
AVS Dissemination Workshop – 28 July 2021 – Arabic transcript 

1 
 

 2021يوليو  AVS - 28ورشة عمل االنتشار                           

 

 ملخص الكلمات الرئيسية 

 

، بودكاستينغ ، برنامج كارا سوريا ، أكاديميون سوريون ، مزارعون زراعيون ، دراسات حالة ، مسح ،    AVSمشروع  

 وسائل التواصل االجتماعي ، خبراء ، مرّوجون. 

 

 ألمتحدثون         

 ميريال باربو وكيت روبرتسون ومارتن سبينيلي وشاهر عبد اللطيف

 

 [ 00:00:00ميريال باربو ]

 

بكم في ورشة عمل نشراو انتشار مشروعنا البحثي. شكرا لكم على المشاركة في هذا الحدث. نأمل أن تستمتعوا  أود أن أرحب  

بالتعرف على مشروعنا ، ونتطلع إلى تلقي التعليقات واالقتراحات حول كيفية تحسين هذه األنشطة في المستقبل. في شريحة  

ى منحة بحث ممولة من صندوق تحدي التنمية الدولي وبرنامج  الغالف هذه ، يمكنكم رؤية اسم المشروع الذي حصل عل

 ويبدو أنها ال تعمل. حسنًا ، هذه هي الشريحة الثانية[.الشريحة  ساسكس ألبحاث االستدامة. ]أحاول المضي قدًما في عرض

 

شعار البودكاست الخاص  استخدامبحسنا ، كما قلت ، يمكنكم رؤية اسم المشروع على الغالف األمامي ، ومنذ إنشائه ، بدأنا 

( ، والذي يمكنكم رؤيته في هذه الشريحة والعديد من الشرائح األخرى  AVSبنا ، أصوات زراعية سورية )أو اختصارا  

 اليوم.

 

الرئيسي في باحث إذا ، هذا هو جدول أعمالنا لهذا اليوم ؛ لقد أعددنا أربعة عروض تقديمية قصيرة. أنا ميريال باربو ، وأنا ال

المشروع    ، البودكاست  سأقدم   ، التقديمي  في عرضي  الجزء    -المشروع.  يوضحخاصة  والمراحل   انشاءه  أسباب  الذي 

واألنشطة الرئيسية. سأتحدث أيًضا عن مخرجات المشروع والفرق المختلفة التي شاركت في إنتاجه. سأشرح لماذا تم تصميم  

 ، ولماذا هو موجه نحو التأثير. االكاديميةمجاالت الن هذا المشروع منذ بدايته ليشمل العديد م

 

ستتحدث كيت روبرتسون ، مستشارة الشرق األوسط ومنسقة برنامج كارا سوريا ، عن نقل المعرفة الزراعية في السياق 

 ا.األكاديمي السوري ، وكيف تتعامل كارا مع هذا الهدف في مشاريع مماثلة هم شركاء فيها ، بما في ذلك مشروعن

 

، الباحث المشارك في المشروع وقائد مشروع البودكاست ،  بشرح دور البث الصوتي في تبادل   سيقوم مارتن سبينيلي 

 المعرفة من أجل التنمية. 

 



AVS Dissemination Workshop – 28 July 2021 – Arabic transcript 

2 
 

و سيشرح شاهر عبد اللطيف ، منسق مشروعنا لجميع األنشطة في تركيا وسوريا ، سبب كون البث الصوتي أداة مبتكرة 

الزراعي في سوريا ، جنبًا إلى جنب مع التحديات والفرص ، وما هي التطورات المستقبلية التي يمكن لتقديم خدمات اإلرشاد  

 . بعد عرضنا التقديمي ، و نرحب كثيًرا بتعليقاتكم وأسئلتكم. AVSأن نتوقعها من 

 

، وسأبدأ بأهداف مشروعنا. الهدف الرئيسي لمشروعنا هو تعزيز الزراعة المستدامة    لي  عرض التقديميالإذن هذا هو غالف  

في سوريا من خالل البث الصوتي. وقد فعلنا ذلك من خالل تبادل المعرفة و حشد الباحثين والممارسين وصناع القرار في  

عيين سوريين إلى البث الصوتي. الحلقات خبراء زراسوريا وخارجها. من خالل توفير المعدات والتدريب الكافي ، قدمنا  

 استهدفت المزارعين في شمال غرب سوريا. التي تم إعدادها خالل هذا المشروع 

بشكل أكبر في    في الموضوع  في عرضي التقديمي ، لكن زمالئي مارتن وشاهر سوف يتعمقون   بعد قليلوسأتحدث عنها    -

   -عروضهم التقديمية 

 

هداف التنمية المستدامة.وكل ما يتعلق بمشروعنا مذكور في هذه الشريحة. كما قلت ، يتم تمويل  نحن نعمل أيًضا على تنفيذ أ

هو جزء من صندوق أبحاث التحديات العالمية في المملكة المتحدة الذي يغطي   IDCF، و    IDCF-SSRPالمشروع من قبل  

ة المستدامة ، وعلى وجه الخصوص ، بناء نظم  مجاالت مختلفة من التدخل. مجالنا المحدد هو الوصول العادل إلى التنمي

 غذائية آمنة وقادرة على الصمود مدعومة بموارد مستدامة في الزراعة.

 

،  هالعمل على طلب المنحة هذ  نا عندما بدأ  قمنا بهشيئًا عما    مواآلن ، على هذه الشريحةالمعروضة واللتي تليهاأيًضا ، سأخبرك

ني ا المشاريع التي ينفذها برنامج كارا سوريا ، وكان هناك حدثان على وجه الخصوص ألهم  ةساربد  قمت أوالً وقبل كل شيء ،

تم تمويل كال  و قد  . األول مذكور في هذه الشريحة.  2019. تم تنظيم طاولتين مستديرتين في إزمير في يونيو  هذا  عملي

كذلك  ن جامعة إدنبرة ، وفي هذه الشريحة  ليزا بودين مبروفيسورة  التي عقدها باحثان: ال  GCRFالحدثين من خالل منح  

 الدكتور توم باركنسون ، من جامعة كينت. و هومنحة المائدة المستديرة األخرى الشخص في يمكنك رؤية 

 

من  و كذلك  لماذا أتحدث عن هذين الحدثين هنا؟ ألن من خالل قراءة أالعمال فهمت أهمية تقييم النظرية ورأس المال الفكري  

خالل األنشطة التي يشارك فيها الباحثون والممارسون وصناع القرار. وأيًضا ، قررنا التركيز بشكل خاص على المجاالت  

ن ، لماذا اخترنا هذا المجال لمشروعنا؟ بالطبع ، تحقيق األمن الغذائي هدف مهم في  المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي. اآل

بلد دمرته الحرب والصراع ، لكنني أدركت الحاجة الملحة لدعم المزارعين السوريين عندما بدأت التعاون مع كارا العام 

ة الزراعية. تنبع فكرة هذا المشروع من تلك الماضي ، وهذا ما سمح لي بلقاء زمالئي السوريين. من هم خبراء في الهندس

المحادثات التي سمحت لي بالتعرف على انهيار خدمات اإلرشاد الزراعي. ومن هذا المنطلق ، تصورت طريقة لتقديم هذه  

 الخدمات من الخارج ، أثناء الجائحة ، واالستعانة بالخبرات السورية. 

