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طبقــا للمــادة  6مــن القانــون التنظيمــي رقــم  12.128المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،قـــرر المجلــس ،فـــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،إعــداد رأي حــول موضــوع
التح ـ ّول الرقمـ ّـي.
وفــي هــذا اإلطــار ،عهـــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا مجتمــع
المعرفــة واإلعــام بإعــداد رأي فــي الموضــوع.
وخــال دورتهــا العاديــة الحاديــة والعشــرين بعــد المائــة ،المنعقــدة بتاريــخ  29أبريــل
 ،2021صادقــت الج ْمعيــة العامــة للمجلــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـــي باإلجمــاع
علــى الــرأي ا ّلــذي يحمــل عنــوان « :نحــو تح ـ ّول رقمـ ّـي مســؤول و ُمدمِ ــج».
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« ( )...يتع ّيــن ت ْعميــم اإلدارة اإللكترونيــة بطريقــة مندمجــة ،تُتيــح الولــو َج ال ُم ْشـتَ َرك للم ْعلومــات بيْــن مختلــف القطاعــات
والمرافق.
فتوظيــف التكنولوجيــات الحديثــة يســاهم فــي تســهيل حصــول المواطــن علــى الخدمــات ،فــي أقــرب اآلجــال ،دون الحاجة
إلــى كثــرة التنقــل واالحتــكاك بــاإلدارة ،الــذي يعـ ّد الســبب الرئيســي النتشــار ظاهــرة الرشــوة ،واســتغالل النفوذ».
نص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،حفظه اهلل،
مقتطف من ّ
يوم الجمعة  14أكتوبر  2016في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة.

ألي مشــروع يــروم تنميــة القــارة اإلفريقيــة ومبادالتهــا التجاريــة أن يأخــذ فــي الحســبان ضــرورة مواكبــة
« والبــد كذلــك ّ
المســتجدات التكنولوجيــة العالميــة ،ويحــول النقــص المســجل فــي المبــادالت داخــل قارتنــا إلــى فرصــة حقيقيــة للنهــوض
بالتكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة.
إن إفريقيــا ماضيــة اليــوم فــي طريقهــا لتصبــح مختبــراً للتكنولوجيــا الرقميــة .فالتقانــة الرقميــة مــا فتئــت تغيــر وجــه
قارتنــا ،مــن خــال االنخــراط الفعلــي لشــبابها المســلح بــروح اإلبــداع واإلقــدام .ويعــود الفضــل فــي هــذه القفــزة
الرقميــة إلــى المقــاوالت الناشــئة النشــيطة فــي عــدة مجــاالت ،نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :قطــاع المــال،
واالتصــاالت ،والصناعــة ،والصناعــات الغذائيــة .فالشــباب مــن ذوي الدخــل الضعيــف هــم فــي الغالــب مــن يقــودون عملية
ـري بنــا أن نضــع العنايــة بهــم فــي صلــب سياســاتنا العموميــة».
االبتــكار هــذه .وبالتالــي ،فحـ ّ
مقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،حفظه اهلل،
إلى القمة االستثنائية لالتحاد اإلفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي حول منطقة التبادل الحر القارية اإلفريقية 21 ،مارس .2018
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ملخص
ـؤول و ُمدمِ ــج»،
يتنــاول الــرأي الــذي أنجــزه المجلــس فــي إطــار إحالــة ذاتيــة تحــت عنــوان « نَ ْحــو تحـ ّو ٍل رقمـ ّـي مسـ ٍ
موضوعـاً أصبــح يشــكل رهانـاً رئيســياً بالنســبة لمســتقبل بالدنــا .ذلــك أن ال ّر ْق َمنَـ ُة تُعـ ُّد رافعـ ًة حقيقيـ ًة لتحقيــق
التحــول وتســريع وتيــرة التطــور ،وتســاهم فــي االرتقــاء بجــودة التفاعــل بيــن المرتفقيــن واإلدارات ،والرفــع مــن
اإلنتاجيــة وتعزيــز تنافســية االقتصــاد المغربــي وتقليــص الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة.
وإدراكاً ألهميــة هــذا الرهــان ،وضعــت بالدنــا عــدداً مــن االســتراتيجيات والبرامــج مــن أجــل تســريع وتيــرة
التحــول الرقمــي ،علــى غــرار «المغــرب الرقمـ ّـي  ،»2013و»المغــرب الرقمــي  ،»2020كمــا ت ـ َّم إحــداث هيئـ ٍ
ـات
ٍ
ِ
صلــة بتنفيــذ هــذه االســتراتيجيات والبرامــج ،منهــا وكالــة التنميــة الرقميــة واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة
ذات
حمايــة المعطيــات ذات الطابــع ّ
الشــخصي.
ومــع ذلــك ،فــإن مختلــف المبــادرات التــي تــم اتخاذهــا تظــل غيــر كافيــة لتوفيــر متطلبــات إنجــاح مسلســل
التحــول الرقمــي وتقليــص فجــوة رقميــة ملموســة ،ســاهمت أزمــة كوفيــد 19 -فــي توســيعها.
وهناك العديد من مكامن الضعف التي يمكن أن تُ َف ِّسر هذه الوضعية ،ومنها على وجه الخصوص:
تســجيل ّ
تأخــر فــي تنفيــذ االســتراتيجيات الســابقة المعت َمــدة مــن أجــل تحقيــق التحــول الرقمــي فــي عـ ّدة
قطاعــات مثــل اإلدارة والصحــة والتعليــم والصناعــة؛
الصبيــب العالــي والعالــي
تغطيــة جغرافيــة ضعيفــة علــى مســتوى البنيــات التحتيــة الخاصــة باإلنترنــت ذي ّ
جــداً؛
الطابــع المجـزَّأ وغيــر المالئــم أحيانـاً لإلطـ ٍـار التشــريعي والتنظيمــي ،ال ســيما فــي مــا يتعلــق بالعمــل عــن
بُعــد؛
غياب فاعلين تكنولوج ّيين محلّيين؛

وتعليمي؛
ثقافي
مي وطني
ّ
ّ
ض ْعف إنتاج محتوى ر ْق ّ
غياب خارطة طريق وطنية لل ّذكاء االصطناعي.

