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تضافرتتضافرت  جهودجهود  مختلفمختلف  الكياناتالكيانات  والمؤسساتوالمؤسسات  الفاعلةالفاعلة  ضمنضمن  قطاعقطاع  النشرالنشر  العالميالعالمي  
لدعملدعم  المجتمعاتالمجتمعات  التيالتي  تخدمهاتخدمها  استجابًةاستجابًة  للتحدياتللتحديات  التيالتي  فرضتهافرضتها  جائحةجائحة  فيروسفيروس  

كوفيدكوفيد--1919. . حيثحيث  بادربادر  الناشرونالناشرون  إلى تقديمإلى تقديم  الدعمالدعم  والمساندةوالمساندة  لماليينلماليين  األطفالاألطفال  منمن  أجلأجل  
التحولالتحول  بسالسةبسالسة  إلىإلى  أنظمةأنظمة  التعليمالتعليم  المنزلي،المنزلي،  وإتاحةوإتاحة  األبحاثاألبحاث  العلميةالعلمية  الالزمةالالزمة  لتسريعلتسريع  

عمليةعملية  تطويرتطوير  اللقاح،اللقاح،  وممارسةوممارسة  الضغطالضغط  علىعلى  الحكوماتالحكومات  لتقديملتقديم  الدعمالدعم  وتخفيفوتخفيف  
الضغطالضغط  علىعلى  القطاعالقطاع  حتىحتى  يتمكنيتمكن  منمن  مواصلةمواصلة  تلبيةتلبية  احتياجاتاحتياجات  القّراءالقّراء  فيفي  ظلظل  قراراتقرارات  
اإلغالقاإلغالق. . وقدوقد  أثمرتأثمرت  تلكتلك  الجهودالجهود  عنعن  تقليلتقليل  التداعياتالتداعيات  السلبيةالسلبية  للجائحةللجائحة  علىعلى  ماليينماليين  
المؤلفين، والمصممين، ومؤسسات الطباعة، والموزعين، والناشرين، والمترجمين، المؤلفين، والمصممين، ومؤسسات الطباعة، والموزعين، والناشرين، والمترجمين، 

وبائعي الكتبوبائعي الكتب..

يمتلك قطاع النشر العالمي مرونة كبيرة بالفعل، ولكن الجائحة أظهرت نقاط ضعف جوهرية 
يمكن أن تكون لها تداعيات مستقبلية سلبية وممتدة إن ُأْهِمَلت دون عالج. حيث أدى تسريع 

عملية التحول الرقمي، على وجه الخصوص، إلى تعافي غير متكافئ. كما طرح االعتماد السريع 
للتقنيات الناشئة واالنتقال السريع إلى منصات التعلم اإللكترونية وزيادة الطلب على الصيغ 

الرقمية تحدياٍت خاصًة أمام األطراف المعنية بقطاع النشر في األسواق الناشئة وشبه الناشئة 
ذات االقتصادات الرقمية األقل تطورًا أو التي تعاني من اعتماد مفرط على المبيعات المؤسسية، 

فضاًل عن األسواق األكثر تطورًا التي تشهد اختالالت تتعلق بقدرات الوصول إلى خدمات التعلم 
اإللكتروني. كما كشفت المعطيات التنافسية المتنامية أيضًا عن وجود تفاوت على صعيد 

المهارات الرقمية التي تعتبر متدنية في بعض األسواق، وهو ما دفع بقضايا االستدامة والمرونة 
التشغيلية إلى صدارة أجندة القطاع. 
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عززت العديد من الكيانات والمؤسسات الوطنية الفاعلة في قطاع النشر من تضامنها عززت العديد من الكيانات والمؤسسات الوطنية الفاعلة في قطاع النشر من تضامنها 
ووحدت جهودها إلى حٍد كبير تحت وطأة تداعيات الجائحة. ولضمان استمرار هذه ووحدت جهودها إلى حٍد كبير تحت وطأة تداعيات الجائحة. ولضمان استمرار هذه 

التحالفات بعد انتهاء الجائحة وتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر العالمي، فإننا نشدد التحالفات بعد انتهاء الجائحة وتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر العالمي، فإننا نشدد 
على ما يلي:على ما يلي:

    النشر قطاع أساسي وضروري لتعزيز التفاهم بين الثقافات وتحقيق التنمية االجتماعية 
واالقتصادية على الصعيدين العالمي والوطني؛

