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نبذة عن االتحاد الدولي للناشرين

ــي للناشــرين فــي عــام 1896، وهــو يعــد أكبــر مؤسســة عالميــة للناشــرين،  تأســس االتحــاد الدول
69 دولــة مــن أفريقيــا، وآســيا، وأســتراليا، وأوروبــا،  81 منظمــة مــن  حيــث يضــم فــي عضويتــه 
الذيــن  العالــم  حــول  المســتقلين  الناشــرين  آالف  أعضائــه  خــال  مــن  يمثــل  واألمريكيتيــن. كمــا 

يخدمــون جميــع األســواق التــي يعيــش فيهــا أكثــر مــن 5.6 مليــار شــخص.

وتعهــد االتحــاد الدولــي للناشــرين منــذ تأسيســه ومــن مقــره فــي جنيــف بسويســرا، أن يكــون 
الصــوت الــذي يعّبــر عــن مصلحــة قطــاع النشــر فــي المحافــل الدوليــة وحيثمــا كان الناشــرون. وقــد 

ــم اعتمــاده كمنظمــة غيــر حكوميــة تتمتــع بأواصــر استشــارية مــع هيئــة األمــم المتحــدة. ت

ويــروج االتحــاد الدولــي للناشــرين لحريــة النشــر وحمايتــه ويعتبرهــا أحــد أهــم حقــوق اإلنســان 
ــة والقــراءة مــن  ــك فهــو يدعــم نشــر الثقافـ ــى ذل ــة، إضافــًة إل ــة التعبيــر الجوهري وأحــد جوانــب حري
خــال توطيــد أواصــر التواصــل بيــن الناشــرين وتبــادل األفــكار والــرؤى والتعــاون فــي مجــال األعمــال 

باعتبــاره أهــم وأكبــر البيئــات الحاضنــة لجميــع العامليــن فــي قطــاع النشــر.
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المؤتمر اإلقليمي لالتحاد الدولي للناشرين يعيد صياغة 
مستقبل صناعة النشر في المنطقة

“المؤتمــر اإلقليمــي  الناشــرين األردنييــن  اتحــاد  الدولــي للناشــرين بالشــراكة مــع  ينظــم االتحــاد 
لالتحــاد الدولــي للناشــرين” خــالل الفتــرة مــن 30 ســبتمبر وحتــى 1 أكتوبــر 2019 علــى هامــش 
فعاليــات معــرض عّمــان الدولــي للكتــاب، بهــدف تســليط الضــوء علــى دور القــراءة فــي مســتقبل 
العالــم العربــي، وتحديــات وصــول الكتــب إلــى القــراء، بمــا ذلــك طلبــة المــدارس، والالجئيــن، والفــرص 
التــي يحملهــا النشــر الرقمــي للعامليــن فــي صناعــة الكتــاب مــن أجــل مواكبــة التحــول الســريع فــي 

تقنيــات التعليــم الرقمــي.

ويناقــش المؤتمــر الــذي يجمــع نخبــة مــن قــادة صناعــة النشــر العالمييــن، وصّنــاع القرار، وقــادة الفكر، 
وأبــرز الموهوبيــن والمؤثريــن فــي قطاعــات النشــر والتعليــم والمعرفــة، الُســبل التــي يمكــن مــن 
خاللهــا لقطــاع النشــر اإلســهام فــي مســيرة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الشــاملة 
فــي العالــم العربــي، والتصــدي للتحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع بالمنطقــة، وذلــك عبــر عــدد 
مــن الجلســات النقاشــية التــي تبحــث فــي التكنولوجيــا، والنشــر، والتعليــم، ومحــو األميــة، والقضايــا 

اإلنســانية المختلفــة. 

اليوم األول
اإلثنين، 30 سبتمبر 2019 

ــع وبيــع  ــات توزي ــى: الثــورة الرقميــة: توظيــف التكنولوجيــا لحــل تحدي ــية األول ــة النقاش الجلس
الكتــب فــي العالــم العربــي

شــّكل النمــو الســريع لالقتصــاد الرقمــي وزيــادة انتشــار التجــارة اإللكترونيــة فــي العالــم، تحديــً 
لناشــري الكتــب وموزعيهــا فــي العالــم العربــي، إلعــادة التفكيــر فــي طــرق عصريــة تمكنهــم مــن 
إيصــال الكتــب إلــى القــراء فــي مختلــف أماكــن تواجدهــم، مــع إتاحتهــا بأشــكال أخــرى، تتجــاوز 
الشــكل التقليــدي الورقــي للكتــب، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور العديــد مــن المواقــع والتطبيقــات 
لبيــع وتوصيــل الكتــب، ونجــح بعضهــا فــي الوصــول إلــى أســواق كانــت بعيــدة عــن اهتمــام الناشــر 
ــي بيــن الجاليــات العربيــة المقيمــة فــي المهجــر. ــذي زاد مــن حضــور الكتــاب العرب ــي، األمــر ال العرب

ســتناقش هــذه الجلســة فــي الكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا للناشــرين والموزعيــن العــرب 
ــات أوســع مــن  ــى فئ ــع الكتــب، والوصــول إل ــع وبي ــة لحــل مشــكالت توزي توظيــف التطــورات التقني
القــراء، اســتنادًا إلــى خبــرات عــدد مــن أصحــاب التجــارب الرائــدة فــي قطاعــات التجــارة اإللكترونيــة 

والنشــر الرقمــي. 

