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 الفصل االول 

 احكام عامة

 
 

 

  1المادة  

لعائدة حية اهذا النظام الداخلي لنقابة الصحافة اللبنانية وضعه مجلسها بمقتضى الصال

 . 1962ايلول سنة  14نين من قانون المطبوعات الصادر في له بموجب المادة الثامنة والثما

 

 2المادة  

ي عضاء فايتقيد بهذا النظام جميع الصحفيين المسجلين في الجدول النقابي للصحافة  

 نقابة الصحافة اللبنانية بوصفهم مالكين او ممثلين لمطبوعات صحفية .

 

 

 3لمادة ا

تتصل  ضد زميل له في النقابة في شؤونال يجوز للعضو ان يقدم الى القضاء شكوى  

 بالمهنة ما لم يكن مجلس نقابته قد حاول مسبقا فض النزاع حبيا ولم يوفق .

 

 

 

 الفصل الثاني 

 الجلسة النقابية وقانونيتها
 

 4المادة 

 يوال يجوز ال .يفهم بالجلسة النقابية كل جلسة تعقدها اية هيئة من الهيئات النقابية   

وع نن اي مه الهيئات ان يصوت عندما يكون القرار المراد اتخاذه ذا عالقة به عضو في احدى هذ

 كان .

 

 5المادة 

وشرطه حضور  ال تكون الجلسة النقابية قانونية ما لم يكتمل فيها النصاب القانوني ،  

ضور حتوجب االكثرية المطلقة من االعضاء على االقل . وينبغي ان تعين بالنص الحاالت التي تس

ض ا انخفاز فيهثرية تفوق االكثرية المطلقة ، كما ينبغي كذلك ان تعين بالنص الحاالت التي يجواك

 االكثرية المطلقة الى اكثرية نسبية .

 

 6المادة 

ن الرقم منصفه بزيادة واحد وهي  –الشفع  –االكثرية المطلقة هي من الرقم المزدوج 

ثنان لثالثة ايه نسبة الزيادة ، فهي مثال من اما تجاوز النصف مهما انخفضت ف –الوتر –المنفرد 

 ومن االربعة ثالثة ومن الخمسة ثالثة ايضا ، وهكذا دواليك على القياس نفسه .
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   7المادة 

 يعرب عن الرأي في اختيار االشخاص لعضوية مجلس النقابة ولرئاسة مجلس النقابة

ن تارة دوالمخ يضاء تثبت فيها االسماءوعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باالقتراع السري بورقة ب

صويت بالت اية عالمة  فارقة بينما يعرب عن الرأي في اقرار قرارات الهيئات النقابية جميعها

قرر التي ت حاالتالعلني شفويا بالتسمية او مشاهدة برفع االيدي او بغير ذلك من الوسائل اال في ال

ي ت العلنلتصويراع السري وعند تعادل االصوات لدى افيها الهيئة المعنية ضرورة اللجوء الى االقت

 على اقرار القرارات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا .

 

    8المادة 
 الترشيح الزامي للراغبين في الوصول الى عضوية مجلس النقابة .

ني مع لقانويقدم الترشيح كتابة بعد نشر الجدول االنتخابي من المرشح نفسه او من وكيله ا

ة سر امان د الفئة التي يترشح عنها ويشترط ان يكون ممثالً لها ، ويسجل هذا الترشيح فيتحدي

ة بل ثالثشيح قالمجلس ويعطي افادة رسمية بتسجيله تحمل رقم الطلب وتاريخ تقديمه ويقفل باب التر

ند ن ع، يعلايام من موعد االنتخاب. اذا تطابق عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لكل فئة

 اقفال باب الترشيح فوزهم بالتزكية، وتحصر عملية االنتخاب بمرشحي الفئة الباقية.

نة ة معياما اذا نقص عدد المرشحين في الجلسة االنتخابية االولى عن العدد المخصص لفئ

ويفسح في  بعد اقفال باب الترشيح ، فيعلن فوز الذين سجلوا ترشيحهم عن هذه الفئة بالتزكية،

جلسة عد الديم الترشيحات الكمال العدد المطلوب في مهلة اقصاها ثالثة ايام من موالمجال لتق

 الثانية.

ية لنقاباال يقبل الترشيح اال اذا كانت المطبوعة التي يمثلها المرشح قد سددت الرسوم 

 المتوجبة.

