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مختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجيةال   

LIVINGAGRO 
  ، الدعوة األولى للمشاريع القياسيةENI CBC Med 2014-2020  برنامج

 29/08/2019من  OP 38/1315 رقم اتفاقية التمويل:  

 

  النشرة اإلخبارية اإللكترونية 

 المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية""لمشروع 

2202شباط  ،تاسعالعدد ال   

 

  LIVINGAGRO: االبتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا 
 للزراعة الحرجية في حوض البحر المتوسط


 هذا اإلصدار: 
�� 

 رجيةحال الزراعة لالبتكارات في قطاع ةالعملي للتجارب التنفيذ يدق  :LIVINGAGRO التجارب الميدانية في سردينيا 

  
 MAICh  لذيا لثانيا ليونانيةا لوساطةا دثح عم لمتوسطيةا لحرجيةا لزراعةا جالم يف بتكاراتبالنسبة لال ليعةطلا يف 

 كريت جزيرة في تنظيمه تم 
 
 طالتع نع لباحثينا لسياحا جذبل لمستخدمةا لزراعيةا الحرجيةو لبيئيةا لممارساتا يف LIVINGAGRO بحثي 

 سردينيا من حالة دراسة :مستدامة
 

 لمشروعل إللكترونيا لتعلما حداتو عدادإل ظرةنLARI): ( صلحة االبحاث العلمية الزراعيةم – لمشروعا ركاءش نم 

 

 لقادمةا لعديدةا ألشهرل الفعالياتو لمبادراتا 
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� �دي��ا  
	

 قطاع الزراعة ةالعمل� للتجارب ق�د التنف�ذ  :LIVINGAGRO التجارب الم�دان�ة 

 حرج�ةال لالبت(ارات ��

، يتعلق أحد االبتكارات ة في منطقة البحر األبيض المتوسطيلالبتكارات لقطاع الزراعة الحرج LIVINGAGROفي إطار تحديد 
محددة لنظامين من أنظمة الزراعة الحرجية: أنظمة زيتون متعددة  صحة وتسجيل خالئط بذور علفيةالمقترحة بالتحقق من 

 الوظائف وأنظمة رعوية.

المناطق التي سيتم فيها إجراء تجربتين تجريبية وثالث تجارب  CNR ISPAAMفي الشهر الماضي، حدد الشريك اإليطالي 
على وجه التحديد، سيتم إجراء تجربة  ا.ميدانية توضيحية: ساساري في شمال غرب سردينيا ومونتي في شمال شرق سرديني

 واحدة تجريبية ميدانية واحدة لنظام بستان الزيتون، في حين سيتم إجراء تجربة توضيحية ميدانية تجريبية واحدة وتجربة ميدانية
 الزراعة الرع01ة. لنظام  التوضيحيةواثنتين من التجارب الميدانية 

يتمثل ابتكار  تحديد وتسجيل خليط بذور العلف المبتكرة لكل من أنظمة الزراعة الحرجية.الهدف من هذه التجارب الميدانية هو  
وجود البذور في  CNR ISPAAMمن قبل الخالئط المقترحة 

من  الذاتية التبذير المحلية االصناف، مثل المختارة في سردينيا
 والتي يمكن أن تضمن تكيًفا أفضلالبرسيم وعشب الريجراس، 

. الطويلة مع الظروف الهامشية المختلفة، وكذلك فترات الجفاف
 غير محليةيفرض الوضع الحالي في سوق البذور استخدام بذور 

مع ظروف  منتقاة في الخارج ، مع قدرة محدودة على التكيف
في كثير من األحيان. يمثل هذا مشكلة كبيرة، خاصة عند  البلد

 Natura 2000.واقع العمل في بيئات طبيعية محمية مثل م
  
  
  
  

  
  
  

، من أجل تعظيم التآزر التكيفي في الجمع الدقيق بين النباتات المعمرة واألنواع السنوية ذاتية التبذيريكمن ابتكار الخالئط أيًضا 
نظام للمزيج عن طريق موازنة المجموعات الوظيفية المختلفة، مثل البقوليات مع األعشاب، واألنواع سريعة وبطيئة التأسيس. في 

) اإلدارة  ii؛حروثة)تغطية طبيعية (غير م i)   بساتين الزيتون متعدد الوظائف، ستتم مقارنة أربعة أنظمة مختلفة إلدارة التربة:
) بذر خالئط بذور العلف المبتكرة. في التجربة الميدانية، ivبذور العلف التجارية و  خالئط) بذر iiiالتقليدية بحراثة التربة السطحية؛ 

