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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

 

 فٙ ْزا اإلصذاس:

 

  ٍوك١ٕ٠ب ٤صؾبة اٌّصٍؾخ االلزصبك١٠ٓ: ِمبثٍخ ِغ ِٕزظ ى٠ذ ى٠زْٛ ادثزىبهٌإلرؾل٠ل االؽز١بعبد ِٓ 

 

 أٚي ؽلسLIVINGAGRO  B2B  ْ٠وثػ اٌّجزىو٠ٓ ٚأصؾبة اٌّصٍؾخ ػجو اإلٔزؤذ فٟ ا١ٌٛٔب 

 

  فٟ ثَبر١ٓ اٌي٠زْٛ فٟ ِٕطمخ عوُفعوٞ ػوٚض ١ِلا١ٔخ فٟ ا٤هكْ ؽٛي ىهاػخ غطبء 

 

  اٌؾوع١خ اٌوػ٠ٛخ ثبٌغبثبد ٌزؾل٠ل اإلثزىبهاد اٌّورجطخ ا٤فوٜأ١ّ٘خ االٍزفبكح ِٓ ٔزبئظ اٌّْبه٠غ 

 

 َك. ١ِْبي أفواَ ِصٍؾخ ا٤ثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌيهاػ١خ ِمبثٍخ ِغ ِل٠و ػب 

 

    ، سشدُٚٛاOleificio Gallura، يضاسع صٚخٌٕ ٔسئٛس حؼأَٛت  Angelo Crastaيقابهت يغ 

، ِياهع ى٠زْٛ ْٔػ فٟ ّّبي غوة ٍوك١ٕ٠ب ٚ٘ٛ أ٠ًعب هئ١ٌ Angelo Crastaّمبثٍخ، َّٔغ ِٓ اٌفٟ اٌّمزطف اٌزبٌٟ ِٓ 

فٟ رؾل٠ل  ِٓ أعً اٌَّبػلح LIVINGAGROأعو٠ذ اٌّمبثٍخ وغيء ِٓ ِْوٚع  ى٠زْٛ فبصخ ثٙب. ِؼصوحرؼب١ٔٚخ ٌل٠ٙب 

  ا٤ث١ط اٌّزٍٛػ.ئؽز١بعبد اإلثزىبه٤صؾبة اٌّصٍؾخ االلزصبك١٠ٓ اٌن٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ لطبع اٌيهاػخ اٌؾوع١خ فٟ ِٕطمخ اٌجؾو 
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، غانٕسا انفشػٛت فٙ سشدُٚٛاٟ٘ أٔظّخ ىهاػ١خ ٚاٍؼخ االٔزْبه فٟ ِٕطمخ ّّبي غوة  ٔ انضساػت انحشجٛت تٕٚغاباث انشػان

 10، رل٠و Oleificio Galluraاٌزؼب١ٔٚخ اٌيهاػ١خ اٌزٟ أٔزّٟ ئ١ٌٙب،  .يُطقت بٛششٛذا )يقاغؼت ساساس٘(ٚال ١ٍّب فٟ 

 ٕزظ اٌي٠زْٛ ثْىً أٍبٍٟ إلٔزبط اٌي٠ذ.٘ىزبهاد ِٓ ا٤هاظٟ ٚر

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وً ٘نا  ألً ئٔزبع١خ وٕظبَ ىهاػٟ. ٠ؼزجوٚ ٚ٘ٛ غ١و ِْغغ ثٗ ١ٌٌ "ِض١ًوا" فٟ اٌٛلذ اٌؾبظو؛ انحشجٛت انضساػتئْ ِفَٙٛ 

٤ٔٗ ٌُ ٠ُفُٙ ثؼل أْ ا٤ْٔطخ ا٤فوٜ ِضً ا١ٌَبؽخ 

ٚاٌي٠بهاد فالي  ،اٌّياهع اٌزؼ١ّ١ٍخ ،اٌيهاػ١خ

ف اٌي٠زْٛ ٟ٘ ِصبكه ِّٙخ ٌز٠ٕٛغ كفً بٍُِٛ لط

 .اٌّيهػخ

 ِي٠ل ِٚي٠ل ِٓ إٌبً ِٓ فٟ اٌَّزمجً ، ١ٍطٍت 

 اسخؼادة انطبٛؼت"" انضساػت أٌ حكٌٕ قادسة ػهٗ
و ١زغ١اٌٚٔأًِ أْ ٠َبػل وً ٘نا فٟ اٌزقف١ف ِٓ 

