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 : ملدمة

ألازحرة جدىالث مهمت في َبُعت اإلاجخمعاث ؤلاوؿاهُت، هدُجت الثىعة الغكمُت التي قهضها العالم،  عغفذ العلىص

ت في وهظا الاؾخعماٌ اإلاىثف للىؾاةِ الخضًثت لخىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجهاالث، التي أخضزذ حغحراث حىه ٍغ

ت، ، الخُاة الُىمُت  لإلوؿان ُّ جىّنل ؤلاوؿان ئلى ازتراع وؾاةل خضًثت فبعـض اهدكافه اإلاىحاث الىهغومغىاَِؿ

هاٌ عً
ّ
ت )التي اهُلم العمل بها في لالج ُّ هاٌ الؿلى

ّ
 بعض، ؾغعان ما عغفذ جُّىًعا ملفخا لالهدباه، فمً وؾاةل الاج

ت،1مىخهف اللغن الخاؾع عكغ( ُّ ؾلى
ّ
ت ألاكماع ئلى ، ووؾاةل الاجهاالث الال ، التي  الهىاعُت وألالُاف البهغٍّ

 ة في مُضان الاجهاالث الضولُت.أخضزذ زىع 

 ألامغ أنبدذ الىؾاةِ الخىىىلىحُا مً آلالُاث ألاؾاؾُت واإلاعٌى عليها في ئخضار الخىمُت اإلاؿخضامت، فلض

التي حعخبر اللاَغة التي  الظي وان له اوعياؽ علـى هُفُت جضبحر وحؿُحر اإلاغافم وؤلاصاعاث العمىمُت وقبه العمىمُت،

 في الضٌو الىامُت.جدغن عجلت الخىمُت 

وجخعضص ألاؾباب التي خفؼث اإلاغغب على ئصزاٌ هظه الىؾاةِ الخىىىلىحُا باإلصاعة العمىمُت، ففي ْل    

، وهدُجت إلاا 2عضم جدلُم بغامج الخأهُل وؤلانالح ؤلاصاعي التي كامذ بها الخيىماث اإلاغغبُت لألهضاف اإلاؿُغة

ً، التى جسخهغ العىإلات، والفًاء أنبذ  ٌكهضه العالم مً جدضًاث هبري في ْل ع الم اللغن الىاخض والعكٍغ

، وبغُت جدؿحن العالكت مع حمهىع اإلاغجفلحن، 4، واإلاعغفت، وزىعة الاهترهِذ، بيل مخغحراجه وخغهت اججاهاجه3الغكمي
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ىُت لغكمىت العمل ؤلاصاعي في أفاق زلم ئصاعة ئلىتروهُ اؾتراجُجُتعمل اإلاؿإولىن اإلاغاعبت على ويع  ت كاةمت َو

عت واإلاخالخلت التي ٌكهضها العالم خالُا.  الظاث إلاىاهبت الخُىعاث الؿَغ

، وأنبدذ الخىىىلىحُا حغحر وحه العالم، وحغحر  فالخلضم العلمي أنبذ ًفغى هفؿه بلىة على حمُع الضٌو

عبما  أًام أو أو اعجباَاجىا الاكخهاصًت والاحخماعُت التي وعِكها ول ًىم، فما وان ًمىً الخهٌى علُه في ؾاعاث

، فبضأ الخضًث عً الضوع الظي ًمىً أن 5قهىع وؾىىاث، أيحى الُىم ًخم الخهٌى علُه في صكاةم  هدض أكص ى

 اؾتراجُجُتجلعبه جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجهاالث في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، ألامغ الظي جُلب اعخماص عؤٍت 

غ ف العمىمي وحصجُع اإلاىاَىحن ث ألاول (. ) املبح باإلاغغب ؤلاصاعة العمىمُت لخٍُى مً زالٌ العمل على جأهُل اإلاْى

 )املبحث الثاني(.إلاىاهبت الاوعياؾاث التي أضخذ جفغيها الثىعة الغكمُت 

 إلادارة العمومية لحطوير استراثيجيةألاول: اعحماد رؤية  املبحث

غ ؤلاصاعاث واإلاإؾؿاث العمىمُت، جخجاوػ جلً اإلالاعبت الًُم الظي أفغػها  اؾتراجُجُتئن وحىص عؤٍت  لخٍُى

، ًىدس ي أهمُت بالغت الُىم إلاا لها مً صوع في جىفحر زضمت عمىمُت طاث حىصة 20136جفعُل وعف اإلاغغب الغكمي 

غ 7عالُت حؿخجُب إلاُالب وعغباث حمىع اإلاىاَىحن ت لخٍُى م جىفحر الىؾاةل الًغوٍع الخباصٌ اإلاعلىماحي  ، عً ٍَغ

جدلُم الخىاغم بحن ألاهٓمت اإلاعلىماجُت الخابعت إلاسخلف ألاحهؼة والهُاول  مصازل الجهاػ ؤلاصاعي، وبكيل زا

غ العمل باإلصاعة العمىمُت  غ العمل ؤلاصاعي مً زالٌ الىعي بأهمُت هٓم اإلاعلىمُاث في جٍُى ت لخٍُى )الفلرة ؤلاصاٍع

عكمىت العمل ؤلاصاعي غاًت في خض طاجه، وئهما وؾُلت لخضمت اإلاىاَىحن وجِؿحر وختى ال ًهبذ مكغوع  ألاولى(،

معامالتهم الُىمُت وجدؿحن العالكت معهم، باإليافت ئلى جىفحر الكغوٍ اإلاالةمت لخىمُت اكخهاصًت واحخماعُت، عً 

م جىمُت اؾخعماٌ جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجهاٌ صازل ؤلاصاعة العمىمُت   لثانية(.)الفلرة اٍَغ

 الفلرة ألاولى : أهمية املعلوميات باإلدارة العمومية

ئن عملُت ئصزاٌ الخىىىلىحُا الخضًثت بىؾاةلها اإلاخىىعت ئلى ؤلاصاعة العمىمُت، أمغ أنبذ مإهضا لجمُع  

عالكاث العاملحن واإلاخعاملحن مع هظا الجهاػ، طلً أنها آلُت مً آلالُاث اإلاهمت التي ؾخمىً مً جدؿحن وئعؾاء 

مًـ صؾخىع   27مخمحزة ما بحن ؤلاصاعة واإلاىخفعحن بسضماتها، مً مىُلم أن الخم في اإلاعلىمت الظي ًىو علُه الفهل
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أيحى ًفغى بث حمُع الىزاةم عبر قبىت الاهترهِذ، ألامغ الظي كض ٌعُي بعضا حضًضا إلافهىم  ،8 2011فاجذ ًىلُىػ 

