وزارة الدولة لشئون البيئة

جيـــاز شئـــون البيئـة
قطاع حماية الطبيعة

االدارة العامة لمحميات البحر االحمر
محميات جزر البحر األحمر و الجزر الشماليو

األنشطو و الخدمات بالمحميو :

القيمة االقتصادية الكمية لمحميات البحر األحمر

قيم استخدام مباشر

القيم المستخدمة
قيم االستخدام غير
مباشر

القيم غير المستخدمة
قيم مستقبلية

قيم اإلرث

قيم التواجد

الشعاب المرجانية
السٌاحة
األنشطة الترفٌهٌة
( الغوص –
السنوركل )
مصاٌد األسماك
منافع اجتماعٌة
( فرص عمل )
إعالم
تعلٌم
بحث علمً
منح تموٌل بٌئٌة

الحفاظ على المناخ
حماٌة خط الساحل
خدمات بٌوجٌوكٌمٌائٌة
( تثبٌت النٌتروجٌن )
معالجة المخلفات

استخدامات
صٌدالنٌة
استخدامات
جٌنٌة
تعدٌن
( مواد خام )

مٌرررررررررررراث ال رررررررررررٌم
المسررررتخدمة و ٌررررر
المستخدمة

التنوع البٌولوجً
قٌم للمجتمع
مناظر طبٌعٌة
قٌم دٌنٌة و روحانٌة
قٌم ث افٌة

الجزر
السٌاحة
مناظر طبٌعٌة
تعلٌم
بحث علمً
أماكن تعشٌش
السالحف
أماكن تعشٌش
الطٌور
قواعد عسكرٌة
إعالم
محطات اتصاالت
بترول
فنارات
أنشطة رٌاضٌة
منح تموٌل بٌئٌة

السٌاحة
محطة للطٌور المهاجرة
خدمات بٌئٌة
بٌئة نباتات نادرة
( مانجروف ) ..
دعم أنشطة الصٌد

تعدٌن
( مواد خام )
محطات رصد
بٌئٌة
محطات تغذٌة
طٌور

مٌرررررررررررراث ال رررررررررررٌم
المسررررتخدمة و ٌررررر
المستخدمة

التنوع البٌولوجً
قٌم للمجتمع
قٌم دٌنٌة و روحانٌة
قٌم ث افٌة

القيمة االقتصادية الكمية لمحميات البحر األحمر

قيم استخدام مباشر

القيم المستخدمة
قيم االستخدام غير
مباشر

القيم غير المستخدمة
قيم مستقبلية

قيم اإلرث

قيم التواجد

المانجـروف

الرعً
مصاٌد األسماك
تعلٌم
بحث علمً
منح تموٌل بٌئٌة

المصـايد
األنشطة الترفٌهٌة
( الغوص –
السنوركل )
صٌد تجاري
صٌد ترفٌهً
رٌاضات الصٌد
تعلٌم
بحث علمً

حماٌة خط الساحل
تنظٌم الترسٌب
معادلة الملوحة
حضانة للطٌور
خدمات بٌوجٌوكٌمٌائٌة
(زٌادة األحماض
األمٌنٌة )

خدمات بٌولوجٌة
( تن ٌة المٌاه )
استخدامات صٌدالنٌة
استخدامات جٌنٌة
خدمات بٌئٌة

السٌاحة
مناحل
استخدامات
صٌدالنٌة

مٌرررررررررررراث ال رررررررررررٌم
المسررررتخدمة و ٌررررر
المستخدمة

استخدامات
جٌنٌة
مناظر طبٌعٌة

صناعات قائمة
على األسماك
مزارع سمكٌة

مٌراث ال ٌم
المستخدمة و ٌر
المستخدمة

التنوع البٌولوجً
قٌم للمجتمع
مناظر طبٌعٌة
قٌم دٌنٌة و روحانٌة
قٌم ث افٌة

التنوع البٌولوجً
قٌم للمجتمع
مناظر طبٌعٌة
قٌم دٌنٌة و روحانٌة
قٌم ث افٌة

كيف تصل إلي المحميو :
أ  -ب ار  :عن طريق الطرق االتية :

- 1من القاىرة عن طريق الطريق الساحمي الذي يربط البحر االحمر بالقاىرة مرو ار ب السويس و العين
السخنة و الزعفرانة و راس غارب ثم مدينة الغردقة
- 2من وادي النيل عن طريق الطريق الذي يربط محافظة قنا بالبحر االحمر مدينة سفاجا ثم الغردقة
ب  -جوا  :عن طريق المطارات االتية :
- 1مطار مدينة الغردقة

 - 2مطار قرية الجونة بالغردقة
 - 3مطار مدينة مرسي عمم
ج -بح ار  :من اي ميناء الي احد المواني االتية :

- 1ميناء الغردقة البحري الدولي
- 2ميناء الغردقة السياحي
- 3ميناء سفاجا البحري الدولي
قيمة رسوم الزياره :

توجد رسوم لزيارة جزر البحر األحمر الجنوبيو " الجزر البعيده " ( األخوين – روكي – الزبرجد – أبو الكيزان )
رسم الزياره لألجنبي  5دوالر لمفرد  /اليوم
رسم الزياره لممصري  5جنيو لممصري  /اليوم .
رسوم لزيارة جزيرة الجفتون " يتم تحصيميا من قبل محافظة البحر األحمر
التعميمات البيئيو داخل نطاق المحميو :


جميع جزر البحر األحمر غير مصرح بالنزول عمييا بإستثناء المنطقو الجنوبيو الشرقيو لجزيرة الجفتون
الكبير في المنطقو المصرح بيا إقامة المشاريع السياحيو .



ممنوع استخدام اليمب داخل نطاق المحميات و استخدام الشمندورات البحريو .



عدم اطعام األسماك أو الطيور ألنو يضعف قدرتيا عمي اصطياد طعاميا كما انو يخل بالتوازن البيئي
.



عدم لمس الشعاب المرجانيو أو المشي أو الوقوف عمييا .



ممنوع الصيد داخل نطاق المحميو .



ممنوع جمع األصداف و المرجان ألنو يخل بالتوازن البيئي .



عدم إلقاء النفايات بالبحر ألنو يدمر الحياه البريو و البحريو .

ىذا باالضافة لمواد القانون رقم  2891/ 201في شأن المحميات الطبيعية و قانون  2884/4و المعدل
بالقانون  1008/8و الئحتة التنفيذية .
سبل األستعالم عن المحميو :

مكتب الغردقة  :تميفون و فاكس 1653445981 /
1653447719
1653447748
الموقع الكتروني لممحمية http://www.redseaparks.net :
مكتب القصير 1125316577 :
مكتب مرسي عمم  :تميفون و فاكس 16537212271 /

