االدارة االلكترونٌة
فٌصل زوهار
الحوار المتمدن  -العدد21 / 3 / 1008 - 1128 :
مقدمة :
لقد عرؾ العالم فً العقود األخٌرة خاصة فً األلفٌة الثالثة ثورة هائلة فً جل المجاالت العلمٌة
والتكنولو جٌة ,التً أحدث تؽٌٌر فً الحٌاة الٌومٌة لإلنسان وأصبحت من الركائز الجوهرٌة والمعول
واالجتماعٌة.
االقتصادٌة
التنمٌة
إحداث
فً
علٌها
هذا ما انعكس على اإلدارة العمومٌة التً تعتبر هً اآللٌة التً تحرك عجلة التنمٌة فً الدولة وتخدم
المواطنٌن ,بذلك تم إدراج البرمجة المعلوماتٌة داخل نسق عمل اإلدارة .والجانب المعلوماتً الحدٌث
ٌنفرد بخوصصة متمٌزة عن الثروات التقنٌة األخرى إذ أن رأسمالٌها هو العقل البشري والثورة
البشرٌة داخل الدولة .والمؽرب من بٌن الدول التً عملت على تطوٌر وتسرٌع وتحٌٌن مرد ودٌة فً
أداء الخدمات اإلدارٌة ,إذ ٌجعل من اإلدارة ضرورة تطوٌر نظم المعلومات المتكاملة بما فٌها التنظٌم
والمعالجة ,ونخص بالذكر استخدام الحاسوب وتكنولوجٌا االتصاالت وتكنولوجٌا البرمجٌات.
وانطالقا مما سبق ,فإنه ال ٌمكن أن نتصور تقدٌم خدمات إلكترونٌة متاحة عبر الشبكة العالمٌة
"اإلنترنت" دو ن اللجوء إلى تبسٌط المساطر وإدخال بعض الحركة والمرونة فً إجراءاتها حٌث ٌعتبر
اآلن مشروع اإلدارة أو الحكومة اإللكترونٌة نتٌجة حتمٌة لتفاعالت مجاالت تكنولوجٌا المعلومات
واالتصال وتبسٌط المساطر وتحسٌن وتسهٌل العالقة مع المواطن واإلدارة.
هذا ما ٌدفعنا إلى مزج مجموعة من التساإالت تتمحور حول الجانب النظري للموضوع سواء فً ما
ٌخص األهمٌة أو التنظٌم ,ثم الجانب الواقعً خاصة اإلدارة اإللكترونٌة بالمؽرب.

• مقدمة :
• الفصل األول  :اإلدارة اإللكترونٌة .
 المبحث األول  :ماهٌة اإلدارة اإللكترونٌة .
 المطلب األول  :إدارة إلكترونٌة أم محكومة إلكترونٌة.
 المطلب الثانً  :أهمٌة المعلومات فً اإلدارة.
 المبحث الثانً  :خصائص اإلدارة اإللكترونٌة :
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 المطلب األول  :السرعة والفعالٌة .
 المطلب الثانً  :الرفع من المر دودٌة .
• الفصل الثانً  :اإلدارة اإللكترونٌة المؽربٌة وآفاقها المستقبلٌة .
 المبحث األول  :اإلدارة اإللكترونٌة المؽربٌة (نموذج وزارة العدل)
 المطلب األول  :الخدمات اإللكترونٌة التً تقدمها وزارة العدل.
 المطلب الثانً  :اآلفاق الجدٌدة لإلدارة اإللكترونٌة بقطاع العدل.
 المبحث الثانً  :اآلفاق المستقبلٌة الستعمال تكنولوجٌا المعلومات باإلدارة المؽربٌة .
 المطلب األول  :ضرورة انفتاح اإلدارة على محٌطها من خالل المعلومات.
 المطلب الثانً  :ترشٌد وتنمٌة استعمال المعلومات باإلدارة.
 خاتمة :

الفصل األول  :اإلدارة اإللكترونٌة
المبحث األول  :ماهٌة اإلدارة اإللكترونٌة
المطلب األول  :إدارة إلكترونٌة أم حكومة إلكترونٌة؟
فً سبٌل التوافق بٌن مفهوم الحكومة اإللكترونٌة والخدمات التً تقدمها إدارات الدولة رأى الدكتور
عبد الفتاح بٌومً أن تعبٌر اإلدارة اإللكترونٌة هو المصطلح األقرب لتحقٌق ذلك التوافق ( ,)2على
أساس أن المراد لٌس ممارسة سلطة الحكم بطرٌقة إلكترونٌة ,وإنما المقصود ,إدارة األمور بطرٌقة
إلكترونٌة سواء على المستوى الحكومً أو األهلً.
وتعنً اإلدارة اإللكترونٌة من وجهة نظره تحول المصالح الحكومٌة وجهات القطاع الخاص نحو قضاء
وظائفها ومهامها فٌما ٌتصل بتقدٌم الخدمات لجمهور المتعاملٌن معها ,أو فٌما بٌنها بطرٌقة سهلة
مٌسرة من خالل استخدام تقنٌة المعلومات وتطور االتصاالت فً أداء مهام كل منها (.)1
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وٌبدو من مطالعة رأي الدكتور عبد الفتاح بٌومً ,تسلٌمه بعدم التطابق بٌن مفهوم اإلدارة اإللكترونٌة
والمعنى الدستوري والقانونً للحكومة ,وهو ما ٌبدو واضحا فٌما أردفه من تسوٌػ اختٌاره لمفهوم
اإلدارة اإللكترونٌة بؤنه مفهوم ٌتسع لٌشمل كل عمل إلٌكترونً سواء قامت به الحكومة أو القطاع
الخاص ,وٌدعو إلى التخلً عن المفاهٌم التقلٌدٌة ,ومن بٌنها مفهوم الحومة حسب النص الدستوري أو
القانونً بدعوى أن ضرورات التقدم العلمً وثورة االتصاالت هً التً تفرض ذلك.
وتحسبا لما قد ٌوجه إلى مفهومً اإلدارة والحكومة اإللكترونٌة من انتقادات ,ذكر أن البعض رأي
إطالق مصطلح الحومة بدٌال عن المفهومٌن (.)3
وفً الختام ٌقرر أنه أٌا كان المسمً أو المصطلح الذي ٌإخذ به ,فإنه ٌجب أن ٌإخذ فً الحسبان
التداخل ما بٌن السٌاسة أو اإلدارة العامة والخاصة ,والذي فرضته ثورة المعلومات واالتصاالت التً
تعٌشها اإلنسانٌة ,ولكً ٌتحقق ذلك ٌلزم األخذ بمفهوم واسع للحكومة اإللكترونٌة ( )4وهذا القول فٌه
نظر ,وٌقبل النقاش ,وهو ما سنوضحه فٌما ٌلً:
وهكذا فإذا كان التحدٌث والعصرنة من العوامل التً دفعت باإلدارة إلى إدخال المعلومات إلى
مصالحها ,فإنه ٌجب الحرص على استخدامها االستخدام األمثل بما لها من إمكانٌات وقدرات هائلة,
وذلك من أجل تلبٌة الحاجٌات اإلدارٌة.

