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االجتماع االفتتاحي
لمشروع SUSTAINOLIVE
 5سبتمبر2019

تنظم جامعة خاين االسبانية االجتماع االفتتاحي لمشروع
 ، SUSTAINOLIVEوهو مشروع يهدف اىل تحسين وضمان استدامة
حقول الزيتون وحسن تدبير وإدارة المنتجات الثانوية المستخلصة
من مطاحن الزيتون.
وقد تم عقد هذا االجتماع في الفترة ما بين  5إىل  6سبتمبر ،2019
بمشاركة ممثلين من  22كيانًا من بين 6دول مختلفة .وقد تم اختيار
مشروع  SUSTAINOLIVEفي إطار برنامج تأطيري للبحث واالبتكار،
في أفق ، 2020التابع لالتحاد األوروبي ،بتمويل يبلغ حوالي  2.1مليون
يورو ،وحددت مدة تنفيذه اىل أربع سنوات.
والهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تعزيز القدرات في مجال البحث
العلمي واالبتكار من أجل تطوير معارف جديدة وإيجاد مفاهيم
وحلول مبتكرة وجديدة تقوم عىل المفاهيم الزراعية اإليكولوجية
وتبادل المعارف بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع انتاج
الزيوت .وتجدر اإلشارة إىل أن األهداف المحددة لهذا المشروع
تشمل ما يلي:
إدماج المعارف اإليكولوجية واإلقليمية واالجتماعية  -االقتصاديةفي تصميم استراتيجيات وأساليب إلدارة زراعة حقول الزيتون
وتقييم المنتجات الثانوية لمطاحن الزيتون ،بحيث تكون أكثر كفائة
واستدامة؛
 تعزيزنقل المعرفة واألساليب والتقنيات بالتحالف مع مزارعيالزيتون المسؤولين عن صنع القرار وقطاع تحويل زيت الزيتون.
يقوم بتنسيق مشروع  SUSTAINOLIVEالدكتورRoberto García
 Ruizأستاذ وخبيرفي ميدان البيئة بجامعة خاين وبمشاركة باحثين

من مراكز « Estudios Avanzados en el Olivar y Aceites de
 »Olivaو «Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la
 »Tierraوكذلك مشاركة  22مراكز أكاديمية وغير أكاديمية  ،حسب
البلدان األتية:
إسبانيا (جامعة خاين ،IFAPA، IRTA ,جامعة بابلو دي أوالفيدي،
جامعة غرناطة  TEKIEROVERDE( ،و «Denominacion de origen
 ،)»Estepaاليونان ( DEMETER، Kalamataالتعاونية الزراعية
ومجموعة  ،)NILEASإيطاليا (جامعة بارما ،جامعة بولونيا ،جامعة
البحر األبيض المتوسط ريجيو كاالبريا ،الرابطة اإليطالية لإلنتاج
اإليكولوجي وكولديريتي) ،المغرب (جامعة عبد السعدي ،جمعية
منتجي زيت الزيتون تيسمونين بأمزميز(مراكش) ,وتعاونية أمنية
بلوطة (وزان) ،والبرتغال (جامعة إيفورا ، ICAAM ،وإسبورو الدا،
ومركز دراسة وتعزيز زيت الزيتون في ألينتيخو) وتونس (معهد
حقول الزيتون) .خالل هذه األيام ،سيتم تقديم مهام العمل
المختلفة وكذلك إبالغ األعضاء بالمهام التي سيتعين عليهم إدارتها
خالل  4سنوات من المشروع.
وإىل جانب االجتماع ،تجدر اإلشارة إىل أن مبادرة بريما ()PRIMA
تشكل التزاما ً أوروبيا ً جديدا في ميدان البحث واالبتكار في منطقة
البحر األبيض المتوسط ،التي تهدف إىل وضع حلول إلدارة أكثر
استدامة ألنظمة تدبير المياه والزراعة واألغذية الزراعية.
سيتم تحميل محاضر االجتماعات وقائمة المشاركين والصور،
باإلضافة إىل العروض التقديمية ،عىل الشبكة الداخلية للموقع
اإللكتروني للمشروع (في إطار ملف الحوكمة والمحاضر).
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زيارة شركائنا في المغرب
وقام الفريق ،الذي يشكله ( Julio Calero, Roberto García Ruizجامعة خاين)
 ،)Carlos Cebrián Alejandro Gallego (Tekieroverdeبزيارة عمل للمساعدة
في تخطيط مهام الشركاء المغاربة .وقد نظم الرحلة األستاذ كمال التركيستي
(جامعة عبد المالك السعدي) في الفترة ما بين  27نوفمبر و 3ديسمبر ،2019
وأتيحت لنا الفرصة لمشاركة الرحلة مع علي يحيى ،عالم األحياء الشاب الذي
انضم مؤخر ًا إىل المشروع والذي أبدى اهتما ًما كبير ًا باللحاق بجميع المهام
الموكلة إليه.
زرنا في أول المطاف شركاء تعاونية أمنية بلوطة بضواحي مدينة وزان  ،حيث
أرشدنا السيد صالح الدين العزوزي ،المدير التقني ،عبر مختلف معاصر وحقول
زيت الزيتون في المنطقة لتحديد قطع األراضي المحتملة التي سيتم فيها
متابعة ومراقبة بعض األنشطة المبرمجة  .وخالل الزيارات إىل مصانع الزيوت،
تم استخالص بعض التفاصيل التقنية والتنظيمية ،فضال عن الفرص المتاحة
إلعادة استعمال المنتجات الثانوية الملوثة .بعد ذلك عرض علينا السيد صالح
الدين لتناول في بيته غداء رائع وزيارة حديقة الخضروات الخاصة به التي تم
تشييدها ً
وفقا لمبادئ الزراعة المستدامة.

