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نـ�ص الخطـاب ال�سامـي الـذي وجهـه
جاللــة الملــك محمــد ال�ســاد�س

« […] In parallel, we invite the government to adopt a new strategy for the industry and service
sector and for the development of new technologies. This strategy should be focused on the
optimal use of opportunities created by the globalisation in terms of investment flows. In addition
to reinforcement of Moroccan companies and the promotion of added-value industrial investment,
this strategy should also chart new ways for the Moroccan economy to invest in new industrial
areas that require innovative technologies and open up promising markets to export its products
and services.
We have both ambition and determination to ensure the insertion of Morocco, through its
companies and universities, in the international economy of knowledge. […] »
Extract from the full speech adressed to the Nation
by His Majesty the King on the occasion of the Throne Day – 30/ 07/ 08
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الـمـقـدمــــــة

المعلـومــــة جـوهــــر �إ�شكـالـيـــة تنميــــة الأمـــــــم

•يعتبر ا�ستعمال تكنولوجيات المعلومات عامال �أ�سا�سيا لتطوير مجتمع المعرفة ،ويمكن �أن ي�ساهم بفعالية في التنمية الب�شرية ،وتح�سين االن�سجام االجتماعي ونمو
االقت�صاد الوطني.
•في جميع �أنحاء العالم ،درجة التقدم والتنمية رهينة بمدى الولوج �إلى المعلومات وا�ستخدامها الفعلي  .والأمم المتقدمة والغنية تحقق م�ؤ�شرا مرتفعا بخ�صو�ص قدرتها
على �إنتاج وا�ستخدام المعلومات.
•يمثل قطاع تكنولوجيات المعلومات  % 7من الناتج الداخلي الخام العالمي ويولد حوالي  % 25من النمو العالمي و�أكثر من  % 60من منا�صب ال�شغل في العالم
ال�صناعي.
•غير �أنه يوجد تباين كبير بين البلدان ال�صناعية والبلدان ال�صاعدة� .إذ ت�سيطر البلدان ال�صناعية على حوالي  % 85من �أن�شطة هذا القطاع ،مع ما لها من تبعات �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية وثقافية لم ُي�شرع في قيا�س �آثارها �إال م�ؤخرا.
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المعلـومــــة جـوهــــر �إ�شكـالـيـــة تنميــــة الأمـــــــم

أحد القطاعات ذات الأولوية في االقت�صاد المغربي نظرا
•طبقا للتوجيهات ال�سامية ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س ،يعتبر قطاع تكنولوجيات المعلومات حاليا � َ
لم�ساهمته الفعالة في التنمية الب�شرية واالقت�صادية.
•�إن الرهان بالن�سبة للمغرب في قطاع تكنولوجيات المعلومات خالل ال�سنوات المقبلة ال يقت�صر على المحافظة فقط على المكت�سبات ،بل يتعلق الأمر على الخ�صو�ص
بتمكين المغرب من االندماج في االقت�صاد العالمي للمعرفة من خالل االدماج المكثف والتعميم الوا�سع لتكنولوجيات المعلومات على م�ستوى جميع الفاعلين في المجتمع:
الدولة والإدارات والمقاوالت والمواطنين.
•و�أمام هذا الرهان ،ف�إن اال�ستراتيجية الوطنية من �أجل مجتمع المعلومات واالقت�صاد الرقمي قد:
•تمحورت حول تحديد الأولويات والم�شاريع ذات الأثر القوي والتي �سيتم �إغنا�ؤها تدريجيا؛
•وحددت �أهدافا طموحة وواقعية في �آن واحد ،والتي يبقى �إنجازها رهينا ب�إعداد بنية حكامة دائمة وبتخ�صي�ص مالئم للموارد.
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الــرهـــانـــــات

التنمي ــة الب�شريــة واالقت�صــاديـ ـ ــة

•يتمثل الرهان الأكبر لتحويل المغرب �إلى مجتمع للمعلومات في خلق قيمة م�ضافة وتح�سين م�ستوى العي�ش والرفاهية االجتماعية لمواطنيه.
•تمثل تكنولوجيات المعلومات �أدوات رئي�سية للتنمية الب�شرية واالقت�صادية ،ويرجع ذلك بالخ�صو�ص �إلى:
•اال�ستعمال الفعال والم�ؤثر للمعلومات التي تعتبر العامل الرئي�سي لإنتاج القيمة الم�ضافة بعد ر�أ�س المال والعمل؛
•وتحقيق نتائج مهمة على م�ستوى الإنتاجية بتوفير فر�ص جديدة لإنتاج ومعالجة وت�سجيل وتخزين واقت�سام المعلومات من جهة وتوفير ولوج ُم َي َّ�سر للمعلومات من
جهة �أخرى.
•وهكذا ،ف�إن تطوير اال�ستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات في جميع ميادين الحياة االقت�صادية واالجتماعية المغربية ،يعتبر �أولوية ل�ضمان تنمية وتناف�سية دائمتين
للبالد.
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الـرهـانــات والــفـــر�ص

الــرهـــانـــــات بالن�سبــة لل�صناعــة

تـح�س ــني الإنتاجيـ ـ ـ ــة

•في القرن � ،21أ�ضحت قدرة المقاوالت على جمع و�إنتاج وتدبير المعلومات ،الأداة الرئي�سية للنمو االقت�صادي وللإنتاجية والتناف�سية.
•وبذلك فقد �أ�صبحت ن�سبة نفاذ تكنولوجيات المعلومات في المقاوالت ـ وخا�صة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة والمقاوالت ال�صغيرة جدا ـ وا�ستخدامها الوا�سع والفعال،
ي�ضطلعان بدور رئي�سي في تنمية اقت�صاد المعرفة وفي قدرة المقاوالت على �إنتاج قيمة م�ضافة هامة وخلق م�صادر جديدة للت�شغيل.
•يت�شكل الن�سيج االقت�صادي بالمغرب �أ�سا�سا من المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة والمقاوالت ال�صغيرة جدا التي تعرف ا�ستعماال �ضعيفا للمعلوميات ،مما يحد من �إنتاجية
العمل.
•ي�شكل تحديث الن�سيج المقاوالتي بالمغرب رهانا كبيرا النت�شار تكنولوجيات المعلومات .وباتخاذ قرار ا�ستخدام نظام للمعلومات ،تكون المقاولة قد انخرطت في م�سل�سل
ديناميكي من التحديث التكنولوجي والتنظيمي ،وخا�صة من �أجل :
• اال�ستجابة لمتطلبات �صناعتها على م�ستوى الجودة والكلفة والآجال ؛
• تطوير نظم جديدة للمهن ؛
• رفع م�ستوى الإنتاجية.
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الــرهـــانـــــات بالن�سبــة للمــواطــــن

الولــوج �إلى المعرف ـ ــة

•بوا�سطة تكنولوجيات المعلومات والولوج �إلى الأنترنت ،ت�صبح عمليـة التوا�صل والولوج �إلى العلم والمعرفـة جــد مي�ســرة� .إذ عــالوة علــى ال�سرعــة وال�سهولــة في الولــوج
للمعلومة ،تمكن المواطنين من ربح مهم للوقت خا�صة بف�ضل توفر الخدمات عن بعد.
•فمن ال�ضروري � ْإطالع المواطنين على مزايا تكنولوجيات المعلومات ،و منحهم فر�ص الولوج �إليها ،وت�سهيل تجهيزهم بال ُمعدات ،وتمكينهم من الح�صول على المعارف
الالزمة لال�ستخدام المالئم لهذه التكنولوجيات.
•في هذا ال�سياق ،وبعد التقدم الذي تم �إحرازه على م�ستوى تزويد المواطنين بالهاتف المحمول ،ف�سيتم التركيز في المرحلة القادمة على ت�سريع م�سل�سل َد َم ْقرطة الأنترنت
بمحل الإقامة وحث المواطنين على اعتماد �سريع للتكنولوجيات الحديثة في حياتهم اليومية.
•وهو ما ينطبق �أكثر على المناطق ال�صعبة الولوج التي يبقى فيها جهاز الحا�سوب المو�صول بالأنترنت و�سيلة االت�صال الوحيدة بعالم المعارف.
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الــرهـــانـــــات بالن�سبــة للقطــــاع

تنمية البحث والتطوير

•�أحرز المغرب م�ؤخرا تقدما هاما على م�ستوى تنمية البحث والتطوير :
•تعددت ال�شراكات مع جامعات ومختبرات �أجنبية ،مما يعبر عن الم�صداقية التي اكت�سبتها هيئة الأ�ساتذة الباحثين المغاربة ؛
•�أ�صبح باحثون مغاربة ي�ؤطرون فرق بحث وتطوير في ميادين م�ستقبلية مثل الإلكترونيك الدقيقة( )microélectroniqueوالتكنولوجيات الحيوية وتكنولوجيات
النانو ( )biotechnologies et nanotechnologies؛
•تم �إحداث �صندوق لدعم االبتكار التكنولوجي.
•يبقى الرهان هو موا�صلة ودعم التعاون بين م�ؤ�س�سات البحث والقطاع الخا�ص ،بهدف تحويل قدرة البحث المغربية المتوفرة �إلى تكنولوجيا ومنتجات قابلة للت�سويق.
•زيادة �أكبر في تقريب باحثي العا َلم الأكاديمي من المقاوالت الخا�صة ،تمكن من تركيز �أف�ضل على م�شاريع ملمو�سة مدعومة من طرف �صناعيين و من توازن �أكثر مالءم ًة
بين البحث الأ�سا�سي والبحث التطبيقي الموجه نحو منافذ تجارية.
•وف�ضال عن ذلك ،ف�إن االنفتاح على الم�ستوى الدولي يعتبر �ضروريا بالنظر للحجم المحدود لل�سوق المحلية ،وذلك ِ للإ�ستفادة من ا�ستثمار مهم على م�ستوى البحث
والتطوير.
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الــرهـــانـــــات بالن�سبــة للقطــــاع

نمو �صناعة محلية لتكنولوجيات المعلومات

ارتف ــاع فــي القيمــة الم�ضافــة لترحيــل خدمــات تكنولوجي ــات المعلوم ــات
•المغرب لي�س فقط وجه ًة رائدة لال�ستثمار على م�ستوى البلدان الفرانكفونية في ميادين مراكز النداء ،بل �أي�ضا في ميادين ترحيل خدمات تكنولوجيات المعلومات
والتعهيد في مجال نظم المهن .وقد با�شر الفاعلون الرئي�سيون لترحيل الخدمات عمليات بالمغرب وتبرهن خططهم التنموية عن طموحهم في هذا المجال.
•لقد �ساهم المغرب كثيرا في هذا النجاح بجعله ترحيل الخدمات �أحد �أركان �إ�ستراتجيته ال�صناعية ،و�أعد �سيا�سة تطوعية لجعل عر�ض المغرب جذابا بالن�سبة للزبناء
الأجانب .وفي المجموع فقد ا�ستقرت بالمغرب حوالي � 50شركة متعددة الجن�سية.
•م�ستقبال ،يتجلى الرهان في تقوية الريادة في الأ�سواق الفرانكفونية والتخفيف من تكاليف العاملين في مجال ترحيل الخدمات المتواجدين ،وفي تنمية �أ�سواق جديدة
والرفع من القيمة الم�ضافة للخدمات المنجزة بالمغرب.

