المختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة الحرجٌة
LIVINGAGRO
برنامج  ،ENI CBC Med 2014-2020الدعوة األولى للمشارٌع المٌاسٌة
رلم اتفالٌة التموٌل 38/1315 OP :من 29/08/2019
النشرة اإلخبارٌة اإللكترونٌة
لمشروع "المختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة الحرجٌة"
العدد األول ،كانون الثانً 0202
 : LIVINGAGROاالبتكار ونقل المعرفة والتكنولوجٌا للزراعة
الحرجٌة فً حوض البحر المتوسط

استكشف المختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة الحرجٌة!!
"مشروع المختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة الحرجٌة – ،"LIVINGAGRO
الممول من برنامج  ،ENI CBC Med 2014 ‒ 2020الدعوة األولى للمشارٌع
المٌاسٌة ،فً إشارة إلى الهدف الموضوعً " A.2دعم التعلٌم ،البحوث والتطوٌر
التكنولوجً واالبتكار" ،األولوٌة " A.2.1النمل التكنولوجً لنتائج البحث
وتسوٌمها".
بمٌزانٌة إجمالٌة لدرها  3.3ملٌون ٌورو ومساهمة من االتحاد االوروبً قدرها 0.2
ملٌون ٌورو من خالل برنامج ٌ ،ENI CBC Medشارن فً مشروع "المختبرات
الحٌة عبر الحدود للزراعة الحرجٌة"  6منظمات من  4دول مختلفة وهً الوكالة
اإلقلٌمٌة للغابات لتطوٌر أراضً وبٌئة سردٌنٌا ( )Fo.Re.STASمن إٌطالٌا
كمستفٌد رئٌسً ،المجلس الوطنً اإلٌطالً للبحوث ،قسم األحٌاء ،والزراعة
وعلوم األغذٌة ( ،)CNRاٌطالٌا  -شرٌن أول ()PP1؛ المركز الوطنً للبحوث الزراعٌة  -شرٌن ثانً ( )PP2من األردن؛
مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة  -شرٌن ثالث ( )PP3من لبنان؛ المعهد الزراعً المتوسطً فً خانٌا  -شرٌن رابع ()PP4
من الٌونان وشركة  ATMلإلستشارات  -روما  -شرٌن خامس ) (PP5من إٌطالٌا.
سٌوفر المشروع مجاالت مختلفة لنقل التكنولوجٌا والمعرفة واالبتكارات فً نظم الزراعة الحرجٌة فً منطمة حوض المتوسط
لتحمٌك وتبادل الممارسات الجٌدة التً تهدف إلى اإلنتاج المستدام ،وحماٌة التنوع البٌولوجً ،وتعزٌز نمل االبتكار وزٌادة
الربحٌة لأللالٌم والجهات الفاعلة الرئٌسٌة وكذلن أصحاب المصلحة المعنٌٌن .باستخدام نهج االبتكار المفتوح من أجل خلك لٌم
حٌٌن
وتفاعالت التصا دٌة واجتماعٌة مشتركة بٌن العرض والطلب ،وإزالة الحواجز الجغرافٌة والثمافٌة ،سٌتم إنشاء مختبرٌن ِّ
ٌركزان على أنظمة زراعة الزٌتون (مختبر حً رلم  )1وأنظمة المراعً الحرجٌة (مختبر حً رلم  .)2تشمل مراحل تفعٌل هذه
األنظمة الزراعٌة تحدٌد أصحاب العاللة المعنٌٌن ،والشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص ،وتطوٌر منصة مخصصة لتكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت وإطالق تجارب رٌادٌة فاعلة.
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مشروع المختبرات الحٌة ‒  ،LIVINGAGROبداٌة خضراء عظٌمة!
ضوء أخضر فً بٌئة خضراء لبدء مشروع المختبرات الحٌة  LIVINGAGROالذي
اختتم فعالٌات إطالقه بنجاح فً نهاٌة تشرٌن ثانً  !0202وبهذه المناسبة ،استضافت
منطمة سردٌنٌا شركاء المشروع لمدة ٌومٌن فً مدٌنة كالٌاري ( 02و  02تشرٌن
الثانً) الذٌن تمكنوا من الوصول إلى سردٌنٌا على الرغم من اإلضراب الذي حصل
فً المطار والذي أثر سلبٌا ً على حركة المالحة.
بدأ االجتماع االفتتاحً ،المخصص لممثلً شركاء المشروع ،فً صباح ٌوم 02
تشرٌن ثانً بعرض شركاء المشروع والشركاء المرتبطٌن بهم ،وبعد ذلن تم تنظٌم
المؤتمر الصحفً المخصص ،وشهد حضور المدٌر العام لبرنامج ، ENI CBC MED
آنا كات ،المدٌر العام لدائرة الزراعة،
جولٌو كابوبٌانكو ،مدٌر عام وكالة الغابات فورستاس ،سلفاتور مٌلً ،وممثلٌن عن
الشركاء من منطمة جنوب حوض المتوسط مٌالد الرٌاشً (لبنان) وسالم أٌوب
(األردن) .أكد المتحدثون على أهمٌة التعاون الدولً وتبادل المعلومات حول
الممارسات الجٌدة بٌن المؤسسات والمنظمات والجهات الفاعلة فً منطمة حوض
البحر المتوسط من أجل مواجهة التحدٌات المشتركة فً مجال نقل التكنولوجٌا
واالبتكار والبحث والشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجال الزراعة
الحرجٌة ،والتً تؤدي بشكل ملموس الى نتائج لابلة للمٌاس باإلضافة إلى فوائد
حمٌمٌة لألراضً وأصحاب العاللة المعنٌٌن والمجتمعات المحلٌة.
فً فترة ما بعد الظهر ،لدم الشرٌن الرئٌسً عرضًا عا ًما للمشروع تضمن األنشطة
والنتائج المتوقعة والجدول الزمنً والخطوات التالٌة ،وبعد ذلن تم تمدٌم ومنالشة
مواضٌع محددة تتعلك بمنهجٌة تنفٌذ المشروع وفرق العمل الفنٌة وخبرات شركاء المشروع.
فً الٌوم التالً  02تشرٌن الثانً ،استمر العمل ومنالشة مراحل وأسالٌب تنفٌذ المشروع فٌما ٌتعلك بالجوانب الفنٌة والمالٌة
واإلتصال .فً الختام ،تم تنظٌم زٌارة مٌدانٌة إلى مشتل الغابات التابع لوكالة الغابات فً سردٌنٌا ) )Fo.Re.S.T.A.S.فً
منطقة " "Bagantinusالوالعة فً مدٌنة كالٌاري.

