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 :  مقدمة

 

شار وانت ماتالمعلووفي المعطيات المعرفية والتقنية الثالثة من نمو متسارع  األلفية هإن ما تشهد        

ي في ر جدروالنمو الباهر للمؤسسات الخدمية بكل أنواعها وأشكالها أدى إلى تغيي ة االنترنيت،شبك

جزات ار المنوالتي تعد من ثم االلكترونية باإلدارةسمى ي ممارسة المهام اإلدارية ، وعليه ظهرت ما

لى إ دةجدي لالتقنية في العصر الحديث ، حيث أدت التطورات في مجال االتصال ، وابتكار تقنيات اتصا

لحاسوب اخدام التفكير الجدي من قبل المؤسسات الخدمية في االستفادة من منجزات الثورة التقنية باست

في حل  اعليةبفتتسم  وشبكات االنترنيت في إنجاز األعمال وتقديم الخدمات للزبائن بطريقة الكترونية

 العديد من المشكالت اإلدارية. 

اإلجراءات خدمات اإلدارية التقليدية من طول األعمال والهي تحويل كافة االلكترونية فاإلدارة  

بسرعة عالية ودقة متنامية ، فهي إذن وسيلة  إلى أعمال وخدمات الكترونية تنفذ واستخدام األوراق

 1لرفع أداء وكفاءة المؤسسة  الخدمية .

حيث ثم  ، افيةالثمانينات في الدول االسكندنوقد ظهرت البدايات االولى لهذا المفهوم في أواسط  

شركة  س صاحبوأطلق عليها إسم القرى االلكترونية ويعد الرربط القرى البعيدة بالمركز في الدنمارك 

  AODNEISSا لهذه التجربة وسماه رائدرونية تدل التي لها الدور الريادي في ميدان الحلول االلك

 . LARSمن جامعة أدونيس

متحدة وتبني فيه عقد مؤتمر األكواخ البعيدة في المملكة ال 1992الذي أكد سنة  مايكل دلباإلضافة إلى 

ريد كالب الكترونيةل مجلس لندن مشروع االتصاالت البعيدة التقنية على جمع ونشر المعلومات بوسائ

 متحدةبعد ذلك محاوالت في الواليات ال ول عن بعد لقواعد المعلومات ولتظهرااللكتروني والوص

ة نماط اإلدارأإن هذا التحول في  باقي أنحاء العالم. ثم في والية فلوريدافي  1995كية سنة األمري

نيه ل معان التحول التنموي بكأ مسألة في غاية األهمية وعلى وجه الخصوص في الدول النامية ، إذ

. داءألومضامينه االقتصادية والسياسية والحضارية يستوجب عناصر السرعة والدقة واإلتقان في ا

نجاز ي االفويعتبر المغرب من الدول التي تسعى إلى التطور والنمو السريع إلى الجودة والمردودية 

في  اركينالموجهة إلى المش م تجسده الرسالة الملكيةوتحسين أداء الخدمات اإلدارية هذا االهتما

 2001بريل أ 23 اإلعالم يومالمناظرة المنظمة من لدن كتابة الدولة المكلفة بالبريد وتقنيات االتصال و

 حيث جاء فيها ما يلي :  تحت عنوان " اإلستراتجية الوطنية إلدماج المغرب في مجتمع " 

اإلدارية  ما يلزم من أدوات تكنولوجية عصرية بما فيها االنترنيت لتمكينها من  ألجهزتنايتعين أن نوفر 

لهذا فإن أهم  ،والمقاوالتمتطلبات األفراد وفير خدمات أكثر جودة لاالنخراط في الشبكة العالمية وت

ستعمالها ا وها من عمل تقليدي إلى عمل حديث هالعمومية المغربية لكي ترتقي بعمل لإلدارةتحدي 

 .2لتكنولوجيات المعلومات واالتصال 

                                                             
 . -2004 –المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –ية الى التطبيق يجالحكومة االلتكرونية من االسترات –عباس بدران 1

