
 

 صفحة 1

 تقرير مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب

  ٢٠١٨ -٢٠١٦ة ثامنعن الدورة ال

ى الجمعية العمومية العادية   إ

  م٢٠١٩يناير  ٢٧املنعقدة بالقاهرة يوم ٔالاحد 

 
  أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الناشرين العرب/ الزميالت والزمالء 

 ..تحية طيبة وبعد

بخالص الشكر لكل الزمالء أن نتقدم  نتشرف، التحاد الناشرين العرب) م٢٠١٨/ ٢٠١٦( الثامنةفى ختام أعمال الدورة ف   

ى تعاونكم ومساندتكم  ى مدى ثالث سنوات،  من أجل إنجاز ٔالاهداف ال ةواملساهمات البناءوالتقدير ع سعينا لتحقيقها ع

يا ن العربي والدو ى املستوي ة الاتحاد ع   .ستكماال ملس

ي تحادجوهر عمل مجلس إدارة الا ي ؤالامانة نيةكانت املهوقد     حاولنا أن نقدم املفيد والجديد من إنجازات ألعضاء اتحاد ... الحا

، وملهنة النشر العربية بشكل عام
ً
ى، ثم بجهود ، وذلك الناشرين العرب خاصة أعضاء مجلس إدارة  الزمالءبفضل هللا سبحانه وتعا

  .  م طوال الثالث سنواتالدورة الحالية الذين حازوا ثقتك

  :نود إحاطتكم علًما بما تم إنجازه خالل الدورة الثامنةوعليه    

 
ً
  جتماعات الرسمية والتنفيذيةالا :  أوال

ا مدن ا) ٣(تم عقد  م٢٠١٦عام  -  .وٕالاسكندرية القاهرة وأبو ظ: جتماعات، شهد

نا( تم عقد م٢٠١٧عام  - ا)جتماع وت: مدينتا ، شهد  .القاهرة وب

نا( تم عقد م٢٠١٨عام  - ا)جتماع وت :مدينتا ، شهد ائي الذي سيعقد يناير ى الا إباإلضافة  ،القاهرة وب جتماع ال

  .ملناقشة ترتيبات الجمعية العمومية م٢٠١٩

ى  -  .ٔالاردن –، و الرابع بعمان  WebExع برنامج ) ثنانا(بالرياض و ) واحد( يجتماعات مكتب تنفيذا) ٤ (باإلضافة إ

ا عدة مدن عربية أثناء معارض الكتب العربيةاكما تمت  - -الرياض  :جتماعات تشاورية أخرى ألعضاء مجلس ٕالادارة شهد

وت –الكويت  –عمان   .أبو ظ –الشارقة  –الجزائر  – ب

  عضوية الاتحاد: انيً ثا

ي الدورة الثامنة ابلغ عدد ٔالاعضاء الجدد الذين  - لك أصبح عدد أعضاء الاتحاد بما يزيد وبذ، اعضوً  ١٦٠نضموا لالتحاد 

اية الدورة السابعة  ٨٨٥عن   .عضًوا ٧٢٥عضًوا مقارنة ب

 من  ١٧د بلغ عدد الاتحادات املحلية املنضمة لالتحا -
ً
 .اتحاًدا ١٥اتحادا بدال

ى نظام  - ا وتحميلها ع ونيًّ  .Drop boxتحديث بيانات معظم أعضاء الاتحاد إلك

ي كافة املعارض العربية والدوليةإصدار دليل الناشرين الع - متضمًنا البيانات الكاملة عن دور النشر العربية  ،رب وتوزيعه 

 . أعضاء الاتحاد

أو ع  ،أو ع الاتحادات ،كما تم بمصر ولبنان ؤالاردن تم تحديث بيانات معظم ٔالاعضاء سواء بالتواصل الشخ -

املعارض لتحديث  يوتم التواصل ع املشاركة  .لعربية املختلفةالتواصل معهم من خالل مشاركة الاتحاد باملعارض ا



 

 صفحة 2

ضعيفة، كما تم إرسال نموذج كانت ن الردود أوتم إرسال أك من مراسلة لتحديث البيانات إال  ،عضاءبيانات كث من ٔالا 

ي .للتحديث من قبل نائب الرئيس أ   .وتم تحديث من قاموا بالرد ،محمد السبا

ا
ً
  ية وإداريةشئون مال: ثالث

اك امن % ٥٠ن والاتحادات ولجميع الناشري. م٢٠١٦اليمن عام  –سورية  -العراق  –ليبيا  :إعفاء ٔالاعضاء بكل منتم  - ش

ي ٕالاعفاءات والخصومات لعدد ا أنه علًم  .قتصادية وتخفيف ٔالاعباء عن الناشرين ٔالاعضاءللظروف الا، م٢٠١٧ بلغ إجما

ي دار نشر ب ٣٤٨ ي خصومات  دوالر ٢٥٧٠٠إجما تتضمن إعفاء الاتحاد ، دوالر  ٥١٠٠ اإقليميًّ  ااتحادً  ١٤أمريكي، وبلغ إجما

ى % ٥٠الفلسطي وخصم  ياع اك الدورة لالتحاد الصوما  .ادوالرً ٢٥٠لالتحاد ٔالاردني  م٢٠١٧ويتبقى تخفيض عام  ،ش

ي دار نشر قامت بالسداد قبل منح الخصم أو ٕالاعفاء فتم ترح ١٣٨ويتبقى عدد  -  ٧٥٠٠يل القيمة للدورة التاسعة بإجما

  .دوالر

اية  نه تمأرغم هذه ٕالاعفاءات إال و    .م٢٠١٨- ٢٠١٦يه الحال الدورةتحقيق فائض عام ل

ى أن يبق - ى إعفاء الاتحاد الفلسطي يإلغاء ٕالاعفاءات لالتحادات املحلية ع  . فقط ع

ن وأكاملغ متابعة تأخر ٔالاعضاء  - ألك  م٢٠١٦وكذلك اتحادات النشر ٕالاقليمية من بداية عام  ،سددين وخاصة لدورت

اكات أعضاا، وعمل تقارير بأعضاء الاتحاد وتسليمها لالتحادات ملتابعة سداد الدورةمن مرة خالل   .اش

م أك من دورة ع اتحاد الناشر  - م املحليةتم إرسال رسالة مباشرة لألعضاء الذين عل تم ، وقد ين العرب وع اتحادا

ا وعددها املسددة اغ املتجاوبة و غ فصل الدور  اما  .ادارً  ١٨٧ل

ي املعارض الدولية باسم الاتحاد، بلغت  - ى منحة مالية سنوية من هيئة الشارقة للكتاب للمشاركة   ٨٢تم الحصول ع

 .ألف دوالر أمريكي خالل الدورة

ى منحة مالية من وزارة ٕالاعالم وال -  .اأمريكيًّ  ادوالرً  ٩٧٤٧ دفعة تقدر ستالماشباب بدولة الكويت، تم جاري الحصول ع

