
                                                مسودة القانون األساسي الجدید للنقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین

 الفصل األول:

27 عدد للقانون خاضعة وهي التونسیین" للصحفیین الوطنیة "النقابة اسم علیها أطلق مستقلة مهنیة نقابة القانون هذا على یتفقون أو اتفقوا الذین األشخاص بین                          تكونت
 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفریل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل واألحكام التالیة .

 الفصل الثاني:

  تهدف النقابة إلى:

 *الدفاع عن حقوق الصحفیین المادیة والمعنویة خاصة بحمایتهم من كل التجاوزات للقانون والضغوط التي یعترضون لها في ممارستهم لمهنتهم.

 *صیانة المهنة الصحفیة وضمان احترام میثاق شرفها

  * الدفاع عن حریة الرأي والتعبیر وخاصة حریة اإلعالم والصحافة

 * التفاوض وإبرام االتفاقیات االجتماعیة باسم الصحفیین.

  الفصل الثالث:

 مقر النقابة ب 14 شارع الوالیات المتحدة األمریكیة تونس البلفیدیر. ویمكن بمجرد قرار صادر عن المكتب التنفیذي نقله وفقا لإلجراءات الجاري بها العمل.

 

  الفصل الرابع :

 مدة النقابة غیر محدودة.

 الفصل الخامس :

اإلعالم مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة أو ذلك في وصل ومقابل مباشرة النقابة مقر بها التي الوالیة بإعالم انتخابه من شهر ظرف في التنفیذي المكتب                           یقوم



  بالبلوغ بالتغییرات التي تطرأ على تركیبة المكتب التنفیذي وفق التشریع الجاري به العمل  كما یتولى إدراج إعالن  في ذلك بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.

والمنظمات واألقسام الفروع اإلعالم هذا یشمل كما المركزي، مقرها على الطارئة التغییرات بكل المتقدمة الظروف نفس وفي المعنیة السلط التنفیذي المكتب یعلم                        و
  الثانویة التي لها عالقة بالنقابة .

  الفصل السادس:

القانون على إدخاله یتم تنقیح بكل العمل به الجاري التشریع یضبطها التي بالصیغ و الطریقة وبنفس المتقدم بالفصل المذكورة السلط إعالم التنفیذي المكتب یتولى                          
 األساسي وذلك في أجل ال یتجاوز الشهر من تاریخ الجلسة العامة االستثنائیة التي أقرت التنقیح كما یتولى إدراج إعالن  في ذلك بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة.

 الباب الثاني  :التركیب –االنخراط- الرفت - الموارد

 الفصل السابع:

 تتركب النقابة من :

 1/ أعضاء عاملین

 2/ أعضاء منتسبین

 3/ أعضاء شرفیین

األساسي مورده ویكون مؤسسات عدة في مستقلة بصورة أو صحافیة مؤسسة في ودائمة ومنتظمة فعلیة بصورة ویباشره صحافیا عمال یمارس الذي هو العامل                         والعضو
  متأتیا من ذلك العمل وفق التشریع الجاري. وللعضو العامل وحده حق  التصویت خالل الجلسات العامة والمؤتمرات العادیة واالستثنائیة .

  یضبط النظام الداخلي صفة العضو المنتسب والعضو الشرفي.

 الفصل الثامن :

 یفقد صفة العضویة في النقابة كل من :



 1. قدم استقالته كتابیا إلى رئیس النقابة سواء مباشرة مقابل وصل في ذلك أو برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

 2. لم یجدد انخراطه في اآلجال المحددة .

  3. ألحق بمؤسسة غیر صحفیة

التنفیذي المكتب من اقتراح بعد وذلك الشرف ومیثاق الداخلي النظام علیه ینص حسبما المهنة شرف من ینال فادح خطإ أجل من برفته التنفیذي المكتب صرح .4                          
الموسع التنفیذي الكتب أمام للحضور بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمون بمكتوب باألمر المعني النقابة رئیس .ویدعو التنفیذي المكتب من بدعوة یجتمع الذي                        الموسع

 لإلدالء ببیاناته في أجل  ال یقل عن خمسة عشر یوما من توجیه الدعوة له. وال یمكن للمكتب التنفیذي تقریر عقوبة أرفع من التي یقترحها المكتب التنفیذي الموسع.

