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 مقدمة:

نهاية كانون الذي عقد  ،في المؤتمر االستثنائي للهيئة العامة لنقابة الصحفيينهذا النظام تم إقرار التعديالت على 

، 2012-2010دة التأسيس اعقر خالل دورة إأالنظام الذي  جراء مراجعة مكثفة لكافة موادإبعد ، 2023الثاني 

يستجيب وبما  ،2012الذي عقد في شهر آذار ،المؤتمر العامصدرت في ختام جلسات  ومستندا للتوصيات التي

 ،لمتطلبات الواقع الحالي للصحفيين والتطورات الحاصلة والمتسارعة على عمل وأداء وتنوع وسائل االعالم

  .وحرية الرأي والتعبير ويصون مهوقوبما يحمي حق يلبي احتياجات الصحفيين وبما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول بابال

 تعريفات
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 (1مادة )

 والمقر   2023المعدل لسنة النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين" "يسمى هذا النظام الداخلي: النظام 

 .29/1/2023بتاريخ  هيئة العامةلل االستثنائيفي المؤتمر 

 (2)مادة 

 بارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:علواكون للكلمات ي

صحف، ) اعالمية كل من اتخذ من الصحافة مهنة ومورد رزق أساسي، ويعمل في مؤسسةالصحفي: -1

، ومكاتب وشركات انتاج اعالمي ومواقع الكترونية صحفية مجالت، محطات إذاعة او تلفزة، ووكاالت انباء

( تعني بالحصول على المعلومات وتحريرها وبثها أو نشرها، خرىاعالم في المؤسسات االة ودوائر يمالوإع

ويشمل هذا التعريف: المحررين، المراسلين الصحفيين، المصورين الصحفيين، رسامي الكاريكاتير، المدققين 

 األعمدةاب وكت  ، فةالمختلالبرامج التلفزيونية واالذاعية  مخرجيو اللغويين، مذيعي ومقدمي ومعدي

 .والمقاالت

 : نقابة الصحفيين الفلسطينيين.النقابة.2

 .: المجلس اإلداري المنتخب بموجب أحكام هذا النظامالمجلس.3

 : نقيب الصحفيين الفلسطينيين.النقيب.4

 : الهيئة القيادية التنفيذية للنقابة.األمانة العامة.5

 .الصحافة: مهنة المهنة.6

 .أحكام هذا النظام وتنطبق عليهة نقابهيئة العامة للالعضو هو : العضو.7

و في حاالت أخرى حسب أ، سنوات ربعأ لنقابة الصحفيين الذي يعقد كل عام: المؤتمر الالمؤتمر العام.8

 حكام هذا النظام.أ

 عاديين.الفترة الزمنية التي تقع بين مؤتمرين انتخابيين  الدورة االنتخابية: .9

في سجالت العضوية في  ملينعااعضاء  المسجلين بصفتهم ينعيطبيال مجموع االشخاص الهيئة العامة:.10

 حكام هذا النظام.أنقابة الصحفيين الفلسطينيين وتنطبق عليهم 

 تنفيذ قرارات األمانة العامةل الهيئة المصغرة والمشكلة من بين أعضاء األمانة العامة: هيئة المكتب .11

 مجلس اإلداري.الو

 بإنتاج يعنىو او خارجهأفي فلسطين  يعمل الذي هنيالممعنوي جسم الال: االعالمية /فيةة الصحالمؤسس.12

بحيث  ،و مسموع بشكل دوري او غير دوريأو مرئي أاو إعادة انتاج المعلومات واالنباء على نحو مكتوب 

و مطبوعة أمية مرئية ة فلعلى شكل ماد ،و النشرأمهور بوسائل االرسال الجلى إو بثها أو بيعها أيتم توزيعها 

وينطبق هذا على الجريدة، المجلة، التلفزيون، اإلذاعة،  ،و كليهماأو مدمجة أو منسوخة أو مسموعة أ

ة او ، وال يشمل هذا التعريف الجهة التي تصدر جريدة او مجل االعالمية ةقع الكترونيامووال ووكاالت االنباء

النوادي والجمعيات والهيئات المجتمعية المحلية والدولية  صدرهانشرة رسمية او مهنية او مدرسية او التي ت

 من هذه جميعا. و ما يماثل أيا  أوالدبلوماسية، 

 (3مادة )

 "نقابة الصحفيين الفلسطينيين"ن فيما بينهم وفق أحكام هذا النظام نقابة تسمى يوالفلسطين يونيشكل الصحف

ال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أهدافها واألموبيع  بامتالك، ولها الحق االعتباريةتتمتع بالشخصية 

وغاياتها، والتصرف بها وفق القوانين واألنظمة المرعية. يمثلها النقيب لدى المحاكم، ولدى الغير. ولألمانة 

 قضائية.العامة أن تنيب عنها محام في اإلجراءات القانونية وال

 

 (4مادة )
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و خارجه، أكومية تمثل الصحفيين الفلسطينيين أينما وجدوا داخل الوطن غير ح النقابة منظمة مهنية مستقلة

 طابعها تعددي، تمارس نشاطاتها وسياساتها وفقا لقرارات مؤتمراتها العامة

 

 (5مادة )

ممثل الي، وبمنظمة التحرير الفلسطينية والسياسات الوطنية العامة للشعب الفلسطين باألهدافتلتزم النقابة 

هداف الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل والعودة أوسعيها لتحقيق  ،د للشعب الفلسطينيوحيالوشرعي ال

، الفلسطينية منظمة التحريرل شعبيةال منظماتال حدىإباعتبارها  ،وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

منظمة االعالم في دوائر  ويحق لمن يعملون فيوتعتبر النقابة احدى قواعد منظمة التحرير الفلسطينية 

 .للنقابةئة العامة التحرير الفلسطينية اكتساب عضوية الهي

 

 (6مادة )

وبمناهضة التطبيع مع االحتالل وتسعى لمنع  قف وقرارات اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيعقابة بمواالنتلتزم 

ية أنشطة أميين والصحفيين في عالم ومنع مشاركة اإلعالية أنشطة تطبيعيه في مجال الصحافة واإلأإقامة 

 صفوفها.ن م يدان بجرم التطبيع تطبيعيه محليا وعربيا ودوليا، وتلتزم بفصل أي عضو

 

 (7) دةما

في أي مدينة  او تفتح فروع لها ة، ولها أن تختار مقرا  مؤقتا  ائم للنقابالقدس عاصمة دولة فلسطين المقر الد

 .فلسطينية

 

 الباب الثاني

 تاألهداف والغايا

 (8مادة )

 ة:أنشطتها لتحقق أهدافها وغاياتها التالي نفذالنقابة سياساتها، وتمارس ت

 والتعبير ة حرية الرأي، وصياننيةالمه من أداء رسالتهمعالمية والمؤسسات اإلواإلعالميين تمكين الصحفيين  .1

مصادر ، وحماية حق الصحفي بالحفاظ على سرية مصادر المعلومات وكشف الحقائقإلى والوصول 

 معلوماته.

من تأثيراتها  والحد   ،العمل على تطوير القوانين الفلسطينية ذات العالقة بالصحافة واالعالم والحريات العامة .2

 ير والكشف عن الحقيقة.لتعبي واألرة الى العمل المهني وحريالسلبية ع

واالرتقاء بمستوى المهنة يدها، ع مستواها، والحفاظ على مبادئها وتقالفنة، وربآداب وأخالقيات المه االلتزام .3

 بما يعزز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية. 

وأساليب العمل الحديثة والتقنية  لتطورات المهنيةكبة اوموا ،العمل على رفع المستوى المهني للصحفيين .4

 وتعليم ذات فائدة. والسعي إليجاد فرص تدريب  ،والمبتكرة

الحريات والحقوق المكتسبة،  عالم التي تتعرض النتهاكات وتقييدات تمس  ائل اإلالدفاع عن الصحفيين ووس .5

شف كومن أسباب أو غير ذلك ي أعن الرومجابهة اإلجراءات التعسفية ومنع أي اضطهاد بسبب التعبير 

 وكل ما يتصل بممارسة المهنة.  ،الحقائق

ية أوتوفير الحماية القانونية لمنع  ،معنويةقابية والمطلبية والالدفاع عن مصالح الصحفيين وقضاياهم الن .6

حقوقهم  بما يضمن ،عالم التي يعملون فيهاو وسائل اإلأو الهيئات أإجراءات تعسفية ضدهم في المؤسسات 

 ة كريمة تتناسب وواقع المهنة.فل لهم حيالوظيفية ويكا

بما يكفل عدم  ،مية واألهليةر اإلعالمية الحكوضمان تكافؤ فرص التوظيف والترقيات في المؤسسات والدوائ .7

 .أو الجهوية أو غير ذلك و الواسطة والمحسوبيةأالتعيين على أسس فئوية 

 ادث ومخاطر المهنة.ولعمل والحالخاصة با والتأميناتالسعي من أجل توفير الرعاية الصحية  .8
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لهم ل تضمن وفق شروط عم ،السعي لتوفير فرص عمل ألعضاء النقابة وعموم الصحفيين والخريجين الجدد .9

 طوير إلمكانياتهم وغاياتهم.وت حياة كريمة

اعدة تقديم الدعم والمسم وعالواإل.السعي لتطوير مناهج التعليم وأساليب التدريس في كليات ومعاهد الصحافة 10

 ة الملتحقين بها.للطلب

اثيق هيئة األمم المتحدة .التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والمكتسبات المكفولة بقرارات ومو11

 ومنظماتها.

