تمارة 01 ،ابريل 8102
وفد وزاري في زيارة للوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة للوقوف على ما تحقق من منجزات في إطار التحول إلى
اإلدارة اإللكترونية

تفاعال مع الخطاب امللكي السامي بتاريخ  41أكتوبر 6142بمناسبة افتتاح الدورة ألاولى من السنة التشريعية ألاولى
من الوالية التشريعية العاشرة ،والذي أكد من خالله جاللته على ضرورة إصالح إلادارة حتى تكون مرفقا عموميا
فعاال ،في خدمة املواطن ،وانسجاما مع توجهات الوزارة الوصية بخصوص تحديث وتطويروسائل وآليات عمل
إلادارة لكي تكون في مستوى تطلعات وانتظارات كافة املرتفقين ،قامت الوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة
باستقبال وفد وزاري يضم السيد وزيرإعداد التراب الوطني والتعميروإلاسكان وسياسة املدينة والسيد الوزير
املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح إلادارة والوظيفة العمومية ،مصحوبا بالسيد والي جهة الرباط –سال –
القنيطرة ،عامل عمالة الرباط والسيد عامل عمالة الصخيرات –تمارة ،وذلك يوم الجمعة  41أبريل . 6142
وتندرج هذه الزيارة ،في إطارمواكبة الوزارة الوصية لألنشطة التي تقوم بها هذه الوكالة الحضرية ،والوقوف عن
كتب عن املجهودات وإلاجراءات املتخذة من قبلها في إطارتحسين عالقة إلادارة باملواطن عبرتطويرجودة الخدمات،
سيما ما تعلق منها بمعالجة الشكايات والتظلمات وتحسين الاستقبال وكذا تبسيط املساطر .
وفي إطارما قامت به الوكالة الحضرية للصخيرات –تمارة من خطوات مهمة في هذا الاتجاه ،غايتها من ذلك ،الرفع
من جودة خدماتها وتسهيلها وتقريبها من املرتفقين والفرقاء بشكل عام تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية في هذا
الخصوص ،أصبح بإمكان مرتفقي وفرقاء هذه املؤسسة ،الاستفادة من خدمات رقمية مبرمجة بطريقة مبسطة
وسهلة الاستخدام عبربوابتها إلالكترونية ،وتتمثل هذه الخدمات في :
•التدبيرالالمادي للشكايات) (E-Réclamation؛ تم إعداده بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثماروالتجارة
والاقتصاد الرقمي ،حيث يمكن هذا التطبيق املواطنين من إيداع شكاياتهم وتتبع مسارات دراستها واستالم ألاجوبة
املتعلقة بها .كما يمكن هذا التطبيق ،من ضبط مختلف أصناف الشكايات حسب مواضيعها وتواريخ التوصل بها
وإلاجابة عنها؛
•خدمة إلاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق ألصولها؛ حيث أصبح بإمكان املرتفقين الاستفادة من هذه الخدمة على
مستوى الوكالة الحضرية ،على اعتبارأنها من بين الخدمات التي تحتل حيزا هاما في تعامل املرتفقين مع إلادارة؛
•الخدمة إلالكترونية ملذكرة املعلومات التعميرية" "E-Note؛ يتم من خاللها تمكين مرتفقي وفرقاء الوكالة الحضرية
للصخيرات -تمارة من طلب مذكرة املعلومات التعميرية واستالمها وأداء الرسوم الخاصة بها دون التنقل إلى مقر
الوكالة الحضرية .
•نتائج دراسة ملفات طلبات الترخيص " "E-Commissionوتتجلى أهمية هذه الخدمة في منح املرتفقين إمكانية
الاطالع على نتائج دراسة طلباتهم دون الحاجة إلى التنقل؛
•البوابة الجغرافية) ، (Géoportailتمكن هذه البوابة املواطنين من الاطالع على وثائق التعميراملصادق عليها ،وذلك
لضمان الولوج السلس للمعلومة التعميرية؛
•خدمة التوقيع إلالكتروني فيما يتعلق باألجوبة املتعلقة بالشكايات ،وكذا بمذكرة املعلومات التعميرية ،عمال
بمقتضيات القانون رقم  51.15املتعلق بالتبادل إلالكتروني للمعطيات القانونية.
هذا ،وستواصل الوكالة الحضـرية انخراطها الفعال في تفعيل هذا البرنامج الحكومي ،وذلك عبر:
•إحداث نسخة جديدة للبوابة إلالكترونية للوكالة الحضـرية ،تماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده امليدان

الرقمي ،حيث ستتم إضافة اللغتين العربية وألامازيغية مما سيمكن املرتفقين من سهولة الوصول إلى الخدمات
املقدمة والرقي بها؛
•توفيرألاداء إلالكتروني للخدمات املقدمة من طرف الوكالة الحضرية؛
•تطويرتطبيق محمول يشمل هواتف  Androidو IOSمن أجل تمكين املرتفقين من الاستفادة من الخدمات املقدمة
من طرف الوكالة بطريقة سلسة ،وذلك نظرا لتنامي استخدام الهواتف الذكية في السنوات ألاخيرة؛
•إدماج جميع وثائق التعميراملصادق عليها في قاعدة املعلومات الجغرافية للعمل بها في مجالي التخطيط والتدبير
الترابيين؛
•تطعيم قاعدة البيانات الجغرافية باملعلومات الخاصة بمجالي التخطيط والتدبيرالترابيين؛
•تطويرنظام معلوماتي جغرافي عبرالهواتف الذكية؛
•التدبيرالالمادي مللفات طلبات رخص التعمير(E-instruction).

