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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 

2202 تشرين الثاني ،شرعثاني العدد ال   

 

  LIVINGAGRO: االبتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا 

 للزراعة الحرجية في حوض البحر المتوسط

 

 األعزاء،  LIVINGAGROمشروع أعضاء

 رين الثانيتش) بالمشروع الخاصة اإللكترونية اإلخبارية النشرة من عشر الثاني اإلصدار على نطلعكم أن المشروع يسعدنا كشركاء

2222.) 

 إطار هو مشروع ممّول من االتحاد األوروبي في المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية ( أوLIVINGAGRO)إن مشروع 

 ٣.٣ تبلغ إجمالية بميزانية القياسية، للمشاريع دعوة أول ،Med 2014  ENI CBC- 2020التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط  برنامج 

 .مليون يورو ٩.٢ تبلغ األوروبي االتحاد من ومساهمة يورو مليون

 راعةبالز المتعلقة االبتكارات مشاركة إلى ويهدف( واألردن ولبنان واليونان إيطاليا) مختلفة دول 4 من مؤسسات 6 المشروع يضم

 لىع مساعدتهم أجل من المتوسط، األبيض البحر دول في الحرجية يوالمراع الزيتونفي قطاعي  المصلحة أصحاب مع يةحرجال

 القضايا ةمعالج تتم. البيئية والقيودالطبيعية  الموارد نقص مواجهة في البيولوجي والتنوع واالستدامة مردودالاالنتاجية و زيادة

 بعد. لمصلحةا وأصحاب المبتكرين بين التفاعل يتيحان حيين مختبرين من خالل انشاء المفتوح، االبتكار نهج باستخدام المطروحة

 مجموعة كبيرة  LIVINGAGROمشروع  فريق يقدم المصلحة، أصحاب احتياجات على للتعرف ومناقشات استطالعات إجراء

https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=99037ed57c&e=142dd2447c
https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=e9480b60a5&e=142dd2447c
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 المالية تينالناحي من منها االستفادة يمكنهم الذين المصلحة ألصحاب اتاالبتكار من أخرى وأنواع العملية والبحوثمن ابرز التقنيات 

 .والبيئية

ا خاص بشكل 2222 عام كونوسي هتنفيذمن  النهائية المرحلة حاليا   المشروع دخل ا عام   لشركاء مشروع بالتحديات مليئ 

LIVINGAGRO لتأمين التواصل بين  واألردن لبنان في ورشات عمل ذلك في بما المتنوعة، األنشطة من سلسلة خالل من

 راعةزال لقطاع لمشروعالبتكارات محددة مطروحة خالل ا الترويج أجل من التكنولوجيا نقلأصحاب المصلحة والمبتكرين بهدف 

 من هاوغير الحرجية مراعيوال الوظائف متعددةال الزيتون أنظمة إلى خاصة إشارة مع المتوسط األبيض البحر منطقة في يةحرجال

 منصة فضلببطريقة قوية  المصلحة أصحاب ومشاركةالمعلومات  رشن تمي. اإلنترنت عبرالحضورية واالفتراضية  العامة اللقاءات

ا المنشأة LIVINGAGRO الخاصة بمشروع واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  التفاعل بهدف زيادة تطويرها تم والتي حديث 

 االقتصاديين اصحاب المصلحة )مستخدمي الموقع( قبل من اتاالبتكار وعرضلالبتكارات  الطلب بين والمواءمة والمناقشة

 :أدناه المذكورة األخبار في الجاريةاطات واألعمال نشال حول التفاصيل من مزيد. التوالي على والباحثين
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 :اإلصدار هذا في النقاط أبرز   

 لمراعيا قطاع في المصلحة أصحاب بين األمد طويل بنّاء لتعاون األسس ترسي لبنان في التجارية لألعمال ورشة أحدث 

 الحرجية

 مشروع ابتكارات اكتشاف" سلسلة من جديدة حلقة ،اليونان في LIVINGAGRO  في الحرجية الزراعة بقطاع المتعلقة 

 نبساتي في الحمص زراعة على التركيز مع" لها المخصص الكتالوج في والمدرجة الوظائف المتعددة الزيتون أنظمة

 الزيتون

 رةالصدا إلى الحرجية الزراعة مجال في االبتكارت لبنان في والمبتكرين المصلحة أصحاب بين العمل ورشات تدفع 

 يةالميدان التجارب إطار في الحرجية والمراعي الوظائف المتعددة الزيتون لنظم جديدة علفية بذور خلطات تحديد تم 

 للمشروع

 من باسيري فالنتينا الدكتورة دعوة تمت ،"للزيتون الحيوي والكيميائي والنمطي الزراعي التقييم" حول خاص عدد 

 للجميع مجانا   متاحة رائدة علمية مجلة وهي ،"Plants" مجلة في ضيف محررة لتكون للبحوث اإليطالي الوطني المجلس

 االنترنت عبر

 ضاألبي البحر منطقة في الحرجية الزراعة مجال في االبتكارات تقود االقتصاديين المصلحة أصحاب تحليل نتائج 

 المتوسط

 المعلومات لتكنولوجيا المشروع منصة إطالق ( واالتصاالتICT platform) المتوسطيين المصلحة أصحاب خدمة في 

