
 

 رــــــــــــــــريتق
 نشاط إدارة نوعية الخدمة العمومّية حول  

 2020 ديسمبر  موفى الى سبتمبر  غرة من املمتدة الفترة خالل 
 

 
 
 ؤرخ فيامل 2016لسنة  1072حكومي عدد المر ال ل مهام فريق املواطن الرقيب حسب تتمث

 والذي  2016أوت  12 
 
املتعلق  1993جانفي  18املؤرخ في  1993لسنة  147ق بتنقيح المر عدد يتعل

 في: ، "بفريق "املواطن الرقيبإحداث 

جاود  داادما  ا  بعملياات حقيقياة اسااار املاواطندى لادا املااالو العمومياة قااد معايناةالقياام  -

 اإلدارية وظروف إسدائ ا ومالحظة سلوك العواى العموميدى وايفية أدائ م ملهامهم،

إعاااااداد وتنفياااااذ اساااااتبيانات دورياااااة لسااااارة قرا  املتعااااااملدى مااااا  اإلدار  قااااااد قااااا   درجاااااة ر اااااا م  -

والكشااان عااان النقااااا  واإلداااال ت الاااال اشاااو  سااادة العمااال اإلداري وتقاااديم بعااا  التو ااايات 

 ،لتجاوز ا

إقرار ا وذلك بالتنسايق ما  الهيا ال  متابعة مدا تنفيذ اإل الحات والتبسيطات اإلدارية الال تم   -

 املعنية،

مراقبة مدا التزام املاالو العمومية با شاتةاطات الفنياة لداود  ا ساتقبامل باملااالو العمومياة  -

العمااوم طبقااا ملوا اافات واحتااةام العااواى العمااوميدى متطلبااات الملزا ااة واملساااوا  فااي التعاماال ماا  

 الدود  والملزا ة والشفافية،

املساااا مة فاااي ر اااد بعااا  السااالوايات الاااال تاااانن فاااي داناااة الفسااااد ع ااا   ااارار ا بتااازاز والحيااان  -

وا ستخدام السيئ للنفوذ واإلدالمل بمبادئ املساوا  والملزا ة والشفافية والال يمكن أى يتعرض 

 .واملؤسسات العمومية وإحالت ا إل  الدهات املختاة إلي ا املواطنوى أثنا  اعاملهم م  الهيا ل
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ر سبل تقديم الخدمات اإلدارية وانتظارات مل ومال مت ا م  تطو  وفي إطار تطوير وساال الع

ع   إعداد منظومات حديثة وقلية  ستغالمل نتااج الزيارات الال حاليا العمل  طالبل الخدمة يتم  

إ افة إل  توسي  استغالمل املعلومات الال يمكن تقديمها يقوم ب ا أعضا  فريق املواطن الرقيب 

  .مباشر  من مختلن مستعم ي املرافق العمومية واملتعاملدى م  اإلدار 

 2020خالل الفترة املمتدة من غرة سبتمبر الى موفى ديسمبر  قام فريق املواطن الرقيب وقد 

ثر  ذه الزيارات إع    تم  و     باملواطن.لها عالقة مباشر  مصلحة عمومّية1005زيارة الى  1263بأداء 

توجيه تقارير شهرية إل  الوزارات املعنية قاد اتخاذ اإلجرا ات الالزمة لدعم اإليجابيات وتفادي 

ة ع   املراسالت املتعلقة بمالحظات فريق املواطن السلبيات.  دود اإلجمالي  وقد بلغت نسبة الر 

سبة تظل  قريبة من املع .2020وذلك إل  حدود شهر ديسمرة  %38الرقيب حوالي 
 
مل علما أى   ذه الن د 

العمل ع   الرف  من ا من دالمل تطوير  . وهي نسبة يتم  2019نة ق دالمل نف  الفتة  من ساملحق  

 قليات التفاعل والتعامل م  مختلن اإلدارات ورقمنت ا.

