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افتتاحية

كلمة أ. محمد رشاد
رئيس اتحاد الناشرين العرب :

ــادئ األمــر أن نهنــئ المملكــة المغربيــة ملــكا و حكومــة و  يســّرني فــي ب
شــعبا بعــودة معــرض المملكــة المغربيــة للكتــاب الــذي أقيــم فــي الربــاط 
ليكــون خاتمــة لموســم األعــراس الثقافيــة  التــي تمّيــزت بمعــارض ذات 
ــر  ــكر و التقدي ــارات الش ــص عب ــّدم بخال ــة و إذ نتق ــة وحرفي ــودة عالي ج
ــارض  ــم المع ــى تنظي ــرص عل ــد أو ح ــب وبعي ــن قري ــاهم م ــن س ــكل م ل
2022 بعــد إلغائهــا بســبب جائحــة كورونــا  العربيــة للكتــاب لســنة 
و نهنــئ أنفســنا كاتحــاد و نهنــئ كل الناشــرين العــرب علــى تنفــس 
الصعــداء بعــد األزمــة و كّلنــا أمــل بــأّن نــور الثقافــة و العلــم سيشــّع مــن 
جديــد فــي مختلــف الــدول العربيــة معّوليــن علــى تكاتــف الناشــرين و 
إصرارهــم للمّضــي قدمــا و تقديــم مــا هــو أفضــل لمــا فيــه الخيــر للنشــر و 

ــي ــم العرب ــاب ف العال الكت
كمــا أجــّدد تهانــي لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
العربيــة  رئيًســا لدولــة اإلمــارات  اللــه، النتخابــه باإلجمــاع  حفظــه 

ــداد. ــة والس ــدم والرفع ــن التق ــد م ــه مزي ــن ل ــدة متمني المتح

كلمة د. محمد صالح المعالج
رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة : 

مرحبــا بكــم فــي نشــرتنا لشــهر يونيــو نصف الســنة علــى وشــك االنتهــاء و معه 
ــا لــكل الناشــرين الذيــن شــاركوا فــي  ينتهــي موســم المعــارض مــع تمنياتن
مختلــف المعــارض العربيــة للكتــاب دوام التوفيــق و النجــاح . ويســّرنا مــن 
جديــد أن نقــّدم لكــم النشــرة الشــهرية التحــاد الناشــرين العــرب الصــادرة 
ــار واألنشــطة التــي  ــة اإلعــالم جاهديــن علــى أن نقــّدم كّل االخب عــن لجن
تهمكــم ومــن شــأنها إفادتكــم والتــي نأمــل ان تســتمتعوا بقــراءة اخبارهــا، 
كمــا نرحــب بتلقــي اي تعليقــات او اقتراحــات تمكننــا مــن تعزيــز وتحســين 

هــذه   الجهــود نحــو األفضــل
مع خالص الوّد واالحترام



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
في ذمة الله

ينعــى اتحــاد الناشــرين العــرب رئيســا  وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد، وأعضــاء الجمعيــة العموميــة ببالــغ األســى 

ــذي  ــدة، ال ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــس دول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــزن صاح والح

وافتــه المنيــة يــوم الجمعــة 13 مايــو الماضــي.

وإذ نجــّدد  عزائنــا  لــكل آل نهيــان ، وحــكام اإلمــارات، وشــعب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحكومتهــا، 

ــَل  ــة، نَق ــا بالصبــر والســلوان، فقــد كان رجــل ُامَّ واألمــة العربيــة واألمــة اإلســالمية داعيــن اللــه لهــم ولنــا جميًع

دولتــه العريقــة إلــى مكانــٍة يرومهــا القاصــي والدانــي مــن مشــارق األرض ومغاربهــا.

 و إذ فقدنا نحن اتحاد الناشرين العرب داعما كبيرا للثقافة العربية.

رحم الله فقيد األمة العربية واإلسالمية والعالم، وأسكنه فسيح جناته.

