
 يالنظام الداخل

  التحاد الناشرين العرب

 م2020يناير سنة  25 ة االستثنائية بتاريخالجمعية العمومي المعدل بقرار

 
 الباب األول: تعاريف

 ما هو مبين قرين كل منها: -حيثما وردت في هذا النظام  -يقصد بالتعابير اآلتية  -1المادة 

 : اتحاد الناشرين العرب. االتحاد

 قانون األساس التحاد الناشرين العرب.ال القانون:

 : الجمعية العمومية التحاد الناشرين العرب.الجمعية العمومية

 مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب. المجلس:

 : رئيس اتحاد الناشرين العرب.الرئيس

 : مقر الرئيس.الرئاسة

 أمين عام اتحاد الناشرين العرب. األمين العام:

 األمين العام.: مقر األمانة العامة

 نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب.نائب الرئيس: 

 : كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي  كيان يتمتع بعضوية االتحاد . العضو

 : العضو الذي يعينه الكيان المحلي.العضو المعين

 عضو يعمل بالنشر وال تنطبق عليه شروط العضوية. عضو مؤازر:

 رار من مجلس اإلدارة.عضو فخري يصدر به ق عضو شرفي:

 عضو يعينه مجلس إدارة االتحاد وال يحق له التصويت. عضو مراقب:

ما في حكمها. وينطبق ما تقدم على أي تجمع لناشرين عرب ليس في  أو : اتحاد، أو نقابة، أو جمعية أو رابطة أو ملتقى الكيان

 دولهم كيانات محلية مهنية في مجال النشر. 

 ي أو إعتباري يتولى نشر الكتب أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط اإلتاحة.: كل شخص طبيعالناشر

 أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط اإلتاحة.نشر المحتوى أو إتاحته  النشر:

 : كل مصنف فكري، علمي أو أدبي أو فني،  مؤلف أو محقق أو مترجم، أيا كانت دعامة التثبيت أو وسيط اإلتاحة.الكتاب

دينب بكياننه النوطني أو بقرار منن مجلنس التأي دولة أقائمة يدرج فيها اسم من تثبت ادانته بحكم واجب النفاذ في  وداء:القائمة الس

 اتحاد الناشرين العرب.من و أ

 أهداف االتحاد: الباب الثاني

 يعمل االتحاد على تحقيق األهداف المنصوص عليها فى القانون األساس. -2المادة 

 تحاد بجميع الصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافه، وله:يتمتع اال -3المادة 

 تمثيل الناشرين في المؤتمرات والمعارض العربية والدولية وإقامة عالقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب، -1

 عربياً ودولياً، وعقد االتفاقات لتحقيق هذه األغراض وله حق اإلنضمام إلى أعضائه في خصومة قضائية.

دار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف االتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وغيرها من إص -2

 األنشطة المرتبطة بصناعة النشر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

 تحاد.تملك العقارات والمنقوالت وإدارتها واســــتثمارها في المشروعات واألعمال التي تخدم أهداف اال -3

 الباب الثالث: العضوية

 فئات العضوية: -4المادة 

 تنقسم العضوية في االتحاد إلى الفئات اآلتية:



 العضوية العــــاملة. -1

 العضوية المؤازرة. -2

 العضوية الشـــرفية. -3

 عضوية المراقب.    -4

 قرار من مجلس اإلدارة.تحدد رسوم االنتساب لالتحاد واالشتراكات السنوية لكل فئة من فئات العضوية ب -5المادة 

 العضوية العاملة: أوال: عضوية الكيانات مثل االتحادات أو النقابات أو الملتقيات المحلية

 الحق في التقدم لعضوية االتحاد إذا استوفى الشروط التالية :  لكل كيان محلي -6المادة 

 أن يكون مرخًصا به في الدولة العربية التي ينتمي إليها  .  -1

 ديه ادارة تدير شؤونه.ان تكون ل -2

 أن يكون لديه مقر إلدارة شؤون أعضائه. -3

 ان يتعهد بااللتزام بتسديد التزاماته المالية، ويداوم على الوفاء بها، وكذلك االلتزام بقرارت االتحاد ونظامه. -4

ً فيه يتقدم الكيان المحلي بطلب عضوية إلى االتحاد وفق نموذج خاص تعده األمانة العامة ويقر -7المادة  ه مجلس اإلدارة، مبينا

تاريخ التأسيس وعدد األعضاء وغير ذلك من المعلومات الضرورية، مشفوعاً بنسخة من النظام األساس للكيان المحلي والالئحة 

 الداخلية له، وترفق مع الطلب رسوم االنضمام. 

ع له، ويجوز عرضه على أعضاء المجلس بأية تعرض األمانة العامة طلب االنضمام على مجلس اإلدارة في أول اجتما -8المادة 

وسيلة يقرها مجلس اإلدارة ألخذ الرأي بشأن القبول المبدئي على أن يثبت ذلك رسمياً في أول اجتماع له، وتقبل عضوية أي كيان 

 محلي جديد بقرار من مجلس اإلدارة.