ة هة ملتابعة موج  مهم   20عدد  2020دالمل الفتة  املمتد  بدى سبتمرة وديسمرة  وأنجز الفريق

ةسدة العمل ببع  املاالو العمومية وتقييم  إل  جانب متابعة  الخدمات اإلدارية املسدا  ب ا نوعي 

عن بعد ومدا  اإلداريةمعاينة جا زية الخدمات و  جود  ا ستقبامل الهاتفي ببع  الهيا ل العمومية

معاينة و ،اإللكتةونيم  مشا ل املواطندى عرة التةاسل  سات تحت اإلشرافالوزارات واملؤس  و  تجا

ي من ِانتشار عدوى فيروس 
ّ
مدى ااِللتزام بِارتداء الكمامات وِاتخاذ التدابير الالزمة للتوق

 "كورونا".

 :املهام التالية ىومن ذلك أنه تول

بعــدد مــن الهيا ــط  املســّللة كتظــا االحــاالت و  متابعــة ســير العمــط بنقــاط اسدارة الّســر عة -

 خدمات إدارية  متقّد العمومية التي 

وقـــــام  جاهزيـــــة روابـــــع الخـــــدمات ع ـــــى الخـــــع الـــــواردة ب وابـــــة الحكومـــــة التونســـــيةتقيـــــي   -

 توجيه نتائج هذه املتابعة إلى وحدة اسدارة اسلكترونّية التخاذ ما يتعّين في شأنهاب
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سـات العموميـة ت ـإل اسشـرا  مـغ مشـاغط املـوا نين واملؤّس متابعة مدى تفاعط الوزارات  -

إنجــاز متابعــة  اسلكترونيــةفــي إ ــار الت ســيح مــغ وحــدة اسدارة  يــتّ  و اسلكترونــ  عبــر التراســط 

 . دورية خاصة بمؤشر إجابة الوزارات ع ى املراسالت اسلكترونية املوجهة إليها

ابة اللوال باعتماد القائمة املضمنة ب ّو متابعة جاهزية الخدمات اسدارّية عبر الهاتف  -

 الحكومة التونسّية.

 متابعة سير العمط باملصالح الحاصلة ع ى عالمة "مرح ا" للودة االستق ال. -

)بالت سيح مغ مصالح الديوان الو ني  العادّية متابعة جودة توز غ اسرساليات البريدّية -

 للبريد(.

 الهاتف بمراكز الواليات. عاتمتابعة جودة االستق ال الهاتف  بموزّ  -

 .متابعة جودة االستق ال الهاتف  بموزعات الهاتف بالوزارات -

 من انتشار عدوى فيروس متابعة مدى تقّيد املصالح العمومّية باسجراءات الوقاية للحّد  -

 "كورونا".

باسجراءات الوقاية وعدد من املصالح العمومية سات التربوّية متابعة مدى تقّيد املؤّس  -

 .للحّد من انتشار عدوى فيروس "كورونا" 

متابعة مدى تط يح البروتوكول الصحي للتوقي من انتشار عدوى فيروس "كورونا"  -

 .بم طات ووسائط النقط العمومّية

 .الفنيمتابعة جودة الخدمات املسداة من ق ط اسدارات اللهوّية للنقط ومراكز الف ص  -

متابعة جودة الخدمات الهاتفّية من ق ط األرقام املبسطة بمكاتب العالقات مغ املوا ن  -

 .بالوزارات

ق با ةرير عاجلاتق 8 إعداد تم   اما
 
التارف في سيارات إدارية أو العناية بالعلم الوطنل أو تتعل

 و عية محطة لألرتامل.

  ومن شأن الرفغ من نس ة
ّ
ين جودة ست  املسّللة خذة لتجاوز النقائصاسجراءات املت

ورصد مشاغط املتعاملين مغ  الخدمات اسدارّية وضمان ِاستمرارّية التواصط مغ املوا نين

 .اسدارة 


