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  وزیر التشغیل یحدد صالحیات ...................................... مرسوم رقم
  ارة المركزیة لقطاعھوتنظیم اإلد التصالاالعالم واتقنیات و المھني التكوینو

  

  إن الوزیر األول،
  

  :بعد اإلطالع على
  

 ؛2012و 2006المراجع في ، 1991یولیو  20الدستور  -
  المتعلق بالتكوین الفني والمھني؛ 1998ینایر  20الصادر بتاریخ  007-98القانون  -
 بصالحیاتو مجلس الوزراءالمتعلق ب 2007 سبتمبر 06الصادر بتاریخ  2007-157المرسوم رقم  -

  الوزراء؛و الوزیر األول
 القاضي بتعیین الوزیر األول؛ 2009 أغسطس 11الصادر بتاریخ  2009-094المرسوم رقم  -
 القاضي بتعیین بعض أعضاء الحكومة؛ ،2013سبتمبر  17الصادر بتاریخ  2013-173المرسوم رقم  -
محدد لشروط تنظیم اإلدارات المركزیة والمحدد ال 1993یونیو  6الصادر بتاریخ  93-075المرسوم رقم  -

 إلجراءات تسییر ومتابعة الھیاكل اإلداریة؛
الدولة للتھذیب الوطني المحدد لصالحیات وزیر  2011 ینایر 02الصادر بتاریخ  001/2011المرسوم رقم  -

  ؛ھوتنظیم اإلدارة المركزیة لقطاع والتعلیم العالي والبحث العلمي
الوزیر المنتدب لدى  المتضمن تفویض صالحیات إلى 2011 مایو 04الصادر بتاریخ  066/2011المرسوم رقم  -

  الجدیدة؛ وزیر الدولة للتھذیب الوطني المكلف بالتشغیل والتكوین المھني والتقنیات
 001/2011المعدل لبعض ترتیبات المرسوم رقم  2011أغسطس  28بتاریخ  2011- 154المرسوم رقم  -

المحدد لصالحیات وزیر الدولة للتھذیب الوطني والتعلیم العالي والبحث العلمي  2011یر ینا 02الصادر بتاریخ 
  وتنظیم اإلدارة المركزیة لقطاعھ؛

-   
  

  یـرسـم
  

، المحدد لشروط تنظیم 1993یونیو  6بتاریخ  075- 93المرسوم رقم  بترتیباتعمال  المادة األولى:
اإلداریة، یھدف ھذا المرسوم إلى تحدید صالحیات اإلدارات المركزیة وطرق تسییر ومتابعة الھیاكل 

  .وتنظیم اإلدارة المركزیة لقطاعھ االعالم واالتصالتقنیات والتكوین المھني وزیر التشغیل و
  

 تصور في وتقنیات االعالم واالتصالالتكوین المھني وزیر التشغیل ولتتمثل المھمة العامة  :2المادة 
تقنیات و المھنيالتقني التكوین التشغیل والدمج واسة الحكومة في مجال وتنسیق ومتابعة وتقییم سیوتنفیذ 

   البرید.واالعالم واالتصال 
  

  بما یلي: وتقنیات االعالم واالتصالالتكوین المھني وزیر التشغیل ووفي ھذا اإلطار یكلف 
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  التكوین المھني: الدمج وفي مجال التشغیل و .1
 

 المھني؛التقني والتكوین التشغیل والدمج و وطنیة في مجالالسیاسة الإعداد وتنفیذ  -
 وتنسیق التشریعات العامة في مجاالت التشغیل والتكوین التقني والمھني؛  تصور -
كفاءات وذلك من أجل التصور وتنفیذ إستراتیجیة وطنیة لتلبیة حاجیات المؤسسات في مجال  -

 تحسین أدائھا وقدرتھا التنافسیة؛
یب لحاجیات السكان من أجل تسھیل دمجھم في الحیاة النشطة تطویر عرض للتكوین المھني یستج -

 ومن أجل تحسین فرص تشغیل العمال؛
السھر على مالءمة اإلطار التشریعي والتنظیمي المسیر للتكوین المھني في القطاعین العام  -

 .والثقافیة والسھر على تطبیقھ والخاص، مع التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة
  

 :  العالم واالتصال تقنیاتفي مجال  .2
  

وترقیة البني التحتیة  تقنیات االعالم واالتصالفي مجال  االستراتیجیةتحدید وتنفیذ الخیارات  -
  للربط وبروتوكوالت التبادل على المستوى الوطني؛

مع مراعاة  اإلعالموضع إطار قانوني ومؤسسي مالئم لتطویر البرید واالتصاالت وتقنیات  -
  خاصة بھذه المیادین.اآلداب واألخالقیات ال

 تحدید إطار قائم على الثقة یكفل تطویر المبادالت الرقمیة وإعداد وتنفیذ سیاسات الدعم القطاعي -
، خاصة فیما یتعلق بربط االتصاالت والتطبیقات تقنیات االعالم واالتصالفي مجال  الضروري

  ؛واالتصالتقنیات االعالم وكذا تحدید وتنفیذ سیاسة النفاذ الشامل إلى خدمات 
 تطویر التعاون والتبادالت مع الدول والمنظمات الجھویة والدولیة ومع الشركاء اآلخرین المعنیین -

  ؛تقنیات االعالم واالتصالبمجال 
تحدید قواعد التشغیل البیني لبروتوكوالت التبادل مع الدول والمنظمات الجھویة والدولیة ومع  -

  الشركاء اآلخرین المعنیین؛
الغیر مشمولة بسلطة التنظیم وإخضاعھا  تقنیات االعالم واالتصالة في مجال تدقیق األنشط -

  للمعاییر؛
خاصة في مجال المعامالت واألنشطة  تقنیات االعالم واالتصالترقیة وتطویر استخدام  -

  االقتصادیة؛
  على المستوى الوطني؛وخدمات البرید  تقنیات االعالم واالتصال اإشاعة  -
  ؛تقنیات االعالم واالتصالمجال  فيتوجیھ ودعم التكوین  -
 ؛تقنیات االعالم واالتصالالمساھمة في تطویر األبحاث العلمیة والتقنیة وترقیة اإلبداع في مجال  -
وإشراف وتنسیق المشاریع المعنیة بإرساء نظم المعلوماتیة في القطاعات الوزاریة إلى  استحداث -

  جانب التكفل بالمشاریع الحكومیة البین وزاریة؛
المعلوماتیة لإلدارة وترشید استثمارات التطبیقات التجھیزات وتسییر الشبكات وحسن و تغاللاس -

  الدولة في ھذا المجال من أجل ضمان انسجام تدخلھا؛
القیام، بالتشاور مع القطاعات الوزاریة المعنیة، بتطویر التعاون الثنائي والمتعدد األطراف  -

