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كلمة �شع�دة وزير البلدية والبيئة 

متثــل حمايــة البيئــة واســتدامة مكوناتهــا محــوراً هامــاً مــن محــاور التنميــة الوطنيــة فـــي 
دولــة قطــر، كمــا عبــرت عنــه التوجهــات العامــة للدولــة وأهــم االســتراتيجيات واخلطــط 
ــة  ــة البيئ ــى أن حماي ــة قطــر ٢٠٣٠، حيــث نصــا عل ــى رأســها الدســتور ورؤي ــة وعل الوطني
وســامتها ميثــل حقــاً أساســياً لإلنســان القطــري ومســؤولية أخاقيــة إجتــاه األجيــال 
ــق  ــى حتقي ــة إل ــة الرامي ــات العاملي ــة قطــر بالتوجه ــزام دول ــاً واضحــاً اللت ــة وإعان القادم

ــة املســتدامة.    التنمي

تعتبــر محميــة الــرمي أحــد أهــم املناطــق احملميــة فـــي دولــة قطــر، ومنــذ تأسيســها عــام 
٢٠٠5 مت تطويرهــا لتكــون محميــة وطنيــة منوذجيــة تعمــل علــى حتقيــق أعلــى مســتويات 
صــون املــوروث الطبيعــي مــن نظــم بيئيــة وتنــوع نباتــي وحيوانــي وقيــم جماليــة وقيــم ثقافيــة 

مرتبطــة بهــا. 

جــاء ترشــيح محميــة الــرمي عــام ٢٠٠٧ لتكــون أول محميــة محيط حيوي فـــي دولة قطر 
ولتدشــن مرحلــة جديــدة للمناطــق احملميــة الوطنيــة التــي يتــم مــن خالهــا حتقيــق التــوازن 
مــا بــن أولويــات حمايــة املــوروث الطبيعــي والثقافـــي وبــن التنميــة املســتدامة للمجتمعــات 
احملليــة التــي تعيــش داخــل وحــول تلــك احملميــات بحيــث تصبــح املناطــق احملميــة مراكــز 
تنمويــة ومنــاذج لاســتدامة جاذبــة لاســتثمار املســؤول ومحققــة لألهــداف العليــا الراميــة 

إلــى حتســن نوعيــة احليــاة للمجتمــع بــكل فئاتــه. 

ومــن دواعــي ســرورنا أن نقــدم هــذا الكتيــب التثقيفـــي حملميــة الــرمي للمحيــط احليــوي 
ــراث  ــى الت ــوي واحملاظــة عل ــط احلي ــي إطــار برنامــج االنســان واحملي ــع فـ ــة املجتم لتوعي

ــوع البيولوجــي.  الطبيعــي والتن

عبداهلل بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي

وزير البلدية والبيئة
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كلمة اليون�شكو

إن التنــوع البيولوجــي ال يلعــب دورا أساســيا فقــط مــن خــال توفيــر اخلدمــات 
احليــاة  اســتمرارية  لضمــان  أيًضــا  ولكــن  اإليكولوجــي  بالنظــام  املرتبطــة  والســلع 
علــى األرض واحلفــاظ علــى التــوازن البيئــي داخــل النظــم اإليكولوجيــة. ومــع ذلــك، 
فــإن تقريــر التقييــم العاملــي لعــام ٢٠١9 بشــأن التنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم 
ــي مجــال  ــوم والسياســات فـ ــة، الــذي أصــدره املنبــر احلكومــي الدولــي للعل اإليكولوجي
التنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة )IPBES(، يحــذر مــن أن »الطبيعــة 
آخــذة فـــي االنخفــاض عامليــاً مبعــدالت غيــر مســبوقة فـــي تاريــخ البشــرية – باإلضافــة 
إلــى تســارع معــدل انقــراض األنــواع، ممــا يشــكل آثــارا خطيــرة علــى الشــعوب فـــي جميع 

ــم«. أنحــاء العال

ــو النشــاط  ــوع البيولوجــي ه ــي التن وأحــد األســباب الرئيســية للتراجــع الســريع فـ
البشــري واالســتخدام غيــر املســتدام للمــوارد الطبيعيــة مــن أجــل توفيــر املزيــد مــن 
الغــذاء واملزيــد مــن امليــاه واملزيــد مــن الطاقــة اســتجابة حلاجيــات العــدد املتزايــد مــن 

ــة األخــرى. ــات احلي ــة والكائن ــى حســاب الطبيع ــك عل الســكان، وذل

وفـــي هــذا اإلطــار، يهتــم برنامــج اليونســكو لإلنســان واحمليــط احليــوي، الــذي 
ــة  ــة االجتماعي ــات التنمي ــن متطلب ــوازن ب ــي عــام ١9٧٠، بالتفاعــل والت مت تأسيســه فـ
واالقتصاديــة وضــرورة احلفــاظ علــى احمليــط احليــوي. حيــث تهــدف محميــات احمليــط 
احليــوي إلــى توفيــر حلــول مبتكــرة توفــق بــن الســكان والبيئــة احمليطــة بهــم، وبالتالــي 
تصبــح منــوذج توضــح كيــف ميكــن لإلنســان العيــش والنمــو فـــي انســجام مــع الطبيعــة. 
ويوجــد اليــوم ٧٠١ محميــة لإلنســان واحمليــط احليــوي فـــي ١٢4 دولــة، مبــا فـــي ذلــك 

ــرة للحــدود. ٢١ محميــة عاب

األربــع  الركائــز  مــن  واحــدة  البيئــة«  علــى  للحفــاظ  املســتدامة  »التنميــة  تشــكل 
ــى لإلنســان  ــة األول ــة ٢٠٣٠. ومــن خــال إنشــاء احملمي ــة قطــر الوطني الرئيســية لرؤي
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واحمليــط احليــوي، »الــرمي« املدرجــة فـــي عــام ٢٠٠٧، أكــدت قطــر مــن جديــد التزامهــا 
بحمايــة تراثهــا الطبيعــي والتنــوع البيولوجــي مــع إشــراك املجتمعــات احملليــة.

وبالتالــي فإنــه يســعدنا أن نوجــه هــذه الرســالة دعمــاً لهــذا الكتيــب حــول »محميــة 
ــاون مــع وزارة  ــذي مت إصــداره بالتع ــي قطــر«، ال ــوي فـ ــط احلي ــرمي لإلنســان واحملي ال

ــة. ــة والبيئ البلدي

بــن تركــي  العزيــز  بــن عبــد  املهنــدس/ عبــد اهلل  بالشــكر لســعادة  كمــا نتوجــه 
الســبيعي والوكيــل املســاعد لشــؤون البيئــة الســيد/ م. حســن جمعــة بوجمهــور املهنــدي 
وكذلــك الســيد/ صالــح حســن الكــواري مديــر إدارة احملميــات الطبيعيــة والســيد/ 
نــواف النعيمــي مــن إدارة احملميــات الطبيعيــة و د. ســيد جمــال بخــاري مــن قســم 
نظــم املعلومــات بالــوزارة لتعاونهــم وتفانيهــم فـــي إدارة محميــة الــرمي واملناطــق احملميــة 

األخــرى فـــي قطــر.

آنا باوليني
مديرة مكتب اليونسكو بالدوحة

ممثلة لدول اخلليج العربي واليمن

ميغيل كلوسنر جودت
مدير قسم

العلوم البيئية وعلوم األرض، اليونسكو
سكرتير برنامج

)MAB( اإلنسان واحمليط احليوي
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تقع دولة قطر على الساحل الغربي للخليج العربي وهي - رغم صغر حجمها 
النسبي مبساحة ١١٫664 كم مربع تقريباً - فهي متثل موقع استراتيجي من بن الدول 
املطلة على اخلليج العربي. يبلغ عدد سكان دولة قطر حوالي ٢٫٧ مليون نسمة ويسكن 

ما يزيد عن 8٠% منهم فـي العاصمة الدوحة وضواحيها.

املوروث الثقافـي لدولة قطر
ميتد تاريخ شبه جزيرة قطر على آالف السنن قبل املياد. إال أن ظروف املناخ 
القاسية وندرة املياه لم تسمح لتوسع احلضارات فيها بشكل كبير من حيث عدد السكان 
ومدة البقاء. قطنت قطر عدد من القبائل الرحل التي بقيت قريبة من السواحل حيث 
اعتمدوا على صيد السمك وجمع اللؤلؤ ما نتج عنه تكون أحد أهم مجتمعات جمع 
اللؤلؤ فـي العالم. كما كان للتوفر النسبي للموارد املائية قرب الساحل أثر فـي تطور 
الزبارة  اليوم مبدينة  يعرف  ما  ان  والراجح  العصور.  عبر  والقرى  البلدات  من  عدد 

الشهيرة كانت أحد أهم موانئ التجارة البحرية فـي اخلليج العربي. 

