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اعتبـاراً مـن بدايـة ملكتب التنفيذي عـن نشـاط االتحـاد نضع ب� أيديكم في� ييل تقرير ا
إبــداء  ، آملــ� أن يلقــى هــذا التقريــر عنــايتكم، مــع2021/ 12/ 31 الــدورة العــارشة ولغايــة 

استعدادنا للعمل بكّل مالحظة واردة من قبلكم، من شأنها تطوير عمـل االتِّحـاد والنّهـوض بـه، 
  .وهو هدف نلتقي عليه جميعاً 

  

  
  

  :أوالً ـ الجانب التنظيمي 
  

 2021انتظمت اجت�عات املكتب التنفيذي خالل هذه الفرتة من بداية الـدورة العـارشة لعـام أ ـ 
  .، وكان الحضور واالهت�م جيدينجلسة/ 35/وبلغ عدد الجلسات ، 2021/ 12/  31ولغاية   

  

  :قبول عدد من األعضاء عىل النحو التايل تمَّ  ـ يف مجال العضويةب 
      21      عضو

      9    عضو مشارك
      0    عضو رشف

      28      مرشح
    2  `ديد فرتة الرتشيح

    1      إلغاء الرتشيح
    0    صفة العضويةإعادة 

    19    رشحعدم قبول بصفة م
    43  عدم املوافقة عىل التزكية

  

 اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق
Arab Writers Union - Damascus 
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ن ـ 1  :تمَّ إعداد مذكرة للسيّد رئيس مجلس الوزراء تتضمَّ
التابعة لوزارq الصحة والتعليم العايل oعالجة أعضاء اتحـاد (ـ توجيه إدارة املشايف الحكومية 

  ).ألقسام الخاصة مجاناً الكتاب العرب يف ا
ـ توجيه إدارات املصارف الحكومية بفتح حساب وديعة لصالح االتحاد oبلغ ستمئة مليـون لـuة 

  .سورية عىل األقل يف املرصف� التجاري والعقاري
ـ توجيه السـادة املحـافظ� يف املحافظـات بتخصـيص االتحـاد بقطعـة أرض أو مبـاٍن إداريـة 

  .االتحاد، عىل أن يتم التخصيص بأسعار رمزيةبغرض إقامة منشآت خاصة ب
ـ تقديم مساعدة مالية لالتحاد لتغطية نفقات صندوق تقاعد اتحاد الكتاب العرب الذي يستفيد 

، وتعود فوائده أو وضع مبلغ وديعة يبقى لصالح الحكومةاألعضاء املتقاعدون يف االتحاد، منه 
  .لصالح صندوق التقاعد

شقة سكنية / 500/ة ألعضاء اتحاد الكتاب العرب بقطعة أرض تتسع لــ تخصيص الجمعية السكني
  .لحل املشكلة السكنية ألعضاء اتحاد الكتاب العرب، وال سي� أن الغالبية منهم ال {لكون منزالً

ـ املساعدة يف توجيه من يلزم لتـأم� مطبعـة خاصـة باالتحـاد مـن اآلالت املنسـقة والصـالحة 
ة االتحاد ضمن املطابع املعتمدة للطباعة للقطاع العـام، مـ� يـؤمن لالستخدام واعت�د مطبع

  .إيرادات إضافية لالتحاد، عل�ً أن لدى االتحاد مطبعة ريزو متواضعة
النقـل يف البوملانـات ـ (مـن أجـور %/ 35/ـ تأم� حسم ألعضـاء االتحـاد بنسـبة ال تقـل عـن 

  ).  لخاصة والعامة أيضاً الفنادق الخاصة والعامة ـ ورشكات الطuان السورية ا
ـ تكليف عدد من الزمالء أعضاء االتحـاد تحـدد أسـ�ؤهم الحقـاً لتقـديم دراسـات عـن تـاريخ  2

 :دوريات االتحاد تعنى بـ
  .فكرياً، وأدبياً، وج�لياً : ـ التعريف بنشأة الدورية، وغاياتها

ها ببيـان محاسـن األداء ـ توصيف مسuة الدورية يف مراحل تاريخها املختلفة، وتحليلها وتقو{
  .وعيوبه بأساليب مناسبة

  .إنتاجاً واستقباالً وتفاعالً: ـ تهتم oا يربط هذه الدورية باالتحاد وأهدافه وأعضائه
  .ـ تهتم بتحليل مكونات صالت الدورية بفروع االتحاد وجمعياته بحسب تنوع االختصاص

عي بإنجاز هذه الدراسـات، و{كـن ـ تكليف كتّاب مؤهل� بحسب االهت�م واالختصاص اإلبدا
تكليف كاتب محدد بدراسة تاريخ الدورية يف حقبـة محـددة، أو دورة انتخابيـة واحـدة، عـىل 

  .أسس ناظمة يف دراسة هذه الدورية منذ نشأتها حتى تاريخ الدراسة
  :ـ الغاية من هذه الدراسات متنوعة

  .أ ـ تعريف أعضاء االتحاد وقرّائه oا يصدره من دوريات
ب ـ تحديد عوامل النجاح والتقصu يف كل مرحلـة، إلحيـاء عوامـل النجـاح وجعلهـا نرباسـاً، 

  .وتجّنب عوامل التقصu باملعالجة املستد{ة
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توصـيفاً وتحلـيالً : ج ـ إنجاز جزء مـن كتـاب شـامل يعـرّف باتحـاد الكتـاب العـرب وتاريخـه
  .وتقو{اً، توقاً إىل األجمل واألمثل دا�اً 

ش ـ نـزار األرقم الزعبي ـ عبـد هللا الشـاهر ـ عيـد الـدروي: لجنة مؤلفة من الزمالءتشكيل ـ  3
  .بريك هنيدي ـ نبيل نوفل

ال سـي� مـن و ، وتسـتع� oـن تـراه مناسـباً دراسـة تعـديل قـوان� االتحـاد :مهمة اللجنـة
 .القانوني� وأصحاب االختصاص

4 qــ  تحس� موقع االتحاد وفق اآل:  
  .موقع االتحاد عىلت املجالت والدوريات التي يصدرها االتحاد دورياً أ ـ تنزيل ملفا

  .ب ـ تحديث بيانات أعضاء االتحاد عىل املوقع واالتصال بهم الستك�ل املعلومات املطلوبة
  .ج ـ إحداث أيقونة يف املوقع للزمالء املتوف� مع توسيع املعلومات عنهم

  .عضو االتحاد عند توفرهاد ـ إحداث أيقونة يف املوقع ألغلفة كتب 
  .هـ ـ القيام بتحديث دائم إلصدار الكتب

  .ـ تحديث تصميم موقع االتحاد عىل الشابكة oا يليق بسمعته وخططه و
قوم بالرتويج للكاتـب السـوري ت/ الكاتب السوري/فيسبوك تحت اسم ـ إحداث صفحة عىل ال ز

  .وفتح املجال أمام الكتاب الشباب للمساهمة فيه
  .طالق قناة عىل اليوتيوب خاصة oوقع االتحادح ـ إ

  :ــ تشجيعاً للقراءة تقرر 5
ـ قطـارات ـ طـائرات /أ ـ وضع رفوف تحوي مطبوعات وكتباً لالتحـاد يف محطـات السـفر 

  /.قرأ وأعيدأ /وتوضع عبارة / حافالت ـ موانئ
  .ب ـ إقامة مكتبات يف فروع االتحاد إلعارة الكتب ملن يرغب من القراء

  .إهداًء للمدارس واملكتبات الريفية خاصةً كتاباً / 7723/تقديم  ج ـ
س للنسـخة . ل/ 200/بسعر  2015الكتب الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب قبل عام د ـ بيع 

  .، وال سي� لطالب الجامعات تشجيعاً القتناء كتب االتحادالواحدة
  .الثقايف بينها وب� االتحاد هـ ـ مراسلة الجامعات الخاصة يف سورية oد جسور التعاون

و ـ الطلب إىل الجامعات الخاصـة يف سـورية االشـرتاك يف دوريـات االتحـاد واقتنـاء مـا 
  .يصدر عن االتحاد من كتب

تنشـر نتـاجهم / إبداعات شبابية/ـ تخصيص صفحة يف صحيفة األسبوع األد� تحت مسمى  6
  .تشجيعاً لهم

وتحـتفظ بحالـة فنيـة جيـدة، وال سـي� القد{ـة منهـا وتلـك ــ بيع الكتب التي � تلَق رواجاً  7
خمسـون لـuة سـورية فقط س . ل/ 50/املتأثرة بسبب عوامل التخزين بسعر تشجيعي قدره 

  .للنسخة الواحدة
وقد بلغت املبيعات بعد الحملة التـي أطلقهـا اتحـاد الكتـاب العـرب يف الجامعـات واملعاهـد 

ليون لuة سورية من سعر الغالف، أي أنه تم بيـع أكـ¢ م/ 60/السورية حتى اليوم أك¢ من 
  .حتى تاريخهـ وسطياً ـ كتاب  /300,000/من 
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مليـون / 17/ بلغت) 2020إىل  2005(عل�ً أن مجموع مبيعات االتحاد للكتب خالل الفرتة 
أمثـال قيمـة / 4/ 2021لuة سورية من دون حسم، وبذلك يكـون االتحـاد بـاع كتـب عـام 

  .سنة/ 15/عة خالل الكتب املبا
ـ إطالق قناة عىل اليوتيوب خاصة باالتحاد وإلغاء الصفحات عىل الفـيس بـوك التـي تحمـل  8

وإنشاء صفحة خاصة تكـون تحـت إرشاف  وال يُعرف من يديرها اسم اتحاد الكتاب العرب
  .أحد أعضاء اللجنة اإلعالمية يف االتحاد

  . التحرير بعد ميض عام عىل تشكيلها وهيئاتـ تقييم أداء هيئات املكاتب الفرعية  9
ـ إحداث مكتب للتدقيق وللتصحيح اللغوي لإلرشاف عـىل كـل مـا يصـدر عـن االتحـاد مـن  10

  .دوريات ومطبوعات
م 22/6/2021ـ قبول استقالة الدكتور حسن حميد من عضوية املجلس اعتباراً من تاريخ  11

 املجلس بدالً عنه عمالً بالنظام ضو االحتياط عضواً يفعالوتسمية الزميل زبu سلطان 
  .الداخيل لالتحاد

م، املوافق عليها 2021د املوازنة التقديرية لعام ـ إجراء املناقالت الالزمة والرضورية ضمن بنو  12
  .يف املؤ`ر العام

ـ املوافقة عىل إعادة العمل بالعطلة السنوية لالتحاد يف املركـز والفـروع اعتبـاراً مـن عـام  13
  .دد موعدها السيد رئيس االتحاد الحقاً يح 2021

 ـ توقيع مذكرة تفاهم مع دار سويد لصاحبتها الـدكتورة مانيـا سـويد عضـو اتحـاد الكتـاب 14
لتعزيـز التعـاون يف مجـال الثقافـة العرب، وأخرى مع مؤسسة أرض الشام املرخصة أصوالً 

  .نشـر والنشاطات األخرى ذات الصلةواإلبداع وال سي� الطباعة وال
  .ـ املوافقة عىل اقرتاح الزميل توفيق أحمد بإعادة تشكيل هيئة تحرير األسبوع األد� 15
راء ــ املوافقة عىل رشاء آلة تصوير فيديو حديثة تلفزيونية لزوم االتحاد وتكليف لجنـة الشـ 16

  .بذلك أصوالً
جبـاب يف محافظـة  ـ املوافقة عىل تسمية املكتبة الريفية التي تم افتتاحهـا يف مكتبـة بلـدة 17

رح ـالراحل فاروق الجمعات وذلك بناًء عىل اقـرتاح مقـرر جمعيـة املسـ الفنّاندرعا باسم 
  .ومدير مهرجان جباب الثقايف السنوي سمu املطرود

عنـوان مـن منشـورات االتحـاد / 500/ـ إهداء كليات اآلداب يف الجامعات السورية العامة  18
  .بواقع نسخة واحدة من كل عنوان

/ 200/من منشورات االتحاد إىل إهداءات املدارس يف مختلف املحافظات السورية رفع كمية ـ  19
 .1/2/2021عنوان بواقع نسخة واحدة من كل عنوان اعتباراً من 

يف مـرآب حجـز العائـدة التحـاد الكتـاب العـرب، والتـي كانـت / تويوتا/ـ استعادة السيارة  20
  .11/8/2012يف منطقة برزة بتاريخ ملسلحون ، وكان قد خطفها ا.الشهداء حالياً 

العمل عىل إطالق برنامج تلفزيـو© خـاص باتحـاد الكتـاب العـرب بالتعـاون مـع الهيئـة  ــ 21
عـىل أن يـتم إطـالق / املنتـدى السـوري الثقـايف/تحـت اسـم العامة لإلذاعة والتلفزيـون 

  .يعنى بالهّم الثقايف واملعريفو 2022يف مطلع عام الربنامج 
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ـ متابعة اإلجراءات اإلدارية والديكور بشـأن الربنـامج الثقـايف التحـاد الكتـاب العـرب مـع  22
  .القناة الرتبوية

  .2020وحتى  2015ــ العمل عىل إقامة حفل تكريم لألعضاء املتقاعدين منذ عام  23
 لفـاً وأربعة وعرشون أ مئتان و ومليونان  مئتا مليونفقط س . ل/ 202,224,500/تحويل مبلغ ـ  24

دفعـة مـن لقـاء  بـدرعا/ 6/إىل مؤسسة اإلسكان العسكرية فرع  ال غuلuة سورية  وخمسمئة
  .31/8/2021ع تاريخ / 114/ترميم مبنى فرع االتحاد بدرعا بناًء عىل العقد املربم رقم تكلفة 

ص م بخصو 28/11/2021م تاريخ . ق/ 5/ 1819/ـ اطلع املكتب عىل كتاب القيادة املركزية رقم  25
املوافقة عىل انض�م اتحاد الكتاب العرب إىل رابطة اتحاد الكتاب يف رابطة الدول املسـتقلة 

  .غu مكلف لالتحاد عىل االنض�م عىل أن يكون التوقيع
ـ اطلع املكتب عىل كتاب قسم اإلرشاف الفني والتوزيع املتضـمن زيـادة سـعر طباعـة صـحيفة  26

س . ل/ 350,000/واد يف األسواق املحلية لتصبح بسـعر األسبوع األد� وذلك بسبب ارتفاع امل
فتقرر املوافقة عىل أن ينفذ بعد تاريخ / 1744/نسخة من كل عدد بدءاً من العدد  500لطباعة 

1/1/2022.  
  ـ أخذ املكتب عل�ً oضمون كتاب قـرار محكمـة االسـتئناف املـدّ© األوىل يف دمشـق رقـم 27

اب محــامي االتحــاد املســجل يف ديــوان االتحــاد بــرقم املقــدم بكتــ 2021لعــام / 697/ 61
  :جار مقر فرع دمشق والذي قىض oا ييلأ بخصوص دعوى  21/11/2021تاريخ / 2750/

  .أ ـ قبول االستئناف شكالً
ب ـ قبول االستئناف موضوعاً وجزئياً وفسـخ الفقـرة األوىل مـن القـرار املسـتأنف والحكـم 

 23/1/1987لجهة أجر املثل عن الفقـرة املمتـدة مـن  بدالً عنها برد طلب الجهة املدعية
  .وسقوطها بالتقادم وتصديق باقي الفقرات 22/1/2003وحتى 

  .ج ـ إعادة بدل التأم� االستئنايف ملسلفه
  .د ـ تضم� الجهة املستأنف عليها واملستأنف نصف املصاريف والرسوم

ارات حـول القـرار استشـ م�وتـأ وبعد املداولة تقرر تكليف محامي االتحاد باملتابعـة 
  .موعد من البطرك ملحاولة إيجاد حل وديالحصول عىل ، و من أك¢ من محامٍ 

  .يخدم مصلحة العملoا إعادة تشكيل بعض الفروع يف املحافظات ـ  28
محمد العبد هللا رئيسـاً لهيئـة تحريـر مجلـة األدب العـر� الصـادرة باللغـة . تسمية الزميل دـ  29

  .10/1/2022تباراً من اإلنكليزية اع
الزميلة كنينة دياب أميناً لهيئة تحرير مجلة األدب العـر� الصـادرة باللغـة اإلنكليزيـة  ـ تسمية 30

، وإلغاء عضويتها من هيئة تحرير مجلة اآلداب العاملية الصـادرة عـن 10/1/2022اعتباراً من 
  .10/1/2022االتحاد اعتباراً من 

تــاريخ / 3052/م املحاســبة الــوارد إىل الـديوان بــرقم رئــيس قسـ بنــاًء عـىل كتــابــ  31
بصفة مستشار مايل ومحاسبي  ميسون الربكات    تقرر تكليف األستاذة 22/12/2021

