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الوثائق الرمسية لعام 8102
امللحق رقم 82
مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة
ديباجة
يتوقف التحقيق التام ألهداف التنمية املستدامة وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا ،يف جزء كبري منه،
علىىف مهىىم ملىىبا للمبىىادة األحاحىىية للحوكمىىة الفعالىىة مىىن دجىى .التنميىىة املسىىتدامةس ويىىدف موعىىة املبىىادة األحاحىىية
ال ىواردأ ددهىىا وض حوخىىيا وكىىة اعوكمىىة ،م ى مراعىىاأ اتوىىتملف املوجىىود يف هياكىى .اعوكمىىة ويف واق ى كىى .لىىد وقدراحىىه
ومستوى حنميته وم احبام السياحات واألولويات الوطنيةس وقد وخعت جلنة اخلرباء املعنيىة ىاإلدارأ العامىة هىمل املبىادة
األحاحىية مىن دجى .مسىاعدأ البلىداا الراغبىة ،علىف دحىايف طىوع  ،يف نىاء مةحسىات معالىة وواخىعة للمسىاءلة واىىاملة
للجميى علىف املسىىتويات كامىة ،قيىىة رقيىق الركيىىة امللىبكة مىىن دجى .كوكىىت األر وحىةاهه املتجسىىدأ يف وكىة التنميىىة
املستدامة لعام  ٠٢٠٢س و وصىف هىمل املبىادة مبىادة دحاحىية ،منطىا حنكبىق علىف سيى املةحسىات العامىة ،ىا يف لى
ودارأ األجهزأ التنفيملية والتلىريعية  ،وقكىاع األمىن والعدالىة ،وااي ىات الدحىتورية املسىتقلة ،واللىركات اعةوميىةس و ىر
حعميق املبادة وحفعيلها من وملل موعة من اتحباحيجيات اللائعة اتحتخدام واملمارحات املتصلة هبا ،وه جزء ت
يتجزد وآومل يف التكور من هملا العم.س
املبدد
الفعالية
الةفاءأ

اتحباحيجيات اللائعة اتحتخدام
من دج .دداء املةحسات لوظائفها فعالية ،ىت دا
حتمت ى ىىاخلربأ وحت ىىومر علىىف امل ىوارد واألدوات الةامي ىىة
للتعامىى .علىىف النحىىو اململئىىم م ى الوتيىىات اخلاخىىعة
لسلكتها

•
•
•
•
•
•
•
•

وخ حياحات حليمة

مىىن دجىى .رقيىىق السياحىىات العامىىة للنتىىائج املتووىىاأ
منهى ىىا ،ى ىىت دا حةى ىىوا متسى ىىقة ع ى ىىها م ى ى ع ى ى
وقائمة علف دحس حقيقية دو راحخة ،ا يتفق متامىا
م الواق والصواب واعس السليم

•
•
•
•
•
•
•
•

حعزيز القوى العاملة املهنية يف القكاع العام
اإلدارأ اتحباحيجية للموارد البلرية
حنمية املهارات القيادية وحدريت موظف اخلدمة املدهية
ودارأ األداء
اإلدارأ القائمة علف النتائج
اإلدارأ والرقا ة املاليتَاا
ودارأ اإليرادات لة .كفء وهزيه
اتحتثمار يف ال اعةومة اإللةبوهية
عمليات التخكيط والتوقعات املستقبلية اتحباحيجية
رلي .األثر التنظيم
حعزيز عملية رحم السياحات املتسقة
حدعيم النظم اإلحصائية الوطنية
هظم الرصد والتقييم
البا ط ني العلوم والسياحات
دطر ودارأ املخاطر
حبادل البياهات

املبدد
التعاوا

اتحباحيجيات اللائعة اتحتخدام
مىن دجى .معاجلىىة امللىاك .موخى اتهتمىام امللىىبا،
ينبق ى للمةحسىىات علىىف سي ى املسىىتويات اعةوميىىة
ويف سي ى القكاعىىات دا حعمىى .معىىا و اتا ىباا م ى
اجلهات الفاعلة مىن غىري الىدول لتحقيىق هفىس القايىة
والقر والتأثري

•
•
•
•
•

المساءلة
النزاهة

م ىىن دج ىى .ودم ىىة املص ىىلحة العام ىىة ،ىىت دا ينج ىىز
موظفو اخلدمة املدهية واجبايم الرمسية صدق وهزاهة
و كريقة حتسق م مبدد األوملق اعميدأ

•
•
•
•
•
•
•

اللفامية

من دج .خماا وعمال املساءلة وومسىا اجملىال دمىام
الرقا ىىة العامىىة ،ىىت دا حتسىىم املةحسىىات اتهفتىىا
واإلوملص يف حنفيمل مهامها ودا حعزز حب .اعصىول
على ىىف املعلومى ىىات ،م ى ى مراعى ىىاأ اتحى ىىتثناءات ا ى ىىددأ
وا دودأ اليت ينص عليها القاهوا

الرقا ة املستقلة

حفاظ ى ىىا عل ى ىىف الثقى ىىة يف اعةوم ى ىىة ،ينبق ى ى لوك ى ىىاتت
الرقا ى ىىة دا حتص ى ىىرف ومق ى ىىا تعتب ى ىىارات مهنيى ىىة دقيقى ىىة
و عزل عن اآلورين وحأثريهم

