قانون نقابة الصحفيني وتعديالته رمق  51لس نة 5991
املنشور عىل الصفحة  5471من عدد اجلريدة الرمسية رمق  7537بتارخي 5991/53/5
حل حمل قانون نقابة الصحفيني رمق  5لس نة 5915
املادة 5
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيني لس نة  )5991ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة
الرمسية .
املادة 2
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين احملددة لها ادانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل:
الوزير  :الوزير املعين بشؤون الإعالم .
النقابة  :نقابة الصحفيني.
النقيب  :نقيب الصحفيني.
اجمللس  :جملس النقابة.
املهنة  :همنة الصحافة.
الصحفي  :عضو النقابة املسجل يف جسل الصحفيني املامرسني واختذ الصحافة همنة هل وفق احاكم
هذا القانون.
العضو  :الصحفي املسجل يف النقابة وفق احاكم هذا القانون.
املؤسسة الصحفية الشخص الطبيعي او املعنوي اذلي يصدر يف اململكة مطبوعة حصفية ،ول
تشمل هذه العبارة املؤسسات الرمسية والاحزاب والاندية والنقاابت وامجلعيات واملدارس
واجلامعات واملنتدايت والهيئات احمللية وادلبلوماس ية اليت تصدر مطبوعة حصفية او ما مياثل ااي مهنا.
املؤسسة الإعالمية  :الشخص الطبيعي أو املعنوي اذلي يؤسس يف اململكة واكةل أنبا أو اإذاعة أو
تلفاز ًا متاثل يف أعاملها العمل الصحفي يف حقول الإعالم وتشمل دوائر الخبار والتحرير .

تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة  2357ومت الغا عبارة( وزارة الاعالم ) والاس تعاضة عهنا بعبارة ( رئاسة الوزرا ) مبوجب نظام تنظمي وحتديد
الصالحيات املتعلقة بشؤون الاعالم والصحافة والنرش والثقافة رمق  563لس نة . 2335
حيث اكنت التعاريف السابقة كام ييل :
الوزير وزير الاعالم.
الوزارة  :رئاسة الوزرا .
ادلائرة  :دائرة املطبوعات والنرش.
املدير  :مدير عام دائرة املطبوعات والنرش.
املادة 5
أ  .تنشا يف اململكة مبوجب احاكم هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيني) تمتتع ابلشخصية
الاعتبارية ولها احلق يف امتالك وبيع الاموال املنقوةل وغري املنقوةل الالزمة لتحقيق غاايهتا واهدافها
والترصف هبا عىل اي وجه من الوجوه ولها ان تقايض وتقاىض ،وفق القوانني والانظمة املرعية
وميثلها نقيهبا دلى احملامك ودلى الغري ولها ان تنيب عهنا يف الاجرا ات القانونية والقضائية اي حمام.
ب .يكون املركز الرئييس للنقابة يف مدينة عامن ،ولها ان تنشئ فروعا يف اي مدينة من مدن
اململكة بقرار من اجمللس.
املادة 7
متارس النقابة نشاطها لتحقيق ما ييل:
أ  .متكني الصحفيني من ادا رسالهتم الصحفية والعمل عىل ضامن احلرية الالزمة للقيام هبا وفقا
لحاكم القانون ويف اطار املسؤولية الادبية والوطنية والقومية.
ب .احملافظة عىل أداب املهنة ومبادهئا وتقاليدها وتنظمي ممارس هتا والعمل عىل رفع مس تواها واملسامهة
يف تطوير املهنة وتدريب الصحفيني.
ج .املسامهة مع سائر املؤسسات والاهجزة الاعالمية يف نرش الثقافة واملعرفة الانسانية جبميع
صورها املمتزية وتعميق الوعي مبسؤوليات املواطن ،والعمل عىل اذاك الاعزتاز الوطين والقويم
والاساليم واشاعة الفضيةل والقمي الانسانية الرفيعة املس متدة من الهوية احلضارية العربية الاسالمية.

د .توثيق الصالت وعرى التعاون بني الصحفيني الاردنيني يف سبيل الارتقا ابملهنة والعمل عىل
تسوية املنازعات املهنية بيهنم.
هـ .توثيق العالقات وتمنية التعاون مع احتاد الصحفيني العرب ونقاابت الصحفيني يف البالد العربية
والاجنبية.
و .حامية احلقوق املهنية للعضا وادلفاع عن مصاحلهم وتقدمي اخلدمات الاجامتعية والثقافية هلم مبا
يف ذكل تأسيس الندية واملراكز الصحفية واملنتدايت وامللتقيات وامجلعيات التعاونية وإاداراهتا .
ز .توفري التأمينات الاجامتعية والرعاية الصحية للعضا مبا تكفل هلم ولعائالهتم احلياة الكرمية .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكننص الفقرة (و) السابق كام ييل :
و .حامية احلقوق املهنية لالعضا وتقدمي اخلدمات الاجامتعية والثقافية هلم وتوفري التامينات
الاجامتعية ملواهجة حالت الش يخوخة والعجز والوفاة دون ان يؤثر ذكل عىل حقهم يف تقايض اي
راتب تقاعدي أخر وتقدمي املساعدة عند احلاجة وتوفري الرعاية الصحية مبا يكفل لالعضا وعائالهتم
حياة كرمية واتسيس الاندية وامجلعيات التعاونية لالعضا وادارهتا.
املادة 1
يشرتط يف من يسجل يف النقابة ان يكون:
أ  .اردين اجلنس ية.
ب .غري حمكوم عليه جبناية او جنحة خمةل ابلرشف.
ج .ممتتعا ابلهلية القانونية.
د .حاصال عىل احد املؤهالت العلمية التالية من جامعة او لكية معرتف هبا:
 .5شهادة ادلكتوراة يف الصحافة او الاعالم.
 .2شهادة املاجس تري او ادلبلوم العايل يف الصحافة او الاعالم وتدرب عىل ممارسة املهنة مدة ل تقل
عن س تة اشهر.
 .5الشهادة اجلامعية الاوىل يف الصحافة او الاعالم وتدرب عىل ممارسة املهنة مدة ل تقل عن
س نة.
 .7شهادة دبلوم لكية جممتع يف الصحافة او الاعالم وتدرب عىل ممارسة املهنة مدة ل تقل عن ثالث
س نوات .

