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دور اإلدارة اإللكترونية 
 في إصالح اإلدارة
 وتجديد المرفق العام

 باحث يف العلوم اإلدارية واملالية، آدم خابا: إعداد

 
تعترب اإلدارة آلية أساسية لتنفيذ برامج 

العمومية يف املجاالت  وسياساتهاالدولة 
كام  والثقافية،االقتصادية واالجتامعية 

تجسد وسيلة إلشباع حاجيات املواطن 
تدبريية  ومعايرياملتنوعة وفق مبادئ 

معينة حددها الدستور من خالل الفصلني 
 (1. )155و 154

 اإلدارة االلكرتونية إن اعتامد املغرب عىل
 وتحسنيكآلية لتحديث املرفق العام 

الطلب عىل  وارتفاعخدماته، جاء تفاعال 
املعامالت  وتضاعفخدمات املرفق العام 

من الدولة  ورغبةوثريتها  وارتفاعاالدارية 
 واالختالالتاملغربية يف تجاوز القصور 

، ”الورقية“التي تنتجها االدارة التقليدية 
دارة اإللكرتونية باعتبارها عملية فاإل 

االنتقال من تقديم الخدمات االدارية 
بالطرق التقليدية اليدوية اىل طريقة 

الكرتونية عن طريق استغالل ما تتيحه 
ت وأدواالتكنولوجيا الحديثة من وسائل 

 والجهدتهدف الستخدام أمثل للوقت 
 (2. )واملال

رتبط ظهور االدارة االلكرتونية باملغرب ا
الذي  1995مع ادخال األنرتنيت سنة 

واكبه وضع اول برنامج لتكنولوجيا االعالم 
باإلدارات العمومية واحداث بوابة 

الكرتونية لوزارة االتصال وادارة الجامرك 
الغري املبارشة. تكرس هذا  والرضائب

الضهور مع صياغة اسرتاتيجية املغرب 
، وصوال اىل 2001االلكرتوين سنة 

-2009يجية املغرب الرقمية ما بني اسرتات
التي تهدف اىل ادماج التكنولوجيا  2013

 بشكل اوسع داخل االدارات العمومية.
 وذلكويحظى املوضوع بأهمية بالغة 

راجع لكون االدارة االلكرتونية تشكل 
احدى أهم محاور ورش اإلصالح اإلداري 

كام أن هذه الدراسة تتيح لنا  باملغرب،
لفعيل الذي تلعبه اإلدارة قياس الدور ا

االلكرتونية يف إصالح اإلدارة وتجديد 
 املرفق العام.

دراسة هذا املوضوع تستوجب منا طرح 
اشكالية محورية تتمثل يف: ما الغاية التي 

نستهدفها من خالل اعتامد اإلدارة 
اإللكرتونية؟ هل نريد فقط واجهة 

إلكرتونية، إدارة رقمية وخدمات 
نريدها قاطرة ملراجعة أم  معلوماتية.

وضعية املرفق العام ومدخال إلصالح 
 الدولة واإلدارة.
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ملحاولة االحاطة باملوضوع سننهج 

 التايل:التصميم 
االدارة االلكرتونية آلية  األول:املطلب 

 العام.إلصالح املرفق 
الفرع األول: تحديث بنيات وهياكل 

 املرفق العام.
 رية.االداتبسيط الساطر  الثاين:الفرع 

 وادخالاالدارة اإللكرتونية  الثاين:املطلب 
 العام.ثقافة جديدة للمرفق 

 الفرع األول: تخليق املرفق العام.
 التنظيامتية.ادخال الثقافة  الثاين:الفرع 

االدارة االلكرتونية آلية  االول:املطلب 
 العام.إلصالح املرفق 

تحديث بنيات وهياكل  االول:الفرع 
 العام.املرفق 

البنيات أو الهياكل اإلدارية هي إطار 
 وطرق والسلطتنظيمي محدد للوظائف 

تأطري  وكذلكتقسيمها بني املوظفني، 
العالقات بني الوحدات  وتنسيقالعالقات 

 وضابطاالدارية، فهو مبثابة موجه 
 العالقات داخل اإلدارة وخارجها.

