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الباب األول  
   األھداف–التعریف 

 الفصل األول
 التعریف 

 ، وتسمى اختصارا النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيتسمى المنظمة النقابیة بـ :  المادة األولى :
SNAPESTحوار– فعالیة –كرامة شعارھا : ، و . 

 
 المنتمین إلى أسالك موظفي التعلیم بالثانویات النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني، مفتوحة لكل األساتذة  :2المادة 

 ، عبر كامل تراب الجمھوریة.والمتاقن
 

  مستقلة عن كل من األحزاب، الجمعیات، والنقابات. النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني،  :3المادة 
 

   النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي.  :4المادة 
 

 مقر النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني بـ : الجزائر العاصمة.  :5المادة 
 

 النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى إقلیم الجمھوریة. تنشط  :6المادة 
 

 النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني غیر محددة. مدة نشاط  :7المادة 
 

 الفصل الثاني
 األھداف

 
 النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني: من أھداف  :8المادة 

 الدفاع عن الحقوق المادیة والمعنویة والمصالح المھنیة واالجتماعیة لألساتذة. -1
 تحسین الظروف البیداغوجیة. -2
 المساھمة في تحسین ظروف الحیاة والعمل في مؤسسات التعلیم الثانوي  والتقني. -3
 ترقیة التكوین النقابي  ونشر ثقافة نقابیة قانونیة متعلقة بعالقات العمل وفق قوانین الجمھوریة. -4

 
 الباب الثاني

  الحقوق –الواجبات 
 

 یتساوى المنخرطون في الواجبات والحقوق ال سیما:  :9المادة 
 

 أ -  الواجبات
 

 احترام القانون األساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -
 االلتزام بالقرارات الصادرة عن الھیئات العلیا الوطنیة، والوالئیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني.   -
 احترام واجبات وأخالقیات المھنة. -
 العمل على تجسید المھام والنشاطات المختلفة لھیئات النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -

 
 ب - الحقوق

 
 الترشح في الھیئات القیادیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -
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 الدفاع عنھ وحمایتھ أثناء أداء مھامھ، من طرف النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -
الحصول على المعلومات ومعرفة مناھج العمل للھیاكل الوطنیة، الوالئیة، والفرعیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي  -

 والتقني.
 

 الباب الثالث 
  العھدة النقابیة - الترشح واالنتخاب–االنخراط  والعضویة 

 
 الفصل األول

 االنخراط  والعضویة
 

 ینتمي إلى أسالك موظفي العضویة في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني فعل شخصي وطوعي لكل أستاذ : 10المادة 
. التعلیم بالثانویات والمتاقن عبر كامل تراب الجمھوریة

 
 على بطاقة تجدید االنخراط سنویا، ابتداء من الدخول المدرسي للموظفین المدرسین لقطاع التربیة الوطنیة، وھذا بالحصولیتم   :11المادة 

 النظام الداخلي.یحدده االنخراط مقابل تسدید مبلغ االشتراك 
 

: أحد السببین التالیینب في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيآلیا، تفقد العضویة   :12المادة 
 اإلستقالة. −
 فقدان االنتماء إلى أسالك موظفي التعلیم بالثانویات، أو المتاقن خالل مساره المھني.  −

 كما یتم فقدان العضویة في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني بـ:
 النظام الداخلي.المحددة في  لألحكامالفصل طبقا  −

  بمراسلة رسمیة.النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني،الذي فقد عضویتھ بالفصل من یتم تبلیغ العضو وفي ھذه الحالة 
 

 الفصل الثاني
 العھدة النقابیة

 
) سنوات لجمیع الھیئات الوطنیة، 04 بأربع ( ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيتحدد العھدة النقابیة في النقابة الوطنیة المستقلة  :13المادة 

 الوالئیة، والفرعیة، وھذا ابتداء من تاریخ تنصیبھا.
 

) شھرا التي تلي الدخول المدرسي للموظفین المدرسین لقطاع التربیة 12 أعاله، باثني عشر (11تحدد السنة النقابیة، طبقا للمادة   :14المادة 
 الوطنیة.

 
 الفصل الثالث

 الترشح واالنتخاب
 

 الفرع األول
 الترشح

 
لجمیع منخرطي  في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني مكفوللمنسق فرع أو لعضو مكتب فرع الترشح   :15المادة 

الجمعیة العامة للفرع. 

