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 مقدمة:

  بناء علىوذلك  4201/ 4/ 21وافق التي عقدت يوم االحد الم اإلداري في جلسة المجلس هذا النظام تم تعديل 
  ءبإجرا اإلداري والذي فوض المجلس  2012التوصيات التي اقرت في المؤتمر العام الذي عقد في شهر آذار 

العامة لنقابة الصحفيين   األمانة أعدتهذي م الداخلي الالتي أقرها المؤتمر على النظاصيات والتو عديالت كافة الت
من قبل   داري اإل، حيث كلف المجلس 2010في شباط  أسيس التي بدأت الت إعادةدورة  خالل اإلداري والمجلس 

والتطورات   للصحفيينحالي طلبات الواقع الجديد يستجيب لمتنظام داخلي  بإعداد في حينه  المؤتمر العام 
.ء وتنوع وسائل االعالمأدالمتسارعة على عمل و الحاصلة وا  
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 األول  بابال
 

 (1مادة )

 . ويعمل به من تاريخه 2012" المعدل لسنة "النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الفلسطينيينالداخلي: النظام 

 

 (2)المادة 

 ذلك:  لى خالفقرينة عال تدل  المعاني المخصصة لها أدناه ما لمعبارات التالية كون للكلمات والي

ومورد رزق  :  الصحفي-1 مهنة  الصحافة  من  اتخذ  من  في مؤسسة    ،أساسيكل    مرخصة   إعالميةويعمل 
ات وتحريرها وبثها  ( تعني بالحصول على المعلوماو تلفزة، ووكاالت انباء  إذاعة)صحف، مجالت، محطات  

،  رسامي الكاريكاتير  ن،يي الصحف   صورينملا  ن الصحفيين،: المحررين، المراسليهذا التعريف، ويشمل  أو نشرها
 برامج التلفزيونية واالذاعية المختلفة. المدققين اللغويين، مذيعي ومقدمي ومعدي ال

 : نقابة الصحفيين الفلسطينيين. النقابة.2
 لنظام. المنتخب بموجب أحكام هذا ا: المجلس اإلداري المجلس.3
 : نقيب الصحفيين الفلسطينيين. النقيب.4
 دية التنفيذية للنقابة. ة القيا: الهيئةمعالا نةااألم.5
 : مهنة الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة. المهنة.6
 أحكام هذا النظام.  وتنطبق عليهنقابة هيئة العامة لل: عضو الالعضو.7
الصحفية.8 ال المؤسسة  اوش:  الطبيعي  الذي  المعنو   خص  مطي  خارجها،  أو  فلسطين،  في  وعة  بيصدر 

 .مرخص اعالمي قع الكتروني و أو م أو مسموعةة ئيمج مر ار وب  ات شر نصحفية أو  
 سنوات. ثالث  : المؤتمر الوطني لنقابة الصحفيين الذي يعقد كلالمؤتمر العام.9

 ن. الفترة الزمنية التي تقع بين مؤتمرين انتخابيين عاديي :الدورة االنتخابية -10
 : مؤتمر فرع النقابة في الوطن أو في الشتات.مؤتمر الفرع-11
  نهذا النظام والمسدديكام حأالذين تنطبق عليهم  األعضاءحفيين : مجموع الصنقابةللالهيئة العامة  -12
 .سنويةال مه راكاتشت ال
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 الثاني  بابال

 ها إنشاء النقابة وأهدافها وغايات

 ( 3مادة )
الفلسطينيين بينهم وفق أحكام هذا  يشكل الصحفيين  نقابة تسمى    فيما  الفلسطينيين" النظام   "نقابة الصحفيين 

هدافها ق أ قي تحالزمة لال المنقولة وغير المنقولة الو وبيع األم  بامتالكية، ولها الحق  الشخصية اإلعتبار بتع  تتم 
ولدى الغير. ولألمانة   المرعية. يمثلها النقيب لدى المحاكم،  ا، والتصرف بها وفق القوانين واألنظمةوغاياته

 . ئيةعنها محام في اإلجراءات القانونية والقضا  العامة أن تنيب 
 

 (4مادة )
تختار مقرًا مؤقتًا فيعاصم  القدس للنقابة، ولها أن  الدائم  المقر  ينية لحين  لسطف  نةأي مدي  ة دولة فلسطين 

 تحرير القدس.
 

 (5مادة )
 يثاقها وبنظامها األساسي. م لتزم بالفلسطينية، ت منظمة التحرير ات مؤسسمن  مؤسسةتعتبر النقابة 

 
 (6مادة )

يين الفلسطينيين أينما وجدوا داخل الوطن وخارجه. لصحفتمثل اقلة، غير حكومية،  النقابة منظمة مهنية مست
 ارات مؤتمراتها العامة.لقر  قاً ستها وفعها تعددي، تمارس نشاطاتها وسياطاب
 

 (7مادة )
النقابة بمواقف وق الل وتسعى لمنع  وبمناهضة التطبيع مع االحتاللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع  رارات  تلتزم 

  أنشطة في اية  الصحفيين  و   اإلعالمييناالعالم ومنع مشاركة  و   فةفي مجال الصحا  هيعي تطب  أنشطةاية    ةامإق
 بفصل أي عضو يثبت عليه المشاركة بها.  زملتليا، وتمحليا وعربيا ودو  تطبيعيه

 (8مادة )

 ها، وتمارس أنشطتها لتحقق أهدافها وغاياتها التالية: لنقابة سياساتذ اتنف
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الصحفي  .1 الرأيأ  من  اإلعالمية مؤسسات  لاو   واإلعالميينين  تمكين  حرية  وصيانة  رسالتهم،    والتعبير   داء 
 . ائقوالوصول لمصادر المعلومات وكشف الحق

يراتها  العامة والحد من تأثالعالم والحريات  القة بالصحافة واوير القوانين الفلسطينية ذات العتطى  علالعمل   .2
 ن الحقيقة. والتعبير والكشف عالسلبية على العمل المهني وحرية الراي 

وأخاإللتزام   .3 ور بآداب  المهنة،  وتفالقيات  مبادئها  على  والحفاظ  مستواها،  والدفقاليدهاع  حقوقها  ،  عن  اع 
 ها.لحصاوم

 تعليم الصحفيين. ريب و ي بتد تطوير البرامج والفعاليات ورفع المستوى المهن  .4
 .كريمةحياة ما يكفل لهم ، وتشغيلهم برعاية القضايا النقابية والمطلبية ألعضائها .5
ال .6 وتعميق  و نشر  الوطني،  الموافكر  لدى  الوعي  وترسيخ  والمعرفة،  الثقافة  لمتعزيز  اطنين  لتحديات  واجهة 

 نساني.ني قومي وإوط ز بإعتزا
ثيق التعاضد والتضامن بين أعضائها، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية  وتو   تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، .7

عن   النقابية،  والدفاع  القانونيحقوقهم  م والحماية  التي  ة  الهيئات  أو  المؤسسات  في  تعسفية  إجراءات  أي  ن 
 . يعملون فيها

 عربية واألجنبية.د الحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البالمع إتحاد الصن او قات وتنمية التعالعال توثيق .8
لتوفير ر  .9 المالية  النقابة، وتنمية موارده  تقاعديًا أل تأسيس صندوق ألعضاء  يؤ اتبًا  على  ثر  عضائها، دون أن 

 حقه في أي راتب تقاعدي آخر.
 ها. ألعضائ ن الصحيتوفير الرعاية الصحية والتأمي-10
 ظمة لهذا الحق. وانين المنلى مصادر المعلومات، وحق حماية هذه المصادر وفق القإ ولالوص-11

بالحقوق  -12 الثابتالتمسك  والم  ةالوطنية  الفلسطيني  ب للشعب  المكفولة  هيئة  قرار كتسبات  ومواثيق    األمم ات 
ومنظماتها الف  ،المتحدة  للشعب  والحضارية  والثقافية  الوطنية  الهوية  على  االنتماء  وتي  سطين ل والتأكيد  عميق 
 الشعب الفلسطيني.  أبناءبين ة والمساواة  والعدالة االجتماعي وفق قيم الديمقراطيةالوطني للصحفيين 

