الفهرس
تقديم

05...........................................................................................................................................

 .Iميثــاق تحســين اســتقبال المرتفقيــن بالمرافــق العموميــة07 ....
•الديباجة08............................................................................................................................................
• االلتزامات العرشة لإلدارة تجاه املرتفقني09 ......................................................................................
•التعريفبااللتزامات10..........................................................................................................................

 .IIاإلطار المرجعي لتحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية 15 ..............
•الديباجة16........................................................................................................................................
• اإلطار املرجعي لالستقبال 18 .....................................................................................................

 .IIIاألدوات المنهجيــة لتنريــل منظومــة تحســين اســتقبال المرتفقيــن
بالمرافــق العمومية33 ...........................................................................................
• تقديم الربنامج الوطني لتحسني االستقبال34 ...............................................................................
 -السياقالعام34................................................................................................................................... -نظرةعامة37..................................................................................................................................... -امليثاقواإلطاراملرجعي38....................................................................................................................... -الحكامةوالتنظيم55.............................................................................................................................. -مجموعة األدوات املنهجية ،البارومرت والتصنيف56...........................................................................• مجموعــة األدوات املنهجيــة 59..........................................................................................
 -نظرةعامة59..................................................................................................................................... -النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة62 ....................................................... -أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلني 78 ...........................................................................................- -األدواتاملنهجيةلكلمرحلةمنمراحلالنهج80.......................................................................................

 .VIمسرد المصطلحات 89............................................................................................

تقديم
إن تحســين اســتقبال المرتفقيــن بــاالدارات العموميــة المغربيــة يعــد احــد األولويــات الرئيســية للحكومــة الهادفــة
الــى اســتعادة عالقــة الثقــة بيــن اإلدارة والمواطنيــن ،وذلــك تطبيقــا لمضمــون المــادة  156مــن دســتور المملكــة
التــي تنــص علــى « :تتلقــى المرافــق العموميــة مالحظــات مرتفقيهــا ،واقتراحاتهــم وتظلماتهــم ،وتؤمــن تتبعهــا».
وقــد ترجــم برنامــج عمــل وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث االدارة ( )MFPMAهــذه االرادة الحكوميــة مــن خــال
ادراج تحســين العالقــة بيــن اإلدارة والمواطنيــن  ،وعلــى وجــه الخصــوص اســتقبال المرتفقيــن بــاالدارة العموميــة
وولوجهــم الــى الخدمــات العموميــة كمحــور أساســي ضمــن هــذا البرنامــج.
وفــي هــذا الســياق ،ومنــذ توقيــع وثيقــة البرنامــج الوطنــي « تحســين اســتقبال المرتفقيــن بــاالدارات العموميــة
المغربيــة» بتاريــخ  7مايــو  2013بيــن وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث االدارة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
( ،)UNDPعملــت الــوزارة علــى وضــع تصــور موحــد ورؤيــة مشــتركة متفــق عليهــا مــن قبــل جميــع المعنييــن حــول
«جــودة االســتقبال» ،وبمســاهمة تشــاركية فعالــة لمختلــف الــوزارات واإلدارات العموميــة .
وقــد تجســدت هــذه الرؤيــة المشــتركة فــي وثيقــة « ميثــاق االســتقبال » الــذي اعدتــه الــوزارة  ،والمتضمــن لعشــرة
التزامــات تجــاه المرتفــق ،تخــص جــودة وحســن االســتقبال بالمرافــق العموميــة .
كمــا تجســدت هــذه الرؤيــة أيضــا فــي االطــار المرجعــي لحســن االســتقبال  ،الــذي حــدد االجــراءات والتدابيــر العمليــة
التــي يجــب علــى كل ادارة اتخاذهــا لضمــان تحقيــق التزاماتهــا فــي هــذا المضمــار.
ولتمكيــن القطاعــات الحكوميــة مــن تنزيــل هــذه التدابيــر المرتبطــة بجــودة االســتقبال  ،فقــد وضعــت الــوزارة
وبتعــاون وثيــق مــع مختلــف االدارات المعنيــة « دليــا منهجيــا » لجــودة االســتقبال الــى جانــب تكويــن مجموعــة مــن
األطــر التابعــة لبعــض الــوزارات المنخرطــة فــي هــذا البرنامــج.
إن الدليــل المنهجــي ليــس ثابتــا بــل متطــورا  ،وســيتم تجويــده بصــورة متواصلــة ،اعتمــادا علــى الخالصــات والــدروس
المســتقاة مــن الممارســة الفعليــة والتطبيــق الميدانــي .
وعلــى ضــوء النتائــج التــي ســتتحقق مــن خــال المشــاركة الفاعلــة لرؤســاء المشــاريع علــى مســتوى وزارة الوظيفــة
العموميــة وتحديــث االدارة ومنســقي الــوزارات المعنيــة ،فــان ســنة  2017ســيتم اإلنتقــال إلــى مرحلــة التعميــم
التدريجــي مــن قبــل اإلدارات علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي.
ان وزارة الوظيفــة العموميــة وتحديــث االدارة تســعى جاهــدة وبطمــوح اكبــر الــى تعبئــة المســؤولين بــاالدارات
العموميــة والمنتخبيــن علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة حــول هــذا المشــروع الكبيــر والــورش المهيــكل الــذي ال
تخفــى آثــاره المباشــرة علــى رضــى المواطــن وضمــان تعميمــه علــى مســتوى جميــع الوحــدات االداريــة بالمملكــة،
تماشــيا مــع روح ومضاميــن خطــاب جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل بتاريــخ  14أكتوبــر  2016والموجــه إلــى
نــواب األمــة بمناســبة افتتــاح الــدورة التشــريعية العاشــرة .

ميثاق

تحسين استقبال المرتفقين
بالمرافق العمومية

الديباجة

املوضوع:

ميثل هذا امليثاق وثيقة مرجعية مشرتكة بالنسبة الستقبال املرتفقني باإلدارات العمومية.

ويُحدد التزامات اإلدارة فيام يتصل بتحديد كيفيات استقبال املرتفقني باإلدارات العمومية.
وتهم هذه االلتزامات واجبات اإلدارات اتجاه املرتفقني ،وتنطبق عىل مجموع قنوات االستقبال املهيكلة حسب مسار املرتفق.
إن هــذه القاعــدة املشــركة بشــأن جــودة االســتقبال داخــل املرافــق العموميــة متــت صياغتهــا بشــكل يســمح لــكل قطــاع بإضافــة اإلجـراءات التــي ال
تدخــل ضمــن نطــاق هــذا امليثــاق والتــي يراهــا مناســبة لخصوصيتــه املهنيــة ،وذلــك يف أفــق تحســن الخدمــة املقدمــة للمرتفقــن.

السياق:

ينــدرج هــذا امليثــاق يف إطــار الجهــود التــي مــا فتــئ صاحــب الجاللــة يبذلهــا يف ســبيل تحديــث اإلدارة ،وبخاصــة يف خطابــه األخــر مبناســبة افتتــاح
الربملــان ،و كــذا التوجهــات الحكوميــة الهادفــة إىل تحديــث اإلدارة والرفــع مــن جــودة خدماتهــا .ولقــد جــرى إعــداده عمــا مبقتضيــات الفصــل 12
مــن دســتور اململكــة – وبخاصــة املــادة  157منــه املتعلقــة مبيثــاق املرافــق العموميــة – والتــي تنــص عــى تحديــد قواعــد الحكامــة الجيــدة ووضــع
معايــر لتقييــم املرافــق العموميــة.

األهداف:

يهــدف امليثــاق إىل تعزيــز عنــر الثقــة بــن املرتفقــن واإلدارة مــن خــال النهــوض بثقافــة اســتقبال املواطنــن واالســتامع إليهــم واســتيفاء انتظاراتهــم
وتيســر وصولهــم إىل املرافــق العمومية .ويســعى إىل إعطــاء املرتفقــن ضامنــات بشــأن ظــروف اســتقبالهم داخــل املرافــق العموميــة.

مجال التطبيق:

ترسي مضامني هذا امليثاق عىل جميع الهيئات التي تُقدم خدمة عمومية (إما مبارشة أو عن طريق تفويضها للغري):
• اإلدارات العمومية
• الجامعات الرتابية
• املؤسسات العمومية
• املؤسسات املسرية للمرافق العمومية
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االلتزامات العشرة لإلدارة تجاه المرتفقين
الولوج

املجاملة

نسهل لكم الولوج إىل املرافق العمومية

نتعامل معكم بكل لطف ومهنية

االستعالمات

الرسية

نزودكــم باملعلومــات الرضوريــة للحصــول
عــى الخدمــات العموميــة

نضمن لكم رسية املعلومات املتبادلة

التوجيه

الراحة

نوجهكم نحو املصلحة املختصة

نضمــن لكــم األمــن والراحــة داخــل املرافــق
العمومية

اإلنصاف

الشكايات

نضمــن لكــم اإلنصــاف فيــا  يتعلــق
بالوصــول إىل املرافــق العموميــة والحصــول
عــى الخدمــات

نحرص عىل أخذ شكاياتكم بعني االعتبار

العناية بالطلبات

اإلصغاء

نضمن لكم العناية بطلباتكم

نعــر االهتــام ملقرتحاتكــم يف إطــار
التحســن  املســتمر لخدماتنــا.
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1.1الولوج  :نسهل لكم الولوج إىل املرافق العمومية
يهــم هــذا االلتـزام الولــوج املــادي والولــوج عــن بعــد إىل الخدمــات العموميــة( :الهاتف/الرســائل النصيــة القصــرة ،الربيــد ،اإلنرتنيت/الربيــد اإللكــروين،
تطبيقــات الهاتف املحمــول.)...
ويُك َفــل تيســر الولــوج مــن خــال :تهيئــة مداخــل مالمئــة للمبــاين (الســيام بالنســبة لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة) ،تنظيــم يتــاىش مــع وثــرة
إقبــال املرتفقــن ،تطويــر قنــوات الوصــول البديلــة بالنســبة للمناطــق صعبــة الوصــول (املداومــة خــارج املوقــع ،الوصــول عــن بعــد).

2.2االستعالمات :نوفر لكم املعلومات الرضورية للحصول عىل الخدمات العمومية
هذا االلتزام يخص املعلومات الرضورية للوصول إىل املرافق العمومية واالستفادة من خدماتها:
• املعطيــات :العنــوان ،رقــم الهاتــف ،العنــوان اإللكــروين ،املوقــع اإللكــروين ،بيانــات تحديــد املوقــع الجغ ـرايف (الســيام بواســطة تطبيقــات
الهواتــف املحمولــة)؛
• مواعيد االفتتاح املخصصة الستقبال األفراد واملكاملات الهاتفية؛
• اإلج ـراءات اإلداريــة (عنــد االقتضــاء) :توفــر الوثائــق املطلــوب حســب كل مســطرة ،كلفــة املســطرة ،أجــل تســليم الوثائــق ،حجــز املوعــد،
إمكانيــة متابعــة املســطرة عــن بعــد...،
وتكون املعلومات املوفرة واضحة ودقيقة وتامة.

3.3التوجيه :نوجهكم نحو املصلحة املعنية
يهم هذا االلتزام توجيه املرتفق بعد ولوجه شخصيا أو إلكرتونيا نحو املصلحة املعنية ملعالجة طلبه.
يتحقق التوجيه الجيد من خالل وضع لوحات إرشادية داخلية كافية وتهيئة بنية استقبال مناسبة واالستجابة املالمئة...
ويتم تكييف التوجيه حسب قنوات االستقبال املادي أو االستقبال عن بعد.
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4.4اإلنصاف :نضمن لكم اإلنصاف فيام يتعلق بالوصول إىل املرافق العمومية والحصول عىل الخدمات
يخص هذا االلتزام حصول املرتفق عىل معاملة منصفة يف املرافق العمومية (دون أي متييز).
ويتم تدبري طلبات املرتفقني حسب وقت وصولهم للمصلحة أو تبعا للمواعيد التي يحجزونها.
ويستفيد األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة مبعاملة تتامىش وأوضاعهم:
• إعطاء األولوية ملعالجة طلبات األشخاص محدودي الحركة.
• مرافقة األشخاص األميني أو الذين لديهم صعوبات يف التعبري أو يف اللغة.
• شبابيك أو مكاتب مخصصة لبعض فئات املرتفقني الذين لديهم احتياجات معينة (مقاوالت)...

5.5العناية بالطلبات :نضمن لكم العناية بطلباتكم
يهــم هــذا االلت ـزام العنايــة باملرتفــق بهــدف االســتجابة لطلبــه مــن طــرف املرافــق العموميــة :ويتجســد يف الحــد الفاصــل بــن االســتقبال وإســداء
الخدمــة.
وميثل هذا االلتزام املرحلة األخرية يف مسار املرتفق (باستثناء الشكايات واإلنصات) ويعكس جودة الخدمة من وجهة نظر املرتفق.

6.6املجاملة :نعاملكم بلطف ومهنية
هذا االلتزام يخص:
• االستقبال ،اإلصغاء ومعاملة املرتفقني باحرتام ولباقة.
• االهتامم بطلبات املرتفقني بجدية ورسعة ونجاعة.
ويفرتض هذا االلتزام املعاملة باملثل من طرف املرتفقني الذين يتوجب عليهم أن يبادلوا أعوان اإلدارة االحرتام واألدب.
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التعريف بااللتزامات

7.7الرسية :نضمن لكم الرسية بالنسبة للمعلومات املتبادلة
هذا االلتزام يخص الحفاظ عىل رسية وأمن املعلومات الشخصية واملهنية أثناء تبادلها بني اإلدارة واملرتفق.
وتضع اإلدارة التدابري الرضورية لضامن رسية املعلومات املتبادلة عرب مختلف قنوات التواصل.

8.8الراحة :نضمن لكم األمن والراحة داخل املرافق العمومية
يهم هذا االلتزام احرتام معايري األمن والنظافة والراحة داخل املرافق العمومية.
تضع اإلدارة إجراءات مناسبة لألمن والنظافة وتوفر تجهيزات راحة مناسبة وعملية لفائدة كافة املرتفقني طيلة تواجدهم داخل اإلدارة.

9.9الشكايات :نضمن لكم العناية بشكاياتكم
يخص هذا االلتزام معالجة اإلدارة للشكايات الواردة عليها واملتعلقة بعدم ارتياح املرتفقني من الخدمات املقدمة إليهم.
وميكن أن تهم تلك الشكايات كافة املراحل التي مير عربها املرتفق أيا كانت طبيعتها (موارد برشية أو مادية ،مساطر)...

 .10اإلصغاء :نعري االهتامم ملقرتحاتكم يف إطار التحسني املستمر لخدماتنا
يخص هذا االلتزام انخراط املرتفق واندماجه بوصفه عنرصا فاعال يف تحسني االستقبال والخدمات العمومية.
وتقــوم اإلدارة بإنجــاز اســتطالعات لقيــاس مــدى رضــا املرتفقــن عــى الخدمــات وتتلقــى مقرتحاتهــم بهــدف الرتكيــز عــى مســتوى الجــودة مــن وجهــة
نظــر املرتفقني.
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mieux vous accueillir pour mieux vous servir

اإلطار

المرجعي لتحسين استقبال
المرتفقين في اإلدارات
العمومية

الديباجة

املوضوع:

ُيثل اإلطار املرجعي وثيقة منهجية تحدد املامرسات الجيدة لتنفيذ برامج تحسني االستقبال.
ويتضمن وسائل عملية يتوجب تفعيلها بغرض تنفيذ التزامات ميثاق تحسني االستقبال.
ويُشكل هذا اإلطار املرجعي أيضا وثيقة مرجعية للربنامج الوطني لتحسني االستقبال.
• فهو مرتبط مبيثاق حسن االستقبال :كل وسيلة من الوسائل لها ارتباط بأحد االلتزامات الواردة يف ميثاق حسن االستقبال
• ويرتبط أيضا بكل من «املعايري واملامرسات الجيدة» ملجموع اآلليات املنهجية الخاصة بتنفيذ الربنامج الوطني لتحسني االستقبال:
الوسائل الرئيسية ذات الصلة بأحد املعايري.

األهداف:

ُيكن اإلطار املرجعي من تقديم صورة واضحة بشأن الرؤية والنتائج املراد تحقيقها:
• مينح امتالك إطار مرجعي رؤية متكاملة لخدمة االستقبال يف اإلدارة العمومية؛
• توصيف النهج الذي يجب اتباعه بهدف االرتقاء مبستوى الخدمة نحو التميز؛
• التقييم املوضوعي للنتائج املحققة؛
• تحديد األولويات وإعداد برامج عمل قصد تحقيق األهداف؛
• قياس التطور ،التواصل والتحرك.