للقيام بأع�ل تدقيق الحسـابات املتعلقـة باتحـاد الكتـاب العـرب يف القطـر العـر� 
ا قـدره ، ورصف تعـويٍض سـنويٍّ لهـ2022و 2021السوري وصندوق التقاعـد لعـامي 

  .غu ئة وخمسون ألف لuة سورية ليسس فقط ستم. ل/ 650,000/
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الزمالء فيها، ورفع مشـروع تعـديل خدم مصلحة اقرتاح تعديل قوان� االتحاد جميعاً oا يـ  32
القوان� ومراسيم االتحاد بدالً من القوان� واملراسـيم النافـذة وتعـديل النظـام الـداخيل 

  .عىل ضوء اعت�دها أصوالً
ـة ثقافيـة إعالنيـة ـ  33 ع عـىل االتحـادات وروابـط الكتـاب وزَّ فصـلية تُـشـهرية أو إعداد نرش

  :الربيد االلكرتو© أو السفارات أو وزارة الخارجية تتضمن عربالعربية والصديقة 
  .ـ دليل إصدارات االتحاد من الكتب 1
  .ـ الدوريات الصادرة عن االتحاد 2
  .ـ نشاطات االتحاد الثقافية 3

  .ـ العمل عىل تسويق كتب االتحاد خارج القطر 34
ـ عـدم طباعـة الكتـب التـي ال تحمـل قيمـة مضـافة، واالعتنـاء بتصـميم الغـالف وتسـويق  35

  .مطبوعات االتحاد عرب وسائل اإلعالم املر° واملسموع واملقروء
  :ـ إقامة مهرجانات نوعية والبحث عن رعاية لها مثل 36

  .عىل املستوى الداخيل والخارجي) عر ـ روايةقصة ـ ش(ـ مهرجان سنوي 
  .ـ ملتقى األديبات العربيات

  .ـ إعادة طباعة كتب األطفال ذات السوية الجيدة
37 qـ املوافقة عىل االتفاق مع املستثمر محمد سامر الشالح وفق اآل:  

  .مليون سنوياً / 75/ـ تعديل بدل االستث�ر السنوي ليصبح 
  .كل ثالث سنوات%/ 10/زيادة مركبة بنسبة  ـ زيادة بدل االستث�ر 
  .مليون لuة سورية عىل حساب املستثمر/ 35/ـ تأهيل قاعة االتحاد oبلغ  

  .ـ اإلبقاء عىل مضام� العقود واملالحق املربمة عدا موضوع بدل االستث�ر
يف إحــدى  ـ مراســلة محافظــة القنيطــرة لتخصــيص االتحــاد بطــابق يف جديــدة الفضــل 38

  .سات التابعة ملحافظة القنيطرةاملؤس
فاروق اسليم ـ أنيسة عبود ـ نزار بريك هنيـدي ـ نجـدت : ـ تشكيل لجنة مؤلفة من الزمالء 39

زريقة ـ محمد حسـن العـيل، مهمتهـا دراسـة صـوابية القـرارات التـي تـم oوجبهـا قبـول 
قبـول قواعـد وأسـس لاألعضاء بصفة رشف، وإمكانية تحويلهم ألعضاء مشـارك�، ووضـع 

  .عضوية الشـرف
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ـ يوقف استالم املخطوطات الواردة للنشـر ضـمن منشـورات االتحـاد بنهايـة شـهر تشــرين  1
 .الثا© من كل عام، ويستأنف اعتباراً من شهر شباط من العام الذي يليه

بالتنسـيق ـ وضع أسس وضوابط الختيار الشخصيات التي يكرّمها اتحاد الكتاب العرب، وذلك  2
  .ب� املكتب التنفيذي والجمعيات والفروع

الصـادر عـن القيـادة املركزيـة بخصـوص  9/9/2021تـاريخ / 2432/ـ االلتزام بالقرار رقـم  3
تحديد مبلغ مقطوع إلصالح اآلليـات العائـدة للقيـادة املركزيـة ولجميـع الفـروع الحزبيـة 

  واملنظ�ت الشعبية والنقابات املهنية 
املبدئية عىل إعادة إصـدار مجلـة األدب العـر� نصـف السـنوية باللغـة اإلنكليزيـة  ـ املوافقة 4

  . بنسختها اإللكرتونية
أعضـاء املكتـب ) ون مسـؤوليات قياديـةممـن يتولّـ(تخصيص أعضاء اتحاد الكتاب العـرب ـ  5

الفـروع  اتير ـ مقرري الجمعيات ـ أعضـاء هيئـالتنفيذي ـ مجلس االتحاد ـ رؤساء التحر
اتصال مجانية وفق ما هو معمول به يف الدوائر الحكوميـة إضـافة إىل تخصـيص  خطوط

مـن  وادقيقة شهرية باملجان ليتمكنـ/ 600/من الحصول عىل  مرؤساء الفروع oيزة `كنه
 . التواصل إلقامة األنشطة والفعاليات الثقافية

لـوارد إىل الـديوان ناقش املكتب كتاب الدكتور طالب عمران عضو اتحـاد الكتـاب العـرب اـ  6
  :املتضمن اقرتاح� 10/8/2021تاريخ / 1973/برقم 

  .أ ـ إحداث جمعية باسم الخيال العلمي
  .ب ـ إصدار كتاب علمي شهري يوجه إىل األجيال الشابة

اسـ�ً ممـن عرفـوا / 15/أ ـ الطلب من الدكتور طالب عمران ترشيح ما ال يقل عـن : فتقرر
 اِب ّتـلكُ النظـر يف طلـبهم لتأسـيس جمعيـة  يصار إىلبكتَّاب أدب الخيال العلمي ل

  .الخيال العلمي ضمن جمعيات االتحاد
ب ـ تضم� خطة النرش السنوية يف اتحاد  الكتاب العـرب كتبـاً عـن الخيـال العلمـي 

  .يحدد عددها املكتب التنفيذي كل عام
تكـون االشـرتاكات إلزاميـة  الَّاالتحـاد عـىل أ ـ املوافقة عىل زيادة االشرتاكات السنوية يف دوريات  7

  :وفق اآلq 2022وفق املقرتح املقدم من رئيس القسم الفني والتوزيع اعتباراً من بداية عام 
  

  داخل القطر  
  لألفراد

  يف األقطار
  العربية لألفراد

  خارج الوطن
  العر- لألفراد

  الدوائر الرسمية
  داخل القطر

  الدوائر الرسمية
  يف الوطن العر-

  رسميةالدوائر ال
  خارج الوطن العر-

  أعضاء اتحاد
  الكتاب العرب

  س. ل 140000  س. ل 4000  الرتاث العر�
350$  

  س. ل 140000
700 $  

  س. ل 27000
  

  س. ل 160000
400$  

  س. ل 200000
500$  

  س. ل 3000

  س. ل 180000  س. ل 9600  املوقف األد�
850$  

  س. ل 240000
960$  

  س. ل 240000  س. ل 216000
1100$  

  س. ل 264000
1200 $  

  س. ل 6000

  س. ل 200000  س. ل 6000  اآلداب العاملية
400$  

  س. ل 200000
800$  

  س. ل 240000  س. ل 32000
600$  

  س. ل 270000
700$  

  س. ل 5000

  س. ل 120000  س. ل 5000  الفكر السيايس
300$  

120000  
600$  

  س. ل 140000  س. ل 24000
300$  

  س. ل 180000
400$  

  س. ل 3000

  س. ل 21000  س. ل 12000  سبوع األد�األ 
760$  

  س. ل 24000
940$  

  س. ل 33600  س. ل 19200
1120$  

  س. ل 43200
1440$  

  س. ل 9600
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تخصـيص مبلـغ مقطـوع تقـرر  9/9/2021تاريخ / 2432/بناًء عىل قرار القيادة املركزية رقم ـ  8
  :وفق اآلq فروع االتحاد وجميعإلصالح اآلليات العائدة التحاد الكتاب العرب 

س كحد أقصـى إلصـالح سـيارة السـيد رئـيس االتحـاد . ل/ 500,000/أ ـ تخصيص مبلغ قدره 
  .رؤساء هيئات املكاتب الفرعيةوالسادة أعضاء املكتب التنفيذي و 

س للســيارات الصــغuة والكبــuة وامليكروباصــات . ل/ 700,000/ب ـ تخصــيص مبلــغ قــدره 
  .الخدمة الصغuة والكبuة والتي تستخدم يف

الزيـوت + الكوليـات+ القشط + املصايف والفالتر + املدخرات + اإلطارات (ج ـ تستبعد قيمة 
  ).أ ـ ب(بأنواعها من الحد األقىص املذكور يف 

د ـ {نع تجاوز الحد األقىص للمبالغ الواردة أعـاله عنـد إصـالح املركبـات عـىل مـدار العـام 
د موافقـة الرفيـق األمـ� العـام املسـاعد بنـاًء وبحالة الرضورة القصوى يجوز التجاوز بع

غاتعىل تقرير فني يب�    .ذلك مسوِّ
ــ  اقرتاح تحديـد أسـعار جديـدة للـدوريات الصـادرة عـن االتحـاد واالشـرتاكات فيهـا oـا  9

qيحافظ عىل رسالة االتحاد يف نرش املعرفة والعلم عىل الشكل اآل:  
وقـف األد� ـ الفكـر السـيايس ـ امل« ألفا لـuة سـورية 2000  سعر الدورية

  .»اآلداب العاملية ـ الرتاث العر�
  لuة سورية 200  صحيفة األسبوع األد�

ـ رضورة مشــاركة أعضــاء املجلــس يف اللجــان التــي يشــكلها االتحــاد، ووضــع التصــورات  10
  .والرؤى التي من شأنها أن تطور العمل وتنهض به

ضـمن  ااملخطوطـات الـواردة إىل االتحـاد لطباعتهـو نتسـاب ال ـ رفع أجـرة قـراءة طلبـات ا 11
  . 8/2/2021كحد أعىل اعتباراً من تاريخ ) 7000ـ  3000(منشورات االتحاد ما ب� 
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واملكتب التنفيذي  22/6/2021تاريخ / 2/بناًء عىل موافقة مجلس االتحاد بجلسته رقم  ــأوالً 
 687القرار رقم تم oوجب عقد السيد سامر الشالح ، 8/2021 /30خ تاري/ 25/بجلسته رقم 

  31/8/2021تا 
عىل أن يكون بدل  بعد التفاوض عىل مدى خمسة أشهر مع السيد سامر الشالح تم االتفاقــ  1

ن مليون لuة سورية تسدد بالربع و خمسة وسبعفقط س .ل)75.000.000(االستث�ر السنوي 
 .ن مليون لuة سوريةو سبعة وثالثفقط س .ل) 37.000.000(من  األخu من كل سنة، بدالً

 .كل ثالث سنوات% 10 زيادةيطبق عىل بدل االستث�ر السنوي ـ   2
يقوم السيد سامر الشالح وعىل نفقته بتأهيل قاعة املرسح يف الطابق األريض oبلغ ـ  3

  .  خمسة وثالث� مليون لuة سورية. ل) 35.000.000(
يف توسع قدسيا  23/9/2021خمس شقق سكنية من املؤسسة العامة لإلسكان بتاريخ  رشاء ــ ثانياً 

، وبعدها ستتم عملية إك�ل إكساء العمل عىل إ`ام عملية االستالم ويجري) 3/7/8(الجزر 
  .حسب األصولبوترميم الشقق 

  

مرت مربع ) 10.000(تكليف الزميل األرقم الزعبي oتابعة موضوع رشاء مقاسم oساحة ــ  ثالثاً 
، بهدف إقامة منشأة خدمات اجت�عية وسكنية  جديدة الوادي بريف دمشق الغر�يف

  .واستث�رية تصب يف مصلحة أعضاء االتحاد مستقبالً
  .وشقق سكنية من مؤسسة اإلسكان حرصاً » الد{اس«  يف ـ متابعة الحصول عىل أرٍض  4
  .عرض الذي يعود بالفائدة األكرب عىل االتحادـ إقامة مطبعة بالتشارك مع القطاع الخاص وفق ال 5
أرض الالذقية ـ أرض الفرقان بحلب ـ أرض ومقر فرع : ـ متابعة املشاريع االستث�رية اآلتية 6

  ).السطح ـ القبو ـ الحدائق(درعا ـ أرض القنيطرة ـ مبنى االتحاد 
  

  :مبنى االتحاد يف الالذقيةــ رابعاً 
  .رية مع كل من السيدة تغريد سلي�ن والسيد لوثر حسنيجاإلتم إنهاء العالقة اـ  1
بق مناصفة ب� االتحاد طوا) 10(ـب بنائهتم تلزيم املبنى للسيد مجد ياس� لهدم وإعادة ــ  2

  :بناًء عىل الًكام كساءً إواملتعهد 
   . أ ـ تقرير نقابة املهندس� املنتهي إىل عدم اإلمكانية الفنية للبناء عىل املبنى الحايل

 ،إعالن املناقصة الرسمية بالظرف املختوم التي أعلن عنها االتحاد بكامل الطرق القانونيةب ـ 
م و  للمناقصة خمسة عارض� ورست املناقصة عليه كونه حقق أفضل العروض كان قد تقدَّ

، ك� تم توجيه 3/8/2021ص تا /815قيع العقد رقم وتم تو  ،املحققة لرشوط االتحاد وأهدافه
مي من االتحاد إىل املتعهد يتضمن تقاسم الطابق األريض يف حال تحويله إىل مقّر كتاب رس

  .لالتحاد طابق آخر من الطوابق العائدةتجاري مقابل تنازل االتحاد عن نصف مساحة 
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، ومحاوالت مستمرّة لتغيu الصفة الوظيفية األزرق ئطريق الشاطعىل متابعة أرض الالذقية ــ  3
باعتبارها بيعت لالتحاد يف زمن سابق ألغراض  وسكنية وإدارية ث�ريةمن إدارية إىل است

  . إدارية فقط

  :الذي ترضر بفعل املجموعات اإلرهابية مقر الفرع Aدينة درعا إعادة تأهيلـ  خامساً 
 تم تكليف الزميل� توفيق أحمد واألرقم الزعبي oتابعة موضوع إعادة ترميم املقرــ  1

  .مع مؤسسة اإلسكانoوجب العقد املربم 
تا 688وفق القرار رقم )  6(تم إبرام عقد مع مؤسسة اإلسكان العسكرية بدرعا رقم ــ  2

ئة مليوناً وخمسم مئت� و«انيٍة وسبع�س فقط  .ل) o)278.526.500بلغ  31/8/2021
  .غuليس ئة لuة سورية ن ألفاً وخمسميوستة وعرش

  .27/9/2021رشة للمؤسسة بتاريخ تم تسليم موقع العمل وأمر املباــ  3
  

  .يجري العمل عىل إعادة تأهيل قبو البناء ليصار إىل استث�ره عىل الوجه األمثل: طرطوسـ سادساً 
  .املوافقة عىل فكرة رشاء أرض يف السويداء ـ سابعاً 
  .ليصار إىل تلز{ها بالشكل األمثلمتابعة أرض الفرقان : حلب ـ ثامناً 
  .بة السيد املحافظ ليعاد تخصيص االتحاد بقطعة أرضمخاط: حمص ــ تاسعاً 

تم مبدئياً قبول الهبة املقدمة من الزميل الدكتور محمد يارس رشف وهي عبارة عن قطعة  عارشاً ـ
   2م/ 10,000/ أرض يف منطقة نجها تبلغ مساحتها
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  :ثالثاً ـ النشاطات الثقافية 
  

  :نشاطات مركزيةأ ـ 
إعادة النظر  تم `25/1/2021ة التحاد الكتاب العرب بتاريخ مع بداية الدورة العارش 

حيث وضعت خطة معدلة بعد أن تم تعميم  ،م2021يف أولويات الخطة الثقافية لالتحاد لعام 
املسودة األولية عىل فروع االتحاد وجمعياته ومجلس االتحاد وجمع املالحظات إ{اناً من املكتب 

  :وفق اآلqحيث تم تحديد مصفوفة األهداف ... لج�عيالتنفيذي بجدوى العمل الثقايف ا
  .ـ تثمu دور االتحاد يف نرش الثقافة

دة    ]املرسح/ أدب األطفال[ـ الرتكيز عىل األصناف األدبية املهدَّ
  .ـ الرتكيز عىل فئة الشباب

  .ـ التأكيد عىل املعا© الوطنية الجامعة
الثقافيّة، وما خّلفتْه من آثار نفسيَّة  سي� عىل تجاوز آثار الحرب عىل سورية وال ـ التأكيد

