رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﺸﺮ

ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ

رؤية لمستقبل النشر في
دولة اإلمارات العربية
المتحدة

فــي العصــر الذهبــي للحضــارة العربيــة اإلســامية،

ً
دخــا يقــارب المليــار درهــم ســنوياً ،
ــدر قطــاع النشــر
ُي ِ

جمــع بيــت الحكمــة فــي بغــداد العلمــاء الذيــن ترجمــوا

حيــث تمثــل إيــرادات الكتــب الصــادرة باللغــات األجنبيــة

معرفــة العالــم القديــم إلــى اللغــة العربيــة .منــذ

نســبة  70بالمائــة مــن قطــاع النشــر ،بينمــا تمثــل

ذلــك الحيــن والمنطقــة العربيــة تتبــع تقليــداً يتمثــل

الكتــب الصــادرة باللغــة العربيــة نســبة  30بالمائــة.

باكتســاب ونشــر المعــارف مــن أجــل التنميــة الثقافيــة

أنواع تراخيص النشر الممنوحة:

المتعــددة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،علــى

2010

واالجتماعيــة واالقتصاديــة .واليــوم تعمــل المبــادرات

يمكــن لــدور النشــر وشــركات تطوير المحتوى الرقمي أن تســاهم
بشــكل كبيــر فــي التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة

إعــادة إحيــاء التقليــد العربــي الثــري ،وتجديــد صناعــة
النشــر ،والبحــث عــن المعرفــة وإنتاجهــا ونشــرها .ال تزال
صناعــة النشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ُتعتبــر قطاعــاً صغيــراً متناميــاً يمكنــه المســاهمة
فعــال فــي التقــدم والمنجــزات الوطنيــة
بشــكل ّ
والتبــادل الثقافــي واإلبــداع .كمــا أن صناعــة النشــر فــي

رؤية لمستقبل النشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة

02

رؤية موحدة لجميع الجهات المعنية

04

لتصبح اإلمارات مركزاً للنشر العربي

06

تطوير اإلطار القانوني لقطاع النشر

08

تعزيز تنوع وجودة المحتوى العربي

10

تطوير مواد تعليم وتعلّ م اللغة العربية بجودة عالية

12

التشجيع على التمتع بالقراءة

14

تحسين التوزيع وتجارة التجزئة

16

انتمــاء قــوي لوطنه

تحويل المكتبات

18

•تأســيس تفاهــم وثقــة متبادليــن بيــن الثقافــات

بناء عوامل النهضة الوطنية وحوار الثقافات

20

تطوير مهارات الصناعات اإلبداعية ورعاية المواهب الفنية

22

وضــع يؤهلهــا لتحقيــق رؤيــة اإلمــارات  ، 2021وتشــمل:
•لمســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة للوصــول
إلــى اقتصــاد مســتدام ومتنــوع وذي قيمــة مضافــة
عاليــة.
•تحســين النتائــج التعليميــة ومســتويات إجــادة
اللغــة العربيــة
•إعــداد مواطنيــن مثقفيــن واســعي المعرفــة
ملتزميــن بتــراث أمتهــم وثقافتهــا
•تأســيس مجتمــع متماســك فخــور بهويتــه ،ولديه

المختلفــة
•توفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل ذات القيمــة
الكبيــرة.
يتعيــن علينــا فــي هــذه المرحلــة مــن تطويــر صناعــة
ّ
ً
حلــول للتحديــات
النشــر أن نراجــع مســيرتنا ،ونقــدم
الرئيســية التــي يحتمــل أن تقــف عائقــاً فــي طريــق
تقــدم هــذه الصناعــة.

2009

2011

الكتــب الصــادرة باللغــة العربيــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.

431

329

340

الكتــب الصــادرة باللغــات األجنبيــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة

107

82

51

واردات الكتب الصادرة باللغة العربية

22,312

24,364

30,655

واردات الكتب الصادرة باللغات األجنبية

165,321

173,554

282,532

المصدر :المجلس الوطني لإلعالم بدولة اإلمارات العربية
المتحدة

تقتــرح جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن األولويــات العشــر
التاليــة كأســاس لمناقشــة الجهــات المعنيــة لالتفــاق
علــى التحديــات والمشــاكل األكثــر إلحاحــاً التــي تواجــه
صناعــة النشــر وتقديــم حلــول مشــتركة مــن شــأنها
ويعــد هــذا الكتيــب حلقــة
تطويــر صناعــة النشــرُ .
مــن حلقــات بحــث متواصــل ،حيــث تتطلــع جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن للمشــاركة فــي حــوار مســتمر
مــع مســؤولي الجهــات المعنيــة الرئيســة ،مــن أجــل
تحديــد األولويــات الالزمــة لتمكيــن صناعــة النشــر مــن
المســاهمة بشــكل كامــل فــي التنميــة االجتماعيــة
والثقافيــة واالقتصاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة

جمعية الناشرين اإلماراتيين

2

المتحــدة.

3

1

والمترجميــن ،ومشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســة ،مثــل
المكتبــات العامــة .هنــاك حاجــة ملحــة اآلن لتوحيــد

رؤية موحدة لجميع
الجهات المعنية

الجهــود لدعــم مســتقبل الصناعــة الواعــدة ،ومــن أجــل
مواكبــة التنميــة الســريعة للدولــة وطلــب الشــباب
المتجــدد علــى المحتــوى بأشــكاله الجديــدة المتنوعــة،
لمــا يتمتعــون بــه مــن مؤهــات تقنيــة رقميــة؛ ومــن

إن تحديــد رؤيــة مشــتركة للجهــات المعنيــة كافــة ،وتوطيــد التعــاون بينهــم علــى نحــو متزايــد،

ً
يجعــل مــن صناعــة النشــر محركاً مؤثــراً
ومتكامل مع التنميــة االجتماعي والثقافيــة واالقتصادية
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والعالــم العربــي ،وعلــى نطــاق إقليمــي أوســع.
أنتجــت

المكاســب

التعليميــة

الجهــات المعنيــة كافــة يمكننــا أن نضمــن تأســيس
بنيــة تحتيــة وبيئــة تمكينيــة تُ ســهم فــي ازدهــار
صناعــة النشــر فــي دولــة اإلمــارات

واالجتماعيــة

مــا ذكــر ،فإننــا نجــد أن تأثيــر المبــادرات الناجحــة التــي

واالقتصاديــة المتناميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

أطلقــت علــى مســتوى كل إمــارة ال يــزال متمركــزاً

المتحــدة ،علــى مــدار العقــود األربعــة الماضيــة ،شــعباً

فــي نطــاق محلــي .لقــد تــم اتخــاذ بعــض الخطــوات

مثقفــاً قــادراً علــى احتــواء ثمــار العولمــة بشــكل ّ
بنــاء،

التــي مــن شــأنها توحيــد الجهــات المعنيــة كافــة حــول

وإنتــاج منظومــة مــن المحتــوى المنتــج محليــاً  .وقــد

رؤيــة مشــتركة وتعزيــز التعــاون فيمــا بينهــا ،ففــي

دفــع الطلــب المتزايــد علــى المحتــوى المحلــي عــدداً

عــام  ، 2009تــم تأســيس جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن

مــن شــركات النشــر الرياديــة الصغيــرة إلــى تأســيس

مــن أجــل تعزيــز التعــاون بيــن دور النشــر والجهــات

ّ
الكتــاب
نــواة للنشــر المحلــي واحتضــان فئــة واعــدة مــن

المعنيــة فــي قطــاع صناعــة النشــر بدولــة اإلمــارات

والرســامين والمحترفيــن المبدعيــن .وعلــى الرغــم

العربيــة المتحــدة بغــرض مواجهــة العديــد مــن تحديــات

مــن أن لمبــادرات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

الصناعــة .اليــوم ،أصبحــت جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن

الموجهــة لتطويــر صناعــة النشــر العديــد مــن المنجزات

مــن أبــرز الجهــات الداعمــة لصناعــة النشــر والناشــرين،

المهمــة ،إال أنــه ال يوجــد تعــاون وتنســيق بيــن دور

وقــد وقعــت مذكــرات تفاهــم عديــدة مــع المؤسســات

النشــر والجهــات المعنيــة الذيــن ُعهــد إليهــم بمهــام

المحليــة والهيئــات والموزعيــن فــي دولــة اإلمــارات

التنفيــذ .هنــاك تحديــات عديــدة تؤكــد علــى ضــرورة

خــال وضــع رؤيــة موحــدة واالســتفادة مــن دعــم

العربيــة المتحــدة ومنظمــات النشــر الدوليــة .وتبــذل

مــن أجــل مواجهــة التحــدي ،ســتقوم جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:
•إعــداد دراســة تحليليــة شــاملة للجهــات المعنيــة،
تضــم العامليــن فــي صناعــة النشــر ،مــن األفــراد
والمؤسســات ،والهيئات الحكومية ،والمســتهلكين،
وتجــار التجزئــة ،ومؤسســات مختصــة أخــرى ،مــن أجــل
تفهــم اهتمامــات الجهــات المعنيــة األساســية
والتحديــات التــي يواجهونهــا.
•تشــجيع الجهــات المعنيــة الرئيســة ،فــي صناعــة
النشــر ،لتطويــر برنامــج نشــر علــى نطــاق دولــة
اإلمــارات ،مــن شــأنه تحديــد أولويــات االحتياجــات
والتحديــات ،وتحديــد إســتراتيجيات تطويــر الصناعــة،
وتخصيــص المســؤوليات ،وتحديــد مقاييــس األداء،

وجــود رؤيــة مشــتركة وتعــاون كبيــر بيــن الجهــات

جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن جهــوداً كبيــرة لتنميــة