الهيكلة:

يتم تنفيذ الوسائل العملية عىل ثالثة مستويات طموحة ،وذلك نظرا لعدم تجانس إدارات اململكة فيام يتعلق بطبيعة خدمة االستقبال:
• املســتوى املقبــول :يعكــس مســتوى خدمــة مقبولــة لــدى املرتفقــن تشــتمل عــى أدىن النتائــج امللموســة وعــى عمليــات التحســن األساســية
الرضوريــة الســتقبالهم.
• املســتوى املتقــدم :يعكــس مســتوى متيــز متوســط ،يجعــل اإلدارة تنخــرط ضمــن عمليــة تحســن واضحــة ومســتمرة لخدمــة االســتقبال عــى 
كافــة املســتويات (املــوارد البرشيــة واملاديــة والعمليــات والتســيري.)...
• املستوى «املتميز» :ويعكس مستوى متيز يتامىش مع أفضل املامرسات الوطنية والدولية فيام يتعلق بخدمة استقبال املرتفقني.
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املفتاح:

الديباجة

يُقصد بالوسائل العملية تلك التدابري املقرر وضعها بالنسبة لكل التزام:
• الوسائل العملية نوعان :املادية (التجهيزات) أو غري مادية (التنظيم ،العمليات ،املوارد البرشية)
Xyz

وسائل مادية (التجهيزات)

Xyz

وسائل غري مادية (التنظيم ،العمليات ،املوارد البرشية)

• تتوزع الوسائل العملية حسب قنوات االستقبال :االتصال املبارش ،الربيد ،الهاتف ،اإلنرتنيت ،القنوات املتعددة  
االتصال املبارش
الربيد
الهاتف
اإلنرتنيت
القنوات املتعددة
• ومثــة بعــض الوســائل العمليــة التــي ال تدخــل ضمــن اختصــاص اإلدارة أو املوقــع املعنــي فحســب ،بــل تتطلــب التنســيق والتعــاون بــن عــدد
مــن اإلدارات أو املواقــع أو الفاعلــن.
*Xyz
*Xyz

وسيلة تتطلب التنسيق والتعاون بني مختلف اإلدارات /املواقع أو الفاعلني
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اإلطار المرجعي لالستقبال

إعداد اإلطار املرجعي

االلتزام رقم  : 1نسهل•لكم•الوصول•إىل•املرافق•العمومية
القناة

التزام امليثاق

  

وسائل مختلفة لكل
التزام

الوسيلة

املستوى « :1املقبول العادي»

املستوى « :2املتقدم»

  

 6.1قنوات التواصل

•1.6.1التواصل•مع•اإلدارة•بواسطة•الربيد•
والهاتف

•2.6.1التواصل•مع•اإلدارة•بواسطة•الربيد•والهاتف•،
وموقع•اإلنرتنيت•والربيد•اإللكرتوين•

 7.1املواقف

 8.1   متديد أوقات
العمل
  

 9.1املداومة

* الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
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املستوى « :3املتميز»

•1.1.1لوحات•إرشادية•مرئية•لإلدارة•وبعدد• •2.1.1لوحات•إرشادية•مرئية•لإلدارة•وبعدد•كاف•عىل• •3.1.1لوحة•إرشادية•مرئية•لإلدارة•وبعدد•كاف•عىل•
  
مستوى•الشوارع•الرئيسية•وعىل•اللوحات•اإلعالنية•
مسافة••500مرت*
 1.1لوحات إرشادية كاف•عىل•مسافة••100مرت•*
للجامعة*
 2.1لوحات إرشادية •1.1.1لوحات•إرشادية•خارجية•مرئية•ومقروءة• •2.2.1لوحات•إرشادية•خارجية•مرئية•ومقروءة•تتضمن• •3.2.1لوحات•إرشادية•خارجية•مرئية•ومضاءة•تتضمن•
  
علم•اململكة•املغربية•،اسم•وشعار•اإلدارة•باللغتني•
خارجية مثبتة عىل تتضمن•علم•اململكة•املغربية•،اسم•وشعار•
علم•اململكة•املغربية•،اسم•وشعار•اإلدارة•باللغات•
العربية•والفرنسية
اإلدارة•باللغة•العربية
الواجهة
العربية•الفرنسية•واألمازيغية
•1.3.1مدخل•واضح••للموقع•(مميز•عن•باقي• •2.3.1مدخل•بارز•للموقع•يسهل•االهتداء•إليه•من• •3.3.1مدخل•بارز•للموقع•يسهل•االهتداء•إليه•من•
  
املبنى)
مختلف•نقط•الدخول•إىل•املبنى•(مدخل•عىل•مستوى• مختلف•نقط•الدخول•إىل•املبنى•مخصص•للمرتفقني•
 3.1مدخل املوقع
ُشر•إىل•املدخل•عند•
ت
الولوج•الوحيد•للمبنى•أو•لوحات•
(مميز•عن•مدخل•املوظفني•،املمونني•،إلخ)...
مختلف•نقط•الولوج•للمبنى)
•1.4.1بوابات•الدخول•حسب•املعاير•(حجم• •2.4.1بوابات•الدخول•حسب•املعاير•،يدوية•وزجاجية• •3.4.1بوابات•الدخول•مبواصفات•أوتوماتيكية•وزجاجية•
  
 4.1نوعية األبواب األبواب•حسب•حجم•الرتدد)•،يدوية•و•مبواد• (أبواب•عادية•أو•ابواب•دوارة)
(انزالقية•أو•دوارة)
غر•شفافة
•1.5.1عدم•وجود•تفاوت•بني•مستوى•األرضية• •2.5.1املستوى••+•1عدم•وجود•اختالف•يف•املستوى• •3.5.1املستوى••+•1عدم•وجود•اختالف•يف•املستوى•
داخل•املبنى•(االستقبال•والخدمات)•أو•توفر•ممر•
داخل•وخارج•املبنى•أو•توفر•ممر•لدخول•
داخل•املبنى•(االستقبال•والخدمة)•أو•توفر•مصعد•متاح•
 5.1   األشخاص
محدودو الحركة
األشخاص•محدودي•الحركة•يف•حال•التفاوت وفق•معاير•لولوج•األشخاص•محدودي•الحركة•يف•حال• الستعامل•األشخاص•محدودي•الحركة•يف•حال•وجود•
وجود•تفاوت•يف•املستوى
اختالف•يف•املستوى
•1.6.3التواصل•مع•اإلدارة•بواسطة•الربيد•والهاتف•
وموقع•اإلنرتنيت•والربيد•اإللكرتوين•والرسائل•النصية•
القصرة•وتطبيقات•الهاتف•املحمول•وعرب•مواقع•
التواصل•االجتامعي
•1.7.1مواقف•حسب•املعاير•لفائدة•سيارات•املرتفقني•،
وأماكن•للوقوف•مخصصة•لألشخاص•محدودي•الحركة
•1.8.1متديد•أوقات•العمل•لتناسب•الحاجيات•الخاصة•
للمرتفقني•(مثال•:املغاربة•القاطنني•بالخارج•،املوظفني•
أواخر•الشهر•،إلخ*•)...
•1.9.1املداومة•خارج•املقر•الرئييس•ويف•املناطق•
الوعرة•الوصول•(مثال•:القوافل•التي•تتنقل•إىل•املناطق•
القروية)*

3
مستوبات تحسني

مجموع الوسائل•
حسب مستوى النضج

اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  : 1نسهل لكم الوصول إىل املرافق العمومية
القناة

الوسيلة

املستوى « :1املقبول العادي»

 1.1.1لوحات إرشادية مرئية لإلدارة وبعدد
  
 1.1لوحات إرشادية كاف عىل مسافة  100مرت *

املستوى « :2املتقدم»

 2.1.1لوحات إرشادية مرئية لإلدارة وبعدد كاف عىل
مسافة  500مرت*

املستوى « :3املتميز»

 3.1.1لوحة إرشادية مرئية لإلدارة وبعدد كاف عىل
مستوى الشوارع الرئيسية وعىل اللوحات اإلعالنية
للجامعة*
 3.2.1لوحات إرشادية خارجية مرئية ومضاءة تتضمن
علم اململكة املغربية ،اسم وشعار اإلدارة باللغات
العربية الفرنسية واألمازيغية
 3.3.1مدخل بارز للموقع يسهل االهتداء إليه من
مختلف نقط الدخول إىل املبنى مخصص للمرتفقني
(مميز عن مدخل املوظفني ،املمونني ،إلخ)...

 2.1لوحات إرشادية  1.1.1لوحات إرشادية خارجية مرئية ومقروءة  2.2.1لوحات إرشادية خارجية مرئية ومقروءة تتضمن
  
علم اململكة املغربية ،اسم وشعار اإلدارة باللغتني
خارجية مثبتة عىل تتضمن علم اململكة املغربية ،اسم وشعار
العربية والفرنسية
اإلدارة باللغة العربية
الواجهة
 1.3.1مدخل واضح  للموقع (مميز عن باقي  2.3.1مدخل بارز للموقع يسهل االهتداء إليه من
  
مختلف نقط الدخول إىل املبنى (مدخل عىل مستوى
املبنى)
 3.1مدخل املوقع
الولوج الوحيد للمبنى أو لوحات ت ُشري إىل املدخل عند
مختلف نقط الولوج للمبنى)
 1.4.1بوابات الدخول حسب املعايري (حجم  2.4.1بوابات الدخول حسب املعايري ،يدوية وزجاجية  3.4.1بوابات الدخول مبواصفات أوتوماتيكية وزجاجية
  
 4.1نوعية األبواب األبواب حسب حجم الرتدد) ،يدوية و مبواد (أبواب عادية أو ابواب دوارة)
(انزالقية أو دوارة)
غري شفافة
 1.5.1عدم وجود تفاوت بني مستوى األرضية  2.5.1املستوى  + 1عدم وجود اختالف يف املستوى  3.5.1املستوى  + 1عدم وجود اختالف يف املستوى
داخل املبنى (االستقبال والخدمات) أو توفري ممر
داخل وخارج املبنى أو توفري ممر لدخول
داخل املبنى (االستقبال والخدمة) أو توفري مصعد متاح
 5.1   األشخاص
حال
يف
الحركة
محدودي
األشخاص
معايري لولوج
وفق
التفاوت
حال
يف
الحركة
محدودي
األشخاص
محدودو الحركة
الستعامل األشخاص محدودي الحركة يف حال وجود
املستوى
يف
تفاوت
وجود
اختالف يف املستوى
 1.6.3التواصل مع اإلدارة بواسطة الربيد والهاتف
 2.6.1التواصل مع اإلدارة بواسطة الربيد والهاتف،
 1.6.1التواصل مع اإلدارة بواسطة الربيد
  
وموقع اإلنرتنيت والربيد اإللكرتوين والرسائل النصية
وموقع اإلنرتنيت والربيد اإللكرتوين
والهاتف
 6.1قنوات التواصل
القصرية وتطبيقات الهاتف املحمول وعرب مواقع
التواصل االجتامعي
 1.7.1مواقف حسب املعايري لفائدة سيارات املرتفقني،
  
 7.1املواقف
وأماكن للوقوف مخصصة لألشخاص محدودي الحركة
 8.1   متديد أوقات
العمل
  

 9.1املداومة

* الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني

 1.8.1متديد أوقات العمل لتناسب الحاجيات الخاصة
للمرتفقني (مثال :املغاربة القاطنني بالخارج ،املوظفني
أواخر الشهر ،إلخ* )...
 1.9.1املداومة خارج املقر الرئييس ويف املناطق
الوعرة الوصول (مثال :القوافل التي تتنقل إىل املناطق
القروية)*
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اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :2نزودكم باملعلومات الرضورية للحصول عىل الخدمات العمومية
القناة

الوسيلة

 1.2   اإلعالن
الخارجي يف املوقع

املستوى « 1العادي»

 1.1.2إعالن خارجي ،مريئ ومقروء لبيانات
االتصال ومواعيد االفتتاح

املستوى« 2املتقدم»

 2.1.2إعالن خارجي ،مريئ ومقروء لبيانات االتصال
ومواعيد االفتتاح ،أوقات ذروة إقبال املرتفقني
عىل اإلدارة وقامئة بالخدمات الرئيسية املقدمة
واإلجراءات عند االقتضاء

 2.2اإلعالن
  
الخارجي يف املوقع
– لوحة إلكرتونية
 3.2   اإلعالن
الخارجي يف املوقع
  

 4.2اإلعالن الداخيل

 5.2   كتيبات
املعلومات
 6.2   إتاحة
املعلومات عىل
مختلف القنوات
  

 7.2املطبوعات

 1.4.2إعالن داخيل واضح ومقروء عن
الخدمات املقدمة واإلجراءات املتبعة عىل
الورق (ملصقات حائطية)
 1.5.2كتيبات واضحة ومقروءة للمعلومات
تتضمن الخدمات املقدمة واإلجراءات املتبعة
تعطى للمرتفقني من قبل أعوان الخدمة.

 2.4.2إعالن داخيل واضح ومقروء عن الخدمات
املقدمة واإلجراءات املتبعة عىل شاشات معلوماتية
 2.5.2كتيبات واضحة ومقروءة للمعلومات تتضمن
الخدمات املقدمة واإلجراءات املتبعة تعطى
للمرتفقني من قبل أعوان االستقبال.

 2.6.2املستوى  +1وضع بيانات االتصال عىل
 1.6.2جهاز الرد اآليل عىل املكاملات ،يعمل
خارج أوقات الخدمة ،يُعطي معلومات تخص الشبكة ،خريطة املوقع ،الخدمات املساعدة يف
تحديد املوقع ،مواعيد العمل ،مواعيد الذروة يف
بيانات االتصال ومواعيد عمل اإلدارة
العمل ،الخدمات امل ُقدمة واإلجراءات املتبعة،
(الفضاء املخصص لألسئلة)
 2.7.1املطبوعات متاحة عىل مستوى املوقع  2.7.2املستوى  +1مطبوعات يتم تحميلها عرب
اإلنرتنيت

*الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
 .1العنوان الشخيص ورقم الهاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين إذا لزم األمر.
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املستوى « 3املتميز»

 3.1.2إعالن خارجي ،مريئ ومقروء لبيانات االتصال
ومواعيد االفتتاح ،أوقات ذروة إقبال املرتفقني عىل
اإلدارة وقامئة بالخدمات الرئيسية املقدمة واإلجراءات
املتصلة بها واللوحة الخاصة باإلدارة (عناوين أهم
املصالح العمومية للجامعة أو املقاطعة)*
 3.2.2لوحة إعالن إلكرتونية خارج املوقع
 3.3.2اإلعالن عن املرافق اإلدارية للجامعة/املقاطعة
(قامئة مبختلف املرافق العمومية وخريطة الوصول
إليها) عن طريق استخدام وسائل النقل العمومية
(محطات القطار ،الطرامواي وحافالت النقل)*
 3.4.2إعالن داخيل واضح ومقروء عن الخدمات
املقدمة واإلجراءات املتبعة يف أكشاك املعلومات
والتوجيه التفاعيل متاحة أمام املرتفقني.
 3.5.2كتيبات واضحة ومقروءة للمعلومات تتضمن
الخدمات املقدمة واإلجراءات املتبعة متاحة عىل
الرفوف املخصصة للمطويات والكتيبات اإلعالنية
 3.6.2املستوى  + 2املعلومات املحينة واملتناسقة عرب
كافة القنوات/وسائط اإلعالم العمومية مبا يف ذلك
مواقع اإلنرتنيت األخرى (…)service-public.ma
مع إمكانية إعادة التوجيه (روابط إنرتنيت)*
 3.7.2املستوى  +2مطبوعات ميكن تعبئتها وتسجيلها
وطبعها عرب اإلنرتنيت.

اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :3نوجهكم نحو املصلحة املختصة
القناة

الوسيلة

املستوى « 1العادي»

املستوى « 2املتقدم»

 1.3فضاء االستقبال  1.1.3فضاء االستقبال والتوجيه يسهل االهتداء  2.1.3املستوى  +1شباك يستجيب ملعايري الولوج
بالنسبة لألشخاص محدودي الحركة
إليه مبجرد اجتياز البوابة ويتضمن:
والتوجيه
  
 لوحة مكتوب عليها «االستقبال» منضدة االستقبال وفق املعايري ،يف وضعيةجلوس أو وقوف حسب طبيعة التواصل مع
املرتفقني
 2.3عون االستقبال  1.2.3عون االستقبال مكون يف إدارة العالقات  2.2.3املستوى  + * 1إمكانية اتصال أعوان االستقبال
بأعوان الخدمة (عرب قنوات متعددة) لإلجابة عىل
مع املرتفقني والجواب عىل األسئلة العامة
  
أسئلة معينة  
املتصلة بالخدمات املقدمة وقادر عىل
توجيههم نحو املصالح العمومية األخرى
للجامعة/املقاطعة*
 2.3.3تشوير داخيل واضح ومقروء وسهل الفهم يُشري 
 3.3تشوير  -املحتوى  1.3.3تشوير داخيل واضح ومقروء وسهل
  
الفهم يُشري إىل وجهات مختلف املصالح باللغة إىل وجهات مختلف املصالح ويصف الخدمة املعنية،
باللغتني العربية والفرنسية
العربية
  

 2.4.3تشوير داخيل موحد من حيث أماكن التثبيت
(االرتفاع)

 4.3تشوير موحد

 5.3فصل الفضاءات  1.5.3فصل فضاءات املرتفقني عن تلك
  
املخصصة للموظفني من خالل وضع لوحات
إرشادية
 6.3التوجيه عرب
   الهاتف
 7.3التوجيه عرب
  
اإلنرتنيت

املستوى « 3املتميز»

 3.1.3املستوى  2رشيط إرشاد أريض من مدخل املرفق
حتى فضاء االستقبال

 3.2.3املستوى  + * 2عون استقبال «املرشد» :يستقبل
املرتفقني ويتنقل معهم قصد توجيههم.

 3.3.3تشوير داخيل واضح ومقروء وسهل الفهم يُشري 
إىل وجهات مختلف املصالح ويصف الخدمة املعنية،
باللغتني العربية والفرنسية واألمازيغية
 3.4.3تشوير داخيل موحد من حيث أماكن التثبيت
والشكل (نوعية الخط ،األلوان ،حجم األحرف)...

 3.5.3فصل فضاءات املرتفقني عن تلك املخصصة
 2.5.3فصل فضاءات املرتفقني عن تلك املخصصة
للموظفني من خالل وضع لوحات إرشادية ومن خالل للموظفني من خالل وضع لوحات إرشادية ومن خالل
وسائل األنظمة اإللكرتونية ملراقبة الدخول (البطاقات)
وسائل الفصل املادية (األبواب ،الحواجز)

 1.6.3عون استقبال املكاملات الهاتفية مكون  2.6.3الجهاز التفاعيل الصويت املجاين ،رسيع وباللغتني  3.6.3الجهاز التفاعيل الصويت املجاين ،رسيع وبثالث
لغات (العربية والفرنسية واألمازيغية) مع اإلفادة
يف تدبري العالقة مع املرتفقني والرد عىل األسئلة (العربية والفرنسية)
بوقت االنتظار املتوقع
املتداولة املتعلقة بالخدمات املقدمة
 2.7.3تصميم موقع اإلنرتنيت بشكل بسيط بفضل
بنية قامئة عىل نوعية املرتفقني وحسب الحاجيات

 3.7.3إبجار مبسط عىل موقع اإلنرتنيت من خالل
مساعد افرتايض يعني عىل ذلك

* الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
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اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :4نضمن لكم اإلنصاف فيام يتصل بالوصول إىل املرافق العمومية والحصول عىل الخدمات
القناة
  

الوسيلة
 1.4صفوف
االنتظار

املستوى « 1العادي»

 1.1.4صفوف االنتظار منظمة دون االعتامد  2.1.4صفوف انتظار منظمة بواسطة جهاز إلكرتوين
عىل وسيلة إلكرتونية :صفوف انتظار محددة يسهل االهتداء إليه ويضم:
·موزع  للتذاكر متعدد الخدمات (عند
أو تذاكر مرقمة والنداء عىل األرقام من طرف
االقتضاء)  :وتشتمل التذاكر عىل األقل
العون
عىل التاريخ والساعة ورقم الرتتيب
·لوحة تُظهر األرقام التي ينادى عليها

 1.2.4إعالنات التذكري باألولوية (تحديد فئة
 2.4العناية
   باألشخاص محدودي املرتفقني ذوي األولوية :األشخاص محدودي
الحركة)
الحركة

 2.2.4املستوى  + 1الشبابيك  /مكاتب الخدمات
تحرتم معايري الولوج الخاصة باألشخاص محدودي
الحركة  

 3.1.4املستوى   +2اإلشارة إىل وقت االنتظار املتوقع
عىل كل تذكرة
 +نداء صويت عىل األرقام من طرف أعوان الخدمة
 +تدبري استباقي لصفوف االنتظار (إعادة توجيه
الوافدين ،فتح شبابيك إضافية)...
 3.2.4املستوى  + 2العناية الخاصة باملرتفقني من
األشخاص يف وضع اإلعاقة أو صعوبة (عون متدرب
عىل التعامل مع مختلف أشكال اإلعاقة والصعوبات)

 3.4   املواعيد

 3.3.4النظام القبيل للحصول عىل املواعيد

 4.4تصنيف
   املرتفقني

 3.4.4تصنيف املرتفقني (باستثناء األشخاص محدودي
الحركة واملعاقني) وتخصيص شبابيك لبعض أصناف
املرتفقني حسب نوع الخدمة املقدمة (مثال:
املوثقون ،الرشكات)...