ي ربعتعميق االنتماء الوطني لدى الصحفيين الفلسطينيين والتمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب ال.12

 .ته الواحدةحمة أم  ال يتجزأ من ل   جزءا   باعتباره، الوطنية والثقافية والحضارية على هويته الفلسطيني والتأكيد

ية أنشطة تطبيعيه في المجال اإلعالمي والحؤول دون أى منع شكاله كافة والعمل عل.مناهضة التطبيع بأ13

 لبالد.خل وخارج اأنشطة تطبيعيه دافي  عالمو أي من الصحفيين ووسائل اإلأعضاء النقابة مشاركة أ

عالن لي واإلن الدوووفق مبادئ القان ،شكال والوسائلبكافة األ .تعزيز الفكر والوعي المهني والتعبير الحر  14 

 العالمي لحقوق االنسان، والمواثيق الضامنة للمساواة وحقوق المرأة والطفل.

 سطينية والعربية والدولية.فلحادات الات واالتات مع النقابوتبادل الخبرتوثيق العالقات وتنمية التعاون .15

 تمثيل الصحفيين الفلسطينيين في الهيئات العربية واإلقليمية والدولية.-16

 

 الثالث بابلا

 العضوية

 (9مادة )

ينطبق و ،ويعمل في مؤسسة إعالمية ،ااتخذ من الصحافة مهنة ومورد رزق أساسيكل من عضو النقابة: 

 .وحصل على عضوية النقابة وفقا ألحكام هذا النظام، 2لمادة كما ورد في اف الصحفي عليه تعري

 وشروطها:النقابة  عضوية

 ضوية:افة أقسام العالشروط العامة لك

 أن يكون فلسطينيا ، أو عربيا  من دولة تعامل نقابتها الصحفيين الفلسطينيين بالمثل. -1

 وية.عضال ، وتنطبق عليه شروط احدى أقسامعمل ويعتاش من مهنة الصحافةأن ي -2

لسلوك ا دونةوم ،مل النقابة المقرة من مؤتمراتها العامةأن يلتزم بسياسات وأهداف وبرامج وقواعد ع -3

 .صحفيينالمهني لل

و أي أو/  ينلفلسطينيصحفيين اتعارض مع وحدانية تمثيل نقابة الي جسم نقابيأال يكون عضوا في أي  -4

 .مهني آخرجسم نقابي 

، ومتمتعا الوطنيةو الخيانة أاالمانة و أ لة بالشرفية أو جنحة مخ  نابجحكما  قطعيا  غير محكوم عليه  -5

 القانونية. باألهلية

 ة من هيئات النقابة.المقر شتراك السنويتسديد رسوم االنتساب واال -6

 أنواع:أربعة في نقابة الصحفيين الى  عضويةالم تقس  
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ما فيها حق الترشح واالنتخاب ألي اجبات بيتمتع بكافة الحقوق والوالذي عضو الهيئة العامة : العضو العامل

  :لتاليةالشروط ا، وتنطبق عليه ام الداخليت النقابة حسب ما ينص عليه النظمن هيئا

و خارجها بموجب عقد عمل ساري أداخل فلسطين  للعمل الصحفي في مؤسسة إعالمية ا  متفرغ أن يكون .1

 المفعول.

  أن يكون .2

دوائر أو كليات االعالم واالتصال في مؤسسات التعليم العالي م أو أقسا أحدفي متفرغا  ن يكون مدرسا  أ .3

  فروعه. أحد( في علم االتصال أو رو ماجستي)دكتوراة أ ادة جامعية عليايحمل شهالفلسطينية، و

 العملية التالية:الخبرات حاصال  على أحد المؤهالت العلمية وأن يكون  .4

 أو التدريس.العمل  ، من جامعة معترف بها. ويمارسمالعإلا وأ ةفاحصلافي  الماجستير أو شهادة الدكتوراة .أ

( في الصحافة أو اإلعالم، من جامعة ما يعادلهاالجامعية األولى )البكالوريوس أو الليسانس أو ادة الشه .ب

 .سنةالمهنة مدة ال تقل عن  عمل فييومعترف بها، 

ي تخصص آخر أامعة معترف بها، في من جلى، وماجستير، أو الشهادة الجامعية األشهادة الدكتوراة أو ال .ت

 .سنتينالمهنة مدة ال تقل عن  في عمليعالم، وغير الصحافة واإل

ة الدراسة فيها عن سنتين ، ال تقل مدجامعة أو كلية معترف بهامن  واإلعالم، الصحافة دبلوم فيشهادة  .ث

 .سنتينعن  مدة ال تقل نةعمل في المهيو ،و ما يعادلهاأبعد الحصول على الثانوية العامة  دراسيتين

ن فيها ع الدراسةال تقل  جامعة معترف بها، دبلوم في أي تخصص آخر، غير الصحافة واإلعالم، منشهادة  .ج

 ثالثال تقل عن لمدة  مهنة الصحافةعمل في يو ،و ما يعادلهاأعامة بعد الحصول على الثانوية ال سنتين

 .سنوات

 

 النقابة.خاب في أي من هيئات ات باستثناء حق الترشح واالنت: يتمتع بكافة الحقوق والواجبعضو الشرف

  :فيهترط ويش

 فروعه، أحدعلم االتصال أو ي و ماجستير( فأكتوراه عليا )دشهادة جامعية  على ال  صاح نوكي نأ -أ

 أو التدريس. وال يمارس مهنة الصحافة

ال تقل عن عشر سنوات  عملفترة  بعد مهنةال، وترك الصحافة واالعالم هنةعمل في مقد  ن يكونأ -ب

 متواصلة.

حتى ة الرابطة ن حملوا عضوين العرب الذيوأعضاء رابطة الصحفيي يمؤسس أن يكون صحفيا  من -ت

 .1993عام 

 .1999حتى عام  فلسطينيينن الالعام للكتاب والصحفيي أعضاء االتحاد أن يكون صحفيا  من  -ث

 

 ابة.ات النقفي أي من هيئح واالنتخاب حق الترش باستثناء : يتمتع بكافة الحقوق والواجباتالعضو المؤقت

  ويشترط فيه:

 .بعدالمهنة م يعمل بول ،مكلية للصحافة واإلعال حاصال  على شهادة منن يكون أ -أ

 اختصاص.لدى جهة  على المهنة م، ويتدربأن يكون حاصال  على شهادة من كلية للصحافة واالعال -ب

تقل عن  ويعمل بالمهنة بوظيفة جزئية لمدة ،واالعالم ة للصحافةأن يكون حاصال  على شهادة من كلي -ت

 .ثالث سنوات
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ي من هيئات ستثناء حق الترشح واالنتخاب في أيتمتع بكافة الحقوق والواجبات با: العضو المتدرب -ث

 ابة. ويشترط فيه:النق

جهة مختصة على مهنة  ىتدرب لديو و بكالوريوس(أدبلوم ) جامعيةعلى شهادة  ان يكون حاصال  *

 لصحافة واالعالم.ا

 

 

 

 (10مادة )

 ابةآليات االنتساب للنق

ا لجنة خاصة بالعضوية تسمى تاريخ انتخابهخالل مدة ال تزيد عن شهرين من  تشكل األمانة العامة أوال:

ن لها حق وويك ،الفئات والمناطق الجغرافيةيراعى عند تشكيلها تمثيلها لكافة القطاعات و"لجنة العضوية" و

لى شروط إاالنتساب للنقابة باالستناد  ت العضوية المقدمة من الراغبين فيالقرارات في طلباالنظر واتخاذ 

 العضوية لكل فئة.

