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أن هذه الجلسة تندرج في إطار التواصل  الموفا ا  ا  بعد إفتتاح الجلسة والتر يب بال اضرين افاد السيد 
من أجل اإلرتقاء بعمل مصالح  والمنسقي  بالوزا ات والمؤسسات العمومية مصالح الموفا ا  ا  والتنسيق بين 

يجاد ال لول المالئمة لها ، تكريسا االتوفيق وا  كام تنظيم العمل والتنسيق والمتابعة لعرائض المواطنين والعمل علا 
 .اإللتزام بتطبيق القوانين والتراتيب اإلدارية لشفافية ولل قوق  وا

 
 .عن أمله أن يتمخض عن هذه الجلسة  توصيات ومقتر ات عملية و عبر

 
 
  المستج ات 

 

 :المتمثلة في مايلي استعرض السيد الموفق اإلداري بعض المستجدات علا مستوى عمل الموفق اإلداري  
 

  ألول مرة بموقع الواب الخاص بمصالح الموفق  2117إدراج التقرير السنوي لعمل الموفق اإلداري لسنة
 . www.mediateur.tn  اإلداري 

  2117عقد ندوة ص فية لعرض النتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للموفق اإلداري لسنة ، 

 لسة عمل ألول مرة في البرلمان مع لجنة ال ريات والعالقات الخارجية تم خاللها استعراض التقريرعقد ج 
 والتوصيات التي تضمنها ، 2117السنوي لسنة 

  جوان  15مؤرخ في  1996لسنة  1126العمل مع رئاسة الجمهورية علا إعداد مشروع أمر لتنقيح األمر عدد
داري وطرق عمله وبضبط التنظيم اإلداري والمالي لمصالح الموفق المتعلق بمشموالت الموفق اإل 1996

كساب عملها مزيد من الجدوى و النجاعة،   اإلداري في إتجاه دعم وتطوير أداء المؤسسة وا 
 

  العمل مع رئاسة ال كومة علا تفعيل اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ األ كام المعطلة  التي تم تكوينها سنة
 كومة ،برئاسة ال  2118

  التح يات : الحوكمة العم انية والبيئية "العمل مع وزارة الشؤون الم لية والبيئة علا تنظيم ملتقا وطني  ول
 . 2119خالل األسبوع األول من شهر سبتمبر " وال هانات  

  
 

 ،  تفعيل توصيات الن وة السابقة مع المنسقي 

 

 بموقع الواب الخاص بمصالح الموفق اإلداري  تم تنزيل اسماء كافة المنسقين المركزيين والجهويين
  www.mediateur.tn  ، إل كام التنسيق والمتابعة 

http://www.mediateur.tn/
http://www.mediateur.tn/
http://www.mediateur.tn/
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  العمل علا إ داث لجان تنسيقية قطاعية في مختلف المجاالت التي يتدخل فيها الموفق اإلداري للمساعدة
دراسة العرائض والملفات واقتراح ال لول المالئمة لها وعلا رأسها  علا مزيد التنسيق والجدوى والنجاعة في

 اللجنة الوزارية المزمع تفعيلها برئاسة ال كومة ،

  2117يمكن للمنسقين اإلطالع أو ال صول بصفة مباشرة علا نس  رقمية من تقرير النشاط لسنة ، 

  يالئه األهمية التي يست ق  ،العمل علا تفعيل موضوع التكوين وا 

 
   لمقت حات والتوصيات إلى اخلص الحاض و  ثم وبع  ذلك تم فسح المجال للنقاش وتبا ل اآل اء والتوصيات     
 : ة ـــيــــالـــــتــال

  
 

 .التوصية بتفعيل وتجسيم التوصيات التي يتضمنها التقرير السنوي للموفق اإلداري  -1

 

يالئه األهمية التي يست ق وذلك في عالقة بالتوفيق   لفائدة المنسقين  تفعيل موضوع التكوي العمل علا  -2 وا 
وفي هذا الصدد تم التأكيد  ، لجنة مصغرة تتولا التنسيق بين الهياكل المتدخلة في مجال التكوين ي إطار ف

في مجاالت مشتركة ذات صلة بعمل الموفق ومكاتب العالقة مع  المحاو  التكوينيةعلا ضبط واختيار 
وأن أغلب المنسقين تم إختيارهم من بين رؤساء مكاتب العالقة مع المواطن ونخص المواطن ، باعتبار 

 :بالذكر منها م اور التكوين التالية 
   

 ، تقنيات اإلتصال والتواصل 
 ،تقنيات التفاوض 
  المنظومات اإلعالمية( ، عالمة مر باe-people  وغيرها )..، 
 والتراسل اإللكتروني وشبكات التواصل اإلجتماعي وغيرها  اإلدارة اإللكترونية و الملتميديا ومواقع الواب

.. 