املالحظ أنه بتطور وظائف االدارة و 
وتعدد وتنوع احتياجات املرتفقني، باتت 

تظهر العديد من االشكاليات عىل مستوى 
بنية االدارة أهمها تضخم الهياكل 

وصعوبة التنسيق بينها وكذلك تداخل 
اختصاصاتها ما يثقل كاهل االدارة 
ويخفض من مردوديتها ويرفع من 

 مصاريفها.
ونية ميكن أن تشكل آلية فاإلدارة االلكرت 

بإعادة  وخاصةلتجاوز هذه املشاكل 
 وتنظيم واملسؤولياتتوزيع االختصاصات 

هذه  اإلدارة.العالقات التسلسلية داخل 
التغيريات قد تكون بشكل رسمي معد له 

. والتطبيقمسبقا، أو عن طريق املامرسة 
فالتكنولوجيا ميكن ان ترسم عالقات افقية 

بني مختلف اجزاء  بدل العمودية
املنضمة، بشكل تداخيل دون حواجز او 
عوائق. كام انها ترفع من درجة التنسيق 

من خالل  وذلكبني الوحدات االدارية 
وضع ابناك للمعلومات املشرتكة يتم 

تبادلها بشكل سلس دون اتباع االجراءات 
الورقية املعقدة وهذا ما يضفي الطابع 

 (3كرتونية. )لإلدارة االل والفعالاملرن 
باإلضافة اىل ذلك فاإلدارة االلكرتونية 

تساعد عىل تبني سياسة علمية حديثة 
تتجاوز أساليب العمل التقليدية التي 

تعتمد عىل أعداد كبرية من املوظفني، كام 
أنها تساعد عىل الكشف عن الفائض يف 

الوحدات االدارية، كام تيرس عملية 
لهم إحصاء املوظفني، وتحديد أماكن عم

ومؤهالتهم ما يسهل توزيعهم والكشف 
 عن الفائض املمكن.
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التي  والرسعة واملرونةكام أن الفعالية 
تطبع املعامالت االدارية االلكرتونية 
سهلت امكانية تجاوز مركزية القرار 

االداري، حيث مكنت الوحدات االدارية 
من حرية أكرب يف التعامل. مع اإلبقاء عىل 

فقا مع املركز و  والتفاعلروابط االخبار 
للوحة قيادة تتضمن توجيهات وتوصيات 

مامرسة ذلك النشاط اإلداري وكذلك 
 (4تؤمن تتبعا ملساره. )

تقدم االدارة االلكرتونية إيجابيات عديدة 
ترتبط باألساس بتقليص الهياكل االدارية 

، ما جعلها ونجاعةوجعلها أكرث فعالية 
 محط مقاومة من املوظفني أنفسهم

الذين ينظرون إليها كمهدد لوضعياتهم 
 الوظيفية.

 تبسيط املساطر االدارية  الثاين:الفرع 
إن من أهم اإلشكاليات التي تعاين منها 

 ،وتعددهااإلدارة املغربية تعقد املساطر 
وهو ما يضعف من فعالية املرفق 

املرتفق  ةيرض لنظر وكذلك  ومردوديته
 لإلدارة.

إلدارة اإللكرتونية ويف هذا السياق تظهر ا
 وخلقكوسيلة فعالة لتبسيط املساطر 

ديناميكية جديدة داخل اإلدارة العمومية 
مبنية عىل الرسعة، الشفافية واملردودية. 

وكذلك املساهمة يف تجاوز سلبيات اإلدارة 
 الورقية التقليدية.

فإدخال اإلدارة اإللكرتونية إىل املرفق 
يقلص من كمية النامذج الورقية 

والتوقيعات الواجب  واملستندات
استيفاءها أثناء املعامالت اإلدارية. يف 
املقابل تعوضها مستندات إلكرتونية 

مرتبطة ببنوك املعطيات ومواقع عىل 
 الشبكة العنكبوتية.