 .1الشهادة اجلامعية الاوىل عىل الاقل يف اي ختصص غري الصحافة او الاعالم وتدرب عىل
ممارسة املهنة مدة ل تقل عن س نتني.
هـ .قد أمىض داخل اململكة قبل نفاذ أحاكم هذا القانون وعىل أساس التفرغ للعمل الصحفي همنة هل
ووفق ًا لحاكمه مدة ل تقل عن مثاين س نوات ملن اكن حيمل مؤهالت تقل عن املؤهالت املنصوص
علهيا يف الفقرة (د) من هذه املادة رشيطة تقدمي الواثئق املعززة ذلكل خالل مدة ل تتجاوز ثالثة
أشهر من اترخي نفاذه وترسي أحاكم هذه املادة عىل الشخاص اذلين تتوفر فهيم رشوطها قبل نفاذ
أحاكم هذا القانون .
و .متفرغ ًا ملامرسة العمل الصحفي ممارسة فعلية أو أن يكون قد معل حمرر ًا أو مندو ًاب أو اكتب ًا أو
مصور ًا حصفي ًا يف دوائر الخبار أو رسام اكرياكتري يف مؤسسة حصفية أو اإعالمية.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكننص الفقرة (هـ) والبندين ( 6و )4السابق كام ييل :
 .6شهادة دبلوم لكية جممتع يف اي ختصص غري الصحافة او الاعالم وتدرب عىل ممارسة املهنة مدة ل
تقل عن ثالث س نوات.
 .4شهادة ادلراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وتدرب عىل ممارسة املهنة مدة ل تقبل عن اربع
س نوات.
هـ .ان يكون متفرغا ملامرسة العمل الصحفي ممارسة فعلية.
املادة 6
أ  .يكون التدريب عىل املهنة مقبول لغراض هذا القانون يف احلالتني التاليتني:
 .5اذا مت ابملامرسة الفعلية يف اي مؤسسة حصفية او مؤسسة اعالمية .
 .2اذا مت التدريب عىل املهنة يف اي معهد متخصص ابلصحافة او الاعالم داخل اململكة او خارهجا
معرتف به من اجلهات الرمسية.
ب .ل تطبق مدد التدريب املنصوص علهيا يف هذا القانون عىل املتدربني املسجلني يف النقابة قبل
نفاذ احاكمه .
تعديالت املادة :
 -هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة .2357

املادة 4
يعترب الصحفيون املسجلون يف النقابة عند نفاذ هذا القانون ،حبمك من انتس بوا الهيا مبوجب احاكمه.
املادة 1
لغاايت هذا القانون يعترب الصحفي املسجل واذلي يعمل يف أي من العامل التالية ممارس ًا ملهنة
الصحافة .
أ .رئيس التحرير أو مدير التحرير أو املدير العام ملؤسسة حصفية أو اإعالمية اردنية أو سكرتري
التحرير أو احملرر أو املصور الصحفي أو رسام الاكرياكتري أو الاكتب الصحفي أو احملرر املذيع
لنرشات الخبار أو املراسل الصحفي أو املندوب الصحفي لها داخل اململكة أو خارهجا .
ب .احملرر أو املندوب الصحفي أو املراسل الصحفي ملؤسسة حصفية أو اإعالمية معمتدة بصورة
قانونية يف اململكة .
ج .عضو هيئة التدريس ملادة الصحافة أو مادة الإعالم يف اجلامعات الردنية .
د .من معل يف أي وظيفة اإعالمية يف أي مؤسسة اإعالمية .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد الغا نصها السابق والاس تعاضة عنه ابلنص احلايل مبوجب القانوناملعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكن نصها السابق كام ييل :
لغاايت هذا القانون تعترب الاعامل التايل ممارسة للعمل الصحفي:
أ  .رئيس التحرير او مدير التحرير او املدير العام ملؤسسة حصفية اردنية او احملرر املسؤول او
احملرر او املصور الصحفي او رسام الاكرياكتري او املراسل الصحفي او املندوب الصحفي لها داخل
اململكة او خارهجا.
ب .احملرر او املندوب الصحفي او املراسل الصحفي لواكلته انبا معمتدة بصورة قانونية يف اململكة او
املندوب الصحفي املعمتد ملطبوعة حصفية.
ج .رئيس التحرير او احملرر او املندوب الصحفي او املراسل الصحفي او املصور الصحفي او رسام
الاكرياكتري يف الوزارة او يف اي دائرة او مؤسسة اعالمية رمسية.
د .عضو هيئة التدريس ملاديت الصحافة او الاعالم يف جامعة اردنية.
هـ.معل الصحفي املسجل يف اي من الوظائف الاعالمية يف الوزارة او يف اي دائرة اعالمية رمسية.

املادة 9
للمجلس مبوافقة الوزير ،ان يسمح لي حصفي حيمل جنس ية احدى ادلول العربية او الاجنبية
مبامرسة املهنة يف اململكة ابملوقع اذلي حيدده اجمللس وللمدة اليت يقررها ،رشيطة وجود نص قانوين
مماثل يف ترشيع تكل ادلوةل اليت حيمل جنسيهتا عىل ان تتوفر يف ذكل الصحفي الرشوط التالية:
أ  .ان يكون ممن حيق هلم ممارسة املهنة يف ادلوةل اليت ينمتي الهيا وحيمل ترخيصا بذكل.
ب .ان يكون دليه اذن رمسي ابلقامة والعمل يف اململكة ملدة ل تقل عن س نة.
املادة 53
أ  .يقدم طلب الانتساب اىل النقابة عىل المنوذج اذلي يعده اجمللس مرفقا ابلواثئق واملستندات
املثبتة مقابل ايصال ،ويعترب الطلب املكمتل مقبول اذا مل يصدر اجمللس قراره بشانه خالل ثالثني
يوما من اترخي تقدميه دليوان النقابة.
ب .يبلغ قرار اجمللس يف مجيع الاحوال لطالب الانتساب ،ويعلق عىل اللوحة اخلاصة ابعالانت
النقابة.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة . 2357املادة 55
يلغى انتساب العضو حكامً يف أي من احلالت التالية :
أ .الاس تقاةل .
ب .صدور قرار تأدييب قطعي بشطب امسه من جسل الصحفيني املامرسني .
ج .فقد أحد رشوط العضوية املنصوص علهيا يف هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة أو فقد أحد
تكل الرشوط بعد قبول انتسابه لها .
د .عدم تسديد الرسوم وأي الزتامات مالية مرتتبة عليه للنقابة يف موعد أقصاه /55أاذار من لك عام
وفق أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه .
هـ .الوفاة .

تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد الغا نصها السابق والاس تعاضة عنه ابلنص احلايل مبوجب القانوناملعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكن نصها السابق كام ييل :
مع مراعاة احاكم املادتني السابعة والرابعة عرشة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكام
ويشطب تسجيهل بقرار من اجمللس ،اذا ثبت ان رشطا او اكرث من رشوط العضوية املنصوص علهيا
يف هذا القانون مل يكن متوفرا فيه عند قبول انتسابه للنقابة ،وكذكل اذا فقد تكل الرشوط او ااي
مهنا بعد قبول انتسابه للنقابة ويتوىل النقيب ابالغ ذكل العضو.
املادة 52
حيظر عىل الشخص ممارسة املهنة قبل :
أ .أدائه القسم اإمام جملس النقابة وابلصيغة التالية :
(أقسم ابهلل العظمي أن أكون خملص ًا للوطن واملكل وأن اؤدي معيل وأمارس همنيت بأمانة وجترد وأن
أحافظ عىل رشف املهنة واحرتم القوانني والنظمة) .
ب .تسديده الرسوم والالزتامات املالية املرتبة عليه وفق ًا لحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة
مبقتضاه وتسجيل امسه يف جسل الصحفيني املامرسني .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد الغا نصها السابق والاس تعاضة عنه ابلنص احلايل مبوجب القانوناملعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكن نصها السابق كام ييل :
ميتنع عىل الشخص اذلي قبل انتسابه للنقابة ان ميارس املهنة الا بعد:
أ  .ان يقسم الميني التالية دون زايدة او نقصان امام الوزير وحبضور النقيب او انئبه(:اقسم ابهلل
العظمي ان اكون خملصا للوطن واملكل وان اؤدي معيل وامارس همنيت ابمانة وجترد وان احافظ عىل
رشف املهنة واحرتم القوانني والانظمة املتعلقة هبا).
ب .ان يدفع الرسوم املقررة للنقابة.
ج .ان يسجل امسه يف جسل الصحفيني املامرسني يف النقابة.

