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النزاھة في الع�قة بين القطاعين العام 

والخاص في موريتانيا 

  من الجھودصعب المنال رغم أن الحكومة بذلت العديد ھدفا الشفافية والنزاھة �تزال 
:نذكرقطاع خاص ناشئ وفى مراحله ا(ولى ولكننا وجود  ورغم

وإعتمادھا إستيراتيجية وطنية لمحاربة الفساد صياغة • وإعتمادھا إستيراتيجية وطنية لمحاربة الفساد صياغة •

مشجعة ية رإستثماوجود قانون ومدنة •

فى بداياتھا  9تزالوالعرب  المغاربيينوجود محاو9ت للتشبيك بين المقاولين •

وجود مشروع وطنى خاص بتطوير القطاع الخاص وتنميته •



النزاھة في الع�قة بين القطاعين 
العام والخاص في موريتانيا 

�تزال الشفافية والنزاھة ھدفا صعب المنال رغم أن الحكومة بذلت العديد من 
:وجود قطاع خاص ناشئ وفى مراحله ا(ولى ولكننا نذكر ورغم الجھود

الشروع فى إعداد إستيراتيجية وطنية لترقية ا�ستثمار وھى فى طور  • الشروع فى إعداد إستيراتيجية وطنية لترقية ا�ستثمار وھى فى طور  •
المصادقة ا�عتماد من طرف وزارة الشؤون ا�قتصادية والتنمية 

إنشاء الصندوق ا�يداع والتنمية •

إنشاء منطقة حرة فى منطقة إنواذيبو•

 2012وجود إتحاد المقاولين المغاربة الشباب أسس سنة •



مجال الصفقات العمومية والمناقصات

تم إعتماد قانون جديد اللصفقات العمومية يفصل بين الصفقات فى مختلف  
:)  ھجين (مراحلھا 

لجنة خاصة معنية بتمرير الصفقات العمومية �

لجنة خاصة برقابة الصفقات � لجنة خاصة برقابة الصفقات �

ولجنة تعنى بالتحكيم وفض النزاعات �

ويعتبر ھذا القانون من أرقى القوانين الموجودة فى شبه المنطقة وقد تم أخذ �
)المغرب، فرنسا والسنغال وتونس ( مجمل التجارب المجاورة بعين ا�عتبار 

وجود مواقع ألكترونية لھذه اللجان �



الضرائب الجمارك

 :رد للحكومةاموأھم 

بصفة شبه مرضية  2003تطور دور الضرائب وجبايتھا منذ سنة �

  2012و 2011شكلت عصب إقتصاد الحكومة لسنة �  2012و 2011شكلت عصب إقتصاد الحكومة لسنة �

صارت شبه شاملة وتطورت نظرة المواطنين لھا بشكل كبير�

ثلث ميزانية  2012لقد شكلت مداخيل الجمركية المرصودة للسنة �
.الحكومة وذلك بزيادة ملحوظة 

النقص الحاد فى مجال تعزيز القدرات �



التحديات الرئيسية التي تواجه النزاھة 
في القطاع الخاص موريتانيا

إحترام البنود القانونية المنشئة لھذا القطاع  �

نشر المعلومات   �

عدم وجود لجنة عليا تعنى بالتحكيم  �

عدم تفعيل القانون وعدم إحترامه وتطبيقه  حتى 9يظل قانونا إنتقائيا �

مجتمع مدنى قطاع (عدم إشراك الفاعلين فى القرارات التى تخصھم وتعنيھم  � مجتمع مدنى قطاع (عدم إشراك الفاعلين فى القرارات التى تخصھم وتعنيھم  �
) صحافة الخ / خاص 

عدم تكافؤ الفرص بين المودعين والشركات خاصة المتوسطة و الصغيرة �
والناشئة  

جل مؤسسات القطاع الخاص تفتقر للشفافية فى مجال ا9كتتاب وتسديد الحقوق �
ومعرفة ا9تفاقية الدولية للشغل وغيرھا 



م�حظات عامة 

وجود مرصدين غير حكوميين لمراقبة الشفافية �

إنشاء لجنة معنية بالشفافية فى الصناعات ا�ستخراجية �

وضع لجنة تعنى بالشفافية فى العمل الحكومى �

:أننا فى المجتمع المدنى نذكر أ،ه فى إطار الشفافية المعلنة على اhقل تم �

إقالة وسجن وزراء من الحكومة الحالية  � إقالة وسجن وزراء من الحكومة الحالية  �

كما تم التحقيق فى العديد من القضايا المتعلقة بالفساد المالى مع العديد من �
المسئولين الحكوميين وتم على إثرذلك إما تنحيتھم أو تجريدھم  من مھامھم 

تنظيم العديد من ورشات التكوين لفائدة الصحفيين وبعض منظمات المجتمع �
المدنى حول مدونة الصفقات العمومية الجديدة 



م�حظات عامة

عدم تملك أصحاب القرار لمنظمات المجتمع المدنى مشريك 9غنى عنه فى �
التدبير والحكامة الرشيدة 

المنظماتا�شراك الموسمى لھذه �

عدم إستفادتھا من التكوين والتأطير الضروريين للقيام بمھامھا خاصة فى فيما �
يخص المناصرة المتعلقة بالقضايا ا�جتماعية 

وقوف الدولة فى معظم اhحيان فى جانب القطاع الخاص والشركات ضد �
المجتمع المدنى والعمال 



توصيات عامة إستباقية 

ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى فى تقييم سياسات الشفافية المتبعة �
التدقيقوربما فى مرحلة 9حقة فى 

العمل على تعزيز قدرات المجتمع المدنى خاصة فى مجال التشريعات التى �
تحكم الحكامة الرشيدة وإتفاقية اhمم المتحدة الخاصة بمكافحة الرشوة تحكم الحكامة الرشيدة وإتفاقية اhمم المتحدة الخاصة بمكافحة الرشوة 

ضرورة اhخذ بعين ا9عتبار للفارق النمطى بين القطاعين العام والخاص �

مكافحة الفساد بكل أنواعه وخاصة الذى يواكب الثورات العربية خlلھا �
وبعدھا وخlل الفترات ا9نتقالية  ومن خlل نشر مبدإ المسائلة   



وأشكركم�


