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  تعريف االتحاد

  
   ARAB PUBLISHERS' ASSOCIATION (APA): اتحاد الناشرين العرب :ادة األولىالم

اد ھو  ة  اتح ة وإداري تقاللية مالي ع باس ر ربحى، يتمت ي تخصصي غي ي مھن دول   ،عرب ة ال رار جامع تأسس بق
  .م ٤/٤/١٩٦٢بتاريخ )  ٣٧.(ع .العربية رقم د

اء «  رين أعض ن الناش ون م ة  المھنيتك ات المحلي ةالكيان ت ي واء أكان ادات أ، س ات أ مالتح ات أ منقاب  مجمعي
ط ا، ،رواب ي حكمھ ا ف يس  أو م ذين ل ا من الناشرين العرب ال م كوأيًض ي دولھ ي مجال ف ة ف ة مھني ات محلي يان
  .النشر

  مقر االتحاد :المادة الثانية
 :لالتحاد مقران دائمان. ١

 .القاھرة: مقر الرئاسة -أ
 .بيروت: مقر األمانة العامة -ب



زم .٢ انا يلت ي لكي وفير المحل ر مستقل بت ه بكامل مق ة يضمن وأن تجھيزات دخول حري  والخروج ألعضاء ال
 االتحاد إدارة مجلس يجتمع  ،بالتزاماته فى ھذا الشأن الوفاء عن منھما أي عجز حالة بلديھما، وفي إلى االتحاد
 .بناء على مذكرة يعرضھا األمين العام  القرار المناسب ليتخذ

 
 ف االتحادأھدا

  :أھداف االتحاد: المادة الثالثة
ا،  -١ ادة احترامھ ا وزي ة بترسيخ مفاھيمھ نظم الكفيل ة النشر، ووضع القواعد وال ع مستوى مھن ى رف العمل عل

 .ودعم رسالتھا الثقافية والعلمية واالقتصادية
واتحاداتھم بما يعود بالخير توسيع مجاالت التعاون والعمل المشترك، وتوطيد العالقات بين الناشرين العرب  -٢

وعي  ة ال اب وتنمي رويج الكت ى ت ؤدي إل ي ت ات الت ة النشر، وتيسير الفرص واإلمكان ة ومھن ة العربي ى الثقاف عل
 .الثقافي في الداخل والخارج، وعقد كل ما يلزم من مؤتمرات وإقامة ندوات ودورات تدريبية

ي وصناعة توطيد الصلة بالمنظمات واالتحادات اإلقليمية وال -٣ ورقي وااللكترون دولية فى مجال مھنة النشر ال
 .الكتاب والملكية الفكرية

ليل  -٤ دس والتض اوالت ال ع مح ن جمي ا م ة وحمايتھ ارة العربي ة والحض ية للثقاف يم األساس ى الق الحرص عل
  .واالختراق

اذ كل اإلجراءا -٥ ة النشر، واتخ م فى حري ة رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحھم وحقھ ة الكفيل ت القانوني
وة  ل ق ذلك، والتصدي بك مير ألي ب ي ض وعي ف ادة ال ى زي ل عل ة، والعم ة الفكري وق الملكي ى حق داء عل اعت

  .المجتمعات العربية بأھمية احترام حقوق الملكية الفكرية وتجريم االعتداء عليھا
وا -٦ د الق ى توحي ة عل مية المعني ة، والمؤسسات الرس ة العربي ع الجامع ل م وق العم ة بحق ة المتعلق نين واألنظم

  .التأليف، ونشر الكتاب العربي وتداوله، في جميع البلدان العربية
ة -٧ ع صناعة ترقي اب، ورف تواه الكت ان مس اب الضرورية المواصفات وبي ل للكت  حيث المضمون من األمث

ديم رى،جھة أخ من والتجليد والطباعة ،والتصميم اإلخراج حيث ومن جھة، من الفھرسة وأساليب  الجوائز وتق
 .للمبدعين

