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(تع34فات) 

المادة  

) و)ـعمل Oـه اعـت@اراc مـن  i jk(الـسور i jkـطة الصحفيOلـرا mnهـذا الـنظام (الـنظام األسـا sسt

تار)ــــخ إقرارە من الجمعTة العمومTة. 

المادة 2 

m الـــمخصصة لـــها 
i{هـــذا الـــنظام الـــمعا m

i| ة حـــيثما وردتTـــكون لـــل~لمات والـــع@ارات الـــتالـــ�

أدناە ما لم تدل الق()نة ع� غ�j ذلك: 

▪ . i jk(السور i jkطة الصحفيOلرا mnالنظام األسا : mnالنظام األسا

▪ . i jk(السور i jkطة الصحفيOطة: راOالرا

▪ m
i| i jkوالــــــمشارك i jkمجــــــم;ع األعــــــضاء األســــــاســــــي m� :ةTة الــــــعمومــــــTالجــــــمع

الراOطة. 

هـــيئة الـــرقـــاOـــة والـــشفافـــTة: الهـــيئة الـــرقـــابـــTة الـــمنتخ@ة مـــن قـــ@ل الجـــمعTة ▪

العمومTة. 

مجــلس الــراOــطة: هــيئة تــضم الــرئــ�س وأعــضاء الــمكتب الــتنفTذي ورؤســاء ▪

مجالس الفروع ورؤساء اللجان التخصصTة. 

▪ . i jk(السور i jkطة الصحفيOالرئ�س: رئ�س را
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المكتب التنفTذي: الهيئة اإلدار)ة المنتخ@ة من ق@ل الجمعTة العمومTة. ▪

▪ . mnطة وفق أح^ام نظامها األساOالرا m
i| المسجل m

iالعضو: الصح�

m مـؤسـسة إعـالمـTة مـثل (صـحف، مـجالت، ▪
i| هـو �ـل مـن �ـعمل : m

iالصح�

محــــطات إذاعــــة وتــــلفزة، و�ــــاالت األنــــ@اء، مــــرا�ــــز تحــــ()ــــر األخــــ@ار، مــــواقــــع 

ونــTة) ُتع�O iــالــحصول ع� الــمعلومــات واألخــ@ار وتحــ()ــرهــا  ��إخــ@ار)ــة ال 

 ، i jkالصحفي i jkها. و£ـــشمل ذلـــك �ـــً¢ مـــن: المحـــرر)ـــن، الـــمراســـل و§ـــثها و¦¥¤

 m̈ ، رســـــا i jkة، الـــــمصور)ـــــن الصحفيTة والـــــتلف©)ـــــونـــــTامـــــج اإلذاعـــــ «�مـــــعدي ال

i الـــــذيـــــن �ـــــكون  jkوالـــــمتعاون i jkالمســـــتقل i jkالـــــ~ار)ـــــ^اتـــــور، إضـــــافـــــة للصحفي

 . m
iمعظم دخلهم من عملهم الصح�

الــــــمؤســــــسة الــــــصحفTة أو اإلعــــــالمــــــTة: الــــــشخص الــــــمعنوي الــــــذي �ــــــصدر ▪

، أو �ــقوم Oــأي ¦ــشاط 
c
 إخــ@ار)ــا

c
ونــTا �� ال 

c
± مــوقــعا مــطبوعــة صــحفTة، أو ي¤²³

m حـقول االعـالم و)ـقوم بـ¶نـتاج 
i| m

iة الـعمل الصح�Tواجـ@اتـه الـمهن m
i| ـماثـل�

m أو مــسم;ع أو مــكتوب 
أو إعــادة إنــتاج الــمعلومــات واألنــ@اء ع� نــحو مــر}±

 . ¼ش^ل دوري، OحTث ي«ثها إº الجمهور ب¶حدى وسائل ال@ث أو ال¤¥³

المادة 3 

 ألحـ^ام هـذا الـنظام راOـطة ¾سs "راOـطة 
c
m حـ^مهم وفـقا

i| ـش^ل صـحفيون سـور)ـون ومـنt

m امــــــتالك و§ــــــيع 
i| ة االعــــــت@ار)ــــــة، ولــــــها الــــــحقTــــــالــــــشخصO تــــــتمتع " i jk(الــــــسور i jkالصحفي

والتÁف Oـــاألمـــوال الـــمنقولـــة وغ�j الـــمنقولـــة الـــالزمـــة لـــتحقيق أهـــدافـــها وغـــا�ـــاتـــها وفـــق 

 . mnما ال �خالف نظامها األساO ،ةTواألنظمة المرع i jkالقوان
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المادة :4 

الــراOــطة مــنظمة مــهنTة مســتقلة، ال تــÂبع أي جــهة حــكومــTة أو حــ©§ــTة، وتــمثل أعــضاءهــا 

 لـقرارات جـمعيتها الـعمومـTة 
c
أيـنما وجـدوا داخـل سـور)ـا أو خـارجـها، وتـمارس ¦ـشاطـها وفـقا

 . mnونظامها األسا

المادة 5   

، وتـــؤمـــن Oـــأن ضـــمان وجـــود اإلعـــالم  m²انـــها الـــتأســـ�Tـــمقاصـــد مـــيثاقـــها و§ـــO ـــطةOم الـــرا i ��تل

m ¾ـــسودهـــا قـــTم  المســـتقل يـــرتـــ@ط ¼ـــش^ل مـــتالزم مـــع بـــناء دولـــة الـــقانـــون والـــمؤســـسات ال��

الح()ة والعدالة والد�مقراطTة. 

٦النظام األساسي لرابطة الصحفیین السوریین                                                                                     



٧النظام األساسي لرابطة الصحفیین السوریین                                                                                     

:&2;<&1 =%#"5%&1 =+>5%&



(الرؤ3ة والرسالة واألهداف)  

المادة 6: 

 . j�i وح()ة التعب jkة آمنة تضمن حقوق الصحفيTئة صحفÆب ºالرؤ)ة: الوصول إ

المادة 7: 

i دون  jk(الــــسور i jkــــطة ألن تــــكون مــــظلة جــــامــــعة مســــتقلة للصحفيOالــــرا Çالــــرســــالــــة: ¾س

m مختلف المحافل المحلTة والدولTة..  
i| تمثل أعضاءها، وتدافع عنهم ، i j�تمي

المادة 8 

م الراOطة من خالل ¦شاطاتها بتحقيق أهدافها التالTة:  i ��تل

i والدفاع عن حقوقهم وح()اتهم. 1. jkواإلعالمي i jkحما�ة الصحفي

i والــمؤســسات اإلعــالمــTة مــن أجــل 2. jkواإلعــالمي i jkتــقد�ــم الــدعــم للصحفي
أداء رســالــتهم الــمهنTة، وصــون حــ()ــة الــرأي والتعب�j والــوصــول إº مــصادر 

المعلومات وكشف الحقائق. 

العمل ع� تط;)ر مهنة الصحافة. 3.

)عات 4. ¤¥Âال m
i| لـــتع©)ـــز وحـــما�ـــة الحـــ()ـــات الـــعامـــة وحـــ()ـــة الـــصحافـــة mÇالس

 . i jkوالقوان

) والتمّثل OقTمه. 5. i jk(السور i jkف لإلعالمي ¤Ê ـ (ميثاقO ام i ��االل
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m ألعـــضائـــها ومـــوا�ـــ@ة الـــتطورات الـــمهنTة 6. iالـــعمل ع� رفـــع المســـتوى المه�
والــــــتقنTة وأســــــالــــــTب الــــــعمل الحــــــديــــــثة والــــــمبتكرة والسmÇ إل�ــــــجاد فــــــرص 

تدر)ب وتعلTم. 

.7 i jkوالــــمواطن i jkتــــقد�ــــم الــــدعــــم والــــمسانــــدة والــــتدر)ــــب لل³شــــطاء اإلعــــالمي
 ، m iــــساعــــدهــــم ع� رفــــع مســــتواهــــم المه�t ــــماO وطــــل@ة اإلعــــالم i jkالصحفي

، وفق قواعد السالمة المهنTة.  m
i|ا ��لتأد�ة عملهم ¼ش^ل اح

تــــــــوثــــــــيق الــــــــعالقــــــــات والــــــــتعاون مــــــــع االتــــــــحادات والــــــــنقاOــــــــات الــــــــصحفTة 8.
والمنظمات المعنTة Oح()ة الصحافة. 
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(العض3Rة) 

المادة 9 

m حــ^مه، مــمن اتخــذ الــعمل 1.
i| ــطة مــفت;ح أمــام �ــل ســوري ومــنOــاب عــض;)ــة الــراO

m̈ أو  m مــهنة لــه و�ــان دخــله األســاmn مــنها، Oــغض الــنظر عــن انــتمائــه الــقو
iالصح�

م الــم@ادئ األســاســTة  ��ام Oــقواعــدهــا، و)ح i ��، و)ــوافــق ع� االل mnاTأو الســ m iالــدي�

m أو يـــتعاون مـــع مـــؤســـسة 
i| ت أنـــه �ـــعمل@Óة، و)ـــTلـــحقوق اإل¦ـــسان والـــد�ـــموقـــراطـــ

ها، Oــما  إعــالمــTة ُتع�O iــالــحصول ع� الــمعلومــات واألخــ@ار وتحــ()ــرهــا و§ــثها و¦¥¤

يتوافق مع أح^ام النظام األساmn للراOطة. 

m ســــور)ــــا وتــــنطبق عــــلTه 2.
i| 

c
m غ�j الــــسوري إذا �ــــان مــــقTما

iــــطة الصح�Oالــــرا m
i| ــــق@ل�

وط  العض;)ة.  ¤Ê

 

المادة 10  

Z الراYطة: 
أنواع العض3Rة \]

m الــــــنظام ▪
i| ــــــ^افــــــة حــــــقوق الــــــعض;)ــــــة الــــــمنصوص عــــــليهاO يــــــتمتع : mnعــــــضو أســــــا

األساmn للراOطة. 

شح و)كÂســــب حــــق ▪ ��عــــضو مــــشارك: يــــتمتع Oــــ^افــــة حــــقوق الــــعض;)ــــة مــــا عــــدا ال

التص;)ت Oعد مرور عام ع� انÂساOه للراOطة. 

i مع القضا�ا السور)ة. ▪ jkالمتعاطف i jk(السور j�i غ jkف: ُتمنح للصحفي ¤Ê عضو

ف الـصحفيون الـسور)ـون الـذيـن تـركـوا الـمهنة Oـعد عـملهم فـيها  ¤Ê و)ـق@ل �ـأعـضاء
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m �ـــــلTات الـــــصحافـــــة 
i| وكـــــذلـــــك األســـــاتـــــذة ،

c
لـــــمدة ال تـــــقل عـــــن خـــــمسة ع¥¤ عـــــامـــــا

ف حـــــضور  واإلعـــــالم الـــــذيـــــن ال �ـــــمارســـــون مـــــهنة الـــــصحافـــــة، و �ـــــحق لـــــعضو ال¥¤

مؤتمرات الراOطة Oصفة عضو مراقب. 

