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 أوال : المبادئ العامة

. بالرؼم من مسار دمقرطة الحٌاة السٌاسٌة وتنفٌذ برامج تدعم الحكم الرشٌد و مؤسسات التنظٌم 1

والرقابة والدور المتنامً الذي ٌلعبه المجتمع المدنً و مصادقة مورٌتانٌا على العدٌد من االتفاقٌات 

 تزال ظاهرة الرشوة حاضرة بقوة فً مورٌتانٌا كما ٌتبٌن من الدراسات التً أجرٌت حدٌثا.الدولٌة، ما 

وقد ساعد تضافر عدد من العوامل فً انتشار الظاهرة، من بٌنها تدهور أخالقٌات المهنة وؼٌاب العقاب 

 طبٌق القوانٌن.و الرقابة  بشكل مؤثر واختالل النظام القضابً وتدنً الرواتب فً القطاع العام و عدم ت

بسبب انتشار ثقافة اإلفالت من . نظرا لطابعها الخبٌث تزدهر الرشوة فً ظل اختالل الدولة وبخاصة 2

لى إتسًء إلى جودة الخدمات و تؤدي إلى سوء توزٌع الموارد  والعقاب و نقص اإلرادة السٌاسٌة. إنها 

وتقوض مسار التنمٌة وتؤثر سلبا على الستثمارات و االتهرب من دفع الضرابب وتعٌق التنافس الحر و

ضرار االقتصادٌة هناك تأثٌرات اجتماعٌة وسٌاسٌة ال تقل مستوى معٌشة السكان. وفضال عن هذه األ

إساءة وهً تتعلق بفقدان شرعٌة الدولة و انتشار جو من التهاون بالقانون وإبطال أي محاولة لقٌام أي 

ٌها ضعؾ التماسك االجتماعً و الخلط بٌن المال العام و ة الرشٌدة. كما ٌترتب علنظام فعال للحكام

 المال الخاص وهو ما ٌضر بإنجاز مهام الدولة.

 .. لحد اآلن لم تعط مكافحة الرشوة سوى نتابج قلٌلة و التزال هناك عوابق هامة ٌتعٌن التؽلب علٌها3

ن االقتصادٌٌن. و من هنا ٌجب وقد تأثر بذلك كل من النظام القضابً و الوظٌفة العمومٌة وسلوك الفاعلٌ

تعبأ جهود السلطات العمومٌة و المجتمع المدنً من أجل نضوب مصادر هذه الظاهرة. و لهذا  أن

 ٌتعٌن دعم األدوات و الهٌبات القابمة للقضاء على اإلفالت من العقاب. ،الؽرض

فالحد منها أمر ضروري    محتوما خاصةفال ٌعنً ذلك قدرا   مورٌتانٌا. إذا كانت الرشوة منتشرة فً 4

للوبام االجتماعً و مصداقٌة المؤسسات و استمرار النظام الدٌمقراطً. إن األمر ٌتعلق بجانب مهم من 

الجهود المبذولة على نطاق واسع من أجل الحكم الرشٌد و ترشٌد التسٌٌر و التنمٌة االقتصادٌة و 

 االجتماعٌة و مكافحة الفقر.

ه، تنوي حكومة الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة جعل الحكم الرشٌد و . لألسباب المذكورة أعال5

محاربة الرشوة تتصدر أولوٌاتها بقٌادة ربٌس الدولة. و ٌتعلق األمر بمطلب ملح مصدره  المواطنون 

عن مدى العزم على والمجتمع المدنً  والوكالء االقتصادٌون و شركاء التنمٌة. و تعبر هذه االستراتٌجٌة 

جة هذه الظاهرة التً تقوض التنمٌة والتماسك االجتماعً. وعلٌه، ٌتعٌن اعتماد مقاربة متناسقة و معال

 أنهاطوعٌة تراعً تطلعات الفاعلٌن كما عبروا عنها من خالل المسوح واالستشارات المقام بها، كما 

 تقوم على عدد من الدراسات الشاملة و القطاعٌة أجرتها عدة هٌبات وطنٌة ودولٌة.