أما على البر، فعاشت املجتمعات البدوية وارحتلت حسب مواسم املطر وجتمع املياه 
وما ينتج عنها من مراعي طبيعية تأكل منها احليوانات املختلفة وخصوصاً اإلبل التي 
تخصص سكان املنطقة بتربيتها حيث أنتجوا ساالت عريقة ذات صفات مميزة وقيمة 

كبيرة لدى العرب. 
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كان اكتشاف النفط فـي األربعينيات فـي منطقة دخان مهيأ للتغيير، مما ساهم فـي 
حتويل قطر إلى دولة نامية. وفـي وقت الحق، قاد استكشاف الغاز الطبيعي فـي قطر 
إلى تصنيفها ضمن االقتصاديات األسرع منواً مع واحد من أعلى مستويات الدخل فـي 

العالم مدعوًما بثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي فـي العالم.

فـي خضم ما شهدته الباد من منو وتطور، الزالت قطر تتمسك بتقاليدها وثقافتها. 
حيث الزالت الزراعة وتربية املواشي ورعاية اإلبل واخليول والصيد احلرفـي والتجارة 

الصغيرة النطاق حتظى مبكانة هامة فـي احلياة االقتصادية فـي قطر.

املورث الطبيعي لدولة قطر
تتميز قطر بالعديد من املناظر الطبيعية اخلابة من بينها الكثبان الرملية فـي مسيعيد 
وخور العديد، واملناظر البحرية والتشكيات الصخرية فـي بروق وشواطئ فويرط اجلميلة. 
ويشمل التنوع البيولوجي فـي قطر أكثر من ١9٠٠ نوع من النباتات واحليوانات البحرية 
والبرية. ومن أهمها املها، وغزال الرمي وطائر احُلبَاَرى والساحف البحرية وبقرة البحر.

الصيد  وحظر  والبرية  البحرية  البيئة  حماية  العربية  املنطقة  سكان  تقاليد  ومن 
خال أشهر محددة من السنة. كما وطوروا أيضا أنواع من املناطق احملمية، والتي كانت 
تعرف باسم محمية أو احِلمى، والتي اعتمدت حتى من قبل وخال مطلع اإلسام والتي 

ميكن اعتبارها اليوم من أقدم مبادئ التنمية املستدامة.

كان مفهوم احلمى موجودا حتى قبل العصر اإلسامي، ولكن يبدو أنه كان ألصحاب 
النبي محمد  السلطة والنفوذ فقط احلق فـي الدخول إلى هذه املناطق. لذلك ألغى 
فـي خدمة ومتناول اجلميع واملصلحة  املمارسات وجعلها  صلى اهلل عليه وسلم هذه 
الطبيعية  املراعي  واستخدام  وصون  تنظيم  على  احلمى  مفهوم  استند  حيث  العامة. 

متاشيا مع النظام البيئي واملمارسات احمللية.

أما  ١9٧9م،  عام  قطر  دولة  فـي  أسست  أول محمية طبيعية  الشيحانية  كانت محمية 
الغالبية العظمى من املناطق احملمية فتم تأسيسها خال الفترة ما بن ٢٠٠5 -٢٠٠٧ وتتوزع 

املناطق احملمية فـي قطر على البيئات البرية والبحرية وعلى املناطق اجلغرافية املختلفة.
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املناطق احملمية وعددها ١١ منطقة محمية )ما بن معلنة وغير معلنة(  حتتضن 
القطرية  الدولة  من مساحة   %٢٣ حوالي  ما ميثل  وهو  مربع  كم   ٢٧4٢ ما مجموعه 
للمناطق احملمية  والعاملي  اإلقليمي  املستوى  التمثيل على  أعلى نسب  فـي واحدة من 
من املساحة الكلية للدول فـي إشارة إلى املستوى الكبير من الوعي والدعم السياسي 

واالهتمام الوطني بهذا القطاع الهام ضمن منظومة التنمية املستدامة لدولة قطر.
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برنامج اإلنسان واحمليط احليوي

تتناول  علمية  كمبادرة   ١9٧١ عام  فـي  اليونسكو  منظمة  قبل  من  البرنامج  أطلق 
العاقة بن السكان احمللين والبيئة احمليطة بهم. ويدمج هذا البرنامج العلوم البيئية 
العيش  سبل  حتسن  فـي  يساهم  مما  بالتعليم،  ويربطها  واالقتصادية  واالجتماعية 

وتعزيز تقاسم املنافع. 

خال  من  احليوي  ومحيطه  اإلنسان  بن  الفجوة  لسد  البرنامج  تصميم  مت  كما 
تشجيع االستخدام املستدام للموارد الطبيعية واتباع أفضل املمارسات لوقف التدهور 
البيئي وفقدان التنوع البيولوجي. حيث يتم حتقيق هذا الهدف من خال إنشاء شبكة 

اليونسكو العاملية حملميات احمليط احليوي فـي جميع أنحاء العالم.

تشمل محميات احمليط احليوي النظم اإليكولوجية البرية والبحرية التي يتم فيها 
اعتماد حلول محلية ملوازنة احتياجات التنمية وضرورة احلفاظ على التنوع البيولوجي. 

وتقوم محميات احمليط احليوي على مبدأ أن العلوم هي أساس االستدامة.

أصبحت الشبكة تضم ٧٠١ محمية محيط حيوي فـي ١٢4 دولة منها ٢١ محمية 
عابرة للحدود الوطنية. تتوزع هذه احملميات على النحو التالي: ٧9 فـي أفريقيا، ١5٧ 
فـي آسيا واحمليط الهادي، ٣٠٢ فـي أوروبا وشمال أميركا، و١٣٠ فـي امريكا الاتينية 
والكاريبي. أما الدول العربية فيبلغ عدد املناطق املعلنة ضمن البرنامج هو ٣٣ محمية 

موزعة على ١٢ دول عربية.
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خريطة 2019-20 لشبكة اليونسكو العاملية حملميات احمليط احليوي فـي جميع أنحاء العالم

إلى حتقيق ثاث وظائف وهي: احملافظة على  تهدف محميات احمليط احليوي 
اللوجستي. تساهم احملمية من خال وظيفة احملافظة على  البيئة والتنمية والدعم 
التنوع  وبالتالي  اإليكولوجية،  والنظم  والبحرية،  البرية  املوارد  حماية  فـي  البيئة 
الرئيسين،  املصلحة  ألصحاب  االستدامة  هدف  التنمية  وظيفة  وحتقق  البيولوجي 
مبا فـي ذلك املجتمعات احمللية التي تعيش داخل محمية احمليط احليوي وحولها. أما 
وظيفة الدعم اللوجستي فتتمثل فـي البحث العلمي الذي يدعم وظيفتي احملافظة على 
البيئة والتنمية، ويربطها بزيادة الوعي والتعليم وليتحقق ذلك ينبغي لكل محمية أن 

تنقسم الى ثاث مناطق كما يلي : 

لألغراض  ومخصصة  القانون  مبوجب  محددة  رئيسية  مناطق  عدة  أو  منطقة   -  ١
احلماية للمدى الطويل 

٢ - مناطق عازلة مجاورة 

٣ - منطقة انتقالية خارجية تقوم فيها السلطات العامة واملجتمعات احمللية والقطاع 
اخلاص بتعزيز مفهوم التنمية املستدامة وتطويره.
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محمية الرمي للمحيط احليوي
لسنة   )٧( رقم  القرار  الرمي ألول مرة كمنطقة محمية مبوجب  مت اعان محمية 
قطر  حكومة  اقترحت  والتقليدي  الثقافـي  واملوروث  البيولوجي  للتنوع  ونظًرا   .٢٠٠5
احلكومة  تقدمت   ٢٠٠٧ عام  فـي  احليوي  احمليط  محميات  شبكة  فـي  الرمي  إدراج 
إثر  وعلى  اليونسكو  لدى  املتبعة  املعايير  الرمي حسب  ترشيح محمية  القطرية مبلف 
ذلك مت ادراج احملمية ضمن الشبكة العاملية حملميات احمليط احليوي كأول محمية من 

نوعها )محمية برية( وأحد محميتن اثنتن فقط فـي منطقة اخلليج العربي.
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تغطي محمية الرمي مساحة ١،١54 كم مربع، والتي متثل حوالي ١٠ % من مساحة 
الباد. كما تتضمن احملمية املوقع األثري الزبارة وهو موقع التراث العاملي الوحيد فـي 

قطر. 