المعنيــة كافــة؛ فعلــى ســبيل المثــال ،هنــاك العديــد

الوعــي الوطنــي بصناعــة النشــر وتشــكيل اهتمــام

مــن المبــادرات علــى المســتويين االتحــادي والمحلــي،

بالتحديــات التــي تواجههــا هــذه الصناعــة ،وقــد تــم

فعالــة مــع الجهــات
•إطــاق شــبكة تواصــل ّ

ويمكــن لتلــك المبــادرات أن تســتفيد مــن التعــاون للحــد

إطــاق عــدد مــن المبــادرات والبرامــج والمشــاريع

مــن التداخــل فــي المهــام واالســتفادة مــن مفاهيــم

علــى المســتوى االتحــادي وعلــى مســتوى كل إمــارة

مشــترك وتعزيــز اإلصالحــات التشــريعية لتلبيــة

تخفيــض كلفــة المنتــج .ثمــة مبــادرات عديــدة تســهم

علــى حــدة ،ومــن شــان تلــك المبــادرات أن تؤســس

بإنتــاج وفيــر مــن اإلصــدارات دون االنتبــاه بمــا يكفــي

لثقافــة القــراءة وتنشــرها علــى نطــاق واســع .تتضمــن

إلــى التوزيــع .كمــا أن برامــج ِم َنــح النشــر والترجمــة

تلــك المبــادرات اثنيــن مــن أكبــر معــارض الكتــب فــي

لــم تنجــح فــي تحفيــز الناشــرين علــى دخــول األســواق

المنطقــة ،وإحــدى أكبــر الجوائــز األدبيــة فــي العالــم،

التــي تفتقــد إلــى المحتــوى العربــي .إضافــة إلــى

ّ
للكتــاب
ومهرجانــات لــأدب والشــعر واألطفــال ،ومنــح

جمعية الناشرين اإلماراتيين

4

واعتمــاد إطــار زمنــي للتنفيــذ.
المعنيــة وأصحــاب القــرار مــن أجــل وضــع أســاس
االحتياجــات المتجــددة للناشــرين
•نشــر تقريــر ســنوي حــول وضــع صناعــة النشــر
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أجــل
ضمــان فعاليــة المبــادرات والبرامــج علــى المســتوى
االتحــادي والمحلــي.

يستطيع الناشرون في دولة
ّ
لتغلب على صعوبة
اإلمارات
التحديات التي يواجهونها
بتعاونهم على تخطيها .يمكن
أن تحقق صناعة النشر المزيد من
اإلنجازات لو توفرت رؤية مشتركة
واضحة لدى الجهات المعنية كافة،
يتم من خاللها تضافر الجهود
وتوحيد الهدف.

2

مــن أجــل مواجهــة التحــدي ،ســتقوم جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:

لتصبح اإلمارات
مركزاً للنشر العربي

•إجــراء دراســة خاصــة حــول الصناعــات اإلبداعيــة
والمبتكــرة باالشــتراك مــع وزارة االقتصــاد وغــرف
التجــارة والمناطــق الحــرة ،مــن أجــل استكشــاف

ـي وعالمــي ،بفضــل مزاياهــا
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مؤهلــة لتصبــح مركــز نشــر إقليمـ ٍ
تميزهــا ،ومشــهدها
االســتراتيجية ،وســهولة الوصــول إليهــا ،وبيئــة العمــل الحاضنــة التــي
ّ
الثقافــي المزدهــر

نقــاط التحــدي فــي القطاعــات الرئيســة ،مثــل النشــر
والمحتــوى الرقمــي ،والتعــرف على الفجــوات ونقاط

تضم دولة اإلمارات العربية
المتحدة 149ناشراً مرخصاً
من المجلس الوطني لإلعالم.
الغالبية العظمى من الناشرين
متواجدين في دبي وأبوظبي.

الضعــف فيهــا ،والقضــاء علــى العقبــات التــي تعــوق
نمــو وتطــور صناعــة النشــر.

علــى مــدار األعــوام القليلــة الماضيــة ،نشــأ عــدد مــن

والجهــات المعنيــة كافــة توحيــد جهودهــم لتخفيــض

شــركات النشــر وصناعــة المحتــوى فــي دولــة اإلمــارات

عــدد التراخيــص المطلوبــة للعمــل ،وتســهيل الوصــول

العربيــة المتحــدة ،ومــع ذلــك ال تــزال بعــض القطاعــات

لــرؤوس األمــوال التــي تتطلبهــا شــركات النشــر حديثــة

فــي منظومــة النشــر ضعيفــة .هنــاك ضعــف في النشــر

اإلنشــاء وتعزيــز تصديــر المحتــوى المنتــج محليــاً  .ومــع

المتنــوع والنشــر المتكامــل ،وفــي سلســلة القيمــة

تخصيــص عــدة مناطــق حــرة للنشــر ولصناعــات إبداعيــة

الخاصــة بإعــداد المحتــوى ،والــذي يبــدأ باالبتــكار الفنــي

وثيقــة الصلــة بالنشــر ،ســتنجح بيئــة العمــل التمكينيــة

وينتهــي بوصــول المنتــج الثقافــي للمســتهلكين،

فــي جعــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مركــزاً

وقــد حــال الضعــف فــي هذيــن المنحييــن دون أن تلبــي

عالميــاً للناشــرين والموزعيــن الدولييــن واإلقليمييــن

الصناعــات اإلبداعيــة الناشــئة فــي دولــة اإلمــارات،

والقطاعــات اإلبداعيــة المكملــة األخــرى.

•التعــاون مــع الهيئــات االتحاديــة والســلطات
المعنيــة علــى مســتوى كل إمــارة ،مثــل المجلــس
الوطنــي لإلعــام ،ووزارة االقتصــاد ،ووزارة الثقافــة
والشــباب وتنميــة المجتمــع مــن أجــل تنظيــم عمليــة
تأســيس دور النشــر.
•دراســة التحديــات التــي تواجههــا الشــركات
المتخصصــة فــي الصناعــات اإلبداعيــة للتعــاون مــع
الجهــات المعنية على المســتوى الوطني ومســتوى

الطلــب المتزايــد علــى المحتــوى العربــي مــن األســواق
المحليــة واإلقليميــة .وقــد ركــزت مجموعــة مهمــة

اإلمــارة مــن أجل تأســيس سياســات ومبــادرات محددة

مــن المشــاريع ذات المســتوى االتحــادي والمســتوى

مــن شــأنها تطويــر بيئــة عمــل تمكينيــة.

الناشرون المرخصون من المجلس الوطني
لإلعالم ،حسب اإلمارة

مالحظة :ال يوجد

المحلــي علــى زيــادة كــم وجــودة المحتــوى العربــي،
•العمــل مــع الــوزارات المعنيــة مــن أجــل تأســيس

ودعــم ناشــري اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتعزيــز

برنامــج ِم َنــح متوافــق للناشــرين بغــرض تطبيــق

ويعــد معــرض أبوظبــي الدولــي للكتاب
قنــوات التوزيــع؛ ُ

ممارســات تنافســية والتمكــن مــن التصديــر.

ومعــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب مــن أهــم تلــك
المشــاريع ،إضافــة إلــى الجوائــز العديــدة مثــل جائــزة
الشــيخ زايــد للكتــاب ،ومشــاريع المكتبــات الرقميــة

•تطويــر إســتراتيجية تشــجيع االســتثمار والتــي

التــي ُن ّفــذت فــي العديــد مــن المكتبــات مثــل المكتبــة

تهــدف إلــى جــذب الناشــرين اإلقليمييــن والدولييــن

الوطنيــة بأبوظبــي ومكتبــة أم ســقيم ،ومكتبــات عامــة

إلــى المناطــق الحــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

أخــرى ،وإطــاق مبــادرات ترجمــة عديــدة مثــل مشــروع

المتحــدة أو تشــجيعهم علــى تأســيس شــراكات مــع

«كلمــة » للترجمــة .البــد مــن بــذل المزيــد مــن الجهــود

الشــركات المحليــة القائمــة.

ّ
الكتــاب والمترجميــن والناشــرين
مــن أجــل توحيــد
والموزعيــن فــي منظومــة ثقافيــة فعالــة .مــن أجــل
يتعيــن علــى دور النشــر والمختصيــن
تحقيــق ذلــك،
ّ
جمعية الناشرين اإلماراتيين
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5
عجمان

رأس الخيمة

5

الشارقة

ناشرون مرخصون في

الفجيرة وأم القيوين
المصدر :المجلس
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الوطني لإلعالم بدولة

اإلمارات العربية المتحدة
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أبو ظبي
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ســتقوم جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:

مــن أجــل تشــجيع إصالحــات قانــون حقــوق النشــر
والتأليــف الــذي يحمــي أعمــال المؤلفيــن ومبتكــري

•دعــم جهــود وزارة االقتصــاد التــي تهــدف إلــى
تأســيس مركــز لملكيــة الحقــوق الفكريــة ،والــذي

باإلضافــة إلــى قوانينهــا االتحاديــة ذات المعايير العالمية،

القانــون ،ســيزيد مــن تعزيــز االســتخدام القانونــي

تُ عــد اإلمــارات العربيــة المتحــدة مركــزاً إلبــرام معاهــدات

للملكيــة الفكريــة واألعمــال المحميــة .إن تأســيس

ومواثيــق حقــوق النشــر والتأليــف الدوليــة الكبــرى؛

هيئــة لحقــوق النشــر وإعــادة إنتــاج المحتــوى الخــاص

وعلــى الرغــم مــن نظــم حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة

ّ
والكتــاب
بالمجــاالت اإلبداعيــة ،ســيمكن الناشــرين

المتقدمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إال أن

ومبتكــري المحتــوى مــن التركيــز على أعمالهم بشــكل

عــدداً قليـ ًـا مــن الناشــرين يقومــون بتســجيل أعمالهــم.

أكبــر بـ ً
ـدل مــن التركيــز علــى إدارة حقــوق تلــك األعمــال.

كذلــك فــإن توســيع نطــاق حقــوق محــددة ألجــل إعــادة
اســتخدام حقــوق النشــر والتأليــف الممولــة مــن قبــل
الحكومــة فــي أغــراض غيــر تجاريــة مــن شــأنه تيســير
الوصــول إلــى األبحــاث والبيانــات التــي تجريهــا الحكومة
الم َنــح .إضافــة
واألبحــاث األكاديميــة الممولــة بواســطة ِ
إلــى ذلــك ،فــإن إطالــة مــدة الحمايــة التــي تقدمهــا
قوانيــن حقــوق النشــر والتأليــف مــن شــأنه أن يضــع
قوانيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي محــاذاة
المعاييــر العالميــة.

جمعية الناشرين اإلماراتيين

ومــن ثــم فــإن التطويــر المســتقبلي لقطــاع النشــر،
ســيتطلب تنظيــم إجــراءات تســجيل الشــركة والتصديــق
علــى العمــل الكتابــي مــن خــال نافــذة واحــدة تمكــن
الناشــرين مــن تســجيل األعمــال الجديــدة ،والحصــول

•دعــم جهــود المجلــس الوطنــي لإلعــام التــي مــن
شــأنها تحســين عمليــة منــح تراخيــص النشــر بحيــث
تتــاءم مــع الكتــب اإللكترونيــة والمحتــوى الرقمــي.

المحدود .هناك دول عديدة تقدم اآلن
أرقاماً دولية معيارية للكتب بالمجان،
بغرض تخفيض التكاليف التي
يتكبدها صغار الناشرين.

•تشــجيع وزارة الثقافــة والشــباب وتنمية المجتمع
علــى توفيــر رقــم دولــي معيــاري للكتــاب منخفــض
التكاليــف ،وإتاحــة الفرصــة للناشــرين للحصــول عليــه
بســعر مناســب.

علــى تراخيــص النشــر وتجديدهــا ،والتقــدم للحصــول

تكلفة الرقم الدولي المعياري
للكتاب في دول منتقاه

$125
$54

علــى حقــوق النشــر والتأليــف ،والحصــول علــى أرقــام
دوليــة معياريــة للكتــب ،مــع تركيــز أكبــر علــى الفعاليــة

$42

وتحســين الخدمــة ،كمــا حــدث فــي مجــاالت حكوميــة

$22

أخــرى ،مــا يســهل علــى الناشــرين طــرح المنتجــات فــي
األســواق بســرعة وفعاليــة.
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$5
$0 $0 $0 $0 $0

المصدر :الهيئات الوطنية للترقيم الدولي المعياري للكتب في
الدول المعنية

األمريكية

فعــال فــي نشــر المعرفــة.
مســاهمة اإلنترنــت بشــكل ّ

تســجيل شــركاتهم ،وتوزيــع منتجاتهــم علــى األســواق،

والناشــرين ومنتجــي المحتــوى الرقمــي.

عربية أخرى ،وكذلك بسبب استخدامه

الواليات المتحدة

فــي القوانيــن الحاليــة مــن شــأنه حمايتهــم وضمــان

وعمليــات معقــدة ،تتســبب فــي إهــدار الوقــت ،عنــد

اإلنتــاج ،تأخــذ فــي االعتبــار اهتمامــات المؤلفيــن

يدفعهم إلى الحصول عليه من دول

اإلمارات العربية

كمــا أن دمــج قوانيــن حمايــة وســطاء نشــر المحتــوى

ومــع ذلك ،لألســف ،ما زال الناشــرون يواجهــون معوقات

قــد يتطــور ليصبــح منظمــة لحقــوق النشــر وإعــادة

المعياري للكتاب هي السبب الذي

المتحدة

والمســاهمة فــي اإلبــداع علــى نحــو أكثــر فاعليــة.

جهــوداً بالغــة لتوحيــد وتنظيــم الخدمــات الحكوميــة.

تأســيس مركــز لملكيــة الحقــوق الفكريــة ،والــذي

التكلفة المرتفعة للرقم الدولي

أستراليا

قوانيــن حقــوق النشــر والتأليــف ،لحمايــة الناشــرين

الحكوميــة ،كرســت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

•دعــم جهــود وزارة االقتصــاد التــي تهــدف إلــى

في اإلمارات العربية المتحدة أن

المملكة المتحدة

هنــاك إجــراءات عديــدة يمكــن اتخاذهــا مــن أجــل تعزيــز

تماشــياً مــع الجهــود الوطنيــة لتعزيــز تقديــم الخدمــات

والناشــرين ومنتجــي المحتــوى الرقمــي.

مجاناً للناشرين .وقد ذكر الناشرون

إيطاليا

حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى مســتوى العالــم.

وفــرض قيــود قانونيــة علــى التجــاوزات والتحايــل علــى

اإلنتــاج ،تأخــذ فــي االعتبــار اهتمامــات المؤلفيــن

ما يمكنها من تقديم هذا الرقم

كندا

تُ عــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رائـ ً
ـدة فــي مجــال

ومــن الجديــر بالذكــر ،أن ســن اســتثناءات وقيــود مالئمــة

قــد يتطــور ليصبــح منظمــة لحقــوق النشــر وإعــادة

ً
تمويل حكومياً أو من جهات أخرى

الهند

طمــوح دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي أن تصبــح إحــدى األمم األكثــر ابتكاراً فــي العالم

وتتلقى بعض الهيئات الوطنية

لبنان

ســيؤدي تعزيــز اإلطــار القانونــي لصناعــة النشــر إلــى أن تلعــب هذه الصنــاع دوراً حيويــاً في تحقيق

المحتــوى والناشــرين بشــكل مالئــم.

هيئات وطنية في بعض الدول،

نيوزيالندا

تطوير اإلطار القانوني
لقطاع النشر

•إطــاق حملــة عالقــات خاصــة بالجهــات المعنيــة،

رقم دولي معياري للكتاب من قبل

جنوب إفريقيا
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مــن أجــل مواجهــة التحــدي الــذي ســبق ذكــره،

يتم تحديد تكلفة الحصول على
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مــن أجــل مواجهــة هــذا التحــدي الــذي ورد ذكــره،
ســتقوم جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:

تعزيز تنوع وجودة
المحتوى العربي

•إصــدار تقريــر ســنوي عــن توجهــات المســتهلك
ُيعــد قاعــدة اساســية للناشــرين بالمعلومــات

الالزمــة التخــاذ قــرارات متعلّ قــة بالنشــر فــي مواضيع

مــن الضــروري زيــادة الجهــود التــي تهــدف إلــى نشــر محتــوى رقمــي وكتــب عربيــة عاليــة
الجــودة ضمــن مجموعــة واســعة مــن المجــاالت والمواضيــع الثقافيــة ،مــن أجــل تلبيــة مطالــب
المســتهلكين المتزايــدة.

للفــرص المتناميــة بشــكل أفضــل.
•وضــع معاييــر للترجمــة ضمــن إطــار صناعــة النشــر،

يميــل الناشــرون فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

اإلماراتييــن مــن خــال برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة.

إلــى التركيــز علــى مواضيــع ومجــاالت محــددة مثــل

جديــر بالذكــر أن المجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعيــن

التعليــم ،والمعلومــات العمليــة ،والتــراث ،وكتــب

قــام بعقــد شــراكة مــع معهــد «غوتــه الخليــج العربــي

القــراء.
األطفــال التــي تســتأثر بحجــم كبيــر مــن طلــب
ّ

ومــع ذلــك ،فــإن ميــول واهتمامــات ومتطلبــات

» للقيــام بمشــروع يحمــل اســم «كتــب ُ -صنعــت فــي

اإلمــارات » والــذي يدعــم المؤلفيــن والرســامين

المســتهلكين المتناميــة تتطلــب أن يقــوم الناشــرون

والناشــرين اإلماراتييــن المتخصصيــن فــي كتــب الطفــل.

بتنويــع مــا يقدمونــه مــن إصــدارات.

وعلــى الرغــم مــن العــدد الكبيــر للمبــادرات التــي تركــز

كمــا أن مســاعدة الناشــرين ومنتجي المحتــوى الرقمي

علــى زيــادة إتاحــة المحتــوى العربــي ،إال أن العديــد مــن

فــي دولــة اإلمــارات فــي تلبيــة الطلــب المحلــي علــى

تلــك المبــادرات لــم تبلــغ المــدى الكافــي لمســاعدة

محتــوى عربــي عالــي الجــودة ،والوصــول إلــى جمهــور

الناشــرين فــي تنويــع أعمالهــم لتشــمل مجــاالت غيــر

القــراء ،ودعمــاً
دولــي تتطلــب فهمــاً أفضــل لحاجــات
ّ

تقليديــة.

لتســويق ونشــر المحتــوىَ ،
وت َبنــي معاييــر للمراجعــة

باعتبــار أن دولــة اإلمــارات إحــدى الــدول المتقدمــة

والتدقيــق والتحريــر مــن أجــل أن تعكــس األعمــال

فــي مجــال االتصــال الرقمــي ،فــإن ســكان دولــة

المترجمــة مســتويات الجــودة المطلوبــة علــى نطــاق

اإلمــارات وشــبابها المؤهليــن رقميــاً يقدمــون فرصــة

واســع.