نمو �صناع ــة تكنولوجي ــات المعلوم ــات الموجهــة نح ــو الت�صديـ ــر
•تهتم ال�شركات الدولية كذلك بالمهارات المغربية في عدة مهن مرتبطة ب�أنظمة المعلومات :النقديات ،واال�ست�شارة الهند�سية واندماج �أنظمة المعلومات ،و�أنظمة
المعلومات الجغرافية ،و�إنتاج المحتوى الإليكتروني باللغة العربية والأنظمة الم�ساعدة على اتخاذ القرار� ،إلخ.
•ويتعين على المغرب ر�صد وانتهاز الفر�صة المتاحة للتموقع ب�سرعة كفاعل مرجعي بالقطاع ورفع م�ستوى القيمة الم�ضافة.
ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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الـرهـانــات والــفـــر�ص

الــرهـــانـــــات بالن�سبــة لــــلإدارات

تح�سي ــن الفعاليــة وتخفيــ�ض الكلف ــة

•للخدمات العمومية وفعاليتها ت�أثير كبير على الحياة االقت�صادية واالجتماعية لبالدنا .فقد �أ�صبح من ال�ضروري تقديم هذه الخدمات بطريقة مندمجة و�شفافة و ُم�ؤَ َّمنة
حتى يت�سنى ،بف�ضل تكنولوجيات المعلومات ،تحويل المجتمع المغربي تدريجيا �إلى مجتمع المعلومات تما�شيا مع حاجيات وتطلعات المواطنين والمقاوالت.
•تمثل نفقات القطاع العام في المغرب ح�صة مهمة في الميزانية العامة للدولة .و�سيحقق القطاع العام بالت�أكيد ،عبر �إنجاز خدمات الحكومة الإلكترونية ومعالجة �آلية
ومب�سطة للمعلومات ،نتائج مهمة من حيث الفعالية والت�أثير.
•وفي هذا ال�صدد ،وعلى �سبيل المثال ،ف�إن الت�صريح ال�ضريبي للمقاوالت عبر االنترنت �سي�سمح للدولة المغربية بالرفع من المردودية من خالل جمع ومعالجة �آلية مب�سطة
للمعلومات .وبالمقابل� ،سي�سمح للمقاولين بتحقيق مك�سب كبير على م�ستوى الوقت ،من خالل الولوج �إلى معلومات معب�أة �سلفا واال�ستفادة من م�ساعدة في عملية تقديم
الت�صريح عبر الإنترنت.
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ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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الر�ؤيــة والأهـــداف
والـتــوجــهـــات اال�ســتــراتـيـجـيـــة

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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الر�ؤيــة والأهــــداف
والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة

الر�ؤيـــــــــــة

بُنيــت خطــة المغــرب الرقمـــي حــول ر�ؤيــة وطموحــات وا�ضحــة ،ت�ستهــدف موقعتـه بيــن البلــدان ال�صاعــدة الن�شيطــة فــي
مجـــال تكنولوجيـــات المعلومـــــات

•جعل قطاع تكنولوجيات المعلومات موجها للتنمية الب�شرية.
•جعل قطاع تكنولوجيات المعلومات م�صدرا للإنتاجية والقيمة الم�ضافة بالن�سبة لباقي القطاعات االقت�صادية والإدارة العمومية.
•جعل قطاع تكنولوجيات المعلومات �أحد �أركان االقت�صاد.
•جعل المغرب نقطة ا�ستقطاب تكنولوجية جهوية.
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ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
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الر�ؤيــة والأهــــداف
والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة

الأهــــــــــداف

�أهـــداف وا�ضحـــة ومرقمــة فـــي �أفـــق 2013

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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الر�ؤيــة والأهــــداف
والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة

الــمــبــــــــــادئ

ترتكــز ا�ستراتيجيــة المغـــرب الرقمـــي  2013علــى �أربعـــة مبــــادئ:

20

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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الر�ؤيــة والأهــــداف
والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة

توجهــــات �إ�ستراتيجيـــــــة

�إ�ستــراتيجيــة المغـــرب الرقمـــــي  :2013ا�ستراتيجيـــــة تتمحـــور حـــول �أربــــع �أولويـــــات ا�ستراتيجيــــة:

-1

تمكي ــن المواطنيــن مــن الول ــوج �إل ــى الإنترن ــت ذي ال�صبيــب الع ــالي
وت�شجي ــع الولــوج �إل ــى المبـ ــادالت والمعرفـ ــة.

التحول االجتماعي

-2

تقري ــب الإدارة م ــن حاجي ــات المتعاملي ــن معهــا مــن حي ــث الفعالي ــة والجــودة وال�شفـافيــة
بوا�سطــة برنام ــج طم ــوح ل ـ ـلإدارة الإلكتروني ــة.

�إنجاز خدمات عمومية موجهة
للمتعاملين مع الإدارة

-3

الح ــث عل ــى اعتم ــاد المعلومي ــات ف ــي المق ــاوالت ال�صغـ ــرى
والمتو�سط ــة للرف ــع م ــن �إنت ــاجيتهـ ــا.

اعتماد المعلوميات في المقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة

-4

تنمي ــة فــرع محل ــي لتكنولوجي ــات المعلومــات بدعــم �إن�ش ــاء ونم ــو فاعليــن محلييــن
وبت�شجي ــع انبث ــاق �أقط ــاب تمي ــز ق ــادرة عل ــى الت�صدي ـ ــر.

تنمية �صناعة تكنولوجيات
المعلومات

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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الر�ؤيــة والأهــــداف
والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة

توجهــــات �إ�ستراتيجيـــــــة

�إجــراءان اثنـــان للمـواكـبــــة...

-1

�ضم ــان التوف ــر الكيف ــي والكم ــي علــى الكفــاءات الب�شريـ ــة الكفيل ــة بتلب ـي ــة حاجي ــات القطـ ـ ـ ــاع.

تنميــة ر�أ�س المـــال الب�شـــري

-2

تفعي ــل �ش ـ ــروط الثق ــة الرقميـ ـ ــة.

ت�أ�سيـــ�سالثقـــةالرقميــــة

و طريقتيـــن اثنتيـــن للتنفيـــــذ...

22

-1

تفعي ــل حكام ــة �شاملـ ــة.

قيـــادة اال�ستراتيجيــــة

-2

�ضم ــان التخ�صيـ ــ�ص المالئـ ــم للمـ ــوارد الماليـ ـ ـ ــة.

تخ�صيــ�صالمــواردالماليــــة
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الر�ؤيــة والأهــــداف
والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة

توجهــــات �إ�ستراتيجيـــــــة

تظافـــر توجهـــات �إ�ستراتيجيــــة المغـــرب الرقمـــي لفائـــدة االقت�صـــاد والمواطنيـــــن

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيــــــة
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

-1

التحـــول االجتمــاعـــــي

-2

الخدمــات العموميـــة الموجهـــة للمتعامليـــن مــــع الإدارة

-3

�إنتاجيـــة المقــاولــة ال�صغـــرى والمتو�سطــــة

-4

�صناعـــة تكنـولوجيـــات المعلومـــــات

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

التحـــــول االجتماعــــــــي

ال�سيـ ـ ـ ــاق
تطـــور ا�ستعمـــال الإنترنــت منـذ �سنـة  ،2004غيــر �أن الولـوج �إليــه بمقــر الإقامــة يقت�صــر علــى �أقليـة من الأ�سـر المغربيـــة
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

التحـــــول االجتماعــــــــي

ال�سيـ ـ ـ ــاق
يختلــــف م�ستـــوى النفـــاذ كثيـــرا بح�ســـب المناطـــق الجغرافيـــة وم�ستـــوى دخـــل الأ�ســـر

* تحدد الأ�صناف االجتماعية المهنية تبعا للدخل ال�شهري للأ�سرة بمليار درهم � < 18000 :أ ؛  > 18000ب >  8000؛  > 8000ج >  3000؛  > 3000د و ه

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

التحـــــول االجتماعــــــــي

الطمـ ــوح والأهـ ـ ـ ـ ــداف
جعــــل االنترنـــت ذي ال�صبيـــب العالــــي فـــي متنـــاول المواطنيــــن وت�شجيـــع الولــــوج �إلى المبـــادالت والمعرفـــــة
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

التحـــــول االجتماعــــــــي

المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
يتوقـــف تحقيـــق الطموحــــات الم�سطــــرة علــــى تنفيـــذ ثـــالث مبــــادرات �أ�سا�سيـــــة

المبـــادرة الأولــــى:تعميم ا�ستعمال تكنولوجيات المعلومات والتجهيز بالمعدات ال�ضرورية بالن�سبة
للفاعلين في قطاع التعليم.
المبــــادرة الثانيــة:تعبئة الفاعلين العموميين والخوا�ص حول عرو�ض مغرية للولوج �إلى تكنولوجيات
المعلومات بالن�سبة لكل �صنف من الأ�صناف االجتماعية و المهنية.
المبـــادرة الثالثـــة:تطوير محتوى رقمي وطني.
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التحـــــول االجتماعــــــــي

المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــــى:تعميــــم ا�ستعمــــال تكنولوجيـــات المعلومـــات والتجهيـــز بالمعــدات ال�ضــروريـــة بالن�سبــة للفاعليـــن فــي
قطــــاع التعليــــــم

•ال يمكــن لمجتمــع المعلومــات والمعرفة �أن يتطور �إال �إذا تمكنت الأجيال ال�شابة من التحكم مبكر ًا في التكنولوجيات .وي�شكـل كل من الحا�سوب والإنترنيت �أداتين تربويتين
قويتيــن وعن�صريــن لت�سريــع التنميــة الب�شريــة واالقت�صاديــة واالجتماعيــة.
•تعــرف المبــادرات الراميـة �إلى تجهيز التالميــذ والطلبــة ب�أجه ــزة الحوا�سيــب تزاي ــدا على الم�ستــوى الدولــي .وقد �أثبتــت هذه المبادرات فعاليتهـ ــا.
•لتمكين فاعلي قطاع التعليم من التجهيز بحوا�سيب ومن ا�ستعمال الإنترنت� ،ستُعد الحكومة مبادرة رائدة ت�ستهدف دعم اقتناء الطلبة المهند�سين و�أمثالهم لحوا�سيب
محمولة مو�صولة بالإنترنت.
•�ست�ضاف هذه المبادرة �إلى برنامج «جيني» الخا�ص بتجهيز م�ؤ�س�سات التعليم العمومي بتكنولوجيات المعلومات ،و�إلى عملية نافذة (@ )nafidلدعم اقتناء الأ�ساتذة
لحوا�سيب محمولة مو�صولة بالإنترنتَ ،
اللذ ْين انطلقا على التوالي في �شتنبر  2005ومايو .2008
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التحـــــول االجتماعــــــــي

المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــــى:تعميــــم ا�ستعمــــال تكنولوجيـــات المعلومـــات والتجهيـــز بالمعــدات ال�ضــروريـــة بالن�سبــة للفاعليـــن فــي
قطــــاع التعليــــــم
العمليــــــــــــات

الـتـــو�صيـــــف
(9260

 -1تجهيز الم�ؤ�س�سات المدر�سية العمومية
بموارد متعددة الو�سائط مو�صولة
بالإنترنت

•متابعة برنامج «جيني» للفترة 2009ـ  2013بتزويد جميع الم�ؤ�س�سات المدر�سية العمومية
م�ؤ�س�سة) بموارد متعددة الو�سائط مو�صولة بالإنترنت ؛
•موازاة مع هذا التجهيز على م�ستوى البنية التحتية� ،سيتم تكوين �أكثر من � 200.000أ�ستاذ في ميدان
تكنولوجيات المعلومات وتطوير محتويات تربوية رقمية مالئمة لعمليات التعلم .

 -2تجهيز م�ؤ�س�سات التعليم العالي العمومية
بموارد متعددة الو�سائط مو�صولة
بالإنترنت

•متابعة برنامج تعميم تكنولوجيات المعلومات في قطاع التعليم وتوفير بيئات عمل رقمية في م�ؤ�س�سات
التعليم العالي.

 -3دعم تزويد الأ�ساتذة ب�أجهزة حا�سوب
مو�صولة بالإنترنت

•متابعة برنامج نافذة الذي يق�ضي بدعم تجهيز الأ�ساتذة ب�أجهزة حوا�سيب مو�صولة بالإنترنت .ويتمثل
الهدف في امتالك الأ�ساتذة لموارد متعددة الو�سائط في عمليات التعليم والتعلم.

