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المكتب الوطنً 10 :شارع محمد مادة – ساحة الوئام -الجزائر
تلفاكس120 69.85.56 – 120 69.59.06 :
الموقع اإللكترونً www.unpef.com :

المكتب الوطنً  30شارع محمد مادة – ساحة الوئام -الجزائر
تلفاكس390 69.85.50 – 390 69.29.06 :
الموقع اإللكترونً www.unpef.com :

البـاب األول :األسس والمبادئ
المادة  : 10طبقا للمادة  34من القانون األساسً ٌضبط هذا النظام الداخلً نشاط االتحاد الوطنً
لعمال التربٌة والتكوٌن وٌشرح قانونه األساسً.
المادة ٌ : 10حدد النظام الداخلً الصالحٌات والعالقات وٌضبط عمل هٌآت االتحاد وكذا قواعد
االنضباط فٌه.
المادة  : 10ال ٌمكن للترتٌبات المدرجة فً هذا النظام الداخلً أن تتعارض مع القانون األساسً
لالتحاد.

الفصل الرابع :االنخراط والعضوٌة
المادة  : 10إضافة إلى ما جاء فً المادة  61من القانون األساسً ٌتم الفصل فً اإلقصاء بقرار من
لجنة االنضباط بناء على تقرٌر مبرر من الهٌئة التنفٌذٌة التابع لها فً الحاالت التالٌة :
 .6التغٌب غٌر المبرر ألي عضو مهما كانت مسإولٌاته :
 مرتان(  )20متتالٌتان ألعضاء المجالس.
 ثالث ( )20مرات متتالٌة ألعضاء المكاتب.
 .0السب والشتم فً حق المنظمة أو أحد قادتها.
 .0اللجوء إلى وسائل اإلعالم أو إلى هٌآت خارج االتحاد لطرح قضاٌا تنظٌمٌة.
 .4االختالس أو تبدٌد أموال و ممتلكات االتحاد.
المادة ٌ :10ترتب على فقدان العضوٌة بالنسبة ألي قٌادي ماٌلً :
 إعادة الوثائق والعتاد واألختام والمفاتٌح الخاصة بمقرات االتحاد الموجودة بحوزة المعنً فً
مدة أقصاها أسبوع للهٌؤة التنفٌذٌة التً ٌنتمً إلٌها.
 تصفٌة الحسابات المالٌة مع الهٌئة التً ٌنتمً إلٌها.
 الوفاء بكل المستحقات المالٌة.
 مخالفة قرارات االتحاد.
 التالعب باإلحصاء النقابً.
المادة  :10فً حالة امتناع أي عضو قٌادي عن تطبٌق المادة  20من النظام الداخلً ٌتعرض للمتابعة
القضائٌة من الهٌئة التً ٌنتمً إلٌها.

البـاب الثانً :الترشـح -االنتـخاب  -االنضبـاط
الفـصل األول :الترشــح واالنتخاب
المادة  :10عمال بؤحكام المادة  02من القانون األساسً وتبعا للشروط الواردة فً المادتٌن  00و 04
منهٌ ،شترط الترشح للمسإولٌات فً االتحاد ما ٌلً:
 مكتب المإسسة ٌ :جب على المترشح أن ٌكون موظفا بالمإسسة.
 المكتب البلدي أو الدائري :األقدمٌة سنة واحدة ( )26فً االتحاد.

 المكتب الوالئً  :األقدمٌة ثالث ( )20سنوات فً المجلس الوالئً لالتحاد.
 المكتبٌن الوطنً أو الجهوي  :األقدمٌة خمس ( )20سنوات فً المجلس الوطنً لالتحاد.
المادة  :10عمال بؤحكام المادة  04من القانون األساسً تشكل لجنة انتخابٌة من ثالثة ( )20أو خمسة
(  )20أعضاء باقتراح من الهٌئة التنفٌذٌة تزكى من طرف الجمعٌة العامة االنتخابٌة أو المجلس
الوطنً أو الوالئً أو المإتمرٌ ،نتخبون من بٌنهم رئٌسا  .تمارس اللجنة مهامها وفق نظام داخلً تعده
الهٌئة التنفٌذٌة وٌصادق علٌه من طرف الهٌئة المنشئة للجنة .
المادة :10
 تقوم اللجنة بدراسة ملفات المترشحٌن وفق الشروط المحددة فً المواد رقم  02و 06و00
و 00من القانون األساسً.
 تعلن اللجنة قائمة المترشحٌن المقبولٌن بعد دراسة الطعون.
 تنتهً صالحٌات اللجنة بانتهاء العملٌة االنتخابٌة وإعالن النتائج.
المادة  :01تقدم الطعون إلى المكتب المسٌر للجمعٌة العامة االنتخابٌة أو المإتمر للفصل فٌها قبل
اإلعالن عن النتائج الرسمٌة.

