
االتفاقية املشتركة للصحفيي



إميـانـا بـأهـمـيـة الـدور االسـتـراتـيـجـي لـلـنـشـاط الـصـحـفـي بـاعـتـبـاره رافـدا 
أسـاسـيـا لـلـدميـقـراطـيـة وعـنـصـرا حـيـويـا ف الـنـهـوض بـالـرأي الـعـام ونـشـر الـقـيـم 
واملبادئ النبيلة التي يقرها دستور 27 جانفي 2014 و املعايير الدولية. 

وحـرصـا عـلـى ضـمـان حـريـة الـرأي والـفـكـر والـتـعـبـيـر واإلعـالم والـنـشـر 
واحلق ف النفاذ إلى املعلومة. 

ووعـيـا بـضـرورة تـطـويـر نـشـاط املـؤسـسـات الـصـحـفـيـة وحتـسـي مـردوديـتـهـا 
والـنـهـوض بـأوضـاع الـصـحـفـيـي وتـدعـيـم حـقـوقـهـم املـاديـة واملـعـنـويـة والـرفـع 

من كفاءاتهم املهنية



وإدراكـا ألهـمـيـة احلـوار والـتـشـاور مـن أجـل إقـامـة عـالقـات مـهـنـيـة مـتـطـورة 
بـي املـؤسـسـات الـصـحـفـيـة مبـخـتـلـف أصـنـافـهـا والـصـحـفـيـي الـعـامـلـي لـديـهـا, 
مبـا يـسـاهـم ف حتـقـيـق املـصـالـح املـشـتركـة بـي الـطـرفـي وإرسـاء مـنـاخ قـائـم 
عـلـى الـثـقـة املـتـبـادلـة بـيـنـهـمـا وضـمـان أخـالقـيـات املـهـنـة الـصـحـفـيـة وخـصـوصـيـة 

نشاط الصحفيي. 

ومن أجل حتقيق األهداف املذكورة, اتفق الطرفان على ما يلي :



الفصل األول:موضوع االتفاقية
يــتــعــلــق مــوضــوع هــذه االتــفــاقــيــة بــتــنــظــيــم عــالقــات الــعــمــل بــي الــصــحــفــيــي احملــتــرفــي 
واملـؤسـسـات الـتـي تـنـشـط ف مـجـال الـصـحـافـة واإلعـالم والـنـشـر, بـكـافـة أنـواعـهـا, ومـا 
يـتـرتـب عـن تـلـك الـعـالقـات مـن حـقـوق وواجـبـات بـي األشـخـاص اخلـاضـعـي جملـال 

تطبيق هذه االتفاقية. 

 وهـي تـعـتـبـر مبـثـابـة اتـفـاقـيـة إطـاريـة لـسـلـك الـصـحـفـيـي, وتـعـتـمـد كـإطـار مـعـيـاري إلبـرام 
اتـفـاقـيـات خـاصـة داخـل املـؤسـسـات الـصـحـفـيـة, تـأخـذ بـعـي االعـتـبـار خـصـوصـيـة كـل 
مـؤسـسـة وطـبـيـعـة نـشـاطـهـا, عـلـى أن ال تـكـون أحـكـام هـذه االتـفـاقـيـات أقـل نـفـعـا لـفـائـدة 
الـصـحـفـيـي مـن األحـكـام الـتـي تـتـضـمـنـهـا هـذه االتـفـاقـيـة أو غـيـرهـا مـن الـنـصـوص الـقـانـونـيـة 

التي تنطبق عليهم.



الفصل 2:مجال تطبيق االتفاقية
تـنـطـبـق أحـكـام هـذه االتـفـاقـيـة, ف سـائـر تـراب اجلـمـهـوريـة الـتـونـسـيـة, عـلـى كـل املـؤسـسـات الـتـي 
تـنـشـط ف مـجـال الـصـحـافـة املـكـتـوبـة والـسـمـعـيـة والـبـصـريـة وااللـكـتـرونـيـة ووكـاالت اإلعـالم 
والـنـشـر, سـواء كـانـت عـمـومـيـة أو خـاصـة. كـمـا تـنـطـبـق عـلـى سـائـر الـصـحـفـيـي الـذيـن ميـارسـون 

مهنتهم لدى تلك املؤسسات مبقابل أجر, سواء كانوا يعملون بصفة قارة أو غير قارة. 

ويـعـتـبـر صـحـفـيـا مـحـتـرفـا ف مـفـهـوم هـذه االتـفـاقـيـة كـل شـخـص طـبـيـعـي تـكـون مـهـنـتـه, الـتـي 
يـسـتـمـد مـنـهـا مـورده األصـلـي, تـقـدي خـدمـات ملـؤسـسـة او اكـثـر سـواء بـصـفـة دائـمـة او غـيـر 
دائـمـة مبـا ف ذلـك وضـعـيـة الـصـحـفـي املـسـتـقـل, عـبـر الـقـيـام بـاألنـشـطـة الـصـحـفـيـة الـتـي تـشـمـل 
خـاصـة إعـداد املـواد الـصـحـفـيـة والـتـحـريـر أو املـسـاهـمـة ف الـتـحـريـر والـتـصـمـيـم والـتـرجـمـة 
والـتـوثـيـق والـقـيـام بـاملـراسـالت والـتـصـويـر الـصـحـفـي وغـيـرهـا مـن اخلـدمـات الـتـي تـتـصـل 

بالنشاط الصحفي, باستثناء اخلدمات املتعلقة باإلشهار.



الفصل 3: مدة االتفاقية
أبرمت هذه االتفاقية ملدة غير معينة. 

ال يـجـوز ألي طـرف مـوقـع عـلـى هـذه االتـفـاقـيـة أن يـطـلـب الـتـراجـع عـنـهـا أو مـراجـعـة 
أحـكـامـهـا إال بـعـد الـتـنـبـيـه عـلـى الـطـرف اآلخـر, بـواسـطـة رسـالـة مـضـمـونـة الـوصـول 
مـع اإلعـالم بـالـبـلـوغ, وذلـك ف أجـل ال يـقـل عـن ثـالثـة أشـهـر قـبـل انـتـهـاء الـسـنـة 
املـدنـيـة اجلـاريـة. ويـجـب أن تـكـون هـذه الـرسـالـة مـرفـقـة مبـقـتـرحـات لـتـعـويـض أحـكـام 
االتـفـاقـيـة املـزمـع تـغـيـيـرهـا بـأحـكـام جـديـدة. كـمـا يـتـعـي الـدخـول ف مـفـاوضـات بـي 

الطرفي ف أجل ال يتجاوز ثالثي يوما من تاريخ توجيه الرسالة. 



