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 الباب األول

 الفصل األول
   أحكام عامة

، دون والثاني للنقابة األول ینفي المؤتمرا یرتكز ھذا النظام الداخلي على القانون األساسي والتوصیات المصادق علیھ  :المادة األولى 
 .اإلخالل بالحریات العامة وقوانین الجمھوریة

 
  یشرح ھذا النظام الداخلي كیفیات تطبیق بنود وأحكام القانون األساسي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني،  :2المادة 

ویكملھ. 
 

والتقني، ویضبط  الصالحیات، وعمل ھیئات النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي، یحدد ھذا النظام الداخلي المھام  :3المادة 
 وكذا قواعد اإلنضباط.  ،العالقات بینھا

 
 الثانيالفصل 

أسس وأھداف النقابة  
 

 مبنیة على أساس ھرمي على أن النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني، نقابة مستقلة  ھذا النظام الداخلي یؤكد  :4المادة 
لشخصیة  والفعالیة اتعتمد الدیمقراطیة  الداخلیة في تدبیر شؤونھا، والمساواة بین جمیع أعضائھا في الحقوق والواجبات على قاعدة الكفاءات 

التداول المؤسس على المسؤولیة، وفي مراقبة ومحاسبة مختلف ھیئات النقابة، في تمثیل مختلف الھیئات القاعدیة والعلیا، و في النضالیة
 وااللتزام الشرفي  بضوابط وأخالقیات المھنة. 

 
  تبنى ممارسة الدیمقراطیة الداخلیة والبناء الھرمي في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على القواعد التالیة:  :5المادة 

 .التداول المؤسس على المسؤولیة  وفق قواعد الدیمقراطیة 
  .التداول العلني للمعلومات  واألخبار كآلیة للتدبیر النقابي 
 ت واألعضاء.ئاالشفافیة والوضوح كنھج  للتواصل بین الھي 
  الھیئاتخضوع القرارات لقاعدة األغلبیة، على أن ال یكون االختالف  في الرأي مبررا لإلخالل بالتوجھات الصادرة عن 

 العلیا للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. 
  القاعدة.  من القیادیة للنقابة على جمیع المستویات الھیئاتانتخاب جمیع 
  .االلتزام بالواجبات النقابیة یسبق التمتع بالحقوق النقابیة
  النقد والنقد الذاتي داخل ھیئات النقابة النقابة  بمبدأ المسؤولیة الجماعیة والمحاسبة الفردیة، وممارسة ھیئاتالتزام جمیع 

 وللھیئات. لألعضاءدون تجریح 
  بعدم استخدام موقع المسؤولیة النقابیة لخدمة أغراض شخصیة، وعدم اإلخالل ببنود وأحكام القانون األساسي  االلتزام

 والنظام الداخلي. 

  تھدف النقابة إلى : :6المادة 
  ،في إطار قوانین الجمھوریة  االجتماعیة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيو الدفاع عن الحقوق المادیة، المعنویة، المھنیة

  .والدولیة المعمول بھا
  المدافع عن المصلحة العامة ودعمھ بالحصانة األخالقیة.النقابينشر الفكر   
  المھنیة والنقابیةتأطیر وتكوین المنخرطین بما یحقق لدیھم الوعي بحقوقھم وواجباتھم. 
 .تمتین الروابط االجتماعیة بین األعضاء و منخرطي النقابة 
 .المساھمة في الرقي بالمنظومة التربویة، وتأھیل المدرسة الجزائریة بما یحقق طموحات المجتمع الجزائري  
 .المساھمة على الصعیدین المحلي والوطني للرفع من مستوى التنمیة الوطنیة 
 .دعم الدیمقراطیة ودولة الحق والقانون وحقوق اإلنسان 
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  العمل باالتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان والحریات النقابیة، وتفعیلھا وتطویرھا ومالءمتھا حسب معطیات واقعنا
 الوطني.

  التعامل مع المنظمات الوطنیة والدولیة، ومختلف القطاعات العمومیة وشبھ العمومیة والخاصة والموازیة في إطار
  یخدم أھداف النقابة.بماالشراكة، وتبادل الخبرات والمشاورات والتنسیق 

 
 الثالثالفصل 
  واالنخراطالعضویة 

 
ینتمي إلى أسالك موظفي العضویة في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني فعل شخصي وطوعي لكل أستاذ   :7المادة 

 التعلیم بالثانویات والمتاقن عبر كامل تراب الجمھوریة.
 

  ستمارة االنخراط باعتبارھا وثیقة إثبات العضویة،ا إلى النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني بـمأل االنضمامیتم  : 8المادة 
  على بطاقة االنخراط مقابل تسدید مبلغ االشتراك سنویا كما ھو محدد في ھذا النظام الداخلي.ویتم تجدید االنخراط السنوي بالحصول

   
: أحد السببین التالیینب في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيآلیا، تفقد العضویة   :9المادة 

 اإلستقالة. −
 االنتماء إلى أسالك موظفي التعلیم بالثانویات، أو المتاقن خالل مساره المھني. فقدان  −

 كما یتم فقدان العضویة في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني بـ:
 الفصل والطرد طبقا ألحكام ھذا النظام الداخلي. -

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

 
 یترتب على الفاقد للعضویة في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني، فقدان جمیع االمتیازات النقابیة الممنوحة  :10المادة 

  .لھ
 

 یلزم الفاقد للعضویة في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني بـ :   :11المادة 
 مستحقات مالیة،ما في ذمتھ من تسویة  −
 .إعادة كل ما بحوزتھ من وثائق، أختام، ومفاتیح النقابة −

المھام. لمباشرة إجراءات تسلیم وھذا في ظرف أقصاه أسبوع للھیئة العلیا التي تراسل رسمیا 
 

 یوما بـ : 21أعاله، فإن أمین المال الذي فقد عضویتھ ملزم في ظرف أقصاه  11 إضافة إلى ما ورد في المادة  :12المادة 
 تصفیة الحسابات المالیة مع الھیئة التي ینتمي إلیھا، −
 الوفاء بكل اإللتزامات المالیة. −

 
یؤدي عدم امتثال الفاقد للعضویة لألحكام المترتبة علیھ في القانون األساسي والنظام الداخلي إلى متابعتھ قضائیا من طرف   :13المادة 

النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. 

 الرابعالفصل 
الحقوق والواجبات 

.  والحقوقیتساوى منخرطو النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني في الواجبات : 14المادة 
 

 الفرع األول 
 الواجبات

 
على وجھ الخصوص في:   العضو المنخرط في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني تتمثل واجبات  :15المادة 
  السنوي، كما ھو محدد في ھذا النظام الداخلي.االنخراطأداء  
 خطھا وأدائھا  المساھمة في مختلف أنشطة النقابة، تنفیذ قراراتھا وبرامجھا، نشر أفكارھا، توسیع إشعاعھا وقاعدتھا، تطویر 

           وتنمیة مواردھا المالیة والبشریة. 
  إبداء الرأي وتقدیم النصائح. الصفوف، تمتین الروابط بین األعضاءتوحید العمل على ،
 .احترام دوریة االجتماعات وإنجاز المھام الموكولة إلیھ بفعالیة 
  طالعھ على كل المستجدات المتعلقة بالنقابة.إوتنمیة الفردي والجماعي التكوین النقابي المستمر المساھمة في 
 .المحافظة على ممتلكات النقابة وتجھیزاتھا ووثائقھا 
 .عدم استعمال النقابة وممتلكاتھا ألغراض شخصیة 
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 .عدم اإلخالل بقواعد االنضباط المنصوص علیھا في االقانون األساسي والنظام الداخلي 
 

  الفرع الثاني
 الحقوق

 
في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني الحق في:   للعضو المنخرط  :16المادة 
 مختلف الھیاكل النقابیة وفق قوانینھا.التنظیمیة ولدىالقنوات  المعلومة النقابیة وفي التعبیر الحر وإبداء الرأي ونشره عبر  
   .المساھمة في بلورة مواقف النقابة ومناقشة توجھاتھا وبرامجھا النضالیة وملفاتھا المطلبیة 
 یخدم أھداف النقابة.بما المبادرة في إطار صالحیاتھ  
 .الحمایة أثناء ممارسة مھامھ النقابیة من طرف الھیئات العلیا للنقابة 
  .التصویت
   القانون األساسي والنظام الداخلي.وفق أحكام لتولي المسؤولیة في الھیاكل النقابیة الترشح 
  لدى الھیئات المسؤولة في الھیاكل النقابیة.الطعن في القرارات الصادرة ضده 
  .االستقالة من عضویة النقابة برسالة مكتوبة مع االلتزام بتسلیم كل ما بعھدتھ من مھام ووثائق وممتلكات النقابة 

  الخامسالفصل 
 واالنتخاب والعھدات النقابیةالترشح 

 الفرع األول                                                                           
 الترشح                                                                            

، 16، 15الترشح للھیئات التنفیذیة، أوالتقریریة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني یتم طبقا ألحكام المواد:   :17المادة 
  من القانون األساسي للنقابة.    19، و18، 17

یشترط على المترشح مأل وثیقة الترشح، تعدھا الھیئة المشرفة على عملیة االنتخاب.  : 18المادة 

یشترط حضور المترشح یوم االنتخاب، وال یمكن قبول ترشحھ وتبریر غیابھ كتابیا إال في الحاالت القاھرة، بعد مراسلة یبعثھا   :19المادة 
أو یسلمھا رسمیا قبل اإلنتخاب إلى الھیئة المشرفة على عملیة االقتراع.  