الفصـل الثانــً:االنضبــاط
المادة  : 00طبقا للمادتٌن  00و 01من القانون األساسً تشكل على المستوى الوطنً والوالئً لجنة
لالنضباط تنتخب لعهدة كاملة.
المادة  :00تتكون لجنة االنضباط من خمسة()20أعضاء خارج المكاتب التنفٌذٌة ٌنتخبون من بٌنهم
رئٌسا.
المادة ٌ :00حال العضو على لجنة االنضباط بناء على تقرٌر مبرر مصادق علٌه من طرف الهٌئة
التنفٌذٌة التً ٌنتمً إلٌها.
 رئٌس المكتب البلدي أو الدائري إذا كان المعنً عضو فرع نقابً أو مكتب بلدي أو دائري
وٌقدم للمكتب الوالئً .
 رئٌس المكتب الوالئً إذا كان المعنً عضو مكتب أو مجلس والئً باستثناء رئٌس المكتب
الوالئً الذي ٌحال على لجنة االنضباط بطلب من ثلثً ( )0/0أعضاء المكتب الوالئً
بموافقة ثلثً ()0/0أعضاء المجلس الوالئً.
 رئٌس المكتب الوطنً إذا كان المعنً عضو مكتب وطنً أو مكتب التنسٌق الجهوي أو
المجلس الوطنً باستثناء رئٌس المكتب الوطنً الذي ٌحال على لجنة االنضباط بطلب
من ثلثً( )0/0أعضاء المكتب الوطنً وبعد موافقة ثلثً ( ) 0/0أعضاء المجلس الوطنً.
ٌ نفذ قرارات لجنة االنضباط المكتب الوطنً أو المكتب الوالئً .
 لجنة االنضباط الوطنٌة قراراتها غٌر قابلة للطعن .
المادة  :00تسجل مداوالت وقرارات لجنة االنضباط فً سجل رسمً مرقم مإشر خال من التشطٌب
من طرف المكتب الوطنً.
المادة :00
 تجتمع لجنة االنضباط بناء على ملف ٌقدمه رئٌس المكتب الوطنً أو الوالئً كل فً مجال
اختصاصه.
ٌ وجه استدعاء للمعنً باألمر عن طرٌق البرٌد المضمن مع اإلشعار باالستالم خمسة عشــرة
(ٌ )60وما قبل انعقاد االجتماع.
 للمعنً أو موكله الحق فً اإلطالع على ملفه ثمانٌة ( )23أٌام قبل تارٌخ مثوله أمام لجنة
االنضباط  ،وله حق اختٌار من ٌدافع عنه.

 للمعنً حق الطعن أمام رئٌس الهٌؤة التنفٌذٌة األعلى الموالٌة فً أجل أقصاه خمسة عشــرة
(ٌ )60وما بعد إشعاره بالقرار باستثناء قرارات لجنة االنضباط الوطنٌة فهً غٌر قابلة للطعن.
ٌ سلم رئٌس الهٌؤة التنفٌذٌة الملف للجنة االنضباط فً أجل أقصاه عشرة( )62أٌام من تارٌخ
استالمه ثم تقوم اللجنة بالفصل فٌه فً مدة أقصاها ثالثون (ٌ )02وما.

أوال :المخالفات
المادة  :00طبقا للمادة  02من القانون األساسً فإن المخالفات التً ٌعاقب علٌها بمقتضى هذا النظام
هً :
 -0مخالفات من الدرجة األولى :
 التؤخر فً تبلٌغ التقارٌر والمراسالت والنصوص األساسٌة لإلتحاد إلى المعنٌٌن بها.
 عدم احترام الزمالء أثناء تؤدٌة مهامهم.
 -0مخالفات من الدرجة الثانٌة :
 تكرار خطؤ من الدرجة األولى.
 تجاوز السلم التنظٌمً.
 تبلٌغ معلومات خاطئة فً حق األشخاص أو الهٌئات .
 التؤخر فً تسدٌد مستحقات البطاقات.
 -0مخالفات من الدرجة الثالثة :
 تكرار أخطاء من الدرجة الثانٌة.
 خرق القانون األساسً والنظام الداخلً لالتحاد.
 التعسف فً استخدام المسإولٌة .
 السلوك المخالف لآلداب العامة.
 رفض تنفٌذ األوامر والواجبات المكلف بها من قبل الهٌآت األعلى.
 استعمال العنف اللفظً أو البدنً.
 إهانة مسئولً االتحاد أثناء تؤدٌة مهامهم.
 إفشاء أسرار االتحاد.
 عدم االلتزام بقرارات االتحاد وهٌآته.

