
                       Biodiversity and sustainable development        208تنوع حيوي وتنمية مستدامة ي

 دنيا علي حسين. د.ـ.ا

 1 

 Natural Reservesالمحميات الطبيعية  

التنوع الحيوي وانقراض األنواع 

تتكوف النظـ البيئية الفطرية مف مجتمعات حية متكاممة ذاتية التنظيـ في اتزاف مع العوامؿ الطبيعية    
والكيمياوية لموسط المحيط، وبناءا عمى ذلؾ فأف اي تغير في جماعات األنواع يؤثر عمى تبايف النظاـ 

 .وخالؿ عممية االنتخاب الطبيعي تتأقمـ األنواع مع الظروؼ الموجودة بطرؽ متعددة . البيئي ككؿ

دارة اإلنساف واإلنساف ىو دائما في حاجة إلى المسكف ، إف أغمبية سطح األرض يقع تحت سيطرة وا 
ولكف ليس عمى حساب ، والمأكؿ والمشرب والممبس والعالج وىي أمور ضرورية وال بد مف تحقيقيا وتمبيتيا

إف مبدأ حماية التنوع الحيوي يجب أف يقـو عمى أساس خمؽ توازف بيف احتياجات . البيئة والتنوع الحيوي
إف  .ومتطمبات المجتمعات واألفراد وبيف التوازف البيئي والتنوع الحيوي دوف اإلخالؿ بأي مف ىذه بالعناصر

موضوع حماية التنوع الحيوي واالىتماـ بو ليس بالحديث، ففي نياية القرف التاسع عشر بدأت فكرة إنشاء 
المحميات الطبيعية والمتنزىات الوطنية في أمريكيا وتبعتيا عدد مف دوؿ العالـ في محاولة منيا لممحافظة 

 . كونيا ترتبط بشكؿ مصيري ببقاء الحياة البشرية عمى سطح األرضعمى البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي
 : منذ بدأ مثؿ ىذه الحمالت كاف ىناؾ خالؼ وال يزاؿ قائما حوؿ اليدؼ الرئيسي منيا

 فيؿ ىو إلدارة واستغالؿ المصادر الطبيعية بطريقة عممية سميمة بدال مف االستغالؿ العشوائي 
  ؟

 ؟أـ لحماية التنوع الحيوي والحياة البرية مف مختمؼ النشاطات البشرية   

ف تعارضا أحيانا فإنيا مازاال يعتبراف نقطة االنطالؽ نحو حماية البيئة والتنوع الحيوي ، أف ىذيف اليدفيف وا 
لمحفاظ عمى البيئة " موطف أغمبية التنوع الحيوي في العالـ"إف معظـ الجيود التي بذلتيا الدوؿ النامية 

والعقبة الرئيسية أماـ تحقيقيا . الطبيعية والتنوع الحيوي أثبتت عدـ فاعميتيا عدا عف كونيا مكمفة اقتصاديا
 .ىو النمو السكاني المتزايد فييا واعتماد أغمبية السكاف عمى األرض والمصادر الطبيعية لتأميف حياتيـ

مكونات التنوع الحيوي مف كائنات زدياد المناطؽ المحمية وازدياد الوعي العاـ بضرورة حماية ابالرغـ مف 
 إال أف مكونات التنوع الحيوي تزداد تعرضًا لمجموعة  الطبيعية،إقامة المحمياتنباتية وحيوانية مف خالؿ 
تدىور حمقة أو أكثر مف  وبالتالي حدوث الخمؿ في النظاـ البيئي مف خالؿ تدىورأخطار تؤدي بيا إلى اؿ

: حمقات السمسمة الغذائية المتوازنة، وىذا ما يزيد مف ضرورة الحماية وفؽ خطيف

حماية العالقات المتوازنة المتبادلة بيف مختمؼ األنواع ى ؿإؤدي وت :   In-situالحماية في الموقع
. الحيوانية والنباتية وبالتالي الحفاظ عمى النظاـ البيئي
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حماية األنواع الميددة باالنقراض خارج موائميا الطبيعية ى ؿوتؤدي إ:  Ex-situالحماية خارج الموقع   
   .(حدائؽ حيواف، حدائؽ نبات، بنوؾ وراثية)

اف اليدؼ الرئيس الي برنامج حماية ىو المحافظة عمى اكبر قدر ممكف مف التنوع الحيوي عمى االرض 
مع التأكيد عمى االنواع الحرجة الميددة مف قبؿ فعاليات االنساف، وليس مف السيولة انجاز مثؿ ىذا 

