نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام مجلس الشكاوى
صادر بمقتضى المادة ( )58من قانون نقابة الصحفيين
رقم ( )15لسنة 1998
=====================
المادة ( : )1يسمى هذا النظاام ( نظاام مجلاس الشاكاوى لسانة  )2015ويعما باب بعاد
شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ( : )2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصاة لهاا
أدناه ما لم تد القرينة على غير ذلك .
المجلس  :مجلس الشكاوى المنشأ وفق أحكام هذا النظام .
النقابة  :نقابة الصحفيين في المملكة االردنية الهاشمية .
الميثاق  :ميثاق الشرف الصحفي .
المادة ( : )3يؤسااس فااي النقابااة مجلااس يساامى مجلااس الشااكاوى ويتمت ا بشخصااية
اعتبارياااة ذات اساااتقي ماااالي واداره ولاااب بهاااذه الصااافة القياااام بجميااا
التصرفات القانونية اليزمة لتحقيق أهدافب .
المادة ( : )4يتشااك المجلااس ماان خمسااة عشاار عضااوا ي بركاسااة قاضااي محكمااة تمييااز
سابق على أن تتوفر في الركيس والعضو الشروط التالية  :ـ
أـ

أردني الجنسية .

بـ

لديب الخبرة في مجاالت الصحافة أو االعيم أو القانون أو االدارة
العامة أو العم االجتماعي .

جـ ـ

متمتعا ي باالهلية المدنية .

دـ

مشهود لب بالنزاهة والحياد .

هـ ـ

غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واالخيق العامة .

المادة ( : )5أااـ يااتم تساامية أعضااال المجلااس ماان قبا مجلااس النقابااة وفااق التنساايبات
الواردة من الجهات المعنية ويتوزع االعضال على النحو التالي :ـ

1ـ

ثيثة من نقابة الصحفيين يسميهم مجلس نقابة الصحفيين .

2ـ

ثيثة من نقابة المحامين يسميهم مجلس نقابة المحامين .

3ـ

خمسة ممثلين لمؤسساات المجتما المادني يحاددها مجلاس نقاباة
الصحفيين .

4ـ
بـ

ثيثة من قطاع المرأة يحددها مجلس نقابة الصحفيين .

ينتخااب المجلااس ماان بااين أعضاااكب فااي أو اجتماااع لااب بعااد تشااكيلب ناكباا ي
للركيس .

جـ ـ

تكون مدة المجلس ثيث سنوات ولمرة واحدة .

هـ ـ

يجتم المجلس بدعوة من ركيساب كلماا دعات الحاجاة  .ويكاون اجتماعاب
قانوني اا ي بحضااور عش ارة ماان أعضاااكب علااى اىق ا علااى أن يكااون ركاايس
المجلس أو ناكباب فاي حاا غياباب مان بيانهم ويتخاذ قراراتاب باالجمااع أو
باالكثرية  ،واذا تساوت االصوات يرجح الجانب الاذه صاوت معاب ركايس
المجلس .

المادة ( : )6يتولى المجلس المهام والصيحيات التالية  :ـ
أـ

النظر في الشكاوى التي تارد الياب حاو ماادة منشاورة أو مبثوثاة
في وسيلة صحفية أو اعيمية خيفا ي الحكام الميثاق .

بـ

فااا الخيفااات بااين المااواطنين ماان جهااة والمؤسسااات الصااحفية
واالعيمية من جهة أخرى .

جـ ـ

اعداد التقارير الدورية حو اخيقيات الصحافة واالعيم .

المادة ( : )7ال تقب الشكوى التي صدر فيها حكم قضاكي قطعي .
المادة ( : )8يصااادر المجلاااس قاااراره فاااي الشاااكاوى المعروضاااة علياااب وفاااق ا لياااات
التالية:ـ
أـ

االعتذار .

بـ

التصحيح .

جـ ـ

نشر مادة صحفية أو اعيمية جديدة .

المادة ( : )9أااـ يباشاار المجلااس التحقيااق فااي الشااكاوى المقدمااة اليااب بموجااب نمااوذ
يعتمده المجلاس لهاذه الياياة ويشاتم علاى ماوجز عان الشاكوى والجهاة
المشتكى عليها معززا ي بالؤثاكق والمستندات ان وجدت على ان يكون هاذا
النموذ موقعا ي من مقدم الشكوى أو ممثلب القانوني .
بـ

للمجلاس قباو الشااكوى المقدماة اليااب أو رفضاها  ،علااى أن يكاون قااراره
بالرفا معليي .

جـ ـ

فاااي حاااا صااادور قااارار بقباااو الشاااكوى يباشااار المجلاااس اتخااااذ جميااا
االجرالات للفص في الشكوى في مدة أقصاها ستين يوما ي .

المادة ( : )10يقااوم المجلااس بارسااا مااذكرة تشااتم علااى نسااخة ماان الشااكوى الااى
الصااحفي او المؤسسااة الصااحفية أو االعيميااة المشااكو منهااا  ،علااى أن
يكون الرد علاى الماذكرة خاي مادة ال تزياد علاى خمساة عشار يوماا ي مان
تاريخ استيم المذكرة وللمجلس أن يطلب تزويده باالوراق او البيانات أو
أه معلومات مرتبطة بموضوع الشكوى .
المادة ( : )11يتب المجلس في التحقيق الطارق التاي يارى فيهاا ضامانة لحقاوق الادفاع
وتأمينا ي للعدالة وللمشتكى عليب أن يوك محاميا ي للدفاع عنب وللمجلس أن
يقرر سماع الشهود .
المادة (: )12
أـ

يكون قرار المجلس ملزما ي ىطراف النزاع .

بـ

يعتبر قارار المجلاس صاادرا ي عان محكماين ويكساى صابية التنفياذ
وفق اىصو المنصوص عليها في قانون التحكيم االردني .

جـ ـ

للمجلس أن يقرر نشر بيانات عن نتااك الشاكوى أو عادم نشارها
وفقا ي لمصلحة المهنة .

دـ

يعاقاااب كااا مااان لااام يتقياااد بقااارار المجلاااس بيراماااة ال تقااا عااان
خمسماكة دينار .

المادة ( : )13أـ

يكون للمجلس حساب خاص في البنك الذه يعتمده .

ب ـ يكون التوقيا علاى الشاكيات مان ركايس المجلاس أو مان يفوضاب
المجلس بذلك مجتمعين .
المادة ( : )14تتكون الموارد المالية للمجلس من المصادر التالية :
أـ

المبالغ التي يتم تخصيصها من الحكومة .

بـ

الهبااات والتبرعااات والماانح وأه مااوارد أو مخصصااات أخاارى ،
شريطة موافقة مجلس الاوزرال عليهاا اذا كانات مان مصادر غيار
أردني .

جـ ـ عشرة دنانير رسوم تسجي الشكوى .
دـ

ري أموا المجلس .

المادة ( : )15تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم االو من شهر كانون الثاني من كا
سنة وتنتهي في اليوم الحاده والثيثين من شهر كانون االو من السانة
نفسها.
المادة ( : )16يااتم تاادقيق حسااابات المجلااس ماان قب ا المحاسااب القااانوني المعتمااد ماان
مجلس النقابة .
المادة ( : )17للمجلس اصدار التعليمات اليزمة لتنفيذ هذا النظام .