ثانٌا :العقوبات
المادة  :00عقوبات الدرجة األولى من اختصاص رئٌس الهٌؤة التنفٌذٌة األعلى وتتمثل فً:
 التنبٌه الشفهً أو الكتابً
 اإلنذار الشفهً أو الكتابً.
المادة  :00عقوبات الدرجة الثانٌة من اختصاص الهٌؤة التنفٌذٌة.
 التوبٌخ الكتابً.
 تجمٌد العضوٌة لمدة ستٌن (ٌ )12وما.
المادة  :00عقوبات الدرجة الثالثة من اختصاص لجنة االنضباط وتتمثل فً:
 التجمٌد لمدة سنة ()26أو سنتٌن(.)20
 الحرمان من الترشح من سنة ( )26إلى سنتٌن(.)20
 الحرمان من االنتداب من سنة ( )26إلى سنتٌن(.)20
 التجرٌد من المسإولٌات .

 الفصل النهائً من صفوف االتحاد مع مراعاة أحكام المادة  15من النظام الداخلً.

البـاب الثالث  :هٌئات االتحاد
الفـصل األول  :تعرٌف وتشكٌل هٌئات االتحاد المحلٌة
أوال :هٌئات اإلتحاد على مستوى المؤسسة
المادة  : 01طبقا للمادة  04من القانون األساسً تضم الجمعٌة العامة للمإسسة جمٌع منخرطً االتحاد
على مستوى المإسسة،وتعتبر القاعدة األساسٌة لالتحاد ومصدر قوته ومنبع قراراته ومواقفه تعقد كل
ثالث ( )20سنوات فً دورة عادٌة أو بطلب من رئٌس المكتب أو بطلب من ثلثً ( )0/0المنخرطٌن
أو من الهٌئات األعلى.
صالحٌـات الجمعـٌة العامـة :
 انتخاب مكتب المإسسة.
 مناقشة االقتراحات والمطالب.
المادة  : 00مكتب المإسسة هو الهٌئة التنفٌذٌة القاعدٌة لالتحاد على مستوى المإسسة.
ٌ تكون المكتب من ثالثة ( )20أو خمسة( )20أعضاء ٌنتخبون من بٌنهم رئٌسا.
ٌ جتمع مرة كل شهر فً دورة عادٌة أو بطلب ثلثً( )0/0أعضائه أو بطلب من الرئٌس أو من
الهٌؤة األعلى.
ٌ جتمع مع مدٌر المإسسة على األقل مرة واحدة( )26كل ثالثً .
المادة  :00مهام وصالحٌات مكتب المإسسة:
ٌ سجل اقتراحات المنخرطٌن وٌبلغها للهٌئة األعلى.
ٌ تولى طرح ومتابعة مشاكل المنخرطٌن على مدٌر المإسسة.
ٌ بلغ قرارات وتوصٌات الهٌئة األعلى إلى القاعدة.
ٌ وزع بطاقات االنخراط وٌجمع االشتراكات السنوٌة وٌبلغها إلى الهٌئة األعلى.

ثانٌا :هٌئات اإلتحاد على المستوى البلدي أو الدائري
المادة  : 00طبقا للمادة  02من القانون األساسً تتشكل الجمعٌة العامة البلدٌة أو الدائرٌة من:
 أعضاء المكتب البلدي أو الدائري السابق.
 رإساء مكاتب المإسسات بحكم المنصب.
 مندوب واحد ( )26عن كل عشرة ( )62منخرطٌن مع مراعاة خصوصٌة كل بلدٌة أو دائرة .
المادة  : 00تنعقد الجمعٌة العامة االنتخابٌة البلدٌة أو الدائرٌة تحت إشراف عضو من المكتب الوالئً
وبتكلٌف رسمً.
مهام وصالحٌات الجمعٌة العامة االنتخابٌة البلدٌة أو الدائرة :
 المصادقة على مكتب الجمعٌة العامة المقترح من طرف الهٌئة التنفٌذٌة .
 المصادقة على جدول أعمال الجمعٌة.
 المصادقة على التقرٌرٌن األدبً والمالً.
 انتخاب المكتب البلدي أو الدائري.
المادة  : 00مهام وصالحٌات المكتب البلدي أو الدائري هً:
 تمثٌل االتحاد أمام السلطات المحلٌة للبلدٌة أو الدائرة.









