


نبذة عن االتحاد الدولي للناشرين

تأســس االتحــاد الدولــي للناشــرين فــي عــام 1896، وهــو يعــد أكبــر مؤسســة عالميــة 
للناشــرين، حيــث يضــم فــي عضويتــه 81 منظمــة مــن 69 دولــة مــن أفريقيــا، وآســيا، 
وأســتراليا، وأوروبــا، واألمريكيتيــن. كمــا يمثــل مــن خالل أعضائه آالف الناشــرين المســتقلين 
حــول العالــم الذيــن يخدمــون جميــع األســواق التــي يعيــش فيهــا أكثــر مــن 5.6 مليــار 

شــخص.

ــي للناشــرين منــذ تأسيســه ومــن مقــره فــي جنيــف بسويســرا، أن  وتعهــد االتحــاد الدول
يكــون الصــوت الــذي يعّبــر عــن مصلحــة قطــاع النشــر فــي المحافــل الدوليــة وحيثمــا كان 
الناشــرون. وقــد تــم اعتمــاده كمنظمــة غيــر حكوميــة تتمتــع بأواصــر استشــارية مــع هيئــة 

األمــم المتحــدة.

النشــر وحمايتــه ويعتبرهــا أحــد أهــم حقــوق  الدولــي للناشــرين لحريــة  ويــروج االتحــاد 
اإلنســان وأحــد جوانــب حريــة التعبيــر الجوهريــة، إضافــًة إلــى ذلــك فهــو يدعــم نشــر الثقافـــة 
والقــراءة مــن خــالل توطيــد أصــر التواصــل بيــن الناشــرين وتبــادل األفــكار والــرؤى والتعــاون 
فــي مجــال األعمــال باعتبــاره أهــم وأكبــر البيئــات الحاضنــة لجميــع العامليــن فــي قطــاع 

النشــر.
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المؤتمر اإلقليمي لالتحاد الدولي للناشرين يعيد صياغة 
مستقبل صناعة النشر في المنطقة

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

الكتــاب مــن أجــل مواكبــة التحــول الســريع فــي تقنيــات التعليــم الرقمــي.

ــاع القــرار،   ويناقــش المؤتمــر الــذي يجمــع نخبــة مــن قــادة صناعــة النشــر العالمييــن، وصّن
وقــادة الفكــر، وأبــرز الموهوبيــن والمؤثريــن فــي قطاعــات النشــر والتعليــم والمعرفــة، 
الُســبل التــي يمكــن مــن خاللهــا لقطــاع النشــر اإلســهام فــي مســيرة التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة الشــاملة فــي العالــم العربــي، والتصــدي للتحديــات التــي تواجه هذا 
القطــاع بالمنطقــة، وذلــك عبــر عــدد مــن الجلســات النقاشــية التــي تبحث فــي التكنولوجيا، 

والنشــر، والتعليــم، ومحــو األميــة، والقضايــا اإلنســانية المختلفــة. 

التسجيل8:00 - 9:00 صباحًا

الكلمــة الترحيبيــة األولــى: فتحــي البــس )األردن( – رئيــس اتحــاد 9:00 - 9:10 صباحًا
األردنييــن الناشــرين 

الكلمــة الترحيبيــة الثانيــة: هيوغــو ســيتزر )المكســيك( - رئيــس 9:10 - 9:20 صباحًا
االتحــاد الدولــي للناشــرين

الكلمة االفتتاحية: مريد البرغوثي )فلسطين( – مؤلف وشاعر9:20 - 9:50 صباحًا

استراحة قصيرة9:50 - 10:00 صباحًا

الجلســة النقاشــية األولــى: الثــورة الرقميــة: توظيــف التكنولوجيــا 10:00 - 11:00 صباحًا 
لحــل تحديــات توزيــع وبيــع الكتــب فــي العالــم العربــي

مديــر الجلســة: عــاء الســال )األردن( - المؤســس والرئيــس التنفيــذي 
لموقــع “جملــون”

شــّكل النمــو الســريع لالقتصــاد الرقمــي وزيــادة انتشــار التجــارة اإللكترونيــة 
فــي العالــم، تحديــًا لناشــري الكتــب وموزعيهــا فــي العالــم العربــي، إلعــادة 
التفكيــر فــي طــرق عصريــة تمكنهــم مــن إيصــال الكتــب إلــى القــراء فــي 
مختلــف أماكــن تواجدهــم، مــع إتاحتهــا بأشــكال أخــرى، تتجــاوز الشــكل 
ــد مــن المواقــع  التقليــدي الورقــي للكتــب، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور العدي
والتطبيقــات لبيــع وتوصيــل الكتــب، ونجــح بعضهــا فــي الوصــول إلــى 
أســواق كانــت بعيــدة عــن اهتمــام الناشــر العربــي، األمــر الــذي زاد مــن حضور 

الكتــاب العربــي بيــن الجاليــات العربيــة المقيمــة فــي المهجــر.

ســتناقش هــذه الجلســة فــي الكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا للناشــرين 
والموزعيــن العــرب توظيــف التطــورات التقنيــة لحــل مشــكالت توزيــع وبيــع 
الكتــب، والوصــول إلــى فئــات أوســع مــن القــراء، اســتنادًا إلــى خبــرات عــدد مــن 
أصحــاب التجــارب الرائــدة فــي قطاعــات التجــارة اإللكترونيــة والنشــر الرقمــي. 

المتحدثون:
•  عمار مرداوي )األردن( - المدير اإلقليمي لمجموعة »ستوريتل أريبيا«
•  إيمان حيلوز )األردن( - المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع »أبجد«

•  إيمان بن شيبة )اإلمارات( - الرئيس التنفيذي لدار سيل للنشر

اليوم األول
اإلثنين، 30 سبتمبر 2019 
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11:00 صباحًا - 
12:00 مساًء

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

مدير الجلسة: زينة يازجي )سوريا( - إعالمية

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

االندمــاج االجتماعــي. 

والمؤلفــون  الناشــرون  يلعبــه  الــذي  الــدور  الجلســة  هــذه  ســتناقش 
لمســاعدة الالجئيــن وتمكينهــم فكريــًا واجتماعيــًا مــن مواجهــة التحديات 
وعاداتهــم  ثقافتهــم  علــى  الحفــاظ  مــع  لهــم  جديــدة  حيــاة  وإيجــاد 

وتقاليدهــم.  

المتحدثون:
•  آمنة المازمي )اإلمارات( - مدير مؤسسة كلمات لتمكين األطفال

•   كارلو غالوتشي )إيطاليا( - مؤسس وناشر لدار »غالوتشي« للنشر
•  ربيعــة الناصــر  )األردن( - مؤسســة ومديــرة مشــروع »بيــت الحكايــات 

والموســيقى«

استراحة الغداء 12:00 - 1:00 مساًء 

االفتتاح الرسمي 1:00 - 2:00 مساًء 

الجلســة النقاشــية الثالثــة: التعليــم وســهولة الوصــول إلــى الكتــب 2:00 - 3:00 مساًء 
فــي ظــل الصراعــات

مديــر الجلســة: د. شــيرين كريديــة )لبنــان( - المديــر العــام لــدار أصالــة 
للنشــر

أســهمت االضطرابــات والكــوارث علــى اختــالف أنواعهــا بزيــادة معــدالت 
األميــة فــي العالــم؛ نتيجــة اضطــرار الكثيــر مــن الطلبــة إلــى التغّيــب عــن 
بــرز دور قطــاع  ومــن هنــا  الكتــب،  علــى  الحصــول  المــدارس، وصعوبــة 
النشــر فــي التعامــل مــع هــذه األوضــاع اإلنســانية مــن خــالل إصــدار الكتــب 
التعليميــة وإيصالهــا إلــى األطفــال فــي األماكــن التــي تفتقــد إلــى وجــود 
المــدارس، مــع تقديــم برامــج داعمــة لهــم مثــل ســرد القصــص والعــالج 

بالقــراءة.

ســتركز هــذه الجلســة علــى أثــر الصراعــات علــى التعليــم ودور الناشــرين 
التعــاون مــع الحكومــات والمنظمــات اإلنســانية لتســهيل وصــول  فــي 
الصراعــات،  مــن  تعانــي  التــي  المجتمعــات  فــي  األطفــال  إلــى  الكتــب 

مســاهمة منهــم فــي نشــر المعرفــة والحــد مــن األميــة. 

المتحدثون:
•  تغريد النجار )األردن( - مؤسس ومدير دار »السلوى« للنشر

•   دانــا جــواد عمــرو )فلســطين( - مســؤولة البرامــج الدوليــة فــي مؤسســة 
دبــي للعطاء

•   د. هاســميك شــاهينيان )لبنــان( - مديــر قســم أدب أطفــال العالــم 
العربــي فــي المكتبــة الوطنيــة الفرنســية

اليوم األول
اإلثنين، 30 سبتمبر 2019 
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األميــة 3:00 - 4:00 مساًء  محــو  فــي  التكنولوجيــا  دور  الرابعــة:  النقاشــية  الجلســة 
القــراءة وتعزيــز 

مديــر الجلســة: نــور الحســن )األردن( - المؤســس والرئيــس التنفيــذي 
لشــركة “ترجمــة”

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

تغــرس عــادة القــراءة فــي نفــوس األطفــال واليافعيــن والشــباب.

ســتناقش هــذه الجلســة توجهــات دور النشــر العربيــة فــي االســتفادة مــن 
ــرز المبــادرات التــي تــم إطالقهــا  ــز القــراءة، وأب التقنيــة لمحــو األميــة وتعزي
فــي هــذا المجــال، ومســتقبل القــراءة فــي ظــل التطــورات المتســارعة فــي 

العصــر الرقمــي. 

