مرسوم رقم /070-7002و.ا  .بتاريخ  01يناير  7002يحدد النظام الخاص ألسالالالالالار دار
الشغل

الماد األولى :طبقا ألحكام القانون رقم  39ـ  93الصادر بتاريخ  81يناير  8339والمتضمن
للنظام األس اس للموظيين والوكالء العقدويين للدولة يحدد هذا المرسوم النظام الخاص المطبق على
موظي أسالك إ دارة الشغل التابعة للوزير المكلف بالشغل بوصيه المسئول عن تسييرها.
الماد  7يض من هذا النظام الخاص لموظي أس الك إدارة الش غل الض ماناي الض رورية من ا ل
الحياظ عل استقالليتهم عن الضغوط الخار ية وعدم انحيازهم أثناء ممارستهم لوظائيهم.
الماد  3ال ت مكن المتابعة التأديبية ف حق موظي أسالك إدارة الشغل اثر قيامهم بأعمالهم ف
حدود سلطتهم و صالحياتهم اإلدارية المسندة لهم و تلك الت ينص عليها القانون خاصة المواد من
 993إل  993من قانون الشغل.
الباب األول:
الترتيبات المشتركة
الماد  :4يش مل الم ال أس الك موظيين لهم تكوين مشترك لنيق قطاا النشاط وقد يكون متضمنا
اختياراي التخصص.
الماد  :1تخض س األس الكي المنتمية إلى م ال التخص ص المش ار إليه ف الماد األولىي إل
الوزير المكلف بالشغل بوصيه مسئوال عن تسييرها طبقا للقواعد الواردة ف هذا المرسوم.
تحدد النص وص المنش ئة لتخص ص اي أو أسالك ديدةد عند االقتضاءد المماثلة أو الترتيم المقابل
لألسالك.
الماد  :6يض م السلك در تين ويمكن أن يشمل در ة خاصة يتم شغلها حصرا من بين موظي
السلك الذين تتوفر لديهم شروط المعرفة والت ربة المهنية.
تتكون الدر ة الثانية من  89رتبة والدر ة األولى من 81رتبة  -كما تض م الدر ة الخاص ةي ف
حالة و ودهاي 89رتم.
يتم دخول السلكي عبر الدر ة الثانية.
ويحدد البام الثان من هذا المرس ومد عل التوال نس م التوزيس داخل الس لك بين أعداد الدر ة
الثانية واألول و الدر ة الخاصة عند االقتضاء وكذلك سلم األ ور.
الماد  : 2يتم تقدم الرتبة ف الدر ة حسم األقدمية وحدها كل سنتين فيما عدا قرار يأخذه الوزير
الذي يتبس له الس لك بت ميد تقدم الموظف طبقا لء راءاي المقررة ف النظام األس اس للموظيين
والوكالء العقدويين للدولة ف م ال العقوباي التأديبية.
الماد  : 8يتم التقدم ض من الدر ة وفق ترتيباي النظام األس اس
للدولة والنصوص المطبقة له :