هذه احملمية هي موطن لغزال الرمي واملها وغراب البحر السقطري املهدد باالنقراض 
وتسلط محمية الرمي الضوء على الثروة البيولوجية املتنوعة للغاية كما وتشمل احملمية 
الكلسية  الصخور  من  وهضاب  منحدرات  فـي  تتمثل  والتي  الطبيعية  املناظر  بعض 
واملناظر الطبيعية البحرية التي ال مثيل لها فـي الباد، باإلضافة الي املناظر الطبيعية 
الصحراوية املتنوعة فـي أماكن أخرى من احملمية. أما البيئة البحرية املجاورة للمحمية 
فهي تدعم عدًدا كبيًرا من بقر البحر املهدد باالنقراض والساحف البحرية اخلضراء 
كما يتكون اخلط الساحلي من املنحدرات الصخرية وضفاف الرمال الضحلة وسهول 
املناطق  أكثر  بن  من  الداخلية  املناطق  وتعد  الطينية،  السهول  أو  الشاسعة  السبخة 
الزراعية إنتاجية فـي الباد نظرا لتجمع املياه فيها بشكل كبير واجلودة العالية للتربة 
حيث يتم إنتاج العلف بالكامل تقريًبا فـي هذه الزاوية من شبه اجلزيرة وتعتبر هذه 
املناطق  خلاصيات  مثاال  املوسمية  الضحلة  الوديان  تتخللها  التي  الصحراوية  البيئة 

املناخية القاحلة املوجودة فـي املنطقة العربية.

الهدف العام حملمية الرمي :

صون وتنمية النظم البيئية البرية والقيم الثقافية واالجتماعية املرافقة لها واملمثلة 
للمناطق اجلغرافية احليوية واإلرث احلضاري فـي دولة قطر من خال عملية تشاركية 
متكن املجتمعات احمللية وتعزز امللكية الوطنية للمحمية وتوفر أرضية صلبة الستدامة 
والبحث  البيئي  والتعليم  لاستمتاع  داعما  ومناخا  الثقافية  والقيم  الطبيعية  املوارد 
العلمي وصوالً إلى حفظ حق األجيال احلالية والقادمة فـي التمتع مبوروثها الطبيعي 

والثقافـي الوطني.
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الرؤية العامة للمحمية :

احمليط  حملميات  الفعالة  لإلدارة  وإقليميا  وطنيا  منوذجا  الرمي  محمية  تكون  أن 
ومتطلبات  والثقافـي  الطبيعي  املوروث  صون  ضروريات  بن  ما  جتمع  التي  احليوي 

التنمية مع القدرة على توثيقها ومشاركتها على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.

يتم متويل جميع املبادرات فـي محمية الرمي من قبل حكومة قطر، مع حوالي 5 % 
من امليزانية تأتي من شراكات مع القطاعن العام واخلاص. كما أن املنطقة محمية 

مبوجب القانون والذي مت قبوله بشكل جيد من قبل املجتمعات احمللية.

والتزال املنطقة احملمية دون تغيير نسبًيا منذ تعيينها نظًرا لاستقرار السياسي 
وبيئتها  احلضرية  املناطق  عن  بعدها  إلى  باإلضافة  قطر،  فـي  االقتصادي  والنمو 
الطبيعية فـي احملمية  املوارد  تأثيرا محدودا على  البشرية  للتأثيرات  القاسية. فكان 
بالعيش  احمللي  املجتمع  اهتمام  وتناقص  املنطقة  خارج  احمللية  الهجرة  لزيادة  نظًرا 

واالستثمار والتوسع فـي داخل احملمية.

النحو  وتصمم محميات احمليط احليوي لتشتمل على ثاث مناطق متكاملة على 
التالي:

 املنطقـــة املركزيـــة: تضم نظم بيئية محمية بشـــدة تســـاهم فــــي حماية الفضاءات 
الطبيعيـــة والنظم البيئية والتنـــوع البيولوجي. 

 املنطقـــة اآلمنـــة: حتيط باملنطقة املركزية وتدعم النشـــاطات املتناغمة مع حاجات 
النظـــم البيئي وحتتضن برامج البحث العلمي والرصـــد البيئي والتدريب والتعليم.

 املنطقـــة االنتقاليـــة: تضـــم النشـــاط اإلنســـاني املكثـــف وتدعـــم برامـــج التنميـــة 
البشـــرية لاســـتدامة الثقافيـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة.
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املناظر الطبيعية فـي احملمية
باسم  املعروفة  الصخرية  احلماد  مسطحات  بيئة  رئيسي  بشكل  احملمية  متثل 
احلزوم والتي يسودها بشكل عام السمر والعوسج وهو املوئل السائد فـي دولة قطر 
لذا فإن صون التنوع النباتي واحليواني السائدان فـي هذا املوئل ميثل أولوية وطنية 
وتتكون محمية الرمي فـي املجمل من النظام البيئي الصخري املتباين االستواء ويتخلله 
انخفاضات ضحلة تزدهر فيها بيئات نباتية وحيوانية خاصة وتسمى محلياً باملساطيح 
ثم مبجاري املياه الضحلة )األودية( والتي تنتهي بدورها إلى ما يعرف بالروض والتي 

متثل غالباً البيئات األكثر انخفاضا فـي احملمية وذات الغطاء النباتي األكبر.

وميكن تصنيف البيئات الطبيعية )النظم البيئية( واملجتمعات النباتية فـي محمية 
الرمي إلى األنواع التالية:

1 - بيئة احلماد احلصوي )احلزوم: جمع حزم( : 
يتكون من احلجارة واحلصى، ويغطي معظم احملمية الغطاء النباتي املتفرق، باستثناء 
النباتات امللحية )النباتات التي تتحمل األماح( واألشجار املتناثرة من السمر والسدر. 
العثور عليها  البيئة، وميكن  النباتات املتحملة لهذه  أكثر  العوسج فهي واحدة من  أما 
مع أنواع أخرى من النباتات التي تتلجأ حتت أشواك العوسج حلمايتها من احليوانات 
والرعي، كما تشمل هذه املنطقة بعض أنواع احليوانات البرية مثل الورل الصحراوي، 
الضب الشوكي الذيل، السحلية، القنافذ، وطائر احلبارى، التي تفضل هذه التضاريس 

لبناء أعشاشها والتكاثر.
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2 - بيئة الوديان واجلريان السطحي :
تتميز منابع املياه والقنوات السطحية الضحلة )الوديان( برواسب وتربة غنية باملواد 
العضوية واملواد املغذية التي تتراكم مع اجلريان السطحي ملياه األمطار ومبا أنها غنية 
بالنباتات تعد الوديان موطنا لنسبة كبيرة من احليوانات واحلشرات ومواقع تعشيش 
للطيور الصحراوية وكذلك مواقع صيد للحيوانات املفترسة كما وتُعد ضفاف الوادي 
أيًضا ملجأ للقوارض أما معظم النباتات التي تنمو فـي هذه املنطقة هي نباتات عشبية 

سنوية مثل )العوسج( على الرغم من أنه خارج موسم األمطار.

3 - بيئة املنخفضات الرملية )املساطيح( :
املنخفضات الرملية )املسطح( تتلقى القليل من األمطار ويتكون الغطاء النباتي من 
العوسج والصخبر وتتعرض هذه املناطق للتدهور نتيجة للرعي اجلائر مما يقلل من 

فرص جتديد الغطاء النباتي. 
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4 - بيئة الروض )جمع روضة( :

منخفضات ذات غطاء نباتي كثيف )الروض( وهي مناطق مليئة بالرمال، وتتراكم 
فيها املياه خال موسم األمطار لعدة أيام وتتجمع املعادن والطمي الناجتة عن اجلريان 
السطحي للمياه لتخلق تربة خصبة نسبيا لتزدهر هذه املنطقة وتكون أعلى نسبة غطاء 
نباتي وتنوع بيولوجي فـي محمية الرمي مما يخلق مساحات خضراء تتناقض مع طبيعة 
أنواع  العديد من  لتواجد  القاسية كما ويفضل مربي الصقور هذه املنطقة  الصحراء 

الطرائد. 

لكل منطقة من مناطق الروض داخل احملمية ميزاتها اخلاصة فعلى سبيل املثال 
تنتشر  أبو عوينة  وفـي روضة  النادرة  الغاف  بوجود بعض أشجار  الهام  تتميز روضة 
الكتانة  روضة  كما حتتوي  املعمرة  النباتات  من  مجموعة  مع  والسمر  السدر  أشجار 
على تركيبة فريدة من أشجار السدر والسلم مع شجيرات العوسج تتخللها العديد من 

النباتات املتسلقة مثل العلندة والعليق.

