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 اعدة البياناتق

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

الوزراء وكتاب الدولة من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة  2019سبتمبر  6مؤرخ في  2019لسنة  21عدد منشور 
 ت العمومية  الة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآوالو

 اإلدارية ة الخدمات ود يب لتحسين ج حول إحكام استغالل مالحظات فريق المواطن الرق الموضوع: 

ات اإلدارية والرفع من أداء األعوان العموميين المواطن وتحسين جودة الخدمو اإلدارة طار الحرص على تطوير العالقة بين إ  في وبعد، 
المالئمة    اإلجراءات ، فإنه يتعين اتخاذ  2018السنوي لنشاطه لسنة  ضمن التقرير  مع مالحظات فريق المواطن الرقيب التي وردت  وتفاعال  

 :  يات التي تمت معاينتها وفق المحاور التاليةلب ص السوتقلي  اإليجابياتلدعم 

 : بال االستق -1

يسير الوصل إلى المصلحة وتوفير  د لت رشاقات اإلجيه الخارجية ومعلتوعالمات الم  م الوطني وتدعي لإيالء العناية الالزمة بالع −
 . علقة بالخدمات المسداة مة المت المعلو

سبقية  ز موزعات قصاصات االالمالئمة لذلك وتعميم تركي فضاءات حسن استقبال المتعاملين مع اإلدارة وتخصيص ال −
 . كثفاممصالح التي تشهد إقباال والحرص على حسن استغاللها بال

قع  تياجات الخصوصية وتيسير نفاذهم للخدمات العمومية وتصميم مواحاطة الالزمة بمحدودي الحركة وذوي االحتوفير اإل −
 . مات االلكترونيةات على الخدتسهل حصول هذه الفئ  معاييرالعمومية وفق ب الوا

 :  ميةصيانة المباني العمو -2

قرات اإلدارية والحرص  مين الحماية الذاتية للمأرة منها وت صيانة الدورية وإعادة توظيف الشاغباني العمومية بالتعهد الم  مزيد −
 . ا الخارجيوالعناية بمحيطه  نظافتهاعلى 

 :  وف العمل ظر -3

ورفع   ف موزعات الهات ة واإلعالمية والشبكة المعلوماتي  المعدات تحسين ظروف العمل بالمصالح العمومية وتأمين جاهزية −
 . المرفق العام واستمراريته حسن سير التي تطرأ عليها في االبان لضمان  األعطاب 

 :  األعوان  -4

قيمة العمل   بإعالءبضرورة  وتحسيسهم  لتزام بواجباتهم المهنية والمواظبة على الحضور بمراكز عملهممطالبة األعوان باال −
 . امل مع المواطنلشفافية التعتهم ضمانا لى هوي وحمل الشارة الدالة ع

عاملين منهم بصفة مباشرة  اصة المت وخ لفائدة األعوان العموميينبال والتواصل ة في مجاالت االستقورات التكويني تكثيف الد −
 .د االرتقاء بأدائهمزي كية والمهنية وممع المواطن لتطوير قدراتهم السلو

 :  نوعية الخدمة -5

يس درجة رضا المتعاملين معها نظرا قحث المصالح الراجعة إليكم بالنظر إلى االنخراط في عالمة "مرحبا" لالستقبال و −
 نوعية الخدمات المقدمة.  على اإليجابيها النعكاس

ء الخدمات  جال اسداليص آ والعمل على التخفيف من الوثائق المطلوبة لتكوين الملفات وتق اإلدارية  اإلجراءات مزيد بسط  −
 اإلدارية. 

زيد من  لجهات الداخلية ووضع المتقريب الخدمات العمومية مه المواطنين من خالل تعميم دور الخدمات اإلدارية خاصة با −
تراتيب  للورية بمها تطبيقا  ط والتعريف بها وتحيين مواقع الواب العمومية وإدراج المعطيات الضر على الخ الخدمات اإلدارية  

 ها العمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة. الجاري ب 

اكل  ودة الخدمات العمومية بتكليف هي للنهوض بج يب في آجال معقولة ودعم هذا المجهود  تقارير فريق المواطن الرق الرد على   −
 .الرقابة بمتابعة مدى تجاوب المصالح المعنية مع المالحظات المسجلة وذلك بمناسبة مهمات التفقد التي تجريها

 . المرغوب منكم اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ مقتضيات هذا المنشور ،  ونظرا ألهمية الموضوع

 