  الترشح لمنسق والئي، أو عضو مجلس والئي، مكفول لجمیع مندوبي الجمعیة العامة االنتخابیة الوالئیة. :16المادة 

  الترشح لعضو مكتب والئي، مكفول لجمیع أعضاء المجلس الوالئي. :17المادة 

 الترشح لمنسق وطني، أو عضو مجلس وطني، مكفول لجمیع مندوبي المؤتمر الوطني.   :18 المادة

  الترشح لعضو مكتب وطني، مكفول لجمیع أعضاء المجلس الوطني. :19المادة 

 ال یحق للعضو المنخرط: : 20المادة 
 تولي رئاسة نفس الھیئة من الھیئات المحددة في ھذا القانون األساسي ألكثر من عھدتین نقابیتین متتالیتین. −
 االنتماء إلى ھیئتین تنفیذیتین للنقابة في نفس العھدة النقابیة الواحدة. −

 كما ال یحق  لھ تولي رئاسة إحدى الھیئات التنفیذیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني إذا كان:
 یرأس إحدى الھیئات التنفیذیة للدولة: مجالس بلدیة، مجالس والئیة، مجالس وطنیة. −
 یرأس إحدى الھیئات التنفیذیة لحزب سیاسي. −
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 حاالت أخرى یحددھا المجلس الوطني عند الضرورة.   −

  تنتھي المسؤولیة على مستوى الفروع، أو الوالئي، أو الوطني في إحدى الحاالت التالیة: :21المادة 
 عند انتھاء المدة القانونیة. -
 عند استالم مسؤولیة أخرى. -
 عند الوفاة. -
 عند االستقالة. -
 عند الفصل واإلقصاء من النقابة طبقا ألحكام النظام الداخلي. -
   أسالك موظفي التعلیم بالثانویات والمتاقن.عند فقدان االنتماء إلى -

یتم تعویض شغور رؤساء، أو أعضاء الھیئات التنفیذیة أو التقریریة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على   :22المادة 
المستوى الوطني من قبل المجلس الوطني، وعلى المستوى الوالئي من قبل المجلس الوالئي، وعلى مستوى الفروع من قبل الجمعیة العامة 

 للفرع، وھذا لبقیة العھدة النقابیة وفق بنود وأحكام یحددھا النظام الداخلي.

 الفرع الثاني
 االنتخاب

 یتم في نفس الیوم ، وترتیب النتائج، وتحریر محضر فرز األصوات،وإعالنتجرى االنتخابات لجمیع الھیئات باالقتراع السري،   :23المادة 
والمكان مباشرة بعد نھایة عملیة االقتراع.  

في حالة تعادل األصوات تعطى األولویة ألقدمھم في النقابة، و، علیھایتم ترتیب نتائج االقتراع، حسب عدد األصوات المتحصل  : 24 المادة
 ثم ألكبرھم سنا. 

عتماده من طرف الھیئة المشرفة على العملیة ابتفویض محرر وموقع من طرف المعني، بعد ، أوالترشح یمكن االنتخاب : 25 المادة
االنتخابیة. 

ال یمكن تفویض عضو إال من طرف مفوض واحد.  یمكن قبول أكثر من تفویض، كما:  26 المادة

 الباب الرابع
 الھیئات والصالحیات

 
الفصل األول 

الھیئات التنظیمیة الوطنیة 

تتكون الھیئات التنظیمیة الوطنیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني من:  : 27المادة 
 المؤتمر الوطني،  −
 المجلس الوطني، −
 المكتب الوطني الموسع،  −
  ،المكتب الوطني −
 المنسق الوطني.  −

أوال  
المؤتمر الوطني  

للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على المستوى الوطني، ھو أعلى ھیئة تقریریة وتوجیھیة  المؤتمر الوطني : 28 المادة 
من  ) على األقل2/3 (ثلثین  بطلب استثنائیة بطلب من المنسق الوطني أودوراتفي دورة عادیة، وینعقد في ) سنوات 04ینعقد كل أربع (

أعضاء المجلس الوطني. 
 

