مرسوم رقم  080-8002يتضمن النظام األساسي الخاص لعمال بحوث المحيطات والصيد
المادة  1تطبقا إلجراءات المادة  13من القانون 31ـ

 93بتاريخ  31يناير  3331المتض من الن ا

األس اس لممو يين والوكالء العقدويين لمدولة ،يهدف المرسو الحال إلى تحديد الترتيبات القانونية المطبقة
عمى عمال بحوث الصيد والمحيطات
المادة  :8تطبق أحكا القانون رق  31-93الصادر بتاريخ  31يناير  3331عمى عمال بحوث المحيطات
والصيد ما عدا االستثناءات الت ينص عميها هذا المرسو عم أساس المادة ( 13اليقرة  )2من القانون رق
 31-93الصادر بتاريخ  31يناير .3331
المادة  :0تحدد واجبات وحقوق عمال بحوث المحيطات والص يد بموجن القانون رق  31-93الص ادر
بتــاريخ  31يناير  3331المتضمن الن ا األساس العا لممو يين والوكالء العقدويين لمدولة ،و هذا الن ا
األساس .
الباب  : Iالواجبات والضمانات
المادة  :4يتمتع عمال بحوث المح يطات والص يد أثناء م اولة و ابيه بالحريات واالمتيا ات واإلعياءات
والض مانات الت ت وله حرية التعبير عن أمكاره ومواص مة بحوثه المقررة م مجال عمو المحيطات
والصيد.
المادة  :5ي ض ع اس ت دا البيانات ونتابب البحوث ألحكا القانون رق  31-93الص ادر بتاريخ  31يناير
 3331المتضمن الن ا األساس العا لممو يين والوكالء العقدويين لمدولة.
وت ضع األعمال المنج ة من طرف عمال بحوث المحيطات والصيد لمقواعد المتعمقة بالممكية اليكرية.

المادة  :6يعتبر عمال بحوث المحيطات والصيد مهنيون م مجاله .
مه يس اهمون م معرمة وتحميل اإلكراهات والمحددات البيولوجية واليي يابية واالجتماعية واالقتص ادية
والتقنية لقطاع الص يد والوس ط البحرج بوجم عا  ،وينج ون نت اطات البحث المناس بة طبقا لممها المس ندة
لممؤسسة المكمية ببحوث المحيطات والصيد.

كما يتاركون م مسار التكوين والتقيي واإلدارة م مجال أنتطته .
المادة  :7يس اه عمال بحوث المحيطات والص يد م القيا بمها ال دمة العمومية لمبحث العمم م مجال
ت ص ص ه  .وألجل ذلش ،مه يت اركون بالتنس يق مع أجه ة البحث ،والجامعات والقطاعات االجتماعية
واالقتصادية المعنية م المها التالية:
 إعداد وتنييذ برامب البحث؛ تطوير البحث األساس والتطبيق والتربوج وكذلش تثمين نتابجم؛ التعاون بين البحث الصناع والبحث م المجال البحرج والجامع ومجموع قطاعات اإلنتاج؛ نتر المعمومات العممية والينية لت صصه .المادة  :2يم

عمال بحوث المحيطات والص يد بت ص يص مع

أوقات ال دمة النجا م تمف األنت طة

الت تتطمبها و ابيه .
غير انم بإمكانه ممارس ة أنت طة مدرة لمد ل إذا كانت مرتبطة بكياءاته وت ص ص ه طبقا ألحكا الن ا
العا لمو يية العمومية.
وتطبق عم عمال بحوث المحيطات و الص يد روف ال دمة ون ا العطل المقرر م الن ا العا لمو يية
العمومية.

