
   
 

 

 
                   

 

 في مشروع االنخراطملف تعبير عن الرغبة في 

 الحوكمة اإللكترونيةبرنامج  دور الخدمات الرقمية في إطار 

 GOVTECH للخدمات اإلداريةتحول الرقمي لدعم ال 

 

 

 العام: اإلطار  .1

 غاية إلى تنفيذه يتواصل الذي Govtechفي إطار برنامج الحوكمة االلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات اإلدارية 

تحت إشراف الكتابة  اإلدارية ستقبليةامل والدراسات لإلصالحات العامة اإلدارة) رئاسة الحكومة تعتزم ،2025 جوان شهر

 مقرات إلحداث بلدية 20ما ال يقّل عن  راختيا الخدمات دور  وتعميم تطوير مشروع على إشرافها إطار في( العامة للحكومة

الوطني  الديوان:  التالية العمومية الهياكل إلى بالنظر ذات أولوية ترجع  رقميةخدمات  سداءإل  بها رقمية خدمات دور 

 الوطني الصندوق  ،املالية القباضاتالشركة الوطنية  الستغالل وتوزيع املياه،  ،والغاز للكهرباء التونسية الشركةللبريد، 

 الوكالة ،االجتماعي للضمان الوطني الصندوق  االجتماعية، والحيطة للتقاعد الوطني الصندوق  املرض، على مينأللت

  .تونس اتصاالت وشركة لاملستق والعمل للتشغيل الوطنية

 :فيما يلي دار الخدمات الرقمية اتتتمثل خصوصيو 

األخرى تحت اإلشراف العام للبلديات من حيث التصرف والتعهد بإسداء الخدمات نيابة عن الهياكل  وضعها -

  ،وبتفويض منها

 ،بديلة آليات على اإلحداث تفاقيةا تنص لم ما نفقاتها بجميع البلدية تكفل -

 على اإلعتمادو  خدمات مرقمنة كلياسداء إخدمات تمكن من الإلسداء  موّحدةعلوماتية مة منصّ ستخدام ا -

 ،اإللكتروني الدفع وسائل

 ،بجوارهاتوفير فضاء إليواء دار الخدمات داخل مقر البلدية أو  -

 ،واإلدماج الرقمي والوساطةخدمات اإلحاطة  ريتوف -

 .من بين أعوان البلدية اختيارهموحيدين يتّم  ينمخاطبقبل  من الخدمات إسداء -

 

 

 الجمهورية التونسية
 رئاسة الحكومة

 الكتابة العامة للحكومة 
  --*-- 

 اإلدارة العامة لإلصالحات
 والدراسات املستقبلية اإلدارية

                                                          



   
 

 

 :املترشحة البلديات لفائدة املعروض الدعم موضوع .2

 يتمثل أساسا فيما يلي:   

توفير التجهيزات الضرورية: األثاث والتأثيث، األجهزة املعلوماتية، األجهزة الكهربائية، أجهزة الحماية والسالمة  -

 للشبكة التجهيزات توفيراإلضاءة،  تجهيزاتواملراقبة، الالفتات الضوئية وعالمات التوجيه الداخلية والخارجية، 

  التي األخرى  التجهيزات أصناف وكل الداخلية،
ّ
مرحبا" أو التي يتم طلبها من قبل "بها الترشح لنيل عالمة الجودة يتطل

  ، لجنة القيادة الفنية للمشروع شريطة مصادقة املنسق الجهوي  أو اقتراحها من قبل البلديات املشاركة

 الرقمية، الخدمات لدور  املوحدة املعلوماتية املنظومة تركيز -

 اوميداني انظري( تكوينا 1: تكوين أساس ي يشمل )املعينين للعمل بدور الخدمات الرقمية نلألعوا تكوينية دورات توفير -

حول اإلطار القانوني والتنظيمي للهياكل املشاركة في املشروع والخدمات التي تسديها والتطبيقات املستعملة على 

يشمل لى جانب تكوين تكميلي حول استعمال املنظومة املوحدة إ ( تكوين خصوص ي2مستوى التمثيليات الجهوية )

 .( السالمة املعلوماتية3" و)2020( عالمة الجودة "مرحبا صيغة 2( تقنيات االستقبال )1)أساسا املحاور التالية :
 

 :األولوية االختيار وترتيبمنهجية  .3

 يتّم اختيار البلديات املزمع تركيز دار خدمات بها حسب املراحل التالية:

 الحقا،املذكورة  األولي القبول  شروطللبلديات املقبولة بناء على  األولية القائمة ضبط -

 والقيام بزيارات ميدانيةواملؤيدات تحليل الوثائق من خالل  بلدية لكل بالنسبة القدرات تقييم بعملية القيام -