 

  9المادة 

ن كما عحاذا لم يكن للمرشح من ينافسه تم له الفوز بالتزكية وعندئذ  يصرف النظر 

 اجراء االقتراع .

 

  10المادة 
رات يتم االجماع لدى االعراب عن الرأي في اختيار االشخاص او في اقرار القرا

لسري ابالحصول على تأييد جميع المقترعين او المصوتين . وال يفسد اجماعا عند االقتراع 

 عضو غيرلسما ورقة تحمل االتصريح كتابة باالمتناع عن ابداء الرأي او االلقاء بورقة بيضاء او ب

تناع االم مرشح او بورقة ال تعبر عن رأي في الغرض من االقتراع ، كما ال يفسد االجماع ايضا

 الشفوي او المخطوط عند التصويت العلني او السري .

 

 11المادة 
ورة دفي كل عملية انتخابية يتوجب احراز االكثرية المطلقة من المقترعين للفوز في 

ي فالصوات اساوت تالولى ،  ويكتفي باالكثرية النسبية في دورة االقتراع الثانية . واذا االقتراع ا

راء الى اج للجوءاالدورة الثانية كانت االفضلية لالكبر سنا ، واذا وقع التعادل بالسن تحتم عندئذ 

 القرعة .
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 12المادة 

ئ لناشاالنتخاب ا عند وقوع البالوتاج ال يجوز لمرشح جديد ان يتقدم لالشتراك في

 ضو انععنه، اال اذا انسحب منه المرشحون االصليون الراسبون او احدهم ، وعندئذ يحق لكل 

 يقدم ترشيحه لالشتراك في االنتخاب للدورة الثانية.

 

 13المادة  

يه م يثن علما ل ال يقبل بحث اي اقتراح يتقدم به عضو امام اية هيئة من الهيئات النقابية

 الهيئة التي ينتمي اليها .عضو آخر من 

 

 الفصل الثالث 

 الجمعية العمومية
 

  14المادة 

ص عليه منصو تتألف الجمعية العمومية في مختلف انواع جلساتها من االعضاء وفقا لما هو        

 في المادة التاسعة والسبعين من قانون المطبوعات.

 

  15المادة 
عادية  :ات النقابية االخرى على نوعين تكون جلسات الجمعية العمومية وسائر الهيئ

ائية االستثنومة ، واستثنائية ، فالعادية هي التي تعقد في موعدها المحدد بالنص في القوانين واالنظ

 هي التي تعقد في موعد استنسابي.

امة عابية وتكون الجمعية العمومية في العمليات االنتخابية على ثالثة انواع : انتخ

ون ينما تكية ، بوانتخابية فرعية ، وتكون االولى بالنسبة الى موعد انتخابها عادوانتخابية طارئة 

 االثنتان االخريان استثنائيتين .

 

  16المادة 

قرار  ناء علىتها بتعقد الجمعية العمومية العادية واالنتخابية العامة واالنتخابية الطارئة جلس

ً ويعين جدول اعمالها من مجلس النقابة يحدد موعد انعقادها بالضبط زمان ً ومكانا لنقيب ايوجه وا

 الدعوة الى حضورها اسبوعين على االقل قبل موعد عقدها .

 

  17المادة 
ي فلطارئة اابية تنشر الدعوة لحضور الجلسة العمومية العادية او االنتخابية العامة او االنتخ

ع نشر ميعربية . ويجب ان عدد من الصحف ال يقل عن ثالث يوميات تصدر في العاصمة باللغة ال

 طابع الدعوة في هذه الصحف الثالث جدول االعمال . واذا كانت الجلسة المطلوب عقدها ذات

 انتخابي اقتضى تعيين الكيفية الواجب اتباعها لحصول االعضاء على الجدول

 ية .النتخاباجلسة الرسمي باسماء الناخبين الذي يتم انجازه واعالنه  قبل ثالثة اسابيع من موعد ال 

ر من وال يجوز ادخال اي تعديل على هذا الجدول اال في حاالت الضرورة القصوى وبقرا

 المكتب االنتخابي في مهلة تنتهي قبل ثالثة ايام من الموعد المحدد لالنتخاب.
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  18المادة 
 لعامةا خابيةعلى مجلس النقابة ان يجتمع قبل توجيه الدعوة لحضور الجلسة العادية او االنت

ل و االعما جدول او االنتخابية الطارئة لكي يعين بالضبط موعد انعقادها زماناً ومكاناً وللنظر في

 اقراره .

