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البرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب

2030سورية : الرؤية

األصيلة،وثقافتهههويتعلىحمافظ  ذاته،علىمعتمد  معاصر  مزدهر  سوري  جمتمع  
اإلنسان،حقوقو الدميوقراطيةمبادئفيهترتسخاألخرى،الثقافاتعلىومنفتح  
التنميةملهاممنجز  تميز،موتعليميصحيوبوضعٍ اقتصادي،برفاهٍ املواطن  فيهويتمتع

متنوٍع،واقتصادٍ كيةٍ تشار اقتصاديةٍ تنميةٍ علىمعتمد  االجتماعية،والعدالةاملستدامة
ويعتمد  عاليٍة،تنافسيةٍ وقدرةٍ مرتفعةٍ إبنتاجيةٍ ميتاز  بندية،العامليابالقتصادمندمجٍ 
القانونسلطةتمد  يعمتقدممؤسسايتإطارإىلاستناداً للنمو،أساسياً مصدراً املعرفة  

املواردإدارةيفوالكفاءةوالشفافية،



محور الحوار الوطني والتعددية السياسية
:الرؤية

اإلرادة والرغبة والقدرة على بلد موّحد ينعم فيه املواطنون ابلتآلف والتسامح، وحيافظون على هويتهم الوطنية اجلامعة، وميلكون
كفاءة، وضمان منوها حتديد وتطوير طرائق تنظيم الدولة ومباشرة شؤوهنا، على النحو الذي يسمح هلا إبدارة راهنها وتطويره ب

وازدهارها املستدام، مستفيدة مما وصلت إليه اخلربة اإلنسانية، ومن وعي جتربتها اخلاصة

إجناز املصاحلات، وإعادة احلياة الطبيعية إىل األراضي السورية

عودة املهجرين وأتمّي استقرارهم يف مواطنهم األصلية

تعزيز ثقافة املواطنة، والتماسك االجتماعي، والعيش املشرتك، وقيم احلوار

بناء جمتمع دميوقراطي معاصر، وتعزيز أمناط احلوكمة االجتماعي
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محور البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة
:الرؤية

ز التشاركية اجملتمعية، وحتقق مؤسسات حكومية كفؤة، فّعالة، تتسم ابلشفافية، والنزاهة، واملرونة، والرشاقة؛ ختضع للمساءلة، وتعزّ 
التنمية املستدامة

محاية احلقوق واحلرايت، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون

توفري قضاء مستقل وعادل ونزيه، ومؤسسات رقابية حيادية وفاعلة

رفع كفاءة املؤسسات وتعزيز الشفافية واملرونة

رفع كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية

حتسّي جودة املوارد البشرية وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات

توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية
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محور تطوير وتحديث البنى التحتية
:الرؤية

فاءة، وتستثمر يف الطاقات بىن حتتية متطورة تواكب احلداثة وتعزز االستدامة البيئية يف استغالل املوارد والقدرات احمللية بك
املتجددة

توفري مقومات عودة النازحّي والالجئّي من البىن التحتية اخلدمية
تطوير البىن التحتية بصورة متسقة، واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة

جذب االستثمار بتوفري البىن التحتية املالئمة
اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي واحمللي لتحسّي جغرافية البىن التحتية

توفري السكن الالئق للجميع
توفري االحتياجات من النفط والغاز واملشتقات النفطية وترشيد استهالكها

ضمان االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة والطاقات املتجددة
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محور تطوير وتحديث البنى التحتية
:لرؤيةا

فاءة، وتستثمر يف الطاقات بىن حتتية متطورة تواكب احلداثة وتعزز االستدامة البيئية يف استغالل املوارد والقدرات احمللية بك
املتجددة

الطاقة

النقل

االتصاالت 
والمعلوماتية

السكن

ة يف االقتصاد حتقيق األمن الطاقي لتلبية أكرب قدر ممكن من حاجة السوق احمللية، وختفيف أعباء االسترياد وتعزيز القيمة املضاف
السوري، وحتقيق التوازن بّي العرض والطلب على املشتقات النفطية والكهرابء

ّي دول منظومة نقل متطور ومستدام تشكل عصب التنمية الوطنية ورابط مكوانهتا املكانية، تستغل مكانة سورية كعقدة ربط ب
دامةمشال وجنوب وشرق غرب سورية، وحتقق تكامل أمناط النقل الربي واجلوي والبحري، وحتافظ على معايري السالمة واالست

واملؤسسات جبودة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة واإلنتاجية، وتلبية احتياجات األفراد
عالية وأسعار ميسرة

سكن الئق يوفر ظروف العيش الكرمي، ويراعي أوضاع الشرائح املختلف للسكان



محور النمو والتنمية
:الرؤية

ة، ويوّفر دخاًل الئقًا، وحيقق اقتصاد متطور يدعم التنمية الشاملة واملتوازنة، عن طريق حتقيق معدالت منو وتشغيل مرتفعة ومستدام
ية متنوعة تواكب العدالة االجتماعية، ضمن إطار تشاركي واسع يضم مجيع قطاعات وفئات اجملتمع؛ ويستند إىل قاعدة إنتاج

التطور التكنولوجي واملعريف، وتعزز االستدامة البيئية، وتظلله بيئة عمل منصفة وحمفزة

حتقيق معدالت منو مستدام، تستند إىل اقتصاد متنوع املصادر، ذي قدرة تنافسية عالية
مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع

األمن الغذائيمكافحة الفقر وحتقيق 
م السوريةتعزيز التوازن التنموي، ابالستفادة من امليزات النسبية والتنافسية للمحافظات واألقالي

إجناز تنمية قائمة على التكنولوجيا احلديثة واملعرفة
حتقيق معايري العمل الالئق

االعتماد على الذات واالنفتاح على اخلارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدويل
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محور النمو والتنمية
:الرؤية

ة، ويوّفر دخاًل الئقًا، وحيقق اقتصاد متطور يدعم التنمية الشاملة واملتوازنة، عن طريق حتقيق معدالت منو وتشغيل مرتفعة ومستدام
ية متنوعة تواكب العدالة االجتماعية، ضمن إطار تشاركي واسع يضم مجيع قطاعات وفئات اجملتمع؛ ويستند إىل قاعدة إنتاج

التطور التكنولوجي واملعريف، وتعزز االستدامة البيئية، وتظلله بيئة عمل منصفة وحمفزة

االقتصاد الكلي

القطاعات 
االقتصادية

التنمية المتوازنة

التعاون الدولي

االستثمار والنمو
وعدالة التوزيع

المالية العامة

السياسة النقدية

التجارة الخارجية

سوق العمل

جية، منو شامل وسريع يوظف اإلمكاانت واالستثمارات املتاحة، احمللية واخلار 
بكفاءة عالية

تثمار مالية عامة شفافة وفّعالة ومستقرة، قائمة على االستدامة، حمفزة لالس
واالدخار والتمويل، موجهة لدعم الفئات والقطاعات املستهدفة

ظومة نظام نقدي ومايل مستقر داعم للنمو االقتصادي والتشغيل قائم على من
كفؤة للتسوية اإللكرتونية

وحمفزة اقتصاد منفتح على العامل بفضل جتارة خارجية قادرة على املنافسة،
لإلنتاج احمللي

وفر سوق عمل كفؤة فّعالة تساهم يف زايدة معدالت التشغيل والتمكّي وت
معايري العمل الالئق
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ة، ويوّفر دخاًل الئقًا، وحيقق اقتصاد متطور يدعم التنمية الشاملة واملتوازنة، عن طريق حتقيق معدالت منو وتشغيل مرتفعة ومستدام
ية متنوعة تواكب العدالة االجتماعية، ضمن إطار تشاركي واسع يضم مجيع قطاعات وفئات اجملتمع؛ ويستند إىل قاعدة إنتاج

التطور التكنولوجي واملعريف، وتعزز االستدامة البيئية، وتظلله بيئة عمل منصفة وحمفزة

االقتصاد الكلي

القطاعات 
االقتصادية

التنمية المتوازنة

التعاون الدولي

الزراعة

الموارد المائية

الصناعة التحويلية

التجارة الداخلية

السياحة

لوطينزراعة متطورة ذات إنتاجية عالية وتوجه تنافسي ومسامهة فعالة يف االقتصاد ا

االنتفاع األمثل من املوارد املائية مع احلفاظ على استدامتها

اديصناعة سورية تنافسية حمليًا وإقليمياً، هي احملرك الرئيسي للنمو االقتص

تكار، الوصول إىل سوق جتارية داخلية منّظمة وفعالة، يسودها االستقرار واملنافسة، خالية من االح
األسعاروتضمن حقوق املستهلك واملنتج معًا، وتوفر أفضل املنتجات واخلدمات األساسية أبنسب

سهم أن تكون السياحة صناعة اسرتاتيجية، مشاركة يف إعادة البناء الشامل لسورية، ت
ة ابحلياةيف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتعزز الصورة احلضارية لسورية النابض
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ة، ويوّفر دخاًل الئقًا، وحيقق اقتصاد متطور يدعم التنمية الشاملة واملتوازنة، عن طريق حتقيق معدالت منو وتشغيل مرتفعة ومستدام
ية متنوعة تواكب العدالة االجتماعية، ضمن إطار تشاركي واسع يضم مجيع قطاعات وفئات اجملتمع؛ ويستند إىل قاعدة إنتاج

التطور التكنولوجي واملعريف، وتعزز االستدامة البيئية، وتظلله بيئة عمل منصفة وحمفزة

االقتصاد الكلي

القطاعات 
االقتصادية

التنمية المتوازنة

التعاون الدولي

لمجتمعات احمللية، تنمية حملية وإقليمية متوازنة توظف الطاقات احمللية واإلقليمية لتحقيق تكامل ومشولية التنمية، مبشاركة فاعلة ل
وحتافظ على املوارد البيئية وحتقق استدامتها

لى من فرص االنفتاح على دول العامل، وبناء عالقات تعاون دويل على أساس تشاركي وعلى حتقيق املصاحل، تضمن االستفادة املث
قانون الدويل اليت التعاون لتعزيز دور سورية اإلقليمي والدويل، واإلسهام يف حتقيق التنمية الوطنية املستدامة اعتمادًا على مبادئ ال

