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  لى السادة المدراء التنفيذيينمذكرة إ
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 عبد الحميد عبدولي
  مدير البرنامج القطري
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  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال
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   القطريةاالستراتيجيةموجز 

 في 25 فهي تشغل ،الجمهورية العربية السوريةتعتبر الزراعة حجر األساس في االقتصاد الريفي في  -1

 .)2007عام ( في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في البالد 24 وتسهم في حوالي ، العملالمائة من قوة

 االجتماعي الريفي من خالل الرفاه اتبعت الحكومة سياسة االكتفاء الذاتي وتأمين ،وحتى وقت قريب

 واالئتمان الموجه، ،مفروضة على التسويقالضوابط الوأدوات اشتراكية الدولة ومنها تخطيط اإلنتاج 

 ويشغل إنتاج وتسعير . وتقديم الدعم الحكومي لمدخالت اإلنتاج والمياه،والقيود المفروضة على التجارة

طويلة  والتي كانت الدولة تسيطر عليها لسنوات "المحاصيل االستراتيجية"وتسويق سبعة محاصيل تسمى 

 60 وتسهم في ، بالمائة من مياه الري89 وهي تستهلك ،حة المزروعة بالمائة من إجمالي المسا75حوالي 

شوندر  إال محصول القمح والقطن والوفي الوقت الحالي لم يبق. لزراعةبالمائة من القيمة المضافة في ا

 ، ويهيمن القطاع الخاص على القطاع الفرعي للثروة الحيوانية.السكري ضمن نظام التخطيط المركزي

تسعير وتسويق المحاصيل غير االستراتيجية والخضار وع بسيطرة كاملة على إنتاج  أنه يتمتكما

 .والفواكه

 ويسود الفقر .التي تواجه الحكومةالمعوقة  واحدا من أهم العقبات ي وقد بق.وللفقر بعد ريفي في األساس -2

ين؛ أسر صغار المرب) 2(صغار المزارعين والمزارعين المستأجرين؛ ) 1 (:الريفي أكثر بين

اء الريفيات وبخاصة األسر النس) 5(الشباب العاطلين عن العمل ) 4(المعدمين ممن ال أرض لهم؛   )3(

 .التي تترأسها النساء

. تهاا وغطت تدخالته جميع محافظ،1982 عام الجمهورية العربية السوريةبدأ الصندوق عملياته في  -3

يون دوالر أمريكي على شكل قروض  مل126 كان الصندوق قد وفر ما مجموعه ،2008وبحلول عام 

ن الميزة النسبية للصندوق موتك.  استفاد منها حوالي مليون شخص ريفي فقير،لسبعة مشروعات إنمائية

 وعلى استهداف تدخالته لمكافحة الفقر ، في المجتمعات المحليةةفي قدرته على العمل على مستوى القاعد

 .في المناطق الهامشية

في الجمهورية العربية العاشرة  الحد من الفقر الواردة في الخطة الخمسية تماشى مع أهدافيما وب -4

 تتمثل الغاية من ،2010-2007  للفترةلصندوقواإلطار االستراتيجي ل ،2010- 2006 للفترة السورية

والبرنامج القطري المتعلق به في ضمان تحسين وتنويع هذا، االستراتيجية القطرية الفرص برنامج 

اإلدارة ) أ: ( التاليةة االستراتيجية الثالثاألهدافالل ل رزق السكان الريفيين الفقراء من خواستدامة سب

 سيتم ، ومراعاة عدم تجاهل الزراعة البعليةلمياه واألراضي من قبل الفقراء،المحسنة والمستدامة لموارد ا

لألراضي المروية بآبار غير  بالحد من النسبة المئوية االلتزامالتركيز على تنمية الزراعة المروية مع 

التربة ( وتحسين إدارة الموارد الطبيعية ، وتنويع المحاصيل عالية القيمة،متجددة أو غير مرخص لها

الترويج للخدمات المالية ) ب(؛ )والمياه والمراعي وتبنى نهج للتنمية الريفية المتكاملة لإلنتاج الحيواني

 وسوف يركز الصندوق .لمناصرة للفقراء الصغيرة والصغرىالريفية المستدامة وللمشروعات الريفية ا

 من خالل تنمية مؤسسات التمويل تدعم أشد المجموعات الريفية فقراعلى الترويج للمنتجات التي 

وسوف يساعد البرنامج مؤسسات التمويل الصغري من . الصغرىالصغيرة والصغري والمشروعات 
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 وتحسين ،والمساعدة التقنية بهدف تنوع تركيبة منتجاتها بالوصول إلى أموال القروض تزويدهاخالل 

 وكذلك سيدعم البرنامج المشروعات الصغيرة ،إدارتها المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية

تعزيز قدرات ) ج(تعزيز روابط السوق؛ لة للسلع والخدمات الصغرى بهدف إيجاد سالسل قيمة كفؤو

: تضمن مجاالت العمل ذات األولية ما يليوست). كين المجتمعات الريفيةتم(م فقراء الريف ومنظماته

الترويج إلنشاء مجموعات وروابط المنتجين من أصحاب ) 2(بناء قدرات المجتمعات المحلية؛   )1(

تشجيع تمثيل المرأة وغيرها من المجموعات الضعيفة في هياكل ) 3(المصالح االقتصادية المشتركة؛ 

 .ة وفي مجموعات المنتجينالمجتمعات المحلي

 بموجب نظام تخصيص جمهورية العربية السوريةمن المتوقع أن يرتفع المستوى الحالي للتمويل المتاح لل -5

 مليون دوالر 32 إلى 27 ليصل إلى ما يتراوح بين ، بناء على أدائها الحالي،الموارد على أساس األداء

 تم تحديد ، الموارد على أساس األداءوضمن إطار نظام تخصيص. 2012-2010أمريكي للدورة 

 وهما ،مشروعين اثنين لتجهيزهم خالل الفترة التي تغطي برنامج فرص االستراتيجية القطرية هذا

  .مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية ومشروع تنمية الري في حوض نهر الخابور
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  الجمهورية العربية السورية

  القطريةبرنامج الفرص االستراتيجية 

  أوال ـ المقدمة

 2015-2010جاء برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للجمهورية العربية السورية والذي يغطي الفترة  -1

 وهو .نتيجة لعملية تشاور تشاركية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المنخرطين في محاربة الفقر الريفي

لريفي خالل هذه الفترة المذكورة ويصف كيف يستعرض الفرص المتاحة للمساعدة على الحد من الفقر ا

 وتتماشى .خرينهود التي تبذلها الحكومة السورية والشركاء اإلنمائيين اآلجاليرفد يمكن للصندوق أن 

كل من األهداف مع األهداف االستراتيجية المحددة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى حد كبير 

الخطة الخمسية العاشرة للفترة ( السورية للحد من الفقر الريفي ةراتيجياالست ومع ،اإلنمائية لأللفية

 كما أنها تتالءم أيضا مع اإلطار االستراتيجي للصندوق .)2025 والرؤية االستشرافية لعام 2006-2010

 إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية من المشاورات المطولة أثناء وقد تمت االستفادة .وأولوياته

 حتى 2008حزيران /بين الصندوق وأصحاب المصلحة المعنيين في القطر على مدى الفترة من يونيو

 ومن ، ومن الدروس المستفادة من المشروعات الجارية والمستكملة حديثاً،2009أيلول /سبتمبر

 .من الزيارات الميدانية المركزةو ،االستعراضات المسهبة للبيانات

  السياق القطري -ثانياً 

  السياق االقتصادي والزراعي وسياق الفقر الريفي -ف أل

  الخلفية االقتصادية للبلد

 بالمائة منهم 37، وحيث أن  مليون نسمة19.5قد بلغ  الجمهورية العربية السوريةحيث أن عدد سكان  -2

) 2006عام  (اً أمريكياً دوالر1 570 ومع دخل سنوي للفرد الواحد متوسطه ة،دون سن الخامسة عشر

في عام . الدنياعلى أنها بلد متوسط الدخل من الشريحة الجمهورية العربية السورية  تصنيف يمكن

لتحتل المركز  1التنمية البشرية  على مؤشر0.736 بلغ  معدالالجمهورية العربية السورية حققت ،2006

 جيدة سوريةالجمهورية العربية ال فإن المؤشرات االجتماعية في ،وباإلجمال.  بلدا179ً من أصل 105

 هنالك التحاق شبه كامل بالمدارس االبتدائية ونسبة محو األمية بين ، فعلى سبيل المثال،وهي تتحسن

 في حين تتراوح معدالت ، سنة73.9أما العمر المتوقع عند الوالدة فهو . 2 بالمائة82.5الكبار بحدود 

 . بالمائة10سوء التغذية بين األطفال بحدود 

                                                      
  .2008، مؤشرات التنمية البشرية، تحديث إحصائي،2008 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام 1
  . المرجع نفسه2
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- 2007 على وجه العموم قويا بين عامي الجمهورية العربية السوريةي في  النمو االقتصاديقب -3

و في الناتج  تراوح النم،على الرغم من تراجع إنتاج النفط والظروف المناخية غير المالئمة. 20083

 .2007 بالمائة في عام 4 و،2006-2004 بالمائة في الفترة 5.4ة بحدود يقيمة الحقيقالمحلي اإلجمالي بال

باقتصاد السوق البدء  بالمائة ليعكس جهود القطر في 5 كان متوقعا له أن يرتفع إلى ،2008نسبة لعام الوب

 ، وتوحيد أسعار الصرف، بما في ذلك تحرير التجارة والسياسة النقدية، وقد تم إنجاز الكثيراالجتماعي

 باستثناء ،النفطية واستمرت جميع القطاعات غير .وتحرير النظام المصرفي من القوانين الصارمة

 في تحقيق تقدم قوي مع نمو للناتج المحلي اإلجمالي من غير قطاع النفط بالقيمة الحقيقة بما ،الزراعة

 بدأ التضخم بالنمو المتسارع 2008عام ، إال أنه وبحلول منتصف 2007 بالمائة عام 6يقدر بحوالي 

 بالمائة من 3.5ليصل إلى المالي العجز ، كذلك ازداد 2007 بالمائة عام 5 بالمائة من 17ليصل إلى 

 بالمائة عام 3بقائه بحدود إلى في حين كانت تشير اإلسقاطات  (2007الناتج المحلي اإلجمالي عام 

 بالمائة من الناتج المحلي 4  ليصل إلى2007 عام 3.3 وارتفع الحساب الجاري الخارجي من .)2008

 بالمائة 25 في وضع قابل لإلدارة بحدود ين العام فقد بقيادين الخارجي والد أما ال.2008اإلجمالي عام 

 . بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي29و

،  للفقراءا مناصرالجمهورية العربية السوريةيكن النمو االقتصادي في لم . اقتصاد يواجه تحديات معتبرة -4

 أدى النمو السكاني الكبير في السنوات  كما.غدا انتشار انعدام المساواة بهذا الصدد أكثر وضوحاو

يتوقع لها أن تصل و 2005 بالمائة عام 11.7التي بلغت (األخيرة إلى زيادة مستقرة في معدالت البطالة 

 إذ أن سوق العمالة غير قادر على استيعاب ، وبخاصة بين الشباب،) بالمائة مع نهاية هذا العقد20إلى 

 بالمائة 7ف لـ  وتوفر المؤسسات العامة فرص التوظي.ة كل عام ألول مرل شاب يسعون للعم380 000

 وبالتالي فإن عبء إيجاد العمالة يقع على قطاعات الزراعة واإلنشاءات ،لة في القطرمافقط من القوى الع

 .والصناعات التحويلية والخدمات

 الزراعة والفقر الريفي

 تشكل الزراعة حجر األساس في .وريةالجمهورية العربية السالقتصاد في لقطاع الزراعة حيوي  -5

 ألنها توظف ربع القوى العاملة في البالد وتسهم في ،الجمهورية العربية السوريةاالقتصاد الريفي في 

 وقد أدى النمو المحدود للقطاع الخاص ولقطاعي .)2007عام ( بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي 24

 2004د أكبر على الزراعة، ففي السنوات العشر حتى عام الصناعات التحويلية والخدمات إلى اعتما

 بما ه وارتفعت العمالة في، بالمائة سنويا1.9لقطاع الزراعي بما يعادل لة يارتفعت القيمة المضافة الحقيق

 إلى أن العمل األساسي لمالكي األراضي 1994 ويشير اإلحصاء الزراعي لعام . بالمائة2.3يعادل 

 شخص 40 000 وهنالك . هو الزراعة،) بالمائة71أي ما يعادل بحدود ( ، شخص410 000وعددهم 

مة سياسة االكتفاء  وحتى وقت قريب اتبعت الحكو.المربين من المعدمينإضافي من مالكي القطعان و

 والضوابط ، تخطيط اإلنتاج: االجتماعي الريفي من خالل أدوات اشتراكية الدولة وهيالذاتي والرفاه

 عالوة على الدعم الحكومي ، والقيود المفروضة على التجارة، واالئتمان الموجه،لتسويقالمفروضة على ا

 ،"المحاصيل االستراتيجية" ويحتل إنتاج سبعة محاصيل يطلق عليها .ألسعار والمدخالت والمياهلالمقدم 

                                                      
3 International Monetary Fund. Public Information Notices (PINs), 29 October 2008 and 26 January 2009.  
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 ،ا مركزياوهي القمح والشعير والقطن والشوندر السكري والتبغ والعدس والحمص والتي يتم التخطيط له

 بالمائة من مياه الري وتسهم في 89 كما أنها تستهلك ، بالمائة من إجمالي المنطقة المزروعة75

 نظام التخطيط المركزي مطبقا إال لم يبق وفي الوقت الحالي .بالمائة من القيمة المضافة في الزراعة  60

 الجمهورية العربية السورية  فقد حرصت السياسة الزراعية في،على القمح والقطن والشوندر السكري

النمو الزراعي لصالح المحاصيل االستراتيجية منخفضة القيمة في حين عاقت تطوير على توجيه 

 ويهيمن القطاع الخاص على القطاع .القطاعات الفرعية التنافسية وهي قطاعات الخضر والفواكه واللحوم

تسويق المحاصيل غير ونتاج وتسعير  سيطرة شبه كاملة على إه ولدي،الفرعي للثروة الحيوانية

  .االستراتيجية والخضر والفواكه

 تبلغ حصة الثروة الحيوانية .للثروة الحيوانية دوراً معتبراً في االقتصاد السورييلعب القطاع الفرعي  -6

 ويتم معظم عمليات تربية . بالمائة من الصادرات الزراعية15 و، بالمائة35من قيمة اإلنتاج الزراعي 

 وتعتبر نشاطاً يفضله معظم المنتجين الصغار والمزارعين ممن ال ،انات في الحيازات الصغيرةالحيو

ا عوامل متعددة وهي صغر حجم  إال أن إمكانيات هذا القطاع الفرعي تعوقه.أرض لهم والنساء الريفيات

 وعدم ،العلفية وعدم التوازن في الحصص ، ومحدودية التحسينات الوراثية، وانخفاض اإلنتاجية،عانالقط

 ومن شأن . واالفتقار إلى أخصائيين جيدي التدريب في مجال تربية الحيوانات،كفاءة التحويل العلفي

منظمات المزارعين أو المربين الفعالة أن تساعد في إزالة بعض هذه المعوقات وبخاصة فيما يتعلق 

 .ه الطلببشراء المدخالت وتسويق المنتجات وبحوث اإلرشاد الزراعي الذي يقود

بنت الحكومة السورية نظاماً للدعم الحكومي للقطاع . عدم فعالية الدعم الحكومي المقدم لقطاع الزراعة -7

 بالمائة 28، وإذا أخذنا بعين االعتبار أن 4لمائة من الناتج المحلي اإلجمالي با4الزراعي يعادل ما نسبته 

 من بالمائة 10 بالمائة فقط يشغلون 49أن  و، بالمائة من األراضي المروية75من المزارعين يشغلون 

 لوجدنا أن معظم إنتاج السلع المدعومة هو في الحقيقة بيد األسر الزراعية األفضل ،األراضي المروية

 ال يستهدف ،على الرغم من ارتفاع تكلفته ، وبالتالي فإن الدعم الحكومي المقدم لقطاع الزراعة،حاال

 عالوة . فوائده المباشرة في معظم األحيان إلى األسر األفضل حاال وإنما تذهب،الفقراء بصورة فعالة

ل يشوه اقتصاديات ضخ المياه بحيث يضخ المزارعون زعلى ذلك، فإن الدعم الحكومي للكهرباء والدي

