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 ـــــة ّدمـــقـــــم 

فترة اِستثنائية في تاريخها نظرا  2020عاشت اإلدارة التونسية خالل سنة 

" وهو ما أثّر على سير عمل المصالح العمومية واِضطرارها 19-كوفيد" جائحةاِلنتشار 

           أمام العموم في بعض األحيان أو تقديم خدماتها بأقّل ما يمكن إلى غلق أبوابها

من أعوانها مراعية اِستمرارية المرفق العمومي وتواصل إسداء الخدمات إلى المواطنين 

وقد أثّر هذا الوضع ااِلستثنائي على عمل فريق المواطن الرقيب كهيكل رقابي مساند 

الّزيارات اليوميّة التي ينجزها أعضاء  عدد قلّصلمجهودات المصالح العموميّة إذ ت

الفريق وتّم التركيز أكثر على مهّمات موّجهة عن بعد من خالل متابعة الخدمات المسداة 

مواقع تقييم محتوى البريد اإللكتروني وبواسطة من قبل المصالح العموميّة عبر الهاتف و

في عديد المّرات مدى اِستعداد عديد الهياكل  عاينواالواب إضافة إلى أّن أعضاء الفريق 

العموميّة المتعاملة مباشرة مع المواطنين للتوقّي من اِنتشار فيروس "كورونا" وذلك 

 توقد اِستحسن   بأداء زيارات ميدانيّة إليها وتسجيل مالحظات إيجابيّة وسلبيّة في شأنها

أن تطلعهم على سير العمل  هذه الّزيارات التي من شأنها الهياكل العموميّةعديد 

باإلدارات المركزيّة والجهويّة والمحليّة على حّد الّسواء وتساعدهم على صياغة خطط 

 شاملة للقيام باألعمال التصحيحيّة المناسبة.

في جزئه األّول حوصلة لمختلف نوي لفريق المواطن الرقيب التقرير السّ  ويتناول

ر مؤّشرات ردود الوزارات حول أنواع تدّخالته مع عرض إحصائي حول تطوّ 

  مالحظات فريق المواطن الّرقيب ومدى ااِلستجابة لها ويتعّرض إلى أهّم اإلخالالت

التي تّم رفعها ضمن تقارير دوريّة إلى الوزارات المعنيّة وإجاباتها حولها إضافة إلى أّن 

اغة متابعات سير عمل المصالح العموميّة من قبل أعضاء الفريق مّكنت من صي

    مالحظات وتوصيات ذات صبغة عاّمة تضّمنها الجزء الّرابع من هذا التقرير والتي

من شأنها اإلسهام في الّرفع من جودة الخدمات اإلداريّة وتحسين العالقة بين اإلدارة 

 .والمتعاملين معها
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  : لمحة عن نشاط فريق المواطن الّرقيب الباب األّول

في إنجاز زيارات يوميّة مبرمجة )أّوال(  2020تمثّل نشاط فريق المواطن الرقيب خالل سنة 

 ومتابعة ملفّات متأّكدة )ثالثا(.ومهّمات موّجهة )ثانيا( 

  : الّزيارات اليوميّة المبرمجة أّوال

 2685زيارة يوميّة مبرمجة إلى  5290بأداء  2020قام فريق المواطن الرقيب خالل سنة 

وقد أسفرت هذه المعاينات عن جملة من المالحظات  مصلحة عموميّة لها عالقة مباشرة بالمواطن.

وّجهت إلى الوزارات المعنيّة ضمن تقارير شهريّة وردت في شأنها ردود تضّمنت اإليجابيّة والّسلبية 

اإلجراءات المتخذة لدعم اإليجابيّات ومعالجة الّسلبيّات تّم على إثرها تكليف فريق المواطن الّرقيب 

 مع المالحظات المسّجلة. .بالتأّكد من صّحتها ومدى تجاوب المصالح المعنيّة

 الموّجهة : المهّمات ثــانيا

مهّمة موّجهة  49إضافة إلى زياراته اليوميّة للمصالح العموميّة، أنجز فريق المواطن الرقيب 

لمعاينة سير العمل بالمصالح العموميّة وتقييم جودة الخدمات اإلداريّة ومتابعة مدى تطبيق اإلصالحات 

دابير الوقائية من انتشار عدوى كما شملت هذه المهمات متابعة مدى احترام الت .والتبسيطات اإلداريّة

فيروس كورونا بالهياكل العمومية، إلى جانب تقييم مدى تفاعلها مع مشاغل المواطنين عبر الوسائل 

 : وقد توّزعت كالتاليااللكترونية والهاتف. 

I. معاينة جودة الخدمات اإلداريّة وسير العمل بالمصالح العموميّة : 

 : التونسيةخدمات المطبعة الرسمية للجمهورية  (1

 سير العمل بفروع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وجودة خدماتها. -

 : خدمات التعريف بالوثائق اإلداريّة لاِلستظهار بها لدى سلط أجنبية (2

 متابعة سير العمل بمصلحة المصادقة على الوثائق اإلدارية بوزارة الّشؤون الخارجية. -

 : خدمات النقل (3

 المسداة من قبل اإلدارات الجهويّة للنقل ومراكز الفحص الفني.متابعة جودة الخدمات  -

 : الخدمات الصّحية (4

 .سير العمل ببعض المؤّسسات الصّحية وتقييم جودة الخدمات المسداة بهامتابعة  -

 : الخدمات االجتماعية (5

 متابعة جودة الخدمات المسداة من قبل الّصندوق الوطني للتأمين على المرض وفروعه. -
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سير العمل بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وفروعه وجودة الخدمات متابعة  -

 المسداة بها.

 : الخدمات البريديّة (6

 متابعة وضعيّة الّصناديق البريديّة. -

 ظروف استغالل الموّزعات اآلليّة لألوراق الماليّة ببعض مكاتب البريد وجودة خدماتها. -

 اديّة.متابعة جودة توزيع اإلرساليات البريديّة الع -

 : الخدمات المالية (7

ظروف استغالل الموّزعات اآلليّة لألوراق الماليّة ببعض فروع البنوك العموميّة وجودة  -

 خدماتها.

 : الخدمات التربوية (8

متابعة االستعدادات الخاصة بالعودة المدرسيّة وسير العمل ببعض المصالح الراجعة  -

 إلى وزارة التربية. بالنظر

 : خدمات الحجّ  (9

 .2020متابعة عمليّة التسجيل لموسم الحّج لسنة  -

II. معاينة جودة الخدمات المتعلقة باالستقبال : 

 : الستقبال بالمصالح العموميةجودة اتطبيق االشتراطات الفنّية لعالمة "مرحبا" ل (1

متابعة سير العمل ببعض دور الخدمات اإلداريّة المزمع تأهيلها لاِلنخراط في عالمة  -

 "مرحبا".

 الحاصلة على عالمة "مرحبا". والمؤّسسات العموميّة سير العمل بالمصالح متابعة -

 : جودة االستقبال الهاتفي بالمصالح والمؤّسسات العموميّة (2

 متابعة جودة االستقبال الهاتفي باألرقام الخضراء لبعض الهياكل العمومية. -

مع المواطن بالوزارات متابعة جودة االستقبال الهاتفي باألرقام المبسطة بمكاتب العالقات  -

 .)خالل فترة الحجر الصحي الشامل(

 متابعة جودة االستقبال الهاتفي باإلدارات الجهويّة للتجارة. -

 متابعة جودة الخدمات المقدّمة من قبل مراكز النّداء ببعض الهياكل العموميّة. -

 (.1200متابعة جودة ااِلستقبال الهاتفي بمصلحة اإلرشاد الهاتفي ) -

 دة االستقبال الهاتفي باإلدارات الجهويّة للّشؤون الدّينيّة.متابعة جو -

متابعة جودة الخدمات المسداة من قبل موّزعات الهاتف بمراكز الواليات )خالل فترة  -

 الحجر الصّحي الّشامل(.