اليدؼ بسبب عدـ وجود تعريؼ واضح ألي عنصر حي ىو االكثر اىمية مف غيره ، اذ تختمؼ باختالؼ 
.   المنطقة فضال عف النقص الكبير بالمعمومات في توزيع االنواع

 : (Natural Reserve ، Protected Area ) الطبيعيةالمحمية* 

التنوع النباتي والحيواني واألحياء )تميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي ت وىي مساحة أرضية أو مائية
خصص  ت وقد يكوف بعضيا معرضًا لمتدىور،تتعايش فيما بينيا وفؽ نظاـ أو نظـ بيئية معينة (الدقيقة

النشاطات  لمعالقة بيف ىي المنظـ األحياء التي تقطنيا بحيث تكوف ىذه الحماية ىذه المنطقة لحماية
والذيف سبؽ ليـ االستفادة مف ، السكاف القاطنيف في المحمية أو حولياالبشرية والمواقع الحيوية وخاصة 

 .مواردىا الطبيعية المتعددة

وتختمؼ المحميات الطبيعية في انواعيا والغرض الذي انشأت مف اجمو وىي المعزؿ الطبيعي، المحيط 
الحيوي، االثر القومي، الموارد الطبيعية، الحدائؽ الوطنية، الموارد متعددة االغراض، المناظر الطبيعية 

.           والحياة التقميدية
    

وىي جميع األنواع النباتية أو الحيوانية التي كانت وافرة :  Endangered Speciesاألنواع الميددة* 
العدد في الماضي وتناقصت أعدادىا نتيجة لمنشاطات البشرية مف زراعة وقطع ورعي وتخريب لممواطف 

. الطبيعية

 : اهداف المحميات الطبيعية      
دارة المحميات عمومًا إلى     :ييدؼ إعالف وتأسيس وا 

وذلؾ مف خالؿ حماية بقاء اإلنساف، والتي ترتبط باستمرارية الحياة   البيئيةالحفاظ عمى العمميات .1
 والذي يشكؿ أضعؼ الحمقات في األنواع النباتية والحيوانية الموجودة وخاصة الميدد منيا باالنقراض

 .السمسمة الغذائية مف حيث الواقع وبنفس الوقت أقواىا مف خالؿ أىميتو وضرورة الحفاظ عميو

 .البحث العممي في مجاؿ األحياء والنظـ البيئية .2
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.  الوطنيةصوف وحفظ المصادر الوراثية النباتية والحيوانية .3
.  والنظـ البيئية الطبيعيةلموارد الحيويةؿ ستخداـ المستداـاال .4
.  عمى مكوناتيا الحيوية سمباً لممحمية بالشكؿ الذي ال يؤثرالبيئي االستثمار السياحي  .5
 . األحياءأىميػةبزيادة الوعي الجماىيري  .6

 . والتراث الطبيعي وصيانتيماالموارد الطبيعية المتجددةالتراث الوطني في استثمار الحفاظ عمى  .7

 
 UNEP-WCMC 2001bالمساحة الكمية لممناطؽ المحمية حسب :            جدوؿ 

( 2كـ )المساحة مميوف عدد المواقع السنة 
1970 3392 2,78 
1975 4575 5,09 
1980 6098 7,33 
1985 7840 8,20 
1990 9767 10,08 
1995 11246 11,93 
2000 11496 12,18 

 
 : المحمياتنواعأ

 :   عشرة انواع لممحميات الطبيعية IUCN حدد االتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
 1 -(أبحاث عممية) عمميةاؿطبيعية اؿمحمية اؿStrict Nature Reserve : 

وىي مساحة أرضية أو مائية أو كمييما تتميز بنظـ بيئية أو تضـ أحياء متميزة أو متوطنة و تشكيالت 
جيولوجية، ىدفيا المحافظة عمى النظـ البيئية ومكوناتيا مف مجتمعات وانواع وضماف استمرار العمميات 

البيئية دوف تدخؿ مف خارج ىذه االنظمة وتكوف ىذه المحميات مغمقة بعيدًا عف كؿ النشاطات 
.  والمؤثرات اإلنسانية
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 2 - محمية المشاىد الطبيعيةLandscape  Protected: 

 وىي تضـ مشاىد طبيعية ذات اىمية ثقافية او فنية خاصة مثؿ نماذج االراضي او المياه وما تحويو 
مف احياء وتراكيب جيولوجية واليدؼ االساسي ليذه المحمية ترفييية وسياحية ويمكف ايضا اف تستخدـ 

. في الدراسات البيئية واالغراض العممية والتعميمية

 