كبيــرة للناشــرين ومبتكــري المحتــوى الرقمــي كــي

هنــاك مبــادرات عديــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

ينوعــوا أعمالهــم وينتقلــوا لألشــكال الرقميــة مثــل

المتحــدة تهــدف إلــى زيــادة تنــوع وجــودة المحتــوى

الكتــب اإللكترونيــة ،والتطبيقــات ،والكتــب المصــورة

العربــي؛ فهنــاك برنامــج «قلــم » الــذي ترعــاه هيئــة

والمســموعة ،والمعلومــات الترفيهيــة ،واأللعــاب،

أبوظبــي للثقافــة والتــراث ،الــذي يرعــى الكُ ّتــاب

ّ
والتعلــم اإللكترونــي .إن االســتجابة للطلــب المحلــي

اإلماراتييــن اليافعيــن ،وهنــاك برنامــج «كلمــة » الــذي

فــي مجــال المحتــوى العربــي عالــي الجــودة ،تتطلــب

تتبنــاه الهيئــة لترجمــة األعمــال العالميــة الكالســيكية

مــن الناشــرين فــي دولــة اإلمــارات إعــادة النظــر فــي

والمعاصــرة إلــى اللغــة العربيــة .كمــا تقــدم هيئــة

نمــوذج العمــل ،بحيــث يتــم االنتقــال مــن الطباعــة إلــى

أبوظبــي للســياحة والثقافــة ِم َنحــاً للترجمــة مــن

األشــكال الرقميــة التــي تدمــج المحتــوى الرقمــي

خــال مبــادرة «أضــواء علــى حقــوق النشــر » .كذلــك

والمطبــوع معــاً وتتوافــر علــى الحواســيب اللوحيــة

تدعــم مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم الكُ ّتــاب

والهواتــف الذكيــة وأجهــزة القــارئ اإللكترونــي.

جمعية الناشرين اإلماراتيين

ومجــاالت محــددة ،وتســاعدهم فــي االســتجابة
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مــن شــأنها تقييــم المترجمــات وتصنيفهــا وفقــاً
لنظــام الدرجــات مــن أجــل ضمــان اتســاق الجــودة فــي
قطــاع النشــر وتعزيــز التنافســية التــي تــؤدي للتوزيــع
خــارج اإلمــارات.
•العمــل مــع الــوزارات والجهــات المعنيــة بهــدف
زيــادة عــدد المبــادرات التــي تشــجع تبــادل حقــوق
الترجمــة الخاصــة بالكتــب المنتجــة داخــل دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وكذلــك المحتــوى
الرقمــي.
•مســاعدة الناشــرين فــي تطويــر العمــل ،والتوســع
فــي مجــاالت النشــر ،وتطويــر المحتــوى ،وتوفيــر

أشارت دراسة حديثة خاصة
القراء ينشدون
بالمستهلكين إلى أن
ّ
مجموعة أكبر من الكتب العربية
والمحتوى الرقمي العربي .وقد
تنوعت المواضيع والمجاالت المفضلة
وفقاً للمجموعة العمرية ،إذ يهتم
القراء أكثر بمواضيع السياسة،
ّ
والدين ،والثقافة ،والتاريخ ،كلما زادت
أعمارهم والمجاالت ذات التركيز
ضيق األفق التي يقدمها الناشرون
في دولة اإلمارات ترضي قطاعاً
صغيراً فقط من السوق ،ما يشير إلى
توافر إمكانية كبيرة أمام الصناعة
ّ
المتعلقة
كي توسع دائرة التركيز
بالمواضيع والمجاالت المختلفة حتى
تلبي الطلب.

الم َنــح التمويليــة مــن الجهــات المعنيــة الرئيســة،
ِ
مــن أجــل التوســع والنمــو.
•العمــل مــع الجهــات المعنيــة مــن أجــل إطــاق
برنامــج لتطويــر الكتــاب المحلــي والمحتــوى الرقمي
لمســاعدة الناشــرين علــى االنتقــال من نمــاذج العمل
المرتكــزة علــى الطباعــة إلــى نمــاذج العمــل التــي
تدعــم المنتجــات الرقميــة.

المجاالت والمواضيع المفضلة للقراءة
وفق الفئات العمرية

12-19

التشويق واإلثارة ،السير ،الخيال العلمي،
القصص الخيالية ،الكالسيكيات

20-24
25-34

المواضيع الخيالية ،القصص الرومنسية،
فصص العرب
المواضيع الدينية ،المواضيع الثقافية،
السير ،السياسة

35-44

المواضيع الدينية ،المواضيع الثقافية،

45+

األدب العربي ،المواضيع التاريخية
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مــن أجــل مواجهــة هــذا التحــدي ،ســتقوم جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:

ّ
وتعلم
تطوير مواد تعليم
اللغة العربي بجودة عالية

•العمــل مــع وزارة التعليــم والــوزارات األخــرى
المعنيــة والهيئــات الحكوميــة علــى مســتوى كل
إمــارة واللجنة االستشــارية للغة العربيــة والمعلمين

مــواد تعليــم وتعلّ ــم اللغــة العربيــة عاليــة الجــودة والمالئمــة مــن الناحيــة الثقافيــة ســتمهد
الطريــق إلــى عمليــات التعليــم والتعلّ ــم األكثــر فعالــي

ّ
التعلــم ،المطبوعــة واإللكترونيــة،
تتضمــن مــواد

بهــدف مراجعــة معاييــر المنهــج الدراســي وتحديــد
الفــرص المتاحــة للناشــرين مــن أجــل تطويــر مــواد
تعليميــة مكملــة.

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــدؤوا يركــزون علــى نشــر

قيــم األمــم ،وتســتخدم تلــك المــواد لنقــل المعرفــة

الكتــب والمحتــوى الرقمــي لألطفــال ،إال أنــه مــا يــزال

والممارســات االجتماعيــة إلــى األجيــال األصغــر ســناً .

هنــاك نقــص فــي مــواد تعليــم اللغــة العربيــة عاليــة

بالتالــي ،ال يمكننــا مواصلــة االعتمــاد علــى اســتيراد

الجــودة .ســتتطلب مواجهــة هــذا التحــدي تســخير

وترجمــة المــواد التعليميــة مــن الخــارج.

التقــدم التكنولوجــي لتطويــر ونشــر المــواد التعليميــة،
والتوســع فــي نشــر الكتــب الدراســية العربيــة ،والكتــب

ويلعــب الناشــرون التربويــون فــي دولــة اإلمــارات دوراً

ّ
المتعلمــون
الدراســية اإللكترونيــة حتــى يســتخدمها

ّ
وتعلــم
بالــغ األهميــة فــي عمليــة تطويــر مــواد تعليــم

فــي الفصــل الدراســي أو المنــزل ،وتطويــر أدوات

اللغــة العربيــة عاليــة الجــودة والمالئمــة مــن الناحيــة

مســاعدة علــى اإلنترنــت لدعــم المعلــم ،وابتــكار مالحــق

الثقافيــة ،نظــراً التصالهــم بالمؤلفيــن والخبــراء

ّ
»التعلــم المنعكــس »
للمناهــج الدراســية تســمح ب

التربوييــن ولخبرتهــم فــي أحــدث التقنيــات المتقدمــة.

ّ
المتعلــم ،وإنتــاج مــوارد رقميــة
الــذي يســتند لواقــع

ويقــدم الناشــرون المؤهلــون دعمــاً كبيــراً للــوزارات

تكمــل خطــط الــدرس.

•لعمــل مــع لجــان المجلــس الوطنــي للتعليــم،
والشــباب ،واإلعــام ،والثقافــة ،والهيئــات الحكوميــة
األخــرى المعنيــة لتعزيــز اســتخدام التقنيــات الحديثة
فــي الفصــول الدراســية.
•االشــتراك مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،ومجلــس
أبوظبــي للتعليــم ،وهيئــة المعرفــة والتنميــة
البشــرية بدبــي ،إلعــداد برامــج ومنصــات إلكترونيــة
باللغــة العربيــة  -علــى اإلنترنــت  -لدعــم المعلميــن

أوضحت دراسة حديثة أن الغالبية
العظمى من األطفال في دولة
اإلمارات العربية المتحدة يفضلون
القراءة باللغة العربية ،ولكن قلة
تنوع مواضيع كتب األطفال العربية
وفقر المحتوى المتوفر على اإلنترنت
ُيجبران األطفال على التوجه لقراءة
المنشورات والوسائط اإلنجليزية.
وبالتالي يؤثر تزايد استهالك
األطفال الصغار للمحتوى الصادر
باللغة اإلنجليزية بشكل سلبي على
مستويات إجادة اللغة العربية لدى
الشباب.

ونشــر المــواد والمصــادر التعليميــة.
ـي أبوظبــي والشــارقة للكتاب
•التعــاون مــع معرضـ ّ

مــن أجــل تدريــب الناشــرين علــى تقنيــات النشــر

والهيئــات الحكوميــة المعنيــة بتعزيــز جــودة تعليــم

الحديثــة فــي مجــال التعليــم.

اللغــة العربيــة ومــواد ّ
تعلمهــا.

اللغة العربية 89%

ســاهمت المبــادرات الحديثــة التــي قادتهــا الحكومــة،
ّ
للتعلــم الرقمــي
مثــل مشــروع وزارة التربيــة والتعليــم
التفاعلــي ،ومشــروع «حــروف » التابــع لمجموعة كلمات
للنشــر ،وغيرهــا مــن مشــاريع دعــم المؤلفيــن مثــل

اللغة اإلنجليزية

ّ
والتعلــم.
برنامــج «قلــم » ،فــي تعزيــز مــواد التعليــم

12%

ومــع ذلــك البــد مــن تعزيــز دور الناشــر التربــوي ليتمكــن
مــن الدخــول فــي مرحلــة التخطيــط للبرامــج والمشــاريع
المســتقبلية مــن أجــل إيجــاد توافــق بيــن المــواد
التعليميــة والمناهــج الدراســية الوطنيــة علــى الرغــم
مــن أن العديــد مــن الناشــرين فــي دولــة
جمعية الناشرين اإلماراتيين

المصدر :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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مــن أجــل مواجهــة هــذا التحــدي ،ســتقوم جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:

التشجيع على التمتع
بالقراءة

• العمــل مــع الــوزارات والجهــات المعنيــة ألجــل
تطويــر برامــج لجوائــز القــراءة على النطــاق االتحادي،
لزيــادة التحفيــز علــى القــراءة وتعزيــز االســتمتاع

يمكــن أن يــؤدي تشــجيع القــراء علــى التمتــع بالقــراءة إلــى تحســين النجــاح التعليمــي ألطفالنــا،
وإلهــام المواطنيــن الواعديــن بإنجــاز أدوارهــم فــي بنــاء دولتنــا.

