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إفتتاحية

كلمة رئيس اتحاد الناشرين العرب :

 بمناســبة حلــول  شــهر رمضــان المبــارك ،أتقــّدم إلــى كل زمالئــي أعضــاء 
العربيــة   المعــارض  مديــري  و  العموميــة  الجمعيــة  و  اإلدارة  مجلــس 
بخالــص التهانــي و أطيــب التمنيــات ســائال اللــه العلــي القديــر أن يجعلــه 

شــهر خيــر و بركــة
و إذ أتقــّدم للجنــة اإلعــالم و العالقــات العاّمــة و رئيســها د.محمــد 
الصالــح المعالــج  بخالــص الشــكر لخلــق هاتــه النشــرة كمســاحة لعــرض 
جميــع االخبــار التــي تهــّم الناشــر العربــي و تعــرض مســتجدات اتحــاد 

ــطته ــاره و أنش ــرب و اخب ــرين الع الناش
و أنا سعيد بتعاون جميع الزمالء من أجل رفعة صناعة النشر

و كّل عام و أنتم بخير
محمد رشاد

رئيس اتحاد الناشرين العرب

كلمة رئيس لجنة اإلعالم و العالقات العاّمة :

الزمالء األعزاء ،
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته

ــا  ــه علين ــاده الل ــم أع ــان الكري ــهر رمض ــول ش ــم بحل ــّرني أّوال أن أهنئك يس
ــا و قــد  ــه أتــى علين ــه أن ــر و اليمــن و البــركات حامديــن الل و عليكــم بالخي
خّفــت وطــأة وبــاء كورونــا و أتمنــى للجميــع الســالمة و الصحــة و العافيــة

أّما بعد،
ــن  ــة  بي ــات العاّم ــالم  و العالق ــة اإلع ــرة لجن ــن نش ــي م ــدد الثان ــو الع هاه
ــهر  ــاد للش ــطة االتح ــدول أنش ــتجّدات و ج ــم كّل المس ــّدم لك ــم ليق يديك
ــم  ــو منك ــي و إذ نرج ــر العرب ــد الناش ــا يفي ــارض و كّل م ــار المع ــة أخب و كاف
التفاعــل معنــا عــن طريــق إبــداء مالحظاتكــم و تعتبــر هــذه النشــرة مســاحة 
مفتوحــة للتواصــل ونتمنــى أن تنــال استحســانكم فــي انتظــار مالحظاتكــم 
ــا » الــذي   ــّم تخصيــص ركــن » أخباركــم تهّمن ــه ت ــم أّن لتطويرهــا مــع العل
يمكنكــم مــن خاللــه مراســلتنا  لنشــر أخباركــم عبــر رقــم الواتســاب لرئيــس 

اللجنــة
مع خالص التحيات

د. محمد صالح المعالج
رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العاّمة



باعتبــار أّن مؤتمــر الناشــرين العــرب تجّمــع مهنــي مهــّم للناشــرين والمؤسســات المعنيــة بصناعــة النشــر 

ــى  ــاد أعل ــا واعتم ــر ومخرجاته ــة النش ــر ثقاف ــر لتطوي ــاء مثم ــي ولق ــي والغرب ــم العرب ــي العال ــاب ف والكت

ــم  ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــرين م ــع الناش ــة تجم ــرة وفاعل ــث ح ــة بح ــكل منص ــو يش ــودة فه ــر الج معايي

لمناقشــة تحدياتهــم واقتــراح الحلــول الفاعلــة لدعــم قطــاع النشــر بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء، 

والمختصيــن فــي قطــاع النشــر مــن مختلــف دول العالــم، وقــع تكويــن لجنــة تحضيريــة للمؤتمــر وقــد  

ــي: ــى التال ــا عل ــاق مبدئي ــّم االتف ــق زووم و ت ــر تطبي ــن عب ــدت اجتماعي عق

- مكان المؤتمر: معرض الشارقة الدولي للكتاب 

- تحديد الموعد األّولي إلقامة المؤتمر: األسبوع األول من معرض الشارقة الدولي للكتاب

- عنوان المؤتمر: صناعة المحتوى العربي وتحديات ما بعد الجائحة 

- المحاور والفروع: بصدد دراستها على حسب مقترحات أعضاء اللجنة

  .... Unisco– الجهات المشاركة :إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية –إلكسو -

وسيشــارك فــي المؤتمــر العديــد مــن الجهــات العاملــة فــي قطــاع النشــر والعمــل الثقافــي، وفــي مقدمتهــا 

اتحــاد الناشــرين العــرب، وجمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن، واتحــادات وجمعيــات ونقابــات الناشــرين فــي 

ــارض  ــرو مع ــة، ومدي ــات الوطني ــرو المكتب ــة، ومدي ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة، ووزارات الثقاف ــدول العربي ال

ــى  ــة إل ــر، إضاف ــة النش ــة بصناع ــة المعني ــة والخاص ــات الحكومي ــي، والمؤسس ــم العرب ــي العال ــب ف الكت

ناشــرين ومفكريــن وأدبــاء وإعالمييــن وقانونييــن وأكاديمييــن مــن مختلــف الــدول العربيــة والمنطقــة.