انطالقــا مــن هــذا التشــخيص ،يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــادِ رؤيــة واضحــة مــن
أجــل إحـ ِ
ـؤول يتيــح فــي غضــون فتــرة أقصاهــا ثــاثُ ســنوات:
ـداث تحـ ّو ٍل رقمـ ٍّـي مدمِ ـ ٍـج ومسـ ٍ
الصبيــب العالــي والعالــي جــداً ،مــع ضمــان
السـ ّكان المغاربَــة ،مــن ال ُولُــوج إلــى اإلنترنــت ذي ّ
تمكيــن مجمــوع ّ
خ ْد َمــة ج ّيــدة فــي هــذا المجــال؛
تحديث الخدمات اإلدارية ع ْن طريقِ ر ْقمنةِ مختلف المساطر اإلدارية.
 ْ
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وفي هذا الصدد ،يقترح المجلس جملة من اإلجراءات الرئيسية ،تتمثل في ما يلي:
1 .إعطــاء األولويــة للرقمنــة باعتبارهــا وســيل ًة ونمطـاً هيكليـاً لتطبيــق القوانيــن والنصــوص التنظيم ّيــة وتوفيــر
القــوي علــى مســار
الخدمــات العموم ّيــة ،وتعزيــز التطبيقــات أو النظــم الرقميــة الجديــدة ذات التأثيــر
ّ
المرتفقيــن (المواطــن (ة) والمقــاوالت).
 2.وضــع إطـ ٍـار تنظيمــي متكامــل ومناســب فــي مجــال ال ّر ْق َمنَــة ،ال ســيما فــي مــا يتعلــق بالعمــل عــن بُعــد وحمايــة
المعطيات.
الســيبراني والســيادة الرقميــة مــن أجــل إرســاء تح ـ ُّو ٍل ر ْقمـ ّـي مســؤول ،وذلــك مــن خــال
3.تحســين األ ْمــن ِّ
تحســين صمــود البنيــات التحت ّيــة ،وترســيخ الثقــة الرقمية ،وتعزيــز حماية المعطيات ذات الطابع الشــخصي،
وت ْعميــم التوقيــع اإللكترونــي.
ـات وطنيــة وجهو ّيــة مغربيــة ،اعتمــاداً علــى َشـ ٍ
4.تطويــر مراكــز معطيـ ٍ
ـاص بمــا
ـراكات بيــن القطاعيْــن العــام والخـ ّ
يُ َم ِّك ـ ُن مــن التوطيــن والحفــظ الداخلــي لألنشــطة الرقميــة االســتراتيجية للدولــة وال ُمقــاوالت (ال ُمعطيــات
والتّطبيقــات).
الصفقــات العموميــة وآليــات
5.العمــل مــن أجــل صعــود «منظومــة» رقم ّيــة مغرب ّيــة ،عـ ْن طريــق اســتخدام رافعــة ّ
ِ
للفاعليـ َن فــي القِ طــاع ،وتزْويــد ال ُمقــاوالت التــي تســتثمر فــي عمل ّيــة ر ْق َمنَتِهــا بحوافــز
تمويــل مبتكــرة بالنســبة
ماليــة ،مــن قبيــل تعزيــز التحفيــزات الجبائيــة وضمــان التمويــل مـ ْن طــرف الدولــة.
6.تســريع نشــر آل ّيــة األداء بواســطة الهاتــف المحمــول ،فــي تكامـ ٍـل مــع باقــي وســائل األداء اإللكترونيــة األخــرى
ـجل فــي الشــمول المالــي ،والتقليــص مــن اللجــوء إلــى
قصـ َد تــدا ُر ِك التأخيــر المسـ َّ
علــى الصعيــد الوطنــيْ ،
األداء نقــداً.
7.العمــل علــى انخــراط الجامعــات والقطاعــات االقتصاديــة ،والصناعيــة خصوصــا ،فــي مشــاريع البحــث
والتطويــر ذات الصلــة بالتّحــ ُّول ال َّرقمــي ،بهــدف خلْــق «منظومــات» مالئمــة لتطويــر المقــاوالت الناشــئة
وتشــجيع صعــود صناعــة رقميــة حقيقيــة.
االصطناعــي أولويــة وطنيــة فــي و ْر ِش التحـ ّول ال َّرقمــي ،بالنّظــر إلــى مــا يتيحــه مــن إمكانــات فــي
َ 8.ج ْعــل الــذكاء ْ
مجــال ترشــيد كلفــة اإلنتــاج ومــا يقدمــه مــن حلــول تســتجيب للحاجيــات المختلفــة للمواطنــات والمواطنيــن.
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مقدمة
ّ 1.
يُحــدث التحـ ّو ُل ال َّر ْقمِ ـ ّـي تغيـ ٍ
ـرات عميقــة علــى ال ُمســتويات االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة والبيئ ّيــة .وهــو مزيــج مــن
التقـ ّدم التكنولوجــي والقــدرة اإلبداعيــة للفاعليــن فــي هــذا المجــال ،إضافـ ًة إلــى التملّــك الــذي تقــوم بــه شــريحة
أح ـ َدثَ التحــول الرقمــي قطائــع فــي عالقاتنــا االجتماع ّيــة ،وفــي طرائــق
الســاكنة .ولذلــك ،فقــد ْ
واســعة مــن ّ
اإلنتــاج وأنمــاط االســتهالك والترفيــه.
وفض ـ ً
المؤسســات والهيئــات علــى االســتهالك
ا عــن ذلــك ،يتطلــب هــذا التح ـ ّول إحــداث تغييـ ٍـر ثقافـ ٍّـي يحــثّ
ْ
ّ
والتطويــر المتواصــل لواقــع الحــالِ  ،مِ ـ ْن خــال ُو ُجــود قيــادة وطمــوح ومرونــة كبيــرة فــي العمــل .كمــا تعمــل هــذه
أن جميــع
رجــة فــي الحــدود القائمــة بيــن العالميْــن المــا ّدي وال َّر ْقمــي ،إلــى َد َرجــةِ ّ
الثــورة الرقميــة علــى إحــداث ّ
األنشــطة اإلنتاجيــة ستشــتمل مســتقبال علــى مكـ ِّو ٍن ر ْقمـ ّـي. 1
تعريف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي للتح ّول الرقمي
يعــرف المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي التحـ ّو َل ال ّرقمــي بكونــه ُمجمــل التغ ّيــرات الثقافيــة والتنظيمية
والعمليــة لمنظومـ ٍـة أو تنظيــم مــا ،وذلـ َ
ـاج ُمالئـ ٍـم للتط ـ ّورات التّكنولوج ّيــة التــي أحدثتْهــا
ـك ْ
بفضــلِ القيــام بإدمـ ٍ
«الثــورة ال ّرقميــة» .وهــو يَ ْرتَكِ ـ ُز علــى ال ُمســتخدِ مين وعلــى القيمــة التــي تحملهــا إليهــم هــذه التطـ ّورات ،مِ ـ ْن خــال
وإحــداث قطائــع ها ّمــة فــي النَمــاذِ ِج االقتصاديــة.
تحســين أداء المن ُْظومــات ْ