لیتم كتابي بطلب التقدم رفته تقرر لمن ویمكن دفاعه. تقدیم حضر إذا باألمر وللمعني له. المؤیدة والوثائق اإلحالة قرار من نسخ على الحصول باألمر للمعني                           ویحق
أو منها الحط أو العقوبة لتثبیت البسیطة باألغلبیة للتصویت المؤتمر یدعى وعندئذ للنقابة. عادي وطني مؤتمر أول أعمال جدول ضمن الرفت قرار في النظر                          إدراج

  إلغائها .

 الفصل التاسع:

التي اإلجراءات وفق الطعون تلقي بعد المنخرطین قائمة ضبط أشهر ثالثة كل مرة التنفیذي المكتب ویتولى إداریة سنة كل بدایة في النقابة في االنخراط باب                           یفتح
 یضبطها النظام الداخلي.

یضبطها التي الصیغ وفق المؤتمر سنة من األولى األشهر الثالثة خالل العاملین لألعضاء االنخراط مطالب تقدم للنقابة الوطني المؤتمر عقد سنوات وفي                         واستثنائیا
یوما عشر الخمسة خالل القائمات هذه على االعتراض ویمكن أفریل شهر من األولى یوما عشر الخمسة خالل لالنخراط المترشحین قائمات وتنشر الداخلي،                        النظام
سنة من ماي شهر من عشر الخامس یتجاوز ال اجل في العاملین لألعضاء النهائیة القائمات وینشر االنخراط مطالب في التنفیذي المكتب ویبت . الشهر نفس من                            األخیرة

  المؤتمر.

 الفصل العاشر:

السنة نهایة الى جوان بدایة من الممتدة الفترة في أعاله إلیها المشار بالقائمات المحددین وبالمنخرطین الوطني التنفیذي المكتب بإشراف الفروع هیئات مؤتمرات                        تنعقد
 المعنیة.



 

 

 

 الفصل الحادي عشر:

  حدد معلوم االنخراط األول للعضو العامل في النقابة الوطنیة للصحافیین التونسیین بثالثین دینارا وحدد ذلك المعلوم لكل تجدید لالنخراط بخمسین دینارا.

معهد طلبة من المنتسبین األعضاء انخراط معلوم حدد فیما األقل. على دینارا بخمسین فحدد القطاع في المشتغل المنتسب والعضو الشرفي للعضو االنخراط معلوم                         أما
  الصحافة بعشرة دنانیر.

 الفصل الثاني عشر:

وتكون مانحة جهات من لها تقدم التي والهبات والعطایا المنح ومن المشروط غیر العمومي التمویل ومن منخرطیها وتبرعات اشتراكات معالیم من النقابة موارد                         تتأتى
 غیر مشروطة لتنفیذ برامج تحددها النقابة وتدخل ضمن أهدافها وبما ال یتعارض مع التشریع الجاري به العمل.

 الفصل الثالث عشر

 یدیر النقابة مكتب تنفیذي متركب من تسعة اعضاء ینتخبون لمدة ثالث سنوات خالل المؤتمر الوطني العادي وفق الشروط المفصلة أدناه.

 الفصل الرابع عشر:

المهنیة بالشؤون مكلف وعضو الداخلي بالنظام مكلف وعضو مال وأمین اإلنسان وحقوق بالحریات مكلف رئیس ونائب رئیس من للنقابة التنفیذي المكتب                        ویتركب
المدني المجتمع مع والعالقة واالتصال بالثقافة مكلف وعضو المهنیة والسالمة والتدریب المهني التطویر مكلف و عضو االجتماعیة بالشؤون مكلف وعضو                     والقانونیة

 وعضو مكلف بالعالقات الخارجیة

 الفصل الخامس عشر:

للنقابة التنفیذیة اإلدارة على ویشرف ویترأسها الموسع التنفیذي والمكتب التنفیذي المكتب الجتماعات ویدعو باسمها الرسمي والناطق للنقابة القانوني الممثل هو                      الرئیس



  وهو الرئیس المباشر ألعضائها. و ویتولى بقیة المهام التي أسندها إلیه هذا القانون األساسي.

 

 

 

 الفصل السادس عشر:

وحقوق بالحریات المتعلقة الملفات كل یباشر كما قاهرة ألسباب أو الغیاب حالة في أو منه بتفویض سواء الرئیس ینوب اإلنسان وحقوق بالحریات ومكلف رئیس                          نائب
 اإلنسان.

