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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  عدل –إخاء  –شرف             الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  

   اإلدارةةوزارة الوظيفة العمومية وعصرن
  

  
 تقرير تقـديم

  ميةمولحياة العا  فيمشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير لجنة الشفافية المالية
  

  فيالمتعلق بالشفافية المالية ٢٠٠٧ سبتمبر  ١٨ الصادر بتاريخ ٠٥٤-٢٠٠٧أستحدث القانون رقم 
حدد يلجنة الشفافية المالية للحياة العمومية وأحال إلى مرسوم تطبيقي  ٨لحياة العمومية في مادته رقم ا

  .أمامهاوكذا اإلجراءات المطبقة وسير عملها تنظيمها 
  

 لمادية الخاضعةالشخصيات اكافة  بممتلكات  اللجنة فور قيامها باستقبال تصريحات هذهويعهد إلي
وفي إطار مأموريتها، يمكنها أن تقوم عند الحاجة بتحريات الستكمال التصريحات . إللزامية التصريح
 هذه تكن أن شأنهاقواعد إجرائية مرنة من يضع   هذاالمرسوممشروع وعليه فإن . التي تراها ناقصة

  المتعلق بالشفافيةدها إليها القانونالتي يسن ا من القيام بمها مهالهيئة شبه القضائية وشبه السياسية
  .  الحياة العمومية فيالمالية

  
  :  هذالمشروع المرسوم اإلضافات األساسيةومن بين 

  
 حيث يتم إضفاء ،أداء اليمين من طرف أعضاء اللجنة أمام رئيس المجلس األعلى للقضاء -

 في  لمسؤولياتهمطابع رسمي على جميع القرارات التي قد تتخذها اللجنة وتحميل األعضاء
  .نفس الوقت

يمكن للجنة أن تستفيد من كفاءة القضاة ومستشاري محكمة الحسابات وكذا الموظفين السامين   -
 . على أكمل وجهتأدية مأموريتهال

  .تستفيد اللجنة من االستقاللية على نطاق واسع وتتوفر على ميزانية خاصة بها -
ر بشأن التصريحات بالممتلكات كما أنها تقوم الجمهوحسب شروط معينه إلبالغ اللجنة مؤهلة  -

 قائمة األشخاص الخاضعين إللزامية التصريح وأولئك الذين لم يعودوا خاضعين له، يينبتح
 .وهو ما يضفي عليها طابعا تنظيميا

  
  

  .للمصادقة عليهريضة لمشروع المرسوم المعروض على مجلسكم تلكم هي الخطوط الع
  

  رنه اإلدارةوزير الوظيفة العمومية وعص
  عبد العزيز ولد الداهي
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 عدل/إخاء/شرف                            الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

  
  ىوزارة األولال
 

  ت م  ع: ة التأشير
  

  و أ/ ٢٠٠٧/٢٠٧مرسوم رقم 
   ةوميلحياة العم في ا الشفافية الماليةةوسيرلجنتنظيم يحدد 

  األولإن الوزير 
  

  : وبعد االطالع على الوظيفة العمومية وعصرنة اإلدارة ،وزير ر  بناء على تقري
  

 يوليو ١٢ الصادر بتاريخ ٠١٤- ٢٠٠٦المعدل بالقانون الدستوري رقم  المثبت و١٩٩١ يوليو ٢٠دستور  -
 ؛ ٢٠٠٦

 ؛موميةلحياة العفي االمتعلق بالشفافية المالية  ٢٠٠٧ سبتمبر١٨الصادر بتاريخ  ٠٥٤- ٢٠٠٧القانون رقم  -
  المتضمن تعيين الوزير األول؛٢٠٠٧ إبريل ٢٠ الصادر بتاريخ ٠٥٣,٢٠٠٧سوم رقم المر -
 المتعلق بمجلس الوزراء وصالحيات الوزير ٢٠٠٧ سبتمبر ٦ الصادر بتاريخ ١٥٧,٢٠٠٧المرسوم رقم  -

 األول والوزراء؛
  المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛٢٠٠٧ إبريل ٢٨ الصادر بتاريخ ٠٥٧,٢٠٠٧المرسوم رقم  -
 المحدد لصالحيات وزير الوظيفة العمومية ٢٠٠٧ يوليو ٢١ الصادر بتاريخ ٠٩٩,٢٠٠٧مرسوم رقم ال -

 وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه؛ وعصرنة اإلدارة
  

 ٢٠٠٧ نوفمبر ٢١بتاريخ  مجلس الوزراء ماعتساوبعد 
 

  :يرسـم
  

  عامةترتيبات : األولباب ال
 الصادر ٠٥٤-٢٠٠٧من القانون رقم المعنية للمواد  هذا المرسوم، تطبيقا يأتي: المادة األولى 

،التي ةموميلحياة العا  فيإلى تحديد تنظيم وسير لجنة الشفافية الماليةويهدف  ٢٠٠٧سبتمبر١٨بتاريخ 
  .  »باللجنة  « تعرف فيما بعد

 
  :فيما يلي ةيممو لجنة الشفافية المالية للحياة الع مهامتتمثل : ٢ المادة
     ات كما هو مبين في المواد   خاص الخاضعين إللزامية التصريح بالممتلكتلقي تصريحات األش -

المتعلق بالشفافية المالية  ٢٠٠٧ سبتمبر١٨الصادر بتاريخ  ٠٥٤-٢٠٠٧  رقم من القانون٦ و٥، ٤، ٣
  ، في الحياة العمومية

 ضمان متابعة وتسيير ملف التصريحات بالممتلكات،  -
 ١٨الصادر بتاريخ / ٠٥٤ رقم  من القانون١١ها في المادة إعداد ونشر التقارير المشار إلي -

 . ٢٠٠٧سبتمبر 
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  نظيم الت:  الثانيبابال
  

 وثالثة أعضاء منتدبين ،من ثالثة أعضاء استحقاقيين من بينهم الرئيساللجنة تتألف : ٣المادة 
  . ونوابهم وسكرتير مقرر

  : ستحقاقيون هم األعضاء اإل
 رئيس المحكمة العليا -
 حكمة الحساباترئيس م -
 .رئيس المجلس اإلسالمي األعلى -

  
  :األعضاء المنتدبون و نوابهم يعينون كاألتي

  أو مستشاران بالمحكمة العليا يكون ألحدهما صفة النائب تينرئيسا غرف -
  أو مستشاران بمحكمة الحسابات يكون ألحدهما صفة النائب تينرئيسا غرف -
 .حد هما صفة النائبعضوان في المجلس اإلسالمي األعلى يكون أل -

  
ة بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ومييعين أعضاء  لجنة الشفافية المالية للحياة العم :٤المادة 

  . رئيس الهيئة التي يتبعون لها منبناء على اقتراح
  
  

 يعينهما رئيس المحكمة العليا من أعضاء نيثنإمقررين من بينهم ) ٦(تستعين اللجنة بستة   :٥المادة 
 يعينهما رئيس محكمة الحسابات من أعضاء هذه المحكمة وإثنان يعينهما رئيس واثنانالمحكمة 

  .  من أعضاء هذه الهيئةاألعلىالمجلس اإلسالمي 
  

  .  وضع موظفين تحت تصرفها من داء مهامهاألويمكنها كذلك أن تستفيد 
  

اليمين أمام رئيس  مهامهم مباشرةقبل ة وميجنة الشفافية المالية للحياة العمل يؤدي أعضاء : ٦المادة 
  : لصيغة التاليةلوفقا لس االعلي للقضاء جمال
  
أحفظ األسرار المودعة بنزاهة وإخالص بوظائفي وأن وأقسم باهللا العلي العظيم، أن أقوم خير قيام "

سائل المتاحة خالل أداء وظائفي وبعد أمام هذه اللجنة وأن أمنع نشرها وإفشاءها بجميع الو
  ".انتهائها

  
يؤدي السكرتير المقرر والمقررون والموظفون الذين وضعوا تحت تصرف اللجنة نفس اليمين أمام 

  . رئيس المحكمة العليا
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  اللجنة لسير عم: لثالثا بابال
  

  .يرأس اللجنة رئيس المحكمة العليا:  ٧المادة 
  

ة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة وميلحياة العم في ا لجنة الشفافية الماليةيعين أعضاء :  ٨المادة 
  . واحدة

  
 وتعد نظامها  اآلخرين األعضاء اإلستحقاقيين منتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب : ٩المادة 
  .الداخلي

  
  . استثنائيةتجتمع اللجنة إما في دورة عادية أو في دورة  : ١٠المادة 
 في دورة  في هذه الحالةجتمعالتي تي بحث تصريحات أعضاء الحكومة من طرف اللجنة يجر

