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  لنشرة االلكترونیةالدلیل اإلجرائي ل

  )نشرة التخطیط والتعاون الدولي(
  

 بآلیـات العمـل  تهدف إلـى التعریـفخاصة بهیئة التخطیط والتعاون الدولي ربعیة نشرة هي : تعریفها
ٕ  هانشــاطاتضــمن الهیئــة و  ، والتعــاون الــدولي واالجتماعیــةفــي مجــال التنمیــة االقتصــادیة  هــانجازاتوا

واألنشطة البحثیة المنجـزة تحـت إشـرافها مـن دراسـات و أوراق بحثیـة و مقـاالت وأوراق عمـل مقدمـة 
  .في ورشات ومؤتمرات أقامتها الهیئة أو شاركت فیها

 صفحة ٣٠إلى  ٢٠ من: هاحجم.  
 مدیریة الدراسات: هاالجهة المشرفة على إعداد 

   لجنة استشاریة علمیة تشكل بقرار من رئیس الهیئة: الجهة المشرفة على تقییم المادة العلمیة. 

 صدارها ٕ   )اإلدارة المركزیة ، محافظات( :الجهات المشاركة في التحضیر إلعدادها وا
 هامكونات  :  

والجهة المشـرفة علـى إعـداد النشـرة العدد الصادر رقم  عنوان النشرة و تتضمن:  العنوانصفحة  .١
 .   هاوتاریخ صدور 

نجـازات الهیئـة بتغطیـة أهـمتهـتم  :مـادة إخباریـة .٢ ٕ خـالل الثالثـة شـهور السـابقة لصـدور  نشـاطات وا
أو فـــي  ..) مـــؤتمرات ، ورش عمـــل ، مشـــاركات(التخطـــیط والتنمیـــة  مجـــال إن كـــان فـــي العـــدد،

 ...).ات، ورش عمل ، مؤتمرات اتفاقیات مبرمة، اجتماع(مجال التعاون الدولي 

الفعالیـــات ضـــمن  ) إدارة مركزیــة، محافظـــات(ي الهیئـــة مـــن قبــل العـــاملین فـــمقدمـــة  أوراق عمــل .٣
 . التي تشرف علیها أو تشارك فیها الهیئة

إدارة مركزیــــــة (ذات بعــــــد تخطیطــــــي وتنمــــــوي معــــــدة مــــــن قبــــــل العــــــاملین فــــــي الهیئــــــة  مقــــــاالت .٤
 .عدد ضمن كلمقاالت  ٣إلى  ٢وبواقع )  ومحافظات

الربــــع الســــنوي الســــابق الهیئــــة خــــالل  تحــــت إشــــراف الدراســــات والتقــــاریر المنجــــزةملخــــص عــــن  .٥
 . ملخص واحد لكل عددوبواقع   لصدور العدد

وبواقــع  فــي مجــال التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة ملخـص عــن دراســات وتقــاریر عالمیــة حدیثــة .٦
 .ملخص واحد لكل عدد
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الهیئـة للتعریـف بنشـاطات وآلیـات العمـل  المدراء أو مسـؤولي الملفـات ضـمنأحد مع  وحوارلقاء  .٧
    .في مجال التنمیة یعملون مختصینأو باحثین و  ،فیما یخص عملهالمعتمدة 

ویحــــدد بموضــــوع واحــــد لكــــل نشــــرة یقــــوم بإعــــداده أحــــد العــــاملین فــــي مدیریــــة : مواضــــیع أخــــرى .٨
 :معلومات أو بیانات وفق اآلتيبناءًا على ما یتوفر لدى المدیریة من  الدراسات

 المنجزة في الهیئة المتمیزةالدراسات  إحدىتسلیط الضوء على   - أ

 .السوري االقتصادطرح أفكار وتساؤالت حول قضیة معاصرة في   -  ب

 
 مراحل إعدادها: 

 :حسب طبیعة المادة وهي كالتالي لهاویختلف البرنامج الزمني : مرحلة التحضیر األولي .١

بضـــرورة  )إدارة مركزیـــة ومحافظـــات( یعمـــم علـــى كافـــة مــدیریات الهیئـــة: المــادة اإلخباریـــة - أ
 أو أو تعـــدها تقیمهـــا الهیئـــة الفعالیـــات التـــي عـــن  بشـــكل دوري إعـــالم مدیریـــة الدراســـات