تفعٌل وتسٌٌر شإون االتحاد على مستوى البلدٌة أو الدائرة.
مكاتب المإسسات والتنسٌق فٌما بٌنها.
تبلٌغ نشاطات االتحاد للهٌئات العلٌا.
العمل على جلب المخرطٌن .
االتصال الدائم بالمنخرطٌن والسماع النشغاالتهم.
ٌعد تقرٌرا كل ثالثة ( )20أشهر ٌقدمه للمكتب الوالئً.
ٌشرف على الجمعٌة العامة لمكاتب المإسسات مرة فً السنة على األقل.

ثالثا :هٌئات االتحاد على المستوى الوالئً
المادة  : 00طبقا للمادة  00من القانون األساسً ال تنعقد الجمعٌة العامة الوالئٌة االنتخابٌة إال
ب إشراف عضو من المكتب الوطنً أو الجهوي بتكلٌف رسمً وبرخصة من المكتب الوطنً.
المادة  : 00طبقا للمادة  00من القانون األساسً تضم الجمعٌة العامة الوالئٌة االنتخابٌة :
 المجلس الوالئً السابق .
 رإساء المكاتب البلدٌة أو الدائرٌة بحكم المنصب.
 مندوبون منتخبون عن مكاتب المإسسات على المستوى البلدي أو الدائري فً حدود مندوب عن
كل خمسٌن (  ) 02منخرطا مع مراعاة خصوصٌة كل والٌة ٌقدرها المجلس الوالئً .
 أعضاء المجلس الوطنً المنتهٌة عهدتهم.
المادة  : 00طبقا للمادة  04من القانون األساسً مهام وصالحٌات الجمعٌة العامة الوالئٌة االنتخابٌة
هً:
 المصادقة على مكتب الجمعٌة العامة المقترح من طرف المكتب الوالئً.
 المصادقة على جدول األعمال.
 المصادقة على التقرٌرٌن األدبً والمالً.
 تشكٌل المجلس الوالئً .
المادة ٌ : 00تكون المجلس الوالئً من خمسة وعشرٌن عضوا( )00عضوا فؤكثر وٌتشكل من:
 أعضاء المكتب الوالئً  ،والوطنً ومكاتب التنسٌق الجهوٌة السابقٌن.
 رإساء المكاتب البلدٌة أو الدائرٌة بحكم المنصب.
 ممثل عن كل مائة ( )622منخرط مع مراعاة خصوصٌة كل والٌة ٌقدرها المجلس الوالئً .
المادة :01عمال بالمادة  02من القانون األساسً ٌجتمع المجلس الوالئً بقرار من المكتب الوطنً
وفق الشروط التالٌة:
 سحب الثقة من المكتب الوالئً بعد مرور سنة من تارٌخ الجمعٌة العامة االنتخابٌة.
 االستقالة الجماعٌة للمكتب أو الشغور الكلً.
 تقاعس وتهاون أعضاء المكتب أو عدم انسجامهم.
 حل المكتب الوالئً.
المادة :00طبقا للمادة  04من القانون األساسً تتمثل صالحٌات المجلس الوالئً فً:
 المصادقة على جدول األعمال.
 انتخاب أعضاء المكتب الوالئً الذي ٌنتخب من بٌن أعضائه رئٌس المكتب الوالئً.
 المصادقة على التقرٌرٌن األدبً والمالً للمكتب الوالئً .
 المصادقة على برنامج عمل المكتب الوالئً السنوي .
 مناقشة تقارٌر البلدٌات أو الدوائر واتخاذ القرارات بشؤنها.
 اتخاذ التدابٌر الضرورٌة قصد تطبٌق قرارات االتحاد.