 اإلدارة مجلس في ممثله اسم المحلي الكيان يحدد ضويةالع قبول حال األساس القانون من 12 المادة أحكام مراعاة مع  -9المادة 

 حنال وفني. لإلتحناد العامنة األماننة إلنى ويبلغنه المالينة، االشنتراكات بسنداد الملتزمين العرب الناشرين اتحاد في من بين األعضاء

 انعقند وإال الكياننات، هنذه بنين فيمنا علينه يتفنق لمنن االتحناد ادارة مجلنس فني التمثيل يكون الدولة، في محلي كيان من أكثر وجود

الكينان لصنال   التمثينل يحسنم وإال ،لنه سنبين لالتحناد ومسنددي التزامناتهمتاألعضناء المن بالنظر إلى عندد األكبر الكيان إلى التمثيل

  . نينكيا أقصى بحد الواحدة، الدولة عن كيان من أكثر قبول مسبب بقرار االدارة مجلسل ويجوز . في االتحاداألكثر تمثياًل 

يبننت مجلننس اإلدارة بالطلننب فنني أول اجتمنناع لننه، وفنني حننال الننرفض يجننب أن يكننون الننرفض معلننالً، ويبلنن  قننرار  -أ -10المااادة 

 المجلس إلى طالب العضوية على عنوانه خالل شهر من تاريخ صدوره.

لقبول أو الرفض وله الحق الطعن في حال رفض الطلب، يحق لطالب العضوية التظلم أمام لجنة التظلم ويبل  خالل شهرين با -ب

 ترد الرسوم المسددة له. ا ، وفي حال رفض الطلب نهائيً مجلس اإلدارةأمام 

يحق لمن تقرر رفض طلبه بقرار من مجلس االدارة أن يتقدم إلى مجلس االدارة بطلب عضوية جديد إذا زالت أسباب  -ج

 الرفض.

شنتراكه عنن الندورة تجمند عضنويته فنى مجلنس اإلدارة ويعتبنر ممثلنه عضنواً فى حال تأخر الكيان المحلي عن سداد ا -11المادة 

 مراقباً.

 ثانياً: عضوية الناشرين أعضاء االتحادات العربية

 يحق لكل عضو في أي كيان محلي مهني، أن يكون عضواً في اتحاد الناشرين العرب. -12المادة 

 ا طبيعيًا أم  اعتباريًا، ما يلي :يشترط  لقبول عضوية الناشر سواء أكان  شخصً   13المادة 

 أعضاء المجلس. وأأعضاء الجمعية العمومية ألي من التوقيع  على ميثاق الشرف والتعهد بااللتزام به، وعدم االساءة  -1

 التمتع بحسن السيرة والسمعة المهنية بين أقرانه. -2

 على األقل. راً نشر خمسة وعشرون إصدا -3

 .اسمه غير مدرج في القائمة  السوداء -4

يتقدم طالب العضوية بطلب عن طريق إدارة الكيان المحلي أو مباشرة إلى األمانة العامة حيث ال يوجد كيان محلي  -14 المادة

وفق نموذج خاص تعده األمانة العامة، ويقره مجلس اإلدارة، مرفقاً باألوراق التي تثبت تحقيقه لشروط العضوية المشار إليها 

  .م العضويةأعاله، وترفق مع الطلب رسو



  -15المادة 

تبحث األمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس اإلدارة الذي يبت بالطلب في أول اجتماع له، ويجوز عرضه على أعضاء  -أ

 المجلس بأية وسيلة يقرها مجلس االدارة ، ويبل  قرار المجلس من األمانة العامة  إلى العضو ولكيانه المحلي، إن وجد.

 رد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.في حال الرفض ت -ب

يحق لمن يرفض طلبه ان يتقدم بالطعن الى لجنة التظلم حسب األصول المتبعة، كما يحق له التقدم بطلب عضوية جديد إذا  -ج

 زالت أسباب الرفض.

 اشتراكه السنوي.  سدد قد يكون المهنة، وأن ممارسة في مستمراً  يكون أن  الناشر عضوية ريشترط الستمرا  -16المادة 

للعضو العامل أن يطلب إصدار بطاقات خاصة باالتحاد لعماله األساسيين، بما ال يجاوز خمسة، بغية االستفادة من  -17المادة 

 امتيازات العضوية العاملة، مقابل رسم سنوي يحدده مجلس اإلدارة.

