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مقدمــة:
الحاجــة إلــى التضامــن للتأكيــد مــن جديــد علــى 
القــوة الكامنــة فــي الكتــب وقيمــة مجــاالت 

النشــر وأهميتهــا

يصــادف العــام 2021 حدثــًا مهمــًا جــدًا بالنســبة لالتحــاد الدولــي للناشــرين لتزامنــه مــع الذكــرى الســنوية الـــ125 

لتأسيســه كمنبــر عالمــي لمجــاالت النشــر. وتتزامــن هــذه المرحلــة الرئيســية أيضــًا مــع واحــدة مــن أصعــب الســنوات 

التــي مــر بهــا قطــاع النشــر العالمــي وأعضــاء االتحــاد الدولــي للناشــرين وذلــك بســبب تبعــات الجائحــة العالميــة التــي 

ال تــزال تؤثــر علــى قطاعنــا، فضــاًل عــن التهديــدات الجديــدة والناشــئة التــي تقــوض الركائــز األساســية لحقــوق الطبــع 

والنشــر وحريــات النشــر التــي يســتند إليهــا االتحــاد.

اعتبــاًرا مــن أغســطس إلــى أكتوبــر 2020، ومــع االفتقــار إلــى اإلحاطــة باألثــر الكامــل للجائحــة العالميــة علــى النشــر، 

أجــرى االتحــاد مقابــالت مــع 33 مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي مجــال النشــر فــي أكثــر مــن 30 دولــة يشــكلون 

%70 مــن إجمالــي مبيعــات النشــر العالميــة ولديهــم شــريحة مــن 3 مليــارات قــارئ. وأردنــا مــن هــذه المقابــالت 

معرفــة كيفيــة تأثيــر الجائحــة العالميــة علــى أعضــاء االتحــاد الدولــي للناشــرين وقطاعــات النشــر الوطنيــة ومــا هــي 

أفضــل طريقــة يمكــن لالتحــاد مــن خاللهــا أن يقــدم الدعــم. وشــكلت نتائــج هــذه المناقشــات األســاس الــذي اســتند 

إليــه االتحــاد فــي تقريــره الــذي ُنشــر بعنــوان »مــن االســتجابة إلــى التعافــي: تأثيــر جائحــة كوفيــد19- علــى صناعــة النشــر 

العالميــة«.

ويعــّد تقريــر االتحــاد الــذي تنــاول تأثيــر الجائحــة العالميــة علــى قطــاع النشــر مــن أولــى المحــاوالت لجمــع النتائــج 

األوليــة حــول مــا يحــدث للناشــرين علــى أرض الواقــع علــى مســتوى العالــم. وخــالل محادثاتــي مــع الناشــرين، رّكــز 

الجميــع تقريًبــا علــى أهميــة تضامــن جميــع الجهــات بالقطــاع فــي التصــدي للجائحــة والمشــاركة بمراحــل التعافــي. 

وقــد تبينــت لــي نتيجــة واضحــة وهــي بــأن األســواق التــي شــهدت تعاونــًا بيــن كل مــن الناشــرين وبائعــي الكتــب 

والمكتبــات والمعلميــن والمعلمــات وشــركات التكنولوجيــا والجهــات التنظيميــة والجهــات المعنيــة األخــرى فــي 

مجــال النشــر أظهــرت مســتويات أعلــى مــن القــدرة علــى الصمــود والســرعة فــي التعافــي.

لذلــك، كانــت إحــدى أولــى مبادراتــي كرئيســة لالتحــاد الدولــي للناشــرين هــي توجيــه دعــوات علــى مســتوى القطــاع 

لحــث الجهــات المعنيــة علــى إظهــار التضامــن والتعــاون فيمــا بينهــا. ولتحقيــق ذلــك، عملــت علــى تشــكيل فريــق 

عمــل »الميثــاق الدولــي لتعزيــز اســتدامة ومرونــة قطــاع النشــر« )إنســباير( بهــدف تولــي مهمــة إجــراء اســتطالع علــى 

نطــاق واســع فــي القطــاع مــن أجــل رصــد التحديــات الرئيســية الناجمــة عــن الجائحــة والتــي تواجــه الناشــرين ووضــع 

التوصيــات األوليــة.

ويعــّد الميثــاق الدولــي لتعزيــز اســتدامة ومرونــة قطــاع النشــر الــذي وقعتــه حوالــي 50 جهــة مــن الجهــات المعنيــة فــي 

منظومــة النشــر، أول إنجــاز لفريــق العمــل المعنــي بخطــة »إنســباير«. ومــن خــالل توقيــع الميثــاق، اتفــق الموقعــون 

مــن مختلــف فئــات منظومــة قطــاع النشــر بمــا فــي ذلــك الناشــرون وبائعــو الكتــب والمؤلفــون والمعلمــون 

ومعــارض الكتــب والمنظمــات الدوليــة للقــراءة ومحــو األميــة ومجموعــات حريــة التعبيــر - علــى مواصلــة التعــاون 

لدعــم جهــود التعافــي الموّجهــة نحــو قطــاع النشــر فــي مرحلــة مــا بعــد كورونــا.

وتعــد خطــة »إنســباير« التــي أعــّدت مــن خــالل مقابــالت شــبه منظمــة مــع حوالــي 60 جهــة معنيــة فــي منظومــة 

النشــر، ثمــرة أخــرى مــن ثمــار هــذا التعــاون المســتمر فــي منظومــة النشــر. وقــد قوبلــت جهــود التوعيــة التــي قادهــا 

فريــق العمــل بإشــادة مــن الجهــات المعنيــة التــي امتدحــت المبــادرة مشــيرة بأنهــا جــاءت فــي وقتهــا وأصبحــت حاجــة 

ماســة، وتجمــع هــذه الخطــة المحــاور المنبثقــة عــن هــذه المحادثــات.

وأود أن أســتفيد مــن هــذه الفرصــة لتقديــم الشــكر 

إلــى جميــع المســاهمين فــي هــذه الجهــود وذلــك 

بالنيابــة عــن فريــق العمــل الــذي يضــم إيمــي ســوير 

وبــن ســتيوارد وكاثريــن بــالش وجيوفانــي هوبلــي 

وجيــوال مارانجونــي وجيمــس تايلــور وجيســيكا ســينجر 

وجواكيــم كوفمــان وخوســي بورغينــو وكاريــن بانســا 

وكينــان كوتوكاتــورك وكريســتين إينارســون ولــي 

بنجيــي وليــز ترايــب وماريــا باالنتــي وميشــييل كولمــان 

وبييــر داتيلــول وراشــيل مارتــن وســتيفان دي فالــك 

ويــي إس تشــي - ونحــن نتطلــع إلــى العمــل معكــم 

لتحقيــق برنامــج العمــل الطمــوح هــذا.
بــدور القاســمي

رئيســة
االتحــاد الدولــي للناشــرين
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https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.internationalpublishers.org/inspire


التحديــات والفــرص الرئيســيةالجهــات المعنيــة فــي المنظومــة

 تبنــي التحــول الرقمــي واالبتــكار فــي خدمــات األعضــاءالجمعيــات اإلقليميــة للناشــرين
 إشــراك الحكومــات فــي قيمــة النشــر

 جعــل اســتراتيجيات الدعــم والتأييــد أكثــر شــمواًل لمنظومــة النشــر بأكملهــا

 المؤلفــون والرســامون 
 والجهــات األخــرى 

المعنيــة بالمنظومــة

 إعــادة تشــكيل العالقــات علــى مســتوى منظومــة النشــر ككل 
 تحفيــز الشــراكات بيــن الجهــات المعنيــة المتعــددة لمعالجــة القضايــا المنهجيــة

 قيــادة الحــوار حــول مســتقبل التعليــمالناشــرون التعليميــون
 دعــم اعتمــاد نمــاذج أعمــال جديــدة تتناســب مــع اإلطــار الزمنــي

 العمــل عبــر منظومــة النشــر لــرأب الفجــوة الرقميــة

 معــارض الكتــاب وفعاليــات 
تــداول الحقــوق

  التوصــل إلــى إجمــاع بشــأن بروتوكــوالت الصحــة والســالمة المتعلقــة بإعــادة فتــح معــارض 
الكتــاب العالميــة

 تحفيــز الحــوار بيــن الناشــرين فــي المنظومــة حــول مســتقبل معــارض الكتــاب

المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر 
الربحيــة

 عقــد شــراكات جديــدة مــع جهــات معنيــة متعــددة لتطبيــق ســبل التضامــن علــى أرض الواقــع
 تنميــة الشــراكات القائمــة لتصبــح أكثــر تأثيــًرا

0506 كيف يمكن لقطاع النشر الدولي تحويل مجاالت التضامن إلى فرص

الملخــص التنفيــذي

وفــي الخطــوة التاليــة، يخطــط االتحــاد فــي الربــع األول مــن عــام 2022 الســتضافة نــدوة تهــدف إلــى توســيع نطــاق 
هــذه الفــرص والتحديــات والســعي إلــى تحقيــق توافــق فــي اآلراء بشــأن خطــة عمــل مشــتركة أكثــر رســمية مــع 

توصيــات قابلــة للتنفيــذ.

