


افتتاحية

كلمة أ. محمد رشاد
رئيس اتحاد الناشرين العرب :

بمناســبة حلــول عيــد األضحــى المبــارك، يســعدني أن نتقــّدم لكافــة 
الزمــاء والناشــرين بأحــّر التهانــي وأطيــب األمانــي أعــاده اللــه عليكــم 

ــر. ــم بخي ــام و أنت ــة  و كل ع ــن والبرك ــر واليم ــم بالخي ــى ذويك وعل
و إذ يســّرني أن أهنــئ جميــع الزمــاء الناشــرين بمناســبة انتهــاء موســـم 
األعراس الثقافيـــة التـــي تميـــزت بمعـــارض ذات  جــــودة عاليــــة  و كان 
ــز بحرفيــة عاليــة و  ــاط الدولــي للكتــاب الــذي تمّي ختامهــا معــرض الرب
تحققــت خالــه  العديــد مــن المطالــب المرجــوة بفضــل اللــه تعالــى و 
جهــود اتحــاد الناشــرين العــرب و نتمنــى أن نفتتــح فــي القريــب موســم 
معــارض جديــد يكّلــل بالنجــاح و التوفيق للجميع  معوليـــن  دائما علـــى 
تكاتـف الناشـرين و إصرارهـم للمضـي قدمـا و تقديـم مـا هـو أفضـل لمـا 

فيـــه الخيـــر للنشـر و الكتــــاب في العالــم العربــي

كلمة د. محمد صالح المعالج
رئيس لجنة اإلعام والعاقات العامة : 

مرحبــا بكــم فــي نشــرتنا لشــهر يوليــو   التــي يســّرني مــن خالهــا أن أتقــدم 
ــأل  ــارك، وأس ــى المب ــد األضح ــبة عي ــاركات بمناس ــات والمب ــم بالتهنئ إليك

ــا وعليكــم وعلــى األمــة اإلســامية بــكل خيــر. اللــه أن يعيــده علين
ويســّرنا مــن جديــد أن نقــّدم لكــم النشــرة الشــهرية التحــاد الناشــرين 
العــرب الصــادرة عــن لجنــة اإلعــام جاهديــن علــى أن نقــّدم كّل االخبــار 
ــتمتعوا  ــل ان تس ــي نأم ــم والت ــأنها إفادتك ــن ش ــم وم ــي تهمك ــطة الت واألنش
ــا  ــات تمكنن ــات او اقتراح ــي اي تعليق ــب بتلق ــا نرح ــا، كم ــراءة اخباره بق

ــل ــو األفض ــود نح ــذه   الجه ــين ه ــز وتحس ــن تعزي م
مع خالص الوّد واالحترام



قائمة المعارض العربّية



• معرض اإلسكندرية الدولي للكتاب 2022م

فــي اإلســكندرية مدينــة الجمــال و الثقافــة ســينتظم معــرض اإلســكندرية الدولــي للكتــاب فــي دورتــه 17   مــن  

ــى  ــرب وممثل ــرين الع ــاد الناش ــاء اتح ــرض ألعض ــي المع ــتراك ف ــاح االش ــوز 2022 ويت ــو/ تم ــى 28 يولي 18 إل

الــدول والمؤسســات والهيئــات العامــة، وكذلــك المؤسســات والهيئــات الدوليــة، ومــن المتوقــع مشــاركة عــدد 

كبيــر مــن دور النشــر والطباعــة مــن مصــر والعالــم العربــي وأوروبــا هــذا العــام، خاصــة أن المعــرض يتواكــب 

هــذا العــام مــع احتفــاالت المكتبــة بالذكــرى الـــ20 علــى تأسيســها.

المعارض 



• تنبيه للفت اإلنتباه 
ــرض  ــأن مع ــن بش ــرين الليبيي ــاد الناش ــن اتح ــان م ورد بي

إقامتــه خــال  المزمــع  للكتــاب  الدولــي األول  بنغــازي 

األشــهر القادمــة، وهــذا البيــان يوضــح عــدم مســئولية 

اتحــاد الناشــرين الليبييــن عــن المعــرض. 