. )ٍٕملَ ِْوًٚػب عل٠ًلا ػٓ ا٤هصبك ٟإٌّبف

ِغ  اٌغ٠ٛخ اٌيهاػ١خ فٟ ألوة ٚلذ ِّىٓ، ئِب

 عبِؼخ ٍبٍبهٞ أٚ ِغ اٍزْبه١٠ٓ فبهع١١ٓ.(

 

بٌؼٛكح ئٌٝ اٌّّبهٍبد ث، بشكم ػاو يشبحت يشة أخشٖ إرا حى ححسٍٛ إداسة األػًال ٔ انضساػت انحشجٛت ٕٚتغاباث انشػان ٍزىْٛ

ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌز١َّل، ثبٌٕظو ئٌٝ أْ اٌّوػٝ اٌّيهٚع ثأّغبه اٌي٠زْٛ ٠ٛفو كفاًل ئظبف١ًب، ٚرىزَت لطؼخ ا٤هض  ِجبٌغخً ا٤لً 

 ل١ّخ أوجو ِٓ إٌّبظو اٌطج١ؼ١خ.

 

. فٟ اٌٛالغ، ٌمل ٚظؼٕب فططًب ٌزٛظ١ف َِزْبه فٟ انضساػت انؼعٕٚتا٤ِواض اٌّقزٍفخ، ْٔؼو ثبٌؾبعخ ئٌٝ  ف١ّب ٠زؼٍك ثّىبفؾخ 

اٌيهاػخ اٌؼع٠ٛخ. ٔو٠ل رط٠ٛو ىهاػخ اٌي٠زْٛ اٌزٟ رالئُ اٌج١ئخ، ١ٌٌٚ ثبٍزقلاَ )ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي( ئٍزو اٌفٍٛفبد، ٌٍٛصٛي 

 ئٌٝ ٔٛع ِٓ اٌيهاػخ اٌؼع٠ٛخ ثبٌىبًِ )ؽزٝ ٌٍمعبء ػٍٝ مثبثخ اٌي٠زْٛ(.
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 الٌونانٌربط المبتكرٌن وأصحاب المصلحة عبر اإلنترنت فً   LIVINGAGRO B2Bأول حدث 

 (MAICh) ٌٍجؾٛس اٌيهاػ١خ فٟ فب١ٔب ، لبَ ِؼٙل اٌجؾو ا٤ث١ط اٌّزٍٛػ ١ٌٛ٠2021ٛ  22ئٌٝ  20فٟ اٌفزوح اٌّّزلح ِٓ 

 15ثز١َٕك ٍزخ ػْوػوًظب رمل١ّ٠ًب ػجو اإلٔزؤذ ٌّلح 

 يٍ ظًٍ يششٔع B2Bألٔل حذد  وً ِٕٗ كل١مخ

LIVINGAGRO  . 58اٌؾلس اٌّغبٟٔ ٘نا اعزنة 

١ٓ َِٚٛل١ٓ ِٕٙل١ٍٓ اٌيهاػ١ِٚٓ ِياهػ١ٓ  يشاسًكا

ثبؽض١ٓ ٚغ١وُ٘ ِٓ اٌّؼ١١ٕٓ ِٚل٠و٠ٓ ِٚصله٠ٓ ٚ

ثبٌّٕزغبد اٌغنائ١خ اٌيهاػ١خ ٚاٌيهاػخ اٌؾوع١خ. وّب 

ؽلك ػلك ِٓ اٌّْبهو١ٓ اعزّبػبد فوك٠خ ِغ اٌّجزىو٠ٓ 

اٌن٠ٓ للِٛا ؽٍٛاًل ٌٍزؾل٠بد فٟ لطبػبد ى٠ذ اٌي٠زْٛ 

 خ فٟ ا١ٌٛٔبْ.ٚاٌي٠زْٛ ٚاٌضوٚح اٌؾ١ٛا١ٔ

 

 