    يسهم قطاع النشر بقوة في تحقيق العديد من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
وخاصًة توفير تعليم جيد للجميع، وخلق فرص عمل مناسبة، وتحفيز روح المبادرة، وتعزيز 

دمج المجتمعات التي تعاني من تدني مستوى التمثيل؛ 

    يعتبر التعليم ومحو األمية أهم ركائز ثقافة التعلم مدى الحياة وهما عنصران أساسيان في 
تمكين األفراد والمجتمعات؛

    حماية حقوق التأليف والنشر تكفل التعبير عن المعارف واألفكار المتنوعة وتطويرها ونشرها 
عالميًا؛

    حرية النشر شرط أساسي للتنوع واإلبداع واالزدهار والتسامح والتقدم؛

    حقوق التأليف وحرية النشر حقوٌق أساسية تعزز بعضها بعضًا كما أنها ضرورة ال غنى 
عنها لتفعيل وحماية الثقافة السياسية، والتعليم، والمنح الدراسية، والتنمية االجتماعية 

واالقتصادية. 

)INSPIRE( الميثاق الدولي لتعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر



0607

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

وإدراكًا لضرورة التضامن المستمر من أجل تعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر العالمي، وإدراكًا لضرورة التضامن المستمر من أجل تعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر العالمي، 
نعلن، نحن الموقعون أدناه، عزمنا على التعاون من أجل تحقيق ما يلي:نعلن، نحن الموقعون أدناه، عزمنا على التعاون من أجل تحقيق ما يلي:

إبرازإبراز وتأكيد قيمة النشــر لدى صناع القرار بوصفه قطاعًا أساســيًا مهمًا. حيث يتوجب 
اإلقرار بالدور الحيوي لقطاع النشر في تثقيف األجيال القادمة والنهوض بها، ونشر 

األبحاث العلمية المهمة، وتعزيز التفكير النقدي، وفتح آفاق جديدة أمام الجميع؛ 

الدعوةالدعوة إلى إقرار برامج تحفيز حكومية موجهة خصيصًا لقطاع النشــر من أجل تعزيز 
استدامة ومرونة القطاع عالميًا وتمكينه من مواكبة التغيرات المتالحقة في تفضيالت 

المستهلكين وظروف المنافسة؛

تعزيزتعزيز الحوار بين مختلف الجهات والمؤسســات واألطراف المعنية ضمن قطاع النشــر 
من أجل تدعيم مرونة القطاع وزيادة قدرته على التأقلم، وتوسيع الشراكات، وتخفيف 
المخاطر الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وخفض اآلثار البيئية السلبية 

لسلسلة التوريد الخاصة بأنشطة النشر؛ 

تســليطتســليط الضــوء علــى اآلثــار الضــارة للقرصنــة، والدعــوة إلــى صياغــة وإقــرار وإنفــاذ أطــر 
وتشريعات مالئمة لحماية حقوق التأليف والنشر تضمن المنافسة العادلة وتحمي 

حقوق الناشرين وصناع المحتوى؛

إيجادإيجاد أرضية مشــتركة بين الناشــرين والمنظمات الحقوقية والحكومات لمواجهة الرقابة 
وتعزيز حرية النشر؛

معالجــةمعالجــة الفجــوات الناشــئة فــي مهــارات القــوى العاملــة مــن خــالل مبــادرات بنــاء القــدرات 
وتوفير التوجيه وإبرام الشراكات؛ 

الســعيالســعي إلبراز ودعم الشــراكات والبرامج التي تؤكد على دور النشــر في تعزيز الوصول إلى 
المعرفة واستمرارية جميع األطفال والشباب في مسيرة التعليم والتعلم مدى الحياة، 

وضمان تكافؤ الفرص للفتيات والفتيان؛

تمكيــنتمكيــن األصــوات التــي تعانــي مــن ضعــف التمثيــل لضمــان التنــوع والشــمول ضمــن قطــاع 
النشر؛

دعمدعم جهود النشــر بلغات الســكان األصليين حول العالم من خالل مبادرات وشــراكات 
موجهة؛

إبرازإبراز دور مؤسســات وكيانات النشــر المســتقلة، الصغيرة والمتوســطة الحجم، التي تشــكل 
النسبة األكبر من قطاع النشر على مستوى العالم، من أجل دعم تنوع التعبير الثقافي 
واتخاذ التدابير الالزمة لحماية مؤسساتهم وأعمالهم في مواجهة التقلبات المستقبلية. 
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