المادة 11 

وط العض3Rة:  ab 

وط العض;)ة األساسTة:  ¤Ê -×ًأو

m الــراOــطة �ــل مــن تــقدم Oــطلب انــÂساب وانــط@قت عــلTه 
i| " mnــصفة "عــضو أســاO ُ�ــق@ل

وط التالTة:  ال¥¤

m حــقل اإلعــالم و)ــنطبق عــلTه الــتع()ــف الــوارد 1.
i| ¢ًأن �ــكون طــالــب الــعض;)ــة عــامــ

m المادة 2. 
i|

يــتمتع ¼سجــل عــدmº نــظTف خــال مــن األحــ^ام Oجــرائــم مخــلة Oــاآلداب الــعامــة، أو 2.

اخــتالس الــمال الــعام، والــرشــوة... وال تــدخــل األحــ^ام الــمتعلقة Oــالــرأي أو الــ³شاط 

السTاmn وال³شاط العام تحت هذا البند. 

 من عمرە. 3.
c
أن �كون قد أتم 21 عاما

.4 m
i| [ة أو مـا �ـعادلـها ومـا فـوقTإجـازة جـامـع] ةTـاد�ـمÛأن �ـكون حـاصـً¢ ع� شـهادة أ

m̈ لـمدة ال تـقل عـن   لـلعمل اإلعـال
c
أحـد اخـتصاصـات اإلعـالم والـصحافـة ومـمارسـا

m غ�j تــــــــخصص اإلعــــــــالم 
i| ةTــــــــاد�ــــــــمÛعــــــــام. أو أن �ــــــــكون حــــــــاصــــــــً¢ ع� شــــــــهادة أ

m أل��Ü مـــــن ثـــــالثـــــة أعـــــوام، أو أن �ـــــكون 
iوالـــــصحافـــــة لـــــ نه �ـــــمارس الـــــعمل الصح�

m ¼ش^ل متواصل أل��Ü من خمسة أعوام. 
iللعمل الصح� 

c
ممارسا

١٢النظام األساسي لرابطة الصحفیین السوریین                                                                                     



م Oأهدافها. 5. i ��أن يوافق ع� النظام األساmn للراOطة و)ل

اك السنوي. 6. ��أن tسدد رسوم االنÂساب ورسوم االش

وط العض;)ة المشاركة:  ¤Ê -
c
ثانTا

m الـراOـطة �ـل مـن تـقدم Oـطلب انـÂساب وانـط@قت 1.
i| "ـصفة "عـضو مـشاركO ُ�ـق@ل

m [الـبنود: 1 – 2 – 3 – 5 – 
i| ة الـمنصوص عـليهاTوط الـعض;)ـة األسـاسـ ¤Ê هTعـل

 m iط مـدة مـمارسـة الـعمل المه� ¤Ê 6]  مـن الـفقرة أوً× مـن هـذە الـمادة؛ ولـم �ـحقق

m البند الرابع. 
i| المنصوص عليها

.2 j��ــما ُ�ــق@ل بهــذە الــصفة الــصحفيون المســتقلون مــن حــملة اإلجــازة الــجامــعTة غ

i مــــع مــــؤســــسات صــــحفTة  jkة محــــددة، و الــــمتعاونTمــــؤســــسة صــــحف m
i| i jkالــــعامل

 . mnش^ل عملهم هذا مصدر دخلهم األساt ش^ل مستقل، وال¼

وُ)ـــق@ل Oـــصفة "عـــضو مـــشارك" الـــناشـــطون اإلعـــالمـــيون الـــذيـــن �ـــغطون األحـــداث 3.

 ، màـــــش^ل تـــــطو¼ ،(ة ومـــــسموعـــــة ومـــــقروءةTمـــــرئـــــ) ةTلـــــصالـــــح مـــــؤســـــسات إعـــــالمـــــ

، وتــكون لــجنة الــعض;)ــة 
c
m الــمقبولــة مــهنTا

iوط الــعمل الصح� ¤Ê و)ــحقق عــملهم

m الراOطة �m المسؤولة عن التحقق من ذلك. 
i|

المادة 12 

لجنة العض3Rة: 

tــــش^ل  الــــمكتب الــــتنفTذي لــــلراOــــطة لــــجنة ¾سs لــــجنة الــــعض;)ــــة بــــرئــــاســــة أحــــد 1.

m طــل@ات الــعض;)ــة والــ@ت بــها 
i| ات الــنظرTأعــضائــها، و �ــكون لهــذە الــلجنة صــالحــ

m هذــــا النــــظام، وذلكــــ خالل مدــــة ال 
i| ــــوط العــــض;)ةــــ المــــنصوص علــــيها  ل¥¤

c
وفقــــا
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m عــــملها ح�� ¾ــــشكTل 
i| ــــقةOتــــ©)ــــد عــــن شهــــر مــــن انــــتخابــــها، و¾ســــتمر الــــلجنة الــــسا

اللجنة الجد�دة. 

ات إعــــالمــــTة 2. «�، ووجــــود خ m
i|ل لــــجنة الــــعض;)ــــة الــــتوزع الــــجغراTعــــند ¾ــــشك àيــــرا

m لمدة ط;)لة. 
iمارست العمل الصح�

m تـــنظم عـــملها ع� أن تـــصدر Oـــموافـــقة 3. م لـــجنة الـــعض;)ـــة بـــ¶عـــداد الـــلوائـــح ال�� i ��تل

المكتب التنفTذي للراOطة Oعد تصديق هيئة الرقاOة والشفافTة. 

تصدر قرارات لجنة العض;)ة OاألغلبTة المطلقة. 4.

.5 m
i| ة الــواردةTام بــواجــ@اتــها وضــمن المهــل الــزمــنTــالــقO ام لــجنة الــعض;)ــة i ���ــخضع ال

هذە المادة لرقاOة المكتب التنفTذي. 

المادة 13 

آلgات االنeساب: 

m تــعلنها 1. يــتقدم طــالــب الــعض;)ــة ¼ــش^ل شخO máــطلب انــÂساب وفــق اآللــTات ال��

الـــــراOـــــطة. وع� لـــــجنة الـــــعض;)ـــــة أن تـــــصدر قـــــرارهـــــا Oـــــخصوص عـــــض;)ـــــة طـــــالـــــب 

 من تلقيها الطلب. 
c
i يوما jkساب خالل ثالثÂاالن

�ـــحق لـــلجنة الـــعض;)ـــة طـــلب أي مســـÂندات مـــن طـــالـــب الـــعض;)ـــة لـــلتحقق مـــن 2.

m طلب االنÂساب. 
i| المعلومات المقدمة

م طالب االنÂساب بÂسد�د رسوم االنÂساب المقررة. 3. i ���ل

O iــطل@ات االنــÂساب ألعــضاء 4. jkتــعلن لــجنة الــعض;)ــة ¼ــش^ل دوري أســماء الــمتقدم

اض ع� قبولهم لمدة خمسة أ�ام.  ��الهيئة العامة وتفتح Oاب االع
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اض ع� قــبول أحــد أو Oــعض أو 5. ���ــحق ألي عــضو مــن أعــضاء الــراOــطة الــتقدم Oــاع

اض وãبـــراز الـــوثـــائـــق  ��)طة تـــ«Tان أوجـــه االع ¤Ê سابÂـــطل@ات االنـــO i jkـــل الـــمتقدم�

اض.  ��m تÓ@ت وجود سäب مقنع لالع ال~افTة ال��

اضــات الــمقدمــة وتــقرر إمــا قــبول طــالــب 6. ��تــدرس الــلجنة طــل@ات االنــÂساب واالع

االنـÂساب أو رفـضه وتـعلن قـرارهـا هـذا ألعـضاء الجـمعTة الـعمومـTة، وال �ـجوز ضـم 

طـالـب االنـÂساب إº مجـموعـات الـراOـطة ع� وسـائـل الـتواصـل االجـتماmà إال Oـعد 

ا�Âساب قرار القبول الدرجة القطعTة. 

m حــال رفــض طــلب الــعض;)ــة تــ@لغ لــجنة الــعض;)ــة طــالــب االنــÂساب OــحيTÓات 7.
i|

اض  ��ح لـه آلـTات االع الـرفـض خـالل خـمسة أ�ـام مـن قـرارهـا رفـض الـعض;)ـة و¾¥¤

ع� قرار الرفض. 

ض أمــــام لــــجنة الــــعض;)ــــة خــــالل 8. ���ــــحق لــــ~ل طــــالــــب انــــÂساب ُرفــــض طــــل@ه أن �ع

اض فـــإذا اقـــتنعت Oـــه  ��خـــمسة أ�ـــام مـــن تـــ@لغه قـــرار الـــرفـــض، وتـــدرس الـــلجنة االع

 
c
اض مـشفوعـا ��m قـرارهـا وãن أçت ع� رفـض طـلب االنـÂساب تـحTل االع

i| تـعدل

m األمـــر Oـــقرار مـــلزم تـــ@لغه لـــلجنة 
i| تäتـــ m بـــرأيـــها إº هـــيئة الـــرقـــاOـــة والـــشفافـــTة ال��

اض.   ��m تتواصل Oدورها مع صاحب الطلب وت@لغه نTÂجة االع العض;)ة ال��

ض ع� نـوعـTة الـعض;)ـة الـممنوحـة لـه 9. ���ـحق لـلعضو الـذي قـ@لت عـض;)ـته أن �ع

اض لـــلجنة الـــعض;)ـــة خـــالل خـــمسة أ�ـــام مـــن تـــ@لغه الـــقرار، وتـــدرس  ��و)ـــقدم االع

اض فـــــإن قـــــ@لته تـــــعدل مـــــن نـــــ;ع الـــــعض;)ـــــة وãن أçت ع� قـــــرارهـــــا  ��الـــــلجنة االع

m األمــر 
i| تäتــ m  بــرأيــها إº هــيئة الــرقــاOــة والــشفافــTة ال��

c
اض مــشفوعــا ��تــحTل االع

ض  ��m تــــتواصــــل Oــــدورهــــا مــــع الــــعضو المع Oــــقرار مــــلزم تــــ@لغه لــــلجنة الــــعض;)ــــة ال��

اض.  ��وت@لغه نTÂجة االع

١٥النظام األساسي لرابطة الصحفیین السوریین                                                                                     



اض ع� 10. ��ـــع مـــنهم لـــالع
ّ
i أن يـــتقدمـــوا Oـــطلب مـــوق jkـــحق لـــثالثـــة أعـــضاء مجتمع�

m الـــراOـــطة، خـــالل خـــمسة أ�ـــام مـــن 
i| عـــض;)ـــة أي مـــن األعـــضاء الـــذيـــن تـــم قـــبولـــهم

اضـــــهم مـــــعلً¢ Oـــــاألســـــ@اب والـــــوثـــــائـــــق  ��إعـــــالن قـــــبول الـــــعض;)ـــــة، ع� أن �ـــــكون اع

اض.  ��الموج@ة لالع

اض خـــالل خـــمسة أ�ـــام مـــن تـــقد�ـــم الـــطلب. وتـــ@لغ 11. ��تـــدرس  لـــجنة الـــعض;)ـــة االع

m حـال نـتج 
i| اض ��، وكـذلـك لـلعضو محـل االع i jkض ��الـلجنة قـرارهـا لـألعـضاء المع

ـــــر عـــــض;)ـــــته أو انـــــتقالـــــها لـــــفئة أخـــــرى، و)ـــــحق لـــــلطرف صـــــاحـــــب 
ّ
عـــــن قـــــرارهـــــا تـــــأث

الـــمصلحة وخـــالل خـــمسة أ�ـــام مـــن تـــار)ـــــــخ الـــقرار االســـÂئناف أمـــام هـــيئة الـــرقـــاOـــة 

، وُ¾ـسوى الـحقوق والـواجـ@ات الـمالـTة 
c
 ونـهائـTا

c
m �ـكون قـرارهـا مـلزمـا والـشفافـTة ال��

 لقرار الهيئة. 
c
للعضو وفقا

m الـتقدم Oـطلب عـض;)ـة جـد�ـد قـ@ل 12.
ال �ـحق لـمن رفـض طـلب انـÂساOـه ¼ـش^ل نـها}±

مرور عام ع� تار)ــــخ الرفض. 