 3 - حيوياؿمحيط اؿنساف واإلمحمية Biosphere Reserve: 

وىي مساحات كبيرة مف النظـ البيئية الطبيعية، تحمى مف أجؿ اإلرتقاء بالعالقة المتوازنة بيف اإلنساف 
والطبيعة وىي تجمع بيف المحمية العممية ومحمية المعزؿ الطبيعي، وليا اىمية في البحوث والدراسات 

. (الرصد البيئي طويؿ االمد)البيئية 

 4 -ة الطبيعيةوطنياؿ الحديقة  National Park:  

وىي مساحات واسعة مف األرض أو الماء أو كمييما تحوي نماذج متنوعة مف المواطف الطبيعية 
والمجتمعات النباتية والحيوانية وتكوينات جيولوجية متباينة، وىي تخدـ اغرض عممية وتعميمية وسياحية 

. وترفييية

 5 -الشاطئية - البحريةةالمحمي Marine-Coastal  Reserve: 

تخضع لقوانيف وأنظمة وطنية تؤمف أو كمييما معًا  الوطنية البحريةالشاطئية أوجزء مف البيئة وىي 
  التاريخية والتراثيةالمالمحبما في ذلؾ  ومكوناتيا  والشاطئية البيئية البحريةالنظـحماية 

 6 - محمية الموارد الطبيعيةResources Reserve 

وىي منطقة تحتوي موارد طبيعية غير مستغمة او مكتشفة حديثا ويمكف استغالليا اقتصاديا وتحمى 
.    بصورة مؤقتة حتى يتـ استكماؿ الدراسات الخاصة باالستغالؿ االمثؿ لتمؾ الموارد

 7 -العالميالطبيعي ث لترامحمية ا World Natural Heritage Sites: 

وىي محمية تحتوي عمى األشكاؿ الطبيعية التي تعتبر ذات أىمية عالمية وليس فقط اىمية اقميمية او 
.     قومية كتراث دولي طبيعي او ثقافي
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 8 -  محمية المعزؿ الطبيعيManaged Nature Reserve:   

مساحة محدودة مف األرض أو المياه أو كمييما معًا تحتوي عمى نظاـ بيئي أو أنواع حية فريدة التوجد 
. في أماكف أخرى عمى المستوييف الوطني والدولي

 9 - محمية الحياة التقميديةAnthropological Reserve: 

وىي محمية يستخدـ السكاف المحميوف مواردىا بطرؽ تقميدية ودوف خطر كبير مف تدىور تمؾ 
. الموارد وليا اىمية ثقافية وعممية وسياحية وجمالية في اف واحد

 10 - محمية الموارد متعددة االغراضMultiple-Use Management Reserve: 

تيدؼ الى حماية الثروات الطبيعية المتواجدة مع ثروات اخرى جوىرية يستخدميا االنساف كثروة 
قومية اساسية الغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية مثؿ التحكـ في الموارد المائية والحياة 

. البرية والمراعي الطبيعية

الشروط التنفيذية للمحميات الطبيعية 
: الممنوعات العامة لممحميات البرية

.  كافة النشاطات البشرية كالصيد بأنواعو وبكافة الوسائؿ ميما كانت  اوالرعي. 1
إقامة أي منشآت ميما كانت غايتيا باستثناء ما يخدـ اإلدارة السميمة لممحمية وبما يتناسب مع بيئة . 2

. المحمية
. جمع النباتات او اسر الحيوانات. 3
 .التعديات عمى الغطاء النباتي ميما كاف حجميا. 4

 .النشاطات المزعجة لمسموؾ الطبيعي لمحيوانات. 5

.   بناء المنشآت اإلسمنتية واإلسفمتية بكؿ أنواعيا بإستثناء مبنى إدارة المحميات الطبيعية وخدماتيا. 6
 

: الممنوعات العامة لممحميات البحرية
. الجارؼالبحري  الصيد- 1
. بأنواعيا النفايات إفراغ- 2
.  النقؿ البحريحركة- 3
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. التجاري الصيد- 4
 .بأنواعيا األبنية تشييد- 5
. التنقيب الجيولوجي بأنواعو- 6

 
: (برية، بحرية  )المسموحات العامة في المحميات الطبيعية بنوعييا

زيارة المحمية بغاية إجراء البحوث العممية بعد اخذ الموافقات الالزمة مف الجيات التي تدير . 1
. المحمية

 .... (،الغطس ،قوارب نزىة خفيفة  ) البيئية المنظمة السياحة. 2

 
 

 
  

 

 


