النظام الداخلي
التحاد الناشرين العرب
المعدل بقرار الجمعية العمومية االستثنائية بتاريخ  25يناير سنة 2020م
الباب األول :تعاريف
يقصد بالتعابير اآلتية  -حيثما وردت في هذا النظام  -ما هو مبين قرين كل منها:
االتحاد :اتحاد الناشرين العرب.
القانون :القانون األساس التحاد الناشرين العرب.
الجمعية العمومية :الجمعية العمومية التحاد الناشرين العرب.
المجلس :مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.
الرئيس :رئيس اتحاد الناشرين العرب.
الرئاسة :مقر الرئيس.
األمين العام :أمين عام اتحاد الناشرين العرب.
األمانة العامة :مقر األمين العام.
نائب الرئيس :نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب.
العضو :كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان يتمتع بعضوية االتحاد .
العضو المعين :العضو الذي يعينه الكيان المحلي.
عضو مؤازر :عضو يعمل بالنشر وال تنطبق عليه شروط العضوية.
عضو شرفي :عضو فخري يصدر به قرار من مجلس اإلدارة.
عضو مراقب :عضو يعينه مجلس إدارة االتحاد وال يحق له التصويت.
الكيان  :اتحاد ،أو نقابة ،أو جمعية أو رابطة أو ملتقى أو ما في حكمها .وينطبق ما تقدم على أي تجمع لناشرين عرب ليس في
دولهم كيانات محلية مهنية في مجال النشر.
الناشر :كل شخص طبيعي أو إعتباري يتولى نشر الكتب أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط اإلتاحة.
النشر :نشر المحتوى أو إتاحته أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط اإلتاحة.
الكتاب :كل مصنف فكري ،علمي أو أدبي أو فني ،مؤلف أو محقق أو مترجم ،أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط اإلتاحة.
القائمة السوداء :قائمة يدرج فيها اسم من تثبت ادانته بحكم واجب النفاذ في أي دولة أو بقرار من مجلس التأديببب بكيانببه الببوطني
أو من اتحاد الناشرين العرب.
الباب الثاني :أهداف االتحاد
المادة  -2يعمل االتحاد على تحقيق األهداف المنصوص عليها فى القانون األساس.
المادة  -3يتمتع االتحاد بجميع الصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافه ،وله:
 -1تمثيل الناشرين في المؤتمرات والمعارض العربية والدولية وإقامة عالقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب،
عربيا ً ودولياً ،وعقد االتفاقات لتحقيق هذه األغراض وله حق اإلنضمام إلى أعضائه في خصومة قضائية.
 -2إصدار المطبوع ات والنشرات التي تخدم أهداف االتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وغيرها من
األنشطة المرتبطة بصناعة النشر ،وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
 -3تملك العقارات والمنقوالت وإدارتها واسببببتثمارها في المشروعات واألعمال التي تخدم أهداف االتحاد.
الباب الثالث :العضوية
المادة  -4فئات العضوية:
تنقسم العضوية في االتحاد إلى الفئات اآلتية:

 -1العضوية العبببباملة.
 -2العضوية المؤازرة.
 -3العضوية الشبببرفية.
 -4عضوية المراقب.
المادة  -5تحدد رسوم االنتساب لالتحاد واالشتراكات السنوية لكل فئة من فئات العضوية بقرار من مجلس اإلدارة.

