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 النظام الداخلي

من القانون ألاساس ي يضبط هذا النظام الداخلي صالحيات وعمل ومهام هيئات  09طبقا للمادة  :01 املادة

 .عالقات وقواعد الانضباط ويشرح قانونه ألاساس ي و الاتحاد

 .ال يمكن ملواد النظام الداخلي أن تتعارض مع مواد القانون ألاساس ي لالتحاد :20املادة

 مبادئ التسيير: ولاأل بابال

 : من القانون ألاساس ي تتخذ القرارات من ألاعضاء الحاضرين بــــ 09إضافة إلى ما ورد في املادة  :20املادة

 (.0% + 09)ألاغلبية البسيطة  -

 .و تؤكد باالقتراع السري  ،ألاعضاء ( 3\2)املصيرية  بثلثي  -

 :القرارات املصيرية هي  ، أعاله 93ما ورد في املادة  إلى إضافة :20 املادة

 .إلاضراب  -0

 .يقدرها املجلس الوطني في حينها قرارات  -2

  والعضويةاالنخراط : ثانيال فصلال

من القانون ألاساس ي يتم الشطب و إلاقصاء بقرار من  48 و01إضافة إلى ما ورد في املادتين  :20املادة 

 :لجنة الانضباط بناء على تقرير مبرر من الهيئة التنفيذية التابع لها في الحاالت التالية

 إلاقصاء ويكون في الحاالت التالية : 
 .عدم الوفاء باالشتراك السنوي  -

 .عدم الالتزام بتطبيق قرارات الهيئات -

 .في حق املنظمة أو أحد قادتها أو التشهير بهم السب والشتم العلني -

 .صدور سلوك مناف ألخالقيات املهنة  -

 .إمضاء عقود ونشاطات مربحة وغيرها من العقود بدون ترخيص من املكتب الوطني -

 الشطب ويكون في الحاالت التالية: 
 .الانضمام إلى منظمة نقابية أخرى  -

جتماعي أو إلى هيئات خارج الاتحاد لحل النزاعات مواقع التواصل الا  أو وسائل إلاعالم لاللجوء  -

 .التنظيمية

  .تبديد أموال وممتلكات الاتحاد أو استغاللها ألغراض شخصية اختالس أو -

 :يترتب عن فقدان أو تعليق العضوية  بالنسبة ألي قيادي بعد تبليغه القرار ما يلي  :20املادة 

 .إعادة الختم الذي بحوزته مباشرة -  
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إعادة الوثائق والعتاد واملفاتيح الخاصة بمقرات الاتحاد التي بحوزة املعني في مدة أقصاها خمسة  -

 .يوما للهيئات التي ينتمي إليها( 00)عشر 

ها أو مع املكتب الوطني في مدة ال تتعدى خمسة يتصفية الحسابات املالية مع الهيئة التي ينتمي إل -

 .يوما( 00)عشر

 .تحقات املاليةالوفاء بكل املس - 

 .كل الترتيبات السابقة تتم وفق محضر تسليم و استالم

من النظام الداخلي يتعرض  91في حالة امتناع أي عضو قيادي عن تطبيق مضمون املادة  :20املادة 

يوما  (39)للمتابعة القضائية من الهيئة التي ينتمي إليها وبتفويض من رئيس الاتحاد في مدة ال تتجاوز ثالثين 

 .من تاريخ فقدان أو تعليق العضوية 

 والواجباتالحقوق : ثالثالفصــل ال

من القانون ألاساس ي ، بعد تقديم طلب من املعني للجنة  23و  29و 01عمال بأحكام املواد  :20املادة 

 :شترط الترشح للمسؤوليات في الاتحادالترشح و الانتخاب ي  

 .أن يكون موظفا باملؤسسة :الفرع النقابي  -0              

 .رئيس فرع نقابي ملؤسسة: املكتب البلدي -2

 .في املجلس الوالئي( 90)ألاقدمية سنة واحدة: املكتب الوالئي -3

 .مهام إنهاءيمنع الترشح للهيئة ألاعلى ألعضاء الهيئات التنفيذية املؤقتة أو الذين هم محل  :20املادة 

 االنضباط -االنتخاب -الترشح : الباب الثانــي

 الترشح واالنتخاب: الفصل األول

            من القانون ألاساس ي للوكيل املتمتع بصفة الناخب الحق في وكالة  22عمال بأحكام املادة :02املادة

ال تعتمد الوكالة في  واحدة وفق نموذج يسلم من املكتب املسير بحضور الناخب وموكله أثناء توقيع الوكالة،

 .حاالت سحب الثقة

أعضاء ( 93)يشكل مكتب لتسيير املؤتمر من ثالث من القانون ألاساس ي  28عمال بأحكام املادة  :00املادة

 (93)من ثالثةتتكون للترشح والانتخاب تساعده لجنة  ؤتمرين،تقترحهم الهيئة التنفيذية بعد تزكيتهم من امل

 .يقترحهم مكتب تسيير املؤتمر ويزكيهم املجلس  أعضاء من بين أعضاء املجلس الوالئي أو الوطني

 :تتمثل مهام وشروط لجنة الترشح و الانتخاب في: 00 املادة

 .توزيع استمارات الترشح وأوراق الانتخاب - 

 .املرشحيندراسة ملفات  -

 .املقبولين بعد دراسة الطعون  املرشحينإلاعالن عن قائمة  -
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 .الانتخابية لعملية الفرز  إلاجراءاتالقيام بجميع  -

 .تنتهي مهام اللجنة بعد إلاعالن الرسمي عن النتائج من قبل املكتب املسير -

 .ال يحق ألعضاء اللجنة الترشح للهيئات التنفيذية -

  :00املادة 
 
إن وجدت إلى املكتب املسير للفصل فيها قبل إلاعالن عن   قدم الطعون في العملية  الانتخابيةت

 .النتائج الرسمية و ال يقبل أي طعن بعد ذلك 

 االنضباط: الفصل الثـانـي

 : من القانون ألاساس ي تنتخب لعهدة كاملة 31و21و 20طبقا للمواد  :00 املادة

 .له  في أول دورة ملجلس الوطنيأعضاء الجنة انضباط وطنية من  -

سنوات بهذه ( 93)لجنة انضباط والئية في أول دورة للمجلس الوالئي من أعضائه الذين استوفوا ثالث  -

 .الصفة

ال يحق الترشح للجنة الانضباط ألعضاء الهيئات التنفيذية املؤقتة أو الذين تعرضوا لعقوبة من :00املادة 

 .أوهم محل توقيف أو تعليق، أي درجة 

 :الانضباطتتشكل لجنة  :00 املادة

منتخبون من املجلس الوطني من غير أعضاء املكتب ( 98)أعضاء ، أربعة ( 90)الوطنية من خمسة  -

الوطني واملكاتب الجهوية ورؤساء املكاتب الوالئية في انتخابات عامة باملجلس الوطني يرأسها عضو 

 .املكتب الوطني املكلف بالتنظيم

منتخبون من املجلس الوالئي من غير أعضاء املكتب  (98)أعضاء، أربعة ( 90)الوالئية من خمسة  -

 .الوالئي في انتخابات عامة باملجلس الوالئي يرأسها عضو املكتب الوالئي املكلف بالتنظيم