ّ
متعلقــة بالقـ ّـراء اإلماراتيين أن
أوضحــت دراســات عديــدة
ثقافــة القــراءة بغــرض المتعــة مــا زالــت فــي مراحلهــا

• التعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة مــن أجــل
إدراج مؤشــرات القراءة ضمن مؤشــر تماســك العائلة

يلعــب اآلبــاء وأفــراد العائلــة دوراً بالــغ األهميــة فــي
تشــجيع األطفــال علــى االســتمتاع بالقــراءةُ .يعــد انخراط

المبكــرة .فالقــراءة ،بالنســبة للكثيريــن ،علــى الرغم من

اآلبــاء فــي تثقيــف أطفالهــم ،أهــم عامــل فــي تكويــن

أهميتهــا فــي التعليــم والتنميــة الشــخصية ،تعتبــر

ّ
المتعلقــة بالقــراءة.
ســلوكيات ومواقــف األطفــال

واجبــاً  ،بـ ً
ـدل مــن كونهــا وســيلة ممتعــة لقضــاء الوقــت.

وقــد أوضحــت الدراســات الحديثــة أن هنــاك عــدداً قليـ ًـا

لبنــاء ثقافــة االســتمتاع بالقــراءة ،تــم إطــاق عــدة

نســبياً مــن اآلبــاء فــي دولــة اإلمــارات يقــرؤون ألبنائهــم

مبــادرات داخــل دولــة اإلمــارات ،مــن أجــل غــرس عــادات

أو يشــجعونهم علــى القــراءة .لذلــك البــد أن تتضافــر

القــراءة اإليجابيــة فــي ســن صغيــرة .مشــروع «حافلــة

جهودنــا لنجعــل كل منــزل فــي دولــة اإلمــارات مكانــاً

كتــاب » فــي أبوظبــي عبــارة عــن شــراكة

يقــرأ فيــه اآلبــاء ألبنائهــم .ولكــي يتــم ترســيخ ثقافــة

بيــن أطــراف متعــددة لتشــغيل مكتبــة وطنيــة متنقلــة
تســافر إلــى المناطــق المدنيــة والريفيــة مــن أجــل
تشــجيع األطفــال علــى المطالعــة .كمــا يتولــى مشــروع

بالمطالعــة ونشــر قيمهــا علــى المســتوى الوطنــي.

االســتمتاع بالقــراءة ،علينــا أن نبــذل جهــوداً مضنيــة
إليجــاد مجتمــع يــرى فيــه المواطنــون أنفســهم
مشــاركين فــي نشــاط القــراءة الممتــع.

لمراقبــة التقــدم الوطنــي نحــو تحقيــق األهــداف
المدرجــة فــي رؤيــة اإلمــارات . 2021

ما يقارب  54بالمائة من الطالب
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
يقرؤون مرة واحدة في األسبوع أو
ال يقرؤون مطلقاً  .الكثير من الشباب
اإلماراتي يعتبرون القراءة صعبة ،
ويرون أن الغرض األساسي منها هو
االستذكار ً
بدل من اعتبارها طريقة
ممتعة لقضاء الوقت .وبالتالي
فإنه البد من التدخل لتغيير مواقف

• العمــل مــع الــوزارات واالختصاصييــن من أجل إعداد

وسلوكيات الشباب اإلماراتي من أجل

حملــة لتثقيــف اآلبــاء بشــأن أهمية القــراءة ألبنائهم

تعزيز ثقافة القراءة بغرض المتعة.

وتشــجيع عادات القراءة المبكــرة اإليجابية.
• العمــل علــى توســيع نطــاق مشــروع «أســرتي تقرأ
» و «ثقافــة بــا حــدود » علــى نطــاق دولــة اإلمــارات
مــن أجــل تزويــد العائــات اإلماراتيــة فــي أرجــاء البــاد
بمكتبــة منزليــة.

كم مرة يقرأ الطالب في األسبوع
17%
ال يقرؤون

• مواصلــة دعــم العديــد مــن الجهــود مــن أجــل

«ثقافــة بــا حــدود » فــي الشــارقة ومشــروع «أســرتي

تزويــد المــدارس والمكتبــات بكتــب ومــواد تعليميــة

تقــرأ » لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،توزيــع

مجانيــة ،وأخــرى بأســعار مخفضــة ،وباألخــص

الكتــب علــى العائــات اإلماراتيــة فــي أرجــاء البــاد،

21%
مرتان

اإلصــدارات العربيــة.

بهــدف إبــراز أهميــة القــراءة والتشــديد علــى دورهــا
الكبيــر فــي تنميــة
الطفولــة المبكــرة .ومــع ذلــك ،هنــاك عــدد كبيــر مــن

8%
ثالث مرات

37%
مرة واحدة

األطفــال ال يزالــون يعتبــرون القــراءة صعبــة ومضجــرة
ً
بــدل مــن
والغــرض األساســي منهــا هــو االســتذكار

17%
أربع مرات

اعتبارهــا وســيلة ممتعــة لقضــاء الوقــت.

المصدر :مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي

جمعية الناشرين اإلماراتيين
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مــن أجــل مواجهــة هــذا التحــدي ،ســتقوم جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:

تحسين التوزيع
وتجارة التجزئة

• إعــداد تحليــل مفصــل إلســتراتيجيات التســويق
والترويــج التــي يتبعهــا أبــرز تجــار التجزئــة فــي مجــال
الكتــب بغــرض وضــع مجموعة من أفضل الممارســات

مــا تــزال معــارض الكتــب والمتاجــر ،قنــوات التســوق المفضلــة لدى المســتهلك ،ولكــن المبيعات
التكيــف مــع ســلوكيات القــراءة
والخدمــات متعــددة القنــوات ســيكون لهــا أهميــة بالغــة فــي
ّ
الجديــدة واالنتقــال إلــى النشــر الرقمــي.

تدفــع دورة التوزيــع ،البســيطة والمعقــدة ،الناشــرين

فــي دولــة اإلمــارات لالعتمــاد علــى قنــوات التوزيــع

التوزيــع الموجهــة للمســتهلك.

الرغــم مــن أن المســتهلكين يفضلــون معــارض الكتــب
الســنوية ألنهــا تقــدم آالف الكتــب التــي تغطــي

مجموعــة كبيــرة مــن المجــاالت ،إال أن تجــار التجزئــة فــي
دولــة اإلمــارات يكافحــون ألجــل تلبيــة طلبــات العميــل.
كمــا أن معلومــات العمــاء عــن اإلصــدارات الجديــدة
محــدودة جــداً  ،كذلــك ال تقــدم المكتبــات مجموعــة
متنوعــة كافيــة مــن الكتــب العربيــة .إضافــة إلــى ذلــك،
تفضــل إســتراتيجيات التســويق والترويــج «داخــل المتجــر
» الكتــب والمطبوعــات الصــادرة باللغــة اإلنجليزيــة

• تأســيس شــراكات مــع أكبــر معــارض الكتــب وتجــار
التجزئــة مــن أجــل جمــع معلومــات عــن البيــع بالتجزئة

اإلنترنــت ،لكــي ُتمكــن الناشــرين مــن تبني إســتراتيجيات

المحــدودة مــن أجــل تســويق وبيــع منتجاتهــم ،فعلــى

لتحســين تجــارب الشــراء بالتجزئــة لدى المســتهلكين.

كذلــك تعمــل جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن علــى
تأســيس شــركة توزيــع محــدودة ألعضائهــا .وقــد أجــرى
المجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعيــن مفاوضــات مــع أبرز
تجــار التجزئــة بمجــال الكتــب مــن أجــل تقديــم عــروض
ترويجيــة داخــل المتاجــر للتعريــف بإصــدارات األطفــال
الجديــدة خــال اليــوم العالمــي لكتــاب الطفــل . 2015
كذلــك اتخــذت عــدد مــن الشــركات الرياديــة فــي دولــة
اإلمــارات خطــوات مــن شــأنها دعــم نشــر المحتــوى
العربــي مــن خــال منصــات رقميــة.

مــن أنظمــة نقــاط البيــع ،بهــدف تقديــم معلومــات
بيــع موثوقــة لبائعــي الكتــب والناشــرين والجهــات
المعنية األخرى.
• العمــل مــع الــوزارات المعنيــة مــن أجــل إصــدار
إحصائيــات معلنــة مــن شــأنها أن تســاعد فــي نمــو
صناعــة النشــر بالتعــاون مــع مبــادرة البيانــات
االتحاديــة المفتوحــة.
•تطويــر بوابــة لبيــع الكتــب إلــى المســتهلك
مباشــرة حتــى يتمكــن أعضــاء جمعيــة الناشــرين
اإلماراتييــن مــن تســويق كتبهــم إلــى المســتهلكين
بشــكل مباشــر.

والمســتوردة مــن الخــارج .لــدى المشــترين اإلماراتييــن

يمكــن بــذل المزيــد مــن الجهــود ألجــل تحســين وتوحيــد

المتصليــن رقميــاً بالقنــوات المتعــددة توقعــات كبيــرة

قنــوات التوزيــع بغــرض تعزيــز تجربــة الشــراء لــدى

•دعــم الجهــود القائمــة التــي تهــدف إلــى تطويــر

ّ
يتعلــق بوســائل الراحــة والمعلومــات والخدمــة،
فيمــا

المســتهلك ،وإنتــاج قيــم جديــدة لصناعــة النشــر .كمــا

نظــام توزيــع كتــب إقليمــي مــن أجــل زيــادة فــرص

والتــي ال يلبيهــا الناشــرون وتجــار التجزئــة.

ـول بســرعة كبيــرة
أن االنتقــال إلــى النشــر الرقمــي يحـ ّ

التوزيــع الدوليــة أمــام الناشــرين داخل دولــة اإلمارات.