م لضملغاَت ؤلا  مهض الٍُغ ت، ٍو صاعة، بجعلها ئصاعة مىاَىت حؿخجُب الهخٓاعاث ول الفاعلحن، فمً الكفافُت ؤلاصاٍع

خم اإلاىاَىحن أن ًيىهىا على بِىت مً ول ألامىع التي جسو عالكتهم  باإلصاعة، ومً خلهم الاؾخفاصة مً طلً بيل 

ح ؤلاصاعة قفافُت ومهضاكُت، طلً أن جبني مكغوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، ًجب أن يهضف بالضعحت ألاولى ئلى ئنال 

ت اإلالضمت.   وجىمُتها وجُىعها وجأهُلها بهضف جدؿحن حىصة الخضماث ؤلاصاٍع

جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجهاٌ حعخبر مً أهم العىامل اإلاإزغة على همى وجُىع اإلاجخمعاث في قتى هما أن 

ُم مضي جلضم ؤلاصاعة مجاالث الخُاة، فهي باإليافت ئلى العىهغ البكغي حكيل ئخضي العىامل التي ًخم بها جلُ

جي لخىفحر اإلاعلىماث الالػمت لدؿهُل مؿاع اجساط  غ ألاهٓمت اإلاعلىماجُت بكيل جضٍع العمىمُت، ألامغ الظي ًفغى جٍُى

ت، في ئَاع مباصب الخيامت ؤلالىتروهُت، التي أضخذ حؿاهم في جدؿحن العمل ؤلاصاعي.   اللغاعاث ؤلاصاٍع

ا ومخ ِىا وفعاال في مجاٌ جلضًم الخضماث ئلىتروهُا ؾىاء لألفغاص أو اإلاىٓماث فعىضما جإؾـ ؤلاصاعة أؾاؾا كٍى

الخانت اإلادلُت منها أو الضولُت، فان طلً ؾُإصي في النهاًت لخلم مىار ئًجابي ًمىً جلً الجهاث مً ئحغاء 

ضمت مً َغف اإلاعامالث ئلىتروهُا فُما بُنها وبحن اإلاىاَىحن بغغى جللُو الىفلاث وجدؿحن حىصة الخضماث اإلال

 .9اإلاغافم العامت

 : الرفع من كفاءة الجهاز إلاداري 1

حن، إلاا لها مً صوع  ت ٌعخبر الهاحـ الغةِس ي إلاسخلف الفاعلحن ؤلاصاٍع في  ئطا وان الضفع بعجلت الخىمُت ؤلاصاٍع

الاؾدثماع في كُاع جدؿحن أصاء ؤلاصاعة العمىمُت وجلٍغب ؤلاصاعة مً اإلاىاَىحن واللًاء على البحروكغاَُت، فان 

ت  الخىىىلىحُا الخضًثت صازل ؤلاصاعة العمىمُت أيحى ٌعخبر هضفا أؾاؾُا للعضًض مً الضٌو لخدؿحن هُاولها ؤلاصاٍع

 مً حهت، وإلعياء اخخُاحاث اإلاىاَىحن مً حهـت أزغي.

غغبُت ئلى اؾخعماٌ فالغغبت في الغفع مً هفاءة الجهاػ ؤلاصاعي مً العىامل التي صفعذ باإلصاعة العمىمُت اإلا 

ت للمىاَىحن، خُث أضخذ  جلىُاث خضًثت صازلها للغقي بعملُت الدؿُحر ؤلاصاعي ومً أحل جلبُت الخاحُاث ؤلاصاٍع

اإلاعلىمُاث حعخبر مً آلُاث الخضًثت التي جخبىاها ؤلاصاعة العمىمُت الُىم لخىُٓم مغافلها وئصاعة أعمالها ووكاَاتها، 

 كاول التي واهذ جدض مً فعالُت عمل الجهاػ ؤلاصاعي.مما ٌؿاعض في اللًاء على اإلا

ت بهىعة أفًل هي مً الضوافع الغةِؿُت التي ٌؿعى لخدلُلها وعف ؤلاصاعة  هما أن جلضًم الخضماث ؤلاصاٍع

ؤلالىتروهُت الظي اهسٍغ فُه اإلاغغب مىظ ؾىىاث، بخدؿحن زبراث ألافغاص في الخعامل مع ؤلاصاعة عىض جلضًمهم 

ف اهدؿاب 10الخهٌى على الخضماثللُلباث أو  ، وأًًا بسلم بِئت مخمحزة للعمل ؤلاصاعي ٌؿخُُع مً زاللها اإلاْى
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اإلاهاعاث والىفاءاث اإلاُلىبت في اؾخسضام الخىىىلىحُا الخضًثت باإلصاعة العمىمُت، وجدؿحن آلالُاث الخىانلُت مع 

 اإلاىاَىحن.

 : فحح كنوات اثصال جدًدة بين إلادارة واملواطنين 2

ُف جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجهاالث باإلاغغب يهضف في اإلالام ألاٌو ئلى ئخضار الخغُحر ؤلاًجابي في اليؿم ئن  جْى

ؤلاصاعي، مً زالٌ الؿعي هدى جدؿحن وئزغاء ما هى مىحىص وعفع مؿخىي العمل ؤلاصاعي، ؾىاء كهض ئعياء اإلاىخفعحن 

ت مع غحرها  ، وفي ول الخاالث ًبلى العمُل أو اإلاغجفم هى 11مً ؤلاصاعاثأو بلهض الخفىق في مجاٌ اإلاىافؿت ؤلاصاٍع

 وهظا ألامغ ًخم مً زالٌ :، 12اإلاؿخفُض ألاٌو مً هظا الخدؿحن اإلاؿخمغ واإلاخىانل

 يغوعة الخعغف على اخخُاحاث اإلاخعاملحن مع ؤلاصاعة ألاؾاؾُت، -

غ الخضماث اإلالضمت لهم، -  ئقغان العاملحن في جسُُِ وجٍُى

صعحت عيا اإلاخعاملحن هجؼء أؾاس ي ًدُذ للمخعاملحن مع ؤلاصاعة الخهٌى على الخضماث ويع هٓام للُاؽ  -

ف،  صون مؿاعضة مً أي مْى

ئًجاص كىىاث مخعضصة للؿماح للمىاًَ بالضزٌى ئلى الىٓام ؤلالىترووي في ول ؾاعاث الُىم وفي ول أًام  -

 ألاؾبىع،

ص اإلاضة التي ًجب فيها جىفُظ مثل هظه وحىص ئحغاءاث لخللي الكياوي ومعالجتها وفلا إلاعاًحر جدض -

 ،13ؤلاحغاءاث

م جؼوٍضهم بضزٌى ؾهل  ت ًجعل ؤلاصاعة أهثر كغبا مً اإلاىاَىحن، عً ٍَغ لظلً فان جُبُم مكغوع الغكمىت ؤلاصاٍع