حتفظ السيادة واالستقالل ووحدة األراضي الوطنية



محور التنمية االجتماعية واإلنسانية
:الرؤية

حي وتعليمي الئق، قائم على جمتمع متوازن دميوغرافيًا، ومتماسك اجتماعيًا، وممّكن اقتصادايً ومعرفيًا، يتمتع أفراده مبستوى ص
ميةالتشاركية، والعدالة االجتماعية، وعلى منظومة محاية اجتماعية فاعلة، وتتكامل فيه األدوار الستدامة التن

إقامة جمتمع متوازن دميوغرافياً 

إقامة منظومة محاية اجتماعية متكاملة

ضمان حياة صحية ومديدة

إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي

بناء جمتمع معريف ابالستناد إىل بنية ثقافية حداثية

ضمان املشاركة التكاملية الفاعلة جلميع الفئات يف عملية التنمية

ات
غاي
ال

(
جية

راتي
ست
 اال

اف
ألهد

ا
)



محور التنمية االجتماعية واإلنسانية
:الرؤية

حي وتعليمي الئق، قائم على جمتمع متوازن دميوغرافيًا، ومتماسك اجتماعيًا، وممّكن اقتصادايً ومعرفيًا، يتمتع أفراده مبستوى ص
ميةالتشاركية، والعدالة االجتماعية، وعلى منظومة محاية اجتماعية فاعلة، وتتكامل فيه األدوار الستدامة التن

التعليم والتكوين 
الثقافي

الحماية 
االجتماعية

السكان والصحة

يلة، واملنفتح على منظومة تعليمية وحبثية وثقافية ومعاصرة ومتجددة تسهم يف تطوير اجملتمع احملافظ على هويته وثقافته األص
الثقافات األخرى، واملعتمد على املعرفة مصدراً أساسياً للتنمية املستدامة واالزدهار

ماعية فعالة، جمتمع سوري أساسه األسرة املتماسكة، أفراده ممّكنون ومنتجون، يتمّتعون مبستوى معيشي كرمي، وبشبكة محاية اجت
تماعيةفيه قطاع أهلي واع وفاعل، وتتكامل فيه األدوار لتحقيق التنمية الشاملة القائمة على أسس التشاركية والعدالة االج

احملافظات واألقاليمجمتمع متوازن دميوغرافياً، يتمّتع سكانه مبستوى صحي وخصائص نوعية متميزة، وموزّعون توزيعاً متوازاًن بّي



األهداف المرحلية والسياسات اإلرشادية

:، جرى وضع(الفرعية)إضافة إىل الرؤى الكلية والقطاعية •

أهداف مرحلية رقمية
لكل قطاع يف كل حمور، وعلى كل مرحلة من مراحل الربانمج األربعة

التنفيذهذه األهداف ستكون منطلقاً ملؤشرات تتبع •

 السياسات اإلرشاديةguiding policies
لكل قطاع يف كل حمور، وعلى كل مرحلة من مراحل الربانمج األربعة

هذه السياسات تسمح ابلوصول إىل حتقيق األهداف املوضوعة•
عن طريق الربامج واملشاريع التنفيذية املقّرة





عن األهداف الرقميةمثال

مرحلة اإلغاثةالمؤشر
(2019-2022)

مرحلة التعافي
(2023-2026)

مرحلة االنتعاش
(2027-2028)

مرحلة االستدامة
(2029-2030)+

والمزروعةللزراعةالقابلةالمساحاتزيادةنسبة
القابلةالمساحاتإجماليمن(والبعليةالمروية)

المستثمرةوغيرللزراعة
4%5%5%4%

%5%4%5%5اعيالزر والعاملالمساحةلوحدةاإلنتاجيةزيادةنسبة

%5%10%15%5الزراعياإلنتاجعواملاستخدامكفاءةرفعنسبة
والجني نسبة تخفيض الفاقد في مختلف مراحل الزراعة

%35%10%10%7والتسويق
منادةاالستفوتعظيمالحيوانيةالثروةوتنميةحماية

%15%15%10%10.منتجاتها
%15%20%15520الزراعيالغذائياألمنفجوةتخفيضنسبة
%35%10%10%3ثالحديالري بوسائلالمرويةاألراضيزيادةنسبة
%5%10%3%3السباتاألراضيتقليلنسبة
دماتخمنالمستفيداتالريفياتالنساءتغطيةنسب

%25%33%20%7الصغيرالتمويل
%15%10--الزراعيةالمنتجاتمنالعضويةالمنتجاتنسبة

النمو والتنميةحمور•
االقتصاديةالقطاعات•

الزراعةقطاع•



عن السياسات اإلرشاديةمثال
االستدامةمرحلةمرحلة االنتعاشالتعافيمرحلةاإلغاثةمرحلة 

ناعي مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة لالستثمار والعمل الص•
.وتعديلها إن تطلب ذلك

حررة إعادة النظر في محفزات االستثمار الصناعي في المناطق الم•
.والتي هي أقل نموا  

عمل توفير البيئة التمكينية ل•
.القطاع الخاص

تطوير أدوات قياس رضا •
.ةالمتعاملين مع وزارة الصناع

ع عقد المزيد من اتفاقيات االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة م•
ورية الدول وتفعيل العمل بالقائم منها لتسهيل دخول المنتجات الس

.الصناعية إلى أسواقها
.تعزيز دور وزارة الصناعة في توجيه وتحفيز النشاط الصناعي•
.استقطاب االستثمارات الصناعية وفق خريطة تنموية تستند إلى الميزات التنافسية للمناطق السورية•
وزيع إعادة تأهيل الشركات العامة الصناعية المتضررة في إطار ت•

.متوازن لألدوار بين القطاع العام والخاص
ة مشاريع استثمار مواقع الشركات المتوقفة وبنيتها التحتية إلقام•

ساسي صناعية عامة ومشتركة بتكنولوجيا جديدة، إما بنشاطها األ
.أو غيره

يل تقديم التسهيالت االئتمانية واإلدارية والخدمات إلعادة تأه•
ة منشآت القطاع الخاص الصناعية وفقا  ألولوياتها القطاعي

.والجغرافية، وإلعادة إقالع المنشآت المتضررة جزئيا  

ة االستفادة من الطاقات الكامن•
للصناعة السورية لتطوير 
صناعة ذات قيم مضافة 

.عالية
تحسين جودة المنتجات •

الصناعية عن طريق إدخال 
مفاهيم الجودة الشاملة إلى 
.مختلف األنشطة الصناعية

تشجيع القطاع الخاص •
لالستثمار في الصناعات 
التكنولوجية ذات القيمة 

.المضافة العالية
تحويل المزايا النسبية •

للصناعة السورية إلى مزايا
من تنافسية تمّكن منتجاتها

دخول األسواق الخارجية 
.بكفاءة

وجيا تطوير عمليات نقل التكنول•
المتطورة وتوطينها في 

.سورية

تشجيع إقامة الصناعات •
.الخاصة بإحالل المستوردات

تحسين جودة المنتجات •
الصناعية، بإدخال 

.مفاهيم الجودة الشاملة

.تشجيع المستثمرين السوريين الموجودين خارج سورية للعودة إلى الوطن واالستثمار فيه•
.توجيه المدخرات الوطنية للمشاركة في العملية االستثمارية•
.المحافظة على الخبرات الوطنية ومنع تسربها وتعويض العمالة المتسربة•

.تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في الطاقات المتجددة•

النمو والتنميةحمور•
االقتصاديةالقطاعات•

الصناعةقطاع•



اإلطار التنفيذي الرباجمي



اإلطار التنفيذي البرامجي

يتضمن اإلطار الرباجمي جمموعة من الربامج واملشاريع واإلجراءات التنفيذية•
:انطالقًا منواختيار تقسيم مكّوانته جرى وضع اإلطار الرباجمي •

"2030سورية "مدى تالؤم الربامج مع األهداف االسرتاتيجية املنبثقة عن الرؤية الوطنية : املالءمة•
للمراحل األربع اليت جرى ، املنبثقة أصالً من أولوايت اختيار األهداف وفقاً واألمهية النسبيةمراعاة الربامج لألولوايت : األمهية االسرتاتيجية•

:املواردإدارة وختصيص عملية حتّدد الوطنية، واليت تبنيها لتحقيق الرؤية 
واملكاينعلى املستوى الوطين والقطاعي األولوايت •
الواحداألنشطة املختلفة ضمن القطاع أولوايت •
اجلغرايفاألنشطة على املستوى أولوايت •

للتنفيذمراعاة إعداد هذه الربامج للمنطقية والتسلسل الزمين : الربجمة الزمنية•
احلكوميواجلهود اليت جرت أو جتري يف جماالت خمتلفة من العمل ترابط املبادرات : التكامل•
التنمويةضمان أوسع مشاركة ممكنة من اجلهات الوطنية املعنية ابلعملية : التشاركية•
ربطها مع املؤشرات املربجمة مسبقاً، تضمّي الربامج املؤشرات الالزمة ملتابعة التنفيذ وتسهيل عملية الرصد والتقييم، و : املتابعة والرصد والتقييم•

الرؤية الوطنيةواليت تعرب عن أهداف كل مرحلة من مراحل حتقيق 
السنويةعدم دخول الربامج يف تفاصيل اخلطط املتوسطة األمد أو اخلطط : العمومية•



اإلطار التنفيذي البرامجي

:برانجماً إطارايً تقع حتت حماور الربانمج اخلمس، اهلدف منها12يتألف اإلطار الرباجمي من •
ضمان اتساق التنفيذ للوصول إىل األهداف املوضوعة•
اخلروج من تبعات احلرب واألزمة املرتبطة هبا•
التحّول إىل جمتمع حديث واقتصاد وطين قوي، وفق الرؤية الوطنية املرغوبة•

ةيتفرّع عن كل برانمج من هذه الربامج اإلطارية جمموعة من الربامج التنفيذية األساسي•
برانجماً رئيسياً 90يبلغ عددها زهاء •