 ويحجمون عن تبني نظم الري التي توفر استهالك ،كميات كبيرة من المياه لتحقيق زيادة قليلة في الغالت

  .المياه

 إذ تحتل ، بلداً شبه قاحلالجمهورية العربية السورية تعد .ودية وتدهور قاعدة الموارد الزراعيةمحد -8

 كذلك فإن تدهور األراضي . بالمائة من مساحة أراضيها55المراعي الطبيعية والصحراء والجبال 

).  السطحيةةمساحة القطريال بالمائة من 18إذ يؤثران بشكل جدي على (قاسيين  التصحر زحفو

 في حين ، من الهطوالت المطريةر مليمت200 بالمائة من القطر يتلقى سنويا أقل من 55وبالمتوسط فإن 

تقل و وأما الحيازات فهي صغيرة باإلجمال . مليمتر350 أكثر من ) بالمائة15(تلقى مساحة صغيرة منه ت

 1985 مليون هكتار عام 0.56 وقد زادت المساحة المروية من . بالمائة منها عن الهكتارين56مساحة 

 من هذه المساحة المروية مياه جوفية من آبار تم 60ويستخدم ما يعادل . 2004 مليون عام 1.4إلى 

                                                      
  .2008تشرين األول / أكتوبر، التوجه نحو السوق االجتماعي- قطاع الزراعة - البنك الدولي، سورية 4
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النمو المستند نموذج  وقد شجع .قانوني بالمائة منها غير 55 وأكثر من ،تطويرها وتشغيلها بشكل خاص

على االستخدام ) م األسعار والحماية التجاريةدعم الطاقة ودع(إلى المحاصيل الحقلية المروية المدعومة 

غير االستخدام تسبب إذ . لقطرلاستنزاف الموارد المائية إلى غير االقتصادي للمياه والذي أدى بدوره 

 وحيث أن معظم األنهار . وتلوثها،المستدام للمياه الجوفية في المبالغة في استغالل بعض المناطق

 إلى حد كبير على الجمهورية العربية السورية تعتمد ،طق خارج الحدودالرئيسية في القطر تنبع من منا

 بالمائة من إمدادات المياه القابلة 30 ويبلغ العجز المائي العام حاليا بحدود .) بالمائة80(المياه الدولية 

 ويتوقع لهذا الوضع أن يسوء بسبب حجم المياه . وهو يتراوح بشكل واضح بين حوض وآخر.5للتجديد

 وتتمتع ثالثة فقط . والزيادة الحادة في الطلب على المياه في المناطق الحضرية،مستخدم في الزراعةال

 منه أن يبقى اإلنتاج الزراعي عرضة ومما ال مفر .من أحواض المياه السبعة بميزان مياه سنوي إيجابي

ويعتبر المراقبون أن  .تدهور حاد في الناتج المحلي اإلجماليب تسببتتغير المناخ مع فترات جفاف ل

 قد غدت أكثر تعاقبا وهو أثر متوقع لتغير الجمهورية العربية السورية للجفاف في ة الطبيعيةالدور

  6 .المناخ

يتوقع التقرير الفرعي للبالغ الوطني  ،7"ير الهشاشة وإجراءات التأقلمدتق"وفقا لما جاء في . تغير المناخ -9

تملة في شرق المتوسط على مدى الخمسين سنة القادمة على النحو تغيرات المناخية المحالاألول أن تكون 

سوف تزداد درجات الحرارة بما يعادل درجتين في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية ) 1: (التالي

 في حين سيشهد باقي القطر زيادة بمعدل درجة واحدة على ،الجمهورية العربية السوريةالشرقية من 

سترتفع ) 3(الهطوالت المطرية في المنطقة ككل خالل فصلي الصيف والخريف؛ ستزداد ) 2(األقل؛ 

 ويخلص التقرير نفسه إلى نتيجة مفادها حدوث زيادة .2100 سم بحلول عام 70مستويات البحار بحدود 

 ستؤدي إلى انخفاض ،لم تتم تلبيتهاإن  والتي ، بالمائة من متطلبات المياه لمحصول القمح9بما نسبته 

 8 من المياه سوف تزداد بمعدل احتياجاتهنسبة لمحصول القطن فإن ال وب. بالمائة10ة بما يعادل الغل

 أما . بالمائة5القطن بحدود غلة  في اتراجعفسيعني ذلك  وإن لم يتم اإليفاء بهذه المتطلبات ،بالمائة

تم تدبير ي وإن لم ،لمائة با10شجار الزيتون فسوف تزداد متطلبات المياه الضرورية لها بحدود ألبالنسبة 

 وتتضمن إجراءات التأقلم التي تشتد . بالمائة5 في الغلة بحدود اهذه الزيادة سوف يعني ذلك تراجع

االختيار (ممارسات الزراعية المحسنة ال تباعاو المقاومة للجفاف والحرارة األصنافالحاجة إليها استخدام 

وتحديث ممارسات ) الكثافة النباتيةو ،وجدولتهاات المياه  وكمي، واألصناف المحسنة،األمثل لتاريخ البذر

 وتطبيق زراعة الصون لزيادة فعالية ،تباع تكنولوجيا أفضل للري واستخدام الري التكميليا و،إدارة المياه

 .الهطوالت المطرية

ازات الصغيرة على هيكلية الزراعة في ـ تهيمن الحي.األساسية في وجه النمو الزراعيالمعوقات  -10

 كما تتصف ،) بالمائة من الحيازات مساحة تقل عن الهكتارين56إذ تغطي  (الجمهورية العربية السورية

وقد تم اتخاذ بعض الخطوات لتحرير االقتصاد االشتراكي . هذه الهيكلية أيضا بانخفاض اإلنتاجية

                                                      
5 Varela-Ortega C. and Sagorday J. 2001. Final report on agricultural water use, Food and Agriculture Organization of 

the United Nations. Project GCP/SYR/006/ITA.  
6 http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=79006#.  
7 Meslmani Y. 2008.  



  EB 2009/98/R.22 

5 

تأخير الخطط  قد قامت على الدوام ب، ولكن الحكومة وبسبب خوفها من ردود الفعل المحلية،الصارم

 مما أدى إلى ،لحكومي بهدف إبقاء أسعار المستهلك منخفضة بشكل مفتعلاالموضوعة إللغاء الدعم 

ات الحكومية ما زالت ي وفي حين أن الخطط واالستراتيج.انخفاض أخر في األسعار عند باب المزرعة

لتي يواجهها النمو السريع لهذا  إال أن المعوقات ا،تستهدف الزراعة على الدوام بحكم كونها القطاع الرائد

 ومحدودية األراضي الصالحة ، وشح المياه،متعددة وهي تتضمن الظروف المناخية غير المالئمةالقطاع 

حصول الومحدودية والمشتتة ة لحيازات الزراعية الصغيرة والمجزأ وا، وتدهور خصوبة التربة،للزراعة

 ،صول المنتجة للمشروعات الصغيرة والصغرىعلى االئتمان الرسمي مما يعيق إنشاء وتطوير األ

مع ضعف الخدمات الداعمة هذه المعوقات  وتتضافر .ومحدودية اتباع التكنولوجيات الزراعية الحديثة

مرافق التعليب ( وأما األسواق المحلية فهي غير متطورة في حين أن البنى التحتية للتسويق .للزراعة

وهنالك افتقار إلى . ر الذي يؤدي إلى الكثير من الهدر والخسارة األم،فقيرة) والفرز ومخازن التبريد

سواق األوروبية األما يتعلق بفيمعلومات السوق حول األسعار والكميات ومعايير الجودة وبخاصة 

 .وأسواق الخليج

بية الجمهورية العر يؤثر الفقر في 8، وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ببعد ريفيايتصف الفقر أساس -11

 إال أنه وفي حال استخدام خط الفقر األعلى ، بالمائة من السكان11.4على ) 2004-2003 (السورية

 ومعدالت الفقر أعلى في . بالمائة30.1إلى  فإن هذا الرقم يرتفع ،النفقات األسرية المحددةبالخاص 

 وتسجل المنطقتان .)الي بالمائة على التو38 بالمائة و62(المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية 

 45 والتي تضم )ر الزور والحسكةيدلب وحلب والرقة ودإمحافظات (الشمالية الغربية والشمالية الشرقية 

الشدة وبالمائة من إجمالي عدد السكان أعلى معدالت للفقر سواء من حيث االنتشار أو العمق 

وأن العديد من  ،ر في السنوات األخيرةلى أن وضع الفقر قد تدهوإعدة عوامل وتشير ). بالمائة  58.1(

من و .أولئك الذين كانوا يعيشون سابقا فوق خط الفقر بقليل قد انضموا على ما يبدو إلى صفوف الفقراء

في األنشطة الزراعية وغير ( بالمائة 23ن لحساب أنفسهم ما يعادل ، يشكل العاملوبين فقراء الريف

 بالمائة من العمال بدون أجر 26 و،هم من العمال المأجورين بالمائة منهم 36في حين أن ) الزراعية

خرائط له، التقدير الفقر الريفي ووضع (العمل عن منهم من العاطلين بالمائة  15 و)ةيالعمالة األسر(

 فإن معظم السكان الريفيين ينخرطون في ، وبصورة أو بأخرى.)2006الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 وتحد محدودية الوصول إلى األراضي ،لت العمالة الريفية غير الزراعية محدودةالزراعة إذ ما زا

في عام و .والمياه والخدمات واألسواق من قدرة األفراد واألسر على كسب عيش معقول من الزراعة

 أنشأت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي صندوق الدعم الزراعي لمساعدة صغار المزارعين 2008

 ، واستجابة لطلب من الحكومة.رتفاعات الهائلة في أسعار المدخالت وتحسين األمن الغذائيالاللتأقلم مع 

 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة من القرض 1فقد قام الصندوق بإعادة تخصيص مبلغ 

 .مية البادية وتحويله إلى هذا الصندوقتنالمقدم لمشروع 

                                                      
يعكس خط الفقر األدنى سلة من األغذية الرئيسية . 2005برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مسوحات اإلنفاق والدخول األسرية لعام  8

غذائية أي المتطلبات الضرورية، أما خط الفقر األعلى فهو يعكس اإلنفاق على االستهالك الفعلي للفقراء أو واالحتياجات غير ال
  .المتطلبات المعقولة
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 صغار المزارعين والمزارعين المستأجرين) 1( بين اع انتشار الفقر الريفي أوس.المجموعة المستهدفة -12

دخلهم من خالل لرفد وهم غير القادرين على كسب الحد األدنى من قوتهم من الزراعة والمضطرين 

 الذين صغار المربينأسر ) 2(العمالة المأجورة واإلنتاج الحيواني واألنشطة االقتصادية غير الزراعية؛ 

 وتضطر هذه األسر أيضا ، رأس من األغنام أو الماعز كمصدر رئيسي لدخلهم100 و50يملكون ما بين 

 المعدمين ممن ال أرض لهم) 3(خر داخله؛ آلرفد دخولها من خالل العمل خارج القطر أو في مكان 

الجمهورية العربية والذين يعتمدون للحصول على جزء أكبر من دخلهم على بيع عمالتهم سواء داخل 

 وهم غير القادرين على تأسيس أسر الشباب العاطلين عن العمل) 4(ي األقطار المجاورة؛  أو فالسورية

 النساء الريفيات) 5(خاصة بهم والذين ال يملكون أي دخل أو إمكانية للعمل داخل القطر أو خارجه؛ 

 .ترأسها النساءتوبخاصة األسر التي 

حيث يزداد  االقتصادية الريفية  في الحياةا رئيسيادورتلعب النساء الريفيات واألسر التي تترأسها النساء  -13

 وغدت النساء العمود الفقري ،الزراعة باستمرار مع شغل الرجال لوظائف غير زراعية أساساتأنيث 

لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ألنهن يقمن بمعظم أعمال زراعة المحاصيل عالوة على اعتنائهن 

بإمكانية محدودة لتحسين حياتهن ألن فرصهن في الحصول على  وال تتمتع النساء إال .بالحيوانات

 وهن )على الرغم من قانون اإلرث الموجود في الشريعة اإلسالمية(األصول واألراضي محدودة 

اتخاذ  وال يملكن إال صوتا محدودا في ،مستبعدات إلى حد كبير من األنشطة المولدة للدخل ومن االئتمان

 ، كذلك فإن األمية أوسع انتشارا بين النساء.األسر أو في الشؤون العامةالقرارات سواء على مستوى 

 وعلى الرغم من .ومعدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية أقل بالنسبة للفتيات عما هي بالنسبة للفتيان

  وال يتم"العمالة األسرية" إال أن عملهن يعرف إلى حد كبير باسم ،في الزراعةالوثيق انخراط النساء 

 والنساء الريفيات فقيرات .أخذهن بعين االعتبار في اإلرشاد الزراعي وغيره من مثل هذه التدخالت

  .وعة مستهدفة محددة للصندوق على وجه الخصوصمومهمشات وبالتالي فإنهن يشكلن مج

 الغذائي  بالمائة من فقراء الريف من انعدام األمن62حوالي يعاني . األسر الريفية وانعدام األمن الغذائي -14

حيث أن األسر الريفية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي غالبا و ،أو أنهم عرضة النعدام األمن الغذائي

 فإنها تواجه صعوبة في إنتاج جميع ،ما تملك مساحة أقل من األراضي وعدداً أقل من رؤوس الماشية

 .شرائها من األسواقبواسطة ا الغذائية  كذلك يمنعها الفقر من تلبية احتياجاته.احتياجاتها من األغذية

 فقد أطلقت مبادرة ،استئصال الفقر وتعزيز األمن الغذائيمثال على تصميم الحكومة السورية على وك

مشتركة بين الحكومة السورية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بعنوان البرنامج الوطني لألمن 

 من المركز الوطني يكلم استكمال صياغة هذا البرنامج، بتنسيق  وسيت 2009.9شباط /الغذائي في فبراير

األمن ) 1: (التاليةويضم البرنامج المجموعات المواضيعية . 2009للسياسات الزراعية في نهاية عام 

شبكات األمان؛ ) 3(المؤسسات الريفية والزراعية؛ ) 2(الغذائي األسري، وسبل العيش والتغذية؛ 

 اإلنتاج الحيواني ألصحاب )6(؛ إدارة المياه) 5(ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ اإلنتاج الزراعي   )4(

 .الحيازات الصغيرة

                                                      
9 http://www.napcsyr.org.  
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  تي واالستراتيجي والمؤسسياالسياق السياس –باء 

  السياق المؤسسي الوطني

 من خالل هيئة تخطيط الدولة التي تعتبر الجمهورية العربية السوريةستستمر نقطة دخول الصندوق إلى  -15

 وستستمر وزارة .لحكومية الرسمية المسؤولة عن إدارة الدين الخارجي والتخطيط االقتصاديالقناة ا

ا مسؤولة عن المشروعات الجارية  وهي حالي،لعب دور الوكالة الرائدةبالزراعة واإلصالح الزراعي 

امج لتي يمولها الصندوق في القطر، كذلك فإن مديرية التعاون الدولي هي المسؤولة عن جميع البرا

 وتوفر .الممولة خارجيا بما في ذلك تدخالت الصندوق وهي ترفع تقاريرها مباشرة إلى وزير الزراعة

المديريات المركزية في الوزارة المعنية بتنمية السياسات على المستوى الوطني الحد األدنى من المساعدة 

زارة الري فهي تضطلع لموظفين على مستوى المحافظات وعلى المستوى الميداني، أما ولالتقنية 

 بما في ذلك رصد المياه الجوفية وإصدار التراخيص ،بالمسؤولية الكاملة عن الموارد المائية في البالد

مستوى  منفيد من المياه الجوفية على المستوى األعلى ست واآلبار التي ت،الخاصة بالبنى األساسية للري

  .المزرعة

شراكات مع الهيئة العامة للبحوث الزراعية العلمية فيما يتعلق  فللصندوق ،الخدماتبموفري وفيما يتعلق  -16

 ومع المركز العربي ، ومع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة،بنقل التكنولوجيا

 وقد وفرت هذه المراكز .لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة الذي يوجد مقره في دمشق

 كما أجرت بحوثا عن تحسين اإلنتاجية الزراعية ،لوطنيةات للمؤسسات البحثية ابناء القدرالمساعدة على 

وكان المصرف . واألمن الغذائي وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية وسالسل القيمة واألسواق

  .االئتمان للمزارعينإليصال الزراعي التعاوني شريكا للصندوق منذ البدايات 

   من الفقر الريفياالستراتيجية الوطنية للحد

 2010-2006تمت صياغة استراتيجية الحكومة للحد من الفقر ضمن الخطة الخمسية العاشرة للفترة  -17