 

عندما أصبح واضًحا لي أن البث الصوتي سيكون أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف ، بدا أن زميلي مارتن سبينيلي من قسم  

اإلعالم واالتصاالت هو أفضل شريك لهذا المشروع ، لكونه خبير معروف عالميًا في البث الصوتي ،. أخيًرا ، عّرفتنا كارا 

أنشأنا معها المشروع ، واآلن اصبح لديكم صورة أفضل عن سبب تصميمنا   ، التي أصبحت شريكنا الذي  ACDPعلى شبكة  

 لهذا المشروع وبهذه الطريقة ، وما هي أصول المشروع. 
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في هذه الشريحة ، يمكنك رؤية أنشطة المشروع. يتكون المشروع من أربع مراحل ، بدأ في يناير من خالل تنظيم األنشطة 

 شكل مستمر عبرتم الترويج للمشروع ب  ثم  الصوتي. كما قررنا استراتيجية االتصال.واختيار الفريق وشراء معدات البث  

آذار ، نظمنا  -وسائل التواصل االجتماعي وجميع المخرجات متاحة على موقعنا على اإلنترنت. في المرحلة الثانية ، شباط 

بإعداد حلقا  بدأ بعدها زمالؤنا السوريون الخبراء في الزراعة  تطبيق  تصميم  تم  ت البودكاست. نفس الوقت  دورة تدريبية 

إعداد خمس دراسات حالة حول سالسل القيمة الغذائية الزراعية ، بخالل هذه المرحلة ، بدأنا أيًضا    كذلك وو  هاتف ذكي

  - . في المرحلة الثالثة ، مايو15حلقات بودكاست وأنتجنا  10وسأتحدث عنها بمزيد من التفصيل الحقًا. لذلك خططنا إلنتاج 

بعد توزيعها ، شارك المزارعون في استطالع ومنتصف يونيو ، تم الترويج للبودكاست والتطبيق بين المزارعين السوريين.

تم تصميمه لجمع مالحظاتهم حول الحلقات الخمس األولى ، وعلى نطاق أوسع ، استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي. 

من    932و  مزارع على استبياننا ،    1200أجاب  حيث  نا هذا الهدف أيًضا ؛  مزارع ، لكننا تجاوز  600خططنا لالتصال بـ  

يوليو ، تم تحليل بيانات المسح ، وتم نشر نتائج   -هذه الردود ممثلة إحصائيًا. أخيًرا ، في المرحلة األخيرة ، منتصف يونيو  

 البحث مع أصحاب المصلحة والجمهور األوسع 

 

أسبوًعا ، وكان لدينا جدول زمني ضيق للغاية   30كما ترون ، كان هذا المشروع قصيًرا نسبيًا ؛حيث تم تطويره على مدار  

وأود أن أشكر كيت وشاهر على هذه النتائج الممتازة     Gantt لألنشطة.وقد قمنا بتنفيذ جميع األنشطة وفقًا لمشروعنا )جانت(  

 ميع األنشطة المنظمة في تركيا وسوريا.التي تعود إلى التنسيق الفعال لج 

 

  ية تعددية التخصصات. أود أن أوضح سبب كون مشروعنا متعدد التخصصات وكيفتفاصيل    واآلن سأقضي بعض الوقت في  

المختلفة. في هذه الشريحة ، يمكنك رؤية تمثيل بسيط للغاية لسلسلة القيمة الغذائية    التخصصيةلتكامل بين األساليب  لنا  تراأد

لزراعية. عندما خططنا ألنشطة المشروع ، كنا نهدف إلى معالجة العديد من عناصر هذا اإلطار ، وكنا على دراية بأن  ا

البودكاست األول سيركز بشكل أساسي على الممارسات والتقنيات الزراعية. لذلك ، قمت مع زميلتي إيزابيال ديالبري ، من  

الت قصيرة حول موضوعات سالسل القيمة المختلفة. وهي متوفرة على موقع  لندن ، بإعداد خمسة تسجيفي جامعة بيركبيك  

الويب الخاص بالمشروع باللغة اإلنجليزية مع تقرير يتضمن جميع دراسات الحالة. وطبعا نأمل في ترجمة هذه الوثائق إلى  

 اللغة العربية.

 

التخصصات التي غطيناها خالل مراحل مختلفة من مشروعنا. في هذه الشريحة وفي الشريحة التالية ، قمت بتضمين جميع 

لذلك ، كما ترون من الموضوعات المدرجة في هذه الشريحة ، فإن البودكاست يعتمد بشكل أساسي على العلوم والتكنولوجيا 

ما تم تصميم المسح وتحليل  الزراعية. بالنسبة لدراسات الحالة ، استخدمنا المعرفة من مجال الجغرافيا االقتصادية والبيئية ، بين

 البيانات بقيادة دراسات التنمية وعلم النفس الثقافي. لذلك كما ترون هو مزيج مثير للغاية من التخصصات.

 

اآلن ، يمكنكم أن تشاهدوا في هذه الشريحة أيًضا جميع موضوعات دراسة الحالة. إنها مرتبطة بشكل أساسي بأبعاد سلسلة  

ها في الرسم التخطيطي المقدم من قبل. لن أقرأ عليكم اآلن كل العناوين ؛ أود فقط أن أقول إن الفكرة القيمة التي يمكن أن ترا

فهم  تالزراعيين وصانعي السياسات السوريين بسؤولين  أن يهتم مجموعة من المعلى امل  ر هذا البحث ،  ا شتنابأكملها كانت  

 التحديات التي تواجهها البلدان األخرى   باألضافة الىسوريا ،  الفرص التي يمكن تطويرها بشكل أكبر في هذه المرحلة في  

التخصصات    ايضا  هذه  من  بشكل رئيسي  األكاديمية  المؤلفات  باالعتماد على   ، لذلك  نتيجة  االقتصادية   -.  الجغرافيا  من 
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ا ، وال تهدف الحاالت إلى  قمنا بإعداد دراسات الحالة الخمس هذه. بالطبع ، هذا المجال البحثي غني جدً  -والجغرافيا البيئية  

والشرق األوسط ألن ظروفها المناخية تقديم مراجعة شاملة لألدبيات ، فقد اخترنا أمثلة محددة من دول البحر األبيض المتوسط  

اليا  تجعل زراعة المحاصيل واألشجار المزروعة في سوريا أمًرا ممكنًا. لذا ، إذا كنت مهتًما بهذا العمل ، فستجد أمثلة من إيط

 واليونان وإسبانيا وفلسطين واألردن.

 

.  م أود أن أضيف هنا أنه كان من المثير حقًا العمل مع زمالء من مجموعة واسعة من التخصصات. واآلن أود أن أقدمهم لك

لن أقرأ لكم هذا الجدول ولكن ، كما ترون ، هذا هو فريق البث الصوتي لدينا. ويمكنكم أيًضا مشاهدة مجموعة واسعة من  

حلقة. لقد عمل كل خبير لمدة أسبوع تقريبًا على محتوى البودكاست ، ثم تم تسجيل  15الموضوعات التي تم تناولها في أول 

أود أن أشكر الجميع. لقد قاموا بعمل ممتاز في مثل هذا الوقت القصير. وهنا يمكنكم    الحلقة مع مضيفنا المهندس زهير آغا.

 الخاص بنا. AVSأيًضا رؤية صورة مع مضيف 

 

اآلن ، أود أن أقول بضع كلمات حول تأثير المشروع ، وهو هدف مهم في جميع المشاريع البحثية. في حالتنا ، كان المزارعون 

لرئيسيين منذ البداية ، وقد تم تصميم جميع األنشطة في هذا المشروع للتعامل معهم. لذلك ،  السوريون أصحاب المصلحة ا

بصرف النظر عن إنتاج المعرفة من خالل البودكاست ودراسات الحالة ، خصصنا الوقت والموارد للترويج للبودكاست  

الحلقات الخمس األولى أو نحو ذلك. لمدة وتطبيق الهاتف الذكي في سوريا ، وطلبنا من المزارعين تقديم مالحظات حول  

مروًجا بهمة وشغف في مواقع مختلفة في شمال غرب سوريا ، وأثمرت جهودهم نتائج   15ستة أسابيع مكثفة ، كماعمل  

، وما هي اإلمكانات    ألصوات زراعيةلنا ثروة البيانات التي تم جمعها فهم كيفية استخدام المزارعين    تسمح   بحيثرائعة.

