مرسوم رقم  051 – 4102بتاريخ  40أكتوبر  4102يتعلق بتحديد تمثيلية المركزيات النقابية
المادة األولى :يهدف القانون الحالي إلى تحديد بعض اإلجراءات المتعلقة بممارسةةةةةة حر اإلفةةةةةرا
المرا ر العمومية.
المادة  :4إذا لجأ إلى اإلفةرا موفوون وو والءء ققدويون
اإلفرا  .إن توقيف العمل المتور بشأنه يج ون يسبقه إشعار.

ي

يضفعون لنفا وساسي يمنعه من حر

المادة  :3يصدر اإلشعار المسبر قن المنفمة النقابية من بين األالثر تمثيء لسلك الموفف المعني.
ويمالن إلى غاية تنفي و نشةةةةر نتاالن ا نتضابات المهنية للعمال ون يصةةةةدر اذا اإلشةةةةعار قن المنفمات
النقابية المعترف بها.
ويحدد اإلشةةةةعار دوا ل اللجوء إلى اإلفةةةةرا ومالان وسةةةةاقة بدايته والذلك إن الان اإلفةةةةرا المرتق
محدودا وو غير محدود المدة.
يج إبءغ اإلشةعار قبل ثءثين  )03يوما من بدء اإلفةرا إلى الويير الماللف بتسيير القاا المعني
حيث يبلغ به الويير الماللف بالوفيوة العمومية والعمل.
المادة  :2يمنل وي توقيف للعمل غير مبني قلى دوا ل مهنية وو يؤثر تدريجيا وو بالتناو المقصود قلى
مضتلف القااقات وو مضتلف الوالات المهنية ي نوس المؤسسة وو المر ر.
المادة  :5يج قلى العمال المفربين ون ينسحبوا من المباني وون

يلحقوا الفرر بحرية العمل.

و يجوي بحال من األحوال ون تتيامن ممارسةةةةةة حر اإلفةةةةةرا مل احتءل وماالن المر ر وو جواراا
المباشةةةةةر تحت اااللة العقوبات الجناالية التي تنه قليها المادة  5من القانون رق  320 -03الصةةةةةادر
بتاريخ  20يناير  0003المتعلر بالحجي الشةةةرقي و دون مسةةةاس بالعقوبات التأديبية التي يمالن النار
بها حبس المسارة المشار إليها ي المادة  6ودناه.
المادة  :1ي حال توقف قن العمل متور بشأنه يت قبر إقرار حد ودنى من الضدمة الحواف قلى النفا
العا وسةةءمة األشةةضاه واألمءك وا تصةةا ت والمواصةةءت الفةةرورية للعمل الحالومي و ي الدواالر
اإلدارية و ستمرار المر ر العا لما يه ضدمة المصالح األساسية للبءد ي الميادين الصحية وا قتصادية
وا جتماقية.
المادة  :7يحدد مرسةةةةو يتضذه مجلس الويراء قاالمة المصةةةةالح والمناصةةةة و الات العمال الذين يمثلون
فةةرورة ملحة لتنويذ الحد األدنى من الضدمة والما يعين السةةلاات اإلدارية المسةةؤولة قن تنويذ المادة 6
وقءه.
المادة  :8يتعرض وي شةةضه ينقاد ألمر بتنويذ الحد األدنى من الضدمة وو يترك العمل المسةةند إليه وو
يتضله وو يحاول التضله قمدا من تنويذ اذا العمل للعقوبات فء قن الفمانات التأديبية.

المادة  :9يؤدي قد وداء الضدمة نتيجة التوقف المتور بشأنه قن العمل إلى استقاا األجر وو الرات و
ملحقاتهما باستثناء العءوات العااللية و ذلك و قا للشروا المبينة ي المادة  20من القانون رق 30 -00
الصةادر بتاريخ  01يناير  0000المتفةمن النفا األسةاسي العا للموفوين و الوالءء العقدويين للدولة.
تت ا ستقااقات تبعا لوترات الغيا المءحفة.
ومل ذلةةك و بغض النفر قن ابيعةةة األجر ةةإن التوقف قن العمةةل لمةةدة تقةةل قن يو قمةةل تؤدي إلى
استقاا يساوي وجر اذا اليو .
المادة  :01يعتبر وي شةةضه يشةةجل وو ينف توقوا قن العمل بما يتنا ى مل وحالا اذا القانون مسةةؤو
قن األفرار التي تلحر بالمستويدين من المرا ر العامة المعنية.
تنورد المحالمة المدنية للقانون العا بالبت ي وي دقوى بالمسؤولية قن اذه الوقاالل.
تتقاد الدقوى بعد مفي ثءث سنوات قلى ا ستالناف المنتف للضدمة.
المادة  :00إذا الان اإلفةرا يلحر فةررا بالغا بالنفا العا إن العمال المشار إليه ي المادة األولى
من اذا القانون يمالن تسضيرا و قا للشروا المبينة بموج القانون.
المادة  :04تعرض مضالوة وحالا اذا القانون غير المشةةةةةةةار إليها ي المادتين  5و  1للعقوبات التأديبية
من الدرجة الثانية التي يمالن ون تتضذ فد الموفوين بموج وحالا المادة  05من القانون رق 30 -00
الصةادر بتاريخ  01يناير  0000المتفةمن النفا األسةاسي العا للموفوين و الوالءء العقدويين للدولة
وو قند ا قتفاء للعقوبات المتضذة فد الوالءء العقدويين بموج وحالا المادة  020من نوس القانون.
المادة  :03تلغى جميل األحالا السابقة و المضالوة و ضاصة وحالا القانون  230 -00الصادر بتاريخ 5
وغساس  0000المتعلر بممارسة حر الموفوين ي اإلفرا .
المادة  :02ينوذ اذا القانون باقتباره قانونا للدولة و ينشةةةر ي الجريدة الرسةةةمية للجمهورية اإلسةةةةءمية
الموريتانية.

