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 االتحاد من الممول NEX-LABS مشروع انطالق: المتوسط األبيض البحر منطقة في وشامل تنافسي نمو أجل من جديدة شراكة
 األوروبي

 10/06/2020برشلونة، 

 التنافسي النمو تحديات لمواجھةالمتوسط  األبيض البحر عبر مختلفة دول 7 من شريًكا 11 من يتكون دولي اتحادتتظافر جھود 
 بشكلعبارة عن مشروع ممول  NEXUS-driven approach(. NEX-LABS( ةترابطمالالسلسلة  على قائم سلوببأ والشامل
 ويھدف إلى ENI CBC MED المتوسط لحوض الحدود عبر التعاون برنامج إطار ضمن األوروبي االتحاد قبل من مشترك
  .المستدامة للتنمية المتوسط األبيض البحر الستراتيجية األجل طويلة إقليمية سياسة وضع

 لتحقيق النظيفة التكنولوجيا تنفيذ دعم إلى شھًرا 30 البالغة عمله فترة خالل ويھدف ،2020 سبتمبر في رسمًيا المشروع انطلق
 /المتجددة الطاقة حلول( للطاقة كفاءة أكثر استخدام إلى استناًدا الزراعية األغذية قطاع إنتاج في ومرنة مستدامة زيادة

الشريكة،  يةالمتوسطالدول  منطقة في) استخدامھا إعادة حصاد المياه/ /الصحي الصرف مياه معالجة حلول( والمياه) الشمسية
إنترنت  أو اإلنترنتو )block chain technology( سلسة الكتل تقنية مثل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مساھمات بفضل
باإلضافة . )Big Data(  الضخمة والبيانات) Machine Learning( اآللي والتعلم ،)AI(  االصطناعي والذكاء )IoT(  االشياء
 في NEX-LABS يساھم ،ةالشريك يةالمتوسط دوللل اإلقليمية أو الوطنية الغذاء/  الطاقة/  المياه سياسة تطوير برامج إلى

 لعام المستدامة التنمية وخطة 2025- 2016 المستدامة للتنمية المتوسط األبيض البحر الستراتيجية اإلقليمية السياسة تطوير
 أھداف لمواجھة ، وذلكالغذاءو الطاقةو لمياهوا واالتصاالت المعلومات تكنولوجيال المتكاملة والمبتكرة تقنياتال خالل من 2030
 NEXUS Driven Open( المترابطة السلسلة على المبنية المفتوحة الحية المختبراتاسلوب  بفضل 7و 6و 2 المستدامة التنمية

Living Labs Approach “NDOLL”(.  

 كأكبر نالسكا توزيعو األمطار ھطول انتظام عدمو التي يستھدفھا المشروع والتي تتميز بندرة المياهالمناطق تعد الزراعة في 
-/  10- ( الصيف في األمطار ھطول) 2ºC(≈ المستقبلية االحتباس الحراري توقعات تتضمن بينما) %90-70مستھلك للماء (

 )٪60(≈ الطاقة كفاءة بين الكامن الصراع أن كما ،)٪40-/  12-( الزراعية واإلنتاجية) ٪15-/  2- ( المياه لوفرة مھددة) 30٪
 المتوقع المستقبلي النقص يتطلب ، إذالغذاء إلنتاج المستخدمة المياه من مكعب متر/ الطاقة تأثير من أيًضا يزيد المياه وإنتاج
  .)NEXUS Approach( اسلوب السلسلة المترابطة الغذاء /الطاقة /المياه في

 الحية المختبرات اسلوب إلى استناًدا ومرن مستدام زراعية أغذية قطاع إنشاء في المساھمة NEX-LABS مشروع عتزمي
 نقل تعزيز وبالتالي ،)”NEXUS Driven Open Living Labs Approach “NDOLL( المترابطة السلسلة على المبنية المفتوحة

فإنه  المشروع، تنفيذ خاللو. االبتكار على القائم والنمو التتجير فرص وزيادة واألكاديميا الصناعة بين والتعاون التكنولوجيا
 السلسلة على المبنية المفتوحة الحية لمختبراتا اسلوب خالل من المدى متوسط تأثير وإحداث الميل ھذا عكس المتوقع من

 NEXUSللتوصية بتقنيات السلسلة المترابطة ( )”NEXUS Driven Open Living Labs Approach “NDOLL( المترابطة
technologies( المعززة والبرامج والخدمات بالمنتجات استكمالھاو ھاوتنفيذ وفحصھا الزراعية األغذية قطاع في المتكاملة 

