لجنة حماية الملكية الفكرية
النظام الداخلي  -يونيو 2019
 مصطلحات:
 اﻻتحاد :اتحاد الناشرين العرب. المجلس :مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب. اللجنة :لجنة حماية الملكية الفكرية. الرئيس :رئيس اتحاد الناشرين العرب. اﻷمين العام :أمين عام اتحاد الناشرين العرب. رئيس اللجنة :رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية. عﻀﻮ :عﻀﻮ لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب. التعريف باللجنة وتشكيلها وأهدافها:
المادة اﻷولى:
لجنة حماية الملكية الفكرية لجنة مهنية متفرعة عن اتحاد الناشرين العرب ،استنادا الى الفقرة  4من المادة  11من القانﻮن
اﻻساسي .وتﻀم سبعة أعﻀاء بحد أدنى يختارهم رئيس اللجنة من أعﻀاء اﻻتحاد من دول مختلفة على أﻻ يكﻮن من البلد
الﻮاحد أكثر من عﻀﻮين كحد اقصى ،ويستثنى من ذلك المستشار القانﻮني ورئيس اللجنة مع مراعاة الكفاية القانﻮنية
والمهنية.
مع مراعاة أﻻ يكﻮن من بين أعﻀاء اللجنة من صدر ضدهم قرارات تتعلق بانتهاك حقﻮق الملكية الفكرية.
ولمجلس اﻹدارة حق اﻻعتراض على أي من اﻷسماء المختارة مع إبداء اﻷسباب.
وتنقﻀي مدة اللجنة بانقﻀاء مدة المجلس الذي شكلها.
 أهداف اللجنة:
المادة الثانية:
 -1العمﻞ على حماية اﻹبداع الفكري بجميع أشكاله.
 -2تﻮعية الناشرين بقﻮانين الملكية الفكرية ،وذلك عبر نشرات او ندوات خاصة أو دورات تدريبية.
 -3تسعى اللجنة إلى ترسيخ وتقنين أسس التعاون والتعاقد بين الناشرين والمؤلفين والمحققين والمترجمين وتسﻮية
منازعات الملكية الفكرية بينهم في إطار حمائي للحقﻮق على أن تكﻮن المرجعية التفسيرية للجنة القانﻮن والعرف
المهني ،دون مساس اللجنة باختصاصات لجان الملكية الفكرية بالكيانات المحلية فيما يخص اﻷعﻀاء فيها.
المادة الثالثة:
تقدم شكاوى ما يخص الملكية الفكرية إلى مكتب الرئاسة أو مكتب اﻷمانة العامة وتدون في سجﻼت اﻷمانة العامة في
بيروت ،ويحيﻞ اﻻمين العام أو الرئيس الشكاوى الى لجنة الملكية الفكرية ﻻجراء الﻼزم.

 وظائف اللجنة وصﻼحياتها:
المادة الرابعة:
 -1الفصﻞ فيما يحال إليها من الرئيس أو اﻷمين العام من شكاوى تتعلق بمنازعات بين الناشرين أعﻀاء اﻻتحاد سﻮاء
كانﻮا من كيانات محلية مختلفة أو من كيان محلي واحد إذا وجدت مﻮانع أدبية تمنع طرح النزاع على الكيان
المحلي وتقدرها اللجنة أو إذا اتفق الطرفان على طرح النزاع على لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب.
 -2إذا كان أحد طرفي الشكﻮى عﻀﻮا ً في اتحاد الناشرين العرب والطرف اﻵخر غير عﻀﻮ باتحاد الناشرين العرب
تختص اللجنة بالفصﻞ في النزاع على أن يتم إخطار الطرف غير العﻀﻮ ويخطر كذلك كيانه المحلي .على أن
تتأكد اللجنة من إخطاره.
 -3متابعة قﻀايا الملكية الفكرية واﻻدبية وحقﻮق المؤلف والناشر في جميع البﻼد العربية واﻻجنبية واجراء
التحقيقات الﻼزمة حﻮلها والفصﻞ في المنازعات التي يكﻮن بها الناشر طرفا والطرف اﻻخر قد يكﻮن مؤلف او
مترجم او مصمم او اي فرد او جهة معنية بالمهنة.
 -4إعداد تقارير الخبرة الفنية فيما يحال إلى اللجنة من الرئيس أو اﻷمين العام.