، ٚلل رُ رص١ّّٗ ٌٍغّغ ث١ٓ اٌّجزىو٠ٓ ٚاٌّياهػ١ٓ ٚا١١ٌّٕٙٓ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ. غطذ Praxiرُ رٕظ١ُ ٘نا اٌؾلس ػٍٝ ِٕصخ ّجىخ 

 :ِٕٙب اٌؼوٚض اٌزمل١ّ٠خ ِغّٛػخ ٚاٍؼخ ِٓ اٌّٛاظ١غ

 ْٛاٌيهاػخ اٌج١ٕ١خ فٟ ثَبر١ٓ اٌي٠ز 

 اٌيهاػخ اٌلل١مخ 

  اٌّبو١ٕبد 

  اٌصؾ١خرؾل٠ل إٌّفؼخ 

 ْٛرٛص١ك ّغوح اٌي٠زْٛ ٚى٠ذ اٌي٠ز 

 إٌّبفٟ و١االٍزؼلاك ٌٍزغ١ 

  ئػبكح اٍزقلاَ اٌّّبهٍبد اٌزم١ٍل٠خ فٟ اٌيهاػخ 

 اٌؾوع١خ           

 

 

ػٍٝ صفؾخ ا٠ٌٛت كاحانٕؽ يفصم نالبخكاساث  ٠زٛفو

؛ رُ ٚصف وً LIVINGAGROاٌقبصخ ثّْوٚع 

رُ  Praxi. خ اثزىبه أ٠ًعب ثبٌٍغخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ػٍٝ ِٕصخ ّجى

رٛى٠غ اٌج١بٔبد اٌصؾف١خ ػٍٝ ػلك ِٓ اٌّطجٛػبد 

ا١ٌٛٔب١ٔخ، ٚفبصخ رٍه اٌزٟ رؼٕٝ ثبٌيهاػخ، فعالً ػٓ 

ٚ  Facebookِْبهوزٙب ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ صفؾبد 

LinkedIn  ٍٝٚػ.Twitter 

ّٙو ثبٌَٕجخ ٤ٌٚئه غ١و اٌمبكه٠ٓ ػٍٝ ؽعٛه ؽلس 

ٚاعزّبػبد ، ٍزىْٛ ٕ٘بن ػوٚض رمل١ّ٠خ ئظبف١خ رّٛى

فوك٠خ فٟ فب١ٔب، وو٠ذ فٟ ك٠َّجو، ػٍٝ ا٤هعؼ فٟ 

 ص١غخ ِقزٍطخ ػجو اإلٔزؤذ / ٚعٙبً ٌٛعٗ )ئما ٍّؾذ

 (.مٛا١ٔٓاٌْوٚغ ٚاٌ
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 ػشض يٛذاَٙ فٙ األسدٌ حٕل صساػت يحاصٛم انغطاء فٙ بساحٍٛ انضٚخٌٕ فٙ يُطقت جشش LIVINGAGRO: سب احج 
 LIVINGAGROحجشبت االبخكاساث انخٙ سٛخى حطٕٚشْا ظًٍ يششٔع ِٓ أعً 

، ٠مَٛ ٠ٛخغبثبد اٌوػاٌّٚزؼلكح اٌٛظبئف فٟ اٌجؾو ا٤ث١ط اٌّزٍٛػ ا٤ٌٔظّخ اٌي٠زْٛ 

يٛذاَٙ نُظاو  حقم يشاْذاثبخُفٛز   (NARC)اٌّووي اٌٛغٕٟ ٌٍجؾٛس اٌيهاػ١خ 

فٟ ِيهػخ فبصخ فٟ ِٕطمخ عوُ فٟ ّّبي ا٤هكْ. أػلد  صٚخٌٕ يخؼذد انٕظائف

NARC  و١ف ٠إصو مٌه فٙ بساحٍٛ انضٚخٌٕخعش٘ دساست ػٍ حأرٛش صساػت غطاء :

 ػٍٝ فصٛثخ اٌزوثخ ِٚؾصٛي اٌي٠زْٛ ٚعٛكرٗ؟

 

 

 