 الفصل السابع عشر:

دفتر ویمسك منتظمة. بصورة االشتراكات استخالص على ویحرص التنفیذي المكتب طرف من بها المأذون المدفوعات وصرف المال استخالص المال أمین                      یتولى
عملیات وتتم النقابة. مداخیل لزیادة الممكنة الوسائل كل لجلب تصورا المال أمین یضع عامة وبصورة . الحسابات مستندات بكل االحتفاظ علیه یتعین كما مرقم                          حسابات

 الصرف باإلمضاء المزدوج لرئیس النقابة وأمین المال معا .

 الفصل الثامن عشر

 یضبط النظام الداخلي مهام بقیة أعضاء المكتب التنفیذي

 الفصل التاسع عشر

  ال یمكن ألي عضو في المكتب التنفیذي  تحمل مسؤولیة رئاسة النقابة ألكثر من دورتین متتالیتین .

 الفصل العشرون:

 یجتمع المكتب التنفیذي مرة كل نصف شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك. تتخذ القرارات بعد المداولة بأغلبیة األصوات وتسجل في الدفتر الخاص للجلسات.



 الفصل الواحد والعشرون:

 كل عضو بالمكتب التنفیذي یتغیب عن حضور جلسات المكتب ثالث مرات متوالیة بدون عذر شرعي یعتبر مستقیال حسب ما یضبطه النظام الداخلي.

 الفصل الثاني والعشرون:

كراء له ویمكن الموسع التنفیذي المكتب او المؤتمر مشموالت من هي التي القرارات باستثناء النقابة مشموالت من هي التي العملیات بجمیع التنفیذي المكتب                         یقوم
وشراء الداخلي النظام یضبطها التي الشروط مراعاة مع تصرفه تحت الموجودة األموال استعمال وتحدید العقارات وشراء النقابة لنشاط الالزمة المحالت                      وشراء

 السندات واألثاث وبیعها كما یمكن له انتداب الموظفین وتعیین أجور من هم في خدمة النقابة.

  الفصل الثالث والعشرون:

المكتب أعضاء مع التشاور بعد النقابة رئیس عن یصدر أن وینبغي محددة مهمات في لتمثیلها النقابة منخرطي أحد أو أعضائه أحد تكلیف التنفیذي للمكتب                          یمكن
 التنفیذي.

 الفصل الرابع والعشرون :

نشاط تقریر التنفیذي المكتب خاللها ویعرض تاریخها من األقل على یوما عشر خمسة قبل النقابة في المنخرطین إلیها یدعو سنویة عامة جلسة التنفیذي المكتب                          یعقد
 النقابة منذ آخر جلسة عامة.

 الباب الثالث الفروع

 الفصل الخامس والعشرون  :

   ینتخب األعضاء العاملون ولمدة ثالث سنوات خالل مؤتمرات تعقد بإشراف المكتب التنفیذي فروعا للنقابة وفق الصیغ التالیة:

  یتكون فرع للنقابة في كل مؤسسة إعالمیة یعادل أو یفوق عدد المنخرطین فیها الثالثین.

 أما في المؤسسات المتشابهة النشاط والتي یقل عدد المنخرطین في كل واحدة منها عن الثالثین فیتم تجمیع المنخرطین حتى تبلغ ذلك العدد لینتخبوا فرعا للنقابة.



 ویتم إنتخاب فرع جهوي كلما كان عدد المنخرطین یعادل أو یفوق الثالثین دون أن یكونوا منضوین تحت فرع مؤسسة أو مؤسسات.

  ویمكن تكوین فرع إقلیمي یضم المنخرطین في جهتین على األقل ما لم یكونوا منضوین تحت فرع مؤسسة أو جهة

 یعقد الفرع جلسة عامة سنویة تحت اشراف المكتب التنفیذي ویدعى الیها المنخرطون في الفرع .

  ویضبط النظام الداخلي طرق انتخاب وتسییر هیئات الفروع.

 الفصل السادس والعشرون :

 تتكون هیئة الفرع بین 3 أو 5 أعضاء بحسب عدد المنخرطین.

 الفصل السابع والعشرون :

األعضاء طرف من االنتخاب ویتم االنتخاب. سنة في أخرها عامل، كعضو النقابة في متتالیة اشتراكات لثالثة حامال الفرع هیئة لعضویة المترشح یكون أن                         یجب
 العاملین الحاملین لبطاقة االنخراط في النقابة لسنة الجلسة العامة للفرع .

