
 

 بٌان صحفى

، ُعقد اإلجتماع معرض الكوٌت الدولً للكتابإدارة  -دابآللمجلس الوطنً للثقافة والفنون وابدعوة كرٌمة من ا

، لجنة مدٌري معارض الكتب العربٌة واتحاد لمجلس إدارة اتحاد الناشرٌن العربالثانً من الدورة الثامنة 

على مدى ٌومٌن تحت شعار  الكوٌت، بفندق مارٌنابدولة  7161نوفمبر  61و  61بتارٌخ الناشرٌن العرب 

 ، وشارك فى اإلجتماع مدٌري معارض الكتب العربٌة التالٌة:"الواقع... والمأمول"

 ِذ٠ش ِؼشض اٌى٠ٛذ    األعزبر/ عؼذ اٌؼٕضٞ  -1

 ِؼشض اٌجسش٠ٓ ِذ٠ش    ثشبس خبعُاألعزبر/  -2

 ِٟذ٠ش اٌّىزجخ اٌٛغ١ٕخ ثأثٛ ظج   األعزبر / ػجذ هللا اٌّبخذ -3

 ِذ٠ش ِؼشض أثٛ ظجٟ   األعزبر/ ِسّذ اٌشسٟ -4

 ِؼشض اٌدضائش ِذ٠ش    ز١ّذٚ ِغؼٛدٞاألعزبر/  -5

 ِذ٠ش ِؼشض اٌذاس اٌج١عبء    األعزبر/ زغٓ اٌٛصأٝ -6

 سئ١ظ ١٘ئخ اٌشبسلخ   األعزبر/ أزّذ اٌؼبِشٞ -7

 ٔبئت ِذ٠ش ِؼشض اٌشبسلخ   األعزبر/ فبظً زغ١ٓ أزّذ -8

 ّبْ ِذ٠ش ِؼشض ػ   اٌجظ األعزبر/ فزسٝ -9

 ِذ٠ش ِؼشض اٌذٚزخ    اٌغ١ذاألعزبر/ ئثشا١ُ٘  -11

 ٔبئت ِذ٠ش ِؼشض اٌذٚزخ   األعزبر/ خبعُ اٌجٛػ١ٕ١ٓ -11

 ِذ٠ش ِؼشض اٌخشغَٛ   األعزبر/ ػجذ اٌؼظ١ُ ِدزٚة -12

 ِذ٠ش اٌّششٚػبد ثّىزجخ اإلعىٕذس٠خ    اٌذوزٛس/ خبٌذ ػضة -13

 سئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ    اٌذوزٛس/ ١٘ثُ اٌسبج  -14

 ِذ٠ش ِؼشض اٌمب٘شح    غبسق اٌدّبياألعزبر/  -15

 ِذ٠ش ِؼشض ثغذاد   اٌذوزٛس/ ػجذاٌٛ٘بة اٌشاظٝ -16

  أسث١ًِذ٠ش ِؼشض  ئ٠ٙبة ػجذ اٌشصاق اٌم١غٝاألعزبر/  -17

 اٌّششف اٌؼبَ ػٍٝ ِؼشظٟ اٌش٠بض ٚخذح اٌذوزٛس/ ػجذاٌشزّٓ ثٓ ٔبصش اٌؼبصُ -18

 ومن االتحادات المحلية:

 شش٠ٓ ثٍجٕبْسئ١ظ ٔمبثخ إٌب  األعزبرح/ ع١ّشح ػبصٟ

 ومن اتحاد الناشرين العرب:

 سئ١ظ االرسبد   األعزبر/ ِسّذ سشبد  -1

 األ١ِٓ اٌؼبَ      األعزبر/ ثشبس شجبسٚ  -2

 ٔبئت اٌشئ١ظ                            األعزبر/ ِسّذ اٌغجبػٝ -3

 ٔبئت اٌشئ١ظ   ذاْ األعزبر/ أزّذ اٌسّ -4

 أ١ِٓ ػبَ ِغبػذ   األعزبر/ ػبدي اٌّصشٜ  -5

 أ١ِٓ ػبَ ِغبػذ   / خبٌذ خجش ز١ف األعزبر -6



 

 أ١ِٓ اٌصٕذٚق                              األعزبر/ ػجذ اٌشؤٚف لذٚس -7

 سئ١ظ ٌدٕخ اٌّؼبسض اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ     اٌذوزٛس/ ِسّذ صبٌر اٌّؼبٌح  -8

 سئ١ظ ٌدٕخ اإلػالَ ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ  األعزبر/ ٔبصـش ػـبصٝ  -9

