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 مؤتمر الناشرين العرب السادس  

 2022نوفمبر  03فعاليات اليوم الثاني 

 

السادسة   الدورة  لفعاليات  شعار  » لـ  متابعة  تحت  الشارقة«،  »إكسبو  مركز  في  العرب«  الناشرين  مؤتمر 

الجائحة«  »صناع  بعد  ما  وتحديات  المحتوى  بالتزامن ة  يدور  الدورة    والذي  أيام  ثاني  من معرض    14الـ  مع 

ناشراً عربياً ومتحدثاً يتناولون مجموعة من القضايا والموضوعات التي   35الشارقة الدولي للكتاب وبمشاركة  

 العربية صناعة النشر تدور حول مستقبل

 

 

 

https://daralmaref.com/Search/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-.aspx?from=body


 

 المؤتمر إليكم التفاصيل كما يلي الختامي منو الثانياليوم  وتغطية لفعاليات

 



 

ي تركتها أزمة كورونا  التداعيات التجلسات تتناول    4،  الثانييتضمن برنامج الدورة السادسة للمؤتمر في يومه  

وأثر   ومستقبل المكتباتالمعاصر عليها    والناشر العربي  وتأثير الكاتباللغة    والتعليم، واقععلى صناعة النشر  

 التوريد العالمية على قطاع النشر    أزمة

التداعيات التي تركتها أزمة كورونا على صناعة النشر   :تحت عنوانليوم الثاني الجلسة االولى ل 

   علياء الشامسي  ة دير الجلسة االستاذت  :ليموالتع

 

حسام بداوي عضو مجلس أمناء    و د. ،  الناشرين العرب  اتحادمحمد رشاد رئيس    أ. الجلسة كل من    فيشارك  

د.مكتبة   أ.  ن سليما  اسكندرية،  و  الخليج  لدول  التربوية  للبحوث  العربي  المركز  مدير  ياغي    العسكري  حسن 

التنوير    ومديرمؤسس   أ.  وأدارتدار  فيها   وتم الشامسي  علياء    الجلسة  تسببت  التي  البالغة  األضرار  مناقشة 

لصناعة جائحة   العربية    الكورونا  المعارض    ومدى ،  والعالميةالنشر  إغالق  والفعالياتتأثير  الكبرى    الكتب 

 على مبيعات النشر    التوريد العالمية تأثيرا ً  سالسلتعطل  وحاالت  اإلغالقالمتعلقة بالنشر إلى جانب عمليات ً 

 

 



 

  ريدي : واقع اللغة وتأثير الكاتب والناشر العربي المعاصر عليها :تحت عنوانليوم الثاني ل  الثانيةالجلسة 

 الجلسة محمد الرحبي 

هيثم الحاج علي    ، د. الترجمة بشركة العبيكان للتعليم أ.محمد الفريح مدير إدارة النشر والجلسة كل من   فيشارك  

و أستا العربي  األدب  حلوان ذ  بجامعة  العزي  د.   ،النقد  القصيرةب نسيبة  للقصص  إماراتية  كاتبة  سالم    د.   ، ي 

اللغة العربية و البوسعيدي أكاديمي بجامعة نزوى و مؤكدين أن  محمد الرحبي  يدير الجلسة  آدابها ومختص في 

العربيّة  العولمة،   واجهت  اللّغة  صاحب  تحدّي  للغات  الّسيطرة  يعطي  المجاالت الذي  في  الكبرى،  اإلنجازات  ة 

بلغاتها  كاملة  أخرى  ثقافات  على  مسيطرة  ويجعلها  واالقتصاد،  التأثير    التّقنيّة  ذات  اللغات  أهّم  من  تبقى  لكن 

 الناشر المعاصر في ترويجهابينوا دور الكاتب وو

 



 

أحمد  الجلسة  ريدي التعبير: وحريةمستقبل المكتبات العربية  :تحت عنوانليوم الثاني ل  الثالثةالجلسة 

 لوتاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زين عبد الهادي    د.  ،والمعلومات   ت حسن السريحي رئيس اإلتحاد العربي للمكتبا  أ.الجلسة كل من    فيشارك  

 والخدمات حمد الحميري مدير إدارة البحوث    أ.   ، بكلية اآلداب جامعة حلوان   والمعلوماترئيس قسم المكتبات  

