
 

سادسالمؤتمر الناشرين العرب  توصيات  

م2022 نوفمبر  3-2 يومي بإمارة الشارقة املنعقد   

(صناعة املحتوى العربي وتحديات ما بعد الجائحة )  

 

ى العربي وتحديات  صناعة املحتو ) تحت عنوان    الشارقة عاصمة الثقافة  ةإمار   في  أعمالهالسادس  مؤتمر الناشرين العرب    اختتم

إمارة حاكم    –عضو املجلس األعلى    قاسميبن محمد ال  سلطاندكتور  السمو الشيخ  صاحب المن  كريمة    رعايةب  (ما بعد الجائحة

الشيخة  بو   الشارقة من  رئيسبدور  دعم  مشترك    لناشرينل   دوليال  تحادالا   القاسمي  العربوبتنظيم  الناشرين  اتحاد  بين    ما 

اإلماراتيين   الناشرين  للكتابوبدعم  وجمعية  الشارقة  و   هيئة  استراتيجي  الدول  حضور  بكشريك  ، كضيف شرف  العربيةجامعة 

شارك املتحدثين   حيث  من  متميزة  يومي  ،نخبة  الثاني    3-2  على  تشرين  نوفمبر/  ممثلي م2022من  الحضور  بين  من  وكان   ، 

  من   مجموعة كبيرة  إلىباإلضافة    ،وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب  العربيةمعارض الكتب    ي ، ومدير االتحادات املحلية

 . واملتخصصين في مجال املكتبات واملعلومات ،قانونيينالو  عالمييناإل دباء، و األ فكرين، و املناشرين، و ال

األول أعماله    املؤتمر   بدأ  االماراتيينإ السيدة    :ات منبكلم  يومه  الناشرين  نائب رئيس جمعية  رشاد   دمحم  واألستاذ  ،يمان شيبة 

العرب  الناشرين  اتحاد  بدور  الشيخ  ثم  رئيس  ثمالقاسمية  والشبابة  السيدمعالي    ،  الثقافة  وزيرة  الكعبي  كلمة   ،نورة  بث  وتم 

 . مين العام لجامعة الدول العربيةأحمد ابو الغيط األ  /السيد  بالفيديو ملعاليمسجلة 

 :فيما يلي املؤتمر حاور متمثلت و 

 معرض الكتاب في زمن الرقمنة املحور األول: 

 الرقمنة على حقوق النشر في ظل الجائحة بين التحديات والفرص   أثر: املحور الثاني

 معالجة الفجوة املهارات تنمية صناعة النشر والناشر و : لثاملحور الثا 

 فرص تسويق الكتاب العربي ما بعد الجائحة املحور الرابع: 

 زمة كورونا على صناعة النشر والتعليم أ تداعيات املحور الخامس: 



 

 قع اللغة العربية وتأثير الكاتب والناشر العربي املعاصر عليهاوا املحور السادس: 

 مستقبل املكتبات العربية وحرية التعبير املحور السابع: 

 وأثرها على قطاع النشر زمة التوريد العامليةأ املحور الثامن:  

 : آلتيةاتوصيات ال إلىاملؤتمر  انتهىوقد 

رقمي   .1 املتاح  العربي  باملحتوى  النوعاالهتمام  حيث  من  والقيمة  ا  والجودة  مالثقافية ية  م،  بع  خاص  اهتمام  براز  إنح 

 .قارئ في الحاضر واملستقبلجماليات اللغة العربية وإتاحة املحتوى بما يخدم تراثها ويرسخ مكانتها في وجدان ال

العالقة التكاملية   بإبرازمع االلتزام    ملؤلفاتهم،التفاعل املأمول للمؤلفين عبر شبكات التواصل االجتماعي لتسويق أفضل   .2

متميز   محتوى  بتقديم  التسويق  بهدفلدار    القارئ ووالء    ؤلف،لم لإلنجاح  منافذ   النشر،  عبر  املصنفات  تسويق  دعم 

 الرقمية. ع وبدائلها املتمثلة في املنصات التوزي

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

 العربية.باللغة  

لدى    .4 املحتوى  إالسعي  مع  للتعامل  العربية  والحكومات  الكتب  معارض  أو املحرر    العربي، دارات  العربية  باللغة  بداية 

 .استراتيجية متكاملةصناعة  في إطارمن لغات أجنبية، كمنتج ثقافي إليها املترجم 

 لتعامل مع النشر وإتاحة املحتوى باعتبارهما صناعة استراتيجية ذات طابع حيوي.السعي لدى حكومات الدول العربية ل .5

اتحاد .6 ب  تكليف  استشرافية  دراسة  بإعداد  العرب  معارض  مالناشرين  الرقمي  ستقبل  العالم  في  تزايد  الكتاب  ضوء  في 

