
 

   اتحاد الناشرين العربأنشطة بيان إعالمى صادر عن 
  

قام اتحاد الناشرين العرب بعقد إجتماع مجلس ، واألربعين منفى رحاب معرض القاھرة الدولى للكتاب الثا
تمت مناقشة ماتم إنجازه خالل و .٢٠١٨-٢٠١٦فى دورته الحالية  ٢٠١٧يناير ٢٩و ٢٨ ىاإلدارة الرابع يوم

  .ورة الثامنةاألول من الد عامال
 بمناقشة، بعد تشكيل مناصب مجلس اإلدارة، ٢٠١٦يناير ٣١قام مجلس اإلدارة فى إجتماعه األول حيث 

التوجھات العامة للمجلس حرصا على الظھور بشكل جديد، يطور من أداء االتحاد، وتقديم المقترحات 
  .والمشاركة فى عدة مشروعات لخدمة الناشرين األعضاء

فى القاھرة وأبو ظبي واإلسكندرية وإجتماع  ٢٠١٦ماعات لمجلس إدارة االتحاد خالل عام ثالث إجتتم عقد 
  .فى القاھرة على ھامش معرض القاھرة الدولى للكتاب ٢٠١٧واحد فى بداية عام 

  
مع  لتتوافق لالتحاد ئحة الداخلية ونظام األساسالال مناقشة تعديل ٢٠١٧وكان أھم بنود إجتماع القاھرة 

وسيتم عمل جمعية  .واإلدارى لنظام المالىوانظام االنتخابات وآليات عمل وأنشطة  العمل باالتحاد منمستجدات 
لعرض ھذه التعديالت على أعضاء الجمعية  ٢٠١٨عمومية إستثنائية على ھامش معرض القاھرة الدولى للكتاب 

  .العمومية إلقرارھا
  

  :ؤه ومنھاوقد قام المجلس بتنفيذ بعض القرارات الداعمة ألعضا
لكل أعضاء اتحاد الناشرين العرب بما فيھم االتحادات  ٢٠١٧إلشتراك عام % ٥٠عمل خصم بنسبة  -

سورية  -العراق  –بإعفاء األعضاء بكل من ليبيا  وقد قام .اإلقليمية وأيضا لمن يتقدم للعضوية خالل العام
  .شتراكاإل من الفلسطينىالناشرين اتحاد إعفاء ستمرار إ، مع ٢٠١٦اليمن عام  –

والتدخل لمساعدة الناشرين دون أسباب واضحة مساندة دور النشر التى تم منعھا من بعض المعارض  -
 .السوريين ببعض المعارض

ھامش المعرض بخيمة اتحاد الناشرين المصريين مع عدد من  تم عقد إجتماع على ٢٠١٧يناير ٣٠يوم فى و
بادرة مثمرة من السيد رئيس االتحاد للقاء مع الناشرين أعضاء الناشرين العرب من أغلب الدول العربية وكانت م

  :محاور اللقاء فى نقطتين ھامتين لدعم صناعة النشر فى العالم العربى تالجمعية العامة، وقد تركز
 .مھنة صناعة النشر فى العالم العربى وسبل تطويرھا - ١
 تطوير المعارض العربية - ٢

  :مع االتحاد فى الفترة المقبلة، ومنھاوقد صدرت توصيات إيجابية لدفع التعاون 
وأيضا التجاوب مع اتحاداتھم  .التجاوب من الناشرين مع االتحاد ھى المرحلة األولى للعمل الجماعى  

إلنھاء ھذه الظاھرة المسيئة لصناعة  العمل على كشف عمليات التزوير التى تتم على الكتاب العربىواإلقليمية، 
ة بما يتناسب مع مصلحة الناشرين العرب، وأخيرا ضرورة قيام االتحادات المحلية ، وتحسين واقع الرقابالنشر

  بدراسة ملفات الناشرين
 

مع العديد من المسئولين العرب لمناقشة مشاكل الناشرين العرب وُسبل تسھيل كما قام بعقد العديد من اللقاءات 
  :ىا العربنستثنائية التى يمر بھا وطنعمالھم فى ظل الظروف اإلأ



 

لجامعة الدول العربية السيد  الحالى األمين العامو مين العام السابق السيد نبيل العربىاأل جتماع معاإلتم  -
 .تفھم مشاكل االتحاد والناشرينأحمد أبو الغيط الذى 

اإلجتماع مع وزير الداخلية المصرى لزيادة الحمالت األمنية على المزورين ومحالت بيع الكتب  -
 .لحصول على الموافقات األمنية والتأشيرات ألعضاء االتحادالمقرصنة تسھيل ا