-  ً  .ا من قبلتم فتح حساب بنكي بالقاهرة حيث كان متع

يالعالقات العربية وال: ارابعً    تمثيل الدو

ا حضور اتحاد الناشرين العرب ٔالانشطة الثقافية كافة ال تقيمها جامعة الدول العربية بموجب دعوات رسمية، وم -١

ي  ي معرض القاهرة الدو ي اللجنة املشكلة لحضور جامعة الدول العربية ضيف شرف  م، وتم ٢٠١٩عضوية الاتحاد 

ن العام للجامعة ى طلب ٔالام حات للمشاركة بناء ع  .تقديم مق

م ٤/٤/١٩٦٢بتاريخ ) ٣٧(ع .صدور وثيقة رسمية من جامعة الدول العربية، تؤكد إنشاء الاتحاد بموجب القرار رقم د -٢

ن العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور انتيجة  ي / جتماعات تمت مع ٔالام ن العام الحا نبيل العربي، وأيًضا مع ٔالام

 .أحمد أبوالغيط/ ٔالاستاذ

 م٢٠١٨ديسم  ٢٦-٢٥ الثالثاء ؤالاربعاء يومي نحضور اللقاء السنوي للمثقف -٣
ً

 .د برئيس الاتحا، بمكتبة ٕالاسكندرية ممثال

ن اللغة العربية الثالثاء املوافق  حضور  -٤ جامعة الدول  – بمقر ٔالامانة العامة م٢٠١٨ديسم  ٢٥املنتدى العربي الرابع لتمك

 .بمناسبة اليوم العالم للغة العربية العربية

ي -٥ ي العربي ىؤ صياغة ر "ملتقى  شارك الاتحاد  م باملغرب، ٢٠١٧عام نعقاد القمة العربية الثقافية ال اإعدادً  "للعمل الثقا

ي العربي"وتم تقديم دراسة عن  ي تعزيز التواصل الثقا  ".صناعة النشر العربي كإحدى الصناعات الثقافية ودورها 



 

 صفحة 3

بية والثقافة والعلوم تفاق مع املنظمة العربيةالا -٦ ملن يرغب من دور النشر " ٔالايزو "بمنح شهادة الجودة " لكسوٕالا" لل

 .لنظم واللوائح لذلكالعربية، وجاري إعداد ا

اير  - الجمهورية اليمنية يالنشر  صناعة املشاركة بورقة عمل عن -٧  .م٢٠١٧ف

ي  -٨ ي البالد العربية ال اأصبح اتحاد الناشرين العرب عضًوا مراقًبا  ن عن الشؤون الثقافية  جتماعات الوزراء املسؤول

ي بلد عربي، وشار  جامعة الدول العربيةتعقدها  ن  ي كل عام ، م٢٠١٦ديسم  ١٥ – ١٤تونس  يجتمااك رئيس الاتحاد 

 .وتم تقديم مذكرة للوزراء باملشكالت ال تواجه صناعة النشر العربي ،م٢٠١٨ أكتوبر ١٥و  ١٤يومي والقاهرة 

ي لندن عام  -٩ ي  ي كونجرس اتحاد الناشرين الدو ن الاتحادي٢٠١٦شارك الاتحاد كعضو مراقب  ن م، لتأكيد التعاون ب

ا  .ملتابعة حركة صناعة النشر الدولية واتجاها

ي  - ١٠ ي عاشارك الاتحاد كعضو مراقب  ي  م٢٠١٨و  ٢٠١٧و  ٢٠١٦ام جتماع الجمعية العمومية التحاد الناشرين الدو

 .فرانكفورت

ي منطقة الشرق ٔالا  - ١١ ي املؤتمر ٕالاقليم السادس ملكافحة الجرائم املاسة بامللكية الفكرية  وسط وشمال شارك الاتحاد 

ي أبوظ٢٠١٦ نوفمإفريقيا   .م 

ي مؤتمر جامعة الدول العربية - ١٢ ي القاهرة٢٠١٦ إبريل ي "الثقافة تتجدد: ٕالابداع الرقم" :بعنوان شارك الاتحاد   .م 

ي ندوة باملعهد املتوسطي ٔالاوروبي للبالد العربية   - ١٣ ن الشعوبٔالا " :بعنوانشارك الاتحاد   أكتوبر ي "دب جسر للتعارف ب

ي إيطاليا٢٠١٦  .م 

ي للناشرين بعنوان - ١٤ ي فعاليات املؤتمر الدو ي  "الحزام والطريق: "شارك الاتحاد  ن الدو م ٢٠١٦ي عام  –ومعرض بك

ن  .بالص

ي ندوة حول  - ١٥  .لبنان -  م٢٠١٦أكتوبري  –اليونسكو " ناء السالمثقافة الحوار ٕالانساني وب"شارك الاتحاد 

  ةلقاءات رسمي: اخامًس 

ي ا -١ ي الشيخ محمد الج ى  -جتماع مع معا وزير ٕالاعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، ملناقشة الرقابة ع

ي للكتاب، نوفم   .م٢٠١٨الكتب بمعرض الكويت الدو

بمعرض  جتماع مع وزيرة الثقافة املصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ملناقشة تسهيالت ملشاركة الناشرين العربا -٢

ي للكتاب   .م٢٠١٩القاهرة الدو

، وقدم لفخامته قرارات وتوصيات مؤتمر الناشرين  -٣ ي قائد السب لقاء مع فخامة رئيس جمهورية تونس الرئيس البا

ى وزراء الثقافة العرب  اته أن تعمم ع  .م٢٠١٨العرب الرابع، وكانت توج

يري، وتقديم مذكرة له بمشكالت صناعة النشر العربي، وأيًضا لقاء مع دولة رئيس مجلس وزراء لبنان الرئيس سعد الحر  -٤

ي لبنان  ي تدعيم صناعة النشر  ن  حات نقابة اتحاد الناشرين اللبناني  .م٢٠١٧مق

ي عهد أبو ظ لتكريم اتحاد الناشرين العرب لتعاونه مع معرض أبو ظ  -٥ لقاء مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد و

ي للكتاب   .م٢٠١٧الدو

حاكم الشارقة بمعرض  ىلقاء مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو املجلس ٔالاع -٦

 .م٢٠١٨و  ٢٠١٧و  ٢٠١٦حاد وأهداف الاتحاد فرانكفورت لعرض أنشطة الات



 

 صفحة 4

ي تحقيق أهد٢٠١٧لقاء مع وزير الثقافة اللبناني الدكتور غطاس خوري  -٧  .افهم ملساندة اتحاد الناشرين العرب 

تخاذ ٕالاجراءات الالزمة بشأن الحد من الكتب املزورة اد املشنوق ال/ لقاء مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني ٔالاستاذ -٨

 .م٢٠١٧، مع تسهيل دخول الناشرين العرب لدولة لبنان )املقلدة(

ى جل زيادة الحمال ، من أم٢٠١٨و  ٢٠١٦ مجدي عبدالغفار/ لقاء مع وزير الداخلية املصري السابق اللواء -٩ ت ٔالامنية ع