�ـــل قـــرارات هـــيئة الـــرقـــاOـــة والـــشفافـــTة الـــمتعلقة ¼ـــش^اوى الـــعض;)ـــة تـــ@لغ لـــلجنة 13.

m تقوم Oدورها بÂ@لTغها ألصحاب العالقة.  العض;)ة ال��

ُ�ــمنح �ــل عــضو تــم قــبول طــل@ه Oــطاقــة الــعض;)ــة الــمالئــمة Oــعد ¾ســد�ــدە الــرســوم 14.

المحددة لذلك. 

المادة 14 

تعدjل العض3Rة: 

وط الــــــعض;)ــــــة  ¤Ê هTعــــــندمــــــا تــــــنطبق عــــــل mnعــــــضو أســــــا ºأ- يــــــ³تقل الــــــعضو الــــــمشارك إ

m تــدرس الــطلب وتتخــذ  األســاســTة، وذلــك Oــطلب �ــقدم مــن قــ@له إº لــجنة الــعض;)ــة ال��
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ط أن �ــقدم الــطلب Oــعد مــرور عــام ع� األقــل مــن قــبول  ��الــقرار الــمناســب ¼ــشأنــه، و£شــ

m الراOطة. 
i| عض;)ة المتقدم

m حــال رفــض الــلجنة �ــحق لــلعضو اســÂئناف قــرارهــا أمــام هــيئة الــرقــاOــة والــشفافــTة 
i| -ب

 . mÇقرار قطO األمرO ت الهيئةäخالل خمسة أ�ام من ت@لغه القرار، وت

المادة 15 

فقدان العض3Rة: 

m أي من الحاالت التالTة: 
i| طةOالرا m

i| العض;)ة méأوً×- ت³ت

.1 méـــطة، وت³تOـــاال¦ـــسحاب مـــن الـــراO 
c
ونـــTا �� أو ال 

c
êTذي خـــطTإخـــطار الـــمكتب الـــتنف

 ع� اإلخــطار مــا لــم �ــفصح صــاحــ@ه عــن تــراجــعه 
c
i يــومــا jkــعد مــرور ثــالثO الــعض;)ــة

خالل هذە المدة. 

m تم قبول العضو ع� أساسها. 2. وط العض;)ة ال�� ¤Ê فقدان أحد

m هـــذە الـــحالـــة تجـــمد عـــض;)ـــته و)مهـــل 3.
i|و i jkمـــتتالي  i jkالـــتوقـــف عـــن الـــعمل لـــعام

m الـعاصـمة 
i| ـطةOـعد فـتح مـقر لـلراO س;)ـة وضـعه و)ـطبق هـذا الـبندÂلـ cواحـدا 

c
عـامـا

دمشق. 

.4 
c
i ، و)مهــــل 90 يــــومــــا jkمــــتتالي i jkاك الــــعض;)ــــة الــــسنوي لــــمدة عــــام ��عــــدم دفــــع اشــــ

 . msغه ¼ش^ل رسTعد ت@لO سد�دÂلل

اتخاذ هيئات الراOطة قراراO cفصل العضو. 5.

- �ـحق لـلعضو الـذي انتهـت عـض;)ـته وفـق الـفقرة (1) مـن هـذە الـمادة الـتقدم Oـطلب 
c
ثـانـTا

انÂساب جد�د Oعد مرور عام ع� انتهاء عض;)ته، و)عامل حينها �أي منÂسب جد�د. 
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- �ـحق لـلعضو الـذي انتهـت عـض;)ـته وفـق الـفقرات(2-3-4) مـن هـذە الـمادة الـتقدم 
c
ثـالـثا

m استدعت إنهاءها.  Oطلب استعادة عض;)ته Oعد مرور ستة أشهر إذا زالت األس@اب ال��

المادة 16 

سجالت العض3Rة 

 m
Ü{ه االسـم الـثالTسجـل فـt ،لـ~افـة أعـضائـها m

m وور|�
i{و ��أوً×- تـحتفظ الـراOـطة ¼سجـٍل ال 

م لـجنة الـعض;)ـة  i ��لـلعضو مـع تـار)ـــــخ انـÂساOـه إضـافـة لـفئة الـعض;)ـة الـمصنف تـحتها، وتل

i ومراجعة السجل المذكور، وتدرج فTه التعد�الت الطارئة علTه.  j�بتجه

i و§ـناء ع� طـلب  jkم األعـضاء �ـل عـام i ��- مـع مـراعـاة الـفقرة الـثالـثة مـن الـمادة 15 �ل
c
ثـانـTا

m مـــــمارســـــة الـــــمهنة، و)ع�i األعـــــضاء 
i| ت اســـــتمرارهـــــم@Óلـــــجنة الـــــعض;)ـــــة بـــــتقد�ـــــم مـــــا يـــــ

ة إشغالهم لوظائفهم.  ��ام طTلة ف i ��m الراOطة من هذا االل
i| المتفرغون
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(الحقوق والواج%ات) 

المادة 17 

m مـــواجـــهة أي انـــتهاك 
i| ـــطة أن �ـــحصل ع� مـــا �ـــلزمـــه مـــن دعـــمOأوً×- مـــن حـــق عـــضو الـــرا

i ومـن  jkالـدفـاع عـن حـقوق الصحفي m
i| ـطةOم الـرا i ��يـتعرض لـه خـالل مـمارسـته لـلمهنة، وتل

أبرزها: 

m الـــحصول ع� الـــمعلومـــات واألخـــ@ار والـــوصـــول الـــمطلق 1.
i| m

iحـــق الصح�

m اإلجـــاOـــة عـــَما tســـتف¥ عـــنه مـــن مـــعلومـــات 
m تل��

i| مـــصادرهـــا، والـــحق ºإ

وãحصائTات وأخ@ار. 

m الÂس�� ع� مصادر معلوماته . 2.
i| m

iحق الصح�

m تـــصدر عـــنه أو الـــمعلومـــات الـــصحTحة 3. O mـــأال تـــكون اآلراء ال��
iحـــق الصح�

 للمساس Oأمنه. 
c
ها س«@ا m ي¤¥³ ال��

ازە Oـأ�ـة طـ()ـقة �ـانـت ، وال �ـمكن الـÂسامـح 4. i ��، أو اب m
iال �ـجوز تهـد�ـد الصح�

m أو االعــــتداء عــــلTه ¼ســــäب عــــمله، و)عت�» ذلــــك 
iجــــ()ــــمة إهــــانــــة الصح� m

i|

m المعرفة. 
i| i jkحق المواطنO 

c
 ع� ح()ة الصحافة ومساسا

c
عدوانا

m مــن أداء عــمله أو مــن الــ تاOــة دون وجــه حــق، أو 5.
iال �ــجوز حــرمــان الصح�

m �ــعمل بــها، Oــما  ، داخــل الــم³شأة الــصحفTة ال�� m
iصح� j�نــقله إº عــمل غ

يؤثر ع� أي من حقوقه الماد�ة واألدبTة المكÂس@ة. 

m مـــواقـــع األحـــداث 6.
i| ـــعملهO امـــهTأثـــناء قـــ  m

iالحـــما�ـــة الـــالزمـــة للصح� j�تـــوف

ومناطق ال وارث والحروب. 
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 : m�� ماO ام i ��: ع� عضو الراOطة االل
c
ثانTا

m قدمها لنTل العض;)ة صحTحة ودقTقة. 1. أن تكون البTانات والوثائق ال��

م Oــالــنظام األســاmn لــلراOــطة ولــوائــحها و§ــTانــاتــها وقــرارات مــؤتــمراتــها 2. i ��أن �ل

ف ومــــدونــــات الســــلوك الــــمعتمدة مــــن  وهــــيئاتــــها الــــمنتخ@ة ومــــواثــــيق ال¥¤

الراOطة. 

.3 mÇـــشاطـــاتـــها والس¦ m
i| ـــطة ، والـــمشاركـــة الـــفاعـــلةOالحـــرص ع� وحـــدة الـــرا

m أوقاتها المحددة. 
i| فات �ق@ل بهاTإلنجاز أ�ة ت^ل

ام الزمالء أعضاء الراOطة. 4. ��ام الهيئات المنتخ@ة، واح ��اح

ها أو نــــــقاشــــــات 5. عــــــدم ¾¥)ب أي مــــــحاiç أو مــــــعلومــــــات غ�j مــــــأذون ب¤¥³

داخــــلTة تــــخص الــــراOــــطة ، وعــــدم تــــقد�ــــم شــــ^اوى Oــــحق الــــراOــــطة أو أحــــد 

لــجانــها أو هــيئاتــها وعــدم مــخاطــ@ة الــجهات الــخارجــTة والــمنظمات ¼ــش^ل 

منفرد ألمر �خص الراOطة ودون ت^لTف من الهيئة المختصة. 

m األمـــــور 6.
i| ةTـــــطة أمـــــام الـــــجهات الـــــقضائـــــOال �ـــــجوز مـــــخاصـــــمة أعـــــضاء الـــــرا

m إال Oـــعد اســـÂنفاد طـــرق حـــلها داخـــل  m أو الـــنقا}»
iـــالـــعمل الصح�O الـــمتعلقة

الراOطة. 