ع ئلى اإلاعلىماث عبر الاهترهِذ، فاإلصاعة الالىخـغوهُت ؾىف حعمل على ئعاصة بىاء عالكاث حضًضة بحن ؤلاصاعة  وؾَغ

في الىاكع اإلاىاَىحن مً زالٌ الخمىً مً آلالُاث الخضًثت لخلىُاث اإلاعلىمُاث، والؾما الخاؾب آلالي الظي ٌعخمض و 

على بغامج اإلاعلىمُاث التي هي مً خُث اإلابضأ ال جإمً بالعالكت العاَفُت  وما كض ًيخج على طلً مً اإلاساَغ التي 

ٌ 14ًخعغى لها اإلاغجفم ف اإلاسى  له اللُام بالعمل ؤلاصاعي. ، بؿبب مؼاحُت اإلاْى

ت على الاؾخفاصة مً هظه الخلىُاث في فخذ وابخياع َغق حضًضة   مً هظا اإلاىُلم، عملذ بعٌ اللُاعاث الىػاٍع

ُف ألامثل لهظه الىؾاةل في عملُت الخىانل الُىمي مع اإلاىاَىحن، خُث كـامذ وػاعة  لالجهاٌ جلىم على الخْى

اع، ب ، مً 2012فخذ مىكع الىترووي على قبىت الاهترهِذ لدسجـُل في اللىاةذ الاهخسابُت ؾىت الضازلُت مثال في هـظا ؤلَا

للخهٌى على قىاهض  www.Watiqa.ma، وهظلً مً زالٌ مىكع www.listeselectorales.ma زالٌ اإلاىكع الىػاعي 

اث باوكاء مىاكع على الكبىت العىىبىجُت كهض جمىً اإلاىاَىحن مً  الخالت اإلاضهُت، هظلً كامذ وػاعة العضٌ والخٍغ

الع على ألاخيام اللًاةُت أو الخهٌى على السجل العضلي بضون الخًىع ئلى أعوكذ اإلاداهم  -www.eؤلَا
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justice.ma ت ً ،  هفـ الىهج ؾاعث علُه اإلاضًٍغ العامت لًغاةب غحر اإلاباقغة، مً زالٌ جمىحن اإلاؿخىعصًً واإلاعكٍغ

ت بىاؾُت آلالُاث الخضًثت لالجهاٌ، في ئَاع بغهامج  ، اإلاعمٌى SADOC15، وبغهامج  BADRمً ئهجاػ الىزاةم الًغوٍع

ىُت والخعلُم العالي اعخماصا على جىىى  ت، هما كامذ وػاعة التربُت الَى لىحُا اإلاعلىمُاث بدبني بهما مً َغف هظه اإلاضًٍغ

ت عبر  JAMRATIبغهامج ، لدؿهُل ولىج الُلبت ئلى صازل اإلاإؾؿاث الخعلُمُت العلُا، واللُام باإلحغاءاث ؤلاصاٍع

 الىؾاةِ ؤلالىتروهُت الخضًثت.

 الفلرة الثانية: ثنمية اسحعمال ثكنولوجيا املعلوميات والاثصال داخل إلادارة العمومية

اؾخعماٌ جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجهاٌ، أيحى عىهغا أؾاؾُا في مىٓىمت الخدضًث بضءا، ًجب اللٌى أن 

غ  ؤلاصاعي، طلً أن ؤلاصاعة العمىمُت بيل ميىهاتها وهُيلها الخىُٓمي والفني أنبدذ مُالبت بمىاهبت العهغ بخٍُى

 أؾالُب العمل ؤلاصاعي.

ت صاةمت ؤلا  ني والضولي، ومخىفغة على فلض أنبذ الُمىح باإلاغغب ًخجؿض في بىاء ئصاعة عهٍغ نغاء إلادُُها الَى

آلالُاث الالػمت لالؾخجابت لخاحُاث حمُع ميىهاث اإلاجخمع أفغاصا وحماعاث، ومهخمت بخلضًم أفًل زضمت 

بت مً اإلاىاَىحن، وبأكل جيلفت ممىىت.  عمىمُت، طاث حىصة عالُت، وكٍغ

لهىاعت اإلاؿخلبل ؤلاصاعي إلاا جىفغه مً  طلً أن جىىىلىحُا الخضًثت، أنبدذ الُىم هي اللبىت ألاؾاؾُت

ؼ الضوع الدكاعوي بحن حمُع ميىهاث ؤلاصاعة  غ وجىمُت العمل ؤلاصاعي، وباعخباعها آلُت لخعٍؼ صعاماث أؾاؾُت في جٍُى

م جدلُم ألاهضاف الخالُت:  العمىمُت، عً ٍَغ

الخضماث التي جلضم ئلى جبؿُِ ؤلاحغاءاث صازل اإلاإؾؿاث العمىمُت، وهظا ًىعىـ اًجابُا على مؿخىي   -

 اإلاىاَىحن، 

ت اإلاسخلفت،  -  ازخهاع وكذ جىفُظ واهجاػ اإلاعامالث ؤلاصاٍع

 16حؿهُل ئحغاء الاجهاٌ بحن صواةغ اإلاإؾؿت اإلاسخلفت، وهظلً مع اإلاإؾؿاث ألازغي صازل وزاعج البلض، -

عُت واللًاةُت وهدىها ل  - لمىاَىحن وللُاعاث جىفحر هم هاةل مً اإلاعلىماث والبُاهاث الخيىمُت والدكَغ

 ،17ألاعماٌ، وللجهاث الخيىمُت ألازغي طاث الاعجباٍ ؤلاصاعي والعلمي وليل مً ًدخاحها

ت في بىاء نغح جىُٓم ئصاعي فعاٌ، لخجؿُض  ئن اؾخعماٌ جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجهاالث، أنبذ حجغ الؼاٍو

ىُت لإلصاعة الالىتروهُت، ومً أحل ئعُاء الخىمُت اإلادلُت بأبعاصها  الاؾتراجُجُتأهضاف ومغامي ؾُاؾت جفعُل  الَى

ت معىاها الخلُلي.    الاكخهاصًت والاحخماعُت وؤلاصاٍع
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ت  غ وجدضًث الهُاول ؤلاصاٍع فاإلصاعة ؤلالىتروهُت لِؿذ مجغص ئحغاء جلني أو ئصاعي، بل جىحها خاؾما لخٍُى

الظي ًخُلب حغُحرا في الؿلىهُاث والعللُاث، الن  ءالش يامت ؤلالىتروهُت، والنهىى بالخىمُت اإلاىضمجت في ئَاع الخي

م: ت اإلاغجبُت باؾخعماٌ جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث، وطلً عً ٍَغ  طلً أؾاؽ هجاح الخىمُت ؤلاصاٍع

