تحديات األمن الغذائي في شمال غرب سورية
آليات تبادل المعرفة الزراعية
التنظيم والمشاركة
نظمت جامعة ساسكس ( )UoSوكا ار (مجلس األكاديميين المعرضين للخطر) والخبرات األكاديميةة الوةير ة
( )SAEورشةة ممةع مبةر ارنترنةت ة  12تشةر ن الثةان  ،2021وهة اليرشةة الثالثةة ة سلوةلة ورشةات

العمع للمشاركة والحصيل ملى اآلراء والمالحظات حيل مشروع أصيات زرامية سير ة (.)AVS

أدار ورشةةة العمةةع الةةشكتير شةةاهر مبةةش اللطيةةو وبموةةاهمة مةةن الةةشكتيرال ميةةر ال ةةاربي والبرو يوةةير مةةارتن
سبينيل  .حيث حضر اليرشة  22ممثالً من العشيش من المنظمات المحلية والشولية الت تقةش رةرام تتعلة
شمال غرب سير ة.

الزرامة واألمن الغذائ

المنهجية ومحاور النقاش:
اتخ ةةذت ورش ةةة العم ةةع الثالث ةةة واألري ةةرال ش ةةكع حةةيار تش ةةارك  .حي ةةث تة ة مش ةةاركة الحض ةةير مقشم ةةة تعر ي ةةة
تض ةةمن مج ةةا ت للمناقش ةةة الرئيو ةةية ة وق ةةت مبك ةةر للو ةةما ل ة النق ةةا
وموتنيرال رالل النقا

ورشة العمع.

دارلي ةاً وتق ةةشي مو ةةاهمات غني ةةة

وكانت محاور المناقشة الرئيوية التالية:
شمال غرب سير ة.

 .1التحشيات الحالية الت تياجه األمن الغذائ
 .2وج ات نظر المشاركين حيل األمن الغذائ

والتنمية الموتشامة.

 .3مشروع أصيات زرامية سير ة والموارات التعاونية لتقي ة وتعز ز المشروع.
رشأت ورشة العمع رترحيب من الشكتيرال مير ال اربي مقشمة حةيل المشةروع ،وهةي مشةروع تعةاون تة تن يةذ
مةن قبةع جامعةة ساسةكس ومجلةس األكةاديميين المعرضةين للخطةر والخبةرات األكاديميةة الوةير ة ة مةا
 2021لنقةع المعر ةةة ،حيةث يركةةز ملةةى تطةي ر وارتبةةار سلوةلة مةةشونات صةيتية لتوة يع نقةع المعر ةةة مةةن
الخبراء الزراميين الوير ين

دول اللجيء أو

سير ة إلى المزارمين الوةير ين ة شةمال غةرب سةير ة.

قش سامشت أداال ا تصال ارمالم هةذ المةزارمين الةذين قةشوا جميةا رةشمات اررشةاد ملةى ا سةت ادال مةن
مجا ت محشدال من الخبرال الزرامية مةا ة كلةل الممارسةات الزراميةة الموةتشامة .وأشةار البرو يوةير مةارتن
سةبينيل أ البةث الصةيت

ة المنةات المتضةررال مةةن النةزاع مثةع شةمال غةةرب سةير ة يمكةن أ يكةةي أداال

قي ةة لليصةيل إلةى المجتمعةات وبناءهةا .كمةا قةش الةشكتير شةاهر مبةش اللطيةو مةيجز للنتةائ الرئيوةية التة
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ة ام ةزاز وادلةةب

نتجةةت مةةن ورشةةت العمةةع الت ة أقيمةةت ة وقةةت سةةار حةةيل مشةةروع أص ةيات الزراميةةة
(انظر تقر ر ورشت العمع  1و.)2

وقةةش أي ةةش المش ةةاركي تلةةل التح ةةشيات الت ة ت ة تحشيةةشها ة ورش ةت العم ةةع الوةةا قتين م ةةا تق ةةشي رعا وأ ع ةةاد
جشيشال ملى النحي التال :