فً إطار اتفاقٌات مكافحة المورٌتانٌة دولٌا  اإلسالمٌةو تتفق االستراتٌجٌة مع التزامات الجمهورٌة . 6

 واالتحاد اإلفرٌقً. الرشوة التى وقعها البلد وصادق علٌها وخاصة معاهدتً األمم المتحدة 



تنطلق من الفرضٌة  إضافة نص أو آلٌة أو هٌبة إلى ما هو موجود وإنما. وال تسعى االستراتٌجٌة إلى 7

ن أسباب تعاطً الرشى لٌس مردها إلى ؼٌاب اإلجراءات إالتً أكد العدٌد من الدراسات صحتها حٌث 

بل إلى عدم تطبٌقها. وهكذا فإن االستراتٌجٌة  ترتكز على النصوص و األدوات القابمة وهً المناسبة 

تعزٌز  إلىتابج المترتبة علٌها.و ترمً تنص على إجراءات تنفٌذ فعالة وآلٌات متابعة من أجل تقٌٌم الن

الدور الرٌادي للبرلمان بوصفه جهازا مسؤوال الرقابة والسلطة القضابٌة ورفع  أجهزةسلطات و فاعلٌة 

و تقدٌم عن مراقبة النفقات العمومٌة. وتخول للمجتمع المدنً إمكانٌة التعبٌر عن نفسه و إبداء اآلراء و 

 دعاوى إلى السلطات و العدالة.

ٌتطلب عمال ملموسا و دون تأخٌر، فإن االستراتٌجٌة ٌجب أن  أصبح. وبما أن اتساع الرشوة فً البالد 8

وستكون مدخال إلصالح معمق فً لموسة. م ترسم أهدافا قابلة للقٌاس وأن ٌتجسد ذلك فً إجراءا ت

 الفاعلٌة واالستمرارٌة.القطاع العمومً و زٌادة القدرات و هما عامالن ال ٌمكن أن تتأتى من دونهما 

. وبالنظر إلى أن مكافحة الرشوة  تتطلب تضافر جهود الجمٌع، فإن االستراتٌجٌة تهم كافة الفاعلٌن 9

المعنٌٌن فً القطاعات العام والخاص وؼٌر الحكومً وصوال إلى ابتالؾ واسع على مستوى البالد 

ٌتولى فٌها كل وري بدء حملة واسعة فمن الضر التً تمثل حلقة مفرؼةولكسر طوق الرشوة  بأسرها.

كما أن استٌعاب االستراتٌجٌة من قبل الفاعلٌن جمٌعا و دعمها من   فرد مسؤولٌاته وٌلعب دورا متمٌزا،

 طرؾ الجمهور مطلبان أساسٌان لنجاحها. 

لص تسمح بالتخ ابج سرٌعةتهو االنتقال من األقوال إلى األفعال من أجل تحقٌق ن المنشود. إن الهدؾ 11

من الرشوة. وباستثناء األشخاص الذٌن ٌستأثرون بخٌرات الوطن فإن الجمٌع سٌحققون مكاسب. و 

أما الدٌمقراطٌة فستكون أقوى  ،ستستطٌع السلطات العمومٌة أن ترسخ االستقرار وأن تعزز مصداقٌتها

سالمة ار من بفضل ثقة المواطنٌن فً اللعبة السٌاسٌة فً الوقت الذي سٌستفٌد االقتصاد واالستثم

المعامالت كما سٌنعم الشعب بالولوج إلى خدمات أفضل ومن شأن موارد البالد التً أصبحت تدار على 

 نحو أفضل أن تدفع التنمٌة إلى األمام. 