  .واجت�عيَّة
  .للنشاط الثقايف يـ الخروج من النمط التكراري والتقليد

  .ـ زيادة التعاون مع وسائل اإلعالم، واملؤسسات الثقافية الوطنية وال سي� الجامعات
وفق  30/9/2021ولغاية  2/ 1(ذ من الخطة خالل الفرتة و{كن اإلشارة إىل أهم ما نفّ 

  .اآلq، عل�ً أن االتِّحاد يتطلَّع إىل مزيد من األهداف الثقافيَّة يف املرحلة املقبلة
م حيـث تـم اسـتالم 2021للشباب لعـام ) القصة ـ الشعر ـ املسـرح(ـ تم اإلعالن عن مسابقة  1

عـن األع�ل املشاركة وإخضاعها للتحكيم من لجان تختارها هيئة كل فرع، وتـم اإلعـالن 
جمـع أعـ�ل الفـائزين مـن كـل  وتـمثالثة فائزين يف القصة والشعر يف كـل محافظـة، 

 اختيار ثالثة فائزين يف كل جنس أد� مركزياً واإلعالن عن األس�ء الفـائزةو املحافظات 
  .يف حفل مركزي يدعى إليه جميع املشارك� وسيتم تكريم الفائزين

وقيمتها / أدب األطفال/يف مجال  2021لعام التحاد ل التشجيعيةالجائزة  اإلعالن عن إطالقـ  2
، وقد س فقط مليون لuة سورية مع درع تكر{ي باسم اتحاد الكتاب العرب. ل/ 1,000,000/

ثانية ها تمَّ حجب الجائزة بناًء عىل اقرتاح لجنة التحكيم لضعف املشاركة وتقرر اإلعالن عن
  .برشوط معدلة

تم إطالقه وتوقيعه يف السوري، و والشعب العر� ق بطوالت الجيش مرشوع توثي اإلعالن عنـ تم  3
: معرض الكتاب السوري الذي أقيم يف مكتبة األسد الوطنية وكان الجزء األول منه بعنوان
  .حكايات أثuة، نفوس أباة وغد مأمول، وتكليف الزميل القاص نرص محسن باإلرشاف عىل العمل

يعمل عىل يستهدف فئة الشباب والذي ي ثقايف السور ـ تم إطالق مرشوع يوم الشباب ال 4
هذه املناسبة عىل مدار ، حيث جرى إقامة فعاليات يف اإلبداعية الشبابية املواهباستقطاب 

وع يف يف تسع محافظات سورية، وجرى االحتفال املركزي للمرش  9)/ 2و 1(يوم� متتال� 
  .مدينة الضمu يف ريف دمشق
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  :بعض النشاطات يف املحافظات ومنهااملشاركة يف  وقد تمَّ 
  ).السويداء(قرية املنيذرة  أ ـ افتتاح مكتبة يف 

  ).السويداء(  قرية الربيكةب ـ افتتاح مكتبة يف 
  ).حلب(ج ـ افتتاح مكتبة يف قرية الزّهراء 

 ـ تزامناً مع يوم الشباب الثقايف السوري تم إطالق مرشوع املكتبة الريفية حيث تم افتتاح تسع 5
/ الضمu ـ درعا/ خان أرنبة ـ ريف دمشق/ القنيطرة(مكتبات ريفية يف أرياف محافظات 

  .الزهراء/ خربة ـ حلب/ املخرم ـ الالذقية ـ طرطوس ـ السويداء/ بلدة جباب ـ حمص
عنوان من منشورات االتحاد، وقد / 500/حيث قام االتحاد بإهداء هذه املكتبات أك¢ من 

  .وباً ج�هuيَّاً طّيباً القت هذه املكتبات تجا
قتنياتهم ليصار من مكتباً  املكتبات الريفيةـ تم إطالق نداء ألعضاء االتحاد للعمل عىل إهداء  6

يف باقي املحافظات أو أك¢ من مكتبة يف بعض املحافظات التي  جديدة إىل افتتاح مكتبات
  ).ر الزوردرعا ـ الرقة ـ إدلب ـ دي(ستكون ضمن اهت�م االتحاد مستقبالً 

توفيق أحمد ـ هيالنه عطا هللا بتقديم ما لديهم من كتب إىل مكتبات : وقد بادر كل من الزميل�
  .ـ حمص خبب ـ ـ جباب

املحافظات األك¢ تأثراً باألحداث، يف ـ تم تفعيل العمل الثقايف يف جميع املحافظات وال سي�  7
وبدأت إقامة فعاليات أسبوعية فيه، هيزه، وتجاملؤقت حيث تم افتتاح فرع االتحاد بدير الزور 

أنشطة شهرياً تقام يف دمشق واملحافظات ) 3ـ  2(فرعي الرقة وإدلب له� (وكذلك حال 
، ك� أن هناك فعاليات ثقافية تقيمها فروع الرقة وإدلب والقنيطرة ويف باسم تلك الفروع
  .أك¢ من محافظة

مـن التطبيـع مـع  »شعباً وقيـادةً «املوقف السوري  إقامة سلسلة ندوات أسبوعية لإلضاءة عىلـ  8
  :من عناوين هذه الندوات» سائرون.. القدس إليك«: العدو الصهيو© بعنوان

وذلــك يــوم  »!الهويــة؟ تـدمuهــل يــنجح يف .. التطبيــع الثقـايف«: بعنــوان النـدوة األوىل •
  .24/3/2021األربعاء الواقع يف 
  .جابر سل�ن. دـ  حس� جمعة. دـ  خلف املفتاح. دـ  صابر فلحوط. د. شارك فيها كل من

تــدمu جيــوش وقــوى » ثــورات الربيــع العــر�«دور مــا يُســّمى : النــدوة الثانيــة بعنــوان •
  .6/4/2021وذلك يوم الثالثاء الواقع يف » أÃوذجاً .. اليمن ـ سورية ـ فلسط�«/ املقاومة

  يف دمشق سفu اليمن/ اليمن/ عبد هللا صربي. دـ :شارك فيها كل من
  .سورية/ اللواء عيل حسنـ فلسط� / اللواء أبو أحمد فؤادـ 
وذلـك يـوم الثالثـاء الواقـع » مخي�ت العودة ـ ومحاوالت التهجu«: الثالثة بعنوانالندوة  •

  .13/4/2021يف 
  األم� العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني/خالد عبد املجيد. أ :شارك فيها كل من

  .باحث وكاتب/ عيل بدوان. دـ رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية / محمد البحييص. د
ــدوة  • ــوانالن ــة بعن ــاوم « : الرابع ــوي املق ــنهج الرتب ــاء » امل ــوم الثالث ــك ي ــقوذل يف  املواف

20/4/2021.  
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/ سام عـ�ر. د. أـ  »فلسطيني«باحث / األب الراهب أنطونيوس حنانيا: شارك فيها كل من
 مدير التوجيه واإلرشاد يف وزارة األوقاف/ محمود دياب. ـ د باحث وأستاذ جامعي

  »تسجيل صوq من القدس«  املطران عطا هللا حنا: من القدس ـ ضيف الندوة
9 qناسبة اليوم العاملي للقدس وفق اآلo ـ إقامة نشاطات:  

ن مـع جمعية الشـعر وبالتعـاو / oناسبة اليوم العاملي للقدس» القدس أقرب«ــ ندوة بعنوان 
املستشــارية الثقافيــة لســفارة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة يف دمشــق وذلــك بتــاريخ 

8/5/2021.  
  .طباعة املحارضات يف كتاب خاص تـ يف نهاية هذه السلسلة من الندوات ` 10
11qـ إقامة ندوة شعرية وفق الربنامج اآل:  

  .محمد الحورا©. د      أ ـ كلمة رئيس اتحاد الكتاب العرب
  سيد حميد رضا عصمتي. د    ب ـ كلمة املستشارية الثقافية اإليرانية

  .جـ ـ القراءات الشعرية
  )تسجيل صوq(  د ـ كلمة رئيس اتحاد الكتاب الفلسطيني� يف األرض املحتلة الشاعر مراد السودا©

 uخالد أبو خالد(هـ ـ تكريم الشاعر الكب(.  
  :االحتفاليةو ـ تكريم السادة الشعراء املشارك� يف 

  سورية/ صالح سل�ن    سورية/ هيالنة عطا هللا    إيران/ عيل ساملي
  سورية/سلي�ن السل�ن    سورية/ علوش عساف  إيران/ مهدي سواري
  سورية/ سعد مخلوف   سورية/ نزار بني املرجة. د  إيران/ ع�د الكثuي
    سورية/ محمد بشu دحدوح  إيران/ محمود الباوي

  سورية/ محمد رجب  سورية /نزار بريك هنيدي. د
أصـالة .. فلسـط�«: إقامة ندوة سياسية فكرية oناسبة يوم القـدس العـاملي بعنـوان تـ `12

. خلـف املفتـاح ـ د. بهجت قبييسـ ـ د. د: وشارك فيها كل من ،التاريخ ترفض وباء التطبيع
  .يف مبنى االتحاد 5/5/2021يارس املرصي وذلك بتاريخ 

مبدئيـة املوقـف ومركزيـة القضـية ألقاهـا الـدكتور معـن .. وان سوريـةأقيمت محارضة بعن ـ13
  .يف قاعة مبنى االتحاد 5/4/2021صالح الدين عيل وذلك يوم االثن� الواقع يف 

  :املحتوى ـ الرسوم ـ النرش شارك فيها كل من: ـ إقامة ندوة حول كتاب األطفال 14
  .حس� ـ أريج بوادقجي حاجهيثم الحافظ ـ رامز . د 

والجامعـات واملكتبـات للمدارس يف معظـم املحافظـات  إهداءً تقديم مجموعة من الكتب  ـ 15
  .وال سي� املتميز منهم الجامعات العمل عىل استقطاب طالبعل�ً أنه تم  ،الريفية

  .جسور التعاون الثقايف بينها وب� االتحاد بهدف مدّ ـ مراسلة الجامعات الخاصة يف سورية  16
  :ووزارات مذكرات تفاهم ب� اتحاد الكتاب العرب ـ توقيع 17

  .الرتبية ـ التعليم العايل ـ الداخلية
م واإلجــراءات 2021اللقــاء الصــحفي الخــاص بــإطالق الخطــة الثقافيــة لعــام «ـ إقامــة  18

  .22/3/2021يف  املوافق» التنفيذية لها 
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س . ل/ 200/التحـاد بسـعر يف الجامعات وفـروع امعرضاً للكتاب  20ما يزيد عىل  تنفيذـ  19
للكتـب الصـادرة بعـد %/ 60/م وبنسبة حسـم 2015للكتب الصادرة عن االتحاد قبل عام 

  ".دمشق ـ طرطوس ـ الالذقية ـ حلب ـ ح�ه ـ درعا ـ السويداء ـ حمص. "م2015عام 
وذلك يوم الثالثاء الواقع يف » فعالية شعرية oناسبة اليوم العاملي للشعر« تنفيذـ  20

  :شارك فيها السادة الشعراء 23/3/2021
أحالم بناوي ـ أسامة الحمود ـ باسل أحمد عيل ـ رجب كامل عث�ن ـ عبد هللا العبد ـ عبد النـور 

  .الهنداوي ـ عباس حuوقة ـ غالب جازية ـ فرحان الخطيب ـ قحطان بuقدار ـ محمود حامد
  متكريم الشاعر الكبu عبد الكريم الناع: تضمنت الفعالية

إصـدارات اتحـاد الكتـاب العـرب يف  هـاـ توكيل دار رسالن للطباعـة والنشــر والتوزيـع لعـرض وبيع 21
  .م رشيطة رشاء ما تحتاجه من الكتب الصادرة عن االتحاد نقداً 2021معرض القاهرة الدويل لعام 

لنتـائج وطنية بالتعاون مـع وزارة الرتبيـة، وقـد تـم إعـالن اـ إطالق مسابقة حول األغنية ال 22
  .بحضور السيد وزير الرتبية

  .ـ تسجيل فواصل ولقاءات خاصة باالستحقاق الرئايس يف املركز واملحافظات 23
  :ـ التفاعل مع االستحقاق الرئايس من خالل 24

  23/5/2021ـ إقامة ندوة عربية بعنوان سورية تصنع مستقبلها وذلك بتاريخ 
ن لبنـان ـ الشـاعر مـراد السـودا© رئـيس املحامية بشــرى الخليـل مـ: شارك فيها السادة

اتحاد الكتـاب الفلسـطيني� يف األرض املحتلـة ـ اإلعالمـي واألديـب عبـد الرضـا الحميـد 
  . رئيس اللجنة الشعبية العراقية لنرصة سورية واملقاومة ـ الشاعر حسن حسن

ئـايس مـن ـ مشاركة أعضاء املكتب التنفيذي وأعضاء االتحاد يف رشح أهمية االستحقاق الر 
الثـورة ـ البعـث ـ : بالتنسيق مـع صـحف ةواملرئي ةواملسموع ةوسائل اإلعالم املطبوع: خالل

تلفزيـون الرتبيـة السـورية ـ الفضـائية ـ سـ� ـ وكالـة سـانا ـ إذاعـة دمشـق ـ اإلخباريـة 
  .السورية ـ قناة الدراما

مجلـة "كتـاب العـرب ـ إعداد ملفٍّ خاصٍّ عن االستحقاق الرئايس يشارك فيـه عـدد مـن ال 25
  .، وكذلك يف جريدة األسبوع األد�"الفكر السيايس

ندوة خاصة عن االستحقاق الدستوري أقامتها جمعيـة البحـوث والدراسـات شـارك  تنفيذـ  26
  .11/5/2021عيل دياب وذلك بتاريخ . جابر سل�ن ـ د. د: فيها كل من

كبu فايز خضور وذلك يوم االثن� إقامة حفل تأب� وندوة نقدية عن الشـاعر ال تـ ` 27
  .يف مكتبة األسد الوطنية بدمشق 5/7/2021الواقع يف 

  :طباعة تـ يف مجال الطباعة `َّ  28
األسـبوع األد� ـ املوقـف األد� ـ الفكـر السـيايس ـ الـرتاث (ـ دوريـات االتحـاد  1/ 28

  .وصدرت معظم األعداد يف موعدها) العر� ـ اآلداب العاملية
دراسـات ـ شـعر ـ قصـة ـ (مـن األجنـاس األدبيـة املختلفـة  اً كتابـ/ 44/طباعة  تـ ` 2/ 28

  ).مسـرح ـ ترجمة ـ أدب األطفال
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  :اعن اتحاد الكتاب ألسباب مختلفة منهانات بي ـ تم إصدار 29
  .بيان وفاة السيايس أنيس النقاش

  .سوريةبيان اتحاد الكتاب العرب يف سورية إلدانة العدوان الصهيو© عىل 
  .هبُّة القدس انتصار لكرامة الشعوب املظلومة/ بيان اتحاد الكتاب العرب يف سورية

ـ استمرار نشاطات الفروع عن طريـق إقامـة األمسـيات األدبيـة والنـدوات الفكريـة والنـدوات  30
الخاصة بحفالت توقيع للكتاب oعدل نشاط كل أسبوع يف فـروع االتحـاد باملحافظـات كافـة 

  .ل تكريم وتأب� ألعضاء االتحادوإقامة حف
  :توقيع للكتب اآلتية وحفالتـ أقيمت ندوات  31

  عبد هللا صربي/ تأليف سعادة السفu اليمني يف دمشق »نون وما يعصفون«ـ 
  عدنان عزام: دراسة وتحليل/ الصحفي الفرنيس نيكوالس بو: تأليف »باريس عاصمة عربية«ـ 

  مجموعة باحث�/ قراءات معارصة/ ـ اإلمام الحس� وآفاق املستقبل
ـ `ت إقامة الندوة السنوية ملجلة الفكر السيايس بالتعاون مع حزب العهد الوطني بعنوان  32

  : ، شارك فيها20/5املشاركة يف االستحقاق الرئايس تجسيٌد للسيادة الوطنية يف 
نجم الخريط األم� . األم� العام لحزب العهد الوطني ـ أ/ املهندس غسان عبد العزيز عث�ن

  .رئيس اتحاد الكتاب العرب/ محمد الحورا©. العام للحزب الشيوعي السوري املوحد ـ د
لتقسيم فلسط� بحضور شخصيات دبلوماسية وثقافية وسياسية،  74إقامة ندوة oناسبة الذكرى ـ  33

  يني يف دمشق السفu الفلسط: بالتعاون مع جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية شارك فيها
سمu الرفاعي ـ السفu اليمني عبد هللا صربي والقائم بأع�ل السفارة اإليرانية بدمشق عيل . د