 .اإلجتماع مع النائب العام المصرى لمتابعة قضايا التزوير -
  

  :وعلى مستوى التمثيل الدولى
وزير مقابلة كما تم  العامة للكتاب ووزير الثقافة المصرى المصرية البدأ بعمل زيارة للسيد رئيس الھيئة 

 .لتوطيد العالقة بالمجلس الجديد، ووزير الثقافة الفلسطينى اإلعالم الكويتى الثقافة التونسى ووزير
اإللكسو  – ىالوطن العرب ىن الثقافية فئومؤتمر الوزراء المسؤولين عن الششارك رئيس االتحاد فى  

 .٢٠١٦ديسمبر  -تونس  – ىبالمشكالت التي تواجه صناعة النشر في الوطن العرب بمذكرة
 .عمومية التحاد الناشرين الدولىحضور الجمعية ال 
ومعرض بكين " الحزام والطريق"للناشرين بعنوان  ىفى فعاليات المؤتمر الدولشارك األمين العام  

 .٢٠١٦أغسطس  –بكين  – ٢٠١٦الدولى للكتاب 
مبادرات تعزز حقوق رئيس اللجنة العربية لحقوق الملكية الفكرية باالتحاد بورقة عمل حول مشاركة  

رية باتحاد ن والمؤلفين وجرائم الملكية الفكرية وتجربة اللجنة العربية لحقوق الملكية الفكالناشري
بالمؤتمر اإلقليمى السادس لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق  الناشرين العرب

 .٢٠١٦نوفمبر  -األوسط وشمال أفريقيا أبو ظبى 
: ىبداع الرقماإل" تحت شعار الملكية الفكرية باالتحاد بورقة عملرئيس اللجنة العربية لحقوق شارك  

 .٢٠١٦بريل إ -جامعة الدول العربية " الثقافة تتجدد 
وبناء  ىنسانثقافة الحوار اإل(بكلمة عن دور الناشر العربى بندوة حول شارك رئيس لجنة اإلعالم  

 .٢٠١٦أكتوبر  – بيروت -اليونسكو  –) السالم
-  للبالد العربية ىبواألور ىبالمعھد المتوسطالعالقات العربية والدولية بحضور ندوة  شارك رئيس لجنة 

 .٢٠١٦أكتوبر  -روما  - كاستيلو لقطاع دول المتوسط  ىالدورة العاشرة لجائزة سيتا د
  أنشطة المكتب التنفيذى

الل العام وكان من إنجازات للمكتب التنفيذى خإجتماعات  ٣بعقد  قام نائب رئيس االتحاد األستاذ محمد السباعى
  المكتب التنفيذى

اتحاد الناشرين  ةشاركمللدعم الثقافى المتبادل، وعليه سيتم  اتحاد الناشرين األتراكمع  عمل بروتوكول تعاون
وقد تمت بھذا الشأن  تم عقد عدة لقاءاتوقد  ٢٠١٧فبراير شھر عقد في أواخر المنالعرب في معرض تركيا 

ة المشاركة جنحوستبلغ مساحة األطلبات االتحاد والحصول على أفضل الشروط للمشاركين الموافقة على جميع 
مع  ٢م١٠٠إلى ٥٠وقد تم تخصيص مساحة لالتحاد بمساحة دولة عربية  ١٢شر من دار ن ٨٠م بحضور ١٣٠٠

 .إستضافة كاملة لشخصين مسئولين عن الجناح
قة فى فتح العالقة مع الناشرين الصينيين وتوقيع العديد من بعد نجاح الدورات السابلى الملف الصينى إوباإلشارة 

لمساعد عادل اإلتفاقيات للتعاون، تم تعزيز ھذا التعاون من خالل زيارة األمين العام بشار شبارو واألمين العام ا
  .ل مشروعات الترجمةواستمرار التعاون من خال ٢٠١٦للصين المصرى 



 

مشروعات الترجمة والنشر من الصينية والجانب الصينى من خالل  التعاون بين االتحاد ستمرارإمازال و
أكثر من والتى تضم  رغب الجانب الصينى فى ترجمتھاالتى ي بالكتب ثالث قوائمفقد تم تعميم  للعربية والعكس

  على جميع األعضاء  عنوان٣٠٠
كتور عبد الرحمن العاصم قام األستاذ محمد السباعى بالتواصل وعمل إجتماع مع الد معرض الرياضوألھمية 

وكيل الوزارة المكلف والمشرف العام على معرض الرياض وقد تمت إزالة بعض األمور الملتبسة فى عالقة 
تراتيجية مع االتحاد مبنية على الثقة سإالوزارة باالتحاد وقد تعھد الدكتور عبد الرحمن بالعمل على تأسيس عالقة 

