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  والعالقات العاّمةخّطة لجنة اإلعالم 
 

التي تؤمن  باعتبارها النافذةدائما نؤّكد على أهّمية المعارض العربية  المعارض، كنّاعند ترؤسنا للجنة 

يسعنا اآلن إال على التأكيد أيضا على  وإذ ال اء بالوطن العربير من القرّ اللقاء بالشريحة األكب لناشرل

 ومشاريعه.نشاطاته  وأهدافه وينقل مختلفأهّمية اإلعالم باعتباره الوسيلة األبرز للتعريف باالتحاد 

 الرؤية

بالكتاب  وكّل المهتمين االتحادفي  واألعضاء المنتسبينالناشرين  همزة وصل بين تمثّلاإلعالم لجنة 
 والشأن الثقافي.

واالستشارات والخبرة الفنية والقدرة على االبتكار  االستراتيجيةبين الرؤية  اإلعالم يجمعلجنة فنشاط 
 وتوجهاته. رؤيته وتثمين ومصاحبة االتحاد وإشعاعهتعزيز صورة  ويهدف إلى

مسؤولية التي ُوضعت على حجم ال ثقته ونحن نقّدرمن منحنا  التقدير لكلّ الشكر وبخالص  وإذ نتقّدم
باعتباره الجمعية  هللا بالتعاون مع كل الزمالء سنعمل على نقل صورة مشعّة لالتحاد وإن شاءكاهلنا 

 وتطويرها.العربية األبرز التي تعمل على الدفاع عن صناعة النشر العربية 

 الرسالة

في إعالمه  وترافق العضوتحاد ستعمل اللجنة على تغطية كافة الفعاليات لتكون مرآة تعكس نشاطات اال
وفق استراتيجية ورؤية شاملة وبقدر من المرونة بما يحقق لها قدرة على الحركة بها مرحلة بمرحلة 

وإشراك  وخاّصة التواصل الالزمةللوصول للخبر والمعلومة في الوقت المناسب وبالدقة والمصداقية 
 .ونشاطات االتحادفي فعاليات  األعضاء

 

 

 

 

 



 

 

 القيم :

 التقاءإلى نقطة  وأراءهم للوصولالتواصل مع ذوي العالقة لألخذ بمدخالتهم  :التشاركية  

  والعمل المشترك من خالل التواصل والتفاعل بينالتعاون مبدأ  تجسيد: الفريقالعمل بروح 
 األعضاء وتبادل األفكار لتحقيق األهداف المنشودة

 خطط المرحلة الوضوح واإلفصاح عن أعمالنا وعن كل : الشفافية 

 خلق أنماط جديدة في مجاالت العمل واستغالل الفرص المتاحة: الريادة والتميز  

 

 أعضاء اللجنة :

 سوريا -دار النيربين: محمد السباعي .أ -

 األردن  –للنشر  غيداءأ.غسان حسين: دار  -

 تونس  –للنشر  اأ.رياض شنيتر: سوتيميدي -

  الجزائر-أ.ياسر مزيان: دار الفكر العربي  -

 األردن –الل د.هناء البواب: دار خطوط وظ -

 لبنان -كثيردار ابن  :مازن علي مستو أ. -

 مصر-والتوزيعللنشر  دار العربي :شريف إسماعيل بكرأ. -

 

يتم  التعاون مع أي عضو سكما  اللجانإطار تفعيل مبدأ التشاركية التنسيق مع  في وسيتم  

حال اقتضى األمر  وذلك فيبلد معي ن في  من مجلس اإلدارة في إطار تأمين حدث أو نشاط

 ذلك.