  :00 املادة
 
  :حل لجنة الانضباط في الحاالت التالية ت

 .أعضاء( 93)إذا قل عدد أعضائها عن ثالثة  -

 .املصادقة عليه من طرف املجلس أعضاء املجلس بعد (3\0)بطلب من ثلث  -

 .املصادقة عليه من طرف املجلس بطلب من رئيس الهيئة التنفيذية بتقرير مبرر بعد -

 .الحل يتم التعويض أو الانتخاب للجنة الانضباط في نفس الدورة التي يتم فيها إعالن الشغور أو:00 املادة

القانون ألاساس ي يحال العضو على لجنة الانضباط بناء على تقرير من  21طبقا ألحكام املادة :00 املادة

 :مبرر مصادق عليه بعد مداولة الهيئة التي ينتمي إليها يقدم من طرف

مكتب بلدي ويقدم للمكتب الوالئي،   رئيس املكتب البلدي إذا كان املعني عضو فرع نقابي أو عضو -

أعضاء ( 3\2)نة الانضباط الوالئية بطلب من ثلثيباستثناء رئيس املكتب البلدي الذي يحال على لج

 .املكتب البلدي 
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وإذا .يحال على لجنة الانضباط الوالئيةالذي رئيس املكتب الوالئي إذا كان املعني عضو مجلس والئي  -

كان املعني عضو مكتب والئي أو عضو اللجنة الوالئية  لالنضباط  يقدم للمكتب الوطني الذي بدوره 

ة الانضباط الوطنية ، باستثناء رئيس املكتب الوالئي الذي يحال على اللجنة بناء على يحيله على لجن

 .أعضائه ( 3\2)تقرير رئيس املكتب الوطني أو بطلب من ثلثي 

بمن فيهم أعضاء لجنة الانضباط  مجلس وطنيمكتب أو رئيس املكتب الوطني إذا كان املعني عضو  -

ي يحال على لجنة الانضباط ذرئيس املكتب الوطني ال ستثناءباالوطنية أو مكتب التنسيق الجهوي ، 

 . املجلس الوطني أعضاءاملكتب الوطني وبعد موافقة ثلتي  أعضاء(3\2)بطلب من ثلتي 

  طني إذا كان املعني عضو مجلس وطني أو عضو مكتب والئي أو عضو اللجنة الوالئيةرئيس املكتب الو    -

 .لالنضباط  بتقرير مبرر من رئيس املكتب الوالئي 

املداوالت املعني  ال يحق لعضو لجنة الانضباط الوطنية أو الوالئية املحال على لجنة الانضباط حضور  -

بها،أما رئيس لجنة الانضباط الوطنية املحال يستخلفه في رئاسة الجلسة أقدمهم في املنظمة ثم 

  .أكبرهم سنا

  يحال رئيس املكتب الوالئي على لجنة الانضباط الوطنية بناء على تقرير رئيس املكتب الوطني    :02 املادة

 .أعضاء املكتب الوالئي ( 3\2)بطلب من ثلثي  أو                  

 أعضاء املكتب الوطني وبعد ( 3\2)بطلب من ثلثي  يحال رئيس املكتب الوطني على لجنة الانضباط               -

 .أعضاء املجلس الوطني( 3\2)قة ثلثي مواف

 .أو الوالئي قرارات لجنة الانضباط بعد استنفاذ كل إجراءات الطعن القانونية ينفذ املكتب الوطني :00املادة

في سجالت رسمية مرقمة خالية  تسجل مداوالت و قرارات لجنة  الانضباط الوطنية و الوالئية :00املادة 

من التشطيب و مؤشر عليها من طرف املكتب الوطني تتضمن النظام الداخلي النموذجي لتسيير مداوالت 

 .لجان الانضباط

تنعقد جلسة لجنة الانضباط بطلب من رئيس اللجنة بناء على ملف يقدمه رئيس املكتب  -: 00 املادة

 .تب الوالئي كل في مجال اختصاصهالوطني أو رئيس املكتب أو رئيس املك

حالة يسلم للمعني بموجب وصل استالم إالعضو املحال على لجنة الانضباط بموجب قرار  إشعار يتم  -

 .يوما( 00)خمسة عشر ب أو بالبريد املضمن قبل انعقاد الجلسة

 ،أيام( 94)ثمانية ب للمعني أو موكله الحق في الاطالع على ملفه قبل تاريخ مثوله أمام لجنة الانضباط -

 .وله حق اختيار من يدافع عنه

يوما من تاريخ ( 00)يسلم رئيس الهيئة التنفيذية امللف للجنة الانضباط في أجل أقصاه خمسة عشر -

 .استالمه
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يوما إلى غاية ( 19)يتم التوقيف التحفظي للمعني من طرف رئيس الهيئة التنفيذية ملدة أقصاها ستين  -

 .باطمثوله أمام لجنة الانض

يوما من تاريخ استالمه مع ( 80)تقوم اللجنة بالفصل في امللف  في مدة أقصاها خمسة و أربعين   -

 .إشعار املعني بتاريخ تحويل امللف للجنة الانضباط 

 .في حالة الغياب غير املبرر للمعني تنعقد جلسة لجنة الانضباط وقراراتها نافذة وغير قابلة للطعن -

يوما من تاريخ استالم ( 80)بانتهاء آلاجال املحددة املقدرة بخمسة و أربعين تسقط املتابعة تلقائيا  -

 .اللجنة للملف

يوما بعد ( 00)للمعني حق الطعن أمام رئيس املكتب الوطني في أجل أقصاه خمسة عشر : 00 املادة -

 .إشعاره بقرار اللجنة

فيما تعلق بقانونية إلاجراءات مع باستثناء قرارات لجنة الانضباط الوطنية فهي غير قابلة للطعن إال  -

 .مراعاة  احترام السلم التنظيمي في الطعن

 المخالفات :أوال

 :من القانون ألاساس ي هي24طبقا للمادة  املخالفات التي يعاقب عليها بمقتض ى هذا النظام  :00املادة 

 مخالفات من الدرجة ألاولى: 
 .التأخر في تبليغ التقارير واملراسالت والتعليمات والقرارات للمعنيين بها -

 .عدم احترام الزمالء أثناء تأدية مهامهم -

 .تجاوز السلم التنظيمي -

 مخالفات من الدرجة الثانية: 
 .تكرار خطأ من الدرجة ألاولى -

 .الهيئة ألاعلى اء النقابي و التأخر في تسديد مستحقات البطاقات منصالتصريح الكاذب باإلح -

 .تبليغ معلومات خاطئة عن ألاشخاص أو الهيئات -

 .التعسف في استخدام املسؤولية ألغراض شخصية -

 .استغالل و استعمال أمالك الاتحاد ألغراض شخصية دون رخصة -

 مخالفات من الدرجة الثالثة: 
 .تكرار أخطاء من الدرجة الثانية -

 .لالتحادخرق القانون ألاساس ي والنظام الداخلي  -

 .رفض تنفيذ القرارات والتعليمات وألاوامر والقيام بالواجبات املكلف بها من قبل الهيئات ألاعلى -

