
 معلومات تعريفية حول هيئة التخطيط والتعاون الدولي 

 

لتحل محل هيئة تخطيط   2011/ لعام 1هيئة التخطيط والتعاون الدولي بموجب القانون رقم /  أحدثت 
 .وترتبط الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء.1968لعام  /  86الدولة التي لحدثت بموجب المرسوم رقم /

 

 وتتولى هيئة التخطيط والتعاون الدولي المهام التالية: 

 

 في مجال التخطيط: -أوال

السورية،  .1 العربية  الجمهورية  في  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  وتحليل  دراسة 
والتعّرف  وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة، ومتابع التطورات اإلقليمية والدولية،  ة 

على اتجاه تلك التطورات وانعكاسها على االقتصاد السوري، العتماد التدابير والبرامج الكفيلة  
 بمعالجة آثارها السلبية. 

إعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات االقتصاد السوري وباتجاهات   .2
 وبيان الخيارات الممكنة وما يترتب على كل خيار من منافع وأعباء.   العالمي،تطور االقتصاد  

اقتراح الرؤى واألهداف العامة واالستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية   .3
الجمهورية   في  األقاليم  مستوى  وعلى  العام  الوطني  المستوى  على  واالجتماعية  االقتصادية 

قتراح االتجاهات األساسية للقطاعات االقتصادية، ووضع الخطوط وإعداد وا  السورية،العربية  
 الرئيسية اإلستراتيجية للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية.

اقتراح السياسات االقتصادية المالئمة في ضوء اإلشارات التي يبعثها السوق، التخاذ التدابير  .4
 الضرورية لمعالجة اختالالت السوق حين حدوثها. 

الت .5 واالستثمار  تقدير  االدخار  واالستخدامات،  )الموارد  الكلي  االقتصاد  في  األساسية  وازنات 
واالستهالك، والتصدير واالستيراد، ونسبة العجز أو الفائض في الميزان الخارجي، والدخول  
واألسعار..( وكذلك المعدالت االقتصادية العامة )معدالت الفائدة، وسعر الصرف، والسيولة  



التضخم( واقتراح السياسات االقتصادية الكلية والمالية والنقدية بالتعاون مع    المحلية، ومعدل
 الجهات السورية ذات العالقة، وذلك لضمان تنمية مستدامة وبيئة اقتصادية متوازنة. 

لتحقيق   .6 الضرورية  واالستثمارات  القطاعية  البرامج  تحديد  في  المعنية  الجهات  مع  المشاركة 
والبنية   والتعليم  الصحة  مجاالت  في  الحكومية  بالخدمات  يتعلق  فيما  االجتماعية  األهداف 

 التحتية والسلع العامة.
ن البطالة، ومكافحة المشاركة في اقتراح البرامج االستهدافية لتوفير فرص العمل الالزمة للحد م .7

لتحسين   المواطنين  أمام  الفرص  وتوسيع  والثروة،  الدخل  توزيع  سوء  ومعالجة  الفقر،  ظاهرة 
 مستوياتهم المعيشية. 

اقتراح سياسات تشجع البحث والتطوير واالبتكار لجذب التقانات المتقدمة وتوطينها، وتضمن   .8
ة وتنافسية تسمح لالقتصاد السوري بيئة استثمارية خالقة للقطاع الخاص للعمل بإنتاجية عالي

 بمواجهة المنافسة العالمية.
وضع منهجيات ووثائق إعداد الخطط المختلفة الوطنية والقطاعية واإلقليمية والمحلية، الطويلة  .9

 بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. األجل،والمتوسطة والقصيرة 
رصد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة، وتقييم مساهمتها في تحقيق األهداف التنموية   .10

 ة بشأنها. العامة والمحددة، وإعداد تقارير دوري

 

 في مجال التعاون الدولي:  -ثانيا  

 

تعتبر هيئة التخطيط والتعاون الدولي النافذة الرسمية بين الجمهورية العربية السورية وبين العالم  
الخارجي، والمرجعية المعتمدة في كل ما يتعلق بشؤون التعاون غير السياسية واألمنية والعسكرية، 

اإلقليمية والمجموعات  الدول  وقناة  مع  والدولية،  اإلقليمية  المالية  والمؤسسات  والمنظمات   ،
االتصال الوحيدة التي يتم عبرها مخاطبة ومراسلة الدول العربية واألجنبية والمجموعات اإلقليمية  
ومنح  قروض  على  بالحصول  يتعلق  بما  والدولية  اإلقليمية  التمويل  ومؤسسات  والمنظمات 

التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية األخرى، وبناء ومساعدات فنية لتمويل التنمية، وب
 على ذلك تمارس بصورة خاصة ما يلي: 



إدارة المساعدات المالية والمعونات الفنية لتحقيق االنتفاع األمثل منها، والتنسيق بين الجهات   .1
 . الخارجية المانحة وبين الجهات السورية المستفيدة بما يمكنها من تلبية احتياجاتها

اقتراح خطط وبرامج التعاون االقتصادي والفني والعلمي مع الجهات الخارجية بالتعاون مع   .2
 الجهات السورية المعنية. 

تحديد أسس العالقات االقتصادية الخارجية وأولويات االقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج   .3
وانعكاسات   المشروع  وأهمية  والفنية  االقتصادية  الجدوى  دراسات  ضوء  على  في  االقتراض 

 المديونية الخارجية. 
بتأمين   .4 المتعلقة  االتفاقيات  وإبرام  كافة،  المانحة  الجهات  مع  التفاوض  في  الحكومة  تمثيل 

الفنية والمالية لمختلف الجهات السورية، واتخاذ اإلجراءات كافة لوضعها موضع   المعونات 
 التنفيذ، ومتابعة المشاريع والبرامج الخاصة بها. 

تماعات اللجان المشتركة العليا والوزارية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية،  التحضير الج .5
وترؤس الجانب الفني، واقتراح تشكيل الوفود المشاركة فيها إلى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة  

 تنفيذ ما ينتج عنها من قرارات ومشاريع وبرامج ورفع تقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ي إعداد الصكوك المناسبة لتصديق االتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وغيرها  المشاركة ف .6

 من الوثائق.
تمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والمنظمات والمؤسسات اإلقليمية والدولية التي    .7

 تتوافق أغراضها مع مهام الهيئة. 

 


