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 عالميإبيان  

 المكتب التنفيذي معالثاني  مديري معارض الكتب العربية جتماع إ عن

 ظ بتوقيت مكة المكرمة 12الساعة  1/7/2020 األربعاء يوم

 عبر تطبيق زووم

ة إنعقاد دائم لمجابهة  اتحاد الناشرين العرب أنه فى حالب  المكتب التنفيذىتخذه إبناءاً على القرار الذى جتماع اإلتم عقد  

بضرورة    6/2020/ 7الذى تم مع مديرى معارض الكتب العربية يوم   السابق وبناءاً على اإلجتماع،  آثار جائحة كورونا

  عمالوتم مناقشة جدول األ  2020يوليو / تموز   1بتاريخ تم عقد هذا اإلجتماع  معارض المديري  مع  اإلجتماع الدورى

 : التالى

 ة )مرفق نموذج كامل للمعرض اإلفتراضى(. المعارض اإلفتراضي  .1

 نتائج اإلستبيان مع الناشرين العرب )مرفق اإلستبيان كامل مع النتائج(.  .2

 تأكيد التعاون والمشاركة بين اتحاد الناشرين العرب ومديري معارض الكتب العربية.  .3

 :اإلقتراحات المقدمة من االتحاد

من خالل الئحة ضمانات التقليدية  لمشارك بالمعارض دعم الناشر امن مديري المعارض  طلب االتحاد  •

 : أهمها

   .التأمين الصحي .1

 . شراء كتب من الناشرين المشاركينو وعمل دعاية كافية لجذب الجمهور السعي مع الجهات الرسمية .2

 . % 50بنسبة  جنحةمحاولة تخفيض سعر األ .3

ً إذهاباً وحن  لغاء المعرض على الجهة المنظمة للمعرض تحمل مصاريف الشإ فى حالة  .4  . يابا

   .قامة معارض محلية بتوكيالت عربيةإمكانية إ .5

 . ي معارض تقليديةأفتراضية في حال لم تكن هناك إقامة معارض إدارات المعارض على إسعي  .6

تتكفّل إدارة المعرض بعرض وبيع كتب الناشرين العرب في قاعة فى حال تنظيم معرض إفتراضى  .7

 واحدة مع منح الناشر تخفيض إلدارة المعرض.

بناءاً على المقترحات المقدمة من مديرى المعارض تم اإلتفاق على أن يكون هناك إجتماعات دورية   .8

 .رىأخ كل أول شهر لحين تحديد مواقف المعارض األخرى وفى حالة وجود أى تغيرات 

 

 



 

 : واقع المعارض •

 معارض غير واضحة حتى تاريخه  معارض ملغاة معارض قائمة  •

   معرض الشارقة •

 2020/ 11/ 14إلى 4من 
 معرض عمان  • معرض بيروت  •

 معرض الدوحة  •

 2021/ 1/ 16إلى 7من  
 معرض بغداد  • معرض الكويت  •

 

 معرض الجزائر  •

 ربيل أمعرض  •

 معرض العراق  •

 معرض القاهرة  •

 اءمعرض الدار البيض •

 
 معرض فلسطين  •

 معرض تونس  •

 مداخالت مديري المعارض  

 تثمين دور االتحاد في التصّورات والدراسات  المنجزة من طرفه. •

 التأكيد على أهّمية المعارض اإلفتراضية.  •

 اإلتفاق على التوصيات والضمانات التي تقدّم للناشر العربي في حال مشاركته في المعارض التقليدية.  •

التنفيذى فى حالة إنعقاد دائم لمجابهة اآلثار المترتبة من جائحة كورونا ومحاولة الخروج من هذه وسيظل المكتب 

 .األزمة وتحقيق مصالح الناشرين العرب

 

 