 .طلب انتساب للنقابة من خالل تقديم طلب رسمي وفقا للنماذج المعدة لهذه الغايةب العضوية ب: يتقدم طالا  نيثا

جنة بشكل فردي وال ينظر للم أ ويقد  اب يعب  ن طلب االنتسإ: العضوية حق فردي للصحفي وعليه فثالثا  

 و المقدمة باإلنابة.أالجماعية بالطلبات 

 المقررة من هيئات النقابة.نتساب : تسديد رسوم طلب االرابعا  

ثبات إصورة عن  :اليها التمن ضمنو ،ن ترفق المستندات المطلوبة كاملة في طلب االنتسابأ: خامسا  

 الراتب.و ثبات العملإصول، سب األة مصدقة حالعلمي الشهادة ،، صورة شخصيةالشخصية

 : تلتزم النقابة بتوفير طلبات انتساب لكل من يطلبها.دسا  سا

ل ما لم تح   ،يوما من تاريخ تقديم الطلب ستينخالل فترة ال تتجاوز : تنظر لجنة العضوية في الطلب عا  باس

 دون ذلك. قاهرةوف ظر

من تاريخ القرار مع بيان  شهر بقرارها في فترة ال تتجاوز سابطالب االنت ضوية بإبالغلجنة الع: تلتزم ثامنا  

 لب.في حالة رفض الط يثياتهأسباب القرار وح

نة امقرار األببالغه إ ن يتمأعلى  لى األمانة العامةإمعلل  اعتراض تقديم: يحق لكل من رفض طلبه تاسعا  

 .االعتراضقديم تمن تاريخ  ينشهر العامة خالل

من تاريخ تقديمه، ويكون  شهرينعمالها خالل أجدول على  االعتراض: تدرج األمانة العامة طلبات عاشرا  

 قطعيا. االعتراض فيقرارها 

امات يدة االلتزبطاقة العضوية المالئمة بعد تسد ،عشر: يمنح كل صحفي يتم قبوله لعضوية النقابةحادي 

 عليه. ية المستحقةالمال

 .للنقابة امةالع مانةاألتحددها  ،االشتراك السنوي ورسوم اصدار البطاقةو اب،طلب االنتس عشر: رسوم نيثا



7 
 

االتحاد العام للصحفيين  بطاقة الصحافة الصادرة عنل على الحصو ،يحق لكل عضو عاملعشر: ثالث 

 وم المقررة من األمانة العامة.يد الرسبعد تسد ،االتحاد الدولي للصحفيينالعرب و/أو 

على الحصول على شهادة اثبات مهنة الستخدامها لدى دائرة الجوازات أو أي  عضو العاملرابع عشر: يحق لل

 امة.رسوم المقررة من األمانة العجهة ذات عالقة، بعد تسديد ال

 .: يحق للعضو العامل الحصول على شهادة مزاولة مهنة الصحافةعشر خامس

 

 (11مادة )

 :عضو النقابةوواجبات  حقوق

رى، ، أو من خالل اتفاقيات مع جهات أخيا التي تقدمها النقابة بشكل مباشرة بالحقوق والمزايتمتع عضو النقاب

 :دون حصر ومنها

 .طاقة العضوية المالئمةعلى ب الحصول -أ

 .عضو العامللل الحصول على شهادة أثبات مهنة -ب

 للعضو العامل. نةالحصول على شهادة مزاولة مه -ت

 .لسطينوورش العمل داخل ف النقابة والتدريبات أنشطةالمشاركة في  -ث

 ل خارج فلسطين.فرصة متكافئة في المشاركة في التدريبات وورش العم -ج

مها النقابة بشكل مباشر، أو تحصل عليها نتيجة اتفاقيات مع مات أو امتيازات تقداالستفادة من أية خد -ح

 أمينات والخصومات وغيرها.اية جهات خاصة، مثل الت

 يلي:ا بمدون حصر  النقابةعضو  يلتزم

والمجلس  وقرارات المؤتمرات ،اللوائح التنفيذيةي وشروط العضوية فيها، وفالداخلي للنقابة  النظام -أ

 .دونة السلوك المهني للصحفيينوم ،األمانة العامةو اإلداري

 .الوطني الفلسطيني التنوع إطاري وحدتها ف حافظة علىالمساهمة الفاعلة في أنشطة النقابة والم  -ب

 هيئات النقابة.نوية المقرة من الس كات العضويةتسديد اشترا  -ت

 :خالقيات مهنة الصحافة ومنهاأ االلتزام بأسس ومبادئ  -ث

حليالت واألفكار المختلفة باتجاهاتها والمعلومات بشأنها والت الوقائعع المواطنين على دوره باطالالقيام ب-1

 مية.ويات المحلية والعربية والعالية على المستالصحف

وى المعلوماتي والتحليلي بأكبر هد ممكن لضمان تحلي المحتقة بأمانة ودقة وبذل كل جلموثمعلومة انقل ال-2

 وثقة.قدر من الدقة الم

ي ف ا  ضارباك تن هنأاالستقاللية وعدم التحيز واالبتعاد عن أي أمور غير الئقة وخاصة عندما يظهر -3

 المصالح.

ه من ته تجاه غيرعن استقالليه، والدفاع اومة على نزاهتاالمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه المس-4

 وى المعلومات.و الرقابة على محتأالصحفيين وأي جهة أخرى تحاول التأثير 

ب أي من عدم تالع و ترهيب من أي جهة كانت والتأكدأالحصول على المعلومات وعرضها دون ترغيب -5

 مهما كان نفوذها.مضمون جهة بال

و شخصياته أمن مكونات المجتمع  مكون   ي  و تناول أأحداث طية األلمبالغة عند تغالموضوعية وعدم ا-6

 ورموزه ومقدساته. ،العامة

 خالقياتها مع مصادر المعلومات والجمهور والزمالء.أالمهنة و مل بشرفالتعا-7

وتدعو  ،تقدساوالمو تلك التي تمس األديان أو العصبية ألعنصرية عوات الى الدإحياز االلتزام بعدم االن-8

 للكراهية والتمييز.

ذلك، وذلك قبل نشر التحري والحصول على المعلومات الدقيقة وبذل الجهد في سبيل تحقيق تزام بلاال-9

 و دليل.أواالبتعاد قدر اإلمكان عن اتهام أي كان بغير سند  ،المعلومات
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ه فور اطالعه على المعلومات بعد نشره للمعلومات يلتزم بالعمل على تصحيحتشفه الصحفي كل خطأ يك-10

 الرد لكل من يتناولهم الصحفي بالمعلومات المقدمة من قبله.إعطاء حق الصحيحة و

 .و التشويه للسمعةأد عن استغالل المعلومات عن الحياة الخاصة ألي كان من أجل التشهير بتعااال-11

أن تثبت عليه اإلدانة النقابة بعد  حق الصحفي العضو من إجراءات تأديبية من قبلب م بما يصدرااللتزا-12

 تنفذ كل وسائل الدفاع المشروعة.كون قد اسوي

في الخالفات  محاكم أو النيابة العامةزميل له عضو في النقابة أمام الال يحق للصحفي العضو مقاضاة -13

 مة من األمانة العامة.خصوذن إ وله علىبعد حص الإ المهنية،

 لى التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.إ أال يشارك في أي نشاط يهدف-14

 

 (12مادة )

 العضوية: نتهاءا

 التالية:الحاالت  لنقابة فيالهيئة العامة ل العضوتنتهي عضوية 

 .الوفاة -أ

 ن النقابة.نهاء عضويته مإ طلببمانة العامة لى األإان يتقدم العضو بطلب   -ب

ة مادة من أي، أو العضوية واردة في شروطمن البنود ال ا  أي في حال خالف بقرار من األمانة العامة  -ت

 أحكام هذا النظام.

 سنوات. 3لمدة تزيد عن  الصحفي توقف عن العمل -ث

بإحدى  صدر بحقه حكم جنائي قطعي الذي العضو بفصل نهائيا   لنقابة قرارا  ل مانة العامةاألتتخذ  -ج

االعتبار القانوني وفق قانون  اليه لم يرد   ما ،الوطنية خيانةالو أو األمانة أبالشرف القضايا المخلة 

 .االجراءات الجزائية النافذ

 

 

 (13مادة )

 ية:الت العضوجس

نيا يشمل كافة أعضاء النقابة محددا فيه االسم الرباعي، سجال ورقيا وآخر الكترو أوال: تنظم لجنة العضوية

 .امات الماليةتسديد االلتزوالعضو،  تاريخ االنتساب، تصنيف

ام هذا كحأفي الفترة المقررة لذلك حسب بشكل علني  رسوم العضويةلللمسددين لعضوية ينشر سجل ا: نيا  ثا

موعد المؤتمر العام من على األقل  يوما   خمسينقبل  أي ،عملية االنتخابيةووفق الجدول الزمني لل ،نظامال

 .ةللدورة االنتخابية الجديد

اض على عضوية أي من نهم لالعترقع معين التقدم بطلب خطي مو: يحق ألي ثالثة أعضاء مجتملثا  اث

 .الموجبة لذلكسباب والوثائق على أن يكون اعتراضهم معلال باأل آلخريناألعضاء ا

ي في االعتراضات المقدمة لها في أول اجتماع تعقده بعد تقديم الطلب و/ أو ف لجنة العضويةتنظر : رابعا  

المعترض عليهم بنتيجة قرارها راض ومقدم طلب االعتوتبلغ اللجنة  ،النظام االجتماع المحدد وفق أحكام هذا

 .على سجالت العضوية قرارها وينعكس اتخاذه، فورالعضوية  ار لجنةعلى قر مانة العامةبعد مصادقة األ

 .لنقابةاتهم المالية لددوا التزامالذين لم يس األعضاء، وهم المستنكفينسجل خاص لألعضاء  نظميخامسا: 

 

 

 الرابع بابال

 ابةالنق هيئات
 (14 ( ةماد

 :العادي عامالمؤتمر ال
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وية والمسددين سجالت العض المسجلين في العاملين يتألف المؤتمر العام للنقابة من كافة األعضاء -أ

 كافة اشتراكاتهم السنوية.

