مرسوم رقم /077-7002و.ا.بتاريخ  51يناير  7002يحدد النظام الخاص ألسالال و وء
الدبلوماسية والقنصلية

المادة األولى :طبقا ألحكام القانون رقم 39ـ  93الصادر بتاريخ  81يناير  8339والمتضمن
للنظام األس اس للموظيين والوكء الققدويين للدول يحدد ذاا المرسوم النظام الاا المطب
على موظي السلك الدبلوماسى والقنصل .

الباب األول:
الترتيبات المشترءة
المادة  :7يش مم المأام س ءك موظيين ل م تكوين مش ترك لنيط قطا النش اط وقد يكون
متضمنا ااتيارات التاص .
المادة األولىت ال
المش ار الي
المادة  3تاض أل األس ءكت المنتمي الى مأام التاص
الوزير المكلف بالش نون الاارأي بوص ي مس وال عن تس ييرذا طبقا للقواعد الواردف ذاا
المرسوم.
تحدد النص و
المقابم لألسءك.

المنش

لتاص ص ات و س ءك أديدفت عند االقتض ا ت المماثل و الترتيب

المادة  :4يض م الس لك درأتين ويمكن ن يش مم درأ ااص يتم ش يل ا حص را من بين
موظي السلك الاين تتو ر لدي م شروط المقر والتأرب الم ني .
تتكون الدرأ الثاني من  89رتب والدرأ األولى من  81رتب  -كما تض م الدرأ الااص ت
حال وأودذات  89رتب .يتم داوم السلكت عبر الدرأ الثاني .
ويحدد الباب الثان من ذاا المرسوم ,على التوال نسب التوزيأل داام السلك بين عداد الدرأ
الثاني و األول و الدرأ الااص عند االقتضا وكالك سلم األأور.
الدرأ حس ب األقدمي وحدذا كم س نتين يما عدا قرار ي اا
المادة  : 1يتم تقدم الرتب
الوزير الاي يتبأل ل الس لك بتأميد تقدم الموظف طبقا لرأرا ات المقررف النظام األس اس
مأام الققوبات الت ديبي .
للموظيين والوكء الققدويين للدول
المادة  6يتم التقدم ض من الدرأ و
للدول والنصو

ترتيبات النظام األس اس

للموظيين والوكء الققدويين

المطبق ل :

 ( 8باالاتيار االنتقام ال الدرأ االعلى مباش رف عن طري التس أيم على أدوم تقدم س نوي
يقد بقد اا ر ى اللأن اإلداري تقادلي التمثيم الماتص حس ب القيم الم ني للموظيين الاين
اكتسبوا قدمي سن على األقم الرتب السادس من الدرأ الثاني .

 ( 1عن طري التس أيم على أدوم تقدم س نوي يقد بقد اا ر ى اللأن اإلداري تقادلي
الرتب
التمثيم الماتص اثر انتقا بواسط امتحان م ن للموظيين الاين اكتسبوا قدمي سن
الثالث من الدرأ الثاني على األقم.
و ى ح ال الأمأل بين الطريقتين( 1و(2ت عء تكون األق دمي المطلوب س ن على األقم
الرتب الاامس بالنسب للوكء الاين ال تقم قدميت م الدرأ الثاني عن امط سنوات.
المادة  2ال تطب اأرا ات تقدم الدرأ اال على موظي األس ءك المقابل ت و يتم الك باعتبار
نس ب األعداد المحددف لكم تاص ت وعند االقتض ا ت باعتبار المناصب يلت تصبا شا رف
اءم السن .
المادة  : 8يظم التقيين
على :

الدرأ الااص مقص ورا على موظي الس لك المقابم تالحاصلين

 -قدمي ربأل سنوات على األقمت

الدرأ األولى من السلك

 و ن يكون تأاوز درأت األول من السلك دون التقرض لققوب ت ديبين يكون قد اكتسب مقارف استثنا ي  ,عل
بمأال وسلك .

