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 :  مقدمة

يستجيب هذا العمل الذي يندرج في إطار السياسـة التربويـة التـي             

تنتهجها وزارة التربية الوطنية، وينفذها المعهد الـوطني لتكـوين مسـتخدمي            

 -التربية وتحسين مستواهم، للمطلب المشروع لمـوظفي قطاعـات التربيـة            

ريع المدرسي   بتوفير التوثيق في مجالي التش     –خاصة منها المؤسسات التربوية     

 .والقانون

وحرصا من المعهد لالستجابة لهذا المطلب، ومن أجل إبراز القواعـد           

القانونية والتشريعية األساسية التي تحكم المؤسسات واألفراد بشكل يسهم فـي           

دفع الموظف للقيام بمهامه بطريقة وأسلوبا أكثر نجاعة، باعتباره القـوة التـي      

ال ينضب في رفع الكفاية اإلنتاجية للمؤسسـة،        تدفع عجلة التقدم والمورد الذي      

 .يقدم هذه السند

إن ثمة عالقة وطيدة بين التشـبع بالثقافـة القانونيـة وبالنصـوص             

التشريعية، من جهة، وتحمل المسؤولية في إطارها، من جهة أخرى، بما يحفظ            

 .للمجتمع وللفرد المصلحة المتبادلة، ويقوي من تماسكهما

 تقديم المفاهيم واألطر القانونية للموظـف بمـا         إن الحاجة شديدة إلى   

ولعل من نافلة القول إبـراز      . يضمن سلوكا منه سلوكا قائما على أسس سليمة       

ألن . أهمية تقديم مثل هذه المبادرات في اإلسهام في إصالح المنظمة التربوية          

 الموظف إذا لم تتوافر لديه مجموعة من الكفايات تؤهله للقيام بمهامه يأخذ في            



 

التخبط وارتكاب األخطاء التي لن تكون في صالح المؤسسة ولن تكـون فـي              

 . صالحه، وال يمكن أن تؤدي إال إلى فقدان الثقة بين الموظف ومحيطه

: والسؤال الذي فرض نفسه والذي كانت على ضوئه هذه البادرة هـو           

ما لواقع الحالي إلعداد موظف المؤسسات التربويـة فـي الجانـب القـانوني        

 شريعي ؟ والت

قد يكون الواقع الحالي ينطق بقصور في تزويد الموظـف بالوثـائق            

والمعلومات الضرورية، وال يدل على نقص في مجال التغطيـة بالنصـوص            

القانونية التي واكبت تطور المنظومة التربوية، وإذا كان األمر كـذلك، فـأنى             

ـ               اد يفقـه   للموظف أن يقوم بالدور المنوط به في مجال التسـيير وهـو ال يك

 . النصوص التنظيمية التي تحكم سير المؤسسات

بدور مـوظفي المصـالح االقتصـادية       ومن منطلق كل ذلك، وإيمانا      

ومساهمة في تكوين الرصيد الثقافي في مجال التشريع        ) تصدون ونوابهم   قالم(

والقانون، وتوفيره بين يدي المشتغلين في الميدان باعتبـاره أداة مـن أدوات             

رية التي ال تقل عن بقية العناصر األخرى التي تساهم في توفير            العمل الضرو 

الشروط المناسبة للعمل من أجل رفع كفاية أداء المنظومـة التربويـة، يقـدم              

المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسـين مسـتواهم هـذا المسـتند             

كمساهمة متواضعة، مع أمـل أن يقـدم المعنيـون بـه مالحظـاتهم حولـه                

راحات البناءة التي الشك أنها ستسهم في تطوير وتحسين هذا العمل الذي            واالقت

 :  ناقص لسببين أساسين على األقل وهما- بالضرورة -هو 



 

 . أن التجربة ال تزال في مهدها-

 .   أنها عمل بشر-

 

إني رأيت أنه ال يكتب أحد كتابا في يومه إال          " 

 هذا لكان   لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد      :  قال في غده  

يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هـذا لكـان            

وهذا من أعظم العبر، وهو دليـل علـى اسـتيالء           . أحمل

 . “النقص على جملة البشر 

 

 

 

 عماد الدين األصفهاني

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    اإلداري اإلداري اإلداريالقانونالقانونالقانون 
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 القانون

 :المدخل

 وهو مـا يعبـر عنـه        واالستقرار،يميل اإلنسان بطبعه إلى األمن      

 وبذلك فهو دائم    .إنسانية وهي خاصية    باألمن، إلى الشعور    النفس بالميل علماء  

 ويسعى باستمرار إلـى تحقيـق رغباتـه         عليه،التطلع إلى مستوى أفضل مما      

ن سعي األفراد والجماعـات      وإذا كان حال اإلنسان كذلك فإ      .والمعنويةالمادية  

إلى تحقيق رغباتها يولد حتما تعارض بين هذه الرغبات والطموحـات ممـا             

 األقوى هو الفائز دائمـا      نالجماعات، ويكو يسبب صراعات بين األفراد وبين      

 وحفاظا علـى التـوازن بـين تصـارع الحاجـات            .الصراعاتفي مثل هذه    

 طموحاته كان البد وضع  يستطيع كل طرف وكل فرد تحقيق  ىوالمصالح، وحت 

القوانين الضرورية من أجل تكوين مجتمع قائم علـى أسـاس مـن النظـام               

 قوانين يخضع لها األفراد والجماعـات ويحقـق التـوازن بـين             واالستقرار،

 . من جهة أخرىالعامة، وبين هذه المصالح والمصلحة جهة، من مصالحهم،

 القانون ضرورة 

 أن  :به والمقصود" بالطبع   مدني   إن اإلنسان  "   :خلدونيقول ابن   

اإلنسان ال يستطيع أن يؤمن حياته بمفرده وبحاجة إلى غيره من بنـي جلدتـه               

 ويتم التعايش بينين األفراد نتيجة عوامـل        ضرورة،وتصبح العيش في جماعة     

 الشدائد، التعاون على    المشتركة، المصالح   الجوار، النسب، القرابة، :منهكثيرة  

   الخ…… االنفعالي، عوامل مرتبطة بالجانب يان،األحوفي كثير من 
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 وال  الطارئة، أن تترك هذه الروابط للصدفة أو للظروف         نومنه، ك 

 بـل   شاءوا،تهمل بحيث يتحكم فيها األشخاص حسب نزواتهم وأهوائهم وكيفما          

البد من ظابط لها يحكمها وينظمها تنظيما محكما بقواعد عامة تضبط سـلوك             

أن الحاجة إلى القانون ضرورة والزمة لكـل        : مكن القول    ومنه ،  ي    .األفراد

مجتمع بشري حتى ال تعم الفوضى وتضيع مصالح األفـراد والجماعـات  ،              

 .وتصبح الحياة شقاء لإلنسان 

وتؤكد مسيرة حياة اإلنسان عبر العصور أنه الحياه مستقرة بـدون           

  واسـتمرت    بشري، لذلك فإن األنظمة القانونية ظهرت مع أول تجمع          .قانون

 األمـم واختلفـت     األنظمة بتباين  وتباينت هذه    الظهور وستستمر، األنظمة في   

 : ، منها القانونية بالعوامل المحيطة بهاباختالف العصور نتيجة تأثر المنظومات

وغيرها .. … والثقافية،لتاريخية واالقتصادية   االجتماعية والدينية وا  

يم المجتمـع وتحقيـق المصـالح        وهو تنظ  واحد، غير أن الهدف     .العواملمن  

 .والجماعات وحماية األفراد العامة،

 وقد اكتشف سنة    رابي،حمو قانون مكتوب وصلنا هو قانون       إن أول 

 يتكـون قـانون     .فرنسـية  في حفريات مدينة سوس من طرف بعثـة          1901

و . م. ق 1928بين   وقد عاش هذا الملك في الفترة ما         .مادة 282حمورابي من   

 ملكيـة   التقاضي، إجراءات   :إلىتعرض حمورابي في قانونه     وقد  . م. ق 1686

  .اإلرث التبني، الطالق، نظام األسرة الزواج و األرض،
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 462لدى الرومان فقد ظهر سنة      " األلواح اإلثني عشر    " أما قانون   

بعد مطالبة العامة بوضع مجموعة من القوانين تثبت فيها القواعد العرفية           . م.ق

 .القانونلدين لعلم وتنهي احتكار رجال ا

 إذ  فيهـا، ويتميز القانون الروماني بنزعة بربرية ال مجال للرحمة         

 كما يستطيع الدائن بيع مدينه فـي حـال          األسرة،ألب السيطرة الكاملة على     ل

  .بالثأر كما يسمح في بعض الحاالت دين،عجزه عن تسديد ما عليه من 

افقـة القـانون   ويدل تعاقب القوانين في مختلف المجتمعات على مر  

 الحياة، في جميع مجاالت  تطورات المجتمع اإلنساني  للعمران البشري ومسايرة    

 وهو ما يوحي بأن القانون ضرورة اجتماعيـة         .االجتماعيةخاصة منه الحياة    

فرضته طبيعة الحياة على األفراد والمجتمعات حتى ال تعم الفوضى وتضـيع            

   .المصالح

 :تعريف القانون

لقواعد التي تحكم سلوك األفـراد فـي المجتمـع     هو مجموعة من ا   

 .األمر إذا لزم بالقوة،والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو 

 :القاعدة القانونية

 حلقة من حلقات التي     :أنها أو   األفراد،هي خطاب موجه إلى عامة      

 .القانون أو هي اللبنة التي يتكون منها القانون،يتشكل منها 
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 :خصائصها

 :ة القانونية بالخصائص التاليةتتميز القاعد

  .قاعدة سلوك اجتماعي ♦

  .قاعدة عامة ومجردة ♦

   . أي أنها مقترنة بالعقاب عند مخالفتها.ملزمةقاعدة  ♦

 :القواعدالفرق بين القاعدة القانونية وغيرها من 

ليست القواعد القانونية هي وحدها التي تسعى إلى ضـبط سـلوك            

 بـل   .متماسكام داخل مجتمع يكن إلى حد ما         وتنظيم حياته  والجماعات،األفراد  

هناك قواعد اجتماعية أخرى تهدف إلى تحقيق نفس الهـدف لكنهـا متمـايزة              

 :القواعد ومن هذه مجالها،ويمكن الفصل بينها وتحديد 

 :والتقاليدقواعد المجامالت  - 1

 مختلف المجتمعات،  وهو ما يميز بين      وتقاليده، لكل مجتمع عاداته    

لك بإلزام أفراده بالتقيد    \سعى إلى الحفاظ على نفسه من خاللها و       وكل مجتمع ي  

بها في عالقاتهم الفردية والجماعية اليومية وفي المناسبات وفـي الضـر وف             

 .الطارئة

 غير  القانونية،وتكون هذه القواعد ملزمة لألفراد مثلها مثل القواعد         

 :أساسيتينأنها تختلف عنها في نقطتين 

  والتقاليد عامة وغير محددة  قواعد المجامالت-

  قواعد المجامالت والتقاليد غير مقترنة بالجزاء -
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 :الخالق قواعد – 2

 غالبية أفراد تتمثل القواعد األخالقية في المبادئ العامة التي تعتبرها         

 ال يحق ألي كان من أفرادها الخروج عنها وعدو التقيد           ملزمة،المجتمع قواعد   

 وتشكل القواد األخالقية مثل المجتمع      أهدافها،نافى مع    أو القيام بتصرف يت    بها،

 " األنا األعلى للمجتمع "  وهو ما يعبر عنه الفرويديون وضميرها،العليا 

 :في وتختلف القواعد ألخالقية عن القواعد القانونية 

 بينمـا يكـون فـي       معنويا،يكون  األخالقية  أن الجزاء في القواعد     

 .المختصةوقعه السلطة  وتماديا،القواعد القانونية 

 أن النية ال يعتد بها في قواعد القانون وتحكم على أساس السـلوك             

 .بالنواياالظاهري للفرد بينما في القواعد األخالقية فتعتد 

 إن قواعد القانون واضحة ومحددة يمكن تطبيقهـا فـي المجتمـع            

 أمـا   .هـا لمادامت تراعي إمكانية التطبيق وتتخذ من أفراده العاديين معيـارا           

القواعد األخالقية فهي عبارة عن مبادئ غير محددة وغير واضحة في كثيـر             

 .لها كما أنها تنشد المثل العليا وتتخذ الجل الفاضل معيارا األحيان،من 
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  :الدينقواعد  - 4

 وتتمثل خاصة في عالقة     القانون،تكون قاعد الدين أوسع من قواعد       

 وتختلـف مـن     .بنفسهه اإلنسان وكذا عالقته     اإلنسان بخالقه وفي عالقته بأخي    

 القانون،جهة أخرى عن قواعد القانون في أن الجزاء مادي ودنيوي في قواعد             

 ويكون ماديا ودنيويا وأخرويا في قواعد الدين   

 مصادر القانون

 يقصد بالمصدر المنبع الذي تستمد منـه القاعـدة          :تعريف المصدر 

 .وقوتهاالقانونية وجودها 

  :نوعينم فقهاء القانون هذه المصادر إلى وقد قس

 :المصادر المادية أو الحقيقية

 أي الحقائق التي تستمد منه القاعدة       منها، وهي المادة األولية التي يتكون      

 هـو أصـل القاعـدة القانونيـة         أخرى، وبعبارة   ومضمونها،القانونية مادتها   

ية والتاريخية والدينيـة     ، وتتمثل في االعتبارات االجتماعية والثقاف      .وجوهرها

 .وغيرها……واالقتصادية والطبيعية، 

  :المصادر الرسمية

 ويقصد بها الوسيلة التي بواسطتها يتم تحويل تلك المادة األولية أو تلـك             

الحقائق المكونة لجوهر القواعد القانونية إلى قواعد قانونية لها صفة اإللزام في            

 وقد استقرت القوانين البشرية     مع،المجتحكمها لسلوك وعالقات األشخاص في      
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 ويحددها القانون الجزائـري فـي       التالية التي ماضيا وحاضرا على المصادر     

 :بقولهمادته األولى 

يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصـه فـي            " 

 حكـم القاضـي بمقتضـى       تشريعي،وإذا لم يوجد نص     . لفظها أوفي محتواها  

 فـإذا لـم يوجـد       العـرف،  فبمقتضى   يجد، فإذا لم    مية،اإلسالمبادئ الشريعة   

 " فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة 

 : ويتضح من نص المادة المذكورة أن المصادر الرسمية في الجزائر هي

 :التشريع كمصدر رسمي للقانون

مجموعـة مـن    :  يمكن تعريف التشريع كمصدر رسمي للقانون بأنـه       

عها السلطة المختصة في الدولة وفقا إلجراءات معينة مصاغة         القوانين التي تض  

في نصوص مكتوبة، تكتسب قوتها اإللزامية بصدورها من السـلطة العامـة            

 .المختصة

 