في الجزء الثاني من الرحلة ،سافرنا إىل منطقة مراكش لمعرفة المزيد عن العمل
الذي طورته جمعية تسمونين ،بقيادة فاطمة راجي الله .تمكنا من القيام بجولة
لمعاينة نماذج مختلفة لتدبير حقول الزيتون ،بعظها حديثة تتميز بأصناف اختارها
المعهد الوطني للبحوث الزراعية في مراكش للحوز ،وأخرى حقول تقليدية التي
يديرها المجتمع المحلي.
وبنفس الطريقة ،قمنا بزيارة معاصر الزيوت ذات مرحلتين وثالث مراحل ،فضال عن
معصرة جد عتيقة تجرها الحيوانات .وخالل االجتماع مع النساء األعضاء في جمعية
تسمونين ،تمكنا أيضا من زيارة مصنع أخر صغير للزيت وأخر للصابون التقليدي،
وكالهما ممول من طرف وزارة الزراعة التي تقوم بتجريب هذه المشاريع في إطار
برنامج المغرب األخضر.
وقد قدرنا كثيرا كرم الضيافة والمودة للسيدة فاطمة وزوجها Jean-Louis Bodinier
 ،اللذين رافقونا منذ وصولنا اىل مطار مراكش وكذلك زيارة جل حقول الزيتون
والمعاصر في المنطقة  .كذلك تمكن  Jean-Louis Bodinierمن تنظيم زيارة
لجامعة محمد السادس التقنية في بن جرير بصحبة مرشدين في هذه الجامعة
الحديثة ولقاء مع متخصصين من مختلف المجاالت المتعلقة بزراعة الزيتون في
مصر وتونس والمغرب وفرنسا.
وخالل زيارتنا لحقول الزيتون والمعاصر ،تمكن الفريق من إجراء مقابالت مع
المزارعين وأصحاب المعاصر ،وكذلك مع المنتجين الذين هم شركاء جمعية
تيسمونين الذين رافقونا إىل حقول ومعاصر الزيتون وكذلك مصنع الصابون
التقليدي.
ووفقا للخبراء ،فإن حقول الزيتون التي تمت زيارتها تظهر درجة عالية من االستدامة
في إدارتها زيادة عىل تكاليف اإلنتاج منخفضة جدا :التزويد الدوري من المواد
العضوية (السماد الطبيعي أساسا) ،والمحاصيل الموجودة ما بين خطوط أشجار
الزيتون (الحبوب والبقوليات) ،واالستخدام شبه المنعدم لتوليف المنتجات ،وإدماج
الماشية ،والتقنيات المحلية الختيار الزيتون لزرع الترقيع ،واحترام الشجيرات،
وخزانات التنوع البيولوجي وغيرها من الممارسات البيئية الجيدة.
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وقد أبلغتنا الجمعيات المغربية التي تعمل في ميدان الزيتون أن إحدى نقط الضعف في حقول الزيتون الذي تمت زيارتها تتعلق
بحجم وحدوث اآلفات واألمراض وأبدت اهتماما ً بمشروع  SUSTAINOLIVEفي المهام اآلتية:
 -1تحسين تقنيات التقليم من أجل تيسير جمع الزيتون من األشجار وزيادة إنتاجيتها،
 -2الحصول عىل مزيد من المعرفة والمعلومات ،بالتعاون مع تقنيين من وزارة الزراعة ،بشأن رصد مستوى اإلصابة باآلفات
واألمراض .وكذلك ،في حالة معاصر الزيتون ،ينبغي أن يكون هناك فهم أفضل إلمكانيات تقليص أوقات ما بين االستقبال
والتعصير ،واستخدام المنتجات الثانوية ،واختيار الزيتون الصحي لتحسين نوعية الزيوت ،فضال عن تدريب اصحاب المعاصر
والفرق التقنية في التذوق والتسويق .ووجدنا أنه من المثير لالهتمام بشكل خاص أن يتعاون جميع األشخاص الذين أجريت
معهم مقابالت في المشروع ويشاركون في دورات تدريبية وتزويدهم بالمعرفة التي قد تنشأ خالل تطوير المشروع.