 مثل العامة المؤسسات ذلك في بما المصلحة، أصحاب من كبيًرا عدًدا NEX-LABS ستھدفوي. المرتبطة التجارية ألعمالل
 لريادة البيئي النظام وكيانات والمتوسطة الصغيرة والشركات ،الجامعات أو البحوث ومراكز ،الوطنية والوكاالت الوزارات
 والكيانات األعمالممولي / االستثماري المال رأس/ التكنولوجية المجمعات/ التكنولوجيا نقل منظماتو الشركات مثل األعمال
  .المدني المجتمع ومنظمات ،والرأي الفكر مراكز/ االتصال مضاعفات مثل العام لنقاشفي ا المشاركة

 السلسلة على المبنية المفتوحة الحية المختبراتمن  2انشاء   NEX-LABS أنشطة من المستمدة الرئيسية المخرجات تشمل
مسرعات  منح من تستفيد تجارية أفكار 4) و”NEXUS Driven Open Living Labs Approach “NDOLL( المترابطة

 6 نشاءأعمال وإ رائد 50 مشاركةتتضمن  صيفية مدرسةو تسريع قسيمة 42 و فحص قسيمة 16 تخصيص تم األعمال، إذ
  .مشتركة ثابحأل عقود 8 توقيعو الوظائف بنكو مشتركة اختراع براءات 6 لديھامشتقة  ناشئة شركات
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  عن الشراكة

 غرفة التجارة والصناعة للوسطو (إسبانيا)  المستقلة برشلونة جامعة( مؤسسة 11 مع شراكة NEX-LABs مشروع يتضمن
 أكاديمية(إيطاليا) و INNOLABSو بيريتك (لبنان)  مؤسسةو العقبة (األردن) ارتباط مركز - الملكية العلمية الجمعيةو (تونس)
 الوكالة - للمؤسسات الترويجية الخدمات مركزبيروت (لبنان) و في األمريكية الجامعةو والتكنولوجيا (مصر) العلمي البحث
 للتنمية الھاشمي األردني الصندوق(إيطاليا) و سي أي بي (إيطاليا) و Net7 Srl (إيطاليا) و كالياري في التجارة لغرفة الخاصة
وذلك  المتوسط األبيض البحر عبر مختلفة دول 7 من (جھد) (األردن) العقبة المجتمعية للتنمية بسمة األميرة مركز/  البشرية

 التعاون برنامج إطار في األوروبي االتحاد قبل من NEX-LABS مشروع تمويل يتم. وB_A2.1._0124 المرجعباإلشارة إلى 
 قدرھا مساھمة المشروع تلقىو يورو 3450984.97 قدرھا إجمالية بميزانية ENI CBC MED المتوسط لحوض الحدود عبر

  ).٪90بنسبة  ( يورو 3105866.47

  عن البرنامج

 عبر للتعاون األطراف متعددة مبادرة ھو ENI CBC MED 2014 -2020 المتوسط لحوض الحدود عبر التعاون برنامجإن 
 واإلقليمية واالجتماعية االقتصادية التنمية تعزيز إلى البرنامج يھدفو )ENI( األوروبية الجوار أداة بموجب ممولة الحدود
في  شاركي ، إذوقيمھا المشاركة مناطق الدول وتثمين الحدود عبر التكامل تعزز قد والتي والمستدامة، والمنصفة العادلة

 وفلسطين والبرتغال ومالطا ولبنان واألردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان وفرنسا قبرص ومصر دولة وھي 13البرنامج 
وتعد اللغة العربية واإلنجليزية  )إيطاليا( سردينيا في الذاتي الحكم منطقة ھي للبرنامج اإلدارية السلطةو تونسوإسبانيا و
  www.enicbcmed.eu: زيارة يرجى المعلومات من لمزيدو. لبرنامجل الرسمية لغاتال والفرنسية 

  

  لالتصال:

  التواصل مع مدير المشروع على: يمكنكلمزيد من المعلومات 

+0034 93 581 49 38 Gustavo.perez@uab.catGustavo Pérez.   

  مزيد من المعلومات متوفرة عن المشروع على:

projects-http://www.enicbcmed.eu/projects/funded  

  

  

  

  

  

  

 

 


