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افتتاحية

كلمة أ. محمد رشاد
رئيس اتحاد الناشرين العرب :

ــّدد  ــث أج ــرب حي ــرين الع ــر الناش ــاد مؤتم ــرور  بانعق ــر و س ــي فخ ــي و كّل ــح كلمت أفتت
شــكري إلــى حضــرة صاحــب الســمّو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
ــر  ــوي للمؤتم ــي والمعن ــه المال ــه، ودعم ــى رعايت ــارقة عل ــم الش ــى وحاك ــس األعل المجل
الســادس  الــذي انتظــم  فــي الفتــرة مــن 3-2 نوفمبــر، ضمــن فعاليــات معــرض الشــارقة 
الدولــي للكتــاب  و أحــّي دولــة اإلمــارات يكــن لمــا تقــوم بــه مــن دور حيــوي وتنويــري 
فــي نشــر الثقافــة والمعرفــة مــن خــال المشــروعات والبرامــج الثقافيــة المتعــددة برعايــة 
حاكــم الشــارقة.و ال يمكــن أن ننفــي الــدور الكبيــر لهيئــة الشــارقة و ســمّو الشــيخة بــدور 
القاســمي  التــي تحــرص أشــّد الحــرص علــى رعايــة  مشــاركات اتحــاد الناشــرين العــرب 

فــي المعــارض الدوليــة فــي )فرانكفــورت، ولنــدن، وباريــس، وبولونيــا
و ال يســعني إال أن أثّمــن أهّميــة مؤتمــر الناشــرين العــرب لمــا تضمنــه مــن نقاشــات 
هاّمــة حــول تحديــات قطــاع النشــر العربــي، تحــت شــعار “صناعــة المحتــوى العربــي 
وتحديــات مــا بعــد الجائحــة”، فــي حضــور 627 ناشــرا ومهتمــا، وبمشــاركة 35 ناشــرا 
ومتحدثــا شــاركوا فــي 8 جلســات و مــا أفــرز عنــه مــن توصيــات مهّمــة لهــا دور كبيــر فــي 

ــر قطــاع النشــر علــى المســتوى العربــي تطوي
ــي  ــة  الت ــات الثقافي ــة  بالفعالي ــت مزدحم ــي كان ــنة الت ــذه الس ــم ه ــّرني أن تختت ــا يس كم
شــارك فيهــا االتحــاد و خاّصــة احتفــاال بمــرور 60 عامــا علــى تأسيســه  ســنة 1962 بقــرار 

مــن اللجنــة الثقافيــة بجامعــة الــدول العربيــة
ــاح  ــي إنج ــد ف ــب أو بعي ــن قري ــاهم م ــن ش ــكر كل م ــع ونش ــق للجمي ــا بالتوفي  تمنياتن
ــاع ــر القط ــه خي ــا في ــن  لم ــف والتضام ــد التكات ــن مزي ــرب آملي ــرين الع ــر الناش مؤتم

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

مرحبــا بكــم فــي نشــرتنا لشــهر نوفمبــر التحــاد الناشــرين العــرب الصــادرة عــن لجنــة 
اإلعــام و التــي مــن خالهــا نعمــل  جاهديــن علــى أن نقــّدم كّل االخبــار واألنشــطة 
التــي تهمكــم ومــن شــأنها إفادتكــم والتــي نأمــل ان تســتمتعوا بقــراءة اخبارهــا، كمــا 
ــو  ــرة نح ــذه   النش ــين ه ــا تحس ــات يمكنه ــات او اقتراح ــتقبال أي تعليق ــب باس نرح

األفضــل
مع خالص الوّد واالحترام



قائمة المعارض العربية للكتاب
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 ضرعملا ناكم ضرعملا عم لصاوتلا تاظحالم
  ضرعملا تقو

 نم ىلإ  ضرعملا مسا
داحتالا نم دمتعم  

info@arabculturalclub.com 2022 نانبل – توریب/ 21 /11 ← 2022/ 21  2022 باتكلل يلودلا يبرعلا توریب ضرعم 03/
داحتالا نم دمتعم  

info@iraqintbookfair.com 2022 قارعلا/ 21 /17 ← 2022/ 21  باتكلل يلودلا قارعلا ضرعم 07/
داحتالا نم دمتعم  

 fairs@gebo.gov.eg 3202 رصم – ةرھاقلا /02/06 ← 3202  2023 باتكلل يلودلا ةرھاقلا ضرعم 01/24/
داحتالا نم دمتعم  

oman@mctbookfair.gov.om 3202 نامُع ةنطلس – طقسم /03/04 ← 3202  2023 باتكلل يلودلا طقسم ضرعم 02/22/
داحتالا نم دمتعم  

arbel.com-info@almadabookfair 3202 قارعلا – لیبرأ /03/18 ← 3202  2023 باتكلل يلودلا لیبرأ ضرعم 03/8/
داحتالا نم دمتعم  

foiredulivre.tunis@email.ati.tn 3202 سنوت /05/07 ← 3202  2023 باتكلل يلودلا سنوت ضرعم 04/28/
داحتالا نم دمتعم  

info@adbookfair.com 3202 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا – يبظوبأ /05/28 ← 3202 /05/ 22/  2023 باتكلل يلودلا يبظوبأ ضرعم 
داحتالا نم دمتعم  

info@unionjp.com 3202 ندرألا – نامع /09/30 ← 3202  2023 باتكلل يلودلا نامع ضرعم 09/21/
 برعلا نیرشانلا داحتاب ةیلودلاو ةیبرعلا ضراعملا ةنجل نع ردصت

Tel: 0020237622058 - pa.org-arabpa@arabmail: -E – pa.org-www.arabWebsite:  
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• مشاركة اتحاد الناشرين العرب  بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022 م

فــي المدينــة الشــغوفة بالكتــب والحيــاة والمعــارض، فرانكفــورت التــي تشــتهر بعراقــة ســمعتها كمدينــة 

ــي  ــورت الدول ــرض فرانكف ــن مع ــدورة الـــ74 م ــات ال ــرين األول فعالي ــوم 19 أكتوبر/تش ــت ي ــب، انطلق للكت

للكتــاب الحــدث األبــرز عالميــًا لــدى المهتميــن بصناعــة النشــر وحوافــظ المعرفــة وثمــار المطابــع فــي جهــات 

ــرف  ــف ش ــبانيا ضي ــت  إس ــة حّل ــن 95 دول ــرض م ــة ع ــي 4 آالف جه ــرض حوال ــي المع ــة، ف ــم المختلف العال

ــن  ــة م ــية وأدبي ــخصيات سياس ــاب وش ــور كت ــرض حض ــاح المع ــهد إفتت ــد ش ــام. وق ــذا الع ــرض ه ــى المع عل

مختلــف دول العالم.كمــا صاحــب المعــرض برنامــج ثقافــي ضخــم ضــّم آالف الفعاليــات الثقافيــة، منهــا مئــات 

ــرف«،  ــف الش ــة »ضي ــة للدول ــات المخّصص الفعالي

ــة الشــارقة للكتــاب التــي دعمــت مشــاركة االتحــاد بمعــرض فرانكفــورت  ــه و بدعــم مــن هيئ وبفضــل مــن الل

ــاد و   ــم االتح ــم لدع ــادرة عنايته ــت ب ــة  4.0تح ــم G43 صال ــع رق ــر مرب ــاحته 36مت ــغ مس ــاح تبل 2022 بجن

ــة  ــاره فرص ــرض باعتب ــذا المع ــي ه ــدة  ف ــاركة جدي ــرفنا بمش ــة ، تش ــارض الدولي ــمه بالمع ــة باس ــز أجنح حج

مهمــة، للتعريــف باالتحــاد،دوره، أهدافــه والكثيــر مــن المشــروعات والمبــادرات األخــرى، فــي أوســاط دور 

ــزا مــن حيــث الديكــور  ــاح اتحــاد الناشــرين العــرب هــذا العــام ممي النشــر ووكاالت الترجمــة، و قــد كان جن

ــورت  ــرض فرانكف ــة لمع ــة التحضيري ــع اللجن ــيق م ــاح بالتنس ــور الجن ــز ديك ــارقة تجهي ــة الش ــت هيئ ــد توّل فق

المعارض 



اجتماعات للناشرين العرب داخل جناح االتحاد



• »كما عرض جناح االتحاد عينات من إصدارات الناشرين األعضاء والعناوين الفائزة بجوائز« 



ــام،  ــذا الع ــاب ه ــي للكت ــورت الدول ــرض فرانكف ــة بمع ــاركة فعّال ــان مش ــا ولضم ــول به ــادة المعم ــا بالع وعم

ســبقت مشــاركة االتحــاد فــي المعــرض اجتماعــات مــن طــرف اللجنــة التحضيريــة المكّلفــة التــي قامــت بــكّل 

الترتيبــات والتجهيــزات الضروريــة للجنــاح مــن حيــث اختيــار التصاميــم، المطبوعــات والكتــب التــي ُعرضــت 

فــي الجنــاح وعملــت جاهــدة علــى تحقيــق األهــداف المرســومة لمشــاركة فّعالــة  و إذ نتقــّدم بخالــص عبــارات 

الشــكر  لــكل أعضــاء اللجنــة التحضيريــة علــى المجهــودات التــي قامــوا بهــا إلنجــاح هــذه المشــاركة: محمــد 

ــاد،الصادق  ــد رش ــدور ،أحم ــرؤوف ق ــد ال ــل ،عب ــم العقي ــّيد،عبد الكري ــم الس ــبارو ،إبراهي ــار ش ــباعي  ،بش الس

بوربيع،بيــار صايغ،محمــد الصالــح المعالج،ناصــر جروس،إيهــاب القيسي،ســلطان الحاتمــي و كاســم التــراس

حضــر فــي المعــرض مــن مجلــس اإلدارة كّل مــن محمــد رشــاد رئيــس االتحــاد، بشــار شــبارو األميــن العــام،     

الصــادق بــو ربيــع رئيــس لجنــة النشــر الرقمــي و الصوتــي ، بيــار صايــغ رئيــس لجنــة العاقــات الدوليــة  .