 

 

 

 

 

 



 17  القانون                                                              المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية           

 أنواع التشريع 

 فأعالهـا درجـة هـو       درجاتها،للتشريع أنواع ثالثة متفاوتة في      

 .الفرعي وأدناها هو التشريع العادي، التشريع االدستور، أوسطه

 ):التأسيسي  ( التشريع األساسي -

  ويقصد به الدستور 

 :التشريع العادي أو القانون -

  ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية التـي تقـوم السـلطة            

التشريعية أساسا بوضعها في حدود اختصاصاتها، وقد يتخذ التشريع العـادي           

عليه دستور الجزائر   صورة تقنينات أو مدونات أو قوانين متفرقة ا، وقد نص           

على أن هناك حالتان تقوم فيهما السلطة التنفيذية بوضع         . 92 في المادة    1989

 : التشريع العادي، وهي

 :تشريع الضرورة

 تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في وضع تشـريعات          

   بقرارات لهـا قـوة القـانون          )حالة تستدعي سرعة اإلصدار     ( الضرورة  

 ئيس الجمهورية بسبب عطلة الهيئة التشريعية أو عدم وجودها يصدرها ر

تشريع عادي في صورة قرارات لها قوة القانون تضـعها السـلطة          

التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشـريعية ذاتهـا لمواجهـة ظـروف              

استثنائية دقيقة يمر بها الوطن بقصد توفير عـاملي السـرية والسـرعة فـي               

 .اإلصدار
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 : تشريع الفرعيال

وهـو أنـواع      وتقوم به السلطة التنفيذية في حدود ما ورد في الدستور         

 : ثالثة

 :اللوائح التنفيذية أو المراسيم التنفيذية ♦

 . وهي تلك المراسيم والقرارات التي يصدرها رئس الحكومة

 : اللوائح التنظيمية ♦

حسـن  وتصدرها السلطة التنفيذية بهدف تنظيم عمل المرافق العامـة و         

  .سيرها

 :لوائح الضبط اإلداري أو لوائح البوليس ♦

 وتصدر عن السلطة التنفيذية للمحافظة على األمن والسـكينة العامـة           

وحماية الصحة العامة، كلوائح تنظيم المرور، وسير المحالت ومراقبة         

 .الخ……األغذية، 

 :العرف

 وهو قواعد سلوك واجب على األفراد إتباعها لمدة زمنيـة وفـي            

 .وف معينة ويعتقدون بإلزاميتها بهدف حل نوع من المشاكلظر

 : شروط القاعدة العرفية

 .قديمةأن تكون  ♦

 .األغلبيةتتبعها  ♦

 .أن ال تكون مخالفة للعدالة والنظام العام واآلداب ♦
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 :القانون الطبيعي وقواعد العدالة

 وهي قوانين يرجع إليها القاضي عند انعـدام المصـادر الثالثـة            

 . راعيا في ذلك مبدأ العدالة والمساواة أمام القانونالمذكورة م

 الوظيفة العمومية

:   أحد المعنيين  La fonction publiqueيقصد بالوظيفة العمومية 

 .ومعنى تحليلي، ومنهما يمكن تعريف الوظيفة العمومية: معنى وصفي

المعنى الوصفي يعرف الوظيفة العمومية بكل األشـخاص الـذين          

 .ل في خدمة المرافق العموميةيقومون بالعم

والمعنى التحليلي يعـرف الوظيفـة العموميـة بمجموعـة مـن            

االختصاصات التي تسند لشخص محدد تتوفر فيه شروط معينـة، ويجـب أن             

تقوم بها مستهدفا المصلحة العامة ويرى محمد أنس أن التعريف السليم للوظيفة            

ليسـت إال   "  الوظيفة العمومية    العمومية هو ما يجمع بين المعنيين وبالتالي فإن       

. مجموعة من التنظيمات تتعلق بالموظفين العموميين بالمعنى سـالف الـذكر          

وهذه التنظيمات قد تتعلق بناحية قانونية تتمثل في كيفية قيام الموظف بعملـه،             

وقد تتعلق بناحية فنية تتمثل في عالقة الموظف باإلدارة واالهتمـام بمشـاكله             

 .وحياته الوظيفية
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 : مفهوم الوظيفة

 .المفهوم الشخصي والمفهوم الموضوعي:  للوظيفة مفهوما ن هما

 : المفهوم الشخصي

 يعتبر الوظيفة العمومية مهنة يتفرغ لها الموظـف ويكـرس لهـا            

حياته، ويتمتع بمزايا وحقوق وضمانات تختلف عما هـو مقـرر للوظـائف             

 الخاصة 

 :المفهوم الموضوعي

ومية مهنة، إنما تعتبر عمال تخصيصيا لـه          ال تعتبر الوظيفة العم   

خصائص محددة يحتاج في ممارسته إلى شخص فني متخصـص لـه خبـرة              

 ودراية بالعمل الذي ستولى أعباءه ويمارس مسؤولياته 

ولقد تبنى المشرع الجزائري المفهـوم الشخصـي، حيـث يعـين            

. اداتهالموظف في درجة وظيفية معينة تناسب تأهيله العلمي وثقافتـه واسـتعد           

 .ويبقى مرتبطا باإلدارة إلى أن تنهى مهامه ألحد األسباب المجددة قانونا

 القانون العام للعامل

سنتناول، إجماال ال تفصيال ما ورد في القانون العام للعامل وكذا القـانون             

 . النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية
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 : القانون العام للعامل: أوال

 : المرجع

  08/1978/ 05 المؤرخ 12/78  قانون

تطبيقا للميثاق الوطني والدستور صدر هذا القانون الذي يجـدد حقـوق            

وال يسري على   , وواجبات العامل والموظف في إطار االتجاه االشتراكي للدولة       

ويعمل على تحقيق العدالة االجتماعية، حيث يتساوى العامـل         . القطاع الخاص 

وتضمن الدولة حمايـة العامـل والتوزيـع        . والموظف في الحقوق والواجبات   

 . العادل للثروات وحق التكوين والترفيه والصحة والحق النقابي

 : عناوين رئيسية وهي07موزعة على .  بند216يتكون هذا القانون من 

 الموضـــــــــوع رقم العنوان

 المبادئ العامة لحقوق وواجبات العامل  األول

ت أخرى، توقيت العمل، العطل واألعياد، القانون الداخلي شروط التوظيف، وضعيا الثاني

 .العمل إنهاء عالقة الطعون، المصالحة، للمؤسسات،

 تقييمها، الترقية إلى المناصب العليا، اإلطارات العليا –تعريفها : مناصب العمل الثالث

  واإلطارات العليا لألمةوالحزب،للمستخدم، المناصب العليا إلطارات الدولة 

 األجر، أجرة المنصب، منحة المقاطعة: أجور العمال.  الرابع

 الترقيات، الحماية االجتماعية، التكوين، الخدمات االجتماعية الخامس

 العقوبات التأديبية.  السادس

 خاصة باللجنة الوطنية لألجور، العمال المغتربون " وضعيات مختلفة  السابع
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 ي النموذجي لعمال المؤسساتالقانون األساس

 واإلدارات العمومية

  1985ارس م 23 المؤرخ في 59/85: المرسوم رقم: المرجع

يتضمن المرسوم األحكام المتعلقة بتحديد القطاع الذي تعمـل فيـه           

المؤسسات و اإلدارات العمومية، و تحديد القواعد القانونية التي تنطبق علـى            

 .المؤسسات واإلدارات المذكورةالعمال الذين يمارسون عملهم في 

 مادة على عشرة أبـواب،      149تتوزع مواد المرسوم البالغ عددها      

 .وتشمل بعض األبواب حسب نوع األحكام فصوال وأقساما

 الباب الفصل الـمـــــوضـوع البنود

01 - 14 

 

تحديد الهيئات : أحكام عامــــة

و المؤسسات المعنية بأحكام هذا المرسوم، 

فهوم الموظف ومناصب العمل وتوضيح م

 . والوظائف ولجان الطعن

 

 األول 

50- 29 

 

 الحقوق والواجبات

 

 الثاني 

 
 عالقات العمل

 

 51 –30 األول

 

 

 

 

 الشروط و الكيفيات و التعيين: التوظيف

 فترة التجريب، حاالت: المدة التجريبية

 

 الثاني

 

 
 
 
 

 الثالث
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 لعملالمتمرنين في مناصب ا

 .الشروط والكيفيات: التثبيت

 الثالث

 

 

 .التكوين والترقية

 

 األول

 

 

 

 

التكوين وتحسين المستوى وتجديد  60 –52 

 .المعلومات

مفهومها، شروط االستفادة منها، : الترقية

 وتيرتها

 الثاني

 

 

 

 الرابع

 

 

 58 – 61الخامس  التصنيف واألجر

 وصف المهام المرتبطة :التصنيف

لوظائف و األسالك بمناصب العمل وا

 .المشتركة

يتضمن  وفق جدول وطني :األجر

(  يتكون كل صنف من أقسام .صنفا 20

 وأربعة من .09إلى  01الصنف ثالثة من 

 أقسام من الصنف 05 و.13 إلى 10الصنف 

 20 إلى 14

 األول

 الثاني

 الثالث تعويض الخبرة والترقية

 

السادس م تنقلهالعمال وحركاتحاالت  121 – 86

 األول الخدمة الفعلية 

 انتداب عمال الموظفين، انتداب :االنتداب 

  العمومية واإلداريةالمؤسسات والهيئـات

 الثاني
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 الثالث اإلحالة على االستيداع 

 الرابع الخدمة الوطنية 

الخامس حركات التنقل 

 تتعرض مواده إلى :التأديبيةالعقوبات  131 – 122

وضيح العقوبات التأديبية وتصنيفها حسب ت

 .وإجراءاتهانوعية األخطاء المهنية 

 السابع

132 - 136  الثامن  .االستقالة العزل، العمل،انتهاء عالقة 

 تشتمل األحكام المتعلقة :انتقاليةأحكام  146 – 137

 باإلدماج في األسالك الجديدة
 

 التاسع

147 - 149 ء األحكام  توضح إلغا:ختاميةأحكام 

التنظيمية األخرى المخالفة إلحكام هذا 

 بداية الوقت، في نفس وتحدد، المرسوم،

سريان مفعول المرسوم الجديد ابتداء من  

01/01/1985 

 العشر
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 حقوق العامل وواجباته

 :تمهيد

يترتب على إنشاء عالقة العمل بين العامل والمؤسسة مجموعة من          

 إلى مصادر متنوعة نذكر منها الدستور، التشـريع،         الحقوق والواجبات تستند  

مع احترام تدرجها من حيث القوة      . الخ.……التنظيم، االتفاقيات، النظام الداخلي     

 .القانونية لدى اختالف أو تعارض أحكامها

  :حقوق العامل:   أوال

  :يليتمثل حقوق العامل إجماال فيما 

  .الحق في األجرة ♦

  .صورهاالحق في الحماية بمختلف  ♦

  .الحق في ممارسة الحريات العامة ♦

 المتعلق بعالقات العمل على     90 – 11 :رقم القانون    من 05المادة  وتنص  

  ":التالية يتمتع العمال بالحقوق األساسية  " :أن

  .ممارسة الحق النقابي ♦

 .التفاوض االجتماعي ♦

  .المشاركة في الهيئة المستخدمة ♦

 .الضمان االجتماعي ♦

  .ة وطب العملالوقاية الصحي ♦

  .الراحة السنوية واألسبوعية ♦



 26  القانون                                                              المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية           

  .المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها ♦

 .اللجوء إلى اإلضراب ♦

 .التشغيل الفعلي ♦

 .احترام السالمة البدنية والمعنوية وكرامتهم ♦

الحماية من أي تمييز لشغل منصـب عمـل غيـر            ♦

 .واستحقاقهمالمنصب القائم على أهليتهم 

  .م لألجر المستحقالدفع المنتظ ♦

 .االجتماعيةالخدمات  ♦

 .نوعياكل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا  ♦

 )الموظفين (   واجبات العمال :ثانيـا

 من القانون     75المادة  [ ر عالقات العمل وفق        يخضع العمال في إطا   

 :المتعلق بعالقات العمل للواجبات األساسية التالية]  21 – 90

 .وظيفة وتفنيد المهام الموكلة إليهااللتحاق بال ♦

 .الخضوع للسلطة الرئاسية وذلك عن طريق تتقيد تعليمات المستخدم ♦

 .المحافظة على كرامة الوظيفة ♦

الحفاظ على السر المهني داخل المؤسسة وخارجها عدم الجمـع بـين             ♦

  .وظيفتين أو الوظيفة واألعمال األخرى
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 حوادث العمل

 : المرجع

متعلق بحوادث العمل   . 02/06/1983رخ في    مؤ 83 –13قانون   

 .واألمراض المهنية

إن القانون أعاله يتناول حوادث العمل واألمراض المهنيـة، لكـن           

 .ستقتصر الدراسة على حوادث العمل

  :التعريف

 يعتبر حادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية نـاتج عـن             

، كل حـادث طـرأ   وكذلك. سبب مفاجئ وخارجي طرأ في إطار عالقة العمل       

 :أثناء

القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات            ♦

 .صاحب العمل

ممارسة أو بمناسبة ممارسة انتداب سياسي انتخابي في إطار منظمـة            ♦

 .ماجماهيرية 

  .مزاولة دراسة بانتظام خارج ساعات العمل ♦

  .األنشطة الرياضية التي تنظم في إطار الجمعيات ♦

القيام بعمل من أعمال البر من أجل الصالح العـام أو إنقـاذ شـخص                ♦

 .للهالكمعرض 
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الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن له للـذهاب إلـى              ♦

عمله أو اإلياب منه أيا كانت وسيلة النقل المستعملة شريطة أن ال يكون             

عجال أو  المسار قد انقطع أو انحرف إال إذا كـان ذلـك بحكـم االسـت              

 ويعتبـر المسـار     .قـاهرة الضرورة أو ظرف عارض أو ألسـباب        

المضمون بهذا النحو هو المسار بين مكان العمل، من جهـة، ومكـان             

اإلقامة أو ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة إما لتنـاول             

 .الطعام وإما ألغراض عائلية، من جهة أخرى

 :الهدف

اله إلى تأسـيس نظـام وحيـد يتعلـق          ع يهدف القانون المذكور أ   

 .بحوادث العمل واألمراض المهنية

 : سريانه

 تسري أحكام القانون المذكور في مجال حوادث العمل واألمراض         

 . المهنية التي يتعرض لها العامل أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمي إليه