اد االنفر لنقيبوفي حال تأخر مجلس النقابة او امتناعه عن االجتماع وفقا للفقرة اعاله يحق ل

ن عمنعه تياب النقيب او بدعوة الجمعية العمومية واقرار جدول االعمال لجلستها . وفي حال غ

دها ي موعدعوة المجلس للحؤول دون عقد جلسة الجمعية العمومية او توجيه الدعوة الى عقدها ف

هذا يام بالقانوني يحق لنائب النقيب ومن ثم المين السر ومن ثم لخمسة من اعضاء المجلس الق

 الموجب .

 

  19المادة 
عد حدد موبناء على طلب من مجلس النقابة يتعقد الجمعية العمومية االستثنائية جلساتها 

نقابة لس العقدها زمانا ومكانا  ويعين جدول اعمالها ، او بناء على طلب خطي يتقدم به الى مج

 مطلوبعشرة من اعضاء النقابة من خارج مجلسها يبينون فيه الغاية من الطلب والمواضيع ال

ن ي غضوفرار دعوة الجمعية العمومية ، بحثها، وفي هذه الحال يكون مجلس النقابة ملزما باق

ق حاللزام هذا ااسبوعين على االكثر من تاريخ تقديم الطلب الخطي . واذا تلكأ المجلس عن التقيد ب

وتحصر  ،موجب للنقيب فلنائب النقيب فالمين السر فلخمسة من اعضاء مجلس النقابة القيام بهذا ال

 ب الخطي فقط .ابحاث الجلسة في المواضيع المعينة في الطل

 

 20المادة 

قل ى االيوجه النقيب الدعوة لحضور جلسة الجمعية العمومية االستثنائية اسبوعا عل

ن ع وعشريو اربقبل موعد انعقادها ، ولمجلس النقابة الحق في اختصار هذه المدة الى ثالثة ايام ا

ين حيفترالجلسة في صساعة اذا اقتضت الضرورة الطارئة مثل هذا التدبير. وتنشر الدعوة لحضو

دول يوميتين على االقل، تصدران في العاصمة باللغة العربية ويجب ان ينشر مع الدعوة ج

 االعمال. 

 

  21المادة 
 رابناء على قر ،تعقد الجمعية العمومية جلستها االنتخابية الفرعية عندما تدعو الحاجة اليها 

ى دعوة اليب العين جدول اعمالها ، ويوجه النقمن مجلس النقابة يحدد موعد عقدها زمانا ومكانا وي

في  صدرانتحضور الجلسة اسبوعا على االقل قبل موعد انعقادها في صحيفتين يوميتين على االقل 

عها جب اتباالوا العاصمة باللغة العربية. ويجب ان ينشر مع الدعوة جدول االعمال وان تعين الكيفية

 الرسمي المعتمد بتاريخ توجيه الدعوة .لحصول االعضاء على الجدول االنتخابي 

 

 22المادة 

نصاب ها الال تكون جلسة الجمعية العمومية من اي نوع كانت قانونية ما لم يكتمل في 

 القانوني باالكثرية المطلقة .

 

  23المادة 
اذا لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة الجمعية العمومية االنتخابية العامة او الطارئة في 

رة االولى تؤجل اسبوعا كامال وتعقد الجلسةالثانية في موعد االجتماع االول زمانا ومكانا الم

وضمن نطاق جدول اعمال الجلسة االولى وتكون الجلسة الثانية في هذه الحالة قانونية بحضور ثلث 
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نونيا االعضاء واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية تؤجل اسبوعا آخر ويعتبر النصاب فيها قا

 بمن حضر .

 

  24المادة 

 ي المرةفائية اذا لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة الجمعية العمومية العادية او االستثن

اق من نطاالولى تؤجل اسبوعا كامال على ان تنعقد في موعد االجتماع االول زمانا ومكانا وض

 حضر . جدول اعمال الجلسة االولى ، ويعتبر النصاب قانونيا فيها بمن 

 

  25المادة 
ي المرة فرعية اذا لم يكتمل النصاب القانوني في جلسة الجمعية العمومية االنتخابية الف

ول مال االاالع االولى تؤجل لليوم التالي فتعقد في موعد االجتماع االول زمانا ومكانا وضمن جدول

 وتكون الجلسة في هذه الحالة قانونية بمن حضر.