فــي أواخــر عــام 2020، وصــف تقريــر االتحــاد الدولــي للناشــرين »مــن االســتجابة إلــى التعافــي: تأثيــر جائحــة كوفيــد19- 
علــى صناعــة النشــر العالميــة« المعانــاة التــي يشــهدها القطــاع بســبب إجــراءات اإلغــالق والدعــم والتعــاون غيــر 
المســبوق فــي المنظومــة الــذي يهــدف إلــى تجــاوز العقبــات والعوائــق الناجمــة. وتســببت الجائحــة فــي معظــم 
األســواق بانخفــاض كبيــر فــي مبيعــات الكتــب نتيجــة للتوقــف شــبه التــام فــي جميــع نشــاطات سلســلة القيمــة 
لقطــاع النشــر بــدءًا مــن المؤلفيــن ووصــواًل إلــى القــراء. وبالرغــم مــن أن بعــض األســواق شــهدت انتعاًشــا شــبه 

كامــل تقريًبــا منــذ وصــول الجائحــة إلــى ذروتهــا، إال أن النشــاطات فــي قطاعــات النشــر الوطنيــة فــي البلــدان األخــرى 
ال تــزال ُمهــددة. لكــن تلــوح فــي األفــق احتماليــة متزايــدة بالوصــول إلــى مرحلــة التعافــي فــي مجــال النشــر مــن خــالل 

ســبل متعــددة.

وعلــى صعيــد االســتطالعات الميدانيــة التــي جــرت أواخــر عــام 2020، طلــب االتحــاد مــن األعضــاء تقديــم أفضــل 
ســبل الدعــم لقطاعــات النشــر الوطنيــة مــن أجــل االنتقــال مــن مرحلــة االســتجابة للطــوارئ إلــى التعافــي. وأســفرت 

هــذه المناقشــات عــن اثنتيــن مــن الحاجــات المهمــة لألعضــاء: منصــة تعاونيــة الســتعادة القــدرة علــى الصمــود 
واالســتدامة المنهجيــة، وتوفيــر معلومــات منتظمــة حــول تطــورات القطــاع وتوجهاتــه ومبادراتــه الفعالــة فــي 
التصــدي للجائحــة. ولتلبيــة هاتيــن الحاجتيــن، عملــت رئيســة االتحــاد، بــدور القاســمي، علــى تشــكيل فريــق عمــل 

الميثــاق الدولــي لتعزيــز اســتدامة ومرونــة قطــاع النشــر »إنســباير« أوائــل عــام 2021.

وبحلــول منتصــف عــام 2021، أحــرز فريــق عمــل »إنســباير« تقدًمــا كبيــًرا فــي تحديــد الخطــوات المطلوبــة لتحويــل 
التضامــن المدفــوع بالجائحــة إلــى تعــاون طويــل األجــل فــي المنظومــة. وقــد جــرى وضــع الميثــاق الدولــي لتعزيــز 
اســتدامة ومرونــة قطــاع النشــر »إنســباير« كفرصــة للجهــات المعنيــة مــن مختلــف القطاعــات التابعــة لمنظومــة 
النشــر )بمــا فــي ذلــك الناشــرين وبائعــي الكتــب والمؤلفيــن والمعلميــن ومعــارض الكتــاب والمنظمــات الدوليــة 

للقــراءة ومحــو األميــة ومجموعــات حريــة التعبيــر( مــن أجــل تحقيــق االلتــزام العــام بتعزيــز تعاونهــم فــي دعــم تعافــي 
قطــاع النشــر فــي مرحلــة مــا بعــد كورونــا.

وفــي شــهر يوليــو، باشــر فريــق العمــل بإجــراء مقابــالت شــبه منظمــة مــع الجهــات المعنيــة بالمنظومــة التــي وقعــت 
علــى ميثــاق »إنســباير«. شــكلت النتائــج األوليــة لهــذه المقابــالت المهمــة الركيــزة التــي تســتند عليهــا هــذه الدراســة 

التــي جــرى نشــرها فــي معــرض فرانكفــورت للكتــاب. وقــد اتضــح عنــد إجــراء هــذه المقابــالت أن العديــد مــن األســئلة 
األساســية المتعلقــة بالجائحــة والتــي ناقشــها المشــاركون فــي دراســة االتحــاد الدولــي للناشــرين لعــام 2020 ال 
تــزال دون إجابــة. وال يــزال مــن غيــر الواضــح تماًمــا كيــف ســتؤثر الجائحــة علــى عــادات القــراءة والشــراء فــي نهايــة 

المطــاف، ومــا قــد تعنيــه توجهــات الرقمنــة المتســارعة بســبب الجائحــة بالنســبة لمنظومــة النشــر بأكملهــا.

تمثــل هــذه الدراســة محاولــة لتحديــث النتائــج األوليــة لتقريــر 2020 وتقديــم تقريــر عــن الوضــع الحالــي مــن الخطــوط 
األماميــة. وتســتند النتائــج إلــى المناقشــات مــع المجموعــات التاليــة التابعــة للمنظومــة:

 الجمعيــات اإلقليميــة للناشــرين
 هيئــات التجــارة الدوليــة التــي تمثــل المؤلفيــن والمترجميــن والرســامين

 هيئــات التجــارة الدوليــة التــي تمثــل الناشــرين التعليمييــن والعلمييــن
 معــارض الكتــاب وفعاليــات تــداول الحقــوق

 المنظمــات الدوليــة والحكوميــة الدوليــة ذات المصالــح فــي مجــال النشــر

اقترحــت هــذه االســتطالعات مجموعــة مــن التحديــات والفــرص ذات األولويــة التــي تتلخــص فيمــا يلــي، والتــي ســيتم 
التركيــز عليهــا ضمــن اإلطــار التعاونــي الــذي ســتتواله المنظومــة فــي مرحلــة مــا بعــد الجائحــة.

https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
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 االنتقــال مــن التضامــن 
إلــى التعــاون: 

الحاجــة إلــى وضــع خطــة
فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه الــدول والمــدن والمجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم تطبيــق إجــراءات اإلغــالق، تــم 

التأكيــد علــى أهميــة الكتــب والقــراءة فــي اإللهــام ورفــع مســتوى الحيــاة وتوفيــر متنفــس لألفــراد. وقــد أتاحــت 
عمليــات اإلغــالق الشــامل للنــاس الفرصــة الكتشــاف أو إعــادة اكتشــاف أنفســهم كقــراء، مــا أدى إلــى زيــادة الوقــت 

الــذي يقضونــه فــي القــراءة باالنتمــاء والتواصــل فــي مرحلــة تســودها حالــة مــن العزلــة االجتماعيــة وعــدم اليقيــن.