وبنــاًء عليــه يعلــن اتحــاد الناشــرين العــرب عــدم مســئوليته 

عــن المعــرض حيــث أنــه ال يملــك أي معلومــات عنــه، 

ــه.  ــن عدم ــاركة م ــة المش ــرين حري وللناش



• معرض إسطنبول الدولي السابع للكتاب العربي
تقيــــم الجمعيــة الدوليــــة لناشــــري الكتــــاب العــــربي بالتعــــاون مــــع اتحــاد الناشــــرين األتــراك وجمعيــــة 

الناشـــرين األتراك معـــرض إســـطنبول الدولي الســـابع للكتاب العـربي، في الفترة  مـــن 8 إلى 16/10/2022م  

و يمكن لكل الناشرين والموزعـــين في  العالــــم العــــربي وخارجــــه المشــــاركة في هــــذه التظاهــرة الثقافيــة 

)pdf (arab-pa.org.02_و يمكــن اإلطــاع علــى اســتمارة التســجيل فــي المعــرض



• معرض عمان الدولي للكتاب 2022 م
بعــد إغــاق بــاب المشــاركة فــي معــرض عّمــان الدولــي للكتــاب فــي دورتــه 21 التــي تقــام فــي 1 أيلــول المقبــل، 

ولمــدة 10 أيــام، فــي المركــز األردنــي للمعــارض الدوليــة - مكــة مــوّل، أعلــن اتحــاد الناشــرين األردنييــن أّنــه 

تّمــت الموافقــة لـــ 370 دار نشــر محليــة وعربيــة ودوليــة وســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــال التوكيــل، ممــا 

يشــكل فرصــة للجمهــور األردنــي الــذي ينتظــر المعــرض مــن عــام إلــى آخــر لاطــاع علــى عناويــن متنوعــة 

فــي مختلــف مجــاالت المعرفــة، ولجميــع األعمــا ر مــع العلــم أن الــدورة المقبلــة للمعــرض ستســتضيف دولــة 

الكويــت كضيــف شــرف للمعــرض، تأكيــدا للرســالة الثقافيــة التــي يحملهــا فــي االنفتــاح علــى العــرب كمحطــة 

ــة  ــر العربي ــدور النش ــال ل ــة المج ــال إتاح ــن خ ــي م ــم العرب ــي العال ــر ف ــة النش ــراف صناع ــاء أط ــة للق مهم

ــات  ــرف، وحف ــف الش ــج ضي ــي، وبرنام ــج الثقاف ــي البرنام ــرب ف ــاء ع ــاركة أدب ــرض، ومش ــي المع ــاركة ف للمش

التوقيــع.

ــة  ــارس أهمي ــو ف ــر أب ــاب أ. جب ــي للكت ــان الدول ــرض عّم ــر مع ــاد، ومدي ــس االتح ــاد رئي ــد رش ــد  أ .محم وأّك

الجهــود التــي تقدمهــا وزارة الثقافــة، وأمانــة عمــان الكبــرى مــن خــال دعمهمــا إلقامــة معــرض عّمــان الدولــي 

للكتــاب، وجهــود وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وغيرهــا مــن المؤسســات الوطنيــة فــي 

تفاعلهــا مــع الحــدث الثقافــي الوطنــي الكبيــر كمــا أشــار أن المعــرض فــي دورتــه 2022 ســيبقى ومحافظاتــه 

علــى شــعار )القــدس عاصمــة فلســطين)، تأكيــدًا لموقــف األردن، قيــادًة وشــعبًا، علــى عروبــة القــدس، 

ــوات  ــا ق ــوم به ــي تق ــات الت ــكل المخطط ــا ل ــيحية، ورفض ــامية والمس ــاتها اإلس ــمية لمقدس ــة الهاش والوصاي

ــاة “ ــراءة حي ــرض “الق ــوازي للمع ــعار الم ــى الش ــه عل ــرائيلي، ومحافظت ــال اإلس االحت



• معـرض فلسـطين الدولـي الثانـي عشـر للكتاب 2022م
ســينعقد بــإذن اللــه تعالــى  معــــرض فلســــطين الدولــــي للكتـــاب لعـــام 2022م ) محافظـــة رام اللـــه و البيرة) 

خــال الفتــــرة مــــا بيــــن 14 و 24 ســــبتمبر 2022م علــى أرض المكتبــة الوطنية/ســردا