 5.4موقع اإلنرتنيت
  
متعدد اللغات
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املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 6.4موقع اإلنرتنيت
باللغات األجنبية

 2.5.4موقع إنرتنيت باللغتني العربية والفرنسية

 3.5.4موقع إنرتنيت باللغات الثالث العربية الفرنسية
واألمازيغية
 3.6.4موقع إنرتنيت متعدد اللغات العربية الفرنسية
واألمازيغية واإلنجليزية وغريها من اللغات األجنبية
األخرى حسب الخدمات العمومية املقرتحة ( مثال:
الخدمات املقدم للمستثمرين األجانب ،للمقيمني
األجانب)...

اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :5نضمن لكم  العناية بطلباتكم
القناة

الوسيلة

 1.5   مهام عون
االستقبال
 2.5سند االستالم –
عرب الربيد
 3.5   سند االستالم –
عرب اإلنرتنيت

املستوى « 1العادي»

 1.1.5عون استقبال موجود بشكل دائم أثناء
مواعيد العمل وقادر عىل تزويد املرتفق
بكافة املعلومات الرضورية

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 2.1.5املستوى  + 1عون يتم تعيينه ملراقبة اكتامل
ملف املرتفق داخل فضاء االستقبال

 3.1.5املستوى  + 2توسيع صالحيات الهيئة املكلفة
باالستقبال (استالم امللفات ومنح سند االستالم وكذا
تقديم الخدمة العادية الرسيعة) إذا كان يف اإلمكان
وحسب الرشوط (نظام معلوميات ،إلخ)...

 2.2.5إرسال سند استالم عند التوصل بكل مراسلة

 3.2.5إرسال سند استالم عند التوصل بكل مراسلة،
ت ُثبت فيه مدة معالجة الطلب

 2.3.5إرسال سند استالم عند التوصل بكل رسالة عرب  3.3.5إرسال سند استالم عند التوصل بكل رسالة عرب
الربيد اإللكرتوين تفيد مبدة معالجة الطلب
الربيد اإللكرتوين
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اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :6نتعامل معكم بكل لطف ومهنية
القناة
  

الوسيلة
 1.6هندام األعوان

 2.6   تدريب األعوان
يف املوقع

املستوى « 1العادي»

املستوى « 2املتقدم»

 3.1.6هندام موحد ألعوان االستقبال (يُس ِّهل التعرف
عليهم) وحملهم لبطاقة اسمية (مثال« :أحمد يف
خدمتكم»)

 1.1.6هندام الئق ألعوان االستقبال وحمل
البطاقة التعريفية

 2.1.6هندام موحد ألعوان االستقبال (يُس ِّهل
التعرف عليهم) وحمل البطاقة التعريفية

 1.2.6أعوان يف املوقع مدربون عىل مراسم
االستقبال (فن الحوار)

 2.2.6أعوان يف املوقع مدربون عىل مراسم االستقبال  3.2.6أعوان يف املوقع مدربون عىل مراسم االستقبال
(فن الحوار) وتدبري النزاعات (املرتفقون العنيفون) (فن الحوار) وتدبري النزاعات (املرتفقون العنيفون)
ومنخرطون يف اآلليات التحفيزية للموارد البرشية
(التقييم ،الرواتب املختلفة)...

 3.6مرسد
  
املصطلحات يف
املوقع

 1.3.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية
األكرث استعامال باللغة العربية عىل األعوان يف
املوقع قصد تيسري التواصل

 2.3.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية األكرث
استعامال باللغتني العربية والفرنسية عىل األعوان يف
املوقع قصد تيسري التواصل

 3.3.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية األكرث
استعامال باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية عىل
األعوان يف املوقع قصد تيسري التواصل

 4.6   لوحات لباقة
مجاملة

 1.4.6لوحات لتحسيس املرتفقني عىل حسن
الترصف واللباقة باللغة العربية

 2.4.6لوحات لتحسيس املرتفقني عىل حسن
الترصف واللباقة بالعربية والفرنسية

 3.4.6لوحات لتحسيس املرتفقني عىل حسن الترصف
واللباقة باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية

 1.5.6أعوان الهاتف مدربون عىل أدبيات
االستقبال (فن الحوار)

 2.5.6أعوان الهاتف مدربون عىل أدبيات االستقبال
(فن الحوار) وتدبري النزاعات (املرتفقون ذوو الطباع
الصعبة)

 3.5.6أعوان الهاتف مدربون عىل أدبيات االستقبال
(فن الحوار) وتدبري النزاعات (املرتفقون ذوو الطباع
الصعبة) ومنخرطون يف اآلليات التحفيزية للموارد
البرشية (التقييم ،الرواتب املتغرية)...

 1.6.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية
األكرث استعامال باللغة العربية عىل األعوان يف
املوقع قصد تيسري التواصل

 2.6.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية األكرث
استعامال باللغتني العربية والفرنسية عىل األعوان يف
املوقع قصد تيسري التواصل

 3.6.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية األكرث
استعامال باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية عىل
األعوان يف املوقع قصد تيسري التواصل

 5.6   تدريب األعوان
عىل التكلم بالهاتف
 6.6مرسد
  
املصطلحات الخاصة
بالهاتف
 7.6   مامرسات
التسيري

 2.7.6املستوى +1مسؤول مكلف بتحسني خدمة
 1.7.6تدبري الهيئة املسؤولة عىل تحسني
خدمة االستقبال (أداء خدمة االستقبال مدرج االستقبال  +إعداد خطة تحسني الخدمة وتتبع
تنفيذها
ضمن األهداف)

*الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
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املستوى « 3املتميز»

 3.7.6املستوى  + 2التنافس بني الفرق حسب نتائج
االستقبال واملعايري*( الرتدد السنوي عىل األقل :
تعميم نتائج استطالعات رضا املرتفقني ،االطالع عىل
نتائج وتجارب اإلدارات األخرى)...

اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :7نضمن لكم رسية املعلومات املتبادلة
الوسيلة

القناة
  

 1.7تدبري الفضاء

 2.7   املساطر يف
املوقع
  

املستوى « 1العادي»

  1.1.7وضع تشوير أريض لضامن الخصوصية
واحرتام  مسافة دنيا بني الشبابيك/مكاتب
الخدمة
 1.2.7إخبار املرتفقني يف املوقع بحقوقهم
بشأن جمع البيانات الخاصة بهم وتغيريها
والوصول إليها وحذفها

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 2.1.7املستوى  + 1أنصاف جدران بني الشبابيك

 3.1.7املستوى  +2مكاتب معزولة لفائدة املرتفقني
ذوي االحتياجات الخاصة أو يف بعض املصالح
االجتامعية الحساسة

 2.2.7املستوى  +1أعوان يف املوقع مدربون عىل
املتطلبات واملامرسات الجيدة فيام يتعلق بحامية
املعلومات

 3.2.7املستوى   +2مسطرة تقديم الشكايات يف
حاالت إفشاء املعلومات
 3.3.7إحالة الوثائق الرسية داخل أظرفة مغلقة

 3.7إحالة الوثائق

 4.7   املساطر عرب
الهاتف

 2.4.7أعوان العمليات عرب الهاتف مدربون عىل
املتطلبات واملامرسات الجيدة فيام يتعلق بحامية
املعلومات

 3.4.7املستوى   +2مسطرة تقديم الشكايات يف
حاالت إفشاء املعلومات

 5.7   املساطر عرب
اإلنرتنيت

2.5.7
إخبار املرتفقني عرب اإلنرتنيت بحقوقهم بشأن
جمع البيانات الخاصة بهم وتغيريها والوصول إليها
وحذفها
و
أمن البيانات املتبادلة عرب اإلنرتنيت (كلمة الرس،
تشفري ،الوصول للمعلومات ،الحفظ ،إمكانية تتبع
مسار البيانات املتبادلة)...

 3.5.7املستوى  +2مسطرة تقديم الشكايات يف
حاالت إفشاء املعلومات
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اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :8نضمن لكم األمن والراحة داخل املرافق العمومية ()1/2
القناة
  

  

الوسيلة
 1.8عون األمن

 2.8تجهيزات األمن

 3.8   اإلجراءات
األمنية

.4.8   تجهيزات فضاء
االنتظار
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املستوى « 1العادي»

 1.1.8تواجد عون مكلف بأمن املوقع
ومدرب عىل خدمة االستقبال

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 2.1.8املستوى  +1مراقبة املرتفقني عند مدخل
املوقع (فتح الحقائب)

 3.1.8املستوى  +2عون أمن مجهز بآلة محمولة
للكشف عن املعادن

 2.2.8املستوى  +1كامريات ملراقبة املوقع

 3.2.8املستوى   +2البوابات األمنية  :الكشف عن
املعادن وسكانري  لتفتيش الحقائب واألمتعة

 1.3.8اإلعالن عن اإلجراءات األمنية حسب
املقتضيات األمنية املعمول بها (إجراءات
اإلخالء يف حال الحريق)...

 2.3.8أعوان مدربون عىل اإلجراءات األمنية
(اإلخالء ،استخدام آالت  اإلطفاء)...

 3.3.8إجراء تداريب وهمية للعمليات االستعجالية
عىل نحو دوري (مرة يف السنة عىل األقل)

 1.4.8فضاء االنتظار يسهل االهتداء إليه
ويحتوي عىل :
صورة لصاحب الجاللةمقاعد أو كرايس حسب املعايري وبعددكاف
ساعة مرئية ومشتغلةسلة نفايات نظيفة يتم تفريغها بشكلمنتظم
لوحة منع التدخنيملصقات تحسيسية للمرتفقني بشأن احرتامقواعد النظافة

 2.4.8املستوى :+1

 3.4.8املستوى : +2
موزع أوتوماتييك للقهوة مبقابل ماديموزع أوتوماتييك للمرطبات /املأكوالت مبقابلمادي
صحف مجانية أو للبيعفضاء مخصص لألطفالشاشة لعرض اإلجراءات واملعلومات الرضوريةشبابيك بنكية أوتوماتيكيةغرف للتصوير مبقابل ماديأثاث قابل للتحريك (مرونة التهيئة)-الولوج لإلنرتنيت املشبك أو الالسليك

 1.2.8احرتام املقتضيات القانونية فيام يتعلق
بتجهيزات أمن املباين التي تستقبل العموم
(آالت إطفاء الحريق)...

وسائل الراحة (نباتات ،لوحات تشكيلية)...فضاء حر بالنسبة لألشخاص عىل املقاعد املتحركةنقاط ملاء الرشب ذاتية االستعامللوحات تدعو إىل الحفاظ عىل الهدوءآلة تصوير الوثائق مبقابل مادي-فضاء للصالة

اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :8نضمن لكم األمن والراحة داخل املرافق العمومية ()2/2
القناة
  

الوسيلة
 5.8املرافق الصحية

 6.8   التهوية/
التكييف
  

املستوى « 1العادي»

 8.5.8مرافق صحية خاصة باملرتفقني حسب
املعايري ،منفصلة الرجال/النساء ويسهل
االهتداء إليها

املستوى « 2املتقدم»

 2.4.8املستوى  +1املرافق الصحية لألشخاص
محدودي الحركة حسب املعايري ويسهل االهتداء
إليها

 8.6.8موقع يتوفر عىل نوافذ وفتحات تسمح  2.4.8املستوى  +1موقع يتوفر عىل نظام للتهوية
حسب املعايري ومصمم بحيث مينح الراحة
بتهويته
للمرتفقني
 8.7.8موقع يتوفر عىل إنارة حسب املعايري

 7.8اإلنارة

 2.4.8املستوى  +1إنارة مصممة لتوفري إبصار مريح
للمرتفقني

  

 3.4.8املستوى  +2فضاء تغيري الحفاظات للرضع

 3.4.8املستوى  +2موقع يتوفر عىل نظام للتكييف
حسب املعايري ومصمم بحيث مينح الراحة للمرتفقني
(ضبط درجة الحرارة يف الصيف والشتاء)
 3.4.8املستوى  +2تشوير ضويئ داخل الفضاءات
عىل نحو يثري انتباه املرتفقني إىل ملصقات املعلومات
ولوحات التواصل
 3.8.8املعالجة الصوتية للفضاء بهدف تخفيض
الضجيج الصويت (زجاج مزدوج ،الجدران العازلة،
تكسية أرضية ماصة)...

 8.8   املعالجة
الصوتية

 9.8صيانة األجهزة

املستوى « 3املتميز»

 8.9.8صيانة تجهيزات فضاء االستقبال (عقد
الصيانة الفنية)

 2.4.8املستوى  +1تجديد أجهزة فضاء االستقبال
عىل نحو منتظم

 3.4.8املستوى  +2تجهيزات استقبال من الجيل
الجديد
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اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :9نحرص عىل أخذ شكاياتكم  بعني االعتبار
القناة
  

الوسيلة
 1.9إعالم املرتفقني

 2.9املساطر
  
واألنظمة
املعلوماتية
  

 3.9تنظيم املوقع

 4.9   قنوات إيداع
الشكايات
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 5.9سند االستالم

املستوى« 1العادي»

املستوى« 2املتقدم»

املستوى« 3املتميز»

 3.1.9املستوى  +2يتم إخبار املرتفقني باالحصائيات
املرتبطة بالشكايات (مبدأ الشفافية)

 1.1.9يتم إخبار املرتفقني بشأن اإلمكانية
املتاحة لهم لتقديم الشكايات

 2.1.9املستوى  +1يتم إخبار املرتفقني بشأن آجال
التوصل بالجواب عىل الشكايات

 1.2.9مسطرة استقبال ومعالجة الشكايات
املعلنة

 2.2.9املستوى  1+نظام معلومايت يساعد يف معالجة  3.2.3املستوى  +2بوابة تفاعلية ملتابعة الشكايات
لفائدة املرتفقني
الشكايات

 1.3.9مناذج وضع الشكايات
 +صندوق بارز لوضع الشكايات

 2.3.9مناذج وضع الشكايات
 +حضور عون مدرب عىل استقبال الشكايات
املحددة

 3.3.9مناذج وضع الشكايات
+هيئة مكلفة بالشكايات يسهل االهتداء إليها

 1.4.9إمكانية توجيه الشكايات عرب الربيد

 2.4.9املستوى  +1إمكانية توجيه الشكايات عرب
الربيد اإللكرتوين وعرب عنوان اإللكرتوين يتم تحديده

 3.4.9املستوى  +2إمكانية توجيه الشكايات
عرب اإلنرتنيت (منوذج عرب املوقع) أو عرب استامرة
إلكرتونية

 1.5.9سند استالم منوذج الشكاية املوضوع
يسلم من طرف عون الخدمة الذي قام
بتسجيل الشكاية وإرسال سند استالم عرب
الربيد مبارشة بعد استالم شكاية بريدية

 2.5.9املستوى  +1إرسال سند استالم لكل شكاية
بالربيد اإللكرتوين عرب عنوان إلكرتوين مخصص لذلك
الغرض.

 3.5.9املستوى  +2إرسال سند استالم عرب الربيد
اإللكرتوين عند التوصل بأي شكاية باستعامل
االستامرة اإللكرتونية أو بواسطة تطبيق الهاتف
املحمول

اإلطار المرجعي لالستقبال

االلتزام رقم  :10نعري االهتامم ملقرتحاتكم يف إطار التحسني املستمر لخدماتنا
القناة

الوسيلة

 1.10اإلصغاء
للمرتفقني
  
وتزويدهم
باملعلومات يف
املوقع

 2.10   عملية
التحسني املستمر
 3.10   التنظيم
والردود يف املوقع
 4.10اإلصغاء
   للمرتفقني
وتزويدهم
باملعلومات عرب
االنرتنيت
 5.10   البحوث
االستطالعية عرب
اإلنرتنيت
 6.10   إجراء بعدي
عقب االتصال

املستوى « 1العادي»

 1.1.10يتم إخبار املرتفقني بشأن اإلمكانية
املتاحة لهم بتقديم املقرتحات

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3األفضل يف فئته»

 2.1.10املستوى  +1املرتفقون الذين يتم استشارتهم  3.1.10املستوى  +2يتم إخبار املرتفقني بنتائج
استطالعات الرأي املنجزة
يف استطالع الرضا عن الخدمات يف املوقع مرة
واحدة يف السنة عىل األقل

 1.2.10عملية جمع املقرتحات املعلن عنها
ومتابعتها

 2.2.10املستوى  +1خطة العمل السنوية مستقاة
من نتائج عملية جمع ومتابعة املقرتحات ومن
استطالعات الرأي

 3.2.10املستوى  +2استطالع رأي املرتفقني بهدف
تحسني الخدمات العمومية وخطة العمل املستقاة
من نتائج االستطالع

 1.3.1صندوق املقرتحات يسهل االهتداء
إليها

 2.3.10وجود عون ميكن التعرف عليه بسهولة
مكلف باستقبال املقرتحات وتقديم الرشوحات.

 3.3.10مستوى  1أو  + 2أجوبة فردية عىل كل
مقرتح يتم إيداعه من طرف املرتفق (عند اإلمكان:
أي يكون املرتفق قد ترك بياناته)

 2.4.10بإمكان املرتفقني تقديم مقرتحاتهم عرب
اإلنرتنيت (منوذج للمقرتحات)

 3.4.10أجوبة فردية عىل كل مقرتح يتم إيداعه من
طرف املرتفق

 2.5.10االتصال باملرتفقني يف إطار استقصاء ملدى
الرضا عن الخدمات عرب اإلنرتنيت مرة كل سنة عىل
األقل

 3.5.10طرح نتائج استقصاء ملدى الرضا عن
الخدمات عرب اإلنرتنيت
 3.6.10إجراء لتقيص مدى رضا املرتفق بعد كل
اتصال
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mieux vous accueillir pour mieux vous servir

األدوات المنهجية
لتنريل منظومة تحسين
استقبال المرتفقين
بالمرافق العمومية

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

•السياق العام

تحسني االستقبال ،رافعة لتحديث اإلدارة املغربية واالستجابة النتظارات املواطنني
•تعترب الحكومة املغربية تحسني استقبال املرتفقني يف املرافق العمومية من بني أولوياتها عمال مبقتضيات الفصل  156من دستور  2011الذي يقول :
 “-تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها ،واقرتاحاتهم وتظلامتهم ،وتؤمن تتبعها ”•ويسعى برنامج الحكومة إىل”إعادة بناء الثقة بني اإلدارة واملواطن“ ،من خالل :
 -إيجاد وحدات داخل اإلدارات العمومية ،تسهر عىل حسن استقبال املواطن وتزويده باملعلومات وتلقي شكاياته ومعالجتها ”- -توفري خدمات إلكرتونية لفائدة األشخاص واملقاوالت واإلدارة ”

•تندرج اسرتاتيجية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة يف سياق هذا املسعى إىل تحسني العالقة بني اإلدارة واملواطن ،والذي ميثل املحور الثاين
لخطة األعامل للفرتة ما بني  2014و .2016
 -تضمنت خطة عمل الوزارة للفرتة  2014-2016تنفيذ  18مرشوعاً ُمهي ِكالً بغرض تثمني الرأسامل البرشي وتحسني العالقة بني اإلدارة واملواطن يفإطار من الحكامة الجيدة.
 -ميثل كل من تحسني االستقبال واإلرشاد أحد أولويات خطة األعامل للفرتة  .2014-2016- -يوجد قيد اإلعداد مرسوم يتعلق مبعالجة شكايات وتظلامت املواطنني.