ع واإلجراءات التنفيذيةيتفرّع عن كٍل من هذه الربامج الرئيسية بدورها جمموعة من الربامج الفرعية واملشاري•
سيوضع لكل مشروع برانجمه الزمين، مع حتديد مصادر التمويل اخلاصة به•

انمج واإلمكانيات سيجري الرتكيز على العالقة بّي تنفيذ املشاريع واألولوايت احملددة وفق مراحل الرب •
املتاحة واألوضاع الداخلية والدولية



قائمة البرامج اإلطارية: اإلطار التنفيذي البرامجي

احلماية واملسؤولية •
االجتماعية

هليتطوير دور اجملتمع األ•

ث منظومة التعليم والبح•
العلمي

التكوين الثقايف•

الرعاية الصحية•

قتصاد التحّول البنيوي لال•
السوري

إصالح املالية العامة•

إدارة التضخم واستقرار•
األسعار

التنمية املتوازنة•

سيادة القانون والبناء •
املؤسسي

ىن إعادة إعمار وتطوير الب•
التحتية

إدارة املوارد الطبيعية •
ةواحلفاظ على البيئي



سيادة القانون والبناء املؤسسي( 1) :الربانمج اإلطاري
عادةالمجتمع،فيالقانون وسيادةاحترامثقافةتكريسإلىالبرنامجيهدف أماموالتساوي نةالمواطمبادئعلىقائمةحديثةأسسعلىالمجتمعيالوعيبناءوا 
لى؛القانون  لىالمنظمة؛الجريمةمكافحةإلىكذلكالبرنامجويهدف.اإلداريةالالمركزيةتعزيزوا  وقوعه،منالحدو الفسادلمكافحةمتكاملةاستراتيجيةوضعوا 
تطويرإلىأيضا  نامجالبر ويهدف.مكافحتهفيوتسهمالفسادمخاطرتعيومجتمعيةمؤسساتيةبيئةوبناءاستقاللها،وضمانالرقابيةالهيئاتعملوتطوير
لغاءو السورية،التشريعمنظومة وماالعامةلجهاتالدىشاملإداري إصالحتنفيذإلىوكذلكالنافذة؛التشريعيةالصكوكوفيالحياةمناحيفياالستثناءاتا 
عادةالدولة،فيالبشريةالمواردوتأهيلوتدريبالعامة،الوظيفةبنيةتطويريشملبحكمها، الحكومية؛الخدماتتقديمإجراءاتوتبسيطالعملإجراءاتهندسةوا 
إلىالبرنامجفيهدوأخيرا  .القضائيالسلكفيالعاملينكفاءةورفعالقضاء،أمامالعدالةتحقيقوضمانالقضائيةالمنظومةعملتطويرإلىكذلكويهدف
لىواإلحصاء،التنموي والتخطيطاالقتصاديةالسياساترسممنظومةتطوير عادةاالقتصاديالعامالقطاعاصالحوا  .قويةأسسعلىبنائهوا 

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
تحسين جودة الموارد البشرية وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات•
توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية •
جذب االستثمار بتوفير البنى التحتية المالئمة•
عاليةتحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية•
إقامة منظومة حماية اجتماعية متكاملة•
بناء مجتمع معرفي باالستناد إلى بنية ثقافية حداثية•
ةضمان المشاركة التكاملية الفاعلة والمؤثرة لجميع الفئات في عملية التنمي•

عودة المهجرين وتأمين استقرارهم في مواطنهم األصلية•
تعزيز ثقافة المواطن والمواطنة والتماسك االجتماعي، وغرس قيم الحوار•
بناء مجتمع ديموقراطي معاصر وتعزيز أنماط الحوكمة االجتماعية•
حماية الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون •
توفير قضاء مستقل وعادل ونزيه ومؤسسات رقابية حيادية وفاعلة•
رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والمرونة•
رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية•

:المشاركةالجهات :الجهات المسؤولة
العمالالعام لنقابات االتحاد-
نقابة المحامين-
المجتمع األهلي-

وزارة التربية-
وزارة الثقافة-
الدولةمجلس -
الجهاز المركزي للرقابة المالية-
شوالتفتيالهيئة المركزية للرقابة -
المكتب المركزي لإلحصاء-

وزارة الخارجية والمغتربين-
االجتماعية والعملالشؤون وزارة -
وزارة المالية-
وزارة الداخلية-
وزارة االتصاالت والتقانة-
اإلعالموزارة -

العدلوزارة-
وزارة اإلدارة المحلية والبيئة-
وزارة التنمية اإلدارية-
الدوليهيئة التخطيط والتعاون -
األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

معية البرنامج الوطني للتوعية المجت
تطوير الخطاب اإلعالمي الرسمي

وضع ضوابط العمل الديني

اإلجراءات/المشاريع
طوع تعزيز قيم المواطنة وثقافة الت

وسيادة القانون 
البرامج التربوية والثقافية 

ق واإلعالمية لتعزيز القيم واألخال 
في المجتمع



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

ة االستراتيجية الوطنية لمكافح
الفساد

إصالح وتطوير عمل المؤسسات 
الرقابية

التشريعات الوقائية
برنامج الحكومة المفتوحة

اإلجراءات/المشاريع
هر الحملة الوطنية للتوعية عن ظوا

الفساد
الخطة الوطنية لمكافحة الفساد



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
الفرعيةالبرامج

ة االستراتيجية الوطنية لمكافح
الفساد

إصالح وتطوير عمل المؤسسات 
الرقابية

التشريعات الوقائية
برنامج الحكومة المفتوحة

اإلجراءات/المشاريع
قانون الحق في الوصول إلى 

المعلومات



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

مكافحة اإلرهاب
مكافحة االّتجار بالبشر

مكافحة التهريب



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
مراجعة التشريعات السورية

تطوير منهجية التشريع
قياس األثر التشريعي



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
ضمان استقالل القضاء

اتتطوير منظومة الشكاوى والتظلم
ةإعادة هندسة اإلجراءات القضائي
لك تأهيل الموارد البشرية في الس

القضائي
ءتحديث البنى التحتية للقضا



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

إصالح الوظيفة العامة
التنظيم وقياس األداء اإلداري 

هندسة إجراءات العمل
تنمية الموارد البشرية

اإلجراءات/المشاريع
قانون الوظيفة العامة

إدارة الموارد البشريةقانون 
قانون التنظيم المؤسسي
مدّونة السلوك الوظيفي



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

إصالح الوظيفة العامة
التنظيم وقياس األداء اإلداري 

هندسة إجراءات العمل
تنمية الموارد البشرية

اإلجراءات/المشاريع
الهياكل التنظيمية والوظيفية

للجهات العامة
ةقياس األداء اإلداري للجهات العام



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

إصالح الوظيفة العامة
التنظيم وقياس األداء اإلداري 

هندسة إجراءات العمل
تنمية الموارد البشرية

اإلجراءات/المشاريع
الخطة الوطنية للتنمية اإلدارية

الوطني لتبسيط اإلجراءاتاإلطار



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

إصالح الوظيفة العامة
التنظيم وقياس األداء اإلداري 

هندسة إجراءات العمل
تنمية الموارد البشرية

اإلجراءات/المشاريع
الخطة الوطنية للتدريب اإلداري 
برنامج الجدارة القيادية العام

الخاص برنامج الجدارة القيادية
بمعاوني الوزراء

برنامج مهارات القيادة اإلدارية 
للمديرين العامين



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

برنامج المعامالت الحكومية 
اإللكترونية وتحسين الخدمات 

الحكومية
ى برنامج الخدمات المشتركة والبن

الداعمة

اإلجراءات/المشاريع
البوابة الوطنية الحكومية

يةاالنتقال إلى المعامالت اإللكترون
تكامل السجالت الوطنية
معايير التخاطب البيني



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
والتحّول الرقمي

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

برنامج المعامالت الحكومية 
اإللكترونية وتحسين الخدمات 

الحكومية
ى برنامج الخدمات المشتركة والبن

الداعمة

اإلجراءات/المشاريع
الشبكة الحكومية اآلمنة
مراكز المعطيات الوطنية
مركز التصديق الرقمي
مركز أمن المعلومات

ةالمنظومة الوطنية للبطاقة الذكي



البرامج الرئيسية
وسيادة القانون تعزيز المواطنة

ادالفستعزيز الشفافية ومكافحة
الجريمة المنظمةمكافحة

إصالح منظومة التشريع السوري 
اإلصالح القضائي
اإلصالح اإلداري 

برنامج الحكومة اإللكترونية 
الرقميوالتحّول

تطوير منظومة السياسات العامة 
والتخطيط واإلحصاء

إدارة واستثمار أمالك الدولة
قطاع اإلعالمإعادة هيكلة

الخطة الوطنية لالمركزية

سيادة القانون والبناء المؤسسي(: 1)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

تطوير منظومة رسم السياسات 
العامة

تطوير منظومة التخطيط الوطني
واإلقليمي

منظومة اإلحصاء الوطنيتطوير



إعادة إعمار وتطوير البىن التحتية(2) :الربانمج اإلطاري
لتكون وعادل،وازن متنحوعلىوتطويرهاالتحتيةالبنىبناءويتضّمن؛(التحتيةالبنىتأهيلإعادةبمفهوم)اإلعمارإعادةنشاطاتتأطيرإلىالبرنامجيهدف
والنقلوالطاقة،التشييد،و والبناءالسكنبقطاعاتالمتعلقةالقضايامتسقة،بصورةالبرنامج،ويتناول.السكانحياةولتحسينوالتنمية،لالستثمارمساندا  عامال  

.وغيرهاوالحرفيةالصناعيةوالمناطقوالمدنواالتصاالت،والمواصالت،
:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها

توفير السكن الالئق للجميع•
عاليةذي قدرة تنافسيةمتنوع، تحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد •
حافظات واألقاليم تعزيز التوازن التنموي، باالستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للم•

السورية
ياالعتماد على الذات واالنفتاح على الخارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدول•

عودة المهجرين وتأمين استقرارهم في مواطنهم األصلية•
رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية•
توفير مقومات عودة النازحين والالجئين من البنى التحتية الخدمية•
ةتطوير البنى التحتية بصورة متسقة واالستفادة من التكنولوجيا الحديث•
جذب االستثمار بتوفير البنى التحتية المالئمة•
اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي والمحلي لتحسين جغرافية البنى التحتية•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
نقابة المهندسين-
القطاع الخاص-
األهليالمجتمع -