المطلب الثانً  :أهمٌة المعلومات فً اإلدارة .
تعتبر المعلومات من أهم العوامل المإثرة على نمو المجتمعات وتطورها فً شتى مجاالت الحٌاة ,وقد
أصبحت بعد العامل البشري أهم العوامل التً ٌقاس بها تقدم اإلدارة.
فالمعلومات إذا ,هً المادة الضرورٌة التخاذ القرارات وتوجٌه اإلدارة بصورة سلٌمة من هنا نشؤت
الحاجة إلى تطوٌر أنظمة معلوماتٌة متكاملة لتوفٌر المعلومات الالزمة لتسهٌل اتخاذ القرارات الحكٌمة
والرشٌدة ,طبقا إلحداث المعلومات المتوفرة ونظرا للكم الهائل من المعلومات فً شتى المجاالت كان
ال بد من استخدام الحاسوب لضبط وتنظٌم عملٌة توفٌر المعلومات الدقٌقة وبؤسرع ما ٌمكن (.)5
ونتٌجة للتؤثٌر الكبٌر لهذه التك نولوجٌا فقد أصبحت المجتمعات الحدٌثة تعٌش فٌما ٌسمى "البٌئة
المعلوماتٌة المعقدة" حٌث أصبحت المعلومات من الموارد االستراتٌجٌة للتنمٌة فً هذه المجتمعات,
تهتم بها وتحافظ على استمرارها ,وتحدٌثها واالستفادة منها فً جمٌع المجاالت وٌمكن القول أن أهم
مظاهر هذه البٌ ئة المعلوماتٌة المعقدة التً تعٌشها المجتمعات الحدٌثة ,هً كثرة المعلومات وقلة الوقت
المتاح الستهالكها ,مما ٌتطلب استخدام التكنولوجٌا الذكٌة الحدٌثة لتنظٌمها وضبطها (.)6
وعلى العموم فإن ضبط المعلومات وتنظٌمها على المستوى العلمً ,ما زالت ؼٌر واضحة فً أذهان
ال كثٌرٌن  ,ومن تم فإن االهتمام بها ما ٌزال محدودا ,نظرا لرداءة الوسائل فً تجمٌع المعلومات
وتخزٌنها واالحتفاظ بها ,الشًء الذي ٌجعل اإلدارة أحٌانا أمام فراغ من المعلومات.
المبحث الثانً  :السرعة ,الفعالٌة ,والرفع من المردودٌة:
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إن األهداؾ العامة المسطرة فً مجال استعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصال ترمً على العموم إلى
تزوٌد المواطن المؽربً بإدارة فاعلة وسرٌعة وخدمات ذات مستوى عال وتمكٌنه من الحصول على
طلباته اإلدارٌة بصفة شفافة ومنتظمة .
أما األهداؾ الخاصة بهذا المجال فٌمكن تلخٌصها كالتالً :
•
•
•
•
•

االنتقال من التدبر ا لورقً على التدبر المعلوماتً ,أي التحرر من العملٌات الحسابٌة ومن بعض
األعمال المتكررة وتقلٌص عدد المطبوعات والتسجٌالت التً كانت تؤخذ منهم جهدا ووقتا كبٌرٌن
مع تبسٌط المهام واإلجراءات.
توسٌع وتعمٌم استعمال تكنولوجٌا المعلومات باإلدارات المؽربٌة.
تقدٌم خدمات إلكترونٌة عبر الشبكة العالمٌة "أنترنٌت" بؤقل تكلفة وأكثر إتاحة وشفافٌة.
التخزٌن والوضع على الخط العالمً لجمٌع الوثائق اإلدارٌة ذات الصبؽة العمومٌة.
إن تحقٌق هذه األهداؾ الخاصة سٌمكن ال محالة اإلدارة المؽربٌة من بلوغ النتائج التالٌة :
 االرتقاء باإلدارة المؽربٌة إلى الفعالٌة واإلنتاجٌة العالٌة وجعلها متواصلة فٌما بٌنها وبٌن
المتعاملٌن معها.
 الرفع من جودة الخدمات اإلدارٌة المقدمة لإلدارة نفسها وللمواطن والمقاولة.
 تقلٌص المدة الزمنٌة  :السرعة فً اإلنجاز والتنفٌذ.
 السهولة فً البحث عن الخدمة أو المعلومة اإلدارٌة.
 تقرٌب الخدمة من المتعاملٌن مع اإلدارة.
 تقلٌص مسببات الرشوة (.)7

إذا كانت المعلومات تمنح القدرة على المعالجة اآلتٌة والسرٌعة ألكبر كمٌة ممكنة من المعلومات (. )8
وفتح آفاق واسعة أمام طموح اإلنسان ,فإنها فً المقابل تطرح العدٌد من المشاكل والسلبٌات إذا أسًء
استخدامها.

الفصل الثانً  :الوضعٌة الحالٌة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصال باإلدارة المؽربٌة

فً إطار مهمة اإلصالح والتحدٌث التً تنهجها الحكومة المؽربٌة تكون التكنولوجٌا الحدٌثة بالنظر
لإلمكانٌات التً تتٌحها أداة فعالة وأساسٌة لتحقٌق هذه الؽاٌة فاللجوء إلٌها ٌكون حلقة ضرورٌة لدخول
اإلدارة المؽربٌة عهد المعلومات والمعرفة .وهكذا فمسؤلة إدخال وتنشٌط التكنولوجٌا الحدٌثة باإلدارة
المؽربٌة لٌس بعمل مإسساتً انفرادي  .بل أن هذه األخٌرة تسعى سعٌا متواصال للحاق بركب التقدم
التكنولوجً فً جمٌع نواحٌه للنهوض بالمجتمع المؽربً واالتصال ٌعد إنجازا ال بؤس به بفضل
(.)9
العدل
وزارة
بالذكر
ونخص
المجاالت,
جمٌع
فً
خبراتها
المطلب األول  :واقع استعمال المعلومات فً اإلدارة المؽربٌة.
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ٌسعى استعمال الوسائل اإللكترونٌة والمعلوماتٌة فً تقدٌم اإلدارة العمومٌة لخدماتها للمواطنٌن
الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن بالحكومة اإللكترونٌةélectronique le government( .
 )commerceوهو مقتبس عن مفهوم التجارة اإللكترونٌة  -eحٌث ٌتم تبادل السلع والخدمات بٌن
الخواص بعضهم بعض ,لكن الحكومة اإللكترونٌة تشمل تبادل المعلومات بٌن اإلدارة والمواطنٌن دون
أن ٌكون لهاته المع لومات طابع تجاري أو تتسم بهدؾ الربح مثل إٌداع التصرٌحات الضرٌبٌة أو طلب
وثٌقة إدارٌة وهو ما ٌفٌد الجانبٌن (المرفق واإلدارة).

