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يسعدني غاية السعادة  ،أن أشارككم ھذا الحفل المتميز
الخاص بتتويج أحسن موقع الكتروني محلي للمديريات االقليمية
لوزارة الشباب والرياضة.
وإنني إذ أبادر بصفة مسبقة إلى تھنئة الفائزين بالجوائز
المخصصة لھذه المناسبة  ،ألثمن ھذه المبادرة الطيبة التي
اعتمدتھا وزارة الشباب والرياضة  ،التي لھا داللة عميقة في
برنامج التحديث والتطوير اإلداري  ،لما تتيحه من تنافس وتحفيز
على االبتكار في ھذا المجال الحيوي المتعلق بدعم تكنولوجيا
المعلومات في التواصل مع المواطن والمرتفق .
وكما ھو معلوم ،حضرات السيدات والسادة ،فإن السند
اإللكتروني يعتبر وسيلة فعالة للرفع من مستوى الوعي الثقافي
واالجتماعي لدى الشباب ،وبالتالي تثقيف جيل بأكمله .مما يمكنه
من لعب دوره االجتماعي واإلنساني وتنمية قدرته على اإلبداع
والبناء ،سيما في ھذا العصر الذي يعرف اكتساحا كبيرا
للتكنولوجيا الحديثة لشتى المجاالت الحيوية في حياتنا المعاصرة .
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فالعالم خضع بفعل االنفجار التكنولوجي المتزايد ،لعملية
تسريع كبرى المثيل لھا  ،تمثلت في بزوغ فجر حياة اجتماعية
واقتصادية تستدعي االستغالل األمثل والمتكامل لقنوات االتصال
التي تتيحھا التكنولوجيا الحديثة والمتمثلة أساسا في المواقع
اإللكترونية وتطبيقات االنترنيت والھواتف الذكية ومراكز االتصال
وغيرھا.
وفي ھذا السياق ،وكما سبق لي أن أكدت على ذلك بمناسبة
انعقاد الدورة التاسعة لمنتدى الجائزة الوطنية "امتياز" المنعقدة
خالل األسبوع الثاني من ھذا الشھر  ،فإن دعم وتعزيز المواقع
واإلدارة اإللكترونية  ،ينبغي أن يقوم على حكامة إلكترونية
رصينة وھادفة.
وتشكل ھذه اآلليات دعامة قوية في تعزيز العالقة بين اإلدارة
والمتعاملين معھا  ،من خالل تطوير الخدمات األساسية الموجھة
للمواطن والمقاولة وتيسير الولوج إليھا بأقل تكلفة وبالسرعة
المطلوبة .
لدى تولي الحكومة أھمية خاصة في مخططھا وبرنامجھا
الذي يروم تأھيل المرافق العمومية وتعزيز حكامتھا وانفتاحھا على
محيطھا داخليا وخارجيا .
وھذا ما يتماشى والحق في الحصول على المعلومات الذي
كرسه دستور المملكة ضمن الحريات والحقوق األساسية لدعم
قواعد الشفافية والنزاھة وبالتالي تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة
وعلى أساس المساواة واإلنصاف .كما ينسجم التوجه مع إحداث
البوابات والمواقع التي تعد فضاء إلكترونيا خصبا يُوفر مجموعة
من المعلومات والمعطيات والبيانات التي تساھم في تنمية الوعي
القانوني واإلداري لدى المواطنين و ُتقوي البحث العلمي والحقل
المعرفي.
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وفي نطاق ھذه االستراتيجية ،تسعى الحكومة إلى المضي
قدما في ھذا الورش المھم ،والذي يتطلب من كل القطاعات
العمومية بذل المزيد من المجھودات على مستوى تنسيق المبادرات
القطاعية ودعم آليات حكامتھا ،بغية ترسيخ ثقافة االنخراط
والتحول االلكتروني على كل المستويات والتأقلم مع ھذا المعطى
التكنولوجي واستيعاب مختلف استحقاقاته .
وإني على يقين أن كل اإلدارات لھا من المقومات
واإلمكانيات ما يجعلھا تسيير بخطى حثيثة في ھذا المنحى .
وما الجوائز التي ستمنح بعد قليل ألحسن موقع إلكتروني محلي في
مجال الشباب والرياضة ،إال دليل على المبادرات الخالقة التي
تسير في تحقيق ھذا المبتغى .
= " $ $?,
إن تعزيز التموقع الجيد لبالدنا داخل فضاء مجتمع المعرفة
الرقمي ،يقتضي منا تسخير كل إمكاناتنا البشرية والمادية والتقنية
المتاحة ،لبلورة وتجسيد أھداف وأبعاد مشاريع الحكومة
االلكترونية على أرض الواقع.
كما أن تعزيز المكاسب التي تحققت في ھذا الشأن  ،تفرض
علينا جميعا أن نكون في مستوى التحدي المطروح على بالدنا
واستنھاض مختلف اإلمكانيات العلمية والتكنولوجية والمعرفية ،
واستنفار سائر الطاقات وقوى اإلبداع والتجديد  ،لجعل ھذه
التكنولوجيا إنتاجا ھادفا وموجھا لتحقيق التنمية المستدامة .

4

وبھذه المناسبة ،يجذر بي التذكير بالمجھودات التي تبذلھا
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في ھذا االتجاه ،بحيث
انھا تحرص من خالل التنظيم السنوي للجائزة اآلنفة الذكر حول
اإلدارة اإللكترونية  ،ومن خالل المساھمة في تمويل المشاريع
القطاعية الخالقة في ھذا المجال عبر "صندوق تحديث اإلدارة
العمومية " إلى تتويج وتشجيع الخدمات العمومية االلكترونية
المتميزة وإلى خلق نوع من اإلشراك والتنافس على المبادرات
اإلبداعية بمختلف اإلدارات العمومية.
وختاما ،حضرات السيدات والسادة ،ال يسعني إال أن أتوجه
بالشكر الجزيل إلى جميع من ساھم في إنجاح ھذا الحفل المتميز،
وأجدد مرة أخرى التھنئة للفائزين بھذه الجوائز .
وإنني ألجدھا مناسبة سانحة لدعوة باقي القطاعات العمومية
االخرى الى االقتداء بھذا على المستوى المحلي والجھوي تحقيقا
للتكامل والتعاضد وتعميم االستفادة .سائال  Rالعلي القدير أن
يوفقنا جميعا لما فيه خير ھذا البلد األمين تحت القيادة الحكيمة
لعاھلنا المفدى صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره R
وأيده .
والسالم عليكم ورحمة

وبركاته.
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