
 

 24/6/2020بيروت 

 عالمي صادر عن اتحاد الناشرين العربإبيان 

 المحترمين   حضرة الزمالء

يروس كورونا والذي فرض اعلى تداعيات ف ا  وبناءعالم في اتحاد الناشرين العرب أطيب تحياتها  تهديكم لجنة اإل   

تخاذ عدد من  إاد الناشرين العرب بحفقد بادر ات المنزل منالكثير من الشركات العمل  مالتزإجتماعي والتباعد اإل

   -المبادرات وعمل على:

لجنة المعارض العربية عبر   التواصل مع مديري المعارض   زمة وتم  بداية األ منذ حاد الناشرين العرب تفاعل ات   .1

معرض  -معرض العراق  –بمخاطبة مديري المعارض التالية: معرض بغداد وقام رئيس اللجنة الدولية 

معرض  –معرض تونس   –ربيل إمعرض  -معرض الشارقة القرائي  –ض الرياض رمع –البحرين 

  س.صالون باريلمعارض الدولية: معرض لندن واإلى  ضافةباإل .معرض أبو ظبي –اإلسكندرية  

  . يروساة المعرض في ظل إنتشار الفستفسار عن وضع إقاملإل

في  مع شركات الشحن والطيران  للتواصل ية،حادات المحل  رؤوساء االت   الطلب من بحاد ه رئيس االت  توج   .2

 من مديري معارض الكتب العربية. موافاتنا برد   ام لهذه المعارض ريثما يتم  ة أي  بلدانهم لتأجيل شحن الكتب لعد  

تسويق الكتاب   من األفضل قمي إن كاننشر رإلى على تحويل الكتب  توجيهمجموعة مهنية لل تأسيس تم   .3

 ى المجموعةإل نضم  او ،عالن اإل  وتم    ،لتسويقه رقميةصيغة  إلى و تحويل الكتاب الورقي أ ،الكتروني  إالورقي 

 ومن أعمالها: الوطن العربي  ات في يين والخبراء والمنص  خيرة الفن  

 4/ 16لى إ 4/ 11كتروني من لاإلسبوع الناشر العربي للنشر  أ ➢

ات للحصول على  التواصل مع المنص  و شرينعلى النا عالميةات العربية والمنص  ال أهم   سماء وعناوينأ ميمعت ➢

 حاد الناشرين العرب عضاء ات  زة أل عروض ممي  

مة من بعض ات والعروضات المقد  لكتروني عبر المنص  الناشرين بخصوص البيع اإلتوزيع رسائل على   ➢

 ات المنص  

 4/ 8بتاريخ   في التعليم( الرقمية  )الكتب ة حول: ندوة مهم   ➢

  ستبيان على الناشرينإلا توزيع نتائج   كتروني ولإلستبيان حول النشر ا إعمل  ➢



 

التواصل مع   ستبيان سيتم  على نتائج اإل ا  يروس كورونا على الناشر العربي وبناءاستبيان حول تداعيات فإ ➢

 . ضرار على الناشر العربيتقليل األإلى  ة للسعيالجهات المختص  

وفخامة الرؤساء   والسمو   أصحاب الجاللةإلى ب رعحاد الناشرين المفتوحة من ات  حاد رسالة  رئيس االت  سل رأ -4

 : ما جاء في الرسالة ومن أهم   ،العرب 

 ف الكثير من األعباء على كواهل الناشرين. ا يخف  ية إلغاء الضرائب على قطاع الناشر مم  أهم   ➢

صيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من خالل وزارات خالدعم المباشر لهذا القطاع  بت ➢

والتعليم لتعزيز المكتبات المدرسية، ووزارات الثقافة واإلعالم والرياضة والجامعات   يةربالت

 ة.صات شراء الكتب من الناشرين لدعم المكتبات العام  الحكومية، واإلسهام في دعم مخص  

  شرالناشر وقطاع مع حكوماتهم في محاولة لدعم الن هم على التواصلحادات وحث  التواصل مع رؤساء االت   تم   -5

 . دها قطاع النشر خالل أزمة كوروناولحصر حجم الخسائر التي تكب  

 : رسائل إلى كل منالعربي  الوطنناشرين في دعم للال ا الب  حاد طرسل رئيس االت  أ -6

 لجامعة الدول العربية  مين العام  األ –أحمد أبو الغيط  مين العام  معالي األ ➢

 " اإللكسو "عربية للتربية والثقافة والعلوم مة الظ  المن –افة مدير إدارة الثق - الدكتورة  حياة القرمازي ➢

جامعة الدول   - قتصاديةقطاع الشؤون اإل - مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية - الدكتورة مها بخيت  ➢

 العربية      

   "لكسو"اإلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المنظ   مدير عام   -الدكتور محمد ولد أعمر ➢