ثر تكوين تسق ش ر عل األقم ابان عمل مرتبط

ويتم االنتقا لولوج الدرأ الااص بواسط امتحان م ن .
ييتا باب التقدم ال الدرأ الااص  ,حدود نس ب األعداد المحددف لكم تاص
االقتضا ت باعتبار المناصب يلت تصبا شا رف اءم السن -

ت وعند

المادة  :9يمتلك الوكء المنتمون لألس ءك المنص و علي ا ذاا المرس وم قابلي ش يم
وظا ف ااص باألس ءك الت ينتمون الي ا وال يندى اس تادام م وظا ف ماص ص عادف
داوم تلقا للقطا الاي تتبأل ل ذا الوظيي .
لموظي قطاعات ارى الى اعطا م الح
المادة  :50تقيين الموظيين الااض قين ل اا المرس وم عن طري دمأ م س لك يار و
اعارت م وظا ف ير تلك الماص ص لمأال م و اس تيادت م من وض قي اارج اطار و
وضقي استيدا يظم االعتبار عدد الموظيين المنتمين ل ا األسءك تو ال تتأاوز باستثنا
حال تطبي اليقرف ب من المادة  18من النظام األس اس للموظيين و الوكء الققدويين للدول
كم حال ت امس بالما .
نسب الاارأين عن سلك مت
المادة  :55تطبيقا لليقرف ج من المادة  18من النظام األس اس للموظيين و الوكء الققدويين
للدول و لترتيبات ذاا المرس وم ان الترقي الداالي الت يمكن ن تقأل حدود امس بالما
للموظيين المس ألين عل
من المناص ب المقروض للمس ابق و لءمتحان الم ن تاص
السلك االعل مباشرف .
ال ح الت ذيم من اأم انتقا م لترقي
و يمكن ن يس أم على ال ح الت ذيم المش ار الي ا
الشروط التالي :

اليقرف عء الموظيون الاين تتو ر ي م

 بلوغ الرتب الثالث من الدرأ الثاني منا سن عل األقم. -بلوغ عشرين سن عل األقم من الادم

الوظيي القمومي .

 عدم التقرض لققوبات ت ديبي من المأموع الثاني اءم القش ر س نوات األايرف منادمت م.
 -الحصوم على مقدم كثر من  81على 19

عءم التنقيط للسنوات امط األايرف.

المالالادة  :57يقتبر الموظيون و الوكء القق د ويون لل دول ملزمين بمت ابق تكوين مس تمر
مأال م الوظيي – اال حال القأز الوظيي
لتحس ين ابرات م الم ني و /و للتاص
والأسم المش ود.
وتتم ذا الدورات على شكم تكوين وتدريب ينظم و
التطور تدريب وتحسين ابرات الموظيين.

مناذج كم ست ش ر وعندما يستدع

اط تكوين للقاملين كم س لكت يقدذا و يقرذا
وتدمج عمليات التكوين المس تمر ذا
الوزير الاي يتبأل ل السلك .طبقا للترتيبات المقررف للتكوين المستمر.

المادة  :53يتم اكتتاب الموظيين س لك المأاالت المنص و علي ا ذاا المرس وم
بواسط مسابق و امتحان م ن .يتضمن المقرر الداع ال تا باب الداوم ال سلك المأام
,احتسابا للتوزيأل المء م ,عند االقتضا بين السابقات الاارأي والداالي .
وتطبيقا لليقرف  1من المادة  11من النظام االس اس ى يمكن ن تيتا المس ابق الداالي مام
مترش حين ليط ل م ص ي موظف ااا اس تو وا نيط ش روط المنذم واالقدمي المقررف القسم
الثان من ذاا المرسوم .
ولتطبي ترتيب ات اليقرف الم اكورف عء نن نس ب المقاعد المحأوزف ل ا الي ات اليمكن ن
تزيد على  %1من المقاعد المقررف للمسابق الداالي .
المادة  :54تتم الادم الم ني للوكيم الد يبلوماس ى والقنص ل على ش كم تبادم بين اإلدارف
الوقت الاى
المركزي و مس توى المص الا الاارأي حس ب حاأيات الوزارف المس تادم
اليمكن ي تحويم المكتتبين الأدد الى الاارج اال بقد دا م ادم ربأل س نوات على مستوى ا
إلدارف المركزي ت واليمكن البق ا ى مركز واح د الاارج لمدف تربو على اربأل س نوات
متصل اال عند الضرورف.
المادة  :51دون قرين مس وليات تت تى من توزيأل الم ام نن الوكء الدبلوماسيين والقنصليين
يمارس ون وظا ي م ى احترام ل لتس لس م المقموم ب ى اإلدارف المركزي و المص الا
الاارأي ينأزون م ام م طبقا لألذداف المرسوم ل م طبقا لمبادئ التضامن وتكامم القمم .
م الاارج يقملون ضمن البقثات الدبلوماسي والقنصلي ويحتلون وظا ف مثم ر يط بقث
وزير مستشار ت مستشار سيار ف وقنصم عامت و الدرأ الثاني كاتب سيارف قنصمت قنصم
مساعد قنصم ملح ت ملح سيارف ت نا ب قنصم.