 دراسة القضاٌا المطروحة على مستوى الوالٌة وتكلٌف المكتب الوالئً بحلها والئٌا مع الهٌئات
المختصة .
 مراقبة تسٌٌر شإون االتحاد على المستوى الوالئً.
 س حب الثقة من الرئٌس أو من كل أعضاء المكتب بعرٌضة ممضاة من قبل ثلً( )20أعضاء
المجلس وتإكد باالنتخاب السري.
 إنشاء لجنتً االنضباط والمراقبة المالٌة واللجان التً ٌراها ضرورٌة من غٌر أعضاء المكتب،
وتتكون كل منها من ثالثة ( ) 20أو خمسة (  )20أعضاء.
المادة  : 00طبقا للمادة  65من القانون األساسً تستمد مهام وصالحٌات أعضاء المكتب الوالئً من
مهام وصالحٌات أعضاء المكتب الوطنً مع مراعاة خصوصٌة كل هٌئة .

الفصل الثانً :هٌئات التنسٌق الجهوٌة
المادة  : 00طبقا للمادة  42من القانون األساسً تحدد مهام و صالحٌات مكاتب التنسٌق الجهوٌة
كاآلتً :
 متابعة اإلحصاء واالنخراط و السهر على تنفٌذ برنامج تكوٌنً خاص بالجهة.
 الحرص على تطبٌق قرارات المكتب والمجلس الوطنٌٌن على مستوى الجهة.
 معاٌنة عمل و أنشطة المكاتب الوالئٌة فً الجهة وتقدٌم تقرٌر للمكتب الوطنً.
 العمل على حل الخالفات التنظٌمٌة بالوالٌات مع موافاة المكتب الوطنً بتقرٌر.
 السعً لدى الهٌآت الرسمٌة لحل المشاكل المحلٌة بطلب من المكاتب الوالئٌة.
 اقتراح إسناد انتدابات المكاتب الوالئٌة على المكتب الوطنً وفق المعاٌٌر الوطنٌة المعتمدة.
 إرسال تقرٌر كتابً للمكتب الوطنً كل شهر .
 تقدٌم تقرٌر دوري كل ثالثة( ) 20أشهر فً اجتماع المكتب الوطنً عن نشاط الجهة ومشاكلها.
 مساعدة المكتب الوطنً فً اإلشراف على الجمعٌات العامة وبتكلٌف رسمً ،
 حضور دورات المجالس الوالئٌة.
المادة : 00
ٌ جتمع المكتب الجهوي مرة ( )26فً الشهر بصفة عادٌة .
ٌ جتمع مع رإساء المكاتب الوالئٌة مرة ( )26كل ثالثة ( ) 20أشهر .
ٌ جتمع استثناء بطلب من ثلثً (  ) 0/0أعضائه  ،أو بطلب من رئٌسه أو من رئٌس االتحاد .

الفصـل الثالث:هٌآت االتحاد الوطنٌة
أوال :المجلس الوطنً
المادة  : 00باإلضافة إلى المادة  02من القانون األساسً وطبقا للمادة  06منه تشكل لجنة
وطنٌة لتحضٌر المإتمر مكونة من ثالثة عشر( ) 60عضوا  ،ستة ( ) 21أعضاء من المكتب
الوطنً و ستة (  ) 21أعضاء منتخبون من المجلس الوطنً وٌرأسها رئٌس االتحاد .
المادة  :00تتمثل صالحٌات اللجنة الوطنٌة لتحضٌر المإتمر:
 اإلشراف على انتخاب مندوبً المإتمر فً دورات المجالس الوالئٌة االستثنائٌة

 تحضٌر المشارٌع والتوصٌات المتعلقة بالمإتمر وإثرائها من طرف المكاتب الوالئٌة قبل
إعدادها فً صٌغتها النهائٌة .
 تطبٌق البطاقة التقنٌة المصادق علٌها من طرف المجلس الوطنً .
 الٌمكن للجنة البت فً القضاٌا التنظٌمٌة بالوالٌات .

