بسم هللا الرحمن الرحيم
أرضية املواطنة أو الدولة املوريتانية املنشودة
وثيقة منتجع تنادي
 12نوفمبر 2016م
اجتمع اليوم  12نوفمبر  2016م بمبادرة من املعهد املوريتاني للدراسات االستراتيجية  -بمنتجع تنادي -
ثالثون من كبار الشخصيات الوطنية ،من املفكرين وأساتذة الجامعة ،والخبراء في مجال القانون
الدستوري ،والقضاء ،واإلعالم ،والحقوقيين ،واإلداريين ،وقادة الرأي واملجتمع املدني من الجنسين.
وبعد النقاش التفاعلي املستفيض ،في الجلسة العامة والورشات الثالث املتخصصة ،أصدر
املشاركون الوثيقة التالية :
•
•

•
•

استنادا إلى القيم الجمهورية التي نص عليها دستور  20يوليو 1991م ،والتعديالت التي أجريت
عليه في يونيو 2006مـ ،ومارس 2012م.
واعتبارا لكون املواطنة حق ثابت  -ال يقبل التنازل  -لكل مواطن ،يترتب عليه اإلسهام في إدارة
الشأن العمومي لبلده ،سواء بطريقة مباشرة ،أو عن طريق ممثلي الشعب املنتخبين ،كما يترتب
عليه واجب الخضوع لقوانين ونظم الدولة.
ونظرا إلى أن األمن والسلم والتنمية حقوق أساسية للفرد واملجموعة ،ال يمكن انتهاكها مهما كان
السبب والدافع .
واعتبارا لكون املدنية سلوكا فرديا وجماعيا ،يترجم التعلق بالوطن واحترام مؤسسات الجمهورية،
والحفاظ على ممتلكات الدولة والتزام املواطن باإلسهام بالتقدم االقتصادي واالجتماعي لبلده.
أوال :القيم الخمس المرجعية
إن هذه القيم املرجعية تستند إلى االسالم بصفته القاسم املشترك بين جميع املوريتانيين ،ودعامة
الوحدة الوطنية ،وضمانة الحقوق العادلة لكل املواطنين ،وهي:

توطيد قيم املواطنة القائمة على املساواة واإلنصاف ،وتكافؤ الفرص ،والوالء للدولة الوطنية
ضمن قواعد وقوانين التضامن والعيش املشترك في كنف دولة موريتانية واحدة بحدودها املعترف
بها دوليا.
تعزيز قيمة الكرامة اإلنسانية ،باعتبارها الركيزة األساسية لحقوق اإلنسان ،والخلفية املرجعية
لكل القوانين املتعلقة باملواطن.
تدعيم الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات املجتمع املوريتاني ،في تكاملها وتنوعها.
ترسيخ قيم الشرعية القائمة على الحرية ،والعدل ،والشورى ،والتسامح والسلم ،والديمقراطية
التعددية ،واملبادئ الكونية ،ضمن ثوابتنا الدينية والحضارية.
تعزيز التنمية اإلنسانية – بمفهومها الشامل – القائم على معايير اإلبداع ،واالنتاجية والتضامن
والعدالة االجتماعية ،واعتماد سياسات الحكم الرشيد ،في تدبير الشأن العمومي ،وتمكين املرأة
والشباب ،وترقية الفئات املهمشة اجتماعيا.
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ثانيا :التحديات الخمس الكبرى
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معوقات االندماج الوطني.
الفقروالبطالة وضعف التكوين التربوي واملنهي ،وتردي الخدمات العمومية املقدمة للمواطن ،وفي
ُ
وحدة
مقدمتها الخدمات التعليمية التي تضمنها املدرسة الجمهورية امل ِ
الفساد اإلداري واملؤسس ي املتعلق بالبناء الهيكلي للدولة وسياساتها العمومية ،وعالقتها باملواطن
في ما يتعلق بحقوقه السياسية واملدنية .
اختالل النظام القضائي وأثره السلبي على حقوق املواطن ،وثقته بالدولة ،وطرد االستمارات
األجنبية.
التطرف ،وانتشار العنف ،والتحديات األمنية في أبعادها املحلية وتأثيراتها اإلقليمية
ثالثا  :الورشات الخمس اإلصالحية الكبرى

 .1اإلصالح اإلداري واملؤسس ي ،بما يضمن بناء هيكلة عامة وشاملة جديدة للمصالح الحكومية
بغية تقريبها من املواطن ،وتهيئة الفرص الوظيفية والترقية اإلدارية للموظف وفق معايير
شفافة ونزيهة .بما يتالءم مع الحاجات املوضوعية للمواطن .مع وضع آليات الرقابة الضرورية
لحسن ترشيد موارد الدولة والتوزيع العادل للخدمات العمومية.
 .2اإلصالح التربوي ،بما يضمن توفير املصادر البشرية الضرورية للدولة ،وتوطيد قيم املواطنة
والتعايش السلمي والتنوع .وتنمية روح اإلبداع ،وتحصين األجيال ضد التطرف والعنف.

 .3اإلصالح القضائي ،بتنمية قدراته الذاتية ،وضمان استقالليته .والتأهيل املستمر للقضاة
وأعوان العدالة ،ومصالحته مع الهوية الوطنية .وتحويل القضاء إلى أداة اساسية من أوات
التنمية واستقطاب االستثمار .
 .4اإلصالح االقتصادي واملالي ضمن منظور تنموي شامل ،بوضع تشخيص شامل ودقيق
لالختالالت التي يعانيها االقتصاد الوطني من حيث التنافسية والقيمة املضافة واالستدامة ،و
التحديد الدقيق لوظائف الدولة في املجال التنموي واالقتصادي ،وتعزيز األدوار التكاملية بين
القطاعين العام والخاص تنظيما وتحكيما وتسييرا.
 .5تحديث الدولة واملجتمع من خالل السياسات التربوية والثقافية واالعالمية ،واالستفادة من
مراكز الدراسات والتفكير واالستشراف ضمن مشروع مجتمعي وطني متكامل.
ونحن إذ نصدر هذه الوثيقة املرجعية فإننا ندعو جميع املوريتانيين إلى االنضمام لها في أفق التطلع
الشامل إلى بناء دولة املستقبل املوحدة ،واملزدهرة موريتانيا املنشودة