 الفرع الثاني
 االنتخاب

إنتخاب جمیع الھیئات الرئاسیة، التنفیذیة، أوالتقریریة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني یتم طبقا ألحكام   :20المادة 
  من القانون األساسي للنقابة.    26، و25، 24، 23المواد: 

 الفرع الثالث
 العھدات النقابیة

) سنوات لجمیع الھیئات الوطنیة، 04 بأربع ( ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيتحدد العھدة النقابیة في النقابة الوطنیة المستقلة  :21المادة 
 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   :22المادة 

 الوطنیة.

لباب الثاني   ا
االنضباط والمحاسبة  

الفصل األول  
المبادئ العامة  

للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني، تنصب لدى المجلس الوطني اللجنة   من القانون األساسي75 طبقا للمادة  :23المادة 
الوطنیة لالنضباط و المحاسبة یرأسھا أمین وطني یعینھ المكتب الوطني، وتنصب لدى كل مجلس والئي لجنة والئیة لالنضباط  

والمحاسبة یرأسھا أمین والئي یعینھ المكتب الوالئي. 
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عھدة اللجنة الوطنیة لالنضباط والمحاسبة ببدایة وانتھاء عھدة المجلس الوطني المنصبة لدیھ، وتبدأ وتنتھي عھدة  تبدأ وتنتھي  :24المادة 
اللجان الوالئیة لالنضباط والمحاسبة ببدایة وانتھاء عھدة المجالس الوالئیة المنصبة لدیھا. 

نتخابھ في المؤتمر الوطني، و یتم تنصیب لجان ایتم تنصیب اللجنة الوطنیة لالنضباط والمحاسبة في أول مجلس وطني بعد   :25المادة 
نتخابھا في الجمعیات العامة االنتخابیة للوالیة. ا مجالس والئیة لھا بعد أولىاالنضباط و المحاسبة الوالئیة في 

یؤدي المجلس الوطني مھام لجنة االنضباط والمحاسبة الوطنیة في انتظار تنصیبھا، وتؤدي المجالس الوالئیة مھام لجان   :26المادة 
االنضباط والمحاسبة الوالئیة في انتظار تنصیبھا. 

 منخرطي النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم تسلوكیا تجتمع لجنة االنضباط والمحاسبة في مسائل تأدیب ومحاسبة وضبط  :27المادة 
الثانوي والتقني. 

 و تجتمع، زیادة على ذلك، كلجنة طعن. 

تخاذ القرارات التي یجب أن تكون مبررة. اوتتمتع باالستقاللیة في  والمحاسبة في جلسات مغلقة تتداول لجان االنضباط  :28المادة 

 وتعرضھ على الھیئة العلیا التي نصبتھا للمصادقة علیھ. بعد تنصیبھاوالمحاسبة نظامھا الداخلي  تعد كل لجنة لالنضباط  :29المادة 

ال یمكن لنصوص النظام الداخلي المعد من طرف لجان االنضباط والمحاسبة أن تتعارض مع بنود وأحكام القانون األساسي   :30المادة 
وقوانین الجمھوریة.  ،  والنظام الداخلي للنقابة

الفصل الثاني   
 نتخاب واختصاص وعمل لجان االنضباط والمحاسبة ا

   وانتخاب وتوزیع أعضاء اللجنة الوطنیة لالنضباط والمحاسبة كاآلتي: یتم تشكیل  :31المادة 
 ) من بین األمناء الوطنیین، یعینھ المكتب الوطني.01(واحد عضو  −
 ) أعضاء ینتخبھم المجلس الوطني موزعین على الوالیات.04 (أربعة −

   والمحاسبة كما یلي: وانتخاب وتوزیع أعضاء اللجنة الوالئیة لالنضباط  یتم تشكیل :32المادة 
 .) من بین األمناء الوالئیین، یعینھ المكتب الوالئي01 ( واحدعضو −
 ) أعضاء ینتخبھم المجلس الوالئي موزعین على المؤسسات.04 (أربعة −

والمحاسبة كاآلتي:  ختصاص لجان االنضباطایحدد   :33المادة 
 والمحاسبة الوطنیة في: تختص لجنة االنضباط •

 ،ومحاسبة أعضاء المجلس الوطني القضایا المتعلقة بانضباط  −
 قضایا الطعن ضد قرارات لجان االنضباط الوالئیة. −

 والمحاسبة الوالئیة في: تختص لجان االنضباط •
 القضایا المتعلقة بانضباط ومحاسبة منخرطي النقابة على المستوى الوالئي غیر المنتمین للمجلس الوطني.  −

)  15 نضباط منخرطیھا في أجل ال یتعدى خمسة عشر (اتتداول الجمعیات العامة للمؤسسات على جمیع القضایا التي تخص   :34المادة 
 ) 08 یوما من تاریخ معاینة الخطأ، و یتم إخطار المكتب الوالئي من طرف مكتب الفرع للمؤسسة بتقریر مبرر في أجل ال یتعدى ثمانیة (

الصادر ضد المعني.  بتداء من تاریخ صدور قرار الجمعیة العامة، ثم یتم تبلیغ الجمعیة العامة للمؤسسة بعدھا بالقراراأیام 

 بقرار مبرر العقوبات من الدرجة األولى والثانیة  اختصاصھما یتخذ المكتب الوالئي أو المكتب الوطني  في إطار صالحیاتھما و :35المادة 
) یوما من تاریخ استالمھما التقریر، وھذا بعد فتح تحقیق   15 جل ال یتعدى خمسة عشر (أكما ھي محددة في ھذا النظام الداخلي، في 

  على توضیحات كتابیة من المعني.أو حصولھما 

 في حالة ارتكاب العضو المنخرط خطأ جسیما یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، یقوم المكتب الوالئي  :36المادة 
) یوما من تاریخ استالمھما التقریر، بتسلیم ملف القضیة إلى لجنة االنضباط 15المكتب الوطني، في أجل ال یتعدى خمسة عشر ( أو

والمحاسبة المختصة وتجمید عضویة المعني في النقابة مؤقتا إلى غایة مثولھ أمام ھذه اللجنة. 
ھذا النظام الداخلي.  المنصوص علیھا في  في الحسبان مدة التجمید المؤقت، في فترة التجمید تدخلال و

تخطر لجنة االنضباط  والمحاسبة الوطنیة بتقریر مبرر من المكتب الوطني، وتخطر لجان االنضباط والمحاسبة الوالئیة بتقاریر   :37المادة 
بتداء من تاریخ ا) یوما 45 علیھا في أجل ال یتعدى خمسة وأربعین (القضایا المعروضة مبررة من المكاتب الوالئیة، والتي یجب أن تبت في 

  إخطارھا. ویسقط الخطأ المنسوب إلى العضو المنخرط بانقضاء ھذا األجل.

 یمكن للجنة االنضباط والمحاسبة أن تفتح تحقیق قبل البت في القضیة المعروضة علیھا.   :38المادة 
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المنسوبة إلیھ وأن یطلع على كامل ملفھ التأدیبي، مع   یحق للعضو المحال على لجنة االنضباط والمحاسبة أن یبلغ باألخطاء :39المادة 
تحریك الدعوة التأدیبیة ضده. تاریخ ) یوما ابتداء من 30 (ثالثینتبلیغھ رسمیا بتاریخ مثولھ أمام لجنة االنضباط والمحاسبة في أجل 

 یحق للعضو المحال على لجنة االنضباط و المحاسبة تقدیم مالحظات وتبریرات كتابیة أو أن یستحضر شھودا، كما یحق لھ  :40المادة 
االستعانة بمدافع مخول أو عضو منخرط یختاره بنفسھ. 

 یحق للعضو المحال على لجنة االنضباط والمحاسبة أن یطلب تمثیلھ أمام اللجنة من قبل مدافعھ، شریطة تقدیم مبرر مقبول  :41المادة 
المقدم تستمر المتابعة التأدیبیة في تاریخھا المحدد.  لغیابھ، وفي حالة الغیاب بدون مبرر أو رفض التبریر

نضباط المنخرطین على مستوى الوالیة والقرارات الصادرة ضدھم. ا تعرض على المجلس الوالئي جمیع القضایا التي تخص  :42المادة 
 

نضباط المنخرطین على المستوى الوطني والقرارات الصادرة ضدھم. ا تعرض على المجلس الوطني جمیع القضایا التي تخص  :43المادة 
 

) یوما ابتداء من تاریخ اتخاذ 15الصادر ضده من طرف الھیئات المخولة، في أجل ال یتعدى خمسة عشر(  یبلغ العضو بالقرار :44المادة 
ھذا القرار. 