 -4دعم تزويد الطلبة المهند�سين و�أمثالهم
بحوا�سب محمولة مو�صولة بالإنترنت

•�إحداث عرو�ض لدعم اقتناء الطلبة المهند�سين في ميدان العلوم وتكنولوجيات المعلومات و�أمثالهم
لحوا�سيب محمولة مو�صولة بالإنترنت ؛
•�سي�ستفيد من هذه المبادرة خالل فترة 2009ـ  ،2013حوالي  80.000من الطلبة المهند�سين
و�أمثالهم.
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التحـــــول االجتماعــــــــي

المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الثانيــة:تعبئـة الفاعليـن العمومييـن والخوا�ص حول عرو�ض مغرية للولوج �إلى تكنولوجيات المعلومات بالن�سبة لكل
�صنف من الأ�صناف االجتماعية و المهنية

•يتعلق الأمر بالعمل على االنت�شار ال�سريع للبنيات التحتية الخا�صة بالإنترنت ذي ال�صبيب العالي مع الأخذ بعين االعتبار الحاجة الما�سة لأف�ضل تهيئة ترابية رقمية
وانخفا�ض �أ�سعار الولوج �إلى الإنترنت وخا�صة في المناطق متو�سطة الكثافة
•ولأن الكلفة تعتبر �أحد المعوقات الكبرى للتز ُّود ب�أجهزة الحا�سوب والولوج �إلى الإنترنت بالن�سبة ل�شريحة كبيرة من ال�سكان ،ف�إن الحكومة �ستقدم ،في �إطار ال�شراكة
بين القطاعين العام والخا�ص ،عرو�ضا مغرية على �شكل «جهــاز حا�ســوب � +إنتـرن ــت» مالئمة لفئات مختلفة من ال�سكان.
•فـي نف�س ال�سيــاق� ،سي�سمــح انت�شــار مراكــز الولــوج الجماعيــة العموميــة التــي ت�ستخــدم البنيات التحتية الحالية لالت�صاالت ،بتو�سيع دائرة المواطنين الذين ي�ستفيدون
من التكنولوجيــات الحديث ــة.
•و�ست�ستهــدف هــذه الف�ض ــاءات بالخ�صــو�ص المناطــق التــي ال تتوفــر على عــرو�ض للولــوج �إلى الإنترنــت بمق ــر ال�سكن �أو التي ال ت�سمح فيها الإمكانيات المالية بذلــك.

32

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013

الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

التحـــــول االجتماعــــــــي

المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الثانيــة:تعبئـة الفاعليـن العمومييـن والخوا�ص حول عرو�ض مغرية للولوج �إلى تكنولوجيات المعلومات بالن�سبة لكل
�صنف من الأ�صناف االجتماعية و المهنية
العمليــــــــــــات

الـتـــو�صيـــــف

 -5اعتماد �سيا�سـات محـددة لتطوير ال�صبيـــب
العالـــي ح�سـب �أ�صنـاف المناطـق وم�ستــوى
الدخــــل

•�إعداد الخطوط التوجيهية لتطوير ال�صبيب العالي ح�سب �أ�صناف المناطق (اقت�صادية و�سكنية و�سياحية
وترحيل الخدمات  ،الخ) ؛
•تر�شيد اال�ستثمارات وخا�صة من خالل ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص و � /أو تقا�سم البنية
التحتية ،مما يتيح الولوج في المناطق ذات الكثافة المنخف�ضة �أو المتو�سطة.

 -6تــرويـــج عـــرو�ض للتجهيــــز ب�أثمنــــــة
منخف�ضــــة

•توفير عرو�ض مغرية في �إطار ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص ،على �شكل «جهاز حا�سوب �+إنترنت
مالئمة لمختلف الفئات من ال�سكان « (موظفون ،متقاعدون.)...

 -7ت�سهيــل الولـــوج للإنترنـــــت وا�ستخـــــدام
تكنولوجيات المعلومات خارج مقر ال�سكـن
من خالل �إن�شاء مراكـز الولوج الجماعيـــة

•متابعة �إحداث  400مركز ولوج جماعي خالل الفترة الممتدة من  2009-2013؛
•تجهيز كل مركز ولوج جماعي بحوا�سيب مو�صولة باالنترنت وهواتف ؛
•�سيعتمد انت�شار مراكز الولوج الجماعية على بنيات تحتية عمومية ،مما �سي�سمح للمتعهدين الخوا�ص بتوفير
خدمات متعددة الو�سائط للمواطن بتكلفة منخف�ضة (دور ال�شباب ،دور الفتيات ،مكاتب البريد.)...

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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التحـــــول االجتماعــــــــي

المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الثالثــة:تطويــــر محتـــوى رقمــــي وطنــــي

•ثم ــة عالق ــة وطيـ ــدة بي ــن النف ــاذ �إل ــى الإنترن ــت وتطوي ــر محتوي ــات وطنيـ ــة.
•يتعي ــن �أن تك ــون ه ــذه المحتوي ــات الرقميـ ــة ،الموجه ــة ف ــي المقـ ــام الأول �إل ــى المواط ــن المغرب ــي ،مالئم ــة لحاجيات ــه وتطلعات ــه ممــا �سيحفــزه ب�شك ــل طبيع ــي
عل ــى اكت�شافهـ ــا.
•ويتعل ــق الأم ــر عل ــى حــد �ســواء بتطوي ــر محتوي ــات جذابـ ــة عل ــى االنترن ــت ،وبرقمن ــة الت ــراث التاريخ ــي والثقاف ــي ،وهــو ما ي�شك ــل رهان ــا �أ�سا�سي ــا لو�ضــوح ر�ؤيـ ــة
وجاذبي ــة المج ــاالت الترابي ــة ،وب�ش ـك ــل ع ــام ،للول ــوج �إلى العل ــم والمعرفـ ــة.
•ويحتــاج تطوي ــر المحت ــوى الرقمــي الوطنــي �إلــى الجمــع بيــن التعبئ ــة الحكوميــة ومبــادرات القطــاع الخ ــا�ص وال�شراك ــات الدوليـ ــة.
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المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الثالثــة:تطويــــر محتـــوى رقمــــي وطنــــي
العمليــــــــــــات

الـتـــو�صيـــــف

 -8دعم تطوير المحتوى الرقمي الإخباري

•تطوير محتويات جهوية/محلية ؛
•اعتماد �سيا�سة منتظمة لترجمة المواقع العمومية �إلى اللغة العربية ؛
•دعم و�سائل الإعالم المغربية في �إطار �شراكات بين القطاعين العام والخا�ص من �أجل تقديم معلومات
ُم َح َّينة ب�شكل �آني وتفاعلي.

 -9دعم تطوير محتوى رقمي ترفيهي

•تعبئة فاعلي القطاع الخا�ص (التلفزيون والراديو) القتراح محتويات جذابة على �شبكة الإنترنت�:إعداد
فيديو عند الطلب ،وتوفير خدمات �صوتية ومرئية من نوع ... ،Podcast

 -10دعم تطوير محتوى تربوي

•ن�شر الموروث الثقافي المغربي على الإنترنت (المتاحف والمكتبات العمومية )...،في �إطار تعبئة وطنية
ودولية لل�شركاء؛
•�إحداث منظومات لمحتويات تربوية.
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الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع الإدارة

الـ�س ـي ـ ـ ـ ــاق
مــن بيــن الـــدول الـ  192الأع�ضــاء فــي منظمــة الأمــم المتحـــدة ،ي�أتــي المغـــرب فـــي الرتبـــة الأربعيـــن بعــد المائـــة فـــــي
مجـــال الحكومـــة الإلكترونيـــــة

يو�ضــح هــذا الترتيــب ال�صعوب ــات الت ــي تواجههـ ــا الإدارة
المغربـي ــة عل ــى م�ستـ ــوى:
•تح�سي ــن كفاءته ــا الخا�صـ ــة،
•تطــوي ــر ا�ستخــدام ـ ــات خدم ــات االنتــرنـ ــت مــن جــان ــب
المواطني ــن وال�شركـ ــات.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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الطمـ ــوح والأهـ ـ ـ ــداف
تقريــــب الإدارة مـــن حاجيــــات المتعــامليـــن معهـــا علـــى م�ستـــوى الفعاليـــة والجــــودة وال�شفافيـــة مـــن خـــالل برنامـــج
طمـــوح للحكومــــة الإلكترونيـــــة
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع الإدارة

المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
يتوقف بلوغ الطموحات المحددة على تنفيذ ثالث مبادرات رئي�سية :

المبـــادرة الأولــــى�:إن�شــاء الهيئــات القياديــة المخ�ص�صــة لبرنامــج الحكومــة الإلكترونيــــة.
المبــــادرة الثانيــة :تنفيـــذ  15خدمــة وم�شروعـــا رائــدا ،بحلـــول �سنــة  2011علـــى �أبعــد تقديــر.
المبـــادرة الثالثـــة:تنفيـــذ مجمــوع خدمــات وم�شاريــع الحكومـة الإلكترونيــة فـي �أفــق �سنـة .2013

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
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المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــى�:إحــــداث الهيئـــات القياديــة الخا�صـــة ببرنامـــج الحكومـــة الإلكترونيــــة

•ثم ــة عالق ــة وطيـ ــدة بي ــن النف ــاذ �إل ــى الإنترن ــت وتطوي ــر محتوي ــات وطنيـ ــة.
•عالوة على حو�سبة الم�ساطر والإجراءات المتواجدة ،يتطلب برنامج الحكومة الإلكترونية �إعادة �صياغتها ب�شكل معمق ،على �أ�سا�س فهم دقيق ل�سير الإدارة العمومية.
•هذا ما يتطلب �أي�ضا تعاونا �أفقيا بين الإدارات والم�ؤ�س�سات المعنية ف�ضال عن الر�ؤية الم�شتركة بين مختلف الهيئات.
•تعد الحكامة الخا�صة بم�شاريع الحكومة الإلكترونية �ضرورية لتحديد ا�ستراتيجية �شاملة ،و�ضمان تخ�صي�ص الو�سائل الالزمة والإ�شراف على التنفيذ الفعلي للقرارات
المتخذة.
•مبادئ مثل هذه الحكامة تتمثل فيما يلي:
•�ضمان تحديد ر�ؤية م�شتركة لمجموع الحكومة و مخطط عمل ين�سجم مع الأولويات الحكومية ؛
•تر�شيد كلفة الت�سيير واال�ستثمار الخا�صة بم�شاريع وخدمات الحكومة الإلكترونية ؛
•تقديم دعم خا�ص لمختلف الوزارات والإدارات والجماعات المحلية لم�ساعدتها على �إنجاز م�شاريعها و توفير خدماتها المتعلقة بالحكومة الإلكترونية ؛
•تولي دور المحا�سب للنتائج المحققة بالمقارنة مع الأهداف المحددة والو�سائل الم�ستخدمة ؛
•تدبير المهمات الأفقية لمختلف الهيئات الوزارية والإدارية.
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المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــى�:إحــــداث الهيئـــات القياديــة الخا�صـــة ببرنامـــج الحكومـــة الإلكترونيــــة
العمليــــــــــــات
 -11و�ضـــع حكــامــــة لبـرنــامـــج الحكــومــــــة
الإلكتـــرونيـــــة ()1/2

الـتـــو�صيـــــف

•�إعداد هيئات قيادة برنامج الحكومة الإلكترونية ابتدا ًء من �سنة  2009؛
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المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــى�:إحــــداث الهيئـــات القياديــة الخا�صـــة ببرنامـــج الحكومـــة الإلكترونيــــة
العمليــــــــــــات
 -11و�ضـــع حكــامــــة لبـرنــامـــج
الحكــومة الإلكترونيـة ()2/2
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•�أدوار وم�س�ؤوليات الهيئات القيادية
لجنة الحكومة الإلكترونية الم�شتركة
بين الوزارات ()CIGOV

«يحــدد الم�س ــار و ُي َق ِّي ـ ــم»
•بل ــورة الر�ؤي ــة والطمــوحـ ــات
•تحدي ــد اال�ستراتيجيــة وخط ــة العم ـ ــل.
•�ضم ــان تخ�صيــ�ص الو�سائ ــل والمــوارد ال�ضروريـ ــة.
•�إجــراء التحكـي ــم بيـ ــن الإدارات.
•تقييــم الإنجـازات و�إعــادة توجيــه البرامـج التــي تعتر�ضهــا �صعوبـ ــة.

•�إدارة قيــادة الحكومــة الإليكتروني ــة
()DPGOV

«تقــود التنفي ــذ ال�شامـ ـ ــل»
•تح�ضير ا�ستراتيجية الحكومة الإليكترونية.
•اقتراح خطة العمل وتقييم الو�سائل ال�ضرورية.
•متابعة تنفيذ الخطة المحددة.
•ت�سليط ال�ضوء وا�ستغالل الت�آزر بين الإدارات
•�إعداد تقييم الإنجازات.