املادة 55
ينظم اجمللس جدول ابسام الصحفيني املامرسني اذلين ادوا الرسوم املقررة للنقابة وذكل خالل
الثالثني يوما اليت تس بق موعد انتخاابت اجمللس ويعلن عنه يف مركز النقابة وفروعها.
املادة 57
أ .تنظم النقابة السجالت التالية :
 .5جسل الصحفيني املامرسني .
 .2جسل الصحفيني غري املامرسني .
 .5جسل الصحفيني حتت التدريب .
 .7جسل الصحفيني غري الردنيني اذلين رخص هلم مبامرسة املهنة وفق أحاكم هذا القانون .
 .1جسل الصحفيني املشاركني وتدرج فيه أسام الصحفيني الردنيني املقميني خارج اململكة واملامرسني
ملهنة الصحافة والإعالم خارهجا ويرغبون يف تسجيل أسامهئم يف هذا السجل .
 .6جسل الصحفيني املؤازرين وتدرج فيه أسام خرجيي الصحافة والإعالم اذلين ل يعملون يف
مؤسسات حصفية ويرغبون يف تسجيل أسامهئم يف هذا السجل .
ب .ينقل امس الصحفي من جسل الصحفيني املامرسني اىل جسل الصحفيني غري املامرسني بقرار من
اجمللس يف اي من احلالت التالية:
 .5اذا مل يقم بدفع الرسوم الس نوية والعوائد املتحققة عليه يف موعد اقصاه /55اذار من لك عام .
 .2اذا توقف عن ممارسة املهنة بصورة فعلية ملدة تزيد عىل س نة.
 .5اذا اقام خارج اململكة ومل ميارس العمل الصحفي مدة تتجاوز عن س نة.
ج .يرتتب عىل العضو وعىل املؤسسة الصحفية أو الإعالمية اذلي ينطبق عىل أي مهنا يف احلالتني
املنصوص علهيام يف البندين ( )2و( )5من الفقرة (ب) من هذه املادة أن يعمل اجمللس خطي ًا بذكل
خالل مدة ل تتجاوز س تني يوم ًا من اترخي حدوهثا حتت طائةل املسؤولية التأديبية .
د .ينقل امس الصحفي من جسل غري املامرسني اىل جسل املامرسني بنا عىل طلبه اخلطي بعد زوال
الاس باب اليت ادت لنقل امسه اىل جسل غري املامرسني ودفع الرسوم املقررة.
هـ .تلغى عضوية الصحفي يف النقابة اذا اس متر تسجيهل يف جسل غري املامرسني لكرث من مخس
س نوات متتالية.

و .ل يعاد قيد اي حصفي الغيت عضويته مبقتىض احاكم هذا القانون الا بعد تقدمي طلب جديد
تتوفر فيه الرشوط املنصوص علهيا يف املادة ( )1من هذا القانون ابس تثنا رشط التدريب .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكننص الفقرة (أ) كام ييل :
أ  .تنظم النقابة السجالت التالية:
 .5للصحفيني املامرسني.
 .2للصحفيني غري املامرسني.
 .5للصحفيني حتت التدريب.
 .7للصحفيني غري الاردنيني اذلين رخص هلم ممارسة املهنة مبوجب احاكم هذا القانون.
البند  7فقرة (ب)
 .7اذا اقام خارج اململكة ومارس العمل الصحفي يف حصف غري اردنية ملدة تزيد عىل س نتني.
ج .يرتتب عىل العضو اذلي تنطبق عليه اي من احلالت املنصوص علهيا يف البنود ( )2،5،7من
الفقرة (ب) من هذه املادة ان يعمل اجمللس خطيا بذكل خالل مدة ل تتجاوز س تني يوما من حدوهثا
حتت طائةل املسؤولية التاديبية.
املادة 51
للوزير او لطالب الانتساب او لي عضو يف النقابة الطعن دلى حممكة العدل العليا يف القرارات
اليت يصدرها اجمللس مبقتىض املواد ( )57 ،52، 53من هذا القانون.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة .2357املادة 56
أ .ل جيوز لي مؤسسة حصفية أو اإعالمية يف اململكة اس تخدام أي خشص يف أي معل حصفي اإذا مل
يكن من العضا املدرجة أسامؤمه يف جسل الصحفيني املامرسني .

ب .جيوز للمؤسسة الصحفية أو الإعالمية قبول متدرب عىل املهنة دلهيا رشيطة حصوهل عىل
املؤهالت العلمية املنصوص علهيا يف هذا القانون وتسجيهل يف جسل الصحفيني حتت التدريب يف
النقابة وفق تعلاميت يضعها اجمللس لهذه الغاية ويبدأ رساين مدة التدريب من اترخي صدور قرار
اجمللس ابملوافقة عىل قبول ذكل املتدرب .
ج .للمجلس اختاذ الإجرا ات اليت يراها مناس بة للتحقق من أن الصحفي حتت التدريب ميارس
التدريب بصورة فعلية  ،وللمجلس شطب امس املتدرب من جسل الصحفيني حتت التدريب اإذا
تبني هل خالف ذكل .
د .مينح املتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتيازه الفحص اذلي جيريه اجمللس وفق التعلاميت
اليت يصدرها لهذه الغاية  ،وهل بنا عىل تنسيب جلان الفحص متديد مدة التدريب رشيطة أن ل
تتجاوز مدة التدريب املقررة وفق أحاكم هذا القانون .
هـ .ل تقبل شهادات التدريب عىل املهنة لإغراض الانتساب اإىل النقابة اإل ملن أدرجت أسامؤمه يف
جسل الصحفيني حتت التدريب يف النقابة وفق ًا ل إالجرا ات والحاكم املنصوص علهيا يف هذا القانون.
و .يتوجب عىل أي خشص تدرب عىل املهنة يف مؤسسة حصفية أو اإعالمية خارج اململكة أن يزود
النقابة ابلواثئق والبياانت اليت حيددها اجمللس يف التعلاميت اليت يصدرها لهذه الغاية .
ز .يشرتط يف املؤسسة اليت تقبل املتدرب فهيا ان تكون مؤسسة حصفية أو اإعالمية تعمتدها النقابة.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد الغا نصها السابق والاس تعاضة عنه ابلنص احلايل مبوجب القانوناملعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكن نصها السابق كام ييل :
أ  .ل جيوز لي مؤسسة حصفية يف اململكة اس تخدام اي خشص يف اي معل حصفي اذ مل يكن من
الاعضا املدرجة اسامؤمه يف جسل الصحفيني املامرسني.
ب .جيوز للمؤسسة الصحفية والاعالمية قبول متدرب عىل املهنة دلهيا رشيطة حصوهل عىل
املؤهالت العلمية املنصوص علهيا يف هذا القانون وتسجيهل يف جسل املتدربني يف النقابة وفق
تعلاميت يضعها اجمللس لهذه الغاية مبوافقة الوزير.
ج .للمجلس اختاذ الاجرا ات املناس بة للتحقق من ان التدريب يمت وفقا لتعلاميته ،كام ان هل شطب
امس املتدرب اذلي ل يلزتم هبا من جسل املتدربني.