 یتشكل المؤتمر الوطني من:  : 29 المادة 
 األعضاء المؤسسین للنقابة المستوفین لشروط العضویة، −
 ، السابقأعضاء المكتب الوطني −
 المنسقین الوالئیین، −
 ونسبتھم حسب التمثیل النسبي للوالیة.  مندوبین منتخبین عن المجالس الوالئیة یحدد عددھم −

:  ما یليفيعلى الخصوص تتمثل مھام و صالحیات المؤتمر  : 30 المادة 
 على احترامھا.یحرص  توجھ السیاسة العامة للنقابة ویحدد •
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 یقدم الملفات المطلبیة واقتراحات الصیغ النضالیة للمجلس الوطني. •
یقرر تعدیل القانون األساسي للنقابة ویصادق علیھ.  •
 تسمیة الھیئة النقابیة ویقترح شعارھا ویعدلھما. یقرر •
  علیھما.یصادق إلى  التقریرین األدبي والمالي من المكتب الوطني ویستمع •
  المنسق الوطني.ینتخب •
  تشكیلة أعضاء المجلس الوطني.یزكي •
 یناقش قرارات ولوائح وتوصیات المؤتمر ویصادق علیھا. •
 یقرر حل النقابة. •
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

ثانیا 
  المجلس الوطني

على القیادة التوجیھیة والتقریریة والھیئة العلیا للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني  ھو المجلس الوطني : 31 المادة 
 ةاستثنائي ات، وینعقد في دور) في السنة باستدعاء من المنسق الوطني02المستوى الوطني بین مؤتمرین، ینعقد في دورتین عادیتین اثنتین (

) على األقل من أعضاء المجلس الوطني. 2/3 (ثلثینبطلب   أو،باستدعاء من المنسق الوطني
 

المجلس الوطني من: شكل یت : 32 المادة 
 أعضاء المكتب الوطني،  −
  المنسقین الوالئیین، −
 ، یحدد عددھم ونسبتھم حسب عدد ونسبة منخرطي الوالیة في الوطن.أعضاء منتخبین عن مندوبي الوالیات في المؤتمر الوطني −
 الممثلین الدائمین للنقابة في المنظمات، والھیئات، واللجان الوطنیة والدولیة، یحددھا النظام الداخلي. −

 
: على الخصوص في ما یليتتمثل مھام وصالحیات المجلس الوطني  : 33 المادة 

 انتخاب وتعویض شغور منصب المنسق الوطني لبقیة العھدة النقابیة وفق بنود وأحكام النظام الداخلي.   •
 .، وفق بنود وأحكام النظام الداخليانتخاب، تجدید أو تدعیم أعضاء المكتب الوطني •
 عن طریق االقتراع السري.عضو أو أكثر، من أعضاء المكتب الوطني سحب الثقة من  •
 قرارات ولوائح وتوصیات المؤتمر.متابعة تنفیذ  •
 مناقشة وإثراء البرنامج المقترح والمسطر من طرف المكتب الوطني والمصادقة علیھ. •
 وتعدیل النظام الداخلي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني والمصادقة علیھ.إعداد  •
 تعدیل القانون األساسي للنقابة والمصادقة علیھ. •
 مناقشة میزانیة النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني والمصادقة علیھا ومرافقة تنفیذھا. •
  في القضایا المصیریة للنقابة وإصدار القرارات والتوصیات.البت •
 التصویت على الشروع في إضراب وطني، تعلیقھ، أو توقیفھ، وفقا للقوانین المنظمة لذلك.  •
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

وفي حالة عدم بلوغ ھذا النصاب یعاد استدعاء ، ألعضائھ  )1 +%50( بحضور األغلبیة البسیطة تتم مداوالت المجلس الوطني : 34 المادة
المجلس الوطني في أجل شھر على األكثر، وفي ھذه الحالة تتم مداوالتھ بمن حضر. 

 
 .من أعضاء المجلس الوطني على األقل )2/3 (ثلثین المنسق الوطني من طرف سحب الثقة منیتم  : 35 المادة

 
 ثالثا 

 المكتب الوطني الموسع 

بین مؤتمرین للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي السفلى المكتب الوطني الموسع ھو الھیئة التقریریة والتوجیھیة   :36المادة 
 ةاستثنائي اتفي دور، وینعقد الفصل باستدعاء من المنسق الوطني في )01 (والتقني على المستوى الوطني، ینعقد في دورة عادیة واحدة

 المكتب الوطني.) على األقل من أعضاء 2/3 (ثلثینبطلب   أو،باستدعاء من المنسق الوطني
  

: المكتب الوطني الموسع منیتكون أعضاء   :37المادة 
 أعضاء المكتب الوطني،  −
 .المنسقین الوالئیین −

 
 بعض من مھام وصالحیات المجلس الوطني یحددھا النظام الداخلي.في المكتب الوطني الموسع تتمثل مھام وصالحیات   :38المادة 
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 رابعا
  المكتب الوطني

 المكتب الوطني ھو الھیئة التنفیذیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على الصعید الوطني وھي مسؤولة أمام  :39 المادة 
  المجلس الوطني.