- -جرى إطالق مشاريع تهدف إىل تحسني الحكامة وتبسيط املساطر اإلدارية وتطوير اإلدارة االلكرتونية
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

ينطوي تحسني االستقبال عىل رهان مزدوج يهم إرساء الثقة وتلميع صورة املرفق العمومي لدى املواطن وهو الرهان الذي تحاول
االدارة رفعه من خالل العديد من املبادرات
•يواجه تحسني االستقبال يف املغرب العديد من التحديات:
- -تيسري الحصول عىل الخدمات املقدمة وتبسيط معامالت املواطنني؛

- -تقديم صورة أفضل للمرفق العمومي وإعادة عنرص الثقة بني اإلدارة واملواطنني؛

 -إن املواطن املغريب الذي يستخدم باألساس أمناط االستقبال املادية والخدمات الهاتفية ،1وينظر إىل اإلدارة بعني الشك والريبة ،ال يُر َّجح أن يلجأ إىلمنط االستقبال عرب اإلنرتنت؛

 -إدارة يف حاجة إىل تحسني مرافقها لخدمة مواطنيها عىل نحو أفضل من حيث الكفاءة والشفافية ،والقدرة عىل االستجابة وجودة الخدمات ،غري أنها ماضية يف تطوير خدماتها اإللكرتونية يف سياق الحكومة اإللكرتونية2

•ولرفع هذه التحديات ،أطلقت اإلدارة املغربية العديد من املبادرات واملشاريع تهدف من خاللها إىل تحديث نفسها وتحسني العالقة مع املرتفق :
- -الربنامج الوطني لتحسني العالقة بني اإلدارات العمومية ومرتفقيها؛

 -برنامج «حكامة» الذي انطلق يف عام  ،2012والذي يهدف إىل تعزيز حكامة مفتوحة وشفافة ،وتحسني فعالية املرافق العمومية ،عن طريق تيسري وصول املواطنني إىل املعلومات ،وتكثيف استشارة املواطنني ومشاركتهم  وتعميم استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بهدف تقديم خدمة
أفضل للمواطنني؛

- -برنامج اإلدارة االلكرتونية (الحكومة االلكرتونية) الذي يطمح إىل تعزيز الوصول ،وتجميع الخدمات املقدمة للمستخدمني وضامن استمراريتها
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

تختلف اإلدارات من حيث طبيعتها ومستوى نضجها ،مام يرتتب عليه اختالف يف األولويات فيام يتعلق باستقبال املرتفقني
•اإلدارة العامة هي مجموع الهيئات أو األشخاص
املعنويني (الدولة ،الجامعات املحلية ،واملؤسسات
العمومية )...املكلفة بتدبري األنشطة العمومية ذات
املصلحة العامة
 -ميكن تقسيمها إىل فئات مختلفة ،تقدم خدماتمختلفة تحتاج إىل رشوط استقبال متفاوتة يف درجاتها
•ال تتميز اإلدارات بنفس درجة النضج والتحديث ،مام
يرتتب عنه مستويات استقبال متفاوتة التطور ،تنضاف
إليها االختالفات االجتامعية واالقتصادية واختالف
االحتياجات حسب مكان إقامة املرتفقني
 -يف حني تحاول الجامعات الرتابية تحسني استقبالمرتفقيها ،فإن العديد من اإلدارات (مثل املديرية
العامة للرضائب) قد انخرطت يف برامج لتحديث
هياكلها من أجل تحسني االستقبال وأيضا جودة
الخدمة املقدمة
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

•نظرة عامة

ينطلق برنامج ”تحسني االستقبال“ من رؤية مشرتكة ويعتمد عىل أدوات معيارية وفاعلني ملتزمني بإنجاح التحول
للرشوع يف التحول...
 1رؤية مشرتكة يتقاسمها كافة الفاعلني= ميثاق االستقبال
 2إطار مرجعي يسمح ببيان مستويات الطموح املراد تحقيقها

ألجرأة التحول...

لقيادة التحول ...
 3رعايــة قويــة للمــروع وحكامــة صارمــة عــى 
كل املســتويات وتعبئــة مســتدامة لــكل الفاعلــن

 4فريــق متفــرغ لتنفيــذ املــروع ُمكــ َّون تكوينــا
مالمئــا وملتــزم بالقيــادة العمليــة للمــروع

نجاح الربنامج
الوطني لتحسني االستقبال

 5مجموعة أدوات منهجية لتحسني
االستقبال والتي سيتم اختبارها واملوافقة
عليها بعد تجربتها يف مواقع تجريبية
 6بارومرت يسمح بتقييم درجة تحسن
االستقبال ورضا املرتفقني
 7التصنيف الذي يسمح بتأكيد تحقق
االلتزامات
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

1

•امليثاق واإلطار املرجعي

للرشوع يف التحول ،ميثاق وإطار مرجعي لالستقبال)3/1( ...

2

3

5

4

6

•الغرض:
ميثل ميثاق االستقبال يف املرافق العمومية وثيقة مرجعية مشرتكة بالنسبة الستقبال املرتفقني يف اإلدارات العمومية.
ويُحدد التزامات اإلدارة فيام يتصل بتحديد كيفيات استقبال املرتفقني يف اإلدارات العمومية.
وتهم هذه االلتزامات واجبات اإلدارات تجاه املرتفقني ،وتنطبق عىل مجموع قنوات االستقبال املهيكلة حسب مسار املرتفق.
إن هذه القاعدة املشرتكة بشأن جودة االستقبال داخل املرافق العمومية متت صياغتها بشكل يسمح  لكل قطاع بإضافة اإلجراءات التي ال تدخل
ضمن نطاق هذا امليثاق والتي يراها مناسبة لخصوصيته املهنية ،وذلك يف أفق تحسني الخدمة املقدمة للمرتفقني.

•األهداف:
يهدف امليثاق إىل تعزيز عنرص الثقة بني املرتفقني واإلدارة من خالل النهوض بثقافة استقبال املواطنني واالستامع إليهم و استيفاء انتظاراتهم وتيسري 
وصولهم إىل املرافق العمومية .كام يسعى إىل إعطاء املرتفقني ضامنات بشأن ظروف استقبالهم داخل املرافق العمومية.

•مجال التطبيق:
ينطبق هذا امليثاق عىل جميع الهيئات التي تُقدم خدمة عمومية (إما مبارشة أو عن طريق تفويضها للغري):
 -اإلدارات العمومية- -الجامعات الرتابية

- -املؤسسات العمومية

- -املؤسسات املسرية للمرافق العمومية
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

1
2

للرشوع يف التحول ،ميثاق وإطار مرجعي لالستقبال)3/2( ...

1

الرتكيز عىل التزامات اإلدارات تجاه املرتفقني

2

هيكلة االلتزامات تبعا ملسار املرتفق

3

معالجة جميع قنوات استقبال املرتفقني

4

صياغة التزامات ملموسة موجهة نحو النتائج و ُمرفقة مبؤرشات

3

5

4

6

39

7
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2

للرشوع يف التحول ،ميثاق وإطار مرجعي لالستقبال)3/3( ...
عرشة التزامات اتجاه املرتفقني
1.1الولوج  :نسهل لكم الولوج إىل املرافق العمومية

2.2االعالم  :نزودكم باملعلومات الرضورية للحصول عىل الخدمات العمومية
3.3التوجيه  :نوجهكم نحو املصلحة املختصة
4.4اإلنصاف  :نضمن لكم اإلنصاف فيام يتعلق بالوصول إىل املرافق العمومية والحصول عىل الخدمات
5.5العناية بالطلبات :نضمن لكم العناية بطلباتكم
6.6املجاملة اللباقة :نتعامل معكم بكل لطف ومهنية
7.7الرسية  :نضمن لكم رسية املعلومات املتبادلة
8.8الراحة :نضمن لكم األمن والراحة داخل املرافق العمومية
9.9الشكايات :نحرص عىل أخذ شكاياتكم بعني االعتبار
1010اإلصغاء  :نعري االهتامم ملقرتحاتكم يف إطار التحسني املستمر لخدماتنا.
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

1
2

إلحداث التحول ،ميثاق وإطار مرجعي لالستقبال)3/1( ...
•األهداف:

3

5

4

6

ُيثل اإلطار املرجعي وثيقة منهجية تحدد املامرسات الجيدة بالنسبة لتنفيذ برامج تحسني االستقبال.
فهو يعطي صورة واضحة عن الرؤية والنتائج املراد تحقيقها:
الوضع الحايل مقابل الوضع املستهدف
 -امتالك إطار مرجعي إلعطاء رؤية متكاملة لخدمة االستقبال يف اإلدارة العمومية؛ -توصيف النهج الذي يجب اتباعه بهدف االرتقاء مبستوى الخدمة نحو التميز؛- -التقييم التشخيص املوضوعي للنتائج املحققة؛

 -تحديد األولويات وإعداد برامج عمل قصد تحقيق األهداف؛- -قياس التطور ،التواصل والتحرك.

•الهيكلة:
وجرى تقسيم اإلطار املرجعي إىل ثالثة مستويات لألداء بالنسبة لكل وسيلة:
 -املستوى املقبول :يعكس مستوى خدمة مقبولة لدى املرتفقني تشتمل عىل أدىنالنتائج امللموسة وعىل عمليات التحسني األساسية الرضورية الستقبالهم.

اإلطار املرجعي

 -املستوى املتقدم :يعكس مستوى متيز متوسط ،يجعل اإلدارة تنخرط ضمن عمليةتحسني واضحة ومستمرة لخدمة االستقبال عىل كافة املستويات (املوارد البرشية
واملادية والعمليات والتسيري.)...
 -املستوى «املتميز» :ويعكس مستوى متيز يتامىش مع أفضل املامرسات الوطنيةوالدولية فيام يتعلق بخدمة استقبال املرتفقني.
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال
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2

إلحداث التحول ،ميثاق وإطار مرجعي لالستقبال)3/2( ...
املبادئ املوجهة لإلطار املرجعي لتحسني االستقبال
1

ينبغي أن ينبثق اإلطار املرجعي من امليثاق

2

ينبغي أن يضم اإلطار املرجعي مجموع الرافعات التنفيذية (العمليات ،التنظيم ،التجهيزات )...،الواجب
إعاملها للوفاء بالتزامات امليثاق

3

ينبغي أن يكون منظام حسب قناة االستقبال :مادية ،هاتفية (رسائل قصرية) ،بريد ،بريد إلكرتوين وإنرتنيت

4

ينبغي ربط وسائل التنفيذ مع مختلف مستويات النضج (العادي ،املتقدم ،املتميز)
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

1
2

إلحداث التحول ،ميثاق وإطار مرجعي لالستقبال)3/3( ...
التزام امليثاق

االلتزام رقم  : 1نسهل•لكم•الوصول•إىل•املرافق•العمومية
القناة

وسائل مختلفة لكل
التزام

3
مستوبات تحسني

الوسيلة

املستوى « :1املقبول العادي»

املستوى « :2املتقدم»

3

5

4

6

1
2

3

املستوى « :3املتميز»
4

5
6

7

•1.1.1لوحات•إرشادية•مرئية•لإلدارة•وبعدد• •2.1.1لوحات•إرشادية•مرئية•لإلدارة•وبعدد•كاف•عىل• •3.1.1لوحة•إرشادية•مرئية•لإلدارة•وبعدد•كاف•عىل•
  
مستوى•الشوارع•الرئيسية•وعىل•اللوحات•اإلعالنية•
مسافة••500مرت*
 1.1لوحات إرشادية كاف•عىل•مسافة••100مرت•*
للجامعة*
•3.2.1لوحات•إرشادية•خارجية•مرئية•ومضاءة•تتضمن•
 2.1لوحات إرشادية •1.1.1لوحات•إرشادية•خارجية•مرئية•ومقروءة• •2.2.1لوحات•إرشادية•خارجية•مرئية•ومقروءة•
  
تتضمن•علم•اململكة•املغربية•،اسم•وشعار•اإلدارة•
خارجية مثبتة عىل تتضمن•علم•اململكة•املغربية•،اسم•وشعار•
علم•اململكة•املغربية•،اسم•وشعار•اإلدارة•باللغات•العربية•
باللغتني•العربية•والفرنسية
اإلدارة•باللغة•العربية
الواجهة
الفرنسية•واألمازيغية
•1.3.1مدخل•واضح••للموقع•(مميز•عن•باقي• •2.3.1مدخل•بارز•للموقع•يسهل•االهتداء•إليه•من• •3.3.1مدخل•بارز•للموقع•يسهل•االهتداء•إليه•من•
  
املبنى)
مختلف•نقط•الدخول•إىل•املبنى•(مدخل•عىل•مستوى• مختلف•نقط•الدخول•إىل•املبنى•مخصص•للمرتفقني•(مميز•
 3.1مدخل املوقع
الولوج•الوحيد•للمبنى•أو•لوحات•ت ُشر•إىل•املدخل• عن•مدخل•املوظفني•،املمونني•،إلخ)...
عند•مختلف•نقط•الولوج•للمبنى)
•1.4.1بوابات•الدخول•حسب•املعاير•(حجم• •2.4.1بوابات•الدخول•حسب•املعاير•،يدوية•وزجاجية• •3.4.1بوابات•الدخول•مبواصفات•أوتوماتيكية•وزجاجية•
  
 4.1نوعية األبواب األبواب•حسب•حجم•الرتدد)•،يدوية•و•مبواد• (أبواب•عادية•أو•ابواب•دوارة)
(انزالقية•أو•دوارة)
غر•شفافة
•1.5.1عدم•وجود•تفاوت•بني•مستوى•األرضية• •2.5.1املستوى••+•1عدم•وجود•اختالف•يف•املستوى• •3.5.1املستوى••+•1عدم•وجود•اختالف•يف•املستوى•
داخل•وخارج•املبنى•أو•توفر•ممر•لدخول•
داخل•املبنى•(االستقبال•والخدمات)•أو•توفر•ممر• داخل•املبنى•(االستقبال•والخدمة)•أو•توفر•مصعد•متاح•
 5.1   األشخاص
محدودو الحركة
األشخاص•محدودي•الحركة•يف•حال•التفاوت وفق•معاير•لولوج•األشخاص•محدودي•الحركة•يف•حال• الستعامل•األشخاص•محدودي•الحركة•يف•حال•وجود•
وجود•تفاوت•يف•املستوى
اختالف•يف•املستوى
  

  

 6.1قنوات التواصل

•1.6.1التواصل•مع•اإلدارة•بواسطة•الربيد•
والهاتف

•2.6.1التواصل•مع•اإلدارة•بواسطة•الربيد•والهاتف•،
وموقع•اإلنرتنيت•والربيد•اإللكرتوين•

 7.1املواقف

 8.1   متديد أوقات
العمل
  

 9.1املداومة

7

•
الوسائل
مجموع
حسب مستوى النضج

•1.6.3التواصل•مع•اإلدارة•بواسطة•الربيد•والهاتف•
وموقع•اإلنرتنيت•والربيد•اإللكرتوين•والرسائل•النصية•
القصرة•وتطبيقات•الهاتف•املحمول•وعرب•مواقع•التواصل•
االجتامعي
•1.7.1مواقف•حسب•املعاير•لفائدة•سيارات•املرتفقني•،
وأماكن•للوقوف•مخصصة•لألشخاص•محدودي•الحركة
•1.8.1متديد•أوقات•العمل•لتناسب•الحاجيات•الخاصة•
للمرتفقني•(مثال•:املغاربة•القاطنني•بالخارج•،املوظفني•
أواخر•الشهر•،إلخ*•)...
•1.9.1املداومة•خارج•املقر•الرئييس•ويف•املناطق•الوعرة•
الوصول•(مثال•:القوافل•التي•تتنقل•إىل•املناطق•القروية)*

* الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
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1
2

االلتزام رقم  : 1نسهل لكم الوصول إىل املرافق العمومية
القناة

الوسيلة

املستوى « :1املقبول العادي»

املستوى « :2املتقدم»

3

املستوى « :3املتميز»
4

5
6

7

 2.1.1لوحات إرشادية مرئية لإلدارة وبعدد كاف عىل  3.1.1لوحة إرشادية مرئية لإلدارة وبعدد كاف عىل
 1.1.1لوحات إرشادية مرئية لإلدارة وبعدد
  
مستوى الشوارع الرئيسية وعىل اللوحات اإلعالنية
مسافة  500مرت*
 1.1لوحات إرشادية كاف عىل مسافة  100مرت *
للجامعة*
 3.2.1لوحات إرشادية خارجية مرئية ومضاءة تتضمن
 2.1لوحات إرشادية  1.1.1لوحات إرشادية خارجية مرئية ومقروءة  2.2.1لوحات إرشادية خارجية مرئية ومقروءة
  
تتضمن علم اململكة املغربية ،اسم وشعار اإلدارة
خارجية مثبتة عىل تتضمن علم اململكة املغربية ،اسم وشعار
علم اململكة املغربية ،اسم وشعار اإلدارة باللغات العربية
باللغتني العربية والفرنسية
اإلدارة باللغة العربية
الواجهة
الفرنسية واألمازيغية
 1.3.1مدخل واضح  للموقع (مميز عن باقي  2.3.1مدخل بارز للموقع يسهل االهتداء إليه من  3.3.1مدخل بارز للموقع يسهل االهتداء إليه من
  
املبنى)
مختلف نقط الدخول إىل املبنى (مدخل عىل مستوى مختلف نقط الدخول إىل املبنى مخصص للمرتفقني (مميز
 3.1مدخل املوقع
املدخل
ُشري إىل
ت
لوحات
أو
للمبنى
الوحيد
الولوج
عن مدخل املوظفني ،املمونني ،إلخ)...
عند مختلف نقط الولوج للمبنى)
 1.4.1بوابات الدخول حسب املعايري (حجم  2.4.1بوابات الدخول حسب املعايري ،يدوية وزجاجية  3.4.1بوابات الدخول مبواصفات أوتوماتيكية وزجاجية
  