وإنا لله وإنا إليه راجعون



خير خلف لخير سلف 

ــب  ــة لصاح ــة العمومي ــاء الجمعي ــاد، وأعض ــس إدارة االتح ــاء مجل ــا وأعض ــرب رئيس ــرين الع ــاد الناش ــّدم اتح يتق
ــة  ــا لدول ــاع رئيًس ــه باإلجم ــي النتخاب ــّر التهان ــه،  بأح ــه الل ــان، حفظ ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي اإلم
وإذ يســعد اتحــاد الناشــرين العــرب بهــذا االنتقــال الســلس واإلجمــاع الــذي حظــي بــه انتخــاب رئيــس الدولــة، 
ــي  ــداد ف ــمو بالس ــب الس ــه لصاح ــن الل ــلف. داعي ــر س ــف لخي ــر خل ــدم، وخي ــد متق ــتقبل واع ــم ومس ــد مله لقائ

ــد مــن التقــدم.  ــات فــي إحــراز المزي ــى األمني ــن لســموه أغل ــر والنمــاء، وراجي اســتكمال مســيرة الخي
ا مــن آل نهيــان، وحــكام اإلمــارات، وشــعب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحكومتهــا،  ويهنــئ االتحــاد كلًّ

واألمــة العربيــة واألمــة اإلســالمية بهــذا اإلجمــاع الواعــي. 
ويدعــو اتحــاد الناشــرين العــرب لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان بمزيــد مــن التقــدم والرفعــة 

والســداد.
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 مكان المعرض ضلمعرا  مع  التواصل  مالحظات 
  وقت المعرض 

 من  إلى  اسم المعرض 
 معتمد من االتحاد 

siel27@minculture.gov.ma   المعرض الدولي للنشر والكتاب  2022/06/02 ← 2022/06/12 المغرب  -الرباط 
 معتمد من االتحاد  

info@unionjp.com 2022معرض عمان الدولي للكتاب  2022/09/01 ← 2022/09/10 عمان - األردن 
 معتمد من االتحاد  

bookfairpalestine@yahoo.com  2022 فلسطين/ 90  معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب  2022/09/14 ← 24/
االتحاد معتمد من   

 معرض الرياض الدولي للكتاب  2022/09/29 ← 2022/10/08 السعودية –الرياض  
 معتمد من االتحاد 

bookfair.istanbul@gmail.com    معرض إسطنبول الدولي السابع للكتاب العربي  2022/10/08 ← 2022/10/16 تركيا  -إسطنبول 
 معتمد من االتحاد  

info@kibfsudan.gov.sd    معرض الخرطوم الدولي للكتاب   2022/10/19 ← 2022/10/30 السودان  –الخرطوم 
 معتمد من االتحاد 

info@sibf.com  للكتاب معرض الشارقة الدولي   2022/11/02 ← 2022/11/13 اإلمارات العربية المتحدة  –الشارقة 
 معتمد من االتحاد  

kutbookfairt@nccal.gov.kw   2022معرض الكويت الدولي للكتاب  2022/11/16 ← 2022/11/26 الكويت 
 باتحاد الناشرين العرب لجنة المعارض العربية والدولية تصدر عن 

0020237622058Tel:   -  pa.org-arabpa@arabmail: -E  – pa.org-www.arabWebsite:  
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• معرض بغداد الدولي للكتاب 2022م

ــوم الخميــس  ــة والعشــرين ي ــه الثالث ــاب فــي دورت ــي للكت ــة انطلــق معــرض بغــداد الدول فــي العاصمــة العراقي

19 مايو/ايــار الماضــي  بمشــاركة 355 دار نشــر ومؤسســة مــن نحــو 20 دولــة  و إســتمر المعــرض المقــام تحــت 

شــعار »نقــرأ لنســتمر« الــذي نظمتــه  شــركة صــدى العــارف بالتعــاون مــع اتحــاد الناشــرين العراقييــن والشــركة 

العامــة للمعــارض والخدمــات التجاريــة حتــى الثامــن والعشــرين مــن مايــو أيــار.

ــعودية واألردن  ــت والس ــارات والكوي ــران واإلم ــوريا وإي ــان وس ــر ولبن ــن مص ــر م ــرض دور نش ــارك  بالمع وش

وليبيــا والســودان والجزائــر وتونــس وتركيــا وبلجيــكا وإيطاليــا وهولنــدا والدنمــارك وبريطانيــا وألمانيــا والهنــد 

ــات المتحــدة. والوالي

المعارض 



• مهرجان الشارقة القرائي لكتاب الطفل 2022م
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة   

ن كونــك«،  الــدورة الـــ 13 مــن مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفــل، الــذي نظمتــه هيئــة الشــارقة للكتــاب، تحــت شــعار »كــّوِ

ــارقة... ــبو الش ــز إكس ــي مرك ــي، ف ــار الماض ــى 22 مايو/أي ــن 11 إل ــرة م ــالل الفت خ