إن إحدى المهام المعلقة تتمثل في معرفة مدى تمثيل هذه
األشكال من التدبير في زراعة الزيتون في البلد ،وتحديد وجود
بساتين زيتون مكثفة أو شديدة الكثافة ،فضال عن النسب المئوية
التي تمثلها.
يود الزوار أن يشكروا كل من االساتذة كمال وعلي وكذلك عىل
حسن تنظيمهم للجولة في منطقة الريف .خالل هذه الزيارة ،تمكنا
من االستمتاع بجبال الريف ،بالقرب من مدينة شفشاون التي تتمتع

بجمالية الطبيعة الخالبة .نسلط الضوء عىل زيارة المناطق الطبيعية
في منتزه تالسمطان وجبل بوهاشم ،وزيارة تطوان ،واألطباق التي
تقدم في كل محطة ،والعالقة الوثيقة بين المشاركين في هذه
المغامرة.
كذلك أتاحت لنا هذه الزيارة إعادة تحديد أهداف المشروع ،فضال
عن بعض المهام التي نحتاج إىل تطويرها في مختلف مجموعات
العمل.
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حزمة العمل رقم 7
بالتوازي مع تنفيذ المشروع ،طورت الشركة المسؤولة عن إجراءات االتصال
 TEKIEROVERDEأدوات مختلفة لنشر أنشطة المشروع والتنسيق بين الشركاء.
وكانت المهمة األوىل التي يتعين القيام بها هي تصميم صورة الشركة ودليل
المستخدم الخاص بها .المساهمون لديهم صورة للشركة في جميع أنواع
األشكال وتكييفها مع المواد المختلفة المخصصة لالتصال.
ومن ناحية أخرى ،تم إعداد شريط فيديو للرسوم المتحركة لنشر المشروع
عىل الموقع الشبكي والشبكات االجتماعية ومناسبات العرض (المحادثات
والمؤتمرات وما إىل ذلك) .وبالمثل ،أنشئ الموقع  SUSTAINOLIVE.EUلمعرفة
أهداف المشروع ،ووصف الشركاء ومواقعهم عىل خريطة تفاعلية ،والشبكة
الداخلية لتنسيق ورصد جميع األنشطة التي ستنفذ خالل السنوات األربعة من
المشروع ،وقسم لالتصاالت والصحافة وأشرطة الفيديو.
فهذا الموقع يرتبط بشبكات اجتماعية مختلفة FaceBook :و  Instagramو
 Twitterو .Youtubeالموقع متاح باللغات اليونانية واإليطالية واإلسبانية والعربية
والبرتغالية واإلنجليزية ،لتسهيل وصولك إىل جميع الثقافات المتوسطية.
كما تم إعداد  22شريط فيديو لعرضها عىل كل من الشركاء المشاركين
والمسؤولين عن مختلف مجاالت العمل .وتتناول أشرطة فيديو أخرى أطول
أمدا خصائص وموارد الكيانات المشاركة ،حتى اآلن نمتلك اشرطة لجامعة
غرناطة ،وكذلك أشرطة أخرى عن شركائنا في المغرب ،ونحن نعمل حاليا عىل
تطوير تلك المتعلقة بالشركاء اليونانيين.
من  Tekieroverdeنريد أن نشجع جميع المشاركين والمهتمين في حقول الزيتون
المستدامة للمشاركة بنشر أنشطة المشروع من خالل الشبكات االجتماعية.