 
 . 1989المدرسة الوطنية لإلدارة الرباط دجنبر د عبد المغيث فهيم : إقحام اإلعالميات في اإلدارة المغربية بحت لنيل دبلوم السلك العالي ، -2
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في ترشيد و تطوير العمل اإلداري  االتصالات و أن التعامل مع تكنولوجيا المعلومو من هنا يتضح ّ

ح اختيارا و ضرورة تحدد بقاء الخدمة العمومية لنتساءل عن دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد و أصب

 تطوير العمل اإلداري لتحليل و مناقشة هذا الموضوع سنقسمه وفق التصميم التالي :

 

 .األبعاد اإلستراتيجية لإلدارة اإللكترونيةالمبحث األول : 

 القانوني.المطلب األول : تحديث اإلطار 

 المطلب الثاني : التأهيل المؤسساتي.

 المبحث الثاني : دور اإلعالميات في تحديث اإلدارة بالمغرب. 

 المعلوميات داخل اإلدارة المغربية. تأثيرالمطلب األول : 

 ألداء المعلومياتي داخل اإلدارة المغربية.ا تقييمالمطلب الثاني : 

 خاتمة
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 : األبعاد اإلستراتيجية لإلدارة الكترونية.المبحث األول 

يكتسي موضوع اإلدارة اإللكترونية و عالقته بالخدمة الصامتة أهمية بالغة انطالقا من كون التحول نحو 

الخدمة العامة اإللكترونية هو أساس ترشيد الخدمات العمومية و تحسينها بما يؤسس لتطوير نظام 

جديد من اإلدارة  نموذجات و اإلتصال إلى بروز السريع لتقنيات المعلومى التطور الحكم الراشد، حيث أد

كي تحسن من مستوى أعمالها و جودة  البيروقراطيةفي ظل التنافس و التحدي المتزايد أمام اإلدارة 

خدماتها و بذلك فإن ظهور اإلدارة اإللكترونية جاء بعد التطور النوعي و السريع للتجارة و األعمال 

 3.االنترنيتونية و انتشار شبكات اإللكتر

باإلدارة اإللكترونية ظهر مع بداية اهتمام الحكومات و  االهتمامفي حين ترى بعض الدراسات أن 

توجيهها نحو تحقيق شفافية التعامل،و تعميق استخدام التكنولوجية الرقمية لخدمة أهداف التنمية 

 4و السياسية.  االجتماعيةو  االقتصادية

يمكن القول أن اإلدارة اإللكترونية هي بديل جديد يعيد النظر في طبيعة العالقة بين الدولة و و منه 

على تليبة حاجيات  المواطن و اإلنتقال من الشكل التقليدي لإلدارة إلى الشكل الحديث الذي يرتكز

مجتمع المدني المواطنين من خالل خلق طرق أفضل للوصول إلى المعلومات وزيادة الشفافية و تعزيز ال
 .، و ذلك من خالل تحديث اإلطار القانوني و التأهيل المؤسساتي 5

 المطلب األول : اإلطار القانوني :

بهدف إرساء  تعتبر تكنولوجية المعلومات و اإلتصال األداة الضرورية إلصالح و تحديث القطاع العام،

ا جاءت منفيد إدارة أكثر نجاعة و قربا من مختلف المتعاملين معها، و هو ما يتحتم تجسيده من خالل ت

مل ل في العإلتصاعلومات و اإلى دمج تكنولوجيا الم تطوير اإلدارة اإللكترونية التي تسعى إستراتيجيةبه 

المغرب  ث قاماإلداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف فئات المتعاملين معها ، حي

لى دارية عات اإلبوضع إطار قانوني لتنظيم المبادالت و المعامالت اإللكترونية، كما قامت بإدراج الخدم

 نونيالقاطار ر اإللكترونية اإلدارية تولدت الحاجة إلى تطويالخط. لكن مع تطور المعامالت و الخدمات اإل

 أساسيــــــــــــــــة : ليتماشى مع ثالثة متطلبات 

 ملة فيوالتي تم تناولها بصفة مكت االلكترونيةسد الفراغ التشريعي المتعلق باإلدارة  -

 النصوص السابقة .