  ،أو مناقشتها املعلومات منإمكانية عقد ورشات عمل أو اجتماعات ثنائية للتثبت  إلى إضافة

خدمات  دار 20ا ال يقل عن ملــالقائمة النهائية  ضبطجدول تأليفي يتضمن ترتيب البلديات بما يمكن من  إعداد -

 األخرى املترشحة،بلدية إضافة إلى قائمة احتياطية في البلديات 

 .نهائيا املقبولةالنتائج وإعالم البلديات  نشر -
 

 :االختيار معايير  .4

 :التالية املعايير تتضّمن :ولياأل  القبول  شروط .أ

 الترشح ومدعم بالوثائق املطلوبة استمارة: إعداد ملف ترشح كامل يتضمن واإلجرائية الشكلية الشروط احترام 

 .وطرق اإليداعل احترام اآلجا مع

  ر
ّ
افية بالجوانب املتعلقة املرجعية العناصر  توف  : واإلدارية الجغر

 )نسبة توفر تمثيليات الهياكل املشار إليها أعاله(،  %40تغطية إدارية ال تتجاوز  نسبة  -

 .(والصحراوية الحدودية املناطق ال ينطبق على) آالف ساكن 10سكان باملنطقة البلدية ال يقل عن  عدد  -

 

 



   
 

 

  ر
ّ
 :التاليةاللوجستية والبشرية العقارية و املتعلقة بالجوانب  املرجعيةالعناصر  توف

 ،2م70على  الداخليةتقّل مساحته  أالعلى )بصفة مجانية(  بجانبه أو البلدية مقر داخل مهّيأ مقر ريتوف -

سنوات خبرة  5مع  متحصل على األقل على شهادة البكالوريامعدل إطار ة بالقدرة على توفير اإلطارات الالزم  -

عن كل شريحة عدد سكان تتكون من مع املواطنين وذلك مباشرة عالقة تقديم الخدمات التي لها على األقل في 

مكن تعيين األعوان للعمل نصف يوم بدار ي نهأو  علما )عند اإلقتضاء( ضمع توفير معو آالف ساكن،  10

 )خالل الفترة الصباحية(، الخدمات

ر  -
ّ
ق وسعة باالنترنات طبر  شبكة توف

ّ
ر غمي 20ـــب تدف

ّ
 installation de fibre) كة ألياف بصريةشبابايت و توف

optique ) توفر الربط بالشبكة اإلدارية املندمجةأوRNIA . 
 

ل في  :النهائي القبول  شروط .ب
ّ
 ضوء على والعقارية والبشرية والتقنية واللوجستية التنظيمية الجوانب تقييمتتمث

 املشروعو/أو ممثلي التمثيليات الجهوية للهياكل املشاركة في  من قبل املنّسق الجهوي للمشروع ميدانية اتزيار 

 على قائمة مفّصلة لتقييم العناصر املذكورة. باالعتمادو 
 

ح: .5
ّ

 إجراءات الترش

ح  ةبالراغ البلديات على
ّ

ملف ترشح يتضمن  وإيداع أعاله إليها املشار األولي القبول  شروط احترام من أوال التثبتفي الترش

 :(وجوبا ما يلي )كل ملف منقوص يعتبر الغيا

 ،استمارة الترشح  -

الحالي ومثال التهيئة للمقر  الهندس ي والرسم املوقعي املثال غرار على باستمارة الترشح إليها املشار املؤيدات -

املقر، شهادة صلوحية املقر  مللكيةالثبوتية  الوثائقالداخل والخارج،  من املقترحميدانية للمقر  صور املقترح، 

 الجوانب، املؤيدات املتعلقة بةنياملدمن قبل ديوان الحماية  ، شهادة سالمةواإلسكان للتجهيز الجهويةاإلدارة  من

 للبلدية، والبشرية والهيكلية التكنولوجية

 ،2021 لسنة السنوي  املالي التقرير -

 .2021 لسنة السنوي  األداء تقرير -

  يودع
ّ
 اإلدارية املستقبلية والدراسات لإلصالحات العامة اإلدارة لدى مضمون الوصول  أو عبر البريد مباشرة الترشح ملف

عنوان البريد  طريق عنتونس( أو  1080الحكومة بشارع األرض، املركز العمراني الشمالي،  لرئاسة: املبنى الفرعي العنوان)

 واإل مع طلب تأكيد الوصول  PAI.candidatures@pg.state.tn وأ  PAI.candidatures@pm.gov.tn اإللكتروني: 
ّ
 .العط

  دحّد 
ّ

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

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

 الحكومة. 

mailto:PAI.candidatures@pm.gov.tn
mailto:PAI.candidatures@pm.gov.tn
mailto:وPAI.candidatures@pg.state.tn
mailto:وPAI.candidatures@pg.state.tn