 لية ثالثاً: عضوية الناشرين في الدول التي ال يوجد فيها كيانات مح

 يشترط لقبول عضوية الناشر إذا كان من دولة عربية ليس فيها كيان محلي،  ما يلي :  – 18المادة 

 ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنة. -1

 تزكيته من قبل اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة -2

أو  وأعضناء المجلنسأمية عضاء الجمعية العموي من أأعدم التشهير بالتوقيع  على ميثاق الشرف والتعهد بااللتزام به، و -3

 .االساءة إليهم 

 التمتع بحسن السيرة والسمعة المهنية بين أقرانه. -4

 على األقل. انشر خمسة وعشرون إصدارً  -5

 اسمه غير مدرج في القائمة  السوداء. -6

رة، مرفقناً بالمسنتندات يتقدم الناشر بطلبه إلى األمانة العامة، وفق نموذج خاص تعده األمانة العامة، ويقره مجلس اإلدا -19المادة 

  التي تثبت استيفائه لشروط العضوية المشار إليها أعاله، وترفق مع الطلب رسوم العضوية.

 : 20المادة 

تبحث األمانة العامنة الطلنب وتعرضنه علنى مجلنس اإلدارة ويجنوز عرضنه علنى اعضناء المجلنس بنأي وسنيلة اتصنال يحنددها  -أ

اع له، ويبل  قرار المجلس من األمانة العامة إلى طالب العضوية عبر أينة وسنيلة اتصنال المجلس والذي يبت بالطلب في أول اجتم

 يحددها مجلس اإلدارة إلى عنوانه خالل شهر من تاريخ صدوره.

 في حال الرفض ترد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب. -ب

ألصول المتبعة، كما يحنق لنه التقندم بطلنب عضنوية جديند يحق لمن تقرر رفض طلبه ان يتقدم بالطعن إلى لجنة التظلم حسب ا -ج

 إذا زالت أسباب الرفض.

ً  الناشر عضوية يشترط الستمرار -21المادة   السنوي. اشتراكه سدد قد يكون المهنة، وأن ممارسة في مستمراً  يكون أن سنويا

 العضوية المؤازرة

الذين ال تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة االنضمام إلى االتحاد للعاملين في قطاع النشر  تمن  العضوية المؤازرة -22المادة 

كما يجوز للناشرين والكيانات  بصفة أعضاء مؤازرين، ويقتصر ذلك على الناشرين من غير الدول العربية، أيا كانت جنسياتهم.

 غير العربية، االنضمام التحاد الناشرين العرب كأعضاء مؤازرين.

منن هنذا  15و  14ت العضوية مباشرة إلى األمانة العامة ويتم اتباع اإلجراءات المنصوص عنها في المنواد تقدم طلبا -23المادة 

 النظام بما في ذلك رسوم العضوية.

للعضو المؤازر حق المشاركة في جميع فعاليات االتحاد، وله حق االستفادة من جميع مزايا العضوية العاملنة باسنتثناء  -24المادة 

 ترشي .التصويت وال

للعضو المؤازر أن يطلب إصدار بطاقات خاصة باالتحاد لموظفينه األساسنيين بغينة االسنتفادة منن امتينازات العضنوية  -25المادة 

 المؤازرة، مقابل رسم سنوي يحدده مجلس اإلدارة، وبحد أقصى بطاقتان.

 عضوية الشرف



ر مننن مجلنننس اإلدارة، ل شننخاص والجهننات والهيئنننات تمننن  العضننوية الفخرينننة فنني اتحنناد الناشنننرين العننرب بقننرا -26المااادة 

مادينة أو معنوينة  -والمؤسسات الثقافية واإلعالمية، العربية والدولية ذات الصلة بنشاط االتحاد وأهدافه، ممن قدموا خدمات جليلنة 

 لالتحاد أو أسهموا في دعم مسيرة االتحاد وتحقيق أهدافه ونشاطاته. -

 أن يدعو أعضاء الشرف إلى المشاركة في بعض أنشطة وفعاليات االتحادلمجلس اإلدارة  -27المادة  

 عضوية المراقب  

أو وفنق شنروط  11تكتسب عضوية المراقب في مجلس االدارة بفقداننه الحنق فني عضنوية المجلنس وفنق حكنم المنادة  -28المادة 

 اقب التصويت.يقررها مجلس االدارة لممثلي قطاعات منبثقة عن االتحاد. وال يحق للعضو المر

 حقوق وامتيازات العضوية

 حقوق وامتيازات العضوية العاملة: -29المادة 

 يعتبر جميع أعضاء االتحاد متساويين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام القانون والنظام.-1

 ألعضاء االتحاد حق االنتفاع من مرافقه وخدماته والتسهيالت التي يقدمها.-2

لكل عضو عامل مسدد اشتراكه حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد والتصويت علنى قراراتهنا ولكنل عضنو -3

 صوت واحد.

للعضو العامل المسدد اشتراكه أن يمارس حق الترش  واالنتخاب لعضوية المجلس، وله االلتحاق بلجان االتحاد والمشاركة فني -4

 انشطتها.