 .وتقديمهم للعدالة، مع تسهيل دخول الناشرين العرب لجمهورية مصر العربية خالل الدورة) نياملقلد(املزورين 

ي النائب العام لجمهورية مصر العربية - ١٠ ى امللكية الفكرية، م٢٠١٨ لقاء مع معا ي الحفاظ ع ، وتبنيه أهداف الاتحاد 

ي محاربة املزورين / ب الدوري للسادةوإصدار معاليه الكتا ي تطبيق ٕالاجراءات الصارمة  ، )املقلدين(وكالء النيابة العامة 

ن الكتب املزورة وغ املزورة او   ).املقلدة ؤالاصلية(عتبار اتحاد الناشرين العرب الخب املنوط به الفصل ب

ا موافقته  شرح أهداف الاتحاد،حلم النمنم ل/ لقاء مع وزير الثقافة املصري السابق ٔالاستاذ - ١١ وحل بعض املشكالت، وم

ي عامي  ي للكتاب للناشرين العرب  ى تخفيض إيجار معرض القاهرة الدو  .م٢٠١٧ – ٢٠١٦ع

ي معرض / لقاء مع الدكتور  - ١٢ ي مشاركة أعضاء الاتحاد  ي للكتاب للتنسيق معه  هيثم الحاج رئيس معرض القاهرة الدو

 .م٢٠١٧القاهرة عام 

ي غانم بن صالح/  ستاذٔالا  القطري  والرياضة الثقافة وزير مع اءلق - ١٣  .م ٢٠١٧ عام العربي العام ي الثقافية مور ٔالا  ملناقشة الع

ى التون الدكتور  - ١٤ ي تونس، / لقاء مع وزير الثقا ى إقامة مؤتمر الناشرين العرب الرابع  محمد زين العابدين للموافقة ع

 .م٢٠١٨مر وتحمل دولة تونس تكاليف املؤت

ي معرض الجزائر  عام / لقاء مع وزير الثقافة الجزائري الدكتور  - ١٥ وبي لحل مشاكل الناشرين العرب   .م٢٠١٧عزالدين م

ي معرض مسقط عام / لقاء مع وزير الثقافة العماني الدكتور  - ١٦  .م٢٠١٨عبداملنعم الحس لحل مشاكل الناشرين العرب 

ي / ٔالاستاذ لقاء مع وزير الثقافة ٔالاردني السابق - ١٧  .م٢٠١٧جتماعات وزراء الثقافة العرب عام انبيل شقم ملساندة الاتحاد 

ي معرض  - ١٨ لقاء مع وزير ٕالاعالم الكوي السابق الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح لحل مشكالت الرقابة 

 . م٢٠١٦الكويت عام 

ي خالد الرشيدي و / لقاء مع وكيل وزارة ٕالاعالم الكوي ٔالاستاذ - ١٩ ى الرقابة لإلفراج عن الكتب املحتجزة  املشرف العام ع

 .م٢٠١٧ – ٢٠١٦معرض الكويت لعامي 

  مزايا للناشرين - اسادًس 

ي للكتاب بمنح تخفيض تم الا -١ ألعضاء اتحاد الناشرين العرب الدورة القادمة عام % ٥٠تفاق مع معرض أبو ظ الدو

٢٠١٩. 

ى منح تخفيضتم الا -٢ ي للكتاب % ٢٠ألعضاء الاتحاد  تفاق مع معرض تونس ع ، وقد تم منح ٢٠١٩بمعرض تونس الدو

ن –العراق  –اليمن  –سورية  –ليبيا : (للبلدان التاليةم ٢٠١٧عام  من قيمة ٕالايجار % ٥٠ مصخ  ، وكذلك منح)فلسط

ي %٢٠   .تحادالاأعضاء  لبا

ى رسوم الا وافق معرض ا -٣ ى منح تخفيض ع اك لكل أعضاء اتحاد لدوحة ع  ٢٠١٧لعام % ٢٠شرين العرب بنسبة الناش

 .م٢٠١٨لعام   ادوالرً  ٥٢ى إتخفيض سعر امل  و 



 

 صفحة 5

ن بالسداد خالل اتم السماح ألعضاء الناشرين ا -٤ ن والسوري ي ملصري ا تخفيًف  ٢٠١٨نعقاد معرض الشارقة الدو

  .التحويالت البنكية ءللمصروفات وعب

ي للكتاب عتفاق مع معرض القاهتم الا -٥ ، م٢٠١٧ و٢٠١٦ يلعام% ٢٠بنسبة  الاتحاد ألعضاءى منح تخفيض رة الدو

  م٢٠١٨وتخفيض عام 
ً
  .م٢٠١٩لعام % ٢٠وتخفيض دوالر، ١٢٠٠دوالر أصبح ١٦٠٠ منبدال

ى منح تخفيض لأل تم الا -٦  . م٢٠١٧لعام % ١٥عضاء بنسبةتفاق مع معرض بغداد ع

  أنشطة الاتحاد -ابعً سا

  : مشروع تحدي القراءة العربي -١

ن الناشرين ، الذي ب مع مشروع تحدي القراءة العربيتعاون اتحاد الناشرين العر حيث     ي التنسيق واملتابعة ب ا معه 
ً
أصبح شريك

ى  ي كتابة دليل الناشرين الذي يحدد طرق التعامل مع املشروع، كما أشرف الاتحاد ع العرب واملشروع، وشارك رئيس الاتحاد 

ي كل البلدان ي املشر  إقامة معارض للكتب  االعربية املشاركة  اية عام ةوع، وقد بلغت قيمة الكتب املش ي  م ٢٠١٧من الناشرين 

ي توريد كتب لبعض اإماراتيًّ  ادرهًم  ٢٢٣٢٣٢٤١ ،م٢٠١٨وأوائل عام  ، من خالل التعاقد مع دور النشر العربية أعضاء الاتحاد 

ي البلدان العربيةال  عارضاملأو  ،)مصر  – السودان –تونس  –موريتانيا  –الجزائر  –املغرب : (البلدان مثل ، وبلغ عدد أقيمت 

م الناشرين ال ى الشراء املباشر من بعض الناشرين مثل أعضاء اتحاداناشرً ١٤٤ذين تم الشراء م ن،  ، باإلضافة إ الناشرين ٔالاردني

م ، وبلغ عدد الناشر .م٢٠١٨ي عام  اإماراتيًّ  ادرهًم  ٣٤١٦٢٧٢ وال بلغت   .اأردنيًّ  اناشرً  ٤٢ين الذين تم الشراء م

ن، وسوف يعقبه الشراء من الناشرين العرب تحت مظلة اتحاد  كما تم توريد كتب ملكتبة ٕالاسكندرية من الناشرين املصري

ي ي حدود ٢٠١٨عام  أواخر  الناشرين العرب، وهناك عقود شراء    . مليون درهم إماراتي ٦م 

 :إحياء املكتب التنفيذي -٢

ى إحياء املكتب التنفيذي الذي كان    ى الاتحاد إ ى لالتحاد، بعد موافقة الجمعية العمومية غ العادية  اموجودً  س ي الدورات ٔالاو