و اختــارت الهيئــة المديــرة للــدورة 12 للمعــرض الدولــي للكتــاب بــرام اللــه )فلســطين)، تونــس ضيفــة شــرف 

الــدورة 12 ويأتــي هــذا االختيــار نظــرا لمــا تمثلــه تونــس مــن حضــور تاريخــي عميــق فــي الوجــدان الفلســطيني 

ولمــا تترجمــه العاقــات الثقافيــة الثنائيــة مــن حــرص علــى التكامــل والبنــاء المثمــر فــي كل المجــاالت الفنيــة 

واإلبداعية



• معرض الرياض الدولي لكتاب 2022

تــّم  فتــح بــاب التســجيل لمعــرض الريــاض الدولــي للكتــاب 2022 و يمكــن التســجيل  عبــر رابــط التســجيل 

التالــي:

اضغط هنا

https://bookfairs.moc.gov.sa/signup?lang=ar



•   مشاركة إتحاد الناشرين العرب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022 م:
ــم  ــود إعامك ــر 2022، ن ــن 23-19 أكتوب ــرة م ــال الفت ــاب خ ــي للكت ــورت الدول ــرض فرانكف ــاد مع ــى إنعق ــارة ال باإلش

ــة.  ــة وإيجابي ــاركة فعال ــام بمش ــذا الع ــز له ــاح ممي ــرب بجن ــرين الع ــاد الناش ــاركة اتح بمش

وعليــه فقــد تــم حجــز جنــاح بمســاحة 36 متــر مربــع مجهــز بديكــور بدعــم مــن هيئــة الشــارقة للكتــاب طبقــا  لتعليمــات و 

توجيهــات   صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، وســيتم تخصيــص الجنــاح الجتماعــات أعضــاء 

االتحــاد، بحيــث يحــق لــكل ناشــر عقــد اجتماعاتــه الخاصــة مجانــا مــع مــن يشــاء وبعــدد مفتــوح مــن االجتماعــات علــى ان 

تكــون مــدة كل اجتمــاع نصــف ســاعة، والمطلــوب إبــاغ مكتــب الرئاســة أو األمانــة العامــة رســميًا بمواعيــد االجتماعــات 

وإســم الضيــف لحجــز طاولــة االجتمــاع لــه، واألفضليــة لمــن يســبق بتحديــد المواعيــد، كذلــك يوجــد مســاعد يجيــد اللغــة 

العربيــة وااللمانيــة واإلنجليزيــة للمســاعدة. 

ــه التــي تصلــح للترجمــة او لبيــع الحقــوق الــى اللغــات االجنبيــة ان يرســل نســخة مــن  ولمــن يــود المشــاركة بعــرض كتب

الكتــاب مــع نبــذة عــن الكتــاب باللغــة االنكليزيــة الــى مكتــب االمانــة العامــة فــي بيــروت أو مكتــب الرئاســة فــي القاهــرة 

ــد عــدد العناويــن المرشــحة عــن خمســة.  ــة اقصاهــا 1/8/2022 علــى أن ال تزي بمهل

مــع التنبــه الهــام لمــن يرغــب بالحصــول علــى تأشــيرة دخــول لحضــور المعــرض أن يبــدأ بالتواصــل مــع الســفارة األلمانيــة 

ببلــده إلتمــام اإلجــراءات المطلوبــة حيــث أنهــا قــد تســتغرق فــي بعــض الــدول أكثــر مــن ثاثــة شــهور  و تعتبــر المشــاركة 

فــي معــرض فرانكفــورت فرصــة للتعريــف بــدور االتحــاد و أعضائــه و التعريــف باإلصــدارات العربيــة و االتصــال بــدور النشــر 

الغربيــة وتبــادل الحقــوق ومحاولــة الترويــج إلعطــاء حقــوق ترجمــة بعــض اإلصــدارات العربيــة إلــى اللغــات األوروبيــة. و 

ســتكون مشــاركة االتحــاد فــي معــرض فرانكفــورت حافلــة بمجموعــة مــن األنشــطة و الفعاليــات و الورشــات منهــا حــول 

الوكيــل األدبــي و النشــر فــي زمــن الكورونــا

و يجــدر الذكــر أن هنــاك تواصــل مــع إدارة معــرض فرانكفــورت الدولــي للكتــاب و ســيتّم تنظيــم نــدوات بدعــم مركــز اللغــة 