رّذ ىهاػخ ِؾبص١ً غطبء اٌجم١ٌٛبد )اٌفٛي . حى حقسٛى بسخاٌ انضٚخٌٕ إنٗ أسبغ أقساو

 غطبء ِيهٚعألَبَ، ث١ّٕب رون اٌمَُ اٌواثغ ثلْٚ  خٚاٌجبىالء ٚاٌؾّص( فٟ صالص

 . ٤2020غواض اٌّمبهٔخ. ىهع اٌغطبء فٟ ك٠َّجو 

 

. ١ٍزُ اٍزقلاَ عيء ِٓ اٌقعوٞ ثفعً اٌغطبء ٚضٚذ دخم انًضاسعِٓ اٌّزٛلغ أْ 

ٌزغن٠خ اٌّب١ّخ اٌزٟ ٠زُ روث١زٙب فٟ اٌّيهػخ. ثؼل ؽصبك اٌجنٚه، ئٔزبط ِؾصٛي اٌغطبء 

 ١ٍزُ كِظ ِب رجمٝ ِٓ ِؾبص١ً اٌغطبء فٟ اٌزوثخ ٌزؾ١َٓ فصٛثزٙب. فٟ ٔٙب٠خ اٌٍُّٛ،

 ١ٍزُ رم١١ُ فصٛثخ اٌزوثخ ِٚؾصٛي اٌي٠زْٛ ٚعٛكح اٌي٠ذ

  

 

 انًشحبطت بانغاباث انحشجٛت انشػٕٚتأًْٛت االسخفادة يٍ َخائج انًشاسٚغ األخشٖ نخحذٚذ اإلبخكاساث 

يج بانفؼم بؼط انًشاسٚغ انبحزٛت انحذٚزت ٔانجاسٚت ذحخهٛى انخشبت حٛذ قفطٛارٙب ا٤ٌٚٝ فٟ ٔظبَ  LIVINGAGROارقند 

انًقاالث انؼهًٛت فٟ رؾ١ٍٍُٙ ٤صؾبة اٌّصٍؾخ اٌجؾض١١ٓ مٚٞ اٌصٍخ، افزبه ّووبء اٌّْوٚع اٌؼل٠ل ِٓ  انُخائج. حانٛاً بؼط

وّب أهاكٚا االٍزفبكح  .انشػٕٚتنُظى انبحش األبٛط انًخٕسػ ، ٚثْىً أوضو رؾل٠ًلا، انشػٕٚتانحذٚزت انًخصصت نألساظٙ انحشجٛت 

 “ ”PF7 AGFORWARD” ٚLIFE Regenerate“ ِٓ اٌّْبه٠غ اٌزٟ رُ ئعواؤ٘ب ِإفًوا ؽٛي ٘نا اٌّٛظٛع )ٟٚ٘

ٌٍزوثخ  فٟ اٌلٚي اٌّْبهوخ )ئ٠طب١ٌب، ا١ٌٛٔبْ،  ظوٚف إٌّبؿ اٌّؾٍٟ ٚ ت االعزّبػ١خ ٚااللزصبك٠خٚرى١١ف اٍزٕزبعبرُٙ ِغ اٌغٛأ

 ا٤هكْ، ٌٚجٕبْ(.

. فالي ٚهّخ اٌؼًّ، ؽبٚي 8282ُٚاٚش  88حى حسهٛػ انعٕء ػهٗ َشاغ انشسًهت ْزا فٙ ٔسشت ػًم ُػقذث ػبش اإلَخشَج فٙ 

ٛي ، فعالً ػٓ اٌؾٍخ٠ٛغبثبد اٌوػاٌاٌْووبء ر١ٍَػ اٌعٛء ػٍٝ االؽز١بعبد ا٤وضو ئٌؾبًؽب ٌإلكاهح اٌَّزلاِخ اٌَّزمج١ٍخ ٤ٔظّخ 

نٖ االثزىبهاد اٌّف١لح فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ االٍزلاِخ اٌج١ئ١خ ٚااللزصبك٠خ ٌّضً ٘اٌّؾزٍّخ ٚاٌّّبهٍبد اٌغ١لح ٚ

انخحهٛم انشايم بٍٛ انبهذاٌ انًشاسكت ححذٚذ أسبغ يجًٕػاث يٍ االبخكاساث، حى يٍ أربػ  ،CNRا٤ٔظّخ. َِٕمخ ِٓ لجً 