 متابعة جودة االستقبال الهاتفي باإلدارات الجهوية للشؤون االجتماعيّة. -

 بفروع البنك التونسي للتضامن. متابعة جودة االستقبال الهاتفي -

 متابعة جودة الخدمات المسداة عبر األرقام الخضراء ببعض اإلدارات الجهويّة للصّحة. -

 الخدمات المقدّمة من قبل مركز نداء اإلرشاد الجبائي عن بعد. جودة متابعة -

 تف. الخدمات المقدّمة من قبل الوكالة الفنّية للنّقل البّري بواسطة الها جودة متابعة -
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 متابعة جودة الخدمات المقدّمة من قبل الّرقم األخضر لوزارة التربية. -

  .متابعة جودة االستقبال الهاتفي بموزعات الهاتف بالوزارات -

 متابعة جودة االستقبال الهاتفي بموزعات الهاتف بمراكز الواليات. -

ات مع المواطن متابعة جودة الخدمات الهاتفيّة من قبل األرقام المبسطة بمكاتب العالق -

 بالوزارات.

III. متابعة تنفيذ بعض اإلصالحات والتبسيطات اإلداريّة : 

 متابعة سير العمل بنقاط اإلدارة الّسريعة. (1

 .متابعة جودة خدمات بعض فضاءات المواطن بالبلديات (2

IV.  الهياكل العمومية مع المواطنين عبر وسائل التواصل الحديثة مدى تفاعلمتابعة : 

 التراسل االلكتروني عبر عناوين البريد االلكتروني للوزارات.متابعة جودة خدمة  (1

 لمواقع واب الوزارات وجاهزيّتها للتفاعل مع المواطنين. العمليّة تقييم بعض الخاّصيات (2

 تقييم جاهزية مواقع واب الوزارات في مجال النفاذ إلى المعلومة.  (3

 األشخاص ذوي اإلعاقة.سهولة النفاذ إلى مواقع واب الوزارات من قبل متابعة مدى  (4

 ة روابط الخدمات على الخط الواردة ببوابة الحكومة التونسية.جاهزيّ متابعة  (5

 متابعة مدى تفاعل الوزارات مع مشاغل المواطنين عبر التراسل االلكتروني.  (6

متابعة جاهزية الخدمات اإلداريّة عبر الهاتف الجوال باعتماد القائمة المضمنة ببوابة الحكومة  (7

 التونسيّة.

V. ببعض الوقائية للحّد من انتشار فيروس كورونا  لتدابيرمتابعة مدى احترام ا  

 :القطاعات 

معاينة اإلجراءات المتبعة للحصول على تصاريح العمل والجوالن لفائدة الحرفيّين وأصحاب  (1

 المهن الّصغرى.

الموّجه داخل بعض المصالح متابعة مدى ااِللتزام بالتدابير الوقائيّة خالل فترة الحجر الصّحي  (2

  .العموميّة وخارجها

متابعة مدى نشر المعلومة المحيّنة على المواقع الرسمية لبعض الوزارات بخصوص  (3

  مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا واإلجراءات المتخذة في الغرض.

  .يبقطاع النقل البرّ  متابعة مدى التقيّد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا (4

 .مدى توفر الكمامات الواقية بالصيدليات الخاّصة والتسعيرة المعتمدة لبيعهامتابعة  (5

نتشار عدوى فيروس متابعة مدى تقيّد المصالح العموميّة باإلجراءات الوقاية للحدّ من اِ  (6

 "كورونا".

نتشار عدوى فيروس اِ  متابعة مدى تقيّد المؤسسات التربويّة باإلجراءات الوقاية للحدّ من (7

 "كورونا".
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   ثالثا : الملفات المتأّكدة

في إطار تنفيذ الّزيارات اليوميّة المبرمجة واصل فريق المواطن الّرقيب متابعة ملفات ذات صلة 

                بتصّرفات األعوان وسير العمل بالمصالح اإلداريّة العموميّة أسفرت عن إرسال تقارير عاجلة

 إلى الوزارات التالية : 

 وزارة الداخلية   : 

  حول مدى توفر االحتياطات الالزمة للتوقي من اِنتشار فيروس "كورونا" ببعض المصالح

 .بالنّظر إلى والية مدنينالعمومية الراجعة 

 .حول ظروف نقل عامالت في عربة مجرورة 

 سير العمل بمركز الحرس الوطني بمعتمدية العامرة من والية صفاقس. حول  

 بمعتمدية المكناسي مبنى عمومي مهمل وجود حول. 

 ودعم االستثمار االقتصاد واملالية وزارة  : 

  .حول اِضطراب سير العمل بقباضة الماليّة البحيرة بتونس 

  غياب التدابير الوقائية الالزمة للحدّ من اِنتشار وباء فيروس "كورونا" أمام فرعي حول

 الشركة التونسية للبنك بعين دراهم ومدنين.

 حول سير العمل بالقباضة المالية البحيرة بتونس 

  سير العمل بفرع البنك الوطني الفالحي بقابس.حول 

 اريح الضريبة على الّشركات.حول التذّمر من توظيف خطايا تأخير عند إيداع تص 

  1حول سير العمل والعناية باألرشيف بمكتب مراقبة األداءات بالمروج. 

 .حول سير العمل والعناية باألرشيف بمكتب مراقبة األداءات نلسن مانديال بتونس 

 .حول اِختالف اإلجراءات المتبعة لتسجيل قانون أساسي لجمعيّة ببعض قباضات المالية 

  وزارة تكنولوجيات االتصال : 

  .حول تعطب الّشبكة اإلعالمية بالفضاءات التجارية التصاالت تونس 

 حول العناية بالعلم الوطني المرفوع على الوكالة التجارية لالتصاالت تونس البحيرة. 

  لاِلستفسار عن فيروس العموم حول مدى جاهزيّة األرقام الهاتفيّة الموضوعة على ذّمة

 "كورونا" المستجدّ. 

 كاتب حول مدى توفر االحتياطات الالزمة للتوقي من اِنتشار فيروس "كورونا" ببعض الم

 .البريدية

  غياب التدابير الوقائية الالزمة للحد من اِنتشار وباء فيروس "كورونا" أمام بعض حول

 تكنولوجيات االتصال.المصالح العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة 

 .حول الوضعية السيّئة لبعض الّصناديق البريديّة 

  حول العناية بالعلم الوطني المرفوع على مبنى الوكالة التجارية لالتصاالت شارع اليابان

 بمونبليزير. 

http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/66/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/66/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/69/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/82/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/82/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.htm
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 وزارة النقل واللوجستيك : 

  العناية بالعلم الوطني بمحطة األرتال بجبل الوسط.حول 

 .حول الوضعيّة المتردّية لخّط السّكة الحديديّة الّرابط بين غار الدماء وتونس 

  السيئة لمحطة األرتال بالنفيضة.الوضعية حول 

  والبنية التحتيةسكان وزارة التجهيز وال : 

 .حول سوء اِستغالل سيّارة إداريّة 

  حول مالحظات فريق المواطن الرقيب بخصوص تركيز عالمات إشهارية بالطريق السيّارة

 .1أ

 وزارة أمالك الّدولة والشؤون العقارية : 

  عدم العناية باألرشيف )اإلدارة الجهويّة للملكيّة العقارية بسيدي بوزيد(حول. 

  عدم توفر االحتياطات الالزمة للتوقي من انتشار فيروس "كورونا" باإلدارة الجهوية حول

 .للملكية العقارية بتونس

 وزارة الصحة : 

 وضعيّة مركز الصّحة األساسيّة بحّي الخضراء بتونس وسير العمل به. حول 

  مدى جاهزية األرقام الهاتفية الموضوعة على ذمة المواطنين بخصوص فيروس حول

 ".كورونا"

  بالنظر إلى وزارة الصّحةحول جودة االستقبال الهاتفي بالرقم األخضر الراجع. 

 بمدينة القصرين حول صعوبة الحصول على بعض األدوية المضادة لاللتهابات. 

 .حول وضعيّة الدّائرة الصّحية بالحنشة 

  حول عدم ااِللتزام بتدابير التوقي من اِنتشار وباء "كورونا" المستجدّ بالعيادات الخارجيّة

 بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.

 .حول سير العمل ببعض أقسام مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة 

 الجامعي المنجي سليم بالمرسى. حول تعّطب جهازي القسطرة القلبية بالمستشفى 

 اإلدارة الجهوية للصحة ببن عروس حول العناية بالعلم الوطني المرفوع على مبنى. 

  ّة األساسيّة شارع اليابان حول العناية بالعلم الوطني المرفوع على مبنى مركز الصح

  .بمونبليزير

 وزارة الشؤون الدينية 

  عمر بجربة آجيمحول وضعيّة جامع الفقيه. 

  وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري: 

 .حول تسّرب مياه صالحة للّشرب بمنطقة فّج الّريح بمعتمدية عين دراهم 

http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/84/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/84/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/77/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/94/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/94/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/78/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/78/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/68/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/68/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/76/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/76/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.htm
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  حول تذّمر المواطنين من االنقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب بأحياء سكنية بمعتمدية

 عين دراهم.

  بمدينة  مالحظات فريق المواطن الرقيب بخصوص مخازن شاغرة ومتداعية للّسقوطحول

 . صفاقس

 بوالية زغوان حول وضعية مبنى عمومي مهمل. 

 .حول تسّرب الماء الصالح للشرب بمنطقة زالبة الغربية من معتمدية سيدي علوان 

  .حول العناية بالعلم الوطني والمظهر الخارجي بمصلحة األرشيف لديوان الحبوب 

 والبيئة الشؤون املحلية وزارة : 

 : قسم الشؤون املحلية 

 عدم مواظبة بعض األعوان في الحضور بمصلحة األداءات البلديّة بصفاقس  حول

 ونوعيّة الخدمات المسداة بها.

 حول سير العمل وعدم مواظبة األعوان بالدّائرة البلديّة أريانة المدينة. 

  انتشار فيروس "كورونا" ببعض حول مدى توفر االحتياطات الالزمة للتوقي من

 .إلى وزارة الشؤون المحلية المصالح العمومية الراجعة بالنظر

 .حول الوضعية البيئية بمقبرة "الجالز" بتونس العاصمة 

 وثائق الحالة المدنيّة باللغة العربية ببلدية القصرين حول عدم توفر. 

  ومتداعية للّسقوط وسط حول مالحظات فريق المواطن الرقيب بخصوص مبان شاغرة

 .مدينة صفاقس

  حول العناية بالعلم الوطني المرفوع على مبنى الدائرة البلدية بالزواوين من والية

 .بنزرت

  رفع السيارات المخالفة للتراتيب البلدية بمدينة تونسحول. 

  بتونس 2حول ظروف رفع السيّارات وحجزها بمنطقة البحيرة. 

  إدارية مهملة.حول تذكير بوضعية سيارة 

 : قسم البيئة 

 .حول الوضع البيئي بمنتزه "فرحات حشاد" برادس 

 .حول وضعيّة سيّارة إداريّة 

 .حول شغور وحدة رادس الزهراء للديوان الوطني للتطهير من موظفيها 

  وزارة املرأة واألسرة وكبار السّن:  

  مرّكب الطفولة بزغوانحول العناية بالعلم الوطني المرفوع على.  

 حول وضعية نادي األطفال بمدنين الجنوبية. 

 رة الشؤون االجتماعيةوزا  : 

 ."حول بعض اإلخالالت المسّجلة عند تسليم بطاقة العالج "الباس 

 .حول وضعيّة سيّارات إداريّة بالوحدة المحلية للنّهوض االجتماعي بسوسة المدينة 

 .حول متابعة جودة الخدمة المقدّمة من قبل الّرقم األخضر الخاّص بالمساعدات االجتماعية 

 توظيف خطايا تأخير بمناسبة خالص تصاريح الثالثيّة األولى من سنة  حول التذّمر من

2020. 

http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/72/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/86/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/79/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.htm
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  حول العناية بالعلم الوطني المرفوع على مبنى الصندوق الوطني للـتأمين على المرض تونس

 .بمونبليزير 3

  حول العناية بالعلم الوطني المرفوع على مبنى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بحلق

 الوادي. 

  وتنمية الصادرات زارة التجارةو : 

  ظاهرة بيع الكمامات الطبّية ذات االستعمال المتعدّد بالمحالت المعدّة لبيع الموادّ الغذائيّة.حول 

 .ر الكمامات الواقية بالصيدلّيات الخاّصة والتسعيرة املعتمدة لبيعها
ّ
 حول مدى توف

 التربية وزارة : 

  حول متابعة عملية التسجيل األّولي عن بعد بالّسنة األولى من التعليم األساسي للسنة الدراسية

2020/2021. 

 م العالي والبحث العلميوزارة التعلي : 

 .حول سوء التصّرف في سيّارة إداريّة 

 : البنك املركزي التونس ي 

  ِنتشار فيروس "كورونا" بالمقّر الّرئيسي للبنك المركزي حول ااِللتزام بتدابير التوقّي من ا

  .التونسي

http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/73/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.htm
http://www.tunisie.gov.tn/annuaire/74/93-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.htm
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 ات العاّمةاإلحصائيّ  :  الثانيالباب 

 ة : الزيارات اليوميّ  -1

 :  الواليات والوزارات توزيع الزيارات حسب -أ 

                 يومية مبرمجة زيارة 5290إنجاز ب 2020خالل سنة  "بـواطن الرقيـالم" قام فريق
 عمومية لها عالقة مباشرة بالمواطن. مصلحة 2685إلى 

ديسمبر  منذ إحداثه إلى موفى شهرزيارة  493320ى الفريق أدّ  وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
2020 . 

     هذه الزيارات على كافة الواليات ومختلف الوزارات كما هو مبيّن بالجدولينع وتتوزّ 
 .2و عدد  1عدد 

 حسب الوالياتو المصالح توزيع الزيارات   : 1جدول عدد   

عدد الزياراتعدد المصالح المزورةالواليات

4261089تونس

61122أريانة

4995منوبة

120258بن عروس

173311نابل

192366بنزرت

89147زغوان

204368سوسة

160298المنستير

100179المهدية

170268صفاقس

2327القيروان

2121القصرين

129258سيدي بوزيد

132328باجة

151302جندوبة

154358الكاف

2122سليانة

147217قابس

1724قفصة

135221مدنين

33توزر

55تطاوين

33قبلي

  26855290المجموع
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 حسب الوزارات المصالحو  توزيع الّزيارات:  2جدول عدد   

عدد الزياراتعدد المصالح المزورةالوزارات

1132رئاسة الحكومة

1733وزارة الّدفاع الوطني

95190وزارة الداخلية

69155وزارة العدل

217وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

410926وزارة االقتصاد والماليةودعم االستثمار )قسم المالية(

1123وزارة االقتصاد والماليةودعم االستثمار )قسم االستثمار(

329682وزارة تكنولوجيات ااِلتصال 

146258وزارة النقل واللوجستيك

62139وزارة التجهيز  واإلسكان والبنية التحتية

3073وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

263433وزارة الصّحة

59وزارة الشؤون الدينية

167338وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

81190وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

220472وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية( 

4272وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون البيئة( 

5593وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن

255478وزارة الشؤون االجتماعية

73114وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني )قسم اإلدماج المهني(

104181وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني )قسم  الشباب والرياضة(

1530وزارة التجارة وتنمية الصادرات

148231وزارة الشؤون الثقافية

3050وزارة السياحة 

1723وزارة التربية

24وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

816البنك المركزي التونسي

1828البنك التونسي للتضامن

26855290المجموع
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 :  المعاينة محاور حسب الرقيب المواطن فريق مالحظات توزيع -ب 

 الفريق في تقييمه لعمل اإلدارة مرجعيّة تضّمنتها بطاقة المعاينة وتشمل المحاور اِعتمد
 : التالية  

  :ااِلستقبال  -1

العدد الجملي

%14100%1426,92%523873,08رئاسة الحكومة

%1076,92%1310,92%11910689,08وزارة الّدفاع الوطني

%6039,74%15120,27%74559479,73وزارة الداخلية

%3335,48%9320,09%46337079,91وزارة العدل

%00,00%337,50%8562,50وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

%00,00%43519,32%2251181680,68وزارة االقتصاد والماليةودعم االستثمار )قسم المالية(

%00,00%1722,97%745777,03وزارة االقتصاد والماليةودعم االستثمار )قسم االستثمار(

%15932,32%49220,21%2434194279,79وزارة تكنولوجيات ااِلتصال 

%4215,73%26726,18%102075373,82وزارة النقل واللوجستيك

%2124,42%8620,53%41933379,47وزارة التجهيز  واإلسكان والبنية التحتية

%1730,36%5626,29%21315773,71وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

%31,00%29921,36%1400110178,64وزارة الصّحة

%17,69%1354,17%241145,83وزارة الشؤون الدينية

%10240,48%25225,40%99274074,60وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

