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مختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة الحرجٌةال   
LIVINGAGRO 

 

 ، الدعوة األولى للمشارٌع القٌاسٌةENI CBC Med 2014-2020  برنامج

 29/08/2019 من   OP 38/1315رقم اتفاقٌة التموٌل: 

 

  اإلخبارٌة اإللكترونٌةالنشرة 

 "الحرجٌة المختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة"لمشروع 

 2021 أٌار، سادسالعدد ال 

 

LIVINGAGRO  : ةعرازلل والتكنولوجٌا المعرفة ونقل االبتكار 

 المتوسط البحر حوض فً ٌةجرحال
 

 

 أصحاب المصلحة االقتصادٌٌن فً عند احتٌاجات االبتكار فً مجال الزراعة الحرجٌة LIVINGAGRO ٌحدد مشروع

 .األردن ولبنان ،الٌونان ،إٌطالٌا

دراسة ألصحاب المصلحة االقتصادٌٌن من قبل  أٌن نحن اآلن؟ نظرة عامة حول الرئٌسٌة،ألنشطة الفنٌة ونتائج المشروع ا

  ATM شرٌكنا اإلٌطالً
 الزراعة قطاع فً العاملٌن االقتصادٌٌن المصلحة أصحاب أن على الضوء 5 المشروع رقم شرٌك أجراها التً الدراسة تسلط

 الزٌتون من مزارعً ،عرضً بشكل االحتٌاجات، بنفس منهم كبٌر جزء فً ٌطالبون المتوسط األبٌض البحر منطقة فً الحرجٌة
 تقلٌل التربة، خصوبة تحسٌن أو/  و لصٌانة متكرر بشكل عنها اإلبالغ ٌتم التً المشكالت تحقٌق الرعً، غابات مزارعً إلى

 ضمن .للبحث الرئٌسٌة والنتائج والغرض المستخدمة المنهجٌة نعمق دعونا .اإلنتاج تكالٌف وتخفٌض الكٌماوٌة المنتجات استخدام
 البحر منطقة فًالزراعة الحرجٌة  لقطاع االبتكارات تحدٌد أجل من إجراؤها سٌتم التً المختلفة األساسٌة التحلٌالت مجموعة

 أنظمة) المختبر الحً األول من لكل االقتصادٌٌن المصلحة أصحاب دراسة بنجاح ATM Consulting أكملت المتوسط، األبٌض

 إٌطالٌا وهً المشروع، فً شرٌكة دول أربع فً( الرعوٌة الحرجٌة الغابات) الثانً الحً والمختبر( الوظائف متعددة الزٌتون
 .واألردن ولبنان والٌونان

 
للمشاركة  سمات جمٌع أصحاب المصلحة المعنٌٌن تعٌٌنللقدرة على التحدٌد السلٌم والشامل و خطوة أولٌة حاسمةكان التحلٌل 

 المنتجٌن األساسٌٌن )مزارعون بشكل فئات أصحاب المصلحة التً تم اعتبارهم أنهم القادمة. أو المساهمة فً المختبرات الحٌة
 العامة. تالتجارٌة والسلطا الجمعٌاتتجً البذور والكٌماوٌات، عام(، مصنعً األغذٌة، الوسطاء، الموزعٌن، من

 :من البحث فالهدمختصر 

 الحٌٌن؛المختبرٌن  فً الصلة ذوي المصلحة أصحاب جمٌع تحدٌد ➢

 الحٌٌن؛مختبرٌن ال ضمن المصلحة أصحاب إلشراك قاعدة إنشاء ➢
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 المستوٌات؛اصل بٌن أصحاب المصلحة المعنٌٌن على مختلف للتو قاعدة إنشاء ➢

 .الطوٌل إلى المتوسط المدى على إٌجابٌة اقتصادٌة دٌنامٌكٌات فعالة ذات دوائر لتنفٌذ المشهد تهٌئة ➢