الباب  :IIأسالك بحوث المحيطات والصيد
المادة  :9يص نف عمال بحوث المحيطات والص يد م اليبة "أ" وينت مون م أربعة أسالش  :سمش الباحثين
وسمش المهندسين الربيسيين وسمش المهندسين وسمش التقنيين.
ويتبع تس يير أس الش عمال بحوث المحيطات والص يد لمو ارة المكمية بالبحث من الناحية اإلدارية ،ولمو ارة
المكمية بالصيد ،من الناحية الينية.
الفصل األول :سلك الباحثين

المادة  :10يصنف سمش الباحثين م اليبة "أ" من الو يية العمومية وينقس إلى ثالثة مستويات حسن السم
التال :
الـفـئـة

الدرجة

سلم األجور

أع2

باحث مساعد

سع2

أع1

باحث مترف

سع1

أع4

مدير بحث

سع4

المادة  :11تتكون كل من درجات الباحثين المساعدين والباحثين ومديرج البحث ،من  31رتبة.
المادة  :18يعتبر الباحثون المصنيون م مستوى باحث مساعد (أ ع  )2مسؤولين عن ما يم :
ـ تصمي وتنييذ طط عمل البحوث تحت إتراف الباحثين المصنيين م المستويات العميا (تأهيل مساو عمى
األقل لمباحثين)؛
ـ تطوير العالقة واستمرارها مع المجموعة العممية؛
ـ إعالن نتابب البحوث تحت إتراف الباحثين المتمرسين ،عمى تكل تقارير عممية و أو أج تكل من أتكال
المنتورات.
المادة  :10يكمف الباحثون المصنيون م مستوى مترف (أ ع  )1بما يم :
ـ تصور وتطوير وتنييذ طط عمل البحوث؛
ـ تطوير العالقات واستمرارها مع المجموعة العممية؛
ـ اإلتراف عمى مرق البحث مع التأطير لتكوين الباحثين المساعدين والمتدربين؛
ـ استغالل وإعالن نتابب أبحاثه عمى تكل تقارير و أو أج تكل من أتكال المنتورات؛
ـ تقيي الباحثين المساعدين ونتاطاته .
المادة  :14يكمف الباحثون المصنيون م مستوى مدير بحث (أ ع  )4بما يم :
ـ تأطير الباحثين إلنجا برامب البحوث؛

ـ صياغة متاريع البحوث وطمن تمويمها لدى التركاء المحتممين؛
ـ صياغة سياسات البحث؛
ـ تقيي الباحثين ونتاطات البحث؛
ـ تطوير العالقة واستمرارها مع المجموعة العممية ومع الباحثين عمى المستوى الوطن واإلقميم والدول
وكذلش مع المهنيين م قطاع الصيد؛
ـ صياغة طط التكوين؛
ـ استغالل وإعالن نتابب البحث م تكل تقارير عممية أو أج تكل ن ر من أتكال النتر .ـ تسيير برامب
ومتاريع البحث.
المادة  :15ي ض ع الباحثون المس اعدون والباحثون المت رمون ومديرو البحث م ما ل ينص عميم هذا
الن ا األس اس لترتيبات المرسو رق  2991 -321الصادر بتـ ـ اريخ  94دجمبر 2991المتضمن
الن ا األساس لممدرسين الباحثين الجامعيين واالستتيابيين الجامعيين.
الفصل الثاني :سلك المهندسيين الرئيسيين في تقنيات بحوث المحيطات والصيد
المادة  :16يساه المهندسون الربيسيون م تقنيات بحوث المحيطات والصيد ميما يم :
ـ إعداد طط عمل البحث وتحديد الوسابل الضرورية؛
ـ

تنييذ نت اطات البحث ،وأقترا وتنس يق م تمف النت اطات الينية أو اإلدارية المتعمقة بإنجا البرامب

والنتاطات المقررة وذلش بإتراف الباحثين؛
ـ تنييذ ومتابعة واإلتراف عم جمع وت

ين وإعداد البيانات األساسية ومعالجتها؛

ـ إعداد وتقدي متاريع العمل وتقارير النتاطات الدورية إلى الباحثين؛
ـ القيا بنتاطات لتثمين ونتر المعمومات العممية والتقنية؛
ـ تأطير وتكوين المهندسين والتقنيين والمتدربين عموما.
المادة  :17يصنف سمش المهندسين الربيسيين م اليبة "أ  "3ويتكون من ثالث درجات:
 -درجة ثانية تتكون من  31رتبة،