•بنيــة قي ــادة الحكومــة الإليكترونيــة
( )SPGOVحــ�سـ ــب كـ ـ ــل وزارة �أو
م�ؤ�س�ســة عموميـ ــة

«تقــود التنفي ــذ عل ــى م�ستــوى م�ؤ�س�سته ـ ــا»
•تح�ضيــر ا�ستراتيجيــة الــوزارة �أو الم�ؤ�س�ســة العمومي ــة.
•اقتــراح خطــة العمــل وتقيي ــم الو�سائ ــل ال�ضروري ــة.
•متابعــة تنفي ــذ الخطــة المح ــددة.
•مواف ــاة اللجنــة الم�شتركــة بيـن الــوزارات للحكومـة الإليكترونيــة بتقري ــر
عــن الإنجــازات مقارن ــة بالخطـ ـ ــة.

الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع الإدارة

المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الثانيـة :تنفيذ  15خدمة وم�شاريع رائدة ،بحلول �سنة  2011على �أبعد تقدير
العمليــــــــــــات
 -12تنفيــذ  15م�شروعـــا رائــــدا

الـتـــو�صيـــــف

•قائم ــة الم�شاريع والخدمات الرائدة
الخم�ســة ع�شـ ــر :
الخدم ــات التــي ت�ستهــدف تح�سيــن
الفعاليــة وتقليــ�ص تكالي ــف الإدارة

•التدبي ــر المندمــج للنفقــة العمومي ــة.
•مرك ــز م�شتريـ ــات الإدارة.
•ملف ــات الإجاب ــة علــى ال�صفقــات العموميــة عبــر الخ ــط.
•اعتمــاد مق ــدم خدم ــة الت�صدي ــق الإليكترون ــي.
•ال ٌم َع ّرفـ ــات الم�شترك ــة وان�سجــام الأنظمـة بيــن الإدارات.

•الخــدمــات التــي ت�ستهـدف تب�سيــط
الم�ساطــر الإداريــة للمقــاوالت

•الت�صريحات االجتماعية الخا�صة بالم�ستخدمين.
•الت�صريح بال�ضريبة على القيمة الم�ضافة عبر الخط.
•الت�صريــح لإدارة الجمـ ــارك.
•الت�صريــح والأداء المتعل ــق بال�ضريبــة عل ــى ال�شرك ــات وال�ضريب ــة العام ــة
عل ــى الدخـ ــل.
•�إحداث المقاولة.
•م�ساطر اال�ستيراد والت�صدير عبر الخط.

•الخــدم ــات المن�شئ ـ ــة لإدارة فـ ـ ــي
خدم ــة المواطني ـ ــن

•اقتــراح خطــة العمــل وتقيي ــم الو�سائ ــل ال�ضروري ــة.
•الحالة المدنية ونظام معلومات الجماعات المحلية.
•قاعدة التعليم عبر الخط  /الت�سجيل �إليكترونيا.
•تعوي�ضات التغطية ال�صحية.
•القن�صلية الإليكترونية(.)consulat.ma
ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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المبـ ــادرات والتدابيـ ـ ــر
المبـــادرة الثالثـة:تنفيـــــذ مجمــــوع خدمــــات وم�شاريـــع الحكومــة الإلكترونيـــة فـــي �أفـــق �سنــــة
العمليــــــــــــات
 -13تنفيــذ مجمـــوع م�شاريــع وخـدمـــــات
الحكومـــة الإلكترونيـــــة
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2013

الـتـــو�صيـــــف

•تنفيذ  89م�شروعا وخدمة من بينها  40خدمة تخـ ــ�ص المب ــادالت ،وذل ــك ف ــي �أف ــق �سن ــة .2013
•خدمات المبادالت هي خدمات تتم �إلكترونيا من البداية �إلى النهاية بين المواطن/المقاولة والإدارة.

الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

-1

التحـــول االجتمــاعـــــي

-2

الخدمــات العموميـــة الموجهـــة للمتعامليـــن مــــع الإدارة

-3

�إنتاجيـــة المقــاولــة ال�صغـــرى والمتو�سطــــة

-4

�صناعـــة تكنـولوجيـــات المعلومـــــات
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الـ�س ـي ـ ـ ـ ــاق
�ضعـف حو�سبـة المقـاوالت المغربيـة يـ�ؤدي �إلـى ركـود �إنتاجيـة العمـل ،ممـا ي�شكـل خطـرا علـى القـدرة التناف�سيـة االقت�صاديـة
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الـ�س ـي ـ ـ ـ ــاق
ال تـــزال ا�ستثمـــارات المقـــاوالت ال�صغــرى والمتو�سطـــة مقيـــدة فــي مجــــال تكنولوجيـــا المعلومـــات ب�سبـــب الجهـــل بربحيتهــــا
ومقـــاومـــة التغييــــــر

«

يرجع �ضعف ا�ستخدام الإعالميات في المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في
الغالب �إلى عدم ا�ستيعاب ربحية اال�ستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات.
فمدير المقاولة ...ال يعلم �أي نوع من التطبيقات التي �ستنا�سبه
وال ي�ستطيع ربط العالقة بين الفوائد التي �سيجنيها من اال�ستثمار
في مجال تكنولوجيا المعلومات والأفق الزمني لهذه الفوائد ،وبين
التكاليف ذات ال�صلة...
مدي ــر عـام لـ�شركـة مغربي ـ ــة فــي المعلوميـ ــات

»

«

كثير من المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة لم تغير طريقة عملها منذ
عدة �أجيال .فما زال جزء مهم منها يعمل بالقلم والدفتر وال يفكر في جهاز
الحا�سوب
م�سـ ـ�ؤول عن م�ؤ�س�سـ ــة كبرى لن�ش ــر البرمجي ــات بالمغ ــرب

»

«

يرجع لال�ستفادة من اال�ستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات،
يجب �أوال �أن تكون المقاوالت قد بلغت م�ستوى من الن�ضج وتتوفر على
�أداة �إنتاج ُمثلى ونظم جيدة .و�أغلبية المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
المغربية وخا�صة ال�صغرى منها ،تبقى جد بعيدة عن هذا الم�ستوى...
نا�ش ــر مغـرب ــي للبرمجيـ ـ ــات

»

«

اعتاد عدة مقاوالت �صغرى على التعامل بحرية مع قواعد النظام ال�ضريبي.
ف�إدخال المعلوميات ،وخا�صة بالن�سبة لم�سك محا�سبتها� ،سيلزمها المزيد
من ال�شفافية ،مما يعتبر عامل �إحجام �إ�ضافي بالن�سبة لها
م�س ـ ـ�ؤول ع ــن م�ؤ�س�س ــة كب ــرى لن�ش ــر البرمجي ــات بالمغ ـ ــرب

»
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الطمـ ــوح والأهـ ـ ـ ــداف
حــــث المقــــاوالت ال�صغــــرى والمتو�سطــــة علـــى اعتمـــاد المعلوميــــات لزيــــادة �إنتاجيتهـــا وتح�سيـــن تناف�سيتهــــــا
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المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
ي َت َوقف بلوغ الطموحات المعبر عنها على تنفيذ ثالث مبادرات رئي�سية

المبـــادرة الأولــــى:دعـــم حو�سبــة المقـــاوالت ال�صغــــرى والمتو�سطــة فـــي القطاعــات ذات الرهانـــــات
العاليــــة على م�ستـــوى الناتـــج الداخلـــي الخـــــام.
المبــــادرة الثانيــة :تعبئـــة �صنـــاع القـــــرار.
المبـــادرة الثالثـــة:تح�سيـــ�س المقـــاوالت وت�شجيعهـــا علـــى ا�ستخــدام تكنولوجيـــات المعلومــــات.
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المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــى:دعـــــــم حو�سبـــــة المقــــاوالت ال�صغـــرى والمتو�سطـــة فــــي القطاعـــات ذات الرهانـــات العاليـــة علـــــى
م�ستــــوى الناتـــج الداخلـــي الخـــــام

•�ستن�صب الجهود في المقام الأول على المقاوالت المهيك َلة على م�ستوى القطاعات ذات الرهانات العالية بالن�سبة للناتج الداخلي الخام.
•بالن�سبة لهذه القطاعات� ،ستُقترح حلول مهنية قطاعية جاهزة لال�ستعمال ،وذلك ب�شراكة مع الجمعيات المهنية.
•لتي�سير انتقاء اال�ستثمارات في مجال تكنولوجيات المعلومات بالن�سبة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة� ،سيتم �إعداد دالئل ت�سلط ال�ضوء على تكاليف وفوائد مختلف
الحلول المهنية وتعر�ض الئحة موردي المنتجات والخدمات الأكثر مالءمة.
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المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــى:دعـــــــم حو�سبـــــة المقــــاوالت ال�صغـــرى والمتو�سطـــة فــــي القطاعـــات ذات الرهانـــات العاليـــة علـــــى
م�ستــــوى الناتـــج الداخلـــي الخـــــام
العمليــــــــــــات

الـتـــو�صيـــــف

 -14تحديـد �أنظمــــة معلومــــاتيـة مهنيــــة
جاهــزة لال�ستخـدام موجهة للقطاعات
ذات الرهانــات العاليــة علـى م�ستـــوى
الناتج الداخلي الخام

•تحديد �أنظمة معلوماتية مهنية قطاعية خا�صة بالقطاعات ذات الرهانات العالية على م�ستوى الناتج
الداخلي الخام ،مثل الن�سيج و الألب�سة ،الجلد ،ال�صناعات الغذائية ،وال�سيارات� ،إلخ.

 -15دعم اال�ستثمارات في مجال تكنولوجيات
المعلومات بالن�سبة للمقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة القطاعية.

•�إحداث �إعانة القتناء �أنظمة معلوماتية للحو�سبة القطاعية� .ست�صل هذه الإعانة �إلى حوالي  60%من
اال�ستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات على �أال تتعدى حوالي  400000درهم ،وهذا من خالل
*
برنامج م�ساندة

� -16إعداد حمالت توا�صلية للعرو�ض القطاعية
الم َعدة
ُ

•تحديد وتنفيذ مخططات توا�صلية حول العرو�ض القطاعية المنتقاة ،بهدف تح�سي�س المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة بفوائد اال�ستثمارات في مجال تكنولوجيات المعلومات.

* �أنظر الميثاق الوطني للإقالع ال�صناعي :الإجراء رقــم 58
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المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الثانيــة:تعبئـــة �صنـــاع القـــــرار

•�ست�سمـح تعبئــة �صن ــاع الق ــرار العموميي ــن والخ ــوا�ص(جمعي ــات مهني ــة ،كب ــار �صن ــاع الق ــرار� ،إل ــخ ).بت�شجيــع وموا�صلــة وت�سري ــع عملي ــة حو�سب ــة المقـ ــاوالت
ال�صغـ ــرى والمتو�سط ـ ــة:
•يتعلق الأمر من جهة ،باالعتماد على الجمعيات المهنية وخبراء المحا�سبة� ،إلخ ،العتماد تكنولوجيات المعلومات في المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة ؛
•ويتعلق الأمر من جهة �أخرى بم�شاركة كبار �صناع القرار في حث مقاوالتهم ال�صغرى والمتو�سطة ال ُم َوردة على تف�ضيل التبادل الإليكتروني للمعطيات.
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المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الثانيــة:تعبئـــة �صنـــاع القـــــرار
العمليــــــــــــات

الـتـــو�صيـــــف

 -17مـواكبــة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة
المــ َوردة لكبـار �صناع القرار المنخرطين
ُ
فــي م�شـاريــع تعتمــد التعـــامـــــل
االلـكتــرونــي

•دعم المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في م�شاريعها الخا�صة بالمادية المبادالت الإليكترونية مع كبار
�صناع القرار :ا�ستئنا�س ،ا�ست�شارة� ،إلخ.

