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الف�صل الأول :اال�سم واملقر
1 .1ا�سم املنظم ��ة هو الإحتاد ال ��دويل لل�صحفيني .ومقره الرئي�س ��ي يف ريزيدن�س
باال�س ،املركز العاملي لل�صحافة ،جممع �سي � 155شارع رودي اللوا 1040 ،155
بروك�سل (بلجيكا).
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)Rue de la Loi 155, 1040 Brussels, (Belgium

الف�صل الثاين :ال�صفة
2 .2
�أ .الإحت ��اد ال ��دويل لل�صحفيني ه ��و عبارة عن �إحت ��اد لنقاب ��ات ال�صحفيني
مت �إن�شائ ��ه للتعامل م ��ع الأمور النقابي ��ة والق�ضايا املتعلق ��ة مبمار�سة مهنة
ال�صحاف ��ة .وت�أ�س�س االحتاد يف �سياق دعم التعددية الدميوقراطية وحقوق
الإن�س ��ان الأ�سا�سي ��ة .وهو م�ستق ��ل عن �أي اج�س ��ام �أيدولوجي ��ة �أو �سيا�سية
�أوحكومية �أو دينية .ميثل االحتاد الدويل لل�صحفيني ويدعم جميع النقابات
�أع�ض ��اءه يف جم ��ال التعليم ،والبح ��ث ،وجميع االمور املهني ��ة ،كما وي�شجع
االحتادات �أع�ضائه على ت�أ�سي�س جمموعات قارية و�إقليمية.
ب .الإحت ��اد الدويل لل�صحفيني هو منظمة دولية غ�ي�ر ربحية بح�سب التعريف
الوارد يف القانون البلجيك ��ي .والهيئة االدارية م�س�ؤولة عن تنفيذ التزامات
الإحتاد ب�صفته منظمة دولية غري ربحية.

الف�صل الثالث :الأهداف
�3 .3أهداف الإحتاد وغاياته هي:
�أ .حماية وتقوية حقوق ال�صحفيني وحرياتهم.
ب .احرتام حرية احل�صول على املعلومات والدفاع عنها ،وكذلك حرية الإعالم
وا�ستقاللية ال�صحافة ،وخا�صة من خالل ر�صد ومراقبة اخلروقات واتخاذ
اجراءات للدفاع عن ال�صحفيني وعن عملهم.
ج .املحافظ ��ة عل ��ى املهنية وتطويره ��ا والرتوي ��ج لل�صحافة النوعي ��ة والتعليم
ال�صحفي.
د .حت�سني الظ ��روف االجتماعية و�ش ��روط العمل املهنية جلمي ��ع ال�صحفيني،
وت�شجي ��ع ودع ��م �أع�ضائ ��ه النقاب ��ات يف ممار�س ��ة عملي ��ة املفاو�ض ��ات
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اجلماعية.
هـ .ت�شجي ��ع التعاون ب�ي�ن �أع�ضائه النقابات ،وم�ساندة تطوي ��ر النقابات املهنية
عرب تنظيم جمموعات قارية و�إقليمية.
و .الرتويج لدميوقراطية العمل التحريري والدفاع عنها.
ز .الرتوي ��ج للم�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة لل�صحفي�ي�ن وملهنة ال�صحاف ��ة ،وخا�صة
م�ساهمتهما يف تعزيز الدميوقراطية واحلرية.
ح .الت�شجيع على تقدمي التعليم املهني والنقابي وتدريب ال�صحفيني.
ط .تن�سيق اجلهود لت�أمني �سالمة ال�صحفيني ،وت�ضمني التدريب على ال�سالمة
املهني ��ة يف بن ��ود االتفاقي ��ات اجلماعي ��ة ب�ي�ن النقاب ��ات االع�ض ��اء ومالك
امل�ؤ�س�سات االعالمية.
ي .ت�شجي ��ع النقاب ��ات االع�ضاء عل ��ى التعامل بود مع ال�صحفي�ي�ن الأع�ضاء يف
نقاب ��ات �أخرى من �أع�ضاء االحتاد ال ��دويل لل�صحفيني ممن قد يكونوا يف
مهمات عمل يف مناطقهم والعمل على م�ساعدتهم.
ك .اقام ��ة عالق ��ات وثيقة م ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة ذات العالقة �س ��واء كانت
حكومي ��ة �أو غ�ي�ر حكومي ��ة واحلفاظ على ه ��ذه العالقات م ��ن اجل حتقيق
الأهداف الواردة اعاله.
ل .الن�ضال من اجل حقوق امل�ؤلف ونظام عاملي لدفع م�ستحقات هذه امللكية.
م .الرتويج الدماج امل�س ��اواة يف ال�صحافة وت�شجيع النقابات االع�ضاء لتحقيق
هذا الهدف.