 االستراتيجية الرئيسية للخطة الخمسية العاشرة بما األهدافوتتلخص  2025.10والرؤية االستشرافية لعام 

تحسين الخدمات االجتماعية في ) ب(ة؛  األسر الفقيرة ومحاربة األميبينرفع مستوى التعليم ) أ: (يلي

صياغة السياسات المالية التي تستهدف ) د(تطوير شبكات األمان االجتماعية؛ ) ج(المناطق األشد فقرا؛ 

ضمان حصول الفقراء على الموارد المالية من خالل تطوير مفهوم ) هـ(الفقراء وتحسين توزيع الدخل؛ 

 وتتمثل .المحلية والمدنية من لعب دور أكبر في عملية التنميةتمكين المجتمعات ) و(التمويل الصغري؛ 

استئصال األمية وخفض الفقر بمعدل النصف : فيما يلي2025األهداف الكمية للرؤية االستشرافية لعام 

، مترافقا 2025-2005 بالمائة خالل الفترة 7، واإلبقاء على النمو االقتصادي بحدود 2015بحلول عام 

  . بالمائة2.16في تعداد السكان بما يقل عن مع زيادة سنوية 

الخمسية العاشرة عن الخطة تختلف . ضرورة استراتيجية للخطة  الخمسية العاشرة وما يليها: اإلصالح -18

 وسترتكز .الخطط التي سبقتها في أنها ترمي إلى أن تكون بداية للتحول إلى اقتصاد السوق االجتماعي

                                                      
رب ، مياه الش15، الزراعة والري، والفصل 7، اإلطار اإلشاري، الفصل 3، الفصل 2010-2006 الخطة الخمسية العاشرة للفترة  10

  .، الالمرآزية وتنمية المجتمع المحلي25والتصحاح، الفصل 
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توزيع في  آليات السوق للعرض والطلب لتحقيق كفاءة أعلى السياسة االقتصادية بشكل كامل على

 وإنما ستعمل على خلق البيئة ، ولن تحاول الحكومة السيطرة على االستثمارات وأنشطة السوق.الموارد

 وتعترف الحكومة بأن هذه السياسة الجديدة ال يمكن تنفيذها إال .التمكينية لألنشطة االستثمارية والتنافسية

 وسوف تسهم السلطات المحلية .ساء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنيمن خالل إر

 ويتوقع . وتعبئ المجتمعات المحلية والقطاع الخاص،في صياغة وتنفيذ الخطط التنموية الوطنية والمحلية

ب عوستل ،نتاجه وبالتالي بأن يسهم في عوائد الدولةإمن القطاع الخاص أن يزيد من استثماراته و

المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني دوراً هاماً في تنفيذ اإلصالح االجتماعي وبرامج 

التدريب ويعتبر الترويج لدور القطاع الخاص كمحرك للنمو االقتصادي واحداً من أولويات الخطة 

  .الخمسية العاشرة

زراعة تلعب دوراً أساسيا في التنمية  تعترف الخطة الخمسية العاشرة في الفصل العاشر منها بأن ال -19

 ، وخلق فرص عمل جديدة، وفي اإلسهام في توليد الدخل وضمان األمن الغذائي،االقتصادية الكلية

 كما . وتعزيز االستقرار االجتماعي في المناطق الريفية،وتوفير المدخالت الضرورية للصناعات الغذائية

ئتمان من خالل تطوير نظام مالي ريفي الكان الفقراء على اأنه يؤكد أيضا على أهمية تحسين حصول الس

  .تبني التكنولوجيا والممارسات لتحسين اإلنتاجية والدخولو ،مستدام وسليم

 تتصور الخطة الخمسية العاشرة تطوير خطة على نطاق ،وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتنميتها -20

 وتلبية المتطلبات المائية ،لموارد المائية المتاحة وإدارتهاره تهدف إلى االستخدام المتكامل لسالقطر بأ

 في حين تتضمن . وزيادة كفاءة استخدام المياه، واالستدامة، وضبط الجودة،للتنمية االقتصادية االجتماعية

 بالمائة من األراضي المروية حاليا من خالل 50األهداف المحددة تطبيق تقنيات الري الحديثة على 

  . بالمائة80 ورفع كفاءة استخدام المياه في مثل هذه المناطق إلى ما يقارب ،تقليديةالوسائل ال
 

 نوتركز الخطة الخمسية العاشرة بشكل خاص على خلق فرص العمالة للفقراء وللشباب العاطلين ع -21

الحد من ) ب(؛ المشروعات الخاصة واالبتكارتشجيع ) أ: ( وفي هذا السياق فهي تهدف إلى.العمل

الترويج لتنمية المشروعات الصغيرة والصغرى وخلق ) ج(ية الحكومة عن خلق فرص العمل؛ مسؤول

حاضنات إنشاء ) هـ(تنمية مرافق إعادة التأهيل وبناء القدرات والتدريب؛ ) د(التنافسية بينها؛ 

 .األعمال على مستوى القريةوحاضنات التكنولوجيا 

هداف  وضمن نطاق األ.تحسين سبل عيش األسر الفقيرة و، قصوى للحد من الفقرأولويةوتولي الحكومة  -22

ت صنفالتي  فقد تم اختيار قائمة طويلة من المشروعات ،اإلنمائية الوطنية والسياسات االقتصادية الكلية

تمويلها بموجب الخطة الخمسية العاشرة، وستعطى األولوية القصوى ل مجموعات أولوية في ثالث

 . من الفقراء والمجموعات المحرومةلفقر التي يستفيد منها عدد كبيراللمشروعات التشاركية للحد من 

سيتم إنشاء نظام رصد وطني شامل للحد من لضمان اإليفاء باألهداف الموضوعة، فعالوة على ذلك، و

 .الفقر ضمن هيئة تخطيط الدولة بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني
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 االتساق والمواءمة

 هيئة تخطيط الدولة على ، تبقىوليتها عن التخطيط االقتصادي وإدارة الدين الخارجيكجزء من مسؤ -23

دعمها جهات مانحة أخرى لتحقيق ت وغيرها من البرامج التي ،األمم المتحدةبرامج اتصاالت منتظمة مع 

خطيط ت وتنسق هيئة . ولتعزيز أثرها وفعاليتها،قدر أكبر من االتساق في عمليات المساعدة اإلنمائية

 وهي تمثل الحكومة في . مع الوزارات المعنية لوضع أولويات الحتياجات وإجراءات التنميةالدولة

 ،رية التعاون الدولييالممولين الدوليين، ومن خالل مدومساهمات الجهات المانحة باألمور التي تتعلق 

ويلها خارجيا والتي لها فإن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي مسؤولة عن جميع البرامج التي يتم تم

 ويعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .عالقة بالزراعة بما في ذلك التدخالت التي يمولها الصندوق

والصندوق والمفوضية األوروبية معا لمساعدة هيئة تخطيط الدولة على لعب دور أكثر فعالية فيما يتعلق 

 .بالجهات المانحة

 يسهم ، ولديه حضور ميداني بالوكالة في دمشق،لمتحدة القطريوبحكم كونه عضو في فريق األمم ا -24

 وأهمها على وجه الخصوص التقييم ،الصندوق بنشاط في عدد من المساعي المشتركة بين الوكاالت

 جميع ، كما هو الوضع حاليا،القطري المشترك وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الذي ستدمج فيه

 .تقبليةمساعدات الصندوق المس

   الدروس المستفادة من خبرة الصندوق في القطر–ثالثا 

  النتائج السابقة واألثر واألداء–ألف 

 .تهاا وغطت تدخالته جميع محافظ،1982 عام الجمهورية العربية السوريةبدأ الصندوق عملياته في  -25

 شكل قروض  مليون دوالر أمريكي على126وفر ما مجموعه قد  كان الصندوق ،2008وبنهاية عام 

 205.4 مليون دوالر أمريكي، بما فيها 474لسبعة مشروعات إنمائية تقدر تكلفتها الكلية بما يصل إلى 

الصندوق العربي و ،البنك الدولي(مليون دوالر أمريكي من التمويل المشترك من جهات مانحة أخرى 

 ،)امج األمم المتحدة اإلنمائيبرن، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، ولإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 وقد استكملت . أمريكي على شكل مساهمات من الحكومة ومن المستفيدين دوالر مليون142وحوالي 

 ، من مشروع التنمية الزراعية في المنطقة الجنوبيةةدخالت وهي المرحلتين األولى والثانيت ةأربع

 .الزراعية في المنطقة الوسطى والساحلية ومشروع التنمية ،ل الحصبومشروع التنمية الزراعية في ج

 ،دلبإفي  ومشروع التنمية الريفية ،مشروع تنمية الباديةهي في حين ما زال العمل جاريا في ثالث منها 

 .المنطقة الشمالية الشرقيةفي ومشروع التنمية الريفية 

 مليون شخص 1 حوالي الجمهورية العربية السوريةوقد استفاد من التدخالت التي يمولها الصندوق في  -26

 التي تعتبر نشاطا ،صخور على نطاق كبير واستصالح األراضي إذ أدت عمليات إزالة ال،ريفي فقير

 هكتار من األراضي 170 000 إلى استصالح حوالي ،هاما في المشروعات المستكملة حتى تاريخه

 وكان إلزالة الصخور أثر درامي يشبه . وزيادة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية،ألغراض الزراعة

مقدار  فقد رأى المزارعون مناطقهم المزروعة تزداد ب،ذلك الذي يحدثه الري في المناطق الجافة
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 .) بالمائة300ارتفعت قيمة األراضي بما ال يقل عن  (أفضل إنتاجا وقيمةضعفين وأراضيهم تصبح ال

 ، من التفاح واللوز والزيتون في العقد الماضيةالجمهورية العربية السوريكذلك فقد تضاعف إنتاج 

 وقد خلصت دراسة تقديرية .هذه الزيادةمن  بالمائة 40ويعود الفضل للتدخالت التي يمولها الصندوق في 

 الزراعي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واإلصالحالزراعة وزارة (الستصالح األراضي 

 أسرة مستفيدة من عمليات إزالة الصخور 100  000دة دخول أكثر من إلى زيا) 2005القاحلة األراضي و

ى لع فقد ساعدت التدخالت التي مولها الصندوق المجتمعات المحلية ، باإلضافة إلى ذلك.بشكل كبير

 كما وفرت مياه الشرب اآلمنة والري التكميلي من خالل ،صياغة خطط العمل المجتمعية الخاصة بها

 وحسنت وصول المجتمعات المعزولة إلى ،ألحواض والخزانات وإعادة تأهيل الينابيعحفر اآلبار وإنشاء ا

األسواق والخدمات من خالل تشييد أو إعادة تأهيل طرق الوصل الريفية وبادرت بأنشطة التمويل 

 .) واالئتماناالدخاركصورة محسنة عن رابطات ( وأقامت الصناديق القروية الصغري،

 فإن أنشطة الصندوق بموجب مشروع تنمية البادية ،امج استصالح األراضيوباإلضافة إلى دعم برن -27

 وحتى . بالمائة من المراعي في ثماني محافظات في القطر30 مليون هكتار أو ما يعادل 3.2تغطي 

 120ظمة في  أسرة من17 000أدت تدخالت المشروع إلى فوائد اقتصادية وبيئية مباشرة لحوالي تاريخه 

 ذلك من خالل إعادة إحياء مليون قيق وقد تم تح. ومنخرطة تماما في تنفيذ المشروعرابطة للمربين

 مليون من المجترات 3.5لحوالي  مليون وحدة علفية 245 مما وفر ،راضي المراعيأهكتار من 

تجهيز وتشغيل و ومن خالل االستثمارات المتعلقة بإمدادات مياه الشرب التي غطت إنشاء ،الصغيرة

 بالمائة في أوزان الحيوانات 25 مما أدى إلى زيادات بحوالي ،ادة تأهيل األحواض الرومانيةوإعاآلبار 

 وبفضل تنمية . في معدالت إنجاب التوائم وإنتاج الحليبزادت و، وعند الفطام، الوالدةدالصغيرة عن

 .ة قري41المجتمع المحلي فقد استطاع مشروع تنمية البادية أن يمحو األمية بشكل كامل في 

 أسعار المدخالت يأجبرت موجة الجفاف القاسية التي ضربت القطر في السنتين األخيرتين والزيادات ف -28

 وبالتالي انخفض عدد المجترات ،لى بيع أعداد كبيرة من قطعانهمعوالمنتجات العديد من المربين 

وع تنمية البادية بقيت  إال أن نسبة القطعان التي باعها المستفيدون من مشر. بالمائة50الصغيرة بحدود 

 ليرة سورية وسطيا 3 000 ودفع المربون خارج منطقة المشروع حوالي .بالمائة وسطيا 25بحدود 

 ليرة سورية فقط 500 في حين دفع المربون ضمن منطقة المشروع ،للرأس الواحد لإلبقاء على قطعانهم

رها تعاونيات المربين التي ينتمون  ألن حيواناتهم ترعى على أراضي المراعي التي تدي،للرأس الواحد

 .إليها

تعاني  محافظات لمنطقة الشمالية الشرقية في ثالث بدأ تنفيذ مشروع التنمية الريفية في ا،وفي وقت الحق -29

 ، ويهدف المشروع إلى تحسين الرفاهزور والرقة والحسكةالير داالقتصادي وهي محافظات من الركود 

تمكين منظمات المجتمعات المحلية الريفية؛ ) 1: (فية األفقر من خاللاالجتماعي واالقتصادي لألسر الري

تحسين حصول المزارعين على الخدمات االستشارية الفعالة؛ ) 3(تحسين كفاءة استخدام المياه؛ ) 2(

ومن . تنمية المشروعات الصغيرة والصغرى الهادفة إلى خلق العمالة وضمان الوصول إلى األسواق  )4(

ستثمار في الري الحديث أن تحد االرة المياه من خالل تمكين رابطات مستخدمي المياه وشأن تحسين إدا

 شخص أن 140  000 ويتوقع لحوالي .بصورة كبيرة من احتمال جفاف مصادر المياه أو تعرضها للتملح
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 شخص آخرين منه بصورة 160 000 في حين سيستفيد ،يستفيدوا بشكل مباشر من تدخالت المشروع

 .رةغير مباش

  الدروس المستفادة–باء 

 اكتسب الصندوق ،الجمهورية العربية السوريةبحكم كونه أكبر جهة مانحة تعمل في قطاع الزراعة في  -30

 وقد استخدم الصندوق .المجتمع الريفي في القطروثروة من الخبرات والمعرفة عن االقتصاد الريفي 

ية واالستثمارات ات على القرارات السياسكمحفل للتأثير) القروض والمنح(مشروعاته االستثمارية 

 :  وأهم الدروس المستفادة ما يلي.التخفيف من وطأة الفقربهدف الحكومية 

على الرغم من أن المستفيدين كانوا راغبين في المشاركة في األنشطة التي . النهج التشاركي  )أ (

لق محفل ذو هيكلية  إال أن هذا النمط من االنخراط ليس كافيا لخ،تدعمها المشروعات كأفراد

 وما زالت الحاجة كبيرة .مناسبة يمكن لفقراء الريف أن يوجهوا من خالله تنميتهم الخاصة بهم

 وبخاصة فيما يتعلق بتنمية وتمكين المنظمات على المستوى القاعدي وفي إطار ،لتعبئة المستفيدين

تخدام مشروع تنمية  فقد تم اس،جدول أعمال الصندوق لحوار السياسات مع الحكومة السورية

 للثروة الحيوانية وأخيرا مشروع التنمية الريفية في المنطقة ةالبادية ومشروع التنمية المتكامل

 لتبني وزارة الجمهورية العربية السوريةكنقاط دخول للترويج وألول مرة في والشرقية الشمالية 

 .الزراعة واإلصالح الزراعي للنهج التشاركي على نطاق واسع
 بفضل وسائل االستهداف المحسنة غدا استهداف المناطق مقبوال اآلن كأكثر الطرق .هدافاالست  )ب (

 ومع أن هذا النمط من اآلليات يغطي مجتمعات .الجمهورية العربية السوريةمالئمة للعمل في 

 إال أنه يمكن أن يترافق أيضا مع آلية السترداد التكلفة على أساس ،محلية ومجتمعات أوسع

 .ن إسهام أكبر من المستفيدين األفضل حاالمتدرج لضما
، إال  على الرغم من أن استهداف النساء كان ناجحا على وجه العموم.قضايا التمايز بين الجنسين  )ج (

 وقد كان النهج ناجحا سواء في اإلرشاد أو التدريب . على الدوام النساء األشد فقراأنه لم يضم