وفــي الوقــت الــذي أســهمت الجائحــة فيــه بتعزيــز دور الكتــب والقــراءة فــي حيــاة األفــراد، فقــد ســلطت الضــوء 
أيًضــا علــى عيــوب فــي ركائــز قطــاع النشــر والمنظــور تجاهــه. فعلــى الرغــم مــن توّجــه الناشــرين نحــو دعــم الحكومــات 

واألنظمــة التعليميــة والمجتمــع العلمــي فــي االســتجابة للموجــة األولــى مــن الجائحــة العالميــة، إال أن منظومــة 
النشــر واجهــت فــي نهايــة المطــاف تحديــات تتمثــل فــي تصنيفهــا ضمــن القطاعــات »غيــر الضروريــة« فــي العديــد 
مــن البلــدان. وهــو األمــر الــذي يعنــي تجاهــل الناشــرين فــي جهــود برامــج التحفيــز، ليــس هــذا فحســب بــل أيضــًا إلــى 

تعليــق أعمــال منظومــة النشــر بشــكل كامــل تقريبــًا لفتــرات طويلــة.

ونتيجــة لالفتقــار إلــى الدعــم الــذي تتلقــاه المنظومــة، فقــد اضطــرت للتركيــز علــى الفــرض المتاحــة فــي قطــاع النشــر 
ذاتــه للحصــول علــى الدعــم، خاصــة وأنهــا اجتــازت المرحلــة األســوأ للجائحــة وبــدأت الســعي لالنتعــاش مــن جديــد. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن بعــض األســواق تعافــت بســرعة أكبــر مــن غيرهــا فــي حيــن ال يــزال بعضهــا يعانــي وبعضهــا اآلخــر انهــار 

تماًمــا ولــم يتمكــن مــن الصمــود. ومــع ذلــك، فــإذا كانــت هنــاك أي فائــدة مــن الجائحــة علــى قطــاع النشــر العالمــي فهــي 
األثــر غيــر المتوقــع لألزمــة علــى تحفيــز مســتوى غيــر مســبوق مــن التضامــن فــي القطــاع. وباعتبــاره الجهــة الوحيــدة 

الممثلــة للناشــرين علــى مســتوى العالــم، فقــد كان مــن الطبيعــي تكليــف االتحــاد الدولــي للناشــرين مســؤولية قيــادة 
الجهــود الراميــة إلــى بنــاء هــذا التضامــن والحفــاظ عليــه علــى مســتوى القطــاع.

فــي ينايــر 2021، شــكلت رئيســة االتحــاد الدولــي للناشــرين، بــدور القاســمي، فريــق عمــل الميثــاق الدولــي لتعزيــز 
اســتدامة ومرونــة قطــاع النشــر )إنســباير( لتكليفــه بقيــادة اســتطالعات واســعة النطــاق فــي القطــاع هدفهــا 

تحديــد التحديــات الرئيســية الناجمــة عــن الجائحــة التــي تواجــه الناشــرين وصياغــة التوصيــات المســتقاة مــن الجمهــور 
بشــأن ســبل المضــي قدًمــا. ونظــًرا لوجــود العديــد مــن النمــاذج للجهــات الفاعلــة فــي منظومــة النشــر التــي تعمــل 
يــدًا بيــد لمواجهــة األزمــة، فقــد كان مــن الواضــح بــأن فريــق العمــل ســيحتاج إلــى اعتمــاد شــبكة أوســع نطاًقــا فــي 
االســتطالعات التــي يجريهــا. ونتيجــة لذلــك، اختــار الفريــق منهجيــة اســتطالعية تركــز علــى التنــوع والشــمول فــي 

محاولــة لتضميــن وجهــات نظــر سلســلة قيمــة النشــر بأكملهــا إلعــادة تنشــيط القطــاع ومحاولــة رأب الفجــوة بيــن 
المصالــح المتعارضــة واالســتفادة مــن الفــرص فــي مجــاالت الرقمنــة المتســارعة.
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ومــن اآلثــار المهمــة األخــرى للجائحــة علــى قطــاع النشــر العالمــي، تحفيــز التعــاون بيــن العديــد مــن الجهــات المعنيــة 
لمعالجــة بعــض المشــكالت المنهجيــة طويلــة األمــد التــي تؤثــر علــى القطــاع. فــي الواقــع، كان للجائحــة تأثيــر إيجابــي 

يتمثــل فــي تحويــل اهتمــام قطــاع النشــر العالمــي نحــو إحــراز تقــدم فــي عــدد مــن القضايــا المتجــذرة فــي القطــاع 
مــن قبيــل تمكيــن األصــوات غيــر الممثلــة بشــكل كاف، والتعــاون فــي مجــال التنــوع والشــمول، وإعــادة النظــر فــي 
العالقــات بيــن الجهــات المشــاركة فــي سلســلة قيمــة النشــر. ويعــد ميثــاق »إنســباير« الــذي حظــي بتأييــد أكثــر مــن 

40 جهــة معنيــة فــي منظومــة النشــر حتــى اآلن، أحــد اإلنجــازات األولــى لفريــق العمــل وهــو أيضــًا رمــز اللتــزام القطــاع 
بالمنهجيــة التعاونيــة. وعبــرت األطــراف الموقعــة علــى الميثــاق عــن التزامهــا بمواصلــة مســتوى عــاٍل مــن الجهــود 

التعاونيــة علــى صعيــد القطــاع، والتــي نشــأت كوســيلة لالســتجابة للجائحــة العالميــة.

ُأعــّدت خطــة »إنســباير« فــي بدايــة عــام 2021 العتمادهــا كمبــادرة تشــاورية ســتتوج بتحليــٍل ألوضــاع قطــاع 
النشــر العالمــي والتوصيــات المتقدمــة لتعزيــز المرونــة واالســتدامة. وكان الهــدف مــن هــذه الخطــة صياغــة رؤيــة 

مشــتركة للفــرص والتحديــات األكثــر إلحاًحــا التــي تواجــه قطــاع النشــر العالمــي مــع تقديــم مقترحــات توجيهيــة 
بشــأن الممارســات والجهــود المســتقبلية التــي يمكــن تبنيهــا للمضــي قدًمــا. وفــي الواقــع، فــإن الخطــة ستســهم 
فــي ترجمــة االلتزامــات العامــة بالعمــل والتضامــن الــواردة فــي الميثــاق إلــى توصيــات قابلــة للتنفيــذ. تجمــع هــذه 

الدراســة وتحلــل النتائــج النهائيــة المســتخلصة مــن االســتطالع الــذي أجــري ضمــن إطــار خطــة »إنســباير«.

وفــي ظــل ازديــاد الروابــط التعاونيــة فــي قطــاع النشــر العالمــي، اقترحــت النتائــج الــواردة فــي هــذا التقريــر جــدول 
أعمــال يســتهدف الجهــات المعنيــة فــي المنظومــة للتركيــز علــى البنــود الــواردة فيــه. قــدم االســتطالع المقتــرن 

بخطــة »إنســباير« لمحــة عامــة عــن الوضــع الحالــي للقطــاع مــع تســليط الضــوء علــى التحديــات والفــرص األكثــر إلحاًحــا 
بالنســبة لكبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي منظومــة النشــر.

ســيمر قطــاع النشــر بمرحلــة تعــاٍف غيــر مؤكــدة إذا لــم يتــم 
تحقيــق التعــاون بيــن جميــع الجهــات والمجــاالت التــي يتضمنهــا 

القطــاع. وعلــى الرغــم مــن تحقيــق أســواق النشــر القائمــة 
لنتائــج أفضــل ومســتوى أعلــى مــن األداء، يواجــه زمالؤنــا فــي 
أســواق النشــر الناشــئة تحديــات تهــدد اســتمرارية أعمالهــم. ال 
تؤثــر الجائحــة العالميــة علــى الناشــرين فحســب؛ بــل تهــدد أيًضــا 
ســبل كســب العيــش لمالييــن المؤلفيــن والرســامين وشــركات 
الطباعــة والموزعيــن وبائعــي الكتــب فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
وســيكون مســتقبل قطــاع النشــر فــي مرحلــة مــا بعــد الجائحــة 

أكثــر اعتمــاًدا علــى أســس التعــاون والوحــدة والتضامــن. وتعــّد 
مبــادرة »إنســباير« دعــوة للعمــل واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
لتمكيــن منظومــة النشــر كاملــة مــن التعلــم والمضــي قدمــًا 
بشــكل جماعــي وتعاونــي خــالل هــذه األزمــة غيــر المســبوقة.