العضوية العاملة :أوال :عضوية الكيانات مثل االتحادات أو النقابات أو الملتقيات المحلية
المادة  -6لكل كيان محلي الحق في التقدم لعضوية االتحاد إذا استوفى الشروط التالية :
صا به في الدولة العربية التي ينتمي إليها .
 -1أن يكون مرخ ً
 -2ان تكون لديه ادارة تدير شؤونه.
 -3أن يكون لديه مقر إلدارة شؤون أعضائه.
 -4ان يتعهد بااللتزام بتسديد التزاماته المالية ،ويداوم على الوفاء بها ،وكذلك االلتزام بقرارت االتحاد ونظامه.
المادة  -7يتقدم الكيان المحلي بطلب عضوية إلى االتحاد وفق نموذج خاص تعده األمانة العامة ويقره مجلس اإلدارة ،مبينا ً فيه
تاريخ التأسيس وعدد األعضاء وغير ذلك من المعلومات الضرورية ،مشفوعا ً بنسخة من النظام األساس للكيان المحلي والالئحة
الداخلية له ،وترفق مع الطلب رسوم االنضمام.
المادة  -8تعرض األمانة العامة طلب االنضمام على مجلس اإلدارة في أول اجتماع له ،ويجوز عرضه على أعضاء المجلس بأية
وسيلة يقرها مجلس اإلدارة ألخذ الرأي بشأن القبول المبدئي على أن يثبت ذلك رسميا ً في أول اجتماع له ،وتقبل عضوية أي كيان
محلي جديد بقرار من مجلس اإلدارة.
المادة  -9مع مراعاة أحكام المادة  12من القانون األساس حال قبول العضوية يحدد الكيان المحلي اسم ممثله في مجلس اإلدارة
من بين األعضاء في اتحاد الناشرين العرب الملتزمين بسداد االشتراكات المالية ،ويبلغه إلببى األمانببة العامببة لإلتحبباد .وفببي حببال
وجود أكثر من كيان محلي في الدولة ،يكون التمثيل في مجلس ادارة االتحاد لمن يتفق عليببه فيمببا بببين هببذه الكيانببات ،وإال انعقببد
التمثيل إلى الكيان األكبر بالنظر إلى عدد األعضاء المنتسبين لالتحاد ومسببددي التزامبباتهم لببه ،وإال يحسببم التمثيببل لصببال الكيببان
ً
تمثيال في االتحاد .ويجوز لمجلس االدارة بقرار مسبب قبول أكثر من كيان عن الدولة الواحدة ،بحد أقصى كيانين.
األكثر
المادة  -10أ -يبت مجلس اإلدارة بالطلب في أول اجتمبباع لببه ،وفببي حببال الببرفض يجببب أن يكببون الببرفض معلبالً ،ويبلب قببرار
المجلس إلى طالب العضوية على عنوانه خالل شهر من تاريخ صدوره.
ب -في حال رفض الطلب ،يحق لطالب العضوية التظلم أمام لجنة التظلم ويبل خالل شهرين بالقبول أو الرفض وله الحق الطعن
أمام مجلس اإلدارة ،وفي حال رفض الطلب نهائيًا ترد الرسوم المسددة له.
ج -يحق لمن تقرر رفض طلبه بقرار من مجلس االدارة أن يتقدم إلى مجلس االدارة بطلب عضوية جديد إذا زالت أسباب
الرفض.
المادة  -11فى حال تأخر الكيان المحلي عن سداد اشتراكه عن الدورة تجمد عضببويته فببى مجلببس اإلدارة ويعتبببر ممثلببه عضببواً
مراقباً.

ثانياً :عضوية الناشرين أعضاء االتحادات العربية
المادة  -12يحق لكل عضو في أي كيان محلي مهني ،أن يكون عضوا ً في اتحاد الناشرين العرب.
صا طبيعيًا أم اعتباريًا ،ما يلي :
المادة  13يشترط لقبول عضوية الناشر سواء أكان شخ ً
 -1التوقيع على ميثاق الشرف والتعهد بااللتزام به ،وعدم االساءة ألي من أعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء المجلس.
 -2التمتع بحسن السيرة والسمعة المهنية بين أقرانه.
 -3نشر خمسة وعشرون إصدارا ً على األقل.
 -4اسمه غير مدرج في القائمة السوداء.
المادة  -14يتقدم طالب العضوية بطلب عن طريق إدارة الكيان المحلي أو مباشرة إلى األمانة العامة حيث ال يوجد كيان محلي
وفق نموذج خاص تعده األمانة العامة ،ويقره مجلس اإلدارة ،مرفقا ً باألوراق التي تثبت تحقيقه لشروط العضوية المشار إليها
أعاله ،وترفق مع الطلب رسوم العضوية.

المادة -15
أ -تبحث األمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس اإلدارة الذي يبت بالطلب في أول اجتماع له ،ويجوز عرضه على أعضاء
المجلس بأية وسيلة يقرها مجلس االدارة  ،ويبل قرار المجلس من األمانة العامة إلى العضو ولكيانه المحلي ،إن وجد.
ب -في حال الرفض ترد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.
ج -يحق لمن يرفض طلبه ان يتقدم بالطعن الى لجنة التظلم حسب األصول المتبعة ،كما يحق له التقدم بطلب عضوية جديد إذا
زالت أسباب الرفض.
المادة  -16يشترط الستمرار عضوية الناشر أن يكون مستمرا ً في ممارسة المهنة ،وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.
المادة  -17للعضو العامل أن يطلب إصدار بطاقات خاصة باالتحاد لعماله األساسيين ،بما ال يجاوز خمسة ،بغية االستفادة من
امتيازات العضوية العاملة ،مقابل رسم سنوي يحدده مجلس اإلدارة.

