وليد مالط ،مستشاراملصالح العمومية
اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات املستقبلية اإلدارية
فندق شيراتون  -تونس
الخميس  02ماي 2019

اإلطارالعام

املنطلقات
اإلشكالية
األساسية
عدم توافق نسق
اإلصالحات مع أحكام
ومتطلبات الدستور

ضعف وتفاوت ملحوظ في التغطية
الجغرافية للخدمات اإلدارية
تذمراملواطنين من بطء نسق
االستجابة الحتياجاتهم

عدم مواكبة النماذج التقليدية
للتطورات والتحديات الراهنة
واملستقبلية

سات األكثر انتشارا
serviceربة Citizensهي
centers
العمومية"
آلية "مراكز الخدمات
إحدى املمار
التقليدية لدور
الخدمات
تطرحها املقا
وتحديات
صعوبات
دور الخدمات هي
ة،
اإلدا
تحديث
مجال
في
العالم
عبر
ونجاحا
ر
املوارد املالية تحقيق التكامل بين مواكبة التطورات
توفير املوارد
آليات
اآللية األساسية التي الرؤية
ضاء
الحاصلة نس
الشفافية والرفع من
من الرشوة وتعزيز
التنسيقمن تحسين
هذه اآللية
 تمكنعلىبة ر
ى
املستو
القنوات املادية
والحدراكم
الجودة وت
البشرية
والتخطيط
تم اعتمادها منذ سنة
العمومية،
النفقات
ترشيد
إلى
إضافة
املواطنين
والرقمية إلسداء الدولي وعلى مستوى
املتوفرة وغياب املتخلدات
االستراتيجي والعمل
 2009لتجاوز
وكداعم لإلدارة الرقمية،
اآللية كمرحلة
اإلشكالية املطروحة -تم اعتماد هذه
القطاع الخاص
الخدمات
تحضيرية بالذمة
آليات التحفيز
املشترك

اإلطارالعام

الرؤية

الرؤية واملقاربة الجديدة للمشروع
ديسمبر :2020ارتفاع نسبة التغطية
اإلدارية إلى  75%مقارنة بـ %50حاليا

مارس  :2024بلوغ نسبة تغطية إدارية
تناهز %100

تسريع نسق االستجابة الحتياجات املواطنين
وضمان انسجامه مع مساري إرساء
الالمركزية واإلدارة الرقمية

تحويل دور الخدمات إلى مكاتب رقمية مندمجة
(مخاطب وحيد) للمساعدة على القيام
باإلجراءات اإلدارية على الخط (باعتبار عمليات
الدفع اإللكتروني) على مستوى كافة البلديات

 3نماذج لدور خدمات مصغرة تتميزبالنجاعة والسهولة والسرعة في اإلنجاز

املقاربة
الجديدة
للمشروع

حجم
مصغر

تكاليف
منخفضة

دارخدمات
ذات مخاطب وحيد

تقليص الحاجة
للموارد البشرية

قنوات متعددة
للنفاذ للخدمات

دارخدمات متنقلة

اعتماد أكبر على الحلول
التكنولوجية

النموذج التعاوني
Modèle mutualisé

اإلطارالعام

التمش ي املعتمد لبلوغ نسبة تغطية بـ %75في موفى 2020
 3محاور ر ّ
ئيسية

 1تجربة األصناف الجديدة لدور
الخدمات قبل تعميمها:
 املخاطب الوحيد دور الخدمات املتنقلةتم خالل شهر ماي  2018إطالق تجربة
تتعلق بـ 3مكاتب متنقلة للصندوق الوطني
للتأمين على املرض،
ينتظر تعميم هذه التجربة في  2019على
مستوى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي،
من املزمع تحويل هذه املكاتب إلى دور
خدمات متعددة االختصاصات في .2019

 2رف ــع مع ــدل نس ــبة التغطي ـة
اإلداريــة ب ـ ـ 86معتمديــة مــن
معدل  %27إلى %100

 3فع ّ
معدل نسبة التغطية
ر
اإلدارية من  %70إلى
 %100بـ 52معتمدية*

* 30دار خدمات محدثة
قبل سنة  2017و 22دار
خدمات مبرمجة منها 14
تم افتتاحها فعليا.

