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المتاة األملى :تطبيقا ألحكام المواد 16 ،11 ،69 ،من القانون رقم  69-96الصاااااادر بتاري  11يناير
 1669والمتضامن لنن ام األسااسال لنمو نين والوك ا الدقدويين لندول  ،يفده ا ا المرسوم ىلت تحديد
ىجرااات التكوين المستمر لمو نل الدول ووك ئفا الدقدويين.
المتاة  :2يتوخت من التكوين المسااتمر لنمو نين والوك ا الدقدويين لندول تمكين المدنيين من ممارس ا
الو ائه المسندة ىليفم فل أحسن روه الندالي .
تطبق أحكام ن ام التكوين المسااااااتمر ظنت مو نل الدول ووك ئفا وماسااااااساااااااتفا الدمومي ات الطاب
اإلداري ويتمثل ا ا التكوين فل:
أ -ظمنيات اكتساب مدنومات أو تطويراا؛
ب -ظمنيات التكيه م منصب جديد يتطنب كنااة خاص أو م تقنيات أو منااج جديدة لندمل؛
ج -ظمنيات تحضير لنمسابق اإلداري .
وتسااامت ظمنيات التكوين المساااتمر ا ب تدريبات تحساااين الخبرة أو التكوين وتتميز ظن فترات الدراسااا
والتكوين التكمينل المنصوص ظنيفا بالمواد  96و 18 ،81و 11من القانون  69ـ  96الصادر بتاري
 11يناير .1669
المتاة  :3مدة تدريب التكوين ال تنك الم كورة فل المتاة  11من القانون رقم  69-96الصادر بتاري
 11يناير .69
تدريبات تحسااين الخبرة تكون ىلزامي أو اختياري تكون ىلزامي ى ا نصاات ظنيفا الن م الخاصا وتطنبتفا
مصنح المرفق ،وفل ا ب الحال تن م من طره اإلدارة أو بمبادرتفا.
وتكون اختياري ى ا طنبفا المو نون ورخصت فيفا اإلدارة.
ال يمكن أن تتجاوز مدة تدريب تحسااين خبرة تسااد أ اافر ،وي ل المو ه المسااتنيد من ا ا التدريب فل
وضاااادي الخدم طبقا لترتيبات المتاة  93من القانون رقم  69-96الصااااادر بتاري  11يناير 1669

مرفق ،وتتم ىظارة المو ه المستنيد من ا ا التدريب طبقا ألحكام ال طر  8من النقرة  9من المتاة 39
من القانون رقم  69-96الصادر بتاري  11يناير .1669
المتاة  :1فيما ظدا ى ا نصاااات الن م الخاصاااا ظنت ترتيبات مخالن  ،يمكن أن تاخ مدة تدريب تحسااااين
الخبرة والتكوين فل الحسبان لتقدم الدرج  ،طبقا لترتيبات النقرة  9من المتاة  99من القانون رقم -96
 69الصادرة بتاري  11يناير .1669
المتاة  :0تنجز تدريبات تحساااين الخبرة والتكوين تطبيقا لخط تكويني تدداا كل وزارة تبدا لإلمكانيات
المالي المتاح ولمتطنبات المرفق ويتم ىظداد ا ب الخط بالت اااااور م المصااااالة المختصاااا فل الوزارة
المكنن بالو ين الدمومي .
المتاة  :6تنتة تدريبات تحساااااااين الخبرة والتكوين المن م ظنت أر