 .ابخكاًسا ػهٗ أَٓا األكزش غهبًا 25خالنٓا ححذٚذ يا يجًٕػّ 

 اٌّغّٛػبد ا٤هثغ رزؼٍك ثّب ٠ٍٟ:

 ِوالجخ اٌؾ١ٛأبد (1

 ئكاهح اٌّواػٟ (2

  رؾ١َٓ اٌّواػٟ (3

 إٌّزظرض١ّٓ  (4
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 رُ رغ١ّغ االثزىبهاد فٟ ِغّٛػبد ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 

أٍٛاه افزواظ١خ ٚأغٛاق  يشاقبت انحٕٛاَاث:( 1

 )اٌصٛهح اٌّمبثٍخ ٤ٍٛاه ؛GPSرؾل٠ل اٌّٛالغ 

 LIFEثبٌْواوخ ِغ ِْوٚع  وٙوثبئ١خ

Regenerate) 

 

 

 

 

 

ئكاهح اٌوػٟ اٌزى١فٟ. اٌزٛف١ك ث١ٓ اٌوػٟ ٚاٌؾّب٠خ اٌفؼبٌخ اٌغ١و ِىٍفخ ٌالّغبه اٌصغ١وح؛ روف١غ  ٚرم١ٍُ  إداسة انًشاػٙ:( 2

 ا٤ّغبه فٟ إٌظُ اٌوػ٠ٛخ؛ اٍزقلاَ إٌّزغبد اٌضب٠ٛٔخ إٌجبر١خ اٌّؾ١ٍخ وّٛاك ؽبفظخ ٌّٕزغبد ا٤ٌجبْ؛ ٔظبَ ا٤ػالف اٌّبئ١خ؛

اٌؾْبئِ  ٌّواػٟ؛ ا٤صٕبف اٌزٟ رزؾًّ اٌظً. ئىاٌخ اٌْغ١واد ٚىهع ف١ٍػ ِِٓي٠ظ ِٓ أعً عٛكح ا ححسٍٛ انًشاػٙ:( 3

ٚرؾ١َٓ ظوٚف اٌزوثخ ٌي٠بكح ِؼلي ٔغبػ اٌزْغ١و ٚهػٟ إٌجبرٟ اٌّؾٍٟ ٚاٌجم١ٌٛبد فٟ إٌظُ اٌؾوع١خ اٌوػ٠ٛخ؛ اٍزؼبكح اٌغطبء 

بط اٌؼٍف اٌزم١ٍلٞ؛ اٍزقلاَ أغط١خ اٌزوثخ ٌزم١ًٍ رجقو اٌؾ١ٛأبد فٟ ِٕطمخ ّجٗ لبؽٍخ؛ رم١١ُ ئٔزبط اٌجم١ٌٛبد اٌّؾ١ٍخ فٟ ٔظبَ ئٔز

 .هغٛثخ اٌزوثخ، ٚرم١ًٍ رواوُ اٌىزٍخ اٌؾ٠ٛ١خ اٌمبثٍخ ٌالّزؼبي، ٚرؼي٠ي اٌزغل٠ل

 

اٌؼالِبد اٌزغبه٠خ ٍٚالًٍ اٌَٛق؛ ئػطبء ػالِخ رغبه٠خ ٌّٕزغبد اٌيهاػخ اٌؾوع١خ silvopastoral:  انخشٔٚج نًُخجاث( 4

 اٌطج١ؼ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌؼب١ٌخ.ماد اٌم١ّخ 

 

 
 تجربة ألصناف من البقولٌات التً تتحمل الظل )صورة أ. فرنكا(
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، LARIالعام لمصلحة األبحاث العلمٌة الزراعٌة  ) فً هذه النسخة: مقابلة مع المدٌر -من شركاء المشروع 

(PP3 الدكتور مٌشال أفرام ،                           

 