 
اتصال مع أصحاب المصلحة  قناةبإنشاء ATM Consulting  األدوات التً سمحت لشركة شكلتاالستبٌانات والمقابالت  إن

 التً ٌتناولها المشروع. مواضٌعال وإجراء مناقشات مفتوحة حولالهادفة  من خالل طرح األسئلة وجمع البٌانات ذات الصلة

 النتائج الرئٌسٌة

النتائج الرئٌسٌة لتحلٌل أصحاب المصلحة 

الزٌتون  نظام (المختبر الحً األولفً  االقتصادٌٌن

 عامة لكل بلد: نظرة) الوظائفالمتعدد 

 سردٌنٌا إٌطالٌا،

 أو/  و صٌانة أن إلى المزارعٌن معظم أشار

 التنوع وحماٌة٪( 22) التربة خصوبة تحسٌن

هناك  .أعمالهم جوانب أهم من٪( 22) البٌولوجً

 المائٌة للموارد األفضل االستخدام آخران،جانبان 

 والتً ٪(71التربة ) انجراف من الحماٌةو٪( 71)

 . معظم اإلجاباتما حد إلى أهمٌة ذات أًٌضا تعتبر
 تركز على االبتكارات ونالمزارع قدمهاالتً 

٪( وشروط 71بتحسٌن عملٌات التقلٌم ) المتعلقة

 ٪(.71) العمل

 كرٌت الٌونان،

 اإلشارة تمت التً للمزرعة الهامة الجوانب معظم
و/أو  بالحفاظالمتعلقة  تلككانت  االجابات، فً إلٌها

 استخدام وتخفٌض ٪(22تحسٌن خصوبة التربة )

 القضاٌا ،العموم٪(. على 4131المواد الكٌماوٌة )

 كانت منتجات وقاٌة النباتلالمتعلقة باستخدام اقل 
 من التقلٌل إلى باإلضافة، بالواقع: ملموسة

 وتحسٌن ترشٌد إلى الحاجة بدت استخدامها،

٪(. 7.37)مهمة  نقطة النباتٌة الصحة معالجات

على  ونالمزارع قدمهاتركز معظم اإلجابات التً 

من اإلجابات(.  ٪4132) منتجاتهاجودة  تحسٌن

 ٪ من اإلجابات(.7.33ٌرتبط جانب آخر مهم جًدا بـتحسٌن جوانب الصحة النباتٌة للمحصول )

 لبنان

 الحفاظ إلى تشٌر ٪ من اإلجابات 35 فإن لعملهم، أهمٌة ذات أما بالنسبة للجوانب التً ٌشٌر إلٌها المزارعون اللبنانٌون على أنها

 والذي( اإلجابات من٪ 42) الكٌمٌائٌة للمنتجات المحدود االستخدام هو أهمٌة األكثر الثانً الجانب و / أو تحسٌن خصوبة التربة.

اإلجابات على  تركزت الحاالت،٪ من 41(. فً اإلجابات من٪ 71) النباتٌة الصحة معالجات وتحسٌن بترشٌد وثًٌقا ارتباًطا ٌرتبط

اإلجابات( وتحسٌن  ٪ من72طلب االبتكار المتعلق بتحسٌن عملٌات التقلٌم ) للمحصول، ٌلٌهتحسٌن جوانب الصحة النباتٌة 

 ٪(..7ظروف العمل )

 األردن

الحفاظ و / أو  إن الجانب األكثر صلة بنشاطهم هو ،االستبٌان تعبأةبالنسبة لمزارعً الزٌتون فً األردن الذٌن شاركوا فً 
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االهتمام  عام،بشكٍل  المواد الكٌماوٌة. استخدام وتخفٌضواالستخدام األفضل للموارد المائٌة  تلٌها الحماٌة ،التربةتحسٌن خصوبة 
 خالل من األهداف هذه تحقٌق بإمكانهم أن المزارعون ٌعتقد مدخول المزرعة. وهً زٌادة االقتصادٌة، باألهدافالسائد ٌتعلق 

