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الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
شرف ـ إخاء ـ عدل
الوزارة األولى
تأشيرات:

مرسوم رقم  8102-822يحدد صالحيات وزير الوظيفة العمومية
والعمل وعصرنة اإلدارة وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه
إن الوزير األول،
بناء على تقرير من وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة ،وبعد االطالع على:
 الدستور الصادر بتاريخ  02يوليو  ،1991المراجع سنتي  0222و0210؛ القانون رقم  29-99الصادر بتاريخ  11يناير  1999المتضمن للنظام األساسي للموظفينوالوكالء العقدويين للدولة؛
 القانون رقم  210-0222الصادر بتاريخ  2يوليو  0222المتضمن مدونة الشغل؛ المرسووووووم رقم  99-200الصوووووادر بتاريخ  2يونيو  1999المحدد لشوووووروط تنظيم اإلداراالمركزية والمحدد إلجراءا تسيير ومتابعة الهياكل اإلدارية؛
 المرسوووووووم رقم  0220-100الصووووووادر بتاريخ  2سووووووبتمبر  0220المتعلق بمجلس الوزراءوبصالحيا الوزير األول والوزراء؛
 المرسوم رقم  012-119الصادر بتاريخ  02أغسطس  0212المتضمن تعيين الوزير األول؛ المرسووووم رقم  0212-112الصوووادر بتاريخ  01أغسوووطس  0212المتضووومن تعيين أعضووواءالحكومة؛
 المرسوووووم  0212-202الصووووادر بتاريخ  09مايو  0212المحدد لصووووالحيا وزير الوظيفةالعمومية والعمل وعصرنة اإلدارة وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه.
يـــرســـــم
المادة األولى :تطبيقا لترتيبا المرسووووم رقم  00.99الصوووادر بتاريخ  2يونيو  1999المحدد لشوووروط
تنظيم اإلدارا المركزية والمحدد إلجراءا تسوووويير ومتابعة الهياكل اإلدارية ،يهدا الا المرسوووووم لى
تحديد صالحيا وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه.
المادة  :8تتمثل المهمة العامة لوزير الوظيفة العمومية والعمل وعصوووورنة اإلدارة في تصووووور وتنسوووويق
ومتابعة وتقويم السوووياسووووا العامة في مجال الوظيفة العمومية والعمل والضووومان االجتماعي وعصوووورنة
اإلدارة.
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ولهلا الغرض فإنه مكلا بالمسائل المتعلقة بـ:
 عداد وتطبيق السياسة الوطنية في مجال الوظيفة العمومية؛تصور و مواءمة التشريعا العامة في مجاال الوظيفة العمومية؛ عداد وتطبيق النصوووووووي المسوووووويرة للموظفين والوكالء العقدويين للدولة و تسوووووويير ومتابعةالعالقا بين الشركاء االجتماعيين الممثلين ألرباب العمل والعمال؛
 تنسيق اإلصالحا المؤسسية المتخلة من طرا الدولة داخل اإلدارا المركزية وللك بالتعاونمع الوزارا المعنية؛
 تصور ومواءمة التشريعا العامة في مجال العمل والضمان االجتماعي؛ عداد وتطبيق السياسة الوطنية في مجال العمل واجرة العمال والضمان االجتماعي؛ عداد وتنفيل ومراقبة القواعد المتعلقة بظروا العمل وبحقوق األجراء؛ عداد و شووووراا وتنسوووويق مشوووواريع حوسووووبة اإلدارة وكلا التكفل بالمشوووواريع لا الطابع البينوزاري التي توكلها ليها الحكومة؛
 القيوام ،بوالتشووووووواور مع القطاعا الوزارية المعنية ،بتطوير التعاون الثنائي والمتعدد األطرااوالمبادال في مجال عصرنة اإلدارة والحكومة االلكترونية.
 عداد وتطبيق السياسة الوطنية في مجال عصرنة اإلدارة؛ معالجة المعلوما المتعلقة بعمال الدولة و رقمنة العقود واإلجراءا ؛عصرنة اإلدارة بواسطة األداة الرقمية خاصة فيما يتعلق بتبسيط اإلجراءا والشكلياالوثائق والمطبوعا اإلدارية والتحسين من نتاجية وفعالية الخدما وترشيد كلفتها؛

وتوحيد

 عداد وتنفيل سياسا ترقية الحكامة الرشيدة الداخلة في اختصاصها؛ تطوير الدراسا واألدوا بغية تحسين العالقة بين اإلدارة ومراجعي المرفق العمومي؛عداد وتنفيل اإلجراءا الهادفة لى تعزيز القدرا الوطنية خاصووة في مجال المصووادر البشوورية
وللك بالتعاون مع الوزارا األخرى؛
يسووير وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصوورنة اإلدارة العالقا بين الدولة من جهة والمنظما النقابية
وأرباب العمل من جهة أخرى .ويسوووووير العالقا بين الدولة والهيئا الدولية واإلقليمية وشوووووبه اإلقليمية
المتخصصة في مجال اختصاي قطاعه.
الموادة  :9يمارس وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصووووووورنة اإلدارة سووووووولطة الوصووووووواية على
المؤسسا العمومية التالية:
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛ـ المكتب الوطني لطب العمال.
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المادة  :2تضم اإلدارة المركزية لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة:
 ديوان الوزير؛ األمانة العامة؛ـ المديريا المركزية.