 الحرجية الزراعة قطاع في االبتكار عن يبحثون الذين
 

 آخر األخبار

 
 

 يالوطن المجلس من باسيري فالنتينا الدكتورة دعوة تمت 
في مجلة  ضيف محررة لتكون للبحوث اإليطالي

"Plants" الزراعي التقييم" حول خاص في عدد 
 علمية مجلة وهي ،"للزيتون الحيوي والكيميائي والنمطي

 متاحة مجاناً للجميع عبر االنترنت رائدة
 

 2222تشرين الثاني  22

 على لرجال األعمال في األردن والثانية ورشات العمل األولى
 2222 كانون األول  31 و 31 في التوالي

 
 

 الحدثوصفحات  المخصصة لهذه الورشات األخبار تصّفح) 
 (2 و 1

 

 2222تشرين الثاني  22

https://livingagrolab.eu/news/special-issue-on-agronomical-phenotypical-and-biochemical-evaluation-of-olive/
https://livingagrolab.eu/news/special-issue-on-agronomical-phenotypical-and-biochemical-evaluation-of-olive/
https://livingagrolab.eu/news/special-issue-on-agronomical-phenotypical-and-biochemical-evaluation-of-olive/
https://livingagrolab.eu/news/special-issue-on-agronomical-phenotypical-and-biochemical-evaluation-of-olive/
https://livingagrolab.eu/news/special-issue-on-agronomical-phenotypical-and-biochemical-evaluation-of-olive/
https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=dcd6d65c1c&e=13435424d5
https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=dcd6d65c1c&e=13435424d5
https://www.enicbcmed.eu/livingagro-first-two-business-business-brokerage-events-jordan-approaching-foster-and-innovate
https://livingagrolab.eu/event/brokerage-event-to-foster-innovation-in-multifunctional-olive-systems/
https://livingagrolab.eu/event/brokerage-event-to-foster-innovation-in-grazed-woodlands/
https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=97c74d9e26&e=13435424d5
https://enicbcmed.us13.list-manage.com/track/click?u=aabe84219bbcf6e90f40294bb&id=dcd6d65c1c&e=13435424d5
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 اراتاالبتك تقود االقتصاديين المصلحة أصحاب تحليل نتائج

 األبيض البحر منطقة في الحرجية الزراعة مجال في
 المتوسط

 
 

 2222الثاني  تشرين 12
 

 الزيتون المتعددة لنظم جديدة علفية خلطات بذور تحديد تم
 الميدانية التجارب إطار في الحرجية والمراعي الوظائف

 للمشروع
 

 2222تشرين الثاني  22

  

 
 

ابتكارات  اكتشاف" سلسلة من جديدة في اليونان، حلقة
الزراعة  المتعلقة بقطاع  LIVINGAGROمشروع 
 في أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف والمدرجة الحرجية

 زراعة على التركيز لها" مع المخصص الكتالوج في
 الزيتون بساتين في الحمص

 

 2222تشرين الثاني  1

 أصحاب المصلحة والمبتكرين في ورشات العمل بين تدفع
 الصدارة إلى الحرجية الزراعة مجال في االبتكارت لبنان

 

 2222تشرين الثاني  12
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 واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا المشروع منصة إطالق
 يبحثون المتوسطيين الذين المصلحة أصحاب خدمة في

 الزراعة الحرجية االبتكار في قطاع عن
 

 2222تموز  22

 األسس في لبنان ترسي التجارية ورشة لألعمال أحدث
 قطاع في المصلحة أصحاب بين األمد طويل بّناء لتعاون

 المراعي الحرجية
 

 2222األول  تشرين 16
  

  

 

  منصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بالمشروع من الممكن متابعة أعمال ونشاطات المشروع القادمة على 

  األخبار تصّفح) 2222 كانون األول  11 و 12 في التوالي على لرجال األعمال في األردن والثانية األولىورشات العمل 

 (2 و 1 الحدثوصفحات  المخصصة لهذه الورشات

 ياتكنولوجيتم توفير معلومات حول  ورش األعمال المتعلقة بنشر ونقل التكنولوجيا واألنشطة التدريبية عبر منصة كما 
 (الرابط)  المعلومات واالتصاالت الخاصة بالمشروع
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 ENI CBC  2014-2020 المتوسط األبيض البحر حوض برنامج إطار في األوروبي االتحاد قبل من LIVINGAGRO مشروع تمويل تم

 
 ).٪29) يورو مليون 9.2 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 

 برع التكامل تعزز قد والتي والمستدامة، والمنصفة العادلة واإلقليمية واالجتماعية االقتصادية التنمية تعزيز هو البرنامج من الهدف  (ENI).األوروبية

 إيطاليا، رائيل،إس 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
 

 يالت التوسيع فترة خالل معاً،. ومصائرها ومواردها معارفها بين التدريجي الربط قررت التي األعضاء الدول من دولة 92 من األوروبي االتحاد يتكون

 االتحاد لتزمي. الفردية والحريات والتسامح الثقافي التنوع على الحفاظ مع المستدامة والتنمية والديمقراطية االستقرار من منطقة بنوا عاًما، 09 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 • 92193 Cagliari • Italy 

livingagro.project@forestas.itTel. +32 929 922 21 •  
 

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