 درجة اول تتكون من  32رتبة، درجة اصة تتكون من  39رتن.الفصل الثالث :سلك المهندسين في تقنيات بحوث المحيطات والصيد
المادة  :12يساه المهندسون م تقنيات بحوث المحيطات والصيد ميما يم :
ـ صيانة التجهي ات؛
ـ برمجة والتنسيق واإلتراف عم التقيي لمنتاطات الت يقو بها تقنيو األبحاث؛
ـ تنييذ أعمال التحقيق والجرد وأ ذ العينات ميدانيا؛
ـ تأطير وتكوين تقني األبحاث؛
ـ

التن ي واإلت راف عمى نت اطات الم تبر ومتابعة التنييذ الجيد لدعمال المس ندة إلى العمال ال اض عين

لسمطته ؛
ـ تسيير مواد وتجهي ات الم تبر؛
ـ تنييذ التحاليل والعمميات الت تتطمن منية معينة والمتاركة م تحميل المعطيات.
المادة  :19يصنف سمش المهندسين م اليبة "أ  "2ويتكون من ثالث درجات:
 درجة ثانية تتكون من  31رتبة، درجة اول تتكون من  32رتبة، درجة اصة تتكون من  39رتن.الفصل الرابع :التقنيون في بحوث المحيطات والصيد
المادة  :80يساعد التقنيون م بحوث المحيطات والصيد وي ميون عند االقتضاء م ما يم :
ـ إصال وصيانة تجهي ات األبحاث؛
ـ تنييذ أعمال الجرد والتحقيق وأ ذ العينات؛
ـ جمع وت

ين وتوثيق البيانات؛

ـ اإلتراف عمى نتاطات الوكالء الموضوعين تحت مسؤولياته ؛
ـ رمع تقارير حول النتاطات والمتاكل التقنية الت اعترضته .
المادة  :81يصنف سمش التقنيين م اليبة "أ  "1ويتكون من ثالث درجات:
 درجة ثانية تتكون من  31رتبة، درجة اول تتكون من  32رتبة، درجة اصة تتكون من  39رتن.المادة  :88ي ض ع المهندس ون الربيس يون والمهندس ون والتقنيون م بحوث المحيطات والص يد ،م ما ل
ينص عميم هذا الن ا األس اس

إل ترتيبات المرس و رق  931 – 2991الص ادر بتاريخ  31يناير

 2991المحدد لمن ا األساس لدسالش الينية لمو يية العمومية.
الباب  :IIIمسار المهنة
الفصل األول :االكتتاب
المادة  :80ي ض ع االكتتان م أس الش عمال بحوث المحيطات والص يد إل الت روط المحددة م المادة 1
من القانون رق  31-93الصادر بتـ ـ اريخ  31يناير  3331المتضمن الن ا األساس العا لممو يين
والوكالء العقدويين لمدولة ونصوصم التطبيقية ،ولمتروط ال اصة المحددة م هذا المرسو .
المادة  :84ت روط تومر المؤهالت المدرس ية والجامعية والمهنية والتجربة الس ابقة لالكتتان م أس الش
عمال بحوث المحيطات والص يد ه نيس ها المحددة بواس طة الن ا األس اس

لممدرس ين الباحثين الجامعيين

واإلستتيابيين الجامعيين ،ميما ي ص سمش الباحثين ،م حين تحدد تمش التروط بالنسبة لممهندسين الربيسيين
والمهندسين والتقني ين م بحوث المحيطات والصيد بموجن الن ا ال اص لدسالش الينية لمو يية العمومية.
المادة :85
 -3يكتتن العمال المنتمون ألس الش بحوث المحيطات والص يد عن طريق مس ابقة ميتوحة لت غل منص ن أو
أكثر .يجن ان تكون هذه المناص ن موض وع تعبير عن حاجة مبررة من طرف المؤس س ة المكمية ببحوث
المحيطات والصيد.

