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إفتتاحية

كلمة أ. محمد رشاد
رئيس اتحاد الناشرين العرب :

إليكــم  لــي بمناســبة حلــول عيــد الفطــر المبــارك، أن أّزف  يطيــب 
جميعــًا زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة و الجمعيــة العموميــة و مديــري 
المعــارض العربيــة أحــّر التهانــي وأطيــب األمانــي، ونســأل اللــه عــز وجــل 
أن يعيــده علينــا جميعــا بالخيــر والبــركات ، كل عــام وأنتــم بألــف خيــر 

وصحــة وســعادة
و إّنهــا نشــوى عظيمــة و فرحــة كبيــرة أن يعــود لــكّل دولة عرســها الثقافي 
و تحتفــل كمــا يجــب بمعــارض كتابهــا  فكلنــا أمــل و تفــاؤل بازدهارهــا 
ــود  كل  ــر جه ــه أّوال و بتظاف ــل الل ــي بفض ــن العرب ــوع الوط ــي كل رب ف
صّنــاع النشــر و الكتــاب ليعــود لهــا بريقهــا بعــد تراجعهــا و إلغــاء العديــد 
ــا لــكل المعــارض بالنجــاح و لــكّل  منهــا ألكثــر مــن عاميــن مــع تمنياتن
ــا  ــت بدايته ــنة 2022م كان ــر أّن س ــدر الذك ــق و يج ــاركين بالتوفي المش
خيــر علــى الناشــرين و ذلــك بانتظــام معــرض الدوحــة الدولــي للكتــاب ، 
معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب و معــرض مســقط الدولــي للكتــاب فــي 
أول الســنة و هانحــن اليــوم نختــم موســم المعــارض كالعــادة بأعــراس 

ثقافيــة جديــدة
و كّل عام و أنتم بخير

محمد رشاد
رئيس اتحاد الناشرين العرب

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

نهديكــم أطيــب التحيــات، ونهنئكــم بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك أعــاده 
اللــه عليكــم وعلــى األمــة العربيــة بالخيــر والبــركات ويســّرنا أن نقــّدم لكــم 
ــالم  ــة اإلع ــن لجن ــادرة ع ــرب الص ــرين الع ــاد الناش ــهرية التح ــرة الش النش
التــي تهمكــم ومــن شــأنها  ســاعين أن تجمــع كّل االخبــار واألنشــطة 

ــم إفادتك
نرجو من الزمالء الذين يرغبون في نشر أخبار هم إرسالها لنا. 

مع خالص الوّد واالحترام



نوفمبر القادم .. الشارقة تستضيف المؤتمر 
السادس التحاد الناشرين العرب

ــاد  ــادس التح ــر الس ــادم المؤتم ــر الق ــي نوفمب ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــارقة بدول ــة الش ــتضيف مدين تس

الناشــرين العــرب تحــت عنــوان “صناعــة المحتــوى العربــي وتحديــات مــا بعــد الجائحــة”.

ويواصــل االتحــاد اســتعداداته المكثفــة إلطــالق جملــة مــن المشــروعات ذات الصلــة بصناعــة الكتــاب ونشــره فــي 

الوطــن العربــي والعمــل علــى تجــاوز الصعوبــات المركبــة التــي تعرقــل انتشــار الكتــاب فــي الســاحة العربيــة و إذ 

تأتــي إقامــة المؤتمــر لهــذا العــام فــي ظــل التحديــات التــي يواجههــا الناشــر العربــي والمتمثلــة فــي قلــة اإلقبــال 

علــى القــراءة فــي الســاحة العربيــة وتأثــر صناعــة النشــر باعتبارهــا سلســلة مــن الحلقــات المرتبطــة و إذ نعانــي مــن 

شــبه انعــدام فــي الســاحة العربيــة لــدور المــوزع والمكتبــات حيــث إّن توزيــع الكتــاب يــكاد ينحصــر فــي نطــاق 

معــارض المناســبات المحــدودة، وظهــور عناويــن جديــدة تكــون مرتبطــة عــادة بمواعيــد معــارض الكتــاب و فــي 

ظــّل حالــة العــزوف عــن االســتثمار فــي مجــاالت المعرفــة بحكــم عــدم وجــود مردوديــة اقتصاديــة لهــذا القطــاع، 

ودور الــدول أساســي وحيــوي فــي تشــجيع اإلقبــال علــى القــراءة وصناعــة المحتــوى المعرفــي.