م@ادئ وأساسTات وأخالقTات مهنة الصحافة. 7.
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(مقر الراYطة وهيئاتها) 

المادة 18 

الــمقر الــرئ�m² لــلراOــطة وهــيئاتــها الــمختلفة هــو الــعاصــمة دمــشق و)ــحق لــلراOــطة اتــخاذ 

m الدول األخرى. 
i|المحافظات و m

i| مقر مؤقت أو إ¦شاء فروع ولجان لها

المادة 19 

تتكون الراOطة من الهيئات التالTة: 

الجمعTة العمومTة. 1.

هيئة الرقاOة والشفافTة. 2.

مجلس الراOطة. 3.

المكتب التنفTذي. 4.

المكتب التنفTذي المصغر. 5.

m المحافظات والدول األخرى. 6.
i| مجالس الفروع

اللجان الصحفTة التخصصTة. 7.

المركز السوري للح()ات الصحفTة. 8.
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المادة 20 

الجمعgة العمومgة 

m سجــل الــعض;)ــة األســاســTة والــمشاركــة، 
i| ديــنTــطة الــمقOوتــتكون مــن جــميع أعــضاء الــرا

m الراOطة . 
i| أع� سلطة «�وتعت

المادة 21 

تــعقد الجــمعTة الــعمومــTة مــؤتــمرهــا الــعام Oــدعــوة مــن مجــلس الــراOــطة مــرة واحــدة 1.

، و)ــــراà أن �ــــكون مــــوعــــد الــــمؤتــــمر قــــ@ل  m
i{و ��m أو ال 

)ا}± i j��ــــل 3 أعــــوام ¼ــــش^ل ف

 .
c
i يوما jkذي بثالثTانتهاء وال�ة المكتب التنف

m حـــال تـــأخـــر مجـــلس الـــراOـــطة عـــن الـــدعـــوة لـــعقد الـــمؤتـــمر الـــعام الـــعادي لـــمدة 2.
i|

m الـنظام األسـاmn تـتوº هـيئة الـرقـاOـة والـشفافـTة 
i| خـمسة أ�ـام عـن الـموعـد الـمقرر

القTام Oاألمر. 

.3 m
i| i jkـــطة أو لـــ(§ـــــع األعـــضاء المسجـــلOمـــن نـــصف أعـــضاء مجـــلس الـــرا Ü��ـــحق أل�

جـــــدول األعـــــضاء الـــــذيـــــن �ـــــحق لـــــهم الـــــتص;)ـــــت طـــــلب الـــــدعـــــوة الجـــــتماع طـــــارئ 

m طـــلب الـــدعـــوة، 
i| حهاTمـــسائـــل محـــددة يـــتم تـــوضـــ m

i| ة لـــل@تTة الـــعمومـــTللجـــمع

م الــــمكتب الــــتنفTذي بــــتوجــــTه الــــدعــــوات وتــــ@ليغ نــــصها ومــــضمون الــــمسائــــل  i ��و)ل

ها  m و¦¥¤
i{و ��الـــمطلوب مـــناقشـــتها إº �ـــافـــة األعـــضاء ع�» عـــناو)ـــن بـــ()ـــدهـــم اإلل 

ع� صـفحة الـتواصـل االجـتماmà الـخاصـة Oـأعـضاء الـراOـطة، وال تعت�» اجـتماعـات 

m تــعقد بــناًء ع� هــذا الــطلب قــانــونــTة إال Oــحضور  الجــمعTة الــعمومــTة الــطارئــة ال��

)ة األعــضاء(أ��Ü مــن 50٪) الــذيــن �ــحق لــهم الــتص;)ــت فــإذا لــم تــتوفــر هــذە  Ü�أ�

 .
c
)ة Oالموعد المحدد اعت�» طلب الدعوة الغTا Ü�األ�
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m حـــال تـــقاعـــس الـــمكتب الـــتنفTذي لـــلراOـــطة أو رفـــضه تـــوجـــTه الـــدعـــوات لـــعقد 4.
i|

الـمؤتـمر الـطارئ وفـق الـفقرة (3) مـن هـذە الـمادة؛ �عت�» مـنحً¢ وتـتحول صـالحـTة 

تـوجـTه الـدعـوات إº هـيئة الـرقـاOـة والـشفافـTة و)ـدرج بـند انـتخاب الـرئـ�س وأعـضاء 

 m m جــدول أعــمال الــمؤتــمر وتــطبق حــينها �ــافــة الــمواد ال��
i| ذي جــد�ــدTمــكتب تــنف

تنطبق ع� المؤتمر العام العادي. 

m �عت�» الـنصاب مـكتم¢ً 5.
i{و ��m تـعقد ¼ـش^ل إل  m الـمؤتـمرات الـعاد�ـة والـطارئـة ال��

i|

m المهـل المحـددة ضـمن رسـائـل 
i| ـالـتص;)ـتO i jkلـعدد الـمشارك 

c
أو غ�j مـكتمل تـ@عا

m تلك المؤتمرات. 
i| توجه لألعضاء للمشاركة m الدعوة ال��

المادة 22 

m مــؤتــمرهــا الــعام الــعادي Oــحضور 
i| ةTة الــعمومــTالنــعقاد الجــمع m

i{ــكتمل الــنصاب الــقانــو�

أ��Ü مــن نــصف عــدد األعــضاء الــذيــن �ــمل ون حــق الــتص;)ــت، فــإذا لــم �ــكتمل الــنصاب 

)ن.  içاألعضاء الحاO cمنعقدا «�m اليوم نفسه و)عت
i| i jkيؤجل االجتماع لمدة ساعت

المادة 23 

تـــــكون قـــــرارات وتـــــوصـــــTات الجـــــمعTة الـــــعمومـــــTة صـــــحTحة Oـــــموافـــــقة األغـــــلبTة الـــــمطلقة 

ط النظام األساmn أغلبTة خاصة إلقرارها.  ��t mش )ن؛ OاسÂثناء القرارات ال�� içللحا

المادة 24 

 : m
�ختص المؤتمر العام Oاآل}�

انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر. 1.

إقرار جدول األعمال. 2.
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مــــناقــــشة الــــتقار)ــــر الــــمقدمــــة مــــن الــــمكتب الــــتنفTذي واتــــخاذ الــــقرارات الــــمناســــ@ة 3.

إزاءها. 

.4 . i jkالدورت i jkما ب mºقرار التق()ر الماãمناقشة و

ف. 5. مناقشة وãقرار التعد�الت ع� النظام األساmn وميثاق ال¥¤

انتخاب الرئ�س وأعضاء المكتب التنفTذي. 6.

انتخاب أعضاء هيئة الرقاOة والشفافTة. 7.

إصدار القرارات والتوصTات. 8.

. �ــما 9. mºأو الــدو m iــات ع� المســتوى الــوط�Oتجــّمع نــقا ºساب إÂإقــرار أو رفــض االنــ

َيتخذ القرار Oا¦سحاب الراOطة من أي تجّمع سبق االنÂساب له. 

المادة 25 

الــــقرارات والــــتوصــــTات الــــصادرة عــــن الــــمؤتــــمر الــــعام للجــــمعTة الــــعمومــــTة مــــلزمــــة 1.

لمجلس الراOطة والمكتب التنفTذي والهيئات األخرى.  

وتـجبُّ قـرارات وتـوصـTات الجـمعTة الـعمومـTة قـرارات وتـوصـTات مجـلس الـراOـطة 2.

ومكتبها التنفTذي و§قTة هيئات الراOطة. 

المادة 26 

هيئة الرقاYة والشفافgة 

i من ق@ل الجمعTة العمومTة.  jkأوً×- تتكون من 7 أعضاء منتخب
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- �ــدعــو الــمكتب الــتنفTذي قــ@ل انــتهاء مــدة وال�ــة هــيئة الــرقــاOــة والــشفافــTة الــقائــمة 
c
ثــانــTا

 إº انـــتخاب هـــيئة رقـــاOـــة وشـــفافـــTة جـــد�ـــدة و¾ـــش^ل لهـــذا 
c
i يـــومـــا jkع� رأس عـــملها بـــثالث

اف ع�  ¤ÊـــاإلO شح وتـــ^لفها ��O iـــال jkالـــراغب j�الـــغرض لـــجنة ثـــالثـــTة مـــن أعـــضاء الـــراOـــطة غ

االنتخاOات. 

- مدة وال�ة الهيئة ثالثة أعوام مTالد�ة. 
c
ثالثا

المادة 27: 

 الـــخامـــسة ا.
c
m الـــمرشـــح لـــعض;)ـــة هـــيئة الـــرقـــاOـــة والـــشفافـــTة أن �ـــكون مـــتما

i| ط ��tشـــ

 مــــن عــــمرە عــــند تــــقد�ــــم طــــلب تــــرشــــحه وأن �ــــكون قــــد مiá ع� 
c
i عــــامــــا jkوالــــثالث

 لـلعمل 
c
انـÂساOـه لـلراOـطة Oـذلـك الـتار)ـــــخ ثـالثـة أعـوام ع� األقـل، وأن �ـكون مـمارسـا

m لــمدة ســ@عة أعــوام ع� األقــل، وأال �ــكون قــد صــدرت Oــحقه أي عــق;§ــة 
iالصح�

m الــــراOــــطة وال تحÂســــب ألغــــراض هــــذا الــــبند عــــق;§ــــة الــــت³بTه 
i| ة وجــــودە ��طــــTلة ف

الشفوي. 

i عـض;)ـتهم هـذە وعـض;)ـة أي ب. jkة الجـمع بTـة والـشفافـOال �ـحق ألعـضاء هـيئة الـرقـا

من هيئات أو لجان أو وظائف الراOطة. 

المادة 28: 

i ا. jkالمرشح i jkاألصوات ب Ü��عت�» فائزاO cعض;)ة الهيئة من �حصل ع� أ�

m نها�ة القائمة يتم حسم الموض;ع 
i| i jkحالة ¾ساوي المرشح m

i|و ، i jkالمتنافس

m ومن 
iممارسة العمل الصح� m

i| طة ومن ثم القدمOساب للراÂاالن m
i| وفق القدم

ثم القرعة . 

m قـــائـــمة ب.
i| mºب �ـــان �حـــل محـــله الـــتاäالهـــيئة ألي ســـ m

i| حـــال شـــغر مـــ^ان عـــضو m
i|

؛ فإن لم يتوفر ال@د�ل تجري انتخاOات ت^مTلTة.  i jkالمرشح
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، ت.
c
تـجتمع هـيئة الـرقـاOـة والـشفافـTة الـمنتخ@ة ألول مـرة Oـدعـوة مـن أ��» أعـضائـها سـنا

 لل¥ Oالتوافق أو االنتخاب. 
c
 للرئ�س وأمينا

c
 للهيئة ونائ@ا

c
و)ختار أعضاؤها رئ�سا

تصدر الهيئة الئحة داخلTة  تنظم عملها. ث.

