
 

 بيـــان صحـفـــى

 

يؼشض أثٕ ظجٙ انذٔنٙ نهكزبة، ُػمذ  –دائشح انضمبفخ ٔانغٛبؽخ  -ثذػٕح كشًٚخ يٍ دٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح

اإلعزًبع انضبنش يٍ انذٔسح انضبيُخ نًغهظ ئداسح ارؾبد انُبؽشٍٚ انؼشة، نغُخ يذٚش٘ يؼبسض انكزت انؼشثٛخ ٔارؾبد 

، ثًشكض انًؼبسض ٔانًإرًشاد رؾذ ؽؼبس "خطٕح خطٕح َؾٕ رؾمٛك  2018ٚم ئثش 26انُبؽشٍٚ انؼشة ثزبسٚخ 

 انًأيٕل"، ٔؽبسن فٗ اإلعزًبع يذٚش٘ يؼبسض انكزت انؼشثٛخ انزبنٛخ:

 يذٚش انًكزجخ انٕغُٛخ ثأثٕ ظجٙ ٔيذٚش يؼشض أثٕ ظجٙ نهكزبة   األعزبر / ػجذ هللا انًبعذ -1

 صذاساد ثًؼشض أثٕ ظجٙ نهكزبةيذٚش ئداسح انجؾٕس ٔاإل   األعزبر/ دمحم انؾؾٙ -2

 سئٛظ اإلعزًبع انضبنش

 يذٚش انًجٛؼبد ٔػاللبد انؼبسظٍٛ   األعزبر/ ئثشاْٛى عاليخ -3

 يذٚش يؼشض انكٕٚذ    األعزبر/ عؼذ انؼُض٘  -4

 يؼشض انجؾشٍٚ يذٚش    ثؾبس عبعىاألعزبر/  -5

 يذٚش يؼشض انذاس انجٛعبء   األعزبر/ ؽغٍ انٕصاَٗ -6

 يذٚش يؼشض يغمػ                      االعزبر/ٕٚعف انجهٕؽٙ  -7

 يذٚش يؼشض ثٛشٔد انؼشثٙ انذٔنٙ نهكزبة   األعزبر/ فبد٘ رًٛى  -8

 َبئت يذٚش يؼشض انؾبسلخ   األعزبر/ فبظم ؽغٍٛ أؽًذ -9

 يذٚش يؼشض ػًبٌ    األعزبر/ فزؾٗ انجظ -10

 يذٚش يؼشض انخشغٕو   األعزبر/ ػجذ انؼظٛى يغزٔة -11

 يذٚش انًؾشٔػبد ثًكزجخ اإلعكُذسٚخ    انذكزٕس/ خبنذ ػضة -12

 خ انًصشٚخ انؼبيخ سئٛظ انٓٛئ   انذكزٕس/ ْٛضى انؾبط  -13

 ومه االتحاداث المحليت:

 سئٛظ َمبثخ انُبؽشٍٚ ثهجُبٌ   األعزبرح/ عًٛشح ػبصٙ

 ومه اتحاد الناشريه العرب:

 سئٛظ االرؾبد   األعزبر/ دمحم سؽبد  -1

 األيٍٛ انؼبو      األعزبر/ ثؾبس ؽجبسٔ  -2

 أيٍٛ ػبو يغبػذ    األعزبر/ خبنذ عجش ؽٛف  -3

 أيٍٛ ػبو يغبػذ                        األعزبر / عهٛى ػجذانؾٙ -4

 سئٛظ نغُخ انًؼبسض انؼشثٛخ ٔانذٔنٛخ     انذكزٕس/ دمحم صبنؼ انًؼبنظ  -5

 سئٛظ نغُخ اإلػالو ٔانؼاللبد انؼبيخ  األعزبر/ َبصـش ػـبصٗ  -6

 سئٛظ نغُخ انزطٕٚش انًُٓٗ   األعزبر/ ْٛضى ؽبفع  -7

 ػعٕ يغهظ ئداسح   األعزبر/ دمحم عًبػُّ -8



 

 ػعٕ يغهظ ئداسح   عًٛش انغُذ٘األعزبر/  -9

 ػعٕ يغهظ ئداسح   األعزبر/ عؼٕد انًُصٕس -10

 ػعٕ يغهظ ئداسح   األعزبر/ ػهٗ انؾؼبنٙ  -11

 ػعٕ يغهظ ئداسح   األعزبر/ ثغبو انكشد٘ -12

 ػعٕ يغهظ ئداسح   األعزبر/ عؼٛذ ػجذِ -13

 

بنعٕٛف ٔثأًْٛخ ْزا اإلعزًبع ثًُٓخ ئفززؼ اإلعزًبع سئٛظ ارؾبد انُبؽشٍٚ انؼشة األعزبر دمحم سؽبد ثكهًخ رشؽٛجٛخ ث

 انُؾش ٔصُبػخ انكزبة فٗ انًؼبسض انؼشثٛخ.