ــوان،  ــي تظهــر ســنوًيا 80 ألــف عن ــن الت ــة ال يتجــاوز مجمــوع العناوي ــدول العربي و يجــدر الذكــر أن فــي كل ال

ــه  ــال علي ــي واإلقب ــوى المعرف ــة المحت ــف صناع ــن ضع ــة نتبي ــاحة العربي ــي الس ــكان ف ــدد الس ــع ع ــة م وبالمقارن

ويحــاول  اتحــاد الناشــرين العــرب تجــاوز هــذه العراقيــل وتحســيس الحكومــات بأهميــة تشــجيع النشــر واالقبــال 

علــى القــراءة  و هــذا الهــدف الرئيســي مــن مؤتمــر الناشــرين العــرب فــي كل مــّرة
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مؤتمـــــر الناشرين العـــرب الســــادس



قائمة المعارض العربّية



قائمة المعارض الّدولّية



مشاركة االتحاد بمعرض لندن الدولي للكتاب 2022م

ــة الكريمــة  ــل 2022، و تحــت الرعاب ــى 7 ابري ــرة مــن 5 إل ــاب خــالل الفت ــي للكت انعقــد معــرض لنــدن الدول

لهيئــة الشــارقة للكتــاب شــارك  اتحــاد الناشــرين العــرب فــى هــذه الــدورة مــن خــالل جنــاح متميــز هــذا العــام 

تبلــغ مســاحته 36 متــر مربــع مخصــص لالجتماعــات بحيــث يحــق لــكل ناشــر عقــد اجتماعاتــه الخاصــة مجانــا 

مــع المشــاركين، وبعــدد مفتــوح مــن االجتماعــات علــى أن تكــون مــدة كل اجتمــاع نصــف ســاعة،من أجــل 

تأكيــد تواجــد الثقافــة العربيــة فــى المحافــل الدوليــة والتعريــف بأنشــطة وأعضــاء االتحــاد.

و يجــدر الذكــر أن معــرض لنــدن للكتــاب هــو أكبــر ســوق فــي العالــم لمبدعــي القصــص، يجمــع صانعــو الكتــاب 

والناشــرون، وخبــراء حقــوق الطبــع والنشــر والمفوضــون والمرخصــون العالميــون، ويجتمــع المشــاركين فــي 

مفاوضــات الحقــوق عبــر المطبوعــات والمســموعة والتلفزيــون، و أقيمــت هــذه الــدورة هــذا العــام تحــت شــعار 

»القصــة أنــت.

وشــهد المعــرض هــذا العــام أجنحــة كبيــرة ومميــزة مــن الصيــن وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا وتركيــا، 

الشــارقة، فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، هــي البلــد الــذي يركــز علــى الســوق وســتقدم برنامًجــا قوًيــا 

ــة ــة والثقافي ــات األدبي للفعالي

المعارض 



•  مشاركة اتحاد الناشرين العرب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022م:

فــي إطــار التحضيــر لمشــاركة اتحــاد الناشــرين العــرب فــي معــرض فرانكفــورت الدولــي للكتــاب 2022 

اتصلنــا بــإدارة المعــرض للحصــول علــى جنــاح 36 مربــع وقمنــا بــكّل الخطــوات الالزمــة للمشــاركة فــي هــذه 

ــود  ــر الجه ــه و تظاف ــن الل ــل م ــز و بفض ــور متمّي ــان حض ــد لضم ــر الجّي ــل التحضي ــة و نأم ــرة الثقافي التظاه