 :التغيب غير املبرر ألي عضو مهما كانت مسؤولياته -

 .ألعضاء املجلس الوطني( 90)دورة واحدة -
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 .ألعضاء املجالس الوالئية( 92)دورتان -

 .التنفيذية في السنةاجتماعات ألعضاء املكاتب ( 93)ثالثة  -

 .ثناء تأدية مهامهمأ مسؤوليه اهانة عدم احترام قرارات الاتحاد أو هيئاته أو  -

 .العامة لآلداباستعمال العنف اللفظي أو البدني أو القيام بسلوك مخالف  -

 .التصريح الكاذب بكل ما له عالقة  بالجانب املالي  -

 .رخصة من رئيس الاتحاد مغادرة املوضوعين تحت التصرف التراب الوطني دون  -

 .تزوير و استعمال املزور ألي وثيقة أو ملف -

 العقـوبات: ثانيا

 :عقوبات الدرجة ألاولى من اختصاص رئيس الهيئة التنفيذية ألاعلى و تتمثل في :00 املادة -

 .التنبيه الشفهي أو الكتابي يحفظ في ملف املعني -

 .إلانذار الشفهي أو الكتابي يحفظ في ملف املعني -

 :عقوبات الدرجة الثانية من اختصاص الهيئة التنفيذية  : 00املادة  -

 .التوبيخ الكتابي يحفظ في ملف املعني -

 .يوما مع حرمانه من حق الترشح خالل املدة( 19)تجميد العضوية ملدة ستين  -

 :عقوبات الدرجة الثالثة من اختصاص لجنة الانضباط و تتمثل في :00املادة  -

 (.92)إلى سنتين  (90)التجميد من سنة  -

 (.92)إلى سنتين( 90)الحرمان من الترشح من سنة  -

 (.92)إلى سنتين ( 90)الحرمان من الوضع تحت التصرف من سنة  -

 .فيما يتعلق بامللف التجريد من املسؤولية  -

 .فقدان العضوية من املجالس أو املكاتب أو اللجان -

 .من النظام الداخلي04املادة  الفصل النهائي من صفوف الاتحاد مع مراعاة أحكام -

 هيئـات االتحاد: الباب الثالث

 ةهـــيـــئات االتــحــاد على مستوى المؤسس: أوال 

من القانون ألاساس ي تضم الجمعية العامة للمؤسسة جميع منخرطي الاتحاد  39طبقا للمادة  :00املادة 

أو  من ثلثي   سنوات في دورة عادية أو بطلب من رئيس الفرع (98)تعقد كل أربع و  على مستوى املؤسسة

 .املنخرطين أو من الهيئة ألاعلى( 3\2)

 :مهام و صالحيات الجمعية العامة للمؤسسة: 02املادة 

 .انتخاب الفرع النقابي -

 .مناقشة الاقتراحات واملطالب وتقديمها للجهات املعنية -
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 الفرع النقابي هو الهيئة التنفيذية القاعدية لالتحاد على مستوى املؤسسة، :00املادة

 .أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا(05)أو خمسة ( 93)يتكون الفرع النقابي من ثالثة  -

        أعضائه ( 3\2)كل ثالثي في لقاء عاد أو بطلب من الرئيس أو من ثلثي ( 90)يجتمع مرة واحدة  -

 .لىأو من الهيئة ألاع

 :مهام و صالحيات الفرع النقابي  : 00 املادة

 .يوزع بطاقات الانخراط ويجمع الاشتراكات السنوية ويبلغها إلى الهيئة ألاعلى

 .كل ثالثي( 90)الاجتماع مع مدير املؤسسة على ألاقل مرة واحدة 

 .يتولى طرح و متابعة مشاكل املنخرطين مع مدير املؤسسة 

 .ويبلغها إلى الهيئة ألاعلى يسجل اقتراحات املنخرطين

 .يبلغ قرارات وتوصيات الهيئة ألاعلى للمنخرطين في الجمعية العامة للمؤسسة 

 هيئات االتحاد على المستوى البلدي: ثانيا

من القانون ألاساس ي تضم الجمعية العامة على املستوى البلدي كل رؤساء  30طبقا للمادة :  00 املادة

سنوات في ( 93)منخرط ، تعقد كل ثالث ( 29)مستوى البلدية و ممثل عن كل عشرين الفروع النقابية  على 

 .رؤساء الفروع أو من الهيئة ألاعلى( 3\2)دورة عادية أو بطلب من رئيس املكتب البلدي أو من ثلثي 

 :مهام و صالحيات الجمعية العامة على املستوى البلدي :00 املادة

 .ة العامة املقترح من طرف الهيئة التنفيذيةاملصادقة على مكتب تسيير الجمعي -

 .املصادقة على جدول أعماله -

 .املناقشة و املصادقة على التقريرين ألادبي و املالي  -

 .انتخاب املكتب البلدي -

على املستوى البلدي تحت إشراف عضو مكتب والئي و بتكليف  الجمعية العامةعقد نت :00املادة 

 رسمي 

 البلدي هو الهيئة التنفيذية لالتحاد على املستوى البلدي،املكتب  :00 املادة

 .أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا( 91)أو سبعة ( 90)يتكون املكتب البلدي من خمسة 

أعضائه أو ( 3\2)أشهر في لقاء عاد أو بطلب من الرئيس أو من ثلثي (93)كل ثالثة ( 90)يجتمع مرة واحدة 

 .بطلب من الهيئة ألاعلى

 :مهام و صالحيات املكتب البلدي  : 00 املادة

 .تمثيل الاتحاد أمام السلطات املحلية البلدية
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 .تفعيل وتسيير شؤون الاتحاد على مستوى البلدية

 .التنسيق مع الفروع النقابية ملتابعة انشغاالتهم والعمل على جلب املنخرطين و عقد الجمعيات العامة معهم

 .الفروع وتحصيل الاشتراكات السنوية وتبليغها إلى املكتب الوالئي توزيع بطاقات الانخراط على رؤساء

 .تبليغ قرارات وتوصيات الهيئة ألاعلى لرؤساء الفروع النقابية

 .تبليغ نشاطات الاتحاد املحلية للمكتب الوالئي

 .أشهر يقدمه للمكتب الوالئي( 93)يعد تقريرا كل ثالثة 

 .على المستوى الوالئـي االتحادهيئات : ثالثا 

من القانون ألاساس ي ال ينعقد املؤتمر الوالئي إال برخصة من  49و 33إضافة ملا ورد في املادتين  :00 املادة

املكتب الوطني قبل شهر من تاريخ انعقاده بعد التأشير على البطاقة التقنية،بتكليف رسمي تحت إشراف 

 .عضو مكتب وطني أو عضو مكتب تنسيق جهوي 

 :من القانون ألاساس ي يضم املؤتمر الوالئي 38إضافة ملا ورد في املادة : 00املادة 

 .أعضاء املجلس الوالئي السابق -

( 09)أعضاء منتخبون عن البلديات من الفروع النقابية تكون في حدود مندوب عن كل خمسين  -

 .منخرطا مع مراعاة خصوصية كل والية يقدرها املجلس الوالئي

 .ب البلدية بحكم املنصب رؤساء املكات -

 .رؤساء لجان ألاسالك الوالئية بحكم املنصب  -

 .أعضاء املجلس الوطني املنتهية عهدتهم -

 :  من القانون ألاساس ي تتمثل مهام و صالحيات املؤتمر الوالئي 89طبقا للمادة   : 02 املادة