العصور  فـي قطر فعلى مر  والثقافـي  الطبيعي  للمشهد  الروض هي سمة مميزة 
استقر القطريون حول الروض وتطور منط حياتهم وتقاليدهم من خال تفاعلهم مع 
البيئة احمليطة تاريخياً، وفرض السكان احملليون قواعد صارمة حلماية وإدارة الروض 
والصيد  املاشية وجمع احلطب  اليومية من حيث رعي  فـي حياتهم  ألهميتها  تقديراً 
وبالطبع توفر املياه الصاحلة للشرب لذلك أصبحت الروض جزًءا من الهوية االجتماعية 
والقبلية للقطرين حيث متت تسمية العديد من الروض فـي محمية الرمي على اسم 
القبائل املتواجدة حولها )ال تعيش القبائل فـي داخل الروض ألغراض احلماية(. أما 
ارتباط  أن  بالرغم من  للمعيشة،  الروض كمصدر  انخفض االعتماد على  اليوم، فقد 
القطرين بهذه املناطق ال يزال قوياً. وال تزال هذه املناطق محمية بشكل عام من قبل 

مستخدميها ومتثل وجهة ترفيهية رئيسية فـي الشتاء والربيع.
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5 - بيئة السباخ )جمع سبخة(:

بيئات منبسطة عالية امللوحة تكون عادة محاذية للشواطئ اال أنها قد توجد فـي 
األراضي الداخلية أيضاً. ال تنمو فيها أي من األنواع النباتية فـي وسط السبخة ماعدا 
بعض األنواع املتحملة للملوحة التي تنمو وبشكل محدود عند أطراف السبخات حيث 

تشكل األنواع السائدة غالباً من العائلة الرمرامية املتطفلة مثل الطرطوث.
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6 - بيئة الشاطئ الرملي:
تشكل الرمال اخلشنة وبقايا احملار أساس البيئة فـي هذا النمط البيئي الطبيعي. 
ويسود الهرم القطري املختلط أحياناً بالعكرش متثل منطقة انتقالية ما بن البر والبحر 
فيما يسمى مبنطقة املد واجلزر حيث تتم نشاطات التخييم وصيد األسماك والتنزه 
الشاطئي. كما متثل هذه البيئة املواطن األساسية للتجمعات السكانية الدائمة واملؤقتة 

فـي احملمية ومنها موقع الزبارة الشهير.

7 - بيئة التالل )البروق(:
وتوجد غالباً فـي املناطق اجلنوبية الغربية من احملمية. وهي عبارة عن تشكيات 
كلسية مرتفعة. وتنحصر البيئة النباتية فـي اجليوب الرملية بن تلك التشكيات. يسود 
فـي هذه البيئة الهرم القطري مختلطاً بنباتات حولية أخرى. كما متثل هذه البيئة أحد 
األشكال األرضية الفريدة على مستوى دولة قطر حيث يقتصر وجودها فـي محمية 

الرمي واملناطق احملاذية لها دون باقي مناطق الدولة.
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واملراعي  البرية  للحياة  موطن  توفير  مثل  خدمات  املميزة  البيئية  النظم  وتقدم 
والصيد  الثقافـي  والتمتع  االجتماعي  والترفيه  للزراعة  واألراضي اخلصبة  الطبيعية 

واملستوطنات البشرية.

وصف املناظر الطبيعية فـي محمية الرمي لم يكتمل بدون ذكر »الشرق والغرب«!

وال يزيد اجلمال الطبيعي لألراضي اجلافة إال ملسة بشرية مصقولة أضافها النحات 
ريتشارد سيرا. حتت اسم »الشرق-الغرب/الغرب-الشرق« قدم ريتشارد سيرا حتفته 
الفوالذ،  من  أطباق  أربعة  الفنان  نحت  زكريت، حيث  بشبه جزيرة  بروق  فـي  الرائعة 
يتجاوز ارتفاع كل منها ١4 متًرا، ومتتد ملا يزيد عن الكيلومتر. وأفاد خبير ثقافـي محلي 
أن داللة قوة األطباق املصممة التي تقف شامخة فـي الصحراء القاحلة، تعكس كبرياء 
وقوة الشعب القطري. وأشار خبير آخر إلى أن الفن ليس فقط هو ما يضيف اجلمال 

إلى مظهر الصحراء، بل مظهر الصحراء هو ما يضيف جماالً إلى الفن.



23حممية الرمي للمحيط احليوي

السكــــان 
املناطق السكنية :

سكاني  جتمع   ٣٠ حوالي  على  موزعة  نسمة   ٢٫9٢٣ حوالي  احملمية  فـي  يقطن 
من مختلف األحجام ١١ منها تعتبر جتمعات سكانية نشطة أهم هذه التجمعات هو 
بلدة الغويرية وتقع على الزاوية الشمالية الشرقية للمحمية بالقرب من تقاطع طريق 
الشمال إلى موقع الزبارة التاريخي أما البلدة الثانية فهي اجلميلية وتقع على احلد 
الشرقي للمحمية فـي منتصف الطريق تقريباً املؤدي ما بن بلدة الغويرية ومدينة دخان 
إلى اجلنوب لكل من البلدتن مخطط بلدي يوضح مساحتها وحدودها مع محمية الرمي 
وفـي كل منهما مدارس للذكور واإلناث ومكاتب خدمات بلدية تلبي حاجات السكان 

باإلضافة إلى أسواق جتارية ومكاتب متثيل ألهم املؤسسات الوطنية ذات الصلة. 

بلدات  وهي  وخوزان  القهاب  وأم  الرفيق  بلدات  توجد  أيضاً،  على حدود احملمية 
على الطريق  أيضاً على حدود احملمية تقريباً  وتقع تباعاً  وأقل تعداداً  أصغر حجماً 
احمللين  السكان  من  محدود  عدد  البلدات  من  كل  فـي  اجلنوب  إلى  املؤدي  الشرقي 

وتقتصر اخلدمات فيها على الكهرباء واملياه واالتصاالت. 

بقرى  أشبه  السكانية  التجمعات  من  عدد  أيضاً  فهناك  احملمية  داخل حدود  أما 
الرفيق بعضها يتواجد فيها السكان بشكل دائم وبعضها لاستخدام املوسمي وخصوصاً 
يستخدم  وبعضها  املكان  ملالكي  خاصة  كاستراحات  تستخدم  حيث  الشتاء  فترة  فـي 
من  للعديد  األم  القرى  متثل  أنها  حيث  الرعي  ونشاط  بالزراعة  مرتبطة  لألغراض 
السكان الذين انتقلوا للعيش فـي املدن الكبرى وخصوصاً ما بعد النهضة االقتصادية 

خال العقود اخلمس األخيرة. 

من أهم هذه القرى قرية النعمان املرتبطة بروضة النعمان وتقع فـي القطاع الشمالي 
من احملمية إلى اجلنوب من موقع الزبارة األثري وقرية لبصير الواقعة إلى اجلنوب من 
النعمان باإلضافة إلى قرية الصعلوكية وغيرها من التجمعات الصغيرة املنتشرة فـي 
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النصف الشمالي من احملمية  أما فـي اجلزء اجلنوبي، فعدد التجمعات السكانية أقل 
البروق والتي  املتواجدة عند املدخل اجلنوبي لشبه جزيرة  بكثير أهمها قرية زكريت 
تعتبر ذات أهمية كبيرة نتيجة ملوقعها الهام وما يرتبط بها من سكان محلين ال يزالون 

يعيشون فيها ولهم ارتباط تاريخي واجتماعي هام بها.



25حممية الرمي للمحيط احليوي

األنشطة الرئيسية فـي احملمية 
الصيد :

الصيد بالصقور جزء ال يتجزأ من الثقافة والتراث القطري ومحمية الرمي ال متثل 
استثناء لهذه املمارسة السنوية التي يعتادها الغالبية العظمى من مواطني دولة قطر، 
يرخص بالصيد حسب القرار رقم )٢( لعام ٢٠٠8 فـي محمية الرمي طوال  وقانونياً 
العام حيث يتم السماح بصيد طائر »احلبارى« بالصقور فقط بينما يسمح بصيد طيور 
واحليوانات  الطيور  بعض  صيد  مينع  بينما  األخرى  الصيد  ووسائل  بأدوات  »اللفو« 
األخرى ومنها الغزالن كما يزور مئات الصيادين محمية الرمي كل عام خاصًة خال 

مواسم الهجرة فـي اخلريف والربيع. 

أما بالنسبة لصيد األسماك فا ميثل نشاطاً رئيسياً فـي محمية الرمي وحتتضن 
الشواطئ الغربية للمحمية مجموعات من هواة الصيد والذين ميارسون صيد السمك 

كنشاط للمتعة والترفيه.
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رعي املاشية :

ميثل نشاط رعي املاشية فـي احملمية ما يسمى بالعزب اجلوالة وبيوت البر. فالعزب 
للعناية مباشيتهم ضمن  يستخدمها أصحابها  متنقلة  عبارة عن حظائر  اجلوالة هي 
مناطق حتركهم فـي احملمية وخارجها حسب املوسم أما بيوت البر فهي حظائر ثابتة 
يرافقها سكن شبه دائم ألصحابها ويقدر عدد العزب اجلوالة فـي احملمية بحوالي ٢6 
املناطق اجلنوبية  فـي  أقل  والوسطى مع وجود  الشمالية  املناطق  فـي  وتنتشر عموماً 
والغربية األكثر جفافاً واألبعد عن اخلدمات أما بيوت البر فيقدر عددها مايقارب بـ 

١٠٠ بيت داخل حدود احملمية.

نهاية فصل  فـي  الطبيعي خال مدة قصيرة  الرعي  املاشية على  يعتمد أصحاب 
الشتاء وبداية فصل الربيع )حوالي شهرين( ثم يتحولون إلى توفير األعاف من السوق 

احمللي. 

