
 

 نشاط فريق المواطن الرقيب
 0202 سبتمبرغّرة جانفي إلى موفى شهر  من

 

غّرة جانفي إلى موفى شهر من  الفترة الممتّدةقام فريق المواطن الرقيب خالل 

 .مصلحة عمومّية لها عالقة مباشرة بالمواطن 0012زيارة إلى  3434بـــ  0202 سبتمبر

سير العمل ببعض المصالح العمومية وتقييم ة هة لمتابعة موجّ مهمّ  48وأنجز الفريق 

 :المسائل التالية  جودة الخدمات اإلدارية المسداة بها وهي تخصّ 

 .0202متابعة عملّية التسجيل لموسم الحّج لسنة  -1

 .متابعة جودة الخدمات الصّحّية بالمؤّسسات االِستشفائّية -0

 .للتأمين على المرضمتابعة جودة الخدمات المسداة من قبل الّصندوق الوطني  -4

 .متابعة جودة االستقبال الهاتفي باألرقام الخضراء لبعض الهياكل العمومية -3

متابعة جودة االستقبال الهاتفي باألرقام المبسطة بمكاتب العالقات مع المواطن   -0

 .بالوزارات

 .متابعة جودة االستقبال الهاتفي باإلدارات الجهوّية للتجارة -6

 .سداة من قبل موزعات الهاتف بالوزاراتمتابعة جودة الخدمات الم -7

 .متابعة جودة خدمة التراسل االلكتروني عبر عناوين البريد االلكتروني للوزارات -8

 .متابعة جودة الخدمات المقّدمة من قبل مراكز الّنداء ببعض الهياكل العمومّية -9

 (.0022)متابعة جودة االِستقبال الهاتفي بمصلحة اإلرشاد الهاتفي  -12

 .جودة االستقبال الهاتفي باإلدارات الجهوّية للّشؤون الّدينّيةمتابعة  -11

 .متابعة جودة الخدمات المسداة من قبل موّزعات الهاتف بمراكز الواليات -10

 .متابعة جودة االستقبال الهاتفي باإلدارات الجهوية للشؤون االجتماعّية -14

 .متابعة جودة االستقبال الهاتفي بفروع البنك التونسي للتضامن -13



تابعة جودة الخدمات المسداة عبر األرقام الخضراء ببعض اإلدارات الجهوّية م -10

 .للصّحة

متابعة جودة الخدمات المقّدمة من قبل الّرقم األخضر الخاّص بالمساعدات  -16

 .االجتماعّية

اإلجراءات المتبعة للحصول على تصاريح العمل والجوالن لفائدة الحرفّيين  -17

 .وأصحاب المهن الّصغرى

 .الخدمات المقّدمة من قبل مركز نداء اإلرشاد الجبائي عن بعدمتابعة  -18

 . متابعة الخدمات المقّدمة من قبل الوكالة الفّنية للّنقل البّري بواسطة الهاتف -19

 .متابعة جودة الخدمات المقّدمة من قبل الّرقم األخضر لوزارة التربية -02

 .اعل مع المواطنينتقييم بعض الخاّصيات لمواقع واب الوزارات وجاهزّيتها للتف -01

مدى االِلتزام بالتدابير الوقائّية خالل فترة الحجر الصّحي الموّجه داخل بعض  -00

 . المصالح العمومّية وخارجها

 . تقييم جاهزية مواقع واب الوزارات في مجال النفاذ إلى المعلومة -04

 .سهولة النفاذ إلى مواقع واب الوزارات من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة -03

 .ام باإلجراءات الصحّية ببعض وسائل النقلمدى االلتز -00

 .متابعة جودة خدمات بعض فضاءات المواطن بالبلديات -06

 .متابعة وضعّية الّصناديق البريدّية -07

ظروف استغالل الموّزعات اآللّية لألوراق المالّية ببعض مكاتب البريد وجودة  -08

 .خدماتها

فروع البنوك العمومّية  ظروف استغالل الموّزعات اآللّية لألوراق المالّية ببعض -09

 .وجودة خدماتها

متابعة مدى نشر المعلومة المحّينة على المواقع الرسمية لبعض الوزارات  -42

بخصوص مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا واإلجراءات المتخذة في الغرض 

تّمت موافاة وحدة اإلدارة اإللكترونية بنتائج هذه المتابعة لالطالع عليها وتوجيه )



 (. إلى الوزارات المعنّية مراسالت في الغرض

متابعة مدى تفاعل الهياكل العمومية مع المواطنين عبر الوسائل االلكترونية  -41

 . والهاتف

 .مدى توفر الكمامات الواقية بالصيدليات الخاّصة والتسعيرة المعتمدة لبيعها -40

وجودة متابعة سير العمل بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وفروعه  -44

 .الخدمات المسداة بها

بوزارة الشؤون  متابعة سير العمل بمصلحة المصادقة على الوثائق اإلدارية -43

 .الخارجية

معاينة مدى االِلتزام بِارتداء الكمامات بالمحطات وسائل النقل العمومي وِاتخاذ  -40

 ".كورونا"التدابير الالزمة للتوّقي من ِانتشار عدوى فيروس 

متابعة سير العمل ببعض دور الخدمات اإلدارّية المزمع تأهيلها لاِلنخراط في  -46

 ".مرحبا"عالمة 

 .سير العمل بفروع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وجودة خدماتها -47

 .متابعة سير العمل بنقاط اإلدارة الّسريعة -48

سير العمل  واِضطراب فات األعوانصلة بتصرّ   لهعاجال اريرتق 68 تم توجيه كما

                     تسجيل صعوبات أو تعقيدات لدى تعامل المواطنين مع اإلدارة بمناسبةأو  بالمرفق العامّ 

 :على غرار 

 .وضعّية مركز الصّحة األساسّية بحّي الخضراء بتونس وسير العمل به -1

 (. اإلدارة الجهوّية للملكّية العقارية بسيدي بوزيد)عدم العناية باألرشيف  -0

عدم مواظبة بعض األعوان في الحضور بمصلحة األداءات البلدّية بصفاقس ونوعّية  -4

 .الخدمات المسداة بها

 ". الباس"بعض اإلخالالت المسّجلة عند تسليم بطاقة العالج  -3

 .وضعّية سّيارات إدارّية بالوحدة المحلية للّنهوض االِجتماعي بسوسة المدينة -0

 .تال بجبل الوسطالعناية بالعلم الوطني بمحطة األر -6



 .العناية بالعلم الوطني بمركب الطفولة بزغوان -7

 .تعطب الشبكة اإلعالمية بالفضاءات التجارية التصاالت تونس -8

 .ِاضطراب سير العمل بقباضة المالية البحيرة بتونس -9

 .العناية بالعلم الوطني بالوكالة التجارية التصاالت تونس البحيرة -12

لموضوعة على ذمة المواطنين بخصوص فيروس عدم جاهزية األرقام الهاتفية ا -11

 .(مراسلة موجهة إلى وزارة تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي)كورونا 

مدى جاهزية األرقام الهاتفية الموضوعة على ذمة المواطنين بخصوص فيروس  -10

 .(مراسلة موجهة إلى وزارة الصحة)كورونا 

                     عريضة بخصوص عدم اتخاذ البنك المركزي التونسي االحتياطات الالزمة للتوقي  -14

 .من فيروس كورونا

باإلدارة الجهوية  "كورونا"نتشار فيروس عدم توفر االحتياطات الالزمة للتوقي من اِ  -13

 .للملكية العقارية بتونس

ببعض المصالح  "كورونا"فيروس نتشار مدى توفر االحتياطات الالزمة للتوقي من اِ  -10

 .العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي

ببعض المصالح  "كورونا"نتشار فيروس مدى توفر االحتياطات الالزمة للتوقي من اِ  -16

 .العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية

 .ئرة البلدية أريانة المدينةسير العمل وعدم مواظبة األعوان بالدا -17

ببعض المصالح  "كورونا"نتشار فيروس مدى توفر االحتياطات الالزمة للتوقي من اِ  -18

 .العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية

 .برادس" فرحات حشاد"الوضع البيئي المتردي بمنتزه  -19

أمام بعض  "كورونا"نتشار وباء فيروس غياب التدابير الوقائية الالزمة للحد من اِ  -02

 .المصالح العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي

أمام فرعي  "كورونا"نتشار وباء فيروس من اِ  غياب التدابير الوقائية الالزمة للحدّ  -01

 .الشركة التونسية للبنك بعين دراهم ومدنين



سة تحت إشراف وزارة الفالحة ع لمؤسّ اججودة االستقبال الهاتفي بالرقم األخضر الرّ  -00

 .والموارد المائية والصيد البحري

سة تحت إشراف وزارة الطاقة اجع لمؤسّ جودة االستقبال الهاتفي بالرقم األخضر الرّ  -04

 .والمناجم واالنتقال الطاقي

 .اجع بالنظر إلى مصالح وزارة التجارةجودة االستقبال الهاتفي بالرقم األخضر الرّ  -03

ستين تحت إشراف وزارة اجع لمؤسّ قبال الهاتفي بالرقم األخضر الرّ جودة االست -00

 .المالية

اجع لمؤسسة تحت إشراف وزارة جودة االستقبال الهاتفي بالرقم األخضر الرّ  -06

 .الشؤون االجتماعية

 .ةاجع بالنظر إلى مصالح وزارة الصحّ جودة االستقبال الهاتفي بالرقم األخضر الرّ  -07

 .ة الجالز بتونس العاصمةالوضعّية البيئّية بمقبر -08

 .تسّرب مياه صالحة للّشراب بمنطقة فّج الّريح بمعتمدية عين دراهم -09

 .االنقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب بأحياء سكنية بمعتمدية عين دراهم -42