وبفضــل التط ـ ّورات المســتم ّرة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتّصــال ،أصبحــت ال ّر ْق َمنَ ـ ُة اليــوم ِ
حاضــر ًة
ـت بالتالــي بمثابــة محـ ّر ٍك لع ْولَ َمــة ال ُمبــا َدالت بمختلــف أنواعهــا.
فــي مختلــف قطاعــات النشــاط ال َب َشـ ِـر ّي ،وأضحـ ْ
الصعيــدِ ال ّدولــي تَتَ َم ْحـ َو ُر أنْ ِشــطتُها حـ ْو َل الرقمنــة والتّكنولوجيـ ِ
ـات ال ّر ْقمِ ّيــة،
وقــد ظهــرت مجموعـ ٌ
ـات كبيــرةٌ علــى ّ
2
صولهــا إلــى تحقيــقِ حجــم مهــم في ســوق األســهم ،
وذلــك َعبْـ َر توفيــر خدمــات ومنتجــات
ّ
ومنصــات ،إلــى درجــة ُو ُ
أن بعــض هــذه
بــل إلــى حـ ّد تجاوزهــا لمجموعــات اقتصاديــة كبــرى فــي القطاعــات الصناعيــة .والجديــر بالذكــر ّ
المجموعــات لــم يكــن لــه وجــود قبــل عشــرين ســنة ،كمــا أن جائحــة كوفيــد 19 -التــي أصابَــت ال َب َشـ ِـر ّية ج ْمعــاء
ك َّرســت قـ ّوة هــؤالء الفاعليــن فــي مجــال الثــورة الرقميــة.
وقــد وضعــت بالدنــا عــدداً مــن االســتراتيجيات والبرامــج مــن أجــل تســريع وتيــرة التحــول الرقمــي ،علــى
غــرار «المغــرب الرقمـ ّـي  ،»2013و»المغــرب الرقمــي  ،»2020كمــا ت ـ َّم إحــداث هيئــات ذات صلــة بتنفيــذ هــذه
االســتراتيجيات ،منهــا وكالــة التنميــة الرقميــة واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع
ّ
الشــخصي كآليـ ٍـة لمواكبــة التحــول الرقمــي .وفــي ســياق هــذه الديناميــة ،تــم إحــداث بوابــة « »Idaratiالمخصصــة
للمســاطر اإلداريــة ،وأداء الضرائــب والرســوم عبــر اإلنترنــت (الضريبــة الســنوية علــى الســيارات ،الضريبــة علــى
الدخــل ،الضريبــة علــى الشــركات ،الضريبــة علــى القيمــة المضافــة ،وغيــر ذلــك) ،والش ـ َّباك الوحيــد»PortNet
« ،وتتبــع خدمــات نظــام «راميــد» ،والبوابــة الوطنيــة للشــكايات « ،»Chikayaومنصــة «( »TELMIDTICEللتعليــم عــن
بُعــد) ومكتــب الضبــط الرقمــي ،وغيرهــا مــن اإلجــراءات التــي تنــدرج فــي إطــار الخدمــات العموميــة الرقميــة.
للساعات في العالم (بنسلفانيا .)2017 ،كما أن فولكسفاغن ارتبطت بميكروسوفت في مجال القيادة الذاتية (.)2021
 - 1آبل هي أكبر شركة مص ِّن َعة ّ
 - 2بعض األســهم التكنولوجية بماليير الدوالرات :آبل ( ،)2.244ميكروســوفت ( ،)1.684أمازون ( )1.592ألفابي ( )1.175فايســبوك ( )761تنســنت ( )700تيســا ()627
علــي بابــا (www.ilboursa.com .)600
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وال شــك أن هــذه المبــادرات والبرامــج قــد ســاعدت المواطنــات والمواطنيــن علــى الحصــول علــى الخدمــة
رغــم إكراهــات الحجــر الصحــي .كمــا أن الرقمنــة م ّكنــت أيض ـاً العديــد مــن القطاعــات الحيويــة مــن مواصلــة
أنشــطتها ْ
رغ ـ َم القيــود المفروضــة جــراء حالــة الطــوارئ الصحيــة.
ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم المحــرز ،ثمــة فجــوة رقميــة ملموســة فــي العديــد مــن القطاعــات
ومناحــي الحيــاة ،ســاهمت األزمــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد 19 -فــي توســيعها ،حيــث أدت ،علــى وجــه
أصــلِ سـت ٍّة تقريبـاً مــن ديناميــة التحــول الرقمــي .3هــذا ،وقــد احتلــت
الخصــوص ،إلــى إقصــاء مغربـ ٍّـي واحـ ٍـد مـ ْن ْ
ّ
بالدنــا المرتبــة  106بيــن  193بلــداً علــى صعيــد
«مؤشــر تنميــة الحكومــة اإللكترونيــة» ،4خــال ســنة  .2020كمــا
حلــت ،علــى مســتوى األدوات والت ّْجهيــزات والبنيــات التحتيــة ،الضرور ّيــة للتح ـ ّول ال ّرقمــي ،فــي المرتبــة 100
ّ
«مؤشــر تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت» ،لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت
بيــن  176بلــداً علــى صعيــد
5
التابــع لألمــم المتحــدة.
وهناك العديد من مكامن الضعف التي يمكن أن تفسر هذه الوضعية ،ومنها على وجه الخصوص:
	-تســجيل ّ
تأخــر فــي تنفيــذ االســتراتيجيات الســابقة املعتمــدة مــن أجــل حتقيــق التح ـ ّول الرقمــي فــي ع ـ ّدة
قطاعــات مثــل اإلدارة والصحــة والتعليــم؛
	-تسجيل بطء في إحداث التح ّول ال ّر ْقمِ ّي الهيكلي لمختلف قطاعات الصناعة؛
اســ ِت ْهالك
ثقافــي
مــي وطنــي،
وتعليمــي ،م ّمــا يُ ْجبِــ ُر المســتعمل المغربــي علــى ْ
ّ
ّ
	-ض ْعــف إنتــاج محتــوى ر ْق ّ
ٍ
ُمن
أساســي مــن الخــارج؛
ْتجــات قادِ َم ٍــة بشــ ْك ٍل
ّ
	-غياب فاعلين تكنولوج ّيين محلّيين كانت ستشكل األزمة الحالية بالنسبة إليهم فرصة للصعود؛
	-غياب سياسة واضحة في حكامة ال ُمعطيات العمومية ،وخارطة طريق وطنية لل ّذكاء االصطناعي.
مــن هــذا المنطلــق ،ينبغــي بلــورة رؤيــة خاصــة بالتحــول الرقمــي تــروم اعتمــاد نمــط حكامــة مالئــم لتعبئــة
الفاعليــن المعنييــن ومضافــرة جهودهــم ،وتقليــص الفجــوة الرقميــة الحاليــة ،وتحديــث مرافــق الدولــة ،وتســريع
التحــول الرقمــي للمقــاوالت وتفعيــل الصناعــة الرقميــة.