 .و الشرفي له حق االنضمام إلى لجان االتحاد والمشاركة في أنشطتهاللعضو المؤازر أ-5

 

يزود كل عضو في االتحاد ببطاقة عضوية وفق فئة عضنويته ووفنق النظنام النداخلي، عليهنا صنورته، وفنق النمنوذج  -30المادة  

ملها بكل حقوق األعضاء اآلخرين منن الذي يقرره مجلس اإلدارة، وتعتبر البطاقة شخصية ال يجوز التنازل عنها للغير، ويتمتع حا

 فئته والتزاماتهم.

  التزامات األعضاء: -31المادة 

 يلتزم كل عضو بأهداف االتحاد عامةً والعمل على تحقيقها ونشرها بأفضل الوسائل، ويلتزم على وجه الخصوص بما يلي:

 م في رفع مستوى مهنة النشر في الوطن العربي.التحلي باألخالق الحميدة باعتباره عنصراً في التوجيه الثقافي واإلسها -1

 بالملكية الفكرية نشرا وتوزيعا وتأليفا وااللتزام بميثاق الشرف. احترام الحقوق المتعلقة -2

 تسديد مديونيته لالتحاد من رسوم في المواعيد المحددة لذلك. -3

حدث باسنم االتحناد منا لنم يكنن مكلفناً بنذلك ومفوضناً منن قبنل عدم اإلساءة إلى االتحاد أو أحد أعضائه بالقول أو بالفعل وعدم الت-4

        المجلس بموجب كتاب رسمي منه.

 مراعاة األنظمة والقرارات والتوجيهات التي تصدر عن االتحاد، وما قد يكلفه به من مهام. -5

العمومينة أوأعضناء المجلنس وعدم التشهير بأي من أعضاء الجمعية احترام أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس االدارة  -6

 .إثارة الفتن واالشاعات أو االساءة إليهم أو

 تجميد العضوية: -32المادة 

لمجلس اإلدارة أن يصادق بأغلبية ثلثى األعضاء الحاضرين على توصنية لجننة التأدينب بقرارهنا معلنالً بتجميند عضنوية  -1

أول اجتماع للمجلس أو بالبريد االلكتروني، للمندة أي عضو خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ توصية لجنة التأديب، في 

 التي يراها مناسبة، في الحاالت اآلتية:

االمتناع عن تسديد التزاماته المالينة المسنتحقة لالتحناد لمندة ثنالث سننوات أو أكثنر، وذلنك بعند إخطناره علنى -أ

منن تناريخ اتخناذ القنرار بتجميند علنى األقنل  شنهرينعنوانه مباشرة او عبر الكيان المحلي الذي ينتمي إليه قبل 

 عضويته.

صدور حكم قضائي ضده، واجب النفاذ بجناية أو جنحة مخلة باألمانة أو الشرف أو االعتبنار، ويعند كنذلك  -ب

 جرائم االعتداء على حقوق الملكية الفكرية.



ته أو أضنر بنه خالف القانون األساس لالتحاد أو عمل ضد أهدافه أو انحرف عن غاياتنه أو أسناء إلنى سنمع -ج

 .مادياً أو معنوياً، أو لم يلتزم بميثاق الشرف أو قراراته

 سمه في القائمة السوداء.اأدرج  -د

للمتضرر من قرار التجميد أن يتقدم بتظلم خالل ثالثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار مباشنرة أو بواسنطة الكينان المحلني،  -2

 إلى لجنة التظلم.

 ال أسبابه، أو بصدور قرار من لجنة التظلم بعد التصديق عليه من قبل مجلس اإلدارة.يزول مفعول قرار التجميد بزو -3

 

 إسقاط العضوية: -33المادة 

لمجلننس اإلدارة أن يصنندر بأغلبيننة ثلثننى األعضنناء الحاضننرين قننراراً معلننالً بشننطب العضننوية فنني حنناالت تكننرار تجمينند  -1

إسقاط عضويته وذلك  -في رأي مجلس اإلدارة  –ة تستوجب العضوية لمرتين أو أكثر أو الرتكاب العضو مخالفة جسيم

للمتضنرر منن قنرار ولملكينة الفكرينة، ابعد إدانته بقرار المجلس فى ضوء التوصية الصنادرة منن لجننة التأدينب أو لجننة 

  الشطب أن يتقدم بتظلم خالل شهرين من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الكيان المحلي إلى لجنة التظلم.

صفة العضوية في حالة الوفاة الى الورثة وتزول صفة العضوية عند انقضناء الشنخص االعتبناري إذا كنان الناشنر قل تتن -2

شخصاً اعتبارياً، كمنا تنزول فني حنال فقندان أحند شنروط العضنوية المنصنوص عليهنا فني هنذا النظنام، وال يترتنب علنى 

 االتحاد أي آثار مالية بعد فقدان العضوية.

  اد المالية المترتبة بذمة العضو الذي فقد عضويته ألي سبب من األسباب.                                          ال تسقط حقوق االتح -3

ألسنباب التني أدت إلنى فقندانها، وعلينه فني هنذه الحالنة دفنع يجوز لمن فقد عضويته، طلب إعادة القيند مجندداً بعند زوال ا -4

 الرسوم المستحقة على طلب تسجيله من جديد، فضالً عما عسى أن يكون مديناً به من مستحقات سابقة.