 وى المعايير الدولية .اء باإلطار القانوني والتنظيمي المغربي إلى مستاالرتق -

للمعطيات بين  رونيتكلمندمجة التي ستعزز التبادل االلالمنظم للخدمات ا توفير اإلطار العام -

 . 6الهياكل العمومية 

                                                             
 3، الصفحة2005ياسين سعد غالب، اإلدارة اإللكترونية و آفاق تطبيقاتها العربية، المملكة السعودية، معهد اإلدارة العامة  3
ر، أكادمية ناييف العربية للعلوم األمنية، سعيد بن معال العمري، المتطلبات اإلدارية و األمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، رسالة ماجستي 4

 .2003الرياض، 
5 Riadh  Bourche, Le role des tic dans la bonne gouvernance, Faculté des sciences sociales et humaines, 
Université Montouri Constatine, Algérie, Avril 2009, P 3 

 .2001، مائينبرنامج األمم المتحدة اال، رونية تالحكومة االلك ،عطا هللا سامي6
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 التأهيل المؤسساتي : : المطلب الثاني

 

ة والنوعية التي شهدها العالم مؤخرا في مجال يملكمعطيات التكنولوجية والتطورات اإن ال 

في  أالنالمعلومة  تذخأعليها ، فقد  اإلداراتأدى إلى إقبال  ية والخدمات االلكترونيةاالتصاالت االلكترون

وبات تدفق المعلومات ، 7التزايد والتفاعل مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي كل دقيقة بل كل ثانية

 أساس للرقي الحضاري للدول . 

تدعيم الشفافية يهدف إلى واالتصال باإلدارة العمومية  إن استعمال تكنولوجيا المعلوميات 

ارية اة إدكبيرة نحو تجسيد حي هذا ما جعل اإلدارة  تخطو خطوات و ،والرفع من كفاءة عمل اإلدارة

 أفضل من تلك  التي كانت من قبل مرتكزة على كثرة األوراق واإلجراءات . 

ير خم يحمل بشائر مذهلة يكون لها تأثتكنولوجي ضإال أن ما تشهده اإلدارة العمومية من تطور  

فتحول كافة  األعمال والخدمات  ،على مفهوم المرفق العام وطبيعة الخدمة التي يقدمها للجمهور

بسرعة  إلى أعمال وخدمات الكترونية  تنفذاإلدارية التقليدية من طول اإلجراءات واستخدام األوراق 

بإدارة فعالة وسريعة وخدمات ذات مستوى  ف إلى تزويد المواطنعالية ودقة متناهية ، هذا كله يهد

عالي وتمكنه من الحصول على طلباته اإلدارية بصفة شفافة ومنتظمة وذلك لما تتوفر عليه المعلوميات 

من إمكانية تدبير جيد للوقت اإلداري واختزال مراحل عديدة وجمع وتصنيف المعلومات بشكل يجعل 

الشيء الذي سينعكس ال محالة على األداء والمردودية وبالتالي تحسين  ا،ريعأمرمرا جعتها سهال وس

 من خالل االستجابة  ،والرفع من مستوى التواصل اإلداري. 8عالقة اإلدارة بجمهورها 

ط بها كأداة فاعلة وفعالة فكان لزوما على اإلدارة المغربية القيام بدور التنشيط المنو ،احتياجات اإلدارية

 .  9عملية التسيير اإلداري للرقي ب

 . المبحث الثاني : دور المعلوميات في تحديث اإلدارة بالمغرب

  

تمثل تكنولوجيا المعلومات واالتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي فأمام محيط يعرف  

ياق السع متحوالت متواصلة وإكراهات مختلفة تجد اإلدارة نفسها بكل مكوناتها مدعوة إلى التالؤم 

 ،لكترونيةارة اوإلى تبسيط المساطر إلنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إد

ين معها متعاملساهم في إحداث تغييرات إيجابية على العالقة بين اإلدارة والتكما أن هذه الوسائل قد 

دارة اإل ديثوظيفة العمومية وتحوبغاية تشجيع وتطوير الخدمات على الخط بالمغرب ، تنظم وزارة ال

لى إها الرمزي " التي تهدف رغم طابعإمتيازرونية " تالوطنية  لإلدارة  االلكالجائزة  2005مند سنة 

ملية لق بعفاألمر يتع ،ة بين مختلف القطاعات العمومية في مجال تطوير الخدماتمن المنافسخلق نوع 

 تميز بين المشاريع والمبادرات الناجحة في مجال اإلدارة اإللكترونية.