  .1/12/2021رضا آيتي وذلك بتاريخ 
  .ك� شارك الشاعر محمد حسن العيل بقصيدت� شعريت�

ي� الندوات ـ أقيمت يف فروع االتحاد عرشات الندوات املوازية لألنشطة املركزية، وال س 34
الخاصة باالستحقاق الدستوري الرئايس ومجاالت الهوية والثقافة، وقد شارك أعضاء املكتب 

  .التنفيذي يف كثu منها
ـ `ت إقامة لقاءات للتعارف ب� األعضاء الجدد واألصالء واملرشح� يف املركز والفروع  35

  .وذلك لوضعهم أمام مسؤولياتهم، وبيان املطلوب منهم
  .بالتعاون مع مديرية ثقافة حلب/ األرمينية/إقامة أيام الثقافة ـ  36
  .ـ توزيع جوائز مسابقة القدس يف حلب، وإقامة ندوات فكرية وسياسية يف جامعة حلب 37
  .ـ املشاركة يف معرض الكتاب السوري، وعرض كتب االتحاد فيه 38
  .ح�ة ـ حلبالقنيطرة ـ : ـ إقامة ندوات ولقاءات مع الطالب يف جامعات 39
ـ إقامة لقاء ثقايف شبا� مع الباحث فراس السواح يف حمص وتقديم درع تكر{ي له من  40

  اتحاد الكتاب العرب
معرض ـ إقامة حفل توقيع ألربعة كتب صادرة عن االتحاد، واملشاركة يف النشاط املوازي عىل هامش  41

  .الكتاب
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  :وفق اآلq) القصة ـ الشعر ـ املسـرح(ب يف مجال إعالن نتائج مسابقة االتحاد ألدب الشباـ  42

  املؤلف  العنوان  املرتبة    
    

مسابقة الشعر
  الخرض محمود ماجد  كغزالة تعدو عىل أوراقي  :الجائزة األوىل  

  أحمد زيد  حتى إذا فتحت  :الجائزة الثانية
  :الجائزة الثالثة

  مناصفة ب�
  وردة الغياب

  ذكريات طفل ما
  إبراهيم منصور

  عبد السالم الصربة

    
مسابقة القصة

  أسامة إبراهيم  قارعة الطريق  :الجائزة األوىل  
  الجائزة الثانية

  :مناصفة ب�
  طبيب حتى النهاية 

  شيزوفينيا ثالثية األبعاد
  جلنار سليمة

  فراس محمد حس�
  الجائزة الثالثة

  :مناصفة ب�
  غبار الذاكرة

  ألنك تستحق�
  آالء ياس� دياب

  س الحسنفينو 
  .محجوبة: مسابقة املرسح

  .محجوبة: مسابقة الن¢
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  :ب ـ الفروع
  :قامت إدارة الفروع منذ بدء الدورة العارشة oا ييل

ـ زيارة عدد من املحافظات برفقة السيد رئيس االتحاد ونائبه وبعض الزمالء أعضاء املكتب  1
  ).ية ـ درعاـ السويداء ـ طرطوس ـ الالذق حلب ـ حمص ـ ح�ه(التنفيذي 

  .آذار املايض يف شهر ـ اإلرشاف عىل انتخابات الفروع 2
  .ـ حفل تأب� عدد من أدباء حمص أ

  .إدارية بفرع ح�ه موضوعاتـ التحقيق يف  ب
  .ـ االطالع عىل فرع درعا الجديد واملكتبة ج
  .ـ املشاركة يف احتفالية فرع القنيطرة د

  .ع االتحادـ معالجة بعض القضايا الخدمية يف فرو  هـ
إدارة الفروع إىل اجت�ع لهيئات املكاتب للوقوف عىل احتياجات الفروع من جهة  دعوةـ  3

  .ومعالجة املواضيع العالقة
ـ متابعة نشاطات الفروع والوقوف عىل طبيعة هذه النشاطات وما إذا كان باإلمكان تطويرها  4

  .منها لتحقيق الغاية املرجوة
من االنسجام oا يعود بالنفع عىل أكرب قدر روع بهدف تحقيق معالجة أوضاع بعض الفـ  5

 :املصلحة العامة وعمل الفروع وفق التايل
تأم� مقر مؤقت لفرع دير الزور وتجهيزه وإعادة النشاطات للفرع كسابق عهدها بعد ـ  أ

  .فرتة من االنقطاع
ية بعد فرتة من ـ إقامة معارض للكتاب ومهرجانات يف معظم الفروع وال سي� الشباب ب

  .االنقطاع
ـ إعادة النشاط يف فرع الرقة بعد تشكيل هيئة املكتب الفرعي وإقامة فعاليات وأنشطة  ج

ات طثقافية يف املحافظات التي يتواجد فيها أبناء محافظة الرقة وكذلك إقامة بعض النشا
  .يف املناطق املحررة من املحافظة

  .الش�لية الرشقية، وال سي� الحسكة ودير الزور إقامة فعاليات ومعارض يف املحافظاتـ  د
  .ـ تنشيط عمل فرع القنيطرة بعد إعادة تشكيله هـ
ـ تأم� مقر مؤقت لفرع درعا يف مديرية الثقافة بدالً من املقر القديم م� ساعد يف  و

  .إطالق نشاطات جديدة للفرع
  .شاطات الفرع يف دمشق وريف دمشقإعادة تشكيل فرع إدلب وقد انعكس ذلك عىل مجمل ن ْت ـ `َّ ز 
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 ـ العالقات الخارجية رابعاً   

ـ أبلغت األمانة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب بانتخاب رئيس اتحاد الكتاب العرب 
  .عىل التهنئة بذلكوأرسلت خطابات شكر . يف سورية واملكتب التنفيذي الجديد

ـ `ت مخاطبة اتحادات الكتاب والروابط األدبية العربية والصديقة إلعادة تفعيل العالقات 
  .فية معها أو عقد اتفاقيات جديدةالثقافية عرب تجديد االتفاقيات الثقا
  .ـ توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الرتبية

  .ع مذكرة تعاون مع وزارة التعليم العايليـ توق
  .قيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخليةـ تو 

وبانتظار تحديد موعد من  ،ـ تحضu مسودة اتفاقية تعاون ثقايف مع الجامعة االفرتاضية السورية
  .الجامعة للتوقيع

ـ تم عقد لقاءات مع عدد من السفراء املعتمدين يف سورية، وذلك بهدف تطوير العالقات الثقافية 
uلهند ـ أرمينيا ـ جنوب إفريقيا ـ روسيا، وتم االتفاق عىل تفعيل ا: مع بلدانهم ومن هؤالء سف

العمل الثقايف وترج�ت الكتب وكذلك زيارات املثقف� واألدباء والعمل عىل التبادل للدول 
  .، من خالل توقيع مذكرات تفاهم معهم، ووضعها موضع التنفيذاملذكورة

لف من رئيس االتحاد وثالثة أعضاء خالل ـ استقبال وفد من اتحاد كتاب البرصة يف العراق مؤ 
  .بهدف توطيد العالقات الثقافية ب� االتحادين 2021شهر نيسان لعام 

  .ـ استقبال وفد كُتَّاب من فلسط� املحتلة ولبنان والعراق للمشاركة يف نشاطات االستحقاق الدستوري
التجمع الدويل / االجت�عيةك� تلقى اتحاد الكتاب العرب رسالة من االتحاد الدويل للمنظ�ت 

يتي السابق مضافاً إليها بعض الدول، وهو تجمع يالتحادات الكتاب يف جمهوريات االتحاد السوف
  .دولة لتوقيع مذكرة تفاهم وتبادل الزيارات ب� البلدين أو البلدان املوقعة عىل املذكرة 47من 

وبعض دور النرش الخاصة، إ{اناً ـ العمل عىل توقيع مذكرات تفاهم ب� اتحاد الكتاب العرب 
oبدأ التشاركية يف الفعل الثقايف، بحيث يقوم االتحاد باختيار الكتاب، وتقوم دور النرش 
الخاصة بطباعته عىل نفقتها، وتدفع مكافأة الكاتب من اتحاد الكتاب العرب، وقد تم توقيع 

   .الطباعة والتوزيعمذكرة تفاهم بهذا الخصوص ب� اتحاد الكتاب ودار سويد للنرش و 
ــ شارك االتحاد يف مهرجان املربد يف مدينة البرصة بالعراق ممثالً بالسيد رئيس االتحاد ونائبه 

  .بناًء عىل دعوٍة رسميٍة من القيم� عىل املهرجان
ــ دعوة مجموعة من الكتاب والباحث� واإلعالمي� والقا�� عىل بعض مراكز الدراسات 

  .لسط� املحتلة لزيارة سوريةداخل فيف والتوثيق 
ـ استقبل االتحاد وفداً من املثقف� واإلعالمي� الفرنسي� املساندين للدولة السورية يف حربها 
عىل اإلرهاب، أقام الوفد يف سورية أسبوعاً زار خالله محافظات دمشق وحلب والالذقية 

  .ة من الشعب السوريوالسويداء ودرعا وعقد لقاءات ج�هuية ونوعية مع رشائح متنوع
ـ املوافقة عىل التعاون مع مؤسسة حكواq الشام الختيار كتب لتسجيلها يف استديوهاتهم ونرشها 

  .عىل تطبيق حكواq الشام مقابل ريع يعود عىل االتحاد
/.فرع سورية/ ـ إطالق جائزة القدس لإلبداع بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية
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  :خامساً ـ جمعيات االتحاد
  

استمرت جمعيات االتحاد بعقد اجت�عاتها الشهرية يف مواعيدها املحددة بإرشاف 
مبارش من الدكتور محمد الحورا© رئيس اتحاد الكتاب العرب والسيدة فلك حرصية مدير 

  .إدارة الجمعيات
عىل تفعيل دور الجمعيات والدعوة إىل زيادة عدد  2021وقد جرى العمل خالل العام 

ارك� يف االجت�عات الشهرية وذلك للوصول إىل تحقيق الدور الذي يجب أن الحضور واملش
  .يف مسار العمل الثقايف أساسيةً  منها لبنةً  به الجمعيات التي تعترب كل واحدةٍ تنهض 

وقد تم عقد عدد من االجت�عات خارج املركز، يف محافظات أخرى، وتأم� كل ما يلزم 
ة وتوسيع دائرة األداء الفعال للجمعيات oا يخدم النهوض للزمالء األعضاء للحضور واملشارك

  .بالخطة الثقافية والوصول إىل نتائج مرضية وبناءة
استمرت الجمعيات خالل اجت�عاتها الشهرية بتقديم القراءات، ك� استضافت بعض 

ىل الجمعيات شخصيات مؤثرة وفاعلة يف املشهد الثقايف السوري والعر� واإلقليمي، إضافًة إ
  .الندوات السنوية والتكر{ية والتأبينية لبعض الزمالء

د السيد رئيس االتحاد عىل املشاركة وخالل  يف حضور بعض اجت�عات الجمعيات، شدَّ
تليق بعمل اتحاد التي رضورة تضافر الجهود ب� الجمعيات بشكل عام لتفعيل الخطة الثقافية 

تحاد ألقها وفعاليتها وج�هuيتها، وهذا األمر الكتاب العرب وتعيد للمواسم الثقافية يف اال 
يتطلب من كل عضو بذل ما يستطيع من جهد، واالتحاد بدوره سيقوم بتلبية املقرتحات التي من 

  .شأنها إنجاح هذه املهمة الوطنية بامتياز
  

  :سادساً ـ قسم التنضيد
  

  :بتنضيد اآلqيقوم قسم التنضيد الضو° 
  . شمل املخطوطات التي يصدرها االتحادتنضيد خاص باالتحاد وي - 1
  . تنضيد تجاري وتنضيد مساعدة للكتاب حسب قرارات املكتب التنفيذي - 2
تنضيد دوريات االتحاد وهي املوقف األد� وكتاب الجيب امللحق باملوقف األد�، الرتاث  - 3

  .العر� ـ الفكر السيايس ـ اآلداب العاملية
  

  :ييل جاز ماالتنضيد الخاص باالتحاد تم إن
  . 31/12/2021ولغاية  م1/1/2021خالل الفرتة من 

  31/12/2021لغاية  1/1/2021ـ دخل قسم التنضيد الضو° اعتباراً من  1
  .مخطوطاً /51/
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  : دوريات االتحاد
  :اآلداب العاملية

  :تم إنجاز األعداد
  )188ـ  187ـ  186ـ  185(

  :الرتاث العر�
  تم إنجاز األعداد 

  )162ـ  161ـ  160ـ  159(
  :الفكر السيايس

  :تم إنجاز األعداد
  )80ـ  79ـ  78ـ  77(

  :املوقف األد�
  . مع كتاب الجيب امللحق بكل عدد/ 608ـ  607/ حتى العدد املزدوج /  597/تم إنجاز من العدد 

  .باإلضافة للتنضيد الخارجي والتجاري وأع�ل األعضاء
  
  :الدورياتـ  سابعاً  
  

  :سيايسمجلة الفكر ال •

  .يف الطباعة/ 80/والعدد األخu رقم / 79ـ  78ـ  77/ـ تم إصدار ثالثة أعداد من املجلة 
ـ تم إصدار عدد خاص oناسبة تجديد البيعة للسيد رئيس الجمهورية، حيث شارك يف الكتابة 

  .لهذا العدد كتاب من سورية ومن الوطن العر�
يتناول / من الصحافة السياسية العاملية/ان ـ إضافة عنوان دائم لعناوين املجلة تحت عنو 

  .موضوعاً ساخناً مرتج�ً 
غسان عث�ن األم� . ـ إقامة ندوة فكرية بالتعاون مع حزب العهد الوطني شارك فيها م

  .ورئيس االتحاد واألستاذ نجم الدين الخريط األم� العام للحزب الشيوعي العام للحزب
  

  :اآلداب العامليةمجلة  •

كيل هيئة تحرير مجلة اآلداب العاملية مع مطلع الدورة العارشة، ثم أجريت بعض ـ أعيد تش
  .التعديالت الطفيفة نظراً لتكليف بعض الزمالء oهام اتحادية أخرى

  /.188ـ  187ـ  186ـ  185/ـ تعمل املجلة بانتظام، وصدر منها األعداد 
  .باألدب املقارن اصٌّ خ/ 190ـ  189/وسيصدر خالل األيام القادمة عدٌد مزدوٌج ـ 

ـ تعتزم املجلة إصدار ملفات عن األدب الفرنيس املعارص واألدب الالتيني املعارص يف حال 
  .وردت مواد كافية إىل املجلة

مع الجهد الذي ) األجر(ـ تعا© املجلة من قلة املواد الواردة إليها بسبب عدم تناسب املكافأة 
  .يبذله املرتجم
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  :مجلة املوقف األد- •

عىل  ةشهرياً بانتظام ويف املوعد املحدد، مع حرص هيئة التحرير الجديدصدرت املجلة 
تطوير أبواب املجلة وزواياها وعىل إكساب املجلة حلة برصية جاذبة ومشجعة لقراءاتها بشكل 
مستمر، وتوخي الدقة يف اختيار املقاالت املنشورة وكتب الجيب املرفقة واختيار العناوين 

  .لالفتة لالهت�م والقراءة وكرس الصورة الروتينية النمطيةالجذابة وا
  .وصدرت املجلة بتصميم غالف جديد وإخراج داخيل مختلف ملنحها بصمة مميزة

بتخصيص صفحات من املجلة لألدباء الشباب املبدع�، ك� اهتمت هيئة التحرير 
  .وللزمالء املتقاعدين من مختلف األجناس األدبية

رير نرش حوار مع قامة أدبية سورية أو عربية يف كل عدد، ك� حرصت حاولت هيئة التح
عىل التنويع يف النرش بحيث يضم العدد مساه�ت للزمالء أعضاء االتحاد من مختلف 

  .الفروع
تم إصدار عدد خاص بالراحل فايز خضور وعدد خاص عن املرسح وعدد خاص عن 

  .األدب الوجيز
  :د التاليةوقد صدرت خالل هذه الفرتة األعدا

  ).أبو الطيب املتنبي حياته وشعره( 162مرفقاً بكتاب الجيب ) كانون الثا©(  597العدد 
  ).آرا° ومشاعري ــ فلك طرزي( 163مرفقاً بكتاب الجيب ) شباط( 598العدد 
  ).ومضات ـ ميخائيل نعيمة( 164مرفقاً بكتاب الجيب ) آذار( 599العدد 
  .ملؤلفه فريد مخلوف )رواية الثورة( 165ب الجيب مرفقاً بكتا) نيسان( 600العدد 
  .اإلعداد رئيس التحرير )الصعود املتع¢ نحو األمل( 166الجيب مرفقاً بكتاب ) أيار( 601العدد 
 )املنسيون يف التاريخ( 168مرفقاً بكتاب الجيب ) حزيران( 603ـ  602 املزدوج العدد