 .اإلنتاج تكالٌف وخفض الزراعً اإلنتاج عام، وبشكل الزٌتون، أشجار إنتاجٌة زٌادة إلى تهدف ابتكارات

 

 نظرة عامة الحرجٌة،الثانً حول األراضً  الحًلمختبر النتائج الرئٌسٌة لتحلٌل أصحاب المصلحة االقتصادٌٌن لـ
 لكل دولة:

 سردٌنٌا إٌطالٌا،

٪ من  33خصوبة التربة )هً المشاكل المرتبطة بالحفاظ على بشكل أساسً  المزارعون إلٌها ٌشٌرأهم الجوانب التً 
٪( والجوانب 51التربة ) انجراف٪ من اإلجابات(، الحماٌة من 32التنوع البٌولوجً ) الحفاظ على ، وفً الخصوصاإلجابات(

فٌما ٌتعلق بخفض تكالٌف اإلنتاج  ٪(. بٌنما تركز معظم اإلجابات على االبتكارات51المائٌة ) داألفضل للموار باالستخدام المتعلقة
 ٪(.51٪( وتحسٌن ظروف العمل )51تطوٌر منتجات جدٌدة ) ٪(، هناك هدفان مهمان آخران هما:32)

 كرٌت الٌونان،

الكٌماوٌة  للمواد واالستخدام األقل ٪(22خصوبة التربة ) و / أو التحسٌن الحفاظ كانت الجوانب التً أبرزتها الشركات هً

 ذلك،٪ من اإلجابات(. باإلضافة إلى 41خفض تكالٌف اإلنتاج ) ىترتكز علهذه الشركات  ٪(. معظم اإلجابات التً قدمتها43)

 ٪ من الحاالت.71تمت اإلشارة إلى زٌادة جودة المنتج فً 

 لبنان

و / أو  الحفاظتمت اإلشارة إلى  بأعمالهم،أما بالنسبة للجوانب التً ٌشٌر إلٌها المزارعون اللبنانٌون على أنها ذات صلة خاصة 
٪ من اإلجابات( وهو 32) ةلمواد الكٌماوٌأقل ل . الجانب الثانً األهم هو الستخدام٪ من اإلجابات33تحسٌن خصوبة التربة فً 

اإلجابات(. تركز معظم اإلجابات على االبتكارات المتعلقة بخفض  ٪ من52بترشٌد وتحسٌن معالجات الصحة النباتٌة ) أمر مرتبط
 ٪(.51وتحسٌن ظروف العمل ) ٪(52إلنتاج )ا٪(، هدفان مهمان آخران هما: زٌادة كمٌة 21) تكالٌف اإلنتاج
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 األردن

حٌث الغابات الطبٌعٌة محمٌة وتحت سٌطرة وزارة الزراعة  األردن، فً شائعة ممارسة لٌست الحرجٌة الرعوٌة الزراعة 
مشروع  نضم .الحٌوانات: فاألردن ال ٌوجد فٌها غابات حرجٌة رعوٌة برعًفٌها  ٌسمحووزارة البٌئة حٌث ال 

LIVINGAGRO أو  إلدخال نظام الغابات الحرجٌة الرعوٌة غابات جدٌدة فً هذه الحالة على إنشاء فرٌق المشروع، سٌعمل

 .مناسبة من خالل إدخال نباتات جدٌدة الغابات والمراعً الموجودة تأهٌلإلعادة 

 ".الملفات/  ةالمكتب“قسم ا قرًٌبا على موقع المشروع فً موجودً  امل سٌكونإن التقرٌر الك

)المختبر الحً  متعددة الوظائفالأنظمة الزٌتون ستنشئ الجزء المتعلق ب MAIChاالبتكارات:  فهرس #