 الباب الرابع المكتب التنفیذي الموسع

 

 الفصل الثامن والعشرون :

السنة في مرتین ویجتمع الفروع. ورؤساء والنواب األصلین التنفیذي المكتب أعضاء من ویتألف الموسع التنفیذي المكتب یسمى استشاري هیكل النقابة داخل                       یتكون
یتداول أن یمكنه كما العامة. الجلسة تلك أعمال جدول وتقترح للنقابة السنویة العامة الجلسة انعقاد قبل وجوبا الدورتین إحدى وتعقد النقابة. رئیس من بدعوة األقل                           على

  في النقاط التي یعرضها المكتب التنفیذي أو رؤساء الفروع.

 یمكن للمكتب التنفیذي تكوین لجان من بین المنخرطین وفقا لما یراه مفیدا. ویضبط القانون الداخلي للجنة طریقة تكوین تلك اللجان وطرق عملها وصالحیاتها

                                                                             الباب الخامس المؤتمر الوطني



  الفصل التاسع والعشرون :

لعقد الدعوة وتتم التنفیذي، المكتب یحددها التي والمكان والساعة التاریخ في المعنیة السنة من األخیر الثالثي وخالل سنوات ثالث كل للنقابة الوطني المؤتمر                         یعقد
  المؤتمر  قبل شهر على األقل من تاریخ انعقاده وتتضمن اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضویة المكتب التنفیذي الوطني وفق الشروط

  المنصوص علیها بهذا القانون األساسي.

على مؤتمرا 20 من كتابي بطلب المقترح األعمال لجدول نقاط أو نقطة إضافة المؤتمر خالل ویمكن التنفیذي المكتب من المقترح األعمال جدول تحدد للمؤتمر                           الدعوة
 األقل یتفقون فیه على النقطة المراد إضافتها.

 الفصل  الثالثون

 یتكون المؤتمر الوطني من جمیع المنخرطین الحاملین لصفة عضو عامل للسنة المعنیة.

 

 الفصل الواحد والثالثون

لعقد بالدعوة المحدد الوقت في النصاب ذلك یتوفر لم وإذا واحد. مؤتمر إضافة مع المتقدم بالفصل إلیهم المشار المؤتمرین نصف بحضور الوطني المؤتمر                         ینعقد
  المؤتمر یؤجل افتتاحه بساعة ویعقد عندئذ صحیحا بمن حضر.

 الفصل الثاني والثالثون

اإلعالم مع الوصول مضمونة برسائل النقابة رئیس باسم الترشحات وتقدم المؤتمر تاریخ من األقل على یوما عشر خمسة قبل التنفیذي المكتب لعضویة الترشحات                         تقدم
 بالبلوغ أو في مكتب الضبط مقابل وصل في ذلك.

  الفصل الثالث والثالثون:

 یجب أن یكون المترشح لعضویة المكتب التنفیذي منخرطا لمدة 5 سنوات متتالیة في النقابة .



 وأن ال یكون حكم علیه في قضایا مخلة للشرف.

 الفصل الرابع والثالثون:

  یعرض المكتب التنفیذي المتخلي في افتتاح المؤتمر تقریرا حول االنخراطات والتثبت من توفر النصاب أو عقد المؤتمر دونه حسبما هو مبین أعاله.

 كما یعرض تقریرا حول الترشحات ویكّون المؤتمر لجنة للتثبت في صحتها .

 الفصل الخامس والثالثون:

رئیس من تتكون لرئاسته هیئة ذلك من االنتهاء حال المؤتمر ینتخب علیهما. والتصویت والمالي األدبي تقریرین بعرض الوطني المؤتمر المتخلي التنفیذي المكتب                        یفتتح
 ونائبین و مقررین اثنین ولجنة فرز تتكون من خمسة أعضاء.

 یمكن للمؤتمر تكوین لجان إلعداد مشاریع لوائح تتم المصادقة علیها باألغلبیة البسیطة.

  الفصل السادس والثالثون:

  ینتخب المؤتمر أعضاء  المكتب التنفیذي أصلیین وأعضاء نواب من بین المترشحین.

ویرتبون نواب أعضاء الموالین األربعة المترشحون ویكون التنفیذي. بالمكتب أصلیین أعضاء علیها المتحصل األصوات حسب األوائل التسعة المرشحون                    ویكون
 تفاضلیا حسب عدد األصوات التي تحصل علیها كل منهم.

 

 الفصل السابع والثالثون:

االدبي التقریرین على وكذلك األیدي برفع المؤتمر رئاسة النتخاب التصویت ویكون ومباشرا. وشخصیا سریا یكون التنفیذي المكتب أعضاء النتخاب التصویت                      
  والمالي ولوائح المؤتمر وتنقیح النظام الداخلي.