وسيتّم موافاتكم بكل التفاصيل حال تحديد التفاصيل النهائية للمؤتمر 

THE 6TH ARAB PUBLISHERS CONFERENCE
مؤتمـــــر الناشرين العـــرب الســــادس

التحضيرات لمؤتمر اتحاد الناشرين العرب السادس



أ.محمد رشاد

أ.بشار شبارو

أ.محمد السباعي

 أ.أكرم العقيل

إبراهيم السيّد

أ.سعيد عبده

أ.خالد جرب

أ.عبد الرؤوف قدور

د. محمد الصالح املعالج

أ.هيثم حافظ

أ.سفيان األشقر

 أ.وليد محمد مصطفى

أ.بيار صايغ

أ.محمد عبد الجبار جعفر هادي

أ.سعود عبد العزيز املنصور

أ.الصادق بو ربيع

رئيس االتحاد 
ورئيس لجنة املعارض 

األمني العام

نائب رئيس

نائب رئيس

 نائب رئيس

أمني عام مساعد

أمني عام مساعد
 ورئيس لجنة امللكية الفكرية 

أمني الصندوق

 رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة

رئيس لجنة التطوير املهني

رئيس لجنة تعديل النظام

رئيس لجنة العالقات العربية

رئيس لجنة العالقات الدولية

 رئيس لجنة فض املنازعات

رئيس لجنة تنمية املوارد

رئيس لجنة النرش
الرقمي والصويت 

أ.يارس أبو يحي مزيان

أ.سمرية عايص

أ.أحمد السايغ

أ.بسام الكردي

أ.سلطان سعيد الحامتي

أ.رياض شنيرت

 أ.غسان محمد حسن حسني

أ.محمد أحمد شيل

أ.بكر محمد زيدان رمضان

أ.محمد عبد الله اإلنيس

أ.وليد املختار محمد

 أ.سالمي  أحمد ميك

أ.عيل عبيد بن حاتم

 أ.إيهاب عبد الرزاق

 أ.عبد الله الغبني

 أ.سمري منصور

رئيس لجنة املعارض املتوسطية

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة

 عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

الدار املرصية اللبنانية-مرص 
الهاتف : 0020223910250
الفاكس: 0020223909618
خلوي :00201222150377

info@almasriah.com

منشورات ضفاف-لبنان 
الهاتف : 009611814908
الفاكس: 009611840372

خلوي: 009613223227
bachar.chebaro@gmail.com

دار النريبني-سوريا 
الهاتف : 009611814908
الفاكس: 009611840372

خلوي: 009613223227
msibaie62@gmail.com

مكتبة جرير-السعودية 
الهاتف : 966114626000 00
الفاكس: 966114629500 00

خلوي:00966505422110
akram@jarirbookstore.com

ملتقى النارشين واملوزعني القطريني- قطر 
الهاتف: 0097466199101
خلوي:  0097455516969

i.alsayed@daralwatad.com

اتحاد النارشين املرصيني-مرص
الهاتف : 0020225777077
الفاكس:  0020237480632
خلوي: 00201028050050

saidabdo@live.com

دار الثقافة للنرش والتوزيع-األردن
الهاتف : 0096264646361
الفاكس: 0096264610291
خلوي: 00962795547849
info@daralthaqafa.com

دار الياممة للنرش و التوزيع-سوريا 
الهاتف : 00963112219315
الفاكس: 00963112232563

خلوي :00963944484911     
خلوي :009613876275 

yamama-hl@hotmail.com

دار كنوز للنرش و التوزيع-تونس 
الهاتف : 0021672223822
الفاكس:0021672223922
خلوي :0021698303596

 mohamed.maalej66@gmail.com

اتحاد النارشين السوريني-سوريا 
الهاتف : 00963112260626

الفاكس: 0096312241981
خلوي : 96933366570 00

 haythamhafez@hotmail.com

دار النفائس- األردن 
الهاتف : 0096265693940
الفاكس : 0096265693941
خلوي : 962795537020 00

alnafaes@hotmail.com

املركز القومي لإلصدارات القانونية-مرص
الهاتف : 0020223957807

الفاكس : 00202279592 00
خلوي : 00201115555760
waliedbook@gmail.com

نقابة اتحاد النارشين يف لبنان- لبنان 
الهاتف : 009611853712
الفاكس : 009611853712

خلوي : 009613615669
pierre.sayegh@ldlp.com

دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع-العراق
الهاتف :009647811005860
خلوي : 009647714440520
hadim4544@gmail.com 

