القانون رقم  194/1122بتاريخ  21نوفمبر  1122المتضمممن النظام األسمماسممخ البام بل "مال يالميا
والغابات والقنمي

الباب األول :أحكام عامة
المادة األولى :يهدف هذا القانون إلى إنشاء نظام أساسي خاص بأسالك "المياه والغابات والقنص".
المادة  :1بحسب هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
 الميا  :األنهار والبحيرات واألضوات ،وأي امتداد مائي آخر أو مجرى مائي ،طبيعي أو اصطناعي،دائم أو مؤقت ،فيما عدا المحيط والبحر.
 الغابة  :المجاالت التي تتضمن غطاء نباتيا تسود فيه األشجار أو الشجيرات أو األحراش ،فضال عناألنواع النبااتية األخرى التي يمكن أن توفر منتجات خشااااااابية أو غير خشااااااابية ،من غير المنتجات
الزراعية .هكذا تفهم كلمة "غابة" ،سواء تضمنت حيوانات متوحشة أم ال.
وتعتبر كذلك غابات األراضااي التي كانت مغطاب بغابات وتعرضاات حديقا لقط أو حري أو تدهور ،ويراد
لها أن تُستعاد طبيعيا أو بواسطة التشجير.
 القنم  :كل إعداد ونشاااااط اقتفاء حيوان متوحش طلي بما في ذلك الطيور ،أو قبضااااه أو جرحه أوقتله ،أو الدخول الفعلي في أي ٍّ من تلك األعمال.
يتشااااااكل عمال "المياه والغابات والقنص" من مجموع أسااااااالك الموظفين المكلفين بتساااااايير وحماية الموارد
الغابوية والمياه السطحية والحيوانات المتوحشة.
المادة  :3طبقا للقانون رقم  3991ـااااااا  009الصاادر بتاري  31يناير  3991المتضامن للنظام األسااسي
العام للموظفين والوكالء العقدويين للدولة ،تصنف أسالك المياه والغابات والقنص إلى الفئات أ ،ب ،ج.
تنقساام الفئة أ إلى مهندسااين رئيساايين ،ومهندسااي تطبي  ،ومهندسااي أشااغال .وتتشااكل الفئة ب من مساايرين،
والفئة ج من مرشدين وحراس.
المادة  : 9ينطب هذا النظام األسااااساااي الخاص على وكالء المحافظة والرقابة العاملين في الحظائر الوطنية
والمحميات.

الباب الثانخ :األحكام الباصة
المادة  :5يشااكل عمال "الغابات والمياه والقنص" ساالكا شاابه عسااكري .وبموجب ذلك ،يخضاا هذا الساالك
النضباط الطاعة التراتبية ،ولشروط خاصة في التنظيم وسير العمل ،ستحدد بواسط مرسوم.
المادة  : 6يتب تسيير عمال "المياه والغابات والقنص" للوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية وبحماية الطبيعة
فيما يتعل بالتعيين والترسيم والتحويل والتقدير بالنقاط والتقدمات والتأديب وإنهاء الوظيفة والوضعيات.
المممادة  : 1تتمقاال المهمااة العااامااة لموظفي "المياااه والغااابااات والقنص" في حمااايااة البيئااة في مجااال الغااابااات
والمجموعتين الحيوانية والنباتية والمياه السطحية ،ومختلف أوساطها.
المادة  : 8يؤدي أعضاااء "أسااالك المياه والغابات والقنص" اليمين ،ويتمتعون بحسااب درجاتهم بصاافة وكالء
أو ضاباط الشارطة القضائية .ولهم الح في حمل السال  ،وفي الزي الرسمي واالشارات ومختلف الميزات
المقابلة للرتب والعالمات المميزب.
يمكن  -لضرورب العمل  -أن يمنح إعفاء من لبس الزي من لدن الوزير المكلف بحماية الطبيعة.
وسيحدد مرسوم طبيعة السال ومميزاته ،وكذا الزي الرسمي والعالمات والرتب والدرجات واالشارات.
الباب الثالث :االلتزامات والضمانات
القسم األول :االلتزامات
المادة  :4يكرس أعضاااء أسااالك "المياه والغابات والقنص" جمي نشاااطهم المهني في المهام المخولة إليهم.
وهم يخضعون إللزامية التكتم المهني ،وطاعة الرئيس التسلسلي ،وحسن السلوك ،وكذا أي مطلب آخر تمليه
طبيعة مهمتهم والطاب شبه العسكري لوظيفتهم.
ويحظر على أي عضااااو من أسااااالك "المياه والغابات والقنص" ،مهما كانت وظيفته ،أن يكون له نشاااااط أو
عمل يتولى أمره شاااخصااايا أو بواساااطة شاااخص آخر وتحت أي مسااامى كان ،إذا كان هذا النشااااط أو العمل
يخضااا لرقابة المصاااالح التي يتب لها العضاااو ،أو التي له معها عالقة في الخدمة .وال يمكن له مهما كانت
وضعيته أن يمارس نشاطا ربحيا أو من شأنه أن ينزع الققة من وظيفته أو يحدث التباسا قد يضر بها.
ونظرا للطاب الخاص لمهمتهم ،ال يعترف ألعضاااء أسااالك "المياه والغابات والقنص" بح اإلضااراب ،وال
بح التنظيم النقابي.

