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 ةتحديات األمن الغذائي في شمال غرب سوري
 آليات تبادل المعرفة الزراعية

 التنظيم والمشاركة

خبرات األكاديميةة الوةير ة وكارا )مجلس األكاديميين المعرضين للخطر( وال ( UoS)  نظمت جامعة ساسكس
 (SAE )  ورشةات الثالثةة  ة  سلوةلة اليرشةة وهة  ، 2021 الثةان تشةر ن  12ورشةة ممةع مبةر ارنترنةت  ة

 . ( AVS)  حيل مشروع أصيات زرامية سير ة  آلراء والمالحظاتمشاركة والحصيل ملى الالعمع ل

والبرو يوةةير مةةارتن  بموةةاهمة مةةن الةةشكتيرال ميةةر ال  ةةاربييةةو و أدار ورشةةة العمةةع الةةشكتير شةةاهر مبةةش اللط
تتعلة  تقةش  رةرام  الت  شولية اللية و محالمنظمات العشيش من الممثاًل من  22حضر اليرشة حيث    . سبينيل 

 ة. رامة واألمن الغذائ     شمال غرب سير  الز 

 محاور النقاش: المنهجية و 

 مقشمةةةة تعر  يةةةة  الحضةةةير مشةةةاركةتةةة  حيةةةث اتخةةةذت ورشةةةة العمةةةع الثالثةةةة واألريةةةرال شةةةكع حةةةيار تشةةةارك . 
غنيةةةة وتقةةةشي  موةةةاهمات  اً دارليةةة نقةةةا لمناقشةةةة الرئيوةةةية  ةةة  وقةةةت مبكةةةر للوةةةما  ل ةةة   اللمجةةةا ت  تضةةةمن

 رالل النقا     ورشة العمع. موتنيرال  و 

 ة التالية: المناقشة الرئيويوكانت محاور  

 ة. الت  تياجه األمن الغذائ     شمال غرب سير الحالية  التحشيات   .1
 .وج ات نظر المشاركين حيل األمن الغذائ  والتنمية الموتشامة .2
 لتقي ة وتعز ز المشروع.   تعاونيةالوارات  موال أصيات زرامية سير ةمشروع   .3

مشةروع تعةاون  تة  تن يةذ  وهةي  ، حةيل المشةروعمقشمة  رشأت ورشة العمع رترحيب من الشكتيرال مير ال  اربي 
 ة  مةا   الخبةرات األكاديميةة الوةير ةو  األكةاديميين المعرضةين للخطةر مجلةسو  جامعةة ساسةكس مةن قبةع
لتوةة يع نقةع المعر ةةة مةةن  مةةشونات صةيتيةسلوةلة  ارتبةةارو تطةي ر يركةةز ملةةى ، حيةث المعر ةةة لنقةع 2021

. ةإلى المزارمين الوةير ين  ة  شةمال غةرب سةير  ةأو    سير  دول اللجيءالخبراء الزراميين الوير ين     
سامشت أداال ا تصال ارمالم  هةذ  المةزارمين الةذين  قةشوا جميةا رةشمات اررشةاد ملةى ا سةت ادال مةن  قش  
البرو يوةير مةارتن وأشةار  ت محشدال من الخبرال الزرامية  مةا  ة  كلةل الممارسةات الزراميةة الموةتشامة. مجا

يمكةن أ  يكةةي  أداال ة سةبينيل  أ  البةث الصةيت   ةة  المنةات  المتضةررال مةةن النةزاع مثةع شةمال غةةرب سةير 
لتةة  لنتةائ  الرئيوةية االةشكتير شةاهر مبةش اللطيةو مةيجز لكمةا قةش  قي ةة لليصةيل إلةى المجتمعةات وبناءهةا. 
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  ةة  امةةزاز وادلةةب الزراميةةة أصةةياتمشةةروع   ةة  وقةةت سةةار  حةةيلالتةة  أقيمةةت عمةةع المةةن ورشةةت   نتجةةت
 (. 2و 1ت  العمع  انظر تقر ر ورش) 

مةةةا تقةةةشي  رعا وأ عةةةاد تين العمةةةع الوةةا ق ت التحةةةشيات التةةة  تةةة  تحشيةةشها  ةةة  ورشةةةتلةةل المشةةةاركي   وقةةش أيةةةش
 :جشيشال ملى النحي التال 