 -2تحدد إجراءات تن ي مس ابقات االكتتان بموجن مقرر مت ترش من طرف الو راء المكميين بالبحث
والو يية العمومية والص يد طبقا لمت روط المحددة .يحدد هذا المقرر إجراءات وت روط المس ابقة كما يضبط
بحسن الحاجة عدد المقاعد المطموبة والحصة الم صصة لكل مسابقة .
 -1م جميع الت ص ص ات يمكن متا مس ابقات الكتتان الباحثين المس اعدين أما المو ييين المص نيين م
اليبة "أ" من الو يية العمومية الذين تتومر ميه التروط المحددة بموجن هذا الن ا األساس .
 -4تودع مميات الترت ا الكتتان الباحثين المس اعدين لدى المؤس س ة المكمية ببحوث المحيطات والص يد،
وتبت م قابمية ترتحها لجنة يترأسها ربيس مجمس إدارة هذه المؤسسة ،وتض األعضاء التاليين:
 ممثل عن المجمس العمم لممؤسسة؛ ممثل عن الو ارة المكمية بالبحث؛ باحث من المؤسسة من ضمن الباحثين األعمى رتبة .وتقرر هذه المجنة البحة المترت حين المس مو له بالمت اركة م المس ابقة .ويت تبميال هذه الالبحة إلى لجنة
المسابقة لمباترة إجراءات اإلنتقاء.
 تتكون لجنة المسابقة عم التوال من عضوين من المجمس العمم لممؤسسة ،ومن عضوين من
المجمس التربوج والعمم بج امع ة نواكت وط ،ومن ثالث ة أ ص ابيين م المج ال من ارج
المؤسسة
 يعين ربيس وأعض اء لجنة المس ابقة بمقرر مت ترش بين الو ير المكمف بالبحث وو ير الو يية
العمومية والو ير المكمف بالصيد.
 ترتن لجنة المس ابقة البحة المترت حين الناجحين حسن االستحقاق ،وبعد إجا ة هذه الالبحة من
لدن المجنة الوطنية لممسابقات  ،ترمع لجنة المسابقة محضرها إل مجمس إدارة المؤسسة.
 يحيل مجمس اإلدارة البحة المترتحين الناجحين بعد إقرارها ،مع تقرير تامل ومبرر يقتر ميم
تعيينه م الدرجة مع مراعاة عدد المناصن المتسابق عميها م كل ت صص.
 يت تعيين المعنيين بموجن مقرر مت ترش بين الو ير المكمف بالبحث وو ير الو يية العمومية
والو ير المكمف بالصيد.
القسم : Iالتدريبات

المادة  :86ي ض ع المترت حون عن طريق المس ابقة ال ارجية والمعينون م س مش تحكمم ترتيبات هذا
المرس و لتدرين س نة قابمة لمتجديد مرة واحدة .وم أعقان هذا التدرين ،وبناءا عم رأج المجمس العمم
لممؤسسة المكمية ببحوث المحيطات والصيد ،مإنه إما أن يرسموا م هذه الدرجة ،وإما ان ييصموا.
ويعين الباحثون المت رمون بموجن مقرر مت ترش بين الو ير المكمف بالبحث وو ير الو يية العمومية
والو ير المكمف بالصيد.
يعين مديرو البحث بموجن مرس و باقترا مت ترش بين الو ير المكمف بالبحث وو ير الو يية العمومية
والو ير المكمف بالصيد.
القسم  : IIالتقدم

