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للقانون األساسي المصادق علیھ الداخلي التدابیر التطبیقیة  یحدد النظام :01 ادةالم
في مؤتمر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدریس للقطاع الثالثي األطوار 

 .CNAPESTEللتربیة  
  :یلي النظام الداخلي إلي تحدید ما یھدف ھذا :02 المادة

  االنخراط والعضویة -
  .االنضباط - اباالنتخ -  الترشح -
  .ھیآت وھیاكل النقابة -
  .أحكام مالیة -
  .أحكام عامة -
  .أحكام انتقالیة -

  :یلي الواردة في ھذا النظام الداخلي ما  بالتعابیر یقصد :03 المادة
المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدریس للقطاع الثالثي األطوار  :النقابة
  .للتربیة
  .الوطني للنقابة المكتب - للنقابةالوالئي  المكتب - المؤسسةفرع  مكتب: الھیاكل

الوالئي للنقابة،  للطور، المجلسالوالئي  للفرع، المجلسالجمعیة العامة : اتئالھی
  .الوطني للنقابة للطور، المجلسالمجلس الوطني 

  .ھو الھیئة والھیكل القاعدي على مستوي المؤسسات: الفرع النقابي
  .التأدیبيالمجلس  :والمحاسبةلجنة االنضباط 

 
  االنخراط والعضویة :األولالباب 

فإن االنخراط   12و  11في مادتھ  ینص علیھ القانون األساسي وفق ما  :04 المادة
، وتمنح البطاقات بعد ة الدراسیةالسن خالل استمارة  مضاء إو ءفي النقابة یتم بمل

   .دفع االشتراك السنوي
إلنخراطات ضبط الحالة التنظیمیة والمالیة بزم المكتب الوالئي تیل :05 المادة

  .مارس من كل سنة 31مھا للمكتب الوطني قبل یوتسل الوالیة
 

  االنضباط ـ االنتخابـ الترشیح : الباب الثاني
  .االنتخابـ الترشیح  :الفصل األول

من القانون األساسي یحق للمنخرط الترشح لھیآت  13المادة بالتزام  :60 المادة
  :كلھا العلیا مع التزام الشروط التالیةالنقابة وھیا
  .لكل منخرط في النقابة والمجلس المحليیحق الترشح لمكتب الفرع  - 
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منھا سنتین كعضو مجلس على األقل سنوات متتالیة انخراط  ) أربعة ( -       
  .لعضویة المكتب الوالئي للنقابةوالئي 
منھا سنتین كعضو مجلس  لسنوات متتالیة انخراط على األق ) أربعة ( -       

  .المكتب الوطني للنقابة وطني لعضویة
شروط الترشح في مرحلة التأسیس یحددھا المجلس الوطني للنقابة في : مالحظة

  .الئحة منفصلة
أعضاء تشرف على العملیة االنتخابیة یرأسھا  5إلى  3تتشكل لجنة من  :07المادة 

  .نتخابیة المعنیةعضو من الھیكل األعلى وأعضاء من الھیئة اال
تمارس اللجنة مھامھا وفق الئحة یعدھا المكتب الوطني ویصادق علیھا المجلس 

       .الوطني وتنتھي صالحیاتھا بانتھاء العملیة االنتخابیة
  
  .االنضباط :الفصل الثاني

  .المحاسبةجنة االنضباط وـ  1
  

لوطني كل منخرط في المجلس ا والمحاسبة علىیسري االنضباط : 08المادة 
صفتھ في  كانت االمستقل لمستخدمي التدریس للقطاع ثالثي األطوار للتربیة أی

   .النقابة
بناء على تقریر مبرر لجنة االنضباط والمحاسبة  علىیحال العضو  :09 المادة

فصل فیھ الذي ی من طرف الھیكل الذي ینتمي إلیھ أو الھیكل األعلى مصادق علیھ
جمید عضویتھ من یمكن في ھذه المدة كإجراء تحفظي تكما  الموالیة،یوما  45خالل 

  .طرف الھیكل الذي ینتمي الیھ
ن بتنفیذ قرارات لجان المكتب الوالئي أو المكتب الوطني ھما الكفیال :10 المادة

