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َعّمان، األردن تستضيف ورشتي عمل لتأهيل أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف والمراعي في الغابات 
 الحرجية 

 
 

(، NARCالمركز الوطني للبحوث الزراعية ) من  كل يسر   حرجية،ال الزراعات أنظمة لتأهيل االبتكار دعم بهدف

( وإتحاد المختبرات الحية عبر الحدود  FORESTASووكالة الغابات اإلقليمية لألراضي والبيئة في سردينيا )

ن في فندق  (، اإلعالن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ورشتي عمل تنظماLIVINGAGROللزراعة الحرجية )

ان، االردن.   موفنبيك في َعم 

  "ورشة عمل لتأهيل أنظمة الزيتون المتعددة الوظائفعلى التوالي، تستضيف االردن " 2022ديسمبر  15و  13ففي 

، واللتين تشكالن فرصة فريدة للتأكيد على الدور اإلجتماعي  "ورشة عمل لتأهيل المراعي في الغابات الحرجية"و 

بحر المتوسط السيما حقول الزيتون والمراعي في الغابات  واالقتصادي المتنامي للزراعة الحرجية في دول حوض ال

 الحرجية. 

وتأتي هاتان الورشتان لتسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، باإلضافة إلى عرض أحدث 

الربحية، االستدامة  االبتكارات والتأكيد على الحلول عالية التقنية والمشاركة في تصميمها بغية تحقيق أقصى مستويات 

ع البيولوجي في ظل محدودية الموارد والقيود البيئية المفروضة.   والتنو 

هت الجهات المنظمة الدعوة لرجال األعمال وصانعي القرار والباحثين في الشأن الزراعي والشركات   من هنا، وج 

زيتون والمراعي في الغابات الحرجية، الخاصة والمهتمين بقضايا الزراعة الحرجية، السيما تلك المتعلقة بأنظمة ال

لحضور هذين الحدثين عبر التسجيل للمشاركة إما شخصياً أو عبر االنترنت في سلسلة من المناقشات والحوارات كما  

واالجتماعات الهامشية التي تُديرها نخبة من الضيوف المتخصصين المرموقين. من شأن هذه االجتماعات أن تُتيح 

ركين لإلطالع على أحدث اإلبتكارات التكنولوجية، إرساء االسس لعالقات التعاون الخارجية وإيجاد  المجال أمام المشا

 شركاء أعمال جدد.

مشروع المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية  يُساهم في تمويل  تجدر اإلشارة إلى أن اإلتحاد االوروبي 

(LIVINGAGRO ) عبر برنامج ENI CBC Med 2014-2020 ، ولبنان واليونان إيطاليا في تنفيذه ويتم 

 نتائج تبادل ذلك في بما التكنولوجيا، ونقل  واالبتكار والتطوير والبحث التعليم دعم إلى المشروع يهدف واألردن. 

للغابات   واآلخر  (1 الوظائف )المختبر الحي  متعددة الزيتون ألنظمة أحدهما حيين، مختبرين إنشاء خالل من البحوث،

 (.2الحي  الحرجية )المختبر

 
 salam.ayoub@narc.gov.joلمزيد من المعلومات حول المشروع: 

 events@livingagrolab.eu لإلستفسار عن إمكانية التسجيل: 
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