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ادة  ن رق  54ال خ  93/09م القان ار ادر ب ال  18/01/93ال
ولة) و لل الء العق ف وال ام األساسي لل  ال
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  تــــمهــيــد

  
ادة  ى الم ع مقتض جاما م ة  12انس ق لكاف ه "يح ى أن نص عل ي ت وطني الت تور ال ن الدس م

ام  د المه واطنين تقل ددها الم ي يح ك الت وى تل رى س روط أخ ة دون ش ائف العمومي والوظ
اريخ  09/  93القانون من   51 المادةمقتضيات لوطبقا القانون،  اير  18الصادر بت  1993ين

ى المتضمن النظام األساسي للموظفين والوكالء العقدويين للدولة  نص عل أن "المسابقة التي ت
د ية الكتتاب اعادال القانونية هي الطريقة ذه القاعدة يع لموظفين" وأن "كل اكتتاب ال يراعي ه

ت"، ية،الغيا وعديم المفعول ذا  ويمكن سحبه في أي وق ادة وتنفي ن  54للم انونم ذكور الق  الم
ة لالتي تنص على  ابقاتأنه "يتم إنشاء لجنة وطني اب مس ي ، االكتت تقلةوه ة مس ، سلطة إداري

   ،لوزير األولسلطة ال تبعت

ة للمسابقات اللجنة ات العليا أنشأت السلطلذلك  ابقات الوطني يم مس ا مسؤولية تنظ وأناطت به
ة، ة العمومي ة انتقاء الموظفين لصالح قطاعات الوظيف ة وتنظيمي يم إجرائي م إصدار مراس ، وت

ادة نص ا الم ن  03ت منه م  م وم رق اريخ   /2014 /060المرس ادر بت ايو  13الص  2014م
ل الل ير عم يم وس ادة تنظ ي بإع ابقات،القاض ة للمس ة الوطني ن  علىجن ة أن م ام العام المه

ة  هذه اللجنةلالموكلة  ة العمومي ابقات دخول الوظيف فافية مس ى ش ا السهر عل ازة نتائجه ، وإج
  التي ال تشوبها مخالفات خطيرة، ثم إحالتها إلى اإلدارات المستفيدة. 

ان  ن  10و 9وألزمت المادت سم لطات واإلدارات ب نف ع التسهيالت ديم تق"ـالمرسوم الس جمي
دها  ك تزوي ي ذل للجنة الوطنية للمسابقات لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف"، بما ف
ي  ا ف ن اختياره ي يمك ة الت يات المرجعي ف الشخص راء مل أنها إث ن ش ي م فات الت بالمواص

  عضوية لجان التحكيم.

ا ادة  وتطبيق ادتين   54للم ة والم ة العمومي انون الوظيف ن ق ذكور  16و 3م وم الم ن المرس م
اله ى أن  تنصي لتا أع وزير األول عل ى ال نة إل ل س ه ك ابقات توج ة للمس ة الوطني "اللجن

ة" الك الدول ف أس ي مختل اب ف ول االكتت را ح ه تقري م تنظيم ذي ت الل  ال دم خ نة، تق ك الس تل
  . 2020عن العام ) 12(الثاني عشر السنوي  هارتقرياللجنة الوطنية للمسابقات 

ي  ويعتمد ابقات الت يم حول المس ي أعدتها لجان التحك هذا التقرير على ملخصات التقارير الت
ابقات 2020أشرفت على تنفيذها برسم سنة  ة للمس ة الوطني ى مالحظات اللجن ، باإلضافة إل

 وتوصياتها جراء تجربتها في تلك المسابقات.
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i.  

I .  اللجنة الوطنية ملخص أنشطة
 2020 امللع للمسابقات

 

 ، من إنجاز المهام التالية:2020تمكنت اللجنة الوطنية للمسابقات، خالل سنة 

ة مختل 6ات وطنية لصالح مسابق 6تنظيم  .1 أثيرات فقطاعات وزاري ي ظروف تتسم بت ة، ف
د  ة الكوفي ه   19جائح ا تطلب ك بم ن ذل ل م ل ك ع مراح ي جمي ات ف رازات واحتياط احت

ات  تقبال الملف دء اس ن ب ابقة م ه مس ا ورقابت راء امتحانه ى إج تها إل ة دراس ى مرحل إل
ية ابالت الشخص يم المق ين وتنظ تقبال المتظلم حيحه واس ذي وتص ر ال ى ، األم اقتض

دد  حيح وع وهيم والتص ات والت تخدمة لالمتحان ات المس دد القاع اعفة ع مض
 .وتوزيع الكماماتوالوسائل  المستغلةاألماكن تعقيم ضمان المراقبين،و

د ـ .2 ة وتع م مراجع وم رق اريخ  022/98يل المرس ادر بت ل  /19الص ق  1998ابري المتعل
ة ات المهني ة واالمتحان ابقات اإلداري ترك للمس ام المش وم ، وبالنظ دار المرس داد وإص إع

ه  ل ل دل والمكم م المع اريخ  2020/106رق ذى،  18/08/2020بت اهم  ال ز س ي تعزي ف
 من خالل : شفافية تنظيم المسابقات 

 التحكيم،نسيق بين اللجنة الوطنية للمسابقات ولجان تعزيز مستوى الت   
  ةيخصالشإسناد درجات في المقابلة إلغاء   
  ،اعتماد الترتيب االستحقاقي في إعالن النتائج المؤقتة للمؤهلين للنجاح  
  م اتهم  تصحيحفتح باب التظلم للمترشحين في جميع مراحل المسابقة بما يكفل له تظلم

 التي تستحق المعالجة.
ع ونشرإ .3 ة  عداد وطب ع النصوص القانوني ية يتضمن جمي ة والفرنس اللغتين العربي ب ب كتي

ابقات،  ير المس يم س ة بتنظ ة المتعلق ه ووالتنظيمي خ من يم بنس ان التحك ع لج د جمي تزوي
 لالسترشاد به.

ي ي .4 ام الت ع اإلجراءات والخطوات والمه ح جمي ة تإعداد دليل إجرائي يوض ذ أي ا تنفي طلبه
  .مسابقة

نة  إعداد .5 ى 2021مشروع الميزانية لس وزارة األول ل ال ن قب ذا المشروع م م إدراج ه . وت
ث، 2021في قانون المالية لعام  ي حي از بتحسن ملحوظ ف وارد المخصصة  امت حجم الم

 .، وإن لم يف تماما بالمطلوبللمسابقات
ت:  .6 ى اإلنترن ة عل ع اللجن وى موق ين محت اري  www.cnc.gov.mrتحس ة استش وتعبئ

دة  ار نسخة جدي ة. ويجري اختب لتسييره وإنشاء قاعدة بيانات وملف الشخصيات المرجعي
 من الموقع بمساعدة المديرية العامة لتقنيات اإلعالم واالتصال.