                                                             
 .1983، األردن  ،لألساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية المنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، محمد حسن صالح7
رسالة نيل دبلوم الدراسات ، نظام التدبير المندمج لموظفي الدولة نموذجا ،غزالي : دور المعلوميات في تحديث االدارة العمومية بالمغربمحمد 8

 . 2001-2000 ، الرباط ، كلية الحقوق أكدال ، العليا المعممة
 
الرباط  ،كلية الحقوق أكدال ،الدولة في القانون العام هالحاتمي : التكوين اإلداري " نموذج وزارة االقتصاد والمالية ، أطروحة لنيل دكتوراغيثة 9

2002. 
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 تصاالت اال را في مجالإن المعطيات التكنولوجيا والتطورات الكمية والنوعية التي شهدها العالم مؤخ

علوميات الم مستخداالمختلفة أدى إلى إقبال اإلدارات عليها حيث أصبحت عملية ا االلكترونيةوالخدمات 

 معلومياتأثر التطبيق اإلدارة االلكترونية في القطاع الحكومي وغيرها فكيف تممكنة كبنية للشروع  في 

 المعلوميات داخل اإلدارة ؟ اعتمادعلى عمل اإلدارة ؟ وما هي نتائج 

 

 المطلب األول : تأثير المعلوميات داخل اإلدارة المغربية . 

 

مرونة على التنظيم اإلداري ويوفر الخدمات بشكل مباشر ي تطبيق اإلدارة االلكترونية يضف 

وبفضل  .وحتى طبيعة الخدمات ،ويسمح بالتخلص من التبعية اللصيقة بالمؤسسة العامة والخاصة

ق نوعية رفيعة في معالجة جميع الوثائق، وتحق االلكترونية برقمنةالمهام المنوطة بها تسمح االدارة 

 .10البيانات 

 ةاإلداري وظائفوبذلك فاإلدارة االلكترونية تحقق مزيدا من  الترابط في إنجاز المعامالت والقيام بال

ي فاقية بشكل يخلق مزيدا من التشاركية بين مختلف القطاعات  الحكومية والعمل على زيادة المصد

وقت وال دامليا الستثمار الجه، فهي تعد مدخال تك تقديم الخدمة المدنية واكتمال عنصر الشفافية

 والكينونة االقتصادية وتعزيز الخدمة وتحقيق الرضا للجميع فضال عن انها عمل مستمر.

إن تكنولوجيا المعلوميات تعد آلية عصرية في عمليات التطوير اإلداري والتغيير التنظيمي تمثل منعرجا 

وي على مزايا أهمها المعالجة الفورية حاسما في شكل المهام ، واألنشطة اإلدارية التقليدية وتنط

للطلبات والدقة والوضوح التام في إنجاز المعامالت وكذا في تبسيط اإلجراءات وتحقيق الشفافية ، وذلك 

 .11ة وتطوير العالقات بين القطاعات اإلدارية يبغية تحسين الخدمة الوظيف

 :يةط التالمسلسل صنع القرار في النقاعالمياتي في أهم مستويات تدخل النظام اإلوعموما يمكن حصر 

 *يعمل الحاسوب على تحسين صنع القرار . 

 *يدعم فرص تقريب القرار المتخذ من القرار الصائب. 

 *يرفع بشكل ملموس حجم المعلوميات الضرورية التخاذ القرار .  

 *يوزع المعلومات والمعطيات واإلحصائيات بشكل منتظم ودوري . 

 *يسمح لإلدارة باستعمال المعلومات التي كانت في ظل اإلدارة التقليدية.  