قــام اتحــاد  الناشــرين العــرب بتكريــم ســمّو الشــيخة »بــدور بنــت ســلطان 

ــرين  ــاد الناش ــس اتح ــور رئي ــرب بحض ــرين الع ــاد الناش ــاح اتح ــمي« بجن القاس

العــرب االســتاذ محمــد رشــاد وعــدد مــن الناشــرين  العــرب الحاضريــن فــي 

معــرض فرانكفــورت نظــًرا إلســهامها عبــر مختلــف جهودهــا الداعمــة للكتــاب فــي 

خدمــة صناعــة النشــر عربًيــا وعالمًيــا و يتوجــب علينــا أن نثمــن عاليــا الدعــم غيــر 

المحــدود مــن ســمّو الشــيخة بــدور بنــت الســلطان القاســمي  و التــي نلمــس منهــا 

كل اهتمــام، و بهــذه المناســبة كــّرم  اتحــاد الناشــرين العــرب  ســمّو الشــيخة بــدور 

كثانــي امــرأة  تــرأس اتحــاد الناشــرين الدولييــن  و أول امــرأة عربيــة تتولــى  هــذا 

المنصــب الرفيــع   وفــي إطــار رؤيتهــا تجــاه قطــاع النشــر، وجهودهــا الحثيثــة فــي 

قطــاع النشــر العالمــي مــن خــال سلســلة مــن المبــادرات الكبيــرة التــي أنجزتهــا

» تكريم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في جناح اتحاد الناشرين 
العرب بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب«



• حظي الجناح بزيارة ملك اسبانيا فيليبي السادس عشر حيث توقف عند جناح االتحاد وتفقد بعض اإلصدارات المعروضة 

كمــا تــّم تكريــم األســتاذة كلوديــا كيــزر Claudia Kaiser نائبــة رئيــس معــرض 

فرانكفــورت الدولــي للكتــاب لمجهوداتهــا و تعاونهــا إلنجــاح مشــاركة اتحــاد الناشــرين 

ــرب ــرين الع ــورت و كل الناش ــرض فرانكف ــرب بمع الع

» تكريم كلوديا كيزر«



• كمــا انتظــم اجتمــاع مــع مديــر مبيعــات معــرض لنــدن الدولــي للكتــاب لمناقشــة مشــاركة الناشــرين العــرب فــي معــرض لنــدن 

القــادم



• إعفاء الناشرين المشاركين في معرض الكويت الدولي للكتاب 2022

 باإلشــارة إلــى إقامــة معــرض الكويــت الدولــي للكتــاب فــي دورتــه )45( فــي الفتــرة مــن 16 إلــى 26 نوفمبــر 

2022م، وبنــاًء علــى المراســات التــي تمــت بيــن اتحــاد الناشــرين العــرب واألســتاذ الدكتــور عيســى األنصــاري 

ــرض  ــر مع ــزي مدي ــعد العن ــتاذ س ــة واألس ــون واآلداب باإلناب ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــام للمجل ــن الع األمي

ــاء  ــأن إعف ــوارد بش ــة الم ــة تنمي ــس لجن ــور رئي ــعود المنص ــتاذ س ــن األس ــة م ــاب وبمتابع ــي للكت ــت الدول الكوي

ــًرا  ــم نظ ــا ألعبائه ــم تخفيًف ــة له ــهيات الممكن ــم كل التس ــت وتقدي ــرض الكوي ــي مع ــاركين ف ــرين المش الناش

ــرض  ــي مع ــرب ف ــرين الع ــة للناش ــاركة ناجح ــل مش ــن أج ــر وم ــاع النش ــا قط ــر به ــي يم ــة الت ــروف العصيب للظ

ــي للكتــاب.  الكويــت الدول

ــس  ــس المجل ــباب رئي ــؤون الش ــة لش ــر الدول ــة ووزي ــام والثقاف ــر اإلع ــي وزي ــب معال ــع مكت ــل م ــد التواص وبع

الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب األســتاذ عبدالرحمــن المطيــري، تــم إعفــاء جميــع دور النشــر المشــاركة فــي 

المعــرض مــن رســوم المشــاركة بالمعــرض، ويأتــي ذلــك مــن منطلــق الحــرص علــى دعــم الكتــاب واألنشــطة 

ــن  ــم م ــم وتمكينه ــبء عنه ــف الع ــر لتخفي ــم دور النش ــاب ودع ــي للكت ــت الدول ــرض الكوي ــي مع ــة ف الثقافي

المشــاركة فــي المعــرض. 



فــكل الشــكر والتقديــر لمعالــي الوزيــر وللمجلــس الوطنــي للثقافــة 

ــور  ــعود المنص ــل س ــت والزمي ــرض الكوي ــون واآلداب وإدارة مع والفن

علــى مــا قدمــوه للناشــرين مــن كل التســهيات التــي تحقــق أهدافهــم 

المرجــوة، ودعمهــم الدائــم للثقافــة فــي دولــة الكويــت بشــكل خــاص 

ــة بشــكل عــام.  ــة العربي وللثقاف

مــع خالــص األمنيــات بــدورة ناجحــة واســتمرار نجــاح معــرض الكويت 

الدولــي للكتــاب مــن عــام إلــى عــام



• الجديد بمعرض الكويت

بنــاًء علــى اجتمــاع رئيــس االتحــاد األســتاذ محمــد رشــاد واألميــن العــام األســتاذ بشــار شــبارو، واألســتاذ ســعود 

المنصــور مــع الوكيــل المســاعد لقطــاع الصحافــة والمطبوعــات والنشــر بالتكليــف فــي الكويــت األســتاذ الفــي 

الســبيعي، تــم التفاهــم علــى النقــاط التاليــة: 

-1 عقــب معــرض الكويــت الدولــي فــي دورتــه 45 لعــام ٢٠٢٢ مباشــرة يتــم إرســال نســخ مــن الكتــب التــي تــم 

عــدم اجازتهــا فــي الفتــرات الســابقة إلــى إدارة المطبوعــات فــي الــوزارة مــن أجــل إعــادة تقييمهــا مــن جديــد 

علــى أن يكــون التقييــم علــى الشــكل التالــي:

-1 كتاب يعاد فسحه.

-2 كتاب يؤكد منعه نهائيا.

-3 تسجيل ماحظات على بعض األمور إلعادة السماح.

ــال  ــم إرس ــرض يت ــاركة بالمع ــات للمش ــان الموافق ــد إع ــام ٢٠٢٣، فبع ــادم ع ــرض الق ــبة للمع ــا بالنس -4 أم

نســخة واحــدة مــن اإلصــدارات الجديــدة التــي لــم تدخــل معــرض الكويــت ســابقًا ألخــذ الموافقــة عليهــا قبــل 

الشــحن. 



• برنامج منح نشر كتب األطفال الذي يمنح ما يصل إلى 6000 يورو لكل مشروع

تهــدف هــذه المنــح للترويــج لرســامي جــزر البليــار اإلســبانية، علًمــا بأنــه فــي حــال قــام أي ناشــر فــي أي بلــد 

بنشــر كتــاب يحتــوي علــى رســوم قــام بهــا فنانــون مــن جــزر البليــار، فــإن هــذا الكتــاب مؤهــل للحصــول علــى 

إعانــات ومنــح تغطــي مــا يصــل إلــى ٪50 مــن: حقــوق التأليــف - الرســوم والتصميــم - الترجمــة – الطباعــة.

مع إمكانية طلب 6000 يورو كحد أقصى لكل مشروع.

مــع العلــم أن المنحــة للعــام 2022 قــد تــم اغاقهــا، لكــن ســيقوم الناشــرين بالتحضيــر للعــام التالــي بــدءا مــن 

شــهر ينايــر 2023.

لمعلومات إضافية عن هذه المنحة، الرجاء زيارة الموقع التالي: 

/http://www.iebalearics.org/en/grants/literature-comic-and-illustration

ــن  ــن Institut d’Estudis Balearics الذي ــن م ــد االختصاصيي ــرة بأح ــال مباش ــدون االتص ــم تري إذا كنت

Cristina Gaviño: cgavino@ie- ةيهتمــون مباشــرة بتقديــم هــذه المنــح، الرجــاء االتصــال بالســيد

.  balearics.org

والتــي تهتــم بهــذا الموضــوع ألنهــا أحــد الرســامين وســيكون مــن دواعــي ســرورها التعــاون مــع أي مــن دور 

النشــر فــي أي مــن الــدول العربيــة المتخصصــة فــي نشــر كتــب األطفــال. 

ويمكن أن يكون تعاونها مع الناشرين نوعين: 

1. بيــع حقــوق نشــر أي مــن كتبهــا المنشــورة ســابًقا )العديــد مــن أعمالهــا قــد حصــل علــى جوائــز عالميــة ألنــه 



قــد تــم عرضهــم فــي المعــارض مثــل معــرض بولونيــا الدولــي للكتــاب( 

2. أو إذا كان لــدى أحــد الناشــرين مشــروع كتــاب، بإمكانــه إعــداد النصــوص وبإمكانهــا القيــام بالرســوم التوضيحيــة إذا 

طلــب منهــا هــذا.