 األول(

جزٌرة كرٌت ، MAICh)انٌا )خللبحوث الزراعٌة فً فً معهد البحر األبٌض المتوسط  LIVINGAGROفرٌق  أحرز
تقدًما جًٌدا فً تحدٌد االبتكارات  ،بالٌونان
 B2Bحدث ال خالل ستقوم بتقدٌمهاالتً 
 الٌونان، األردنفً  سٌتم تنظٌمه الذي

تفاصٌل  عرضسٌتم ، حٌث ولبنان
موسوعة  الموضوعة ضمن االبتكارات
حالما ٌتم  B2Bالخاصة بحدث ال االبتكارات

ألخذ با MAICh فرٌق قامر الشركاء. اختٌا
 اجرٌتالتً  نتائج الدراسات بعٌن االعتبار

عبر  المقابالت كذلك ولبنان،الٌونان  فً
أصحاب المصلحة فً  البرٌد اإللكترونً مع

معلومات  واخذ قطاع زٌت الزٌتون الٌونانً
مصلحة األبحاث  من الدكتور بٌتر مبارك فً

تحدٌد االبتكارات  ثم ومن العلمٌة الزراعٌة،
 .التً تستجٌب الحتٌاجات أصحاب المصلحة

)أو  تحدٌد االبتكارات الجاهزةباإلضافة إلى 
فً العالم  هاشبه الجاهزة( لتطوٌر تطبٌق

تواصل  ،البحثٌةمشارٌع الالحقٌقً ضمن 

فً  مع العدٌد من األشخاص  MAIChفرٌق

قطاع زٌت الزٌتون واألوساط األكادٌمٌة 
 . إنالمزٌد من االبتكاراتلالستفسار عن 

وبٌنما  إعداد الكتالوجٌستمر فً  عملال
فٌما ٌتعلق  لقٌام بهلالكثٌر  سٌكون هناك

 الحرجٌةالغابات وبالزراعة الحرجٌة 
الزٌتون المتعدد  نظام كتالوج إن الرعوٌة،
 قرٌبا. اكون جاهزٌٌجب أن  الوظائف

لمشاكل المزارعٌن  مطبقة عملٌةحلول  ما بٌن ٌتراوح (الوظائفالزيتون المتعدد  )نظام للمختبر الحً األول االبتكارات المحددة
منتج ومخترع زٌت الزٌتون الكرٌتً  الحائز على جائزة ،على سبٌل المثال .التطورات العلمٌةإلى تحفٌز وصوالً  الٌومٌة

Eftychis Androulakis  وتجفٌف غسل نظام العدٌد من معاصر الزٌتون:  ٌمكن استخدامهما فً اختراعٌنمؤخرا وصف

إلزالة الكثٌر من قشر  مجهزة زٌتونمطحنة ومئوٌة درجات  2إلى  3بمقدار  درجة حرارة الزٌتون الذي ٌخفض جدٌد
 هاتٌن من ٌنتج أن المحتمل مناألجزاء المطاطٌة وتحافظ على استقرار درجة الحرارة.  ال تحتوي على بالستٌك أو ،الزٌتون

  .أفضل سعًرا للمنتجٌن ٌجلب أن ٌمكن الجودة، عالً ممتاز بكر زٌتون زٌت الماكٌنتٌن

الزٌتون وذبابة البحر األبٌض ثمار ضد ذبابة  FruitFlyNet-iiنظام المراقبة والتحكم اآللً االبتكار العملً اآلخر هو 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fo.Re.S.T.A.S. 
 