 اٌزط٠ٛش إٌّٙٝ سئ١ظ ٌدٕخ   األعزبر/ ١٘ثُ زبفع  -11

 ػعٛ ِدٍظ ئداسح   عزبر/ عؼٛد إٌّصٛساأل -11

 ػعٛ ِدٍظ ئداسح   األعزبر/ ػٍٝ اٌشؼبٌٟ  -12

 

داب األستاذ محمد صالح بالمجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلفتتح اإلجتماع األمٌن العام المساعد للشئون الثقافٌة إ

 بمهنة النشر وصناعة الكتاب فى المعارض العربٌة.العسعوسً بكلمة ترحٌبٌة بالضٌوف وبأهمٌة هذا اإلجتماع 

وألقى رئٌس االتحاد كلمة أشاد بها بدور الكوٌت من خالل المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب الذي ٌولً 

الثقافة والكتاب أهمٌة كبرى، وعرض فى كلمته المشاكل التى ٌعانٌها الناشرون العرب أثناء مشاركتهم فى 

 رض المشاكل التً تواجهها إدارات المعارض العربٌة.المعارض كما ع

صاحب السمو الشٌخ/ جابر المبارك الحمد وتوجه بالشكر لدولة الكوٌت أمٌرا وحكومة وشعبا، وأشاد برعاٌة 

. وقدم الشكر لألمٌن العام للمجلس جتماعاإل هذا لكوٌت على تفضله برعاٌةالصباح رئٌس مجلس الوزراء بدولة ا

واألمٌن العام المساعد للشئون الثقافٌة األستاذ محمد صالح العسعوسً ولمدٌر معرض  الٌوحةالمهندس على 

 الكتاب بالكوٌت األستاذ سعد العنزي، والمنسق العام الزمٌل سعود المنصور عضو مجلس اإلدارة.

سكندرٌة كلمة سلم ثم ألقى الدكتور هٌثم الحاج رئٌس معرض القاهرة الدولً للكتاب، ورئٌس اإلجتماع األول باإل

 من خاللها األستاذ سعد العنزي رئاسة اإلجتماع الثانً معلنا األخٌر مباشرة الجلسات المقررة.

ى تركزت على واقع النشر والكتاب فى المعارض العربٌة وتم عرض المقررات باشر المجتمعون جلساتهم الت

 نقاش حول تفعٌلها والعمل بمقتضاها.والتوصٌات التى صدرت عن اإلجتماع األول باإلسكندرٌة حٌث دار 

وتباحث المجتمعون بالصعوبات والمعوقات التى تواجه صناعة النشر فى الوطن العربً، قلب الصناعات الثقافٌة، 

أساس التنمٌة الثقافٌة والسٌاسٌة واإلقتصادٌة المستدامة، وأهمها قرصنة الكتب وكافة أشكال اإلعتداء على حقوق 

لى قضٌة حرٌة النشر والتوزٌع مروراً بالتحدٌات التً تواجه الكتاب الورقً فى ظل اإلضافة إالملكٌة الفكرٌة، ب

 التطورات المتسارعة بالنشر اإللكترونً والرقمً، وبقٌة القضاٌا التى تواجه صناعة النشر.

جتماع الثالث ستضافة اإلدولً للكتاب األستاذ محمد الشحً إونهاٌة هذا اإلجتماع أعلن مدٌر معرض أبو ظبً ال

 الذى سٌحدد تارٌخه بالتشاور مع االتحاد، ثم صدرت القرارات والتوصٌات التالٌة:

ػزّبد اعُ " ٌدٕخ ِذ٠شٞ ِؼبسض اٌىزت اٌؼشث١خ ٚارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة" ٚرزىْٛ ِٓ ِذ٠شٞ اٌّؼبسض ئ -1

 اٌؼشث١خ ِّٚثٍٟ ارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة.

 خ.ع٠ٕٛارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ٚثصفخ  ؼشث١خ ثبٌزؼبْٚ ِغخزّبع  ٌدٕخ ِذ٠شٞ اٌّؼبسض اٌئأْ ٠زُ ػمذ  -2

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ٚاٌزشبٚس ث١ٓ ِذ٠شٞ اٌّؼبسض اٌؼشث١خ ٚارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة. -3



 

، ثّب ٌذ٠ٗ ِٓ ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد ِٓ خالي د١ًٌ ئػزّبد ارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة اٌّّثً اٌشعّٟ ٌٍٕبشش٠ٓ -4

رسبداد ثبٌزؼبْٚ ِغ اال سوخ فٟ اٌّؼبسض اٌؼشث١خ ألػعبئٗإٌبشش٠ٓ اٌؼشة ٚأْ رىْٛ أ٠ٌٛٚخ اٌّشب

 اٌّس١ٍخ.