النشاط  هي  ما(  حد  )إلى  واألبقار  واإلبل  واملاعز  األغنام  من  املاشية  تربية  إن 
االجتماعي االقتصادي الرئيسي فـي محمية الرمي ومع أنه يسمح بالرعي التقليدي وفًقا 
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ألنظمة استخدام األراضي املعمول بها لدى السكان احمللين فإنه يجب أن تظل اإلبل فـي 
أماكن مسيجة - حيث يحظر رعيها التقليدي احلر من أجل السماح باستعادة الغطاء 
النباتي الطبيعي وكما يتم التحكم بشكل صارم فـي مزارع تربية األغنام واملاعز الدائمة.

الزراعة :

النشاط  ويتنشر  الرمي  فـي محمية  رئيسياً  تنموياً  نشاطاً  الزراعي  النشاط  يعتبر 
الزراعي فـي محمية الرمي خصوصاً فـي األجزاء الشمالية الشرقية والوسطى. 

كم  بحوالي ٢٣٫4  الرمي  فـي محمية  املزارع اخلاصة  تغطيها  التي  املساحة  تقدر 
مربع. وهناك ما يزيد عن 5٠ مزرعة خاصة ضمن حدود محمية الرمي معظم هذه 
املزارع ذات حيازات أرضية كبيرة فمنها ما تقارب مساحته ١٫5٠٠ هكتار ومنها ما 
مساحته تقدر بحوالي ١٠ هكتارات غالبا تشمل كل مزرعة مرافق لسكن ماكها وسكن 

العمال ومرافق للخدمات املختلفة. 
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تسيج املزارع عادة باألشجار كثيفة اخلضرة وهي فـي الغالب أشجار مدخلة غير 
الزراعات  أنواع  أما  وخصوصيتها  للمزرعة  وحماية  للريح  كمصدات  توظف  أصيلة 
وقدرات ماكها حيث  أحجامها  باختاف  أيضاً  فتختلف  فيها  املستخدمة  والتقنيات 
يزرع فيها النخيل واألشجار املثمرة واحملاصيل واخلضراوات وتستخدم إلنتاجها عادة 
تقنيات متقدمة للري كما يرافق عملية الزراعة فـي هذه املناطق نشاط تربية املاشية 
بأنواعها، وحتصل املزارع على املياه الازمة للزراعة من املياه اجلوفية أو تكون موصولة 

بشبكة املياه.  

السياحة :

الربيعي من قبل القطرين، والزيارات  التخييم  الغالب على  تقتصر السياحة فـي 
اليومية لألجانب فهناك أكثر من ١٣٠ مخيًما مرخًصا فـي محمية الرمي مما يجعل 
التخييم نشاًطا مهًما حيث يقوم عدد كبير من العائات بتجهيز مخيمات شبه ثابتة 
تضم مسكناً للعائلة ومجلساً للمعيشة ويتم ترخيص املخيمات من قبل إدارة احملميات 
املساعد  الوزارة  وكيل  ملكتب  التابعة  الفطرية  واحلياة  البيئة  حماية  وإدارة  الطبيعية 
لشؤون البيئة وتتوزع املخيمات عموماً على املنطقة الساحلية مع وجود عدد منها حول 

الروض. 

 ومع ذلك، لم يتم تطوير السياحة بشكل جيد فـي احملمية وحتى اآلن لها تأثير 
اقتصادي محدود على السكان احمللين ومع ذلك هناك إمكانات عالية لتطوير السياحة 
فـي الرمي ومن املتصور أنه سيتم حتديد املناطق السياحية داخل محمية الرمي على 

النحو التالي:

لاستمتاع  احمللية  واملجتمعات  للمدارس  وجهة  اجلنوبية  املنطقة  تصبح  سوف   •

والتعرف على املناظر الطبيعية والسمات اجليولوجية اخلاصة بها.

•  سوف تصبح املنطقة الشمالية مقصداً للزوار الستكشاف القيم الثقافية والتاريخية 

املرتبطة بإعادة تأهيل النظم اإليكولوجية وإعادة احلياة البرية.
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على  القائمة  بالسياحة  لاستمتاع  للزوار  مقصداً  الشرقية  املنطقة  تصبح  •  سوف 

الطبيعة، مبا فـي ذلك مراقبة الطيور، والتخييم، واملشي والرياضة فـي البرية.

لاستمتاع  واملتنزهن  للمخيمن  مقصدا  الغربية  الساحلية  املنطقة  تصبح  •  سوف 

باملناظر والبيئة البحرية.
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املوروث الثقافـي واملعارف التقليدية
ميثل كبار السن فـي القبائل واملجتمع احمللي جزءاً هاماً من عملية اتخاذ القرار 
على مستوى الدولة ومصدراً رئيسياً للمعرفة احمللية املتداولة عبر األجيال ومع النمو 
العريقة  العادات  تتأثر  الثقايف،  واالختاط  السكاني  واالزدياد  املزدهر  االقتصادي 
والتقاليد احمللية وما يرتبط بها من معارف أصيلة سلباً ويقل تدريجياً االهتمام بها 
حملمية  الراعية  املؤسسات  تقوم  ذلك  ألجل  اجلديد  اجليل  أوساط  فـي  وخصوصاً 
واخلبرات  احمللية  املعارف  إلى حماية  ترمي  وتنفيذ جهود  مبادرات  تبني  على  الرمي 
التقليدية فـي استخدام املوارد الطبيعية من خال توثيقها وأرشفتها وتوظيف أفراد 
املجتمع احمللي فـي وحدات العمل املختلفة لتشجيعهم على احلفاظ على هويتهم احمللية 
وموروثهم الثقافـي وحتفيز اجليل اجلديد على البقاء فـي أرضه وإدامة ارتباطه باملكان 

الذي عاش فيه االجداد.

نتيجة لهذه اجلهود متثل اليوم املعارف احمللية مصدراً مهماً للمعلومات الازمة فـي 
والتخطيط  البرية  االقتصادية ومراقبة احلياة  واالجتماعية  البيئية  الدراسات  برامج 
وتنفيذ  وتوعيتهم  الزوار  إدارة  ذلك  فـي  بأنواعها مبا  والسياحة  األراضي  الستخدام 

القوانن املعتمدة للمحمية. 

واحلفاظ  التمسك  من  احملمية  داخل  بقيت  التي  املجتمعات  متكنت  اليوم  وحتى 
على العديد من التقاليد الثقافية والدينية مع التفتح على التكنولوجيا احلديثة لتعزيز 

تقاليدها الزراعية والرعوية.

كما من املخطط أن يتم التوسع فـي توثيق وتعزيز التراث الثقافـي املادي وغير املادي 
مبا فـي ذلك موقع الزبارة األثري واملواقع الثقافية األخرى والتقاليد احمللية واملعارف 
املتعلقة باستخدام املوارد الطبيعية مثل الطب التقليدي والبناء واحلرف اليدوية وما 

إلى ذلك.
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مدينة الزبارة : موقع التراث العاملي لليونسكو

تاريخيــاً لــم متثــل منطقــة احملميــة مكانــاً جاذبــاً الســتقرار الســكان فيهــا بســبب نــدرة 
امليــاه العذبــة. إال أن عــدداً مــن القبائــل العربيــة اســتقرت فـــي املنطقــة وخصوصــاً فـــي 
منطقــة الزبــارة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر حيــث جذبتهــا فــرص 

الربــح املرتبطــة بجمــع اللؤلــؤ والتجــارة البحريــة. 

مثلــت مدينــة الزبــارة احملصنــة أحــد أهــم مراكــز جتــارة اللؤلــؤ فـــي اخلليــج العربــي 
ــر  ــرة العــرب ووســط أســيا. ومــع تغي ــد وجزي ــث ارتبطــت بالهن ــى مــر العصــور. حي عل
الظــروف السياســية واالقتصاديــة، اضمحلــت أهميــة املدينــة مــع بدايــات القــرن التاســع 
عشــر إلــى ان خلــت متامــاً مــن الســكان مــع مطلــع القــرن العشــرين. فانهــارت مبانيهــا 
احلجريــة وغطتهــا طبقــة واقيــة مــن الرمــال الصحراويــة. وميكــن اعتبــار هــذه البقايــا 
األثريــة اليــوم مســقط رأس قطــر احلديثــة. وقــد مت ترميــم قلعــة الزبــارة مــن قبــل إدارة 
اآلثــار فـــي هيئــة متاحــف قطــر. وهــي مبثابــة تذكيــر بأهميــة املينــاء القــدمي. حيــث مت 
إدراج املوقــع كموقــع للتــراث العاملــي لليونســكو فـــي عــام ٢٠١٣ واصبحــت مركــز للــزوار.
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التنوع البيولوجي
تسعى محمية الرمي للمحافظة على تراثها الطبيعي من خال بعض املبادرات كما 

يلي:

الرعي وحمايتها من  للتقليل من ضغط  النباتي  للغطاء  املناطق احلساسة  •  حتصن 

هواة القيادة على الطرق الوعرة وما إلى ذلك من أنشطة. وذلك بطلب من املجتمعات 
احمللية بإغاق العديد من هذه املناطق وحمايتها.

