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الموقع االلكتروني

واصلــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة، 
لتحييــن  المســتمرة  مجهوداتهــا 
موقعهــا االلكترونــي بغــرض جعلــه 
للتواصــل  وســريعة  فعالــة  وســيلة 
مــع مختلــف المؤسســات واألفــراد. 

ويوفــر هــذا الموقــع خدمــة تفحــص 
الصغــرى  المشــاريع  لجــن  نتائــج 
اللجــن  نتائــج  وكذلــك  والكبــرى 
ــات االســتثناء  ــة لدراســة طلب الجهوي
الصويــرة  إقليــم  مســتوى  علــى 
العــروض  طلبــات  إلــى  باإلضافــة 
اإلصــدارات  وأخــر  العمــل  وعــروض 

www.auessaouira.ma

الصلــة.  ذات  الصحفيــة  المقــاالت  وكــذا  والمســتجدات 

كمــا يوفــر إمكانيــة التفاعــل مــع المواطنيــن عبــر خدمــة االقتراحــات باإلضافــة إلــى اســتطالع 
للــرأي للتعــرف علــى مــدى رضــا المواطنيــن عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الوكالــة. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الوكالــة شــرعت فــي تطويــر موقعهــا االلكترونــي ليســتجيب ألحــدث 
المعاييــر للجــودة والمهنيــة بهــدف االرتقــاء بخدمتهــا العامــة.

الوكالة الحضرية للصويرة

القرب والتواصل
خــالل ســنة 2014، واصلــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة نهــج سياســتها للتواصــل، المعتمــدة منــذ 

ســنة 2011، مــن خــالل تعزيــز حضورهــا واعتمــاد أدوات حديثــة ومبتكــرة للتواصــل بهــدف : 

hn تقريب اإلدارة من المواطنين

hn االرتقاء بمستوى التواصل كخدمة عمومية متميزة

hn شرح األدوار المنوطة بالوكالة الحضرية وتمكين من تتبع سير برامجها بكل شفافية

hn التفاعل اإليجابي مع تساؤالت واقتراحات المواطنين والشركاء

كمــا واصلــت اعتمادهــا األساســي علــى الكفــاءات الذاتيــة للمــوارد البشــرية بالوكالــة واســتخدام 
أحــدث التقنيــات المتاحــة والمجانيــة فــي مجــال تكنولوجيــات االتصــال الرقمــي واالجتماعــي 

ــة.  ــة تكاليــف إضافي بغــرض ترشــيد النفقــات وعــدم تحمــل ألي

وقد تمحورت خطة التواصل للوكالة خالل سنة 2014 حول تعزيز مكتسباتها ب :

1 – السهر على تحيين الموقع االلكتروني بشكل مستمر

2 – التفاعل عبر صفحاتها الرسمية على أهم مواقع التواصل االجتماعي

3 – تعزيز دور الرسالة االلكترونية الدورية للتعريف بمستجدات الوكالة الحضرية

4 – إنجاز نشرة شهرية لليقظة خاصة بمستجدات القطاع على المستوى الوطني
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+8.400 
عدد مشاهدة صفحات

الموقع االلكتروني

القرب والتواصل
بيانات الموقع
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الـقـنـوات الـعـامـة

FACEBOOK للوكالة الحضرية للصويرة صفحة رسمية على الفيسبوك، 
يتابعها أكثر من 540 منخرط وتعد ثاني أهم قناة للتواصل الرقمي للوكالة 

facebook.com/Agence.Urbaine.dEssaouira

TWITTER تتوفر الوكالة الحضرية على حساب رسمي على هذا الموقع 
للتدوين المصغر microblogging، يتابعه أكثر من 470 متتبع ويمكن رصد جل 

AUESS#  twitter.com/aur_essaouira : إصدارات الوكالة من خالل

+GOOGLE تتوفر الوكالة الحضرية على حساب على هذا الموقع 
plus.google. ويمكن كذلك من التعريف بمستجدات الوكالة الحضرية

com/+AuessaouiraMa

الـقـنـوات المتخصصة

LINKEDIN موقع للتواصل االجتماعي متخصص في ابراز المهام 
linkedin. والقدرات المهنية لألشخاص والشركات والمؤسسات العامة

com/company/agence-urbaine-d'essaouira

INSTAGRAM موقع للتواصل االجتماعي متخصص في نشر الصور ومشاركتها عبر 
الهواتف المحمولة. تستخدمها لوكالة الحضرية لعرض مستجداتها بالصور )المشاركة 