ثالثاً :عضوية الناشرين في الدول التي ال يوجد فيها كيانات محلية
المادة  – 18يشترط لقبول عضوية الناشر إذا كان من دولة عربية ليس فيها كيان محلي ،ما يلي :
 -1ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنة.
 -2تزكيته من قبل اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة
 -3التوقيع على ميثاق الشرف والتعهد بااللتزام به ،وعدم التشهير بأي من أعضاء الجمعية العمومية أوأعضاء المجلببس أو
االساءة إليهم .
 -4التمتع بحسن السيرة والسمعة المهنية بين أقرانه.
 -5نشر خمسة وعشرون إصدا ًرا على األقل.
 -6اسمه غير مدرج في القائمة السوداء.
المادة  -19يتقدم الناشر بطلبه إلى األمانة العامة ،وفق نموذج خاص تعده األمانة العامة ،ويقره مجلس اإلدارة ،مرفقا ً بالمسببتندات
التي تثبت استيفائه لشروط العضوية المشار إليها أعاله ،وترفق مع الطلب رسوم العضوية.
المادة :20
أ -تبحث األمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس اإلدارة ويجببوز عرضببه علببى اعضبباء المجلببس بببأي وسببيلة اتصببال يحببددها
المجلس والذي يبت بالطلب في أول اجتماع له ،ويبل قرار المجلس من األمانة العامة إلى طالب العضوية عبر أية وسببيلة اتصببال
يحددها مجلس اإلدارة إلى عنوانه خالل شهر من تاريخ صدوره.
ب -في حال الرفض ترد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.
ج -يحق لمن تقرر رفض طلبه ان يتقدم بالطعن إلى لجنة التظلم حسب األصول المتبعة ،كما يحق له التقدم بطلببب عضببوية جديببد
إذا زالت أسباب الرفض.
المادة  -21يشترط الستمرار عضوية الناشر سنويا ً أن يكون مستمرا ً في ممارسة المهنة ،وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.

العضوية المؤازرة
المادة  -22تمن العضوية المؤازرة للعاملين في قطاع النشر الذين ال تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة االنضمام إلى االتحاد
بصفة أعضاء مؤازرين ،ويقتصر ذلك على الناشرين من غير الدول العربية ،أيا كانت جنسياتهم .كما يجوز للناشرين والكيانات
غير العربية ،االنضمام التحاد الناشرين العرب كأعضاء مؤازرين.
المااادة  -23تقدم طلبات العضوية مباشرة إلى األمانة العامة ويتم اتباع اإلجراءات المنصوص عنها في المواد  14و  15من هببذا
النظام بما في ذلك رسوم العضوية.
المادة  -24للعضو المؤازر حق المشاركة في جميع فعاليات االتحاد ،وله حق االستفادة من جميع مزايا العضوية العاملة باسببتثناء
التصويت والترشي .
المادة  -25للعضو المؤازر أن يطلب إصدار بطاقات خاصة باالتحاد لموظفيه األساسيين بغية االسببتفادة مببن امتيببازات العضببوية
المؤازرة ،مقابل رسم سنوي يحدده مجلس اإلدارة ،وبحد أقصى بطاقتان.

عضوية الشرف

المااادة  -26تمببن العضببوية الفخريببة فببي اتحبباد الناشببرين العببرب بقببرار مببن مجلببس اإلدارة ،لألشببخاص والجهببات والهيئببات
والمؤسسات الثقافية واإلعالمية ،العربية والدولية ذات الصلة بنشاط االتحاد وأهدافه ،ممن قدموا خدمات جليلة  -ماديببة أو معنويببة
 لالتحاد أو أسهموا في دعم مسيرة االتحاد وتحقيق أهدافه ونشاطاته.المادة  -27لمجلس اإلدارة أن يدعو أعضاء الشرف إلى المشاركة في بعض أنشطة وفعاليات االتحاد

عضوية المراقب
المادة  -28تكتسب عضوية المراقب في مجلس االدارة بفقدانه الحق في عضوية المجلببس وفببق حكببم المببادة  11أو وفببق شببروط
يقررها مجلس االدارة لممثلي قطاعات منبثقة عن االتحاد .وال يحق للعضو المراقب التصويت.

