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  النشرة اإلخبارٌة اإللكترونٌة

 0202ثالث، آب العدد ال

 

LIVINGAGRO  : ةعرازلل التكنولوجٌاو المعرفة ونمل االبتكار 

 المتوسط البحر حوض فً ٌةجرحال

 
 

 

 !  LIVINGAGROاكتشف تمدم أنشطة مشروع  -جار  العمل 

 

 مختصرعن تحدٌات المشروع 

اكتشاؾ  بهدؾ نمل المعرفة والتكنولوجٌا فً الزراعة ونظم الغابات فً البحر األبٌض المتوسطٌواجه هذا المشروع تحدي 

أللالٌم والجهات ا وزٌادة ارباح تعزٌز نمل االبتكار اإلنتاج المستدام، حماٌة التنوع البٌولوجً،لتحمٌك ارسات الجٌدة الممتبادل و

للمشاركة فً خلك المٌم االلتصادٌة واالجتماعٌة  نهج االبتكار المفتوحالمعنٌة واٌضا المشاركٌن فً المشروع. باستخدام 

( LL1المتعددة الوظائف ) أنظمة الزٌتونعلى  ٌركزان (LLsإنشاء مختبرٌن حٌٌن ) سٌتم والتفاعالت بٌن العرض والطلب، 

على تساعد الشركات ومراكز األبحاث  شراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص من أجل تعزٌز إنشاء (LL2والغابات الرعوٌة )

 بهدف تطوٌر شركات ناشئة مبتكرة ونشاطات وخدمات ومنتجات جدٌدة.المٌام بالتجارب 

 

 ما هً  الزراعة الحرجٌة بالتحدٌد وما هً المختبرات الحٌة؟

 هً نظام إلدارة استخدام األراضً حٌث تزرع فٌه األشجار أو الشجٌرات حول أو( Agroforestryالزراعة الحرجٌة أو )

لطبٌعٌة، وهكذا تبدأ سلسلة ، مثل النظم البٌئٌة اللزراعة البٌئٌةٌؤسس  التنوع فً نظام الزراعةبٌن المحاصٌل أو المراعً. هذا 

 .تعززاستدامة نظام الزراعةمن الخطوات التً 
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. ٌعمل هذا تعرٌفه بالنظام اإلٌكولوجً المترابط لالبتكار المفتوح الذي ٌركزعلى المستخدم، هو مفهوم بحثً، ٌمكن المختبر الحً

عملٌات البحث واالبتكار ضمن شراكة بٌن المطاعٌن وٌدمج المختبر ؼالبًا فً سٌاق إللٌمً )مثل مدٌنة أو منطمة أو حرم جامعً( 

 العام والخاص والشعوب.

 

 المشروع ونتائجه مخرجات العمل جار  لتحمٌك 

تمضً النشاطات الفنٌة لدما، الكل فً الكل دون تؽٌٌرات كبٌرة ممارنة   LIVINGAGROبعد عام تمرٌبًا من بدء مشروع

ؤ والصعوبات التً على الرؼم من التباطكل هذا  بخطة العمل، 

. COVID-19انتشار الوباء العالمً ٌواجهها المشروع بسبب 

الفرٌك الفنً المشارن فً المشروع لام بتسرٌع النشاطات فان 

وباالجتماع شهرًٌا، حٌث تم حتى اآلن عمد اجتماعٌن تمنٌٌن فً 

شهري حزٌران وتموز الماضً، باإلضافة إلى الممارنة 

 جتماع اللجنة التوجٌهٌة. االفتراضٌة التً أتاحها ا

ال ٌزال الفصل الثانً من المشروع تحضٌري بشكل عام، 

الحصول على األدوات، وتحدٌد وٌرتكز العمل المرحلً فٌه على 

، لٌكون جاهًزا بعد ذلن للبدء أسس المشروع وإطاره وإجراءاته

فً اإلجراءات التطبٌمٌة مع بداٌة الفصل الثالث. لهذا السبب، 

والمشار  باستثناء فمط النشاطات الممرر اجراءها "حضورٌاً"، بالعدٌد من النشاطات على الرغم من حالة الطوارئ. ٌمكن المٌام