المادة  :56حال اس تثنا ي ولض رورف المص لح يمكن تيريي موظيين من الدرأ ( من
األس ءك اإلداري للقطاعات األارى حدود  % 1لص الا وزارف الاارأي لمدف 1س نوات
قابل للتأديد .
حال ش يور وظيي ر يط البقث و ياب ص احب ا منقتا و وأود مانأل لدي
المادة :52
نن المنصب يقود بالوكال الى الموظف األقدم الدرأ األعلى و من قبم الوكيم الدبلوماسى
و القنصلى المقين من طرف اإلدارف المركزي
وينمن الوكيم الاى ي اا صي قا م باألعمام وكال ت ستمراري نشاط الوظيي ويتمتأل بالحقوق
والصءحيات المرتبط بالقيام ب ا طبقا للنظم المقموم ب ا .
المادة  :58يقتبر ر يط البقث الدبلوماس ي والقنص لي مس نوال عن التس ير اإلدارى والمالى
ل ات ويس ر على احترام تطبي النظم الساري .
الباب الثاني
الترتيبات الخاصة
المادة  : 59يتكون المأام من األسءك التالي :
الفئة الدرجة الثانية الدرجة األولى
م ن
السلك

%

الدرجة الخاصالالالة ز و ير ءامل الس الالالالالالالالل الالم
القياسي
السلطة)
من %السلك %1

8

مس تش ار 11
شنون اارأي

مس تش ار 99
نون
ش
اارأي

9

كاتب ش نون 09
اارأي

كاتب ش نون 99
اارأي

ار 09

مس تش ار 99
(ق نص ل
نون
ش
اارأي

ب

مس تش
(ق نص ل
شنون اارأي

القسم األول :تحديد المهمات

مستشار شنون ط 1
اارأي
ط4
ط9

المادة : 70يتبارى الوكء الدبلوماس يون والقنص ليون يما بين م بنش راف الوزير المكلف
تنييا السياسات الاارأي للبلد بننأازذم كم م م تمثيم وادارف وتصور
بال شنون الاارأي
وتحليم ودراسات وتنسي وتسييرو تنييا الم ام المسندف الي م .
وب ا ا

م مكليون ااص بتنييا الم ام التالي :

 تمثيم موريتانيا لدى الدوم والمنظمات الدولي واإلقليمي وشب اإلقليميالاارج

 -ترقي المصالا الموريتاني

 تطوير عءقات الصداق والتقاون مأل البلدان األارى ترقي سمق موريتانيا -المشارك

الاارج

اإلشقا ا لثقا

الموريتان

الاارج

 التياوض حوم الققود والمقاذدات واإلتياقات الثنا ي متقددف األطراف -المشارك

التياوض ضمن المنظمات الدولي واإلقليمي وشب اإلقلمي .

 حماي مءك و مصالا الدول والمواطنين الموريتانيين -متابق عقود تسيير المواطنين األأانب المقيمين

الاارج

موريتانيا

 -تقزيز القءقات التى تربط بين المأموع الموريتاني المقيم

الاارج مأل بلد اإلقام

 تو ير للحكوم كا المقطيات والمقلومات والتحليءت الضروري لقيادف القضايا الدولي بالنس ب لماتلف الناش طين الوطنيين تو ير المقطيات والمقلومات والتوص يات الض روريلنشاط م
المادة  :75يكلف مستشارو الشنون الاارأي بالم ام التالي :
 متابق و تقويم تطور القءقات الدولي بواس ط تحليم الحدث والوض قي الس ياس يواالقتصادي
 التر ط والمش ارك ض من بقث ابرا المياوض ات الثنا ي والمتقددف للمقاذدات وماتلفالوثا الدولي األارى.
 تحضير و اعداد مليات المنتمرات والمشارك ى المناظرات المنظ ااصالت تدام اطار م ماتم .