 .قي واملحتوى الرقمير الكتاب الو ، بهدف التوصل إلى املعادلة املثلى للتوازن بين صناعة واملسموعة ةاملنصات الرقمي

ودراسة فرص االستفادة لتقييم    أجانب  ين العرب بإعداد دراسة متكاملة مستعينة في ذلك بخبراءتكليف اتحاد الناشر  .7

 ق نشر املحتوى الرقمي.من بيع وشراء حقو 

كله بالتعاون مع االتحاد الدولي ي صناعة النشر وذلك  فالعاملين  هارات  م  تنميةلتمويل بهدف  العمل على إيجاد مصادر ل .8

 ن.والكيانات املتخصصة في هذا الشأ ت املثيلةواملنظماللناشرين واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 

قيا ريتكليف اتحاد الناشرين العرب بدراسة تجارب الناشرين األجانب في بلدان العالم املختلفة وخاصة في الهند وقارة إف .9

 ما يحصلون عليه من حصة سوقية في قطاع الكتب في قطاع التعليم والتدريب. بهدف التعرف على 

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

 ي.واجبة في صناعة املحتوى التعليمي االفتراض  

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

 مقرصنة. لكترونية التي تتيح مصنفات اإل



 

ب على االنترنت باعتبار أن إتاحة كتاب واحد على قرصنة الكت  حال املدنية  التعويضات  دة  ازي ائية و تشديد العقوبات الجن .12

منه  يستفيدون  الذين  اإلنترنت  شبكة  مع  للمتعاملين  الكبير  للعدد  نظرا  والناشرين  املؤلفين  بمصالح  يضر  االنترنت 

 التنزيل.  وأ بالتصفح  

اتفاقيتي االنترنت لعام   ىسمبماملنظمة العاملية للملكية الفكرية " ويبو"    دعوة الدول العربية إلى التصديق على اتفاقيتي .13

 (.WPPTالصوتية )وحماية فناني األداء والتسجيالت  (WCTلحق املؤلف ) ١٩٩٦

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

، ملا يوفرانه من  املجاورةوق املجاورة وتبني القانون النموذجي لحق املؤلف والحقوق  لالتفاقية العربية لحق املؤلف والحق

ا.  حماية فعالة للمصنفات املتاحة رقمي 

كل البالد   إليها فيوإتاحة النفاذ    إليها،املدون باللغة العربية أو املترجم    العربي،السعي إلى إنشاء منصة إلكترونية للمحتوى   .15

ا   العربية، العربي  للمحتوى  للتمكين  املعنيين،  الناشرين  مع  ييسر   ا،وعاملي  قليميا  باتفاقات  ما  بكل  املنصة  تزويد  مع 

 . التصفح والبحث والتفاعل حرية ملرتاديها

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

ب تكلفته  تتصاعد  الذي  الورقي  للكتاب  كبديل  اإللكتروني  املحتوى  التضخم إتاحة  معدالت  في  العاملي  االرتفاع  فعل 

 مسبوق.رفع تكلفتها بشكل غير  الورق بماوتراجع عدد مصانع   االقتصادي واالنكماش

  والقضاء،والنيابة العامة    ،والجمارك  ،االهتمام بالتأهيل املستمر للعنصر البشري في البنية التحتية من رجال الشرطة .17

  الفكرية.ا امللكية في التعامل مع قضايوتنمية خبراتهم لرفع مهاراتهم 

للناشرين   .18 أكبر  واإلتاحة   العرب، دعم  الورقي  النشر  سوق  من  خروجهم  يجنب  بما  العربية،  الحكومات  مع  بالتعاون 

 املتنامية.الرقمية بفعل تدخل كيانات عاملية قادرة اقتصاديا على استيعاب اآلثار السلبية للقرصنة 

 العربية.االلتزام بالخصوصية الثقافية للبلدان حرية الرأي والتعبير مع ل تمكينال .19

ادارات  .20 كل  على  تعمم  سوداء  قوائم  على  العربي  املحتوى  على  يتعدى  من  كل  ادراج  إلى  العرب  الناشرين  اتحاد  دعوة 

 القراصنة.تفادي التعامل مع  فبهدمعارض الكتاب في البلدان العربية والحكومات العربية 

باالستعانة بتجارب الناشرين   هنترقم دامة ملهارات الناشرين ومتيحي املحتوى الثقافي باللغة العربية في مجال  تنمية مست .21

 . العرب واألجانب املتمرسين في مجال اإلتاحة الرقمية

ا بما يضمن االستفادة منها في تدفق االمدادالى رصد  العمل عل .22 طلبها صناعة باملواد التي ت  خدمات اللوجستية املتاحة عاملي 

 الكتب وإتاحة املحتوى.النشر وشحن 

 باللغة العربية.تاحة املحتوى الرقمي السعي لدى حكومات الدول العربية للتنمية املستدامة لصناعة النشر وإ  .23

 