 -5التﻮاصﻞ مع جميع اﻻتحادات واﻻطراف المعنية بإنتاج الكتاب من ادباء وكتاب ومﻮزعين ومؤسسات طباعة
وتجليد وشركات الشحن لحﻞ مشاكﻞ انتهاك حقﻮق الملكية الفكرية والتنسيق مع مدراء المعارض لﻮضع الية للحد
من القرصنة وانتهاك قﻮانين الملكية الفكرية بالتنسيق عبر اﻻمانه العامة.
 -6ايجاد صيغة مثالية لعقﻮد نمﻮذجية بين المؤلف والناشر او المﻮزع.
 -7مخاطبة اتحادات الناشرين المحلية بالتنسيق عبر اﻻمانة العامة لتحقيق اهدافها.
 -8رفع اقتراحات الناشرين والمؤلفين المخالفين واﻻصدارات المخالفة ﻻنظمة الملكية الفكرية لﻮضعها على القائمة
السﻮداء عبر اﻻمانة العامة.
المادة الخامسة:
في حال تقديم شكﻮى بما يتعلق بانتهاك قﻮانين الملكية الفكرية ضد أحد اعﻀاء لجنة الملكية الفكرية يعتبر هذا العﻀﻮ
مؤقتا متنحيا حكما ،ويعين بناء على اقتراح رئيس اللجنة عﻀﻮا بديﻼ للنظر في القﻀية المعروضة ،اما في حال تقديم
الشكﻮى ضد رئيس اللجنه فيعين مجلس اﻻتحاد حكما رئيسا بديﻼ عنه في القﻀية المذكﻮرة.
وفي حال صدور قرار نهائي في البراءة يعﻮد الرئيس أو العﻀﻮ الى مﻮقعه ،وفي حال اﻻدانة يعتبر العﻀﻮ المتنحي
مستقيﻼ نهائيا من عﻀﻮية اللجنة وتعين اللجنة عﻀﻮا اخر مكانه بعد مﻮافقة المجلس.
اما في حال تقديم الشكﻮى ضد أحد اعﻀاء مجلس اﻻتحاد ،فيتﻮقف هذا العﻀﻮ حكما عن المشاركه في اي مناقشات او
التصﻮيت على اي قرارت متعلقة بالشكﻮى المعروضة وفي حال صدور اﻹدانة يقرر المجلس العقﻮبة ضده.
المادة السادسة:
أ -إذا تم تقديم شكﻮى ملكية فكرية طرفاها من نفس الدولة ،فيتم تحﻮيلها الى اﻻتحاد المحلي للفصﻞ بينهما ،وفي حال
عدم البت بها خﻼل ثﻼثة أشهر من تاريخ خطاب التحﻮيﻞ من اﻻمانه أو الرئاسة ،يتم قبﻮلها في اللجنة حسب
اﻻصﻮل.
ب -ﻻ تغﻞ اللجنة عن اﻻستمرار في نظر الشكﻮى إﻻ إذا كان القﻀاء أو التحكيم قد إنعقد له البت فيها قبﻞ تقديمها للجنة.

المادة السابعة:
في حال تم تقديم شكﻮى ملكية فكرية من طرف غير عﻀﻮ في اﻻتحاد يتم تسديد رسﻮم لﻼتحاد بقيمة ثﻼثمائة دوﻻر غير
مسترده عند قبﻮل الشكﻮى ،اما في حال كان مقدم الشكﻮى عﻀﻮا في اﻻتحاد يعفى من الرسﻮم.
المادة الثامنة:
للجنة ان تشكﻞ لجانا فرعية خاصة للتحكيم في بعض القﻀايا التي بها خصﻮصية بناءا على مﻮافقة طرفي النزاع ويحدد
رئيس اللجنة عددها وضﻮابطها ،ويمكن اﻻستعانة بعﻀﻮ او أكثر من خارج اللجنة.
 قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها:
المادة التاسعة:
تتخذ اللجنة تﻮصياتها باﻷغلبية المطلقة ﻷصﻮات المشاركين في التصﻮيت فإذا تساوت اﻷصﻮات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.
ويلتزم الرئيس واﻷمين العام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من اللجنة من تﻮصيات بعد اعتمادها كقرارات من مجلس اﻻدارة.
 مقر اللجنة:
المادة العاشرة:
يكﻮن مقر اللجنة في بلد رئيسها ،وتحفظ به مستنداتها ،ومنه تسير أعمالها ،وبعد نهاية كﻞ دورة يتم تسليم الملفات لﻸمانة
العامة.