لقــد تــم تنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات
التــي مــن شــأنها تحســين تجربــة التجزئــة للمســتهلك
والتكيــف مــع قنــوات التوزيــع الرقميــة الناشــئة .فمنــذ
ّ
«كتــاب » فــي أبوظبــي
عــام  ، 2008تعمــل مبــادرة ِ
علــى تعزيــز نظــام توزيــع كتــب إقليمــي ،مــن أجــل
زيــادة فــرص التوزيــع أمــام الناشــرين العــرب .كمــا تولــت
«كتــاب » تدريــب الناشــرين علــى النشــر الرقمــي
مبــادرة ِ

يطلب العمالء تجارب مبيعات
وخدمات سهلة ومبسطة ومثالية
ومتعددة القنوات ،ولكن تجار التجزئة
والناشرين يستجيبون لتلك المطالب
بإيقاع بطيء .وينتهج عدد كبير من
كبار تجار التجزئة ،والعاملون بمجال
تجارة الكتب في دولة اإلمارات،
إستراتيجيات تسويق وترويج تركز على
الكتب والمطبوعات الصادرة باللغة
اإلنجليزية وتفضل عمليات الشراء
داخل المتجر .على سبيل المثال ،واحد
فقط من كبار تجار

التجزئة البارزين بمجال تجارة

الكتب يقدم مجموعة كبيرة من

الكتب العربية على منصة البيع
الخاصة به عبر اإلنترنت.

عدد الكتب الرقمية العربية من تاجر التجزئة

حقــل توزيــع الكتــب مــن نمــوذج مــادي معتمــد علــى
تجــارة التجزئــة إلــى نمــوذج آخــر يرتكــز علــى توحيــد

ماغروديز

تجــار التجزئــة دمــج تجربــة المســتهلك الرقميــة التــي

كينوكونيا

ـيتعين علــى الناشــرين تبنــي قنــوات
المتجــر .كذلــك سـ
ّ

بوكبالس

9,750

وتــوازن قنــوات التجزئــة المتعــددة .هــذا ســيتطلب مــن

جاشانمال

تتــم عبــر اإلنترنــت مــع التجربــة الماديــة التــي تتــم داخــل

فيرجين ميغاستور

0

توزيــع رقميــة وتطويــر منتجــات للمنصــات الرقميــة.

بوردرز

-

40
0

المصدر :قنوات البيع
عبر اإلنترنت ألكبر تجار
التجزئة بمجال الكتب
داخل دولة اإلمارات

-

والتســعير والطباعــة وفــق الطلــب والتســويق عبــر
جمعية الناشرين اإلماراتيين

16
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8

مــن أجــل مواجهــة هــذا التحــدي ،ســتقوم جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:

تحويل
المكتبات

• العمــل مــع الــوزارات والجهــات المعنيــة مــن أجــل

عن  500ألف زائر سنوياً .

بهــم لوضــع إســتراتيجية لتطويــر مكتبــات دولــة

تتكيــف مــع العصــر
ولكنهــا غيــر مســتغلة بالكامــل فــي الوقــت الحالــي ،وتحتــاج إلــى دعــم كــي
ّ
الرقمــي.

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
•

دعــوة الناشــرين والجهــات المعنيــة لالجتمــاع

ألجــل إعــداد نظــام مــن شــأنه تزويــد أمنــاء المكتبــات
طبــق برنامــج اإلعــارة بيــن
دولــة اإلمــارات كان أول مــن ّ

ّ
التعلــم،
ســهلة المنــال ،وحشــد المجتمعــات مــن أجــل
والمشــاركة فــي األنشــطة االجتماعيــة ،واستكشــاف

المكتبــات فــي المنطقــة .وقــد ُرفــدت هــذه المبــادرات

األوليــة منــذ ذلــك الحيــن بمزيــد مــن المبــادرات الحديثــة

تراثهــا ،وتثقيــف أبنائهــا .وبالتالــي إن اســتطاعت

التــي مــن شــأنها توســيع وتعريــب مجموعــات الكتــب،

المكتبــات إعــادة ابتــكار نفســها فســيكون أثرهــا

وتنفيــذ برامــج إبداعيــة مــن أجــل تســهيل الوصــول

علــى األفــراد والمجتمعــات بالغــاً  .لقــد أوضحــت دراســة

للمكتبــة فــي المجتمعــات المحرومــة ،واالســتجابة

حديثــة أن أقــل مــن نصــف ســكان دولــة اإلمــارات يــزورون

للطلــب المتزايــد علــى المــوارد الرقميــة.

المكتبــات العامــة بشــكل منتظــم .كمــا أظهــر بحــث آخر

تشــمل هــذه المبــادرات التحويــل الرقمــي للمحتــوى

أجــري علــى طــاب المــدارس الثانويــة أن ثلــث الطــاب

وتنفيــذ الخدمــات اإللكترونيــة مــن أجــل زيــادة إمكانيــة

فقــط يــزورون مكتبــة المدرســة علــى نحــو منتظــم.

الوصــول للمصــادر والكتــب بواســطة المكتبــات العامــة

وتشــمل أســباب ضعــف زيــارة المكتبات نقــص المكتبات

والجامعيــة مثــل مكتبــة أم ســقيم العامــة بدبــي

التــي يســهل الوصــول إليهــا ،وقــدم منشــآتها ،وقلــة

ومكتبــة جامعــة نيويــورك أبوظبــي .مــن أجــل تلبيــة

تنــوع مجموعــات الكتــب ،وفريــق العمــل غيــر المــدرب

احتياجــات المجتمعــات بشــكل أكثــر فعاليــة ،البــد أن

جيــداً .
ّ

ّ
وتتخلــى عــن مفهــوم
تتطــور مكتبــات دولــة اإلمــارات

أحــرزت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مكاســب كبيرة

المكتبــة التقليــدي ،الــذي يتمثــل بــأن المكتبــة

ّ
يتعلــق بتحديــث
علــى مــدار العقديــن األخيريــن فيمــا

مــكان محــدود هــادئ ،لتصبــح محــاور مجتمعيــة

نظــام المكتبــات .وقــد كانــت مكتبــات دولــة اإلمــارات

ّ
يتعلــم المواطنــون فيهــا المهــارات وينخرطــون فــي

فــي أواخــر التســعينيات مــن القــرن الماضــي ،مــن

تجــارب وخبــرات جديــدة .سيشــمل ذلــك زيــادة الخدمــات

المكتبــات األولــى فــي المنطقــة التــي انتقلــت إلــى

الرقميــة ودمــج أماكــن التجمــع مثــل المعــارض الفنيــة

اســتخدام نظــام فهرســة رقمــي .وفــي عــام  ، 2001تــم

والمراكــز التقنيــة وقاعــات االجتماعــات ومتاجــر التجزئة.

تأســيس مراكــز ّ
تعلــم لألطفــال فــي عــدد مــن المكتبــات

المكتبــات بحاجــة إلــى توفيــر مســاحات إضافيــة للنــاس

العامــة ،يتمحــور اهتمامهــا حــول األنشــطة التعليميــة

كــي يتعاونــوا فــي العمــل وينهمكــوا فــي تعبيــر

والثقافيــة .وقــد اســتضافت جامعــة الشــارقة واالتحــاد

إبداعــي يدعــم االبتــكار .كذلــك يتطلــب تحويــل المكتبات

العربــي للمكتبــات أحــد أول التجمعــات اإلقليمية ألمناء

جهــوداً موســعة مــن أجــل جلــب خدمــات المكتبــة

المكتبــات ،كمــا أن النظــام الجامعــي الوطنــي فــي

إلــى المواطنيــن عبــر الخدمــات المتنقلــة واألكشــاك

جمعية الناشرين اإلماراتيين

دولة اإلمارات العربية المتحدة ما يزيد

تحديــد احتياجــات المكتبــات العامــة ،واالســتعانة

المكتبــات عبــارة عــن مراكــز مجتمعيــة مهمــة تعــزز التنميــة الذاتيــة والتماســك االجتماعــي،

تلعــب المكتبــات دوراً مهمــاً فــي تقديم مصــادر معرفة

يخدم نظام المكتبات العامة في

والتوصيــل وبرامــج اإلعــارة.
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بمعلومــات عــن اإلصــدارات الجديــدة.
• دعــم المجموعــات الوطنيــة واإلقليميــة التــي
تــدرب وتجمــع أمنــاء المكتبــات مــن
يمكــن أن
ّ
أجــل مناقشــة أفضــل ســبل التطويــر مثــل جمعيــة

المكتبــات المتخصصــة فــرع الخليــج العربي ،وشــبكة
التثقيــف المعلوماتــي ،واتحــاد أبوظبــي ألمنــاء
المكتبــات..
•دعــم تنفيــذ مبــادرة فهــرس اإلمــارات الوطنــي
للمكتبــات.

عدد الزائرين نظام المكتبة

•العمــل مــع الــوزارات المعنيــة مــن أجــل إعــداد
حملــة لتنميــة الوعــي العــام بــدور المكتبــات
والترويــج لزيارتهــا ورفــع الوعــي المجتمعــي فيمــا
يتعلّ ــق بمنشــآت المكتبــات وخدماتهــا.

مكتبات دبي العامة

286,688

المكتبة الوطنية

135,473

مكتبات الشارقة العامة

54,000

المكتبات العامة التايعة
لوزارة الثقافة والشباب
وتنمية المجتمع*

40,350

المصدر :مركز دبي لإلحصاءات ،إدارة المكتبات
بدائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة ،وزارة الثقافة
والشباب وتنمية المجتمع.
مالحظة* :تشمل المكتبات العامة في أبوظبي
وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين
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مــن أجــل مواجهــة هــذا التحــدي ،ســتقوم جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:

بناء عوامل النهضة
الوطنية وحوار الثقافات

• التعــاون مــع الــوزارات المعنيــة لتقديــم برامــج
مشــتركة لمختلــف األجيــال ،مــن شــأنها رعايــة التعلّ م
والتبادل بين األجيال األصغر واألكبر سناً .