للموظيين والوكالء العقدويين

 ( 8باختيار االنتقال إل الدر ة االعلى مباش رة عن طريق التس يل على دول تقدم س نوي يعد
بعد أخذ رأى الل نة اإلدارية ال تعادلية التمثيل المختصة حسم القيمة المهنية للموظيين الذين اكتسبوا
أقدميه سنة على األقل ف الرتبة السادسة من الدر ة الثانية.
 ( 1عن طريق التس يل على دول تقدم سنوي يعد بعد أ خذ رأى الل نة اإلدارية تعادلية التمثيل
المختص ة إثر انتقاء بواسطة امتحان مهن للموظيين الذين اكتسبوا أقدمية سنة ف الرتبة الثالثة من
الدر ة الثانية على األقل.
وفى حالة ال مس بين الطريقتين (1و(2ي أعاله تكون األقدمية المطلوبة س نة على األقل ف الرتبة
الخامسة بالنسبة للوكالء الذين ال تقل أقدميتهم ف الدر ة الثانية عن خمق سنواي.
المالالاد  : 9ال تطبق إ راءاي تق دم ال در ة إال على موظي األس الك المق ابل ةي و يتم ذل ك
بإعتبارنسبة األعداد المحددة لكل تخصصي وعند االقتضاء ي باعتبار المناصم الت تصبح شاغرة
خالل السنة.
الماد  :00يظل التعيين ف الدر ة الخاص ة مقص ورا على موظي الس لك المقابل يالحاص لين
على :
أقدمية أربس سنواي على األقلي ف الدر ة األولى من السلك وأن يكون ت اوز در ته األول من السلك دون التعرض لعقوبة تأديبية أن يكون قد اكتس م معارف اس تثنائيةد على أثر تكوين تس عة أش هر عل األقل إبان عمله مرتبطبم اله وسلكه.
ويتم االنتقاء لولوج الدر ة الخاصة بواسطة امتحان مهن .
ييتح بام التقدم إل الدر ة الخاص ةد ف حدود نس بة األعداد المحددة لكل تخص صي وعند
االقتضاءي باعتبار المناصم آلت تصبح شاغرة خالل السنة-

الماد  :00يمتلك الوكالء المنتمون لألس الك المنص وص عليها ف هذا المرس وم قابلية ش غل
وظائف خاصة باألسالك الت ينتمون إليها وال يؤدى استخدامهم ف وظائف مخصصة عادة لموظي
قطاعاي أخرى إلى إعطائهم الحق ف دخول تلقائ للقطاا الذي تتبس له هذه الوظيية-.
الماد  :07تعيين الموظيين الخاضعين لهذا المرسوم عن طريق دم هم ف سلك آخر أو إعارتهم
ف وظائف غير تلك المخص ص ة لم الهم أو اس تيادتهم من وضعية خارج إطار أو وضعية استيداا
يظل ف االعتبار عدد الموظيين المنتمين لهذه األسالك يو أن ال تت اوز باستثناء حالة تطبيق اليقرة
م من الماد  18من النظام األس اس للموظيين و الوكالء العقدويين للدولة نس بة الخار ين عن
سلكهمي ف كل حالةي خمسة بالمائة.
للموظيين والوكالء العقدويين
الماد  :03تطبيقا لليقرة ج من الماد  18من النظام األس اس
للدولة و لترتيباي هذا المرس وم فان الترقية الداخلية الت يمكن أن تقس ف حدود خمس ة بالمائة من
المناص م المعروض ة للمس ابقة أولالمتحان المهن تخصص للموظيين المس لين عل الئحة التأهيل
من ا ل انتقائهم لترقية ف السلك االعل مباشرة .

ويمكن أن يس
الشروط التالية:

ل على الئحة التأهيل المش ار إليها ف اليقرة أعاله الموظيون الذين تتوفر فيهم

-

بلوغ الرتبة الثالثة من الدر ة الثانية منذ سنة عل األقل.

-

بلوغ عشرين سنة عل األقل من الخدمة ف الوظيية العمومية.

خدمتهم.

عدم التعرض لعقوباي تأديبية من الم موعة الثانية خالل العش ر س نواي األخيرة من
الحصول على معدل أكثر من  81على  19ف عالمة التنقيط للسنواي الخمسة األخيرة.