 ولذلك فإن األنشطة التي .صول على االئتمانولكنه كان أقل نجاحا فيما يتعلق بضمان الح

تستهدف النساء يجب أن تكون أكثر حساسية للفقر وأن تأخذ بعين االعتبار المعوقات التي 

 استطاعت المنظمة اإليطالية للمرأة ،فعلى سبيل المثال وبمنحة صغيرة من الصندوق .يواجهنها

 ،الجمهورية العربية السوريةة المتكاملة في  بالتعاون صندوق التنمية الريفي،)أيدوس(لتنمية في ا

 وساعد هذا البرنامج على تنمية وتعزيز .تطوير برنامج خاص بالنساء في سبع قرى في الالذقية

الترتيبات المؤسسية إليجاد حاضنات أعمال قروية رائدة للمشروعات النسائية والتي يمكن أن 

ل وذلك بهدف إيجاد مشروعات صغيرة واألعما/التدريب/تعمل كمراكز لتوجيه االستشارات

 .وصغرى مجدية ومستدامة ذاتيا
بد من التشجيع على   ال،اي حيث أن استنزاف موارد المياه الجوفية يشكل خطرا حقيق.موارد المياه  )د (

 .صلة في تدخالت الصندوقذا استخدام تقنيات الري الحديث في المناطق المروية كلما كان ذلك 

 ،يج لرابطات مستخدمي المياهألة كفاءة استخدام المياه من خالل التروكذلك فقد تم التطرق لمس

يعترف بها صانعو القرار بشكل متزايد على أنها أكثر اآلليات مالئمة الستدامة الموارد التي بدأ 
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 فقد أثبتت تنمية الموارد المائية ،غراض الريأل وعالوة على تنمية الموارد المائية .المائية

 ولكن مع ،منزلية استجابتها إلى حد كبير لالحتياجات االجتماعية لفقراء الريفلالستخدامات ال

 وسوف يتم تناول هاتين القضيتين في .التعديالت  الضرورية على البنى األساسية المائيةبعض 

ا ستنعكسان في تصميم المشروع ممشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية كما أنه

 . لتنمية الريرح المقتالجديد
 كان المصرف الزراعي التعاوني الموفر الرئيسي ، حتى ستة أعوام مضت.التمويل الريفي  )ه (

لمحرومات وغيرهن ا وما زال العديد من النساء الريفيات .للتمويل الريفي في تدخالت الصندوق

ال يملكن من السكان الفقراء ال يتمتعن إال بقدر ضئيل من فرص الوصول إلى االئتمان أو أنهن 

 . وذلك بسبب عدم قدرتهن على توفير الضمانات التي يقبلها المصرف،اإلطالقهذه الفرص على 

ويتوجب على الصندوق أن يستمر في تحري سبل أخرى لضمان وصول هذه الخدمات إلى 

رها يأن يتضمن ذلك الترويج للمؤسسات المالية المستدامة التي يدعلى  ،المجموعات األفقر

 وضمن جدول أعمال حوار السياسات مع الحكومة .)أي الصناديق(لسكان المحليون ويمتلكها ا

 وباستخدام مشروع التنمية الزراعية في جبل الحص ومشروع التنمية الزراعية في ،السورية

 بدأ صانعو السياسات يعترفون بشكل متزايد بنظم التمويل الريفي على أنها ،ي دخولتكنقطإدلب 

 .ن يكون لها أثر معتبر على فقراء الريفنظم مالئمة ويمكن أ
 ، مثل ضعف البنى التحتية، تؤدي المعوقات في وجه الوصول إلى األسواق.دعم التسويق  )و (

 إلى تدني األسعار وإلى تدني ، وغياب معلومات السوق،واالفتقار إلى شبكات التجارة الريفية

لى المشروعات التي يدعمها  ويتوجب ع.اإلنتاج الموجه لالستهالك ومداخيل األسر الفقيرة

الصندوق أن تتطرق بشكل تفاعلي لهذه المعوقات وأن تعزز الروابط بين المنتجين 

 ووجود المنتجات ذات القيمة ،التجار لضمان انتظام الوصول إلى األسواق/المصنعين/والجامعين

خسائر ما  كما يجب التركيز بشكل أكبر على الحد من . والحصول على أفضل األسعار،المضافة

 وعلى الحاجة إلى الترويج للزراعة التعاقدية كوسيلة لتعزيز وصول صغار ،بعد الحصاد

 .سل القيمةسالى لإالمزارعين 
اإلرشاد و كانت خدمات البحث . للفقراءةخدمات البحث واإلرشاد التي يوجهها الطلب والمناصر  )ز (

 البحوث مع القليل من التفاعل مع هدوقتباع نهج يتجه من القمة إلى القاعدة وتامن دمشق بتبرمج 

 ومن الواضح أنه وعند توليد أو نشر .المزارعين أو مع موفري الخدمات على مستوى المحافظة

التكنولوجيات الزراعية بين المزارعين يتوجب على خدمات البحث واإلرشاد أن تكون أكثر 

ركيز بشكل أكبر على اإلنتاجية  وأن يتم الت،استجابة الحتياجات صغار المنتجين والنساء الريفيات

 ،ن المحصولي والحيواني، والتكامل بين اإلنتاجي وتسويق المحاصيل عالية القيمة،الزراعية

 .وتحسين إدارة المياه
 استمر تنفيذها بتمويل من الحكومة مما ، بعد إغالق مشروعات الصندوق المستكملة.االستدامة  )ح (

زالت ضعيفة  أن نظم رصد وتقييم هذه المشروعات ما إال ، بالملكيةا قويايعكس بالتالي إحساس

 .لتعزيزلوهي بحاجة 
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   اإلطار االستراتيجي القطري للصندوق–رابعا 

 ميزة الصندوق النسبية على المستوى القطري –ألف 

تتمثل الميزة النسبية للصندوق في قدرته على العمل على مستوى القاعدة الشعبية للمجتمعات المحلية  -31

 واعترافا منها بالدور الريادي للصندوق في .المناطق الهامشيةفي ف تدخالته لمحاربة الفقر وعلى استهدا

 تتطلع الحكومة السورية قدما الستمرار التعاون مع الصندوق ،العمل مع فقراء الريف في تنمية المناطق

 ).المشاورات على المستوى الرفيععن  للمزيد من المعلومات األولنظر الذيل ا(

 األهداف االستراتيجية –باء 

 سية العاشرة واإلطار االستراتيجيكل من الخطة الخمفي بما يتماشى مع أهداف الحد من الفقر الواردة  -32

 يتمثل الهدف من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا وما يرافقه من برنامج قطري ،للصندوق

في مما يسهم  ،ا وشبابفقراء نساء ورجاالضمان تحسين وتنويع واستدامة سبل رزق السكان الريفيين ال

، )الحد من الفقر( الهدف األول :تحقيق أربعة من األهداف اإلنمائية لأللفية على األقل وهيإلى الوصول 

 ،)االستدامة البيئية( والهدف السابع ،)لنساءصالح االتمايز بين الجنسين والمساواة ل(والهدف الثالث 

 الصندوق في توجيه أنشطته نحو بناء نظم مؤسسية شاملة ومستدامة  وسيستمر).الشراكات(والثامن 

 وستتركز تلك األنشطة على تنمية الزراعة .دارة الموارد الطبيعية وخلق فرص العمل وتوليد الدخلإل

 والترويج ، وتعزيز البحث واإلرشاد الزراعيين،المروية والبعلية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية

رة والصغرى والتمويل الصغري المدعومة باالستثمارات المناصرة للفقراء للمشروعات الصغي

 :والسياسات واالبتكارات وشراكات التعلم ذات الصلة من خالل األهداف االستراتيجية التالية

بعد . اإلدارة المحسنة والمستدامة لموارد األراضي والمياه من قبل الفقراء: 1الهدف االستراتيجي  -33

التي أدخلتها الحكومة السورية في الستينيات من القرن الماضي لم تعد الزراعي، صالح اإلتطبيق سياسة 

 والقضية اآلن .الجمهورية العربية السوريةمشكلة وصول جميع المزارعين لألراضي قضية هامة في 

ن  مما سيمك، ويتلخص الهدف في استعادة القاعدة الزراعية.أكثر ما تكون مسألة تدهور جودة األراضي

األسر الفقيرة من إنتاج المزيد من األغذية لتلبية احتياجاتها والحصول على فائض لبيعه في األسواق في 

فرصة الوصول إلى األسر  وإنما أيضا إعطاء هذه ،يعني ليس تحسين الدخول فحسبذلك و ،آن معاً

تقنيات الري (ة المروية  سيتم التركيز على تطوير الزراع،وبدون إغفال الزراعة البعلية. أسواق األغذية

نسبة األراضي المروية بواسطة آبار غير مرخصة أو من الحديثة في المزرعة مع ما يرافقها من الحد 

التربة والمياه ( وتحسين إدارة الموارد الطبيعية ، وتنويع المحاصيل عالية القيمة،غير قابلة للتجدد

 ومن العناصر الحاسمة هنا تطوير .الحيواني وتبني نهج تنمية ريفية متكاملة لإلنتاج ،)والمراعي

 ).37نظر الفقرة ا (السياسات التمكينية والترتيبات المؤسسية للترويج لتبني التقنيات المحسنة

الترويج للخدمات المالية الريفية المستدامة وللمشروعات الصغيرة والصغرى : 2الهدف االستراتيجي  -34

 فقد غدت ، األخيرة التي أدخلت على القطاع الماليالحاتاإلصعلى ضوء . الريفية المناصرة للفقراء

الجمهورية العربية األرضية ممهدة لبيئة ناظمة وقانونية مفضية إلى توسيع التمويل الصغري في 
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 يوفر قانون التمويل ، واضحا كأول تشريع من نوعه في اإلقليما وباإلضافة إلى كونه معلم.السورية

 واالدخارإلنشاء مؤسسات التمويل الصغري ولتوسيع خدمات التسليف  إطاراً جذابا )2007(الصغري 

 وسوف يركز .)ال يتمتعون بالخدمات المصرفيةالذين  (الجمهورية العربية السوريةلتصل إلى سكان 

 بما في ، للمخاطرية األشد فقرا واألكثر عرضةالصندوق على الترويج لمنتجات تدعم المجموعات الريف

ات التمويل الصغري والمشروعات الصغيرة ـتنمية مؤسس ،علىرورة ـ بالضارهـ دون اقتص،ذلك

 وسيساعد البرنامج مؤسسات التمويل الصغري من خالل تزويدها بفرصة الوصول إلى .والصغرى

أموال القروض وإلى الدعم التقني بهدف تنويع خلطة منتجاتها وتحسين إدارتها المالية بما يتفق مع أفضل 

سل قيمة فعالة  وسوف يتم دعم المشروعات الصغيرة والصغرى بهدف إنشاء سال.يةالممارسات الدول

 ، والمصنعين والتجار والمستهلكيننللسلع والخدمات لتعزيز روابط السوق بين صغار المنتجين والجامعي

 كذلك سيسهم الصندوق أيضا في بناء قدرات وحدة التمويل الريفي .نتظام الوصول إلى األسواقوضمان ا

 .لمتخصصة التابعة لهيئة تخطيط الدولة لتمكينها من توفير الدعم المهني لمؤسسات التمويل الصغريا

 سيتحقق ذلك .)تمكين المجتمعات الريفية(تعزيز قدرات فقراء الريف ومنظماتهم : 3الهدف االستراتيجي  -35

هج التنمية التي نُع باتبامن خالل تعزيز الشراكات مع مؤسسات فقراء الريف ومنظمات المجتمع المدني 

أن يصبحوا العبين أساسيين في على تقودها المجتمعات المحلية للتأكد من قدرة السكان الريفيين الفقراء 

 . وتعتمد فعالية أي جهد للحد من الفقر بصورة معتبرة على إحساس فقراء الريف بالملكية.الذاتيةتنميتهم 

راطهم بصورة معتبرة في مبادرات المجتمعات المحلية انخوولذا ستوجه هذه العملية إلى دعم الفقراء 

ويمكن أن يتضمن ذلك جمعيات . المشتركةواألنشطة المنتجة من خالل تنظيمهم حسب مصالحهم 

 .رابطات التسويق في المزرعة وخارجهاوالمزارعين ورابطات المربين ورابطات مستخدمي المياه 

جاد وسائل للربط بصورة فعالة بين مؤسسات المجتمعات وستسعى التدخالت التي يدعمها الصندوق إلى إي

قرارات االستثمارية واستدامة تشغيل الالمحلية والهياكل المحلية للحكومة بحيث يتم ضمان االنسجام في 

بناء قدرات المجتمعات ) 1: (مجاالت العمل ذات األولويةمن بين  و.المشروعاتاستثمارات  وصيانة

 وصيانة االستثمارات االقتصادية واالجتماعية على مستوى المجتمع المحلية على تخطيط وتشغيل

الترويج إلنشاء مجتمعات ورابطات للمنتجين من أصحاب المصالح االقتصادية المشتركة  )2(المحلي؛ 

 وزيادة قدرتهم التفاوضية في كل ،للسماح لهم باستغالل اقتصاديات وفورات الحجم في اإلنتاج والتسويق

في هياكل الضعيفة تشجيع تمثيل النساء وغيرهن من المجموعات ) 3( السلطات أيضا؛ من السوق ومع

ربط مؤسسات المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع ) 4(المجتمعات المحلية ومجموعات المنتجين؛ 

 .هياكل المحلية للحكومةالالمدني مع 

ز على مشاركة السكان والتوازن  سيستمر الصندوق في التركي. تخص أكثر من قطاع واحدالقضايا التي -36

ز بين الجنسين في  وسيتم السعي لتعميم قضايا التماي،جنسين واالستدامة البيئية في جميع مبادراتهبين ال

 ذات الصلة التي تطورها وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بدعم من الجهات كل االستراتيجيات

 والتقنيات الموفرة ،لنساء إلى خدمات اإلرشادالمانحة بهدف تحقيق الهدف األساسي لضمان وصول ا

 . واألراضي والتمويل الريفي،للوقت

ستستمر جميع مبادرات الصندوق في الترويج لتعزيز قدرات موفري الخدمات ألن من شأن مثل هذه  -37

 والخدمات البيطرية والنظم ، والتمايز بين الجنسين،الجهود أن تمكن وحدات البحث الزراعي واإلرشاد
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من توفير المشورة المناصرة ) ى المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقة وعلى المستوى المحليعل(

 وتقنية ما بعد ، ونظم الزراعة والري،ها الطلب عن اإلنتاج الحيواني األكثر تقدمادوقللفقراء والتي ي

محاصيل عالية  والمعلومات االقتصادية ومعلومات السوق الضرورية لتنويع الزراعة وإدخال ال،الحصاد

 . ومن شأن ذلك أن يضمن آليات أكثر استدامة إليصال الخدمات لفقراء الريف.القيمة

  فرص االبتكار–جيم 

 وهي تواجه . بلدا شبه قاحل على وجه العمومالجمهورية العربية السورية تعد .1الهدف االستراتيجي  -38

، والتي كانت 2008-2006 بين عامي موجة الجفاف(للجفاف وتغير المناخ المأساوية احتمال النتائج 

وسيضافر الصندوق جهوده مع مرفق ). األسوأ منذ أربعين سنة وأدت إلى أثر مدمر على مليون شخص

 الستخدام موارد القروض والمنح لتعزيز قدرة المجموعات ، وغيره من الشركاء المحتملين،البيئة العالمية

وكذلك ستنطوي االبتكارات على إجراءات . ير المناخإلى مسألة تغالمستهدفة على التأقلم والتطرق 

 بما ،تعزيز قانون المياه الجديد للترويج إلدارة أفضل لموارد المياه الشحيحة ألغراض الزراعة(مستدامة 

 عالوة على تنمية منتجات التمويل الريفي التي من شأنها ،ة والهندسيةيفي ذلك كل من الممارسات الزراع

التأمين على المحاصيل وتعزيز قدرة الالعبين األساسيين في سالسل (ر المناخية أن تقلل من المخاط

 ).القيمة على إدارة المخاطر

 سيشجع البرنامج القطري ابتكارات مؤسسات التمويل الصغير لتحسين انتشار .2الهدف االستراتيجي  -39

يتضمن ذلك إنشاء  وس. ووصولها إلى أفقر الشرائح من السكان الريفيينيخدمات التمويل الصغر

 ،)من الدرجة الثانية(الصناديق في معظم المناطق الريفية وتجميعها ضمن روابط على مستوى المنطقة 