ي  ن ٢٠١٨يناير  ٣١ال عقدت  ي عضويته نواب الرئيس، ؤالام م، وقد تم تشكيل املكتب التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد، ويضم 

ن الصندوق، ويجوز ضم رؤساء اللجان إذا دعت الضرورة، وتكون العام ومساعديه  جتماعات اربع سنوية بخالف  هجتماعاتاوأم

ي العام، والهدف من إحياء املكتب التنفيذي زيادة كفاءة عمل مجلس ٕالادارة، ألنه منوط به متابعة  ن  مجلس ٕالادارة ال تعقد مرت

ى املجلس لسرعة تنفيذها تنفيذ قرارات املجلس، وأيًضا إعداد دراسات   .وافية للموضوعات ال تعرض ع

ات    مشاركة الاتحاد بمعرض فرانكفورت  مؤتمر الناشرين العرب الرابع، وقد كان أهم قرارات املكتب التنفيذي مناقشة تحض

ي للكتاب  ة وفعالة، وأيضً م٢٠١٨الدو ي أنشطة جامعة الدو ا ، مما جعلها مشاركة مم ل العربية ضيف شرف معرض دور الاتحاد 

ة القادمة أنشطة الاتحاد خاللو ، م٢٠١٩القاهرة    . دعم مشاركة الناشرين ٔالاعضاءل معارض الكتب العربية الف

ن - ٣  :ملف الص

ن الناشرين العرب وأعضاء الاتحاد ودار     ى تنظيم العالقة ب ى الاتحاد إ أحمد سعيد املسؤولة عن / ٔالاستاذ" بيت الحكمة"س

ج ن لضمان الحيال ن الطرف ى اللغة العربية وبالعكس، بموجب بروتوكول تعاون ب لكل  ة والعدالةيدامة من اللغة الصينية إ

جم ، وتم تعميمأعضاء اتحاد الناشرين العرب   ةجميع ٕالاصدارات املطلوبة لل
ً
ى ٔالاعضاء أوال   . بأول ع

  

  



 

 صفحة 6

 :ملف تركيا -٤

ي معرض تفاقية تعاون مع اتحاد الناشر اتم توقيع     ي تنظيم مشاركة الناشرين العرب   ٢٠١٧و  ٢٠١٦ خاللسطنبول إين ٔالاتراك 

ن أب ووجبات نتقاالتونتج عن هذا التعاون تخفيض ٕالايجار، مع توف ٕالاقامة والا  .م٢٠١٨و سعار مناسبة للناشرين العرب املشارك

ي قامة إو  .بكل دورة معرض جناح مجاًنا لالتحاد، مع توف املعارضي  كما تم  .سطنبول إمعرض سنوي ومستقل للكتاب العربي 

ن الناشري ةتنظيم برامج زمال ي بيع وشراء حقوق النشرب   .ن العرب ؤالاتراك ؤالاجانب 

  : م٢٠١٨مؤتمر الناشرين العرب الرابع  -٥

ي تونس بالتعاون مع وزارة الشئون الثقافية التونسية، وات    ن، تحت عقد مؤتمر الناشرين العرب الرابع  حاد الناشرين التونسي

ي الوطن العربي : "عنوان ي قائد التون برعاية الرئيس " الواقع وٓالافاق.. الكتاب والنشر  ى السبالبا ، وقد أكد الحضور ع

ا وزارة الثقافة التونسية وأرس ا، وصدر عن املؤتمر قرارات وتوصيات تبن ي هوي ى عروبة مدينة القدس ورفضهم أي تعديل  ا إ ل

ن عن جامعة الدول العربية  كل وزراء الثقافة العرب، ي اليوم ٔالاخ للمؤتمر ندوة مع السادة وزراء الثقافة العرب وممثل وعقد 

ي تنمية واقع الثقافة العربية«: بعنوان ، مع تب وزراء الثقافة العرب قرارات وتوصيات مؤتمر الناشرين العرب »دور الكتاب والنشر 

ي٢٠١٨ يناير   : م، وكانت أهم القرارات والتوصيات 

ي العربي لعاماتفاقية تيس اتفعيل  -١   : ،فيما تضمنته من" الكتاب"م ١٩٨٧ نتقال ٕالانتاج الثقا

ي إنتاجه من الرسوم الجمركية  ) أ  .إعفاؤه وإعفاء املواد ال تدخل 

ن ٔالاقطار العربية  ) ب  .منحه أولوية النقل ب

ـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــلع  25% تزيـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن تمتعـــــــــــــــــه بتعريفـــــــــــــــــات نقـــــــــــــــــل مخفضـــــــــــــــــة ال   ) ت مـــــــــــــــــن تعريفـــــــــــــــــات النقـــــــــــــــــل املفروضـــــــــــــــــة ع

  .ٔالاخرى 

ي العربي طبًقا للمواثيق الدولية، ومجاراة ملتطلبات عصر املعرفة وتقنيات  التعب كفالة حق حرية  -٢ ي واملعر وٕالانتاج الثقا

 .ا مع حرية التجارة العامليةشيً اتصال، وتمالا

ى الكتب العلمية والتعل -٣  .هتمام بثقافة الرقيب، فيما عدا ذلك من املؤلفاتيمية، مع الا إلغاء الرقابة ع

ن املعنية بحقوق امللكية الفكرية، مع تب عقوبة مالية تتمث -٤ ي رد املتعدي ملثلالتنفيذ الصارم للقوان ما عاد عليه من  ل 

 .منفعة من جراء التعدي، بخالف التعويضات املالية املناسبة

وني -٦   :تحديث املوقع ٕالالك

وني لالتحادتم ت ي اء الاتحاد ع وسائل التواصل الا ، ويتم التواصل مع أعضحديث املوقع ٕالالك  –توي  –فيسبوك (جتما

ى )نستجرامإ ى موقع الاتحاد إ ا ع إصدار، مع إضافة صفحات  ١٠٠، كما تم زيادة عدد ٕالاصدارات ال يمكن لكل ناشر إضاف

ى التواصل الا  ي الخاصة به ع ن بإصدار  ،املوقعجتما ى املوقع اوقد بلغ عدد ٔالاعضاء املشارك دولة بعدد  ١٥دار نشر من  ٧٦م ع

  .اإصدارً  ٢٨٧٦

ى التواصل مع  استمرارً إو     ونه ع الائأعضالنجاح دور الاتحاد  ي، يتحادات ٕالاقليمية أو ع املوقع ٕالالك  تجاوز عدد متصف

  .مليون متصفح٢املوقع 

 :لعامةا دعم املكتبات -٧

 .ف من ٕالاصداراتوتم مد املكتبة باآلال  ،التنسيق مع مكتبة ٕالاسكندريةعم املكتبة الوطنية بالصومال بدتم  -
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ى الاتحادات ٕالاقليمة والزمالء ٔالاعضاء بدعمالتم  - ي القدسالكتبة امل تعميم ع سالمية العليا الهيئة ٕالا  بالتعاون مع وقفية 

