

تقدمها اليونسكو لعمل مبادرات في اطار الحماية و التنمية 

  [34،33[ من خالل المشاركة المجتمعية

 

 

 

 

 
 

     [42[المصدر–المحمية  موقع المحمية بلبنان: (9شكل )                                                   

 الوصف البيئي

 في الساحل ومثلج على معتدل الشتاء فصل سنوياً، يوم٣٠٠ حوالي مشمت متوسطي، بمناخ لبنان يتمتع المناخ

  .[41[الجبال أعلى في ومعتدل في السواحل حار الصيف بينما الجبلية المناطق

  

 القري البيئية( 12شكل )    
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 : تحليل محمية الشوف  (5جدول )تابع 

التصنيف 

البيئي 

 للمحمية

ومسااحتاا  (10شاكل ) تقع المحمية على منحدر جبال الباارو  

وتنقسااام وتتناااوع االقااااليم الجغرافياااة بالمحمياااة مااان  2كااام 550

 .[17[وديان وجبال شاهقة ومستنقعات 

 

 

 
 

 

 [42[المصدر–طبيعة المحمية (: 10شكل )                                                                                    

الكائنات 

      الحية

 النباتيةو

Fauna 

& 

Flora 

  .من الزواحف انوع 29و  ،نوع من الثدييات 32تضم الفونا :  - أ

 نوع من النباتات. 520يوجد الفلورا:  - ب

(11) شكل [18،17[  المهاجرةنوع من الطيور النادرة و 250ر : الطيو -ه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ 18,17[المصدر-: تنوع كائنات المحمية (11شكل )                       

 الوصف االجتماعى

ادارة 

 المحمية

الى جانب مشاركة المجتمع المحلي في وهى غير حكومية  " الشوف أرز محمية لجنة "تدير المحمية

العلمي والتوعية البيئية للمدارس  البحث دعم ،المحليين للسكان عمل فرص خلقبويتم االهتمام  االدارة

فى صور برامج ترفيهية ومسابقات وكتيبات عن المحمية و حماية المبانى   المحيطة بالمحمية

  .[33،18[التراثية

 الوصف االقتصادى

المجتمع 

 المحلى

[ ويتم 17[وعصر الزيتون ،قرية بمحيط المحمية حيث يعمل االفراد بالزراعة وصناعة النول 21توجد 

 [.8[( 12بيع منتجات الزراعية من خالل المحمية كترويج لعادات المجتمع وتقاليده شكل )

 

 

 

 

 

 
 

 

    المنتجات الزراعية )ب(                        الصناعات التقليدية    ( أ)
 [8[: المجتمع المحلي لمحمية االرز(12شكل )

الدولي  للتعاون األلمانية الوكالة من برنامج ممول لبنان وهو في البيئة صندوق منيتم تمويل المحمية  التمويل

االعمار بتمويل مجلت االنماء ووالبنك الدولى  وقام ،رواإلعما اإلنماء ومجلت البيئة وزراة مع بالتنسيق

 [.17،8[مشروع التنمية الريفية لقري المحمية

االستثمار 

 بالمحمية

 ،من خالل السياحة البيئيةو ،منتج بالمحمية 70تطوير وبيع ب عائلة 40المحمية عائد اقتصادى لعدد  توفر

الف 150دوالر الصحاب بيوت الضيافة و الف70الف دوالر منها 180حيث تساهم دخول المحمية الى 

 [7[دوالر كمبيعات لمنتجات التنمية الريفية 
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 : تحليل محمية الشوف  (5جدول )ابع ت

 العناصر المعمارية

المبانى 

 الخدمية

وتسمي بيوت الضيافة  (13 شكل )نزل بيئية بالمحمية تتماشي مع بيئة المكان  7يوجد عدد النزل الفندقي: 

 .[17[ حجارة قديمة واعمدة خشبية تمثل هوية المكانى مصنوعة من مواد بيئية تناسب المناخ من وه