 -18تعبئة كبار �صناع القرار لت�شجيع تجهيز
المقاوالت ال�صغيرة جدا

•ا�ستخدام ت�أثير كبار �صناع القرار لت�شجيع المقاوالت ال�صغيرة جدا على التزود بالأدوات الأ�سا�سية
(�أجهزة حا�سوب ،تطبيقات �أ�سا�سية) ؛
•المرحلة الأولى من هذا الم�شروع التي تهم قطاع «التجارة» ،ت�أتي لإتمام برنامج «رواج» للتجهيز وت�أهيل
تجارة القرب.

 -19تعبئة الجمعيات المهنية في اعتماد
تكنولوجيات المعلومات بالمقاوالت
ال�صغرى والمتو�سطة

•تنفيذ مخطط توا�صلي حول مزايا تكنولوجيات المعلومات لدى المنخرطين بالجمعيات المهنية ؛
َ
المخاطبين في مجال تكنولوجيات المعلومات على م�ستوى الجمعيات المهنية ،يكونون
•تطوير �شبكة من
بمثابة نقطة ات�صال لن�شر ثقافة تكنولوجيات المعلومات على م�ستوى المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة.
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المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الثالثــة:تح�سيـــ�س المقـــاوالت و تدريبهـــا وت�شجيعهــا علــى ا�ستخــدام تكنولوجيـــات المعلومــــــات

•عدم الإلمام بمردودية اال�ستثمار في تكنولوجيات المعلومات ومقاومة التغييرُ ،يعدان بمثابة العقبات الرئي�سية �أمام حو�سبة المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة.
•لإزالة هذه العقبات� ،سيتم اقتراح عمليات تح�سي�سية وتكوينية مالئمة ،وعلى الخ�صو�ص برنامج وطني لفائدة ُم�سيري المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة لال�ستئنا�س مجان ًا
بتكنولوجيات المعلومات.
•عالوة على ذلك� ،س ُي�شجع انت�شار خدمات برنامج الحكومة الإليكترونية  ،2013-2009وبالخ�صو�ص الخدمات الموجهة للمقاوالت ،على المزيد من اعتماد الحو�سبة
بالن�سبة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة.
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

�إنتاجيــــة المقاولـــــة ال�صغـــــرى والمتو�سطـــــــة

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الثالثــة:تح�سيـــ�س المقـــاوالت و تدريبهـــا وت�شجيعهــا علــى ا�ستخــدام تكنولوجيـــات المعلومــــــات
العمليــــــــــــات

الـتـــو�صيـــــف

 -20تكويــن مخاطبـــي تكنولوجيـــات
المعلومــات وخبــراء المحا�سبـــة

•دعم المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة في م�شاريعها الخا�صة بالمادية المبادالت الإليكترونية مع كبار
�صناع القرار :ا�ستئنا�س ،ا�ست�شارة� ،إلخ.

 -21تدريـب ُم�سيـــري المقــاوالت ال�صغــــرى
والمتو�سطة على ا�ستعمال تكنولوجيات
المعلومــات :الرخ�صـــة الرقميــــة

•ا�ستخدام ت�أثير كبار �صناع القرار لت�شجيع المقاوالت ال�صغيرة جدا على التزود بالأدوات الأ�سا�سية
(�أجهزة حا�سوب ،تطبيقات �أ�سا�سية) ؛
•المرحلة الأولى من هذا الم�شروع التي تهم قطاع «التجارة» ،ت�أتي لإتمام برنامج «رواج» للتجهيز وت�أهيل
تجارة القرب.

 -22ت�أهيـــل الإطــــار القانونــــي لت�شجيــــع
ا�ستعمـــال الخدمـــات عبـــر الخــــــط

•تنفيذ مخطط توا�صلي حول مزايا تكنولوجيات المعلومات لدى المنخرطين بالجمعيات المهنية ؛
َ
المخاطبين في مجال تكنولوجيات المعلومات على م�ستوى الجمعيات المهنية ،يكونون
•تطوير �شبكة من
بمثابة نقطة ات�صال لن�شر ثقافة تكنولوجيات المعلومات على م�ستوى المقاوالت ال�صغرى والمتو�سطة.
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-1

التحـــول االجتمــاعـــــي

-2

الخدمــات العموميـــة الموجهـــة للمتعامليـــن مــــع الإدارة

-3

�إنتاجيـــة المقــاولــة ال�صغـــرى والمتو�سطــــة

-4

�صناعـــة تكنـولوجيـــات المعلومـــــات

الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

ال�سي ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
ت�شكــــو �صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــات المغربيــــة مـــن �ضعــف الطلــب الداخلـــي ومحدوديــة عــر�ض الت�صديــــر

•عدم عر�ض مجز�أ في مجال تكنولوجيات المعلومات.
•طلب داخلي محدود تتم تلبيته عن طريق الإ�ستيراد بالن�سبة للم�شاريع ذات القيمة الم�ضافة العالية.
•عالوة الت�صدير محدود ،حجمه ال يرقى �إلى م�ستوى التناف�س دوليا.

عرف ترحيل الخدمات في مجال تكنولوجيات المعلومات نموا �سريعا ،مما خلق �ضغطا في ال�سوق

•عرف ترحيل الخدمات في مجال تكنولوجيات المعلومات نموا �سريعا �أكثر مما كان متوقعا ( % 270 +من رقم المعامالت مقارنة بتوقعات �سنة .) 2008
•نجم عن اال�ستقرار ال�سريع للم�ستثمرين في مجال ترحيل الخدمات �ضغط على الموارد الم�ؤهلة في مجال تكنولوجيات المعلومات.
•يتعين �إيالء عناية خا�صة لم�ستثمري ترحيل الخدمات الم�ستقرين

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
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�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

الطمـ ــوح والأهـ ـ ـ ــداف
تطـــويـــر قطـــــاع تكنولــــوجيـــات المعلـــومــــات المحـــلــــي بــدعــــم خــلــــق ونمــــو فاعـليــــن محـلييــــن وبــالعمـــــل عـــلــــــى
بـــروز �أقطــــاب امتيــــاز ذات �إمكانــــات ت�صديريــــة قويــــــــة
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
الم�سطــــرة عـلــــى تنفيـــذ ثـــالث مــبــــادرات رئي�سيـــــــة
يتوقـــف بلــــوغ الطموحـــات ُ

المبـــادرة الأولــــى:ت�سهيــــل تنميـــة فاعليـــن محلييـــن في مجـــال تكنولوجيـــات المعلومـــــات.
المبــــادرة الثانيــة :تطويـــر مـــراكـــز التميــــز.
المبـــادرة الثالثـــة:تقويـــة ترحيـــل خدمـــات تكنولوجيـــات المعلومــــات.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
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�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــى:ت�سهيــل تنميـــة فاعليـــن محلييــــن فــي مجـــال تكنولوجيـــات المعلومــــــات

•�إحداث �آلية مخ�ص�صة للح�صول على تمويل عملية االنطالق والتنمية ،لتمكين المقاوالت المبتدئة والمقاوالت المغربية ال�صغيرة الحجم ـ التي تواجه �صعوبات في
الح�صول على تمويل ـ من �إنجاز المرحلة الأولى لتنميتها.
• و�ستعمل الحكومة �أي�ضا على ت�شجيع �إن�شاء بنيات اال�ستقبال واالحت�ضان التي توفر للمقاولين خدمات اال�ستقرار و المواكبة المتالئمة مع احتياجاتهم.
الم�ساعدة على الت�صدير ،كما �س ُي�ستخدم الطلب العمومي كرافعة لدعم الفاعلين المحليين.
• كذلك ،ولت�شجيع نمو المقاوالت� ،ستتم تقوية الخدمات
ِ
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــى:ت�سهيــل تنميـــة فاعليـــن محلييــــن فــي مجـــال تكنولوجيـــات المعلومــــــات
العمليــــــــــــات
 -23و�ضع حكامة وطنية لالبتكار

 -24و�ضع حلول تمويلية مخ�ص�صة لفاعلي
تكنولوجيات المعلومات

الـتـــو�صيـــــف

•و�ضع حكامة وطنية لتن�سيق ومتابعة �أعمال دعم وتطوير :
•االبتكار المدعم جزئيا من طرف �صندوق االبتكار في �إطار العقدة المبرمة بين الجمعية المغربية
لمهني ــي تكنولوجيــات المعلومــات والحكومــة ؛
•البحــث والتنميــة المدعوميــن مـن طـرف �صنــدوق البحــث والتنميـة الممـول بم�ساهمــة متعهــدي
االت�صـ ــاالت.
•وخلق �صناديق ا�ستثمار عمومية ـ خا�صة من نوع ر�أ�سمال االنطالق ور�أ�سمال ال ُم َخاط َرة لفائدة مقاوالت
قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات ؛
•�أول �صندوق لالنطالق (عمومي ـ خا�ص) تبلغ قيمته  100مليون درهم� ،سيتم �إحداثه �سنة  2009؛
•وعالوة على ذلك� ،ستتم مواكبة مقاوالت قطاع تكنولوجيات المعلومات ،على �أ�سا�س عقدة للنمو ،من
خالل تقديم منحة عند اال�ستثمار في �إطار برنامج «�إمتياز»
*

� -25إعداد بنيات ا�ستقبال تكنولوجية جهوية

•تنفيذ �إعداد بنيات ا�ستقبال جذابة للمقاوالت النا�شئة ومقاوالت تكنولوجيات المعلومات توفر بنية تحتية
وخدمات عامة ومواكبة ذات جودة ؛
•وعلى غرار الحظيرة التكنولوجية للدار البي�ضاء ،تم تحديد ثمانية مواقع كبرى في المدن التالية  :الدار
البي�ضاء والرباط و�أكادير ووجدة وطنجة ومراك�ش وفا�س ومكنا�س.

* �أنظر الميثاق الوطني للإقالع ال�صناعي  :الإجراء رقم 57
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�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــى:ت�سهيــل تنميـــة فاعليـــن محلييــــن فــي مجـــال تكنولوجيـــات المعلومــــــات
العمليــــــــــــات
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الـتـــو�صيـــــف

 -26تح�سيـــن ومالءمــة الإطـــار القانونـــي
مــع خ�صو�صيــات قطــاع تكنولوجيــات
المعلـومـــات

•�إع ــداد �إط ــار قانون ــي يتــالءم مــع البحــث واالبتكـ ــار.

 -27ت�شجيــع ثقافــة المقاولــة واالبتكـــار

•ت�شجيع ثقافة المقاولة واالبتكار من خالل �إدماج درو�س ووحدات خا�صة في م�سارات وبرامج التعليم،
و�إحداث حا�ضنات جامعية.

 -28تطويــر خدمـــات لم�سـاعــدة مقـاوالت
تكنولـوجيـــات المعلــومـــــات

•تطوير خدمات للم�ساعدة على الت�صدير ،ومن بينها:
•مهمات ا�ست�شارية ودرا�سات لل�سوق ؛
•مهمات ترويج لقطاع تكنولوجيات المعلومات المغربي على ال�صعيد الدولي ،والتي تندرج جزئيا في
�إطار العقدة المبرمة بين الجمعية المغربية لمهنيي تكنولوجيات المعلومات والحكومة.
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�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبــادرة الثانيـــة:تــطــويــــر مــراكــــز الـتــمـيـــــــز

•يتعلق الأمر بتحديد موقع المغرب على الخريطة العالمية لتكنولوجيات المعلومات بالتركيز على �إحداث �أقطاب تميز تتمحور حول مراكز تكنولوجية �سيقدم المغرب من
خاللها مزايا تناف�سية حقيقية.
•الرهان كبير باعتبار حجم الفاعلين المغاربة بالمقارنة مع المناف�سين الدوليين ،غير �أنه يتعين على المغرب �أن يراهن على التعامل بذكاء مع التحكم الجيد في اختياراته
اال�ستثمارية ،وذلك من �أجل ا�ستخدام فعال ور�شيد للموارد العمومية.
•حددت الحكومة المراكز التكنولوجية ذات الأ�سبقية التي يتعين تطويرها في �إطار �أقطاب التميز التي ت�ضم كل من �صناع القرار ال�صناعيين ،وجامعات وباحثين ،ف�ضال
عن مقاوالت نا�شئة تعمل في مجال تكنولوجيات المعلومات.
•�س ُينخرط هذا النظام بقوة في ال�شبكات العلمية الدولية ،و�سيتوفر على هيئة حكامة عمومية ـ خا�صة ت�ضمن ا�ستمرارية م�شاريع المقاوالت النا�شئة .وبذلك� ،سيكون بو�سع
هذه المقاوالت ولوج الأ�سواق الدولية بي�سر والإ�ستفادة من الجهود المن�س َقة لتعزيز مكانة المغرب على الم�ستوى الدولي.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبــادرة الثانيـــة:تــطــويــــر مــراكــــز الـتــمـيـــــــز
العمليــــــــــــات
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مجمعات لتكنولوجيا المعلومات
� -29إن�شاء َ

•�إن�شاء هيئة حكامة مختلطة تجمع مختلف الفاعلين :الدولة ،المقاوالت الكبرى ،المقاوالت ال�صغرى
والمتو�سطة ،متعهدو التعليم والبحث  ،مع تحديد هدف نهائي يتمثل في �إظهار م�شاريع متطورة ذات
قيمة م�ضافة عالية في مراكز التميز الأربعة المحددة:
•الخدمات المتنقلة ؛
•خدمات النقديات /تدبير الحقوق الرقمية /الأمن ؛
•ت�صميم مواقع الإنترنت /ر�سومات الحا�سوب /الو�سائط المتعددة ؛
•البرمجيات المنتَجة محليا لتلبية حاجيات الحكومة والمقاوالت.