  .)الحكومة االلكترونیةة (اإلدارة اإللكترونیوالمبادالت في مجال 
  

نظیم في بضمان متابعة أنشطة الت وتقنیات االعالم واالتصالالتكوین المھني وزیر التشغیل ویكلف 
  .مجال اختصاصھفي  الداخلةالجوانب 

  
  العاملة في مجال اختصاصھ. عالقات الدولة مع المنظمات الدولیة واإلقلیمیة وشبھ اإلقلیمیة  یسیرو
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المؤسسات  وتقنیات االعالم واالتصالالتكوین المھني وزیر التشغیل ولللوصایة الفنیة  تخضع :3المادة 
  العمومیة التالیة:

 الوكالة الوطنیة لترقیة تشغیل الشباب؛ -
 المعھد الوطني لترقیة التكوین التقني والمھني؛ -
 المركز العالي للتعلیم التقني؛ -
 ألشغال العمومیة في أالكالمدرسة الوطنیة ل -
 ة التكوین التقني والمھني الصناعي في انواكشوط؛ ثانوی -
 ثانویة التكوین التقني والمھني في انواذیب؛ -
 ثانویة التكوین التقني والمھني التجاري في انواكشوط؛  -
 ثانویة التكوین التقني والمھني ذات التوجھ الزراعي في بوكي؛ -
 ثانویة التكوین التقني والمھني متعددة التخصصات في أطار؛ -
 نویة التكوین التقني والمھني متعددة التخصصات في النعمھ؛ثا -
كیفھ، روصو، سیلبابي، شوط  وفي العواصم الجھویة (مراكز التكوین والتدریب المھني في انواك -

 لعیون، النعمھ، تجكجة، كیھیدي، آالك)؛
 مركز التكوین المھني لخریجي المحاظر في أطار؛ -
 الشركة الموریتانیة للبرید. -

  
  :أنشطة لوزیر متابعةیضمن او

 معھد اقرأ للتعلیم المھني؛ -
  مركز التكوین والتبادل عن بعد؛ -
  الشركة الموریتانیة لالتصاالت (موریتل)؛ -
       البوابة الموریتانیة للتنمیة.  -

  
  من:لوزارة التشغیل والتكوین المھني  تتشكل اإلدارة المركزیة :4المادة 
 ؛الوزیردیوان  -
 ؛األمانة العامة -
 ات المركزیة؛المدیری -

 
I.  الوزیردیوان 

  
ومفتشیة داخلیة وكتابة فنیین مستشارین  )7( وسبعةبمھمة  )2( نیمكلف الوزیریضم دیوان  :5المادة 
  خاصة.

  
بھا  ان، بأي إصالح أو دراسة أو مھمة یكلفللوزیربمھمة، تحت السلطة المباشرة  انیقوم المكلف :6المادة 

  .الوزیرمن لدن 
  

. ویقومون بإعداد الدراسات والمذكرات للوزیرمستشارون الفنیون للسلطة المباشرة الیتبع  :7المادة 
  .الوزیراالستشاریة وبتقدیم االقتراحات حول الملفات التي یسندھا إلیھم 

  بالمھام التالیة:ن والمستشاریتخصص 
 مستشار مكلف بالشؤون القانونیة؛ -
  ؛مستشار فني مكلف بالتشغیل -
 ؛الدمجمستشار فني مكلف  -
 بترقیة التمویالت متناھیة الصغر؛ مستشار فني مكلف -
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 ؛التقني والمھني مستشار فني مكلف بالتكوین -
  ؛االعالم واالتصالتقنیات مستشار فني مكلف ب -
  .مستشار فني مكلف بالتعاون -

  
بالقیام، فضال عن وظائفھ، بمزاولة مھام  الوزیربموجب مقرر من  الفتیین المستشارینھؤالء یكلف أحد 

  شار مكلف باالتصال.مست
  

  وتكلف بما یلي: للوزیرتتبع المتفشیة العامة للسلطة المباشرة  :8المادة 
التأكد من فعالیة تسییر نشاطات جمیع مصالح القطاع والھیئات التابعة للوصایة ومدى تطابق  -

من  نشاطھا مع القوانین والنظم المتبعة ومدى تطابقھا كذلك مع السیاسة وبرامج العمل المقررة
 طرف مختلف المصالح التابعة للقطاع؛

  تصور وتنفیذ سیاسة القطاع في مجال الرقابة واإلنعاش التربوي؛  -
تقییم النتائج المتحصل علیھا بالفعل وتحلیل الفارق بین ما تحقق وما كان متوقعا واقتراح  -

 اإلجراءات التصحیحیة الضروریة؛
الصادر  93-075من المرسوم رقم  6في المادة القیام بمھام المفتشیة الداخلیة كما ھي محددة  -

  ؛ 1993یونیو  06بتاریخ 
  

  وفي ھذا اإلطار، تكلف بشكل خاص بما یلي:
  

   :على المستوى التربوي
وضع ومراجعة التوقیت والمعدالت المتعلقة بالتكوین المقدم، وذلك بالتعاون مع المدیریات  -

 ؛الوزیرالمعنیة، واقتراحھا على 
 برامج؛المع علیم ة التالتأكد من مطابق -
 القیام بكافة مھام التفتیش التربوي بناء على طلب من القطاعات الوزاریة األخرى؛ -
  لطرق التربویة؛ت والتوجیھات المتعلقة باإعداد وبث التعلیما -
 مراقبة التنظیم التربوي واالداري للمؤسسات العمومیة والخاصة للتكوین التقني والمھني؛ -
حول دلیل وبرامج التكوین التقني والمھني المعدة من طرف المعھد الوطني  للوزیرتقدیم رأیھا  -

 لترقیة التكوین التقني والمھني؛
 ؛یھاواإلشراف عل المشاركة في إجراء امتحانات التخرج -
 المشاركة في تنظیم دورات التأھیل والتدریب لصالح المكونین والمفتشین؛ -
رفع من مستوى التعلیم ویحسن مردودیة المعلمین تقترح على الوزیر أي اجراء من طبیعتھ أن ی -

 والمفتشین ویشجع االبتكار ویحسن البرامج والطرق. 
  