للمدیریـــة تحضـــیر المـــادة اإلخباریـــة لیتســـنى  ،بـــأوراق عمـــلتشـــارك فیهـــا  تشـــرف علیهـــا أو
 . بالتنسیق مع مدیریة العالقات العامة

یعمــم علــى كافــة مــدیریات الهیئــة بضــرورة إرســال نســخة عــن أوراق العمــل : العمــلأوراق   -  ب
بعــد تــدقیقها وتحضــیرها  وذلــك بشــكل دوريإلــى مدیریــة الدراســات المقدمــة فــي الفعالیــات 

 .وموافقة المعاون المختص علیهابشكل نهائي 

، تــــتم فـــي بدایـــة الشـــهر األول مـــن كـــل ربـــع : المقـــاالت وملخصـــات الدراســـات والتقـــاریر  -  ت
لموافـــاة مدیریـــة الدراســـات بالمقـــاالت ) إدارة مركزیـــة ومحافظـــات(مراســـلة مـــدیریات الهیئـــة 

نهایــة وملخصــات الدراســات المنجــزة أو التــي یمكــن إنجازهــا مــن قبــل العــاملین فیهــا قبــل 
وتسلم مباشرة إلى مدیریـة الدراسـات مـن قبـل العامـل صـاحب ، الربع كل من الشهر الثاني

   .ستالمها في سجالت المدیریةویدون ا العالقة

تقــوم مدیریــة الدراســات فــي بدایــة كــل ربــع برفــع مقتــرح إلــى الســید : ث ـ اللقــاء الحــواري   -  ث
رئـیس الهیئــة بموضـوع اللقــاء الحـواري والمحــاور األساسـیة التــي یتضـمنها حســب أولویــات 

 . قادمةتحددها طبیعة الفعالیات المنجزة سابقا أو المتوقع إنجازها خالل المرحلة ال

ــة  .٢ حیــث یــتم  مــن كــل ربــع مــن الشــهر الثالــث خــالل النصــف األولتــتم  :النهــائي اإلعــدادمرحل
 :إعداد المواد بشكلها النهائي وذلك وفق ما یلي
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 . بعد مناقشتها وتدقیقها مدیریة العالقات العامةمن استالم المادة اإلخباریة كاملة   - أ

أهمیتهــا ومــدى انســجامها مــع موضــوع تــدقیق كافــة أوراق العمــل المرســلة وترتیبهــا بحســب   -  ب
 .واقتراح األنسب للنشرة الفعالیات في المادة اإلخباریة

وترتیبهـــا بحســـب وفــق المعـــاییر المعتمـــدة تــدقیق ملخصـــات الدراســـات والتقـــاریر المســـتلمة   -  ت
 .واقتراح األنسب للنشرة التنمیة وبما یخدم عمل الهیئة قضایااألهمیة وانسجامها مع 

تقـــوم مدیریـــة الدراســـات بتـــدقیق المقـــاالت المســـتلمة وفـــق المعـــاییر المعتمـــدة لـــدیها ورفـــع    -  ث
المقبول مبـدئیا منهـا إلـى لجنـة استشـاریة علمیـة ، تشـكل بقـرار مـن رئـیس الهیئـة، لتقییمهـا 

قرار المقبول منها ٕ  . علمیا وا

 .اإلعالمي من قبل المكتب إعداد اللقاء الحواري المقر من قبل رئیس الهیئة وتحریره  - ج

خراجهـــا بالشـــكل  للنشـــرة بالتنســـیق مـــع مدیریـــة العالقـــات العامـــة األولیـــةإعـــداد المســـودة   - ح ٕ وا
 . النهائي

المســـودة رفـــع مــن الشـــهر الثالـــث مـــن كـــل ربـــع  فـــي بدایـــة النصـــف الثـــانيیـــتم  :اإلقـــرارمرحلـــة   .٣
 .رئیس الهیئة إلقرارها من قبل السید للنشرة النهائیة

إصــدار النشــرة یــتم  األول مــن الشــهر الــذي یلــي الربــع الســنوي األســبوعخــالل : مرحلــة اإلصــدار .٤
 .التقانة والمعلومات یةعلى موقع الهیئة بالتنسیق مع مدیر 