 22يناير 2020

منسق مشروع  SUSTAINOLIVEيزور إيفورا
قام الدكاترة  ، Roberto García Ruizمنسق مشروع  ،SUSTAINOLIVEو Molina
 ، Manuel Gonzalez deالباحث المسؤول عن استدامة الزيتون في جامعة
 ، Pablo de Olavideبزيارة السادة الدكاترة Teresa Pinto Correia y Jose
 ، Muñoz Rojasالباحثين المسؤولين عن استدامة الزيتون في جامعة دي Evora
،)(Instituto de Ciencias Agrarias e Ambientais Mediterranicas (ICAAM
البرتغال .وقد تمت الزيارة في سياق االجتماع األول للفريق العامل المعني
بالحوار العلمي والعملي في الزراعة بشكل عام ،وحقول الزيتون بشكل خاص،
وموارد حوض البحر األبيض المتوسط.
تناوال الباحثون من جامعة خاين وجامعة بابلو دي ال أوالفيدي وجامعة إيفورا
المهام المختلفة التي سيتم تنفيذها في كل من حزمة عمل  2و 4من مشروع
 .SUSTAINOLIVEوقاموا كذلك بزيارة االستاذة  Ana Carrilhoفي  18دسمبرممثلة
 Esporao Ldaبالبرتغال ،وهي كيان مشارك في مشروع  SUSTAINOLIVEمما
قاموا بتفعيل دور هذه الشركة في مشروع  ،SUSTAINOLIVEفضال عن معايير
تحديد واختيار قطع األراضي التجريبية المحتملة.
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ثمانية باحثين من جامعة غرناطة من بين األكثر
ذكرا في العالم
قد نشرت جامعة غرناطة ،وهي شريك في مشروع « ،« SUSTAINOLIVEمؤخرا ً أن ثمانية من
باحثيها هم من بين أكثر الباحثين ذكرا في العالم في هذا الميدان .وألول مرة ،يدخل في القائمة
شريكنا  ، Jose Luis Quiles Moralesمن العلوم الزراعية ،واألستاذ في شعبة الفيزيولوجيا وباحث
في مركز بحوث الطب الحيوي ومعهد التغذية وتكنولوجيا األغذية  .يعمل فريقه عىل البحث
في تطبيقات الطب الحيوي للمنتجات والمنتجات الثانوية لصناعة األغذية الزراعية وحتى تربية
الماشية .وتتمثل فكرتنا في إثبات أن الغذاء والتغذية هما دعامة للصحة ،وأيضا للمساعدة عىل
إعطاء قيمة لصناعة األغذية والمساهمة في مفهوم االقتصاد الدائري ،من خالل محاولة الحصول
عىل قيمة عالية للمنتجات الثانوية التي كانت مهملة تقليديا ،أو التي لم تكن لها في الماضي
قيمة اقتصادية تذكر ،أو لم تكن لها قيمة اقتصادية عىل أي وجه.
وكونها من بين أكثر الجهات التي يستشهد بها في العالم تعني سببا لالرتياح الكبير ،ألنها
تنطوي عىل جهد كبير عىل مدى سنوات عديدة.
وهذا يعني أيضا سببا ً للشكر العميق لجميع المشاركين في وضع المنشورات التي كنت جزءا ً
منها طوال هذه السنوات ،ألنها من تلك المنشورات يتم الحصول عىل البيانات للوصول إىل
الترتيب .إنه لمن دواعي فخري أن أكون قادر عىل المساهمة في وجود جامعة غرناطة في
ترتيب .HCR
Source: IDEAL de Granada