ه .7 الة   57 توجي ابقات  رس يم المس د بتنظ ب أو بعي ن قري ة م ف اإلدارات المعني ى مختل إل
 .تائج المسابقاتنإجازة ب، و قرارا بتعيين لجان المسابقات  24صداروا
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  الصعوبات القائمة 
 

   : في مجال الرقابة

ة  وص بقل ه الخص ى وج رتبط عل ادة ت اكل ح رح مش ة يط يم الرقاب زال تنظ ا ي ام، م كل ع بش
ات) و ا بصفة خاصة انضباط المراقبين (الحضور واحترام التعليم ا م ذين غالب المترشحين ال

ادو رص ساهل بعض المؤطرينتا اعت ن ف ائط التواصل م ا تتيحه وس تغالل م اولين اس ، مح
 .الغش والتحايل

ة ي المهني نقص ف ذا ال حيح ه ى تص تمرار عل ل باس رى العم تحكم ويج ي ال ق وف ن طري ، ع
ابقات ة للمس ة الوطني ل اللجن ن قب اعدة م اون والمس ة والتع ة والمواكب ات التوجيهي    ، االجتماع

زة ل ي وو توفير أجه ي التشويش االلكترون دى المترشحين ف ة ل ف المحمول لكشف عن الهوات
 مراكز االمتحان.

  اإلشراففي مجال حسن اختيار طواقم 

م  ل مصدر تحد دائ ة تمث ايير المطلوب داف والمع إن مهمة إنجاز المسابقات الوطنية طبقا لأله
ا ق بمه ر يتعل ا، خاصة أن األم ه مسؤولية تحقيقه ا يالزم كل من أنيطت ب رتبط به ة ي م حيوي

اس،  ن الن مجال إصالح وتطوير المرفق العمومي، وترتبط بها مصالح وحقوق جانب كبير م
ارات محددة لومن خالل االنتقاء المنصف بين مواطنين مترشحين  ب مه ظائف عمومية تتطل

ان المصلحة الضيقة وة ضغط الوساطة والمحسوبية وطغي ، ومحاوالت في بيئة تسود فيها ق
 .زويرتلالغش وا

تقامة  لذلك يظل ن االس وب م در المطل ون بالق حسن اختيار رؤساء وأعضاء لجان تحكيم يتحل
 ليس دائما باألمر السهل.ـ عنصرا محوريا لكنه والنزاهة والكفاءة والخبرة والصرامة 

  
 

 في مجال تطبيق النظم 

وم  ديل المرس ة وتع نة مراجع ذه الس الل ه م خ ه ت م أن ه 98/0022رغ زال،فإن ا ت ض م  بع
ا مرة أخرى  ذكير هن تم الت ة وي ابقة قائم ارير الس ي التق ا ف المالحظات التي تمت اإلشارة إليه
ة  اء اللجن ب إنش م يواك ث ل ة، حي ابقات اإلداري ة للمس ة القانوني ق بالمنظوم ا المتعل بجانبه

 إدراجها الحقيقي والفعال في المنظومة القانونية القائمة. 1993الوطنية للمسابقات في عام 

ادة   ادت الم د أع ن 53لق انون  م ام 09/ 93الق ابقة األحك ي الس نص الت ى ت ة عل  أن " طبيع
دد ارات وع راء االختب ان إج اريخ ومك ابقات وت تح المس ابقات وف ارات المس دول واختب  وج

د ة المقاع ة وقائم ابقة الممنوح ي المس اركة ف م بالمش موح له حين المس ب  المترش دد بموج تح
وزير ن ال رر م ف مق ة المكل ة بالوظيف بة ،العمومي ين  بالنس ترك ب ابع المش الك ذات الط لألس

ع ذي تتب وزير ال وزير وال س ال ين نف بة  الوزارات،وبموجب مقرر مشترك ب ة بالنس ه الوظيف ل
رى"، الك األخ ادة  لألس ام الم ار أحك ة  54دون اعتب ة الوطني ئ للجن انون المنش س الق ن نف م

  للمسابقات.
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 شكر وتنويه 
ة الوطن ود اللجن هيالت ت ى التس ة، عل لطات العمومي كرها للس ن ش ر ع ابقات أن تعب ة للمس ي
ي  ؤازرة الت ا والم ت به رةحظي ذه الفت ة ه ى ووزار طيل وزارة األول ة ال ة ات خاص الوظيف

ة وال ةالعمومي ذيب والمالي ان  ،ته ي ك ة الت ق العمومي ن المراف ا م ة، وغيره لطات األمني والس
 .إليها  بالمهام الموكلة دور مهم في قيام اللجنة حسن تعاونها ل

ة   ال تعبئ ي مج ة ف ات المعني اطي الجه توى تع ة لمس فة خاص ا بص ن ارتياحه ر ع ا تعب كم
ائل الضرورية ل وفير الوس أخرة أم لت ديون المت ة، سواء لتسوية ال ذ تالموارد المالية الالزم نفي

 مسابقات هذه السنة. 

اء وأعضاء ل ا لرؤس دد شكرها وتهانئه ي ذات اإلطار تج م وف وا تجش ذين قبل يم ال ان التحك ج
 تنظيم هذه المسابقات وبذلوا جهودا مضنية من أجل إنجاحها.مسؤولية عناء 
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II. 2020عام المنظمة المسابقات  ملخص تقارير 
1  

  معطيات عامة

نة  ة س ي بداي ابقة2020ف ل مس اقي مراح تكمال ب م اس اير ت هر ين الل ش اب  ، وخ  10اكتت
وطني لإلحصاءمهندسين لصا ا، لح المكتب ال م ت، وعالوة عليه ابق5م  خمس (ينظت ات ) مس

رى الل  أخ نة خ رى ،2020س اب  ج ا اكتت ا 994فيه الح موظف ف الشعب،لص ن مختل ، م
  :بين هاتوزعت مقاعد، ةوزاري ت) قطاعا6(ستة

غ عددهاوظائف مخصصة لـ  وين بل ع لتك ابقات )4(أرب بة  تمثل، مس ن عدد %  66.6نس م
ابقا غ ت، والمس دها بل دد مقاع دا 854ع بأي ب مقع د  %86 ةنس دد المقاع وع ع ن مجم م
  ، لهذه السنة المفتوحة

ابقاتهاـ  دد مس غ ع وري بل اب الف ائف مخصصة لالكتت ينا وظ بة  )2( ثنت ، %  4.33أي نس
 %. 14مقعدا، أي نسبة  140عدد مقاعدها وصل و

ابقات و ذه المس وع ه ح لمجم دل الترش غ مع ل  27بل حا لك د مترش غل المقاع م ش د، وت مقع
وين  ة للتك اوز المخصص م تتج ا ل ببم ا .. %52.17 ته نس ت بينم بةقارب غل  نس د ش المقاع

  %، 87.5المخصصة لالكتتاب الفوري 

ود و بب يع ى س وب إل دد المطل غل الع ي ش نقص ف ود ال ا وج ح له م يترش ات ل دد تخصص الع
  .مترشح فيها لم يتأهل للنجاحترشح لها وأو  المطلوب

2  

 2020بيان مجموع مسابقات سنة  ملخص
 

مسابقة 
 اكتتاب

العدد  التخصصات
 المطلوب

قاعات 
 مستعملة

  مراكز
 مستخدمة

شغل نسبة  ونناجح نومصحح نومراقب
 المقاعد

عمال 
 الدعم

 70 %  52.17 526 1250 2500 73 1300 854 23 للتكوين

كتتاب لال
 فوريال

5 140 30 4 80 30 139  92.9  % 23 

 93 % 66 665 1280 2580 77 1330 994 28 المجموع
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  2020مالحظات تم الخروج بها من خالل تنظيم مسابقات 

