مرسووورقمر قم57-39مالصووو رمبت ريخم6ميرنيرم3339ميح مشووورر متنظيقماإل اراتمالمركزية ريبينم
إجراءاتمتسييرمرمت بعةمالبنىماإل ارية

الم ةماألرلى :يتم تنظيم المصاااااا ل العمومية لإلدارة المركزية الموضااااااو ة تة لااااااوفة الوزرا و
لوشروف المةددة بموجب هذا المرلوم.
الم ةم : 2تتشكل بنى اإلدارة من الهيئ

الت لية:

ديوان الوزير ،األم نة الع مة ،المصااا ل المركزية والمصااا ل ال ،رجية ،وت وم مديرية الديوان ة كت بة
الدولة بمه م األم نة الع مة.
الم ةم :9يشامل ديوان الوزير الملاتشا رين الينيين وميشاية دا،وية واللكرت ري ال ،صة ب لوزير ويمكن
الة جة إلى ذلك ،وبصااية الااتين ئية أن يشاامل ديوان الوزير مكويين بمه م لو ي م لصاا ل

أيضاا  ،إذا د

ال ف ع بمهمة  ،صة يةدده الوزير بموجب م رر.
الم ةم : 4يكوف الملااااااتشاااااا رون الينيون با داد الدرالاااااا
واالقتراة

ةول الموي

فب للااااااي لااااااة ال ف ع ،ومذكرا اآلرا

التة يلنده الوزير لهم.

ويكوف ملتش ر بصية  ،صة ب ل ض ي ال نونية.
ويتمتع هذا الملتش ر بصالةي
التة تعده المديري

درالة مش ريع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مش ريع االتي قي

ب لتع ون الوييق مع المديرية الع مة لوتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرلمية.

الم ةم :7يبين دد الملتش رين الينيين بموجب المرلوم المةدد لتنظيم ال ف ع الوزاري ويجب أن يكون
هااذا العاادد مبررا كم ا ينبية أن يااال،ااذ ة اال تب ا ر المع ا يير ال تة لااااااايتم تةااديااده ا

ن فريق تعويم ا

وتعميم .
الم ةم : 6ت وم الميتشية الدا،وية ،تة لوفة الوزير ب لمه م الت لية:
-

التة ق من

وية تلااااايير نشااااا ف

جميع مصااااا ل ال ف ع والهيئ

الواقعة تة وصااااا يت  ،ومن

مف ب ته لو وانين والنظم المعمول به وللي لة و،فف مل ال ف ع ويجب وى الوزير أن ير ع الة
وم هيئ

الرق بة الم،تصة الم ،لي

المالةظة ة مج ل التليير الم لة.

 ت ييم النت ئج اليعوية وتةويل اليوارق بينه وبين الت ديرا واقتراح اإلجرا ا التصةيةية الضرورية.الم ة  :5يدير الميتشية الدا،وية ميتش

م ويل ده ميتشون يةدد ددهم تبع لةجم نش ف

المصا ل بموجب المرلااوم المتضاامن تةديد صااالةي

الوزارة وتنظيمه  .ولوميتش الع م رتبة ملااتشا ر

نة ة الوزارا ولوميتشين رتب مديرين ة اإلدارة المركزية.
الم ة  : 8تلاير اللكرت ري ال ،صة ال ض ي ال ،صة ب لوزير .ويدير اللكرت ري ال ،صة ك تب  ،ص ل
رتبة رئيس مصوةة.
المو ةم : 3يتا بع األمين الع م لووزارة ويراقب تفبيق ال رارا المت،ذة من فرف الوزير ويم رس تة
لوفة الوزير وبتيويض من الصالةي
 -رق بة المصاااا ل والهيئ

والمتلاااالاااا

الت لية:
العمومية الت بعة لو ف ع الذي يتولى إنع ش نشاااا ف وتنلااااي

ومراقبت .
وي وم ب لمت بعة اإلدارية لوموي

ويلهر وى العالق

ويلاااااااهر األمين الع م وى إ داد ميزاني

مع المص ل ال ،رجية وينظم تداول المعووم .