 إلٌها أدناه، والتً لُدمت بشأنهم حلول أو بدائل محددة:

 

 :ًتّم اعادة  الزٌارات الحملٌة المحددة فً الفصل الثان

 جدولتها الى الفصل الثالت؛

 ستتم بشكل "وجها لوجه":  االجتماعات الحضورٌة

 افتراضً بواسطة االنترنت أو الهاتؾ؛  

  استخدام  نشاطات لمشاركة المعنٌٌن فً المشروع :

  طرق االستبٌان عن بعد.

 

مشاركة الفرٌك الفنً فً  المرحلة التحضٌرٌةلذلن شهدت هذه 

 وخاصةً من أجل: تحدٌد نماط انطالق المشروع
 

 لؽابات لتطوٌر ل اإلللٌمٌة وكالةال ماسٌا، كرٌستٌان تصوٌر                                                                             

 (.Fo.Re.S.T.A.T.S) أراضً وبٌئة سردٌنٌا                                                                                   

 

 مع نشاط لبناء الفرٌك؛  األشخاص الذٌن ٌشكلون المجموعات الفنٌة المحلٌةاصة بٌن وخ تحسٌن المعرفة بٌن الشركاء .1

 ؛وحواسٌبتمنٌة  معداتوأدوات وشراء  ،الكفاءات المطلوبة توظٌفو الفنً فرٌكتحدٌد ال  .2

 ؛العمل شارنالمجموعة وخلك مساحات لت إجراءات وأسالٌب عمل بتداعإ  .3

 ؛ٌةللمرحلة التحضٌرالسٌاق المرجعً تحدٌد  .4

 ؛النماذج المرجعٌة واإلجراءات للمختبرٌن الحٌٌنتحدٌد  .5
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لجمع ومعالجة طرٌمة أنسب ت هٌكلو، ومعلومات عنهم بٌاناتجمع  ،احتٌاجاتهممعرفة المعنٌٌن و مٌٌزتحدٌد طرق لت .6

 ؛المشروع بٌانات

 ،(ICT platform) تتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالمنصة تصمٌم وإعداد األداة األساسٌة لتنفٌذ المشروع وهً  .7

 ضرورٌة الحتواء وتنظٌم وتسهٌل ونمل المعرفة واالبتكارات المتاحة للمستخدمٌن النهائٌٌن.فً نفس الولت وهً 

 

بتفعٌل   3و  2و  1التً تم تنفٌذها فً النماط  اتطاسمحت النش

تعمل وفمًا ألسالٌب مشتركة ومجهزة  مجموعة فنٌة متماسكة

ٌة وأدوات تكنولوجٌا المعلومات بموارد بشرٌة وأدوات تمن

لنشاطات المخطط لها. تعمل المجموعة الٌوم فً االالزمة لتنفٌذ 

المائمة باالضافة الى ، وتمدمها مشاركة األنشطة األسبوعٌة

ستندات الملمشاركة افتراضً ونظام  البرٌدٌة للمشروع

والمشاركة وتمدٌم  صفححٌث ٌمكن لكل شرٌن الت، والملفات

 المستندات الفنٌة.مساهمته فً 

 

 لؽابات لتطوٌر ل اإلللٌمٌة وكالةال ماسٌا، كرٌستٌان تصوٌر  

 (.Fo.Re.S.T.A.T.S) أراضً وبٌئة سردٌنٌا       

 

شارن، من خالل المستفٌد وٌ اتطااجتماعات شهرٌة حول تمدم النش، ٌموم الفرٌك الفنً بتحدٌث نفسه من خالل باإلضافة إلى ذلن

 المتعلمة بالمشروع.خرى امبادرات الرئٌسً، 

 