Viale Luigi Merello, 86 • 09123 Cagliari • Italy 
Tel. +39 070 279 91 • livingagro.project@forestas.it 
www.enicbcmed.eu/projects/livingagro  

 

 جزء من مشروعكفً جامعة أثٌنا الزراعٌة.  Theodore Tsiligkiridis فرٌق ٌضم األستاذ بفضلتم تطوٌره الذي ، المتوسط
 ، الحمضٌاتالزٌتونفات فً بساتٌن اآلهو نظام مستدام وصدٌق للبٌئة لمكافحة و ENI CBC Med ،FruitFlyNet-ii للآخر

البٌانات المٌدانٌة فً ألول مرة: الحصول التلقائً على  كمٌته من خالل دمجزٌادة حسن جودة المنتج وٌٌمكن أن  ذيال الدراقو
 الرش والتوجٌه اإللكترونً والتتبع. الوقت الحقٌقً، مصٌدة إلكترونٌة مبتكرة،

 

ٌمكن أن  للبستنة،قسم علم الوراثة والتكنولوجٌا الحٌوٌة  MAIChخاصٌن ب، ابتكاران الحدٌثة فٌما ٌتعلق بالتطورات العلمٌة
على الحمض  القائم : اختبار التشخٌصأصناف الزٌتون وزٌت الزٌتونمصادقة  تساعد مختلف أصحاب المصلحة المهتمٌن فً

نظام للمصادقة بدقة على أصل األصناف من زٌت الزٌتون، و  Panagiotis Kalaitzis’sلدكتور من قبل ا المبتكرالنووي 

لتحدٌد أصناف أداة قائمة على الصور الذي هو عبارة عن ، Konstantinos Blazakis’sلدكتور ( لOliveIDالتعرٌف )

 ادخالههً  OliveID. الخطوة التالٌة لـ بذوروال الثمارهٌكل أوراق الزٌتون و بناًء على تحلٌل رقمً للحجم والشكل و الزٌتون
 لهاتف الذكً.لكتطبٌق 

المتوسط فً البحر األبٌض  الرعوٌة الحرجٌة بالغابات اصحاب العالقة المختصون الباحثون تحدٌد بنجاحتم  #

 CNR)المختبر الحً الثانً( بواسطة 

ٌن فً حثتحلٌل للباء تم إجرا، LIVINGAGROال  المشاركة فً مشروع بلدانالفً  األبحاثإٌجاد تشابه وتكامل بٌن نتائج  بهدف

فً  المحتملٌن المشاركٌنمن أجل أ( وضع سٌنارٌو أولً لالبتكارات المتاحة و ب( تحدٌد  الرعوٌة الحرجٌة الغاباتمجال 
 . العلمٌة األبحاث فً دور والذٌن لهمالمختبر الحً الثانً، 

المقاالت العلمٌة المنشورة فً  االعتبارعٌن  مع األخذ فً اختٌار نتائج البحث األكثر صلة فً السنوات العشر الماضٌةتم 
علمٌة التً تم جمعها من قواعد البٌانات الببلٌوغرافٌة لمجالت علوم ال واالقتباسات مؤلفاتال(ISI) الفهرسة العلمٌة الدولٌة 

 15رب ال ا، إلخ(. قائمة أولٌة لما ٌقWeb of Science and Scopus  ،Google Scholar) اإلنترنت والكتب عبرالحٌاة 

من  15حوالً  تحدٌد تم ذلك، إلى باإلضافةمتاحة اآلن.  أصبحت silvopastoral system)) الرعوٌةمقالة بحثٌة عن الغابات 

مقاالت علمٌة والتً كانت تعمل فً مجال االبتكار التكنولوجً.  الباحثٌن ومؤسساتهم البحثٌة والجامعات والشركات التً أنتجت
هم ذات الصلة تم تحدٌد واألبحاث من الباحثٌن العدٌدسمح بتحدٌد االبتكارات التً تم اختبارها على المستوى التجرٌبً.  التحلٌل

، والتً تم REGENERATEو  AGFORWARDمثلأنشطة المشارٌع التً تم االنتهاء منها مؤخًرا أو الجارٌة  خاللمن 
 قامواعلى أساس قائمة الباحثٌن الذٌن  ذلك، باإلضافة إلى.  LIVINGAGROخطة رسملة اللتطوٌر أخذها أًٌضا فً االعتبار 