 . وطنية رئيسية تمتلكها جميع هذه الصناديقيرلمطاف تجميعها في مؤسسة تمويل صغوفي نهاية ا

 واالتحاد ،)KfW (إلعماروهنالك إمكانية عظيمة للعمل مع المؤسسة األلمانية لإلقراض وإعادة ا

 والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتعاونية اإليطالية،األوروبي

. الجمهورية العربية السوريةلتحديد السبل االبتكارية للترويج للتمويل الصغري في المناطق الريفية من 

 الفرص التباع نهج لسالسل القيمة مناصر للفقراء بهدف ربط ومن األفكار األخرى المحتملة تحديد

وتتمتع . صغار المنتجين والرواد على نطاق صغير بغيرهم من الجهات الفاعلة في سالسل العرض

 والتي أدخلت في المنطقة الساحلية ،المبادرة الريادية في إنشاء حاضنات األعمال القروية للنساء الريفيات

 .إمكانية جيدة إلعادة تطبيقها في مناطق أخرى من القطرب ،نواتوالوسطى منذ ثالث س

 سوف يكرر البرنامج القطري تجاربه اإلنمائية القائمة على المجتمع المحلي من .3الهدف االستراتيجي  -40

 مثل رابطات ،الجارية والتي تم االعتراف بابتكاريتها ونجاحها ضمن السياق السوريخالل العمليات 

 ورابطات مستخدمي المياه التي تم إنشاؤها وتمكينها ، ولجان تنمية القرى،بطات المربين ورا،المزارعين

وأما االبتكارات التي . بغرض تحسين إدارة الموارد الطبيعية والوصول إلى األسواق والتمويل الصغري

مع المؤسسات  فتتعلق بزيادة استدامة المؤسسات المجتمعية من خالل إيجاد روابط قوية ،ال بد من تحريها

 .الحكومية المحلية
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 استراتيجية االستهداف –دال 

 حيث سيوجه الصندوق .على مستوى المحافظة) 1: (يتألف نهج االستهداف المقترح من ثالثة فروع -41

 .على مستوى المجتمع المحلي) 2(تدخالته إلى المحافظات التي تتسم بارتفاع تركيز الفقر الريفي فيها؛ 

ت المحلية حرمانا وفقرا لمساعدتها تارة سيتم توجيه االستهداف ألكثر المجتمعاوضمن المحافظات المخ

 سوف .التدخالت المفصلة) 3( الخاصة لالستهداف الذاتي بدون استبعاد أي أحد مسبقا؛ على إيجاد آلياتها

 أو الحجم بهدف جعلها جذابة وخاصة بالنسبة ، أو النطاق،يتم تفصيل بعض التدخالت لجهة الغرض

 .سكان الفقراءلل

  روابط السياسات– اءه

سيتم الحوار مع الحكومة السورية بشأن األهداف االستراتيجية القطرية ضمن إطار المشاورات الخاصة  -42

 وسيلعب المركز الوطني للسياسات الزراعية دورا .بالنظام السنوي لتخصيص الموارد على أساس األداء

 ،المقطع باء( على اإلنجازات والنتائج المذكورة سابقا وبناء. هاما كشريك وطني محتمل مع الصندوق

 تتعلق روابط السياسات األساسية بين إنجاز األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص ،)الدروس المستفادة

دعم تقييم تغير المناخ وأثره ) 1: (جهود الحكومة للحد من الفقر بما يليهذا والقطرية االستراتيجية 

بموجب الهدف (باشر على سبل عيش السكان الفقراء ونظم اإلنتاج ورفع الوعي به المباشر وغير الم

الترويج لإلجراءات الرامية إلى إدارة تشاركية للموارد الطبيعية من خالل ) 2(؛ )1االستراتيجي 

 ين االستراتيجيينبموجب الهدف( وإيالء دور أكبر للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية ،الالمركزية

توسيع الوصول المستدام للمجموعات المستهدفة من هذا البرنامج إلى الخدمات المالية ) 3(؛ )3و 1

 والسماح لمؤسسات التمويل الصغري ،الريفية بما فيها تحويل الصناديق إلى مؤسسات مالية قانونية

كفاءة تحسين اإلنتاج الزراعي وال) 4(؛ )2بموجب الهدف االستراتيجي (بوضع معدالت فائدة سوقية 

تخفيف من الضوابط على ال و،الزراعية من خالل التقليل من التركيز على إنتاج المحاصيل االستراتيجية

 سيستخدم الصندوق مشاريعه ،ولتحقيق هذه الغاية). 1بموجب الهدف االستراتيجي (أسعار المفرق 

سياسات الموجودة وتقدير تشوهات في الاليق ثاالستثمارية لدعم البحوث االقتصادية وبحوث السياسات لتو

فعالية الخيارات السياساتية البديلة لتحقيق األهداف االستراتيجية المنصوص عليها واألهداف السياساتية 

 .للحكومة

 بما ،وسينسق الصندوق مع غيره من الجهات المانحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني -43

جراءات الحمائية المالئمة لضمان مستوى صة مع وجود اإلخا/يات شراكات عامةفي ذلك من خالل اتفاق

كذلك سينسق الصندوق مع .  الريفية ألغراض التسويق الزراعيكاف من االستثمارات في البنى التحتية

غيره من الجهات المانحة لتشجيع الحكومة على زيادة الصرف على البرامج االجتماعية جيدة 

بالوكالة القطري وسيتم تمكين الحضور . دعم الحكومي للوقود وللحد من آثار إلغاء ال،االستهداف

 من المساهمة بشكل فعال في االجتماعات والمشاورات الجمهورية العربية السوريةللصندوق في 

 . األعمقضايا السياساتبشأن المنتظمة مع الحكومة ومع الجهات المانحة األخرى 
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  إدارة البرنامج–خامسا 

 فرص االستراتيجية القطرية إدارة برنامج ال–ألف 

 من الفريق ويتألف هذا .سيدير فريق إدارة البرنامج القطري برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا -44

 أو ممثلين عن الشركاء ،الجمهورية العربية السورية أو في ،موظفين موجودين في مقر الصندوق

 والمنظمات غير ،نظمات المزارعين وم،المحليين بما في ذلك موفري الخدمات من القطاع العام

 ،وستنطوي إدارة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على حلقات عمل استعراضية سنوية. الحكومية

 وتقرير استكمال لتوفير الدروس المستفادة ،واستعراض منتصف المدة لتقدير اإلنجازات المحققة

 لتقدير يكذلك سيتم تطوير إطار رسم. ية القطريةوالمعلومات إلعداد البرنامج التالي للفرص االستراتيج

 .األثر كجزء من تصميم وتنفيذ المشروعات المستقبلية

  إدارة البرنامج القطري–باء 

 سيستخدم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي كأداة لتخطيط .شراكة تنفيذ البرنامج القطري -45

وسيتابع فريق إدارة البرنامج . رية العربية السوريةالجمهوورصد التدخالت التي يدعمها الصندوق في 

وسوف .  ويوفر الدعم لتنفيذ المشاريع الجارية،القطري إطار نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

يقوم أعضاء الفريق ممن يوجد مقرهم في الصندوق بزيارات إلى القطر على األقل مرة في العام 

التمويل الريفي، ( ندوات لتبادل المعرفة حول بعض المواضيع المحددة  ولعقد،الستعراض سير التنفيذ

وتحديد القضايا ذات الصلة ) التنمية التي يقودها المجتمع المحلي، التمايز بين الجنسين والتنمية إلى آخره

 .باالبتكار وحوار السياسات والشراكة

الجمهورية دخالت التي يدعمها في  يقوم الصندوق حاليا باإلشراف المباشر على جميع الت.اإلشراف -46

وسوف يركز اإلشراف على المظاهر القانونية ودعم التنفيذ .  وسيستمر في هذا النهجالعربية السورية

 .وحل المشكالت لتحقيق النتائج واألثر

الجمهورية العربية  ال توجد مشروعات معرضة للمخاطر في .تصنيف المشروعات المعرضة للمخاطر -47

وأما بالنسبة للصعوبات التي تسببت .  على الدوامن تنفيذ الحافظة بأسرها كان مرضيا وذلك ألالسورية

بها المعامالت البطيئة الستدراج العروض والتي أدت إلى تأخيرات في شراء المعدات الثقيلة ألغراض 

تي بسبب موجة الجفاف األخيرة الوإال أنه .  فقد تم التغلب عليها إلى حد كبير،راضياألاستصالح 

 والعلف الحيواني )2008(ضربت منطقة مشروع تنمية البادية واالرتفاعات الهائلة في تكلفة الوقود 

 ى فقد خسر تنفيذ مشروع التنمية في البادية نوعا ما زخمه المعتاد على مد،ومعظم المدخالت الزراعية

 . وأصبحت استدامته موضع اختبار،السنة الماضية

 وهو ،الجمهورية العربية السوريةيتماشى آخر مشروع للصندوق في  .إدارة المواءمة بأثر رجعي -48

 تماما ،2008آذار /مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية والذي غدا نافذ المفعول في مارس

وأما بالنسبة . مع األهداف االستراتيجية المحددة سابقا في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا



  EB 2009/98/R.22 

18 

 فسيبذل استعراض منتصف المدة كل جهد ممكن إلعادة ، التنمية المتكاملة للثروة الحيوانيةلمشروع

 .مواءمة تدخالته بأثر رجعي بحيث تعكس بشكل وثيق أكثر األهداف االستراتيجية هذه

 لشراكاتا -جيم 

م الصندوق  يعتز، باإلضافة إلى الشركاء الوطنيين المحددين سابقا في هذه الوثيقة.التعاون المؤسسي -49

بنك ال و،التعاون مع جهات مانحة رئيسية بما فيها الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 وحيثما كان ذلك ممكنا مع الجهات ،والبنك الدوليوصندوق األوبك للتنمية الدولية،  ،للتنمية اإلسالمي

، والوكالة األلمانية للتعاون KfWمثل  (ةيالتعاون األلمانوكاالت المانحة الثنائية مثل االتحاد األوروبي و

وسوف يتم السعي إلرساء شراكات . الوكالة اإليطالية للتعاون الدولي و والوكالة اليابانية للتعاون،)التقني

تتعلق بالبحوث مع المراكز الدولية واإلقليمية مثل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

تحسين المحاصيل والتكامل بين اإلنتاج (ات المناطق الجافة واألراضي القاحلة والمركز العربي لدراس

المركز ) 2(؛ )المحصولي والحيواني وبحوث السياسات االجتماعية االقتصادية وإدارة الموارد الطبيعية

) ةتوليد ونقل التكنولوجيا الخاصة بالمياه الهامشي (البيولوجية في األراضي المالحةالدولي للزراعة 

منظمة ) 5(؛ )البيئة(مرفق البيئة العالمية ) 4(؛ )التمويل الريفي(والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

على سبيل  Agropolisاألغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إطار مشروع 

 .ع األنشطةالمثال، ولكن أيضا بصورة عامة بحيث يتم ضمان تكامل أفضل لجمي

 ستستمر التدخالت التي يمولها الصندوق في التركيز بصورة قوية على الشراكات .التنسيق المؤسسي -50

حقيق كل من االتساق لت مع أصحاب المصلحة المعنيين الرئيسيين ، وبتشاور وثيق،من خالل العمل

 تحليال 2ف الرئيسي  ويوفر تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار الموجود في المل.والتكامل

 . الصندوقمع للتكامل المحتملة  ويحدد المجاالت ،لنقاط القوة والضعف في المؤسسات القطرية الرئيسية

  إدارة المعرفة واالتصاالت–دال 

 سيروج الصندوق لبرامج تبادل ث حي،المشروع على مستوى :ستتم إدارة المعرفة على ثالثة مستويات -51

 الستعراض وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل المعلومات ةحول مواضيع محددالمزارعين ولحلقات العمل 

 على وضع نظام تخطيط الدولة سيساعد الصندوق هيئة ،وعلى المستوى الوطني. بين الشركاء المختلفين

لفقر بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير رصد اشامل لوطني 

 وهو )قرية نت( سيتم دعم رفع التقارير ونشر المعرفة من خالل ،توى اإلقليمي وعلى المس.الحكومية

 وأيضا ،نظام تشبيكي رقمي يربط مشروعات الصندوق بعضها ببعض بهدف تقاسم المعرفة في اإلقليم

 . من خالل البرنامج اإلقليمي لبناء القدرات في إدارة النتائج واألثر

 يص الموارد على أساس األداء إطار التمويل بموجب نظام تخص–هاء 

 بموجب نظام تخصيص الموارد على لجمهورية العربية السوريةيبلغ المستوى الحالي للتمويل المتاح ل -52

ثالث سنوات ال مليون دوالر أمريكي في فترة 21 ل ما يعاد، وبناء على األداء الحالي للقطر،أساس األداء
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-2010 مليون دوالر أمريكي للدورة 32 و27ن  ويتوقع له أن يزيد ليصل إلى ما بي.2007-2009

وعالوة على الخطوات التي يتخذها الصندوق والحكومة السورية لتحسين إدارة المشروعات . 2012

 يتوقع لتنفيذ جدول أعمال اإلصالح الوطني أن يؤدي إلى تحسين معتبر ،وللحصول على األموال النظيرة

 وبالتالي ، في نظام تخصيص الموارد على أساس األداءسوريةلجمهورية العربية الفي الدرجات القطرية ل

 . موارد الصندوق خالل السنوات القادمةمن إلى زيادة حصتها 

  1الجدول 

  حساب المخصصات بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

  للسنة األولى من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 السنة األولى من برنامج المؤشرات
 الفرص االستراتيجية القطرية

  درجات القطاع الريفي
 3.63 اإلطار السياساتي والقانوني للمنظمات الريفية

 3.88 الحوار بين الحكومة والمنظمات الريفية

 4.00 الوصول إلى األراضي

 4.50 الحصول على المياه للزراعة

 3.67 الحصول على خدمات البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي

 3.75  الشروط التمكينية لتنمية الخدمات المالية الريفية

 4.33  مناخ االستثمار لألعمال التجارية الريفية

 4.33  الحصول على المدخالت الزراعية والوصول إلى األسواق

 4.63  الحصول على التعليم في المناطق الريفية

 4.50  التمثيل

 5.13  ةتخصيص وإدارة الموارد العامة للتنمية الريفي

 3.75  المساءلة والشفافية والفساد في المناطق الريفية

 4.19 المتوسط

 5 تقييم المشروعات المعرضة للمخاطر

 - تصنيف مؤشر تخصيص الموارد الخاص بالمؤسسة الدولية للتنمية

 4.463 الدرجة القطرية

 6.7 )2009(المخصصات القطرية السنوية بماليين الدوالرات األمريكية 

 

  2الجدول 

  العالقة بين مؤشرات األداء ودرجة تقييم البلد

 سيناريو التمويل

تقييم المشروعات المعرضة 
 )1 -(+/للمخاطر 

درجة تقييم أداء القطاع 
  الريفي

/+)- 0.3( 

النسبة المئوية لتغير مخصصات 
البلد بموجب نظام تخصيص 

الموارد على أساس األداء عن 
 السيناريو األساسي

 في المائة 25 - 3.89 1 لمنخفضة االفتراضيةالحالة ا

 0 4.19 0 الحالة األساسية

  في المائة29+  4.49 0  الحالة المرتفعة االفتراضية
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داء فقد تم تحديد مشروعين جديدين وهما مشروع وضمن نطاق نظام تخصيص الموارد على أساس األ -53

الخابور للسير في إعدادهما خالل نهر  في حوض  ومشروع تنمية الري،التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية

 .الفترة التي يغطيها هذا البرنامج للفرص االستراتيجية القطرية

 المخاطر المخاطر وإدارة –واو 

تغير المناخ واستنزاف المياه الجوفية على ب يتعلق الخطر الرئيسي ،1للهدف االستراتيجي بالنسبة  -54

 الموضوع تحت القسمين المتعلقين بالزراعة والفقر الريفي والقسم  وقد تم التطرق لهذا.المستوى القطري

إلغاء الدعم الحكومي والزيادات / وهنالك خطر آخر يتعلق بالحد من.الثالث المتعلق بفرص االبتكار

 مما يخلق ضغوطات تضخمية قد تؤدي ،الكبيرة في أسعار العلف الحيواني ومعظم المدخالت الزراعية

 وسيتم التخفيف من أثر هذا الخطر على الفقراء من خالل زيادة إسهام .فقراء الريفإلى أثر سلبي على 

وهنالك .  وتنويع إنتاجها وإضفاء الطابع التجاري عليه،المجموعة المستهدفة في سالسل السوق الزراعية