 

  26المادة 
ور جلسات الجمعية العمومية بمختلف انواعها على المشتركين فيها من يقتصر حض

دير والم االعضاء ، ويجوز حضورها ، والسيما عندما تكون ذات طابع انتخابي ، لوزير االعالم

جلس ميرى  العام لوزارة االعالم ولرئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية في الوزارة ولمن

 تخابي فائدة من دعوته الى الحضور .النقابة او المكتب االن

 

  27المادة 
ية ة عادللجمعية العمومية عندما تعقد بحضور اكثرية مطلقة من عدد اعضائها في جلس

 .عمال غير انتخابية الحق في ان تبحث بما تشاء من امور النقابة دون ان تتقيد بجدول اال

 

 28المادة 

يهم فوقراراتها ملزمة للجميع بمن  تمثل الجمعية العمومية جميع االعضاء فيها 

 الغائبون .

 

 29المادة 

حتم للجمعية العمومية عند اجتماعها في جلسة غير انتخابية وفي نصاب قانوني ي

جلس ت المحضور ثالثة ارباع اعضائها ان تقضي باكثرية ثلثي الحضور بابطال ما تشاء من قرارا

لشروط ذات االحيتها دون سواها . ولها ايضا وبالمنبثق عنها اذا كان موضوع هذه القرارات من ص

ي فان تسحب الثقة ممن تشاء من اعضاء المجلس او من كامل اعضائه او من اي عضو منها  

 المجالس واللجان المنبثقة عن الهيئات النقابية .

 

 30المادة 

ن تبقى م على اذا تم سحب الثقة من عضو او اكثر من مجلس النقابة وفقا للمادة السابقة تحتم

جمعية ية للمن اعضائه اذا كانوا يشكلون نصابا قانونيا اقرار الدعوة لعقد جلسة انتخابية فرع

العضاء مدة االعمومية في غضون شهر من اتخاذ قرار سحب الثقة المالء المراكز الخالية اتماما ل

 المقالين .
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  31المادة 

ة او صوص عنه في المادة السابقاذا اصبح عدد اعضاء المجلس من جراء سحب الثقة المن

 مستقيال لمجلسامن جراء اقالة تأديبية او وفاة او استقالة او الي سبب آخر النصف فما دون اعتبر 

 برمته ودعيت الجمعية العمومية الى عقد جلسة انتخابية طارئة النتخاب مجلس جديد .

  32المادة 

ع انواعها تدون فيه جمييفرز سجل للمحاضر خاص بالجمعية العمومية في مختلف 

لجمعية تطلب ا ال ماااعمالها وقراراتها وما يتم في جلساتها االنتخابية . وال تثبت فيه من المناقشات 

 اثناء انعقاد الجلسات اثباته او ما يطلب المتناقشون تدوينه من اقوالهم . 

 

ذين ال يدون كذلك في سجل المحاضر في اثناء الجلسات االنتخابية اسماء االعضاء

عضاء ر االاشتركوا في االنتخاب واسماء الذين اشرفوا عليه واسماء الذين حضروا الجلسة من غي

 ي .نتخابونتائج الفرز االنتخابي بالتفصيل والنتيجة النهائية كما يعلنها رئيس المكتب اال

 

 33المادة 

م اليهم ويض يبيتألف المكتب االنتخابي للنقابة من اعضاء مكتبها التنفيذي برئاسة النق

 .تخابية االن عند فرز االصوات مراقبان الى اربعة مراقبين يمثلون مختلف االتجاهات في المنافسة

لف ولمندوب وزارة االعالم اذا حضر الجلسة حق االعتراض على المكتب االنتخابي اذا خا

ن الطعين باالصول. بيد ان اعتراضه ال يشكل اكثر من شهادة رسمية في حال تقدم احد المرشح

 على صحة االنتخاب امام السلطة القضائية ذات االختصاص. 

 وتضم في ملف خاص تابع لسجل المحاضرالبيانات الرسمية والوثائق وكل ما له

 عالقة بالجلسة سواء اكانت انتخابية ام غير انتخابية .