  .استثنائية
 تحدد جدولة ا تبحث في دورات عادية للجنة وفقأما تصريحات الخاضعين اآلخرين بالممتلكات فإنه

  . في النظام الداخلي اهئمباد
   

ن القانون المتعلق ع اإللتزامات الناشئة  حول مجال تطبيقتقريرا تفصيليا تعد اللجنة :  ١١المادة 
ر هذا التقرير في نشيمكن أن ي و. في دورة عاديةتصادق عليهو لحياة العمومية في ابالشفافية المالية
  . للجمهورية اإلسالمية الموريتانيةالجريدة الرسمية

 التقرير في اهذوينشر . وتعد تقريرا عاما كل ثالث سنوات عن سير اللجنة وعن اإلختالالت المسجلة
  .  الجريدة الرسمية

  
  .اللجنة إلى قاض يعينه رئيس محكمة الحسابات تسند سكرتارية : ٢١المادة 

 رئيسن تحت تصرف اللجنة تفويض توقيع قرر والموظفون الموضعومسكرتير الاليجوز أن يتلقى 
انات الضرورية إلعداد  الستالم التصريحات المقدمة لدى اللجنة وأن يطلبوا من المعنيين البياللجنة

  .التقارير والمحاضر
  

  .هال لجنة بالمتابعة اإلدارية لملفات األشخاص الخاضعينلقرر المر يسكرتالكلف ي : ٣١المادة 
  

  
  اإلجراءات المطبقة : الرابع بابال

 المنقولة وغير المنقولة للخاضع له وألطفاله تللممتلكايتضمن التصريح وصفا  : ٤١المادة 
 .محدد من طرف اللجنةويعد حسب نموذج . القاصرين

  
 .و مؤرخا موقعا صالو للجنة التصريحات و يقدم للمصرح رالسكرتير المقر يتلقى:  ٥١المادة 

و تدرس كافة التصريحات خالل الدورات المنظمة من .  بعد ذلك لرئيس اللجنةاتحال التصريحتو
   .قبل اللجنة
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ضعها تحت تصرف األشخاص تلتصريحات ولمعدة لتلقي ااوثائق التتولى اللجنة نشر  : ١٦المادة 
  . ويمكن أن يتم وضعها تحت تصرف المعنيين بأي وسيلة تراها اللجنة مناسبة،ملزمينال
  

  .  ملفات المصرحين والممتلكات المصرح بهايينتقوم اللجنة بتح : ١٧المادة 
  

 من اللجنة  من تلقاء نفسهيجوز ألي شخص له عالقة بتسيير المال العام أن يطلب : ١٨المادة 
  .هبممتلكات التصريح وأن تتلقى  للتصريحعلى قائمة الخاضعينإدراجه 

انونيترتب على الخضوع الطوعي أن يتقيد المعني بأحكام    .٠٥٤-٢٠٠٧ رقم الق
  من هذا القانون١٦و١٤،١٥ ومع ذلك يجوز للمعني أن يطلب من اللجنة عدم تطبيق أحكام المواد 

  . فيما يعنيه
 إلعداد ،م لجنة مصغرة من بينه-متها بعد أسبوعين من بدء مأموري-اللجنة أعضاء عيني : ٩١المادة 

  .النظام الداخلي للجنة
  

   ختاميةترتيبات:  الخامسبابال
  .نية المحكمة العلياا اللجنة في ميزيتم قيد وسائل سير : ٢٠المادة 

  
دارة ورؤساء المحكمة العليا ومحكمة يكلف وزير الوظيفة العمومية وعصرنه اإل : ١٢المادة 

 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة بتطبيقالحسابات والمجلس اإلسالمي األعلى ، كل فيما يعنيه، 
  . الرسمية

  نواكشوط، بتاريخ  في حرر
  

  دانــن ولد زيـالزي
  
  

  وزير الوظيفة العمومية وعصرنة اإلدارة
  عبد العزيز ولد الداهي

 
  بق األصلطنسخة 

  ألمين العام للحكومةا
  عبد اهللا ولد لمام مالك  

 
   التوزيعات

 و أ ر ج -
 و أ -
  م  إ أ  -
 جميع الوزارات  -
 م ع  -
 م ح  -
 م ع د  -
 ج ر -