-

الماد  :04يعتبر الموظيون و الوكالء العقدويون للدولة ملزمين بمتابعة تكوين مس تمر لتحس ين
خبراتهم المهني ة وأأو للتخص ص ف م الهم الوظيي – إال ف حالة الع ز الوظيي وال س م
المشهود.
وتتم هذه الدوراي على ش كل تكوين أو تدريم ينظم و فق مناه كل ستة أشهر أو عندما يستدع
التطور تدريم وتحسين خبراي الموظيين.
 وت دم عملياي التكوين المس تمر هذه ف خطة تكوين للعاملين ف كل س لكي يعدها و يقرهاالوزير الذي يتبس له السلك .طبقا للترتيباي المقررة للتكوين المستمر.
الماد  :01يتم اكتتام الموظيين ف س لك الم االي المنص وص عليها ف هذا المرس وم بواس طة
مس ابقة اوام تحان مهن .يتض من المقرر الداع إل فتح بام الدخول إل س لك الم ال داحتس ابا
للتوزيس المالئم دعند االقتضاء بين المسابقاي الخار ية والداخلية.
وتطبيقا لليقرة  1من الماد  11من النظام االساسى يمكن أن تيتح المسابقة الداخلية أمام مترشحين
ليق لهم ص ية موظف إذا إس توفوا نيق ش روط المؤهل واالقدمية المقررة فى القس م الثان من هذا
المرسوم .
ولتطبيق ترتيباي اليقرة المذكورة أعاله فإن نس بة المقاعد المح وزة لهذه اليئاي اليمكن أن تزيد
على  %1من المقاعد المقررة للمسابقة الداخلية.
الباب الثاني :الترتيبات الخاصة
الماد  : 06يتكون م ال إدارة الشغل من األسالك التالية :
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الماد : 02يعرف ال دول التال

مراقم

99

ق9

بمواصياي المناصم وبوظائف المسؤولية الت ييتح شغلها أمام

الموظيين المنتمين ألسالك م ال التخصص:
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مراقم

ال در
الخاصة

المواصفات
ة  -إدارة المصالح و فرق العمال
 التنسيق داخل المصالح و اليرق-التخطيط و البرم ة و تقييم األنشطة

الوظائف المقابلة
االس تش ارة و
التيتيش و التنس يق و
و
اإلدارة و البح
التكوين

 الرقابة الداخلية و اإلشراف عل األنشطةاالس تش ارة و اإلعالم لص الح العمال تحي اإلمرة والشركاء اال تماعيين
الربط مس السلطة المركزية و المصالح الخار يةتقرير عام حول األنشطةالبحاإلداري

ف الم ال االقتص ادي و اال تم اع و

التكوين و تحسين الخبرة العمال تحي اإلمرةإنعاش الملتقياي و الطاوالي المس تديرة اإلعالم والتحسيق حول م االي الشغل و الترقية اال تماعية
إدارة فرقة عمالالتخطيط و البرم ة و تقييم األنشطة الرقابة الداخلية اإلدارية -الرقابة عل المؤ سساي

وظائف من مستوي
رئيق مص لح ة أو
رئيق قسم
وظائف من مستوي
رئيق مكتم او

 االستشارة و اإلعالم لصالح المؤ سساي و الشركاء خليةاال تماعيين
 الربط مس المص الح الخ ار ي ة و المركزي ة والسلطاي المحلية و ال هوية
 تقرير حول األنش طة االقتص ادية و اال تماعيةمحليا و هويا
ة -رقابة و تحبين وضعية المؤ سساي
 -تنظيم و مسك أرشيف المصلحة

 تنظيم و مسك أرشيف المصلحة 1و8

 الرقابة عل المؤ سساي االس تش ارة و اإلعالم لص الح مسيري المؤ سسايو الشركاء اال تماعيين
 تقارير حول األنشطة المحلية مس و إعداد المعطياي اإلحصائية المتعلقة بالشغل العمل اإلداري للمصلحة -رقابة و تحبين وضعية المؤ سساي

الماد  08يتم ولوج أسالك م ال التخصص طبقا لترتيباي النظام األساس للموظيين والوكالء
العقدويين للدولةي باحترام الش روط المتعلقة بالش هاداي المدرس ية وال امعية والمهنية المس بقة
والمحددة ف ال د ول الموالى