اإلنســانية وتمكيــن  االحتياجــات  تلبيــة  فــي  النشــر  الثانيــة: دور قطــاع  الجلســة النقاشــية 
الالجئيــن

وفقــً إلحصــاءات األمــم المتحــدة، هنــاك حاليــً أكثــر مــن 26 مليــون الجــىء ونــازح مــن الــدول العربيــة، 
وهــو مــا يفــرض تحديــات كبيــرة ليــس علــى المؤسســات اإلنســانية والتعليميــة والصحيــة فحســب، 
وإنمــا أيضــً علــى الناشــرين؛ نظــرًا لحاجــة هــؤالء الالجئيــن والنازحيــن فــي مخيمــات ودول اللجــوء إلــى 
الكتــب التــي تحافــظ علــى تواصلهــم مــع لغتهــم وثقافتهــم، وتتيــح لهــم فهمــً أفضــل للعالــم 

المحيــط بهــم، وتمكنهــم مــن تحقيــق االندمــاج االجتماعــي. 

ســتناقش هــذه الجلســة الــدور الــذي يلعبــه الناشــرون والمؤلفــون لمســاعدة الالجئيــن وتمكينهــم 
ــدة لهــم مــع الحفــاظ علــى ثقافتهــم  ــات وإيجــاد حيــاة جدي ــً واجتماعيــً مــن مواجهــة التحدي فكري

وعاداتهــم وتقاليدهــم.  

استراحة الغداء 
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الجلســة النقاشــية الخامســة: النشــر الرقمــي وواقــع الصفــوف الدراســية ومســتقبلها فــي 
العالــم العربــي

يشــهد التعليــم الرقمــي حضــورًا متزايــدًا فــي المؤسســات التعليميــة بالعالــم العربــي، بفضــل مــا 
ــز تفاعــل الطلبــة مــع المناهــج الدراســية، وهــو مــا  ــه مــن ميــزات عديــدة وقــدرة علــى تعزي يتمتــع ب
ــاج كتــب إلكترونيــة وتطبيقــات  ــدأوا يهتمــون بإنت ــن ب ــرة للناشــرين العــرب الذي يحمــل فرصــً كثي
تفاعليــة تعليميــة تجمــع بيــن المحتــوى المكتــوب والمــواد الصوتيــة والمرئيــة باإلضافــة إلــى روابــط 

المصــادر الخارجيــة واأللعــاب. 

ســتركز هــذه الجلســة علــى مناقشــة التطــور الحاصــل فــي الطلــب علــى النشــر التعليمــي الرقمــي 
ــر  ــم العربــي، وشــكل التعــاون المطلــوب بيــن الحكومــات والمــدارس ودور النشــر لتطوي فــي العال

تقنيــات التعليــم القــادرة علــى تعزيــز االبتــكار وجــذب الطالــب لتحقيــق مزيــدًا مــن التقــدم. 

الكلمة الختامية 

حفل العشاء

الجلسة النقاشية الثالثة: التعليم وسهولة الوصول إلى الكتب في ظل الصراعات

ــم؛ نتيجــة  ــادة معــدالت األميــة فــي العال ــات والكــوارث علــى اختــاف أنواعهــا بزي أســهمت االضطراب
اضطــرار الكثيــر مــن الطلبــة إلــى التغّيــب عــن المــدارس، وصعوبــة الحصــول علــى الكتــب، ومــن هنــا 
بــرز دور قطــاع النشــر فــي التعامــل مــع هــذه األوضــاع اإلنســانية مــن خــال إصــدار الكتــب التعليميــة 
وإيصالهــا إلــى األطفــال فــي األماكــن التــي تفتقــد إلــى وجــود المــدارس، مــع تقديــم برامــج داعمــة 

لهــم مثــل ســرد القصــص والعــاج بالقــراءة.

ســتركز هــذه الجلســة علــى أثــر الصراعــات علــى التعليــم ودور الناشــرين فــي التعــاون مــع الحكومات 
ــي مــن  ــى األطفــال فــي المجتمعــات التــي تعان والمنظمــات اإلنســانية لتســهيل وصــول الكتــب إل

الصراعــات، مســاهمة منهــم فــي نشــر المعرفــة والحــد مــن األميــة. 