  .شاكر مصطفى. د: ملؤلفه
 169عدد خاص عن املرسح مرفقاً بكتاب الجيب ) آب ـ أيلول( 605ـ  604العدد املزدوج 

محمد إبراهيم . إ{ان التونيس ـ أ. د: إعداد )الحضور والغياب يف املرسح السوري املعارص(
  ..صباح األنباري. العبد هللا ـ أ
: ملؤلفه )قصة األرض يف سورية( 170مرفقاً بكتاب الجيب ) ترشين األول( 606العدد 

  .يفمنu رش
عدد خاص عن األدب الوجيز ) ترشين الثا© ـ كانون األول( 608ـ  607العدد املزدوج 

نزار بريك . د: اختيار وتقديم) زاهد املالح شاعر اللغة املرئية( 171مرفقاً بكتاب الجيب 
  .هنيدي
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  :مجلة الرتاث العر- •
املشاركة يف إصدارها؛ وقد توّجهت عىل توسيع دائرة  2021حرصت املجّلة يف عام 

لتحقيق ذلك نحو توسيع دائرة هيئة التحرير لتشمل أعضاء من خمس جامعات سوريّة، إضافة 
إىل إحداث هيئة استشاريّة للمجلّة، وإىل توسيع دائرة املحّكم�، وكان لذلك أثر واضح يف 

طالب الدراسات العليا،  رفد املجّلة بالبحوث من الجامعات السورية ومن غuها، إضافة إىل
، وكان عدد البحوث 2022حّتى شتاء  2020ويف صدور أعداد املجلّة بانتظام؛ من خريف 

  :املنشورة سبعة وعرشين بحثًا موزعة عىل النحو التايل
  املجموع  باحث  دراسات عليا  ج خاّصة  ج ح�ة  ج ترشين  ج حلب  ج دمشق

12  7  3  1  1  2  1  27  
األرقام، إضافة إىل غياب بعض الجامعات عن املشاركة يف النرش  ومن املالحظ التفاوت يفـ 

، ك� يالحظ غياب النرش الخارجي، ويرجع ذلك إىل أّن املجّلة )الفرات–طرطوس –البعث (
اللuات  اشرتطت ملن يرغب بالنرش فيها من غu السوري� ومن يف حكمهم دفع مبلغ من

فق سعر الرصف الرسمّي، وذلك بناء عىل يوازي مئة دوالر و  السورية لصالح االتحاد،
  .20/9/2021الالئحة الداخلّية للمجّلة التي اعتمدها املكتب التنفيذّي بتاريخ 

نسختها الورقّية إىل املشرتك�  وقد صدرت املجّلة ورقيÌا وإلكرتونيÌا، مع حرص عىل وصولـ 
معتمدة أكاد{يÌا وفق املعايu  إشكالّية الرتقيم الدويل الخاّص لتكونوتعا© املجّلة حاليÌا 

التي أقرتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمّي، وهذا األمر مرتبط oعالجة الرتقيم 
ومع أّن مذّكرة التفاهم التي وقّعها االتحاد مع . الدويل الخاّص باتحاد الكتاب العرب أّوًال 

نجد بعض اإلشكاالت يف االعت�د  الوزارة تحّث طلبة الدراسات العليا عىل النرش يف املجّلة
  .امعات، وسيعالج هذا األمر قريباً لدى بعض الج

  

  :األسبوع األد- •
مع بداية الدورة  31/1/2021/تم إصدار العدد األول من صحيفة األسبوع األد� بتاريخ 

  .2021خالل عام  اً عدد /45/إصدار العارشة و 
  :تم مراعاة اآلq) 1714لعدد ا(منذ إصدار العدد األول خالل الدورة العارشة 

زميالً / 21/ـ إفساح املجال للزمالء لكتابة الكلمة األوىل للصحيفة حيث تناوب عىل كتابتها  1
من أعضاء االتحاد، عل�ً أن كتابة االفتتاحية كانت محصورة برئيس االتحاد، م� أمن مشاركة 

  .الرؤى املختلفةواسعة يف كتابة االفتتاحية واالستفادة من تنوع األفكار و 
ها رئيس التحرير تهدف إىل اإلضاءة عىل ـ  2 تمَّ إدراج زاوية يف الصفحة األخuة يكتُبها ويُعدُّ

إ{اناً بأنَّ هؤالء هم  ،كُتّاب وأدباء ونُّقاد ومدرّيس اللغة والبالغة والبحوث األدبية بشتى أنواعها
موا كُلَّ ما لديهم من مشاريع نبيلةاألحّق بالرتويج لهم ممن بلغوا السبع� أو الث�ن� ع  ،اماً وقدَّ

 يف سبيل بناء اإلنسان والزاوية مستمرَّة لتشمل العدد األكرب من الزمالء األكارم، ويف هذا املجال
زميالً يف هذه الزاوية، م� يؤمن التعارف والتواصل أك¢ ب� الزمالء / 45/حيث تم التعريف عن 

  .ناس أدبية مختلفةأعضاء االتحاد ممن يكتبون بأج
  .ـ هيئة التحرير ترحب oساهمة الزمالء يف االتحاد لكتابة االفتتاحية بالصحيفة 3
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قد لّبى جميُعهم النداء  يساهمون يف الكتابة للجريدة، و األدباء الذين البك� تم االتصال 
 وشاركنا يف النرش عدد من.. وكتبوا موضوعات مختلفة ساهمت يف إغناء صفحات الجريدة

وقد تم نرش مواد ألدباء ومثقف� من .. األدباء السوري� والعرب املقيم� خارج القطر
األردن، السودان، العراق، فلسط� املحتلة، لبنان، اإلمارات، مرص وكتاب سوري� وعرب 

  .يقيمون يف بلدان العا�
واملهم .. نولدينا يف الجريدة ما يشبه املنهاج بأن ال اعرتاض عىل شخص كائناً َمْن يكو 

  .فقط هو النّص املعروض عىل أرسة تحرير الصحيفة
ونرى أنَّ الجريدة التي تصدر الكرتونياً وورقياً حققت مكانًة متميزة عىل املستوى 
السوري والعر� وهي تُعنى بشؤون األدب والفكر والفن، رغم ظروف الحرب التي مرت عىل 

ة يف لعي الوطني والسيايس للقراء و بلدنا سورية، والتي أضافت أيضاً حالًة من الو  لعامَّ
  .ترسيخ االنت�ء الوطني القومي

وتحتاج الجريدة حاجًة كبuة إىل زيادة قيمة االستكتاب oا يتوافق مع ظروف الكاتب 
  .لتحفيز الكثu من الكّتاب عىل املساهمة يف النرش م� يشكلون قيمًة مضافًة للجريدةاملادية 

 ونرش نتاجهمصنوف األدب،  جميعديد من األقالم الواعدة يف عل�ً أنه جرى جذب الع
بعض األنشطة الثقافية يف فروع اتحاد الكتاب الذين يقيمون  وخاصةً  ،األد� يف الجريدة

لتنمية املواهب الشابة والواعدة، وهذا ما رفع نسبة القراء والسعي  ،العرب يف املحافظات
  .ري بالتنسيق مع هيئات الفروع يف املحافظاتللحصول عىل كامل أعداد الجريدة وهذا يج

يوجد يف خطة الجريدة تشجيع عىل االنفتاح عىل املدارس الفكرية واإلبداعية العربية 
وطرح الجوائز التشجيعية لرتجمة نتاج هذا اآلخر وتوفuه ضمن .. املختلفة الجديدة والعاملية

ات الكربىمنشوراتنا وعدم الركون إىل املنجز السابق يف زمن امل ِّuإذْ إننا نحتاج لرؤية  ،تغ
ة تتالءم مع رياح الحداثة، وتكشف عيوب النظرة الضيقة لل�يض مستفيدين من اقدجديدة ن

  ...، سأفتُح نوافذي عىل رياح اآلخرين َرشَْط أالَّ تنتزعني من جذوري)املها`ا غاندي(مقولة 
مش كبu وناضج للكاتب يف إعطاء هاك� أنَّ أرسة التحرير وبشكل عام تتعامل مع 

 uومن املعلوم أن رشط اإلبداع األسايس هو الحرية والفضاء املفتوح ك�  ..ع� يريدالتعب
معيَّنة إشكاليًة  موضوعاتيجري االستعداد لفتح ملفات ثقافية ومعرفية وفكرية تُخصُّ 

ُدها   .الزمالء الُكّتاب يَُحدِّ
  

 :مجلة شام الطفولة  •
املؤلفة من صبحي سعيد قضي�q وأسعد الديري ورامز حاج حرصت هيئة التحرير 

وأكدت الهيئة عىل . حس� عىل إصدار املجلة يف موعدها يف النصف األول من كل شهر
وتابعت هيئة التحرير .. أهمية االلتزام باملبادئ األخالقية السامية يف نرش املواد الواردة إليها

فال من جمعية أدب األطفال وجمعية الشعر وجمعية االتصال بالزمالء كتاب وشعراء أدب األط
  ...القصة والرواية لتنشيط الكتابة لألطفال
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وأملنا كبu . وسعت هيئة التحرير إىل استقطاب كتاب جدد لتوسيع دائرة كتاب األطفال
يف تحس� وتنشيط األدب املوجه لألطفال مع تعميق وبلورة اللغة البرصية للمجلة ومن ثم 

  ..ل جلب القصص والقصائد املقدمة للمجلة بهدف االطالع عىل األدب العامليالعمل من أج
  .وسعت هيئة التحرير إىل تنشيط األطفال للمساهمة يف العدد

  /.18/ حتى العدد/ 7/صدر من املجلة من العدد وقد 
  

  :ثامناً ـ الشؤون االجتLعية    
  

ة ب� أعضاء االتحاد، وفق خطّته لعام استهدف املكتب التنفيذي تفعيل العالقات االجت�عيّ ـ 
جازها ألسباب تتّصل oراعاة ، عدا األنشطة املشرتكة ب� الفروع املتجاورة؛ إذ تعّذر إن2021

 الصّحي واالقتصادّي؛ ففي مجال العالقات ب� أعضاء االتحاد تحّققت أنشطة الوضع
واملرىض لالطمئنان عىل بعرشات الزيارات للزمالء املتقاعدين  كثuة `ثّلت اجت�عّية

أحوالهم من قبل املكتب التنفيذي وهيئات الفروع، وقُّدمت للزمالء املستهدف� يف أثناء 
ذلك هدايا عينّية وماّدية، إضافة إىل تشجيع بعضهم عىل نرش ما لديه من مخطوطات 

 ،وكذلك)عبدو محمد ـ كوليت خوري ـ شوقي بغدادي ـ نهلة السوسو–وليد مشوح (متمّيزة 
املشاركة يف واجبات التعزية بالزيارة واالتصال، ويف التشييع والتأب� والنرش لبعض 

ك� قُدمت مساعدات فورية لكّل من  ،)ـ خالد أبو خالد زهu جبور–فايز خّضور (املتوف� 
/ 37/، وبلغ عددهم /عون اجت�عيّ /مندرجة تحت بند  طلبها من الزمالء والزميالت

رف مركزي للزمالء املرّشح� واملقبول� يف االتحاد يف عامي ، وأقيم حفل تعاعضواً 
  .ك� أقيم مثل هذا الحفل يف أك¢ الفروع 2021و -2020

ويف مجال تفعيل عالقات االتحاد مع محيطه الثقايف واالجت�عي تحّققت زيارات لعدد من ـ 
ا، وامتّد هذا النشطاء املجتمعّي� يف كّل فرع، وكذلك القيام بواجبات التعزية وغuه

التفعيل إىل فئة الشباب بخاصة، يف أثناء افتتاح املكتبات الريفية ومعارض كتب االتحاد 
  .يف الجامعات

  
  التوجيه األدM: تاسعاً    
  

األدباء من عدة دول عربية صديقة للعمل عىل  زمالئناتم التواصل مع مجموعة من 
ديث لدى تلك الدول إللقاء الضوء عىل التواصل اإلبداعي وإعداد ملفات خاصة بالشعر الح

تجاربهم اإلبداعية نخّص بها مجلة املوقف األد� ونذكر ممن تم االتفاق بيننا وبينهم الشاعر 
أكرم الزعبي رئيس رابطة األدباء األردني� والشاعر سعيد الصقالوي من سلطنة ع�ن 

  . ت أدبية قادمةوغuه� وستكون هناك مشاركات بيننا وب� تلك الدول oهرجانا
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  :االنرتنتـ  عارشاً 
  

عمل القسم عىل تزويد املوقع بكل ما هو جديد من سu ذاتية ألعضاء تم قبولهم مؤخراً أو 
األسبوع : ك� يتم نرش الدوريات الصادرة عن االتحاد(تعديل السu الذاتية لألعضاء القدامى 

  ).ر السيايس ـ الرتاث العر� ـ شام الطفولةاألد� ـ املوقف األد� ـ اآلداب العاملية ـ الفك
  

  سuة جديدة 202سuة وإضافة  36تعديل   السu الذاتية  1
  عدداً  45  1756إىل  1711أعداد األسبوع األد� من   2
  )يعترب العدد املزدوج عدداً واحداً (أعداد  9  608ــ  607إىل  597أعداد املوقف األد� من   3
  أعداد 4  188إىل  185ة من أعداد اآلداب العاملي  4
  أعداد 3  79إىل  77أعداد الفكر السيايس من   5
  )يعترب العدد املزدوج عدداً واحداً (أعداد  3  162إىل  160ـ  159الرتاث العر� من العدد   6
  عدداً  12  18إىل العدد  7شام الطفولة من العدد   7

  

  .PDFإعداد نبذة عنها وذلك بصيغة يتم نرش الكتب الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بعد ـ 
يتم تزويد املوقع باألخبار والبيانات والنشاطات الثقافية املركزية والفرعية وتحديث كل ما يلزم ـ 

  .وبالرسعة املمكنة
) صفحة االتحاد وصفحة شام الطفولة(العمل عىل تنشيط صفحتي االتحاد عىل الفيسبوك ـ 

  .اطات ثقافيةورفده� بكل ما هو جديد من أخبار ونش
  .متابعة الربيد االلكرتو© لالتحادـ 
إيصال املواد املرسلة إىل املجالت لتسهيل آلية العمل، والرد عىل أي استفسار وفق توجيهات رئاسة ـ 

  .االتحاد
تم تنفيذه بشكل اختباري عىل أرض و االتحاد وقع لعمل عىل وضع تصميم جديد حضاري ملتم اـ 

النسخة االختبارية ووضع املالحظات املطلوبة لتصحيحها وتطويرها oا فحص  ويتم حالياً الواقع 
  .يخدم واقع العمل يف القسم

  .وفقاً لطلب إدارة االتحاد ISSNأو الــ  SNIـ متابعة موضوع الـ 
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  :ـ املخطوطات حادي عرش  
  

  :ـ املخطوطـات الواردة إىل االتحاد 1
 1/1/2021مـن  مخطـوط/ 105/الكتاب العـرب إىل اتِّحاد بـلغ عدد املخطوطات الواردة 

  :اآلتية، موزعة عىل األجناس 1/12/2021ولغاية 
  

  

  

  املجموع  نقـد  ترجمـة  قصـة  حمسـر  روايـة  أطفـال  راسـاتد  شعــر  

  85  5  10  15  6  12  12  15  10  الخطة

  105  2  6  13  5  17  7  22  33  الوارد

  53  2    7  1  7  7  7  22  املوافقة

  44    1  6  3  9    14  11  عدم املوافقة

  8    5    1  1    1    القراءة

  72  2  2  8  2  10  7  12  11  املدورـ  رـاملنشور ـ قيد النش

  .1 ةنصوص مدور : مالحظة
  

  

  :ـ املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم2
31/12/2021ولغايــة  1/1/2021بلــغ عــدد املخطوطــات الــواردة مــن وزارة اإلعــالم مــن 

  مخطوطاً / 925/  
  

  املجموع  القراءة  عـدم موافقـة تداول  موافقة تداول  موافقة الطباعة  عةعدم موافقة طبا
109  579  164  0  73  925  

  



 ــ 29ــ 

 

  

  التقرير املايل
 31/12/2021موقوفاً يف 

 
  
  
  

  
  

  
  
  