المتحدثون:
•   إليزابيــث وود )الواليــات المتحــدة األمريكيــة( - مديــرة قســم اإلبداع ونشــر 

المحتــوى اإللكترونــي، فــي  »وورلــد ريــدر«
•   رامــا كيالــي )األردن( - المديــر التنفيــذي والشــريك المؤســس لشــركة 

»المفكــرون الصغــار«
•  طارق البلبل )لبنان( - الرئيس التنفيذي لمنصة »بوكالفا«

استراحة قصيرة 4:00 - 4:15 مساًء 

الصفــوف 4:15 - 5:15 مساًء  وواقــع  الرقمــي  النشــر  الخامســة:  النقاشــية  الجلســة 
العربــي العالــم  فــي  ومســتقبلها  الدراســية 

مديــر الجلســة: زيــدون كرادشــة )األردن( - مؤســس و شــريك فــي 
ميديــا بــالس

يشــهد التعليــم الرقمــي حضــورًا متزايــدًا فــي المؤسســات التعليميــة 
بالعالــم العربــي، بفضــل مــا يتمتــع بــه مــن ميــزات عديــدة وقــدرة علــى 
فرصــًا  يحمــل  مــا  وهــو  الدراســية،  المناهــج  مــع  الطلبــة  تفاعــل  تعزيــز 
كثيــرة للناشــرين العــرب الذيــن بــدأوا يهتمــون بإنتــاج كتــب إلكترونيــة 
وتطبيقــات تفاعليــة تعليميــة تجمــع بيــن المحتــوى المكتــوب والمــواد 

إلــى روابــط المصــادر الخارجيــة واأللعــاب.  الصوتيــة والمرئيــة باإلضافــة 

ســتركز هــذه الجلســة علــى مناقشــة التطــور الحاصــل فــي الطلــب علــى 
النشــر التعليمــي الرقمــي فــي العالــم العربــي، وشــكل التعــاون المطلــوب 
بيــن الحكومــات والمــدارس ودور النشــر لتطويــر تقنيــات التعليــم القــادرة 

علــى تعزيــز االبتــكار وجــذب الطالــب لتحقيــق مزيــدًا مــن التقــدم. 

المتحدثون:
•  سيرون شاميكيان )لبنان( - الرئيس التنفيذي لمنصة »كم كلمة«

•   أ. د. هنــادا طــه تاميــر )لبنــان( - رئيــس قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة 
زايد

لشــركة  التنفيــذي  والمديــر  الرئيــس    - )األردن(  البغــدادي  محمــد   •
»تيكنولوجــي«

الكلمــة الختاميــة: خالــد البلبيســي )األردن( - مديــر »دار المنهــل 5:15 - 5:30 مساًء 
ناشــرون« 

حفل العشاء7:30 - 9:00 مساًء 

اليوم األول
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التسجيل 8:00 - 9:00 صباحًا 

الكلمــة الترحيبيــة: بــدور القاســمي )اإلمــارات( - نائــب رئيــس االتحــاد 9:00 - 9:15 صباحًا 
الدولــي للناشــرين

الكلمة االفتتاحية: جمانة حداد )لبنان( - مؤلفة وصحفية9:15 - 9:45 صباحًا 

الجلســة النقاشــية السادســة: إعــداد جيــل مبــدع مــن الناشــرين 9:45 - 10:45 صباحًا 
والفنانيــن والكّتــاب 

مديــر الجلســة: د. رنــا دجانــي )األردن( - مؤسســة ومديــرة مبــادرة 
القــراءة” “نحــن نحــب 

يحقــق قطــاع النشــر عوائــد اقتصاديــة مجزيــة، إلى جانب عوائــده المعرفية، 
ذلــك أنــه أصبــح صناعــة يعمــل بهــا المؤلفــون والمحــررون والمدققــون 
والمترجمــون والرســامون والناشــرون والموزعــون، وغيرهــم مــن الفئــات 
المســتفيدة مــن نمــو هــذا القطــاع الــذي يعــد مؤشــرًا علــى تقــدم الــدول 
ــد مــن المهنييــن القادريــن  ــر جيــل جدي ــد مــن تطوي وازدهارهــا، لذلــك الب
علــى التعامــل مــع النشــر كصناعــة مــن أجــل المحافظــة علــى نمــو عوائــده 

ــة والمعرفيــة.  االقتصادي

حــول  والفنانيــن،  والكّتــاب  الناشــرين  رؤيــة  الجلســة  هــذه  ســتعرض 
تصوراتهــم لكيفيــة تطويــر صناعــة النشــر فــي العالــم العربــي، وأهميــة 
التعــاون مــع المؤسســات المتخصصــة لزيــادة خبــرات وقــدرات الشــباب 

المهتميــن فــي هــذه الصناعــة.

المتحدثون:
•  نورة الكعبي )اإلمارات( - وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة 

•  زينة هاشم بيك )لبنان( - شاعرة
•  إبراهيم نصر اهلل )فلسطين( - شاعر وروائي

قصيرة 10:45 - 11:00 صباحًا  استراحة 

11:00 صباحًا - 
12:00 مساًء 

للكتــاب  العربــي  المحتــوى  إيصــال  الســابعة:  النقاشــية  الجلســة 
العالميــة إلــى  والناشــرين 

مديــر الجلســة: وائــل عتيلــي )األردن( - مؤســس شــريك فــي خرابيــش 
لإلبداع

يشــكل الوصــول إلــى العالميــة حلمــًا لــكل مؤلــف وناشــر، ذلــك أن ترجمــة 
ونشــر وتوزيــع كتــاب معّيــن علــى المســتوى العالمــي، يحقــق انتشــارًا 
الجوائــز  مــن  العديــد  ورغــم  النشــر.  قطــاع  فــي  العاملــون  إليــه  يطمــح 
والمنــح التــي تقدمهــا الحكومــات والمؤسســات والشــركات فــي العالــم 
العربــي للمبدعيــن فــي مجــاالت الثقافــة والفكــر واألدب، إال أن اإلصــدارات 
عــزوف  بســبب  األجنبــي  القــارىء  أيــدي  إلــى  تصــل  مــا  قليــاًل  العربيــة 

الناشــرين الدولييــن عــن شــراء حقــوق ترجمتهــا ونشــرها.

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

لتحقيــق هــذا الهــدف؟ 

المتحدثون:
•  ضيا هيكل )سوريا( - رئيسة المحتوى في »هيكل ميديا«

ــي )العــراق( - صحفيــة وكاتبــة فــي صحيفــة »الشــرق  ــه ج ــام كج •   د. إنع
األوســط«

•   د. علــي بــن تميــم )اإلمــارات( - رئيــس مجلــس إدارة هيئــة أبوظبــي للغــة 
العربية

الغداء 12:00 - 1:15 مساًء  استراحة 

اليوم الثاني
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الجلســة النقاشــية الثامنــة: المكتبــات العربيــة وتحديــات العصــر 1:15 - 2:15 مساًء 
الرقمــي.

مديــر الجلســة: دينــا يوســف )مصــر( - مديــرة مركــز المكتبــات الناطقــة 
ومؤسســات  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد  لمركــز  التابــع  العربيــة  باللغــة 

المكتبــات )اإلفــال( بمكتبــة االســكندرية

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

علــى مكانتهــا. 

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

المســقبل. فــي  المعرفيــة 

المتحدثون:
•  د. نضال األحمد )األردن( - المدير  العام لدائرة المكتبة الوطنية األردنية

•   ســتيفن روســاتو )الواليات المتحدة األمريكية( - مدير تطوير األعمال في 
شــركة »راكاتن أوفــر درايف«

•  خوسيه بورغينو )أستراليا( - األمين العام لالتحاد الدولي للناشرين

الجلسة النقاشية التاسعة: حرية النشر واإلعالم الجديد2:15 - 3:15 مساًء 

ــر  ــات المتحــدة( - رئيــس تحري ــون )الوالي ــر أندرس ــة: بورت ــر الجلس مدي
Publishing Perspectives موقــع 

حقــًا  باعتبارهــا  التعبيــر،  بحريــة  وثيقــًا  ارتباطــًا  النشــر  صناعــة  ترتبــط 
أساســيًا مــن حقــوق اإلنســان، وفــي ظــل تزايــد اســتخدام اإلنترنــت ومواقــع 
ــي،  ــم العرب التواصــل االجتماعــي وتطبيقــات التراســل المباشــر فــي العال
والكتــب  المزيفــة  والمعلومــات  المغلوطــة  األخبــار  باســتمرار  تنتشــر 
اإللكترونيــة والرقميــة المقرصنــة، إلــى جانــب العديــد مــن األنمــاط الســلبية 
وغيــر القانونيــة للمحتــوى اإللكترونــي، والتــي تهــدد جميعهــا مســتقبل 

حريــة التعبيــر والنشــر فــي آن واحــد.

ســتناقش هــذه الجلســة الســبل التــي يمكــن بهــا للجهــات المعنيــة الحــد 
مــن المحتويــات المســيئة والتحريضيــة علــى اإلنترنــت مــع حمايــة حريــة 

التعبيــر والنشــر فــي الوقــت نفســه.

المتحدثون:
•  فيصل الفايز )األردن( - رئيس مجلس األعيان األردني

المحــرر   - األمريكيــة(  المتحــدة  )الواليــات  كويلــي  لينكــس  •   مارســيا 
)أرابليــت( لموقــع  المؤســس 

الناشــرين  لجمعيــة  العــام  المديــر   - )النرويــج(  اينارســون  •   كريســتن 
النرويجييــن

قصيرة 3:15 - 3:30 مساًء  استراحة 

اليوم الثاني
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الجلســة النقاشــية العاشــرة: هــل يحتــاج العالــم العربــي إلــى وضــع 3:30 - 4:30 مساًء 
سياســات موحــدة لحمايــة حقــوق النشــر؟

مديــر الجلســة: روان دبــاس )األردن( - مديــرة العالقــات الدوليــة فــي 
اإلماراتييــن  الناشــرين  جمعيــة 

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

النشــر. لصناعــة  القانونيــة 

العربــي  للعالــم  بهــا  يمكــن  التــي  الســبل  الجلســة  هــذه  ســتناقش 
ــز  ــر القوانيــن والتشــريعات الداعمــة لحقــوق النشــر لتعزي تحديــث وتطوي
حمايــة هــذه الحقــوق وفــي نفــس الوقــت مواكبــة التطــورات العالميــة فــي 

هــذا المجــال.

المتحدثون:
•   مايــكل هيلــي )الواليات المتحــدة األمريكية( - المديــر التنفيذي للعالقات 

الدوليــة فــي مركــز تراخيص حقوق النشــر
اإلمــارات  أميــن عــام جمعيــة  )اإلمــارات( -  المعينــي  الرحمــن  •   د. عبــد 

الفكريــة للملكيــة 
•   كاروليــن مورغــان - )أســتراليا( الرئيــس التنفيــذي واألميــن العــام لالتحــاد 

الدولــي لمنظمــات حقــوق النســخ

الكلمــات الختامية4:30 - 5:00 مساًء 
•  فتحي البس )األردن( - رئيس اتحاد الناشرين األردنيين

•   هيوغو سيتزر )المكسيك( - رئيس االتحاد الدولي للناشرين

حفل العشاء - التكريم7:30 - 9:00 مساًء 

اليوم الثالثاليوم الثاني
األربعاء، 2 أكتوبر 2019 الثالثاء، 1 أكتوبر 2019 

جولة سياحية للتعّرف على معالم المدينة 

اقــِض يوًمــا فــي استكشــاف تاريــخ األردن الغنــي وحضارتــه العريقــة. الحضــور اختياري بشــرط 
التســجيل المســبق مــن خــالل الشــركة الســياحية، أو يمكنــك أيًضــا الحجــز فــي مكتــب 

التســجيل أثنــاء المؤتمــر.