في أي من هذه الحاالت، سيكون الكتاب الذي يصل إلى النهائيات مؤهًلا لتلقي المنحة المذكورة أعاه. 

تجدون أدناه في هذين الموقعين الكتالوجات العائدة للكتب: 

 https://drive.google.com/file/d/1_i8Du6nPI1EK4CFQLi9JPNJQduAbhKd3/view

https://drive.google.com/file/d/1XJB07bc-BsdbQn0CrJjYxKWETWYksHfv/view



• محاضــرة بالتعــاون مــع اتحــاد الناشــرين العــرب تحــت عنــوان »الواقــع االقتصــادي-
صناعة النشــر«

مــن ضمــن األنشــطة الثقافيــة المصاحبــة لمعــرض الكويــت الدولــي للكتــاب 2022 ،أقيمــت محاضــرة بالتعــاون 

مــع اتحــاد الناشــرين العــرب تحــت عنــوان »الواقــع االقتصادي-صناعــة النشــر « حضــر فيهــا كّل مــن أ.محمــد 

رشــاد و أ. محمــد الثنيــان و ادارهــا أ.هيثــم حافــظ

حيــث تحــّدث رئيــس االتحــاد عــن الواقــع االقتصــادي مــا بعــد الكورونــا و مــا يحــدث فــي العالــم مــن أزمــات 

أهمهــا الحــرب األوكرانيــة الروســية و تأثيــر ذلــك علــى صناعــة النشــر مؤكــدا مــن خــال مداخلتــه أن معــرض 

الكويــت مــن أهــم المعــارض العربيــة للكتــاب مشــيدا بمبادرتــه بشــأن إعفــاء دور النشــر مــن الرســوم لتخفيــف 

العبــئ عليهــا  و أشــار أيضــا أن الناشــر العربــي يمــّر بظــروف صعبــة جــّدا و تراجــع مســتمر منــذ ســنوات ليــس 

فقــط خــال جائحــة الكورونــا حيــث كانــت بعــض الكتــب تطبــع أكثــر مــن خمســة آالف و كتــب أطفــال تطبــع 

ــى  ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــات الت ــذه األزم ــات ه ــن تبع ــذر م ــد ح ــخة و ق ــدى 1000 نس ــد ال تتع ــا اآلن ق ــف أّم 20 أل

توقــف لــدور النشــر عــن القيــام بدورهــا إضافــة إلــى تشــدد الرقابــة حيــث أن القائمــون علــى الرقابــة فــي الــدول 

العربيــة ال يرغبــون فــي تغييــر أفكارهــم رغــم مــا يتميــز بــه عصرنــا الحديــث مــن تقــّدم و إنفتــاح .

كمــا أشــار أن مهنــة النشــر فــي بعــض الــدول العربيــة غيــر معتــرف بهــا كمهنــة و بعــد إقنــاع تــّم وضــع مهنة ناشــر 

علــى الهويــة كمصــر مبينــا أن الناشــر العربــي ال يقــوم بمهنــة النشــر فقــط علــى غــرار الغربــي بــل ينشــر و يــوزع 

و يطبــع و يفعــل كل شــيئ بغيــة االســتمرار و تأديــة دوره خاّصــة أنــه هنــاك عجــزا كبيــرا فــي المكتبــات العامــة 



علــى مســتوى الوطــن العربــي و كذلــك مكتبــات المــدارس و الجامعــات بســيب ضعــف الميزانيــات

كمــا تحــدث عــن إنخفــاض مســتوى النشــر فــي العالــم العربــي بســبب الكورونــا و الحــرب الروســية األوكرانيــة 

التــي أدت إلــى نقــص الــورق ممــا أدى إلــى خســائر كبيــرة و بحــث عــن مشــارع أخــرى

ــر  ــة النش ــى صناع ــا عل ــيال ميدي ــر السوش ــادي و تأثي ــع االقتص ــن الواق ــان ع ــد ثني ــر محم ــدث الناش ــدوره تح ب

مؤّكــدا أن الســبب األهــم ألزمــة النشــر هــو ضعــف الحالــة الثقافيــة  فــإن لــم يجــد الناشــر دعمــا مــن الجهــات 

ــر  ــدور النش ــادي ل ــم اقتص ــن دع ــّد م ــا ب ــات ف ــن صعوب ــه م ــا يعاني ــل م ــي ظ ــات ف ــتطيع الثب ــن يس ــمية ل الرس

موضحــا أن المحتــوى اليــوم يقــوم بصناعــة الــرأي العــام مطالبــا الناشــرين بمراجعــة سياســة عملهــم مؤكــدا أن 

الكتــاب يتراجــع قــد يمــرض لكــن ال يمــوت



• تحديد موعد معرض مسقط الدولي للكتاب 2023

ــه 27  ــي دورت ــاب ف ــي للكت ــقط الدول ــرض مس ــد مع ــد موع ــم تحدي ت

خــال الفتــرة مــن 22 فبرايــر إلــى 4 مــارس 2023، وســيتم موافاتكــم 

ــا ــي للمعــرض الحًق ــة التســجيل وموعــد فتــح الموقــع اإللكترون بآلي



• فتح باب التسجيل بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 

ــو  ــرة مــا بيــن )22  - 28 ماي ــة والثاثيــن، فــي الفت ــه الثاني ــاب فــي دورت ــي للكت يقــام معــرض أبوظبــي الدول

ــارض. ــي للمع ــي الوطن ــز أبوظب ــي مرك 2023(، ف

ــث  ــي، حي ــم العرب ــي العال ــر ف ــة النش ــي صناع ــواق ف ــم األس ــن أه ــاب م ــي للكت ــي الدول ــرض أبوظب ــح مع أصب

ــل  ــركاء عم ــاء ش ــن للق ــن العارضي ــد م ــال لمزي ــة المج ــة إلتاح ــه المهني ــر برامج ــي تطوي ــرض ف ــتمر المع يس

جــدد، كمــا أســهم برنامــج منحــة »أضــواء علــى حقــوق النشــر« بإرســاء مفهــوم تجــارة الحقــوق، مــع إضافــة 

فئتــي الكتــاب الصوتــي والرقمــي تماشــيًا مــع التطــور الكبيــر الــذي يشــهده قطــاع النشــر، مــع توقيــع المئــات 

ــاء المعــرض،  مــن مذكــرات التفاهــم لبيــع الحقــوق أثن

ــر  ــي للنش ــر الدول ــن المؤتم ــة م ــدورة الثاني ــد ال ــيتم عق ــاب، س ــي للكت ــي الدول ــرض أبوظب ــع مع ــن م وبالتزام

العربــي والصناعــات اإلبداعيــة فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض قبــل يــوم واحــد مــن افتتــاح المعــرض، 

ــري  ــل الفك ــة للتواص ــيس منص ــى تأس ــدف ال ــذي يه ــة ال ــة العربي ــي المنطق ــه ف ــن نوع ــر األول م ــو المؤتم وه

ــن  ــدف تمكي ــي به ــي والعالم ــن اإلقليم ــى الصعيدي ــي عل ــوى اإلبداع ــر والمحت ــة النش ــرواد صناع ــي ل والمهن

ــليط  ــر  وتس ــال النش ــي مج ــات ف ــدث التوجه ــتعراض أح ــة الس ــات المهني ــن التخصص ــد م ــي العدي ــوار ف الح

الضــوء علــى الكتــاب والمحتــوى ونشــره بصيغــه اإلبداعيــة المختلفــة. وتأتــي دورة المؤتمــر الثانيــة لمواصلــة 

النجــاح المتميــز الــذي حققــه فــي دورتــه األولــى عــام 2022، بمشــاركة 380 شــخص مــن المختصيــن بالنشــر 

والصناعــات اإلبداعيــة مــن حــول العالــم، جامعــًا جهــات النشــر وصّنــاع المحتــوى وقــادة الفكــر ورواد 



األعمــال علــى اختــاف منّصاتهــم اإلبداعيــة، لتســليط الضــوء علــى مواطــن النمــو والتطويــر لمختلــف الوســائط 

ــر  ــتضيف المؤتم ــي. وسيس ــوى العرب ــو المحت ــز نم ــدف تعزي ــكاله، به ــة أش ــوى بكاف ــة للمحت ــة الحديث التقني

عروضــًا تقديميــة رئيســية وحلقــات نقاشــية غنيــة إضافــة الــى ورشــات عمــل تثقيفيــة ومهنيــة فــي صناعــة النشــر.

ــي:  ــع التال ــن فــي الموق ــة العارضي ــى بواب ــه  إل ــاب 2023، التوّج ــي للكت ــي الدول للتســجيل فــي معــرض أبوظب

ــاركتكم  ــال مش ــي ح ــم ف ــة بك ــول الخاص ــات الدخ ــتخدام معلوم ــك باس )www.adbookfair.com(، وذل

ــوات  ــتكمال الخط ــد واس ــاب جدي ــح حس ــى فت ــى يرج ــرة األول ــت الم ــال كان ــي ح ــابقة، وف ــنوات الس ــي الس ف

ــة. المطلوب



• اختتام معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 

اختتــم »معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب« 12 يومــًا مــن فعاليــات دورتــه الـــ 41، نجــح خالهــا أن يحــّول اإلمــارة 

إلــى ملتقــى لثقافــات العالــم وفضــاء لحــوار الفكــر والفــن واإلبــداع والمعرفــة، مســتضيفًا 2.17 مليــون زائــر مــن 

112 دولــة؛ %54.2 مــن الرجــال، و%45.8 مــن النســاء، و%40.8 مــن الفئــة العمريــة بيــن 16 و25 ســنة، و35.1 

% مــن الفئــة العمريــة بيــن 26 - 45.