د .مينح املتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتياز الفحص اذلي جيريه اجمللس وفق تعلاميت
يصدرها مبوافقة الوزير لهذه الغاية ،وللمجلس بنا عىل تنسيب اللجان الفاحصة متديد مدة التدريب
مبا ل يتجاوز مدة التدريب الاصلية.
املادة 54
للصحفيني املسجلني يف جسل الصحفيني املامرسني يف النقابة وحدمه الاس تفادة من املزااي
والتسهيالت اليت متنحها للصحفيني او توافق عىل منحها هلم السلطات العامة وسائر اجلهات
والهيئات والاشخاص لمتكيهنم من القيام مبهاهمم الصحفية وتوفري الرعاية والعيش الكرمي هلم مبا
يتناسب مع رشف املهنة اليت ميارسوهنا.
املادة 51
أ  .حيظر عىل غري الصحفيني املامرسني او الصحفيني املنصوص علهيم يف املادة ( )9من هذا القانون
مراسةل الصحف الاجنبية والاعالن عن انفسهم بصفة حصفي او ابي عبارة تعطي هذا املعىن ،كام
حيظر عىل ماكتب ادلعاية ،والاعالن والنرش والتوزيع ،اضافة اي لكمة او عبارة اىل عنواهنا او
نرشاهتا او اعالانهتا تفيد هذا املعىن ،ما مل تكن مرخصة ابصدار املطبوعات الصحفية.
ب .تتوىل النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجالهتا.
ج .مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص علهيا يف أي قانون أخر يعاقب لك من خيالف أحاكم الفقرة
(أ) من هذه املادة بغرامة ل تقل عن ألف دينار ول تزيد عىل ألفي دينار ويلزم إابزاةل اخملالفة
وتضاعف الغرامة يف حاةل التكرار .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكننص الفقرة (ج) السابق كام ييل :
ج .لك من خيالف احاكم الفقرة (ا) السابقة يعاقب بغرامة ل تقل عن مائيت دينار ول تزيد عىل
مخسامئة دينار او ابحلبس ملدة ل تقل عن شهر ول تزيد عىل ثالثة اشهر ،او بلكتا العقوبتني مع
احلمك ابزاةل اخملالفة ،وتتضاعف العقوبة يف حاةل التكرار.

املادة 59
تتالف الهيئة العامة للنقابة من مجيع الاعضا الاردنيني املدرجة اسامؤمه يف جسل الصحفيني
املامرسني فهيا وتتوىل الصالحيات واملسؤوليات التالية:
أ  .انتخاب النقيب وانئب النقيب واعضا جملس النقابة وفقا لحاكم هذا القانون والانظمة الصادرة
مبقتضاه.
ب .تصديق احلساابت اخلتامية للس نة املنهتية واقرار املوازنة التقديرية للس نة اجلديدة.
ج .مناقشة التقارير الادارية واملالية واملهنية املتعلقة ابعامل اجمللس واصدار القرارات الالزمة بشاهنا.
د .دراسة الامور اليت ترفع الهيا من اجمللس واصدار القرارات املناس بة بشاهنا وكذكل دراسة الامور
اليت يقرتهحا  %53فاكرث من عدد الاعضا رشيطة ان تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجامتع
الهيئة العامة بثالثني يوما عىل الاقل.
هـ .اصدار ميثاق الرشف الصحفي.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة . 2357املادة 23
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجامتعا عاداي واحدا يف الس نة خالل شهر نيسان بدعوة من اجمللس وذكل
وفقا لالجرا ات املنصوص علهيا يف هذا القانون.
املادة 25
أ  .تعقد الهيئة العامة اجامتعات غري عادية بدعوة من النقيب او اجمللس او بطلب من ثلث عدد
اعضا الهيئة العامة مبينا فيه الامور املطلوب عرضها عىل الهيئة العامة ،ويرتتب عىل اجمللس دعوهتا
لالجامتع خالل مدة ل تزيد عىل ثالثني يوما من اترخي تسلمه للطلب.
ب .تدرج الامور اليت يطلب اىل الهيئة العامة مناقش هتا يف اجامتعها غري العادي يف ادلعوة اليت
توجه اىل اعضاهئا حلضوره ،ول جيوز عرض او مناقشة اي امر أخر يف هذا الاجامتع.

املادة 22
تتألف الهيئة العامة يف أي اجامتع تعقده من مجموع العضا اذلين سددوا رسوم الاشرتااكت
الس نوية للنقابة وأي الزتامات مالية مرتتبة علهيم وفق أحاكم هذا القانون والنظمة الصادرة مبقتضاه .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد الغا نصها السابق والاس تعاضة عنه ابلنص احلايل مبوجب القانوناملعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكن نصها السابق كام ييل :
تتكون الهيئة العامة يف اي اجامتع تعقده من الاعضا اذلين سددوا مجيع الرسوم واملبالغ املس تحقة
علهيم للنقابة قبل مدة ل تقل عن س بعة اايم من موعد الاجامتع.
املادة 25
يدعى مدير عام دائرة املطبوعات والنرش حلضور اي اجامتع تعقده الهيئة العامة للنقابة سوا اكن
عاداي او غري عادي وذكل قبل اس بوع من اترخي عقد الاجامتع ،وهل ان ينيب مندواب عنه اذا تعذر
عليه احلضور.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة .2357املادة 27
يراس النقيب او انئبه اجامتعات الهيئة العامة ويف حاةل غياهبام يراس الاجامتعات امني الرس ويف
حاةل غياهبم يراس الاجامتع اكرب الاعضا س نا.
املادة 21
أ .عند اكامتل النصاب القانوين لجامتع الهيئة العامة جيري انتخاب النقيب وانئب النقيب وأعضا
اجمللس يف مركز النقابة أو يف أي مركز أخر حيدده اجمللس وفق ًا للحاكم والإجرا ات املنصوص
علهيا يف هذا القانون عىل ثالثة ورقات منفصةل ويف أن واحد .

ب .يسمي جملس النقابة من بني أعضا الهيئة العامة اذلين مىض عىل تسجيلهم يف النقابة مدة عرش
س نوات عىل القل جلنة أو أكرث ل إالرشاف عىل الانتخاابت يف مركز النقابة أو يف أي مركز أخر
تتألف لك مهنا من مخسة أعضا ينتخبون من بيهنم رئيس ًا لها .
ج .للجنة ا إلرشاف عىل الانتخاابت تعيني عدد من العضا املسجلني يف النقابة ملساعدهتا يف
ا إلرشاف عىل الانتخاابت وفرز الصوات  ،ويشرتط يف أعضا جلنة الانتخاابت واملساعدين أن
يكونوا من غري املرحشني .
د .تفتح صناديق الاقرتاع يف متام الساعة احلادية عرشة من صباح يوم الانتخاابت وتغلق يف متام
الساعة اخلامسة ومن مسا اليوم نفسه وحيق للجنة ا إلرشاف عىل الانتخاابت متديد مدة الاقرتاع
ساعتني همام بلغ عدد املقرتعني .
هـ .5.يعترب فائز ًا مبركز النقيب ومبركز انئب النقيب املرحش اذلي حصل عىل أكرث الصوات .
 .2يعترب فائز ًا بعضوية اجمللس املرحشون اذلين حصلوا عىل أكرث الصوات .
 .5يف حال تساوي الصوات بني املرحشني ملركز النقيب أو انئب النقيب أو لعضوية اجمللس  ،يمت
اختيار الفائز مهنم ابلقرعة اليت جترهيا جلنة ا إلرشاف عىل الانتخاابت يف مركز النقابة .
و .يعلن رئيس جلنة ا إلرشاف عىل الانتخاابت نتاجئ الانتخاابت .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد الغا نصها السابق والاس تعاضة عنه ابلنص احلايل مبوجبالقانون املعدل رمق  7لس نة  2357حيث اكن نصها السابق كام ييل :
أ  .عند اكامتل النصاب القانوين للهيئة العامة جيري انتخاب النقيب واعضا اجمللس يف ورقتني
منفصلتني ويف أن واحد.
ب .يشرتط للفوز مبركز النقيب حصول املرحش هل عىل الاكرثية املطلقة للحارضين من اعضا الهيئة
العامة ،واذا مل حيصل احد املرحشني عىل تكل الاكرثية يف املرة الاوىل ،يعاد الانتخاب بني املرحشني
الذلين حصال عىل اعىل الاصوات يف اجللسة ذاهتا ويكتفى أنئذ ابلكرثية النسبية ويف حاةل تساوي
الاصوات جتري القرعة بيهنام.