ســتكون كالعــادة مشــاركة االتحــاد  تحــت رعايــة هيئــة الشــارقة للكتــاب التــي تــّم التواصــل معهــا لإلســتفادة 

مــن دعمهــا للمشــاركة فــي معــرض فرانكفــورت الدولــي للكتــاب 2022 للتعريــف بــدور االتحــاد و أعضائــه و 

التعريــف باإلصــدارات العربيــة و االتصــال بــدور النشــر الغربيــة وتبــادل الحقــوق ومحاولــة الترويــج إلعطــاء 

ــة. ــى اللغــات األوروبي ــة إل حقــوق ترجمــة بعــض اإلصــدارات العربي

المعارض القادمة:



•  الدورة 13: مهرجان الشارقة من 11 وحتى 22 مايو 2022م القرائي للطفل 

ــاي 2022 م  ــة 22 م ــن 11 لغاي ــر م ــة عش ــه الثالث ــي دورت ــي ف ــارقة القرائ ــان الش ــينتظم مهرج س

وهــو أكثــر مــن مجــرد مهرجــان قرائــي، هــو احتفاليــة شــاملة تتجــاوز متعتهــا الصغــار، بــل تســعد 

جميــع أفــراد األســرة و يفتــح المهرجــان أبوابــه كامــل أيــام األســبوع: 10 صباحــًا – 9 مســاًء و يــوم 

الجمعــة: 4 مســاًء -  10 مســاًء.

ــو/  28 ماي ــار وحتــى  ــو/ آي 19 ماي •  معــرض بغــداد الدولــي للكتــاب مــن 
 23 2022م:الــدورة  آيــار 

ــار  ــة 28 اي ــار ولغاي ــن 19 اي ــاب 2022 م ــي للكت ــداد الدول ــرض بغ ــن مع ــدورة 23 م ــتنتظم ال س

، بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات التنظيميــة واإلداريــة وبالتنســيق مــع الــوزارات المعنيــة ذات 

ــة. ــة واألجنبي ــة والعراقي ــر العربي ــن دور النش ــات م ــاركة المئ ــة، بمش الصل

وســتتخلل المعــرض فعاليــات ثقافيــة ومهرجانــات فنيــة وادبيــة علــى مــدى األيــام العشــرة، فضــاًل 

عــن اســتضافته لشــخصيات ثقافيــة معروفــة.

•  معرض أبوظبي: من 23وحتى 29 مايو/ آيار 2022.

ســينتظم معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب مــن 23 لغايــة 29 مــاي 2022 و يعتبــر مظلــة رئيســية 

تجمــع ســنويًا أقطــاب صناعــة النشــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمالي أفريقيــا، وتوفــر فرصــًا 

واعــدة للمنتميــن إلــى هــذا القطــاع، لعقــد شــراكات جديــدة، واالطــالع علــى أحــدث اتجاهــات 



وتطــورات ســوق النشــر ، ومناقشــة أولوياتهــا الرئيســية.

•  المعرض الدولي للنشر و الكتاب بالمغرب –الرباط 2022 م

ســتكون العاصمــة الربــاط، علــى موعــد مــع احتضــان المعــرض الدولــي للكتــاب فــي المغــرب، 

ــرون   ــرون والزائ ــد الناش ــا إفتق ــد م ــل. بع ــران المقب ــو/ حزي ــن يوني ــى 12 م ــي وحت ــن الثان م

ــروس  ــة في ــبب جائح ــنتين  بس ــن س ــر م ــذ أكث ــر من ــي الكبي ــرض الثقاف ــذا المع ــات ه فعالي

ــم ــي اجتاحــت العال ــا الت كورون

ــن  ــخته الـــ27، وتمكي ــرض بنس ــم المع ــم لتنظي ــون دره ــغ 12 ملي ــص مبل ــّم  تخصي ــد ت و ق