المادة 29: 

 ا.
c
تـعقد الهـيئة اجـتماعـاتـها  �ـل شهـر و�ـلما دعـت الـحاجـة و)ـكون االجـتماع صـحTحا

)ن OــاســÂثناء قــرار  içة الــحاTــأغــلبO ــحضور خــمسة مــن أعــضائــها وتــصدر قــراراتــهاO

m الذي tستلزم موافقة خمسة أعضاء ع� األقل. 
الفصل النها}±

m حـــالـــة ب.
i| mnـــقوة الـــنظام األســـاO ةTـــة والـــشفافـــOـــسقط عـــض;)ـــة عـــضو هـــيئة الـــرقـــا¾

االنـقطاع عـن حـضور ثـالث جـلسات مـتتالـTة أو سـت جـلسات مـتفرقـة Oـدون عـذر 

مـــــقبول و£ســـــت^مل الـــــشاغـــــر حـــــينها وفـــــق الـــــمادة 28، �ـــــما �عت�» مقÁاc مـــــن فـــــقد 

m الــراOــطة 
i| شح ألي مــنصب ��m ال

i| ب و)ــفقد حــقهäالهــيئة لهــذا الســ m
i| عــض;)ــته

للدورة االنتخابTة التالTة. 

Ê i الهـــيئة Oـــ^افـــة الـــسجالت الـــعائـــدة لـــها و)ـــتكفل بـــ¶�ـــداعـــها الهـــيئة ت. jkـــحتفظ أم�

الجد�دة عند استالمها مهامها.   

المادة 30: 

تعت�» هــيئة الــرقــاOــة والــشفافــTة OــمثاOــة مــح^مة داخــلTة نــهائــTة لــلراOــطة وال تحــمل صــفة 

 ألعضاء الراOطة وهيئاتها وتمارس االختصاصات التالTة: 
c
تنفTذ�ة، و)كون قرارها ملزما

m الـش^اوى الـمقدمـة ضـد األعـضاء أو أي مـن 
i| m

 أ.تـكون جـهة اسـÂئناف تـفصل ¼ـش^ل نـها}±

هيئات الراOطة مجتمعة أو رئ�سها أو عدد من أعضائها أو أحد أعضائها. 

ب.تكون جهة اسÂئناف نهائTة لش^اوى العض;)ة و§طالنها أو تخفTضها. 
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m لـم  م هـيئات الـراOـطة الـمختلفة أن تـحTل إº هـيئة الـرقـاOـة والـشفافـTة الـقضا�ـا ال�� i ��ج. تل

تــصل فــيها إº حــل مــرضñ أو لــم يــتوافــق أعــضاؤهــا عــلTه أو لــم �ــحسم Oــالــتص;)ــت داخــل 

الهيئات. 

 . mnالنظام األسا m
i| ترد m د.�ل صالحTاتها األخرى ال��

المادة 31: 

�ـــحق لهـــيئة الـــرقـــاOـــة والـــشفافـــTة مـــن تـــلقاء نـــفسها وعـــند عـــلمها بـــوقـــ;ع مـــخالـــفة لـــلنظام 

األســـاmn مـــن قـــ@ل مجـــلس الـــراOـــطة أو الـــمكتب الـــتنفTذي أو مـــجالـــس الـــفروع أو الـــلجان 

الـــــــتخصصTة أن تـــــــلزم الـــــــجهة الـــــــمخالـــــــفة بـــــــتصحيح األوضـــــــاع Oـــــــعد إجـــــــراء حـــــــوار مـــــــعها 

 m
i| ار الــــــجهة الــــــمخالــــــفة ع� االســــــتمرارçحــــــال إ m

i|راتــــــها، و «�واالســــــتماع لــــــحججها وم

ها والــدعــوة 
ò
مــخالــفتها لــلنظام األســاmn رغــم تــ³بيهها تــقوم هــيئة الــرقــاOــة والــشفافــTة Oحــل

النتخاOات م@كرة. 

المادة 32 

مجلس الراYطة 

يــتكون مجــلس الــراOــطة مــن الــرئــ�س وأعــضاء الــمكتب الــتنفTذي ورؤســاء ا.

مجالس الفروع ورؤساء اللجان الصحفTة التخصصTة. 

�ــــعقد مجــــلس الــــراOــــطة اجــــتماعــــاتــــه مــــرة واحــــدة  �ــــل ســــتة أشهــــر بــــرئــــاســــة ب.

)ن  içاألعـضاء الـحا «�m حـال غـTابـهما يـرأس االجـتماع أ�
i|الـرئـ�س أو نـائـ@ه و

 .
c
سنا

٢٩النظام األساسي لرابطة الصحفیین السوریین                                                                                     



المادة 33 

�ختص مجلس الراOطة Oالمهام اآلتTة: 

الدعوة للمؤتمر العام للجمعTة العمومTة ووضع جدول أعماله.  1.

m̈ للسنة المالTة المنتهTة. 2. مناقشة وãقرار الحساب الختا

انTة التقدي()ة للسنة الجد�دة. 3. i j�إقرار الم

m تــفرض 4. تحــد�ــد رســوم االنــÂساب والــعض;)ــة، والحــد األد}i واألع� لــلغرامــات ال��

 . mnموجب المادة 60 من هذا النظام األساO

إقـرار الـتقار)ـر الـسن;)ـة الـمقدمـة مـن الـمكتب الـتنفTذي حـول ¦ـشاط الـراOـطة لـلعام 5.

الفائت ومشار)ــــع وخطط العام الجد�د. 

.6 m
i{ة ومـــــنظمات الـــــمجتمع الـــــمدTـــــات الـــــمهنOإقـــــرار مســـــتوى الـــــعالقـــــات مـــــع الـــــنقا

المحــــلTة واالتــــحادات والــــنقاOــــات الــــصحفTة، والــــمنظمات واالتــــحادات الــــمهنTة 

اإلقلTمTة والدولTة. 

اســــتعراض تــــق()ــــر لــــجنة الــــعض;)ــــة الــــخاص Oجــــدول الــــعض;)ــــة وســــّجالت الــــقTد 7.

وOãداء المالحظات والتوصTات Oخصوصه. 

.8 . mnاح تعد�ل النظام األسا ��اق

اح تعد�ل أو اسÂ@دال شعار للراOطة. 9. ��اق
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المادة 34 

المكتب التنفgذي 

هـو الـجهاز اإلداري لـلراOـطة و)ـتألـف مـن الـرئـ�س وسـتة أعـضاء يـتم انـتخابـهم �ـل 3 أعـوام 

m المؤتمر العام. و)كون هذا الجهاز مسؤوً× أمام الجمعTة العمومTة عن جميع مهامه. 
i|

المادة 35 

شح لــــمنصب الــــرئــــ�س وعــــض;)ــــة الــــمكتب الــــتنفTذي قــــ@ل ثــــالثــــة ا. ���ــــفتح Oــــاب ال

أســــابــــيع ع� األقــــل مــــن انــــعقاد الــــمؤتــــمر ولــــمدة ســــ@عة أ�ــــام �ــــغلق Oــــعدهــــا Oــــاب 

ف ع� االنــــتخاOــــات لــــجنة خــــاصــــة مــــن أعــــضاء الــــراOــــطة �ــــختارهــــم  شح، و£¥¤ ��ال

 m
i| ــات، وتــفصل الــلجنة ذاتــهاOشح لــالنــتخا ��الــمكتب الــتنفTذي مــمن ال يــودون ال

m ترد حول العملTة االنتخابTة وتكون قراراتها نهائTة.  اضات ال�� ��االع

شح �ـــحق لـــلجنة االنـــتخابـــTة تـــمد�ـــد ب. ��m مـــن طـــل@ات ال
i|الـــعدد الـــ~ا m

عـــند عـــدم تل��

i للعدد المطلوب .  jkالطل@ات ح�� �صل عدد المرشح m
ة تل�� ��ف

المادة 36 

 مــن عــمرە عــند ا.
c
i عــامــا jkالــثالث 

c
m الــمرشــح لــمنصب الــرئــ�س أن �ــكون مــتما

i| ط ��tشــ

تــقد�ــم طــلب تــرشــحه وأن �ــكون قــد مiá ع� انــÂساOــه لــلراOــطة Oــذلــك الــتار)ــــــخ 

m لــمدة خــمسة أعــوام 
iلــلعمل الصح� 

c
ثــالث أعــوام ع� األقــل، وأن �ــكون مــمارســا

ع� األقل. 

m الـــمرشـــح لـــعض;)ـــة الـــمكتب الـــتنفTذي أن �ـــكون قـــد مiá عـــامـــان ع� ب.
i| ط ��tشـــ

 m
iلــلعمل الصح� 

c
انــÂساOــه لــلراOــطة عــند تــقد�ــم طــلب تــرشــحه، وأن �ــكون مــمارســا

لمدة ثالثة أعوام ع� األقل. 
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m الـــمرشـــح لـــمنصب الـــرئـــ�س وعـــض;)ـــة الـــمكتب الـــتنفTذي أال �ـــكون قـــد ت.
i| ط ��tشـــ

)ن وال تحÂسـب ألغـراض هـذا الـبند  j�i األخ jkـحقه أي عـق;§ـة خـالل الـعامO صـدرت

عق;§ة الت³بTه الشفوي. 

المادة 37: 

i لــــــــمنصب الــــــــرئــــــــ�س وأعــــــــضاء الــــــــمكتب الــــــــتنفTذي 1. jkاع ع� الــــــــمرشح ��يــــــــتم االق

 m
i| ن( içة الــحاTة الــعمومــTوال¥ي مــن أعــضاء الجــمع ¤Êــاألســلوب الحــر والــم@اO

 . m
i{و ��اع أو ع�» التص;)ت اإلل  ��جلسة االق

�عت�» فــــــائــــــزا Oــــــمنصب الــــــرئــــــ�س الــــــمرشــــــح الــــــحاصــــــل ع� أ��Ü مــــــن نــــــصف عــــــدد 2.

m الـحصول ع� األغـلبTة الـمطلقة، 
i| i jkحـال فشـل أي مـن الـمرشح m

i|األصـوات. و

 cفـــائـــزا «�i ع� أع� األصـــوات، و)عت jkالـــحاصل i jkالـــمرشَح i jkـــات بOتجـــرى االنـــتخا

m حــــال ¾ــــساو)ــــــهما تــــعاد االنــــتخاOــــات مــــرة 
i|ة األصــــوات، وTمــــن �ــــحصل ع� أغــــلب

m االنـÂساب لـلراOـطة فـإن �ـانـا 
i| نهماÆاألقـدم بـ cفـائـزا «�m حـال الـÂساوي �عت

i|أخـرى، و

m وتـحسم الـقرعـة األمـر 
iمـمارسـة الـعمل الصح� m

i| األقـدم cفـائـزا «�Oـذات الـقدم �عت

m حال الÂساوي Oالقدم . 
i|

.3 i jkاألصــــــوات ب Ü��عت�» فــــــائــــــزاO cــــــعض;)ــــــة الــــــمكتب الــــــتنفTذي مــــــن �ــــــحصل ع� أ�

 m
i| األقــــــدم cفــــــائــــــزا «�i �عت jkحــــــال ¾ــــــساوي الــــــمرشح m

i|و ، i jkالــــــمتنافســــــ i jkالــــــمرشح

m مـــمارســـة الـــعمل 
i| األقـــدم cفـــائـــزا «�االنـــÂساب لـــلراOـــطة فـــإن �ـــانـــوا Oـــذات الـــقدم �عت

m حال الÂساوي Oالقدم. 
i| وتحسم القرعة األمر m

iالصح�

m حـال شـغر مـنصب الـرئـ�س و�ـانـت الـمدة الـ@اقـTة ع� انـتهاء واليـته 18 شهـراc أو 4.
i|

أقــل �حــل محــله نــائــب الــرئــ�س، وãن �ــانــت الــمدة أ��Ü مــن 18 شهــراc تــتم الــدعــوة 

النتخاOات جد�دة و تحÂسب دورًة �املة للرئ�س . 