سوف    وأنهاالمكتبات  التعّرض ألهمية    وتمّ الجلسة أجمد لوتاه      ويديرالوطنية    والمكتبة ية في األرشيف  المعرف

تستمر حاضرة كمكان يوفر الوصول إلى المواد المادية واالفتراضية... إلى جانب أن الناس سوف يأتون لرؤية 

 .حول الحاضرالمكتبات كأماكن لصنع المستقبل، وليس لمجرد اكتساب المعرفة 

 

 



 

الجلسة الرابعة واالخيرة لمؤتمر اتحاد الناشرين العرب السادس تحت عنوان: ازمة التوريد العالمية وأثرها  

 على قطاع النشر: تدير الجلسة االستاذة اماني الشحي

من    فيشارك   كل  رئيس    أ. الجلسة  عبده  المصريين اتسعيد  الناشرين  جمعية   أ.   ،حاد  رئيس  المعمري    فهد 

 الجلسة أماني الشحي  وتديرمحتوى  وصانع ومترجم يونس بن عمارة كاتب  . ، أوالمعلوماتاإلمارات للمكتبات 

 توصيات مؤتمر الناشرين العرب السادس   •

اهتمام  .1 منح  مع  الثقافية،  والقيمة  والجودة  النوعية  حيث  من  رقميًا  المتاح  العربي  بالمحتوى  االهتمام 

اليات اللغة العربية وإتاحة المحتوى بما يخدم تراثها ويرسخ مكانتها في وجدان القارئ  خاص بإبراز جم

 في الحاضر والمستقبل. 

التفاعل المأمول للمؤلفين عبر شبكات التواصل االجتماعي لتسويق أفضل لمؤلفاتهم، مع االلتزام بإبراز   .2

للمؤلف،  التكاملية إلنجاح التسويق بتقديم محتوى متميز  النشر، بهدف دعم   العالقة  القارئ لدار  ووالء 

 تسويق المصنفات عبر منافذ التوزيع وبدائلها المتمثلة في المنصات الرقمية. 

 



 

االهتمام باللغة العربية كلغة للتعليم والتعلم والتدريب والتأهيل صونا للهوية العربية ولتنمية الطلب على  .3

 المحتوى باللغة العربية. 

ا  .4 معارض  إدارات  لدى  بداية  السعي  المحرر  العربي،  المحتوى  مع  للتعامل  العربية  والحكومات  لكتب 

 باللغة العربية أو المترجم إليها من لغات أجنبية، كمنتج ثقافي في إطار صناعة استراتيجية متكاملة. 

السعي لدى حكومات الدول العربية للتعامل مع النشر وإتاحة المحتوى باعتبارهما صناعة استراتيجية   .5

 ذات طابع حيوي. 

تكليف اتحاد الناشرين العرب بإعداد دراسة استشرافية بمستقبل معارض الكتاب في العالم الرقمي في   .6

المعاد إلى  التوصل  بهدف  والمسموعة،  الرقمية  المنصات  تزايد  صناعة ضوء  بين  للتوازن  المثلى  لة 

 الكتاب الورقي والمحتوى الرقمي. 

ودراسة   .7 لتقييم  أجانب  بخبراء  ذلك  في  مستعينة  متكاملة  دراسة  بإعداد  العرب  الناشرين  اتحاد  تكليف 

 فرص االستفادة من بيع وشراء حقوق نشر المحتوى الرقمي. 

ن في صناعة النشر وذلك كله بالتعاون مع  العمل على إيجاد مصادر للتمويل بهدف تنمية مهارات العاملي .8

االتحاد الدولي للناشرين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمات المثيلة والكيانات المتخصصة في 

 هذا الشأن.

تكليف اتحاد الناشرين العرب بدراسة تجارب الناشرين األجانب في بلدان العالم المختلفة وخاصة في  .9

ا بهدف التعرف على ما يحصلون عليه من حصة سوقية في قطاع الكتب في قطاع الهند وقارة إفريقي

 التعليم والتدريب.

الدعوة إلى االستفادة من تجربة جائحة كورونا في التوسع في نظام الدراسة عن بعد مع ما يقتضيه ذلك   .10

 من استثمارات واجبة في صناعة المحتوى التعليمي االفتراضي. 