 

 ، األرشيف الورقي واألرشيف اإللكتروني 

  في مجاالت تخص التعامل مع  األجانب ومواطنينا بالخارج و اإل اطة )التكوين في اللغات
 ...(بالمستثمرين األجانب 

 

لتنسيق مع المديرة العامة للمكتب المركزي للعالقة ولتفعيل هذا المقترح تم إقتراح أن يتولا الموفق اإلداري ا
واإلدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات ( بصفتها المنسقة المركزية مع رئاسة ال كومة ) مع المواطن 

برئاسة ال كومة والمدرسة الوطنية لإلدارة ومركز التكوين ودعم الالمركزية في إطار إتفاقيات تعاون وشراكة 
 .وين وتطوير وتعصير أساليب العمل  في مجال التك

ن و ال ي ل م ل البرامج التكوينية الخصوصية للهياكل التي ينتمي إليها المنسق مقترحمع التأكيد أن هذا ال 
 .تدخل في إطار نشاط  ومهام الموفق اإلداري خصوصية بل يندرج في إطار أنشطة تكوينية 
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وتفعيلها في مختلف المجاالت التي يتدخل فيها الموفق اإلداري  إح اث لجا  تنسيقية قطاعيةالعمل علا  -3
للمساعدة علا مزيد التنسيق والجدوى والنجاعة في دراسة العرائض والملفات واقتراح ال لول المالئمة لها 
وعلا رأسها اللجنة الوزارية المزمع تفعيلها برئاسة ال كومة واقتراح التنقي ات واإلصال ات الضرورية صلب 

تقارير السنوية للموفق اإلداري لتجاوز اإلخالالت والنقائص علا مستوى القوانين والتراتيب اإلدارية  ، ال
 .المنظمة لعمل الموفق اإلداري   سب ما تقتضيه النصوص القانونية والترتيبيةوذلك 

 

 

وكافة بين الموفق اإلداري (  plate forme numérique) "منصة  قمية مشت كة "بإح اث التوصية  -4
المنسقين المركزيين والجهويين تكون قاعدة للتواصل وتبادل المعلومات والمستجدات  واإلستفسارات 

 ...واإلستشارات والتجارب المثلا 

 
مركزيا  تفعيل  و  ومهام وصالحيات مكاتب العالقة مع المواط التوصية بإجماع ال اضرين علا مزيد  -5

ل المالئمة ماديا وبشريا وتعزيزها باإلطارات الكفأة والمت فزة وجهويا من  يث دعمها بوسائل وظروف العم
وتأمين إستمرارية عملها ، نظرا لطبيعة هذا العمل المرهق ، الذي يتطلب خصال شخصية وقدرات معينة في 

 .اإلتصال والتواصل والتفهم وسعة الصدر 

مواطن ، في إتجاه توسيع لمكاتب العالقة مع البضرورة مراجعة األمر المنظم  ، وأوصا ال اضرون
صال ياته وتعزيز دوره وتطوير آليات عمله ، وفتح آفاق الترقيات في السلم الوظيفي إلطاراته باعتبار 
الدور ال يوي والهام الذي يفترض أن يضطلع به ، كواجهة لإلدارة في عالقة مباشرة مع المواطن 

 .لمتابعة  والمتعاملين معها من  يث اإل اطة والتوجيه والتنسيق وا

 
العمل علا تفادي إشكاليات تنفيذ األ كام القضائية وخاصة األ كام اإلدارية لت قيق العدالة واإلنصاف  -6

عالء سلطة القانون ومصداقية اإلدارة  والعمل علا تكريس مبدأ  المسؤولية والمسا لة ءوصون ال قوق وا 
 .الناجمة علا عدم تنفيذ األ كام اإلدارية  

تفعيل اللجنة الوزارية لمتابعة  من أجلمع رئاسة ال كومة وأفاد السيد الموفق اإلداري بأن هناك مساعي 
 برئاسة ال كومة ، 2118تنفيذ األ كام المعطلة  التي تم تكوينها سنة 

 

علا غرار   نموذجية للعالقة مع المواط  فضاءاتالتنويه بتجارب عديد الوزارات والهياكل في تركيز  -7
ضاء النموذجي بوزارة الداخلية الذي هو عبارة علا فضاء عصري ومندمج وسريع للخدمات يكرس مفهوم الف

يجمع عديد المكاتب للتوجيه واإلرشاد وتقبل الشكايات والعرائض واإلنصات . شرطة الجوار والمواطنة
ضافة إلا ذلك فقد تم تركيز خلية للتعريف باإلمض اء لتبسيط لمشاغل المواطن  وقضاء شؤونه  وا 

 .اإلجراءات و تكريس  قوق اإلنسان و ق المواطن في خدمات سريعة وناجعة 

 .األخرى  وتم إقترح ان يتولا الموفق اإلداري أداء زيارة لهذا الفضاء ولمختلف الفضاءات النموذجية
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ية ومندمجة فضاءات عصرية  نموذج 9كما تم التنويه بتجربة وزارة الشؤون اإلجتماعية في تركيز  -8

العمل علا تعميمها وكذلك بعض الفضاءات النموذجية األخرى علا غرار الشركة للصناديق اإلجتماعية و 
 .  واإلدارة العامة للسجون واإلصالح  التونسة للكهرباء والغاز

 
التوصية بتعصير ورقمنة مكاتب العالقة مع المواطن لتيسير النفاذ للمعلومة والم افظة علا األرشيف  -9

 .إلداري وذلك باعتماد نظام األرشيف اإللكتروني ا

 
إقتراح تقييم أداء عمل مكاتب العالقة مع المواطن من طرف مصالح الموفق اإلداري  ومدى اإلستجابة  -11

يكون مدعما بالألرقام واإل صائيات وذلك ( ضعيف –متوسط  –جيد )والنجاعة في متابعة العرائض 
 .المكاتب  هته سين الجودة والمردودية في عمل لت

 

 
 

 .رفعت الجلسة في  دود الساعة ال ادية عشرة ونصف صبا ا   و    
 