المباشرة  المشاركة شروط تقٌٌم تمبتطوٌر البحوث واالبتكارات فً السنوات األخٌرة فً مجال إدارة نظم الزراعة الحرجٌة، 
 2021 كانون الثانً 22فً  ذلك،باإلضافة إلى   .فً تطوٌر مشارٌع المختبرات الحٌة للباحثٌن الشخصً( التوافر الفائدة، الدافع،)

أثارت الندوة عبر . باحًثا 20حضر الندوة حوالً   Zoom.على منصة  الحرجٌة الرعًحول أنظمة  تم عقد ندوة عبر اإلنترنت
وع شرالمشاركة في مبلدان المع التركٌز على  ،الحرجٌة الرعًنظمة أل ش وسلطت الضوء على االبتكارات الوطنٌةاقالن اإلنترنت



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fo.Re.S.T.A.S. 
 
Viale Luigi Merello, 86 • 09123 Cagliari • Italy 
Tel. +39 070 279 91 • livingagro.project@forestas.it 
www.enicbcmed.eu/projects/livingagro  

 

 لمزارعٌنا ربحٌةومن أجل تحسٌن الكفاءة االقتصادٌة  الرئٌسٌة أولً الحتٌاجات االبتكار وصف  LIVINGAGRO.ال

 إلخ( تم اقتراحه ومناقشته. اإلنتاج،نظام  التسوٌق، الحٌوان،جوانب تربٌة  الزراعٌة،)الهندسة 

 

 :التالٌة حدد الباحثٌن االبتكارات الناشئة أخًٌرا،

 البقولٌات ( الممارسات المبتكرة: زرع بذور7

 خلٌط لجودة المراعً؛✓ 

 األنواع التً تتحمل الظل ؛✓ 

 ( الممارسات المبتكرة: إدارة الرع4ً

 ؛افتراضٌةأسٌجة  ✓

 ؛ التكٌفٌة إدارة الرعً✓

  لتتبع الحٌوانات والرعً الدقٌق GPS أطواق ✓

 الزراعة الحرجٌة الرعوٌة ٌاسة: العالمات التجارٌة لمنتجات( الس1
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 PP3, LARI)مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة )فً هذه النسخة: أخبار من  -من شركاء المشروع 

 

الرغم من عدم  ىعل تقدم العمل فً المكتب معوالتحضٌر مؤخًرا فً الفصل الرابع من التنفٌذ  LIVINGAGROدخل مشروع 

  COVID-19الٌقٌن الناجم عن جائحة 

 الشركاء مع بالتعاون اللبنانً المشروع فرٌق علٌه ٌعمل ما حول تفصٌالً  أكثر عامة نظرة لك نقدم القصٌرة المقالة هذه فً
ا ذلك وٌرجع المتراكم التأخٌر تعوٌض ٌحاولون الذٌن اآلخرٌن ًٌ  إشكالٌة أًٌضا ٌمثل ما وهو أًٌضا، ولكن الوبائً، الوضع إلى جزئ
شارك فرٌق مصلحة األبحاث  الماضٌة،فً األشهر  .اآلن حتى أشهر عدة منذ لبنان منها ٌعانً التً االقتصادٌة لألزمة مماثلة،

 تكنولوجٌا منصة إلعداد العلمٌة الزراعٌة فً سٌر المناقصة الخاصة بالتعاقد مع شركة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
الخدمات التفاعلٌة المرتبطة  إلىوالوصول . ستعمل المنصة على إدارة البٌانات بالمشروع الخاصة واالتصاالت المعلومات

العدٌد من الوظائف األخرى التً تتضمن  لها وستكون التً سٌتم إنشاؤها، وأدوات التعلم اإللكترونً(  (LLsالحٌة بالمختبرات 

 المعنٌٌن الشركاء جمٌع قبل من األساسً النظام فً تضمٌنها سٌتم التً البٌانات جمع سٌتمالتدفقات المعلوماتٌة المتوقعة. 
 أخرى اختٌارٌة وخدمات أمامٌة، واجهة خلفٌة، جغرافٌة مرجعٌة ذات بٌانات قاعدة إلى وستستند محددة ألنشطة كمخرجات