٣٢النظام األساسي لرابطة الصحفیین السوریین                                                                                     



.5 mºب �ـان �حـل محـله الـتاäذي ألي سـTالـمكتب الـتنف m
i| حـال شـغر مـ^ان عـضو m

i|

ة.  j�O iاالنتخاOات األخ jkقائمة المرشح m
i|

m الـــمكتب الـــتنفTذي مـــما يـــؤثـــر 6.
i| ـــشغل الـــم^ان الـــشاغـــرt حـــال عـــدم وجـــود مـــن m

i|

ع� الــــــنصاب الــــــمطلوب لــــــعقد اجــــــتماعــــــاتــــــها يــــــتم الــــــلجوء النــــــتخاOــــــات جــــــد�ــــــدة 

الســت^مال الــشواغــر، وتجــري االنــتخاOــات الــت^مTلTة Oــ^ل األحــوال إن �ــانــت الــمدة 

الــــمت@قTة ع� وال�ــــة الــــمكتب الــــتنفTذي أ��Ü مــــن 18 شهــــراc ح�� لــــو �ــــان نــــصاب 

اجتماعاته مكتمً¢. 

m �ـــقضيها مـــن tـــشغل شـــاغـــراc لـــمدة أقـــل مـــن 18 شهـــراc مـــن 7. ال تحÂســـب الـــمدة ال��

شح فيهما.  ��i �حق له ال jkاللت i jkتÆاالنتخاب i jkضمن الدورت

المادة 38 

�ختص المكتب التنفTذي Oالمهام اآلتTة: 

امـج 1. «�إعـداد الـلوائـح الـمنظمة والـالزمـة لÂسـي�j أعـمال الـراOـطة ووضـع الخـطط وال

المناس@ة لتط;)ر أدائها. 

الدفاع عن مصالح الراOطة وأعضائها. 2.

دعوة أعضاء الجمعTة العمومTة لعقد المؤتمرات االسÂثنائTة والتحض�j لها.  3.

، لـتقد�ـمها الجـتماع مجـلس 4. m̈ إعـداد الـتقار)ـر والـموازنـة الـسن;)ـة والـحساب الـختا

الراOطة. 

تنفTذ قرارات وتوصTات المؤتمر العام. 5.

m مختلف هيئات ومست;)ات الراOطة. 6.
i| اتOل لجان إلجراء االنتخاTشك¾
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m ¾ــــــساعــــــد الــــــمكتب الــــــتنفTذي ع� أداء مــــــهامــــــه، 7. ¾ــــــشكTل الــــــلجان الــــــمختلفة ال��

وت^لTف أي من أعضاء الراOطة Oمهام محددة تتطلبها مصلحة الراOطة. 

.8 cأحــــدهــــم مــــديــــرا msــــقة و£سOــــعد إجــــراء مــــساO i jkالــــعدد الــــالزم مــــن الــــموظف i jkتعي

 و)حدد مهامهم ومرجعTاتهم. 
c
تنفTذ�ا

انTات المالTة السن;)ة لها. 9. i j�التصديق ع� مشار)ــــع خطط مجالس الفروع والم

إقرار المخصصات المالTة الالزمة لÂسي�j أعمال الراOطة. 10.

وطــة الــمقدمــة مــن 11. عات والهــ@ات والــمساعــدات غ�j الم¥¤ «�قــبول اإلعــانــات و الت

 لهذا النظام. 
c
الجهات األخرى وفقا

العمل ع� تنفTذ النظام األساmn واللوائح الداخلTة . 12.

m الش^اوى المقدمة من األعضاء أو المقامة ضدهم. 13.
i| ال@ت

.14 ºل الــــــوفــــــود إTــــــطة للهــــــيئات والــــــمؤســــــسات األخــــــرى و¾ــــــشكOالــــــرا mة ممث�Tــــــسم¾

 .
c
 وعالمTا

c
 وع(§Tا

c
المؤتمرات والندوات والفعالTات المهنTة محلTا

m هذا النظام. 15.
i| ه أو منصوص عليهاO ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة

المادة 39 

m أول اجـــتماع لـــه Oـــعد انـــتخاOـــه 
i| ذيTأعـــضاء الـــمكتب الـــتنف i jkأوال: يـــتم تـــوز)ـــــــع الـــمهام ب

 : m
ة Oالتوافق أو االنتخاب ع� النحو اآل}� ¤Êم@ا

نائب الرئ�س. ▪

i ال¥. ▪ jkام
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الخازن. ▪

رئ�س لجنة العض;)ة. ▪

: �ــحق لــلمكتب الــتنفTذي ¾ــشكTل وãضــافــة لــجان وتحــد�ــد اخــتصاصــاتــها الــمختلفة 
c
ثــانــTا

وهTاÛلها حسب الحاجة. 

المادة 40 

m الشهــر، 
i| مــرة واحــدة ع� األقــل 

c
أوً×: �ــجتمع الــمكتب الــتنفTذي بــرئــاســة الــرئــ�س دور)ــا

أس االجـــتماع  �� ي
c
m حـــال غـــTابـــهما مـــعا

i|أس االجـــتماع نـــائـــب الـــرئـــ�س و ��m حـــال غـــTاOـــه ي
i|و

 ºة �ــــلما دعــــت الــــحاجــــة إTثنائــــÂذي أن �ــــعقد اجــــتماعــــات اســــTال¥. لــــلمكتب الــــتنف i jkأم

ذلك. 

، و)تخـــذ الـــمكتب قـــراراتـــه  i jkالـــحالت m
i| ـــحضور أر§ـــعة أعـــضاءO 

c
و)ـــكون االجـــتماع صـــحTحا

 .
c
m حالة ¾ساوي األصوات �كون صوت رئ�س الجلسة مرجحا

i|ة، وTاألغلبO

m حـالـة االنـقطاع 
i| mnـقوة الـنظام األسـاO ذيTأ-¾ـسقط عـض;)ـة عـضو الـمكتب الـتنف :

c
ثـانـTا

عــــــن حــــــضور ثــــــالث جــــــلسات مــــــتتالــــــTة أو ســــــت جــــــلسات مــــــتفرقــــــة Oــــــدون عــــــذر مــــــقبول 

m المادة 37 من هذا النظام. 
i| ات المنصوص عنهاTو£ست^مل الّشاغر حينها وفق اآلل

شح ألي مــنصب  ��m ال
i| و)ــفقد حــقه cاÁمق «�ب-مــن فــقد عــض;)ــته وفــق الــفقرة " أ "�عت

m الراOطة للدورة االنتخابTة التالTة. 
i|

المادة 41 

i ال¥  jkذي الــــمصغر مــــن أر§ــــعة أعــــضاء هــــم الــــرئــــ�س ونــــائــــ@ه وأمTيــــتكون الــــمكتب الــــتنف 

m األسب;ع برئاسة الرئ�س أو نائ@ه. 
i| والخازن و)جتمع المكتب مرة واحدة ع� األقل
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المادة 42 

�ختص المكتب التنفTذي المصغر Oالمهام اآلتTة: 

m̈ لــــلراOــــطة، ولــــه الــــحق Oــــاتــــخاذ الــــتوصــــTات الــــالزمــــة ع� أن 1. ¾ســــي�j الــــ³شاط الــــيو

�صادق عليها المكتب التنفTذي. 

إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفTذي الدور)ة واالسÂثنائTة. 2.

اتـــخاذ اإلجـــراءات الـــعاجـــلة إزاء تـــعرض أي عـــضو مـــن أعـــضاء الـــراOـــطة ألي انـــتهاك 3.

من ق@ل أي جهة. 

تنفTذ الت^لTفات المو�لة إلTه من المكتب التنفTذي. 4.

المادة 43 

�مارس الرئ�س االختصاصات التالTة: 

رئـــــاســـــة اجـــــتماعـــــات الـــــمكتب الـــــتنفTذي والـــــمكتب الـــــتنفTذي الـــــمصغر ومجـــــلس 1.
الراOطة والمؤتمرات االسÂثنائTة للجمعTة العمومTة. 

تمثTل الراOطة أمام الجهات الداخلTة والخارجTة. 2.

اف ع� إدارة شـؤون الـراOـطة ومـتاOـعة تـنفTذ قـرارات الـمؤتـمر الـعام ومجـلس 3. ¤Êاإل
الراOطة والمكتب التنفTذي. 

التوقيع ع� أذونات الÁف ومسÂنداتها مع الخازن. 4.

اف ع� تطبيق النظام األساmn واللوائح الداخلTة الراOطة . 5. ¤Êاإل
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m يــــوافــــق عــــليها مجــــلس الــــراOــــطة أو 6. الــــتوقــــيع ع� جــــميع الــــعقود واالتــــفاقــــTات ال��
المكتب التنفTذي. 

التوقيع ع� Oطاقات العض;)ة. 7.

m هــــذا الــــنظام، و�ــــل مــــا �ــــ^لف Oــــه مــــن مجــــلس 8.
i| ــــمارس االخــــتصاصــــات الــــواردة�

الراOطة أو المكتب التنفTذي. 

المادة 44 

m الئــــحة داخــــلTة 
i| ال¥ والــــخازن i jkذي مــــهام نــــائــــب الــــرئــــ�س وأمTحــــدد الــــمكتب الــــتنف�

تتوافق مع النظام األساmn وتخضع لتصديق هيئة الرقاOة والشفافTة. 

