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إعداد وبناء القوانين الخاصة يعتمد على مبدئي تكريس التجانس بين مختلف قطاعات الوظيفة إن 
القانون الخاص لموظفي قطاع  على الحقوق المكتسبة لموظفي كل قطاع،إال أن ةالعمومية والمحافظ

لم يراعى خصوصية النظار وتثمين موقعهم  12/240والمعدل والمتمم له بالقانون 08/315التربية 
لهذه الفئة التي كانت في القانون  ولم يحافظ على الحقوق المكتسبة في سلم أسالك الوظيفة العمومية

والسياسية في الجزائر إتفقت على أهمية  بالرغم من أن اإلرادة الشعبيةالملغى  90/49الخاص 
 تضمنعلى :  80 والذي نصت مادته 08/04القانون التوجيهي للتربية  التربية الوطنية وأصدرت

واجتماعية الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية إلعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية 
طار يجب أن تبرز اإل واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف الئقة،وفي هذا

 الوظيفة العمومية. كأسال في سلم وتثمن موقعهم خصوصيتهمالقوانين األساسية لمستخدمي التربية 

والذي ألغى  08/315المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  12/240ور المرسوم التنفيذي دفبعد ص
المحدد لمهام نائب المدير  26/02/1991المؤرخ في  154أصبح القرار  90/49المرسوم التنفيذي 

 .للدراسات ملغى)غير ساري المفعول(

 صدور نصوص تنظيمية تطبيقية التي تحدد مهام الناظر يبقى المرجع  انتظارفي وعليه و 

 المرسوم من17والمادة 08/315من المرسوم  93الوحيد الذي يحدد مهام الناظرالمادة

 وسيرها. المتعلق بتنظيم الثانوية 10/230

 ي لتنسيقية نظار الثانويات:ناء على ماذكر أعاله خلص إجتماع المكتب الوطنوب

 البيان في  حسب ما جاء بالمطالب المرفوعة الى الوزارة الوصية وضرورة التكفل بهاالتمسك 

 وإتخذ القرارات األتية: 05/03/2016 األول بتاريح

القيام بوقفات إحتجاجية متزامنة عبر واليات الوطن أمام مديريات التربية يوم الثالثاء  -10

وتسليم snteنات الوالئية لنقابة بالتنسيق مع االماسا صباحا 01على الساعة  02/14/2106

 السادة مدراء التربية.السيدات و طريقرسالة الى معالي وزيرة الوطنية عن 

من المرسوم التنفيذي  93رفض التكليف اإلداري كمدير ثانوية لتعارضه مع مضمون المادة -02

بالتربية المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة  18/305

 الوطنية كون الناظر مصنف في السلك التربوي بدل االداري.

: يكلف نظار الثانويات بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل األساتذة 93المادة

 ومتابعته ويسهرون تحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق 

 رشات.التعليمية وحسن سير المخابر والو

 02نشرة إعالمية رقم
 



 

ويساعدون مدير الثانوية في المهام اإلدارية وينوبون عنه في حالة حدوث مانع باستثناء وظيفة األمر 
 بالصرف ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.

 26/02/1991المؤرخ في  154القرار )رفض كل المهام المسندة لنائب المدير للدراسات  -13

 )غير ساري المفعول(.المحدد لمهام نائب المدير للدراسات ملغى

 01/231من المرسوم  07والمادة  18/315من المرسوم التنفيذي 93والعمل بما جاء في المادة 

المحدد لألحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية  2101أكتوبر 2 لالموافق  ه0430شوال 23المؤرخ في 

 .18/305 التنفيذي كون رتبة نائب المدير للدراسات زالت بعد صدور المرسوم وسيرها

يشرف ناظر الثانوية 18/305من المرسوم  93ا في المادة :زياة على المهام المنصوص عليه07المادة

 تحت سلطة مدير الثانوية على المصلحة البيداغوجية ويتولى على الخصوص ما يأتي:

 مراقبة ومتابعة ومواظبة التالميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية -
 إعالم التالميذ وتوجيههم. -
 يل األنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها.تفع -

 ئراالسادة نظار ثانويات الجزالسيدات و                        

  للدراسات ملغىالمحدد لمهام نائب المدير 26/12/0990المؤرخ في  054القرار هل: 

  26/12/0990المؤرخ في  054إن أي ناظر ثانوية جديد يلتحق بمنصبه يقدم له مدير الثانوية القرار 

القرارجاء بمقتضى المرسوم أن هذا   هذه مغالطة كبرى حيثوويقول له هذا هوالقرار الذي يحدد مهام الناظر 