ج .يمت انتخاب اعضا اجمللس ابلكرثية النسبية ويف حاةل تساوي الاصوات جتري القرعة بني
املتساوين.
املادة 26
أ  .يكون النصاب القانوين لي اجامتع عادي تعقده الهيئة العامة حبضور الاكرثية املطلقة من
الاعضا اذلين حيق هلم الاشرتاك يف اجامتعات الهيئة العامة ،واذا مل يتوفر هذا النصاب خالل
ساعة من موعد الاجامتع فتدعى الهيئة اىل اجامتع اثن يعقد بعد مدة ل تقل عن اس بوع ول تزيد
عىل مخسة عرش يوما ويكون الاجامتع الثاين قانونيا همام بلغ عدد الاعضا اذلين حيرضونه.
ب .يف اجامتعات الهيئة العامة غري العادية يشرتط حضور الاكرثية املطلقة والا سقط طلب عقد
الاجامتع.
ج .تتخذ الهيئة العامة قراراهتا يف سائر الامور اليت تعرض علهيا ابلجامع او ابكرثية اصوات
احلارضين من اعضاهئا ،ويف حال تساوي الاصوات يرحج اجلانب اذلي يصوت معه رئيس اجللسة.
د .تدون قرارات الهيئة العامة يف جسل خاص حيفظ يف النقابة ويوقعها رئيس اجللسة ،وامني الرس.
املادة 24
يتالف اجمللس من النقيب وعرشة اعضا يمت انتخاهبم وفقا لحاكم هذا القانون ،وتكون مدة اجمللس
ثالث س نوات.
املادة 21
أ  .يفتح ابب الرتش يح ملركز النقيب وانئب النقيب وأعضا اجمللس قبل عرشة أايم من املوعد احملدد
لجرا الانتخاابت ويغلق قبل ثالثة اايم من ذكل املوعد ،ويمت الرتش يح عىل المنوذج اذلي يقرره
اجمللس ويقوم املرحش بتقدمي الطلب اىل النقابة مقابل ايصال موقع من املسؤول الاداري فهيا او من
اي موظف أخر يف النقابة يعينه اجمللس لهذه الغاية.
ب .تعلن اسام املرحشني عىل اللوحة اخلاصة ابلعالانت يف النقابة يف اليوم التايل ليوم انهتا مدة
الرتش يح.

تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة .2357املادة 29
أ  .يشرتط فمين يرحش نفسه ملركز النقيب:
 .5ان ل يكون وزيرا عامال او موظفا حكوميا او موظفا يف هيئة دولية او مؤسسة اجنبية.
 .2ان ل يقل معره عن مخس وثالثني س نة.
 .5ان يكون قد مىض عىل تسجيهل يف جسل الصحفيني املامرسني يف النقابة مدة ل تقل عن عرش
س نوات متتالية .
 .7ان ل يكون موظفا او مراسال معمتدا دلى مؤسسة حصفية أو اإعالمية غري اردنية .
 .1ان ل ينتخب لكرث من دورتني متتاليتني عىل انه جيوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة عىل
مدته السابقة.
 .6ان يدفع لصندوق النقابة رمس ترش يح غري مسرتد مقداره مائة دينار.
ب .يشرتط فمين يرتحش ملركز انئب النقيب ولعضوية اجمللس ما ييل :
 .5ان ل يقل معره عن مخس وعرشين س نة.
 .2ان يكون قد مىض عىل تسجيهل يف جسل الصحفيني املامرسني يف النقابة مدة مخس س نوات عىل
الاقل متتالية .
 .5ان يدفع لصندوق النقابة رمس ترش يح غري مسرتد مقداره عرشين دينارا.
 .7أن ل يكون قد صدر حبقه أي قرار تأدييب ابلإنذار خالل دورتني متتاليتني .
ج .يشرتط يف النقيب وعضو اجمللس ان ل يكون قد صدر حبق اي مهنام قرار اتدييب قطعي ابملنع
من ممارسة املهنة ولو ملدة مؤقتة.

تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكنمطلع الفقرة (ب) السابق ونص البند  5كام ييل :
ب .يشرتط يف من يرحش نفسه لعضوية اجمللس ما ييل:
 .5ان ل يكون موظفا يف اي هيئة دولية او مؤسسة اجنبية او مراسال او مندواب لي مؤسسة
غري اردنية.
املادة 53
أ .تتوىل جلنة ا إلرشاف عىل الانتخاابت اإجرا انتخاابت النقيب وانئب النقيب وأعضا اجمللس مبا
يف ذكل توزيع أوراق الاقرتاع املعمتدة وإاعادهتا ووضعها يف الصناديق اخملصصة ذلكل وفرز الصوات
وإاعالن نتاجئ الانتخاابت وتنظمي حمرض بأعاملها .
ب .تسمل أوراق الاقرتاع للعضو اذلي حيق هل الانتخاب مبوجب اجلداول اخلاصة للعضا وتقوم
جلنة ا إلرشاف عىل الانتخاابت ابلتحقق من خشصية الناخب بوساطة واثئق اإثبات خشصية أو
بطاقة العضوية اليت تصدرها النقابة .
ج .يمت اإيداع أوراق الاقرتاع بعد تعبئهتا من الناخب خشصي ًا يف الصندوق املعد ذلكل أمام جلنة
ا إلرشاف عىل الانتخاابت وتعترب الورقة اليت توضع يف الصندوق غري اخملصص لها ابطةل .
د .يف حال وجود ورقة اقرتاع تضمنت عدد ًا من السام أكرث من العدد املطلوب انتخابه لي مركز
من املراكز اليت جيري الاقرتاع فهيا تعترب الورقة ابطةل .
هـ .يمت فرز أصوات املقرتعني بوساطة احلاسوب ويدو ًاي لوراق الاقرتاع اليت يرفضها احلاسوب
وتؤخذ هذه الوراق بعني الاعتبار لحتساب الصوات .
و  .تفصل جلنة ا إلرشاف عىل الانتخاابت يف الاعرتاضات اليت تقدم اإلهيا أثنا الانتخاابت سوا
اكنت عىل أوراق الاقرتاع أو عىل أي من الإجرا ات التنظميية الخرى لالنتخاب ولها رفض أو
قبول أي ورقة اقرتاع اإذا تبني لها أن هناك أس با ًاب تربر ذكل .