  2021عن الدورة املالية   واإليراداتحساب النفقات  الجارية 

  2021-  12-31موقوفا  بالعملة السورية يف 

  
  2كشف رقم                      

 اإليرادات املبالغ املصاريف  املبالغ

 جزl إجRيل جزl جRيلإ 

 إج�يل اإليرادات   540,150,321.14 إج�يل النفقات    540,150,321.14

  155,822,585.00 
الرواتب (الباب األول 

 )اشرتاكات األعضاء (الباب األول  1,780,250.00   )واألجور وإعانة تقاعد 

  76,685,113.00 
 إصدارتكلفة (الباب الثا© 

 60,850,928.00   )مطبوعات
إيرادات مطبوعات (الباب الثا© 

 )االتحاد

  117,682,370.00 
النفقات (الباب الثالث 

 )عوائد االستث�ر(الباب الثالث  411,500,000.00   )اإلدارية

  15,802,691.00 
أنشطة (الباب الرابع 

 )موارد مختلفة(الباب الرابع  66,019,143.14   )االتحاد

  0.00 
التزامات (خامس الباب ال

       )عربية ودولية

  14,937,698.41 
نفقات (الباب السادس 

       )أخرى

  79,086,041.00 
نفقات (الباب السابع 

       )الفروع 

       )الوفر ( الرصيد  80,133,822.73  

 اإلجRيل   540,150,321.14 اإلجRيل   540,150,321.14
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  2021عن الدورة املالية  إليراداتواالنفقات  إجLيلبيان 

  2021- 12-31موقوفا بالعملة السورية يف 
  

  2+  3تفصيل كشف رقم         

  اإليرادات  املصاريف

  اسم الحساب الجزl اإلجRيل  اسم الحساب الجزl اإلجRيل

 إجRيل اإليرادات   540,150,321.14 اإلداريةإجRيل النفقات     460,016,498.41

 1,780,250.00    رواتب الدا��  42,087,606.00  
ــاد  ــاء االتح ــرتاكات أعض اش

 العام
 إيرادات مبيع الكتب 60,189,878.00   رواتب مؤقت� ومتعاقدين 918,385.00  

 410,700.00   تعويض مكتب تنفيذي 6,095,901.00  
إيرادات مبيع جريدة األسبوع 

 األد�
 إيرادات مبيع تراث عر� 85,500.00   تعويض طبيعة عمل 300,000.00  

  5,721,920.00 
تعــــويض عــــن أعــــ�ل 

 إيرادات مبيع موقف أد� 35,000.00   إضافية

  10,595,118.00 
ــــة ــــات االجت�عي  التأمين

 )حصة رب العمل(
  

 إيرادات مبيع آداب العاملية 122,650.00
 إيرادات مبيع الفكر السيايس 7,200.00   بدل لباس 120,000.00  

 360,000,000.00   ض�ن صحي 13,249,600.00  
ـــى  ـــتث�ر مبن ـــرادات اس إي

 االتحاد

 50,000,000.00   إعانة صندوق التقاعد 72,000,000.00  
إيـــراد اســــتث�ر الوجيبــــة 

 الش�لية ملبنى االتحاد

 1,500,000.00   إعانة سكنية    
إيـــــراد إيجـــــار أكشـــــاك 

 )الحسكة(
 إيراد رسم وفيات 3,854,300.00   إعانة والدة 18,750.00  
 إيراد فوائد مرصفية 35,739,271.14   إعانة وفاة 4,715,305.00  
 اقتطاعات ض�ن صحي 1,492,573.00   إعانة زواج    
 رسم انتساب وهويات 913,375.00   تكلفة إصدار كتب 23,046,820.00  

  25,121,265.00 
ـــدة  ـــدار جري ـــة إص تكلف

 250,152.00   األسبوع األد�
إيــراد حســميات وعقوبــات 

 رواتب
 موارد أخرى مختلفة 23,549,922.00   تكلفة إصدار تراث عر� 2,467,735.00  
 إيرادات رسم مخطوطات 219,550.00   تكلفة إصدار موقف أد� 10,795,251.00  

  2,304,000.00 
تكلفــــة إصــــدار اآلداب 

       العاملية
       صدار فكر سيايستكلفة إ  2,185,000.00  



 ــ 31ــ 

 

  اإليرادات  املصاريف

  اسم الحساب الجزl اإلجRيل  اسم الحساب الجزl اإلجRيل

       تنازل الكتاب 5,561,892.00  
       نفقات البيع والتوزيع 5,203,150.00  
       نفقات خدمية 30,236,849.00  
       نفقات سلعية 35,115,955.00  
       نفقات صيانة  52,329,566.00  
       امسيات ومحارضات 2,427,700.00  
       قراءة يف الجمعيات 257,550.00  

  12,038,115.00 
املــؤ`رات واالجت�عــات 

       والنقل واالنتقال
       دراسة طلبات االنتساب 1,079,326.00  

    
املســــاهمة يف األمانــــة 

       العامة التحاد الكتاب

  6,441,491.41 
ــــــات  ــــــاء االهتالك أعب

       واملؤونات
       ات سابقةنفقات سنو  8,496,207.00  

  39,442,869.00 
ــامل�  ــب الع ــات روات نفق

       بالفروع
       نفقات الفروع الن¢ية 18,637,086.00  

  14,485,900.00 
نفقـات الضــ�ن الصــحي 

       للفروع
       نفقات نشاط ثقايف فروع 6,520,186.00  

360,408,539.00   
إجـــــــRيل النفقـــــــات 

       االستثRرية
       أثاث ومفروشات 2,610,000.00  
       تجهيزات ومعدات 1,758,750.00  
       ترميم فرع درعا 202,224,500.00  
       شقق مؤسسة اإلسكان 153,815,289.00  
            
  0.00         
  0.00         

 إليراداتإجRيل ا   540,150,321.14 إجRيل النفقات   820,425,037.41
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  2021ميزان املراجعة باألرصدة عن الدورة املالية 
  2021/12/31موقوفا بالعملة السورية بتاريخ 

  
              4  

  رصيد دائن  رصيد مدين  اسم الحساب
 0.00 250,875.00 مركز التحويل

 0.00 10,450.00 تأمينات مجمدة
 0.00 63,525,094.00  أرايض
 0.00 136,472,110.00  وإنشاءاتمبا© 

 0.00 9,217,738.00 وأثاثمفروشات 
 0.00 13,508,676.00 وسائط نقل

 0.00 73,242,653.00 تجهيزات ومعدات
 0.00 5,052,444.00 مبنى فندق الالذقية تحت التنفيذ

 0.00 9,100,385.00 مبنى حلب تحت التنفيذ
 0.00 2,642,083.00 مبنى القنيطرة تحت التنفيذ

 0.00 1,459,075.00 الالذقية تصوينة أرض 
 0.00 3,650,000.00 أرض فرع السويداء

 0.00 153,815,289.00 لإلسكانشقق املؤسسة العامة 
  0.00 202,224,500.00 ترميم فرع درعا

 0.00 385,429.00 مكتبة االتحاد
 0.00 66,477,136.00 مستودع كتب ودوريات
 0.00 50,041,180.00 بضاعة أمانة ودوريات

 0.00 14,031,033.00 سلف الفروع
 0.00 5,175,419.00 سلف العامل�

 0.00 281,830.00 سلف غu العامل�
 0.00 0.00 حسابات تحت التسوية

 0.00 54,830,585.15 مرصف جاري
 0.00 11,922.00 مرصف قطع

 0.00 500,000,000.00 بنك بيمو السعودي وديعة
 0.00 7,475.00 بنك بيمو السعودي جاري

 0.00 800,000,000.00 مرصف التوفu ودائع
 0.00 460,638,382.00 ودائع 

 0.00 6,904,240.00 صندوق
 0.00 131,551.00 صندوق قطع

 199,238,630.00 0.00 جاهزة
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  رصيد دائن  رصيد مدين  اسم الحساب
 1,928,023.00 0.00 رضيبة الدخل

 11,116,422.00 0.00 املستحقات
 1,449,509.00 0.00 تأمينات اجت�عية

 21,169,806.00 0.00 قيفات متعهدينتو 
 2,547,469.00 0.00 صندوق التقاعد

 296,924.00 0.00 اقتطاعات نقابة الع�ل
 250,875.00 0.00 مخصص اهتالك مركز التحويل

 76,885,997.68 0.00 وإنشاءاتمخصص اهتالك مبا© 
 15,726,487.20 0.00 مخصص اهتالك وسائل نقل

 51,868,266.83 0.00 ومعدات مخصص اهتالك تجهيزات
 4,912,769.26 0.00 وأثاثمخصص اهتالك مفروشات 

 725,541,552.45 0.00 وفورات سنوات سابقة
 21,000.00 0.00 ذمم دائنة

 1,440,000,000.00 0.00 حسابات تحت التسوية دائنة
 80,133,822.73 0.00 نتيجة  الدورة

 2,633,087,554.15 2,633,087,554.15 اإلج�يل
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  2021املقدرة  للدورة  املالية  اإليراداتالفعلية من  اإليرادات إجLيلكشف 
  ورصيد  كل باب من أبواب امليزانية

  2021-  12 -31موقوفا بالعملة السورية يف 
 

 5كشف رقم                                        2021- 12-31موقوفا بالعملة السورية يف                                                             

 دليل الحسابات االعتRد النفقات الفرق

 11 )الرواتب واألجور والتعويضات واملكافآت(الباب األول  108,700,000 155,822,585 47,122,585

 12 )تكاليف إصدار مطبوعات االتحاد(الباب الثا©  46,000,000 76,685,113 30,685,113

 13 )النفقات اإلدارية العامة(الباب الثالث  88,200,000 117,682,370 29,482,370

 14 )نفقات أنشطة االتحاد(الباب الرابع  18,000,000 15,802,691 2,197,309-

 15 )التزامات عربية ودولية(الباب الخامس  2,560,000 0 2,560,000-

 16 )نفقات سنوات سابقة واهتالكات( باب السادسال 13,000,000 14,937,698.41 1,937,698

 17 )نفقات الفروع(الباب السابع  60,000,000 79,086,041 19,086,041

 18 )نفقات استث�رية(الباب الثامن  126,000,000 360,408,539 234,408,539

   اإلج�يل  462,460,000 820,425,037.41 357,965,037
  
  

  ة يف صندوق االتحاد كشف باملوجودات النقدي
  2021-  12 -31موقوفا بالعملة السورية يف 

آ��                                                                                            
 7ر��  

 البيان   س.اإلجRيل   ل

 املوجود بصندوق اللuة السورية   6,904,240

 القطع  املوجود بصندوق   131,551

 املجموع   7,035,791
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  الجاهزة لدى املصارف   لباألمواكشف  

  2021-  12 -31موقوفا بالعملة السورية يف 
  

  

 البيان س.اإلجRيل   ل

54,830,585.15 
حساب  جاري   5املرصف التجاري السوري فرع رقم 

 سوريا/دمشق - بالعملة السورية 

460,638,382.00 
حساب  ودائع   5وري فرع رقم الس املرصف التجاري
 سوريا/دمشق - بالعملة السورية 

11,922.00 
حساب  جاري    5املرصف التجاري السوري  فرع رقم 

 Öسوريا/دمشق - بالدوالر األمري 

 بنك بيمو السعودي جاري 7,475.00

 بنك بيمو السعودي وديعة 500,000,000.00

 مرصف التوفu وديعة 800,000,000.00

 املجموع 1,815,488,364.15
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  اقرتاحات املكتب التنفيذي                          
  التحاد الكتاب العرب        

  بشأن الخطة االستثLرية والثقافية      
  20222022لعام لعام 

  
  

  
بعد االطالع عىل الواقع االسـتث�ري واملـايل التحـاد الكتـاب العـرب، ورغبـة يف تطـوير 

  :ضع املكتب التنفيذي االقرتاحات اآلتيةالفعل الثقايف االتحادي، و 
  

ــام إذا ســمحت الظــروف  ــر الع ــي واإلداري االســتثRري واإلحــداثات واملق ــب التنظيم ــ الجان ـ
  :املوضوعية بذلك

  

  :أوالً ـ الخطة االستثLرية 
  

متابعة وزارة اإلسكان واملؤسسة العامة لإلسـكان لشــراء شـقق سـكنية جديـدة يسـتفيد منهـا ـ 
  .عضاؤهاالتحاد وأ 

  .مرت مربع يف جديدة الوادي بريف دمشق الغر�/ 10,000/ـ متابعة رشاء مقاسم oساحة 
  .ـ متابعة املحاوالت للحصول عىل أرض يف الد{اس

أرض الالذقية ـ أرض الفرقان بحلب عل�ً أننا أنجزنـا شـوطاً : ـ متابعة املرشوعات االستث�رية
يف الحـوار مـع وزارة النقــل واملؤسسـة العامــة مهـ�ً يف هـذا املجــال، وسـنبقى مســتمرين 

  .للخطوط الحديدية إلنهاء عملية فرز األرض املشرتكة بيننا وبينهم
ـ متابعة ترميم مقّر فرع درعا التحاد الكتاب العرب وقطعـة أرض يف القنيطـرة تعـود ملكيتهـا 

  .لالتحاد ثم متابعة استث�ر سطح االتحاد والقبو والحدائق
 القد{ت� والحراقات املوجودة يف مركز االتحاد نظراً الرتفاع تكلفـة إصـالحها ـ بيع املولدت�

فضالً عـن اسـتهالكها الكبـu للمحروقـات، كـ� أن وجودهـا يعرقـل أي محاولـة السـتث�ر 
  .السطح والقبو يف املركز
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  :يف مجال النشاط الثقايف ثانياً ـ
  

  :ــ يف مصفوفة األهدافأ 
  :يف األهداف ــ 1

  .مu دور االتحاد يف نرش الثقافةـ تث
  ].مرسح/ أدب األطفال[ـ الرتكيز عىل أجناس أدبية باتت مهددة 

  .ـ الرتكيز عىل فئة الشباب
  ).داخلياً وخارجياً (ـ التعاون الثقايف 

  .ـ الرتكيز عىل املعا© الوطنية والسياسية والسي� لبعض املناسبات الوطنية
  .ومثقف� بهدف التأكيد عىل االنت�ء وعىل العمق العر� إقامة لقاءات شبابية مع أدباءـ 
والسي� اتحاد الكتاب ،التأكيد عىل الدور الذي يجب أن تقوم به املنظ�ت والنقابات بآن  ـ

  . وثقافياً  العرب يف التخلص من آثار الحرب مجتمعياً 
  .ـ التشارك مع أكرب رشيحة اجت�عية معنية بالثقافة صناعًة وحضوراً 

 .أم� فرص لقيام أعضاء االتحاد بنشاطاتهمتـ 
 .الخروج عن النمطية السائدة لشكل النشاط الثقايفـ 

املسموع ـ املكتوب ـ املر° ـ وسائل (والتواصل مع وسائل اإلعالم بأنواعه  ـ زيادة التعاون
  ).التواصل االجت�عي

عملية تقييم وتعديل ملردودية الخطة وإجراء ) كمي ونوعي(ـ وضع استبانة {كن من قياس 
  .عند الحاجة

  .م التي القت االستحسان يف الوسط الثقايف2021تكرار بعض مفردات خطة االتحاد لعام ـ 
  
  .ـ يف مفردات الخطة الثقافية 2

  .ـ معاودة إطالق الجائزة التشجيعية ألدب األطفال
] ـ القصة ـ املرسحالشعر [ـ  تكرار إطالق املسابقات األدبية التي تستهدف الشباب يف مجال 

للشباب عىل أن تطلق املسابقة عىل مستوى كل محافظة  2022تحت عنوان جائزة الجوالن لعام 
تعلن األس�ء الفائزة يف حفل برعاية رئيس االتحاد ، ختيار ثالثة فائزين لكل جنس أد�ال 

ركزية عىل ومشاركة أعضاء املكتب التنفيذي يف كل محافظة، ثم ترشيح الفائزين للمسابقة امل
مستوى القطر واإلعالن عن أس�ء الفائزين باحتفالية مركزية بدمشق تزامناً مع مناسبة وطنية 

فائزاً عىل مستوى /126/فائزاً عىل مستوى القطر يف كل جنس أد�، و/ 42/وبذلك يكون لدينا 
ة األوائل دعوتهم ملهرجان مركزي بدمشق الختيار الثالث تتمالقطر يف جميع األجناس األدبية 

  .وبعدها طباعة األع�ل املشاركة،عىل القطر يف كل جنس أد� 
  .وسيصار إىل وضع رشوط لكل جنس أد� من أجناس املسابقة

تزامناً مع الذكرى األربع� لقرار ضم الجوالن العر� السوري املحتل تعقد اجت�عات وندوات  ـ 3
ندوة ربعية عىل مستوى كل فرع من فروع و  )سياسية ـ أدبية ـ إعالمية(فكرية مركزية شهرية 

  .االتحاد بهذه املناسبة بالتشارك مع باقي املنظ�ت والوزارات ذات الصلة 
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  : إطالق املشاريع الثقافية والفكرية اآلتية ـ 4
  .مرشوع امللحمة الوطنية الشعرية •
  .مرشوع الشباب السوري النهضوي •
 ).أثuةحكايات ( جيش السوريإطالق الجزء الثا© من مرشوع توثيق بطوالت ال •
 .الشعبيةمرشوع الدبلوماسية  •
 .مرشوع الجوالن سوريَّة •
 .التأكيد عىل سوريَّة لواء اسكندرون وحضوره يف الفعاليات الثقافية والندوات اإلعالمية •
 .إقامة يوم الشباب السوري الثا© يف الشهر التاسع •
ديث عن تجربتهم خالل الحرب، وستتم العمل عىل إنجاز كتاب بأقالم أدباء شباب وكبار للح •

