  

  

" #$ %     
" #' "

1

!

* )( 2016 + 21
 .

-,

0 12 34  45  ,

/

 -
 6     7
  7  7 8,
أود في بداية كلمتي ھذه أن أرحب باﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء وجميع
اﻟحضوراﻟكريم شاكرا ﻟھم تلبية دعوة وزارة اﻟوظيفة اﻟعمومية
وتحديث اإلدارة ﻟلمساھمة في إغناء فعاﻟيات اﻟجائزة اﻟوطنية ﻟإلدارة
اإلﻟكترونية "امتياز" في دورتھا اﻟعاشرة.
كما أعرب عن خاﻟص اﻟشكر ﻟلسيد جون فانسون بالصي )Jean-
،(Vincent Placeكاتب اﻟدوﻟة ﻟدى اﻟوزير األول اﻟمكلف بمنظومة
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اﻟدوﻟة واﻟتبسيط بفرنسا ،على مشاركته اﻟشرفية في أشغال ھذه اﻟدورة
اﻟعاشرة.
وتأتي ھذه اﻟدورة ﻟتؤكد على استمرارية اﻟنھج اﻟخاص بتشجيع
اﻟمبادرات اﻟمبتكرة وتعزيز تبادل اﻟخبرات واﻟتجارب اﻟناجحة في
مجال اإلدارة اإلﻟكترونية من خالل اﻟوقوف على ما أنجزته اإلدارة
اﻟمغربية في ھذا اﻟمجال خالل سنة .2016ﻟتكرس بذﻟك ثقافة اﻟتميز
واإلبداع وتطويراألداء باﻟمرافق اﻟعمومية.
فاﻟرؤية اﻟتي تطمح ھذه اﻟجائزة إلرسائھا تكمن في تعزيز استعمال
تكنوﻟوجيا اﻟمعلومات باإلدارة اﻟعمومية وخلق بيئة تنافسية بغية اﻟرفع
من جودة اﻟخدمات اﻟمقدمة واالستفادة من أفضل اﻟممارسات ،األمر
اﻟذي ينعكس على تقدم وتطور األداء بشكل عام ويؤھل اإلدارة
ﻟالستجابة الحتياجات مختلف اﻟشرائح اﻟمجتمعية وبلوغ رضا
اﻟمرتفق.
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إن اﻟطفرة اﻟتي عرفھا استعمال تكنوﻟوجيا اﻟمعلومات واإلمكانيات
واﻟمكاسب اﻟالمتناھية اﻟتي تتيحھا جعلتھا من األسس اﻟضرورية
ﻟتحقيق اﻟتنمية اﻟمستدامة .وﻟما كانت اإلدارة اﻟعمومية جوھر اﻟتنمية
وركيزتھا ،كما أكد على ذﻟك جالﻟة اﻟملك نصره  Lفي خطابه
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بمناسبة افتتاح اﻟسنة اﻟتشريعية األوﻟى من اﻟوالية اﻟتشريعية اﻟعاشرة،
كان ال بد ﻟھا من مواكبة اﻟركب واستغالل مختلف اﻟفرص واﻟسبل
اﻟتي توفرھا تكنوﻟوجيا اﻟمعلومات ﻟتأھيل اإلدارة وابتكار طرق جديدة
ﻟتقديم اﻟخدمات وتحسينھا.
وما اﻟتشخيص اﻟذي وضعه جالﻟته ﻟلوضعية اﻟراھنة وﻟالختالالت
اﻟتي تشوب اإلدارات اﻟعمومية ومستوى اﻟخدمات اﻟمقدمة ﻟلمواطن
من ضعف في االستقبال ،وتعقيد في اﻟمساطر اإلدارية وتضخم وتدني
في األداء ،إال دافع يحثم علينا صياغة رؤية جديدة ﻟلتحديث اإلداري
تضع في مقدمة غاياتھا إحالل روابط اﻟثقة وتعزيزھا بين اإلدارة
واﻟمواطن من جھة .وإرساء اﻟمناخ اﻟمالئم ﻟتسريع وثيرة استقطاب
االستثمارات وتوظيفھا ﻟلمساھمة في اﻟجھود اﻟتنموية من جھة أخرى.
وانطالقا من إدراكنا ألھمية االبتكار اﻟمدفوع قدما باﻟمعرفة اﻟرقمية،
نسعى ﻟجعل تكنوﻟوجيا اﻟمعلومات دعامة محورية ورئيسية ﻟلرفع من