مكتبة املنصور للنرش والتوزيع- الكويت 
الهاتف : 0096522466266
الفاكس : 0096522438304
خلوي : 96599717558 00

soud.almansour@thatalsalasil.com.kw

ألفا للوثائق- الجزائر 
الهاتف : 21331733333 00
الفاكس : 21331733794 00
خلوي: 213770906434 00

alphadocumentation@hotmail.com

النقابة الوطنية لنارشي الكتب-الجزائر
الهاتف : 00 213471273511
الفاكس: 00213471273511
خلوي: 213550864240 00
yasser.snel@gmail.com

دار االندلس للطباعة والنرشوالتوزيع- لبنان 
الهاتف :009611866618 
الفاكس :009611866067

خلوي: 009613233366
assi.samira2019@gmail.com

دار االمان للنرش والتوزيع- املغرب 
الهاتف : 212537723276 00
الفاكس: 212.537200055 00

خلوي: 212661202856 00
ahmed.essayegh@gmail.com

اتحاد النارشين املغاربة- املغرب
الهاتف : 212522810406 00
الفاكس: 212522810407 00 

خلوي:  00212661423341 
bassam.elkurdi@gmail.com

مؤسسة توزيع للتوزيع 
والخدمات اللوجستية- اإلمارات

الهاتف : 971.28002220 00
خلوي: 971.50.811.1123 00

ssz2004@yahoo.com

اتحاد النارشين التونسيني-تونس 
الهاتف : 21631400756 00
الفاكس: 21632400756 00

خلوي: 0021625886601
Riadhchniter@sotumedias.tn

اتحاد النارشين األردنيني-األردن
الهاتف : 0096265353402
الفاكس: 0096265353402

خلوي: 962795667143
darghidaa@gmail.com

اتحاد النارشين الصوماليني-الصومال
الهاتف : 00252615573951

خلوي: 00252618139901
somalipublisher@gmail.com

دار الشامل للنرش والتوزيع- فلسطني 
الهاتف : 009729352305

خلوي: 00972599395490
Shamel.bookshop@gmail.com

اتحاد النارشين اليمنيني- اليمن 
الهاتف : 009671213119
الفاكس: 009671213119

خلوي: 967711114030 00
info@ypunion.com

اتحاد النارشين الليبيني-ليبيا
الهاتف : 002184913314
الفاكس: 002184913314

خلوي: 00218912090707
welmukhtar@gmail.com

اإلتحاد  املوريتاين للنرش و التوزيع 
الهاتف :0022234916631
خلوي: 0022236308939

ahme65delmeki@yahoo.fr
Umed.mr@gmail.com

جمعية النارشين اإلماراتيني- اإلمارات 
الهاتف : 00971501801771
خلوي: 971504433133 00
aliobaid1@hotmail.com

جمعية النارشين والكتبيني ىف العراق- العراق
خلوي: 9647701776490 00

info@pliraq.org

جمعية النرش السعودية-السعودية
الهاتف : 00963138222328
خلوي: 00966.549966668
abdullah@darathar.net

اتحاد النارشين الفلسطينيني- فلسطني 
خلوي: 0097.0599732212

samir@mansour.ps



 المعارض

معرض مسقط الدولي للكتاب  2022م :
بعــد توقــف دام عاميــن بســبب جائحــة كورونــا، انتظــم معــرض مســقط الدولــي للكتــب ضمــن معاييــر دقيقــة و 

جــودة عاليــة ضمــن إجــراءات وقائيــة و احترازيــة معتدلــة بمشــاركة 715 ناشــر مــن 27 دولــة مــع تقليــص فــي 

عــدد الفعاليــات الثقافيــة و اّلأدبيــة مقارنــة بالــدورات الســابقة بنســبة 50 بالمائــة 

ما يمكن مالحظته :

-إيجابيا : 

•هناك تعاون من طرف إدارة المعرض وتجاوبت مع كل المطالب التي كان من الممكن تنفيذها 

•  كان هناك سرعة إلدخال الكتب من المخازن لألجنحة

•  إجماال كان معرضا جّيدا في ظّل ما مّر بها العالم العربي جّراء الجائحة 

- في التوصيات قصد التطوير:

• تحسين األجنحة ومراجعة سعر المتر المربع نظرا لغالئه مقارنة بالتجهيزات المتوفرة في الجناح 

• إلغاء رسوم التوكيالت والتأشيرات مراعاة لما واجهه الناشر العربي 

• تشريك اتحاد الناشرين العرب في الفعاليات الثقافية للمعرض 



بتاريــخ 24 مــارس 2022م ، إفتتــح الوزيــر األول أيمــن عبــد الرحمــان رفقــة وزيــرة الثقافــة 

والفنــون الدكتــورة صوريــة مولوجــي فــي قصــر المعــارض بالصنوبــر البحــري، فعاليــات 

ــه الـــ 25. ــي طبعت ــيال 2022م” ف ــر “س ــاب بالجزائ ــي للكت ــون الدول الصال

ــرة«، 1250  ــر الذاك ــاب جس ــعار »الكت ــت ش ــد تح ــذي يعق ــون، ال ــذا الصال ــي ه ــارك ف ويش

دار نشــر قادمــة مــن  36 دولــة ويفتتــح الصالــون أبوابــه يوميــا مــن الســاعة 10 صباحــا حتــى 

الســاعة 9 مســاًء حتــى 1 أبريــل.