بــدور القاســمي
رئيســة 

االتحــاد الدولــي للناشــرين

https://www.internationalpublishers.org/inspire
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3 2
توّلى إعداد خطة »إنسباير« فريق عمل مكون من 20 عضوًا من بينهم رئيسة االتحاد الدولي للناشرين ونائب 

الرئيس واألمين العام وممثلي األعضاء المتطوعين. وتستند الخطة إلى استطالع موسع مع أكثر من 60 جهة 
معنية في منظومة النشر في 23 دولة تمثل 1.7 مليار قارئ. إن ما يميز هذا االستطالع عن الدراسات السابقة 

لالتحاد الدولي للناشرين حول تأثير الجائحة العالمية على قطاع النشر هو الدمج المتعمد لشريحة أوسع من 
منظومة النشر لالستفادة من التضامن في القطاع الذي حفزته الجائحة.

إن هذه المسودة األولية للخطة، والتي يعتبرها فريق العمل وثيقة »حية« تخضع للتحديث المستمر في إطار 
توسع نطاق االستطالع - تستند إلى المناقشات مع مجموعات الجهات المعنية التالية:

 الجمعيات اإلقليمية للناشرين
 هيئات التجارة الدولية التي تمثل المؤلفين والمترجمين والرسامين

 هيئات التجارة الدولية التي تمثل الناشرين التعليميين والعلميين
 معارض الكتاب وفعاليات تداول الحقوق

 المنظمات الدولية والحكومية الدولية ذات المصالح في مجال النشر

يتمثل أحد القيود الرئيسية لهذا التحليل في مدى غموض المستقبل بالنسبة لقطاع النشر والجهات المعنية في 
منظومة النشر. ويخضع العديد من مقدمي المعلومات الرئيسية في هذا االستطالع إلى مراجعات تنظيمية 

داخلية، وهناك الكثير من األسئلة التي لم تتم اإلجابة عليها بشأن كيفية تطور قطاع النشر العالمي بعد الجائحة. 
وتحظى هذه النتيجة بأهمية كبيرة، وهي تشير إلى ضرورة استمرار عملية االستطالع بشأن خطة »إنسباير« لتحقيق 

األثر األكبر في مواجهة تحديات القطاع واغتنام الفرص.

 الميثــاق الدولــي لتعزيــز اســتدامة 
ومرونــة قطــاع النشــر »إنســباير«: 

معالجــة التحديــات واغتنــام الفــرص

باشر فريق العمل عملية تحديد التحديات والفرص التي سيتم تضمينها في خطة »إنسباير« وذلك من خالل 
مراجعته للبحوث األولية المستفيضة والنتائج المستخلصة »من االستجابة إلى التعافي: تأثير جائحة كوفيد19- على 
صناعة النشر العالمية«. وقد تمت االستعانة بمحاور مشتركة مع الدراسة إلعداد استبيان شبه منظم. إن البيانات 

التي تم جمعها من المناقشات مع مقدمي المعلومات خالل االستطالع الذي استمر لمدة ثالثة أشهر، تشكل 
األساس الذي تستند إليه النتائج المفصلة أدناه.

 منهجيــة 
 إعداد 

خطــة »إنســباير«

https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1046-from-response-to-recovery
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1046-from-response-to-recovery
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1046-from-response-to-recovery
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 االنتقــال مــن التضامــن 
الجمعيــات اإلقليميــة للناشــرين:  

زيــادة التوقعــات الرقميــة 
وأولويــات كســب التأييــد

سلطت التقارير السابقة لالتحاد الدولي للناشرين المتعلقة بتأثير الجائحة العالمية على النشر، الضوء على نموذج 
تقديم الخدمات لألعضاء الذي اعتمدته الجمعيات قبل الجائحة ويتطلب التواجد الشخصي، باعتباره نهجًا ُيحتمل 

أن يتغير بشكل جذري بعد الجائحة. وتماشيًا مع إجراءات حظر التجوال واإلغالق اإلجباري للمكاتب، أجبرت جمعيات 
الناشرين الوطنية واإلقليمية على رقمنة الخدمات الُمقدمة ألعضائها والبحث عن سبل جديدة لتنويع مصادر 

اإليرادات.

وفي الوقت الذي باشرت فيه الجمعيات التجارية في قطاع النشر جهودها للتأقلم مع هذه المستجدات، بدأ 
الناشرون الذين يعتبرون المستفيدين النهائيين من أعمال الجمعيات وأنشطتها باعتماد النهج ذاته والبدء بتدشين 
عمليات الرقمنة بوتيرة سريعة. لكن النتيجة التي أسفرت هذه الجهود عنها هي عدم تيقن الجمعيات من خدمات 
األعضاء التقنية المبتكرة واستراتيجيات توليد اإليرادات البديلة التي ستظل معتمدة لديها بعد الجائحة، وأفضل 
السبل لالستجابة الحتياجات األعضاء وتطلعاتهم المتغيرة. فعلى سبيل المثال، كشف االستطالع عن تطلعات 

األعضاء بشأن تنفيذ الفعاليات الهجينة التي تدمج ما بين الحضور االفتراضي والمباشر والبدء باالعتماد على 
المعامالت اإللكترونية وأسواق البيانات والجلسات التدريبية عبر اإلنترنت، وهي حلول لالستجابة ترى الجمعيات بأن 
هناك احتمالية الستمرارها بعد الجائحة. كما تظهر الحاجة أيًضا إلى قيام جمعيات الناشرين بإعادة مواءمة أولوياتها 

في مجال كسب التأييد باالستناد إلى ديناميكيات القطاع المتبلورة وتعزيز التعاون في منظومة النشر.

تم تشجيع الجمعيات المشاركة في استطالع »إنسباير« على مواجهة الجائحة وبذل ما بوسعها للتصدي لها وذلك 
من خالل تعزيز عالقات الناشرين مع المكتبات والمعلمين وشركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية ومقدمي 

الخدمات اللوجستية والجهات المعنية األخرى في مجال النشر. ويرى الكثيرون أن زيادة التعاون خالل الجائحة هو 
فرصة إلعادة تشكيل العالقات في سبيل التركيز على األهداف المتبادلة، فمثاًل تعد مبادرات قسائم الكتب 

فرصة تحقق الفائدة لسلسلة قيمة النشر بأكملها. كما ينظر قادة جمعيات الناشرين إلى الجائحة باعتبارها عاماًل 
محفًزا لزيادة التعاون في قضايا القطاع المنهجية طويلة األمد، مثل تمكين األصوات غير الممثلة بشكل كاف، 

والتعاون في مجال التنوع والشمول، وإعادة النظر في الروابط بين المشاركين بسلسلة النشر، والتعاون في 
التصدي لعمليات القرصنة الرقمية.

لقــد رحــب اتحــاد الناشــرين األوروبييــن بمبــادرة الحكومــة اإليطاليــة 
لتقديــم الدعــم المالــي للمكتبــات العامــة مــن أجــل شــراء الكتــب 

مــن تجــار الكتــب المحلييــن. وحظيــت هــذه المبــادرة بتأييــد مــن 
الناشــرين وبائعــي الكتــب وجمعيــات المكتبــات مــن أجــل دعــم 

سلســلة قيمــة النشــر بأكملهــا، كمــا نجحــت فــي تحقيــق تأثيــر كبيــر 
أدى إلــى توســيع نطاقهــا لتشــمل الــدول األوروبيــة األخــرى. وإن 
وهــذه هــي نوعيــة الشــراكات بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن 

التــي تحتــاج الجمعيــات إلــى اإلشــراف عليهــا مــع بــدء تعافــي قطــاع 
النشــر العالمــي، وحتــى بعــد انتهــاء األزمــة الحاليــة. إذ توجــد قيمــة 

كبيــرة يجــب تحقيقهــا مــن خــالل اســتمرار التعــاون علــى مســتوى 
القطــاع بعــد الجائحــة.