 :المستفيدون

ا أجـراء أم     سواء أكـانو   العمال،يستفيد من أحكام هذا القانون كل       

 والنظام الـذي كـان      إليه،ملحقين باألجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون         

 02/06/1983 المؤرخ في    83/11يسري عليهم قبل تاريخ دخول القانون رقم        

  03 التطبيق المادةحيز 
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 علـى أنـه ينضـوي       :83/11 من القانون    06بينما تضيف المادة    

شخاص الذين يعملون في التراب الوطني      وجوبا تحت التأمينات االجتماعية األ    

 وحيث ما كان لصالح فرد      الصفات، ويعملون بأية صفة من      جنسيتهم،أيا كانت   

 مهما كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وصالحية عقد         العمل،أو جماعة من أصحاب     

 .فيهعملهم أو عالقتهم 

  :ذكرهم األشخاص التالية 83/11كما يستفيد من أحكام القانون رقم 

  التالميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا - 

 األشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معـدة إلعـادة تـأهيلهم             -

 العملي أو إعادة تكييف هم المهني 

 األشخاص الذين يشاركون بدون مقابل فـي سـير هيئـات الضـمان       -

 االجتماعي 

ع من جـراء     اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحوادث التي تق        -

 القيام بعمل مأمون أو أثناءه 

 . المسجونون الذين يؤدون عمال أثناء تتقيد عقوبة جزائية-

  الطلبة -

 األشخاص الذين يشاركون في أعمال خارج المؤسسـة محـددة مـن             -

 طرف صاحب العمل 

 :ومن خالل ما تقدم يتبين أن المشرع الجزائري
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وذلك عـن طريـق توسـيع        قد وسع في دائرة التكفل بحوادث العمل         -

 .العملحاالت حوادث 

 .للعمال قد وسع في دائرة المستفيدين من التغطية االجتماعية حماية -

 التصريح بالحادث 

 :قبل         يجب أ ن يتم التصريح بالحادث من 

ماعـدا فـي    .  سـاعة  24 المصاب أو من ناب عنه في ظرف         ♦

 .حاالت قاهرة، وال تحسب أيام العطل

 اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمـه،           صاحب العمل  ♦

 ساعة، و ال تحسب أيام      48لهيئة الضمان االجتماعي في ظرف      

 .العطل

 من هيأة الضمان االجتماعي على الفور إلـى مفـتش العمـل             ♦

 .المختص إقليميا

 وإذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه، يمكن أن يبادر المصاب            ♦

ماعي أو ذوو حقوقه أو المنظمـة       بالتصريح لهيئة الضمان االجت   

 سنوات اعتبارا   04وذلك في أجل مدته     . النقابية أو مفشية العمل   

 .من يوم وقوع الحادث

وال يسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ينجـر عـن              

 .فيهالحادث عجز عن العمل أو بأنه ال سبب للعمل 

 يحه بتحفظات وفي الحالة األخيرة يجوز لصاحب العمل أن يشفع تصر
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 فإن الجهة اإلدارية أو القضائية ملزمة       المسار،أما إذا وقع الحادث أثناء      

بإرسال نسخة من المحضر الذي تعده إلى هيئة الضمان االجتمـاعي لمكـان             

 كما يجب تسليم نسخة من المحضر إلى المعني         أيام، 10الحادث في أجل مدته     

 .ذلكلمعنية إذا طلبت المصاب أو ذوي حقوقه أو المنظمة النقابية ا

  ؟ وماذا بعد التصريح بالحادث

 ) 17 – 16( لإلجابة عن هذا السؤال يمكن الرجوع إلى أحكام المادتين          

  ) 83 – 13( من القانون 

   عند ما تتوفر لدى هيئة الضمان االجتمـاعي عناصـر             6-15:  المادة

لطابع المهنـي    يجب عليها البث في ا     بالحادث، والسيما منها التصريح     الملف،

 .يوما 20للحادث في ظرف 

 اعترضت هيئة الضمان االجتماعي على الطابع المهنـي         ذاإ 17: المادة

 20للحادث يجب عليها أن تشعر المصاب أو ذوي حقوقه بقرار فـي ظـرف               

 .ذلك اعتبارا من ورود نبأ الحادث إلى علمها كيفما تم لها يوما،

ى سبيل االحتياط ما لم تشعر هيئة       وتقدم أداءات التأمينات االجتماعية عل    

الضمان االجتماعي المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها بواسطة رسالة موصـى           

 .باالستالمعليها مع طلب الشعار 

وإذا لم يصدر عن هيئة الضمان االجتماعي االعتراض المذكور يعتبـر        

 .جانبهاالطابع المهني للحادث ثابت من 
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ي من التحقق والتحري حول مدى      وبهدف تمكين هيئة الضمان االجتماع    

 من هذا القـانون أهليـة       19 :المادةاعتبار الحادث ذو طابع مهني فقد منحنه        

 .الملفإجراء تحقيق إداري داخل المؤسسة المعنية أثناء دراسة 

كما ألزم القانون صاحب العمل بتقديم كل المساعدة الضرورية لتمكـين           

 .كملاألأعوانها من إجراء التحقيق على الوجه 

 العجـز والحالـة      نسبة يدلتحدومن األمور األساسية في تكييف الحادث       

الصحية للمصاب وغيرها من المسائل والمعطيات التي تمكن هيئـة الضـمان            

االجتماعي من إصدار قرارها وجوب القيام بمعاينة اإلصابات من قبل الطبيب           

 تحرير شهادتين    والتي يستوجب عليها   المصاب،أو الهيئة الطبية التي يختارها      

     )13/83 القانون  من26 ،25 ،25 ،24 ،23 ،22 :المواد(بالفحص عند القيام 

 ومدة العجز المؤقت ومختلف     المصاب، حالة   :األولى تحدد في الشهادة    

 .اإلصاباتالمعاينات التي تساعد على تحديد مصدر الجروح أو 

 وحالة  للحادث،ائية   إما الشفاء أو العواقب النه     :الثانيةوتتضمن الشهادة   

  ونسبة العجز الجبر،المصاب بعد العالج أو 

وهي الشهادتان اللتان يجب أن ترسال على وجه السـرعة إلـى هيئـة              

الضمان االجتماعي التي يحق لها إجراء أية رقابة طبية على الحالة المعروضة            

 أو يتبـين مـن      دائـم، عليها السيما إذا تسبب الحادث في وقوع وفاة أو عجز           

 .أحدهماعناصر الملف أن هناك احتمال وقوع 



 33  القانون                                                              المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية           

و يتبين مما تقدم أن المشرع قد ضـبط األحكـام الخاصـة بـالظروف               

والشروط والضمانات واإلجراءات التي يستوجب على المصـاب أو صـاحب           

العمل أو هيئات الضمان االجتماعي مراعاتها عند وقوع أي حادث عمل وذلك            

 ف حماية لحقوق كل طرف من هذه األطرا

 -ولم يتوقف المشرع عند حد األحكام التي تحمي حقوق كـل طـرف              

 بل أقر ضمانات إضافية لكل طرف حماية لحقوقه         –السيما الطرف المتضرر    

 وهو النظام المتمثل    .تنشأو تتمثل خاصة في تسيير وتسوية الخالفات التي قد          

  .النزاعاتفي مجموعة إجراءات إدارية وقضائية لتسوية هذه 
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 اإلجراءات اإلدارية لتسوية النزاعات العامة

 تتمثل اللجنة األولى فـي لجنـة        لجنتين،أنشأ المشرع لهذا الغرض     

 .استئنافالطعن األولى بينما الثانية يمكن اعتبارها لجنة 

 : لجنة الطعن األولى

 :من وتتشكل للطعن،تنشأ على مستوى كل والية لجنة 

 من عليهم ممثلين عن العمال المؤ -

 العمل ممثلين عن أصحاب  -

 .اللجنةأحد أعوان هيئة الضمان االجتماعي التي تتولى أمانة  -

وتتمثل مهمة ووظيفة هذه اللجنة في الدراسة والبث فـي الطعـون            

 حـول   العمل، أو من طرف أصحاب      لهم،التي ترفع إليها من طرف المؤمنين       

  .ماعياالجتالقرارات التي تتخذها بشأنهم هيئة الضمان 

  مـن  10 :المـادة وتتلخص إجراءات الطعن أمام هذه اللجنة حسب        

في عرض الطعن من قبل المعني باألمر برسالة موصـى           . 83/13القانون    

 مـع وجـوب اإلشـعار       اللجنـة، عليها أو بطلب عادي يودع لدى أمانة هذه         

  أي شهرين من تاريخ إشعاريوما، 60تتجاوز باالستالم وذلك في خالل مدة ال   

 .عليه المعترض باألمر بالقرارالمعني 
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 :مدة البث في الطعن

 في الطعن المعروض عليها خـالل       )لجنة الطعن األولى    ( تبث اللجنة   

 يوما التي تلي استالمها عريضة الطعن مع ضرورة تبليغ قرارها إلى            30مهلة  

ر  يوما الموالية لصدو   15 وكذلك إلى الجهات الوصية خالل       المعنية،األطراف  

، فـإن   13/83 من القانون    11 :المادة مع المالحظة هنا إلى أنه حسب        .القرار

لهذا الطعن أثر موقف أو مجمد لتنفيذ القرار المطعون فيه إلـى غايـة البـث                

 .اللجنةالنهائي في هذا الطعن من قبل 

  :الثانيةلجنة الطعن 

 أي أنـه تنشـأ      األولى،هي بمثابة درجة االستئناف لقرارات اللجنة       

لدى كل هيئة ضمان اجتماعي لجنة وطنية للطعن األولى تبث في االسـتئناف             

  .التأخير غير تلك المتعلقة بالغرامات والزيادات في الطعون،حول 

 :تشكيلتها

 تتمتع لجنة الطعن الثانية بنفس التشكيلة والنسب التي تتشكل منهـا           

 .األولىلجنة الطعن 
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 :القضائيةالدعوى 

 :المادةتنص 

 :   على  13/83القانون   من 14 

  ترفع االعتراضات على القرارات الصادرة من لجنـة الطعـن            ˝

األولى في مرحلة ابتدائية إلى المحكمة المختصة بالقضـايا االجتماعيـة فـي             

  أشـهر    ) 03 (ظرف شهر بعد تبليغ قرار اللجنة ، أو في ظرف ثالثـة                   

    ˝لجنة قرارها اعتبارا من تاريخ استالم العريضة إذا لم تصدر ال

أن الجهة القضائية المختصة في النظر في مثل هـذه          : ومعنى هذا 

 : المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي هي

  الغرفة االجتماعية على مستوى المحكمة -

 الغرفة االجتماعية على مسـتوى المجلـس القضـائي كدرجـة            -

 .استئناف
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 إنهاء عالقة العمل

القانون األساسي أسباب انتهاء خدمة الموظفين من        من   62المادة  عددت  

   إن انتهاء المهام التي يترتـب عليهـا فقـدان صـفة               :فقالتالوظيفة العامة   

  :عنالموظف تنتج 

 االستقالة  .1

 اإللغاء القانوني لعقد العمل  .2

 نهاية تعاقد العمل المحدد  .3

 "الفصل بغير التأديبي " التسريح  .4

 ل العمعدم القدرة الكاملة على  .5

 التقاعد  .6

 الوفاة  .7

ويترتب عن فقدان الجنسية الجزائرية أو الحقوق الوطنية نفـس           .8

  .اآلثار

 :األسبابوفيما يلي بعضا من التفصيل في هذه 

 :التسريح أو الفصل من الخدمة

 من قانون الوظيفة العامة على أن الموظف الذي         68 :تنص المادة 

مهنيا يستوجب عقوبة تأديبية     دون أن يرتكب خطأ      -تثبت عدم كفاءته المهنية     

 يسرح دون أن يستحق تعويضات أو مكافأة كما يمكن تسـريح المـوظفين              –

جراء إلغاء بعض الوظائف وذلك بعد تعويض بقدر بنصف مرتبـه الخـاص             
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بالشهر األخير من نشاطه مضروبا في عدد سنوات الخدمة الصالحة للتقاعـد،            

ليه المـنح العائليـة     ‘ضاف  وت. وكل كسر يفوق ستة أشهر بحسب سنة كاملة       

والتعويضات الملحقة باستثناء التي تتبع مباشرة المهام أو التي لها طابع تسديد            

وتدفع هذه التعويضات شهريا وال يمكن أن تتعـدى قيمـة المرتـب             . النفقات

 .الشهري األخير الذي تقاضاه الموظف المسرح

 : العزل

لذي يرتكب خطـأ    يعتبر العزل عقوبة تأديبية توقع على الموظف ا       

ونظـرا لخطـورة    . مهنيا جسيما وقد يصحبه الحرمان من الحق في المعـاش         

العزل فإنه من الواجب عدم توقيعه إال بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية األعضاء             

 وتجب المالحظة على أنه في حالة العزل مع فقدان          .التأديبيةواتباع اإلجراءات   

طفال القصر من الحـق فـي المعـاش         الحق في المعاش ال تحرم الزوجة واأل      

 .للموظفمن المعاش المستحق % 50وقدره 

 :المحددنهاية تعاقد العمل 

، إال أنه يجب إشعار العامـل       لعمل المحددة أصال بانتهاء المدة    تنتهي عالقة ا  

 وقد  .األجلدم تجديد عقد العمل أسبوعين على األقل من انقضاء          برغبتها في ع  

، ومـع مراعـاة     قضاء أجلها المحدد، بطريقة الفسـخ     قبل ان تنتهي هذه العالقة    

ئقا أمام إنهائهـا قبـل       ويمثل مفهوم عالقة العمل المحددة عا      ،الشروط القانونية 

. فكل فسخ مسبق لهذه العالقة يعتبر، أصال، فسخا مقترنا بالخطأ         ،  حلول أحلها 

  .خ لعدم التنفيذ، يجوز الفسخ االنفرادي والفسإال أنه، خالفا لهذا األصل
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تكـب  ، الذي لم ير    من طرف المؤجر يمنح الحق لألجير      إن الفسخ السبق  

ويتكيف هـذا التعـويض مـع الضـرر         . خطأ، في الحصول على التعويض    

المصاحب للفسخ ويحدد من قبل قاضي الموضوع وهكذا يعتبر تعويض الفسخ           

، بمعنى أنه يعوض الضرر الذي لحـق        مسبق تعويضا عن الخسائر واألرباح    ال

 . بدون أن تكون له صفة األجرألجير با

 :نهاية تعاقد العمل غير المحدد

مكـن  خالفا النتهاء عالقة العمل المحددة فإن عالقة العمل غير المحددة ي          

، وذلك بمبادرة من أحد الطرفين المتعاقدين شرط في أية لحظة إنهاء عقد العمل    

 :يااللتزام بالقيود الحيطة به وتتمثل ف

 