بأشمناهض -13 التطبيع  والة  كافة  أنعلى  عمل  كاله  اية  تنظيم  تطبيعي منع  المجال    هشطة    اإلعالمي في 
 عالم فيها داخل وخارج البالد.اال ل والحؤول دون مشاركة أعضاء النقابة أو أي من الصحفيين ووسائ

التدريس في كليات ومعاهد الصحافة واالعالم والمساعدة الممكنة    وأساليب تعليم  هج الر منا السعي لتطوي-14
 بها.لطلبة والملتحقين ل
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 لثالثا بابال

 العضوية
 ( 9مادة )

قا  بة وفالنقا وية  ى عضحصل علو   2كما ورد في المادة  كل من ينطبق عليه تعريف الصحفي  نقابة:  عضو ال
 ته السنوية بانتظام. اكمسددا الشتراو ، هذا النظام ألحكام

 :أنواع أربعةتقسم العضوية في نقابة الصحفيين الى 

حسب  ة  ابات النقمن هيئ  ا فيها حق الترشح واالنتخاب أليبمات  الحقوق والواجب: يتمتع بكافة  املالعضو الع
 .10، مادة ، وتنطبق عليه شروط اكتساب العضوية أدناهليه النظام الداخليما ينص ع

يتفالشر عضو   المتع  :  بابكافة  والواجبات  النقابة. س حقوق  هيئات  أي من  في  واالنتخاب  الترشح    تثناء حق 
   :ويشترط فيه

 صحافة. ال هنةمارس موال ي معليا )دكتوراه او ماجستير( في حقل االعال جامعية  شهادة ل يحم  ان-

ال تقل  عمل  فترة    بعد   الصحافة، وترك مهنة  فة واالعالمفلسطينيا عمل في مجال الصحاان يكون صحفيا  -
 تواصلة. ن عشر سنوات مع

 . 1980حتى عام    ةط ية الرابو الصحفيون مؤسسو وأعضاء رابطة الصحفيين العرب الذين حملوا عض-

التالعضو المؤقت باستثناء حق  النقابة. ي  أ  فينتخاب  رشح واال: يتمتع بكافة الحقوق والواجبات   من هيئات 
   ويشترط فيه:

 .او يعمل بوظيفة جزئية بعد المهنة  مل بم يعول  إلعالمللصحافة وان كلية ن فلسطينيا وتخرج مان يكو -

 اية. نبجنحة او جان ال يكون قد حكم -

 يحمل مؤهال علميا أعلى من شهادة الدبلوم. لمن ال، ان يكون ممارسا للمهنة مدة ال تقل عن عشر سنوات -

 للعضو المؤقت. ان يكون مسددا لرسوم االنتساب ورسوم االشتراك السنوي المقررة-

 وفق ما ينص عليه هذا النظام.  حدودةميتمتع بحقوق وواجبات متدرب: و الالعض

 ون: كيان يه ويشترط ف
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ل عملتي تؤدي للمن فروعها ا  أي  اواالعالم  او معاهد الصحافة و وائر او كليات  د   بإحدىا ملتحقا  طينيفلس-
 بهنة الصحافة.

 العام. ة المقرة من المؤتمربأهداف وبرامج وقواعد عمل النقابان يلتزم  -

 طينيين. لسلفحفيين اصلل ابةجسم نقابي صحفي يتعارض مع وحدانية تمثيل النق أيان ال يكون عضوا في -

 ية جنائية. فعلى خلأال يكون قد حكم سابقا -

 ضو المتدرب.ة المقرة للعشتراك السنويب واالوم االنتساان يسدد رس-

 : تنحصر حقوق العضو المتدرب فيما يلي

 ة مراقب.وحة للهيئة العامة للنقابة بصفالمفتحضور االجتماعات -

 بة نقا المشاركة في النشاطات العامة لل-

 الم. التي تشكلها النقابة للعناية بشئون طلبة الصحافة واالع في اللجاناالنخراط -

 .، بعد تسديد الرسومضو متدرب"لنقابة تحت مسمى "عمن ااصة ى بطاقة خ الحصول عل-

 ( 10) مادة

 :العاملة شروط العضوية

  أن يكون:  النقابةعضوية  كتسابال يشترط 

 لة فلسطين. دو و  لسطينيةرير الفة التحفلسطيني الجنسية أو عربيًا ممن يعملون في دوائر منظم  .1
الصحفي  أ .2 للعمل  متفرغا  يكون  مؤسسة  ن  بهمعتر   إعالميةفي  ومرخصة  ا  ف  أو  مسجلة  فلسطين  داخل 

 خارجها.
 ه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ك وغير محكوم عليحسن السير والسلو  .3
 نونية.ة القاعًا باألهلي متمت .4
 التالية:  حاصاًل على أحد المؤهالت العلمية والعملية .5
يمارس الكتابة أو العمل في  و   ترف بها.ة أو اإلعالم، من جامعة مع في الصحاف  ، الماجستيرشهادة الدكتوراة  .أ

 . يةالت اإلعالماإحدى المؤسسات أو المج
األولى  ادة  شهال .ب  ما    )البكالوريوسالجامعية  أو  الليسانس  من    يعادلها(أو  اإلعالم،  أو  الصحافة  جامعة  في 

 .مهنةفي ال متفرغا للعملر، و قل عن ستة أشهممارسة المهنة مدة ال ت  ها، وتدرب علىمعترف ب
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ر صص آخ، في اي تخاه برف  تمعة  معشهادة الدكتوراة أو الماجستير، أو الشهادة الجامعية األولى، من جا .ج
 نة.في المه للعملمتفرغا و ، ة مدة ال تقل عن سنةالمهن ممارسةغير الصحافة واإلعالم، وتدرب على 

 تين دراسيتين، بعد الحصول سن ن  ا ع فيهاسة  ، ال تقل مدة الدر جامعيةن كلية  واإلعالم، مفي الصحافة  دبلوم  د.  
 . تقل عن سنتين دة الرسة المهنة، ماعلى مموتدرب ا، دلهعلى شهادة الثانوية العامة أو ما يعا

الدراسة فيها عن سنتين بعد تقل  ال    جامعية ة واإلعالم، من كلية  آخر، غير الصحاف  دبلوم في أي تخصص   ه.
ع شه الحصول  ما  لى  أو  العامة  الثانوية  وتد يعادلهاادة  ا  رب ،  ممارسة  عن  على  تقل  ال  مدة    خمس لمهنة، 

 .سنوات 

ايمنح   . و  كلالعضوية  بنجاح  يحمل شهادة    من  لكاملة  العامة  تقل عن  و الثانوية  ال  مدة  للمهنة  عشر  ممارسا 
  .متواصلة سنوات 

  
 ( 11) دةما

 تين التاليتين: يب على المهنة مقبواًل، ألغراض هذا النظام، في الحالالتدر ن يكو 

 مدة رسميًا. ي أي مؤسسة صحفية أو إعالمية معتف يةمارسة الفعل إذا تم بالم .1
رف به من النقابة،  خارجها، معتفلسطين أو  خصص بالصحافة واإلعالم، داخلي معهد متفي أ درب م التإذا ت .2

 . اليليم العالتعووزارة 

 ( 12مادة )

 آليات االنتساب للنقابة 

نة خاصة بالعضوية تسمى  نتخابها لج من تاريخ اين خالل مدة ال تزيد عن شهر  امةالع األمانةتشكل  :أوال
ن لها حق  و غرافية ويكا لكافة القطاعات والفئات والمناطق الجا تمثيلهتشكيلهى عند راعوي العضوية"لجنة "

الى شروط  د ضوية المقدمة من الراغبين في االنتساب للنقابة باالستناالعبات ت في طل راراالنظر واتخاذ الق
 العضوية لكل فئة. 