الف�صل الرابع :الع�ضوية
4 .4ميكن للإحتاد قبول نقابات �صحفيني وطنية ك�أع�ضاء كاملة الع�ضوية عندما
يتوافق نظامها الداخل ��ي ون�شاطاتها مع �أهداف الإحتاد و�صفته بحيث تتوائم
مع التعريفات التالية:
�أ .ان تك ��ون نقاب ��ة �صحفيني :ه ��ذا يعني �أنه ��ا منظمة دميقرايطي ��ة فعالياتها
الأ�سا�سية هي الدفاع عن حقوق ال�صحفيني (وخا�صة عن طريق املفاو�ضات
اجلماعي ��ة) املهني ��ة والأخالقي ��ة واملادي ��ة ،واحلف ��اظ عل ��ى ه ��ذه احلقوق
والنهو� ��ض بها .ولغاي ��ات التعريف ال�ساب ��ق ،ف�إن ال�صحفي ه ��و �أي �شخ�ص
يكر� ��س معظ ��م وقته عمل ��ه/ا ملهنة ال�صحاف ��ة والذي يح�ص ��ل على معظم
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دخله/ا /او من هذا العمل �سواء كان موظفا بعقد او يعمل ك�صحفي حر.
ب .ان تك ��ون ملتزمة بحري ��ة الإعالم تبعا مليث ��اق الأمم املتحدة العاملي حلقوق
الإن�س ��ان ،حرية جمع ون�شر املعلومات من خالل جميع الو�سائط الإعالمية.
وحري ��ة التعب�ي�ر ع ��ن الآراء والتعليق ��ات ،مبا فيه ��ا حرية نق ��د احلكومات
ومعار�ضته ��ا� ،أو امل�ؤ�س�س ��ات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة حكومي ��ة كان ��ت �أم
خا�صة.
5ع�ضوية الإحتاد لي�ست مفتوحة للنقابات ال�صحفية التي ت�ضم �أرباب العمل يف
ع�ضويته ��ا النظامية .وال للمنظم ��ات غري النقابية التي تعمل يف جمال او قطاع
معني من املهنة.
6حني تتم قب ��ول نقابة منظمة نقابيا على ا�سا�س قطاع ��ي لع�ضوية الإحتاد ف�إنه
يتم احت�ساب ع�ضويتها بناء على عدد �أع�ضائها من ال�صحفيني.
7املنظمات الوطني ��ة لل�صحفيني والتي ال ت�ستويف تعريف النقابة بح�سب الف�صل
الراب ��ع (�أ) ،كم ��ا ه ��و حمدد يف الف�ص ��ل الراب ��ع ( �أ) ولكنها تكر� ��س �أعمالها
كمنظم ��ات للدفاع ع ��ن حرية الإعالم كما هو حم ��دد يف الف�صل الرابع (ب)،
ميكن قبولها ك�أع�ضاء م�شاركة يف االحتاد.
8با�ستثن ��اء ما ه ��و من�صو�ص عليه يف هذا الد�ستور ،ميك ��ن للأع�ضاء امل�شاركني
امل�ساهمة يف جميع ن�شاطات الإحتاد .كما ميكن متثيلهم يف امل�ؤمتر مبوفد واحد
ولك ��ن ال يحق له ��م الت�صويت ،الرت�شيح �أو �أن ير�شح ��وا �آخرين �إىل من�صب يف
الإحت ��اد .ومب�ساع ��دة الإحتاد يجب على جميع االع�ض ��اء امل�شاركني بذل كل ما
بو�سعه ��م ال�ستيف ��اء ال�شروط التي متكنهم م ��ن الو�صول �إىل مرتب ��ة الع�ضوية
الكامل ��ة ،وعليه ��م ال�سع ��ي للح�ص ��ول على ه ��ذه الع�ضوي ��ة الكامل ��ة يف الوقت
املالئم.

