
 

  لجنة حماية الملكية الفكرية
  2019يونيو  - النظام الداخلي

 مصطلحات:  
 .اتحاد الناشرين العرب: االتحاد -
 .مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب: المجلس -
  .لجنة حماية الملكية الفكرية: اللجنة -
 .رئيس اتحاد الناشرين العرب: الرئيس -
 .أمين عام اتحاد الناشرين العرب: األمين العام -
  .رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية: اللجنة رئيس -
 .عضو لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب: عضو -

  

 التعريف باللجنة وتشكيلها وأهدافها:  
  :المادة األولى

من القانون  11من المادة  4لجنة حماية الملكية الفكرية لجنة مهنية متفرعة عن اتحاد الناشرين العرب، استنادا الى الفقرة 
وتضم سبعة أعضاء بحد أدنى يختارهم رئيس اللجنة من أعضاء االتحاد من دول مختلفة على أال يكون من البلد . االساسي

ة القانونية يمع مراعاة الكفا الواحد أكثر من عضوين كحد اقصى، ويستثنى من ذلك المستشار القانوني ورئيس اللجنة
  .  والمهنية

  .من بين أعضاء اللجنة من صدر ضدهم قرارات تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكريةمع مراعاة أال يكون 
  .ولمجلس اإلدارة حق االعتراض على أي من األسماء المختارة مع إبداء األسباب

  .وتنقضي مدة اللجنة بانقضاء مدة المجلس الذي شكلها
  

 أهداف اللجنة:  
  :المادة الثانية

 .ي بجميع أشكالهالفكر إلبداعاحماية عمل على ال -1
 .عبر نشرات او ندوات خاصة أو دورات تدريبية وذلكتوعية الناشرين بقوانين الملكية الفكرية،  -2
تسعى اللجنة إلى ترسيخ وتقنين أسس التعاون والتعاقد بين الناشرين والمؤلفين والمحققين والمترجمين وتسوية  -3

 والعرفلى أن تكون المرجعية التفسيرية للجنة القانون إطار حمائي للحقوق ع بينهم فيمنازعات الملكية الفكرية 
 .المهني، دون مساس اللجنة باختصاصات لجان الملكية الفكرية بالكيانات المحلية فيما يخص األعضاء فيها

 

   :الثالثةالمادة 
العامة في  مانةاألفي سجالت  وتدونالعامة  األمانةتقدم شكاوى ما يخص الملكية الفكرية إلى مكتب الرئاسة أو مكتب 

   .الالزماالمين العام أو الرئيس الشكاوى الى لجنة الملكية الفكرية الجراء  ويحيلبيروت، 
  



 

 وظائف اللجنة وصالحياتها:  
  :المادة الرابعة

أعضاء االتحاد سواء  بين الناشرينالفصل فيما يحال إليها من الرئيس أو األمين العام من شكاوى تتعلق بمنازعات  -1
كيانات محلية مختلفة أو من كيان محلي واحد إذا وجدت موانع أدبية تمنع طرح النزاع على الكيان كانوا من 

  .اتفق الطرفان على طرح النزاع على لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب إذاالمحلي وتقدرها اللجنة أو 
آلخر غير عضو باتحاد الناشرين العرب إذا كان أحد طرفي الشكوى عضواً في اتحاد الناشرين العرب والطرف ا -2

أن  على. تختص اللجنة بالفصل في النزاع على أن يتم إخطار الطرف غير العضو ويخطر كذلك كيانه المحلي
 .تتأكد اللجنة من إخطاره

 واجراء واالجنبيةفي جميع البالد العربية  والناشرالمؤلف  وحقوق واالدبيةمتابعة قضايا الملكية الفكرية  -3
االخر قد يكون مؤلف او  والطرففي المنازعات التي يكون بها الناشر طرفا  والفصلقيقات الالزمة حولها التح