.I

ديوان الوزير

المادة  :5يضوم ديوان الوزير مكلفين  )0بمهمة وأربعة مسوتشارين فنيين ومفتشية داخلية وثالثة ملحقين
وكتابة خاصة بالوزير.
المادة  :6يكلا المكلفان بمهمة ،الخاضوووعان للسووولطة المباشووورة للوزير ،بكل اإلصوووالحا أو الدراسوووا
والمهام التي يعهد الوزير بها ليهما.
المادة  :7يخضوع المستشارون الفنيون للسلطة المباشرة للوزير .ويعدون الدراسا وملكرا
واالقتراحا في الملفا التي يعهد بها الوزير ليهم.

االستشارة

يختي المستشارون الفنيون على التوالي طبقا للبيانا التالية:
ـ مستشار فني مكلا بالشؤون القانونية؛
ـ مستشار فني مكلا بالوظيفة العمومية؛
ـ مستشار فني مكلا بالعمل وبالحيطة االجتماعية؛
ـ مستشار فني مكلا بعصرنة اإلدارة والمعلوما .
يعين أحد اؤالء المستشارين الفنيين ،بموجب مقرر من الوزير ،ليتولى ضافة لى مهامه وظيفة
مستشار مكلا باالتصال.
للملحقين رتبة وامتيازا رئيس مصلحة ويعينون بمقرر من الوزير.
المادة  :2تكلا المفتشية الداخلية للوزارة ،تح سلطة الوزير ،بالمهام المحددة في المادة  2من المرسوم
رقم  200.99بتاريخ  2يونيو .1999
وفي الا اإلطار تتمثل مهامها في:
 التأكد من نجاعة تسوويير نشوواطا جميع مصووالا القطاع والهيئا الخاضووعة لوصووايته ومطابقةسير عملها للقوانين والنظم المعمول بها وكلا للسياسة وبرامج العمل المقررة في مختلا المجاال التابعة
للقطاع.
 تقويم النتوائج المتحصووووووول عليهوا فعال وتحليول الفروق مقوارنوة بوالتوقعا والقيام ،عند الحاجة،باقتراح اإلجراءا الالزمة لتقويم الخلل.
 -تبلغ للوزير الخروقا التي تتم مالحظتها.

Page 4 sur 19

يدير المفتشية الداخلية مفتش عام برتبة مستشار فني للوزير يساعده ثالثة مفتشين لهم رتبة مدير.
ويكلا المفتشون الثالثة على التوالي بـ:
 الوظيفة العمومية؛ العمل والحيطة االجتماعية؛عصرنة اإلدارة.المادة  :9للملحقين رتبة وامتيازا رئيس مصلحة ويعينون بمقرر من الوزير.
المادة  :01تسير الكاتبة الخاصة الشؤون الخاصة بالوزير.
يرأس الكتووابووة الخوواصوووووووة كوواتووب خوواي يعين بمقرر من الوزير ويتمتع برتبووة وامتيووازا رئيس
مصلحة.
يلحق بمصوووووولحة السووووووكرتارية الخاصووووووة مكلا بالتشووووووريفا يعين بقرار من الوزير وله رتبة
وامتيازا رئيس قسم.

 .IIاألمانة العامة
المادة  :00تسووهر األمانة العامة على تطبيق القرارا المتخلة من قبل الوزير .واي مكلفة بتنسوويق عمل
جميع مصالا القطاع .ويرأسها أمين عام.
تشمل األمانة العامة:
ـ األمين العام؛
ـ المصالا الملحقة باألمين العام.

 -1األمين العام
المادة  :08تتمثل مهمة األمين العام ،تح سوووووولطة الوزير وبتفويض منه ،في تنفيل المهام المنصوووووووي
عليها في المادة  9من المرسوم رقم  99/200بتاريخ  2يونيو  1999وخاصة:
 نعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛ المتابعة اإلدارية للملفا والعالقا مع المصالا الخارجية؛ عداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيلاا؛ -تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع.

-2المصالح الملحقة باألمين العام
المادة  :01تلحق باألمين العام المصالا التالية:
 -مصلحة الترجمة؛
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 مصلحة السكرتارية المركزية؛ مصلحة استقبال وتوجيه الجمهور.المادة  :02تكلا مصلحة الترجمة بترجمة كل الوثائق والمستندا الالزمة للقطاع.
المادة  :05تتولى مصلحة السكرتارية المركزية:
 استقبال وتسجيل وتوزيع و رسال البريد الوارد لى القطاع والصادر عنه؛ الطباعة المعلوماتية والتكثير وحفظ الوثائق.المادة  :06تكلا مصلحة استقبال وتوجيه الجمهور باستقبال و عالم وتوجيه الجمهور.