 .ويتاثرعددهم بالهجمات االسرائيلية على جنوب لبنان ،سنويا الف زائر40-30يصل عدد الزوار الى 

 . [9[مركز تسوق المنتجات المحلية ،مراكز الزوار ،مركز للتوعية البيئية ويوجد ايضا

 

 

 

 

 

 

 

 لقطة خارجية للنزل )ب(                               لقطة داخلية للنزل  )أ(         

 [8[المصدر -:النزل الفندقي(13شكل )

 ،الوصف االجتماعي ،يتم تحليل محمية سانت كاترين من خالل الوصف البيئيمحمية سانت كاترين: -ج

 (.6)كما بجدول  ،العناصر المعمارية ،الوصف االقتصادي

 محمية سانت كاترين   : (6جدول )

عناصر 

 التحليل

 محمية سانت كاترين

التعريف 

 بالمحمية

التحعععاد العععدولى افى ععععالمى تبععععا لقعععمحميعععة تعععراث ثتعتبععر 

حيعث تحتعوى علعى ثعروة  ( IUCNللحفاظ علعى الطبيععة )

مععن التععراث الثقععافي  % ١٥ تمثععل ايضععاطبيعيععة و 

كعم ٤٣٥٠ مسعاحة تغطعي ،[1[الععالمي
2

 األرض معن 

 ،(13شعكل ) بجنعوب سعيناء والجبال المرتفععة الصحراوية

االسععتواء التابعععة خععط  جععائزة ىوقععد حصععلت المحميععة علعع

المخصصة لمبعادرات المجتمعع المحلعي فعى لالمم المتحدة و

مجعععععال التنميعععععة المسعععععتدامة لمشعععععروع جمعيعععععة النباتعععععات 

 .[16[الطبية

 

 

 

 

 [ 1[ موقع المحمية:  (14شكل )                                                                             
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 محمية سانت كاترين   : (6جدول )تابع 

 الوصف البيئي

 .[16[معتدل ممطر شتاء المناخ

التصنيف 

البيئي 

 للمحمية

وبهعا اعلعى قمعم جبعال  المنطقة  بارتفاعهعا ععن سعطح االرض،تتميز  

 ،سعععععربال جبعععععلوموسعععععي  جبعععععل ،مصعععععر مثعععععل جبعععععل كعععععاترينب

 تتميعزو االبارلواحات حول عيون المياه واالطبيعية الجبلية ووالمناظر

  .[3،2،1[ (15شكل ) بوجود اجمل واحات العالم وهى واحة فيران

 

 

 
 

 [ 1[: طبيعة المحمية (15شكل )                                                              

الكائنات 

      الحية

 النباتيةو
Fauna & 

Flora 

مهدد  53نوع نبات نادر باالضافة الى  19نوع من النباتات كما يوجد  472فلورا: يوجد حوالى  - أ

 .نوع على جبل كاترين  144باالنقراض وتم تسجيل 

دة االنتشار مثل الغزال انواع محدو 7القوارض منها نوع من الثديات و 25يوجد  فونا : - ب

 .الذئب العربى و الضبع المخططالمصرى و

نوع   27 نوع من الحشرات 40الى جانب  ،رالنسروصقنوع مثل ال 50يوجد حوالى الطيور :  -و 

 .[16،3،2  [(16شكل ) الطريشةالزواحف مثل الثعبان ومن 

 

 

 
 

 

 

 
 نباتات المحمية )ب(                                       الغزال          ( أ)

 [16,15[: تنوع الكائنات الحية  (16شكل )

 االجتماعىالوصف 

ادارة 

 المحمية

ومهام االدارة الى جانب صون المحمية تحقيق مشروعات تنموية  ،حكومية+شراكة المجتمع المحلى

، طباعة كتيبات تعليمية [16[برنامج التوعية البيئية بعمل زيارات ميدانية للمدارس )  للمجتمع المحلى