  بھذاإبالغھبتداء من تاریخ  ایوما) 30 ثالثین (ضده في أجل أقصاه الصادر یتولى العضو المنخرط إجراءات الطعن في القرار  :45المادة 
    :أمام القرار

  عن المكتب الوالئي  بمراسلتھا عن طریق المكتب الوالئي.رالجنة االنضباط والمحاسبة الوالئیة إذا كان قرار العقوبة صاد −
 عن لجان االنضباط والمحاسبة الوالئیة، أو عن المكتب الجنة االنضباط والمحاسبة الوطنیة  إذا كان قرار العقوبة صادر −

 الوطني  بمراسلتھا عن طریق المكتب الوالئي والمكتب الوطني.
 وفي ھذه الحالة یوضع ملف المعني كامال أمام لجنة االنضباط والمحاسبة المعنیة من طرف المكتب الوالئي أو المكتب الوطني. 

   أعاله.45ال یحق للعضو المنخرط الطعن في القرارات الصادرة ضده، بعد استنفاذ حقوقھ في أحكام المادة   :46المادة 

 الثالث   الفصل
  األخطاء والعقوبات

األول  رع الف
  األخطاء

بأحكام ھذا النظام الداخلي، وتصنف كما یأتي:   والمخالفات تعرف األخطاء : 47المادة 
 أخطاء من الدرجة األولى، −
 أخطاء من الدرجة الثانیة،  −
 أخطاء من الدرجة الثالثة، −
 أخطاء من الدرجة الرابعة. −

: یأتيتعتبر على وجھ الخصوص أخطاء من الدرجة األولى إذا قام العضو المنخرط بما   :48المادة 
 الغیاب عن االجتماعات الرسمیة ثالث مرات متتالیة بدون مبرر. .1
 تجاوز السلم التنظیمي وعدم احترام قرارات النقابة وھیئاتھا. .2
 التأخیر أو رفض القیام بالواجبات النقابیة. .3
 عدم احترام الزمالء. .4
 انتقاد األعضاء والھیئات النقابیة والتشھیر بھا خارج األطر النقابیة. .5

: یأتيتعتبر على وجھ الخصوص أخطاء من الدرجة الثانیة إذا قام العضو المنخرط بما   :49المادة 
 تكرار خطأ من الدرجة األولى.  .1
 ارتكاب خطأین من الدرجة األولى. .2
 سوء تسییر أموال و ممتلكات النقابة. .3
 التأخر المتعمد في تسدید المستحقات المالیة للنقابة. .4
  خرق النظام الداخلي والقانون األساسي للنقابة. .5
 عدم االلتزام بواجب التحفظ. .6
 استعمال المسؤولیة النقابیة ألغراض شخصیة. .7

 تعتبر على وجھ الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة إذا قام العضو المنخرط بما یاتي:  :50المادة 
 تكرار خطأ من الدرجة الثانیة. .1
 ارتكاب خطأین من الدرجة الثانیة. .2

5 
 



 إخفاء المعلومات التي من واجبھ تقدیمھا خالل تأدیة مھامھ النقابیة. .3
 القیام بسلوك مخالف لآلداب العامة و المساس بكرامة الزمالء. .4
 االنتساب إلى منظمة نقابیة أخرى. .5

   تعتبر على وجھ الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة إذا قام العضو المنخرط بما یاتي: :51المادة 
 تكرار خطأ من الدرجة الثالثة. .1
 ارتكاب خطأین من الدرجة الثالثة. .2
 التسبب في أضرار بدنیة أو معنویة على أي عضو في النقابة بسبب ارتكاب أعمال عنف ضده. .3
 ووثائق النقابة.وممتلكات تعمد إتالف التجھیزات  .4
 تزویر الوثائق الخاصة بالنقابة قصد اإلساءة لھا. .5

 الثاني  الفرع
  العقوبات

تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة األخطاء المرتكبة كما یأتي:    :52المادة 
 الدرجة األولى: .1

 التنبیھ، −
 اإلنذار الكتابي، −

 الدرجة الثانیة: .2
 التوبیخ، −
  العضو المسؤول من مھامھ في الھیاكل النقابیة خالل ھذه العھدة.تجرید −

 الدرجة الثالثة:  .3
 ) أشھر إلى سنة مع حرمان العضو من الترشح خالل ھذه المدة.03تجمید العضویة من ثالثة ( −
 تجمید العضویة طیلة عھدة نقابیة مع حرمان العضو من الترشح خالل ھذه المدة. −

 الدرجة الرابعة :  .4
 الفصل من النقابة. −
 الفصل من النقابة مع المتابعة القضائیة. −

  الثاثالباب 
الھیكلة التنظیمیة 

  الفصل األول
الھیئات التنظیمیة الوطنیة  

تتكون الھیئات التنظیمیة الوطنیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني من:  : 53المادة 
 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  :54المادة 
 من  ) على األقل2/3(بطلب ثلثین  أو ، استثنائیة بطلب من المنسق الوطنيدوراتفي دورة عادیة، وینعقد في ) سنوات 04ینعقد كل أربع (

أعضاء المجلس الوطني. 
 

یتم تحدید تاریخ ومكان انعقاد المؤتمر من طرف لجنة تحضیر المؤتمر، وتكون لھذا الغرض من طرف المجلس الوطني المنعقد   :55المادة 
في دورتھ األخیرة، أو ما قبل األخیرة، وتكلف باإلعداد المادي واألدبي لفعالیات المؤتمر. 

 
من:   تتشكل لجنة تحضیر المؤتمر :56المادة 
 أعضاء مؤسسین للنقابة مستوفین لشروط العضویة، −
 أعضاء من المكتب الوطني،  −
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   أعضاء من المنسقین الوالئیین. −
 
 االستعانة بفعالیات من خارج النقابة أو داخلھا. یمكن للجنة التحضیریة للمؤتمر  :57المادة 

 یحق ألعضاء لجنة تحضیر المؤتمر الترشح واالنتخاب في المؤتمر الوطني. : 58المادة 

 المؤتمر، وترسلھا إلى الفروع المحلیة والمجالس الوالئیة قصد مناقشتھا تمھیدیة للوائحتھیئ اللجنة التحضیریة للمؤتمر مشاریع  : 59المادة 
وإثرائھا من طرف القواعد النقابیة قبل انعقاد المؤتمر. 

 
 المؤتمر التمھیدیة للوائح المشاریعتتسلم اللجنة التحضیریة للمؤتمر نتائج وتقاریر نقاشات الفروع والمجالس الوالئیة لمختلف   :60المادة 

قبل شھر على األقل من انعقاد المؤتمر وتقوم بالصیاغة اإلجمالیة في تقاریر تقدم إلى رؤساء ومقرري اللجان المتفرعة عن المؤتمر. 

 یتشكل المؤتمر الوطني من:   :61المادة 
 األعضاء المؤسسین للنقابة المستوفین لشروط العضویة، −
 ، السابقأعضاء المكتب الوطني −
 المنسقین الوالئیین، −
 مندوبین منتخبین عن المجالس الوالئیة یحدد عددھم و نسبتھم حسب التمثیل النسبي للوالیة.  −

أعضاء لتسییر أشغال المؤتمر، ) 03 ثالثة ( مباشرة بعد الجلسة االفتتاحیة، یقترح المكتب الوطني على المؤتمر لجنة تتشكل من :62المادة 
للمصادقة علیھا، وتتكون من رئیس المؤتمر ونائب ومقرر.  تسمى اللجنة الرئاسیة للمؤتمر

یحق ألعضاء اللجنة الرئاسیة للمؤتمر االنتخاب وال یحق لھم الترشح.     :63المادة 
  

 تشرف اللجنة الرئاسیة للمؤتمر على تشكیل اللجان وتسییر النقاشات في الجلسات كما تشرف على النظام داخل المؤتمر والحسم : 64المادة 
في النزاعات، وتتحمل المسؤولیة طیلة أشغال المؤتمر. 

لالنتخابات وفق النموذج الذي تعده لجنة تسییر   عند انتھاء عملیة االقتراع وتشكیل الھیئات الوطنیة المسؤولة ینشأ حاال محضر :65المادة 
واحدة منھا إلى محضر قضائي. ) 01نسخة (نسخ تسلم ) 03(المؤتمر في ثالث 

ووثائق أشغال المؤتمر إلى  بعد انتخاب الھیئات الوطنیة المسؤولة، وتسلیمھا جمیع الملفات  تنتھي مھمة اللجنة الرئاسیة للمؤتمر :66المادة 
المكتب الوطني المنتخب.  