 .IIIالمديريات المركزية
المادة  :07المديريا المركزية للوزارة اي:
 المديرية العامة للوظيفة العمومية؛ المديرية العامة للعمل؛ المديرية العامة لعصرنة اإلدارة؛ مديرية الدراسا والبرمجة والتعاون؛ -مديرية الشؤون اإلدارية والمالية.

 .1المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة  :02تتمثل صالحيا المديرية العامة للوظيفة العمومية في:
 تطبيق النظام العام للوظيفة العمومية للدولة ولمؤسساتها العمومية لا الطابع اإلداريوالمجموعا اإلقليمية؛
 تسيير األسالك البينية للوظيفة العمومية؛ ضبط وثائق كاملة و حصائيا الوظيفة العمومية؛ دراسووة ااراء الصووادرة عن اللجنة الوطنية لمعادلة الشووهادا حول تقويم الشووهادا أو الرتبأو المؤاال المدرسية و /أو الجامعية و عداد مقررا  ،عند االقتضاء ،تحدد معادلة الشهادا ؛
 متابعة النزاعا المتعلقة بعمال الدولة؛ تسيير القضايا التأديبية بالتعاون مع الهيئا والمصالا المختصة؛ -تكوين وتحسين خبرة عمال الدولة؛
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 متوابعوة المسوووووووائول المتعلقوة بعالقوا الودولوة مع الهيوو النقوابية للموظفين والوكالء العموميينااخرين؛
 تنسيق اإلصالحا المؤسسية المتخلة من طرا الدولة داخل اإلدارا المركزية وللك بالتعاونمع الوزارا المعنية.
المادة  :09يرأس المديرية العامة للوظيفة العمومية مدير عام يعاونه مدير عام مساعد.
المادة  :81تضم المديرية العامة للوظيفة العمومية ثالث مديريا اي:
 مديرية الدراسا والتشريع؛ مديرية تسيير عمال الدولة؛ مديرية التكوين وتحسين الخبرة.وتضم من جهة أخرى مصلحة للسكرتارية المركزية ملحقة بالمدير العام .
أ .مديرية الدراسات والتشريع
المادة  :01تكلا مديرية الدراسا والتشريع بـ:
 الدراسوووا في مجال التشوووريع والنزاعا الناتجة عن تسووويير عمال الدولة ومؤسوووسووواتها العمومية لاالطابع اإلداري والتجمعا المحلية؛
 معادلة الشهادا ؛القضايا التأديبية؛ تنسوويق عمليا االكتتاب مع اللجنة الوطنية للمسووابقاالطابع اإلداري والتجمعا المحلية.

والوزارا والمؤسووسووا العمومية لا

وتضم مديرية الدراسا والتشريع ثالث مصالا:
 مصلحة الدراسا والنزاعا اإلدارية؛ مصلحة التشريع؛ مصلحة االكتتاب واالمتحانا والمسابقا .المادة  :88تكلا مصلحة الدراسا

والنزاعا اإلدارية بـ :

 الدراسوا في مجال تسيير عمال الدولة والمؤسسا العمومية لا الطابع اإلداري والتجمعاالمحلية؛
 النزاعوا النواجموة عن تسووووووويير عموال الدولة والمؤسوووووووسوووووووا العمومية لا الطابع اإلداريوالتجمعا المحلية؛
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 معادلة الشهادا .وتضم مصلحة الدراسا والنزاعا اإلدارية ثالثة أقسام:
 قسم الدراسا ؛ قسم النزاعا ؛ قسم متابعة مسائل معادلة الشهادا .المادة  :81تكلا مصلحة التشريع بـ :
 عداد النظم األساسية ومتابعة تطبيقها؛ تحضير مشاريع النصوي المتعلقة باألجور واالمتيازا الممنوحة لوكالء الدولة؛ البحث والتوثيق.ومصلحة التشريع تضم قسمين:
 قسم النظم األساسية؛ قسم البحث والتوثيق.الماادة  :82تكلا مصووووووولحة االكتتاب واالمتحانا والمسوووووووابقا بمتابعة عمليا االنتقاء مع القطاعا
المعنية ومع اللجنة الوطنية للمسابقا .
وتضم مصلحة االكتتاب واالمتحانا والمسابقا قسمين:
 قسم االكتتاب؛ قسم متابعة االمتحانا والمسابقا .ب .مديرية تسيير عمال الدولة
المادة  :85تتمثل صالحيا مديرية تسيير عمال الدولة في:
 تسيير األسالك البينية للوظيفة العمومية؛ عداد القرارا لا الطابع الفردي الداخلة في اختصاي الوزير المكلا بالوظيفة العمومية؛ تأشير القرارا اإلدارية لتسيير عمال الدولة؛ التنسووويق بشوووأن المسوووارا المهنية مع الوزارا والمؤسوووسوووا العمومية لا الطابع اإلداريوالتجمعا المحلية؛
 تسيير عالقا الدولة مع المنظما النقابية والوكالء العموميين.وتضم مديرية تسيير عمال الدولة أربع مصالا:
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 مصلحة تسيير الموظفين؛ -مصووولحة تسووويير عقدويي الدولة وعمال المؤسوووسوووا