ٌ
الرقمي خالل األزمة الصحية
2.
سياق مالئم للتحول ّ
الص ّحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد ،-19شــهدت بالدنــا لجــو ًء َغيْــر َم ْس ـبُوق إلــى ال َع َمــلِ ع ـ ْن
خــا َل األ ْز َمــةِ ّ
بُ ْعـ ٍـد وإلــى ال ُولُــوج ال ّر ْقمِ ـ ّـي إلــى مختلــف َ
الخدمــات فــي َجميـ ِـع ال َمجـ ِ
ـإن ُجـزْءاً مــن المواطنــات
ـاالت .وبالف ْعــل ،فـ ّ
وال ُم ِ
للضرورة
اض ُطـ ّرواّ ،
اســتغالل مختلــف ال ُعــروض التــي تو ّفرهــا التّكنولوجيــا الرقميــةَ ،قـ ْد ْ
واطنيــن ،مــن خــال ْ
إج ـ َراء تغييــرات جذريــة فــي بعــض األحيــان فــي طــرق تفاعلهــم مــع محيطهــم :فــي طريقــة
أو للســهولة ،إلــى ْ
وأصدقائهــم ،وفــي ال َع َمــل عــن بُ ْعــد ،وفــي الدراســة والقــراءة والتثقيــف.
تس ـ ّوقهم ،وفــي عالقاتهــم بأُ َســرهم ْ
وهكــذا ،كانــت األزمــة الصحيــة فرصــة لظهــور وتطويــر ُمبـ ٍ
ـادرات رقميــة وطنيــة فــي َز َمـ ٍـن قصيــر جــداً ،فــي
مجــالِ التعلُّـ ِـم اإللكترونــي والتجــارة اإللكترونيــة والحكومــة اإللكترونيــة وال َمحكمــة ال ّر ْقمِ ّيــة َو َد ْعــم االقتصــاد
3 - ANRT, « ANALYSE EVOLUTION’L DE DES SECTEUR DU TELECOMMUNICATIONS MAROC », 2020,
4 - Nations Unies, « UN E-Government Survey », 2018.
5 - Union Internationale des Télécommunications, « ICT Development Index 2017 ».
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دمج
نحو حت ّول
رقمي مسؤول ُ
وم ِ
ّ