على إعداد خطة لبرنامج التعلم عن عمل فرٌق مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة  ذلك،. باإلضافة إلى البٌانات بقاعدة مرتبطة
 الزراعٌة المختلفة فً جمٌع أنحاء لبنان العدٌد من الزمالء فً محطات مصلحة األبحاث العلمٌة فرٌق العمل مع وتواصل بعد

 خالل من متاحة تطوٌرها سٌتم التً الوحدات ستكون كل منهم حسب تخصصه. لتعاون إلعداد وحدات لبرنامج التعلم عن بعدل
 التً( المشروع: انجازات مثل) التوضٌحٌة والمواد االبتكارات جمٌع من وستستفٌد واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا منصة

 والشركات الجامعات تستهدف التً اإللكترونً التعلم وحدات لتحقٌق وتنظٌمها المعلومات جمٌع سٌتم دمج .المشروع ٌتوقعها
 .الصلة ذوي اآلخرٌن المصلحة وأصحاب والمواطنٌن والفنٌٌن الزراعٌٌن والمهندسٌن السٌاسات وصانعً والمتوسطة الصغٌرة
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-COVIDباحثٌن إلجراء هذا النشاط بمجرد أن ٌتحسن وضع لل للزٌارات المٌدانٌة للسماح بذلكتم إعداد مسودة أولٌة لخطة العمل 
 المشاركة. فً لبنان وفً الدول األخرى 19

لبنان  ،الٌونان ،إٌطالٌا تتضمن 20سٌكون إجمالً عدد الزٌارات  الزراعٌة،ضمن هذا النشاط بقٌادة مصلحة األبحاث العلمٌة  

 تقٌٌم أجل من االقتصادٌٌن المشغلٌن من مختلفة وأنواع المزارع بزٌارة محددة، اتفاقٌات توقٌع بعد الباحثون، سٌقوم .واألردن
 .لالستخدام الجاهزة االبتكارات نقل إمكانٌة وتقٌٌم الشركات احتٌاجات تلبٌة نحو البحث توجٌه وإعادة لالبتكار المحددة االحتٌاجات

 

. الهدف من هذه األنشطة المناطق اللبنانٌة مختلف بدأت فًالتقدم فً بعض التجارب المٌدانٌة التً تابع الفرٌق  ذلك،فً موازاة 
على  متعدد الوظائفالوقطاعات أنظمة الزٌتون  فً الغابات الحرجٌة الرعوٌة اختبار وتطوٌر حلول مبتكرة للزراعة الحرجٌةهو 

المنتجات الغذائٌة  ؛؛ أدوات لتحدٌد أنسب األصناف للزراعة البٌنٌةالحرجٌةلزراعة اتقنٌات إنترنت األشٌاء فً  المثال،سبٌل 
أصناف زٌتون جدٌدة ، تقنٌات محددة للزراعة البٌنٌة (،الزراعٌة وتكٌٌف اآللٌات )مثل الجرارات ،المبتكرةوغٌر الغذائٌة 

وبقولٌات الخ . وخطوط جدٌدة  قاومة للجفافخلطات من األعالف والمراعً المرنة والم، واختٌار اختراع ببراءة للحماٌةجاهزة 
تأثٌر محاصٌل الغطاء المختلفة على خصائص التربة وإنتاج دراسة لعبدة )شمال لبنان( هناك تجربة مستمرة تنفذ الفً منطقة 

 إدارة تقنٌات الختبار أخرى تجربة أًٌضا تجري ،(لبنان جنوب) عبرا منطقة فً ذلك، إلى باإلضافة من النوع "بلدي". الزٌتون
تجربة زراعة األشجار مع األعالف وتقٌٌم  . باإلضافة إلى العدٌد من التجارب األخرى مثلالزٌتون بساتٌن فً المختلفة التربة