%2518,25%13721,21%64650978,79وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

%529,12%57032,89%1733116367,11وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية( 

%1924,05%7931,60%25017168,40وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون البيئة( 

%00,00%8824,24%36327575,76وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن

%10126,17%38624,51%1575118975,49وزارة الشؤون االجتماعية

%00,00%11918,74%63551681,26وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني )قسم اإلدماج المهني(

%1920,65%9221,05%43734578,95وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني )قسم  الشباب والرياضة(

%770,00%1010,87%928289,13وزارة التجارة وتنمية الصادرات

%4730,72%15316,19%94579283,81وزارة الشؤون الثقافية

%46,35%6329,03%21715470,97وزارة السياحة 

(*)0%00,00%4949100,00وزارة التربية

%00,00%111,11%9888,89وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

%342,86%711,29%625588,71البنك المركزي التونسي

%1973,08%2621,14%1239778,86البنك التونسي للتضامن

%75819,33%392222,61%173501342877,39المعدل اإلجمالي

الوزارات

اإلجراءات المتخذةالمالحظات السلبيةالمالحظات اإليجابية

%عدد%عدد%عددللمالحظات
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  لمؤّسسة :المظهر العام لمبنى ا  -2

العدد الجملي

%2100%26,90%292793,10رئاسة الحكومة

%00,00%46,78%595593,22وزارة الّدفاع الوطني

%1734,69%4914,37%34129285,63وزارة الداخلية

%1632,65%4922,17%22117277,83وزارة العدل

%00,00%266,67%3133,33وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

%00,00%857,81%1088100392,19وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم المالية(

(*)0%00,00%3535100,00وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم االستثمار(

%2835,00%807,81%102494492,19وزارة تكنولوجيات ااِلتصال 

%1916,38%11623,72%48937376,28وزارة النقل واللوجستيك

%842,11%199,90%19217390,10وزارة التجهيز  واإلسكان والبنية التحتية

%228,57%78,05%878091,95وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

%21,06%18924,48%77258375,52وزارة الصحة

(*)00%77100,00وزارة الشؤون الدينية

%4643,81%10520,79%50540079,21وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

%522,73%228,33%26424291,67وزارة الصناعة والمؤّسسات الصغرى والمتوسطة

%1213,33%9012,86%70061087,14وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية(

%422,22%1816,22%1119383,78وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم البيئة(

%00,00%168,94%17916391,06وزارة المرأة واألسرة وكبار السّن

%5838,93%14919,48%76561680,52وزارة الشؤون االجتماعية

%00,00%299,67%30027190,33وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم اإلدماج المهني(

%1128,21%3917,18%22718882,82وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم الشباب والرياضة(

(*)0%00,00%4747100,00وزارة التجارة تنمية الصادرات

%2529,07%8616,60%51843283,40وزارة الشؤون الثقافية

%120,00%55,21%969194,79وزارة السياحة 

(*)0%00,00%3434100,00وزارة التربية

%00,00%125,00%4375,00وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

%00,00%13,03%333296,97البنك المركزي التونسي

%2100,00%23,64%555396,36البنك التونسي للتضامن

%25822,15%116514,23%8185702085,77المعدل اإلجمالي

اإلجراءات المتخذةالمالحظات السلبيةالمالحظات اإليجابية
الوزارات

%عدد%عدد%عددللمالحظات
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 ظروف العمل :   -3

العدد الجملي

(*)0%00,00%77100,00رئاسة الحكومة

%150,00%211,76%171588,24وزارة الّدفاع الوطني

%660,00%1011,63%867688,37وزارة الداخلية

%133,33%35,88%514894,12وزارة العدل

%00,00%1100,00%100,00وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

%00,00%72,58%27126497,42وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم المالية(

(*)0%00,00%99100,00وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم االستثمار(

%2460,00%4012,66%31627687,34وزارة تكنولوجيات ااِلتصال 

%725,00%2821,88%12810078,13وزارة النقل واللوجستيك

%120,00%510,42%484389,58وزارة التجهيز  واإلسكان والبنية التحتية

(*)0%00,00%2222100,00وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

%00,00%1510,71%14012589,29وزارة الصحة

(*)00%44100,00وزارة الشؤون الدينية

%220,00%109,09%11010090,91وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

%00,00%45,63%716794,37وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

%26,06%3316,18%20417183,82وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية(

%133,33%312,50%242187,50وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم البيئة(

%00,00%12,50%403997,50وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن

%327,27%116,29%17516493,71وزارة الشؤون االجتماعة

%00,00%11,41%717098,59وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم اإلدماج المهني(

%00,00%48,51%474391,49وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم الشباب والرياضة(

%00,00%17,69%131292,31وزارة التجارة وتنمية الصادرات

%545,45%119,40%11710690,60وزارة الشؤون الثقافية

(*)0%00,00%2323100,00وزارة السياحة 

(*)0%00,00%1111100,00وزارة التربية

(*)%11100,00وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

(*)%77100,00البنك المركزي التونسي

%1100,00%15,88%171694,12البنك التونسي للتضامن

%5428,27%1919,40%2031184090,60المعدل اإلجمالي

اإلجراءات المتخذةالمالحظات السلبيةالمالحظات اإليجابية
الوزارات

%عدد%عدد%عددللمالحظات
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  األعوان :  -4

العدد الجملي

(*)0%00,00%77100,00رئاسة الحكومة

(*)0%00,00%1515100,00وزارة الّدفاع الوطني

%3654,55%6661,11%1084238,89وزارة الداخلية

%466,67%618,75%322681,25وزارة العدل

(*)0%00,00%11100,00وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

%00,00%2413,48%17815486,52وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم المالية(

%00,00%116,67%6583,33وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم االستثمار(

%7427,72%26767,59%39512832,41وزارة تكنولوجيات االتصال

%1917,27%11063,58%1736336,42وزارة النقل واللوجستيك

%535,71%1431,82%443068,18وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية

%150,00%214,29%141285,71وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

%00,00%2019,23%1048480,77وزارة الصحة

(*)%11100,00وزارة الشؤون الدينية

%625,00%2422,02%1098577,98وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

%1424,56%5761,96%923538,04وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

%1911,45%16661,94%26810238,06وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية(

%1441,18%3466,67%511733,33وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم البيئة(

%00,00%1945,24%422354,76وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن

%2032,79%6139,87%1539260,13وزارة الشؤون االجتماعية

%00,00%813,33%605286,67وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم اإلدماج المهني(

%150,00%28,33%242291,67وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم الشباب والرياضة(

%1100,00%18,33%121191,67وزارة التجارة وتنمية الصادرات

%4100,00%45,13%787494,87وزارة الشؤون الثقافية

%728,00%2558,14%431841,86وزارة السياحة

(*)0%00,00%33100,00وزارة التربية

(*)0%00,00%11100,00وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

(*)%44100,00البنك المركزي التونسي

%00,00%17,69%131292,31البنك التونسي للتضامن

%22524,67%91244,90%2031111955,10المعّدل اإلجمالي

اإلجراءات المتخذةالمالحظات السلبيةالمالحظات اإليجابية
الوزارات

%عدد%عدد%عددللمالحظات
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 نوعية الخدمة : -5

العدد الجملي

(*)0%00,00%22100,00رئاسة الحكومة

(*)%88100,00وزارة الّدفاع الوطني

%225,00%866,67%12433,33وزارة الداخلية

%457,14%770,00%10330,00وزارة العدل

(*)0%00,00%11100,00وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

%00,00%1726,15%654873,85وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم المالية(

(*)0%00,00%22100,00وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم االستثمار(

%00,00%1225,53%473574,47وزارة تكنولوجيات االتصال

%222,22%937,50%241562,50وزارة النقل واللوجستيك

%450,00%866,67%12433,33وزارة التجهيز  واإلسكان والبنية التحتية

%116,67%675,00%8225,00وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

%28,70%2353,49%432046,51وزارة الصحة

(*)%22100,00وزارة الشؤون الدينية

%12100,00%1248,00%251352,00وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

%112,50%847,06%17952,94وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

%626,09%2357,50%401742,50وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية(

%250,00%444,44%9555,56وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم البيئة(

%00,00%327,27%11872,73وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن

%731,82%2245,83%482654,17وزارة الشؤون االجتماعية

(*)0%00,00%1212100,00وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم اإلدماج المهني(