التجربة الميدانية التصميم التجريبي عبارة عن تصميم القطاعات العشوائية بثالث مكررات، بينما ال يوجد أي مكررات في 
 . التوضيحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

في ساساري ، شمال غرب  الواقع ام بساتين زيتون متعدد الوظائفنظ - 1 صورةا
 سردينيا
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� نظام 

	
: الزراعة الرع �ة � المرا<
 iiالمرا<
 الطب�ع�ة ؛  i)  ، تتم مقارنة ثالثة أنظمة مختلفة إلدارة مناطق الر%�   من) تحس@?
� المرا<
 iiiذور العلف التجار0ة و I خل�ط خالل زرع 
 نظام  Iذور العلف المبتكرة. Lما  خل�ط من خالل زرع) تحس@?

هو الحال ��
� النظام ، Uستان ال0Tتون

	
، بYنما ال تحتوي من ثالثة مكررات silvopastoralيتكون تصم�م التج87ة الم�دان�ة التج7��6ة 
 تج[\تا العرض عZ مكررات. 


 معرفة الم0Tد عن هذە التجارب؟ لم0Tد من 
هل ترغب ��

0ك  efU االتصال hiالمعلومات ، يرLIVINGAGRO  .1رقم 
CNR ISPAAM  : 
oالتا 


�pو qrs0د اإلل hrعنوان ال Zع
pasquale.arca@ibe.cnr.it 

at the forefront for innovations in 

Mediterranean agroforestry with the second \ 

 

 

 

 MAICh اراتHة لالبتJال�سL الطل�عة �
	
  �

	Oمجال الزراعة الحرج�ة المتوسط�ة مع حدث الوساطة اليونان�ة الثا �
	


� ج[�رة ك7�ت الذي
	
 تم تنظ�مه 

 �
	
16-17  cdسمeعون والعلماء2021د qrقطاعات  19 ، قدم المخ �

	
� حل المشHالت الشائعة 
	
ا للمساعدة  mا مصمم mارHابت

وة الحيوان�ة اليونان�ة.  pdتون وال�ت ال[�تون وز�معهد  انضمال[ 

نت أو �� qrاإلن hrالعروض ع 
� إo مقد� ات من المشارك@? efالع


 خان�اب�ض المتوسط ال�حر األ 
�� 

   LIVINGAGRO حدث لحضور  (MAICh) الزرا<

�pالمجا 

، مع تعلم العد�د منهم ��

� بوا اجتماعات فرد�ة.  �ستم ت�سيق هذا الحدث الهج@? � qrاليL اناجيوت�سI الوراثة ال�ستان�ة ، مدير قسم علم سطة الدكتور
 


	 أpdr من ، MAIChوالتكنولوج�ا الحي01ة �� stا 130وقد جذب هذا الحدث الهج mنت. فرد qrاإلن hrمعظمهم ع ، 
 

  

�pالثا 


�pهذا الحدث اليونا 

��LIVINGAGRO B2B قدم ،

ا يتعلق Lخمسة مواضيع رئyس�ة:  19المقدمون  mارHابت  
 

 �
	
 ج�ةالزراعة الحر إعادة استخدام الممارسات التقل�د}ة 

•  

ات وزرع خل�ط من الحشا�ش وال�قول�ات �� ?rإزالة الشج

 أنظمة زراع�ة رع01ة

 النظم الحرج�ة الرع01ة •

 تقل�م األشجار ��
 إدارة الر<
 التك�ف�ة •

 نظم حراجة ال0Tتون •

 ر<
 الماش�ة ��
•  � يالمTج ب@? hr0تون، والهليون الTو شجرة ال ، 
 الدجاجر<

 الواقع في مونتي ، شمال شرق سردينيا   Silvopastoral نظام - 2 صورة
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� لواالستعداد لالزراعة الب{ن�ة 

	  تغsd المنا�	 stسات� �
	


 ال[�تون
� ال0Tتون • 
 Uسات@?