المواضيأل

 اتااا المبادرات واإلأرا ا ت التى من ش ن ا ترقي نوعي التس يير وحماي المواطنينالاارج
 ادارف رق التي كير المنش للمش اركال اد الى تحسين اأرا ات التسيير

اعداد وتنييا الس ياس ات الاارأي الموريتاني و
اإلدارف .

 -المشارك

اعداد برامج التكوين وت طير دورات التطوير

 -القيام بم ام تيكيري للتحليم واإلستاء

حوم مليات وحوادث ديبلوماسي دولي

المادة  :77يكلف كتاب شنون الااري بالم ام التالي :
 دراس و قتراا اأرا ات القبوم والتحيين الت يملي ا تطور الملف و قتراا تيس يراتليقرات اإلتياقيات الت تنتم الي ا موريتانيا
 ضمان اعداد مليات المنتمرات الدولي واللقا ات الثنا ي التياوض حوم مش اريأل المقاذدات واإلتياقات والبيانات والمحاض ر مأل الش ركا األأانبمياوضات ثنا ي او متقدد
وذم ذنا قادرون على تر ط ري عمم قطاع
 المش اركالاارج

دراس ونش اط اعداد اطار و س اليب تس يير قنص لي و وضا المواطنين

 اإلشراف وت طير برامج التكوين ودورات التطوير . تسيير مليات ااص بمصلح اداري مركزي اعداد وثاي والمش اركتتقل بمصلح .

ت يي مليات وانش ا اس تمارات اس تنتاج قطاعي

 -القيام بالاطوات المرتبط بتنيبا برنامج مقد

مس ا م

مأام التقاون

المادة  :73يكلف المستشارون القنصليون للشنون الاارأي بالم ام التالي :
 -المشارك

متابق مليات مرتبط بنقام وتنقم األشاا

 -المشارك

تحرير الققود الدبلوماسي .

 -المشارك

عمام البقثات كمشارك

مياوضات ثنا ي و متقدد

م ام ااضق لمأام القمم الدبلوماس
 مشاركوالقنصلي واالتياقات

و التسيير الأارى

اإلدارف والمالي

 اعداد التوثي الض روري لص يان المليات واالس تمارات القطاعي للتحليم حوم الش نونالتابق للمصلح
 -الس ر على تنييا البرامج المقررف ى مأام التقاون

القسم الثانى :االءتتاب

طبقا لترتيبات النظام األس اس للموظيين
المادة  :74يتم ولوج س ءك مأام التاص
والوكء الققدو يين للدول ت باحترام الش روط المتقلق بالش ادات المدرس ي والأامقي والم ني
المسبق والمحددف الأدوم الموالى:

السلو

االءتتاب
الخارجي

الترسيم
الداخلي

 المطلوب :ش ادف الس لك * -ولوج الس لك عن طري  -بقد الحص ومعل الش ادف
الث انى من التقليم الق ال
المس ابق الداالي مش يوع
المطلوب
عل األق م الق انون و
لم دف
بتكوين متاص
االقتص اد و االدارف و
سنتين المدرس الوطني
 بقد س نتين منالقلوم االأتم اعي بق د
لردارف
ال ت دري ب
الب اك الوري ا يقززذ ا
ال م ي دان
لمدف  -ال يمكن ن يترشا للمسابق
تكوين تاص ص
ال ن اأ ا ى
اال الوكء المرس مين
الم درس
س نتين
المصلح
س ءك  9من مأ االت
الوطني لردارف
تاص األسءك البيني و -----------
 الس ن القص وى عن داإلداري الح اص لين عل
مستشار
ق دمي ال تق م عن امط  -بقد س نتين من
لءكتتاب 99 :سن
ش نون
ال ت دري ب
سنوات
اارأي  -المطلوب :ش ادف الس لك
ال م ي دان
الث انى من التقليم الق ال  -امتح ان م ن يأري بق د
ال ن اأ ا ى
عل األق م الق انون و
التس أيم عل ال ح ت ذيم
المصلح
االقتص اد و االدارف و
طبق ا للم ادف  18من النظ ام
 االق دم يالقلوم االأتم اعي بقد البا
األس اس و الك حدود
محتيظ ب ا سن
كالوريا
 % 1من المن اص ب
المقروض للمس ابق او
 ى منس س مقرف ب امن طرف الدول
امتحان م ن طبقا للمادف88
اعء
 الس ن القص وى عن دلءكتتاب 99 :سن