•  يُحظر رعي اإلبل فـي الوقت احلالي فـي احملمية ألن اإلبل متارس درجة عالية من 
الضغط على النباتات الطبيعية، وألن املنطقة لم تستخدم تقليدًيا لرعي اإلبل.

•  ال يُسمح بإنشاء مراكز دائمة للرعي وتربية األغنام واملاعز للمساعدة فـي احلفاظ 

على النظام البيئي. وال يشمل هذا احلظر احملطات املوسمية.

•  للحد من الصيد املفرط، مت وضع ضوابط حتظر استخدام األسلحة النارية أو صيد 
أي حيوانات أو طيور مهدد باالنقراض.

•  يعتبر التخييم حًقا ثقافًيا لزوار محمية الرمي وتتم إدارته ومراقبته جيًدا من قبل 
السلطات احمللية.

•  تخضع أي مشاريع تطوير جديدة لعمليات تقييم األثر البيئي. ومن املخطط أن يتم 
وضع برنامج لرصد التغيرات فـي التنوع البيولوجي مع مرور الوقت.

•  تهدف العديد من املبادرات إلى تعزيز التعلم والتفاعل بن البيئة واملجتمعات احمللية، 
مبا فـي ذلك األندية البيئية وإنشاء مشاتل للنباتات فـي املدارس، والزيارات امليدانية 
إلى الرمي وبرنامج إعادة احلياة البرية، واحلمات البيئية، وتركيب لوحات املعلومات 

فـي احملمية. 
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التنوع النباتي
سجل فـي محمية الرمي فـي ربيع ٢٠١٧ حوالي 85 نوعاً من النباتات تتبع ألكثر من 
٣٠ فصيلة مختلفة مبا ميثل حوالي ٢5% من األنواع النباتية املسجلة فـي دولة قطر. 
ومن املتوقع ان يزداد العدد املسجل مع تكرار املسوحات العلمية خال املواسم واملناطق 

املختلفة فـي املستقبل.

وحتتوي احملمية على سبعة أنواع من الغطاء النباتي التي تتميز بالنباتات العصارية 
والشجيرات القصيرة، واألشجار الصغيرة. وبسبب الطبيعة احلارة والقاحلة للمناخ، 
عادة ما يكون الغطاء النباتي ضعيًفا، وغالًبا ما يتغيب النبات احلولي بسبب اجلفاف 
والتربة شديدة امللوحة. ولكن مع هطول األمطار، تظهر أنواع النباتات سريعة الزوال 

)قصيرة األجل( فـي املرتفعات. 

وتشمل األنواع الرئيسية للنبات املمثلة فـي احملمية ما يلي:

١ - شجرة السمر )Acacia tortilis( والعوسج )Lycium shawii(. باإلضافة إلى 
 ،)Limonium axillare( القطف   ،)Tetraena qatarensis( القطري  الهرم 
 ،)Ziziphus nummularia( السدر   ،)Aeluropus lagopoides( العكرش 

.)Acacia ehrenbergiana( والسلم

.)Prosopis cineraria( ٢ - األنواع ذات األهمية الثقافية مثل الغاف

واحلوه   )Glossonema varians( العتر  جراوة  مثل  لألكل  الصاحلة  األنواع   -  ٣
.)Launaea capitate(

اجلعد   ،)Haplophyllum tuberculatum( املسيكة  مثل  الطبية  األنواع   -  4
.)Cymbopogon commutatus( والصخبر )Teucrium polium(

5 - أنواع املؤشرات البيئية مثل الرقروق )Helianthemum lippii( الذي ينبت حتته 
كمأة الصحراء.

 )Rhanterium epapposum( 6 - النباتات الرعوية مثل العرفج

.)Citrullus colocynthis( ٧ - األنواع الوراثية البرية مثل احلنظل
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عشر نباتات هامة
التالي ميثل ملخصاً ألهم األنواع النباتية ذات اخلاصة فـي محمية الرمي مع بيان 

حالتها واستخداماتها:
االسم احمللي : السدر

Ziziphus nummularia : االسم العلمي
موسم االزهار : مارس - مايو.

التوزيع البيئي : ينمو فـي بيئة الروض بشكل رئيسي إال أنه ينمو أيضاً فـي بعض اجليوب 
الرملية الصغيرة املنخفضة وغالبا ما يكون مختلطاً مع أنواع السمر أو السلم أو العوسج.

يعتبر السدر ذو قيمة بيئية وجمالية عالية. إذ يكون بشكل رئيسي الغطاء األخضر 
الذي يعطي الروض أحد سماتها املميزة. كذلك، فإن طبيعة منو السدر والذي تصل 
أغصانه وأوراقه بكثافة إلى التربة، تشكل بيئات مصغرة لبعض احليوانات والنباتات. 

باإلضافة الى حماية للتربة من االجنراف.
تستخدم أغصانه للوقود وثماره تؤكل وهي حلوة املذاق وتستخدم ملقاومة السعال. أما 
منقوع األوراق فيستخدم ملعاجلة املعدة واحتقان احللق وآالم املفاصل ومعاجلة اجلرب.

املهددات : تعديات املتنزهن والصيادين: ويتضمن تكسير األغصان ورمي احلجارة 
عليها وتعليق أنواع مختلفة من أدوات التنزه وأواني الطعام الباستيكية غير القابلة 
للتحلل. كذلك، ربص التربة بسبب كثافة املتنزهن والصيد وحركة املركبات. باإلضافة 

إلى اتاف الشتات والرعي اجلائر مما يعيق إعادة التأهيل الطبيعية. 

السدر
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االسم احمللي : السمر
Acacia tortilis : االسم العلمي

موسم االزهار : مايو - يونيو.
التوزيع البيئي : ينمو على احلواف املرتفعة قليًا فـي املنخفضات الرملية الضحلة 
التي  السطحي  اجلريان  ومناطق  الصخرية  احلماد  مناطق  فـي  املنخفضة  واجليوب 

ترفد الروض أحياناً. 
ميتد موطن السمر من الساحل األفريقي وصوالً إلى الشرق األوسط ويعتبر السمر 
من النباتات األساسية فـي النظام الصحراوي اجلاف واحلار حيث توفر أشجار السمر 
بيئات يلوذ إليها العديد من احليوانات والنباتات حيث توفر الظل حتت درجات احلرارة 
الشديدة صيفاً ولكونها من العائلة القرنية فإن جذورها تقوم بتثبيت النيتروجن فـي 

التربة وبالتالي تزيد من خصوبتها.
كما  الرعي  البروتن حليوانات  من  عالي  واألوراق مصدر  القرون   : االستعماالت 

وتستعمل العصارة كعلكة.
النامية مما  القمم  إلى  تصل  حيث  اجلمال  من  خاصة  اجلائر  الرعي   : املهددات 
يؤدي إلى إنهاك الشجر كذلك فإن النباتات املتطفلة تؤدي إلى تدهور األشجار ونقل 
من  مختلفة  أنواع  لهجوم  الكامل  النضج  قبل  السمر  بذور  تتعرض  كذلك  األمراض 
حيث  األرض  على  البذور  سقوط  عند  اإلنبات  نسبة  تقلل  والتي  الثاقبة  احلشرات 

القوارض أيضا تقضي على ما تبقى منها.

السمر
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االسم احمللي : العوسج
Lycium shawii : االسم العلمي

موسم االزهار : ديسمبر - أبريل.
التوزيع البيئي : منتشر فـي معظم البيئات وهو النبات الرئيسي فـي مناطق احلماد 

الصخرية يوجد أيضاً فـي املنخفضات والوديان حيث يختلط بالسمر والسدر.
يعتبر العوسج األكثر انتشاراً فـي احملمية بشكل خاص وفـي قطر بشكل عام حيث 
القطرية وبسبب أشواكه  البيئة  لغالب  القاسية واملمثلة  بيئة احلماد  فـي  ينمو وحيداً 
واالشنات  النباتات  من  العديد  لنمو  آمنا  ماذا  يشكل  منوه  وطبيعة  وجذوره  احلادة 
وفطريات التربة والتي لكل منها دور فـي سامة النظام البيئي وفعاليته إضافة إلى 

كونها ماذاً ألنواع مختلفة من الطيور والقوارض.
وتستخدم  االنسان  ثماره  ويأكل  أوراقه  على  احليوانات  تتغذى   : االستعماالت 
أن  قدمي  الوقود العتقاد  منه ألجل  االحتطاب  يتجنبون  قدمياً  وكانو  كملن  السيقان 

اجلن يسكن تلك الشجيرات.
املهددات : االحتطاب من أجل الوقود وحركة املركبات والتأثير العام لتغير البنى التحتية.