كرس مارتن وشاهر عروضهما التقديمية لهذه   و قدات ، وما هي التحسينات التي يجب إجراؤها في المستقبل القريب.والتحدي 

 الموضوعات.

 

وفي هذه الشريحة ، يمكنكم رؤية أعضاء فريق المروجين. نحن ممتنون جدًا لعملهم الذي سمح لنا بالوصول إلى العديد من  

. أما على الخريطة ، خريطة سوريا   AVSانات القيمة التي ستسمح لنا بتوحيد وتطوير المزارعين وأيًضا جمع مثل هذه البي

، يمكنكم رؤية المواقع أيًضا. أدرك أنها صغيرة بعض الشيء ،ولكننا نعمل بشكل أساسي في شمال غرب سوريا فقط. لذلك 

 ركزنا مسحنا وكذلك الترويج في مناطق محافظة حلب وبالقرب من إدلب ،و أعزاز.

 

فريق المشروع في المملكة المتحدة ؛ بادئ ذي بدء ، ضابطة االتصال كاثرين جونز التي  الممتاز ل  شيد بالعملأخيًرا ،أود ان أ

اهتمت بموقعنا وحمالتنا على وسائل التواصل االجتماعي. آمل أن تكون كاثرين قد استمتعت حقًا بهذا المشروع. هي طالبة  

للتنمية والتغيير االجتماعي ، وكان مشروعنا حقًا نوًعا من التدريب العملي. ونعتقد أيًضا ماجستير في الممارسة اإلعالمية  

أن هذا كان نوًعا من التدريب الممتع بالنسبة لها ؛ ربما ستخبرنا عن هذا الحقًا. كما ذكرنا سابقًا ، عملت إيزابيال ديالبري 

يتا جوبتا على تحليل بيانات المسح ، بينما قدم ماركو سبامبيناتو من جامعة بيركبيك معي في دراسات الحالة ، بينما عملت سو

، من جامعة بيزا ، نصائح قيمة أثناء تصميم االستبيان وتحليل البيانات. يجب أن أذكر أيًضا أن ماركو تطوع في هذا المشروع  

ود أن أشكرهم جميعًا على  وشاركنا فضوله الفكري للموضوع ومعالجته من منظور تخصصه ، وهو علم النفس الثقافي. أ

 حماسهم ونتائجهم الممتازة.
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وأود هنا أن أنهي عرضي التقديمي وأعطي الكلمة لكيت الذي ستقدم لكم أنشطة كارا والتزاماتها تجاه تعزيز الخبرة السورية 

 في الزراعة. كيت ، سأدير العرض التقديمي لك ، لذا أخبريني عندما تكوني جاهزة.

 

 

 [ 00:15:53كيت روبرتسون ]

 

ممتاز شكرا لكم ومساء الخير للجميع. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا لالحتفاء واالحتفال باستكمال المشروع التجريبي  

لتأسيس وقيادة    2015سنوات ، ثم انتقلت جانبا في عام    10الناجح حقًا. اسمي كيت روبرتسون. كنت نائب مدير كارا لمدة  

بناًء على برنامج كارا القطري السابق ، برنامج العراق مثال ، والذي قمت بإدارته أيًضا. لقد دخل برنامج كارا سوريا ،  

برنامج سوريا اآلن عامه الخامس ، وحتى غيّر الوباء كل شيء في حياتنا ، كان البرنامج ينفد في تركيا ، ولكن منذ مارس 

ول إن كارا شاركت في هذا المشروع الممتاز والمبتكر لنقل ، أصبح يعمل على اإلنترنت. ومع ذلك ، يسعدني أن أق  2020

المعرفة ، والذي يعكس تماًما أهداف برنامج كارا سوريا وبالطبع اهداف كارا نفسها ، مما يساعد على ضمان استمرار 

 المساهمة األكاديمية لألكاديميين السوريين الذين أجبروا على العيش في المنفى بسبب األزمة الحالية.

 

للتحدث عن المشروع    AVSاألمر للخبراء الذين شاركوا في مشروع  سأعيدكم قليالً الى التاريخ لشرح خلفية كارا وأترك  

نفسه. لذا ، الشريحة الثانية من فضلك. شكرا ميريال. وكمقدمة للموضوع، تأسس مجلس األكاديميين المعرضين للخطر في  

، والذي كان حينها مدير مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ،    Beveridgeعلى يد السير ويليام بيفريدج    1933عام  

. بعد أن علم باإلبعاد القسري لألكاديميين األلمان من أصل يهودي من مناصبهم الجامعية من قبل  LSEوالمعروفة باسم  

ضهم أصدقاء ومتعاونين مع  وكان بع  -كان حزب العمال االشتراكي الوطني قد وصل لتوه إلى السلطة    –الحزب النازي  

، بهدف إنقاذ  Cara، و هكذا جمع مجموعة من كبار األكاديميين في المملكة المتحدة من أجل إنشاء   Beveridgeبيفريدج 

وإعادة توطين أولئك الذين يتعرضون لالضطهاد ، من أجل السماح لهم بمواصلة عملهم بأمان من أجل الصالح العام. في  

ألمر يتعلق بإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن ، في حين أن كارا أالن وفي وضعهاالحديث تدرك إلى حد بعيد ذلك الوقت ، كان ا

ضمان  قدر المستطاع مع  تعمل على الحفاظ على تلك الروابط وألكاديميين ،ل االصليةلبلدان ل أهمية رأس المال الفكري هذا 

 خالل فترات المنفى.بل بلدانهم تمكين األكاديميين من االستمرار في المساهمة في مستق

 

تتمثل مهمة كارا بالمعنى الواسع في الدفاع عن "العلم والتعلم". كما سترى من الصورة على الشريحة ، ألقى آينشتاين ، 

ألبرت أينشتاين ، الذي فر من ألمانيا قبل عام ، محاضرته الشهيرة اآلن بعنوان "العلم والحضارة" في أول اجتماع عام لكارا  

الحضارة للحفاظ على رأس المال الفكري من أجل الصالح العام األوسع. من بين أولئك  ، موضًحا مدى أهمية ذلك بالنسبة  

شخًصا أصبحوا من الحائزين على جائزة نوبل ، والعديد من   16الذين أنقذتهم كارا في ثالثينيات وأربعينيات القرن الماضي 

كريبس ، وعالم األحياء الجزيئية ماكس بيروتز  األشخاص الذين أصبحوا قادة في مجاالتهم مثل عالم األحياء والطبيب هانز

ارنست جومبريتش. أصبحوا معروفين باسم "هدية هتلر" نظًرا الفني  المؤرخ    و، والفيزيائي وعالم الرياضيات ماكس بورن  

م  نائهم هبفي بلدان المنفى. العديد من أاختصاصاتهم    تهم الهائلة في تطوير حقولا للعمل الذي قاموا به ، وتأثيرهم ومساهم

 . م اآلن أكاديميون مشهورون في حد ذاته
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، و كان في البداية جزء من برنامج زمالة كارا األساسي ، والذي يقع في صميم   2012تم إطالق برنامج سوريا في عام  

النزوح كبرنامج إقليمي / قطري منفصل ، ينفد من تركيا. أنتم جميعًا على دراية ب  2016عمل كارا ، ثم تم توسيعه في عام  

الجماعي والتهجير الجماعي للسوريين الذين أجبروا على الفرار والبحث عن األمان في البلدان المجاورة نتيجة للصراع. 

وشمل هذا النزوح جزًءا كبيًرا من خبرة سوريا ، ومن بينهم األكاديميون والعلماء ، وكثير منهم أيًضا معلمين سوريين ، مما  

ع مجاالت الحياة في سوريا ، بما في ذلك الزراعة واألمن الغذائي ، مما أدى إلى تفاقم الدمار  كان له عواقب وخيمة في جمي

 والدمار الذي خلفته الحرب. بحد ذاتها.