فرٌك األساس البشري الالزم للمشروع، فإن البناء نشاط  بٌنما ٌمثل

ونماذج المختبر  ًاألساساالنطالق خط ، مع تعرٌؾ الرابعةالنمطة 

تطوٌر ثالث ، تم . لهذا السبب، تمثل إنشاء لاعدة المعرفةالمحتملة

ٌد إطار بهدف تحد، سنةدراسات منفصلة فً النصف األول من ال

. الدراسة األولى الشراكة نطاقعمل المختبر الحً على مستوى 

مشروًعا  501تواصلت وأجرت ممابالت مع مسؤولٌن لحوالً 

 LIVINGAGROمشروع المتعلمة ببالمواضٌع  دولًٌا ذات صلة

المشروع وتوافر  مدملحصول على معلومات مهمة ومفٌدة لتل

جمع هذه البٌانات تم د ول ؛لتبادل المشاكل والخبرةجهات اتصال 

 .ًاألساساالستبٌان  مستندفً 

 
العدٌد  جمعجٌدة بفضل طرٌمة حالًٌا ب ٌنفذ، والذي السٌاسً الزراعًتحلٌل اإلطار بٌتمثل فً بناء لاعدة المعرفة  مهمآخر  عنصر

ً ، وخصوصالمتاحة حول نظم الزراعة الحرجٌة مستنداتمن ال  متعددة الوظائفالن وأنظمة الزٌتو الغابات الرعوٌة، عن ا

عبر لتعرٌؾ اإلطار المرجعً خاصة فٌما ٌتعلك ب ٌتم تحدٌث اإلطارو .وركائزها األوروبً لالتحاد المشتركة الزراعٌة السٌاسةو

 LARIبفضل دعم الشركاء  ناً كون ممكنٌس ذي، وال، لبنان واألردناالتحاد األوروبًخارج فً مناطك المشروع  ،لحدودا

 .NARCو

 

ًّ المائم على االبتكار  ولوةمعنى وخصائص  ، مع تحلٌلذج المختبر الحًاتم تطوٌر نم( 5ولت )النمطة فً نفس ال المختبر الح

 .LIVINGAGRO، واختٌار أنسب نموذج لمشروع ختلؾ النماذج النظرٌة والتطبٌمٌةوالتحمك من م ،المفتوح
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، والذي "مظلّةنموذج الالختٌار ما ٌسمى"لاد التحلٌل الشركاء 

وشراكته  LIVINGAGROخصائص مشروع حسب ، بٌنتب

. سب، لمرونته ولٌونته ودٌممراطٌتهن، أنه النموذج االعبر الحدود

 Living Lab 1نموذج  :تم اإلبالغ عن الدراسة فً التمرٌرٌن

، اللذٌن تم تفصٌلهما فً الفصل Living Lab 2 نموذجو

النتمال من لتعمل المجموعة الفنٌة جنبًا إلى جنب حالٌاً،  األول.

ٌد ، مع تحدالنموذج النظري إلى المرحلة التطبٌمٌة والعملٌة

، وأًٌضا من أجل التمدم فً التفاصٌل وطرق وإجراءات العمل

سٌتم كما تعرٌؾ الخدمات الخارجٌة المتعلمة ببناء المختبر الحً. 

 .االختالفات الرئٌسٌة بٌن المختبرٌنب رحلة النظرهذه الم خالل

 

، والمتمثل فً 6تولعه فً النمطة  ، هو ما تمللمستفٌدٌن النهائٌٌن ، ال ٌمل أهمٌة عن إنشاء مشروع مفٌد بالفعلتحٍد آخر مستمر

ممارنة ها تنطوي على إبراز احتٌاجاتهم، وتحدٌد من أصحاب المصلحة االلتصادٌٌن والبحثٌٌن الحاجة إلى تحدٌد الفئات المختلفة