وزارة المالية-
هيئة التخطيط والتعاون الدولي-
هيئة التخطيط اإلقليمي-
هيئة االستثمار السورية-

وزارة النفط والثروة المعدنية-
وزارة الكهرباء-
وزارة النقل-
االتصاالت والتقانةوزارة-
الموارد المائيةوزارة-

األشغال العامة واإلسكانوزارة-
وزارة اإلدارة المحلية والبيئة-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

التنقيب واالستكشاف
رفع طاقة إنتاج النفط والغاز 
طيةرفع طاقة إنتاج المشتقات النف
ةرفع طاقة إنتاج الثروات المعدني



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

ليد إعادة تأهيل وتوسيع منظومة تو 
الكهرباء

هرباءتطوير شبكات نقل وتوزيع الك
يد رفع كفاءة استخدام الطاقة وترش

االستهالك
نظيمية تطوير البيئة التشريعية والت

لقطاع الكهرباء
دةتوسيع استخدام الطاقات المتجد



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

دراسة التكامل بين أنماط النقل
النقل الطرقي
النقل السككي
النقل الجوي 
النقل البحري 
النقل الداخلي

اإلجراءات/المشاريع
رق إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الط

المركزية
بناء شبكة طرق مركزية رديفة 

مأجورة
دراسة وتنظيم حركة السير على

شبكات الطرق 
دراسة استخدام المواد المعاد 

اء تدويرها والمواد الجديدة في إنش
الطرق 



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

دراسة التكامل بين أنماط النقل
النقل الطرقي
النقل السككي
النقل الجوي 
النقل البحري 
النقل الداخلي

اإلجراءات/المشاريع
كك إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الس

الحديدية
الربط السككي مع دول الجوار
ئ التفريعات السككية إلى المراف

الجافة والمدن الصناعية
بناء شبكة قطارات الضواحي في

المدن الكبرى 
تنظيم قطاع النقل السككي



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

دراسة التكامل بين أنماط النقل
النقل الطرقي
النقل السككي
النقل الجوي 
النقل البحري 
النقل الداخلي

اإلجراءات/المشاريع
توسيع أسطول الطيران السوري 

تطوير المطارات وجاهزيتها
تطوير بنى المرافئ الجوية في

منطقة دمشق الكبرى 
ي إنشاء وتطوير المرافئ الجوية ف

المحافظات
تطوير أنظمة الحركة الجوية 

والعبور عبر األجواء
ترخيص شركات النقل الجوي 



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

دراسة التكامل بين أنماط النقل
النقل الطرقي
النقل السككي
النقل الجوي 
النقل البحري 
النقل الداخلي

اإلجراءات/المشاريع
توسيع أسطول النقل البحري 

تهاتطوير المرافئ البحرية وجاهزي
ي تطوير بنية المرافئ البحرية ف

الالذقية
ع ورفدراسة توسيع مرفأ طرطوس 

القدرة التمريرية للبضائع
دراسة إحداث أكاديمية بحرية



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

دراسة التكامل بين أنماط النقل
النقل الطرقي
النقل السككي
النقل الجوي 
النقل البحري 
النقل الداخلي

اإلجراءات/المشاريع
تطوير شركات النقل الداخلي

يتحسين جودة خدمات النقل الداخل
ة توفير البنية التحتية المالئم
والمدروسة لحركة الباصات



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

بتة توسيع شبكات االتصاالت الثا
والنّقالة

ي التحول نحو التقانات الحديثة ف
شبكات االتصاالت

تطوير شبكة وخدمات البريد 
السوري 



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

ظيميبرنامج التخطيط العمراني والتن
الخطة الوطنية للسكن

تطوير المدن الذكية ومناطق 
األعمال

ة تطوير المدن والمناطق الصناعي
والحرفية

تطوير الخدمات العقارية

اإلجراءات/المشاريع
ة تطوير وتأهيل المناطق السكني
ضمن المخططات التنظيمية

ة إقامة مدن وضواحي عمرانية جديد
متكاملة

معالجة مناطق السكن العشوائي 
وفق مفهوم التنمية الحضرية 

المستدامة
السكن الميسرمشاريع



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

ظيميبرنامج التخطيط العمراني والتن
الخطة الوطنية للسكن

تطوير المدن الذكية ومناطق 
األعمال

ة تطوير المدن والمناطق الصناعي
والحرفية

تطوير الخدمات العقارية

اإلجراءات/المشاريع
المطّور الصناعي



البرامج الرئيسية
تخطيط عمليات إعادة تأهيل 

المناطق المتضررة
إدارة الموارد الطبيعية النفطية 

والغازية والمعدنية
بائيةتطوير وتوسيع المنظومة الكهر 
تطوير وتوسيع منظومات النقل

المتكاملة
ات تطوير وتوسيع شبكات ومنظوم

االتصال والمعلومات
ير برنامج التنمية العمرانية وتطو 

المدن

إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية(: 2)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

ظيميبرنامج التخطيط العمراني والتن
الخطة الوطنية للسكن

تطوير المدن الذكية ومناطق 
األعمال

ة تطوير المدن والمناطق الصناعي
والحرفية

تطوير الخدمات العقارية

اإلجراءات/المشاريع
تحسين إجراءات تقديم الخدمات 

العقارية
ة التوسع األفقي في مراكز الخدم

العقارية
الخدمات العقارية عبر المحافظات



إدارة املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة( 3) :الربانمج اإلطاري
لىاستدامتها،يضمنالذيالنحوعلىالطبيعيةالمواردمناالستفادةتعظيمإلىالبرنامجيهدف الحيوي؛تنوعالعلىوالحفاظوالتصحر،التلوثمنالحدوا 
الكفيلةواإلجراءاتالكوارث،إدارةمجالفيالعملتطويرإلىأيضا  البرنامجويهدف.منهااالستفادةوطرق الصلبة،النفاياتقضايامعالتعاملإلىكذلكويهدف
.الكوارثمعالتعاملمنظوماتأحدثباتباعوالبشريةالماديةالخسائرمنبالحد

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
عاليةتحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية•
مكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائي•
حافظات واألقاليم تعزيز التوازن التنموي، باالستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للم•

السورية
إنجاز تنمية قائمة على التكنولوجيا الحديثة والمعرفة•

جذب االستثمار بتوفير البنى التحتية المالئمة•
اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي والمحلي لتحسين جغرافية البنى التحتية•
هاتوفير االحتياجات من النفط والغاز والمشتقات النفطية وترشيد استهالك•
ضمان االنتفاع األمثل من الموارد المتاحة والطاقات المتجددة•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
المجتمع األهلي- هيئة التخطيط اإلقليمي- وزارة الزراعة-

المائيةالموارد وزارة-
وزارة النفط والثروة المعدنية-

اإلدارة المحلية والبيئةوزارة -

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
برنامج حصر الموارد الطبيعة 

وحماية التنوع الحيوي 
برنامج ضمان استدامة الموارد 

المائية
إدارة النفايات الصلبة

يالحد من التصحر والتلوث البيئ
ات تطوير إدارة الكوارث في المحافظ

السورية

يئةإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على الب(: 3)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

ةتنظيم استخدامات الموارد المائي
ي تحسين كفاءة استخدام المياه ف

الزراعة وتأهيل شبكات الري 
ربتحسين كفاءة شبكات مياه الش

تطوير منظومات الصرف الصحي
تحلية المياه

اإلجراءات/المشاريع
خريطة االحتياجات المائية



البرامج الرئيسية
برنامج حصر الموارد الطبيعة 

وحماية التنوع الحيوي 
برنامج ضمان استدامة الموارد 

المائية
إدارة النفايات الصلبة

يالحد من التصحر والتلوث البيئ
ات تطوير إدارة الكوارث في المحافظ

السورية

يئةإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على الب(: 3)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

التكيف تقييم أثر التغيرات المناخية و 
معها

ت الحد من تدهور الغابات والمساحا
الخضراء

المرصد البيئي
م منظومة الرقابة والتحكم والتنظي

للحد من تلوث الهواء

اإلجراءات/المشاريع
رابيةالحد والتقليل من العواصف الت



البرامج الرئيسية
برنامج حصر الموارد الطبيعة 

وحماية التنوع الحيوي 
برنامج ضمان استدامة الموارد 

المائية
إدارة النفايات الصلبة

يالحد من التصحر والتلوث البيئ
ات تطوير إدارة الكوارث في المحافظ

السورية

يئةإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على الب(: 3)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

رة اإلطار المؤسسي والتنظيمي إلدا
الكوارث والطوارئ 

نظام المعلومات الوطني إلدارة 
الكوارث

خطط العمل لالستجابة لحاالت 
الكوارث الطبيعية والصنعية

دعم الوحدات اإلدارية والمجتمع 
المحلي في التخفيف من مخاطر 

الكوارث



التحول البنيوي لالقتصاد السوري( 4) :الربانمج اإلطاري
البعيد،المدىعلىالتضخميالركودمكافحةإلىيهدفكماالبنيوي؛التحولإنجازمنلتمكينهالسوري االقتصادفياالختالالتمعالجةإلىالبرنامجيهدف

أيضا  البرنامجويهدف.واستدامتهاالنموهذاعوائدوتوزيعاالقتصادي،النموتعظيمفيوالمناطقالقطاعاتجميعومساهمةالتنموية،العمليةاستدامةوضمان
لىوالتنافسية،والريادةاألعمالبيئةتطويرإلى الماليالقطاعمؤسساتوتطويرالتنمية،عمليةلدعمفيهاالستقراروتحقيقالمالي،القطاععمقزيادةوا 

.المجتمعشرائحلدىالماليالتخطيطوتمكينوتعزيزواالستثمار،والتمويلاالدخاروتحفيزالدخلمصادروتنويعالمالية،واألسواق
:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها

مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع•
مكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائي•
حافظات واألقاليم تعزيز التوازن التنموي، باالستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للم•