ى والعمل العربية، األقطار بين تداوله من وتحد العربي الكتاب تواجه التي الصعاب تذليل -٨ اب عل اء الكت  إعف
 .بالبريد والشحن نقله أجور وتخفيض وغيرھا، الجمركية والرسوم والتصدير، الرقابة قيود من
  .ثقافية ضرورية  حاجة بوصفه الكتاب، على واإلقبال ةالمطالع روح وإشاعة القراءة، على تشجيعال -٩
ة، والمسموعة ةؤالمقر اإلعالم بوسائل بالكتاب التعريف برامج تكثيف -١٠ دعيم والمرئي ات التعريف وت  دوري

 .وترشيدھا النشر نشاطات لمتابعة مجلة وإصدار وتشجيعھا، بالكتب
وم (Bibliography)الكتب  لتسجيل متخصصة إدارة إنشاء -١١ ديم تق ة المعلومات بتق ة عن الالزم  حرك

اريخ الكتاب، ة صدوره، وت وق وملكي ه حق ة، نسخه وعدد تأليف ة كخطوة المتداول داع، في مھم ع  حفظ اإلب ومن
  .االعتداء على حقوق الملكية الفكرية



ى العمل -١٢ وانين استصدار عل ة رادعة ق وق لحماي ة وحق ة الفكري وق الملكي دعين، حق ؤل من المب  فينالم
ى الدول العربية وحث والناشرين العرب، ى االنضمام إل ات عل ة االتفاقي ة العربي تھدفة  والدولي ةالمس ذه حماي  ھ
  .لألعضاء القانونية المشورة الحقوق، وتقديم

المشكالت  حل أجل من الكتاب ومھنة النشر بجميع مراحلھا بصناعة المعنية األطراف جميع مع التواصل -١٣
 .ة النشر والناشرينالتي تواجه عملي

ق -١٤ ى توثي رى العمل عل اون ُع ين التع وق الطرفين، المؤلف ب ا يضمن حق اد والناشر بم ة  صيغ وإيج قانوني
 .والناشرين المؤلفين بين الضرورية الثقة وتدعم وتصونھا، الحقوق ھذه تحفظ نموذجية لعقود
 الناشرين مشاركة شروط وتحسين اعيدھاللكتاب، والعمل على تنظيم مو العربية المعارض دورات تنسيق -١٥
ذه  إنجاح في األساسي دورھم أداء من يتمكنوا كي لھم، الالزمة والخدمات والتسھيالت وتوفير االحترام فيھا، ھ

ام المعارض، اء فرصة واغتن ا الناشرين لق ة فيھ دوات إلقام ى ھامش النشر مشكالت بمعالجة الخاصة الن  عل
 .نظميھام مع بالتعاون وذلك المعارض،

 الناشرين العرب وتمثيل الدولية، الكتاب معارض في العربي والحضور الجماعية المشاركة فرص توفير -١٦
د النشر، بشؤون الخاصة الدولية الملتقيات جميع في اب وجود لتأكي ى والناشر العربي العربي الكت  الصعيد عل

 .العالمي
 .العربي لكتابا ترويج سبل وتيسير بتنشيط الكفيلة األسس وضع -١٧
ارض،  عمل -١٨ ات والمع اقاعدة بيانات عن اإلصدارات والموزعين والمكتب ذلك لألعضاء، وإتاحتھ  عن وك

  .وتوثيقھا البيانات صحة من التحقق بعد على حقوق الملكية الفكرية وحقوق اإلبداع، االعتداءات
ادرات لتش -١٩ ي تطرح مب ات والمؤسسات الت وزارات والھيئ دى ال راءة، والنھوض بصناعة السعي ل جيع الق

  .النشر من خالل الشراكة معھا
اج  -٢٠ ال اإلنت ة تيسير انتق العمل مع جامعة الدول العربية ومنظماتھا ومجالسھا المتخصصة في تطبيق اتفاقي

د  ع توحي وم، م ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ا الصادرة عن المنظم ة أو خارجھ افي داخل األقطار العربي الثق
 .لملكية األدبية والفنيةالقوانين واألنظمة المتعلقة بحقوق ا

الم العربي  -٢١ ؤلفين والموزعين والمطابع (إنشاء قاعدة بيانات عن صناعة النشر في الع عدد الناشرين والم
  .وعدد العناوين الصادرة سنوًيا) والمكتبات