 
 ذه السنة االكتتاب  زادت نسبةية، ضبالمقارنة مع السنوات الما ي ه ث  قطاع الصحةف حي

ت  بة %)،  68.4(بلغ ت نس ث بلغ يم حي اع التعل ي قط اد ف كل ح ت بش ين نقص ي ح ف
ا هاالكتت ظ أن قطاع %) 15( ب في بتين نالح ين النس الجمع ب ط، وب ادر البشريةفق ، المص

 .2020للعام  % من مجموع االكتتابات83 ظل في الصدارة بنسبة    تجاوزت

اب و  بة االكتت لت نس دارسلوص ي الم وين ف ى لتك ا  86 إل اوز ا%، بينم م تتج ائف ل لوظ
  % 14نسبة  مفتوحة لالكتتاب المباشرال

 توى ا عف مس ض ض ث ان بع رة، حي ة مثي ات بدرج ض التخصص ي بع حين ف لمترش
 هل للنجاح فيه مترشح واحد.تأالتخصصات لم يتأهل لها العدد الكافي، وبعضها لم ي

  هادة ة ش زورة خاص هادات م ود ش اوج ر  البكالوري ن تزوي د م م التأك ث ت هادات  9حي ش
الغ بكالوريا ا وإب م إقصاء المترشحين به د ت ابقات وق ات المختصة  ضمن هذه المس الجه

 بها. 
  ود ص وج ي نق ات المف ى الجه ين عل ا يتع ل مم وق العم ي س ات ف ض التخصص ة عنيبع

 التخصصات التالية: أساسا ب األمرويتعلق  ،بالتوجيه المدرسي االنتباه إليه
 مهندسين طبوغرافيين  .1
ائيي .2 ين أخص حة مهني ي ص دير  ،وفني االت التخ ي مج ة ف عةخاص ويم  واألش وتق

 األعضاء 
 ن ياء بيطريأطب .3
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 عامينأطباء  .4
 الحماية الجوية  .5
  مهندسين ديمغرافيين .6
 محميات مهندسي .7

  تطور مصاريف المسابقات 
ا  م تنظيمه ي ت ابقات الت ذ المس نوية المرتبطة بتنفي ور المصاريف الس الي تط ين الجدول الت يب

ام  ذ ع ع 2012من ة م ة، بالمقارن ة للجن نوية المخصص ة الس ور الميزاني ى تط ز عل ، ويرك
را ال ا يعكس تناقضا كبي ابقات، مم نوية للمس ة المصاريف الس مبالغ التي تم استخدامها لتغطي

ا، ويفسر  بين االحتياجات الالزمة لتنظيم المسابقات وبين مخصصات الميزانية المرصودة له
  أسباب تراكم الديون والمتأخرات على اللجنة.

تم تو  ي ي الغ الت ار المب ة  فيرهاوال يـأخذ الجدول بعين االعتب ن حين آلخر، خارج الميزاني م
ة  ديون الملح أخرات ال ض مت داد بع ة أو لس ات الطارئ ض النفق ة بع لية، لتغطي نوية االص الس
اليف تنظيم  ة تك ا السنوية عن تغطي اطراد بسبب عجز ميزانيته ة ب ى اللجن التي تراكمت عل

  المسابقات 

 (األرقام باألوقية الجديدة)

  المستخدمة  المبالغ السنوات
 زيادة على الميزانية

  الميزانية المخصصة

2012 8.541.542  
2013 10.723.540  
2014 12.434.339  
2015 13.813.785 4.410.000 

2016 12.310.543 7.910.000 

2017 14.436.831 9.610.000 

2018 15.700.000 12.600.000 

2019 23.200.000 9.600.000 

2020    16.400000  
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I. خاصة مالحظات 

 العامة التالية: على ضوء تقييم تجربة عدة سنوات من العمل يمكن تسجيل المالحظات

نوية  الوطنية للمسابقاتال يزال تحكم اللجنة  ـ ابقات الس ات المس في ضبط تنظيم عملي
ات،  د الحاجي ق بتحدي ا يتعل ة فيم واريخ خاص ه وت ة، يواج ابقات اإلداري يم المس تنظ

دى طط منضبصعوبات ناجمة عن غياب خط مؤسسات القطاعات المسؤولة عن ة ل
ة  د المعروض ن المقاع ع م دد المتوق د الع ن تحدي ب م ا تتطل وظفين، وم وين الم تك

واريخ الم بوالت ا ناس اء، مم ات االنتق نجم عنة إلجراء عملي ا ه ي ى غالب لبي عل أثير س ت
ابقات، و يم المس رورية لتنظ ائل الض ة الوس دير وتعبئ ي يتق رح ف ض ط ان بع األحي

 صعوبات تحتاج إلى عالج دائم.

ددة  ات المتج ة االحتياج ة لتغطي ر كافي ة غي نوية للجن ات الس زال المخصص ا ت ـ م
ي تمت  والضرورية، نلرغم أن التسويات الت ى  2018و  2019 تيس اعدت عل د س ق

ابقات بدرجة سداد المتأخرات وتغطية مصاريف  ام السلطات  ت مدىعكسالمس اهتم
ير  ن س ة بحس ن لمساالعمومي د م د تح ي ق عاب الت ذليل الص ى ت ها عل ابقات وحرص

 على الوجه المطلوب.  تنظيمهاإمكانية 

ل  ن قب ا م دم معرفته ل اإلدارات وع ابقات داخ ة بالمس نظم المتعلق يم ال عف تعم ـ ض
  المسابقات.اإلشراف على معظم الموظفين المستعدين للعمل في لجان 

 

II. تتوصيات عامة لتعزيز مهنية وشفافية المسابقا 

 
ة ال .1 ه مراجع ق من ا يتعل ة فيم الء الدول وظفين ووك ام األساسي للم ق بالنظ انون المتعل ق

وانين ال ين الق جام ب وفير االنس مان ت اب لض ابقات االكتت يم مس ابقات مبتنظ ة للمس نظم
 .سابقاتلماتلك المكلفة بتنظيم اآللية المؤسسية و

ة بقة من إنشاء واعتماد تطبيق معلوماتي يمكن من متابعة سير المسا .2 ى بداي ا إل انطالقه
دخل إعالن نتائجها النهائيةمرحلة  ع أي اختالل او ت ر، ويسمح بتتب تم خالل ي أو تغيي

ح،  رر واض ار دون مب ل والمس ب ك ن تعق ن م اطيمك ل نش ة  مخ فافية والمهني بالش
 والدقة.  

يري  .3 بة لمس ة بالنس ا خاص دها وإجراءاته ابقات وقواع ول المس يس ح ن التحس د م مزي
 در البشرية في الوزارات والمؤسسات العمومية اإلدارية.المصا

ادة المطردة للمترشحين،  .4 ع الزي ا يتناسب م زيادة الوسائل المالية المخصصة للجنة بم
 ويمكن من التنظيم األمثل للمسابقات
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 : 2021آفاق عام

 

ة  ل اللجن ابقات، تعم ير المس توى س ين مس ل تحس ن أج ة م ى مراجع بقاتاللمسالوطني ة عل
 طرق العمل، وذلك من خالل:  

ة  ة الوطن إصالحـ استكمال عملي ة للجن ة والتنظيمي ة القانوني ابقات،المنظوم ة للمس والسيما  ي
  ب :  فيما يتعلق

   المتعلق بسير اللجنة الوطنية للمسابقات 2014 /060المرسوم بعض مواد تعديل 

   الن ل عملية االحدليل إجراءات موحدة لجميع مراإعداد وإصدار ن إع نتقاء، ابتداء م
  المسابقة إلى المصادقة النهائية على نتائجها.

