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م
الم بةماألرلى :تطبيقا للمادة  8من القانون رقم  09/90الصاااااااادر بتاري  88يناير  8009والمتضااااااامن
النظام األسااااسااا للموظفين والوكالء العقدويين للدولة يحدد هذا المرساااوم تهاااكلي وتنظيم وساااير الم ل
األعلى للوظيفة العمومية واإلصااااالد اإلدارذ الذذ هو هيسة اسااااتهااااارية تعادلية التمليظ لتساااايير الوظيفة
العمومية.
المو بةم : 4يمكن أخاذ رأ الم ل األعلى للوظيفاة العمومية واإلصاااااااالد اإلدارذ ل كظ مسااااااا لة تتعل
بالوظيفة العمومية واإلصالد اإلدارذ وخاصة ليما يعن :
 تنظيم وسير وتكلفة مصالح الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع اإلدارذ؛ تحديث المناهج وتقنيات العمظ ل هذه المصالح وتحسين لعالية اإلدارة؛ النظم الخاصة للوكالء العموميين ومهنهم وظروف عملهم؛ تو هات سياسة؛ تكوين موظف الدو لة كما يمكن أن يساااتهاااار الم لبحالة الوكالء العموميين للدولة.

حوظ مهااااريع القوانين والمراسااايم المتعلقة

وي ب أخذ رأ الم ل األعلى للوظيفة العمومية واإلصاااااالد اإلدارذ لد إعداد مهااااااريع النصاااااو
المهار إليها ل القانون رقم  09/90الصادر بتاري  88يناير  8009ل م اظ النظم الخاصة والرواتب
واالمتيازات اال تماعية ويقدم مدير الوظيفة العمومية سنويا تقريرا عن حالة الوظيفة العمومية إلى الم ل
األعلى للوظيفة العمومية واإلصالد اإلدارذ.
ول نطاق ممارسااااااة صااااااالحياتي يصاااااادر الم ل
وتوصيات

األعلى للوظيفة العمومية واإلصااااااالد اإلدارذ راء

الم بةم :9يترأ وزير الوظيفة العمومية الم ل األعلى للوظيفة العمومية واإلصاااااااالد اإلدارذ ويتكون
الم ل من سااتة عهاار عضااوا معينين بمرسااوم من بينهم لمانية مختارون بصاافتهم ممللين لندارة ولمانية
بصفتهم ممللين للمنظمات النقابية للموظفين ولهؤالء األعضاء خلفاء معينون بنف الطريقة.
ممللو اإلدارة هم:
 المستهار المكلف بمكتب التنظيم والمناهج لد األمانة العامة للحكومة؛ المستهار المكلف بالتهريع لدذ األمانة العامة للحكومة؛ المراقب المال ؛ مدير الوظيفة العمومية؛ -مدير الميزانية والحسابات؛

 مدير المعلوماتية بوزارة المالية؛ مدير المدرسة الوطنية لندارة؛ -عضو من محكمة الحسابات.

وتقترد المنظمااات النقااابيااة للموظفين األكلر تمليالي من بين الموظفين المنتمين لمختلف أساااااااال الاادولااةي
األعضاء اللمانية الذين يمللون العماظ.
إال أني ال يمكن أن يعين ل الم ل األعلى للوظيفة العمومية واإلصااالد اإلدارذ الموظف الذذ يو د ل
تدريب تكوين أول إ ازة طويلة المدة أو الذذ تعرض لعقوبة من الم موعة اللانية مازالت متضااامنة ل
ملفي.
الم بةم :2يعين أعضااااااء الم ل األعلى للوظيفة العمومية واإلصاااااالد اإلدارذ لمدة لاللة سااااانوات قابلة
للت ديد وال يتقاضون أذ تعويض بصفتهم هذه.
األ عضاء المعينون نظرا لوظاسفهم يفقدون صفة العضو عندما يفقدون هذه الوظاسف.
وينته انتداب األعضاء المعنيين على أسا

اقتراد منظمة نقابية إذا طلبت هذه المنظمة ذل .

ول حالة هاارور مقعد بصاافة داسمة يتم هاارلي حسااب الهااروط المحددة ل الم بة اللاللة أعاله وتنته لترة
انتداب الخلف عند الت ديد القادم للم ل .
المو بةم :5ي تمع الم ل األعلى للوظيفاة العمومية واإلصاااااااالد اإلدارذ ل دورة عادية مرة كظ سااااااانة
باستدعاء من رسيسيي عند الحا ةي ل دورة استلناسية بمبادرة من رسيسي أو على طلب للل أعضاسي.
وال يمكن للم ل

أن يصدر رأيا إال بحضور للل أعضاسي عند التتاد ال لسة األولى.

وإذا لم يكتمظ النصاب يهار إلى ذل ل المحضر ويقام باستدعاء ديد ل أ ظ لمانية أيام وتكون مداوالت
الم ل أذا صالحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.
الم بةم :6ي تمع الم ل
الل ان

األعلى للوظيفة العمومية واإلصاااالد اإلدارذ ل

ويحدد النظام الداخل للم ل
وتكون لسات الم ل

معية عامة أو على مساااتوذ

تنظيم وسير هذه الل ان.

غير عمومية ويخضع أعضاؤه لوا ب التكتم المهن .

ويمكن للرسي أن يدعو بصافة اساتهاارية كظ هاخ من ها ن االساتما إليي إنارة المداوالت وخصااوصا
مديرذ اإلدارات المركزية الذين تهاامظ صااالحياتهم تساايير األهااخا والمعنيين بمساا لة معروضااة على
الم ل .
وتتم المصادقة عل أراء وتوصيات الم ل
صوت الرسي مر حا.

ب غلبية األعضاء الحاضرين ول حالة تعادظ األصوات يكون

الم بةم :7تتول مديرية الوظيفة العمومية ساااكرتاريا الم ل
محضر يوقعي الرسي والسكرتير.

ويعد بعد كظ لساااة لل معية العامة للم ل

الم بةم :8يقرر الم ل

األعلى للوظيفة العمومية واإلصالد اإلدارذ نظامي الداخل .

الم بةم :3يلر هذا المرسوم كظ الترتيبات السابقة المخالفة لي وخاصة المرسوم  26/622الصادر بتاري
 4نولمبر  8026المتعل بتهكلة الم ل األعلى للوظيفة العمومية.
الم بةم :01يكلف وزير الوظيفة العمومية والهرظ والهباب والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذذ سينهر ل
ال ريدة الرسمية لل مهورية اإلسالمية الموريتانية.