العمومية لا الطابع اإلداري والتجمعا

المحلية؛
 مصلحة العالقا مع الهيئا االستشارية للوظيفة العمومية؛ مصلحة حفظ ملفا ووثائق عمال الدولة.المادة  :86تكلا مصلحة تسيير الموظفين بـ:
 بإعداد ومتابعة ورقابة مشاريع قرارا تسيير موظفي الدولة؛ تسيير األسالك البين وزارية.وتضم مصلحة تسيير الموظفين قسمين:
 قسم تسيير األسالك الوزارية؛ قسم األسالك البين وزارية.المادة  :87تكلا مصووووولحة تسووووويير عقدويي الدولة وعمال المؤسوووووسوووووا
والتجمعا المحلية بتسوووويير الوكالء العقدويين للدولة وعمال المؤسووووسووووا
وعمال التجمعا المحلية.
ويضووووم مصوووولحة تسوووويير عقدويي الدولة وعمال المؤسووووسووووا
المحلية قسمين:

العمومية لا الطابع اإلداري
العمومية لا الطابع اإلداري

العمومية لا الطابع اإلداري والتجمعا

 قسم الوكالء العقدويين للدولة؛ قسم عمال المؤسسا لا الطابع اإلداري والتجمعا المحلية.المادة  :82تكلا مصلحة العالقا مع الهيئا االستشارية للوظيفة العمومية بـ:
 متابعة عالقا الدولة مع المنظما النقابية للموظفين والوكالء العقدويين للدولة؛ متابعة نشاط الهيئا االستشارية للوظيفة العمومية.وتضم مصلحة العالقا مع الهيئا االستشارية للوظيفة العمومية قسمين :
 قسم متابعة عالقا الدولة مع المنظما النقابية للموظفين والوكالء العقدويين للدولة؛ قسم الهيئا االستشارية.المادة  :89تكلا مصوووولحة حفظ ملفا
والوكالء العقدويين للدولة.

ووثائق عمال الدولة بمسووووك وحفظ واسووووتغالل ملفا الموظفين
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وتضم مصلحة ملفا ووثائق عمال الدولة قسمين:
 قسم مسك وحفظ ملفا عمال الدولة؛ قسم الوثائق والتوثيق.ج .مديرية التكوين وتحسين الخبرة
المادة  :11تكلا مديرية التكوين وتحسين الخبرة بـ:
 تحديد وقيادة سياسة القطاع فيما يخي تكوين وتحسين خبرة عمال الدولة؛ تنسيق مخططا تكوين القطاعا الوزارية؛ متابعة ورقابة وتقويم التكوينا وتحسوين خبرة وكالء الدولة ،وبهلا الشوأن فإن من صوالحياتهاالتأشير على قرارا التسيير اإلدارية المتعلقة بتكوين عمال الدولة.
وتضم مديرية التكوين وتحسين الخبرة مصلحتين:
 مصلحة التكوين والتدريبا ؛ مصلحة المتابعة والتقويم.المادة  :10ت كلا مصوولحة التكوين والتدريبا بإعداد وتنفيل عمليا التكوين األولي والمسووتمر لصووالا
عمال اإلدارة والمؤسسا العمومية لا الطابع اإلداري والتجمعا المحلية؛
وتضم مصلحة التكوين والتدريبا قسمين :
 قسم التكوين؛ قسم التدريبا .المادة  :18تكلا مصلحة المتابعة والتقويم بالمساامة في عداد خطط التكوين ومتابعة تنفيلاا.
وتضم مصلحة المتابعة والتقويم قسمين :
 قسم متابعة التكوين المحلي؛ -قسم متابعة التكوين في الخارج.