 

ما خيب األمل بشكل كبير، هو أن العديد من المستجيبين الدوليين لألزمة فشلوا في االعتماد بشكل فعال ، أو حتى في التعامل 

ة والخبرة المحلية األساسية التي أُجبرت على النزوح الى المنفى. نتيجة لذلك ، فشلت برامجهم الخاصة  مع اصحاب المعرف

في االستفادة من هذه األفكار الفريدة والشبكات الممتدةالتي حافظ عليها العديد من أولئك الذين أجبروا على النزوح وعبد 

ن فقدان الخبرة السورية في القطاع الزراعي هو ما سعى برنامج اللطيف مثال واضح على هذا. وكما أوضحت ميريال ، فإ 

AVS    التجريبي لمعالجته. في هذا التعاون الذي تسّهله جامعة ساسكس ، وتعاون كارا معACDP-SAE   و ، SAE  كما ،

المعرفة من  ذكرت ميريال هي شبكة من األكاديميين والمهندسين السوريين من قطاع الزراعة الذين يتطلعون إلى دعم نقل  

الخبراء السوريين الذين يعيشون في المنفى ، وكذلك أولئك الذين ال يزالون في شمال سوريا في مناطق غير خاضعة للنظام 

 ، لالستفادة في هذه الحالة هم المزارعون في المنطقة. هل يمكنني الحصول على الشريحة التالية؟

 

تبناه   الذي   ، الشراكة  نموذج  التطوير   AVSيعتبر  دعم  في  تتمثل  والتي   ، وأهدافه  سوريا  برنامج  لنهج  تماًما  محوريًا   ،

األكاديمي المستمر ومساهمة األكاديميين السوريين أثناء التواجد في المنفى القسري وتسهيل االتصاالت المهنية والتعاون بين  

زمالء مقيمين في المملكة المتحدة ، أو زمالء مقيمين في الغالب في المملكة وين السوريين. األكاديميين السوريين واألكاديمي

المتحدة ، نظًرا ألن لدينا أيًضا أولئك الذين يدعموننا من المكسيك ، ومن تزمانيا ، ومن النمسا وما إلى ذلك. نحن ايضا نستفيد 

جامعة بريطانية التزمت جميعها سابقًا بدعم عمل    123ن  ، وهي شبكة م  Universities Networkمن ِشبكة الجامعات  

 كارا.

 

الهدف النهائي للبرنامج هو فتح وتسهيل فرص جديدة ألطراف ثالثة يكون فيها األكاديميون السوريون جزًءا ال يتجزأ من 

فى القريب. في الوقت  فرق المشروع التي تعمل على األبحاث ذات الصلة المباشرة بسوريا ، أو لالجئين السوريين في المن

مشارًكا حاليًا في   50خبيًرا جامعيًا في المملكة المتحدة يدعمون برنامج سوريا ، منهم أكثر من  440الحالي ، لدينا أكثر من 

و  ، السوريين  زمالئهم  مع  تعاوني  ايضا  بحث  دور هكذا  تتولى  أن  منها  لنطلب  بابها  طرقنا  ميريال.  مع  االتصال  تم 

مجموعة من تسعة زمالء سوريين يعملون في سالسل القيمة السورية للقمح والزيتون والفستق. الشريحة  الرئيسية لباحثةال

 التالية من فضلك.

 

هو مثال رائع لما نشير إليه بالمشاريع العرضية لبرنامج سوريا ، والتي نعني بها المشاريع المستقلة   Sussex AVSمشروع  

المقيمون في المملكة المتحدة والذين يدعمون البرنامج بالفعل ووجدوا طرق لتوسيع   التي صممها وقادها عدد من األكاديميين

 عمل البرنامج والبناء عليه ، وتعزيز تأثيره من خالل مشاريع البحوث التعاونية الممولة من طرف ثالث.

 



AVS Dissemination Workshop – 28 July 2021 – Arabic transcript 

7 
 

بحثية من الجانب البريطاني خبراء بريطانيين وسوريين ، لقد جمع البودكاست والخبرة ال  AVSلقد جمع المشروع التجريبي  

والمعرفة المحلية والخبرة الزراعية من الجانب السوري ، من أجل معالجة الثغرات المعرفية بين المزارعين في شمال غرب  

سوريا ، الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى خدمات اإلرشاد المركزية. إنه يعكس التعاون بمعناه الحقيقي ، فضالً عن تمهيد 

لتوسيع استخدام نهج الوسائط االجتماعية المبتكر هذا لنقل المعرفة إلى ما بعد الزراعة. أعتقد أن هناك طريقة يمكن   الطريق

يقدمها  التي  البرامج  إلى  باإلضافة   ، أهمية  تقل  التي ال  الحاجة األخرى  مجاالت  يدعم  أن  المبتكر  النهج  لهذا  من خاللها 

، أنني أتطلع إلى رؤية هذا األمر يتقدم تحت قيادة السوريين. سنظل جميعًا هنا إذا المستجيبون لألزمة. لكن األهم من ذلك  

 لزم األمر.

 

لذا ، أود فقط أن أنهي بالقول إن كارا ممتنة للغاية لميريال وزمالئها في جامعة ساسكس لتصورهم وقيادتهم لهذا المشروع  

، والذي كان من دواعي سرورنا    الناجح للمشروع  تسليمالالتجريبي ، وكذلك للدكتور شاهر عبد اللطيف وزمالئه لضمان  

 . مشكرا لك  كارا ، أن نقدم الدعم والتسهيل. نحن في،

 

جمعنا زمالئنا   حيث   ، اسطنبول  في  اللقاء  فيه على  قادرين  نزال  كنا ال  الذي  للوقت  األخيرة صورة  الشريحة  هذه  تُظهر 

السوريين مع متطوعينا األكاديميين في المملكة المتحدة للعمل معًا وتطوير مقترحات بحثية لتقديمها إلى كارا ، من خالل تيار 

حدة من تلك األحداث حيث يبدو فيها جمع من النساء الحوامل واألطفال والكثير من األكاديميين ذوي  مهاجري سوريا. هذه وا

 ونيركض  كان األطفال  المظهر الجاد. لقد حاولنا تسهيل حضورأكبر عدد ممكن من زمالئنا السوريين لالنضمام إلينا ، وبينما  

نا هذه القدرة ، والتي آمل أن نكررها مرة أخرى ، بمجرد أن يكون  كنا في نفس الوقت نقوم بعملنا. إنه ألمر محزن أننا فقد

الوباء ، ال أعرف ، قد تركنا ، ويمكننا جميعًا أن نلتقي شخصيًا بدالً من االضطرار إلى االجتماع عبر اإلنترنت. على أي 

 بط.حال ، شكًرا لكم جميعًا ، وإذا كنتم مهتمين بمعرفة المزيد عن عمل كارا ، فهذا هو الرا

 

 [ 00:28:50ميريال باربو ]

 

حسنًا ، شكًرا جزيالً لك يا كيت. سوف أعطي الحديث لمارتن وسوف أكتم صوت بعض المشاركين ، أولئك الذين تركوا  

 يشكل كل أنواع التحديات. Zoomميكروفوناتهم مفتوحة. أوه ، نعم ، ال بأس. أعني أن تسجيل ورش العمل على 

 

 [ 00:29:20مارتن سبينيلي ]

شكرا النضمامكم إلينا هنا بعد ظهر هذااليوم. اسمي مارتن سبينيلي ، أنا زميل ميريال في جامعة ساسكس. لقد عرضت للتو 

على الشاشة أنني أشارك موقع الويب الذي قدمته لنا كاثرين جونز ، مديرة االتصاالت لدينا للمساعدة في الترويج للمشروع 