حزيران ضمن يوم التضامن مع الشعب العر� السوري،  17ترجمته إىل الفرنسية وإطالقه يف 
 دعوة لفك الحصار عن الشعب السوري ال ويتضمنوالذي سيقام يف فرنسا، 

 بأصحاب املواهب األدبية املتميزة من ذويكتاب األدب اإلنسا© الخاص إطالق مرشوع  •
  .الحتياجات الخاصةا

تزامناً مع مواعيد ) ريف دمشق –حلب  –القنيطرة -دير الزور- درعا:(ـ إقامة مهرجانات أيام الفرح  5
  . يتضمن املهرجان ندوات فكرية، شعر، قصة. تحرير هذه املحافظات من يدي العصابات املسلحة

د له بالتنسيق مع إدارة تكلف جمعية القصة باإلعدا، إقامة مهرجان مركزي للقصة القصuة ـ 6
  .النشاط الثقايف

  .تكلف جمعية الشعر باإلعداد له بالتنسيق مع إدارة النشاط الثقايف، إقامة مهرجان مركزي للشعر -7
الدراسات والرتجمة والنقد : إقامة ندوات نصف سنوية تقيمها الجمعية املختصة يف مجال ـ  8

  .وأدب األطفال واملرسح ، األد�
وتفويض هيئات الفروع بوضع ، نشاط ثقايف أسبوعي يف مقر االتحاد والفروع قامة ـ إ 9

  .وإقامة ندوة سنوية نوعية لكل فرع تقرتحها هيئة الفرع، الربنامج املناسب 
التعاون مع املنتديات الثقافية األهلية وفتح أبواب االتحاد وقاعته لهم بهدف تنمية الحركة  ـ 10

 واإلرشاف األبوي عىل هذه املنتديات،، عىل خصوصية املكان  والرتكيز، الثقافية من جانب
  .ة عن هذه املنتديات وذلك بعد إجراء دراس

تفعيل مضمون مذكرة التفاهم مع وزارة الرتبية للتعميم عىل مديريات الرتبية يف املحافظات  ـ 11
الهدف ) تجربة أدبية وحوار(مدارس بكل محافظة تحت عنوان ) 5إىل3(إلقامة فعالية يف

ويُعرّف ، تكليف عضو من أعضاء االتحاد لالجت�ع بالطالب يف املدرسة ليرشح تجربته األدبية
بالتزامن تقديم كتب ، عن أع�له ويقدم عينة عنها والحوار مع التالميذ حول قضايا فكرية

  .من إصدارات االتحاد إهداء لهذه املدارس
، ساهم يف تحقيق الصلة والتواصل مع الطلبةفعالية مدرسية ت/  70إىل 42/وبذلك يكون لدينا 

  .وال سي� يف مرحلة ما قبل التدريس الجامعي
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يف املنازل : إقامة ما {كن أن يطلق عليه سهرة أدبية تعقد يف القرى واملناطق يف املحافظات -12
يكلف عضو من .. أو املدارس، أو مقرات الفرق الحزبية،أو يف مقرات الجمعيات الفالحية

االتحاد من السكان املحلي� لتنسيق السهرة وبذلك نخرج عن النمط السائد يف  أعضاء
  .النشاط الثقايف

يتم عقد ندوة حول الكتاب واستضافة ) كتاب وتوقيع(إقامة نشاط شهري تحت عنوان  -13
عىل أن تعطى الكتب الصادرة عن )مرسح، أدب أطفال، ترجمة، دراسات، قصة،شعر( الكاتب

  .يةاالتحاد األولو
، يتم استضافة مسؤول) شخصية الشهر( تحت عنوان_ مركزي وفرعي_ إقامة نشاط شهري -14

عىل مستوى القطر أو عىل مستوى (أو اجت�عية أو سياسية وازنة ، أو شخصية فكرية
  ).املحافظة

بحيث يقوم االتحاد ، تفعيل مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع دار سويد للطباعة والنرش  -15
عمالً أدبياً ألعضاء االتحاد مجاناً ) 30إىل 10من(عمالً أدبياً للشباب و) 15إىل10من(ضيد بتن

كتاباّ / 15/باملقابل تقوم الدار املذكورة بطباعة ، دع�ً معنوياً ومادياً لتنشيط العمل الثقايف 
  .سنوياً يدفع االتحاد مكافأة الكاتب 

  .رة نوعية لكل دورية إقامة ندوة سنوية أو حوارية دائرة مستدي -16
ال يقل عن _ من غu أعضاء االتحاد_ تشكيل ما {كن أن نطلق عليه نادي أصدقاء الفرع  -17

عرشة أعضاء ممن لهم حضور ثقايف واجت�عي عىل مستوى املحافظة بهدف زيادة الصلة 
ة الفرع مهمة النادي املساهمة بوضع اإلجراءات التنفيذية لخط،والتواصل مع املجتمع املحيل 

  .  والتشاور بخصوص اختيار الشخصيات
  ).شاعر وعازف( قامة أمسيات شعرية تحت عنوانإ -18
  .تنفيذ النشاطات املقرتحة من هيئات الفروع -19
تبث عىل موقع االتحاد بعد أن تم " زوم -قناة -فيسبوك" إقامة أمسيات وندوات عىل الشابكة  -20

  " . الحاسو� التحاد الكتاب العربالنشاط الثقايف "تحديثه  تحت عنوان 
 -الدوريات -الفروع –الجمعيات  –التأسيس (دقائق 10إعداد فيلم تعريفي باالتحاد مدة -21

  .أو عرض عىل بور بورد) الخدمات -الهيئات
  .مكتبات ريفية يف القرى النائية، والسي� القرى التي استهدفها اإلرهاب/ 10/افتتاح  -22
  :قات الثقافية الخارجيةـ يف مجال العال  23

أ ـ املشاركة يف مهرجان بابل الثقايف بالتعاون ب� االتحاد واتحاد كتاب بابل يتضمن ندوة 
مصطفى  -البياq -النواب -الجواهري( حول دور سورية يف احتضان األدباء العراقي� 

 )عبد الرزاق     –ج�ل الدين 
كتاب واألدباء العرب وإقامة ندوة فكرية حول استضافة اجت�ع األمانة العامة التحاد ال-ب 

  . وأمسيات شعرية وقصصية، مفهوم الدولة الوطنية واإلرهاب
 - لبنان ـ العراق ـ األردن ـ فلسط�: (ج ـ إقامة فعالية ثقافية ب� االتحاد واتحاد الكتاب يف

/ اللبنانية: أيام الثقافة السورية«تحت عنوان ..) كوريا -الجزائر –الص�  -الهند - إيران
  .وهكذا...فلسط�/ األردن/ العراق
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و{كن تطوير هذه الفعاليات لتتجاوز الشعر والقصة والدراسات واستخدام بهو االتحاد 
  .إلقامة معارض فنية أو عرض أفالم قصuة

  .روسيا/ الهند/ الص�/ الكورية/ ـ إقامة فعاليات مشرتكة مع املستشارية الثقافية اإليرانية د
 ينرش/... ] يرانيةاإل/ الفلسطينية/ العراقية/ ردنيةاأل / اللبنانية[صدار ملف عن الحركة األدبية ـ إ  هـ

  .تنرش تباعاً  ملفاً / 12/وبذلك يكون لدينا  ،كتاب الجيب يف دوريات االتحاد أو بدالً من
  .ـ عقد اتفاقيات ثقافية مع هذه الدولة والتفكu يف توسيع إقامة هذه االتفاقيات و
  .دعوة شخصية أدبية عربية وعاملية -ز
  :يف مستلزمات تنفيذ الخطة ـ 24

ـ تشكيل لجنة عليا لتنفيذ الخطة برئاسة السيد رئيس االتحاد ولجان فرعية برئاسة  1/ 24
  .مدير النشاط الثقايف وعضوية هيئة كل فرع ملتابعة تنفيذ الخطة

  .قدرة املرفقـ رصد االعت�دات الالزمة  وفق جدول التكاليف امل 24/2
، ـ إجراء صيانة شاملة للقاعة واملرسح وتزويدها بأجهزة اإلسقاط والصوت،وحاسب 24/3

  .وغرفة تسجيل وتصوير واإلضاءة 
خالل % /75/يتم اإلعالن عن الخطة ومفرداتها بعد الوثوق من تنفيذها بنسبة ال تقل عن  ـ 25

عد اعت�دها من قبل مجلس دمشق بي بحضور ممثل� عن وسائل اإلعالم يف مؤ`ر صحف
  .االتحاد واملؤ`ر العام

  
  

  :ثالثاً ـ العالقات الخارجية 
  

ـ إبالغ االتحاد األم� العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب باستعداد اتحادنا الستضافة 
اجت�ع مجلس األمانة العامة يرافقه مهرجان شعر وندوت� فكريت� خالل النصف األول من 

  .2022ام الع
ـ إبالغ االتحاد عن زيارات أدباء ومثقف� للبلد ليصار إىل استضافتهم وإقامة نشاطات تعريفية 

  .بهم ومحارضات وأمسيات ولقاءات بحضور نخبة من أدباء االتحاد وأعضائه
ـ تبادل املطبوعات التي تصدر عن اتحادات الكتاب والروابط األدبية يف الدول الشقيقة  د

  .عرب السفارات أو عن طريق وزارة الخارجية/ لخإ... كتب، مجالت، صحف/ل لصديقة مثوا
ـ اقرتاح عناوين كتب أجنبية يكون لها عالقة بالحياة الثقافية يف سورية، لرتجمتها وتبني  هـ

  .إلخ... أس�ء أعالم، ظواهر أدبية، تحقيقات، قراءات/نرشها من مثل 
مع اتحادات وروابط شقيقة وصديقة، واتخاذ القرارات و ـ تجديد االتفاقيات الثقافية املوقعة 

  ...املناسبة بشأنها
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  :رابعاً ـ الدوريات
  

Mأ ـ الرتاث العر:  
  .ـ توسيع دائرة النرش والتحكيم لتشمل الجامعات السورية كلها والباحث� العرب

  .عر�الرتقيم الدويل، واملعادل ال: ـ استك�ل الرشوط الخاصة باالعت�د األكاد{ي
ـ أن تتجاوز دائرة االشرتاك يف املجلة أعضاء االتحاد لتصل إىل أساتذة الجامعات وطلبة 

  .الدراسات العليا وغuهم من املهتم� بالرتاث العر�
  .ـ إقامة ندوة حول الحداثة يف الرتاث العر�

  

  : األسبوع األدMب ـ 
الشباب يف مختلف صنوف املعرفة ـ متابعة فروع االتحاد يف املحافظات للبحث عن إبداعات 

  ..وإعطاؤهم الفرص األكرب والصفحات األك¢ الستيعاب إنتاجاتهم األدبية
  .ـ زيادة أجور االستكتاب بنسبة مئة باملئة
  .ـ تأم� صيغة إخراجية جديدة ومختلفة

  .ـ تشجيع االنفتاح عىل املدارس الفكرية واإلبداعية العربية والعاملية املختلفة الجديدة
  ..ـ فتح ملفات تخصصية يف صنوف اإلبداع السوري

  ..ـ التوسع يف استيعاب املواد املُرتَجمه
  .ـ توسيع الهامش إىل أبعد مدى ممكن يف املواد املنشورة

  

  : اآلداب العاملية ج ـ 
يف مواعيدها ) 192و 191الخاص باألدب املقارن والعددان  190ـ  189املزدوج (ـ إصدار األعداد 

  .بانتظام
  .ـ دعوة الكتاب املتخصص� واملهتم� oوضوعات املجلة للمساهمة فيها

  :يف حال توافر املواد الالزمة» إصدار ملفات أو أعداد خاصة«ـ 
 .ملف عن األدب الفرنيس املعارص  . أ

 .ملف عن األدب الالتيني املعارص. ب
qونعمل عىل استصدار موافقة عىل اآل:  

باالشرتاك مع جمعية الرتجمة مثالً، ومع الهيئة العامة السورية  ،»ندوة املجلة السنوية«ـ إقامة 
للكتاب بالتعاون مع مؤسسات أو هيئات أخرى يف سورية مهتمة بالرتجمة ومشكالتها، أو 

  .بقضايا تتصل باألدب العاملي
  .، عىل أن توضع، الحقاً، التعلي�ت التنفيذية لها»جائزة اآلداب العاملية«ـ إعادة اإلعالن عن 

، من الكتب املرتجمة قد{اً، يصدر »كتاب مجلة اآلداب العاملية«ـ إصدار كتاب يُسّمى، مثالً، 
م فائدة كبuة ألعضاء االتحاد والقرّاء والطالب) فصلياً أو سنوياً (   .مع املجلة ليُقدِّ
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  :د ـ مجلة الفكر السيايس

  .ـ إصدار أربعة أعداد من املجلة يف موعدها
  .الكتاب العرب ـ استكتاب عدد من

  :ـ إصدار امللفات اآلتية
  .ـ نحو وثيقة وطنية جامعة

  .ـ ثقافة املقاطعة وانتشار دور الشباب يف مواقع التواصل االجت�عي
  .ـ ما يسمى الربيع العر� وتأثuه عىل النظام اإلقليمي

  : ـ إقامة ندوة خاصة باملجلة تحت عنوان
  .اد الطلبة ووزارة األوقافبالتنسيق مع اتح »الوالء الوطني أوالً«
  .»طاقات الشباب إىل أين«

 )2021- 2011( العر� اإلقليمي النظام عىل" العر� الربيع"ـب يسمى ما  تداعياتـ إقامة ندوة 
  :التالية املحاور اقرتحت وقد

  )التاريخي وانحداره صعوده مرحلة"(العر� الربيع"ـ  1
  العر� الوطن يف الحاكمة النظم بنية يف أثuاتهوأسبابه،وت" العر� الربيع" مفهوم جدلـ  2
   العر� اإلقليمي النظام ومؤسسات قدرات يف" العر� الربيع"يسمى ما تأثuاتـ  3
   العر� اإلقليمي النظام يف الفاعلة الوطنية للدول النفوذ مراكز تراجعـ  4
   الخليجي التعاون مجلس لدول اإلقليمي النفوذ تناميـ  5
   اإليرا© اإلقليمي النظام و الرتÙ اإلقليمي النظام ملصلحة املنطقة لقوى التوازن لاختالـ  6
  أÃوذًجا سورية- "العر� الربيع"تجاه اإلقليمي الجوار دول مواقف محدداتـ  7

  السورية األزمة من الرتÙ املوقف :أوالً
  السورية األزمة من اإليرا© املوقف :ثانيًا
  السورية األزمة من خليجيةال الدول مواقف :ثالثًا

   العر� اإلقليمي النظام عىل وتأثuاته" العر� الربيع" من الدولية القوى مواقفـ  8
  )األوروبية،والناتو املتحدة،والدول الواليات مواقف( الليبية األزمة :أوالً
  )روسيا وموقف الدولية اإلرهابية الحرب( السورية األزمة :ثانياً 
  )الحرب يف الخليجي التدخل( يمنيةال األزمة: ثالثاً 

  الصهيو©-العر� التطبيع وتuة يف وتأثuه"العر� الربيع" من الصهيو© الكيان موقفـ  9
ـ إصدار كتاب سنوي نوعي باسم املجلة تأليفاً بالتنسيق مع عدد من املفكرين ذوي االختصاص 

  .أو تبني كتاب نوعي منشور وإعادة نرشه
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  :األدM هـ ـ مجلة املوقف
بعض األعداد بدراسات حول وتخصيص  ،تقديم املواد األدبية والثقافية والنقدية متابعة

  : حول/ بشكل مزدوج/إىل جانب إصدار أعداد منها / روائية، نقدية، وغuها/الشخصيات األدبية 
عناوين هامة تهم أكرب رشيحة معينة من القراء واملهتم�، ففي حال توفر عناوين خاصة 

 2022خطة إصدار كتاب الجيب بدءاً من العام متابعة ن تخصيص أعداد املجلة لبعض منها، {ك
  :بحيث تتصدره العناوين اآلتية

  .ـ ثقافة األطفال
  .األدباء والكتَّاب واملفكِّرين والنقاد املعروف�من أفكار ـ مختارات 

 uحياته وشعره/ إيليا أبو مايض/ـ كتاب الجيب حول الشاعر الكب.  
  .حياته وشعره/ عبد الجبار الرحبي/كتاب حول الشاعر  ـ