یـتم تحدیــد المبـالغ المســتحقة كمكافـآت لقــاء المــواد  :١مرحلـة التقیــیم المــالي وتحدیــد والمكافــآت  .٥
المنشورة وفق نظام تقییم خـاص بالنشـرة مـرتبط بالمعـاییر العامـة والخاصـة المتضـمنة فـي الـدلیل 

قرارها ٕ   . اإلجرائي وترفع إلى السید رئیس الهیئة للموافقة علیها وا

  
  
 شروط قبول المواد في النشرة:  

 : معاییر عامة -١

 .محتواها بالدقة والموضوعیةأن یتسم   - أ

                                                             
مكافأة تشجیعیة وفق التصنیف المعتمد من قبل السید  -حسب طبیعتھا –یمنح معد المادة التي یتم الموافقة على نشرھا : مالحظة ١

  .رئیس الھیئة
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 .أن تراعي المنطقیة والترابط والتسلسل في طرح األفكار  -  ب

 . /١٤/وحجم الخط   Simplified Arabicأن یكون نوع الخط   -  ت

 .  pdfعلى نمط الكترونیا أن تقدم المواد   -  ث

  :)حسب طبیعة مادة النشر( معاییر خاصة -٢

 المادة اإلخباریة : 

 . من حجم النشرة ككل% ١٠ تتجاوز نسبتهاأال   - أ

 :أن تتضمن المحاور التالیة  -  ب

، بـأوراق عمـل إقامـة، إشـراف، إعـداد، مشـاركة( فـي الفعالیـة التعریف بدور الهیئـة -
 .المشاركة األخرى والجهات ...) توقیع

 ..)ورشة عمل ، مؤتمر، اتفاقیة تعاون،  دراسة بعنوان(عنوان الفعالیة  -

 .تاریخ ومكان الفعالیة -

 .  األساسیة التي تضمنتها الفعالیةالمحاور  -

 .الفعالیةأهم النتائج والتوصیات الصادرة عن  -

 ورقة العمل: 

   المقدمة من قبل ممثلي الهیئة المشاركین ضمن الفعالیة ورقة العملویقصد بها    
  .صفحات ٥أال یتجاوز حجمها   - أ
 :تتضمن ما یلي  -  ب

 التعریف برؤیة الهیئة تجاه موضوع ومضمون الفعالیة  -

المقترحـــات المقدمـــة مـــن قبلهـــا والتـــي ســـاهمت فـــي صـــیاغة النتـــائج  أهـــمعـــرض  -
  .والتوصیات النهائیة للفعالیة

 . الدروس التي یمكن االستفادة منها استعراض اهم -

 لالمقا:   

 .صفحات ٥أال یتجاوز حجمه   - أ

 .ویساهم في توسیع دائرة المعرفة في مجال التخطیط والتنمیةأن یكون هادف   -  ب

 :الشكلین التالیینأن یأخذ أحد   -  ت
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تســــلط الضــــوء علــــى الجوانــــب التخطیطیــــة والتنمویــــة لــــبعض السیاســــات :  رؤیــــة -
فــــي ســــوریا تجــــاه موضــــوع اقتصــــادي أو اجتمــــاعي معــــین واإلجــــراءات المتخــــذة 

 . وتخرج  برؤیة موضوعیة عن إمكانیة تطویر هذه السیاسات واإلجراءات

فـي سـوریا  دیة واالجتماعیـةلتنمیـة االقتصـاتدرس مشـكلة معینـة فـي ا: ورقة بحثیة -
واآللیـــات المتبعـــة للتعامـــل معهـــا وتخـــرج بنتـــائج وتوصـــیات تفیـــد فـــي تطـــویر حـــل 

 .معین لهذه المشكلة

 ملخص الدراسات والتقاریر :  

 .صفحات ٣أال یتجاوز حجمه   - أ

 :أن یتضمن الملخص ما یلي  -  ب

  التقریر والجهة التي أنجزته/ التعریف بموضوع الدراسة 

  التقریر / عند إعداد الدراسةالمنهجیة المتبعة. 

  التقریر/ أهم المحاور التي تناولتها الدراسة . 

 التقریر / النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الدراسة. 

 وحوار لقاء: 

 .من حجم النشرة ككل% ٥أال یتجاوز   - أ

تساهم المادة في تسلیط الضوء على احد جوانب التخطیط والتنمیة من وجهة   -  ب
   .ومقترحاته في إطار تطویره وتحسینهنظر الضیف 


