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3 القانون األساس /  احتاد النارشين العرب
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 ..................................................................................................................................................................................................................................................أنني أنا

ا ييل ًبوصفي نارشا عربيا، أتعهد  ً: 

االلتزام بقضايا األمة العربية وتراثها وقيمها الثقافية والحضارية، والنهوض بعبء الرسالة  .1

 .التي يتطلبها هذا االلتزام

ع مستوى مهنة النرش، والحفاظ عىل آدابها وأصولها املهنية الرفيعة، واإلسهام العمل عىل رف .2

 .يف إرساء القواعد واألنظمة لتصبح تقاليد ثابتة للمهنة

احرتام كافة حقوق النرش والتأليف واإلبداع وصيانتها من كل اعتداء عليها، والتعاون مع  .3

ن املعلومات الزمالء وكل جهة تتصدى لهذا االعتداء، وعدم التسرت  أو املجاملة بكت

ة تتعلق برشف املهنة، قبل أن تكون متعلقة بحقوق  ّاملتعلقة به، والنظر إليه بوصفه جر ّ ّ

 .الفرد املعتدى عليه

وجب عقود وبيانات  .4 ، باحرتام حقوقهم، وتنظيم العالقة معهم  توثيق العالقة مع املؤلف

ًعاون والوقوف صًفا واحدا يف وجه التخلف واضحة، واكتساب ثقتهم، بوصف ذلك وسيلة للت

عي عن القراءة  .الثقايف، والقصور املعريف، والعزوف االجت

توثيق العالقة مع الزمالء النارشين، وإذاعة روح التعاون والتضامن بينهم، واالستفادة من  .5

د التعدد للتنافس نحو األفضل، حيث املجال واسع يحتاج ملزيد من النارشين الجادين لس

 .الفجوات الثقافية الواسعة

االلتزام الكامل بالقانون األسايس يف كل ما يتخذه اتحاد النارشين العرب من قرارات، واعتبار  .6

هنة النرش، وسدا منيعا يف وجه التحديات والغزو  ًالتضامن املهني وسيلة مثىل لالرتقاء  ً ُ
 .الفكري الذي تتعرض له أمتنا
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 أخرى تراث أطفال عام أكاديمي سياسة أدب

       

  )عدد الصفحات+ سنة النشر + المؤلف + اسم الكتاب (مطلوب الئحة مفصلة بهذه العناوين 

  



  :تاريخهلغاية  2011عن الدار من عام عدد العناوين الصادرة  -15

 أخرى تراث أطفال عام أكاديمي سياسة أدب

       

  )عدد الصفحات+  سنة النشر+ المؤلف + اسم الكتاب (مطلوب الئحة مفصلة بهذه العناوين 

 : تاريخهر لغاية مة الصادرة عن الداعدد العناوين المترج -16

 أخرى علوم أطفال عام أكاديمى سياسة أدب

       

  )عدد الصفحات+ سنة النشر + المؤلف + اسم الكتاب (مطلوب الئحة مفصلة بهذه العناوين 

: تفاصيلأذكر ال... هل إصدارات الدار مصنفة حسب نظام ديوي -17
.........................................................................................................................................................

................................................................................................................. ............................... 
............................... ........................................................................................................................ 

  .خرى تعنى بالمؤتمرات وورش العملربية والدولية وأي نشاطات أتعريف مختصر عن مشاركة الدار في المعارض الع -18

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

  .....................................................................: تعريف بأصحاب الدار والمناصب المهنية التي حصلوا عليها -19

.......................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

  .أنا الموقع أدناه، أتعهد بأن المعلومات كافة الواردة في هذه االستمارة صحيحة وعلى مسؤوليتي -20

  ....................................: التوقيع ...............................: التاريخ ..................................................: االسم

  مالحظات

.................................................................................... .................. ....................................... 

.................................................................. .............................................................................  

.................................................................................... .................. ....................................... 

.................................................................. .............................................................................  

 ....................................: رقم عضوية االتحاد ................................................: تاريخ االنتساب لالتحاد