   الرعاية الصحيةبرنامج  ،ومنشورات للتوعية

 .االجتماعىالوصف 

 . [28[للبدو المقيمين داخل نطاق المحمية من خالل الزيارات الدورية للقبائل

المجتمع 

 المحلى

 ،(17قبائععععل بدويععععة شععععكل ) 7يقطععععن المحميععععة  مجتمععععع بععععدوي

يوجععد تععراث  ،منهععا قبيلععة العبابععدة والبشععارية بععدوي 7000حععوالى

للمجتمعع تصعادى والنشعاط االق ،محلي من انشطة ومنتجات يدوية

  .[28[التجارة والسياحة البيئيةالمحيط هو الرعى و

 

 
 

 

 

 [ 28[: المجتمع المحلي(17شكل )                                                                                       
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 محمية سانت كاترين   : (6جدول )تابع 

 الوصف االقتصادى

 .اليونسكو من دوليدعم  ،من وزارة البيئة حكومىمحلي  دعم  التمويل

االستثمار 

 بالمحمية

 توفرها ادارة المحمية وهى كالتالى:توجد عدة مشروعات تنموية 

 سانت محمية تنمية مشروع ممول من وهو البدوي التراث علي الى الحفاظ يهدف: مشروع فن سينا-أ

 الشركة أصبحت والتسويق االنتاج خالل ومن ٢٠٠٢ عام في سينا" رسميًا فن "شركة إعتمدتو ،كاترين

 ٣٥٠ من يقرب ما سينا فن شركة مع يعمل الراهن الوقت وفى ،الذاتية علي مواردها كليًا إعتماًدا تعتمد

 .[38[ أ(-18شكل ) ويتم تسويق المشروع من قبل االدارة ،بدوية سيدة

 تحقق عائد مادى للمجتمع المحلى بعمل مشروع تجفيف الخضراوات والفواكه يتم: مشروع التجفيف-ب

 .[38[  ب(-18شكل )

 ج(-18شكل )لدعم المجتمع : مشروع مستدام لبيع وزراعة االعشاب  مشروع االعشاب الطبية -ج

]38،16].  

باالستفادة من خبرات المجتمع المحلى فى النحت على الصخور وذلك لكتابة  :النحت على الصخورد

 .[38[د( -18شكل ) العالمات اإلرشادية 

 

  النحت على الصخور )د(      النباتات الطبية  )ج(    تجفيف المنتجات الزراعية  )ب(   الحرف اليدويةأ()

 [38,16[كاترين: مشروعات المجتمع المحلي بمحمية سانت (18شكل )

 العناصر المعمارية

المبانى 

 الخدمية

 ،مركز البيع للمنتجات المحلية ،أ(-19تم بنائه بمواد بناء طبيعية شكل )نزل "الكرم" البيئي والذي 

 ج(.-19ب( ومبنى الزوار شكل )-19الحمامات شكل )

 العناصر المعمارية

                  

 

 

 

 

 

 

 

 مبنى الزوار )ج(            الحمامات بالمحمية       )ب(                النزل البيئي     ( أ)

 [2,38]: المبانى الخدمية بمحمية سانت كاترين(19شكل )

 ليات اآلللمعايير ومقارنة  .2.2

ولكن  ة بين المحميات الثالث يتضح وجود معايير مشتركة لدمج مجتمع المحميةالمقارنمن خالل 

 .(7) كما بجدول ،طبيعة المحميةلمختلفة تبعا  لياتآوبصور
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 : مقارنة بين المحميات الثالث (7جدول )
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 دراسة حالة لمحمية قارون .2.3

الراهن من مشكالت الى  ومن ثم توضيح الوضع ،وهي بعرض توصيف للمحمية كسابق المحميات 

 وذلك على النحو التالى: ،امكانات و فرص للحل

 المحمية توصيف .2.3.1
العناصر  ،الوصف االقتصادي ،الوصف االجتماعي ،يتم تحليل محمية قارون من خالل الوصف البيئي

 (.8كما بجدول ) ،المعمارية

   :  تحليل محمية قارون (8جدول ) 
عناصر 

 التحليل

 محمية قارون

التعريف 

 بالمحمية

وهعى  الفيعوم بمحافظعة قعارون بحيعرة تقعع محميعة

معوريت(  بحيعرة )بقايعا الععالم بحيعرات أقعدم معن

 منعاطق هعمأ معن (20شعكل ) قعارون بحيرة وتعد

  ،[10،2،1[بالمحافظعة الطيور المهعاجرة مشاهدة

و أالمحميععة غيععر حاصععلة علععى اي جععائزة محليععة 

  عالمية.