 .2المديرية العامة للعمل
المادة  :99تتمثل صالحيا المديرية العامة للعمل في:
 تصور وتنفيل السياسة الوطنية في مجال العمل والحيطة االجتماعية؛ تنسيق ومتابعة ورقابة كافة أنشطة المصالا المكلفة بالعمل والحيطة االجتماعية؛- -عداد وتطبيق النظم المتعلقة بالعمل والضمان االجتماعي؛
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 اإلشراا على المفاوضا الجماعية بين الشركاء االجتماعيين؛ تسوية النزاعا الفردية والجماعية للعمل؛ نجاز الدراسا ومتابعة القضايا المتعلقة بالصحة وبالضمان االجتماعي؛ متابعة سوق العمل؛ جمع المعطيا اإلدارية المتعلقة بالعمل وبالضمان االجتماعي؛ متابعة وتنسيق العالقا مع الدول المنظما الدولية فيما يتعلق بالعمل والحيطة االجتماعية؛ عداد تقرير دورية عن حالة تفتيش العمل.المادة  :12يرأس المديرية العامة للعمل مدير عام يعاونه مدير عام مساعد وتضم ثالث مديريا :
 مديرية دارة العمل؛ مديرية التشريعا والحوار االجتماعي؛ مديرية الحيطة االجتماعية والهجرة.تضم المديرية العامة للعمل مفتشيا جهوية للعمل تنشأ ،عند االقتضاء ،بموجب مقرر من الوزير المكلا
بالعمل.
وتضم من جهة أخرى مصلحة للسكرتارية المركزية ملحقة بالمدير العام.
أ .مديرية إدارة العمل
المادة  :90تكلا مديرية دارة العمل بـ:
 متابعة وتنسيق وحفز مفتشيا الشغل الجهوية؛ دوام تحيين ملا المؤسسا ؛ عداد التقارير الدورية عن حالة تفتيش العمل؛ مراقبة ظروا العمل وسلم األجور؛ تنسيق وصياغة ومتابعة التقارير الواردة من مختلا المفتشيا .وتضم مديرية دارة العمل مصلحتين:
 مصلحة مفتشيا الشغل؛ مصلحة نتاج التقارير.المادة  :16تكلا مصلحة مفتشيا الشغل بـ:
 -متابعة وتنسيق وتحفيز المفتشيا الجهوية للشغل؛
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 دوام تحيين ملا المؤسسا ؛ تنسيق وصياغة ومتابعة التقارير الواردة من مختلا المفتشيا ؛ مراقبة ظروا العمل وسلم األجور.تضم مصلحة مفتشيا الشغل قسمين:
 قسم نشاط مفتشيا الشغل؛ قسم متابعة المؤسسا .المادة  :17تكلا مصلحة نتاج التقارير بـ:
 عداد التقارير الدورية بشأن حالة تفتيش الشغل؛ تنسيق وصياغة ومتابعة التقارير الواردة من مختلا المفتشيا .تضم مصلحة نتاج التقارير قسمين:
 قسم تقارير المفتشيا ؛ قسم التقارير لا العالقة بااللتزاما الدولية.ب .مديرية التشريعات والحوار االجتماعي
المادة  :12تكلا مديرية التشريعا والحوار االجتماعي بـ:
 الدراسا في الميادين االجتماعية واالقتصادية في مجال العمل والضمان االجتماعي؛ اإلصالحا القضائية المتعلقة بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي؛ ترقية الحوار االجتماعي؛ -دوام تحيين ملا النقابا

والمركزيا النقابية العاملة؛

 متابعة حالة النزاعا ومسك وحفظ السجال والوثائق المتعلقة بالوساطة؛ متابعة المفاوضا الجماعية بين العمال وأرباب العمل؛ مسك وجمع الوثائق الخاصة بالصحة والسالمة في العمل؛ متابعة وتنسيق العالقا مع المنظما الجهوية والدولية المتخصصة في مجال العمل والضماناالجتماعي.
المادة  :19تضم مديرية التشريعا والحوار االجتماعي ثالث مصالا:
 مصلحة التشريعا ؛ -مصلحة الحوار االجتماعي؛
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 مصلحة العالقا الدولية.المادة  :21تكلا مصلحة التشريعا بـ:
 اإلصالحا التشريعية المتعلقة بالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي؛ الدراسوووووووا في الميادين االجتماعية والقانونية واالقتصوووووووادية في مجال الشوووووووغل والضوووووووماناالجتماعي.
المادة  :20تضم مصلحة التشريعا قسمين:
 قسم الدراسا ؛ قسم اإلصالحا القضائية.المادة  :20تكلا مصلحة الحوار االجتماعي بـ:
 ترقية الحوار االجتماعي؛ مركزة واستغالل ونشر المعلوما عن نشاط الحكومة فيما يتعلق بالعمل والضمان االجتماعي؛ متابعة حالة النزاعا ومسك السجال والوثائق المتعلقة بالوساطة؛ متابعة المفاوضا الجماعية بين العمال وأرباب العمل.المادة  :29تضم مصلحة الحوار االجتماعي قسمين:
 قسم ترقية الحوار االجتماعي؛ قسم النزاعا .المادة  :22تكلا مصووووولحة العالقا الدولية بمتابعة العالقا مع الدول االخرى والمنظما الدولية فيما
يتعلق بالعمل والحيطة االجتماعية.
ج .مديرية الحيطة االجتماعية والهجرة
المادة  :20تكلا مديرية الحيطة االجتماعية والهجرة بـ:
 دراسة وتنفيل السياسة الوطنية في مجال الحيطة االجتماعية؛ متابعة المسائل المتعلقة بإصالح الضمان االجتماعي والصحة والسالمة في العمل؛ المسائل المتعلقة بالنظافة والصحة وسالمة العمل؛ مسائل اجرة العمال وظروا عملهم؛ متابعة مسائل الضمان االجتماعي والصحة والسالمة في العمل مع القطاعا الوزارية األخرىفي طار التكامل بين الوزاري؛
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 مركزة واسوووووووتغالل ونشووووووور المعلوموااالجتماعي.