 .املصادقة على مكتب تسيير املؤتمر املقترح من طرف املكتب الوالئي -

 .عمالهأاملصادقة على نظامه الداخلي وجدول  -

 .عرض ومناقشة التقريرين ألادبي واملالي للعهدة -

 .تشكيل املجلس الوالئي- 

و ثالثين   من القانون ألاساس ي يتكون املجلس الوالئي من خمسة 31إضافة إلى ما ورد في املادة  :00 املادة

 :فأكثر و يتشكل من  اعضو ( 30)

 .الوطني املنتهية عهدتهمأعضاء املجلس  -

 . أعضاء املكتب الوطني و مكاتب التنسيق الجهوية املنتهية عهدتهم -

 .أعضاء املكتب الوالئي السابق -

 .رؤساء املكاتب البلدية بحكم املنصب -

 .أشهر قبل تاريخ املؤتمر الوالئي( 91)املنصبة على ألاقل بستة . رؤساء اللجان الوالئية بحكم املنصب -
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( 009)أو مائة وخمسين ( 099) أعضاء منتخبون عن مندوبي البلديات في حدود ممثل عن كل مائة  -

 .منخرط يقدرها املجلس الوالئي

من القانون ألاساس ي يجتمع املجلس الوالئي بقرار من املكتب الوطني في  34املادة أحكام عمال ب :00املادة 

 :الحاالت التالية 

 . سحب الثقة من املكتب الوالئي -

 .الاستقالة الجماعية للمكتب الوالئي  -

 .تراجع عدد أعضاء املكتب الوالئي إلى أقل من نصف -

 .تقاعس وتهاون أعضاء املكتب الوالئي  -

 .شغور منصب رئيس املكتب الوالئي -

 .تنعقد دورات املجلس الوالئي تحت إشراف عضو مكتب وطني أو عضو مكتب تنسيق جهوي  :00املادة 

 :من القانون ألاساس ي تتمثل مهام و صالحيات املجلس الوالئي 89طبقا للمادة :00املادة 

 .املصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله -

 .رئيسا لهمانتخاب أعضاء املكتب الوالئي الذين ينتخبون من بينهم  -

 .املناقشة واملصادقة على التقريرين ألادبي واملالي -

 .املصادقة على برنامج عمل املكتب الوالئي -

 .مناقشة تقارير املكاتب البلدية واتخاذ القرارات بشأنها -

 .اتخاذ إلاجراءات الضرورية لتطبيق قرارات الاتحاد -

 .يمراقبة تسيير شؤون الاتحاد على املستوى الوالئ -

 .وتكليف املكتب الوالئي بمتابعتها وحلها مع الهيئات املعنية،دراسة القضايا املطروحة على مستوى الوالية  -

 .أعضاء املجلس و تؤكد باالقتراع السري ( 0\0)سحب الثقة من املكتب الوالئي بعريضة ممضاة من قبل ثلثي  -

 .في حالة عدم املصادقة على أحد التقريرين ألادبي أو املالي  تشكيل لجنة تحقيق -

و في حالة عدم اكتمال النصاب تعقد الدورة في ( 3\2)تعقد دورة املجلس الوالئي بثلثي أعضائه  :00املادة 

 (. 90% +  09) يوما و بحضور  00مدة أقصاها 

من القانون ألاساس ي يشكل املجلس الوالئي لجنة والئية لتحضير  80إضافة ملا ورد في املادة   :00 املادة

ينتخبهم املجلس الوالئي من غير أعضاء املكتب ( 98)أعضاء،أربعة ( 90)املؤتمر الوالئي تتكون من تسعة 

نتخبون من املكتب الوالئي ( 98)الوالئي ، و أربعة   .يرأسها رئيس املكتب الوالئي ، -فيما بينهم  –ي 

 :تتمثل مهام وصالحيات اللجنة الوالئية لتحضير املؤتمر:  00 املادة

من ( 20)إعداد البطاقة التقنية وعرضها على املجلس الوالئي للمصادقة في مدة أقصاها ثالثة أشهر -

 .تاريخ انتخابها

 .أشيرة املكتب الوطني على البطاقة التقنيةإعداد رزنامة والئية الستخراج مندوبي البلديات للمؤتمر بعد ت -
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 .إلاشراف على استخراج مندوبي البلديات للمؤتمر الوالئي -

 .ال يمكنها البث في القضايا التنظيمية -

 .تنتهي صالحياتها بتاريخ انعقاد املؤتمر الوالئي -

على املجلس الوالئي في أجل لبطاقة التقنية ل هافي حالة عدم عرضتحل اللجنة من طرف املكتب الوطني  :00 املادة

 .من تاريخ انتخابها ويعاد انتخاب لجنة أخرى من غير ألاعضاء السابقين ماعدا الرئيس( 20)أقصاه ثالثة أشهر 

تبلغ رزنامة اجتماعات املكاتب الوالئية التي تمت املصادقة عليها من طرف ألاعضاء للمكتب الوطني  :00املادة

ر بمثابة استدعاء رسمي ،واستثناء يتم استدعاء ألاعضاء من طرف رئيس املكتب ومكاتب التنسيق الجهوية وتعتب

 .أيام قبل انعقاد الجلسة يتضمن تاريخ وساعة انعقاد الاجتماع وجدول أعماله ( 20)الوالئي كتابيا ثمانية 

في الشهر في لقاء عاد،واستثناء بطلب من رئيس املكتب  (90)يجتمع املكتب الوالئي مرة واحدة :02املادة 

 .أعضائه أو بقرار من الهيئة ألاعلى(3\2)الوالئي أو بطلب من ثلثي 

 :مهام وصالحيات املكتب الوالئي : 00 املادة

 .تمثيل الاتحاد أمام الهيئات والسلطات الوالئية -

 .تنشيط وتسيير شؤون الاتحاد على مستوى الوالية -

 .ع املكاتب البلدية أو الفروع النقابية ملتابعة انشغاالتهم والعمل على جلب املنخرطينالتنسيق م -

توزيع بطاقات الانخراط على املكاتب البلدية أو رؤساء الفروع وتحصيل الاشتراكات السنوية وتبليغها  -

 .إلى املكتب الوطني

 .تبليغ قرارات وتوصيات الهيئة ألاعلى للمكاتب البلدية -

 .ات الاتحاد للهيئة ألاعلى عن طريق تقرير شهري يرسل ملكتب التنسيق الجهوي  والوطنيتبليغ نشاط -

 .ينظم لقاءات دورية للمكاتب البلدية ورؤساء الفروع النقابية فصليا -

من القانون ألاساس ي تستمد مهام و صالحيات أعضاء املكتب الوالئي من مهام  89طبقا للمادة  :00 املادة

 .املكتب الوطني مع مراعاة خصوصية كل هيئةوصالحيات أعضاء 

في حالة شغور منصب رئيس املكتب الوالئي يتولى شؤون الاتحاد نائبه إلى غاية انعقاد دورة  :00املادة 

  .يوما يتم تعويض الشغور ثم ينتخب الرئيس من طرف أعضاء املكتب 80للمجلس الوالئي في أجل أقصاه 