تلعــب صناعــة النشــر دوراً حيويــاً فــي حفــظ تــراث دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واالحتفــاء بــه

ورعايــة التفاهــم بيــن الثقافــات المختلفــة

مــن أجــل دمــج صناعــة النشــر فــي اإلســتراتيجيات
الثقافيــة علــى المســتوى االتحــادي ،ومســتوى

علــى الرغــم مــن التحــول االجتماعــي االقتصــادي

دوراً مهمــاً فــي إكمــال المناهــج والتعريــف بالعــادات

الســريع ،حافظــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

والتقاليــد .وقــد كرمــت جائــزة «اليونســكو– الشــارقة

علــى التــوازن بيــن الحيــاة العصريــة والحفــاظ علــى

ّ
الكتــاب والشــعراء
» للثقافــة العربيــة العديــد مــن

القيــم الثقافيــة والتقاليــد األصيلــة .ولكــن ال يمكــن

والفنانيــن العــرب العيالــة علــى جهودهــم فــي تعزيــز

تحقيــق االســتدامة الثقافيــة إال مــن خــال الوعــي بيــن

وزيــادة المعرفــة بالفنــون والثقافــة العربيــة.

األجيــال .مــن خــال تقديــم تجــارب ّ
تعلــم ثريــة وفــرص

ومــن أجــل زيــادة التأثيــر ،ركــزت مبــادرات النشــر العديــدة

للتنميــة اإلبداعيــة فــي ســن صغيــرة ،يلعــب الناشــرون

علــى بنــاء عوامــل نهضــة وطنيــة وعلــى تشــجيع دمــج

دوراً مهمــاً فــي تعليــم شــبابنا االهتمــام بتراثهــم

التفاهــم بيــن الثقافــات داخــل إطــار وطنــي .يســتطيع

الثقافــي وهويتهــم ،وتلعــب صناعــة النشــر دوراً حيويــاً

الناشــرون مــن خــال اعتمــاد مبــادئ الدمــج فــي

فــي حفــظ وتعزيــز أشــكال التعبيــر الثقافيــة اإلماراتيــة

تخطيــط اإلســتراتيجيات الثقافيــة علــى المســتوى

المميــزة مثــل الموســيقى ،والشــعر ،والرقــص ،وروايــة
ّ

االتحــادي ،ومســتوى كل إمــارة ،أن يلعبــوا دوراً كبيــراً

القصــص .وعلــى المســتويين اإلقليمي والدولــيُ ،ت ّ
مكن

فــي تحســين نوعيــة الحيــاة ورفاهيــة المواطنيــن،

صناعــة النشــر المواهــب الفنيــة مــن أن يصبحــوا ســفراء

ورعايــة اإلبــداع ،ودعــم الدبلوماســية الثقافيــة .ومــن

ثقافــة ،مــا يــؤدي إلــى اتســاع قاعــدة أســواق الصناعــات

ثــم البــد مــن دمــج الناشــرين فــي البرامــج والمشــاريع

الثقافيــة فــي دولــة اإلمــارات وتعزيــز صــورة الدولــة

التــي تســتثمر الثقافــة لتعزيــز ّ
تعلــم الشــباب وترســيخ

كمركــز ثقافــي.

الهويــة الوطنيــة .كذلــك يمكــن أن يلعــب الناشــرون

هنــاك هيئــات عديــدة تــروج للثقافــة اإلماراتيــة والحــوار

دوراً موســعاً فــي الحــث علــى زيــادة االهتمــام بالثقافــة

بيــن الثقافــات مــن خــال مبــادرات ينصــب تركيزهــا علــى

مــن خــال توثيــق التــراث الثقافــي اإلماراتــي .وهنــا تجدر

النشــر .يقــدم معــرض أبوظبــي الدولي للكتــاب ومعرض

اإلشــارة إلــى أن التركيــز المتزايــد علــى تطويــر محتــوى

«العيــن تقــرأ » للكتــاب مجموعــة مــن األنشــطة

مميــز ،مــن شــأنه جــذب المؤسســات والفعاليات
ثقافــي
ّ

الثقافيــة التــي تشــمل المحاضرات ،والمناظــرات األدبية،

الثقافيــة الدوليــة إلــى دولــة اإلمــارات ،وتعزيــز التفاهــم

والجلســات التعليميــة التــي تســتهدف عــدداً متنوعــاً

•

العمــل مــع الــوزارات وأصحــاب القــرار والمعنييــن

إمــارات الدولــة ،لينصــب تركيزهــا علــى النهضــة

حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة
نجاحاً في تسجيل العديد من مبادرات
التراث الثقافي في قائمة اليونسكو
للتراث الثقافي غير المادي لإلنسانية.
ويلعب الناشرون دوراً مهماً في الحث
على زيادة االهتمام بالثقافة من
خالل توثيق ممارسات التراث الثقافي
اإلماراتي.

الوطنيــة وتشــجيع حــوار الثقافــات.
• العمــل مــع الــوزارات وأصحــاب القــرار والمعنييــن
مــن أجــل تطويــر وإدارة مناهــج دراســية ثقافيــة
تفاعليــة بغرض تعزيز مشــاركة الشــباب فــي الثقافة.

العيالة
رقصة تقليدية ترمز إلى الحب
والوفاء الذي تكنه القبيلة إلى
بالدها وأمتها.

• دعــم التعــاون الوطنــي مــع منظمــة اليونســكو
مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة صــون التــراث الثقافــي غيــر
المــادي ،وإدراج تقاليــد دولــة اإلمــارات المكتوبــة
والشــفهية فــي القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافي
غيــر المــادي لإلنســانية.
•

مواصلــة دعــم الجهــود المتعــددة التــي مــن

شــأنها اعتبــار الناشــرين والفنانيــن ســفراء ثقافييــن،
والتــي تقــدم فرصــاً للتبــادل الثقافــي مــع البلــدان
األخــرى.

تربية الصقور
النشاط التقليدي المتعلق
بتربية وتدريب الصقور.
السدو
شكل تقليدي من النسيخ
تمارسه نساء البدو في
المجتمعات القروية إلنتاج
أثاث منزلي وملحقات زخرفية
للجمال والخيول.

التغرودة
قصيدة غنائية بدوية تقليدية.

المتبــادل ،واعتبــار الدولــة مركــزاً ثقافيــاً عالميــاً حيويــاَ .

مــن المجموعــات العمريــة .تطلــق هيئــة دبــي للثقافــة
والفنــون بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم مراكــز
ثقافيــة مخصصــة فــي المــدارس الحكوميــة ،تلعــب
جمعية الناشرين اإلماراتيين
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تطوير مهارات الصناعات
اإلبداعية ورعاية المواهب
الفنية

مــن أجــل مواجهــة هــذا التحــدي ،ســتقوم جمعيــة
الناشــرين اإلماراتييــن بمــا يلــي:
• العمــل مــع الــوزارات المعنيــة إلجراء دراســة جدوى
مــن أجــل تقييــم الحاجــة لتأســيس مــدارس ثانويــة
متخصصــة مــن شــأنها التركيــز علــى تطويــر الفنانيــن

ُتعــد الصناعــات اإلبداعيــة والثقافيــة جــزءاً مهمــاً مــن االقتصــاد يتنامــى دورهــا يومــاً بعــد آخــر،
والبــد مــن دعمهــا مــن خــال تطويــر قــوى عاملــة مؤهلــة بشــكل ممتــاز.

ّ
والكتــاب والشــعراء وصانعــي األفــام والموســيقيين
الشباب.
•

تتطلــب صناعــات دولــة اإلمــارات الناشــئة ،مثــل صناعــة

ّ
ّ
للكتــاب مركــزاً عالميــاً
للكتــاب يمكنهــم مــن تبــادل

النشــر والمحتــوى الرقمي والصناعــات اإلبداعية األخرى،

المعرفــة والخبــرات .كمــا يســتضيف المجلــس اإلماراتي

قــوى عاملــة مــزودة بمهــارات عاليــة المســتوى .ومــع

لكتــب اليافعيــن ورش عمــل لبنــاء القــدرات الموجهــة

ذلــك ،بســبب حداثــة عهــد الصناعــات اإلبداعيــة ،هنــاك

ّ
للكتــاب والرســامين والناشــرين اإلماراتييــن أو المقيمين

عــدد محــدود مــن برامــج التدريــب والتعليــم المتخصصــة

فــي اإلمــارات المتخصصيــن فــي كتــب الطفــل .ومــع

الالزمــة لتنميــة المهــارات المطلوبــة ألصحــاب العمــل.

ذلــك ،مــن الضــروري بــذل جهــود إضافيــة كــي يتوافــق

يفــرض العــدد الكبيــر للشــركات الصغيــرة والمتوســطة

النظــام التعليمــي ومبــادرات التدريــب األخــرى علــى

فــي مجــاالت الصناعــات اإلبداعيــة والتقنيــات ســريعة

المســتوى الوطنــي ومســتوى إمــارات الدولــة مــع

ّ
متعلقــة بضمــان التوافــر
التطــور تحديــات إضافيــة

تطــورات القطــاع واحتياجــات أصحــاب العمــل.

المســتمر لمهــارات القــوى العاملــة .كذلــك ســتتطلب

علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحرزتــه دولــة اإلمــارات

ّ
المتعلقــة بأنــواع محــددة
المفاهيــم الســلبية الحاليــة،

فــي بنــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة لدعــم المواهــب

مــن التعليــم الفنــي والمســارات الوظيفيــة المهمــة

اإلبداعيــة ،تظــل هنــاك عقبــة كبيــرة يواجههــا تطــور

لنمــو الصناعــات اإلبداعيــة ،تنميــة مســتويات الوعــي

ّ
والكتــاب والشــعراء
الصناعــة وهــي جــذب الفنانيــن

ّ
يتعلــق بالخيــارات المهنيــة المتاحــة ،وفهمهــا
فيمــا

وصانعــي األفالم والموســيقيين الواعدين للســعي خلف

ّ
ّ
المتعلقة بقيمة
والتغلــب علــى المفاهيــم االجتماعيــة

المهــن الفنيــة .ال يمكــن تحقيــق ذلــك إال مــن خــال خلق

الوظائــف فــي مجــال الصناعــات اإلبداعيــة.