بية والثقافة والعلوم املنظمة العر بالتعاون مع ، و القدس– تم التعميم لدعم وتعزيز الثقافة العربية  ، كما)لكسوٕالا(بية لل

ً و  ،جمهورية القمر املتحدةب من  باملناطق النائية بالتعاون مع جامعة الدول العربيةي البلدان العربية  املكتباتا دعم أخ

ي للكتاب   .م٢٠١٩خالل معرض القاهرة الدو

ا
ً
  لجان الاتحاد أهم أنشطة -ثامن

ي  -١  : لجنة تعديل القانون ٔالاساس والنظام الداخ

ى انظرً     ي حركة صناعة النشر ع تعديل بعض مواد قانون  اأصبح لزاًم  ، فقدمدار السنوات السابقة للتطورات ال حدثت 

ي، لذا فقد تم عقد العديد من الا  ن تنفيذ الاتحاد، ح تتواءم مع الوقت الحا جتماعات ومخاطبة الاتحادات ٕالاقليمية لح

حات عديدة لتعديل القانون ٔالاساس والنظام الداخ ى هامش معرض القاهرة ي، وتم عقد الجمعية العمومية الا مق ستثنائية ع

ى طلب الحضور، وكانت أبرز الام، و ٢٠١٨ حة، وإضافة بعض التعديالت ٔالاخرى بناء ع يعتماد التعديالت املق   :تعديالت 

  القانون ٔالاساس

  شروط العضوية

  ٢بند: املادة الرابعة

ى شروط العضوية  " :أضيف إ
ّ
ي جناية أو جنحة مخل ي حق العضو حكم واجب النفاذ  ة باألمانة أو الشرف أو الاعتبار، ولم يصدر 

ى حقوق امللكية الفكرية لضمان حسن س ي جرائم الاعتداء ع   ". لناشر املنضمامعة وتعد كذلك ٔالاحكام الصادرة 

ي    العضوية العاملة –النظام الداخ

  :املادة التاسعة

ي مجلس ٕالادارة: التعديل ن  ي تقدم أك من اتحاد من بلد واحد، فيكون لكل بلد ممثل واحد بالتعي   .تم الفصل 

  :املادة الحادية عشر

اكه السنوي عن ال: التعديل ي عن سداد اش ي مجلس ٕالادارة، ويعت ممثله عضًوا ي حال تأخر الكيان املح دورة، تجمد عضويته 

  .مراقًبا

  :املادة الثانية والعشرون

ى : التعديل م شروط العضوية العاملة، ويقتصر ذلك ع ي قطاع النشر الذين ال تنطبق عل ن  تمنح العضوية املؤازرة للعامل

 .ات غ العربية الانضمام التحاد الناشرين العرب كأعضاء مؤازرينكما يجوز للناشرين والكيان .الناشرين من غ الدول العربية

  د ٢البند: املادة الحادية والخمسون 

 .ي حالة تغيب العضو ألك من ثالث جلسات عادية متتالية ملجلس ٕالادارة دون عذر ايعت املركز شاغرً : التعديل

  :٤٤ – ٤٠املواد 

شيح قبل: التعديل شيح يوم الانتخاباتأيا ١٠أصبح غلق باب ال   .م عمل، وليس ال

ى انتسابه: التعديل   .نالالتحاد سنت أن يكون العضو املرشح قد م ع

  :امللكية الفكريةلجنة  -٢
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ى هذه الدورة، تاتبذله لجن يبالجهد الذ جميع الزمالء بقطاع النشر والثقافةشهد     ذات ثقة لدى الجهات و  امللكية الفكرية 

وير الحكومية الرسمية ب ي بعض قضايا ال ، والذي يتم تحويل بعضها )التقليد(الدول العربية، وأصبحت تأخذ برأي الاتحاد 

ن بنفس البلد الواحد ن املتنازع ي حال تواجد الطرف   لالتحادات املحلية 

ا منذ الدورة السابقة ي امل تباع املنهجاستمر ا وقد    تخاذ او  بشكل أسرعلشكاوى ا ةمتابع حيث تم ،تصنيف الشكاوى ومتابع

ا، أقل وقت ي الضروريةالقرارات  م والرد عل ي إثبات حج   .مع إتاحة الفرصة لجميع ٔالاطراف 

عام دعوى  ٣٩ حيث تم فحصدعوى خالل الدورة السابقة،  ٦٦دعوى خالل الدورة الثامنة مقابل  ٨٤حيث تم فحص  -

م صدرت أ، م٢٠١٦   اقرارً  ٢٢ف
ً

 قرارً ٤٠صدرت أ م٢٠١٨و  ٢٠١٧ يعام دعوى  ٤٥و ، معلال
ً
من خالل التحقيقات  ا معلال

  .ال تمت

ى أوساط الناشرين  ظهر وتصاعد هذه ٔالارقام يُ  - اأن اللجنة أصبح لها تأث  ا ةبموضوعي لتحقيقا ى يلجأ إل ، وبالتا

 .اقوق سواء كان دور نشر أو كتابً املتنازعون حول الح

اء بعض القضايا بشكل ود العامةٔالامانة وقد تعاونت اللجنة مع  - ِ  يى إ ا ن مع تحرير محاضر يدفع  وب ن الطرف ب

ى عليه تعويضً  ا الطرف املد ي وتحرير محاضر  باالبموج اما للطرف املد  وجدامل وعدم تكرار التعدي، كما ت ل

بع ٔالامانة العامة القرارات الصادرة، تتاو  ،خالل الدورة ال وردت ى تحقيقات مازالت مستمرة بشأن العديد من الشكاو 

  .والتأكد من تنفيذها، بما قد تشملها من غرامات مالية

، وتم تحويل ةب العربيللكت معارض ١٠خالل املعارض إدارات  بالتعاون معمحضر ضبط إداري ٢٥تحرير عدد تم ا أيضً  -

ى الالئحة السوداء لالتحاد م ع ا للتحقيق أو إضاف   .أغلب أصحا

ى املؤلف، نت معظم الشكاوى الوقد كا - اء العقداطباعة وتوزيع نسخ بعد  وردت للجنة تتعلق بالسطو ع عدم وفاء  ،ن

اماته املالية تاالناشر ب اك حقوق امللكيا، جاه املؤلف أو الورثة أو املطبعةل ونيةن وير ة الفكرية باملواقع ٕالالك ، ال

هاوالا   .قتباس وغ

ى التحقيقاتكان مشاركة الاتحادو  - ا اتحاداتوأيضً  ات ٕالاقليمية إيجابية بالتعاون  ي البلدان ال ليس  ي الاتحاد   .ا ممث

ى منع املزوريتم مساندة أصحاوقد  - ى املعارض العربية نب الحقوق والعمل ع ع تعميم الالئحة السوداء  من املشاركة 

ا ع  ،جتماعات ٕالاسكندرية والكويت وأبو ظابل مديري املعارض بمن ق هاعتمادتم اوقد ، املعارض ي ى مدير بعد تحدث