المبلورة
� -30إحداث تمويل خا�ص بالأن�شطة ُ
في المجمعات

المجمعات ،وخا�صة باالعتماد على �صندوق االبتكار ـ مو�ضوع
•و�ضع �صيغ لتمويل الم�شاريع التي ُتبلورها َ
العقدة المبرمة بين الجمعية المغربية لمهنيي تكنولوجيات المعلومات والحكومة ـ و�صندوق البحث
والتنمية المك َّون من م�ساهمة متعهدي االت�صاالت.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
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الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبــادرة الثالثـــة:تقويـــة ترحيـــل خدمـــات تكنولوجيــــات المعلومـــــات

•يولي المغرب عناية جد خا�صة لإنجاح الفاعلين الذين تمكنوا من اال�ستقرار ،وهو ما يعد �شرط لدعم م�صداقية االتجاه نحو المغرب و�ضمان ا�ستمراريته.
•ل�ضمان وتعزيز القدرة التناف�سية لعرو�ض المغرب ،عملت الحكومة على ت�سريع م�سل�سل الم�صادقة على الإطار القانوني لحماية الأفراد الذاتيين تجاه معالجات المعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي .وب�صورة �أعم� ،سيبقى المغرب يقظا من �أجل موا�صلة تح�سين تناف�سية الإطار التحفيزي والقانوني.
•ت�سريع انت�شار البنيات التحتية بالمناطق المخ�ص�صة ،ي�شكل �أي�ضا جزءا من هذا البرنامج.
•ت�سريع تكوين الموارد الب�شرية الم�ؤهلة ودعم الجهاز الم�س�ؤول عن �ضمان ان�سجام جودة التكوين.
•و�أخيرا� ،ستعمل الحكومة على هيكلة وتمركز عمليات الترويج لعرو�ض المغرب وكذا التوا�صل حول الآليات الميدانية لم�ساعدة المتعهدين على اال�ستقرار والنمو.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013

65

الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبــادرة الثالثـــة:تقويـــة ترحيـــل خدمـــات تكنولوجيــــات المعلومـــــات
العمليــــــــــــات
 -31تطبيـــق قـانــون حمــايـــة الأ�شخــــا�ص
الذاتييـــن تجاه معالجة المعطيات ذات
الطابــع ال�شخ�صــي

•�ضمان �إطار قانوني وت�شريعي مطابق للموا�صفات والمعايير الدولية لحماية الأ�شخا�ص الذاتيين تجاه
معالجة المعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي.

 -32المحافظـــة علــى تناف�سيــة عــر�ض
المغــرب فيمــا يخـــ�ص ترحيـــل
الخــدمــــات

•المحافظة على عر�ض مغربي ذي تناف�سية ن�شيطة على م�ستوى ترحيل الخدمات .

 -33اقـتـــراح بنيــــات تحتيـــة كافيـــة وذات
جـــــودة

•�إعداد قدرات �إ�ضافية .

 -34تلبيـــة الحاجيـــات مـــن حيـــث المـــوارد
الب�شـــريـــة الم�ؤهلـــــة

•تكوين الموارد الب�شرية الكافية على م�ستوى الكم والكيف ،لمواكبة تطوير ترحيل خدمات تكنولوجيات
المعلومات.

* �أنظر الميثاق الوطني للإقالع ال�صناعي  :الإجراء رقم 1؛  6و 2
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ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013

*

*

الأولويـــات الإ�ستراتيجيـــة

�صناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــات

المب ــادرات والتدابي ـ ـ ــر
المبــادرة الثالثـــة:تقويـــة ترحيـــل خدمـــات تكنولوجيــــات المعلومـــــات
العمليــــــــــــات

الـتـــو�صيـــــف

 -35ت�شجيــع عــر�ض المغــرب لـــدى
ال�شركــات الفرن�سيــة لخدمــات
الهنــد�ســة المعلوماتية

•تتبــع جلــب ال�شرك ــات الفرن�سي ــة لخدم ــات الهند�س ــة المعلوماتي ــة .

 -36مبـا�شــرة يقظـــة تكنولوجيــــة

•�إنج ــاز يقظ ــة تكنولوجيـ ــة ب�شراك ــة م ــع م�ستثـم ــري ترحـي ــل الخدمــات ،لتحـ ــدي ــد التخ�صـ�ص ـ ــات
الوظيفي ــة والقطـاعيــة التــي يتعيــن علــى المغــرب التركيــز عليهــا لرفع م�ست ــوى القيمــة الم�ضاف ــة.

*

* �أنظر الميثاق الوطني للإقالع ال�صناعي  :الإجراء رقم 3؛  4و 5

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013

�إجـــــراءات الـمـواكــبــــــة

-1

الــــر�أ�سـمـــــال الـبــ�شــــــري

-2

الـثـقــــة الرقــمـيـــة

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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الــــر�أ�سـمـــــال الـبــ�شــــــري

ال�سـيـ ـ ـ ـ ــاق
الرهــــان علــى الر�أ�سمـــال الب�شــري مــن العنا�صــر الأ�سا�سيـــة لنجـــاح تطـــور قطـــاع تكنولوجيـــات المعلومـــــات

•�إن تو ُّف ــر الكف ــاءات والمـ ــوارد الب�شريــة� ،س ــواء من حيث الكم �أو الكيفُ ،ي َع ُّد �شرطا لتنفيذ الإ�ستراتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيات المعلومات.
•�أدى نجاح قطاع ترحيل الخدمات في ميدان تكنولوجيات المعلومات �إلى تزايد مهم على م�ستوى حاجيات المهنيين من حيث �أعداد الموارد الب�شرية التي يتعين تكوينها
وبالتالي �إلى �إعادة النظر في قدرات م�ؤ�س�سات التكوين.
•وعموم ًا ،ف�إن �آفاق تطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات ت�ستلزم منذ الآن العمل على اال�ستباق الفعال للحاجيات فيما يتعلق بالموارد الب�شرية المكونة والم�ؤهلة والقابلة
لال�ستخدام.
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اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013

�إجـــــراءات الـمـواكــبــــــة

الــــر�أ�سـمـــــال الـبــ�شــــــري

الطمـ ــوحـ ــات والأهـ ـ ـ ــداف
تكــويـــن ر�أ�سمـــال ب�شـــري فــي م�ستــــوى حـاجيــــات قطــــاع تكنـولوجـيــــات المعلـومـــــــات

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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الــــر�أ�سـمـــــال الـبــ�شــــــري

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
يتوقــف بلـــوغ الطموحـــات المحـــددة علـــى تنفيــذ ثـــالث مبــــادرات رئي�سيــة

المبـــادرة الأولــــى :و�ضــع حكامـــة خا�صـــة بالر�أ�سمـــال الب�شــــري.
المبــــادرة الثانيــة� :إعـــداد مخططــــات للتكويـــن ت�ستجيـــب لحاجيـــات قطـــاع تكنولوجيــات المعلومـــات.
المبـــادرة الثالثـــة:تطويــر عرو�ض البرامــج مـــن �أجــل ا�ستخــدام �أف�ضــل للحا�صليـــن علــى �شهـــادات فـــي
تكنولوجيـــات المعلومــــات.
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اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
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�إجـــــراءات الـمـواكــبــــــة

الــــر�أ�سـمـــــال الـبــ�شــــــري

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــــى :و�ضــع حكامـــة خا�صـــة بالر�أ�سمـــال الب�شــــري

•بمنطق ا�ستمرار االن�سجام بين التكوين وحاجيات قطاع تكنولوجيات المعلومات ،ف�إنه من ال�ضروري و�ضع �آليات م�ؤ�س�ساتية ترمي �إلى تحيين ،ب�شكل ن�شيط� ،أهداف
و�أدوات التكوين لتلبية الحاجيات من الموارد الب�شرية الكافية والم�ؤهلة في هذا القطاع.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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الــــر�أ�سـمـــــال الـبــ�شــــــري

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــــى :و�ضــع حكامـــة خا�صـــة بالر�أ�سمـــال الب�شــــري
العمليــــــــــــات
 -37و�ضــع �آليــة لقيـادة ومتابعة وتقييــم
مخططـات تكويـن قطاع تكنولوجيات
المعلومـــات

* �أنظر الميثاق الوطني للإقالع ال�صناعي  :الإجراء رقم  93و 97
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الـتـــو�صيـــــف

•و�ضــع منظوم ــة �سنوي ــة لتحدي ــث مخططــات التكويــن الأ�صل ــي بتعــاون وثيــق مــع الفاعليــن الرئي�سييـن
فــي ميــدان التكويـ ــن.
•�ستتمحــور هــذه المنظومــة حــول خم�ســة محـ ــاور :
•تحييــن حـاجيــات التكويــن بتن�سيــق مــع مهنيــي القطـ ــاع ؛
•توطي ــد الحـاجي ــات ؛
•توزيــع الحاجيــات علــى �أنظمــة التكوي ــن ؛
•التحكيــم والم�صـادقــة علــى مخطــط التكويــن ال�سنــوي المف�ص ــل ؛
•تقييــم تنفيــذ مخط ــط التكوي ــن.
*

�إجـــــراءات الـمـواكــبــــــة

الــــر�أ�سـمـــــال الـبــ�شــــــري

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
المبــــادرة الثانيــة� :إعـــداد مخططــــات للتكويـــن ت�ستجيـــب لحاجيـــات قطـــاع تكنولوجيــات المعلومـــات

•لتلبي ــة حاجي ــات القط ــاع مــن الكف ــاءات الكافي ــة والم�ؤهل ــة ،ينبغــي �إع ــداد مخططــات للتكويــن مالئمــة باال�ستن ــاد عل ــى توقعــات مق ــاوالت القطــاع ومـدى ان�سجامهــا
مــع عــر�ض التكوي ــن الموجـ ــود.
•تق ــدر حاجي ــات قط ــاع تكنولوجيـ ــات المعلوم ــات عل ــى م�ستــوى الم ــوارد الب�شري ــة بالن�سبــة للفت ــرة  2013-2009بحوالي � 30000شخ�ص يتعين تكوينهم ،موزعين
كما يلي:

* تم احت�ساب حاجي ـ ــات �سنة 2008
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� -38إعـــداد مخططـــات التكويــن الأولـــي*

•تحديد مخطط للتكوين الأولي ي�ستجيب للحاجيات من الموارد الم�ؤهلة لفائدة مقاوالت قطاع تكنولوجيات
المعلومات للفترة .2013-2009

� -39إعطـاء االنطالقة عاجال لعملية للتكوين
في قطــاع ترحيل خدمات تكنولوجيـــات
المعلومــــات

•�إعداد ،ب�شراكة مع ممثلي القطاع ،مخطط ا�ستعجالي لتكوين تخ�ص�صات �إ�ضافية تهم ترحيل الخدمات
في مجال تكنولوجيات المعلومات (تكوين حوالي  3000خريج ما بين �سنوات  2009و )2011وذلك
لتلبية الطلب الأق�صى المتوقع في حالة الذروة لمتعهدي ترحيل خدمات تكنولوجيات المعلومات خالل
هذه الفترة.