واســتقطبت نســخة هــذا العــام مــن مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفــل، 139 دار نشــر مــن 15 دولــة عربيــة وأجنبيــة، تشــمل 

76 دار نشــر مــن داخــل دولــة اإلمــارات، و15 مــن لبنــان، و7 دور نشــر مــن كل مــن ســوريا، واألردن، ومصــر، و5 دور نشــر 

مــن الواليــات المتحــدة، إضافــة إلــى دور نشــر مــن الكويــت، وقطــر، والســودان، والمغــرب، والهنــد، وكنــدا، والمملكــة 

العربيــة الســعودية، والعــراق وغيرهــا.

و اشــتملت فعاليــات المعــرض، أكثــر مــن 1900 نشــاط، بينهــا عــروض مســرحية وموســيقية، وورش عمــل إبداعيــة وفنيــة، 

وجلســات حوارّيــة حافلــة بمناقشــة أبــرز قضايــا الثقافــة واإلبــداع والنشــر الخاصــة باألطفــال، إلــى جانــب فعاليــات أخــرى، 

ــن  ــي، والمتخصصي ــل االجتماع ــع التواص ــري مواق ــن مؤث ــن م ــتضيف 8 مبدعي ــي تس ــي، الت ــل االجتماع ــة التواص كمحط

فــي صناعــة المحتــوى اإلبداعــي والمعرفــي، ليقدمــوا 25 فعاليــة وورشــة متنوعــة، وركــن الطهــو الــذي يشــهد تنظيــم 30 

فعاليــة، بمشــاركة 8 طهــاة مــن 7 دول، وغيرهــا.

و اســتضاف المهرجــان هــذا العــام نخبــًة مــن المبدعيــن والُكّتــاب والفنانيــن اإلماراتييــن والعــرب واألجانــب، حيــث شــارك 

43 ضيفــًا مــن 21 دولــة حــول العالــم، فــي تقديــم 120 فعاليــة ثقافيــة و إذ نثّمــن كاتحــاد الناشــرين العــرب  بــادرة  الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي ، بتخصيــص 2.5 مليــون درهــم لتزويــد مكتبــات الشــارقة بأحــدث اإلصــدارات  مــن 

الكتــب العربيــة واألجنبيــة المعروضــة فــي »مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفــل« الـــ13 حرصــًا علــى إثــراء مكتبــات الشــارقة 

بأحــدث اإلصــدارات التــي تغنــي محتواهــا، وتســهم فــي تزويــد القــراء مــن باحثيــن وأكاديمييــن وطــالب ومهتميــن بالشــأن 

المعرفــي بأحــدث إصــدارات دور النشــر المشــاركة فــي المهرجــان



• معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022م
معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب هــو أحــد أكثــر معــارض الكتــب تنوعــًا فــي المنطقــة. إذ تحتــل أبــو ظبــي 

مكانــة رائــدة كمحــرك لنمــو صناعــة النشــر اإلقليميــة.

 وقــد تمكــن المعــرض، منــذ افتتاحــه قبــل 30 عامــًا علــى يــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 

»طيــب اللــه ثــراه«، مــن تحقيــق ســمعة عالميــة مرموقــة كحــدث ثقافــي وتجــاري يحتــذى بــه فــي المنطقــة.

يــوم 23  مايو/أيــار 2022 تــم ّ افتتــاح فعاليــات معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب فــي دورتــه الحاديــة 

والثالثيــن، بمشــاركة 1130 ناشــرا يمثلــون أكثــر مــن 80 دولــة.

وإســتمّر  المعــرض الــذي نظمــه مركــز اللغــة العربيــة التابــع لدائــرة الثقافــة والســياحة فــي العاصمــة اإلماراتيــة، 

حتــى 29 مايــو  وذلــك فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض و حّلــت ألمانيــا كضيــف شــرف المعــرض الــذي 

تميــز فــي نســخته هــذا العــام بإطــالق مبــادرة جديــدة تســلط الضــوء علــى شــخصية محوريــة أثــرت بشــكل كبيــر 

فــي مجــاالت الثقافــة والفكــر والمعرفــة واإلبــداع وغيرهــا.

واختيــر عميــد األدب العربــي الدكتــور طــه حســين شــخصية محوريــة للــدورة 31 مــن خــالل تخصيــص جنــاح 

لــه وتنظيــم نــدوات ُتعــد بمثابــة ملتقــى فكــري لإلبحــار فــي عوالــم أدب طــه حســين، والوقــوف عنــد أعمالــه 

تحليــال وقــراءة ونقــدا.