رسبد إٌبشش٠ٓ اٟ اٌّؼبسض ػٍٝ أْ ٠مغ غٍت ػع٠ٛخ ٚظغ ِؼب١٠ش ٚاظسخ ٌّشبسوخ إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ف -5

اٌؼشة ألػعبئٗ ِٓ غشف ئداسح اٌّؼشض ٚغٍت اٌغدً اٌزدبسٜ ػٓ دٚس إٌشش اٌّشبسوخ فٟ اٌّؼشض 

١ّ٘خ ٌٍٚزأوذ ِٓ ػذَ رىشاس ١مخ ٚخٛد٘ب اٌٛالؼٟ ٚػذَ وٛٔٙب ٚلب١ٔٛٔخ اٌذاس ٚزم ٌغ١ش األػعبء ٌٍزأوذ ِٓ

 ٌؼٕب٠ٚٓ ثبألخٕسخ ٌٍٕبشش اٌٛازذ.ا

ششغ رفبػً إٌبشش٠ٓ ِغ ٘زٖ األٔشطخ  اٌزٛعغ فٝ رٕظ١ُ اٌجشاِح ٚإٌذٚاد ا١ٌّٕٙخ اٌّشرجطخ ثصٕبػخ إٌشش -6

 ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ئلبِخ اٌٛسػ اٌّزؼٍمخ ثبٌزغ٠ٛك اٌشلّٝ فٝ ٚعبئً اٌزٛاصً اإلخزّبػٝ.

 زز١بخبرُٙ ِٕٗ.ئلزٕبء إلاٌزٕغ١ك ٚ دػٛح اٌّإعغبد ٚ اٌدبِؼبد ٚ اٌّذاسط ٌض٠بسح اٌّؼشض  -7

ارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة، زّبد لشاساد ىش٠خ ٚئػاٌزطج١ك اٌسبصَ ٌّىبفسخ اإلػزذاء ػٍٝ زمٛق اٌٍّى١خ اٌف -8

، ِغ ئػذاد ثٕٛد ِٛزذح ٌزٕف١ز٘ب ػجش اٌّؼبسض ِٚغ اٌشخٛع ٍٝ رٛل١غ ِزوشاد رفبُ٘ رزعّٓ رٌهٚاٌؼًّ ػ

ٌالرسبداد اٌّس١ٍخ فٝ زبي اٌذٚس ِٓ ٔفظ اٌجٍذ ٌٍفصً فٝ اٌسبٌخ اٌزٝ ظجطٙب، ٚفٝ زبي ئخزالف ثٍذ إٌبشش 

ٚئرا ٌُ ٠زُ زغُ إٌضاع إلداسح اٌّؼشض عست اٌىزبة ِٓ اٌّؼشض ٠فصً ثٙب ارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة. 

 ٚرغ١ٍّٗ ٌٍٕبشش٠ٓ ٔٙب٠خ اٌّؼشض.

 زؼ١ّ١ٍخ.ٚأٌؼبة األغفبي ٚ اٌزغد١الد اٌصٛر١خ ٚ اٌّشئ١خ غ١ش اٌ اٌغسش٠خ اٌّؼشٚظبداإلٌزضاَ ثاٌغبء  -9

  رصبي ٚخذِبد اإلٔزشٔذ ثبٌّؼشض.رٛف١ش وً ٚعبئً اإل -11

  د اٌخبصخ عٛاء وبٔٛا ػبسظ١ٓ أٚ صائش٠ٓ.زز١بخباإل٘زّبَ ثزٜٚ اإل -11

  اإل٘زّبَ ثبٌذػب٠خ ٚاإلػالْ ػٓ اٌّؼشض ثفزشح وبف١خ. -12

ٚاالرسبداد  ٓ اٌؼشة ٚئداساد اٌّؼبسض اٌؼشث١خاٌؼًّ ػٍٝ اٌزٕغ١ك اإلػالِٟ ث١ٓ ارسبد إٌبشش٠ -13

 اٌّس١ٍخ.

ا ثشسٓ وزت ْ ٠ٍزضِٛأفٟ اٌّؼشض ئٌٝ ششوبد اٌشسٓ ػٍٝ  ئسعبي لٛائُ إٌبشش٠ٓ اٌّشبسو١ٓ -14

 إٌبشش٠ٓ اٌّمج١ٌٛٓ فمػ ػٍٝ أْ رىْٛ ث١بٔبد وشار١ٓ اٌشسٓ ٚاظسخ ػ١ٍٙب.