 السيادة الغذائيةأم األمن الغذائي 

لألمةن الغةذائ . ومةا  اً محير ة اً يعش الحصةيل ملةى الغةذاء  كميةات كا يةة كات القيمةة الغذائيةة الضةرور ة أمةر 
إ  أن ةةا    الغةةذائ ملةةى الةةرغ  مةةن أ  المجتمةةا قةةش يوةةت يش مةةن البةةرام  الغذائيةةة التةة  تضةةمن األمةةن و  كلةةل

توةةتمر مشةار ا سسةلة الغةذاءس ارنوةانية  نت ةاءملةى سةبيع المثةةال  مجةرد ا. ةتعةزز الوةيادال الغذائيةة  ة  سةير 
الغةذاء قادرال ملةى إنتةاا الموةتيا الةالز  مةن  تكي  غيرالعائالت المحلية من انعشا  األمن الغذائ  و   معاناال

 زرامة غير مالئمة.   ةنظم وبب ا متماد ملى أ

 عدم وجود سلطة مركزية

سالمنطقةةة المحةةررالس أو  شةةكع أكثةةر دقةةة ملةةى أن ةةا سمنطقةةة غيةةر راضةةعة  ةرةة ةيشةةار إلةةى شةةمال غةةرب سةةير 
الوياسةةةية المحليةةةة والمجةةةالس  قةةةيا وتحةةةت سةةةيطرال ال لوةةةيطرال النظةةةا س. ومةةةا كلةةةل  ةةةة  المنطقةةةة مجةةةزأال إدار ةةةاً 

تعةةان  المنطقةةةة مةةةن غيةةاب اردارال المركز ةةةة ولةةةشي ا العشيةةش مةةةن التحةةةشيات مةةن حيةةةث صةةةنا حيةةةث المحليةةة. 
 م  والتن يذ والتنوي  مبر مختلو الج ات ال املة. القرار الزرا 

أصةةيات عمةةع  شةة   ال رشايةةة ورشةةةتتعلةة  معظةة  التحةةشيات التةة  تةة  توةةليا الضةةيء ملي ةةا  ةة  التقر ةةر مةةن 
ر ةذا التحةةشل الرئيوة   مةةا  ة  كلةل  قةةشا  الخةشمات الحكيميةةة ونقةا التنوةي  رةةين المنظمةات غيةةر  زراميةة

  جةيدال المةشرالت الزراميةة وغيةاب شة ادال المنةت  األصةل  وا  تقةار إلةى الحكيمية والولطات المحلية وتشن
 ارضةةةةا ة إلةةةةى ا زدواجيةةةةة ونقةةةةا ا سةةةةتراتيجيات والتخطةةةةيا وتةةةةشن  ألةةةةر المشةةةةروع الخةةةةشمات اررشةةةةادية 

 الزرام . رشو  سلطة مركز ة   يمكن معالجة معظ  هذ  المشاكع. 

ش يكةي  مةن الصةعب الجمةا رةين الج ةات ال املةة كات قة ة   منطقة مت لرال  الصراع مثع شمال غةرب سةير 
( هةة  إحةةشا ال ي ةةةات UN-FSLالصةةلة. مجميمةةة األمةة  المتحةةشال لألمةةن الغةةةذائ  وسةةبع العةةي  )مجميمةةة 

التةة  قةةش تكةةي   ةة  وضةةا يمكن ةةا مةةن القيةةا  رةةذلل  يمةةا يتعلةة   الج ةةات ال املةةة ارنوةةانية التةة  تقةةش  رةةرام  
مشاركي  ملةى أ  تعز ةز اتحةاد المةزارمين والتعةاو  رةين المةزارمين والخبةراء الزرامة واألمن الغذائ . وأكش ال

 أمرا  أساسيا  للتنمية تي لة األجع. 

سنحةةن  حاجةةة إلةةى الت كيةةر  طر قةةة مختل ةةة ونوةة ل أن وةةنا ممةةا يمكننةةا القيةةا   ةةه. هنةةا   عةة  األمثلةةة ملةةى 
األشةةياء التةةة  يمكةةةن القيةةا  ر ةةةا مثةةةع تعز ةةز العالقةةةات رةةةين المةةزارمين والخبةةةراء الةةةزراميين. لةةذلل مةةةن الملةةة  
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زارمين مةةةن أجةةةع لمةةةلوالم ةةة  ملةةةى حةةةش سةةةياء إنشةةةاء منصةةةة تعةةةاو  محلةةة  تشةةةمع مجميمةةةات أو جمعيةةةات 
 . التخطيا ال عال نحي التنمية الزرامية الموتشامة وتي لة األجعس