  :على المستوى اإلداري والمالي
في المجال اإلداري والمالي  الوزارةتحلیل وإبداء الرأي حول القضایا التنظیمیة المتعلقة بسیاسة  -

 وتسییر المصادر البشریة؛
 للوزارةاإلداریة والمالیة والمصالح المكلفة بتسییر المصادر البشریة  ضمان متابعة المصالح -

 والمؤسسات الخاضعة لوصایتھا؛
 ؛وإبراز الفوارق بالنسبة للمؤشرات المحددة من طرف القطاعتحلیل وقیاس درجة انجاز األھداف  -
  .اءات في مجال تسییر موارد القطاعالسھر على احترام النظم واإلجر -

  
، ن برتبة مدیریمفتش 7سبعة ویساعده  .لوزیریة العامة مفتش عام لھ رتبة مستشار فني لیدیر المفتش

  :یتوزعون على النحو التاليو
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 مفتش مكلف بالتشغیل والدمج؛ -
  ؛مفتش مكلف بالتكوین التقني -
 االعالم واالتصال؛تقنیات مفتش مكلف ب -
 :التالیة  یسیةالرئالتكوین قطاعات متخصصین في  تربویینأربعة مفتشین تقنیین  -

o ؛مكلف بالقطاع الصناعي مفتش 
o قطاع البناء واألشغال العمومیة؛مكلف ب مفتش 
o مكلف بقطاع الخدمات؛ مفتش 
o بالقطاع الزراعيمكلف  مفتش. 

  
. یرأس الكتابة الخاصة كاتب خاص معین بالوزیرتتولى الكتابة الخاصة تسییر الشؤون الخاصة  :9المادة 

  بة وامتیازات رئیس مصلحة.برتو الوزیربموجب مقرر من 
  

II. األمانة العامة 
 

 سھر على تطبیق القراراتوت بتنسیق نشاطات جمیع مصالح القطاع األمانة العامةكلف ت :10المادة 
  تسیر من طرف أمین عام.الوزیر. التي یتخذھا  والتعلیمات

  
  األمانة العامة: ضمت

  األمین العام -
  المصالح الملحقة باألمین العام  -

  
  العام األمین .1

  
من  9وبتفویض منھ، تنفیذ األنشطة المحددة في المادة  الوزیر، تحت سلطة األمین العامیتولى  :11المادة 

  وخاصة: 1993یونیو  6الصادر بتاریخ  093-075المرسوم رقم 
 إنعاش وتنسیق ورقابة أنشطة القطاع؛ -
 المتابعة اإلداریة للملفات والعالقات مع المصالح الخارجیة؛ -
 میزانیة القطاع والرقابة على تنفیذھا؛إعداد  -
 .لمادیة الموضوعة تحت تصرف القطاعتسییر المصادر البشریة والمالیة وا -

 
  باألمین العامالمصالح الملحقة  .2

  
  :باألمین العامتلحق  :12المادة 
 مصلحة الترجمة؛ -
 مصلحة المعلوماتیة؛ -
 مصلحة السكرتاریة المركزیة؛ -
 مصلحة استقبال الجمھور. -

  
  تكلف مصلحة الترجمة بترجمة جمیع الوثائق والمحررات المفیدة للقطاع؛ :13دة الما

  
. ویسھر على حسن یكلف رئیس مصلحة المعلوماتیة بتسییر وصیانة شبكة المعلوماتیة للقطاع :14المادة 

  ؛سیر البرامج والتطبیقات المعلوماتیة المستخدمة من طرف مصالح الوزارة
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  السكرتاریة المركزیة:تتولى مصلحة  :15المادة 
 استقبال وتسجیل وتوزیع وإرسال البرید الوارد والصادر عن القطاع؛ -
 الطباعة المعلوماتیة والتكثیر وتخزین الوثائق. -

  
  تكلف مصلحة استقبال الجمھور باستقبال وإعالم وتوجیھ الجمھور. :16المادة 

  
III. المدیریات المركزیة  

  
  ع ھي:المدیریات المركزیة للقطا :17المادة 
 مدیریة التشغیل  -
 ؛المھني الدمجترقیة التمویالت متناھیة الصغر ومدیریة  -
 ؛التقني والمھني مدیریة التكوین -
 ؛لتقنیات االعالم واالتصالمدیریة العامة ال -
  مدیریة الدراسات والبرمجة والتعاون؛ -
  .مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة -

  
  

  مدیریة التشغیل .1
  
 :ما یليالتشغیل بـ مدیریةتكلف  :18لمادة ا

 تحدید التوجھات واألھداف في مجال تطویر التشغیل؛ -
العمومیین والخصوصیین المعنیین بالتشغیل والمساھمة تشجیع تضافر جھود وتآزر كافة الفاعلین  -

 لھذا الغرض في كل الھیآت التقنیة واالستشاریة حول التشغیل؛    
الھیاكل العمومیة والخصوصیة و بین الدولةالموقعة رسائل المھام وتقییم تنفیذ متابعة السھر على  -

  للجھاز الوطني للنفاذ إلى التشغیل؛
لترقیة التشغیل وذلك من أجل العمومي لجھاز النشاطات المقام بھا من طرف اتنفیذ  متابعة وتقییم -

 ؛تشجیع الدمج المھني للشباب
 منشأة لھذا الغرض؛ تسھیل تشغیل طالبي العمل من خالل الھیاكل الخاصة الالمساھمة و -
      ؛ لعملا تكالیفوالمردودیة و انجاز الدراسات في مجال التشغیل -
 المھني؛ والدمج التشغیلحول  الموثوقةللمعلومات  وتطویر نظام مسوحاتب القیام -
 ل؛ یشغتعرض وطلب التطور إعداد التوقعات واإلسقاطات حول  -
 المختصة؛  للتشغیل بالتشاور مع الھیاكل األخرى إعداد مدونات -
تسییر ھجرة العمالة األجنبیة في مورتانیا ومتابعة تطبیق االتفاقیات الدولیة في ھذا المجال وذلك  -

  بالتشاور مع الھیآت المعنیة؛   
 ؛ العمال الموریتانیین في الخارج توظیفتنظیم ومتابعة  -
لھیآت المعنیة مع المنظمات وا تعاون مفیدةتطویر أي عالقة القیام، على المستوى الدولي، ب -

  .  مدیریة الدراسات والبرمجة والتعاونبقضایا التشغیل وذلك بالتشاور مع 
  
  مدیریة التشغیل مدیر یعاونھ مدیر مساعد وتضم ثالث مصالح : ردیی

  ترقیة التشغیل؛وسیاسة مصلحة  -
  ؛التشغیلسوق ونظام المعلومات حول الدراسات مصلحة  -
  .التعاون وتشغیل المھاجرینمصلحة  -
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  :ما یليبـ ترقیة التشغیلوسیاسة مصلحة تكلف  :19مادة ال
  جال التشغیل؛مإعداد السیاسات واإلستراتیجیات في  -
  تطویر ودعم األنشطة التي من شأنھا تشجیع ترقیة التشغیل؛ -
  ؛المحددة للتعھدات المتبادلة بین الدولة وھیاكل الولوج للتشغیل المھامتحریر رسائل  -
    لدوري للبرامج المنفذة من طرف ھیاكل الولوج للتشغیل. ضمان المتابعة والتقییم ا -