 

 34المادة 

 قبل رفع جلسة الجمعية العمومية من اي نوع كانت يتلى المحضر على الحضور 

 ية يدعىنتخابوتصدق مسودتها في الجلسة عينها ويوقعها النقيب وامين السر ، واذا كانت الجلسة ا

عد اع ، وبالقترالى االشتراك معهما  بالتوقيع بقية اعضاء المكتب االنتخابي ومراقبة فرز اوراق ا

ضم هما تمحضر ونقله الى  سجل المحاضر الخاص ومهره بتوقيع النقيب وامين السر وحدتبييض ال

 مسودته الى الملف الخاص التابع لسجل المحاضر .

 

 35المادة 

لمة كلقاء في جلسات الجمعية العمومية االنتخابية على اطالقها ، يشرع فورا ، بعد ا

ع ي مواضيفالبحث و. وال يجوز فيها البتة التناقش النقيب الترحيبية واعالن الترشيحات ، باالقتراع 

 اخرى ال تمت الى جدول االعمال االنتخابي بصلة .

 

 36المادة 

 لنقابيةيئات اتجمع اوراق االقتراع في الجلسات االنتخابية للجمعية العمومية وفي سائر اله 

اة منادقابة بعد الفي صندوقة مقفلة . ويضع فيها كل مقترع ورقته ضمن ظرف ممهور بخاتم الن

 ذا كانتامعية عليه باسمه والتثبت من هويته. وعلى اثر االنتهاء من عملية فرز االوراق تسأل الج

ة م لمدتمانع في اتالف االوراق ، فان لم يعترض احد اتلفت فورا ، واال حفظت في ظرف مختو

 . اسبوع اتلفت بعده دون فضه اذا لم يتقدم احد بالطعن على صحة االنتخاب
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 37المادة 

تخاب للمرشح المتضرر وحده من بين االعضاء الحق بالتقدم بالطعن على صحة االن 

نتخابي ب االامام السلطة القضائية ذات االختصاص . وعليه في حالة عزمه على ذلك ان ينذر المكت

ات باالمر قبل مرور اسبوع على انتهاء االنتخاب لكي يسلم ملف اوراق الفرز للمحكمة ذ

ي يا . وفو جزئختصاص . وللمحكمة ان تقضي بنتيجة المحاكمة بالغاء نتيجة االنتخاب اما كليا ااال

 ة .تخابيهذه الحالة تدعى الجمعية العمومية من جديد الجراء ما يقتضيه تصحيح االوضاع االن

 

 38المادة 

ر قبل بب آخاذا انتهى مجلس النقابة بسحب الثقة او االستقالة او بانخفاض العدد او بأي س

 حلول موعد االنتخاب العام بثالثة اشهر صرف النظر عن انتخاب خلف له.

 

 

 الفصل الرابع 

 المكتب التنفيذي للنقابة
 

 39المادة 

 14ي فصادر باالستناد الى ما نصت عليه المادة الخامسة والثمانون من قانون المطبوعات ال

كبر ابرئاسة  جلسة انتخابية خالل ثالثة ايام يعقد مجلس النقابة المنتخب جديدا 1962ايلول سنة 

مكتبا  لنظامااعضائه سنا وينتخب من بينهم وفق االصول المعينة في المادة الثانية عشرة من هذا 

 تنفيذيا للنقابة مؤلفا من نقيب ونائب نقيب وامين سر وامين صندوق .

ن مو ممن يرشحه ويعلن عن الترشيح لكل من هذه المراكز ممن يرغب في ترشيح نفسه ا

 اعضاء المجلس في الجلسة االنتخابية.

 

 40المادة 

 شترط انب، وييتم في الجلسة االنتخابية المشار اليها في المادة السابقة انتخاب النقي

و احفية صيكون مالكا لمطبوعة صحفية او احد مالكي المطبوعة اذا كانت الملكية عائدة لشركة 

تتالية منوات لى انتسابه الى الجدول النقابي للصحافة مدة خمس سممثل مطبوعة وان يكون قد مّر ع

 على االقل.