الف�صل اخلام�س :طلب الع�ضوية
9 .9يجب تقدمي طلب الع�ضوية للإحتاد �إىل الأمني العام با�ستخدام منوذج الطلب
املح ��دد ويجب ان يرفق معه النظام الداخل ��ي للمنظمة املتقدمة بالطلب .على
الأم�ي�ن الع ��ام تبلي ��غ جميع النقاب ��ات الأع�ض ��اء يف االحتاد بطلب ��ات الع�ضوية
اجلديدة.
1010عل ��ى اللجنة التنفيذية درا�سة كل طلب ع�ضوية .وق ��د متنح الع�ضوية ،مبوافقة
ثلث ��ي �أع�ضاء اللجنة التنفذي ��ة احلا�ضرين يف االجتماع ،الكامل ��ة �أو الع�ضوية
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امل�شارك ��ة ،ويحق له ��ا رف�ض طلب ع�ضوية �أو ت�أجيل النظ ��ر يف الطلب لدرا�سته
يف االجتماع التايل.
1111ميكن ملقدم طلب الع�ضوية املرفو�ض من قبل اللجنة التنفيذية ا�ستئناف القرار
ام ��ام امل�ؤمتر العام الت ��ايل .ويف حالة وجود ثالثة نقابات م ��ن �أع�ضاء الإحتاد
مم ��ن ال يتفقون مع قرار اللجنة التنفيذية بقبول طلب ع�ضوية احدى النقابات
يح ��ق له ��م ا�ستئناف هذا القرار �أم ��ام امل�ؤمتر العام الت ��ايل .يف كال احلالتني
يجب تقدمي طلب اال�ستئناف كتابة للأمني العام يف مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر
من تاريخ ا�ستالمهم القرار.
1212االجراء املتبع لتغيري و�ضعية ع�ضو م�شارك �إىل ع�ضو كامل يجب ان يتم بح�سب
ما هو مذكور يف الفقرات ال�سابقة.

الف�صل ال�ساد�س :الف�صل واال�ستقالة
1313ميكن ف�صل نقابة ع�ضوة من الع�ضوية بقرار من امل�ؤمتر �إذا ما:
�أ .مل تعد ت�ستويف �شروط الع�ضوية كما هي مذكورة يف الف�صل الرابع من هذا
الد�ستور� ،أو
ب�	.أنه ��ا تت�صرف بطريقة خمالفة ملبادىء االحت ��اد �أو �أهدافه ،او انها متار�س
�سلوكا من �ش�أنه اال�ضرار مب�صالح االحتاد� ،أو
ج .يف حال ت�أخرها عن دفع ر�سوم ع�ضويتها لفرتة تزيد عن � 12شهرا.
1414ميك ��ن اتخاذ قرار بف�صل م�ؤق ��ت لع�ضو من قبل اللجن ��ة التنفيذية بعد اجراء
حتقيق ر�سمي يف الظروف ب�شرط �أن يوافق عليه ثلثي �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
احلا�ضري ��ن .و�أي قرار من ه ��ذا القبيل بجب تبليغه فورا للع�ضو املعني بالأمر.
وبام ��كان الع�ضو الذي مت ف�صله اال�ستئناف �ضد القرار يف امل�ؤمتر العام التايل
وال ��ذي يحب �أن ي�ؤكد الق ��رار او يلغيه ،ولكن خالل الف�ت�رة ما بني الف�صل من
قبل اللجنة التنفيذية وعقد م�ؤمتر عام االحتاد جتب تعليق ع�ضوية الع�ضو من
ع�ضوية الإحتاد.
1515بامكان �أي ع�ض ��و تقدمي ا�ستقالته من الإحتاد عن طريق اخطار كتابي للأمني
العام وفيها مهلة �سته �أ�شهر من موعد اال�ستقالة.

الف�صل ال�سابع :امل�ؤمتر العام
1616يكون امل�ؤمتر العام هو ال�سلطة العليا للإحتاد.
د�ستور الإحتاد الدويل لل�صحفيني