المادة 45 

{شكgل فروع الراYطة: 

m المحافظات والدول األخرى إذا 1.
i| استحداث فروعO ذيTم المكتب التنف i ���ل

m المحافظة أو الدولة 
i| i jkمTالمق i jkة من األعضاء األساسي طلب ذلك ع¥¤

m الف(ع عن خمس 
i| طةOالمراد إحداث الف(ع فيها ع� أال �قل عدد أعضاء الرا

 . cن  عضوا( وع¥¤

Ê i وخـازن، و)ـجوز ز)ـادة عـدد 2. jkيـتم انـتخاب مجـلس لـلف(ع مـكون مـن رئـ�س وأم

ورة  iÁــــطة إذا دعــــت الOذي لــــلراTــــقرار مــــن الــــمكتب الــــتنفO أعــــضاء مجــــلس الــــف(ع

لذلك. 

m الــــمرشــــح لــــعض;)ــــة مــــجالــــس الــــفروع أن �ــــكون قــــد مiá عــــامــــان ع� 3.
i| ط ��tشــــ

 m
iلــلعمل الصح� 

c
انــÂساOــه لــلراOــطة عــند تــقد�ــم طــلب تــرشــحه، وأن �ــكون مــمارســا
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لــــمدة ثــــالثــــة أعــــوام ع� األقــــل وأال تــــكون قــــد صــــدرت Oــــحقه أي عــــق;§ــــة خــــالل 

)ن وال تحÂسب ألغراض هذا البند عق;§ة الت³بTه الشفوي.  j�i األخ jkالعام

�ــــصدر الــــمكتب الــــتنفTذي الئــــحة تــــنظم عــــمل الــــفروع وتــــخضع لــــتصديــــق هــــيئة 4.

الرقاOة والشفافTة. 

المادة 46 

{شكgل اللجان التخصصgة: 

.1 i jkالـــــ()ـــــاضي i jkة للصحفيTـــــاســـــتحداث لـــــجان تـــــخصصO ذيTم الـــــمكتب الـــــتنف i ���ل

ها مــن الــتخصصات الــصحفTة، إذا طــلب  j�m̈ الــ~ار)ــ^اتــور وغ i ورســا jkواالقــتصادي

i لهـذا الـتخصص ع� أال �ـقل عـدد  jkالـممارسـ i jkة مـن األعـضاء األسـاسـي ذلـك ع¥¤

)ن عضواc من أعضاء الراOطة.  m نفس المجال عن خمس وع¥¤
i| i jkالعامل

ت³تخب  هيئة إدار)ة من ثالثة أعضاء تتوº ¾سي�j أعمال وأ¦شطة اللجنة. 2.

�ــــــصدر الــــــمكتب الــــــتنفTذي الئــــــحة تــــــنظم عــــــمل الــــــلجان الــــــتخصصTة وتــــــخضع 3.

لتصديق هيئة لرقاOة والشفافTة. 

المادة 47 

Z مـــــعرض 
اض ع� قـــــرارات الـــــمكتب الـــــتنفgذي والـــــفروع والـــــلجان الـــــمختلفة \] ��االع

قgامها Yمهامها: 

اض 1. �� لــلمكتب الــتنفTذي Oــاع
c
�ــحق لخــمسة مــن أعــضاء الــراOــطة أن يــتقدمــوا مــعا

ع� أي قــرار أو إجــراء يتخــذە الــمكتب أو إحــدى الــلجان الــمش^لة مــن قــ@له أو أي 

 mnة لـمخالـفته لـلنظام األسـاTقـرار �ـصدر عـن مـجالـس الـفروع أو الـلجان الـتخصص

أو اللوائح الداخلTة خالل مهلة س@عة أ�ام ت@دأ من تار)ــــخ صدورە. 
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اض و)ـäت فـTه 2. ���ـدرس الـمكتب الـتنفTذي بـنفسه أو ع�» مـكت@ه الـمصغر هـذا االع

O iالنTÂجة.  jkض ��خالل س@عة أ�ام، و)قوم ب¶Oالغ المع

m حـال عـدم اقـتناعـهم بـرد الـمكتب الـتنفTذي الـتقدم خـالل 3.
i| الـطلب m̈ �ـحق لـمقّد

أســب;ع OــاســÂئناف أمــام هــيئة الــرقــاOــة والــشفافــTة وتــقوم هــيئة الــرقــاOــة والــشفافــTة 

م بهـــذا الـــشأن OـــأÊع وقـــت  «�Oـــاالســـتماع إº األطـــراف ومـــن ثـــم تـــصدر قـــرارهـــا الم

ممكن . 

m الـــش^اوى وقـــرارات قـــبول أو رفـــض أو 4.
i| ال ¾ـــشمل هـــذە الـــمادة الـــقرارات الـــصادرة

m الــــــنظام 
i| اض عــــــليها الــــــمواد الــــــمتعلقة بــــــها ��m تــــــنظم االع تــــــعد�ــــــل الــــــعض;)ــــــة ال��

 . mnاألسا

المادة 48 (المركز السوري للح34ات الصحفgة) 

 يــــتمتع OــــاالســــتقاللــــTة الــــمهنTة 
c
i إدار)ــــا jk(الــــسور i jkــــطة الصحفيOأوً×-هــــو مــــركــــز تــــابــــع لــــرا

m ســور)ــا، و �ــعمل ع� تــوثــيق االنــتهاÛــات 
i| ةTالــدفــاع عــن الحــ()ــات الــصحف ºو)ــهــدف إ

 i jkـــــحق إعـــــالميO تـــــقع m i و الـــــمرا�ـــــز اإلعـــــالمـــــTة فـــــيها و تـــــلك ال�� jkتـــــقع ضـــــد اإلعـــــالمي m ال��

i خـــارج الـــ@الد، و مـــن ثـــم �ـــصدر تـــقار)ـــر بـــها، �ـــما �ـــصدر الـــمركـــز بـــTانـــات صـــحفTة  jk(ســـور

m مــناســ@ات مــختلفة و)ــمكن لــلمركــز أن يــوســع مــن 
i| ــاإلعــالمO ــحاث تــتعلقOودراســات وأ

أ¦شطته Oما ي³سجم مع الهدف من إ¦شائه. 

i مــديــراc لــلمركــز، و �ــقوم مــديــر الــمركــز  jkأحــد الــ@احث i jkذي بتعيTــقوم الــمكتب الــتنف� -
c
ثــانــTا

 m
i| دي لـلمركـز( «�بـتمثTله Oـصفته هـذە أمـام جـميع األفـراد و الـجهات و tسـتعمل الـعنوان ال

مراسالته الرسمTة. 
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(مالgة الراYطة) 

المادة 49 

أوً×: تتكون الموارد المالTة للراOطة من المصادر التالTة: 

 Oقرار من مجلس الراOطة. 1.
c
رسوم االنÂساب والعض;)ة، و)تم تحد�دها سن;)ا

m ال تخل OاستقاللTة الراOطة. 2. وطة وال�� اله@ات والمعونات والمنح غ�j الم¥¤

عات األعضاء. 3. «�ت

.4 . mnموجب المادة  60 من النظام األساO الغرامات المفروضة

m حال وجودها. 5.
i| ثمارÂعوائد االس

وعة تقرها الجمعTة العمومTة. 6. أ�ة مصادر أخرى م¥¤

انTة الختامTة للراOطة.  i j�: من حق جميع األعضاء االطالع ع� الم
c
ثانTا

- �ـحق لهـيئة الـرقـاOـة والـشفافـTة االطـالع ع� �ـافـة الـوثـائـق والـقيود الـمالـTة لـلراOـطة 
c
ثـالـثا

م�� استدعت الحاجة ذلك. 

المادة 50 

m الراOطة. 
i| فÁة الTة المنظمة لعملTذي اللوائح المالTصدر المكتب التنف�
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المادة 51 

تــناط Oــالــمكتب الــتنفTذي مــسؤولــTة تــحصTل مــوارد الــراOــطة والــمحافــظة عــليها وçفها 

 mºالئــــحة الــــنظام الــــما m
i| لــــإلجــــراءات الــــمنصوص عــــليها 

c
 لــــلموازنــــة الــــسن;)ــــة، ووفــــقا

c
وفــــقا

 . m والمحاس�»

المادة 52 

�كون للراOطة سنة مالTة �حدد مجلس الراOطة Oدايتها ونهايتها. 1.

m̈ عـــــن �ـــــل ســـــنة مـــــالـــــTة منتهـــــTة، 2. يـــــتوº الـــــمكتب الـــــتنفTذي إعـــــداد حـــــساب خـــــتا

وكــــذلــــك مــــوازنــــة تــــقديــــ()ــــة لــــلسنة الجــــد�ــــدة وتــــقدم لمجــــلس الــــراOــــطة إلقــــرارهــــا، 

m قـواعـد وãجـراءات إعـداد تـلك الـموازنـات  وتـوضـح الئـحة الـنظام الـماmº والـمحاسـ�»

التقدي()ة ومواعTد تقد�مها. 

المادة 53 

m حــالــة تــعذر اجــتماع مجــلس الــراOــطة ألي ســäب مــن األســ@اب tســتمر الــعمل Oــالــموازنــة 
i|

التقدي()ة للسنة الساOقة إº أن يتم اجتماع المجلس وãقرار الموازنة الجد�دة. 

المادة 54 

.1  m m األغـراض الـمخصصة لـها أو ال��
i| ـطة وفـروعـها إالOال �ـجوز اسـتخدام أمـوال الـرا

تخدم أهدافها. 

m مــــعتمد، و)ــــتم الــــسحب مــــنها 2.
i|Áحــــساب م m

i| ــــطة الــــنقد�ــــةOتــــودع أمــــوال الــــرا

Oــموجــب أحــ^ام الــالئــحة الــمالــTة لــلراOــطة. و§جــميع األحــوال �ــجب أن �ــكون أمــر 

 من الرئ�س والخازن وعضو �خوله المكتب التنفTذي. 
c
السحب موقعا
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m تحms المال العام. 3. i ال�� jkحما�ة �افة القوانO طةOتتمتع أموال الرا

المادة 55 

انTة المعتمدة.  i j�ال �جوز çف أو تحمTل الراOطة أ�ة نفقات تتجاوز الم

المادة 56 

m الــمركــز والــفروع Oــمسك الــسجالت والــدفــاتــر وفــق األصــول الــمحاســ«Tة 
i| ــطةOم الــرا i ��تل

انـــTة و§ـــموافـــقة الـــمكتب  i j�الـــمتعارف عـــليها. وال �ـــكون الÁف إال Oـــما هـــو مـــخصص Oـــالم

الـتنفTذي Oـال³سـ@ة لـلمركـز، و§ـموافـقة مجـلس الـف(ع Oـال³سـ@ة لـلفروع. و)عت�» عـدم مـسك 

m الـمكتب الـتنفTذي OـمتاOـعة تـنفTذ 
i| م الـخازن i �� لـلمساءلـة الـتأديـ«Tة، و)ل

c
الـسجالت مـوجـ@ا

هذە المادة. 

المادة 57 

تعـد أمالك وعقـارات الـراOطـة وفـروعهـا ملـ~ا للجمـعTة العـمومTـة ال �جـوز التـÁف بهـا إال 

Oقرار منها. 

المادة 58 

m الــراOــطة صــندوق لــلت^افــل االجــتماmà و)ــعد مجــلس الــراOــطة نــظامــه 1.
i| ســتحدثt

 . mالداخ�

الــــنظام الــــداخــــ�m لــــصندوق الــــت^افــــل االجــــتماmà �ــــخضع لــــتصديــــق هــــيئة الــــرقــــاOــــة 2.