9

 | SUSTAINOLIVEسبتمبر  - 2019يناير 2020

 4أكتوبر 2019

 7أكتوبر 2019

المؤتمر التقني السابع والعشرين للجمعية
اإلسبانية للزراعة األيكولوجية

المؤتمر الدولي السادس عشر للفيتوتكنولوجية
في تشانغشا ،الصين

في  3أكتوبر  Don Julio Calero ،2019أستاذ بجامعة خاين ورئيس في مجال علم
األحياء والكيمياء الزراعية ،شارك في المؤتمر التقني السابع والعشرين للجمعية
اإلسبانية للزراعة العضوية ،حيث قدم كلمة حول مشروع :SUSTAINOLIVE
إجراءات مبتكرة لتعزيز حقول الزيتون المستدامة في حوض البحر األبيض
المتوسط .أشغال هذه األيام تمحورت عىل ميدان اإليكولوجيا الزراعية لمكافحة
تغير المناخ والتحديات األخرى في القرن الحادي والعشرين.

شاركت منظمة  SUSTAINOLIVEمؤخرا ً في المؤتمر الدولي السادس عشر
للفيتوتكنولوجية في تشانغشا بالصين .وقد أوضح البروفيسور Nelson
 Marmiroliمن شركة «بارما» أهمية المشروع  SUSTAINOLIVEفي عرض
شفوي في  25سبتمبر ،وشرح فيه األهداف العامة للمشروع وسياقه ،وتحدث
بالتفصيل عن الحلول التكنولوجية المستدامة التي يجري تطويرها في حقول
الزيتون في البحر األبيض المتوسط .ونوقشت أيضا المسائل المتصلة بالتخلص
من المخلفات الزراعية والكتلة األحيائية.
وكان الحضور مكون من علماء وطلبة الدكتوراه و الحاصلين عليها من بلدان
مختلفة ،مهتمين باستعمال النباتات في مكافحة التلوث واالستدامة في
الزراعة .عدة حلقات دراسية خالل هذا المؤتمر ،ناقشوا فيها األمن الغذائي
وكيفية دمج غلة المحاصيل والقدرة عىل التكيف مع تغير المناخ.

 22أكتوبر 2019

المؤتمر التاسع والعشرون :تطبيقات البحوث
والتقنيات المتقدمة في اإلنتاج النباتي
قدم الدكتور  ، Vasileios Stournarasالعالم المسؤول عن المنظمة الزراعية
اليونانية  ،)Hellenic Agricultural Organization DEMETER» (ELGOملصقا
عن مشروع  SUSTAINOLIVEفي المؤتمر التاسع والعشرين بعنوان «تطبيقات
البحوث والتقنيات المتقدمة في اإلنتاج النباتي» .وقد نظم المؤتمر من طرف
الجمعية اليونانية لعلوم البستنة في الفترة من  15إىل  18أكتوبر  2019في مدينة
باترا في اليونان .وكان من بين المشاركين الدكتور  ، Georgios Psarrasوهو
أيضا عضو في شريك  .ELGOتتوفر ملخصات العروض التقديمية تحت الرابط:
ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

 10أكتوبر 2019

ليلة الباحثون األوروبيون
تم تقديم مشروع  SUSTAINOLIVEفي «ليلة الباحثون األوروبيون» ،الذي نظمته
جامعة خاين في مدريد ،من خالل وحدة الثقافة العلمية واالبتكار التابعة لنائب
رئيس الجامعة ( )UCC + iالمكلف باالتصال  ،وقد وضع البروفيسور Julio Calero
من قسم البيئة في جامعة خاين حلقات عمل لألطفال حول قدرة التسلل عىل
حقول الزيتون ،كجزء من األنشطة اإلعالمية المتعلقة بمشروع SUSTAINOLIVE
 )(PRIMAالذي تشارك فيه جامعة خاين مع  22شريك منتمون اىل  6دول من
حوض البحر األبيض المتوسط.
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تأجيل المؤتمر إىل مايو 2021