 

 41المادة 

ابع ن فيتبعد انتخاب النقيب الجديد وتبادل كلمات المناسبة يتسلم الرئاسة من رئيس الس

يعين  ، ثم الجلسة مواصال عمليات االنتخاب ابتداء من نائب النقيب فأمين السر فأمين الصندوق

ضوي اقتراح النقيب وباكثرية اعضائه الحاضرين عضوي المجلس االعلى فع بناء على المجلس

 .صندوق ضمان اصحاب الصحف الصحافيين فعضو المجلس التأديبي واعضاء اللجان النقابية

 

 42 المادة

ابة او ي للنقال يحق لعضو مجلس النقابة الغائب عن الجلسة االنتخابية للمكتب التنفيذ 

 طريقة اخرى من جلسات المجلس ان يشارك في اعمال الجلسة التي غاب عنها بأيةعن اية جلسة 

 من الطرق او وجه من الوجوه.
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 43المادة 

حدى س في ايعقد مجلس النقابة جلسة عادية مرة في الشهر الواحد في يوم يعينه المجل 

ثالثة  طلب النقيب او جلساته ويعقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك ، بناء على طلب

 اعضاء من المجلس .

 

 44المادة 

نائية االستثينظم امين السر ، بطلب من النقيب ، الدعوة الى جلسات المجلس العادية و 

ا الى يبلغهوويوقعها ويضمنها جدول االعمال الذي يعده النقيب للجلسة ، ويعين زمانها ومكانها 

ة الى الدعوبي الحاالت المستعجلة الطارئة ، ان يوعز االعضاء كتابة ، اال انه يحق للنقيب ، ف

ت لحاالاحضور الجلسة هاتفيا ، بينما يقتضي ارسالها الى االعضاء قبل انعقادها بيومين في 

 االخرى .
 

 45المادة 

مل هر كافي حال غياب النقيب او نائبه يتولى امين السر توجيه الدعوات ، واذا انقضى ش

قم هذا لم ي ئبه دعوة الى عقد جلسة وجب على امين السر توجيهها ، واذادون توجيه النقيب او نا

لب طعلى  االخير بذلك الي سبب كان انتقل حق توجيه الدعوة الى اكبر اعضاء المجلس سنا بناء

 ثالثة من اعضائه .

 

 46المادة 

 ا لمة مانونيفيما خال الحالة التي نصت عليها المادة السابقة ال تعتبر جلسة المجلس ق

 ة ضمنيحضرها النقيب او نائبه في نصاب قانوني واذا لم يكتمل النصاب دعي الى جلسة ثاني

ة في لمطلقجدول االعمال وتكون قانونية بمن حضر شرط ان توافق على مقرراتها اكثرية المجلس ا

 جلسة الحقة .

 

 47المادة 

ذر عمتتالية بدون كل من تخلف او امتنع  عن حضور جلسات مجلس النقابة ثالث مرات  

بول عد ذر مقواستمر في التغيب عن الجلسةالتي تلي اشعاره بما يترتب على استمرار تخلفه بدون ع

 مستقيال .

 

 48المادة 

ن اذا خال مركز احد اعضاء المجلس الي سبب من االسباب يحل محله العضو الرديف م

نتهاء اتاريخ  هر منحد االعضاء قبل ستةاشالفئة نفسها ليتم المدة الباقية عن سلفه . واذا خال مركز ا

كز احد ال مرمدة المجلس الي سبب من االسباب ولم يكن له رديف يجري انتخاب البديل ، اما اذا خ

فسها ، فئة ناالعضاء قبل اقل من ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس ولم يكن له رديف من ال

 وبا عن تقويم النصاب القانوني لجلساتصرف النظر عن انتخاب الخلف ويعتبر صوته محج

 المجلس .
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 49المادة 

ان، كاذا رغب اي عضو من اعضاء مجلس النقابة باالستقالة من عضوية المجلس الي سبب 

ذا ها ، واقبول يقدم استقالته خطيا الى مجلس النقابة ، وال تعتبر قطعية ما لم يوافق المجلس على

 تحتم عندئذ قبول االستقالة . رفضها المجلس واصر صاحبها عليها

جلس ة فلموفي حال مواجهة اي حالة استقالة خارج االطار المنصوص عليه في الفقرة السابق

 النقابة ان يبحث االمر ويتخذ ما يراه مناسبا بشأنه .

 
 50المادة 

مة لدائاجانها ليرئس النقيب جميع الجلسات النقابية في مختلف هيئاتها ، ويكون رئيسا لجميع  

قديمها تقبل  والموقتة ، على ان يتولى مقرر لكل لجنة تسيير اعمالها و عرض نتائجها على النقيب

 الى المجلس .