ة ـ  ن لجن ع أي عضو م ة السكرتارية ومن وهيم ولجن ة الت ين لجن ل ب الحرص على فصل كام
   نفس المسابقة التوهيم المشاركة في أي نشاط آخر من

يم ـ   ة وتقي ث الرقاب ن حي يما م ابقات الس يم المس ان تحك ل للج أطير أفض حيح ت أداء التص
 ؛ (موضوعات االمتحانات، وشبكة تقويمها)ومهنية االختبارات

 تنظيم لقاءات مع مسيري المصادر البشرية في اإلدارات؛ ـ

ي  ي ف ة ومواصلة توسيع االستخدام اآلل ي للجن ع اإللكترون ـ تشغيل النسخة الجديدة من الموق
 عمليات المسابقات؛

 يشمل المؤسسات العمومية اإلدارية؛ـ   التوسع التدريجي لتدخل اللجنة ل

جل  ة وس هادات الوطني نح الش ة بم ات المختص دى الجه ات ل جل المعلوم ن س تفادة م ـ   االس
ن  ق م ات المترشحين،ومستوى التحق ة ملف تقبال ودراس ة اس ين آلي ك لتحس الحالة المدنية، وذل

 صدقية الوثائق المطلوبة.

 2021 يناير 20حرر في نواكشوط بتاريخ 

 لجنة الوطنية للمسابقاتعن ال
 رئيسها / شيخنا ولد إدوم
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 المرفقات

 2020تقارير مسابقات 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عدل–إخاء  –شرف       الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
  اللجنة الوطنية للمسابقات

 
 صراعن) 10عشرة ( مسابقة االكتتاب الخارجي لـ تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات حول سير

  والتحليل الديمغرافي و االقتصادي لإلحصاء الوكالة الوطنية لصالح 
 

 : المرجع  .1
 

اريخ  09 -93القانون رقم   ⮚ ا  18/01/1993بت ة ووكالئه وظفي الدول ام لم المتضمن النظام الع
 العقدويين؛

م  ⮚ وم رق اريخ  2014  ـ 060المرس ة ال 2014-05-13بت ير اللجن يم وس ادة تنظ ق بإع متعل
 الوطنية للمسابقات؛

م  ⮚ وم رق اريخ  022-98المرس ة  19/04/1998بت ابقات اإلداري ترك للمس ام المش اص بالنظ الخ
 واالمتحانات المهنية؛

م  ⮚ وم رق اريخ  2017/011المرس ة وأعضاء  02/08/2017بت وض الحكوم ين مف القاضي بتعي
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

وم  ⮚ م المرس اريخ  030-2019رق ة  14/02/2019بت ة الوطني يس اللجن ين رئ ي بتعي القاض
 للمسابقات؛

ـ  2019 /برجمد  / 11بتاريخ  079البالغ المشترك رقم  ⮚ اب خارجي ل   10المنظم لمسابقة اكتت
 مهندسين إحصائيين و فنيين لصالح المكتب الوطني لإلحصاء.

م  ⮚ ابقات رق ة للمس ة الوطني رار اللجن اري 077ق ر جد02خ بت ة  2019مب كيل لجن من تش المتض
 تحكيم المسابقة المذكورة.

 
يم  .2 ة التحك يس لجن د ملخص تقرير رئ د محم لمو ول دكتور اس ل ال عن سير عم

 المسابقة.
 

 مسار سير عمل المسابقة:
وم  ⮚ الغ المسابقة ي م إعالن ب ة 2019 /11/12ت ع اللجن ي موق م نشره ف ابقات ، وت ة للمس الوطني

 .االقتصاديوالتحليل الديمغرافي و لإلحصاء الوكالة الوطنية   وتعليقه في مباني
ن التم استقبال ملفات الترشح في مباني  ⮚ رة م  11/12/2019مكتب الوطني لإلحصاء خالل الفت

 ، 25/12/2019إلى غاية 
ذين  12/2019 /31 /30بعد اجتماع لجنة التحكيم في  ⮚ ة المترشحين ال يم قائم نشرت لجنة التحك

 .روط المشاركة في المسابقةتنطبق فيهم ش
ق  ⮚ د المواف وم األح اتهم، ي ت ملف ذين قبل رين ال حين الحاض ابي للمترش ار الكت ري االختب أج

 في مباني مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط.  04/01/2020
 

 .المؤهلين للنجاح قائمة 2020يناير  7أعلنت لجنة التحكيم يوم  ⮚
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ع   ⮚ ذين تجاوزأجرت لجنة التحكيم المقابلة الشخصية م ك والمتسابقين ال ابي، وذل ار الكت ا االختب
 2020/يناير /09بتاريخ 

 وذلك على النحو التالي:  2020/يناير/09وقد تم إعالن قائمة الناجحين النهائية في المسابقة يوم  ⮚

 قرار ل و م نسبة النجاح ع الناجحين العدد المطلوب التخصص اإلدارات المستفيدة

 و و ا ت د ا

 اإلجازة %25 1 4 إحصائيتصادي مهندس اق

 اإلجازة %100 1 1 مهندس ديمغرافي رئيسي

مساعد فني في اإلحصاء 
 ملحق أشغال إحصائية) /

 اإلجازة 80% 4 5

  %60 6 10 3 المجموع 
  

  لجنة الوطنية للمسابقاتلاإسهام 
 

هيال ع التس دمت جمي ابقة، وق ل المس ع مراح ابقات جمي ة للمس ة الوطني ت اللجن يم واكب ة التحك ت للجن
ل  ن أج راقبين م ى إوالم الوة عل يم، ع ة التحك تخدمت لجن د اس ة، وق ه الجدي و تطبع ي ج ابقة ف راء المس ج

 أعضائها، الوسائل البشرية واللوجستية التالية: 

 عمال الدعم  ع المصححين ع المراقبين المراكز المستخدمة  القاعات المستعملة  عدد اإلدارات المستفيدة

 2 3 2 1 1 م و إ

 
ات  ⮚ د ترتيب يم لتحدي ة التحك ع أعضاء اإلشراف بلجن نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات اجتماع عمل م

 تنظيم المسابقة، كما شددت أيضا على وجوب الشفافية واإلنصاف.
 لم تتلق اللجنة الوطنية للمسابقات تظلمات من المترشحين حول شفافية المسابقة  ⮚
ك  60المقاعد المطلوبة لم تتجاوز  الحظت اللجنة أن نسبة تغطية ⮚ د % وذل دد عائ ى عدم تأهل الع إل

ر من مترشح  م يترشح لمقعده أكث ي ل المطلوب للنجاح، كما الحظت أن اختصاص مهندس ديمغراف
 سوق العمل. فيواحد، مما يؤشر على نقصه 

 

 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات
اب ⮚ ائج المس ابقات نت ة للمس ة الوطني دت اللجن ة اعتم لطات اإلداري ى الس ا إل رت بإحالته قة وأم

 المعنية.  