 4.1نوعية األبواب األبواب حسب حجم الرتدد) ،يدوية و مبواد (أبواب عادية أو ابواب دوارة)
(انزالقية أو دوارة)
غري شفافة
 1.5.1عدم وجود تفاوت بني مستوى األرضية  2.5.1املستوى  + 1عدم وجود اختالف يف املستوى  3.5.1املستوى  + 1عدم وجود اختالف يف املستوى
داخل املبنى (االستقبال والخدمات) أو توفري ممر
داخل وخارج املبنى أو توفري ممر لدخول
داخل املبنى (االستقبال والخدمة) أو توفري مصعد متاح
 5.1   األشخاص
حال
يف
الحركة
محدودي
األشخاص
معايري لولوج
وفق
التفاوت
حال
يف
الحركة
محدودي
األشخاص
محدودو الحركة
الستعامل األشخاص محدودي الحركة يف حال وجود
املستوى
يف
تفاوت
وجود
اختالف يف املستوى
 2.6.1التواصل مع اإلدارة بواسطة الربيد والهاتف 1.6.3 ،التواصل مع اإلدارة بواسطة الربيد والهاتف
 1.6.1التواصل مع اإلدارة بواسطة الربيد
  
وموقع اإلنرتنيت والربيد اإللكرتوين والرسائل النصية
وموقع اإلنرتنيت والربيد اإللكرتوين
والهاتف
 6.1قنوات التواصل
القصرية وتطبيقات الهاتف املحمول وعرب مواقع التواصل
االجتامعي
 1.7.1مواقف حسب املعايري لفائدة سيارات املرتفقني،
  
 7.1املواقف
وأماكن للوقوف مخصصة لألشخاص محدودي الحركة
 8.1   متديد أوقات
العمل
  

 9.1املداومة

* الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
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 1.8.1متديد أوقات العمل لتناسب الحاجيات الخاصة
للمرتفقني (مثال :املغاربة القاطنني بالخارج ،املوظفني
أواخر الشهر ،إلخ* )...
 1.9.1املداومة خارج املقر الرئييس ويف املناطق الوعرة
الوصول (مثال :القوافل التي تتنقل إىل املناطق القروية)*

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

االلتزام رقم  :2نزودكم باملعلومات الرضورية للحصول عىل الخدمات العمومية
القناة

الوسيلة

 1.2   اإلعالن
الخارجي يف املوقع

املستوى « 1العادي»

 1.1.2إعالن خارجي ،مريئ ومقروء لبيانات
االتصال ومواعيد االفتتاح

املستوى« 2املتقدم»

 2.1.2إعالن خارجي ،مريئ ومقروء لبيانات االتصال
ومواعيد االفتتاح ،أوقات ذروة إقبال املرتفقني
عىل اإلدارة وقامئة بالخدمات الرئيسية املقدمة
واإلجراءات عند االقتضاء

 3.2   اإلعالن
الخارجي يف املوقع
  

 5.2   كتيبات
املعلومات
 6.2   إتاحة
املعلومات عىل
مختلف القنوات
  

 7.2املطبوعات

 3.1.2إعالن خارجي ،مريئ ومقروء لبيانات االتصال
ومواعيد االفتتاح ،أوقات ذروة إقبال املرتفقني عىل
اإلدارة وقامئة بالخدمات الرئيسية املقدمة واإلجراءات
املتصلة بها واللوحة الخاصة باإلدارة (عناوين أهم
املصالح العمومية للجامعة أو املقاطعة)*
 3.2.2لوحة إعالن إلكرتونية خارج املوقع

 2.2اإلعالن
  
الخارجي يف املوقع
– لوحة إلكرتونية

 4.2اإلعالن الداخيل

املستوى « 3املتميز»

 1.4.2إعالن داخيل واضح ومقروء عن
الخدمات املقدمة واإلجراءات املتبعة عىل
الورق (ملصقات حائطية)
 1.5.2كتيبات واضحة ومقروءة للمعلومات
تتضمن الخدمات املقدمة واإلجراءات املتبعة
تعطى للمرتفقني من قبل أعوان الخدمة.

 2.4.2إعالن داخيل واضح ومقروء عن الخدمات
املقدمة واإلجراءات املتبعة عىل شاشات معلوماتية
 2.5.2كتيبات واضحة ومقروءة للمعلومات تتضمن
الخدمات املقدمة واإلجراءات املتبعة تعطى
للمرتفقني من قبل أعوان االستقبال.

 2.6.2املستوى  +1وضع بيانات االتصال عىل
 1.6.2جهاز الرد اآليل عىل املكاملات ،يعمل
خارج أوقات الخدمة ،يُعطي معلومات تخص الشبكة ،خريطة املوقع ،الخدمات املساعدة يف
تحديد املوقع ،مواعيد العمل ،مواعيد الذروة يف
بيانات االتصال ومواعيد عمل اإلدارة
العمل ،الخدمات امل ُقدمة واإلجراءات املتبعة،
(الفضاء املخصص لألسئلة)
 2.7.1املطبوعات متاحة عىل مستوى املوقع  2.7.2املستوى  +1مطبوعات يتم تحميلها عرب
اإلنرتنيت

 3.3.2اإلعالن عن املرافق اإلدارية للجامعة/املقاطعة
(قامئة مبختلف املرافق العمومية وخريطة الوصول
إليها) عن طريق استخدام وسائل النقل العمومية
(محطات القطار ،الطرامواي وحافالت النقل)*
 3.4.2إعالن داخيل واضح ومقروء عن الخدمات
املقدمة واإلجراءات املتبعة يف أكشاك املعلومات
والتوجيه التفاعيل متاحة أمام املرتفقني.
 3.5.2كتيبات واضحة ومقروءة للمعلومات تتضمن
الخدمات املقدمة واإلجراءات املتبعة متاحة عىل
الرفوف املخصصة للمطويات والكتيبات اإلعالنية
 3.6.2املستوى  + 2املعلومات املحينة واملتناسقة عرب
كافة القنوات/وسائط اإلعالم العمومية مبا يف ذلك
مواقع اإلنرتنيت األخرى (…)service-public.ma
مع إمكانية إعادة التوجيه (روابط إنرتنيت)*
 3.7.2املستوى  +2مطبوعات ميكن تعبئتها وتسجيلها
وطبعها عرب اإلنرتنيت.

*الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
 .1العنوان املكاين ورقم الهاتف وعنوان الربيد اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين إذا لزم األمر.
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

االلتزام رقم  :3نوجهكم نحو املصلحة املختصة
القناة
  

الوسيلة

املستوى « 1العادي»

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 1.3فضاء االستقبال
والتوجيه

 1.1.3فضاء االستقبال والتوجيه يسهل االهتداء  2.1.3املستوى  +1شباك يستجيب ملعايري الولوج
بالنسبة لألشخاص محدودي الحركة
إليه مبجرد اجتياز البوابة ويتضمن:
 لوحة مكتوب عليها «االستقبال» منضدة االستقبال وفق املعايري ،يف وضعيةجلوس أو وقوف حسب طبيعة التواصل مع
املرتفقني

 2.3عون االستقبال

 1.2.3عون االستقبال مكون يف إدارة العالقات  2.2.3املستوى  + * 1إمكانية اتصال أعوان االستقبال  3.2.3املستوى  + * 2عون استقبال «املرشد» :يستقبل
املرتفقني ويتنقل معهم قصد توجيههم.
بأعوان الخدمة (عرب قنوات متعددة) لإلجابة عىل
مع املرتفقني والجواب عىل األسئلة العامة
أسئلة معينة  
املتصلة بالخدمات املقدمة وقادر عىل
توجيههم نحو املصالح العمومية األخرى
للجامعة/املقاطعة*

  

 3.1.3املستوى  2رشيط إرشاد أريض من مدخل املرفق
حتى فضاء االستقبال

 2.3.3تشوير داخيل واضح ومقروء وسهل الفهم يُشري   3.3.3تشوير داخيل واضح ومقروء وسهل الفهم يُشري 
 3.3تشوير  -املحتوى  1.3.3تشوير داخيل واضح ومقروء وسهل
  
الفهم يُشري إىل وجهات مختلف املصالح باللغة إىل وجهات مختلف املصالح ويصف الخدمة املعنية ،إىل وجهات مختلف املصالح ويصف الخدمة املعنية،
باللغتني العربية والفرنسية واألمازيغية
باللغتني العربية والفرنسية
العربية
 4.3   تشوير موحد

 2.4.3تشوير داخيل موحد من حيث أماكن التثبيت
(االرتفاع)

 5.3فصل الفضاءات  1.5.3فصل فضاءات املرتفقني عن تلك
  
املخصصة للموظفني من خالل وضع لوحات
إرشادية

 3.5.3فصل فضاءات املرتفقني عن تلك املخصصة
 2.5.3فصل فضاءات املرتفقني عن تلك املخصصة
للموظفني من خالل وضع لوحات إرشادية ومن خالل للموظفني من خالل وضع لوحات إرشادية ومن خالل
وسائل األنظمة اإللكرتونية ملراقبة الدخول (البطاقات)
وسائل الفصل املادية (األبواب ،الحواجز)

 6.3التوجيه عرب
   الهاتف
 7.3التوجيه عرب
  
اإلنرتنيت

 1.6.3عون استقبال املكاملات الهاتفية مكون  2.6.3الجهاز التفاعيل الصويت املجاين ،رسيع وباللغتني  3.6.3الجهاز التفاعيل الصويت املجاين ،رسيع وبثالث
لغات (العربية والفرنسية واألمازيغية) مع اإلفادة
يف تدبري العالقة مع املرتفقني والرد عىل األسئلة (العربية والفرنسية)
بوقت االنتظار املتوقع
املتداولة املتعلقة بالخدمات املقدمة
 2.7.3تصميم موقع اإلنرتنيت بشكل بسيط بفضل
بنية قامئة عىل نوعية املرتفقني وحسب الحاجيات

* الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
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 3.4.3تشوير داخيل موحد من حيث أماكن التثبيت
والشكل (نوعية الخط ،األلوان ،حجم األحرف)...

 3.7.3إبجار مبسط عىل موقع اإلنرتنيت من خالل
مساعد افرتايض يعني عىل ذلك

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

االلتزام رقم  :4نضمن لكم اإلنصاف فيام يتصل بالوصول إىل املرافق العمومية والحصول عىل الخدمات
القناة

الوسيلة
 1.4صفوف
االنتظار

  

املستوى « 1العادي»

املستوى « 2املتقدم»

 1.1.4صفوف االنتظار منظمة دون االعتامد  2.1.4صفوف انتظار منظمة بواسطة جهاز إلكرتوين
عىل وسيلة إلكرتونية :صفوف انتظار محددة يسهل االهتداء إليه ويضم:
·موزع  للتذاكر متعدد الخدمات (عند
أو تذاكر مرقمة والنداء عىل األرقام من طرف
االقتضاء)  :وتشتمل التذاكر عىل األقل
العون
عىل التاريخ والساعة ورقم الرتتيب
·لوحة تُظهر األرقام التي ينادى عليها

 1.2.4إعالنات التذكري باألولوية (تحديد فئة
 2.4العناية
   باألشخاص محدودي املرتفقني ذوي األولوية :األشخاص محدودي
الحركة)
الحركة

 2.2.4املستوى  + 1الشبابيك  /مكاتب الخدمات
تحرتم معايري الولوج الخاصة باألشخاص محدودي
الحركة  

املستوى « 3املتميز»

 3.1.4املستوى   +2اإلشارة إىل وقت االنتظار املتوقع
عىل كل تذكرة
 +نداء صويت عىل األرقام من طرف أعوان الخدمة
 +تدبري استباقي لصفوف االنتظار (إعادة توجيه
الوافدين ،فتح شبابيك إضافية)...
 3.2.4املستوى  + 2العناية الخاصة باملرتفقني من
األشخاص يف وضع اإلعاقة أو صعوبة (عون متدرب
عىل التعامل مع مختلف أشكال اإلعاقة والصعوبات)

 3.4   املواعيد

 3.3.4النظام القبيل للحصول عىل املواعيد

 4.4تصنيف
   املرتفقني

 3.4.4تصنيف املرتفقني (باستثناء األشخاص محدودي
الحركة واملعاقني) وتخصيص شبابيك لبعض أصناف
املرتفقني حسب نوع الخدمة املقدمة (مثال:
املوثقون ،الرشكات)...

 5.4موقع اإلنرتنيت
  
متعدد اللغات

  

 6.4موقع اإلنرتنيت
باللغات األجنبية

 2.5.4موقع إنرتنيت باللغتني العربية والفرنسية

 3.5.4موقع إنرتنيت باللغات الثالث العربية الفرنسية
واألمازيغية
 3.6.4موقع إنرتنيت باللغات الثالث العربية الفرنسية
واألمازيغية واإلنجليزية وغريها من اللغات األجنبية
األخرى حسب الخدمات العمومية املقرتحة ( مثال:
الخدمات املقدم للمستثمرين األجانب ،للمقيمني
األجانب)...
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

االلتزام رقم  :5نضمن لكم  العناية بطلباتكم
القناة

الوسيلة

 1.5   مهام عون
االستقبال
 2.5سند االستالم –
عرب الربيد
 3.5   سند االستالم –
عرب اإلنرتنيت
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املستوى « 1العادي»

 1.1.5عون استقبال موجود بشكل دائم أثناء
مواعيد العمل وقادر عىل تزويد املرتفق
بكافة املعلومات الرضورية

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 2.1.5املستوى  + 1عون يتم تعيينه ملراقبة اكتامل
ملف املرتفق داخل فضاء االستقبال

 3.1.5املستوى  + 2توسيع صالحيات الهيئة املكلفة
باالستقبال (استالم امللفات ومنح سند االستالم وكذا
تقديم الخدمة العادية الرسيعة) إذا كان يف اإلمكان
وحسب الرشوط (نظام معلوميات ،إلخ)...

 2.2.5إرسال سند استالم عند التوصل بكل مراسلة

 3.2.5إرسال سند استالم عند التوصل بكل مراسلة،
ت ُثبت فيه مدة معالجة الطلب

 2.3.5إرسال سند استالم عند التوصل بكل رسالة عرب  3.3.5إرسال سند استالم عند التوصل بكل رسالة عرب
الربيد اإللكرتوين تفيد مبدة معالجة الطلب
الربيد اإللكرتوين

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

االلتزام رقم  :6نتعامل معكم بكل لطف ومهنية
القناة
  

الوسيلة
 1.6هندام األعوان

 2.6   تدريب األعوان
يف املوقع
 3.6مرسد
  
املصطلحات يف
املوقع
 4.6   لوحات لباقة
مجاملة
 5.6   تدريب األعوان
عىل التكلم بالهاتف
 6.6مرسد
  
املصطلحات الخاصة
بالهاتف
 7.6   مامرسات
التسيري

املستوى « 1العادي»

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 3.1.6هندام موحد ألعوان االستقبال (يُس ِّهل التعرف
عليهم) وحملهم لبطاقة اسمية (مثال« :أحمد يف
خدمتكم»)

 1.1.6هندام الئق ألعوان االستقبال وحمل
البطاقة التعريفية

 2.1.6هندام موحد ألعوان االستقبال (يُس ِّهل
التعرف عليهم) وحمل البطاقة التعريفية

 1.2.6أعوان يف املوقع مدربون عىل مراسم
االستقبال (فن الحوار)

 2.2.6أعوان يف املوقع مدربون عىل مراسم االستقبال  3.2.6أعوان يف املوقع مدربون عىل مراسم االستقبال
(فن الحوار) وتدبري النزاعات (املرتفقون العنيفون) (فن الحوار) وتدبري النزاعات (املرتفقون العنيفون)
ومنخرطون يف اآلليات التحفيزية للموارد البرشية
(التقييم ،الرواتب املختلفة)...

 1.3.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية
األكرث استعامال باللغة العربية عىل األعوان يف
املوقع قصد تيسري التواصل

 2.3.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية األكرث
استعامال باللغتني العربية والفرنسية عىل األعوان يف
املوقع قصد تيسري التواصل

 3.3.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية األكرث
استعامال باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية عىل
األعوان يف املوقع قصد تيسري التواصل

 1.4.6لوحات لتحسيس املرتفقني عىل حسن
الترصف واللباقة باللغة العربية

 2.4.6لوحات لتحسيس املرتفقني عىل حسن
الترصف واللباقة بالعربية والفرنسية

 3.4.6لوحات لتحسيس املرتفقني عىل حسن
الترصف واللباقة املجاملة باللغات العربية والفرنسية
واألمازيغية

 1.5.6أعوان الهاتف مدربون عىل أدبيات
االستقبال (فن الحوار)

 2.5.6أعوان الهاتف مدربون عىل أدبيات االستقبال
(فن الحوار) وتدبري النزاعات (املرتفقون ذوو الطباع
الصعبة)

 3.5.6أعوان الهاتف مدربون عىل أدبيات االستقبال
(فن الحوار) وتدبري النزاعات (املرتفقون ذوو الطباع
الصعبة) ومنخرطون يف اآلليات التحفيزية للموارد
البرشية (التقييم ،الرواتب املتغرية)...

 1.6.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية
األكرث استعامال باللغة العربية عىل األعوان يف
املوقع قصد تيسري التواصل

 2.6.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية األكرث
استعامال باللغتني العربية والفرنسية عىل األعوان يف
املوقع قصد تيسري التواصل

 3.6.6توزيع مرسد املصطلحات اإلدارية األكرث
استعامال باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية عىل
األعوان يف املوقع قصد تيسري التواصل

 2.7.6املستوى +1مسؤول مكلف بتحسني خدمة
 1.7.6تدبري الهيئة املسؤولة عىل تحسني
خدمة االستقبال (أداء خدمة االستقبال مدرج االستقبال  +إعداد خطة تحسني الخدمة وتتبع
تنفيذها
ضمن األهداف)

 3.7.6املستوى  + 2التنافس بني الفرق حسب نتائج
االستقبال واملعايري*( الرتدد السنوي عىل األقل :
تعميم نتائج استطالعات رضا املرتفقني ،االطالع عىل
نتائج وتجارب اإلدارات األخرى)...

*الوسائل التي تستوجب التنسيق والتعاون بني اإلدارات املختلفة /املواقع أو الفاعلني
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

االلتزام رقم  :7نضمن لكم رسية املعلومات املتبادلة
الوسيلة

القناة
  

 1.7تدبري الفضاء

 2.7   املساطر يف
املوقع
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املستوى « 1العادي»

  1.1.7وضع تشوير أريض لضامن الخصوصية
واحرتام  مسافة دنيا بني الشبابيك/مكاتب
الخدمة
 1.2.7إخبار املرتفقني يف املوقع بحقوقهم
بشأن جمع البيانات الخاصة بهم وتغيريها
والوصول إليها وحذفها

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 2.1.7املستوى  + 1أنصاف جدران بني الشبابيك

 3.1.7املستوى  +2مكاتب معزولة لفائدة املرتفقني
ذوي االحتياجات الخاصة أو يف بعض املصالح
االجتامعية الحساسة

 2.2.7املستوى  +1أعوان يف املوقع مدربون عىل
املتطلبات واملامرسات الجيدة فيام يتعلق بحامية
املعلومات

 3.2.7املستوى   +2مسطرة تقديم الشكايات يف
حاالت إفشاء املعلومات
 3.3.7إحالة الوثائق الرسية داخل أظرفة مغلقة

 3.7إحالة الوثائق

 4.7   املساطر عرب
الهاتف

 2.4.7أعوان العمليات عرب الهاتف مدربون عىل
املتطلبات واملامرسات الجيدة فيام يتعلق بحامية
املعلومات

 3.4.7املستوى   +2مسطرة تقديم الشكايات يف
حاالت إفشاء املعلومات

 5.7   املساطر عرب
اإلنرتنيت

2.5.7
إخبار املرتفقني عرب اإلنرتنيت بحقوقهم بشأن
جمع البيانات الخاصة بهم وتغيريها والوصول إليها
وحذفها
و
أمن البيانات املتبادلة عرب اإلنرتنيت (كلمة الرس،
تشفري ،الوصول للمعلومات ،الحفظ ،إمكانية تتبع
مسار البيانات املتبادلة)...