العربيــة بأبــو ظبــي عبــر الــزوم



متفرقات 
اجتماع رئيس اتحاد الناشرين العرب مع األمين العام لجامعة الدول العربية و 

مشروع تنمية صناعة النشر 

ــط،  ــو الغي ــد أب ــة/ أحم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــي األمي ــق 5/7/2022م معال ــاء المواف ــع الثاث اجتم

بحضــور المستشــار/ جمــال رشــدي، المتحــدث الرســمي للجامعــة، مــع رئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب/ محمــد 

ــة بالقاهــرة، ولقــد رحــب معالــي األميــن برئيــس االتحــاد، وأثنــى  رشــاد، وذلــك بمقــر جامعــة الــدول العربي

ــه  ــوم ب ــا يق ــى م ــة وعل ــدان العربي ــن البل ــي بي ــل الثقاف ــز العم ــي تعزي ــرب ف ــرين الع ــاد الناش ــود اتح ــى جه عل

ــة والنهــوض بصناعــة  ــم والمعرف ــادة الوعــي الثقافــي ونشــر العل ــات مــن أجــل زي االتحــاد مــن أنشــطة وفعالي

النشــر العربــي. 

ــرين  ــاد الناش ــس اتح ــب رئي ــط طل ــو الغي ــد أب ــة أحم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــي األمي ــل معال ــد َقِب ولق

العــرب محمــد رشــاد أن تكــون جامعــة الــدول العربيــة ضيــف شــرف مؤتمــر الناشــرين الســادس المقــرر انعقاده 

فــي بدايــة شــهر نوفمبــر 2022م، بإمــارة الشــارقة باإلمــارات العربيــة المتحــدة، برعايــة ودعــم صاحــب الســمو 

الشــيخ الدكتــور/ ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة. ولقــد وافــق معالــي 

األميــن العــام أن تكــون جامعــة الــدول العربيــة ضيــف شــرف المؤتمــر بحضــوره أو بحضــور َمــن يمثلــه. 

ــا بغــرض تدعيم  ــا تنمويًّ كمــا قــدم األســتاذ محمــد رشــاد لمعالــي األميــن العــام/ أحمــد أبــو الغيــط مشــروًعا ثقافيًّ

صناعــة النشــر العربــي فــي بعــض البلــدان العربيــة علــى أن يقــوم بالتعــاون والتنســيق مــع األجهــزة المعنيــة 



بجامعــة الــدول العربيــة. ولقــد رحــب معالــي األميــن العــام بالمشــروع وأوصــى معاليــه للمعاونيــن معــه بدراســة 

هــذا المشــروع. 

ــاط  ــن ارتب ــد م ــي تزي ــات الت ــض الموضوع ــرب بع ــرين الع ــاد الناش ــس اتح ــاد رئي ــد رش ــتاذ محم ــتعرض األس واس

االتحــاد بجامعــة الــدول العربيــة والــذي قــد ُانشــئ فــي عــام 1962م بنــاًء علــى قــرار اللجنــة الثقافيــة بالجامعــة.

وقــدم األســتاذ محمــد رشــاد باســمه واســم أعضــاء مجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة الشــكر والتقديــر لمعالــي 

ــرب  ــرين الع ــاد الناش ــم اتح ــب بدع ــم، والترحي ــتقبال الكري ــى االس ــة عل ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع األمي

ــي ــر العرب ــة النش ــة صناع ــة وتنمي ــة العربي ــر الثقاف ــي نش ــوة ف ــه المرج ــق أهداف لتحقي



ــي  ــة ف ــرين األفارق ــم الناش ــة لدع ــا 45 دقيق ــت مدته ــر اإلنترن ــة عب ــدوة مجاني ــم ن • تنظي
ــر  ــال النش ــم بمج ــز خبراته ــى تعزي ــعيهم إل س

 (Webinar on accessible publishing on 7 July in Arabic (

ــة  ــرين األفارق ــم الناش ــة لدع ــا 45 دقيق ــت مدته ــر اإلنترن ــة عب ــدوة مجاني ــرين ن ــي للناش ــاد الدول ــم االتح ُينظ