ت فٙ حطٕٚش انقطاع انضساػٙ صهحٔيا ْٕ انذٔس انز٘ حهؼبّ انً LARIيا ْٙ  .2

 فٙ نبُاٌ؟

LARI  ِٟٕظّخ ؽى١ِٛخ رؾذ ئّواف ٚىاهح اٌيهاػخ. ٌل٠ٙب اصٕٟ ػْو ِوويا ف ٟ٘

ِٛالغ ِقزٍفخ فٟ ع١ّغ أٔؾبء ٌجٕبْ: رً ػّبهح )اٌّمو اٌوئ١َٟ(، اٌفٕبه، صٛه، ٌجؼب، 

 وَوٚاْ. -، ثؼم١ٍٓ، اٌٙوًِ، اٌم١ٍؼبدػجلح، وفوّقٕب، روثً، وفوكاْ، ؽبصج١ب

ب ِٚقزجًوا ِغ ٍزخ ِغبالد ثؾض١خ )ػٍَٛ إٌجبد، ػٍَٛ اٌزوثخ،  120ثبإلظبفخ ئٌٝ  ًّ لَ

ِؾطخ LARI   60رّزٍه  .ػٍَٛ اٌؾ١ٛاْ، ػٍَٛ اٌج١ئخ، ػٍَٛ ا٤غن٠خ، االلزصبك(

 GSMأهصبك ع٠ٛخ رغطٟ ع١ّغ أٔؾبء ٌجٕبْ. رورجػ ٘نٖ اٌّؾطبد ػٓ غو٠ك 

 :ثزٛف١و LARI أٔٙب رَّؼ  زؤذ.ٚاإلٔ

 إٌْوح اٌغ٠ٛخ• 

 ٔظبَ اإلٔناه اٌّجىو ٣ٌفبد ٚا٤ِواض• 

 رؾن٠و ِٓ ؽوائك اٌغبثبد )ِإّو اٌؾو٠ك(• 

 

ثاعواء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ ٚا٤ٍب١ٍخ ِٓ أعً رط٠ٛو اٌمطبع اٌيهاػٟ ٚإٌٙٛض ثٗ فٟ ٌجٕبْ. ثبإلظبفخ ئٌٝ  رمَٛ اٌّصٍؾخ 

 ثؼاللبد ٚص١مخ ِغ اٌّياهػ١ٓ ٚرؾبٚي رط٠ٛو أْٔطخ ثؾض١خ رٙلف ئٌٝ ؽً ِْبوٍُٙ. اٌّصٍؾخمٌه، رؾزفع 

 

 نهًضاسػٍٛ؟ LARIيا ْٙ انخذياث انشئٛسٛت انخٙ حقذيٓا  .8

 

 اٌزبٌٟ:  ٌٍّياهػ١ٓ LARIرًّْ اٌقلِبد اٌزٟ رٛفو٘ب  

ا٢فبد ٚا٤ِواض إٌجبر١خ، ٚرٕبٚة اٌّؾبص١ً، فلِبد اإلهّبك اٌّزؼٍمخ ثاكاهح فصٛثخ اٌزوثخ، ٚاٍزٙالن ا١ٌّبٖ، ِٚىبفؾخ • 

 ٚػالط ا٤ِواض اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙب، ئٌـ.

 رؾب١ًٌ  اٌزوثخ ٚإٌجبربد ٚا١ٌّبٖ ٚا٤ػالف ٚا٤ٍّلح ٚاٌّج١لاد• 

 رؾب١ًٌ ٌّوالجخ عٛكح ا٤غن٠خ• 

 ئٔزبط ٚرٛى٠غ ثنٚه ا٤ٍبً ٚاٌجنٚه اٌّؼزّلح• 

 ٚاٌّقزبهحئٔزبط ٚرٛى٠غ اٌّغزواد اٌّؾَٕخ • 

 رٕظ١ُ أ٠بَ ؽم١ٍخ ثّْبهوخ اٌّياهػ١ٓ• 

 ْٔو ث١بٔبد ا٤هصبك اٌغ٠ٛخ اٌيهاػ١خ• 

 

 ، يشكض أبحاد نبُاَٙ، ٔدٔل االححاد األٔسٔبٙ؟LARIكٛف حصف انؼالقت ٔانخؼأٌ بٍٛ  .3

 

  . ٚفالي ٘نٖ اٌفزوح، لبَ االرؾبك ا٤ٚهٚثٟ ثز٠ًّٛ اٌؼل٠ل ِٓ ِْبه٠غ 2002ٚاالرؾبك ا٤ٚهٚثٟ ػٓ وضت ِٕن ػبَ  LARIرؼًّ 