* الميث ــاق الوطن ــي للإق ــالع ال�صناعـ ــي ،الإجـ ـ ــراءات
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المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
المبـــادرة الثالثـــة:تطوير عرو�ض البرامج مـن �أجـل ا�ستخدام �أف�ضل للحا�صلين علــى �شهـادات فـــي تكنولوجيات المعلومـات

•يمثل االلتزام الدائم لمقاوالت قطاع تكنولوجيات المعلومات بتقديم تكوين من �أجل التوظيف لل�شبان الحاملين لل�شهادات ثمنا ال ي�ستهان به .وهو ما يترتب عنه بطء
عملية الإدماج المهني لل�شبان حاملي ال�شهادات.
•�إلى جانب و�ضع حكامة جديدة ومخططات للتكوين يتم تحيينها با�ستمرار� ،سيتعلق الأمر بتح�سين توظيف ال�شبان الخريجين في قطاع تكنولوجيات المعلومات وذلك من
خالل تفعيل دعامتين:
•الإ�شراك الفعلي والقبلي لمهنيي تكنولوجيات المعلومات في م�سلك تكوين الطلبة ب�شراكة مع الفاعلين في التعليم العالي ؛
•�إدماج ممنهج وفاعل للطلبة في مقاوالت تكنولوجيات المعلومات �أثناء م�سلكهم التكويني.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013

77

�إجـــــراءات الـمـواكــبــــــة
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 -40تنميـــة مبادرات للتكوين ب�شراكة بين
القطاعين العام والخا�ص

•تحديد ترويج وت�شجيع تنمية «�أكاديمية تكنولوجيات المعلومات» في حظيرة الجامعات ب�شراكة مع مهنيي
قطاع تكنولوجيات المعلومات وبالأخ�ص مع نا�شري البرمجيات والمتعهدين الخوا�ص.
•يتعلق الأمر ،بتمكين الطلبة في �إطار م�سلكهم التكويني ،من تكوينات �إ�ضافية م�ؤهلة للت�شغيل /م�شهود
عليها وب�أقل التكاليف .يقوم المهنيون بتوفير محتوى هذه التكوينات ،على �أن يتكفل �أ�ساتذة �أكاديمية
تكنولوجيات المعلومات بعملية التلقين.

 -41تح�سين قابلية ت�شغيل خريجي ال�سلك
الثاني الجامعي بعد تكوينهم

•�إعــادة توجيــه مق ــررات وبـرامـج ال�سلــك الثانــي الجام ـعــي ،بتعــاون مــع المهنييــن ،لال�ستجـابــة �أكثــر
لحاجيــات المقاوالت وجعل التكوين �أكثر احترافية من خالل �إدماج التداريب طويلة المدى (على الأقل
� 6أ�شهر) في الم�سلك التكويني لتمكين الطلبة من ا�ستباق ولوج عالم العمل.
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-1

الــــر�أ�سـمـــــال الـبــ�شــــــري

-2

الـثـقــــة الرقــمـيـــة
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الثقــــة الرقميــــــة

الــ�س ـيـ ـ ـ ــاق
ي�شكل نق�ص ثقة الم�ستعملين في �أمن المبادالت االلكترونية عائقا كبيرا �أمام تطوير ا�ستعمال تكنولوجيات المعلومــــات

•يبقى ا�ستعمال التجارة االلكترونية �أقل تطورا �سواء لدى الخوا�ص �أو عند المقاوالت.
•المقاوالت ت�ؤاخ ــذ عدم �إخبارها بما فيه الكفاية بالإطار القانوني المتوفر حاليا وبتطوراته الم�ستقبلية.
•بينما تظل المجهودات البيداغوجية حول مو�ضوع المبادالت الرقمية �ضرورية ،يبقى التوا�صل الجد المحدود لدى المقاوالت والخوا�ص عائقا لتطور ا�ستعمال تكنولوجيات
المعلومات.

80

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013

�إجـــــراءات الـمـواكــبــــــة

الثقــــة الرقميــــــة

الطمــوح ــات والأهـ ـ ـ ــداف
�إر�ساء الظروف المنا�سبة لك�سب ثقة المواطنين والمقاوالت فــي االقت�صـــاد الرقمــــي
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الثقــــة الرقميــــــة

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
يتوقــف �إنجــــاز الطموحـــات المحـــددة علـــى تفعيـــــل ثـــالث مبــــادرات رئي�سيــة

المبـــادرة الأولــــى :ت�أهيـــل وتعزيـــز الإطــــار القانونــــي.
المبــــادرة الثانيــة :و�ضــــع الهياكـــل التنظيميـــة المالئمــــة.
المبـــادرة الثالثـــة:الترويـــج والتح�سيـــ�س ب�أمـــن الأنظمــة المعلوماتيــة لــدى الفاعليـــن بالمجتمــــع.
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الثقــــة الرقميــــــة

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
المبـــادرة الأولــــى :ت�أهيـــل وتعزيـــز الإطــــار القانونــــي

•يمر �إر�ساء �شروط الثقة الرقمية �أوال ب�إعداد �إطار ت�شريعي وقانوني منا�سب يحمي وي�ستوجب ثقة المواطنين والإدارات والمقاوالت.
•يتعين على الإطار الت�شريعي المغربي �أن يتطور بنف�س وثيرة التطورات التكنولوجية وتغيرات اال�ستعماالت .عليه �أن يواكب تطور مجتمع المعلومات و�أن يقدم �أف�ضل حماية
لرواد الإنترنيت المغاربة في المجاالت التجارية.
•م�صير التجارة الإلكترونية والخدمات االلكترونية رهين بثقة المواطنين المغاربة في حماية معطياتهم ال�شخ�صية .كما تتم حماية المبادالت الإلكترونية عبر تطوير
خدمات الت�صديق الإلكتروني والت�شفير.
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الثقــــة الرقميــــــة

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
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الـتـــو�صيـــــف

 -42حماية الأ�شخا�ص الذاتيين تجاه معالجة
المعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي

•تمكين التر�سانة القانونية المغربية من �أداة فعالة لحماية الأ�شخا�ص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي طبقا للإطار الأوروبي الجاري به العمل.

 -43دعم تنمية التجارة الإلكترونية

•�إعداد الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية ال�ضرورية لحماية الم�ستهلكين ق�صد البيع عبر الخط.

 -44دعم تنمية التجارة الإلكترونية

•تنفيذ القانون رقم  53-03المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
•�إعداد الن�صو�ص التنظيمية التي تمكن من ت�سهيل ا�ستعمال و�سائل الت�شفير والت�صديق الإلكتروني.
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الثقــــة الرقميــــــة

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
المبــــادرة الثانيــة :و�ضــــع الهياكـــل التنظيميـــة المالئمــــة

•تر�سيخ الثقة في االقت�صاد الرقمي ،يمر �أي�ضا عبر و�ضع هيئات داعمة مكلفة بم�ساعدة الفاعلين في المجتمع حول �إ�شكاليات �أمن نظم المعلومات وال�سيما:
•هيئات مكلفة بتقديم الخبرة في مجال �أمن نظم المعلومات ؛
•هيئات �ضامنة لأمن البنيات التحتية الح�سا�سة ؛
•جهاز مكلف بحماية المعطيات ال�شخ�صية و�إحداث هيئة خا�صة بالمراقبة.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
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الـتـــو�صيـــــف

� -45إحـــداث اللجنـــة المكلفــة ب�أمــــن
�أنظمــــة المعلومــــات

•ارتباطا بالمجل�س الوطني لتكنولوجيات الإعالم واالقت�صاد الرقمي� ،ستحدث لجنة �أمن المعلومات
لتتولى على الخ�صو�ص �إعداد ال�سيا�سة الخا�صة بحماية البنيات التحتية الح�سا�سة بالمملكة ؛

� -46إحــــــداث المركــــز الوطنـــي للتن�سيـــق
واال�ستجابـة لحــوادث �أمـــن المعلومــــات
()MA-CERT

•�إحداث ،على ال�صعيد الوطني ،مركز للتن�سيق واال�ستجابة للحوادث المرتبطة ب�أنظمة المعلومات ؛
•يتولى هذا المركز اال�ستجابة للحوادث الأمنية وتن�سيق هذه اال�ستجابات على ال�صعيد الوطني واقتراح
مختلف الخدمات المرتبطة بمعالجة هذه الحوادث وتحليل نقط ال�ضعف وا�ستعادة الأنظمة التي تعر�ضت
لهجومات.

� -47إحـــداث طـــرف ثالـــث للثقـــــة

•دعم �إحداث وتنمية المتعهد الأول لخدمة ال�شواهد الإلكترونية ،تكون مهمته �ضمان الفعالية والم�صداقية
على المبادالت الإلكترونية ووحدة المعطيات ،وذلك من خالل �إ�صدار وت�سليم ال�شواهد الإلكترونية.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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المبــــادرة الثانيــة :و�ضــــع الهياكـــل التنظيميـــة المالئمــــة
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الـتـــو�صيـــــف

 -48تن�صيب اللجنة الوطنية لحماية المعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي

•تن�صيــب اللجنــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات ذات الطابــع ال�شخ�صــي لتتولـى توعيــة الأ�شخــا�ص
بحقوقهــم وواجباتهــم ،وتقتــرح علــى الحكومـة التدابيــر الت�شريعيــة والتنظيميــة الكفيلــة بمالءمــة
حمايــة المعطيــات ال�شخ�صيــة مــع الم�ستج ــدات التكنولوجيــة ،و�ضمــان احتــرام القانــون الخــا�ص
بحمايــة الأ�شخــا�ص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيـات ذات الطابــع ال�شخ�صــي.

 -49تنمية مواقع تح�صينية خلفية

•ت�شجيع �إقامة مواقع تح�صينية خلفية ب�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص ،قادرة على �ضمان ديمومة
خدمات البنيات التحتية الح�سا�سة للمملكة.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013
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الثقــــة الرقميــــــة

المبـ ــادرات والتـدابـيـ ـ ــر
المبـــادرة الثالثـــة:الترويـــج والتح�سيـــ�س ب�أمـــن الأنظمــة المعلوماتيــة لــدى الفاعليـــن بالمجتمــــع

•ي�ستوجب تح�سين �أمن �أنظمة المعلومات� ،إيجاد ثقافة حقيقية للأمن .وهكذا ،ف�إن تح�سي�س المواطنين والمقاوالت والإدارات برهانات �أمن �أنظمة المعلومات يكت�سي
�أهمية بالغة ؛
•على هذا البرنامج التح�سي�سي� ،إ�ضافة �إلى تنمية المعارف الأ�سا�سية في مجال �أمن �أنظمة المعلومات� ،أن يمكن المواطن من معرفة الإجراءات المتخذة لتنمية الثقة
الرقمية.
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الـتـــو�صيـــــف

� -50إقامة برنامج للتح�سي�س والتوا�صل حول
�أنظمة المعلومات

•تحديــد و�إنجــاز برنامــج توا�صلــي وا�سع حول مو�ضوع �أمن �أنظمة المعلومات موجه �إلى الجمهور العري�ض
والمقــاوالت والإدارات.

� -51إعداد دورات تكوينية حول �أمن �أنظمة
المعلومات موجهة للطلبة المهند�سين

•تحديد وو�ضع برامج تكوينية في مجال تكنولوجيات المعلومات و�أمن الأنظمة المعلوماتية لفائدة بالطلبة
المهند�سين تمكنهم من اكت�ساب م�ستوى منا�سب من المعرفة بح�سب تخ�ص�صاتهم.

� -52إعداد دورات تكوينية خا�صة بالمهن
القانونية

•و�ضع برامج تكوينية تمكن جميع الق�ضاة من الح�صول على المعلومات الأ�سا�سية حول تكنولوجيات
المعلومات و�أمن الأنظمة المعلوماتية.