إضفاءها على سٌاستها فً مجال . ترمً هذه الوثٌقة إلى رسم التوجهات العامة التً تعتزم الحكومة 11

حكم الرشٌد. و تعرض الوثٌقة المحاور الربٌسٌة المناهضة للرشوة كما تحدد مكافحة الرشوة و إشاعة ال

  باإلصالحاتفاضلة. و ٌستتبع ذلك القٌام اإلجراءات الواجب اتخاذها دون تأخٌر من اجل خلق دٌنامٌكٌة 

الضرورٌة التً ٌقترح القٌام بها على المدى المتوسط ألجل ضمان االستمرارٌة للجهود التً بذلت. 

 بشروح مفصلة.وسٌشفع كل من اإلجراءات المقترحة 

 أهم محاور االستراتيجية –ثانيا 

تعول االستراتٌجٌة على تؽٌٌر سرٌع فً العقلٌات و فً السلوك. و ستعمل على التذكٌر بالقٌم . 12

على حملة  ركزاألخالقٌة  القابمة على النزاهة و المسؤولٌة وتجسٌد ذلك فً عمل المؤسسات. وستت

 واسعة لالتصال و التحسٌس و على إجراءات وقابٌة و على العقاب والتعاون الدولً.

 االتصال والتحسيس:

لى التأثٌر السا من المهم التركٌز ع : تحسيس الفاعلين االقتصاديين و الجمهور بأضرار الرشوة. 13

وتؤدي إلى الجمود و إلى إفقار أهداؾ التنمٌة  على االقتصاد والمجتمع المورٌتانٌٌن. إنها تعرض للخطر



و تؤذي الفقراء عن الدولة عن طرٌق هدر مواردها فضال عن كونها تعزز أوجه  الظلم االجتماعً 

باالستقرار و بمصداقٌة المؤسسات طرٌق منعهم من الولوج إلى الخدمات االجتماعٌة وهً تضر 

وتزعزع ثقة المواطنٌن. إنها تضر بنزاهة التعامالت االقتصادٌة و تفسد التنافس و تكبح تدفق 

 االستثمارات.

واالتصال فً تعببة الرأي العام. وعلى هذا األساس، ٌجب أن ٌتم بشكل منتظم القٌام  اإلعالم. ٌساهم 14

تعٌن رار الرشوة وذلك باستخدام وسابل إعالم سمعٌة وبصرٌة. و ٌبحمالت تعرٌؾ بقٌم المواطنة و أض

 بعمل اإلدارة و المصالح العمومٌة إلتاحة الفرصة للتندٌد بأي سلوك متطرؾ. تعرٌؾ المواطن

و التحري وٌجب على هذا األساس أن تلعب دورا هاما فً مجال التوعٌة  أن. ٌمكن لوسابل اإلعالم 15

كما ٌجب أن تتاح لمنظمات المجتمع المدنً المعترؾ بها فً  تهدٌد أو تخوٌؾ.توفر لها الحماٌة من أي 

مجال مكافحة الرشوة  حرٌة الولوج إلى وسابل اإلعالم السمعٌة البصرٌة لتوعٌة المجتمع و تحسٌسه 

 بمساوئ الرشوة.

مناهضة الرشوة  ستدعًت :  إدخال محاربة الرشوة في البرامج المدرسية و برامج التكوين المهني. 16

احل النظام التعلٌمً. التربٌة المدنٌة على امتداد مربشكل دابم التذكٌر بالقٌم الفاضلة وخاصة عبر 

ها فً برامج التعلٌم والتكوٌن و خاصة فً مدارس تكوٌن القضاة و وكالء الدولة. وعلى وسٌجري دمج

القانون و التسٌٌر و اإلدارة  مستوى التعلٌم العالً، سٌتم إدراج برامج مناهضة الرشوة فً شعب

العمومٌة و الشرطة والقضاء. و ٌجب إعطاء عناٌة خاصة للرشوة داخل نظام التعلٌم وخاصة للؽش فً 

 االمتحانات و المسابقات.