أن المغاربــة بإمكانِهــم تســخير قدرتهــم
ـت مختلــف هــذه ال ُمبــا َد َرات علــى ّ
التّشــا ُركِ ّي والتّضا ُم ِنـ ّـي .وق ـ ْد ب ْر َهنَـ ْ
علــى الخلــق واإلبــداع للتك ُّيــف مــع إ ْكراهـ ِ
منصــات للتعلّــم
ـات َ
الص ّحــي ،منهــا ،علــى ســبيل المثــال ،إنشــاء ّ
الح ْجــر ّ
عــ ْن بُعــد – «  « TELMIDTICEو» – »Prepadigitalواإلســراع فــي تنفيــذ بعــض التطبيقــات المتعلقــة بالحكومــة
الضبــط الرقمــي.
اإللكترون ّيــة كالتوقيــع اإللكترونــي ،ومكتــب ّ

اســتخدام األ َد ِ
وات ال ّر ْقمِ ّيــة فــي
ويُتوقــع إلــى حــد بعيــد أنــه بعــد ال َوبــاء َس ـيَ ْر َغب ال ُمســتعملون الذيــن اكتشــفوا ْ
أن  75فــي المائــة مــن
واصلَــةِ ت ْوظيفهــا .وق ـ ْد َك َش ـ َف ْت
دراســة ميْدان ّيــة ت ـ ّم إجرا ُؤهــا فــي الواليــات المتحــدة ّ
ُم َ
َ
اســتعمالها بعــد الجائحــة.6
ال ُم ْســتهلكين الذيــن اســتعملوا األدوات ال ّرقميــة للم ـ ّرة األولــى سيســتمرون فــي ْ
هــذا ،ويَســتعمل التحــ ّول ال ّرقمــي مفاهيــم جديــدة وتكنولوجيــات «القطيعــة» وتطبيقاتهــا ،مــن بيْنهــا :الثــورة
المنصــة وال ُمعطيات المفتوحة؛ وإمكانات الـ ّذكاء االصطناعي؛
الصناعيــة الجديــدة :الصناعــة الرابعــة؛ وال ّدولــة
ّ
وتكنولوجيــا قواعــد البيانــات المتسلســلة وتطبيقاتهــا المتع ـ ّددة؛ وتكنولوجيــات التّخزيــن ّ
والشــبكة ،كالتخزيــن
الســحابي والجيــل الخامــس.
وبالتالــي ،ال يوجــد مســار واح ـ ٌد للتح ـ ّول الرقمــي ،وك ّل بلـ ٍـد يُح ـ ّدد سياســاته واســتراتيجياته لتعزيــز اقتصــاده
الرقمــي ،انطالقـاً مـ ْن واقعــه وطموحاتــه ورؤيتــه ،وتبعـاً للوســائل التي يســتطيع تعبئتها .وســيتع ّين علــى بالدنا أ ْن
تتمو َقـ َع إزا َء هــذه التطـ ّورات التكنولوجيــة ،وذلــك لتحديــث إدارتهــا وقطاعاتهــا االجتماعيــة (التعليــم ،الصحــة)،
مــن ناحيــة ،ولتطويــر صناعــة رقميــة حــول مجــاالت تكنولوجيــة مدعومــة مـ ْن طــرف فاعليــن وطن ّييــن مــن ناحيــة
ثانيــة .وفــي هــذا الصــدد ،ينبغــي التأكيــد علــى أهميــة توظيــف ال ّرقمنــة داخــل المقــاوالت باعتبارهــا رافعــة
لــأداء االقتصــادي.
فــإن األنْظ َمــة االقتصاديــة
ويالحــظ أنــه إذا كانــت التكنولوجيــات تتطــ ّور بوتيــرةٍ جــ ّد ســريعة وتصاعد ّيــةّ ،
َ
7
فتئــت تعانــي مــن ّ
تأخــر علــى
أن هــذه األنظمــة مــا
واالجتماعيــة ال تتطــ ّور ّإل بكيف ّيــة تدريج ّيــة  .والواقــع ّ
ْ
ـإن التقــدم التكنولوجــي ال
مســتوى التك ّيــف واســتيعاب االبتــكارات التــي أحدثتهــا الثــورة الرقميــة .وبالتالــي ،فـ ّ
يُتَ ْر َجــم علــى الفــور إلــى تقــ ّد ٍم سوســيو -اقتصــادي.
إن تســريع التحـ ّول الرقمــي وتطويــر التكنولوج ّيــات المرتبطــة بــه ،ال ُمشــار إليْها (وال سـ ّيما الــذكاء االصطناعي)،
ّ
يتعلــق ً
راســة
أيضــا بتغييـ ِـر طبيعــة العمــل وخلــق مهــن جديــدة واختفــاء أخْ ــرى .فــي هــذا الســياق،
وحسـ َ
ـب دِ َ
َ
أج َراهــا مكتــب الدراســات «ماكينــزي» ،يمكــن «أتْ َمتَــة» (دون الحاجــة إلــى مــورد بشــري) أكثــر مــن  50فــي المائــة
ْ
ً8
مــن مناصــب ّ
الشــغل فــي المغــرب فــي أفــق  20ســنة تقريبـا  .كمــا يُشــي ُر تقريــر مســتقبل التّشــغيل ،الصــادر عــن
ضــون  15إلــى  20ســنة القادمــة ســتكون  14فــي المائــة
منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ،9إلــى أ ّنــه فــي ُغ ُ
ُ
مـ ْن مناصــب ّ
الشــغل مع َّر َ
ـيعرف تحـ ّوالً عميقـاً.
أن  32فــي المائــة منْهــا سـ
ضـ ًة لألتْ َمتــة ،فــي حيــن ّ
إن هــذه العمل ّيــة غال ًبــا مــا تت ـ ّم بســرعة ،بحيــث ال تتــرك وق ًتــا كاف ًيــا للعامليــن للتك ّيــف معهــا وإيجــاد خيــارات
ّ
أخــرى .لذلــك ،مــن الملـ ّـح اســتباق هــذه التغييــرات العميقــة ومواكبتهــا ،مــن خــال إعــادة تكويــن العامليــن الذيــن
6 - McKinsey COVID-19 US Digital sentiment survey : avril 2020.
7 - Laws of Disruption, Downes, 2009.
8 - Mckinsey, «A future that works: automation, employment, and productivity», 2017.

 - 9منظمة التعاون والتنمية االقتصادية« ،مستقبل الشغل وآفاق التشغيل.2019 ،

13

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

تتعـ ّرض مناصــب شــغلهم للتهديــد ،عبْــر اعتمــادِ سياســة ناجعــة للتكويــن المســتم ّر .وباعتمــادِ مثــل هــذه التدابيــر
ال ُم ِ
الصعيــدِ العالمــي ،بتملّــك مهــن رقميــة جديــدة داخــل
صاحبَــة ،يمكــن لبالدنــا التقـ ّدم فــي سلســلة القيمــة علــى ّ
مجالهــا الترابــي علــى ســبيل المثــال.
عــا َو ًة علــى إعــادة ابتــكار النمــاذج االقتصاديــة القائمــة وتحويــل ّ
بح ْكــم طابَعــه
الشــغل ،فـ ّ
ـإن التح ـ ّول الرقمــيُ ،
اللحظــي ُ
ـداث تأثيـ ٍـر عميـ ٍـق فــي المجتمــع ،ب َ
وشـ ُموليته ،هــو اليــوم بصــدد إحـ ِ
ِخلقــه ألشــكال جديــدةٍ مــن الروابــط
ْ
االجتماعيــة .ذلـ َ
نوعــا جديـ ًدا مــن المــواد
ـك أ ّنــه يزيــل الحــدود مــن خــال شــبكة اإلنترنــت ،كمــا يخلــق ويســتثْمر ً
فــإن هــذا
األ ّول ّيــة – ال ُمعطيــات – ويُزيــل الحواجــز القائمــة بيــن القطــاع
الخــاص والقطــاع العــا ّم .وبالتالــيّ ،
ّ
بنسـ ِـج عالقــات إنســانية مختلفــة علــى المســتوى ّ
الشــخصي والمهنــي.
يســمح ْ
التحـ ُّول ْ

ّ
الر ْقمي...
3.المغرب
يتوفر على ّ
مؤهالت ومنجزات في مجال التحول ّ
وبن ٌ
ٌ
تاحة
1.3.
تجهيزات ْ
يات تحتية ُم َ
ـجل تط ـ ّور َع ـ َدد ال ُمشــتركين
اســتناداً إلــى التقاريــر التــي تُصدرهــا الوكالــة الوطن ّيــة لتقنيــن ال ُمواصــات ،10يُسـ َّ
ْ
فــي:
الهاتف المحمول 10 + :في المائة في المتوسط ،ليصل إلى  49.2مليون مشترك في نهاية سنة 2020؛
 اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول 71 + :فــي المائــة ســنو ًيا فــي المتوســط ،حيــث بَلَــ َغ  27.7مليــون
ســنة 2020؛
الهاتــف الثابــت 13 + :فــي المائــة ســنو ًيا فــي المتوســط ،ليبْلــغ عــدد المشــتركين فيــه  1.6مليــون فــي نهايــة
ســنة  ،.2020منهــا  218.000ألــف خـ ّ
ـط لل ّربْـ ِ
ص ِر ّيــة.
ـط باإلنترنــت عبْـ َر األليــاف البَ َ

ـي  30مليُــون ُمشــترك ،م ّمــا ي ْر َفـ َع معـ ّدل انتشــار اإلنترنــت إلــى  83فــي
وقـ ْد بَل َـ َغ عــد ُد ُمشــتركي اإلنترنــت حوالـ ْ
أن هنــاك انتشــاراً واســعاً لإلنترنــت عبْــر الهاتــف المحمــول فــي المغــرب يُمثــل أكثــر مــن  93فــي
المائــة .كمــا ّ
اشــتراكات الخـ ّ
ـي  99.93فــي المائــة مــن ْ
ـط
المائــة مــن االتصــاالت .أمــا بالنســبة لإلنترنــت ال ّثابــت ،فـ ّ
ـإن حوالـ ْ
المشــترك الرقمــي غيــر المتماثــل ( )ADSLتديرهــا اتصــاالت المغــرب.