 
استثنائیة اجتماعات  باستدعاء من المنسق الوطني، و یعقد الفصلفي ) 01في دورة عادیة واحدة ( للمكتب الوطني اجتماعینعقد  : 40 المادة 

 .على األقل من أعضاء المكتب الوطني) 2/3 (ثلثین أو بطلب ،باستدعاء من المنسق الوطني
 

المجلس الوطني. ینتخبھم ) عضوا 12یتشكل أعضاء المكتب الوطني من المنسق الوطني ینتخبھ المؤتمر الوطني واثني عشر ( : 41 المادة 
 

: على الخصوص في ما یليتتمثل مھام و صالحیات المكتب الوطني  : 42 المادة 
، واإلشراف على األمانات المحددة في النظام تسییر النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على المستوى الوطني •

. الداخلي
  تنفیذ قرارات وتوصیات الھیئات التقریریة والتوجیھیة العلیا للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. •
 . المنسقین الوالئییناستالم، ودراسة تقاریر مختلف الھیئات النقابیة القاعدیة عن طریق  •
 ضبط مداخیل ومصاریف النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني والعمل على توفیر الوسائل المادیة لسیرھا. •
  .صدار مطبوعات، منشورات، بالغات وبیانات النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني لمنخرطیھاإ •
  واإلشراف على الجمعیات العامة االنتخابیة للوالیات.الرئاسة •
 تدعیم المكاتب الوالئیة. اإلشراف على عملیات انتخاب، تجدید أو •
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

 خامسا
 المنسق الوطني 

على المستوى الوطني، ینتخبھ المؤتمر  والتقني الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانويالمنسق الوطني ھو الھیئة الرئاسیة للنقابة   :43المادة  
 ) سنوات في الحاالت العادیة، أو المجلس الوطني في الحاالت االستثنائیة.  04الوطني كل أربع (

:  ما یليفيعلى الخصوص المنسق الوطني  تتمثل مھام وصالحیات : 44 المادة 
، ویعتبر ناطقھا الرسمي وممثلھا إزاء السلطات اإلداریة  والتقنياإلشراف على سیر النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي •

 والقضائیة وأمام المحافل والمنظمات والھیئات على المستوى الوطني والدولي.
 المكتب الوطني الموسع، والمكتب الوطني.، جتماعات المجلس الوطنيااستدعاء ورئاسة  •
 متابعة وتنسیق أعمال الھیئات واللجان النقابیة. •
 إمضاء الوثائق اإلداریة الصادرة عن النقابة، ومسك ختم النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. •
 توقیع الوثائق المالیة للنقابة مع األمین الوطني المكلف بالمالیة والوسائل، ولھ صالحیات األمر بالصرف.   •
 توزیع المھام واألمانات المحددة في النظام الداخلي بین أعضاء المكتب الوطني.  •
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

الفصل الثاني   
  الھیئات التنظیمیة الوالئیة

تتكون الھیئات التنظیمیة الوالئیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني من:  : 45 المادة 
 الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة،  −
 المجلس الوالئي، −
 المكتب الوالئي الموسع،  −
  ،المكتب الوالئي −
 المنسق الوالئي.  −

أوال  
 الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة 

) سنوات في دورة عادیة، 04 (أربعالجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة ھي أعلى ھیئة انتخابیة على المستوى الوالئي، تنعقد كل  : 46 المادة
من  ) على األقل2/3 (ثلثینلوطني عن طریق المنسق الوالئي، أو بطلب من المنسق الوالئي أو ا استثنائیة بطلب من المكتب دوراتوتنعقد في 

أعضاء المجلس الوالئي. 
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 تتشكل الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة من:  : 47 المادة
 أعضاء المكتب الوالئي السابق، −
 أعضاء المجلس الوطني المنتمین للوالیة،  −
 منسقي فروع مؤسسات الوالیة، −
في لفرع المؤسسة یحدد عددھم ونسبتھم حسب التمثیل النسبي المندوبین المنتخبین عن الجمعیات العامة االنتخابیة للمؤسسات،  −

 الوالیة. 