ملة  للعمل معا إلدارة متكامستعدين المراعي ون أو مستخدموإضافي يتمثل في أال يكون المزارعخطر 

ويمكن التخفيف من هذا الخطر من خالل إدخال حوافز واضحة بما فيها دعم مبادرات . للموارد الطبيعية

 عالوة على تطوير نموذج بموجب مشروع تنمية ،المجتمعات المحلية ومجموعات مستخدمي المياه

لة للثروة الحيوانية  وفي كل من مشروع التنمية المتكام،المراعي في البادية لإلدارة التشاركية للمراعي

 .ومشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية إلدارة تشاركية لموارد المياه

 يتعلق الخطر الرئيسي في عدم جدوى المبادرات التي يقترحها ،2للهدف االستراتيجي وبالنسبة  -55

 التي سيتم دعمها من ويمكن التخفيف من هذا الخطر من خالل االختيار الدقيق لألنشطة. المستفيدون

 واستخدام خطط األعمال التي ،خالل بناء قدرة أصحاب المبادرات والرواد على اإلدارة المالية والتقنية

وبالنسبة لخطر استحواذ النخبة على سالسل القيمة . األداءأساس إلى  وعقود تستند ،جيداًيتم فهمها 

 من خالل اختيار القروض وغيرها من ومنتجات وخدمات التمويل الصغري، فسيتم التطرق إليها

التي تتطابق مع الموارد والمعوقات التي ) تحسين المهارات معلومات السوق إلى آخره(المنتجات 

 .من خالل جعل حجم وهدف الحزم غير جذابة لغير الفقراء، وكذلك يواجهها المقترضون الفقراء

 استدامة هذه المجموعات على المدى المتوسط  يتعلق الخطر الرئيسي في،3للهدف االستراتيجي وبالنسبة  -56

لخطر من خالل السماح بإنشاء المجموعات بشكل طوعي على أساس ا وسيتم التخفيف من هذا .والطويل

 والمساعدة على بناء ، ومن خالل تزويدها بالتدريب الكافي،االحتياجات والمصالح االقتصادية المشتركة

يستدعي تدريبا شامال  وهذا ،ق المنهجية التشاركية بصورة مالئمةوأخيرا هنالك خطر عدم تطبي. القدرات

جعلهم على دراية بالعمليات كذلك يستدعي هذا الخطر . للموظفين والمجتمعات المحلية ذات الصلة

االستشارية والتشاركية التي تم تبنيها في أماكن أخرى من اإلقليم والتي يروج لها مشروع التنمية الريفية 

 الشمالية الشرقية والمخطط لها أن تنعكس في تصميم المشروعين المقترحين الجديدين في في المناطق

  .ذخيرة المشروعات
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COSOP consultation process 

1. A RB-COSOP CPMT has been established, consisting of a mixture of 17 members 

(in-house 8 from PN, PT and PD) and in-country (10 from the Ministry of 
Agriculture and Agrarian Reform, Ministry of Irrigation, State Planning 
Commission, ICARDA, ACSAD, and free lance consultants). The Minister of 

Agriculture and Agrarian Reform himself endorsed the RB-COSOP 
recommendations throughout the consultation process. His Deputy played an 
active role in the establishment of the strategic directions of the COSOP and the 
preparation of the projects’ Concept Notes.  

2. COSOP preparation was initiated with two studies. The first related to livestock 
development constraints and opportunities (2006); the other was a rural poverty 
profile (2008). Preparation of the results-based COSOP also largely benefited 

from the findings of the project completion reports on the Jebel Al-Hoss 
Agricultural Development Project (2007) and the Coastal Midlands Agricultural 
Development Project (2008).  

3. Continuous consultations were held with relevant, in-country stakeholders and 
donors with regard to the strategic directions of the COSOP and the project 
pipeline. 

4. Secondary data was collected, together with related documents prepared by 
government agencies and other donors. 

5. The PBAS was updated on the basis of sector and portfolio performance and 
evolving policy and institutional changes in the country. 

6. Concept notes were prepared on the two pipeline projects. 

7. Reviews were held (both in-house and in-country). In-country validation 
workshop took place on 13 July 2009 at the Ministry of Agriculture and Agrarian 
Reform in Damascus. All RB-COSOP recommendations were endorsed by country 
stakeholders and partners.  

Throughout COSOP preparation, substantial use was made of the following 
references:  

- Syria - Country Programme Evaluation, OE, IFAD 2000 

- Syria - COSOP, IFAD, 2001 
- Syria - Rural Poverty Assessment and Mapping, IFAD, 2006 
- Syria - Livestock sub-sector constraints and opportunities, IFAD 2006 
- Syria - Jebel Al-Hoss Agricultural Development project, Project Completion 

Report, IFAD, 2007 
- Syria - Coastal Midlands Agricultural Development project, Project Completion 

Report, IFAD, 2008 
- Syria - Rural Poverty Profile, IFAD, 2008 

- Selected IFAD policy papers on rural finance, rural enterprises development, 
targeting, private sector partnership, etc. 

- Poverty in Syria 1996-2004: Diagnosis and pro-poor policy considerations, UNDP 

2005 
- Syria - Human Development Report, Statistical Update, UNDP 2008 
- National Agricultural Policy Centre, 2007. State of Food and Agriculture in Syria 
- Syria - Tenth Five Year Plan 2006-2010 

- Strategic Framework of IFAD 2007-2010 
- Syria - GEF Country Portfolio Evaluation – March 2009 
- Syria - Agriculture - Towards the Social Market, the World Bank, Oct 2008 

- Syria Agriculture and Irrigation Aide Memoire – World Bank, Sep 2008 
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Country economic background 

     

Land area (km2 thousand) 2006 1/ 184  GNI per capita (US$) 2007 1/ 1 760 

Total population (million) 2007 1/ 19.9  
GDP per capita growth (annual per cent) 
2007 1/ 4 

Population density (people per km2) 2006 1/ 106  
Inflation, consumer prices (annual per cent) 
2007 1/ 4.2 

Local currency  SP  Exchange rate: US$ 1 =        49.5 

     

Social Indicators   Economic Indicators  

Population (average annual population growth rate) 2001-
2007 1/ 

2.7 

 GDP (US$ billion) 2007 1/ 38.1 

Crude birth rate (per thousand people) 2006 1/ 27  GDP growth (annual per cent) 1/  

Crude death rate (per thousand people) 2006 1/ 3  2000 2.7 

Infant mortality rate (per thousand live births) 2007 1/ 12  2006 6.6 

Life expectancy at birth (years) 2007 1/ 74    

   Sectoral distribution of GDP 2007 1/  

Number of rural poor (million) (estimate) 3/ 5.4   per cent agriculture 20.4 

Poor as per cent of total rural population 3/ 56   per cent industry 31.6 

Total labour force (million) 2006 1/ 7.91   per cent manufacturing 7.8 

Female labour force as per cent of total 2006 1/ 31   per cent services 48.0 
     

Education   Consumption 2007 1/  

School enrolment, primary (per cent gross) 2007 1/ 126  
General government final consumption 
expenditure (as per cent of GDP) 11.6 

Adult literacy rate (percentage of pop. 15+) 2007 1/ 81  
Household final consumption expenditure, etc. (as 
per cent of GDP) 70.6 

   Gross domestic savings (as per cent of GDP) 20 

Nutrition     

Daily calorie supply per capita n/a  Balance of Payments (US$ million)  

Malnutrition prevalence, height for age (per cent of children 
under 5) 2006 2/ 19  Merchandise exports 2007 1/ 14 309 

Malnutrition prevalence, weight for age (per cent of children 
under 5) 2006 2/ 7  Merchandise imports 2007 1/ 13 635 

   Balance of merchandise trade 674 

Health     

Health expenditure, total (as per cent of GDP) 2006 1/ n/a  Current account balances (US$ million)  

Physicians (per thousand people) 1     before official transfers 2007 1/ 915 

Population using improved water sources (per cent) 2004 2/ 93     after official transfers 2006 1/ 920 

Population with access to essential drugs (per cent) 2/ n/a  Foreign direct investment, net 2006 1/ 600 
Population using adequate sanitation facilities (per cent) 
2004 2/ 90    

   Government Finance  

Agriculture and Food   Cash surplus/deficit (as per cent of GDP) 2007 1/ -5.1 

Food imports (per cent of merchandise imports) 2006 1/ 13  Total expenditure (per cent of GDP) 2006 1/ n/a 

Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of arable 
land) 2006 1/ n/a  Total external debt (US$ billion) 2006 1/ 6.5 

Food production index (1999-01=100) 2006 1/ 119  Present value of debt (as per cent of GNI) 2006 1/ 19.4 

Cereal yield (kg per ha) 2006 1/ 1 765  Total debt service (per cent of GNI) 2007 1/ 1.3 
     

Land Use   Lending interest rate ( per cent) 2006 1/ n/a 

Arable land as per cent of land area 2006 1/ n/a  Deposit interest rate ( per cent) 2006 1/ n/a 

Forest area as per cent of total land area 2006 1/ n/a    

Irrigated land as per cent of cropland 2006 1/ n/a    
          

     

a/ Data are for years or periods other than those specified.    
     

1/ World Bank, World Development Indicators – Country at the Glance 2008.  
2/ UNDP, Human Development Report, 2007/2008 
3/ IFAD, Rural Poverty Assessment and Mapping, 2006  
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COSOP results management framework 

Country Strategy Alignment Key Results for COSOP 
COSOP Institutional, 
Policy Objectives 

Poverty Reduction Strategy: 

Tenth Five-Year Plan: 
Chapter 7, 

Agriculture/Irrigation 

Strategic 

objectives (SOs) 

Outcome that COSOP is expected to 

influence * 

Milestone indicators showing 

progress towards SO* 

 

1.1 Ensure food security, create 
jobs, and enhance social stability in 
the rural areas. 
1.2 Introduce modern irrigation 
techniques to 50 per cent of lands 
currently irrigated by old methods 
and improve water-use efficiency 
by 80 per cent.  
Chapter 15, Drinking water and 
sanitation 
1.3 Provide potable water to 93% 
of rural population 
1.4 Recovery rates for maintenance 
of drinking water supply 

 
SO1: Promote 
sustainable access 
of poor households 
to land and water 
resources. 
 
 
  

1.1. About 50 % of farmers (of which 
20 % are women) under NERRDP and 
AKRBIDP diversify, and introduce 
fodder and high-value crops by end of 
COSOP period;  
1.2. About 50 % of farmers (of which 
20 % are women) under NERRDP and 
AKRBIP adopt modern irrigation 
systems by COSOP end; 
1.3 Both animal production and the 
incomes of producers’ (30 % are 
women) in ILDP area increased by 
80%. 
 

1.1 At least 50 % of target households 
under IFAD-funded projects trained in 
new technologies, including irrigation, 
by mid term and 100 % by COSOP end; 
1.2 Adaptive research trials and 
demonstrations established on farmers’ 
fields; 
1.3 At least 50 % of livestock owners 
trained in improved feeding, 
management and breeding practices by 
mid term and 100 % by COSOP end.  

1.1 Adaptation strategies 
are responsive to rural 
small producers’ needs;  
1.2 Licensing system 
removed and retail price 
controls relaxed;  
1.3 Same as 3.1 below. 

2 (a) Improve access by the poor 
to credit, including microfinance, to 
enhance productivity and incomes; 
2 (b) Encourage private initiative 
and innovation; promote 
development and competitiveness 
of SMEs.  
 
 

SO2: Promote 
sustainable rural 
financial services 
and pro-poor rural 
SMEs.  
 
 

2.1. About 50 % of SMEs  access credit 
annually; 
2.2. About 50 % of SMEs report 
improved profitability and increases in  
employment; 
2.3. About 50 % of value chains attain 
financial viability by COSOP end; 
2.4 About 80 % of MFI/sanduqs 
established in IRDP and NERRDP 
survive after 3 years and become 
sustainable.  

2.1 About 50 % of target communities 
and SMEs have access to credit and 
skills improvement by mid-term and 
100 % by COSOP end; 
2.2 Five sanduqs established annually 
under IRDP and NERRDP (baseline: 15 
sanduqs in 2008); 
2.3 About 50 % of trained beneficiaries 
(of which 30 % are women) under 
NERRDP and AKRBIDP engage in IGAs. 
 

2.1 MFIs/sanduqs 
grouped into associations 
and apex MFI; 
2.2 Sanduqs transformed 
into legal entities; 
2.3. MFIs/sanduqs 
authorized to charge 
market-based interest 
rates.  
 

3. Highest priority accorded to 
participatory poverty-alleviation 
projects that bring about benefits 
to a large segment of the poor and 
disadvantaged. 

SO3: Strengthen 
the capacity of the 
rural poor and 
their organizations. 
 

3.1 About 75 % of the WUAs 
established collect membership fees 
and implement modern irrigation 
technologies;  
3.2 About 50 % of CAPs under IRDP, 
NERRDP and AKRBIDP implemented by 
midterm and 100 % by COSOP end. 
 

3.1 At least 20 WUAs established under 
NERRDP by COSOP end (baseline: 9 in 
2009); 
3.3 At least 50 % of participating 
communities by mid-term and 100 per 
cent by COSOP end form community 
development committees and prepare 
CAPs (baseline: 112 CAPs in 2008). 

3.1 capacity of public 
(research, extension, 
veterinary and gender) 
and civil society (NGOs) 
service providers 
strengthened through 
technical assistance and 
training. 

*Baseline, milestone and outcome indicators to be quantified following COSOP approval and monitored annually to make appropriate adjustments, as needed; IRDP, Idleb 
Rural Development Project; NERRDP, North Eastern Region Rural Development Project; AKRBIDP, Al-Khabour River Basin Irrigation Development Project; ILDP, 
Integrated Livestock Development Project; CAP, community action plan. 
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Previous COSOP results management framework 

COSOP Strategic 
Objectives 

STATUS AT COSOP DESIGN STATUS AT COSOP COMPLETION LESSONS LEARNED 

Strategic Objective 
No. 1 

protection of the 
environment, with 
special emphasis on 
conservation of natural 
resources: soil, water 
and rangelands 

Need to involve the target group in 
development and management of the 
resources through participatory approach.  

Need to develop rainfed and surface-water-
dependent agriculture and expand and 
conserve the resource base to the benefit of 
the poor and improve their production, 
productivity and, ultimately, incomes. 

The on-going Badia Rangelands Development Project, 
the Idleb Rural Development Project and more recently 
the North Eastern Region Rural Development Project are 
primarily concerned with improving community capacity 
to organize and manage its own development, as well as 
provide community members with technical and 
managerial capacity.  

Optimisation of the use of water 
resources is an essential measure 
for agricultural development and 
continued increase of production. 
To mitigate depletion of ground 
water resources, modern 
irrigation techniques should be 
implemented in irrigated areas.  

 

Strategic Objective 
No. 2 

Poverty reduction, 
with special emphasis 
on social and 
economic 
empowerment of the 
rural poor, including 
women.  

 

Need to use participatory approaches to 
address felt needs and ensure the commitment 
of communities to sustainable solutions. Need 
to promote off-farm income generation through 
skill improvement, microfinance, and SMEs for 
men and women. Need to improve the living 
conditions of the poor by supporting basic 
services such as literacy, access to safe water, 
rural roads, etc.  

 

The just-completed Coastal Midlands and Jebel Al-Hoss 
Agricultural Development Projects have substantially 
contributed to asset formation through de-rocking and 
development of 51,000 ha of land. The North Eastern 
region Rural Development project, declared effective in 
March 2008, promotes establishment and empowerment 
of Farmers Marketing Associations and partnership with 
private exporters. Herders Associations, Village 
Development Committees, Water Users associations and 
Village–based Microfinance organisations have been 
established and empowered for a better natural 
resources management and access to markets and 
microfinance. 

Limited access to markets results 
in low prices, consumption-
oriented production and low 
household incomes. There is need 
to strengthen linkages between 
producers and collectors / 
processors/marketers to ensure 
regularity of market access, value 
added products and best possible 
prices. 

 

Strategic Objective 
N° 3 

Institutional building 
with special emphasis 
on the public 
institutions providing 
support to the rural 
sector 

Need to build the capacity of services 
providers, such as extension and research 
through training and technical assistance.  

Ongoing IFAD-supported projects: 

• Jebel Al-Hoss Agricultural Development 
Project 

• Coastal/Midland Agricultural Development 
Project 

• Badia Rangelands Development Project 
 
Proposed projects: 

• Idleb Rural Development Project 
• North Eastern region Rural Development 
Project 

Capacity building of the service providers has been 
supported through training, technical assistance, 
equipment and networking. These resulted in better 
adoption by farmers of new varieties for barley, wheat 
and lentils, apple and olives.  