رئاسة المؤتمر تسییر النقابة الوطنیة لجنة  في حالة عدم توصل المؤتمر إلى انتخاب الھیئات الوطنیة المسؤولة، تبقى من مھام  :67المادة 
) أشھر. 03ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي خالل أجل ال یتعدى ثالثة ( المستقلة

 تتفرع عن المؤتمر لجان لدراسة مشاریع لوائح المؤتمر.  :68المادة 
تنتخب كل لجنة من ھذه اللجان رئیسا ومقررا لھا ویشرف الرئیس على تنظیم المناقشة، ویقوم المقرر على تدوین المداخالت والمناقشات، 

 وكذا التوصیات الصادرة عن اللجنة. وضبط الصیغة النھائیة للمشروع
  

 من القانون األساسي للنقابة، تعتبر أیضا مھام وصالحیات المؤتمر في ما 30زیادة على المھام والصالحیات المحددة في المادة   :69المادة 
 یلي:

یحدد مبلغ االنخراط في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني.  •
یمكن أن یشكل لجنة تحكیم في النزاعات التي یمكن أن تحدث خالل المؤتمر أو بعده.  •
 المقترحة من قبل المكتب الوطني.لجنة تسییر أشغال المؤتمر یصادق على  •
على النظام الداخلي وجدول أعمال المؤتمر. یصادق  •
 المصادقة على أعضاء المكتب الوطني. •
 تنصیب اللجان التي یراھا ضروریة. •

ثانیا 
  المجلس الوطني

على القیادة التوجیھیة والتقریریة والھیئة العلیا للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني  ھو المجلس الوطني  :70المادة 
 اسثنائیة 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
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انعقاده، عبر الموقع الوطني تاریخ ) یوما على األقل على 15یستدعى المجلس الوطني في دوراتھ العادیة قبل خمسة عشر (  :71المادة 
للنقابة، أو عبر البرید المضمون، أو عبر البرید اإللكتروني، مع ذكر جدول أعمال و مكان االجتماع.  

 
عضو موزعین كاآلتي: ) 100مائة ( إلى )70 سبعین (یتكون أعضاء المجلس الوطني من  :72المادة 
 أعضاء المكتب الوطني،  −
 المنسقین الوالئیین، −
 ، یحدد عددھم و نسبتھم حسب عدد ونسبة منخرطي الوالیة في الوطن.أعضاء منتخبین عن مندوبي الوالیات −
 الممثلین الدائمین للنقابة في المنظمات والھیئات واللجان الوطنیة والدولیة، بعد مصادقة المجلس الوطني علیھا. −

 
مھام وصالحیات المجلس   من القانون األساسي للنقابة، تعتبر أیضا33زیادة على المھام والصالحیات المحددة في المادة   :73المادة 

الوطني في ما یلي: 
 المصادقة على جدول أعمال  المجلس الوطني.  •
 المصادقة على النظام الداخلي لتسییر أشغال المجلس الوطني. •
 إنتخاب لجنة صیاغة البیانات الختامیة.  •
 إنتخاب لجنة تحضیر المؤتمر الوطني. •
 االستماع إلى التقریرین األدبي والمالي للمكتب الوطني، مناقشتھما والمصادقة علیھما. •
 تسجیل انشغاالت ومطالب القاعدة والعمل على تحقیقھا. •
 مناقشة تقاریر الوالیات واتخاذ القرارات بشأنھا ومتابعتھا وتبادل التجارب الناجحة. •
 توجیھ وتنشیط الھیئات النقابیة القاعدیة. •
 نشاء لجنة االنضباط والمحاسبة الوطنیة، واللجان التي یراھا ضروریة ومتابعة وتقییم أدائھا.إتنصیب و •
 المصادقة على قرارات لجنة االنضباط الوطنیة.  •
 المصادقة على العضویة في المجلس الوطني لممثلي النقابة في المنظمات والھیئات واللجان الوطنیة والدولیة. •

وفي حالة عدم بلوغ ھذا النصاب یعاد ، ألعضائھ )1 + %50(بحضور األغلبیة البسیطة  تتم مداوالت المجلس الوطني  :74المادة 
 على األكثر، وفي ھذه الحالة تتم مداوالتھ بمن حضر. )01 واحد (استدعاء المجلس الوطني في أجل شھر

 
 .من أعضاء المجلس الوطني على األقل )2/3 (ثلثین المنسق الوطني من طرف سحب الثقة منیتم   :75المادة 

 
في حالة شغور منصب المنسق الوطني یتولى مھامھ األمین الوطني المكلف بالتنظیم، أو أمین وطني ینتخبھ المكتب الوطني في    :76المادة 

) یوما النتخاب 60حالة شغور منصب األمین الوطني المكلف بالتنظیم، ویستدعي المجلس الوطني إلى دورة استثنائیة في أجل أقصاه ستون (
 منسقا جدیدا من بین أعضائھ لرئاسة النقابة للفترة المتبقیة من العھدة النقابیة.   

 
بمحضر اجتماع الذي یجب أن یتضمن ما یلي: الوطني دورات المجلس  تختتم كل دورة من  :77المادة 
 تاریخ، توقیت ومكان االجتماع، −
 جدول األعمال المصادق علیھ، −
 قائمة الحضور والغیابات، −
 ات الضروریة.ظالقرارات والتوصیات المتخذة، والمالح −

 
المجلس الوطني موقع ومؤشر من طرف المنسق الوطني، وسجل المتخذة في المجلس الوطني في بیان  القرارات تدون جمیع  :78المادة 

وھي إلزامیة لجمیع المنخرطین في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. 
 

 ثالثا 
 المكتب الوطني الموسع 

المكتب الوطني الموسع ھو الھیئة التقریریة والتوجیھیة السفلى للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على   :79المادة 
 باستدعاء من استثنائیة اتفي دور، وینعقد الفصل باستدعاء من المنسق الوطني في )01 (المستوى الوطني، ینعقد في دورة عادیة واحدة

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

انعقاده، عبر الموقع تاریخ ) یوما على األقل على 15قبل خمسة عشر (المكتب الوطني الموسع في دوراتھ العادیة یستدعى   :80المادة 
الوطني للنقابة، أو عبر البرید المضمون، أو عبر البرید اإللكتروني، مع ذكر جدول أعمال ومكان االجتماع.  

 
: المكتب الوطني الموسع منیتكون أعضاء   :81المادة 
 أعضاء المكتب الوطني،  −
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 .المنسقین الوالئیین −
 

في ما یلي: المكتب الوطني الموسع تتمثل مھام وصالحیات   :82المادة 
 .المكتب الوطني الموسعالمصادقة على النظام الداخلي لتسییر أشغال  •
 المصادقة على جدول أعمال المكتب الوطني الموسع. •
 صیاغة البیانات الختامیة ألشغال المكتب الوطني الموسع. •
 تسجیل انشغاالت ومطالب القاعدة والعمل على تحقیقھا وتنفیذھا. •
 مناقشة تقاریر الوالیات واتخاذ القرارات بشأنھا ومتابعتھا. •
 تحضیر الجامعات الصیفیة. •
 إنھاء بعض من أشغال المجلس الوطني في حالة الضرورة القصوى بعد تفویضھ منھ.  •
 المساھمة في حل النزاعات التي یمكن أن تحدث بین أعضاء النقابة ودیا.     •
 .متابعة تنفیذ توصیات وقرارات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني •

المكتب الوطني الموسع مھما كان عدد الحضور، ویمكن للمنسق الوالئي في حالة تعذر حضوره للضرورة  مداوالت  تصح :83المادة 
 حالة عدم وجود أو تعذر حضور عضو ، وفي للوالیةالممثلینأن یكلف كتابیا من ینوب عنھ من بین أعضاء المجلس الوطني القصوى 

.  لتمثیل الوالیةیكلف عضو من بین أعضاء المكتب الوالئي، المجلس الوطني
 

بمحضر اجتماع الذي یجب أن یتضمن ما یلي: المكتب الوطني الموسع دورات  تختتم كل دورة من   :84المادة 
 تاریخ، توقیت ومكان االجتماع، −
 جدول األعمال المصادق علیھ، −
 قائمة الحضور والغیابات، −
  الضروریة.والمالحظاتالقرارات والتوصیات المتخذة،  −

 
موقع ومؤشر من طرف المكتب الوطني الموسع  المكتب الوطني الموسع في بیان وسجلالمتخذة في  القرارات تدون جمیع  :85المادة 

 لجمیع المنخرطین في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني. ملزمةالمنسق الوطني، وھي 
 

 رابعا
  المكتب الوطني

 المكتب الوطني ھو الھیئة التنفیذیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على الصعید الوطني وھي مسؤولة  :86المادة 
 أمام  المجلس الوطني.