 : ثطوير وثأهيل آليات الاشحغال داخل إلادارة 1

غ وجأهُل البيُت الخدخُت لإلصاعة العمىمُت بجعلها  الخضًثت لخىىىلىحُا  كاصعة على اؾدُعاب آلالُاثًمثل جٍُى

غ ؤلاصاعة العمىمُت باإلاغغب، مً زالٌ ئوكاء بىىن للمعُُاث  اإلاعلىمُاث والاجهاٌ ئخضي الغواةؼ ألاؾاؾُت لخٍُى

مىخضة مكترهت ومدُىت، وويعها عهً ئقاعة مسخلف اإلاإؾؿاث والهُئاث العمىمُت، لًمان ئهجاػ أفًل الخضماث 

ت على الخِ الؾخفاصة منها مً َغف اإلاغجفلحن، وللغفع مً كُمت لهالح اإلاىا م ويع الخضماث ؤلاصاٍع َىحن عً ٍَغ

ىُت، جلىم على حعـضص كىـىاث الاجهاٌ لدؿهُل الخهٌى على الخضماث اإلاُلىبت، مع جىفحر  الىجحرة زم اعخماص ملاعبت َو

ت لظلً، ئلى حاهب ججضًض أؾٌُى الخىاؾ ت للتزوص ألاحهؼة واإلاعضاث الًغوٍع م ويع زُت ؾىٍى ِب باإلصاعاث، عً ٍَغ

ت ليل ئصاعة عمىمُت، باإليافت ئلى جبني  مىضمجت لتزوٍض اإلاىاَىحن باإلاعُُاث والىزاةم التي  اؾتراجُجُتباإلاعضاث الًغوٍع

غ كُاع الاجهاالث لى ، لخدؿحن الخضماث اإلاىيىعت ع18جمخلىها هظه ؤلاصاعاث لدؿهُل خُاتهم الُىمُت، لظلً جم جدٍغ

غ وجىؾُع قبياث الاجهاٌ.  الخِ ئلى حاهب جٍُى
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 : جعسيس آليات الشراكة بين اللطاعين العام والخاص2

ؼ آلُاث الكغاهت والخعاون بحن اللُاعحن العام والخام َبلا للاهىن  ، ٌعض مً بحن أهم الىؾاةل 12/6819ئن حعٍؼ

م  التي ؾىف جمىً ؤلاصاعة العمىمُت مً جدلُم صوعها ألاؾاس ي في الاؾخجابت لخاحُاث وئهخٓاعاث اإلاىاَىحن، عً ٍَغ

اصة في مجاٌ اؾخسضام جىىىلىحُا  الاؾخفاصة مً آلالُاث التي حعخمضها بعٌ مإؾؿاث اللُاع الخام طاث الٍغ

 الخضًثت للمعلىمُاث.

غ عالكت الكغاهت في مجاٌ اؾخعماٌ جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث  ىوللىنٌى ئل  هظا اإلابخغى عملذ الضولت على جٍُى

م   ىُت اإلاخسههت طاث الاعجباٍ بخدبع وجلُُم وعنض مضي اهضماج والاجهاٌ، عً ٍَغ جفعُل صوع اإلاإؾؿاث الَى

ُف ألامثل لخىىىلىحُا الخضًثت ىُت لخلىحن اهب جثمحن مهام ، ئلى ح20اإلاإؾؿاث وؤلاصاعاث العمىمُت في الخْى الىوالت الَى

غ وجىحُه وجدبع اؾخعماٌ جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجهاٌ صازل 21اإلاىانالث ىُت مؿخللت ٌعهض ئليها جٍُى ، ههُئت َو

 ؤلاصاعة العمىمُت مً زالٌ: 

 ،ٌغ أوكُت البدث العلمي اإلاخعللت باؾخسضام جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجها  ـخبع وجٍُى

 لضعاؾاث اإلاُضاهُت الخانت بازخُاع جىىىلىحُا اإلاعلىمـُاث اإلاالةمت للدؿُحر ؤلاصاعي وويع ألاهضاف ئعضاص ا

 والبرامج،

 ،مؿاعضة ؤلاصاعاث على ويع بغامج الخدضًث ؤلاصاعي 
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 ،ىُت في مُضان اؾخعماٌ الخىىىلىحُا الخضًثت  الؿهغ على جىخُض البرامج الَى

 ،ئعضاص كاعضة بُاهُت للخضماث عً بعض، التي ًمىً حغُُتها بىاؾُت جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث 

ع ؤلالىتروهُت، مً زالٌ مؿاهمخه في جىفحر اإلاىاعص   طلً أن لللُاع الخام صوع هام في مؿاهضة اإلاكاَع

ع ؤلالىتروهُت مً زالٌ جىفحر زضماجه  ألاؾاؾُت مً أحهؼة وبغمجُاث، هما ًمىً لللُاع الخام مؿاهضة اإلاكاَع

ع ت والعمل على جلضًم الخلٌى الخلىُت اإلاىاؾبت، لخدلُم ألاهضاف اإلايكىصة مً جلً اإلاكاَع ٍغ ت والخٍُى ، 22الاؾدثماٍع

ل لخدؿحن البيُت الخدخُت لكبياث الاجهاالث واللُام بعملُاث نُاهت  مع يغوعة مكاعهخه في الاؾدثماع والخمٍى

غ الىفاءاث العلمُتألاحهؼة، وئوكاء اإلاعاهض الخضٍع  .23بُت لخٍُى

ت بعضة اجفاكُاث قغاهت مع اللُاع الخام، وختى بحن ؤلاصاعاث العمىمُت مً أحل  وكض كامذ الؿلُاث ؤلاصاٍع

 جأهُل ؤلاصاعة ومضها بالخىىىلىحُاث الخضًثت، ومً هظه الاجفاكُاث:

ض وجلىُاث الاجه - ُفت اجفاكُت قغاهت مىكعت بحن هخابت الضولت اإلايلفت بالبًر اٌ وؤلاعالم ووػاعة الْى

ش  ل  23العمىمُت وؤلانالح ؤلاصاعي بخاٍع  ،2001ابٍغ

ً في اإلاعلىمُاث اإلاىخباجُت اإلابرمت مابحن ئصاعة الجماعن والًغاةب غحر اإلاباقغة  - الاجفاكُت اإلاخعللت بالخيٍى

ً اإلانهي وئوعاف الدكغُل،  24ومىخب الخيٍى

ها فغيذ هفؿها بلىة على اإلاجخمعاث ؤلاوؿاهُت، لظلً وان البض مً ئن الثىعة الغكمُت بيافت أقيالها وجُبُلات

جيؿُم الجهىص واإلاباصعاث بحن اللُاعحن العام والخام، إلاىاحهت ول الخدضًاث والعىاةم التي كض جُغح في ؾُاق 

ل  ىُت إلاجخمع اإلاعغفت، وئًجاص الخلٌى اإلاىاؾبت لها وجدضًض عؤٍت مؿخلبلُت لًم الاؾتراجُجُتججًز ان هجاح الَى

 جُبُم مكغوع ؤلاصاعة الالىتروهُت باإلاغغب، ووكغ الىعي ؤلالىترووي صازل اإلاجخمع.