حقوق وامتيازات العضوية
المادة  -29حقوق وامتيازات العضوية العاملة:
-1يعتبر جميع أعضاء االتحاد متساويين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام القانون والنظام.
-2ألعضاء االتحاد حق االنتفاع من مرافقه وخدماته والتسهيالت التي يقدمها.
-3لكل عضو عام ل مسدد اشتراكه حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد والتصويت على قراراتها ولكببل عضببو
صوت واحد.
-4للعضو العامل المسدد اشتراكه أن يمارس حق الترش واالنتخاب لعضوية المجلس ،وله االلتحاق بلجان االتحاد والمشاركة فببي
انشطتها.
-5للعضو المؤازر أو الشرفي له حق االنضمام إلى لجان االتحاد والمشاركة في أنشطتها.
المادة  -30يزود كل عضو في االتحاد ببطاقة عضوية وفق فئة عضويته ووفق النظام الببداخلي ،عليهببا صببورته ،وفببق النمببوذج
الذي يقرره مجلس اإلدارة ،وتعتبر البطاقة شخصية ال يجوز التنازل عنها للغير ،ويتمتع حاملها بكل حقوق األعضاء اآلخرين من
فئته والتزاماتهم.
المادة  -31التزامات األعضاء:
يلتزم كل عضو بأهداف االتحاد عامةً والعمل على تحقيقها ونشرها بأفضل الوسائل ،ويلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
 -1التحلي باألخالق الحميدة باعتباره عنصرا ً في التوجيه الثقافي واإلسهام في رفع مستوى مهنة النشر في الوطن العربي.
 -2احترام الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية نشرا وتوزيعا وتأليفا وااللتزام بميثاق الشرف.
 -3تسديد مديونيته لالتحاد من رسوم في المواعيد المحددة لذلك.
-4عدم اإلساءة إلى االتحاد أو أحد أعضائه بالقول أو بالفعل وعدم التحدث باسم االتحاد ما لم يكببن مكلفبا ً بببذلك ومفوضبا ً مببن قبببل
المجلس بموجب كتاب رسمي منه.
 -5مراعاة األنظمة والقرارات والتوجيهات التي تصدر عن االتحاد ،وما قد يكلفه به من مهام.
 -6احترام أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس االدارة وعدم التشهير بأي من أعضاء الجمعية العمومية أوأعضبباء المجلببس
أو االساءة إليهم أو إثارة الفتن واالشاعات.
المادة  -32تجميد العضوية:
 -1لمجلس اإلدارة أن يصادق بأغلبية ثلثى األعضاء الحاضرين على توصية لجنة التأديب بقرارهببا معلبالً بتجميببد عضببوية
أي عضو خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ توصية لجنة التأديب ،في أول اجتماع للمجلس أو بالبريد االلكتروني ،للمببدة
التي يراها مناسبة ،في الحاالت اآلتية:
أ-االمتناع عن تسديد التزاماته المالية المستحقة لالتحاد لمدة ثببالث سببنوات أو أكثببر ،وذلببك بعببد إخطبباره علببى
عنوانه مباشرة او عبر الكيان المحلي الذي ينتمي إليه قبل شهرين على األقل مببن تبباريخ اتخبباذ القببرار بتجميببد
عضويته.
ب -صدور حكم قضائي ضده ،واجب النفاذ بجناية أو جنحة مخلة باألمانة أو الشرف أو االعتبار ،ويعببد كببذلك
جرائم االعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

ج -خالف القانون األساس لالتحاد أو عمل ضد أهدافه أو انحرف عن غاياته أو أساء إلببى سببمعته أو أضببر بببه
ماديا ً أو معنويا ً ،أو لم يلتزم بميثاق الشرف أو قراراته.
د -أدرج اسمه في القائمة السوداء.
 -2للمتضرر من قرار التجميد أن يتقدم بتظلم خالل ثالثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار مباشرة أو بواسطة الكيببان المحلببي،
إلى لجنة التظلم.
 -3يزول مفعول قرار التجميد بزوال أسبابه ،أو بصدور قرار من لجنة التظلم بعد التصديق عليه من قبل مجلس اإلدارة.
المادة  -33إسقاط العضوية:
 -1لمجلس اإلدارة أن يصدر بأغلبية ثلثى األعضبباء الحاضببرين قببرارا ً معلبالً بشببطب العضببوية فببي حبباالت تكببرار تجميببد
العضوية لمرتين أو أكثر أو الرتكاب العضو مخالفة جسيمة تستوجب – في رأي مجلس اإلدارة  -إسقاط عضويته وذلك
بعد إدانته بقرار المجلس فى ضوء التوصية الصادرة من لجنة التأديب أو لجنببة الملكيببة الفكريببة ،وللمتضببرر مببن قببرار
الشطب أن يتقدم بتظلم خالل شهرين من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الكيان المحلي إلى لجنة التظلم.
 -2تنتقل صفة العضوية ف ي حالة الوفاة الى الورثة وتزول صفة العضوية عند انقضاء الشخص االعتببباري إذا كببان الناشببر
شخصا ً اعتبارياً ،كما تزول في حال فقدان أحد شببروط العضببوية المنصببوص عليهببا فببي هببذا النظببام ،وال يترتببب علببى
االتحاد أي آثار مالية بعد فقدان العضوية.
 -3ال تسقط حقوق االتحاد المالية المترتبة بذمة العضو الذي فقد عضويته ألي سبب من األسباب.
 -4يجوز لمن فقد عضويته ،طلب إعادة القيد مجدداً بعد زوال األسباب التي أدت إلببى فقببدانها ،وعليببه فببي هببذه الحالببة دفببع
الرسوم المستحقة على طلب تسجيله من جديد ،فضالً عما عسى أن يكون مدينا ً به من مستحقات سابقة.
 -5تسقط تلقائيًا عضوية األشخاص الطبيعية بانقضاء عضويتها في كيانها المحلي وترد لها حال استردادها.
المادة  -34لجنة التأديب:
 -1تشكل لجنة تأديب فى االتحاد عند االقتضاء بقرار من مجلس اإلدارة وفق اآلتي:
رئيسا ً
 الرئيس او أحد نائبي الرئيس -األمين العام أو أحد مساعديه