جولة لنصف يوم

البحر الميت
المدة: من 9:00 صباحًا إلى 3:00 مساًء

ــم، علــى ُبعــد ســاعة واحــدة  ــر األماكــن روعــة فــي العال ــذي يعــد واحــًدا مــن أكث يقــع البحــر الميــت، ال
فقــط بالســيارة مــن العاصمــة عّمــان، وفــي أدنــى نقطــة علــى ســطح األرض، مــا يجعلــه أحــد العجائــب 
الطبيعيــة المذهلــة بتاريخــه الغنــي الــذي تعــود جــذوره إلــى عهــد الملكــة كليوباتــرا. يمكنــك إحضــار 
معــدات الســباحة الخاصــة بــك لالســتمتاع بالســباحة الدافئــة والمريحــة فــي الميــاه المالحــة للغايــة 
مــن  الكثيــر  وغيرهــا  والبــروم  والبوتاســيوم  والصوديــوم  المغنيســيوم  كلوريــد  بأمــالح  والغنيــة 

ــر! ــرة بالتصوي ــة وفــي لحظــة جدي ــاه بطريقــة مذهل العناصــر التــي ســتجعلك تطفــو فــوق المي
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اليوم الثالث
األربعاء، 2 أكتوبر 2019 

+962 6 5696911+962 79 0320606

جولة لنصف يوم

عجلون وجرش 
المدة: من 9:00 صباحًا إلى 5:00 مساًء

تقــع قلعــة عجلــون اإلســالمية العتيقــة علــى ُبعــد ســاعتين بالســيارة مــن العاصمــة عّمان، وقد شــّيدها 
ــي عــام 1185/1184.  ــي فــي القــرن الثانــي عشــر حوال ــن األيوب ــد اإلســالمي الشــهير صــالح الدي القائ
اســتمتع بالمتحــف الصغيــر الــذي يضــم قطًعــا أثريــة تعــود إلــى حقــب تاريخيــة طويلــة، ثــم اصعــد إلــى 

األعلــى لالســتمتاع برؤيــة أروع المناظــر لــوادي األردن حتــى البحــر الميــت.

المحطــة التاليــة هــي مدينــة جــرش القديمــة التــي تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد البتــراء مــن حيــث 
األهميــة التاريخيــة واألثريــة. كانــت جــرش تعــرف ســابًقا باســم “جراســا”، وتشــير الدالئــل األثريــة إلــى أنهــا 
كانــت مأهولــة بالبشــر منــذ أكثــر مــن 6500 عــام، وتعــد حالًيــا واحــدًة مــن أبــرز الوجهــات الســياحية 
ــة الفريــدة مثــل شــارع األعمــدة  التــي مــا زالــت تحتفــظ برونقهــا التاريخــي والحضــاري ومعالمهــا األثري

الرومانــي، ومبنــى النمفيــوم، ومعبــد آرتميــس.

جولة اليوم الكامل

البتراء
المدة: من 7:30 صباحًا إلى 7:00 مساًء

ــان، وهــي وجهــة  ــالث ســاعات بالســيارة مــن العاصمــة عّم ــراء التاريخيــة علــى ُبعــد ث ــة البت تقــع مدين
تســتحق الزيــارة فــي أي رحلــة إلــى األردن. تعــد المدينــة واحــدًة مــن عجائــب الدنيــا الســبع، وســتحملك 
هــذه الرحلــة إلــى عالــم مــن اإلثــارة التــي تكمــن فــي روعــة الهندســة المعماريــة لألبنيــة التــي نحتهــا 
األنبــاط منــذ أكثــر مــن ألفــي عــام، والتاريــخ الثــري الــذي مــا يــزال يشــهد علــى عراقــة تاريخهــا، والجمــال 
الطبيعــي للمدينــة الورديــة الحمــراء. سيســاعدك دليــل الــزوار فــي التعــّرف علــى معالــم المدينــة، كمــا 
يمكنــك معرفــة المزيــد عــن متحــف البتــراء األثــري ومتحــف البتــراء النبطــي مــن خــالل المرشــدين 

المتواجديــن فــي الموقــع.

متحرك: للحجز، يرجى االتصال برانيا الطريفي: هاتف:

www.jordantrail-jo.com rania@jordantrail-jo.com               :البريد اإللكتروني
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إبراهيم نصر اهلل )فلسطين(

إبراهيــم نصــر اهلل هــو الفائــز بالجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )بوكــر( عــام 2018. وقــد صــدرت له 
15 مجموعــة شــعرية و21 روايــة. ُنشــرت خمــٌس مــن رواياتــه وكتــاب شــعر واحــد باللغــة اإلنجليزيــة، 

وأربعــة أعمــال باللغــة اإليطاليــة، وروايــة واحــدة باللغة الدانمركيــة، والتركية، والفارســية. 

فــاز نصــر اهلل بتســع جوائــز، مــن بينهــا جائــزة ســلطان العويــس للشــعر العربــي عــام 1997. 
ــر 2014، صعــد إلــى قمــة جبــل كليمنجــارو، األعلــى فــي أفريقيــا، فــي مشــروع شــارك  وفــي يناي
فيــه مراهقــان فلســطينيان: صبــي وفتــاة، وكتــب روايــة عــن هــذه الرحلــة تحــت عنــوان “أرواح 

كليمنجــارو”، فــازت بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة عــام 2016.

إليزابيث وود )الواليات المتحدة األمريكية(

تشــغل إليزابيــث وود منصــب مديــر قســم اإلبــداع ونشــر المحتــوى اإللكترونــي فــي “وورلدريــدر”، 
وتتولــى قيــادة فريــق عالمــي إلعــداد المحتــوى، وتطويــر شــراكات اســتراتيجية مــع الناشــرين فــي 

جميــع أنحــاء العالــم وتنميتهــا، لضمــان إعــداد محتــوى فّعــال وجــاذب للقــراء.

شــغلت ســابقًا منصــب مديــر قســم تطويــر األعمــال فــي “أمــازون للكتــب” بلنــدن، وعملــت أمينــًا 
عامــًا لمجلــس أمنــاء “وردريــدر” بالمملكــة المتحــدة. وهــي تحمــل شــهادة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال مــن ُكلّيــة إنســياد، وســبق لهــا المشــاركة كمتحدثــة فــي العديــد مــن المؤتمــرات خــالل 
مســيرتها المهنيــة، بمــا فــي ذلــك مؤتمــر أدبــاء أفريقيــا فــي لنــدن، ومعــرض بولونيــا للكتــاب، 

والمؤتمــر العالمــي للهاتــف المحمــول، و”تيدكــس للتعليــم” فــي برشــلونة.

آمنة المازمي )اإلمارات العربية المتحدة(

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  األطفــال  لتمكيــن  كلمــات  مديــرة مؤسســة  هــي  المازمــي  آمنــة 
المتحــدة، وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة تهــدف إلــى توفيــر الكتــب ومــواد القــراءة لألطفــال فــي 
المجتمعــات المحرومــة والمتضــررة مــن الحــروب أو األطفــال المعاقيــن بصرًيــا. تســعى مــن خــالل 
منصبهــا الحالــي إلــى إطــالق وتنفيــذ مبــادرات توعويــة ومعرفيــة عالميــة مــن أجــل توصيــل 
الكتــب والمــواد المقــروءة إلــى مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا، وذلــك بالتزامــن مــع إنشــاء 
شــبكة عالميــة مــن الشــركاء والمســتفيدين، بالتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات 

الدوليــة، لضمــان ســير األنشــطة التــي تضمهــا هــذه المبــادرات بسالســة.

السير الذاتية

د. إنعام كجه جي )العراق(

ــة واإلذاعــة  ــت فــي الصحاف ــة فيهــا، وعمل ــدت إنعــام كجــه جــي فــي بغــداد، ودرســت الصحاف ول
العراقيــة. انتقلــت إلــى باريــس عــام 1979، حيــث حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه وعملــت صحفيــة. 

وهــي حالًيــا مراســلة صحيفــة “الشــرق األوســط” ومجلــة “كل األســرة” فــي باريــس. 

نشــرت أربــع روايــات وكتابيــن، ترجــم بعضهــا إلــى أكثــر مــن ســت لغــات. أدرجــت روايتهــا الثانيــة 
“الحفيــدة األمريكيــة”، علــى القائمــة القصيــرة للجائــزة الدوليــة للروايــة العربيــة )بوكر( عــام 2009، 
كمــا أدرجــت روايتهــا “طّشــاري” فــي نفــس القائمــة عــام 2014، وحصلــت علــى جائــزة الغارديــر 
للروايــة فــي باريــس، ووصلــت روايتهــا األخيــرة “ النبيــذة” إلــى نفــس القائمــة القصيــرة عــام 2018.

إيمان بن شيبة )اإلمارات العربية المتحدة(

إيمــان بــن شــيبة هــي نائــب رئيــس جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن، ومؤســس دار ســيل للنشــر، 
التــي أسســت عــام 2014 إلصــدار الكتــب رقميــًا وورقيــًا، إضافــة إلــى المجــالت الرقميــة لتعزيــز 
ــاب الشــباب فرصــة نشــر أعمالهــم فــي  المحتــوى المحلــي علــى الســاحة العالميــة، ولمنــح الكّت
مختلــف المجــاالت األدبيــة. حــازت بــن شــيبة علــى العديــد مــن الجوائــز التقديريــة، مــن بينهــا جائــزة 
رواد األعمــال الشــباب عــن فئــة النشــر الرقمــي فــي اإلمــارات، وجائــزة رائــد األعمــال الشــاب مــن 
مجلــة Business Startup، وجائــزة األدب ضمــن جوائــز المــرأة العربيــة، كمــا اختيــرت مندوبــة إلــى 

قمــة اإلنجــازات الدوليــة فــي ســان فرانسيســكو بالواليــات المتحــدة.  