7

1717يتك ��ون امل�ؤمت ��ر العام من ممثل ��ي النقاب ��ات ذات الع�ضوية الكامل ��ة والع�ضوية
امل�شاركة .ويح ��ق لالع�ضاء الكاملني تعيني ممثليهم على �أ�سا�س وطني ،ويحق
لهم الت�صويت يف انتخابات امل�ؤمتر العام تبعا للجدول التايل:
�صوتان/ممثالن
لغاية  600ع�ضو
� 3أ�صوات/ممثلني
لغاية  1200ع�ضو
� 4أ�صوات/ممثلني
لغاية  2400ع�ضو
� 5أ�صوات/ممثلني
لغاية  4800ع�ضو
� 6أ�صوات /ممثلني
لغاية  8000ع�ضو
� 7أ�صوات  /ممثلني
لغاية  12000ع�ضو	
� 8أ�صوات /ممثلني
لغاية  15000ع�ضو	
� 9أ�صوات/ممثلني
لغاية  26000ع�ضو	
� 10أ�صوات /ممثلني
�أكرث من  26000ع�ضو	
1818يجتم ��ع امل�ؤمت ��ر ب�شكل طبيع ��ي كل ثالثة �أع ��وام .ويحق للجن ��ة التنفيذية عقد
م�ؤمتر ا�ستثنائي يف �أي وقت ب�شرط ت�صويت ثلثي اع�ضاء اللجنة باملوافقة على
عق ��ده .يجب على اللجنة التنقيذية عق ��د م�ؤمتر ا�ستثنائي �إذا ما تقدم ن�صف
�أع�ضاء الإحتاد ،ملنلي الع�ضوية ،بطلب كتابي.
1919يج ��ب ا�شعار النقابات االع�ضاء مبكان وتواري ��خ امل�ؤمترات العادية مبدة ال تقل
ع ��ن � 8أ�شه ��ر قبل موعد انعقاده .كما يجب ار�س ��ال الدعوات واالجندة امل�ؤقتة
لالع�ض ��اء خالل مدة ال تقل ع ��ن � 6أ�شهر مقدما ،وتق ��دمي �أوراق العمل خالل
مدة ال تقل عن �شهر قبل افتتاح �أعمال امل�ؤمتر.
2020يجب تق ��دمي اقرتاحات النقاب ��ات الأع�ضاء ،واللجن ��ة التنفيذية ،واملنظمات
االقليمي ��ة التابع ��ة للإحت ��اد ال ��دويل لل�صحفي�ي�ن للأمني العام خ�ل�ال مدة ال
تق ��ل عن خم�س ��ة �أ�شهر من تاريخ انعقاد امل�ؤمت ��ر با�ستثناء احلاالت التي ين�ص
الد�ست ��ور فيها على غري ذل ��ك .اقرتاحات تعديل هذا الد�ست ��ور �أو حل الإحتاد
ميك ��ن تقدميه ��ا فق ��ط تبعا لالج ��راءات املذك ��ورة يف الف�صل احل ��ادي ع�شر.
وميكن الأخذ بعني االعتبار الطلبات املت�أخرة من قبل امل�ؤمتر فقط �إذا ما وافق
�أغلبية االع�ضاء الذين يحق لهم الت�صويت على ذلك.
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2121ا�شعارات اجلل�سات غ�ي�ر العادية يجب ان تر�سل للنقابات االع�ضاء خالل مدة
ال تقل عن �ستة �أ�سابيع قبل افتتاح مثل هذا امل�ؤمتر.
2222على امل�ؤمتر خالل دورته العادية:
�أ .انتخاب رئا�سة امل�ؤمتر
ب .تبن ��ي قوانني عمل امل�ؤمتر مبا فيه ��ا توزيع اال�صوات التي تكون بالوكالة بناء
على تو�صيات اللجنة التنفيذية و�أن حتدد الن�صاب القانوين لالجتماع.
ج .ت�شكيل جلان امل�ؤمتر ،جمموعات العمل �أو االجراءات كما ت�ستدعي �ضرورة
�سري �أعمال امل�ؤمتر ب�شكل فعال و �أن ت�ؤازر م�شاركة الوفود.
د�	.أن ي�ستل ��م ويناق� ��ش وي�صوت على تقري ��ر الأمني الع ��ام بالنيابة عن اللجنة
التنفيذية ،وتقرير �أمني ال�صندوق لالجراءات املالية للإحتاد.
هـ .اتخاذ القرارت ب�ش�أن طلبات اال�ستئناف فيما يخ�ص طلبات الع�ضوية.
و .اتخاذ القرارات ب�ش�أن اقرتاحات تعديل الد�ستور.
ز .اعتماد ا�سرتاتيجية مالية لالعوام الثالثة التالية للم�ؤمتر.
ح .اتخاذ القرارات ب�ش�أن ر�سوم ع�ضوية االع�ضاء العاديني واالع�ضاء امل�شاركني
لالعوام الثالثة القادمة.
ط .حتديد ال�سيا�سات وبرامج العمل لالعوام الثالثة القادمة.
ي .اتخ ��اذ القرارات ب�ش� ��أن االقرتاح ��ات املقدمة لالجندة من قب ��ل النقابات
االع�ضاء.
ك .انتخاب الهيئة االدراية لالحت ��اد واالع�ضاء واالخرين للجنة التنفيذية كما
ورد يف الباب .8
2323تتخ ��ذ قرارات امل�ؤمتر من خالل احل�صول على موافق ��ة الأغلبية الب�سيطة ،ما
ع ��دا احلاالت التالية التي حتت ��اج �إىل الت�صويت واحل�ص ��ول على موافقة ثلثي
الأع�ضاء احلا�ضرين :
�أ .تبني اقرتاح لتعديل الد�ستور
ب .حتديد اال�سرتاتيجية املالية
ج .حتديد ر�سوم الع�ضوية
يج ��ب احل�ص ��ول على ثلثي �أ�ص ��وات الغالبي ��ة املمثل ��ة يف امل�ؤمتر لتبن ��ي اقرتاح بحل
االحتاد.
د�ستور الإحتاد الدويل لل�صحفيني