یعد المكتب الوطني في أول اجتماع لھ نظامھ الداخلي، و یصادق علیھ.  :87المادة   
 

استثنائیة اجتماعات  باستدعاء من المنسق الوطني، و یعقد الفصلفي ) 01في دورة عادیة واحدة ( للمكتب الوطني اجتماعینعقد   :88المادة 
. على األقل من أعضاء المكتب الوطني) 2/3 (ثلثین أو بطلب ،باستدعاء من المنسق الوطني

 
) عضوا منتخبین من طرف 12یتشكل أعضاء المكتب الوطني من المنسق الوطني ینتخبھ المؤتمر الوطني واثني عشر (  :89المادة 

التقسیم الجغرافي ونسبة التمثیل. مع مراعاة المجلس الوطني 
 

یتحمل المكتب الوطني المسؤولیة جماعیا في إطار توجھات واختیارات و ضوابط النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم   :90المادة 
 تحددھا الھیئات التقریریة الوطنیة للنقابة.الثانوي والتقني التي 

  
مھام وصالحیات المكتب   من القانون األساسي للنقابة، تعتبر أیضا42 زیادة على المھام والصالحیات المحددة في المادة  :91المادة 

الوطني في: 
  وتعویض الشغور لمنصب المنسق الوالئي أوعضو المجلس الوطني الممثل للوالیة.اإلشراف على عملیات انتخاب •
 متابعة عمل المكاتب الوالئیة وتصویب مھامھا ومساعدتھا لحل المشاكل بكل أشكالھا. •
 الفصل في النزاعات التي قد تحدث بین أعضاء المكاتب الوالئیة وحلھا ودیا أو بالطرق القانونیة المتاحة. •
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 خامسا
 المنسق الوطني 

على المستوى الوطني، ینتخبھ  والتقني الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانويالمنسق الوطني ھو الھیئة الرئاسیة للنقابة   :92المادة 
 ) سنوات في الحاالت العادیة، أو المجلس الوطني في حاالت الشغور .04المؤتمر الوطني كل أربع (

 من ھذا النظام الداخلي تعتبر 91 والمادة ، من القانون األساسي44و 42زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام المادتین  : 93المادة 
أیضا، مھام وصالحیات المنسق الوطني في: 

  عنھ في حالة غیابھ. اإسناد وتكلیف بعض من مھامھ إلى أعضاء المكتب الوطني لینوبو •
 

الفصل الثاني   
  الھیئات التنظیمیة الوالئیة

تتكون الھیئات التنظیمیة الوالئیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني من:  : 94المادة 
 الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة،  −
 المجلس الوالئي، −
 المكتب الوالئي الموسع،  −
  ،المكتب الوالئي −
 المنسق الوالئي.  −

أوال  
 الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة 

) سنوات في دورة عادیة،  04 الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة ھي أعلى ھیئة انتخابیة على المستوى الوالئي، تنعقد كل أربع (  :95المادة 
 ) على األقل2/3 (ثلثین استثنائیة بطلب من المكتب الوطني عن طریق المنسق الوالئي، أو بطلب من المنسق الوالئي أو دوراتوتنعقد في 

من أعضاء المجلس الوالئي. 

 تتشكل الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة من:   :96المادة 
 أعضاء المكتب الوالئي السابق، −
 أعضاء المجلس الوطني المنتمین للوالیة،  −
 منسقي فروع مؤسسات الوالیة، −
 في للفرعیحدد عددھم ونسبتھم حسب التمثیل النسبي المندوبین المنتخبین عن الجمعیات العامة االنتخابیة لفروع المؤسسات،  −

 الوالیة.

من  أشغال الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة لتحضیر  لجنة في دورتھ العادیة األخیرة أو ما قبل األخیرة ینتخب المجلس الوالئي  :97المادة 
 بین :
 أعضاء المكتب الوالئي، −
 أعضاء المجلس الوطني المنتمین للوالیة، −
 منسقي الفروع. −

 ) 01یتم إبالغ المكتب الوطني وجمیع ھیئات الوالیة بتاریخ ومكان انعقاد الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة قبل شھر واحد (   :98المادة 
 على األقل على تاریخ انعقادھا. 

 یشرف على رئاسة الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة، عضوین أو أكثر من أعضاء المكتب الوطني بتكلیف من المنسق الوطني.  :99المادة 

   یوضع على مستوى المكتب الوطني سجل خاص بالجمعیات العامة االنتخابیة للوالیات. :100المادة 

تتمثل مھام و صالحیات الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة في:   :101المادة 
 االستماع إلى التقریرین األدبي والمالي للمكتب الوالئي. •
 انتخاب المنسق الوالئي. •
 مندوبي الفروع النقابیة للمؤسسات.تزكیة تشكیلة أعضاء المجلس الوالئي المنتخبین من طرف  •
 تزكیة أعضاء المكتب الوالئي المنتخبین من طرف المجلس الوالئي. •
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ثانیا  
  المجلس الوالئي

للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى الوالیة، ینعقد  الھیئة التقریریة العلیاھو  المجلس الوالئي  :102المادة 
بطلب   باستدعاء من المنسق الوالئي أواستثنائیة اتباستدعاء من المنسق الوالئي، وینعقد في دور) في السنة 02تین عادیتین اثنتین (في دور

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

وسائل االتصال عبر ، انعقادهتاریخ ) أیام على األقل على 08ثمانیة ( یستدعى المجلس الوالئي في دوراتھ العادیة قبل  :103المادة 
عمال ومكان االجتماع.  األ، مع ذكر جدول المتاحة

یتكون أعضاء المجلس الوالئي من:   :104المادة 
 أعضاء المكتب الوالئي،  −
 أعضاء المجلس الوطني المنتمین للوالیة،  −
 منسقي فروع المؤسسات، −
 في الوالیة. الفرع، یحدد عددھم ونسبتھم حسب عدد ونسبة منخرطي الفروعمندوبي أعضاء منتخبین من بین  −
 الممثلین الدائمین للنقابة في المنظمات والھیئات واللجان الوالئیة. −

مھام وصالحیات المجلس الوالئي في   من القانون األساسي تعتبر أیضا51زیادة على المھام والصالحیات المحددة في المادة   :105المادة 
ما یلي: 

  انتخاب لجنة تحضیر أشغال الجمعیة العامة للوالیة. •
 انتخاب لجنة صیاغة البیانات الختامیة. •
 مناقشة تقاریر المؤسسات واتخاذ القرارات بشأنھا ومتابعتھا وتبادل التجارب الناجحة. •
 توجیھ وتنشیط الھیئات النقابیة القاعدیة. •
 . لجنة االنضباط  والمحاسبة الوالئیةانتخاب •
 اللجان التي یراھا ضروریة ومتابعة وتقییم أدائھا.إنشاء  •
 عضو أو أكثر، من أعضاء المكتب الوالئي.سحب الثقة من  •
 الھیئات العلیا للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني.قرارات ولوائح وتوصیات متابعة تنفیذ  •
 المصادقة على العضویة في المجلس الوالئي لممثلي النقابة في المنظمات والھیئات واللجان الوالئیة. •

وفي حالة عدم بلوغ ھذا النصاب یعاد ، ألعضائھ )1 + %50(تتم مداوالت المجلس الوالئي بحضور األغلبیة البسیطة   :106المادة 
) یوما على األكثر، وفي ھذه الحالة تتم مداوالتھ بمن حضر. 15استدعاء المجلس الوالئي في أجل خمسة عشر (

 إبالغمع باالقتراع السري، من أعضاء المجلس الوالئي  على األقل )3/2 (ثلثینالمنسق الوالئي من طرف یتم سحب الثقة من   :107المادة 
المكتب الوطني بھذا القرار. 

 في حالة شغور منصب المنسق الوالئي یتولى مھامھ األمین الوالئي المكلف بالتنظیم، أو أمین والئي ینتخبھ المكتب الوالئي  :108المادة 
في حالة شغور منصب األمین الوالئي المكلف بالتنظیم، یبلغ المكتب الوطني بھذا الشغور ویستدعي المجلس الوالئي إلى دورة استثنائیة في 

 ) یوما النتخاب منسقا جدیدا من بین أعضائھ لرئاسة النقابة في الفترة المتبقیة من العھدة النقابیة.      60أجل أقصاه ستون (
 

بمحضر اجتماع الذي یجب أن یتضمن ما یلي: الوالئي المجلس  تختتم كل دورة من دورات  :109المادة 
 تاریخ، توقیت ومكان االجتماع، −
 جدول األعمال المصادق علیھ، −
 قائمة الحاضرین مع توقیعاتھم،  −
 قائمة الغیابات، −
  الضروریة.والمالحظاتالقرارات والتوصیات المتخذة،  −

 المجلس الوالئي موقع و مؤشر من طرف المنسق الوالئي، في بیان وسجلالمتخذة في المجلس الوالئي  القرارات تدون جمیع  :110المادة 
وھي إلزامیة لجمیع المنخرطین في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على المستوى الوالئي. 