وجســد المعــرض رســالته فــي بنــاء أجيــال جديــدة مــن القــراء، حيــث اســتقبل علــى مــدار 12 يومــًا 218 ألــف طالبــًا 

وطالبــة، مثــل المعــرض لهــم وجهــة ثقافيــة ســنويًا مهمــة لتزويــد مكتباتهــم بجديــد اإلصــدارات العربيــة واألجنبيــة، 

وحدثــًا لالتقــاء بكتابهــم المفضليــن، والشــخصيات المؤثــرة، مــن مبدعيــن، وأدبــاء، وصانعــي محتــوى.

وأخــذ المعــرض الــذي احتفــى هــذا العــام بإيطاليــا ضيــف شــرف دورتــه الـــ 41، الجمهــور إلــى المعنــى الجوهــري 

ــواة  ــت له ــب ليس ــا أن الكت ــد فيه ــكان، أك ــي كل م ــر ف ــالة للبش ــه رس ــث وج ــم«، حي ــة للعال ــه »كلم ــعار فعاليات لش

ــع  ــد جم ــغف، فق ــة وش ــب هواي ــكل صاح ــام، ول ــه اهتم ــن ل ــكل م ــي ل ــا ه ــب، وإنم ــر وحس ــخ والفك األدب والتاري

ــا  ــي مكانه ــة ف ــًا الثقاف ــن، واضع ــار الرياضيي ــام وكب ــى أع ــاء، وحت ــوم الغن ــرب، ونج ــينما الع ــوم الس ــرض نج المع

ــي. ــهم اليوم ــل عيش ــاتهم لتفاصي ــم وممارس ــاس وتفاعاته ــاة الن ــط بحي ــي المرتب الحقيق

ــن،  ــر المعاصري ــاء المهج ــى بأدب ــي األدب، واحتف ــة ف ــة اإلفريقي ــى التجرب ــوء عل ــام الض ــذا الع ــرض ه ــلط المع وس

ببرنامــج فعاليــات خاصــة اســتضافت خالهــا كتــاب وأدبــاء، كمــا فتــح المجــال أمــام زواره ليطلعــوا بعمــق علــى 

تاريــخ وراهــن المشــهد الثقافــي اإليطالــي، فلــم تكــن الكتــب اإليطاليــة واألدبــاء اإليطالييــن حاضريــن، وحســب، 



ــاء، والموســيقى، حاضــرة بسلســلة عــروض وأنشــطة متواصلــة. وإنمــا كان الفــن والطهــي واألزي

وأكــد المعــرض جهــوده الكبيــرة فــي تعزيــز مكانــة الشــارقة مركــزًا لقيــادة قطــاع النشــر فــي المنطقــة والعالــم، حيــث 

فتحــت المنطقــة الحــرة لمدينــة الشــارقة للنشــر أبوابهــا أمــام الناشــرين المشــاركين فــي المعــرض، بحزمــة تســهيات 

ــة  ــع لتوســيع أعمالهــا فــي دول ــم، فاســتقطبت 26 دار نشــر تتطل ــة تجســد تفردهــا فــي المنطقــة والعال وخدمــات نوعي

اإلمــارات والخليــج والمنطقــة، بينهــا دور نشــر مــن مصــر، وســوريا، ولبنــان، واألردن، والهنــد، وبريطانيــا، والمغــرب، 

والجزائــر، وتونــس، وغيرهــا مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة.

وقــدم المعــرض نموذجــًا فــي دعــم المكتبــات وتفعيــل أثرهــا فــي صناعــة المعرفــة فــي اإلمــارات، إذ وجــه صاحــب الســمو 

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، بتخصيــص منحــة قدرهــا 4.5 

مليــون درهــم لتزويــد مكتبــات الشــارقة العامــة والحكوميــة بأحــدث اإلصــدارات مــن دور النشــر المشــاركة فــي المعــرض. 



• جائزة أفضل ناشر عربي  

باإلشــارة إلــى إقامــة معــرض القاهــرة الدولــي للكتــاب فــي دورتــه 54 فــي الفتــرة مــن 24 ينايــر وحتــى 6 فبرايــر 

2023، يعلــن اتحــاد الناشــرين العــرب عــن الــدورة الثانيــة مــن جائــزة »أفضــل ناشــر عربــي« ضمــن الجوائــز 

ــة  ــرب والهيئ ــرين الع ــاد الناش ــن اتح ــاون بي ــك بالتع ــاب، وذل ــي للكت ــرة الدول ــرض القاه ــا مع ــي يمنحه الت

المصريــة العامــة للكتــاب وفًقــا للشــروط التاليــة: 

1. أن يكــون العضــو المتقــدم للجائــزة مقيــًدا بســجات اتحــاد الناشــرين العــرب ومســدًدا التزاماتــه الماليــة 

حتــى نهايــة عــام2022م. 

ا وليس مؤسسة أو هيئة أو جهة رسمية.  2. أن يكون العضو ناشًرا خاصًّ

3. أن يكون العضو المتقدم مشارًكا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة )54(. 

4. أن يكون العضو ملتزًما بقوانين الملكية الفكرية. 

ــرة  ــال فت ــرب خ ــرين الع ــاد الناش ــي أو اتح ــاده المحل ــن اتح ــة م ــرض ألي عقوب ــد تع ــو ق ــون العض 5. أال يك

ــه.  عضويت

6. أن تكون نماذج اإلصدارات المقدمة للجائزة تحمل اإليداع القانوني، والترقيم الدولي. 

7. أن يقدم العضو قائمة إصداراته خال الخمس السنوات األخيرة. 

متفرقات



8. أن تقــدم الــدار مــع طلــب الترشــيح نًصــا ال يقــل عــن خمســمائة كلمــة توضــح فيــه الســيرة الذاتيــة لــدار النشــر مــع الرؤيــة 

المســتقبلية فــي خطــة النشــر، تخصصهــا فــي مجــاالت النشــر، خطــة اســتثمار تكنولوجيــا المعلومــات وتطبيقاتهــا، الجوائــز 

التــي حصلــت عليهــا الــدار، بيانــات الــدار وعناوينهــا والموقــع اإللكترونــي. 

ــث  ــوان، بحي ــن كل عن ــدة م ــخة واح ــي نس ــن، ف ــرة عناوي ــن عش ــل ع ــدارات ال تق ــن اإلص ــاذج م ــو نم ــدم العض 9. أن يق

ــا.  ــة الحًق ــزة الموضح ــم الجائ ــر تحكي ــس معايي تعك

ــرين  ــاد الناش ــزة اتح ــي جائ ــاركًا ف ــي إذا كان مش ــر عرب ــل ناش ــزة أفض ــي جائ ــاركة ف ــري المش ــر المص ــق للناش 10. ال يح

المصرييــن. 

ــى  ــرب عل ــرين الع ــاد الناش ــر اتح ــى مق ــمبر 2022م إل ــى 31 ديس ــر وحت ــن 15 نوفمب ــرة م ــي الفت ــاذج ف ــل النم 11. ترس

العنــوان 92شــارع التحريــر – بــرج ســاريدار – الــدور الثانــي – المدخــل اإلداري-الدقــي – الجيــزة – مصــر، هاتــف رقــم 

 .00201006688530 رقــم  محمــول   ،0020237622058

12. يتــم تشــكيل لجنــة تحكيــم مــن قبــل الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب واتحــاد الناشــرين العــرب حســب التخصصــات 

المختلفــة لمجــاالت النشــر. 

13. قيمة الجائزة )خمسون ألف جنيه مصري( تمنح مناصفة من االتحاد وهيئة الكتاب مع درعي االتحاد والهيئة. 

14. يتم اإلعان عن الفائز بجائزة أفضل ناشر عربي في حفل توزيع جوائز المعرض بأرض المعارض. 

معايير تحكيم الجائزة: 

1. جودة اإلنتاج والطباعة طبًقا لمعايير الجودة. 



2. تصميم األغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب وإخراجه. 

3. تقييم المحتوى ومدى احترام الملكية الفكرية. 

4. تنوع اإلصدارات في مجال المعرفة والنشر. 

5. مدى استفادة الدار من أشكال النشر الحديثة »الرقمي، المسموع«. 

6. مدى مساهمة الدار بجهود مباشرة في تنمية المجتمع ودعم الفئات الخاصة. 

مع تمنياتنا بحظ وافر للجميع. 