ويعــرف البرنامــج الثقافــي للصالــون، الــذي يســتضيف ايطاليــا ضيــف شــرف الطبعــة، اقامــة 

العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة منهــا موائــد مســتديرة حــول األدب وأيضــا تداعيــات جائحــة 

كورونــا الــى جانــب نــدوات تاريخيــة احتفــاء بالذكــرى الســتين  لعيــد النصــر.

الجديــر بالذكــر، أن مــا يمّيــز الطبعــة الخامســة والعشــرين للصالــون الدولــي للكتــاب 

ــا   ــون إفتراضي ــارة الصال ــن زي ــن م ــن المهتمي ــة تمك ــة رقمي ــص منص ــو تخصي ــر، ه بالجزائ

»zoom Expo  « وكذلــك بيــع الكتــب عــن بعــد..

و إذ نثمــن اتحــادا و أعضــاءا قــرار رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون بإعفــاء كل 

دور النشــر المشــاركة فــي المعــرض مــن تكاليــف ايجــار األجنحــة  مراعــاة للظــروف الصعبــة 

التــي مــّر بهــا منــذ عاميــن جــراء جائحــة كورونــا

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر2022م



ــت  ــة ،طرح ــة و المعرف ــع للثقاف ــر و دوره كصان ــة للناش ــؤولية المجتمعي ــار المس ــي إط ف

النقابــة الوطنيــة لناشــري الكتــب بالجزائــر مبــادرة ثقافيــة تعاونيــة بالشــراكة مــع اتحــاد 

ــرين  ــالل إهــداء الناش ــر مــن خ ــة عاّمــة بالجزائ ــاء مكتب ــرين العــرب  حــول إنش الناش

ــة  ــذه المكتب ــيس ه ــم لتأس ــن إصداراته ــة م ــون مجموع ــي الصال ــاركين  ف ــرب المش الع

ــرين  ــاء الناش ــة بإعف ــة الجزائري ــس الجمهوري ــة رئي ــرار فخام ــان لق ــل وعرف ــرّد جمي وك

المشــاركين مــن رســوم إيجــار األجنحــة  و نلتمــس مــن الناشــرين المســاهمة فــي هــذه 

ــي. ــن العرب ــي الوط ــر ف ــة والنش ــر الثقاف ــه خي ــا في ــادرة لم المب

و يجــدر الذكــر أّن دور النشــر المشــاركة فــي الطبعــة الخامســة والعشــرين للصالــون الدولي 

ــر  ــر معفــاة مــن تكاليــف إيجــار األجنحــة، كبــادرة مــن معــرض الجزائ للكتــاب بالجزائ

ــراء  ــاب ج ــة الكت ــاط صناع ــود نش ــن رك ــنتين م ــد س ــك بع ــرين وذل ــم الناش ــاب لدع للكت

تفشــي فايــروس كورونــا.

 مبادرة اتحاد الناشرين العرب الصالون
الدولي للكتاب بالجزائر 2022م



ــالق   ــم ّ إط ــمي ،ت ــدور بالقاس ــيخة ب ــمّو الش ــن س ــادرة م ــاب ، و كب ــارقة للكت ــة الش ــن هيئ ــة م ــخية المقدم ــة الس ــل الرعاي ــم و بفض ــي مه ــدث ثقاف كح

أكاديميــة االتحــاد الدولــي للناشــرين يــوم 07 مــارس 2022 م، لتــزود منظومــة النشــر بــاألدوات الالزمــة للتكّيــف مــع ســوق ســريعة التغّيــر ال يــزال 

التأثيــر الكامــل للجائحــة العالميــة فيهــا غيــر واضــح. وتتمّيــز هــذه األكاديميــة بأنهــا فريــدة مــن نوعهــا، إذ إنهــا تســعى إلــى تلبيــة احتياجــات تطويــر 

المهــارات ألعضــاء االتحــاد الدولــي للناشــرين واألفــراد التابعيــن لهــم فــي كل مــن أســواق النشــر المتقدمــة والناميــة.