  .المتبادلة واألھداف المشتركة لكال الطرفين وتوقيع بروتوكول فى ھذا اإلطار
نجاح دور االتحاد فى التواصل مع أعضاءه عبر اإلتحادات اإلقليمية أو عبر الموقع  استمرارإكما تم 

جارى و .متصفح تين ألفاد المليون والمائلالتحترونى تجاوز عدد متصفحى الموقع اإللك فقد اإللكترونى،
  .ومتطلبات األعضاءتحديث الموقع اإللكترونى ليتماشى مع التقنيات الحديثة 

  
 داريةاإلمالية والشئون ال

 .فقط الغير دوالر أمريكى٢٠٤٦٥وقدره  ٢٠١٦عام لنھاية عام  فائضتحقيق  -
  .فتح حساب بنكى لمكتب القاھرة -
مشاركة االتحاد بالمعارض الدولية مثل معرض فرانكفورت الدولى قديم دعم لبت ھيئة الشارقة للكتاب قيام -

  .للكتاب
 .وإرسال مطالبات مباشرة إليھممتابعة األعضاء غير المسددين وقد تم  -

  :أعضاء االتحاد 
عضوا، والمسددين منھم  ٧٢٥ - م ٣١/١٢/٢٠١٥بلغ عدد األعضاء فى نھاية الدورة السابعة  -

 .عضو٤١١
عضوا، والمسددين ٧٩٠ - ٢٠١٨ - ٢٠١٦من الدورة الثامنة  نھاية العام األولضاء وبلغ عدد األع -

  .عضو٣٢٣و جزء منھا أللدورة الثامنة 
 .اتحادا إقليميا مشاركاً باالتحاد ١٧ليصبح  ىاتحاد إقليم زيادة عضويةو -

 
شراف األمانة العامة، وبإوكان لعمل لجان االتحاد الدور الھام فى تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ودعم األعضاء 

  :على سبيل بعض أنشطة اللجان
  لجنة الملكية الفكرية

وقد ، لكل شكوىتصنيف الشكاوى ومتابعتھا وإتخاذ القرارات الالزمة فى  بنفس المھنية والشفافية ستمرت اللجنةإ
كما يتم بصورة  .تم تنفيذھا التى قراراتال من العديد راصدتم إوشكوى،  ٣٩على  ٢٠١٦عملت اللجنة خالل عام 

  .دورية تحديث الالئحة السوداء للناشرين الغير ملتزمين ويتم تعميمھا على مدراء المعارض العربية
 لجنة المعارض العربية والدولية

إعتماد المعرض من عدمه  امن بعدھ كى يتمل ارض وإعادة تقييمھامعال بعضإعداد دراسة لقامت اللجنة ب -
  .سطنبول وأربيلإتم إعتماد معرضى وقد  .دوفقا للشروط التى يضعھا االتحا

، %٢٠بنسبة تونس  لى خصم فى معرضمع إدارة المعارض العربية تم الحصول عوباستمرار التواصل  -
العراق  –اليمن  –سوريا  –ليبيا (البلدان التى تمر بظروف إستثنائية  لناشرى% ٥٠والحصول على خصم 

   .اھرة الدولى للكتاببمعرض الق% ٢٠والحصول على خصم . )فلسطين –



 

وحل جزء كبير من مشاكل شحن  مسئول شركة الشحن لمعرض الجزائر الدولى للكتاباإلجتماع مع كما تم  -
 .الناشرين لمعرض الجزائر

تحت رعاية ھيئة الشارقة للكتاب  ٢٠١٦مشاركة االتحاد فى معرض فرانكفورت الدولى للكتاب لعام  -
تصال بدور النشر الغربية وتبادل الحقوق ويتم صدارات العربية واإلللتعريف بدور االتحاد والتعريف باإل

 .٢٠١٧حاليا التواصل مع إدارة المعرض للمشاركة عن عام 
   لجنة اإلعالم والعالقات العامة

. ٢٠١٦سبتمبر ٦- ٥خالل مؤتمر مديرى المعارض العربية " الناشرون العرب"تم إصدار مجلة االتحاد  -
وأيضا بوسترات جناح االتحاد بمعرض  .عن كلمات وصور المؤتمركما تم إصدار كتيب مصور 

 .و دليل تعريف الناشرين المشاركين فرانكفورت
 .دليل األعضاء الدورة الثامنة بإشراف األمانة العامةتحديث باللجنة  قامت -
ا مع لمعرفة المشاكل والصعوبات التى تواجه الناشرين فى المعارض العربية لمحاولة حلھستبيان إعمل  -

