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 الجزائر يوم 24 أكتوبر 2019

 
 

)للتنفيذ و المتابعة(إلى السيدات و السادة رؤساء المكاتب الوالئية   
)لإلعالم(إلى جميع زمالئنا النفسانيين في مختلف القطاعات   

 
 

 مذكرة تنظيمية رقم 003 المؤرخة في 24 أكتوبر 2019  
  المتعلقة بتأسيس اللجان القطاعية الوالئية للنفسانيين في كل قطاع نشاط. 

 
من النظام  40،39،38من القانون األساسي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين و المواد رقم  72،71تطبيقا للمواد رقم 

إطار توسيع الهيكلة و التمثيل النقابي للنفسانيين في جميع قطاعات النشاط المختلفة التي يمارس فيها  و في الداخلي للنقابة
يتعين عليكم  ين في كل قطاع،و حتى يتمكن المكتب الوطني التنفيذي من تأسيس اللجان القطاعية الوطنية للنفساني النفسانيون

  :تنظيم جمعيات عامة والئية للنفسانيين في كل قطاع على حدى من أجل تأسيس
 ،الصحة العموميةاع اللجنة القطاعية الوالئية للنفسانيين في قط -
 اع التضامن الوطني،اللجنة القطاعية الوالئية للنفسانيين في قط -
 ،الشباب و الرياضةاع اللجنة القطاعية الوالئية للنفسانيين في قط -
 ،الخدمات الجامعيةاع اللجنة القطاعية الوالئية للنفسانيين في قط -
 ،التربية الوطنيةاع اللجنة القطاعية الوالئية للنفسانيين في قط -
سات ذات الطابع األمني من الدفاع و األمن الوطني النفسانيون الممارسون في المؤسماعدا .......إلخ من قطاعات النشاط -

مارسة الحق مالمتعلق ب 1990جوان  2المؤرخ في  14-90من القانون  63الذين يخضعون ألحكام خاصة وفق للمادة 
  .النقابي

 
  :تكوين اللجنة القطاعية الوالئية 

  
و ينتخبون من بينهم رئيسا أمام الجمعية  أعضاء يمارسون في نفس القطاع) 05(من خمسة ئية والتتكون كل لجنة قطاعية 

بهم حيث سيكون رئيس اللجنة القطاعية الوالئية عضوا بالضرورة في المكتب الوالئي للنقابة  بقطاعهم الخاصة الوالئية العامة
   :كاألتي القطاعية الوالئية اللجنة تتوزع المهام و الصالحيات على أعضاءو   ل قطاعه و ضمان الدفاع عن مصالحهلتمثي

 .رئيس اللجنة القطاعية الوالئية -1
 .نائب رئيس اللجنة القطاعية الوالئية -2
 .عضو مكلف باإلعالم و اإلتصال -3
 .عضو مكلف بالتشريع و المنازعات -4
 .عضو مكلف بالتنظيم و اإلنخراطات -5

  

  :مهام اللجنة القطاعية الوالئية
  

و في إطار أحكام القانون األساسي و النظام الداخلي للنقابة الوالئي المكتب  بالتنسيق مع كل لجنة قطاعية والئيةتتولى 
 :بالمهام التالية الوطنية الجزائرية للنفسانيين 

السلطات الوالئية المعنية أمام القطاع المعني و الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للنفسانيين الممارسين في التمثيل  -
 .بالقطاع



 .تشكيل و تنصيب فروعها النقابية و مندوبيها عبر المؤسسات المستخدمة التابعة لقطاعها -
 .اع النشاط التابع لكل لجنة قطاعية والئيةجمع اإلنخراطات من النفسانيين الممارسين في قط -
 . بالتنسيق مع المكتب الوالئي السنوي مخطط عملهايذ فإعداد و تن -
 .الوالئيغها للمكتب إعداد حصيلة سنوية عن نشاطها و تبلي -

  :ختم اللجنة القطاعية الوالئية 

للمكتب  النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين( يتضمن العبارات التالية   ختم دائرييخصص لكل لجنة قطاعية والئية 
 تحت تصرف و مسؤولية رئيس اللجنة الختم يوضع و......) قطاعللنفسانيين في ة الوالئي اللجنة القطاعية – ......الوالئي لـ

  .المكتب الوالئي و تنسيق قطاعه تحت إشرافالسلطات الوالئية لع لرسمية ممن أجل المراسالت ا القطاعية الوالئية

رساء و هيكلة وطنية لجميع بإ فيما بعد ستسمح قطاعات النشاط على المستوى الوالئي لمختلفإن هذه الهيكلة الوالئية 
بالضرورة على مستوى المكتب الوطني لتمثيل أعضاء  لتي سيكون رؤساءها وطني و المستوى القطاعات النشاط على ا

  .و الدفاع عنها و وفتح المجال للجميع من أجل العمل بعيدا عن كل تهميش و ال تفضيلوطنيا قطاعهم  صالحم

  .في أقرب األجال و موافاتي بأي عراقيل أو صعوبات في تجسيدها ميدانيا أولي أهمية بالغة لتنفيذ هذه المذكرة

  

  2019 أكتوبر 24 الخميسيوم  بالجزائرحرر 
 

 رئيس المكتب الوطني التنفيذي       
 كداد خالد