بمنتديات، لقاءات ...( والتعريف بمختلف المؤهالت الطبيعية والتراثية باإلقليم 
instagram.com/auessaouira

YOUTUBE موقع للتواصل االجتماعي متخصص في نشر مقاطع فيديو. 
تستخدمه الوكالة الحضرية لنشر ربورتاجات تلفزية حول مبادراتها أولعرض الفيديو 

youtube.com/user/agenceurbaine : الخاص بمنتدى األمم المتحدة

SLIDESHARE موقع متخصص في نشر العروض التقديمية والمستندات 
والجداول. تستخدمه الوكالة الحضرية لنشر اصداراتها كالتقارير السنوية والعروض 

slideshare.net/aur.essaouira : والمطويات ونشرات اليقظة

القرب والتواصل
قنوات التواصل االجتماعي

للصويــرة  الحضريــة  الوكالــة  كانــت 
أهــم  العتمــاد    2011 سباقة،ســنة 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
والتفاعــل  للتواصــل  كقنــوات 
المســتمر مع المواطنين والشــركاء، 
لمــا تتســم به من إمكانيــات للتعاون 

وللمشــاركة. 

ومــن أهــم مميــزات قنــوات اإلعــالم 
االجتماعيــة، أنهــا تمكــن مــن التعرف 
أكثــر علــى الخدمــات المســداة مــن 

طــرف الوكالــة الحضريــة وتســاهم فــي خلــق جــو مــن الثقــة والشــفافية مــع المواطنيــن. 

كمــا تتطلــب أدوات التواصــل االجتماعــي اســتجابات ســريعة، طــوال ســاعات اليــوم، لألســئلة 
واالستفســارات المعبــر عنهــا. وهــذا ماترجــو الوكالــة الحضريــة للصويــرة تحقيقــه كخدمــة عموميــة 

مســتدامة.



الوكالة الحضرية للصويرة

69

الصحافة 

M-tech.ma : الصويرة تضيء في عصر 2.0

مواردهــا البشــرية فــي االبتــكار ومــن جهــة أخــرى 
لالنترنيــت  رقميــة  تقنيــات  علــى  اعتمادهــا  إلــى 
مــن  توفــر  لمــا  االجتماعــي  التواصــل  ولشــبكات 
إمكانيــات للتعــاون وللمشــاركة. كمــا تطــرق المقــال 
ــة  ــت عليهــا الوكال ــز الهامــة التــي حصل أيضــا، للجوائ
الحضريــة للصويــرة بفضــل مبــادرة رمــوز االســتجابة 

الســريعة.

M-tech. خصصــت الجريــدة الرقميــة
التكنولوجيــات  فــي  الخبيــرة   ma
المعلومــات والتواصــل الرقمــي، مقاال 
الحضريــة  الوكالــة  إســتراتيجية  حــول 
أن  أكــدت  حيــث  للتواصــل.  للصويــرة 
الوكالــة كانــت ســباقة كإدارة عموميــة 
بالمغــرب، العتمــاد إســتراتيجية رقميــة 
تكنولوجيــات  علــى  تعتمــد  للتواصــل 
إشــراك  قصــد  ومتوفــرة  حديثــة 
ــن فــي أنشــطتها والتفاعــل  المواطني
معهــم فــي إطــار تحســين خدمتهــا 
العتمــاد  تطرقــت  كمــا  العموميــة. 
قــدرات  علــى  جهــة  مــن  الوكالــة 

للتصفح المقال
http://goo.gl/F76lFt

القرب والتواصل
ملتقى 

نظمــت الغرفة الفرنســية للتجارة 
 10 مــن  بالمغــرب  والصناعــة 
إلــى 11 دجنبــر 2014، الــدورة 
تكنولوجيــة  أيــام  مــن  الثانيــة 
 Digital الرقميــة  المعلومــات 
التجــارة  وزارة  برعايــة    IT Days
والصناعة واالســتثمار واالقتصاد 
عــدد  مــع  وبشــراكة  الرقمــي 

المهنيــي.  جمعيــات  مــن 

ويهــدف هــذا الملتقــى، الــذي 
إلــى  مكثفــة،  مشــاركة  عــرف 
الرقميــة  الحلــول  آخــر  تقديــم 
واالبتــكارات فــي مجــال تقنيــات 
ــى أنظــار  اإلعــالم واالتصــال عل

المهنييــن.
وقــد عرفــت التظاهــرة مشــاركة 
مــا يزيــد عــن مائــة مــن الخبــراء 
ألــف  يفــوق  ومــا  العارضيــن 
المشــاركين  مــن  وخمســمائة 

اآلخريــن. 