الفرع األول  :محدودٌة حضور تكنولوجٌا المعلومات فً اإلدارة المؽربٌة :
فً ضوء المعلومات المتوفرة حتى اآلن ما زال االستثمار الفعلً لإلدارة فً مجال تنمٌة استعمال
تكنولوجٌا المعلومات واالتصال محدودا للؽاٌة وذلك بالرؼم من الحماس الكبٌر المعبر عنه من طرؾ
الجمٌع فً االرتقاء بهذا المجال  .فاإلدارة المؽربٌة تسعى إلى التقدم فً مجال التكنولوجٌا المعلومٌات
والنهوض بالمجتمع المؽربً.
وفً ؼٌاب دراس ة دقٌقة فً الموضوع قد ٌالحظ البعض أنه بالؽم من صرؾ أموال طائفة فً اقتناء
المعدات المعلوماتٌة والبرمجٌات على مدى سنوات عدة ,فلم تإثر إٌجابٌا على المردودٌة وتحسٌن
جودة الخدمات المقدمة من طرؾ اإلدارة ,حٌث ٌقال أن الحواسٌب ال تستؽل اآلن إال ألؼراض
الطباعة فقط.
فالبرنامج المتبع حتى اآلن فً مجال استعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصال باإلدارة المؽربٌة ٌتمٌز
باألساس بعدم التنسٌق بٌن اإلدارات فً شتى مكونات المعلومات من معدات وبرمجٌات ودراسات,
وإتباع كل وزارة أو إدارة منهجٌة وخطة عمل حرة ؼٌر مرتبطة باألهداؾ والتوجهات العامة
للحكومة.
وبالرؼم من عدم االنتهاء من دراسة دقٌقة لمدى استعمال المعلومٌات فً اإلدارة المؽربٌة التً تقوم بها
كتابة الدولة المكافة بالبرٌد وتقنٌات االتصال واإلعالم ,فقد أثبتت بعض الدراسات العامة التً أجرتها
هذه األخٌرة على مستوى استعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصال باألجهزة اإلدارٌة مفارقات مهمة
مستوٌات
ثالث
فً
بعضها
نخلص
أن
ٌمكن
على مستوى الشبكة والمعدات :





أؼلبٌة اإلدارات تتوفر على شبكة داخلٌة على الصعٌد المركزي.
حوالً  35موظفا مشتركٌن فً حاسوب واحد.
نسبة الموظفٌن الذٌن ٌمتلكون حاسوبا فً اإلدارة تناهز .1.8 %
أقل من  10 %من الحواسٌب مرتبطة بالشبكة المعلوماتٌة.

على مستوى نوعٌة وإعداد الموظفٌن المكلفٌن بالمجال المعلوماتً.
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قلة عدد التقنٌٌن فً تكنولوجٌا المعلومات 2100 :موظؾ متخصص فً المعلومات موزعة بٌن
المهندسٌن والتقنٌٌن أي ما ٌقارب  0.3 %من عدد الموظفٌن.
التكوٌن المستمر فً مٌدان تكنولوجٌا المعلومٌات بالنسبة لموظفً الدولة شبه منعدم.
على مستوى المٌزانٌة المرصودة :
ضعؾ فً المصارٌؾ المخصصة لمجال تكنولوجٌا المعلومات  550 :ملٌون درهم فً السنة.
معدل المصارٌؾ المخصصة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات فً الوزارات ٌقل عن  2%من
المٌزانٌة اإلجمالٌة.

باإلضافة إلى هذه المعطٌاتٌ ,الحظ جلٌا تباٌن واضح بٌن اإلدارات فً مستوى استعمال تكنولوجٌا
المعلومات ,كما تشٌر التقارٌر إلى عدد مستعملً األنترنٌت فً المؽرب ال ٌتجاوز  2.5 %من عدد
السكان.
وعن مستوى مكننة الخدمات والمساطر اإلدارٌة فهً ال ترقى إلى الحد األدنى الالزم توفره .فالزالت
المعامالت اإلدارٌة تستعمل الورق بكثرة كوثٌقة ضرورٌة لالتصال والمرسلة وإن ارتقت فً بعض
المرنة.
األقراص
استعمال
إلى
األحٌان
وعالوة على ذلكٌ ,الحظ تنامً ظاهرة هجرة العقول تخص باألساس التقنٌٌن وذلك ألسباب كثٌرة,
لعل من أهمها تباٌن الوافر المادٌة بٌن المؽرب والبلدان المعنٌة بهذه الظاهرة ,وكذا ظروؾ ومحٌط
الشؽل وإهدار بعض الحقوق ,والذي ٌلفت االنتباه هو بالرؼم من تفشً هذه الهجرة فما زالت الحكومة
لم تقؾ على األسباب الجوهرٌة للمشكلة ولم تتدارك بعد حقٌقة الخطال على مستقبل المؽرب وأجٌاله
فً هدر هذه الثروة البشرٌة المهمة ,فاإلدارة تعانً حالٌا من هذه المشكلة وتترك آثارها على جودة
الخدمات المعلوماتٌة.
أما فٌما ٌخص اإلستراتٌجٌة الحكومٌة «  » e-Marocالمعتمدة فً مٌدان تكنولوجٌا المعلومات
واالتصال والتً تهم باألساس اإلدارة على الخط ,التجارة اإللكترونٌة التكوٌن ,فقد ترجمت إلى عدة
توجهات وأهداؾ ارتكزت على تشخٌص مدقق لوضعٌة هذا القطاع.
إذن بالرؼم من المجهودات المتخذة لمكننة اإلدارة ,فإن ؼالبٌة المساطر اإلدارٌة ال زالت تعتمد على
الورق ,وهذا ٌإكد لنا أن هناك مشاكل وعوائق تقؾ أمام إدخال المعلومات لإلدارة المؽربٌة ,فما هً
المشاكل.
هذه
معٌقات ومشاكل إدخال تكنولوجٌا المعلومات لإلدارة المؽربٌة إن أي محاولة تحدٌثٌة تصطدم بمشاكل
وعراقٌل عدٌدة تعمل على التشوٌش علٌها وعدم اكتمالها ,وهكذا ٌتعرض إدخال تكنولوجٌا المعلومات
لإلدارة المؽربٌة صعوبات أهمها:
 عدم توفر إمكانٌة استعمالها من طرؾ الجمهور ,فما فائدة وضع المساطر عن بعد ( Les
 )teleprocédures téleproce lesأو الشبابٌك عن بعد ()les téléguichets
إن لم ٌكن متاحا للمواطن الدخول إلى عالم المعلومٌات بسهولة وبكلفة معقولة ,لهذا بادرت
تجهٌز اإلدارة معلوماتٌا ال بد وأن تكون متزامنة مع توسٌع قاعدة المستفٌدٌن من هذه التقنٌة
وذلك بتخفٌض أو حذؾ الضرائب الجمركٌة والضرٌبٌة على القٌمة المضافة المطبقة على
6

