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 انطالق مؤتمر الناشرين العرب السادس 

 

اليوم  لمؤتمرالدورة    فعاليات  02/11/2022األربعاء  انطلقت  مع    السادسة  تزامنًا  بالشارقة  العرب  الناشرين 

تحت للكتاب،  الدولي  الشارقة  وينظم   معرض  الجائحة"  بعد  ما  وتحديات  العربي  المحتوى  "صناعة  شعار 

العرب الناشرين  اتحاد  للكتاب    استراتيجيةبشراكة   المؤتمر  الشارقة  هيئة  اإلمارتين الناشرين    وجمعيةمع 

 . المؤتمر بجامعة الدول العربيّة ضيف شرف  ويحتفي

 

في    35يجمع المؤتمر   العربية  جلسات على مدار يومي  8ناشراً ومتحدثاً  الكتب  ن، بينهم ممثلون عن معارض 

والمحتوى   النشر  صناعة  مجال  في  ومختصون  وخبراء  العرب،  الناشرين  وجمعيات  اتحادات  ورؤساء 

 .والصناعات اإلبداعية

التي فرضتها جائحة كورونا،   التعامل مع التحديات  الناشرين العرب في  المؤتمر الضوء على تجارب  ويسلّط 

ا  الجائحة. كما  خصوصاً على صناعة  العربي ما بعد  الكتاب  التوريد، وفرص تسويق  لكتاب والتعليم وسالسل 

العربية وحرية   المكتبات  الرقمنة، ومستقبل  الكتاب في زمن  النشر، ومعارض  الرقمنة على حقوق  أثر  يناقش 

 .التعبير، إلى جانب فجوة المهارات وأهمية اللغة العربية وتأثير الكاتب والناشر عليها



 

عدة، تعكس بتنوعها   إلى قضاياى مدى يومين يتطرق المشاركون في النقاشات والجلسات الحوارية للمؤتمر  عل

العرب كمساحة   الناشرين  الناشر العربي، وتعكس أهمية منصة مؤتمر  التي تواجه  التحديات  وشمولها مختلف 

 . حوار وتواصل مشتركة تجمع كبار الناشرين ومسؤولي المعارض العربية

 

 اليوم األول لمؤتمر الناشرين العرب السادس  
 

كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة االتحاد الدولي للناشرين،   ألقتهاالمؤتمر أعماله بكلمات    افتتح 

الناشرين العرب، وإيمان بن شيبة،   الثقافة والشباب، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد  ومعالي نورة الكعبي، وزيرة 

اإلماراتيين،   الناشرين  رئيس جمعية  العام   باإلضافةنائب  األمين  الغيط،  أبو  أحمد  لمعالي  افتراضية  كلمة  إلى 

 . ."لجامعة الدول العربية 

سلطان  بنت  بدور  الشيخة  شاركت  االفتتاحية  الكلمة  في 

من توليها    القاسمي، ثالث دروس استلهمتها خالل عامين 

خاللها   حضرت  للناشرين،  الدولي  االتحاد  رئاسة  مهام 

العديد من معارض الكتاب واجتمعت مع ممثلي جمعيات 

دولة، وأشارت أكثر من خمس وعشرين  في    الناشرين 

العمل   ضرورة  في  تتلخص  الدروس  هذه  أن  إلى 

العالمي،   المستوى  على  النشر  قطاع  مع  والتفاعل 

لتعزيز القصوى  بين   واألهمية  اإلقليمي  الثنائي  التعاون 

التنوع   تعزيز  سياسات  أثر  جانب  إلى  الناشرين، 

إليجابي التغيير  تحقيق  على  أ   والشمول  قطاع مضيفة  ن 

سريعة   وتطورات  حقيقية  ثورة  يشهد  العالم  في  النشر 

من الناشر العربي إدراكها عبر التفاعل المستمر  تتطلب  

ومؤسسات   الدوليين،  الناشرين  مع  واتحادات  والنشط 

 . اإلقليمية والعالمية، والمنظمات الدوليةالنشر 

إلى أ والشباب  الثقافة  وزيرة  الكعبي  نورة  معالي    شارت 

مع معرض  العرب  أهمية تزامن انعقاد مؤتمر الناشرين  

ض يعد من  الشارقة الدولي للكتاب، مشيرة إلى أن المعر

لما  الكبرى،  والدولية  العربية  الثقافية  من    األحداث  له 



 