 .ٌن الحٌٌن اللذٌن سٌتم إنشائهماالمختبرلإلستخدام والنشر من خالل لمتاحة ااألساسٌة المنتجات وبهذه االبتكارات 

المعروضة الناتجة عن البحوث  الحلولو ٌٌنلالبتكارات من أصحاب المصلحة وااللتصاد الطلبما بٌن جمع ٌتم البطرٌمة ما و

للمٌام بذلن، تم وضع نهجٌن  .البحثٌة والمؤسساتالعلمٌة 

نوع أصحاب دراسة أساس  لىمختلفٌن، تم تصمٌمهما ع

المصلحة. على وجه الخصوص، فٌما ٌتعلك بأصحاب 

التً تمثل الطلب على االبتكار،  المصلحة االلتصادٌٌن،

 وضعهتم ، من الماعدة إلى الممة ،واستخدام النهج التشاركً

على ؼرار تلن المستخدمة بالفعل من لبل بعض الشركاء فً 

" و LIFE Regenerateمثل "أخرى  مشارٌع

"AGForward." 

 

 

 لؽابات لتطوٌر ل اإلللٌمٌة وكالةال ماسٌا، كرٌستٌان تصوٌر      

 (.Fo.Re.S.T.A.T.S) أراضً وبٌئة سردٌنٌا          

 

على المستوٌٌن اإلللٌمً والدولً  ، من الصعب تنفٌذ المشاركة المتولعةCovid-19فً هذه اللحظة، وبسبب حالة الطوارئ 

ً لوجه(. بهذا المعنى، على الرؼم منبالطرٌمة التمل إٌجاد  الضرورياألنشطة التعوٌضٌة، فمن  التفكٌر وتنفٌذ بعض ٌدٌة )وجها

خٌار بدٌل جٌد لتحلٌل  األشهر الممبلة. ٌمكن أن تكون االستطالعات لتنفٌذها خالل طرق جدٌدة تتضمن المنهجٌة التشاركٌة

أعلى  ٌتم اختٌار النهج من ،اتالبتكارٌعرضون االذٌن  البحثٌٌنالمصلحة  أصحاببك االبتكار. فٌما ٌتعل على العرض والطلب

براءات االختراع ونتائج البحث  ودراسة المنتجات،ختبرٌن الحٌٌن الم تهم من تحدٌد الموضوعات التً إلى أسفل، والذي ٌبدأ

فٌما ٌتعلك بهذه الموضوعات ، للوصول بعد ذلن إلى المؤلفٌن وأصحاب االبتكارات أنفسهم وإنشاء اتصال الحك مع  مع المتاحة

 أصحاب المصلحة االلتصادٌٌن.

لواعد بٌانات محددة من لبل أصحاب المصلحة  ٌتم وصؾ هذه األنشطة فً وثائك منهجٌة محددة والنتائج التً تم جمعها فً

 مشاركتها وتحدٌثها وتنفٌذها من لبل المجموعة الفنٌة. رات التً ٌجري حالٌاواالبتكارات والمنشو
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التً  بإنشاء منصة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت،العنصر التحضٌري األخٌر، ولكن لٌس ألل أهمٌة، هو العنصر المتعلك 

هذه األشهر خالل . ختبرٌن وضمان نجاحهماحٌاء المإلتماء االفتراضٌة الضرورٌة اإللمحرن االبتكار المفتوح ونمطة  ستمثل

لها  تحدٌد المتطلبات الرئٌسٌةوتم تصمٌم المنصة  العشرة األولى

المحتوى وإمكانٌة الوصول والسعة. سٌتم طرح منالصة ونوع 

ً للعموم المنصة  التنفٌذ، والذي نأمل أن ٌسمح لـتكون األداة متاحة  لرٌبا

 مشروع. للفصل الثالث من

بر الحدود، اعوكونه تعمٌد من حٌث البٌعة المشروع طبفٌما ٌتعلك 

ث ٌح ، وكثٌر منها مستعرض: منالبحثلٌد  تحدٌات مختلفةهنان 

 كٌفٌة مشاركة البٌانات مع احترام المواعد والحك فً الخصوصٌة

فً المختبرات بٌن أصحاب المصلحة  اللغةحاجز وكٌفٌة التؽلب على 

، "األشخاصمكون " شاركةم كٌفٌةوكذلن الحٌة العابرة للحدود، 

 ً  المستهلكٌن. المستخدمٌن النهائٌٌن، المزارعٌن وأٌضا

 