عضوا ً

 -مستشار قانوني لالتحاد

عضوا ً ومقررا ً

 أربعة من األعضاء مناصفة بين مجلس اإلدارة والجمعية العمومية من ذوي الخبرة  ،يسميهم المجلس دورياً.قرارا بموافقة ثلثي األعضبباء
 -2يعرض رئيس االتحاد على أعضاء مجلس اإلدارة المخالفات التي يرتكبها أعضاء االتحاد التخاذ
ً
لعرضها على لجنة التأديب في أول اجتماع لمجلس اإلدارة أو عبر البريد اإللكتروني وأيضًا تشكيل لجنة التأديب ليصدر بببه قببرار
من الرئيس.
 -3تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء االتحاد ورفع التوصيات بقراراتها المناسبة إلى مجلببس اإلدارة
خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ قرار مجلس اإلدارة باإلحالة إلى مجلس التأديب وتكون مداوالتها سرية.
 -4يمكن للمشتكي عليه المثول أمام لجنة التاديب في بعض الحاالت للدفاع عن نفسه.
 -5تكون اجتماعات لجنة التأديب قانونية بحضور غالبية األعضبباء أو بتواصببلهم عبببر وسببائل االتصبباالت المتاحببة والتببى يقرهببا
مجلس اإلدارة ،وتتخذ القرارات المعللة فيها بموافقة األغلبية المطلقة ،وفي حببال تسبباوي األصببوات يببرج الجانببب الببذي فيببه
الرئيس.
 -6تحال توصيات اللجنة إلى مجلس االدارة للنظر فيها.
المادة  -35لجنة التظلم:
 -1يتم تشكيل لجنة التظلم فى االتحاد عند االقتضاء بقرار من مجلس اإلدارة وفق اآلتي:
رئيسا ً
 رئيس مجلس االدارة أو أحد نائبي الرئيس -األمين العام أو أحد مساعديه

عضوا ً

عضوا ً ومقرراً

 -المستشار القانوني لالتحاد

 أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية من ذوي الخبرة يسميهم المجلس دورياً. -2ال يجوز الجمع بين عضوية لجنة التظلم ولجنة التأديب ،وإذا كان أحد أعضاء لجنة التظلم عضواً سابقا ً في لجنة التأديب التي
نظرت في مخالفة ارتكبها أحد األعضاء ،فيتعين على رئيس لجنة التظلم الطلب إلى مجلس اإلدارة تسمية أحد أعضاء مجلس
اإلدارة مؤقتا ً لحين البت في التظلم المقدم من هذا العضو بالذات.
 -3تختص لجنة التظلم بالنظر في التظلمات التي يقدمها أعضاء االتحاد على قرارات المجلس في أي عقوبة يقررها مثل تجميد
العضوية أو الشطب أو عدم قبول العضوية أو المنع من االشتراك في المعارض و ذلك خالل خمسة وأربعين يوما ً من تاريخ
تقديم العضو المتظلم.
 -4لمجلس اإلدارة أن يصادق بأغلبية األعضاء الحاضرين على توصية لجنة التظلم بقرارها معلالً بقبول التظلم وإلغاء العقوبة أو
رفض التظلم خالل شهر من تاريخ إحالة توصية لجنة التظلم للمجلس في أول اجتماع لمجلس اإلدارة أو بالبريد اإللكتروني.
 -5يجوز للمشتكي عليه المثول أمام لجنة التظلم للدفاع عن نفسه.
 -6تص قانونا ً اجتماعات لجنة التظلم بحضور أغلبية األعضاء أو بتواصلهم عبر وسائل االتصاالت المتاحة والتى يقرها مجلس
اإلدارة ،وتتخذ القرارات المعللة فيها بموافقة األغلبية المطلقة ،وفي حال تساوي األصوات يرج الجانب الذي فيه الرئيس.
 -7تعرض توصيات اللجنة على مجلس االدارة ،وال يترتب عليها أثر إال حال تصديقه عليها.