• إنشــاء 52 مكتبــة للمطالعــة العموميــة، ليتــم وضعهــا حيــز الخدمــة بعنــوان ســنوات 2023/ 
2025 /2024

تبًعــا للمســاعي التــي قامــت بهــا وزارة الثقافــة والفنــون الجزائريــة ، وبإشــراف ومتابعــة كريمــة مــن الســيدة الوزيــرة 

ــاء 52  ــى إنش ــه عل ــان«، موافقت ــد الرحم ــن عب ــن ب ــيد »أيم ــر األول الس ــدى الوزي ــي«، أب ــة مولوج ــورة »صوري الدكت

ــوان ســنوات 2023/ 2024/ 2025. ــز الخدمــة بعن ــم وضعهــا حي ــة، ليت ــة للمطالعــة العمومي مكتب

ــة  ــة والمطالع ــال المقروئي ــي مج ــي ف ــاع الثقاف ــا القط ــىء يحققه ــا فت ــي م ــب الت ــم المكاس ــرار ليدع ــذا الق ــي ه ويأت

العموميــة وفــي تعزيــز شــبكة المكتبــات العموميــة، خاّصــًة فــي الواليــات المســتحدثة مؤخــًرا وكــذا المناطــق النائيــة 

ــة فــي إدمــاج الشــباب وضمــان  والتــي مــن شــأنها أن تســتفيد بفضــل ذلــك مــن فضــاءات للمطالعــة ستســهم المحال

ــد فــي القطــاع الثقافــي.  حقهــم فــي المطالعــة والقــراءة، كمــا ستســهم أيضــا فــي خلــق 1050 منصــب شــغل جدي

إن قــرار إنشــاء 52 مكتبــة للمطالعــة العموميــة ُيعــد مــن أهــم المكاســب المنجــزة بالقطــاع الثقافــي خــال الســنوات 

ــة  ــر المعرف ــة لنش ــة الرامي ــة الدول ــز سياس ــي لتعزي ــرة تأت ــة كبي ــو نقل ــة، وه ــة العمومي ــدان المطالع ــي مي ــرة ف األخي

والقــراءة والمطالعــة فــي مختلــف ربــوع وطننــا الحبيــب خاصــة المناطــق النائيــة التــي ستســتفيد مــن حصــة األســد 

مــن هــذه المكتبــات، وهــو مــا ُيعــزز ويســتجيب للسياســة الرشــيدة لرئيــس الجمهوريــة الســيد »عبــد المجيــد تبــون« 

فــي تنميــة هــذه المناطــق وترقيتهــا. 



• جائزة الدكتور عبد العزيز المنصور – الدورة الرابعة
رواية الخيال العلمي

ــز  ــد العزي ــور عب ــزة الدكت ــة لجائ ــدورة الرابع ــن ال ــرب ع ــرين الع ــاد الناش ــن اتح ــو 2022، أعل ــن يوني ــي األول م ف

ــع  ــن م ــر 2022 وبالتزام ــق 16 نوفمب ــاء المواف ــوم األربع ــي ي ــي(، وف ــال العلم ــة الخي ــوع )رواي ــي موض ــور ف المنص

معــرض الكويــت الدولــي للكتــاب وفــي حفــل رعــاه وزير اإلعــام وزيــر الدولة لشــؤون الشــباب عبدالرحمــن المطيري، 

واحتضنتــه القاعــة الذهبيــة بفنــدق »ســانت ريجيــس« بحضــور كوكبــة مــن الناشــرين واألدبــاء والمثقفيــن، يتقدمهــم 

األميــن العــام المســاعد مديــر عــام المكتبــة الوطنيــة األســتاذ ســلطان الديحانــي، وراعــي الجائــزة مؤســس دار »ذات 

الساســل« الدكتــور عبدالعزيــز المنصــور، وبحضــور رئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب األســتاذ محمــد رشــاد واألميــن 

العــام األســتاذ بشــار شــبارو، ورئيــس لجنــة التطويــر المهنــي األســتاذ هيثــم حافــظ، ورئيــس لجنــة تحكيــم الجائــزة 

الدكتــور إيهــاب النجــدي، تــم اإلعــان عــن فــوز دار »عصيــر الكتــب« - جمهوريــة مصــر العربيــة بجائــزة الدكتــور 

ــا 20  ــد وقيمته ــرو عبدالحمي ــف عم ــاء« للمؤل ــة الزرق ــاة الياق ــة »فت ــن رواي ــي ع ــر العرب ــور للناش ــز المنص عبدالعزي

ألــف دوالر أمريكــي باإلضافــة إلــى درع تــذكاري وشــهادة تقديــر وتســلم الجائــزة مديــر الــدار األســتاذ محمــد شــوقي.



وألقــى ممثــل راعــي الحفــل األســتاذ ســلطان الديحانــي كلمــة جــاء فيهــا: »يســعدني ويشــرفني أن أنــوب عــن وزيــر 

اإلعــام والثقافــة عبدالرحمــن المطيــري بالحضــور والمشــاركة والترحيــب بكــم جميًعــا فــي دولــة الكويــت، وأيًضــا 

الترحيــب بكــم فــي هــذا االحتفــال الثقافــي الكبيــر، لتكريــم الفائــز بجائــزة الدكتــور عبدالعزيــز المنصــور للناشــر 

العربــي والتــي اطلقهــا اتحــاد الناشــرين العــرب للــدورة الرابعــة مــن الجائــزة فــي موضــوع روايــة الخيــال العلمي، 

وذلــك بعــد النجــاح الــذي حققتــه فــي الــدورات الســابقة بجهــود القائميــن عليهــا«.

ويجــدر الذكــر أن لجنــة تحكيــم الــدورة الرابعــة التــي ترأســها الدكتــور إيهــاب النجــدي ضمــت نخبــة مــن النقــاد 

المشــهود لهــم بالحيــدة واالتقــان وهــم: الدكتــورة عائشــة الدرمكــي مــن ســلطنة عمــان، الدكتــورة ســعاد العنــزي 

مــن الكويــت، الدكتــور فاضــل التميمــي مــن العراق.وأكــد الدكتــور إيهــاب النجــدي أّن اللجنــة لــم تدخــر جهــًدا 

ــر  ــهر نوفمب ــة ش ــي بداي ــت ف ــي أعلن ــرة، الت ــة القصي ــداد القائم ــبيل إع ــي س ــم، ف ــراءة والتقيي ــص والق ــي الفح ف



الجــاري وكانــت قــد ضمــت مــن مصــر دار )عصيــر الكتــب( 

ــاة الياقــة الزرقــاء( للمؤلــف عمــرو عبدالحميــد  ــة )فت عــن رواي

للمؤلــف  جــوش(  )أرض  روايــة  عــن  )ابييــدي(  ومنشــورات 

روايــة  عــن  للنشــر(  )كتوبيــا  ودار  المصــري  جمــال  أحمــد 

)رحــات إلــى عوالــم خفيــة( للمؤلــف حمــزة فهــد زايــد ومــن 

ــال  ــة )خي ــن رواي ــع( ع ــر والتوزي ــون للنش ــارات دار )ملهم اإلم

ــورات  ــت )منش ــن الكوي ــري وم ــد األمي ــف أحم ــي( للمؤل واقع

تكويــن( عــن روايــة )الفتــاة اآلليــة واألشــجار آكلــة البشــر( 

ــي. ــم فرغل ــف إبراهي للمؤل

ــو  ــي يولي ــد ف ــد اعتم ــرب ق ــرين الع ــاد الناش ــر كان اتح وللتذكي

2019 جائــزة دكتــور عبــد العزيــز منصــور لدعــم الناشــر العربــي 



كأول جائــزة مخصصــة للناشــر العربــي هدًفــا للنهــوض بصناعــة النشــر العربيــة وتشــجيًعا للناشــر بااللتــزام 

ــد 20  ــا بع ــح فيم ــا 10 آالف دوالر لتصب ــت قيمته ــات فكان ــودة المطبوع ــة وبج ــة الفكري ــن الملكي بقواني

ألــف دوالر.

تهانينــا للفائــز متمنيــن لجميــع الناشــرين التوفيــق والنجــاح وتمنياتنــا لهــذه الجائــزة االســتمرار واالزدهار 

دعًمــا لصناعــة النشــر فــي العالــم العربــي.



• مؤتمر الناشرين العرب الدورة السادسة 2022 
انتظمــت فعاليــات الــدورة السادســة لمؤتمــر الناشــرين العــرب الســادس يومــي 3-2 نوفمبــر 2022 تزامًنــا 

ــوى  ــة المحت ــعار »صناع ــت ش ــاب، تح ــي للكت ــارقة الدول ــرض الش ــع مع ــا م ــارقة تزامًن ــرض الش ــع مع م

العربــي وتحديــات مــا بعــد الجائحــة« بشــراكة اســتراتيجية مــع هيئــة الشــارقة للكتــاب و جمعيــة 

الناشــرين اإلمارتيــن واحتفــي بجامعــة الــدول العربّيــة ضيــف شــرف وجمــع المؤتمــر 35 ناشــرًا ومتحدثــًا 

ــادات  ــاء اتح ــة ورؤس ــب العربي ــارض الكت ــن مع ــون ع ــم ممثل ــن، بينه ــدار يومي ــى م ــات عل ــي 8 جلس ف

ــات  ــوى والصناع ــر والمحت ــة النش ــال صناع ــي مج ــون ف ــراء ومختص ــرب، وخب ــرين الع ــات الناش وجمعي

ــة. اإلبداعي

وســّلط المؤتمــر الضــوء علــى تجــارب الناشــرين العــرب فــي التعامــل مــع التحديات التــي فرضتهــا جائحة 

كورونــا، خصوصــًا علــى صناعــة الكتــاب والتعليــم وساســل التوريــد، وفــرص تســويق الكتــاب العربــي 

مــا بعــد الجائحــة. كمــا ناقــش أثــر الرقمنــة علــى حقــوق النشــر، ومعــارض الكتــاب فــي زمــن الرقمنــة، 

ومســتقبل المكتبــات العربيــة وحريــة التعبيــر، إلــى جانــب فجــوة المهــارات وأهميــة اللغــة العربيــة وتأثيــر 

الكاتــب والناشــر عليهــا.