 

سٌتم التعامل مع هذه التحدٌات وؼٌرها فً األشهر الممبلة من 

األهداف لبل فرٌك المشروع ككل، بهدؾ مشترن هو تحمٌك 

،  LIVINGAGROالمختبرات الحٌة  التً حددها مشروع

مفٌدة لحل المشاكل الالموجودة  نمل االبتكاراتعلى  بالتركٌز

فً نظم الزراعة الحرجٌة  التمنٌة المشتركة بٌن مختلف

، مثل، على سبٌل المثال، تحسٌن إدارة منطمة حوض المتوسط

، تكٌفهاوالمراعً الشجرٌة، وتحسٌن  الزٌتوننظم زراعة 

 وكمٌة ونوعٌة المنتجات، وفعالٌة توزٌعها ولٌمتها فً السوق.
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 0الجزء  -فً هذا اإلصدار: أخبار من الٌونان  -من شركاء المشروع 

 زٌت الزٌتون والغشلتحدٌد هوٌة   DNAلواسمات المائمة على الحمض النوويا

 

ً ) Mrs. Elsa Chedidn ٌدندالسٌدة إلسا ش أكملت  جامعة ستراسبورغ ، فرنسا( - INRAEطالبة دكتوراه فً  حالٌا

 Dr. Panagiotis ماجستٌر الخاصة بها تحت إشراؾ الدكتور باناجٌوتٌس كالٌتزٌسبنجاح أطروحة ال

Kalaitzis عالً الدلة ن ت أن تحلٌل الذوبااثبتم إ(. رابطزٌت الزٌتون )إلثبات أصالة تطوٌر طرٌمة دلٌمة وسرٌعة وسهلة ل

لتتبع زٌت الزٌتون. ضمن هذه الدراسة تم استخدام ثالث االً فعكان  DNA الحمض النوويباستخدام الواسمات المائمة على 

. من أجل التحمٌك SNP-HRMو  SSR-HRMفحوصات إلجراء  من األصناؾ الٌونانٌةالصنؾ عٌنات زٌت الزٌتون أحادي 

 plastid trnLة األخرى ، تم اختٌار ؼش زٌت الزٌتون مع الزٌوت النباتٌ فً

(UAA) intron  البادئات مجموعتٌن من . تم تصمٌم إلجراء التحلٌلكهدؾ

بزٌت عباد  غش زٌت الزٌتونتم اعتبار  منطمتٌن مختلفتٌن من اإلنترون. لتضخٌم

هو  تحلٌل الذوبان عالً الدلةدراسة حالة. ٌشٌر هذا النهج إلى أن ك الشمس وزٌت الذرة

لزٌوت الصنؾ صل أللكشؾ عن األصل النباتً للزٌوت النباتٌة و موثولةطرٌمة 

بزٌوت زٌت الزٌتون خلط للكشؾ عن  أكثر دلة SNP-HRMكانت طرٌمة  الزٌتون.