  .االنضباط
  .نھائيقرار لجنة الطعن الوطنیة  :11 المادة
أعضاء من المجلس  07تتشكل لجنة االنضباط و المحاسبة الوالئیة من  :12 المادة

  :الوالئي للنقابة كالتالي 
  .عضو مكتب والئي معین من طرف المكتب الوالئي  -
   .عضوان من منسقي الفروع -
 أعضاء من المجلس الوالئي للنقابة منتخبون من طرف المجلس الوالئي 04 -

  .) تمثیل األطوارمع مراعاة ( 
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أعضاء من المجلس  07لوطنیة من تتشكل لجنة االنضباط و المحاسبة ا :13 المادة
  :الوطني للنقابة كالتالي 

  .وطني معین من طرف المكتب الوطني عضو مكتب  -
   .من منسقي الوالیاتمنتخبان عضوان )  02(  -
 مع مراعاة  ( يالمجلس الوطن ینتخبھمأعضاء من المجلس الوطني  04 -

  .) تمثیل األطوار
في اللجنة وطنیة تسقط عضویتھ الة لجنالحالة انتخاب عضو في  في: مالحظة

   .الوالئیة
المحاسبة الوالئیة عضو المكتب الوالئي في یترأس لجنة االنضباط و -  :14المادة 

  .اللجنة وجوبا
 .الوطنیة عضو المكتب الوطني وجوباالمحاسبة یترأس لجنة االنضباط و -     
منسق فرع أو عضو  یمكن للمكتب الوالئي كإجراء تحفظي تجمید نشاط :15المادة 

لجنة  إحالتھم علىأو  أو أكثر من أعضاء مكتب الفرع النقابي في انتظار إحالتھ
 .التجمید یوما الموالیة لقرار 45خالل  والمحاسبة الوالئیةاالنضباط 

یمكن للمكتب الوطني كإجراء تحفظي تجمید نشاط منسق والئي أو  :16المادة 
لجنة  إحالتھم علىأو  ئي في انتظار إحالتھعضو أو أكثر من أعضاء المكتب الوال

  .التجمید یوما الموالیة لقرار 45االنضباط والمحاسبة الوطنیة خالل 
  :ف األخطاء كالتاليتصن :17المادة 

  :األخطاء من الدرجة األولى
  .القیام بأعمال فوضویة داخل الھیاكل والھیئات النقابیةـ  1
  .سمیةرترام مواعید االجتماعات العدم احـ  2
  .ثائق ومنشورات النقابة للمعنیینوومراسالت التأخیر في تبلیغ تقاریر وـ  3

  :األخطاء من الدرجة الثانیة
  .إفشاء األسرار الداخلیة للنقابةـ  1
  .عدم احترام القانون األساسي والنظام الداخليـ  2
  .تجاوز السلم التنظیميـ  3
  .التأخر في تسدید مستحقات االشتراكاتـ  4
  .النقابة تبلیغ معلومات خاطئة في حق أعضاء أو ھیآت - 5
  .الھیئات العلیاقرارات  و عدم احترام تعلیمات - 6
  .معاودة ارتكاب أخطاء من الدرجة األولى - 7
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  :األخطاء من الدرجة الثالثة
التصریحات الكاذبة عبر وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمكتوبة في حق ـ  1

  .لنقابةھیاكل وھیئات ا
ّ السیادة الوطنیة ـ  2 اإلدالء بتصریحات إلى الصحافة األجنبیة في مسائل تمس

  .ومبادئ النقابة
  .التعسف في استخدام السلطةـ  3
  .التمرد على ھیاكل وھیئات النقابة - 4
  .ابتة أو المنقولة بطرق غیر شرعیةأمالك النقابة الثاستغالل ـ  5
  .اختالس أموال النقابةـ  6
  .ستعمال العنف اللفظي أو البدنياـ  7
  .إھانة مسؤولي النقابة أثناء أداء مھامھمـ  8
  .السب والشتم والمساس بالكرامةـ  9