الماادة  :87يت تق د الرتب ة دا ل ك ل درجة من س مش الباحثين ،من الرتبة األول إل الرتبة الثالثة كل
س نتين ،وانطالقا من الرتبة الرابعة يت كل ثمانية عت ر ت هرا إال م حالة العقوبات التأديبية ،وذلش ومقا
لترتيبات الن ا العا لمو يية العمومية م هذا التأن.
المادة :82
 -3يت تقد الدرجة م س مش الباحثين بمراعاة حص ص األعداد المحددة لكل درجة وتبعا لت غور المناص ن
أثناء الس نة؛ ويكون التقد عن طريق التس جيل عم البحة تأهيل توض ع من طرف مجمس إدارة المؤس س ة
المكمية ببحوث المحيطات والصيد ،بناءا عم رأج مجمسها العمم .
 -2تقد طمبات التسجيل عم البحة التأهيل لو ابف مدير بحث وباحث مترف مدعمة بممف مردج لمدراسة
من طرف المجمس العمم لممؤس س ة .وبعد االس تماع إل مقررين معينين لهذا الغرض لكل مترت ا ،يقتر
المجمس العمم عم مجمس اإلدارة البحة التاهيل حس ن الترتين األبجدج .ويجن أن تكون قرارات مجمس
اإلدارة مبررة.
 -1م حالة الترقية م الدرجة يص نف المعنيون م رتبة تناس ن العالمة الت تيوق مبات رة عالمته م
رتبته الس ابقة .ويحتي ون با ألقدمية المكتس بة م رتبته الس ابقة إذا كانت اليابدة المترتبة عم تعيينه دون
اليابدة الت كانوا سيحصمون عميها م حالة تقدمه برتبة لو بقوا م درجته األصمية.

المادة  :89وم حالة الض رورة الت يقتض يها تنييذ برنامب معين لمبحث ،يمكن لممؤس س ة المكمية ببحوث
الم حيط ات والص يد بعد موامقة مجمس اإلدارة وومقا لعقود محددة المدة ،اكتتان براء ارجيين أجانن ال
تتومر مؤهالته م سوق التتغيل بموريتانيا.
المادة  :00ي ض ع أعض اء أس الش بحوث المحيطات والص يد العاممين م المؤس س ة المكمية ببحوث
المحيطات والصيد لتكوين مستمر يهدف إل تحسين برته المهنية أو ت صصاته .
وتدمب نت اطات التكوين المس تمر م م ططات التكوين المعدة من طرف المؤس س ة ،وترمع إل مجمس
اإلدارة لممصادقة عميها.
الباب  :IVفي السلوك
المادة  :01ميما يعن س مش الباحثين ،ودون المس اس بالنص وص ال اص ة المحددة لمواجبات الم تمية ليبات
الوكالء العموميين ،مان المس مكيات واأل طاء المهنية الت تترتن عميها عقوبات تأديبية بحك هذا المرس و
ه تمش الت تتعمق بما يم :
 -3اإل الل بقواعد الن ا العا ؛
 -2التقصير م الواجبات المهنية اصة الت تتعمق بالموا بة م العمل وتاطير الباحثين المتدربين وكذلش
سر المهنة؛
 -1عد انجا برامب وأنتطة البحث المبرمجة؛
 -4م اليات القانون العا ؛
 -1المتاركة م النتاطات الت ريبية؛
 -1المتاركة م أج نتاط ال يتمات مع الهيبة وأ القيات البحث.
الماادة  :08دون المس اس بتطبيق قانون العقوبات ،عند االقتض اء ،مان المس مكيات واأل طاء المهنية
المذكورة م المادة  13أعاله ،قد تترتن عميها العقوبات التأديبية التالية ،مرتبة حسن ال طورة:
 -3اإلنذار المكتون؛
 -2التوبيخ مع تسجيل ذلش م الممف؛