  
  وتضم قسمین:

  قسم سیاسات التشغیل؛ -
  قسم متابعة ھیاكل الولوج للتشغیل  -

  
  :ما یليب التشغیلسوق ستعالم حول ونظام االالدراسات مصلحة تكلف  :20المادة 
   في مجال التشغیل واإلنتاجیة وتكالیف العمل؛انجاز الدراسات  -
  وتحیین نظام موثوق حول التشغیل والدمج المھني؛ احصائیة م بمسوح القیا -
  إعداد التوقعات واإلسقاطات حول تطور عرض وطلب التشغیل؛  -
  إعداد مدونات للتشغیل بالتشاور مع الھیاكل األخرى المختصة؛ -
  لالكتتاب.صة متابعة ومراقبة المنظمات الخا -

  
  وتضم قسمین:

  ؛سوق العمل وحول اإلحصائیاتقسم الدراسات و -
  .التشغیل سوققسم  -

  
  :ما یليبالتعاون وتشغیل المھاجرین مصلحة تكلف  : 21المادة 
  تنظیم التعاون مع الھیآت الدولیة المكلفة بقضایا التشغیل؛ -
  المساھمة في مرتنة الوظائف المشغولة من طرف أجانب؛ -
  تسییر رخص العمل الممنوحة للید العاملة األجنبیة؛  -
  ورتانیین في الخارج.ترقیة تشغیل الم -

  
  وتضم قسمین:

  ؛التعاون الدوليقسم  -
  .تشغیل المھاجرینقسم  -

  
  المھني الدمجترقیة التمویالت متناھیة الصغر ومدیریة  .2

  
  بما یلي: المھني الدمج ترقیة التمویالت متناھیة الصغر وتكلف مدیریة  :22المادة 
ت متناھیة الصغر والمؤسسات الصغیرة وتنفیذ استراتیجیات وبرامج ترقیة وتنمیة التمویالتحدید  -

 ؛والمتناھیة الصغر
التمویالت متناھیة الصغر والمؤسسات  وضع إطار للتشاور مع مختلف المتدخلین في قطاعات -

 ؛الصغیرة والمتناھیة الصغر
 ترقیة الشراكة؛ -
علیم تسھیل الدمج المھني لطالبي العمل غیر المؤھلین وكذلك حملة شھادات التكوین المھني والت -

   العالي؛
ترمي إلى تحسین قابلیة تشغیل عن طریق التكوین ودعم  واالشراف على برامجتصور وتنفیذ  -

 ؛الدمج
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المساھمة بالتعاون مع الھیآت المعنیة في تنفیذ استراتیجیات للدمج تمكن من ضمان اندماج  -
 في مسار التنمیة االقتصادیة؛االشخاص والمجموعات األقل حظوة 

 مختلف المشاریع التي ترمي إلى تحسین الدمج ومحاربة البطالة؛ متابعة وتقییم -
ذات القدرة العالیة على استیعاب الید العاملة األشغال دفع وترقیة المقاربات المناسبة في مجال  -

 والتكوین والدمج؛
 ترقیة الشراكة بین القطاعات في إطار المھام المسندة إلیھا؛ -
التمویالت متناھیة الصغر رص العمل من خالل تصور وتنفیذ البرامج الخاصة لخلق ف -

 .   والدمج المھني والمؤسسات الصغیرة والمتناھیة الصغر
  

 یدیر مدیریة الدمج مدیر یعاونھ مدیر مساعد وتضم أربع مصالح:
  ؛رالصغمتناھیة مصلحة التمویالت  -
  ؛المھني مصلحة الدمج -
  ؛والمؤسسات الصغیرة والمتناھیة الصغر مصلحة المقاولة -
  صلحة ترقیة مقاربة الكثافة العالیة للید العاملة.م -

 
  بما یلي: رالصغمتناھیة التمویالت ترقیة تكلف مصلحة  :23المادة 
  متناھیة الصغر؛ التمویل المقاربات واألدوات التي ترمي إلى ترقیة تصور  -
  ؛ھیآت التمویالت متناھیة الصغرالالزمة لتمویل موال تعبئة األ -
  ویالت متناھیة الصغر؛ھیآت التم دعم قدرات -
  ت متناھیة الصغر.متابعة برامج التمویالاألشراف و -

  
  وتضم ثالثة أقسام:

  قسم تعبئة األموال؛ -
  قسم التمویل؛ -
  قسم التنسیق والمتابعة. -

  
  :ما یليبالمھني مصلحة الدمج تكلف  :24المادة 
 ؛الخاصةبرامج التحدید المستفیدین من  -
  بقطاعات الدمج؛تعلقة الئمة المالدراسات الم إعداد -
ترتكز على مالءمة عرض التكوین لطلب العمل بواسطة االبتكار دمج صیاغة برامج تكوین و -

  ؛والتكیف المھني
  ؛للبرامج التنسیق واالشراف والمتابعة -
  التمویل؛ تعبئةالمساھمة في  -

  
  م:اقسثالثة أ مصلحة الدمج وتضم
 ؛والتعلیم العالي المھنيالتقني وقسم خریجي التكوین  -
  م برامج الدمج في الوسط الحضري وشبھ الحضري؛قس -
  قسم برامج الدمج في الوسط الریفي. -

  
 بما یلي : والمؤسسات الصغیرة والمتناھیة الصغرتكلف مصلحة المقاولة  :25المادة 
  تنمیة روح المقاولة؛ -
المؤسسات الصغیرة وتنمیة قائمة على المقاولة برامج اإلشراف على تنفیذ تحدید ومتابعة و -

  ؛المتناھیة الصغرو
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   التنسیق مع الشركاء المعنیین؛ -
  المشاركة في البحث عن التمویالت؛ -

  
  وتضم قسمین:

  ؛المقاولةقسم  -
  .المؤسسات الصغیرة والمتناھیة الصغرقسم  -

  
 :تكلف مصلحة ترقیة مقاربة الكثافة العالیة للید العاملة بما یلي :26المادة 

  تحدید المستفیدین؛ولة برامج الكثافة العالیة للید العامتصور  -
  تعبئة الدعم الفني والمالي لترقیة وتطویر مقاربة الكثافة العالیة للید العاملة؛ -
  اإلشراف على برامج الكثافة العالیة للید العاملة؛تنسیق و -
  البحث عن التمویالت. -

  
  وتضم قسمین:

  قسم تصور وتقییم البرامج؛ -
 .قسم المرافقة والمتابعة -

 
  ني والمھني التق مدیریة التكوین .3

 
  تكلف مدیریة التكوین بـما یلي: :27المادة 
  تنظیم وإنعاش نظام التكوین التقني والمھني؛ -
 متابعة وتقییم سیاسات وبرامج التكوین التقني والمھني؛ -
إنعاش وتنسیق أعمال إعداد خارطة التكوین التقني والمھني حسب الحاجیات االقتصادیة  -

  واالجتماعیة؛
والفنیین وحملة شھادة الباكلوریا الفنیة والمھنیة والفنیین  المؤھلین والعمال العمالتنسیق تكوین  -

 السامین والمكونین؛
في  الفاعلینتنسیق أعمال إعداد ومراجعة برامج التكوین التقني والمھني بالتعاون مع مختلف  -

 مجال التكوین التقني والمھني والمنظمات المھنیة؛
 ثل للفضاءات التربویة والمصادر البشریة والمالیة المعبأة؛السھر علي االستخدام األم -
المتدخلین في مجال التكوین التقني والمھني والقیام بالتقییم الدوري  مختلفمراقبة جودة خدمات  -

 وأداء جھاز التكوین التقني والمھني؛ لسیر
وین التقني جھاز التك بسیر عملاألطراف المعنیة  مختلفتأسیس وإنعاش ھیئات التشاور بین  -

 والمھني علي المستوى الوطني والجھوي والدولي؛
 التمھین والتكوین المتناوب؛ وخاصةترقیة و تطویر التكوین المھني األولي في األوساط المھنیة  -
  تطویر نظام وطني لتوجیھ المترشحین للتكوین التقني والمھني؛ -
  ارج؛في الخمتوسط اللتكوین اتوجیھ وتسییر الطالب المستفیدین من  -
  تنظیم امتحانات ومسابقات التكوین التقني والمھني؛ -
التكوین التقني  في مجال شھاداتالوضع نظام وطني العتماد المكتسبات المھنیة ومعایرة  -

  والمھني؛
 ؛في جھاز التكوین المھني الجودةتطویر والسھر على تطبیق نظم  -
  .القیام بسكرتاریة المجلس الوطني للتكوین التقني والمھني -

  
  .یدیر مدیریة التكوین التقني والمھني مدیر یعاونھ مدیر مساعد
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  مصالح:ستة مصالح وتضم 
 ؛العمومي مصلحة التكوین المھني -
  مصلحة التكوین التقني؛ -
 ؛مؤسسات التكوین إدارةمصلحة  -
 صلحة التوجیھ والتقییم والمعایرة؛م -
  مصلحة العالقات بین القطاعات والتكوین المستمر؛ -
  لخاص.مصلحة التكوین ا -

  
  بـما یلي:العمومي تكلف مصلحة التكوین المھني  :28المادة 
اقتراح توزیع وبرمجة بالتالي و طلب التكوین المھنيبإعداد جداول المتابعة المتعلقة بعرض و  -

 ؛التكوین
 تطویر األنماط التربویة التحدیثیة في مجال التكوین المھني بالتعاون مع الھیئات المعنیة؛ -
 والفنیین؛  المؤھلین والعمال العمالین فیذ برامج تكوضمان تنسیق وتن -
  تحدید اإلطار القانوني للتمھین؛ -

  
  قسمین : المصلحة وتضم
 قسم التكوین الداخلي؛ -
  .قسم التمھین -

  
  تكلف مصلحة التكوین التقني بـما یلي: :29المادة 
راح توزیع وبرمجة اقتبالتالي طلب التكوین التقني وبإعداد جداول المتابعة المتعلقة بعرض و  -

 التكوین ؛
 تطویر األنماط التربویة التحدیثیة في مجال التكوین التقني بالتعاون مع الھیئات المعنیة؛ -
 ضمان تنسیق تكوین الفنیین وحملة  شھادة الباكلوریا الفنیة والمھنیة والفنیین السامین والمكونین؛  -
  ؛التمھینو تناوبملالذي یحكم التكوین اتحدید اإلطار التنظیمي  -

  
  وتضم قسمین :

 قسم تكوین الفنیین؛ -
  .قسم تكوین الفنیین السامین والمكونین -

  
  مؤسسات التكوین بما یلي: إدارةتكلف مصلحة  :30المادة 
 تحیین لوائح ممتلكات المؤسسات؛ -
 متابعة إعداد وتنفیذ خطط عمل ومیزانیات المؤسسات تحت الوصایة؛ -
 والمعدات؛ تجدید البنى التحتیةیة والمتعددة السنوات للصیانة والسنو البرامجإعداد ومتابعة تنفیذ  -
 إعادة توزیع واستخدام أمثل للمعدات؛ أیة عملیة اقتراح -
 إحصاء الحاجیات في مجال الوثائق والمتابعة العامة لمقتنیاتھا؛ -
 مؤسسات التكوین؛ الستھالك اعتماداتتحلیل الوضعیة الدوریة  -
 مواءمة أنماط تسییر المؤسسات؛ -
 الھادفة لتطویر مقاربة التكوین واإلنتاج. التنظیمیة اقترح اإلجراءات -

 

  قسمین: المصلحة وتضم
 قسم التسییر؛ -
  قسم الممتلكات. -
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  مصلحة التوجیھ والتقییم والمعایرة بما یلي:تكلف  :31المادة 
  تطویر نظام وطني لتوجیھ المترشحین للتكوین التقني والمھني؛ -
  لتكوین في الخارج؛اتفیدین توجیھ وتسییر الطالب المس -
  تنظیم امتحانات ومسابقات التكوین التقني والمھني؛ -
التكوین التقني  في مجال شھاداتالوضع نظام وطني العتماد المكتسبات المھنیة ومعایرة  -

  والمھني؛
 .في جھاز التكوین المھني الجودةتطویر والسھر على تطبیق نظم  -

  

  ثالثة أقسام: یرةمصلحة التوجیھ والتقییم والمعا وتضم
  قسم التوجیھ؛ -
  قسم التقییم؛ -
 قسم المعایرة. -

  

  تكلف مصلحة العالقات بین القطاعات والتكوین المستمر بما یلي: :32المادة 
  القطاعات في مجال التكوین التقني والمھني؛ بین تطویر فضاءات التشاور -
  ي والمھني؛إنعاش وتطویر أنشطة  الشراكة بین القطاعات في مجال التكوین التقن -
  بلورة التشریع المتعلق بالتكوین المستمر؛ -
  تحدید ووضع إطار تنظیمي وطني من أجل التكفل بالتكوین المستمر؛ -
  اإلشراف على أنشطة التكوین المستمر المنظمة لصالح المكونین وعمال التأطیر؛ -
مجال التكوین  لمساھمة في التكفل بالطلب الوطني فيمن أجل اطاقات القطاعیة التكوین التعبئة  -

  المستمر.
  