 .صعوبة الحصول على بعض األدوية المضاّدة لاِللتهابات أو عدم توفرها -41

 .وضعّية سيارة إدارية -40

 .وثائق الحالة المدنية باللغة العربية ببلدية القصرين عدم توفر -44

 .سوء استغالل سيارة إدارية -43

 .سير العمل بالقباضة المالية البحيرة بتونس -40

 .مالحظات فريق المواطن الرقيب بخصوص مخازن شاغرة ومتداعية للسقوط -46

 .ظروف نقل عامالت في عربة مجرورة -47

اغرة ومتداعية للسقوط وسط مالحظات فريق المواطن الرقيب بخصوص مبان ش -48

 .مدينة صفاقس

 .وضعية مبنى عمومي مهمل -49



 .وضعية جامع الفقيه عمر بجربة آجيم -32

متابعة عملّية التسجيل األّولي عن بعد بالّسنة األولى من التعليم األساسي للّسنة  -31

 .0202/0200الّدراسّية 

 .من والية بنزرت العناية بالعلم الوطني بالّدائرة البلدّية بالزواوين -30

التذّمر من توظيف خطايا التأخير بمناسبة خالص تصاريح الثالثية األولى من سنة  -34

0202. 

 .وضعية الدائرة الصحية بالحنشة من والية صفاقس -33

 .سير العمل بمركز الحرس الوطني بمعتمدية العامرة من والية صفاقس -30

 .3لتأمين على المرض تونس العناية بالعلم الوطني بالمركز الجهوي للّصندوق الوطني -36

 .الشركات على الضريبة تصاريح إيداع عند تأخير خطايا توظيف من التذّمر -37

 .تونس التصاالت التجارية بالوكاالت االتصاالت شبكة تعطب -38

 .بقابس الفالحي الوطني البنك بفرع العمل سير بخصوص -39

 .بشأن وضعية نادي األطفال حي الحبيب بمدنين الجنوبية -02

المستجّد بالعيادات الخارجية " كورونا"االلتزام بتدابير توقي من ِانتشار فيروس عدم  -01

 .بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس

 .العناية بالعلم الوطني والمظهر الخارجي بمصلحة األرشيف لديوان الحبوب -00

 .الوضعية المتردية لخط السكة الحديدية الرابط بين غار الدماء وتونس -04

 .العمل ببعض أقسام مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة بخصوص سير -03

مالحظات فريق المواطن الرقيب بخصوص ظروف رفع سيارة مخالفة للتراتيب  -00

 .البلدية بمدينة تونس

 .علوان سيدي معتمدية من الغربية زالبة بمنطقة للشرب الصالح الماء تسّرب -06

 .جي سليم بالمرسىتعّطب جهازي القسطرة القلبية بالمستشفى الجامعي المن -07

ظاهرة بيع الكمامات غير الطّبية ذات االِستعمال المتعّدد بالمحالت المعّدة لبيع المواّد  -08



 . الغذائية

 .0سير العمل والعناية باألرشيف بمكتب مراقبة األداءات بالمروج  -09

 .شغور وحدة رادس الزهراء للديوان الوطني من موظفيها -62

 .0السيارة أتركيز عالمات إشهارية بالطريق  -61

 .مبنى عمومي مهمل كان مستغال سابقا كمقر لمعتمدية المكناسي -60

 .0ظروف رفع السّيارات المخالفة للتراتيب البلدية بمنطقة البحيرة  -64

 .العناية بالعلم الوطني باإلدارة الجهوية للصحة ببن عروس -63

 .الوضعية السّيئة لبعض الّصناديق البريدية -60

 .إدارّيةسوء التصّرف في سّيارة  -66

 .العناية بالعلم الوطني بمركز الصحة األساسية بمونبليزير -67

 .العناية بالعلم الوطني المرفوع على الوكالة التجارية لالتصاالت بمونبليزير -68

وقد بلغت نسبة الّردود اإلجمالّية على المراسالت المتعلقة بمالحظات فريق المواطن 

نظرا للظروف االستثنائية التي  0202 سبتمبرذلك إلى موفى شهر و %48 حواليالرقيب 

علما أّن هذه الّنسبة تظّل قريبة من المعّدل المحقق " كورونا"مّرت بها البالد خالل جائحة 

 .خالل نفس الفترة من الّسنة الفارطة

اإلجراءات بفضل  أّن تقارير فريق المواطن الّرقيب أسهمتكما تجدر اإلشارة إلى 

ين جودة الخدمات اإلدارّية وضمان ِاستمرارّية سفي تح سّجلةالنقائص الملتجاوز  المتخذة

ورصد مشاغل المتعاملين مع  خاصة خالل فترات الحجر الصحي التواصل مع المواطنين

تصحيحّية في  أعمالاإلدارة وتبليغها إلى رؤساء الهياكل العمومّية الِتخاذ ما يتعّين من 

 .نهاأش

 

 

 