مشاركة المشروع فً المؤتمر األوروبً للزراعة الحرجٌة  EURAF2020الذي سٌعقد فً سردٌنٌا فً
شهر أٌار
سٌعمد المؤتمر األوروبً الخامس للزراعٌة الحرجٌة ) (EURAFمن  01إلى  00أٌار القادم فً مدٌنة نورو ،سردٌنٌا وهً
مبادرة ٌعمدها االتحاد األوروبً للزراعة الحرجٌة كل سنتٌن مرة وتهدف إلى تعزٌز العلوم والممارسات الزراعٌة الحرجٌة فً
جمٌع أنحاء المارة األوروبٌة وخارجهاٌ .جمع هذا الحدث الباحثٌن وواضعً السٌاسات والفنٌٌن والمرشدٌن الزراعٌٌن
والمزارعٌن والطالب لتبادل ومنالشة المضاٌا البٌئٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة الحالٌة والناشئة المتعلمة بالزراعة الحرجٌة.
تعد الزراعة الحرجٌة (كممارسة لدمج األشجار الحرجٌة مع نظم المحاصٌل والحٌوانات) من أجل االنتمال نحو االستدامة
واالقتصاد الحٌوي وهً الخط اإلرشادي لهذا اإلصدار الخامس من المؤتمر ،الذي ٌربط بٌن الموضوعات األربعة الرئٌسٌة فً
مركز النماش وهً:
 الزراعة الحرجٌة ،خدمات النظام البٌئً ،الحدائق الطبٌعٌة والتنمٌة الرٌفٌة
 أنظمة الزراعة الحرجٌة واالبتكارات
 الزراعة الحرجٌة وسٌاسة التنمٌة المستدامة
 الزراعة الحرجٌة ،التعلٌم ،نشر وإٌصال المعلومات
ٌشتمل برنامج المؤتمر على جلسات عامة ومتوازٌة باإلضافة إلى جوالت دراسٌة
إقلٌمٌة ومشاركة متحدثٌن معترف بهم دولٌا ً والعدٌد من أصحاب العاللة على
المستوى األوروبً .وٌشكل هذا المؤتمر فرصة عظٌمة للتشبٌن والتواصل ونشر
أنشطة مشروع  LIVINGAGROونتائجه ومخرجاته.
ٌعمد مؤتمر  EURAF2020بدعم محلً من  UniNuoroووكالة الغابات اإلللٌمٌة
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ألراضً وبٌئة سردٌنٌا ( )Fo.Re.S.T.A.S.بالتعاون مع العدٌد من المؤسسات البحثٌة
العامة والخاصة اإلٌطالٌة والسلطات والجمعٌات الوطنٌة واإلللٌمٌة والمحلٌة التً
تتعامل مع الزراعة الحرجٌة على مختلف المستوٌات .تم اختٌار سردٌنٌا كموقع مثالً
الستضافة  ،EURAF2020حٌث تمثل الجزٌرة بشكل جٌد بٌئة حوض البحر األبٌض
المتوسط حٌث تلعب الزراعة الحرجٌة ،التً تجسدها فسٌفساء من المناظر الطبٌعٌة
الرٌفٌة التارٌخٌة ،دورا ً بٌئٌا ً زراعٌا ً استراتٌجٌا ً فً التنمٌة الرٌفٌة.
لمزٌد من المعلوماتٌ ،مكن الدخول إلى الموقع الرسمً للمؤتمر:
 www.euraf2020.euأو االتصال باللجنة المنظمة على .info@euraf2020.eu
سٌتم اإلعالن عن األنشطة التفصٌلٌة لمشروع  LIVINGAGROضمن مؤتمر
 EURAF2020من خالل النشرة اإلخبارٌة اإللكترونٌة المادمة.