أكملــت إيمــان دورة فــي القيــادة االســتراتيجية للمجــالت مــن جامعــة ييــل فــي الواليــات المتحــدة، 
وهــي أيضــًا عضــو فــي برنامــج زمالــة الصحافــة للصحــة النفســية فــي مركــز كارتــر بالواليــات 
المتحــدة. وتعــد إحــدى المتحدثــات البــارزات فــي مجــاالت النشــر الرقمــي، وريــادة األعمــال، والمــرأة 

فــي األعمــال، والصحــة النفســية، وإلهــام الشــباب.

إيمان حيلوز )األردن(

إيمــان حيلــوز هــي المؤســس والرئيــس التنفيــذي لموقــع أبجــد، أكبــر منصــة تواصــل اجتماعــي 
بشــغفها  مدفوعــة   2013 عــام  فــي  أطلقتهــا  والتــي  العربيــة،  باللغــة  بالقــراءة  مختصــة 
ــا مــن كبــار  ــا قوًي ــن للقــراءة والكتــب، والقــت شــركتها منــذ ذلــك الحيــن اهتماًم وحبهــا العارمّي
المســتثمرين لتحقــق بعدهــا نمــًوا ملحوًظــا فــي وقــت قياســي، حيــث أصبحــت تضــم حاليــًا أكثــر 
مــن مليــون قــارىء. تتمتــع إيمــان بخبــرة تربــو علــى 15 عاًمــا فــي مجــاالت تكنولوجيــا المعلومــات 

وبحــوث التســويق.
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بدور القاسمي )اإلمارات العربية المتحدة(

تشــغل بــدور القاســمي منصــب نائــب رئيــس “االتحــاد الدولــي للناشــرين”، إلــى جانــب عــدٍد 
ــة البــارزة، فهــي المؤســس والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة “كلمــات”، أول  مــن المناصــب القيادي
دار إماراتيــة متخصصــة بنشــر كتــب األطفــال والمحتــوى التعليمــي باللغــة العربيــة، باإلضافــة 
ــة  ــة الشــارقة عاصمــة عالمي ــة الناشــرين اإلماراتييــن”، ورئيــس لجن ــى كونهــا مؤســس “جمعي إل
ــذي منحتــه منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  للكتــاب 2019، اللقــب الرفيــع ال

)اليونســكو( لإلمــارة.

لعبــت بــدور القاســمي دوراً محوريــًا فــي إطــالق مجموعــة مــن المبــادرات العالميــة فــي إطــار دعــم 
ــم، مــع التركيــز بشــكل خــاص  ــر صناعــة النشــر علــى مســتوى العال الجهــود الراميــة إلــى تطوي
علــى إحــداث تحــّول نوعــي فــي صناعــة النشــر، والمحتــوى الرقمــي بهــدف المســاهمة فــي تعزيــز 
االبتــكار، إلــى جانــب قيــادة عــدٍد مــن المبــادرات التــي تتمحــور حــول تمكيــن الشــباب والمــرأة، 

ــة، والتبــادل الثقافــي. ــز التنميــة االقتصادي وتعزي

بورتر أندرسون )الواليات المتحدة(

 Publishing بورتــر أندرســون هــو صحفــي ومتحــدث فــي مجــال النشــر، ورئيــس تحريــر موقــع
األخبــار  وســيلة  ويعــد  للكتــاب،  فرانكفــورت  معــرض  ويديــره  أسســه  الــذي   ،Perspectives
ــي فــي  ــزة أفضــل صحفــي دول ــي، كمــا حصــل علــى جائ ــة لصناعــة النشــر التجــاري الدول اليومي

الصحافــة التجاريــة فــي معــرض لنــدن للكتــاب لعــام 2019.

يمتلــك أندرســون ســجاًل حافــاًل بالعمــل مــع أهــم األســماء اإلعالميــة العالميــة مثــل محطــة “ســي 
إن إن”، وموقــع “ســي إن إن. كــوم”، و”ســي إن إن إنترناشــيونال”، و”فيلــدج فويــس”، و”داالس 
تايمــز هيرالــد”، و”ذا بوكســيلر”. وباإلضافــة إلــى تغطيتــه ألخبــار النشــر، عمــل كدبلوماســي لــدى 
ــة العالمــي فــي رومــا، كمــا عمــل  ــداً فــي المقــر الرئيســي لبرنامــج األغذي األمــم المتحــدة، وتحدي
منتجــًا إعالميــًا تنفيذيــًا لـــINDEX: Design لتحســين الحيــاة، الــذي منحتــه الحكومــة الدنماركيــة 
جائــزة التصميــم اإلنســاني، وهــو برنامــج يتمتــع برعايــة صاحــب الســمو الملكــي فريدريــك، أميــر 

الدنمــارك.

تغريد النجار )األردن(

تشــتهر تغريــد النجــار ككاتبــة لألطفــال منــذ أكثــر مــن 40 عاًمــا، وتضــم قائمــة أعمالهــا سلســلة 
كتــب مصــورة لألطفــال مــن عمــر 3 إلــى 7 ســنوت، والتــي أصبحــت فيمــا بعــد مــن كالســيكيات 
أدب الطفــل، وكتــب لألطفــال مــن عمــر 7 إلــى 8 ســنوات، وروايــات ملهمــة لليافعيــن والشــباب 

تتنــاول مواضيــع متنوعــة تعكــس واقــع الصراعــات واالضطرابــات فــي المنطقــة.

والدنماركيــة  والفرنســية  اإلنجليزيــة  منهــا  لغــات،  عــدة  إلــى  أعمالهــا  مــن  العديــد  ُترجمــت 
والســويدية واإليطاليــة والتركيــة واليونانيــة، وفــازت العديــد مــن كتبهــا بجوائــز مرموقــة مثــل 
جائــزة اتصــاالت لكتــاب الطفــل لعــام 2017 عــن كتابهــا “مــاذا حــدث ألخــي رامــز؟”، وجائــزة كتابــي 
تــم  المصــور “جدتــي نفيســة”، كمــا  عــن كتابهــا  العربــي  الفكــر  مــن مؤسســة   2013 لعــام 

ترشــيحها لجائــزة ألمــا المرموقــة فــي الســويد لعــام 2019.

جمانة حداد )لبنان(

جمانــة حــداد كاتبــة، وصحافيــة، وأســتاذة جامعيــة، وناشــطة منــذ عشــرين عامــًا فــي ســبيل 
ــة  ــان. عملــت فــي صحيفــة “النهــار” اللبناني ــر فــي لبن ــة التعبي حقــوق اإلنســان والمســاواة وحري
بيــن عامــي 1997 و2017، وتولـّـت فيهــا مســؤولية الصفحــة الثقافيــة منــذ العــام 2005. كذلــك 
دَرســت الكتابــة اإلبداعيــة واللغــة اإليطاليــة والشــعر العربــي الحديــث فــي الجامعــة اللبنانيــة 
األميركيــة فــي بيــروت بيــن عامــي 2012 و2016. فــي رصيــد جمانــة 15 كتابــًا فــي النثــر والشــعر 
والمســرح وأدب األطفــال، ُترجــم معظمهــا إلــى عــدد مــن اللغــات األجنبيــة. إصدارهــا األخيــر روايــة 
بعنــوان “بنــت الخياطــة”. جديدهــا برنامــج أســبوعي علــى شاشــة تلفزيــون “الحــّرة” عنوانــه “كلمــة 

حــق”، تتنــاول فيــه قضايــا مرتبطــة بحقــوق اإلنســان والحريــات فــي العالــم العربــي.

خالد البلبيسي )األردن(

المهنــدس خالــد البلبيســي هــو مديــر شــركة دار المنهــل ناشــرون، المتخصصــة فــي نشــر كتــب 
األطفــال والمناهــج التعليميــة، وممثــل األردن فــي االتحــاد الدولــي للناشــرين، وســاهم فــي إطــالق 

الملتقــى العربــي لناشــري كتــب األطفــال.

ــب  ــى منصــب نائ ــة فــي قطــاع النشــر، فقــد تول ــد مــن المناصــب والمواقــع القيادي شــغل العدي
رئيــس اتحــاد الناشــرين األردنييــن، ورئيــس لجنــة التطويــر المهنــي، ومديــر معــرض عّمــان الدولــي 

للكتــاب، ورئيــس اللجنــة العربيــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة. 

يشــارك باســتمرار فــي النــدوات وورش العمــل المتخصصــة فــي أدب الطفــل، وفــي العديــد مــن 
النــدوات المتخصصــة بصناعــة النشــر عربيــًا وعالميــًا.

خوسيه بورغينو )أستراليا(

يشــغل خوســيه بورغينــو منصــب األميــن العــام لالتحــاد الدولــي للناشــرين منــذ ســبتمبر 2015. 
وكان قــد انضــم إلــى االتحــاد ليعمــل مديــراً للسياســات فــي عــام 2013، حيــث تولــى مســؤولية 
تطويــر السياســات، وتنظيــم جائــزة “بريكــس فولتيــر” لحريــة النشــر، وإدارة أنشــطة االتحــاد فــي 

قطــاع النشــر التعليمــي، بمــا فــي ذلــك منتــدى ناشــري المــواد التعليميــة. 

وقبيــل انضمامــه إلــى االتحــاد الدولــي للناشــرين، عمــل خوســيه مديــراً لصناعــة النشــر فــي 
جمعيــة الناشــرين األســتراليين. كمــا عمــل مديــراً تنفيذيــًا للجمعيــة األســترالية لألدبــاء، وهــو 
محاضــر فــي الصحافــة األدبيــة والصناعــات اإلبداعيــة فــي جامعــة ســيدني، ومحــرر فــي مجلــة “نيــو 
ماتيلــدا دوت كــوم” اإلخباريــة اإللكترونيــة. وتــدرج فــي العديــد مــن المناصــب العليــا فــي الهيئــة 

ــة “إدشــنز ريفيــو”. األدبيــة التابعــة للمجلــس االســترالي، وهــو المحــرر والمؤسســن لمجل

السير الذاتية
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دانا جواد )فلسطين(

دانــا جــواد عمــرو محاميــة فلســطينية مقيمــة فــي دولــة اإلمــارات، ومســؤولة البرامــج الدوليــة فــي 
مؤسســة دبــي للعطــاء، حيــث أدارت فــي الســنوات الثــالث األخيــرة منــح المؤسســة فــي بلــدان 
مختلفــة، فــي آســيا وأفريقيــا. قبــل انضمامهــا إلــى دبــي للعطــاء، عملــت فــي عــدة مشــاريع 
تنمويــة تهــدف إلــى تمكيــن الشــباب والنســاء فــي فلســطين، مــع العديــد مــن المنظمــات 
التنمــوي. كمــا  العمــل  فــي  العشــر ســنوات  تتجــاوز  الدوليــة والمحليــة، وهــي تتمتــع بخبــرة 
أنهــا شــغوفة بإحــداث تغييــر فــي حيــاة النــاس بطــرق حقيقيــة وملموســة مــن خــالل التعليــم 

والتمكيــن وتحقيــق العدالــة لضحايــا النزاعــات والحــروب.