Closed projects: 

• Jebel Al-Hoss Agricultural Development Project 
• Coastal/Midland Agricultural Development Project 
 
Ongoing projects: 

• Badia Rangelands Development Project 
• Idleb Rural Development Project 
• North Eastern region Rural Development Project 

To increase women’s access to 
resources, the provision of 
extension services, training and 
other services should be carried 
out by deploying women staff to 
ensure that targeted poor women 
in the community are effectively 
contacted and engaged in project 
activities. Success in gender 
mainstreaming also requires 
strong commitment to project 
management through significant 
training among staff and service 
providers. 
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Pipeline projects 

Two projects have been submitted by the Government of Syria for IFAD consideration, 

with priority to be given to the Integrated Livestock Development Project.  
 

A.  Integrated Livestock Development Project 

 
1. Geographic area and target group. Livestock is an important subsector of 

agriculture in Syria. Sheep account for 75 per cent of all animal units and are 
present throughout the country, overwhelmingly so in Deir-Ezzor, Hassakeh, Halab, 

Raqqa, Homs and Hama. About 80 per cent of all sheep belong to some 70,000 
households owning 1-100 animals. Cattle represent 19 per cent of total animal units 
and 85 per cent are to be found in units of 1-5 animals in some 56,000 households. 

The project will be focused on most rural areas of Syria, where there is a high 
concentration of poverty and livestock is an important source of income. The main 
target group would comprise about 130,000 households in all, made up of 
(i) landless and poor sheep and goat owners having up to 100 animals; and 

(ii) poor, small cattle owners owning up to five cows. Special efforts would be made 
to ensure the widespread inclusion of women, who are major actors in livestock 
production.  

2. Justification and rationale. The livestock subsector plays a significant role in 

Syria’s economy. In 2006, it provided 37.1 per cent of the total value of agricultural 
production, with sheep accounting for 16 per cent of all agricultural exports. The 
private sector dominates the livestock subsector and has almost complete control 

over production, pricing and marketing. The target group’s poverty is attributable to 
a number of factors, including: low productivity of livestock; lack of off-farm 
employment or underemployment; lack of credit; lack of adequate production 
support services; and limited access to markets. Smallholders use all the little land 

they have for growing cash crops, without sufficient cultivation of fodder for 
livestock. More specifically, the most significant constraints facing the livestock 
sector include: (i) low animal productivity because of low genetic potential of 

indigenous livestock populations and the low-input low-output animal husbandry 
practices of most livestock owners; (ii) shortage of animal feed, water and grazing 
areas; (iii) high incidence of disease; (iv) low-quality livestock products; (v) high 
cost and poor quality of inputs; (vi) poor rural infrastructure, mainly the road 

network, which adversely affects marketing; (vii) inadequate technical support from 
MAAR; and (viii) lack of infrastructure/facilities for value addition, particularly dairies 
for the processing of milk, and slaughterhouses.  

3. The rationale for the project is to address the above constraints and help target 

households to achieve sustainably improved standards of living through economic 
and social empowerment (higher incomes, greater food security). 

4. Key project objectives. All key project objectives closely relate to the COSOP’s 

strategic objectives. The overall objective would be to help poor rural men and 
women to generate sustainable increases in household incomes through 
development of small-scale, private-sector, market-oriented livestock production 
and marketing. Specific objectives would be to: (i) strengthen technical support, 

e.g. livestock research, extension and veterinary services to help livestock keepers 
increase their production levels through improved feeding and stock management, 
increased fodder production and better quality of produce; (ii) provide livestock 

keepers with access to credit for on- and off-farm investments (complementary 
income-earning opportunities); (iii) develop and improve market links (especially for 
dairy products, meat and skins), including construction of essential market-linking 
infrastructure; and (v) raise the productivity and standards of livestock enterprises 

through disease-control measures and adoption of quality standards (such as the 
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Hazard Analysis and Critical Control Point) as a prerequisite for accessing highly 
competitive markets.  

5. Ownership, harmonization and alignment. The project is fully consistent with 
the Government’s Tenth FYP inasmuch as it would focus on poor rural people who 
depend on livestock for their livelihoods, and make good use of the country’s natural 
resources. It would also complement ongoing IFAD-funded operations in the rural 

sector (BRDP, IRDP and NERRDP) and replicate community development 
experiences recognized as innovative and successful in the Syrian context, e.g. 
farmer and herder associations and VDCs established and empowered for better 
natural resources management, access to markets and microfinance.  

6. Components and activities. Likely project components would include:  

(a)  Livestock development through improved extension, veterinary services 
and gender advice to smallholder farmers (training of beneficiaries, participatory 

adaptive research and demonstrations) in order to (i) step up the productivity 
(genetic make-up) of sheep, goats and cattle while preserving the positive attributes 
of indigenous breeds; (ii) increase feed production (fodder and pasture), including 
conservation of feed (forage, hay, silage, etc.), and improve animal feeding; 

(iii) raise the quality of livestock products by improving milking techniques and 
prevention/treatment of mastitis and other diseases; and (iv) ensure access to 
credit for the purpose of enlarging flocks/herds, construction/rehabilitation of 

barns/sheds, purchase of farm machinery, implements and inputs;  

(b)  Strengthening the capacity of technical service providers, e.g. livestock 
research, extension, veterinary and gender units with TA and training to enable 
them to introduce appropriate modern technology to livestock keepers;  

(c)  Strengthening marketing and market links through technical and credit 
support for the (i) establishment/strengthening of milk, meat and tannery chains, 
e.g. dairies, slaughterhouses and tanneries; (ii) formation of producer associations 
to link producers with markets (dairy, meat and skin value-chains), exploit 

economies of scale and increase their bargaining power; and (iii) construction of 
market-linking community infrastructure such as feeder roads, improved water 
supply and rural markets, as a way of enhancing market links;  

(d)  Rural financial services, including microfinance (development of self-
managed village-based sanduqs), for the provision of credit to farmers for on- and 
off-farm development, including income generation, and for supporting SME 
development, providing backward/forward links to support livestock producers; and 

(e)  Project management. 

7. Costs and financing. Total project costs are estimated at roughly US$ 50 million. 
External financing would be provided by IFAD and other cofinanciers such as OFID 

and AFESD. IFAD contribution would be based on PBAS allocation for the cycle 
2010-2012, i.e. around US$ 30 million.  

8. Organization and management. MAAR would be responsible for overall 
coordination and for project operations. A project steering committee (PSC), chaired 

by the Minister for Agriculture or his representative, would be established for overall 
coordination of project activities and to provide policy guidance. The project would 
be implemented by a central project directorate, headed by a project director, 
through a provincial project directorate unit in each governorate. This type of 

management structure, applied in all IFAD-supported projects, has proved to be 
efficient and sustainable. 

9. M&E indicators. A management information system, consistent with IFAD’s 

Guidelines for Project Monitoring and Evaluation, would be established to assess the 
rate of implementation and performance against planned targets and objectives, as 
set out by project design and reflected in the annual work programmes and budgets 



Appendix V  EB 2009/98/R.22 

 

7 

(AWP/Bs). A set of key monitoring indicators reflecting the requirements of the 
Results and Impact Management System (RIMS) would be developed for the various 

types of project activities. Three surveys, e.g. baseline, at project mid term and at 
completion, would be conducted to provide data for evaluating the project’s impact 
on the beneficiaries. Targeting will be monitored systematically throughout project 
implementation and through direct IFAD supervision. 

10. Risks. Major risks, for which mitigation measures would need to be devised, 
include: (i) increased competition from imports that could undermine the 
profitability of local dairies in the event they are unable to develop niche markets; 
and (ii) drought and acute environmental stress. 

B.  Al Khabour River Basin Irrigation Development Project 
 
11. Geographic area and target group. The proposed project area is located in the 

Governorates of Hassakeh, Deir Ezzor and Raqqa in north-eastern Syria, covering an 
area of 70,000 ha. The original Khabour River Basin Irrigation Project, using 
conjunctive surface and groundwater, was implemented from the early-1980s to 
mid-1990s. Some 90-95 per cent of the region is shown as cultivated areas. Key 

crops are wheat and cotton, followed, to a lesser extent, by fruit and vegetables. 
Although the Al Khabour river basin provides a large part of the nation’s food 
(especially wheat), raw material for processing and commodities and animals for 

export, the target area is still among the poorest in the country. Poverty is 
widespread, albeit to varying degrees, owing to low levels of production and 
productivity, small irrigated holdings, deterioration of soil quality and salinization, 
and high population density with accompanying high pressure on resources. The 

main target group would consist of poor smallholders and landless people, tenant 
farmers, rural women and unemployed men, women and youths, comprising about 
60 per cent of rural households in the project area.  

12. Water would be supplied from the Tigris River through an integrated inter-basin 

water transfer system initiated with April 2002 legislation to meet the needs of the 
project. Investments would be implemented in two phases:  

(a) Phase I: (i) Tigris pumping plant (around 60 m3/s with t.d.h. around 50-60m); 

(ii) penstocks (around 800m); (iii) tunnel (around 25 km long with 6 m 
diameter); (iv) small dams and operation reservoirs; and (v) main canals and 
related structures (230 km) to be cofinanced by the World Bank, AFESD; 
Kuwait Fund and OFID. Implementation would take some two-to-three years. 

(b) Phase II: implementation of the proposed Al Khabour Basin Irrigation 
Development Project to be cofinanced by IFAD, once the first phase has been 
completed. 

13. Justification and rationale. The region has been severely affected by climate 
change. As a result, rainfed agriculture has failed twice (in 2006 and 2007) and 
surface irrigation is running short of water. The current situation is seen as dramatic 
or even catastrophic. The original regulated river run-off, equivalent to 50-60 m³/s, 

is now almost zero, all of the dams have been depleted, and there has been a 
complete crop failure over the last two years. Current production relies only on 
6 m3/s pumped from groundwater, the aquifers of which are severely threatened 
and depleted by overexploitation from Turkey and within Syria. The river ceased to 

flow in 2001 and has never resumed. Given the high abstraction rate and 
consequent depletion, the lifespan of the aquifers will not last more than ten years. 
As a result, poverty, urban migration and food insecurity are now major concerns.  

14. The rationale for the project is to restore the productive agricultural base and 
enhance agricultural productivity. This would allow poor households to produce more 
of their own food as well as a surplus for sale, thereby improving their incomes and 
giving them access to food markets.  
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15. Key project objectives. All key project objectives are closely related to the 
COSOP’s strategic objectives. The overall objective would be to improve the 

socio-economic well-being of poorer rural households in the project area through 
support to earn greater cash and non-cash incomes from their farms and from 
off-farm sources. Specific objectives would be: (i) optimal management and rational 
use of water resources for irrigation; (ii) establishment of rural community 

organizations with sustainable resource management and commercial operations; 
(iii) ensuring farmers have access to effective, relevant advisory services; and 
(iv) private-sector investments to create employment and boost incomes. The 
emphasis would be on developing irrigated agriculture (advanced on-farm irrigation 

technologies) with a concomitant reduction in the percentage of land irrigated by 
non-renewable or unlicensed wells, diversification towards high-value crops, 
improved management of natural resources (soil, water and rangelands) and 

livestock production within an integrated rural development approach. 

16. Ownership, harmonization and alignment. The project would be fully consistent 
with the FYP and in harmony with its recent commitment of large resources for 
development of the Eastern Region. It would complement the ongoing IFAD-

supported NERRDP and replicate community development experiences recognized as 
innovative and successful in the Syrian context, e.g. WUAs, farmer associations and 
VDCs established and empowered for better natural resources management, access 

to markets and microfinance. By the time the ongoing NERRDP has reached mid 
term implementation stage, the lessons learned from it would feed into the design of 
this new project.  

17. Components and activities. Likely project components would include: 

(a) Irrigation development, through improved extension and gender advice to 
farmers (training of beneficiaries, participatory adaptive research and 
demonstrations): (i) install, operate and maintain modern on-farm irrigation 
technology to improve efficiency, reduce the demand for water and increase 

agricultural production and thereby farmers’ incomes; and (ii) irrigation 
technology enhancement through strengthening research on modern irrigation 
and drainage systems, water management practices, water quality and other 

related issues;  

(b) Community empowerment, to: (i) organize and manage their own 
development and provide community members with needed technical and 
managerial capacity to improve their living standards; (ii) formation of WUAs 

to help private water users (both men and women) participate in the planning, 
design and installation of modernized on-farm irrigation systems and to be 
responsible for their operation, maintenance and management; and 

(iii) formation of marketing associations to link producers with markets 
(commodity value-chains), exploit economies of scale and increase their 
bargaining power;  

(c) Strengthen the capacity of technical service providers, i.e. extension agents, 

subject-matter and gender specialists through TA and training to enable them 
to develop and introduce modern/appropriate technologies to farmers for 
changing cropping patterns and upgrading farm management;  

(d) Rural financial services, including microfinance (development of self-managed 

village-based sanduqs), for the provision of credit to farmers, the landless, 
youths and rural women for on- and off-farm development, including income 
generation, and for supporting SME development and providing 

backward/forward links to support producers; and  

(e) Project management. 

18. Costs and financing. Total project costs are not yet known. External financing 
would be provided by IFAD and other cofinanciers such as OFID and AFESD.  
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19. Organization and management. MAAR would be responsible for overall 
coordination and for project operations related to on-farm irrigation development, 

agricultural productivity enhancement and marketing. The Ministry of Irrigation 
would be responsible for all aspects of the project’s attention to management of 
water resources above the farm level. A PSC, chaired by the Minister for Agriculture 
or his representative, would be established for overall coordination of project 

activities and to provide policy guidance. The project would be implemented by a 
central project directorate headed by a project director.  

20. M&E indicators. A management information system, consistent with IFAD’s 
Guidelines for Project Monitoring and Evaluation, would be established to assess the 

rate of implementation and performance against planned targets and objectives, as 
set out by project design and reflected in the AWP/Bs. A set of key monitoring 
indicators reflecting RIMS requirements would be developed for the various project 

activities. Three surveys, e.g. baseline, at project mid term and at completion, 
would be conducted to provide data for evaluating the project impact’s on 
beneficiaries. Targeting would be monitored systematically throughout project 
implementation and through direct IFAD supervision. 

21. Risks. Major risks, for which mitigation measures would need to be devised, 
include: (i) weak enforcement of the Water Law; (ii) drought and acute 
environmental stress, (iii) limited cooperation between the Ministry of Agriculture 

and the Ministry of Irrigation on water management development and management, 
and (iv) limited cooperation between the Ministry of Agriculture and Ministry of 
Irrigation on one hand and the Ministry of Environment on the other on climate 
change and environmental issues.  

22. Another risk is related to project phasing. As mentioned in Para 12 (b), the second 
phase of the project, which is identified for IFAD consideration, is contingent on 
completion of the first phase. Although unlikely, there is some risk that the latter 
phase does not materialise as planned. In such event, the RB-COSOP would align 

itself with government priorities and another project would be identified for IFAD 
consideration.  
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Key file 1: Rural poverty and agricultural/rural sector issues 

Priority Areas Affected Group Major Issues Actions Needed 

Low productivity of 
irrigated agriculture 

All farmers, but 
especially smaller 
fragmented farms 

• Poor irrigation practices and high rate of water losses; 

• Declining groundwater levels; 

• Insufficient data and lack of appropriate hydro-
geological and groundwater information system; 

• Poor groundwater management; excessive and 
unsustainable overexploitation; 

• Limited farmer skills in modern irrigation techniques; 

• Poor maintenance of on-farm irrigation equipment; 

• Lack of specialized farmer groups in irrigation and 
water management. 

• Promotion of advanced on-farm irrigation systems and 
water conservation technologies; 

• Provision of TA and support to water users for design and 
installation of on-farm modern irrigation systems; 

• Encourage water users, under the tertiary 
canals/groundwater wells/springs, to establish WUAs; 

• Support for groundwater studies and hydro geological 
surveys; 

• Support for development of a water resources information 
system for water basins. 

Range management, 
soil and water 
conservation  

Smallholder farmers 
and livestock holders  

• Recurrent droughts and degradation of grazing 
resources for livestock; 

• Excessive use of Badea River and overgrazing of 
natural vegetation; 

• Soil erosion and declining soil fertility; 

• Drought and low soil fertility resulting in infrequent 
harvests on rainfed land.  

• Inappropriate land use and management of land and 
water resources. 