من شركاء المشروع – فً هذا العدد :أخبار من شركائنا اللبنانٌٌن
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بنن البذور الوطنً اللبنانً فً مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة (- )LARI
محطة تل العمارة
م .جوٌل برٌدي ،مدٌرة بنن البذور؛ د .مٌالد الرٌاشً ،رئٌس فرع الزٌتون وزٌت الزٌتون

تعاونت مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة ) (LARIمنذ عام  ،1996مع بنن األلفٌة للبذور
التابع للحدائك الملكٌة البرٌطانٌة (Millennium Seed Bank of the Royal Botanic
) Gardens, Kew-United Kingdomبهدف الحفاظ على نباتات لبنان البرٌة من خالل
تخزٌن البذور خارج موقعها الطبٌعً وحفظها
باألمانة فً بنن األلفٌة للبذور فً المملكة المتحدة.
عام  2113تم إنشاء بنك البذور الوطنً  ،LARIوتمت معه عودة جمٌع نسخ
مجموعات البذور إلى لبنان.
خالل العشرٌن سنة الماضٌة ،تم جمع  0222مجموعة بذور من  209نوعًا نباتٌا ً
مختلفا ً ،ما ٌمثل  ٪ 35.6من نباتات لبنان البرٌة .تنتمً هذه األنواع إلى  82عائلة
نباتٌة وتشمل النباتات الصالحة لألكل ،العطرٌة ،الطبٌة ،نباتات الزٌنة ،األلارب البرٌة
للمحاصٌل ،النباتات المفٌدة ،األعالف ،األشجار والشجٌرات .وعالوة على ذلنٌ ،تم
أٌضا ً المحافظة على العدٌد من األنواع المتوطنة والشبه متوطنة والمهددة باالنمراض.
خالل شهر شباط  ،2121سافرت مدٌرة بنن البذور إلى النروج ومعها جمٌع األنواع
التً تساهم فً تأمٌن األمن الغذائً العالمً إلٌداعها فً نفك بذور سفالبارد
(.)Svalbard Seed Vault
ٌستمر بنن البذور فً مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة – تل العمارة فً التوسع والتمدم وحدٌثا ً ت ِّم إنشاء بٌتٌن بالستٌكٌٌن
إلكثار وإحٌاء األنواع العلفٌة وغٌرها .باإلضافة الى تجهٌز مركز جدٌد إلنتاج بذور الغابات المحلٌة الموثمة والتً سٌتم استخدامها
إلعادة تشجٌر لبنان .باستطاعة مشروع  LIVINGAGROأن ٌستفٌد من المدخالت الوراثٌة المتنوعة المحفوظة فً البنن الوطنً
للبذور من خالل تجربة أنواع جدٌدة من النباتات بهدف ادخالها كغطاء نباتً خضري بٌن األشجار فً المختبر الحً رلم 1
(أنظمة الزٌتون المتعددة الوظائف) وإلختبار أنواع أعالف جدٌدة إلعادة تأهٌل المراعً فً المختبر الحً رلم ( 2غابات
الرعً).
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نظام إنتاج األعالف عبر الزراعة المائية ()Hydroponic fodder production system
مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة ( - )LARIمحطة تل العمارة
م .جوزٌف لهوجً ،رئٌس مختبر األعالف