 زراعة الحمص ��
 ق�ة�زراعة أشجار ال0Tتون والب •
 زراعة شجرة ال0Tتون واألفوLادو •
•  ?rات تغ ?r0تون المطعمة المقاومة لتأثTأشجار ال

 المناخ
  

  الزراعة الدق�قة

    Zen Irriware  نظام الري الدقيق •


 لـنظام مراق�ة وتح(م  •oآ FruitFlyNet-ii ة فا»هة ال�حر األب�ض المتوسطIاI0تون وذTة الIاIضد ذ  

• MyOliveGroveCoach  ت�س�ليوم  متعدد األط�اف لإلدارة الت�ب°0ة لذبول اس¯شعار ?rالف 

��  � Uسات@?

  ال0Tتون

• NEUROPUBLIC Gaiasense وع و  نظام الزراعة الذك�ة efم  LIFE GAIA Sense      

 للزراعة الذك�ة Gaiasense1تطبيق جوال  •

 
 آالت مطحنة ال[�تون والفوائد الصح�ة

نظام غس�ل وتجف�ف جد�د  •

 المطحنة

 لل0Tتون ��
فة آلة فصل · كسارة ز0تون مُ  • َّ�s

، وال إلزالة معظم قef ال0Tتون
ي عZ أجزاء Iالس¯�ك�ة أو تحتو 

وتحافظ عZ استقرار ، مطاط�ة
 ، وأ»ºr من ذلكدرجة الحرارة

•  » h¼0تون لتوقع الفوائد الصح�ة  متنTال
 ل0Tت ال0Tتون ق�ل الحصاد

 
 توثيق شجرة ال[�تون وز�ت ال[�تون

 ل0Tت ال0Tتون أصل الصنف اخت�ار ¿شخ�¾
 قائم عZ الحمض النووي للتحقق من  •
• OliveID للحجم والش(ل 
Áتحل�ل رق Z0تون بناًء عTالصور لتحد�د أصناف ال Zوالب��ة، أداة قائمة ع  

 
 efاراتتتوفر أوصاف لجميع االبت(ارات ال¯سعة عHكتال ج االبت �
	

 Lل من  

0ة�� � ?rوال�سخة اإلنجل 

�pت¯بع اإلصدار اليونا .

، Iح�ث ال يزال بÄم(ان أولئك الذين فاتتهم الفعال�ة التواصل مع المبتك[0ن التصال الخاصة Iالمبتك[0ن Lل وصفمعلومات ا

 تهمهم. Uش(ل فردي لمعرفة الم0Tد 

q¼عن االبت(ارات ال  
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تمت دعوة �ل من ، Iعد العروض التقد�م�ة 
ا لجدولة اجتماعات  mنت وشخص� �dاإلن cdع 	 stالمشارك

، مما Çسمح فرد}ة لمعرفة الم[�د من المبتك7�ن
ة محددة ذات صلة ألصحاب المصلحة Iط[ح أسئل

Iالخاصة اوضاعهم 

q¼0د عن االبت(ارات الTومعرفة الم ،

، أع[\ت »ºr فائدة لهم. عZ س�Éل المثالقد تكون األ 
وجلو 	 �dانا د}في�مار 



 تعمل ��
q¼0تون الTساق�ة ز0ت ال ،

كة ز�ت ال[�تون  �� �
	
قسم الصادرات 

Oleosophia اجتماعاتها "مع فرقI عن سعادتها ،
، ة أÌاد�م�ة وتطب�ق�ة عZ حد سواء علم�ة ذات نظر 

ينا ار ال0Tتون لدلمناقشة التطب�قات المبتكرة ألشج

 التعامل مع إدارة الموارد وÍدارة وخارجها 

، مساعدتنا ��
� وتغr? المناخ و   Î ا»ºr ال�سات@?

  

 الحدث Iالفعل مع أصحاب المصلحة إلجراء مناقشات حول إم(ان�ة استخدام ابت(اراتهم. 

  وقد التqÏ غالب�ة المبتك[0ن ��
	 إ�شاء جهات  ت�يح هذە االتصاالت ،  LIVINGAGRO's  Living Laboratoriesجزء من stأعضاء الجمهور والمقدم 	 stب

اتصال جد}دة ومشاركة المعلومات حول األفHار 
 .واآلالت والتقن�ات والخدمات المبتكرة

  
ات المعزولةIدÒً من مجرد إجر  hrالمخت 


، اء ال�حوث ��
Lاء  eÓ طلبLIVINGAGRO  إ�طال�ا ولبنان واألردن 


��
 
Ôات وصانL efال 
Zوممث � واليونان من المزارع@?