 املبحث الثاني: الثورة الركمية وانعكاساتها على املواطن واملوظف العمومي   

ا في اإلالام  أن زُاع جبني جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث لم ٌعض عفاهُت أومً همالُاث الخُاة، ولىً أنبذ جدضًا جىمٍى

، ولم ٌعض هىان بضًل عىه للكعىب وألامم لخدلُم جىمُت مؿخضامت، وهظا ما أيحى ٌؿخلؼم جفعُل حمُع  ألاٌو

ُف جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث ومىاحهت الخدضًاث التي كض حعترى ئهجاح هظا الىع  ع اإلاخعللت بخْى ني، اإلاكاَع ف الَى

مً زالٌ العمل على ويع زُِ ئؾتراجُجُت إلعضاص مىاًَ عكمي كاصع على الخفاعل ؤلاًجابي مع الىؾاةِ 

ف عمىمي ئلىترووي)الفلرة ألاولى (ؤلالىتروهُت الخضًثت   .) الفلرة الثانية( ، مع العمل على تهُئت مْى

 25إلعداد مواطن ركمي استراثيجيةالفلرة ألاولى: وضع خطط 
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ب مضي الخُاة ئن  ؼ وجضعُم فغم الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماعُت، أيحى ًخُلب جدلُم الخعلُم والخضٍع حعٍؼ

ع الخدىالث، وهظا ٌعني لؼوم ئعاصة  اصة الابخياع وؤلابضاع للمجخمع ليي ًخمىً مً الخىافـ والخىاحض في عالم ؾَغ لٍؼ

بُت الىٓغ في هٓم الخعلُم والخضٍعب إلاىاهبت الخدٌى الجضًض، بم ا في طلً الخُِ والبرامج وألاؾالُب الخعلُمُت والخضٍع

اث، وئلى جىعُت احخماعُت بثلافت عكمُت، والاؾخعضاص الىفس ي والؿلىوي والفني واإلااصي، وغحر طلً  على وافت اإلاؿخٍى

 .26مً مخُلباث الخىُف

لت عكمُت  طلً أن ؤلاصاعة الالىتروهُت ئصاعة عمىمُت مؿإولت عً جلضًم اإلاعلىماث والخضماث  ؤلالىتروهُت بٍُغ

ىُت 27للمىاَىحن ومإؾؿاث ألاعماٌ اللاصعة على الاجهاٌ ئلىتروهُا عً بعض ، الش ئ الظي ًخُلب مً الخيىماث الَى

الاؾخفاصة مً آلالُاث ؤلالىتروهُت الخضًثت ختى جخفاعل ئلىتروهُا مع مىاَىيها، مً زالٌ اؾخغالٌ الفغم التي 

ت، مً  جلضمها جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث ل ألاوكُت ؤلاصاٍع والاجهاٌ في الغفع مً هفاءة الجهاػ ؤلاصاعي للمؿاهمت في جدٍى

الُغق وألاؾالُب الخللُضًت ئلى جلضًم زضماث ؤلالىتروهُت أهثر صًىامُىُت وجفاعلُت، والاؾترقاص بها مً أحل جمىحن 

دلي والعالمي والخدلي بالؿماث ألاؾاؾُت اإلاىاًَ مً اإلاهاعاث ألاؾاؾُت للخفاعل مع مجخمع اإلاعغفت على الهعُض اإلا

 ، مً زالٌ العمل على:28للُاصاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت

 : الاسخيعاب الفكري ملفهوم إلادارة الالكترونية1

ت  ئن هاحعت جُبُم زُاع ؤلاصاعة الالىتروهُت والخض مً اإلاكاول التي جىاحهها باإلاغغب، عهحن بىيع زُِ جىمٍى

ب، جلىم على همِ وأؾلىب حعامل وجفاعل بحن اإلاىاَىحن تهضف ئلى ويع فلؿفت  ً والخضٍع حضًضة في الخيٍى

 واإلاإؾؿاث العمىمُت على ازخالف أهىاعها وجىحهاتها بكيل الىترووي.

دخم هظا ألامغ بالًغوعة ئعضاص مىاهج عمل مخياملت واللُام بدمالث جىعُت حؿتهضف تهُئت اإلاىاَىحن   ٍو

تى جيىن كاصعة على الخعامل ؤلاًجابي مع الىؾاةِ وألاؾالُب الخلىُت الخضًثت، عً ومإؾؿاث اإلاجخمع اإلاضوي، خ

م أقعاع حمهىع اإلاخعاملحن الخالُحن واإلاخىكعحن بأهمُت اللًاًا اإلاُغوخت مً زالٌ ئعالمهم باإلحغاءاث التي زم  ٍَغ

، وئجباع ألاؾلىب أالؾدباقي في حصجُع اجساطها على الكبىت، وججؼةت ألامىع واإلاكىالث اإلاعلضة ئلى ميىهاث ؾهلت الفهم

 اإلاؿخسضمحن على الاهخمام بيل حىاهب اؾخسضام الخلىُت اإلاعلىماجُت، وطلً مً زالٌ :
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 ،غ الخلىُاث  ـاعضاص وتهُئت اإلاىاًَ كبل جٍُى

 ،علض الىضواث واإلادايغاث لجمُع أفغاص اإلاجخمع 

 التربىي والخعلُمي، ئصعاج الخلىُاث ؤلالىتروهُت هأخض اإلاىاص اإلالغعة في اإلاىهج 

 29ئَالق بغامج ئعالمُت لخثلُف اإلاجخمع  ، 

 ،ت ؤلالىتروهُت ت لىنٌى اإلاىاَىحن ئلى الخضماث ؤلاصاٍع  يمان فغم مدؿاٍو

  ،زلم زلافت ئًجابُت لضي اإلاىاَىحن واللُاعاث اإلاؿتهضفت بمكغوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 

ئن الثلافت اإلاعلىماجُت وكضعة الفغص على الىنٌى ئلى اإلاعلىمت في مهضعها والىكذ اإلاىاؾب والخىم على كُمتها 

وصختها وجىزُلها وجأمُنها مً اإلاهاعاث الىاحبت للخعاٌل ؤلاًجابي الفاعل مع مجخمعاث اإلاعغفت لخدلُم اإلاىفعت مً 