 اب العرب لألدباء والكت   حاد العام  لالت   األمين العام   عبد الهادي رعالءلدكتوا ➢

 صال رئيس قطاع اإلعالم واالت   - المساعد  األمين العام   - السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة يمعال ➢

 . غة العربيةالدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي لل   ➢

أدار الجلسة  5/ 15بإقامة حوار مفتوح بتاريخ  ر المهنيجنة التطويتنسيق مع لحاد الناشرين العرب بال قام ات   -7

ستاذ بشار   األمين العام  األستاذ محمد رشاد و حاد األرئيس االت   من اذ محمد السباعي وناقش الحضور كال  ستاأل

 . تطوير المهنيواألستاذ هيثم حافظ رئيس لجنة الشبارو  

  .ات المستجد  ورات ناقش التطو    7/6بتاريخ   برنامج الزومعبر ي ا ا تحضير اع  جتمإحاد الناشرين العرب عقد ات   -8



 

ر للمعارض تصو    صدر عنه 7/6الزوم بتاريخ برنامج ا عبر جتماع  إعقدت لجنة المعارض العربية والدولية  -9

 . فتراضيةاإل

 رض في ظل  واقع المعالمناقشة   برنامج الزوما مع مدراء المعارض عبر جتماع  إالعرب حاد الناشرين عقد ات   -10

   :المقترحات  هم  ومن أمتابعتها مع مديري المعارض  قرارات سيتم   أزمة كورونا صدر عنه

فتراضية وكيفية تنفيذها،  ر عن المعارض اإلالمعارض العربية والدولية بعمل تصو   لجنة  قيام ▪

 .وقت ا عيوبها، وعرضها على مجلس اإلدارة في أقرب ع منها وأيض  ومزاياها والمتوق  

بإرسال ورقة عمل لمديري المعارض بطلبات رئيس لجنة المعارض العربية والدولية   قيام ▪

حاد الناشرين العرب، من أجل إقامة المعارض ودعم صناعة النشر، لعرضها على ات  

 .ستالم مقترحاتهم بشأن كيفية التنفيذ دولهم، إلفي سؤولين الم

حادات لنشر في بلده والسعي مع االت  ي للناشرين دراسة واقعية عن واقع اكيان محل   تقديم كل   ▪

 . م المعارض التقليلديةق  ية بتوكيالت عربية في حال لم ت  ية إلقامة معارض محل  المحل  

ستثنائي لدعم إإطالق برنامج بدعم الناشرين في المغرب من خالل  حاد الناشرين المغاربةتجاوب ات   -11

 ت ين، وجمعيات ومقاوالن أشخاص ذاتيفي مجاالت الفنون والكتاب، م الفاعلين الثقافيين

يونيو لصالح   15بتداء  من إ (BMDA) التوزيع المسبق من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلف ➢

 .  2020رة برسم السنة المالية  ية المقر  األقساط المتبق   فين والمبدعين المنخرطين، لكل  المؤل  

 :مجاالت التاليةسة الوطنية للمتاحف في ال مؤس  إقامة شراكة وطيدة مع ال ➢

 ية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، غير المعروضة، نة للمجموعة الفن  وضع عدد من األعمال المكو   ➢

 .  المملكة وفي الخارجمتاحف في ية للمتاحف من أجل عرضها للعموم سة الوطن رهن إشارة المؤس  

 الوطنية للمملكة المغربية ر لدى المكتبةة المتوف  لي الدق  العا (scanner) وضع الماسح الضوئي ➢

"Newly Muse" 2x2    سة مليار بكسل، رهن إشارة المؤس   7.4ة نقطة في البوصة بدق   1090ة بدق

 .رة لديهاية المتوف  الوطنية للمتاحف من أجل مساعدتها على تسريع رقمنة المجموعات الفن  

مليون   11 بـر غالف يقد  عروض دعم مشاريع النشر والكتاب بيونيو، طلب  17من  بتداء  إ إطالق ➢

قتناء الكتب من المكتبات والناشرين لتوزيعها على المكتبات والخزانات إدرهم في المجاالت التالية: 



 

، ية القراءةت الثقافية )الورقية واإللكترونية(، والتحسيس بأهم  العمومية، وإصدار ونشر المجال  

 .ي المعارض الدولية للكتاب فين وفالمغاربة في إقامات المؤل   فينومشاركة المؤل  

كون  تة بدعم النشر والكتاب والمشاركة في المعارض وبهذا ات الناشرين الخاص  تسديد جميع مستحق   ➢

 تسديدها بالكامل . ة الوزارة قد تم  ات الناشرين في ذم  مستحق   كل  

 : تجابة لها وتمسادرة تم اإلبكما قام اتحاد الناشرين المصريين بم 

ناشر   40شارك فيها أكثر من  ين المصريين مبادرة "خليك بالبيت  مع خير جليس"طلق اتحاد الناشرأ ➢

