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الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم :تكريس الحكامة في ميدان التعميربإطالق البوابة الخاصة
بالخدمة املتضمنة لوثائق التعميرعلى شبكة األنترنيت
على هامش انعقاد أشغال الدورة الخامسة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم يوم الثالثاء
 29مارس  2016بعمالة إقليم سيدي قاسم ،أشرف السيد إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ،رفقة السيد
عامل إقليم القنيطرة و السيد عامل إقليم سيدي سليمان و السيد عامل إقليم سيدي قاسم على إطالق البوابة الخاصة
بالخدمة املتضمنة لوثائق التعمير املعمول بها واألنظمة املتعلقة بها ،على موقع الوكالة الحضرية ،والتي تشكل آلية تقنية
متميزة لفائدة مهنيي هذا القطاع مع سهولة وسرعة نقل أي معلومات أو بيانات .وتتضمن هذه العملية في مرحلة أولية
إطالق تصميم تهيئة مدينة سيدي قاسم على شبكة األنتيرنيت في أفق وضع باقي تصاميم التهيئة للجماعات الترابية املكونة
لنفوذ الوكالة الحضرية على هذه الشبكة.
ويندرج هذا الورش الذي باشرته وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني على مستوى كافة الوكاالت الحضرية ببالدنا في إطار
توجهات الوزارة الرامية إلى تفعيل مضامين الدستور الجديد للمملكة وال سيما تلك املتعلقة بتحسين نظام الحكامة الجيدة
باعتبارها أساسا لنجاعة وفعالية السياسات العمومية ،وإلى تعزيز مبادئ الشفافية ،ودمقرطة ولوج املواطنين للمعلومات
الخاصة بالتعمير وتفعيل إجراءات التدبير الالمادي.
كما تسعى الوكالة الحضرية للقنيطرة-سيدي قاسم من خالل هذه البوابة ،إلى التفعيل األمثل لسياسة القرب والتواصل
مع املواطنين وكل املتدخلين والفاعلين في قطاع التعمير عبر تمكينهم من الولوج للمعلومات الخاصة بعقاراتهم.
وعليه ،ستتيح هذه البوابة ،التي أعطيت انطالقتها على هامش انعقاد الدورة الخامسة عشر للمجلس اإلداري،
للمستثمرين إمكانية االطالع املباشر على العقارات وتحديد االختصاصات واإلملام باألنظمة املطبقة في شأنها.
هذا ،وتشكل هذه الخدمة حلقة وصل إلكترونية بين اإلدارة واملواطنين ستمكن من تحديد مواقع عقاراتهم في إطار
ديناميكي وتفاعلي ،كما ستسمح بمعرفة التخصيص والتنطيق حسب وثيقة التعمير املعنية ،وكذا االطالع على األنظمة
املطبقة عليها مع إمكانية طبعها ،من خالل توظيف اإلمكانات الهائلة لألداة الرقمية وبالتالي تفادي جميع إكراهات الفوارق
في ما يخص الولوج إلى املعلومة ،وبعد املسافة وطول االنتظار.