ال ف ع وتنييذه ويكوف بتلااااااايير الموارد البشااااااارية والم لية

والم دية لووزارة.
ويمكن أن يكوف بمه م اإلدارة المشااااتركة المتعو ة ب لدرالاااا

الع مة والت،فيف واإلةصاااا ئي

والتنظيم

والمعووم تية والترجمة.
ويعرض األمين الع م وى الوزير ال ضاااااا ي التة تم مع لجته من فرف المصااااااا ل  ،ويوةق به  ،ند
االقتضا مالةظ ت ويةيل إلى المصا ل الم،تصااة الموي

التة صاادر بشااالنه تعويم

من الوزير أو

من األمين الع م نيل .
ويعد التع ون مع المكويين بمه م والملااااتشاااا رين الينيين والمدرا الموي

التة لااااتدرم ة جدول أ م ل

مجوس الوزرا وينلااق ة الظروف نيلااه صااي ة ووجهة نظر الوزارة ةول الموي

المعروضااة وى

الوزرا .
ويتمتع األمين الع م بموجب تيويض من الوزير ،تبع لم رر ينشاااار ة الجريدة الرلاااامية بلااااوفة توقيع
جميع الملااااتندا المتعو ة ب لنشاااا ف الع دي لووزارة ب لااااتين توك التة ت دم لتوقيع الوزير فب لترتيب
تشريعية أو تنظيمية صريةة.

و ة ة لة م إذا
الوزرا

ق

ب األمين الع م أو

ئق يعين الوزير بموجب مذكرة مل ،وي ل ويفوع مجوس

وى ذلك إذا ك ن ال،ال ة تزيد وى ألبوع.

الم ةم :31يمكن أن تنشال لدى األمين الع م لكل وزارة وةدة معووم تية تكون له الصالةي

الت لية:

 اللهر وى اةترام تفبيق ال رارا المت،ذة من فرف الوجنة الوفنية لومعووم تية ;-المشااا ركة ة الدرالااا

اله د ة إلى إ داد ال،فة الوفنية لومعووم تية والدرالااا

المعووم تية ال ف ية

التة ت وم بمت بعته ومراقبته ب لتنليق مع الوجنة الينية الدائمة لومعووم تية.
 المش ركة ة إ داد ،فف تكوين نة المعووم تية والمكتبية.وتكون لووةادا المكوياة با لمعووما تياة ملاااااااتوي

مصااااااا ل

ة اإلدارة المركزية ،ويمكن أن تر ع هذه

الوةدا ةلب أهمية العمل الملند إليه و دد العم ل الم،صص له إلى ملتوي

مديري .

الم ة  :33تشمل المص ل المركزية لإلدارا العمومية المديرية والمصوةة وال لم.
أ) الماديرية :هة الوةدة الوظييية العوي ة اإلدارة المركزية ،وتميل مهمة أو دة مه م مت،صاااااااصاااااااة
ومتج نلة،
وت وم ة هذا اإلف ر ب:
 -دور التصااور ن فريق تفوير توجه

ولااي لا

الااتراتيجي

ال ف ع وإ داد برامج و،فف العمل

قصد الضم ن الملتمر ليع لية البنية ،وذلك لتة يق أهداف ال ف ع ;
 دور اإلدارة الشا موة لوبنية واإلشاراف ويه وتنلايق موه وإنع شهاألميل لوموارد البشارية والم لية والم دية ،ود ع النش ف

ن فريق اللهر وى االلت،دام

وضم ن ات ،ذ ال رارا ومت بعة تفبي ه  .ومع

تشجيع تداول المعووم ;
 -دور رق بة مت بعة وت ييم النش ف

والبرامج ;

 دور الربف واالتص ل مع البنى األ،رى دا،ل و ،رم ال ف ع.ويرأس المديرية مدير يمكن أن يلا ده ،تبع لةجم وتنوع األ م ل المتعو ة ب ،تصا صا ت  ،مدير ملا د
يعين و ق الشروف نيله .
ويمكن تبع لفبيعة المه م الملندة إليه  ،أن تةول مديري

إلى مديري

مة.