المتعلقوة بعمول الحكومة في مجال العمل والضووووووومان

المادة  :26تضم مديرية الحيطة االجتماعية والهجرة مصلحتين:
 مصلحة الحيطة االجتماعية؛ مصلحة الهجرة.المادة  :27تكلا مصلحة الحيطة االجتماعية بـ:
 دراسة وتنفيل السياسة الوطنية في مجال الحيطة االجتماعية؛ متابعة المسائل المتعلقة بإصالح الضمان االجتماعي والصحة والسالمة في العمل؛ المسائل المتعلقة بالصحة وسالمة العمل؛ متابعة العالقا مع مصالا وزارة الصحة بشأن قضايا الصحة في العمل.المادة  :22تضم مصلحة الحيطة االجتماعية قسمين:
 قسم متابعة شؤون صالح الضمان االجتماعي والصحة والسالمة في العمل؛ قسم متابعة العالقا مع مصالا وزارة الصحة بشأن قضايا الصحة في العمل.المادة  :29تكلا مصلحة الهجرة بـ:
 مسائل اجرة العمال وظروا عملهم؛ متابعة مسألة الهجرة مع القطاعا الوزارية األخرى المعنية بهله المسألة.المادة  :51تضم مصلحة الهجرة قسمين:
 قسم اجرة العمال وظروا عملهم؛ -قسم الهجرة الدائرية.

 .3المديرية العامة لعصرنة اإلدارة
المادة  :50تتمثل صالحيا المديرية العامة لعصرنة اإلدارة في:
 تنفيل السياسة الوطنية في مجال اإلصالح اإلداري؛ الحكامة الرشيدة وترقية تقويم السياسا العمومية؛ ترقية وتنمية آليا ولوج المرفق العمومي؛ -تحفيز األنشطة واإلجراءا لتعزيز قدرا

دارا الدولة؛

 عصووورنة منااج وتنظيم المصوووالا اإلدارية عن طريق تبسووويط اإلجراءا والشوووكليا وتوحيدالوثائق والمطبوعا اإلدارية والتحسين من نتاجية وفعالية الخدما وترشيد كلفتها؛
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 العمل على تحسين العالقا بين اإلدارة والمستخدمين؛ وضع أدوا لتقويم وتسيير كفاءا الوكالء؛ تسيير واستغالل منظوما المعلوما المتعلقة بعمال الدولة وباإلجراءا اإلدارية؛ المسوووواامة في تحديد ووضووووع وتطوير منظوما المعلوما واألدوا المرتبطة بها في مجالتسيير المصادر البشرية؛
 مساعدة وتكوين مستخدمي منظوما المعلوما لتسيير المصادر البشرية؛ التسيير االستشرافي للوظائا وقدرا وكالء الدولة؛ التنسوووويق مع الوزارا المعنية بشووووأن اإلصووووالحا المؤسووووسووووية المتخلة من قبل الدولة داخلاإلدارا المركزية واإلدارا الالمركزية والمؤسسا العمومية والتجمعا المحلية.
المادة  :58يرأس المديرية العامة لعصرنة اإلدارة مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
المادة  :51تضم المديرية العامة لعصرنة اإلدارة مديريتين:
 مديرية اإلصالح اإلداري؛ مديرية منظوما المعلوما .وتضم من جهة أخرى مصلحة للسكرتارية المركزية ملحقة بالمدير العام.
المادة  :52تكلا مديرية اإلصالح اإلداري بـ:
 تنفيل السياسة الوطنية في مجال صالح اإلدارة؛ الحكامة الرشيدة وترقية تقويم السياسا العمومية؛ -دعم قدرا

دارا الدولة؛

 ترقية وتنمية آليا ولوج المرفق العمومي؛ -تحفيز األنشطة واإلجراءا المساامة في تعزيز قدرا