تحمــل دانــا درجــة البكالوريــوس فــي القانــون والمحامــاة مــن جامعــة القــدس فــي فلســطين، 
ودرجــة الماجســتير فــي الدراســات الدوليــة مــن جامعــة ولونغونــغ األســترالية فــي دبــي. 

دينا يوسف )مصر(

تتولــى دينــا يوســف منصــب مديــر دائــرة المؤسســات المعلوماتيــة والمهــارات المهنيــة، ومديــر 
ــي لجمعيــات ومؤسســات  ــع لمركــز االتحــاد الدول مركــز المكتبــات الناطقــة باللغــة العربيــة التاب
المكتبــات )اإلفــال( والــذي يتخــذ مــن مكتبــة اإلســكندرية فــي مصــر مقــراً لــه، وهــي مدربــة وقياديــة 

معتمــدة لــدى )اإلفــال(. 

حصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة اإلســكندرية، كمــا تحمــل ثــالث 
شــهادات دبلــوم فــي التجــارة، واللغــة األلمانيــة، والتنســيق الخارجــي. وانضمــت إلــى عضويــة 
لجنــة الكتــب والنشــر فــي وزارة الثقافــة المصريــة بيــن عامــي 2015 و2017، وهــي عضــو فّعــال 
فــي االتحــاد العربــي للمكتبــات والمعلومــات، واألكاديميــة الدوليــة، وبرنامــج ذاكــرة العالــم الــذي 

أطلقتــه اليونســكو، فضــاًل عــن عضويتهــا فــي الجمعيــة المصريــة للمكتبــات.

راما كيالي )األردن(

ــر التنفيــذي والشــريك المؤســس فــي شــركة المفكــرون الصغــار، التــي  ــي هــي المدي رامــا كيال
ســن  فــي  لألطفــال  تعليميــة  تكنولوجيــة  ومنصــات  مصــادر  وإنتــاج  تصميــم  علــى  تعمــل 
وبالتالــي  لديهــم،  األساســية  والكتابــة  القــراءة  وإتقــان مهــارات  لتحســين معرفــة  المدرســة، 

العربيــة. اللغــة  تحســين مخرجــات تعّلــم 

ويتــم  العربــي،  الوطــن  فــي  التعليــم  لريــادة  رانيــا  الملكــة  جائــزة  الصغــار  المفكــرون  نالــت 
اســتخدام منصاتهــا مــن قبــل أكثــر مــن 100 ألــف طالــب فــي 150 مدرســة خاصــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وفــي أكثــر مــن 100 

واألردنييــن.  الســوريين  الطــالب  مــن  احتياجــات كل  تلبــي  األردن  فــي  مدرســة حكوميــة 

ورامــا زميــل فــي برنامــج زمالــة أيزنهــاور العالمــي ومنظمــة إنديفــور، وفــازت بجائــزة المــرأة العربيــة 
لعــام 2016.

ربيعة الناصر )األردن(

ربيعــة الناصــر هــي مؤسســة ومديــرة مشــروع “بيــت الحكايــات والموســيقى” الــذي يمثــل رؤيــة 
جديــدة لمكتبــات األطفــال والناشــئة، كمــا أســهمت مــن خــالل شــغفها بالكتــب والقــراءة، فــي 
ــان ومحافظــات أردنيــة أخــرى لتشــجيع الصغــار  ــث عــدد مــن المكتبــات فــي عّم تأســيس وتحدي

علــى القــراءة.

عملــت منســقة لبرنامــج تطويــر أدب الطفــل فــي مؤسســة آنــا لينــد الســويدية )2010-2007(، 
كمــا كانــت عضــواً فــي لجنــة خبــراء إعــداد نظــام جائــزة “كتابــي” فــي مؤسســة الفكــر العربــي، 
وعضــواً فــي لجنــة تحكيــم جائــزة اتصــاالت لكتــاب الطفــل، وهــي عضــو مؤســس للمجلــس 

ــي لكتــب اليافعيــن )تحــت التأســيس(. األردن

حــازت ربيعــة علــى جائــزة ســنرجوس للــرواد االجتماعييــن العــرب )2011( عــن مشــروع “بيــت 
الحكايــات والموســيقى”، كمــا فــازت بجائــزة “الحــوار المتوســطي” مــن مؤسســة آنــا لينــد عــن 
نفــس المشــروع، ولهــا العديــد مــن المشــاركات فــي مؤتمــرات عربيــة ودوليــة فــي مجــال التنميــة 

الثقافيــة والطفولــة.

د. رنا دجاني )األردن(

تحمــل الدكتــورة رنــا دجانــي درجــة الدكتــوراه فــي البيولوجيــا الجزيئيــة، وهــي أيًضــا كاتبــة فــي 
ــة “خمســة أوشــحة” )تحقيــق المســتحيل: إذا كان  ــاب باإلنجليزي ــوم والطبيعــة، ومؤلفــة كت العل
ــا  بوســعنا تغييــر مصيــر الخليــة فلــم تتعــذر علينــا إعــادة تعريــف النجــاح؟(. تحمــل الدكتــورة رن
ــة آيزنهــاور. كمــا  ــة رادكليــف فــي جامعــة هارفــارد، وهــي حائــزة علــى منحــة فولبرايــت وزمال زمال
أنهــا أســتاذ مشــارك فــي الجامعــة الهاشــمية، وأســتاذ زائــر فــي جامعتــّي ييــل وكامبريــدج، 
وخبيــرة فــي تطويــر التعليــم العالــي، وعضــو فــي المجلــس االستشــاري للمــرأة بمنظمــة األمــم 
المتحــدة فــي األردن. حصلــت علــى جائــزة القمــة العالميــة لالبتــكار فــي التعليــم لعــام 2014، 

ــة لعــام 2017. ــة لمحــو األمي ــزة اليونســكو الدولي وجائ

روان دباس )األردن(

اإلماراتييــن.  الناشــرين  جمعيــة  فــي  الدوليــة  العالقــات  مديــرة  منصــب  دبــاس  روان  تشــغل 
وتســتعين بخبرتهــا فــي صناعــة النشــر لتســهيل تفاعــل الجمعيــة مــع الجهــات المعنيــة علــى 
الصعيــد المحلــي، واإلقليمــي، والدولــي لمعالجــة القضايــا ذات الصلــة بصناعــة النشــر فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

ــر مــن العــام 2015، لعبــت دبــاس دوراً  ومنــذ التحاقهــا بجمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن فــي يناي
فعــاالً فــي تطويــر رؤيــة خاصــة بصناعــة النشــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والعمــل علــى 

تطويــر اســتراتيجية معالجــة التحديــات التــي يواجههــا الناشــرون فــي الدولــة.

وتــزاول روان مهنــة المحامــاة، وقــد اســتعانت بمهاراتهــا لتعزيــز اإلطــار القانونــي للناشــرين فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وأســهمت بفاعليــة فــي تســهيل الحــوار بيــن مختلــف األطــراف 
المعنيــة، بمــا فــي ذلــك جمعيــة الناشــرين اإلماراتييــن، ووزارة االقتصــاد، إلنشــاء أول مركــز إلدارة 

حقــوق النســخ فــي العالــم العربــي.

السير الذاتية
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زيدون كرادشة )األردن(

ــا بــالس”  يعمــل زيــدون كرادشــة فــي قطــاع اإلعــالم منــذ عــام 2003، وهــو مؤســس فــي “ميدي
لتصميــم مواقــع اإلنترنــت، وشــريك مؤســس فــي “بــي البــز” التــي أصبحــت فــي مقدمــة مطــوّري 

األلعــاب التعليميــة والتطبيقــات التفاعليــة فــي الوطــن العربــي. 

فــي عــام 2014 نشــر كتابــه “لســه فــي” الــذي ينــدرج فــي إطــار األدب الســاخر، وأصــدر طبعــة 
ثانيــة منــه بعــد أن تصــّدر قائمــة الكتــب األكثــر مبيعــًا. لــدى زيــدون كرادشــة طمــوح فــي تطويــر 
مســتقبل بلــده ومجتمعــه، كمــا أنــه صاحــب رؤيــة لتحويــل األفــكار الرياديــة إلــى حقيقــة، ويقــود 
فريقــًا متكامــاًل مــن المصمميــن والمبدعيــن الذيــن يشــاركونه شــغفه مــن خــالل صناعــة المحتوى 

الكرتونــي والتعليــم اإللكترونــي عــن طريــق األلعــاب.

زينة هاشم بيك )لبنان(

زينــة هاشــم بيــك هــي شــاعرة لبنانيــة، فــازت مجموعتهــا القصصيــة “العيــش فــي الخريــف” 
بجائــزة “بــاك ووتــرز” لعــام 2013، ومجموعتهــا الشــعرية “أعلــى مــن خفــق القلــوب” بجائــزة “مــاي 
ســارتون نيــو هامبشــير” للشــعر لعــام 2016، ولديهــا مجموعتّيــن قصصيتّيــن همــا “أغنيــة 
عربــي”، التــي نالــت جائــزة راتــل للقصــص القصيــرة عــام 2016، ومجموعــة “كان هنــاك، ومــا أكثــر 
مــا كان هنــاك!”، التــي فــازت بجائــزة كارول آن دافــي لعــام 2016. تنشــر أعمالهــا علــى نطــاق 
و”األدب  و”بلوفشــيرز”،  “بويتــري”،  أبرزهــا  المرموقــة،  األدبيــة  المجــالت  مــن  العديــد  فــي  واســع 
ــزة فريدريــك بــوك ألفضــل قصيــدة لعــام 2017.  العالمــي اليــوم”. فــازت قصيدتهــا “مقــام” بجائ
 )PUNCH( ”ــا فــي دبــي، حيــث أسســت مجموعــة “بانــش نشــأت زينــة فــي لبنــان وتعيــش حالًي

للشــعر.