  استردادها.حال تسقط تلقائيًا عضوية األشخاص الطبيعية بانقضاء عضويتها في  كيانها المحلي وترد لها  -5

 

 التأديب:لجنة  -34المادة 

  تشكل لجنة تأديب فى االتحاد عند االقتضاء بقرار من مجلس اإلدارة وفق اآلتي: -1

ً  الرئيس او أحد نائبي الرئيس -  رئيسا

 عضواً  األمين العام أو أحد مساعديه  -

 عضواً ومقرراً  مستشار قانوني لالتحاد   -

 يسميهم المجلس دورياً.، ومية من ذوي الخبرة أربعة من األعضاء مناصفة بين مجلس اإلدارة والجمعية العم -

يعرض رئيس االتحاد على أعضاء مجلس اإلدارة المخالفات التي يرتكبها أعضاء االتحاد التخاذ قراًرا بموافقة ثلثني األعضناء  -2

تأديب ليصندر بنه قنرار لعرضها على لجنة التأديب في أول اجتماع لمجلس اإلدارة أو عبر البريد اإللكتروني وأيًضا تشكيل لجنة ال

 .الرئيس من

تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء االتحاد ورفع التوصيات بقراراتها المناسبة إلى مجلنس اإلدارة  -3

 خالل خمسة وأربعين  يوما من تاريخ قرار مجلس اإلدارة باإلحالة إلى مجلس التأديب وتكون مداوالتها سرية.

 شتكي عليه المثول أمام لجنة التاديب في بعض الحاالت للدفاع عن نفسه.يمكن للم -4

تكون اجتماعات لجننة التأدينب قانونينة بحضنور غالبينة األعضناء أو بتواصنلهم عبنر وسنائل االتصناالت المتاحنة والتنى يقرهنا  -5

األصنوات ينرج  الجاننب النذي فينه مجلس اإلدارة، وتتخذ القرارات المعللة فيهنا بموافقنة األغلبينة المطلقنة، وفني حنال تسناوي 

 الرئيس.

 .للنظر فيهااللجنة إلى مجلس االدارة  توصياتتحال  -6

 لجنة التظلم: -35المادة 

 يتم تشكيل لجنة التظلم فى االتحاد عند االقتضاء بقرار من مجلس اإلدارة وفق اآلتي: -1

 رئيساً  رئيس مجلس االدارة  أو أحد نائبي الرئيس  -

 عضواً  و أحد مساعديهاألمين العام أ -



 عضواً ومقرراً   المستشار القانوني لالتحاد -

 أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية العمومية من ذوي الخبرة يسميهم المجلس دورياً.  -

تأديب التي ال يجوز الجمع بين عضوية لجنة التظلم ولجنة التأديب، وإذا كان أحد أعضاء لجنة التظلم عضواً سابقاً في لجنة ال -2

نظرت في مخالفة ارتكبها أحد األعضاء، فيتعين على رئيس لجنة التظلم الطلب إلى مجلس اإلدارة تسمية أحد أعضاء مجلس 

 اإلدارة مؤقتاً لحين البت في التظلم المقدم من هذا العضو بالذات.

ت المجلس في أي عقوبة يقررها مثل تجميد تختص لجنة التظلم بالنظر في التظلمات التي يقدمها أعضاء االتحاد على قرارا -3

العضوية أو الشطب أو عدم قبول العضوية أو المنع من االشتراك في المعارض و ذلك خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ 

 تقديم العضو المتظلم.

قبول التظلم وإلغاء العقوبنة أو لمجلس اإلدارة أن يصادق بأغلبية األعضاء الحاضرين على توصية لجنة التظلم بقرارها معلالً ب -4

 من تاريخ إحالة توصية لجنة التظلم للمجلس في أول اجتماع لمجلس اإلدارة أو بالبريد اإللكتروني. شهررفض التظلم خالل 

  يجوز للمشتكي عليه المثول أمام لجنة التظلم للدفاع عن نفسه. -5

عضاء أو بتواصلهم عبر وسائل االتصاالت المتاحة والتى يقرها مجلس قانوناً  اجتماعات لجنة التظلم بحضور أغلبية األ تص  -6

 اإلدارة، وتتخذ القرارات المعللة فيها بموافقة األغلبية المطلقة، وفي حال تساوي األصوات يرج  الجانب الذي فيه الرئيس.

 .تصديقه عليها حالأثر إال عليها ى مجلس االدارة، وال يترتب علاللجنة تعرض توصيات  -7

 الباب الرابع: هيئات االتحاد وصالحياتها

 يتكون االتحاد من الهيئات التالية: -36المادة 

 الجمعية العمومية.-1

 مجلس اإلدارة.-2

 الجمعية العمومية: -37المادة 

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في االتحاد، وتتكنون منن جمينع األعضناء العناملين المسنجلين فني جنداول االتحناد ممنن  -1

نطبننق علننيهم شننروط العضننوية المسننددين اللتزامنناتهم الماليننة واالشننتراكات المسننتحقة علننيهم قبننل موعنند انعقنناد الجمعيننة ت

 العمومية.