وف صــورة عــدم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق قــبــل انــتــهــاء ثــالثــة أشــهــر مــن تــاريــخ 
الـشـروع ف املـفـاوضـات, ميـكـن لـلـطـرفـي أن يـقـررا بـاالتـفـاق بـيـنـهـمـا مـواصـلـة 
الـتـفـاوض ملـدة ثـالثـة أشـهـر أخـرى تـبـقـى خـاللـهـا االتـفـاقـيـة سـاريـة املـفـعـول. 
وإذا لـم يـحـصـل أي اتـفـاق بـعـد انـقـضـاء األجـلـي الـسـالـفـي, يـقـع الـلـجـوء إلى 
إجـراءات املـصـاحلـة طـبـق مـا تـنـص عـلـيـه أحـكـام مـجـلـة الـشـغـل. وف صـورة 
عـدم الـتـوصـل إلـى تـسـويـة اخلـالف عـبـر املـصـاحلـة, ميـكـن للـطـرفـي بـاتـفـاق 
بـيـنـهـمـا الـلـجـوء إلـى إجـراءات الـتـحـكـيـم طـبـق مـقـتـضـيـات أحـكـام مـجـلـة 

الشغل. 

وف كـل احلـاالت تـبـقـى أحـكـام االتـفـاقـيـة سـاريـة املـفـعـول طـيـلـة مـدة الـتـفـاوض 
أو التصالح أو التحكي



الفصل 4: تفسير أحكام االتفاقية

تـعـرض اخلـالفـات الـتـي ميـكـن أن تـنـشـأ حـول تـفـسـيـر أحـكـام هـذه االتـفـاقـيـة 
عـلـى جلـنـة ذات تـركـيـبـة مـتـنـاصـفـة تـتـكـون خـصـيـصـا لـهـذا الـغـرض مـن قـبـل 

الطرفي املوقعي على االتفاقية. 

وإذا لـم يـحـصـل اتـفـاق بـي أعـضـاء هـذه الـلـجـنـة ميـكـن لـلـطـرفـي املـعـنـيـي, 
بـاالتـفـاق بـيـنـهـمـا, الـلـجـوء إلـى الـتـحـكـيـم طـبـق اإلجـراءات الـتـي تـنـص 
عـلـيـهـا مـجـلـة الـشـغـل. ومـا تـقـرره الـلـجـنـة املـتـنـاصـفـة أو هـيـئـة الـتـحـكـيـم فـيـمـا 

يخص اخلالف القائم حول تفسير االتفاقية يعتبر جزءا ال يتجزأ منها.  



الفصل 5: مبدأ عدم التمييز

تـنـطـبـق أحـكـام هـذه االتـفـاقـيـة دون أي شـكـل مـن أشـكـال الـتـمـيـيـز بـي 
الـصـحـفـيـي, سـواء مـن حـيـث اجلـنـس أو الـلـون أو الـعـقـيـدة أو الـرأي 
الـسـيـاسـي أو االنـتـمـاء الـنـقـابـي أو اإلعـاقـة أو احلـالـة الـعـائـلـيـة أو األصـل 
االجــتــمــاعــي أو الــوطــنــي, ويــكــون مــن شــأنــه خــرق مــبــدأ املــســاواة 
وتــكــافــؤ الــفــرص, وذلــك وفــق مــا تــقــره أحــكــام الــدســتــور واملــعــايــيــر 

الدولية.



الفصل 6: حرية الرأي واحترام أخالقيات املهنة الصحفية

تـلـتـزم املـؤسـسـات الـصـحـفـيـة بـاحـتـرام خـصـوصـيـة الـعـمـل الـصـحـفـي وحـق 
الـصـحـفـيـي الـعـامـلـي لـديـهـا ف حـريـة الـرأي والـتـعـبـيـر مبـا ميـلـيـه عـلـيـه 

ضميرهم, ف نطاق ما يضمنه القانون. 

ويـتـعـي عـلـى كـل األشـخـاص اخلـاضـعـي ألحـكـام هـذه االتـفـاقـيـة احـتـرام 
أخـالقـيـات املـهـنـة الـصـحـفـيـة طـبـقـا إلعـالن مـبـادئ عـمـل الـصـحـفـيـي الـذي 
يـتـبـنـاه االحتـاد الـدولـي لـلـصـحـفـيـي ومـيـثـاق أخـالقـيـات الـصـحـافـة الـذي 

تتبناه النقابة الوطنية للصحفيي التونسيي ومجلس الصحافة



الفصل 7: احلق النقابي
تـلـتـزم املـؤسـسـات اخلـاضـعـة ألحـكـام هـذه االتـفـاقـيـة بـاحـتـرام حـريـة الـصـحـفـيـي 
ف االنتماء للنقابة واملشاركة ف نشاطها ف نطاق التشريع اجلاري به العمل. 

 وال ميـكـن إلدارة املـؤسـسـة عـنـد اتـخـاذهـا ألي قـرار يـهـم الـصـحـفـيـي أن تـسـتـنـد 
عـلـى اعـتـبـارات متـيـيـزيـة تـتـعـلـق بـانـتـمـاء الـصـحـفـي أو عـدم انـتـمـائـه لـلـنـقـابـة أو 

ممارسته للنشاط النقابي. 

تـعـتـرف إدارة املـؤسـسـة بـاملـنـظـمـة الـنـقـابـيـة املـوقـعـة عـلـى هـذه االتـفـاقـيـة ممـثـلـة ف 
نوابها الشرعيي باملؤسسة, وتلتزم باحترام مهامها وصالحياتها القانونية.



ويـتـعـهـد رئـيـس املـؤسـسـة, أو مـن ميـثـلـه بـصـفـة قـانـونـيـة, بـقـبـول الـنـواب الـنـقـابـيـي 
بـاملـؤسـسـة مـرة ف الـشـهـر عـلـى األقـل, وكـلـمـا دعـت الـضـرورة لـذلـك. ويـقـدم 
طـلـب املـقـابـلـة كـتـابـيـا إلدارة املـؤسـسـة الـتـي جتـيـب عـلـيـه ف ظـرف ثـمـان وأربـعـي 
سـاعـة, وف حـالـة عـدم اإلجـابـة يـعـتـبـر الـطـلـب مـقـبـوال وتـنـعـقـد اجلـلـسـة ف 

التاريخ الذي تضمنه املطلب. 

