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مختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة الحرجٌةال   
LIVINGAGRO 

 

 المٌاسٌة، الدعوة األولى للمشارٌع ENI CBC Med 2014-2020  برنامج

 29/08/2019 من   OP 38/1315: تموٌلرلم اتفالٌة ال

 

  اإلخبارٌة اإللكترونٌةالنشرة 

 "الحرجٌة المختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة"لمشروع 

 0202، كانون الثانً العدد األول 

 

LIVINGAGRO  : ةعرازلل والتكنولوجٌا المعرفة ونقل االبتكار 

 المتوسط البحر حوض فً ٌةجرحال

 

 !!الحرجٌة المختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعةكشف ستا 
 ،"LIVINGAGRO – الحرجٌة المختبرات الحٌة عبر الحدود للزراعة مشروع" 

 ارٌع، الدعوة األولى للمشENI CBC Med 2014 ‒ 2020ل من برنامج الممو  

"دعم التعلٌم، البحوث والتطوٌر  A.2الهدف الموضوعً المٌاسٌة، فً إشارة إلى 

ائج البحث "النمل التكنولوجً لنت A.2.1، األولوٌة التكنولوجً واالبتكار"

 وتسوٌمها".

 0.2قدرها االتحاد االوروبً من ومساهمة  ملٌون ٌورو 3.3بمٌزانٌة إجمالٌة لدرها 

المختبرات " ، ٌشارن فً مشروعENI CBC Medمن خالل برنامج  ملٌون ٌورو

وكالة الوهً دول مختلفة  4منظمات من  6 الحرجٌة" الحٌة عبر الحدود للزراعة

من إٌطالٌا  (Fo.Re.STAS) لتطوٌر أراضً وبٌئة سردٌنٌالغابات لاإلقلٌمٌة 

 والزراعة ،األحٌاء قسم للبحوث، اإلٌطالً الوطنً المجلسكمستفٌد رئٌسً، 

( من األردن؛ PP2شرٌن ثانً ) - المركز الوطنً للبحوث الزراعٌة(؛ PP1شرٌن أول  ) - (، اٌطالٌاCNR) األغذٌة وعلوم

( PP4شرٌن رابع ) - المعهد الزراعً المتوسطً فً  خانٌا ( من لبنان؛PP3شرٌن ثالث ) - مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة

 .من إٌطالٌا (PP5)شرٌن خامس  -روما  - لإلستشارات ATMشركة و من الٌونان

المتوسط منطمة حوض فً الحرجٌة فً نظم الزراعة  االبتكاراتوالمعرفة و التكنولوجٌالنقل مختلفة  مجاالتسٌوفر المشروع 
، وتعزٌز نمل االبتكار وزٌادة اإلنتاج المستدام، وحماٌة التنوع البٌولوجًالتً تهدف إلى  الممارسات الجٌدةلتحمٌك وتبادل 

من أجل خلك لٌم  نهج االبتكار المفتوحالربحٌة لأللالٌم والجهات الفاعلة الرئٌسٌة وكذلن أصحاب المصلحة المعنٌٌن. باستخدام 
ن دٌة واجتماعٌة مشتركة بٌن العرض والطلب، وإزالة الحواجز الجغرافٌة والثمافٌة، وتفاعالت التصا سٌتم إنشاء مختبرٌن حٌ ٌِّ

ً  رلم )مختبر الزٌتونزراعة  ةنظمأٌركزان على  ً   )مختبر وأنظمة المراعً الحرجٌة( 1 ح تفعٌل هذه تشمل مراحل  (.2رلم  ح

بٌن المطاعٌن العام والخاص، وتطوٌر منصة مخصصة لتكنولوجٌا  ةٌن، والشراكالمعنٌالعاللة تحدٌد أصحاب األنظمة الزراعٌة 

 .تجارب رٌادٌة فاعلةالمعلومات واالتصاالت وإطالق 
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 !ةعظٌمخضراء ، بداٌة LIVINGAGRO  ‒ المختبرات الحٌةمشروع  
الذي   LIVINGAGRO المختبرات الحٌة مشروعفً بٌئة خضراء لبدء ضوء أخضر 

المناسبة، استضافت وبهذه  !0202تشرٌن ثانً بنجاح فً نهاٌة  إطالقهفعالٌات اختتم 

تشرٌن  02و  02كالٌاري )مدٌنة لمدة ٌومٌن فً المشروع منطمة سردٌنٌا شركاء 

اإلضراب الذي حصل ( الذٌن تمكنوا من الوصول إلى سردٌنٌا على الرغم من ثانًال

 .مالحةفً المطار والذي  أثر سلبٌاً على حركة ال
 02، المخصص لممثلً شركاء المشروع، فً صباح ٌوم االجتماع االفتتاحًبدأ 