 سنوات. أربعمرة كل  العادي مر العاميعقد المؤت  -ب

وفقا   العاملين( من األعضاء 1صف + قة )نالمطليعتبر المؤتمر قانونيا  حال تحقق النصاب االغلبية   -ت

 .أعاله (أ)مادة لنص ال

 تزيد عن ال مدةل ل انعقاده تلقائيا  ؤتمر يؤجمحدد للملافي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد  -ث

 ضرجلسة الثانية قانونيا بمن حفي الكون انعقاده ، وييناسبوع

ويحتسب فيها ية االفتتاح األولى تينجلس ولألايعقد المؤتمر على مدار يومين متتاليين يتضمن اليوم  -ج

النظامين  وإقرارناقشة م خاللها مالثانية يتو اإلداريالعامة والمجلس األمانة  استقالةالنصاب ومن ثم 

نتخابات في كل محافظة في لاليتم وضع صناديق في اليوم الثاني للمؤتمر العام و ،واإلداريالمالي 

اف على رشالمفرزة لإلالمركزية قرره لجنة االنتخابات مكان ت و في أيأمقر لجنة االنتخابات 

 شراف ممثليها.إوبحضور و النقابة تخاباتان

 

 :م باألمور التاليةاؤتمر العيختص الم

 مناقشة وإقرار التقرير اإلداري لألمانة العامة.-

 مناقشة وإقرار التقرير المالي لألمانة العامة.-

 م.، وقبول استقالتهالمنتهية واليتهم داريوالمجلس اإلمة اء ذمة أعضاء األمانة العاربإ-

 .ج على جدول االعمال من بنودمناقشة ما يدر-

على  ،(عضوا لألمانة العامة 21يكون من بينهم )عضوا  63ددهم س اإلداري والبالغ عضاء المجلانتخاب أع-

 النظام. المباشر وفقا ألحكام هذا يرأساس نظام التمثيل النسبي وباالقتراع الس

بدء أعمال من الهيئة العامة عند  ارهمختييتم ا أشخاص سةخمينظم أعمال المؤتمر هيئة رئاسة مكونة من -

  .للجلسة أكثرأو  وكاتباختار هيئة الرئاسة من بين أعضائها رئيسا لها مؤتمر، وتال

ها أن تعلن سة رسميا، ولقبل بدء الجلاب القانوني صنئة رئاسة المؤتمر عن عدد ونسبة الحضور واليتعلن ه-

 لنظام.لنصاب التزاما بأحكام هذا احققها من اكتمال اعن تأجيل الجلسة في حال عدم ت

 ة عمله وتنظيم النقاشات واتخاذ القرارات فور بدء الجلسة.سة المؤتمر آليرئا هيئة تعلن-

ربع وعشرين ساعة من أات خالل مية لالنتخابوالنتائج الرس عماله وقراراتهأتعلن هيئة رئاسة المؤتمر نتائج -

 انتهاء عملية االنتخاب.

ين من تاريخ ال يتجاوز أسبوع عدد في مولالنعقانتخب المؤتمر المجلس اإلداري المتدعو هيئة رئاسة -

 انتخابه.

ة أسابيع من تاريخ ثتدعو هيئة رئاسة المؤتمر األمانة العامة المنتخبة لالنعقاد في موعد ال يتجاوز ثال-

 ها.انتخاب

تقلة تتشكل حلها كافة لجنة انتخابات مسمة للنقابة في مرايشرف على انتخابات المجلس اإلداري واألمانة العا-

 ها وفقا ألحكام هذا النظام.العمأتمارس و

 

 (15مادة )

 المؤتمر االستثنائي:

تتخذه بأغلبية  انة العامة بناء على قرارمالمؤتمر استثنائيا للنظر في أمور معينة بدعوة من األ نعقدي -أ

 أعضائها.

ي وسائل ف شرة علنية تنؤتمر استثنائي من خالل دعوالهيئة العامة لم تدعو األمانة العامة الجتماع  -ب

لكتروني للنقابة ويحدد فيها مكان وتاريخ وساعة عقد المؤتمر وجدول االعالم وعلى الموقع اال

 أعماله.

 ستثنائي وتاريخ انعقاده عن أسبوعين.اال تمربين الدعوة لعقد المؤ ال تقل الفترة الزمنية  -ت
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 ()ثلث العامة موقع منمانة ه لأللب موج  ي أمور معينة بناء على طا للنظر فاستثنائيالمؤتمر يجتمع   -ث

أعضاء الهيئة العامة يتضمن تاريخ الطلب، مسوغات الدعوة للمؤتمر، التاريخ المقترح لعقده، عدد 

 .وجدول أعماله

ن الموعد المقترح مانة العامة بعقد مؤتمر استثنائي وبية بين تقديم الطلب لألال تقل الفترة الزمني  -ج

 بيع.النعقاده عن ثالثة أسا

على تقديم الطلب لألمانة العامة بعقد مؤتمر استثنائي ولم تستجب األمانة ولم يدع  اء أسبوعقضبعد ان  -ح

ن وجدول يحدد فيها مكان وزماقده عبر دعوة رسمية عللعقد المؤتمر، يحق لطالبي االجتماع الدعوة 

عقد  عداإلعالن ومو ل الفترة الزمنية بينالعالم على أال تقأعمال المؤتمر وتنشر في وسائل ا

 المؤتمر عن أسبوعين.

( من أعضاء الهيئة 1)نصف + يعتبر اجتماع المؤتمر االستثنائي قانونيا بحضور األغلبية المطلقة  -خ

مهما كانت أسباب  يلغى المؤتمرد للمؤتمر في الموعد المحداكتمال النصاب  عدم لفي حاوالعامة، 

 .وة اليهالدع

 على األمانة العامة.نائي ملزمه للنقابة وواجبة التنفيذ ستثالمؤتمر اال لقرارات التي يتخذهاتعتبر ا  -د

ال يجوز له  اغير مدرجة على جدول أعمال المؤتمر االستثنائي، كمية أمور أال يجوز النظر في  -ذ

من أعضاء  و أيأة عن النقيب نشاء جسم مواز لها أو حجب الثقإو أدمجها  رار بحل النقابة اواتخاذ ق

 .بينلعامة المنتخاألمانة ا

يرأس اجتماعات المؤتمر االستثنائي نقيب الصحفيين أو من تعينه األمانة العامة لذلك. وفي حال  -ر

 حضور.عضاء سنا من بين الاالجتماع أكبر اال سأيرو ممثل األمانة العامة أغياب النقيب 

 

 (16مادة )

 :هالمجلس اإلداري وصالحيات

 صالحيات ومهام يمارسوقابة، لعامة واألمانة العامة للنة اطة بين الهيئهو هيئة قيادية وسي المجلس اإلداري

 .وفق أحكام هذا النظام هبين دورتي انعقاد المؤتمر العام

 أربعكل  العادي ة المؤتمر الدوريهيئة العامة في جلساالداري من قبل ال سلجالم أعضاءيتم انتخاب  -أ

 .سبيتمثيل النطريقة السنوات ب

قبل منسقي القوائم الفائزة في  ة وستين عضوا، يتم تسميتهم منثالداري من ثاليتكون المجلس ا  -ب

 االنتخابات. ياالنتخابات من بين مرشحيها ووفق عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة ف

ويرأس  ن تاريخ انتخابه،داري أول اجتماع له خالل مدة ال تزيد عن اسبوعين ممجلس االيعقد ال -ت

 .سنا أعضائهويكون مقرره أصغر ا، نس أعضائه بركأاجتماعه األول 

عضاء قائمته أفي بداية الجلسة األولى للمجلس يسمي منسق كل قائمة انتخابية فائزة في االنتخابات  -ث

ه في داري ووفق عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمتلمجلس اإلء اعضاأبين نة العامة من املأل

  .االنتخابات

 ) .عضوااثنين وثالثين ) األغلبية النسبية ألعضائه نونيا بحضوريكون اجتماع المجلس قا -ج

 .مينا للسروأ رئيسا له ونائبا للرئيس ،عضائه باالقتراع السري المباشرأينتخب المجلس من بين   -ح

 .دي مرة كل أربعة أشهراجتماعه العايعقد المجلس   -خ

 .ضايا طارئةي للنظر في قعضائه دعوته الجتماع استثنائأ نصف من أكثر يحق لرئيس المجلس أو -د

 

 (17مادة )

  :: تكون مهام المجلس اإلداري وصالحياته على النحو التاليمهام وصالحيات المجلس اإلداري