وبتوجيهــات مــن محمــد بــن زايــد، تــّم شــراء كتــب ومراجــع تعليميــة بقيمــة 6 مالييــن درهــم مــن معــرض 

أبوظبــي الدولــي للكتــاب لتوزيعهــا علــى المــدارس فــي دولــة اإلمــارات وذلــك بهــدف إثــراء ثقافــة القــراءة بيــن 

الطلبــة ودعــم قطــاع النشــر.



قامــت لجنــة التطويــر المهنــي برئاســة األســتاذ هيثــم حافــظ بتنظيــم حــوار مفتــوح مــع األســتاذ محمــد رشــاد رئيــس 

اتحــاد الناشــرين العــرب و األســتاذ بّشــار شــبارو األميــن العــام، مــن أجــل تطويــر صناعــة النشــر بعــد كورونــا، وذلــك 

يــوم الثالثــاء الموافــق 24 مايــو فــي ردهــة األعمــال فــى تمــام الثالثــة عصــرًا.

وناقــش اتحــاد الناشــرين العــرب خــالل الحــوار الخســائر واألزمــات التــي تكبدهــا الناشــرين جــراء أزمــة كورونــا، 

وغــالء أســعار الــورق العالمــي وأثــره فــي رفــع ســعر الكتــاب، وأبــرز المقترحــات مــن أجــل العمــل لتفــادى األزمــة 

علــى أن يتــم رفــع مخرجــات هــذا الحــوار لمجلــس ادارة اتحــاد الناشــرين العــرب.

و لإلطالع على كافة تفاصيل الحوار مكتوبة ،الضغط على الرابط التالي : 

https://www.arab-pa.org



• معرض عمان الدولي للكتاب 2022 

نحيطكــم علمــا بفتــح بــاب التســجيل لمعــرض 

عمــان الدولــي للكتــاب 2022 فــي دورتــه 21 و 

المزمــع تنظيمــه فــي الفتــرة مــن 01/09/2022 

المركــز  قاعــة  فــي   10/09/2022 غايــة  إلــى 

األردنــي للمعــارض الدوليــة –مكــة مــول فعلــى 

الراغبيــن فــي المشــاركة التســجيل عبــر الموقــع 

ــي اإللكترون

www.unionjp.com



• معــرض فلســطين الدولــي الثانــي عشــر للكتاب 
2022م

الدولــي  فلســطين  معــرض  إنعقــاد  موعــد  تعديــل  تقــّرر 

للكتــاب لعــام 2022م ) محافظــة رام اللــه و البيرة(ليكــون 

خــالل الفتــرة مــا بيــن 14 و 24 ســبتمبر 2022م مرفــق 

ــا  ــزام بم ــرورة  االلت ــع ض ــرض م ــي المع ــاركة ف ــب المش طل

ــي : يل

1. ارفــاق صــور 3 جــوازات للتأشــيرات بحــد أقصــى مــع 

الطلــب، علــى أال تقــل مــدة صالحيــة جــواز الســفر عــن ســنة 

كاملــة.

ــل  ــى االيمي ــاركة عل ــب المش ــادة طل ــام بإع ــزام الت 2. االلت

ــب ــفل الطل ــود أس الموج

Bookfairpalestine2022@gmail.com

قبــول  حالــة  وفــي   ،17-6-2022 أقصاهــا  مــدة  فــي 

ــل  ــه مــن نفــس االيمي ــرد علي ــم ال مشــاركة الناشــر ســوف يت

ــى  ــول إل ــوب الدخ ــد بوج ــب يفي ــه الطل ــل علي ــذي أرس ال

الموقــع اإللكترونــي المذكــور فــي االيميــل الســتكمال باقــي 

المطلوبــة. البيانــات 



• معرض بولونيا لكتاب الطفل 2023م

 BolognaBookPlus ــث مــن ــاب األطفــال، واإلصــدار الثال ــا لكت ــرض بولوني ــدورة الســتين لمع ســتنتظم ال

ــارس 2023 ،  ــن  6 - 9 م ــرة م ــي الفت ــال ف ــاري / األطف ــا التج ــرض بولوني ــن مع ــر م ــادس عش ــدار الس واإلص

  www.bolognachildrensbookfair.com وســوف يتــم نشــر جميــع المعلومــات علــى الموقــع اإللكترونــي