9

2424يجب �أن جت ��ري جميع انتخابات امل�ؤمتر عن طريق االق�ت�راع ال�سري ويجب �أن
جتري بوا�سطة رئا�سة امل�ؤمتر تبعا لقوانني العمل.

الف�صل الثامن :اللجنة التنفيذية والهيئة االدارية
2525تعت�ب�ر اللجنة التنفيذية هي اجل�سم الذي ي�سري عمل االحتاد يف الفرتة الواقعة
ما بني م�ؤمترين .وهي تت�ألف من �أع�ضاء الهيئة االدارية و�ستة ع�شر ع�ضوا �آخر
وجميعه ��م منتخبني من قبل امل�ؤمت ��ر العام .ويجب �أن تعق ��د اللجنة التنفيذية
اجتماعني يف ال�سنة على االقل .الن�صاب القانوين للجنة التنفيذية هو م�شاركة
 11ع�ضوا ممن يحق لهم الت�صويت .على اللجنة ت�شكيل قوانني عمل واجراءات
خا�ص ��ة بها �ضمن اطار الد�ستور ويجب على اللجنة التنفيذية الت�أكد من وجود
�سج ��ل يف املقر الرئي�سي للإحتاد يحتوي على جمي ��ع قرارات اللجنة التنفيذية
وقرارات امل�ؤمتر العام.
2626اللجن ��ة التنقيذي ��ة م�س�ؤولة عن �ضم ��ان تنفيذ �سيا�سات وبرام ��ج عمل الإحتاد
ب�ش ��كل يتما�شى مع قرارات امل�ؤمتر العام وتقوم بتق ��دمي تقاريرها �إىل امل�ؤمتر
الع ��ام حول ه ��ذه امل�س�ألة .وعل ��ى اللجن ��ة التنفيذية املوافقة عل ��ى قوانني عمل
اجتماعاتها ويجب �أن حتدد الن�صاب القانوين ،وتقوم ،عند احلاجة ،باالتفاق
على اجراءات توزيع �أ�صوات االع�ضاء الغائبني بالوكالة
�2727أع�ض ��اء الهيئة االداري ��ة هم الرئي�س ،النائ ��ب الأول للرئي� ��س ،نائبان للرئي�س
وام�ي�ن ال�صن ��دوق .يج ��ب �أن يت ��م انتخاب ه�ؤالء م ��ن قبل امل�ؤمتر بع ��د ان يتم
تر�شيحه ��م من قبل النقابات كاملة الع�ضوية .ويجب �أن يكون املر�شحون جزءا
م ��ن وف ��د نقابتهم .وال ميكن انتخ ��اب �أكرث من ع�ضو للجن ��ة االدارية من نف�س
النقابة او من نف�س الدولة.
2828يق ��وم امل�ؤمتر العام ،باال�ضافة �إىل انتخ ��اب اع�ضاء الهئية االدارية  ،بانتخاب
 16ع�ضوا �إىل اللجنة التنفيذية بح�سب اال�صول التالية :
�أ .يج ��ب �أن تقدم الرت�شيحات من قبل النقاب ��ات ذات الع�ضوية الكاملة وعلى
املر�شحني �أن يكونوا �ضمن الوفد املمثل للنقابة.
ب .ال يجوز انتخاب اقل من ع�ضوين من كل من �أوروبا و�آ�سيا وافريقيا و�أمريكا
الالتيني ��ة ،وال �أق ��ل من ع�ضو واحد م ��ن �أمريكا ال�شمالي ��ة و�أقاليم املنطقة
الأوقيانو�سية (ا�سرتاليا ،نيوزيالندا ،املحيط الهادئ).
ج .ال يجوز انتخاب �أكرث من ع�ضو واحد من نف�س النقابة او نف�س الدولة.
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2929عل ��ى امل�ؤمت ��ر �أي�ض ��ا انتخاب ع�ض ��وي جلنة احتي ��اط من كل منطق ��ة وع�ضوي
احتي ��اط �آخرين غري مرتبطني ب ��اي نطاق جغرايف .يعت�ب�ر الع�ضو االحتياطي
ال ��ذي يح�ص ��ل على �أعلى الأ�ص ��وات بانه االحتياط ��ي االول .ان مل يتمكن احد
اع�ض ��اء اللجن ��ة التنفيذية من امل�شاركة يف �أحد اجتماع ��ات اللجنة التنفيذية،
يجب عليه/ا ابالغ الأمني العام بذلك بفرتة ال تقل عن �أربعة �أ�سابيع من موعد
االجتم ��اع املحدد .عل ��ى الأمني العام حينه ��ا دعوة الع�ض ��و االحتياطي املالئم
للم�شارك ��ة يف االجتم ��اع .ويكون للع�ض ��و االحتياط ،يف ه ��ذا الو�ضع ،كل حقوق