 

 

 

 

 

                                                   

 [36[: موقع المحمية  (20شكل )                                                                   

 الوصف البيئي

 [.2[ معتدل طوال العام المناخ

التصنيف 

البيئي 

 للمحمية

 التراث يتمثلو ،هى محمية ادارة مواردف ( (IUCNاالتحاد الدولى لصون الطبيعةتبعا لتصنيف 

 المحمية مساحة المتحجرة  وتبلغ المانجروف وأشجار فقارية وحفريات قطراني  جبل بمنطقة الطبيعي

كم 1385 حوالي
2
كم 250 حوالي مائي  كمسطح البحيرة مساحة ومنها 

2
  :كالتالى ومقوماتها  

 ،ل الغربى للبحيرةويقع فى الشما أ( -21شكل ) قطراني جبل منطقة ويشتمل على:  الساحل الشمالى

كم36كم من الشاطى ومساحته  5،1عبارة عن ساحل رملى مستوى بعمق وهو 
2

كماتوجد جزيرة  ،

كم 5،1القرن الذهبى فى منتصف البحيرة ومساحتها حوالى 
2
. 

 ب(-21شكل ) ،بالبحيرة نشطة السياحية وصيد االسماكيتميز ببيئتة الزراعية واأل:  الساحل الجنوبى

]3،2،1]. 

 

 

 

 

 

 

 الساحل جنوب المحمية )ب(               جبل قطرانى بشمال المحمية  ( أ)

 [2[المصدر -: تنوع بيئة المحمية (21شكل )
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   :  تحليل محمية قارون (8جدول )تابع 
الكائنات 

الحية      

 والنباتية

 
Fauna 

& Flora 

المصري  الغزال وأهمهامنقرض  أو نادر ما هو ومنها البرية الثدييات من نوع 27 فونا: يوجد -أ 

 أ( .-22األحمر شكل ) والثعلب الرمال وثعلب

 سنويًا طائر 30،000 حوالي أعدادها وتصل المهاجرة العديد من الطيور : توجد البرية الطيور -ب 

 ب( -22والنورس شكل ) البط المختلفة من وأنواع الصقور وأهمها

 األسماك من البحيرة إنتاج تدهور وقداألسماك  من نوع 14 قارون بحيرة في األسماك: يعيش-ت -ج 

 [10،2[المخالف والصيد ملوحتها وزيادة البحيرة في التلوث زيادة بسبب السنوات األخيرة في بشده

 الوصف البيئي

 

 

 

 

 
 

 الثعالب بشمال المحمية )ب(                             الطيور بالمحمية   )أ(            

 [2[الكائنات الحية بالمحمية( : تنوع 22شكل )
 (نوبي فقط من المحمية يتواجد في مجتمع قائمج) الساحل الوصف االجتماعىال

 حكومية تتبع قطاع المحميات بوزارة البيئة فقط. االدارة

المجتمع 

 المحلى

كم  بقري مثل ) 60المجتمع الريفى هو المجتمع المحيط بالمحمية للساحل الجنوبى للبحيرة بطول 

أ( -23يشتغل المجتمع المحيط بالصيد والفالحة وعمل كافيتريات شكل )  ،تونت( ،العمدة ،شكشوك

مقامة على الساحل الجنوبى ) خاصة ويوجد منشات سياحية  ب(-23شكل ) وبعض البدو فى الرعى