قبنل  المالينة مسدداً لجمينع التزاماتنه يكون فعالياتها أن في والمشاركة العمومية الجمعية يشترط في العضو العامل لحضور -2

 الجمعية.موعد انعقاد  من شهرين على األقل

 العامنة كشنفاً بأعضنائه المنضنمين لالتحناد، ممنن سنددوا التزامناتهم ل مانة يرسل بأن كيان محلي من األعضاء كل يلتزم -3

 شهرين قبل الكشف على أن يصل وتسمية من يحق له االنتخاب، االلتزامات، لهذه المالية مصحوباً بالقيمة لالتحاد، المالية

  .ميةالعمو الجمعية موعد انعقاد من

تعد األمانة العامة كشفاً بأسماء الناشرين األفراد األعضاء في االتحناد فني الندول التني لنيس فيهنا كينان محلني أو لنم تنضنم  -4

 كياناتها بعد.  

ً  لالتحاد العامة األمانة تنظم -5  انعقناد منن األقنل علنىشهر قبل  اإلدارة مجلس العمومية، يعتمده الجمعية بأعضاء كشفاً نهائيا

 . ةالعمومية، ويجوز اعتماده من مجلس اإلدارة باستخدام وسيلة االتصال التى يقرها مجلس اإلدار الجمعية

 مجلنس يحنددهما اللنذين والزمنان المكنان فني دولنة عربينة، أي تنعقد الجمعينة العمومينة دوريناً كنل ثنالث سننوات فني -38المادة 

 اإلدارة.

دى للجمعية العمومية من قبل الرئاسة بعد مصادقة مجلس اإلدارة فنى موعند ترسل الدعوة إلى حضور االجتماع العا – 39المادة 

  ال يقل عن ثالثة اشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

يرفق بالدعوة للجمعينة العمومينة جندول األعمنال النذي يقنره مجلنس اإلدارة، ويجنوز للمجلنس النظنر فني اي مواضنيع  -40المادة 

أعضناء  ة مننبالمائن ية مناقشتها على أن تسنجل فني جندول االعمنال ، بموجنب طلنب موقنع منن عشنرةأخرى ترى الجمعية العموم

وال يجنوز طنرا الثقنة على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.  شهروذلك قبل  المالية الجمعية العمومية المسددين التزاماتهم

  إال في اجتماع استثنائي يكرس خصيًصا لهذا األمر. في أعضاء المجلس أو أحدهم  أو تعديل القانون أو الالئحة

نسنبة عشنرة بالمائنة منن أعضناء الجمعينة العمومينة  يندعو مجلنس اإلدارة، بنناًء علنى طلنب ثلثني أعضناء المجلنس أو  -41المادة 

و يحندد فني هنذا الطلنب أو ، لجمعية عمومية غير عادية )استثنائية(، وذلك قبل شهر على األقنل منن انعقادهنا، المسددين التزاماتهم



ا لجمينع التزاماتنه المالينة قبنل شنهر منن ويشترط في العضو العامل لحضور الجمعينة العمومينة ان يكنون مسنددً  القرار الغاية منها.

   االجتماع.

ألعضناء النذين تبحث الجمعية العمومية غير العادية )االستثنائية(، جدول األعمال المحدد في الدعوة فقط، ويحق لكنل ا -42المادة 

 سددوا التزاماتهم المالية قبل موعدها المشاركة فيه.                                                     

العنام بمهنام أمنين السنر، وتثبنت محاضنر  األمنين ينرأس اجتماعنات الجمعينة العمومينة، رئنيس مجلنس اإلدارة، ويقنوم -43الماادة 

 .واألمين العام جل خاص ويوقعها رئيس االتحاداجتماعات الجمعية العمومية في س

 

 مجلس اإلدارة: -44المادة 

 تكوين مجلس االدارة -1

 يتكون مجلس ادارة االتحاد من:

 ممثلو كيانات النشر المعينون من كياناتهم المحلية في دولهم. -أ

 عدد مساو لهم من الجمعية العمومية باالنتخاب -ب

 دارةشروط وانتخابات عضوية مجلس اال -2

 يجب أن يكون لالتحاد المحلي عضواً معيناً يمثله. -أ

 ينتخب من الجمعية العمومية عدد مساو ل عضاء المعينين في مجلس إدارة االتحاد. -ب

 موعند علنى األقنل منن قبنل شنهر اإلدارة للندورة العادينة التالينة مجلس في ممثله باسم العامة عربي األمانة اتحاد كل يبل  -ج

 قبنل ممثلي االتحادات وتحديند االعضناء المعيننين واالعضناء المنراقبين وتعلن األمانة العامة أسماء العمومية، ةانعقاد الجمعي

 على أن يمثل كل دولة عربية كيانه المحلي بممثل واحد.اآلخر في الجمعية العمومية بثالثة اسابيع  للنصف االنتخابات بدء

لين الحق في ترشي  نفسه لعضنوية المجلنس علنى أن يكنون قند مضنى علنى لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية العام -د

عضننويته سنننتين ميالديتننين مننن تنناريخ انتسننابه، ويوقننع بنفسننه علننى اسننتمارة الترشنني  التنني تعنندها األمانننة العامننة قبننل موعنند 

 االنتخابات بعشرة أيام عمل.