ثانٌا  :المكتب الوطنً
المادة  : 00طبقا للمادة  01من القانون األساسً تتمثل مهام أعضاء المكتب الوطنً كالتالً:
الرئٌس  ،نائب الرئٌس المكلف بالعالقات العامة  ،كاتب عام  ،مكلف بالتنظٌم والنزاعات  ،مساعد
مكلف بالتنظٌم والنزاعات ،مكلف بالمال الوسائل والممتلكات  ،مكلف باإلعالم و االتصال  ،مكلف
بالتكوٌن والدراسات  ،مكلف بالشإون القانونٌة والتفاوض  ،مكلف بالشإون االجتماعٌة والمهنٌة ،
مكلف بمتابعة نشاط المكاتب التنفٌذٌة والمنتدبٌن.
المادة  :00إضافة إلى ماورد فً المواد  10 ، 04 ، 03 ، 02 ،04من القانون األساسً تتمثل
صالحٌات أعضاء المكتب الوطنً :
الرئٌس:
.6
 رئاسة المكتب والمجلس الوطنٌٌن و استدعاإهما.
 تسٌٌرالموارد البشرٌة والوسائل المادٌة والمالٌة.
 تسٌٌرشإون المكتب الوطنً وتنسٌق أعمال أعضائه.
 اقتراح جدول أعمال المكتب الوطنً.
 تنشٌط مختلف هٌئات االتحاد .
 تولً النظر فً ما ٌحقق أهداف ومنفعة االتحاد.
 تمثٌل االتحاد أمام السلطات العمومٌة و القضاء مدعما بمستشار قانونً  ،أو ٌكلف من
ٌنوب عنه .
 تجمٌد نشاط أي هٌئة أو عضو ٌخل بالقانون األساسً والنظام الداخلً لمدة ال تتجاوز
ستٌن (ٌ )12وما إلى غاٌة مثوله أمام لجنة االنضباط .
 فتح البرٌد و تدوٌن مالحظاته علٌه.
 التواصل مع النقابات و فعالٌات المجتمع المدنً والهٌآت الوطنٌة والدولٌة وفق
استراتٌجٌة ٌحددها المجلس الوطنً و فٌما ٌخوله قانون الجمهورٌة.
 .0نائب الرئٌس المكلف بالعالقات العامة :
 مساعدة الرئٌس فً إدارة شإون االتحاد.
 إنابة الرئٌس إذا تعذر حضوره فً االجتماعات .
 مساعدة الرئٌس فً التواصل و ربط العالقات مع النقابات و فعالٌات المجتمع المدنً
و الهٌآت الوطنٌة و الدولٌة .
 الكاتب العام :
 اإلشراف على األمانة الدائمة .
 مسك الملفات الخاصة بؤعضاء المكتب الوطنً ومكاتب التنسٌق الجهوٌة و المكاتب
الوالئٌة.
 تهٌئة عمل الرئٌس وتحضٌر االجتماعات من كل الجوانب.

 إعداد وتقدٌم التقرٌر األدبً للمكتب الوطنً قبل عرضه على المجلس الوطنً فً
دوراته
 تنظٌم وترتٌب البرٌد بعد فتحه من طرف الرئٌس وتدوٌن مالحظاته علٌه .
 مسك سجل المداوالت بعد ترقٌمه وتؤشٌره من قبل الرئٌس .
 تحرٌر المراسالت وتقدٌمها للرئٌس لإلطالع و اإلمضاء علٌها .
 تنظٌم أرشٌف االتحاد والمحافظة علٌه.
 .0المكلف بالتنظٌم :
 متابعة المنظمة من جانبها التنظٌمً على المستوى الوطنً  ،وٌحدد مواطن القوة
والضعف وٌقترح الحلول.
 وضع بطاقة مركزٌة وضبط الخرٌطة الوطنٌة للمنخرطٌن مع مكاتب التنسٌق الجهوٌة .
 السهر على تطبٌق القانون األساسً و النظام الداخلً .
 متابعة اإلنخراطات واإلحصاء النقابً بالتعاون مع مكاتب التنسٌق الجهوٌة ورإساء
المكاتب الوالئٌة .
 مراقبة إجراء الجمعٌات العامة وفقا للقانون .
 متابعة الخالفات و المنازعات التنظٌمٌة وإٌجاد الحلول لها بمساعدة مكاتب التنسٌق
الجهوٌة.
 اقتراح محاور للتكوٌن لتدعٌم قدرات المكاتب التنفٌذٌة بالتنسٌق مع المكلف بالتكوٌن.
 .0المساعد المكلف بالتنظٌم:
 ضبط قائمة أعضاء المجلس الوطنً وإثبات العضوٌة خالل دورات المجلس .
 مساعدة المكلف بالتنظٌم وتعوٌضه وٌحل محله عند غٌابه .
 ضبط خرٌطة االنخراط الوطنٌة على مستوى البلدٌة أو الدائرة ثم الوالٌة ثم الوطن
بالتنسٌق مع مسإولً الجهات.
 تولً توزٌع البطاقات على المكاتب الوالئٌة وضبط الحسابات بدقة .
 .0المكلف بالمال و الوسائل والممتلكات :
 إعداد مشروع المٌزانٌة السنوٌة لالتحاد وعرضه على المكتب و المجلس الوطنٌٌن .
 إمضاء الصكوك باسم االتحاد مع الرئٌس وتسٌٌر الشإون المالٌة .
 تحصٌل مساهمة الوالٌات المالٌة الخاصة باالشتراكات السنوٌة لمستحقات البطاقات
بالتنسٌق مع مسإول التنظٌم .
 مراقبة عمل أمناء المال الوالئٌٌن ومراجعة مدا خٌلهم ومصارٌفهم وتزوٌدهم بطرق
العمل.
 تسٌٌر ممتلكات االتحاد المنقولة والعقارٌة وجردها فً سجل الجرد مرقم ومإشر من
طرف الرئٌس.
 إنجاز وتقدٌم التقرٌر المالً .
 التنسٌق مع لجنة المراقبة المالٌة فٌما ٌتعلق بالقضاٌا المالٌة للمكاتب الوالئٌة .
 مراقبة كل المداخٌل المالٌة التً تتم باسم االتحاد على جمٌع المستوٌات .
 .0المكلف باإلعالم :
 اإلشراف على تحرٌر البٌانات وتوزٌع مجلة االتحاد.
 اإلشراف على الموقع اإللكترونً و المجلة اإللكترونٌة لالتحاد.
 ربط العالقات مع أجهزة اإلعالم المكتوبة والمسموعة و المرئٌة.
 التغطٌة اإلعالمٌة للدورات التكوٌنٌة و األٌام الدراسٌة ،وكذا اجتماعات المجلس الوطنً.

