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وع   LIVINGAGROلبنان يستضيف ورشة العمل الثالثة حول أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف ضمن مشر

 

 ( الزراعية  العلمية  األبحاث  ي رسدينيا )(،  LARIيرّس كل من مصلحة 
ي والبيئة ف 

الغابات اإلقليمية لألراض  ع ( وجميFORESTASوكالة 
ات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية )  وع "المختبر كاء مرسر ي LIVINGAGROرسر

("، اإلعالن عن فتح باب التسجيل للمشاركة ف 
وت  ورشة العمل الثالثة حول أنظمة الزيتون المتعددة الوظائف  ي ببر
 لبنان.  -ف 

ع المهتمون بق
ّ
لزراعة الحرجية إىل إنعقاد اللقاء الثالث المرتقب ضايا ا إثر النجاح الكببر الذي سّجلته ورش العمل السابقة، يتطل

ي  
منظمو    2023شباط    16ف  وّجه  وقد  غراند.  حبتور  وت  ببر هيلتون  فندق  ي 

ف  الزيتون وذلك  أنظمة  حول  الثالثة  الورشة 
كالمتعددة الوظائف   ي الشأن الزراعي والرسر

اصة والمهتمير   ات الخالدعوة إىل المزارعير  ورجال األعمال وصانعي القرار والباحثير  ف 
بهذه   المشاركة  بهدف  للتسجيل  الوظائف،  المتعددة  الزيتون  بأنظمة  المتعلقة  تلك  لبنان، السيما  ي 

ف  الحرجية  الزراعة  بقضايا 
التعاون   لعالقات  األسس  إرساء  الزيتون،  ي قطاع 

ف  والتكنولوجيا  االبتكارات  أحدث  االطالع عىل  يمكنهم  الفريدة حيث  الفرصة 
ي منطقة البحر المتوسط. يجاد رسر الخارجية وإ

 كاء أعمال جدد ف 

م 
ّ
ي تنظ

ي هذا اللقاء نخبة من الضيوف الباحثير  المرموقير  ضمن سلسلة من المناقشات والحوارات كما واالجتماعات الت 
تشارك ف 

 
ً
دة وأكبر عمقا

ّ
ي سبيل توفبر فرصة لإلستفادة من مناقشات محد

نت. وف  اضّيا عبر اإلنب 
 أو افب 

ً
ت إما حضوريا

ُ
يح ورشة العمل أمام  ، ت

وع    وممثىلي مرسر
 . LIVINGAGROالمهتمير  إمكانية طلب إجتماعات عمل هامشية فردية مع المبتكرين المشاركير 

مستويات   أقىص  تحقيق  بغية  التقنية  عالية  حلول  وتطرح  االبتكارات  أحدث  عىل  الضوء  لتسلط  هذه  العمل  ورشة  ُصممت 
ي 
ي ف  ي هذا القطاع، السيما محدودية الموارد    الربحية، االستدامة والتنّوع البيولوجر

ي تواجه العاملير  والمهتمير  ف 
ظل التحديات الت 

 والقيود البيئية المفروضة. 

 الولوج إىل الرابط التاىلي  ومع اإل 
https://livingagrolab.eu/event/third-عالن عن فتح باب التسجيل، بات بإمكان المهتمير 

lebanon-beirut-in-systems-olive-lmultifunctiona-on-event-b2b /   والتسجيل   بغية العمل  ورشة  برنامج  عىل  اإلطالع 
نت، وذلك قبل  ا عبر اإلنب  اضيًّ

 أو افب 
ً
ي اللقاء إما حضوريا

 . 2023شباط  13للمشاركة ف 

للزراعة   الحدود  عبر  الحية  ات  "المختبر وع  مرسر تمويل  ي 
ف  ُيساهم  ي  األوروبر اإلتحاد  أن  إىل  اإلشارة   الحرجية تجدر 

(LIVINGAGRO عبر برنامج ")ENI CBC Med 2014-2020 .ي إيطاليا واليونان واألردن ولبنان
وع   ، ويتم تنفيذه ف  يهدف المرسر

ين   مختبر إنشاء  خالل  من  البحوث،  نتائج  تبادل  ذلك  ي 
ف  بما  التكنولوجيا،  ونقل  واالبتكار  والتطوير  والبحث  التعليم  دعم  إىل 

، أحدهما ألنظمة الزيتو  ّ ن المتعحيير  ّ 1  ددة الوظائف )المختبر الحي  (. 2( واآلخر للغابات الحرجية )المختبر الحي

 
 

 

وع  mraichy@lari.gov.lb لمزيد من المعلومات حول المرسر

events@livingagrolab.eu   للإستفسار عن إمكانية التسجيل 
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