بيتــر كــراوس فــوم كليــف
رئيس 

اتحــاد الناشــرين األوروبييــن
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3.2
 المؤلفــون والرســامون 

 والجهــات المعنيــة الرئيســية 
األخــرى فــي المنظومــة:   

 إعــادة بنــاء الثقــة 
وإعــادة تشــكيل العالقــات

مع تمديد إجراءات اإلغالق، تطلبت الجائحة العالمية تعاونًا فريدًا وشاماًل على مستوى سلسلة القيمة في مجال 
النشر لخدمة القراء. وقد أدى تجاوز التحديات المتمثلة في إبقاء الكتب بين يدّي القراء إلى تحفيز التحالفات 

الناشئة بحكم ضرورة توطيد عالقات الناشرين مع المكتبات والمعلمين والشركات التكنولوجية والجهات التنظيمية 
ومقدمي الخدمات اللوجستية والجهات المعنية األخرى في مجال النشر.

وفي حين تناولت الدراسة السابقة لالتحاد حول تأثير هذه الجائحة العالمية على قطاع النشر كيفية تطور هذه 
العالقات من منظور الناشرين، ركز استطالع خطة »إنسباير« على استكشاف مدى أهمية هذه العالقات مع 

الناشرين من منظور الجهات المعنية في منظومة النشر، مثل المؤلفين والرسامين وبائعي الكتب. ويتمثل االتجاه 
العام في االعتقاد بأن التحالفات في المنظومة تنطوي على المزيد من المكاسب اإلضافية فيما يتعلق بالتعافي 

من األزمات والتكيف مع التوجهات المستجدة. ومع ذلك، فال تزال هناك بعض الجوانب الشائكة والعوائق في 
العديد من هذه العالقات والتي يمكن تخطيها من خالل إعادة بناء الثقة في منهجية االستجابة للجائحة العالمية 

وإجراء المزيد من الحوار.

تكمن العديد من فرص إجراء حوارات أكثر إنتاجية في منظومة النشر بتطور ممارسات توزيع نقاط القوة السوقية 
ومجاالت القيمة بين األطراف العاملة في القطاع. فعلى سبيل المثال، مع تزايد وتيرة االستفادة من أنشطة 

األعمال الجديدة المتاحة في السوق )مثل النشر الذاتي( وانتشارها على نطاق أوسع، طالب الناشرون المستقلون 
جهات النشر التقليدية بالنظر في إمكانية تبني اتفاقيات حقوق أكثر مرونة تتناسب مع قنوات البيع المباشرة 

للمستهلكين. كما يرغب المؤلفون في رؤية قصص تتسم بدرجة أعلى من التنوع واستخدام تقنيات توطين النص 
والمزيد من الكتب المنشورة باللغات األصلية. ويرى الرسامون أن هناك حاجة لطرح معايير من أجل تعزيز التعاون 
مع الناشرين. ويطالب الوكالء األدبيون بتوفير المزيد من قوانين ومعايير الحماية لضمان حقوق الملكية الفكرية 

لعمالئهم من المؤلفين وحمايتهم من القرصنة الرقمية. ويوّد الناشرون والمؤلفون إتاحة حواٍر أكثر انفتاحًا مع 
المكتبات بشأن طبيعة تعاونهم مًعا في المستقبل وتحديدًا بعد انتهاء الجائحة.

وهنا، تتضح ضرورة رأب الفجوة بين هذه االختالفات من خالل الحوار وذلك للحفاظ على مستوى عاٍل من التضامن 
في قطاع النشر سعيًا للوقوف في وجه هذه الجائحة العالمية. في معظم الحاالت، فإن هذه المصالح المتعارضة 

تكون قائمة منذ مدة طويلة، إال أن الجائحة زادت من الثقة المتبادلة بين الجهات المعنية في القطاع وهو األمر 
الذي أدى إلى إنشاء بيئة تتسم بمزيد من الثقة في المشاركة في الحوارات الخاصة بالقطاع حول القضايا المعقدة 

والمنهجية.

يــرى الناشــرون بــأن المؤلفيــن يمثلــون الجهــة المعنيــة 
األهــم بالنســبة إليهــم فــي القطــاع. لكــن عنــد النظــر 

إلــى المؤلفيــن أنفســهم، فهــذا ليــس مــا نالحظــه. 
نحــن نشــترك فــي نفــس االهتمــام المتمثــل بإنشــاء 

قطــاع حيــوي ومتنــوع يصــل إلــى القــراء عبــر القنــوات 
والوســائل الماديــة والرقميــة واالفتراضيــة. وهنــاك 

حاجــة فعليــة لتحديــد نقطــة تعاونيــة تربــط بيــن المؤلفيــن 
والناشــرين مــن أجــل رأب الفجــوة بينهــم

أورنــا روس
 مؤســس ومديــر 

تحالــف المؤلفيــن المســتقلين 



كيف يمكن لقطاع النشر الدولي تحويل مجاالت التضامن إلى فرص 17

جــون ديغــان
 رئيس 

منتــدى المؤلفيــن الدولييــن

إن العالقــة التــي تجمــع بيــن المؤلفيــن والناشــرين 
اســتجابة لواقــع األعمــال التجاريــة اليــوم، تتطلــب 

التعــاون لوضــع تعريــف جديــد لطبيعــة شــراكتنا. ويوجــد 
قــدر كبيــر مــن االحتــرام والرغبــة فــي توســيع التعــاون 
بيــن الناشــرين والمؤلفيــن، وتنطــوي المبــادرات مثــل 
»إنســباير« وغيرهــا علــى قيمــة كبيــرة فــي تحفيــز هــذه 

الحــوارات التــي تشــتد الحاجــة إليهــا.

نريــد أن ينشــر ُكتابنــا أعمالهــم، ولكننــا نــود فــي الوقــت ذاتــه 
أن نشــهد ازدهــار شــبكة الناشــرين األفريقييــن. ففــي الماضــي، 
وبســبب القيــود المفروضــة علــى القــدرة االســتيعابية، كانــت 
هنــاك حاجــة إلــى دور نشــر غيــر أفريقيــة. ومــع ذلــك، وإلنشــاء 
قطاعــات نشــر قويــة ومحليــة، نحــن بحاجــة إلــى ضمــان تحقيــق 

التعــاون بيــن دور النشــر غيــر األفريقيــة مــع الــدور المحليــة 
والتأكــد أيضــًا مــن مشــاركة األولــى خبراتهــا مــع األخيــرة. فهنــاك 
فــرص ضخمــة فــي الســوق األفريقيــة، لكــن اإلنصــاف مطلــوب 

لتحقيقهــا.

د. وايــل أوكيــران
األميــن العــام 

التحــاد كتــاب أفريقيــا
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3.3
 النشــر 

التعليمــي:    
 العمــل فــي بيئــة تكثــر األســئلة 

 فيهــا بشــكل غيــر متناســب 
مــع اإلجابــات المتاحــة

تعّد الجائحة العالمية أكبر أزمة تضرب النظام التعليمي منذ الحرب العالمية الثانية، إذ أشارت تقديرات منظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( إلى أن عدد الطلبة الذين تركوا مدارسهم خالل ذروة الجائحة 

في عام 2020 بلغ أكثر من 1.6 مليار طالب من 190 دولة.1 ومع حرص كل من الناشرين التربويين واألكاديميين، 
واألنظمة التعليمية، والمدارس، والمعلمين على تركيز اهتمامهم في الحفاظ على مستوى تفاعل الطلبة 

ومشاركتهم وتقدمهم، فلم يجدوا وقتًا كافيًا للتفكير بخطط مستقبلية تستهدف الجهات المعنية المختلفة على 
مستوى القطاع. وبالرغم من دور الجائحة في تسريع االعتماد على موارد التدريس اإللكترونية كجزء من جهود 

التحّول العالمي على نطاق أوسع نحو تبني نظام التعلم الُمدمج والتعلم عن بعد بشكل كامل، إال أن وتيرة انتشار 
هذه النظم بشكل أكبر وفي األوضاع العادية الخالية من األزمات ال تزال غير واضحة.