 –عن بعد  – السافيةهذه الخدمات 
تشكل عامال مساعدا يف اتخاذ القرار يف 
ن أرسع ممكن، دون التقيد مبكان أو زما

محددين. كام أن املعلوميات تعمل عىل 
توحيد املساطر عرب تبني مساطر منوذجية 

تتجاوز إشكالية التكرار وضياع الوقت، 
فوضع املساطر عىل الخط يساهم يف 

تجاوز الطابع الورقي التقليدي الذي بات 
يشكل عائقا أمام تقديم خدمات بجودة 

 (5محرتمة للمرتفق. )
مات للمرتفقني إن الجودة يف تقديم الخد

من املبادئ الدستورية التي تحكم املرفق 
العمومي، واإلدارة اإللكرتونية تساهم يف 

تجاوز تفعيل هذا املبدأ عن طريق 
اليدوية الناتجة عن تأدية  ءاألخطا

املوظف ملهامه بالطريقة الورقية 
التقليدية. هذه األخطاء الوقوع فيها ناذر 

وجية، يف حالة استعامل الوسائل التكنول
ألن املعطيات فيها مرتبطة بقاعدة 

للبيانات مربمجة بطريقة تلقائية 
، ما يساهم يف الرفع املرتفقني ومضبوطة

يف اإلدارات التي يلجؤون إليها، وبالتايل 
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تجاوز عدم الرىض الذي يطبع العالقة بني 
 (6. )واملرتفقاملرفق 

اإلدارة اإللكرتونية تشكل  إنيصح القول 
يا يرفع حجم التنسيق بني عامال إيجاب

البنيات اإلدارية وكذلك التقليص من 
خدمات بجودة معقولة.  وتقديماملساطر 

لكن تفعيل هذا الدور مرتبط بشكل 
وثيق برتسيخ ثقافة جديدة تحكم املرفق 

 وتضبطه.
 

 وادخالاالدارة اإللكرتونية  الثاين:املطلب 
 ثقافة جديدة للمرفق العام 

االلكرتونية وتخليق  االول: اإلدارةالفرع 
 املرفق العام:

إن استعامل تكنولوجيا املعلومات االتصال 
باإلدارة العمومية متعددة، جعلها تخطو 

خطى كبرية نحو تجسيد حياة إدارية 
 أفضل من تلك التي كانت من قبل.

فام تشهده اإلدارة العمومية من تطور 
تكنولوجي ضخم، يحمل بشائر مذهلة 

عىل مفهوم املرفق العام، يكون لها تأثري 
متاشيا مع النهج الرامي إىل تدعيم 
( والتي 7الشفافية بني اإلدارة واملواطنني، )
تعد من السامت البارزة لإلدارة 

االلكرتونية فعن طريقها ميكن ألي 
متعامل مع هذا النظام أن يعلم بكافة 

األمور التي تتعلق مبعاملته بوضوح، وكذا 

عرب الدخول إىل املرحلة التي قطعتها 
املوقع اإللكرتوين لإلدارة املتاح لكل ذي 

مصلحة، وليس هناك ما يجب إخفاؤه إال 
ما يتعلق بأرسار الدولة أو البيانات 

 (8الخاصة والرسية. )
هذا وميكن لإلدارة االلكرتونية إضفاء قدر 

من الشفافية عىل القرارات اإلدارية عن 
ار طريق إرشاك املواطنني يف صياغة القر 
اإلداري مام يسهل استيعابهم لقبول 
وتنفيذ ذلك القرار إضافة إىل متكني 

املواطنني من التفاعل مع اإلدارة واإلدالء 
بآرائهم وتقديم مقرتحاتهم، وطرح 

استفساراتهم، ويتعني عىل اإلدارة أن تأخذ 
هذه اآلراء بعني االعتبار إن هي أرادت أن 

 تواكب اهتاممات وطموحات املواطنني.
لهذا يجب عىل الدولة املغربية االستفادة 
من التجارب الرائدة واستغالل اإلمكانيات 

الهائلة التي توفرها اإلدارة اإللكرتونية 
بغية الحد من الفساد اإلداري ومن بني 

هذه اإلمكانات إنشاء موقع الكرتوين 
يكون الهدف منه تقديم معلومات عن 
 عمليات الرشوة أو االبتزاز التي يتعرض

لها املواطنني، مع إمكانية ذكر اسم 
اإلدارة، واملوظف ونوع العملية وقيمة 

املبلغ املدفوع، عىل أن يبقى صاحب 
 الشكوى رسيا.