 : اإلجراءات الوقائية

الرشوة. ومن األساسً الوسٌلة األمثل للحد من ممارسات  ً: الوقاٌة ه إعالم وتحسيس المواطنين: 17

ساس، ستعتمد تكون أهداؾ االستراتٌجٌة معروفة و مشتركة ومدعومة من قبل الجمهور. وعلى األ أن

جراءات إلامنتظمة ترمً إلى إطالع المواطن على أعباء وتأثٌر الرشوة وعلى  سعلى حمالت تحسٌ

أن  المتخذة و على مهام هٌبات الرقابة. و سٌطلب من محكمة الحسابات، إضافة إلى تقرٌرها السنوي،

تعد وثٌقة بسٌطة ألؼراض الجمهور وان تعرض هذه األخٌرة مجموعة من المالحظات و أجوبة 

األشخاص الذٌن خضعوا للرقابة مع استخالص الدروس المتربة على ذلك. و سٌعهد إلى المفتشٌة العامة 

ت التً تمت للدولة بأن تعد تقرٌرا باألنشطة السنوٌة ألؼراض الجمهور مع إبراز االستجابة للمالحظا

 صٌاؼتها.

: من أجل القٌام بعمل فعال، ٌتعٌن بدون تأخٌر  تحديد و دراسة القطاعات األكثر تأثرا بالرشوة .18

فً اإلدارة العامة و فً االقتصاد الوطنً بأنها من ؼٌرها  أكثرتركٌز النشاط على القطاعات التً تشتهر 

ج الدراسات والتحرٌات المقام بها، ٌتم إعطاء تعانً من الرشوة. وعلى األساس وباالعتماد على نتاب

عناٌة خاصة للتعلٌم و الصحة و العقارات وتسٌٌر الموارد الطبٌعٌة و منح الصفقات العمومٌة و إدارة 

الضرابب و الجمارك والشرطة و المصالح القضابٌة. وسٌتم إعداد مدونات ألدبٌات المهنة مع العمل 

 ها بصرامة.على نشرها على نطاق واسع و تطبٌق



: إن خطوة فً االتجاه الصحٌح تم قطعها بالمصادقة على تصحيح إجراءات إبرام الصفقات  .19

مشروع مدونة إبرام الصفقات. و ستوفر الوسابل بما فً ذلك المصادر البشرٌة والمالٌة المناسبة لضمان 

و ٌتعٌن تروٌج ثقافة الشفافٌة على جمٌع سٌر اإلجراءات والمؤسسات التً أنشبت لهذا الؽرض. 

المجتمع  إشراكالمستوٌات بهدؾ إبالغ هٌبات الرقابة على وجه السرعة فً حال حدوث خروق مع 

 تنظٌم ومراقبة الصفقات العمومٌة. المدنً فً هٌبة 

 سٌتم تعزٌز تجانس الهٌبات و وسابل الرقابة: تسهيل إبالغ القضاء من طرف أسالك الرقابة  .21

وسٌجري توضٌح صالحٌات كل من محكمة الحسابات  والمفتشٌة العامة للدولة والمفتشٌة المتاحة لدٌها. 

العامة للمالٌة. كما ستجري مراجعة النصوص التً أنشبت بموجبها الهٌبات المذكورة والسماح لها 

ستلزم هذه الهٌبات مباشرة بان تبلػ العدالة عن وقابع و جنح تكتشفها وهً تؤدي مأمورٌاتها. وأخٌرا 

   بإصدار نتابج تحقٌقاتها.

: هناك  الفاعلين االقتصاديين بمسك محاسبة صارمة إلزامالتأكد من التقيد بالواجبات القانونية و  .21 

حاجة للمزٌد من الشفافٌة بالنسبة إلى عملٌات القطاع المالً و المؤسسات التً ٌجب أن تنشر جمٌع 

ٌٌر  و الحسابات االجتماعٌة الخاصة بها. و سٌطبق بصرامة  كذلك إلزام البٌانات حول اإلدارة والتس

كما ستلزم  مؤسسات القطاعٌن العام  البنوك بنشر بٌاناتها و برفع تقارٌر إلى سلطة الرقابة المصرفٌة.