  قسمین: المصلحة وتضم
  قسم العالقات بین القطاعات ؛ -
  قسم التكوین المستمر. -

  

  تكلف مصلحة التكوین الخاص بما یلي: :33المادة 
  إنعاش جھاز التكوین الخاص؛ -
بلورة وتنفیذ اإلجراءات المتعلقة بإنشاء وفتح ومراقبة المؤسسات الخاصة للتكوین التقني  -

  والمھني؛
  السھر على ترقیة المؤسسات الخاصة للتكوین التقني والمھني ودعمھا تربویا. -

  

  قسمین: المصلحة وتضم
  قسم التشریع؛ -
 قسم المراقبة. -

  لتقنیات االتصال واالعالممدیریة العامة ال .4
 

  :في لتقنیات االتصال واالعالمالمدیریة العامة  تتمثل صالحیات :34المادة 
  الوطنیة في مجال اإلدارة االلكترونیة أو "الحكومة اٌإللكترونیة"؛ جیةاإلستراتیتحدید وتنفیذ  -
، وكذلك األشراف األفقي الطابع ذات إلدارةلالمعلوماتیة شاریع المضمان اإلشراف على إنجاز  -

 المفوض على إنجاز المشاریع ذات الطابع القطاعي؛
نشاطات التي تتیح لإلدارة التزود بمنظومة القیام، بالتنسیق مع اإلدارات المعنیة، بتنفیذ وترقیة ال -

والسالمة  الجودةمتجانسة لمعالجة ونشر المعلومات التي تستجیب للمعاییر الدولیة من حیث 
  ؛والكفاءة والجاھزیة
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 ؛تقییم االحتیاجات في مجال شبكات وتجھیزات وتطبیقات تقنیات االعالم واالتصال -
 ن تقنیات االعالم واالتصال؛اعداد الضوابط والمعاییر الوطنیة في میدا -
  تحدید االطار القانوني لتقنیات االعالم واالتصال.  -

  
 وقسم تامدیریأربع . وتضم مدیر مساعد اونھیع عام مدیر عالم واالتصاللتقنیات االیدیر المدیریة العامة 

  .مكلف بالسكرتاریا
  
 

 مدیریة اإلدارة االلكترونیة -1- 4
 

  :فيیة اإلدارة االلكترونیة مدیر تتمثل صالحیات :35المادة 
  تسییر شبكات إعالم اإلدارة والمعدات التكنولوجیة األخرى المرتبطة بھا؛ -
 ؛ةإلدارلتطویر وتسییر ومتابعة البوابات والمواقع وشبكات االنترانت  -
 تأمین المعلومات وتبادل المعطیات وضمان حفظ وصیانة نظم المعلوماتیة في اإلدارة. -
  

  . وتضم ثالث مصالح ھي:یعاونھ مدیر مساعد اإلدارة االلكترونیة مدیریدیر مدیریة 
  مصلحة تكنولوجیا االنترنت؛ -
 مصلحة البنى التحتیة الشبكیة والمعلوماتیة؛ -
 مصلحة أمن المعلوماتیة. -

  تكلف مصلحة تكنولوجیا االنترنت بما یلي: :36المادة 
  اإلدارات؛ تصور وتطویر خدمات االنترنت واالنترانت لصالح -
 تسییر ومتابعة وتقییم انترانت الحكومة؛ -
 تقدیم الحلول في مجال االنترنت واالنترانت المالئمة لإلدارات؛ -
 .ةلإلدار آمنةلتبادالت تأمین حقوق الدخول وإجراء التعدیالت الضروریة  -

  
  أقسام: ةوتضم المصلحة ثالث

 ؛قسم االنترنت -
  ؛قسم االنترانت -
 لصور.قسم معالجة ا -
 

  تكلف مصلحة البنى التحتیة الشبكیة والمعلوماتیة ب: :37المادة 
  تسییر خدمات المعلوماتیة للحكومة بما فیھا التجھیزات وربط الشبكة والنفاذ إلى االنترنت؛ -
 ضمان االستغالل الجید للتجھیزات المعلوماتیة وللملحقات؛ -
 مة؛ظزة واألنتنفیذ أعمال صیانة األجھتحلیل الحاجیات وضمان  -
 مراقبة النظم المعلوماتیة وإصالح أعطاب المستوى األول؛ -
 تنفیذ عملیات الحیطة والصیانة؛واإلشراف  -
 توفیر الدعم الفني للمستخدمین. -

  
  أقسام: ةوتضم المصلحة ثالث

  ؛قسم النظم -
 ؛قسم البنى التحتیة -
 قسم الصیانة. -
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  ة بما یلي:تكلف مصلحة تأمین المعلوماتی :38المادة 
  أدوات التأمین؛و إجراءات وتركیبتحدید  -
 تنفیذ أعمال الرقابة على الكفاءة والصالحیة؛ -
 تنظیم تعزیز تدابیر السالمة؛ -
 إصالح آثار االختراقات واالعتداءات؛ -
 ضمان تسییر أعمال حفظ واسترجاع المعلومات. -
  

 تضم المصلحة قسمین:
 قسم المراقبة واإلنذار؛ -
 تشغیل أدوات السالمة.قسم  -
 

  المعلوماتمدیریة أنظمة  -2- 4
 

  :فيمدیریة أنظمة المعلومات تتمثل صالحیات  : 39المادة 
  تسییر ومتابعة التطبیقات وقواعد البیانات؛ -
  تصور وتطویر واستغالل أنظمة المعلومات؛ -
ي السوق وتصور دعم الھیاكل في مجال تحدید الحاجیات المعلوماتیة ومعرفة مستوى العرض ف -

  المشاریع.
  . وتضم ثالث مصالح:یعاونھ مدیر مساعد یدیر مدیریة أنظمة المعلومات مدیر

  مصلحة الدراسات والتطویر؛ -
 مصلحة قواعد البیانات؛ -
 مصلحة تسییر المحتویات والتطبیقات اإلداریة. -
 

  تكلف مصلحة الدراسات والتطویر بـ: :40المادة 
  ر الشروط للتطبیقات المعلوماتیة؛السھر على إعداد دفات -
تصور الھیكلة العامة لنظام المعلومات انطالقا من الخصوصیات الفنیة وخاصة: التبولوجیا  -

 والفاعلیة والوظائف والتأمین والتطبیقات؛
 تحدید مخطط لالندماج واالنتقال من النظم القدیمة ؛ -
 والمدة والكلفة. الجودةمن حیث  تنسیق إنجاز المعالجة المعلوماتیة في أحسن الظروف -