، وبعد ذلن تم تنظٌم مبعرض شركاء المشروع والشركاء المرتبطٌن به تشرٌن ثانً

،  MED ENI CBCبرنامج المؤتمر الصحفً المخصص، وشهد حضور المدٌر العام ل

الزراعة، لدائرة ، المدٌر العام آنا كات
، وممثلٌن عن سلفاتور مٌلًفورستاس، وكالة الغابات ، مدٌر عام كابوبٌانكوجولٌو 

 سالم أٌوب)لبنان( و مٌالد الرٌاشً المتوسطجنوب حوض الشركاء من منطمة 
المعلومات حول )األردن(. أكد المتحدثون على أهمٌة التعاون الدولً وتبادل 

حوض فاعلة فً منطمة الممارسات الجٌدة بٌن المؤسسات والمنظمات والجهات ال
نقل التكنولوجٌا فً مجال  لتحدٌات المشتركةمواجهة امن أجل البحر المتوسط 

 واالبتكار والبحث والشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً مجال الزراعة
نتائج لابلة للمٌاس باإلضافة إلى فوائد  الىبشكل ملموس ؤدي ، والتً تالحرجٌة

 المعنٌٌن والمجتمعات المحلٌة.العاللة حمٌمٌة لألراضً وأصحاب 
األنشطة تضمن  عرًضا عاًما للمشروع الرئٌسً، لدم الشرٌن فترة ما بعد الظهرفً 

ومنالشة ، وبعد ذلن تم تمدٌم والنتائج المتوقعة والجدول الزمنً والخطوات التالٌة
 كاء المشروع.تنفٌذ المشروع وفرق العمل الفنٌة وخبرات شرٌة نهجممحددة تتعلك بمواضٌع 

نٌة والمالٌة فمراحل وأسالٌب تنفٌذ المشروع فٌما ٌتعلك بالجوانب الومنالشة ، استمر العمل ثانًالتشرٌن  02الٌوم التالً  فً

فً  ((.Fo.Re.S.T.A.S مشتل الغابات التابع لوكالة الغابات فً سردٌنٌا  زٌارة مٌدانٌة إلىتم تنظٌم . فً الختام، إلتصالوا

 كالٌاري.مدٌنة الوالعة فً  "Bagantinus"منطقة 

 

الذي سٌعقد فً سردٌنٌا فً  EURAF2020 الحرجٌة ةلزراعلالمؤتمر األوروبً مشاركة المشروع فً 
 شهر أٌار

هً و سردٌنٌا ،نورومدٌنة  فًأٌار القادم  00إلى  01من  (EURAF)الحرجٌة  لزراعٌةلسٌعمد المؤتمر األوروبً الخامس 

فً  الحرجٌة لزراعٌةاممارسات العلوم والتهدف إلى تعزٌز مرة وكل سنتٌن  الحرجٌة لزراعةلالتحاد األوروبً اٌعمدها مبادرة 
 ٌنالزراعٌ ٌندرشمالن وفنٌٌالالحدث الباحثٌن وواضعً السٌاسات وهذا جمٌع أنحاء المارة األوروبٌة وخارجها. ٌجمع 

 .الحرجٌة لزراعةاوالمزارعٌن والطالب لتبادل ومنالشة المضاٌا البٌئٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة الحالٌة والناشئة المتعلمة ب
 االستدامةمع نظم المحاصٌل والحٌوانات( من أجل االنتمال نحو األشجار الحرجٌة )كممارسة لدمج  الحرجٌة ةلزراعاتعد 

، الذي ٌربط بٌن الموضوعات األربعة الرئٌسٌة فً اإلصدار الخامس من المؤتمرهً الخط اإلرشادي لهذا و االقتصاد الحٌويو
 :وهً مركز النماش

 الطبٌعٌة والتنمٌة الرٌفٌةالحدائق ، خدمات النظام البٌئً، الحرجٌة لزراعةا 
 واالبتكارات الحرجٌة لزراعةأنظمة ا 
 وسٌاسة التنمٌة المستدامة الحرجٌة لزراعةا 
  نشر وإٌصال المعلومات، التعلٌمٌةجرالحالزراعة ،  