حــول خيــارات المشــاركة المختلفــة، والموعــد النهائــي لـــ Early Bird، والفــرص التــي توفرهــا الجوائــز وكل 

مــا تحتاجــه لالســتفادة الكاملــة مــن حــدث 2023. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم الحصــول علــى المعلومــات 

الخاصــة بمســابقة معــرض الرســامين لعــام 2023 ، وســيتم إرســال تذكيــر للناشــرين ودعوتهــم إلرســال 

طلباتهــم وملفــات الرســامين الذيــن قامــوا بنشــرها للنظــر فيهــا. ولمزيــد مــن المعلومــات يمكنكــم التواصــل 

bookfair@bolognafiere.it ــي ــد اإللكترون ــق البري ــن طري ع



• افتتاح معرض الرباط الدولي للكتاب والنشر  2022م

فــي الربــاط العاصمــة وتحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، أشــرف وزيــر 

الشــباب والثقافــة والرياضــة، د.محمــد المهــدي بنســعيد، الخميــس 02 يونيــو 2022 م، علــى افتتــاح الــدورة 

ــارزة  ــية ب ــية ودبلوماس ــة وسياس ــخصيات وزاري ــور ش ــاط، بحض ــر بالرب ــاب والنش ــي للكت ــرض الدول 27 للمع

بفضـــاء OLM السويســي بالربــاط و حضــر فــي افتتــاح المعــرض أيضــا ا.محمــد رشــاد رئيــس اتحــاد الناشــرين 

العــرب و بعــض الزمــالء مــن مجلــس اإلدارة و عــدد مــن مــدراء المعــارض العربيــة للكتــاب :أ. ســعد العنــزي 

مديــر معــرض الكويــت ،أ.جاســم البوعينيــن مديــر معــرض الدوحــة ،أ.أحمــد الرواحــي مديــر معــرض مســقط 

ــة  ــة المصري ــس الهيئ ــب رئي ــي، نائ ــن العساس ــي الدي ــد به ــان  و د. أحم ــرض عم ــر مع ــارس مدي ــو ف ــر أب ،أ.جب

العامــة للكتــاب وتحتفــي هــذه الــدورة بمدينــة الربــاط عاصمــة للثقافــة فــي العالــم اإلســالمي، وعاصمــة للثقافــة 

األفريقيــة. و حّلــت  أفريقيــا ضيــف شــرف الــدورة بآدابهــا وأدباءهــا، تقديــًرا للروابــط المتشــعبة ، والمتعــّددة 

األبعــاد، بيــن الثقافــة المغربيــة وثقافــات البلــدان األفريقيــة.

زّينت رفوف المعرض لهذا العام ما يزيد عن 100.000 عنـوان غّطت مجمل حقول المعرفة 

 و شــارك فــي الــدورة 712 مــن العارضيــن، منهــم 273 عرضــا مباشــرا، و439 عارضــا غيـــر مباشــر، يمثلــون 55 

بلــدا، مــن العالــم العربــي والبلــدان اإلفريقيــة واألوروبيــة واألمريكيــة واآلســيوية

فقــد حــرص المنظمــون أن يكــون لــدور النشــر »إصــدارات جديــدة وتقديــم الجديــد للــزوار بالرغــم مــن أن 

ــنوات 2020  ــي س ــتغل ف ــد وتش ــدم الجدي ــتطاعت أن تق ــر اس ــاك دور نش ــة، فهن ــت صعب ــنوات كان ــذه الس ه



و2022«. و2021 

ويضــم المعــرض أربــع قاعــات كبــرى اســتوحت أســماءها مــن مواقــع الربــاط التاريخيــة واألثريــة، باإلضافــة إلــى 

رواق وزارة الثقافــة، الــذي يحتضــن أنشــطة ثقافيــة ورواق ضيــف الشــرف الــذي ســتقام فيــه أيضــا بعــض األنشــطة 

الثقافيــة.

كما ضم المعرض ست قاعات ثقافية، وست قاعات للندوات باإلضافة إلى نشاطات متعلقة بأدب الطفل.