تركــز األكاديميــة فــي المقــام األول علــى احتياجــات تطويــر المهــارات ذات األولويــة لهيئــات واتحــادات الناشــرين، والناشــرين عمومــًا علــى المســتوى 

ــة  ــر األكاديمي ــك، توف ــى ذل ــة إل ــرين. وإضاف ــي للناش ــاد الدول ــا االتح ــي أجراه ــاث الت ــا األبح ــفت عنه ــد كش ــات ق ــك االحتياج ــت تل ــي، وكان الوطن

لمنظومــات النشــر الناشــئة مجموعــة المهــارات األساســية التــي تتيــح لهــا اســتجابة أفضــل للتســارع الرقمــي، فــي حيــن يمكــن لمنظومــات النشــر فــي 

األســواق األكثــر تقدمــًا أن تبنــي الكفــاءات الالزمــة للمجــاالت الناشــئة فــي طليعــة الصناعــة مثــل تنفيــذ ممارســات األعمــال المســتدامة.

https:// :وتفتــح األكاديميــة أبوابهــا أمــام الراغبيــن فــي التســجيل مــن أعضــاء االتحــاد لالســتفادة مــن مواردهــا التعليميــة، علــى الرابــط التالــي

www.ipaacademy.net، حيــث توفــر مراكــز النشــر المتعاونــة دورات متخصصــة خــالل شــهر مــارس الجــاري، باإلضافــة إلــى سلســلة مــن 

ــوارات. الح

ــة  ــة  ذلــك دورات جــرى إعدادهــا وتطويرهــا باالشــتراك والتعــاون مــع شــركاء المحتــوى مثــل مركــز النشــر التابــع لكلي  صاحــب إطــالق األكاديمي

الدراســات المهنيــة فــي جامعــة نيويــورك بالواليــات المتحــدة، ومركــز أكســفورد العالمــي للنشــر، ومركــز التدريــب علــى النشــر فــي المملكــة المتحــدة. 

ــا  ــن موارده ــتفادة م ــرين لالس ــي للناش ــاد الدول ــاء االتح ــن أعض ــن م ــام الراغبي ــاح أم ــة مت ــي األكاديمي ــجيل ف ــى أن التس ــا إل ــارة هن ــدر اإلش وتج

ر بنحــو 15000 ناشــر مــن التابعيــن ألعضــاء االتحــاد. وبذلــك، تكــون األكاديميــة قــد  التعليميــة، كمــا تفتــح األكاديميــة أبوابهــا أيضــًا أمــام عــدد ُيقــدَّ

وصلــت بالفعــل إلــى أعضــاء االتحــاد والناشــرين أنفســهم فــي أكثــر مــن 70 دولــة. أضــف إلــى ذلــك أنــه ســيجري ســريعًا توســيع نطــاق العــروض األوليــة 

المقدمــة فــي األكاديميــة، التــي تشــمل حــوارات لكبــار المديريــن التنفيذييــن فــي الصناعــة ودورات تدريبيــة متخصصــة فــي مهــارات النشــر المعياريــة، 

وذلــك اســتجابة للمالحظــات اآلتيــة مــن المســتفيدين األوائــل مــن خدمــات األكاديميــة.

إطالق أكاديمية االتحاد الدولي للناشرين



 مشاركة اتحاد الناشرين  العرب بمعرض بولونيا

فــي المدينــة الشــغوفة بالكتــب والحيــاة والمعارض،«بولونيــا« ، انطلقــت يــوم 21 مــارس 

فعاليــات الــدورة الـــ59 مــن معــرض بولونيــا لكتــاب الطفــل اســتمّرت لغايــة 24 مــن نفــس 

الشــهر ،الحــدث األبــرز عالميــًا لــدى المهموميــن بصناعــة النشــر وحوافــظ المعرفــة 

وثمــار المطابــع فــي جهــات العالــم المختلفــة و خــالل هــذه التظاهــرة  و بحضــور 

شــخصيات دبلوماســية، وممثلــى كبــرى المؤسســات الثقافيــة، وأعــالم األدب والفــن 

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــم دول ــة، عل ــا اإليطالي ــة بولوني ــت مدين ــي، رفع األوروب

ــة اإلمــارة  ــدورة الـــ 59 ومقدمــة تجرب ــًة احتفاءهــا بإمــارة الشــارقة ضيــف شــرف ال معلن

ومشــروعها الثقافــى الــذى يمضــى بــرؤى الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

ــى العالــم، كنمــوذٍج لمــدن المعرفــة، التــي  عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، إل

تحقــق نهضتهــا الشــاملة باالســتثمار فــي المعرفــة والوعــى وبنــاء القيــم الثقافيــة واالهتمام 

ــانّية.  ــتركات اإلنس بالمش

ــاد  ــاركة االتح ــت مش ــي أسس ــاب الت ــارقة للكت ــة الش ــن هيئ ــم م ــه و بدع ــن الل ــل م وبفض

ــادرة عنايتهــم  ــع  تحــت ب ــر مرب ــاح تبلــغ مســاحته 32 مت ــا  2022م بجن بمعــرض بولوني

ــة،  ــة مهم ــاره فرص ــة ، باعتب ــارض الدولي ــمه بالمع ــة باس ــز أجنح ــاد و  حج ــم االتح لدع



ــاط  ــي أوس ــرى، ف ــادرات األخ ــروعات والمب ــن المش ــر م ــه والكثي ــاد،دوره، أهداف ــف باالتح للتعري