 توزٌع البٌانات على مختلف هٌآت االتحاد.
 تحقٌق التعامل مع المكاتب الوالئٌة بواسطة البرٌد اإللكترونً .
 .0المكلف بالتكوٌن والدراسات :
 تسطٌر البرنامج السنوي للتكوٌن بالتنسٌق مع رإساء الجهات .
 اإلشراف على التربصات التكوٌنٌة .
 ربط العالقات مع الهٌآت والمنظمات التً بإمكانها المساعدة فً مجال التكوٌن .
 القٌام بالدراسات التً لها عالقة بالعمل النقابً و التربوي والتكوٌنً.
 القٌام بالدراسات التً تساعد على تحقٌق أهداف االتحاد.
 .0المكلف بالشؤون القانونٌة والتفاوض:
 جمع المراسٌم والقوانٌن والمناشٌر المتعلقة بالقطاع وقراءتها.
 تحضٌر أي اجتماع له عالقة بالتفاوض وطرح االنشغاالت والمتابعة.
 إحصاء المشاكل المطروحة وتصنٌفها بالتنسٌق مع المكلف بالشإون االجتماعٌة والمهنٌة
وإٌجاد الحلول القانونٌة لها.
 دراسة تقنٌات التفاوض مع مسإول التكوٌن واقتراح برنامج عمل لدراسته.
 .0المكلف بالشؤون االجتماعٌة و المهنٌة :
 إحصاء المشاكل المهنٌة المطروحة وتصنٌفها  ،وإطالع المكتب الوطنً على أكثرها
ورودا.
 دراسة الثغرات التً ٌمكن لالتحاد أن ٌستغلها فً طرح قضاٌا وطنٌة فٌما له عالقة
بالمهنة وقوانٌن الوظٌفة .
 إحصاء أهم انشغاالت عمال القطاع فً جانبٌها المهنً واالجتماعً.
 اقتراح إستراتٌجٌة وطنٌة تعنً بحل المشاكل االجتماعٌة والمهنٌة .
 اإلشراف على المخٌمات الصٌفٌة .
 .01المكلف بمتابعة نشاط المكاتب التنفٌذٌة و التنسٌقٌة والمنتدبٌن:
 متابعة نشاط المكاتب التنفٌذٌة الوالئٌة و التنسٌقٌة الجهوٌة وتقٌٌم عملها.
 إلزام المكاتب الوالئٌة بفتح برٌد إلكترونً .
 دراسة تقارٌر المكاتب التنفٌذٌة وتقدٌم حوصلة للمكتب الوطنً عن نشاطها.
 تصنٌف عمل المكاتب من حٌث نشاطها ووتٌرة عملها.
 ضبط بطاقة فنٌة لنشاط المنتدبٌن  ،واقتراح معاٌٌر لتقٌٌم عملهم .