جوالت دراسٌة باإلضافة إلى  جلسات عامة ومتوازٌةٌشتمل برنامج المؤتمر على 
على العاللة والعدٌد من أصحاب  اً مشاركة متحدثٌن معترف بهم دولٌو إقلٌمٌة

لتواصل ونشر عظٌمة للتشبٌن وافرصة  . وٌشكل هذا المؤتمرالمستوى األوروبً

 .ومخرجاته ونتائجه LIVINGAGROأنشطة مشروع 
ووكالة الغابات اإلللٌمٌة  UniNuoroبدعم محلً من  EURAF2020ٌعمد مؤتمر 
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( بالتعاون مع العدٌد من المؤسسات البحثٌة .Fo.Re.S.T.A.Sردٌنٌا )سبٌئة وألراضً 

التً العامة والخاصة اإلٌطالٌة والسلطات والجمعٌات الوطنٌة واإلللٌمٌة والمحلٌة 
 كموقع مثالً سردٌنٌامستوٌات. تم اختٌار مختلف العلى  الحرجٌة ةلزراعامع تتعامل 

األبٌض البحر حوض ، حٌث تمثل الجزٌرة بشكل جٌد بٌئة EURAF2020الستضافة 

ناظر الطبٌعٌة ة، التً تجسدها فسٌفساء من المٌحٌث تلعب الزراعة الحرج المتوسط
ً بٌئ ، دوراً الرٌفٌة التارٌخٌة ًٌ استراتٌج اً زراعٌ ٌا  فً التنمٌة الرٌفٌة. ا

: للمؤتمر موقع الرسمًالإلى دخول ال مكنلمزٌد من المعلومات، ٌ

www.euraf2020.eu  أو االتصال باللجنة المنظمة علىinfo@euraf2020.eu .

مؤتمر  ضمن LIVINGAGROمشروع لسٌتم اإلعالن عن األنشطة التفصٌلٌة 

EURAF2020  اإللكترونٌة المادمة.اإلخبارٌة النشرة من خالل 

 فً هذا العدد: أخبار من شركائنا اللبنانٌٌن –من شركاء المشروع 

http://www.euraf2020.eu/
http://www.euraf2020.eu/
mailto:info@euraf2020.eu
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 -( LARI) مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة فً ًلبنانال الوطنً لبذورا بنن

  العمارة تل   محطة
  الزٌتون ور؛ د. مٌالد الرٌاشً، رئٌس فرع الزٌتون وزٌتذم. جوٌل برٌدي، مدٌرة بنن الب

 
مع بنن األلفٌة للبذور  ،1996منذ عام  (LARI)تعاونت مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة 

 Millennium Seed Bank of the Royal Botanic) التابع للحدائك الملكٌة البرٌطانٌة
Gardens, Kew-United Kingdom)  من خالل  بهدف الحفاظ على نباتات لبنان البرٌة

وحفظها خارج موقعها الطبٌعً تخزٌن البذور 
بنن األلفٌة للبذور فً المملكة المتحدة.  فًباألمانة 

، وتمت معه عودة جمٌع نسخ  LARIبنك البذور الوطنًإنشاء  تم   2113عام 

 مجموعات البذور إلى لبنان. 

نباتٌاً  نوًعا 209مجموعة بذور من  0222خالل العشرٌن سنة الماضٌة، تم جمع 

 ً عائلة  82تنتمً هذه األنواع إلى ٪ من نباتات لبنان البرٌة.  35.6، ما ٌمثل مختلفا

نباتٌة وتشمل النباتات الصالحة لألكل، العطرٌة، الطبٌة، نباتات الزٌنة، األلارب البرٌة 
للمحاصٌل، النباتات المفٌدة، األعالف، األشجار والشجٌرات. وعالوة على ذلن، ٌتم 

 ددة باالنمراض.أٌضاً المحافظة على العدٌد من األنواع المتوطنة والشبه متوطنة والمه

مدٌرة بنن البذور إلى النروج ومعها جمٌع األنواع  تسافر، 2121 شباطخالل شهر 

التً تساهم فً تأمٌن األمن الغذائً العالمً إلٌداعها فً نفك بذور سفالبارد 

(Svalbard Seed Vault.) 