 2020/  02/  04نواكشوط بتاريخ: 
  عن اللجنة الوطنية للمسابقات

 رئيسها / شخنا ادوم 
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  عدل –اخاء  –شرف الجمهورية السالمية الموريتانية                                     
  اللجنة الوطنية للمسابقات

  جنة الوطنية للمسابقات تقرير رئيس الل
 أستاذا للتعليم الفني 120حول مسابقة اكتتاب 

  المرجع
 

انون  ⮚ اريخ  93.09الق ام  18/01/1993بت من النظ يالمتض وكالء  األساس وظفين وال للم
 العقدويين للدولة

ة  2014-05-13بتاريخ  2014. 060المرسوم رقم  ⮚ ة الوطني المتعلق بإعادة تنظيم وسير اللجن
 للمسابقات؛

م  ⮚ وم رق اريخ  022-98المرس ة  19/04/1998بت ابقات اإلداري ترك للمس ام المش اص بالنظ الخ
 واالمتحانات المهنية؛

م  ⮚ وم رق اريخ  2017/011المرس ة وأعضاء  02/08/2017بت وض الحكوم ين مف القاضي بتعي
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

م  ⮚ وم رق اريخ  030-2019المرس ة  14/02/2019بت ة الوطني يس اللجن ين رئ ي بتعي القاض
 للمسابقات؛

  15/01/2020بتاريخ  018البالغ المشترك رقم: ⮚
يم مسابقة   30/01/2020الصادر بتاريخ  00001القرار رقم :  ⮚ ة تحك القاضي بتعين رئيس لجن

 أستاذا للتعليم الفني  120اكتتاب 
  

  ملخص تقرير لجنة التحكيم السيد / محفوظ بن عمى

  وتم نشره في موقع اللجنة الوطنية للمسابقات. 2020يناير  16م إعالن بالغ المسابقة يوم ت
 30إلي غاية  16/01الفترة من  فيتم استقبال ملفات الترشح في مباني مديرية التكوين الفني والمهني 

/01 /2020  
  لمشاركة في المسابقة.هم شروط اعليقائمة المترشحين الذين تنطبق  تبعد اجتماع لجنة التحكيم  نشر

للمترشحين  ةيالكتاب اتاالختبارفي مباني الثانوية الفنية،  ت،أجري 2020فبراير /16يوم األحد الموافق 
ت وتأجل 2020فبراير /09بعد أن كانت مقررة يوم األحد الموافق  ،وذلك الحاضرين الذين قبلت ملفاتهم

   .بطلب من لجنة التحكيم أسبوعا
أجرت المقابلة الشخصية مع وقائمة المؤهلين للنجاح   2020فبراير 20 م يومأعلنت لجنة التحكي

إلي يوم الخميس  2020مارس  09المتسابقين الذين تجاوزوا االختبار الكتابي وذلك بتاريخ يوم االثنين 
  في مباني المعهد العالي للتعليم الفني . 2020مارس  12

في مباني المعهد العالي للتعليم  2020مارس  17بتاريخ بعد استكمال المقابلة اجتمعت لجنة التحكيم 
  الفني للنظر في الحاالت الخاصة وإعالن النتائج النهائية للناجحين في مختلف شعب المسابقة.

  
  
  

  الحاالت الخاصة
 الغياب عن المقابلة الشخصية  .أ

اءات المعدن  ا , اإلنش ابقة ,الميكانيك عب المس ف ش ي مختل حين  ف ة مترش ب أربع ة, تغي ي
ر شح وااللكتروميكانيك, اب عن الشفهي يقصي المت ن اعتبرت للجنة إن الغي بالغ المعل ذلك ال ا يشير ل كم
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ز,عن المسابقة و اب شهادة التبري ف  لغي ال المل  لعدة أسباب, عدم التحقق من أصول الشهادات , عدم اكتم
ر  ام المت ي عدم اهتم دريس ومؤشر عل ررت وعدم التأكد من األهلية البدنية للت د ق ه فق شح بالمسابقة وعلي

  اللجنة إقصاءهم.
   عدم تقديم مقرر معادلة الشهادة .ب

م  ح رق مح للمترش ح  18س ي للمترش ذي يعط هادات ال ة الش ة لمعادل ة الوطني ن اللجن ب م اركة بطل بالمش
  .المعادلة وعليه قررت لجنة التحكيم االحتفاظ له بنتائجه

  غياب أصول الشهادات كليا اوجزئياجـ. 
م يتعل حين رق ر بالمترش م  /32ق االم ة ورق عبة المعلوماتي ة  4ش لت لجن ث توص ا، حي عبة الميكانيك / ش

اء عل ي شهاداتهما وبن ادات تثبت حصولهما عل ان بإف ا المعني ك  يالتحكيم بالجامعتين اللتين تخرج منهم ذل
  أقرت اللجنة نجاحهما الستكمال المسطرة القانونية الناظمة للمسابقة.

   تساوي في المعدل العامد ـ حصول ال
  قررت اللجنة ترجيح معيار عالمة مادة التخصصوحصل ذلك في الئحة االنتظار شعبة المعلوماتية 

  
  وقد تم إعالن قائمة الناجحين النهائية في المسابقة وذلك علي النحو التالي حسب الشعب.

   6شعبة: التجارة 
  13شعبة: الميكانيكا / 
  10شعبة: االتصاالت/

  20اإلنشاءات المعدنية /  شعبة :
  15شعبة: المعلوماتية/ 

  15شعبة:الكهرباء /
  12شعبة :االلكتروميكانيك/

  20شعبة : الهندسة المدنية/ 

  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات
راء المسابقة واكبت اللجنة الوطنية للمسابقات جميع مراحل المسابقة , وقدمت جميع التسهيالت للجنة التحكيم والمراقبين من اجل إج

  والشفافية.في جو تطبعه الجدية 

  اللجنة الوطنية للمسابقات قرار 
السلطات اإلدارية  أجازت اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة وأمرت بإحالتها إلي

  المعنية.