وطن ا -٢٢  ة في ال ات والمؤسسات كاف ا التعاون مع الوزارات والھيئ وط بھ ي المن ةلعرب ة  حماي ة الفكري الملكي
  .ونشر الوعي لدى المواطن العربي باحترامھا

  .الصھيوني، والوقوف ضد كافة أشكال التعاون معه كيانمقاومة جميع أشكال التطبيع مع ال -٢٣



 شروط العضوية

اد الناشرين العرب تتكون الجمعية العمومية لالتحاد ممن يتم قبولھم بقرار من مجلس إ :المادة الرابعة دارة اتح
  .أدناه الذين تتوافر فيھم شروط العضوية

  
  :شروط العضوية في اتحاد الناشرين العرب :المادة الخامسة

اد الناشرين العرب، أن يكون مشكالً حسب  لكيانيشترط في ا .١ ى اتح دم بطلب انضمامه إل ذي يتق ي ال المحل
ة كل أتحاد الناشرين العرب، ونظام معترف به في بلده، وغير متعارض مع أھداف ا ه المالي ن يسدد التزامات

اد الناشرين  دورة الستمرار عضويته في مجلس االدارة  وأن يتابع جمع وتسديد اشتراكات أعضائه في اتح
 .العرب، وأن يتعھد بااللتزام بنظام االتحاد وقراراته

اق على المحلي، وأن يوّقع كيانهأن يكون عضواً في  .٢ دويتع الشرف ميث االلتزام ھ ه ب  السيرة حسن ويكون ب
ً  والسمعة المھنية بين اذحقه حكم في وعربياً ، ولم يصدر  زمالئه محليا ة  واجب النف ة  ةو جنحأفي جناي مخل

ة وتعد كذلك األحكام الصادرة في جرائم االعتداء على حقو.  باألمانة أو الشرف أو اإلعتبار ق الملكية الفكري
 .اً على األقلعنوانصدر خمسة وعشرون أنتساب واالشتراك ويكون قد ، وأن يرفق بطلبه رسوم اال

 واإلدارة،  مجلس أعضاء من اثنين قبل من تزكيته تتم المحلي أن كيانھا من دولة لم يتكّون  الناشر إذا كان  .٣
ين أن  بااللتزام به، و بما يفيد تھدهن يوقع على ميثاق الشرف أ ة ب  هزمالئيكون حسن السيرة والسمعة المھني

 ً ً و محليا  .ن يرفق بطلبه رسوم االنتساب واالشتراكأو  عربيا
 .السنوي اشتراكه سدد قد يكون وأن المھنة، ممارسة في مستمراً  يكون أن .٤
ة اإلدارة لمجلس .٥ راراً  أن يصدر، بأغلبي ى األعضاء الحاضرين ق ً ثلث ببا د عضوية مس ، بشطب او بتجمي

ً  التي للمدة ، عضوال  :اآلتية الحاالت في الداخلية، لالئحة يراھا مناسبة وفقا
د امتناال -أ ، إخطارهع عن تسديد التزاماته المالية المستحقة لالتحاد لمدة ثالث سنوات أو أكثر، وذلك بع
  .األقل من تاريخ اتخاذ القرار بتجميد عضويته قبل ثالثة أشھر على، ة وسيلةبأي
 .فقد شرطاً من شروط العضوية  -ب
اد، األساس لقانونا ثبوت مخالفته -ج ه، ضد عمل أو لالتح ه، عن انحرف أو أھداف ى  أساء أو غايات إل

ه من بعد وذلك ، بقراراته يلتزم أو لم معنوياً، مادياً أو به أضر أو سمعته، ل إدانت ة التأديب قب التي  لجن
اإلدارة خصيصاً لھذه الغاية، وتتوافر فيه كل الضمانات الالزمة لتحقيق دفاع العضو عن  يشكلھا مجلس

 .نفسه حيال ما يوجه إليه من إتھامات
رار بواسطة  للمتضرر .٦ ه الق اريخ تبليغ ة شھور من ت تظلم خالل ثالث دم ب د أن يتق من قرار الشطب أو التجمي

 . س اإلدارة من غير أعضاء لجنة التأديباألمانة العامة إلى لجنة التظلم التي يشكلھا مجل
 .يزول قرار التجميد بقرار لجنة التظلم بعد المصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة .٧