أثٕ ظجٙ انزٙ رٕنٙ انضمبفخ ٔانكزبة أًْٛخ كجشٖ،  –ٔأنمٗ سئٛظ االرؾبد كهًخ أؽبد ثٓب ثذٔس دائشح انضمبفخ ٔانغٛبؽخ 

سض كًب ػشض انًؾبكم انزٙ ٔػشض فٗ كهًزّ انًؾبكم انزٗ ٚؼبَٛٓب انُبؽشٌٔ انؼشة أصُبء يؾبسكزٓى فٗ انًؼب

 رٕاعٓٓب ئداساد انًؼبسض انؼشثٛخ.

انذٔسح انضبيُخ  –ٔرٕعّ ثبنؾكش نذٔنخ اإليبساد انؼشثٛخ انًزؾذح سئٛغب ٔؽكٕيخ ٔؽؼجب، ػهٙ اعزعبفزٓب اإلعزًبع انضبنش

اد ساػٛخ انضمبفخ نًذٚش٘ يؼبسض انكزبة ثبنذٔل انؼشثٛخ يغ ارؾبد انُبؽشٍٚ انؼشة، ْٔزا نٛظ ثغشٚت ػهٗ دٔنخ اإليبس

 ٔانًؼشفخ.

صى أنمٗ األعزبر دمحم انؾؾٙ سئٛظ االعزًبع انضبنش كهًخ سؽت فٛٓب ثبنؾعٕس ٔعؼبدرّ ثبعزعبفخ اإلعزًبع انضبنش فٙ 

داس صاٚذ انخٛش، يزًُٛب نإلعزًبع أٌ ٚخشط ثمشاساد ٔرٕصٛبد رغبْى فٙ َٕٓض صُبػخ انُؾش انؼشثٙ، كًب أنمٗ 

اإلعزًبع انضبَٙ انز٘ أَؼمذ ثذٔنخ انكٕٚذ كهًخ أكذ فٛٓب ظشٔسح رغبٔص كم انًؾكالد انزٙ  األعزبر/ عؼذ انؼُض٘ سئٛظ

 رؼشلم رطٕس ؽشكخ انُؾش فٙ انٕغٍ انؼشثٙ، ٔأيهّ فٙ رٕصٛف انًأيٕل انز٘ َغؼٗ انٗ رؾمٛمّ.

اساد ثبؽش انًغزًؼٌٕ عهغبرٓى انزٗ رشكضد ػهٗ ٔالغ انُؾش ٔانكزبة فٗ انًؼبسض انؼشثٛخ ٔرى ػشض انمش

ٔانزٕصٛبد انزٗ صذسد ػٍ اإلعزًبع األٔل ثبإلعكُذسٚخ ٔاإلعزًبع انضبَٙ ثذٔنخ انكٕٚذ، ؽٛش داس َمبػ ؽٕل 

 رفؼٛهٓب ٔانؼًم ثًمزعبْب ٔيب رى رُفٛزِ ٔأعجبة يب نى ٚزى.

صُخ ٔرجبؽش انًغزًؼٌٕ ثبنصؼٕثبد ٔانًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ انُبؽشٍٚ انؼشة ٔئداساد انًؼبسض انؼشثٛخ، ٔأًْٓب لش

انكزت ٔكبفخ أؽكبل اإلػزذاء ػهٗ ؽمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ، ثبإلظبفخ ئنٗ لعٛخ ؽشٚخ انُؾش ٔانزٕصٚغ يشٔساً ثًؾبكم 

انزأؽٛشاد ٔظشٚجخ انمًٛخ انًعبفخ ػهٗ انكزت انزٙ رٕاعّ انُبؽشٍٚ ٔيذٚش٘ انًؼبسض، ثؾٛش ٚزى انزٕصم انٗ ؽهٕل 

 ثُشلٙ فٙ يؼبسض انكزبة. نهًغبًْخ فٙ دػى َؾش انكزبة انؼشثٙ، ٔانًؾبسكخ

، أػهٍ 2018َٔٓبٚخ ْزا اإلعزًبع انز٘ اعزًشد يُبلؾبرّ ػهٗ أسثغ فزشاد غٕال ٕٚو انغبدط ٔانؼؾشٍٚ يٍ ئثشٚم 

 األعزبر دمحم سؽبد ػٍ رؾكٛم نغُخ ثشئبعخ األعزبر دمحم انؾؾٙ إلصذاس انمشاساد ٔانزٕصٛبد، ٔثؼعٕٚخ كم يٍ:

 األعزبر/ فزؾٙ انجظ

 س عبعىاألعزبر/ ثؾب

 األعزبر/ ٕٚعف انجهٕؽٙ

 االعزبر/ ػجذانؼظٛى يغزٔة

 االعزبر/ ثؾبس ؽجبسٔ 

 االعزبر/ دمحم انًؼبنظ



 