 .امضع لوائح تنفيذية وفق احكام هذا النظجنة العضوية و ثانيا: يحق لل

ه  هذ ديم طلب رسمي وفقا للنماذج المعدة لوية بطلب انتساب للنقابة من خالل تقضعدم طالب ال: يتقثالثا
 اية.الغ
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دم للجنة بشكل فردي وال ينظر حق فردي للصحفي وعليه فان طلب االنتساب يعبأ ويق  عضويةلا ا:بعرا
 . باإلنابةة عية او المقدمالطلبات الجما ب

 ة. ات النقابتقرره هيئوفق ما االنتساب خامسا: تسديد رسوم طلب 

 االنتساب.  ت المطلوبة كاملة في طلب سادسا: ان ترفق المستندا

 يطلبها.بتوفير طلبات انتساب لكل من بة  لنقاتلتزم ا ا:بعسا

ما لم   ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.رة ال تتجاوز  الطلب وذلك خالل فت العضوية فيتنظر لجنة ثامنا: 
 ة دون ذلك.جة عن السيطر خار  ف موضوعيةتحل ظرو 

من تاريخ القرار مع   ينعسبو اال تتجاوز  رة الطالب االنتساب بقرارها في فت  بإبالغة  تاسعا: تلتزم لجنة العضوي
 حال رفض الطلب.  القرار وحيثياته في أسباب بيان 

 العامة.  األمانةمعلل الى  فباستئناالتقدم   طلبه ن رفض حق لكل معاشرا: ي

،  تقديمهل شهرين من تاريخ  ستئناف على جدول اعمالها خالالعامة طلبات اال مانةاأل تدرجعشر: حادي 
 قطعيا.  اف ئناالست ها بعد ويكون قرار 

لتزامات عد تسديدة االبعضوية المالئمة بطاقة ال  ة النقابةمنح كل صحفي يتم قبوله لعضوييثاني عشر:  
 ة عليه. ق تحالمالية المس

 دها هيئات النقابة. اصدار البطاقة تحد ي ورسوم راك السنو ثالث عشر: رسوم االشت

ن االتحاد الدولي للصحفيين ع  رةة الصاد الصحاف ل الحصول على بطاقة لكل عضو عامر: يحق رابع عش
 ولي للصحفيين.ع االتحاد الد بطاقة الدولية باالتفاق معلى ان تحدد النقابة رسوم ال

 

 ( 13مادة )

إ .1 بالتفرغالنظام، تقرار هذا  على الصحفيين المسجلين عند  مارسة  لم  وثيق أوضاعهم، مع أحكام هذه المادة، 
 ا النظام. ذ هأحكام  ذ من نفا أشهر،المهنة، وذلك خالل ستة 

الفقر  .2 الفلسطيني للكتاب والصحفالعام  لمسجلون في اإلتحاد  (، يعتبر الصحفيون ا1)  ة مع مراعاة أحكام  ين  يين 
 . ةشريطة تقديم طلب عضوي النقابة بموجب مواده. تسبوا إلى حكم من ان د نفاذ هذا النظام، بوفي الرابطة، عن

 التزامات وواجبات العضو:
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 : ام بما يليلتز الابة انقالعضو  يلصحف اعلى 
 العامة.  واألمانةمؤتمرات ية وقرارات الللنقابة واللوائح التنفيذ  االلتزام بشروط العضوية والنظام الداخلي-
 التنوع.  إطارفي ة على وحدتها ظوالمحافالنقابة  اهمة الفاعلة في أنشطةالمس-
 بة.نقاال سمجل ة من قبل مقر وية الت العضوية السنتسديد اشتراكا-
 :اخالقيات مهنة الصحافة ومنها  ومبادئسس أزام بت لاال-
المواطنين عبدوره    القيام-1 والتحليال  فكار ألوا  الوقائعلى  باطالع  بشأنها  والمعلومات  باتجاهاتها  ت  المختلفة 

 . الميةالمستويات المحلية والعربية والعة على الصحفي
لي المحتوى المعلوماتي والتحليلي بأكبر  تح  نكن لضماجهد مم  أمانة ودقة وبذل كللومة الموثقة بالمع  نقل-2

 لموثقة.قدر من الدقة ا
ضارب في  غير الئقة وخاصة عندما يظهر ان هناك ت  أمورد عن أي  بتعام التحيز واالاالستقاللية وعد -3
 .لمصالحا

القيا -4 عن  الماالمتناع  شأنه  من  نشاط  بأي  نزاهتهم  على  والدفاع  ساومة  استقاللي ،  م غير   تجاه  هتعن    ن ه 
 علومات. وى الملصحفيين وأي جهة أخرى تحاول التأثير او الرقابة على محتا

ي  العب أم تجهة كانت والتأكد من عد   أيضها دون ترغيب او ترهيب من  عر و   ى المعلومات الحصول عل-5
 .ذهاا كان نفو بالمضمون مهمجهة 

تناو المبالغة عند تغطيالموضوعية وعدم  -6 تمع او شخصياته المج  ت اونمن مكمكون    يأل  ة االحداث او 
 العامة.

 لزمالء. ت والجمهور وامع مصادر المعلوماقياتها هنة واخالالتعامل بشرف الم-7
االنحيا-8 بعدم  الدعوات االلتزام  الى  ال  عنصرية ال  ز  تمس  او  ية  عصباو  التي  للكراهية    األديانتلك  وتدعو 

 ز. والتميي
الم-9 على  والحصول  بالتحري  سبي  الدقيقةومات  لعااللتزام  في  الجهد  نشر وبذل  قبل  وذلك  ذلك،  تحقيق  ل 

 او دليل. ير سند كان بغ  أيهام عن ات   اإلمكانالبتعاد قدر المعلومات وا
خطأ  -10 للمعكل  نشره  بعد  الصحفي  ييكتشفه  على  بال  زملتلومات  ععمل  اطالعه  فور  لى تصحيحه 

 من قبله. المقدمة  ت االمعلومحفي ب صلحق الرد لكل من يتناولهم ا وإعطاءحيحة المعلومات الص
 . التشويه للسمعة وأجل التشهير اصة ألي كان من الحياة الخااالبتعاد عن استغالل المعلومات عن -11
  انة اإلد أن تثبت عليه  ديبية من قبل النقابة بعد  أت  ت اءاإجر ضو من  حق الصحفي العبااللتزام بما يصدر  -12

 .شروعةملويكون قد استنفذ كل وسائل الدفاع ا
الميحق    ال -13 أمام  النقابة  في  له عضو  زميل  مقاضاة  العضو  االللصحفي  العامة  النيابة  أو  بعد حاكم   

 العامة.  األمانةاذن خصومة من  لىحصوله ع
 . اإلسرائيليع االحتالل ع م لى التطبياط يهدف اأال يشارك في أي نش-14
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 ( 14مادة )

 انتهاء العضوية:
 من النقابة في الحاالت التالية: عضوية لاتنتهي 

م  االعالوسائل  خالل  من أن يجهر في االستقالة او ، العامة األمانة ىالعضو استقالته الخطية اليقدم ان -أ
 ة. التواصل االجتماعي المختلفاو 
 . عاشرةالفي المادة  اردة في شروط العضويةلو البنود اه أي من نسقط عت ان-ب 
توقف عن تسديد رسوم العضوية لمدة سنتين  أو و/  متتاليتين نيلصحفي مدة سنت توقف عن العمل ا-ج

 متتاليتين. 
  وو/ ألي وفقا ألحكام النظام الداخ ،عللبسبب ماو تجميد عضويته   لنقابة قرارا نهائيا بفصلههيئات اتتخذ  -د 

 او الخيانة. األمانةالمخلة بالشرف او  ياالقضا بإحدىائيا حكما جن صدر بحقه
 

 ( 15مادة )
 :سجالت العضوية

،  حددا فيه االسم الرباعيكافة أعضاء النقابة م ل ا يشملكتروني تنظم لجنة العضوية سجال ورقيا وآخر ا :أوال
 .ليةلمالتزامات ا، تسديد االتاريخ االنتساب، تصنيف العضو