 ثالثا 
 المكتب الوالئي الموسع 

 على  الموسع ھو الھیئة التقریریة والتوجیھیة السفلى للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيالوالئيالمكتب   :111المادة 
 باستدعاء من استثنائیة اتفي دور، وینعقد الفصل باستدعاء من المنسق الوالئي في )01 (، ینعقد في دورة عادیة واحدةمستوى الوالیة

 .الوالئيالمكتب ) على األقل من أعضاء 2/3 (ثلثینبطلب   أوالوالئيالمنسق 
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وسائل االتصال انعقاده، عبر تاریخ  على األقل على  أیام)08قبل ثمانیة ( الموسع في دوراتھ العادیة الوالئيالمكتب یستدعى   :112المادة 
، مع ذكر جدول أعمال ومكان االجتماع.  المتاحة

 
:  الموسع منالوالئيالمكتب یتكون أعضاء   :113المادة 
 ، الوالئيأعضاء المكتب  −
 أعضاء المجلس الوطني المنتمین للوالیة، −
 الفروع.منسقي  −

 
في ما یلي:  الموسع الوالئيالمكتب تتمثل مھام وصالحیات   :114المادة 
 . الموسعالوالئيالمكتب المصادقة على النظام الداخلي لتسییر أشغال  •
  الموسع.الوالئيالمصادقة على جدول أعمال المكتب  •
  الموسع.الوالئيصیاغة البیانات الختامیة ألشغال المكتب  •
 تسجیل انشغاالت ومطالب القاعدة والعمل على تحقیقھا وتنفیذھا. •
 واتخاذ القرارات بشأنھا ومتابعتھا. النقابیة  الفروعمناقشة تقاریر  •
  في حالة الضرورة القصوى بعد تفویضھ منھ. الوالئيإنھاء بعض من أشغال المجلس  •
 المساھمة في حل النزاعات التي یمكن أن تحدث بین أعضاء النقابة ودیا.     •
 الوالئي.والمجلس الھیئات الوطنیة، متابعة تنفیذ توصیات وقرارات  •

 في حالة تعذر حضوره للضرورة الفرعیمكن لمنسق  الموسع مھما كان عدد الحضور، والوالئيالمكتب  مداوالت  تصح :115المادة 
 حالة عدم وجود أو تعذر حضور عضو للفرع، وفي الممثلین الوالئيالقصوى أن یكلف كتابیا من ینوب عنھ من بین أعضاء المجلس 

. الفرع لتمثیل الفرعیكلف عضو من بین أعضاء مكتب الوالئي المجلس 
 

بمحضر اجتماع الذي یجب أن یتضمن ما یلي:  الموسع الوالئيالمكتب دورات  تختتم كل دورة من  :116المادة 
 تاریخ، توقیت ومكان االجتماع، −
 جدول األعمال المصادق علیھ، −
 قائمة الحضور والغیابات، −
  الضروریة.والمالحظاتالقرارات والتوصیات المتخذة،  −

 
موقع ومؤشر من طرف  الموسع الوالئيالمكتب   الموسع في بیان وسجلالوالئيالمكتب المتخذة في  القرارات تدون جمیع  :117المادة 

.  على مستوى الوالیة، وھي إلزامیة لجمیع المنخرطین في النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيالوالئيالمنسق 

 رابعا
  المكتب الوالئي

 المكتب الوالئي ھو الھیئة العلیا التنفیذیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى الوالیة وھي  :118المادة 
 مسؤولة أمام المجلس الوالئي.

  یعد المكتب الوالئي في أول اجتماع لھ نظامھ الداخلي، ویصادق علیھ. :119المادة 
 

استثنائیة اجتماعات ، ویعقد الئيباستدعاء من المنسق الو) في الفصل 01الئي في دورة عادیة واحدة (ینعقد إجتماع للمكتب الو  :120المادة 
. الئيعلى األقل من أعضاء المكتب الو) 2/3 (ثلثینو بطلب الئي، أباستدعاء من المنسق الو

 
) 06من ستة (ومن عدد زوجي یتشكل أعضاء المكتب الوالئي من المنسق الوالئي تنتخبھ الجمعیة العامة االنتخابیة للوالیة   :121المادة 

) عضوا منتخبین من طرف المجلس الوالئي موزعین حسب التقسیم الجغرافي للوالیة ونسبة التمثیل. 12إلى اثني عشر (
 

یتحمل المكتب الوالئي المسؤولیة جماعیا في إطار توجھات واختیارات وضوابط النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم   :122المادة 
  تحددھا الھیئات العلیا الوطنیة والوالئیة للنقابة. الثانوي والتقني التي

 
 مھام وصالحیات المكتب الوالئي في من القانون األساسي، تعتبر أیضا 60زیادة على المھام والصالحیات المحددة في المادة   :123المادة 
 : ما یلي
 .لمنخرطیھاصدار مطبوعات، منشورات، بالغات وبیانات النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني إ •
 متابعة عمل مكاتب الفروع النقابیة، وتصویب مھامھا، ومساعدتھا لحل المشاكل بكل أشكالھا.  •
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 الفصل في النزاعات التي قد تحدث بین أعضاء مكاتب الفروع النقابیة، وحلھا ودیا أو بالطرق القانونیة المتاحة.   •
 

 خامسا 
 المنسق الوالئي

على المستوى الوالئي، تنتخبھ  والتقني الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانويالمنسق الوالئي ھو الھیئة الرئاسیة للنقابة  : 124المادة 
 ) سنوات في الحاالت العادیة، أو المجلس الوالئي في حاالت الشغور.  04الجمعیة العامة االنتخابیة الوالئیة كل أربع (

 من ھذا النظام الداخلي 123من القانون األساسي والمادة  62، و60تین زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام الماد  :125المادة 
تعتبر أیضا، مھام وصالحیات المنسق الوالئي في: 

  عنھ في حالة غیابھ. اإسناد وتكلیف بعض من مھامھ، إلى أعضاء المكتب الوالئي لینوبو •

الفصل الثالث  
  الھیئات التنظیمیة على مستوى المؤسسات

تتكون الھیئات التنظیمیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى المؤسسات من:   :126المادة 
 الجمعیة العامة للفرع. −
 .مكتب الفرع  −
 منسق الفرع.  −

أوال  
 الجمعیة العامة للفرع

 من جمیع ویتكون ،النواة األساسیة وقاعدة التحرك للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقنيالفرع النقابي، ھو   :127المادة 
  منخرطي النقابة على مستوى المؤسسة.

وتتكون من والتقني، لنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي اھي مصدر ومنبع قرارات ومواقف للفرع، الجمعیة العامة  : 128المادة 
. الفرع الحاضرین في االجتماعمنخرطي 

 استثنائیة دوراتفي الفصل، وتنعقد في ) 01( في دورة عادیة باستدعاء من منسق الفرع مرة واحدة للفرعتنعقد الجمعیة العامة  : 129المادة 
) على 2/3(ثلثین  ألعضائھا، أو بطلب )1 + %50(كلما دعت الضرورة إلى ذلك باستدعاء من منسق الفرع، أو بطلب من األغلبیة البسیطة 

األقل من أعضاء مكتب الفرع. 
 

 في للفرع مھام وصالحیات الجمعیة العامة   من القانون األساسي للنقابة، تعتبر أیضا67زیادة على المھام المحددة في المادة   :130المادة 
ما یلي: 

أكثر من أعضاء   أو)01عضو واحد (تحت رئاسة وإشراف ، ومندوبي الفرع  أعضاء مكتب الفرع،انتخاب منسق الفرع •
 المكتب الوالئي بتكلیف من المنسق الوالئي.

 وتسجیل ورفع ،الوطني، أو الوالئيالفرع، أو مناقشة وإثراء الملفات، البرامج والقضایا المصیریة للنقابة على مستوى  •
 االقتراحات بشأنھا إلى الھیئات العلیا للنقابة عن طریق مكتب الفرع ومتابعة تنفیذھا.

  .سحب الثقة من منسق الفرع، أومن عضو أو أكثر من أعضاء مكتب الفرع •
 انتخاب وتعویض الشغور لمنصب عضو من أعضاء مكتب الفرع لبقیة العھدة النقابیة. •

وفي حالة عدم بلوغ ھذا النصاب یعاد ، ألعضائھا )1 + %50( بحضور األغلبیة البسیطة للفرعتتم مداوالت الجمعیة العامة   :131المادة 
) أیام على األكثر، وفي ھذه الحالة تتم مداوالتھ بمن حضر. 08استدعاء الجمعیة العامة في أجل ثمانیة (

في حالة شغور منصب منسق الفرع یتولى مھامھ أمین الفرع المكلف بالتنظیم، أو أمین فرع ینتخبھ مكتب الفرع في حالة   :132المادة 
شغور منصب أمین الفرع المكلف بالتنظیم، یبلغ المكتب الوالئي بھذا الشغور، وتستدعى الجمعیة العامة للفرع إلى دورة استثنائیة في أجل 

 ) یوما النتخاب منسقا ومكتبا جدیدین من بین أعضائھا لرئاسة وتسییر الفرع النقابي لعھدة نقابیة جدیدة.30أقصاه ثالثون (
 

 ) أیام على األكثر، ویتم بعدھا عقد 08 في حالة شغور منصب عضو مكتب الفرع، یبلغ المكتب الوالئي في أجل ثمانیة (  :133المادة 
) یوما على األكثر، تحت إشراف ورئاسة عضو أو أكثر من أعضاء المكتب الوالئي 21جمعیة عامة انتخابیة للفرع في أجل واحد وعشرین (

 النتخاب عضو جدید من بین أعضائھا لتعویض الشغور في الفترة المتبقیة من العھدة النقابیة للفرع.
 