نا ونتائجنا. سأتحدث عنه وسيتحدث شاهر عن االستطالع الذي أجريناه لمستمعينا وللمساعدة في العمل كمستودع لمخرجات

في شمال غرب سوريا. وقد وضعت كاثرين بالفعل بعض النتائج الرئيسية مع بعض الملخصات من هذا االستطالع على  

.  Agricultural-voices.sussex.ac.ukالموقع اإللكتروني. إذا كنتم مهتًمين لالمر ، فستجدونها على أصوات زراعية  

متوفر على   –و اهم ما يسلط االستطالع الضوء عليه    –ويمكننا وضع ذلك ايضا في الدردشة الحقًا. لكن مخرجات المشروع  

بعض الجداول وبعض الرسوم البيانية ، والتي سأتحدث عنها اليوم وسوف يتحدث شاهر عنها ايضا. وقد تم تجميعها بالمساعدة  

 ائلةالتي قدمهالنا ماركو ، ولواله ما كنا لنستطيع  ذلك. لذلك نحن ممتنون جدًا لمساهماته. اله
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، هو توجيه ودعم مكون البودكاست فيه. في البداية ، قمت بتوريد النوع  لذلك كان دوري في المشروع ، كما قالت ميريال

على األرض. لقد قمت أيًضا بتنظيم الدورات التدريبية التي المناسب من المعدات التي نحتاجهافعليًا إلنتاج سلسلة البودكاست  

أقيمت في البداية وساهمت فيها للمساعدة في إعداد المنتجين السوريين / األتراك لدينا إلنتاج بودكاست. وبعد ذلك عملت  

م. االستبيان الذي طوال الوقت مع مريال  لتوجيه المشروع ودعمه من وجهة نظر أكاديمية وكممارس إعالمي لوسائل اإلعال

أشرت إليه للتو على الموقع اإللكتروني ، سنقوم ، في وقت قريب نسبيًا ، بتوفيراالستبيان الكامل بطريقة أكثر صقاًل ؛ إنه  

واسع جدًا. ومرة أخرى ، أنتج ماركو حقًا قدًرا هائالً من التحليالت ذات الجدولة المتقاطعة والمعقدة إلى حد ما للبيانات التي  

 شأناها. أن

 

كان هذااالستطالع و حسب معلوماتي هو األول من نوعه بالتأكيد في منطقة صراع. قمنا بالعمل به في مايو ويونيو من هذا  

بفريق   األمر  وانتهى   ، من    AVSالعام  حوالي    15المكون  بخدمة  محليًا على األرض  وأشخاص    1000مروًجا  مزارع 

مل ذلك مدن ومحيط حلب وإدلب. و قد بدأت العملية هذه بعد وقت قصير مرتبطين بهم في منطقة شمال غرب سوريا. وش

جدًا من إطالقنا الحلقات الفعلية للعمل. لذلك حدث الترويج واإلنتاج جنبًا إلى جنب. بدأ التواصل بشكل صحيح مع جهات  

؛ إلخبار الناس عنها.   ، للترويج لها   WhatsAppاتصال الشبكة الشخصية والشبكات الرقمية الموجودة على منصات مثل  

حلقة بعنوان "أصوات   15وحدث ذلك على موجتين. لذلك كانت الموجة األولى هي نقل بودكاست الدعم الزراعي المكون من  

 زراعية سورية" إلى العالم. تم إنتاج هذا إلى حد كبير من قبل خبراء زراعيين سوريين موجودين في تركيا. 

إليه اآلن ، والذي سيشير إليه شاهر بعد   ت نا بجمع التعليقات وأجراء االستطالع ، الذي أشرفي الموجة الثانية من التوعية قم

واستخدام   وملكيتها   ، زراعتها  يتم  التي  باألرض  والعالقة   ، والتعليم  والعمر  الجنس  حول  أسئلة  االستطالع  وشمل  قليل. 

ع السابقة للبودكاست ، ونبرةالمتحدث وموضوعات  التكنولوجيا ، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي ، وتجربة االستما 

، والمزيد من مواد الدعم وماهي أفضل طريقة لجعل   AVSالصوتية ، وأفكار لتحسين التكرارات الالحقة لـ    AVSبرامج  

ي البرنامج متاح ألوسع جمهور ممكن. و هكذا نجد انه في حين كان المسح مفيد للغاية وبشكل واضح في سياق األمن الغذائ

، وتحديداً في شمال غرب سوريا ، يمكن استقراء العديد من النتائج لمناطق الصراع األخرى والمناطق النامية األخرى. على 

وجه الخصوص ، تبدو النتائج المتعلقة باستخدام التكنولوجيا وملكيتها وكذلك استخدام وعادات وسائل التواصل االجتماعي  

ا لجميع أنواع المنظمات غير الحكومية التي تعمل عند تقاطع األمن الغذائي وتكنولوجيا بمثابة نقاط انطالق مهمة وقيمة حقً 

 االتصاالت في مناطق الصراع حول العالم.

أريد أن أبدأ بواحدة من أكثر نتائج االستطالع إثارة لالهتمام بالنسبة لي وهي وعي المشاركين بالبودكاست . قبل االنضمام 

 -و أنا أجد هذا مثيًرا لالهتمام بشكل خاص بصفتي منتًجا إعالميًا وأكاديميًا  -الزراعية في سوريا . قبل األصوات  AVSإلى 

٪ من مستمعينا حديثي العهد تماًما بالبودكاست ، وهي نسبة كبيرة. و يمثل هذا فرصة كبيرة لتحديد ما هو البودكاست  76كان  

منهم    982مستمعًا مختلفاوكان    1717ن األسبوع الماضي ، كان لدينا  بالنسبة لهم ، وتحديد التوقعات للبودكاست. اعتباًرا م

عبر   Castboxمنهم من كاست بوكس   735الخاص بنا ، و  SAE، وهي المنصة التي نستخدمها من موقع  Anchorعبر 

دكاست جديد من هذا النوع  مستمعًا في األسبوع تقريبًا. وهذا جيد للغاية لبو  620عدد المستمعين حاليًا  التطبيق. و يبلغ متوسط  

وهذا النوع بالتحديد. لذا فإن أحد األشياء التي ذّكرتني بها هذه اإلحصائية الخاصة في التاريخ األوسع للبودكاست ، والتي 

اعتقد أنها جديرة بالذكر ، وتؤكد مجددا قيمة نقل هذه المشاريع إلى مناطق لم يتم فيها تطوير البودكاست بعد. قبل ست سنوات  

في أمريكا ، هو بوابة لمئات اآلالف من المستمعين إلى عالم البث الصوتي.   Serial، كان البودكاست   2014أي في عام    ،

٪ من  89. وهو مسلسًل جنائي يحقق في جريمة قتل حقيقية حدثت قبل عقود من الزمن. كانWBEZكان مشروًعا من إنتاج 
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ومن ثم اصبحوايستمعون بشغف لمزيد من البودكاستات بعد فترة وجيزة ألول مرة    Serialالمستمعين يستمعون للبودكاست   

، وهذا هو الشيء الذي أعتقد أننا قد نكون قادرين على تسخيره وتطويره في منطقتنا. العمل   Serialجدًا من تجربتهم مع  

 وقعات لهذا النوع. ونكون أول من يؤسس  اسلوب هذه التجربة ، ويحدد الت -الخاص في هذا النوع من البث الصوتي 

 

وجاذبيتها. لم ننجح فقط من حيث عدد المستجيبين الذين وصلنا إليهم ، من أجل استبياننا ،   AVSأريد أن أتحدث عن لهجة  

٪ 11وعلى نطاق أوسع ، مستمعينا ، ولكن يبدو أن نغمة الحلقات قد تم إجراؤها بشكل جيد حقًا. يُظهر الرسم البياني أدناه أن  