فعاﻟية اإلدارات وﻟتطوير سبل ونماذج مبتكرة ﻟتقديم اﻟخدمات
اﻟعمومية وضمان اﻟشفافية واﻟمشاركة اﻟمواطنة .مما يضمن االنفتاح
على اﻟمواطن وتجدد ثقته في اإلدارة وتحقيق تطلعاته وانتظاراته.
السيما وقد قدم اﻟمغرب رسميا ترشيحه ﻟالنضمام ﻟمبادرة اﻟحكومة
اﻟمنفتحة اﻟتي تضع اﻟديمقراطية اﻟتشاركية ودعم اﻟحكامة
اﻟجيدة وتعزيز اﻟشفافية واالنفتاح في صلب معايير االنضمام إﻟيھا.
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وفي ھذا اإلطار ،أعدت اﻟلجنة اﻟوطنية واﻟتي تضم ممثلين عن
اﻟقطاعات اﻟوزارية وھيئات اﻟحكامة واﻟقطاع اﻟخاص واﻟمجتمع
اﻟمدني ،تقريرا مفصال يتضمن مجموعة من االﻟتزامات في اﻟمجاالت
ذات اﻟصلة باﻟحكامة اﻟعامة واﻟنزاھة ومحاربة اﻟفساد وشفافية
اﻟميزانية وسھوﻟة اﻟوﻟوج إﻟى اﻟمعلومة واستعمال اﻟتكنوﻟوجيات
اﻟحديثة وإشراك اﻟمواطنين في إعداد اﻟسياسات اﻟعمومية.
إذ تمثل اﻟتكنوﻟوجيات اﻟحديثة أحد أسس تعزيز مبدأ اﻟشراكةاﻟمواطنة
اﻟفاعلة ومفتاحا ﻟتفعيل مبادئ اﻟشفافية وتخليق اﻟحياة اﻟعامة.
وإننا ﻟنسجل بكامل االرتياح واالعتزاز ،اﻟتفاعل اإليجابي ﻟلمؤسسات
واﻟمنظمات اﻟدوﻟية مع اﻟمكاسب اﻟتي حققتھا بالدنا في مجال
اﻟمشاركة اإلﻟكترونية من خالل إحداث اﻟمنصات اﻟتفاعلية واﻟبوابات
واﻟمواقع اﻟتي تعد فضاء إﻟكترونيا خصبا يوفر مجموعة من
اﻟمعلومات واﻟمعطيات واﻟبيانات .فتبعا ﻟتقرير ھيئة األمم اﻟمتحدة
اﻟصادر سنة  ،2016احتل اﻟمغرب على مستوى ھذا اﻟمؤشر اﻟرتبة
 17عاﻟميا ،واألوﻟى إفريقيا ،مسجال تقدما ب  21درجة مقارنة مع
تقرير .2012
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ﻟقد عرفت مختلف مؤشرات استعماالﻟتكنوﻟوجيا اﻟحديثة )األنترنت
واﻟھاتف اﻟمتنقل( وحظائراﻟمشتركين تطورا سريعا ودمقرطة كبيرة
خالل اﻟسنوات األخيرة .حيث مر عدد اﻟمشتركين في األنترنت من
 10ماليين سنة  2014إﻟى  14.5ماليين سنة . 2015في حين
انتشر استعمال اﻟھواتف اﻟنقاﻟة على نطاق واسع حيث تبلغ نسبة
تغطية األسر  .٪99.6كما بلغ عدد مستعملي اﻟھواتف اﻟذكية 14.7
مليون سنة  2015مقابل  9.4مليون سنة .2014
إن اإلقبال اﻟواسع اﻟذي تشھده اﻟتكنوﻟوجيات اﻟحديثة ببالدنا من قبل
اﻟعموم يفتح اﻟعديد من اآلفاق واﻟسبل ﻟتطوير اﻟخدمات.سيما في ھذا
اﻟعصر اﻟذي يعرف تطورا غير مسبوق ﻟتكنوﻟوجيا اﻟمعلومات ,وھذا
يتجلى باﻟخصوص في منصات اﻟمشاركة اﻟمجتمعية اإلﻟكترونية أو ما
يعرف باﻟويب  .(web 2.0) 2.0كما أن ظھور أنترنت األشياء أو
ما يعرف باﻟويب  (web 3.0) 3.0اﻟذي يعتبر ثورة حقيقية في
مجال اﻟتكنوﻟوجيا اﻟرقمية يحتم علينا صياغة سياسات تتالئم مع ھذا
اﻟتحول اﻟتكنوﻟوجي.
من ھذا اﻟمنطلق ،تسعى وزارة اﻟوظيفة اﻟعمومية وتحديث اإلدارة إﻟى
ترسيخ ثقافة االنخراط واﻟتحول اإلﻟكتروني على كل مستويات اإلدارة
اﻟعمومية واﻟتأقلم مع ھذا اﻟمعطى اﻟتكنوﻟوجي واستيعاب مختلف