الخيىماث بدثلُف مىاَىيها وحؿلُدهم بمهاعاث اللغن الجضًض معُُاتها واؾدثماع جدضًاتها، وكض اهخمذ العضًض مً 

أو ألفُت اإلاعلىمُاث اإلافخىخت، وفي ؾبُل جدلُلها لهظا الغغى زم ويع الخُِ والؿُاؾاث والبرامج للخىعُت 

اإلاعلىماجُت على مؿخىي اإلاىاًَ العاصي، وقاع اؾخسضام مهُلح اإلاىاًَ ؤلالىترووي أو الفغص الغكمي للخمحز بحن 

يا ًبرػ مضي كضعة الضولت على اللُام بدىمُت الفغص لُخفاعل مع 30اإلاثلف وألامي معلىماجُا ، ولعل مثاٌ وىؾخاٍع

يا  الغكمُت، بما حعلها في مهاف الضٌو طاث اإلاياهت في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث، وللض وان ؾبب نعىص وىؾخاٍع

اصًت هىا هى كىة اللُاصة الؿُاؾُت وجهمُمها على جسهُو حؼء مً محزاهُت الضولت لخىمُت  ئلى مهاف الضٌو الٍغ

 .31كُاع جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث والاجهاالث

 :  ثوعية املواطنين بمساًا إلادارة إلالكترونية لححليم الحنمية 2 

للض أيحى مىيىع الخىمُت في حىاهبها اإلاخعضصة ًدخل مياهت مهمت لضي الىثحر مً الضاعؾحن واإلاسخهحن، اليل 

ت منها، هى اهُالك ا مً الخلل اإلاعغفي الظي ًيخمي ئلُه، ولعل ما ولض هظه العىاًت بمىايُع الخىمُت زهىنا ؤلاصاٍع

ئًمان ول مً الفاعلحن الؿُاؾُحن، الاكخهاصًحن والاحخماعُحن، وهظا اإلاىاَىحن بأهمُت ومضي اوعياؾاتها على مسخلف 

على اعخباع أن هظا ألازحر هى اإلاعني ألاٌو وألازحر بالعملُت  اإلاجاالث طاث الاعجباٍ الىزُم باهخٓاعاتهم ومهالخهم،

ت.  الخىمٍى

وجٓهغ أهمُت هظه اإلاؿألت اهُالكا مً اإلاؼاًا والفىاةض التي أنبدذ جلضمها جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث، فالخضًث لم 

دُعاب الخىىىلىحُا ٌعض ًخمدىع الُىم خٌى ؾبل ؤلانالح ؤلاصاعي أو الخدضًث ؤلاصاعي، وئهما خٌى اللضعة على اؾ

اع اللاهىوي الظي بامياهه مجابهت ول ألاؾئلت  ت، وأًًا مضي اللضعة على ويع ؤلَا الخضًثت صازل اإلاىٓىمت ؤلاصاٍع

اللاهىهُت التي ؾىف ًُغخها اؾخسضام الىؾاةِ ؤلالىتروهُت الخضًثت صازل ؤلاصاعة العمىمُت، فهظه ألازحرة هي ابىت 

إلادُُت بها، لظلً فان جىمُتها مغجبُت بمجمىعت مً الغوابِ أو وؿُج مً العىامل بِئتها جخأزغ بيافت العىامل ا
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ت والاحخماعُت، والعمل على وكغ الخىعُت بأهمُت الخلىُاث الخضًثت صازل اإلاجخمع،  الؿُاؾُت، الاكخهاصًت، ؤلاصاٍع

ىُٓم ؤلاصاعي الضازلي أوفي ولعل هظا ما صفع بالؿلُاث العمىمُت ئلى اعخماص هظه الخلىُاث، ؾىاء على مؿخىي الخ

 .32عالكت ؤلاصاعة مع مدُُها الاكخهاصي والاحخماعي

ً وتهُئت مىاًَ عكمي كاصع على الخعامل بالىؾاةِ  اؾتراجُجُتهسلو مما ؾبم، أن ويع زُِ  لخيٍى

م ، في ؾُاق بىاء هٓا33الالىتروهُت الخضًثت، قيلذ ئخضي الاوكغاالث ألاؾاؾُت للخيىماث واإلاىٓماث الضولُت

ت، بما يهضف ئلى  غ اللضعاث ؤلاصاٍع ت بكيل ًلىم على جٍُى مخيامل ٌؿهل ئعاصة جهمُم ؤلاحغاءاث والعملُاث ؤلاصاٍع

دلم بالفعل  جدؿحن حىصة الخضماث العمىمُت والنهىى باؾخسضام الخلىُاث اإلاعلىماجُت صازل ؤلاصاعة العمىمُت، ٍو

 .34مفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت

 العمل على تهيئة موظف عمومي إلالكتروني  الفلرة الثانية :  

ئن اهسغاٍ اإلاغغب في الضًىامُت الجضًضة إلاجخمع اإلاعغفت وؤلاعالم، والعمل على ئصزاٌ الخلىُاث الخضًثت ئلى 

ت  ت واؾخعماٌ الىؾاةِ الالىتروهُت لخلضًم الخضماث العمىمُت، و جباصٌ اإلاعُُاث والىزاةم ؤلاصاٍع اإلاىٓىمت ؤلاصاٍع

اعاث واإلاىخفعحن بسضماتها، ؾاهمذ في بغوػ آلُاث وكىاعض للعمل ؤلاصاعي حكيل جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث بحن ؤلاص

 والاجهاٌ عهب الخُاة فيها. 

ت التي فغيتها جىىىلىحُا الخضًثت صازل ؤلاصاعة العمىمُت، فغيا واكعا حضًضا على  طلً أن الخغحراث الجىهٍغ

فحن العمىمُحن بٓهىع كىاعض وآلالُ ف، مما أيحى ًدُذ اإلاْى اث حضًضة جىٓم العالكاث الخفاعلُت بحن ؤلاصاعة واإلاْى

ت، وجىُٓم عمله اإلانهي، وأًًا الخلضم بكياوي ئلى حهت عمله أو الجهـت اإلاسخهت في  لهظا ألازحر مخابعت ويعُخه ؤلاصاٍع

 35خاٌ خضور زُأ ئصاعي في خله مما ًُىع أصاء ؤلاصاعة وأؾالُب جىُٓمها.
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غ العمل ؤلاصاعي وجؼاًض الاعخماص على اؾخعماٌ الخلىُاث الخضًثت طلً أن الغها ن على الىؾاةِ الخضًثت لخٍُى

ع وزحرة العمل ؤلاصاعي، أيحى ًُغح ئقيالُـت الخماًت اللاهىهُت الىدُجت عً  للًاء اإلاهالح الصخهُت وحؿَغ