 مهلة اإلخطار  -

 تعسف في استعمال هذا الحق عدم ال -

 .  السبب الحقيقي والجدي لفسخ العقدتوفر  -

 :االستقالة

االستقالة عملية إرادية يتقدم بها الموظف إلى الجهة المختصة بطلب          

 لذلك يبقى الموظف ملزم     االستقالة،إنهاء الخدمة التي ال تنتهي إال بقرار بقبول         

يتعين عليها أن تتخذ قراره فـي        التي   .السلطةبأداء الخدمة حتى صدور قرار      

 ويسري مفعول االسـتقالة مـن       .الطلب أشهر ابتداء من تاريخ      03أجل مدته   
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 وقبول االستقالة يجعلهـا     التعيين،التاريخ الذي تحدده السلطة التي لها صالحية        

  .فيهأمرا لرجوع 

 أو  االسـتقالة، إذا رفضت السلطة التي لها صالحية التعيين قبـول          

ة ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب فإن للموظف الحق في رفع            سكتت عنها مد  

األمر إلى اللجنة المتساوية األعضاء التي تصدر رأيا بالموافقة خالل الشـهر            

 وال  التعيـين، التابع لرفع القضية ويبلغ هذا الرأي للسلطة التي لها صـالحية            

القانوني ر المسبق يمكن لهذه السلطة أن تؤجل قبول االستقالة إلى ما بعد اإلشعا          

 وإذا خـالف    .الخدمـة  زيادة فترة إضافية أقصاها سنة حسب ضـرورات          مع

 .المنصبالمعني هذه األحكام يترتب عليه العزل بسبب إهمال 

 

 

 التقاعد

 :المرجع

  المعـدل    1997 / 05 /  31 المؤرخ فـي     13 – 97 :رقم أمر  

 المتعلـق   1989 /06 / 02 المـؤرخ فـي      12 – 83: والمتمم للقانون رقم    

 بالتقاعد 

 :الهدف

 .للتقاعديهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد 

 :التالية يقو نظام التقاعد على المبادئ :لمبادئا
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  .توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق ♦

  .توحيد القواعد المتعلقة بتقدير االمتيازات ♦

  .توحيد التمويل ♦

 :المعاشطبيعة 

ا طابع مالي وشخصي ويستفيد منـه مـدى         يشكل معاش المتقاعد حقا ذ    

 الحياة 

 :المعاششروط الحق في 

  83 – 12 من القانون رقم 06تنص المادة 

تتوقف وجوبا استفادة العامل من معـاش التقاعـد علـى اسـتيفاء             

 :التاليينالشرطين 

بلوغ ستين سنة من العمل على األقل بالنسبة للرجل وخمسا           ♦

 .للمرأةوخمسين سنة بالنسبة 

   .اء خمسة عشرة سنة على األقل في العملقض ♦

 وقد تم تعديل المادة المذكورة أعاله بالصيغة التالية 

يمكن منح معاش التقاعد مع التمتع الفوري قبل السن المنصـوص           

 :التالية أعاله في الحاالت التالية ووفق الكيفيات 06عليها في المادة 

أتـم  مل األجير قد     دون أي شروط بالنسبة للسن إذا كان العا        – 1 

سـنة   ) 32 (سنة   عمل فعلي نتج عنه دفع اشتراكات تعادل اثنين وثالثين           مدة

 .األقلعلى 
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 مـن هـذا     14المـادة   تعتمد ضمن الشروط المنصوص عليها في       

 :سنةالقانون وتدخل في حساب مدة اثنين وثلثين 

األيام التي تقاضى عليها العامل تعويضات يومية بعنوان التأمينـات           ♦

 .والبطالةى المرض واألمومة وحوادث العمل عل

فترات العطل القانونية المدفوعة األجر وفتـرات االسـتفادة مـن            ♦

  .التعويض في العطل المدفوعة األجر

 .المسبقفترات االستفادة من التقاعد  ♦

 كمـا هـو     .الوطنيةسنوات المساهمة الفعلية في الثورة التحريرية        ♦

  .القانون من هذا 22المادة منصوص عليها بموجب أحكام 

يمكن للعامل األجير الذي أدى      ) 50 (الخمسين   ابتداء من سن     – 2

سـنة علـى     ) 20(  نتج عنه دفع االشتراكات تعادل عشرين        فعلي،مدة عمل   

  .نسبياألقل أن يطلب االستفادة من معاش تقاعد 

تقلص سن العمل ومدته المنصوص عليهما في الفقرة أعاله بخمس          

 ت بالنسبة للنساء العامالت سنوا ) 05( 

تطبق شروط االعتماد المنصوص عليها في المقطع األول من هذه          

 .األحكامالمادة على هذه 

 تصفية المعاشات

  03/ مكرر  ) 06ر ( :المادة
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 و ال تكون    المادة،تصفى نهائيا المعاشات الممنوحة بموجب هذه       "" 

نشاط مأجور بعـد إحالتـه      قابلة للمراجعة في حالة عودة العامل إلى ممارسة         

 3التقاعد على 

 االستفادة من القاعد 

  04/ مكرر  ) 06 ( :المادة

تتم االستفادة من التقاعد في الحـاالت المنصـوص عليهـا فـي             " 

 ويعد قرار   .سواه بطلب من العامل األجير دون       والثاني أعاله  المقطعين األول 

صفة انفرادية مـن طـرف      اإلحالة على التقاعد بمقتضى هذه المادة المتخذة ب       

 ".األثر المستخدم باطال وعديم 

 

 :التأميناعتماد سنوات 

( إن العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محددة في المادة             

 وال يستوفي شروط العمل واالشتراكات المطلوبة       12 – 83من القانون    ) 06

) 05(ي حدود خمـس      يستفيد من اعتماد سنوات التأمين ف      )06(المادة  بمقتضى  

  :التاليةسنوات وحسب الكيفيات 

 سنة  ) 60 (يبلغ  سنوات على األكثر إذا كان العامل 05 -

 سنة  ) 61 (يبلغ  سنوات على األكثر إذا كان العامل 04 -

 سنة  ) 62 (يبلغ  سنوات على األكثر إذا كان العامل 03 -

  سنة  )63 (يبلغ  سنوات على األكثر إذا كان العامل 02 -
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 سنة  ) 64 (يبلغ  سنوات على األكثر إذا كان العامل 01 -

 :الكيفيةيترتب عن سنوات التأمين المعتمدة بهذه 

 .المسـتخدم  اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهـا          دفع -

وتعادل نسبة االشتراك التعويضي مبلغ أقساط االشتراكات المخصصة للتقاعـد     

 .لمستخدمواوالملقاة على عاتق العامل 

 يتشكل الوعاء المعتمد كأساس لحساب االشـتراك عـن األجـر            -

 .العملالخاضع لالشتراك الذي تقاضاه العامل أثناء الشهر األخير من 

شـهرا اشـتراكا     ) 12 (عشرة   يقدر االشتراك التعويضي باثتي      -

 عن كل سنة تكون محل رفع االشتراك التعويضي 

مرات األجر الشهري الخاضع    )  03 (الجزافية   المساهمة    تعادل - 

 .التعويضيلالشتراك عن كل سنة تكون محل دفع االشتراك 

 يجب أن يكون العامل منتميا إلى قائمة        األحكام،ولالستفادة من هذه    

) 06(ولفترة انتقالية تنتهي في أجل ال يتعدى ستة          األقلالعمال منذ سنتين على     

 .صدور األمر وهو تاريخ 1997 / 05 / 31أشهر اعتبارا من 

 .المؤسسةال تخضع االستفادة من هذه األحكام لشرط األقدمية داخل          

وال يمكن أن يقرر المستخدم إحالة العامل المعني بهذه األحكام على التقاعد إال             

 الهيئـة المكلفـة     الجزافية لدى إذا التزم بدفع االشتراك التعويضي والمساهمة       

 .التقاعدبتسيير 
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 الوفاة

  :الوفاةمنحة  - 1

 :المستفيدون

 :به المتوفى ويقصد هم ذوو حقوق المؤمن 

 غير أنه ال تخول االستفادة من األداءات العينيـة          :المؤمنزوج  * 

 مـن   يستفيد الـزوج   ا يمكن أن     مأجورا،للزوج إذا كان يمارس نشاطا مهنيا       

األداءات بصفته صاحب الحق إذا كان أجيرا وال يسـتوفي شـروط تحويـل              

 .نشاطهق بحكم الحقو

األوالد المكفولون كما هم محـددون فـي التنظـيم المتعلـق              * 

 .بالضمان االجتماعي والذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة سنة

 :ونلمكفو ويعتبر أوالد 

ابرم بشأنهم عقد   , األوالد الذين يقل عمرهم عن الواحد و العشرين سنة         ♦

ني األدنـى    بمنحهم أجرا يقل عن نصف األجـر الـوط         تمهين يقضي 

 .المضمون

األوالد الذين يق سنهم عن الواحد والعشرين سنة ويواصلوا الدراسـة،            ♦

وفي حالة بدء العالج الطبي قبل سن الواحد والعشرين العتـد بشـرط             

 .السن قبل نهاية العالج

 .عمرهندون دخل أيا كان : البنات ♦
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ـ          : األوالد ♦ بب أيا كان ستهم والذين تعذر عليهم ممارسة نشاط مأجور بس

 الحقوق األوالد الذين يسـتوفون      من ذوي  ويعد   .مزمنعاهة أو مرض    

شروط السن المطلوبة واضطروا لالنقطاع عن التمهـين أو الدراسـة           

 .الصحيةبحكم حالتهم 

أصول المؤمن له أو أصول زوجة المكفولين الذين ال تتجاوز مواردهم            ♦

 . ألدنى لمعاش التقاعدالشخصية المبلغ ا

 .]83 –12:  من القانون67: المادة[      

 : نشأة الحق– 2

ينشأ الحق في منحة الوفاة لذوي حقوق العامل ابتـداء مـن اليـوم             

  ] 83 – 11 من القانون 53: المادة[ األول من مباشرة عمله الفعلي 

 

 : المبلغ– 3

يقدر مبلغ منحة الوفاة باثني عشرة مرة مبلغ آخر شهر في المنصب       

حوال أن يقل هذا المبلغ عن اثني عشـرة مـرة           وال يجوز في أي حال من األ      

 وتدفع منحة الوفاة مـرة      المضمون،قيمة المبلغ الشهري لألجر الوطني األدنى       

 .الهالكلذوي حقوق  ] 11 – 83 :القانون من 48 :المادة [واحدة 

كما يستفيد ذوو حقوق صاحب معاش عجز أو تقاعد أو ريع مـن             

ا قيمة المبلغ السنوي لمعاش العجز أو        وفاة يساوي مبلغه   من منحة حادث عمل   

 على أن ال يقل هذا المبلغ عن القيمة الدنيا          عمل،معاش التقاعد أو ريع حادث      
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 يجـوز أن يقـل      ال ""11 – 83 من القانون    41 :المادةالمنصوص عليها في    

 مرة معدل السـاعات     2300 :قيمتهالمبلغ السنوي لمعاش العجز عن قدر أدنى        

  "مون المضلألجر األدنى 

 : اإلجراءات– 4

يقوم ذوي الحقوق بتكوين الملف القانوني وإيداعه لدى هيئة الضـمان           

 االجتماعي 

  :المطلوبة الوثائق – 5

 .االجتماعيتحددها هيئة الضمان 

 :الخاتمة

التشـريع المدرسـي والقـانون      :  تعرضنا فيما قدمناه في المادتين    

 ولبعض جوانبها التي بدا لنا أنهـا        للمبادئ العامة التي تحكم الوظيفة العمومية     

 وقد تفتح هذه    بكثير، من هذا    المجال أوسع  ويبقى   للموظف،ذات أهمية بالنسبة    

  .لالستزادةالمقتطفات شهية القارئ 
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 التشريع المدرسي

 النظام التربوي في الجزائر

ورثت الجزائر عن العهد االستعماري عند استقاللها تركة ضخمة من التأخر           

وكان من الضروري أن تضع الجزائر   . الثقافي والعلمي واالقتصادي والسياسي   

المستقلة ضمن أولوياتها بناء دولة مثالية تنادي بمجتمع جديد تتحقق فيه العدالة            

وبديهي أن مثل هذا    .  وترسي فيه دعائم التقدم العلمي والتكنولوجي      ،جتماعيةاال

وبما أنه ليس من عمل يمكن      . االتجاه يلقي عبئا كبيرا على المنظومة التربوية      

أن يكون منذ البداية على شكل مثالي في التنظيم والتسيير شهدت الــمنظومة             

صالح ما يمكن أن يظهـر      التربوي في الجزائر عدة تحوالت تهدف كلها إلى إ        

 إضافة إلى األولوية التي     ،وقد مكن ذلك  . من نقص أو عجز في تحقيق أهدافها      

تمتعت بها التربية في إطار معركة التنمية من تحقيق تغيير جـوهري نسـبيا              

وإن دراستها سيساعد حتما على تحقيق أفضل لغايات ومرامي         . خالل مسيرتها 

 :لية المتوخاة من هذه الحصصالسياسة التربوية من األهداف التا

معرفة السياسة الوطنية في النظام التربوي وكذا مرجعيته كنظام فرعي من           *

 .النظام العام للدولة

 .معرفة السياسة الوطنية للتنمية والتمكن من النظرة الشاملة للتربية*

وترابط وظائف النظام التربوي في التخطيط      . فهم استراتيجية التعليم والتعلم   *

 لتوجيه والمراقبة والتقويم وا

 .القدرة على تصور وتسيير وتقويم مشروع الـمؤسسة*
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القدرة على التحليل والتقويم واإلعـالم واالتصـال و المشـاركة والعمـل             *

 .الجماعي والتوجيه

القدرة على التخطيط لمستقبل الـمؤسسة من أجل تطـوير العمـل واتخـاذ             *

 . القرارات

 .اول تباعا محتويات هذه الوحدةوتحقيقا لهذه األهداف سنتن
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 :تطور النظام التربوي في الجزائر

 التأكيد على أن هذه الحصة ال يمكنها أن تفي بجوانب           ،من نافلة القول  

غيـر أن   . وكيف بالتعمق فيها وتحليلها تفصـيال     . تطور النظام التربوي سردا   

 :دلك ال يمنع عن الحديث عنه اقتضابا في مراحل ثالث

 : 1930مرحلة ما قبل -1 

يتمثل تنظيم التربية في الجزائر في هذه الحقبة من الـزمن فـي شـكل               

العلـم  ) ص  ( مصلحة عمومية واسعة النطاق مفتوحة لكل السكان عمال بقوله          

وقد أقيمت لذلك مدارس داخل المساجد أو قريبا منهـا          . فريضة على كل مسلم   

 .تابعة غالبا

 : هيكلتها

المرحلـة  : تها مهيكلة في شكل مراحل ثالث للتعليم هـي        كانت في غالبي  

وتحتوي برامجها خصوصـا    . وأخيرا الدراسات العالية   ، ثم التكميلية  ،االبتدائية

 : المواد التالية

الحديث النبوي الشريف ومـا     . القرءان الكريم :  وتشمل ،المواد الشرعية 

 الخ …… ،يتصل بهما من فقه وأصول

 . الجغرافية، التاريخ،الفلسفة:  وتشمل،المواد االجتماعية

 .الخ.…… الفلك و،الرياضيات:  وتشمل،المواد العلمية
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 :طريقة التدريس