العربية النشر  منظومة  إيجابي على  وإقبال  و  .تأثير  نمو  من  اإلمارات  في  النشر  قطاع  يشهده  ما  أن  أوضحت 

من   الماضية  السنوات  خالل  اإلمارات  دولة  حققته  ما  ثمار  يأتي  الكتاب،  صناعة  في  االستثمار  على  متزايد 

تخدم نجاحا التي  التشريعات  وإصدار  التسهيالت  وتقديم  األدبية  الجوائز  وإطالق  المعارض  تطوير  في  ت 

  . قطاع النشر محلياً وإقليمياازدهار منظومة  وتحمي حقوقهم وتدعم الناشرين والمؤلفين 

جمعية   رئيس  نائب  شيبة،  بن  إيمان  أشارت 

النا مؤتمر  أن  إلى  اإلماراتيين،  شرين  الناشرين 

ابتكار   تسريع  سبل  مناقشة  يستهدف  العرب 

إلى   الوصول  على  تساعد  لوسائل  الناشرين 

مختلف   اهتمامات  وتلبي  أفضل،  بشكل  القارئ 

والدارسين،  الطالب  وخاصة  المجتمع،  شرائح 

بعد(،  )عن  التعليم  أسلوب  انتشار  تزايد  عقب 

العربي   المحتوى  صناعة  مهمة  من  جعل  الذي 

 .رل ناشوتطويره أولوية لدى ك

شاد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب  أ

محمد   بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  برعاية 

القاسمي، عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة للثقافة ودعم 

لصناعة   مشيراً سموه  لمشاركات   النشر،  سموه  رعاية  إلى 

في   الدولية  المعارض  في  العرب  الناشرين  اتحاد 

“أهمية    )فرانكفورت، ومؤكداً  وبولونيا(،  وباريس،  ولندن، 

السادس  العرب  الناشرين  مؤتمر  من  السادسة  الدورة  انعقاد 

الزاخرة   الثقافة والفنون  الكتاب ومدينة  الشارقة عاصمة  في 

بمختلف   الفنون  وقاعات  والمسارح  والمتاحف  بالمكتبات 

 .فروعها



 

وأشاد أمين عام جامعة الدول العربية  

يتم   السنوات  بما  خالل  رصده 

بين   القراءة  على  إقبال  من  األخيرة 

العربي   العالم  في  الشرائح  مختلف 

عادة  لنشر  الجادة  المبادرات  بفعل 

وخاصة   الشباب،  بين  القراءة 

من   انطلقت  التي  الناجحة  المبادرات 

الحكومات  وحث  اإلمارات،  دولة 

احتضان  مواصلة  على  العربية 

دو من  به  تقوم  لما  النشر  ر  صناعة 

 . تنويري في المجتمعات العربيّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ليوم األول فعاليات ا
 

 



 

جلسات تتناول فرص تنمية صناعة النشر وتوسيع    4يتضمن برنامج الدورة السادسة للمؤتمر في يومه األول،  

 .مساحة تسويق الكتاب العربي بعد الجائحة، وأثر الرقمنة على حقوق النشر، ومعالجة فجوة المهارات

 رض الكتاب في زمن الرقمنةمع :الجلسة االولى لمؤتمر اتحاد الناشرين العرب تحت عنوان

 يدير الجلسة االستاذ انطوان سعد

 

من سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وإيمان بن   األولى كل الجلسة    وشارك في 