القسم الثانخ :الضمانات
المادة  : 21يتمت عمال "المياه والغابات والقنص" بح الحماية مما قد يتعرضاااااااون إليه أقناء تأدية مهامهم
من تهديد أو إهانة أو سااااب أو افتراء .وتلزم اإلدارب بأن تؤمن لهم هذه الحماية ،وتضااااامن لهم المعاملة التي
تتطلبها طبيعة عملهم.
وتؤمن الدولة حماية موظف "المياه والغابات والقنص" الذي يكون موض متابعات قضائية ،بسبب عمل قام
به أقناء تأدية وظيفته.
الممادة  :22عنادمااا يرى موظف "الميااه والغاابااات والقنص" أن حقوقاه هضاااااااماات ،لااه أن يلجااأ إلى الطر
اإلدارية ،كما يساتطي أن يسالك سابيل النزاعات .وساتفصال مختلف الضامانات بواساطة النصوص النظامية
التي ستتخذ تطبيقا لهذا القانون.
الباب الرابع :النفاذ إلى األسالك
المادة  :21يتم الولوج إلى أسااالك المياه والغابات والقنص عن طري مسااابقة ،طب الترتيبات المعمول بها
في مجال المساابقات اإلدارية ،عالوب على الشاروط الخاصاة المحددب بواساطة النصوص المتخذب تطبيقا لهذا
القانون.
الباب البامس :األجور
المادة  :23عالوب على نظام األجور المقررب في أحكام القانون رقم  009-91الصااااااادر بتاري  31يناير
 3991المتضاامن النظام األساااسااي العام للموظفين والوكالء العقدويين للدولة ،يتمت عمال "المياه والغابات
والقنص" ،نظرا لطبيعة مهمتهم ،ببعض العالوات والمنح الخاصااة ،والتي سااتحدد طبيعتها ومبلغها بواسااطة
مرسوم.
يمكن أن ينضااف لججر ،كل عالوب أو منحة مساوغة ومرتبطة بالمنصب المشغول .وسيفصل نظام األجور
والعالوات بواسطة مرسوم.
الباب السادس :التقد"مات
المادة  : 29يساااااتفيد موظفو "المياه والغابات والقنص" من التقدمات في الرتبة والدرجة ،كما هي مقررب في
القانون رقم  009-91الصادر بتاري  31يناير  3991المتضمن النظام األساسي العام للموظفين والوكالء

العقدويين للدولة .إذا كان الطاب الخاص لمهمة موظفي "المياه والغابات والقنص" يقتضاااااااي ذلك ،يمكن أن
تحدد بواسطة مرسوم شروط خاصة للتقدم.
الباب السابع :التأديب
المادة  :25كل إخالل من ل دن عضاااااو من أساااااالك "المياه والغابات والقنص" بالتزاماته المهنية ،يعرضاااااه
لعقوبات تأديبية يمكن أن تكون أشاد ،بغض النظر عن العقوبات الواردب في القانون رقم  009-91الصااادر
بتاري  31يناير  3991المتضمن النظام األساسي العام للموظفين والوكالء العقدويين للدولة.
ونظرا للط اب الخاص الذي تكتسااايه مهمتهم ،وزيادب على األحكام الواردب في القانون رقم 3991ـااااااااا009
الصااااادر بتاري  31يناير  3991المتضاااامن للنظام األساااااسااااي العام للموظفين والوكالء العقدويين للدولة،
تخض أسالك المياه والغابات والقنص إلى المعايير التأديبية التالية :
 °)3من الدرجة األولى :
 اإلنذار ؛ الحجز؛ التوبي ؛ اإليقاف البسيط؛ اإليقاف الصارم. °)2من الدرجة القانية :
 الطرد المؤقت؛ الشطب من جدول التقدمات؛ تخفيض الرتبة؛ تخفيض الدرجة؛ الفصل من دون تعلي حقو المعاش؛ -الفصل م تعلي حقو المعاش.

المادة  :26ينشاااأ مجلس تأديبي ،ويكلف بدراساااة بعض العقوبات ،والحكم بها عن معرفة تامة .ال ينظر هذا
المجلس إال في عقوبات من الدرجة القانية.
سيفصل تشكيل وسير عمل المجلس التأديبي بواسطة ترتيبات نظامية ستتخذ تطبيقا لهذا القانون.
المادة  :21عالوب على أحكام القانون رقم 91ـااااااا 009الصاادر بتاري  31يناير  3991المتضمن النظام
األساااسااي العام للموظفين والوكالء العقدويين للدولة ،يخض ا تنظيم وسااير عمل وتساايير المسااارات المهنية
لموظفي "المياه والغابات والقنص" ،لترتيبات نظامية ستتخذ تطبيقا لهذا القانون.
الباب الثامن :ترتيبات انتقالية وبتامية
المادة  :28الموظ فون الذين هم في وضاااااااعية الخدمة ويمارساااااااون الوظائف الموكلة لعمال المياه والغابات
والقنص يعفون بموجب ذلك من مراعاب قواعد الولوج إلى هذا النظام األساسي الخاص ،وسيخضعون ألحكام
هذا القانون.
بعد أخذ رأي اللجنة متعادلة التمقيل في الوزارب المكلفة بالغابات ،سااااااايقبت مقرر من الوزير المكلف بحماية
الطبيعة ك َّل موظف بما يخصه من فئة ودرجة ووضعية.
أما الشاااروط واإلجراءات األخرى للتشاااكيل األولي ألساااالك المياه والغابات والقنص ،فساااتحدد عند الحاجة
بواسطة مرسوم.
المادة  :24تلغى جمي األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
المادة  :20ساينشر هذا القانون في الجريدب الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية وينفذ باعتباره قانونا
للدولة.

