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م2021لسنة ( 167)ورقم ( 62)رقم 

.عقدت اللجنة جمموعة من االجتماعات



مت سـ ا )بنغازي بوجـو  دـدأ واـومن مـم ملمنـارط مل ر ـة مدينة ميـزت تلقد  ، بحـرا

ي مرت ط وجو  ملمدينة بها منذ بدء نشأتها مم(. القون، كارستية
مت قدممـة وملت  فـر 

ي ملقــــ ن مل ــــا   ق ــــ  ملمــــيا  
ي  ق
لد يوســــ)جــــدم ت جــــا لاســــتي ان مالــــالس  (. برا

ومرث وظلــا ملمنــارط مل ر ــة مــوة ملمدينــة رــوة تارلمهــا م ــدر للحمامــة مــم مل ــ

ــــلة م عـــــد أ ملـــــ  مال  ـ ســـــ غاة مل بيعيــــة ملـــــ  ملويصـــــااات، وم ـــــدر ل شــــارات    

ولــــح ه وملر  ق ي بااضافة لدورها مل . مالق  ا ي ومل جاري ومق د لل رق
برا وملدقيط  ق

نخــــــــا  موــــــــن مل ــــــــومزن للــــــــنخا ماميولوجيــــــــة بالمن قــــــــة،  ا ــــــــة فيمــــــــا ي علــــــــط بال

ي مل ي  أ دىل مل قل ات ملم
لة، و ورها  ق ي وملحياأ ملرر .نا يةملهيدرولوجر



أتقا ي جليااهبحرا
ازي،بنغمدينةا اق ق

أملشماةمممحدها  قومميوليو،23بحرا مل  

يملدمئ  مل الطملجنوبوممملع وبة،رالط

ي 
غ بملومم،رابلينو من قةبعدهومممللانق

.ملجزمئ شارن



أمحيطي لغ كيلومر  5.22موملي جليااةبحرا

تقال اهي ار170ت لغبم امة

ي ملم  ح
هي ار57موملي م ام هملمان 

ي ماجز بومس ةينق ا ق إلت منر :جزئييا

هي ار36م ام هملشمالي ملجزء)

ي وملجزء (هي ار21م ام هملجنونر

من قةسياج م  مليا  ةملمن قةم امةوما 

أ .هي ار113موملي في لغمل حرا



ي 
 امةهميولةووساطتشك بنغازيبمن قةمل ر ةمألرمضق

 
جدم

  ق بتفهي (وملن اتاتملحيوماات)ملحيةملكائناتل عض
ي ملمهاج أ(ملش ولة ا ة)ملمائيةمل يور

.لقارمتمتعرر ملت 
اتمح وو ملكائناتلهذهجدم هامةدبور مح اتتشك وهي 
ا مهددأمل ر ةللمنارطو .وتكاث ديشمح اتوو توقف
:وهمهاو  ى

 ممار هام مق ة ملويصااات ومل قلي  مم.

ي ملدورأ ملهيدرولوجية
.مل حكا  ق

تجدمد  مئا للمياه ملجوفية.

مج  مل ومسب وملموم  مل امة.

  (بيولوجيا)اربيعيوإزمل ها وت  يوها مل يمائيةملموم  مج.



ي ملم اهمة
.مل امىلي ملمطمس ق مر  ق

بةوتآك مل عالةمكافحة .ملر 

ي ماسا ور تلعب
ق و ورأمل ابون ورأ ق وجيا

و ورأملنير 
لا .مل رر

ي لل نونم در .م  ولاتهبجمياملبيولوجر

أ أقيمةلل حرا ودلالبيئةمدلابحوث)ملعلمي لل حثكبرا
.(مل بيعيةملبيئة

هاج أ،وملمملم ورنةمل حالةمل يور لمشاهدأفالد موقا
أهذهيزور ميث ا 33موملي سنةك بالذمتمل حرا اود 
.مل يورمممم لوا 