 -1تأ ر س نة م

التقد م الرتبة ،مع ح ر اقترا المعن م التس جيل عمى البحة التأهيل لالنتقال إلى

الدرجة العميا الل هذه المدة؛
 -4التعميق المؤقت لمو يية لمدة أقصاها سنة واحدة؛
 -1اإلحالة التمقابية إلى التقاعد ؛
 -1اليصل دون تعميق معاش التقاعد؛
 -1اليصل مع تعميق معاش التقاعد.
المادة  :33تصدر العقوبات  3و 2و 1و 4المنصوص عميها م المادة  12أعاله بقرار من الو ير المكمف
بالص يد ،وذلش بناء عم تقرير ميص ل ومبرر من طرف ربيس مجمس إدارة المؤس س ة المكمية ببحوث
المحيطات والصيد واعتمادا عم رأج لجنة التأدين.
أما العقوبات  1 ، 1و 1المنص وص عميها م المادة  12أعاله ،متص در بموجن مقرر مت ترش بين و ير
الص ي د واالقتص اد البحرج وو ير الو يية العمومية والعمل بناءا عم تقرير ميصل ومبرر من طرف لجنة
التأدين.
المادة :04
 -3من اجل تطبيق المادتين  13و 12المذكورتين أعاله ،تنت أ لدج المؤس س ة المكمية ببحوث المحيطات
والصيد ،لجنة تأدين تتتكل عم النحو التال :
 ربيس مجمس اإلدارة ممثل عن الو ير المكمف بالصيد ممثل عن الو ير المكمف بالو يية العموميةعضوا مقررا
 باحثين( )2عم أن يكون أحده من نيس درجة الوكيل المته عم األقلعضوين

ربيسا
عضوا

 ربيس الم تبر الذج يتبع لم الوكيل المتهعضوا
 -2اإلجراءات التأديبية سرية و متناقضة.
ويسما لممته بالدماع عن نيسم مباترة أو بمساعدة ت ص أ ر ي تاره لذلش.
 -1يوقع اس ت دع اء المثول أم ا لجن ة التأدين من طرف ربيس هذه المجنة ،ويبمال لممته من طرف المقرر
وبكامة الطرق ذات األثر المكتون ،وذلش  39أيا  ،عم األقل ،قبل انعقاد الجمسة.
ويبمال المته بنيس الطرق أ ن وثابق الممف تحت تصرمم عند المقرر ليطمع عميها أو يطمع عميها المدامع عنم
م عين المكان وبصورة سرية وبعد هذا اإلطالع يوقع المته أنم قد ا ذ عمما بالممف.
وم ح ال ة امتن اع المته عن اإلطالع عم الممف أو عن توقيع إم ادة اطالعم عميم ،يتجاو اإلجراء ،ويحق
لمجنة أن تبت م األمر.
 -4يتترط م متروعية الرأج الصادر عن لجنة التأدين أن يحضر الدورة ثمثا أعضابها.
تنيذ اآلراء باألغمبية البسيطة لدعضاء الحاضرين.
م حالة تعادل األصوات ،يرجا الرأج الذج هو م صالا المته
الباب  :Vاألجور واالمتيازات
المادة  :05دون المس اس بالحقوق المكتس بة ،يتقاض
معمية أجورا ،تض

عمال أس الش بحوث المحيطات والص يد ،بعد دمة

راتبا أس اس يا وتكممة لمراتن ،إض امة إلى العالوات والتعويض ات المقررة لدس الش

المماثمة.
غير انم ميما ي ص س مش الباحثين مإنم يتوقف حق االس تيادة من العالوات األس اس ية ال اص ة بالتحيي
و التكميف والبحث إذا ل يعد الباحث ي اول و ابيم بالمؤسسة المكمية ببحوث المحيطات والصيد.
المادة  :06تمنا المؤسسة المكمية ببحوث المحيطات والصيد لصالا عمال بحوث المحيطات والصيد عالوة
سنوية متغيرة تدعى عالوة ال دمة المنج ة وذلش باعتبار نتابب اإلنتاج العمم ونوعية

المردودية.

ويحدد مبمال هذه العالوة وطبيعة منحها بمداوالت مجمس إدارة المؤسسة ،وباقترا من المدير.