  .معاودة ارتكاب أخطاء من الدرجة الثانیةـ  10
  : 18المادة 

باستشارة و المعنيالھیكل  منسق من اختصاص العقوبات من الدرجة األولى
  :وھيأعضائھ 

  .ھي أو الكتابيالتنبیھ الشف -
  . اإلنذار الشفھي أو الكتابي -
  .التوبیخ الشفھي -

  :من اختصاص الھیكل المعني ھي العقوبات من الدرجة الثانیة
  .التوبیخ الكتابي -
  .أشھر أربعةمؤقت لمدة الفصل ال -
  .التوقیف من المسؤولیة النقابیة -

  :من اختصاص لجنة االنضباط ھيالعقوبات من الدرجة الثالثة 
  فصل مؤقت لمدة سنة إلى سنتین -
  الحرمان من الترشح لمدة سنة إلى سنتین -
   .النقابة الفصل من صفوف  -
  .الفصل مع المتابعة القضائیة -

والوطنیة تبلغ إلى  القرارات التي تصدرھا اللجان االنضباطیة الوالئیة :19المادة 
 . للنقابةالمكتب الوطني 
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لجان االنضباط  ة العقوبة من صالحیاتتصنیف الخطأ وطبیع :20المادة 
 .والمحاسبة

  حق الدفاع مضمون لكل منخرط محال على لجان االنضباط والمحاسبة :21المادة 
القرار  الطعن فيیحق للمنخرط المحال على لجنة االنضباط والمحاسبة  :22المادة 

  .قرارمن تاریخ تبلیغھ بال   ل أسبوعالمتخذ ضده خال
ان االنضباط والمحاسبة یستمر طیلة عھدة المجالس التي ینبثق عمل لج :23المادة 

 .منھا
تخضع لجان االنضباط والمحاسبة في طریقة تسییرھا وعملھا إلي  :24المادة 

 .یصادق علیھا المجلس الوطني للنقابةة یعدھا المكتب الوطني للنقابة والئحة تنظیمی
  :لجنة الطعن الوطنیة ـ 2

  :الطعن الوطنیة منتتشكل لجنة  :25المادة 
 .المنسق الوطني -
رؤساء لجان انضباط ومحاسبة والئیة ینتخبون من طرف المجلس  04 -

  .الوطني للنقابة 
  . أعضاء من اللجنة الوطنیة لالنضباط والمحاسبة یعینان من طرفھا 02 -

ن لجان الصادرة ع الوطنیة لجنة طعن للقراراتطعن اللجنة  تعتبر :26المادة 
   .والوطنیة والئیةوالمحاسبة ال االنضباط

  .عمل لجنة الطعن الوطنیة یستمر طیلة عھدة المجلس الذي تنبثق منھ :27المادة 
الوطنیة في طریقة تسییرھا وعملھا الى الئحة تخضع لجنة الطعن  :28المادة 

  .تنظیمیة یعدھا المكتب الوطني للنقابة ویصادق علیھا المجلس الوطني
  

  وھیاكل النقابةھیآت : الباب الثالث
  .الفرع النقابي )أ

   .الفرع النقابي ھو الھیئة التنفیذیة للجمعیة العامة للمؤسسة :29المادة 
یجتمع مكتب الفرع النقابي دوریا باستدعاء من منسق الفرع مرة كل  :30المادة 

  .ة من محضر االجتماع ونشاطاتھ للمكتب الوالئيخاشھر ویلزم بتبلیغ نس ثالثة
من  و بطلبأباستدعاء من منسق الفرع  یجتمع مكتب الفرع استثناء :31 المادة

  .طرف المكتب الوالئيثلث أعضاء المكتب او بطلب من 
  .ع النقابي سجال خاصا بنشاط الفرعیفتح مكتب الفر :32المادة 
  :ب الفرع النقابي بالمھام التالیةیضطلع مكت : 33المادة 

  .تنظیم الجمعیة العامةـ 
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 .وین النقابيضمان التكـ 
 .ارات المتخذة على جمیع المستویاتعالم منخرطي الفرع بالقرـ إ
  .تنفیذ قرارات الجمعیة العامة والھیئات الوالئیة والوطنیةـ 
 .مام ادارة المؤسسةأتمثیل منخرطي الفرع ـ 