ــرض  ــالب المع ــارات الط ــب بزي ــه يرح ــا أّن ــاءا( كم ــا- 08 مس ــاعة )10 صباح ــن الس ــا م ــرض يومي ــول للمع الدخ

وتتخــذ إدارة معــرض الربــاط للكتــاب حزمــة مــن التدابيــر الوقائيــة واالحترازيــة للحفــاظ علــى إجــراءات الصحــة 

والســالمة العامــة فــي جميــع المرافــق الخاصــة بإقامــة المعــرض مــن أجــل ضمــان صحــة وســالمة جميــع الناشــرين 

وزوار المعــرض

كمــا شــارك االســتاذ محمــد رشــاد رئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب فــي تلبيــة دعــوة معالــي وزيــر الثقافــة المغربيــة 

ــاب ال27،  ــي للكت ــاط الدول ــرض الرب ــاح مع ــبة افتت ــاء بمناس ــة العش ــى مأدب ــعيد عل ــدي بنس ــد المه ــيد محم الس

وكذلــك اعــالن الربــاط عاصمــة الثقافــة االفريقيــة وشــمل حضــور الحفــل ممثليــن وســفراء عــن الــدول العربيــة 

ــاط.  ــرض الرب ــاح مع ــي افتت ــن ف ــة المتواجدي ــارض العربي ــدراء المع ــز لم ــور ممي ــك حض ــيين، وكذل والدبلوماس

تجــدر االشــارة هنــا ان وزارة الثقافــة المغربيــة والقائميــن علــى اقامــة المعــرض ســخروا كل االمكانيــات والطاقــات 

لالحتفــاء بافتتــاح المعــرض واعــالن الربــاط عاصمــة الثقافــة االفريقيــة وكذلــك العاصمــة الثقافية للعالم االســالمي 

فهاهــي الربــاط تــزداد نــورًا لتثبــت انهــا مدينــة االنــوار فــي احتفاالتهــا الثقافيــة.

ــر  ــاب والنش ــي للكت ــاط الدول ــرض الرب ــن مع ــدورة م ــذه ال ــم ه ــى تنظي ــن عل ــئ كل القائمي ــبة نهن ــذه المناس وبه



ونشــيد بتمّيــز التنظيــم للمعــرض ونخــّص بالذكــر د.  لطيفــة مفتقــر التــي حرصــت علــى أن تكــون الــدورة 27 

فــي أبهــى حللهــا و مــن أحســن الــدورات و بهــذه المناســبة أيضــا نثمــن بــادرة إدارة معــرض الربــاط مــن إعفــاء 

الناشــرين المشــاركين مــن ســداد رســوم االجنحــة و نعــرب شــكرنا و تقديرنــا لــكل الجهــود المبذولــة لدعــم 

الناشــرين العــرب متمنيــن لهــذه الــدورة النجــاح ولــكل الناشــرين المشــاركين التوفيــق مؤكديــن أن المملكــة 

المغربيــة منــارة ثقافيــة مشــّعة فــي المغــرب والعالــم العربــي.





• اجتمــاع مجلــس إدارة اتحــاد الناشــرين العــرب مــع وزيــر الشــباب و الثقافــة و الرياضــة 
د.محمــد المهــدي بنســعيد

ــاد  ــس إدارة اتح ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــن ع ــاع بي ــّم االجتم ــاب ،ت ــي للكت ــاط الدول ــرض الرب ــش مع ــى هام و عل

الناشــرين العــرب الحاضريــن بالمعــرض و د. محمــد المهــدي بنســعيد وزيــر الشــباب و الثقافــة و الرياضة،حيــث 

تــّم شــكر الــوزارة علــى حســن التنظيــم للمعــرض و علــى المبــادرة الكريمــة بإعفــاء الناشــرين المشــاركين بالمعرض 

مــن رســوم إيجــار االجنحــة

و قــد تــّم التطــّرق أيضــا إلــى ضــرورة أن يكــون للناشــر الســوري مكانــا فــي الــدورات القادمــة مــن المعــرض و ترجــع 

المشــاركات الســورية مــن جديــد و تــّم االستفســار عــن مــآل الــدورة القادمــة لمعــرض الكتــاب هــل ســيتّم تنظيمــه 

فــي الربــاط أم أنــه ســيعود مــن جديــد إلــى الــدار البيضــاء و بيــّن أن هــذا القــرار ســيتّم اتخــاذه بعــد انتهــاء هــذه 

الــدورة و تقييمهــا علــى حســب االستشــارة مــع المهنييــن و المختصيــن



• بحث آفاق التعاون بين اإليسيسكو واتحاد الناشرين العرب

ــا  ــرب، اجتماع ــرين الع ــاد الناش ــكو( واتح ــة )إيسيس ــوم والثقاف ــة والعل ــالمي للتربي ــم اإلس ــة العال ــدت منظم عق

لبحــث آفــاق التعــاون بيــن المنظمــة واالتحــاد، لدعــم صناعــة الطباعــة والنشــر، فــي ظــل التحديــات التــي تواجــه 

هــذه الصناعــة المحوريــة فــي الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة.

