
للزیتونالوظائفمتعددةأنظمةفياالبتكاردعمحولLIVINGAGROعملورشتيإنعقادموعدإقترابللتسجیل:أخیرةدعوة
وفي مراعي الغابات

إیطالیاوبیئةأراضيلتطویرللغاباتاإلقلیمیةوالوكالة)،NARC(الزراعیةللبحوثالوطنيالمركزمنكلوّجھ
)FORESTAS،(مشروعوشركاء)LIVINGAGRO،(للتسجیلالحرجیةالزراعةبقضایاالمھتمینلكافةالدعوة

في ورشتي العمل المرتقب تنظیمھما في فندق موفنبیك في َعّمان، االردن.

"دعمودعم االبتكار في أنظمة متعددة الوظائف للزیتون"وفي ھذه المناسبة، اعلنت الجھات المنّظمة أن ورشتي عمل "
المتحّدثینالضیوفتستقطبانالتوالي،على2022دیسمبر15و13فيتنظماناللتینالغابات"،مراعيفياالبتكار

والمشاركین الذین یبحثون عن أحدث اإلبتكارات التكنولوجیة، إرساء االسس لعالقات التعاون الخارجیة وإیجاد شركاء
أعمال جدد.

توّفربحیثمساًء،4:30الساعةوحتىصباحاًالتاسعةالساعةمنكامل،یوممدارعلىورشةكلفعالیاتوتنّظم
لرجال األعمال وصانعي القرار والباحثین في الشأن الزراعي والشركات الخاصة والمھتمین بقضایا الزراعة الحرجیة،
السیما تلك المتعلقة بأنظمة الزیتون والمراعي في الغابات الحرجیة، الفرصة للقاء، إما شخصیاً أو عبر االنترنت، نخبة

من الضیوف المتحّدثین الذین یمثلون الجھات المنّظمة وأبرز مراكز البحوث الناشطة في مجال الزراعات الحرجیة.

لمناقشة أبرز التحدیات واإلبتكارات المتعلّقةللزیتون"دعم االبتكار في أنظمة متعددة الوظائفوتھدف ورشة عمل "
بقطاع الزیتون، بما في ذلك الزراعة المتداخلة للحمص في بساتین الزیتون؛ تأثیر إدارة التربة ومحاصیل التغطیة

المختلفة على خصائص التربة، وإنتاج الزیتون وخصائص زیت الزیتون؛ إستخدام تقنیة الحمض النووي لزیت الزیتون
االردن؛فيالمعمرالزیتونألشجارالوراثيالتنّوعلتقییمKASPلتكنولوجیاإستخدامأولالصنف؛أصللتوثیق
).Blockchain(للمعلوماتالمغلقالنظامبإستخدامالزیتونزیتإنتاجسلسلةوتتبع

أحدث اإلبتكارات المتمحورة حول تقلیم االشجارالغابات""دعم االبتكار في مراعيفي المقابل، تناقش ورشة عمل
وأعشابالغاباتأشجارنمولتحسینالتریكودیرمافطرإستخدام؛Silvopastoralالمراعيأنظمةفيالحرجیة
SALAM"مشروعالمتوسط:حوضبدولالمراعي MEDدولفيالغاباتمراعيحولالتوجیھیةالسیاسات"؛

لألمامخطوةالطبیعي":"الذكاء؛LIVINGAGROمشروعفيالشریكة)MPC(المتوسطاالبیضالبحرحوض
تجاه االبتكار في مراقبة مراعي الغابات من أجل االدارة المستدامة لھا؛ تقنیات االستشعار عن ُبعد لمراقبة أشجار

البلوط؛ وإستخدام أشجار الصفصاف كمصدر غذائي غیر تقلیدي للخراف والماعز.
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من ھنا، ومع إقتراب موعد إنعقاد ورشتي العمل، تدعو الجھات المنّظمة كافة المھتمین بقضایا الزراعة الحرجیة
للتسجیل بأسرع وقت بغیة المشاركة في ھذه الفرصة الفریدة الھادفة للتأكید على الدور اإلجتماعي واالقتصادي المتنامي

للزراعة الحرجیة في دول حوض البحر المتوسط السیما حقول الزیتون والمراعي في الغابات الحرجیة.

تجدر اإلشارة إلى أن اإلتحاد االوروبي ُیساھم في تمویل مشروع المختبرات الحیة عبر الحدود للزراعة الحرجیة
)LIVINGAGRO(برنامجعبرENI CBC Med ولبنانوالیونانإیطالیافيتنفیذهویتم،2014-2020

واألردن. یھدف المشروع إلى دعم التعلیم والبحث والتطویر واالبتكار ونقل التكنولوجیا، بما في ذلك تبادل نتائج
للغاباتواآلخر)1الحي(المختبرالوظائفمتعددةالزیتونألنظمةأحدھماحیین،مختبرینإنشاءخاللمنالبحوث،
).2الحي(المختبرالحرجیة

لمزید من المعلومات عن ورشتي العمل وكیفیة التسجیل:-

1- https://livingagrolab.eu/event/brokerage-event-to-foster-innovation-in-multifunctional-olive-systems/
2- https://livingagrolab.eu/event/brokerage-event-to-foster-innovation-in-grazed-woodlands/
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