ّ
ـإن متوســط صبيــب الهاتــف المحمــول فــي
وحســب التّصنيــف المتعلّــق
بمؤشــر ســرعة اإلنترنــت العالمــي ،11فـ ّ
المتوســط العالمــي (الــذي هــو  48.40ميغابايــت فــي
ـت فــي الثانيــة ،أقـ ّل مــن
المغــرب ،ا ّلــذي هــو  36.36ميغابايْـ ْ
ّ
أن متوســط صبيــب اإلنترنــت
ـرب المرتبــة  60بيــن  140بلــداً .غيْ ـ َر ّ
الثانيــة) .ووفــق هــذا المؤشــر ،يحت ـ ّل المغـ ُ
الثابــت فــي بالدنــا (الــذي يبْلــغ  25.05ميغابايــت فــي الثانيــة) هــو أقـ ّل بكثيــر مــن المتوســط العالمــي (98.67
ـرب المرتبــة  112بيــن  177بلــداً.
ميغابايــت فــي الثانيــة) ،وعليْــه يحتـ ّل المغـ ُ

 - 10التقارير الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت ما بين  2007و.2019
11 - Speedtest Global Index Ranking mobile and fixed broadband speeds from around the world:
https://www.speedtest.net/global-index
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دمج
نحو حت ّول
رقمي مسؤول ُ
وم ِ
ّ

ـت هــو األ ْر َخــص ســعراً
فــي مســتوى آخــر ،يحت ـ ّل المغــرب المرتبــة  ،44بيــن  230بلــداً يُ ْعتَ َبــر فيهــا الجيغابايْـ ْ
فــي العالــم ،بمتوســطســعر يبْلــغ  7.96دراهــم لــكل جيغابايــت .12باعتمــاد هــذا التصنيــف ،يأتــي المغــرب فــي
المرتبــة  11كأرخــص ســعر بيــن البلــدان اإلفريقيــة بخصــوص الجيغابايــت.
أمــا بخصــوص اإلنترنــت الثابــت ،فــإن المغــرب يتموقــع فــي المرتبــة  66بيــن  206بلــدان ،فــي مــا يتعلــق بكلفــة
بمتوســطســعر يبلــغ  324دره ًمــا فــي الشــهر.13
االشــتراك الشــهري لإلنترنــت علــى المســتوى العالمــي ،وذلــك
ّ
ويظـ ّل الســعر فــي المغــرب الســادس بيــن األ ْر َخــص إفريقيــا وفــق هــذا المؤشــر.

ٌ
استراتيجيات وبرامج وتطبيقات
2.3.
ـرب – كمــا ســلف الذكــر -عــدداً مــن االســتراتيجيات فــي مجــالِ التّطويــر ال ّرقمــي ،علــى غــرار
لقــد َ
أعـ َّـد ال َم ْغـ ُ
أح ـ َدثَ هيئــات ذات صلــة بتنظيــم هــذا المجــال
«المغــرب الرقمـ ّـي  ،»2013و»المغــرب الرقمــي  .»2020كمــا ْ
وتقنينــه ،مثــل وكالــة التنميــة الرقميــة واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع ّ
الشــخصي.
وفــي هــذا المنحــى ،تم ّكــن المغــرب مِ ــ ْن ْ
إطــاقِ ال َعديــدِ مــن مشــاريع التحــ ّول الرقمــي لــإدارة والخدمــات
العموم ّيــة عبْــر مختلــف القطاعــات الوزار ّيــة والمؤسســات ،منهــا:
المديريــة العا ّمــة للضرائــب ،التــي اعتمــدت العديــد مــن التطبيقــات الرقميــة للتصاريــح الضريب ّيــة وأداء
الضريبــة
الرســوم والضرائــب عبــر اإلنترنــت (الضريبــة الســنوية علــى الســيارات ،الضريبــة علــى الدخــلّ ،
علــى الشــركات ،الضريبــة علــى القيمــة ال ُمضافــة ،إلــخ)؛

الوكالــة الوطنيــة للموانــئ ،التــي ْ
ـت منــذ  2008شـ ّباكاً وحيــداً ( .)PortNetوابتــدا ًء مــن ســنة  ،2012تـ ّم
أطلقـ ْ
االســم؛
منْــح تدبيــره لشــركة  PORTNETمجهولــة ْ

قطــاع العدالــة ،الــذي طـ ّور حلــوالً للمحاكمــات عــن بُعــد بواســطة التناظــر المرئــي ،م ّمــا َم َّكـ َن المحاكــم مــن
القيــام بمهامهــا الدســتورية فــي ظــل التدابيــر االحترازيــة ذات الصلــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة (انعقــدت
أكثــر مــن  14.000جلســة عـ ْن بُ ْعـ ٍـد)14؛

القطــاع المكلــف بإصــاح اإلدارة والوظيفــة العموميــة ،الــذي أطلــق منصــة «  »Chikayaبالتعــاون مــع القطــاع
المكلــف باالقتصــاد الرقمــي ،مــن أجــل تبســيط مســطرة إيــداع الشــكايات .وفــي هــذا الصــدد ،مكنــت
المنصــة مــن إيــداع أكثــر مــن  800.000شــكاية منــذ إطالقهــا فــي ينايــر  2018إلــى غايــة شــهر مــارس
 ،2021بنســبةِ معالجـ ٍـة تقــارب  70فــي المائــة؛
منصــة « ،« Watiqaوهــو ُش ـ ّباك
وزارة الداخليــة ،التــي وضعــت برنامــج تحديــث الحالــة المدنيــة ،وأحدثــت ّ
صــول علــى وثائــق إدار ّيــة عـ ْن بُ ْعــد ،إضافــة إلــى البوابــة الوطنيــة لتلقــي الشــكايات
إلكترونـ ّـي يم ّكــن مــن ُ
الح ُ
صــول علــى التراخيــص؛
منصــة « ُ « Rokhas
« ( « Chikayaالجانــب المتعلــق بالجماعــات الترابيــة) ،ثـ ّم ّ
للح ُ