هم من أصحاب المصلحة الذين  ?rالس�اسات وغ

 �عملون 

 الحرج�ة  ��

�Õ0تون واألراTالحصول ز0ت ال
� }حتاجون إ� علوماتع� م

 حول أنواع المشا�ل ال��
أشار  ، فضال عن الحلول األpdr قاLل�ة للتطبيق. ها حل


 االستطالع إo العد
�� � � �د من المشارك@?

	
رغبتهم 
	 صحة النJات و �  stادة جودة منتجاتهم ، وتحس�ز

8ة، وخفض تHال�ف اإلنتاج، وز�ادة  �dأو خص 8ة ال
ال�م�ة المنتجة، وتقل�ل استخدامهم للمنتجات 

ها.  ال �م�ائ�ة.  ?rتم تحد�د االبت(ارات لتلب�ة تلك االحت�اجات وغ 
 


  LIVINGAGRO لم0Tد من المعلومات حول ابت(اراتت[0د معرفة الم0Tد؟ 
�pالثا 


�pتم تقد�مها خالل الحدث اليونا 

q¼ال B2B 

 

�pو qrsس ، ب[0د إل� � qrاليL اناجيوت�سI الدكتورI االتصال hiير ،.panagiot@maich.gr   
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�  LIVINGAGRO ي�حث
	
	  الس�اح لجذب المستخدمة الزراع�ة والحرج�ة الب{ئ�ة الممارسات  stاحثJعطالت عن ال 

 �دي��ا من حالة دراسة : مستدامة

� مجال الزراعة الحر رو ك�ف �جذب 
	
� منطقة الJحر األب�ض المتوسط اد األعمال 

	
	 عن عطالت ج�ة  stاحثJالس�اح ال
 مستدامة؟

مقاLلة ش�قة حول هذا الموض ع بواسطة تم إجراء  
LIVINGAGRO Partner no. 5  ،ATM 

Consulting hrوع ع efس�اق الم 

، كجزء من Iحثهم ��


 الذي يهدف إo تحد�د االبت(ارات ألنظمة 
الوط¼�

 

�� 

 الحرج�ة للر<

�Õ0تون متعددة الوظائف واألراTال
 منطقة ال�حر األب�ض المتوسط. 

، ح�ث تم Ogliastra ركزت دراسة الحالة هذە ع�
� مزرعة (تحقيق ترادف  )  MaggeseTenute ilب@?

كة رحالت س�اح�ة فرÙس�ة  eÓو 
)Sardaigne en Liberté(             


 قلب ج0Tرة Óدي��ا عTenute il Maggese  Z �قع
��

ستخدم رأس مجموعة مزدهرة من المزارع ح�ث 
ُ
¿

� عن عطالت مستدامة. �جالممارسات البYئ�ة والحر   ة الزراع�ة لجذب الس�اح ال�احث@?

م ال" � qr0رةنعTدي��ا جÓ تع01ض عن حق�قة أن � � عZ السائح@?  السفر بوسائل نقل شد�دة التلوث، ، وللوصول إo شواطئها يتع@?
ا  من، مثل الطائرة

m
� وفق

ُ
خالل تقد}م تج87ة ال ت

	 الطب�عة stس��فان�ا د}مورتاس تقول "إل}قاع وقوان ،

 تدير المزرعة مع زوجها سالفاتور مارونغيو. 

q¼ال  

 


  �Tenute il Maggeseقع مقر oتورتو 

�� 
Ýو ،

 

ق وسط Óدي��ا IOgliastraلد�ة �� eÓ ، ح�ث ُيزرع ،

الزعفران والحبوب القد�مة وال�قول�ات Iدون مب�دات 
0ة أو أسمدة ك�ماو0ة.  efح  

 

ء Iعد أن استحوذت س¯�فان�ا عZ المزرعة  

eÞ لL دأI

م  � qrا ألننا نع ßمن الغذاء تحقيق اال»تفاء من والديها. "نظر 

qpعدد أقل من الذا oإنتاج أصناف تحتاج إ 


المعامالت ، فقد Iدأنا ��

 ال ،  الزراع�ةà ."الحقول 



 Lل وقتنا ��
  نق¾�
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 Tenute il Maggese±ستض�ف ، 2021منذ يوليو 
 	 stالشمالي 	 stكة الس�اح األورو8يJالش �

	
ومزارع أخرى 
كة  الذين يتم ترتyب ز�اراتهم إ� �دي��ا من قJل ��

 Sardinia Fair Travelالس�احة الفر�س�ة 
(Sardaigne en Liberté) . 