                                    
  
  



  
  ھيئات االتحاد

  :يتكون اتحاد الناشرين العرب من الھيئتين اآلتيتين :المادة السادسة
 .الجمعية العمومية -أ
  .لس اإلدارةمج -ب
  

  الجمعية العمومية :المادة السابعة
 .االتحاد عضويةب يتمتع من الھيئة العليا في االتحاد، ويعد عضواً فيھا كل :الجمعية العمومية  .١
 فعالياتھا أن تكون عضويته مستمرة وأن في والمشاركة العمومية الجمعية يشترط في العضو لحضور .٢

 .الجمعية موعد انعقاد من قبل شھرين على األقل ةالمالي التزاماته مسدداً لجميع يكون
ً  العامة لألمانة يرسل أن المحلية االتحادات من اتحاد كل يلتزم .٣ اد، ممن  بأعضائه المنضمين كشفا لالتح

 شھرين قبل الكشف أن يصل على االلتزامات، لھذه المالية بالقيمة مصحوبا لإلتحاد، المالية سددوا التزاماتھم
ة، الجمعية موعد انعقاد من د العمومي ة وتع ة األمان اد العام ا لالتح فاً نھائي اً لل كش داخليطبق  بأعضاء نظام ال

 .العمومية الجمعية
  

  :باألمور اآلتية العمومية الجمعية تختص :المادة الثامنة
 .لالتحاد العامة السياسة تحديد .١
 .تعديله أو االتحاد، عمل برنامج اعتماد .٢
 .الموازنة التقديرية مشروع على والمصادقة اإلدارة مجلس ذمة وإبراء الميزانية رإقرا .٣
 .لالتحاد والمالية الداخلية النظم إقرار .٤
 .أدائه عن المجلس ومحاسبة وإقراره، أعماله عن اإلدارة مجلس تقرير مناقشة .٥
 .سنوات ثالث كل عدد مماثل ألعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل االتحادات المحلية، انتخاب .٦
ى أن  ةي ايالنظر ف .٧ تھا عل ة مناقش ة العمومي رى الجمعي درجمواضيع أخرى ت ال ت دول االعم ي ج  .ف

لأمن عشرة من  -كحد أدنى –بموجب طلب موقع  ك قب اتھم وذل ة المسددين التزام  عضاء الجمعية العمومي
 . اسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما ال يقل عن

 
ً  عموميةال الجمعية تنعقد :المادة التاسعة ان في دولة عربية، أي في سنوات ثالث كل دوريا ان المك ذين والزم  الل

دعو أن اإلدارة ولمجلس اإلدارة، مجلس يحددھما ة ي ة الجمعي ى العمومي اع إل تثنائي اجتم  األمر اقتضى إذا اس
  .ذلك

  
  :المادة العاشرة

 .العام األمين بأمانة سر اإلدارة، مجلس رئيس العمومية الجمعية يرأس .١
   



ة قانون صحت .٢ ة العمومي ً اجتماعات الجمعي ة المط ا تراكاتھمبحضور األغلبي ددين اش ة لألعضاء المس ، لق
ين ساعة، و ان وأربع د عن ثم دة ال تزي انوني تؤجل الجلسة لم م يكتمل النصاب الق اع  يصحوإذا ل االجتم

 .بأي عددالثاني 
ة ألصوات ال  .٣ ة المطلق ة باألغلبي ة العمومي رارات الجمعي دا حاضرين، تصدر ق ا ع ي  فيم رارات الت الق

 .الحاضرينثلثي أغلبية ب حيث تصدرتتعلق بتعديل القانون األساس أو النظام الداخلي أو الالئحة المالية 
 

  :مجلس اإلدارة :المادة الحادية عشرة
  :يختص مجلس اإلدارة بممارسة المھام والصالحيات اآلتية

 .العمومية الجمعية قرارات تنفيذ .١
ئيس االتحاد ونائبيه واألمين العام ومساعدي األمين العام وأمين الصندوق ورؤساء اللجان كل انتخاب ر .٢