العداد المعلوماتً وكذا النظر فً التعرٌفة الهاتفٌة التً تجعل االرتباط بشبكة اإلنترنٌت ضربا
من الصرؾ والتبذٌر حتى عند المٌسورٌن .
 األمٌة األبجدٌة التً تجعل من المستحٌل الحدٌث عن مجتمع اإلعالم وعن استعمال المعلومات
وهً أمٌة تمس  66 %من ساكنة المؽرب ,أما األمٌة فتمس نسبا هامة هً  34%المتعلقة
بالمعلومٌات وهم مواطنٌن ٌفترض فٌهم أنهم ؼٌر آمنٌن .فال بد أن ٌكون المتعامل مع هذه
التقنٌة ٌعرؾ على األقل كٌؾ ٌرسل رسالة إلكترونٌة  E-Mailوكٌؾ ٌفتح نافذة على
األنترنٌت.
 ضعؾ االهتمام بصٌانة المعدات اإلعالمٌة والتً تبقى بعد أول عطب عرضة للضٌاع والصدأ
دون أن تتم صٌانتها وإعادة تشؽٌلها .لهذا من المؤلوؾ أن ٌصدم المرتفق بعبارة " الحاسوب
معطل" أو "الشبكة ال تعمل" فتصبح بهذا األداة اإلعالمٌة عامال معطال ومإخرا لمصالح
المواطنٌن بدل أن تكون عامل تسرٌع وخدمة لهم.
 تفاوت تجهٌز اإلدارات العمومٌة للمؽرب بالمعلومٌات ,ففً الوقت الذي نجد فٌه وزارة المالٌة
رائدة فً هذا المجال ,هناك وزارات أخرى ال زالت إلى اآلن تشتؽل بوسائل جد قدٌمة ,وهو ما
ٌعكس ؼٌاب إستراتٌجٌة وطنٌة واضحة فً هذا المجال ,هناك وزارات أخرى ال زالت إلى
اآلن تشتؽل بوسائل جد قدٌمة ,وهو ما ٌعكس ؼٌاب إستراتٌجٌة وطنٌة واضحة فً هذا الباب
تكون موجهة لشراءات الوزارات للعتاد اإلعالمً وذلك للحٌلولة دون تكرٌس التفاوت الموجود
أصال بٌنها وهو تفاوت كان موضع انتقاد البنك الدولً لإلدارة العمومٌة بالمؽرب فً تقرٌره
الشهٌر المنشور سنة .2996
فً مقابل الفوائد التً ٌمكن أن ٌجنٌا المواطن من إدخال المعلومٌات لإلدارة من سرعة وكفاءة فً
الخدمات المقدمة إلٌه ٌكون عرضة ألخطاء متنوعة فالمعلومات أصبحت تشكل وسٌلة لضبط
األشخاص واستبعادهم بشكل جدٌد فً الوقت الذي أخذت فٌه المعطٌات اإلسمٌة المعالجة تتمحور حول
رقم معٌن خاص بالهوٌة ,وتحصر النشاط اإلنسانً أو جزء منه فً آلٌات محددة ,فقد مكنت
المعلومٌات تكاد تكون كاملة عن كل مظاهر حٌاة الفرد االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة الشًء الذي
نجم عنخ الحد من استؽالل الفرد وتقٌٌد حرٌته ( ,)20ومن أشكال األخطار التً ٌمكن أن تمس
المواطن ,قٌام عمل عمدي ٌستهدؾ استعمال المعلومات المتعلقة بماضٌه أو باتجاهاته أو ؼٌرها من
المعلومات المخزنة بالحاسوب ل لضؽط علٌه أو تورٌطه أو ابتزازه .كما أن تلك المعلومات (المعطٌات
اإلسمٌة) تساعد على تركٌز السلطة وضبط األفراد.
رفض اإلدارة تقدٌم معلومات كافٌة إلى من ٌطلبها كالباحثٌن واألساتذة والطلبة وذلك بدعوى السر
المهنً مما ٌجعل وعدها برقمنته المعطٌات العمومٌة وبثها مباشرة على األنترنٌت موضع شك ,فبعض
المسإولٌن ٌعتبر أن المعلومات أداة فعالة للسلطة وبالتالً فؤي تفرٌط فٌها هو تفرٌط فً أهم أدوات
نفوذهم ومكانتهم داخل الهٌكل اإلداري الذي ٌشتؽلون فٌه.
المخاطر المترتبة عن األخطاء التقنٌة والتً تحدث نتٌجة خلل فنً أو عٌب فً اشتؽال األجهزة
المعلوماتٌة أو فً مصادر التؽذٌة الكهربائٌة ,بحٌث ٌمكن أن ٌترتب عن خلل فً التٌار الكهربائً
اندثار المعطٌات والمعلومات المخزنة فً الحاسوب ,كما ٌمكن أن ٌكون هذا الخطؤ عبارة عن "دمج
المعطٌات المخزنة فً الحاسوب أو اختالل تصنٌفها أو محو وإضافة بعض المعلومات ألشخاص ال
تعتبر فً الحقٌقة عن حالتهم االجتماعٌة ا ,السٌاسٌة أو المالٌة أو الصحٌة ,وبالتالً إعطاء نتائج ؼٌر
صحٌحة عن العملٌات التً تقوم بها اإلدارة أو المإسسة الحائزة للجذاذات اإلسمٌة"
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وقد أورد األستاذ أسامة عبد هللا فً كتابه الحماٌة الجنائٌة وبنوك المعلومات حكم المحكمة العلٌا فً منٌا
بولٌس فً حكم لها أقرت فٌه مبدأ المسإولٌة عن هذا النوع من األخطاء ,حٌث حكمت بتعوٌض
مستخدمً الحاسوب المتضررٌن من خطؤ تقنً بسبب عٌب فً صنع الجهاز.
األخطاء الناتجة عن التعامل البشري مع المعلومٌات وهً أخطاء قد تتم بشكل عمدي أو بدون عمد,
ومهما ٌكن نوع الخطؤ فإن المتضرر األكبر من ذلك هو المواطن العادي الذي ال ٌملك أحٌانا كٌؾ
ٌحصل على دلٌل الخطاء الناتج عن الموظؾ مستعمل أداة اإلعالمٌة وهو ما ٌضٌع علٌه حقوقه أو
حرٌته.
سلب
على
ٌعمل
إذن فؤمام هذه المشاكل والعوائق التً تحول دون مساٌرة اإلدارة المؽربٌة لتقنٌة المعلومٌات ,أصبح
لزاما على الدولة البحث عن إستراتٌجٌة جدٌدة تساعد هذه اإلدارة على تحسٌن وتوسٌع مجال
المعلومٌات ,وبالتالً مواجهة مختلؾ التؽٌرات المستقبلٌة.
السٌاسة الحكومٌة فً مجال تقنٌة المعلومات واالتصال :
نظرا لكون تقنٌة المعلو مٌات ,قد أصبحت أكثر من مجرد أداة لتطوٌر األداء وتحسٌن اإلنتاجٌة وضعؾ
التكالٌؾ ,بل تجاوزت ذلك بكونها موردا هاما وعامال أساسٌا لتمكٌن اإلدارة من مواجهة اتحادٌات
المتمثلة فً التؽٌرات البٌئٌة المختلفة ,من خالل تعزٌز إمكانٌة وقدرة اإلدارة على التكٌؾ واالستجابة
لهذه التؽٌرات ,فإن تقنٌة المعلومٌات تكون أداة اإلدارة الرئٌسٌة لمواجهة التحدٌات المستقبلٌة ولكً
تتمكن اإلدارة المؽربٌة من تحقٌق ذلك ,أي امتالك هذه األداة الهامة واستخدامها فً مواجهة هذه
التحدٌاتٌ ,جب على جهاز المكونة بجمٌع مإسساته وأجهزته أن ٌقوم بدور رئٌسً وهام فً رسم
وتنفٌذ السٌاسات تخطٌطا دقٌقا وإدارة مسإولٌة تستطٌع مواكبة المستقبل وتطوراته ,وتحدٌد أٌن ومتى
وكٌؾ وإلى أي مدى ٌجب توظٌؾ تقنٌة المعلومٌات.
وسنعالج فٌما ٌلً أهم النقط التً حاولت التوجهات الحكومٌة فً مجال تقنٌة المعلومٌات واالتصال
التطرق إلٌها مع محاولة الوقوؾ على بعض اإلجراءات العملٌة والقانونٌة المقترحة فً هذا الباب.
تنفٌذ مشروع اإلدارة اإللكترونٌة
إن الطموح لدى الجهات المسئولة هو بناء إدارة عصرٌة منحصرة على مهامها الرئٌسٌة وموحدة
الجهود ودائمة اإلصؽاء لمحٌطها ومتوفرة على الوسائل الملبٌة لحاجٌات الحقٌقة ومهمته بتقدٌم خدمة
عمومٌة ذات جودة عالٌة بؤقل تكلفة .ولعل هذا األساس فالتصور الذي تقترحه فً هذا المجال والذي
ٌخدم بالدرجة األولى المواطن والمقاولة ٌجب أن ٌرتكز على استعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصال
للرقً باإلدارة المؽربٌة إلى الهدؾ المنشود .وٌرتبط هذا المطلب ارتباطا وثٌقا وكامال بالعناصر التالٌة
:
 االهتمام بالعنصر البشري كمحرك أساسً لتنمٌة اإلدارة وذلك فً المسار اإلداري والفكري
والثقافً.
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 إعادة النظر فً الخدمات المقدمة لإلدارة نفسها وللمواطن وللمقاولة وكذلك تبسٌط اإلدارٌة
وإدخال نوع من المرونة فً المعامالت اإلدارٌة.
 تشجٌع المبادرات الشجاعة والجزئٌة الهادفة لتحقٌق النمو اإلداري وإعادة النظر فً أسلوب
التسٌٌر والتدبٌر اإلدارٌٌن.
إن مشروع اإل دارة اإللكترونٌة جزء ال ٌتجزأ من السٌاسة الشاملة للحكومة فً مٌدان تكنولوجٌا
المعلومات واالتصال بالمؽرب( .)22وتتلخص هذه السٌاسة كلها فً معنى كلمة واحدة هً "إدارتً"
« . » IDARATI
فإن اإلستراتٌجٌة المعتمدة فً هذا المجال منبثقة من فكرة إدارتً مع زٌادة مرحلة أولٌة تهم باألساس
كٌفٌة تنظٌم هذا المشروع .تعد إمكانٌات التً تمنحها تكنولوجٌا المعلومات واالتصال لتحسٌن خدمات
اإلدارة بال حدود .لذلك كلما تم تسرٌع وثٌرة االنفتاح علٌها .كانت اإلدارة الرابحة األولى ومن تم
المواطن .فمن بٌن هذه اإلمكانٌات نجد على الواجهة األولى المواقع اإللكترونٌة فً شبكة اإلنترنٌت.
ومن هنا برزت فكرة إحداث موقع وٌب خاص باإلدارة المؽربٌة على شكل بوابة عامة للولوج لخدمات
الحكومة اإللكترونٌة بالمؽرب بوزارة العدل ( )21وبتحقٌق هذا المشروع "إدارتً" تعطً دفعة قوٌة
النفتاح المؽرب على مجتمع المعرفة وتحقٌق الركٌزة األساسٌة إلدارة المستقبل أال وهً الشفافٌة
وإقامة المعلومة وفرص تنقلها فً أي مكان وأي وقت ,حٌث سٌسهل على المواطن أٌا كان وفً أي
وقت شاء وبسرعة أن ٌجد المعلومات المرؼوب ؼٌها أو ٌبحث برٌدا إلكترونٌا للجهة المراد
استفسارها.
اإلجراءات العملٌة والقانونٌة المقترحة لتنمٌة المعلومات باإلدارة
إن وضع إستراتٌجٌة وطنٌة خاصة بتنمٌة وتطوٌر استعمال تكنولوجٌا المعلومات واالتصال ال ٌقتصر
على ترجمة التدبٌر وإجراءات بؽٌة تحقٌقها بل ال بد أن تصاحب هذه العملٌة مجموعة من األهداؾ
الملموسة التً من شؤنها أن تقوي هذا المجا ل وتجعله فً محك حقٌقً نحو ولوج بالدنا لمجتمع إعالمً
الحدٌثة.
التطورات
مواكبة
على
قادر
قوي
بالنسبة لإلجراءات العملٌة المقترحة ( ,)22فهناك  41إجراءا مبوبة فً  9مجاالت :
 .2خلق محٌط مإسساتً وقانونً مالئم ووضع ضوابط ومقاٌٌس موحدة للمواقع اإللكترونٌة
ولعملٌة تبادل المعلومات والمعطٌات بٌن اإلدارات .
 .1إعداد مخطط مدٌري عام ووضع إطار منهجً لتطوٌر وتتبع استعمال تكنولوجٌا المعلومات
واالتصال باإلدارات العمومٌة فً مجال التسٌٌر اإلداري.
 .3إحداث مٌزانٌة خاصة لتطوٌر هذا المجال فً اإلدارة المؽربٌة وذلك من خالل إنشاء صندوق
أو مٌ زانٌة خاصة باسم "إدارتً" تمول من طرؾ الدولة والقطاع الخاص وتتمٌز بمرونة
التسٌٌر والصرؾ وتدبر من طرؾ الجهاز المركزي.
 .4إعداد مخطط إعالمً للتعرٌؾ بدور وأهمٌة تكنولوجٌا المعلومات واالتصال فً تؤهٌل اإلدارة
وذلك بالقٌام بدورات تحسٌسٌة فً هذا المجال لفائدة المسإولٌن واألطر الساهرة على التسٌٌر
اإلداري بمختلؾ الوزارات.
 .5وضع برنامج طموح لتؤهٌل موظفً اإلدارات العمومٌة فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصال.
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 .6أرقمة اإلرث المعلوماتً اإلداري وإحداث بنوك معطٌات وبٌانات أفقٌة.
 .7مكننة المساطر اإلدارٌة األساسٌة وتوسٌع الخدمات اإللكترونٌة وذلك وفق خطة معدة مسبقا
تراعً أولٌات المواطن والمقاولة إتاحتها عن طرٌق األنترنٌت.
 .8إنشاء الشبكات الداخلٌة ومد الربط اإللكترونً بٌن اإلدارات العمومٌة وذلك حتى ٌتسنى تعمٌم
الشبكات الداخلٌة للوزارات وتطوٌر التجهٌزات األساسٌة إلٌصال جمٌع الحواسب بالشبكة
العالمٌة.
 .9القٌام بتجسٌد اإلدارة وإحداث بوابة إلكترونٌة لإلدارة المؽربٌة.
وبالنسبة للتدابٌر القوانٌن المقترحة  :تنكب هذه التدابٌر حول مدى صالحٌة القوانٌن والنصوص
اإلدارٌة الحالٌة مع استعمال التكنولوجٌا الحدٌثة للمعلومات واالتصال باإلدارة المؽربٌة وكٌفٌة تحٌٌنها
وإدماج التعدٌالت الالزمة لذلك أو إصدار قوانٌن جدٌدة لمالءة القانون والواقع الذي فرضته وتفرضه
هذه التقنٌات ,بحٌث تضمن النصوص الجدٌدة شروطا توفر للمواطن وللمقاولة محٌطا آمنا وبٌئة حرة
ومحمٌة.
ومن هنا أصبح لزاما على الحكومة أمام وتؽٌٌر اإلطار القانون والتنظٌمً إلدماج هذه االحتٌاجات
وذلك من خالل إخراج عدة قوانٌن إلى حٌز الوجود مثل  :قانون حول التؤشٌرة اإللكترونٌة ,قانون
حول تبادل المعطٌات اإلسمٌة الخاصة  ,قانون حول الجناٌة والتزوٌر أو االحتٌال اإللكترونً قانون
المعادلة الوظٌفٌة للوثائق اإللكترونٌة وقٌمتهم القانونٌة وقانون حول األمن القانونً لالتصاالت
اإللكترونٌة.