السورية
إنجاز تنمية قائمة على التكنولوجيا الحديثة والمعرفة•
تحقيق معايير العمل الالئق•
ياالعتماد على الذات واالنفتاح على الخارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدول•
ةضمان المشاركة التكاملية الفاعلة والمؤثرة لجميع الفئات في عملية التنمي•

رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والمرونة•
رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية•
توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية •
ةتطوير البنى التحتية بصورة متسقة واالستفادة من التكنولوجيا الحديث•
جذب االستثمار بتوفير البنى التحتية المالئمة•
اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي والمحلي لتحسين جغرافية البنى التحتية•
ضمان االنتفاع األمثل من الموارد المتاحة والطاقات المتجددة•
عاليةتحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
القطاع الخاص- لإلحصاءالمركزي المكتب -

هيئة التخطيط اإلقليمي-
هيئة االستثمار السورية-

وزارة الزراعة-
الصناعةوزارة-
التجارة الداخلية وحماية وزارة-

المستهلك
وزارة السياحة-
وزارة االتصاالت والتقانة-

هيئة التخطيط والتعاون الدولي-
الخارجيةوزارة االقتصاد والتجارة -
وزارة المالية-
مصرف سورية المركزي -

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



(1)الرئيسية البرامج 
إلعادة إطالق البرامج اإلسعافية 
النشاط االقتصادي

الماليواستقرار القطاع تطوير
العام االقتصاديإصالح القطاع

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال

تعزيز كفاءة التجارة
المناطق االقتصادية الخاصة

ةتنظيم وتوجيه األسواق الداخلي
يةحماية الملكية الفكرية والصناع

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

برنامج دعم المشاريع المتعثرة



(1)البرامج الرئيسية 
إلعادة إطالق البرامج اإلسعافية 
النشاط االقتصادي

القطاع الماليتطوير واستقرار
العام االقتصاديإصالح القطاع

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال

تعزيز كفاءة التجارة
المناطق االقتصادية الخاصة

ةتنظيم وتوجيه األسواق الداخلي
يةحماية الملكية الفكرية والصناع

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
اإلجراءات/المشاريع

آليات االدخار واإلقراض
العمل المصرفيتطوير أنظمة

البرامج الفرعية
األنظمة المصرفيةتطوير 

تطوير خدمات التأمين
تطوير األسواق المالية

برنامج ضمان الصادرات
برنامج ضمان التمويل الصغير 

والمتوسط
أنظمة التقاص والتسوية
يةالمركز تطوير األنظمة المصرفية



(1)البرامج الرئيسية 
إلعادة إطالق البرامج اإلسعافية 
النشاط االقتصادي

القطاع الماليتطوير واستقرار
العام االقتصاديإصالح القطاع

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال

تعزيز كفاءة التجارة
المناطق االقتصادية الخاصة

ةتنظيم وتوجيه األسواق الداخلي
يةحماية الملكية الفكرية والصناع

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

األنظمة المصرفيةتطوير 
تطوير خدمات التأمين
تطوير األسواق المالية

برنامج ضمان الصادرات
برنامج ضمان التمويل الصغير 

والمتوسط
أنظمة التقاص والتسوية
يةالمركز تطوير األنظمة المصرفية

اإلجراءات/المشاريع
المحّولة الوطنية

المقاصة اإللكترونية
التسويات اإلجمالية بالزمننظام

الحقيقي



(1)البرامج الرئيسية 
إلعادة إطالق البرامج اإلسعافية 
النشاط االقتصادي

القطاع الماليتطوير واستقرار
العام االقتصاديإصالح القطاع

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال

تعزيز كفاءة التجارة
المناطق االقتصادية الخاصة

ةتنظيم وتوجيه األسواق الداخلي
يةحماية الملكية الفكرية والصناع

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

بناء اإلطار القانوني
الجهات العامةتصنيف

تحليل واقع المؤسسات العامة
وضع أدلة العمل

يميةوالتنظإعادة الهيكلة المؤسسية
إعادة الهيكلية المالية



(1)البرامج الرئيسية 
إلعادة إطالق البرامج اإلسعافية 
النشاط االقتصادي

القطاع الماليتطوير واستقرار
العام االقتصاديإصالح القطاع

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال

تعزيز كفاءة التجارة
المناطق االقتصادية الخاصة

ةتنظيم وتوجيه األسواق الداخلي
يةحماية الملكية الفكرية والصناع

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

برنامج االنتقال إلى االقتصاد 
المنّظم

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال والتنافسية 

تطوير المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

اإلجراءات/المشاريع
الخريطة االستثمارية اإلنمائية
يةزيادة تنافسية الصناعة السور 
تحفيز عودة رؤوس األموال 

المهاجرة



(1)البرامج الرئيسية 
إلعادة إطالق البرامج اإلسعافية 
النشاط االقتصادي

الماليواستقرار القطاع تطوير
العام االقتصاديإصالح القطاع

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال

تعزيز كفاءة التجارة
المناطق االقتصادية الخاصة

ةتنظيم وتوجيه األسواق الداخلي
يةحماية الملكية الفكرية والصناع

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

التجارة الخارجيةتمكين
الخطة الوطنية للتصدير
حماية اإلنتاج المحلي

مركز الرقابة على المستوردات 
والصادرات

تطوير لوجستيات التجارة

اإلجراءات/المشاريع
الطرقي والسككي لمراكز الربط

اإلنتاج والتوزيع والتصدير
نمراكز وشركات التوضيب والشح





(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

تطوير اإلنتاج النباتي
تطوير اإلنتاج الحيواني

االستخدام المستدام للموارد 
الطبيعية

تحسين الخدمات البيطرية
تطوير الخدمات المساعدة

اإلجراءات/المشاريع
ةتطوير إنتاج المحاصيل الحقلي

تطوير إنتاج المحاصيل المعمرة 
(األشجار المثمرة)

تطوير عمليات ما بعد الحصاد
يتطوير اإلنتاج العضوي النبات
اتيتوفير مستلزمات اإلنتاج النب



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

تطوير اإلنتاج النباتي
تطوير اإلنتاج الحيواني

االستخدام المستدام للموارد 
الطبيعية

تحسين الخدمات البيطرية
تطوير الخدمات المساعدة

اإلجراءات/المشاريع
ترميم قطيع الثروة الحيوانية
عي نشر وتعميم التلقيح االصطنا

وتوفير مستلزماته 
حلية التحسين الوراثي للسالالت الم
من األنواع الحيوانية المختلفة 

االستفادة من مخلفات المحاصيل
النباتية

برنامج تسجيل قطيع الثروة 
الحيوانية



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

تطوير اإلنتاج النباتي
تطوير اإلنتاج الحيواني

االستخدام المستدام للموارد 
الطبيعية

تحسين الخدمات البيطرية
تطوير الخدمات المساعدة

اإلجراءات/المشاريع
ية تحسين إنتاجية األراضي الزراع

البعلية والمروية
تطوير الغابات والمراعي



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

تطوير اإلنتاج النباتي
تطوير اإلنتاج الحيواني

االستخدام المستدام للموارد 
الطبيعية

تحسين الخدمات البيطرية
تطوير الخدمات المساعدة

اإلجراءات/المشاريع
طرق التقصي عن األمراض 

الحيوانية 
المحلي للقاحاتاإلنتاج



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

تطوير اإلنتاج النباتي
تطوير اإلنتاج الحيواني

االستخدام المستدام للموارد 
الطبيعية

تحسين الخدمات البيطرية
تطوير الخدمات المساعدة

اإلجراءات/المشاريع
اإلرشاد الزراعي

الحيويةالمكافحة
التطوير والتنظيم المؤسسي



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

عة التطوير البنيوي لقطاع الصنا
التحويلية

تطوير الصناعات السورية 
فسيةاالستراتيجية ذات الميزة التنا
لوجية تطوير البني التحتية والتكنو 

للصناعة التحويلية

اإلجراءات/المشاريع
مال تنويع القاعدة اإلنتاجية واستك

سالسل القيمة
إنشاء المجمعات الصناعية 

(العناقيد الصناعية)المتكاملة 
التصنيع الموجه للتصدير

بناء الشراكات االستراتيجية 
(الداخلية والخارجية)

تطوير المنتجات المبتكرة غير 
التقليدية للسوق الخارجية



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

عة التطوير البنيوي لقطاع الصنا
التحويلية

تطوير الصناعات السورية 
فسيةاالستراتيجية ذات الميزة التنا
لوجية تطوير البني التحتية والتكنو 

للصناعة التحويلية

اإلجراءات/المشاريع
الصناعات الغذائية

الصناعات النسيجية
اإلسمنتصناعة



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

عة التطوير البنيوي لقطاع الصنا
التحويلية

تطوير الصناعات السورية 
فسيةاالستراتيجية ذات الميزة التنا
لوجية تطوير البني التحتية والتكنو 

للصناعة التحويلية

اإلجراءات/المشاريع
ثةنقل وتوطين التكنولوجيا الحدي
تطوير البنى التحتية المادية 

للصناعات التحويلية



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

عية تحديث وتطوير البيئة التشري
والتنظيمية

االستثمار السياحي
الترويج السياحي
الخدمات السياحية

تنمية الصناعات التراثية
برنامج السياحة الثقافية
برنامج السياحة الدينية

عدةتطوير المنتجات السياحية الوا
التدريب السياحي والفندقي



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
دعم الصناعات البرمجية

المناطق التكنولوجية
حاضنات تكنولوجيا المعلومات
بناء المحتوى الرقمي العربي

اإلجراءات/المشاريع
مبادرة البيانات المفتوحة



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

التجارة اإللكترونية
الدفع اإللكتروني



(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي

السوري التحول البنيوي لالقتصاد (: 4)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

سي تطوير اإلطار التشريعي والمؤس
للبنية التحتية للجودة

مةوضع المواصفات واللوائح الناظ
تطوير منظومة المترولوجيا
االعتماد وتقييم المطابقة

الرقابة على األسواق
بناء القدرات



إصالح املالية العامة( 5) :الربانمج اإلطاري
علىالتركيزمع،والتمويلواالدخارلالستثمارومحفزةوالعدالة،االستدامةعلىوقائمةومستقرةوفاعلةشفافةلتكون العامةالماليةتطويرإلىالبرنامجيهدف
.واقتصاديا  اجتماعيا  الدعممنالغايةتحقيقلضمانوآلياتهالدعممنظومةوتطويرالعام،اإلنفاقكفاءة