لـى سـلطة    مسـتندة إ ،التدريس في هذه المدارس بالتلقين     تتميز طريقة   

 .المعلم الفكرية واألدبية

 :1962 و1930مرحلة ما بين -2

لتربية السائدة آنذاك على     إيمانا منها بخطورة ا    االستعمارية، إن اإلدارة   

 في الجزائر عمدت إلى التخريب المنسق لجميع مراكز التعلـيم فـي             اوجوده

 اإلسـالمية و   فلنعرقل جميع ما استطعنا لذلك سبيال تطوير المدارس          :الجزائر

 لكـن   .فتحهاذلك هو شعارها فلم يفتحوا مدارس لألهالي ومنعوهم من          .الزوايا

انت المقاومة شـديدة وفعالـة رغـم قسـاوة          الشعب الجزائري لم يستسلم فك    

 وقـد  .والقـرى  مصمما باستمرار على بناء المدارس فـي المـدن          المطاردة،

اضطلعت كلها بمهامها بما فيها المدارس القرآنية والزوايا حتى غـدا بعضـها       

 .فعالـة  تقدم تعليما ذا مستوى عالي وبطرق بيداغوجيـة         جامعية،بمثابة أحياء   

 االنتشار، العلماء بمدارسها الواسعة     قدمته جمعية  ذلك ما    غني عن التدليل على   

 .الجنوبوالجمعيات اإلصالحية في 

وقد ساهمت الثورة التحريرية بعد ذلك بقسط وافر في العمل الدؤوب فـي             

 .الشعبيةسبيل الرفع من المستوى الثقافي للجماهير 

ولم تختلف هيكلة التدريس في هـذه الفتـرة عـن سـابقتها إال بعـض                

 .التدريسإلصالحات في المناهج وطرق ا
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 : 1962 مرحلة ما بعد – 3

غداة االستقالل ورثت الجزائر تعليما ال ينسجم وطموحـات الشـعب           

 ومـن جهـة     الهياكل،الجزائري من حيث األهداف وال يلبي حاجاته من حيث          

أخرى ورثت نقصا مخيفا في اإلطارات التي يمكنها أن تساهم في بناء صرح             

 وكانت  عديدة، ولتعويض هذا النقص استعانت الجزائر بدول        ي،عصرتربوي  

 .واالتجاهاتالجزائر بذلك ملتقى لكل األفكار 

 :هيكلته

 :في لقد كانت بنية التعليم آنذاك تتمثل 

 سنوات إلى   06 سنوات وتضم تالميذ من      06وهي ذات   :  المدرسة االبتدائية  -

 . سنة14

 وات  سن04ومدته :  متوسطات التعليم العام-

  سنوات 04ومدنه :  متوسطات التعليم الفالحي-

  سنوات 03ومدنه :  متوسطات التعليم الفني-

  سنوات03ومدته :  التعليم العامت ثانويا-

 .سنتان ومدته : التعليم الفتيت ثانويا-
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 :صالح النظام التربوي في الجزائرإ

ضاعه للتقويم   من الضروري بعد فترة زمنية معينة من تطبيق أي نظام إخ          

 وانطالقا من التوجهات الكبرى للسياسة الجزائريـة فقـد تقـرر            .واإلصالح

إصالح شامل للنظام التربوي في الجزائر نتيجة لتراكم خبرات واسـعة مـن             

 16 نتج عنها إصدار األمرية في       جزائري،محاوالت جادة لبلورة نظام تربوي      

 .الجزائرلتربوي في  التي جددت بشكل واضح معالم النظام ا1976أبريل 

 :غايات النظام التربوي في الجزائر

 وهـي   – غايات النظام التربوي في الجزائر       1976/ 16 :رقم تحدد األمرية   

الوثيقة السائرة المفعول في انتظار ما سيتمخض عنه النشاط الجاري إلصالح           

 : وهي–لجزائري النظام التربوي في إطار التحوالت الجديدة للمجتمع ا

 األطفال والمواطنين وإعدادهم للعمل والحياة تتضمن هذه الغايـة          تنمية

 :وهمامبدأين أساسين لكل عمل تربوي 

 :النوعيمبدأ النضج 

 وهو مساعدة الفرد على أن يحقق في ذاته نموذجـه النـوعي علـى              

  وهو األساس لتحقيق المبدأ الثاني .والنفسيالمستوى البيولوجي 

 :جتماعية والمهنيةمبدأ االندماج في الحياة اال

كون قادرا على امتالك مهمة في المجتمع مالئمة        ي وهو الوصول بالفرد ألن     

 .لـــه
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 :اكتساب المعارف العامة والتكنولوجية

 وتعبر هذه الغاية عن تفتح النظام التربوي في الجزائر للعصـرنة وامـتالك    

قـدم العلمـي    بهدف المساهمة فبي الت  ،وسائل جوهرية وهي العلم والتكنولوجيا    

 بحيث يكون الفرد الجزائري أكثر ميال نحو دقائق العلوم ونحو النظرة            ،والتقني

 . دون إغفال خصوصيات المجتمع،العقالنية

 :االستجابة للتطلعات الشعبية للعدالة والتقدم

 : وتستجيب هذه الغاية لثالثة أبعاد أساسية هي

  . مبادئ المجتمع وتطلعاته-

  .حضاريوال واقعه الثقافي -

    . مشكالته وحاجاته-

 :تنشئة األجيال على حب الوطن

وقد عبر عـن ذلـك الميثـاق       .  ولعل هذه الغاية هي أسمى الغايات ومالكها      

 :الوطني بشكل واضح

 وهـي المنشـأ     ،إن التربية الوطنية هي حجر الزاوية في أي بناء محكم         

شـع للشخصـية     والقطـب الم   ،الذي ال بديل عنه لإلحساس لدى الفرد تكوينه       

 .خصبة ونقطة االنطالق لكل حياة فكرية الجزايرية،
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 :مرجعية النظام التربوي الجزائري

 وتمتـد   الجزائريـة،   إن مرجعية النظام التربوي هو نفس مرجعية الدولـة          

 وهـي والشـك     الطويل،جذورها إلى مسيرة المجتمع الجزائري عبر تاريخه        

ربية الجزائرية في مصـداقيتها لهـذه       تشكل مرجعا هاما على أساسها تقاس الت      

 :في أساسا المرجعية وتتمثل

 :المرجعية التاريخية

 وتمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى اندالع الثورة الجزائرية وما أعقبها من    

  .جهود ذاتية في سبيل الرفع من مستوى الوعي لدى الجماهير

 :المرجعية الروحية

 مي  وتتمثل وقيم ومبادئ الدين اإلسال
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 المديريــــات الـفــرعـيـة المديريــات

 التعليم األساسي

  البرامج والمواقيت والوسائل التعليمية للطور ين األول والثاني– 1

  البرامج والمواقيت والمناهج والمسائل التعليمية للطور الثالث– 2

  التعليم المدرسي وضبط المقاييس– 3

 انويالتعليم الث

  البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية- 1

  التعليم المتخصص– 2

  التنظيم المدرسي وضبط المقاييس– 3

التعليم الثانوي 

 التقني

  البرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية- 1

 .والتدريب العالقات مع مختلف القطاعات – 2

 س التنظيم المدرسي وضبط المقايي- 3

القويم والتوجيه 

 واالتصال

 .التقويم – 1

 .التكوين تحسين المستوى وتجديد – 2

  البرامج التكوينية3

 مدير الديوان  الديوانرئيس

المديريات

 المفتش العام

 الوزير

 مكتب البريد

 تنظيم وزارة التربية الوطنية
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 التخطيط

 .المدرسية التخطيط والخريطة – 1

  اإلحصائيات– 2

  ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات– 3

  الدراسات المستقبلية– 4

 المالية والوسائل

 .ؤسساتالم الميزانية والوصاية على – 1

 .المحاسبة – 2

  الوسائل والممتلكات– 3

 المستخدمين

 .مركزيا المستخدمين المسيرين – 1

 .الالمركزي المتابعة والتسيير – 2

  القوانين األساسية والمسارات المهنية– 3

الدراسات 

 القانونية

  التعاون والعالقات الدولية– 1

 .القانونية الدراسات – 2

  المنازعــــــات– 3

األنشطة الثقافية 

والرياضية 

والخدمات 

 االجتماعية

 .الثقافية األنشطة – 1

  األنشطة الرياضية والصحة المدرسية– 2

  الخدمات االجتماعية– 3

 التكوين

 .األولي التكوين – 1

 .التكوين تحسين المستوى وتجديد – 2

  البرامج التكوينيــة– 3
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 هيكلة مديرية التربية

ربية بالوالية أداة تنفيذ محلية من أدوات وزارة التربية      مديرية الت

 وتشتمل كل مديرية .الوالئي وتمثل السلطة التعليمية على المستوى .الوطنية

  .ومكاتبللتربية على مصالح 

 .التربيةوظائف مديرية  ♦

 .محيطهانشر التربية والتعليم في  ♦

 شارات تطبيق ما يأتيها من الوزارة وتقديم االقتراحات واالست ♦

توفير الشروط الضرورية لعملية التربية والتعليم على مستوى  ♦

 المادية والبشرية والمعنوية :الوالية

 السهر على السير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين للقطاع  ♦

إعداد الخريطة التربوية لمختلف مراحل التعليم باالتصال مع المصالح  ♦

 .المعنيةوالهيئات 

 امج والمواقيت الرسمية والتنظيم المدرسي السهر على تطبيق البر ♦

 القيام بعملية تكوين الموظفين وتحسين مستواهم  ♦
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 :التربيةتنظيم مديرية 

 ويختلف عدد من والية .ومكاتبتشتمل كل مديرية التربية على مصالح 

 كما تشتمل كل مصلحة على مكاتب .إليهاألخرى حسب أهمية المهام الموكلة 

 ) 04(إلى أربعة  ) 02( ويتراوح عددها من مكتبين حسب المهام كذلك

 :التربية ويلخص الجدول أدناه تنظيم مديرية .مكاتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصالح الـمديرية

 البرمجة والمتابعة

 التنظيم المدرسي

 الموظفين والتفتيش

 الدراسة واالمتحانات

 التكوين والتفتيش

 الموظفين

 المالية والوسائل

 األمانة

لتربويالمركز الجهوي للتوزيع والتوثيق ا

 التوجيه المدرسي والمهني

 المفتشية العامة

مدير التربية

الكاتب العام
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 :القانونيةالمصطلحات 

للتمكن من فهم دقيق للتشريع المدرسي وصحيح من أجل التطبيق 

 :أهمهاوطلحاته وقوتها القانونية وتدرجا قواعده تطبيقا سليما ينبغي تحديد مص

 هو أعلى التشريعات في الدولة ويتمثل في مجموعة من :الدستور

 السلطات والصالحيات وتوضح الحكم وتحددالقواعد القانونية التي تبين نظام 

 .األفرادحقوق وواجبات وحريات 

 ال يلغي النص القانوني وال يعدل إال بنص مثله أو أعلى منه :  مالحظة

 

نصوص 

 تشريعية

 وهو عبارة عن مجموعة التشريع، هو والشكلي، بمعناه الفني :القانون

شريعية القانونية العامة والمجردة تضعها السلطة من القواعد نصوص ت

 ..مثله وال يلغى أو يعدل إال بقانون .الجمهوريةالتنفيذية ويصدرها رئس 

 وهو عبارة عن نص تنظيمي ذو طابع تشريعي يصدره رئس :األمر

  .دورتينالجمهورية في حالة شغور البرلمان أو بين 

نصوص 

 تنظيمية

ع بموجبه رئس الجمهورية في المجاالت  هو نص تنظيمي يشر:المرسوم

 التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة التشريعية 

  أما المراسيم الفردية فتخص تعيين وترقية وتوقيف ) مرسوم رئاسي ( 

 .سانين في الدولة وتغيير وظائفهم مهام الموظفين ال

 ويمكن أن ، كيفية تطبيق قانون أو مرسومعادة، القرار، القرار يستهدف

  (… ، والئي،وزاري)باسمها دره أية سلطة إدارية مختصة ولكن تص

هو عبارة عن تعليمة إدارية داخلية تصدر عن السلطات : المنشور

اإلدارية بهدف التطبيق الحسن لنص أعلى منه درجة وقوة وقد يكون 

 .إعالميا
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 نون الخاص بقطاع التربيةالقا

 مـا يتعلـق     التربية وبخاصة  الخاص بقطاع    المبحث القانون نوضح في هذا    

 )المقتصـدين    سلك نـواب     المقتصدين،سلك  ( بموظفي المصالح االقتصادية    

 رجـب   10 المؤرخ في    90/49معتمدين في ذلك على المرسوم التنفيذي رقم        

ون األساسي الخاص بعمـال      القان  والمتضمن 1990 فبراير   06الموافق   1410

نتمين لقطاع التربيـة الوطنيـة      قطاع التربية الذي يخضع له كل الموظفين الم       

 : وهم

 المعلمون  الموظفون -

  موظفو إدارة المؤسسات التربوية -

  موظفو الحراسة -

  موظفو المصالح االقتصادية -

  موظفو التوجيه المدرسي والمهني -

 المدرسية  موظفو التغذية -

ويعتبر هؤالء في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسـات التربيـة           

ومن المنطقي أن يكون لكل سلك مـن        .الوطنيةوالتكوين التابعة لوزارة التربية     

 وعليهـا   ،األسالك المذكورة أعاله مهام وواجبات تنظر الدولة منه القيام بهـا          

ل السـير   و من أج  .  وهو ما يعرف عادة بالحقوق     ،واجبات تجاه هذا الموظف   

الحسن للمؤسسات التربوية أن يلتزم كل طرف بما عليه من واجبـات تجـاه              

 . وقد تناول المشرع الجزائري كل ذلك بالتفصيل. الطرف اآلخر
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 واجبات الموظف

