ورشة عمل في محمية أرز الشوف حول "سبل التعاون لتشجيع االستثمارات وتنمية الصادرات في المنطقة"

نظمت محمية ارز الشووووب وتعلونعوع مل المة ووو وووة النعمة لوشوووايل ا وووو معرات مل لتنعع ورشوووة م حو
لوشووووايل ا ووووو معرات وونمية اليووووع رات مل المنطقة مل حضووووور رميل مادل ة اري اي ا الم ن ل نتي
المحمية األ وعذ نزار هعنل و مع رة عء التد يعت والمزار يع والونعونيعت الزرا ية والمي ريع مل المنطقة.

وووت الونعوع
يوعنل ،م ير

ت اية ،وح ث م ير المحمية األ ووووووووعذ نزار هعنل ع جهمية واو المحمية وال ور الذ لنتو مل المحعمظة دى الونوع
التيولوال والنظم اإليكولواية تطريقة وضمع مشعركة الماومنعت المحدية مع خال ترامج ي جهم ع ال يعحة التيمية وال يعحة
الزرا ية والونمية المحدية تر وأميع مرص م ألتنعء القرى المحيطة.
وقع ةع المحمية مدت دى ة ا خعرطة لدزرا ة الم و امة الول وشم ارتنة متع ىء ا ع ية ا وهل:
)1
)2
)3
)4

الحيووووووور

اإلنوعج الزرا ل الذ ينوم دى األنواع المحدية الموأقدمة مل الوغيرات المنعخية ،دى وووووووتي الم ع
الز ور والويع والننب والدوز الز رور وغيرهع.
اإلنوعج الحيوانل الذ يوكعم مل اإلنوعج الزرا ل ويةمع ال مع النضو لدزار ة.
وحوي المنواعت الزرا ية والحيوانية ةلى مونة تيوية مع الفواك والخضعر وا شعب الميننة
مج هذه األرا ضل الزرا ية مل ن شعطعت ال يعحة التيمية مل المنطقة .حوى وعريخ وم وأهي جك ر مع  70هكوعر مع
األراضووووووول الزرا ية الم مدة لووتل متع ىء الزرا ة الم وووووووو امة .وكذلك وم ةنشوووووووعء ووأهي روب ي وحيط هذه
األراضووول الزرا ية والمنعلم ال ووويعحية .تعإلضوووعمة ةلى ذلك وم ةنشوووعء ووووب الغدة الذ ي ب ةلى التيل المتعشووور مع
المنوج الى م ووووووو دك ت ب م المزراع اليووووووغير و ووووووي ات التيوت الدواول ونمدع مل ةنوعج المونة التيوية ،كمع وم
الوخطيط إلنشعء وق آخر مل منطقة التعروك.

عيتاني:
مع نعحيو  ،وح ث الم ن ل نتي يوعنل ع الونمية المنعطقية كازء مع ا وووووووراوياية الول اقورحو ع اي ا إلنشووووووعء وامنعت
ةقويووع ية موخيوويووة و ووعهم مل ح تنض المشووعك اإلقويووع ية ،حيث ةن ع وخدق مرص النم وورمل الق ري الونعم ووية وونزز
ا توكعر والريع ي ،كمع ورمل حام اليووووع رات وو ووووعهم مل خو ا ووووواق ا ي ي .وشوووو دى اهمية هذه الوامنعت مل ةطالق
مشعريل ا ي ي وةياع مرص م لدشتعب وونزيز تيمة األ مع الخعية تعلمة عت اليغيري والموو طة الحام.
وقع الم ن ل يوعنل اع اي ا وونعوع مل هذا اإلطعر مل التد يعت لوح ي المقومعت الول يمكع اع وروكز دي ع الوامنعت
ا قويوووع ية الموخيووويوووة ،تحيث وأول الوامنعت ومق الميزات الوفعضووودية الول وومول ت ع ك منطقة مع لتنعع .وقع اع منطقة
الشوب وومول تعلن ي مع الفرص ا و معرية الوا ي ،يمع مل ماع الينع عت الغذامية حيث يشو ر زيت الزيووع والنتيذ،
ومل ال يعحة حيث وووامر مرص مل ماع الفنع ق وتيوت الضيعمة وال يعحة الطتية وال يعحة التيمية ،ومل المنعطق الموخيية
ا توكعرية حيث هنعك مرية لوامنعت وكنولواية مل وركيز دى الوكنولوايع التيمية.
م كعع حوار مل الحعضريع حيث ااعب ك مع الم ن ل يوعنل واأل وعذ هعنل دى ا

وف عرات واأل مدة المطروحة.