تتمثل مھام و صالحیات الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة في:  : 48 المادة
 االستماع إلى التقریرین األدبي والمالي للمكتب الوالئي. •
 انتخاب المنسق الوالئي. •
 .مندوبي فروع المؤسساتتزكیة تشكیلة أعضاء المجلس الوالئي المنتخبین من طرف  •
 تزكیة أعضاء المكتب الوالئي المنتخبین من طرف المجلس الوالئي. •
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

ثانیا  
  المجلس الوالئي

للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى الوالیة، ینعقد في  الھیئة التقریریة العلیا ھو المجلس الوالئي:  49 المادة 
 ثلثینبطلب   باستدعاء من المنسق الوالئي أوات استثنائیة باستدعاء من المنسق الوالئي، وینعقد في دور) في السنة02اثنتین ( عادیتین تیندور

) على األقل من أعضاء المجلس الوالئي. 2/3(

یتكون أعضاء المجلس الوالئي من:  : 50 المادة 
 أعضاء المكتب الوالئي،  −
 أعضاء المجلس الوطني المنتمین للوالیة،  −
 منسقي فروع المؤسسات، −
، یحدد عددھم ونسبتھم حسب عدد ونسبة منخرطي الفروع في الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیةمندوبي أعضاء منتخبین من بین  −

  في الوالیة.الفرع
 الممثلین الدائمین للنقابة في المنظمات، والھیئات، واللجان الوالئیة والوطنیة والدولیة، یحددھا النظام الداخلي. −
 

في ما یلي: على الخصوص تتمثل مھام و صالحیات المجلس الوالئي :  51 المادة 
منصب عضو المجلس الوطني الممثل للوالیة، لبقیة العھدة  تعویضانتخاب وتعویض شغور منصب المنسق الوالئي، أو  •

 النقابیة.
  .ھم أوتدعیمھمتجدیدو، تحدید عدد أعضاء المكتب الوالئي، وانتخابھم •
 المصادقة على جدول أعمال المجلس الوالئي. •
 االستماع إلى التقریرین األدبي والمالي للمكتب الوالئي، مناقشتھما والمصادقة علیھما. •
 مناقشة وإثراء البرنامج المقترح والمسطر من طرف المكتب الوالئي والمصادقة علیھ. •
 لمصادقة علیھا ومرافقة تنفیذھا.امناقشة المیزانیة الوالئیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني و •
  في القضایا المصیریة للنقابة وإصدار القرارات والتوصیات.البت •
 التصویت على الشروع في إضراب والئي، تعلیقھ، أو توقیفھ، وفقا للقوانین المنظمة لذلك.  •
 تسجیل انشغاالت ومطالب القاعدة والعمل على تحقیقھا. •
 المكتب الوالئي. من أعضاء عضو أو أكثرسحب الثقة من  •
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

وفي حالة عدم بلوغ ھذا النصاب یعاد استدعاء ، ألعضائھ )1 +%50( تتم مداوالت المجلس الوالئي بحضور األغلبیة البسیطة  : 52 المادة
) یوما على األكثر، وفي ھذه الحالة تتم مداوالتھ بمن حضر. 15المجلس الوالئي في أجل خمسة عشر (

مع ابالغ باالقتراع السري، من أعضاء المجلس الوالئي  على األقل )3/2 (ثلثینالمنسق الوالئي من طرف یتم سحب الثقة من  : 53 المادة
المكتب الوطني بھذا القرار. 