 غياب التخطيط الزراعي 

التخطةيا ضةرورل لت سةيس موةتقبع زرامة  موةتشا  وتةي ير أهةشات واسةتراتيجيات واضةحة لتحقية  األهةشات 
وتطةةي ر البنيةةة  علقةةة  ةةالقيانينالتحةةشيات المتوتقليةةع المت ةة  ملي ةةا. قةةش يعةةال  هةةذا اسةةتخشا  المةةيارد الزراميةةة 

 زرام  واألمن الغذائ . القطاع  ن يض    الالتحتية المناسبة ورل   رص جشيشال لشم  وتحقي   

المشةاركي   ة  هةذ  اليرشةة ملةى ركةز  حيةث ، 2و 1ميضةيع  ال عةع  ة  ورشةت  العمةع تمت مناقشة هةذا ال
. ملةى الةرغ  مةن ةللمحاصةيع  ة  شةمال غةرب سةير التحشيات الت  ي رض ا ا  تقار إلى التخطيا المنوة  

اتبةاع رطةة  ةة  المنطقةة التة  تعمةةع  ي ةا إ  أنةه   ييجةةش اشةارت إلةةى أ   عة  المنظمةات غيةةر الحكيميةة 
 التحةةةشلحةةةيل   ةة  اليرشةةةات الثاللةةة كةةا  هنةةةا  ات ةةال رةةةين المشةةةاركين قةةةش  . المنطقةةةة ملةةةى موةةتيا تنوةةي  

  ة. مة واحشال    شمال غرب سير هي غياب سلطة حاكو   الرئيو  ل ذا اليضا

 عية االعتماديةغياب المرج

يمكن ةةةا تقةةةشي  شةةة ادات منشةةة  للمةةةشرالت   وبالتةةةال يةةةة حشودالمعةةةارر ال  تيجةةةش سةةةلطة واحةةةشال تةةةتحك   ةةة  
وارنتةةةاا المتعلقةةةين  الزرامةةةة. سةةةتمكن سشةةة ادال المنشةةةة س الخاصةةةة  ةةةالمنت  الزرامةةة  المةةةزارمين مةةةن تصةةةةشير 

 .وين أوضام   الماليةمنتجات   الزرامية وتح

ولكن التركيةز كةا  مةادال ملةى الحاجةة إلةى سةلطة حكيميةة  ، مشيشالتمت مناقشة هذ  المو لة    اجتمامات 
ملةى  ريةارات أرةرا  البحةث مةنيجةب  إ  أنةهغير قارةع للحةع، وتبشو هذ  الحالة الش ادال.   من  هذ واحشال ل

مثةةع مركةز أ حةا  أو مجتمةا مةشن  أو منظمةةة معتمةش وموةتقع  اً لالثة اً رةشيع يتضةةمن تر ة حةع : سةبيع المثةال
 راصة. هنا  حاجة ماسة لقرار جمام  لالت ال ملى هي ة قادرال ملى تقشي  هذ  الش ادات. 

 إنتاج القمح إلى النصف انخفاض:  المحصول االستراتيجي 

إلةةى أكثةةر  مليةةي   2حيةةث ارت ةا مةةن أقةةع مةن  ، رةةالل النةةزاع ةتضةامو مةةشد الوةةكا   ة  شةةمال غةةرب سةير 
أدت هةةةذ  الز ةةةادال إلةةةى ضةةةغا كبيةةةر ملةةةى المةةةيارد حيةةةث ماليةةةين شةةةخا  وةةةبب النةةةزو  الةةةشارل .  4مةةةن 

 ة  مخيمةات مشةيائية تقةا  اً الطبيعية    المنطقة  ما    كلل األرض والميا . يعي  معظ  النةازحين دارلية
 نعشا  األمن الغذائ . زرامية مما يؤدل إلى تناقا األراض  المزرومة وإنتاا الغذاء وا  ملى أراض  

٪ 50كثةر مةن أل، ةوهةي أحةش المحاصةيع ا سةتراتيجية  ة  سةير  ، 2019انخ   إنتاا القم     مةا  كما  
رةةشمات اررشةةاد وتةةشن  جةةيدال المةةشرالت غيةةاب  وةةبب النةةزو  و قةةشا  األراضةة  الزراميةةة والبنيةةة التحتيةةة و 

زرامةة تحيل العشيش مةن المةزارمين إلةى  ارضا ة إلى وتعطع األسيال وما إلى كلل  ارضا ة إلى الج ات. 