حضــر االجتمــاع، الــذي انعقــد يــوم اإلثنيــن )6 يونيــو 2022( فــي جنــاح اإليسيســكو بالمعــرض الدولــي للنشــر 

والكتــاب بالعاصمــة المغربيــة الربــاط، الســيد محمــد رشــاد، رئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب، وعــدد مــن 

ــور  ــن الدكت ــة ع ــكو، نياب ــن اإليسيس ــاد، وم ــس إدارة االتح ــاء بمجل ــرض، وأعض ــي المع ــاركين ف ــرين المش الناش

ســالم بــن محمــد المالــك، المديــر العــام للمنظمــة، حضــر الدكتــور محمــد زيــن العابديــن، رئيــس قطــاع الثقافــة 

واالتصــال، والســيد نجيــب الغياتــي، المستشــار الثقافــي للمديــر العــام، والســيد ســامي القمحــاوي، مديــر إدارة 

ــي. ــل المؤسس ــالم والتواص اإلع

وفــي مســتهل االجتمــاع أكــد الجانبــان حرصهمــا علــى بنــاء تعــاون مثمــر لخدمــة الثقافــة، ودعــم صناعــة الطباعــة 

ــع  ــث جمي ــى بح ــاح عل ــتعداد واالنفت ــن االس ــا ع ــه، وأعرب ــل وج ــى أكم ــة عل ــا التنويري ــق أهدافه ــر لتحقي والنش

المقترحــات فــي ســبيل شــراكة قويــة بيــن اإليسيســكو واتحــاد الناشــرين العــرب.

ــاركة  ــي المش ــر، أو ف ــة والنش ــي الطباع ــواء ف ــاون، س ــات التع ــن مقترح ــدد م ــة ع ــى مناقش ــاع إل ــرق االجتم وتط

ــكو  ــاركة اإليسيس ــة، ومش ــارة اإلفريقي ــي الق ــا ف ــكو، خصوص ــي اإليسيس ــاء ف ــدول األعض ــاب بال ــارض الكت ــي مع ف



ــي  ــارقة ف ــارة الش ــتضيفه إم ــرر أن تس ــرب، المق ــرين الع ــاد الناش ــر اتح ــادس لمؤتم ــاع الس ــي االجتم ف

شــهر نوفمبــر المقبــل، تحــت الرعايــة الكريمــة لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمـــد 

القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حاكــم الشــارقة، والتعــاون بيــن 

ــة  ــه صناع ــي تواج ــات الت ــول التحدي ــام 2033، ح ــالل ع ــر خ ــم مؤتم ــي تنظي ــاد ف ــكو واالتح اإليسيس

ــر. ــة والنش الطباع

ــة  ــط تنفيذي ــع خط ــن، لوض ــن الجانبي ــاءات بي ــة اللق ــى مواصل ــاق عل ــم االتف ــاع ت ــام االجتم ــي خت وف

ــرب. ــرين الع ــاد الناش ــكو واتح ــن اإليسيس ــاون بي ــة للتع ــج عملي وبرام



•اليوم العالمي للملكية  الفكرية 

شــارك اتحــاد الناشــرين العــرب فــي احتفاليــة اليــوم العالمــي للملكيــة الفكريــة تحــت شــعار »الملكيــة الفكريــة 

و الشــباب:اإلبتكار مــن أجــل مســتقبل أفضــل« يــوم الخميــس 19 مايــو 2022 بمقــر األمانــة العامــة لجامعــة 

ــة فــي تشــجيع  ــة الفكري ــه الملكي الــدول العربيــة و كانــت هــذه االحتفاليــة لالطــالع علــى الــدور الــذي تؤّدي

ــدة  ــة بإيجــاد حلــول جدي ــع بهــا الشــباب والكفيل ــي يتمت ــة الت ــات الهائل ــرارا  باإلمكان ــداع  وإق ــكار واإلب االبت

وأفضــل تدعــم االنتقــال نحــو مســتقبل مســتدام.