 وف صـورة الـتـأكـد, جتـيـب اإلدارة عـلـى املـطـلـب فـورا وف هـذه احلـالـة تـنـعـقـد 
اجللسة ف اإلبان. ويحرر ف كل جلسة بعد انتهائها محضر ميضى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـطـرفـي وتـدون فـيـه جـمـيـع املـسـائـل الـتـي وقـع الـتـعـرض لـهـا, مبـا ف ذلـك نـقـاط 
االتـفـاق ونـقـاط االخـتـالف إن وجـدت. وتـعـتـبـر مـدة اجلـلـسـة بـالـنـسـبـة لـلـنـواب 

النقابيي الذين شاركوا فيها مدة عمل فعلي خالص األجر.



كـمـا يـلـتـزم رئـيـس املـؤسـسـة, أو مـن ميـثـلـه قـانـونـيـا, بـقـبـول املـسـؤولـي 
الـنـقـابـيـي املـمـثـلـي لـلـنـقـابـة الـوطـنـيـة لـلـصـحـفـيـي الـتـونـسـيـي, وذلـك اثـر 
تـقـدي طـلـب ف الـغـرض سـواء مـبـاشـرةأو عـن طـريـق الـنـواب الـنـقـابـيـي 
بـاملـؤسـسـة والـذيـن ميـكـن لـهـم املـشـاركـة ف االجـتـمـاع بـطـلـب مـن الـنـقـابـة 

الوطنية للصحفيي التونسيي.



 الفصل 8: صالحيات النواب النقابيي باملؤسسة
والتسهيالت املمنوحة لهم

تـضـع إدارة املـؤسـسـة حتـت تـصـرف الـنـواب الـنـقـابـيـي املـمـثـلـي لـلـصـحـفـيـي سـبـورة لـلـمـعـلـقـات, 
يـقـع اسـتـعـمـالـهـا مـن طـرفـهـم بـحـريـة ف نـطـاق الـتـشـريـع اجلـاري بـه الـعـمـل. كـمـا تـوفـر لـهـم مـكـتـبـا 
مـؤثـثـا يـحـتـوي عـلـى الـوسـائـل الـضـروريـة لـعـقـد اجـتـمـاعـاتـهـم وحـفـظ وثـائـقـهـم والـقـيـام 

باالتصاالت الالزمة ف نطاق مهامهم.  

ميـكـن لـلـنـواب الـنـقـابـيـي املـمـثـلـي لـلـصـحـفـيـي عـقـد اجـتـمـاعـات بـهـم داخـل املـؤسـسـة, بـعـد 
إعـالم اإلدارة بـذلـك, عـلـى أن تـلـتـئـم هـذه االجـتـمـاعـات خـارج أوقـات الـعـمـل مـا لـم يـتـفـق 
الـطـرفـان عـلـى خـالف ذلـك. كـمـا ميـكـن لـهـم االتـصـال بـالـصـحـفـيـي ف أمـاكـن عـمـلـهـم, أو ف 
األمـاكـن الـتـي يـتـواجـدون بـهـا داخـل املـؤسـسـة, قـصـد االطـالع عـلـى مـشـاغـلـهـم وإعالمـهـم 

باملستجدات التي تتعلق بالنشاط النقابي.



ميـنـح لـلـنـواب الـنـقـابـيـي املـمـثـلـي لـلـصـحـفـيـي بـاملـؤسـسـة الـوقـت الـضـروري لـلـقـيـام 
مبهامهم ف شكل ساعات خالصة األجر. 

ويـقـع ضـبـط عـدد هـذه الـسـاعـات وكـيـفـيـة اسـتـعـمـالـهـا وخالصـهـا بـاالتـفـاق بـي إدارة 
املـؤسـسـة والـنـقـابـة الـوطـنـيـةلـلـصـحـفـيـي الـتـونـسـيـي.وال تـدخـل ف احـتـسـاب هـذه 
الـسـاعـات األوقـات اخملـصـصـة لـالجتـمـاعـات بـي إدارة املـؤسـسـة والـنـواب الـنـقـابـي 
املـمـثـلـي لـلـصـحـفـيـي الـعـامـلـي بـهـا, وكـذلـك األوقـات اخملـصـصـة ملـشـاركـتـهـم ف 

مؤمترات نقابية, بالبالد التونسية أو خارجها. 

وف هــذه احلــالــة تــســنــد لــلــنــائــب الــنــقــابــي رخــصــة اســتــثــنــائــيــة خــالــصــة األجــر, بــعــد 
االسـتـظـهـار بـالـدعـوة املـوجـهـة لـه لـلـمـشـاركـة ف املـؤمتـر. وتـكـون مـدة الـرخـصـة مـسـاويـة 

ملدة املؤمتر, يضاف إليها عند االقتضاء الوقت اخملصص للتنقل ذهابا وإيابا. 



إذا وقـع تـكـلـيـف صـحـفـي مـن طـرف الـنـقـابـة الـوطـنـيـة لـلـصـحـفـيـي الـتـونـسـيـي 
لـيـكـون مـتـفـرغـا قـارا لـديـهـا, فـإنـه يـوضـع بـطـلـب مـن هـذه املـنـظـمـة عـلـى ذمـة 
الـنـشـاط الـنـقـابـي, مـع متـتـعـه بـكـامـل أجـرتـه بـعـد االتـفـاق عـلـى ذلـك مـع املـؤسـسـة 

التي ينتمي لها. 

ويـبـقـى طـيـلـة فـتـرة إحلـاقـه أو تـفـرغـه لـدى املـنـظـمـة الـنـقـابـيـة ف وضـعـيـة عـدم 
مـبـاشـرة مـع احـتـفـاظـه بـكـامـل حـقـوقـه ف الـتـرقـيـة واألقـدمـيـة وبـاالمـتـيـازات اخملـولـة 
ف مـادة املـرض والـتـقـاعـد. وف صـورة انـتـهـاء وضـعـيـة اإلحلـاق أو الـتـفـرغ ألي 
سـبـب كـان, يـتـعـي إعـادة إدمـاجـه ف مـركـز عـمـلـه األصـلـي داخـل املـؤسـسـة إن 
كـان شـاغـرا أو ف مـركـز عـمـل آخـر مـطـابـق لـرتـبـتـه ف الـصـنـف املـهـنـي, وإذا 

أصبح مركز عمله األصلي شاغرا تكون له األولوية ليعي فيه.



الفصل 9: حماية النائب النقابي

ال يـجـوز لـلـمـؤسـسـة اتـخـاذ أي قـرار ألي سـبـب كـان, ف شـأن الـصـحـفـي 
الـذي يـنـتـمـي لـهـا و لـه صـفـة نـائـب نـقـابـي, إال بـعـد عـرض املـوضـوع عـلـى 
الـنـقـابـة الـوطـنـيـة لـلـصـحـفـيـي الـتـونـسـيـي, مـع احـتـرام اإلجـراءات الـقـانـونـيـة 
املـنـصـوص عـلـيـهـا بـالـتـشـريـع اجلـاري بـه الـعـمـل. وكـل قـرار مـخـالـف ألحـكـام 
هـذا الـفـصـل, أو دون سـبـب حـقـيـقـي وجـدي يـبـرره, يـعـتـبـر بـاطـال وال عـمـل 
عـلـيـه. ويـتـرتـب عـن بـطـالن هـذا الـقـرار إلـغـاء جـمـيـع آثـاره ومتـكـي الـصـحـفـي 

املعني بذلك القرار من التمتع بكامل حقوقه ومستحقاته.