أن البودكاست كان إما رسميًا للغاية أو غير رسمي للغاية. لقد فوجئت حقًا بهذه اإلحصائية ، وأن هناك نسبة    فقط اعتقدوا

مئوية كبيرة وجدتها رسمية للغاية. كنت أتوقع أن تميل األشياء في االتجاه اآلخر. ولكن على ما يبدو ، كما تأملت في بداية 

ست الجيد هو محادثة غير رسمية. وهذا يدل على أنه أحد األشياء التي أرادها  هذا المشروع ، فإن الصدى الطبيعي للبودكا 

مستمعونا هنا. كنا نعلم أن هذا كان صحيًحا في الواليات المتحدة في المملكة المتحدة. لكن هذا قليل من التأكيد على أن هذا  

تقديم مجموعة أوسع من األشخاص إلى   ، ومن خالل االستقراء ، يتم  AVSالنوع من النغمة جذاب أيًضا بين مستجيبي  

الوسيلة. يوضح الرسم البياني الشريطي هنا لعامل االستئناف أن لدينا وسائل عالية لجميع الفئات مع كون أعلىها هو األول ،  

وهو شيء نحاول بوعي شديد تنميته. مرة أخرى ، هذا يتناسب مع    -واألخضر ، ألسلوب العرض التقديمي الجذاب والممتع  

تستضيف جهودهم للمشاركة بطريقة إنسانية للغاية. ومرة أخرى   AVSهم البودكاست على نطاق أوسع في العالم ، حيث أن  ف

، هذه ظاهرة بث واسع النطاق. لذلك ، هناك القليل من األدلة على أن ما ينطبق على البث الصوتي في المملكة المتحدة في  

 الواليات المتحدة ينطبق أيًضا عليه في مكان مثل شمال غرب سوريا.

وجاذبيتها. لم ننجح فقط من حيث عدد المستجيبين الذين وصلنا إليهم ، من أجل استبياننا ،   AVSأريد أن أتحدث عن لهجة  

الحلقات قد تم إجراؤها بشكل جيد حقًا. يُظهر الرسم البياني لهجة الكالم في  وعلى نطاق أوسع ، مستمعينا ، ولكن يبدو أن  

أو غير رسمي للغاية. وقد فوجئت حقًا بهذه اإلحصائية ، وأن  ٪ فقط اعتقدوا أن البودكاست كان إما رسميًا للغاية11أدناه أن 

نسبة مئوية ليست بالقليلة وجدتها رسمية للغاية. كنت أتوقع أن تميل األشياء في االتجاه اآلخر. ولكن على ما يبدو ، وكما  

. وهذا يدل على أنه أحد  أملت في بداية هذا المشروع ، فإن الصدى الطبيعي للبودكاست الجيد هو المحادثة غير الرسمية

األشياء التي أرادها مستمعونا هنا. كنا نعلم أن هذا ينطبق بشكل صحيح في الواليات المتحدة وفي المملكة المتحدة. لكننا نجد  

، ومن خالل االستقراء ، يتم تقديم مجموعة    AVSشئ من التأكيد على أن هذا النوع من اللهجة جذاب أيًضا بين مستجيبي  

األشخاص إلى الوسيلة. و يوضح الرسم البياني الشريطي هنا لعامل الجذب أن لدينا نقاط عالية لجميع الفئات مع  أوسع من  

وهو شيء نحاول بوعي شديد   -كون أعالها  هو ألسلوب العرض التقديمي الجذاب والممتع والذي هو باللون األخضر ،  

و   AVSست على نطاق أوسع في العالم ، و أن جهود القائمين على تنميته. مرة أخرى ، هذا  ايضا ينطبق مع مفهوم البودكا 

على أن ما  دل  و تقديمهم بطريقة إنسانية كانت جذابة للغاية. ومرة أخرى ،  اقول ان هذه ظاهرة بث واسع النطاق والنتائج ت

 ل شمال غرب سوريا.ينطبق على البث الصوتي في المملكة المتحدة وفي الواليات المتحدة ينطبق أيًضا على مكان مث

 

تم حظره من قبل السلطات ، ولم نتمكن من    Google Storeأردنا استخدام التطبيق كوسيلة رئيسية لتوزيعه. لكن تطبيق  

، تم إبالغنا أن المتجر سيكون متاًحا. لكن عندما احتجناه ، لم يكن كذلك. كانت    AVSاستخدامه. أثناء التخطيط األصلي لـ  

تي تم تسويتها على أرض الواقع ، والتي اعتقدت أنها ذكية حقًا وفعالة للغاية. كان أحدهما توزيع التطبيق هناك بعض الحلول ال

كملف مباشرة على هواتف المزارعين. تم منح العديد من المزارعين ملفًا يحتوي على التطبيق بحيث يمكنهم استخدامه للتحايل  

مشكالت   ج   Google Storeعلى  جيدًا  حاًل  هذا  خوادم كان  التكنولوجيا  في  خبرة  األكثر  المستمعين  واستخدم بعض  دًا. 

لتنزيل التطبيق عبر تركيا أو دول أخرى. وانتهى بنا األمر إلى إتاحة جميع الحلقات من   VPNبروكسي )بديلة(أو شبكات  

الب  Castboxخالل منصة كاست بوكس   ودكاست على ، وهذه خطوة جانبية جيدة أخرى. ولكن نظًرا ألننا حصلنا على 
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Anchor    وعلىCastbox   فقد انتهى بنا األمر بملفين مختلفين لكل حلقة. وهذا يعقد تتبع المقاييس ، ويعقد تتبع إحصاء ،

المستمعين. لذلك ، من الناحية المثالية ، نريد دائًما تنزيل ملف واحد فقط لكل حلقة. أنه من األسهل بكثير متابعة اإلحصائيات 

وتعديل في حلقة موجودة بالفعل ، القيام بذلك في مكان واحد فقط بدالً من مكانين أو ثالثة أماكن. لكن مرة  ، أو إجراء تغيير

 أخرى ، كان هذا حالً جيدًا جدًا.

 

دقيقة ، وهذا يمثل    60إلى    30كان أهم جزء من ردود الفعل النوعية هو اقتراح حلقات أقصر ، وقد كانت حلقاتنا مدتها من  

وبة الموازنة. في بداية البودكاست ،وعندما يكون البودكاست جديدًا ، فأنت تريد حقًا العمل على تطوير مجتمع شيئًا من صع

له ، ليكون هناك شعور بالمشاركة في حدث يتكشف أمام أذنيك و المستمع.  من أجل القيام بذلك ، يجب أن تكون األمور أكثر  

تطوير الشعور باالتصال. ومع ذلك ، يبدو أن العديد من مستمعينا أرادوا   مرونة و أكثر ودية و حتى اكثر تعرجا لمحاولة

حلقات أقصر وأكثر إيجاًزا و تستهدف أجزاء معينة من المعلومات ويشكل اكثر دقة. لذا قد تكون التوصية للمضي قدًما هي:  

ا نحاول القيام باألمرين ، تطوير مجتمع  دقيقة ، كحد أقصى. كن  40إلى    20دقيقة ، اجعلها ربما تكون من    60إلى    30بدالً من  

، تكوين جمهور وتوفير المعلومات ، وسيظل هذان األمران في حالة شد دائمة. الشيء اآلخر الذي يجب مالحظته هنا: هو  

ان العديد من االشخاص أرادوا تسجيالت فيديو تحمل نصائح معينة عن الممارسات الزراعية. وهذا شيء ممكن جدًا للمضي 

جانب قدمً  توفير  جعل  في  للمساعدة  شركاءأخرين  مشاركة  من  حقًا  سنستفيد  لكننا   ، كاميرتين  بتوريد  بالفعل  قمنا  وقد  ا. 

 المعلومات المطلوبة للفيديو ممكنًا. 