وقد أسهم االستطالع في الكشف عن مرحلة غير مؤكدة في قطاع النشر التعليمي واألكاديمي تتسم بوجود 
العديد من األسئلة وعالمات االستفهام التي تفتقر إلجابات واضحة. ومع ذلك، كشفت الدراسة السابقة التي 

أجراها االتحاد حول تأثير الجائحة على قطاع النشر عن تحسن كبير في الحوار القائم بين الناشرين والمعلمين وأمناء 
المكتبات للبدء في تفسير المسائل والقضايا المبهمة في المنظومة التعليمية. وهنا، باشر المعلمون وواضعوا 
السياسات والناشرون والمتعلمون والعديد غيرهم من الجهات المعنية في هذه المنظومة، بطرح أسئلة مهمة 

حول مستقبل التعليم في مرحلة ما بعد الجائحة، منها على سبيل المثال: هل هناك حاجة لتطوير أساليب التدريس 
والتعلم؟ هل توجد أساليب أفضل لتقييم نتائج التعلم؟ كيف يجب أن تتكيف أنظمة التعليم مع أسلوب التعليم 

غير المتزامن؟ ما هو الدور الذي يتوجب على الناشرين التعليميين تأديته خالل عملية تدريب المعلمين؟ هل 
تستوفي الموارد التعليمية المتطلبات والتطلعات المرجوة منها؟ كيف يمكننا التعاون للحد من تصاعد عمليات 

القرصنة الرقمية؟

ال تزال المخاوف بشأن كيفية تأثير الميزانيات الحكومية على المبيعات المؤسسية للتعليم وأنظمة المكتبات 
العامة أمًرا مقلًقا وغير واضح. وفي العديد من الحاالت التي شهدتها األسواق النامية، فإن استجابة الناشرين 

التربويين لدعم التحوالت غير المخطط لها في التعّلم عن بعد، تمثّلت في التجربة األولى لمسؤولي التعليم 

والمعلمين والطلبة في مجال التعلم الُمدمج واإللكتروني. وهناك أيًضا مخاوف عالمية واسعة النطاق على 
مستوى القطاع بخصوص مسألة تسريع استخدام المحتوى الرقمي في التدريس والتعليم التي ستتطلب من 
الناشرين تطوير نماذج أعمال جديدة مثل نظام االشتراكات، والتي قد ال تكون مناسبة العتمادها في النظام 

التعليمي لعدم جاهزيته لها. ومن المرجح أن يسهم هذا التحول إلى طرق جديدة لممارسة األعمال ويعزز مشاركة 
الناشرين في بناء القدرات الرقمية للمؤسسات التعليمية والتدريبية وتدريب المعلمين وتحديد المهارات والكفاءات 

الرقمية وتخزين بيانات الطلبة والوصول إليها واستخدامها.

كما سلطت الجائحة العالمية الضوء على أهمية معالجة منظومة النشر للفجوة الرقمية من جميع جوانبها وليس 
عقبة الوصول إلى التقنيات الرقمية فحسب. وتتجلى الفجوة الرقمية في عدة طرق منها: اختالف القدرة على دفع 

تكلفة الكتب الدراسية، وتباين مستويات المهارات الرقمية لدى المعلمين، ومستويات الجاهزية المختلفة لنظام 
النشر التعليمي الوطني، فضاًل عن أنظمة حقوق النشر الناشئة التي ال تحفز االستثمار في الموارد عالية الجودة. 

ولسوء الحظ، فإن من الواضح أن الناشرين واألنظمة التعليمية العالمية تفتقر إلى العديد من األساليب المقنعة 
للتعامل مع الوصول الشامل إلى التعليم الجيد في الوقت الذي تعمل فيه أنظمة التعليم والتدريب على التكيف 

مع العصر الرقمي الذي تسبب فيروس كورونا في تسارعه.

 1  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، عام واحد مضى على انقطاع التعليم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد: ما هو الموقف الحالي؟ )1 أكتوبر 2021(، متاح 

 en.unesco.org/news/one-year-covid-19-education-disruption-where-do-we-stand :على

https://en.unesco.org/news/one-year-covid-19-education-disruption-where-do-we-stand


لقد أصبح الوصول إلى العمالء المؤسسيين مثل المدارس 
أمرًا في غاية الصعوبة بالنسبة للناشرين التعليميين نظرًا 

لعدم إمكانية عقد االجتماعات الشخصية المباشرة. ولالستجابة 
لذلك، كان على الناشرين التوصل إلى طرق مبتكرة للتسويق 

والبيع. أعتقد أن األيام التي كان يعتمد فيها مندوبو المبيعات 
على اللقاءات الشخصية كوسيلة إلتمام صفقات البيع قد 

انتهت. فقد أحدثت الجائحة العالمية تغييرًا كبيرًا في طريقة 
تفكير الناشرين التعليميين بعمليات وأنشطة التسويق والبيع 

التي تستهدف المشترين المؤسسيين. والطرق القديمة 
لممارسة األعمال لم تعد مستخدمة، وال زالت الطرق الجديدة 

التي ستحل محلها غير معروفة.

هيلغــا هولتكامــب
مدير 

مجموعــة الناشــرين التربوييــن األوروبييــن

يعــد االنقطــاع عــن التعلــم بســبب إغــالق المــدارس أحــد أبــرز 
اآلثــار الدائمــة التــي تســببت بهــا الجائحــة العالميــة، هــذا 

باإلضافــة إلــى عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الكتــب وتفــاوت 
مســتويات االتصــال باإلنترنــت. ومــن غيــر الواضــح كيــف يمكــن 

التخفيــف مــن اآلثــار التعليميــة الناجمــة عــن تمديــد إجــراءات 
إغــالق المــدارس. وفــي أفريقيــا، وجدنــا أيضــًا أن المعلميــن 

تأثــروا بشــدة جــراء إغــالق المــدارس. كمــا أن األثــر الكامــل 
للجائحــة علــى مهــارات القــراءة وتحفيــز المعلميــن وثقافــات 

القــراءة والسياســات الوطنيــة لدعــم قطــاع النشــر ال يــزال غيــر 
مفهــوم إلــى اآلن.

ألبــرت نســينغيومفا
األميــن التنفيــذي 

مجمعيــة تطويــر التعليــم فــي أفريقيــا
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3.4
معــارض الكتــاب وفعاليــات 

تــداول الحقــوق:    
التوّجــه العتمــاد المنهجيــات 

الهجينــة كوســيلة البتــكار 
نمــوذج أعمــال أشــمل

كشف استطالع »إنسباير« عن نية معارض الكتاب الكبرى مواصلة تنظيم الفعاليات الهجينة لجذب الحضور 
الشخصي والجمهور اإللكتروني بسبب القيود المستمرة على السفر وزيادة تقبل حضور الفعاليات الهجينة كوسيلة 

للمشاركة في األحداث األدبية العالمية. ومع اعتماد معارض الكتاب الهجينة التي يحتمل االستمرار في تنظيمها، 
فإن منظمي الفعاليات وجمعيات الناشرين الذين يتولون إقامة معارض وطنية للكتاب سيكونون بحاجة إلى 

اكتساب مهارات تختلف عن تلك التي كانت مطلوبة لتنظيم الفعاليات سابقًا. تتطلب الفعاليات الهجينة التي 
يتم تنظيمها وإقامتها باعتماد أعلى المستويات، توّفر بنية تحتية تشمل االستوديوهات الداخلية ومهارات اإلنتاج 

الرقمي لتوفير تجربة تفاعلية للحضور الذين يتابعون الحدث عن بعد. ومع تباين التوجيهات المتعلقة بتنظيم 
الفعاليات الكبرى، كشف االستطالع أيضًا عن الحاجة إلى تعاون معارض الكتاب العالمية في تطبيق بروتوكوالت 

الصحة والسالمة على مستوى القطاع بشأن خطة افتتاح الفعاليات أمام الجمهور.

وتوصلت الدراسة السابقة التي أجراها االتحاد حول تأثير الجائحة على قطاع النشر أن منظمي معارض الكتب 
وجمعيات الناشرين باشروا بالفعل اختبار محاور نموذج أعمال معرض للكتاب في مرحلة مبكرة من الجائحة العالمية. 