 المطلوب :ش ادف الس لك * -ولوج الس لك عن طري  -بقد الحص ومعل الش ادف
االوم من التقليم الق ال
المس ابق الم ني و تكوين
المطلوب
عل األق م الق انون و
المدرس
لمدف س ن
االقتص اد و االدارف و
ال وط ن ي ل ردارف و ى
القلوم االأتم اعي بق د
ارى تقترف
منس س
الب اك الوري ا يقززذ ا
الدول
لمدف
تكوين تاص ص
 ال يمكن ن يترشا للمسابق  -س ن ت ي ن م نالم درس
س نتين
اال الوكء المرس مين
ال ت دري ب
الوطني لردارف
االت
مأ
من
ب
ءك
س
ال م ي دان
 الس ن القص وى عن داألسءك اإلداري
تاص
ال ن اأ ا ى
و ماش اب ا الحاص لين
لءكتتاب 11 :سن
ك ات ب
المصلح
عل ق دمي ال تق م عن
ش نون
-------------------------- بقد س نتين منامط سنوات
اارأي
ال ت دري ب
 المطلوب :ش ادف الس لك *امتح ان م ن يأري بق دال م ي دان
االوم من التقليم الق ال
التس أيم عل ال ح ت ذيم
ال ن اأ ا ى
عل األق م الق انون و
المصلح
طبق ا للم ادف  18من النظ ام
االقتص اد و االدارف و
األس اس و الك حدود
القلوم االأتم اعي بق د
 % 1من المن اص ب
الباكالوريا ى منس س
المقروض للمس ابق او
مقترف ب ا من طرف
الدول
امتحان م ن طبقا للمادف88
اعء
 الس ن القص وى عن دلءكتتاب 11 :سن

 ش ادف بكالوريا من التقليم  -ولوج الس ل ك عن طري  -بقد الحص ومعل الش ادف
المس ابق الم ني و تكوين
ال ث ان وي ع ل األق م
المطلوب
لمدف س نتين المدرس
مش ي وع ب ت ك وي ن
الوطني لردارف
لمدف س نتين
متاص
الوطني
الم درس
 ال يمكن ن يترشا للمسابقلردارف
اال الوكء المرس مين
س ءك ج من مأ االت
 الس ن القص وى عن دتاص
لءكتتاب 11 :سن
األس ءك البيني  -بقد س نتين من
و اإلداري وم ا ش اب ا
مستشار
ال ت دري ب
ال
قدمي
عل
لين
الحاص
(قنص م
ال م ي دان
تقم عن امط سنوات
ي
ال ن اأ ا ى
ش نون
مصلا
 *امتح ان م ن يأري بق داارأي
ذيم
ت
ح
ال
عل
أيم
التس
طبق ا للم ادف  18من النظ ام
األس اس و الك حدود
 % 1من المن اص ب
المقروض للمس ابق او
امتحان م ن طبقا للمادف88
اعء
-

المادة  : 71باس تثنا وظا ف الس يرا والقناص ل القامين من الرتب األولى والااض قين
لمرس وم يار نن المماثل بين رتب الوكء الدبلوماسيين والقنصليين واألعمام الت تقود الي م
األصم ت تتحدد الأدوم التال :

التمالالاثالالل بيل س الالالالالال و ودرجالالات الوء
الديبلوماسالالالالالالييل والوظائص بالمصالالالالالالال
الخارجية
الوظيفة العائدة إليه
السلو والدرجة
السيارف
مستشار الشنون الاارأي من
الدرأ الااص و وزير كامم السلط

