للـمــجــلـــــس اإلداري 2016
تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

الوكالة الحضرية للصويرة

التقرير األدبي
برسم سنة 2016
القرب والتواصل
البوابة اإللكترونية
منصات التواصل االجتماعي
الممارسات الجيدة
تميز
النشرة اإلخبارية Newsletter :
نشرة اليقظةBulletin de Veille :
«كم��ا يتع�ين تعمي��م ا لإدارة ا لإلكرتوني��ة بطريق��ة مند جم��ة،
تتي��ح الو ل��وج امل�ش�ترك للمعلو م��ات ب�ين خمتل��ف القطا ع��ات واملرا ف��ق.
فتوظي��ف التكنولوجي��ات احلديث��ة ،ي�س��اهم يف ت�س��هيل ح�ص��ول املوا ط��ن ،عل��ى اخلد م��ات،
يف أ� ق��رب ا لآ ج��ال ،دون احلا ج��ة �إىل ك�ثرة التنق��ل واالحت��كاك ب��ا لإدارة»
مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله
ي افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة
يوم الجمعة  14أكتوبر 2016
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القرب والتواصل
االرتقاء بالخدمة العامة
وضعــت الوكالــة الحضريــة أولويــات تتمثــل بتحديــث الخدمــة العامــة وبتقريــب اإلدارة مــن المواطنيــن وبتحســين العالقــات
مــع الشــركاء وذلــك عبــر :
•تيســير التواصــل مــع اإلدارة  :أكثــر مــن  %80مــن االســتقباالت للمواطنيــن والمســتثمرين خــال الفتــرة ، 2016-2015
تمــت دون موعــد مســبق ،وكل االســتقباالت تــم تدويــن معلوماتهــا بســجالت خاصــة وتتبــع مآلهــا.
•االســتجابة الســريعة لطلبــات وشــكايات المواطنيــن  6 :إلــى  8أيــام هــي معــدل المــدة الفاصلــة بيــن التوصــل بالطلــب
فــي مكتــب الضبــط وبيــن االســتجابة لــه عبــر برمجــة معاينــة أو جــواب كتابــي ..مثــا ،وأقــل مــن يــوم واحــد هــو معــدل
انجــاز جــذاذة المعلومــات والتوقيــع عليهــا مــن طــرف اإلدارة.
•تنظيــم األبــواب المفتوحــة الســتقبال المغاربــة المقيميــن بالخــارج ســنويا حيــث تــم تجهيــز المرفــق الســتقبالهم ولتلبيــة
طلباتهــم فــي أقــرب اآلجــال.
•القــرب عبــر اســتعمال وســائل مبتكــرة وفعالــة والحصــول علــى معلومــات حديثــة باســتمرار  :الخدمــات اإللكترونيــة متميــزة
ومبتكرة.

ّ
الخدمات اإللكترونية الموجهة للمواطنين
واصلـــت الوكالـــة الحضريـــة للصويـــرة نهـــج سياســـتها للقرب والتواصـــل ،المعتمـدة منـذ سـنة  ،2011مـن خـالل تعزيـز حضورهـا
واعتمـــاد أدوات حديثـــة ومبتكـــرة للتواصـــل بهـــدف  :التفاعــل اإليجابــي مــع تســاؤالت واقتراحــات المواطنيــن والشــركاء
وشــرح األدوار المنوطــة بالوكالــة الحضريــة وتمكيــن مــن تتبــع ســير برامجهــا بــكل شــفافية واالرتقــاء بمســتوى التواصــل
كخدمــة عموميــة متميــزة وتقريــب اإلدارة مــن المواطنين باإلضافة العتمادها األساســي علـــى الكفـــاءات الذاتيـــة لمواردهـــا
البشـــرية واســـتخدام أحـــدث التقنيـــات المتاحـــة والمجانيـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــات االتصال الرقمـي.

