ديوان الطيران المدني والمطارات
خلية الحوكمة الرشيدة

هدفﻧﺎ أن ﻧﺟعل من الديوان :

هدفنا

" مؤسسة ضامنة لحقوق أعوانها ،تعمل على دعم الفاعلية  ،النزاهة  ،الشفافية
و مساءلة وحداتها الوظيفية  ،في مناخ اجتماعي سليم  ،و هيكل جمعياتي يقظ و
حذر"
 .1تقديم خلية الحوكمة بالديوان:
 1.1إحداثها

ﻋمﻼ ﺑمﺎ ﺟﺎء ﺑﺎلمﻧشور الﺻﺎدر ﻋن رئﺎسﺔ الﺣكومﺔ ﻋدد  55ﺑتﺎريخ  27سﺑتمﺑر  2012الذي يضﺑط

ﺻﻼﺣيﺎت خﻼيﺎ الﺣوكمﺔ الرشيدة و المﻧشور الﺻﺎدر ﻋن رئﺎسﺔ الﺣكومﺔ ﻋدد  16ﺑتﺎريخ  27مﺎرس

 2012ﺣول تكريس الشﻔﺎفيﺔ و الﺣوكمﺔ الرشيدة ومكﺎفﺣﺔ الﻔسﺎد والذي يقضﻲ ﺑإﺣداث خﻼيﺎ الﺣوكمﺔ،
تم إﺣداث خليﺔ الﺣوكمﺔ الرشيدة ﺑﺎلديوان فﻲ  12ﺟانﻔي  2016ﺑمقتضى المقرر ﻋدد 02/001160/13

 2.1مهامها

ﺣسب مﺎ ورد ﺑﺎﻷمر الﺣكومﻲ ﻋدد  1158لسﻧﺔ  2016المؤرخ فﻲ  19أوت  2016المتعلق ﺑإﺣداث خﻼيﺎ
الﺣوكمﺔ وضﺑط مشموﻻتهﺎ  ،فإن مهﺎم خليﺔ الﺣوكمﺔ يتلخص فﻲ ثﻼث مﺣﺎور أسﺎسيﺔ :
 -تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة بالديوان:

 السهر ﻋلى ﺣسن تطﺑيق مﺑﺎدئ الﺣوكمﺔ و الوقﺎيﺔ من الﻔسﺎد
 إﺑداء الرأي فﻲ ﺑرامج التكوين و تعزيز قدرات اﻷﻋوان
 إﺑداء الرأي فﻲ مشﺎريع الﻧﺻوص القﺎﻧوﻧيﺔ

 اقتراح اﻵليﺎت و اﻹﺟراءات التﻲ من شأﻧهﺎ اﻻستغﻼل اﻷمثل للموارد المتﺎﺣﺔ

 تعزيز ﻋﻼقﺔ اﻹدارة ﺑﺎلمﺟتمع المدﻧﻲ فﻲ إطﺎر دفع المسﺎر التشﺎركﻲ و التشﺎوري
 -تطوير ثقافة النزاهة والشﻔافية الرامية إلى الوقاية من الﻔساد:

 ﻧشر ثقﺎفﺔ الﺣوكمﺔ و الشﻔﺎفيﺔ و قيم الﻧزاهﺔ و ﺣسن التﺻرف و السهر ﻋلى اﺣترام مدوﻧﺔ السلوك
وﺣسن تطﺑيق أدلﺔ اﻹﺟراءات
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 تﻧظيم الﻧدوات ذات العﻼقﺔ ﺑﺎلﺣوكمﺔ و الوقﺎيﺔ من الﻔسﺎد
 التعهد ﺑﺣﺎﻻت التﺑليغ و متﺎﺑعتهﺎ

 متﺎﺑعﺔ ملﻔﺎت الﻔسﺎد فيمﺎ اتخذ فﻲ شأﻧهﺎ و مآلهﺎ و اﻹﺣﺻﺎئيﺎت ﺣولهﺎ ،سواء تلك التﻲ هﻲ مﺣل
تدقيق أو موضوع مهمﺔ رقﺎﺑيﺔ

 -التنسيق مع الهياكل الوطنية والدولية المختصة في مﺟال الحوكمة الرشيدة ومقاومة الﻔساد:

 المشﺎركﺔ فﻲ إﻋداد اﻻستﺑيﺎﻧﺎت و اﻹﺣﺻﺎئيﺎت القطﺎﻋيﺔ

 التﻧسيق مع الهيﺎكل المكلﻔﺔ ﺑﺎﻷخﻼقيﺎت المهﻧيﺔ و ﺑﺎلﺟودة و ﺑﺎلعﻼقﺔ مع المواطن و ﺑﺎﻹدارة
اﻻلكتروﻧيﺔ فيمﺎ له ﺻلﺔ ﺑﺎلمهﺎم اﻷسﺎسيﺔ للخﻼيﺎ

 3.1اﻷهداف اﻻستراتيجية )(2020-2016
 إﻋداد وتﻧﻔيذ مﻧوال الﺣوكمﺔ الرشيدة ﺑﺎلديوان تطوير ثقﺎفﺔ الﻧزاهﺔ والشﻔﺎفيﺔ الوقﺎيﺔ من الﻔسﺎد ومكﺎفﺣته -تﺣسين ﺻورة الديوان

 .2قيم العمل بالديوان:

تﺣتوي مدوﻧﺔ السلوك و اﻷخﻼقيﺎت الخﺎﺻﺔ ﺑﺎلديوان ﻋلى ﺟملﺔ من القيم و المﺑﺎدئ التﻲ يتﺣلى ﺑهﺎ
العون و تتمﺣور أسﺎسﺎ ﺣول :
-

اﺣترام القﺎﻧون
المسﺎواة
اﻹخﻼص
الﺣيﺎد
الﻧزاهﺔ

-

اﻻﻧضﺑﺎط فﻲ العمل
المسﺎءلﺔ
اﺣترام الﺣيﺎة الخﺎﺻﺔ
الﻧﺟﺎﻋﺔ

 .3مجلس اﻹدارة:

تﻧﺑثق ﻋن مﺟلس اﻹدارة لﺟﺎن تعﺎوﻧه فﻲ مهﺎمه ،وهﻲ :
 اللﺟﻧﺔ الداخليﺔ لمراقﺑﺔ الﺻﻔقﺎت اللﺟﻧﺔ الدائمﺔ للتدقيق -لﺟﻧﺔ اللزمﺎت
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