
  الملكية الفكرية لجنة
  النظام الداخلي

  كما تم تعديله في مجلس اإلدارة 
   ٢٠١٧عام /نيسان  بريلا بتاريخ

  
    :مصطلحات

  .اتحاد الناشرين العرب: االتحاد -
 .مجلس ادارة اتحاد الناشرين العرب: المجلس -
 .الملكية الفكرية لجنة: اللجنة -
 .رئيس اتحاد الناشرين العرب: الرئيس -
 .رئيس لجنة الملكية الفكرية: نةرئيس اللج -
  .الملكية الفكرية لجنةعضو : العضو -

  
    تشكيل اللجنة وأھدافھا

  تعريف اللجنة  ---- ولى لمادة األا
أعضاء من االتحاد من دول  بعةسوتضم ، عن اتحاد الناشرين العربمتفرعة الملكية الفكرية لجنة  لجنة
وتنقضي مدتھا بانقضاء مدة المجلس .  ) ٢(ليھا في الفقرة ، يختارھم المجلس وفق الشروط المنصوص ع مختلفة

  . الذي شكلھا
  .ويمثل اإلدعاء فيھا المستشار القانوني لالتحاد 

  
  أھداف اللجنة ----  الثانية  لمادةا

في  تسعى اللجنة الى ترسيخ وتقنين أسس التعاون والتعاقد بين الناشرين والمؤلفين والمحققين والمترجمين
  .، دون مساس باختصاصات الكيانات المحلية فيما يخص األعضاء فيھا للحقوق  اطار حمائي

  
    وظائف اللجنة وصالحياتھا

  وظائف اللجنة وصالحياتھا ----  الثالثة  لمادةا

بين الناشرين  بمنازعات شكاوى تتعلق من  مين العامأو األرئيس اليما يحال إليھا من فالفصل 
  .من دول مختلفة ، أو الناشرين /أو بين المؤلفين و/أعضاء االتحاد و

  
    ومتابعة تنفيذھا  قرارات اللجنة

  قرارات اللجنة ----  الرابعة  لمادةا
  .المطلقة  غلبية تتخذ اللجنة قراراتھا باأل

  .در منھا من قرارات تلتزم اللجنة بمتابعة تنفيذ ما يصمع عدم اإلخالل بحكم المادة الثامنة ، 
  

    مقر اللجنة واجتماعاتھا
  مقر اللجنة ----  الخامسة لمادةا

  .يكون مقر اللجنة في بلد رئيسھا، وتحفظ به أوراقھا، ومنه تسير أعمالھا



  
  اجتماعات اللجنة ----  السادسة  لمادةا

. مرة بالتشاور مع أعضائھا مكان اجتماعھا كل رئيس اللجنةويحدد  ، األقلتجتمع اللجنة مرتين في السنة على 
  .الجتماع بمبادرة منه، كلما رأى ضرورة لذلكإلى اوله أن يدعو 

  
    العقوبات

  العقوبات  ----  سابعةال لمادةا
  :فيما يلي  العقوباتالتوصية بتتمثل 

  .اللوم  - أ
 .االنذار  - ب
  .التوقيف النھائى من المشاركة فى المعارض -ج
  .أمريكي  بمبلغ ال يجاوز   دوالر تغريم مالي - د
  .شطب اسم العضو من االتحاد -ه

  
                                                                            اعتماد القرارات

  اعتماد القرارات ---- ثامنةالمادة ال
  

  . المجلس إال بعد اعتمادھا مننافذة قرارات اللجنة  تعدال 