وقد تميزت خطة التواصل الرقمية للوكالة بإحداث :
بوابــة إلكترونيــة تضــم  3مواقــع بالعربيــة واالمازيغيــة والفرنســية وتوفــر ســهولة للولــوج الســريع إلــى
المعلومــات وللخدمــات ومالءمــة لمختلــف الشاشــات (الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة) .كمــا توفــر خدمــات إلكترونيــة
مثــل :وضــع شــكايات ،حجــز المواعيــد ،طلــب بطاقــة المعلومــات ،الدراســة القبليــة للمشــاريع ،بيــع الوثائــق ،التســجيل بنشـرات
إخباريــة إلكترونيــة للوكالــة الحضريــة ،تفحــص نتائــج لجــن المشــاريع الصغــرى والكبــرى وكذلــك نتائــج اللجــن الجهويــة لدراســة
طلبــات االســتثناء علــى مســتوى إقليــم الصويــرة باإلضافــة إلــى طلبــات العــروض وعــروض العمــل وآخــر اإلصــدارات
والمســتجدات وكــذا المقــاالت الصحفيــة ذات الصلــة .كمــا يوفــر إمكانيــة التفاعــل مــع المواطنيــن عبــر خدمــة االقتراحــات
باإلضافــة إلــى اســتطالع للــرأي للتعــرف علــى مــدى رضــا المواطنيــن ....مــع الســهر علــى تحديثــه بالمعلومــات المحينــة
وتطويــره بانتظــام! كمــا تقــدم هــذه المواقــع أجوبــة للعديــد مــن التســاؤالت لــدى الجمهــور والمهنييــن بصفــة خاصــة حــول
أدوار ومهــام الــوكاالت الحضريــة والخطــوات الالزمــة للحصــول علــى التراخيــص وكــذا النصــوص القانونيــة التــي تنظــم هــذا
القطــاع ،باإلضافــة إلــى توفيرهــا معلومــات عــن تقــدم الدراســات التــي أعطــت انطالقتهــا الوكالــة الحضريــة للصويــرة.

https://auessaouira.ma
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القرب والتواصل
بيانات الموقع اإللكتروني www.auessaouira.ma

حصيلة الخدمات اإللكترونية المسداة من خالل البوابة اإللكترونية للوكالة خالل سنة 2016

E-Services
الموقع
االلكتروني

طلبات
جذاذات
المعلومات

الشكاوى

استبيان
الرضا

طلبات
ألخذ
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0
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المجمـوع 2
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9

83
17
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التواصل عبر البريد
االلكتروني:

contact@auessaouira.ma
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المصدر  :منظومة المعلومات للبوابة اإللكترونية

شهادة  SSLلتأمين البوابة اإللكترونية ونظام بريدها

نشــر وثائــق التعميــر المعمــول بهــا علــى موقعهــا االلكترونــي فــي
إطــار منظومــة معلومــات جغرافيــة  .SIGهــذه الخدمــة المجانيــة تمكــن
كافــة المواطنيــن مــن الولــوج الســلس للمعطيــات الخاصــة بالتعميــر .وذلــك فــي
إطــار تفاعلــي يمكــن مــن خاللــه االضطــاع علــى مختلــف المقتضيــات والمعلومــات
المتعلقــة بالتنطيقــات ومواقــع التجهي ـزات ومحــارم الطــرق والبنيــة التحتيــة باإلضافــة
إلــى قواعــد البنــاء… ،بالمجــاالت المشــمولة بوثائــق التعميــر المصــادق عليهــا
والمعمــول بهــا .ويعتبــر تصميــم التهيئــة لمركــز بئــر كــوات التابــع لجماعــة زاويــة بــن
احميــدة أول وثيقــة تعميريــة تــم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي إنضــاف إليهــا حاليــا
لتصميــم تهيئــة مركــز أكــرض وذلــك فــي انتظــار التعميــم التدريجــي لهــذه التقنيــة
الحديثــة علــى كافــة وثائــق التعميــر المصــادق عليهــا والمعمــول بهــا بالوكالــة الحضريــة
للصويــرة.