منع مشاركة املزورين أو الكتب املزورة الذين  يقدم بالشكر لبعض مدراء املعارض العربية الذين تعاونوا معنا توهنا ن

م لجنة امللكية الفكرية من املشاركة   . املعرض يأدان

  :لجنة املعارض - ٣

ي  لفتح عالقات تسويقية م،٢٠١٨عام  وباريس طوال سنوات الدورة كفورتتمت املشاركة بمعرض فران - وتبادل الحقوق 

، وتواصل الاتحاد مع الجهات الثقافية الدولية ملناقشة كيفية التعاون وتبادل الثقافة البيع والشراء مع الناشرين ٔالاجانب

 .واملعرفة العربية

ي  تتم - ن باملعرض ألعرض إصدارات النبجناح لالتحاد،  بيةالعديد من معارض الكتب العر املشاركة  و اشرين سواء املشارك

ن ى حلهاملتابعة مشاكل الناشرين وا اوأيضً  ،امجانً  غ املشارك ىالا الرقابة و :مثل ،لعمل ع لكية الفكرية حقوق امل عتداء ع
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و م أواصر التواصل مع الناشرين وفتح دعوأيضا ل ة،ير والشحن ومشاكل دور نشر ٔالاطفال أو ح الخدمات اللوجيستيوال

ذه الدول قنوات تواصل مع ا  .و ظ والشارقة والجزائر والكويتل معارض القاهرة وأبامث ،لجهات الثقافية 

ن بسداد قيمة املشاركة والشارقة الكويت معر ياتإدار  تفاق معالاتم  - ن والسوري باملعرض خالل  للسماح للناشرين املصري

ة املعرض ت  ف
ً

ي سهيال م، وقد  تمت املوافقة، مع ضمان الاتحاد املح  .واتحاد الناشرين العرب عل

 . ي املشاركة باملعارض دور النشر ال تم منعها من بعض املعارض دون إبداء أسباب العديد منمساندة  -

ي معرض الجزائر عامي مرتجعات ةتم حل مشكل - ) والرف دال آ ١٠% (٢٥داد وتحمل الاتحاد س، م٢٠١٦و ٢٠١٥ كتب الناشرين 

    ·م٢٠١٦و  ٢٠١٥ لناشرين الخاصة بمعرض الجزائر ل املالية تحويالتالتمت ، و من قيمة ٔالارضيات

 .أفسدت بعض ٔالاجنحة لتعويض املتضررين من ٔالامطار ال م٢٠١٨والقاهرة  م٢٠١٧التواصل مع إدارة معرض البحرين  -

يا، أو فتح قنوات جديدة للالتواصل للمشاركة ل ي جار  - ن ومال ي شرق آسيا مثل بك جمة والتسويق لألعضاء بمعارض 

يا فريقياسواق ٕالافريقية مثل جنوب إٔالا   .ونيج

ن منسق عام لكل معرض من قبل ٔالامانة العامة ولجنة املعارض ليتم التنسيق ومتابعة  - ى  مشاكل الناشرينوحل يتم تعي ع

  أثناء كل معرض أرض الواقع
ً
 . بأول أوال

 . سطنبول إربيل و أعتماد معر اتم  -

عتماد معرض مدينة الشيخ زايد بمصر كمعرض عربي معتمد من الاتحاد و دعوة الناشرين العرب للمشاركة فيه بنفس اتم  -

 .شروط املشاركة للناشر املصري 

 .عتماد معرض عدن كمعرض منسق مع الاتحاداتم  -

ن شروط مشارككما تم إلغاء ا - ن تحس  .ة الناشرين العرب باملعرضعتماد معرض جدة لح

ن عن الرقابة بدولة الكويت لحل مشكلة منع الكتب باملعرضو التواصل مع املسؤ تم  -  .ل

ات والرسوم الجمركية رسوماملعارض إللغاء  مديري  تواصل املستمر معتكليف لجنة املعارض بال -  . التأش

ى ٔالاعضاءيتم إصدار قائمة شهرية باملعارض العربية واملعارض الدولية وتع - ا تقرير عن كل معرض باملزايا وأيضً  ،ميمها ع

ى ا تشجيعً عضاء وإدارات املعارض أيضً والعيوب إلطالع ٔالا  ي الدورات اا ع ستمرار الخدمات والقرارات الجيدة، وإزالة العقبات 

 .ةالالحق

ي املعارض العر  إتاحة و توف كل - ا تسهيل مشاركة الناشرين   .بية والدوليةاملعلومات ال من شأ

  

 : إحياء لجنة مديري معارض الكتب العربية

ى إحياء لجنة مديري معارض الكتب العربية بالتعاون مع لجنة املعارض العربية والدولية باالتحاد من أجل توثيق     ى الاتحاد إ س

ي م  العالقات والتعاون مع مديري معارض الكتب، وطرح املشكالت ال تواجه الناشرين العرب  ن شروط مشارك املعارض، وتحس

ي ٕالاسكندرية عام اي املعارض، وقد عقدت اللجنة ثالثة  ي عام  ، ثمم٢٠١٦جتماعات  ي أبوظ عام، و م٢٠١٧الكويت   الثالث 

ى الا ستمر اقد و    ، م٢٠١٨ ي مختلف البالد العربية، وسوف يعقد الا للجنة سنويًّ جتماع اإتفاق ع ي يناا  م ٢٠١٩ير جتماع الرابع 

ن ي للكتاب الدورة الخمس   :أهمهاجتماعات الثالثة قرارات وتوصيات ونتج عن الا  ،أثناء معرض القاهرة الدو

  :القرارات



 

 صفحة 10

ي املعارض العربية ألعضاء اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع الاتحادات املحلية -  .أولوية املشاركة 

ي املعارض - ى تلك  يتم إرسال قوائم دور النشر املشاركة  ي حال وجود مخالفات ع العربية لالتحاد، إلبداء الرأي واملشورة 

ى املزورين الدور   ".ي بعض املعارض"ومنعهم من املشاركة   لتضييق النطاق ع

اك أثناء املعرضالسماح للناشر بسداد رسوم الا  -  ".معظم املعارض"ا لألعباء ٕالاضافية ورسوم التحويالت تخفيًف  ش

ى تنظ - ي وسائل التواصل التوسع  يم الندوات املهنية املرتبطة بصناعة النشر وإقامة الورش املتعلقة بالتسويق الرقم 

يالا   .جتما

 ".معظم املعارض"التنسيق مع إدارات املعارض لدعوة املؤسسات و الجامعات و املدارس لزيارة املعرض  -

نت باملعرض توف كل وسائل الا -  ".ارضمعظم املع"تصال وخدمات ٕالان

ن أو زائرينهتمام بذوي ٕالا الا  -  . حتياجات الخاصة سواء كانوا عارض

  :التوصيات

ى تخفيضات ألعضاء الاتحاد -  .التواصل مع إدارات املعارض للحصول ع

ن إليجاد آليات جديدة للحدمقابلة امل - ا القراء سؤول ى الكتب، وال تمنع عرض الكتب ال يطل  .من الرقابة املفرطة ع