علــى مــدى يوميــن تطــرق المشــاركون فــي النقاشــات والجلســات الحواريــة للمؤتمــر إلــى قضايــا عــدة، 

ــة  ــة منص ــس أهمي ــي، وتعك ــر العرب ــه الناش ــي تواج ــات الت ــف التحدي ــمولها مختل ــا وش ــس بتنوعه تعك

مؤتمــر الناشــرين العــرب كمســاحة حــوار وتواصــل مشــتركة تجمــع كبــار الناشــرين ومســؤولي المعــارض 

ــة  ــرص تنمي ــت ف ــات تناول ــه األول، 4 جلس ــي يوم ــر ف ــة للمؤتم ــدورة السادس ــج ال ــن برنام ــة تضم العربي

ــوق  ــى حق ــة عل ــر الرقمن ــة، وأث ــد الجائح ــي بع ــاب العرب ــويق الكت ــاحة تس ــيع مس ــر وتوس ــة النش صناع

ــارات. ــوة المه ــة فج ــر، ومعالج النش



• الجلسة األولى لمؤتمر اتحاد الناشرين العرب تحت عنوان
»معرض الكتاب في زمن الرقمنة«

أدارها األستاذ أنطوان سعد

وشــارك فــي الجلســة األولــى  كل مــن ســعادة الدكتــور علــي بــن تميــم، رئيــس مركــز أبوظبــي للغــة العربيــة، واألســتاذة إيمــان بــن شــيبة، نائــب رئيــس 

جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن والدكتــور جمــال يحيــاوي، مديــر المركــز الوطنــي للكتــاب فــي الجزائــر، والدكتــور شــكري المبخــوت، الكاتــب والناقــد 

واألكاديمــي التونســي، واألســتاذ علــى عبدالمنعــم، الناشــر واستشــاري النشــر مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، وأدارهــا الناشــر اللبنانــي أنطــوان ســعد.

وتحــدث الدكتــور علــي بــن تميــم حــول معــارض الكتــاب باعتبارهــا حلقــة أساســية فــي صناعــة النشــر والصناعــات اإلبداعيــة، مشــيرًا إلــى أن المعــارض 

ســتبقى حاضنــة لمختلــف وســائط المعرفــة والكتــاب ســواء كان ورقيــًا أو مســموعًا او إلكترونيــًا، وأن الرقمنــة ال تلغــي معــارض الكتــب، ألن التطــّور 

الرقمــي يجعــل مــن المعــارض احتفاليــات واســعة بالمعرفــة تشــمل أنــواع الكتــب بمختلــف الوســائط



• الجلسة الثانية لمؤتمر اتحاد الناشرين العرب تحت عنوان اثر الرقمنة على 
حقوق النشر في ظل الجائحة بين التحديات والفرص

أدارتها االستاذة علياء المنصوري

شــارك فــى الجلســة كل مــن صــاح الديــن شــبارو مؤســس ومديــر موقــع نيــل وفــرات، وإيمــان حيلــوز 

المؤسســة والرئيســة التنفيذيــة لمنصــة أبجــد، دكتــور حســام لطفــى أســتاذ ورئيــس قســم القانــون المدنــي 

ــاروا أن  ــث أش ــورى حي ــاء المنص ــة علي ــة اإلعامي ــر الجلس ــويف،  وتدي ــى س ــة بن ــوق جامع ــة الحق بكلي

الرقمنــة كانــت مفروضــة خــال جائحــة الكورونــا لكــن لــم تكــن حــّا للجميــع بينمــا إســتفاد البعــض 

منهــا و كانــت حــّا للخــروج مــن األزمــة



• الجلسة الثالثة من مؤتمر اتحاد الناشرين العرب تحت عنوان
»تنمية صناعة النشر والناشر ومعالجة الفجوة المهارات«

أدارها األستاذ محمد المناع

شــارك فــى الجلســة كل مــن جمــال بوطيــب، رئيــس مؤسســة مقاربــات للنشــر والصناعــات الثقافيــة فــي 

المغــرب، وإشــراق عبــد العــادل، مديــر عــام دار المأمــون للترجمــة والنشــر بالعــراق، والدكتــورة لطيفــة 

مفتقــر، مديــرة الكتــاب والخزانــات والمحفوظــات فــي المملكــة المغربيــة موضحيــن أن الجائحــة 

العالميــة مثلــت نقطــة تحــول فــي صناعــة النشــر كشــفت أن النقــص فــي المهــارات عميــق ويحتــاج إلــى 

ــف .. ــت للتكي الوق



• الجلسة الرابعة واألخيرة لليوم األول من مؤتمر اتحاد الناشرين العرب السادس
تحت عنوان »فرص تسويق الكتاب العربي ما بعد الجائحة:

أدارتها األستاذة صالحة عبيد
ــد  ــا بع ــي م ــاب العرب ــويق الكت ــرص تس ــوان »ف ــت عن ــوم األول تح ــن الي ــة م ــة الرابع ــي الجلس ــارك ف ش

الجائحــة« أميــل تيــان، رئيــس مجلــس إدارة مكتبــة أنطــوان فــي لبنــان، وأحمــد رشــاد، المديــر التنفيذي 

للــدار المصريــة اللبنانيــة للنشــر، ومــاري برقيــرون مديــر ترخيــص المحتــوى الدولي – ابيســكو، وواســيني 

ــول  ــاق و الحل ــول اآلف ــوا ح ــر و تباحث ــن الجزائ ــي م ــب واألكاديم ــي واألدي ــب والروائ ــرج، الكات األع

لتســويق الكتــاب العربــي و إيجــاد اآلليــات المناســبة لذلــك خاّصــة بعــد مــا عانــاه الكتــاب خــال فتــرة 

الجائحــة 



تضمــن برنامــج الــدورة السادســة للمؤتمــر فــي يومــه الثانــي، 4 جلســات تتنــاول التداعيــات التــي تركتهــا 

ــر  ــي المعاص ــر العرب ــب والناش ــر الكات ــع اللغــة وتأثي ــم، واق ــر والتعلي ــة النش ــى صناع ــا عل ــة كورون جائح

ــة علــى قطــاع النشــر واآلليــات المناســبة لذلــك  ــد العالمي ــر أزمــة التوري ــات وأث عليهــا ومســتقبل المكتب

خاّصــة بعــد مــا عانــاه الكتــاب خــال فتــرة الجائحــة 

• الجلسة األولى لليوم الثاني تحت عنوان
»التداعيات التي تركتها أزمة كورونا على صناعة النشر والتعليم«

أدارتها األستاذة علياء الشامسي
شــارك فــى الجلســة كل مــن أ.محمــد رشــاد رئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب، و د. حســام بــدراوي عضــو 

مجلــس أمنــاء مكتبــة اســكندرية، د.ســليمان العســكري مديــر المركــز العربــي للبحــوث التربويــة لــدول 

الخليــج و أ.حســن ياغــي مؤســس و مديــر دار التنويــر و أدارت الجلســة أ.عليــاء الشامســي  و تــم مناقشــة 

األضــرار البالغــة التــي تســببت فيهــا جائحــة كورونــا  لصناعــة النشــر العربيــة و العالميــة،  و مــدى تأثيــر 

إغــاق معــارض الكتــب  والفعاليــات الكبــرى المتعلقــة بالنشــر إلــى جانــب عمليــات ً اإلغــاق وحــاالت 

تعطــل ساســل التوريــد العالميــة تأثيــرا ً علــى مبيعــات النشــر



• الجلسة الثانية لليوم الثاني تحت عنوان
»واقع اللغة وتأثير الكاتب والناشر العربي المعاصر عليها«

أدار الجلسة األستاذ محمد الرحبي

شــارك فــى الجلســة كل مــن أ.محمــد الفريــح مديــر إدارة النشــر و الترجمــة بشــركة العبيــكان للتعليــم ، 

د.هيثــم الحــاج علــي أســتاذ األدب العربــي و النقــد بجامعــة حلــوان ،د.نســيبة العزيبــي كاتبــة إماراتيــة 

للقصــص القصيــرة ،د.ســالم البوســعيدي أكاديمــي بجامعــة نــزوى و مختــص فــي اللغــة العربيــة و آدابهــا 

و يديــر الجلســة أ. محمــد الرحبــي مؤكديــن أن الّلغــة العربّيــة واجهــت  تحــّدي العولمــة، الــذي يعطــي 

ــة واالقتصــاد، ويجعلهــا مســيطرة  ــرى، فــي المجــاالت الّتقنّي ــة اإلنجــازات الكب ــيطرة للغــات صاحب الّس

علــى ثقافــات أخــرى كاملــة بلغاتهــا لكــن تبقــى مــن أهــّم اللغــات ذات التأثيــر 



• الجلسة الثالثة لليوم الثاني تحت عنوان
»مستقبل المكتبات العربية و حرية التعبير«

أدار الجلسة األستاذ أحمد لوتاه

شــارك فــى الجلســة كل مــن أ.حســن الســريحي رئيــس االتحــاد العربــي للمكتبــات و المعلومات،د.زيــن 

ــري  ــد الحمي ــوان ،أ.حم ــة حل ــة اآلداب جامع ــات بكلي ــات و المعلوم ــم المكتب ــس قس ــادي رئي ــد اله عب

ــد  ــة أحم ــر الجلس ــة و يدي ــة الوطني ــيف و المكتب ــي األرش ــة ف ــات المعرفي ــوث و الخدم ــر إدارة البح مدي

ــى  ــول إل ــر الوص ــكان يوف ــرة كم ــتمر حاض ــوف تس ــا س ــات و أنه ــة  المكتب ــّرض ألهمي ــّم التع ــاه   و ت لوت

المــواد الماديــة واالفتراضيــة... إلــى جانــب أن النــاس ســوف يأتــون لرؤيــة المكتبــات كأماكــن لصنــاع  

المســتقبل، وليــس لمجــرد اكتســاب المعرفــة حــول الحاضــر



• الجلسة الرابعة واألخيرة لمؤتمر اتحاد الناشرين العرب السادس تحت عنوان
»أزمة التوريد العالمية وأثرها على قطاع النشر«