 

 

 



 

 

 الهدف الرئيسي:

 ،كمنارة للعلم والمعرفة تعمل وفق قيم وتقاليد عريقة االتحادبراز الصورة الرائدة والالئقة بمكانة ا
ومنسبيها وبين المؤسسات اإلعالمية  االتحادوتحقيق التواصل االعالمي بأن يكون حلقة وصل بين 

 وسائل اإلعالمية الحديثة باستخدام أحدث ال
 

 نرتقي:والشفافية  ةبالمسؤوليتحت شعار اإلعالم األهداف العامة للجنة 

 .ودوره في تثقيف المجتمع وتعزيز صورته الذهنية اإليجابيةه ورسالت االتحادتعريف بدور  -1

ها على لتعميم وأنشطته باالتحاداالخبار والمواد االعالنية واالعالمية الخاصة  صياغة واعداد  -2

 األعضاء 

ومنها تغطية الندوات والمؤتمرات الصحفية التي تعقد وتزويد  الإلتحادالتوثيق اإلعالمي لجميع أنشطة  -3

  المجتمع والوسائل اإلعالمية بالمعلومات الموثقة عنها

بناء عالقات وثيقة مع وسائل اإلعالم والقائمين فيها باالتصال من الصحفيين واإلذاعيين بمحطات  -4

 .اإلتحادوبناء جسور التواصل معهم لتحقيق أهداف واستراتيجيات  والتلفزيون،عة االذا

 .االتحادإعداد التصميمات المختلفة من بوسترات ومواقع واعالنات واخبار وكل ما يصدر عن  -5

 العالقة.تطوير سياسة نشر االصدارات بالتعاون مع اللجان ذات   -6

وعلى جميع وسائل االعالم   التواصل االجتماعي الخاصة  على منصات باالتحادنشر االخبار المتعلقة   -7

 المتاحة.

 بالتغذيةواألمانة العاّمة الرئاسة وتحليلها وتزويد  االتحادرصد ردود االفعال حول ما يصدر عن   -8

 الراجعة.

 تطوير محتوى المواد االعالمية بالتنسيق والتعاون مع اللجان ذات العالقة  -9

 بخصوص المعارض العربية والدولية وورش العمل والمؤتمرات تهّم الناشرإعداد إحصاءات  -10

إعالم الناشرين بكل ورش العمل والندوات المهنية والمؤتمرات وحث الناشرين على المشاركة  -11

 فيها من خالل عرض أهّميتها وما يمكن ان يستفيدوا منها 

 فيها.ى المشاركة اإلعالم عن الجوائز المنظمة من مختلف الهيئات والجهة وحث الناشربن عل -12

تغطية كافة النشاطات الثقافية لالتحاد والمعارض وإخطار الناشرين بها وحثهم على المشاركة  -13

 فيها 

 

 



 

 التعاون مع مجلس إدارة إتحاد الناشرين العرب 

 
في إطار تطبيق مبدا التشاركية، فإننا نلتمس من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب كّل من بلده 

بالتعاون مع لجنة اإلعالم ومدّها وتغطية البرامج واألنشطة الثقافية في البلدان العربية الشقيقة كورش العمل 

و المؤتمرات و معارض الكتاب و اقتراح الرسامين و المؤلفين المبدعين و ذلك لما فيه خير قطاع النشر و 

ّم الفائدة و ليس هناك أسهل في عصرنا في مجال الكتاب لتع نالناشرين و إتاحة المعلومة لكل الناشطي

 اإللكتروني من مشاركة المعلومة 

  متابعة اإلعالميةال
 

 ستهتم اللجنة بالتواصل مع مختلف وسائل اإلعالم لنشر نشاطات و برامج االتحاد:

 وكاالت األنباء واإلعالم 

 الثقافية ةالبرامج التلفزيوني 

  المجالت الثقافية 

 رائد اليومية الصفحات الثقافية في الج 

  المواقع اإللكترونية الثقافية 

 مواقع التواصل االجتماعي المعنية والمرتبطة بالمجال الثقافي 

 بالتالي: ولذلك سنقوم 

 الوسائل اإلعالمية  
  وزع على جميع األعضاء:إلكترونية ت نشريه شهريةإصدار 

o  المختلفة االتحادتضم كافة اخبار 

o جدول األنشطة للشهر 

o كل مرحلة وخططه فيارات المجلس تضم كافة قر 
 

 :إصدار منشورات و مطبوعات 

o البروشيرات التعريفية باالتحاد 

o  البروشيرات التعريفية المرتبطة بالمناسبات الثقافية 

o المنشورات المرتبطة بورش العمل والندوات والمؤتمرات 

o  المنشورات اإلعالمية المرتبطة بالمعارض العربية والدولية 

o ناشرين العربدليل اتحاد ال 

o ميثاق االتحاد 

o  النظام الداخلي 

o  نشرة االتحاد 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ة اإلتحادعدد نصف سنوي لمجلّ إصدار: 