ي العال العمل - ة  ات أسوة بمعارض كث ى إلغاء رسوم التأش  ). معرض أبوظ – معرض الرياض(م العربي ع

ى أن ال تتجاوز توكي - ى إلغاء رسوم التوكيالت ع ن للناشر الواحدالعمل ع  .)معرض القاهرة(ل

ي الا  - ن  ن واليمني ن والعراقي ن والليبي ى تسهيل مشاركة الناشرين السوري ا شالعمل ع ي املعارض ال منعوا ع اك 

 .بتعليمات محددة

ى تفعيل برنامج الا  - امج  لذين يقدمون مستوى رفيعاستضافة للناشرين الجدد العمل ع ي ال ي، وإشراكهم  ي إنتاجهم املعر

 .املهنية

  والعالقات العامة لجنة ٕالاعالم -٤

ية والفرنسية، ويتم عرض ٕالاعداد والتجه وتنفيذ فيلم وثائقي عن أنشطة الاتحاد خالل  - الدورة باللغات العربية وٕالانجل

 .الفيلم خالل أنشطة الاتحاد املختلفة بمعارض الكتب العربية والدولية

تع عن نشاطه ووجهات  بشكل دوري، ة أعداد من املجلة خالل الدورة الثامنةأربعصدار ٕالاعداد الف وٕالاخراج والتجميع إل  -

 .ر العربية والعامليةوحرك النشنظر أعضائه 

ات واملطبوعات الخاصة باملعارض ا - ت لدولية والعربية كمعارض فرانكفور تجه أجنحة الاتحاد من خالل إعداد البوس

 .سطنبول وأبو ظ والشارقة والكويتإوباريس و 

ي و  معارض الكتب العربية ي دير م اتجتماعاإعداد مطبوعات وشهادات تقدير  -  .القرارات والتوصياتإصدار بيان املساهمة 

 ٕالاخراج الف والتجميع لدليل أعضاء الد -
ً
 .بأول مع الرئاسة ؤالامانة العامة ورة الثامنة ومتابعة تحديثه أوال

وني، و إستمارة الناشر املحدثة و إإعداد  - ى املوقع ٕالالك عتبارها ضمن املستندات املطلوبة لعضوية إعتمادها ووضعها ع

 . الاتحاد



 

 صفحة 11

ى إصد - واملؤتمرات  أنشطة الاتحاد عشرات املطبوعات ٕالاعالمية عنالبيانات ٕالاعالمية و شهادات التقدير و  ارالعمل ع

 . خالل الدورة وٕالاجتماعات ال تمت

ي أغلب  ضعيفتجاوب ال أنال كل معرض إ إيجابيات وسلبياتعرفة ، ملستبيان باملعارض للناشرينإعمل  - وهو ما نشكو منه 

 .ستبيانات الاتحادإ

 نة التطوير امللج -٥

ى الفيس بوك تم  - ا، ٤/٧/٢٠١٦قد تم إطالقها بتاريخ و إنشاء صفحة دليل الكتاب العربى ع ا  ومنذ إنشا  ٢١٧٠أصبح لد

  .دولة ١٣دار نشر مختلفة من  ٩٠كتاب ملا يقارب من  ٥٢٦عالن عن متابع للصفحة، وٕالا 

ن، وٕالادارة ٢٠١٨ية عام تم عقد دورة تدريبية للناشرين بشأن حقوق امللكية الفكر  - ، بدعم من جمعية الناشرين السعودي

ن،  ن تكلفة سفر وإقامة املدرب العامة لحماية حقوق املؤلف بوزارة ٕالاعالم السعودية، مع تحمل جمعية الناشرين السعودي

ن إمع  ن ب ادة بحضور الدورة ناشًرا، مع منحهم شه ٥٠-٣٠ستضافة إقامة أعضاء لجنة امللكية الفكرية، وعدد املتدرب

 . التدريبية، وسوف تصبح هذه الدورة سنوية

ونى ل  - نت إلدارة املحتوى ٕالالك ى ٕالان ن بالتعاون مع  ١٠ناشرين عرب و١٠كما أقامت اللجنة دورة تفاعلية ع ناشرين مصري

ن   .معهد جوته واتحاد الناشرين املصري

جمة  تم توقيع - ا املركز قيمة شراء الحقوق من الناشرين ٔالاجانببمصر –بروتوكول تعاون مع املركز القومى لل  ، يتحمل ف

ى أن يتحمل الناشر فقط أجور الطباعة ويمنح املركز نصف الكمية املطبوعة جمة ع   .وأجور ال

ى لإل  - نامج بعض الاتح ٢٠١٦إبريل  ٢٣حتفال باليوم العالم للكتاب وضع برنامج م ثقا يمية دات ٕالاقلاوقد نفذ أغلب ال

ى  ى هذا اليوم ع وبعض دور النشر العربية من حيث التوعية بندوات ثقافية وإعالمية عن أهمية الكتاب وعمل تخفيض 

نامج ها من ال م وغ  .إصدارا

ى هامش املعارض قامت بتنفيذ ندوات - وي ،لطرح مشاكل املعارض ع ى الخليج خالل معرض أبو ر، ومشكلة ال وواقع النشر 

 .والقاهرةرقة والكويت ظ والشا

ي الوطن العربي، ودراسة امليول  - مخاطبة ومتابعة رؤساء الاتحادات ومديري املعارض من أجل إنشاء قاعدة بيانات عن النشر 

ى الناشرين وصناع القرار لإل   .ستفادةالقرائية لتعميمها ع

ن أداإتم  - حات من بعض أعضاء الجمعية العمومية لتحس ا وتطبيق ما يتما مع ء الاستالم عدد من املق تحاد وتم دراس

 .لوائح الاتحاد

 .فكرة إنشاء جائزة للكتاب العربي مقدمة من اتحاد الناشرين العرب ودراسة تقديم -

  لجنة فض املنازعات -٦

ي عبارة عن  - ا، و ى بحث القضايا املقدمة إل ي لحل املتبقي ٥عملت اللجنة ع  .قضايا، تم حل البعض، والس

  القات العربية والدوليةالعلجنة  -٧

ي روما بدعوة من الجمعية العربية ٕالا  - ن ٔالا (يطالية  حضورالسيد حازم السامرائي  محاضرة  دب جسر للتعارف ب

  .م٢٨/١٠/٢٠١٦ى إ ٢٥/١٠من  )الشعوب



 

 صفحة 12

تبادل لتعاون مع دور النشر العربية من خالل للفتح أبواب  ومؤسسة دبي للعطاء التواصل مع مؤسسة ٕالامارات لآلداب -

ى القراءة ي والثقافة والتشجيع ع ي نشر الو ن العرب ،املعلومات للعمل معا   .وكذلك تعريف الجمهور بأعمال املبدع

م مباشرة خالل معرض الدوحة الدو -  .للكتاب يالتواصل مع مكتبة قطر الوطنية لدعم الناشرين وشراء الكتب م

ى الوطن العربي ودراسة امليول القرائية التواصل مع جهات عربية لدعم إنشاء دليل إحصائي -  .لصناعة النشر 