استحقاقاته.
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وفي ھذا اﻟسياق ،تعتزم اﻟوزارة إطالق عدة أوراش ﻟتعزيز رقمنة
اﻟمساطر وابتكار اﻟحلول اﻟرقمية ﻟتبسيطھا من خالل مواكبة
اﻟقطاعات اﻟحكومية العتماد اﻟمنصة اﻟحكومية ﻟلتكامل ) Gateway
،(gouvernementaleاﻟتي تروم تقليص أو حذف اﻟوثائق
اﻟمطلوبة في إطار اﻟمساطر اإلدارية .حيث تمكن من تفعيل تبادل
اﻟبيانات اﻟمشتركة بين اإلدارات اﻟعمومية بطريقة تؤھلھا ﻟتقديم
خدماتھا إﻟكترونيـا دون اﻟحاجة إﻟى طلب اﻟمعلومة من اﻟمواطن اﻟذي
ﻟن يحتاج إﻟى اﻟتنقل بين اإلدارات .وھو ما يتماشى مع توجيھات
جالﻟة اﻟملك نصره  Lبشأن ضرورة تعميم اإلدارة اإلﻟكترونية
بطريقة مندمجة بين مختلف اﻟقطاعات واﻟمرافق ،واستعمال
اﻟتكنوﻟوجيات اﻟحديثة ﻟتسھيل حصول اﻟمواطن على اﻟخدمات في
أقرب اآلجال ،دون اﻟحاجة إﻟى كثرة اﻟتنقل واالحتكاك باإلدارة.
ووعيا منھا باإلمكانيات اﻟتي يتيحھا استخدام اﻟتكنوﻟوجيا اﻟحديثة
ﻟمواكبة أوراشھا االستراتيجية ،اعتمدت اﻟوزارة في إطار
االستراتيجية اﻟوطنية ﻟمكافحة اﻟفساد برنامجا خاصا باإلدارة
اإلﻟكترونية يضم  43مشروعا ،من بينھا إنجاز منظومة موحدة ﻟتتبع
اﻟمقترحات واﻟشكايات باعتماد قنواتاﻟكترونيَّةتمكن اﻟمواطنين من تقديم
مقترحاتھم وشكاياتھم في احترام تام ﻟآلجال اﻟمنصوص عليھا قانونيا.
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كما تعتزم تطوير بوابة إﻟكترونية ﻟلحصول على اﻟمعلومات ،سيتم
إدماجھا مع اﻟبوابة اﻟحكومية ﻟلبيانات اﻟمفتوحة )(open data
ﻟتمكين اﻟمواطن من تقديم وتتبع طلب اﻟحصول على اﻟمعلومةمن
جھة ،واإلدارة من اإلجابة على طلبات اﻟمواطنين ونشر اﻟمعلومات
األكثر طلبا من جھة أخرى .وذﻟك في إطار مواكبة تنزيل مشروع
قانون اﻟحصول على اﻟمعلومات اﻟذي يوجد قيد اﻟمصادقة باﻟبرﻟمان.
موازاة مع ذﻟك تعمل اﻟوزارة على مواكبة مجموعة من اﻟقطاعات
اﻟحكومية واﻟجماعات اﻟترابية في إطار اﻟتعاضد واﻟتشارك على تنزيل
وتفعيل مجموعة من األنظمة اﻟمعلوماتية ،وذﻟك بھدف ترشيد اﻟنفقات
وتقليص اﻟتكاﻟيف وتعميم االستفادة ألجل اﻟتوطين اإليجابي ﻟتكنوﻟوجيا
اﻟمعلومات في اﻟممارسات اإلدارية.
واﻟفرصة مواتية  ،ﻟلتأكيد على أن كل اإلدارات ،على اﻟصعيد
اﻟمركزي واﻟالممركز وعلى مستوى اﻟجماعات اﻟمحلية مدعوة اﻟيوم
ﻟالنخراط في ھذه اﻟدينامية واﻟتأقلم معھا ﻟتعزيز استعمال تكنوﻟوجيا
اﻟمعلومات باعتبارھا اﻟمدخل واﻟمرتكز ﻟفعاﻟية تدبير اﻟخدمات
وتحسين جودتھا.
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إن اإلقبال اﻟذي أصبحت تشھده اﻟجائزة اﻟوطنية ﻟإلدارة اإلﻟكترونية
ﻟخير دﻟيل على مدى حرص مختلف اإلدارات اﻟعمومية وتنافسھا على
تقديم خدمات عمومية إﻟكترونية ذات جودة عاﻟية ،ومن خالل قنوات