 .أعضائه و تؤكد باالقتراع السري ( 0\0)املكتب الوالئي بعريضة ممضاة من ثلثي تسحب الثقة من رئيس  :00 املادة

 هيئات التنسيق الجهوية: رابعا

 :من القانون ألاساس ي تنشأ مكاتب تنسيق جهوية باالنتخاب 82إضافة إلى ما ورد في املادة  :00 املادة

 .جهة الجنوب -جهة الغرب -جهة الوسط  -جهة الشرق 

 :النظام الداخلي تنظم الجهات ألاربع على الشكل التاليهذا من  00إضافة إلى ما ورد في املادة :00 املادة



 

12 

 

-قسنطينة-قاملة-عنابة-سكيكدة-سطيف-جيجل-تبسة-بسكرة  -باتنة -أم البواقي :جهة الشرق وتضم الواليات

 .ميلة –سوق اهراس -خنشلة-الطارف

الجزائر -الجزائر وسط-الجزائر شرق -تيزي وزو-البويرة-البليدة -بجاية  -الشلف :جهة الوسط و تضم الواليات

 .عين الدفلى-تيبازة -بومرداس -برج بوعريريج -املسيلة   -املدية  -الجلفة  -غرب

البيض  -وهران  -معسكر  -مستغانم  -سيدي بلعباس  -سعيدة -تيارت  -تلمسان  : جهة الغرب و تضم الواليات

 .غليزان -تموشنت  عين –النعامة -تيسمسيلت -

 .الوادي ـ غرداية -تندوف  -إليزي  -ورقلة  -تمنراست  -بشار   -ألاغواط  -أدرار : جهة اجلنوب و تضم الواليات

 .عضاء ينتخبون من بينهم رئيسا أ( 90)يتكون  مكتب التنسيق الجهوي من خمسة  : 00 املادة

   ه على ألامانات بالتشاور معهم ءيقسم الواليات و يوزع أعضا رئيس مكتب التنسيق الجهوي  :00 املادة

  .املكتب الوطني بذلك  بلغو ي 

في كل شهر بصفة عادية واستثناء بطلب من ( 90)يجتمع مكتب التنسيق الجهوي مرة واحدة  : 00املادة 

 .رؤساء املكاتب الوالئية للجهة( 3\2)رئيسه أو املكتب الوطني أو بطلب من ثلثي 

خال  تسجل مداوالت مكاتب التنسيق الجهوية في سجل رسمي مرقم ومختوم من الهيئة ألاعلى :02 املادة

 .من الشطب

عنها للمكتب  رسال تقاريرإأشهر مع املكاتب الوالئية للجهة و ( 93)عقد لقاءات تنسيقية كل ثالثة  :00املادة

 .الوطني

 :من القانون ألاساس ي تتمثل مهام وصالحيات مكاتب التنسيق الجهوية في  82طبقا للمادة :00 املادة

 .نشطة املكاتب الوالئية للجهةأالعمل على تطبيق قرارات املكتب واملجلس الوطنيين ومتابعة  -

 .التنسيق مع مسؤول التنظيم الوطني في حل النزاعات التنظيمية الوالئية في الجهة -

 .لبطاقات وتوزيعها على املكاتب الوالئية للجهة ومتابعة إلاحصاء النقابيضبط احتياجات ا -

متابعة صب املستحقات املالية في الحساب البنكي الوطني بالتنسيق مع مسؤول املال والوسائل  -

 .واملمتلكات باملكتب الوطني

الوالئية والجمعيات و يشرف على املجالس  ،شراف على املؤتمرات الوالئية بتكليف رسمياملشاركة في إلا  -

 .العامة للجهة

 .شراف على اجتماعات املكاتب الوالئية الستخراج املوضوعين تحت التصرف بالجهات أو تعويضهمإلا  -

 .تسطير برنامج عمل بالتنسيق مع املكتب الوطني -

 .إعداد رزنامة لقاءات مع املكاتب الوالئية ترسل للمكتب الوطني -
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 :تسحب الثقة من :00 املادة -

 . أعضاء املجلس الوطني للجهة و تؤكد باالقتراع السري ( 0\0)مكتب التنسيق الجهوي بعريضة ممضاة من ثلثي  -

 .أعضائه و تؤكد باالقتراع السري ( 3\2)رئيس مكتب التنسيق الجهوي بعريضة ممضاة من ثلثي  -

( 80)ن يوما يربعأيستدعي املكتب الوطني أعضاء املجلس للجهة في مدة أقصاها خمسة و  :00املادة -

 :لتعويض الشغور في الحاالت التالية 

 .الاستقالة الجماعية ألعضاء املكتب  -

 .سحب الثقة من املكتب  -

 الوطنية االتحادهيئات : خامسا

  المؤتمر الوطني: أوال

من القانون ألاساس ي يتم انتخاب مندوبي الواليات  03و   88ما ورد في املادتين  إضافة إلى  : 00 املادة

 : حيث تقسم حصة الوالية .للمؤتمر الوطني في دورة استثنائية للمجلس من قبل أعضائه

 .من أعضاء املكتب %( 09) خمسون  -

 .من غير أعضاء املكتب الوالئي  من أعضاء املجلس%( 09) خمسون  -

 .عدد فردي يضاف املندوب لحصة أعضاء املجلس الوالئي  حالة وجود و في -

 .ن من القائمة الاحتياطية حسب الترتيب و الهيئة ين  الغائبييتم تعويض املندوب :00 املادة

من القانون ألاساس ي يشكل املجلس الوطني لجنة وطنية لتحضير  08إضافة ملا ورد في املادة :00املادة

من غير أعضاء املكتب الوطني ينتخبهم املجلس ( 98)أعضاء، أربعة ( 90)تسعة املؤتمر الوطني  تتكون من 

 .، يرأسها رئيس الاتحاد  - فيما بينهم -  من املكتب الوطنيينتخبون  ( 98)الوطني و أربعة 

 :تتمثل مهام وصالحيات اللجنة الوطنية لتحضير املؤتمر: 00 املادة

من ( 93)البطاقة التقنية وعرضها على املجلس الوطني للمصادقة في مدة أقصاها ثالثة أشهر إعداد -

 .تاريخ انتخابها

 .إعداد رزنامة وطنية الستخراج مندوبي الواليات للمؤتمر -

ها من طرف املكاتب الوالئية قبل إعدادها ئتحضير مختلف املشاريع و التوصيات املتعلقة باملؤتمر و إثرا -

 .ا النهائيةفي صيغته

 .إلاشراف على استخراج مندوبي الواليات للمؤتمر الوطني في دورات املجالس الوالئية الاستثنائية -

 .للواليات ال يمكنها البت في القضايا التنظيمية -

 .تنتهي صالحياتها بتاريخ انعقاد املؤتمر الوطني  -



 

14 

 

التقنية على املجلس الوطني في أجل بطاقة لل هاحالة عدم عرض في اللجنةاملكتب الوطني حل ي :00املادة

 .السابقين ماعدا الرئيس لجنة أخرى من غير ألاعضاءمن تاريخ انتخابها ويعاد انتخاب ( 93)أقصاه ثالثة أشهر 