أمومفدىلي ومجد  ي مل حرا
ومالرمضق

،اودا11بهاملمحي ة
 
كما ا اتيا

أدىلير    وو ي ومجد  ر  مكمل حرا

ملم  ورنةمل يور مماون78مم

ي وملمهاج أ
وج ممبعصها مقياوملت 

ي ومل كاث  مل عشيش
مت ق ملمالففر 

.دا ك مموملش اء













ا ملجه  بأهمية هذه ملنخا ودد  فها بعده_ 

ي ومل خي ودد
ي ومللقا ق

ي ومل ارلخق
  تقييا ملبيت 

. ورها مالق  ا ي

ق _  ملصغط ملم لط مم ق   بعض ملمومرنيا

دم وملمؤس ات مم وج  مستلمارها  شك  بعيد 

.موهو  مل نمية ملم  دممة

متمل عدمات _  ي تغيرا
لة م مللة  ق دىل ملنخا  ملب  

ي ودمليات تغيرا ملااد مل يي ي ملهيدرولوجر
ب  ق

أ بومس ة دمليات مل جالف  إنشاء و من قة مل حرا

ي مومجز 
بة، وملت   ال تشم  ت مبية ومنارط ل يولا ملر 

أ فقط ملمنارط مليا  ة ب  ومصا شملا قان م ل حرا

ي ف
أ  ق مت دم رالط مل جالف وتعميط مل حرا ر 

.سابقة



أدمليات _  . يد مل يور بال حرا

.ل ةبالرصف مل خي وملمملوات مل مل لوث _ 

ي إدان من قة مل أ   _ 
أ من قة م ق حمية مل حرا

ي دد  مماي ه
ا بقوأ ملقااون مما قد ي ها  ق

.وملحواظ دىل ما ت س  منها



أإمكااياتود ضملمن قة،تارلــــخمس ع مض اةومم  م  عها موقباالد  ار ومأل ذ ملحالية،جليااةبحرا
ق ملمومزاةومحاولةملمدينة، لةةمألنش ب عضمل ماحماملوالدأملمن قةهذهممامةإلمل وجهبيا ملب  
ملمنارطممرابعالالنوعاختيار إل ل امللجنةفإنملم  دممة،ومالق  ا مةومالج ماديةومللقافيةملعلمية
ي ا مرأمل بيعةل ونملدولي مالتحا  ت  يفم بملمحمية

:وهي ملمحميةمألرمضق
Category)الحيةواألنواعالموائللحمايةأرض IV: Habitat/Species Management Area)

.مألولولةههذملمحميةإ مرأتعيسونولجبمعينةمومئ وو واومنممامةإلتهدفمل   يفممملوئةوهذه
ميةواومنل اتم  ل لبيةوفعالةمن خمةتد اتإلمل مبعةملوئةممملمحميةملمنارطممملعدمد وتح اج
.ملمومئ دىلللحواظوو معينة



:األساس  الهدف
.ل ح هاومس عا تها و ياا ها وملمومئ مألاومندىللحواظم

:أخرىأهداف

ي ملغ اءواماطممامة•
.مل قليدمةما مرأمناهج اةمممأل  ىملبيولوجيةمل ماتوو ملن ان 

متيجياتكميوااتملمومئ مموجزمءممامة• .مل حالةوو مل بيعيةملمناظ  مونالسر 

.محميةملبالمن قةملموجو أمل بيعيةوملمومئ مألاومنبأهميةللمج ماملعا وما رمكملوعي ت ول •

.بال بيعةمن خامت اةدىلملح وةينةملمدل كان الها مممميموسيلةتوفرا •





.المحميةإقامةمنالفرعيةواألهدافالرئيس  الهدفتحديد :األوىلالخطوة

:وتشم األساسيةالمعلوماتوتحليلجمع:الثانيةالخطوة
.شام م اجي رفاإج مء•
ي للوضاشام تقييا•