 ثالثا 
 المكتب الوالئي الموسع 

بین مؤتمرین للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي   الموسع ھو الھیئة التقریریة والتوجیھیة السفلىالوالئيالمكتب   :54المادة 
 اسثنائیة اتفي دور، وینعقد الفصل باستدعاء من المنسق الوالئي في )01 (، ینعقد في دورة عادیة واحدةالوالئيوالتقني على المستوى 
 .الوالئيالمكتب ) على األقل من أعضاء 2/3 (ثلثینبطلب   أوالوالئيباستدعاء من المنسق 
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:  الموسع منالوالئيالمكتب یتكون أعضاء   :55المادة 
 ، الوالئيأعضاء المكتب  −
 أعضاء المجلس الوطني المنتمین للوالیة، −
 الفروع.منسقي  −

 
 بعض من مھام وصالحیات المجلس الوالئي یحددھا النظام الداخلي.في  الموسع الوالئيالمكتب تتمثل مھام وصالحیات   :56المادة 

 
 رابعا

  المكتب الوالئي

 المكتب الوالئي ھو الھیئة العلیا التنفیذیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى الوالیة وھي مسؤولة : 57المادة 
 أمام  المجلس الوالئي.

 
استثنائیة اجتماعات ، و یعقد الئي باستدعاء من المنسق الوالفصلفي ) 01في دورة عادیة واحدة ( الئيینعقد إجتماع للمكتب الو : 58 المادة

 .الئيعلى األقل من أعضاء المكتب الو) 2/3 (ثلثین أو بطلب الئيباستدعاء من المنسق الو
 

) إلى 06من ستة (من عدد زوجي یتشكل أعضاء المكتب الوالئي من المنسق الوالئي تنتخبھ الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة و : 59 المادة
لمجلس الوالئي. ینتخبھم ا) عضوا 12اثني عشر (

 
: على الخصوص في ما یليتتمثل مھام و صالحیات المكتب الوالئي  : 60 المادة

، واإلشراف على األمانات المحددة في النظام تسییر النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على المستوى الوالئي •
. الداخلي

تنفیذ قرارات وتوصیات الھیئات التقریریة والتوجیھیة العلیا الوطنیة والوالئیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي  •
 والتقني.

 استالم، ودراسة تقاریر مختلف الھیئات النقابیة القاعدیة عن طریق منسقي فروع مؤسسات الوالیة.  •
 ضبط مداخیل ومصاریف النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني والعمل على توفیر الوسائل المادیة لسیرھا. •
  . أوتدعیم فروع مؤسسات الوالیة،اإلشراف على عملیات تنصیب، تجدید •
تقدیم تقاریر مرفقة بمحاضر اجتماعات المجلس الوالئي، والمكتب الوالئي الموسع، والمكتب الوالئي، إلى المكتب الوطني في  •

 نھایة كل فصل ألھم األعمال واإلنجازات.
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

 
 خامسا 

 المنسق الوالئي

على المستوى الوالئي، تنتخبھ الجمعیة  والتقني الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانويالمنسق الوالئي ھو الھیئة الرئاسیة للنقابة   :61المادة 
 ) سنوات في الحاالت العادیة، أو المجلس الوالئي في الحاالت االستثنائیة.  04العامة االنتخابیة الوالئیة كل أربع (

 على الخصوص في ما یلي:مھام وصالحیات المنسق الوالئي  تتمثل : 62 المادة
، و یعتبر ناطقھا الرسمي وممثلھا إزاء السلطات اإلداریة  والتقنياإلشراف على سیر النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي •

 والقضائیة وأمام المحافل والمنظمات والھیئات على المستوى الوالئي.
 . الموسع، والمكتب الوالئي والمكتب الوالئي،استدعاء ورئاسة إجتماعات المجلس الوالئي •
 متابعة وتنسیق أعمال الھیئات واللجان النقابیة على مستوى الوالیة. •
إمضاء الوثائق االداریة الصادرة عن المكتب الوالئي، ومسك ختم المكتب الوالئي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي  •

 والتقني.
 توقیع الوثائق المالیة للنقابة على المستوى الوالئي مع األمین الوالئي المكلف بالمالیة والوسائل، ولھ صالحیات األمر بالصرف.  •
 توزیع المھام واألمانات المحددة في النظام الداخلي بین أعضاء المكتب الوالئي.  •
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

الفصل الثالث  
  الفرعیة التنظیمیة الھیئات

المؤسسات من: فروع تتكون الھیئات التنظیمیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى   :63 المادة
 للفرع،الجمعیة العامة  −
 ،مكتب الفرع −
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 منسق الفرع. −

أوال  
 للفرعالجمعیة العامة 

 من جمیع ویتكون ،النواة األساسیة وقاعدة التحرك للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيالفرع النقابي، ھو  : 64المادة 
  منخرطي النقابة على مستوى المؤسسة.