على  اهدؾ تحلٌلً لادرك plastid intronكان استخدام  ٪.5بحد كشؾ بلػ اخرى 

 ٪.1 بلػ بحد كشؾ التمٌٌز بٌن الزٌوت النباتٌة المختلفة

 خانٌا )كرٌت( منطمة فً Castanea sativa الكستناء  للحفاظ على المادة الوراثٌة منجارب رٌادٌة ت

علم الوراثة، /  دمحم علً حسن الشامً طالب ماجستٌر من لسم البستنةلام طالب الماجستٌر 

النمط الجٌنً حول أطروحته بتنفٌذ  

لكستناء ل وتوصٌف النمط الظاهري

 . الكرٌتً

أشجار  مجموعه منالبحث على تم تنفٌذ 

مشهورة  أصناؾ أربعةالكستناء تمثل 

 ,Stroviani)وهً  الكستناءمن 

Rogdiani, Koutsakera and Katharokastania)  طرٌمة من منطمة خانٌا وتمٌٌمها باستخدام . تم أخذ العٌنات النباتٌة

-SSRs markers, nSSRs and EST علمات الوراثٌة وصف األوراق والثمار من ناحٌة الصفات الشكلٌة والكمٌة وطرٌمة الم

SSRs . 

وزارة البٌئة والطالة، المدٌرٌة العامة للتنمٌة  بالتعاون معو هجمٌع ألسامب(MAICH) خانٌا فً المعهد الزراعً المتوسطً ٌعمل 

مرضٌة النباتٌة الغازٌة والعوامل ال الوراثًاألصل  ضٌاعمن مخاطر  حماٌة أصناف الكستناء األصلٌةعلى وحماٌة الؽابات 

من أجل األخرى تنفٌذ األنشطة كذلن لٌونان وخارج امن  إلكثار(، المرتبطة بشكل أساسً بـاستٌراد مواد ا)الفطرٌات والحشرات

جنوب  زراعة الكستناء حصرًٌا فًتنتشر خصائص المحصول. ل المحددة الجودةتحدٌد مواصفات وإصدار الشهادات والتروٌج 

بمذاق ولوام فرٌد وخصائص ؼذائٌة توفر صنؾ ممٌز ٌتصؾ  منبأنه اتى  الكستناء الكرٌتًلنائٌة لخانٌا. ٌعتبر ؼرب المناطك ا

ً  الً دخ ً  إضافٌا  لمزارعً المنطمة. مهما

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590157520300067
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 المبادرة الرائدة فً الٌونان - Olive Roads طرق الزٌتون

 

 المشروع:

وث واالبتكار بوزارة التعلٌم لسم البح كمبادرة من "طرق الزٌتون"تم إنشاء شبكة البحث 

 . تتكون الشبكة من فرق بحثٌة من ؼالبٌةالؽذاءوالعلوم بالتعاون مع وزارة التنمٌة الرٌفٌة و

الوظائؾ ولسم علم الوراثة البستانٌة  ةالزٌتون متعدد ةنظماالمعاهد الٌونانٌة التً تعمل على 

الموارد البشرٌة بٌن عاون التز . طرٌك الزٌتون هو تعزMAICHٌ فً معهدالحٌوٌة  منٌاتوالت

الزٌتون. زٌت الٌونانٌة والزٌتون  والبنى التحتٌة إلبراز الخصائص النوعٌة ألصناؾالٌونان فً 

 أهداؾ هذا المشروع البحثً هً:

 باستخدام الواسمات المظهرٌة والجزٌئٌة؛ة لزٌتون الٌونانٌألصناؾ ا الوراثًأ( التوصٌؾ  

" و Koroneiki" أصناؾ الزٌتونصنفٌن من فً  genome sequencing  de novoالجٌنوم دراسة سلسلةب( 

"Chondrelia Chalkidikis؛" 

الظواهر البٌولوجٌة الهامة ب التحلٌل األٌضً والمٌتاجٌنومً ألصناؾ الزٌتون وارتباطها ،ًالبروتٌنالتحلٌل ، الوراثً ج( النسخ

 خ(؛، إلتطور الثمارحٌائً، ومراحل اإلجهاد ؼٌر اإل)مثل 

 الضخمة  ةباستخدام أدوات السلسل microbiomeتوصٌؾ المٌكروبٌوم  د(

 متعدد.التحلٌل الالبٌانات التً تم الحصول علٌها من خالل  استكشاؾهـ( تحلٌل المعلومات الحٌوٌة من أجل 