• الدورة الرابعة من جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور للناشر العربي للعام 2022
)رواية الخيال العلمي(

 يبدأ استالم المشاركات بداية من أول يونيو 2022 وفق الشروط التالية: 

أن يكون موضوع الرواية الخيال العلمي، ومكتوبة باللغة العربية في طبعتها األولى وليست مترجمة، ومنشورة ورقيا.

-من إصدارات 2022 - 2021 

-أن يكون التأليف فردًيا. 

-يمكن للرواية أن تحتوي على رسومات مالئمة وفي هذه الحالة يراعى توفر حقوق الملكية للرسومات. 

-ال تقل الكلمات اإلجمالية للرواية عن 30 ألف كلمة. 

متفرقات 



-يحق لكل )ناشر( عضو باتحاد الناشرين التقدم بكتاب واحد فقط. 

-أن ال يكون الكتاب قد فاز بأي جائزة عربية حتى موعد إغالق استقبال األعمال. 

-قيمة الجائزة عشرون ألف دوالر أمريكي ) 100 % للناشر( 

-يرســل الناشــر علــى إيميــل المســابقة : تعهــًدا بحقــوق الملكيــة للكتــاب ســواء النــص أو الرســومات إن وجــدت علــى 

ايميــل المســابقة، مــع تقديــم خطــاب حديــث مــن االتحــاد المحلــي يفيــد عضويــة الناشــر والتزامــه بقوانيــن الملكيــة 

الفكريــة، ونســخة مــن الكتــاب ))PDF متضمنــا غــالف الروايــة، مــع تعريــف بالــدار وســيرة ذاتيــة للمؤلــف ونبــذة 

عــن الروايــة فــي 200 كلمــة . 

تعبئــة اســتمارة المشــاركة والتوقيــع عليهــا وختمهــا مــن الــدار، وإرســالها مــع المرفقــات كلهــا فــي إيميــل واحــد علــى 

ــابقة.  ايميل المس

-استقبال الطلبات مفتوح حتى تاريخ  )2022-8-1(

prize@arab-pa.orgإيميل المسابقة الرسمي الستقبال االستفسارات والمشاركات-

- لالستفسارات الهاتفية: منسق الجائزة أ. صالح الغازي - جوال: 0096597363769



• جائزة الشارقة للدراسات اللغوية و المعجمية –الدورة الخامسة 2022م
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ــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء  ــغ الحــزن و األســى ينعــى  اتحــاد الناشــرين العــرب رئيًس ببال

الجمعيــة العموميــة المفكــر والناشــر الكبيــر شــيخ الناشــرين المرحــوم محمــد عدنــان ســالم رئيــس 

اتحــاد الناشــرين الســوريين الســابق وأحــد مؤسســي إعــادة اتحــاد الناشــرين العــرب عــام 1995م 

وتقلــده نائــب رئيــس االتحــاد لعــدة دورات، صاحــب ومديــر دار الفكــر، ورئيــس اللجنــة العربيــة 

لحمايــة الملكيــة ورئيــس الجمعيــة الســورية للملكيــة الفكريــة، ورئيــس الملتقــى العربــي لناشــري 

كتــب األطفــال وعضــًوا مراســًلا لمجمــع اللغــة العربيــة، الــذي وافتــه المنيــة يــوم الجمعــة ٢٠ مايــو 

2022م. 

ــي  ــرين ف ــن والناش ــن والمفكري ــكل المثقفي ــب ل ــزاء واج ــرب بع ــرين الع ــاد الناش ــدم اتح وإذ يتق

العالــم العربــي داعيــن اللــه لهــم ولنــا جميًعــا بالصبــر والســلوان، فقــد كان رجــًلا خلوًقــا مهنًيــا ذو 

أيــادي بيضــاء فــي مهنــة النشــر العربــي عامــة ومهنــة النشــر الســورية خاصــة والمدافــع عــن الملكيــة 

الفكريــة ومحاربــة التزويــر بكافــة أشــكاله. 

ــد  ــه الفقي ــر لُمصــاٌب أليــم، رحــم الل ــا نحــن اتحــاد الناشــرين العــرب لناشــر ومفكــر كبي إن فقدن

ــه.  وأســكنه فســيح جنات

إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أخباركم تهّمنا



مكتب الرئاسة - القاهرة
تلفاكس : 20237622058+

info@arab-pa.org

مكتب األمانة العامة - بيروت
تلفاكس : 9611840372+
arabpa@cyberia.net.lb

  إلى اللقاء في العدد القادم 