 بمحضر اجتماع موقع ومؤشر من طرف منسق الفرع، تبعث نسخة منھ للفرعكل دورة من دورات الجمعیات العامة  تختتم  :134المادة 
إلى المكتب الوالئي والذي یجب أن یتضمن ما یلي: 
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 توقیت االجتماع، وتاریخ، −
 جدول األعمال المصادق علیھ، −
 قائمة الحاضرین وتوقیعاتھم، −
 قائمة المتغیبین، −
 القرارات والتوصیات واالقتراحات المتخذة، واالنشغاالت المرفوعة. −

 
.  الفرع إلزامیة لجمیع منخرطيللفرع القرارات المتخذة في الجمعیة العامة  :135المادة 

 
ثانیا  

 مكتب الفرع 

 مكتب الفرع ھو الھیئة العلیا التنفیذیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني على مستوى المؤسسة وھي  :136المادة 
. للفرعسؤولة أمام الجمعیة العامة 

  یعد مكتب الفرع في أول اجتماع لھ نظامھ الداخلي، و یصادقة علیھ. :137المادة 
 

استثنائیة باستدعاء من اجتماعات ، ویعقد الفرعباستدعاء من منسق في الشھر  ) 01الفرع مرة واحدة (ینعقد إجتماع لمكتب   :138المادة 
. الفرععلى األقل من أعضاء مكتب ) 2/3 (ثلثینوبطلب الفرع أمنسق 

 
) أعضاء ینتخبون من طرف الجمعیة 06) إلى ستة (02من إثنین (من عدد زوجي یتشكل مكتب الفرع من منسق الفرع و  :139المادة 
) سنوات. 04لعھدة نقابیة مدتھا أربع (للفرع العامة 

 
. القانون األساسي للنقابة من 24 یتم تعیین منسق الفرع بالتوافق بین األعضاء المنتخبین، وفي حالة عدم التوافق تطبق المادة  :140المادة 

 
یتحمل مكتب الفرع المسؤولیة جماعیا في إطار تنفیذ توجھات واختیارات وضوابط النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم   :141المادة 

 تحددھا الھیئات الوطنیة، الوالئیة، والفرعیة للنقابة.الثانوي والتقني التي 
 

مھام وصالحیات مكتب الفرع في:   من القانون األساسي للنقابة، تعتبر أیضا72زیادة على المھام المحددة في المادة   :142المادة 
 احترام الحریات النقابیة بالمؤسسة وتطبیق القوانین المعمول بھا. •
العمل على التعبئة الدائمة ألساتذة المؤسسة وعلى توسیع دائرة المنخرطین من خالل االتصال الیومي والمستمر ومن خالل تقویة  •

 اإلعالم النقابي.  
 ضبط مداخیل ومصاریف النقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني والعمل على توفیر الوسائل المادیة لسیرھا. •
 الفصل في النزاعات التي قد تحدث بین منخرطي الفرع النقابي، وحلھا ودیا أو بالطرق القانونیة المتاحة. •
 

 ثالثا
 منسق الفرع 

 
على مستوى الفرع النقابي للمؤسسة،  والتقني الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانويمنسق الفرع ھو الھیئة الرئاسیة للنقابة   :143المادة 

 ) سنوات في الحاالت العادیة، أو في حاالت الشغور.04تنتخبھ الجمعیة العامة للفرع كل أربع (

 من ھذا النظام الداخلي 142من القانون األساسي والمادة  74، و72تین زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام الماد  :144المادة 
في:  تعتبر أیضا، مھام وصالحیات منسق الفرع

  عنھ في حالة غیابھ. اإسناد و تكلیف بعض من مھامھ، إلى أعضاء مكتب الفرع لینوبو •
 

  الرابعالباب 
توزیع وتحدید المھام في الھیئات التنفیذیة  

 
الفصل األول  

 الوطنیین األمناءبین توزیع وتحدید المھام 
 

 من القانون األساسي، یكلف أعضاء المكتب الوطني، ویشرفون على األمانات التالیة: 42 طبقا للمادة  :145المادة 
 أمین وطني مكلف بالتنظیم، −
 أمین وطني مكلف بالكتابة العامة، −
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 أمین وطني مكلف بالمالیة والوسائل،  −
 أمین وطني مكلف باإلعالم واإلشھار واالتصال، −
 أمین وطني مكلف بالنزاعات والشؤون القانونیة، −
 أمین وطني مكلف بالتربیة والتكوین النقابي، −
 أمین وطني مكلف بالشؤون االجتماعیة والنشاطات الثقافیة والعلمیة، −
 أمین وطني مكلف بالشؤون البیداغوجیة والتربویة للتعلیم الثانوي والتقني، −
 أمناء مساعدون.  −

 
 بین بالتوافقباقتراح من المنسق الوطني و أعاله بین أعضاء المكتب الوطني 145یتم توزیع األماناء المذكورون في المادة   :146المادة 

حسب ترتیبھم وتفاضلیا من طرفھم على التوالي  ، مع مراعاة كفاءاتھم وتخصصاتھم، و في حالة عدم التوافق یتم التوزیع واالختیاراألعضاء
في نتائج االقتراع، ثم عرضھ على المجلس الوطني. 

 
یمكن للمجلس الوطني إقتراح وإضافة أمانات أخرى، أو تعویضھا بأخرى یراھا ضروریة.   :147المادة 

 
 یحق لكل أمین وطني االستعانة بكفاءات من بین أعضاء المجلس الوطني.  :148المادة 

 
 من ھذا النظام الداخلي یقوم األمین 91 من القانون األساسي والمادة 42زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام المادة   :149المادة 

للنقابة، الئیة  إعداد الھیكل التنظیمي للنقابة، تنفیذ اللوائح التنظیمیة، تنصیب الھیاكل الو،الوطني المكلف بالتنظیم بمعالجة المشاكل التنظیمیة
مسك البطاقة الوطنیة، تنظیم المظاھرات العامة الوطنیة، متابعة العضویة وتنمیتھا والسھر على االنتشار التنظیمي وتوثیقھ، متابعة اإلحصاء 

 والتنسیق مع القائمین على التنظیم في الوالیات، و إعداد برامج عمل وتقاریر والتدریب المتابعة تطبیق برنامج المنسق الوطني، ،النقابي
الوطني. إلى المنسق سنویة یقدمھا 

 
 من ھذا النظام الداخلي یقوم األمین 91 من القانون األساسي و المادة 42زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام المادة   :150المادة 

الوطني المكلف بالكتابة العامة، بمسك السجالت اإلداریة، تصنیف البرید والمراسالت ( ترجمتھا وأرشفتھا )، تدوین محاضر االجتماعات، 
إرسال االستدعاءات، صیاغة القرارات والتوصیات ومتابعة تبلیغھا، تنظیم أرشیف األمانة الوطنیة للنقابة، فتح السجالت الخاصة باجتماعات 

 ویسجل علیھا أشغال الجمعیات االنتخابیة وأشغال ،المكتب الوطني والمجلس الوطني الذي یشرف علیھما األمین الوطني المكلف بالتنظیم
سنویة   والتنسیق مع القائمین على الكتابة العامة للوالیات، وإعداد برامج عمل وتقاریروالتدریب المتابعةالمجلس الوطني والمكتب الوطني، 

 الوطني. إلى المنسقیقدمھا 
 

 من ھذا النظام الداخلي 91من القانون األساسي والمادة  80، و79، 42 وادزیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام الم  :151المادة 
یقوم األمین الوطني المكلف بالمالیة والوسائل، بجرد الممتلكات العینیة والكسبیة والعقاریة للنقابة، ضبط میزانیة النقابة ومسك المحاسبة، 
إمضاء صكوك باسم النقابة مع المنسق الوطني، تسییر الشؤون المالیة للنقابة مع المنسق الوطني، إعداد مشروع المیزانیة السنویة للنقابة 

 والتنسیق مع القائمین على اإلدارة المالیة للوالیات، توفیر وتطویر الموارد المالیة للنقابة، والتدریب المتابعةوعرضھ على المنسق الوطني، 
 الوطني. إلى المنسقسنویة  یقدمھا   النقابة، وإعداد برامج عمل وتقاریروأماناتتحصیل االشتراكات والتبرعات، تجھیز المقرات 

 
األمین   من ھذا النظام الداخلي یقوم91 من القانون األساسي والمادة 42زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام المادة   :152المادة 

 واالتصال برسم  إستراتیجیة إعالمیة للتعریف بالنقابة ومواقفھا وتوجیھ الرأي العام، متابعة القضایا اإلشھار وباإلعالمالوطني المكلف 
اإلعالمیة داخل النقابة وخارجھا، اإلشراف على تنظیم أیام تكوینیة إعالمیة للمنخرطین بالتنسیق مع أساتذة و متخصصین في اإلعالم 

 واالتصال، القیام بالتغطیة اإلعالمیة لنشاطات النقابة، تحریر البیانات وإعداد و توزیع النشرات الخاصة بالنقابة، التنسیق والتعاون اإلشھارو
 واالتصال في المكاتب الوالئیة، واإلشھار والتنسیق مع القائمین على اإلعالم والتدریب المتابعةمع اإلعالمیین والمؤسسات اإلعالمیة، 

 األداء اإلعالمي، جمع المعلومات ومتابعة المستجدات المحلیة والدولیة، القیام بالدعایة واإلشھار لتطویراستثمار الوسائل الحدیثة لالتصال 
  النقابة،  وضع أرشیف لنشاطات النقابة وإعداد برامج عمل وتقاریربأھدافمجالت ووثائق إعالمیة لھا عالقة نشرات وونشر وإصدار 
 . الوطنيإلى المنسقسنویة یقدمھا 