اليتين ين متت ن دورت ر م غل المنصب ألكث ام ش ين الع رئيس أو األم ن ال ل م وز لك نوات، وال يج الث س . ث
ً أويشترط في الرئيس واالمين العام  ً  ن يكون قد شغال منصبا  .ماالكيان المحلي لھفي  قياديا

 .االتحاد شؤون إدارة  .٣
وأمين الصندوق  ،ومساعديه ،مين العامألوا ،ابهونو ،في تشكيل مكتب تنفيذي من الرئيس و للمجلس الحق 

  .شؤون االتحاد ومتابعة تنفيذ القرارات  إلدارة
 . بھذه المھمة هحد نوابرئيس االتحاد و حال غيابه يكلف الرئيس أ يرأس المجلسو 
 .دتشكيل لجان االتحا .٤
 .العمومية الجمعية أعمال جدول إعداد .٥
 .الداخلية واألنظمة لالتحاد، األساس النظام تعديل اقتراح .٦
 .وإقرارھما لالتحاد الختامي والحساب الميزانية في النظر .٧
  .اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول عضوية أعضاء جدد لالتحاد .٨
 .واستثمارھا تحاداال أموال تنمية وسائل وإقرار والھبات، التبرعات قبول. ٩
 .للكتاب والدولية العربية المعارض في الناشرين لمشاركة وشروط نظام وضع. ١٠
  .لألعضاء، فيما يتعلق باالتحادات المحلية أو الناشرين السنوي واالشتراك االنتساب رسوم تحديد. ١١
  .تعيين مدقق للحسابات ومستشار قانونى. ١٢

 
  :المادة الثانية عشرة

ان كل عن ممثل من إلدارةا مجلس يتألف .١ ي كي ى المنضمة االتحادات من محل  عدد عضويته ومن إل
ة ألي يكون ال أن يراعى أن على السري، باالقتراع العمومية الجمعية لھم تنتخبھم مساو ة دول ر عربي  أكث
  .يهف ممثلة غير دول من مراقبين أعضاء إضافة االتحاد إدارة لمجلس ويجوز في المجلس ممثلين ةثالث من
٢.  ً ا د تشكيل  تنتھى عضوية المراقب عن دولة غير ممثلة في االتحاد تلقائي انعن ة  كي ذه الدول ي في ھ محل

 .وتسمية ممثل لھا في مجلس اإلدارة على أن يتم انتخاب عضو مقابل العضو المعين فى الدورة التالية



 العمومية، الجمعية موعد منشھر  قبل اإلدارة مجلس في ممثله باسم العامة األمانة كيان محلي كل يبلغ .٣
ى  دداً أعل ة  ن يكون مس ه المالي ةالتزامات ن األمان ة وتعل ي أسماء العام ادات، ممثل ل وعددھم االتح دء قب  ب

 .العمومية الجمعية في اآلخر للنصف االنتخابات
ان يشغله العضو كيانيحق لل .٤ ذى ك ر المنصب ال اد، وال يعتب  المحلي تبديل ممثله في مجلس إدارة االتح

 ً ً  السابق داخل المجلس حقا  .للعضو الجديد مكتسبا
  

ة عشرة ادة الثالث د :الم ع وعشرين ساعة أخالل األول  اجتماعه اإلدارة مجلس يعق اء من عقبرب  االنتھ
ام العمومية، الجمعية في االنتخابات ين الع ين وينتخب الرئيس واألمين العام ونائبى الرئيس ومساعدي األم  وأم

  . للمجلس جلسة أول في للجان الصندوق ورؤساء ا
  

د :المادة الرابعة عشرة ان أي في اإلدارة مجلس ينعق س، مك ة بصفة يحدده المجل رتين دوري ام كل م ى ع  عل
 دعت الحاجة، استثنائية كلما اجتماعات يعقد أن غلبية االعضاء المطلقةأ من أو الرئيس من بطلب ويجوز .األقل

الجلسة ، تؤجل حال عدم اكتمال النصاب القانوني فيو  أعضائه، إلى ائياالجتماع االستثن أعمال جدول ويرسل
  .عضاء المجلسأيصح االجتماع بحضور ثلث عدد بعدھا ساعة و  أربع وعشرين لمدة  ال تزيد عن