وفي العديد من هذه الدول المبتكرة التي تبنت نموذج أعمال جديد في مرحلة مبكرة من األزمة، تشكل مبيعات 
معارض الكتب جزءًا كبيرًا من المبيعات السنوية التي يحققها قطاع النشر بسبب االقتصادات الرقمية األقل 
تطوًرا، وهنا ظهرت أهمية عمليات التجريب القائمة على التقنيات التكنولوجية في دعم القطاع. فعلى سبيل 

المثال، بهدف التعويض عن تعّذر استضافة معارض الكتاب الفعلية، أنشأت الجمعيات في إندونيسيا والفلبين 
وجورجيا ونيجيريا أسواقًا إلكترونية وأقامت شراكات مع شركات التكنولوجيا لتمكين األعضاء والناشرين وبائعي 
الكتب من ممارسة أعمالهم عبر اإلنترنت. وتكفلت هذه الجمعيات بإدارة عمليات اإلنجاز للمهام المطلوبة، كما 

قدمت المساعدة التسويقية وطّورت بوابة للدفع.

وأشار المشاركون في استطالع »إنسباير« إلى أن رقمنة عمليات التسويق والمبيعات وتداول الحقوق يمكنها أن 
تقلل من رحالت السفر للعمل كما أن لها تأثيرات كبيرة على نموذج أعمال معارض الكتاب على المدى البعيد. في 

الوقت الحالي، يتضح بأن الفعاليات المدمجة التي تجمع بين األساليب اإللكترونية والتقليدية ستكون الوسيلة 
األساسية المعتمدة في األعمال. ومع ذلك، تشير األدلة على وجود فجوة مخيفة في القدرة على تحمل التكاليف 

في عدد من األسواق مثل المكسيك، إلى أن المحاور طويلة األمد قد تحتاج إلى استيعاب مشاركة منظومة النشر 
في نقاط أسعار مختلفة واالنتقال إلى مبيعات المحتوى الرقمي.

في عام 2021، تتوقع المكتبات الرئيسية %50 من مستويات الحضور قبل الجائحة كما ُألغيت بعض معارض 
الكتاب المنتظمة منذ سنوات بسبب التحديات المالية. ومن المرجح أن تظل نسبة مرتادي معارض الكتاب 
وفعاليات تداول الحقوق منخفضة حتى عام 2022 ما يزيد من الحاجة الملحة إلى ابتكار نموذج أعمال جديد. 

ويعكس ذلك النتائج السابقة للدراسة األولية لالتحاد التي أشار فيها العديد من المشاركين إلى الحاجة لتوفير بدائل 
لمرحلة ما بعد الجائحة لمعارض الكتاب الدولية وفعاليات تداول الحقوق استجابة لمخاوف السفر التي ال تزال 

مستمرة وزيادة تقبل ممارسة األعمال التجارية عبر اإلنترنت.

بإمــكان الناشــرين التعــاون مــع بعضهــم بشــكل جيــد لممارســة 
أعمالهــم، لكــن ذلــك ال يتحقــق دائًمــا خــالل عملهــم مــع الجهــات 

المعنيــة األخــرى - مثــل معــارض الكتــاب وبائعــي الكتــب 
والمكتبــات والمؤلفيــن والمترجميــن وغيرهــم مــن المنظمــات. 

وهنــاك حاجــة ملحــة لجمــع الجهــات المعنيــة فــي القطــاع 
للتعــاون مًعــا للتأكــد مــن تميــز قطــاع النشــر بالمرونــة والقــوة. 
ويعــد المســؤولون عــن معــارض الكتــاب مــن الجهــات المعنيــة 

الرئيســية فــي هــذه المناقشــات.

يورغــن بــوس
رئيــس، الرئيــس التنفيــذي

معــرض فرانكفــورت للكتــاب
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3.5
المنظمــات الدوليــة 

والمنظمــات غيــر الربحيــة:     
توســيع نطــاق التعــاون 

لتحقيــق أثــر أكبــر
من خالل الوضع االستطالعي والحوار المستمر مع العديد من المنظمات التابعة لألمم المتحدة والمنظمات 

الدولية غير الربحية، سعى االتحاد إلى توسيع نطاق العالقات القائمة إليجاد فرص شراكة جديدة من خالل 
استطالع »إنسباير«. وأتاح االستطالع الفرصة إلشراك األطراف المهمة المشاركة في توجيه العالقات القائمة 

نحو تنفيذ محاور االستطالع وإطالق مشاريع محددة تركز على تحقيق أهداف مشتركة ومنهجية على نطاق واسع. 
وتتطلب العديد من األهداف المشتركة التي تمت مشاركتها بواسطة االتحاد وهذه المنظمات، جمع موارد مالية 

كبيرة، وإقامة شراكات متعددة األطراف وثنائية، وتبني استراتيجيات عالمية لكسب التأييد من أجل تحسين العمل 
التعاوني وجعله االستراتيجية األكثر فعالية.

وفي حين أن التحديات الكبرى التي تركز عليها المنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية لم تتغير، فقد تسببت 
الجائحة بتسارع وتيرة التحديات التنموية وأهمية إحراز التقدم. ومن التحديات األكثر إلحاًحا التي تم تسليط الضوء 
عليها في استطالع »إنسباير« التخاذ اإلجراءات وهي قضايا قديمة مع مزيد من العوامل الدافعة للبدء باعتماد 

أساليب التضامن وتنفيذها:

 تحديد دور قطاع النشر العالمي في التنمية المستدامة
 تطوير مهارات العاملين في منظومة النشر لمواجهة فجوة المهارات الرقمية المتنامية

 ضمان الوصول إلى التعليم والكتب لألطفال غير المسجلين في المدارس
 إيجاد حل لمشكلة االنقطاع عن التعلم بسبب إغالق المدارس والفجوة الرقمية

 دعم نشر اللغة األصلية وتمكين األصوات غير الممثلة
 استكشاف دور الناشرين والقراءة في حل النزاعات والمشكالت المجتمعية

 إحراز تقدم في تحقيق التنوع والشمول في قطاع النشر
 مكافحة انتشار القرصنة الرقمية

 توسيع نطاق الوصول إلى البيانات الخاصة بقطاع النشر العالمي
 تحسين ممارسات المشتريات الحكومية في مجال النشر

نحــن بحاجــة إلــى وضــع تصــور جديــد للتعليــم مــن خــالل العالــم 
اإللكترونــي لمســاعدة الشــباب علــى االنخــراط فــي التكنولوجيــا 

بأمــان والتعلــم مــن مصــادر غيــر المنهــج الوطنــي، كمــا أننــا 
بحاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود التــي تســتهدف الشــباب مــن 
الســكان األصلييــن وذلــك مــن خــالل دعــم نشــر لغتهــم األصليــة، 

إضافــة إلــى حاجتنــا أيًضــا لضمــان قــدرة قطــاع النشــر علــى إقامــة 
شــراكات مــع منظمــات مثــل اليونيســف فــي المناطــق التــي 

تشــهد صراعــات مثــل أفغانســتان والعــراق وســوريا وذلــك مــن 
أجــل توفيــر الكتــب لألطفــال وتســهيل عمليــة حــل النزاعــات.

هنريتــا فــور
المديــر التنفيــذي

منظمــة اليونيســف

لقــد غمرنــا الدعــم المســتمر الــذي تلقينــاه مــن جميــع القطاعــات 
مــن أجــل مســاندة مبــادرة التبــرع بالكتــب التــي أطلقتهــا 

مؤسســة »بــوك إيــد إنترناشــونال« وأعمــال تطويــر المكتبــات. 
كان هنــاك شــعور حقيقــي بــأن الجميــع »يقفــون مًعــا« فــي هــذه 

المحنــة وبــأن األفــراد يدركــون جيــدًا شــعور منــع أطفالــك مــن 
حقهــم فــي التعليــم والوصــول إلــى المكتبــات. إذ توفــر الكتــب 
الراحــة والتعليــم والترفيــه، خاصــة فــي أوقــات األزمــات. وتعــد 
شــراكتنا مــع االتحــاد الدولــي للناشــرين لتحويــل حاويــات الشــحن 
إلــى مكتبــات فــي تنزانيــا مــن خــالل الصنــدوق األفريقــي لالبتــكار 

فــي النشــر الــذي تمولــه مؤسســة دبــي العطــاء مثــااًل الميثــاق 
الدولــي لتعزيــز اســتدامة ومرونــة قطــاع النشــر »إنســباير«: رائعــًا 

علــى روح التعــاون التــي عززتهــا الجائحــة العالميــة.