سيكون عددين : مجلّة نصف سنوية أولى في نهاية شهر جوان تغّطي األنشطة و الفعاليات و 

 المعارض من القاهرة ألبوظبي و العدد الثاني نهاية شهر ديسمبر تغّطي باقي الفعاليات و المعارض 

عمل كما  ومؤتمرات وورشوندوات معارض  منالعام عن  االتحادنشاطات  كلدين سيغّطيان العد

 ويرسلون مشروعاتهميساهم أعضاء مجلس اإلدارة في المجلّة بالتواصل مع لجنة اإلعالم 

 االتحادعمل المجلّة محيطا بجميع أنشطة  ومقترحاتهم ليكون

 

 :إصدار الدليل السنوي العام 

 وتطويره حيثبه  وسنقوم بالعملقامت لجنة اإلعالم السابقة بتصميم الدليل السنوي للناشرين 

م العربي فضال العال والرسامين فيوالمترجمين والمؤلفين كافة المعلومات عن الناشرين سيتضمن 

حقوق لتوفير كل ما يحتاجه الناشر  شحن، بيععن كل ماله عالقة بنشر الكتاب من مطابع شركات 

 صعوبات.بدون 

 

  التواصل مع الجهات الحكومية الرسمية 

كل بلد بعد  والكتاب فييناقش مشاكل النشر  االتحادمن  وفد)الثقافية وزرات الثقافة بالبلدان العربية  -

 الحلول( والمحاولة إليجاداسة عن قطاع النشر فيه إليصال المشاكل القيام بدر

منهم خالل المعارض  وإصداراتهم لالقتناءالجامعات على دعم الناشرين بالتعريف بهم  الجامعات: حث -

 العربية للكتاب 

 الهيئات الثقافية المنبثقة من جامعة الدول العربية  -

 

 

 ميزانية اللجنة 

 التالية:برنامج اللجنة نقترح الموارد المالية  ما تّم طرحه فيلتنفيذ 

 تحصيل معلوم اإلعالنات في المجلّة أو أي مطبوعات إشهارية لالتحاد -

 في جناح االتحاد والدولية للكتابمعلوم مشاركات رمزية للناشرين للمشاركة في المعارض العربية  -

 رات المعارض العمل على رعاية بعض األعمال من خالل الجهات الرسمية أو إدا -

  سنويا$ 15000بقسمة  االتحادميزانية من صندوق  -
 

 



 

 

 

 

 

أقّدم هذه الخّطة التي سيتّم العمل على متابعتها و تقييمها بما يضمن تحقيق مضامينها و التي آمل أن تنعكس 

ارة و بشكل إليجابي على اإلتحاد مؤمنا أن هذا البرنامج ال يمكن تحقيقه بدون تفاعل و تعاون أعضاء مجلس اإلد

اإليمان به و يحددونا أمل كبير في أن تتظافر جهود كّل الزمالء لترجمة هذه الخّطة لواقع ملموس و تحقيق مزيد 

من التطّور و النجاح و المهّم هو إليصال المعلومة مهما كان الظّن انها غير مهمة فهي قادرة على تحقيق هدف 

ستعانة بمكتبي األمانة والرئاسة و التعاون الجماعي إليصال التعاون بشكل إداري مؤسساتي باالمعيّن  و خاّصة 

 المعلومة 

 و هللا ولّي التوفيق                                                                   

 د. محمد صالح المعالج                                                                                                       

 اإلعالم والعالقات العاّمة رئيس لجنة                                                                                               
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