 بموافقة المجلس. تعد األمانة العامة قائمة بأسماء المرشحين حسب تصنيف بلدانهم -ه

ويحنق للمرشن  ان  يجوز الطعن في العضو المرش  أمام مجلس االدارة على أن يبت به في آخر جلسة له قبل االنتخابات. -و

 ينسحب قبل اسبوع من اجراء عملية االنتخابات و ال يعتد بانسحابه بعد ذلك.

فني عملينة االنتخناب  -السنرية والشنفافية والمصنداقية  تتنوافر فيهنا ضنمانات –لمجلس االدارة اعتماد أي وسائل مستحدثة  -ز

  .والفرز

 لجنة االشراف على االنتخابات -45المادة 

يعين مجلس االدارة عضوين من ممثلي الكيانات المعينة ويقتنرا ثالثنة منن أعضناء الجمعينة العمومينة غينر المرشنحين، وينتم  - 1

 عرض المقترا على الجمعية العمومية للنظر فيه.

تختار اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها، وتتولى إجراءات االنتخاب واإلشراف على حسن سير العملية االنتخابية بما في ذلنك  -2

توزيع أوراق االنتخاب على األعضاء، بعد ختمها بخاتم االتحاد وتوقينع رئنيس اللجننة عليهنا، والتأكند منن شنخص العضنو وتمتعنه 

 بحق االنتخاب.

جمنع األوراق وفننرز األصنوات وإعننالن النتنائ  والبننت فنني أي اعتنراض يقنندم لهنا أثننناء عملينة االنتخنناب وتنننظم  تتنولى اللجنننة -3

 محضر بأعمالها، ولها في االستعانة بأي من أعضاء الجمعية العمومية غير المرشحين لالنتخاب لمساعدتها في  فرز األصوات.

 من األمانة العامة. لهذا الغرض د النموذج المع وعلىتجري االنتخابات بطريقة سرية  -4

 .وفقاً للوائ  المعدة من األمانة العامة يمارس عضو الجمعية العمومية حق االنتخاب بنفسه -46المادة 

                             تلغى ورقة االنتخاب فى الحاالت التالية: -47المادة 

 الورقة غير الممهورة بخاتم االتحاد. -

 الموقعة من رئيس لجنة اإلشراف على االنتخابات.الورقة غير  -

 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.      -

النذين حصنلوا علنى أكثنر األصنوات، وإذا تسناوت األصنوات التنى حصنل يعتبر فائزاً بعضوية المجلنس المرشنحون  -48المادة   

 عليها مرشحان، أو أكثر، فيتم اختيار أحدهما بالتراضي وإال بالقرعة.                      

ث ال يزيند تعلن لجنة االنتخابات أسماء الفائزين بعد الفرز العلنى ألوراق االقتراع مراعية أحكام القنانون األسناس بحين -49المادة 

ممثلو أى دولة عن ثالثة بما فيهم العضنو المعنين النذى يمثنل اتحناده المحلنى، والدولنة التني لنيس بهنا اتحناد محلني لهنا مقعند واحند 

 باالنتخاب.

خالل اربع وعشرين ساعة فنور االنتهناء منن االنتخابنات، ويتنرأس الجلسنة األكبنر اجتماعه األول  اإلدارة مجلس يعقد -50المادة 

 له بالتصويت السري. جلسة أول وينتخب رئيس االتحاد ونائبيه واألمين العام ومساعديه وأمين الصندوق ورؤساء اللجان في سناً 

 -51المادة 

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين حل محله في عضوية المجلنس المرشن  الحنائز علنى أكثنر األصنوات  -1

انتخابات مجلس اإلدارة النذي تنم فني آخنر اجتمناع للجمعينة العمومينة، علنى أننه  إذا أدى اختينار ذلنك التالية ألصوات الفائز األخير في 

 الفائز إلى زيادة ممثلي أي كيان محلي عن ثالثة أعضاء فيؤخذ الفائز الذي يليه في ترتيب األصوات.