ُّ ِٕؼٗ ِٓ لجً -15  اٌّؼشض.  ئداسح  ئٌضاَ إٌبشش٠ٓ ثؼذَ شسٓ أٞ ػٕٛاْ ر

ٌّذ٠ش ٕزبئح اٌثاسعبي  عزج١بْ فٝ وً ِؼشض ثبإل٠دبث١بد ٚاٌغٍج١بد ٠ٍٚزضَئ  ارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة٠ُؼذ  -16

 لجً إٌشش.اٌّؼشض ٌٍّٛافمخ 

ػزّبد ثطبلخ ٔبشش ودضء ِٓ اٌطٍجبد اٌزٟ رطٍت ٌمجٛي اٌّشبسوخ فٟ اثاٌّؼبسض رٍزضَ ئداساد  -17

 .اٌّؼشض

ثبٌزٕغ١ك ِغ ارسبد  فٟ زبي ٚخٛد دػُ ٌٍّشبسوبد اٌخبسخ١خ ٌٍٕبشش٠ٓ رؼطٝ اٌفشصخ ٌٕبشش٠ٓ خذد -18

  .ة خذ٠ذح فٟ ػبٌُ إٌششلذِٛا ِغزٜٛ ِخزٍف فٟ ٘زٖ اٌصٕبػخ ززٝ ٠طٍؼٛا ػٍٝ ردبس إٌبشش٠ٓ اٌؼشة

 ٠مزصش ئصذاس رأش١شاد اٌّؼبسض ٌّٛظفٝ اٌذاس فمػ. -19

 

 والتوصيات التالية:

 $.111شزشان ثبٌّؼبسض ػٍٝ آال ٠زدبٚص عؼش اٌّزش رخف١ط سعَٛ اإل -1

 ِشبسوخ ارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة فٝ اٌٍدبْ إٌّظّخ إللبِخ اٌّؼبسض وشش٠ه أعبعٟ. -2

 ٛح ثّؼبسض وث١شح فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ.ئٌغبء سعَٛ اٌزأش١شاد ٌٍّؼبسض أع  -3



 

 .ئٌغبء سعَٛ اٌزٛو١الد ػٍٝ أْ ال رزدبٚص رٛو١ٍ١ٓ ٌٍٕبشش اٌٛازذ -4

شزشان فٟ اٌّؼبسض ج١١ٓ ٚاٌؼشال١١ٓ ٚا١١ّٕ١ٌٓ فٟ اإلاٌؼًّ ػٍٝ رغ١ًٙ ِشبسوخ إٌبشش٠ٓ اٌغٛس١٠ٓ ٚا١ٌٍ -5

 اٌزٟ ِٕؼٛا ػٕٙب ثزؼ١ٍّبد ِسذدح.

بظٟ ِغ ئصذاس خطبة ِٓ ئداسح زخ١ٍص وّب وبْ ٠سذس فٟ اٌّإٌظش فٟ ئػفبء إٌبشش٠ٓ ِٓ سعَٛ اٌ -6

 شض ئٌٝ اٌدّبسن ٌغشػخ اإلفشاج ػٓ شسٕبد اٌىزت.اٌّؼ

د ِٚصشٚفبد اٌشسٓ شزشان ٚسعَٛ اٌزأش١شاخ ػٍٝ إٌبشش٠ٓ ِٓ ٔبز١خ سعَٛ اإلِشاػبح األػجبء اٌّب١ٌ -7

 سٓ.شزشان ِٚصشٚفبد اٌغفش ٚاإللبِخ ٚاٌشسرفبع سعَٛ اإلإلٚاٌزخ١ٍص ٚرٌه 

شزشان أثٕبء اٌّؼشض ِٚٓ ال ٠ٍزضَ ع١زُ ٚظؼٗ ػٍٝ اٌمبئّخ اٌغٛداء ٌّٕؼٗ اٌغّبذ ٌٍٕبشش ثغذاد سعَٛ اإل -8

 ِٓ اٌّشبسوخ فٝ خ١ّغ اٌّؼبسض اٌؼشث١خ.