الفصل 10: نظام االنتداب

يـخـضـع انـتـداب الـصـحـفـيـي احملـتـرفـي ملـقـايـيـس مـوضـوعـيـة تـتـعـلـق بـكـفـاءتـهـم وخـبـرتـهـم 
املـهـنـيـة, ويـقـع حتـديـد هـذه املـقـايـيـس بـالـتـشـاور بـي إدارة املـؤسـسـة والـنـقـابـة الـوطـنـيـة 

للصحفيي التونسيي أو ممثليها الشرعيي داخل املؤسسة. 

لــفــائــدة  بــاملــؤســســة  الــصــحــفــيــي  عــمــل  مــراكــز  مــن  األقــل  عــلــى  تــخــصــيــص %50  ويــقــع 
املـتـرشـحـي احلـامـلـي لـشـهـادة جـامـعـيـة ف مـجـال الـصـحـافـة وعـلـوم األخـبـار, وف صـورة 
انتداب صحفي واحد باملؤسسة املعنية, وجب أن يكون من ضمن هؤالء املترشحي. 



تـلـتـزم إدارة املـؤسـسـة بـعـدم الـتـعـاقـد مـع املـتـعـاونـي (بـيـجـيـسـت) لـلـقـيـام بـأعـمـال ميـكـن اجنـازهـا 
مـن طـرف الـصـحـفـيـي الـقـاريـن املـنـتـمـي لـهـا. كـمـا تـلـتـزم بـعـدم انـتـداب الـصـحـفـيـي الـذيـن 

ينتفعون بجراية التقاعد للقيام مبهام قارة باملؤسسة. 

ف صـورة وجـود شـغـور ف مـراكـز الـعـمـل املـتـصـلـة بـالـنـشـاط الـصـحـفـي داخـل املـؤسـسـة, أو 
إحـداث مـراكـز عـمـل جـديـدة تـتـعـلـق بـهـذا الـنـشـاط, تـعـطـى األولـويـة لـلـمـتـرشـحـي الـذيـن تـتـوفـر 
فـيـهـم الـشـروط املـطـلـوبـة مـن ضـمـن الـصـحـفـيـي املـنـتـمـي لـلـمـؤسـسـة قـبـل الـلـجـوء إلـى االنـتـداب 
اخلـارجـي. ويـتـعـي عـلـى إدارة املـؤسـسـة أن تـعـلـم كـتـابـيـا الـصـحـفـيـي املـعـنـيـي بـرغـبـتـهـا ف الـقـيـام 

باالنتدابات ف مراكز العمل املذكورة قصد متكينهم من تقدي ترشحاتهم. 



يـقـع انـتـداب الـصـحـفـيـي احملـتـرفـي مبـقـتـضـى عـقـود عـمـل غـيـر مـعـيـنـة املـدة, 
بـاسـتـثـنـاء احلـاالت املـنـصـوص عـلـيـهـا الحـقـا. وميـكـن أن يـخـضـع الـصـحـفـي 
الـذي يـنـتـدب مبـقـتـضـى عـقـد غـيـر مـعـي املـدة إلـى فـتـرة جتـربـة أو اخـتـبـار حتـدد 
بـاتـفـاق الـطـرفـي ف عـقـد الـعـمـل, عـلـى أن ال تـتـجـاوز مـدتـهـا سـتـة أشـهـر 

قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس املدة. 

 وكـلـمـا تـواصـل عـمـل الـصـحـفـي بـاملـؤسـسـة بـعـد انـتـهـاء فـتـرة الـتـجـربـة, دون 
إعـالمـه كـتـابـيـا بـتـجـديـدهـا, أو تـواصـل عـمـلـه بـعـد انـتـهـاء فـتـرة الـتـجـديـد, فـإنـه 

يعتبر منتدبا بصفة قارة ونهائية. 



ميـكـن بـصـفـة اسـتـثـنـائـيـة أن يـقـع انـتـداب الـصـحـفـي مبـقـتـضـى عـقـد مـحـدد املـدة إذا 
كـانـت املـهـمـة املـسـنـدة لـه تـكـتـسـي بـطـبـيـعـتـهـا صـبـغـة ظـرفـيـة ومـؤقـتـة, عـلـى أن ال 
تـتـجـاوز مـدة الـعـقـد ف كـل احلـاالت سـنـة, مـع إمـكـانـيـة جتـديـده مـرة واحـدة 
ولـنـفـس املـدة.ويـتـعـي أن يـبـرم الـعـقـد كـتـابـيـا, وف غـيـاب الـكـتـب يـعـتـبـر الـعـقـد 

مبرما ملدة غير معينة.  

إذا تـواصـل عـمـل الـصـحـفـي لـدى املـؤسـسـة بـعـد انـقـضـاء املـدة اجلـمـلـيـة لـلـعـقـد, 
فـإنـه يـصـبـح صـحـفـيـا قـارا, مـع األخـذ بـعـي االعـتـبـار أقـدمـيـتـه الـسـابـقـة داخل 

املؤسسة, دون خضوعه لفترة جتربة.



ف كـل احلـاالت تـسـلـم إدارة املـؤسـسـة لـلـصـحـفـي فـور انـتـدابـه وثـيـقـة كـتـابـيـة حتـدد 
طـبـيـعـة عـمـلـه والـصـنـف والـدرجـة املـطـابـقـي خلـطـتـه املـهـنـيـة واألجـر املـقـابـل 

لذلك. كما يقع إعالمه كتابيا بكل تغيير الحق ف صنفه املهني. 



الفصل 11: األجور واملنح

يـتـقـاضـى الـصـحـفـي أجـرا أسـاسـيـا يـحـدد حـسـب الـصـنـف املـهـنـي الـذي 
يـنـتـمـي لـه والـدرجـة الـتـي يـوجـد فـيـهـا, وذلـك طـبـقـا جلـداول األجـورالـتـي 
يـقـع ضـبـطـهـا صـلـب االتـفـاقـيـات اخلـاصـة داخـل املـؤسـسـات الـصـحـفـيـةأو 
صـلـب الـقـوانـي األسـاسـيـة. كـمـا يـنـتـفـع الـصـحـفـي بـاملـنـح واالمـتـيـازات 
املــكــمــلــة لــألجــر األســاســي طــبــق مــا يــنــص عــلــيــه الــقــانــون واالتــفــاقــيــات 

املذكورة.