ن ع اميويترتب على النقيب وضع جدول االعمال للجلسات النقابية وتوقيع المحاضر م

ق الوراالسر ، ويشرف على تنفيذ قرارات مختلف الهيئات النقابية ويوقع جميع المراسالت وا

 المتعلقة باعمال النقابة ، وهو الذي يمثلها لدى الجهات الرسمية والعامة .

 

 51المادة 

 لنائب النقيب جميع صالحيات النقيب عند غيابه . 

 

 52المادة 

قيب ع النيتولى امين السر حفظ اوراق النقابة وسجالتها ويدون محاضر الجلسات ويوقعها م

 ة التي اشتركت فيها .بعد ان تصدقها الهيئات النقابي

 وعليه ان يحفظ السجالت التالية : 

 سجل المحاضر الخاص بالجمعية العمومية . -1

 سجل المحاضر الخاص بمجلس النقابة والمكتب التنفيذي  -2

 سجال خاصا بالقرارات االدارية والمسلكية الصادرة عن مجلس النقابة . -3

 رة عن النقابة .سجال خاصا تلصق فيه جميع البيانات والمعلومات الصاد -4

 

 

 53المادة 

ايداع يها ويتولى امين الصندوق حفظ اموال النقابة وتحصيل العائد لها وتسديد المترتب عل

ي فارصدتها باسمها في المصرف الذي يعينه مجلس النقابة في حدود ما هو منصوص عليه 

 خالفه .تب ووشات وكالنظام المالي للنقابة، ويحفظ سجال خاصا بمقتنيات النقابة من اثاث ومفر

 

 

 54المادة 

وجب  اذا خال مركز النقيب او اي عضو آخر في المكتب التنفيذي لسبب من االسباب

 امالء مركزه في غضون شهرين من خلوه وذلك للمدة الباقية عن سلفه.

 

 55المادة 

ة نقص اذا تسبب عن خلو مركز النقيب او اي عضو آخر في المكتب التنفيذي للنقاب 

 د اعضاء مجلس النقابة توجب سد الفراغ قبل االقدام علىامالء مركزه .في عد
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 56المادة 

نقابة جلس الاذا حدث الخلو في مركز النقيب قبل ستة اشهر فما دون من تاريخ انتهاء مدة م 

ة من لباقيصرف النظر عن انتخاب الخلف وامن نائب النقيب صالحياته بحكم القانون للمدة ا

 واليته .

 

في  بقائه خال مركز نائب النقيب بعد خلو مركز النقيب امن امين السر الى جانبواذا 

ء سنا العضامركزه مركز النقيب وكالة حتى نهاية مدته ، وهكذا يتبع امين الصندوق فأكبر ا

 في المجلس . 

 

 

 57المادة 

ندوق اذا خال مركز احد اعضاء النقابة في المجلس االعلى للصحافة او في مجلس ص

مهما  واليته ية منتقاعد او في المجلس التأديبي عمد مجلس النقابة الى اختيار خلف له للمدة الباقال

 كانت قصيرة .

 58المادة 

 تار مناذا تغيب امين السر او امين الصندوق لسبب من االسباب جاز للنقيب ان يخ 

 غائب منة التنتهي بعود بين اعضاء المجلس من يقوم عن الغائب بمهام عمله بالوكالة بصورة مؤقتة

 غيابه .

 

 

 الفصل الخامس

 التنحية عن الجدول النقابي للصحافة
 

 

 59المادة 

دبية تكون الصحف غير السياسية بالنسبة الى ابحاثها على انواع مختلفة منها : اال

 التقنيةمية وواالجتماعية والفنية والتاريخية والقصصية والزجلية واالقتصادية والدينية والعل

لتي تشعبة اع الموالمدرسية والنقابية والحرفية والرياضية والسبقية وغيرها وما الى ذلك من الفرو

لصحافة ابي لال تقع تحت حصر وتعتبر كل هذه المطبوعات بما فيها المنحاة منها عن الجدول النق

 خاضعة لشروط الرخصة وفقا لقانون المطبوعات .