زينة يازجي )سوريا(

زينــة يازجــي إعالميــة ســورية، ومراســلة صحفيــة، ومذيعــة أخبــار تلفزيونيــة، اســتهلت حياتهــا 
ــة أسوشــيتيدبرس فــي مكتبهــا ببيــروت.  ــة رويتــرز قبــل انتقالهــا إلــى وكال المهنيــة فــي وكال
ــى زينــة مهمــة العمــل مراســلة لقنــاة “ســي إن بــي ســي” فــي ســوريا، وانتقلــت الحقــًا  أســند إل
إلــى التلفزيــون الســوري للعمــل كمقدمــة برامــج سياســية لمــدة عــام ونصــف، إلــى جانــب عملهــا، 
أيًضــا، مذيعــة ومقدمــة للبرنامــج السياســي األســبوعي “تحــت الضــوء” علــى قنــاة العربيــة. تــم 
إدراج يازجــي ضمــن قائمــة أقــوى 100 امــرأة عربيــة مــن مجلــة “أرابيــان بيزنــس” فــي عــام 2013. 
وهــي حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة تشــرين وشــهادة فــي 

اإلعــالم مــن الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة.

ستيفن روساتو )الواليات المتحدة األمريكية(

ــًا فــي “راكاتــن أوفــر درايــف”، أكبــر شــركة توزيــع كتــب  يشــغل ســتيفن روســاتو منصبــًا تنفيذي
مديــراً  ذلــك  قبــل  وعمــل  العالــم.  فــي  والمــدارس  والشــركات،  للمكتبــات،  وســمعية  رقميــة 
“ريــد  فــي  كتنفيــذي  بالعمــل  عامــًا   20 وأمضــى  للكتــاب،  أمريــكا  معــرض  فــي  للفعاليــات 
للمعــارض”. كمــا عمــل علــى نطــاق واســع مــع كبــار المســؤولين الحكومييــن، وأقطــاب صناعــة 
النشــر فــي الصيــن، وروســيا، وبولنــدا، وإيطاليــا، والمكســيك، وإســبانيا، والشــرق األوســط، خــالل 

إدارتــه لبرنامــج منتــدى الســوق العالمــي التابــع لمعــرض أمريــكا للكتــاب. 

ــة كونيتيكــت الشــرقية، حيــث حصــل علــى درجــة جامعيــة فــي  تخــرج روســاتو فــي جامعــة والي
إدارة األعمــال. وهــو يشــغل عضويــة لجنــة المدينــة الديمقراطيــة ولجنــة التنميــة االقتصاديــة فــي 

بلــدة فيرفيلــد بواليــة كونيتيكــت.

سيرون شاميكيان )لبنان(

ســيرون شــاميكيان هــي المديــرة التنفيذيــة للمنصــة اإللكترونيــة التعليميــة التربويــة “كــم 
كلمــة” التــي تهــدف إلــى اســتخدام التكنولوجيــا الذكيــة والتصميــم الجميــل إلعــادة إحيــاء عملية 
ــم، وقــد تمكنــت عبــر مشــروعها هــذا مــن دعــم المــدارس بوضــع خطــط واســتراتيجيات  التعّل
بنــاء القــدرات وتطويرهــا بهــدف دمــج التكنولوجيــا بالتعليــم مــع التركيــز علــى مهــارات القــرن 

الواحــد والعشــرين.

مجــال  فــي  وتحديــداً  التعليــم،  حقــل  فــي  العمــل  مــن  عامــًا   24 بخبــرة  شــاميكيان  تتمتــع 
التكنولوجيــا، فــي عــدد مــن المــدارس الرائــدة بالشــرق األوســط، وتتطلــع إلــى توظيــف خبراتهــا 

لخدمــة اللغــة العربيــة.

د. شيرين كريدية )لبنان(

تحمــل شــيرين كريديــة درجــة الدكتــوراه فــي النشــر مــن جامعــة أكســفورد بروكــس، وماجســتير 
فــي أدب األطفــال، وبكالوريــوس فــي التعليــم االبتدائــي، ودبلــوم التدريــس فــي تعليــم الطفولــة 
المبكــرة. وتشــغل حالًيــا منصــب مديــر “دار أصالــة للنشــر” التــي أسســتها فــي عــام 1998 بهــدف 
إنتــاج كتــب أطفــال عاليــة الجــودة باللغــة العربيــة. وهــي عضــو فــي العديــد مــن المنظمــات، فــي 
لبنــان وخارجــه، مــن بينهــا منظمــة الناشــرين الشــباب الدولييــن، والقــادة الثقافييــن فــي العالــم 
)المجلــس الثقافــي البريطانــي(، وكانــت عضــًوا فــي “لجنــة الكتــاب والمطالعــة” فــي وزارة الثقافــة 
بلبنــان، وعضــواً فــي لجنــة تحكيــم جائــزة هانــز كريســتيان أندرســون لعــام 2018؛ وتــرأس حالًيــا 

الهيئــة اللبنانيــة لكتــب األوالد.

السير الذاتية
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 ضيا هيكل )سوريا(

بوبيــوالر ســاينس-العلوم  ســة لمجلــة  لهــا كرئيســة تحريــر مؤسِّ أول منصــب  شــغلت ضيــا 
للعمــوم، وهــي حاليــا مديــرة المحتــوى لــدى شــركة هيــكل ميديــا، ورئيســة تحريــر منصــة إم آي 
ــا للتقنيــات  ــى مؤتمــر إيمتيــك الشــرق األوســط وشــمال افرقي ــي تكنولوجــي ريفيــو. إضافــة إل ت
ــا.  ــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــزة مبتكــرون دون ســن 35 العالمي الناشــئة وجائ
تحمــل ضيــا هيــكل شــهادة بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت، 
وشــهادتي ماجســتير فــي االتصــاالت المؤسســية، وفــي الوســائط المرئيــة مــن كليــة آي إي إلدارة 

األعمــال )IE Business School( فــي مدريــد، إســبانيا. 

طارق البلبل )لبنان(

طــارق البلبــل رائــد أعمــال تقنــي يقيــم فــي دبــي وخبيــر بمجــال الكتــب الصوتيــة المســموعة فــي 
ــم العربــي. أســس أول منصــة للكتــب المســموعة باللغــة العربيــة فــي عــام 2016 باســم  العال
“بوكالفــا”، والتــي اختيــرت مــن قبــل جامعــة هارفــارد فــي عــام 2017 كواحــدة مــن أفضــل 10 
شــركات ناشــئة يؤسســها رواد أعمــال عــرب حــول العالــم. فــي عــام 2018، تــم تكريــم طــارق 
ــزة أفضــل ناشــر للكتــب  ــي، كمــا حصــل علــى جائ ــد للشــباب العرب ــي، كرائ مــن قبــل حاكــم دب
المســموعة فــي حفــل جوائــز التمّيــز بمعــرض لنــدن للكتــاب لعــام 2019. يتمتــع بخبــرة تربــو 
علــى 15 عاًمــا فــي أكثــر مــن 50 ســوقًا حــول العالــم، ولديــه شــغف كبيــر بدراســة العالقــة بيــن 

المعرفــة والتكنولوجيــا واإلعــالم والتحــول الرقمــي.

د. عبدالرحمن المعيني )اإلمارات العربية المتحدة(

الدكتــور عبدالرحمــن المعينــي هــو األميــن العــام لجمعيــة اإلمــارات للملكيــة الفكريــة، ومديــر 
ــز والريــادة فــي شــرطة دبــي، وعضــو فــي هيئــة أكاديميــة شــرطة دبــي.  مكتــب التطويــر للتمّي
تخــّرج مــن أكاديميــة شــرطة دبــي فــي عــام 2001 بدرجــة البكالوريــوس فــي القانــون، وتخــّرج مــن 
جامعــة أبرديــن فــي اســكتلندا عــام 2004 وحصــل علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون التجــاري. 
حصــل فــي عــام 2009 علــى درجــة الدكتــوراه عــن أطروحــة بعنــوان “إنفــاذ قانــون حــق المؤلــف 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة”. نشــر العديــد مــن المقــاالت حــول مكافحــة جرائــم الملكيــة 
الفكريــة، كمــا شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات المتخصصــة بالملكيــة الفكريــة فــي مختلــف 

أنحــاء العالــم.

السير الذاتية

عالء السالل )األردن(

ــة  عــالء الســالل هــو الرئيــس التنفيــذي المؤســس لموقــع “جملــون”، متجــر بيــع الكتــب بالتجزئ
علــى اإلنترنــت، الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن عشــرة مالييــن عنــوان باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة 
ــر  ــر “جملــون” أكب ــا. وُيعتب ــداً فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــر مــن 22 بل مــن أكث
موقــع للتجــارة اإللكترونيــة فــي هــذه المنطقــة مــن حيــث حجــم قائمــة الكتــب. وقــد نجــح فــي 
بنــاء شــراكات قويــة مــع أكثــر مــن 3000 ناشــر باللغــة العربيــة و27000 ناشــر باللغــة اإلنجليزيــة. 
تطــوع  يافعــًا،  بالتكنولوجيــا، فعندمــا كان  الســالل  اهتمــام  الموقــع بفضــل  تأســيس  وجــاء 
ــان مقــراً  ــح تتخــذ مــن عّم فــي مؤسســة رواد، وهــي مؤسســة تنميــة مجتمعيــة غيــر هــادة للرب
لهــا، ليعمــل علــى تعليــم الشــباب أساســيات اإللمــام بالحاســوب. وعــالء متخصــص فــي تطويــر 
المواقــع اإللكترونيــة )الويــب 2.0(، والتحليــل الشــبكي، والتســويق اإللكترونــي، والتســويق عبــر 

ــة. ــة، والتجــارة اإللكتروني محــركات البحــث، والتســويق بالعمول

عمار مرداوي )األردن(

عمــار مــرداوي هــو المديــر اإلقليمــي لشــركة ســتوريتل أرابيــا، والمســؤول عــن إنتــاج فهــرس 
الكتــب الصوتيــة العربيــة والترويــج لالشــتراك فــي خدمــة ســتوريتل فــي الــدول العربيــة. يتمتــع 
بخبــرة تربــو علــى 18 عاًمــا فــي تطبيقــات اإلنترنــت. أســس مكتبــة ياقــوت اإللكترونيــة، التــي 
ســرعان مــا أصبحــت واحــدة مــن أكثــر المكتبــات اإللكترونيــة العربيــة شــعبية، وكان لــه أيًضــا 
الســبق فــي إطــالق برنامــج الِكنــدي )Kindi Software(، الــذي ســاعد آالف الشــركات فــي جميــع 
 .)Adobe Flash( أنحــاء العالــم علــى حمايــة تطبيقاتهــا المصممــة باســتخدام أدوبــي فــالش
يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي علــوم الكمبيوتــر مــن جامعــة األميــرة ســمية للتكنولوجيــا فــي 
األردن ودرجــة الماجســتير فــي نظــم المعلومــات الحاســوبية مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم 

الماليــة والمصرفيــة.