 وقت. سجالت العضوية في أي النقابة االطالع على  أعضاءضو من ي عيحق أل يا:ثان 
في الفترة المقررة لذلك حسب  ل علني  كبشالعضوية  تهم ورسوم  اللمسددين اشتراك جل العضوية  ينشر سثالثا:  

النظام هذا  للجدول  ا  ووفق  احكام  االنتخابيةالزمني  من    40قبل    ،لعملية  ليوما  العام  المؤتمر  لدورة موعد 
 . ديد لجنتخابية ااال

من   لى عضوية أيلالعتراض عمنهم طي موقع رابعا: يحق ألي ثالثة أعضاء مجتمعين التقدم بطلب خ 
 والوثائق الموجبة لذلك. باألسباب أن يكون اعتراضهم معلال االخرين على  األعضاء

لطلب و/ أو في  م اقدي ت  بعد  عقدهاع تاجتمول لجنة العضوية في االعتراضات المقدمة لها في أر : تنظامسخا
ارها  م بنتيجة قر اض والمعترض عليهالعتر طلب انة مقدم االجتماع المحدد وفق أحكام هذا النظام وتبلغ اللج

ألعضاء الذين تسقط  للمالية ت ا، وعلى الحقوق والواجبا، وينعكس قرارها على سجالت العضويةخاذهفور ات
   لتها.ر حاعضويتهم أو تتغي
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 الرابع بابال
 ت النقابة ئاهي

 ( 16 ) مادة
 لمؤتمر العام: ا
عضوية والمسددين كافة اشتراكاتهم  ت الفي سجال  سجلينالم  األعضاءفة  اكبة من  يتألف المؤتمر العام للنقا-أ

 السنوية. 
 .سنوات  ثالث كل  مرةيعقد المؤتمر العام -ب 
 أعاله.(  أ ) رةالفقحسب  ءعضااأل ( من 1)نصف + لقة مطلا األغلبيةالنصاب قانونيا بحضور يعتبر -ج
الموعد -د  في  النصاب  اكتمال  عدم  حال  تلللمؤ   د المحد   في  انعقاده  يؤجل  ويكون  يوما  14لمدة    قائيا تمر   ،

 انعقاده في الجلسة الثانية قانونيا بمن حضر.
 ور التالية: ر العام باألمؤتميختص الم-ذ 
 . لألمانة العامة ي اإلدار التقرير  وإقرارمناقشة -
 التقرير المالي لألمانة العامة.  وإقرارة مناقش -
 م. استقالته ، وقبول هية واليتهمالمنت العامة األمانةابراء ذمة أعضاء -
 عمال من بنود.قشة ما يدرج على جدول االنام-
بينهم  )عضوا    63والبالغ عددهم    ري اإلداالمجلس    أعضاءانتخاب  -   ، (مةعاعضوا لألمانة ال  21يكون من 

 وباالقتراع السري المباشر وفقا ألحكام هذا النظام. سبيتمثيل الن أساس نظام العلى 
خابهم من الهيئة العامة عند بدء أعمال  انت شخاص يتم  نة من ثالثة أالمؤتمر هيئة رئاسة مكو   ل اأعمظم  ين-

 ين أعضائها رئيسا لها وكاتبا للجلسة.الرئاسة من ب  يئة، وتختار هالمؤتمر
لن  أن تع، ولها قبل بدء الجلسة رسمياالحضور والنصاب القانوني  دد ونسبةتمر عن عرئاسة المؤ ة ئي هتعلن -

 أحكام هذا النظام. التزاما ب النصاب ال اكتم ن ققها م حت الجلسة في حال عدم  جيلأت  عن
 وتنظيم النقاشات واتخاذ القرارات فور بدء الجلسة. لهعم تعلن هيئة رئاسة المؤتمر آلية-
  ن ساعة م ربع وعشرين  أرسمية لالنتخابات خالل  ه والنتائج اله وقراراتائج اعمالة رئاسة المؤتمر نتيئه   نتعل -
 . هاء عملية االنتخاب انت
رئ- هيئة  اتدعو  المؤتمر  موعد  المنتخب    اإلداري لمجلس  اسة  في  يتجاوز  لالنعقاد  تاريخ    عينأسبو ال  من 

 انتخابه. 
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المؤتمر  - رئاسة  هيئة  ف  المنتخبة  مةاالع  األمانةتدعو  اللالنعقاد  موعد  ثالثة  ي  ي  تاريخ    أسابيعتجاوز  من 
 انتخابها. 

انتخا - على  اليشرف  في  امةالع  واألمانة  اإلداري   لسمجبات  كا  للنقابة  مستقلة  مراحلها  انتخابات  لجنة  فة 
 ظام.ذا النم هألحكا مالها وفقا وتمارس اعتتشكل 

 
 (17المادة )

 المؤتمر االستثنائي:
المؤ ي أ  تمرجتمع  في  للنظر  معينةاستثنائيا  من  مور  قرار  العامة    األمانة  بدعوة  على  بأغلبيتتخذ بناء  ة  ه 

 ا. ضائه أع
لنية تنشر في وسائل االعالم  من خالل دعوة عتمر استثنائي  ؤ لم  امةالعماع الهيئة  العامة الجت  األمانة عو  د ت

 لمؤتمر وجدول أعماله. د اقابة ويحدد فيها مكان وتاريخ وساعة عقي للنوقع االلكترون الموعلى 
 .أسبوعين  عنه  انعقاد ر االستثنائي وتاريخ قد المؤتمنية بين الدعوة لعفترة الزمال تقل ال
اسالمؤتيجتمع   لمر  في  تثنائيا  عد لنظر  ثلث  من  موقع  العامة  لألمانة  موجه  على طلب  بناء  معينة  د أمور 

 .ول أعمالهعقده، وجد ، التاريخ المقترح لمرمؤتضاء الهيئة العامة يتضمن تاريخ الطلب، مسوغات الدعوة للعأ 
النعقاده عن  رح  تقين الموعد المد مؤتمر استثنائي وب عق ب  مةة العاال تقل الفترة الزمنية بين تقديم الطلب لألمان

 ثالثة أسابيع. 
قد لع  ولم يدع  األمانةامة بعقد مؤتمر استثنائي ولم تستجب  ة العنماألعلى تقديم الطلب ل  أسبوعبعد انقضاء  

ؤتمر  مالل أعما لو الدعوة لعقده عبر دعوة رسمية يحدد فيها مكان وزمان وجد ع ي االجتما، يحق لطالبالمؤتمر
 . أسبوعينموعد عقد المؤتمر عن و  اإلعالنالزمنية بين الفترة  تقل االعالم على أالوتنشر في وسائل 

،  ة يئة العام( من أعضاء اله1)نصف +   ةقلالمط  األغلبيةاع المؤتمر االستثنائي قانونيا بحضور  اجتمر  بت يع
 اليه. ةعو الد  اب أسبوفي حال عدم اكتمال النصاب يلغى المؤتمر مهما كانت 

 العامة.  األمانةه للنقابة وواجبة التنفيذ على االستثنائي ملزممؤتمر التي يتخذها الت ابر القرار تعت 
رار  ذ قز له اتخا، كما ال يجو الستثنائير اغير مدرجة على جدول أعمال المؤتمز النظر في اية أمور  يجو ال  

  مة العا  األمانة  ءاعن النقيب او أي من أعض ة  ثقب الأو حج ها او انشاء جسم مواز لها  جبحل النقابة او دم
 المنتخبين.