 ن األساس.واذا شغرت إحدى المناصب في المجلس تراعى احكام المادة الثالثة عشرة من القانو

 يعتبر المركز شاغراً في الحاالت اآلتية: -2

 الوفاة. -أ

 االستقالة المكتوبة.    -ب

 سقوط العضوية أو تجميدها وفق أحكام هذا النظام. -ج

 تغيب العضو ألكثر من ثالث جلسات مجلس ادارة عادية متتالية دون عذر. -د

 منن بطلنب منرة كنل سنتة اشنهر علنى األقنل، ويجنوز دورينة بصنفة ،يحدده المجلس مكان أي في اإلدارة مجلس ينعقد -52المادة 

 االجتماع االستثنائي أعمال جدول ويرسل دعت الحاجة، اجتماعات استثنائية كلما يعقد أن أغلبية األعضاء المطلقة من أو الرئيس

ً  االجتماع ويكون إلى أعضائه، سناعة القانوني تؤجل الجلسة لمندة  وفي حال عدم اكتمال النصابالمطلقة،  بحضور األغلبية قانونيا

ويجنوز مشناركة بعنض أعضناء مجلنس اإلدارة فنى االجتمناع فنى حالنة االجتماع بحضور ثلث عدد أعضاء المجلس  بعدها يص  ل

 تعذر حضورهم ألسباب قهرية، وذلك باستخدام وسيلة اتصال يقرها مجلس اإلدارة والتى تساعدهم على المشاركة بفعالية. 

علننى االقتراحننات التنني تتلقاهننا مننن الرئاسننة وأعضنناء اًء حضننر األمانننة العامننة جنندول أعمننال اجتماعننات المجلننس بنننت -53المااادة 

  .المجلس، وترسله إلى مكتب الرئاسة قبل شهر من موعد االجتماع العادي وأسبوع من موعد االجتماع االستثنائي

داف االتحاد وأغراضه، ويسمى ممثلي المجلس في هذه اللجنان فني لمجلس اإلدارة أن يؤلف لجاناً خاصة به لتحقيق أه -54المادة 

 قرار تأليفها مع تحديد آلية عمل كل لجنة، متضمنة أهدافها والغاية منها.

  -55المادة 

لرئيس مجلس اإلدارة دعوة أي من أعضاء االتحاد أو أي خبير لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو لعرض ما يراه المجلس  - 1

 من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.ضرورياً 

لمجلس اإلدارة أن يفوض الرئيس ببعض اختصاصاته، وال يجوز للنرئيس أن يفنوض فني هنذه االختصاصنات، كمنا أن لنرئيس  -2

 ة أو دراسة معينة.        المجلس  أن يعهد إلى عضو، أو أكثر ، من األعضاء القيام بمهم

تنظم وتثبت محاضر جلسات مجلس اإلدارة في سجل خاص يوقعها رئيس المجلس واألمين العام وتعمم  صور هنذه المحاضنر  -3

 على اعضاء مجلس االدارة، على أن تكون جلسات المجلس مثبتة بتسجيل صوتي. 

ثرية أصوات األعضناء الحاضنرين وعنند تسناوي األصنوات ينرج  تتخذ قرارات مجلس اإلدارة بالتصويت العلني وبأك-56المادة 

 الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 يكون التصويت على القرارات سرياً بناًء على طلب عضو، أو أكثر، من أعضاء مجلس اإلدارة. -57المادة 

تحناد ولجاننه وفروعنه منن خنالل تشرف األماننة العامنة علنى إدارة شنؤون مقنر االتحناد وحفنظ السنجالت الخاصنة باال -58المادة 

 جهاز إداري مالئم بعد التشاور مع رئيس مجلس اإلدارة وفق اآلتي:



بنناًء علنى اقتنراا األماننة العامنة وعلنى ضنوء تقنويم حاجنة االتحناد منن الكننوادر  يحندد مجلنس اإلدارة الوظنائف الالزمنة -1

 الالزمة لتسيير أعماله.

وبعقود خاصنة حسنب الميزانينة التني تقرهنا الجمعينة العمومينة وبنناًء علنى يحدد مجلس اإلدارة جدول الرواتب والحقوق  -2

 القوانين المرعية في بلد المقر.

وتطبق على العاملين في المقر القنوانين واللنوائ  المعتمندة فني بلنده منن  ،يعتمد مجلس اإلدارة تعيين من يلزم من األكفياء -3

أمام الجهات المختصة في حاالت تعويض نهاية الخدمنة الناجمنة حيث الحقوق والواجبات، ويكون مجلس اإلدارة مسئوال 

 عن انتقال المقر أو الصرف من الوظيفة بناًء على اقتراا األمانة العامة.      

 تنظم الشؤون المالية لالتحاد وفق أحكام نظام مالي يصدر بقرار عن مجلس اإلدارة. -59المادة 

 هذا النظام، تطبق أحكام القانون األساس وقرارات مجلس اإلدارة ذات الصلة، ويضعفي كل ما لم يرد عليه نص في  -60المادة 

.القنانون األسناس والنظنام النداخلي أحكنام منع تتعنارض ال أن شنريطة العمنل، سير حسن الالزمة لضمان اإلدارة القرارات مجلس

 