  
  :          رئاسة االتحاد :المادة الخامسة عشرة

اطق  ات األخرى، الن دى الجھ اد الناشرين ل ل اتح و ممث يس المجلس ھ ام رئ ه حسب النظ وم بمھام مه، ويق باس
ام  ه من القي ه أو عدم تمكن ه حال غياب ه أحد نائبي وب عن اد، وين هالداخلي لالتح ه أن  بأعمال ان، ول ألي سبب ك

  .يفوض أيا من نائبيه فى مباشرة أي من صالحياته
  

 :تختص األمانة العامة لالتحاد باآلتي: المادة السادسة عشرة
م تتولى مھام االتصال بين  .١ يس لھ ذين ل ة واألعضاء ال ع االتحادات المحلي اد وجمي المجلس ولجان االتح

 .اتحاد محلي
 .مجلس إدارة االتحاد قرارات متابعة تنفيذ .٢
 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة الجتماع مجلس اإلدارة ووضع جدول أعماله .٣
 .تلقى وبحث طلبات االنضمام لالتحاد وعرضھا على مجلس اإلدارة .٤
ك  زمعالمُ المؤتمرات والندوات واللجان والموضوعات  اقتراح اجتماعات .٥ بحثھا وعقد الدورات وغير ذل

 .مما يحقق أھداف االتحاد
 .اقتراح مشاريع األنظمة الداخلية والمالية وما يمكن أن يطرأ عليھا  من تعديالت .٦
 .بأغراضه تتصل التي الدولية المؤتمرات في االتحاد اشتراك تنظيم .٧
 . بالوسائل المتاحة تحاد ومحفوظاتهاال سجالت حفظ وتنظيم .٨
 

  :أمانة الصندوق: المادة السابعة عشرة



ً  لالتحاد المالية الشؤون إدارة على أمانة الصندوقتشرف    .المالي للنظام وفقا
  

  االتحاد مالية
  

  :المصادر اآلتية من االتحاد مالية تتألف :المادة الثامنة عشرة
 .واالشتراك االنتساب رسوم .١
 .قبولھا اإلدارة مجلس ريقر التي لھباتوا التبرعات .٢
 .االتحاد موجودات ريع .٣
 .اإلدارة مجلس يقبلھا أخرى موارد أية .٤

  
  عامة أحكام

رار االتحاد يحل :المادة التاسعة عشرة ة من بق ة الجمعي ة العمومي اتھم ثلثى األعضاء المسددين  وبأغلبي التزام
 حالة وفي األعضاء كل حسب نسبة اشتراكاتھم، وداته علىوموج االتحاد أموال تقسم االتحاد، حل ، وعندالمالية
ى اإليرادات صافي  لتقسيم التصفية على تشرف لجنة تشكل منقولة وأموال عقارات وجود  حسب األعضاء عل
  .اشتراكاتھم نسب

  
 ستة تتجاوز ال مدة المجلس والية تمدد قاھرة ألسباب العمومية الجمعية انعقاد تعذر حال في :المادة العشرون

  .قائمة  األسبابھذه  ظلت إذا ،مماثلة أو مدد ،لمدة ددموت أشھر،
  

ة والعشرون رار من مجلس اإلدارة، : المادة الحادي ات تخصصية للناشرين بق يجوز تشكيل قطاعات أو ملتقي
رار ى بق ة إدارة كل قطاع أو ملتق ة انتخاب لجن ات وآلي ذه القطاعات أو الملتقي ة لھ وائح الداخلي من  وتصدر الل

ة. مجلس اإلدارة ات المختلف اء قطاعات النشر أو الملتقي م األ ويكون رؤس ي حك ي مجلس ال ءعضاف راقبين ف م
  .اإلدارة

  
داخلي األساس والنظام القانون أحكام لتنفيذ الالزمة التعليمات اإلدارة مجلس يضع :المادة الثانية والعشرون  ال

ام مع تتعارض ال أن شريطة االتحاد، العمل في سير حسن نظمة للجان، لضمانألولوائح ا انون أحك  األساس الق
  .والنظام الداخلي

  
رون ة والعش ادة الثالث ل :الم ا  يعم اريخ إقرارھ ن ت رب م رين الع اد الناش اس التح انون األس ديالت الق نبتع  م

 .الجمعية العمومية