إﻟكترونية متعددة ﻟلمستفيدين.
فنحن على يقين أن كل اإلدارات ﻟھا من اﻟمقومات واإلمكانيات ما
يجعلھا تسير بخطى حثيثة في ھذا اﻟمنحى ،وما اﻟجوائز اﻟتي ستمنح
بعد قليل ألحسن خدمة عمومية إﻟكترونية إال دﻟيل على اﻟمبادرات
اﻟخالقة اﻟتي تسير في تحقيق ھذا اﻟمبتغى.
إن اﻟدورة اﻟعاشرة ﻟجائزة امتياز اﻟتي جاءت ﻟتحفيز اﻟجھود وإذكاء
اﻟتنافس اإليجابي وتتويج اﻟمبادرات اﻟخالقة في مجال اإلدارة
اإلﻟكترونية عرفت مشاركة مرشحين من اإلدارات اﻟعمومية
واﻟجماعات اﻟترابية واﻟمؤسسات واﻟشركات اﻟعمومية وشركات
اﻟتدبير اﻟعمومي اﻟمفوض .وھمت أربعة أصناف ھي " :اﻟمحتوى
االﻟكتروني" و"اﻟخدمات اإلجرائية االﻟكترونية" و" اﻟتطبيقات اﻟذكية"
و"اﻟمشاركة اﻟمجتمعية اإلﻟكترونية".
وقد تمت دراسة ھذه اﻟـترشيحات من طرف ﻟجنة موسعة تضم
أعضا ًء ذوي كفاءة ومھنية واسعة في مجال اإلدارة اإلﻟكترونية
وتكنوﻟوجيا اﻟمعلومات واالتصال ،يمثلون اﻟقطاعين اﻟعام واﻟخاص
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واﻟمجتمع اﻟمدني .وھا نحن نجتمع اﻟيوم ﻟنحتفل باﻟفائزين ،مقدمين
بذﻟك أمثلة حية رائعة ومبدعة على اﻟجھود اﻟمتميزة اﻟتي تقوم بھا
اإلدارات اﻟعمومية ﻟلرفع من جودة اﻟخدمات اﻟتي تقدمھا.
وإنني إذ أبادر بصفة مسبقة إﻟى تھنئة اﻟفائزين باﻟجوائز اﻟمخصصة
ﻟھذه اﻟمناسبة ،أغتنم اﻟفرصة ﻟدعوة باقي اﻟقطاعات واﻟمؤسسات
اﻟعمومية األخرى إﻟى االقتداء بھذا اﻟنھج في إطار من اﻟتكامل
واالنسجام قصد تحقيق اﻟتغييرات اﻟبنيوية اﻟمنشودة واﻟدفع بمستوى
األداء اإلداري ﻟيرقى إﻟى مستوى اﻟتطلعات واالنتظارات اﻟملحة
واﻟمشروعة ﻟلمواطن.
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في ختام ھذه اﻟكلمة ،ال يسعني إال أنأشيد باﻟدور اﻟمسؤول واﻟجاد
ﻟلجنة اﻟتحكيم وكفاءتھا في مراعاة تطبيق معايير مقننة وواضحة،
وعملھا بموضوعية متجددة وباستقالﻟية تامة.
كما أجدد خاﻟص اﻟشكر واﻟتقدير ﻟكل من ساھم في دعمفعاﻟيات ھذه
اﻟجائزة ،منوھا بمختلف اﻟمبادرات اﻟمتبارية ﻟنيلھا في نسختھا
اﻟعاشرة.وبھذه اﻟمناسبة سيتم اﻟيوم إعطاء االنطالقة اﻟرسمية ﻟلموﻟود
اﻟجديدكتكملة ﻟمنظومة اﻟتوظيف واﻟتعيين باإلدارة اﻟعمومية ،وھو
اﻟتطبيق اﻟذكي ﻟبوابة "  "emploi-public.maاﻟذي يمكن تحميله
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على اﻟھواتف اﻟنقاﻟة .وقد جاء ھذا اﻟتطبيق ﻟيكرس مبادئ اﻟشفافية
واالستحقاق وتكافؤ اﻟفرص في اﻟوﻟوج ﻟلمناصب اﻟعمومية.
ومرة أخرى أرحب بجميع اﻟحضور اﻟكريم ،وأھنئ مسبقا جميع
اﻟفائزين متمنيا ألعماﻟھم اﻟمزيد من اﻟتوفيق واﻟسداد .وفقنا  Lجميعا
ﻟما فيه خير بالدنا تحت اﻟقيادة اﻟحكيمة ﻟصاحب اﻟجالﻟة اﻟملك محمد
اﻟسادس نصره .L
واﻟسالم عليكم ورحمة  Lوبركاته.
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