بعد ١٧خالل الموعد المحدد وعدد من إجمالى األعضاء فقط ناشرين٨ إال ردلم يولكن إدارات المعارض 
  .الموعد

 لجنة التطوير المھنى
، متابع ١٥٠٠وأصبح لديھا مايقارب  قامت اللجنة بإنشاء صفحة دليل الكتاب العربى على الفيس بوك .١

  .دولة عربية ١٣مختلفة من  دار نشر ٧٧كتاب لما يقارب من  ٣٤٠واالعالن عن 
ناشرين  ١٠ناشرين عرب و١٠قامت اللجنة دورة تفاعلية على اإلنترنت إلدارة المحتوى اإللكترونى ل أ .٢

  .مصريين بالتعاون مع معھد جوته واتحاد الناشرين المصريين
مترجمة  بمصر إلصدار كتب –بمناقشة وتنفيذ بروتوكول تعاون مع المركز القومى للترجمة  اللجنة قامت .٣

  .من مختلف اللغات للعربية ألعضاء اتحاد الناشرين العرب
  أنشطة وفعاليات ھامة

  مشروع تحدى القراءةوالجدير بالذكر 
حيث تم إجتماع بين مجلس إدارة االتحاد ورؤساء االتحادات اإلقليمية مع السيدة نجالء الشامسى األمين  -

ة تفاصيل المشروع وما حققه المشروع وما يسعى يناير تم مناقش٢٧العام لمشروع تحدى القراءة يوم 
لتحقيقه أو متابعته مع الناشرين أعضاء االتحاد، ومزايا وعيوب المعارض التى تم إقامتھا بالعديد من 

  .اإلمارات و األردن والجزائر والمغربلبنان والكويت وفلسطين ومصر والدول العربية، منھا 
فى  كتابة دليل الناشرين كما تم مشاركة االتحاد فى األعمال سية بصورة رئيشارك رئيس االتحاد ھذا وقد  -

بالتعاون  وتنفيذ اتحادات النشر اإلقليميةالتى تمت، معارض الللمشروع واإلشراف على تنفيذ  التنسيقية
 .مع وزارة التربية والتعليم بكل بلد عربى

 .ن أعضاء االتحادداب لفتح ُسبل التعاون بينھا وبيالتواصل مع مؤسسة اإلمارات لآل -
ير فى خدمة الكثير من الدور الكب٢٠١٦سبتمبر ٦و٥مؤتمر مديرى المعارض العربية للكتاب باإلسكندرية لو

  :تنفيذ بعض قراراته وتوصياته، ومنھاالزمالء وقد تم 
ع تم التعاون موقد  .المعارض العربية واتحاد الناشرين العرب ىالتعاون والتنسيق والتشاور بين مدير - ١

 .الشارقة والقاھرة والكويت وتونسمعارض مثل الجزائر وأبوظبى و الدوحة وال عديد من مديرىال
 .المعارض العربية ألعضائه ىفأولوية مشاركة أعضاء اتحاد الناشرين العرب  - ٢
 .معارض مثل الجزائر وأبو ظبى والشارقةبوقد تم شتراك أثناء المعرض السماح للناشر بسداد رسوم اإل - ٣



 

 .مديرى المعارض العربية لضمان عدم تداخل مواعيد بدايات ونھايات المعارض التنسيق بين -٤
ء، يطلبھا القرا ىإيجاد آليات جديدة للحّد من الرقابة المفرطة على الكتب والتى تمنع عرض الكتب الت -٥

 .الكويت الدولى للكتاب كما تم مع معرض
ة وإعتماد قرارات اللجنة العربية لحماية التطبيق الحازم لمكافحة اإلعتداء على حقوق الملكية الفكري -٦

 .بحقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العر
ھادفة بالمعارض والوسائل غيرال وألعاب األطفال ةض البرامج الترفيھيوعرإلغاء  بدء تنفيذ خطة - ٧

 .العربية
 .بالمعرضللناشرين تصال وخدمات اإلنترنت توفير كل وسائل اإل -٨
 
   :ئز العربية الھامة للكتاب، ومنھافى بعض الجوا همشاركة أعضاءرين العرب على قد حرص اتحاد الناشو

  .جائزة كتاراجائزة الراوية العربية وقة ومعرض الشارو جائزة الشيخ زايدو ىمؤسسة الفكر العرب
  

فيلم  تجھيز، وجوزف أديب صادر/ بإقامة حفل تكريم للناشر اللبنانى الكبير بدأ االتحاد دورته الثامنةوقد 
  . ير العمل الحقوقى للناشرين العربتكريمى تقديراً لمجھود سيادته فى دعم وترسيخ وتطو

  
  