يخضع الموظفون المذكورون أعاله للقواعد العامة المبينة في النظام         

ها بشـكل عـام فـي    ويمكن تلخيص. الداخلي الخاص بالسلك الذي ينتمون إليه    

 : الواجبات التالية

 :  االلتحاق بالوظيفة المخصصة له وتنفيذ المهام المكلف بها- 1

ومن نافلة القول التأكيد على أن تكون أولى الواجبات هي االلتحاق           

 وبالرغم من أن قرار     ، والذي صدر قرار بتعيينه فيه     ،بالمنصب المخصص له  

 إال أن االلتحاق بالمنصب شرط      ، صدوره التعيين يتوقف عليه كل اآلثار بمجرد     

 وكذا  العمل، فالحق في األجر رهن بتسلم       األجر،ألن يكون للموظف الحق في      

 .العملجميع الحقوق األخرى المتعلقة بمنصب 

وبعد االلتحاق بالمنصب وتسلمه للمهام تلقى على كاهله أعباء القيام          

 .مهامهو وتدخل في إطار اختصاصه بها،باألعمال التي يكلف 

  :الوظيفة المحافظة على كرامة – 2

 وبالتالي فإن فقـدان     المهنة،ويعتبر ذلك شرط من شروط استمرار       

 تأديبيـا، الموظف لهذا الشرط يجيز للسلطة التي لها صالحية التعيين مساءلته           

 وهـذا الشـرط ينـدرج ضـمن         .الوظيفيةوقد يصل األمر إلى إنهاء الرابطة       

 المؤرخ في أول رجب عام      59/85المرسوم رقم   (الشروط األساسية للتوظيف    

 المتضمن القانون األساسي النمـوذجي لعمـال        23/03/1985  الموافق 1405

 يعـد أي     "32 :المادة كما تنص     ).31 :العمومية المادة المؤسسات واإلدارات   
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 دون المسـاس    جسيما، خطأ مهنيا    المسير،خرق ألحكام المادة السابقة يرتكبه      

 :المادة المتعلق بالعالقات الفردية في العمل السيما        82/06ن رقم   بأحكام القانو 

  ".منه  81

 :  الحضور الدائم في المحالت المدرسية– 3

 العمل المحددة وأن ال يتغيب عنه أو        دمهامه،عيعلى الموظف أن يح   

 ويعتبر التغيب بدون إذن أو التأخر عـن         المختص،يتركه إال بإذن من الرئيس      

ويمكن فـي   " .المسؤوليةية للعمل إخالل بواجباته يترتب عليها       المواعيد الرسم 

الفقرة الثانيـة مـن     " استدعاؤه في أي وقت من النهار أو الليل          ،إطار مهامه   

على أن يقابل ذلـك حـق        . 90/49:  من المرسوم التنفيذي رقم      07: المادة  

عن الموظف في الحصول على أجر إضافي مقابل الساعات التي يعملها وتزيد            

 .ساعات العمل المحددة

 :  المحافظة على أسرار الوظيفة-4

 إلزام الموظف بالمحافظة على سـر       3إلى  اتجه المشرع الجزائري    

 أو خبـر يعرفـه أو   مكتوب، أو عمل أمر، اطالع الغير على أي      المهنة وعدم 

  .مهامهيحوزه أثناء ممارسة 

 وفيما  ك،األساليسري مفعول الواجبات األساسية المذكورة على كل        

 وتحديدا المقتصدين ونواب    االقتصادية،يلي بعض ما يتعلق بموظفي المصالح       

 .  المقتصدين
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 موظفو المصالح االقتصادية  -

 : سلك المقتصدين

 :يضم سلك المقتصدين رتبتين اثنتين

  رتبة المقتصد -

  رتبة المقتصد الرئيسي -

 :  المهام

 ويكونون  ،مادي للمؤسسات يكلف المقتصدون بالتسيير المالي وال     " 

: المـادة " بهذه الصفة أعوانا محاسبين ويشاركون في تربية التالميذ وتكوينهم          

 من المادة الذكورة أعاله يتضح جليا أن المشرع الجزائـري لـم يعتبـر               95

المقتصد مجرد عون يهتم بالنواحي الماديـة والماليـة فحسـب بـل اعتبـره               

 وهو ما يترتـب     ، التربية وتنشئة التالميذ   بيداغوجيا له مهام أساسية في عملية     

 أن يكون على    ، إضافة إلى معرفته لتخصصه في التسيير المادي والمالي        ،عنه

دراية تامة بالجوانب التربوية وبخاصة ما يتعلق بالنواحي النفسية لفئة التالميذ           

 . الذين يتعامل معهم

 وكـذا   ،انويويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الث        

 .المدارس األساسية
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 ، وعند الحاجة  ،ويتولى المقتصدون الرئيسيون للتسيير المالي في مؤسسة      

 فـي تكـوين     ، بالتعاون مع مفتشية التسيير    ،كما يشاركون . في مؤسسة أخرى  

 وفي لجان تقويم المدونات الحسـابية لمؤسسـات التعلـيم           ،الموظفين المبتدئين 

 .   والتكوين وضبطها

 :  يفالتوظ

 : المقتصدون-

 الطريقة التي يتم بها اختيـار المـوظفين         90/49يوضح المرسوم   

 : لسلك المقتصدين بالطرق التالية

 من بين المتدربين الحاصلين على شهادة إنهاء الدراسـة فـي            – 1

 "  نمط مقتصد "مستواهم العهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين 

 : ي من بين عن طريق االمتحان المهن– 2

سنوات أقدمية بهـذه     ) 05( نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم خمس        –أ  

 .الصفة

 ) 03 ( لهم أقدمية ثـالث    نواب المقتصدين المسيرين المثبتين الذين       –ب  

 سنوات بهذه الصفة 

 نـواب  ، من المناصب المطلـوب شـغلها    % 10 في حدود – 3

سـنوات بهـذه     ) 10( أقدمية عشـر    المقتصدين المسيرين المثبتين الذين لهم      

الصفة والمسجلين على قائمة التأهيل تضبط من السلطة التـي لهـا صـالحية      

  .بالسلكالتعيين بعد استطالع رأي لجنة الموظفين الخاصة 
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 :  المقتصدون الرئيسيون-

أما المقتصدون الرئيسيون فيوظفون من بين المقتصـدين المثبتـين          

 أقدمية بهذه الصفة والمسـجلين علـى قائمـة          سنوات ) 05( الذين لهم خمس    

 .التأهيل

 :  سلك نواب المقتصدين– 2

 : يضم سلك نواب المقتصدين رتبتين اثنتين

  رتبة نائب مقتصد -

  رتبة نائب مقتصد مسير -

 :  المهام

 : على المهام التالية90/49:  من المرسوم التنفيذي رقم102: تشير المادة

اعدة المقتصد أو نائب المقتصد المسير فـي        يكلف نواب المقتصدين بمس   

 ينوب عنه   ، ويمكن ،التسيير المالي والمادي لمؤسسة التعليم أو لمؤسسة التكوين       

 . في حالة مانع أو غياب

 فتحدد مهام نواب المتصدين المسيرين فـي التسـيير          103: أما المادة 

د تعيينهم   ويمكن في حالة عدم وجود مقتص      ،المالي والمادي للمدارس األساسية   

ويكونون أعوانا محاسبين   . في مؤسسات التعليم الثانوي وفي مؤسسات التكوين      

 .في المؤسسات التي يتولون تسييرها
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 : التوظيف

لقد حدد المشرع الجزائري الطرق العامة التي يـتم بهـا اختيـار نـواب               

 : المقتصدين في

لمراكز التابعة   من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة با         -

نمـط نائـب    " للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مسـتواهم             

 " مقتصد 

 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحـائزين            -

 " على شهادة التخرج من مراكز التكوين اإلداري   نمط نائب مقتصد 

 :  من بين، عن طريق االمتحان المهني-

 ) 03(عدي المصالح االقتصادية المسيرين المثبتين الذين لهم ثالث          مسا –أ  

 .سنوات أقدمية بهذه الصفة

 مساعدي المصالح االقتصادية والموظفين المنتمين إلى أسالك من نفس   -ب  

 سنوات لهذه الصفة ) 05( المستوى والمثبتين الذين لهم خمس 

سـنوات   ) 08 ( ة ثماني أقدمي المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم       –ج  

 الصفة بهذه 

من المناصب المطلوب شـغلها مـن بـين مسـاعدي            % 10في حدود   . د

سنوات من الخدمة الفعلية     ) 10(المصالح االقتصادية المثبتين الذين لهم عشر       

 بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل 
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ـ  ، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة      ،بصفة استثنائية . هـ ن بـين    م

سنة على األقـل فـي       ) 21( المترشحين البالغين من العمر إحدى وعشرين       

من سنة التوظيف والحائزين على شهادة معادلة لشهادة تقني سامي في           /31/12

 .  .  اختصاص المحاسبة أو المالية

 المؤسسة العمومية اإلدارية

التجاهات  تعاريف المؤسسة العمومية بتعدد األنظمة السياسية وا       تلقد تعدد 

 أو في   ،اإليديولوجية المتعاقبة سواء أكانت في البلد الواحد ضمن أزمنة مختلفة         

وبذلك فإن المؤسسة قد مرت بعـدت تغيـرات         . بلدان مختلفة لها نفس النظام    

وتطورات متواصلة ومتوازية مع التطورات التي شهدتها الـنظم االقتصـادية           

 الذي عرفته نظرية المؤسسـة      واالجتماعية و الحضارات البشرية ومع التطور     

 . وكذلك التطور في نظريات اإلدارة والتسيير

وتعني المؤسسة نظاما يضم مجموعة من عناصر مترابطة ومتفاعلة فيمـا           

بينها تقوم في مجموعها بنشاطات تشترك أو تصب في هـدف واحـد وفقـا               

  على رأسها اإلدارة كنظام فرعـي      ،لمجموعة من العوامل واألنشطة المساعدة    

 وذلك بوضع بتحديد األهداف والغايات التـي علـى          والتسيير،للتوجيه والقيادة   

أساسها توضح طريقة واتجاه المؤسسة في شكل سياسـات وقواعـد منظمـة             

 .المؤسسةلألنشطة ومنسقة للعالقات داخل 
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 سياسي يقوم بعدد من األعمال لتنظيم وتنشيط        –فالمؤسسة كنظام اجتماعي    

 يتوزع فيها العمل على مسـتويات       المؤسسة،في أقسام   أعمال مختلف األفراد    

 وتتمثل مكونات هذه العملية فـي       القاعدة،التأطير من أعلى الهرم اإلداري إلى       

 تـم   التي،إنجاز وتحقيق األعمال التي يقوم بها األفراد بضمان تحقيق األهداف           

 ثـم   رة،واإلداتنظيم العمل الجماعي الذي يتم فيه تحديد العالقات بين العمـال            

 .المطلوبالعمل على تحفيز العمال ألداء عملهم بالشكل 

وقد ساهمت مدرسة العالقات اإلنسانية إلى حد كبير فـي تفسـير سـلوك            

العمل وعالقاتهم بالمؤسسات إلى تحليالت نفسية في فهم تلك السلوكيات بـين            

 المجموعات والحوافز 

ي العمل حافزا يبحـث      على اعتبار العالقات االجتماعية ف     likertولقد أكد   

فيه العامل عن مهام أكثر تعقيدا مقابل تلبيـة حاجـات اجتماعيـة للمسـاهمة               

 .والمشاركة تحسن من اندفاعه للعمل

 إذن له جوانب اجتماعية وعاطفية ونفسية تؤثر على المر دودية           ،فاإلنسان

تقـوم فيهـا    : الجماعية في المؤسسة أما المؤسسة كمركز التخـاذ القـرارات         

 وبنـاء  مسـتوياتها، سة باتخاذ قرارات في مختلف األنشطة وفي مختلف        المؤس

على ذلك فاستقاللية المؤسسة تعني استقاللية القرار والمسؤولية عليـه إال أن            

 خاصـة   عليهـا،  مع ما يفرضه المحيط      نسبية بالمقارنة هذه المسؤولية تعتبر    

 كما  .للمجتمعالنظام االقتصادي والسياسي الذي يسود فيه والتنظيمات المختلفة         



72  التشريع المدرسي                                                     المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية           

إن جانب القرار في المؤسسة يرتبط بالقانون الذي يحدد الحركـات والحقـوق             

 .والواجبات والنشاط الذي يقوم به العمال

خلية اجتماعية تتميز وتنفرد بنشاط     : فالمؤسسة في قانون العمل الجزائري    

ويشير هذا المعنى إلى أن المؤسسة تتميز بعنصرين        .  تحت سلطة واحدة   مميز

  .المادي العنصر البشرى والعنصر :همارئيسيين 

 :العنصر البشري*

 ، يتكون من مجموع العمال في المؤسسة ويكونون مجتمعا منظما رئيسـيا          

 .يحتل فيه كل عامل مرتبة مختلفة عن غيره وذلك بناء على مؤهالته

 :لماديالعنصر ا*

 والذي يميز طبيعة هذه الخليـة       المؤسسة، ويتمثل في النشاط أو موضوع      

 .االجتماعية

إن انفراد مفهوم المؤسسة في قانون العمل بالصبغة االجتماعيـة ال ينكـر             

 إضـافة إلـى     االجتماعية،الصبغة االقتصادية التي ترتكز عليه أساسا الخلية        

يق هدفها بممارسة نشاط معـين       إذ تسعى إلى تحق    المؤسسة،عنصر الهدف من    

ينفذه العنصر البشري المتمثل في العمال والمسيرين بواسطة وسـائل ماديـة            

 وقانونية والمتمثلة في االتفاقيـات الجماعيـة وعقـود          والمنشآت،كالتجهيزات  

 .الفرديةالعمل 
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 نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية

 :المرجع

 و. خ. ا/ ت . و / 778 قرار رقم 

يتضمن القرار مجوعة من القوانين التنظيمية في إطار التشريع والتنظـيم           

 ويهدف إلى وضع نضام للجماعة التربوية في المؤسسـات          ،الجاري به العمل  

 تتكون من التالميـذ     أعظائها والتي  ويضبط العالقات بين     ،التعليمية والتكوينية 

مؤسسة التربوية والتكوينية والمحـيط بمـا        ال التالميذ وبين والموظفين وأولياء   

 :التاليةيحقق األهداف 

توفير الجو العام المالئم وظروف العمل الضـرورية التـي تمكـن             ♦

    .المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها

تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العالقات بين أعضاء          ♦

  .األسرة التربوية بمختلف أطرافها

  .القات بين المدرسة ومحيطهاضبط الع ♦

تمكين المؤسسة التربوية من أداء وظيفتها بعيدا عـن الصـراعات            ♦

 .الحزبية

التقيد في أداء األنشطة التربوية والتعليميـة بـالبرامج والمواقيـت            ♦

 .الرسميةوالتوجيهات والتعليمات 

تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرهـا       ♦

  .ية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤوليةبهدف تنم
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ترسيخ حب الوطن واالعتزاز باالنتماء إليه وتمجيد القـيم الحضـارية            ♦

لألمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسـك بحقـوق اإلنسـان           

 .والحريات األساسية

إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة والصحو وحفظ أمن األشخاص         ♦

 . على الممتلكات وصيانتهاوالمحافظة 

وقد تضمنت نصوص هذا القرار مجموعة من التدابير مبوبة في فصول           

 ويتضمن كل فصل    ،حسب الجوانب المختلفة التي لها عالقة بالمؤسسة التربوية       

مجموعة من المواد تحدد االتجاه العام للمؤسسة التربوية في إلطـار المبـادئ             

لى ذكر هذه األبواب و بعضا مما يتضمنه        وسنتو. للمنظومة التربوي الجزائرية  

القرار رقـم   :  ويمكن للدارس الرجوع إلى    ،كل باب دون شرح أو تفصيل فيها      

 و . خ. ا/ ت . و / 778

 بعـــض مــــواده العنوان الفصول

 أحكام عامة الفصل األول
 وقد القرار،تناول هذا الفصل مجموعة األهداف المتوخاة من 

 .أعاله ورد ذكرها في المقدمة

 الفصل الثاني
أحكام خاصة 

 بسير الموئسة

 إلى العناصر األساسية للمؤسسة ،09 إلى 03تناولت المواد من 

 كما المؤسسات، واألغراض التي من شأنها أنشئت هذه التربوية،

  .تجاههم وواجبات المدرسة التالميذ،تحدد كيفية تمدرس 

بالدخول إلى  فتحدد األشخاص الذين يسمح لهم 10 :المادةأما 

 .التربويةالمؤسسات 

 األشخاص الذين يسمح لهم بالدخول إلى 11 :المادةكما تحدد 

األقسام والمخابر والورشات والقاعات والمساحات التربوية 
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  .الدروساألخرى أثناء أوقات 

 كيفيات استخدام المؤسسات :17 إلى 12وتحدد المواد من 

 وما يجب خدامها،استالتربوية خارج أوقات التدريس وشروط 

 وتستثني من هذا الترخيص .واجباتعلى مستخدميها من 

 والحزبية النشاطات السياسية 

وتضمنت بقية المواد ترتيبات أخرى من مثل الصيانة والمحا 

 الخ  ……التبرعات  وجمع األمن واإلشهار نفضة على 

 الفصل الثالث
أحكام خاصة 

 بالتالميذ

  :يلي على ما 29 :المادةوتنص 

  وتضبطه برامج تنظيمية،يخضع تمدرس التالميذ إلى قواعد 

ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع األطراف 

  .يخصهكل فيما 

 جملة من التنظيمات والتعليمات ،66 إلى 30وتتناول المواد من 

 وإجبارية حصص التربية البدنية إال ألسباب الخاصة بالحضور،

 وحدود مسؤولية المدرسة به،الميذ القيام  وما يلزم الت.صحية

تجاههم خاصة في حالة الغياب أو التأخر وبقاء التلميذ خارج 

 والضوابط الداخلي، وشروط القبول في النظام التربوية،المؤسسة 

 الخ …… ته وكيفيا والتقويم الداخلي،والترتيبات المتعلقة بالنظام 

 الفصل الرابع
أحكام خاصة 

 بالموظفين

 وكل في مجال فئاتهم، يساهم الموظفون بجميع 67 :دةالما

 في توفير الظروف المالئمة والشروط الضرورية التي تخصصه،

تساعد على إنجاز المهام وتحقيق األهداف المرسومة للمؤسسة 

  .والتكوينيةالتربوية 

واجبات وحقوق كل  ) 93 إلى 68 :من( وتبين المواد الباقية 

 وشروط الممارسة صالحياته،و تخصصه،  في إطار طرف،
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 و غيابات الموظفين وما يترتب التربوية،النقابية داخل المؤسسة 

   .العمل وحوادث عنها،

الفصل 

 الخامس

أحكام خاصة 

بالعالقات بين 

أولياء التالميذ 

والمؤسسة 

 التربوية

 يقوم أولياء التالميذ في إطار التكامل بين األسرة ،94 :المادة

  .عليه تمدرس أبنائهم والمواظبة والمدرسة بمتابعة

دور كل طرف في هذا  ) 101 إلى 95من  ( :الموادوتحدد 

 وكيفية تجسيده عمليا في الواقع من أجل تحقيق الهدف التعاون،

 .التلميذالذي تسعى إليه المؤسسة التربوية وولي 

الفصل 

 السادس
 أحكام ختامية

 :علىوتنص بالخصوص 

مؤسسة على نشر هذا القرار  يسهر مدير ال،102 :المادة

 .أحكامهوتوزيعه وتنفيذ 

 يخصه، وأولياؤهم فيما يلتزم الموظفون والتالميذ ،103 :المادة

 .باحترامهابتطبيق أحكام هذا القرار والتعهد 
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 التعاضدية المدرسية للتأمين 

 على حوادث التالميذ

 : تعريفها

عبارة عن : التالميذ هية للتامين على حوادث التعاضدية المدرسي" 

 25المؤرخ في . 90 – 33 وتخضع للقانون رقم يري،خجمعية ذات طابع 

 "  المتعلق التعاضدية المدرسية 1990 / 12/

 :هدفها

إن الهدف من تأسيس التعاضدية المدرسية للحوادث المدرسية ليس 

  بل التكفل بصفة تكميلية بجميع الحوادث التي يتعرض لها التالميذالربح،

  :قانوناالمسجلين 

  .أثناء الحصص التعليمية ♦

  .في ساحة المؤسسة أو في حجرات الدراسة ♦

 المراقبة من طرف المراقد، المداومة، قاعات المطعم،داخل  ♦

  .موظفي المؤسسة

  .أثناء النشاطات الثقافية والرياضية ♦

الحفالت والرحالت المدرسية المرخص بها من طرف مديرية  ♦

 .المؤسسةن طرف موظفي التربية والمؤطرة م
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 : أهميتها

 التربوي، فهي تعمل لتحسين ظروف لعمل بالغة،للتعاضدية أهمية 

 .المؤسسةوضمان الهدوء والنظام واالنضباط للتقليل من الحوادث داخل 

 :دورها

يتلخص دور التعاضدية في مساعدة المؤسسات التربوية على تحمل نفقات    

 :وتتمثل هذه النفقات في. ن للحوادث المدرسيةالعالج للتالميذ الذين يتعرضو

 بالمستشفى، اإلقامة األدوية، دفع المصاريف الطبية المتمثلة في  ♦

 .الحادثالعمليات الجراحية إثر وقوع 

  .منح مساعدة خاصة إذا قرر مجلس التعاضدية ذلك ♦

 . أو المساهمة في مراكز التداويذاتية،المساعدة في خدمات  ♦

 . الوقاية من الحوادث المدرسيةالمشاركة في حمالت ♦

 : االشتراكات

يلـزم المنخرطـون بـدفع      "  من القـانون األساسـي       09تنص المادة   

 وترسل إلى من طرف مدير المؤسسة قبل نهاية كل شهر           ،االشتراكات السنوية 

 . نوفمبر
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 الحوادث المدرسية

ـ          ية يجب اتخاذ كل التدابير الالزمة والضرورية لتفادي الحوادث المدرس

 المتعلـق بنظـام الجماعـة       778وذلك بالسهر على تطبيق أحكام القرار رقم        

التربوية والذي يكون محل قانون داخلي يضعه مجلس التربية والتسيير والذي           

 :يشير على الخصوص إلى

 .والخروجمراقبة التالميذ أثناء الدخول  ♦

 .االستراحةالمراقبة أثناء فترات  ♦

 فـي  ، في المكتبـة   ، في قاعات المطالعة   ،ومةالمراقبة الدائمة أثناء المدا    ♦

 ...المطعم في ،المراقد

  .تحديد المهام والمسؤوليات بدقة ووضوح ♦

 .للمؤسسةتوعية التالميذ باحترام النظام الداخلي  ♦

إشعار أولياء التالميذ بالنظام الداخلي للمؤسسـة عـن طريـق دفتـر              ♦

 . المراسلة

 :اإلجراءات في حالة وقوع حادث ♦

 .بإسعاف المصا ♦

  . لنقل المصابالمطافئ، رجال الصحي، بالقطاع بالمستشفى،االتصال  ♦

  .االتصال باألولياء فورا وبكل الوسائل ♦

 .فوراإشعار الوصية  ♦
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 من طـرف    الحادث،إجراء تحقيق دقيق حول الظروف التي جرى فيها          ♦

 .بالخدمةمدير المؤسسة أو مستشار التربية أو المساعد التربوي القائم 

 .مكتوبةجمع شهادات  ♦

تحرير تقرير مفصل عن الحادثة موضحا فيه اليوم والساعة والمكـان            ♦

 .الرسمي حسب النموذج وأسبابه،ونوع الحادث 

 :الملفتكوين 

  .نسخ ) 03( تحرير التقرير حسب النموذج المعتمد في ثالث  ♦

   :المرفقةالوثائق  ♦

  .شهادة طبية ♦

 .الحادثشهادة مكتوبة لتلميذين حاضرين أثناء وقوع  ♦

 .الوصفات الصيدالنية األصلية الخاصة بمصاريف العالج ♦

 :ترسل نسخ من الملف إلى

 .الحادث ساعة من وقوع 72مديرية التربية في أجل أقصاه  ♦

  .تعاضدية الحوادث المدرسية ♦

  .أرشيف المؤسسة ♦

 . شهادة بعد الشفاء الكامل، أخيرا،وتقدم
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 حماية المؤسسة التعليمية والتكوينية

  76 / 04 / 16: مريةأ: المراجع

 المتضمن األمالك ،1990 / 12 / 11: المؤرخ في. 90 /80: القانون

 .العمومية

المتعلق بحماية المؤسسات  . 91.05.28 / 167: المرسوم التنفيذي

 .التربوية والتكوينية

  المتعلق بحماية األمالك 1995.09.25: المؤرخ في24 / 95: األمر رقم

 .فيها  العمومية وأمن األشخاص 

  1991أكتوبر  . 778: قرار رقم

  1992 . 08 . 18 / 182: منشور رقم

   1990 . 08 . 02 :في المؤرخ 175: القرار رقم

يدخل جانب حماية واستعمال المؤسسات التربوي في إطار مهام المدير 

 من القرار الوزاري رقم 24 طبقا ألحكام المادة ،وطاقمه التربوي واإلداري

وتنص .  الذي يحدد مهام مدير المدرسة1990 / 08 / 02في  المؤرخ 175

 "المادة على 

يتعين على مدير المؤسسة ضبط كافة اإلجراءات الضرورية والتنظيمية 

 والسهر على ،من أجل ضمان أمن األشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة

 " إقامة التدابير الالزمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة 
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مكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين إال لألنشطة التي لها عالقة وال ي

 أي أنها تستعمل الستقبال ، مثلما هو محدد في النصوص المنظمة لها،بهدفها

التالميذ وتسخر للتكفل باألنشطة التربوية والتعليمية وفقا للتنظيم الجاري به 

 .العمل

خول إلى المؤسسات   وقد حددت النصوص األشخاص الذين يسمح لهم بالد       

 : وهم،التربوية

التالميذ المتمرسون بها وأولياؤهم والموظفون الذين يعملون أو يسكنون         

 .فيها وأفراد عائلتهم

 .والتحقيقالموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش  -

الموظفون واألشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية          -

درسية والوقاية واألمـن والصـيانة والتمـوين        في ميدان الصحة الم   

 .والخدمات

الموظفون المشاركون في األنشطة التربوية والتكوينية المبرمجة فيهـا          -

 وتخضع كافة أشكال الحاالت األخرى إلى المؤسسـات         .قانونيةبصفة  

 مدير المؤسسة أو السـلطة التربويـة        ، حسب الحالة  ،لرخصة يمنحها 

 .على مستوى الوالية
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 :التجهيزاتير المحالت وتحويل تغي

يمنع منعا باتا إدخال أي تغيير على المحالت من شـأنه أن يبـدل              

 : مثل. طبيعة استعمالها

 .لإلدارةأن تحول المراقد إلى قاعات دراسية أو مساكن أو مكاتب  -

 .متكاملةبناء جدران تفصل بين الهياكل التي تشكا وحدة  -

  .رسية ألغراض غير تربويةاقتطاع أراضي من ساحات المؤسسة المد -

 وفتح أخرى   وحمايتهم،غلق مسالك وظيفتها الحفاظ على أمن التالميذ         -

 .وسالمتهمتهدد راحتهم 

وفي حالة الضرورة القصوى للتحويل أو التغييـر يجـب إشـعار            

المصالح المركزية بتقرير مفصل يرسل إلى مديرية التخطيط حيث تتم دراسته           

 .المناسباذ القرار للسماح للسلطات الوصية باتخ

 تجهيـزات المطـبخ     (التعليميـة   أما فيما يخص التجهيز والوسائل      

فإن استعمالها لغيـر صـالح      )  على وجه الخصوص     المكاتب، أثاث   والتدفئة،

 .  التالميذ ممنوع إطالقا إال بقرار من الوزارة وبعد دراسة الملف

ـ              ن تحويل التجهيزات من مؤسسة إلى أخرى ال يـتم إال بقـرار م

 ومن واليـة    التخطيط، وهذا يخضع إلى ترخيص من مديرية        التربية،مديرية  

إلى أخرى بقرار من مديرية التخطيط بالوزارة بعد دراسة دقيقة لملف يقدم من             

 .الطالبةطرف الوالية 
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توضع جميع التجهيزات والمحالت واألثاث مهما كان نزعها تحت         

تعين المحافظة عليها واسـتعمالها      وي .المالي بمساعدة المسير    المدير،مسؤولية  

 كما يجب االحتفاظ بالعتاد والتجهيزات التـي        .لهافي مجالها وغرضها المحدد     

فقدت صالحيتها والعمل على وضعها تحت تصرف إدارة أمالك الدولة حسب           

 .القانونيةالترتيبات 

 : أمن المؤسسة

هدفه حفظ حياة التالميذ وموظفي المؤسسة وحماية المحالت ومـا          

 ويكتسي األمن عدة مظاهر ويتطلب تحقيقـه اتخـاذ          ،تحتويه من أجهزة وأثاث   

 .جملة من التدابير داخل وخارج المؤسسة

 :داخل المؤسسة

يجب أن تكون مسألة األمن داخل المؤسسة أهـم مـن اهتمامـات             

وينبغي تنبيه جميع الموظفين إلى التدابير الالزمـة        . المدير ومجموع الموظفين  

 ومن  ، من جهة  ،ميذ في مختلف المحالت والمساحات التربوية     لضمان أمن التال  

  :بخاذ تدابير ضد االعتداء والسرقة جهة أخرى لتدعيم أمن المؤسسة يجب ات

 . تدعيم أسوار المؤسسة لمنع تسلل األجانب إليها-

 الخ ...... تسييج متين لنوافذ المكاتب والمخابر والمخازن -

 .تنظيم حراسة ليلية دائمة -

 .أبواب جميع المحالت بعد خروج التالميذإغالق  -

 .تعليق قوارير اإلطفاء في األماكن المناسبة ومراقبتها سنويا -
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 :خارج المؤسسة