وواجبات و�سلطة ع�ضو اللجنة التنفيذية.
3030ان ح ��دث �أم ��ر من االم ��ور التالية لأي ع�ضو م ��ن اللجنة التنفيذي ��ة اثناء فرتة
انتخابه :
�أ .الوفاة� ،أو
ب .ا�ستقالته من ع�ضوية اللجنة التنفيذية� ،أو
ج .اذا مت اعتب ��اره ،بن ��اءا على وجهة نظر �أربع �أخما� ��س اللجنة التنفيذية� ،أنه
�أ�صبح غري خمول لت�أدية عمله ح�سب بنود هذا الد�ستور.
يخلف ��ه/ا االحتياطي االول املنا�سب (وي�صب ��ح االحتياطي الثاين االحتياطي االول).
يف حال ��ة ع ��دم وجود احتياط ��ي �أول منا�سب ،يت ��م انتخاب احتياط ��ي بديل بوا�سطة
اق�ت�راع بريدي �أو بالفاك�س بالطريقة التى تقرره ��ا اللجنة التنفيذية� ،إذا حدث هذا
ال�شغ ��ور خالل فرتة ال تزي ��د عن �سنة من موعد انعقاد امل�ؤمت ��ر العام التايل ،للجنة
التنفيذية �صالحية قرار ترك املن�صب �شاغرا حلني االنتخابات التالية.
3131يك ��ون الأمني العام ع�ضوا يف اللجنة التنفيذي ��ة ولكن ال يحق له الت�صويت على
قراراتها.
3232عل ��ى اللجن ��ة التنفيذي ��ة تعيني جمموع ��ات العمل الت ��ي �أن�ش�أه ��ا امل�ؤمتر للدفع
بن�شاط ��ات الإحت ��اد �إىل االم ��ام .ويجب ان يخ ��دم ع�ضو واحد عل ��ى االقل من
اللجن ��ة التنفيذي ��ة يف كل جمموعة عمل ،ويك ��ون هذا الع�ضو م�س� ��ؤوال �أو حلقة
و�صل فعالة بني جمموعة العمل واللجنة التنفيذية.
3333يك ��ون الرئي�س ونائب الرئي�س االول ،ونائب ��ي الرئي�س و�أمني ال�صندوق واالمني
العام الهيئة االدارية .وتقوم الهيئة االدارية بـ:
�أ .اال�ش ��راف على ن�شاطات الإحتاد التي يقوم بها الأم�ي�ن العام ،والتعامل مع
امل�سائ ��ل املالية ،وم�سائ ��ل الع�ضوية ،واالم ��ور التي تهم الإحت ��اد ،وحت�ضري
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�سيا�سات عري�ضة لطرحها للنقا�ش من قبل اللجنة التنفيذية.
ب .وعليه ��ا �أن تت�ص ��رف بالنياب ��ة ع ��ن الإحت ��اد يف الف�ت�رات الواقع ��ة ما بني
اجتماع ��ات اللجنة التنفيذية �ضم ��ن ال�سيا�سات التي اقره ��ا امل�ؤمتر العام
واللجنة التنفيذية.
و يج ��ب املوافق ��ة على اج ��راءات الهيئة االدارية م ��ن قبل اجتماع اللجن ��ة التنفيذية
التايل.
3434يج ��ب �أن يك ��ون الرئي�س املمث ��ل الرئي�سي للإحت ��اد وعليه/عليها عق ��د وتر�أ�س
اجتماعات اللجنة التنفيذية والهيئة االدارية.
3535عل ��ى النائب الأول للرئي�س ونائب ��ي الرئي�س م�ساعدة الرئي� ��س يف تنفيذ املهام
املوكل ��ة �إليه ويجب ،عل ��ى التوايل ،احللول م ��كان الرئي�س والقي ��ام بدوره عند
حدوث ما مينعه/ا من القيام بتنفيذ واجباته.
3636على �أم�ي�ن ال�صندوق اال�شراف على ال�سيا�سات املالي ��ة لالحتاد وطريقة �أداءه
لعمله ،ويجب �أن يقدم تقاريره للجنة التنفيذية وللم�ؤمتر حول هذه امل�سائل.
3737يكون الأمني العام هو املدير التنفيذي الرئي�سي للإحتاد .يتم تعيينه/ا من قبل
اللجنة التنفيذية ويجب �أن يكون م�س�ؤوال �أمام تلك اللجنة .اال�شخا�ص املخولون
بتمثيل االحت ��اد يف النواحي القانونية هم الرئي� ��س ،و�أمني ال�صندوق ،والأمني
العام.