والخاص بنشر تقارٌرها المالٌة بانتظام  مع إخضاع هذه التقارٌر لتدقٌق خارجً. و من المتوقع أن 

 ٌجري تحسٌن كفاءات مفوضً الحسابات و مراقبة انضباطهم. 

ات : ٌتوقع أن ٌقام بمجهود خاص لحماٌة األشخاص الذٌن ٌكشفون عن خروق تشجيع اليقظة .22

للمفتشٌن الداخلٌٌن أو لسلطات الدولة مع مراعاة احترام المسطرة القضابٌة. وٌتعلق األمر بضمان سرٌة 

 البٌانات التً ٌقدمها مخبرون و حماٌة هؤالء ضد الضؽوط المحتملة.

 إجراءات عقابية

العقاب إجراء من  اإلفالت: تمثل القطٌعة مع وضع حد لإلفالت من العقابالعمل بأسبقية القانون و  .23

ٌكتسً األولوٌة وتتوقؾ علٌه مصداقٌة االستراتٌجٌة بذاتها. وفً هذا اإلطار، فإن عدم التساهل المطلق 

الرسمً بالصرامة الالزمة لردع أي وسٌطبق هذا االلتزام لة رشوة مؤكدة. اٌفرض ذاته بخصوص أي ح

داقٌة الدولة و التأكٌد على سلطة و محاولة رشوة أو سوء تسٌٌر. و ٌكمن الهدؾ المنشود فً استعادة مص

 استقاللٌة المؤسسات فً وجه جماعات الضؽط. وفً هذا اإلطار، سٌتم ضمان الحٌاد السٌاسً للمالحقات

 القضابٌة و حماٌة حقوق الدفاع وفقا للقوانٌن المعمول بها.

القانون الجنابً و فً : ستخضع اإلجراءات المتعلقة بالرشوة فً تدوين و إكمال و تطبيق القوانين  .24

ذات العالقة للتطبٌق الحازم. وسٌجري تدوٌنها وعند االقتضاء تعدٌلها تسهٌال  األخرى  النصوص

تطابق مع االتفاقٌات الدولٌة التً صادقت علٌها ٌلنشرها و تنفٌذها. و ستتم مراجعة تعرٌؾ الجنح ل

ٌخدم " لٌشمل أي شخص ٌشؽل منصبا  " الوكٌل العمومًة مورٌتانٌا. و سٌطبق المفهوم الواسع لعبار

 الصالح العام.

: ستطبق عقوبات مناسبة على كل من ٌلحقون التطبيق المنهجي للعقوبات القانونية المعمول بها  .25

ومن الواجب إعادة األموال التً تم اكتسابها بدون  الضرر بالصالح العام ألؼراض الثراء الشخصً. 



كما ستطبق المسؤولٌة الجنابٌة واإلدارٌة للمؤسسات وسٌجري . وجه شرعً مع إضافة ؼرامات إلٌها

 .التً تثبت علٌها خروقات أثناء إجراءات إبرام الصفقات الحرمان بالنسبة للمؤسساتاعتماد قاعدة 

وستعزز تدابٌر الكشؾ عن الرشوة بما فً ذلك إزالة أي لبس فٌما ٌتعلق بسرٌة الحسابات المصرفٌة 

 و الحرٌات الجنابٌة و الضرٌبٌة.خالل عملٌات الرقابة 

القواعد التً تنظم تموٌل األحزاب السٌاسٌة والحمالت  التً تنص علٌها عقوباتالوستطبق بصرامة . 26

االنتخابٌة. وتشمل، بٌن أمور أخرى، عدم أهلٌة أي شخص متهم برشوة أشخاص ٌتولون مسؤولٌات 

 عامة.

