مرس و رقر رق4102ق–ق071قصوور رقاررر ق01قن فمارق4102ق ح قشوور نقنذر قالم ظفقإلىقملذهق
الشخصيق
المور قاو لى تنفيذا ألحكام المادة  61الفقرة  2من القانون رقم  93 –39الصاااااااادر تاري  61يناير
 6339المتضامن النظام األساسي العام للموظفين والوكالء العقدويين للدولة ،يهدف المرسوم الحالي إلى
تحديد الشروط التي يحق فيها ألي موظف النفاذ إلى ملفه الشخصي.
و في مفهوم ترتي ات هذه المادة يتضااااامن

ارة الملف الشاااااخصاااااي للموظف مي المساااااتندات التي تهم

وضعيته اإلدارية والتي ي ب أن تس ل وترقم وترتب دون انقطاع.
المر ق 4يحفظ الملف الشااااخصااااي للموظف في نسااااختين من طرف الو ارة المكلفة الوظيفة العمومية
والو ارة المكلفة تسيير الموظف المعني.
ويمكن معال ة الملف معلوماتيا م مرا اة القوانين والنظم المط قة لى الملفات المعلوماتية.
وال ي و أن يتضمن ملف الموظف ذكر آرائه أو نشاطاته السياسية أو النقا ية.
المر ق 3ق ي ب لى الموظف الراغب في النفاذ إلى ملفه الشااااخصااااي أن يتقدم طلب مكتوب إلى المدير
العام للوظيفة العمومية أو المدير المكلف األشخاص في الو ارة المكلفة تسيير سلكه.
المر ق 2ت لغ رخصة النفاذ إلى الملف كتا يا إلى الموظف الذي تقدم الطلب ،عد  81سا ة ا ت ارا من
تاري إيداع الطلب وتس يله الطرق القانونية.
وتوضح الرخصة المذكورة تاري وسا ة اإلطالع لى الملف وكذلك اسم وكيل المصلحة الذي ي ب أن
يصاحب الموظف الذي تقدم الطلب.
المر ق 5يقوم وكيل المصاالحة الذي ين لهذا الضرب تسااليم الملف في التاري والسااا ة المحددين إلى
الموظف الذي يقوم الر وع إلى ملفه حرية.
و ي قى الوكيل في ين المكان دون رقلة أو من

ملية اإلطالع لى الملف.

و عد ر و ه إلى ملفه ،يقوم الموظف تسليمه إلى وكيل المصلحة الذي يعود فيرت ه.
المور ق 1ال ي و للموظف أن ياخخاذ معاه الملف االكامل أو
المصلحة ،و لى نفقته هو ،لى نسخة من المستند الذي يحتا ه.

ء منه ،غير أن إمكانه الحصاااااااول من

المر ق 7عد اإلطالع لى ملفه الشااااخصااااي ،يصاااارر الموظف محرر رفي لى أنه ر

إلى ملفه

موضحا تاري واسم وكيل المصلحة الذي رافقه.
ويودع التصريح في الملف.
المر ق 8يساا ل الموظف المالحظات التي يراها ضاارورية ضاامن التصااريح المشاااار إليه في المادة 7
أ اله.
ي ب أن ترا ي المصلحة المعنية ،ند االقتضاء ،هذه المالحظات التي ترف إلى لم الو ير المعني ن
طريق السلم اإلداري.
المر ق 1تلضى كافة الترتي ات السا قة المخالفة لهذا المرسوم.
المور ق 01يكلف الو راء ،كال فيماا يعنياه ،تنفياذ هذا المرساااااااوم الذي ينشااااااار في ال ريدة الرسااااااامية
لل مهورية اإلسالمية الموريتانية.