12 - Worldwide mobile data pricing: The cost of 1GB of mobile data in 228 countries: www.cable.co.uk, 2020.
13 - The cost of fixed-line broadband in 206 countries: www.cable.co.uk

 14.161 - 14جلسة عن بعد أدرجت خاللها  266.159قضية في الفترة ما بين أبريل  2020ونهاية يناير ( .2021أرقام المجلس األعلى للسلطة القضائية).
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القطــاع الــوزاري المكلــف بالتربيــة الوطنيــة ،الــذي وضــع برنامــج «جينــي» (( )GENIEتعميــم تكنولوجيــا
مؤسســة
ال َم ْعلومــات واالتّصــال فــي التّعليــم بال َم ْغـ ِـر ِب) ،الــذي َم َّكـ َن مـ ْن تزويــد  87فــي المائــة مــن ّ 11.000
َمدرســ ّية عاديــة بقاعــات متعــ ّددة الوســائط أو بحقائــب متعــ ّددة الوســائط .15وخــال األزمــة الصحيــة
المرتبطــة بجائحــة كوفيــد ،-19وضــع القطــاع الحكومــي بوابــة «  »TELMIDTICEرهــن إشــارة التالميــذ
لتمكينهــم مــن متابعــة تعليمهــم عــن بعــد؛
قطــاع الصحــة ،الــذي اعتمــد ،إطــاراً تشــريع ّيا وتنظيميــا يتعلّــق بالتّطبيــب ع ـ ْن بُ ْعـ ٍـد (القانــون رقــم 13.131
والمرســوم  ،2-18-378كمــا تــم تغييــره وتتميمــه بالمرســوم  .)675-20-2كمــا أطلــق القطــاع الحكومــي
بوابــة حجــز المواعيــد عبــر األنترنــت «»mawiidi.ma؛
الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،التــي وضعــت منصــة إلكترونيــة لتت ّبــع نظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد)،
وبوابة الشــكايات «  »Chikayaلفائدة األشــخاص المســتفيدين من التأمين اإلجباري األساســي عن المرض،
وتت ّبــع التصريــح بالطلبــة فــي هــذا النظــام.
ـإن القانــون رقــم  55.19المتعلــق بتبســيط المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة ،والــذي دخــل
علــى صعيـ ٍـد آخــر ،فـ ّ
16
ح ّيــز التنفيــذ فــي  28شــتنبر  ،2020ق ـ ْد أ ْد َخ ـ َل تدابيــر جديــدة لتيســير العالقــة بيــن اإلدارة وال ُمرتفقيــن .
وبفضــل هــذا القانــون ،تــم إنشــاء البوابــة الوطنيــة للمســاطر واإلجــراءات اإلداريــة «إدارتــي».
وفي ما يتعلق بالتح ّول الرقمي ألبرز قطاعات االقتصاد ،تجدر اإلشارة إلى ما يلي:
رقمنــة متقدمــة للقطــاع البنكــي (الخدمــات البنكيــة اإللكترونيــة) ،وفــي قطــاع التأميــن هنــاك تفكيــر يرمــي
إلــى رقمنــة القطــاع؛
ارتفاع ملحوظ في معامالت التجارة اإللكترونية ،السيما بعد تفشي جائحة كوفيد-19؛
بالنســبة لقطــاع الفالحــة ،كانــت هنــاك بعــض العمليــات المتعلقــة برقمنــة الخدمــات الفالحيــة ،علــى غــرار
منصــة ُّ
الشــ ّباك اإللكترونــي الوحيــد وتوظيــف أدوات الــذكاء االصطناعــي مــن طــرف المعهــد الوطنــي
ّ
متخصصــة فــي تطويــر الفالحــة اإلفريق ّيــة عــن
للبحــث الزراعــي بشــراكة مــع « - « SOWITوهــي ُمقاولــة
ّ
طريــق توظيـ ِ
ـف الــذكاء االصطناعــي؛
ـإن تطــور مســار رقمنــة هــذا القطــاع يتفــاوت بحســب حجــم ال ُمقــاوالت
بخصــوص القطــاع الصناعــي ،فـ ّ
ومختلــف القطاعــات الفرع ّيــة؛
يفضلــون
بالنســبة لقطــاع الســياحة ،فــإن ُم ْع َظــم الســياح الذيــن زاروا المغــرب ( 90فــي المائــة) 17باتــوا ّ
الح ْج ـ َز عبْ ـ َر اإلنترنــت؛
َ
ـي الثقافــة واإلعــام ،جــرى إطــاق عــدة مبــادرات إعالميــة وثقافيــة (تطبيقــات الشــركة
بخصــوص قطاعـ ْ
الوطنيــة لإلذاعــة والتلفزيــون ،البــثّ المباشــر لألفــام خــال فتــرة الحجــر الصحــي).
 - 15حسب المسؤولة عن برنامج «جيني» بالقطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية ،خالل جلسة اإلنصات التي عقدها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
 - 16ظهير شريف رقم  1.20.06صادر في  11من رجب  6( 1441مارس  )2020بتنفيذ القانون رقم  55.19المتعلق بتبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية.
 - 17الكونفدرالية الوطنية للسياحة «.2020-Diagnostic stratégique et digital»، 2019
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دمج
نحو حت ّول
رقمي مسؤول ُ
وم ِ
ّ