وتتكون من والتقني، لنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي ا ومواقفھي مصدر ومنبع قرارات للفرع، الجمعیة العامة  : 65المادة 
. الفرع الحاضرین في االجتماعمنخرطي 

في الفصل، و تنعقد في دورة طارئة ) 01( في دورة عادیة باستدعاء من منسق الفرع مرة واحدة للفرعتنعقد الجمعیة العامة :  66المادة 
 ثلثینألعضائھا، أو بطلب  )1 +%50( أواستثنائیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك باستدعاء من منسق الفرع، أو بطلب من األغلبیة البسیطة 

) على األقل من أعضاء مكتب الفرع. 2/3(
 

في ما یلي: على الخصوص  للفرعتتمثل مھام و صالحیات الجمعیة العامة  : 67المادة 
 .، ومندوبي الفرع أعضاء مكتب الفرع، انتخاب منسق الفرع •
 المصادقة على جدول األعمال  المقترح من طرف مكتب الفرع، أو تعدیلھ.  •
 االستماع إلى التقریرین األدبي والمالي لمكتب الفرع، مناقشتھما والمصادقة علیھما. •
 مناقشة وإثراء البرنامج المقترح والمسطر من طرف مكتب الفرع والمصادقة علیھ. •
وإصدار القرارات والتوصیات الفرع، أو الوالئي، أو الوطني، على مستوى والبرامج مناقشة وإثراء الملفات والقضایا  •

 بشأنھا.
 التصویت على الشروع في إضراب على مستوى الفرع، تعلیقھ، أو توقیفھ، وفقا للقوانین المنظمة لذلك.  •
 الثقة من منسق الفرع أومن عضو أو أكثر من أعضاء مكتب الفرع .سحب  •
انتخاب وتعویض شغور منصب منسق الفرع، أو عضو من أعضاء مكتب الفرع لبقیة العھدة النقابیة وفق بنود وأحكام  •

 یحددھا النظام الداخلي.
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

وفي حالة عدم بلوغ ھذا النصاب یعاد ، ألعضائھا )1 +%50(  بحضور األغلبیة البسیطة للفرعتتم مداوالت الجمعیة العامة  : 68المادة 
 بمن حضر. مداوالتھا) أیام على األكثر، وفي ھذه الحالة تتم 08استدعاء الجمعیة العامة في أجل ثمانیة (

ثانیا  
 مكتب الفرع 

 مكتب الفرع ھو الھیئة العلیا التنفیذیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى المؤسسة وھي مسؤولة  :69 المادة
.للفرعأمام الجمعیة العامة   

استثنائیة باستدعاء من منسق اجتماعات ، ویعقد الفرع باستدعاء من منسق ) في الشھر01الفرع مرة واحدة (ینعقد إجتماع لمكتب  : 70المادة 
. الفرععلى األقل من أعضاء مكتب ) 2/3 (ثلثینو بطلب الفرع أ

 
) أعضاء ینتخبون من طرف 06) إلى ستة (02 (اثنینمن من عدد زوجي  و،یتشكل أعضاء مكتب الفرع من منسق الفرع:  71المادة 

سنوات. ) 04أربع ( لعھدة نقابیة مدتھا االنتخابیة للفرعالجمعیة العامة 
 

:  ما یليفيعلى الخصوص تتمثل مھام وصالحیات مكتب الفرع  : 72 المادة
، واإلشراف على األمانات المحددة في النظام تسییر النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى المؤسسة •

 .الداخلي
 والھیئات التقریریة والتوجیھیة العلیا الوطنیة والوالئیة للنقابة الوطنیة المستقلة للفرعتنفیذ قرارات وتوصیات الجمعیة العامة  •

  ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني.
 وتحسین ظروف العمل ألساتذة ، الجماعیة والفردیة، والمعنویة، المادیةوتحقیق المطالب ،العمل على حل المشاكل النقابیة الیومیة •

 المؤسسة.
 عرض المشاكل العالقة عند االقتضاء وفي حالة االنسداد على المكتب الوالئي من أجل حلھا. •
  المطبوعات، المنشورات، البالغات والبیانات الصادرة عن الھیئات العلیا للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي إیصال •

 والتقني لمنخرطي المؤسسة.      
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •
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 ثالثا 
 منسق الفرع 

 
على مستوى الفرع، تنتخبھ الجمعیة العامة  والتقني الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانويمنسق الفرع ھو الھیئة الرئاسیة للنقابة  : 73المادة 