 االعزبر/ َبصش ػبصٙ

 االعزبر/ عؼٛذ ػجذِ

 ّخبنذ لجٛؼ االعزبر/

 ٔلذ ئعزًؼذ انهغُخ ٔخشعذ ثبنمشاساد ٔانزٕصٛبد انزبنٛخ:

 القراراث

 .2017، ٔانكٕٚذ 2016٘ انًؼبسض ثبإلعكُذسٚخ انزأكٛذ ػهٗ لشاساد ٔرٕصٛبد ئعزًبػٙ يذٚش -1

انزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يب ثٍٛ يذٚش٘ انًؼبسض ٔارؾبد انُبؽشٍٚ انؼشة ٔاالرؾبداد انًؾهٛخ فٙ رُمٛؼ لٕائى دٔس   -2

 انُؾش انًؾبسكخ ثبنًؼبسض.

رؾبداد فٙ ؽبل ٔعٕد َضاع ثٍٛ غشفٍٛ يؾبسكٍٛ ثبنًؼبسض ٚزى لجٕل رٕصٛك انؼمٕد انًزُبصع ػهٛٓب يٍ لجم اال -3

 انًؾهٛخ، ٔارؾبد انُبؽشٍٚ انؼشة.

 ئنزضاو انُبؽشٍٚ ثاسعبل صٕس كزبنٕط انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انٓبدفخ يغجمب إلداساد انًؼبسض نهًٕافمخ ػهٛٓب. -4

ٚزؼٓذ سؤٔعبء االرؾبداد انًؾهٛخ ثعًبٌ لبئًخ انًُذٔثٍٛ انًؾبسكٍٛ فٙ يؼبسض انكزت انؼشثٛخ لجم ئػزًبدْب  -5

 .يٍ ئداساد انًؼبسض

سئٛظ ئداسح انًؾشٔػبد ثًكزجخ اإلعكُذسٚخ ثاػذاد رمشٚش ػٍ ؽشكخ انُؾش فٙ  –ركهٛف دكزٕس خبنذ ػضة  -6

 انؼبنى انؼشثٙ.

 والتوصياث:

 انزأكٛذ ػهٗ يذٚش٘ يؼبسض انكزت انؼشثٛخ ثذساعخ رخفٛط سعٕو انزأؽٛشاد ٔاالؽزشاكبد. -1

رُغٛمب ثٍٛ يذٚش٘  2025ؽزٗ  2020عُٕاد ثذءا يٍ  5انؼًم ػهٗ ئػبدح عذٔنخ انًؼبسض انؼشثٛخ كم  -2

 انًؼبسض ٔارؾبد انُبؽشٍٚ انؼشة نًُغ رعبسة انًٕاػٛذ.

رٕاصم ارؾبد انُبؽشٍٚ انؼشة ٔيذٚش٘ يؼبسض انكزت انؼشثٛخ يغ انٓٛئبد انؾكٕيٛخ ٔانشعًٛخ نهؼًم ػهٗ  -3

 ئنغبء ظشٚجخ انمًٛخ انًعبفخ ػهٗ انكزت فٙ ثؼط انذٔل انؼشثٛخ. 

 رؾبدارٓى انًؾهٛخ نزؾذٚش لبػذح ثٛبَبرٓى، نزكٌٕ يشعغ نًذٚش٘ انًؼبسض.ؽش انُبؽشٍٚ نالعزغبثخ ال -4

 دػى انؾعٕس انزؼبٌٔ ثٍٛ اإلنكغٕ ٔارؾبد انُبؽشٍٚ انؼشة نزصُٛف دٔس انُؾش نًُؾٓى ؽٓبدح انغٕدح. -5

 غشػ انؾعٕس األصش انغهجٙ نضٚبدح يغبؽبد انًؼبسض.  -6

 

ٓٛئخ انًصشٚخ انؼبيخ نهكزبة ثطهت اعزعبفخ اإلعزًبع انمبدو ػهٗ ٔفٗ خزبو اإلعزًبع لبو انذكزٕس ْٛضى انؾبط سئٛظ ان

، ٔرٕعّ  انؾعٕس نغٛبدرّ ثبنؾكش ػهٗ 2019ْبيؼ اإلؽزفبل ثبنٕٛثٛم انزْجٙ نًؼشض انمبْشح انذٔنٙ نهكزبة فجشاٚش 

 دػٕرّ انكشًّٚ، ٔرى لجٕنٓب.

 

 الدولي للكتابمعرض أبو ظبي                                اتحاد الناشريه العرب

 مدير إدارة البحوث واإلصداراث                              رئيس مجلس اإلدارة

 دمحم الشحي                                      دمحم رشاد    