 الفصل الثامن والثالثون:



أمین أو نائبه أو الرئیس خطة في الشغور تسدید النائب للعضو یمكن ترتیبهم.وال حسب النواب األعضاء طرف من التنفیذي المكتب في الحاصل الشغور تسدید                          یقع
 المال .

 الفصل التاسع والثالثون:

للنیابة ذلك في شكایة وتقدیمه الحسابات مراقب تقریر خالل من النقابة بأموال التالعب ثبت إذا جدید من الترشح المتخلي التنفیذي المكتب أعضاء من ألي یمكن                           ال
 العمومیة طبقا للواجبات المحمولة علیه ضمن مجلة المحاسبة العمومیة. .

 الفصل االربعون:

المكتب ویتسلم ، بالتصویت أو بالتوافق أعضائه بین المسؤولیات توزیع االجتماع هذا خالل ویتم المنتخب التنفیذي للمكتب اجتماع أول على المؤتمر رئیس                        یشرف
 التنفیذي المنتخب مهامه فعلیا من المكتب المتخلي.

 

 

 

 

 

 

 الباب السادس المؤتمر االستثنائي

 الفصل الواحد واالبعون :

 یمكن لألغلبیة البسیطة من المنخرطین سحب الثقة من المكتب التنفیذي للنقابة بعریضة ینص بها على أسباب ذلك ویضبط النظام الداخلي إجراءات سحب الثقة.



للنقابة الثقة سحب عریضة بلوغ تاریخ من یوما عشر الخمسة یتجاوز ال أجل في الموسع التنفیذي المكتب النقابة رئیس یدعو الثقة لسحب الشكلیة الشروط توفر                           وعند
 لالجتماع ومعاینة الشغور أو التصریح بعدم صحة إجراءات سحب الثقة .

 الفصل الثاني واألربعون:

 أذا  أقر المكتب التنفیذي الموسع صحة عریضة سحب الثقة وحصول الشغور یدعو رئیس النقابة وجوبا الى عقد مؤتمر استثائي النتخاب مكتب تنفیذي جدید

  الفصل الثالث واألربعون:

الوطني المؤتمر خالل االنتخاب عند ترتیبا األفضل النائب العضو بإلحاق الشغور سد یتم األسباب من سبب ألي أو باالستقالة التنفیذي المكتب في شغور حصل                          إذا
 بالمكتب  التنفیذي.

 الفصل الرابع واألربعون:

التعذر وعند للنقابة، جدید تنفیذي مكتب النتخاب استثنائي مؤتمر لعقد الدعوة الرئیس یتولى األصلیین التنفیذي المكتب أعضاء مناصب من خمسة في الشغور حصل                         أذا
یتجاوز ال اجل في ذلك ویتم االستثنائي المؤتمر لعقد الدعوة سنا أكبرهم ویتولى المنفذ عدل طریق عن الشغور معاینة المستقیلین غیر األعضاء بقیة یتولى االمتناع                           أو

 الشهر من تاریخ تأكید الشغور .

لم ما نافذة االستقالة .وتصبح ذلك في وصل مقابل النقابة ضبط لمكتب أو الوصول مضمونة برسالة النقابة رئیس باسم كتابیا التنفیذي المكتب عضویة من االستقالة                           ثقدم
 یتم التراجع عنها كتابیا في غضون الخمسة عشر یوما الموالیة لتقدیمها.

 ویبقى العضو المستقیل  في هذه الحالة  ممارسا لمهامه  إلى حین عقد المؤتمر االستثنائي.

 

 الفصل الخامس  واألربعون:

الحكم لیتولى النظر ذات المحكمة رئیس إلى یلتجأ أن العاملین األعضاء من مصلحة ذي لكل یمكن االستثنائي للمؤتمر الدعوة عن المتقدم الفصل في ذكر من امتنع إذا                             
القضائي المتصرف مهام وتنتهي بتعیینه، الحكم تاریخ من شهرا یتجاوز ال اجل في استثنائي مؤتمر إلى والدعوة النقابة إلدارة قضائي متصرف بتعیین                        استعجالیا



 باإلعالن عن نتائج المؤتمر ، ویتم إعالم رئیس المحكمة االبتدائیة التي أصدرت الحكم بانتهاء مهمة المتصرف القضائي من قبل المكتب المنتخب.

 الفصل السادس واألربعون:

  ال یمكن عقد مؤتمر استثنائي بعد معاینة الشغور أو سحب الثقة  خالل الستة األشهر األخیرة للدورة النیابیة للمكتب التنفیذي .