 3.5.7املستوى  +2مسطرة تقديم الشكايات يف
حاالت إفشاء املعلومات

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

االلتزام رقم  :8نضمن لكم األمن والراحة داخل املرافق العمومية ()1/2
القناة
  

  

الوسيلة
 1.8عون األمن

 2.8تجهيزات األمن

 3.8   اإلجراءات
األمنية

.4.8   تجهيزات فضاء
االنتظار

املستوى « 1العادي»

 1.1.8تواجد عون مكلف بأمن املوقع
ومدرب عىل خدمة االستقبال

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3املتميز»

 2.1.8املستوى  +1مراقبة املرتفقني عند مدخل
املوقع (فتح الحقائب)

 3.1.8املستوى  +2عون أمن مجهز بآلة محمولة
للكشف عن املعادن

 2.2.8املستوى  +1كامريات ملراقبة املوقع

 3.2.8املستوى   +2البوابات األمنية  :الكشف عن
املعادن وسكانري  لتفتيش الحقائب واألمتعة

 1.3.8اإلعالن عن اإلجراءات األمنية حسب
املقتضيات األمنية املعمول بها (إجراءات
اإلخالء يف حال الحريق)...

 2.3.8أعوان مدربون عىل اإلجراءات األمنية
(اإلخالء ،استخدام آالت  اإلطفاء)...

 3.3.8إجراء تداريب وهمية للعمليات االستعجالية
عىل نحو دوري (مرة يف السنة عىل األقل)

 1.4.8فضاء االنتظار يسهل االهتداء إليه
ويحتوي عىل :
صورة لصاحب الجاللةمقاعد أو كرايس حسب املعايري وبعددكاف
ساعة مرئية ومشتغلةسلة نفايات نظيفة يتم تفريغها بشكلمنتظم
لوحة منع التدخنيملصقات تحسيسية للمرتفقني بشأن احرتامقواعد النظافة

 2.4.8املستوى :+1

 3.4.8املستوى : +2
موزع أوتوماتييك للقهوة مبقابل ماديموزع أوتوماتييك للمرطبات /املأكوالت مبقابلمادي
صحف مجانية أو للبيعفضاء مخصص لألطفالشاشة لعرض اإلجراءات واملعلومات الرضوريةشبابيك بنكية أوتوماتيكيةغرف للتصوير مبقابل ماديأثاث قابل للتحريك (مرونة التهيئة)-الولوج لإلنرتنيت املشبك أو الالسليك

 1.2.8احرتام املقتضيات القانونية فيام يتعلق
بتجهيزات أمن املباين التي تستقبل العموم
(آالت إطفاء الحريق)...

وسائل الراحة (نباتات ،لوحات تشكيلية)...فضاء حر بالنسبة لألشخاص عىل املقاعد املتحركةنقاط ملاء الرشب ذاتية االستعامللوحات تدعو إىل الحفاظ عىل الهدوءآلة تصوير الوثائق مبقابل مادي-فضاء للصالة
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال
االلتزام رقم  :8نضمن لكم األمن والراحة داخل املرافق العمومية ()2/2
القناة
  

الوسيلة
 5.8املرافق الصحية

 6.8   التهوية/
التكييف
  

املستوى « 1العادي»

 8.5.8مرافق صحية خاصة باملرتفقني حسب
املعايري ،منفصلة الرجال/النساء ويسهل
االهتداء إليها

املستوى « 2املتقدم»

 2.4.8املستوى  +1املرافق الصحية لألشخاص
محدودي الحركة حسب املعايري ويسهل االهتداء
إليها

 8.6.8موقع يتوفر عىل نوافذ وفتحات تسمح  2.4.8املستوى  +1موقع يتوفر عىل نظام للتهوية
بتهويته
حسب املعايري ومصمم بحيث مينح الراحة
للمرتفقني
 8.7.8موقع يتوفر عىل إنارة حسب املعايري

 7.8اإلنارة

 2.4.8املستوى  +1إنارة مصممة لتوفري إبصار مريح
للمرتفقني
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 3.4.8املستوى  +2فضاء تغيري الحفاظات للرضع

 3.4.8املستوى  +2موقع يتوفر عىل نظام للتكييف
حسب املعايري ومصمم بحيث مينح الراحة للمرتفقني
(ضبط درجة الحرارة يف الصيف والشتاء)
 3.4.8املستوى  +2تشوير ضويئ داخل الفضاءات
عىل نحو يثري انتباه املرتفقني إىل ملصقات املعلومات
ولوحات التواصل
 3.8.8املعالجة الصوتية للفضاء بهدف تخفيض
الضجيج الصويت (زجاج مزدوج ،الجدران العازلة،
تكسية أرضية ماصة)...

 8.8   املعالجة
الصوتية

 9.8صيانة األجهزة

املستوى « 3املتميز»

 8.9.8صيانة تجهيزات فضاء االستقبال (عقد
الصيانة الفنية)

 2.4.8املستوى  +1تجديد أجهزة فضاء االستقبال
عىل نحو منتظم

 3.4.8املستوى  +2تجهيزات استقبال من الجيل
الجديد

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال
االلتزام رقم  :9نحرص عىل أخذ شكاياتكم  بعني االعتبار
القناة
  

الوسيلة
 1.9إعالم املرتفقني

 2.9املساطر
  
واألنظمة
املعلوماتية
  

 3.9تنظيم املوقع

 4.9   قنوات إيداع
الشكايات

  

 5.9سند االستالم

املستوى« 1العادي»

املستوى« 2املتقدم»

املستوى« 3املتميز»

 3.1.9املستوى  +2يتم إخبار املرتفقني باالحصائيات
املرتبطة بالشكايات (مبدأ الشفافية)

 1.1.9يتم إخبار املرتفقني بشأن اإلمكانية
املتاحة لهم لتقديم الشكايات

 2.1.9املستوى  +1يتم إخبار املرتفقني بشأن آجال
التوصل بالجواب عىل الشكايات

 1.2.9مسطرة استقبال ومعالجة الشكايات
املعلنة

 2.2.9املستوى  1+نظام معلومايت يساعد يف معالجة  3.2.3املستوى  +2بوابة تفاعلية ملتابعة الشكايات
لفائدة املرتفقني
الشكايات

 1.3.9مناذج وضع الشكايات
 +صندوق بارز لوضع الشكايات

 2.3.9مناذج وضع الشكايات
 +حضور عون مدرب عىل استقبال الشكايات
املحددة

 3.3.9مناذج وضع الشكايات
+هيئة مكلفة بالشكايات يسهل االهتداء إليها

 1.4.9إمكانية توجيه الشكايات عرب الربيد

 2.4.9املستوى  +1إمكانية توجيه الشكايات عرب
الربيد اإللكرتوين وعرب عنوان اإللكرتوين يتم تحديده

 3.4.9املستوى  +2إمكانية توجيه الشكايات
عرب اإلنرتنيت (منوذج عرب املوقع) أو عرب استامرة
إلكرتونية

 1.5.9سند استالم منوذج الشكاية املوضوع
يسلم من طرف عون الخدمة الذي قام
بتسجيل الشكاية وإرسال سند استالم عرب
الربيد مبارشة بعد استالم شكاية بريدية

 2.5.9املستوى  +1إرسال سند استالم لكل شكاية
بالربيد اإللكرتوين عرب عنوان إلكرتوين مخصص لذلك
الغرض.

 3.5.9املستوى  +2إرسال سند استالم عرب الربيد
اإللكرتوين عند التوصل بأي شكاية باستعامل
االستامرة اإللكرتونية أو بواسطة تطبيق الهاتف
املحمول
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال
االلتزام رقم  :10نعري االهتامم ملقرتحاتكم يف إطار التحسني املستمر لخدماتنا
القناة

الوسيلة

 1.10اإلصغاء
للمرتفقني
  
وتزويدهم
باملعلومات يف
املوقع
 2.10   عملية
التحسني املستمر
 3.10   التنظيم
والردود يف املوقع
 4.10اإلصغاء
   للمرتفقني
وتزويدهم
باملعلومات عرب
االنرتنيت
 5.10   البحوث
االستطالعية عرب
اإلنرتنيت
 6.10   إجراء بعدي
عقب االتصال
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املستوى « 1العادي»

 1.1.10يتم إخبار املرتفقني بشأن اإلمكانية
املتاحة لهم بتقديم املقرتحات

املستوى « 2املتقدم»

املستوى « 3األفضل يف فئته»

 2.1.10املستوى  +1املرتفقون الذين يتم استشارتهم  3.1.10املستوى  +2يتم إخبار املرتفقني بنتائج
استطالعات الرأي املنجزة
يف استطالع الرضا عن الخدمات يف املوقع مرة
واحدة يف السنة عىل األقل

 1.2.10عملية جمع املقرتحات املعلن عنها
ومتابعتها

 2.2.10املستوى  +1خطة العمل السنوية مستقاة
من نتائج عملية جمع ومتابعة املقرتحات ومن
استطالعات الرأي

 3.2.10املستوى  +2استطالع رأي املرتفقني بهدف
تحسني الخدمات العمومية وخطة العمل املستقاة
من نتائج االستطالع

 1.3.1صندوق املقرتحات يسهل االهتداء
إليها

 2.3.10وجود عون ميكن التعرف عليه بسهولة
مكلف باستقبال املقرتحات وتقديم الرشوحات.

 3.3.10مستوى  1أو  + 2أجوبة فردية عىل كل
مقرتح يتم إيداعه من طرف املرتفق (عند اإلمكان:
أي يكون املرتفق قد ترك بياناته)

 2.4.10بإمكان املرتفقني تقديم مقرتحاتهم عرب
اإلنرتنيت (منوذج للمقرتحات)

 3.4.10أجوبة فردية عىل كل مقرتح يتم إيداعه من
طرف املرتفق

 2.5.10االتصال باملرتفقني يف إطار استقصاء ملدى
الرضا عن الخدمات عرب اإلنرتنيت مرة كل سنة عىل
األقل

 3.5.10طرح نتائج استقصاء ملدى الرضا عن
الخدمات عرب اإلنرتنيت
 3.6.10إجراء لتقيص مدى رضا املرتفق بعد كل
اتصال

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

1

•الحكامة والتنظيم

لقيادة التحول ،حكامة وفريق ...
املستوى الوطني

املستوى الوزاري

مدير تحديث اإلدارة
املدير الوطني لربنامج

الفاعلون الرئيسيون

رؤساء مشاريع االستقبال
وزارة الوظيفة  العمومية
وتحديث اإلدارة
فريق برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ

مدير تحديث اإلدارة
•يدعم الربنامج

املدير الوطني لربنامج االستقبال

األدوار
واملسؤوليات

•يقود الربنامج عىل املستوى الوطني
•يكفل انسجام الربنامج عىل املستوى الوطني

فريق مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
•اإلدارة التنفيذية والتقنية ودعم الربنامج عىل
املستوى الوطني

رؤساء مرشوع االستقبال

وزارة الصحة

2

3

5

4

6

املستوى الجهوي

وزارة الداخلية
وزارة التجهيز

املنسق الوزاري

املوقع 1
املوقع 2

املنسق الجهوي

مدير املرشوع يف املوقع

املنسق الوزاري

•يتابع سري العمل يف املواقع ويقدم
تقارير عن ذلك
•يسهر عىل ضامن مستوى تعبئة جيد يف املواقع
•يكفل انسجام الربنامج عىل مستوى وزارته

املنسق الجهوي

•يرشف عىل سري الربنامج عىل مستوى
الجهة
•يكفل انسجام الربنامج عىل مستوى
الجهة

رئيس موقع املرشوع

•يقوم بالتنفيذ امليداين لعمليات
تحسني االستقبال بواسطة استعامل
مجموعة أدوات التنفيذ

•يقدمون الدعم املنهجي لرؤساء املشاريع يف املواقع
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7

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال

1

•مجموعة األدوات املنهجية ،البارومرت والتصنيف

إلحداث التحول ،مجموعة أدوات ،بارومرت وتصنيف)3/1( ...

التعريف

•أداة تنفيذية إلعامل النهج عىل مستوى اإلدارات

األهداف

•مرافقة اإلدارات يف إعامل النهج
•توفري األدوات املنهجية للدفع بالتحول
•توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلني
•منح االستقالل التام لإلدارات يف تنفيذ االلتزامات

املستهدفون

•رؤساء املواقع املكلفون بتنفيذ برنامج االستقبال

مجموعة منهجية

56

1
2
3
4
5
6
7

•تقديم النهج والوسائل واألدوات املنهجية
 الخطة  : DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة أدوار مختلف الفاعلني ومسؤولياتهم األدوات املنهجية لكل مرحلة من مراحل النهج•خطط ووحدات التكوين املتعلقة بنرش مجموعة األدوات

2

3

5

4

6

7

تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال
إلحداث التحول ،مجموعة أدوات ،بارومرت ومنح العالمات)3/2( ...

بارومتر يدمج رهانات اإلدارة
ورضا املرتفقني	
  
1  
	
  
استمارة مصممة بشكل عقالني ذات
نتائج واضحة )متكررة/ظرفية(
2  

بارومتر	
  

تكامل التحليالت الكمية والنوعية
واإلحصائية واحلسابية
3  

مواكبة مختلف الفاعلني قبل وبعد الدراسة
االستقصائية
6  

نقل الكفاءة من خالل املشاركة في إعداد
خطط األعمال
5  
ترجمة النتائج ضمن خطة إلحراز التقدم
ومساعدة املسيرين في
4  
قيادة املشروع
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين االستقبال
إلحداث التحول ،مجموعة أدوات ،بارومرت ومنح العالمة)3/3( ...

1
2

3

5

4

6

التعريف

•آلية إلصدار شهادات لإلدارات تقر بتحقيقها ألحد مستويات التميز الوارد وصفها يف اإلطار املرجعي

األهداف

•توسيم املواقع التي ترغب يف التصديق عىل النقلة النوعية التي حققتها يف ظروف استقبالها يف إطار نهج تحسني االستقبال
•إظهار مستوى االستقبال العايل للمرتفقني
•ضامن كفالة استدامة تحسني االستقبال بواسطة مسلسسل افتحاص منتظم

الفاعلون

املسطرة
» نوع« 
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هيئة
> >تطلب الحصول عىل الشهادة

وزارة الوظيفة العمومية
وتحديث اإلدارة
> >تضع اإلطار املرجعي
مؤسسة مستقلة
> >متنح الشهادة اعتامدا عىل اإلطار املرجعي

تحضري امللف
منح الشهادة

زيارات متخفية

افتحاص يف املوقع

التفاعالت وتبعات
االفتحاص
طلب الحصول عىل
الشهادة

7

مجموعة األدوات المنهجية

•نظرة عامة  -نهــج DMAIC

يتكون النهج املقرتح من  4مراحل ،تدعمها وسائل وأدوات خاصة

املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 1
التعريف

 2إىل  3أسابيع

األهداف

االجتامعات
األساسية
الفاعلون

االدوات

املرحلة 3
التجديد
 4إىل  5أسابيع

املرحلة 4
املراقبة
 1إىل  2أسبوعني

•إطالق النهج مع مجموع
الفاعلني

•قياس وتحليل أداء
االستقبال
•تحديد محاور التحسني

•صياغة خطة أعامل
التحسني عىل نحو تشاريك
•تنفيذ خطة أعامل التحسني

•قياس أداء االستقبال
•كفالة استدامة نهج التحسني
•إطالق عملية منح العالمات
(عند االقتضاء)

•اجتامعات اإلطالق والتأطري 
املنهجي

•ورشات تحليل مستوى
األداء الحايل (التقييم الذايت
والدراسة االستقصائية مع
املرتفقني)
•اجتامع لتقديم النتائج إىل
هيئة اإلدارة

•ورشات لصياغة الهدف
وإعداد خطة األعامل
•اجتامع لتقديم خطة األعامل
• إىل هيئة اإلدارة
•اجتامعات التتبع األسبوعية

•اجتامع لتقاسم النتائج
والثغرات وطرق ضامن
االستدامة
•دورات إلعداد ملف الحصول
عىل العالمة (عند االقتضاء)

•مدير املوقع ،رئيس املرشوع ،
الفاعلون الرئيسيون

•مدير املوقع ،رئيس املرشوع ،
الفاعلون الرئيسيون

•مدير املوقع ،رئيس املرشوع ،
الفاعلون الرئيسيون

•مدير املوقع ،رئيس املرشوع ،
الفاعلون الرئيسيون

1.1وسيلة تنشيط اجتامع اإلطالق  2.1أداة التقييم الذايت
 2.2دراسات استقصائية مع
2.1مجموعة األدوات املنهجية
املرتفقني
3.1بطاقة املرشوع
 2.3وسائل تنشيط اجتامعات
املرحلة

 1.3االطار املرجعي لالستقبال
 2.3عالمات التحول
 3.3دليل املعايري
 4.3خطة األعامل
 5.3وسائل تنشيط اجتامعات
املرحلة

 1.4أداة التقييم الذايت
 2.4البحوث لدى املرتفقني
 3.4خطة األعامل املُرا َجعة
 4.4وسائل تنشيط اجتامعات
املرحلة
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مجموعة األدوات المنهجية

•نظرة عامة  -نهــج DMAIC

تشكل الورشات وحصص العمل يف امليدان ،نقط التنسيق بالنسبة ملرشوع تحسني اإلستقبال
املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 1
التعريف

 2إىل  3أسابيع

االجتامعات/
الورشات

االجتامعات
األساسية
األشغال الداخلية
وحصص العمل

60

االجتامع األول لإلطالق :
•تقديم نهج العمل إىل كافة
الفاعلني يف املوقع
االجتامع الثاين لتمرير مجموعة
األدوات املنهجية:
•نقل مجموعة األدوات املنهجية
لرئيس املرشوع  يف املوقع  
(التكوين)
•إعداد بطاقة املرشوع واملوافقة
عليها