المادة  :07إض امة إلى العالوات والمكامات المقررة م المواد الس ابقة ،يمكن منا عالوات أو تعويض ات
اصة لعمال بحوث المحيطات والصيد باعتبار الينية وم اطر ،التجهي ات أو المسؤولية.
ويت إقرار مبمال هذه العالوات أو التعويض ات وكذا ت روط وطرق منحها من طرف مجمس إدارة المؤس سة
المكمية ببحوث المحيطات والصيد.
المادة  :02عندما يقو أعض اء س مش الباحثين بتكميف من األجه ة الم تص ة م المؤس س ة المكمية ببحوث
المحيطات والصيد بانجا أو المتاركة م تأدية دمات م مجال البحث أو التعمي أو ال برة أو االستتارات
أو ال دمات لص الا الغير ،تعود بموارد عم المؤس س ة ،مإنه يتقاض ون ج ءا من هذه الموارد ومقا لحص ة
يحددها مجمس اإلدارة م مداوالتم.
الباب  : VIترتيبات انتقالية وختامية
المادة  :09ل متت كيل األص م ألس الش بحوث المحيطات والص يد ،يدرج م األس الش الجديدة األت اص
المت ص ص ون م مها من ت أنها ان تس ند إل أسالش الباحثين والمهندسين الربيسيين والمهندسين والتقنيين
المكتتبين بص ية ن امية م ال دمة بالمؤس س ة المكمية ببحوث المحيطات والص يد ،عند تاريخ نت ر هذا
المرسو ويصنيون م درجة مناسبة ومقا لتروط المؤهالت الواردة م هذا المرسو .
وتنت أ له ذا الغرض لجن ة لم دمب تض

ممثمين عن الو ارات المكمية بالو يية العمومية وبالبحث العمم

وبالصيد.
المادة  :40يكمف كل من و ير الو يية العمومية وعصرنة اإلدارة وو ير الصيد وو ير التهذين الوطن
وو ير االقتص اد والمالية ،كل م ما يعنيم بتنييذ هذا المرس و الذج سينتر م الجريدة الرسمية لمجمهورية
اإلسالمية الموريتانية.

 8111مرساااااوم رقم  8011ـااااااااااا / 805و.أ يعدل بعض ترتيبات المرساااااوم رقم  080/8002بتاريخ
 8002/08/10المحدد للنظام الخاص بعمال بحوث المحيطات والصيد
الماااادة األول  :تمغ ترتيب ات المواد ( 21 ،24 ،31 ،31 ،31 ،33 ،39 ،3مقرة )1و 13من
المرس و رق  921 2991الص ادر بت اريخ  2991 92 31المح دد لمن ا ال اص لعم ال بحوث
المحيطات و الصيد و تحل محمها الترتيبات التالية:
المادة ( 9جديدة) :يص نف عمال بحوث المحيطات و الص يد م مبات "أ" ويت تن يمه م ثالثة
أسالش  :سمش الباحثين ،سمش المهندسين وسمش الينيين السامين.
يتبع تس يير أس الش أت اص بحوث المحيطات والصيد لمو ارات المكمية بالو يية العمومية وبالبحث العمم
وبالصيد.
المادة ( 10جديدة)  :يت تقس ي س مش الباحثين ،المص نف م اليبة "أ" من الو يية العمومية ،إلى
أربعة مستويات من التراتبية:
الدرجة

السلك

سلم األجور

أ .ع3 .

مكمف بالبحث

س .ع3 .

أ .ع2 .

باحث مساعد

س .ع2 .

أ .ع1 .

باحث مترف

س .ع1 .

أ .ع4 .

مدير بحث

س .ع4 .

المادة ( 11جديدة)  :تتض من درجات المكميين بالبحث ،والباحثين المس اعدين ،والباحثين المت رمين
ومديرج البحوث كل منها من  31رتبة المنص وص عميها م المرس و  93 33بتاريخ  33يناير 3333
المتضمن توحيد وتبسيط ن ا تعويضات مو ي الدولة ،والنصوص المعدلة لم.