ز .حتفظ أوراق الاقرتاع يف النقابة وجيوز للمجلس اإتالفها بعد س تة أشهر من اترخي اإجرا
الانتخاابت ما مل يكن هناك نزاع قضايئ بشأهنا .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد الغا نصها السابق والاس تعاضة عنه ابلنص احلايل مبوجب القانوناملعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكن نصها السابق كام ييل :
أ  .بعد اكامتل مجيع رشوط الاجرا ات القانونية لالجامتع اذلي تعقده الهيئة العامة لنتخاب النقيب
واعضا اجمللس تنتخب الهيئة العامة جلنة مؤلفة من مخسة من الاعضا غري املرحشني تتوىل القيام
ابجرا ات انتخاب النقيب واعضا اجمللس مبا يف ذكل توزيع اوراق الاقرتاع والارشاف عىل اعادهتا
ووضعها يف الصندوق اخملصص ذلكل وفرز الاصوات واعالن نتاجئ الانتخاابت وتنظمي حمرض ابعاملها
ترسل نسخة منه اىل لك من الوزارة وادلائرة.
ب .ختتار جلنة الانتخاابت املنصوص علهيا يف الفقرة (ا) من هذه املادة رئيسا لها من بني اعضاهئا
تناط به هممة ادارة الاجامتع ابلتعاون والتشاور مع سائر اعضا اللجنة ومتهر اوراق الاقرتاع
بتوقيعه وخبامت النقابة قبل توزيعها عىل الاعضا .
ج .تفصل جلنة الانتخاابت يف الاعرتاضات اليت تقدم الهيا اثنا الانتخاابت سوا اكنت عىل اوراق
الاقرتاع او عىل اي من الاجرا ات التنظميية الاخرى لالنتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة
اقرتاع اذا تبني لها ان هناك اس بااب تربر ذكل ،وتكون قراراهتا الصادرة ابلكرثية قطعية.
د .حتفظ اوراق الاقرتاع يف النقابة وجيوز للمجلس اتالفها بعد س تة اشهر من اترخي اجرا
الانتخاابت.
املادة 55
أ  .يكون الاقرتاع لنتخاب النقيب وانئبه واعضا اجمللس رساي ميارسه العضو بنفسه ول جيوز هل
وضع اي اشارة عىل ورقة الاقرتاع تدل عىل خشصيته مبا يف ذكل امسه وتوقيعه او اي رمز يعرف او
يش هتر به وذكل حتت طائةل بطالن ورقة الاقرتاع.

ب .تعترب ورقة الاقرتاع ابطةل اذا تضمنت ما يتناىف مع الداب العامة او اكنت غري مقرو ة او غري
واحضة او هبا التباس ،اما الاوراق اليت حتتوي عىل اسام اكرث من العدد املطلوب لي مركز من
املراكز هتمل فهيا الاسام الزائدة.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة . 2357املادة 52
حتدد الاجرا ات والامور التنظميية الاخرى املتعلقة ابجامتعات الهيئة العامة وانتخاابت اجمللس
مبوجب النظام ادلاخيل للنقابة.
املادة 55
أ  .ينتحب اجمللس من بني اعضائه يف اول اجامتع هل بعد انتخابه امينا لرس النقابة وامينا للصندوق
فهيا وانئبا للك مهنام.
ب .يشلك اجمللس من بني اعضا الهيئة العامة من غري اعضائه ابلقرتاع الرسي:
 .5جلنة العضوية من مخسة اعضا .
 .2اجمللس التادييب من ثالثة اعضا وللمجلس ان ينتخب عضوا احتياطيا او اكرث يشرتك يف
اجمللس التادييب اذا تغيب اي من اعضائه الاصليني.
 .5اي جلان اخرى يرى اهنا رضورية لدارة وتس يري اعامل النقابة او ما ينص هذا القانون او
الانظمة الصادر مبقتضاه عىل تشكيلها وختتص ابلمور اليت ختول ابلنظر فهيا وفقا ذلكل.
ج .تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات التدريب وطلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقدمي
التوصيات بشاهنا اىل اجمللس.
د .خيتص اجمللس التادييب ابختاذ الاجرا ات التاديبية حبق الاعضا والصحفيني املتدربني اذلين
حيالون اليه وفرض العقوابت التاديبية علهيم.

هـ .يعني اجمللس رئيسا للمجلس التادييب وللك من اللجان اليت يمت تشكيلها مبقتىض احاكم هذه
املادة من بني الاعضا املنتخبني للمجلس ولتكل اللجان.
و .يكون النصاب القانوين لي اجامتع تعقده اي جلنة من اللجان املؤلفة يف النقابة حبضور الاكرثية
املطلقة من اعضاهئا عىل ان يكون الرئيس احد احلضور واما اجمللس التادييب فيشرتط حضور مجيع
اعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانون لي جلسة يعقدها ،ويصدر اجمللس التادييب وسائر اللجان
قراراهتا ابلجامع او ابلكرثية املطلقة للحارضين.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة . 2357املادة 57
حتدد الامور والشؤون التنظميية الاخرى اخلاصة ابجمللس التادييب واللجان وسائر الاحاكم
التفصيلية اخلاصة هبا مبوجب النظام ادلاخيل للنقابة.
املادة 51
أ  .يعقد اجمللس اجامتعاته بصورة دورية يف املواعيد اليت حيددها بدعوة من النقيب وجيوز للمجلس
ان يعقد اجامتعات غري عادية اذا اقتضت الرضورة ذكل بدعوة من النقيب او بطلب من اكرثية
الاعضا عىل ان يبينوا يف طلهبم الامور اليت يرغبون من اجمللس حبهثا.
ب .يتوىل امني رس النقابة اعداد جداول اعامل اجامتعات اجمللس وتدوين حمارضها وقراراهتا يف
السجالت اخلاصة هبا وتقدميها للتوقيع علهيا من النقيب ومن الاعضا اذلين حرضوا الاجامتع
ويتوىل انئب النقيب املهام والصالحيات املنوطة ابلنقيب طيةل غيابه.
ج .يكون اي اجامتع يعقده اجمللس قانونيا حبضور س بعة من اعضائه عىل الاقل عىل ان يكون
النقيب او انئبه يف حاةل غيابه واحدا مهنم ويتخذ اجمللس قراراته ابلكرثية ويف حاةل تساوي
الاصوات يرحج اجلانب اذلي صوت الرئيس معه.
املادة 56
ميارس اجمللس الصالحيات واملهام التالية:

أ  .ادارة شؤون النقابة الادارية واملالية وفقا لحاكم هذا القانون والانظمة الصادرة مبقتضاه مبا يف
ذكل استامثر أموال النقابة وادارة الشؤون املتعلقة ابي من الصناديق او املؤسسات التابعة للنقابة.
ب .النظر يف طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشاهنا.
ج .اعداد املوازنة الس نوية التقديرية للنقابة واحلساابت اخلتامية لها وللصناديق وسائر املؤسسات
التابعة لها وتقدميها للهيئة العامة مرفقة ابلتقارير الالزمة لبيان املوقف املايل للنقابة.
د .اعداد مشاريع الانظمة اخلاصة ابلنقابة وعرضها عىل الهيئة العامة للموافقة علهيا متهيدا لرفعها
للجهات اخملتصة.
هـ .احملافظة عىل مبادئ املهنة وتقاليدها وادلفاع عن حقوق النقابة ومصاحلها وكرامة اعضاهئا.
و .دعوة الهيئة العامة اىل الاجامتع وتنفيذ قراراهتا.
ز .املسامهة يف حل اخلالفات املهنية بني اعضا النقابة او بيهنم وبني الافراد والهيئات واملؤسسات
العامة واخلاصة.
ح .متثيل النقابة دلى الغري.
ط .القيام ابي همام او صالحيات اخرى ينص علهيا هذا القانون او الانظمة الصادرة مبقتضاه.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة . 2357املادة 54
يتوىل اجمللس:
أ  .تعيني املوظفني واملس تخدمني يف النقابة والتعاقد مع اخلربا واملستشارين للقيام ابعامل تتعلق
مبصاحل النقابة وحتقيق اهدافها.
ب .توفري اللوازم للنقابة عن طريق الرشا والقيام ابلشغال اليت حتتاج الهيا النقابة مبا يف ذكل اقامة
الابنية وتنفيذ املشاريع الانشائية اليت تعود ابلفائدة عىل النقابة او تساعدها يف تنفيذ اغراضها واقرار
العقود والاجرا ات الالزمة ذلكل.