الصحفيين   نقيب  االستثنائي  المؤتمر  اجتماعات  منيرأس  غياب   األمانةينه  تع  أو  حال  وفي  لذلك.  العامة 
 سنا من بين الحضور.  ءعضااالبر ماع أكاالجت يرأسنة العامة ا مألالنقيب او ممثل ا

 
 (18المادة )

 :هاتوصالحيالمجلس اإلداري 
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  ومهام صالحيات  يمارسو يئة العامة واألمانة العامة للنقابة، ة بين الهادية وسيطئة قي هو هيالمجلس اإلداري 
 .وفق أحكام هذا النظام هبين دورتي انعقاد  ؤتمر العاملما

  ثالث كل  العادي المؤتمر الدوري  قبل الهيئة العامة في جلسةداري من المجلس اال أعضاءب اانتخ يتم *
 .قة التمثيل النسبيطريات بسنو 
ة في االنتخابات  ز منسقي القوائم الفائ   ة وستين عضوا، يتم تسميتهم من قبلالداري من ثالثيتكون المجلس ا*

 ابات. تخ ها كل قائمة في االنليصلت عالمقاعد التي ح ين مرشحيها ووفق عدد من ب 
اجتماعه  س ويرأ يخ انتخابه،تار  نم  يناسبوع يعقد المجلس االداري أول اجتماع له خالل مدة ال تزيد عن*

 .سنا  أعضائهمقرره أصغر  سنا، ويكون  أعضائه أكبراألول 
عضييييياء خابيييييات ا كيييييل قائمييييية انتخابيييييية فيييييائزة فيييييي االنتليييييى للمجليييييس يسيييييمي منسيييييق و فيييييي بدايييييية الجلسييييية األ*

 ليهيييييياع لت مجلييييييس االداري ووفييييييق عييييييدد المقاعييييييد التييييييي حصييييييقائمتييييييه لألمانيييييية العاميييييية ميييييين بييييييين اعضيييييياء ال
  .ت االنتخابفي اه متقائ
   ) .عضوااثنين وثالثين ) ور األغلبية النسبية ألعضائهجتماع المجلس قانونيا بحضن ايكو *
 .وأمينا للسر للرئيسا ئبوناله  ب المجلس من بين اعضائه باالقتراع السري المباشر رئيساتخين*
 .يعقد المجلس اجتماعه العادي مرة كل أربعة أشهر *
 .في قضايا طارئة ثنائي للنظرتماع استه الجعوتو ثلث اعضائه د س أالمجل يحق لرئيس*       

 
 (19المادة )

  :وصالحياته على النحو التالي : تكون مهام المجلس اإلداري داري مهام وصالحيات المجلس اإل
 . ممارسة صالحيات المؤتمر العام خالل الدورة االنتخابية-
 .وأمين سر المجلسئبه ونا سه رئي انتخاب _
 .مر العاممتابعة تنفيذ قرارات المؤت_
 .بأحكام النظام الداخلي وأدائها والتزامهالعامة ة امتابعة عمل األمان_
 . إقرار الموازنة السنوية المقدمة من األمانة العامة_
 .على تعيين مدقق الحسابات القانوني للنقابة  المصادقة_
في حال تعارضها    ،ةبا من أعضاء النق  لعامة بحق أيألمانة اا  لصادرة عنالتجميد االفصل أو  نقض قرارات  _

 مع النظام الداخلي.
 .ظام الداخليقابة في حال تعارضها مع النديد في الني عضو جى أعل امة نقض موافقة األمانة الع_

 
 (20المادة )
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  :األمانة العامة للنقابة

اري  س االد المجلعضاء  ا   م من بين لقوائ عضوا يتم تسميتهم من قبل ممثلي ا  ٢١تتشكل األمانة العامة من  -
 .نظامهذا الام سنوات وفقا ألحك ثالث  المنتخبين من قبل المؤتمر العام لمدة

بناء على دعوة من هيئة رئاسة  قد األمانةتع - تتجاوز ثالثة    العامة اجتماعها األول  المؤتمر خالل مدة ال 
 .اسابيع من تاريخ انتهاء المؤتمر

 . ئها سناضا أكبر اع األوليرأس اجتماع األمانة -
  .أعضائها مطلقة مناجتماعات األمانة قانونية بحضور األغلبية التعتبر -
وأمينا للصندوق، ورؤساء    وأمينا للسر،  ،للنقيب   ينع لها نقيبا للصحفيين، ونائبأول اجتما  ألمانة فينتخب ا ت -

 اللجان التخصصية. 
للمن- االنتخابات  اآلخ تتم  تلو  منصبا  المحددة  الساصب  باالقتراع  حالري ر  وفي  من   حصولعدم    ،  أي 

على  أ على    اصليننية بين االثنين الحولة ثاي ج( تجر 1)نصف +  على األغلبية المطلقة المرشحين للمنصب  
فائ  ويعتبر  االولى  الجولة  في  على  االصوات  يحصل  من  بينهما  من  تساوي أ زا  حال  وفي  االصوات.  على 

 ة. رع نصب بينهما بالق في الجولة الثانية يحسم الم األصوات 
اتها خالل السنة عن  اجتماعقل  هر، على أال تحدا على األقل كل شنة العامة للنقابة اجتماعا واا األمتعقد  -

 اجتماعات. عشرة
يتخلف- أي عضو  عن  األمانة  ثالث   تسقط عضوية  أو    عن حضور  متتالية،  اجتماعات   ست اجتماعات 

 .تقبله األمانة ، دون عذرخالل سنة واحدة
عليها في  ط صالحية الترشيح المنصوص عضو يفقد أي شرط من شرو ن أي تسقط عضوية األمانة العامة ع

 ينشر الطالع الهيئة العامة.  ألمانةامن ويصدر ذلك بقرار نظام، ال هذا
 . أعضائهالثي وذلك بموافقة ث آخر،منصبا  و من أي عضو يشغلأ الثقة من النقيب، يحق لألمانة سحب -
شغ- حال  األم  نصب م ور  في  اعضاء  من  قائمته  مالعاانة  عضو  نفس  من  آخر  عضو  محله  يحل  ة، 

 االنتخابية.  
 . النقيب  نائب   حالة غيابهلس نقيب الصحفيين، وفي ت المجاعايرأس اجتم-
القرارات في األمانة  - الرأي  تؤخذ  الى بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوت األصوات يرجح  الذي 

 ب.قينجانبه ال
   ت.تصوييكون لهم حق ال ن ة مراقب دون ابصف ها اجتماعاتدعوة أشخاص لحضور العامة يجوز لألمانة -

وقع عليه  لكل جلسة يشمل نقاش جدول االعمال والقرارات المتخذة، على ان ي أمين سر النقابة محضرا يدون -
 . االعضاء الحاضرون في بداية الجلسة التي تليها
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  محاضر ىة االطالع علعام ي سجل خاص. يحق ألي عضو من أعضاء الهيئة الف وثق هذه المحاضروت-
 . اجتماعات األمانة

 
 (21دة )الما

 ة: وصالحيات األمانة العاممهام 
 ا للنقابة كما يلي: تمارس األمانة صالحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية العلي 

 التخصصية. ن اللجا ين الصندوق ورؤساءه وأمين السر وأميانتخاب النقيب ونائب *
داري و/أو  المجلس اال و/أو   عامر الم وقراراتها على أال تتعارض مع قرارات المؤتمتنفيذ قرارات المؤتمر العا*
 مؤتمرات االستثنائية. ال
  .تطبيق أحكام النظام الداخلي*
 لفلسطينيين محليا وعربيا ودوليا.لنقابة وتمثيل الصحفيين اقيادة ا*
 .ات اللجان التخصصيةالمصادقة على قرار *
 يات النقيب لعضو من اعضائها.  ض صالحمصادقة على تفويال*
بين الراغبين في ملء الشواغر، وتعطى  فرص فؤ الآلية تراعي تكاابة وفق ي للنقفيذ التن توظيف الجهاز *

 . واالعالم ما أمكن األولوية لخريجي
  .قابةإصدار األنظمة واللوائح الخاصة بعمل الن*
  .العادية واالستثنائيةالدورات  العمومية( إلى االجتماع في عوة المؤتمر العام )الجمعيةد *
 تخابات النقابة الدورية. نتخابات التي تشرف على ا الن ا ةلجن تعيين *
  .وخارجها المؤتمرات داخل البالد انتداب ممثلي النقابة للهيئات واالجتماعات و *
 ارات تصدر عن النقابة.  وأية اصد  إدارة الصفحة اإللكترونية*
 . ول وإدارة استثمارات النقابةقارات واألصاستئجار العشراء و *
، اسكان، معهد تدريب اعضاء النقابة مثل التأمين الصحيلمنفعة يذ مشاريع تهدف ف مة بتنالعا ةمانتلتزم اال*