•وسائط تنشيط اجتامع اإلطالق
•مجموعة األدوات املنهجية
•بطاقة املرشوع موافق عليها

املرحلة 3
التجديد

 4إىل  5أسابيع

•الورشة األوىل لوضع اإلطار
الورشة الثالثة  :االستقبال
املنهجي
املستهدف
•تقديم أداة التقييم الذايت وطرق •تحديد الوسائل العملية املراد
إعاملها لغرض تحسني االستقبال
إجراء البحوث مع املرتفقني
الورشتان الرابعة/الخامسة :خطة
الورشة الثانية لتحليل نتائج
األعامل
التقييم والدراسة مع املرتفقني
االجتامع الثالث لتقديم النتائج
•صياغة األنشطة املالمئة اعتامدا
لهيئة اإلدارة :
عىل عالمات التغيري ودليل
املعايري
•تقديم نتائج التقييم
االجتامع الرابع الستعراض الهدف
•تقاسم التقدم املحرز
وخطة األعامل ومتطلبات التنفيذ

املرحلة 4
املراقبة
 1إىل  2أسبوعني
االجتامع الخامس لعرض النتائج
لهيئة اإلدارة :
•تقاسم نتائج التقييم الذايت النهايئ
•التعرف عىل محاور التقدم
باملقارنة مع التقييم األويل
والهدف
•تحديد أعامل االستدامة
حصص االعداد للحصول عىل
العالمة عند االقتضاء)
•تكوين امللف
•إطالق عملية االفتحاص

•أداة التقييم الذايت
•البحوث لدى املرتفقني
•وسائط التنشيط

•االطار املرجعي لالستقبال
•عالمات التحول
•دليل املعايري
•خطة األعامل
•وسائط تنشيط اجتامعات املرحلة

•أداة التقييم الذايت
•دراسات استقصائية مع املرتفقني
•خطة األعامل املراجعة
•وسائط تنشيط اجتامعات املرحلة

•أداة التقييم الذايت
•البحوث لدى املرتفقني

حصص التنفيذ
•املتابعة األسبوعية لتقدم خطة
األعامل
•استغالل عالمات التغيري والدليل
•التدخالت الداعمة للقائم بالعمل
يف حالة وقوع ”انزالق“

التقييم النهايئ

مجموعة األدوات المنهجية

•نظرة عامة  -نهــج DMAIC

أدوات معيارية ووسائل منوذجية لإلستعامل يف كل مراحل العملية
املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 1
التعريف

 2إىل  3أسابيع

التعيني

األهداف

املرحلة 3
التجديد
 4إىل  5أسابيع

 1.1وسائط تنشيط اجتامع
اإلطالق
 2.1مجموعة األدوات املنهجية
 3.1بطاقة املرشوع موافق عليها

 1.2أداة التقييم الذايت
 2.2البحوث لدى املرتفقني
 3.2وسائط التنشيط

 1.1إطالق عملية تحسني
االستقبال لدى الفاعلني
 2.1نقل مجموعة األدوات
املنهجية إىل رئيس موقع
املرشوع
 3.1تقاسم والية املرشوع

 1.3تحديد دقيق للهدف املنشود
 1.2تقييم أداء االستقبال وفق
من حيث جودة االستقبال
االلتزامات العرشة
 2.3االستفادة من املامرسات
 2.2التعرف عىل انتظارات
الجيدة يف مجال االستقبال
املرتفقني
 3.2تقديم نتائج التقييم و محاور  3.3استعامل املعايري 
التقدم ذات األولوية
 4.3متابعة وقيادة جهود تحسني
االستقبال
 5.3تقديم الهدف وخطة األعامل
للموافقة عليها.

 1.3االطار املرجعي لالستقبال
 2.3عالمات التحول
 3.3دليل املعايري
 4.3خطة األعامل
 5.3وسائط التنشيط

املرحلة 4
املراقبة
 1إىل  2أسبوعني
 1.4أداة التقييم الذايت
 2.4البحوث لدى املرتفقني
 3.4خطة األعامل بعد املراجعة
 4.4وسائط التنشيط
 1.4تقييم أداء االستقبال بعد
تنفيذ األعامل
 2.4قياس األثر يف تصور املرتفقني
 3.4تقاسم النتائج ،وتحديد
الفوارق مقارنة مع الهدف
ووضع الرتتيبات لضامن
االستدامة

أمثلة
إيضاحية
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مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
املرحلة 1
التعريف

تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة”التعريف“  -تفاصيل املرحلة
1

األهداف

إطالق النهج مع مجموع الفاعلني

62

2

معامل
•اجتامع االطالق
•اجتامع إسناد مجموعة األدوات
املنهجية لرئيس موقع املرشوع

املرحلة 2
القياس/التحليل

3

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

عوامل النجاح
•اعتامد الرصامة يف تعبئة بطاقة
املرشوع (األهداف ،االنتظارات،
الفاعلون ،التخطيط)...،
•استيعاب مجموعة األدوات
املنهجية من طرف رئيس موقع
املرشوع
•تعبئة أعوان االستقبال واملسؤولني
عن تدبري املوقع
•االنطالق الفوري لألشغال

مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  : DMAICمرحلة”التعريف“  -تفاصيل املرحلة
االهداف
إطالق العملية
مع مجموع
املتدخلني

املعامل

املرحلة 1
التعريف

املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 3
التجديد

األنشطة

األدوات

إجتامع إطالق العملية

•تقديم النهج إىل كافة
املتدخلني

 1.1وسائط تنشيط إجتامع
اإلطالق

اجتامع نقل مجموعة
األدوات املنهجية

•إرسال مسبق ملجموعة
األدوات املنهجية إىل رئيس
املرشوع يف املوقع لإلطالع
عليها يف وقت أول
•تقديم مجموعة األدوات
املنهجية إىل رئيس املرشوع
يف املوقع  +اسئلة/أجوبة
•إعداد بطاقة املرشوع
واملوافقة عليها من طرف
هيئة اإلدارة

 2.1مجموعة األدوات
املنهجية
 3.1بطاقة املرشوع

املرحلة 4
املراقبة

النواتج املتوخاة
•-

•مجموعة األدوات
املنهجية منقولة
إىل رئيس املرشوع
يف املوقع
•بطاقة املرشوع
موافق عليها
من طرف هيئة
اإلدارة
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مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”التعريف“ – األدوار واملسؤوليات
االهداف
إطالق العملية
مع مجموع
املتدخلني
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املعامل

املرحلة 1
التعريف

رئيس املرشوع يف املوقع

املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 3
التجديد

رئيس مرشوع االستقبال

املرحلة 4
املراقبة

مرحل

ة جت
ريبية	
  

  إجتامع إطالق العملية

•التنظيم اللوجيستيك الجتامع
تدشني العملية
•املشاركة يف تنشيط االجتامع
مع رئيس مرشوع االستقبال

•إعداد وسائط اجتامع إطالق العملية
•املشاركة يف تنشيط اجتامع إطالق العملية

  اجتامع نقل مجموعة
األدوات املنهجية

•الدراسة القبلية ملجموعة
األدوات املنهجية
•تحضري االسئلة لطرحها عىل
رئيس مرشوع االستقبال

•تقديم مجموعة األدوات املنهجية إىل رئيس املرشوع يف املوقع
•اإلجابة عىل أسئلة رئيس املرشوع يف املوقع

مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
املرحلة 1
التعريف

املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”التعريف“  -العوامل األساسية للنجاح
النقط األساسية الكفيلة بضامن نجاح النهج
اعتامد الرصامة يف تعبئة بطاقة املرشوع

ينبغي ملدير املرشوع أن يضفي الطابع الرسمي عىل والية املرشوع من حيث األهداف
واالنتظارات والفاعلني والتخطيط وخطة رفع املخاطر .يعد هذا األمر من الرشوط املسبقة
األساسية لتعبئة ال ٍف َرق العاملة وهيكلة املرشوع

استيعاب مجموعة األدوات املنهجية من
لدن مدير موقع املرشوع

يجب عىل مدير املرشوع أن يتملك النهج ويضعه موضع التنفيذ بواسطة األدوات املنهجية  
الخاصة بذلك

تعبئة أعوان االستقبال وإدارة املوقع

إن دعم الفاعلني ومساهمتهم أساسيان بالنسبة لنهج تحسني االستقبال

الرشوع الفوري لألشغال بعد اجتامع
اإلطالق

يهدف النهج إىل خلق دينامية من خالل عمل مكثف خالل فرتة زمنية قصرية ،يستدعي
البدء يف املراحل املوالية دون انتظار
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مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”القياس ،التحليل“ ملخص املرحلة
1

األهداف

قياس وتحليل أداء االستقبال

66

2

املرحلة 1
التعريف

معامل
•ورشة التأطري املنهجي
•التقييم الذايت األويل
•دراسة استقصائية عن رضا املرتفقني
•ورشة تحليل نتائج التقييم
والدراسة االستقصائية
•اجتامع تقديم النتائج لهيئة التدبري

املرحلة 2
القياس/التحليل

3

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

عوامل النجاح
•توخي املوضوعية يف التقييم الذايت
األويل ألداء االستقبال الحايل
•الرتكيز عىل القيمة التي تقدمها
اإلدارة للمرتفق
• استكامل املرحلة يف أجل أسبوعني
عىل أكرب تقدير

مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة”القياس/التحليل“  -تفاصيل املرحلة
االهداف
قياس وتحليل
أداء االستقبال

املرحلة 1
التعريف

املعامل

األنشطة

ورشة التأطري املنهجي

•تقديم النهج لألعوان املشرتكني يف
املرشوع
•تقديم أداة التقييم الذايت
•تقديم طريقة إجراء االستقصاء مع
املرتفقني
•تقديم بطاقة املرشوع
•إجراء التقييم الذايت عىل أساس
األداء الحايل
•تحديد التزامات امليثاق/الوسائل
العملية لإلطار املرجعي ذات
األولوية والتي ينبغي لزاما تركيز
الجهود عليها
•إنجاز الدراسة االستقصائية مع
املرتفقني
•تحديد التزامات امليثاق ذات
األولوية والتي ينبغي لزاما تركيز
الجهود عليها
•تحليل نتائج التقييم والدراسة
االستقصائية
•تحديد محاور التقدم ذات األولوية
•تقديم نتائج التقييم والدراسة
االستقصائية
•تقاسم التزامات امليثاق ذات
األولوية

التقييم الذايت األويل

دراسة استقصائية مع
املرتفقني

ورشة تحليل نتائج
التقييم والدراسة
االستقصائية

اجتامع لعرض النتائج
لهيئة التدبري

املرحلة 2
القياس/التحليل

األدوات
 1.2وسائل التنشيط

 2.2أداة التقييم الذايت

 3.2دراسة استقصائية
مع املرتفقني

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

مرح
لة جتر

النواتج املتوخاة
•طريقة إجراء
االستقصاء مع
املرتفقني

•التقييم الذايت األويل
•نتائج دراسة
استقصائية مع
املرتفقني

 4.2وسائل التنشيط

•التزامات امليثاق ذات
األولوية املحددة

 5.2وسائل التنشيط

•التزامات امليثاق ذات
األولوية املعتمدة
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يبية	
  

مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
املرحلة 1
التعريف

تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة”القياس/التحليل“ – األدوار واملسؤوليات
االهداف
قياس وتحليل
أداء االستقبال

املعامل
ورشة التأطري 
املنهجي

التقييم الذايت األويل
دراسة استقصائية
مع املرتفقني
ورشة تحليل نتائج
التقييم والدراسة
االستقصائية
اجتامع لعرض
النتائج لهيئة التدبري
68

املرحلة 2
القياس/التحليل

رئيس املرشوع يف املوقع
•التنظيم اللوجيستي للورشة وتعبئة الفاعلني يف املوقع
•تحضري دعامة الورشة واملشاركة يف تنشيطها
•اقرتاح طريقة إلجراء الدراسة االستقصائية لدى املرتفقني
•تأكيد جدول زمني دقيق لعقد االجتامعات والورشات
بالنسبة ملجموع العملية
•القيام بالتقييم الذايت
•تحديد التزامات امليثاق/الوسائل العملية لإلطار املرجعي
ذات األولوية والتي ينبغي لزاما تركيز الجهود عليها
•القيام بالدراسة االستقصائية بشأن الرضا مع املرتفقني
•فرز نتائج الدراسة االستقصائية
•تحديد التزامات امليثاق/الوسائل العملية لإلطار املرجعي
ذات األولوية والتي ينبغي لزاما تركيز الجهود عليها
•التنظيم اللوجيستي لالجتامع
•تحضري دعامة الورشة واملشاركة يف تنشيطها
•تقاسم االلتزامات والوسائل ذات األولوية التي انبثقت عن
التقييم الذايت و الدراسة االستقصائية
•التنظيم اللوجيستي لالجتامع
•تحضري دعامة االجتامع واملشاركة يف تنشيطها
•تقديم نتائج التقييم الذايت و الدراسة االستقصائية
•تقاسم االلتزامات والوسائل ذات األولوية

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

مرحلة

جت
ريبية	
  

رئيس مرشوع االستقبال
•املشاركة يف تنشيط الورشة

•رشح أداة التقييم الذايت  إىل رئيس
موقع املرشوع بشكل مفصل
•الرشح املفصل لنموذج  استقصاء
درجة رضا املرتفقني
•تقديم امللخص الرتكيبي لنتائج
الدراسات االستقصائية
•املشاركة يف تنشيط الورشة

•املشاركة يف تنشيط الورشة

مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
املرحلة 1
التعريف

املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة «القياس والتحليل»  -العوامل األساسية للنجاح
النقاط األساسية الكفيلة بضامن نجاح النهج
تقييم ذايت أويل يتسم باملوضوعية ألداء
االستقبال الحايل

يجب عىل مدير املرشوع أن يقوم بتقييم للموقع عىل نحو موضوعي وصارم حتى يحدد
بشكل أفضل موقعه مقارنة مع اإلطار الرجعي وأن يقوم بالتايل بإعامل الوسائل املالمئة
التي تكفل تحسني االستقبال وإرضاء املرتفقني

الرتكيز عىل القيمة التي تقدمها اإلدارة
للمرتفق

يجب عىل مدير املرشوع أن يركز عىل القيمة التي يستشعرها املرتفقون عوض االقتصار
عىل إكراهات اإلدارة

استكامل املرحلة يف أجل أسبوعني عىل أكرث
تقدير

يرمي النهج إىل خلق دينامية من خالل تكثيف العمل يف وقت قصري ،أي ما يعني استكامل
مرحلة ”القياس/التحليل“ يف أقل من أسبوعني.
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مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”التجديد“ ملخص املرحلة
1

األهداف

صياغة الهدف وخطة األعامل
لتحقيق التحسني عىل نحو تشاريك

تنفيذ خطة األعامل لتحقيق التحسني
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2

املرحلة 1
التعريف

معامل
•ورشة صياغة الهدف
•ورشة إعداد خطة األعامل
•اجتامع تقديم الهدف وخطة
األعامل
• لهيئة التدبري

•ورشات التنفيذ ( 5ورشات عىل
األقل)

املرحلة 2
القياس/التحليل

3

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

العوامل األساسية للنجاح
•إرشاك األعوان يف صياغة الهدف
وخطة األعامل لتحقيق التحسني
•إرشاك هيئة التدبري يف املوقع يف
رهان وضع خطة األعامل لتحقيق
التحسني والتعبئة
•الرشوع الفوري يف تنفيذ األنشطة
•إنجاز تقارير دورية عن تقدم
خطة األعامل

مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”التجديد“  -تفاصيل املرحلة

املرحلة 1
التعريف

االهداف

املعامل

األنشطة

صياغة الهدف
وخطة األعامل
لتحقيق التحسني
عىل نحو تشاريك

ورشة صياغة الهدف

•التذكري بحصيلة التقييم الذايت
والدراسة االستقصائية وااللتزامات
ذات األولوية
•استخدام اإلطار املرجعي لالستقبال
لتحديد الهدف (مستوى الطموح)
املراد بلوغه وتحديد مجموع
الوسائل العملية الواجب إعاملها
•استخدام دليل املعايري وعالمات
التحول واقرتاحات األعوان لصياغة
تدخالت مالمئة للموقع
•تحديد العمليات التي ميكن
الرشوع يف تنفيذها فورا
•تقديم شكل خطة األعامل
•تقديم خطة األعامل للمرشفني عىل
املوقع
•إدخال التعديالت الرضورية عىل
خطة األعامل حسب اقرتاحات
املرشفني
•تقديم الرشوط املسبقة للرشوع يف
التنفيذ
•تعبئة جهاز التأطري واألعوان بشان
التنفيذ

ورشة إعداد خطة
األعامل

اجتامع تقديم الهدف
وخطة األعامل لهيئة  
التدبري 

تنفيذ خطة
األعامل

حصص التنفيذ
( 5حصص عىل األقل)

•تنفيذ أنشطة التحسني الواردة يف
خطة األعامل
•تقرير دوري ( مرة يف األسبوع
عىل األقل) عن تقدم تنفيذ خطة
األعامل

املرحلة 2
القياس/التحليل

األدوات
 1.3اإلطار املرجعي
لالستقبال

 2.3عالمات التحول
 3.3دليل املعايري
 4.3خطة األعامل
 5.3وسائل التنشيط

 6.3عالمات التحول
 7.3دليل املعايري
 8.3خطة األعامل

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

النواتج املتوخاة
•الهدف = مستوى
الطموح الوارد يف
اإلطار املرجعي
املراد بلوغه والئحة
الوسائل العملية
الواجب إعاملها
•خطة إعامل تحسني
االستقبال الواجب
تنفيذها
•الئحة األعامل التي
يتعني الرشوع يف
تنفيذها فورا
•الهدف املوافق عليه
•خطة األعامل
مستكملة وموافق
عليها
•أعامل منفذة
•خطة أعامل محينة
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مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة “التجديد” – األدوار واملسؤوليات
االهداف
صياغة
الهدف وخطة
األعامل
لتحقيق
التحسني عىل
نحو تشاريك
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مرحلة

جت
ريبية	
  

رئيس املرشوع يف املوقع

رئيس مرشوع االستقبال

ورشة إعداد خطة
األعامل

•التنظيم اللوجيستيك للورشة وتعبئة الفاعلني يف املوقع
•تحضري وسيلة تنشيط الورشة واملشاركة يف تنشيطها
•ضامن مشاركة قوية لألعوان يف املوقع يف صياغة الهدف
•التنظيم اللوجيستيك للورشة وتعبئة الفاعلني يف املوقع
•تحضري وسيلة تنشيط الورشة
•املشاركة يف التنشيط
•ضامن مشاركة قوية لألعوان يف املوقع يف صياغة الهدف
•املساهمة يف تحديد األعامل الواجب تنفيذها فوريا
•التأكد من أن خطة األعامل موضوعة بشكل جيد
•تقديم خطة األعامل إلدارة العمليات
•تلقي مقرتحات وتعديالت اإلدارة عىل خطة األعامل
•تعبئة جهاز التأطري واألعوان بشأن التنفيذ

•املشاركة يف تنشيط الورشة
•السعي إىل تجاوز مستوى الطموح
•رشح الوسائل العملية للمستوى
املستهدف