مع ممثلٌن النٌابة العامة فً نواكشوط )سٌنشأ لدى : استحداث نيابة متخصصة في مناهضة الرشوة  .27

التحرٌات المتعلقة بالرشوة والجنح االقتصادٌة. و ستقام  هجهاز مالً تعهد إلٌ (لدى محاكم االستبناؾ

االستبناؾ و المحكمة العلٌا. وسٌوضع برنامج  مؼرؾ متخصصة فً هذا النوع من الجنح ضمن محاك

القضابٌة. وسٌتم بالفعل قمع الرشوة فً مصالح الشرطة مع إعادة تنشٌط لتحسٌن كفاءة ونزاهة المصالح 

 مفتشٌة داخلٌة )شرطة الشرطة(.

 التعاون الدولي

: ستتقٌد الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة العمل بالضوابط الدولية في المنظومة الداخلية  .28

اعتمدناها و وقعنا علٌها مع العمل بها  برمتها فً ٌة التً لتنص علٌها االتفاقٌات الدوبااللتزامات التً 

و ستشارك بنشاط فً الشبكات المناهضة  للرشوة و التً تعمل فً البلدان العربٌة و  منظومتنا الداخلٌة.

. و ستمارس التعاون القضابً البٌنً فً مجاالت الرشوة والجنح االقتصادٌة كما ستشارك، بناء اإلفرٌقٌة

ضرٌبٌة األجنبٌة، فً تبادل البٌانات االستخبارٌة دون الكشؾ عن األسرار على طلب السلطات ال

 المصرفٌة.

: ستشارك الجمهورٌة اإلسالمٌة بشكل نشط تعزيز شفافية تسيير عائدات الصناعات االستخراجية  .29

. مع الحرص على إحالة التقارٌر المطلوبة على هذا األساسفً منظومة شفافٌة الصناعات االستخراجٌة 

و ستنخرط فً مبادرة شفافٌة الصناعات االستخراجٌة حرصا منها على استمرر سٌاستها المناهضة 

للرشوة فً قطاع الصناعات االستخراجٌة و إلعطاء المزٌد من الضمانات بشان عزمها على تسٌٌر هذه 

 الموارد تسٌٌرا شفافا.

 خطوات عاجلة  -ثالثا

 ٌة و بعرض نتابجها فً السنة القادمة : لخالل السنة الحاتلتزم الحكومة باتخاذ الخطوات التالٌة 

 : على مستوى الوظٌفة واإلدارة العامة

ستعزز هٌبات الرقابة و التفتٌش الداخلً كمحكمة الحسابات و المفتشٌة العامة للدولة و المفتشٌة . 31

المفتشون حسب معاٌٌر  العامة للمالٌة وستزود بالموارد الالزمة ألداء مهامها على أكمل وجه. وسٌعٌن

رفع الدعاوى صالحٌة ، وستخول سلطات الرقابة و سٌتلقون أجورهم وفقا لمسؤولٌاتهم.  الكفاءة والنزاهة

 ستقوم بانتظام بنشر نتابج تحرٌاتها. أنهاإلى الهٌبات القضابٌة و إبالؼها عما الحظته من خروقات كما 



عمٌق  بإصالحملٌة إحصاء الموظفٌن فً أقرب اآلجال و ستقوم الحكومة الحقا ع. ٌتوقع إنهاء 31

أخرى إجراءات االكتتاب و المساطر اإلدارٌة و رقابة أداء  أمورللوظٌفة العمومٌة  حٌث ٌشمل ضمن 

 ونزاهة وكالء الدولة و سلم الرواتب.

الذي  2117سبتمبر  18فقا لقانون . سٌطبق بصرامة  إلزام الموظفٌن السامٌن بالتصرٌح بممتلكاتهم و32

 ٌعاقب مخالفة هذا الواجب. 