العوسج
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االسم احمللي : الغاف
Prosopis cineraria : االسم العلمي

موسم االزهار : مايو - أغسطس.
التوزيع البيئي : يوجد فـي بعض الروض أو منفرداً على مستوى الدولة يبلغ عدد 
األشجار حوالي 5٠ شجرة فقط وللنبات قيمة تراثية فـي قطر كما فـي دول اخلليج 

بشكل عام.
وكذلك  والثمار  األوراق  تناول  على  قدمياً  احملليون  السكان  اعتاد   : االستعماالت 
الطبية  الناحية  من  للنبات  واسع  استخدام  أيضا  ويوجد  للوقود  اخلشب  استخدام 
فمثًا، تستخدم األزهار كعاج لإلجهاض ويستخدم مستخلص اللحاء )مادة اميثانولية( 
ملعاجلة االلتهابات والطفيليات مثل الديدان وملعاجلة األزمة واجلذام والبواسير وحُترق 

األوراق لدخانها املفيد للعن.
املهددات : تدهور البيئة وقلة اإلنتاجية للبذور.

الغاف
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االسم احمللي : السنا 

Senna italica : االسم العلمي
موسم االزهار : يناير- مارس.

التوزيع البيئي : نبات عشبي منتشر بكثرة فـي الصحراء العربية وفـي معظم مناطق 
محمية الرمي.

 نبات مهدد إلى حد ما بسبب كثرة الطلب عليه وقلة وجوده بسبب اجلفاف ورعي 
املاشية.

االستعماالت : يعتبر من أهم النباتات الطبية املرتبطة بالسنة النبوية واالستخدام 
احمللي ملا له من صفات عاجية ألمراض اجلهاز الهضمي والصحة العامة.  

املهددات : االستخدام املكثف ألغراض العاج باإلضافة إلى رعي املاشية وخصوصاً 
فـي فترات اإلزهار.

 

السنا
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االسم احمللي : الهرم القطري
Tetraena qatarensis : االسم العلمي

موسم االزهار : مارس - أبريل.
التوزيع البيئي : يجمع النبات بن مقاومة اجلفاف وامللوحة حيث يوجد فـي معظم 
الى  الواسع  انتشاره  ويرجع  رملية  أو  وداخلية صخرية  القطرية من شاطئية  البيئات 

قدرته على التأقلم بتغيير شكل وحجم األوراق.
يعتبر الهرم القطري من أهم العناصر املثبتة للنظام البيئي وللنبات قيمة جمالية أيضاً 
لتغير لون أوراقه تبعا للموسم أو ظروف التربة كما ويساعد وجوده فـي تخفيف مستوى 
امللوحة فـي التربة مما ميكن بعض النباتات األخرى األقل حتمًا للملوحة من النمو. كذلك 
تشكل أجزاؤه امليتة مصدراً للمادة العضوية والتي تغني التربة لنمو أنواع أخرى مصاحبة.
االستعماالت : ال يأكله اإلنسان وهو خيار أخير لدى حيوانات الرعي التي تتجنبه غالباً.

املهددات : حركة املركبات خارج الطريق والبنى التحتية والرعي اجلائر.

الهرم القطري
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االسم احمللي : جعد

Teucrium polium : االسم العلمي
موسم االزهار : أبريل - مايو.

التوزيع البيئي : اجليوب الرملية فـي املناطق الصخرية وتنتشر كثيراً فـي الصحراء 
وتتواجد على مدار السنة، لكّنها تنمو وتتفّرع فـي الربيع وأوائل الصيف.

االستعماالت : للنبات استخدامات واسعة فـي املجال الطبي مثل احلمى والكوليرا 
والسكري ولدغات احلشرات وغيرها من االستخدامات األخرى.

املهددات : االستخدام غير املستدام والرعي اجلائر وحركة املركبات.

جعد
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االسم احمللي : قطف
Limonium axillare : االسم العلمي

موسم االزهار : مارس - أبريل.
التوزيع البيئي : املناطق الرملية القريبة من الشاطئ ولديه قدره عالية على حتمل امللوحة. 
إضافة لكونه من املعالم الرئيسة للبيئة امللحية ومن املعالم الهامة املميزة للغطاء 
النبات  فإن  بشكل خاص  القطرية  وللبيئة  عام  بشكل  العربية  اجلزيرة  لشبه  النباتي 
يحمل قيمة جمالية عالية حيث يعتبر من النباتات الزهرية املميزة والتي تسمى أحياناً 
أي  وكونها  البتات  سقوط  بعد  األزهار  كؤوس  بقاء  بسبب  وذلك  األبدية«  »الزهور 
بعد  بقيمته اجلمالية حتى  يحتفظ  النبات  فإن  زاهية  ألوان  ذات  أيضاً  الكؤوس هي 
اجلفاف ويوصى باستخدامه لتنسيق احلدائق وتزين الطرق وذلك لتأقلمه مع البيئة 

القطرية وبالتالي ال يحتاج لكثير من العناية مقارنة باألنواع الدخيلة.
االستعماالت : يستخدم عاجاً لإلسهال كذلك فإن جذوره تسحق وتستخدم للدباغة.

املهددات : الرعي اجلائر خاصة اجلمال والبنى التحتية وحركة املركبات.

القطف
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االسم احمللي : عكرش
Aeluropus lagopoides : االسم العلمي

موسم االزهار : مارس - مايو.
مساحات  ويحتل  والسبخات  والسلتية  الرملية  امللحية  املناطق   : البيئي  التوزيع 
واسعة أحياناً فـي املنخفضات املنبسطة حيث يشكل مع الهرم القطري مجتمعات فـي 

األراضي الداخلية أو القريبة من الشاطئ.
يعتبر العكرش من األنواع ذات األهمية البالغة فـي البيئات امللحية سواًء فـي األراضي 
الداخلية أو القريبة من الشاطئ حيث تقوم أوراقه الرفيعة بإفراز امللح مما يجعلها من 
أكثر األنواع حتما للملوحة العالية كذلك فإن طبيعة منوه الشبكية جتعله بالغ األهمية 
فـي حفظ التربة من االجنراف إضافة إلى ذلك، فإن العكرش يتكاثر خضرياُ بالسيقان 
األرضية وجنسياً بالبذور مما يزيد من فرص منوه وجناحه حتت ظروف اإلجهاد البيئي. 
االستعماالت : يستفاد منه فـي الرعي وكونه من األنواع العشبية املعمرة يجعله من 

النباتات املنافسة للزراعة كالعلف فـي البيئات امللحية.
املهددات : الرعي اجلائر وحركة املركبات.

العكرش
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االسم احمللي : مسيكة

Haplophyllum tuberculatum : االسم العلمي
موسم االزهار : مارس - أبريل.

التوزيع البيئي : البيئات الرملية.
البدو  نبات طبي يستعمله  لكنه  للرعي  املفضلة  النباتات  ليس من   : االستعماالت 
الوالدة وألوجاع  أنه يستخدم لتقوية عضات الظهر بعد  العقارب وذكر  لعاج لسعة 

الصدر ولطرد الغازات وآالم املعدة ومهدئ عام.
املهددات : تدهور البيئة الطبيعية والنشاط االنساني بشكل عام.

مسيكة
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احليوانات 

متثل محمية الرمي مركزاً هاماً لتكاثر املها وغزال الرمي حيث انقرض كاهما من 
البرية العربية كما متثل احملمية موطنا للضب الشوكي الذيل وحية احلفاث )الكوبرا 
القوارض  من  العديد  الى  باإلضافة  األحمر  والثعلب  االثيوبي  والقنفذ  السامة(  غير 
كاجلرابيع الصحراوية وياحظ أيضا فـي احملمية عشرات األنواع من الطيور املهاجرة 
باإلضافة  بأنواعها  والقبرة  بأنواعه  األبلق  واحلمام  بأنواعه  الصرد  كطائر  واملقيمة 
للعديد من الطيور املائية التي تعبر املنطقة وتستريح على الشواطئ احمليطة باحملمية 
مثل مالك احلزين وطائر النحام واخلطاف بأنواعه والنورس، وغراب البحر السقطري 

املهدد باالنقراض. 

باالنقراض  املهددة  املنقار  صقرية  السلحفاة  فتوجد  احملمية  شواطئ  على  وأما 
والسلحفاة البحرية ضخمة الرأس كما وتوجد مجموعة من أبقار البحر التي جتوب 

املياه اإلقليمية بالقرب من احملمية.

سلحفاة صقرية املنقار
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احليوانات الهامة
االسم العربي : املها 

Oryx leucoryx : االسم العلمي
البيئة الطبيعية : يعيش عادة فـي املناطق الصحراوية فـي شبه جزيرة العرب.