ج .الترصف ابلموال املنقوةل واليت ل حتتاج الهيا النقابة اما ببيعها او هبهتا او التربع هبا للهيئات
واملؤسسات ذات الاهداف والغاايت الانسانية عىل ان تؤخذ موافقة الهيئة العامة اذا جتاوزت
القمية الفي دينار.
د .قبول الهيئات والتربعات واملساعدات عىل ان تؤخذ موافقة جملس الوزرا املس بقة اذا اكنت من
هجة غري اردنية.
هـ .وضع التعلاميت الادارية واملالية والتنظميية اليت تضمن حسن سري العمل يف النقابة.
املادة 51
أ  .اذا اس تقال النقيب او تويف او تعذر عليه القيام هنائيا مبهامه بسبب املرض او لي سبب أخر
يتوىل انئبه القيام ابعامهل وتنتخب الهيئة العامة خالل مدة ل تزيد عىل س تني يوما من اس تقاةل
النقيب او وفاته او ثبوت تعذر اس متراره يف القيام مبهامه نقيبا حيل حمهل وفقا لحاكم هذا القانون
للمدة املتبقية من ولية اجمللس اذا زادت هذه املدة املتبقية عىل س نة.
ب .اذا اس تقال انئب النقيب او امني رس النقابة او امني الصندوق او اي من انئبهيام او تويف او
تعذر عليه القيام مبهامه لي سبب من الاس باب فينتخب اجمللس من بني اعضائه من حيل حمهل.
املادة 59
يفقد النقيب او العضو يف اجمللس مركزه يف اي من احلالت التالية:
 .5الوفاة.
 .2الاس تقاةل.
 .5اذا تغيب دون عذر يقبهل اجمللس عن حضور ثالثة اجامتعات متوالية او س بعة اجامتعات غري
متوالية.
 .7اذا فقد اي رشط من الرشوط اليت تؤههل ليكون عضوا يف اجمللس او ثبت للمجلس ان ااي من
تكل الرشوط مل يكن متوافرا فيه عند انتخابه.

املادة 73
أ  .اذا شغر مركز اي عضو يف اجمللس لي سبب من الاس باب فيصبح املرحش اذلي اكن قد انل
اكرث الاصوات بعد املرحشني اذلين فازوا يف الانتخاابت عضوا يف اجمللس ويبلغه النقيب بذكل
خالل مدة ل تزيد عىل س بعة اايم من شغور املركز ويدعوه اىل حضور اجامتعات اجمللس ،واذا مل
يكن هناك مثل ذكل املرحش فيختار اجمللس للمركز الشاغر احد اعضا الهيئة العامة للنقابة ممن
تتوفر فهيم رشوط العضوية يف اجمللس ول جيوز ان يزيد عدد الاعضا اذلين يعينون هبذه الطريقة
عىل اربعة اعضا  ،والا توجب عىل اجمللس دعوة الهيئة العامة لنتخاب جملس جديد خالل مدة ل
تزيد عىل س تني يوما من شغور املركز اخلامس للعضوية يف اجمللس لكامل مدة اجمللس املتبقية.
ب .اذا شغرت مراكز اكرث من نصف الاعضا لي سبب من الاس باب يف وقت واحد سوا اكن
النقيب من بيهنم او مل يكن فيرتتب عىل اجمللس دعوة الهيئة العامة اىل اجامتع غري عادي لنتخاب
جملس جديد للمدة املتبقية وذكل خالل مدة اقصاها شهران من اترخي فقدان النصاب القانون
للمجلس ،ويس متر اجمللس القامئ يف القيام مبسؤولياته يف ادارة شؤون النقابة اىل ان يمت انتخاب
اجمللس اجلديد.
املادة 75
اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب اجمللس يس متر اجمللس القدمي يف القيام ابعامهل وممارسة
صالحياته اىل ان تمتكن الهيئة العامة من انتخاب جملس جديد.
املادة 72
حيظر عىل الصحفي:
أ  .ممارسة اي معل أخر غري املهنة الصحفية مبا يف ذكل الاعامل التجارية ومتثيل الرشاكت يف اعاملها
التجارية او الصناعية.
ب .امجلع بني عضوية النقابة واي نقابة اخرى.
ج .ممارسة املهنة الصحفية بصورة ختالف الترشيعات النافذة وميثاق الرشف الصحفي.
د .القيام ابي معل او ترصف يتناىف مع كرامة املهنة او ييس اىل النقابة او اىل اعضاهئا.

هـ .اخلروج عىل قواعد اللياقة وتقاليد املهنة يف التعامل مع زمالئه او مع الخرين.
و .قبول اي هبات او تربعات مالية او عينية او مساعدات اخرى همام اكن نوعها او صورهتا.
املادة 75
يلزتم الصحفي ابحملافظة عىل رسية مصادر معلوماته ،كام يلزتم ابلتحقق من حصة املعلومات والاخبار
قبل نرشها.
املادة 77
مينح الصحفي دلى مجيع اجلهات اليت ميارس همنته دلهيا او بواسطهتا او يتعامل معها اثنا قيامه
ابعامل املهنة التسهيالت املناس بة ،ول جيوز توقيفه او تعقبه من اجل معل قام به اتدية لواجبات
همنته الا اذا قام بذكل العمل بصورة تنطوي عىل جرمية جزائية.
املادة 71
أ  .عىل النيابة العامة ان ختطر النقابة عند الرشوع يف التحقيق مع اي حصفي يف اي شكوى قدمت
ضده او يف اي قضية تعرض للتحقيق من اجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق.
ب .تتوىل النيابة العامة تبليغ النقابة ابحلمك اذلي يصدر من احملمكة حبق اي حصفي يف اي قضية
ذات صفة جزائية.
املادة 76
أ  .اذا اخل الصحفي او الصحفي املتدرب بواجبات همنته املبينة يف هذا القانون او يف اي نظام
صادر مبقتضاه او خالف ميثاق الرشف الصحفي او جتاوز او قرص يف ادا واجباته املهنية او اقدم
عىل معل او ترصف ينال من رشف املهنة يعرض نفسه للعقوابت التالية:
 .5التنبيه.
 .2الانذار.
 .5املنع من ممارسة املهنة ملدة ل تزيد عىل ثالث س نوات.

