
 

 

 فى مجالتوصيات الدورة التدريبية المتخصصة 

 التى أقامها مصايدالدارة إوتنظيم والسمكى تقدير المخزون 

 معمل ديناميكا التجمعات السمكية

 م3012 نوفمبر 11 – 01فى الفترة من 

 

المهتمين بمجال تنمية والباحثين بالمعهد استهدفت  التيقيمت هذه الدورة المتخصصة أعلى مدار اسبوع كامل 

جهاز شئون جامعة قناة السويس والثروة السمكية و تنمية هيئةممثلون من وقد شارك فيها  خارج المعهد من  الثروة السمكية

مشاركة مرة يتم  وألول .لمبالمعوقد حاضر فيها نخبة من أساتذة المجال وشباب الباحثين دارة المحميات الطبيعية إالبيئة و

هذه االدارات والقائمين عليها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية )ادارة االحصاء  مديري فيأربعة ادارات هامة ممثلة 

كما تم تسجيل وعرض  دارة المواقع االلكترونية (إ –دارة النشر بمركز االعالم إ –مركز المعلومات  – المركزي السمكي

 :لهامة خلصت الدورة الى التوصيات التاليةالمناقشات االدورة على قناة الهيئة وبعد سلسلة من المحاضرات و

 توصيات مؤسسية:

أهمية التعاون وبناء جسور الثقة بين الهيئات والمؤسسات التى تختص بتنمية الموارد السمكية والحفاظ على البيئة  -1

 المائية

 جهات المسئولة عن الموارد المائية التوحيد  -2

 المبنى على دراسات بحثية دقيقة العلمي الرأيال بعد اخذ إ بشأن المسطحات المائية قرار أيعدم اتخاذ   -3

 من لجان التنمية المختلفة أيتشكيل  عندذات الكفاءة العلمية أهمية اختيار الكوادر المتخصصة  -4

 تفعيل دور اتحاد الصيادين والجمعيات المعنية ووضع اطار لمساعدة الصياد اثناء فترات وقف الصيد -5

انتاج اعالف من  –تشجيع االستثمار فى المشاريع الصغيرة والمرتبطة بصناعة الصيد )مصانع تصنيع اسماك  -6

  (إلخ.....للشباك ومعدات الصيد مصانع –االنواع غير االقتصادية وبقايا االسماك 

  االقتصادية لهذه المساحات وتعظيم االستفادة منها عمل خريطة حديثة لحصر المساحات المتاحة وانسب االنشطة -7
 اإلدارة وجودة الجودة إدارة دور تفعيل -8

 

                           توصيات علمية:

 بالتعاون بين مؤسسات الدولة المعنية المسطحات المائيةلجميع  القيام بدراسات تقدير المخزون السمكى -1

 –محمية مناطق  –)مواسم غلق % من قيمته الحالية 54-44ضرورة خفض مجهود الصيد الحالى بنسبة تتراوح بين  -2

 (....الخزام بهالمسموح به وااللت كلىتحديد االنتاج ال –عدد ايام وساعات الصيد خفض 

 بديال عنهاالتوسع فى انشاء المفرخات السمكية و منع صيد وجمع زريعة االسماك نهائيا من المصايد الطبيعية -3

 من مصادرها تاحة تداولها للباحثين والمتخصصينإو تحسين نظام رصد وتسجيل بيانات االحصاء السمكى -4



 

 مراجعة وتفعيل قانون الصيد وتغليظ العقوبات -5

 الغير مستغل من المسطحات المائيةاستكشاف مناطق صيد جديدة واستغالل  -6

        ودة المنتججواالهتمام بالتوسع فى االستزراع البحرى  -7

 المختلفة التلوث عالجة مصادروم المائية بالبيئة االهتمام -8

 

 

 مقرر الدورة                                                       

  )أ. د./ سحر فهمى مهنا                        (
 وتنظيم المصايد ديناميكا التجمعات السمكية قسمئيس ر                                                             

 
 

 