الف�صل التا�سع :املجموعات القارية واالقليمية
3838ميكن �أن يقوم اع�ض ��اء االحتاد واالع�ضاء امل�شاركون بت�شكيل جمموعات قارية
�أو اقليمي ��ة .ويحق ملثل هذه املجموعات تنظي ��م ن�شاطاتها و�أعمالها على �شرط
�أن تتما�ش ��ى مع هذا الد�ستور و�أن تكون مطابقة لل�سيا�سات التي و�ضعها امل�ؤمتر
العام.

الف�صل العا�شر :ال�ش�ؤون املالية
3939على امل�ؤمتر و�ضع اال�س�س املتبعة لتحديد ر�سوم الع�ضوية وهو الذي يقرر القيمة
الت ��ي �ستدفع من قبل االع�ض ��اء كاملي الع�ضوية وامل�شارك�ي�ن يف الإحتاد .تدفع
ر�سوم الع�ضوية بعملة الدولة التي يوجد بها مقر الإحتاد الرئي�سي.
4040تب ��د�أ ال�سن ��ة املالية للإحت ��اد يف  1كان ��ون الثاين/يناير وتنته ��ي يف  31كانون
االول/دي�سم�ب�ر .عل ��ى اللجن ��ة التنفيذي ��ة تبني ح�ساب ��ات و ميزاني ��ة الإحتاد
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واملوافقة عليها �سنويا.
4141ت�ستحق ر�سوم الع�ضوية لل�سنة املالية يف  30ني�سان من كل �سنة ويجب ت�سديدها
قب ��ل هذا التاريخ �إال اذا قرت اللجنة التنفيذي ��ة غري ذلك .االع�ضاء الذين مت
قب ��ول ع�ضويتهم خالل العام يج ��ب �أن يدفعوا ر�سوم الع�ضوية لتلك ال�سنة على
مبدئ الن�سبة والتنا�سب ملا تبقى من تلك ال�سنة.
4242تدفع ر�سوم الع�ضوية تبعا لعدد االع�ضاء امل�صرح به من قبل النقابات .هناك
ح ��د �أعلى لع ��دد الأع�ضاء الذين تق ��وم النقابة بدفع ر�س ��وم ع�ضويتهم يقرره
امل�ؤمتر العام.
�4343أي نقاب ��ة ع�ضو ت�أخرت �أكرث من �ستة �أ�شه ��ر يف ت�سديد ر�سوم ع�ضويتها ،يجب
التبلي ��غ عنها للجنة التنفيذية ،وقد ت�صدر اللجن ��ة التنفيذية تعليماتها ب�سحب
خدمات الإحتاد املقدمة �إىل هذه النقابة.
4444كل ع�ضو يت�أخر عن دفع م�ستحقات الع�ضوية � 12شهرا� ،أو يت�أخر عن دفع ثمن
البطاق ��ات ال�صحفية الدولية مينع من حقه يف الت�صويت وامل�شاركة يف امل�ؤمتر
الع ��ام .كم ��ا ميك ��ن ان يتم ف�صل هذا الع�ض ��و من الإحتاد بن ��اء على قرار من
امل�ؤمتر العام �أو من اللجنة التنفيذية.
4545م ��ن ح ��ق اللجنة التنفيذية يف الظ ��روف اال�ستثنائية ان ت�سام ��ح احد االع�ضاء
م ��ن دفع جزء من ر�سوم الع�ضوية او كلها .ويت ��م مراجعة هذا ال�سماح عند كل
اجتماع للجنة التنفيذية.
4646تدف ��ع النقاب ��ات الأع�ضاء م�صاري ��ف �سفر الوف ��ود حل�ضور امل�ؤمت ��ر العام� ،أو
لأع�ضاء اللجنة التنفيذية� ،أو اجتماعات جمموعات العمل اال �إذا قررت اللجنة
التنفيذية عك�س ذلك.