الجلسة النقاشية الرابعة: دور التكنولوجيا في محو األمية وتعزيز القراءة

أصبحــت التقنيــة جــزءًا مــن حياتنــا اليوميــة، وباتــت تلعــب دورًا متزايــدًا فــي مختلــف المجــاالت، ومــن 
بينهــا مكافحــة األميــة ونشــر القــراءة اللــذان يعــدان مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا العديــد 
مــن دول المنطقــة، وهــو مــا يحمــل فرصــً مجزيــة للناشــرين لتوظيــف الوســائل التقنيــة المعاصــرة 
ــات عبــر إصــدار الكتــب الرقميــة والقصــص المصــورة وإنتــاج الوســائل  لمواجهــة مثــل هــذه التحدي

التعليميــة التفاعليــة التــي تغــرس عــادة القــراءة فــي نفــوس األطفــال واليافعيــن والشــباب.

ســتناقش هــذه الجلســة توجهــات دور النشــر العربيــة فــي االســتفادة مــن التقنيــة لمحــو األميــة 
وتعزيــز القــراءة، وأبــرز المبــادرات التــي تــم إطاقهــا فــي هــذا المجــال، ومســتقبل القــراءة فــي ظــل 

التطــورات المتســارعة فــي العصــر الرقمــي. 

استراحة قصيرة 
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اليوم الثاني
الثالثاء، 1 أكتوبر 2019 

تسجيل الحضور 

الكلمة الترحيبية 

الكلمة االفتتاحية

الجلسة النقاشية السادسة: إعداد جيل مبدع من الناشرين والكّتاب والفنانين

يحقــق قطــاع النشــر عوائــد اقتصاديــة مجزيــة، إلــى جانــب عوائــده المعرفيــة، ذلــك أنــه أصبــح صناعــة 
يعمــل بهــا المؤلفــون والمحــررون والمدققــون والمترجمــون والرســامون والناشــرون والموزعــون، 
وغيرهــم مــن الفئــات المســتفيدة مــن نمــو هــذا القطــاع الــذي يعــد مؤشــرًا علــى تقــدم الــدول 
وازدهارهــا، لذلــك البــد مــن تطويــر جيــل جديــد مــن المهنييــن القادريــن علــى التعامــل مــع النشــر 

ــة والمعرفيــة.  كصناعــة مــن أجــل المحافظــة علــى نمــو عوائــده االقتصادي

ســتعرض هــذه الجلســة رؤيــة الناشــرين والكّتــاب والفنانيــن، حــول تصوراتهــم لكيفيــة تطويــر 
ــادة خبــرات  ــم العربــي، وأهميــة التعــاون مــع المؤسســات المتخصصــة لزي صناعــة النشــر فــي العال

وقــدرات الشــباب المهتميــن فــي هــذه الصناعــة.

استراحة قصيرة  

الجلسة النقاشية السابعة: إيصال المحتوى العربي للكتاب والناشرين إلى العالمية

يشــكل الوصــول إلــى العالميــة حلمــً لــكل مؤلــف وناشــر، ذلــك أن ترجمــة ونشــر وتوزيــع كتــاب 
ــون فــي قطــاع النشــر. ورغــم  ــه العامل ــن علــى المســتوى العالمــي، يحقــق انتشــارًا يطمــح إلي معّي
العديــد مــن الجوائــز والمنــح التــي تقدمهــا الحكومــات والمؤسســات والشــركات فــي العالــم العربــي 
للمبدعيــن فــي مجــاالت الثقافــة والفكــر واألدب، إال أن اإلصــدارات العربيــة قليــاًل مــا تصــل إلــى أيــدي 

القــارئ األجنبــي بســبب عــزوف الناشــرين الدولييــن عــن شــراء حقــوق ترجمتهــا ونشــرها.

ســتبحث هــذه الجلســة فــي الســؤال التالــي: مــا هــي المقومــات التــي يجــب أن تتوفــر فــي اإلصــدارات 
العربيــة مــن أجــل الوصــول إلــى العالميــة، وكيــف يمكــن ألطــراف صناعــة النشــر فــي العالــم العربــي 

التعــاون فيمــا بينهــم لتحقيــق هــذا الهــدف؟ 
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استراحة الغداء  

الجلسة النقاشية الثامنة: المكتبات العربية وتحديات العصر الرقمي.