الفصل 12: التدرج والترقية
تـتـحـدد وضـعـيـة الـصـحـفـيـي داخـل املـؤسـسـة حـسـب أصـنـافـهـم ودرجـاتـهـم املـهـنـيـة الـتـي تـضـبـط 

صلب جدول يلحق باالتفاقية اخلاصة بكل مؤسسة أوبالقانون األساسي. 

يـتـمـثـل الـتـدرج ف انـتـقـال الـصـحـفـي مـن درجـة إلـى درجـة أخـرى أعـلـى مـنـهـا, وذلـك بـصـفـة آلـيـة 
حسب أقدميته ف العمل داخل املؤسسة وفق ما يضبطه اجلدول املذكور. 

وتـتـمـثـل الـتـرقـيـة ف ارتـقـاء الـصـحـفـي مـن صـنـف مـهـنـي إلـى صـنـف أعـلـى مـنـه ف الـتـخـصـص, 
ويـكـون ذلـك بـالـنـظـر ملـا لـنـشـاطـه مـن قـيـمـة مـهـنـيـة حتـدد حـسـب مـقـايـيـس يـقـع ضـبـطـهـا بـاالتـفـاق بـي 
إدارة املـؤسـسـة والـنـواب الـنـقـابـيـي املـمـثـلـي لـلـصـحـفـيـي الـعـامـلـي بـهـا. ويـقـع ضـبـط جـدول 
الـتـرقـيـات ف مـوفـى شـهـر نـوفـمـبـر مـن كـل سـنـة مـدنـيـة, عـلـى أن يـبـدأ مـفـعـول الـتـرقـيـات الـتـي يـقـع 

إقرارها بداية من شهر جانفي من السنة املوالية.  



 الفصل 13: تغطية املصاريف املتعلقة
بالنشاط املهني للصحفيي

تـتـولـى املـؤسـسـة تـغـطـيـة كـل املـصـاريـف الـتـي يـنـفـقـهـا الـصـحـفـيـون املـنـتـمـون لـهـا مبـنـاسـبـة قـيـامـهـم 
بعملهم, وذلك بعد تقدي وصوالت ف الغرض. 

 وتـشـمـل هـذه املـصـاريـف بـاخلـصـوص: الـتـكـالـيـف املـتـعـلـقـة بـاالتـصـاالت الـتـي يـقـوم بـهـا الـصـحـفـي 
أثـنـاء عـمـلـه أو مبـنـاسـبـتـه, مبـا فـيـهـا االتـصـاالت الـهـاتـفـيـة والـفـاكـسـات وتركـيـب أو اسـتـئـجـار اخلـطـوط 
الـهـاتـفـيـة ف املـنـزل, وتـكـالـيـف االنـترنـت, ومـصـاريـف شـراء املـنـشـورات الـرسـمـيـة أو املـتـخـصـصـة, 

ومصاريف التنقل واإلقامة املترتبة عن اجناز املهام التي يكلف بها الصحفي خارج املؤسسة. 

 كـمـا تـسـنـد لـلـصـحـفـيـي املـكـلـفـي مبـهـمـة بـاخلـارج مـنـحـة يـومـيـة ال يـقـل مـقـدارهـا عـن ضـعـف مـا متـنـحـه 
اإلدارات العمومية.



الفصل 14: مدة العمل والساعات اإلضافية

تـضـبـط مـدة الـعـمـل وفـق الـنـظـام االعـتـيـادي ب 36 سـاعـة ف األسـبـوع , وبـالـنـسـبـة لـلـصـحـفـيـي الـذيـن 
يـكـلـفـون مبـهـام خـارج املـؤسـسـة, تـضـاف ملـدة الـعـمـل الـفـعـلـي فـتـرات الـتـنـقـل ذهـابـا وإيـابـا إلجنـاز 

املهمة.   

وتـعـتـبـر سـاعـات الـعـمـل املـفـضـاة بـعـد املـدة االعـتـيـاديـة املـذكـورة سـاعـات إضـافـيـة يـقـع خـالصـهـا بـزيـادة 
ف األجـر طـبـق الـتـشـريـع اجلـاري بـه الـعـمـل.وميـكـن أن يـقـع تـقـديـر حـجـم الـسـاعـات اإلضـافـيـة بـصـفة 
جملية وجزافية باالتفاق بي إدارة املؤسسة والنواب النقابيي املمثلي للصحفيي العاملي بها.  

 كـمـا تـسـنـد لـلـصـحـفـيـي الـذيـن يـعـمـلـون ف حـصـص لـيـلـيـة, بـعـد الـسـاعـة الـرابـعـة بـعـد الـزوال, زيـادة 

ف األجر قدرها 20  %من األجر األساسي جملموع احلصة.



الفصل 15: الراحة األسبوعية

يـنـتـفـع الـصـحـفـي بـراحـة أسـبـوعـيـة تـقـدر بـيـوم او يـومـي حـسـب كـيـفـيـة 
تـوزيـع سـاعـات الـعـمـل االسـبـوعـيـة ومـراعـاة خـصـوصـيـة كـل مـؤسـسـة, 

وينتفع خاللها بكامل مرتبه من أجر أساسي ومنح مكملة له.



الفصل 16: الراحة السنوية
يـنـتـفـع كـل صـحـفـي مـبـاشـر ملـهـنـتـه بـإجـازة سـنـويـة خـالـصـة األجـر تـتـنـاسـب مـدتـهـا مـع أيـام الـعـمـل 
خـالل الـسـنـة وتـقـدر ب 30 يـومـا عـن كـل سـنـة كـامـلـة. ويـضـاف ملـدة اإلجـازة أسـبـوع عـنـدمـا 

تكون أقدمية الصحفي باملؤسسة عشر سنوات أو أكثر. 

يـتـقـاضـى الـصـحـفـي أثـنـاء مـدة اإلجـازة الـسـنـويـة كـامـل مـرتـبـه مـن أجـر أسـاسـي ومـنـح مـكـمـلـة 
له. 

يــضــبــط جــدول الــدخــول ف اإلجــازات الــســنــويــة بــاالتــفــاق بــي إدارة املــؤســســة والــنــواب 
الـنـقـابـيـي لـلـصـحـفـيـي املـنـتـمـي لـهـذه املـؤسـسـة. وميـكـن أن جتـزأ مـدة الـراحـة الـسـنـويـة حـسـب 
مـقـتـضـيـات سـيـر الـعـمـل أو بـطـلـب مـن الـصـحـفـي, مـع متـكـيـنـه ف كـل احلـاالت مـن اخـتـيـار 

الفترة املناسبة له للتمتع بنصف مدة اإلجازة على األقل بصفة متواصلة.