في إطار التعاون مع ديوان البريد التونس ي واملؤسسات املشاركة تم في  19ديسمبر
 2018تدشين تجارب نموذجية لألصناف الجديدة لدور الخدمات بـ ـ 3مواقع على
مستوى مكاتب البريد بكل من حزوة (والية توزر) واألخوات (والية سليانة) وشنني
(والية تطاوين)،
تم للغرض إنجاز ربط بيني  liaison VRFبين مركز اإلعالمية بالبريد التونس ي
وإدارات اإلعالمية بـ 7مؤسسات أخرى،
تم إعداد واجهة معلوماتية تمكن من النفاذ إلى مختلف التطبيقات املعلوماتية
على نفس الجهازمن طرف عون واحد.

أهداف املشروع الهدف  :1إرساء إطارقانوني ومؤسساتي ملشروع دور الخدمات
األهداف
إرساء إطار
قانوني
ومؤسساتي
ملشروع دور
الخدمات

األنشطة الرئيسية

الجهة املسؤولة

عرض سيناريوهين على مصادقة وزارة الوظيفة العموميةاإلدارة
وتحديث
مجلس وزاري مضيق
العمومية
صياغة مشروع أمر وفق السيناريو والسياسات(اإلدارة العامة لإلصالحات
الذي سيتم اختياره
تحيين االتفاقية اإلطارية واالتفاقيات والدراسات املستقبليةاإلدارية)
الخصوصية
-إنجازدراسة تقييمية للمشروع

األطراف املتدخلة

آجال
التنفيذ

الثالثي
لجنة القيادةمستشار الثاني لسنة
مصالحالقانون
والتشريع 2019
للحكومة
وحدة متابعة تنظيماملؤسسات واملنشآت
العمومية
املؤسسات واملنشآتالعمومية املشاركة

أهداف املشروع الهدف  :1إرساء إطارقانوني ومؤسساتي ملشروع دور الخدمات
تقدم اإلنجاز
اإلطارية

عرض السيناريوهات املمكنة على
مصادقة مجلس وزاري مضيق

صياغة مشروع أمر وفق السيناريو
الذي سيتم اختياره

االتفاقية
تحيين
واالتفاقيات الخصوصية

تم إعداد سيناريوهين حول اإلطار
القانوني للمشروع وإحالتهما
للمصادقة :مؤسسة عمومية مختصة،
وكالة وطنية للتحديث اإلداري ذات
اختصاص شامل.

فور املصادقة على السيناريو األمثل
سيتم تكليف لجنة صياغة تضم أهم
األطراف املتدخلة بإعداد مشروع
أمرترتيبي والقيام باالستشارات
الضرورية

 تم إعداد قائمة في العناصراملتعلقة بتحيين االتفاقية
اإلطارية،
 يتم حاليا استكمال إعداد نموذجلالتفاقيات الخصوصية

إنجازدراسة تقييمية للمشروع
 تم انجازاستبيان على الخط حولنشاط  44دارخدمات،
 سيتم الشروع في دراسة تقييميةللمشروع بالتعاون مع مؤسسة
البنك الدولي

النتائج املنتظرة في أجل سبتمبر2019
-

استكمال عملية تقييم تجربة دور الخدمات بما في ذلك إجراء تشخيص تنظيمي لدور الخدمات،
إجراء تقييم خصوص ي لدور الخدمات املحدثة سابقا ذات النشاط الضعيف.
صياغة مشروع أمر وعرضه على االستشارة،
إمضاء امللحق املتعلق بتحيين االتفاقية اإلطارية بما في ذلك تشريك كل من وزارة الشؤون املحلية والبيئة ووزارة املالية ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا
املعلومات واالقتصاد الرقمي
امضاء جميع االتفاقيات الخصوصية وفق النموذج املوحد،

