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جمعية المحافظة على البيئة " هيبكا "هى منظمة أهلية غير هادفة للربح 
وهى جمعية مركزية مسجلة بمحافظة البحر األحمر و مشهرة برقم 104 لعام

.1995
 تهدف جمعية هيبكا إلى حماية البيئة البرية و البحرية والشعاب المرجانية، وكذا

النظم اإليكولوجية البرية للبحر األحمر وسواحله.

 
وتحقق هيبكا أهدافها بدعم من أعضائها و بالشراكة مع الجهات الحكومية و
غير الحكومية و كذا بالمشاركة الفعالة في كل ما يمكن من المشاريع البيئية

 التى تحقق أهدافها و غايتها فى مجال الحفاظ على البيئة
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منذ نشأتها، تطورت جمعية المحافظة على البيئة
"هيبكا" لتصبح فريًقا من العلماء والخبراء والداعمين

لحماية البيئة.

نعمل من أجل حماية الموارد الطبيعية للبحر األحمر
والحفاظ عليها، وكذلك تعزيز ممارسات التنمية

المستدامة، للحفاظ على ثروات البحر األحمر الطبيعية
على المدى البعيد.

كما تعمل هيبكا بشكل وثيق مع عدد من الهيئات
الحكومية المصرية بما في ذلك؛ محافظة البحر األحمر

ووزارة البيئة متمثلة في هيئة محميات البحر األحمر.
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مهمتنا وفلسفتنا

تتمثل مهمة هيبكا في حماية
البيئة البرية والبحرية للبحر األحمر

والحفاظ عليها. وهذا يشمل
الشبكة الحيوية للشعاب

المرجانية تحت الماء والنظم
البيئية الحساسة على ساحل

البحر األحمر.

مهمتنا

نؤمن أنه ال يوجد حل وسط لبناء
مستقبل أفضل، لذلك ظل

هدفنا األساسي دون تغيير من
اليوم األول: العمل من أجل

حماية الموارد الطبيعية في مصر
والحفاظ عليها.

فلسفتنا
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أول منظمة غير حكومية مسؤولة
بالكامل عن كافة جوانب إدارة
النفايات الصلبة والتي تعود
بالفائدة على البيئة والمجتمع
المحلي.

2

تشارك هيبكا في عدد كبير من
أنشطة التوعية البيئية التي
تستهدف المجتمع المحلي
والمدارس وقطاع السياحة
ومقدمي الخدمات.

6 لدينا إيمان عميق بدور المواطن في
خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة
التي يعيش فيها وما تحتويه من
موروث حضاري وإنساني والموارد
الطبيعية التي تمثل الركيزة األساسية
لالستثمار في البحر األحمر

5 صمداي أو بيت الدولفين هي
محمية خاصة تديرها هيبكا منذ
أكثر من 19 عاًما حتى اآلن ، والتي
أصبحت نموذًجا يحتذى به لإلدارة
البيئية الفعالة.
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أهم األنشطة

حماية الشعاب المرجانية
من خالل نظام الشمندورات األكبر1

في العالم! والذي يقلل بشكل كبير
من األضرار التي تلحق بالشعاب
المرجانية من خالل القضاء على
الحاجة إلى استخدام مراسي
السفن والمراكب.

إدارة المخلفات الصلبة
من خالل دعم األبحاث العلمية
لتصميم وتنفيذ ورصد جميع
تدخالته بشكل مناسب لحماية
البيئة والحفاظ عليها.

3
الحفاظ على البيئة البحرية

التوعية البيئيةالتنمية المجتمعية محمية صمداي للدرافيل
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أغسطس 2009، تم توقيع بروتوكول بين
محافظة البحر األحمر وهيبكا. في إطار

هذا البروتوكول تم إسناد مسؤولية إدارة
النفايات الصلبة في مرسى علم إلى
جمعية هيبكا؛ بمنحها المسؤولية
الحصرية عن جمع النفايات وإعادة

تدويرها والتخلص منها.

في أواخر الثمانينيات، كان أحد
التهديدات البيئية الرئيسية هو تدمير
الشعاب المرجانية على نطاق واسع

بسبب مراسي المراكب والسفن.
عندما تقوم بإنزال مراسيها على

الشعاب المرجانية ؛

في عام 2004 ، بدأت هيبكا في إدارة
منطقة شعاب صمداي كمحمية

طبيعية؛ حيث تم جدولة ساعات الزيارة
وعدد الزوار مما أدى إلى زيادة عدد

الدالفين في المنطقة. كل دولفين
بقيمة 92000 دوالر أمريكي ويوفر 16

وظيفة.

هيبكا على مدار عقود

في عام 1992، تم عقد اجتماع بين
اثني عشر عضًوا يمثلون مجتمع

الغوص واقتراح نظام الشمندورات
أو المراسي الدائمة، والذي نتج عنه

تصميم وتركيب ما يقرب من 100
عوامة إرساء، ومن هنا كانت بداية 

 هيبكا كمنظمة مصرية غير حكومية
.
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التغير
المناخي

يمكن للشعاب المرجانية بالبحر األحمر ، باعتبارها
واحدة من آخر الشعاب المرجانية الباقية على قيد

الحياة، أن تشكل مالًذا لتصبح واحدة من
الشعاب المرجانية القليلة المتبقية ذات النظام

البيئي الكامل، وفًقا لبحث أجرته كلية علوم األرض
في جامعة والية أوهايو.

هيبكا هي األكثر نشاًطا حين يتعلق األمر بتشريع
القوانين التي تعمل على حماية البيئة. على مدى

السنوات الماضية تبنت الجمعية حمالت قومية
ودولية عديدة ، حيث كانت في طليعة الحمالت

التي أسفرت عن تعديل أكثر من 32 قانوًنا ومادة
ونص قانوني.
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أهدافنا المستقبلية
1

حماية المزيد من مناطق الشعاب المرجانية في البحر األحمر
المصري والحفاظ عليها حيث أن مياه البحر األحمر هي موطن

لبعض الشعاب المرجانية األكثر إنتاجية وتنوًعا في العالم!

2
توسيع وصيانة نظام الشمندورات (األكبر في العالم) الذي
يقلل بشكل كبير من األضرار التي تلحق بالشعاب المرجانية من

خالل القضاء على الحاجة إلى إلقاء مرساة المركب.

3
لطالما كانت تنمية المجتمع أحد األهداف األساسية لـجمعية

الحفاظ على البيئة - هيبكا، وفًقا لمهمتنا في تحسين نوعية
الحياة لكل من البشر والحيوانات.

4
رفع الوعي البيئي لزوار مركز األبحاث لدينا وتثقيفهم من خالل

توضيح الكنوز الطبيعية والتنوع الثقافي الفريد للبحر األحمر.
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تواصل معنا

+20-65-3445035

www.hepca.org

مبنى B2 - مارينا الجديدة - السقالة
صندوق بريد 144
الغردقة - البحر األحمر
جمهورية مصر العربية

info@hepca.org

نرحب دائما باستفساراتكم ومقترحاتكم ومشاركاتكم من خالل:


