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 قاعدة البيانات

 تونسالنصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في 
 

 

 األمثل لمالحظات فريق المواطن الرقيب. االستغاللحول  2014أكتوبر  21مؤرخ في  2014لسنة  28عدد منشور 

قصد تحسين جودة الخدمات اإلدارية المسداة مصالح العمومية تهدف خطة فريق المواطن الرقيب أساسا إلى متابعة سير العمل بال ،وبعد

 .هماة بينققة اإلدارة بالمواطن وتعييي ال من قبلها والرفع من أداء األعوان العموميين وتطوير عال

العشرين لفريق المواطن الرقيب ومؤشرات متابعة الويارات االطالع على المالحظات والتوصيات الواردة بالتقرير السنوي وبعد 

 اتخاذدوى والنجاعة المرجوتين فإنه يتعين الخدمة العمومية لضمان الجلمالحظات رغم خرص بعضها على التنسيق مع إدارة نوعية 

 :التالية اإلجراءات

 ذلك.ئة الفضاءات المالئمة لاستقبال المتعاملين مع اإلدارة وتهيحسن  ̶

 وااللتيام بواجباتهم المهنية خاصة منها اخترام التوقيت اإلداري.على الحضور في مراكي عملهم  المواظبةاألعوان إلى دعوة  ̶

خدمات ذات أولوية ات متابعة مصالح معينة أو طلب ح الويارلخدمة العمومية من خالل اقتراالتنسيق مع إدارة نوعية امييد  ̶

مواطن الرقيب وتوجيهها نحو مجاالت تساعد المصالح العمومية الراجعة إليها بالنظر على اتخاذ قصد تحسين تدخالت فريق ال

مباشر على نوعية خدماتها على أن تقدم هذه المقترحات إلى رئاسة الحكومة في أجل أقصاه  انعكاسإجراءات يكون لها 

 البرنامج السنوي لعمل فريق المواطن الرقيب.عند إعداد  االعتباربعين أخذها  نوفمبر من كل سنة ليتم30

 على تقارير فريق المواطن الرقيب في آجال معقولة.الرد وجوب  ̶

ون االقتصار درقيب خاصة بتعميم اإلجراءات المتخذة على كافة المصالح العمومية استغالل مالحظات فريق المواطن الإحكام  ̶

 على المصلحة المعنية بالمالحظة.

مالحظات فريق المواطن الرقيب وإيالئها األهمية المطلوبة والحرص على أن تكون اإلجراءات المتخذة في شأنها عملية متابعة  ̶

هامة أو إنجاي أعمال تصحيحية  اعتماداتاإلمكان برينامة مضبوطة عندما يستوجب تنفيذها رصد  وملموسة وربطها على قدر

 وما يتطلبه ذلك  من آجال.

وإعالم إدارة نوعية المادية والبشرية المناسبة  باإلمكانياتمم لي الويارات المكلفين بمتابعة تقارير فريق المواطن الرقيب دعم  ̶

ختيارهم من بين اإلطارات العليا التي لها دراية االخدمة العمومية عند تعويضهم مع الحرص قدر اإلمكان على استقرارهم و

 بالميادين المتصلة بالجودة وتحسين عالقة اإلدارة بالمواطن.

للحصول على المكافأة االست نائية األعوان الذين تمييوا في أداء مهامهم  اقتراحالمواطن الرقيب عند مالحظات فريق  اعتماد ̶

 .1998ديسمبر  14المؤرخ في  50والمنشور عدد  1998جانفي  23المؤرخ في  3تفعيال لمقتضيات المنشور عدد 

 هياكل الرقابة. كتابعة تقارير فريق المواطن الرقيب كعنصر قار ضمن مهمات تفقد مختلفإدراج  ̶

 التدابير الاليمة لتنفيذ ما ورد في هذا المنشور. اتخاذألهمية الموضوع الرجاء اعتبارا و ̶

 

  والسالم