 

 الغاٌة:

عملٌات وتحسٌن توثٌك األصناؾ والتروٌج وتحدٌد الهوٌة و التتبع

  .زٌت الزٌتونالمائدة و اإلنتاج والتصنٌع لزٌتون

 

 :فاهدألا

حماٌة دعم المنتجٌن المحلٌٌن و، ر الرٌؾ الٌونانًٌتطو

ولاٌة النبات  على المستهلكٌن. فً نفس الولت، ٌتم التركٌز

 ةسلسلبشكل متكامل ضمن ومحاربة "أعداء" شجرة الزٌتون 

 ".Chondrelia Chalkidikis" و "Koroneikiجٌنوم أصناؾ الزٌتون "

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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  

 

 

 

  ENI CBC من لبل االتحاد األوروبً فً إطار برنامج حوض البحر األبٌض المتوسط LIVINGAGRO تم تموٌل مشروع

2014-2020 

ملٌون ٌورو  2.2ملٌون ٌورو بمساهمة من االتحاد األوروبً تبلػ  LIVINGAGRO  3.3 تبلػ المٌزانٌة اإلجمالٌة لمشروع

(29٪.( 

. تمع  ENI CBCمالً من االتحاد األوروبً بموجب برنامج حوض البحر األبٌض المتوسط دعمتم إصدار هذا المنشور ب

وال ٌمكن  وحدها (.Fo.Re.S.T.A.S) محتوٌات هذه الوثٌمة على عاتك الوكالة اإلللٌمٌة للؽابات لتطوٌر أراضً وبٌئة سردٌنٌا

 .ة إدارة البرنامجاعتبارها تحت أي ظرؾ من الظروؾ موضع مولؾ االتحاد األوروبً أو هٌكلٌ

 هو مبادرة متعددة األطراؾ للتعاون عبر الحدود ENI CBC 2014-2020 ان برنامج حوض البحر األبٌض المتوسط

(CBC) بتموٌل من أداة الجوار األوروبٌة.(ENI)   الهدؾ من البرنامج هو تعزٌز التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة واإلللٌمٌة

مة، والتً لد تعزز التكامل عبر الحدود وترفع من لٌمة أراضً البلدان المشاركة ولٌمهم. تشارن فً العادلة والمنصفة والمستدا

البرنامج البلدان الثالثة عشر التالٌة: لبرص، مصر، فرنسا، الٌونان، إسرائٌل، إٌطالٌا، األردن، لبنان، مالطا، فلسطٌن، البرتؽال، 

نطمة سردٌنٌا ذاتٌة الحكم )إٌطالٌا(. لؽات البرنامج الرسمٌة هً العربٌة هً م (JMA) إسبانٌا، وتونس. السلطة اإلدارٌة

 www.enicbcmed.euواإلنجلٌزٌة والفرنسٌة. لمزٌد من المعلومات ، ٌرجى زٌارة: 

ً بٌن معارفها ومواردها ومصائرها. معاً ، دولة من الدول األعضاء التً لررت الربط التدرٌج 27ٌتكون االتحاد األوروبً من 
ً ، بنوا منطمة من االستمرار والدٌممراطٌة والتنمٌة المستدامة مع الحفاظ على التنوع  59خالل فترة التوسٌع التً استمرت  عاما

 .ب خارج حدودهالثمافً والتسامح والحرٌات الفردٌة. ٌلتزم االتحاد األوروبً بمشاركة إنجازاته ولٌمه مع البلدان والشعو
 
 

 للتواصل معنا 
Fo.Re.S.T.A.S. (LIVINGAGRO Project Leading Partner) 
Viale Luigi Merello, 86 • 09123 Cagliari • Italy 
Tel. +39 070 279 91 • livingagro.project@forestas.it 
 
www.enicbcmed.eu/projects/livingagro 
www.facebook.com/Livingagro  
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