أدارتها األستاذة أماني الشحي

شــارك فــى الجلســة كل مــن أ.ســعيد عبــده رئيــس اتحــاد الناشــرين المصرييــن ،أ.فهــد المعمــري رئيــس 

ــوى و  ــع محت ــم و صان ــب و مترج ــارة كات ــن عم ــس ب ــات ،أ.يون ــات و المعلوم ــارات للمكتب ــة اإلم جمعي

تديــر الجلســة األســتاذة أمانــي الشــحي



• توصيات مؤتمر الناشرين العرب السادس  
االهتمــام بالمحتــوى العربــي المتــاح رقمًيــا مــن حيــث النوعيــة والجــودة والقيمــة الثقافيــة، مــع منــح   .1

اهتمــام خــاص بإبــراز جماليــات اللغــة العربيــة وإتاحــة المحتــوى بمــا يخــدم تراثهــا ويرســخ مكانتهــا فــي وجــدان 

ــتقبل. ــر والمس ــي الحاض ــارئ ف الق

التفاعــل المأمــول للمؤلفيــن عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي لتســويق أفضــل لمؤلفاتهــم، مــع االلتزام   .2

بإبــراز العاقــة التكامليــة إلنجــاح التســويق بتقديــم محتــوى متميــز للمؤلــف، ووالء القــارئ لــدار النشــر، بهــدف 

ــة. ــات الرقمي ــي المنص ــة ف ــا المتمثل ــع وبدائله ــذ التوزي ــر مناف ــات عب ــويق المصنف ــم تس دع

ــة  ــة ولتنمي ــة العربي ــا للهوي ــل صون ــم والتدريــب والتأهي ــم والتعل ــة كلغــة للتعلي االهتمــام باللغــة العربي  .3

العربيــة. باللغــة  المحتــوى  علــى  الطلــب 

ــة للتعامــل مــع المحتــوى العربــي، المحــرر  ــدى إدارات معــارض الكتــب والحكومــات العربي 4.  الســعي ل

بدايــة باللغــة العربيــة أو المترجــم إليهــا مــن لغــات أجنبيــة، كمنتــج ثقافــي فــي إطــار صناعــة اســتراتيجية متكاملــة.

الســعي لــدى حكومــات الــدول العربيــة للتعامــل مــع النشــر وإتاحــة المحتــوى باعتبارهمــا صناعــة   .5

حيــوي. طابــع  ذات  اســتراتيجية 

ــم  ــي العال ــاب ف ــارض الكت ــتقبل مع ــرافية بمس ــة استش ــداد دراس ــرب بإع ــرين الع ــاد الناش ــف اتح تكلي  .6

ــن  ــوازن بي ــى للت ــة المثل ــى المعادل ــل إل ــدف التوص ــموعة، به ــة والمس ــات الرقمي ــد المنص ــوء تزاي ــي ض ــي ف الرقم

الرقمــي. والمحتــوى  الورقــي  الكتــاب  صناعــة 

ــراء أجانــب لتقييــم  ــة مســتعينة فــي ذلــك بخب تكليــف اتحــاد الناشــرين العــرب بإعــداد دراســة متكامل  .7

الرقمــي. المحتــوى  نشــر  بيــع وشــراء حقــوق  فــرص االســتفادة مــن  ودراســة 

ــه  ــك كل ــر وذل ــة النش ــي صناع ــن ف ــارات العاملي ــة مه ــدف تنمي ــل به ــادر للتموي ــاد مص ــى إيج ــل عل العم  .8



بالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي للناشــرين والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة والمنظمــات المثيلــة والكيانــات 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف المتخصص

تكليــف اتحــاد الناشــرين العــرب بدراســة تجــارب الناشــرين األجانــب فــي بلــدان العالــم المختلفــة   .9

وخاصــة فــي الهنــد وقــارة إفريقيــا بهــدف التعــرف علــى مــا يحصلــون عليــه مــن حصــة ســوقية فــي قطــاع الكتــب 

ــب. ــم والتدري ــاع التعلي ــي قط ف

الدعــوة إلــى االســتفادة مــن تجربــة جائحــة كورونــا فــي التوســع فــي نظــام الدراســة عــن بعــد مــع مــا   .10

ــي. ــي االفتراض ــوى التعليم ــة المحت ــي صناع ــة ف ــتثمارات واجب ــن اس ــك م ــه ذل يقتضي

ــدف  ــة به ــدول العربي ــة ال ــال جامع ــن خ ــرب م ــة الع ــن وزراء الداخلي ــي بي ــاون األمن ــل التع تفعي  .11

مقرصنــة. مصنفــات  تتيــح  التــي  اإللكترونيــة  والمنصــات  المواقــع،  حجــب 

تشــديد العقوبــات الجنائيــة وزيــادة التعويضــات المدنيــة حــال قرصنــة الكتــب علــى االنترنــت باعتبار   .12

أن إتاحــة كتــاب واحــد علــى االنترنــت يضــر بمصالــح المؤلفيــن والناشــرين نظــرا للعــدد الكبيــر للمتعامليــن 

ــل. ــح أو التنزي ــه بالتصف ــتفيدون من ــن يس ــت الذي ــبكة اإلنترن ــع ش م

دعــوة الــدول العربيــة إلــى التصديــق علــى اتفاقيتــي المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة » ويبــو«   .13

بمســمى اتفاقيتــي االنترنــت لعــام ١٩٩٦ لحــق المؤلــف )WCT( وحمايــة فنانــي األداء والتســجيات الصوتيــة 

.)WPPT(

دعــوة البــاد العربيــة إلــى التصديــق لــدى المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ’ أليكســو«   .14

علــى الصيغــة الجديــدة لاتفاقيــة العربيــة لحــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة وتبنــي القانــون النموذجــي لحــق 

ــا. ــة رقمًي ــات المتاح ــة للمصنف ــة فعال ــن حماي ــه م ــا يوفران ــاورة، لم ــوق المج ــف والحق المؤل

الســعي إلــى إنشــاء منصــة إلكترونيــة للمحتــوى العربــي، المــدون باللغــة العربيــة أو المترجــم إليهــا،   .15

وإتاحــة النفــاذ إليهــا فــي كل البــاد العربيــة، باتفاقــات مــع الناشــرين المعنييــن، للتمكيــن للمحتــوى العربــي 



ــل. ــث والتفاع ــح والبح ــة التصف ــا حري ــر لمرتاديه ــا ييس ــكل م ــة ب ــد المنص ــع تزوي ــا، م ــا وعالمًي اقليمي

التعامــل مــع جائحــة كورونــا باعتبارهــا »واقــع« وليــس قــوة قاهــرة، والتحضيــر لســيناريوهات مماثلــة   .16

ــه بفعــل  ــذي تتصاعــد تكلفت ــاب الورقــي ال ــل للكت ــي كبدي ــوى اإللكترون ــر، بهــدف إتاحــة المحت مــن حيــث األث

االرتفــاع العالمــي فــي معــدالت التضخــم واالنكمــاش االقتصــادي وتراجــع عــدد مصانــع الــورق بمــا رفــع تكلفتهــا 

بشــكل غيــر مســبوق.

االهتمــام بالتأهيــل المســتمر للعنصــر البشــري فــي البنيــة التحتيــة مــن رجــال الشــرطة، والجمــارك،   .17

والنيابــة العامــة والقضــاء، لرفــع مهاراتهــم وتنميــة خبراتهــم فــي التعامــل مــع قضايــا الملكيــة الفكريــة. 

دعــم أكبــر للناشــرين العــرب، بالتعــاون مــع الحكومــات العربيــة، بمــا يجنــب خروجهــم مــن ســوق   .18

ــار الســلبية  ــى اســتيعاب اآلث ــا عل ــة قــادرة اقتصادي ــات عالمي ــة بفعــل تدخــل كيان النشــر الورقــي واإلتاحــة الرقمي

للقرصنــة المتناميــة.

التمكين لحرية الرأي والتعبير مع االلتزام بالخصوصية الثقافية للبلدان العربية.  .19

دعــوة اتحــاد الناشــرين العــرب إلــى ادراج كل مــن يتعــدى علــى المحتــوى العربــي علــى قوائــم ســوداء   .20

تعمــم علــى كل ادارات معــارض الكتــاب فــي البلــدان العربيــة والحكومــات العربيــة بهــدف تفــادي التعامــل مــع 

ــة. القراصن

تنميــة مســتدامة لمهــارات الناشــرين ومتيحــي المحتــوى الثقافــي باللغــة العربيــة فــي مجــال رقمنتــه   .21

الرقميــة. فــي مجــال اإلتاحــة  المتمرســين  العــرب واألجانــب  الناشــرين  باالســتعانة بتجــارب 

ــق  ــي تدف ــا ف ــتفادة منه ــن االس ــا يضم ــا بم ــة عالمًي ــتية المتاح ــات اللوجس ــد الخدم ــى رص ــل عل العم  .22

المحتــوى. وإتاحــة  الكتــب  وشــحن  النشــر  صناعــة  تطلبهــا  التــي  بالمــواد  االمــداد 

الســعي لــدى حكومــات الــدول العربيــة للتنميــة المســتدامة لصناعــة النشــر وإتاحــة المحتــوى الرقمــي   .23

باللغــة العربيــة



• اجتماع وفد اتحاد الناشرين العرب مع وزير اإلعام الكويتي  
فــي صبــاح يــوم األحــد الموافــق 20/11/2022 اســتقبل معالــي الوزيــر عبــد الرحمــن المطيــري وزيــر 

اإلعــام والثقافــة ووزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب بدولــة الكويــت وفــد مــن أعضــاء مجلــس إدارة اتحــاد 

الناشــرين العــرب برئاســة األســتاذ محمــد رشــاد وبحضــور األســتاذ بشــار شــبارو األميــن العــام واألســتاذ 

ــات  ــض المنازع ــة ف ــس لجن ــادي رئي ــد ه ــتاذ محم ــوارد واألس ــة الم ــة تنمي ــس لجن ــور رئي ــعود المنص س

واألســتاذ وليــد مصطفــي رئيــس لجنــة العاقــات العربيــة واألســتاذ بكــر زيــدان عضــو مجلــس اإلدارة، 

وذلــك فــي مقــر وزارة اإلعــام.