الوكالــة  دعــوة  تمــت  وقــد 
للمشــاركة  للصويــرة  الحضريــة 
للحضــور  فــي شــخص مديرهــا 
ضيــوف  ضمــن  والمشــاركة 

الــدورة هــذه  الرســميين 
Tetes d’affiche 

Digital IT Days 2014
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Newsletter : النشرة اإلخبارية

قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة ســنة  2013 بإصــدار 
المعلومــات  إخباريــة دوريــة عبــارة عــن رســالة  نشــرة 
ــى قائمــة مــن  ــي إل ــد االلكترون ــر البري ــم إرســالها عب يت

المنخرطيــن. 

ــة  وتهــدف هــذه الخدمــة للتعريــف بمســتجدات الوكال
ــة ــوج   للمعلومــات   المحين ــة  والتيســير   الول الحضري
 www.auessaouira.ma بالموقع االلكتروني 

لمواضيــع  للولــوج  أو  االجتماعيــة  الشــبكات  أوعلــى 
ذات عالقــة بالقطــاع. وقــد تــم إرســال عدديــن مــن 

هــذه النشــرة خــالل ســنة 2014.

شــريحة  مــع  التواصــل  تعزيــز  علــى  تســاعد  النشــرة 
ــن بالمعرفــة  ــت الراغبي ــدة مــن مســتعملي االنترن جدي
 175 تســجيل  تــم  وقــد  الوكالــة.  مســتجدات  كل 
 بهــذه النشــرة إلــى غايــة متــم ســنة 2014. 

ً
انخراطــا

لالنخراط بالنشرات االخبارية
http://goo.gl/Wvwr3X

منخرط بخدمة 175+
NEWSLETTER

القرب والتواصل
الممارسات الجيدة

مبــادرة  المتحــدة  األمــم  صنفــت 
الســريعة االســتجابة  رمــوز 

 QR Codes للوكالــة الحضريــة 
االبتــكارات  أهــم  ضمــن  للصويــرة 
والممارســات الجيــدة فــي القطــاع 
علــى   2013 لســنة  العــام 
المســتوى الدولــي. حيــث عممــت 
خــالل ســنة 2014، كتيــب يحصــي 
والممارســات  المبــادرات  أحســن 
للســنة  العــام  للقطــاع  الجيــدة 
الفارطــة حيــث تــم تقديــم المبــادرة 

: ااتــي حــازت علــى 

لألمــم  الثانيــة  الجائــزة 
العامــة  للخدمــة  المتحــدة 

 2013 ســنة  برســم 

وجائــزة اإلدارة االلكترونية 
"أمتياز 2012" – جائزة التشــجيع.

لتحميل كتيب "الممارسات الجيدة 
واالبتكارات بالقطاع العام 2012-

2013" باللغة األنجليزية :
http://goo.gl/uDQzn3
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0524785885
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www.auessaouira.ma

www.about.me/auess

لتحميل التقرير الخاص بالقرب والتواصل
http://goo.gl/XLJFGo
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القرب والتواصل
Bulletin de Veille : نشرة اليقظة

شــرعت الوكالة الحضرية منذ يوليو 2013 في بث نشــرة شــهرية لليقظة المعلوماتية 
ترصــد التغطيــة الصحفيــة المكتوبــة وااللكترونيــة لقطــاع إعــداد التــراب والتعميــر واإلســكان علــى 

الصعيــد الوطني.

حــس  وتطويــر  أفضــل  بشــكل  بالقطــاع  الكبــرى  األحــداث  رصــد  إلــى  النشــرة  هــذه  تهــدف 
استشــرافي.

لتحميل نشرات اليقظة
http://goo.gl/zxt5vL