. سٌتم دونما تأخٌر تنصٌب المؤسسات و اآللٌات التً نصت علٌها مدونة الصفقات العمومٌة عبر 33

فٌد أٌضا من تنصوص التطبٌق، وستوضع الوسابل المالٌة والبشرٌة تحت تصرؾ هذه الهٌبات التً ستس

 برامج التكوٌن المناسبة.

ٌتوقع اتخاذ خطوات لتحسٌن كفاءة ونزاهة السلطات الضرٌبٌة والجمركٌة كما ستخضع خدمات  .34

 الشرطة لتفتٌش خاص )شرطة الشرطة( إلنزال العقوبات بالمخالفات.

سٌجري تكلٌؾ فرٌق عمل  من المجوعات المحلٌة )ٌتألؾ من العمد أو مساعدٌهم فً التجمعات  .35

 إجراءات فعالة لمكافحة الرشوة على مستوى البلدٌات.الحضرٌة الكبٌرة( لتحضٌر 

 على مستوى السلطة القضابٌة

. إن إعادة تأهٌل القضاء انطالقا من الكفاءة والنزاهة و احترام القانون تعتبر مطلبا أساسٌا ٌستدعً 36

تخصص اتخاذ إجراءات عاجلة. و ستعزز الشرطة القضابٌة و  النٌابة العامة عبر تشكٌل جهاز مالً م

للتحري حول الرشوة والجنح االقتصادٌة  األخرى. ومن المقرر استحداث ؼرؾ خاصة بالجنح 

االقتصادٌة. كما سٌتم التقٌد بضمان استقاللٌة القضاة بما فً ذلك عدم عزلهم. و سٌتم تعزٌز قدرات 

كم لمدة لحضور جلسات المحاة إلى قضاة أجانب وعدالمحاكم عبر برنامج لتكوٌن القضاة وستوجه ال

 وجٌزة لالستفادة من خبرات هؤالء.

 على مستوى البرلمان

تم زٌادة الموارد المالٌة تسٌجري إسناد تنفٌذ المٌزانٌة بتقارٌر تحٌلها الحكومة كل ستة أشهر. و س. 37

المخصصة للجان البرلمانٌة الدابمة مع إحالة تقرٌر سنوي لمتابعة استراتٌجٌة مناهضة الرشوة إلى 

 على هامش  الدورة المكرسة للمٌزانٌة.البرلمان 

 على مستوى القطاع الخاص

ٌة ل. ستتم مراجعة النصوص المنظمة للمصارؾ للحٌلولة دون تعارض مصالح األنشطة الما38

 والتجارٌة داخل المؤسسة الواحدة.

و ات عبر تحسٌن شفافٌة الهٌبات و النشط . سٌتم دعم الحكامة فً مؤسسات القطاعٌن العام والخاص39

إجراء تدقٌق حسابات خارجً  تحدٌد مسؤولٌة القادة واإلدارٌٌن و استحداث عملٌات الرقابة الداخلٌة و

 كما أن كفاءة مفوضً الحسابات و مساءلتهم سٌجري تعزٌزها. ٌتسم بالفاعلٌة.



ٌخضع قانون االستثمارات للمراجعة لٌقدم ضمانات مطابقة ألفضل الممارسات فً  أن. من المقرر 41

 العالم مع تبنٌه إلجراءات  ومعاٌٌر شفافة.

 على مستوى المجتمع المدنً

تطبٌق االستراتٌجٌة. و ستشجع منظمات  المجتمع المدنً بشكل نشط فً  إشراك. سٌتم السعً إلى 41

بنٌة مؤهلة وفعالة فً مجال مكافحة الرشوة. ومن  ثالمجتمع المدنً على االنضمام إلى شبكة و استحدا

لجمعٌات ل احالعمل التشاركً عموما. و ستت لٌعاد النظر إلى القانون المنظم للجمعٌات لتسهٌالمقرر أن 

فرصة النفاذ إلى وسابل اإلعالم للتعبٌر عن نفسها. ومن ناحٌتها، ستقبل منظمات المجتمع  المعتمدة 

 اتها المالٌة.المدنً بواجب اعتماد الشفافٌة من الداخل و بان تصدر تقارٌر سنوٌة حول نشاطها وحساب

 أنشطة مبرمجة على المدى المتوسط -رابعا 

تجنبا لمشارٌع البرمجة على المدى المتوسط . من أجل بلوغ األهداؾ المرسومة، تبنت االستراتٌجٌة 42 

 ومن هذا المنطلق، سٌقام باإلصالحات التالٌة : ؼٌر مثمرة.