 االجتماعي...الخ مج الضمانمهني، برنا
 

 (22المادة )

 :يبمهام وصالحيات النق
 :مهمات النقيب كما يلي تكون 

 سمية والشعبية والتوقيع نيابة عنها ات الر نقابة أمام الجهتمثيل ال-
 . تمرات العامةت األمانة العامة والمؤ ماعاجت س اترؤ -
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 .حال تساوي األصوات  يكون صوته مرجحا في-
 ال جلسات األمانة بالتشاور مع أمين السر.تحديد جدول أعم-
 المالي. والمستندات المالية وفق أحكام النظام ر الصرف التوقيع على أوام-
ه الوصول المناطق التي يصعب علي ة فيانمألاحياته أو جزء منها لعضو آخر من اعضاء تفويض صال-

 .العامة على ذلك اليها، على أن تصادق األمانة
 

 (23المادة )

  :م نائب النقيب وصالحياتهمها
 : تكون مهمات نائب النقيب كما يلي

 . يضه بذلك من النقيب تفو   ال غيابه، أوه في ح ن النقيب في كافة مهامه وصالحياتينوب ع -
  .نة ماة وجلسات األن النقابشؤو  رةإدامساعدة النقيب في -
 

 (24المادة )

 :مهام وصالحيات أمين السر
 سر كما يلي: تكون مهام وصالحيات أمين ال

 .عامالدعوة الجتماعات األمانة العامة والمؤتمر ال-
 . مع النقيب  اورلنظام وبالتشاديد جدول أعمال االجتماعات وفق أحكام هذا تح-
  .فظهاعليها وح  عامة والتوقيعة الانألمتدوين محاضر اجتماعات ا-
 . إلشراف على سجالت النقابة وأرشيفهاا-
 

 (25المادة )

 ت أمين الصندوق )رئيس اللجنة المالية(: مهام وصالحيا
 صندوق على النحو التالي: أمين ال تكون مهام وصالحيات 

  .نة الماليةجرئيسا لل يكون أمين الصندوق -
  .أعضاء الى جانبه تضم أربعة لجنةعامة جلس اإلداري والهيئة اللما اءأعض من بين يشكل رئيس اللجنة -
 . ضمان تنفيذ أحكام النظام المالي-
  .إدارة الحسابات البنكية للنقابة-
 النقدية والورقية.   قبض لصرف والالتوقيع على أوامر ا-
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 . ةلنقابإعداد الموازنة السنوية ل-
  .قق الحسابات لمد  هامديإعداد وتجهيز الميزانية السنوية وتق-
  .النثرية حد اعضاء اللجنة أو أحد موظفي النقابة بمسؤولية صندوق تفويض أ-
 . لألعضاء راك السنوي االشت  ومالمشاريع ومصادر الدخل للنقابة، واقتراح رسوم االنتساب ورس اقتراح-
 

 (26المادة )

 : لجنة العضوية شكيلمهام وصالحيات وت
 ي:  ضوية على النحو التاللعنة الجيكون تشكيل ومهام وصالحيات 

 تنتخب األمانة العامة من بين أعضائها رئيسا للجنة العضوية.  -
تة أعضاء الى جانبه  مة تضم س رئيس اللجنة لجنة من بين أعضاء المجلس اإلداري والهيئة العايشكل -

 نتخابية. عي والقوائم االطايراعي فيها التمثيل الجغرافي والق
 ن الراغبين باالنتساب للنقابة وفق احكام هذا النظام.  وية المقدمة ملبات العضفي طت اللجنة وتب تنظر-
نظر اللجنة في  ت - .نظاميد النظر في كل من سقطت عنه شروط العضوية الواردة في هذا التتابع اللجنة وتع-

 عضاء. المقدمة لها من المنتسبين واأل االعتراضات 
عليه يتضمن عدد المتقدمين لالنتساب،  للمصادقةألمانة العامة با لتو ئيس اللجنة تقريرا شهريا مكيقدم ر -

نظم اللجنة سجالت  .  مهضويتهم، وقائمة بأسماء المرفوضة طلباتوتصنيفات ع قائمة بأسماء المقبولين
 .الورقية وااللكترونية العضوية 

 
 (27المادة )

 : ل لجنة الحرياتي مهام وصالحيات وتشك
 تالي:  ة الحريات على النحو اللجن ات يكون تشكيل ومهام وصالحي 

 تنتخب األمانة العامة من بين أعضائها رئيسا للجنة الحريات.-
ستة أعضاء الى جانبه   تضملجنة من بين أعضاء المجلس االداري والهيئة العامة ل رئيس اللجنة شكي-

 بية. النتخا ي والقوائم ا طاعيراعي فيها التمثيل الجغرافي والق
 الحاجة.  تها شهريا أو كلما دعت ماعا جتتعقد اللجنة ا-
العالم في كافة األراضي الفلسطينية،  ل اعلى الصحفيين ووسائ ت واالعتداءاتتابع اللجنة كافة االنتهاكات -

 خ عنه،ات بنسرشفتها ومراجعة الجهات ذات العالقة، واصدار ونشر البيان حفضها وأوتعمل على تصنيفها و 
 ها. لمواقف بشأنوا
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اك الحريات وتعمل على نشره في موقع النقابة ووسائل االعالم، يرا شهريا شاماًل بانتهتقر   نةتصدر اللج-
 بنسخ عنه.  سات حقوقيةوأية مؤسعامة واتحاد الصحفيين العرب واالتحاد الدولي للصحفيين نة الوتزود األما

  .يهة علدقصااللجنة للم لعامة حول عملمانة اكتوبا لألرئيس اللجنة تقريرا شهريا م يقدم-
 . ا ربع سنوي كل ثالثة أشهر ويقدم لألمانة العامةتعد اللجنة تقرير -
 

 (28المادة )

 :حيات وتشكيل لجنة العالقات العربية والدوليةمهام وصال
 حيات لجنة العالقات العامة على النحو التالي:  م وصالها يكون تشكيل وم

  .ات العربية والدوليةعالقالن بين أعضائها رئيسا للجنة ألمانة العامة متنتخب ا-
ستة أعضاء الى جانبه   تضملجنة من بين أعضاء المجلس االداري والهيئة العامة  رئيس اللجنة يشكل-

  .م االنتخابية ائوالقو  والقطاعي يراعي فيها التمثيل الجغرافي 
ات مع الجهات عالقالبع اللجنة كافة المراسالت و دعت الحاجة. تتاتعقد اللجنة اجتماعاتها شهريا أو كلما -

  .ات العالقة بالنقابةوالدولية ذ  يةوالعربالداخلية 
  بالد بعد مثلي النقابة للمؤتمرات واالجتماعات واألنشطة داخل وخارج التقترح اللجنة أسماء موفدي وم-
 . السر لتنسيق مع النقيب ونائبه وأمينا

  .للجنة للمصادقة عليها ملع مكتوبا لألمانة العامة حول نة تقريرا شهريايقدم رئيس اللج-
 

 (29)المادة 

 تشكيل لجنة المصور الصحفي:  مهام وصالحيات و 
  :التالي حيات وتشكيل لجنة المصور الصحفي على النحوتكون مهام وصال

ان يكون   لمصور الصحفي علىعلى انتخابات داخلية للجنة ا  لإلشرافضائها أع أحد لعامة ألمانة اتكلف ا-
  .تصوير الصحفيللمهنة الاالداري وممارسة  لمجلسفي ا رئيس اللجنة عضواً 

 اجة.  تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريا أو كلما دعت الح-
مل على تمثيلهم داخل وخارج البالد، فيين وتعلصحتتابع اللجنة القضايا والشؤون الخاصة بالمصورين ا-

 .نشطة الخاصة بهموتنظيم المعارض واأل
 .لجنة للمصادقة عليهلا ة حول عملا مكتوبا لألمانة العامشهريا يقدم رئيس اللجنة تقرير - 
 