 في حالة النزاعاتوإن تعذر أحد أعضاء المكتب وجوبا عالم المنسق الوالئي ـ إ
 .المؤسسةالجماعیة في 

 .المكتب الوالئي وجوبا تمثیل منخرطي الفرع خارج المؤسسة یستدعي موافقةـ 
واه كتابیا في حالة النزاعات الفردیة یقدم المنخرط عن طریق منسق الفرع شكـ 

 .بملء استمارة االتصال
  . من القانون األساسي 21یتشكل الفرع النقابي للمؤسسة وفقا للمادة   :34المادة 

تربصین مالمؤسسة المنخرطین من مستخدمي التدریس المرسمین وال یضم فرع
 .والمتعاقدین والموضوعین تحت تصرف النقابة داخل المؤسسة

التنظیم كنائب  یتكون مكتب الفرع النقابي للمؤسسة من المنسق وأمین :35المادة 
    .العامة للفرع ومھامھم الجمعیةم مساعدین تحدد عددھ وأعضاءالمال  لھ وأمین

وإن تعذر مھام التنسیق  نائبھمنصب منسق الفرع یتولى  في حالة شغور :36المادة 
 لى غایة انعقاد جمعیة عامةإمھام التنسیق لما تبقى من العھدة أو  أحد أعضاء الفرع

 .نتخابیةإ
  .وفق الالئحة االنتخابیة للنقابةع الفر العامة مكتبالجمعیة نتخب ت :37المادة 
الجمعیة عدد األصوات  أكبرتحصل على  الذي ھو العضوفرع المنسق  :38المادة 

   .باالنتخابالمكتب  أعضاء الى ونالتساوي یحتكموفي حالة العامة االنتخابیة 
 الفرعغرت مناصبھم على مستوى الذین ش األعضاءیتم تعویض  :39المادة 

حصل علیھا في صوات المتحسب األ یلیھ في القائمة بمنبتعویض العضو 
  .االنتخابات السابقة

ینتخب من طرف المكتب وتصادق علیھ   في حالة شغور منصب منسق الفرعـ 
  .الجمعیة العامة

                                                              .مكتب جدید النتخابلى الجمعیة العامة في حالة شغور ثلثي المكتب وذلك إیلجأ ـ 
و من أیكلف المكتب الوالئي من ینصب الفرع النقابي من أعضائھ  :40ادة الم

  .المجلس الوالئيأعضاء 
 ىیرسم الفرع النقابي من طرف المكتب الوالئي بعد مصادقتھ عل :41 المادة

  .یؤشر علیھ أمین التنظیم الوالئي محضر الجمعیة العامة االنتخابیة الذي
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سة ولو بعضوین منھ دارة المؤسإستمرار مع یتواصل مكتب الفرع با :42المادة  
  .على األقل

أعضاء مكتب من  وسحب الثقةنشاط تجمید حاالت تقدر الجمعیة العامة  :43المادة 
  .الئحة تنظیمیةتحددھا قا لشروط وآلیات وف الفرع

  :المجلس الوالئي
  :المجلس الوالئي للطور: 1مكرر )أ

المتوسط و االبتدائي التعلیمن أطوار ینشأ مجلس والئي لكل طور م :44المادة 
  .والثانوي

  :یتشكل المجلس الوالئي للطور من :45المادة 
الئحة االنتخابات  قوف جمیعا یتم تحدید ممثلیھمضمھم  وإن تعذرالفروع منسقي ـ 

  .في النقابة
  ) المتوسطو أاالبتدائي  (و للنقابة أالمجلس المحلي للطور 

في الئحة االنتخابات في  المحددالتمثیل النسبي ممثلین عن فروع الطور حسب ـ 
  :وذلك النقابة

منخرط ھو المنسق إن لم یكن قد  30عن عضو عن كل فرع یزید عدد منخرطیھ ـ 
  .انتخب ممثال للمنسقین