 اجتماعات اللجنة:
المادة الحادية عشر:
يحدد رئيس اللجنة مكان اجتماع اللجنة كﻞ مرة بالتشاور مع أعﻀائها .وله أن يدعﻮ إلى اﻻجتماع بمبادرة منه ،كلما رأى
ضرورة لذلك على ان يكتمﻞ النصاب باﻻغلبية المطلقة ،ويجﻮز التشاور أو المراسلة بين أعﻀائها عبر وسائﻞ اﻻتصال
المتاحه.
 العقوبات:
المادة الثانية عشر:
تصدر اللجنة العقﻮبات التالية:
أ .التنبيه الكتابي واللﻮم.
ب .اﻹنذار.
ج .وضع المصنف الذي يثبت مخالفته لحقﻮق الملكية الفكرية بالقائمة السﻮداء حتى تزول أسباب المخالفة.
د .إذا ارتكبت الدار التي وضع مصنفها بالقائمة السﻮداء مخالفة أخرى حتى ولﻮ كانت على نفس المصنف وتم إدانتها
يﻮضع اسم الدار واسم صاحبها بالقائمة السﻮداء ،وكذلك اسم أي دار أخرى إذا كان صاحبها هﻮ صاحب الدار التي
تم وضعها بالقائمة السﻮداء وذلك لمدة أقصاها عامين من تاريخ صدور قرار اﻹدانة.
ه .ويجﻮز للجنة تقدير مبلغ مالي كتعﻮيض لجبر اﻷضرار لصاحب المصنف الذي وقع عليه اﻻعتداء ويحسب
التعﻮيض بالدوﻻر اﻷمريكي.
و .في حال ضبط كتب مقلدة داخﻞ المعارض يتم مصادرة الكتب مع عمﻞ محﻀر ضبط إداري بمعرفة مدير
المعرض وممثﻞ اتحاد الناشرين العرب ويﻮقع مسؤل الجناح ،ويتم تحﻮيﻞ المحﻀر لمجلس اﻹدارة تمهيدا لتحﻮيله
للجنة التأديب وإتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة.

 التوصيات:
المادة الثالثة عشر:
للجنة أن تصدر التﻮصيات التالية:
أ .تﻮقيف العﻀﻮ المخالف عن المشاركه في المعارض لمدة معينة لحين تنفيذ المطلﻮب منه .
ب .إيقاف العﻀﻮ وحرمانه من التمتع بكافة مزايا العﻀﻮية لفترة محددة.
ج .شطب اسم العﻀﻮ من اﻻتحاد.
 التظلم من القرارات:
المادة الرابعه عشر:
ً
للعﻀﻮ الذي صدر ضده قرار باﻹدانة أن يتظلم لمجلس اﻹدارة من هذا القرار في غﻀﻮن خمسة عشر يﻮما تبدأ من اليﻮم
التالي ﻹبﻼغه بالقرار وإﻻ يعتبر ال قرار نهائيا ،ويحال التظلم من الرئيس أو اﻷمين العام إلى اللجنة للنظر فيه
المادة الخامسة عشر:
إذا قدم العﻀﻮ بعد مرور مدة التظلم المنصﻮص عليها في المادة الرابعة عشر ما يفيد أن الذي منعه من تقديم التظلم في
الميعاد ظروف قهرية يقدرها المجلس أو قدم مستندات جديدة لم تكن متﻮفرة له وقت التظلم تؤكد صحة مﻮقفه يتم تحﻮيلها
للجنة ﻹعادة النظر فيه
المادة السادسة عشر:
تلغي اللجنة العقﻮبات التي اتخذت ضد العﻀﻮ إذا رأت اللجنة بعد فحص التظلم صحة مﻮقف العﻀﻮ المتظلم وإذا ثبت من
فحص التظلم أن العﻀﻮ الشاكي قدم بيانات كاذبة ﻹدانته المشكﻮ في حقه فيعتبر ذلك من الجرائم الجسيمة وتحيﻞ اللجنة
العﻀﻮ الشاكي الذي قدم البيانات الكاذبة لﻸمانة العامة ﻹحالته إلى لجنة التأديب مع التﻮصية بالعقﻮبة المناسبة.
المادة السابعة عشر:
تﻮقف اللجنة أي عقﻮبات اتخذتها ضد أي عﻀﻮ إذا قدم عقد صلح أو تنازل من الشاكي في أي وقت.
المادة الثامنة عشر :الميزانية والمصاريف:
 -1تقدم اللجنة لرئيس اﻻتحاد واﻻمين العام وأمين الصندوق مﻮازنة تقديرية بداية كﻞ عام عن اﻻعمال المطلﻮب
تنفيذها ﻻعتمادها.
 -2العﻮائد المالية المتحصلة من اختصاص أمين الصندوق.