في  للكتاب  الوطني  المركز  مدير  يحياوي،  جمال  والدكتور  اإلماراتيين  الناشرين  جمعية  رئيس  نائب  شيبة، 

ائر، والدكتور شكري المبخوت، الكاتب والناقد واألكاديمي التونسي، وعلي عبد المنعم، الناشر واستشاري  الجز

 .النشر من جمهورية مصر العربية، وأدارها الناشر اللبناني أنطوان سعد

والصناعات   النشر  صناعة  في  أساسية  حلقة  باعتبارها  الكتاب  معارض  حول  تميم  بن  علي  الدكتور  وتحدث 

أو  اإلب ورقياً  كان  سواء  والكتاب  المعرفة  وسائط  لمختلف  حاضنة  ستبقى  المعارض  أن  إلى  مشيراً  داعية، 

مسموعاً او إلكترونياً، وأن الرقمنة ال تلغي معارض الكتب، ألن التطّور الرقمي يجعل من المعارض احتفاليات 

 .واسعة بالمعرفة تشمل أنواع الكتب بمختلف الوسائط

 



 

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

 تدير الجلسة االستاذة علياء المنصوري 

 

المؤسسة    فيشارك   حيلوز  وإيمان  وفرات،  نيل  موقع  ومدير  مؤسس  شبارو  الدين  صالح  من  كل  الجلسة 

بكلية الحقوق جامعة بنى    المدنيأستاذ ورئيس قسم القانون    لطفيدكتور حسام  والرئيسة التنفيذية لمنصة أبجد،  

علياء  سويف،   اإلعالمية  الجلسة  جائحة   المنصوريوتدير  خالل  مفروضة  كانت  الرقمنة  أن  أشاروا  حيث 

 . حالّ للخروج من األزمة وكانتأطراف أخرى منها  استفادالكورونا لكن لم تكن حالّ للجميع بينما 

لجلسة الثالثة من مؤتمر اتحاد الناشرين العرب تحت عنوان تنمية صناعة النشر والناشر ومعالجة  ا

 الفجوة المهارات 

 



 

 يدير الجلسة االستاذ محمد المناعي 

كل    فيشارك   المغرب،  من  الجلسة  في  الثقافية  والصناعات  للنشر  مقاربات  مؤسسة  رئيس  بوطيب،  جمال 

العادل، مدير   الكتاب  وإشراق عبد  بالعراق، والدكتورة لطيفة مفتقر، مديرة  للترجمة والنشر  المأمون  عام دار 

ال  والخزانات والمحفوظات في المملكة المغربية  تحول في صناعة النشر    مثلت نقطة   جائحة العالمية مبينين أن 

 .عميق للتكيف مع التغييرات في صناعة النشركشفت أن النقص في المهارات 

ول من مؤتمر اتحاد الناشرين العرب السادس تحت عنوان خيرة لليوم األابعة واألالجلسة الر
 فرص تسويق الكتاب العربي ما بعد الجائحة  

 تدير الجلسة االستاذة صالحة عبيد

 



 

 

 

اشارك   الجائحة"  في  بعد  ما  العربي  الكتاب  تسويق  تحت عنوان "فرص  األول  اليوم  من  الرابعة  أميل  لجلسة 

في لبنان، وأحمد رشاد، المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية للنشر،  تيان، رئيس مجلس إدارة مكتبة أنطوان  

حول اآلفاق    وتباحثوا  وماري برقيرون، وواسيني األعرج، الكاتب والروائي واألديب واألكاديمي من الجزائر

 . لذلك خاّصة بعد ما عاناه الكتاب خالل فترة الجائحة ةناسباآلليات الم وإيجادلتسويق الكتاب العربي  والحلول

من   اختتام تّم   لمزيد  الثاني  اليوم  في  اللقاء  أمل  على  السادس  العرب  الناشرين  مؤتمر  من  األول  اليوم  أعمال 

 .الجلساتالحوارات و

 د. محمد صالح المعالج
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