 إصالح عمٌق للنظام القضابً الستبصال الرشوة داخله 

إصالح عمٌق للوظٌفة العمومٌة اعتمادا على الشفافٌة و االستحقاق و المسؤولٌة والنزاهة و دعم  

 قدرات القطاع العمومً 

تحسٌن كفاءات المؤسسات وهٌبات الرقابة والتفتٌش على مستوى الحكومة والبرلمان و الجهاز  

 القضابً

 إجراء  إصالحات قانونٌة لضمان سالمة التعامالت االقتصادٌة 

 تطوٌر آلٌات بدٌلة لحل النزاعات )التصالح، التحكٌم( 

من طرؾ القطاعات الوزارات المعنٌة على أن تتم  اإلصالحاتوستعرض العناصر المرجعٌة لهذه 

مناقشتها فً فرق متخصصة منبثقة عن لجنة المتابعة التً نصت علٌها االستراتٌجٌة وٌكون ذلك 

 لحكومٌٌن.بمشاركة القطاع الخاص و الفاعلٌن ؼٌر ا

 منظومة المتابعة والتقييم   - خامسا

. تعتبر آلٌات المتابعة فً ؼاٌة األهمٌة لكونها تضمن مصداقٌة االستراتٌجٌة  وتقٌٌم نتابجها. و ٌمكن 43

 أن نمٌز مستوٌٌن :

 هٌبة ؼٌر حكومٌةعبارة عن ٌكون  استحداث مرصد للرشوة 

المعنٌة و  األطراؾتكون هٌبة مختلطة تضم ممثلٌن عن الحكومة و  أنإنشاء لجنة متابعة على  

 تكلٌفها بإعداد تقرٌر سنوي حول متابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة.

 استحداث مرصد مستقل للرشوة

متع بشخصٌة اعتبارٌة متمٌزة و تضم سكرتارٌة فنٌة و مجلس تمر بهٌبة ؼٌر حكومٌة ت. ٌتعلق األ44

( 2( جمع تلقابً للبٌانات التً تتعلق بمناهضة الرشوة؛ 1المرصد فً :  مأمورٌاتإدارة. و تتمثل 

 ( صٌاؼة آراء ومقترحات.3و مساعدة ضحاٌا الرشوة؛ المعلومات والشكاوى  استقبال



 إنشاء لجنة متابعة االستراتٌجٌة

األطراؾ سٌعهد إلى هذه اللجنة بمتابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة وتقٌٌم نتابجها. و تتألؾ من ممثلً . 45

المعنٌة )الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدنً( و ستعقد لقاءاتها مرتٌن سنوٌا على األقل. و 

سٌحضرها كمراقبٌن كل من الهٌبات المانحة وشركاء التنمٌة. وتناقش اللجنة تطور االستراتٌجٌة كما تعد 

صة فً صتشكل فرق عمل متخ نتقرٌرا سنوٌا حول تقٌٌم فاعلٌة اإلجراءات المتخذة. وٌمكن للجنة ا

. أولوٌةمواضٌع معٌنة لبحث اإلجراءات و اإلصالحات وخطط العمل فً القطاعات التً اعتبرت ذات 

و ٌكلؾ بضمان تجانس العمل الحكومً الرامً إلى وٌرأسها مفوض ٌتبع مباشرة لربٌس الجمهورٌة 

 تنفٌذ االستراتٌجٌة.

 

 

 