د. علي بن تميم )اإلمارات العربية المتحدة(

يشــغل الدكتــور علــي بــن تميــم منصــب األميــن العــام لجائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب منــذ 2011. 
وهــو رئيــس مجلــس إدارة هيئــة أبوظبــي للغــة العربيــة التــي أنشــئت مؤخــراً.

شــغل بــن تميــم العديــد مــن المناصــب والمهــام، منهــا: رئيــس مجلــس إدارة مركــز جامــع الشــيخ 
زايــد الكبيــر، عضــو لجنــة تحكيــم برنامــج أميــر الشــعراء وكان عضــواً فــي اللجنــة العليــا لجائــزة 
الدولــة التقديريــة، كمــا كان عضــواً محّكمــا فــي جوائــز ثقافيــة بدولــة اإلمــارات أهمهــا جائــزة دبــي 
الثقافيــة، وجائــزة خليفــة التربويــة. كمــا شــغل إدارة مشــروع كلمــة للترجمــة، وتولــى منصــب 

مديــر عــام شــركة أبوظبــي لإلعــالم مــن 2016 - 2019 .

ــاألردن عــام  ــي مــن جامعــة اليرمــوك، ب ــوراه فــي النقــد األدب ــى درجــة الدكت ــن تميــم عل حصــل ب
2005 ودرجــة الماجســتير فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن الجامعــة األردنيــة عــام 2001. كمــا 

أســهم فــي العديــد مــن المبــادرات إعالميــًا وثقافيــًا بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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كارولين مورغان )أستراليا(

كاروليــن مورغــان هــي الرئيــس التنفيــذي واألميــن العــام لالتحــاد الدولــي لمنظمــات حقــوق 
النســخ )IFRRO( منــذ نوفمبــر 2016. وقبــل ذلــك، شــغلت منصــب المديــر العــام لوكالــة حقــوق 
النشــر المســؤولة عــن إدارة العالقــات مــع عمــالء التراخيــص، بمــا فــي ذلــك قطاعــي التعليــم 
البصريــة.  المصنفــات  إلدارة  األســترالية  المنظمــة  “فيســكوبي”،  إدارة  تولــت  كمــا  والحكومــة. 
وترأســت جمعيــة حقــوق النشــر فــي أســتراليا )2014-2006(، وتولــت رئاســة االتحــاد الدولــي 
لمنظمــات حقــوق النســخ، لجنــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ورئاســة المنتــدى القانونــي لالتحــاد 

قبيــل تكليفهــا بتولــي مهــام الرئيــس التنفيــذي لالتحــاد. 

الدولــي لمنظمــات حقــوق  باالتحــاد  المعنيــة  األوســاط  فــي عمــل  بفاعليــة  شــاركت كاروليــن 
النســخ لعــدة ســنوات. وهــي حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة 

العليــا. الُكّليــة األســترالية للدراســات  الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن  ســيدني، ودرجــة 

كريستن اينارسون )النرويج(

يعمــل كريســتن اينارســون فــي مجــال النشــر منــذ أكثــر مــن 40 عاًمــا، ويتــرأس لجنــة حريــة 
ــر العــام لجمعيــة الناشــرين  ــي للناشــرين، ويشــغل منصــب المدي النشــر التابعــة لالتحــاد الدول
النرويجييــن، ورئيــس األكاديميــة النرويجيــة لــألدب وحريــة التعبيــر. كمــا يــرأس مجلــس إدارة 
شــركتين فــي مجــال التوزيــع التلفزيونــي. وشــغل فــي الســابق منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ــدار “كونســكابس فورالجــا” للنشــر، باإلضافــة  لنــوادي الكتــب النرويجيــة، والرئيــس التنفيــذي ل

إلــى تولــي رئاســة الصنــدوق الســينمائي النرويجــي ومجلــس األفــالم النرويجــي.

مارسيا كويلي )الواليات المتحدة األمريكية(

تعمــل مارســيا لينكــس كويلــي ناقــدة ومحــررة ومترجمــة. وتعــد مــن المحــررات المؤسســات 
لموقــع “آراب ليــت” - ARABLIT - الــذي فــاز بجائــزة معــرض لنــدن للكتــاب لعــام 2017. وتحــرص، 
إلــى جانــب إدارتهــا للموقــع، علــى نشــر مقــاالت فــي مجلــة “آراب ليــت” الفصليــة. وهــي ضيــف 
ــن الصوتــي. وظهــرت مشــاركتها فــي  ــوالك بودكاســت” للتدوي ــة فــي موقــع “ب مشــارك كمدون

ــة “غــادي وروان” الصــادرة فــي أغســطس 2019 عــن مطبعــة جامعــة تكســاس. ترجمــة لرواي

مايكل هيلي )الواليات المتحدة األمريكية(

يشــغل مايــكل هيلــي منصــب المديــر التنفيــذي للعالقــات الدوليــة فــي مركــز تراخيــص حقــوق 
النشــر، وعمــل فــي مجــال النشــر والمعلومــات ألكثــر مــن 25 عاًمــا، وقضــى معظــم الوقــت فــي 
العمــل بالتحريــر والمبيعــات والنشــر الرقمــي. شــارك فــي وضــع معاييــر لتجــارة الكتــب الدوليــة، 
مــن خــالل تطويــر البحــث والتعليــم والمعلومــات، وكان رئيًســا للوكالــة الدوليــة للرقــم الدولــي 
ــف الرقمــي DOI؛  ــة لنظــام التعري ــراً للمؤسســة الدولي التسلســلي للكتــب ISBN. وعمــل مدي
ISBN-13. يشــغل حالًيــا منصــب  ISO للمواصفــات العالميــة التــي طــورت رقــم  وقــاد لجنــة 
عضــو مجلــس إدارة مؤسســة حقــوق النشــر فــي المملكــة المتحــدة )UK( ورئيــس مجلــس إدارة 

.ISNI ــي لألســماء المعــرف القياســي الدول

السير الذاتية

فتحي البس )األردن(

فتحــي خليــل البــس هــو رئيــس اتحــاد الناشــرين األردنييــن، والمديــر الســابق لمعــرض عّمــان 
الدولــي للكتــاب، وصاحــب ومديــر دار الشــروق للنشــر والتوزيــع بفرعيهــا فــي األردن وفلســطين، 

وتولــى ســابقًا منصــب نائــب رئيــس اتحــاد الناشــرين العــرب وأميــن صنــدوق االتحــاد.

يحمــل البــس درجــة البكالوريــوس فــي علــوم الصيدلــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، 
كتابيــن  ولديــه  عّمــان،  فــي  األردنيــة  الجامعــة  مــن  الفلســفة  فــي  العليــا  الدراســة  ودبلــوم 

والكتــاب. النشــر  قضايــا  فــي  المتخصصــة  المقــاالت  مــن  والعديــد  منشــورين، 

فيصل عاكف الفايز )األردن(

مرســوم  بموجــب   2015 العــام  منــذ  األردنــي  األعيــان  مجلــس  رئيــس  الفايــز  عاكــف  فيصــل 
ملكــي، وشــغل ســابقًا منصــب رئيــس مجلــس النــواب )2010-2011(، وعضــو مجلــس النــواب 
ــه الحاديــة والعشــرين، والثانيــة  فــي دورتــه السادســة عشــرة، وعضــو مجلــس األعيــان )فــي دورات
 - 2003( الــوزراء  والثالثــة والعشــرين، والسادســة والعشــرين(، ورئيــس مجلــس  والعشــرين، 
2005(، ورئيــس الديــوان الملكــي الهاشــمي بتكليــف مــن جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي )2003(، 
ورئيــس التشــريفات )1999-2003(، ونائــب رئيــس التشــريفات )1995-1999(، ومســاعد رئيــس 

 .)1995-1986( التشــريفات 

وقبــل عملــه فــي وزارة الخارجيــة )1983-1986(، عمــل الفايــز بدرجــة قنصــل فــي الســفارة األردنيــة 
فــي بروكســل )1979-1983(. وهــو مــن مواليــد العــام 1952، ويحمــل درجــة الماجســتير فــي 
ــوم السياســية مــن  ــوس فــي العل ــة مــن جامعــة بوســطن، وشــهادة البكالوري العالقــات الدولي

جامعــة كارديــف.

كارلو غالوتشي )إيطاليا(

كارلــو غالوتشــي عضــو فــي مجلــس رئاســة جمعيــة الناشــرين اإليطالييــن، ورئيــس تحريــر قســم 
الثقافــة فــي شــبكة ميدياســيت اإلخباريــة، ومقــدم فقــرة “القــراءة” التــي تبــث يوميــًا علــى شاشــة 
فــي نشــر  المتخصصــة  دار غالوتشــي  فــي  إيطاليــا، ومؤســس وناشــر  فــي  الخامســة  القنــاة 
المحتــوى لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 0 و6 ســنوات. تفخــر غالوتشــي بســجلها 
الحافــل فــي النشــر لمؤلفيــن حــاز بعضهــم علــى جائــزة نوبــل وجائــزة هانــز كريســتيان أندرســن، 
وُرشــح بعضهــم اآلخــر لجائــزة األوســكار، هــذا فضــًلا عــن العديــد مــن المؤلفيــن المشــهورين 
دولًيــا الذيــن نشــرت أعمالهــم، مثــل: راي برادبــري، وجــون لينــون، وكارلــو فروتيــرو، وأرتــورو بيريــز 
ريفيرتــي، وخافييــر ماريــاس رودولفــو والــش، وكوينتيــن بليــك، وريتشــارد ماثيســون، ويوكــو 

وان، ودينيــال بينــاك.
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نور الحسن )األردن(

نــور الحســن محاميــة ورائــدة أعمــال، وهــي المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة “ترجمــة” التــي 
تشــمل شــركات مختلفــة. بعــد إنشــائها “ترجمــة”، قامــت بتوســيع هــذا النمــوذج الناجــح إلــى 
Ureed.com لتوفيــر الوصــول إلــى العمــالء وإتاحــة فــرص العمــل للخبــراء اللغوييــن ولمنشــئي 

المحتــوى فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. 