من القانون ألاساس ي يعقد مؤتمر وطني استثنائي بعريضة ممضاة  80إضافة إلى ما ورد في املادة  :02املادة

 :التالية أعضاء املجلس الوطني و يؤكد باالقتراع السري في الحاالت  ( 3\2)من ثلثي

 (.0%+09)إذا نقص عدد أعضاء املجلس الوطني إلى أقل من ألاغلبية البسيطة 

 .حصول انسداد كلي باملجلس الوطني 

 .الاستقالة الجماعية للمكتب الوطني  

ساس ي تمدد عهدة املكتب الوطني بقرار من املجلس من القانون ألا  81إضافة إلى ما ورد في املادة  :00املادة

 :التالية الوطني في الحاالت 

 .طلب مبرر من املكتب الوطني -

 .عدم انتهاء لجنة تحضير املؤتمر الوطني من أعمالها مع تبرير ذلك -

 .ظروف استثنائية قاهرة يقدرها املجلس الوطني -

من القانون ألاساس ي مكتب تسيير املؤتمر  81من  املادة  ( 90)الخامسإضافة إلى ما ورد في البند  :00املادة

 :مسؤول عن تسيير أشغاله بمساعدة

 .لجنة الترشيحات وإثبات العضوية -

 .ةلجنة البرنامج املطلبي وألافاق املستقبلي -

 .لجنة التوصيات و البيان الختامي -

تتم مناقشة مشروع  ألاساس يمن القانون  81من املادة  (91)ما ورد في البند السادس إلى إضافة :00املادة

 إال عاد املناقشة ت وال , ربعة ويصادق عليها نهائيا في املؤتمر الوطني هوية ألا جساس ي في الندوات الالقانون ألا 

 .من جهتين أكثر مواد مشروع القانون املختلف عليها في 

 المجلس الوطني : ثانيا 

من القانون ألاساس ي تنتخب لعهدة كاملة لجنة  03من املادة ( 03)في البند إضافة إلى ما ورد : 00املادة

 .له  في أول دورة ملجلس الوطنيأعضاء اوطنية للمراقبة املالية من 

منتخبون من غير ( 98)أعضاء، أربعة( 90)تتشكل اللجنة الوطنية للمراقبة املالية من خمسة  :00املادة

في انتخابات  جهوية ورؤساء املكاتب الوالئية بانتخاب عضو عن كل جهةأعضاء املكتب الوطني واملكاتب ال

 .عامة باملجلس الوطني ،يرأسهم عضو املكتب الوطني املكلف باملال و الوسائل و املمتلكات 

 : تتمثل مهام اللجنة الوطنية للمراقبة املالية  :00 املادة

 .الوالئية مراقبة السجالت املالية للمكتب الوطني واملكاتب  -



 

15 

 

 .متابعة و مراقبة كل ألانشطة التي لها عالقة بالجانب املالي  -

 . فحص التقارير املالية للمجلس الوطني و املجالس الوالئية  -

 .تقديم تقارير مفصلة عن نشاطاتها كل سداس ي مشفوعة باقتراحات إجرائية للمكتب الوطني -

 .جديدة لالتحاد و عرضها كمشاريع للمكتب الوطني تقديم صيغ لجلب موارد -

 :تحل اللجنة الوطنية للمراقبة املالية في الحاالت التالية :00 املادة -

 (. 93)إذا قل عدد أعضائها عن ثالثة  -

 .بتقرير مبرر من رئيس الهيئة التنفيذية بعد مصادقة املجلس -

 .أعضاء املجلس بعد املصادقة عليه( 3\0)بطلب من ثلث  -

يتم التعويض أو الانتخاب للجنة الوطنية للمراقبة املالية في نفس الدورة التي يتم فيها إعالن  :00املادة

 .الشغور أو الحل

 في حالة وجود رقابة مالية للمكتب الوطني تقوم اللجنة بأعمالها دون ألامين الوطني املكلف باملال:00املادة

اد ألاقدم في املنظمة ثم أكبر عضو مجلس وطني سنا لإلشراف يكلف رئيس الاتح) و الوسائل و املمتلكات  

 ( .على اللجنة 

من القانون ألاساس ي تقوم اللجنة الوطنية للمراقبة املالية بعملها  10طبقا ملا ورد في املادة   :02املادة

 .أعضاء املكتب الوطني( 3\0)تلقائيا أو بطلب من رئيس املكتب الوطني أو بطلب من ثلث 

 المكتب الوطني :ثالثا

 :من القانون ألاساس ي تتمثل مهام أعضاء املكتب الوطني  00طبقا للمادة :00املادة 

مكلف باإلعالم والاتصال  -الكاتب العام -نائب املكلف بالتنظيم -مكلف بالتنظيم  -نائب الرئيس -الرئيس 

و  مكلف بالتكوين -نائب مكلف باملالية و الوسائل واملمتلكات  –مكلف باملالية و الوسائل واملمتلكات  –

 .مكلف باملنظومة التربوية و البيداغوجيا –مكلف بالشؤون الاجتماعية و املهنية  –التدريب 

 

 :تتمثل صالحيات أعضاء املكتب الوطني  :00 املادة

  الرئيس 
 من القانون ألاساس ي  40و  11و  12و  19إلى ما ورد في املواد  إضافة

 رئاسة املكتب واملجلس الوطنيين واستدعاؤهما، -

 .تمثيل الاتحاد أمام السلطات العمومية والقضائية، أو يكلف من ينوب عنه -

 .تسيير شؤون املكتب الوطني وتنسيق أعمال أعضائه واقتراح جدول أعماله -

 .ية والوسائل املادية واملاليةتسيير املوارد البشر  -

 .تنشيط مختلف هيئات الاتحاد -
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 .تسيير بريد الاتحاد -

 .السهر على تحقيق أهداف الاتحاد -

 .الاستعانة بكفاءات نقابية كمستشارين له -

 .التواصل مع النقابات وفعاليات املجتمع املدني والهيئات الوطنية والدولية -

 .ية الوطنيتيناستدعاء لجنتي الانضباط واملراقبة املال -

تحريك الطعون في حالة إلاخالل باإلجراءات القانونية للجنة الانضباط الوطنية تلقائيا أو بطلب من  -

 .املعني

 .تكليف نائب املكلف بالتنظيم برئاسة لجنة الانضباط الوطنية عند تعذر حضور املكلف بالتنظيم

 نائب الرئيس 
 .الاتحادمساعدة الرئيس في إدارة شؤون            

 .إنابة الرئيس في إدارة الاجتماعات إذا تعذر حضوره

مساعدة الرئيس في التواصل وربط العالقات مع النقابات وفعاليات املجتمع املدني والهيئات 

 .الوطنية والدولية

 .متابعة وتنسيق عمل مكاتب التنسيق الجهوية 

 .ويةالتنسيق مع رؤساء املكاتب الوالئية و مكاتب التنسيق الجه

  الكاتب العام 

 .مع تنظيم ألارشيف واملحافظة عليه...( -امللفات-املراسالت-البريد)القيام بمختلف ألاعمال إلادارية 