 مصري 

تم مخاطبة وزارة الثقافة لدعم الناشرين وتم عقد لقاءات مع معالي وزير الثقافة وتم الموافقة على   ➢

العام المالي القادم من الناشرين  تخصيص ميزانية شراء الكتب بالهيئة العامة لقصور الثقافة ب

نشطة االتحاد، وقامت معالي الوزيرة برعاية  المصريين وتم دعم االتحاد بمبلغ مالي يخصص أل 

 مبادرة االتحاد وتم تسويقها إعالميا  

قام االتحاد بمخاطبة وزير الصناعة لضم الناشرين ضمن الصناعات الصغيرة التي تستفيد من      ➢

كذا الموافقة على إعفاء الناشرين من قيمة  %، و5ية بتقديم قروض بنسبة فائدة مبادرة رئيس الجمهور

 شتراك بالمجلس التصديري نظرا   لتوقف المعارض  اإل

تأجيل سداد الناشرين للضرائب مراعاة للظروف    تم مخاطبة السيد وزير المالية للموافقة على إعفاء أو ➢

 الحالية  

لفعل تم البدء في هذا يص شارع للمكتبات بكل محافظة وباتم مخاطبة وزير التنمية المحلية لتخص  ➢

 المشروع  

 عضاء عداد قاعدة بيانات وتعميمها على األ إ لكتروني والصوتي وتم دعم حركة النشر اإل ➢

 تم عقد عدة لقاءات مع مسؤولي البنوك المصرية لبحث إمكانية منح قروض ميسرة  ➢

نطاق واسع وتم  ين ورقيا  والكترونيا  وستكون على  جاري إعداد منصة الكترونية لتسويق كتب الناشر  ➢

 إعداد دراسة شاملة لها وجاري العمل عليها من خالل اللجان المختصة باالتحاد.

 المؤلفين القطريين الناشرين والموزعين وملتقي  ملتقى كما تم وبمبادرة من 

 ين القطريين والمقيمين في قطر.شراء كتب من الناشر ➢



 

   ٢٠٢٠ول من شهر مارس رونا في األواية جائحة ك( في بد طلقت )موقع كتابك نديمكأ ➢

 شخاص الموجودين في الحجر الصحي  بتوزيع إصدارات على األ قام ➢

منظمة الوطنية لناشري  وال  SNELالوطنية لناشري الكتب النقابة وكما تم في الجزائر بالتعاون مع 

 ONELالكتب 

 تفاق مع وزارة الثقافة في الجزائر على عملية شراء كتب من مختلف دور النشر الجزائرية تم اإل  ➢

آلثار الناجمة عن الجائحة و يتم فعليا إرسال  جتماع األسبوع الماضي وهي مبادرة للتخفيف من اإالل خ

دور الثقافة عبر  قوائم إلى الوزارة من أجل برنامج خاص لشراء كتب لمختلف المكتبات العمومية و

 الوطن 

   اتحاد الناشرين الفلسطينيينوقد قام 

 شر الفلسطيني وضح فيه حجم المعاناة للناأوالسيد وزير الثقافة  ،اءلى معالي رئيس الوزرإتوجيه خطابات  ➢

 الهيئة االدارية في االتحاد الفلسطيني باجتماع دائم لمتابعة تطورات االزمة.  ➢

قتناء  دعم وتخصيص مبالغ مثالية إللليبيا   -ة للثقافة رية للهيئة العام  يالتسي رئيس اللجنة لى اب إرسال كت إ تم -12

ات  سداد مديوني  و نهيار صناعة النشرإ المساهمة في عدممواصلة النشاط و تمك نون منى ي شرين حت  كتب من النا

 . ني الناشرين العرب والليبي 

عالم بإهداء مجموعة من الكتب إلى نزالء  ام اتحاد الناشرين السوريين بالتعاون مع وزارتي الصحة واإل ق -13

 .الحجر الصحي في سوريا

ي اإلمارات بمبلغ مليون درهم إماراتى من  ندوق األزمات للناشرين اإلماراتيين ودعم ناشرإطالق مبادرة ص -14

 ى. قاسمالشيخة بدور بنت سلطان السمو قبل 

عباء عن الناشر  األ يجاد فرص مناسبة لتخفيض تواصل رئيس االتحاد اللبناني مع وزارة المالية والثقافة إل -15

 .اللبناني

ل  التدخ  ب  يةويطالب الحكومات العرب مفتوحة  حاد الناشرين العرب اجتماعات المكتب التنفيذيى ات  بقأ -16

 . مستجد   ي  وسنعلمكم بأ 

 .  2020شتراك عام إء أعضاء اتحاد الناشرين العرب من تم إعفا إلستثنائية وبسبب الظروف ا  -17

 رض مع بداية شهر يوليو/تموز.مدراء المعاجتماع ثاٍن بإهناك  سيكون  -18