فحن العمىمُحن. اؾخسضام وؾاةل الاجهاٌ الخضًثت وهىعُـت الًماهـاث اللاهىهُت اإلامىىخت  لل  مْى

 : أثر ثطبيم إلادارة الالكترونية على املوظف العمومي1

ف العمىمي التي ًجب علُه الامخثاٌ لها واخترامها، ئال أن أغلب  ُفُت خلىق وواحباث اإلاْى جدضص ألاهٓمت الْى

ابعها وطلً لي ىن جلً الىاحباث هظه الىاحباث والخلىق ال جخأزغ بالىٓام الالىترووي، وجبلى مدخفٓت بهفتها َو

ُفي وعاصاجه ت ال جخغحر بخغحر أؾلىب العمل وئهما جيبع مً أزالق اإلاجخمع الْى ، 36حؿدىض ئلى اعخباعاث أزالكُت وئصاٍع

جعله كاصعا  ُفت العمىمُت، ٍو ف العمىمي أن ًدهل على جأهُل مىاؾب ًإهله للىلىج ئلى الْى فاطا وان مً خم اإلاْى

 لخىىىلىحُا اإلاعلىمُاث، على الخفاعل مع ألاهٓمت الخضًثت

ف الالتزام بها للخفاّ على مهالح وخلىق اإلاىاَىحن لًمان   فان هىان مجمىعت مً الىاحباث التي ًيبغي للمْى

خؿً ؾحر اإلاغافم العمىمُت باهخٓام واَغاص جدلُلا للمهلخت، جلً الىاحباث التي جدضصها ألاهٓمت واللىاهحن 

ىُت أو ألاعغاف والخللُض اإلاجخمعُت اإلاخفم عليها، في ؾُا غ حىصة الخضمت العمىمُت في ْل الخُىعاث التي الَى ق جٍُى

ىُت في مجاٌ اؾخعماٌ الخىىىلىحُا الخضًثت.  أنبدذ حعغفها الؿاخت الَى

ف العمىمي التي ًلؼم ئجباعها عىض مباقغجه للعمل  ُفت العمىمُت ًدضص مهام وواحباث اإلاْى فاطا وان كاهىن الْى

ف العام ألع ُفي وزهىنا واحب أصاء اإلاْى ُفي ؤلالىترووي  ًجب الْى ُفخه بىفؿه، فاهه في ْل الىٓام الْى ماٌ ْو

ف بىفؿه وال ًجىػ له ئهابت غحره  ُفي، وىهه التزام شخص ي ًلخض ي مباقغجه مً َغف اإلاْى العمل بىفـ اإلابضأ الْى

ف أن ًضزل ئلى الىٓام ؤلالىترووي الخام به لُخمىً مً كغاءة اإلالفا ث التي له في اللُام به، لظا ًجب على ول مْى

ض  الع أًًا على البًر الع على مًمىنها أو الخغُحر فيها خؿب الهالخُت التي ًملىها، وؤلَا نالخُت الضزٌى ئليها وؤلَا

اإلاغؾل ئلُه مً الغةِـ ؤلاصاعي اإلاباقغ له لُخمىً مـً ئهجاػ اإلاعامالث أو الىخب اإلاغؾلت ئلُه وئعؾالها ئلى الجهت 

 .37بعتاإلاعىُت خؿب ؾُاكاث العمل اإلاخ

ومع طلً، فان الخُىعاث الغاهىت في مجاٌ اؾخسضام الىؾاةِ ؤلالىتروهُت الخضًثت صازل ؤلاصاعة العمىمُت 

ُفت  غ مجاٌ الْى فحن العمىمُحن عليها، أيحى ًفغى جدُحن الترؾاهت اللاهىهُت التي جَإ اإلاغغبُت، وجؼاًض ئكباٌ اإلاْى

ف العمىمي ؿخُُع أصاء وواحباجه بيل هفاءة واخترافُت بضون وحىص  العمىمُت ختى ًخم الخفاّ على خلىق اإلاْى َو

 أي هىع مً الترصص أو العكىاةُت.

 : حلوق املوظف العمومي في ظل إلادارة إلالكترونية 2
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للض احؿمذ العلىص ألازحرة بخُىعاث وجدضًاث عضًضة وان لها جأزحر مباقغ على ؤلاصاعة العمىمُت، ومً أهم هظه 

ت، وجُىع جىىىلىحُا الخدضًاث جلً ألاصواع  ف العمىمي اإلاغجبُت بالخغحراث التي عغفتها البِئت ؤلاصاٍع الجضًضة للمْى

اإلاعلىمُاث والاجهاٌ وجأزحراث العىإلات، طلً أن ؤلاصاعة العمىمُت وان ًجب أن حؿخفُض مً الخُىعاث الخضًثت في 

ف العمىمي. مجاٌ ؤلاعالم والاجهاٌ والخجاعب الضولُت في مجاٌ اؾخسضام الخىىىلىحُا غ أصاء اإلاْى  الخضًثت لخٍُى

ت وهُفُت جلضًم  ت في َبُعت ألاعماٌ ؤلاصاٍع طلً أن الخعامل مع هٓم اإلاعلىمُاث ًخُلب ئخضار حغُحراث حظٍع

ً على الخعامل مع الخُىعاث الخلىُت الخضًثت. حن اللاصٍع فحن ؤلاصاٍع  الخضمت العمىمُت، هما ًخُلب هىعُت مً اإلاْى

غوع ؤلاصاعة الالىتروهُت مثال وما ًىُىي علُه مً اؾخسضام  للخلىُاث الخضًثت، هثحرا ما خُث أن جُبُم مك 

فحن الظًً ًخعاملىن بىاؾُت هظه الىؾاةِ ؤلالىتروهُت للمغة ألاولى،  ًُغح جدضًاث طاث نلت وزُلت بأولئً اإلاْى

 .38ومضي كضعاتهم على الالتزام بلىاعض الؿغ اإلانهي

الخضًثت صازل ؤلاصاعة العمىمُت أيحى يغوعة مؿخلبلُت إلاىاحهت جدضًاث الغاهىت هما أن اؾخسضام الخلىُاث 

 وجدؿحن حىصة الخضماث العمىمُت، بما ًدلم للمجخمع ما ًهبى ئلُه مً عقي واػصهاع.