  
  ن:یوتضم المصلحة قسم

  قسم الدراسات -
  قسم التطویر. -

  
  تتولى مصلحة قواعد البیانات: :41المادة 
  التنظیم والتسییر الجید واالستغالل األمثل لإلنتاج المعلوماتي؛ -
 تحدید قواعد لحفظ واسترجاع المعطیات واحترام تنفیذھا؛ -
 ستغالل قواعد البیانات واستخدامھا بغرض الرفع من اإلنتاجیة؛إعداد إجراءات ال -
 مساعدة المستخدمین ومختلف المتدخلین في النظام؛ -
 التصدیق على المنتوج المعد والشروع في استغاللھ؛ -
والرفع من قیمة قواعد البیانات وسریة  دائم بشكل تخزینھا تنظیم وإعادةمتابعة حجم المعلومات  -

 وأمنھا.المعلومات 
  



14 
 

  تضم المصلحة قسمین:
  قسم إدارة قواعد البیانات؛ -
 قسم االستغالل. -
 

 تكلف مصلحة تسییر المحتویات والتطبیقات اإلداریة بـ: :42المادة 
 إعداد وتنفیذ إجراءات تحیین المواقع والحرص على تطبیقھا؛ -
  تطویر الخدمات اإلداریة على شبكة االنترنت؛ -
 المعلومات الموجودة في مختلف المواقع؛ السھر على تحیین   -
 معالجة وتحلیل المعلومات اإلحصائیة المتعلقة بالمواقع؛ -
 إعداد بشكل منتظم لمسوحات لدى اإلدارات لتحدید حاجیاتھا؛ -
 متخصصة؛ اإلعالمیة ووثائقال دلة األ مخلف إعداد -
 السھر على تطبیق اإلجراءات؛ -
 لتسویقیة للمواقع.ا اإلستراتیجیةإعداد وتكییف  -
  

 تضم المصلحة قسمین:
 قسم الترقیة؛ -
 قسم الخدمات على شبكة االنترنت. -

  

  یقاظ  التكنولوجيیریة البنى التحتیة والتطویر واإلمد -4-3
 

  :فيمدیریة البنى التحتیة والتطویر واإلیقاظ التكنولوجي تتمثل صالحیات  :43المادة 
  ؛والبرید تقنیات االعالم واالتصالوتطبیقات  كات و التجھیزاتالشب تقییم حاجیات البلد في مجال -
 ؛تقنیات االعالم واالتصالإعداد قواعد ومعاییر وطنیة في مجال  -
شبكات  وسالمةمتابعة القضایا المتعلقة بتبادلیة تشغیل الشبكات وارتباطھا والنواحي المعنیة بأمن  -

   ؛تقنیات االعالم واالتصال
والغیر مشمولة بسلطة التنظیم  تقنیات االعالم واالتصاللمنفذة في مجال تدقیق األنشطة ا -

  وإخضاعھا للمعاییر؛
 ؛تقنیات االعالم واالتصال ونشر ترقیة سیاسات وتنفیذ تصور   -
 ؛تقنیات االعالم واالتصالالمساھمة في إعداد وتنفیذ برامج التكوین لتطویر الكفاءات في مجال  -
 ؛تقنیات االعالم واالتصالت لتحفیز البحث واالختراع في مجال وتنفیذ النشاطا تصور -
  .تقنیات االعالم واالتصالضمان األیقاظ التكنولوجي في مجال  -

  
 . وتضم ثالث مصالح:مدیر مساعد یعاونھ یدیر مدیریة البنى التحتیة والتطویر واإلیقاظ التكنولوجي مدیر

 مصلحة الشبكات والتجھیزات؛ -
 ة واإلرشاد؛مصلحة الترقی -
 یقاظ  التكنولوجي.مصلحة البحث واإل -

تقنیات تعنى مصلحة الشبكات والتجھیزات بالتقییم الفني لمستوى تقدم الشبكات وتجھیزات  :44المادة 
  توجیھ الخیارات التكنولوجیة لضمان تنمیة مالئمة.كذلك و االعالم واالتصال

 
وتنفیذ برامج الترقیة واإلرشاد الھادفة إلى ترقیة  تكلف مصلحة الترقیة واإلرشاد بإعداد :45المادة 

  . وتضم المصلحة قسمین:تقنیات االعالم واالتصالاستخدام 
  قسم الترقیة؛ -
 قسم اإلرشاد. -
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تكلف مصلحة البحث واألیقاظ  التكنولوجي بـتوجیھ ومتابعة البحث التكنولوجي في مجال  :46المادة 
 في ھذا المجال. كما تتولى متابعة التطورات التكنولوجیة. إلبداعیة اترقكذلك و تقنیات االعالم واالتصال

  
 وتضم مصلحة البحث واألیقاظ  التكنولوجي قسمین:

 قسم البحث؛ -
 قسم األیقاظ  التكنولوجي. -
 

 تقنیات االعالم واالتصال مدیریة تشریع -4-4
 

  :في تقنیات االعالم واالتصالتشریع مدیریة  تتمثل صالحیات :47المادة 
نولوجیا اإلعالم تكمجال تحدید اإلطار القانوني وإعداد مشاریع نصوص تشریعیة وتنظیمیة في  -

  ؛واالتصاالت والبرید 
  ؛تقنیات االعالم واالتصالقانونیة تتعلق بمعاییر األخالق والسلوكیات في مجال تنفیذ ترتیبات  -
فیذ سیاسات واستراتیجیات اقتراح اإلجراءات ذات الطابع المؤسسي والقانوني الضروریة لتن -

  ؛تقنیات االعالم واالتصالتطویر 
تقنیات االعالم لتحسین اإلطار المؤسسي والتشریعي المفیدة ل مقارناتالتتضمن إعداد دراسات  -

  ؛واالتصال
  .تقنیات االعالم واالتصالیر مخزون القوانین المرجعیة في مجال یحفظ وتس -

  
  . وتضم ثالث مصالح:مدیر مساعد یعاونھ یرمدالتقنیات الجدیدة تشریع یدیر مدیریة 

  مصلحة تشریع البرید؛ -
 مصلحة تشریع االتصاالت؛ -
 .االعالممصلحة تشریع تقنیات  -
 

 تكلف مصلحة تشریع البرید بإعداد ومتابعة اإلطار المؤسسي والقانوني للبرید. :48المادة 
  

  وتضم قسمین ھما:
  قسم إعداد اإلطار القانوني؛ -
  طابقة اإلطار القانوني للنظم الوطنیة والدولیة.قسم متابعة م -

  
  ریع االتصاالت بإعداد ومتابعة اإلطار المؤسسي والقانوني لالتصاالت.شتتكلف مصلحة  :49المادة 

  
  وتضم قسمین ھما:

  قسم إعداد اإلطار القانوني؛ -
  قسم متابعة مطابقة اإلطار القانوني للنظم الوطنیة والدولیة. -