الباب الرابع :هيئات االتحاد وصالحياتها
المادة  -36يتكون االتحاد من الهيئات التالية:
-1الجمعية العمومية.
-2مجلس اإلدارة.
المادة  -37الجمعية العمومية:
 -1الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في االتحاد ،وتتكون من جميع األعضاء العبباملين المسببجلين فببي جببداول االتحبباد ممببن
ت نطبق عليهم شروط العضببوية المسببددين اللتزامبباتهم الماليببة واالشببتراكات المسببتحقة علببيهم قبببل موعببد انعقبباد الجمعيببة
العمومية.
 -2يشترط في العضو العامل لحضور الجمعية العمومية والمشاركة في فعالياتها أن يكون مسددا ً لجميع التزاماته الماليببة قبببل
شهرين على األقل من موعد انعقاد الجمعية.
 -3يلتزم كل كيان محلي من األعضاء بأن يرسل لألمانة العامة كشفا ً بأعضائه المنضببمين لالتحبباد ،ممببن سببددوا التزامبباتهم
المالية لالتحاد ،مصحوبا ً بالقيمة المالية لهذه االلتزامات ،وتسمية من يحق له االنتخاب ،على أن يصل الكشف قبل شهرين
من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
 -4تعد األمانة العامة كشفا ً بأسماء الناشرين األفراد األعضاء في االتحاد في الدول التي لببيس فيهببا كيببان محلببي أو لببم تنضببم
كياناتها بعد.
 -5تنظم األمانة العامة لالتحاد كشفا ً نهائيا ً بأعضاء الجمعية العمومية ،يعتمده مجلس اإلدارة قبل شهر على األقل مببن انعقبباد
الجمعية العمومية ،ويجوز اعتماده من مجلس اإلدارة باستخدام وسيلة االتصال التى يقرها مجلس اإلدارة .
المادة  -38تنعقد الجمعية العمومية دوريا ً كل ثالث سنوات فببي أي دولببة عربيببة ،فببي المكببان والزمببان اللببذين يحببددهما مجلببس
اإلدارة.
المادة  – 39ترسل الدعوة إلى حضور االجتماع العا دى للجمعية العمومية من قبل الرئاسة بعد مصادقة مجلس اإلدارة فى موعببد
ال يقل عن ثالثة اشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة  -40يرفق بالدعوة للجمعية العمومية جدول األعمال الذي يقببره مجلببس اإلدارة ،ويجببوز للمجلببس النظببر فببي اي مواضببيع
أخرى ترى الجمعية العمومية مناقشتها على أن تسجل في جدول االعمال  ،بموجب طلببب موقببع مببن عشببرة بالمائب ة مببن أعضبباء
الجمعية العمومية المسددين التزاماتهم المالية وذلك قبل شهر على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .وال يجوز طببرا الثقببة
صا لهذا األمر.
في أعضاء المجلس أو أحدهم أو تعديل القانون أو الالئحة إال في اجتماع استثنائي يكرس خصي ً