 .نتخابيةصالحيات المؤتمر العام خالل الدورة االممارسة  -أ

 .مين سر المجلسانتخاب رئيسه ونائبه وأ -ب

 .ات المؤتمر العاممتابعة تنفيذ قرار -ت
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 .ة وأدائها والتزامها بأحكام النظام الداخليألمانة العاممتابعة عمل ا -ث

 .إقرار الموازنة السنوية المقدمة من األمانة العامة -ج

 .ين مدقق الحسابات القانوني للنقابةالمصادقة على تعي -ح

، في حال ضاء النقابةعامة بحق أي من أعرة عن األمانة اللفصل أو التجميد الصادنقض قرارات ا -خ

 ظام الداخلي.تعارضها مع الن

 .نقض موافقة األمانة العامة على أي عضو جديد في النقابة في حال تعارضها مع النظام الداخلي -د

 .مانة العامةمن قبل األ تي يتم اعدادهامة واللوائح الالمصادقة على األنظ -ذ

 

 (18مادة )

 

  :للنقابة األمانة العامة

داري عضاء المجلس اإلأوائم من بين عضوا يتم تسميتهم من قبل ممثلي الق ٢١من ل األمانة العامة تتشك-

 .سنوات وفقا ألحكام هذا النظام أربعالمنتخبين من قبل المؤتمر العام لمدة 

سابيع أ ال تتجاوز ثالثة على دعوة من هيئة رئاسة المؤتمر خالل مدة نة العامة اجتماعها األول بناءتعقد األما-

 .انتهاء المؤتمرمن تاريخ 

 .عضائها سناأ ول أكبريرأس اجتماع األمانة األ-

  أعضائها.تعتبر اجتماعات األمانة قانونية بحضور األغلبية المطلقة من -

 .صندوقاللسر، وأمين ا، وأمين نائبي النقيبوصحفيين، النقيب من المكونة  بهيئة المكت األمانة تشكل -

ل عدم حصول أي من منصبا تلو اآلخر باالقتراع السري، وفي حاللمناصب المحددة  تتم االنتخابات-

على أ( تجري جولة ثانية بين االثنين الحاصلين على 1المرشحين للمنصب على األغلبية المطلقة )نصف +

في حال تساوي على االصوات. وأزا من بينهما من يحصل على ت في الجولة االولى ويعتبر فائصوااأل

 . توافقثانية يحسم المنصب بينهما بالصوات في الجولة الاأل

قد األمانة العامة للنقابة اجتماعا واحدا على األقل كل شهر، على أال تقل اجتماعاتها خالل السنة عن عشرة تع-

 اجتماعات.

 ست، أو دون عذر ف عن حضور ثالث اجتماعات متتاليةعضوية األمانة عن أي عضو يتخل تسقط-

   العامة. ون عذر تقبله األمانةواحدة، د جتماعات خالل سنةا

وية األمانة العامة عن أي عضو يفقد أي شرط من شروط صالحية الترشيح المنصوص عليها في تسقط عض-

 ة.الهيئة العاممانة ينشر الطالع هذا النظام، ويصدر ذلك بقرار من األ

 وافقة ثلثي أعضائها.وذلك بمآخر، صبا يحق لألمانة سحب الثقة من النقيب، أو من أي عضو يشغل من-

، عضاء األمانة العامة، يحل محله عضو آخر من نفس قائمته االنتخابيةأضو من ع نصبفي حال شغور م-

 الصحفيات.مع الحفاظ على نسبة 

 .النقيب نائب لة غيابهفيين، وفي حانقيب الصح االمانةيرأس اجتماعات -

ى لإفي حال تساوت األصوات يرجح الرأي الذي صوات الحاضرين، وتؤخذ القرارات في األمانة بأغلبية أ-

 جانبه النقيب.

  ن يكون لهم حق التصويت.أدعوة أشخاص لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب دون العامة يجوز لألمانة -

ن يوقع عليه أشمل نقاش جدول االعمال والقرارات المتخذة، على ا لكل جلسة ين سر النقابة محضرن أمييدو  -

 المحاضر في سجل خاص بها. ، وتوثق هذهفي بداية الجلسة التي تليها نعضاء الحاضرواأل

 .محاضر اجتماعات األمانة يحق ألي عضو من أعضاء الهيئة العامة االطالع على-

 

 (19مادة )

 عامة:الحيات األمانة المهام وص
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 بة كما يلي: األمانة صالحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية العليا للنقاتمارس 

 أمين الصندوق ورؤساء اللجان التخصصية.وأمين السر و ائبي النقيبونتخاب النقيب نا*

ي دارأو المجلس اال/تنفيذ قرارات المؤتمر العام وقراراتها على أال تتعارض مع قرارات المؤتمر العام و*

 مرات االستثنائية. و/أو المؤت

  .تطبيق أحكام النظام الداخلي*

 حفيين الفلسطينيين محليا وعربيا ودوليا.صنقابة وتمثيل القيادة ال*

 المصادقة على قرارات اللجان التخصصية.*

 . ، بعد موافقة النقيبعضائهاأالمصادقة على تفويض صالحيات النقيب لعضو من *

ق آلية تراعي تكافؤ الفرص بين الراغبين في ملء الشواغر، وتعطى ي للنقابة وفيف الجهاز التنفيذتوظ*

 عالم ما أمكن.اإلو جياألولوية لخري

  .لوائح الخاصة بعمل النقابةإصدار األنظمة وال*

  .دعوة المؤتمر العام إلى االجتماع في الدورات العادية واالستثنائية*

 قابة الدورية.انتخابات النات التي تشرف على تعيين لجنة االنتخاب*

  .د وخارجهالبالانتداب ممثلي النقابة للهيئات واالجتماعات والمؤتمرات داخل ا*

 صدارات تصدر عن النقابة. إية وأية رة الصفحة اإللكترونإدا*

 .شراء واستئجار العقارات واألصول وإدارة استثمارات النقابة*

سكان، معهد تدريب إء النقابة مثل التأمين الصحي، عضاألمنفعة  يذ مشاريع تهدففتنتلتزم االمانة العامة ب*

 .الخ..مشروع الزمالة ،اعيمهني، برنامج الضمان االجتم

 هيئة المكتب:مهام وصالحيات 

 تنفيذ قرارات األمانة العامة والمجلس اإلداري.-

 قيادة العمل اليومي في النقابة.-

 ة المختلفة.تمثيل النقابة في األنشط-

 الموارد المالية للنقابة.ل على تعزيز العم-

 لية.لية والعربية والدوحالعمل على تعزيز العالقات الم-

 

 (20مادة )

 :ة/وصالحيات النقيب مهام

 :كما يلي ة/تكون مهمات النقيب

 .نهاوالتوقيع نيابة عوالشعبية والعربية واإلقليمية والدولية تمثيل النقابة أمام الجهات الرسمية -

  .والمؤتمرات االستثنائية نة العامةات األماترؤس اجتماع-

 .يكون صوته مرجحا في حال تساوي األصوات-

 ور مع أمين السر.األمانة بالتشا جدول أعمال جلساتديد تح-

 التوقيع على أوامر الصرف والمستندات المالية وفق أحكام النظام المالي.-

لمناطق التي يصعب عليه الوصول انة في اآخر من اعضاء األمتفويض صالحياته أو جزء منها لعضو -

 .اليها، على أن تصادق األمانة العامة على ذلك

 

 (21ة )ماد

 :ا يليكم ة/النقيب ة/نائب ماتكون مه

 .في كافة مهامه وصالحياته في حال غيابه ة/ينوب عن النقيب-

  ة العام.في إدارة شؤون النقابة وجلسات األمان ة/مساعدة النقيب-

 

 (22ادة )م
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 :السر ة/حيات أمينمهام وصال

 السر كما يلي:  ة/تكون مهام وصالحيات أمين

 .المؤتمر العامامة واعات األمانة العالدعوة الجتم-

 .ديد جدول أعمال االجتماعات وفق أحكام هذا النظام وبالتشاور مع النقيبتح-

  .تدوين محاضر اجتماعات األمانة العامة والتوقيع عليها وحفظها-

 .النقابة وأرشيفهاالت إلشراف على سجا-

 

 

 (23مادة )

 نة المالية(: الصندوق )رئيس اللج ة/مهام وصالحيات أمين

 لصندوق على النحو التالي: ا ة/وصالحيات أمين مهام تكون

  .الصندوق رئيسا للجنة المالية ة/يكون أمين-

  ية.اللجنة المال لعضويةعضائه أعضاء من أينتخب المجلس االداري اربعة -

 تنفيذ أحكام النظام المالي.  ضمان-

  .إدارة الحسابات البنكية للنقابة-

  لنقدية والورقية.ر الصرف والقبض اأوام لىالتوقيع ع-

 .الموازنة السنوية للنقابةعداد إ -

  .إعداد وتجهيز الميزانية السنوية وتقديمها لمدقق الحسابات-

  .لية صندوق النثريةقابة بمسؤوأو أحد موظفي الن تفويض أحد اعضاء اللجنة-

 .لألعضاءالسنوي ورسوم االشتراك  نتسابالرسوم ا اقتراح المشاريع ومصادر الدخل للنقابة، واقتراح-