بين وزراء الداخلية العرب من خالل جامعة الدول العربية بهدف حجب المواقع،  تفعيل التعاون األمني   .11

 والمنصات اإللكترونية التي تتيح مصنفات مقرصنة. 

أن  .12 باعتبار  االنترنت  على  الكتب  قرصنة  حال  المدنية  التعويضات  وزيادة  الجنائية  العقوبات  تشديد 

المؤل بمصالح  يضر  االنترنت  على  واحد  كتاب  مع  إتاحة  للمتعاملين  الكبير  للعدد  نظرا  والناشرين  فين 

 شبكة اإلنترنت الذين يستفيدون منه بالتصفح أو التنزيل. 

بمسمى   .13 ويبو"   " الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة  اتفاقيتي  على  التصديق  إلى  العربية  الدول  دعوة 

لعام   االنترنت  )  ١٩٩٦اتفاقيتي  المؤلف  وWCTلحق  األداء  فناني  وحماية  الصوتية  (  التسجيالت 

(WPPT.) 

دعوة البالد العربية إلى التصديق لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ' أليكسو" على الصيغة   .14

المؤلف  لحق  النموذجي  القانون  وتبني  المجاورة  والحقوق  المؤلف  لحق  العربية  لالتفاقية  الجديدة 

 للمصنفات المتاحة رقميًا.  والحقوق المجاورة، لما يوفرانه من حماية فعالة



 

إليها، وإتاحة   .15 المترجم  العربية أو  باللغة  المدون  العربي،  السعي إلى إنشاء منصة إلكترونية للمحتوى 

اقليميا   العربي  للمحتوى  للتمكين  المعنيين،  الناشرين  مع  باتفاقات  العربية،  البالد  كل  في  إليها  النفاذ 

 مرتاديها حرية التصفح والبحث والتفاعل. وعالميًا، مع تزويد المنصة بكل ما ييسر ل

من  .16 مماثلة  لسيناريوهات  والتحضير  قاهرة،  قوة  وليس  "واقع"  باعتبارها  كورونا  جائحة  مع  التعامل 

حيث األثر، بهدف إتاحة المحتوى اإللكتروني كبديل للكتاب الورقي الذي تتصاعد تكلفته بفعل االرتفاع  

القتصادي وتراجع عدد مصانع الورق بما رفع تكلفتها بشكل  العالمي في معدالت التضخم واالنكماش ا

 غير مسبوق. 

البنية التحتية من رجال الشرطة، والجمارك، والنيابة   .17 االهتمام بالتأهيل المستمر للعنصر البشري في 

 العامة والقضاء، لرفع مهاراتهم وتنمية خبراتهم في التعامل مع قضايا الملكية الفكرية.  

للناشري .18 أكبر  النشر  دعم  سوق  من  خروجهم  يجنب  بما  العربية،  الحكومات  مع  بالتعاون  العرب،  ن 

السلبية   اآلثار  استيعاب  على  اقتصاديا  قادرة  عالمية  كيانات  تدخل  بفعل  الرقمية  واإلتاحة  الورقي 

 للقرصنة المتنامية. 

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

وة اتحاد الناشرين العرب إلى ادراج كل من يتعدى على المحتوى العربي على قوائم سوداء تعمم  دع  .20

مع   التعامل  تفادي  بهدف  العربية  والحكومات  العربية  البلدان  في  الكتاب  معارض  ادارات  كل  على 

 القراصنة. 

ال رقمنته باالستعانة  تنمية مستدامة لمهارات الناشرين ومتيحي المحتوى الثقافي باللغة العربية في مج .21

 بتجارب الناشرين العرب واألجانب المتمرسين في مجال اإلتاحة الرقمية. 

العمل على رصد الخدمات اللوجستية المتاحة عالميًا بما يضمن االستفادة منها في تدفق االمداد بالمواد   .22

 التي تطلبها صناعة النشر وشحن الكتب وإتاحة المحتوى.

لدى حكومات   .23 باللغة  السعي  الرقمي  المحتوى  وإتاحة  النشر  لصناعة  المستدامة  للتنمية  العربية  الدول 

 العربية 

 د. محمد صالح المعالج  

 والعالقات العاّمة    اإلعالمرئيس لجنة                                                                                       
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