الوطن بموجب مقرر م اااااااترك

صاادر ظن الوزير المسااير ألسا ك المو نين المدنيين او الوصاال ظنت الماسااسا الدمومي التل يتب لفا
المو نون ،وظن الوزير المكنه بالو ين الدمومي ويحدد ا ا المقرر الخاضااا إلجراا تأ ااايرة الو ين
الدمومي والتأ اايرات الن امي األخر  ،نوظي التدريب المقصااود وظدد مقاظد التدريب الممنوح ومدته
ومكانه ومواقي ته وك ا المواضي التل يتناولفا واألثر المحتمل لنتائجه اإلداري لنمو ه ،ظند االقتضاا.
ى ا كان ظدد المقاظد المدروضاااا أقل من ظدد المو نين المدنيين بالتدريب فإن األولوي مضاااامون ألقدم
المو نين تاريخا فل الدمل ،ويمكن ىجراا اختبار النتقاا المستنيدين من التدريب.
المتاة  :9تخصاص تدريبات تحساين الخبرة والتكوين المدروض من طره ىدارات أو ماسسات تكوين
أجنبي والمدتمدة من قبل اإلدارة ،أوال لنمو نين ال ين ي النون المناصب المدني أكثر بمواضي التدريب
وتن م ظنمي انتقاا لتحديد المسااااااتنيدين من التدريب ،وال تدتمد ا ب التدريبات ىال فل اسااااااتحال تن يمفا
داخل البند ن را لطبيد تخصااصاافا ،وتسااتثنل من ا ا اإلجراا التدريبات القصاايرة المدة الم ااار ىليفا فل
النقرة األخيرة من المتاة  :1من ا ا المرسوم.
وبوض ا المو نون المسااتنيدون من المقاظد الممنوح ظنت ا ب الطرين  ،فل حال تدريب خارجل ،و لك
بموجب مقرر صااادر ظن الوزير المسااير ألس ا ك المو نين المدنيين أو المختص بساانط الوصاااي ظنت
الماسس الدمومي التل ينتمل ىليفا ااالا المو نون.
يخض ا ا المقرر لتأ يرات الو ين الدمومي والميزاني والرقاب المالي :

المتاة  :8ظند االقتضاااااا ،يحدد مقرر م ااااترك صااااادر ظن الوزراا المختصااااين ىجرااات تن يم ظمني
االنتقاا المنصوص ظنيفا فل المادتين  8-9أظ ب.
غير أن اإلجرااات المنصاااااوص ظنيفا فل المادتين  9و 8أظ ب ال تنطبق ى ا كانت مدة تدريب تحساااااين
الخبرة ال تزيد ظنت فر واحد.
المتاة  :7يستنيد المو ه المدين لمتابد تدريب تحسين خبرة أو تكوين فل الخارج ،طين مدة التدريب،
من جمي مكونات أجرب ،ى ا كانت الفيئ المن م لنتدريب تسدد منح  ،و لك م مراظاة أحكام المتاة ،9
النقرة الرابد أظ ب.
وى ا كانت المنح مسددة من طره اإلدارة ،فإن المو ه يتقاضت ،ىضاف ىليفا ،مكافأة تتناسب م مرتبه
األساسل.
المتاة  :45ينزم المو نون المدينون لمتابد تدريب تحسااااااين خبرة أو تكوين بالم ااااااارك فل الدرو
المكون لف ا التدريب ويجب ظنيفا ظند انتفاا التدريب ،تقديم ىفادة حضاااااااور متواصااااااال وك ا الماا ت
وال فادات أو اإلفادات المكنن لنتدريب.
المتاة  :44يخضااااا المو نون ال ين يتابدون تدريب تحساااااين خبرة أو تكوينا خارج المرافق اإلداري ،
خ ل مدة ا ا التدريب لنن ام ل زم التأديبل المطبق فل الماسس أو الفيئ المن م لنتدريب.
المتاة  :42ال يمكن لنمو ه االحتجاج ظنت اإلدارة بأي تكوين يجري دون مراظاة ال روط المنصوص
ظنيفا فل ا ا المرساوم ،من أجل ىظادة تصانينه فل سنك غير سنكه األصنل ،لما اتنق م

روط القانون

الدام لنمو نين والوك ا الدقدويين لندول  ،وحسب روط كل مسابق تن مفا اإلدارة.
كماا ال تنتة تدريبات التكوين الم كورة فل المادتين  8و 9أظ ب ،ىال لساااااااد حاج اكتتاب داخنل محددة،
وضامن خط التدريبات الم كورة فل المتاة  8من ا ا المرسوم ،وباحترام ترتيبات الن ام الخاص بسنك
المو نين المدنيين.
المتاة  :43تطبق أحكام النقرة األولت من المتاة  19من ا ا المرساااااااوم ظنت نتائج كل حاالت التكوين
باستثناا الحاالت الدالق أمام المحاكم أو اإلدارة حتت تاري ننا ا ا المرسوم.

المتاة  :41تنلت كاف الترتيبات السااابق المخالن لترتيبات ا ا المرسااوم وخاصا ترتيبات المراساايم رقم
 19-966مكرر الصادرة بتاري  19أغسط

 .1619و 91/69الصادر بتاري  9فبراير .1669

المتاة  :40يكنه الوزراا ،كل حساب اختصااصاه ،بتنني ا ا المرساوم ال ي ين ار فل الجريدة الرسمي
لنجمفوري اإلس مي الموريتاني .