األمن الغذائي أم السيادة الغذائية
ةر محير ةاً لألمةن الغةذائ  .ومةا
يعش الحصةيل ملةى الغةذاء كميةات كا يةة كات القيمةة الغذائيةة الضةرور ة أم اً

كلةةل وملةةى الةةرغ مةةن أ المجتمةةا قةةش يوةةت يش مةةن الب ةرام الغذائيةةة الت ة تضةةمن األمةةن الغةةذائ إ أن ةةا

تعةزز الوةيادال الغذائيةة ة سةير ة .ملةى سةبيع المثةةال مجةرد انت ةاء مشةار ا سسةلة الغةذاءس ارنوةانية توةةتمر

معاناال العائالت المحلية من انعشا األمن الغذائ وتكي غير قادرال ملةى إنتةاا الموةتيا الةالز مةن الغةذاء
وبب ا متماد ملى أنظمة زرامة غير مالئمة.

عدم وجود سلطة مركزية
يشةةار إلةةى شةةمال غةةرب سةةير ة رة ة سالمنطقةةة المحةةررالس أو شةةكع أكثةةر دقةةة ملةةى أن ةةا سمنطقةةة غيةةر راضةةعة
لو ةةيطرال النظ ةةا س .وم ةةا كل ةةل ةةة المنطق ةةة مجة ة أزال إدار ةاً وتح ةةت س ةةيطرال الق ةةيا الوياس ةةية المحلي ةةة والمج ةةالس

المحليةةة .حي ةةث تعةةان المنطق ةةة م ةةن غيةةاب اردارال المركز ةةة ول ةةشي ا العشيةةش م ةةن التح ةةشيات مةةن حي ةةث ص ةةنا
القرار الز ارم والتن يذ والتنوي مبر مختلو الج ات ال املة.
تتعل ة معظ ة التحةةشيات الت ة ت ة توةةليا الضةةيء ملي ةةا ة التقر ةةر مةةن رشايةةة ورشةةة العمةةع ش ة

زراميةة ر ةذا التحةةشل الرئيوة

أص ةيات

مةةا ة كلةل قةةشا الخةشمات الحكيميةةة ونقةا التنوةي رةةين المنظمةات غيةةر

الحكيمية والولطات المحلية وتشن جةيدال المةشرالت الزراميةة وغيةاب شة ادال المنةت األصةل وا تقةار إلةى
الخة ةةشمات اررشة ةةادية وتة ةةشن ألة ةةر المشة ةةروع ارضة ةةا ة إلة ةةى ا زدواجية ةةة ونقة ةةا ا سة ةةتراتيجيات والتخطة ةةيا
الزرام  .رشو سلطة مركز ة

يمكن معالجة معظ هذ المشاكع.

منطقة مت لرال الصراع مثع شمال غةرب سةير ة قةش يكةي مةن الصةعب الجمةا رةين الج ةات ال املةة كات
الصةةلة .مجميمةةة األم ة المتحةةشال لألمةةن الغ ةةذائ وسةةبع العةةي
الت ة قةةش تكةةي

ة وضةةا يمكن ةةا مةةن القيةةا رةةذلل يمةةا يتعل ة

(مجميمةةة  )UN-FSLه ة إحةةشا ال ي ةةات
الج ةةات ال املةةة ارنوةةانية الت ة تقةةش ر ةرام

الزرامة واألمن الغذائ  .وأكش المشاركي ملةى أ تعز ةز اتحةاد المةزارمين والتعةاو رةين المةزارمين والخبةراء
أم ار أساسيا للتنمية تي لة األجع.
سنحةةن حاجةةة إلةةى الت كيةةر طر قةةة مختل ةةة ونو ة ل أن وةةنا ممةةا يمكننةةا القيةةا ةةه .هنةةا

عة

األمثلةةة ملةةى

األشةةياء الت ة يمك ةةن القيةةا ر ةةا مث ةةع تعز ةةز العالق ةةات ر ةةين الم ةزارمين والخب ةراء ال ةةزراميين .لةةذلل م ةةن المل ة
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والم ة ة مل ةةى ح ةةش سة ةياء إنش ةةاء منص ةةة تع ةةاو محلة ة تش ةةمع مجميم ةةات أو جمعي ةةات للمة ةزارمين م ةةن أج ةةع
التخطيا ال عال نحي التنمية الزرامية الموتشامة وتي لة األجعس.

