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الخبرات السورية في الزراعة موارد للمزارعين

 يعتمد مشروع ٔاصوات زراعية سورّية، وهو مشروع مدّونات صوتية ا��ّٔول من نوعه،
على خبراء زراعيين من داخل سوريا وخارجها لدعم الزراعة وتقديم ا�خر

التحديثات عن ا��بتكارات والتقنيات والممارسات الزراعية.

 يعمل املركز األكادميي للتنمية ودراسات السالم- الخربات األكادميية
 السورية عىل إنتاج مدونات صوتية عن مجموعة متنوعة من

 املنتجات الزراعية كاملحاصيل والخرضاوات وأشجار الفاكهة، وذلك
 باالعتامد عىل مجموعة كبرية من الخربات األكادميية السورية تضم

 مهندسني وحملة شهادة الدكتوراه يف الزراعة وأساتذة الجامعات
من سوريا وتركيا وبلدان أخرى

 في شهر أيار سيتواصل فريقنا مع مزارعين من مختلف مناطق شمال
 غرب سوريا، ومنها عفرين وجرابلس والباب وأعزاز وإدلب، للترويج

 للمدونات الصوتية وجمع المعلومات المتعلقة باهتمامات المزارعين
واحتياجاتهم

 يقول الدكتور شاهر عبد اللطيف، المدير المشترك للمركز األكاديمي لدراسات

التنمية والسالم - الخبرات األكاديمية السورية عن مشروع أصوات زراعية سورّية

 إن من أبرز ا���ثار التي خلفها الصراع المسلح في سوريا على مجال الزراعة هو
 تراجع الخدمات الداعمة للمزارعين التي كانت تقدمها الحكومة قبل عام ٢٠١١.

 وتمثل المدونات الصوتية فرصة ممتازة لنا، نحن ا��ٔكاديميين، لوضع معارفنا في
 خدمة مزارعينا وللتعاون مع جميع الفاعلين المحليين والدوليين الذين يعملون على
 تحقيق ا��ٔمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية في سوريا. إن من أولوياتنا تقديم

 الدعم ال��زم للتغلب على التحديات التي يواجهها كثير من العاملين في مجال
 س��سل القيمة الزراعية-الغذائية في سوريا. وسنستمر في إنتاج المدونات الصوتية
عن الموضوعات المتعلقة بالزراعة ونرحب بالمساهمات من جميع أفراد مجتمعنا

توضح كيت روبرتسون، مديرة برنامج كارا-سوريا
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 وتمثل المدونات الصوتية فرصة ممتازة لنا، نحن ا��ٔكاديميين، لوضع معارفنا في
 خدمة مزارعينا وللتعاون مع جميع الفاعلين المحليين والدوليين الذين يعملون على
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 وقد ُنشرت خمس حلقات حتى اآلن، وستتبعها عشر حلقات أخرى حتى
 نهاية حزيران القادم

تتضمن موضوعات الحلقات ما يلي

سقاية وتسميد المحاصيل والخضراوات وأشجار الفاكهة
تحضير التربة وتحسين ا�ٕ�نتاجية

(المكافحة المتكاملة ��ٔمراض المحاصيل والفواكه (الزيتون والفستق الحلبي
 المحاصيل البديلة

إنتاج البذور وحفظ الخضار المحلية
ا��ٔسمدة العضوية وإنتاج "الكومبوست

منتجات الزيتون وتحسين جودتها
طرق ا�ٕ�نتاج والغلّة
طرق الزراعة المائية

طرق منزلية لحفظ ومعالجة الخضار

 يمكنكم االستماع إلى مشروع المدونة الصوتية أصوات

 زراعية سورّية هنا أو تحميل التطبيق من متجر غوغل

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة

  

  ومتابعة حسابنا على تويتر

:

@agriculturavox

https://agricultural-voices.sussex.ac.uk/

"

هذا المشروع البحثي ممول من قبل صندوق ٔابحاث التحديات العالمية في المملكة المتحدة

 يف شهر كانون الثاين 2021 بدأت جامعة ساسكس، بالرشاكة مع
برنامج كارا-سوريا واملركز األكادميي لدراسات التنمية والسالم-

 الخربات األكادميية السورية، يف التعاون ضمن سياق مرشوع بحثي
 يهدف إىل تدريب خرباء الزراعة السوريني عىل إنتاج املدونات

الصوتية لدعم املزارعني يف شامل غرب سوريا
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ميكن االطالع عىل مرشوع املدونة الصوتية للمزارعين السوريين  
ميي لدراسات التنمية والسالم-الخربات  عىل موقع املركز األكاد

األكاديمية السورية وعرب أي هاتف محمول يعمل بنظام أندرويد
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https://sae-afs.org/ar/agri-voices/
https://twitter.com/agriculturavox



