ملخص ألهم االستنتاجات التي برزت في التقرير المعد في سبتمبر  2610حول
'' نتائج استمارة رضا المواطنين الحرفاء في مجال االستقبال خالل سنتي  2612و'' 2612

في إطار حرصها على تجويد الخدمات التي تسديها المصالح الجهوية التابعة لها لفائدة المواطنين الحرفاء ومالئمتها
مع المعايير الوطنية ،قامت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بإمضاء اتفاقيات مع المعهد الوطني للمواصفات
والملكية الصناعية منذ سنة  2662لتجويد خدمات االستقبال ومنح مصالح الوكالة عالمة ''مرحبا'' لالستقبال.
وفي الغرض ،قامت وحدة الجودة بالوكالة بإعداد مدعمات العمل وتنظيم أيام تحسيسية وتكوين اإلطارات الجهوية
والق يام بعمليات التشخيص والمالحظة بجل المكاتب والفضاءات قصد مساندتهم إلعداد مخططات التحسين والتصحيح
لالستجابة الشتراطات الالئحة الفنية لإلشهاد بالمطابقة عالمة "مرحبا"صلب المصالح العمومية لالستقبال وعددها 11
اشتراطا.
وإلى حد هذا التاريخ قامت مصالح المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بـ 02عملية تدقيق وأسندت لـ 22
مكتبا وفضاءا عالمة ''مرحبا'' لإلستقبال .ومن المنتظر أن يرتفع عدد المكاتب والفضاءات المتحصلة على العالمة في
آخر سنة  2610إلى  12مكتبا مما يمثل  %02من جملة المكاتب والفضاءات ،كما تمثل إنجازات سنة 2610
بالنسبة لمجموع االنجازات .%22
وفي إطار احترام اشتراطات الالئحة الفنية لإلشهاد بالمطابقة عالمة "مرحبا" لالستقبال وطبقا لالشتراط عدد 12
المتعلق بوجوبية القيام باستقصاء باتجاه المواطنين الحرفاء ،قامت الوكالة بإنجاز استمارة رضا المواطنين الحرفاء
اعتمدت على استبيانا وضعته على ذمتهم بموقع الواب الخاص بها انطالقا من شهر جوان  2612لتمكينهم من التعبير
عن مدى رضائهم على جودة مختلف الخدمات المسداة من قبل مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة في
مجال االستقبال وتنشيط فضاءات الخدمات الحرة (النفاذ إلى مكاتب التشغيل واإلستقبال عبر الهاتف والتراسل العادي
والتراسل اإللكتروني واالستقبال المباشر وتوفير المعلومة وموزع الخدمات الحرة).
ثم قامت وحدة الجودة باستغالل نتائج االستمارة التي تظهر آليا على شبكة اإلعالم واإلتصال اإللكتروني الداخلي
للوكالة وإعداد تقريرا حول تطور نسب رضا المواطنين الحرفاء (أصحاب المؤسسات وطالبي الشغل وباعثي المشاريع
الصغرى) بخصوص جودة مختلف الخدمات المسداة من قبل المصالح الجهوية للتشغيل في مجال االستقبال وتنشيط
فضاءات الخدمات الحرة خالل سنتي  2612و 2612والوقوف على نقاط القوة لتدعيمها والمحافظة عليها ونقاط
الضعف لتجاوزها بإعداد مخططات تحسين.
وتتلخص أهم االستنتاجات كاآلتي:
 .1ارتفاع في عدد المقبلين على تعمير االستمارة من سنة ألخرى بالنسبة ألصحاب المؤسسات ،في حين تراجع هذا
العدد بالنسبة لطالبي الشغل وباعثي المشاريع الصغرى.
 .2تطور المعدل العام لنسب رضا كل من أصحاب المؤسسات وطالبي الشغل وباعثي المشاريع الصغرى من سنة
ألخرى بخصوص جملة الخدمات المسداة في مجال االستقبال وتنشيط فضاءات الخدمات الحرة (من  %60.0سنة
 2612إلى %66.2سنة  2612بالنسبة ألصحاب المؤسسات ومن  % 06.2سنة  2612إلى  % 00.2سنة 2612
بالنسبة لطالبي الشغل وباعثي المشاريع معا)،
 .2تطور نسب رضا الفئتين من المواطنين الحرفاء من سنة ألخرى بالنسبة لجل الخدمات المسداة في مجال االستقبال
وتنشيط فضاءات الخدمات الحرة ما عدى التراسل العادي بالنسبة ألصحاب المؤسسات،
 .2تسجيل أعلى نسبة رضا في مجال االستقبال عبر الهاتف على مستوى أصحاب المؤسسات وطالبي الشغل وباعثي
المشاريع الصغرى مقارنة ببقية المجاالت بالنسبة لسنوات  2612و،2612
 .2تسجيل نسب رضا المواطنين الحرفاء على النفاذ واالستقبال المباشر والتوثيق وموزع الخدمات تراوحت بين %61.2
و %20بالنسبة ألصحاب المؤسسات وبين  %00و %62بالنسبة لطالبي الشغل وباعثي المشاريع الصغرى.