تقــدم رئيــس االتحــاد باســمه وباســم الناشــرين العــرب بالشــكر والتقديــر لمعاليــه لمبادرتــه فــي إعفــاء 

ــرب  ــتثنائية، وأع ــروف االس ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــع ف ــم الرائ ــدورة والتنظي ــذه ال ــوم ه ــن رس ــرين م الناش

معالــي الوزيــر عــن شــكره العظيــم للناشــرين واتحادهــم برئاســة األســتاذ محمــد رشــاد علــى مــا يقدمونــه 

مــن جهــود لخدمــة النشــر والثقافــة ومهنــة صناعــة الكتــاب. 

وفــي ســياق اللقــاء قــدم األســتاذ محمــد رشــاد مطلــب الناشــرين بشــأن ضــرورة تطبيــق قانــون الرقابــة 

الجديــد وفســح جميــع الكتــب التــي ال تخالــف المبــادئ األساســية المنصــوص عليهــا فــي حمايــة القارئ 

ووطنــه، وإعــادة النظــر فــي الكتــب الممنوعــة منــذ ســنوات ســابقة وإعــادة الســماح لهــا بالمشــاركة ســواء 

علــى الصعيــد المحلــي أو العربــي. 

مــن جانبــه أكــد معالــي الوزيــر علــى تحقيــق هــذا المطلــب وبوجــه الســرعة مــا دام أي كتــاب ال يخالــف 

شــروط مشــاركته فــي أي معــرض عربــي وأال يتعــارض مــع قوانيــن دولــة الكويــت. 

ومــن جانــب آخــر تمنــى رئيــس االتحــاد مــن معالــي الوزيــر علــى مــد يــد الدعــم لاتحــاد أســوة بباقــي 

الــدول التــي تدعــم ودعمــت اتحــاد الناشــرين العــرب علــى الصعيــد المالــي أو المهنــي والمعنــوي، مــن 



جانبــه أكــد معالــي الوزيــر علــى أن هنــاك خطــط مســتقبلية إيجابيــة فــي هــذا الجانــب بالــدورات المقبلــة 

ووعــد بتطويــر آليــات مشــاركة الناشــرين العــرب فــي معــرض الكويــت ووعــد معاليــه أيَضــا بزيــادة مســاحة 

المعــرض مــن الــدورة المقبلــة إن شــاء اللــه تعالــى. 

كمــا تمنــى رئيــس االتحــاد مــن معالــي الوزيــر علــى ضــرورة تنظيــم قانــون إلنشــاء اتحــاد أو جمعيــة للناشــرين 

الكويتييــن لتكــون مظلــة للناشــر الكويتــي فــي ظــل ازديــاد أعــداد الناشــرين الكويتييــن، وقــد صــرح معالــي 

الوزيــر علــى أن هــذا الموضــوع ضمــن أجنــدة العمــل المســتقبلية. 

ــا لمعالــي الوزيــر علــى جهــوده فــي  ــا تقديرًي ــة اللقــاء قــدم رئيــس االتحــاد والوفــد المرافــق درًع وفــي نهاي

دعــم قطــاع الثقافــة والنشــر وشــكره علــى مكرمتهــم فــي إعفــاء الناشــرين مــن رســوم المشــاركة ومنــح الكثيــر 

مــن التســهيات تســهيًلا علــى الناشــرين ومســاعدتهم فــي تقديــم أفضــل مــا لديهــم، وفــي المقابــل أعــرب 

معالــي الوزيــر عــن مــدى ســعادته بهــذا اللقــاء وعلــى ضــرورة بنــاء جســر التواصــل الدائــم والمســتمر بيــن 

الطرفيــن



• اجتماع اتحاد الناشرين العرب مع رئيس مجلس األمة الكويتي
علــى هامــش معــرض الكويــت الدولــي للكتــاب 2022، وبتاريــخ 17 نوفمبر/تشــرين الثانــي، اجتمــع كل مــن رئيــس 

االتحــاد األســتاذ محمــد رشــاد، األميــن العــام األســتاذ بشــار شــبارو، األســتاذ هيثــم حافــظ رئيــس لجنــة التطويــر 

ــس اإلدارة  ــو مجل ــي عض ــميرة عاص ــتاذة س ــوارد، األس ــة الم ــة تنمي ــس لجن ــور رئي ــعود المنص ــتاذ س ــي، األس المهن

والدكتــور محمــد المعالــج رئيــس لجنــة اإلعــام والعاقــات العامــة مــع رئيــس مجلــس األمــة الكويتــي الدكتــور أحمد 

ــه االتحــاد  ــى  مــا يقــوم ب ــى عل ــه، وأثن ــم الترحيــب برئيــس االتحــاد والوفــد المرافــق ل ــز الســعدون، وت ــد العزي عب

مــن أنشــطة وفعاليــات مــن أجــل زيــادة الوعــي الثقافــي ونشــر العلــم والمعرفــة والنهــوض بصناعــة النشــر العربــي، 

ــر الصبــاح  ــة الكويــت الشــيخ نــواف األحمــد الجاب وشــكر بــدوره رئيــس االتحــاد حضــرة صاحــب الســمّو أميــر دول

وحكومــة الكويــت وشــعبها الكريــم علــى بــادرة إعفــاء الناشــرين المشــاركين فــي معــرض الكويــت الدولــي للكتــاب 

وتقديــم كل التســهيات الممكنــة لهــم تخفيًفــا ألعبائهــم نظــًرا للظــروف العصيبــة التــي يمــر بهــا قطــاع النشــر ومــن 

أجــل مشــاركة ناجحــة للناشــرين العــرب فــي معــرض الكويــت الدولــي للكتــاب، وأكــد الحاضــرون أن دولــة الكويــت 

تعيــش فتــرة انفتــاح وتوجــه أكبــر نحــو حريــات التعبيــر خاّصــة وأن  مشــكلة الرقابــة فــي معــرض الكويــت الدولــي 

ــي  ــان الكويت ــرار البرلم ــن إق ــاب  لك ــرض كت ــا مع ــن أن يفرضه ــي يمك ــات الت ــد الرقاب ــن أش ــد م ــت ُتع ــاب كان للكت

ســنة 2020 علــى قانــون المطبوعــات والنشــر رقــم 3 لســنة 2006، والتــي كان مــن أبرزهــا إلغــاء الرقابــة المســبقة 

علــى الكتــب المســتوردة وجعــل المســتورد هــو المســؤول فــي حــال مخالفــة أي حكــم مــن أحــكام القانــون وهــدف 

ــرأي، ووضــح الحاضــرون أن الناشــرون يطمحــون  إللغــاء  ــداء ال ــر للمطبوعــات وإب ــة أكب التعديــل إلــى منــح حري

هــذه الرقابــة  وإعطــاء الفرصــة الكاملــة لــرواد المعــرض بالحصــول علــى مــا يحتاجونــه مــن كتــب دون أي قيــود 

طبًعــا فــي إطــار احتــرام الدولــة ودون المســاس بهــا.



مــع التمنــي مــن رئيــس مجلــس األمــة الكويتــي النظــر فــي قرارالنظــر فــي قــرار الموافقــة علــى إنشــاء جمعيــة أو 

اتحــاد للناشــرين الكويتييــن، ووعــد الدكتــور أحمــد عبــد العزيــز الســعدون بالنظــر فــي هــذه المطالــب مشــيًرا 

أن حّريــة التعبيــر شــهدت تطــوًرا كبيــًرا فــي الكويــت وذلــك يعــود لتاريــخ الكويــت مــع التجربــة الديمقراطيــة 

وحّريــة التعبيــر والتــي جعلهــا مــن الــدول الرائــدة فــي منطقــة الخليــج.

وفد اتحاد الناشرين العرب مع رئيس مجلس األمة الكويتي



كمــا اجتمــع وفــد اتحــاد الناشــرين العــرب مــع نائــب رئيــس مجلــس األمــة األســتاذ محمــد بــراك المطيــر وتــّم 

التطــرق أيًضــا لموضــوع الرقابــة فــي الكويــت وإعــادة النظــر فــي آليــات تطبيقهــا ولمــا ال إلغائهــا فــي الكويــت، 

ــس  ــب الرئي ــب نائ ــن فطل ــرين الكويتيي ــاد للناش ــة أو اتح ــاء جمعي ــى إنش ــة عل ــرار الموافق ــارة لق ــا اإلش وأعدن

إعــداد ورقــة عمــل تحتــوي علــى كل المطالــب ليقــع عرضهــا علــى المســؤولين والنظــر فيهــا ودراســتها.

وفد اتحاد الناشرين العرب مع نائب رئيس مجلس األمة الكويتي 



  لجنة اإلعالم والعالقات العاّمة
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E-mail: mohamed.maalej66@gmail.com    الربيد اإللكرتوين

د. محمد صالح المعالج

 رئيس لجنة اإلعام والعاقات العاّمة



مكتب الرئاسة - القاهرة
تلفاكس : 20237622058+

info@arab-pa.org

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

  إلى اللقاء في العدد القادم 