4 | P a g e  
 

كطةةرت  الحاليةةة الج ةةاتتةةشرالت وكات احتياجةةات مائيةةة أقةةع مثةةع الحبةةة الوةةيداء. محاصةةيع أكثةةر ربحيةةة 
 م  مزارم  القم . ليوت كا ية و  مناسبة لش  ( المنظمات) لالث

 لكةع مةن المةزارمين والمنظمةات غيةر الحكيميةةة كبيةرتحةشل تشةكع أصةبحت ز ةادال أسةعار البةذور واألسةمشال و 
دو ر  500مةن  2020ارت عت تكل ةة تةن الوةماد مةا   قش .  ارضا ة إلى رداءال جيدال المشرالت الزرامية

 ةهي أملى سعر ملى ارتالل  ة  سةير دو ر و  400 إلىدو ر وارت عت تكل ة تن رذور القم   870إلى  
 ل ذ  المنتجات. 

 سياسات تدخل المانحين

 مةةن رةةالل تقييمةةات يةةت  منح ةةاكانةةت النقطةةة التةة  أررزهةةا العشيةةش مةةن المشةةاركين هةة  أ  مشةةار ا المةةانحين 
والمةةةزارمين  ةةة  مةةةن الضةةةرورل إشةةةرا  الخبةةةراء لةةةذلل   تعكةةةس الحاجةةةة ال عليةةةة. و لالحتياجةةةات غيةةةر دقيقةةةة 
 . ز ادال األلروصنا الوياسات كات الصلة ل  ار اتخطيا المش

إحةةشا الوياسةةات المحةةشدال التةة  أليةةرت  ةة  ورشةةة العمةةع والمتعلقةةة  ارتيةةار الموةةت يشين هةة  التركيةةز ملةةى 
األسر/األسةةر التةة  تقيدهةةا النوةةاء  غةة  النظةةر مةةن الحاجةةة، ممةةا أدا إلةةى قيةةا   عةة  الموةةت يشين ربيةةا 

انتقةةةةادات تتعلةةةة   الشةةةةركاء المحليةةةةين غيةةةةر  اً الزراميةةةةة  ةةةة  األسةةةةيال المحليةةةةة. كةةةةا  هنةةةةا  أيضةةةةالمةةةةشرالت 
المناسةبين وأنةياع التةةشرالت والمحاصةيع ومنةات  الزرامةةة ومةا إلةى كلةةل والتة  جعلةت التةةشرالت أقةع  عاليةةة 

 ملى المشا الطي ع. 

 انهيار نظام اإلرشاد الزراعي 

القوةرل  نةزو  وبب النزاع  مةا  ة  كلةل ال ةمركز ة    شمال غرب سير لحكيمة اررشاد  قشا  رشمات إ   
 رنةةاءلعةةشد كبيةةر مةةن الخبةةراء الةةزراميين ومةةن ريةةن   أكةةاديميي  وتةة لير الصةةراع ملةةى قطةةاع التعلةةي  مةةن حيةةث 

ممةةةا أدا إلةةةى  إرشةةةادلالمنطقةةةة دو  دمةةة  زرامةةة  رسةةةم  وهيكةةةع  تةةةر  جيةةةع جشيةةةش مةةةن الخبةةةراء الةةةزراميين
رةةين أصةةنات القمةة  المختل ةةة التةة     لخلةةامةةن ا هنةةا  موةةتيا مةةال   : ملةةى سةةبيع المثةةال ممارسةةات سةةلبية. 

يجةةب وضةةا تليةةات لةةذلل ممةةا يةةؤدل إلةةى تقةةي   موةةتي ات ارنتةةاا.  ةتتناسةةب مةةا ري ةةة شةةمال غةةرب سةةير 
 واستراتيجيات لنقع المعر ة وتليات استشار ة لشم  المزارمين    المنطقة. 

الباحثين    تن يذ المشار ا الزرامية ر شت تقيي  األلةر وتوة يع نقةع المعر ةة  ناق  المشاركي  أهمية إشرا 
 حيل الممارسات والتقنيات الزرامية المحشدال. 