المادة  -41يدعو مجلس اإلدارة ،بنا ًء على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية ،لجمعيببة عموميببة غيببر
عادية (استثنائية) ،وذلك قبل شهر على األقل من انعقادها ،و يحدد فببي هببذا الطلببب أو القببرار الغايببة منهب ا .ويشببترط فببي العضببو
العامل لحضور الجمعية العمومية ان يكون مسد ًدا لجميع التزاماته المالية قبل شهر من االجتماع.
المادة  -42تبحث الجمعية العمومية غير العادية (االستثنائية) ،جدول األعمال المحدد في الدعوة فقط ،ويحق لكل األعضاء الببذين
سددوا التزاماتهم المالية قبل موعدها المشاركة فيه.
المادة  -43يرأس اجتماعات الجمعية العمومية ،رئببيس مجلببس اإلدارة ،ويقببوم األمببين العببام بمهببام أمببين السببر ،وتثبببت محاضببر
اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص ويوقعها رئيس االتحاد واألمين العام.
المادة  -44مجلس اإلدارة:
 -1تكوين مجلس االدارة
يتكون مجلس ادارة االتحاد من:
أ -ممثلو كيانات النشر المعينون من كياناتهم المحلية في دولهم.
ب -عدد مساو لهم من الجمعية العمومية باالنتخاب
 -2شروط وانتخابات عضوية مجلس االدارة
أ -يجب أن يكون لالتحاد المحلي عضوا ً معينا ً يمثله.
ب -ينتخب من الجمعية العمومية عدد مساو لألعضاء المعينين في مجلس إدارة االتحاد.
ج -يبل كل اتحاد عربي األمانة العامة باسم ممثله في مجلس اإلدارة للدورة العادية التالية قبل شببهر علببى األقببل مببن موعببد
انعقاد الجمعية العمومية ،وتعلن األمانة العامة أسماء ممثلي االتحادات وتحديد االعضاء المعينببين واالعضبباء المببراقبين قبببل
بدء االنتخابات للنصف اآلخر في الجمعية العمومية بثالثة اسابيع على أن يمثل كل دولة عربية كيانه المحلي بممثل واحد.
د -لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية العاملين الحق في ترشي نفسه لعضوية المجلس على أن يكببون قببد مضببى علببى
عضويته سنتين ميالديتين من تبباريخ انتسببابه ،ويوقببع بنفسببه علببى اسببتمارة الترشببي التببي تعببدها األمانببة العامببة قبببل موعببد
االنتخابات بعشرة أيام عمل.
ه -تعد األمانة العامة قائمة بأسماء المرشحين حسب تصنيف بلدانهم بموافقة المجلس.
و -يجوز الطعن في العضو المرش أمام مجلس االدارة على أن يبت به في آخر جلسة له قبل االنتخابات .ويحق للمرشب ان
ينسحب قبل اسبوع من اجراء عملية االنتخابات و ال يعتد بانسحابه بعد ذلك.
ز -لمجلس االدارة اعتماد أي وسائل مستحدثة – تتوافر فيها ضمانات السرية والشببفافية والمصببداقية  -فببي عمليببة االنتخبباب
والفرز.
المادة  -45لجنة االشراف على االنتخابات
 - 1يعين مجلس االدارة عضوين من ممثلي الكيانات المعينة ويقترا ثالثة من أعضاء الجمعيببة العموميببة غيببر المرشببحين ،ويببتم
عرض المقترا على الجمعية العمومية للنظر فيه.
 -2تختار اللجنة رئيسا ً لها من بين أعضائها ،وتتولى إجراءات االنتخاب واإلشراف على حسن سير العملية االنتخابية بما في ذلك
توزيع أوراق االنتخاب على األعضاء ،بعد ختمها بخاتم االتحاد وتوقيع رئيس اللجنة عليها ،والتأكببد مببن شببخص العضببو وتمتعببه
بحق االنتخاب.
 -3تتولى اللجنة جمع األوراق وفرز األصوات وإعالن النتببائ والبببت فببي أي اعتببراض يقببدم لهببا أثنبباء عمليببة االنتخبباب وتببنظم
محضر بأعمالها ،ولها في االستعانة بأي من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين لالنتخاب لمساعدتها في فرز األصوات.
 -4تجري االنتخابات بطريقة سرية وعلى النموذج المعد لهذا الغرض من األمانة العامة.
المادة  -46يمارس عضو الجمعية العمومية حق االنتخاب بنفسه وفقا ً للوائ المعدة من األمانة العامة.
المادة  -47تلغى ورقة االنتخاب فى الحاالت التالية:
 الورقة غير الممهورة بخاتم االتحاد. الورقة غير الموقعة من رئيس لجنة اإلشراف على االنتخابات. -الورقة التي تحمل عدد مرشحين اكثر من المطلوب.