.بنغازي-ملبيئةشئونم مق ةبمع فةملبيت 
لعاتتجميا• .بهاملمعموةملت  

:فيهابما ،األولوياتوتحديد اإلجراءاتتطوير :الثالثةالخطوة
مكوهميةما)لهاما مريملهيك وتحدمد ت عي ها،وتحدمد ملمن قةبحمامةق مر إ دمر• .(ملعلمي جاابملإش 
مةملمن قةموةملحمامةسياجوموم واتاوديةتحدمد• .ملمحميةمايتناسببما ملمقر 
متإ احوج ممملم لوبةمل د اتاوديةتحدمد• ي مل غيرا

متوسب امدثاملت  بالمن قة،ؤث أمتغرا
ي  ورها ل ؤ يملمن قةتهيئةوج ومم

.ةوملن اتيملحيومايةومألاومنملمومئ وت ول  ممامة ق
لةملمناشطاوديةتحدمد• .ملمحميةوجلهممونشئاملذيملهدفدىلتؤث  ال مت  وبدقةبها ملم موحملب  



التنفيذ:الرابعةالخطوة
ونماجاحمصممبما  قةوبك ملومقاورضدىلتم ي هتاوما دليهمتوطما تنويذ دمليةوهي  ملحمامة  
.جيد شك 

والمتابعةالرصد :الخامسةالخطوة
لعاجية،ممل دمبرا اجاحتحدمد وج مم وريوبشك ملعلميةوملدرمسةملم مق ةدملياتمس م مر ملمهامم

، رجةومع فة ي
دىل ائجملنم بمألم  لز إنت حيحها وو ماج مءمتوت ول  ملمحمية،و مءوتقييامل عا ق

ي ميلفوبشك بها معموةملم وأهذهإن.مألرض
ي وهي ملمحمية،ملمنارطك  ق

ماج مءمتك ونتصممملت 
أمألكر  ملمقيا هي ملعمليةهذه.سليا شك  ورها تؤ يمل ابقة متيجلنجاحم اش  ملعاجيةياتمالسر 
ي ومعدالت 

.ملحيةومألاومنوملمومئ ماميولوجيةللنخامل عا ق



يملمجلسرئيس/مل يدق مر دىلبناء بم وص 2021ل نة(167)ورقا(62)رقابنغازيل لدمةملت يرا
أ)مممالس وا أإمكاايةدموت ور بدرمسةتم صلجنةتشيي  ي ةربيعيكمحمية(جليااةبحرا

مل ر ةلألرمضق
ورة))بـــــــــاللجنةتوص  عليه ةإعالنضر المحميةللمناطقالرابعالنوعمنطبيعيةمحميةجليانةبحير

  إلدارةالطبيعةلصونالدوىل  االتحاد تصنيفحسب
الحيةنواعواأل الموائللحمايةأرض-المحميةاألراصر

Category IV: Habitat/Species Management Area))

:أعضاء اللجنة
يرا ــــــملت يدصو ملمجلس - أـــــــــاج مل ـيــــــــــــــــد فــــــــــــومم.  
غازيبنمــدي  م مق ة ملبيئة -هدي مل نوسي ملحدم .  
ي ــــــــــــــــاح ملمق ــــــــــــــــــــــــــــم  .   جامـــعة بنغازي-تر
ي ـاــــــــــــــــد دملمنع. 

ق
ي وم 

بنغــازيجامعـة-ب منق
دصي معقــــوب.  نغـازيبملعليــــــا ملدرمســاتوكا ممية–ملرر
ي ملحويند د لمياء. 

صـ يملحملم  ـــــــد مدمـــــــ  –ملغالانق

وأملزرمدةوزمرأفانمدي  –ملمشمي مو اح.  نغازيبملحيومايةوملر 
ي بوبي . 

ي مال حاحمي بمدي  –ملق عـانق
ةبال لدمملبيت 

ي ملو احد د مممد. 
بنغازياريملعقملت جي م لحةفانمدي  -ملم ان 

يد بالم  ومل حوثمل حلي ق ارئيس-بوبالددةمم ارمنان.  ملحرصق

بنغـــــــــــــــــازيملبيئــــــةم مق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة-شمبشمل مممد د رجعة



عنتقرير

ضرورة إعالن بحيرة جليانة محمية طبيعية 
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