والشفافTة. 
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Z اإلجراءات العقابgة) 
[\)

المادة 59: 

ف إحدى المخالفات التالTة:  �� تطبق اإلجراءات العقابTة ضد أي عضو �ق

m هذا النظام. ▪
i| الواج@ات المنصوص عليهاO اإلخالل

تقد�م بTانات غ�j صحTحة عند تقد�م طلب العض;)ة. ▪

m الراOطة. ▪
i| ف ومدونات السلوك المعتمدة اإلخالل بنصوص ميثاق ال¥¤

المادة 60 

 للمادة (59) ب¶حدى العق;§ات التالTة: 
c
�عاقب من ث«تت إدانته وفقا

الت³بTه الشفوي. ▪

▪ . m اللوم ال تا}»

▪ . m اإلنذار ال تا}»

m �ــل عــام و ▪
i| ــطةOمــن قــ@ل مجــلس الــرا i{ة �حــدد ســقفها وحــدهــا األدTغــرامــة مــالــ

تورد لصندوق الراOطة. 

m الراOطة لمدة ال تتجاوز ستة أشهر. ▪
i| د العض;)ةTتجم

▪ 
c
)طة أن �ــصدر الــقرار أوً× عــن الــمكتب الــتنفTذي و)ــحوز الحــقا ¤Ê m

الــفصل الــنها}±

ع� موافقة خمسة ع� األقل من أعضاء هيئة الرقاOة والشفافTة.   
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المادة 61 

m الـمادة (60) عـن 1.
i| مـن عـق;§ـة واحـدة مـن الـعق;§ـات الـواردة Ü�ال �ـجوز تـوقـيع أ�

اف عضو الراOطة لمخالفة واحدة.  ��اق

 إº هـــيئة الـــرقـــاOـــة 2.
c
m حـــ^ما

m صـــدر فـــيها قـــرار Oـــالـــفصل الـــنها}± تـــحال �ـــل الـــملفات ال��

والشفافTة ح�� لو لم �جرô اسÂئنافها. 

m �ـحق لهـيئة الـرقـاOـة والـشفافـTة 3.
m حـال عـدم الـتصديـق ع� عـق;§ـة الـفصل الـنها}±

i|

 .
c
ما «� و)كون قرارها م

c
m الملف مجدداc والح^م فTه Oما تراە مناس@ا

i| إعادة النظر

المادة 62 

�ــكفل الــمكتب الــتنفTذي وهــيئة الــرقــاOــة والــشفافــTة لــلعضو الــمحال إلــيهما �ــامــل حــقوق 

الدفاع. 

المادة 63 

tســتدmà الــمكتب الــتنفTذي أي عــضو يــرى أنــه خــالــف الــنظام األســاmn أو مــيثاق 1.

ـف منـ تلـقاء نفـسه أو بنـاء ع�ـ شكـوى و)@ـاO ¤Êحـقه اإلجـراءات التـأدي«ـTة وال  ال¥¤

 . mºه ¼ش^ل أصوOحق له إصدار أي قرار ق@ل دعوة العضو الستجوا�

وع �خـطر 2. ر م¥¤ «�m حـال تخـلف الـعضو عـن حـضور جـلسة االسـتجواب Oـدون م
i|

m مــــوعــــد آخــــر فــــإن تخــــلف مجــــدداc تجــــري اإلجــــراءات Oــــحقه OــــمثاOــــة 
i| ــــالــــحضورO

راc للح^م ضدە.  «�فه م
ò
الوجا�m وال �عد تخل

قــــــرارات الــــــمكتب الــــــتنفTذي الــــــصادرة Oــــــموجــــــب أحــــــ^ام الــــــ@اب الــــــسابــــــع قــــــاOــــــلة 3.

لـــالســـÂئناف أمـــام هـــيئة الـــرقـــاOـــة والـــشفافـــTة مـــن قـــ@ل صـــاحـــب الـــمصلحة خـــالل 

 من تار)ــــخ ت@لغه القرار. 
c
خمسة ع¥¤ يوما
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.4 m
i{و ��)د اإلل  «�تــقدم �ــافــة الــش^اوى واالســÂئنافــات ¼ــش^ل مــكتوب وتــرســل ع�» ال

 تحت طائلة المساءلة.  
c
ها علنا ¤¥¦ 

c
 Oاتا

c
للجهة المختصة، و)منع منعا

m وسـائـل 5.
i| ـطة وغـرفـهاOال �ـجوز تـحت طـائـلة الـمساءلـة الـخوض ع� صـفحات الـرا

m الـــش^اوى قـــ@ل الـــ@ت بـــها مـــن الـــمكتب الـــتنفTذي أو هـــيئة 
i| màالـــتواصـــل االجـــتما

 ع� قـــTامـــهما Oـــدورهـــما وفـــق مـــ@ادئ الـــعدالـــة وأحـــ^ام 
c
الـــرقـــاOـــة والـــشفافـــTة حـــرصـــا

 . mnالنظام األسا

m الـــراOـــطة ¼ـــش^ل ودي، 6.
i| األعـــضاء i jkذي لحـــل الـــخالفـــات بTالـــمكتب الـــتنف Çسt

i أطراف الش^اوى ق@ل أن �فصل فيها.  jkللصلح ب m
i|ذل الجهد ال~اO هTو)جب عل

m هـيئة 7.
i| cذي أو عـضواTالـمكتب الـتنف m

i| cحـال �ـان أحـد أطـراف الـشكوى عـضوا m
i|

m تلك الشكوى. 
i| ة فال �حق له النظرTة و الشفافOالرقا

تـــعلم لـــجنة الـــعض;)ـــة عـــن طـــ()ـــق الـــمكتب الـــتنفTذي Oـــالـــعق;§ـــات Oـــعد ا�ـــÂسابـــها 8.

m سجالت العض;)ة. 
i| ة وذلك إلدراج الوقوعاتTالدرجة القطع
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(أح�ام عامة وختامgة) 

المادة 64 

ال �ـحق لـلرئـ�س وال لـ@قTة أعـضاء الـمكتب الـتنفTذي وال لـرئـ�س وأعـضاء مـجالـس الـفروع 

i عــــــض;)ــــــة  jkوال �ــــــجوز الجــــــمع ب ، i jkمــــــتتاليت i jkمــــــن دورت Ü�m مــــــناصــــــبهم أل�
i| االســــــتمرار

المكتب التنفTذي وعض;)ة مجلس الف(ع. 

المادة 65 

.1 m
i| ةTة االنـــتخابـــTات الـــعملTة تـــتضمن آلـــTذي الئـــحة داخـــلTـــصدر الـــمكتب الـــتنف�

m يتم اختTار أعضائها Oاالنتخاب.  �افة الهيئات ال��

m تـــصدر ضـــمن الـــراOـــطة تـــعمم ع� أعـــضاء الجـــمعTة 2. �ـــافـــة الـــلوائـــح الـــداخـــلTة ال��

العمومTة. 

المادة 66 

 عـــند 
c
m �ـــل اجـــتماعـــات هـــيئات الـــراOـــطة ولـــجانـــها �ـــكون صـــوت رئـــ�س الجـــلسة مـــرجـــحا

i|

تعادل األصوات. 

المادة 67 

m صــحTحة إال إذا 1. m الــوصــول إº مــنصب انــتخا}»
i| اســتقالــة أي عــضو نــجح «�ال تعت

t mــشغل الــمنصب ضــمنها، وتعت�» اســتقالــته نــاجــزة إن لــم   الهــيئة ال��
c
أخــطر خــطTا

اجع عنها خالل 7 أ�ام من تقد�مها.  ��ي
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.2 m إذا اســـتقال أي عـــضو هـــيئة مـــنتخ@ة مـــن مـــنص@ه ألي ســـäب �ـــان فـــإن الـــمدة ال��

 .
c
m الهيئة تعت�» وال�ة �املة، إن زادت عن 90 يوما

i| قضاها

المادة 68 

�ـحق لـ 25 ٪ مـن أعـضاء الجـمعTة الـعمومـTة الـذيـن �ـحق لـهم الـتص;)ـت الـدعـوة 1.

لـــــحجب الـــــثقة عـــــن الـــــرئـــــ�س أو �ـــــل أعـــــضاء الـــــمكتب الـــــتنفTذي و هـــــيئة الـــــرقـــــاOـــــة 

m الــــمادة 21 مــــن هــــذا 
i| ــــعضهم أو أحــــدهــــم وفــــق األصــــول الــــواردةO ة أوTوالــــشفافــــ

m أعـــضاء  Üـــموافـــقة ثل�O طـــلب حـــجب الـــثقة مـــقبوً× إال «�، وال �عت mnالـــنظام األســـا

 
c
ونـTا ��)طة أال �ـقل عـدد الـحضور Oـالـذات أو إل  ¤Ê الـمؤتـمر؛ m

i| i jkـطة الـمشاركOالـرا

عن 50٪ من األعضاء الذين �حق لهم التص;)ت. 

m تع�O iــانــتخاب الهــيئات أو 2. m حــال حــجب الــثقة يــتم الــلجوء لــتطبيق الــمواد ال��
i|

است^مال الشواغر فيها. 

شح لـــذات الـــمنصب لـــدورة انـــتخابـــTة 3. ���حـــرم مـــن حـــج@ت عـــنه الـــثقة مـــن حـــق ال

واحدة. 

m حـال �ـان طـلب حـجب الـثقة 4.
i| هTيـتم الـلجوء إلـ 

c
تـكون الـفقرات الـساOـقة مـقTاسـا

 Oمجالس الفروع أو اللجان التخصصTة. 
c
متعلقا

المادة 69 

ال �ـجوز حـل الـراOـطة وتـصفTة أمـوالـها إال Oـقرار مـن مـؤتـمر عـام عـادي أو طـارئ و§ـموافـقة 

m تــــؤول إلــــيها  m أعــــضاء الجــــمعTة الــــعمومــــTة، وتحــــدد الجــــمعTة الــــعمومــــTة الــــجهة ال�� Üثل�

ممتل~ات الراOطة. 
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المادة 70 

إن صــالحــTة تــعد�ــل هــذا الــنظام �ــامــً¢ أو أحــد مــوادە أو بــنودە أو إعــادة صــTاغــتها هــو مــن 

اخــتصاص الجــمعTة الــعمومــTة لــلراOــطة، و)ــجب أن يــوافــق ع� الــتعد�ــل ع� األقــل ثــلثا 

)طة أال �ـــقل  ¤Ê مـــؤتـــمرهـــا الـــعادي أو الـــطارئ؛ m
i| ن( içة الـــحاTة الـــعمومـــTأعـــضاء الجـــمع

 عن 50٪ من األعضاء الذين �حق لهم التص;)ت.
c
ونTا ��عدد الحضور Oالذات أو إل 
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تم اعتماد هذا النظام األساسي Oعد التص;)ت علTه من ق@ل أعضاء 
الجمعTة العمومTة في شهر ن�سان 2020 م