غياب التخطيط الزراعي
التخطةيا ضةرورل لت سةيس موةتقبع ز ارمة موةتشا وتةي ير أهةشات واسةتراتيجيات واضةحة لتحقية األهةشات
المت ة ملي ةةا .قةةش يعةةال هةةذا اسةةتخشا الم ةيارد الزراميةةة وتقليةةع التحةةشيات المتعلقةةة ةةالقيانين وتطةةي ر البنيةةة
التحتية المناسبة ورل

رص جشيشال لشم وتحقي ن يض

القطاع الزرام واألمن الغذائ .

تمت مناقشة هةذا الميضةيع ال عةع ة ورشةت العمةع  1و ،2حيةث ركةز المشةاركي

ة هةذ اليرشةة ملةى

التحشيات الت ي رض ا ا تقار إلى التخطيا المنوة للمحاصةيع ة شةمال غةرب سةير ة .ملةى الةرغ مةن
أ

عة

المنظمةات غيةةر الحكيميةة اشةارت إلةةى اتبةاع رطةة ة المنطقةة التة تعمةةع ي ةا إ أنةه

ييجةةش

تنوةةي مل ةةى موةةتيا المنطق ةةة .ق ةةش كةةا هن ةةا ات ةةال ر ةةين المش ةةاركين ة اليرش ةةات الثاللةةة ح ةةيل التح ةةشل
الرئيو ل ذا اليضا وهي غياب سلطة حاكمة واحشال

شمال غرب سير ة.

غياب المرجعية االعتمادية
تيج ةةش س ةةلطة واح ةةشال ت ةةتحك ة ة المع ةةارر الحشودي ةةة وبالت ةةال

يمكن ةةا تق ةةشي شة ة ادات منشة ة للم ةةشرالت

وارنت ةةاا المتعلق ةةين الز ارم ةةة .س ةةتمكن سشة ة ادال المنشة ة س الخاص ةةة ةةالمنت الز ارمة ة المة ةزارمين م ةةن تصة ةةشير
منتجات

الزرامية وتحوين أوضام

تمت مناقشة هذ المو لة

المالية.

اجتمامات مشيشال ،ولكن التركيةز كةا مةادال ملةى الحاجةة إلةى سةلطة حكيميةة

واحشال لمن هذ الش ادال .وتبشو هذ الحالة غير قارةع للحةع ،إ أنةه يجةب البحةث مةن ريةارات أرةرا ملةى
سةبيع المثةال :حةع رةشيع يتضةةمن تر ةاً لالثةاً معتمةش وموةتقع مثةةع مركةز أ حةا

أو مجتمةا مةشن أو منظمةةة

راصة .هنا حاجة ماسة لقرار جمام لالت ال ملى هي ة قادرال ملى تقشي هذ الش ادات.

المحصول االستراتيجي :انخفاض إنتاج القمح إلى النصف
تضةامو مةةشد الوةةكا

ة شةةمال غةةرب سةير ة رةةالل النةزاع ،حيةةث ارت ةا مةةن أقةةع مةن  2مليةةي إلةةى أكثةةر

م ةةن  4مالي ةةين ش ةةخا و ةةبب الن ةةزو ال ةةشارل  .حي ةةث أدت ه ةةذ الز ةةادال إل ةةى ض ةةغا كبي ةةر مل ةةى المة ةيارد
الطبيعية

المنطقة ما

كلل األرض والميا  .يعي

معظ النةازحين دارليةاً ة مخيمةات مشةيائية تقةا

ملى أراض زرامية مما يؤدل إلى تناقا األراض المزرومة وإنتاا الغذاء وانعشا األمن الغذائ .
كما انخ