المبحث الثانً :تجربة وزارة العدل :
فً إطار الجهود المبذولة من طرؾ وزارة العدل الرامٌة إلى إدخال تكنولوجٌا المعلومات واالتصال تم
إعداد عدة مشارٌع فً ها المٌدان كانت لها انعكاسات مباشرة على المواطن والمقاولة .كما أن تنفٌذ هذه
المشارٌع حقق الرؼبة القائمة لدى وزارة العدل لالنفتاح على المتقاضٌن وعلى شركائها المتعددٌن
ومنهم المهنٌون والمهتمون بالقانون والمراكز التجارٌة الجهوٌة بهدؾ الحرص على أداء خدمة فً
إطار الشفافٌة .وإلدراك هذه الؽاٌة تم تثبت خدمات إلكترونٌة بالمحاكم النموذجٌة وتعمٌمها تدرٌجٌا
على مختلؾ المحاكم ,وقد تمت المواقع التً وقع علٌها االختٌار فً المحكمة التجارٌة بالدار البٌضاء
والمحكمة االبتدائٌة بؤنفا.
المطلب األول  :الخدمات اإللكترونٌة التً تقدمها وزارة العدل :
تتمثل أهم الخدمات اإللكترونٌة التً تم الشروع فً العمل بها فٌما ٌلً :