 

 (24مادة )

 :مهام وصالحيات وتشكيل لجنة العضوية

 يكون تشكيل ومهام وصالحيات لجنة العضوية على النحو التالي: 

 للجنة العضوية.  /ةسا  عضائها رئية العامة من بين أتنتخب األمان-

 .ةلعضوية اللجن امةة العالهيئداري والمجلس اإل أعضاءمن  ستة اإلداريالمجلس ختار ي-

 حكام هذا النظام. أنة وتبت في طلبات العضوية المقدمة من الراغبين باالنتساب للنقابة وفق اللج تنظر-

تنظر اللجنة في   .الواردة في هذا النظام العضويةسقطت عنه شروط  ن  تتابع اللجنة وتعيد النظر في كل م  -

  ألعضاء.ين واالمقدمة لها من المنتسب عتراضاتاال

شهريا مكتوبا لألمانة العامة للمصادقة عليه يتضمن عدد المتقدمين لالنتساب، قائمة جنة تقريرا يقدم رئيس الل-

نظم اللجنة سجالت العضوية  .لباتهمبأسماء المرفوضة طبأسماء المقبولين وتصنيفات عضويتهم، وقائمة 

  .الورقية وااللكترونية

 

 (25مادة )

 الحريات: وتشكيل لجنة  حياتمهام وصال

 وصالحيات لجنة الحريات على النحو التالي:  شكيل ومهاميكون ت

 للجنة الحريات. /ةتنتخب األمانة العامة من بين أعضائها رئيسا  -

 . لعضوية لجنة الحريات لهيئة العامةاوس اإلداري مجلالأعضاء من  ستة ياإلدارالمجلس  ختاري -

 الحاجة. ريا أو كلما دعت هتعقد اللجنة اجتماعاتها ش-

على الصحفيين ووسائل االعالم في كافة األراضي الفلسطينية،  واالعتداءاتكافة االنتهاكات اللجنة تتابع -

 .قةة الجهات ذات العالها وأرشفتها ومراجعظوتعمل على تصنيفها وحف
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عالم، النقابة ووسائل اإل على نشره في موقع اك الحريات وتعملشهريا شامال  بانتهتصدر اللجنة تقريرا -

 نسخ عنه.ب العامة واتحاد الصحفيين العرب واالتحاد الدولي للصحفيين وأية مؤسسات حقوقيةوتزود األمانة 

  .اللجنة للمصادقة عليهيس اللجنة تقريرا شهريا مكتوبا لألمانة العامة حول عمل يقدم رئ-

 العامة.وي ويقدم لألمانة ربع سنو سنويا   اتعد اللجنة تقرير-

 

 (26مادة )

 :لجنة العالقات العربية والدولية مهام وصالحيات وتشكيل

 لتالي: لعامة على النحو ايكون تشكيل ومهام وصالحيات لجنة العالقات ا

  .الدوليةللجنة العالقات العربية و /ةتنتخب األمانة العامة من بين أعضائها رئيسا  -

 . قات العربية والدوليةلجنة العال لعضوية الهيئة العامة أعضاءه وبين أعضائمن  تةس اإلداريالمجلس  ختاري-

 تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريا أو كلما دعت الحاجة. -

  .بةلدولية ذات العالقة بالنقاالمراسالت والعالقات مع الجهات الداخلية والعربية واتابع اللجنة كافة ت-

البالد بعد  مؤتمرات واالجتماعات واألنشطة داخل وخارجلي النقابة للأسماء موفدي وممثتقترح اللجنة -

 .التنسيق مع النقيب ونائبه وأمين السر

  .العامة حول عمل اللجنة للمصادقة عليه يا مكتوبا لألمانةيقدم رئيس اللجنة تقريرا شهر-

 

 

 (27مادة )

 ة المصور الصحفي: مهام وصالحيات وتشكيل لجن

ن يكون ألى لمصور الصحفي ععلى انتخابات داخلية للجنة ا لإلشرافأعضائها  أحداألمانة العامة  ختارت-

  .مهنة التصوير الصحفيل ا  ري وممارسللجنة عضوا  في المجلس االدارئيس ا

 تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريا أو كلما دعت الحاجة. -

داخل وخارج البالد، قضايا والشؤون الخاصة بالمصورين الصحفيين وتعمل على تمثيلهم لجنة التتابع ال-

 .مانة العامةالتنسيق مع األب شطة الخاصة بهمنوتنظيم المعارض واأل

 .يقدم رئيس اللجنة تقريرا شهريا مكتوبا لألمانة العامة حول عمل اللجنة للمصادقة عليه- 

 (28مادة )

 تماعي:لنوع االجالجنة 

 ة المرأة والنوع االجتماعي.للجن ا /ةأعضاء األمانة العامة رئيس حدأ*تختار األمانة العامة 

لعضوية لجنة المرأة والنوع  ة اعضاءأعضائه وأعضاء الهيئة العامة ست س اإلداري من بينمجل*يختار ال

 .االجتماعي

 ن:أعلى 

 .ن/اتة بالصحفيص* تتابع اللجنة كافة القضايا والشئون الخا

 .ن/تنظيم المعارض واألنشطة والفعاليات الخاصة بالصحفيات*

 عمل اللجنة.  مانة العامة حول م رئيسة اللجنة تقريرا شهريا مكتوبا لأل*تقد

 (29مادة )

 

 :تدريب وتطوير الصحفيينلجنة 

 لصحفيين.ختار األمانة العامة أحد أعضاء األمانة العامة رئيسا /ة للجنة تدريب وتطوير ات

 نة.ري ستة من بين أعضائه وأعضاء الهيئة العامة لعضوية اللجختار المجلس اإلداي

 مهام لجنة التدريب والتطوير:

 ة بشكل مستمر للصحفيين المنتسبين للنقابة.عقد دورات تدريبيالعمل على -

 العمل على استقدام مدربين دوليين للمساعدة في تدريب الزمالء الصحفيين.-
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 للمشاركة في ورشات عمل مهنية ودورات تدريبية. الزمالء الصحفيين ثعلى ابتعاالعمل -

 العمل اإلعالمي والصحفي.جديدة مستخدمة ب ماط وأساليبلى عقد دورات تدريب مدربين على أنالعمل ع-

 العمل على تدريب الصحفيين المبتدئين والعاملين الجدد في المؤسسات الصحفية.-

 ة الخريجين الجدد من كليات الصحافة واالعالم.الفلسطينية وبخاص تب الجامعاالعمل على تدريب طال-

 (30مادة )

 

  :العامة عالم والعالقاتلجنة اال

 .العالقات العامةاالعالم وا /ة للجنة أحد أعضاء األمانة العامة رئيستار األمانة العامة تخ

 اللجنة.ية عامة لعضوختار المجلس اإلداري ستة من بين أعضائه وأعضاء الهيئة الي

 :العالقات العامةاالعالم ولجنة مهام 

 عميمها على وسائل االعالم.وت ةبها النقابو تشارك أنشاطات والفعاليات التي تقوم تغطية ال-

  العامة. األمانةبعد موافقة  النقابة تجاه االحداثوبيانات صياغة وتعميم مواقف -

  يةتخطيط الحمالت اإلعالم-

 االلكتروني وحسابات التواصل االجتماعيالموقع  ىاالشراف عل-

 االشراف على المعارض والفعاليات-

ل تعزيز آفاق التعاون بما يخدم جأمية( من رس روغي)رسمية  المختلفةتوطيد عالقات النقابة مع المؤسسات -

 الصحفيين

 

 (31مادة )

 

 :حقوق الصحفيينلجنة 

 قوق الصحفيين.ة للجنة حرئيسا / أعضائهاالعامة أحد  األمانةتختار 

 ختار المجلس اإلداري ستة من بين أعضائه وأعضاء الهيئة العامة لعضوية اللجنة.ي

 الصحفيين: مهام لجنة حقوق

 .سبات الصحفيين ورعاية مصالحهمحقوق ومكت دفاع عنال-

ن مع ة بالتعاوالدورات المتخصص من خالل عقد ،رفع مستوى الوعي لدى الصحفيين بحقوقهم المهنية-

 االختصاص. جهات

 .اإلعالميةالعمل على ومتابعة اتفاقيات العمل الجماعي مع المؤسسات -

 شكاالت الحقوقية للصحفيين.العمل على حل الخالفات واال-

 

 (32مادة )

 

 القانونية: الوحدة

 .لقانونيةا وحدةللمنسقا   أعضائهاحد أتختار األمانة العامة 

ونيين من ثة محامين او خبراء قانشار القانوني للنقابة، وثالوالمستالوحدة،  القانونية من منسقشكل الوحدة تت

 النقابة او خارجها. أعضاء

 انونية:الق وحدةمهام ال

 .ث بحقهمداالنتهاكات التي تحو في قضايا الحرياتالصحفيين  عن والمرافعة القانونيلدفاع ا-

 لية والنقابية.قوق العماالدفاع القانوني والمرافعة عن الصحفيين في قضايا الح-

 .بين الزمالء الصحفيين والحقوقيالمالي  التحكيم في قضايا النزاع والخالف-

 بها.التوصيات الخاصة عالم وتقديم الخاصة بالصحافة واإلواللوائح  واألنظمة والقوانين مراجعة-

 متقاطعة.في القضايا ال حقوق الصحفيينت، ومع لجنة تنسق الوحدة عملها مع لجنة الحريا-
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 (33مادة )

 

 لجنة أخالقيات المهنة: 

 .جنة اخالقيات المهنةللمنسقا   أعضائهاحد أتختار األمانة العامة 

ذوي الخبرة من  االكفاءمن الصحفيين المهنيين وخمسة أعضاء ، لجنةمن منسق الاالخالقيات  لجنة شكلتت

ولم يسبق  ،اإلداريمة والمجلس مانة العااأل أعضاءة في العمل الصحفي، على أن يكونوا من خارج الطويل

 لهم أن ترشحوا او شغلوا أي منصب في النقابة.