دارا الدولة؛

 عصوووورنة منااج وتنظيم المصووووالا اإلدارية وتبسوووويط اإلجراءا والشووووكليا وتوحيد الوثائقوالمطبوعا اإلدارية والتحسين من نتاجية وفعالية الخدما وترشيد كلفتها؛
 العمل على تحسين العالقة بين اإلدارة والمستخدمين؛ وضع أدوا لتقويم وتسيير كفاءا الوكالء.وتضم مصلحتين:
 مصلحة الحكم الرشيد؛ -مصلحة تثمين المصادر البشرية.
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المادة  :55تكلا م صووولحة الحكم الرشوووويد بتحديث منااج وتنظيم الخدما اإلدارية وتبسوووويط اإلجراءا
والشووووكليا وتوحيد الوثائق والمطبوعا اإلدارية ،والرفع من مردودية وفعالية الخدما وكللك ترشوووويد
كلفتها.
كما تسهر على احترام حقوق المستخدمين وتحسين عالقتهم مع اإلدارة.
وتضم المصلحة قسمين اما:
 قسم اإلجراءا والمنااج؛ قسم حقوق المستخدمين.المادة  :56تكلا مصووولحة تثمين المصوووادر البشووورية بتنمية التقنيا الحديثة لتسووويير المصوووادر البشووورية
وبوحه خاي وضوع تسويير اسوتشورافي لفري العمل وللكفاءا معتمد على تحديد منظومة تسيير جدارة
الوكالء وكلا تحديد النشاطا واإلجراءا الالمركزية لتسيير المصادر البشرية.
وتضم قسمين:
 قسم التسيير االستشرافي وتقويم الجدارة؛ قسم متابعة األنشطة الالمركزية لتسيير المصادر البشرية.المادة  :57تتمثل صالحيا مديرية منظوما المعلوما في:
 تصور وتطوير وتسيير منظوما المعلوما المتعلقة بعمال الدولة وباإلجراءا اإلدارية؛ تنمية وتسيير ومتابعة وصيانة المنظومة المندمجة لتسيير عمال الدولة؛ استغالل منظومة المعالجة المعلوماتية لتسيير عمال الدولة؛ المسوووواامة في تحديد ووضووووع وتطوير منظوما المعلوما واألدوا المرتبطة بها في مجالتسيير المصادر البشرية؛
 مساعدة وتكوين مستخدمي منظوما المعلوما لتسيير المصادر البشرية؛وفي اوولا اإلطووار تخوواطووب اإلدارا األخرى التي تسوووووووهم معهووا في مواءمووة منظومووا المعلومووا البين
وزارية.
وتضم مديرية منظوما المعلوما ثالث مصالا:
 مصلحة متابعة منظوما المعلوما ؛ مصلحة الشبكا ؛ مصلحة قواعد البيانا .المادة  :52تكلا مصلحة متابعة منظوما المعلوما بـ:
 -تسيير ومتابعة المنظومة المندمجة لتسيير عمال الدولة؛
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 مساعدة وتكوين مستخدمي منظومة المعلوما .وتضم مصلحة متابعة منظوما المعلوما قسمين:
 قسم تسيير منظوما المعلوما ؛ قسم رقمنة العقود واإلجراءا واإلحصائيا .الماادة  :59تكلا مصووووووولحة الشوووووووبكا بمد الشوووووووبكا وتطوير األداة الرقمية للولوج للخدمة العمومية
واستخدام الحكومة االلكترونية بغية عادة صياغة المسار اإلداري.
وتضم مصلحة الشبكا قسمين:
 قسم دارة الشبكا ؛ قسم الصيانة.المادة  : 22تكلا مصوووووولحة قواعد البيانا بوضووووووع وتحيين منظوما قواعد البيانا وتطوير البرامج،
وتضم مصلحة قواعد البيانا قسمين:
 قسم تطوير قواعد البيانا ؛ -قسم تسيير قواعد البيانا .

 .4مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
المادة  :60تتمثل صالحيا مديرية الدراسا والبرمجة والتعاون في:
 المسواامة في تحديد وتنفيل األاداا االستراتيجية ورصد الموارد فيما يخي الوظيفة العموميةوالعمل والضمان االجتماعي وعصرنة اإلدارة ونظم المعلوما بالتعاون مع المصالا الفنية المعنية؛
 اقتراح دراسووا أفقية أو خصوووصووية تسوواام في المسوواعدة على اتخال القرار في مجال الوظيفةالعمومية والعمل والضمان االجتماعي وعصرنة اإلدارة ونظم المعلما ؛
 ضمان توطيد ومتابعة خطة عمل القطاع و عداد تقارير دورية للمتابعة والتقويم؛ اإلشراا والمتابعة وتقويم برامج ونشاطا القطاع؛ تنظيم واإلشوووووووراا على المنتوديواالهيو الفنية المعنية؛