  .بالمهنة جهة معنيةمترجم او مصمم او اي فرد او 
 . إعداد تقارير الخبرة الفنية فيما يحال إلى اللجنة من الرئيس أو األمين العام -4
طباعة  ومؤسسات وموزعينالكتاب من ادباء وكتاب  بإنتاجنية المع واالطرافالتواصل مع جميع االتحادات  -5

الشحن لحل مشاكل انتهاك حقوق الملكية الفكرية والتنسيق مع مدراء المعارض لوضع الية للحد  وشركات وتجليد
 . قوانين الملكية الفكرية بالتنسيق عبر االمانه العامة وانتهاكمن القرصنة 

 .الموزعاو  والناشرة بين المؤلف ايجاد صيغة مثالية لعقود نموذجي -6
 .مخاطبة اتحادات الناشرين المحلية بالتنسيق عبر االمانة العامة لتحقيق اهدافها  -7
النظمة الملكية الفكرية لوضعها على القائمة  المخالفةالمخالفين واالصدارات  والمؤلفينالناشرين  اقتراحاترفع  -8

 .العامةالسوداء عبر االمانة 
  

   :الخامسةالمادة 
اعضاء لجنة الملكية الفكرية يعتبر هذا العضو  أحدالفكرية ضد  قوانين الملكيةفي حال تقديم شكوى بما يتعلق بانتهاك 

بديال للنظر في القضية المعروضة، اما في حال تقديم  اللجنة عضوابناء على اقتراح رئيس  ويعينمؤقتا متنحيا حكما، 
  .المذكورةحاد حكما رئيسا بديال عنه في القضية الشكوى ضد رئيس اللجنه فيعين مجلس االت

حال االدانة يعتبر العضو المتنحي  وفي موقعه، العضو الىحال صدور قرار نهائي في البراءة يعود الرئيس أو  وفي 
  .اللجنة عضوا اخر مكانه بعد موافقة المجلس وتعينمستقيال نهائيا من عضوية اللجنة 

اعضاء مجلس االتحاد، فيتوقف هذا العضو حكما عن المشاركه في اي مناقشات او  دأحاما في حال تقديم الشكوى ضد 
   .ضدهيقرر المجلس العقوبة  اإلدانةحال صدور  وفي المعروضةبالشكوى  متعلقةالتصويت على اي قرارت 

  : ةالمادة السادس
اد المحلي للفصل بينهما، وفي حال ذا تم تقديم شكوى ملكية فكرية طرفاها من نفس الدولة، فيتم تحويلها الى االتحإ  - أ

من تاريخ خطاب التحويل من االمانه أو الرئاسة، يتم قبولها في اللجنة حسب  أشهرعدم البت بها خالل ثالثة 
  .االصول

  .ال تغل اللجنة عن االستمرار في نظر الشكوى إال إذا كان القضاء أو التحكيم قد إنعقد له البت فيها قبل تقديمها للجنة  - ب
  



 

  : ةدة السابعالما
في حال تم تقديم شكوى ملكية فكرية من طرف غير عضو في االتحاد يتم تسديد رسوم لالتحاد بقيمة ثالثمائة دوالر غير 

  .مسترده عند قبول الشكوى، اما في حال كان مقدم الشكوى عضوا في االتحاد يعفى من الرسوم

  :المادة الثامنة
 ويحددم في بعض القضايا التي بها خصوصية بناءا على موافقة طرفي النزاع للجنة ان تشكل لجانا فرعية خاصة للتحكي

  .من خارج اللجنة أكثراالستعانة بعضو او  ويمكن، وضوابطهارئيس اللجنة عددها 

 قرارات اللجنة ومتابعة تنفيذها:  
  :المادة التاسعة

إذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه تتخذ اللجنة توصياتها باألغلبية المطلقة ألصوات المشاركين في التصويت ف
  .الرئيس

  .رات من مجلس االدارةمن توصيات بعد اعتمادها كقرا اللجنة بمتابعة تنفيذ ما يصدر منالرئيس واألمين العام لتزم يو

 مقر اللجنة:  
  :المادة العاشرة

 لألمانةنهاية كل دورة يتم تسليم الملفات  دوبعومنه تسير أعمالها،  مستنداتها،يكون مقر اللجنة في بلد رئيسها، وتحفظ به 
  .العامة