  
تقنیات لبـإعداد ومتابعة اإلطار المؤسسي والقانوني تقنیات االعالم صلحة تشریع تكلف م :50المادة 
  .االعالم

  
  وتضم قسمین ھما:

  قسم إعداد اإلطار القانوني؛ -
  قسم متابعة مطابقة اإلطار القانوني للنظم الوطنیة والدولیة. -

  

 مدیریة الدراسات والبرمجة والتعاون .5
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  :فيدراسات والبرمجة والتعاون مدیریة التتمثل صالحیات  :51لمادة ا

 المساھمة في تحدید وتنفیذ األھداف اإلستراتیجیة وتعبئة الموارد؛ -
 العمل؛ اتإعداد المخطط الرئیسي ومخطط -
 تنسیق ومتابعة وتقییم برامج أنشطة القطاع؛ -
 جمع البیانات وإعداد اإلحصاءات ذات الصلة؛ -
التعاون الثنائي والمتعدد كذلك یة المختصة وتطویر ومتابعة التعاون مع الھیئات الوطنیة والدول -

 األطراف.
 .القطاع فیق وأرشائوثمسك  -

  
 . وتضم مصلحتین:یعاونھ مدیر مساعد مدیر یدیر مدیریة الدراسات والبرمجة والتعاون

 مصلحة الدراسات والبرمجة؛ -
 مصلحة التعاون. -

 
 تاألھداف الوطنیة في مجاالتكلف مصلحة الدراسات والبرمجة بتحدید الحاجیات ورسم  :52المادة 

  . كما تعنى بإعداد الدراسات في مجاالت اختصاصھا.التشغیل والدمج والتكوین والمھني والتقنیات الجدیدة
  

  وتضم المصلحة قسمین ھما:
  قسم البرمجة؛ -
  قسم الدراسات واإلحصائیات. -

  
 تابعة التعاون في مجاالتكلف مصلحة التعاون بالتشاور مع اإلدارات المعنیة بتسییر ومت :53المادة 

   .التشغیل والدمج والتكوین المھني والتقنیات الجدیدة
  

  وتضم قسمین ھما:
  قسم التعاون مع المغرب العربي؛ -
  قسم التعاون الدولي. -

 
  مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة  .6

  
  التالیة :، بالمھام األمین العامتكلف مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة، تحت سلطة  :54المادة 
 المھني لموظفي ووكالء القطاع؛ مسارتسییر األشخاص ومتابعة ال -
 مباني؛التجھیزات والصیانة   -
 الصفقات؛ -
 األخرى؛ المدیریاتإعداد مشروع المیزانیة السنویة للقطاع بالتعاون مع  -
 قاتالنف بإعداد الخصوص على بالقیام للوزارةمتابعة تنفیذ المیزانیة والموارد المالیة األخرى  -

 ؛ تنفیذھا ورقابة
 تموین القطاع؛ -
 تخطیط ومتابعة التكوین المھني لعمال القطاع ؛ -

  
  .یدیر مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة مدیر

  
  وتضم ثالث مصالح :
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 مصلحة الصفقات؛ -
 مصلحة المحاسبة واللوازم؛ -
 مصلحة األشخاص. -

  

  .لقطاعریة لتكلف مصلحة الصفقات بإعداد ومتابعة الصفقات اإلدا :55المادة 
  

  وتضم قسمین ھما:
  قسم إعداد ملفات المناقصات وخطة تمریر الصفقات؛ -
  قسم متابعة الصفقات. -

     
  تكلف مصلحة المحاسبة واللوازم بإعداد ومتابعة تنفیذ المیزانیة وكذلك مسك المحاسبة. :56المادة 

  

  وتضم قسمین ھما:
  ؛األثاثقسم  -
  .الصیانةقسم متابعة  -

  

  مصلحة األشخاص بما یلي:تكلف  :57المادة 
 تسییر المسارات المھنیة لموظفي ووكالء القطاع؛ -
دراسة واقتراح وتنفیذ مخطط تكوین العمال التابعین للقطاع واقتراح كل المناھج الكفیلة بالرفع من  -

 مستوى العمل اإلداري.
  

  وتضم قسمین ھما:
  ؛تسییر األشخاصقسم  -
  .الملفاتقسم متابعة  -

  

IV. ترتیبات نھائیة   
  
وزیر التشغیل ترتیبات ھذا المرسوم أو تحدد حسب الحاجة بمقرر صادر عن یمكن أن تكمل  :58لمادة ا
، خاصة في ما یتعلق بتحدید المھام على مستوى المصالح وتقنیات االعالم واالتصالالتكوین المھني و

  واألقسام وكذلك إنشاء وتنظیم األقسام إلى مكاتب وشعب. 
، یعنى وتقنیات االعالم واالتصالالتكوین المھني التشغیل و ةربوزالس إداري یتم إنشاء مج :59المادة 

. و األمین العام ،المجلس اإلداري أو، بتفویض منھ الوزیربمتابعة مدى تقدم تنفیذ برامج القطاع. یرأس 
  یوما. بمھمة و المستشارین والمفتش العام والمدیرین. ویجتمع كل خمسة عشر ینوالمكلف األمین العامیضم 

  
القطاع في أشغال المجلس  أو متابعة یشارك المسؤول األول في المؤسسات والھیئات الخاضعة لوصایة

  .على األقل اإلداري مرة كل ستة أشھر
  

المرسوم رقم كافة الترتیبات السابقة والمخالفة لھذا المرسوم وخاصة ترتیبات  ىتلغ :60المادة 
الدولة للتھذیب الوطني والتعلیم المحدد لصالحیات وزیر  2011 ینایر 02الصادر بتاریخ  001/2011

 04الصادر بتاریخ  066/2011المرسوم رقم و ھوتنظیم اإلدارة المركزیة لقطاع العالي والبحث العلمي
الوزیر المنتدب لدى وزیر الدولة للتھذیب الوطني المكلف  المتضمن تفویض صالحیات إلى 2011 مایو

 2011أغسطس  28بتاریخ  2011- 154المرسوم رقم و الجدیدة ني والتقنیاتبالتشغیل والتكوین المھ
المحدد لصالحیات  2011ینایر  02الصادر بتاریخ  001/2011المعدل لبعض ترتیبات المرسوم رقم 

  .وتنظیم اإلدارة المركزیة لقطاعھ وزیر الدولة للتھذیب الوطني والتعلیم العالي والبحث العلمي
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بتطبیق ھذا المرسوم الذي  وتقنیات االعالم واالتصالالتكوین المھني زیر التشغیل وویكلف  :61المادة 
 سینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة.

  
  انواكشوط بتاریخ:...........................  

  
  

  األغظفالدكتور موالي ولد محمد 
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