  20/04/2020نواكشوط بتاريخ 

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  شيخنا ولد ادوم
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  عدل–إخاء  –شرف اإلسالمية الموريتانية                        الجمهورية

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

  تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
لصالح المندوبية  العامة لألمن المدني   وكيال 130المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب  

  2020وتسيير األزمات 
 

  
  المرجع  -1

انون  ⮚ اريخ  93.09الق وكالء  18/01/1993بت وظفين وال ي للم ام األساس من النظ المتض
 العقدويين للدولة 

ادة  ⮚ م  15الم وم رق ن المرس اريخ  2014 – 060م يم  13/05/2014بت ادة تنظ من إع المتض
 وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

م   ⮚ وم رق اريخ  98.022المرس ة  19/04/1998بت ابقات اإلداري ترك للمس ام المش ق بالنظ المتعل
 االمتحانات المهنية و
م  ⮚ وم رق اريخ  2017/011المرس ة وأعضاء  02/08/2017بت وض الحكوم ين مف القاضي بتعي

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
م  ⮚ وم رق اريخ  030 – 2019المرس ة  14/02/2019بت ة الوطني يس اللجن ين رئ ي بتعي القاض

 للمسابقات
 .2020/  7/ 03بتاريخ  / 056رسالة وزير الداخلية رقم  ⮚
اريخ  038لبالغ المشترك رقم ا ⮚ اب 2020/  7/ 27/ل و م  بت ة الكتت ابقة خارجي ق بمس ، المتعل

 مدنية وكيل حماية  100وكيل حماية مدنية و سائقا 30
م  ⮚ رار رق اريخ  040الق ابقة  2020/  08 /11/ ل و م بت يم المس ة تحك ين لجن ي بتعي القاض

 .   المذكورة
 

  وكيل حماية مدنية  100برتبة وكيل حماية مدنية و اسائق 30المسابقة مفتوحة الكتتاب 

  
ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم  السيد ابيه عبد القادر  حول سير تنظيم  .1

 المسابقة 
وحظي بنشر كاف في وسائل اإلعالم العمومي  27/7/2020صدر اإلعالن الفاتح للمسابقة بتاريخ 

  ة مدنية. حمايوكيل  اسائق 30وكيل حماية مدنية و 100الكتتاب 

  وقد تم وضع آلية مناسبة إليداع الملفات في المراكز المقررة ، وهي :
 مركز النعمة  .1
 مركز العيون .2
 همركز كيف .3
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 كمركز اال .4
 مركز كيهيدي .5
 مركز روصو  .6
 مركز اكجوجت .7
 نواذيبمركز .8
 مركز نواكشوط الغربية  .9

، 2020شهر يوليو من  29إلى يوم  12وتواصلت عملية استقبال الملفات في الفترة ما بين يوم 
وبعد انتهاء اآلجال المحددة الستقبال الملفات بدأت لجنة التحكيم اجتماعات عمل من أجل 

استكمال دراسة ملفات المترشحين  طبقا للشروط المحددة في البالغ الفاتح للمسابقة، وعلى اثر 
  اكتمال تلك المرحلة أعلنت لجنة التحكيم الئحة الملفات المقبولة للترشح.

  

  ير اختبارات المسابقةس
  

  المرحلة األولى :  الرياضة البدنية  
  طبقا للجدول التالي : ا هيموقد جرى تنظ

 وكيهيدي ك: مترشحو مراكز النعمة وأال 24/08/2020االثنين  . 1
 ووروصو واكجوجت ونواذيب همترشحو  مراكز العيون وكيف 25/08/2020الثالثاء  . 2
 واكشوطمترشحو مركز ن  26/08/2020األربعاء   . 3
 مخصص الستكمال اختبارات الرياضة.  2020 /8 /30يوم األحد  . 4

 
  المرحلة الثانية : مرحلة االختبارات الكتابية :

  27/08/2020وقد نظمت يوم الخميس الموافق 
  

 المرحلة الثالثة : مرحلة اختبارات السياقة بالنسبة للوكالء السائقين 
  

   29/8/2020وقد نظمت يوم السبت 

مال هذه المراحل أعلنت لجنة  التحكيم الالئحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح حسب الترتيب االستحقاقي، وكانت على النحو وبعد استك
  التالي : 

  109وكالء  حماية مدنية :  - 

 88وكالء سائقين :  - 

حة بقيادة لكشوف طبية أنجزتها مصلحة الص 12/10/2020وعلى إثر تلك النتائج خضع المؤهلون للنجاح ابتداء من يوم 
  مترشحا تبين عدم أهليتهم الصحية، 22أركان الحرس الوطني، وأفضت نتائج كشوفها إلى إسقاط 

في مباني المعهد العالي للشباب  2020نوفمبر  6و 5و 4أيام تم استدعاء المؤهلين للنجاح وبعد استكمال تلك المرحلة ، 

  .بنجاح االختبارات الطبية بالنسبة للذين اجتازوا لحضور المقابلة الشفهية والرياضة
  

أعلنت لجنة التحكيم الالئحة النهائية للناجحين في هذه المسابقة وأحالتها إلى اللجنة الوطنية للمسابقات،  7/11/2020وفي يوم 
مع التنبيه إلى وجود شهادة ختم الدروس اإلعدادية مسجلة في سجل إدارة االمتحانات باسم شخص آخر وبرقم وطني مختلف 

  قم المترشح بها مما أدى إلى إقصائه.عن ر

  وكانت النتائج النهائية على النحو التالي : 

  مقعد كان مطلوبا 100وكيل حماية مدنية من أصل  88

  سائقا برتبة وكيل حماية مدنية، وهو العدد المطلوب  30
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  مع غياب اللوائح التكميلية بالنسبة للتخصصين . 

 

  
روف مرضية و جرت ي ظ ابقة ف م المس ول ل ن المترشحين ح ات م ابقات تظلم ة للمس ة الوطني ق اللجن تتل

   ، وال بما يخل بحسن سيرها.شفافية المسابقة
  

 مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات
رافقت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة فترة المسابقة ووفرت مختلف الوسائل الالزمة لحسن 

  ورة العمل بروح الفريق الواحد والشفافية طيلة العملية .. تنفيذ المسابقة، وقد ألحت على ضر
 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات 

بعد دراستها للنتائج النهائية للمسابقة وتقييمها لإلجراءات التي اتبعت لتنفيذ المسابقة قررت اللجنة الوطنية 
  للمسابقات إجازة هذه النتائج، وإحالتها إلى الجهات المختصة. 

 
 .  

  2020/  12/  10اكشوط بتاريخ: نو
  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 
  شيخنا ولد ادوم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدل  –إخاء  –شرف                                     الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
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 اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

  اللجنة الوطنية للمسابقات رئيس تقرير 
  أستاذا مبرزا 30ية وخارجية الكتتاب حول مسابقة داخل

 

 المرجع  .2
 

م  ⮚ انون رق اريخ:  09 – 93الق ة  1993/  01/  18بت وظفي الدول ام لم ام الع من النظ المتض
 ووكالئها العقدويين.

ادة  ⮚ م  15الم وم رق ن المرس اريخ  2014. 060م يم  2014/  05/  13بت ادة تنظ ق بإع المتعل
 وسير اللجنة الوطنية للمسابقات،

م المر ⮚ وم رق اريخ  022-98س ة  19/04/1998بت ابقات اإلداري ترك للمس ام المش اص بالنظ الخ
 واالمتحانات المهنية؛

م  ⮚ وم رق اريخ  2017/011المرس ة وأعضاء  02/08/2017بت وض الحكوم ين مف القاضي بتعي
 اللجنة الوطنية للمسابقات 

م  ⮚ وم رق اريخ  030-2019المرس يس اللج 14/02/2019بت ين رئ ي بتعي ة القاض ة الوطني ن
 للمسابقات؛

 ،2020/  08/  03بتاريخ  002البالغ المشترك رقم:  ⮚
م    ⮚ رار رق اريخ  039الق ابقة 2020/  08/  11ل. و. م بت يم لمس ة التحك ين لجن ق بتعي المتعل

 أستاذا مبرزا.  30اكتتاب 
  

   يوروجلو يايا خالصة تقرير رئيس لجنة تحكيم المسابقة: الدكتور 

الن ا دور اإلع د ص اب بع ومي الكتت الم العم ائل اإلع ي وس اف ف ر ك ي بنش ذي حظ ابقة ال اتح للمس  30لف
  أستاذا مبرزا عن طريق المسابقة الداخلية والخارجية. 