•
•
•
•
•
•
•
•
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الشمول
عىىدم حىىرا د دحىىد ولىىف مى ىىن دجى ىى .خى ىىماا متةى ىىن سيى ى البل ى ىىر مى ىىن حفعيى ىى.
طاقى ىىايم الةامنى ىىة يف وطى ىىار مى ىىن الةرامى ىىة واملسى ىىاواأ،
الركت
يتع ى ى ىىني دا حراع ى ى ى السياح ى ى ىىات العامى ى ىىة احتياج ى ى ىىات
وحكلعىىات سيى اىرائا اجملتمى  ،ىىا يف لى الف ىىات
األاد مقرا واألكثر خعفا وحل اليت حتعر للتمييز
من دج .احبام حقوق اإلهسىاا واعريىات األحاحىية
عدم التمييز
ومحايته ىىا ووعماا ىىا للجميى ى  ،ىىت ح ىىومري اخل ىىدمات
العامىىة علىىف دح ىىايف املسىىاواأ ىىني اجلمي ى  ،دومن ىىا د
متيي ىىز عل ىىف دح ىىايف الع ىىرق ،دو الل ىىوا ،دو اجل ىىنس ،دو
اللقى ىىة ،دو الى ىىدين ،دو ال ى ىرد السياح ى ى دو غ ى ىىري  ،دو
األصى ى ى ىى .القى ى ى ىىوم دو اتجتمى ى ى ىىاع  ،دو امللةيى ى ى ىىة ،دو
املولد ،دو اإلعاقة ،دو د وخ آور

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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وهلىىاء مركىىز حنسىىيق حةىىوم رىىت حىىلكة رئىىيس الدولىىة
دو اعةومة
التعى ى ىىاوا والتنسى ى ىىيق والتةامى ى ىى .واعى ى ىوار على ى ىىف صى ى ىىعيد
املستويات اعةومية واجملاتت الوظيفية
و كاء الوع أهداف التنمية املستدامة
اعوكمة القائمة علف اللبةات
اراكات دصحاب املصلحة املتعددين
حعزيز حياحات وممارحات وهي ات مةامحة الفساد
مدوهات قواعد حلوا موظف القكاع العام
التنامسية يف ال امللبيات العامة
الق اء علف الراوأ واحتقملل النفو
حياحات ح ارب املصاحل
محاية املبلِّقني عن املخالفات
حق ى ىىد دج ى ىىور كامي ى ىىة ووخى ى ى ج ى ىىداول دج ى ىىور منص ى ىىفة
للموظفني اعةوميني
الةلف اتحتباق عن املعلومات
افامية امليزاهية
البياهات اعةومية املفتوحة
حجملت امللةية النفعية
حجملت ساعات ال قط
حعزيز احتقمللية الوكاتت التنظيمية
حرحيبىىات مراجعىىة القىرارات اإلداريىىة الصىىادرأ عىىن ا ىىاكم
دو ااي ات األورى
املراجعة املستقلة للحسا ات
احبام امللروعية
حعزيز حياحة مالية وهقدية منصفة
حعزيز العدالة اتجتماعية
حصنيف البياهات
املتا عة واتحتعرا املنهجياا
حعزيز حنوع القوأ العاملة يف القكاع العام
حظر التمييز يف حقد اخلدمات العامة
حقد ودمات متعددأ اللقات
معايري التيسري لملو اإلعاقة
املراجعة الثقامية للمةحسات
حسجي .سي املواليد
امليزهة املراعية للمنظور اجلنساين

اتحباحيجيات اللائعة اتحتخدام

املبدد
امللاركة

لةى ى حة ىىوا الدول ىىة معال ىىة ،ينبقى ى دا حل ىىارا سيى ى
اجلماعات السياحية ااامة ملاركة هلكة يف املسائ.
ال ىىيت متس ىىها مباا ىىرأ ودا حت ىىا ا ىىا الفرص ىىة للت ىىأثري يف
السياحات

التفوي

مىىن دجىى .حعزيىىز حةومىىة حلىىت احتياجىىات وحكلعىىات
سي ى ى الن ى ىىايف ،ينبق ى ى دت ح ى ىىةد الس ى ىىلكات املركزيى ىىة
ح ى ىىوى امله ى ىىام ال ى ىىيت ت مية ى ىىن دداكه ى ىىا فعاليى ىىة عل ى ىىف
املستوى املتوحط دو املستوى ا ل
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•
•
•
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•
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اإلهصاف ني األجيال من دج .حعزيز الرواء ورسني هوعية اعياأ للجميى ،
ينبق ى ى دا حب ى ىىم املةحس ى ىىات دعم ى ىىات وداريى ىىة حةف ى ىى.
التى ىوازا ى ىىني اتحتياجى ىىات القصى ىىريأ األجى ىى .للجيى ىى.
اعايل واتحتياجات األطول دجمل لألجيال املقبلة

•
•
•
•

اتهتخا ات اعرأ والنزيهة
العملية التنظيمية للملاورات العامة
املنتديات املتعددأ دصحاب املصلحة
امللاركة يف وعداد امليزاهية
التنمية املركزأ علف اجملتم ا ل
النظام املايل اتراد
حعزيز اعوكمة اع رية
حعزي ىىز ال ىىنظم املالي ىىة عل ىىف مس ىىتوى البل ىىديات واملس ىىتوى
ا ل
حعزيى ىىز القى ىىدرات ا ليى ىىة على ىىف الوقايى ىىة مى ىىن الصى ىىدمات
اخلارجية والتةيف معها والتخفيف من حدأ آثارها
اعوكمة املتعددأ املستويات
حقييم دثر التنمية املستدامة
ودارأ الديوا العامة يف األج .الكوي.
ختكيط األراخ والتنمية املةاهية يف األج .الكوي.
ودارأ النظم اإليةولوجية