 -53تحديد ميثاق لمواقع المتاجرة

•تعزيز ثقة المواطن في التجارة الإلكترونية بو�ضع عالمات مميزة خا�صة بمواقع المتاجرة وذلك ب�شراكة
مع الفدراليات وال�سيما الإتحاد العام للمقاوالت بالمغرب.

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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الـحـكـــامـــــــــة

�ضمـــان التنفيــذ الجيــد «للمغـــرب الرقمـــي» ،هــو الهــدف مــن و�ضــع حكامــة �شاملــة علــى �أعلـى م�ستـوى حكومــــي
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طـــــرق التنفـيـــــذ

الـحـكـــامـــــــــة

�أدوار وم�س�ؤوليـــات مختلـــف الهيئـــات تـــم تحديدهـــا بو�ضـــــوح
المجل�س الوطني
لتكنولوجيات الإعالم
واالقت�صاد الرقمي

«ي ـ ــوع ـ ــز»
•يقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لإ�ستراتيجية وطنية لتنمية التكنولوجيات الحديثة
للإعالم ؛
•اقتراح اتخاذ كل �إجراء ت�شريعي �أو تنظيمي من �ش�أنه �أن ي�ساهم في هذه التنمية ؛
•اقتراح التدابير المالئمة لت�شجيع ا�ستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعالم في القطاعين
العام والخا�ص ؛
•تن�سيق وتقييم تقدم تنفيذ ال�سيا�سات الوطنية الرامية �إلى تنمية تكنولوجيات المعلومات
وتحكيم الخالفات المحتملة حول الأولوية ؛
•تحرير تو�صيات من �أجل و�ضع ت�صور و�إعداد وتنفيذ وتقييم الأعمال المتخذة لتطوير مجتمع
الإعالم واالقت�صاد الرقمي.

هيئ ــة بيــن وزاريــة
ير�أ�سهــا الوزير الأول

لجنـــة قيـــادة تكنولوجيات
المعلومـــات واالقت�صـــاد
الرقمـــــي

« ُتحــدد االتج ــاه و ُتق ِّيـ ـ ــم»
•و�ضع الر�ؤية والطموحات ؛
•تحديد الإ�ستراتيجية ومخطط العمل ؛
•تن�سيق مخططات العمل المراد تنفيذها والقيام بالتحكيمات ال�ضرورية ؛
•�ضمان تخ�صي�ص الو�سائل والموارد ال�ضرورية ؛
•�إعداد تقارير المتابعة والتقييم التي تحال على المجل�س الوطني حول و�ضعية تقدم مخططات
العمل و�إعادة توجيه البرامج التي تعتر�ضها �صعوبات ؛
•اقتراح تو�صيات على المجل�س الوطني حول التدابير الواجب اتخاذها لإنعا�ش وتنمية
تكنولوجيات المعلومات ؛
•�إعداد م�شروع التقرير ال�سنوي حول �أن�شطة المجل�س الوطني لتكنلوجيات الإعالم واالقت�صاد
الرقمي والم�ستوى الذي و�صلته بالدنا في مجال تنمية تكنولوجيات المعلومات لعر�ضه على
م�صادقة المجل�س المذكور وتقديمه �إلى الحكومة.

هيئــة م�شترك ــة بيــن الــوزارات
يتر�أ�سهــا الوزيــر المكلــف
بالتكنولوجيــات الحديث ــة
�أو مـن يمثلـ ــه

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي
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الـحـكـــامـــــــــة

�أدوار وم�س�ؤوليـــات مختلـــف الهيئـــات تـــم تحديدهـــا بو�ضـــــوح

94

مـديــريـــة قيــادة تنميــة
تكنـولوجيــات المعلومــات
واالقت�صـــاد الرقمــــي

«تدبـ ــر التفعـي ــل فــي مجموعـ ـ ــه»
•تح�ضير �إ�ستراتيجية تكنولوجيات المعلومات واالقت�صاد الرقمي ؛
•اقتراح مخطط العمل وتقييم الو�سائل ال�ضرورية ؛
•متابعة تفعيل المخطط المحدد ؛
•�إبراز وا�ستغالل التعاون فيما بين الم�شاريع ؛
•�إعداد تقييم للمنجزات ؛
•الم�شاركة في الهيئات الدولية للترويج للمغرب والح�صول على الموارد المتاحة.

هيئــة م�شترك ــة بيــن الــوزارات
يتر�أ�سهــا الوزيــر المكلــف
بالتكنولوجيــات الحديث ــة
�أو مـن يمثلـ ــه

الــمــر�صـــد الــوطــــنــــــي
لتكنولوجيـات المعلومـات

«يـ ـ ـ ـ ــزن»
•و�ضــع لوح ــات القي ــادة لنم ــو تكنولوجي ــات المعلوم ــات بالمغـ ــرب ؛
•تقييم الفوارق بين المخطط والمنجزات وتحديد �أ�سباب التفاوت ؛
•توفي ــر المعطيــات الكفيلــة بتحديــد هــدف العمليــة على العمليــات �أو ُم ْ�س َت ْق ِب ِل ــي العمليــات
الأكثــر توافقــا مــع النتائ ــج.

هيئــة م�شترك ــة بيــن الــوزارات
يتر�أ�سهــا الوزيــر المكلــف
بالتكنولوجيــات الحديث ــة
�أو مـن يمثلـ ــه

ال ـم ـغ ــرب الــرقـ ـم ـ ـ ــي

اال�سـتــراتـيـجـي ــة الـوطـنـي ـ ــة
لـمـجـتـمـ ــع الـمـعـل ــومـ ــات واالقـتــ�صـ ـ ــاد الـرق ـمـ ـ ــي ـ  2009ـ 2013

طـــــرق التنفـيـــــذ

-1

الـحـكـــامـــــــــة

-2

ر�صـــد الميزانيــــــة
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طـــــرق التنفـيـــــذ

ر�صـــد الميزانيــــــة

ر�صـــد ،علـــى مـــدى خمــ�س �سنـــوات ،المـــوارد الماليــة المنا�سبــة والكافيـــة لتفعيــل مختلــف مبــادرات وعمليـــات المغـــرب
الرقمـــي ،بهـــدف �ضمـــان التنفيـــذ الجيــــد

* دون احت�س ــاب ا�ستثمارات اخلوا�ص
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خال�صـــة العمليـــــات

التحــــول االجتمــــاعــــــي

 .1جتهيز امل�ؤ�س�سات املدر�سية العمومية بالولوج �إىل الإنرتنت وموارد الو�سائط املتعددة.
 .2جتهيز م�ؤ�س�سات التعليم العايل العمومية بالولوج �إىل الإنرتنت وموارد الو�سائط املتعددة.
 .3دعم تزويد الأ�ساتذة ب�أجهزة حا�سوب مو�صولة بالإنرتنت.
 .4دعم تزويد الطلبة املهند�سني �أو �أمثالهم ب�أجهزة حا�سوب حممولة مو�صولة بالإنرتنت.
 .5اعتماد �سيا�سات ت�ستهدف تطوير ال�صبيب العايل ح�سب �أ�صناف املناطق وم�ستوى الدخل.
 .6ت�شجيع عرو�ض للتجهيز بثمن منخف�ض.
 .7ت�سهيل الولوج للإنرتنت وا�ستخدام تكنولوجيات املعلومات خارج مقر ال�سكن من خالل �إن�شاء مراكز الولوج اجلماعية.
 .8دعم تطوير حمتوى رقمي �إخباري.
 .9دعم تطوير حمتوى رقمي ترفيهي.
 .10دعم تطوير حمتوى تربوي.
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خال�صـــة العمليـــــات

الخدمـــات العموميـــة الموجهــــة للمرتفقيــــــــن

 .11و�ضع حكامة لربنامج احلكومة الإليكرتونية.
 .12تنفيذ  15م�شروعا رائدا.
 .13تنفيذ جمموع م�شاريع وخدمات احلكومة الإلكرتونية.
�إنتاجيـــة المقاولـــة ال�صغيـــرة والمتو�سطـــــة

 .14حتديد حلول مهنية جاهزة لال�ستخدام موجهة للقطاعات ذات الرهانات العالية على م�ستوى الناجت الداخلي اخلام.
 .15دعم اال�ستثمارات يف جمال تكنولوجيات املعلومات بالن�سبة للمقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة القطاعية.
 .16التوا�صل حول العرو�ض القطاعية التي مت �إعدادها.
 .17مواكبة املقاولة ال�صغرى واملتو�سطة املُ َوردة لكبار �صناع القرار املنخرطني يف م�شاريع خا�صة بال مادية الإجراءات.
 .18تعبئة كبار �صناع القرار لت�شجيع جتهيز املقاوالت ال�صغرية جدا.
 .19تعبئة اجلمعيات املهنية يف اعتماد تكنولوجيات املعلومات باملقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة.
 .20تكوين ممثلي تكنولوجيات املعلومات وخرباء املحا�سبة.
 .21تدريب ُمدراء املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة على ا�ستعمال تكنولوجيات املعلومات :الرخ�صة الرقمية.

 .22ت�أهيل الإطار القانوين لت�شجيع ا�ستعمال اخلدمات عرب اخلط.
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خال�صـــة العمليـــــات

�صنــــاعــــة تكنولوجيـــــات المعلومـــــــات

� .23إعداد حكامة وطنية لالبتكار.
� .24إعداد حلول متويلية خم�ص�صة للفاعلني يف جمال تكنولوجيات املعلومات.
� .25إعداد بنيات ا�ستقبال تكنولوجية جهوية.
 .26حت�سني ومالءمة الإطار القانوين مع خ�صو�صيات قطاع تكنولوجيات املعلومات.
 .27ت�شجيع ثقافة روح املبادرة واالبتكار.
 .28تطوير خدمات امل�ساعدة لفائدة مقاوالت تكنولوجيات املعلومات.
جممعات تكنولوجيات املعلومات.
� .29إن�شاء َ
� .30إيجاد متويل خم�ص�ص للأن�شطة التي يتم تطويرها يف املجمعات.
 .31تنفيذ القانون املتعلق بحماية الأ�شخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي.
 .32احلفاظ على تناف�سية العر�ض املغربي لرتحيل اخلدمات.
 .33اقرتاح بنيات حتتية كافية و ذات جودة.
 .34اال�ستجابة للحاجيات من املوارد الب�شرية امل�ؤهلة.
 .35ترويج العرو�ض املغربية لدى �شركات اخلدمات املعلوماتية الفرن�سية.
 .36اعتماد يقظة تكنولوجية.
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خال�صـــة العمليـــــات

الر�أ�سمـــال البـ�شـــــري

 .37و�ضع �آلية لقيادة ومتابعة وتقييم خمططات التكوين يف قطاع تكنولوجيات املعلومات.
� .38إعداد خمططات التكوين الأ�سا�سي.
� .39إطالق عملية تكوين ا�ستعجايل لقطاع ترحيل خدمات تكنولوجيات املعلومات.
� .40إيجاد مبادرات للتكوين ب�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
 .41حت�سني قابلية الت�شغيل حلاملي �شهادات ال�سلك الثاين اجلامعي عند نهاية تكوينهم.
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خال�صـــة العمليـــــات

الـــثـقـــــة الـــرقـمـيــــــة

 .42حماية الأ�شخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي.
 .43دعم تنمية التجارة الإلكرتونية.
 .44ت�سهيل المادية املعامالت الإلكرتونية.
� .45إحداث جلنة �أمن �أنظمة املعلومات.
� .46إحداث مركز اال�ستجابة حلوادث �أمن املعلومات ).(MA-CERT
 .47و�ضع هيئة مبثابة الطرف الثالث للثقة.
 .48تن�صيب اللجنة الوطنية حلماية املعطيات ال�شخ�صية.
 .49تنمية املواقع اخللفية التح�صينية.
 .50تفعيل برنامج التح�سي�س والتوا�صل حول �أمن �أنظمة املعلومات.
 .51و�ضع برامج للتكوين حول �أمن �أنظمة املعلومات لفائدة الطلبة املهند�سني.
 .52و�ضع برامج للتكوين حول �أمن �أنظمة املعلومات لفائدة املهن القانونية.
 .53حتديد ميثاق مواقع الت�سويق.
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