  .النصف الثا© من العام خاللإىل جانب كتب جيب أخرى يتم اختيارها وإدراجها 
  

  :شام الطفولةو ــ 
لكرتونية إىل تعميق مبادئ وأسس الصحافة الطفلية، وبخاصة تطمح مجلة شام الطفولة اإل

ت أساسية يف املجلة، ك� تطمح املجلة القيام بزيارات تشجيع األطفال عىل أن يكون لهم مشاركا
م  للمحافظات املتاح زيارتها إلقامة ندوات عن أدب الطفل وتعميق أسسه اإلبداعية، وأملنا أن تُقدَّ

ك� ... مجلة شام الطفولة يف طبعة ورقية يف املستقبل مع الرتكيز عىل األسس الرتبوية األساسية
ىل املدارس للقاء أكرب عدد ممكن من األطفال بهدف تشجيع املواهب نأمل أن تزداد زياراتنا إ

  .الطفلية، ونسعى إىل تطوير اللغة البرصية للمجلة
ونأمل أن تقيم املجلة مسابقات أدبية لألطفال يف املدارس، ونأمل أن نعمق االتجاه الوطني 

ف عىل آخر التطورات واالستفادة من اآلداب العاملية يف الرتج�ت للتعر .. يف أدب األطفال
  .الحديثة يف أدب األطفال

  
  :ـ مجلة األدب العرMز 

تسمية الزميل محمد العبد  بعد أن تمسيتم تفعيل مجلة األدب العر� بنسختها اإلنكليزية 
هللا رئيساً لهيئة تحرير مجلة األدب العر�، وتسمية الزميلة كنينة دياب أميناً لهيئة تحرير مجلة 

  .األدب العر�
ما رؤية لشكل املجلة واألبواب الرئيسة للمجلة   .عل�ً بأن السيد رئيس التحرير وأم� التحرير قدَّ
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  :يف مجال النرش خامساً ـ  
  

  :ـ الخطـة السنويـة

  :ـ نشـر الكتـب

وكتـب الـرتاث مخطوطة تتضمن كتـب اإلبـداع والكتـب املرتجمـة / 76/ عنما ال يزيد نرش 
  .والدراسات

  

  :طة النرش العامة اآل�ويراعى يف خ
يف تطبيق ضوابط لجان القراءة ومتابعـة  الرتقاءالحرص عىل رفع مستوى منشورات االتحاد واـ 

  .موضوع رسعة اإلنجاز
  .أغلفة ومعلومات مكثفة: ـ إصدار نرشة تعريفية بالكتب املنشورة بشكل دوري

  .نكليزية والفرنسيةـ إصدار كتيب تعريفي باتحاد الكتاب العرب باللغات العربية واإل 
  :موزعة عىل األجناس األدبية اآلتيةاملنشورة خالل العام أن تكون الكتب  عىل يعمل االتحادـ 

  خيال علمي  نقد أد�  ترجمة  قصة  مرسح  رواية  أطفال  دراسات  شعر
10  12  9  10  6  12  7  5  5  

  :يأqما  أو من كتب الرتاث يختارها املكتب التنفيذي، ويراعى يف ذلك
يرتك للمكتب التنفيذي حرية تجاوز هذه األرقام يف حـدود ضـيقة مـا بـ� نـوع أد� وآخـر  أ ـ

  .، أو القيام باملناقلة من بند إىل آخرزيادة أو نقصاناً 
نوعيـة الطباعـة واإلخـراج بحيـث يحقـق كتابنـا مسـتوى أفضـل يف ب االرتقاءاالستمرار يف ب ـ 

  .هذين املجال�
عناوين إنتاجه وصورته عىل القسم الخلفـي مـن غـالف الكتـاب موجزة و  للكاتبج ـ وضع سuة 

  .ق عليهف املوافَ لَّ َؤ إذا رغب يف ذلك بدالً من القطعة املجتزأة من املُ 
  .د ـ متابعة إصدار الكتاب الشهري ـ كتاب الجيب ـ يف إطار سلسلة الثقافة للجميع وبسعر التكلفة

رين ـن منشـورات االتحـاد بنهايـة شـهر تشـهـ ـ يوقف استالم املخطوطات الواردة للنشــر ضـم
  .ويستأنف اعتباراً من شهر شباط من العام الذي يليه ،الثا© من كل عام
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  :سادساً ـ الفـروع   
  

ـ تتضمن خطط فروع االتحاد العديد مـن النشـاطات الثقافيـة واألدبيـة، ودعـم املواهـب الشـابة 
  .والجديدة، وكذلك إقامة معارض ملنشورات االتحاد

التعــاون مــع مــديريات الثقافــة ومراكزهــا وتشــجيع األنديــة الثقافيــة واحتضــان الصــالونات  ـــ
والتجمعـات األدبيــة مـع إقامــة نـدوات حواريــة ملناقشـة دوريــات االتحـاد وتقييمهــا، واقــرتاح 
تطويرها، وكذلك إقامة مهرجان مركزي يف دمشق للشعر وآخـر يف القصـة مـرت� يف السـنة، 

جــة املوضــوعات االجت�عيــة والسياســية والوطنيــة بشــفافية وبــروح علميــة عــىل أن تــتم معال
  .ود{قراطية

ـ تأكيد حسن اختيار الدراسات التاريخية والرتاثية واآلداب الغربية مع إقامـة مسـابقت� لإلنتـاج 
  .األد� والدراسات وتشجيع املواهب الفردية

ذي الذي حدد السـبت الثـا© مـن كـل شـهر ـ إقامة أنشطة اجت�عية وفقاً لقرارات املكتب التنفي
  .موعداً للقاء الزمالء يف كل فرع

  
  :الجمعياتسابعاً ـ     

  

تأكيد رضورة حضور اجت�عات الجمعيات واألنشطة وبخاصة أن نسبة الحضور التي ال تقل عن ـ 
مجلس «ة يف رشوط انتخاب ستكون أحد الرشوط الهامة والرئيسسنوياً أو يزيد % 30

  .أو أي مهمة اتحادية أخرى »االتحاد
يقرها  2022أو نصف فصلية تت�ىش وأهداف االتحاد لعام / سنوية/تأكيد رضورة وضع خطة ـ 

  .املكتب التنفيذي بعد رفعها من الجمعيات
 uـ دعوة الجمعيات إىل إغناء شعار هذه الدورة أو السنة حول أدب األطفال والشاعر الكب

  .سلي�ن العيىس
  .يات إىل إعداد ملفات ذات مستوى بحيث تغني دوريات االتحاد ونشاطاته ومهرجاناتهـ دعوة الجمع

بحيث {كن أن تشارك جمعية النقد يف عملية  ،ـ رضورة التعاون والتنسيق ب� الجمعيات كافة
  : تقويم األع�ل األدبية والدراسات والقراءات التي تعقدها جمعيات االتحاد

  /.ـ الشعر ـ الرتجمة رواية وقصة ـ أدب األطفال/
الفكرة واسم (ذات حضور وتأثu بعد طرح ) عربية أو سورية(ـ رضورة استضافة شخصيات 

  .عىل املكتب التنفيذي والتنسيق معه بهذا الخصوص) الشخصية
بشكل ربعي لتعزيز الجيد منها، واجتناب ما كان منها غu مجد  وتقو{ها ـ نقد عمل الجمعيات

  ).ن أهداف وفوائداستعرايض أو من دو (
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بحيث يتم تكر{ها ليتم انتقاء  من قبل كل جمعية عىل ِحَدةلشخصية ) اسم(ـ انتقاء أو اقرتاح 
يقدم (ثالثة من األس�ء املقرتحة من قبل املكتب التنفيذي فيتم تكر{ها يف احتفال خاص 

  ).في� بعد الربنامج الخاص بفقرات االحتفال
مركزياً يف دمشق أو يف إحدى ) شعر ـ قصة ـ أدب األطفال ـ مرسح(ـ إقامة النشاطات األدبية 

  .املحافظات السورية
أدب (ـ التنسيق مع الجامعات إلقامة نشاط ثقايف ـ أد� يف حرم الكليات، والرتكيز عىل 

  ).الشباب
  

  :ةؤون االجتLعيـمجال الش ثامناً ــ
  

ل العالقات االجت�عيّة، مع حرص عىل عىل املثابرة يف تفعي 2022ـ سيعمل االتحاد خالل عام 
تفعيل العالقات االجت�عّية ب� الفروع املتجاورة، إضافة إىل تفعيلها يف كّل فرع عىل نحو 
أفضل وأك¢ تنّوًعا، وذلك بالتوّجه إىل جعل السبت الثا© من كّل شهر موعًدا للقاء اجت�عّي 

احتفال كّل فرع oن يرفده من  فرعّي ألعضاء االتحاد يف كّل فرع، مع التأكيد عىل
األعضاء الجدد وoن يتقاعد منهم، وoا ينرشه كّل منهم، إضافة إىل إنشاء مكتبة يف كّل 
فرع خاّصة oؤلفات أعضائه وoا يكتب حولهم، لتكون وسيلة لتعارف اجت�عّي وثقايفّ 

  .ممّيز ب� الزمالء
  

  :التوجيه األدM مجال ــ تاسعاً 
  

يف معظم محافظاتنا  2022 ث مهرجانات أدبية خالل السنة الجديدةالعمل عىل إحدا
السورية وتسمية تلك املهرجانات  بأس�ء أدباء راحل� من تلك املحافظات تخليداً لذكراهم 

ب� الجيل اإلبداعي الجديد ورموزنا اإلبداعية التي تركت بص�ٍت مرشقًة يف  الصلةولتوثيق 
 . � يكونوا أعضاء يف االتحادالحركة األدبية يف سورية وإن 
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  توصيات املكتب التنفيذي ملجلس االتحاد واملؤ6ر العام
  2022/  2/ 22املنعقد بتاريخ 

  
  

  :أ ــ يف الجانب االستثRري
qاملوافقة عىل تفويض املكتب التنفيذي باآل:  

 حافظات التاليةاألرايض العائدة لالتحاد بطريقة عقود مشاركة يف امل استث�راإلعالن عن ــ  1
  ).ـ أرض القنيطرة أرض السويداء -أرض درعا -أرض الفرقان بحلب -الالذقية(

بقيمـة تقديريـة مليـار ونصـف  من مؤسسة اإلسكان يف منطقة الد{اس 2م/ 10,000/ــ رشاء  2
املليار، عىل أن يتّم الّتسديد استناداً إىل األنظمة النّافذة املعمـول بهـا يف املؤسسـة العاّمـة 

  .لإلسكان
  .ـ اإلعالن عن تأجu قبو االتحاد بطرطوس عىل أن يقوم املستأجر بتجهيزه وفق حاجته 3
بسبب عدم صالحيته فنياً لتخزين الكتب، بعد تجهيز  عالن عن بيع مستودع جديدة عرطوزاإل ـ  4

، وال سي� أن «ة مستودع بديل يف إحدى الشقق التي سيستلمها االتحاد يف توسع قدسيا
  .ية من الهيئة املركزية للرقابة برضورة التخلص منهتوص

ـ العمل عىل إبرام عقد مشـاركة  مـع القطـاع الخـاص إلقامـة مطبعـة باسـم اتحـاد الكتـاب  5
العرب عىل أن يقوم املشارك بتقديم آالت الطباعة ومتابعة الرتخـيص واالتحـاد يقـدم آلـة 

  .طباعة الريزو فقط
لحراقات املوجودة يف مركز االتحاد نظراً الرتفاع تكلفة إصالحها ـ بيع املولدت� القد{ت� وا 6

الكبuة جداً فضالً عن استهالكها الكبu للمحروقات، ك� أن وجودها يعرقل أي محاولة 
  .الستث�ر السطح والقبو يف املركز

  .بعد إيجاد حل للحراقات فيه هوقبو  اإلعالن عن استث�ر سطح مبنى االتحادــ  7
وفق  ل عىل طرح املشاريع االستث�رية التحاد الكتاب العرب بطريقة املشاركة أصوالً أوـ العم 8

، ال سي� وأن االتحاد ال {لك األموال الكافية للقيام بأي مرشوع استث�ري (B. O. T)نظام 
  .عىل نفقته الخاصة

رشيط أخرض / 42/والعقار / 41/ـ إعالن طلب استدراج عروض لبناء العقار الواقع ب� العقار  9
  ).وفق طريقة املحاصصة(من منطقة املرشوع العارش العقارية 

  

  :ب ــ يف املجال اإلداري واملايل
ـ زيادة تعويضات التنقل والسفر واالستكتاب وقراءة مخطوطات اإلعالم واجت�ع الجمعيـات  1

  /%.100/ واملكاتب الفرعية، وأجور الساعات اإلضافية وبدل عمل العطلة الرسمية بنسبة
ضــمن  ااملخطوطــات الــواردة إىل االتحـاد لطباعتهــو نتسـاب ال رفــع أجـرة قــراءة طلبــات اـ  2

  . 8/2/2021كحد أعىل اعتباراً من تاريخ ) 7000ـ  3000(منشورات االتحاد ما ب� 
  %/.100/ـ زيادة تعويضات أعضاء مجلس االتحاد بنسبة  3
املكتب التنفيذي بـــ وسـطي الحـد األدß واألعـىل ـ تحديد تعويض التفرغ الشهري املقطوع لعضو  4

  .لراتب الفئة األوىل بالنسبة للعضو املفرغ ونصف هذا الوسطي لعضو املكتب غu املفرغ
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  .ـ تفويض املكتب التنفيذي oعالجة وضع هيئات املكاتب الفرعية 5
ورات والـرؤى ـ رضورة مشاركة أعضاء املجلس يف اللجان التي يشكلها االتحاد، ووضع التصـ 6

  .التي من شأنها أن تطور العمل وتنهض به
خـدم مصـلحة تعـديل قـوان� االتحـاد جميعـاً oـا يتفويض مجلس االتحاد باملوافقة عىل ـ   7

الزمالء، ورفع مشــروع تعـديل القـوان� ومراسـيم االتحـاد بـدالً مـن القـوان� واملراسـيم 
  .ا أصوالًالنافذة وتعديل النظام الداخيل عىل ضوء اعت�ده

ــ  اقرتاح تحديـد أسـعار جديـدة للـدوريات الصـادرة عـن االتحـاد واالشـرتاكات فيهـا oـا  8
  :اآلqيحافظ عىل رسالة االتحاد يف نرش املعرفة والعلم عىل الشكل 

  لuة سورية ألفا 2000      سعر الدورية
  لuة سورية 200    صحيفة األسبوع األد�

  :وفق اآلq 2022قاعد اعتباراً من ـ زيادة االشرتاك يف صندوق الت 9
  س. ل 6000    أ ـ االشرتاك السنوي 

  س. ل 2500      ب ـ بدل االنتساب
  س. ل 2000      ج ـ بدل دفرت
  س. ل 2000      د ـ بدل شعار

وإلغــاء  بــه،إطـالق قنــاة عــىل اليوتيـوب خاصــة ـ تطــوير موقــع االتحـاد عــىل الشــابكة و  10
سـم اتحـاد الكتـاب العـرب، وال يُعـرف القـا�ون تي تحمل اال /الفيس بوك/عىل  الصفحات

  .إنشاء صفحة خاصة تكون تحت إرشاف أحد أعضاء اللجنة اإلعالمية يف االتحادعليها، و 
بـدل oا يعادل ارتفـاع سـعر املحروقـات وذلـك لقـاء س شهرياً . ل/ 20000/ـ رصف مبلغ  11

  .من خارج دمشق وإلغاء املبيتمن خارج دمشق العامل� انتقال 
  .ـ معالجة إشكاليّة الّرتقيم الّدوّيل الخاّص باالتِّحاد ومجالّته وكتبه، ودفع الّنفقات الّالزمة لذلك 12
أو  الجمعيّة التي ينتسـب إليهـا اجت�ع من حضورعىل األقل % 30ـ كّل عضو ال يحّقق نسبة  13

ة يف الّدورة االنتخابيّة ال يح حضور الفعاليات األدبية والثقافية يف فرعه ّق له الّرتشـح أليـَّ
  .هيئة من هيئات االتِّحاد، وال يتّم تكليفه بأيّة مهمة اتّحاديّة

  .ألف لuة سورية/ 15/ـ وضع رسوم عىل االنتساب  14
كـون الثقافيـة الخاصـة،  إىل املنتـديات العـربأعضاء اتحـاد الكتـاب أهمية عدم انتساب ـ  15

  .ضمن أقنية عمل االتحادعضو االتحاد يستطيع أن {ارس نشاطه الثقايف 
بشار الجعفري ـ الفنان أ{ن زيدان ـ الفنان . د: لكل من عضوية الرشفمنح  نقرتحـ  16

  .بسام كوسا
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