ليتــم التعامــل مــع البيانــات الشــخصية ومعالجتهــا فــي بيئــة ســليمة وآمنــة ,اختــارت الوكالــة اعتمــاد البروتوكــول األمنــي
« »HTTPSلمواجهــة االختراقــات وضمــان تعامــل آمــن علــى الشــبكات الرقميــة .وتضمــن هــذه الشــهادة ،درجــة عاليــة مــن
الســرية وتشــفير المعلومــات لتجنــب الوقــوع ضحيــة لقرنصــة منظومتهــا الرقميــة .ويمكــن لمســتخدمي اإلنترنــت التحقــق
مــن وجــود هــذا البروتكــول بفضــل صــورة «قفــل» علــى برامــج التصفــح الخاصــة بهــم.

https://auessaouira.ma
لتصفح GEOPORTAIL
https://goo.gl/cYkfxG
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القرب والتواصل
الحســابات الرســمية علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي لمــا تتســم بــه مــن إمكانيــات للتعــاون وللمشــاركة.
ومــن أهــم مميـزات قنــوات اإلعــام االجتماعيــة ،أنهــا تعــرف أكثــر بالخدمــات المســداة وتســاهم فــي خلــق جــو مــن الثقــة
والشــفافية.

الصفحة الرسمية على FACEBOOK
للوكالــة الحضريــة للصويــرة صفحــة رســمية علــى الفيســبوك ،يتابعهــا حاليــا أكثــر مــن  1650منخــرط وتعــد ثانــي
أهــم قنــاة للتواصــل الرقمــي للوكالــة :
www.facebook.com/Agence.Urbaine.dEssaouira

الحساب الرسمي على TWITTER
تتوفر الوكالة الحضرية على حساب رسمي على هذا الموقع للتدوين المصغر ،microblogging
ويمكن رصد جل إصدارات الوكالة من خالل كلمة #AUESS :
www.twitter.com/aur_essaouira

الحساب الرسمي على INSTAGRAM

الرســالة اإللكترونيــة الدوريــة للتعريــف بمســتجدات الوكالــة الحضريــة :
النشــرة اإلخباريــة هــي نشــرة دوريــة عبــارة عــن رســالة معلومــات يتــم إرســالها
عبــر البريــد االلكترونــي إلــى قائمــة مــن المنخرطيــن.

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

نشــرة شــهرية لليقظــة خاصــة بمســتجدات القطــاع علــى
المســتوى الوطنــي :نشــرة شــهرية ترصــد التغطيــة الصحفيــة المكتوبــة
واإللكترونيــة للقطــاع علــى الصعيــد الوطنــي .تهــدف هــذه النشــرة إلــى رصــد
األحــداث الكبــرى بالقطــاع.

لتحميل نشرات اليقظة

http://auessaouira.ma/bulletin/

 INSTAGRAMموقــع للتواصــل االجتماعــي متخصــص فــي نشــر الصــور ومشــاركتها عبــر الهواتــف المحمولــة.
تســتخدمها الوكالــة الحضريــة لعــرض مســتجداتها بالصــور (المشــاركة بمنتديــات ،لقــاءات  )...والتعريــف بمختلــف
المؤهــات الطبيعيــة والتراثيــة باإلقليــم :
instagram.com/auessaouira
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القرب والتواصل
نظــام األرشــــفة اإللكترونيــة  :تــم جــرد أكثــر مــن  2200ملــف وأرشــفته .هــذا ورش مهــم تنخــرط فيــه الوكالــة لحفــظ
ذاكــرة التدبيــر الحضــري باإلقليــم.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الخدمــات تمــت باالعتمــاد الحصــري علــى الكفــاءات الذاتيــة للمــوارد البشــرية بالوكالــة الحضريــة
للصويــرة وعبــر اســتخدام أحــدث التقنيــات المتاحــة فــي مجــال تكنولوجيــات االتصــال وخصوصــا تقنيــات تحديــد التموقــع
الجغرافــي.

0524475885
0524474038
www.auessaouira.ma
جانب من الخدمات اإللكترونية التي يوفرها الموقع اإللكتروني للوكالة

www.about.me/auess

لتحميل التقرير الخاص بالقرب والتواصل
https://goo.gl/QbxcjD
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