اء  اء والكيمي وقد تم وضع آلية مناسبة إليداع الملفات في التخصصات المطلوبة، وهي الرياضيات والفيزي
  ات لم يرفض أي ملف. وعلوم الهندسة والفرنسية. وبعد معالجة الملف

  سير المسابقة
للمسابقة  2مترشحا من بينهم  60أجريت المسابقة بالمدرسة العليا لألساتذة في يوم واحد وشارك فيها 

  دعم. وتمت في ظروف جيدة. عمال 6مراقبين و 9الداخلية. وتطلبت العملية تعبئة فريق من 

  التوهيم والتصحيح
  يا تحت إمرة رئيس السكرتاريا وقدموها للتصحيح.باشر عملية التوهيم فريق السكرتار

  إعالن النتائج

تم إعالن نتائج المسابقة الداخلية حيث  2020/  10/  02وقد تم إعالن النتائج على مرحلتين، في يوم 
  :التاليين ينفي التخصص ق) رتبا حسب االستحقا2نجح فيها اثنان (

  1 :  الفرنسية
    1 :  الرياضيات

  ئح التكميلية بالنسبة للتخصصين . مع غياب اللوا
ويتعلق  ،2020/  10/  03وبالنسبة للمسابقة الخارجية، تم إعالن النتائج حسب الترتيب االستحقاقي يوم 

  النحو التالي:  األمر هنا بالتأهل للنجاح وذلك على
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  للنجاح ) 1واحد (علوم الهندسة مؤهل  - 1
  مؤهلين للنجاح  7سبعة الرياضيات  – 2
  ) مؤهال للنجاح 11الفيزياء والكيمياء أحد عشر ( – 3
  
مباني المدرسة العليا للتعليم إلجراء  ىأكتوبر للحضور إل 8،  7  تم استدعاء المؤهلين للنجاح يوميو

  المقابلة الشفهية .
  و قد أعطت العملية النتائج النهائية التالية:

  النسبة المئوية   الناجحون  المقاعد المطلوبة   التخصص 
 % 20   1  5  الفرنسية

  % 20   1  5  علوم الهندسة 

  % 80  8  10  الرياضيات 

  % 120  12  10  الفيزياء والكيمياء

  %73.33   22  30  المجموع 

  
  مقعدا مطلوبا. 30مقعدا من أصل  22تم شغل 

لم يترشح أحد لتخصص الفرنسية بالنسبة للمسابقة الخارجية، كما أنه ال مرشح في تخصص الفيزياء 
  يمياء بالنسبة للمسابقة الداخلية.والك

 مساهمة اللجنة الوطنية للمسابقات
رافقت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة فترة المسابقة ووفرت مختلف الوسائل الالزمة لحسن 

  تنفيذ المسابقة. 
 قرار اللجنة الوطنية للمسابقات 

لإلجراءات التي اتبعت لتنفيذ المسابقة قررت اللجنة الوطنية بعد دراستها للنتائج النهائية للمسابقة وتقييمها 
  للمسابقات إجازة هذه النتائج، وإحالتها إلى الجهات المختصة. 

  .2020/ 11/  10نواكشوط بتاريخ: 

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  شيخنا ولد إدوم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  عدل –إخاء  –شرف                                   الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
   اللجنة الوطنية للمسابقات 

  عنصرا لصالح وزارة الصحة 680تقرير حول مسابقة خارجية وداخلية الكتتاب 
  

  المرجع  – 1 
انون  ⮚ اريخ  93.09الق ام  18/01/1993بت من النظ يالمتض وكالء  األساس وظفين وال للم

 العقدويين للدولة
ة  2014-05-13بتاريخ  2014. 060م رقم المرسو ⮚ ة الوطني المتعلق بإعادة تنظيم وسير اللجن

 للمسابقات؛
م  ⮚ وم رق اريخ  022-98المرس ة  19/04/1998بت ابقات اإلداري ترك للمس ام المش اص بالنظ الخ

 واالمتحانات المهنية؛
م  ⮚ وم رق اريخ  2017/011المرس ة وأعضا 02/08/2017بت وض الحكوم ين مف ء القاضي بتعي

 اللجنة الوطنية للمسابقات 
م  ⮚ وم رق اريخ  030-2019المرس ة  14/02/2019بت ة الوطني يس اللجن ين رئ ي بتعي القاض

 للمسابقات؛
  2020/  10/  14بتاريخ  786المقرر المشترك رقم  ⮚
  2020/  10/  05بتاريخ  047البالغ المشترك رقم  ⮚
  تعيين لجنة التحكيمالمتعلق ب 2020/  11/  03ل.و.م بتاريخ  051القرار رقم  ⮚

  سير المسابقة

اب  ابقة الكتت تح المس حة، 600تف دارس الص ي م وين ف ارجي للتك ر خ ام  80و عنص ا إلتم را داخلي عنص
 تكوينهم في المدرسة العليا لعلوم الصحة في نواكشوط.

  سعدنا محمد يسلم ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم -  2  

تلمت  ةاس يم لجن ف 589 التحك ن مختل ا م تويات ملف ات والمس ن  ، التخصص ار م ق مخت اعدة فري وبمس
الغ المسابقة والحرص  ئهاأعضا ي ب ة ف ا للشروط المبين قامت بفرز الملفات ودراستها للتأكد من احترامه

  من شروط االكتتاب.  على احترام النصوص في مراعاة نوعية الشهادات ومستوى السن القانونية وغيرها
ة وذلك  ،طلب تكملتهاتالتي  وأح المقبولة والمرفوضة نشر اللوائ وبعد الدراسة تم ة الوطني على موقع اللجن

ة بعوعبر ملصقات بالمدرسة العليا لعلوم الصحة،   ،للمسابقات ة أربع ع مهل وم االمتحان م ل ي ام قب شرة أي
  أيام لتكملة الملفات الناقصة. 

وم  ابقة ي رت المس ة الرق 2020/  11/  21ج راف لجن وط بإش ي نواكش ت ف ي راع ة الت ب  –اب ى جان إل
ا  ف وغيره متطلبات  –المراقبة الدقيقة لسير االمتحان في القاعات، واستبعاد كافة وسائل الغش من هوات

ة للمسابقات  ة الوطني ا اللجن االحتراز الالزمة من جائحة " كوفيد " فألزمت باستخدام الكمامات التي وفرته
  ولم يالحظ أي ظرف غير طبيعي في جريان االمتحان.ومراعاة التباعد المطلوب بين المترشحين، 

 25إلى  11/ 22بعد ذلك باشرت لجنة التحكيم بمتابعة دقيقة من رئيسها عملية التوهيم التي استمرت من 
 2020/  12/  05واستمرت إلى  2020/  11/  26حيث بدأت مرحلة التصحيح يوم  2020/  11 /

حضور ثلثي سلك األساتذة المصححين فضال عن أعضاء لجنة ب 2020/  12/  06لتتم المداوالت يوم 
، حيث تم إعالن النتائج النهائية حسب الترتيب االستحقاقي للمترشحين للمسابقة الداخلية. وكذلك تحكيمال