 التخطيط على المدى الطويل

هنا  حاجة ماسة إلى حليل تي لة األمش للتعا   المبكر والتشرالت الزرامية الموتشامة لمياج ةة التحةشيات 
وتمكةةةين والةةةشرع  ليةةةة المشةةةار ا الزراميةةةة وتعز ةةةز األمةةةن الغةةةذائ  ورلةةة   ةةةرص العمةةةعالمطروحةةةة وز ةةةادال  عا
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يمكةةن أ   : المةةزارمين والمجتمعةةات مةةن تحقيةة  كلةةل. تمةةت مناقشةةة  عةة  ا سةةتراتيجيات ملةةى سةةبيع المثةةال
الزرامةةة رةةشو  تربةةةة و  الطاقةةة الشموةةةيةيوةةامش إدرةةال ممارسةةات زراميةةةة جشيةةشال مثةةع الةةةرل  ةةالتنقيا وأنظمةةة 

تعلةة   ةةةدارال تلةةل التة  تالملحةةة  رةةرز التحةشياتأكمةا أ  ومةا إلةةى كلةةل  ة  ز ةةادال ارنتاجيةةة. زرامةة المائيةةة( )ال
يجةةةب أ  تكةةةي   والتةةة  ت اقمةةةت  وةةةبب الج ةةةات  ةالميةةةا .  ةةةالنظر إلةةةى نةةةشرال الميةةةا   ةةة  شةةةمال غةةةرب سةةةير 

 الرل. األولي ة رصال  وتطي ر البنى التحتية الجشيشال مثع الوشود وقنيات  

وجةةش العشيةةش مةةن المشةةاركين أ  ورشةةة العمةةع هةةذ  م يةةشال لتحشيةةش التحةةشيات والحلةةيل الممكنةةة  شةةكع جمةةام  
ن ةة   امتمةةشتقةش  وسةةبع العةةي  األمةةن الغةذائ إلةى أ  مجميمةةة  اً ليةت  تن يةةذها  شةةكع تعةاون . وأشةةاروا أيضةة

ه يجةةب أوضةة  المشةةاركي  أنةةو  . سلوةةلة القيمةةة  ةة  مشةةار ع ا  ةة  الغالةةب  يمةةا يتعلةة   ةنتةةاا الز تةةي  والقمةة
 ن ةةةس الةةةن   الم يةةةش لتحقيةةة  مكاسةةةب اقتصةةةادية للعشيةةةش مةةةن الج ةةةات ال املةةةة المشةةةاركة  ةةة  الولوةةةلة اتبةةةاع

  النوبة للمحاصيع األساسية األررا مثع البقيليات والخضروات. 

 إنتاج المعرفة وتبادلها

األهميةةةة  سةةةتشامة قطةةةاع زرامةةة   عةةةال  الغةةة  ة، ا ستشةةةار خةةةشمات الأل ، تعتبةةر رةةةشمات اررشةةةاد الزرامةةة 
ألمةةن الغةةذائ  ملةةى وجةةه الخصةةيص. ملةةى الةةرغ  مةةن وجةةيد مةةشد مةةن المشةةار ا التةة  ت ةةشت إلةةى لتعز ةةز او 

إ  أن ةا  ةإنتاا رطيط إرشادية زرامية وإنشاء مشد مةن وحةشات الخةشمات اررشةادية  ة  شةمال غةرب سةير 
ال. ات ة  المشةاركي   ةة  ورشةة العمةع ملةى إمكانيةة دمةة  غيةر كا يةة لتلبيةة ا حتياجةات ممةا يتةةر   جةيال كبيةر 

 ةةةة  جميةةةةا المشةةةةار ا الزراميةةةةة وتطي رهةةةةا  شةةةةكع أكبةةةةر  اسةةةةتخشا  مقةةةةاتا ال يةةةةشيي  حلقةةةةات أصةةةةيات زراميةةةةة
 تمةةت مناقشةةت ا  ة  اليرشةةة هةة  ارضةا ة إلةةى التةشر ب العملةة   ةة  هةذا المجةةال. ومةةن النقةاط األرةةرا التة  

 ناجحين ونشر الشروس الموت ادال    هذا المجال. أهمية مشاركة قصا المزارمين ال

 : األولوياترؤى مستقبلية

 : ة ومن اوارتتمت اليرشة رتحشيش  ع  األولي ات لتطي ر الزرامة    شمال غرب سير 

القطامةةات الزراميةةة الرئيوةةية وتلعةةب دورًا  ةة  دمةة   أحةةشتعتبةةر الثةةروال الحييانيةةة  : دعممم اإلنتمماج الحيممواني • 
صنات. ملى سبيع المثال يجب ملةى مربة  الماشةية التركيةز ملةى زرامةة المحاصةيع العل يةة مثةع  ع  األ