أهداف املشروع الهدف  :2ضمان تغطية جغرافية أفضل للخدمات ذات األولوية
األهداف

األنشطة الرئيسية

الجهة املسؤولة

الوظيفة
ضمان تغطية -عرض خطة عمل  2020-2019على مجلس وزاري وزارة
وتحديث
مضيق للمصادقة (اعتماد نماذج متعددة :العمومية
جغرافية
والسياسات
اإلدارة
مخاطب وحيد ،دارخدمات متنقلة ،الخ)
أفضل
(اإلدارة
تحيين ترتيب األولوية للمعتمديات للسنوات العموميةلإلصالحات
العامة
للخدمات ذات 2020-2019
األولوية
والدراسات املستقبلية
تحيين قائمة الخدمات املسداة بدور الخدماتاإلدارية)
-تحيين معاييراختيارنماذج دور الخدمات

األطراف
املتدخلة

آجال
التنفيذ

لجنة القيادة الثالثياملؤسسات الثانيوالثالث
واملنشآت
لسنة
العمومية
2019
املشاركة

أهداف املشروع الهدف  :2ضمان تغطية جغرافية أفضل للخدمات ذات األولوية
تقدم اإلنجاز
عرض خطة عمل  2020-2019على
مجلس وزاري مضيق للمصادقة

تحيين ترتيب األولوية للمعتمديات
للسنوات 2020-2019

تحيين قائمة الخدمات املسداة بدور الخدمات

تحيين معايير اختيار نماذج
دور الخدمات

تم إعداد قائمة تضم 72معتمدية
ستتم تغطيتها خالل سنتي -2019
 2020من خالل إحداث  66دار
خدمات منها 13دارخدمات متنقلة
و 22دارخدمات ذات مخاطب وحيد
و 31دارخدمات تعاونية

 تم التحيين بالنسبة للفترةاملذكورة اعتمادا على معاييرلجنة
القيادة واملقترحات الواردة من
الجماعات املحلية ومؤسسات
املجتمع املدني

 تم التواصل مع وزارة املالية ووزارتي الشؤوناملحلية والبيئة والداخلية بخصوص إمكانية
اسداء خدمات القباضات والحالة املدنية
والبطاقة عدد ،3
 تم انجازدراسة جدوى حول التقارب بينتجربتي دارالخدمات وفضاء املواطن

 بانتظارنتائج الدراسةالتقييمية الجارية

النتائج املنتظرة في أجل سبتمبر2019
-

مصادقة املجلس الوزاري املضيق على قائمة اإلحداثات بعنوان سنة ،2019
تغطية ما ال يقل عن  20معتمدية إضافية من بين قائمة الدور املبرمجة بعنوان سنة ،2019
انجاز تقييم التجربة النموذجية للمخاطب الوحيد ودار الخدمات املتنقلة،
صياغة قائمة أولية في املعتمديات املعنية بخطة عمل ،2020
الحسم في قائمة الخدمات الجديدة ومتطلباتها.

أهداف املشروع  -الهدف  :3تحسين جودة الخدمات املسداة بدور الخدمات
األهداف

األنشطة الرئيسية

الجهة املسؤولة

الوظيفة
وزارة
تقييم األداء بدور الخدماتتحسين جودة
العمومية وتحديث
التعميم التدريجي لعالمة مرحباالخدمات
تبسيط اإلجراءات األكثر طلبا وإعادة اإلدارة والسياساتاملسداة بدور
العمومية (اإلدارة
هندستها،
الخدمات اإلدارية -صياغة أدلة إجراءات وبطاقات وظيفية العامة لإلصالحات
والدراسات
موحدة
تنفيذ برنامج لتحفيز املوارد البشرية والرفع املستقبلية اإلدارية)من كفاءتها
تدعيم الحلول التكنولوجية والخدماتالرقمية
اعتماد آليات ومناهج مجددة في إطاراملشروع

األطراف
املتدخلة

آجال
التنفيذ

جانفي
لجنة القيادة– 2019
املؤسساتواملنشآت العمومية ديسمبر
2020
املشاركة

أهداف املشروع الهدف  :3تحسين جودة الخدمات املسداة بدور الخدمات
تقدم اإلنجاز
التعميم التدريجي لعالمة مرحبا
تم ضبط قائمة بـ  14دارخدمات(من بين  50محدثة) سيتم العمل
على تأهيلها للحصول على عالمة
مرحبا،
تم االتفاق على صيغ التكفل وتوزيعاملسؤوليات.