 .7شطب امس الصحفي من جسل الصحفيني املامرسني او املتدربني ومنعه هنائيا من ممارسة املهنة
الصحفية.
ب .ل جيوز للصحفي املمنوع من ممارسة املهنة بصورة مؤقتة القيام ابي معل يدخل مضن اعامل
املهنة الصحفية خالل مدة املنع ول حتسب هذه املدة لغاايت التقاعد او الرتش يح جمللس النقابة.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة . 2357حيث اكن نص الفقرة (ب) كام ييل :
ب .جمللس النقابة ان يطلب اىل اجلهة ذات الاختصاص مالحقة الصحفي العامل يف القطاع العام
اتديبيا اذا تبني هل انه ارتكب ما يوجب املالحقة.
املادة 74
أ .تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطي ًا اإىل اجمللس من حصفي أو أي خشص أخر .
ب .تقدم الشكوى اىل النقيب وعىل النقيب ان يطلب من الصحفي او املتدرب املشكو منه
الاجابة عىل الشكوى خالل مخسة عرش يوما ،وللنقيب بقرار من جملس النقابة بعد ذكل اذا وجد
اس بااب تدعو ملتابعة الشكوى ان حييل هذه الشكوى اىل اجمللس التادييب للتحقيق.
ج .للمجلس ان حييل احد الصحفيني او املتدربني اىل اجمللس التادييب اذا نسب اليه ترصف ل
يتفق وواجبات الصحفي.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكننص الفقرة (أ) كام ييل :
أ  .ترفع ادلعوى التاديبية اىل اجمللس بطلب خطي:
 .5من الوزير او املدير.
 .2من احد الصحفيني.
 .5من اي خشص أخر.

املادة 71
أ  .يتبع اجمللس التادييب يف التحقيق او احملامكة الطرق اليت يرى فهيا ضامنة حلقوق ادلفاع واتمينا
للعداةل وللمش تىك عليه ان يولك حماميا لدلفاع عنه وللمجلس ان يقرر سامع الشهود ويف حاةل ختلف
احدمه عن احلضور يصدر حبقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.
ب .اذا حرض الشاهد وامتنع عن ادا الشهادة او شهد كذاب يقرر اجمللس احالته اىل النيابة ويعترب
يف مثل هذه احلاةل اكنه امتنع عن ادا الشهادة او اكنه ادى شهادة اكذبة امام حممكة نظامية.
ج .جمللس النقابة بنا عىل تنسيب اجمللس التادييب ان يوقف الصحفي او املتدرب عن ممارسة املهنة
مؤقتا حلني صدور القرار الهنايئ عىل ان حتسب هذه املدة هل من اصل املدة اليت س يحمك مبنعه من
مزاوةل املهنة خاللها اذا صدر حمك عليه مبثل ذكل.
د .يصدر اجمللس التادييب قراره يف الشكوى خالل مدة ل تزيد عىل مخسة واربعني يوما من اترخي
احالهتا اليه.
هـ .جلسات اجمللس التادييب رسية ول جيوز نرش الاحاكم الصادرة عنه قبل اكتساهبا ادلرجة
القطعية.
و .للمجلس أن يصادق عىل قرارات اجمللس التأدييب وهل أن يقرر نرش القرارات التأديبية وفق ًا
ملصلحة النقابة .
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة  2357حيث اكننص الفقرة (و) كام ييل :
و .يكون قرار اجمللس التادييب خاضعا لتصديق اجمللس وهل ان يقرر نرش القرارات التاديبية او عدم
نرشها وفقا ملصلحة املهنة والنقابة.

املادة 79
يرتتب عىل اجمللس اختاذ اجرا ات اتديبية حبق الصحفي او الصحفي املتدرب اذلي يدان حبمك قطعي
يف جناية او جنحة اخالقية او خمةل ابلرشف ،ويعترب ذكل احلمك مبثابة توصية ابدانته من اجمللس
التادييب وفرض العقوابت التاديبية املناس بة عليه.
املادة 13
يكون القرار التادييب ابلدانة خاضعا للطعن دلى حممكة العدل العليا.
املادة 15
لك من مل يتقيد ابلقرار التادييب اذلي يقيض مبنعه من ممارسة املهنة يعاقب من احملمكة اخملتصة بغرامة
ل تقل عن مخسامئة دينار ول تزيد عىل الف دينار ويف حاةل التكرار تضاعف العقوبة.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة . 2357املادة 12
قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن دلى حممكة العدل العليا.
املادة 15
للمجلس تلكيف اي حصفي من املسجلني يف جسل الصحفيني املامرسني تقدمي اي خدمة همنية
ملصلحة النقابة مبا يف ذكل الاعامل التالية:
أ  .الاشرتاك يف اي ندوة تنظم ابمس النقابة.
ب .املسامهة يف تنظمي اعامل املؤمترات.
ج .القيام ابعامل يلكفه هبا اجمللس يف نطاق مساعدته عىل اتدية همامه وحتقيق اهداف النقابة مبا يف
ذكل الاشرتاك يف اي جلنة يشلكها اجمللس ذلكل الغرض.

املادة 17
تبدا الس نة املالية للنقابة يف اليوم الاول من شهر اكنون الثاين وتنهتيي يف اليوم احلادي والثالثني من
شهر اكنون الاول من الس نة نفسها.
املادة 11
أ  .تتالف املوارد املالية للنقابة من املصادر التالية:
 .5رسوم التسجيل ورسوم الرتش يح ورسوم الاشرتاك الس نوية ملزاوةل املهنة.
 .2الاشرتااكت الس نوية للمؤسسات الصحفية والاعالمية.
 %5 .5من قمية فاتورة الاعالن تس توفيه املؤسسات الصحفية والاعالمية حلساب النقابة.
 .7العوائد اليت تس توىف للصناديق املنشاة او املؤسسة يف النقابة لتحقيق اهدافها.
 .1التربعات والاعاانت والهبات واملساعدات وسائر املوارد احمللية اليت يوافق اجمللس عىل قبولها.
 .6التربعات والاعاانت والهبات واملساعدات وسائر املوارد اخلارجية اليت يوافق جملس الوزرا عىل
قبولها.
 .4ريع الاستامثرات اليت تقوم هبا النقابة.
ب .ابس تثنا ما ورد يف البنود ( )1،6،4من الفقرة (ا) من هذه املادة حتدد مقادير هذه املوارد
ونس هبا وكيفية فرضها واستيفاهئا وجبايهتا يف النظام ادلاخيل للنقابة او اي انظمة توضع لهذه الغاية.
تعديالت املادة :
 هكذا اصبحت هذه املادة بعد تعديلها مبوجب القانون املعدل رمق  27لس نة . 2357املادة 16
ختضع التفاقيات اليت تعقدها النقابة مع اي هجة اجنبية ملوافقة جملس الوزرا املس بقة.

املادة 14
بعد صدور هذا القانون يس متر جملس النقابة القامئ مبامرسة اعامهل وذكل حىت شهر نيسان من الس نة
اليت تيل س نة صدور هذا القانون حيث يمت انتخاب جملس جديد مبقتىض احاكمه.
املادة 11
جمللس الوزرا اصدار الانظمة الالزمة لتنظمي شؤون النقابة وقواعد واجرا ات اجامتعات هيئاهتا
واتمني اهداف وغاايت هذا القانون مبا يف ذكل انشا الصناديق اخلاصة ابلتقاعد والتعاون والضامن
الاجامتعي والتامني الصحي والاساكن.
املادة 19
يلغى قانون نقابة الصحفيني رمق ( )54لس نة  5915والانظمة الصادرة مبقتضاه واي نص يف اي
ترشيع أخر وذكل اىل املدى اذلي يتعارض فيه مع احاكم هذا القانون.
املادة 63
رئيس الوزرا والوزرا ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون.
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