%3100,00%333,33%9666,67وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم الشباب والرياضة(

%3100,00%350,00%6350,00وزارة التجارة وتنمية الصادرات

%125,00%412,90%312787,10وزارة الشؤون الثقافية

%1100,00%133,33%3266,67وزارة السياحة 

(*)0%00,00%11100,00وزارة التربية

(*)0%00,00%11100,00وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

(*)%11100,00البنك المركزي التونسي

(*)0%00,00%55100,00البنك التونسي للتضامن

%5129,48%17338,02%45528261,98المعّدل اإلجمالي

اإلجراءات المتخذةالمالحظات السلبيةالمالحظات اإليجابية
الوزارات

%عدد%عدد%عددللمالحظات
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 درجة تجاوب الوزارات مع مالحظات فريق المواطن الّرقيب :  -ج 

( وتوّزعت مالحظات فريق 3)جدول عدد   %59بلغت نسبة الّردود اإلجمالية على المراسالت 
مالحظات سلبيّة أّما نسبة اإلستجابة   %21.17مالحظات إيجابية و   %78.83المواطن الرقيب إلى 

 (.  4)جدول عدد  % 21.15الجملية فقد بلغت 

 :  نسب ردود الوزارات على المراسالت المتعلقة بمالحظات فريق المواطن الرقيب 3جدول عدد   

 نسبة الرّد  الوزارات

 %95 رئاسة الحكومة

 %100 وزارة الّدفاع الوطني

 %86 وزارة الداخلية

 %43 وزارة العدل

 %0 وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

 %14 وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم المالية(

 %0 وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم االستثمار(

 %94 وزارة تكنولوجيات ااِلتصال 

 %50 واللوجستيكوزارة النقل 

 %80 وزارة التجهيز  واإلسكان والبنية التحتية

 %44 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

 %29 وزارة الصحة

 %100 وزارة الشؤون الدينية

 %56 وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

 %23 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

 %25 والبيئة )قسم الشؤون المحلية(وزارة الشؤون المحلية 

 %56 وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم البيئة(

 %9 وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن

 %80 وزارة الشؤون االجتماعية

 %100 وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم اإلدماج المهني(

 %100 الشباب والرياضة( وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم

 %50 وزارة التجارة وتنمية الصادرات

 %63 وزارة الشؤون الثقافية

 %43 وزارة السياحة 

 %50 وزارة التربية

 %80 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 %80 البنك المركزي التونسي

 %100 البنك التونسي للتضامن

 %59 نسبة الّردود اإلجمالية 

 
 الرّد = عدد اإلجابات/عدد المراسالت الموجهة إلى الوزارة بخصوص مالحظات المواطن الرقيب. * نسبة

 = عدد اإلجراءات المتخذة من قبل الوزارة المعنية /عدد المالحظات السلبية.     اإلستجابة* نسبة 
 

   



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 

 

 الرقيب ونسب االستجابة إليها حسب الوزارات :  التوزيع العام لمالحظات فريق المواطن 4جدول عدد 

العدد الجملي

%16100,00%1616,49%978183,51رئاسة الحكومة

%1157,89%198,72%21819991,28وزارة الّدفاع الوطني

%12142,61%28421,98%1292100878,02وزارة الداخلية

%5836,71%15820,33%77761979,67وزارة العدل

%00,00%642,86%14857,14وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

%00,00%56814,74%3853328585,26وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم المالية(

%00,00%1814,29%12610885,71وزارة االقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار )قسم االستثمار(

%28531,99%89121,13%4216332578,87وزارة تكنولوجيات ااِلتصال 

%8916,79%53028,90%1834130471,10وزارة النقل واللوجستيك

%3929,55%13218,46%71558381,54وزارة التجهيز  واإلسكان والبنية التحتية

%2129,58%7120,64%34427379,36وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

%71,28%54622,20%2459191377,80وزارة الصحة

%17,69%1334,21%382565,79وزارة الشؤون الدينية

%16841,69%40323,15%1741133876,85وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

%4519,74%22820,92%109086279,08وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

%9110,32%88229,95%2945206370,05وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية(

%4028,99%13831,01%44530768,99وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم البيئة(

%00,00%12720,00%63550880,00وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن

%18930,05%62923,16%2716208776,84وزارة الشؤون االجتماعية

%00,00%15714,56%107892185,44وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم اإلدماج المهني(

%3424,29%14018,82%74460481,18وزارة الشباب والرياضة  واإلدماج المهني )قسم الشباب والرياضة(

%1173,33%158,82%17015591,18وزارة التجارة وتنمية الصادرات

%8231,78%25815,28%1689143184,72وزارة الشؤون الثقافية

%1313,83%9424,61%38228875,39وزارة السياحة 

(*)0%00,00%9898100,00وزارة التربية

%00,00%212,50%161487,50وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

%337,50%87,48%1079992,52البنك المركزي التونسي

%2273,33%3014,08%21318385,92البنك التونسي للتضامن

%134621,15%636321,17%300522368978,83المعّدل اإلجمالي

الوزارات
اإلجراءات المتخذةالمالحظات السلبيةالمالحظات اإليجابية

%للمالحظات عدد%عدد%عدد
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 :  التحليل اإلحصائي لتطور مؤشرات متابعة الوزارات لتقارير فريق المواطن الرقيب -د 

تراجعا مقارنة وبالتالي شهدت  2020خالل سنة  % 59دود اإلجمالية ت نسبة الرّ غبل

 .2019و 2018بسنتي 

 

 

شهدت نسبة ااِلستجابة الجمليّة لمالحظات فريق المواطن الّرقيب تراجعا مقارنة بسنة 
ويمكن تفسير ذلك بنوعيّة اإلجابات المتحّصل عليها من بعض  2كما يبيّنه الرسم عدد  2019

تكتسي صبغة عاّمة وبالتالي ال يمكن اِعتمادها في اِحتساب نسبة الوزارات والتي ال تزال 
في عالقة بجائحة  2020ااِلستجابة إضافة إلى اإلضطراب الذي شهده عمل اإلدارة خالل سنة 

كورونا. كما أفادت بعض الوزارات أّن بعض اإلجراءات يتطلب إنجازها رصد اِعتمادات                
 تنفيذ تتجاوز الّسنة أي الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير الّسنوي. ال تكون متوفرة أو آجال

 

 

 

 

وتجدر اإلشارة إلى أّن تطّور هذه النّسب لم يبلغ المستوى المأمول بِاعتبارها لم تتجاوز 
بة ااِلستجابة أو عدم استجابة بعض الوزارات لمالحظات ويرجع ذلك إلى ضعف نس % 50

فريق المواطن الرقيب أو عدم استقرار منسقي الوزارات المكلفين بمتابعة تقاريره وعدم تفرغهم 
 للمهام الموكولة إليهم في هذا المجال وغياب منظومة إعالمية تيّسرعملهم.

  اإلجماليّة الّردود نسبة مؤّشر تطّور. 1عدد رسم

 نسبة االستجابة الجملية لمالحظات فريق المواطن الرقيبتطّور. 2 عدد رسم   
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ابة إلى مالحظات فريق بوضوح تراجعا في معدالت ااِلستج 3ويبرز الّرسم عدد 
 .2019مقارنة بسنة المواطن الّرقيب حسب محاور المعاينة األساسيّة 

 وقد شمل التراجع كافة المحاور وأبرزها نوعية الخدمة وتصرفات األعوان.