ت اإلاإهلت  ومً هظا اإلاىُلم، فان جُبُم مكغوع ؤلاصاعة الالىتروهُت باإلاغغب ًدخاج ئلى ئعضاص اليىاصع البكٍغ

بت على الخىُُف مع الخُىعاث الضولُت في مجاٌ الىٓم اإلاعلىماجُت، وهظلً ئلى أحهؼة ئلىتروهُت طاث جلىُت واإلاضع 

اث مً الىجاح ، مً زالٌ الىعي باألهمُت التي 39عالُت ووؾاةل مخُىعة ختى جدلم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت أعلى اإلاؿخٍى

فحن العمىمُحن بما ًإهلهم ئلى الاهسغاٍ الفعلي في هظا جدخلها هظه الخلىُاث الخضًثت في العمل ؤلاصاعي مً َغف اإلا ْى

ف على آلالُاث الخلىُت الخضًثت، وئهما ًجب ئكىاعه على الفاةضة منها ني، غحر أهه ال ًمىً ئحباع اإلاْى ، 40الىعف الَى

مضاعيها ئلى خُث أن العضًض مً اإلاسخهحن ًغون في الخبؿُِ ؤلاصاعي أخض اإلاداوع ألاؾاؾُت لخدؿحن عالكت ؤلاصاعة ب

ؼ مكاعهتهم في هظا اإلاكغوع ًخُلب يمان الخلىق التي 41حاهب العمل على ئعالمهم وخماًت خلىكهم ، طلً أن حعٍؼ

ُف اإلاخمحز لخىىىلىحُا اإلاعلىمُاث صازل ؤلاصاعة العمىمُت، عً  حؿعضهم على الاهضماج الفعاٌ والاًجابي في الخْى

م:   ٍَغ

 ف العمىمي في ول مغاخل ج  فعُل ؤلاصاعة الالىتروهُت،ئقغان اإلاْى

 ،الخغم على جىيُذ مغامي وأهضاف مكغوع ؤلاصاعة الالىتروهُت 

 ،ف العمىمي بأهمُت ؤلاصاعة الالىتروهُت، مً زالٌ جىفحر ألاعيُت اإلاالةمت للعمل ؤلاصاعي  جىعُت اإلاْى

 ،ت للعمل صازل مسخلف الهُئاث واإلاإؾؿاث العمىمُت  جىفحر آلالُاث الخلىُت الًغوٍع
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 فحن العمىمُحن، الؾُما في اإلاُاصًً اإلاغجبُت بالخىىىلىحُا الخضًثت،جىم  ُت اإلاهاعاث الظاجُت للمْى

 ،ئعاصة جىػَع اإلاهام والهالخُاث صازل ؤلاصاعاث العمىمُت بما ًدىاؾب وهجاح وعف ؤلاصاعة الالىتروهُت 

  ف في مجاٌ الخعامل مع الىؾاةِ الالىتروهُت  الخضًثت،جىيُذ الازخهاناث اإلاهىُت للمْى

  ف العمىمي عً ؤلاحغاءاث الهاصعة عً ألاحهؼة ئعاصة الىٓغ في مفهىم الؿغ اإلانهي، وخضوص مؿإولُت اإلاْى

 ؤلالىتروهُت اإلابرمجت مؿبلا، 

  ف العمىمي في خاالث الخالعب ت للمْى العمل على نُاغت ئَاع كاهىوي حضًض ًًمً الخماًت اللاهىهُت وؤلاصاٍع

ت ليل اإلاخضزلحن، باإلاعُُاث والبُاهاث ؤلاصا ت التي جىحض في هُاق الازخهام ؤلاصاعي، وخضوص اإلاؿإولُت ؤلاصاٍع  ٍع

ف العمىمي هى العىهغ ألاؾاس ي في ؾُاق الخدٌى ئلى ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، لظا فاهه ال بض مً جضٍعب  طلً أن اإلاْى

فحن اإلاعىُحن، ليي ًىجؼوا ألاعماٌ اإلاُلىبت منهم عبر الىؾاةِ  بُت وجأهُل اإلاْى ؤلالىتروهُت بعلض صوعاث جضٍع

فحن اإلاعىُحن، أو جأهُلهم على عأؽ العمل ، فالعىهغ البكغي ٌعخبر مدىع أي بيُان ئصاعي طلً أن هظا ألازحر 42للمْى

ت  مهما بلغذ جىُٓماجه وكىاهِىه مً صكت وخضازت فان فعالُت وهجاعخه جٓل عهُىت فعالُت وهفاءة مىاعصه البكٍغ

 .43خفاوي في زضمت أهضافهواؾخعضاصها للعمل وال

 خـــــــــالصـــــــــة :

احؿمذ  الؿىىاث ألازحرة  بخُىعاث وجدضًاث عضًضة وان لها جأزحراث مباقغة على ؤلاصاعة العمىمُت، ومً أهم 

ت.   هظه الخدضًاث جلً اإلاخعللت بالخىُُف اللاهىوي الؾخعماٌ الىؾاةِ ؤلالىتروهُت الخضًثت صازل اإلاىٓىمت ؤلاصاٍع

ا بها للُاصة  ا في الىكذ الغاهً، بالىٓغ ئلى الضوع الظي أنبذ مىَى فاطا وان جدضًث ؤلاصاعة العمىمُت أمغا يغوٍع

كاَغة الخىمُت زهىنا في البلضان الىامُت، فان أغلب اإلاهخمحن ًجمعىن على أن ؤلاصاعة العمىمُت بهظه الضٌو 

 أنبدذ أهثر جضخما وأكل فاعلُت وهفاءة. 

ه ألازحر مً مىاهبت مسخلف الخغحراث الخىىىلىحُا والخلىُت والاكخهاصًت، وان ًيبغي عليها وختى جخمىً هظ

الاؾخفاصة مً الخُىعاث الخضًثت لخىىىلىحُا ؤلاعالم والاجهاٌ وهظا مسخلف الخجاعب الضولُت في هُفُت الخعامل مع 

 مثل هظه الخغحراث والخُىعاث في ؾبل بىاء مجخمع معلىماحي مخُىع.

حى ٌؿخلؼم جبني مكغوع لإلصاعة ؤلالىتروهُت ًخالءم والخغحراث التي حعغفها ؤلاصاعة العمىمُت باإلاغغب، عً مما أي

م جىفحر اإلاخُلباث اإلاالُت، الخلىُت، اللاهىهُت، الخىُٓمُت واإلاإؾؿاجُت، لًمان هجاح مكغع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت  ٍَغ

ؼ وجضعُم ىُت إلاجخمع اإلاعغفت.  الاؾتراجُجُت باإلاغغب، وحعلها لبىت أؾاؾُت في مؿاع حعٍؼ  الَى
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ت في  هما أن الخعامل مع اإلاخغحراث التي أخضزتها جىىىلىحُا اإلاعلىمُاث، ًخُلب يغوعة ئخضار حغُحراث حىهٍغ

غ ئمياهُاتهم الظاجُت لخخىُف مع الخىىىلىحُا  ت العاملت صازل ؤلاصاعة العمىمُت، وهظا جٍُى َبُعت اإلاىاعص البكٍغ

 ُاق جدؿحن حىصة الخضمت العمىمُت.  الخضًثت في ؾ