ً  –ٌستمر بنن البذور فً مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة   تمِّ إنشاء بٌتٌن بالستٌكٌٌنتل  العمارة فً التوس ع والتمدم وحدٌثا
مة والتً سٌتم استخدامها ث  المحلٌة المو مركز جدٌد إلنتاج بذور الغاباتإلكثار وإحٌاء األنواع العلفٌة وغٌرها. باإلضافة الى تجهٌز 

أن ٌستفٌد من المدخالت الوراثٌة المتنوعة المحفوظة فً البنن الوطنً   LIVINGAGROلبنان. باستطاعة مشروع إلعادة تشجٌر

 1للبذور من خالل تجربة أنواع جدٌدة من النباتات بهدف ادخالها كغطاء نباتً خضري بٌن األشجار فً المختبر الحً رلم 
)غابات  2أعالف جدٌدة إلعادة تأهٌل المراعً فً المختبر الحً رلم )أنظمة الزٌتون المتعددة الوظائف( وإلختبار أنواع 

 الرعً(.



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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  

 

 

 (Hydroponic fodder production system) المائيةعبر الزراعة نظام إنتاج األعالف 

  العمارة تل   محطة -( LARI) مصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة
 م. جوزٌف لهوجً، رئٌس مختبر األعالف 

 
عدد سكان العالم وتغٌٌر أسالٌب التغذٌة لدٌهم ضغًطا هائالً على مصادر األعالف، مما أجبر المزارعٌن على فرضت زٌادة 

إستكشاف طرق جدٌدة لتغذٌة حٌواناتهم وزٌادة نسبة تحوٌل األعالف. ٌُضاف على زٌادة فً الطلب على الموارد، اإلنتاج 
ى للحد  من المساحات اإلنتاجٌة المروٌة واإلفراط فً الرعً وزٌادة المحدود الناتج عن ظاهرة االحتباس الحراري، الذي أد  

 مخاطر التصحر.
ضمن هذا اإلطار، ٌنشط مختبر األعالف فً مصلحة األبحاث العلمٌ ة الزراعٌ ة فً تل العمارة لتملٌل المخاطر من خالل إٌجاد 

ألعالف من ناحٌة أخرى. إحدى الحلول المعتمدة هو نظام أنواع جدٌدة تتكٌف مع تغٌر المناخ من ناحٌة وزٌادة كفاءة إستخدام ا
إنتاج األعالف عبر الزراعة المائٌة الذي ٌعتمد على الطالة الشمسٌة والذي ٌمكن أن ٌكون حالً مستداًما باألخص لمربً 

 الصغٌرة على مدار العام. اتالمجتر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الجامعة اللبنانٌة على  -كلٌة الزراعة فً  تعرٌف طالب الماستر
  LIVINGAGROمشروع 

 الجامعة اللبنانٌةكلٌة الزراعة،  لمٌس شلك، أ. د.

  

 طالبل 2020 الثانً كانون 31 فً الزراعً البٌولوجً التنوع محاضرة ضمن
 مشروع سور لمٌس شلكالبروف لدمت الزراعة، كلٌة - اللبنانٌة الجامعة فً الماستر

LIVINGAGRO الطالب رعب  . المتوسط البحرمنطمة  فً المتوخاة وأعماله وأهدافه 

 فً الحٌٌن بالمختبرٌن المتعلمة المشروع ةأنشط تنفٌذ فً المشاركةب اهتمامهم عن
 خالل من الحرجٌة، ألراضًالمراعً فً او الوظائف متعددةال الزٌتون أنظمة

ج تنفٌذو الصٌفً التدرٌب  .رسائل التخرِّ
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 ENI CBC  2014-2020 المتوسط األبٌض البحر حوض برنامج إطار فً األوروبً االتحاد قبل من LIVINGAGRO مشروع تموٌل تم

 
 ).٪22) ٌورو ملٌون 0.2 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 البلدانالبرنامج  فً تشارك. وقٌمهم المشاركة البلدان أراضً قٌمة ترفع منو 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
 

ً . ومصائرها ومواردها معارفها بٌن التدرٌجً الربط قررت التً األعضاء الدول من دولة 02 من األوروبً االتحاد ٌتكون  التً التوسٌع فترة خالل ، معا

 ٌلتزم. الفردٌة والحرٌات والتسامح الثقافً التنوع على الحفاظ مع المستدامة والتنمٌة والدٌمقراطٌة االستقرار من منطقة بنوا ، عاًما 92 استمرت

 .حدوده خارج والشعوب البلدان مع وقٌمه إنجازاته بمشاركة األوروبً االتحاد

 للتواصل معنا
 
Fo.Re.S.T.A.S. (LIVINGAGRO فً مشروع لرئٌسالشرٌن ا ) 
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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