دور النشــر ووكاالت الترجمــة، و كان جنــاح اتحــاد الناشــرين العــرب هــذا العــام مميــزا مــن حيــث 

ــة الشــارقة تجهيــز ديكــور . ــت هيئ الديكــور فقــد قــد توّل

ــل   ــرم العقي ــام، أ.أك ــن الع ــبارو األمي ــار ش ــن أ.بش ــس اإلدارة كّل م ــن مجل ــرض م ــي المع ــر ف حض

نائــب الرئيــس، د.محمــد صالــح المعالــج رئيــس لجنــة اإلعــالم و العالقــات العامــة  و قــد تــّم عــرض 

مجموعــة مــن كتــب الناشــرين الذيــن قامــوا بتلبيــة الطلــب و إرســالها تبعــا لتعميــم االتحــاد مــع 

ترجمــة مختصــرة باللعــة اإلنجليزيــة وعــرض مطبوعــات تعريفيــة خاّصــة باالتحــاد باللغــات العربيــة 

و اإلنكليزيــة مــع بروشــور تعريفــي .



معرض لندن الدولي للكتاب

ــل/ ــن 7-5 ابري ــرة م ــالل الفت ــاب خ ــي للكت ــدن الدول ــرض لن ــاد مع ــى إنعق ــارة ال باإلش

نيســان 2022م، و بدعــم مــن هيئــة الشــارقة للكتــاب سيشــارك اتحــاد الناشــرين العــرب 

ــي  ــة ف ــة العربي ــد الثقاف ــد تواج ــل تأكي ــن أج ــام  م ــذا الع ــز ه ــاح ممي ــرض بجن ــي المع ف

ــاد.  ــاء االتح ــطة وأعض ــف بأنش ــة والتعري ــل الدولي المحاف

ــث  ــات، بحي ــص لالجتماع ــع مخص ــر مرب ــاحة 36مت ــاح بمس ــز جن ــم حج ــد ت ــه فق وعلي

ــن  ــوح م ــدد مفت ــاء وبع ــن يش ــع م ــا م ــة مجاًن ــه الخاص ــد اجتماعات ــر عق ــكل ناش ــق ل يح

االجتماعــات علــى أن تكــون مــدة كل اجتمــاع نصــف ســاعة، والمطلــوب إبــالغ مكتــب 

ــة  ــز طاول ــف لحج ــم الضي ــات واس ــد االجتماع ــميًا بمواعي ــة رس ــة العام ــة أو األمان الرئاس

االجتمــاع لــه، واألفضليــة لمــن يســبق بتحديــد المواعيــد، أيًضــا يمكنكــم عــرض كتبكــم 

الموجــودة لديكــم التــي تصلــح للترجمــة أو لبيــع الحقــوق مــع نبــذة عــن الكتــاب 

باللغــات األجنبيــة )اإلنجليزيــة والفرنســية( مــع إرســال نســخة عــن صــورة الغــالف عبــر  

ــل االتحــاد  إيمي



ــدار البيضــاء لســنوات مــن طــرف  ــا و بعــد انتظامــه بال بعــد توقفــه لســنتين بســبب جائحــة الكورون

ــي  ــرض الدول ــدورة 27 للمع ــتنتظم ال ــة ، س ــة المغربي ــل بالمملك ــة والتواص ــباب والثقاف وزارة الش

ــي،  ــاء السويس ــاط. بفض ــة الرب ــو 2022 م بمدين ــن 02 و 12 يوني ــا بي ــرة م ــي الفت ــاب ف ــر والكت للنش

شــارع اإلمــام مالــك )قبالــة فنــدق ســوفيتيل( الربــاط، وندعوكــم إلــى التســجيل اإللكترونــي، عبــر 

https://www.siel.ma/ar المعــرض :  موقــع 

ــي  ــة ف ــدول العربي ــة ال ــن بقي ــر وم ــن مص ــة م ــب القادم ــحنات الكت ــول ش ــان وص ــم ضم ــى يت وحت

الوقــت المناســب، نرجــو منكــم ضــرورة اإلســراع باســتكمال إجــراءات التســجيل قبــل تاريــخ 05 

إبريــل/ نيســان 2022م ، مــن أجــل أن تتبقــى فتــرة ال تقــل عــن خمســين يومــا لمباشــرة إجــراءات 

ــى المعــرض فــي اآلجــال المناســبة. الشــحن بمــا يضمــن وصــول الشــحنات إل

أيًضــا برجــاء االلتــزام بنمــوذج قائمــة المعروضــات، وتعبئــة كامــل بياناتهــا المطلوبــة، حتــى تتيســر 

علــى إدارة المعــرض إجــراءات اصــدار الفســح اإلعالمــي، فضــًلا عــن عــدم تضميــن اللوائــح وكشــوف 

التعبئــة وطــرود الشــحن كل مطبــوع ال يســتجيب للشــروط المقــررة فــي قانــون المعــرض