فــي ســعيهم إلــى تعزيــز خبراتهــم بمجــال النشــر. تعــّرف معنــا علــى أهميــة ممارســات النشــر الميســر فــي جعــل 

ــر  ــف البص ــدان أو ضع ــبب فق ــراءة بس ــى الق ــن عل ــر القادري ــخاص غي ــل األش ــن قب ــراءة م ــة للق ــك قابل إصدارات

ــم.  ــات التعّل وصعوب

ــم  ــي )DAISY Consortium ) آرؤاه ــزي الدول ــاد دي ــن اتح ــة م ــي الصناع ــراء رواد ف ــدوة خب ــارك بالن سيش

ــة.  ــارة اإلفريقي ــن الق ــرين م ــع ناش ــم م وأفكاره

تشــكل هــذه النــدوة التفاعليــة عبــر اإلنترنــت الخطــوة األولــى فــي شــراكة جديــدة بيــن اتحــاد ديــزي الدولــي 

 .( IPA( وهــي مبــادرة يقودهــا االتحــاد الدولــي للناشــرين ،( APIF( والصنــدوق اإلفريقــي لابتــكار فــي النشــر

ــام  ــذا الع ــن ه ــق م ــت الح ــي وق ــا ف ــم تنظيمه ــاملة يت ــة ش ــة تقني ــة دورة تدريبي ــة التمهيدي ــذه الجلس ــيتبع ه س

للراغبيــن فــي االلتحــاق بهــا، مــع بحــث إمكانيــة تقديــم الدعــم المالــي إلنتــاج كتــب ميســرة وطرحهــا في الســوق. 

ســيتم بــث هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت باللغــات )االنجليزيــة، والفرنســية، والعربيــة، فــي الخامــس، الســادس، 

والســابع) مــن يوليــو 2022 علــى التوالــي. 



ــى المشــاركين ســداد أي رســوم فــي أي وقــت مقابــل حضــور هــذه النــدوة أو غيرهــا  ال يشــترط عل

مــن النــدوات المســتقبلية التــي ُتبــث عبــر اإلنترنــت، أو حتــى مقابــل الــدورات التدريبيــة المباشــرة، 

ذلــك أن الصنــدوق اإلفريقــي لابتــكار فــي النشــر يتكفــل بــكل هــذه النفقــات. 

مــن خــال االشــتراك فــي هــذه النــدوة عبــر اإلنترنــت، فإنــك تجيــز التحــاد ديــزي الدولــي إرســال 

ــة  ــط المتعّلق ــرأي، والرواب ــتطاعات ال ــك اس ــي ذل ــا ف ــدث، بم ــذا الح ــق به ــك تتعّل ــات إلي معلوم

بالــدورات التدريبيــة عنــد توفرهــا فــي وقــت الحــق مــن العــام الجــاري. 

 - REGISTER FOR WEBINAR IN ARABIC: 7 July at 1300 UTC •



• جائزة الشيخ زايد للكتاب 2022
ُفتح باب التسجيل لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشرة حتى 

1 أكتوبــر 2022. ســجل اآلن ألحــد فــروع جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب للــدورة الســابعة 

عشرة.

 آلية الترشح

1.      - الترشح عبر موقع جائزة الشيخ زايد للكتاب للترشح اإللكتروني

2.      - ارسال خمس نسخ من العمل المتقدم به عبر البريد لمقر الجائزة

جائزة الشيخ زايد للكتاب

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

 صندوق بريد 7050، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

3.      ســيتم ارســال رســالة الكترونيــة تفيــد بنجــاح الترشــح تزامنــًا مــع اســتام النســخ 

المطلوبــة مــن العمــل المقــدم

ــة  ــو 2022 لغاي ــن ماي ــن األول م ــداًء م ــرة ابت ــابعة عش ــدورة الس ــح لل ــم الترش بإمكانك

ــح،  ــة الترش ــروط وكيفي ــول ش ــات ح ــن المعلوم ــد م ــر 2022. للمزي ــن أكتوب األول م

info@zayedaward.ae تفضلــوا بالتواصــل معنــا علــى



مكتب الرئاسة - القاهرة
تلفاكس : 20237622058+

info@arab-pa.org

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

  إلى اللقاء في العدد القادم 