 

 

 60المادة 
قابي للصحافة كل مطبوعة صحفية تصدر عن الدوائر تنحى حكما عن الجدول الن

ن منزلتها في م الحكومية والمصالح المستقلة الرسمية ودور االعتماد السياسي او ما شابهها او كان

 الهيئات االخرى .
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 61المادة 

 تنحى حكما عن الجدول النقابي للصحافة المطبوعات الصحفية التي يرخص لها 

عات النظام موضع التنفيذ اذا كانت هذه المطبوعات من ذات الموضو بالصدور بعد وضع هذا

ما  ية اواالختصاصية الصرف وتعود الى مقامات دينية او معاهد علمية او نقابات وجمعيات مهن

في محتر شابهها او اذا كانت عائدة الى افراد معينين اشتهروا باختصاصهم دون ان يكونوا من

حصر ت موضوعات المطبوعات الصحفية المطلوب الترخيص لها تنالصحافة احترافا او اذا كان

ي او و السبقاضي افي النطاق الديني او العلمي او التقني او المدرسي او النقابي او الحرفي او الري

 ما شابه ذلك او اذا كانت نشرة وكالة صحفية غير اخبارية .

 

 62المادة 

ن نحية عتنسابي في تقدير حاالت التيعود الى مجلس نقابة الصحافة وحده الحق االس 

ارة الستشالجدول النقابي للصحافة والبت في امرها وتضمين رأيه عند الحاجة في هذا الخصوص ا

 العائدة له حكما بموجب قانون المطبوعات .

 

 

 63المادة 

 فع الىيتوجب على المطبوعات الصحفية المنحاة عن الجدول النقابي للصحافة ان تد 

 صول علىة للحفة الرسوم المالية ذاتها المترتبة على المطبوعات الصحفية غير المنحانقابة الصحا

 . قابيةالرخصة باالصدار من وزارة االعالم وكذلك الرسم النقابي السنوي وسائر الرسوم الن

 

 

 64المادة 

ي ال يحق للمطبوعة الصحفية المنحاة من الجدول النقابي للصحافة االشتراك ف

 ة .لنقابية للصحافة وال تعتبر عضوا في الجمعية العمومية لنقابة الصحافاالنتخابات ا

 

 

 الفصل السادس 

 المجلس التأديبي
 

 65المادة 

برئاسة  من قانون المطبوعات، ينشأ مجلس تأديبي لنقابة الصحافة 104عمال بالمادة 

قابة ، ء النبين اعضاالنقيب وعضوية احد رجال القانون ينتخبه مجلس النقابة مع ثالثة اعضاء من 

 نا .كبر سوثالثة آخرين يكونون ردفاء يحلون محل المتغيبين وفقا لترتيب اعمارهم بتقديم اال

 

 66المادة 

زات التجاوينظرالمجلس التأديبي المشار اليه في المادة السابقة في كل المخالفات و 

ل من ( والنيشنتاجها كالتهويل )الالتي من شأنها ان تمس كرامة الصحافة ومعنوياتها وآدابها وتقاليد

 الحياة الخاصة بالزمالء وسائر الناس وما شابه ذلك .
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 الفصل السابع احكام ختامية

 
 67المادة 

بوعات كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام تعتمد بشأنها احكام قانون المط 

المهنية  لنقاباتلاخلية وفي االنظمة الدوالمقارنة بالمتبع في النظام الداخلي التحاد الصحافة اللبنانية 

 االخرى كنقابة المحامين وبالعرف الشائع .

 

 

 68المادة 

 ملها .عكل االنظمة الداخلية للنقابة السابقة لهذا النظام تعتبر ملغاة وباطال  

 

 69المادة 
زير يعمل بهذا النظام بعد تصديقه في مجلس نقابة الصحافة واقترانه بموافقة و

 .االعالم

 

 

 13/10/1972اقر مجلس النقابة هذا النظام منقحا في 

 

 المقرر                         امين السر                     النقيب 

 روبير ابيال              محمد بديع سربيه             رياض طه

 

 للموافقة 

 وزير االعالم 

 خاتشيك بابكيان

 

 

 

 للموافقة وزير االعالم : فهمي شاهين 14/9/1973خ عدل في جلسة مجلس النقابة بتاري

 

 للموافقة وزير االعالم : ادمون رزق 4/7/1974عدل في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 

 

 للموافقة وزير االعالم : محمود عمار 2/4/1975عدل في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 

 

 ياالعالم : غازي العريضللموافقة وزير  3/6/2002عدل في جلسة مجلس النقابة بتاريخ 