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب الرباط  2022م



 نظمــت أول دورة للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب تحــت الرعايــة الســامية للمغفــور لــه الملــك الحســن الثانــي، وذلــك 

فــي الفتــرة مــا بيــن 30 أكتوبــر و 8 نوفمبــر ســنة 1987م، وشــاركت فيهــا وقتئــذ 300 دار نشــر ومؤسســة، مثلــت 15 دولة، 

وشــهدت إقبــال جمهــور تجــاوز 80 ألــف زائــر. وتلتهــا الــدورة الثانيــة خــالل الســنة المواليــة 1988م، ليصبــح تنظيــم 

المعــرض بعــد هــذا التاريــخ كل ســنتين، إلــى غايــة ســنة 2004م، حيــث تحــول المعــرض إلــى موعــد ســنوي، بفضــل 

ــارض  ــدة المع ــي أجن ــه ف ــخ تنظيم ــيم تاري ــد ترس ــا بع ــخها، خصوص ــي رس ــة الت ــة الدولي ــا والمكان ــي راكمه ــة الت التجرب

العربيــة. وعلــى مــدى الــدروات األخيــرة، يحافــظ المعــرض علــى معــدل مشــاركة يتجــاوز 700 عــارض، و معــدل لعــدد 

الــدول المشــاركة يناهــز 45 دولــة، فيمــا يتجــاوز متوســط المعــروض مــن الرصيــد الوثائقــي 100.000 عنــوان كل ســنة، 

أمــا متوســط الزيــارات التــي يعرفهــا المعــرض فتتجــاوز 400.000 زائــر. يبلــغ المعــرض الدولــي خــالل ســنة 2022 م 

دورتــه الســابعة والعشــرين ليعــزز مــا راكمــه مــن قيمــة دوليــة جعلــت منــه موعــدا ثقافيــا يســتقطب إليــه شــرائح متنوعــة 

مــن الفاعليــن الثقافييــن، مــن مفكريــن ومبدعيــن وباحثيــن وكتــاب ومهنييــن وعمــوم القــراء، معــززا بهــذا الرصيــد مــن 

الجاذبيــة أدواره الثقافيــة مــن أجــل مجتمــع مغربــي قــارئ.

ضيــف الشــرف تســتضيف الــدورة 27 للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب »اآلداب اإلفريقيــة« كضيــف شــرف، فــي 

تناغــم مــع الســياق العــام الــذي تنظــم خاللــه هــذه الــدورة، والــذي يتميــز باالحتفــاء بالربــاط مدينــة األنــوار وعاصمــة 

المغــرب الثقافيــة »عاصمــة للثقافــة اإلفريقيــة«. مفكــرون وكتــاب وأدبــاء وناشــرون أفارقــة ســيقدمون منجزهــم الفكــري 

ــة فــي  ــات اإلفريقي ــة األبعــاد والمكون واإلبداعــي والبيبليوغرافــي لجمهــور المعــرض، بينمــا ســيعرض نظرائهــم المغارب

ــا عمقــا اســتراتيجيا لهويتهــا المتنوعــة فــي مكوناتهــا، والمتعــددة فــي أبعادهــا. ــر أفريقي الثقافــة المغربيــة التــي تعتب

عن المعرض



 أعلنــت  هيئــة الشــارقة للكتــاب عــن فتــح بــاب التســجيل فــي مؤتمــر الناشــرين لمعــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب 2022 م، 

الــذي ســيعقد فــي الشــارقة )اإلمــارات العربيــة المتحــدة( يــوم األحــد 30 أكتوبــر - الثالثــاء 01 نوفمبــر.

ــي،  ــي والدول ــر العرب ــال النش ــول أعم ــدوات ح ــن ن ــر م ــيتألف المؤتم ــي، س ــر الدول ــم النش ــي تقوي ــي ف ــدث الرئيس  الح

ــرض الشــارقة  ــى منحــة الترجمــة مــن مع ــن الحقــوق )اجتماعــات األعمــال( ، وفــرص التقــدم للحصــول عل ــق بي والتوفي

ــل. ــاب والتواص ــي للكت الدول

 آخر موعد للتقديم هو 08 أكتوبر 2022 م.

 كيفية التقديم

علــى خبــراء حقــوق النشــر الدولييــن الراغبيــن فــي حضــور مؤتمــر الناشــرين تقديــم طلــب إلكترونــي بهــذا الشــأن. يجــب 

أن يمتلــك المتقدمــون فهرســًا بحقــوق الترجمــة التــي يرغبــون ببيعهــا أو شــرائها وأن يكــون لديهــم اهتمــام بتنفيــذ أعمــال 

فــي الســوق العربــي لكــي يكونــوا مؤهليــن للمشــاركة.