صفات احليوان : نوع من الظباء متوسط احلجم مع بروز مميز عند األكتاف وقرون 
طويلة مستقيمة وذيل كثيف جلده أبيض ناصع فـي معظم اجلسم مع أقدام بنية وخطوط 
سوداء على الرقبة والوجه انقرض من البر العربي بسبب الصيد اجلائر فـي السبعينات 

ومت إنقاذه وإعادته للبرية من خال برامج اإلكثار واحلماية ومنها محمية الرمي.
يستريح املها أثناء حرارة اليوم وميكنه التفطن بهطول األمطار والتحرك نحوه.

املها
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االسم العربي : غزال الرمي 

Gazella subgutturosa : االسم العلمي
البيئة الطبيعية : السهول الرملية واحلصوية سميت محمية الرمي على اسم الغزال 

كونه كان أصيًا فيها. 
صفات احليوان : يتباين لون احليوان باختاف العمر واجلنس وظروف العيش من 
أبيض إلى بني فاحت مييزه عيون كبيرة كحيلة ولديه قرون عوجاء قليًا يعدو بسرعة 

فائقة وبرشاقة وانتظام ال ميلكها غيره من أنواع الغزالن. 

غزال الرمي
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االسم العربي : األرنب البري

Lepus capensis : االسم العلمي
البيئة الطبيعية : حيوان ليلي يعيش فـي املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.

صفات احليوان : أرنب كما نعرفه بأرجل عضلية قوية للقفز واجلري وآذان كبيرة 
وعيون واسعة مجهزة للبقاء والفر من احليوانات املفترسة.

االرنب البري 
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الزواحف
االسم العربي : الضب

Uromastyx a. microlepis : االسم العلمي
البيئة الطبيعية : سهول احلصى واملناطق اجلافة الصخرية مبا فـي ذلك البروق.

صفات احليوان : من الزواحف املعروفة فـي باد العرب وتؤكل للحمها وفوائدها 
فـي  وخصوصاً  جحوره  مدخل  عند  للتبريد  يختبأ  واجلري  االختباء  سريع  الصحية 

ساعات احلر الشديد. 
متوسط الطول : ٧6 صم

الضب
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االسم العربي : احلفث أو الكوبرا الكاذبة

Malpolon moilensis٫Rhagerhis moilensis : االسم العلمي
البيئة الطبيعية : الصحراء اجلافة فـي جحور قليلة العمق.

صفات احليوان : لها لون أشهب مرقط بالبقع البنية تتخفى من خالها فـي البيئة 
الصحراوية ليست سامة مع أنها حتاكي فـي تصرفها أفعى الكوبرا من خال بسط 

عنقها فـي الهواء والنفث على املهاجم تتغذى على القوارض والسحالي.
متوسط الطول : 8٠ صم و١٫4م

احلفث أو الكوبرا الكاذبة 
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الطيور
االسم العربي : النعامة

 Struthio camelus camelus : االسم العلمي
البنية أو نعامة  الرقبة  النعامة ذات  البيئة الطبيعية: أصلها من أفريقيا وتسمى 

شمال أفريقيا. 
إلى  ارتفاعها  يصل  األرض  وجه  على  احلية  الطيور  أكبر  هي   : احليوان  صفات 
٢٫٧4م ووزنها إلى ١54كغ لها رقبة زهرية محمرة وريش أسود للذكور ورمادي لإلناث 
القرن  من  الثاني  النصف  خال  الطبيعة  إلى  أعيدت  ثم  العربي  البر  من  انقرضت 

العشرين.

النعامة
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االسم العربي : العقاب امللكي

Alaemon alaudipes : االسم العلمي
البيئة الطبيعية : طائر مهاجر مير عبر املنطقة العربية خال اخلريف والربيع.

صفات احليوان : طير كبير احلجم ميتد جناحيه ما بن ١٫8م و ٢٫١6م. يتغذى 
على األرانب والقوارض عادة كما يفترس طيور وثدييات أخرى مبا فيها صغار املاشية 

إن توفرت الظروف لذلك.

العقاب امللكي
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االسم العربي: القبرة الهدهدية

Alaemon alaudipes :االسم العلمي
البيئة الطبيعية : تعيش فـي املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. 

معكوف مميز جتري  ومنقار  طويلة  بأرجل  احلجم  كبيرة  قبرة   : احليوان  صفات 
فـي  موضوع  القش  من  كفنجان مصنوع  كثيراً. عشها  األرض  وتنقر  بسرعة  ومتشي 
جوف شجيرة او على األرض تتغذى على احلشرات والسحالي الصغيرة والبذور أيضاً 

وفـي شدة احلر تتخذ من جحور الضب ماجئ أحياناً.

القبرة الهدهدية



53حممية الرمي للمحيط احليوي

االسم العربي: الصرد الرمادي

Lanius excubitor :االسم العلمي
البيئة الطبيعية : يعيش على األشجار فـي املناطق الصحراوية واملناطق شبه اجلافة.

يراقب  الشوكية  األشجار  رؤوس  على  وقته  يقضي  مغرد  طير   : احليوان  صفات 
فرائسه وإن سنحت له صلبها على األشواك بعد اصطيادها فـي ميزة فريدة له بقصد 
احلفظ واخلزن. يتغذى على احلشرات الكبيرة والثدييات الصغيرة وطيور أخرى أصغر 
منه كما أنه يستخدم موقعه على الشجر كبرج مراقبة تقيه من اجلوارح األكبر ويحذر 

اآلخرين من قدومها. 

الصرد  الرمادي
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االسم العربي : غراب البحر السقطري

Phalacrocorax nigrogularis : االسم العلمي
البيئة الطبيعية : طير مهاجر مهدد باالنقراض بسبب تدهور بيئته الطبيعية فـي 

اجلزر واملناطق الساحلية.
صفات احليوان : طير غطاس يصطاد السمك وميكنه البقاء حتت املاء ملدة ثاث 
دقائق. يحب العيش فـي مجموعات التي كانت قدمياً يصل عددها إلى ٢5٠٫٠٠٠ طير 

أما اليوم فا يزيد ما بقي منها على األرض بن ٣٠٠٫٠٠٠ و5٠٠٫٠٠٠ طير. 

غراب البحر السقطري
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االسم العربي: احلبارى

Chlamydotis undulata :االسم العلمي
البيئة الطبيعية : املناطق الصحراوية وشبه اجلافة فـي املناطق الرملية واحلصوية. 
كان يتنشر بكثرة فـي جزيرة العرب وهو من أشهر طيورها، وتقوم العديد من البرامج 

فـي منطقة اخلليج العربي على إكثاره وإطاقه فـي البرية. 
صفات احليوان : طير رائع اجلمال يجذب هواة الصيد بجماله وحركاته وتصرفاته 
مهدد بسبب صيده من الهواة واحملترفن ترقص ذكور احلبارى جللب انتباه اإلناث فـي 
موسم التزاوج فـي مشهد يجمع ما بن احلركة والصوت. تضع بيوضها على األرض 

مباشرة ما يعرضها لافتراس بسهولة.

احلبارى
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معلومات للزوار
تعليمات عامة للزوار

لك  بسام  ودعها  تزعجها  أو  تؤذيها  وال  البرية  واحلياة  بالطبيعة  متتع   -

ولآلخرين.
- استمتع بالتخييم فـي املناطق املخصصة لذلك وبعد احلصول على اإلذن من 

إدارة احملمية.
- شرفنا بحضورك للمنطقة للتنزه واالستمتاع دون تخريب أو تلويث للبيئة أو 

ترك املخلفات.
منك  مراعاة  والضوضاء،  العالية  األصوات  جتنب  الطبيعة  لصوت  استمع   -

للحياة البرية والزوار اآلخرين.
- ال تدع النفايات خلفك، خذها معك خارج احملمية أو ضعها فـي احلاويات 

املعدة لذلك. 
- ال توقد النار إال فـي األماكن املخصصة لذلك.

املخصصة  واملمرات  بالطرق  والتزم  البر  فـي  الرائعة  السواقة  عش جتربة   -

للسيارات وال تخرج عنها ألي سبب كان.
- ال ميكنك حمل أو استخدام األسلحة النارية فـي احملمية وإن كانت مرخصة 

للصيد فتأكد من أخذ اإلذن بذلك.
- استمتع بظل األشجار وجمالها، ودعها دون قطع أو حرق أو تلويث يدمرها 

دعها موئًا سليماً للطير واحليوان.
- راع تقاليد وثقافة املجتمع احمللي واحترم موطنه الذي استقبلك فيه وتصرف 

مبسؤولية واحترام وعبر عن انتمائك وتقديرك للمجتمع.   
معلومات االتصال
وزارة البلدية والبيئة

إدارة احملميات الطبيعية
الهاتف : 44261326



57حممية الرمي للمحيط احليوي

خارطة الوصول للمحمية
ميكن الوصول إلى محمية الرمي بسهولة عن طريق البر من أي مدينة فـي الدوحة 
بعد طريق دخان أو طريق الشمال أو طريق العطورية ومن السهل الدخول إلى احملمية 

من خال زكريت، اخلوزان، اجلميلية، الغويرية أو الزبارة.

www.mme.gov.qa