إنتاا القم

مةا  ،2019وهةي أحةش المحاصةيع ا سةتراتيجية ة سةير ة ،ألكثةر مةن ٪50

وةةبب النةةزو و قةةشا األ ارض ة الزراميةةة والبنيةةة التحتيةةة وغيةةاب رةةشمات اررشةةاد وتةةشن جةةيدال المةةشرالت
وتعطع األسيال وما إلى كلل ارضا ة إلى الج ات .ارضا ة إلى تحيل العشيش مةن المةزارمين إلةى ز ارمةة
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محاصةةيع أكثةةر ربحيةةة وكات احتياجةةات مائيةةة أقةةع مثةةع الحبةةة الوةةيداء .تةةشرالت الج ةةات الحاليةةة كطةةرت

لالث(المنظمات) ليوت كا ية و مناسبة لشم مزارم القم .

وأصةبحت ز ةادال أسةعار البةذور واألسةمشال تشةكع تحةشل كبيةر لكةع مةن المةزارمين والمنظمةات غيةر الحكيميةةة
ارضا ة إلى رداءال جيدال المشرالت الزرامية .قش ارت عت تكل ةة تةن الوةماد مةا  2020مةن  500دو ر
إلى  870دو ر وارت عت تكل ة تن رذور القم إلى  400دو ر وهي أملى سعر ملى ارتالل ة سةير ة
ل ذ المنتجات.

سياسات تدخل المانحين
كانةةت النقطةةة الت ة أررزهةةا العشيةةش مةةن المشةةاركين ه ة أ مشةةار ا المةةانحين يةةت منح ةةا مةةن رةةالل تقييمةةات

غي ةةر دقيق ةةة لالحتياج ةةات و تعك ةةس الحاج ةةة ال علي ةةة .ل ةةذلل م ةةن الض ةةرورل إشة ة ار الخبة ةراء والمة ةزارمين ة

تخطيا المشار ا وصنا الوياسات كات الصلة لز ادال األلر.

إحةةشا الوياسةةات المحةةشدال الت ة أليةةرت ة ورشةةة العمةةع والمتعلقةةة ارتيةةار الموةةت يشين ه ة التركيةةز ملةةى
األسر/األسةةر الت ة تقيدهةةا النوةةاء غ ة

النظةةر مةةن الحاجةةة ،ممةةا أدا إلةةى قيةةا ع ة

المة ةةشرالت الزرامية ةةة ة ة األسة ةيال المحلية ةةة .كة ةةا هنة ةةا أيضة ةاً انتقة ةةادات تتعلة ة

الموةةت يشين ربيةةا

الشة ةةركاء المحلية ةةين غية ةةر

المناسةبين وأنةياع التةةشرالت والمحاصةيع ومنةات الز ارمةةة ومةا إلةى كلةةل والتة جعلةت التةةشرالت أقةع عاليةةة

ملى المشا الطي ع.
انهيار نظام اإلرشاد الزراعي
قشا رشمات اررشاد لحكيمة مركز ة

شمال غرب سير ة وبب النزاع مةا ة كلةل النةزو القوةرل

لعةةشد كبيةةر مةةن الخبةراء الةةزراميين ومةةن ريةةن

أكةةاديميي وتة لير الصةراع ملةةى قطةةاع التعلةةي مةةن حيةةث رنةةاء

إ

جي ةةع جشي ةةش م ةةن الخبة ةراء ال ةةزراميين ت ةةر المنطق ةةة دو دم ة ز ارمة ة رس ةةم وهيك ةةع إرش ةةادل مم ةةا أدا إل ةةى

ممارسةةات سةةلبية .ملةةى سةةبيع المثةةال :هنةةا موةةتيا مةةال مةةن الخلةةا رةةين أصةةنات القمة المختل ةةة الت ة

تتناسةةب مةةا ري ةةة شةةمال غةةرب سةةير ة ممةةا يةةؤدل إلةةى تقةةي

واستراتيجيات لنقع المعر ة وتليات استشار ة لشم المزارمين
ناق

المشاركي أهمية إش ار الباحثين

موةةتي ات ارنتةةاا .لةةذلل يجةةب وضةةا تليةةات
المنطقة.