السلر

االكتتاب

الخار

الداخل

الترسيم

م ي ت ش المطلوم :ش هادة الس لك الثانى *ولوج الس ل ك عن طريق المس ابق ة بعد الحص ول عل
رئيسى من التعليم الع ال عل األق ل ف الداخلية مش يوعة بتكوين متخصص لمدةالشهادة المطلوبة
القانون أو االقتص اد أو االدارةسنتين ف المدرسة الوطنية لءدارة
ب ع د س ن تين من
أو العلوم اال تم اعي ة بع د الب ا
ال يمكن أن يترش ح للمس ابقة اال الوكالءالت دري م المي دان
ك ال وري ا ي ع ززه ا ت ك وي ن
المرس مين ف أس الك أ 9من م االيالنا ح فى المصلحة
لمدة س نتين ف
تخص ص
اإلدارية
و
أ
البينية
الك
األس
ص
تخص
المدرسة الوطنية لءدارة
-------------الحاص لين عل أقدمية ال تقل عن خمق
الس ن القص وى عند لالكتتام:
ب ع د س ن تين من
سنواي
الت دري م المي دان
 99سنة
امتحان مهن ي ري بعد التس يل عل النا ح فى المصلحة
المطلوم :ش هادة الس لك الثانىالئح ة ت أهي ل طبق ا للم ادة  18من النظ ام
من التعليم الع ال عل األق ل ف
األس اس و ذلك ف حدود  % 1من
القانون أو االقتص اد أو االدارة
أو العلوم اال تم اعي ة بع د الب االمناص م المعروض ة للمسابقة او امتحان
مهن طبقا للمادة 88اعاله
كالوريا
فى مؤس س ة مععرف بها من ----------------------------------
طرف الدولة
-------الس ن القص وى عند لالكتتام:
 99سنة

ميتش المطلوم :ش هادة الس لك االول *ولوج الس ل ك عن طريق المس ابق ة بعد الحص ول عل
من التعليم الع ال عل األق ل ف المهنية و تكوين لمدة س نة ف المدرسةالشهادة المطلوبة
القانون أو االقتص اد أو االدارة
أو العلوم اال تم اعي ة بع د الب االوطنية لءدارة أو أى مؤس س ة أخرى --------------
تعترف الدولة
ك ال وري ا ي ع ززه ا ت ك وي ن
ب ع د س ن تين من
لمدة س نتين ف ال يمكن أن يترش ح للمس ابقة اال الوكالء
تخص ص
الت دري م المي دان
المرس مين ف أس الك م من م االي
المدرسة الوطنية لءدارة
النا ح فى المصلحة
تخص ص األس الك اإلدارية أو ماش ابهها
الس ن القص وى عند لالكتتام:الحاص لين عل أقدمية ال تقل عن خمق -----------
 11سنة
سنواي
ب ع د س ن تين من
المطلوم :ش هادة الس لك االول  ----------------------------------الت دري م المي دان
النا ح فى المصلحة
من التعليم الع ال عل األق ل ف --------
القانون أو االقتص اد أو االدارة
أو العلوم اال تم اعي ة بع د الب ا *امتحان مهن ي ري بعد التس يل عل
كالوريا فى مؤس س ة مععرفالئح ة ت أهي ل طبق ا للم ادة  18من النظ ام
بها من طرف الدولة
األس اس و ذلك ف حدود  % 1من
الس ن القص وى عند لالكتتام:المناص م المعروض ة للمسابقة او امتحان
 11سنة
مهن طبقا للمادة 88اعاله
-------------------------------------مراقم ش ه ادة بك الوري ا من التعليم ولوج السلك عن طريق المسابقة المهنية بعد الحص ول عل
الث انوي عل األق ل مش يوع ةو تكوين لمدة س نتين ف المدرسة الوطنيةالشهادة المطلوبة
بتكوين متخص ص لمدة س نتينلءدارة
------ف المدرسة الوطنية لءدارة
ال يمكن أن يترش ح للمس ابقة اال الوكالء
ب ع د س ن تين من
الس ن القص وى عند لالكتتام:المرس مين ف أس الك ج من م االي
الت دري م المي دان
تخصص األسالك البينية أو اإلدارية وما
 11سنة
النا ح فى مصلح
شابهها الحاصلين عل أقدمية ال تقل عن
خمق سنواي
*امتحان مهن ي ري بعد التس يل عل
الئح ة ت أهي ل طبق ا للم ادة  18من النظ ام
األس اس و ذلك ف حدود  % 1من
المناص م المعروض ة للمسابقة او امتحان
مهن طبقا للمادة 88اعاله