 

دعونا نلقي نظرة على استخدام وسائل التواصل االجتماعي. في االستبيان الذي أجريناه ، وإذا كنت تستخدم وسائل التواصل   

كانا األغلبيةوهذه معلومات مفيدة حقًا في توجيه   Facebookو    WhatsAppتماعي على اإلطالق ، فمن الواضح أن  االج 

لحلقات   تجد   AVSالترويج  أين  تعرف  أن  الجيد  من  الصلة.  ذات  الزراعية  اإلعالم  وسائل  من  شابهها  وما   ، المستقبلية 

خدام وسائل التواصل االجتماعي فقد مالت االجابات بشكل أساسي  جمهورك حتى تكون أكثر فاعلية في الوصول إليهم. أمااست

نحو استخدامات نصوص االتصال الشخصية ، وليس لألعمال التجارية أو ذات الطبيعة المؤسسية. لذلك ال يستخدمه الكثيرون 

رس هذه الرسوم البيانية كيفية للتواصل مع الحكومة أو للعمل ؛ وانما يتم استخدامه غالبا للتواصل مع األصدقاء والعائلة. و تد

استخدام الناس لوسائل التواصل االجتماعي للبحث عن مواد. و كان الميل عبر جميع المنصات واضًحا و هو استخدامها  

ن وعند  المحلية.  ذلك  لألخبار  االجتماعي  ربط  التواصل  وسائل  استخدام  حول  األخرى  االستطالع  أسئلة  على  الردود  مع 

مرة   ، ظهر  لوسائل للتواصل  العام  أألستخدام  أن  يظهر  بذلك   , العائلة واألصدقاءز  مع  للتواصل  مياًل الستخدامها  أخرى 

 التواصل االجتماعي يركز على التواصل المجتمعي والشخصي بدالً من التواصل من اجل اهتمامات ذات طبيعةعالمية. 

 

ظهر لنا تلك الصورة النامية الستخدام وسائل  هذه آخر شريحة عرض لي و سأمررها إلى شاهر. وهذه مجرد شريحة أخرى تُ 

التواصل االجتماعي لمستمعينا والتي كنت أحاول تطويرها في الشريحتين السابقتين. إذا هذه هي األسئلة القليلة األخيرة في  

المستجيبين   استطالعنا. يتم دعم هذه الصورة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي لألهتمامات المحلية األكثر حميمية بين

الدرجات األعلى الواردة في األسئلة الثالثة األخيرة حول مشاعرهم تجاه أسرهم ومجتمعاتهم المباشرة لدينا. من خالل متوسط  

والشتات السوري األكبر ؛ كانت األسرة والمجتمع المباشر للسوريين أعلى بكثير من أي مكان آخر. وهذا ليس مفاجئًا في حد 

صورة استخدام وسائل التواصل االجتماعي المحلية بشكل أكبر ، والتي كنا نشيراليها في الشريحة السابقة. ذاته. و هي تدعم 

التالية لـ   . وللمشاريع األخرى التي تحدث عند تقاطع  AVSلذا فإن كل هذه المعلومات مفيدة في التخطيط لحملة التوعية 

 سيما في مناطق الصراع. لذا سأقوم اآلن بإيقاف المشاركة وتمرير تكنولوجيا االتصاالت والزراعة في العالم النامي ، وال 
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والقضايا    ، لمستمعينا  السكانية  التركيبة  الى   التي نظرت  االستطالع  نتائج  أكثر عن  سيتحدث  الذي   ، شاهر  إلى  األشياء 

 الزراعية األكثر تحديدًا والتي كانت بارزة في استطالعنا. 

 

 

 [ 00:47:10]شاهر عبداللطيف  

 

[00:00:00] 

نعم، سأتكلم عن أهمية مدونة أصوات زراعية سورية في نقل المعرفة واإلرشادات الزراعية للمزارعين،وأيضا سأتحدث 

باختصار عن التحديات. لكل عمل ناجح هناك تحديات، وبالتأكيد واجهتنا بعض التحديات، لكن بالعمل واالستفادة من دراسة 

ويلها إلى فرص لتطوير المدونة الصوتية واإلرشاد الزراعي بشكل عام.هذهالتحديات يمكن تح   

من المواضيع الزراعية التي تمت تغطيتها خالل المرحلة الحالية، وهي  كما نرى في الشريحة هنا، قد تم الحديث عن العديد

الزراعية للتعريف بقدرةمدونة مرحلة قصيرة، وكما ذكر زمالئي حاولنا باعتبارها مرحلة تجريبية أن نغطي أهم المواضيع 

أصوات زراعيةعلى إيصال المعلومات. حسنا كانت المواضيع متعددة، فكما تعلمون فيالزراعة فإن أهم العمليات هي تحضير 

التربة والزراعة والري والتسميد سواء للخضار أو لألشجار المثمرة أو المحاصيل.أيضا المواضيع التي تتعلقباألمراض 

مكافحتها  والتي  وطرق  االقتصادية  النباتات  أو  العطرية  والنباتات  البديلة  المحاصيل  أهمية  على  الضوء  تسليط  تم  .كما 

أصبحتمنتشرة في الشمال السوري في اآلونة األخيرة. أيضا تم التركيز على إنتاج البذور المحلية والمحافظة على األصناف  

األصناف وإنما أيضا في استدامة الزراعة وبالتالي تخفيض تكاليف  المحلية لما له من أثر كبير ليسفقط في الحفاظ على هذه

اإلنتاج على المزارعين وال سيما المزارعين ذويالحيازات الصغيرة أو فيما يسمى بـ الحدائق المنزلية. تم التركيز أيضا على  

نظرا لآلثار الضارة التي تتركها األسمدة العضوية، وهو اليوم حديث كل األوساط الزراعيةألهمية العودة للتسميد العضوي 

سواء األسمدة أو المبيدات الكيميائيةوال سيما في الشمااللسوري. ففي في ظل الصراع تغيب الرقابة وبالتالي انتشار مبيدات 

غير موثوقة وغير معروف آثارها سواء كان على التربة أو على الصحة أوعلى البيئة. وباعتبار أشجار الزيتون أحد أهم 

جار المثمرة فقد تم التركيز عليها ايضاً.األش  

 [00:03:26] 

كما تم الحديث عن طرائق مختلفة في اإلنتاجية وكيفية زيادة هذه اإلنتاجية. وتم التطرق لبعض الطرق الزراعية الجديدة 

والمنزلية لحفظ وتصنيع والسيما الزراعة المائية.وحتى نربط سلسلة اإلنتاج بسلسلة القيمة فقد تم الحديث عن الطرق األساسية  

 الخضاروبالتالي االستفادة القصوى من هذه المنتجات.

سأتحول سريعا للحديث عن بعض النتائج المهمة وخاصة في هذه الشريحة التي تتعلق بالفئة المستهدفة. في البداية أود التأكيد  

زارعين. نحن لم نسأل كل أفرادالمجتمع. وتم اختيار فت االنتباه إلى أنه تم التركيز على أن تكون الشريحة المستهدفة من المول

هذه الشريحة بناء على العالقات الموجودة أصال بين المهندسين والمزارعين الذين قاموا بهذهاالستبانة وشرحوا وقدموا  

تسعمائة مزارع،  المدونة الصوتية للمزارعين وبالتالي كانت هناك موثوقية وعالقات موجودة مسبقا. بلغ العدد الكلي أكثر من  

تسعمائة واثنين وثالثينمزارع. بالرغم من أنه وردتنا أكثر من ألف استمارة لكن بعض هذه االستمارات لم تكن كاملة لذلك  

تم استبعادها. كما نرى من الجدول بأن نسبة المشاركين الذكورتجاوزت الخمسة وسبعين في المئة. هذا يعكس كما تعلمون  

السوري حيث يكون الذكور هم غالبا أصحاب األرض أوالمشاريع الزراعية. لكن أيضا هذه النتيجة طبيعة المجتمع الزراعي  

مهمة بالنسبة لنا لتطوير العمل في المستقبل وبالتالي التركيز على الوصول الى العمال الزراعيين، خصوصا أننا نعلمبأن 

ال )العامالت  اإلناث  من  أغلبيتها  في  هي  الزراعية  العاملة  النتيجة في وضع  اليد  هذه  تفيدنا  قد  أيضا  وبالتالي  زراعيات(. 