 إلغاءه قد تم  91/49المرسوموحيث أن هذا  16/12/0991المؤرخ في  91/49التنفيذي 

 ملغى أيضا ومن ثم فإن القرار 054وعليه فإن القرار  079وذلك في المادة  18/305بالمرسوم التنفيذي 

 الذي يحدد مهام الناظر بالتفصيل غير موجود الى حد كتابة هذه األسطروإنما حددت مهام الناظر

 .01/231من المرسوم  07والمادة 18/305من المرسوم  93في المادتين  

 مقاطعة كل األعمال اإلدارية: 
المرسوم من 32جاء في المادة  وليس من موظفي اإلدارة حسب ما بما أن الناظر من موظفي التربية -

 .02/241من المرسوم التنفيذي  5المتممة بالمادة و  18/305التنفيذي 
 المحدد لمهام نائب المدير للدراسات 26/12/0990المؤرخ في  054وبما أن القرار  -

 .91/49س الناظر( ملغى بإلغاء المرسوم )لي

 وبما أن القرارالذي يحدد مهام الناظر بالتفصيل )البيداغوجية واالدارية والتربوية( الذي من  -
 غير موجود . 18/305المفروض أن يصدر بناء على المرسوم 

 من  07والمادة 18/305من المرسوم  93الناظر حددت في المادتين وبما أن مهام  -
 .01/231 المرسوم

 ولعدم إستجابة الوزارة الوصية لهذه المطالب وتجاهلها:     

 :األعمال اإلدارية التالية مقاطعةفإننا نطلب من نظار ثانويات الجزائر 

 تسجيل التالميذ و متابعة حضورهم: 



 

 التالميذوثيقة الدخول والخروج+ كشف تعداد +  +سجل النتائج المدرسية)سجل الدخول والخروج+ سجل األقسام
 (.الشهري

 .إعداد مختلف الوثائق التي تتضمن حضور التالميذ والشروط التي يجري فيها تمدرسهم 

  المساعدين والمشرفين التربويينغيابات األساتذة و متابعة: 
 .(+ الكشف الشهري لغياباتهم وتأخراتهمتأخرات الغيابات وال)سجل 

 .الشهادات المدرسية للتالميذ المتمدرسين 
 التالميذ. ملفات 
  بها األساتذةضبط الجداول القانونية الخاصة بالتعويض عن الساعات اإلضافية واالستخالف التي يقوم. 
 .المسؤولية عن المكتبة والوثائق التعليمية والوسائل السمعية البصرية 
 إنجاز التقرير العام لسير المؤسسة. 
  المتعلقة بالرسوم المدرسية واألضرارإعداد العقود اإلدارية التي تعتمد في تحصيل االيرادات 

 الملحقة بالتجهيزات.
 :مالحظة

  عدم إمضاء وختم أي وثيقة. -
ما عدى مجلس التوجيه و التسيير المذكور  مقاطعة كل المجالس ألن المراسيم التنفيذية المنبثقة عنها ملغاة -

 في مادته السابعة. 01/231في المرسوم 
                                            والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها 1976أفريل  16المؤرخ في  72–76المرسوم رقم -

 . 10/230من المرسوم  24ملغى حسب المادة 

  والمتضمن القانون األساسي الخاص بعمال التربية 1990 فيفري 06المؤرخ  49–90 المرسوم رقم -    

 .08/315من المرسوم  179حسب المادة  ملغى      

 ئراالسادة نظار ثانويات الجزو السيدات                                        

وسيرها عدة أمور تهم الناظرمنها:       المتعلق بتنظيم الثانوية 01/231لقد جاء في المرسوم التنفيذي        

 مصلحتين:مصلحة بيداغوجية و مصلحة مالية تنص على أن الثانوية بها :06المادة 

 ستشار مالمصلحة البيداغوجية: يشرف عليها الناظر)رئيس مصلحة( والتي بها االستشارة التربوية و

 عديدة.ووثائق  دفاتر وملفاتالتوجيه واالرشاد المدرسي و المهني وتحتويان على سجالت و

 تحتوي على هذا الزخم من السجالت والدفاتر والملفات والوثائق مصلحة البيداغوجيالهل يعقل أن رئيس 

 ليس من موظفي االدارة.

وعليه: فإذا كان من موظفي االدارة فيجب على الوزارة الوصية أن تقرر له منحة التأطير االداري وكذالك بزيادة 

 .  دج 8775لتي تقدر ب وا 01/231نقطة إستداللية ألنه رئيس مصلحة حسب المرسوم  095قدرها إستداللية 

                      

  التنسيقية الوطنيةع/                                                            

                                                                 