فالمعلومات باعتبارها إحدى وسائل تحديث وعصرنة اإلدارة يراهن عليها العديد من المهتمين  

 يدة التيالجد في إعادة ترتيب البيت  اإلداري وترسيخ الديمقراطية اإلدارية ، خصوصا في ظل التحديات

ية جتماعروحة بحدة على اإلدارة باعتبارها قاطرة تقود مسلسل التنمية االقتصادية واالأصبحت مط

ت التي لتطورافرغبة اإلدارة في تحديث أدوات اشتغالها لمواكبة ا. والسياسية إلى جانب القطاع الخاص

قليدي لتم اوخصوصا المعلوميات للتخلص من طرق النظا إلى امتالك التكنولوجيا عرفها المحيط سارعتي

 غالق . نير وقراطية واإلالمتسم بالب

 .12وإجماال ال يمكن القول إن إدخال الحاسوب أدى إلى إعادة هيكلة بعض المصالح اإلدارية التقليدية

 

                                                             
10 Jacques Sauret, Efficacité de l’administration et service à l’administration, Ecole Nationale Administrative, 
France, N°110, 2004, p 288. 

 علي السيد الباز، الحكومة اإللكترونية و اإلدارة المحلية اإللكترونية العربية،  11
 علي السيجاري، الدولة بين التقليد و التحديث،  12
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 . أداء المعلوميات داخل اإلدارة المغربيةالمطلب الثاني : تقييم 

 

المرتفقين وإرضاء المتعاملين معها إن سياسة التحديث اإلداري تجعل اإلدارة أكثر قربا من  

 .بصفة عامة وفئة المستمرين بصفة خاصة سواء المغاربة أو األجانب

فتحديث اإلدارة عن طريق إدخال مجموعة من الوسائل التقنية والمعلوميات أدى إلى االستجابة الفعلية  

إقحام التكنولوجيا الحديثة  لهذا فإن، وذلك من خالل اقتصار اإلجراءات وربح الوقت ،لرغبات المترفقين

وذلك من خالل االستفادة  ،في إدارتنا يساعد مما الشك فيه على تجاوز تأزم العالقة بينها وبين مرتفقيها

من اإلمكانيات التي تتيحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، فوعي اإلدارة المغربية 

انجاز عمليات عبر االنترنيت على مستوى تحسين بنية بأهمية فتح مواقع الكترونية عن بعد ، و

 .13تواصلية فعالة والوصول إلى الهدف األسمى أال وهو إرضاء المترفقين وتجاوز الممارسات السابقة

دل وتبا وفي خضم المستجدات التي لعبتها المعلوميات في تبسيط المساطر اإلدارية أصبح التنسيق 

مهمة  بل الالمعلومات بين مختلف الوحدات اإلدارية التي تقدم خدمات متقاربة أو متشابها إحدى الس

جيا التكنولو ثتحيث احد ،للتبسيط المساطر واإلجراءات بهدف تجاوز التكرار وضياع الوقت

م ي يساهالشيء الذ ،االنجازفي العمل وفي سرعة ودقة  ةوالمعلوميات طفرة حقيقية في أساليب أدار

ريعة لة وسالهدف إذن هو تزيد المواطن المغربي بإدارة فعا.فبشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة

ع فادى ضيااته اإلدارية بسرعة تجعله يتوخدمات ذات مستوى عال وتمكينه من الحصول على طلب

 الوقت.

 

 خاتمـــــــــــــــــــة:

 

عشرين  ثر منإذا كانت تكنولوجيا المعلومات واالتصال قد دخلت إلى مختلف القطاعات اإلدارية منذ أك

ت لتحوالسنة لتكون قاسما مشتركا نحو التطوير والتحديث ،  وبذلك فهي تمثل مطلبا عاما تفرضه ا

لى تاح عواالنفحلة ضرورية في ظل العصر الرقمي ح اإلداري كمرالتكنولوجيا وتنتهجه برامج اإلصال

    المجتمعات العالمية والتفاعل اإلنساني والقطع مع الممارسات البيروقراطية لإلدارة . 
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 . 2004 ،لنشر المؤسسة العربية للدراسات وا ،ة الى التطبيق يجيرونية من االستراتتالحكومة االلك ،عباس بدران  -

                                                             
13  Royaume du maroc, la nouvelle technologie de l’information et de la communication dans l’administration 
pubic, Rabat, 6 et 7/2/2002, 
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