الباب الثالث
ترتيبات انتقالية و نهائية
الماد  09يتم التشكيل األصل ألسالك تخصص إدارة الشغل حسم الترتيباي التالية:
 من بين األش خاص العاملين ف وظائف تعود ف األص ل إلى أس الك الميتش ين الرئيس يينوالمست يبين لشروط ولو ها المحددة فى هذا المرسوم.
-

الموظيون من أس الك ميتش

الش غل فئة -أ -الخاض عين للمرس وم رقم13ـ

 911بتاريخ 13أ

88أ8313يصنيون ف أسالك ميتش الشغل فئة أ.
 الموظيون من أس الك مراقب الش غل فئة م الخاض عين للمرس وم رقم 913 13بتاريخ 13أ  88أ8313يصنيون ف أسالك مراقب الشغل فئة م.
من بين الوكالء المساعدين طبقا لترتيباي الماد  19التالية.
الماد  70يدم وكالء الدولة المس اعدين الذين يش غلون وظائف إدارية تيتح الحق لس لم أ ور أ ي م و ج
طبقا لمقتض ياي القانون رقم  33ـ  938بتاريخ  1إبريل  8333والمقابلة لسلك من أسالك الموظيين ف
األس الك ال ديدة المناس بة ألهليتهم المهنية إذا توفري لديهم الش روط والمؤهالي المحددة ف ال دول التال
عند تاريخ نشر هذ النظام :

الفئة القديمة

س الالالالالالالالالالاللالالالالالم المس الالالتوم المدرس الالالي و
الجامعي
األجور

الفئة الجديد

أ

دأ8

الس لك األول من التعليم أ 9الرتبة الثانية من الس لك
الع ال تم الحص ول عليه وال در ة المع ادل الق دمي ة
بع د الب اك الوري ا لتعليم لتحييز سنتين
الثانوي أو بمستوى يعادلها

م

د م8

ب اك الوري ا التعليم الثانوى م الرتب ة الثانية من الس لك
وال در ة المع ادل الق دمي ة
أو مستوى يعادلها
لتحييز سنتين

 -1وكالء الدولة المساعدين الذين يشغلون وظائف إدارية تيتح الحق لسلم أ ور أ ي م و ج طبقا لمقتضياي
القانون رقم 33ـ  938بتاريخ  1إبريل  8333والمقابلة لس لك من أس الك الموظيين ف األسالك ال ديدة
المناسبة ألهليتهم المهنية يوالذين اليستوفون الشروط المحددة ف اليقرة 8أعاله يتم دم هم ف األسالك ال ديدة
للموظيين المم اثل ة ألهليتهم المهني ة ب دون أقديمة ف الرتبة األولى من الدر ة الثانية عل طلم منهم ف أ ل
ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النظا م ي وإما يحتيظون بحكم القانون بوظائيهم الخاضعة لنظام الت ميد.
الماد  : 70يتم انتقال الموظيين إلى در اي ورتم السلك ال ديد مس االحتياظ لهم بالحقوق المكتسبة

الماد  :77تلغى الترتيباي السابقة المخالية خاصة المراسيم  911و  913بتاريخ  13نينمبر .8313
فيما يتعلق باألسالك الخاضعة لهذا المرسوم.

الماد  : 73يكلف وزير الوظيية العمومية والعمل و وزير المالية كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المرس وم الذي
سينشر ف ال ريدة الرسمية لل مهورية اإلسالمية الموريتانية.