وزير مستشار الدرأ
األولى

القنصلي

مس تش ار ش نون اارأي الرتب األولى وزير مستشار الدرأ
1
1
كاتب ش نون اارأي الرتب األولى
89
مستشار شنون اارأي الرتب األولى

مستشار الدرأ 8

مستشار شنون اارأي الرتب الثاني

قنص م ع ام ال درأ
الثاني

كاتب ش نون اارأي الرتب األولى
1

كاتب شنون اارأي الرتب الثاني
مستشار قنصلى الرتب األولى الي 89

مستشار الدرأ 1

قنصم الدرأ األولى

كاتب س يارف الدرأ
األولى

قنصم الدرأ الثاني

مستشار قنصلى الرتب الثاني الي 1

كاتب س يارف الدرأ
الثالث

قنصم ملح

مستشار قنصلى الرتب الثاني

ملح سيارف

نا ب قنصم

المادة :76على الوكيم الدبلوماسى والقنصلى الموأود ى موقأل عمم الاارج بوصي ممثم
للدول ن يش ارك بس لوك ونشاط على صقم وأ البلد واشاع وتوسيأل المقر بمورتانيا ى
ماتلف مواقأل عمل الاي يوأد ي .
دا م مت وااص النش اط
وذو م اوا باإلس تقءم عن كم ما من ش ن ن يس اذم
موريتانيا وكالك بلد المض يف وموقأل اإلعتماد س وا ا كان على المس توى الوطنى و الدولى
وعلى الوزير المكلف بالشنون الاارأي ن يضأل تحت تصر كم المقلومات الضروري ل اا
اليرض.
المادة  :72وباس ثنا حاالت الض رورف القص وى للادم المرتبط بش روط القمم بقض
المواقأل ال دبلوماسي والقنصلي نن يمنأل وأود عءق تبقي تسلسلي بين األزواج وا ألقربا .
المالادة  :78ال يمكن لر يط بقث دبلوم اس ي ميادرف بلد عمل اال بنان من الوزير المكلف
ب الش نون الاارأي وتاض أل تنقءت داام بلد اعتماد عند ما تتأاوز  4يام ميتوح إلان
اإلدارف المركزي .
وعلى ر يط البقث الدبلوماسي

كم الحاالت ن يبلي اإلدارف المركزي عن تحركات .

المادة :79تاض أل تحركات ر يط المركز القنص لى بلد اعتماد اارج المنطق التابق ل
إلان ر يط البقث ال ديبلوم اس ي الاي يتبأل ل ان كانت لم ل التتأاوز اربق يام اارج ذاا
األأم تكون موا ق اإلدارف المركزي مطلوب عن طري ر يط البقث الدبلوماسي .

واليمكن لر يط المركز القنص ل مي ادرف بل د اق امت اال بق د اان الوزير المكلف ب الا ارأي
مقطى بواسط ر يط البقث الدبلوماسي .

المادة  :30تاض أل تحركات الوكء الدبلوماس يون والقنص ليون داام بلد اقامت م ى الاارج
إلان مس ب من ر يط المركز الدبلوماس عند ماال تتأاوز مدت ا اربق يام ميتوا اارج ذاا
األأم يطلب اان اإلدارف المركزي بواسط ر يط البقث .
واليمكن للوكء الدبلوماس يين والقنص ليين ميادرف بلد اقامت م اال بقد اان من الوزير المكلف
بالشنون الاارأي بواسط ر يط البقث .
المادة :35ياض أل الوكء الدباوماس يون والقنص ليون لنظام الت ديب المحدد بالنظام القام
للوظيي القمومي .

