
   
 

 

                 
 

 إلنخراط في مشروعالراغبة في اللبلديات  بالغ حول فتح باب الترشحات

 الحوكمة اإللكترونيةبرنامج  دور الخدمات الرقمية في إطار 

 GOVTECH للخدمات اإلداريةتحول الرقمي لدعم ال 

 

تشكو ضعف التغطية الجغرافية  سعيا إلى تقريب الخدمات اإلدارية من املواطنين خاصة باملناطق الداخلية التي

 Govtechفي إطار برنامج الحوكمة االلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات اإلدارية للخدمات اإلدارية ذات األولوية، و

 والدراسات لإلصالحات العامة اإلدارةرئاسة الحكومة ) تعتزم ،2025 جوان شهر غاية إلى تنفيذه يتواصل الذي

 الخدمات دور  وتعميم تطوير مشروع على إشرافها إطار في( تحت إشراف الكتابة العامة للحكومة اإلدارية املستقبلية

 إلى بالنظرذات أولوية ترجع  رقميةخدمات  سداءإل  بها رقمية خدمات دور  مقرات إلحداث بلدية 20 ما ال يقّل عن اختيار

الشركة الوطنية  الستغالل وتوزيع  والغاز، للكهرباء التونسية الشركةالوطني للبريد،  الديوان:  التالية العمومية الهياكل

 االجتماعية، والحيطة للتقاعد الوطني الصندوق  املرض، على مينأللت الوطني الصندوق  املالية، اتالقباضاملياه، 

 .تونس اتصاالت وشركة املستقل والعمل للتشغيل الوطنية الوكالة ،االجتماعي للضمان الوطني الصندوق 

تحت اإلشراف العام للبلديات من حيث التصرف والتعهد  وضعهافي دار الخدمات الرقمية  اتتتمثل خصوصيو 

 خدمات الإلسداء  موّحدةعلوماتية مة منصّ وباعتماد  بإسداء الخدمات نيابة عن الهياكل األخرى وبتفويض منها
 
من  نتمك

 .جزئيا أو كليا من قبل مخاطبين وحيدين وباعتماد وسائل مؤمنة ومتاحة للدفع اإللكتروني مرقمنةسداء إ

في االنخراط في للغرض، تعلن رئاسة الحكومة من خالل هذه البالغ عن فتح باب الترشحات للبلديات الراغبة 

 امج. مشروع دور الخدمات الرقمية من خالل التعبير في رغبتها في املشاركة في هذا البرن

ح فعلى البلديات الراغبة في 
ّ
إليها بملف التعبير عن الرغبة  املشار األولي القبول  شروط احترام من أوال التثبتالترش

 املطلوبة. املؤيداتمرفقة بمختلف  استمارة الترشحوإيداع ملف ترشح يتضمن وجوبا  املصاحب

 املستقبلية والدراسات لإلصالحات العامة اإلدارة لدى مضمون الوصول  أو عبر البريد مباشرة الترشحملف  يودع

 طريق عنأو  تونس( 1080كز العمراني الشمالي، الحكومة بشارع األرض، املر  لرئاسة: املبنى الفرعي العنوان) اإلدارية

مع طلب تأكيد  PAI.candidatures@pg.state.tn وأ  PAI.candidatures@pm.gov.tn عنوان البريد اإللكتروني: 

 واإل الوصول 
ّ
 .العط

 (.12:00) النهار منتصفالساعة  على 2023جانفي  9 آخر أجل الستالم الترشحات ليوم دحّد 

  يتم
ّ
حات والتصريح بالنتائج على مستوى لجنة القيادة الفنية ملشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها برئاسة تقييم الترش

 الحكومة. 

 الجمهورية التونسية
 رئاسة الحكومة

 الكتابة العامة للحكومة 
  --*-- 

 اإلدارة العامة لإلصالحات
 والدراسات املستقبلية اإلدارية
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