 الورقة المؤشر عليها بما يدل على شخصية الناخب. استخدام أوراق االنتخاب الخالية من األسماء أو غير المقروءة.المادة  -48يعتبر فائزا ً بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا علببى أكثببر األصببوات ،وإذا تسبباوت األصببوات التببى حصببل
عليها مرشحان ،أو أكثر ،فيتم اختيار أحدهما بالتراضي وإال بالقرعة.
المااادة  -49تعلن لجنة االنتخابات أسماء الفائزين بعد الفرز العلنى ألوراق االقتراع مراعية أحكام القانون األساس بحيببث ال يزيببد
ممثلو أى دولة عن ثالثة بما فيه م العضو المعين الذى يمثل اتحاده المحلى ،والدولببة التببي لببيس بهببا اتحبباد محلببي لهببا مقعببد واحببد
باالنتخاب.
المادة  -50يعقد مجلس اإلدارة اجتماعه األول خالل اربع وعشرين ساعة فور االنتهاء من االنتخابببات ،ويتببرأس الجلسببة األكبببر
سنا ً وينتخب رئيس االتحاد ونائبيه واألمين العام ومساعديه وأمين الصندوق ورؤساء اللجان في أول جلسة له بالتصويت السري.
المادة -51
 -1إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين حل محله في عضوية المجلس المرش الحائز علببى أكثببر األصببوات
التالية ألصوات الفائز األخير في انتخابات مجلس اإلدارة الذي تم في آخر اجتمبباع للجمعيببة العموميببة ،علببى أنببه إذا أدى اختيببار ذلببك
الفائز إلى زيادة ممثلي أي كيان محلي عن ثالثة أعضاء فيؤخذ الفائز الذي يليه في ترتيب األصوات.
واذا شغرت إحدى المناصب في المجلس تراعى احكام المادة الثالثة عشرة من القانون األساس.
 -2يعتبر المركز شاغرا ً في الحاالت اآلتية:
أ -الوفاة.
ب -االستقالة المكتوبة.
ج -سقوط العضوية أو تجميدها وفق أحكام هذا النظام.
د -تغيب العضو ألكثر من ثالث جلسات مجلس ادارة عادية متتالية دون عذر.
المادة  -52ينعقد مجلس اإلدارة في أي مكان يحدده المجلس ،بصفة دورية مرة كل سببتة اشببهر علببى األقببل ،ويجببوز بطلببب مببن
الرئيس أو من أغلبية األعضاء المطلقة أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة ،ويرسل جدول أعمال االجتماع االستثنائي
إلى أعضائه ،ويكون االجتماع قانونيا ً بحضور األغلبية المطلقة ،وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجلسة لمدة سبباعة
ليص بعدها االجتماع بحضور ثلث عدد أعضاء المجلس ويجوز مشاركة بعض أعضاء مجلببس اإلدارة فببى االجتمبباع فببى حالببة
تعذر حضورهم ألسباب قهرية ،وذلك باستخدام وسيلة اتصال يقرها مجلس اإلدارة والتى تساعدهم على المشاركة بفعالية.
المادة  -53تحضر األمانة العامة جببدول أعمببال اجتماعب ات المجلببس بنب اًء علببى االقتراحببات التببي تتلقاهببا مببن الرئاسببة وأعضبباء
المجلس ،وترسله إلى مكتب الرئاسة قبل شهر من موعد االجتماع العادي وأسبوع من موعد االجتماع االستثنائي.
المادة  -54لمجلس اإلدارة أن يؤلف لجانا ً خاصة به لتحقيق أهداف االتحاد وأغراضه ،ويسمى ممثلي المجلس في هذه اللجان فببي
قرار تأليفها مع تحديد آلية عمل كل لجنة ،متضمنة أهدافها والغاية منها.
المادة -55
 - 1لرئيس مجلس اإلدارة دعوة أي من أعضاء االتحاد أو أي خبير لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو لعرض ما يراه المجلس
ضروريا ً من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.
 -2لمجلس اإلدارة أن يفوض الرئيس ببعض اختصاصاته ،وال يجوز للرئيس أن يفوض في هببذه االختصاصببات ،كمببا أن لببرئيس
المجلس أن يعهد إلى عضو ،أو أكثر  ،من األعضاء القيام بمهمة أو دراسة معينة.
 -3تنظم وتثبت محاضر جلسات مجلس اإلدارة في سجل خاص يوقعها رئيس المجلس واألمين العام وتعمم صور هذه المحاضببر
على اعضاء مجلس االدارة ،على أن تكون جلسات المجلس مثبتة بتسجيل صوتي.
المادة -56تتخذ قرارات مجلس اإلدارة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات األعضاء الحاضرين وعند تسبباوي األصببوات يببرج
الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة  -57يكون التصويت على القرارات سريا ً بنا ًء على طلب عضو ،أو أكثر ،من أعضاء مجلس اإلدارة.
المادة  -58تشرف األمانة العامة على إدارة شؤون مقر االتحاد وحفببظ السببجالت الخاصببة باالتحبباد ولجانببه وفروعببه مببن خببالل
جهاز إداري مالئم بعد التشاور مع رئيس مجلس اإلدارة وفق اآلتي:

 -1يحدد مجلس اإلدارة الوظائف الالزمة بنا ًء على اقتراا األمانببة العامببة وعلببى ضببوء تقببويم حاجببة االتحبباد مببن الكببوادر
الالزمة لتسيير أعماله.
 -2يحدد مجلس اإلدارة جدول الرواتب والحقوق وبعقود خاصة حسب الميزانية التببي تقرهب ا الجمعيببة العموميببة وبنببا ًء علببى
القوانين المرعية في بلد المقر.
 -3يعتمد مجلس اإلدارة تعيين من يلزم من األكفياء ،وتطبق على العاملين في المقر القوانين واللوائ المعتمدة فببي بلببده مببن
حيث الحقوق والواجبات ،ويكون مجلس اإلدارة مسئوال أمام الجهات المختصة في حاالت تعويض نهاية الخدمة الناجمببة
عن انتقال المقر أو الصرف من الوظيفة بنا ًء على اقتراا األمانة العامة.
المادة  -59تنظم الشؤون المالية لالتحاد وفق أحكام نظام مالي يصدر بقرار عن مجلس اإلدارة.
المادة  -60في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام ،تطبق أحكام القانون األساس وقرارات مجلس اإلدارة ذات الصلة ،ويضع
مجلس اإلدارة القرارات الالزمة لضمان حسن سير العمل ،شريطة أن ال تتعارض مع أحكببام القببانون األسبباس والنظببام الببداخلي.