  .منخرط 45عضو ثاني عن كل فرع یزید عدد منخرطیھ عن ـ 
جھا جغرافیا دمجا دم یمكن 30الفروع التي یكون أعضاء جمعیتھا أقل من العدد ـ 

  .مقبوال عملیا وانتخاب ممثلین لھا حسب عدد منخرطیھا
 30عضو عن الفروع التي یمكن دمجھا عملیا وال یزید عدد منخرطیھا عن ـ 

  .45منخرط من مجموع أساتذة أقل من 
 30عضو مالحظ عن الفروع التي یمكن دمجھا وال یزید عدد منخرطیھا عن ـ 

  .50ثر من منخرط من مجموع أساتذة أك
  .ن لألمین الوالئيمساعدی للطور أعضاءینتخب المجلس الوالئي : 2ـ مكرر  أ
 40وفق المادة  ومساعدیھ بالصالحیاتطلع األمین الوالئي للطور ضی :3ـ مكرر  أ

  .األساسيمن القانون 
وفق  من المكتب الوالئي بأمرـ یشرف على تنصیب فروع المؤسسات للطور 

  .للنقابةالوالئي رزنامة یعدھا المكتب 
 :المجلس الوالئي للنقابة )ب

من القانون األساسي  42 المادة ئي للنقابة وفقیتشكل المجلس الوال :46المادة 
  :للنقابة
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  .للنقابة أعضاء المكتب الوالئي -
وفق أعضاء المجلس الوالئي للطور ویتم اختیارھم  الطورممثلي منسقي فروع  -

  .الئحة االنتخابات في النقابة
شرط أن یحقق الطور بأعداد متساویة  طورعن المجلس الوالئي لكل ممثلین  -

  .األساتذةمن عدد األقل  على %20نسبة انخراط 
  .أعضاء المكتب الوالئي السابق -

 :ئيالوال المكتب )جـ
)  1 + س 3 ( أي عدد فردي یحقق 13أو 7المكتب الوالئي من  یتكون :47المادة 
  :االنتخاباتوفق الئحة ویتم انتخابھم  رعن كل طو 4أو 2 = سحیث 

  .المنسق الوالئيـ 
  .أمین مكلف بالتنظیمـ 
  .مكلف باإلعالم واالتصال أمینـ 
  .مكلف النزاعات والشؤون االجتماعیة أمینـ 
   .أمین المالـ 
  .مین والئي للطور االبتدائيـ أ
بتكلیف  مانات واالحتفاظو عدم وجود ھذه األأ مین والئي للطور المتوسطـ أ

  .باألطوار 3 وأ 2 و 1 النائبین
  .مین والئي للطور الثانويـ أ
  .أعضاء مساعدین یحدد مھامھم المجلس الوالئيـ 
  .كمالحظینأعضاء المجلس الوطني الممثلین للوالیة ـ 

  .عضاء المكتب الوالئيأینتخب المجلس الوالئي  :48المادة 
ھو العضو الذي والمنسق الوالئي  ینتخب المكتب الوالئي فور انتخابھ :49المادة 

)  2 + 7 . (تحصل علي أكبر عدد من أصوات المرشحین الفائزین واالحتیاطیین
 .) 2 + 13 ( أو

 .الوطنيینصب المكتب الوالئي من طرف عضو من المكتب  :50المادة 
 ىف المكتب الوطني بعد المصادقة علیرسم المكتب الوالئي من طر :51المادة 

  .العامة االنتخابیة الذي یؤشر علیھ األمین الوطني للتنظیم محضر الجمعیة
یقوم  32المادة  ذكورة في القانون األساسيمالى المھام ال باإلضافة :52المادة 

   :المكتب الوالئي بما یلي
 .عضائھأیشرف على توزیع المھام على ـ 
  .استحداث سجل خاص باجتماعات المكتب الوالئيـ 
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منھ  وذلك بعضوین مستوى الوالئيالالسلطات الوالئیة على االتصال بالوصایة وـ 
 .على األقل 

  :عضاء المكتب الوالئيأمھام ـ 
  .الوالئيالمنسق ـ 
  .التنظیمأمین ـ 
  .المالأمین ـ 
  .النزاعاتأمین ـ 