تن يذ المشار ا الزرامية ر شت تقيي األلةر وتوة يع نقةع المعر ةة

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

المطروح ةةة وز ةةادال عا لي ةةة المش ةةار ا الزرامي ةةة وتعز ةةز األم ةةن الغ ةةذائ ورل ة
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ةةرص العم ةةع وال ةةشرع وتمك ةةين

المةزارمين والمجتمعةةات مةةن تحقية كلةةل .تمةةت مناقشةةة عة

ا سةةتراتيجيات ملةةى سةةبيع المثةةال :يمكةةن أ

يوةةامش إدرةةال ممارسةةات زرامي ةةة جشيةةشال مثةةع ال ةةرل ةةالتنقيا وأنظمةةة الطاقةةة الشمو ةةية والز ارمةةة رةةشو ترب ةةة
(الز ارمةة المائيةةة) ومةا إلةةى كلةةل ة ز ةةادال ارنتاجيةةة .كمةا أ أرةةرز التحةشيات الملحةةة تلةةل التة تتعلة

ةةةدارال

المي ةةا  .ةةالنظر إل ةةى ن ةةشرال المي ةةا ة ة ش ةةمال غ ةةرب س ةةير ة والتة ة ت اقم ةةت و ةةبب الج ةةات يج ةةب أ تك ةةي
األولي ة رصال وتطي ر البنى التحتية الجشيشال مثع الوشود وقنيات الرل.
وجةةش العشيةةش مةةن المشةةاركين أ ورشةةة العمةةع هةةذ م يةةشال لتحشيةةش التحةةشيات والحلةةيل الممكنةةة شةةكع جمةةام
ليةت تن يةةذها شةةكع تعةاون  .وأشةةاروا أيضةاً إلةى أ مجميمةةة األمةةن الغةذائ وسةةبع العةةي
سلوةةلة القيمةةة ة مشةةار ع ا ة الغالةةب يمةةا يتعلة

اتب ةةاع ن ةةس ال ةةن

قةش امتمةةشت ن ة

ةنتةةاا الز تةةي والقم ة  .وأوضة المشةةاركي أن ةه يجةةب

الم ي ةةش لتحقية ة مكاس ةةب اقتص ةةادية للعشي ةةش م ةةن الج ةةات ال امل ةةة المش ةةاركة ة الولو ةةلة

النوبة للمحاصيع األساسية األررا مثع البقيليات والخضروات.

إنتاج المعرفة وتبادلها
تعتبةةر ر ةةشمات اررش ةةاد الز ارم ة  ،أل الخ ةةشمات ا ستش ةةار ة ،الغةةة األهمي ةةة س ةةتشامة قط ةةاع ز ارم ة

ع ةةال

ولتعز ةةز ا ألمةةن الغةةذائ ملةةى وجةةه الخصةةيص .ملةةى الةةرغ مةةن وجةةيد مةةشد مةةن المشةةار ا التة ت ةةشت إلةةى
إنتاا رطيط إرشادية زرامية وإنشاء مشد مةن وحةشات الخةشمات اررشةادية ة شةمال غةرب سةير ة إ أن ةا
غيةر كا يةة لتلبيةة ا حتياجةات ممةا يتةةر

جةيال كبيةرال .ات ة المشةاركي

ة ورشةة العمةع ملةى إمكانيةة دمة

حلقة ةةات أصة ةيات زرامية ةةة ة ة جمية ةةا المشة ةةار ا الزرامية ةةة وتطي رهة ةةا شة ةةكع أكبة ةةر اسة ةةتخشا مقة ةةاتا ال ية ةةشيي
ارضةا ة إلةةى التةشر ب العملة

ة هةذا المجةةال .ومةةن النقةاط األرةةرا التة تمةةت مناقشةةت ا ة اليرشةةة هة

أهمية مشاركة قصا المزارمين الناجحين ونشر الشروس الموت ادال

هذا المجال.