UPCOMING EVENTS

مايو 29-28 2020

المؤتمر الدولي لمركز الزيتون في سالونيك،
اليونان
وستكون هذه هي الثانية في سلسلة من المؤتمرات التي تعقد كل سنتين والمصممة لمعالجة القضايا
الراهنة المتعلقة بزيتون المائدة وزيت الزيتون (األسواق والمنتجات والتكنولوجيات والممارسات).
وستعمل الفرق والجلسات الموازية لهذا العام عىل قطاع الزيتون.
ملخصات :سيتم الترحيب بإنشاء العروض التقديمية الشفوية وعروض الملصقات .سيتم إرسال الملخصات
حصر يًا اعتمادا عىل تقنيات المعلومات.
الموعد النهائي إليداع الملخص 1 :مارس  .2020المجاالت والمواضيع التي سيتم تناولها:
 -1التدبير الفعال في كيفية ايجاد حلول :من المزارع إىل التجهيز
 -2التجارة في زيت الزيتون اليوناني :تصدير العالمة التجارية والتجارة اإللكترونية.
 -3مجموعات المنتجين.
 - 4االستدامة في اإلنتاج والتجهيز (حماية الغطاء النباتي والبصمة الكربونية والمياه).
 -5إدارة النفايات :المنتجات الثانوية لقطاع الزيتون.
 -6تنفيذ مبادئ االقتصاد الحيوي في قطاع الزيتون.
 - 7تحسين الممارسات لرصد مخلفات مبيدات اآلفات.
 -8األسواق المتخصصة لقطاع الزيتون (اتجاهات وفرص المستهلك ،وتطوير منتجات جديدة،
وما إىل ذلك)
 -9الجوانب الغذائية والصحية لزيت الزيتون.
 -10قطاع الزيتون كأداة للتنمية الريفية.
 -11استخدام التكنولوجيات الجديدة لتتبع (التزييف ،مراقبة الجودة ،ومعايير الجودة)
لغات المؤتمر هي اليونانية واإلنجليزية مع ترجمة متزامنة .يمكن االطالع عىل معلومات إضافية هنا:
https://www.medevents.gr/congress/olive#2020/content-top

10

11

 | SUSTAINOLIVEسبتمبر  - 2019يناير 2020

 14مارس 2020
جوائز كاالماتا لزيت الزيتون 2020
كاالماتا  ،اليونان

كجزء من المهرجان السادس  Panhelenicoلزيت الزيتون والزيتون في كاالماتا ،يوم السبت  14مارس ،ستقام مسابقة
الجودة لزيت الزيتون الممتاز ،جوائز كاالماتا لزيت الزيتون  .2020المسابقة سيتم إجرائها من قبل مختبر تذوق زيت
الزيتون كاالماتا التابع لجامعة  Peloponesoالمعتمد ً
وفقا لمعيار  17025 ISO / IECوواحد من ثالثة معترف بها من قبل
المجلس الدولي للزيتون لتذوق زيت الزيتون في اليونان.
ندعوكم للحضور إىل المهرجان كضيوف لتعاونيتنا كاالماتا .يتعين عىل المشاركين إرسال عينات من زيت الزيتون
للمشاركة في المنافسة .ويجب أن تكون زيوت الزيتون المشاركة في المسابقة تابعة لفترة حصاد  ،2020/2019تنتمي
إىل فئة زيت الزيتون البكر الممتاز.

For each sample of olive oil involved two (2) bottles must
be delivered as follows: the one (1) bottle of dark marasca
or dorica type, sealed, without a label and one (1) bottle
with the company’s label. The cost of participation is 150
euros and shipping at our own expense.
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SUSTAINOLIVE Project

Dr Roberto García Ruíz Interview

Dr José Quiles from the
University of Granada Interview

Dr Anna Irene De Luca Interview

Work visit to Morocco for the
project

Dr Ignacio Lorite Torres Interview

Dr Olfa Boussadia - Interview

Dr Nelson Marmiroli and Dr
Elena Maestri - Interview
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