  


 دعم عملهم لمساعدة الsوكب. 
Çساعد السائحون ��

 
oعدد من  50"زرعنا حوا oاإلضافة إI شجرة فا»هة
� إلنتاج  عات الس�اح المسؤول@? hrفضل تI أشجار الدعم


 الغاIات، محاÌاة و  الsتلة الحي01ة
"  ط[0قة نمو األشجار ��

  س¯�فان�ا.  تأوضح

� النظام ، الذي }حا¶� من خالل هذا 
�·Jالتطور الط

�ة cdال �
	
مكن مضاعفة عدد األشجار من الم ،لألشجار 

 تحتاج إo قدر أقل من ان ، Iح�ث المزروعة

q¼الن�اتات ال

 تحتاج إo الم0Tد  اسفلالضوء تنمو 

q¼مما �ضمن أن تلك ال ،
. و\ــهذە عZ اLل منهم قادر  


»pجراء عمل�ة التمث�ل الضو
ي [0قةالط ºrا ، مما ي ßإح(ام ºr«ش(ل أU ا ßتنمو األشجار مع ،


 الشامل ". ¿شمل النقاط الرئ�س�ة األخرى  hiالتن1ع البيولو

 الواقعإدارة الم�اەلتقن�ة زراعة األشجار 

زرع األشجار : ��
ُ
، ت

� عZ منحن�ات مست01ة من أجل   مطر امتصاص ال تحس@?
 وÍدارة التقل�م. 

  

  

  

ك eÓتقدم المزرعة و ، 
oعطلة للة تنظ�م الرحالت الس�اح�ة و\التا 	 stصمتهم ال 87ون�ة،تسائحL لو لم �كونوا  قلل من q¼ح
ا Iعد عZ تحد�د مد ßذلكقادر0ن تمام oاإلضافة إI .ستض�ف ى هذا التخف�ض¿ ،Tenute il Maggese  انتظام دورات حولI

� Iالموض1ع  . الزراعة المستدامة مفتوحة لجميع المهتم@?
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 اإللكتروني التعلم وحدات إلعداد نظرة LARI):( مصلحة االبحاث العلمية الزراعية – المشروع شركاء من

 للمشروع

وع Iصفتهم efشطة التعل�م�ة للمÙصاغ قادة األ ،
 


وع �� efاء المL eÓ حاث العلم�ةIمصلحة اال
خطة أول�ة ل�شاط التدر�ب عLARI)(  cd الزراع�ة

 �
	
نت  �dاإلنLIVINGAGRO  .  المواد تم تقس�م

: األوo مخصصة للزراعة التدر�É0ة إo وح � دت@?

 الحرج�ة 
ن واألخرى تركز عZ زراعة ال0Tتو ��


 الحرج�ة الزراعة الحر 
�Õشتمل الرع01ةج�ة لألرا¿ .


 تم 
q¼العد�د من الوحدات الفرع�ة ال Zل وحدة عL
اء من محطات  hrمساعدة خI تط01رهاLARI 

 المختلفة مع مجاالت تخصص مختلفة. 

  


  LIVINGAGROشارك ف[0ق 
��LARI اءL eÓ احهم مع qrاق  � � واإل�طالي@? وع اليوناني@? efعد ذلك المI تط01ر ، الذين ساهموا 


��
 

�pو qrsمواد التعلم اإلل 

  


 لهذا ال�شاط من موارد 
»pتألف الناتج النهاYس


 يوفرها 
q¼الوسائط المتعددة عال�ة الجودة ال

وع  efمLIVINGAGRO  .ألصحاب المصلحة
¿شمل المجموعات المستهدفة الجامعات 

 الس�اسات Ôة والمتوسطة وصان ?rات الصغL efوال
هم من  ?rوغ � � والفني@? � الزراعي@? والمهندس@?