نمن قبل  ستمارات عمل دراسة عن سياسات النشراتعميم  - ستجابة الا كانت سف ولأل  ،الرابطة الدولية للناشرين املستقل

  .اضعيفة أيضً 

 
ً
  :جوائز: تاسعا

ي الوطن العربي  ي ٓالاسيوي للتفوق العلم   .رعاية جائزة املركز الثقا

م -تواصل مع قسم الجوائز ال  ى ٔالاعضاء ملشارك  .مؤسسة الفكر العربي وتم تعميم الجوائز ع

ى ٔالاعضاء   .التواصل مع جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون وتعميمها ع

ى الناشرين ٔالاعضاء   .التواصل مع جوائز معرض الشارقة وتعميمها ع

ى ٔالاعضاء   .التواصل مع جائزة كتارا وتعميمها ع

 .اتصاالت وتعميمها أيضً االتواصل مع جائزة  

  :تكريمال أنشطة: عاشًرا

 عاصمة الشارقة بمناسبة وفضية ،اسمه تحمل ذهبية، حاكم الشارقة، القاسم محمد بن سلطان/ إهداء ميداليات للشيخ -

 .م٢٠١٨، أكتوبر للثقافة وإسالمية عربية عاصمة الشارقة بمناسبة وبرونزية ،للكتاب عاملية

ن أقطاي، سبتم  الجمهورية رئيس ستشارداء درع الاتحاد ملإه - كي، ياس  .م٢٠١٨ال

ي  -  .م٢٠١٨بريل إ، الثاني املعارض ي مدير  جتماع مدير -الكويت مديرمعرضإهداء درع الاتحاد لألستاذ سعد الع

ك الثقافة وزيرإهداء درع الاتحاد للسيد نعمان قورتوملوش،  -  .م٢٠١٨، مارس يال

اير إهداء در  - ، وزير ٕالاعالم بسلطنة عمان، ف  .م٢٠١٨ع الاتحاد للسيد عبداملنعم الحس

ن العام لجامعة الدول العربية ٔالاستاذ  - اير الغيط أبو أحمدإهداء درع الاتحاد لألم  .م٢٠١٨، ف

اير صادق نبيل/ املستشارإهداء درع الاتحاد للنائب العام املصري  -  .م٢٠١٨، ف

اير  ،املصرية الثقافة وزيرة عبدالدايم إيناسلدكتورة إهداء درع الاتحاد ل -  .م٢٠١٨ف

 .م٢٠١٨يناير  املصري، إهداء درع الاتحاد للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية -

ي قائد رئيس الجمهورية التونسية ل إهداء درع الاتحاد -  .م٢٠١٨، يناير السبالبا

 .م٢٠١٨، يناير العابدين زين محمد التون الثقافة وزيرإهداء درع الاتحاد ل -

 .م٢٠١٧، نوفم عالمٕالا  ووزير الوزراء مجلس لشئون  الدولة وزير، الصباح عبدهللا محمدإهداء درع الاتحاد للشيخ  -

ن العام املساعد للشئون الثقافية باملجلس الوط للثقافة ، لألستاذ محمد صالح العسعوإهداء درع الاتحاد  - ٔالام

 .م٢٠١٧الكويت، نوفم  – دابوالفنون وٓالا 

 .م٢٠١٧، مايو الجزائري  الثقافة وزير، مهيوبي الدين عزإهداء درع الاتحاد للدكتور  -



 

 صفحة 13

 تكريم مجالت الاتحاد

ين أت - يج عثمان بعدد املجلة ٔالاول من الدورة الثامنة. كريم الناشرين الكب   .م٢٠١٦، سبتم محمد املعلم ؤالاستاذ 

  .م٢٠١٧، إبريل نفس الدورة بالعدد الثاني الحبيب اللم و ٔالاستاذ حسن الزين تكريم شيخ الناشرين ٔالاستاذ -

  .م٢٠١٨، إبريل بالعدد الثالثعدنان سالم محمد  الرجب ؤالاستاذ محمد تكريم ٔالاستاذ قاسم -

  .م٢٠١٩، يناير تكريم الدكتور عبدالعزيز املنصور ؤالاستاذ ضو تيبار بالعدد الرابع -

  ميةبيانات إعال : عشرحادي 

ن وترجم طيإصدار بيانات إعالمية مساندة للشعب الفلس - ى اتحادات ال نة البياوالقدس عاصمة لفلسط شر نوتوزيعه ع

  .اسيوية و الجرائد الدولية والعربية أيضً فريقية وٓالا ٔالاوربية ؤالامريكية وٕالا 

ى طرح د - ن ٔالابدية"م ق اسالثقافة بمنظمة ٕالالكسو بإطال حياة القرمازي مدير إدارة . املوافقة ع " القدس عاصمة فلسط

ى الدورة الرابعة ملؤتمر الناشرين العرب الرابع ن ٔالا "وتب شعار  ،ع ى مخاطبات الاتحاد" بديةالقدس عاصمة فلسط   .ع

 بيانات إعالمية نصف سنوية ال  -
ً
ى أنشطة الاتحاد أوال  . بأول طالع الجمعية العامة ع

  .جتماعات مجلس ٕالادارة ومديري املعارض العربية ومؤتمر الناشرين العربعن ا يانات ٕالاعالمية الصادرةا البوأيضً  -

  
  السادة الزمالء

ا أعضاء املجلس جهًدا خالل الدورة الثامنة، و ، تحاد الناشرين العربأعضاء مجلس إدارة االسادة من زه انجإ تم ماهذا     بذل ف

ى قدر املستطاع الحيادية واملوضوعي م الخاصة لحضور  تكاليف حملهم، مع تةحاولوا ع ى نفق  جتماعات مجلس ٕالادارة،االسفر ع

نبعض جتماعات مع ، أو الا جتماعات املكتب التنفيذياو  ت صناعة مشكال  لحل وورش العمل أو الندوات ي بعض الدول  املسؤول

ي العالم العربي ن أن ن. النشر   آمل
ُ
ى خ و لفنكون قد أدينا ٔالامانة ال ك ا ع   .جها 

    
ً
ي تفعيل دور اتحاد الناشرين  ادا وعملنا باجفقد رجونا أهداف ى العمل وٕالاسهام  ى إنجازها بقدر ما أوتينا من مقدرة ع وإصرار ع

 
ً

ى مصالح الاتحاد وأعضائهالعرب، حيث أخلص الزمالء من أعضاء مجلس ٕالادارة وعملوا ما استطاعوا إليه سبيال   . للحفاظ ع

ة والعطاء إالادارة الجديد  ة اتحاد الناشرين العرب وهو يختتم دورته الثامنة يأمل من مجلسمجلس إدار إن     ستكمال املس

ي الدورة السابقة لال الذي بذ ي عاملنا العربيله زمالؤهم    .رتقاء بمستوى الناشر وصناعة النشر 

  وهللا ولي التوفيق،،
  رئيس االتحاد              األمين العام

  محمد رشاد              بشار شبارو 
 

 