  المجلس الوطني
  .المجلس الوطني للطور: 1مكرر )جـ 

االبتدائي، المتوسط : ینشأ مجلس وطني لكل طور من أطوار التعلیم :53المادة 
   .األساسيمن القانون  54الطور وطنیا بما ال یخالف المادة  ویضم ممثليوالثانوي 

  :للطور من وطنيیتشكل المجلس ال
  .الوالئیین للطوراألمناء  ـ 1
  . في المجلس الوطني للنقابة الطورممثلي ـ   2

  :المجلس الوطني للنقابة )د
َ للمادة یتشكل المجلس الوطن  :54المادة    .األساسي من القانون 58ي وفقا

   .أعضاء المكتب الوطني  -
  .المنسقین الوالئیین للنقابة   -
  .ممثلي األطوار بأعداد متساویة  -
  .أعضاء المكتب الوطني المنتھیة عھدتھم  -

 :الوطني المكتب )ھـ
 .ألساسيمن القانون ا 46یتشكل المكتب الوطني وفقا للمادة   :55المادة 
 .كتب الوطني من طرف المجلس الوطنيینتخب أعضاء الم  :56المادة 
 أكبر عدد من أصوات ىسق الوطني ھو العضو الذي تحصل علالمن :57 المادة

  ). 3 + 12(   المرشحین الفائزین واالحتیاطیین
  .م حق الترشح لمنصب المنسق الوطنيالفائزین األوائل من كل طور لھ األربعةـ 
  .ر لھ فقط حق التصویتمس من كل طوالخاـ 
في حالة تساوي األصوات یكون المنسق الوطني ھو العضو المتحصل على ـ 
 .في المجلس الوطني للنقابةالمتحصل علیھا أصوات  عددكبرأ
  : المؤتمر )و

  .للمداولةالمؤتمر الوطني للنقابة ھو الھیئة الوطنیة العلیا 
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  .نیة العلیا للمداولة في الطورالمؤتمر الوطني للطور ھو الھیئة الوط
  :یتشكل المؤتمر الوطني للنقابة من

  .للنقابة أعضاء المجلس الوطنيـ 
المنخرطین  النسبي لعددمندوبین عن المؤتمرات الوطنیة لألطوار حسب التمثیل ـ 

  ." ا اللجنة الوطنیة لتحضیر المؤتمرالتي تحددھ " في الوالیات
  :یتشكل المؤتمر الوطني للطور من

  .أعضاء المجلس الوطني الطورـ 
الوالیات عن المؤتمرات حسب التمثیل النسبي لمعدل المنخرطین للطور  مندوبيـ 

  .عن كل والیة خالل العھدة االنتخابیة
  .یحدد المجلس الوطني عدد أعضاء اللجنة الوطنیة لتحضیر المؤتمر  :58المادة 

تمر مع مراعاة األطوار ینتخب المجلس الوطني اللجنة الوطنیة لتحضیر المؤ
  . والتوزیع الجغرافي

  .الوطنيالمؤتمر الترشح لعضویة المكتب  مكتبال یحق ألعضاء  :59المادة 
  

  األحكام المالیة: الباب الرابع
من القانون   83 ، 82مصادر تمویل النقابة تتمثل في أحكام المادتین  :60المادة 

 .األساسي
 .مقابل بطاقة االنخراط دج سنویاَ  300بـ  اشتراكات كل منخرط تقدر  :61المادة 
  : خیل اشتراكات المنخرطین مقابل وصل كالتاليتوزع مدا  :62المادة 
   .للفرع النقابي%20 
        .للمكتب الوالئي %40
  .للمكتب الوطني %40
والوطني مع احترام أحكام  یتم فتح حساب بنكي على المستویین الوالئي :63المادة 
  .القانون األساسي من 88 - 87 – 86 – 85المواد 

  
  أحكام عامة: الباب الخامس

مؤقتة  استشاریة و المجلس الوالئي إنشاء لجانأني للمجلس الوط یمكن : 64ة الماد
  .الضرورةعند 

