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 التوصيات

الكثير من الدالئل العلمية على أهمية خليج سرت بشكل عام،   وجود ن على والمشارك أكد  -1

  ا كبير  ا بدوره مؤشريعطي  يعتبر من اكثر األماكن لتجمعات نبات البوسيدونيا والذي    هو  و 

ألهمية هذا الموقع كما يعتبر من اهم مناطق تعشيش السالحف البحرية المهددة باالنقراض 

على مستوى البحر المتوسط والعالم، وهو من اهم المناطق على المستوى الدولي من  

 سماك الغضروفية. حيث تكاثر سمك التونة واال 

االستعانة بنتائج الدراسات التي أجريت ضمن نطاق خليج   ضرورة أكد المشاركون على  -2

دراسة تقييم األثر البيئي حول مصنع الحديد   الحالية، منهاسرت لتحديث المعطيات 

 والصلب. 

 التساع خليج سرت  واهميته الكبيرة للتنوع الحيوي على المستويين  الدولينظرا   -3

 واإلقليمي،  وألن  الحفاظ على كل  المكونات  المذكورة  أعاله   ليس  باألمر  السهل  في  كامل 

 الخليج، تم تحديد  ثالث  مناطق ذات  أهمية  عالية  من  خالل دراسة المسح  االجتماعي 

    واالقتصادي  وجب  وضعها  في عين  االعتبار  إلنشاء محميات  مستقبلة  في  الخليج  وهي 

 . منطقة شاش و منطقة العويجة ومنطقة راس الغرة

كم   30بمسافة  سرت  منطقة شاش وهي المنطقة الواقعة غرب مدينة أعطيت األولوية ل -4

نظرا ألهميتها من   ( كم20شواطئ الثالثين و تامت وشاش و الخمسين بمسافة  وتضم )

الخبراء  كما ركز  . حيث التنوع الحيوي و تواجد اغلب األنواع المهددة باالنقراض 

على أهمية انشاء شبكة محميات بحرية وساحلية في خليج سرت والتي بدورها  المشاركون  

    ستكون ضمن شبكة المحميات البحرية والساحلية على المستويين الوطني واإلقليمي.

المشاركون على أهمية إتمام وتحديث المسوحات الميدانية في منطقة الخليج لمعرفة  أكد  -5

يئية والبيولوجية واالقتصادية واالجتماعية، واهمية اشراك كوادر  اهم الخصائص الب 

وطنية في الدراسات القادمة من اجل دعم بناء القدرات على المستوى الوطني وذلك من  

   خالل اشراكهم في المسوحات والتدريب الميداني.



 

يادين  اشراك منظمات المجتمع المدني والسكان المحليين والص أكد المشاركون على أهمية   -6

وكل الجهات ذات العالقة في كل األنشطة التي تهدف الى الحفاظ على التنوع الحيوي  

   البحري والساحلي. 

من   ا أساسي اإعطاء أهمية لدراسة المناطق البحرية العميقة والتي تعتبر مكون التأكيد على  -7

ناطق ذات البيئة البحرية الهامة لعديد الكائنات المهددة باالنقراض، على ان يتم ضم الم 

   األهمية منها ضمن شبكة المحميات البحرية والساحلية. 

التأكيد على إعطاء أهمية للمناطق الساحلية كجزء ال يتجزأ من البيئة البحرية والساحلية   -8

 وذلك من خالل اعتماد اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. 

 

 

 