والملتقيوا

والورش المنظموة من قبل القطاع بالتعاون مع

 تطوير ومتابعة التعاون مع الهيئا الوطنية واإلقليمية والدولية المختصوووة وكلا التعاون الثنائيوالمتعدد األطراا؛
 ضمان متابعة تقارير أطر القطاع المبتعثين لى الخارج بغية استغالل التوصيا واالستنتاجاالتي تتضمنها؛
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 ضوووومان متابعة وتنسوووويق العالقا مع البلدان والهيئا اإلقليمية والدولية المختصووووة في مجالالوظيفة العمومية وعصرنة اإلدارة ونظم المعلوما .
يرأس مديرية الدراسا والبرمجة والتعاون مدير يعاونه مدير مساعد.
وتضم مصلحتين:
 مصلحة الدراسا والبرمجة؛ مصلحة التعاون؛المادة  :68تكلا مصلحة الدراسا والبرمجة بـ:
 المسواامة في تحديد وتنفيل األاداا االستراتيجية ورصد الموارد فيما يخي الوظيفة العموميةوالعمل والضمان االجتماعي وعصرنة اإلدارة ونظم المعلوما ؛
 عداد خطة عمل القطاع المدعمة وضمان متابعتها؛ المسووووووواامة في عداد الدراسوووووووا في مجال الوظيفة العمومية والعمل والضووووووومان االجتماعيوعصرنة اإلدارة ونظم المعلوما .
تضم مصلحة الدراسا والبرمجة قسمين:
 قسم الدراسا والبرمجة؛ قسم المتابعة والتقويم.المادة  :61تكلا مصلحة التعاون بـ:
 تطوير وتسوووووويير متابعة التعاون في مجاال الوظيفة العمومية والعمل والضوووووومان االجتماعيوعصرنة اإلدارة ونظم المعلوما ؛
 ضووومان متابعة وتنسووويق العالقا مع البلدان والمنظما اإلقليمية والدولية المختصوووة في مجالالوظيفة العمومية والعمل والضمان االجتماعي وعصرنة اإلدارة ونظم المعلوما .
تضم مصلحة التعاون قسمين:
 قسم مكلا بالتعاون الثنائي؛ -قسم مكلا بالتعاون متعدد االطراا.

-5مديرية الشؤون اإلدارية والمالية
المادة  :62تتمثل صووالحيا مديرية الشووؤون اإلدارية والمالية ،تح سوولطة األمين العام ،بالصووالحيا
التالية:
 -تسيير األشخاي ومتابعة المسار المهني لمجموع موظفي ووكالء القطاع؛
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 صيانة البنايا واللوازم؛ عداد مشروع الميزانية السنوية للقطاع بالتعاون مع المديريا األخرى؛ متابعة تنفيل الميزانية والموارد المالية األخرى للوزارة والقيام على الخصووووي بإعداد النفقاورقابة تنفيلاا؛
 تموين القطاع؛ تخطيط ومتابعة تكوين عمال الوزارة.يرأس مديرية الشؤون اإلدارية والمالية مدير يعاونه مدير مساعد .
وتضم ثالث مصالا:
 مصلحة األشخاي؛ مصلحة المحاسبة؛ مصلحة الوسائل العامة.المادة  :65تكلا مصلحة األشخاي بـ:
 تسيير المسار المهني لموظفي ووكالء القطاع؛ دراسة واقتراح وتنفيل خطة تكوين األشخاي التابعين للقطاع واقتراح مجموع اإلجراءا التيمن طبيعتها تحسين جودة العمل اإلداري.
وتضم قسمين:
 قسم األشخاي؛ قسم التكوينا والتدريبا .المادة  :66تكلا مصوولحة المحاسووبة بإعداد ومتابعة تنفيل الميزانية وكللك مسووك المحاسووبة ،وتضووم ثالثة
أقسام:
 قسم تنفيل ومتابعة ميزانية القطاع؛ قسم الصفقا العمومية؛ قسم المحاسبة المادية.المادة  :67تكلا مصوولحة الوسووائل العامة بإصووالح وصوويانة البنايا
وتضم ثالثة أقسام:
 قسم الصيانة؛ قسم الصحة والسالمة؛ -قسم التموينيا .

وبالتموينيا وصوويانة التجهيزا ،
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 : IVترتيبات ختامية
المادة  :62يتم نشوووووواء مجلس داري بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصوووووورنة اإلدارة يعنى بمتابعة
حالة تقدم تنفيل أنشطة وبرامج القطاع.
يرأس الوزير ،أو بتفويض من وه األمين العووام ،المجلس اإلداري ،ويضوووووووم األمين العووام والمكلفين بمهمووة
والمستشارين الفنيين والمفتش العام والمديرين ،ويجتمع كل خمسة عشر يوما.
األول في المؤسسا والهيئا الخاضعة للوصاية ،في أشغال المجلس اإلداري مرة كل
يشوارك المسؤول ل
ستة أشهر.
المادة  :69يمكن أن تكمل أو تحدد ترتيبا الا المرسوم عند االقتضاء بمقرر صادر من وزير الوظيفة
العمومية والعمل عصرنة اإلدارة.
المادة  :71تلغى كافة الترتيبا السوووابقة المخالفة لهلا المرسووووم ،وخاصوووة المرسووووم رقم 0212.202
الصوووادر بتاريخ  09مايو  0212المحدد لصوووالحيا وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصووورنة اإلدارة
وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه.
المادة  :70يكلا وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصورنة اإلدارة بتنفيل الا المرسووم اللي سينشر في
الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية.

نواكشوط ،بتاريخ  01نوفمير0212

الوزير األول
يحيى ولد حدمين

وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة
سيدنا على ولد محمد خونا