تتبع الملفات القضائٌة بكتابة ضبط المحكمة.
تتبع تنفٌذ األحكام الصادرة ضد شركات التؤمٌن.
االطالع على السجل التجاري.
النظام المتعدد القنوات لالستشارة ونشر المعلومات .
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أ .تتبع الملفات القضائٌة بكتابة ضبط المحكمة :
تتولى كت ابة الضبط تسٌٌر الملفات وتصرٌؾ القضاٌا طٌلة مسارها أمام المحكمة ابتداء من فتح الملؾ
وتلقً طلبات المتقاضٌن ,مرورا بتعٌٌن المقرر وتارٌخ أول جلسة وانتهاء بالنطق بالحكم النهائً إن
الخدمات المقدمة عن طرٌق اإلنترنٌت تمكن كل متقاض أو دفاعه من معرفة مآل قضٌة ومتابعة جمٌع
مراحل الدعوى من خالل الولوج إلى المعطٌات ,واالطالع على كل المعلومات المتعلقة باألطراؾ
ومواعٌد الجلسات وأطوار النزاع ,كما تسمح هذه الخدمات من االطالع على جدول الجلسات.
وفً إطار المجهودات المبذولة من طرؾ وزارة العدل على مستوى تحدٌث طرق وآلٌات تصرٌؾ
القضاٌا بالمحاكم ثم القٌام بما ٌلً :
 .2تزوٌد مجموعة من المإسسات القضائٌة بالتجهٌزات المعلوماتٌة ,حٌث بلػ عدد أجهزة الحاسوب
المتوفرة بالمحاكم حوالً  5000حاسوب.
 .1تعمٌم الولوج إلى شبكة اإلنترنٌت بالنسبة لمجموع مصالح اإلدارة المركزٌة ومجموع المحاكم
التجارٌة وال محكمة االبتدائٌة بؤنفا والشروع فً إحداث شبكة اإلنترنٌت من أجل تعمٌم المعلومات
داخل اإلدارة المركزٌة ,وتسهٌل إمكانٌة الحصول علٌها ,وتحقٌق السرعة والفعالٌة فً تدبٌر الشؤن
القضائً .
ب .تتبع تنفٌذ األحكام الصادرة ضد شركات التؤمٌن :
بما أن عدد كبٌر من شركات التؤمٌن ٌوجد مقرها االجتماعً ضمن الدائرة القضائٌة بؤنفا ,فإن مصلحة
تنفٌذ األحكام القضائٌة بهذه المحكمة تتوصل بمجموعة كبٌرة من اإلنبات القضائٌة من مختلؾ محاكم
المملكة بهدؾ تنفٌذ األحكام الصادرة فً مواجهة شركات التؤمٌن وتمكن الخدمات والمعلومات المقدمة
فً هذا اإلط ار عن طرٌق اإلنترنٌت ,كل متقاض ودفاعه من معرفة مآل ملؾ التنفٌذ وكذلك المبلػ
المإدى من طرؾ شركة التنفٌذ فً حالة التنفٌذ.
ت .االطالع على السجل التجاري :
ٌعتبر السجل التجاري بمثابة الحالة المدنٌة لألشخاص االعتبارٌٌن والذاتٌٌن وٌتكون من :
 سجالت محلٌة ممسوكة من طرؾ رإساء كتابة الضبط.
 سجالت مركزٌة ممسوكة من طرؾ المكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة.
وتمكن الخدمات المقدمة عبر اإلنترنٌت المتقاضٌن ودفاعهم من االطالع على مضمون التقٌٌدات
المضمنة بالسجالت التجارٌة ,والمتعلقة باألشخاص الذاتٌٌن والمعنوٌٌن كما تٌسر هذه الخدمات إمكانٌة
االطالع على النموذج  7وطبعه أٌضا (وهو النوذج ج سابقا) وهو نموذج ٌجمع كل التسجٌالت المقٌدة
بالسجل التحلٌلً ,وتهدؾ هذه الخدمة إلى إحداث مناخ الشفافٌة فً المجال االقتصادي.
هذا وتجب اإلشارة إلى أنه تم فً إطار مواكبة وزارة العدل عمل العمل المراكز الجهوٌة لالستثمار,
تحدٌث معالجة إجراءات السجل التجاري من خالل الخدمات التالٌة :
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 .2إدخال المعلومٌات لمصالح السجل التجاري فً أفق الربط المعلوماتً بٌن المراكز الجهوٌة
لالستثمار والمحاكم لمعالجة ملفات إنشاء المقاوالت فً أسرع وقت ممكن.
 .1إحداث بروتوكوالت للتو اصل وتبادل المعلومات بٌن مصالح السجل التجاري وبٌن المراكز
الجهوٌة لالستثمار ,وكذا مع المكتب المؽربً للملكٌة الصناعٌة والتجارٌة.
ٌ .3جري اإلعداد لحوسبة سجالت السجل التجاري التً ال زالت تمسك لحد اآلن ٌدوٌا.
 .4تم الشروع الفعلً فً عملٌة الربط بٌن المصالح التجارٌة والمراكز الجهوٌة لالستثمار وقد بوشر
إنجاز تطبٌقات معلوماتٌة لتقدٌم عدة خدمات للمواطنٌن من طرؾ المحاكم التجارٌة بواسطة
األنترنٌت ,وهً خدمات تتعلق باألنظمة القانونٌة للسجل التجاري ,وبتقدٌم معلومات حول السجل
التجاري والوثائق المطلوبة ,وبوضع دلٌل ٌخص جمً مصالح المحكمة التجارٌة ودلٌل ٌهم
مساعدي القضاء على جانب مجموعة من اإلحصائٌات الهامة ,وذلك إلى جانب الخدمات التً
تقدمها وزارة العدل عبر اإلدارة المركزٌة.
ث .النظام المتعدد القنوات لالستشارة ونشر المعلومات:
ٌمثل مشروع العدالة اإللكترونٌة المتعدد القنوات نظاما مإلفا ٌسمح بولوج الخدمات المقدمة من طرؾ
وزارة العدل وهو ٌدخل فً إطار تؤهٌل اإلدارة المؽربٌة لتصبح إدارة قرٌبة من المواطنٌن تنخرط فً
نظام ٌقوم على التواصل والشفافٌة وتوزٌع العمل عبر استؽالل اإلمكانٌات التً تخولها التقنٌات الحدٌثة
لإلعالم واالتصال.
وفً إطار دمقرط ة الولوج ؼلة المعلومة قررت الوزارة وضع نظام لبث واستشارة المعلومات عبر
نظام متعدد القنوات لٌضاؾ إلى الخدمات المقدمة عبر اإلنترنٌت وٌمكن هذا النظام من االطالع على
المعطٌات المتعلقة بالملفات القضائٌة وملفات التنفٌذ وكذا السجل التجاري .
وتتعدد قنوات االستشارة على الشكل التالً :
Web
SMS
E-Mail
Fax
Server vocal interactive