 والمزارع والزراعة السياحة على الجنوبي الساحل في البشرية األنشطة تتركز ،الواحة( -االوبرج

 [10[السمكية والتى تنتشرعلى طول الساحل الجنوبى لمحمية قارون 

ويتم تسويق االنتعاج بمعن قبعل الصعيادين علعى  ،ج(-23قارب شكل ) 550وتبلغ القوارب التى تعمل داخل المحمية 

 [.10[ال توجد مشاركة فى ادارة المحمية  ،العمراني النشاط الى باألضافة االمالح باستخالص والصناعة ،الساحل

 العالقة المكانية للمجتمع : داخل المحمية النه تم اعالنها فى مجتمع قائم.

 الصيد                   )ج(                الزراعة          )ب(         الكافيتريات على المحمية        ( أ)
 : مجتمع محمية قارون(23شكل )

 الوصف االقتصادى

 .حكومى للمحمية محلي  فقط دعم  التمويل

االستثمار 

 بالمحمية

ال يوجد مشروعات استثمارية داخل المحمية تتبع ادارة المحمية لتحقق عائد للمجتمع المحلي او للمحمية 

 .و تحقيق عائد اقتصادى  تعامل االفراد مع موارد المحمية بشكل غير منظم لالستهالك ،الطبيعية

 العناصر المعمارية

المبانى 

 الخدمية

اكز لترويج مراو  ،او مركز للتوعية ،او نزل بيئي ،راليوجد مبنى للزوايوجد مبنى اداري للمحمية ولكن 

 . المحمية ال تستفيد من الهوية المعمارية للفيومو ،ثقافة المجتمع المحلي
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 الوضع الراهن بالمحمية. 2.3.2
 واالمكانات.ويتم تحليل الوضع الراهن لمحمية قارون من خالل عرض المشكالت 

 .(9جدول )ب كما ،لمعرفة كيفية التحسين : توجد عدة مشكالت بالمحمية يجب تحليلها المشكالت -أ

 :المشكالت والمسببات والعنصر االنساني المسبب للتهديد بمحمية قارون(9جدول )

نوع 

 المشكلة

العنصر االنسانى المسبب  مسببات التاديد التاديد

 للتاديد

مشكالت 

 بيئية

 

 

 تلوث مياه البحيرة.

 

 باتجاه الزراعي للصرف نتيجة

 والمبيدات  األمالح من البحيرة

 المحليات ،وزارة البيئة

قوانين الصرف         )لعدم تطبيق

 والمعالجة(

تلوث ناتج عن مخلفات تسبب تغير  تراكم المخلفات.

 طبيعة البحيرة.

 عدم متابعة اداره المحمية او

 المحليات .

نظام يتولي التخلص عدم وجود 

 من القمامة بانتظام.

عدم تحكم  ،المجتمع المحلى نقص التوعية البيئية . .التلوث من سلوك الزوار اجتماعية

 الزوار. ،ادارة المحمية

 عدم وجود هوية للمكان

خدمات ثقافية مجتمعية او )ك

انشطة مميزة تبعا لطبيعة 

 .المكان

عدم االهتمام بترويج ثقافة المجتمع 

 بالمحمية.

 ،المحليات ،المحمية ادارة

 ،وزارة البيئة ،وزارة الثقافة

 التنسيق الحضاري.

مشروعات باالدارة عدم قيام  اقتصادية

على  للحفاظمقننة للمجتمع 

 .المحمية 

 عدم وجد خطط تنموية.

 .ضعف التمويل الموجه للمحمية 

 ادارة المحمية.

 

عدم وجود نظام استثماري 

 للمحمية . 

 تحقيق عائد المحمية. عدم

 .مصادراليوجد 

 ادارة المحمية.

 عمرانية/

 معمارية
 

العنصر االنسانى المسبب  مسببات التهديد التهديد

 للتهديد

مخلفات المشروعات المحيطة 

 بالمحمية. 

 ،التعديات فى صورة كافيتريات

 فنادق .