يجب مراقبة المدخل الرئيسي بانتظام وتشديد الحراسة لمنع التالميذ         

 .أجنبيةمن الخروج غير العادي أو تسرب عناصر 

: الالزمة المتعلقـة  ات  وفي حالة الخروج المنظم يجب اتخاذ الترتيب      

وفي حالة الحرائق واالنفجارات يجب إعداد      .  الجروح ، تأطير ، تأمين ،ترخيص

   .المعنيةمخطط للحماية واألمن بالتعاون مع المصالح 
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       الصحة المدرسية

 :المراجع

 سلسلة قضايا التربية : كتب التربية الصحية

 يتعلـق بتنسـيق أنشـطة       1989 .12 .17 :في مؤرخ   175: منشور رقم 

 الحماية الصحية 

 يتعلـق بشـروط العـزل       1987 .06 ز   21: القرار المشترك المؤرخ في   

 والحماية الصحية 

 يتعلـق بـالمجلس     1990 . 01 .15 :فـي  المؤرخ   410: شور رقم .01

 الصحي 

 كتيب مجموعة النصوص الخاصة بالخدمات االجتماعية 

ـ  مؤرخ   01 :رقممنشور وزاري مشترك      يتضـمن   1994 .04 .06 :يف

 إعادة مخطط تنظيم الهيئة الصحية 

 . 04 .27:  المؤرخـة فـي   02: ليمة الوزارية المشتركة رقم   .04

 .م. ك.  تتعلق بإنشاء و1995

 :تمهيد 

لقد أصبح مفهوم التربية الحديثة يعني االهتمام بالنواحي الجسـمية          

بحت التربيـة الصـحية      وأص ،والصحية والعقلية واالجتماعية للمعلم والتالميذ    

تحظى باهتمام خاص في المجتمعات الحديثة لما لها من أثر إيجابي في حياتها             

 .أفرادهاوحياة 
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 بل  فقط،وليس معنى الصحة أن تكون أجسامنا خالية من األمراض          

 ومن القيام بوظائفها على أحسـن       السعيدة،أن تكون في حالة تمكنها من الحياة        

 واالجتماعي،حالة التكامل البدني والعقلي والنفسي       " :هو فمفهوم الصحة    .وجه

  "وليست الخلو من األمراض والعاهات

وتعد المدرسة من أكثر المؤسسات مسؤولية فـي تقـديم التربيـة            

 بحكم طـول    .خاصة بصفة   الصحية، والخدمات   عامة، بصفة   ألبنائها،الصحية  

ـ       لألطفال،المسار الدراسي     .و الشخصـي   ومرحلة الطفولة مرحلة هامـة للنم

 :إلىوتهدف الحماية الصحية في الوسط المدرسي 

  وقاية الوسط المدرسي من األمراض –أ 

 .المكتشفة عالج األمراض البسيطة –ب 

  مراقبة شروط الوقاية والنظافة واألمن بالمؤسسات –ج 

 المشاركة في الحمالت الوطنية المتعـددة لمكافحـة اآلفـات           –د  

 .االجتماعية

 :قائيةالواإلجراءات 

 :في وتتمثل والنظافة، شروط الوقاية :أوال

 توفير عـدد كـافي مـن المغاسـل          :الصحية نظافة المرافق    – 1

 .المياهوالمراحيض واالهتمام بتطهير 

 الطهـي،  الحفظ، الخزن، النقل، :التغذية وقاية ونظافة هياكل     – 2

 .وغيرها …… اإلفراغات، القذرة، تصريف المياه القمامات،رفع 
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 تنظيـف وتهويـة قاعـات       :وتوابعهاظافة القاعات الدراسية     ن – 3

 االهتمام بنظافة وسالمة الساحات     والتدفئة، توفير شروط اإلنارة     يوميا،الدراسة  

 .والرياضةوأماكن اللعب 

 :في وتتمثل ومحيطها، شروط األمن وسالمة المؤسسة :ثانيا

 .ةالجسدي احترام قواعد األمن وحفظ الصحة وتجنب الحوادث – 1

 المؤسسة، مراقبة الدخول على كل ما من شأنه أن يمس سالمة        – 2

 .والقططوخاصة الحيوانات الهائمة كالكالب 

 محاربة اآلفات االجتماعية والت حسيس بمخاطرهـا داخـل          – 3

 .وخارجهاالمؤسسة 

 .للنظام العمل على بث روح االنضباط واالمتثال – 4

 :التالميذ هيأة :ثالثا

 وإكسابه عادة المحافظـة     نظيفة،ذ ارتداء مالبس    يطلب من التالمي  

 مع السعي الدؤوب لضمان أفضل الشروط       يوميا،على هندامه وهيأته ومراقبته     

 فللقامة مناسبة بالنسبة للمستفيدين من النظام الداخلي 

 :والعمال هيأة الموظفين :رابعا

يجب على كل من له صلة بالتالميذ وبالمواد الغذائية احترام بعض           

لترتيبات فيما يخص االلتزام الدائم بنظافة أجسادهم وثيـابهم طيلـة سـاعات             ا

 )  ارتداء اللباس الالزم لكل صنف (عملهم 
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 :المدرسيأهمية الصحة في الوسط 

هناك عدة أسباب جعلت المجتمعات المتقدمة تولي عنايـة خاصـة           

 :منهاللصحة المدرسية نذكر 

 يشكل التالميذ شريحة واسعة من السكان  -

تتميز فترة السن المدرسي بـالنمو والتطـور السـريع بـدنيا ونفسـيا             -

واجتماعيا مما يستلزم توفير الظـروف المناسـبة للنمـو والتطـور            

  .المتكامل

يتعرض الطفل في مرحلة الدراسة إلى مشاكل وضغوطا اجتماعية قـد            -

 .العدوانيتؤدي إلى االنطواء أو اللجوء إلى النشاط 

عاع لمكافحة األمراض المعدية فـي المجتمـع        تعتبر المدرسة مركز إش    -

 .بهاالذي يحيط 

االحتماالت الكثيرة لإلصابة بالحوادث داخل المدرسة أو في الطريـق           -

 .العودةإليها أو أثناء 

الصحة الجيدة للتالميذ عامل هام يساعد المتعلم على الـتعلم واكتسـاب             -

وينتج الفشـل    المدرسة،المعلومات والخبرات التعليمية التي تهيئها له       

 .الصحيةفي أغلب األحيان عن بعض المشاكل 

 السـليم، التربية الصحية للتالميذ تساعد على اكتساب السلوك الصـحي    -

 .المستقبليةوقد يؤثر ذلك في أسرته وفي حياته 
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البرامج الرياضية المدرسية عامل هام فـي رعايـة صـحة التالميـذ              -

التكامل بين صحتهم    وفي تحقيق    القوام،ووقايتهم خاصة من تشوهات     

 وبالتالي إزالـة أسـباب االضـطرابات        واالنفعالية،الجسمية والعقلية   

 .للتعلم كما تضمن إتاحة فرص أفضل النفسية،

في الرعاية الصحية للتالميذ حماية لهم من اإلجهـاد المدرسـي مـن              -

 لذلك وجب تـوفير البيئـة الصـحية فـي       والعقلية،الناحتين الجسمية   

  .المدرسة

ال بتوفير أطباء   ‘ليها  ‘ ال يمكن الوصول     وغيرها، األهداف،إن هذه   

وخبراء في شؤون الصحة المدرسية وممرضات متمرسات ومعلمون متدربون         

 ومسيرين مقتنعـين بضـرورة تـوفير        معالجتها،على األمور الصحية وكيفية     

 .المدرسيةشروط الصحة 

 ومن أجل ذلك عملت وزارة التربية الوطنية على تنظـيم الصـحة           

المدرسية بإحداث وحدات الكشف والمتابعة لتتولى التغطية لتالميذ المؤسسـات          

 .التعليمية
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  :الصحيةتنسيق األنشطة 

لضمان حسن سير األنشطة الصحية المدرسية يكون من الضروري         

 175إعادة تنشيط سير هياكل التنسيق التي نص عليها المنشور الوزاري رقم            

 وأهمهـا علـى     المدرسي،اية الصحية في الوسط     المتضمن تنسيق أنشطة الحم   

 .المدرسي المجلس الصحي :التعليميةمستوى المؤسسة 

 :الصحةمجلس 

 الذي ينص على 410أنشئ مجلس الصحة بمقتضى المرسوم رقم 

 .تعليميةإجبارية تكوين مجلس صحي على مستوى كل مؤسسة 

 :على يشتمل المجلس :المجلستشكيلة  :أوال

 :وهم ن،شرعيي أعضاء - 1

  مدير المؤسسة رئيسا-

  الطبيب المكلف بالصحة في المؤسسة -

  من مصلحة الوقاية الصحية البلدية الصحة، التقني في -

  مستشار التربية -

  المسير المالي -

 :وهم معينين، أعضاء منتخبين أو – 2 

  ممثل الموظفين المعلمين -

 .التالميذ ممثل جمعية أولياء -

 :ارينمستش أعضاء – 3
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 .وخبرةيمكن للمجلس أن يستعين بأشخاص ذوي كفاءة 

 :المجلسصالحيات : ثانيا

 .المدرسيةيضمن مراقبة الحالة الصحية للتالميذ والمرافق  ♦

 .الصحيةيعطي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة في الميادين  ♦

 .الشأنيسهر على التطبيق الفعلي للتعليمات الواردة في هذا  ♦

  .يقدر النتائـــج ♦

 .بالصحةيقدم االقتراحات حول جميع المسائل ذات العالقة  ♦

 في حل المشاكل الصحية للمجموعة انقطاع، بدون يساهم، ♦

 .تطويرهالتربوية وحصر ما يجب تغييره وتصحيحه أو 

 .المدرسةيسهر على صحة وأمن وسالمة كل من يعيش في  ♦

  :المجلسسير :  ثالثا

كل فصل باستدعاء من رئيسه  فاألقل، على مرة، يجتمع مجلس الصحة 

 .العملالذي يحدد األعمال ويوقع محضر جلسة 

 وتحفظ مداوالت المجلس الجلسة،يقوم عضو من المجلس بمهمة كاتب 

 .السجلفي 

 أو بطلب من الرئيس، يمكن عقد اجتماع طارئ باستدعاء من طرف 

 جزء من أعضاءه ترسل نسخ من محضر االجتماع إلى السلطات الوصية    
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 المراجع 

وتطبيقها على التشريع ( محمد أنس قاسم جعفر ، مبادئ الوظيفة العمومية 

  1984ديوان المطبوعات الجامعية ؛ . الجزائري  

 سلسلة قضايا التربية : كتب التربية الصحية 

 كتيب مجموعة النصوص الخاصة بالخدمات االجتماعية 

  76 / 04 / 16: أمرية  

  08/1978/ 05  المؤرخ 78/12 قانون  

متعلق بحوادث العمل  . 02/06/1983 مؤرخ في 13 – 83قانون 

 واألمراض المهنية  

  الموافق 1405 المؤرخ في أول رجب عام 85/59المرسوم رقم 

 المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات 23/03/1985

 واإلدارات العمومية 

 يتعلق بشروط العزل 1987 . 06 ز 21: القرار المشترك المؤرخ في 

 والحماية الصحية

 يتعلق بتنسيق أنشطة 1989 . 12 . 17:  مؤرخ في 175:  منشور رقم 

 الحماية الصحية  

  المتعلق بعالقات العمل11 – 90: القانون رقم 

 يتعلق بالمجلس 1990 . 01 . 15:  المؤرخ في 410:  المنشور رقم 

 الصحي 
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  1990 . 08 . 02 :  المؤرخ في 175: القرار رقم 

 المتضمن 1990 جوان 23 المؤرخ في 88 _91المرسوم التنفيذي رقم 

 هيكلة وزارة التربية الوطنية 

  1990 _ 06 _ 09 المؤرخ في 174 _ 90المرسوم التنفيذي رقم 

 المتضمن تنظيم مصالح مديرية التربية

  1990 10 _ 29القرار الوزاري المؤرخ في 

  1990 _ 03 _ 02 المؤرخ في 175القرار الوزاري قم 

 المتعلق التعاضدية 1990 / 12 /25المؤرخ في   . 33 – 90 للقانون رقم 

 المدرسية

  على المهام  90/49: المرسوم التنفيذي رقم 

  1991 أكتوبر 26المؤرخ في . و ظ. خ . ا / ت . و   / 778:  قرار رقم 

 عليمية والتكوينية يتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات الت. 

المتعلق بحماية المؤسسات   . 91.05.28 / 167: المرسوم التنفيذي 

 .التربوية  والتكوينية  

 يتضمن 1994 . 04 . 06:  مؤرخ في 01: منشور وزاري مشترك رقم 

 إعادة  مخطط تنظيم الهيئة الصحية

 1995 . 04 . 27:  المؤرخة في 02:  التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 .م . ك . تتعلق بإنشاء  و 
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 ، المتضمن األمالك 1990 / 12 / 11: المؤرخ في  . 80 /90:  القانون 

 . العمومية 

 06 الموافق  1410 رجب 10 المؤرخ في 90/49المرسوم التنفيذي رقم 

 بية  والمتضمن القانون األساسي الخاص بعمال قطاع التر1990فبراير 

 11 الموافق 1414 شوال 30 مؤرخ في 04 – 94مرسوم تشريعي رقم 

  و المتعلق 1983 يوليو 02 المؤرخ في 11 – 83 يعدل القانون 1994أبريل 

 . بالتأمينات االجتماعية 

   المتعلق بحماية 25 . 09 . 1995:  المؤرخ في 24 / 95: األمر رقم 

 . األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها  

 المتضمن تنظيم 1995 _ 12 _ 10القرار الوزاري المشترك ، المؤرخ في 

 مصالح مديرية التربية

  المعدل والمتمم 1997 / 05 /  31 المؤرخ في 13 – 97: أمر رقم 

   المتعلق بالتقاعد 1983 /06 / 02 المؤرخ في 12 – 83: للقانون رقم 

 المتضمن تنظيم 1998 _ 02 _ 11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 مصالح مديرية التربية 

 المتضمن تنسيق أنشطة الحماية الصحية في 175المنشور الوزاري رقم 

 الوسط المدرسي

 و. خ . ا / ت . و  / 778قرار رقم 

 