تعتبــر نــور مــن الداعمــات للمــرأة وتمكنيهــا، حيــث كان الهــدف األساســي مــن “ترجمــة” هــو منــح 
فــرص عمــل مرنــة للنســاء اللواتــي ال يحصلــن علــى وظائــف بــدوام كامــل أو تقتصــر الفــرص 

ــذي ال يناســب مســؤولياتهن المنزليــة.  المتاحــة أمامهــن علــى العمــل المكتبــي ال

تحمــل نــور الحســن شــهادة فــي القانــون مــن جامعــة عّمــان األهليــة، وهــي حالًيــا ملتحقــة بجامعــة 
Singularity فــي واليــة كاليفورنيــا ضمــن البرنامــج المخصــص ألصحــاب المشــاريع الرياديــة ذات 

اإلمكانيــات العاليــة. 

نورة الكعبي )اإلمارات العربية المتحدة(

تــم تعييــن نــورة الكعبــي وزيــرة للثقافــة وتنميــة المعرفــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي أكتوبــر 2017. وهــي مســؤولة عــن الترويــج للمبــادرات الثقافيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. وبصفتهــا وزيــرة، فهــي مســؤولة عــن تطويــر 
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة اإلم ــة فــي دول السياســات والتشــريعات التــي تدعــم األنشــطة الثقافي
ورعايــة المواهــب اإلبداعيــة الشــابة داخــل المجتمــع. وقــد شــغلت ســابًقا منصــب وزيــر الدولــة 

لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي. 

باإلضافــة إلــى مســؤولياتها الوزاريــة، تشــغل الكعبــي أيًضــا منصــب رئيــس جامعــة زايــد، ورئيــس 
هيئــة المنطقــة اإلعالميــة بأبوظبــي، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض 
)أدنيــك(. وهــي أيًضــا عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة أبوظبــي لإلعــالم والمجلــس الوطنــي 

لإلعــالم فــي دولــة اإلمــارات.

د. هاسميك شاهينيان )لبنان(

ولــدت هاســميك شــاهينيان ونشــأت فــي لبنــان، وهــي حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي أدب 
ــرة قســم أدب أطفــال  ــا منصــب مدي األطفــال مــن جامعــة باريــس الثالثــة عشــرة، وتشــغل حالًي
العالــم العربــي بالمكتبــة الوطنيــة الفرنســية )المركــز الوطنــي ألدب األطفــال(، ومديــرة المجلــس 
ــة  ــا فــي اللجن ــرع فرنســا )IBBY France(، ومســؤولة االتصــال ألوروب ــي لكتــب اليافعيــن ف الدول

ــة للمجلــس الدولــي لكتــب الشــباب 2018 - 2020.  التنفيذي

وإلــى جانــب مشــاركاتها فــي تأليــف العديــد مــن الكتــب ونشــر المقــاالت، تعمــل هاســميك علــى 
تعزيــز القــراءة وأدب األطفــال، كمــا تعقــد دورات تدريبيــة فــي فرنســا والخــارج. وقــد دفعهــا 
شــغفها بتأليــف كتــب األطفــال إلــى تأســيس “خطــوط”، وهــي دار نشــر ألدب األطفــال باللغــة 

األرمنيــة، ومقرهــا باريــس.

السير الذاتية

محمد البغدادي )األردن(

النشــر  قطــاع  رواد  مــن  وتكنوليــدج  المنهــل  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  البغــدادي  محمــد 
أحد المؤسسين لشــركة  كان  عندمــا  العمليــة  مســيرته  بــدأ  والــذي  االلكترونــي  األكاديمــي 
ايبــراري العالميــة والتــي تــم اســتحواذها مــن قبــل شــركة بروكويســت وعندهــا وبعــد بيــع حصته 
فــي الشــركة انتقــل محمــد إلــى الشــرق األوســط إذ قــام بتأســيس شــركتي المنهــل و تكنوليــدج 
و التــي تهدفــان لتطويــر قطــاع النشــر االلكترونــي فــي العالــم العربــي. لــدى شــركتي المنهــل 
و تكنوليــدج اليــوم حوالــي 180 موظــف و تقومــان بتوفيــر المصــادر التعليميــة االلكترونيــة لمــا 

يزيــد عــن 500 جامعــة و 1000 مدرســة فــي الشــرق األوســط وتركيــا.

 Case أنهــى محمــد دراســته الجامعيــة مــن أمريــكا حيــث تخــرج مــن كليــة الهندســة فــي جامعــة
Thunder Bird وأكمــل درجــة الماجســتير مــن جامعــة Western Reserve

مريد البرغوثي )فلسطين(

مريــد البرغوثــي شــاعر وكاتــب فلســطيني. نشــر 13 مجموعــة شــعرية، مــن ضمنهــا مجلــد 
واألوروبيــة.  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  فــي  قصائــده  وألقــى  الكاملــة”،  الشــعرية  “األعمــال 
حصــل فــي عــام 2000 علــى جائــزة فلســطين للشــعر، كمــا ترجمــت أشــعاره للغــات عــدة وقــدم 
محاضــرات فــي الشــعر الفلســطيني والعربــي فــي جامعــات دوليــة مثــل القاهــرة وبيــروت وفــاس 
وأكســفورد ومانشــتر وأوســلو ومدريــد واســنطبول. فــي عــام 1996 ُســمح لــه بزيــارة فلســطين، 
وألهمتــه هــذه التجربــة كتابــة “رأيــت رام اهلل”، وهــي ســيرة ذاتيــة عــن مفارقــات العــودة للوطــن، 
والتــي فــازت بجائــزة نجيــب محفــوظ لــألدب. وكان مريــد رئيــس لجنــة التحكيــم لجائــزة البوكــر 

ــة عــام 2015. العربي

د. نضال األحمد )األردن(

حصــل الدكتــور نضــال إبراهيــم األحمــد، المديــر العــام لدائــرة المكتبــة الوطنيــة، علــى درجــة 
الدكتــوراه فــي علــوم المكتبــات والمعلومــات مــن جامعــة مينســك )بيالروســيا(، ويحمــل درجــة 
فيالدلفيــا،  وجامعــة  الدمــام،  جامعــة  فــي  التدريــس  هيئــة  عضويــة  وشــغل  متفــرغ،  أســتاذ 
والجامعــة األردنيــة، وغيرهــا. كمــا شــغل ســابًقا منصــب رئيــس جمعيــة المكتبــات والمعلومــات 
األردنيــة لمــدة عاميــن، ونائــب الرئيــس لدورتيــن. وعمــل رئيســًا ومديــراً لتحريــر “المجلــة األردنيــة 
للمكتبــات والمعلومــات”، وهــو عضــو فــي العديــد مــن الجمعيــات المهنيــة العربيــة والعالميــة، 
ولديــه العديــد مــن الكتــب واألوراق البحثيــة المنشــورة بالمجــالت العلميــة فــي مجــال علــوم 

المكتبــات.
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هيوغو سيتزر )المكسيك( 

هيوغــو ســيتزر هــو رئيــس االتحــاد الدولــي للناشــرين، وعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد منــذ 
العــام 2013، كمــا أنــه الرئيــس التنفيــذي لشــركة مانويــل موديرنــو، وهــي دار نشــر رائــدة فــي 
مجــاالت الطــب وعلــم النفــس ومتخصصــة فــي نشــر األعمــال اإلســبانية ومقرهــا فــي مكســيكو 
ســيتي. انضــم هيوجــو إلــى جمعيــة الناشــرين المكســيكيين فــي عــام 1995، وتولــى مناصــب 
عــدة فــي مجلســها التنفيــذي لــدورات عديــدة، وكان نائًبــا لرئيســها مــن عــام 2004 إلــى 2006 
مــن  الصناعيــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  يحمــل   .2013 إلــى   2010 العــام  ومــن 
 IPADE( الجامعــة الوطنيــة فــي المكســيك ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة إبــادي

Business School( لألعمــال.

 أ. د. هنادا طه تامير )لبنان(

د. هنــادا طــه تاميــر أســتاذ اللغــة العربيــة ورئيــس قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة زايــد بدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا عملــت لمــدة ســت ســنوات عميــداً بالنيابــة وعميــداً مشــاركًا 
ــرة البرامــج العربيــة فــي جامعــة  ــت مدي ــن، وكان ــن للمعّلميــن فــي جامعــة البحري بكليــة البحري

ــة ســان دييغــو األمريكيــة.  والي

عملــت فــي مشــروع لمحــو األميــة بتمويــل مــن مبــادرة الشــراكة األمريكيــة الشــرق أوســطية 
)ميبــي( وبالتعــاون مــع دار نشــر Scholastic. كمــا عملــت مستشــارة لمؤسســة الفكــر العربــي 
ومديــرة لمشــروع “عربــي21” منــذ 2009 وهــي عضــو فــي مجلــس أمنــاء جائــزة محمــد بــن راشــد 

للغــة العربيــة. 

ــة حــول إصــالح  ــة، وقدمــت ورق ــي للغــة العربي ــادا بمراجعــة المنهــج الوطنــي األردن قامــت د. هن
التعليــم بتكليــف مــن مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة. كمــا عملــت علــى تقييــم 
ــة  ــة والوكال ــة فــي المغــرب بتكليــف مــن وزارة التعليــم المغربي ــة للغــة العربي المناهــج الوطني

األمريكيــة للتنميــة الدوليــة.

وائل عتيلي )األردن(

25 عامــا فــي  وائــل عتيلــي مهنــدس معمــاري ورائــد أعمــال فــي مجــال اإلعــالم. لديــه خبــرة 
التكنولوجيــا، والتصميــم، واإلعــالم، وتأســيس الشــركات الناشــئة، ولــه ســجل غنــي فــي صناعــة 
اإلعــالم الرقمــي بالعالــم العربــي، والمحتــوى الموجــه للجيــل الناشــىء. يعتبــر وائــل عضــوا فعــاال 
فــي منظمــة أنديفــور العالميــة لريــادة األعمــال، وهــو زميــل بمركــز أيزنهــاور لالبتــكار لعــام 2014، 
وحاصــل علــى جائــزة الشــيخ محمــد بــن راشــد لــرواد التواصــل االجتماعــي العــرب خــالل قمــة رواد 

التواصــل االجتماعــي العــرب 2016.
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