 ،المحافظة ،المجتمع المحلى

 ،عدم تحكم ادارة المحمية

 وزارة البيئة. 

عدم وجود حرم للساحل 

 الجنوبى 

 ،التعديات فى صورة كافيتريات

 فنادق.

 وزارة البيئة ،المجتمع المحلى

 عدم تحكم ادارة المحمية.

عدم وجود مبانى خدمية  )مبنى 

منافذ بيع  ،نزل بيئي ،زوار

مركز  ،المنتجات المحلية

 توعية(

عدم االهتمام بتحقيق انشطة خدمية 

 باحتياجات المجتمع المحلي.او 

 وزارة البيئة. ،ادارة المحمية
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 (.10جدول )كما  ،الوضع الراهن لمحمية قارون وهي الفرص التى يمكن استغاللها لحل مشكالتاالمكانات :  -ب

 : امكانات قارون محمية قارون (10جدول ) 

 محمية قارونلاالمكانات / الفرص 

لمراقبة و ادارة المحمية لوللمحمية تتبع  استثمارية لتوفير عائد اقتصادى للمجتمع المحليتحقيق مشروعات امكانية 

 التطوير كالتالى :

  عالميا .حماية الستقبال الزائرين محليا وعمل نطاق  -

 . محمية قارون بزيارة وادى الريانزيارة ترويج السياحة البيئية بالمنطقة من خالل دمج  -

 . وجود مجتمع محلى فى االدارة و التشغيلاالستفادة من -

 ،رسوم للصيد و الزراعة ،القائمة للفنادق و الكافيترياتوق انتفاع قعمل حبامكانية  تنويع مصادر دخل المحمية -

 عائد من االبحاث العلمية لدراسات البيئية و البحرية. ،رسوم للتصوير

 .تؤثر على شكل الساحل الى جانب انها مصدرتلوثتقنين الكافيتريات المطلة على المحمية والتى  -

 تطبيق معايير الدمج على محمية قارون .2.4

 لمعايير الدمج المقارنة بين االمثلة المحلية.2.4.1
 يراعي عملية الدمج المجتمعي )محمية سانت كاترين( ونموذج ال يراعيها  نموذجوذلك بعمل مقارنة بين 

وذلك بغرض ادراك مدى تطبييق عناصر  ،(11كما بجدول ) ،بينهما االختالفلتوضيح ( محمية قارون)

 الدمج التى تنجح محمية سانت كاترين وتتعثر بتحقيقها محمية قارون.

 : مقارنة بين محميتي سانت كاترين و قارون(11جدول )
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التى تتحقق بمحمية  االيجابية عدم تحقيقها لكثير من العناصرل نتيجةقارون محمية تعثر  يتضح ان وبالتالى

 لذلك يجب تحقيق تلك العناصر لتنجح المحمية بدمج مجتمعها المحلى. ،سانت كاترين

 البحث ائجنت .3

 ،تختلف فى التطبيق تبعا المكانات وظروف المجتمع المتفاعل معهاس هاكنلمعايير الدمج ويمكن تعميم  -

 وبالتالى فمعطيات الموقع تساعد على االختالف.

ساعد بشكل كبير في ضمان صيانتها يتمويل المحمية الطبيعية د على المجتمع المحلي في ادارة واالعتما -

 وتحقيق استدامتها البيئية.

لتحقيق عائد لتوفير الغذاء والنه يعتمد عليها  للمجتمع المحلي مصدر للمعيشة  المحمية الطبيعية تعتبر  -

 صون هويته الثقافية.لاقتصادى ثابت و

 توصيات البحث .4

تعريف ات اإليكولوجية للمحمية من خالل لمعلومللمجتمع المحلي ااهمية الربط بين فهم  -1

  على المحمية الطبيعية."المجموعات المستهدفة" وهي المجموعات التي تعتمد اعتماداً كبيراً 

المحلي خلق فرص عمل ومكاسب اقتصادية للمجتمع المحلي، مما يحقق دعما اكبر من المجتمع  -2