في حالة نائب المنسق الوطني المھام المسندة إلى المنسق الوطني  یتولى :65 المادة
  .ا عدا األمر بالصرفوجود مانع مؤقت ویقوم بجمیع مھامھ م
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وإن ضطلع بمھامھ مؤقتا نائب المنسق في حالة شغور منصب المنسق ی :66 المادة
مدة أقصاھا في  ،أمین التنظیم في الھیكل المعني لغایة انتخاب منسق جدید تعذر

 .ثالثة أشھر
من القانون األساسي في  48یشكل كل أمین وطني أمانتھ طبقا للمادة  :67 المادة

  .أشھر من المصادقة على ھذا النظام الداخلي ثالثةصاه ل أقجأ
  .التنفیذیة للنقابة تخضع إداریا للھیاكل األعلى سلمیا الھیاكل :68 المادة

 :شغور المناصب ـ   2
  :الحاالت التالیة  ىحدإشغور في الھیاكل او الھیئات بتعتبر حالة  :69المادة 

  .األساسي من القانون 13فقدان العضویة وفق المادة ـ 
  .الوفاةـ 
  .االستقالة ـ 
 .سنةمارس من كل  31عدم االنخراط قبل ـ 
  :ونظام االنتخابات الترشحـ  3 

وفق الئحة  والھیئات یتمفي الھیاكل  ونظام االنتخاباتشروط الترشح  :70 المادة
 .الوطنيالمجلس  ویصادق علیھایعدھا المكتب الوطني 

وفق الئحة یعدھا المكتب  وصالحیاتھا یتمتمر تشكیل لجنة تحضیر المؤ :71 المادة
 .قبل انعقاد المؤتمر سنة االمجلس الوطني في آجال أقصاھ ویصادق علیھاالوطني 

  
  أحكام انتقالیة: الباب السادس

لفترة انتخابیة مدتھا مدة العھدة االنتخابیة للنقابة أو إلى غایة عقد مؤتمر  :72 المادة
  :القانون األساسي للنقابةوطني استثنائي وبالتزام مواد 

الئحة االنتخابیة والئحة تشكیل الالنصاب المنصوص علیھ في  حالة بلوغفي 
المجالس فإنھ عند توفر الشروط في طورین فإنھما یشكالن المجلس والمكاتب 

  .التنفیذیة مناصفة
إذا تم بلوغ النصاب المطلوب في الطور الثالث یتم اإلعداد لضمھم للھیاكل 

  ).  السنة الدراسیة الموالیة (التالیة  ةفي الدور والھیئات
  

  : مالحظة
تمت المصادقة على ھذا النظام الداخلي للنقابة من طرف المجلس الوطني في 

  2016جانفي  15الجمعة : لمنعقدة بالجزائر العاصمة بتاریخدورتھ ا
  مادة 72یتكون ھذا النظام الداخلي من 
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  ل ومھام وعمل الھیآت والھیاكل النقابیة المحلیةتعریف وتشكی: الفصل األول

  الجمعیة العامة
  مكتب الفرع

  المجلس الوالئیة للطور
  المجلس الوالئي للنقابة

  المكتب الوالئي
  والھیاكل النقابیة الوطنیة ومھام الھیآتتعریف وتشكیل 

  المجلس الوطني للطور
  المجلس الوطني للنقابة

  المكتب الوطني
  المؤتمر

  )ندوات(ثالث مؤتمر الطور الفصل ال
  المؤتمر العام
  المقر الوطني

  األحكام المالیة: الباب الرابع
  أحكام عامة: الباب الخامس

 :المناصبشغور  
  االنضباط ـ االنتخاب ـطرق الترشیح 

  تشكیل ومھام وعمل الھیآت والھیاكل النقابیة المحلیة
  األحكام المالیة

  حكام عامةأ
  .سبةوالمحاقواعد االنضباط   ـ

  .وھیاكل النقابةھیئات  وعمل تشكیل وانتخابـ 
  .توزیع واستعمال الموارد المالیة  ـ

  .أحكام عامة  ـ                     
  
  

 