• Investment in natural resource (soil, water and rangelands) 
development and management;  

• Enforcement of environmental impact assessments at the 
design stage, mid term and at completion of programmes 
and projects.  

• Adoption of land-use planning and participatory approach; 

• Environmental education for, and awareness-raising of, 
rural communities; 

• Supporting sustainable income generating activities to 
reduce resource over-exploitation. 

• Introduction of climate change-related adaptation 
measures. 

Employment 
opportunities 

All disadvantaged 
rural poor, 
particularly landless 
men, youth and 
women 

• Holdings insufficient to sustain families;  

• Little off-farm employment opportunities in rural areas 

• Workforce under-skilled, less educated, severely 
under employed and lower paid;  

• Low income keeps them in poverty. 

• Off-farm SME development/creation with resulting increase 
in jobs and family income; 

• Improve education and skills of under-skilled workforce; 

• Availability of capital for micro-and small enterprises;  

• Availability of non-financial business services. 

Agricultural research 
and extension service 

Smallholder farmers 
and livestock holders  

• Focus of research and extension not farmer-led; 

• Lack of farmer confidence in the extension services 
because of its enforcement role with respect to fines 
and production planning; 

• Poor cropping techniques and limited use of improved 
technologies for cultivation of non-strategic crops; 

• Minimal attention to farm operating margins in farm 
advisory services. 

• Intensify demand-led research and extension effort; 

• Build extension capacities to promote community-driven 
development, crop diversification, marketing and value 
addition; 

• Create job opportunities outside farm; 

• Encourage, foster and support farmer enterprise groups; 

• Separate the extension and enforcement roles of the 
Extension Service. 
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Key file 1: Rural poverty and agricultural/ rural sector issues – (cont’d) 
 

Priority Areas Affected Group Major Issues Actions Needed 

Weak market linkages 
for non-strategic crops 
and livestock 
production 

Smallholder farmers, 
and livestock holders 

• Limited skills among government and farmers to 
identify market opportunities; 

• Lack of clear signals for price, quality and quantity of 
rural produce; 

• Poorly developed supply-chain services and private 
markets; 

• Limited market infrastructure (collection, processing, 
cold storage, rural roads);  

• Limited crops diversification; 

• Lack of skills in post-harvest storage, value-adding 
and agro-processing activities; 

• Weak bargaining position and negotiating skills of 
farmers. 

• Identify opportunities for expansion of markets, for local sale 
and for export;  

• Development of network of rural business service providers, 
capable of supplying range of services;  

• Help farmers to organize themselves into marketing groups, 
engage with supply-chain entities and improve bargaining 
position;  

• Diversification into higher-value crops, the market for which 
is not controlled by the monopolies;  

• Promote on- and off-farm SMEs and farmer skills, including 
post-harvest, value-adding and agro-processing; 

• Generate and disseminate timely market information; 

• Develop market infrastructure. 

Gender mainstreaming 
Poor rural women 
and men 

• Higher illiteracy rates; 

• Large family size; 

• Lack of income-generating activities. 

 

• Literacy and skills training; 

• Gender mainstreaming of project activities;  

• Greater access of rural women to financial services and 
provision of gender-friendly technologies;  

• Ensure women’s representation and participation in farmer-
based organizations and cooperatives.  

Access to rural 
microfinance 

Smallholder farmers 
and Bedouin herders, 
rural women, 
landless poor and 
unemployed youth 

• Rigid and inappropriate collateral requirements; 

• Reluctance of commercial banks to extend credit to 
small farmers;  

• Limited supply of microfinance. 

 

• Improve the business and investment climate for on- and 
off-farm SMEs;  

• Medium- and long-term on-lending funds to be made  
available for production and investment into small holders 
and SMEs; 

• Promote microfinance through involvement of financial 
intermediaries, such as MFIs, commercial banks and NGOs; 

• Promote more innovative financial products to be offered by 
banks to overcome collateral difficulties.  
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Key file 2: Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats 
[SWOT] analysis) 

Institution Strengths Weaknesses Opportunities/ Threats Remarks  

Ministry of Agriculture 
and Agrarian Reform 

• Strong ownership and dedication to  
agricultural development 

• National and large field presence; 

• Good project implementation 
experience; 

• Good discipline for implementation 
of instructions; 

• Organized to address gender issues. 

• Overstaffing; 

• Top-down attitude of most staff; 

• Limited understanding of  
requirements of market economy;  

• Limited community development skills and 
participatory processes; 

• Extension service focused on enforcement of 
plans and penalization of farmers. 

• Decision-makers ready and willing to speed 
up reforms and modernization of public 
offices, and to adopt participatory 
approaches; 

• Decision to separate enforcement from 
extension has been made but not yet 
implemented; 

• Difficulty in downsizing public offices and 
re-orienting extension services. 

 

Ministry of Irrigation 

• Highly qualified technical staff; 

• National and large field presence; 

• High technical competence. 

• Limited resources and political will to control 
over-extraction of groundwatrer; 

• Limited skill for participatory irrigation 
management and formation of WUAs. 

• New water laws provide additional legal 
instruments to better control and manage 
water resources; 

• Political pressure at the local level and 
inability to execute stringent groundwater 
management measures. 

 

SPC 

(Prime Minister’s 
Office) 

• Increased ownership and dedication 
to poverty alleviation 

• National policy decision and 
development planning mandate; 

• Ensures liaison with donor 
community;  

• Responsible for overall coordination 
of all external assistance. 

• Limited presence in the field; 

• Limited authority over line ministries, 
particularly at field level; 

• Lack of operational capacity to ensure 
adequate M&E of agreed indicators; 

• Slow capacity-building process to handle 
transition to market economy. 

• Transformation from state-controlled 
central planning to market-oriented 
economy; 

• Strong commitment by the Prime Minister’s 
Office to manage external assistance and 
coordinate inflows of development 
assistance. 

  

 

Ministry of Local 
Administration & 
Environment 

• Comprehensive mandate and legal 
base for environment and natural 
resources management. 

 

• Poor technical competence; 

• Weak field presence; 

• Limited budget to respond to new legislative 
framework. 

 

• Mandate and priority for sustainable 
development; 

• Challenging state of the environment; 

• Membership of international conventions 
and donor support. 
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Key file 2:  Organizations matrix (strengths, weaknesses, opportunities and threats 
[SWOT] analysis) – (cont’d) 

 

Institution Strengths Weaknesses Opportunities/Threats Remarks 

Agricultural 
Cooperative Bank 

• Mandate to work with farmers and 
rural businesses; 

• Widest banking outlet in Syria. 

 

• Funding entirely dependent on 
Government; limited flexibility and 
sustainability of operations;  

• Lending based on government policies to 
increase production outputs and not on 
economic opportunities; 

• Stringent collateral requirements that 
render lending inaccessible to poor and 
rural women. 

• Government’s willingness to reform ACB; 
but process of reform, capacity-building, 
and reorientation of banking operations is 
low; 

• High demand for micro, small and 
medium size loans in rural areas. 

 

; 

Agricultural 
cooperatives 

• Large membership; 

• Ability to access services and 
inputs at subsidized rates. 

 

• Strong control by Government; 

• Limited participatory approach; 

• Strong control by relatively large 
producers; 

• Limited representation of small producers 
and women in management. 

• Willingness to adoption of participatory 
approach and to participate in rural and 
community development activities.  

 

 

General Union of 
Women 
General Union of 
Farmers 

• Strong connection to Government 
for rights advocacy; 

• Large presence in the field. 

•  High dependence on Government; 

• Limited participatory approaches. 

• Willingness to adopt participatory 
approaches and participate in rural and 
community development activities;  

• Limited representation of small producers 
and women in community resources 
management. 

 

National NGOs 

• Legal base for establishment 
framed; 

• Strong government support for 
capacity-building. 

• Limited number of local NGOs; 

• Limited exposure and cooperation with 
international NGOs; 

• Lengthy procedures for establishment. 

• Increased government recognition of 
NGOs role in community development; 

• Possibilities of building on localized NGO 
activities; 

• Loan funding to NGOs possible. 
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Key file 3: Complementary donor initiative/partnership potential 

Donor/Agency Nature of Project/Programme Project/Programme Coverage Status 
Complementarity/ 
Synergy Potential 

• Regional development planning; 
institution-building.  

• Eastern Region: development of regional 
plan and establishment of regional 
authority. 

• Ongoing • Highly complementary 

UNDP • Support for Business Innovation 
and Development Centre; capacity-
building and TA for local 
entrepreneurs. 

• Deir Ezzor Governorate: marketing, 
feasibility studies; business development 
and technical needs. 

• Ongoing • Complementary 

UNDP/GEF 
• Sustainable land management.  • Eastern Region: coordination and scaling up 

of land management activities in rangeland 
management and irrigation. 

• Proposed 
pipeline 

• Highly complementary 

UNDP/JICA 
 

• Rural community development and 
microfinance. 

 

• Jebel Al-Hoss: promotion and development 
of community-based microfinance. 

 

• Completed  • Lessons learned  

• Water resources management; 

• Water supply and urban water 
distribution projects  

• Brada-Awaj and Coastal basins, including 
strengthening and building up capacity of 
WRIC; development of modernized water 
resources information systems in each 
region and at the national level. 

• Ongoing • High synergy – water resources 
information system can be 
adjusted, upgraded and used in 
Eastern Region. 

JICA 

• Development of efficient irrigation 
techniques and extension.  

• Nationwide; water use efficiency; on-farm 
water management methods; capacity-
building and training. 

• Ongoing • Highly complementary to on-farm 
irrigation promoted in Eastern 
Region. 

World Food Programme 
• Support to small farmers and 
herders on marginal and degraded 
land. 

• Ten governorates with focus on Badea and 
adjacent lands. 

• Ongoing • High synergy 

• TA and capacity-building  • Formulation of the National Programme for 
Food Security. 

• ongoing • High synergy 

FAO 
• Agropolis: ALGHAB Programme 
Development 

• ALGHAB area. • Formulation • Lessons learned 

FAO/Italian Cooperation 
• Institutional development of 
organic agriculture.  

• Nationwide: TA and support for sustainable 
development of organic farming. 

• Ongoing • Complementary 

Italian Cooperation 
• Support to establishment of 
microfinance.  

• Nationwide. • pipeline • synergy and complementarity 
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Key file 3:  Complementary donor initiative/partnership potential – (CONT’D) 
 

Donor/Agency Nature Of Project/Project Project/Project Coverage Status Complementarity/Synergy Potential 

GTZ 
• TA for efficient use of water in 
irrigation and drinking water supply 
systems. 

• Nationwide for irrigation and cities of Aleppo 
and Damascus for drinking water supply.  

• Ongoing. • Synergy 

• Participatory range management 
• BRDP in nine governorates, cofinanced with 
IFAD. 

• Ongoing. 
• High synergy, lessons learned are of 
value for expansion of activities in future. 

AFESD 
• Rural, agriculture and livestock 
development, community-based 
development, and microfinance; 
participatory land reclamation, soil 
conservation and water harvesting. 

• IRDP, cofinanced with IFAD • Ongoing. 

• High synergy; approaches to community 
development and soil and water 
conservation. Lessons learned are 
valuable to the Eastern Region Project. 

• Institution-building 

• National: upgrading the capacity of central 
government bodies to conduct policies in line 
with liberalization of economy; achieving 
efficient banking and monetary system, and 
market-oriented economy. 

• Ongoing. • Low to medium synergy 

EU 

• Human resources development: 
modernization of vocational education 
and training.  

• National; establishment of vocational 
education and training system; to be used in 
support of the private sector with SMEs and 
restructuring of the public enterprise sector. 

 

• Ongoing. • Medium synergy 

World Bank • Technical Assistance 
• Thematic analysis on reform of agriculture 
and irrigation sectors. 

• Ongoing 
• High synergy 

 

Spanish Agency for 
International 
Cooperation 

• Rural development. 
• Raqqa Governorate, micro-credit and rural 
TA. 

• Potential • Medium to high synergy. 

OFID 

• Community empowerment; farm 
productivity raising; natural resources 
management and irrigation; SME 
development. 

• NERRDP (cofinanced with IFAD). Three 
governorates: Hassakeh, Deir Ezzor and 
Raqqa.  

• Ongoing • High synergy 

ICARDA • Research and TA 
• Agriculture, water management, livestock 
development, value chain and HMAPs 

• Ongoing • High synergy 

ACSAD • Research and TA 
• Agriculture, water management, livestock 
development. 

• Ongoing  • High synergy 

ICBA • Research  • Saline and marginal water. • ongoing • High synergy 
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Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response 

Typology Poverty Levels And Causes Coping Actions Priority Needs COSOP Response 

Small farmers and 
Bedouin herders 
 

• High dependence ratios with large families and 
many dependants; 

• Poor nutritional status; 
• Low adult literacy rates; 
• High fertility rates; 
• Limited productive and household assets; 
• Limited holding size; 
• Limited and untimely availability of irrigation 
water; 

• Depletion of groundwater resources; 
• Limited use of improved cropping practices; 

• Limited access to markets; 

• Limited opportunities to diversity livelihoods 
into non-farm activities. 

 

• Men and women work as 
casual labourers locally; 

• Temporary labour 
migration to 
neighbouring countries; 

• Public works projects for 
cash, food or vouchers; 

• Sale of assets, including 
livestock; 

• Support from relatives; 
• Informal credit from 
friends and input 
suppliers. 

• Technical 
packages/training; 

• Improved access to land 
and other productive 
resources (especially 
water); 

• Better access to rural 
finance and markets; 

• Institutional support to 
users and/or producer 
associations; 

• Better access to off-farm 
income opportunities. 

• Promotion of demand-driven, pro-
poor research and extension, with 
more emphasis on non-strategic 
crops and crop-livestock integration; 

• Promotion and support for improved 
on-farm, efficient water irrigation 
technologies; and promotion of water 
saving mechanisms and users’ 
associations; 

• Strengthening capabilities for 
improved groundwater management; 

• Promotion of microfinance through 
best practices and pilot initiatives; 

• SME development; 
• Environmental awareness training. 

Small livestock 
owners 

• Insufficient fodder production due to 
drought; 

• Risk of livestock losses from disease and 
drought; 

• Inappropriate research and extension 
systems;  

• Limited market access. 

• Work as casual labour 
locally; 

• Labour migration to 
neighbouring countries; 

• Sale of animals and other 
assets; 

• Loans from relatives and 
traders. 

• Drought-resistant fodder 
varieties for animal 
consumption; 

• Pro-poor research and 
extension and training; 

• Better access to rural 
finance and off-farm 
income-generating 
opportunities; 

• Better access to 
cultivable land and 
water. 

 

• Environmental awareness; 
• Introduction of drought-resistant 
seed varieties and species; 

• Better extension for crops and 
livestock; 

• Technical training for off-farm 
activities; 

• Promotion of micro finance; 
• Empowerment of community-based 
associations. 
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Key file 4: Target group identification, priority issues and potential response – (CONT’D) 
 

Typology Poverty Levels And Causes Coping Actions Priority Needs COSOP Response 

Landless and 
unemployed youth 
 

• Low levels of literacy; 
• Limited job opportunities; 
• Limited possibilities for starting their own 
businesses due to lack of capital. 

 

• Work as casual labour 
locally; 

• Labour migration to 
neighbouring countries; 

• Sale of animals and 
other assets; 

• Loans from relatives and 
traders. 

 

• Better income-earning 
opportunities; 

• Training in management 
and technical skills; 

• Access to financial and 
non-financial business 
services. 

 

• Promotion of SMEs; 
• Technical training for off-farm 
income-generating activities; 

• Skill and basic management training; 
• Promotion of microfinance through 
best practices and pilot initiatives. 

Rural women 

• Low levels of literacy; 
• Limited opportunities for income generating 
activities; 

• Lack of access to assets, mainly land; 
• Low level of skills; 
• Low pay for activities. 
 

• Sale of assets including 
livestock; 

• Support from relatives; 
• Casual labour in 
agriculture, mostly in 
cotton harvesting locally 
and in vegetable crops in 
southern Syria. 

 

• Literacy and skills 
training; 

• Better access to rural 
finance and markets; 

• Empowerment and 
better representation in 
local associations; 

• Income-generating 
activities. 

• Literacy and skills training; 
• Management training and capacity-
building for community participation; 

• Empowerment through community 
participation and establishment of 
producers’ and other groups; 

• Access to financial and non-financial 
business development services; 

• Promotion of microfinance for on- and 
off-farm IGAs, particularly for 
livestock; 

• Promotion of women’s groups. 
 

 