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
جذب االستثمار بتوفير البنى التحتية المالئمة•
عاليةذي قدرة تنافسيةمتنوع، معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد تحقيق •
مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع•

رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والمرونة•
رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية•
توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية •

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
هيئة التخطيط والتعاون الدولي-
االقتصاد والتجارة الخارجيةوزارة -
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل-

الماليةوزارة -
مصرف سورية المركزي -

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
تطوير الموازنة العامة للدولة

برنامج تحسين اإليرادات العامة 
لعامبرنامج تحسين كفاءة اإلنفاق ا

تطوير المنظومة الجمركية
إدارة الدين العام

تطوير منظومة الدعم

إصالح المالية العامة(: 5)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

ة تطوير آليات إعداد الموازنة العام
للدولة

أتمتة اإلدارة المالية المتكاملة

اإلجراءات/المشاريع
آلية توزيع االعتمادات على 

المشاريع االستثمارية



البرامج الرئيسية
تطوير الموازنة العامة للدولة

برنامج تحسين اإليرادات العامة 
لعامبرنامج تحسين كفاءة اإلنفاق ا

تطوير المنظومة الجمركية
إدارة الدين العام

تطوير منظومة الدعم

إصالح المالية العامة(: 5)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
إصالح النظام الضريبي



البرامج الرئيسية
تطوير الموازنة العامة للدولة

برنامج تحسين اإليرادات العامة 
لعامبرنامج تحسين كفاءة اإلنفاق ا

تطوير المنظومة الجمركية
العام واستدامتهإدارة الدين 

تطوير منظومة الدعم

إصالح المالية العامة(: 5)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

استراتيجية الدين العام
إدارة المخاطر

األطر القانونية والحوكمة



إدارة التضخم واستقرار األسعار( 6) :الربانمج اإلطاري
واستخدامنقدي،البالعرضالتحكمإلىإضافةوسيط،كهدفالصرفسعراستخدامطريقعنومستقر،منخفضللتضخممعدلإلىالوصولإلىالبرنامجيهدف
.السيولةفيالتحكمبغرضماليةأدوات

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
مكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائي•
معايير العمل الالئقتحقيق •

جذب االستثمار بتوفير البنى التحتية المالئمة•
عاليةذي قدرة تنافسيةمتنوع، تحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد •
مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
المكتب المركزي لإلحصاء- وزارة المالية-

وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية-
هيئة التخطيط والتعاون الدولي -

سورية المركزي مصرف-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
العرض النقدي والسيولةأدارة 

إدارة سعر الصرف

إدارة التضخم واستقرار األسعار(: 6)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

النقديةتفعيل أدوات السياسة
إدارة االحتياطيات الحكومية

دى السيولة لتطوير قنوات توظيف
المصارف

اإلجراءات/المشاريع
األدوات المباشرة

األدوات غبر المباشرة



التنمية املتوازنة( 7) :الربانمج اإلطاري
ثرواتمنفيهااوملألراضياألمثلاالستخدامعلىالمبنيةالمتوازنة،التنميةإلىوصوال  المناطق،بينالتنمويةالفوارق إزالةعلىالعملإلىالبرنامجيهدف
التيالفجواتوردم،الجغرافيوتوزعهمللسكانالنوعيةالخصائصوتحسينواالقتصادي،السكانيالنموبينالتوازن تحقيقمجالفيوبخاصةوبشرية،مادية

حداثسكانية،انزياحاتحدوثدون والحيلولةالنزوح،قضيةمقدمتهاوفياألزمة،أحدثتها المنّظمقتصاداالضمنالعملفرصتوفيرمجالفينوعيةنقلةوا 
.االجتماعياألمنإطارفياالستدامةوضمانالالئق،العملومعايير

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
مكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائي•
حافظات واألقاليم تعزيز التوازن التنموي، باالستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للم•

السورية
تحقيق معايير العمل الالئق•
إقامة مجتمع متوازن ديموغرافيا  •
إقامة منظومة حماية اجتماعية متكاملة•
ةضمان المشاركة التكاملية الفاعلة والمؤثرة لجميع الفئات في عملية التنمي•

عودة المهجرين وتأمين استقرارهم في مواطنهم األصلية•
توفير مقومات عودة النازحين والالجئين من البنى التحتية الخدمية•
جذب االستثمار بتوفير البنى التحتية المالئمة•
اعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي والمحلي لتحسين جغرافية البنى التحتية•
توفير السكن الالئق للجميع•
ضمان االنتفاع األمثل من الموارد المتاحة والطاقات المتجددة•
عاليةتحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية•
مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
القطاع الخاص-
المجتمع األهلي-

كانالهيئة السورية شؤون األسرة والس-
المكتب المركزي لإلحصاء-

الخارجيةاالقتصاد والتجارة وزارة -
وزارة التجارة الداخلية وحماية -

المستهلك
االجتماعية والعملوزارة الشؤون -
وزارة الزراعة-
الصناعةوزارة -
وزارة األشغال العامة واإلسكان-

والبيئةوزارة اإلدارة المحلية -
هيئة التخطيط والتعاون الدولي-
التخطيط اإلقليميهيئة-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
ر استهدافية لمكافحة الفقبرامج

المتعدد األبعاد
التنمية السكانية

اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي
ةخطط التنمية اإلقليمية والمحلي
يالتشغيل من أجل النمو التشميل

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية
التنمية الريفية المتكاملة

األمن الغذائي

التنمية المتوازنة(: 7)البرنامج اإلطاري 



البرامج الرئيسية
ر استهدافية لمكافحة الفقبرامج

المتعدد األبعاد
كانيةللتنمية السالسياسة الوطنية

اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي
ةخطط التنمية اإلقليمية والمحلي
يالتشغيل من أجل النمو التشميل

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية
التنمية الريفية المتكاملة

األمن الغذائي

التنمية المتوازنة(: 7)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

كان تحسين الخصائص النوعية للس
واألسرة

برامج إعادة التوازن السكاني
ةبرامج تحسين الصحة اإلنجابي



البرامج الرئيسية
ر استهدافية لمكافحة الفقبرامج

المتعدد األبعاد
كانيةللتنمية السالسياسة الوطنية

اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي
ةخطط التنمية اإلقليمية والمحلي
يالتشغيل من أجل النمو التشميل

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية
التنمية الريفية المتكاملة

األمن الغذائي

التنمية المتوازنة(: 7)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

التخطيطيةتحديد األقاليم
والمحاور التنمويةاألقطاب

يالخطة الوطنية الستعماالت األراض
ةإطار التنمية المكانية والعمراني



البرامج الرئيسية
ر استهدافية لمكافحة الفقبرامج

المتعدد األبعاد
كانيةللتنمية السالسياسة الوطنية
للتخطيط اإلقليمياإلطار الوطني

ةخطط التنمية اإلقليمية والمحلي
يالتشغيل من أجل النمو التشميل

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية
التنمية الريفية المتكاملة

األمن الغذائي

التنمية المتوازنة(: 7)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
التمويل الصغير واألصغري 

مل تطوير سوق العمل بمعايير الع
الالئق

مرصد سوق العمل
التدريب من أجل التشغيل



البرامج الرئيسية
ر استهدافية لمكافحة الفقبرامج

المتعدد األبعاد
كانيةللتنمية السالسياسة الوطنية
للتخطيط اإلقليمياإلطار الوطني

ةخطط التنمية اإلقليمية والمحلي
يالتشغيل من أجل النمو التشميل

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية
التنمية الريفية المتكاملة

األمن الغذائي

التنمية المتوازنة(: 7)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
التنمية االقتصادية الريفية
التنمية اإلنسانية الريفية

اإلجراءات/المشاريع
مشروع الزراعة األسرية

ةمشروع تربية الثروة الحيواني
يةمشروع النباتات الطبية والعطر 
ية مشروع تطوير المحاصيل العلف

مشروع تربية النحل
مشروع تجهيز اآلبار الزراعية 

للضخ بالطاقة الشمسية
وحدات تصنيع منزلي لمنتجات 

الثروة الحيوانية
مشروع التصنيع الريفي 

فية توفير التمويل للمشاريع الري
دعم أسواق المنتجات الريفية

تطوير حاضنات األعمال الريفية



البرامج الرئيسية
ر استهدافية لمكافحة الفقبرامج

المتعدد األبعاد
كانيةللتنمية السالسياسة الوطنية
للتخطيط اإلقليمياإلطار الوطني

ةخطط التنمية اإلقليمية والمحلي
يالتشغيل من أجل النمو التشميل

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية
التنمية الريفية المتكاملة

األمن الغذائي

التنمية المتوازنة(: 7)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
التنمية االقتصادية الريفية
التنمية اإلنسانية الريفية

اإلجراءات/المشاريع
التمكين االجتماعي

اتتدريب وتأهيل النساء الريفي
إكساب مهارات الشباب



البرامج الرئيسية
ر استهدافية لمكافحة الفقبرامج

المتعدد األبعاد
كانيةللتنمية السالسياسة الوطنية
للتخطيط اإلقليمياإلطار الوطني

ةخطط التنمية اإلقليمية والمحلي
يالتشغيل من أجل النمو التشميل

رفع كفاءة الوحدات اإلدارية
التنمية الريفية المتكاملة

األمن الغذائي

التنمية المتوازنة(: 7)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

الحفاظ على االحتياطي الغذائي 
االستراتيجي

تأهيل وتطوير البنى التحتية
المطاحن، المخابز، الصوامع،)

...(مراكز البيع، 
حاجة السوق الداخليةرصد

تطوير أدوات التدخل



احلماية واملسؤولية االجتماعية( 8) :الربانمج اإلطاري
فيهابمااعية،االجتمالحمايةمنظومةوتطويرالسورية،األراضيجميعإلىالطبيعيةالحياةعودةتكفلشاملةوطنيةمصالحةعمليةإطالقإلىالبرنامجيهدف
لىالصحي،الضمانونظماالجتماعي،األمانشبكاتمن لىاالجتماعي،الضمانلخدماتشاملةحديثةمؤسساتيةبيئةتوفيروا  الجتماعيةاالحمايةتعزيزوا 