الفصل 17: رخصة املرض
ف صـورة تـوقـف الـصـحـفـي عـن الـعـمـل ألسـبـاب تـتـعـلـق بـحـالـتـه الـصـحـيـة, 
يـنـتـفـع بـرخـصـة مـرض بـشـرط اإلدالء ف ظـرف 48 سـاعـة بـشـهـادة طـبـيـة تـبـي 
نـوع اإلصـابـة واملـدة احملـتـمـلـة لـلـتـوقـف عـن الـعـمـل. ويـتـمـتـع أثـنـاء ذلـك 
بـالـتـغـطـيـة اخملـولـة لـه طـبـق الـنـظـام الـقـانـونـي لـلـتـأمـي عـلـى املـرض, تـضـاف لـهـا 

منحة تكميلية من املؤسسة مبا يسمح له باالحتفاظ بكامل مرتبه. 

ويـسـتـأنـف الـصـحـفـي عـمـلـه مـبـاشـرة بـعـد انـتـهـاء رخـصـة املـرض بـنـفـس احلـقـوق 
واالمتيازات املطابقة لصنفه املهني.



الفصل 18: نظام التأمي التكميلي عن املرض

تـبـرم املـؤسـسـة مـع شـركـة تـأمـيـنـعـقـدا لـتـوفـيـر تـأمـي تـكـمـيـلـي عـن املـرض وذلـك 
لـتـغـطـيـة تـكـالـيـف الـعـالج واألدويـة الـتـي ال يـتـكـفـل بـهـا الـصـنـدوق الـوطـنـي 
لــلــتــأمــي عــلــى املــرض. وميــكــن لــكــل صــحــفــي االنــخــراط ف هــذا الــنــظــام 
الـتـكـمـيـلـي حـسـب شـروط وإجـراءات يـتـم االتـفـاق عـلـيـهـا بـي املـؤسـسـة 

واملنظمة النقابية املوقعة على هذه االتفاقية.



تـنـتـفـع املـرأة الـصـحـفـيـة ف صـورة احلـمـل, بـشـرط اإلدالء بـشـهـادة طـبـيـة, بـإجـازة ال تـقـل مـدتـهـا عـن 14 أسـبـوعـا, 
عـلـى أن تـشـمـل فـتـرة إجـازة ملـدة 6 أسـابـيـع بـعـد والدة الـطـفـل. وف صـورة تـعـرضـهـا لـلـمـرض أو ملـضـاعـفـات نـاجـمـة 

عن احلمل أو الوالدة, متنح لها إجازة إضافية بناء على شهادة طبية ف الغرض. 

وحتـافـظ عـلـى مـرتـبـهـا كـامـال أثـنـاء فـتـرة الـتـوقـف عـن الـعـمـل, بـعـد طـرح املـنـحـة اخملـولـة لـهـا قـانـونـيـا طـبـق نـظـام الـتـأمـي 
عن املرض. 

ميـكـن اجلـمـع بـي رخـصـة الـوالدة ورخـصـة الـراحـة الـسـنـويـة. وعـنـد نـهـايـة رخـصـة الـوالدة ميـكـن لـلـمـرأة الـصـحـفـية 
أن تنتفع بطلب منها بعطلة أمومة ف حدود 6 أشهر مع استحقاق نصف مرتبها. 

كـمـا تـنـتـفـع بـفـتـرة راحـة خـالـصـة األجـر, لـتـوفـيـر الـرضـاعـة ملـولـودهـا, مـدتـهـا سـاعـتـان ف الـيـوم, واحـدة عـن احلـصـة 
الـصـبـاحـيـة والـثـانـيـة عـن احلـصـة املـسـائـيـة, مـع إمـكـانـيـة اجلـمـع بـي الـسـاعـتـي ف فـتـرة واحـدة. ويـسـتـمـر االنـتـفـاع 
براحة الرضاعة ملدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الوالد إضافة الى إنتفاع الصحفي األب بـ 15 يوما

الفصل 19: حماية األمومة



الفصل 20: أيام األعياد والعطل الرسمية

تـضـبـط أيـام األعـيـاد والـعـطـل الـرسـمـيـة اخلـالـصـة األجـر حـسـب الـقـوانـي 
اجلاري بها العمل. وإذا اضطر الصحفي ملواصلة نشاطه املهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
خـالل األيـام املـذكـورة, بـسـبـب مـصـلـحـة الـعـمـل, فـانـه يـنـتـفـع بـزيـادة ف 

األجر بنسبة 100 % من مرتبه اجلملي. 



الفصل 21: الرخص اخلاصة ألسباب عائلية

يـنـتـفـع الـصـحـفـيـون الـذيـن تـنـسـحـب عـلـيـهـم هـذه االتـفـاقـيـة بـرخـص 
خـاصـة ألسـبـاب عـائـلـيـة, مـع احـتـسـاب كـامـل مـرتـبـهـم, وذلـك 
مبـدة ال تـقـل عـن 15 يـومـا وميـكـن تـفـصـيـلـهـا بـاتـفـاق بـي الـنـقـابـة 

واملؤسسات املعنية. 



الفصل 22: الرخص االستثنائية بدون أجر

ميـكـن أن متـنـح لـلـصـحـفـي بـطـلـب مـنـه رخـصـة بـدون أجـر, ألسـبـاب تـتـعـلـق مبـواصـلـة 
تـكـويـنـه ف مـجـال اخـتـصـاصـه أو ألسـبـاب شـخـصـيـة, مـع احـتـفـاظـه بـحـقـوقـه املـرتـبـطـة 
بـاألقـدمـيـة وحـقـوقـه ف مـادة الـتـأمـي الـتـكـمـيـلـي عـن املـرض. ويـقـع ضـبـط هـذه 

الرخصة باتفاق بي الطرفي.



الفصل 23: التكوين املهني والرسكلة

تـتـعـهـد املـؤسـسـة بـتـمـكـي الـصـحـفـيـي الـعـامـلـي لـديـهـا بـتـسـهـيـل تـكـويـنـهـم 
ورسـكـلـتـهـم مـن أجـل حتـسـي مـهـاراتـهـم, ملـدة ال تـقـل عـن 12 يـومـا ف 
الـسـنـة خـالـصـة االجـر ويـقـع االنـتـفـاع بـهـذه املـدة حـسـب بـرنـامـج سـنـوي 
يـقـع االتـفـاق عـلـيـه بـي إدارة املـؤسـسـة والـنـقـابـة الـوطـنـيـة لـلـصـحـفـيـي 
الـتـونـسـيـي. ويـضـبـط هـذا الـبـرنـامـج شـروط املـشـاركـة ف الـتـكـويـن وكـيـفـيـة 

تغطية تكاليفه من طرف املؤسسة. 