المادة ( 15جديدة) :ي ضع المكميون بالبحث والباحثون المساعدون والباحثون المترمون ومديرو البحوث،
بالنس بة لدمور الت ل ينص عميها هذا الن ا األس اس  ،لترتيبات المرس و رق  321-2991بتاريخ 4
ديسمبر  2991المتضمن لمن ا ال اص باألساتذة والباحثين الجامعيين واالستتيابيين الجامعيين.
المادة  ( 16جديدة)  :يت اكتتان المكميين بالبحث بموجن مس ابقة ميتوحة أما األت اص الحاص مين عم
تهادة سمش ثالث ( باكموريا ) 1+المتحصل عميها بعد مناقتة مذكرة ت رج.
المادة (17جديدة) :يت الترق م الس م المهن بالنس بة لباحث عمو المحيطات والص يد ،ومقا لترتيبات
الن ا األساس لدساتذة الباحثين الجامعيين ولمتروط والمعايير الموضوعة من قبل المجمس الوطن لمتعمي
العال والبحث العمم .
المادة ( 84جديدة) :إن تروط المؤهالت المدرسية أو الجامعية أو المهنية والتجربة المطموبة لالكتتان م
أس الش أت اص بحوث المحيطات والص يد ه المحددة م الن ا األس اس

لدس اتذة الباحثين الجامعيين

واإلس تت يابيين الجامعيين ،م المادتين ( 31جديدة) و ( 31جديدة) من هذا المرس و وم الن ا األساس
لدسالش الينية لمو يية العمومية بالنسبة لمهندس ومني بحوث المحيطات والصيد.
المادة ( 85مقرة )1جديدة :م جميع الت ص ص ات يمكن متا مس ابقات الكتتان المكلفين بالبحث أما
المو يين المصنيين م اليبة "أ" من الو يية العمومية الذين تتومر ميه التروط المحددة بموجن هذا الن ا
األساس .
المادة ( 09جديدة)  :لإلنت اء األول ألس الش بحوث المحيطات والص يد ،يص نف األت

اص

المت ص ص ون م و ابف تعود عادة ألس الش الباحثين والمهندس ين والينيين ،المكتتبون بص ية ن امية م
المؤس س ة المكمية ببحوث المحيطات والصيد ،عند تاريخ نتر هذا المرسو  ،م األسالش الجديدة م الدرجة
المقابمة ،ومقا لمت روط المنص وص عميها م المرس و رق  321-2991الص ادر بتاريخ  94دجمبر
 2991المتض من لمن ا ال اص بالمدرس ين الباحثين الجامعيين واالس تت يابيين الجامعيين ،وم هذا
المرسو .
س تت كل لهذا الغرض لجنة إعادة تص نيف تض ممثمين عن الو ارات المكمية بالو يية العمومية وبالبحث
العمم وبالصيد ،يرأسها مستتار لمو ير المكمف بالصيد.

يطبق الن ا ال اص لعم ال بحوث المحيط ات و الص ي د اعتب ارا من المص ادق ة عمى تقرير لجن ة إع ادة
التصنيف.
المادة  :8تضاف مادة جديدة ه المادة  33مكررة
المادة  11مكررة :تتمثل مهمة المكميين بالبحث ( أ ع  ) 3ميما يم :
إعداد طط عمل البحث وتحديد الوسابل الال مة؛
تنييذ طط عمل البحث تحت إتراف الباحثين م الدرجات األعمى؛
تطوير والحيا عمى االتصاالت مع المجتمع العمم ؛
نتر نتابب البحوث تحت إتراف الباحثين م الدرجات األعمى.
المادة  : 1تمغى كامة الترتيبات السابقة الم الية لهذا المرسو .
المادة  : 4يكمف الو راء المعنيون ،كل ميما يعنيم ،بتنييذ هذا المرس و الذج س ينت ر م الجريدة الرس مية
لمجمهورية االسالمية الموريتانية.