  حصص التنفيذ          
( 5حصص عىل
األقل)

•تنفيذ أنشطة التحسني الواردة يف خطة األعامل
•تحيني خطة األعامل مرة يف األسبوع وتوزيعها عىل اإلدارة
ورئيس مرشوع االستقبال

املعامل
ورشة التأطري 
املنهجي

اجتامع تقديم
الهدف وخطة
األعامل لهيئة
التدبري 

تنفيذ خطة
األعامل

املرحلة 1
التعريف

املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

•املشاركة يف التنشيط
•التأكد من استخدام دليل املعايري 
•تعزيز عالمات التحول
•العمل عىل إرشاك اإلدارة وتأمني
التزامها

•تتبع تقدم تنفيذ خطة األعامل مرة
يف األسبوع عىل األقل

مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
املرحلة 1
التعريف

تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة “التجديد”  -العوامل األساسية للنجاح
النقط األساسية الكفيلة بضامن نجاح النهج

املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

إرشاك األعوان يف صياغة الهدف وخطة
األعامل لتحقيق التحسني

إن دعم األعوان العاملني يف االستقبال أمر أسايس لتحسني السلوكات وضامن النجاح الكامل
للنهج .فالنهج التشاريك يسمح بتشجيع متلك خطة األعامل من طرف األعوان وانخراطهم
لفائدة املرشوع

إرشاك هيئة اإلدارة يف املوقع يف رهان إعداد
خطة األعامل لتحقيق التحسني والتعبئة

سيكون إلجراءات التحسني أثر أكرب عىل مرافق أخرى غري االستقبال  :فمشاركة هذه املرافق
أمر رضوري لضامن تنفيذ فعال ورسيع لخطة أعامل التحسني

الرشوع الفوري يف تنفيذ األنشطة

ألجل الحفاظ عىل دينامية املرشوع وزخمه ،ويف الوقت ذاته إظهار جانبه العميل ،ينبغي
بالرضورة ،مبارشة بعد انتهاء ورشة ”صياغة خطة األعامل“ ،تنفيذ إجراءات التحسني األوىل

إنجاز تقارير دورية عن تقدم خطة األعامل

يضمن إنجاز تقارير دورية الحفاظ عىل دينامية املرشوع والتبليغ الرسيع بأي تعقيدات
تحتاج إىل تحكيم أو تدخالت خارجية عن فريق املرشوع .وينبغي أن تنخرط اإلدارة بقوة
يف حل املشاكل وتجاوز النقاط الصعبة
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مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”املراقبة“ ملخص املرحلة
1

األهداف

قياس أداء االستقبال

2

املرحلة 1
التعريف

معامل
•التقييم الذايت النهايئ
•دراسة استقصائية عن رضا املرتفقني

ضامن استدامة نهج التحسني

•اجتامع استعراض النواتج مع
اإلدارة

إطالق عملية الحصول عىل عالمة إداريت
(عند االقتضاء)

•حصص التحضري للحصول عىل
العالمة (عند االقتضاء)

املرحلة 2
القياس/التحليل

3

املرحلة 3
التجديد

العوامل األساسية للنجاح
•نتائج ملموسة تستجيب النتظارات
املرتفقني
•املصادقة بدون تأخري عىل الطرق
واألعامل التي تكفل االستدامة
•تهنئة فريق املرشوع
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املرحلة 4
املراقبة

مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
املرحلة 1
التعريف

تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”املراقبة“  -تفاصيل املرحلة
االهداف

املعامل

األنشطة

املرحلة 2
القياس/التحليل

األدوات

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

النواتج املتوخاة

قياس وتحليل
أداء االستقبال

ورشة صياغة الهدف

•إجراء التقييم النهايئ (التقييم
الذايت و الدراسة االستقصائية
للمرتفقني
•تحليل التقدم املحرز يف كل التزام
بني التقييمني األويل والنهايئ
•تحديد الفوارق باملقارنة مع الهدف

 1.2أداة التقييم الذايت
 2.2دراسة استقصائية
مع املرتفقني

•التقييم الذايت النهايئ
ُمن َجز
•الدراسة االستقصائية
للمرتفقني
•تحليل التقدم املحرز
بني التقييمني

قياس وتحليل
أداء االستقبال

اجتامع استعراض
النواتج مع اإلدارة

•تقاسم نتائج التقييم الذايت النهايئ
•التعرف عىل املحاور مقارنة مع
التقييم األويل والهدف
•تحديد األعامل والطرق لضامن
االستدامة

 1.4وسائل التنشيط
 3.3خطة األعامل

•طرق ضامن
االستدامة
• خطةاألعاملمراجعة
يف ضوء أعامل االستدامة
• الجدولالزمنيللمراحل
مابعدالتنفيذ

إطالق عملية
الحصول عىل
عالمة إداريت
(عند االقتضاء)

حصص التحضري 
للحصول عىل العالمة

•استعراض أداء املوقع باملقارنة مع
اإلطار املرجعي
•تكوين ملف الرتشيح للحصول عىل
العالمة
•تكوين ملف التحضري لالفتحاص
يجمع الحجج عىل تحقيق
االلتزامات

•ملف الرتشيح
للحصول عىل العالمة
•ملف التحضري
لالفتحاص
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مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”املراقبة“ – األدوار واملسؤوليات

املرحلة 1
التعريف

املرحلة 2
القياس/التحليل

رئيس املرشوع يف املوقع

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

مرحلة

جت
ريبية	
  

رئيس مرشوع االستقبال

االهداف

املعامل

قياس وتحليل
أداء االستقبال

التقييم الذايت
النهايئ

•إجراء التقييم الذايت النهايئ
•إجراء الدراسة االستقصائية لرضا املرتفقني
•تحليل الفوارق ما بني التقييمني األويل والنهايئ

ضامن
استدامة نهج
التحسني

اجتامع استعراض
النواتج مع اإلدارة

•التنظيم اللوجيستي لالجتامع وتعبئة الفاعلني يف املوقع
•تحديد الطرق الكفيلة بضامن استدامة نهج تحسني االستقبال
•تنشيط االجتامع

•املشاركة يف االجتامع

ضامن
استدامة نهج
التحسني

حصص التحضري 
للحصول عىل
العالمة

•تحديد طرق الحصول عىل العالمة مبعية رئيس مرشوع
االستقبال
•تحضري ملف الرتشيح لبعثه للجهة املانحة للعالمة
•تجميع الوثائق والحجج التي تشهد عىل تحقيق التزامات
اإلطار املرجعي

•تقديم العنارص الالزمة الستكامل
ملف الرتشيح
•استعراض التقدم  املحرز بالنسبة
لكل التزام مع مدير املرشوع يف
املوقع
•تقديم دعم منهجي يف التحضري 
لالفتحاص
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مجموعة األدوات المنهجية

•النهج املعتمد  :DMAICالتعريف ،القياس/التحليل ،التجديد واملراقبة
تفاصيل نهج  :DMAICمرحلة ”املراقبة“  -العوامل األساسية للنجاح
النقاط األساسية الكفيلة بضامن نجاح النهج

املرحلة 1
التعريف

املرحلة 2
القياس/التحليل

املرحلة 3
التجديد

املرحلة 4
املراقبة

نتائج ملموسة تستجيب النتظارات املرتفقني

ينبغي أن يشعر املرتفقون بتحسني االستقبال بشكل ملموس .كام ينبغي أن يسمح التقييم
الذايت النهايئ بقياس درجة التحسن املحرز ودرجة خلق القيمة بالنسبة للمرتفقني .ويجب
أن تنتهي هذه املرحلة بتسجيل ارتياح حقيقي لديهم.

املصادقة بدون تأخري عىل الطرق واألعامل
التي تكفل االستدامة

يتعني تحديد طرق ضامن االستدامة يف الوقت الذي يكون فيه زخم ودينامية التنفيذ
حارضين ،تفاديا ألي فتور من شأنه أن يقلل من الطموح

تهنئة فريق املرشوع

من املهم تهنئة فريق املرشوع ،واالستفادة من املامرسات الجيدة وتحديد  «الدروس
املستفادة» .ينبغي أن يصري الفاعلون يف املرشوع أداة للتغيري.
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مجموعة األدوات المنهجية

•أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلني
أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلني :الهيكلة
االهداف

املسؤوليات

وزارة الوظيفة
العمومية
وتحديث اإلدارة

•القيادة العامة للربنامج
•الدعم املنهجي

منسقون عىل
مستوى الوزارات
+
منسقون عىل
مستوى الجهات

•التنسيق والقيادة األفقية
(قطاع/جهة)

1

رؤساء مشاريع
املواقع
إرشاك أعوان/
موظفي املوقع  
يف العملية
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•تنشيط األشغال يف املوقع

•مشاركة أساسية يف
الورشات ويف التنفيذ
العميل

التنظيم

مجموعة األدوات المنهجية

•أدوار مختلف الفاعلني ومسؤولياتهم

أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلني :الهيكلة
مرحلة

جتريبية	
  

رئيس مرشوع
االستقبال

رئيس املوقع

املرحلة 1
التعريف

املرحلة 2
القياس/التحليل

 2إىل  3أسابيع

املرحلة 3
التجديد
 4إىل  5أسابيع

املرحلة 4
املراقبة
 1إىل  2أسبوعني

•تكوين رئيس املرشوع يف كل جوانب النهج
•تقديم النهج لهيئة اإلدارة  يف املوقع واألعوان
العاملني يف االستقبال
•نقل  األدوات الرئيسية إىل رئيس املرشوع يف
املوقع
•تقديم مساعدة منهجية إىل رئيس املرشوع يف
املوقع
•ضامن انطالق املرشوع حسب الجدول الزمني
املحدد

•دعم إعداد خطة األعامل ورفع رهان تحقيق
الهدف
•تتبع تقدم املوقع يف تنفيذ خطة أعامله
•تقديم مساعدة منهجية إىل رئيس املرشوع يف
املوقع
•تنظيم تبادل املامرسات الجيدة بني املواقع

•تتبع تقدم املوقع يف تنفيذ خطة أعامله
•تقديم مساعدة منهجية إىل رئيس
املرشوع يف املوقع
•تقديم الدعم للتحضري الفتحاص  منح
العالمة (عند االقتضاء)

•إطالق تنفيذ عملية تحسني االستقبال يف
املوقع
•إعداد بطاقة املرشوع (الوالية) وتقاسمها
•ضامن انخراط هيئة اإلدارة يف املوقع وأعوان
االستقبال يف العملية
•إنجاز التقييم الذايت وإجراء دراسة استقصائية
مع املرتفقني
•تحديد محاور التحسني

•صياغة الهدف مبعية أعوان االستقبال عىل
أساس التشخيص وانتظارات املرتفقني
•إعداد خطة األعامل وتحديد األولويات
•تنفيذ أعامل التحسني الواردة يف خطة األعامل
•ضامن انخراط هيئة اإلدارة

•استكامل أعامل التحسني الحرجة
•إنجاز التقييم النهايئ
•ضامن استدامة تحسني االستقبال
•الرشوع يف مسطرة الحصول عىل العالمة
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مجموعة األدوات المنهجية

•األدوات املنهجية لكل مرحلة من مراحل النهج

املرحلة  :1التعريف  /بطاقة املرشوع
األهداف
•إضفاء الطابع الرسمي عىل والية املرشوع
•تحديد توضيح االنتظارات
•إرشاك الفاعلني

•اإلطالق “الرسمي” للمرشوع من خالل املوافقة عىل بطاقة املرشوع
وتوقيعها من طرف اإلدارة و رئيس املرشوع

الهيكلة
•سياق املرشوع
•أهداف املرشوع
•مجال تطبيق املرشوع
•الفاعلون يف املرشوع
•خطة رفع املخاطر
•املنهجية والتخطيط
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رسم إيضاحي

•شكل وورد Word

مجموعة األدوات المنهجية

•األدوات املنهجية لكل مرحلة من مراحل النهج

املرحلة  :2القياس والتحليل  /أداة التقييم الذايت
األهداف

•قياس األداء الحايل لالستقبال  يف املوقع بالنسبة ملجموع
التزامات امليثاق والوسائل العملية لإلطار املرجعي

رسم إيضاحي

•جداول إيكسيل Excel

•تحديد املحاور الرئيسية لتحسني االستقبال
•إجراء التقييم الذايت مقارنة مع كل مستوى من مستويات
االستقبال (العادي ،املتقدم ،املتميز) يف أفق الحصول عىل
العالمة

الهيكلة
•باب التعليامت
•باب إدخال معطيات التقييم الذايت
•باب استعراض نتائج التقييد الذايت
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مجموعة األدوات المنهجية

•األدوات املنهجية لكل مرحلة من مراحل النهج

املرحلة  :2القياس والتحليل  /دراسة استقصائية مع املرتفقني
األهداف
•تقييم نظرة املرتفقني بخصوص جودة وأداء االستقبال يف املوقع يف
كل مرحلة من مراحل املسار

رسم إيضاحي

•استامرة  :يف شكل وورد Word

•الرتكيز عىل القيمة التي يتصورها املرتفق
•تحديد املحاور الرئيسية لتحسني االستقبال من وجهة نظر املرتفقني
•التوفر عىل رد فعل ملرتفقي املوقع مدعومة باقرتاحات للتحسني

الهيكلة
•دليل استخدام الدراسة االستقصائية (لإلطالع عليه قبل إجراء
الدراسة)
•استامرة للطبع والتوزيع عىل املرتفقني يف املوقع (اختيار الجواب أو
تعبئته)
•أداة إدخال ومعالجة األجوبة (مصممة ملعالجة  100جواب)
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•أداة معالجة األجوبة  :يف شكل إيكسيل Excel

مجموعة األدوات المنهجية

•األدوات املنهجية لكل مرحلة من مراحل النهج

املرحلة  :3التجديد  /عالمات التحول
األهداف

•تزويد رؤساء املشاريع يف املواقع بتوضيحات ملموسة عن التغريات
يف االستقبال (تجهيزات ،تنظيم )...

رسم إيضاحي

•يف شكل باوربوينت PowerPoint

•إيضاح الوسائل العملية الرئيسية للتحول بواسطة أمثلة تم تنفيذها
من طرف إدارات أخرى

الهيكلة
•بنك للصور مصنف حسب التزامات امليثاق ( 10التزامات)
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مجموعة األدوات المنهجية

•األدوات املنهجية لكل مرحلة من مراحل النهج

املرحلة  :3التجديد  /دليل املعايري
األهداف

رسم إيضاحي

•مرافقة الوسائل العملية املنصوص عليها يف اإلطار املرجعي مبعايري  •يف شكل وورد Word
مرجعية وطنية ودولية
•بلورة الخصائص التقنية لتصميم فضاء استقبال جديد أو إعادة
تهيئة البناية الحالية

الهيكلة
•مجموعة قواعد مصنفة حسب التزامات امليثاق و وسائل اإلطار
املرجعي
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مجموعة األدوات المنهجية

•األدوات املنهجية لكل مرحلة من مراحل النهج

املرحلة  :3التجديد  /خطة األعامل
األهداف

•التوفر عىل منوذج معياري ومكيف إلعداد خطة أعامل تحسني
االستقبال وتتبع تنفيذها

رسم إيضاحي

•جدول إيكسيل Excel

•ترتيب األعامل حسب التزامات امليثاق وضامن كفالة تسلسلها

الهيكلة
•االلتزامات
•األعامل
•الوسيلة املهنية/القناة املعنية
•اآلجال واملسؤوليات
•تفاصيل التنفيذ
•التعليقات
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مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات
الخدمة العموميةُ :يقصد بعبارة «الخدمة العمومية» عنرصين مختلفني اثنني:
• املهمة ،املتمثلة يف نشاط ذي مصلحة عامة؛
• منــط تنظيــم يرمــي ،بصفــة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،إىل تدبــر األنشــطة ذات املصلحــة العامــة مــن طــرف أشــخاص عموميــن (الدولــة،
الجامعــات الرتابيــة ،املؤسســات العموميــة) أو خــواص تحــت إرشاف شــخص عمومــي.

اإلدارة :مجموع مصالح الدولة
االســتقبال :نقطــة الدخــول التــي يبــدأ فيهــا اتصــال املرتفــق باملرفــق العمومــي وعمليــة اســتقبال مرتفقــي
املرافــق العموميــة.
املرتفق :الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يتوجه لطلب الخدمة العمومية.
األشــخاص ذوو األوضــاع الخاصــة :املرتفقــون الذيــن لديهــم أوضــاع خاصــة والذيــن يحتاجــون إىل تعامــل مختلف
عــن غريهــم مــن املرتفقني.
األشــخاص محــدودو الحركــة :مجمــوع األشــخاص الذيــن يُعانــون مــن صعوبــة يف الحركــة بصفــة مؤقتــة أو دامئــة
وتشــمل هــذه الفئــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلعاقــة الحســية والذهنيــة واألشــخاص الذيــن يتحركــون عىل
الك ـرايس واألشــخاص املعاقــن مــن األعضــاء الســفىل واألشــخاص املســنني والنســاء الحوامــل واألشــخاص الذيــن
لديهــم أطفــال يف ســن مبكــر.
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مسرد المصطلحات
مسار املرتفق:
• الولــوج :يُعــد الخطــوة األوىل يف مســار املرتفــق :ويتمثــل يف إمكانيــة البلــوغ إىل مــكان معــن (موقــع اإلدارة)
أو الولــوج إىل قنــاة مــا عــن بعــد (الربيــد ،الهاتــف ،اإلنرتنيــت).
• التوجيــه القبــي :يُقصــد بــه هنــا تســهيل اهتــداء املرتفــق قبــل اتصالــه بالعــون العمومــي مــن خــال عالمــات
تشــويرية وإتاحــة املعلومات.
• التوجيــه :هــو أول اتصــال للمســتفيد مــع العــون العمومــي .وتشــمل املرحلــة توجيــه املرتفــق نحــو املصلحــة
املناســبة حســب طبيعــة طلبــه.
• الخدمــة :خــال هــذه املرحلــة ،يُقــدم املرتفــق طلبــه إىل املوظــف الــذي يتكلــف مبعالجــة الطلــب ويعطــي
ردا مقبــوال للمرتفــق.
• الشــكاية :ميكــن للمســتفيد ،يف حالــة عــدم رضــاه عــى الخدمــة التــي قُدمــت لــه خــال املرحلــة الســابقة ،أن
يقــدم شــكاية يف املوضــوع للمصلحــة املعنيــة.
• اإلصغــاء :ميكــن للمرتفــق أن يُبــدي مالحظــات ومقرتحــات بشــأن خدمــة االســتقبال وغريهــا مــن الخدمــات
التــي يقدمهــا املرفــق العمومــي .ولذلــك ،تعمــل اإلدارة عــى وضــع آليــات مالمئــة حتــى تكــون دومــا يف
االســتامع ملرتفقيهــا.
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تقديم البرنامج الوطني لتحسين
استقبال المرتفقين من الخدمات العامة
الطبعة الثانية