ذات  ة واجبة التنفيذ على األمانة العامة، وعلى الصحفيين ووسائل االعالمتكون قرارات لجنة اخالقيات المهن

 العالقة.

 :لجنة اخالقيات المهنةمهام 

بحق  ،إعالمية ة جهة رسمية أو مؤسسة أهلية أوأيو أنين بل المواطن قالنظر في الشكاوى المقدمة م-

ك خالقيات المهنة ومدونة السلوأر وقواعد معايي خرقالمهني و األداءعلى خلفية عالم و وسائل اإلأالصحفيين 

 .الصحفي

 .، وبين الصحفيين ووسائل االعالم العاملين فيهاالداخلية بين أعضاء النقابةنية المهفي الخالفات النظر -

 المسئولية االجتماعية لدى الصحفيين/ ات والمؤسسات اإلعالمية.تعزيز -

 

 (34مادة )

 

 :خرىاللجان والمهام األ

كل  يرأس، على أن ة العامة أية لجان أخرى تراها ضرورية لتسيير أعمال النقابة وتنفيذ قراراتهامانتشكل األ-

 .مةاالمانة العامن  لجنة عضو

 أو اعضاء الهيئة العامة القيام بأية مهام دائمة أو طارئة. اعضائها  تكلف األمانة العامة أحد-

ة وصل بين النقابة قلحالصحفيين الرياضيين ك بطةتنسيق مع رالل تكلف األمانة العامة أحد أعضائها-

 والرابطة.

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 االنتخابات

 
 (35مادة )

 

  :نتخاباتلجنة اال

قل من موعد انعقاد يوما على األ 50عضائها لجنة االنتخابات قبل خذه بأغلبية أاألمانة العامة بقرار تتتشكل 

 مانة العامة.ي واألداراإل المجلس باتانتخاتشرف على  ،المؤتمر العام

 سة أعضاء. يشرف على عملية انتخابات األمانة العامة والمجلس اإلداري لجنة انتخابات مكونة من خم

  :من لجنة االنتخابات من كل تتكون
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 نتدب عن مجلس نقابة المحامين. ممثل م-

 . النتخابات المركزيةاقاض متقاعد أو خبير انتخابات ترشحه لجنة -

 ية النقابة.  ء الشرف المدرجين في سجالت عضومن أعضاثالثة -

 45بل موعد االنتخابات ب ، قب حق االقتراعاألعضاء العاملين أصحاائمة األمانة لجنة االنتخابات بق تزود

 .يوما

 

 (36)ة ماد

 :الطعن في العضوية

وتعلق قائمة  راع منهم،االقتحق تعلن لجنة االنتخابات رسميا عن عدد أعضاء النقابة الكلي وعدد أصحاب -

 .النتخاباتيوما من موعد ا 45بأسمائهم على لوحة االعالنات في مقر النقابة وعلى موقعها اإللكتروني قبل 

  .ون في العضوية لمدة خمسة أيامفتح باب الطع لجنة االنتخابات عن تعلن-

ة العضوية قبل اتخاذ عامة ولجننة الماتبت لجنة االنتخابات في الطعون المقدمة، ولها أن تتشاور مع األ-

 .قطعيا  قرارها في الطعن، ويكون قرارها 

وم وتق ،ب الطعونم من تاريخ إغالق باأقصاها ثالثة أياتعلن اللجنة قراراتها بخصوص الطعون في مدة -

  .بإعالن قوائم العضوية النهائية وأصحاب حق االقتراع النهائية

 .طعن لدى المحكمة المختصةب دمالتق اباتالنتخة اقرار لجن يعترض علىيحق لمن  -

 

 

 (37مادة )

 ترشيح القوائم والطعون:  

للقوائم االنتخابية  تح باب الترشحجنة االنتخابات عن فة مباشرة، تعلن لبعد اعالن القوائم النهائية للعضوي-

 لمدة سبعة أيام متتالية، وتحدد فيه تاريخ وساعة فتحه وإغالقه. 

 الترشح للقوائم وتضمن للراغبين بالترشح الحصول عليها في أي وقت. ات نماذج نتخاباالتعد لجنة -

تفاصيلها ائم المرشحة وعن القو باإلعالنشح باب التر إلغالق تقوم لجنة االنتخابات في اليوم التالي-

 روريةى ضخرأعضائها، ترتيبها في ورقة االقتراع، وأي معلومات أمتضمنة: اسم القائمة، عدد وأسماء 

 لعملية. لنزاهة ا

 ثة أيام. عالن عنها ولمدة ثالتعلن لجنة االنتخابات فتح باب الطعون في القوائم ومرشحيها، مباشرة بعد اإل-

الطعون، ويكون  لطعون خالل ثالثة أيام من الموعد األخير لتلقيراتها بخصوص الجنة االنتخابات قراتعلن -

  .قطعيا  ا قراره

 .تخابات الطعن به لدى المحكمة المختصةلجنة االنقرار  لىيعترض عيحق لمن -

 عون المقدمةقرارها بخصوص الطتسقط لجنة االنتخابات ترشيح كل قائمة فقدت شروط ترشحها بناء على -

 . هذا النظاممن  35و 34 و33 للمواد استنادا  

ارها ء على قرشح بنالترتسقط لجنة االنتخابات عضوية كل مرشح ضمن قائمة انتخابية فقد أهليته ل-

 بخصوص الطعون المقدمة. 

 .تخاباتتعلن لجنة االنتخابات رسميا أسماء وتفاصيل القوائم النهائية المعتمدة لالن-

 

 (38مادة )

  :خاباتاالنسحاب من االنت

 ألي قائمة االنسحاب رسميا من االنتخابات في موعد ال يتعدى خمسة أيام قبل موعد االنتخابات.  يحق-

عضاء القائمة في موعد ال يتعدى خمسة أممثلها المعتمد سحب ترشيح أي عضو من  ئمة وعبرلكل قاحق ي-

 .أيام قبل موعد االنتخابات
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سماء ضمن القائمة بما ال عادة ترتيب األإمثلها قائمة وعبر من ضمن القائمة يحق للي حال سحب مرشح مف-

  .يخل بشروط الترشح

 .غير مرشححب بآخر المنس رشحال يحق للقائمة استبدال الم-

 .ي من مرشحيها بعد الموعد المحدد انسحابا غير رسميأانسحاب القائمة أو  يعتبر-

 

 

 (39) مادة

 

 المجلس اإلداري: وط الترشح لعضويةشر

اب االقتراع الترشح لعضوية والمجلس اإلداري ضمن قائمة انتخابية على أن تتوفر فيه ق ألي من أصحيح-

 ة:الشروط التالي

 .دون انقطاعرسوم لومسددا  ل سنوات ثالثضى على منحه العضوية العاملة مدة ال تقل عن كون قد مأن ي-1

 ى.دير عام فأعلبمرتبة مالحكومية  ميةالمؤسسات االعال أال يكون موظفا في-3

 أال يكون موظفا في القطاع الخاص ويرأس أكثر من عشرين موظفا.-4

 .متتاليتينن انتخابيتي دورتينلحفيين أال يكون قد شغل منصب نقيب الص-5

 )مجلس النقابة سابقا( لثالث دورات انتخابية متتالية. أال يكون عضوا في األمانة العامة-6

و عضوا في أو أي من األحزاب السياسية و/ أالحكومة و/  وألرئاسة و/ رسميا باسم اأال يكون ناطقا -7

 ياسية.ألي من األحزاب الساألولى الهيئات القيادية 

 

 (40مادة )

