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Agricultural Voices

اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻮارد ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ
يعتمد مشروع ٔاصوات زراعية سور ّية ،وهو مشروع مد ّونات صوتية ا��ٔ ّول من نوعه،
على خبراء زراعيين من داخل سوريا وخارجها لدعم الزراعة وتقديم �اخر
التحديثات عن ا��بتكارات والتقنيات والممارسات الزراعية.
ﰲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ  2021ﺑﺪأت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﺳﻜﺲ ،ﺑﺎﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺎرا-ﺳﻮرﻳﺎ واﳌﺮﻛﺰ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻼم-
اﻟﺨﱪات اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﰲ اﻟﺘﻌﺎون ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق ﻣﴩوع ﺑﺤﺜﻲ
ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ ﺧﱪاء اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺴﻮرﻳﻦﻴ ﻋﲆ إﻧﺘﺎج اﳌﺪوﻧﺎت
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺰارﻋﻦﻴ ﰲ ﺷﺎﻤل ﻏﺮب ﺳﻮرﻳﺎ
ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺴﻼم -اﻟﺨﱪات اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﲆ إﻧﺘﺎج ﻣﺪوﻧﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺎﳌﺤﺎﺻﻴﻞ واﻟﺨﴬاوات وأﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺎﻤد ﻋﲆ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ اﻟﺨﱪات اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻦﻴ وﺣﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﰲ 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 و إدلب ،للترويج
للمدونات الصوتية وجمع المعلومات المتعلقة باهتمامات المزارعين
واحتياجاتهم.
ﻤﻳﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﴩوع اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﻛﺎد ﻤﻳﻲ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻼم-اﻟﺨﱪات
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻋﱪ أي ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺤﻤﻮل ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم أﻧﺪروﻳﺪ
ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﺪراﺳﺎت
ﺳﻮرﻳﺔ :
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻼم  -اﻟﺨﺒﺮات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع أﺻﻮات زراﻋﻴﺔ
ّ

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 :

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.
وﻗﺪ ُﻧﺸﺮت ﺧﻤﺲ ﺣﻠﻘﺎت ﺣﺘﻰ اﻵن ،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 و إنتاج "الكومبوست"
منتجات الزيتون وتحسين جودتها
طرق ا��ٕ نتاج والغلّة
طرق الزراعة المائية
طرق منزلية لحفظ ومعالجة الخضار
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أﺻﻮات

ﺳﻮرﻳﺔ ﻫﻨﺎ أو ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ ﻏﻮﻏﻞ .
زراﻋﻴﺔ
ّ
وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة :

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

وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ @agriculturavox

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