ــه. ــن احتضان ــاط م الرب

تمنياتنا بمشاركة موفقة للجميع

•  معرض الكويت الدولي للكتاب 2022 م

•  يعتبــر معــرض الكويــت الدولــي للكتــاب الحــدث الثقافــي االكبــر الــذي ينظمــه المجلــس 

ــر  ــور  الزائ ــاركين والجمه ــدد المش ــث ع ــن حي ــنوًيا م ــون واآلداب س ــة والفن ــي للثقاف الوطن

للمعــرض فهــو محطــة تفاعــل بيــن الكَتــاب و الناشــرين و القــراء كمــا يخصــص المعــرض صالة 

خاصــة للطفــل تحتــوي دور النشــر المختصــة بكتــب االطفــال و يتضمــن جنــاح مراقبــة ثقافــة 

الطفــل بالمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب و الــذي يقــدم برنامــج متميــز للطفــل 

مــن ورش عمليــة وفنيــة وعــروض و انديــة لقــراءة وكتابــة القصــة.



ــدورة 45  ــي ال ــاركة ف ــواب المش ــرين أن أب ــوة الناش ــم اإلخ ــط عل • ونحي

ــى  ــة حت ــت مفتوح ــي ال زال ــت الدول ــرض الكوي ــن مع ــا م ــع تنظيمه المزم

ــن 16-26  ــرة م ــي الفت ــرض ف ــات المع ــتدور فعالي ــو 2022 م و س 20 ماي

ــرف ــة - مش ــارض الدولي ــي أرض المع ــر 2022 م ف نوفمب



من جهود التصدي للجائحة إلى التعافي منها

ــالل  ــا خ ــي بذله ــوده الت ــس جه ــًرا يعك ــرين )IPA( تقري ــي للناش ــاد الدول ــدر االتح أص

العاميــن الماضيــن لدراســة وقيــاس آثــار جائحــة كوفيــد 19 علــى صناعــة النشــر العالميــة 

ويوضــح مســارات واتجاهــات العمــل إلعــداد خطــط تضمــن لقطــاع النشــر العالمــي 

ــة  ــة الدولي ــوان : الخط ــت عن ــر تح ــدر التقري ــد ص ــة. وق ــة وجاهزي ــر مرون ــتقباًل أكث مس

ــن ورش  ــد م ــج العدي ــرح نتائ ــر بالش ــاول التقري ــر. ويتن ــة النش ــة صناع ــتدامة ومرون الس

العمــل والجلســات الحواريــة والنقاشــات المفتوحــة لــكل أصحــاب المصلحــة مــن أفــراد 

ومؤسســات واتحــادات مهنيــة ضمــت العديــد مــن الناشــرين والمؤلفيــن وبائعــي الكتــب 

ــم  ــتعراض أه ــر باس ــم التقري ــن. واهت ــن المعنيي ــم م ــب وخالفه ــة للكت ــارض الدولي ومع

ــز حــق المؤلــف للعصــر الرقمــي ــات والفــرص فــي خمســة مجــاالت هــي: • تعزي التحدي

• مواجهة التهديدات المتزايدة لحرية النشر

• تعزيز مفاهيم االستدامة من خالل العمل الجماعي

• العمل على زيادة الوعي بقضايا التنوع واإلدماج والمشمول

• إتقان التكنولوجيا لالبتكار والتحول..





ــب دار  ــدور صاح ــرؤوف ق ــد ال ــل عب ــى الزمي ــاءا إل ــا و أعض ــرب رئيس ــرين الع ــاد الناش ــّدم اتح يتق

اليمامــة للنشــر و عضــو مجلــس إدارة اتحــاد الناشــرين العــرب بأحــّر التعــازي لوفــاة شــقيقته 

ــعة و أن  ــه الواس ــا برحمت ــى أن يتغمده ــه تعال ــن الل ــن م ــدور راجي ــن ق ــام حس ــة إنع المرحوم

ــون ــه راجع ــه و إن إلي ــلوان و إن لل ــر و الس ــا الصب ــا و ذويه ــم عائلته يله

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 