 استراتيجيةوخطة لتعزيز الوصول لهذه الشريحة.

 [00:06:12] 

بالنسبة للفئة العمرية، توزعت األعمار ما بين الشباب بعمر أقل من تسعة وعشرين سنة بنسبة أكثر من تسعة وأربعين في  

اذا هذه النسبة مهمة بالنسبة لنا؟ لنعرف اآلراء بنسبة خمسةوعشرين في المئة. لم  المئة والبالغين بعمر تجاوز األربعين سنة
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من   والخبرات التي يمتلكها سواء كان المزارعين الشبابأو المزارعين الذين تجاوزوا عمر األربعين سنة الذين لديهم مخزون

 الممارسة الزراعية.

المشاركين لديهم تعليم جامعي. هذه نتيجة ملفتة لالنتباه. وبالتالي قد بالنسبة لمستوى التعليم، خمسة وثالثون في المئة من  

الزراعي شكاللحاضنة التي يمكن أن تستقطب  يعني أنه في ظل تضرر أغلب القطاعات األخرى فعلى ما يبدو بأن القطاع  

 الكثير من الفئات للعمل في هذا القطاع. 

بالتحديد مناطق شمال غرب  بالنسبة للنطاق الجغرافي فقد تحدثت عنه الزميلة   ميريال في شريحة سابقة. ويمكن أن أقول 

األتارب، وأيضا مناطق إدلب. بمعنى تم تغطية  سوريا بدءا من الباب وجرابلس، مارع، أعزاز، عفرين، ريف حلبالغربي،  

 كامل المناطق المحررة في الشمال تقريباً. 

تشير النتائج إلى أن أكثر من تسعة وعشرين في المئة من المزارعين    حاولنا أن نتعرف أيضا على الوضع الحالي للعمل، حيث

ال يملكون عمل. وهذا يعني بالنسبة لينتيجة متوقعة ألننا استهدفنا شرائح المجتمع كافة بما فيها المجتمع    في الوقت الحالي

ارعين لكن ليس لديهم وصول لألراضي المضيف والمجتمع النازح. وبالتالي أتوقع أن أكثرهم من النازحين الذين هم باألصلمز

لممارسة العمل الزراعي. وهذه النتيجة أيضا مهمة بالنسبة لنا في العمل المستقبلي سواء كان فيالمدونة أو غيرها من المشاريع  

 التي ربما تتطلب التفكير بكيفية تمكين هؤالء من الوصول إلى األرض وبالتالي العمل الزراعي.

 [00:09:10] 

بالنسبة للدخل، ثالثة عشر بالمئة كانوا ال يملكون أي دخل تقريبا، ونصفهم أي ثمانية وأربعين في المئةكان متوسط الدخل 

 لديهم أقل من أربعمائة ليرةتركية.  

بالنسبة للمحاصيل وتنوعها، أيضا أعتمد أكثر المزارعين كما هي العادة على الخضاربشكل رئيسي ومن ثم األشجار المثمرة 

 والمحاصيل والزراعات المختلطة.

 [ 01:17:55ميريال باربو ]

 

طيب شاهر شكرا جزيال لك. أريد فقط أن أضع الشريحة األخيرة مرة أخرى ؛ أريد أن أقدم المزيد من التفاصيل. أريد فقط 

بضع كلمات حول ما قاله شاهر: المؤسسون: شكًرا جزياًل ول  أيًضا ألنني أود هنا أن أق  43االنتقال مباشرة إلى الشريحة رقم  

لبرنامج   منحة    SSRPمنا  بالفعل على  الذين حصلوا  الباحثين  لجميع  ساسكس!  االستدامة في  أبحاث  برنامج  و هذا هو   ،

SSRP   ًا ، ولهذا  ، هناك إمكانية للتقدم بطلب للحصول على تمديد ، خاصة لألنشطة المتعلقة بالتأثير. وهذا ما فعلته مؤخر

لدينا   وأكتوبر    استرليني  جنيه   5000السبب  سبتمبر  أشهر  في  وتركيا  سوريا  في  بها  للقيام  نخطط  التي  لألنشطة  إضافية 

 ونوفمبر.

 

الذي أطلقناه على    -وأيًضا ، هنا ، أعتقد أنه من الجيد أن أطلعكم كيف أنفقنا الموارد. كما ترون ، بالنسبة للمشروع األول  

جنيه وأعتقد أنه لم يكن مبلغًا كبيًرا من المال لكن قمنا بالعديد من األشياء حتى اآلن   25000كان لدينا  -يبي المشروع التجر

. لقد تم إنفاق هذه الميزانية بشكل أساسي على األنشطة SAEو    ACDPو    Caraوذهب الجزء األكبر من هذه الميزانية إلى  

بإنتاج البودكاست والترويج له في سو بالنسبة للمشروع الجديد بميزانيتنا الجديدة األصغر حجًما هذه المتعلقة  ريا وتركيا. 

، على األنشطة في سوريا    ACDP، وبشكل رئيسي من قبل    ACDPو    Cara٪ من الموارد من قبل  90المرة ، سيتم إنفاق  

 وتركيا.
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تعتبر ورشة    أذ  ، وما حققناه كان عظيما. قدراتنا  بأفضل ما هو مستطاع حسب  وهذا يعني أننا حاولنا استخدام هذه األموال  

كثيًرا  بالنفس. وبالطبع نحن  نبدو محتفين  العمل هذه بالنسبة لنا لحظة لالحتفال بهذه اإلنجازات ، ولكن أيًضا ، ال نريد أن  

نا بجلب الخبرة السورية نعلم أن هناك الكثير من األشياء التي يمكننا القيام بها ، ولنقلها: ما فعلناه ، أنشأناه ، هو أداة سمحت ل

 ، والخبرة الزراعية ، إلى المزارعين السوريين. ونرى أن هذا كان ، وسيلة إبداعية ومرنة ومنخفضة التكلفة نسبيًا.

 

مع صندوق تمويل التأثير ، نود أن نتجاوز هذا الهدف من خالل إنشاء منصة اتصاالت تكون قادرة على الجمع بين المنظمات  

موية في شمال غرب سوريا. نحن نعلم أن هذا هدف طموح للغاية ، لكننا نعتقد أنه من المهم العمل على تحقيقه اإلنسانية والتن

يمكن أن يصبح حقًا أداة مهمة لجميع الجهات الفاعلة التي تعمل في الزراعة والزراعة المستدامة في سوريا.    AVS، ألن  

شيء أنشأناه ، وسيبقى هنا وسيستمر في العيش إذا آمن الناس به  وكما أوضحت كيت في البداية ، هذا مشروع عرضي. إنه

 وسيحاولون أيًضا استخدامه وإيجاد الموارد لتمويله وجعله ينمو. 

 

وسنكون سعداء جدًا لتلقي تعليقاتكم ، واقتراحاتكم ، وأي شيء تريدونناأن نطلبه ذه  لهذا السبب أود إنهاء عروضنا التقديمية ه

ود أن أسأل مترجمينا عما إذا كانوا يساعدوننا في اإلجابة عن األسئلة باللغة العربية في محادثتنا ، وسيكون  ، وكذلك اقتراحه. أ

من الرائع إجراء هذه المحادثة. لدينا ما يقرب من نصف ساعة لهذه المناقشة. شكرا جزيال لكم مرة أخرى ، على انتباهكم 

 وسأوقف التسجيل اآلن. 

 

 

 