 .مساعدة الرئيس في تحضير الاجتماعات من كل الجوانب

 .إلاشراف ومتابعة عمل ألامانة الدائمة

 .تسجيل محاضر مختلف الجلسات وتدوينها في سجل رسمي

-املداوالت-جدول ألاعمال-الغيابات والحضور )مداوالت دورات املجالس الوطنية مسك سجل 

 .باالستعانة بمقررين من املجلس الوطني ( التوصيات–القرارات وإلاجراءات 

 .عداد وتقديم التقرير ألادبي للمكتب الوطني قبل عرضه على املجلس الوطني في دوراتهإ

 .ني لحضور دوراتهستدعاءات ألعضاء املجلس الوطتوجيه إلا 

  مكلف بالتنظيم 

 .و يقترح الحلول  على املستوى الوطني، ويحدد مواطن القوة و الضعف تنظيميامتابعة املنظمة 

 .وضع بطاقة مركزية وضبط الخريطة الوطنية للمنخرطين بالتنسيق مع مكاتب التنسيق الجهوية

 بالتنسيق مع مكاتب التنسيق الجهوية متابعة إلانخراطات و إلاحصاء النقابي مع املكاتب الوالئية 

 تقديم تقرير شهري في اللقاء الدوري للمكتب الوطني عن وضعية الانخراط و الانتشار بالواليات 

 .مراقبة إجراءات عقد املؤتمرات الوالئية و فقا للقانون 
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 .الجهوية متابعة الخالفات و املنازعات التنظيمية و إيجاد الحلول لها بمساعدة مكاتب التنسيق 

 .يرأس اللجنة الوطنية لالنضباط

 .ضبط قائمة الوضع تحت التصرف ومتابعة نشاطاتهم 

 نائب املكلف بالتنظيم 
 .مساعدة املكلف بالتنظيم في مهامه و يحل محله عند غيابه

 .ضبط قائمة أعضاء املجلس الوطني وإثبات العضوية خالل دورات املجالس الوطنية

رؤساء املكاتب الوالئية وأعضاء مكاتب التنسيق الجهوية عند الاجتماعات وأعضاء  متابعة غيابات

 . الرئيساملجلس الوطني في الدورات واتخاذ إلاجراءات القانونية بالتنسيق مع 

تولي توزيع بطاقات الانخراط على املكاتب الوالئية واسترجاع غير املستعمل منها وضبط الحسابات 

 .كلف باملالية والوسائل واملمتلكاتبدقة بالتنسيق مع امل

 مكلف باإلعالم والاتصال 

 .ربط العالقات مع أجهزة إلاعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية

 .إلاشراف على تحرير البيانات والنشريات وتوزيعها على مختلف هيئات الاتحاد وأجهزة إلاعالم

 .إلاشراف على املوقع إلالكتروني لالتحاد

 .مية لجميع ألانشطةالتغطية إلاعال 

إلاشراف على الشبكة الوطنية لإلعالم والاتصال، و ربطها باملكلفين باإلعالم على املستوى املكاتب 

 .الوالئية

  مكلف باملالية و الوسائل واملمتلكات 
 .إمضاء الصكوك باسم الاتحاد مع الرئيس

وكل ماله عالقة  الانخراطمتابعة ومراقبة الواليات في صب مستحقات املكتب الوطني من بطاقات 

 .بالجانب املالي 

 .تقديم تقرير شهري في اللقاء الدوري للمكتب الوطني عن الوضعية املالية بالواليات

 .إعداد وتقديم التقرير املالي للمكتب الوطني قبل عرضه على املجلس الوطني في دوراته

 .وى الواليات وتزويدهم بطرق العملمراقبة عمل املكلفين باملالية والوسائل و املمتلكات على مست

 .تسيير ممتلكات الاتحاد املنقولة و العقارية و جردها في سجل الجرد مرقم و مؤشر

 .يرأس اللجنة الوطنية للمراقبة املالية 

  نائب املكلف باملالية والوسائل واملمتلكات 
 .ند غيابهمساعدة املكلف باملالية و الوسائل و املمتلكات في مهامه و يحل محله ع

مراقبة السجالت املالية بالواليات و تدقيق الحسابات بالتوازي مع الانخراط بالتنسيق مع النائب 

 .املكلف بالتنظيم 
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 .مراقبة و تدقيق التقارير املالية للمجالس الوالئية و تقديم تقرير عنها للمكتب الوطني 

يمسك املبلغ املتداول املخصص للمكتب الوطني وصرفه بالتنسيق مع املكلف باملالية  والوسائل 

 .واملمتلكات و رئيس الاتحاد

 ....(.-ألانشطة -الوصايا-الهبات) ليات جديدة للمداخيل آإيجاد 

  مكلف بالتكوين و التدريب 
 .تسطير البرنامج السنوي للتكوين و تدريب القيادات بالتنسيق مع مكاتب التنسيق الجهوية

 .ربط العالقات مع الهيئات و املنظمات التي بإمكانها املساعدة في تكوين و تدريب القيادات

 .إلاشراف على دورات تكوينية والئية و جهوية ووطنية لتدريب القيادات

 ت قصد تكوين ألامناء الوالئيين حسب املهام و تدريبهم على فن القيادةالتنسيق مع مختلف ألامانا

  مكلف بالشؤون الاجتماعية و املهنية 

إحصاء املشاكل الفردية و الجماعية املطروحة من الواليات و تصنيفها و اقتراح الحلول القانونية 

 .لها

 .و اقتراح استراتيجية وطنية لحلها  إحصاء أهم انشغاالت عمال القطاع في جانبيها املنهي و الاجتماعي

بإيجاد ...(  -املخيمات -السياحة-التعاضديات-التعاونيات–الاتفاقيات)تفعيل الجانب الاجتماعي 

 .الصيغ القانونية لتسيرها و التحكم فيها وفق دفتر شروط

 .ساس ي و النظام الداخلي البحث عن موارد مالية أخرى في اطار القانون ألا 

 ومة التربوية والبيداغوجيامكلف باملنظ 
 .تسطير البرنامج السنوي للملتقيات التربوية

ربط العالقات مع خبراء وأساتذة مختصين في التربية لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستعانة 

 .بهم في الدورات التكوينية

 .جمع املناشير واملواثيق والقوانين املتعلقة بالتربية والبيداغوجيا

 .اجتماع له عالقة بالتفاوض في الشأن التربوي  تحضير أي

تجميد نشاط أي عضو لرئيس الاتحاد الحق في من القانون ألاساس ي  10طبقا ملا ورد في املادة  :00املادة

يوما إلى غاية مثوله أمام لجنة  (19)يخل بالقانون ألاساس ي و النظام الداخلي ملدة ال تتجاوز ستين 

 .يوما للهيئات( 39)نيالانضباط و ملدة ال تتجاوز ثالث

من القانون ألاساس ي تنشأ أمانة دائمة لدى املكتب الوطني تعمل تحت إشراف  13طبقا للمادة  :00املادة

و تتولى      يقترحهم رئيس الاتحاد بموافقة املكتب الوطني عضاءأ( 90)الكاتب العام تتكون من خمسة 

 :القيام بما يلي 
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مساء طيلة أيام ( 01)صباحا إلى السابعة عشر ( 90)املداومة باملقر الوطني وفتحه من الساعة التاسعة -