% من أبناء 100بان يتم توظيف  ،لتي تضر بالطبيعة كالرعي والصيدللمحمية واستبدال نشاطاتهم ا

 .تحقيق عائد مادي للمساهمة في تمويل برامج حماية الطبيعةمع  ،وبنات المجتمع المحلي في المحميات

 الحكومى المركزى.وادرايا عن االطار اقتصاديا مستقال اان تصبح المحميات الطبيعية فى مصر كيان  -3

 مقترح تحسين محمية قارون كالتالى: -4

بعمل تقسيم ذلك االدارة مشاركة بين المجتمع المحلي والحكومة و ان تكون يينبغاالدارة:  -أ 

 ،وعمل جمعيات غير حكومية متخصصة لمهام االدارة ليشارك افراد من المجتمع المحلى

 البناء العشوائي .لمنع مصادر التلوث و يذ القوانينتنفتفعيل المراقبة و

ذلك بعمل برامج ائتمانية يشارك بها االفراد وعائد المحمية ومشاركة المجتمع المحلي : التمويل -ب 

رامج المشاركة مشاركة منظمات اجنبية بعمل تطوير لب ،مشاركين بالتمويليعود جزء منه لل

ال في تنمية المحمية كمعونات او القطاع الخاص بمشاركة رجال االعم ،في تنمية المحمية

نشر وترويج المنتجات من خالل جمع التبرعات للمحمية والتوعية والجمعيات االهلية  ،اسهم

 ورياضة الصيد.رالتصويمثل التنزه والزوار من خالل عمل رسوم على االنشطة  ،السياحة

بالمحمية  جديدةخالل فرص عمل  اقتصادي مندمج اداري وايضا دمج : المحيط المجتمع استفادة -ج 

 ،التنزه بمراكب داخل المحمية ،الحراسة ،فى التوعية البيئية ،مثل مرشدين سياحين داخل المحمية

بيع المنتجات المحلية  اما ،تعليب االسماكوبالنسبة لنشاط الصيد فيمكن عمل منافذ لبيع االسماك 

كمرشيدين سياحين ة البيئية بالعمل السياحو ،وذلك من خالل عمل مراكز بيع داخل المحمية

ريفية اجتماعيا من خالل ترويج الثقافة ال ،رمواقع التصوي ،مل رحالت بالبحيرةع،تابعين للمحمية

نشر قيم  ،ل برامج تعليمية للمدارس المحيطهالتوعية البيئية من خال ،كاداه جذب لسياحة المحمية

 وغيرها. التليفيزيونيةالبرامج حمية من خالل المجالت والم

 المراجع العربية

 الكتب - أ

 مصر . ،مكتبة االسرة ،""المحميات الطبيعية فى مصر(:2007 ([ احمد على 1] 

وزارة  ،("االتفاقيات المتعلقةالقوانين والتشريعات والمحميات الطبيعية فى مصر)(: "2012) محمد ابراهيم [2] 

 مصر. ،قطاع حماية الطبيعة ،جهاز شئون البيئة ،الدولة لشئون البيئة

 مصر. ،الثقافةالهيئة العامة لقصور ،"محمياتنا الطبيعية(:" 2013) مصطفى فودة [3] 
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A COMPARISON BETWEEN THE SUCCESSFUL MODELS AND 

OTHER TROUBLED STUDY (KARUN CASE STUDY) 

ABSTRAC 

This paper deals with how to get to the sustainable development to natural reserves in Egypt، 

depending on the social dimension by recognizing integrate protected community By depending on 

global standards trends،  and then analyzing  the successful models in achieving this regionally and 

locally، for the purpose of the application of those standards and mechanisms on  example fail to 

achieve community integration Which is Karun community، to gain access to a proposed solution to 

that protected images depends on the positive post. 

Keywords: Nature Reserve، sustainable development، Local Community of protected area، 

Mechanisms of integration .Social & Economic Benefits. 