إن وضع هذا النظام ٌجسد إرادة الوزارة فً دمقرطة الولوج إلى المعلومة .ذلك أن خدمات اإلنترنٌت
توجه لجمهور ال ٌتجاوز  800 000مستعمال فقط فً حٌن أن استعمال ٌ SMSهم 000 000
 8مستفٌدا .هذا وتر مً المرحلة الموالٌة إلى خلق مركز هاتفً بشكل ٌسمح بالتواصل مع مجموعة
المواطنٌن .
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المطلب الثانً :آلٌة تنمٌة استعمال استعمال تكنولوجٌا المعلومات و االتصال اإلدارة االلكترونٌة
ان السٌاسة المتبعة فً مجال استعمال تكنولوجٌا المعلومات و االتصال باإلدارة العمومٌة تعتمد
باألساس على عالقة الشراكة التً ٌجب إن تطورها اإلدارة فٌما بٌنها و مع الجماعات المحلٌة و
المإسسات المهنٌة,إضافة إلى التطفل الحكومً بتطوٌر و تنمٌة هدا االستعمال فً مجال التسٌٌر
اإلداري فً إطار إحداث هٌئة تعنً خصوصا بهده التنمٌة.
خلق هٌئة تهتم بتنمٌة استعمال تكنولوجٌا المعلومات و االتصال.
تتعهد هذ ه الهٌئة المحدثة بالمعاونة فً اإلسراع بتحقٌق التنمٌة اإلدارٌة من خالل استخدام تكنولوجٌا
المعلومات و االتصال المناسبة.
تناط بهده الهٌئة مهمة تعزٌز القدرات التكنولوجٌة للتدبٌر اإلداري فً المٌادٌن التً تدخل من
اخت صاصات الوزارة,وكدا النهوض باستعمال المصالح العمومٌة للشبكات و المعدات المعلومات
المالئمة للتسٌٌر اإلداري ووضع األهداؾ و برامج انجازها .وتتولى األنشطة التالٌة.
 .2جمع و معالجة وتقٌٌم المعطٌات اإلحصائٌة و التقنٌة لجمٌع اإلدارات و خاصة بقطاع إعالمٌات
التسٌٌر اإلداري الستخالص تقارٌر المتابعة.
 .1تنظٌم و تتبع أنشطة البحث المتعلقة بمجال استعمال تكنولوجٌا المعلومات فً التسٌٌر اإلداري و
كدا مساٌرة ركب التكنولوجٌا.
 .3السهر على مالئمة النظم المتواجدة باإلدارات العمومٌة مع المعاٌٌر التقنٌة الموحدة و اقتراح
نضم مرجعٌة مشتركة.
 .4تحدٌد معاٌٌر و ضوابط و نضم و آلٌات االتصال الواجب اعتمادها بٌن القطاعات الحكومٌة فً
مجال معلومات التسٌٌر اإلداري.
 .5مساعدة اإلدارات على وضع برامج التحدٌث اإلداري المرتبط باستعمال تكنولوجٌا المعلومات.
 .6القٌام بطلب من اإلدارة المعنٌة بتقٌٌم استعمال تقنٌات الحاسوب و االتصال بالمصالح التابعة
لها.
 .7تصمٌم و انجاز النظم و التطبٌقات المعلوماتٌة األفقٌة و إعداد قواعد معطٌات.
 .8القٌام بطلب من اإلدارة المعنٌة بتصور شامل أو المشارٌع التقنٌة الخاصة بها.
 .9إعداد بوابة اإلدارة العمومٌة و السهر على تحٌٌنها و تفعٌل خدماتها.
جرد و د راسة الخدمات الممكن تؽطٌتها بواسطة تكنولوجٌا المعلومات و كدا التقنٌات
.20
األزمة لها.
إعداد و تنظٌم دورات تكوٌنٌة حول المواضٌع المتعلقة باستعمال تكنولوجٌا المعلومات.
.22
القٌام بتنشٌط و تطوٌر اإلعمال و النظم المعلوماتٌة المعدة للوزارة و السهر على
.21
استؽالل البرامج و التجهٌزات و صٌانتها.
خالصة القول إن هده الهٌئة لمن شانها إن تعطً نفسا قوٌا نحو تنمٌة مجال تكنولوجٌا المعلومات و
االتصال و استخدامها بشكل فعال و بالتالً الدخول نحو مجتمع إعالمً قوي على ؼرار تجارب بعض
الدول المتقدمة فً هدا المجال,إال إن هدا األمر لن ٌتؤتى إال بتوفٌر أرضٌة مناسبة تشتؽل فٌه هده الهٌئة
لتحقٌق أهدافها السالفة الذكر.
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 الشراكة
انطالقا من التطور الذي تعرفه تكنولوجٌا المعلومات و االتصال و تؤثٌرها على المرافق
العمومٌة,و نضرا لهدؾ عادة تؤهٌل اإلدارة وسعٌا لتحقٌق األهداؾ التالٌة.





تسهٌل استعمال اللؽة العربٌة عبر تكنولوجٌا المعلومات و االتصال.
تعزٌز القدرات التكنولوجٌة للتدبٌر اإلداري و الموارد البشرٌة فً مٌدان اإلصالح اإلداري.
النهوض باستعمال المصالح العمومٌة للشبكات و المعدات المعلوماتٌة لتحسٌن الخدمات و تنمٌة
فعالة للمصالح اإلدارٌة و تطوٌر أسالٌب العمل.
تقلٌص الفوارق الترابٌة فً استعمال تكنولوجٌا اإلعالم و التواصل بٌن اإلدارات.