ويالحظ أن اإلدارة اإللكرتونية من شأنها 
إن تم تفعيلها خلق ثقافة مجتمعية 
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جديدة تقوم عىل أساس إميان املواطن 
ق بحقه يف االستفادة من خدمة معينة وف

رشوط وإجراءات واضحة ومحددة دون 
 (9حاجة إىل وساطة أو محاباة. )

وهو ما يتطلب بدل جهود كربى لتفعيل 
اإلدارة اإللكرتونية وجعلها أداة فعلية 

للتحديث اإلداري وتجاوز العراقيل التي 
تعاين منها، مام سيساهم حتام يف تحسني 

املر دودية اإلدارية واالستجابة الحتياجات 
ن الذي يطمح إىل أن تكون إدارته، املواط

 (10إدارة فعالة ومنتجة ومنفتحة. )
وبهذا تساعد اإلدارة اإللكرتونية يف القضاء 

عىل أجواء الرسية والضبابية التي ميكن 
أن تطبع عمل اإلدارات العمومية 

وتكريس ثقة أكرب بينهم وبني اإلدارة 
 (11” )اإلدارة املواطنة.“وبالتايل تحقيق 

 ادخال الثقافة التنظيامتية  الثاين:الفرع 
تعترب الثقافة التنظيمية من املحددات 

الرئيسية لنجاح أو فشل املنظامت فهي 
مبثابة العصب الرئييس لها، حيث تتمثل 

يف مجموعة من القيم التنظيمية 
واملعتقدات والعادات والتقاليد واملعايري 

التنظيمية التي تحدد وتضبط سلوك 
 (12ق أهداف التنظيم. )املوظفني لتحقي

تأصيل هذا املفهوم يعود نظريات التدبري 
الحديثة التي باثت تعتمد يف تسيري 

 املرافق العمومية.

إن اعتامد اإلدارة اإللكرتونية ميكن أن 
يساهم يف إدخال ثقافة جديدة لإلدارة 
تقوم أساسا عىل تشجيع مببادئ وقيم 
نحن االبتكار واإلبداع واالنفتاح واملرونة، ف
أمام تغري يف منط التسيري ينطلق من 
تحول طبيعة املهام ليصل إىل ظهور 

 أساليب جديدة للتواصل.
كام أن االدارة االلكرتونية تدخل مفاهيم 

جديدة للعمل االداري مرتبطة مبجال 
النظم والربامج و الربانم، و إلملام املوظف 
بهذه املفاهيم ينبغي علية أن ينسجم و 

يتأقلم و هذا املجال التقني ويضبطه عن 
طريق الدورات التكوينية و التدريبات. 

سيا يف وهذا اإلطار تلعب القيادة دورا أسا
تحفيز املوظف عىل تبني هذه املتغريات 

 وترسيخ هذه األساليب واالمناط.
 وقدرتههذا التأثري مرتبط بقابلية املوظف 

مع هذه املتغريات  االنسجامعىل 
التنظيمية وكذلك إقباله عليها و هنا 

تظهر أهمية التكوين املستمر للموظف 
ما يجعله قادرا عىل التفاعل مع هذه 

 التحوالت.
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 خامتة:
متثل تكنولوجيا املعلومات واالتصال رافعة 
أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام 

محيط يعرف تحوالت متواصلة وإكراهات 
مختلفة، تجد اإلدارة نفسها، بكل 

مكوناتها، مدعوة إىل التالؤم مع هذا 
السياق إلنجاح مرشوع التغيري الذي 

تحدثه الوسائل التكنولوجية يف أفق إقرار 
إدارة الكرتونية. قد تساهم يف إحداث 

تغيريات ايجابية عىل العالقة بني اإلدارة 
 واملتعاملني معها.

وتجدر اإلشارة إىل أن االنتقال من اإلدارة 
التقليدية اىل اإلدارة االلكرتونية يرتبط 

دامئا بتهيئة الظروف واملناخ املالئم، 
فأفضل سيناريو للوصول إىل تطبيق سليم 

ية اإلدارة االلكرتونية و تحقيق إلسرتاتيج
اآلثار والنتائج املنتظرة منها ال يتحقق يف 
إدارة تشوبها اختالالت بنيوية، فاألجدر 

إصالح هذه االختالالت و استعامل 
املعلوميات كآلية للتجديد و التطوير. 

(13) 
كام أن استعامل اإلدارة اإللكرتونية يجب 

 وذلكأن يبنى عىل إنفاق معقلن 
حضار تكلفة هذه الربامج اإللكرتونية باست

 الذي تستهدفه. والدورمقابل األثر 
 