 (30المادة )
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 : اللجان والمهام األخرى 
 تنفيذ قراراتها. بة و قا الن التشكل األمانة العامة أية لجان أخرى تراها ضرورية لتسيير أعم-
 أو طارئة.  مة دائعامة القيام بأية مهام أو اعضاء الهيئة ال تكلف األمانة العامة أحد اعضائها -
الوصل بين  بمتابعة عمل رابطة الصحفيين الرياضيين، ويكون صلة  ضائهانة العامة أحد اعتكلف األما-

 . النقابة والرابطة
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 س باب الخامال
 نتخاباتاال 

 
 (31المادة )

  :لجنة االنتخابات
 ن خمسة أعضاء.  انتخابات مكونة م لجنة ري اعملية انتخابات األمانة العامة والمجلس اإلد   يشرف على

  :من نتخابات من كلتتكون لجنة اال
 ابة المحامين. ممثل منتدب عن مجلس نق-
 كزية.  نتخابات المر القاض متقاعد أو خبير انتخابات ترشحه لجنة  -
 وية النقابة.  الثة من أعضاء الشرف المدرجين في سجالت عضث-
وما على  ي  45االنتخابات وفق البند أعاله قبل بية أعضائها لجنة ه بأغل خذ تشكل األمانة العامة بقرار تت-
 ر العام. قل من موعد انعقاد المؤتماأل
العاملين أصحاب حق  عدد األعضاء  صنيفها محددةتزود األمانة لجنة االنتخابات بقوائم العضوية وت-

 . يوما 40االنتخابات ب  ، قبل موعد االقتراع
 

 (32المادة )

 :ةالعضويي الطعن ف
ئمة  ق قاوتعلنتخابات رسميا عن عدد أعضاء النقابة الكلي وعدد أصحاب حق االقتراع منهم، تعلن لجنة اال-

 . موعد االنتخابات  يوما من 40لكتروني قبل لى موقعها اإلبأسمائهم على لوحة االعالنات في مقر النقابة وع
  .ة أيامدة خمسلمنة االنتخابات عن فتح باب الطعون في العضوية تعلن لج-
بل اتخاذ  العضوية ق  األمانة العامة ولجنةة االنتخابات في الطعون المقدمة، ولها أن تتشاور مع تبت لجن-

 . قرارها في الطعن، ويكون قرارها قطعيا
وتقوم  تاريخ إغالق باب الطعون.  ة أقصاها ثالثة أيام منقراراتها بخصوص الطعون في مد تعلن اللجنة -

  .حق االقتراع النهائيةالنهائية وأصحاب  لعضويةا بإعالن قوائم
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 (33المادة )

 :  ترشيح القوائم والطعون  
لترشح للقوائم االنتخابية  عن فتح باب انهائية للعضوية مباشرة، تعلن لجنة االنتخابات ن القوائم ال بعد اعال -

 وتحدد فيه تاريخ وساعة فتحه وإغالقه. ام متتالية، لمدة سبعة أي
 شح للقوائم وتضمن للراغبين بالترشح الحصول عليها في أي وقت.  تخابات نماذج التر ة االن ن جتعد ل-
شحة وتفاصيلها  القوائم المر عن   باإلعالنباب الترشح  إلغالقليوم التالي  االنتخابات في ا لجنة تقوم -

ورية لنزاهة  خرى ضر ا ائها، ترتيبها في ورقة االقتراع، وأي معلومات سماء اعضمتضمنة: اسم القائمة، عدد وأ
 ية. العمل

 ولمدة ثالثة أيام.   بعد االعالن عنهارة  تعلن لجنة االنتخابات فتح باب الطعون في القوائم ومرشحيها، مباش-
الطعون، ويكون   من الموعد األخير لتلقي صوص الطعون خالل ثالثة أيامقراراتها بخ  تعلن لجنة االنتخابات -

  .قرارها قطعيا
 المقدمة.  على قرارها بخصوص الطعون   قدت شروط ترشحها بناءترشيح كل قائمة ف تخابات ن تسقط لجنة اال-
ارها  بناء على قر  ح ضمن قائمة انتخابية فقد أهليته للترشح تخابات عضوية كل مرشتسقط لجنة االن -

 دمة. بخصوص الطعون المق
 . تخابات ة لالند مالمعت رسميا أسماء وتفاصيل القوائم النهائية تعلن لجنة االنتخابات -
 

 (34المادة )

  :االنسحاب من االنتخابات
 مسة أيام قبل موعد االنتخابات.  ات في موعد ال يتعدى خميا من االنتخاب يحق ألي قائمة االنسحاب رس-
مة في موعد ال يتعدى خمسة  و من اعضاء القائبر ممثلها المعتمد سحب ترشيح أي عضلكل قائمة وع يحق -

 .ابات ختأيام قبل موعد االن 
بما    ضمن القائمة اعادة ترتيب االسماء من ضمن القائمة يحق للقائمة وعبر ممثلهافي حال سحب مرشح -

  .حال يخل بشروط الترش
 .ر غير مرشحالمنسحب بآخ ال يحق للقائمة استبدال المرشح-
 . غير رسمي ا بعد الموعد المحدد انسحاباي من مرشحيهانسحاب القائمة أو ا  يعتبر-
 
 

 ( 35) ةماد
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 :اإلداري س ألمانة العامة والمجلة اشروط الترشح لعضوي
ى  ضمن قائمة انتخابية عل اإلداري العامة والمجلس  األمانة ضوية يحق ألي من أصحاب االقتراع الترشح لع-

 وط التالية:يه الشر أن تتوفر ف
 .وية العاملة مدة ال تقل عن ثالث سنوات منحه العضأن يكون قد مضى على  -1
 .االنتخابات اجراء وم عاما في ي  25ه عن قل عمر ي أال-2
 فما فوق. (الوريوس)البك  األولى أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية-3
 ة مدير عام فأعلى. بمرتب المؤسسات االعالميةأال يكون موظفا في -4
 موظفا. أكثر من عشرين  أال يكون موظفا في القطاع الخاص ويرأس-5
 . متتاليتينانتخابيتين   ورتيند نقيب الصحفيين ل ل منصب شغأال يكون قد -6
 ا( لثالث دورات انتخابية متتالية. ابق)مجلس النقابة س  العامة األمانةأال يكون عضوا في -7
او عضوا في  السياسية و/  األحزاب ي من و/ او أمة  و قا رسميا باسم الرئاسة و/ او الحكأال يكون ناط-8

 لسياسية.ا األحزاب ألي من   األولىالهيئات القيادية 
 

 ( 36مادة )
 القائمة االنتخابية: 

يراعى في  على أن ، نى وثالث وستين مرشحا بحد أعلىية من سبعة مرشحين بحد أد ابتتشكل القائمة االنتخ_
 .وقطاع غزة والضفة الغربية( القدس) تشكيل أي قائمة انتخابية التمثيل الجغرافي 

 جب ان تنطبق عليهم شروط الترشح. ئمة يكافة المرشحين بالقا-
 . 1بدءا من رقم ي شكل تسلسلئمة بالمرشحين في القا أسماءيتم ترتيب -
منهن على   أن تكون واحدةعلى ، ء% من مرشحيها من النسا20ن ائمة ما ال يقل ع الق تضمنيجب ان ت -

تناسب  ي  بما او ،تلي ذلك أسماء الخمسة كلمن بين  األقلوواحدة على  األولىء أسما الخمسةمن بين  األقل
 الهيئة العامة. اعضاءالنساء  مع نسبة

 
 ( 37مادة )

 آليات الترشح:
 المحددة لها. يد فق النماذج المعدة لذلك وفي المواعشح للجنة االنتخابات و التر تتقدم القائمة بطلب -
 ظام.الكوتا النسوية المحددة في هذا النتحدد القائمة في طلبها ترتيب مرشحيها وتلتزم ب-
 ات على أال يكون من بين المرشحين.طلب ترشحها اسم ممثلها وعنوانه لدى لجنة االنتخابتحدد القائمة في -
 . ى ورقة االقتراعي ترغب في ظهوره علا االنتخابي الذ القائمة اسمها او رمزهحدد ت-
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 ( 38مادة )
 عملية االقتراع:

 وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. خابات تجري االنت-
 في ورقة االقتراع.يحق لكل مقترع انتخاب قائمة انتخابية واحدة فقط من بين القوائم المدرجة -
وفقا   هابإغالقويت وتقوم ة قبل بدء عملية التصق االنتخابي ديالتأكد من خلو الصنا ابات تضمن لجنة االنتخ -

 .لألصول
 : تضمنالصناديق ويثق ذلك في محضر خاص يق لبعد انتهاء عملية االقتراع تغ-
 ساعة اغالق الصندوق.-ا

 ترعين. عدد المق-ب 
 المستعملة.  األوراقعدد -ج
 الملغاة.  األوراقعدد -د 
 

 ( 39)مادة 
 ة الفرز: مليع

 ى وجودهم لجنة االنتخابات. ذين توافق علين والمراقبين الالفرز بحضور ممثلي القوائم والمرشحية *تتم عمل
 جودة بداخلها ومطابقتها مع عدد المقترعين.المو  األوراقصناديق االقتراع وعد  ح*يتم فت
تي تحمل اسم  ال  واألوراقة واحدة، قائموي انتخاب أكثر من لتي تحا واألوراق االقتراع البيضاء أوراق*تلغى 

 خرى.أ إشارةالمقترع أو أي 
 الصحيحة التي حازت عليها كل قائمة.  وراقاأل*يتم عد 

يؤهلها كل قائمة لم تحصل على عدد أصوات  أصوات ، تلغى اإلداري تحديد الفائزين في المجلس   ت *لغايا
 .اإلداري في المجلس  األقل لى للفوز بمقعد واحد ع

المجلس  بعضوية للقوائم الفائزة ساب عدد المقاعد تيتم اح  اإلداري س يد الفائزين في المجلتحد   *لغايات 
 وفق نظام سانت لوجي. اإلداري 

كل قائمة لم تحصل على عدد أصوات يؤهلها للفوز  أصوات ى ، تلغامةالع األمانةيات تحديد الفائزين في  ا*لغ
 العامة.  األمانةفي  األقلد على عد واحبمق
تها وفق نظام سانت  زة بعضويعد للقوائم الفائالعامة يتم احتساب عدد المقا مانةاألتحديد الفائزين في  يات  لغا*

 لوجي.
 ( 40) مادة

 : األوليةائج تالن
 متضمنة: التفصيلية لالنتخابات مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز  األوليةت النتائج تعلن لجنة االنتخابا-
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 ق االقتراع ح أصحاب عدد -أ
 لمقترعين فعليا. دد اع-ب 
 . الملغاة األوراقد عد -ج
 . اإلجماليالصحيحة   األصوات عدد -د 
 .التي حصلت عليها كل قائمة األصوات عدد -ه
 عليها كل قائمة. التي حصلت  اإلداري د مقاعد المجلس د ع-و
 العامة التي حصلت عليها كل قائمة. األمانةعدد مقاعد -ز
 غالق باب الطعون.موعد فتح وا -ي

 ( 41)مادة 
 ية:النتائج النهائ

 .أياملمدة ثالثة  األولية لطعون في النتائج تعلن لجنة االنتخابات عن فتح باب ا-
التالي النتهاء مدة التقدم بالطعون، وتصدر قراراتها  ت في الطعون المقدمة لها في اليوم اتنظر لجنة االنتخاب-

 اراتها بهذا الخصوص قطعية.وتكون قر  بنفس اليوم
رئاسة المؤتمر  ابات بحضور هيئة م النتائج الرسمية النهائية لالنتخ ات اليو خابات في ذ نتة االتعلن لجن-

 ة المؤتمر. سسخة من تقريرها النهائي لهيئة رئانوممثلي القوائم والمرشحين وتسلم 
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 سالباب الساد
 ة: أحكام مالي

 ( 42مادة )
 

  الثين من شهر كانون في الحادي والث ني وتنتهيشهر كانون الثامن  األوللسنة المالية للنقابة في اليوم تبدأ ا
 . سهام نفمن الع األول

 ( 43مادة )
 

 ما يلي: ة متتألف المصادر المالية للنقاب 
 االشتراك السنوي لألعضاء.  رسوم االنتساب ورسوم-
 .عضاء لأل األخرى مالت والخدمات رسوم الطوابع والمعا-
 ل االعالم.وسائالعوائد والرسوم المحصلة من -
 من المشاريع التي تنفذها النقابة. االقتطاعات -
 ة.العام  مانةاألهبات والمساعدات غير المشروطة التي توافق عليها التبرعات وال-
 المملوكة للنقابة.  واألصولثمارات ريع وعوائد االست -
 

 ( 44مادة )
 القبض والصرف: إجراءات

 بالغ التي ترد للنقابة. الم ولى اللجنة المالية مسئولية قبض كافةتت-
 التي تنفقها النقابة.  غكافة المبال تتولى اللجنة المالية مسئولية صرف-
 ر في أي من البنوك الفلسطينية المرخصة. و أكثحساب بنكي أ  ارةوإد لية فتح تتولى اللجنة المالية مسئو -
 الية. لى الشيكات والسندات الميع عالحسابات البنكية والتوق بإدارةين  وضتحدد اللجنة المالية أسماء المف-
 م المالي. د له صالحياته باالستناد الى النظاصرف النقدي وتحد مسئوال عن ال أعضائهان تحدد اللجنة من بي-
 
 

 ( 45ادة )م
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 لمالية:ا األنظمة
 لس النقابة. النظام المالي المقر من مجتتولى اللجنة المالية مسئولية تطبيق -
 ظام المالي المعمول به. لعامة تعديل الن ا األمانة ب منيحق للجنة المالية الطل-
 ام المالي.النظ لجنة خاصة بالمشتريات للسلع والخدمات وفق أحكامنة المالية تشكل اللج-
 

 ( 46مادة )
 ة والميزانية الختامية: الموازن

في موعد   إلقرارهاالنقابة امة الع ألمانةها للسنوية للنقابة وتقديمتتولى اللجنة المالية مسئولية اعداد الموازنة ا-
 . ي من كل عامن تشرين الثانين م ال يتجاوز الثالث

 . العامة األمانة من إقرارها سئولية تنفيذ الموازنة بعد تتولى اللجنة المالية م-
ية العامة وتقديمها لمدقق الحسابات  تتولى اللجنة المالية مسئولية اعداد الحسابات الختامية السنوية والميزان-
 من المؤتمر العام.  قرلما

 العامة للنقابة. لألمانةنصف سنوية لية  ماديم تقارير اللجنة المالية مسئولية اعداد وتق تتولى-
 .ديم التقرير المالي للمؤتمر العاممسئولية اعداد وتق جنة الماليةتتولى الل-
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 الباب السابع
 عامةكام أح

 ( 47مادة )
 ح سابقة. ائليه ويلغى كل ما عداه من أنظمة ولو التعديالت ع إقرارن تاريخ ام ميجري العمل بهذا النظ

 
 

 ( 48مادة )
 حل النقابة:

المؤتمر العام   أعضاءما ال يقل عن ثلثي  ضرهمؤتمر نظامي يحعن  رار يصدرال تحل هذه النقابة اال بق-
  .األقلالحاضرين على  ألعضاءا % من75للنقابة، ويصوت لصالحه  

 النقابة. ال ي لجنة لتصفية موجودات وامو قرار بحل النقابة ينتخب المؤتمر االستثنائ عند اتخاذ -
 ائنين. والموردين والد ا من مستحقات لألعضاء ذمة النقابة المالية وتسديد ما عليه بإبراءتقوم لجنة التصفية  -
فيين أو حقوق االنسان  أوضاع الصحهلية تعني بممتلكات واموال النقابة لمؤسسة أ  لبعد اجراء التصفية تؤو -

 ر. وفق ما يقرره المؤتم
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