 ) سنوات في الحاالت العادیة، أو في حاالت أخرى استثنائیة.  04للفرع كل أربع (

:  ما یليفيعلى الخصوص مھام وصالحیات منسق الفرع  تتمثل : 74 المادة
 داخل المؤسسة. والتقني اإلشراف على سیر النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي •
 یعتبر ناطقھا الرسمي وممثلھا إزاء اإلدارة أو المؤسسة التي ینتمي إلیھا. •
  ومكتب الفرع.للفرعجتماعات الجمعیة العامة ااستدعاء ورئاسة  •
 واللجان النقابیة على مستوى المؤسسة.، متابعة و تنسیق أعمال الجمعیة العامة، أعضاء مكتب الفرع •
 .الفرعومسك ختم الفرع، إمضاء الوثائق اإلداریة الصادرة عن  •
  مع أمین الفرع المكلف بالمالیة والوسائل، ولھ صالحیات األمر بالصرف.  الفرعتوقیع الوثائق المالیة للنقابة على مستوى  •
 توزیع المھام واألمانات المحددة في النظام الداخلي بین أعضاء مكتب الفرع.  •
 صالحیات أخرى یحددھا النظام الداخلي. •

 الباب الخامس
  المالیة–االنضباط والمحاسبة 

 
 الفصل األول

 االنضباط والمحاسبة
 

لجنة االنضباط والمحاسبة الوطنیة من طرف المجلس الوطني، وتنتخب لجان االنضباط والمحاسبة الوالئیة من قبل  تنتخب  :75المادة 
 المجالس الوالئیة.

 
كیفیة انتخاب وتشكیل لجان االنضباط والمحاسبة، ونظامھا الداخلي، وكذا عملھا، وسیرھا، ومجال اختصاصھا، وتعریف   :76المادة 

 األخطاء  وتصنیف العقوبات، یحددھا النظام الداخلي.    
 

 الفصل الثاني
 المالیة

 
 تتكون مصادر تمویل النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني من:  :77المادة 
 اشتراكات منخرطیھا. -
 اإلعانات المحتملة من الدولة. -
 كل المصادر األخرى التي ینص علیھا القانون. -
 

 تشمل نفقات النقابة جمیع النفقات الالزمة لتحقیق األھداف المنصوص علیھا في ھذا القانون األساسي.  :78المادة 
 

 المسؤول على الخزینة والمال مكلف بـ :  :79المادة 
 فتح حساب بنكي جاري. -
 مسك وضبط وثائق المحاسبة. -
 جرد ممتلكات النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. -
 

 یوقع الصكوك كل من المنسق ومسؤول الخزینة والمال.  :80المادة 
 

 في حالة الحل اإلرادي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني تمنح ممتلكاتھا لجمعیة خیریة معتمدة.    :81المادة 
 

یتم اكتتاب تأمین عن األخطار الناجمة عن المسؤولیة المدنیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني طبقا للمادة   :82المادة 
 .14 – 90 من القانون 20

 
 یعین محافظ للحسابات للمصادقة على التسییر المالي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني.  :83المادة 
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 الباب السادس
 أحكام انتقالیة وختامیة

 
 یبت المجلس الوطني في القضایا التي لم یتعرض لھا ھذا القانون األساسي، كما یمكنھ إتمام بعض من بنوده وأحكامھ، أو تعدیلھا  :84المادة 

 عند الضرورة.
 

یتم إشعار وزارة العمل والضمان اإلجتماعي بكل التغییرات التي تطرأ على القانون األساسي، وعلى القیادة المسیرة للنقابة   :85المادة 
 .14 – 90 من القانون 17الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني طبقا للمادة 

 
بوالیة بومرداس یومي صادق المجلس الوطني للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني المنعقد في دورتھ العادیة   :86المادة 
 م على التعدیالت الواردة 2016سنة  من شھر دیسمبر 26 و 25 ھـ الموافق لـ 1438 من شھر ربیع األول سنة 26 واإلثنین 25األحد 

  ) مادة.87في ھذا القانون األساسي المتضمن سبعة وثمانین (

  یسري مفعول ھذا القانون األساسي، وتلغى جمیع األحكام المخالفة لھ ابتداء من تاریخ المصادقة علیھ.  :87المادة 
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