الباب الثالث  :ترتيبات انتقالية
المادة  :37يبقى نظام التأميد األسءك الدبلوماسي و للملحقين بالشنون الاارأي والنواب
القنص ليين الااض قين للمراس يم 012111و 012111بتاريخ 8301 /88/ 10المكمل
والمقدل للمراسيم  132911و  132911بتاريخ  8313/88/10المحددف للترتيبات النظامي
وب.
المطبق على األسءك من
المادة  : 33يتم التشكيم األصل لألسءك الدبلوماسي والقنصلي حسب الترتيبات التالي :
من بين الموظي المرس مين عند تاريخ نياا ذاا المرس وم من س ءك المس تادمين المصالا
الاارأي و الااض قين للمراس يم012111و 012111بتاريخ 8301 /88/ 10المكمل
والمقدل للمراس يم 132911و 132911بتاريخ  13/88/ 10والمقينين بانتظام
يشيل ا عادف سءك ذاا التاص و الاين سيتم تصنيي م طبقا للأدوم الموال :
الس الالالالالالالل الالالو
القديم
السلم

النصوص المنظمة

وظا ف

األس و الجديد

فئة
سلك دبلوماس

مراس يم رقم 13/ 911بتاريخ مس تش ار ش نون
8
 13/88/0و 012910ب ت اب خ اارأي
01/88/10

ش

-

ملح
اارأي

ب

اس تشار قنصل
اارأي

نون

ك ات ب ش
9
اارأي

نون

 .مرس وم رقم  132910بتاريخ مس تش ار قنص ل
01. 111 13 /88/10بت ايخ ش نون اارأي
ب
01/88/10

المادة  : 34يدمج وكء الدول المساعدين الاين يشيلون وظا ف اداري تيتا الح لسلم اأور ت ب و
ج طبقا لمقتض يات القانون رقم  908-04بتاريخ  1ابريم  8304والمقابل لسلك من سءك الموظيين
االس ءك الأديدف المناس ب ألذليت م الم ني ااا تو رت لدي م الشروط والمنذءت المحددف ى الأدوم
التال عند تاريخ نشر ذا النظام

ال ي
القديم

س ل م المستوى المدرسى و الأامقى الي الأديدف
االأور
د1

الس لك الثانى من التقليم القالى  8الرتب الث اني من الس لك والدرأ
ت م ال حص وم ع ل ي ب ق د المقادم القدمي لتحييز سنتين
الب اك الوري ا التقليم الثانوى و
بمستوى يقادل ا

د8

السلك االوم من التقليم القالى 9
ت م ال حص وم ع ل ي ب ق د
الب اك الوري ا التقليم الثانوى و الرتب الثاني من السلك والدرأ المقادم
القدمي لتحييز سنتين.
بمستوى يقادل ا.

ب

د ب8

ب اك الوري ا التقليم الث انوى و ب الرتب الث اني من الس ل ك والدرأ
المقادم القدمي لتحييز سنتين
مستوى يقادل ا

ج

د ج1

ش ادف الدروط االعدادي و ج
ش ادف تقادل ا
الرتب الثاني من السلك والدرأ المقادم
القدمي لتحييز سنتين

د ج8
ط ج8

 وكء ال دول المس اعدين الاين يش يلون وظا ف اداري ت تيتا الح لس لم اأور ت ب و ج طبقالمقتض يات القانون رقم  908-04بتاريخ  1ابريم  8304والمقابل لس لك من س ءك الموظيين
األس ءك الأديدف المناس ب ألذليت م الم ني توالاين اليس تو ون الش روط المحددف اليقرف  8عء يتم
الرتب األولى من الدرأ
دمأ م األس ءك الأديدف للموظيين المماثل ألذليت م الم ني بدون قديم
أم س ت ش ر من تاريخ نش ر ذاا النظام ت واما يحتيظون بحكم القانون
الثاني عل طلب من م
بوظا ي م الااضق لنظام التأميد.

المادة :31تليى ترتيبات المراس يم  911 /13و  910بتاريخ  10نينمبر  8313المقدل والمكمل
بالمراس يم  012111و 012111بتاريخ  8301/88/10يما يتقل باألس ءك الااضق ل اا المرسوم.
وكالك كم الترتيبات المتناقض مأل ترتيبات ذاا المرسوم.
المادة  :32يكلف وزير الوظيي القمومي والقمم ووزير الشنون الاارأي والتقاون و وزير المالي كم
يما يقني بتطبي ذاا المرسوم الاي سينشر الأريدف الرسمي للأم وري اإلسءمي الموريتاني .