للخدماتةوطنيومعاييرأطروضعإلىكذلكالبرنامجويهدف.والحاجةالعوزضدمنعتهاوزيادةاحتياجا ،أشدهيالتيوللفئاتالشهداء،وذوي للجرحى
وتحفيزإلىأيضا  البرنامجويهدف.واالجتماعياالقتصادياإلدماجوتحقيقالشرائحهذهتمكينلضمانمحددةاجتماعيةلشرائحالمتخصصةالنوعيةاالجتماعية

.فيهاالناشطالمجتمعيةوالبيئةلعمالهالمتنوعةاالجتماعيةالخدماتتقديمفيالخاصالقطاعمشاركة
:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها

مكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائي•
حافظات واألقاليم تعزيز التوازن التنموي، باالستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للم•

السورية
تحقيق معايير العمل الالئق•
إقامة مجتمع متوازن ديموغرافيا  •
إقامة منظومة حماية اجتماعية متكاملة•
ضمان حياة صحية ومديدة•
ةضمان المشاركة التكاملية الفاعلة والمؤثرة لجميع الفئات في عملية التنمي•

عادة الحياة الطبيعية إلى األراضي السورية• إنجاز المصالحات، وا 
عودة المهجرين وتأمين استقرارهم في مواطنهم األصلية•
تعزيز ثقافة المواطن والمواطنة والتماسك االجتماعي، وغرس قيم الحوار•
بناء مجتمع ديموقراطي معاصر وتعزيز أنماط الحوكمة االجتماعية•
حماية الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون •
توفير مقومات عودة النازحين والالجئين من البنى التحتية الخدمية•
توفير السكن الالئق للجميع•
عاليةتحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافسية•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
القطاع الخاص-
المجتمع األهلي-

التربيةوزارة-
وزارة الداخلية-
العدلوزارة-
اإلعالموزارة -
المكتب المركزي لإلحصاء-

وزارة الخارجية والمغتربين-
والبيئةاإلدارة المحليةوزارة -
الصحةوزارة -
وزارة التجارة الداخلية وحماية -

المستهلك
التخطيط والتعاون الدوليهيئة-

والعملاالجتماعية وزارة الشؤون -
هيئة المصالحة الوطنية-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
المصالحة الوطنية

برنامج حماية الجرحى وذوي 
الشهداء

برنامج تطوير شبكات األمان 
االجتماعي

برنامج تطوير نظم الضمان 
االجتماعي

البرنامج الوطني للمعونة 
االجتماعية

البرنامج الوطني للتمكين 
االجتماعي 

برنامج تعزيز المسؤولية 
االجتماعية للقطاع الخاص

الحماية والمسؤولية االجتماعية(: 8)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

تأهيل المناطق المتضررة وعودة 
المهجرين

نإعادة إدماج المهجرين والمتضرري
التعافي االجتماعي
بناء ثقافة الحوار



البرامج الرئيسية
المصالحة الوطنية

برنامج حماية الجرحى وذوي 
الشهداء

برنامج تطوير شبكات األمان 
االجتماعي

برنامج تطوير نظم الضمان 
االجتماعي

البرنامج الوطني للمعونة 
االجتماعية

البرنامج الوطني للتمكين 
االجتماعي 

برنامج تعزيز المسؤولية 
االجتماعية للقطاع الخاص

الحماية والمسؤولية االجتماعية(: 8)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

البرنامج الوطني لحماية وتمكين
الطفولة والشباب

المرأةاالستراتيجية الوطنية لتمكين





تطوير دور اجملتمع األهلي( 9) :الربانمج اإلطاري
لىوشريك،وفاعلواع  أهليقطاعإلىالوصولإلىالبرنامجيهدف فيالنوعيةهمتهامسالتحقيقالحكوميةغيرالوطنيةالمنظماتعملفيالتخصصتعزيزوا 

األهليالعملوتحفيزالرشيدة،اإلدارةمقوماتوتعزيزلعملها،الناظمةالقانونيةاألطرتطويرإلىيهدفكماالحكومية؛المؤسساتعملمعوتكاملهاالتنمية،
.التطوعي

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
ياالعتماد على الذات واالنفتاح على الخارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدول•
إقامة مجتمع متوازن ديموغرافيا  •
إقامة منظومة حماية اجتماعية متكاملة•
إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي•
بناء مجتمع معرفي باالستناد إلى بنية ثقافية حداثية•
ةضمان المشاركة التكاملية الفاعلة والمؤثرة لجميع الفئات في عملية التنمي•

عادة الحياة الطبيعية إلى األراضي السورية• إنجاز المصالحات، وا 
تعزيز ثقافة المواطن والمواطنة والتماسك االجتماعي، وغرس قيم الحوار•
بناء مجتمع ديموقراطي معاصر وتعزيز أنماط الحوكمة االجتماعية•
حماية الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون •
رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والمرونة•
توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية •
تحقيق معايير العمل الالئق•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
المجتمع األهلي- والبيئةوزارة اإلدارة المحلية -

وزارة الداخلية-
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
تطوير التشريعات الناظمة لعمل

المجتمع األهلي
تعزيز دور المجتمع األهلي على

المستوى الوطني والمحلي
بناء قدرات المجتمع األهلي

تطوير دور المجتمع األهلي(: 9)البرنامج اإلطاري 



منظومة التعليم والبحث العلمي(10) :الربانمج اإلطاري
.واالجتماعيةاديةاالقتصالتنميةمستلزماتتلبيةفيالمنظومةمخرجاتمنواالستفادةالعلمي،والبحثللتعليمالمناسبةالبيئةتوفيرإلىالبرنامجيهدف

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
ياالعتماد على الذات واالنفتاح على الخارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون الدول•
إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي•
بناء مجتمع معرفي باالستناد إلى بنية ثقافية حداثية•

تحسين جودة الموارد البشرية وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات•
عاليةذي قدرة تنافسيةمتنوع، تحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد •
إنجاز تنمية قائمة على التكنولوجيا الحديثة والمعرفة•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
الجامعات-
مؤسسات البحث العلمي-

وزارة التربية-
وزارة التعليم العالي-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
تطوير التعليم المدرسي

تطوير التعليم الجامعي والبحث
العلمي

يتطوير التعليم المهني والتقان
ربط التعليم بسوق العمل 

واالختصاصات والمهن الجديدة
الرياضة والشباب

لميمنظومة التعليم واالبتكار والبحث الع(: 10)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
تطوير المناهج التربوية

ة توفير وتنمية الموارد البشري
للتعليم المدرسي

م تطوير البنى التحتية للتعلي
المدرسي



البرامج الرئيسية
تطوير التعليم المدرسي

تطوير التعليم الجامعي والبحث
العلمي

يتطوير التعليم المهني والتقان
ربط التعليم بسوق العمل 

واالختصاصات والمهن الجديدة
الرياضة والشباب

لميمنظومة التعليم واالبتكار والبحث الع(: 10)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية
نظيمية تطوير البيئة التشريعية والت

للتعليم الجامعي والبحث العلمي
ة توفير وتنمية الموارد البشري

للتعليم الجامعي والبحث العلمي
دور تشجيع البحث العلمي وتعزيز

الخاصالقطاع 
م تطوير البنى التحتية للتعلي

الجامعي
ربط البحث العلمي باالحتياجات

التنموية





التكوين الثقايف( 11) :الربانمج اإلطاري
.المعرفةعمجتمبناءإلىوصوال  السوري،المواطنلدىاإلنسانيةوالحضاريةالوطنيةالقيمتعزيزبغيةالثقافيةالمنظومةتطويرإلىالبرنامجيهدف

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
إقامة مجتمع متوازن ديموغرافيا  •
إقامة منظومة فاعلة للتعليم واالبتكار والبحث العلمي•
بناء مجتمع معرفي باالستناد إلى بنية ثقافية حداثية•
ضمان المشاركة التكاملية الفاعلة لجميع الفئات في عملية التنمية•

وقيم الحواراالجتماعي، تعزيز ثقافة المواطنة، والتماسك •
بناء مجتمع ديموقراطي معاصر وتعزيز أنماط الحوكمة االجتماعية•
حماية الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون •
عاليةذي قدرة تنافسيةمتنوع، تحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد •

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
األهليالمجتمع- وزارة التربية-

وزارة التعليم العالي-
وزارة اإلعالم-
األوقافوزارة-

وزارة الثقافة-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
ما بعد االستراتيجية الوطنية لثقافة

األزمة
صون وتوثيق التراث المادي

صون وتوثيق التراث الالمادي
وازنةالتنمية الثقافية الشاملة والمت
ية تطوير البرامج والمنابر الثقاف

والفنية
ع اكتشاف ورعاية المواهب وتشجي

اإلبداع
اإلرشاد النفسي واالجتماعي

تطوير الخطاب اإلعالمي
تطوير الخطاب الديني العقالني
قافيةإعادة تأهيل البنى التحتية الث

التكوين الثقافي(: 11)البرنامج اإلطاري 
البرامج الفرعية

ة تطوير البرامج الثقافية الخاص
م باألطفال ورعاية وتطوير مواهبه

األدبية والفنية والعلمية
لألطفال من أبناء برامج خاصة 

الشهداء واأليتام ومصابي الحرب



الرعاية الصحية( 12) :الربانمج اإلطاري
لىالوفيات،نسبةتقليلو الصحيةالمنظومةتطويرإلىالبرنامجيهدف .الدوائياألمنيقتحقإلىكذلكالبرنامجويهدف.انتشارهامنوالحداألمراضدراسةوا 

:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها
معايير العمل الالئقتحقيق •
إقامة مجتمع متوازن ديموغرافيا  •
إقامة منظومة حماية اجتماعية متكاملة•
ضمان حياة صحية ومديدة•