فرضت زٌادة عدد سكان العالم وتغٌٌر أسالٌب التغذٌة لدٌهم ضغ ً
طا هائالً على مصادر األعالف ،مما أجبر المزارعٌن على
إستكشاف طرق جدٌدة لتغذٌة حٌواناتهم وزٌادة نسبة تحوٌل األعالفٌُ .ضاف على زٌادة فً الطلب على الموارد ،اإلنتاج
المحدود الناتج عن ظاهرة االحتباس الحراري ،الذي أدى للحد من المساحات اإلنتاجٌة المروٌة واإلفراط فً الرعً وزٌادة
مخاطر التصحر.
ضمن هذا اإلطارٌ ،نشط مختبر األعالف فً مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة فً تل العمارة لتملٌل المخاطر من خالل إٌجاد
أنواع جدٌدة تتكٌف مع تغٌر المناخ من ناحٌة وزٌادة كفاءة إستخدام األعالف من ناحٌة أخرى .إحدى الحلول المعتمدة هو نظام
إنتاج األعالف عبر الزراعة المائٌة الذي ٌعتمد على الطالة الشمسٌة والذي ٌمكن أن ٌكون حالً مستدا ًما باألخص لمربً
المجترات الصغٌرة على مدار العام.

تعرٌف طالب الماستر فً كلٌة الزراعة  -الجامعة اللبنانٌة على
مشروع LIVINGAGRO
أ .د .لمٌس شلك ،كلٌة الزراعة ،الجامعة اللبنانٌة

ضمن محاضرة التنوع البٌولوجً الزراعً فً  31كانون الثانً  2020لطالب
الماستر فً الجامعة اللبنانٌة  -كلٌة الزراعة ،لدمت البروفسور لمٌس شلك مشروع
 LIVINGAGROوأهدافه وأعماله المتوخاة فً منطمة البحر المتوسط .عبر الطالب
عن اهتمامهم بالمشاركة فً تنفٌذ أنشطة المشروع المتعلمة بالمختبرٌن الحٌٌن فً
أنظمة الزٌتون المتعددة الوظائف والمراعً فً األراضً الحرجٌة ،من خالل
التخرج.
التدرٌب الصٌفً وتنفٌذ رسائل
ِّ
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تم تموٌل مشروع  LIVINGAGROمن قبل االتحاد األوروبً فً إطار برنامج حوض البحر األبٌض المتوسط 2014-2020 ENI CBC
تبلغ المٌزانٌة اإلجمالٌة لمشروع  3.3 LIVINGAGROملٌون ٌورو بمساهمة من االتحاد األوروبً تبلغ  0.2ملٌون ٌورو (.(٪22
تم إصدار هذا المنشور بدعم مالً من االتحاد األوروبً بموجب برنامج حوض البحر األبٌض المتوسط  .ENI CBCتقع محتوٌات هذه الوثٌقة على عاتق
الوكالة اإلقلٌمٌة للغابات لتطوٌر أراضً وبٌئة سردٌنٌا ) (Fo.Re.S.T.A.S.وحدها وال ٌمكن اعتبارها تحت أي ظرف من الظروف موضع موقف االتحاد
األوروبً أو هٌكلٌة إدارة البرنامج.
ان برنامج حوض البحر األبٌض المتوسط  ENI CBC 2014-2020هو مبادرة متعددة األطراف للتعاون عبر الحدود ) (CBCبتموٌل من أداة الجوار
األوروبٌة ) .(ENIالهدف من البرنامج هو تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة واإلقلٌمٌة العادلة والمنصفة والمستدامة ،والتً قد تعزز التكامل عبر
الحدود وترفع من قٌمة أراضً البلدان المشاركة وقٌمهم .تشارك فً البرنامج البلدان الثالثة عشر التالٌة :قبرص ،مصر ،فرنسا ،الٌونان ،إسرائٌل،
إٌطالٌا ،األردن ،لبنان ،مالطا ،فلسطٌن ،البرتغال ،إسبانٌا ،وتونس .السلطة اإلدارٌة ) (JMAهً منطقة سردٌنٌا الذاتٌة الحكم (إٌطالٌا) .لغات البرنامج
الرسمٌة هً العربٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة .لمزٌد من المعلومات ٌ ،رجى زٌارةwww.enicbcmed.eu :
ٌتكون االتحاد األوروبً من  02دولة من الدول األعضاء التً قررت الربط التدرٌجً بٌن معارفها ومواردها ومصائرها .معا ً  ،خالل فترة التوسٌع التً
استمرت  92عا ًما  ،بنوا منطقة من االستقرار والدٌمقراطٌة والتنمٌة المستدامة مع الحفاظ على التنوع الثقافً والتسامح والحرٌات الفردٌةٌ .لتزم
االتحاد األوروبً بمشاركة إنجازاته وقٌمه مع البلدان والشعوب خارج حدوده.

للتواصل معنا
)الشرٌن الرئٌس فً مشروع Fo.Re.S.T.A.S. (LIVINGAGRO
Viale Luigi Merello, 86 • 19123 Cagliari • Italy
Tel. +39 171 279 91 • livingagro.project@forestas.it
www.enicbcmed.eu/projects/livingagro
www.facebook.com/Livingagro
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