 

 

ة المسّجلة خالل زيارات فريق المواطن نسبة المالحظات اإليجابيّ  إلى أنّ وتجدر اإلشارة 
سنة بالنسبة إلى  % 8.12وبحوالي  2019مقارنة بسنة  % 3.38شهدت تحسنا بـ  الرقيب
لتبلغ    2019سنة  % 24.55. كما أنّه يالحظ تراجع نسبة المالحظات الّسلبية من 2018
 .4سم عدد ن بالرّ كما هو مبيّ   % 3.38أي بتراجع يقّدر بـ  2020سنة   % 21.17

بسبب جائحة "كورونا" واقتصار  2020ويفّسر ذلك بانخفاض عدد الزيارات خالل سنة 
بعضها على مالحظة المظهر الخارجي للمصالح العمومية والوقوف أحيانا فقط على مستوى 

 .ظروف االستقبال بها

 

 

  

 المعاينةمحاور حسب االستجابة نسبة مؤّشر تطّور. 3 عدد رسم

 2020إلى  2012الفترة الممتدة من خالل والّسلبيّة اإليجابيّة المالحظات نسبة تطّور. 4 عدد رسم
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حسب محاور  اإليجابية والسلبيةتوزيع المالحظات المتعلق ب 5الرسم عدد  من نبيّ ويت
، أن نسبة المالحظات السلبية من مجموع المالحظات يرتفع بصفة 2020سنة خالل المعاينة 
في المحورين المتعلقين بتصرفات األعوان ونوعية الخدمة مقارنة ببقية المحاور، فبلغت  ملحوظة

             %34)للثاني  %38و (2019سنة  %46)األول بالنسبة للمحور  %45هذه النسبة حوالي 

 بالنسبة إلى المحور المتعلق بظروف العمل. %9.4مقابل فقط  (2019سنة 

نسبيا إذ تعكس عدم رضا المواطنين على جودة الخدمات  وتعتبر هذه األرقام مرتفعة
 المسداة ببعض القطاعات وعن تصرفات بعض األعوان بعدد من الزيارات.

 

 

 2020. توزيع نسبة المالحظات اإليجابية والسلبية حسب محاور المعاينة خالل سنة 5رسم عدد        

ّور الذي شهدته المالحظات اإليجابيّة وبالّرجوع إلى تحليل أهّمية محاور المعاينة في التط
يتبيّن وجود تراجع في نسبة المالحظات اإليجابيّة في المحور الخاص باألعوان ونوعية الخدمة  
واستقرارا نسبيا بالعناصر المتصلة باالستقبال والمظهر العام للمباني وظروف العمل وذلك 

 .6عدد مقارنة خاصة بالسنوات األخيرة كما هو مبيّن بالّرسم 

 

 . تطور توزيع المالحظات اإليجابية حسب وزن محاور المعاينة على مجموع المالحظات اإليجابية6رسم عدد 
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 : هة الموجّ  اتالمهمّ  -2

، خّصصت لمعاينة هةة موجّ مهمّ  49بإنجاز  2020قام فريق المواطن الرقيب خالل سنة 
اإلداريّة ومتابعة مدى تطبيق اإلصالحات سير العمل بالمصالح العموميّة وتقييم جودة خدماتها 

 المعنيّة. إلى الوزارات  مراسلة 176أسفرت عن توجيه  والتبسيطات اإلداريّة التي تّم إقرارها،
 .5كما هو مبيّن بالجدول عدد   % 55.68وقد بلغت نسبة الرّد عليها 

 2020بالمهمات الموجهة خالل سنة  نسب ردود الوزارات على المراسالت المتعلقة:  5جدول عدد              

نسبة الردعدد الردودعدد المراسالت

%6583,33رئاسة الحكومة

%55100,00وزارة الّدفاع الوطني

%6466,67وزارة الداخلية

%400,00وزارة العدل 

%400,00وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

%11218,18وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار )قسم المالية(

%300,00وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار )قسم االستثمار(

%211990,48وزارة تكنولوجيات ااِلتصال 

%9444,44وزارة النقل واللوجستيك

%5480,00وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية

%5240,00وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 

%8225,00وزارة الصّحة

%66100,00وزارة الشؤون الدينية

%9222,22وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

%7114,29وزارة الصناعة والطاقة والمناجم )قسم الصناعة(

%8112,50وزارة الصناعة والطاقة والمناجم )قسم الطاقة والمناجم( 

%33100,00وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية(

%4375,00وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم البيئة(

%5120,00وزارة  المرأة واألسرة وكبار الّسن

%11981,82وزارة الشؤون االجتماعية

%44100,00وزارة شؤون الشباب والرياضة واإلدماج المهني ) قسم االدماج المهني(

%44100,00وزارة شؤون الشباب والرياضة واإلدماج المهني ) الشباب والرياضة(

%7228,57وزارة التجارة وتنمية الصادرات

%4375,00وزارة  الشؤون الثقافية

%4250,00وزارة السياحة 

%7457,14وزارة التربية

%44100,00وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

%22100,00البنك التونسي للتضامن

%1769855,68معدل نسب الردود

الوزارات
المهمات الموجهة
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 مستوى المعّدل  ليتجاوز 2019مقارنة بسنة ارتفاعا هة ات الموجّ عدد المهمّ  وشهد
 .7 عدد سمن بالرّ كما هو مبيّ  لهذا الّصنف من التدّخل الّسنوي

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 2020 إلى سنة 2012تطور عدد المهمات الموجهة من سنة . 7رسم عدد 

( % 55.68) 2020وعرفت نسبة الرّد على المهّمات الموّجهة المسّجلة في سنة 
 .2019سنة   %54.55التي كانت في حدود مقارنة بنسبة الرّد  استقرارا

خالل الّسنوات المبيّنة بالّرسم                 % 60على المهّمات الموّجهة  وقد بلغ معّدل نسبة الردّ  
وهي نسبة تعتبر إجماال طيّبة خاّصة وأّن اإلجابات الواردة من قبل الوزارات، تضّمنت  8عدد 

الت المسّجلة ودعم اإليجابيّات ويتّم غالبا اِتخاذها في غالبا إجراءات تصحيحيّة لتجاوز اإلخال
 إطار برنامج عمل الوزارة وذلك بعد دراسة المالحظات والتوصيات المقترحة في شأنها.

 

 . تطور  مؤشر نسبة الرد اإلجمالية للمهمات الموجهة8رسم عدد 
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 : دة الملفات المتأكّ 

المهاّم الموكولة إليه، عاين فريق "المواطن الرقيب" بعض الظواهر والّسلوكيّات   في إطار
التي لها صلة بتصّرفات األعوان العموميّين أو أحداثا لها اِنعكاس سلبي على الّسير العادي  

 للمرفق العاّم.

مراسلة عاجلة نظرا لصبغتها المتأّكدة إلى الوزارات المبيّنة  72وقد أسفرت عن إرسال  
 .  6بالجدول عدد 

 2020بالملفات المتأكدة خالل سنة نسب ردود الوزارات على المراسالت المتعلقة  :  6جدول عدد       

نسبة الردعدد الردودعدد المراسالت

%4250,00وزارة الداخلية

%8112,50وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار )قسم المالية(

%7457,14وزارة تكنولوجيات االتصال 

%3266,67وزارة النقل واللوجستيك

%2150,00وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية

%2150,00وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

%10110,00وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم الشؤون المحلية(

%300,00وزارة الشؤون المحلية والبيئة )قسم البيئة(

%10220,00وزارة الصحة

%11100,00وزارة الشؤون الدينية

%6233,33وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

%200,00وزارة المرأة واألسرة وكبار الّسن 

%5480,00وزارة الشؤون االجتماعية

%200,00وزارة التجارة وتنمية الصادرات

%100,00وزارة التربية

%500,00وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

%11100,00البنك المركزي التونسي

%722230,56معدل نسب الردود

الوزارات
الملفات المتأكدة
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ن كما هو مبيّ  2019بسنة مقارنة  2020خالل سنة  ارتفاعادة فات المتأكّ لعرف عدد الموقد 
 .9سم عدد بالرّ 

 

 

 

 

 

 

 2020إلى سنة  2012. تطور عدد الملفات المتأكدة من سنة 9رسم عدد 

مقابل  % 30.56تسجيل انخفاض في نسبة الّردود إذ بلغت هذه النسبة  2020وتّم خالل سنة 
وهي نسبة ال تعبّر عن المجهودات المبذولة من قبل مصالح الوزارات  2019سنة   60.61%

 .10المعنيّة كما هو مبيّن بالّرسم عدد 

 
 للملفات المتأكدة. تطور مؤشر نسبة الرد اإلجمالية 10رسم عدد 

وتجدر اإلشارة إلى أّن معّدل نسبة الرّد الخاّصة بالملفّات المتأّكدة وعلى اِمتداد الّسنوات 
وهو ما يبرز التفاعل مع هذا النّوع من الملفات التي تكتسي صبغة خاّصة   %57.69األخيرة بلغ 

 وتستدعي اِتخاذ تدابير عاجلة.