المثقفيــن  وتحتضــن  والقــراءة،  والتعّلــم  البحــث  تشــجع  معرفيــة،  خزائــن  المكتبــات  تمثــل 
والدارســين وجميــع الراغبيــن بالنهــل مــن معيــن الثقافــة بفروعهــا كافــة. وقــد أدت التطــورات 
الرقميــة المتســارعة إلــى تنــّوع أكبــر فــي وســائل نقــل المعرفــة، األمــر الــذي قــاد إلــى تطــور المكتبــات 
كــي تظــل قــادرة علــى لعــب دور فاعــل فــي مؤشــرات التنميــة الثقافيــة، فأطلــق بعضهــا خدمــات 
اإلعــارة اإللكترونيــة، ووفــر الكتــب التفاعليــة، بــل وقــدم خدمــة الطباعــة حســب الطلــب، إلــى جانــب 
تحــول البعــض منهــا إلــى مراكــز للتعّلــم التجريبــي األمــر الــذي يمنحهــا قــدرة أكبــر فــي المحافظــة 

ــى مكانتهــا.  عل

ســتناقش هــذه الجلســة أهميــة المكتبــات فــي العصــر الرقمــي واألدوات التــي يمكــن االعتمــاد 
عليهــا لزيــادة اإلقبــال عليهــا واســتمرار التفاعــل معهــا، إضافــة إلــى االســتماع إلــى تجــارب حيــة مــن 
أمنــاء المكتبــات فــي كيفيــة مواجهــة التحديــات والمحافظــة علــى وجــود هــذه الخزائــن المعرفيــة 

فــي المســقبل. 

الجلسة النقاشية التاسعة: حرية النشر واإلعالم الجديد

ترتبــط صناعــة النشــر ارتباطــً وثيقــً بحريــة التعبيــر، باعتبارهــا حقــً أساســيً مــن حقــوق اإلنســان، 
وفــي ظــل تزايــد اســتخدام اإلنترنــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات التراســل المباشــر 
فــي العالــم العربــي، تنتشــر باســتمرار األخبــار المغلوطــة والمعلومــات المزيفــة والكتــب اإللكترونيــة 
والرقميــة المقرصنــة، إلــى جانــب العديــد مــن األنمــاط الســلبية وغيــر القانونيــة للمحتــوى اإللكتروني، 

والتــي تهــدد جميعهــا مســتقبل حريــة التعبيــر والنشــر فــي آن واحــد.

ســتناقش هــذه الجلســة الســبل التــي يمكــن بهــا للجهــات المعنيــة الحــد مــن المحتويــات المســيئة 
والتحريضيــة علــى اإلنترنــت مــع حمايــة حريــة التعبيــر والنشــر فــي الوقــت نفســه.

استراحة قصيرة 
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الجلســة النقاشــية العاشــرة:  هــل يحتــاج العالــم العربــي إلــى وضــع سياســات موحــدة لحمايــة 
حقــوق النشــر؟

تحظــى حمايــة حقــوق النشــر بأهميــة قصــوى فــي الــدول المتقدمــة بشــكل خــاص وفــي بقيــة 
دول العالــم، باعتبارهــا مؤشــرًا علــى االزدهــار الثقافــي والمعرفــي، ويتــم بشــكل مســتمر تحديــث 
ــة الالزمــة إلبداعتهــم  ــر القوانيــن والتشــريعات لضمــان تمتــع المؤلفيــن والناشــرين بالحماي وتطوي
التــي تنــدرج ضمــن الملكيــة الفكريــة. فــي الوقــت نفســه، يحتــاج العالــم العربــي حاليــً إلــى خطــوات 
موازيــة للتوجهــات العالميــة بهــذا الخصــوص، عبــر إصــدار تشــريعات جديــدة تحافــظ علــى الحمايــة 

القانونيــة لصناعــة النشــر.

ســتناقش هــذه الجلســة الســبل التــي يمكــن بهــا للعالــم العربــي تحديــث وتطويــر القوانيــن 
والتشــريعات الداعمــة لحقــوق النشــر لتعزيــز حمايــة هــذه الحقــوق وفــي نفــس الوقــت مواكبــة 

التطــورات العالميــة فــي هــذا المجــال.

حفل العشاء 

اليوم الثالث
األربعاء، 2 أكتوبر 2019

جولة سياحية

ســُيتاح للمشــاركين فــي المؤتمــر قضــاء يــوم الستكشــاف التاريــخ الثــري والثقافــة الغنيــة للمملكــة 
األردنيــة الهاشــمية. ســيتعّين علــى الراغبيــن بالمشــاركة تســجيل حضورهــم بشــكل مســبق. 

ســيتم اإلعــالن عــن األســعار فــي مرحلــة الحقــة وســنقوم بإخطاركــم عنــد فتــح الحجــز.

برنامج الجولة السياحية لنصف يوم

عّمان – البحر المّيت – عّمان
عّمان – جرش – عجلون – عّمان 

برنامج الجولة السياحية لليوم الكامل

عّمان – البتراء – عّمان

اليوم الثاني
الثالثاء، 1 أكتوبر 2019 
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