  رص ممع للنواء.  يخل أيضًا  يي ر قيمة غذائية مالية و حيث    الموتنبت،   الشعير

ادال النظةر  ة  سياسةات التةشرع لتكةي  أكثةر ك ةاءال إمة يجةب: الزراعيممةاختيار المستفيدين مممن المشمماري  •  
ولكةن    ، للمشةاركة اً يت  ارتيار المةزارمين األكثةر احتياجة المثال، ولز ادال جشوا وت لير المشار ا. ملى سبيع 

يجب تحوةين معةايير ارتيةار الموةت يشين  . لذلليوتمروا    هذ  األنشطة  عش ن اية المشروع     الغالب  
ملةةةةى قائمةةةةة ومربةةةة  الماشةةةةية  ةةةة  المةةةةزارع المتيسةةةةطة والكبيةةةةرال الحجةةةة  وبنةةةةاء تةةةةشرالت لتشةةةةمع المةةةةزارمين 

 ا حتياجات الحقيقية للمزارع. 
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 المشار ا.   ألر هذ    تصمي  المشار ا وتن يذها لز ادال   ثوالبحالسوريين  دمج األكاديميين •  

 كلةةل، لز ةةادال جةةيدال ارنتةةاا ور ةة  تكةةاليو ارنتةةاا. مةةالوال ملةةى  إعطمماا األولويممة لممدعم البنيممة التحتيممة• 
ال يمكةةن تحوةةين  ةةالقطامةةات األرةةرا. مةةا و   ةة  قطةةاع الزرامةةة التكامةةع دارةةع القطةةاعتتطلةةب التحوةةينات 

الزرامةةة دو  تحوةةين التعلةةي  أو الصةةحة أو القطامةةات األرةةرا )مثةةع المختبةةرات وأنشةةطة التوةةي  (. لةةذلل 
 لتقش  األنشطة األررا.   الرئيو   نية التحتية هي الم تا  ة  ا ستثمار    الب

. يعش تمكين المزارمين والممارسين الةزراميين وموةامشت   ملةى التعةاو  مةا تعزيز التشبيك وكسب التأييد•  
إ  رنةةةاء الشةةةبكات لةةةذلل الوةةةلطات المحليةةةة تر قةةةة  عالةةةة للتةةة لير ملةةةى سياسةةةات تةةةشرع الج ةةةات المانحةةةة. 

لجةةذب المةةن  لشةةراء اآل ت وتن يةةذ المشةةار ا التةة  تعةةال  المشةةاكع  اً لمةةزارمين م ةة  أيضةةرةةين ا)التعاونيةةات( 
 المشتركة. 

منظمةةات هةة  مةةن مصةةشر غيةةر  عةة  ال عةة  رةةذور الخضةةروات التة  توةةتيردها  : رفمم  جممودة المممدخ ت• 
المبيةةشات واألسةةمشال يجةةب الةةتحك   ةة  جةةيدال كمةةا نتةةائ  غيةةر م لي ةةة للمةةزارمين المحليةةين. تعطةة  معةةروت و 

 الت ليرات ا قتصادية والبي ية.    و سيما  يما يتعل    شكع ماجع

لشي ا القةشرال ملةى اليصةيل إلةى جميةا  أصيات زراميةمشونة مثع وسائع : تحسين إنتاج المعرفة وتبادلها•  
اررشةةةادية والتةةةشر ب العملةةة  مةةةن رةةةالل اررشةةةاد الميةةةشان .  هاتالمةةةزارمين و مكةةةن تطي رهةةةا لتشةةةمع ال يةةةشيي 

. ةشةمال غةرب سةةير   ة لعةرض قصةا النجةةا  متاحةة موةاحة  تكةي  المةشونات الصةيتية  مثا ةةةيمكةن أ  
الم نةة  سيوةةامش النةةاس ملةةى العةةيدال إلةةى و ةةائ    و    ةةة  تةةي ير التةةشر ب الم نةة  أو كلةةل،  ارضةةا ة إلةةى 

 سيما من رالل تزو شه  ررأس المال األساس  لبشء مشار ا جشيشال. 