.LARI.وبْ ٘نا اٌزؼبْٚ ٚال ٠ياي ٔبعًؾب ٌٍغب٠خ 

 
انز٘ ٚٓذف إنٗ دػى انخؼهٛى ٔانبحذ ٔانخطٕٚش  LIVINGAGROششًٚكا فٙ يششٔع  LARI، أصبحج 8229يُز ػاو  .4

 انخكُٕنٕجٙ ٔاالبخكاس. كٛف ًٚكٍ نٓزا انًششٔع ححسٍٛ قطاع انضٚخٌٕ ٔصٚج انضٚخٌٕ ٔغاباث انشػٙ فٙ نبُاٌ؟

ػٍٝ ى٠بكح ِؼوفخ اٌّياهػ١ٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ ثْأْ اٌيهاػخ اٌؾوع١خ ثْىً ػبَ ٚثْىً أوضو رؾل٠ًلا ثْأْ  LIVINGAGROرؼًّ 

ب عل٠لً ٠ٛخغبثبد اٌوػاٌّزؼلكح اٌٛظبئف ٚاٌاٌؾوع١خ ٤ٔظّخ اٌي٠زْٛ  اٌيهاػخ ًِ ، ا ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌّياهػ١ٓ فٟ ٌجٕبْ. ٠ؼزجو ٘نا ِفٙٛ

 (GAP)ِٚٓ اٌّإول أٔٗ ١ٍؾلس فولًب ٌّياهػٟ اٌي٠زْٛ ٚاٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ اٌغبثبد. ١ٍإكٞ رجبكي اٌّّبهٍبد اٌيهاػ١خ اٌغ١لح 

 االٍزفبكح ِٓٚاالثزىبهاد ئٌٝ رؾ١َٓ عٛكح اٌي٠زْٛ ٚى٠ذ اٌي٠زْٛ ِٓ فالي اٌزم١ٕبد اٌّقزٍفخ اٌزٟ ٠ملِٙب اٌّْوٚع ١ٍٚؼيى 
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 فٟ ٌجٕبْ. خ٠ٛغبثبد اٌوػاٌاٍزقلاَ 

 

 كٛف حؼخقذ أَّ سٛؤرش ػهٗ انٕظغ االجخًاػٙ ٔاالقخصاد٘ فٙ نبُاٌ؟ .5

ً رىٍفخ اإلٔزبط ٚرؾ١َٓ عٛكح إٌّزغبد ٚرٛف١و ِٕزغبد ئظبف١خ ٌٍّياهػ١ٓ. ٍزؼًّ االثزىبهاد اٌزٟ ٠ملِٙب اٌّْوٚع ػٍٝ رم١ٍ

١ٍىْٛ ٌنٌه رأص١و ئ٠غبثٟ ػٍٝ اٌٛظغ االعزّبػٟ ٚااللزصبكٞ فٟ ٌجٕبْ، ال ١ٍّب فٟ اٌّغزّؼبد اٌو٠ف١خ. ٕٚ٘ب رغله اإلّبهح ئٌٝ 

١ٍزُ رؾ١َٓ عٛكرٙب ٚى٠بكح أهثبػ ، LIVINGAGROٌٍجٕبْ؛ ثلػُ ِٓ ِْوٚع ثبٌَٕجخ أ١ّ٘خ اٌي٠زْٛ ٚى٠ذ اٌي٠زْٛ 

 اٌّياهػ١ٓ.

و ا١ٌّبٖ، ِّب لفٍٙب اٌّْوٚع ٍزمًٍ ِٓ اٍزقلاَ إٌّزغبد اٌى١ّ١بئ١خ ٍٚزٛف  ٠ثبإلظبفخ ئٌٝ مٌه، فاْ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّّبهٍبد اٌزٟ 

 ١ٍمًٍ ِٓ رىب١ٌف اإلٔزبط ٠ٚؾّٟ اٌج١ئخ.