 اجتماعات اللجنة:  
  :المادة الحادية عشر

وله أن يدعو إلى االجتماع بمبادرة منه، كلما رأى .  اللجنة كل مرة بالتشاور مع أعضائها يحدد رئيس اللجنة مكان اجتماع
أعضائها عبر وسائل االتصال  المراسلة بينو ألتشاور ا ويجوزضرورة لذلك على ان يكتمل النصاب باالغلبية المطلقة، 

  .المتاحه

 العقوبات:  
  :المادة الثانية عشر

  :تصدر اللجنة العقوبات التالية
 .واللومالتنبيه الكتابي   .أ 
  .اإلنذار  .ب 
  .وضع المصنف الذي يثبت مخالفته لحقوق الملكية الفكرية بالقائمة السوداء حتى تزول أسباب المخالفة  .ج 
لدار التي وضع مصنفها بالقائمة السوداء مخالفة أخرى حتى ولو كانت على نفس المصنف وتم إدانتها إذا ارتكبت ا  .د 

يوضع اسم الدار واسم صاحبها بالقائمة السوداء، وكذلك اسم أي دار أخرى إذا كان صاحبها هو صاحب الدار التي 
  .ار اإلدانةتم وضعها بالقائمة السوداء وذلك لمدة أقصاها عامين من تاريخ صدور قر

ويجوز للجنة تقدير مبلغ مالي كتعويض لجبر األضرار لصاحب المصنف الذي وقع عليه االعتداء ويحسب   .ه 
 .التعويض بالدوالر األمريكي

داخل المعارض يتم مصادرة الكتب مع عمل محضر ضبط إداري بمعرفة مدير  مقلدةفي حال ضبط كتب   .و 
ؤل الجناح، ويتم تحويل المحضر لمجلس اإلدارة تمهيدا لتحويله المعرض وممثل اتحاد الناشرين العرب ويوقع مس

  .للجنة التأديب وإتخاذ اإلجراءات الالزمة



 

 التوصيات:  
  :المادة الثالثة عشر

  :للجنة أن تصدر التوصيات التالية
  .توقيف العضو المخالف عن المشاركه في المعارض لمدة معينة لحين تنفيذ المطلوب منه   .أ 
  .نه من التمتع بكافة مزايا العضوية لفترة محددةإيقاف العضو وحرما  .ب 
 .شطب اسم العضو من االتحاد  .ج 

  

 التظلم من القرارات:  
  :المادة الرابعه عشر

للعضو الذي صدر ضده قرار باإلدانة أن يتظلم لمجلس اإلدارة من هذا القرار في غضون خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم 
  قرار نهائيا، ويحال التظلم من الرئيس أو األمين العام إلى اللجنة للنظر فيهالتالي إلبالغه بالقرار وإال يعتبر ال

  :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 

لم تكن متوفرة له وقت التظلم تؤكد صحة موقفه يتم تحويلها  الميعاد ظروف قهرية يقدرها المجلس أو قدم مستندات جديدة
  للجنة إلعادة 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 

المشكو في حقه فيعتبر ذلك من الجرائم الجسيمة وتحيل اللجنة  فحص التظلم أن العضو الشاكي قدم بيانات كاذبة إلدانته
  .العضو الشاكي الذي قدم البيانات الكاذبة لألمانة العامة إلحالته إلى لجنة التأديب مع التوصية بالعقوبة المناسبة

  :المادة السابعة عشر
 .لشاكي في أي وقتتوقف اللجنة أي عقوبات اتخذتها ضد أي عضو إذا قدم عقد صلح أو تنازل من ا

  

  :الميزانية والمصاريف: المادة الثامنة عشر
تقدم اللجنة لرئيس االتحاد واالمين العام وأمين الصندوق موازنة تقديرية بداية كل عام عن االعمال المطلوب  -1

 .العتمادهاتنفيذها 
  .الصندوقالعوائد المالية المتحصلة من اختصاص أمين  -2