 اٌزٕغ١ك ث١ٓ ِذ٠شٜ اٌّؼبسض اٌؼشث١خ ٌعّبْ ػذَ رذاخً ِٛاػ١ذ ثذا٠بد ٚٔٙب٠بد اٌّؼبسض. -9

 فشغخ ػٍٝ اٌىزت ٚاٌزٝ رّٕغ ػشض اٌىزت اٌزٟ ٠طٍجٙب اٌمشاء.ئ٠دبد آ١ٌبد خذ٠ذح ٌٍسّذ ِٓ اٌشلبثخ اٌّ -11

ئِىب١ٔخ ئسعبي ثش٠ذ ئٌىزشٟٚٔ فٝ لبػذح ث١بٔبد رسزٜٛ ػٍٝ اٌدٙبد اٌشع١ّخ ِٓ ِإعغبد ٚخبِؼبد   -11

 رصبي  ثُٙ.غت فٝ ص٠بسح اٌّؼشض ززٝ ٠زّىٓ اإلٚاٌزٝ رش

فٟ ث١غ زمٛق اٌىزت خبصخ أثٕبء  ئٔشبء لبػذح ث١بٔبد ٌٍىزبة اٌؼشثٟ ٌزجبدي اٌسمٛق رغبػذ إٌبشش٠ٓ -12

ِشبسوزُٙ فٟ اٌّؼبسض اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ اٌزٟ رٕظُ اٌجشاِح اٌّزؼٍمخ ثج١غ اٌسمٛق ٚرىْٛ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ 

 .ٚاإلٔد١ٍض٠خ

ئسعبي لٛائُ دٚس إٌشش اٌّشبسوخ فٟ اٌّؼبسض اٌؼشث١خ الرسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة إلثذاء اٌشأٞ ٚاٌّشٛسح  -13

  .د ػٍٝ رٍه اٌذٚسفٟ زبي ٚخٛد ِخبٌفب

ػزّبد لبئّخ أعؼبس ِٛزذح ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ ِغ ِشاػبح اٌمٛح اٌششائ١خ ٚاٌزىٍفخ ئاٌطٍت ِٓ إٌبشش٠ٓ  -14

 .خزالفبد ِجبٌغ ف١ٙبّؼبسض اٌؼشث١خ ػٍٝ أْ ال رىْٛ اإلاٌّزشرجخ ػ١ٍُٙ فٟ ِشبسوبرُٙ فٟ اٌ

ثذػُ ِٓ ِذ٠شٜ  د فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خػمذ ششاوبد ِٚزوشاد رفبُ٘ ث١ٓ ارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة ٚاٌّىزجب -15

 .خٍغبد زٛاس٠خ أثٕبء اٌّؼبسض ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزؼشف ػٍٝ غٍجبرُٙػمذ  ٌٝ ئظبفخ بإلث اٌّؼبسض

ذاساد اٌذاس ٠ٚغزط١ؼْٛ غالع ربَ ثاصئٚػٍٝ ذٚس إٌشش اٌؼشث١خ ث اٌؼًّ ػٍٝ ئسعبي ِٕذٚث١ٓ ٠ؼٍّْٛ -16

 .ٌّٙٓ ِغ غج١ؼخ ٘زٖ إٌّٙخعزفغبساد اٌدّٙٛس ػٍٝ أْ رزٛافك ائاٌشد ػٍٝ 

ٍز٠ٓ ٠مذِْٛ ِغزٜٛ سف١غ ٌ ثبٌزؼبْٚ ِغ ارسبد إٌبشش٠ٓ اٌؼشة عزعبفخ ٌٍٕبشش٠ٓ اٌدذدرفؼ١ً ثشٔبِح اإل -17

  .خشث١خ ٚئششاوُٙ فٟ اٌجشاِح ا١ٌّٕٙفٟ ئٔزبخُٙ اٌّؼشفٟ أعٛح ثجؼط اٌّؼبسض اٌذ١ٌٚخ ٚاٌؼ

 

واتحاد الناشرٌن العرب  دٌري معارض الكتب العربٌة ستمرار عمل لجنة مى ختام اإلجتماع تم التأكٌد على إوف

ستمرار التواصل لما فٌه دعم صناعة النشر العربٌة ونجاح معارض الكتب العربٌة كنشاطات ثقافٌة متمٌزة إل

 تعكس التطور الحضارى واإلجتماعً ألبناء األمة العربٌة، وتغنً التفاعل اإلٌجابً بٌن أطراف صناعة الكلمة.

 رئٌس لجنة اإلعالم            رئٌس لجنة المعارض            ع الثانًرئٌس اإلجتما            رئٌس االتحاد

 ناصر عاصى                    محمد المعالج                        سعد العنزي                محمد رشاد