23 
 

النتائج المؤقتة حسب الترتيب االستحقاقي بالنسبة للمسابقة الخارجية.وبعد أسبوعين كما تحدد النصوص 
للتحقق من صدقية  2020دجمبر 24، 23، 22، 21للمترشحين الخارجيين أيام:  أجريت المقابلة

    /  12/  26المؤهالت وطبيعة المتسابقين وجميع المعلومات الخاصة بهم. ليتم إعالن النتائج النهائية يوم 
  كما يلي:   2020

  المسابقة الخارجية
  

  النقص الناجحون  وب العدد المطل الشعبة  عدد المترشحين  المؤسسة المستقبلة

مدرسة الصحة 
 بنواكشوط

  ممرض صحة   170
 ممرضة توليد

200  153  47 

 56 44 100 ممرض صحة  44 مدرسة الصحة بالنعمة
 46 54 100 ممرض صحة  55 مدرسة الصحة بكيفه

 89 11 100 ممرض صحة  15 مدرسة الصحة بسيلبابي 
 90 10 100 ممرض صحة  12 مدرسة الصحة بروصو 

  

 المسابقة الداخلية

 الناجحون  المقاعد المطلوبة  المترشحون  الشعب  المؤسسة 

مدرسة الصحة 
 بنواكشوط 

اإلنعاش ، األشعة المختبر، العيون الحنجرة واألنف  
 الجراحة ، طب النساء

293  80  80 

  

  شفافية العملية. وقد تمت جميع مراحل المسابقة دون حصول خلل من شأنه أن يمس من عدالة وصدقية و

  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات

نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات جلسة عمل وتوجيه مع أعضاء لجنة اإلشراف تم التركيز خاللها على 
ضرورة الحرص على احترام الشفافية والعدالة واإلتقان، كما وفرت جميع المتطلبات المادية واللوجستية 

  والتوجيه والعمل على حل كل ما من شأنه أن يعيق حسن أداء اللجنة. فللعملية،ورافقتها باإلشرا

  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات

 بعد التداول حول كافة الظروف التي جرت فيها المسابقة وبعد التأكد من الخلو من أي شائبة صادقت
  على النتائج وأحالتها إلى الجهات المعنية.  اللجنة الوطنية للمسابقات

  2021/  01/  10بتاريخ وط نواكش
  الوطنية للمسابقات  رئيس اللجنة 

  شيخنا ادوم
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  عدل–إخاء  –شرف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية                       

  اللجنة الوطنية للمسابقات 
  

  تقرير رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
  لصالح وزارة العدل تلميذا قاضيا 20المتعلق بمسابقة خارجية الكتتاب  

  
  المرجع  -2

انون  ⮚ اريخ  93.09الق ام  18/01/1993بت من النظ يالمتض وكالء  األساس وظفين وال للم
 العقدويين للدولة 

ادة  ⮚ م  15الم وم رق ن المرس اريخ  2014 – 060م من  13/05/2014بت ادةالمتض يم  إع تنظ
 وسير اللجنة الوطنية للمسابقات.

م  ⮚ وم رق اريخ  2020/106المرس م   27/08/2020بت وم رق دل للمرس اريخ  98.022المع بت
 واالمتحانات المهنية  اإلداريةالمتعلق بالنظام المشترك للمسابقات  19/04/1998
اريخ  004–2021المرسوم رقم  ⮚ ة وأعضاء  13/01/2021بت وض الحكوم ين مف القاضي بتعي

 اللجنة الوطنية للمسابقات
م  ⮚ وم رق اريخ  030 – 2019المرس ة ا 14/02/2019بت ة الوطني يس اللجن ين رئ ي بتعي لقاض

 للمسابقات
 .2020/  11/ 03/ل و م  بتاريخ  056البالغ المشترك رقم  ⮚
م  ⮚ رار رق اريخ  02الق ابقة  2021/  01/  17/ ل و م بت يم المس ة تحك ين لجن ي بتعي القاض

 .   المذكورة

  
 ملخص تقرير رئيس لجنة التحكيم  السيد محمدو ولد بالل  .3

  
  ة تحكيم المسابقة على النحو التالي :تتلخص اعمال لجن

   904المرشحون المسجلون: 
   2021مايو  16اجريت مواد االمتحان الكتابي يوم السبت 

  موزعين توزيع المترشحن حسب التخصصات : 804شارك فعليا في الكتابي : 
 316فقه المعامالت : 
 307القانون المدني : 

  181القانون الجنائي : 
   10/20من   أعليعلى معدل  189منهم المسابقة حصل  إجراءمترشحا شاركوا في   804من بين و    

اد ين هؤالء اعتم اجحين الئحة  وتم من ب ا للترتيب االستحقاقي، والالئحة  ةنهائيالالن طبق
 :التكميلية،  موزعين حسب اختصاصهم على النحو اآلتي

 ة في الالئحة التكميلي 2ناجحون و  8فقه المعامالت : ـ من 
  6القانون المدني:ـ من 

  6الجنائي: القانونـ  من  
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  ات مالحظ
 أوما العربية إقد سمح للمترشحين بمعالجة الموضوع الرئيسي حسب اللغة التي يختارونها  .1

 شرطمنح هذا المادة اللغة الثانية، وقد باستخدام العربية في  همجميعنسية، في حين ألزم الفر
يمس بعضهم، مما جرى تفسيره من بعض المترشحين بكونه قد بعض المترشحين على ل أفضلية

 تمتترشحون وبها مكان ذلك من أسباب تظلمات تقدم وتكافؤ الفرص بين المترشحين.  بمبدإ
  .بين جميع المترشحينوتكافؤ الفرص توفير العدالة  طبقا لمبدإ ادراستها ومعالجته

بسبب ضعفهن في الترتيب، رغم أنه  تمكن مترشحة أنثى من الوصول إلى التأهل للنجاحلم ت .2
  . 20/10منهن على معدل يساوي أو يفوق  6مترشحة، وحصلت  50ترشح منهن أكثر من 

  
  إسهام اللجنة الوطنية للمسابقات

بروح  ضرورة العملعلى  ألحتواكبت اللجنة الوطنية للمسابقات لجنة التحكيم طيلة سير العملية وقد 
  العملية. الفريق الواحد والشفافية طيلة

وقد سجلت اللجنة الوطنية للمسابقات مختلف المالحظات والتوصيات المعبر عنها في تقرير رئيس لجنة 
 ألزموامعالجة التظلمات المتعلقة بالذين بها القطاع المعني وخاصة فيما يتعلق ب وأخبرتالتحكيم وتبنتها 

  . واحدة في جميع مواد االختبارات باستخدام  لغتين بخالف منافسيهم الذين أتيح لهم استخدام لغة

  
  قرار اللجنة الوطنية للمسابقات

تجيز اللجنة الوطنية للمسابقات نتائج المسابقة التي جرت فيها المسابقة  والظروف الجوء علي ضو
 .المعنية اإلدارات إلى إحالتهاوتقرر 

 .  
  2021/  06/  10نواكشوط بتاريخ: 

  رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات 
  خنا ولد ادومشي

  

  

  

  

  

  

 