الف�صل احلادي ع�شر :تعديل الد�ستور وحل الإحتاد
4747يج ��ب تقدمي اقرتاح ��ات تعديل ه ��ذا الد�ستور كتاب ��ة للأمني الع ��ام يف مدة ال
تتجاوز ال�ستة �أ�شهر من تاريخ افتتاح امل�ؤمتر العام .وكل اقرتاح من هذا القبيل
يج ��ب �أن ي�ش ��رح بالتحديد التعدي ��ل امل�ستهدف ،ويجب �أن يرف ��ق ب�شرح موجز
ل�سبب طلب التعديل .وعلى الأمني العام  ،ب�شكل �سريع ،توزيع ن�سخ عن االقرتاح
وم�سبباته �إىل جميع النقابات االع�ضاء.
4848يت ��م تنفيذ االقرتاح بتعديل الد�ست ��ور عند ح�صوله على دعم ثلثي اال�صوات يف
امل�ؤمت ��ر العام .الن�صاب القانوين املطلوب للت�صويت على تعديل الد�ستور يجب
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�أن يكون مثله مثل �أعمال امل�ؤمتر االخرى.
4949يت ��م التعام ��ل مع اقرتاحات حل الإحت ��اد بنف�س الطريقة الت ��ي تتبع مع اقرتاح
تعدي ��ل الد�ستور .ولكن ال يت ��م اقرار هذه االقرتاحات اال اذا مت دعمها من قبل
ثلثي اال�صوات احلا�ضرة يف امل�ؤمتر العام.
5050يف ح ��ال اتخ ��اذ امل�ؤمتر ق ��رارا بح ��ل الإحتاد ،يت ��م حترير الإحت ��اد من جميع
التزامات ��ه .وكل م ��ا يتبقى من �أ�ص ��ول يتم تق�سيمها بني النقاب ��ات الع�ضوة مبا
يتالئم مع م�ساهمتها يف الإحتاد خالل العام الذي يتخذ فيه القرار .و�إذا كانت
موج ��ودات االحتاد الدويل لل�صحفيني ال ت�ساوي التزاماته يجب �أن ت�سدد تلك
التزامات من قبل النقابات الع�ضوة تبعا لذات مبد�أ التق�سيم.

الف�صل الثاين ع�شر :متفرقات
5151امل�سائ ��ل غري املذك ��ورة يف هذا الد�ستور يج ��ب �أن يقررها امل�ؤمت ��ر العام و �إذا
�أث�ي�رت يف فرتة ما بني م�ؤمترين عامني تقوم اللجن ��ة التنفيذية باتخاذ القرار
ب�ش�أنها.
5252مت و�ضع هذا الد�ستور وتف�سريه بناءا على ال�شروط والظروف املن�صو�ص عليها
يف القان ��ون البلجيك ��ي ال�ص ��ادر يف  25ت�شرين االول/اكتوب ��ر  .1919يجب ان
يتم ت�أويله وتطبيقه دائما دون اال�ضطرار للخو�ض يف حماججات تقنية زائدة،
و�إمنا بطريقة حتافظ على مبادئ االحتاد وغاياته و�شخ�صيته.
5353يج ��ب تق ��دمي التغي�ي�رات على د�ست ��ور االحتاد للح�ص ��ول عل ��ى ت�صديق ملكي
ويج ��ب ن�شره ��ا يف مالح ��ق اجلري ��دة الر�سمي ��ة البلجيكية «مونتي ��ور بلجيك»
 MONITEUR BELGEتبعا لأحكام القانون البلجيكي.
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