خاتمة
وخالصة القول لما سبق الحدٌث عنه حول تقنٌة المعلومات و االتصالٌ ,مكن القول إن قدرة اإلدارة
المؽربٌة على التكٌؾ و االستجابة للتؽٌرات التقنٌة ستكون المحك لقدرتها على مواجهة تحدٌات
المستقبل و التؽلب علٌها بنجاح,لدلك ٌتعٌن على الحكومة أن تلعب دورا قٌادٌا من خالل المجال و دلك
بالتخطٌط لهده التقنٌة ووضع السٌاسات الهادفة إلى نشرها و استخدامها من خالل تحفٌز و تسهٌل
دخولها و أتاحت الوصول إلٌها و التعامل معها بشكل واسع ,باإلضافة إلى تحدٌث الطرق و اإلجراءات
اإلدارٌة .فهدا الشعور انعكس بوضوح فً كل مراجل إعداد المخططات الوطنٌة.
فضال عن دلك إن التكنولوجٌا المعلومات و االتصال لٌست مجموعة من اآلالت و األسالك فقطٌ ,مكن
الحصول علٌها فً أي وقت و بؤي ثمن ,بل األمر ٌتعلق بالدرجة األولى’ بكٌفٌة استعمالها و ترشٌدها و
صٌانتها.الشًء الذي ٌتطلب تؽٌٌرا فً السلوكٌات و العقلٌات,الن دلك أساس نجاح التنمٌة اإلدارٌة و
أخٌرا ٌجبان ترافق خطط استخدام تقنٌة المعومات و االتصال خطط مماثلة لتنمٌة القوى العاملة و
تطوٌر التعلٌم و إدخال الحاسوب فً المدارس و نشر الثقافة التقنٌة و دعم البحوث العلمٌة فً هدا
المجال رؼم المجهودان المبذولة ما تزال الحكومة االلكترونٌة فً المؽرب.فً مرحلتها الجنٌنٌة .
وهكذا فان هناك مجموعة مطالب ٌجب أخدها بعٌن االعتبار حتى نبنً إدارة الكترونٌة سلٌمة و فعالة
بالمؽرب و ٌمكن اجمال أهمها على الشكل التالً:
 .2حل المشكالت القائمة فً الواقع الحقٌقً قبل االنتقال الى البٌئة االلكترونٌة  ,وللتمثٌل على
أهمٌة هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى اإلدارة االلكترونٌة  ,اذ ٌجب على الحكومات
أن تقوم بتوفٌر المعلومات الالزمة بمواطنٌها عبر االنترنت  .حٌث ٌجب إن تتواجد سٌاسٌة ٌتم
بموجبها تحدٌد جمٌع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومٌة مباشرة عبر االنترنت .وباختصار
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كلما ظهر وثٌقة حكومٌة جدٌدة او معلومات جدٌدة ٌجب وضعها مباشرة على االنترنت  .وفً
هذا اإلطار فان اكبر مشكلة تواجهنا هً مشاكل التوثٌق القائمة فً الحٌاة الواقعٌة  ,إذ لٌس ثمة
نظام توثٌق فاعل ٌضع كافة وثائق العمل الحكومً فً موضعها الصحٌح بالوقت المطلوب ,
فإذا ما كان هذا واقع العمل الحقٌقً فان من الخطورة االتجاه لبناء اإلدارة االلكترونٌة قبل إنهاء
المشكلة القائمة فً الواقع ؼٌر االلكترونً .
 .1حل مشكالت قانونٌة التبادالت التجارٌة  commerceوتوفٌر وسائلها التقنٌة والتنظٌمٌة ,
ذلك أن جمٌع المبادالت التً تتعامل بالنقود ٌجب وضعها على االنترنت مثل إمكانٌة دفع
الفواتٌر والرسوم الحكومٌة المختلفة مباشرة عبر االنترنت  ,وجعل هذه العملٌة بٌنٌة بمعنى أنها
تردد لتشمل كل من ٌقوم ألداء التعامالت التجارٌة مع المإسسات الحكومٌة .
 .3توفٌر البنً واالستراتٌجٌات المناسبة الكفٌلة ببناء المجتمعات  ,فبناء المجتمعات ٌتطلب إنشاء
وسٌط تفاعلً على االنترنت ٌقوم بتفعٌل التواصل بٌن المإسسات الحكومٌة وبٌنها وبٌن
المواطنٌن وبٌنها وبٌن مزودٌها  .بحٌث ٌتم توفٌر المعلومات بشكل مباشر عن حالة أٌة عملٌة
تجارٌة تم تؤدٌتها فً وقت سابق إضافة إلى استخدام مإتمرات الفٌدٌو لتسهٌل االتصال بٌن
المواطن والموظؾ الحكومً .
إن مفهوم الحكومة االلكترونٌة ٌعكس سعً الحكومات إلى إعادة ابتكار نفسها لكً تإدي مهاما بشكل
فعال فً اال قتصاد العالمً المتصل ببعضه البعض عبر الشبكة  .واإلدارات االلكترونٌة لٌست سوى
تحول جذري فً الطرق التً تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها  .وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداٌة
العصر الصناعً .
وإذا ما أردنا الوقوؾ على الواقع العربً فً مٌدان بناء الحكومات االلكترونٌة  ,فإننا نشٌر إلى أن
الجهد االمٌز تمثل بتجربة دولة اإلمارات العربٌة  ,إذ بالرؼم من عدم اكتمال عقد الحكومة االلكترونٌة
إال أن تهٌئة الواقع التقنً والمهاري لمإسسات الدولة تحقق على نحو كبٌر بحٌث ٌبدو ان التجربة
برمتها تتحرك ضمن رإٌة إستراتٌجٌة واضحة  ,وٌمكن االطالع على احدث المعالجات لما انجز من
نشاطات فً مٌدان بناء اإلدارة االلكترونٌة فً اإلمارات على العدٌد من مواقع االنترنت الخاصة
بالمإسسات اإلماراتٌة.
هذا ومن الممكن أن تجنً الحكومات االلكترونٌة عوائد مهمة  ,وتوفر معلومات وخدمات أفضل فً
مجال التعامالت بٌن الحكومات والمواطنٌن وبٌن الحكومات وقطاع األعمال وبٌن الدوائر الحكومٌة
الحكومات بعضها البعض  .ومن وجهة نظر ( ماٌكل دل ) فان احد أهم األجزاء فً معادلة الحكومة
االلكترونٌة هو ذلك المتعلق بعملٌات الشراء والتزوٌد  .وهو الجزء الذي تظهر فٌه الفائدة الحقٌقة
الستخ دام االنترنت فً عملٌات الشراء من حٌث زٌادة كفاءة وفعالٌة عمل الحكومات إضافة إلى تحسٌن
عالقة العمل بٌن المإسسات الحكومٌة المختلفة واألفراد الذٌن ٌعملون ضمن هذا المجتمع وٌستفٌدون
من الخدمة الحكومٌة.
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