 

  



 

 

 

  

 الثانيالجزء 

 المالحظات العاّمة والتوصيّات
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 ة المالحظات العامّ األّول :  الباب

أسفرت الزيارات الميدانيّة لفريق المواطن الرقيب لمختلف المصالح العمومية عن مالحظات 

 أهّمها حسب المحاور التالية :عاّمة نورد 

  : االستقبال  الأوّ 

واإلدارات تحسن االستقبال بعدد هام من المصالح إلى  تقارير فريق المواطن الرقيب أشارت

. فقد اعتنت هذه المصالح العموميّة وخاّصة الحاصلة منها على عالمة "مرحبا" لجودة االستقبال

من ممّرات المعوقين واستجابت لمختلف االشتراطات الواجب توفيرها المقومات األساسيّة لالستقبال ب

قصاصات لوفضاءات اِنتظار مهيّئة وعالمات توجيه وإرشاد ومقاعد اِنتظار الئقة وموّزعات 

المسدية للخدمات  الشبابيكاالكتظاظ أمام ظاهرة من للحّد والمتعاملين معها األسبقية لتنظيم قبول 

 اإلدارية.

           تشكو من نقصعمومية خصوصا بالجهات الداخلية المصالح العديد من التزال  إال أنّه ما

وال تولي اإلرشاد والتوجيه بمختلف أنواعه ما يستحقانه من أهمية إلى االستقبال على مستوى جودة 

 في مجال تقنيات التواصل مع العموموتكوينهم المكلفين باالستقبال جانب الحاجة الملّحة لتأهيل 

إرشادهم وتوفير المعلومة الدقيقة وطالبي الخدمات الحسن ل قبوللتأمين الالّسلوكيّة  همتطوير مهاراتو

 لهم.

 ثانيا : المظهر العام للمبنى 

مقّومات العمل أغلبها ب رتتوفّ  الفريق اهتماما بالمظهر العام للمباني العموميّة التيسّجل 

والحرص  العمومية بتدابير الحماية والوقاية من المخاطرالمصالح جّل التزام  الضرورية إلى جانب

من خالل التقيد بتدابير التوقي  تأمين مقّراتها وضمان سالمة أعوانها والمواطنين الوافدين عليهاعلى 

 .من انتشار فيروس "كورونا"

مصالح عموميّة إلى مزيد العناية بنظافة مقراتها  لكن أبرزت تقارير الفريق حاجة عدة

إلى الحّد األدنى يفتقر بعضها أحيانا إذ محيطها الخارجي وتعّهد مبانيها بالّصيانة الّدوريّة هتمام باالو

)بعض الوحدات المحلية للنهوض االجتماعي والمدارس االبتدائية  من مقّومات الّسالمة والحماية

 . ومراكز الصحة األساسية والمكتبات العمومية ودور الشباب وغيرها من المصالح(

ظاهرة المباني الشاغرة وغير المستغلة بعديد الجهات وهو ما يقتضي علما أنه تّمت مالحظة 

 .رصد اِعتمادات ماليّة هاّمة إلعادة تهيئتها وتوظيفها
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 ثالثا : ظروف العمل 

العمل الضروريّة توفير وسائل رغم تحّسن ظروف العمل بالمصالح العمومية من خالل 

التي يتيحها التطور التكنولوجي لضمان مكانيّات اإلواِستغالل اعتماد منظومات معلوماتية متطورة و

الخدمات اإلدارية أسهم في النهوض بجودة ا مّ مسير العمل بها والرفع من أداء العاملين بها حسن 

ا على مستوى ببعض المصالح العمومية نقصالحظ ومعالجة الملفات بالّسرعة المطلوبة، فإّن الفريق 

ببعض الفريق كما عاين  .األعطاب الحاصلة بهاوكثرة اإلداريّة  التجهيزاتتقادم والموارد المادية 

العناية الكافية باألرشيف وعدم تطبيق نظام محكم للتصرف في الوثائق إيالء المصالح األخرى عدم 

 اتزيارات التفقّد والمتابعالقيام بأو تعّطبها مما يعيق الالزمة وسائل النقل اإلدارية وعدم توفر 

 الخدمات اإلداريّة.آجال إسداء سلبا على أداء األعوان وانعكس الميدانية وهو ما 

 رابعا : تصرفات األعوان 

زيارتها تحسنا العالقة بين األعوان وطالبي الخدمة بجّل المصالح العموميّة التي تّمت شهدت 

المجهودات حاجيات المواطنين وذلك بفضل لدمات تستجيب إلسداء خ استعدادعلى مستوى التعامل وا

بمدّونة ة المواطنين وفق ما جاء األعوان بالمصالح العمومية وحثّهم على حسن معامللتأطير المبذولة 

 سلوك وأخالقيّات العون العمومي ودعوتهم إلى تقديم الخدمات اإلدارية بالجودة المطلوبة.

العمل وعدم اِلتزام بعض بمقرات عدم المواظبة في الحضور عدة مناسبات في إالّ أنّه لوحظ 

إعالء قيمة وتكثيف الّرقابة اإلداريّة لفرض ااِلنضباط يستوجب األعوان بواجباتهم المهنيّة وهو ما 

 العمل.

كما عاين الفريق أيضا نقصا في الموارد البشرية ببعض المصالح اإلدارية نظرا إلحالة عدد 

م إمكانية سّد الشغورات بإنتدابات جديدة تطبيقا لتوجهات الحكومة في هذا منهم إلى التقاعد وعد

 اإلطار.

 خامسا : نوعيّة الخدمة  

شهدت نوعيّة الخدمة العمومية تحّسنا نسبيّا ببعض المصالح والمؤّسسات العموميّة وخاّصة 

التي تواصل بعض المصالح العموميّة إضافة إلى  عالمة "مرحبا" لجودة االستقبالتحصلت على التي 

إعالم طالبي الحرص على تحسين جودة خدماتها من خالل االلتزام باآلجال القانونيّة المعمول بها أو 

 مآل ملفّاتهم سواء عبر مراسالت فرديّة أو عبر اإلرساليّات القصيرة.المستجدات والخدمة ب

 اإلدارة من تدنّي جودة الخدمات المقّدمةر المتعاملين مع إال أّن هذا التطور ال يخفي تذمّ 

وطول االنتظار وعدم اِحترام آجال إسداء الخدمة ووجود تعقيدات  ببعض المصالح العمومية األخرى

وتشعّب المسالك المتبعة  لتكوين الملفات اإلدارية على مستوى اإلجراءات وتعّدد الوثائق المطلوبة

 يّة التي تّم إقرارها.للحصول على الخدمة رغم التبسيطات اإلدار
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 ببعض المصالح العموميّة الّشبكة اإلعالميةعاين الفريق أعطاب تطرأ على مستوى و

وهو ما يؤثّر على سير العمل لفترات طويلة  العمومية الهياكل االستشفائيةبعديد والتجهيزات الطبّية 

  .األعطابهذه بها نظرا للبطء الحاصل في معالجة 

ضرورة و وفق القواعد المعمول بها حفظهوإحكام تنظيم األرشيف  الحاجة إلىكما أبرزت التقارير 

 التحيين الّدوري للمعطيات الموجودة بمواقع الواب العموميّة. العمل على
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  التوصيّات  : الباب الثاني

التوصيات  عديد 2020أفرزت مالحظات فريق المواطن الرقيب التي تم تسجيلها خالل سنة 
 يمكن تبويبها وفق المحاور التالية :

 أّوال : االستقبال 

 اإيالء العناية الالزمة بالعلم الوطني وتعهده بصفة دورية وتغييره عند االقتضاء تطبيق (1
 ادرة في الغرض.للمناشير الصّ 

وذلك بالتنسيق  ةسات العموميّ بالمصالح والمؤسّ  تعّرف خارجيةتركيز عالمات توجيه  (2
 وتوحيدهاالداخلية بها دعم معلقات اإلرشاد والتوجيه ومزيد  مع المصالح البلديّة المعنيّة

من حيث الشكل والمحتوى بالنسبة إلى القطاع الواحد في إطار حوكمة التصرف 
 اإلداري والمالي.