الفصل 24: حفظ الصحة والسالمة املهنية

تـتـخـذ املـؤسـسـة كـافـة الـتـدابـيـر الـالزمـة لـضـمـان صـحـة الـصـحـفـيـي 
الـعـامـلـي لـديـهـا ووقـايـتـهـم مـن اخملـاطـر املـهـنـيـة. كـمـا تـلـتـزم بـأن تـوفـر 
لــهــم احلــمــايــة الــضــروريــة مــن االعــتــداءات الــتــي قــد يــتــعــرضــون لــهــا 
مبـنـاسـبـة عـمـلـهـم والـتـي قـد متـس مـن كـرامـتـهـم أم سـالمـتـهـم اجلـسـديـة أو 
ممــتــلــكــاتــهــم, وتــقــدم لــهــم الــدعــم الــضــروري لــلــقــيــام بــاإلجــراءات 
الـالزمـة لـلـدفـاع عـنـهـم عـنـدمـا يـتـعـرضـون ملـثـل تـلـك االعـتـداءات أو 

عندما تسلط عليهم تتبعات قضائية بسبب ممارستهم ملهامهم.



الفصل 25: حقوق التأليف

تـلـتـزم املـؤسـسـات الـصـحـفـيـة بـاحـتـرام حـقـوق الـتـألـيـف لـفـائـدة الـصـحـفـيـي عـلـى إنـتـاجـهـم الـفـكـري والـفـنـي, وتـتـعـهـد 
بـاخلـصـوص بـأن يـقـع نـشـر أعـمـالـهـم بـأسـمـائـهـم احلـقـيـقـيـة أو بـأسـمـائـهـم اخملـتـارة, مـع حـقـهـم ف حـجـب االسـم إذا 
رغـبـوا ف ذلـك. كـمـا تـلـتـزم بـأن ال يـقـع أي حتـريـف ألعـمـالـهـم أو تـغـيـيـر ف مـضـمـونـهـا دون مـوافـقـتـهـم مـسـبـقـا قـبـل 

نشرها. 

ال ميـكـن لـلـمـؤسـسـة الـصـحـفـيـة أن تـقـوم بـبـيـع األعـمـال الـتـي أنـتـجـهـا الـصـحـفـي أثـنـاء عـمـلـه لـديـهـا أو إحـالـتـهـا لـلـغـيـر بـأي 
شكل كان, إال بعد احلصول على ترخيص منه. 

يـحـق لـلـصـحـفـي أن يـتـقـاضـى مـبـلـغـا عـن أي اسـتـعـمـال إضـاف تـقـوم بـه املـؤسـسـة لـألعـمـال الـتـي أنـتـجـهـا الـصـحـفـي أثـنـاء 
عـمـلـه لـديـهـا, مبـا ف ذلـك إعـادة الـنـشـر أو إعـادة اإلنـتـاج أو الـبـيـع. ويـتـم االتـفـاق بـي املـؤسـسـة والـنـقـابـة عـلـى كـيـفـيـة 

إسـنـاد ذلـك املـبـلـغ, عـلـى أن ال يـقـل عـن 70%مـن املـبـلـغ اجلـمـلـي الـذي تـتـقـاضـاه املـؤسـسـة مـن االسـتـعـمـال اإلضـاف 
لتلك األعمال.



الفصل 26: بند الضمير

ف صــورة حــصــول أي تــغــيــيــر جــوهــري ف اخلــط الــتــحــريــري لــلــمــؤســســة 
الـصـحـفـيـة, أو إحـالـة نـشـاطـهـا لـلـغـيـر أو تـوقـفـهـا عـن الـنـشـاط ألي سـبـب مـن 
األسـبـاب, يـحـق لـلـصـحـفـي أن يـنـهـي عـقـد عـمـلـه مـعـهـا, دون تـنـبـيـه مـسـبـق, 
عــلــى ان ال يــقــل الــتــعــويــض لــفــائــدتــه عــلــى الــتــعــويــض املــتــرتــب عــن الــطــرد 

التعسفي. وال يجوز التخلي عن بند الضمير بأي شكل كان.



 الفصل 27: االستقالة

يـحـق لـلـصـحـفـي أن يـقـدم بـحـريـة اسـتـقـالـتـه مـن املـؤسـسـة الـتـي يـعـمـل لـديـهـا 
ألي ســبــب كــان. ويــتــعــي عــلــيــه احــتــرام أجــل اإلعــالم احملــدد بــشــهــر, 
بـاسـتـثـنـاء احلـاالت الـتـي تـنـدرج ضـمـن أحـكـام الـفـصـل 26 مـن هـذه االتـفـاقـيـة 

واملتعلقة ببند الضمير. 

ال تـعـتـبـر اسـتـقـالـة الـصـحـفـي نـافـذة إال إذا وقـع تـقـدميـهـا ف وثـيـقـة كـتـابـيـة تـبـرز 
إرادته الصريحة ف مغادرة املؤسسة نهائيا دون لبس وال شرط.



الفصل 28: التقاعد االختياري

يـنـتـفـع الـصـحـفـي بـحـقـه ف الـتـقـاعـد بـصـفـة اخـتـيـاريـة وال يـجـوز الـزامـه بـاي 
شكل من االشكال بالتقاعد االجباري او الوجوبي. 

ويـنـتـفـع الـصـحـفـي وجـوبـا بـتـرقـيـة اسـتـثـنـائـيـة خـالل الـثـالث سـنـوات االخـيـرة 
قبل بلوغه سن التقاعد.



الفصل 29: إنهاء عقد العمل مببادرة من املؤسسة

ف صـورة إنـهـاء عـقـد الـعـمـل املـبـرم ملـدة غـيـر مـعـيـنـة مبـبـادرة مـن املـؤسـسـة, يـتـعـي عـلـيـهـا 
إعـالم الـصـحـفـي بـذلـك كـتـابـيـا بـواسـطـة رسـالـة مـضـمـونـة الـوصـول مـع اإلعـالم 
بـالـبـلـوغ, واحـتـرام أجـل الـتـنـبـيـه املـنـصـوص عـلـيـه بـالـفـصـل 398 مـن مـجـلـة الـشـغـل. 
ويـجـب أن تـتـضـمـن الـرسـالـة حتـديـدا دقـيـقـا لـألسـبـاب احلـقـيـقـيـة واجلـديـة الـتـي مـن 

شأنها أن تبرر إنهاء العقد.  