تحفيز املوارد البشرية والرفع من
كفاءتها

تدعيم الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية

اعتماد آليات ومناهج مجددة في
إطاراملشروع

 تم التواصل مع عدد منمنسقي دور الخدمات
بخصوص االحتياجات
املتعلقة بمجال التكوين
ورؤيتهم بخصوص آليات
التحفيز

 تم الشروع في تجربة الواجهة املعلوماتيةللمخاطب الوحيد،
 يتم حاليا إعداد السيناريوهات ودراسةالجدوى املتعلقة بإنجازتطبيقة خصوصية
موحدة لدور الخدمات،
 يتم حاليا تجربة املنصات التفاعلية في إطارالتجارب النموذجية

 يتم اإلعداد حاليا إلطالقشبكة للتجديد اإلداري ملساندة
مشروع دور الخدمات

النتائج املنتظرة في أجل سبتمبر2019
-

ضبط قائمة في املتطلبات الخصوصية لـ 14دار خدمات املرشحة لنيل عالمة مرجبا وتحديد االعتمادات الخصوصية الالزمة لتأهيلها،
الشروع في انجاز ورشات عمل وحلقات تكوين دورية لفائدة منسقي وأعوان دور الخدمات،
اختيار السيناريو األمثل في ما يتعلق بتطوير تطبيقة خصوصية موحدة للمشروع وصيغ ورزنامة اعدادها،
دراسة صيغ تعميم استغالل املنصات التفاعلية (بما في ذلك الشراكة مع القطاع الخاص)،
تركيز الشبكة الوطنية للتجديد اإلداري.

أهداف املشروع الهدف  :4التعريف باملشروع وتثمينه
األهداف

األنشطة الرئيسية

الجهة املسؤولة

األطراف
املتدخلة

آجال
التنفيذ

ديسمبر
التعريف باملشروع -إنجاز استراتيجية لالتصال الداخلي  -وزارة الوظيفة -لجنة القيادة
– 2018
العمومية وتحديث -املؤسسات
والخارجي لفائدة املشروع
وتثمينه
اإلدارة والسياسات واملنشآت العمومية أفريل 2019
املشاركة
العمومية
الوزير
مصالحاملكلف باإلصالحات
الكبرى

أهداف املشروع
تقدم اإلنجاز

الهدف  :4التعريف باملشروع وتثمينه

تم بتاريخ  03ديسمبر  2018إطالق حملة اتصالية تتعلق بمشروع
دور الخدمات وتهدف إلى:
 التعريف باملشروع وبمراحل تطوره ومنجزاته، تقديم املقاربة الجديدة للمشروع، تحسيس جميع األطراف املعنية بأهمية املشروع وبضرورةاملساهمة في انجاحه،
 -تهيئة الظروف املالئمة إلطالق خطة عمل .2019

ومضات تلفزية الشبكات االجتماعية

موقع واب

ومضات إذاعية

تم بتاريخ  16و 17أفريل  2019تنظيم ندوة ضمت باألساس أعضاء
لجنة القيادة ومنسقي دور الخدمات وممثلي املؤسسات واملنشآت
املشاركة على املستويين املركزي والجهوي مكنت من:
 تقييم التجربة انطالقا من  2009وتحليل نقاط القوة والضعف، عرض برنامج العمل للفترة ،2020-2019 -مناقشة رؤية املشروع في أفق سنة  2030ومتطلبات تنفيذها.

شكرا