 الفصل السابع واألربعون:

  یمكن لألعضاء المسحوب الثقة منهم أو الذین استقالوا من عضویة المكتب التنفیذي أن یترشحوا مرة أخرى لعضویة المكتب التنفیذي خالل  المؤتمر االستثنائي

  الفصل الثامن واألربعون:

 یعقد المؤتمر االستثنائي بتركیبة آخر مؤتمر عادي وبنفس شروطه فیما یتعلق بالنصاب ورئاسة المؤتمر ویخصص فقط النتخاب المكتب التنفیذي الجدید.

 الفصل التاسع واألربعون:

 تتواصل مهام المكتب التنفیذي المنتخب خالل المؤتمر االستثنائي للفترة المتبقیة من الدورة النیابیة األصلیة.

 الفصل الخمسون:

 في صورة سحب الثقة أو الشغور الموجبین لعقد مؤتمر استثنائي تحسب المدة التي قضاها الرئیس فترة نیابیة كاملة

 الفصل الواحد والخمسون:

 یتم تنقیح القانون األساسي للنقابة   خالل مؤتمر استثنائي یخصص للغرض أول خالل جلسة استثنائیة للمؤتمر العادي للنقابة.

المراد التنقیح نص الطلب هذا یتضمن أن ویجب . األقل على العاملین األعضاء ثلث طرف من كتابي بطلب آو التنفیذي المكتب من بدعوة االستثنائي المؤتمر هذا                            ویعقد
االستثنائي المؤتمر یعقد الدعوة. توجیه تاریخ من الشهر عن یقل ال أجل في لعقده ویدعو المؤتمر هذا تاریخ التنفیذي المكتب ویحدد األساسي القانون على                          إدخاله

 بتركیبة آخر مؤتمر عادي وبنفس شروطه فیما یتعلق بالنصاب ورئاسة المؤتمر ویخصص فقط لتنقیح القانون األساسي.

 الفصل الثاني والخمسون:



 ویعرض المكتب التنفیذي مشروع القانون األساسي المقترح  سواء منه أو من ثلث األعضاء العاملین وتتم مناقشته والمصادقة علیه بأغلبیة ثلثي المؤتمرین الحاضرین.

 الفصل الثالث والخمسون:

وعند الحل. طلب أسباب على فیه ینص واحد زائد المعنیة للسنة المنخرطین العاملین األعضاء نصف من كتابي بطلب استثنائي مؤتمر خالل إال یتم ال النقابة                            حل
تاریخ من الشهر عن یقل ال اجل في للغرض استثنائي مؤتمر لعقد الدعوة النقابة رئیس یتولى صحته من الموسع التنفیذي المكتب طرف من والتثبت الطلب هذا                            توفر
االستثنائي المؤتمر لعقد بالدعوة المعینة الجلسة خالل النصاب ذلك یتوفر لم وإذا السنة لتلك المنخرطین من الثلثین عن یقل ال وبنصاب الموسع التنفیذي المكتب                          اجتماع
العاملین األعضاء نصف بحضور الشهر عن یزید وال یوما عشر الخمسة عن یقل ال اجل في تعقد ثانیة لجلسة الموضوع في النظر تأجیل عن الرئیس                           یعلن
مطلب على المصادقة تتم لم أو المذكور النصاب یتوفر لم وإذا الحاضرین. المنخرطین أرباع ثالثة بأغلبیة النقابة حل على المصادقة المؤتمر.وتتم هذا في                         المنخرطین

 الحل باألغلبیة المشار إلیها یعتبر طلب الحل مرفوضا.

 الفصل الرابع والخمسون :

به الجاري القانون به جاء لما المؤتمر في مصیرها یتقرر لم إذ تخصص أو الغرض لهذا المنعقد المؤتمر أثناء تقرر ما مكاسبها مصیر یكون النقابة حل صورة                             في
 العمل ، على أن األموال المتأتیة من إعانات الدولة والباقیة بصندوق النقابة یجب أن تسلم للدولة.

 الفصل الخامس والخمسون:

أول على ذلك بعد واحالته الموسع التنفیذي المكتب مصادقة على وعرضه الداخلي النظام مشروع إعداد األساسي القانون هذا على المصادقة بعد التنفیذي المكتب                         یتولى
 مؤتمر عادي للنقابة لنقاشه والمصادقة علیه باألغلبیة البسیطة.

 الفصل السادس والخمسون:

 یدخل هذا القانون األساسي حیز التنفیذ بانتهاء المؤتمر العادي الذي یلي المصادقة علیه.

 

 