 من 

. الهدف هو تقد�م الدعم الف¼� � المواطن@?
 


q¼ل الÌح الحلول الفعالة للمشا eÓاح و qrخالل اق
 . الزراعة الحرج�ةتواجه قطاع 

 


 وتقد�مها Iمجرد أن تصبح منصة تكنولوج�ا المعلومات تنف�ذ ه
�pو qrsوحدات التعلم اإلل efÙ دأ�Yذا ال�شاط مستمر. س

وع جاهزة.  efواالتصاالت للم 

 

�� 


�pو qrs0د من المعلومات حول وحدات التعلم اإللT0د؟ لمTت[0د معرفة المLIVINGAGRO  qrالدكتور بيI االتصال hiير ،
 gov.lbpmoubarak@lari..م�ارك ، 

 القادمة العد�دة لألشهر  والفعال�ات المJادرات

  ة qrالف 

� ز0ارة م�دان�ة إo توس(انا �� وع 2022أب[0ل  22 و  21 ب@? efالتعاون مع مI”Boscolamento” 

  تنظ�م جلسةLIVINGAGRO  مواز0ة داخلEURAF Nuoro  

 2022مايو  16-20��

   تنظ�م جلسة LIVINGAGROكونغرس   مواز0ة داخلSISEF ة من   المنعقد qrالف 


 أورفيتو ��

��30  oيونيو  2مايو إ
2022 
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كة لش�(ات المشاركة �� qrالندوة المشCIHEAM  والمحاص�ل العلف�ة 
التاIعة لمنظمة األغذ�ة والزراعة Uشأن المرا<


  وتغذ�ة األغنام والماعز 

 Lاتان�ا ��


 ستعقد ��
q¼29-27ال  hrتمÉمع عرض  2022سLIVINGAGRO  اللجنة واجتماع

وع المرفق efالتوجيه�ة للم 
  وع (أحداث efالمI 0د حول توار0ــــخ الم�ادرات األخرى المتعلقةTتوفر المYسB2B  (ذلك o0ارات الم�دان�ة ، وما إTوال ،

 hrا ع ß�0]وع  موقع ال01بق efالمI الخاص 
 . ووسائل التواصل االجتما<

  
 

  ENI CBC  2014-2020 المتوسط األبيض البحر حوض برنامج إطار في األوروبي االتحاد قبل من LIVINGAGRO مشروع تمويل تم

 

 ).٪90( يورو مليون 2.9 تبلغ األوروبي االتحاد من بمساهمة يورو مليون LIVINGAGRO  3.3 لمشروع اإلجمالية الميزانية تبلغ

 

 عاتق على الوثيقة هذه محتويات تقع.  ENI CBCالمتوسط األبيض البحر حوض برنامج بموجب األوروبي االتحاد من مالي دعمب المنشور هذا صدارإ تم
 االتحاد موقف موضع الظروف من ظرف أي تحت اعتبارها يمكن وال وحدها (.Fo.Re.S.T.A.S) سردينيا وبيئة أراضي تطويرل للغابات اإلقليمية الوكالة

 .البرنامج إدارة كليةهي أو األوروبي

 

 الجوار أداة من بتمويل (CBC) الحدود عبر للتعاون األطراف متعددة مبادرة هو ENI CBC 2014-2020 المتوسط األبيض البحر حوض برنامجان 
 عبر التكامل تعزز قد والتي والمستدامة، والمنصفة العادلة واإلقليمية واالجتماعية االقتصادية التنمية تعزيز هو البرنامج من الهدف  (ENI).األوروبية

 إيطاليا، إسرائيل، اليونان، فرنسا، مصر، قبرص،: التالية عشر الثالثة البرنامج البلدان في تشارك. وقيمهم المشاركة البلدان أراضي ترفع من قيمةو الحدود
 هي الرسمية البرنامج لغات). إيطاليا( ذاتية الحكمال سردينيا منطقة هي (JMA) اإلدارية السلطة. تونسو إسبانيا، البرتغال، فلسطين، مالطا، لبنان، األردن،
 www.enicbcmed.eu :زيارة يرجى ، المعلومات من لمزيد. والفرنسية واإلنجليزية العربية

 

 التي التوسيع فترة خالل معاً،. ومصائرها ومواردها معارفها بين التدريجي الربط قررت التي األعضاء الدول من دولة 27 من األوروبي االتحاد يتكون
 االتحاد يلتزم. الفردية والحريات والتسامح الثقافي التنوع على الحفاظ مع المستدامة والتنمية والديمقراطية االستقرار من منطقة بنوا عاًما، 50 استمرت

 .حدوده خارج والشعوب البلدان مع وقيمه إنجازاته بمشاركة األوروبي

 

 

CONTACTS 

 

Fo.Re.S.T.A.S. مشروع)  ال(الشريك الرئيس في   
Viale Luigi Merello, 86 • 09123 Cagliari • Italy 

livingagro.project@forestas.itTel. +39 070 279 91 •  
 

www.enicbcmed.eu/projects/livingagro 
www.facebook.com/Livingagro 

 

 