مجتمــع فنانيــن نشــط ومتعــاون .ونظــراً ألن العديــد مــن

ععلــى مــدار األعــوام القليلــة الماضيــة ،تــم إطــاق

المســارات الوظيفيــة فــي الصناعــات اإلبداعيــة جديــدة،

مبــادرات عديــدة اســتهدفت تأســيس مهــارات إبداعيــة

ســيكون هنــاك حاجــة للتعــاون المتزايــد بيــن الحكومــة

وتطويــر المواهــب الفنيــة .كذلــك يقــدم البرنامــج

واألعمــال وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين اآلخريــن ،مــن

التدريبــي «تدريــب » الــذي تنظمــه هيئــة المنطقــة

أجــل تحديــد المهــن التــي تعانــي نقصــاً فــي المهــارات،

اإلعالميــة فــي أبوظبــي مجموعــة كبيــرة مــن الــدورات

وتصميــم برامــج تعليــم وتدريــب متخصصــة مــن شــأنها

لدراســية فــي مجاالت اإلعــام الرقمي وتصميــم األلعاب

حــل مشــكلة نقــص المهــارات وســد فجواتهــا .كذلــك

والتصميــم الجرافيكــي وتصميــم المواقــع اإللكترونيــة

مــن الضــروري وضــع برامــج لجذب الشــباب إلــى الصناعات

والرســوم المتحركــة ،والتــي ُتعــد مســاقات مهمــة

اإلبداعيــة الناشــئة.

التنســيق إلجــراء دراســة للمراحــل األوليــة مــن

«سلســلة القيمــة » اإلبداعيــة للصناعــات الثقافيــة
الرئيســية بغــرض تحديــد مــدى توافــر الدعــم الكافــي
ّ
والكتــاب والشــعراء وصانعــي
المقــدم للفنانيــن
األفــام والموســيقيين.

أشارت دراسة بحثية أجريت
حديثاً حول الطالب اإلماراتيين
وخريجي جامعات النخبة ،إلى أن عدداً
ً
قليل منهم يفكر في العمل في
مجال الصناعات اإلبداعية .سيتطلب
نمو الصناعات اإلبداعية للمساهمة
في التنمية االجتماعية والثقافية
واالقتصادية لدولة اإلمارات ،جذب
المزيد من المواطنين اإلماراتيين إلى
الصناعات اإلبداعية الناشئة.

• التعــاون مــع الــوزارات المعنية وأصحاب االختصاص
مــن أجــل إجــراء دراســة بحثيــة عــن مهــارات التوظيــف
الوطنــي الخاصــة بالصناعــات اإلبداعيــة الواعــدة
بغــرض تحديــد الفجــوات ونقــص المهــارات.
• العمــل مــع الــوزارات المعنيــة وأصحــاب االختصاص
لتقديــم معلومــات عــن المســار المســتقبلي
للصناعــات اإلبداعيــة والمســارات الوظيفيــة الواعــدة
مــن أجــل جــذب الطــاب للصناعــات اإلبداعية الناشــئة.

تصنيف «شعبية » صاحب العمل –
وفق منطقة الخريجين

أبو ظبي

 -١مبادلة
-٢شركة أبو ظبي الوطنية للنفط
-٣مصدر
-٤مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية
-٥مجلس أبو ظبي التنفيذي
-٦هيئة المنطقة اإلعالمية في أبو ظبي
-٧هيئة أبو ظبي للمياه والكهرباء

دبي

-١مبادلة
-٢اإلمارات لأللمنيوم
-٣شركة أبو ظبي الوطنية للنفط
-٤إعمار
-٥مجموعة الطاير
-٦إتصاالت
-٧آر تي إيه

ويعــد مركــز دبــي الدولــي
لتطويــر الصناعــات اإلبداعيــةُ .
جمعية الناشرين اإلماراتيين
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من الرؤية
إلى التطبيق

جمعية الناشرين اإلماراتيين
تأسســت فــي  25فبرايــر  ، 2009وهــي مؤسســة ذات نفــع عــام تعمــل علــى خدمــة
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال العمــل علــى تطويــر قطــاع النشــر داخــل
الدولــة.
تهــدف الجمعيــة إلــى تمثيــل الناشــرين داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

يتطلــب تنفيــذ هــذه الرؤيــة الطموحــة شــراكة حقيقيــة بيــن
أصحــاب مصالــح متعدديــن علــى أن تكــون ملتزمة بتطويــر صناعة
النشــر.
يقــدم هــذا التصــور ،بشــكل مفصــل ،برنامــج أولويــات
تقــدم هــذه الرؤيــة ،بشــكل مفصــل ،برنامــج أولويــات

لــن يكــون االنتقــال مــن التصــور إلــى التنفيــذ سـ ً
ـهل .إذ

جــريء ،لــم يســبق طرحــه مــن قبــل ،ومبــادرات مقترحــة

ســتكون هنــاك عقبــات مثــل األهــداف غيــر الواضحــة،

مــن شــأنها تطويــر صناعــة النشــر إلــى الواقع المنشــود.

والمبــادرات التــي قــد تؤجــل ،وأصحــاب المصلحــة ذوو

وقــد تعمدنــا توســيع نطــاق المبــادرات المقترحــة حتــى

البرامــج المعارضــة ،ومقاومــة التغييــر ،والتحديــات

نتــرك مســاحة إلضفــاء المزيــد مــن التعديــات على خطط

الناشــئة التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا .علــى الرغــم مــن

المشــروع المفصلــة المرتكــزة علــى النتائــج الممكــن

هــذه العقبــات المحتملــة ،البــد أن نفــي بالوعــود ،كــي

إنجازهــا ،بالتعــاون مــع أصحــاب المصالــح الرئيســيين.

نضمــن مســاهمة صناعــة النشــر بشــكل كامــل فــي

ســيتم إعطــاء األولويــة لمبــادرات محــددة مــن شــأنها

التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة لدولــة

إحــداث تأثيــر كبيــر ،دون فــرض تحديــات علــى مســتوى

اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وعلــى الرغــم مــن أن

التنفيــذ ،وذلــك ألجــل بنــاء زخــم لمواجهــة تحديــات

جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن تســتطيع تقديــم القيــادة

الصناعــة األكثــر تعقيــداً  ،وتأســيس ثقــة متبادلــة بيــن

اإلســتراتيجية واإلرشــاد لتحقيــق التصــور المنشــود ،إال

أصحــاب المصالــح المنفذيــن .وأخيراً ينصــب تركيز جمعية

أنهــا ال تســتطيع وحدهــا إحــداث التحــول فــي صناعــة

الناشــرين اإلماراتييــن علــى دعــوة أصحــاب المصلحــة

النشــر .ال يشــير هــذا التصــور إلــى نهايــة عمليــة

والجهــات المعنيــة إلــى تحويــل صناعــة النشــر واالرتقــاء

التخطيــط والمشــورة ،ولكنــه يركــز علــى بدايــة حــوار

ً
وصــول لجعــل دولــة
بهــا إلــى المســتوى المنشــود،

متواصــل .وعنــد االنتقــال إلــى مرحلــة التنفيــذ ،ســنعمل

اإلمــارات مركــزاً للنشــر العربــي.

ضمــن شــراكة كاملــة مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع

البــد أن نتعــاون معــاً  ،لنحــدث تحـ ً
ـول جذريــاً  ،مــن عمليــة
اتخــاذ القــرارات غيــر المتســقة فــي أغلــب األحيــان ،إلــى
التخطيــط المشــترك والجهــود المتضافــرة للعمــل علــى
جمعية الناشرين اإلماراتيين

بالنشــر .وتعمــل الجمعيــة علــى نشــر اإلنتــاج الفكــري لدولــة اإلمــارات فــي أرجــاء
الوطــن العربــي والعالــم؛ وعلــى االرتقــاء بقطــاع النشــر فــي دولــة اإلمــارات مــن خــال
برامــج التأهيــل والتدريــب التــي ترفــع كفــاءة العامليــن بمجــال النشــر فــي الدولــة،
وتحســين شــروط المهنــة والقوانيــن الخاصــة بهــا.
وتركــز الجمعيــة بشــكل خــاص علــى الترجمــة مــن وإلــى اللغــة العربيــة ،وحمايــة

مواجهــة التحديــات الكبيــرة التــي تعــوق صناعة النشــر.

علــى الرغــم مــن أن صناعــة النشــر حققــت تقدمــاً كبيــراً ،

إضافــة إلــى المؤتمــرات والمعــارض اإلقليميــة والدوليــة والفعاليــات المعنيــة

ّ
المتعلقــة بمهنــة النشــر .كمــا أن
حقــوق الملكيــة الفكريــة والحقــوق األخــرى
الجمعيــة عضــو فــي اتحــاد الناشــرين العــرب ،وعضــو منتســب فــي اتحــاد الناشــرين
الدولييــن .

لالتصال

الخــاص والــوزارات والهيئــات الحكوميــة .كمــا ســنظل

جمعية الناشرين اإلماراتيين

تشــجيع التعــاون خــال تنفيــذ الوعــود ونرحــب دائمــاً

الشارقة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

ننشــد المعلومــات قبــل اتخــاذ القــرارات وســنواصل

القصباء – المبنى C

بمالحظــات التقييــم ،ومتابعــة عمليــة التنفيــذ.

صندوق بريد 5424

+971 6 5252088
+971 6 5535787

@EPA.UAE

www.epa.org.ae
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