األمین   من ھذا النظام الداخلي یقوم91 من القانون األساسي والمادة 42زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام المادة   :153المادة 
المكلف بالنزاعات والشؤون القانونیة بإحصاء وإعداد تقاریر عن كل النزاعات المھنیة واالجتماعیة والتكفل بھا ومتابعتھا لدى الجھات 

بعة المتامختلف النزاعات الجماعیة والفردیة والوصول إلى تسویتھا بالطرق الودیة أو الحوار، أوبالطرق القانونیة المتاحة،  المعنیة تأطیر
 والتنسیق مع المكلفین بالنزاعات والشؤون القانونیة في الوالیات، برمجة أیام دراسیة قانونیة بتنشیط وتأطیر إطارات نقابیة، قانونیة والتدریب

 الوطني. إلى المنسقسنویة یقدمھا  أو حقوقیة، وإعداد برامج عمل وتقاریر

األمین   من ھذا النظام الداخلي یقوم91 من القانون األساسي والمادة 42زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام المادة   :154المادة 
الوطني المكلف بالتربیة والتكوین النقابي بشرح النصوص والمطابقة القانونیة للتعلیمات، إعداد تنفیذ المناھج والبرامج التكوینیة للنقابة، وضع 

دراسة وتحلیل النصوص المسیرة في جمیع المیادین وعرضھا على المنسق الوطني، جمع القوانین الخاصة بالعمل النقابي وتنظیم أیام 
دراسیة لشرحھا بالتنسیق مع المختصین  في ھذا المجال، تطویر أسالیب العمل النقابي وتنظیم وتأطیر وتنشیط الجامعات الصیفیة التكوینیة، 
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في الوسط التربوي، االھتمام بالجمعیات والمنظمات، تزوید المكتب النقابة  تجدید ومساحات وفتح فضاءات عمل  ومناھجھالنقابي الفكر نشر 
، تمثیل النقابة في الملتقیات التربویة والنقابیة بتكلیف من المنسق  النقابيالوطني والمكاتب الوالئیة بكل القوانین المتعلقة بالتربیة والتكوین

 الوطني، وضع خطط التدریب القیادي والتنمیة الذاتیة إلطارات النقابة وتطویر أسالیب عمل ھیاكلھا ومؤسساتھا، وإعداد برامج عمل وتقاریر
 الوطني.  إلى المنسقسنویة یقدمھا 

األمین   من ھذا النظام الداخلي یقوم91 من القانون األساسي والمادة 42زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام المادة   :155المادة 
الوطني المكلف بالشؤون االجتماعیة والنشاطات الثقافیة والعلمیة بالعمل و التنسیق مع المكاتب الوالئیة أو مع األمناء الوالئیین المكلفین 

بالشؤون االجتماعیة على توسیع نظرة الفكر النقابي وتمتین العالقات االجتماعیة بین المنخرطین، تتبع المصالح االجتماعیة ألساتذة التعلیم 
 بالتنسیق مع ، وعلمیة، ثقافیة، وأیام دراسیة اجتماعیة،الثانوي على العموم والمنخرطین في النقابة على وجھ الخصوص، تنظیم ندوات

الجوانب الثقافیة والعلمیة ومیادین تخصصھا في الجامعات الصیفیة،   والدولیة، تنشیط وتنظیم وتأطیر، والھیئات الوطنیة،مختلف الفعالیات
 والخرجات العلمیة لفائدة المنخرطین وعائالتھم، الوقوف إلى جانب المنخرطین في أفراحھم ،تنظیم الرحالت واألسفار االجتماعیة والثقافیة

وأقراحھم، وضع برامج عمل موسمیة أو سنویة وإعداد تقاریر عن النشاطات واالستراتیجیات المسطرة یقدمھا إلى المنسق الوطني.   

األمین   من ھذا النظام الداخلي یقوم91 من القانون األساسي  والمادة 42زیادة على المھام الموكلة إلیھ بموجب أحكام المادة   :156المادة 
الوطني المكلف بالشؤون البیداغوجیة والتربویة للتعلیم الثانوي والتقني، بالعمل مع المكاتب الوالئیة أو مع األمناء الوالئیین للشؤون 

البیداغوجیة والتربویة على تحسین ظروف العمل وتطویر األداء البیداغوجي والتربوي والتنسیق بینھا وتبادل التجارب الناجحة، استالم 
تقاریر الوالیات عن الصعوبات والمشاكل التي تعترض األساتذة في أداء مھمتھم وإیجاد الحلول المناسبة لھا، تنظیم وتنشیط أیام دراسیة 

 من داخل أو خارج الوطن، وضع برامج وأخصائیونأساتذة یؤطرھا وتكوینیة وندوات بیداغوجیة وتربویة في الجامعات الصیفیة أو خارجھا 
 عمل سنویة وإعداد تقاریر عن الجوانب البیداغوجیة والتربویة یقدمھا إلى المنسق الوطني.  

الفصل الثاني   
  األمناء الوالئیینبین توزیع و تحدید المھام 

 من ھذا النظام الداخلي، یخضع 123 من القانون األساسي والمادة 60زیادة على المھام الموكلة إلیھم بموجب أحكام المادة   :157المادة 
، 154، 153، 152، 151، 150، 149، 148، 147، 146، 145أعضاء المكتب الوالئي على مستوى والیاتھم لنفس أحكام المواد : 

من ھذا النظام الداخلي، وینسقون عملھم مع األمناء الوطنیین واألمناء على مستوى مكاتب فروع المؤسسات.  156، و155

الفصل الثالث  
   أمناء الفروعبین توزیع و تحدید المھام 

 من ھذا النظام الداخلي، یخضع 142 من القانون األساسي والمادة 72زیادة على المھام الموكلة إلیھم بموجب أحكام المادة   :158المادة 
، 153، 152، 151، 150، 149، 148، 147، 146، 145لنفس أحكام المواد : مؤسسة العمل أعضاء مكتب الفرع على مستوى 

 من ھذا النظام الداخلي، وینسقون عملھم مع األمناء الوالئیین. 156، و155، 154
 

  الخامسالباب 
  األحكام المالیة

 من القانون األساسي، ووفق ما 77تتحدد الموارد المالیة للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني، طبقا للمادة   :159المادة 
 علیھ القانون، وبما یحافظ على استقاللیة النقابة في: ینص
 اشتراكات المنخرطین، −
  المحتملة من الدولة، اإلعانات −
 ،واإلصدارناتج ممارسة النشر  −
  والتبرعات.اإلعانات −
 كل المصادر األخرى التي ینص علیھا القانون. −

 
  جزائري. ) دینار200للمنخرطین محددة بـمائتي ( االشتراكات السنویة  :160المادة 

 
توزع االشتراكات السنویة للمنخرطین كما یلي:   :161المادة 
   للمكتب الوطني،)%50خمسون بالمائة ( −
   للمكاتب الوالئیة،(%30)ثالثون بالمائة  −
  .الفروع) لمكاتب %20عشرون بالمائة ( −

 
ال بعد استشارة وموافقة المكتب الوطني، وفي ھذه الحالة إقبول الھبات واإلعانات والتبرعات على المستوى الوالئي  ال یحق  :162المادة 

) منھا. %50خمسین بالمائة (یستفید المكتب الوطني بنسبة 
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 یتم دفع، أو تحویل الموارد المالیة للنقابة عن طریق الحسابات البنكیة أو البریدیة.  :163المادة 

التعویضات المالیة بناء على تكلیف بمھمة رسمیة مرفقة ببیانات.   تتم  :164المادة 

یراقب المجلس الوطني على المستوى الوطني، والمجلس الوالئي على المستوى الوالئي، میزانیة النقابة ویصادق علیھا.   :165المادة 
 

 وفق المیزانیة السنویة وتحت بنود معینة، ویمكن التصرف في بنود المیزانیة عن طریق تقنیة التحویل عند المصاریفتتحدد   :166المادة 
االقتضاء.   

 
  السادسالباب 

 أحكام ختامیة ونھائیة 

كل بند في ھذا النظام الداخلي خالف بنود وأحكام القانون األساسي للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني،   :167المادة 
  .أو قوانین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، یعد الغیا

 
  .القانون األساسي، وھذا النظام الداخلي یبت المجلس الوطني في القضایا التي لم یتعرض لھا  :168المادة 

 
بوالیة بومرداس  صادق المجلس الوطني للنقابة الوطنیة المستقلة ألساتذة التعلیم الثانوي والتقني المنعقد في دورتھ العادیة  :169المادة 

 م على التعدیالت 2016 من شھر دیسمبر سنة 26 و25 ھـ الموافق لـ 1438 من شھر ربیع األول سنة 26 واالثنین 25یومي األحد 
  ) مادة.170في ھذا النظام الداخلي المتضمن مائة وسبعین (الواردة 

 
 یسري مفعول ھذا النظام الداخلي، وتلغى جمیع األحكام المخالفة لھ ابتداء من تاریخ المصادقة علیھ.   :170المادة 
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