تطوٌر تقنٌات مبتكرة لزٌادة الغطاء األخضر فً المناطق شبه  لبنان،فً مختلف الظروف المناخٌة فً  أصناف الزٌتون المختلفة
. ٌتم تنفٌذ األنشطة المختلفة التً تقودها أوراق الزٌتون لتحضٌر منتجات غذائٌة جدٌدة من المستخلصاتالقاحلة وتقٌٌم استخدام 

 ،(USJ) جامعة القدٌس ٌوسف نانٌة،اللبمصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة بالتعاون مع أصحاب المصلحة البحثٌٌن مثل الجامعة 
أصحاب المصلحة  من ؛ والعدٌدFAO، ومنظمة ال (AUB)، والجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت(NDU) جامعة سٌدة اللوٌزةو

 .االقتصادٌٌن ذوي الصلة
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 ENI CBC  2014-2020 المتوسط األبٌض البحر حوض برنامج إطار فً األوروبً االتحاد قبل من LIVINGAGRO مشروع تموٌل تم

 
 ).٪20) ٌورو ملٌون 2.2 تبلغ األوروبً االتحاد من بمساهمة ٌورو ملٌون LIVINGAGRO  3.3 لمشروع اإلجمالٌة المٌزانٌة تبلغ

 
 عاتق على الوثٌقة هذه محتوٌات تقع.  ENI CBCالمتوسط األبٌض البحر حوض برنامج بموجب األوروبً االتحاد من مالً دعمب المنشور هذا صدارإ تم

 االتحاد موقف موضع الظروف من ظرف أي تحت اعتبارها ٌمكن وال وحدها (.Fo.Re.S.T.A.S) سردٌنٌا وبٌئة أراضً تطوٌرل للغابات اإلقلٌمٌة الوكالة

 .البرنامج إدارة كلٌةهٌ أو األوروبً
 

 الجوار أداة من بتموٌل (CBC) الحدود عبر للتعاون األطراف متعددة مبادرة هو ENI CBC 2014-2020 المتوسط األبٌض البحر حوض برنامجان 

 عبر التكامل تعزز قد والتً والمستدامة، والمنصفة العادلة واإلقلٌمٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة تعزٌز هو البرنامج من الهدف  (ENI).األوروبٌة

 إسرائٌل، الٌونان، فرنسا، مصر، قبرص،: التالٌة عشر الثالثة البرنامج البلدان فً تشارك. وقٌمهم المشاركة البلدان أراضً ترفع من قٌمةو الحدود

 البرنامج لغات(. إٌطالٌا) ذاتٌة الحكمال سردٌنٌا منطقة هً (JMA) اإلدارٌة السلطة. تونسو إسبانٌا، البرتغال، فلسطٌن، مالطا، لبنان، األردن، إٌطالٌا،

 www.enicbcmed.eu: زٌارة ٌرجى ، المعلومات من لمزٌد. والفرنسٌة واإلنجلٌزٌة العربٌة هً الرسمٌة
 

 التً التوسٌع فترة خالل معاً،. ومصائرها ومواردها معارفها بٌن التدرٌجً الربط قررت التً األعضاء الدول من دولة 22 من األوروبً االتحاد ٌتكون

 االتحاد ٌلتزم. الفردٌة والحرٌات والتسامح الثقافً التنوع على الحفاظ مع المستدامة والتنمٌة والدٌمقراطٌة االستقرار من منطقة بنوا عاًما، 50 استمرت

 .حدوده خارج والشعوب البلدان مع وقٌمه إنجازاته بمشاركة األوروبً

 للتواصل معنا 
 
Fo.Re.S.T.A.S.   ( مشروعالالشرٌك الرئٌس فً )

 
Viale Luigi Merello, 2. • 03741 Cagliari • Italy 

livingagro.project@forestas.itTel3 +13 010 413 37 •  
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