اإلدارة الستقبال المتعاملين مع مالئمة فضاءات مزيد تحسين ظروف االستقبال وتهيئة  (3
مع اِحترام التدابير الوقائيّة للحّد من اِنتشار متطلبات العمل اإلداري يستجيب إلى بشكل 

 .فيروس "كورونا"
ودعم تجربة أخذ  يانة الدوريةدها بالصّ حسن استغالل موزعات قصاصات األسبقية وتعهّ  (4

زارة المواعيد المسبقة عن بعد )الفحص الفنّي للعربات /المصادقة على الوثائق بو
    الّشؤون الخارجيّة/ البريد التونسي ...( ومزيد إحكام تنظيمها نظرا لدورها في الحدّ 

 .من ااِلكتظاظ وتقليص مّدة االنتظار
                  تعاملهم مع المصالح العمومية لدىباألشخاص ذوي اإلعاقة إيالء عناية خاصة  (5

ات المعوقين وتهيئة تركيز ممرّ تحسيس األعوان حول كيفيّة اإلحاطة بهم ومن خالل 
من المتعاملين مع اإلدارة تراعي خصوصية هذه الفئات ومسالك مكاتب وشبابيك 

وتصميم مواقع الواب العمومية وفق معايير تسمح بتيسير نفاذهم إلى الخدمات 
 اإللكترونية.

الحرص   إيالء العناية الالزمة بااِلستقبال الهاتفي والتكوين الدوري للمشرفين عليها و (6
                  على ضمان جاهزيّة موّزعات الهاتف من خالل الّصيانة الوقائيّة الّدوريّة والترفيع

والتدّخل الّسريع في صورة حدوث  من طاقة اِستيعاب الخطوط الهاتفيّة عند ااِلقتضاء
 أعطاب.

 ثانيا : حالة المباني العمومية 

 لذلك.المالية الالزمة تعهد المباني العمومية بالصيانة الدورية ورصد االعتمادات  (1
للمصالح والمؤّسسات العموميّة خاّصة منها  الخارجي محيطالمزيد العناية بنظافة  (2

                 التربويّة وااِلستشفائيّة والتنسيق مع الّسلط الجهويّة والمحليّة والجمعيّات الناشطة
 .ل حماية البيئة لتحقيق أفضل النتائجفي مجا

لتوفير مقومات السالمة والوقاية من المخاطر بالمقرات الضرورية اتخاذ كافة التدابير  (3
 اإلدارية وتأمين حمايتها الذاتية حسب التراتيب الجاري بها العمل.

إعادة جرد المباني العمومية الشاغرة والمهملة التي لم تعد مستغلّة والنظر في إمكانية  (4
 توظيفها بشكل أمثل.
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 ثالثا : ظروف العمل

حسن ضمان تحسين ظروف العمل بالمصالح العمومية وتوفير وسائل العمل الضرورية ل (1
 سير المرفق العام.

توفير المستلزمات الضروريّة للتوقّي من اِنتشار عدوى فيروس "كورونا" وتعليق كافة  (2
                 االطالع عليها من قبل المتعامليناإلرشادات التحسيسيّة في أماكن بارزة لتسهيل 

 مع اإلدارة.
تتيحه التقنيات الحديثة لالتصاالت من إمكانيات لمعالجة الملفات ما مزيد استغالل  (3

 ومتابعة مآلها بالسرعة والنجاعة المرجوتين.
               ة ورفع األعطاب التي تطرأ ة للشبكات اإلعالميّ وريّ دّ الحرص على الّصيانة ال (4

 ة المرفق العامّ ستمراريّ ان لضمان اِ ية في اإلبّ والتجهيزات الطبّ  اإلعالميّةات على المعدّ 
 .وحسن سير العمل به

وتأمين سالمته من اإلتالف وحسن  هتوفير فضاء مالئم لحفظمزيد العناية باألرشيف و (5
باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومة بالهياكل  نجاعتهضمان و فيه فالتصرّ تنظيمه و
 .العمومية

 رابعا : األعوان

حّث األعوان العموميّين على التقيّد بالبروتوكول الصّحي وااللتزام بالتدابير الوقائيّة  (1
وتحميل رؤساء المصالح اإلداريّة مسؤوليّة تطبيق هذه اإلجراءات داخل مؤّسساتهم 

 وبمحيطها المباشر.
  فا وتشكو نقصاد البشرية بالمصالح واإلدارات العمومية التي تشهد إقباال مكثّ دعم الموار (2

على مزيد إحكام توظيف الموارد البشرية المتاحة خاصة خالل الحرص في األعوان و
 فترات الذروة.

في المجاالت المتصلة  همتنمية مهاراتل برامج تكوينتأهيل األعوان العموميّين وإعداد  (3
قدرات المكلفين باالستقبال بالمصالح العمومية نظرا لتأثيرها المباشر  هم وتطويربمهامّ 

 على جودة خدمات االستقبال وتحسين عالقة اإلدارة بالمواطن وتعزيز الثقة بينهما.
 دعوة األعوان إلى االلتزام بارتداء الزي المهني وحمل الشارة الدالة على الهوية خاصة (4

وحثّهم على حسن قبول المواطنين وإرشادهم اطنين الذين هم في عالقة مباشرة مع المو
وتوجيههم بالنجاعة والّسرعة المطلوبتين والتقيّد بمقتضيات مدّونة سلوك وأخالقيّات 

 .العون العمومي
متابعة حضور األعوان ودعوتهم إلى مزيد االلتزام بواجباتهم المهنية وترسيخ قيمة  (5

 االقتضاء.العمل لديهم وتكثيف الرقابة اإلدارية عند 
لسّد  ين في إطار سياسة دعم الحراك الوظيفيتفعيل آلية إعادة توظيف األعوان العموميّ  (6

 الشغورات الحاصلة ببعض المصالح العمومية.

 خامسا : نوعية الخدمة

ستقبال الِ جودة ادعوة المصالح والمؤسسات العمومية إلى االنخراط في عالمة "مرحبا" ل (1
 لذلك. الالزمةاالعتمادات  تخصيصو

    تكريس المقاربة التشاركية في تقييم جودة الخدمات اإلدارية وإحداث آليات لإلصغاء (2
إلى مشاغل المواطنين باعتماد أنظمة للتصرف في الشكايات بالمصالح العمومية وتعميم 
      تجربة مواثيق الجودة وتركيز صناديق االقتراحات وحسن استغالل ما يوضع بها

 ن جودة الخدمات المسداة بها.من مقترحات لتحسي
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مزيد تبسيط اإلجراءات اإلدارية والتخفيف من عدد الوثائق المطلوبة إلسداء الخدمات  (3
اإلدارية وتحيين أدلة اإلجراءات وتعميمها لتوحيد طرق العمل ومناهجه ووضع 

 إجراءات تنظيمية تتوافق مع معايير الحوكمة والشفافية.
مواطنين وخاصة بالجهات الداخلية للبالد من خالل تعميم تقريب الخدمات اإلدارية من ال (4

 المساواة أمام المرفق العام. أدور الخدمات العمومية تكريسا لمبد
مزيد تطوير الخدمات اإلدارية عن بعد والتعريف بها لتقريبها من المواطن وتجنيبه عناء  (5

ة وتقييم محتواها وميّ وري لمواقع الواب العمالتنقل واالنتظار والعمل على التحيين الدّ 
 التفاعلالرّد على المراسالت االلكترونية للمواطنين في اآلجال القانونيّة وذلك في إطار و

 .وانتظاراتهم ينمع مشاغل المواطن اإليجابي
لقانون شر التلقائي للمعطيات والمعلومات المنصوص عليها بالنّ إيالء األهّمية الالزمة ل (6

المتعلق بالحق في النفاذ  2016مارس  24مؤرخ في ال 2016لسنة  22األساسي عدد 
 إلى المعلومة بمواقع الواب العمومية وفي إطار سياسة "الحكومة المفتوحة".

وإدراج  (RNIAتيسير العمل التعاوني بين اإلدارات )الشبكة الوطنية اإلدارية المندمجة  (7

    العمل والحرصمنظومات األرشفة اإللكترونية والتصرف في الوثائق لتطوير آليات 
على تأمين السالمة المعلوماتية للشبكات واألنظمة المعلوماتية ومواكبتها للتطور الذي 

 يشهده المجال المعلوماتي.

تدعيم دور أجهزة الرقابة في متابعة الجودة العمومية وإحداث وحدات التدقيق  (8
ل ومراقبة الداخلي صلب المصالح والمؤسسات العمومية لمراقبة حسن سير طرق العم

مدى تطبيق اإلجراءات واِستخالص النقائص المسجلة القتراح اإلجراءات التصحيحية 
 لتجاوزها.