 

داخهًٛا ، كٛف حشٖ انقًٛت انًعافت  .6

 ؟بحاديصهحت األنهًششٔع نفشٚق 

٘نا اٌّْوٚع ٘ٛ ٔٛع عل٠ل ِٓ ِْبه٠غ 

االرؾبك ا٤ٚهٚثٟ ثمٛاػل عل٠لح. ئٔٙب 

. ػًّ اٌّصٍؾخرغوثخ عل٠لح ٌفو٠ك 

 اٌّصٍؾخ١ٍَّؼ ٌغ١ّغ اٌّْبهو١ٓ ِٓ 

ثزؾ١َٓ فجوارُٙ ِٚؼوفزُٙ اٌؼ١ٍّخ 

ِٚٙبهارُٙ اإلكاه٠خ. ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، 

ػٍٝ رؾ١َٓ ٔظبَ اٌّؾبٍجخ  LARIرؼًّ 

  ENI CBC.جٗ ثؤبِظ ٚفمًب ٌّب ٠طٍ

 LIVINGAGROملَ ٠ػالٚح ػٍٝ مٌه، 

ِفَٙٛ اٌيهاػخ اٌؾوع١خ كافً ثَبر١ٓ 

اٌي٠زْٛ ٚغبثبد اٌوػٟ، ِّب ٠ْىً رغوثخ 

أف١ًوا،  LARI. عل٠لح ٌٍجبؽض١ٓ فٟ 

 اٌجبة ٌّي٠ل ِٓ اٌزؼبْٚ كافً اٌجؤبِظ. LIVINGAGROثبٌزأو١ل، ١ٍفزؼ ِْوٚع 

 

 ٔششكاء انًششٔع يؼٓا ؟ LARI، ٔكٛف حخؼايم LIVINGAGROػهٗ يششٔع  Covid-19كٛف حؤرش جائحت  .7

وبٔذ اٌمع١خ اٌوئ١َ١خ رزؼٍك ثبٌزأف١و فٟ ثؼط ا٤ْٔطخ اٌزٟ رؾزبط ئٌٝ    Covid-19.أْٔطزٙب ثَجت عبئؾخ  LARIٌُ رٛلف 

  B2B. رغّغ إٌبً فٟ اٌّٛلغ، ِضً اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٚٚهُ اٌؼًّ ٚأؽلاس

 

 فٙ بهذك؟ ٙأصيت اقخصادٚت خطٛشة. كٛف حؼخقذ أٌ ْزِ األصيت سخؤرش ػهٗ انبحذ انضساػٕٚاجّ نبُاٌ  .8

، ٤ْ اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ أغٍٝ صّٕبً، ٚع١ّغ أكٚاد اٌجؾش أغٍٝ، ٚاٌٛلٛك غبٌٟ ٟٔؼُ، رإصو ا٤ىِخ االلزصبك٠خ ػٍٝ اٌجؾش اٌيهاػ

ِٓ اٌؾىِٛخ، ٠ٚصؼت اٌم١بَ ثبٌّٕبلصبد ثَجت اٍزّواه أقفبض ل١ّخ ا١ٌٍوح  LARIاٌضّٓ ٚغ١و ِزٛفو، ٚأِٛاي ألً رأرٟ ئٌٝ 

 اٌٍجٕب١ٔخ.

 

 ؟LIVINGAGROنخؼٕٚط حأرٛش األصيت االقخصادٚت انهبُاَٛت ػهٗ حُفٛز يششٔع  انًصهحت يارا حفؼم .9

 

بكفاءة أعلى لتقلٌل النفقات إلى ما هو ضروري لضمان استمرار أنشطتها البحثٌة على الرغم من الكثٌر من  LARIتعمل 

 بجد للتخفٌف من تأثٌر األزمة االقتصادٌة على أنشطة المشروع. LARIفً  LIVINGAGROالصعوبات. ٌعمل فرٌق 
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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

 ٌلتزم. الفردٌة والحرٌات والتسامح الثقافً التنوع على الحفاظ مع المستدامة والتنمٌة والدٌمقراطٌة االستقرار من منطقة بنوا عاًما، 00 استمرت

 .حدوده خارج والشعوب البلدان مع وقٌمه إنجازاته بمشاركة األوروبً االتحاد

 للتواصل معنا

Fo.Re.S.T.A.S. مشروع(  ال)الشرٌك الرئٌس فً   
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