 مة االنتخابية:القائ

 .وستين مرشحا بحد أعلى ةمرشحين بحد أدنى وثالث تسعةتتشكل القائمة االنتخابية من _

 وط الترشح.طبق عليهم شرن تنأة يجب المرشحين بالقائمكافة -

 .1يتم ترتيب أسماء المرشحين في القائمة بشكل تسلسلي بدءا من رقم -

أن تكون واحدة منهن على ، على صحفياتمرشحيها من ال% من 30ال يقل عن مة ما ن تتضمن القائأيجب -

 .كسماء تلي ذلأ ربعةأكل ن بين أسماء األولى وواحدة على األقل م ةثالثالاألقل من بين 

  .أالجتماعينوع الو أو ديني أجغرافي ساس أكيل اي قائمة على يمنع تش -

 

 (41مادة )

 آليات الترشح:

 بعد  ،النتخابات وفق النماذج المعدة لذلك وفي المواعيد المحددة لهالب الترشح للجنة ائمة بطتتقدم القا-

 النظام. ي هذامحددة فالنسوية اللكوتا تحدد القائمة في طلبها ترتيب مرشحيها وتلتزم با-

 شحين.تحدد القائمة في طلب ترشحها اسم ممثلها وعنوانه لدى لجنة االنتخابات على أال يكون من بين المر-

 و رمزها االنتخابي الذي ترغب في ظهوره على ورقة االقتراع.أسمها تحدد القائمة ا-

 

 (42مادة )

 عملية االقتراع:

 ل.الكامالنسبي م التمثيل فق نظاتجري االنتخابات و-

 يحق لكل مقترع انتخاب قائمة انتخابية واحدة فقط من بين القوائم المدرجة في ورقة االقتراع.-

الصناديق االنتخابية قبل بدء عملية التصويت وتقوم بإغالقها وفقا  ن خلو  نتخابات التأكد مة االتضمن لجن-

 لألصول.

 خاص يتضمن: محضر ذلك في ثقواديق ويالصنق بعد انتهاء عملية االقتراع تغل-

 غالق الصندوق.إساعة -ا
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 عدد المقترعين.-ب

 عدد األوراق المستعملة.-ج

 عدد األوراق الملغاة.-د

 

 (43مادة )

 عملية الفرز:

 *تتم عملية الفرز بحضور ممثلي القوائم والمرشحين والمراقبين الذين توافق على وجودهم لجنة االنتخابات.

 اق الموجودة بداخلها ومطابقتها مع عدد المقترعين.األور ع وعد  يق االقتراح صناد*يتم فت

واألوراق التي تحمل اسم من قائمة واحدة، اب أكثر *تلغى أوراق االقتراع البيضاء واألوراق التي تحوي انتخ

 المقترع أو أي إشارة أخرى.

 األوراق الصحيحة التي حازت عليها كل قائمة. *يتم عد  

اإلداري، تلغى أصوات كل قائمة لم تحصل على عدد أصوات يؤهلها  لمجلسين في اديد الفائزيات تح*لغا

 اري.األقل في المجلس اإلد بمقعد واحد علىللفوز 

المجلس يتم احتساب عدد المقاعد للقوائم الفائزة بعضوية ين في المجلس اإلداري يات تحديد الفائز*لغا

 اإلداري وفق نظام سانت لوجي.

مانة العامة، تلغى أصوات كل قائمة لم تحصل على عدد أصوات يؤهلها للفوز ي األائزين فتحديد الف لغايات*

 العامة.بمقعد واحد على األقل في األمانة 

ائزين في األمانة العامة يتم احتساب عدد المقاعد للقوائم الفائزة بعضويتها وفق نظام سانت لغايات تحديد الف*

 لوجي.

 (44) مادة

 األولية: لنتائجا

 النتخابات النتائج األولية التفصيلية لالنتخابات مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز متضمنة:جنة اتعلن ل-

 االقتراععدد أصحاب حق -أ

 فعليا.عدد المقترعين -ب

 عدد األوراق الملغاة.-ج

 عدد األصوات الصحيحة اإلجمالي.-د

 .التي حصلت عليها كل قائمة عدد األصوات-ه

 تي حصلت عليها كل قائمة.ري الس اإلداقاعد المجلعدد م-و

 عدد مقاعد األمانة العامة التي حصلت عليها كل قائمة.-ز

 لطعون.غالق باب اإموعد فتح و-ي

 (45دة )ما

 النهائية:النتائج 

 تعلن لجنة االنتخابات عن فتح باب الطعون في النتائج األولية لمدة ثالثة أيام.-

ي اليوم التالي النتهاء مدة التقدم بالطعون، وتصدر قراراتها لها فلمقدمة ي الطعون اابات فتنظر لجنة االنتخ-

 .يةنهائبنفس اليوم وتكون قراراتها بهذا الخصوص 

في ذات اليوم النتائج الرسمية النهائية لالنتخابات بحضور هيئة رئاسة المؤتمر وممثلي  لجنة االنتخابات تعلن-

 هيئة رئاسة المؤتمر.ائي لها النهة من تقريرلم نسخالقوائم والمرشحين وتس

 

 

 سالباب الساد

 أحكام مالية:
 (46مادة )
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هي في الحادي والثالثين من شهر كانون انون الثاني وتنتمن شهر ك تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم األول

 .األول من العام نفسه

 (47مادة )

 ي:تتألف المصادر المالية للنقابة مما يل

 كما تقررها هيئات النقابة. تراك السنوياالش ب ورسوموم االنتسارس-

 .رسوم والمعامالت والخدمات األخرى-

 .ي تنفذها النقابةالتيع المشار وعوائداالقتطاعات -

 التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروطة التي توافق عليها األمانة العامة.-

 .ريع وعوائد االستثمارات واألصول المملوكة للنقابة-

 

 

 (48مادة )

 إجراءات القبض والصرف:

 ولية قبض كافة المبالغ التي ترد للنقابة.لجنة المالية مسئتتولى ال-

 رف كافة المبالغ التي تنفقها النقابة.المالية مسئولية صنة للجتتولى ا-

 لمرخصة.تتولى اللجنة المالية مسئولية فتح وإدارة حساب بنكي أو أكثر في أي من البنوك الفلسطينية ا-

 .لبنكية والتوقيع على الشيكات والسندات الماليةإدارة الحسابات اد اللجنة المالية أسماء المفوضين بتحد-

 د له صالحياته باالستناد الى النظام المالي.ها مسئوال عن الصرف النقدي وتحدلجنة من بين أعضائال حددت-

 

 

 

 (49مادة )

 األنظمة المالية:

 .مانة العامةاأليق النظام المالي المقر من مسئولية تطب تتولى اللجنة المالية-

ن يعرض على المجلس أعلى  ي المعمول بهمالال يحق للجنة المالية الطلب من األمانة العامة تعديل النظام-

 .داري للمصادقة عليهاإل

 تشكل اللجنة المالية لجنة خاصة بالمشتريات للسلع والخدمات وفق أحكام النظام المالي.-

 

 (50مادة )

 مية:لموازنة والميزانية الختاا

ة إلقرارها في موعد انة العامة النقابألما لعداد الموازنة السنوية للنقابة وتقديمهإنة المالية مسئولية تتولى اللج-

 ال يتجاوز الثالثين من تشرين الثاني من كل عام.

 امة.األمانة الع تتولى اللجنة المالية مسئولية تنفيذ الموازنة بعد إقرارها من-

سابات الحقق الحسابات الختامية السنوية والميزانية العامة وتقديمها لمد ية مسئولية اعدادتتولى اللجنة المال-

 .داريمجلس اإلالالمقر من 

 نصف سنوية لألمانة العامة للنقابة.عداد وتقديم تقارير مالية إتتولى اللجنة المالية مسئولية -

 للمؤتمر العام. داد وتقديم التقرير الماليعإة مسئولية تتولى اللجنة المالي-

 

 الباب السابع

 أحكام عامة
 (51مادة )
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 .داري للمصادقةن تعرضها على المجلس اإلأعلى  لعمل النقابةالالزمة واالنظمة ئح لواتعد االمانة العامة ال

 

 

 (52مادة )

 

 حل النقابة:

المؤتمر العام ما ال يقل عن ثلثي أعضاء  نظامي يحضره ال تحل هذه النقابة اال بقرار يصدر عن مؤتمر-

 األقل. األعضاء الحاضرين على  % من75نقابة، ويصوت لصالحه لل

 موال النقابة.ألجنة لتصفية موجودات و نتخابايتم بحل النقابة  ا  رارقالمؤتمر  تخاذا لحا في-

 ائنين.والموردين والدت لألعضاء ها من مستحقاذمة النقابة المالية وتسديد ما علي بإبراءتقوم لجنة التصفية -

االنسان الصحفيين أو حقوق اع أوضء التصفية تؤول ممتلكات واموال النقابة لمؤسسة أهلية تعني بجراإبعد -

 وفق ما يقرره المؤتمر.

 

 

 

 ( 53مادة )

 نظمة سابقة.أ يتعارض معه منيجري العمل بهذا النظام من تاريخ إقرار التعديالت عليه ويلغى كل ما 
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