وبـالـنـسـبـة لـعـقـد الـعـمـل املـبـرم ملـدة مـعـيـنـة, يـتـعـي عـلـى املـؤسـسـة ف صـورة رفـضـهـا 
لـتـجـديـد الـعـقـد أن تـعـلـم الـصـحـفـي بـذلـك, بـواسـطـة رسـالـة مـضـمـونـة الـوصـول مـع 
اإلعـالم بـالـبـلـوغ, قـبـل شـهـر مـن تـاريـخ انـتـهـاء الـعـقـد, مـع تـوضـيـح أسـبـاب رفـض 

التجديد.



ف صـورة إنـهـاء الـعـقـد دون احـتـرام مـقـتـضـيـات اإلعـالم املـسـبـق املـنـصـوص 
عـلـيـه ف الـفـقـرتـي الـسـابـقـتـي مـن هـذا الـفـصـل, تـسـنـد لـلـصـحـفـي مـنـحـة يـكـون 

مقدارها مساويا لألجر الفعلي املقابل ملدة أجل اإلعالم بإنهاء العقد.    

وتـعـطـى األولـويـة ف جتـديـد الـعـقـد لـلـصـحـفـي الـذي انـتـهـى عـقـد عـمـلـه ف أجـلـه 
إذا اسـتـمـرت احلـاجـة لـلـمـهـمـة الـتـي كـان مـكـلـفـا بـهـا. كـمـا تـعـطـى لـه األولـويـة 
ف االنـتـداب عـنـد إحـداث خـطـة عـمـل قـارة ف نـفـس اخـتـصـاصـه املـهـنـي. 
ويـتـم إعـالمـه بـذلـك بـرسـالـة مـضـمـونـة الـوصـول مـع اإلعـالم بـالـبـلـوغ. وف 
صــورة عــدم الــتــحــاقــه بــعــمــلــه ف أجــل أقــصــاه 15 يــومــا مــن تــاريــخ بــلــوغــه 
اإلعــالم, فــإنــه يــعــتــبــر مــتــخــلــيــا عــن حــقــه ف األولــويــة لــتــجــديــد الــعــقــد أو 

االنتداب. 



الفصل 30: مكافأة نهاية اخلدمة

تـسـنـد لـكـل صـحـفـي يـقـع إنـهـاء عـقـد عـمـلـه مبـبـادرة مـن املـؤسـسـة, دون ارتـكـابـه 
خلـطـأ جـسـيـم, مـكـافـأة تـقـدر بـأجـر شـهـريـن عـن كـل سـنـة أقـدمـيـة بـاملـؤسـسـة, أو 
جـزء مـن الـسـنـة, وذلـك عـلـى أسـاس املـرتـب األخـيـر الـذي كـان يـتـقـاضـاه, 
مـع مـراعـاة جـمـيـع املـنـح  واالمـتـيـازات املـكـمـلـة لـه.وميـكـن اجلـمـع بـي هـذه 
املــكــافــأة ومــنــحــة عــدم احــتــرام أجــل اإلعــالم بــإنــهــاء الــعــقــد أو غــرامــات 

التعويض عن القطع التعسفي للعقد. 



الفصل 31: الضمانات املتعلقة باملساءلة التأديبية

ال جتـوز بـأي شـكـل مـن األشـكـال املـسـاءلـة الـتـأديـبـيـة لـلـصـحـفـي بـسـبـب مـعـتـقـداتـه أو 
ممـارسـتـه حلـريـة الـفـكـر والـتـعـبـيـر ف نـطـاق مـا يـكـفـلـه الـقـانـون أوبـسـبـب متـسـكـه بـاملـبـادئ 

والقواعد التي تستوجبها أخالقيات املهنة. 

وف صــورة ارتــكــاب الــصــحــفــي ألعــمــال أو تــصــرفــات تــتــضــمــن إخــالال بــواجــبــاتــه 
املـهـنـيـة, ال ميـكـن مـسـاءلـتـه مـن طـرف املـؤسـسـة إال بـعـد إعـالم املـنـظـمـة الـنـقـابـيـة الـتـي 
يـقـع الـتـشـاور مـعـهـا حـول اإلجـراءات الـتـي ميـكـن اتـخـاذهـا ف هـذا الـشـأن, مـع ضـرورة 
احـتـرام الـتـراتـيـب الـقـانـونـيـة الـتـي نـصـت عـلـيـهـا االتـفـاقـيـة املـتـعـلـقـة مبـؤسـسـات الـصـحـافـة 

املكتوبة وما شابهها.



الفصل 32: شهادة العمل

تــســلــم لــلــصــحــفــي بــطــلــب مــنــه شــهــادة عــمــل, ســواء خــالل فــتــرة انــتــمــائــه 
لـلـمـؤسـسـة أو عـنـد مـغـادرتـه لـهـا ألي سـبـب كـان. وتـتـضـمـن هـذه الـشـهـادة 
بـاخلـصـوص مـعـطـيـات حـول املـؤسـسـة الـصـحـفـيـة الـتـي عـمـل لـديـهـا و أقـدمـيـتـه بـهـا 
وصـفـتـه املـهـنـيـة واملـهـام املـتـعـاقـبـة الـتـي كـلـف بـهـا. وال ميـكـن أن تـتـضـمـن هـذه 
الـشـهـادة أيـة بـيـانـات مـن شـأنـهـا الـتـشـكـيـك ف الـكـفـاءة املـهـنـيـة لـلـصـحـفـي أو ف 

سلوكه.



الفصل 33: احملافظة على احلقوق واالمتيازات املكتسبة

ال ميـكـن أن يـتـرتـب عـن تـطـبـيـق أحـكـام هـذه االتـفـاقـيـة أي مـسـاس بـاحلـقـوق 
واالمـتـيـازات الـعـامـة أو اخلـاصـة الـتـي اكـتـسـبـهـا الـصـحـفـيـون مبـقـتـضـى نـصـوص 

قانونية أخرى أو مبقتضى بنود عقد العمل. 

ف صـــورة وجـــود أي اخـــتـــالف أو تـــعـــارض بـــي أحـــكـــام هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة 
واألحـكـام الـواردة ف نـصـوص قـانـونـيـة أخـرى تـخـضـع لـهـا املـؤسـسـة, يـتـعـي 

تطبيق األحكام األكثر نفعا لفائدة الصحفي.



الفصل 34: دخول أحكام االتفاقية حيز النفاذ

يـبـدأ مـفـعـول هـذه االتـفـاقـيـة مـن تـاريـخ الـتـوقـيـع عـلـيـهـا, مـا لـم يـتـفـق 
الطرفان على خالف ذلك.