ب) المصوةة :هة ي نة ملتوي

اإلدارة المركزية وتوضع تة اإلشراف المب شر لومديرية لو ي م بتنظيم

أدا المه م العموية.
ولهذا اليرض ،تعد المصااااوةة ال وا د وتشاااا رك ة ات ،ذ ال رارا و ى تفبي ه وتع لج المشاااا كل التة
تتعرض له ة أدا مه مه  ،وهة ملتوى تنليق متولف يتبع ل نش ف األقل م.
وتزاول المصااوةة تج ه األقل ا م لااوفة اإلشااراف واإلنع ش والرق بة والتعتيم التة تزاوله المديرية اتج ه
المصوةة.
ويدير المصوةة رئيس مصوةة.
ج ) ال لااام :هو الملاااتوى األلااا لاااة لإلدارة المركزية وهو المركز العموة الذي ينجز األ م ل التفبي ية
اال تي دية وأ م ل التدقيق ،ويعد الموي

المعروضة وى اللوعة التلولوية أل،ذ قرار ة شالنه .

ويضم ال لم مبدئي من  1إلى  5وكال .
ويمكن إذا اقتضااا ذلك الضااارورة الينية لتنظيم العمل أن يوزع ال لااام إلى قف
بموجب م رر صااا در ن الوزير بن

أو مك تب ويتم ذلك

وى اقتراح المدير المعنى ب إلدارة المركزية .ويدير ال لااام رئيس

قلم.
الم ةم : 32يمكن أن يتو ى المديرون أو رتلا المصا ل أو رتلا األقل م تيويض من الوزير ليرض
من الوزير توقيع جميع المرالال والملتندا المتعو ة ب لنش ف اال تي دي لومديرية أو المصوةة أو ال لم
ويتم ذلك بموجب م رر ينشر ة الجريدة الرلمية لوجمهورية اإللالمية الموريت نية.
الم ةم : 3 9يتم شااااايل المن صاااااب الوظييية الت لية بموجب مرلاااااوم مت،ذ ة مجوس الوزرا من فرف
وكال أكي وذوا تجربة ينتمون إلى اليئة أ ،وهذه المن صب هة:
مراقب الشتون اإلدارية ،ميتش ،مدير ،مدير مل د ،رئيس مصوةة ورئيس قلم.
إال أن يم كن الاااتين ئي شااايل هذه المن صاااب من فرف أفر ال ف ع شاااب العمومة الذين لهم المواصاااي
نيله .
ير أن يمكن ا،تي ر رتلا األقل م من بين موظية ووكال اليئة ب الذين لهم وى األقل يال
من ال،دمة اليعوية.
م

لنوا

مالم ةم :34تر ق وجوب المراليم المتعو ة ب لتنظيم باف ر تنظيمة لوتوظيف.
واإلفا ر التنظيمة لوتوظيف هو النص الذي ي دم جميع العم ل الضاااااااروريين لتلااااااايير ال ف ع الوزاري
موز ين ةلااااب المديري

والمصاااا ل واألقلاااا م وةلااااب ئ

الموظيين والوكال  .ويتم إ داد اإلف ر

التنظيمة لوتوظيف لمادة يال لااااااانوا مع أ،اذ التفور المرت اب أل اداد العم ل ة الةلاااااااب ن ،ويمكن
مراجعت تبع لو،فف اللاانوية لوعمل ،ويلاات،دم ،الل اللاانة المعتبرة ،كالل ا س لتفور اال تم دا الم لية
الضرورية لورواتب واألجور الممنوةة بعنوان ميزانية الدولة.
ويجاب أن تت،اذ اإلجرا ا التصاااااااةيةياة الالزماة إير م ا رناة ادد العما ل المبين ة اإلف ر التنظيمة
لوتوظيف ب لعدد اليعوة لعم ل ال ف ع.
الم ةم :37ينشال ة كل قف ع وزاري مجوس إداري يكوف بمت بعة ت دم أ م ل ال ف ع.
ويرأس الوزير أو بتيويض من ا  ،األمين الع ا م المجوس اإلداري ،ويضااااااام المجوس األمين الع ا م لووزارة
والملتش رين الينيين والمديرين ،ويجتمع إجب ري مرة كل ألبو ين.
الم ةم :36تويى ك ة الترتيب

الم ،لية لم تضااااي

هذا المرلااااوم ،صااااوصاااا المرلااااوم رقم -111

 28المنشئ والمنظم لرق بة الشتون اإلدارية ى الوزارا .
الم ةم :35يكوف الوزرا وكت ب الدولة واألمين الع م لوةكومة كل ةلااااااب ا،تصاااااا صاااااا بتفبيق هذا
المرلوم الذي لينشر ة الجريدة الرلمية لوجمهورية اإللالمية الموريت نية.