رؤى مستقبلية :األولويات
وارتتمت اليرشة رتحشيش ع

األولي ات لتطي ر الزرامة

شمال غرب سير ة ومن ا:

• دعممم اإلنتمماج الحيممواني :تعتبةةر الثةةروال الحييانيةةة أحةةش القطامةةات الزراميةةة الرئيوةةية وتلعةةب دو اًر ة دم ة
ع

األصنات .ملى سبيع المثال يجب ملةى مربة الماشةية التركيةز ملةى ز ارمةة المحاصةيع العل يةة مثةع

الشعير الموتنبت ،حيث يي ر قيمة غذائية مالية وأيضاً يخل

رص ممع للنواء.

• اختيار المستفيدين مممن المشمماري الزراعيممة :يجةب إمةادال النظةر ة سياسةات التةشرع لتكةي أكثةر ك ةاءال
ولز ادال جشوا وت لير المشار ا .ملى سبيع المثال ،يت ارتيار المةزارمين األكثةر احتياجةاً للمشةاركة ،ولكةن
الغالب

يوتمروا

هذ األنشطة عش ن اية المشروع .لذلل يجب تحوةين معةايير ارتيةار الموةت يشين

لتشة ةةمع الم ة ةزارمين ومرب ة ة الماشة ةةية ة ة الم ة ةزارع المتيسة ةةطة والكبية ةةرال الحج ة ة وبنة ةةاء تة ةةشرالت قائمة ةةة ملة ةةى
ا حتياجات الحقيقية للمزارع.
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• دمج األكاديميين السوريين والبحث

تصمي المشار ا وتن يذها لز ادال ألر هذ المشار ا.

• إعطمماا األولويممة لممدعم البنيممة التحتيممة لز ةةادال جةةيدال ارنتةةاا ور ة

تكةةاليو ارنتةةاا .مةةالوال ملةةى كلةةل،

تتطلةةب التحوةةينات ة قطةةاع الز ارمةةة التكامةةع دارةةع القطةةاع ومةةا القطامةةات األرةةرا .ةال يمكةةن تحوةةين
الز ارمةةة دو تحوةةين التعلةةي أو الصةةحة أو القطامةةات األرةةرا (مثةةع المختب ةرات وأنشةةطة التوةةي ) .لةةذلل
ة ا ستثمار

البنية التحتية هي الم تا الرئيو لتقش األنشطة األررا.

• تعزيز التشبيك وكسب التأييد .يعش تمكين المزارمين والممارسين الةزراميين وموةامشت

ملةى التعةاو مةا

الو ةةلطات المحلي ةةة تر ق ةةة عال ةةة للتة ة لير مل ةةى سياس ةةات ت ةةشرع الج ةةات المانح ةةة .ل ةةذلل إ رن ةةاء الش ةةبكات

(التعاونيةةات) رةةين الم ةزارمين م ة أيض ةاً لجةةذب المةةن لش ةراء اآل ت وتن يةةذ المشةةار ا الت ة تعةةال المشةةاكع

المشتركة.

• رف م جممودة المممدخ ت :عة

رةةذور الخضةةروات التة توةةتيردها عة

المنظمةةات هة مةةن مصةةشر غيةةر

معةةروت وتعط ة نتةةائ غيةةر م لي ةةة للم ةزارمين المحليةةين .كمةةا يجةةب الةةتحك ة جةةيدال المبيةةشات واألسةةمشال
شكع ماجع و سيما يما يتعل

الت ليرات ا قتصادية والبي ية.

• تحسين إنتاج المعرفة وتبادلها :وسائع مثع مشونة أصيات زرامية لشي ا القةشرال ملةى اليصةيل إلةى جميةا

الم ةزارمين و مك ةةن تطي ره ةةا لتش ةةمع ال ي ةةشييهات اررش ةةادية والت ةةشر ب العمل ة م ةةن ر ةةالل اررش ةةاد المي ةةشان .

يمكةن أ تكةي المةشونات الصةيتية مثا ةةة موةاحة متاحةة لعةرض قصةا النجةةا

ة شةمال غةرب سةةير ة.

ارضةةا ة إلةةى كلةةل ،ةةة تةةي ير التةةشر ب الم ن ة أو الم ن ة سيوةةامش النةةاس ملةةى العةةيدال إلةةى و ةةائ

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