عودة المهجرين وتأمين استقرارهم في مواطنهم األصلية•
تحسين جودة الموارد البشرية وتطوير وسائل التقييم وجذب الكفاءات•
عاليةذي قدرة تنافسيةمتنوع، تحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد •
مكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائي•
حافظات واألقاليم تعزيز التوازن التنموي، باالستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للم•

السورية
:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة

نقابة األطباء-
الخاصالقطاع-
المجتمع األهلي-

وزارة التعليم العالي-
وزارة اإلدارة المحلية والبيئة-
وزارة الدفاع-
وزارة الداخلية-
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية-
وزارة الصناعة-

وزارة الصحة-

:المراحل التي يغطيها البرنامج
االستدامة االنتعاش التعافي لالحتياجاتاالستجابة



البرامج الرئيسية
برنامج تغطية خدمات الرعاية 
الثيةالصحية األولية والثانوية والث

تية إعادة تأهيل وتطوير البنى التح
الصحية

برنامج معالجة األمراض الوبائية
برنامج معالجة األمراض المزمنة
برنامج معالجة األمراض الوراثية

برنامج األمن الدوائي
برنامج تعميم الضمان الصحي
ي برنامج تطوير الموارد البشرية ف

قطاع الصحة

الصحيةالرعاية (: 12)البرنامج اإلطاري 



محاور التركيز االستراتيجي وفق المراحل
احلفاظ على األمن واالستقرار يف مجيع األراضي السورية•
ة للمهجرين اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للمتضررين وأسر الشهداء، والعودة اآلمنة والطوعي•

والالجئّي والنازحّي إىل مناطق عيشهم األصلية
منة واحلفاظ على حقوق احملور السياسي والقانوين، ويتضمن إجناز التسوايت القانونية املطلوبة للعودة اآل•

املواطنّي
...شرب وغريهاحمور إعادة ترميم وأتهيل البىن التحتية للمناطق املتضررة، من سكن وكهرابء ومياه•
جات حمور اخلدمات االجتماعية، ويتضمن خدمات الصحة والتعليم والدعم النفسي واالحتيا•

...اإلنسانية
التأهيل حمور إعادة اإلدماج االقتصادي، ويتضمن ترميم سبل العيش وإعادة أتهيل مصادر الدخل و •

نتاجوالتدريب للعائدين ودجمهم يف سوق العمل وأتمّي فرصهم يف العودة إىل العمل واإل
توفري األمن الغذائي واملائي والطاقي•
حتضري البيئة التنظيمية والتشريعية ملرحلة التعايف•

الرتكيز على إصالح البيئة التشريعية وإصالح املؤسسات وتعزيز قدراهتا•

غاثة
إل
حلة ا

مر



محاور التركيز االستراتيجي وفق المراحل

قتصاد الريعيالرتكيز على قطاعات اإلنتاج احلقيقي، وتقليص االعتماد على اال•
تفعيل تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة•
تاحةحتسّي معايري كفاءة اإلنتاج، وتعظيم االستخدام األمثل للموارد امل•
دالة التوزيعإعادة النظر جبدوى ومنهجيات الدعم وإصالحها لتسهم يف حتسّي ع•
إصالح سوق العمل وحتقيق معايري العمل الالئق•
حتسّي إمكاانت الوصول إىل اخلدمات املالية•
فتح منافذ تصدير للمنتجات السورية•
اإلقليميتصحيح خلل جغرافية التنمية والرتكيز على التخطيط احمللي و •
تعزيز كفاءة وكفاية البىن التحتية اإلنتاجية•

ي
حلة التعاف

مر



محاور التركيز االستراتيجي وفق المراحل

تعزيز الرتابطات البينية بّي القطاعات•
مكافحة الركود التضخمي•
توسيع تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة•
وال إىل االقتصاد إيالء االهتمام برفع نسبة املكون التكنولوجي يف املنتجات السورية وص•

الرقمي
تنشيط قطاع اخلدمات املالية واملصرفية•
يزان التجاري، عجز املوازنة، عجز ميزان املدفوعات وامل)حتسّي توازانت االقتصاد الكلي •

)...
تطوير آليات حتقيق التوازن بّي النمو االقتصادي والنمو السكاين•
احلفاظ على استدامة املوارد البيئية•

ش
النتعا

حلة ا
مر



محاور التركيز االستراتيجي وفق المراحل

تشّكل هوية االقتصاد السوري•
ضمان استدامة ومشولية النمو االقتصادي•

ة، والتشغيل االنتفاع األمثل من املوارد املتاحة واحلفاظ على املوارد الطبيعي•
وعدالة التوزيع واحملافظة على حقوق األجيال

رهتا وأدوار إيالء اإلصالح اإلداري يف املؤسسات األمهية الالزمة لتطوير إدا•
الفاعلّي فيها

تعزيز العملية التنموية املستدامة واملتوازنة•

ستدامة التنمية
حلة ا

مر



أدوار الجهات المختلفة والشراكات

إعادة االستقرار واحلفاظ على األمن وتطبيق القانون•
قيادة عملية إعداد خطط إعادة اإلعمار وفقاً لإلمكاانت املتاحة•
ملستدامةتوفري البيئة التشريعية والتنظيمية املناسبة لتحقيق التنمية ا•
قق أعلى عوائد توجيه وإدارة املوارد وتوزيعها بّي القطاعات واحملافظات بوجه أمثل حي•

اقتصادية واجتماعية
راءات التسهيليةتعزيز االستثمار وتسهيل مهام إقامة املنشآت االقتصادية وتوفري اإلج•
بناء مراكز وأقطاب منو، وحتقيق تنمية إقليمية متوازنة•
ة وخدمية مشرتكةتوفري شراكة حقيقية مع القطاع اخلاص لتنفيذ مشاريع حيوية إنتاجي•
الوطين ضمان شروط املنافسة ومنع االحتكار، ومراقبة اجلودة واملقاييس لإلنتاج•

وتشجيع عمليات التطوير والتحسّي
واالنتفاع منهااحلفاظ على البيئة وعلى املواقع السياحية واألثرية واملناطق احملمية•

حكومة المركزية
دور ال



أدوار الجهات المختلفة والشراكات

تقييم أضرار وخسائر قطاعات التنمية احمللية يف احملافظات•
ةتفعيل اخلطة الوطنية لالمركزية يف إطار تنفيذ قانون اإلدارة احمللي•
التنمية فيها وضع خطط تنمية حملية لكل حمافظة تتضمن الرؤى التنموية ومسارات•

من منظور تكاملي ضمن إطار التخطيط الوطين واإلقليمي
توفري البيئة النهوض مبستوى تقدمي اخلدمات االقتصادية واالجتماعية احمللية و •

التمكينية املالئمة للمعامالت واإلجراءات اإلدارية
واملراكز احلفاظ على املوارد الطبيعية وإدارة األراضي وتوزيعها على املنشآت•

ةالصناعية والتجارية والسكنية مبا حيقق وجود مدن ومراكز خدمات حديث

حلية
ت الم

إلدارا
دور ا



أدوار الجهات المختلفة والشراكات

املسامهة يف إعادة إعمار القطاعات االقتصادية واخلدمية•
قطاع العام يف زايدة االستثمار واإلنتاج اخلاص، وحتقيق أمناط خمتلفة من التشارك مع ال•

تنفيذ مشاريع التنمية
احلوافز اليت تقدمها املسامهة يف االستثمار يف البنية التحتية واالجتماعية ابالستفادة من•

احلكومة
واإلقرار الضرييبزايدة املسامهة يف إيرادات الدولة، وااللتزام ابلقوانّي والقواعد الضريبية•
هلك والوسيط املنتج واملست)توفري الشفافية يف السوق لضمان حقوق مجيع األطراف •

يف إطار قانوين وقضائي واضح( وموفري اخلدمات االقتصادية
سات الرعاية حتمل جزء من املسؤولية االجتماعية بتنمية اجملتمعات احمللية ودعم مؤس•

االجتماعية واإلسهام يف املشاريع املخصصة لتطوير املناطق األقل منواً 

ص
خا

ع ال
طا

دور الق



أدوار الجهات المختلفة والشراكات

جئّياملسامهة يف إعادة إعمار املناطق املتضررة ودعم وتسهيل عودة النازحّي والال•
درات الشعبية املساعدة يف إجناز برامج اإلصالحات االجتماعية وبرامج التدريب وبناء الق•

املرأة والطفل وبرامج القروض الصغرية امليسرة، إضافة إىل برامج املناصرة والدعم حلقوق
والفئات اخلاصة وغري ذلك من الربامج االجتماعية

أوضاع املناطق املتضررة تنفيذ برامج للتعبئة االجتماعية لتوليد فرص جديدة للعمل وحتسّي•
والفقرية والنهوض أبوضاع أسرها املعيشية

الستغالل تنفيذ برامج رقابة على السوق لرعاية أوضاع املستهلك، واحلد من مظاهر ا•
ليومية وتقدم له والفساد، وكذلك الرقابة على أجهزة الدولة اليت حتتك ابملواطن وحياته ا

اخلدمات االجتماعية
الس التخطيطية املسامهة يف تنفيذ خطط التنمية اإلقليمية، واملشاركة يف اجتماعات اجمل•

احمللية ألجل الرقابة على تنفيذ املشاريع، ولتطوير املناطق األقل منواً 

حكومية
غير ال

ت 
ظما

دور المن



النمو والتنمية االقتصادية•
ريةاحلصار االقتصادي واإلجراءات القس•
خلل اجلغرافيا االقتصادية•
حمدودية املوارد املالية واتساع •

االحتياجات
هجرة رأس املال الوطين•
قيحتدي األمن الغذائي واملائي والطا•
التنمية اإلنسانية•

النزوح واهلجرة واستنزاف املوارد•
الوعي اجملتمعي•
احلماية االجتماعية•

التقارب السياسي•
األمن واالستقرار•
التهديدات اخلارجية واإلرهاب•
البناء املؤسسي•

كفاءة املؤسسات يف قيادة عملية •
التحول وإجناز التنمية املستدامة

املوارد البشرية والكفاءات•
البين التحتية•

الدمار الواسع•
متطلبات عودة النازحّي والالجئّي•

التحديات