ثالثا  :األمانة الدائمة
المادة  :00طبقا ألحكام المادة  16من القانون األساسً تنشؤ أمانة دائمة لدى المكتب الوطنً
تعمل تحت إشراف الكاتب العام  ،تتكون من ثالثة ( ) 20إلى خمسة ( ) 20أعضاء ٌقترحهم
رئٌس االتحاد بموافقة المكتب الوطنً و تتولى القٌام بالمهام التالٌة :
 المداومة فً المقر وفتحه من الساعة التاسعة(  )24صباحا إلى السابعة عشر()62
مساء طٌلة أٌام األسبوع باستثناء ٌوم الجمعة.
 صٌانة المقر والحفاظ علٌه .
 تنظٌم إدارة االتحاد تحت إشراف الكاتب العام و أعضاء المكتب الوطنً كل فً
مجال المهام المسندة إلٌه.









تسجٌل البرٌد الوارد والصادر وترتٌبه.
تنظٌم ملفات الوالٌات من كل جوانب اإلدارٌة .
تحرٌر الردود على البرٌد تحت إشراف الكاتب العام .
تحضٌر كل مستلزمات االجتماعات من الناحٌة المادٌة .
تحرٌر االستدعاءات والقرارات وإرسالها.
إنجاز دلٌل بالعناوٌن وأرقام الهواتف والبرٌد اإللكترونً ألعضاء المجلس الوطنً.
إنجاز دلٌل بعناوٌن وأرقام هواتف مدٌرٌات التربٌة ومصالح وزارة التربٌة،
والوزارات األخرى ،واألحزاب ،والكتل البرلمانٌة والجمعٌات والمنظمات الوطنٌة،
ووسائل اإلعالم  ،وكل جهة لها عالقة مع عمل االتحاد الوطنً.

الباب الرابع :األحكام المالٌة
المادة :00طبقا للفصل  1من المادة رقم  02من القانون األساسً ٌحدد ثمن بطاقة االنخراط السنوٌة
بـمائة (  ) 622دج.
وتوزع اشتراكات المنخرطٌن على النحو التالً:
 %02 للمكتب الوطنً منها مصارٌف مكاتب التنسٌق الجهوٌة وحقوق االنخراط
فً األممٌة الدولٌة للتربٌة .
 %32 للمكتب الوالئً منها مصارٌف المكاتب البلدٌة أو الدائرٌة.
ٌ لزم المكتب الوطنً إجبارٌا تؤمٌن أعضائه لفترة عهدة كاملة.
ٌ لزم المكاتب الوالئٌة بتؤمٌن اإلجباري ألعضاء المجلس الوطنً التابعٌٌن لوالٌاتهم .
ٌ ستثنى  4والٌات من الجنوب الكبٌر-أدرار .إلٌزي – تمنراست – تندوف من دفع
مستحقات البطاقات .
المادة  :00طبقا للمادة رقم  14من القانون األساسً ٌمسك أمٌن المال دفتر الحسابات التابعة للهٌئة
التً ٌنتمً إلٌها مرقما ومإشرا من طرف المكتب الوطنً  ،كما ال ٌدفع أي تعوٌض مالً أو تغطٌة
مالٌة إال بناء على تكلٌف بمهمة رسمٌة وٌقدم عرضا دورٌا حول المصارٌف.
المادةٌ :00خصص للمكتب الوطنً سٌولة نقدٌة قدرها مائة ألف ( )622.222دج وعشرة
( )62.222دج للمكاتب الوالئٌة شرٌطة استغاللها فً تحقٌق األهداف المسطرة .
المادة  :00طبقا للمادة 20من القانون األساسً تحدد مبالغ مصارٌف المهمات بناء على المصارٌف
الفعلٌة مع تبرٌرها.

الباب الخامس :أحكام عامة
المادة  :00تنتخب على مستوى المجلس الوطنً لجنة للمراقبة المالٌة لعهدة كاملة تتكون من خمسة
() 20أعضاء ٌنتخبون من بٌنهم رئٌسا ٌ ،مكن االستعانة بها فً تفتٌش وتدقٌق حسابات ومداخٌل كل
أنشطة الهٌآت التنفٌذٌة.
المادة  : 00طبقا للمادة  23من القانون األساسً تمثل كل تنسٌقٌة محلٌة ألي سلك بممثل واحد عن
مكتبها ضمن المجلس الوالئً .
تمت المصادقة على هذا النظام الداخلً فً دورة المجلس الوطنً الخامسة والعشرٌن
بمتقن عمر دهٌنة باألغواط بتارٌخ  66 :شوال 6402هـ الموافق لـ  26 :اكتوبر . 0224