 .ألاسبوع باستثناء يوم الجمعة

 .تنظيم إدارة الاتحاد -

 .صيانة املقر الوطني والحفاظ عليه -

 .و الصادر و ترتيبه و تحرير الردود تسجيل البريد الوارد -

 .التواصل مع املكاتب الوالئية و مكاتب التنسيق الجهوية إداريا أو عن طريق البريد إلالكتروني -

 ....(.-ألارشيف –القرارات  –الاستدعاءات -مختلف املراسالت ) القيام باألعمال إلادارية  -

 .تحضير كل مستلزمات الاجتماعات من الناحية املادية -

 .إنجاز دليل بالعناوين و أرقام الهواتف و البريد إلالكتروني لكل من له عالقة  عمل مع الاتحاد -

 . فتح بريد إلكتروني لكل مكتب والئي و تنسيق جهوي غير قابل للتغيير -

 –أمانة التنظيم : أمانات ( 90)ينش ئ املكتب الوطني بالتنسيق مع مكاتب التنسيق الجهوي خمس  :00املادة

أمانة الشؤون –أمانة التكوين و التدريب –أمانة املالية و الوسائل واملمتلكات–ة إلاعالم والاتصال أمان

 .الاجتماعية واملهنية

أعضاء ، عضو عن كل مكتب تنسيق جهوي ، يرأسها عضو (  90)تتشكل كل أمانة من خمسة  :00املادة

 .املذكورتين أعاله  40و  04املكتب الوطني، و تستمد مهامها من املادتين  

 العالقات و التنسيق: الباب الرابع

من القانون ألاساس ي ال يحق ألي كان إبرام عقود و اتفاقيات مهما  11إضافة إلى ماورد في املادة  :00املادة

كانت إال برخصة من املكتب الوطني وفق دفتر شروط يحدد لهذا الغرض ، و كل مخالف لهذا يتم توقيفه 

 .لته على لجنة الانضباطتحفظيا و إحا

 األحكام المالية: الباب الخامس

 : من القانون ألاساس ي يحدد ثمن بطاقة الانخراط السنوية بــ 03من املادة   90طبقا للفقر ة  :00 املادة

 .دج ( 299,99) ااملنخرطون مائت -

 .دج ( 022022)أعضاء املجالس الوالئية خمسمائة  -

 .دج تصب مباشرة في حساب املكتب الوطني( 0222022)أعضاء املجلس الوطني ألف  -

 :توزع اشتراكات املنخرطين على النحو التالي                    

أعضاء املجالس الوالئية ، منها مصاريف أعضاء  للمكتب الوطني من اشتراكات املنخرطين و% 20 -

و دورات املجلس الوطني وحقوق الانخراط في ألاممية  مكاتب التنسيق الجهوية و  كتب الوطنيامل

 .الدولية للتربية 
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للمكتب الوالئي من اشتراكات املنخرطين وأعضاء املجالس الوالئية منها مصاريف املهام ألعضاء % 10 -

و الدورات  املكاتب الوالئية والبلدية وأعضاء املجلس الوطني وتغطية دورات املجالس الوالئية

 .التكوينية

  تندوف من دفع مستحقات بطاقات الانخراط املتعلقة باملنخرطين  -إليزي  -أدرار ـ تمنراست  :إعفاء واليات

 .وأعضاء املجلس الوالئي

من القانون ألاساس ي فإن ألانشطة التي ينظمها الاتحاد ذات دخل  14إضافة إلى ما ورد في املادة  :00املادة

 .عليها املجلس الوطني أو املكتب الوطنيمالي تحدد وفق دفتر شروط و يصادق 

من القانون ألاساس ي يمسك العضو املكلف باملالية و الوسائل و املمتلكات دفتر  10طبقا للمادة  :02املادة

 .الحسابات التابعة للهيئة التي ينتمي إليها مرقما و مؤشرا من طرف املكتب الوطني

 .ة رسمية،و ال تتم أي تغطية مالية إال بوجود وثائق ثبوتية ال يتم دفع أي تعويض مالي إال بمهم :00املادة

من القانون ألاساس ي يخصص للمكتب الوطني سيولة نقدية قدرها مائة  12طبقا للمادة  :00املادة

الستغاللها في تحقيق  (دج09.999)دج ، و للمكاتب الوالئية خمسون ألف ( 009.999)وخمسون ألف

 .ألاهداف املسطرة وال تصرف لتعويض املهمات  تبرر بوثائق ثبوتية

من القانون ألاساس ي يستفيد أعضاء املكتب الوطني وأعضاء املجلس الوطني  13طبقا للمادة  :00املادة

م وطنيا من وأعضاء مكاتب التنسيق الجهوية و املكاتب الوالئية و املكاتب البلدية وكل من يكلف بمها

 .تعويضات مصاريف املهمات املبررة وفق املبالغ املحددة في القوانين املعمول بها

 .كل عمل اللجان الوطنية بالواليات ال يتم إال بأمر مهمة رسمية من الهيئة ألاعلى :00 املادة

املستضيفة بمصاريف إلايواء و إلاطعام ألعضاء اللجان الوطنية أثناء  تتكفل املكاتب الوالئية:  59 املادة

 .قيامهم باملهام الرسمية 

 أحكام عامة: الباب السادس

من القانون ألاساس ي يراعى في تشكيل هيئات الاتحاد املحلية ظروف  14طبقا ملا ورد في املادة  :00 املادة

 .ومواد القانون ألاساس ي و بموافقة املجلس الوالئي  كل والية و طبيعتها الجغرافية فيما ال يتعارض

 من القانون ألاساس ي تنظم ألاسالك على شكل لجان والئية و وطنية  10طبقا ملا ورد في املادة  :00 املادة

 . إلزامية احترام السلم التنظيمي في املراسالت و تواصل الهيئات و ألافراد :00 املادة

 . التقنية الخاصة باملؤتمر الوالئي لعهدة كاملةتعتمد البطاقة  :00 املادة

يكتسب ألاعضاء املعّينون آليا صفة العضوية في  من القانون ألاساس ي   85ملادة ألحكام اطبقا  :022 املادة

 .املجالس الوالئية
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تفقد العضوية في املجلس الوطني املكتسبة من حصة الوالية باالنتقال لوالية أخرى وفي  :020املادة

 .املجلس الوالئي  باالنتقال لبلدية أخرى 

 الوالئي يتم تعويض الشغور في املجلس الوطني عن طريق الانتخاب من بين أعضاء املكتب :020املادة

 .الذي حصل فيه النقصو في املجلس الوالئي عن طريق الانتخاب من بين أعضاء املكتب البلدي  

يسجل فيه كل  الوالية في سجل قيد والئيب املنخرطينضرورة إنشاء بنك معلومات لضبط  :020املادة

 .، يختم و يؤشر من طرف املكتب الوطنيو سنة انخراطهمأرقام بطاقاتهم ب املنخرطين
 

 
   وطني الثانيةـــــاملصادقة على هذا النظام الداخلي في دورة املجلس التمت 

 0200 فيفري  00و02-20: أيام  –والية باتنة  –بدار املربي ( 00)ن يو الثالث

 جابرفي دورة املجلس الوطني بثانوية  هذا النظام الداخلي تم تعديل 

 0200سبتمبر  00يوم    بن حيان املسيلة