أليســون تويــد
المديــر التنفيــذي

منظمــة بــوك إيــد إنترناشــيونال



التحديــات والفــرص الرئيســيةالجهــات المعنيــة فــي المنظومــة

 تبنــي التحــول الرقمــي واالبتــكار فــي خدمــات األعضــاءالجمعيــات اإلقليميــة للناشــرين
 إشــراك الحكومــات فــي قيمــة النشــر

 جعــل اســتراتيجيات الدعــم والتأييــد أكثــر شــمواًل لمنظومــة النشــر بأكملهــا

 المؤلفــون والرســامون 
 والجهــات األخــرى 

المعنيــة بالمنظومــة

 إعــادة تشــكيل العالقــات علــى مســتوى منظومــة النشــر ككل 
 تحفيــز الشــراكات بيــن الجهــات المعنيــة المتعــددة لمعالجــة القضايــا المنهجيــة

 قيــادة الحــوار حــول مســتقبل التعليــمالناشــرون التعليميــون
 دعــم اعتمــاد نمــاذج أعمــال جديــدة تتناســب مــع اإلطــار الزمنــي

 العمــل عبــر منظومــة النشــر لــرأب الفجــوة الرقميــة

 معــارض الكتــاب وفعاليــات 
تــداول الحقــوق

  التوصــل إلــى إجمــاع بشــأن بروتوكــوالت الصحــة والســالمة المتعلقــة بإعــادة فتــح معــارض 
الكتــاب العالميــة

 تحفيــز الحــوار بيــن الناشــرين فــي المنظومــة حــول مســتقبل معــارض الكتــاب

المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر 
الربحيــة

 عقــد شــراكات جديــدة مــع جهــات معنيــة متعــددة لتطبيــق ســبل التضامــن علــى أرض الواقــع
 تنميــة الشــراكات القائمــة لتصبــح أكثــر تأثيــرًا
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تنفيــذ الميثــاق الدولــي لتعزيــز اســتدامة 4
ومرونــة قطــاع النشــر »إنســباير«: 

إن نشر هذه المسودة الخاصة بخطة »إنسباير« ليس المحطة األخيرة لمشاركة االتحاد في منظومة النشر. 
وتعكس التحديات والفرص العامة المحددة في الخطة لمحة عامة عن المكانة التي يحتلها قطاع النشر العالمي 
في عام 2021. ومن خالل دعم التعاون المستمر في المنظومة وبناء التضامن، فإن خطة »إنسباير« ستشكل 

وسيلة الستمرار جهود االتحاد الرامية لدعم األعضاء وقطاع النشر العالمي في تحديد مسار األعمال بالمستقبل 
بعد انتهاء الجائحة. ويتميز ميثاق وخطة »إنسباير« بشمولها المتعمد لمجموعة أوسع من منظومة النشر 

لالستفادة من فرص التضامن في القطاع التي حفزتها الجائحة. ويشكل السعي نحو التنوع والشمول في 
المشاركة استجابة التفاقية القطاع واسعة النطاق التي تعزز التعاون عبر سلسلة قيمة النشر بأكملها من أجل 

الوصول إلى قطاع مستدام وأكثر مرونة وقدرة على مواجهة المستقبل. وقد سلط هذا العمل األولي الذي 
استهدف المجاالت المحتملة للتعاون في مجال المنظومة الضوء على العديد من التحديات واألولويات العامة 

للتعاون ما بعد الجائحة، وهي ملخصة أدناه.

ومع ظهور أحلك اللحظات في الجائحة وأكثرها غموضًا، من المرجح أن يكون مستقبل قطاع النشر أكثر اعتمادًا 
على التعاون والوحدة والتضامن. وإن انتعاش قطاع النشر متعدد المسارات الذي يحدد كاًل من الموسرين 

والمعدمين - وهي النتيجة التي بدأت تتجلى مع التعافي الكامل تقريبًا ألسواق النشر األكثر تطورًا الواردة في 
التقرير األولي لالتحاد حول تأثير الوباء العالمي على النشر - يبدو مرجحًا بشكل متزايد بدون تضامن مستمر. ال 

يزال العديد من زمالئنا في مختلف مجاالت منظومة النشر بما في ذلك المؤلفين والرسامين وشركات الطباعة 
 والموزعين وبائعي الكتب والمكتبات وتجار التجزئة، وغيرهم، متأثرون بشدة بالجائحة العالمية. وهم بحاجة إلى 

 تلقي الدعم من منظومة النشر بأكملها للحصول على المساعدة الحكومية والدعم التبادلي من الجهات األخرى 
في القطاع.

ولترجمة خطة »إنسباير« إلى جدول أعمال أكثر إلزامًا للمضي قدًما، أظهرت إحدى النتائج الرئيسية لهذه الدراسة 
الحاجة إلى مزيد من االستطالع والوقت حتى تستقر األمور. ولهذا السبب، ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية 

إلعالن منظمة الصحة العالمية كوفيد19- جائحة عالمية، يعتزم االتحاد توجيه دعوة إلى أعضائه والمشاركين في 
االستطالع وغيرهم من الجهات المعنية لعقد ندوة عالمية في الربع األول من عام 2022 لالتفاق على خطة 

تعافي طويلة األجل ومستدامة وقابلة للتنفيذ على مستوى المنظومة ككل.

مالحظة: إذا كنت ترغب أنت أو مؤسستك في مناقشة 
كيف يمكنك دعم خطة »إنسباير« أو المشاركة بحضور 
الندوة العالمية، فال تتردد في التواصل معنا عبر البريد 
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 المســاهمون 
وكلمــات الشــكر

نتوجه بجزيل الشكر إلى المساهمين التاليين على مشاركتهم في االستطالعات

فريــق عمــل »إنســباير« أحمد العامري
ألبرت نسينغيومفا

أليسون تويد
آنا ماريا كابانيالس

أندرياس شليشر
آندي فينتريس

أنجيال بويل
أنطونيو ماريا أفيال

اساري ياموه
كاثرين كانديا

سيفين برييرمان
دير أولوتوي

دارين تانغ
د. نغوزي أوكونجو 

- ايواال
د. ويل اكيديران

إيلينا باسولي
فابيان باجمان
فريدا ايدمان

غيل هوشمان
غباديجا أديدابو

هيلغا هولتكامب
هينريتا فور

ايرو جو
إيزوبيل أبوالهول

ايمي سوير
بين ستيوارد
كاثرين بالش

جيوفاني هوبلي
جيوال مارانجوني

جيمس تايلور
جيسيكا سانجر

يواخيم كوفمان
خوسيه بورغينو

كارين بانسا
كينان كوتورك

كريستين
لي بينغي

ليس ترايب
ماريا باالنتي

مايكل كولمان
بيير داتيلول

راشيل مارتن
ستيفان دي فالك

واي اس تشي

جان لوك تريتناري
جنيفر كليمينت

جون ديجين
خوسيه أنتا

خوسيه إغناسيو
جويرجن بوس

كارا كيرك
لورنس نجاجي

ليينغ لين
ماركوس دا فيجا بيريرا

ماريسول شولز
مينغتشو زانغ

محمد رشاد
اورنا روس

بيتر بيركيري
بيتر كراوس فوم كليف

فيليب كاربنتر
راميش ك. ميتال

رين رينويك
روبرت تيرني

روسودان موسيدزي
سامويل كولول
سيلفي مارسي

تي. بولنت أونال
تراسفين جيتديديكاراك

فيتور تافاريس دا سيلفا فيلهو
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