الخطوة األولى:

ــى  ــابق عل ــاب س ــم حس ــن لديه ــم يك ــال ل ــي ح ــع www.sibf.com )ف ــى موق ــم عل ــاب له ــاء حس ــن إنش ــى المتقدمي عل

ــة. ــك الخاص ــال معلومات ــم بإدخ ــم ق ــى ث ــة اليمن ــة العلوي ــي الزاوي ــول ف ــجيل الدخ ــة تس ــى أيقون ــر عل ــع(. ُانق الموق

إذا كان لديك حساب سابق، يرجى الدخول إلى الحساب والنظر إلى الخطوة الثالثة.

مؤتمر الناشرين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب  2022م



الخطوة الثانية:

بعــد قيامــك بالتســجيل فــي الموقــع ســتحتاج لالنتظــار قليــاًل إلــى أن تســتلم رســالة تحقــق إلكترونيــة مــن موقــع 

معــرض الكتــاب علــى بريــدك اإللكترونــي.

الخطوة الثالثة:

حالمــا تســتلم رســالة التحقــق اإللكترونيــة ســيكون بإمكانــك تســجيل الدخــول لحســابك علــى موقــع المعــرض 

www.sibf.com وبالتالــي يمكنــك البــدء بتقديــم طلــب المشــاركة فــي البرنامــج المهنــي لمعــرض الكتــاب مــن 

خــالل النقــر علــى كلمــة البرنامــج المهنــي الموجــودة فــي الواجهــة الرئيســية.

ــي،  ــم اإللكترون ــب التقدي ــال طل ــوم بإكم ــك أن تق ــرين علي ــى الناش ــي ملتق ــارك ف ــادك كمش ــم اعتم ــي يت ولك

ويجــب أن يتــم تقديــم أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات فــي الطلــب. ُيمكــن للمســتخدمين تســجيل الخــروج 

ــه. ــة في ــات الُمدخل ــع المعلوم ــظ جمي ــيتم حف ــاؤوا، وس ــه إن ش ــل علي ــًا للتعدي ــودة الحق ــب والع ــن الطل م

الخطوة الرابعة:

علــى المتقدميــن إكمــال تعبئــة الطلــب اإللكترونــي وتســليمه قبــل حلــول الموعــد النهائــي الموافــق 8 أكتوبــر، 

2022 م.

ــك  ــواًل أم ال وذل ــم مقب ــال كان طلبه ــي ح ــي ف ــم اإللكترون ــر بريده ــج عب ــن للبرنام ــالغ المتقدمي ــم إب ــوف يت س

بعــد أن تقــوم إدارة معــرض الكتــاب بمراجعــة كافــة الطلبــات المقدمــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الخاصــة 

ــًا. ــة فســيتم تقديمهــا الحق بالجــداول الفردي



يسّرنا أن نعلمكم أن هذا الركن سيكون فرصة لكل عضو أن يشارك عبره أخباره المفرحة أو ال قّدر الله السيئة منها 

و يؤســفنا أن نســتهّل هــذا الركــن مــن النشــرية بخبــر محــزن ولكــن بــكل الحــزن واألســى ينعــى اتحــاد الناشــرين العــرب 

ــوم 26 مــارس 2022م نقيــب المحاميــن  ــة ي ــه المني ــة، الــذي وافت ــي عطي ــاة المحامــي األســتاذ/ رجائ ــا وأعضــاًء وف رئيًس

المصرييــن ورئيــس اتحــاد المحاميــن العــرب. 

لقــد كان خلوًقــا ومتفانًيــا فــي خدمــة مهنــة المحامــاة، ولــن ننســى مواقفــه الشــجاعة والمســتنيرة مــن أجــل وطنــه ودينــه، 

ــه  ــم الل ــة. رح ــاالت كاف ــي المج ــددة ف ــات متع ــن مؤلف ــه م ــا قدم ــاء، وبم ــاحة القض ــي س ــة ف ــيرته الحافل ــالل مس ــن خ م

الفقيــد، وأنزلــه فســيح جناتــه وألهــم أســرته وذويــه ومحبيــه الصبــر والســلوان، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. 

محمــد رجائــي عطيــة عبــده ولــد فــي  6 أغســطس 1938م بشــبين الكــوم فــي محافظــة المنوفيــة ، محــام مصــري تــرأس 

منــذ 15 مــارس 2020 م نقابــة المحاميــن المصريــة خلًفــا لســامح عاشــور وهــو نجــل المحامــي عطيــة عبــده.

ــطس  ــخ 19 أغس ــن تاري ــاة م ــل بالمحام ــر العم ــنة 1959م، وباش ــرة س ــة القاه ــن جامع ــوق م ــانس الحق ــة ليس ــال درج ن

ــوان  ــارب 27 عن ــا يق ــدر م 1959م.و أص

المساهمات العامة

عضو مجلس الشورى بالتعيين./عضو مجمع البحوث اإلسالمية.  •

عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية./عضو اتحاد الكتاب.  •

خبير بالمجالس القومية المتخصصة./عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.  •

نقيب المحامين المصريين منذ 15 مارس 2020 حتى وفاته.  •

رئيس اتحاد المحامين العرب.  •

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 