ُ 3.3.معطيات ّ
الذكاء االصطناعي
ـرب ال َبلَــد األفريقـ ّـي األ ّول ا ّلــذي أطلــق مبــادرة حكومــة ال ُمعطيــات المفتوحــة 18ســنة  2011مــن
لقــد كان المغـ ُ
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي،
خــال إطــاق البوابــة اإللكترونيــة  .www.data.gov.maوقــد أشــا َر المجلـ ُ
فــي تقريــره «المعطيــات المفتوحــة ،تحريــر المعطيــات العموميــة فــي خدمــة النمــو والمعرفــة» ،19إلــى أهميــة
الحــقّ فــي الولــوج إلــى المعلو َمــة ،وكذلــك أه ّم ّيــة فتــح المعطيــات العموميــة ،بمــا يســهم فــي تحســين ج ـ ْودة
الخدمــات المقدمــة لل ُمرتفــق (ة) .بعــد ذلــك ،دخــل القانــون رقــم  31.13المتعلــق بالحــقّ فــي الحصــول علــى
المعلومــات حيــز التنفيــذ بشــكل كلــي فــي مــارس  .2020كمــا تـ ّم إطــاق بوابــة « »chafafiya.maلمعالجــة طلبــات
المواطنــات والمواطنيــن واألشــخاص األجانــب المقيميــن بالمغــرب للولــوج إلــى المعلومــة.
أن القطــاع الحكومــي المكلــف بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والقطــاع الحكومــي المكلف
وتجــدر اإلشــا َرة إلــى ّ
بالتجــارة والصناعــة ،قــد أطلقــا ،ســنة  ،2019مــن خــال المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي ووكالــة التنمية
ـاص بدعــم البحــث فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه .وفــي هــذا
الرقميــة ،برنامــج «الخوارزمــي» 20الخـ ّ
ّ
ـروعا (مـ ْن مجمــوع بلــغ  )251فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي والمعطيــات الضخمــة.
الشــأن ،تـ ّم اختيــار  45مشـ ً
االص ِط ِ
ناع ّي،
ْ
ووعيـاً منْهــا بأه ّم ّيــة ال ّر ْفــع مِ ــن ال ُقــدرات ْ
وتجويــد المــوارد ،مــن خــالِ توظيف تكنولوجيــات الـ ّذ َكاء ْ
21
ـص ميزانيــات َ
ضخْ َمــة فــي هــذا ال َمجــال :المملكــة العربيــة الســعودية
شــرعت العديـ ُد مــن البلــدان فــي تخْ ِصيـ ِ
( 20مليــار دوالر بحلــول  ،)2030وألمانيــا 3( 22مليــارات يــورو بحلــول  ،)2025وفرنســا ( 1.5مليــار يــورو للفتــرة
 )2018-2022والدنمــارك 160( 23مليــون دوالر بحلــول .)2025

المعطيات ّ
خصية
الش
السيبراني وحماية ُ
ّ
 4.3.المسؤولية :األمن ّ
فــي إطــار تعزيــز األ ْمــن الســيبراني وحمايــة ال ُمعطيــات الشــخصية ،اعتمــد المغــرب ترســانة مــن القوانيــن
وأحــدث العديــد مــن المؤسســات:
ال ُمديرية العا ّمة ألمن نُظم المعلومات ،التّابعة إلدارة الدفاع الوطني؛
اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات الشــخصية (القانــون رقــم  ،08-09المتعلــق بحمايــة األشــخاص
الذاتييــن تُجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي)؛
القانــون رقــم  ،05.20المتعلــق باألمــن الســيبراني ،الــذي يحــدد َق َو ِ
اعــد ومقتضيــات األمــن المطبقــة علــى
نظــم معلومــات مختلــف إدارات الدولــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات والمقــاوالت العموم ّيــة وغيرهــم
مــن ْ
ِ
الخاضعِ يــن للقانــون العــام.
األشــخاص االعتبارييــن
18 - http://opendatabarometer.org/doc/1stEdition/Open-Data-Barometer-2013-Global-Report.pdf

 - 19صدر سنة .2013
 - 20بَلَغ َْت ميزانية هذا البرنامج  50مليون درهم.
21 - https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-ai/saudis-launch-national-artificial-intelligence-strategy-idINKBN2761LZ
22 - Mazars, « La transformation numérique : Les dernières évolutions en Allemagne », 2019.

 - 23منظمة التعاون والتنمية االقتصادية« ،الذكاء االصطناعي في المجتمع».2019 ،
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 5.3.الفاعلون في قطاع اإلعالم واالتصال بالمغرب
اإلجما ِلــي المغربــي ،24خــال الفتــرة
ســاهم قطــاع االتصــاالت بمتوســط 3.1فــي المائــة مــن الناتــج ال ّداخلــي ْ
.2008-2017
وبصــرف النظــر عــن عــدد قليــل مــن الفاعليــن البارزيــن ،الذيــن يمثلــون قطاعــات تطويــر وتوزيــع ال َب ْرمج ّيــات
فــإن نســي َج الفاعليــن الوطن ّييــن العامليــن فــي خدمــات
والمعــ ّدات المعلومات ّيــة وأجهــزة األداء اإللكترونــيّ ،25
الصغيــرة والمتوســطة ذات القــدرات التشــغيلية
وهنْدســة أنظمــة المعلومــات يتكـ ّون فــي غالب ّيتــه مــن ال ُمقــاوالت ّ
المتواضعــة ووســائل االبتــكار الضعيفــة.

تطوره الرقمي...
تحول دون تحقيق
...4.لكن ثمة ّ
عدة نواقص ُ
ّ
رقمية
1.4.وجود فجوة
حقيقية
ّ
ّ
ـي  6مالييــن مــن المواطنــات والمواطنيــن غيْــر ُمن َْخ ِرطيــن فــي مسلســل الرقمنــة الــذي
الحــظ ّ
ال ُم َ
أن هنــاك حوالـ ْ
ْ
تشــهده بالدنــا اليــوم ،وذلــك لالعتبــارات التاليــة:
النّقص في التّجهيزات :هاتف َذكِ ٍّي ،ل ْو َحة إلكترون ّية أو حاسوب؛

ـروي .والجديــر
النقــص علــى ُمســتوى ال ُولُــوج :اســتعمال ضعيــف لإلنترنــت الثابــت،
خاصــة فــي العالَــم القـ ّ
ّ
بالذكــر أن إنترنــت الجيــل الرابــع عبــر الهاتــف المحمــول هــي أفضــل علــى صعيــد التّغطيــة ( 93فــي المائــة
الســكان يلجــون إلــى هــذه التكنولوجيــا)26؛
مــن ّ
النّقــص علــى مســتوى إتقــان التعامــل مــع األدوات الرقميــة :ضعــف فــي التمكــن مــن قــراءة وفهــم واســتخدام
التكنولوجيــات والتقنيــات الرقميــة.
الصبيــب العالــي الثابــت الــذي ال تــزال نســبته منخفضــة مقارنــة
يُضــاف إلــى ال ُكلفــة المرتفعــة لإلنترنــت الثابــتّ ،
ببلــدان المنطقــة ،27والتــي تبلــغ  3.9فــي المائــة فــي 2018؛ فيمــا تبلــغ هــذه النســبة  7فــي المائــة بتونــس و7.7
فــي المائــة بالجزائــر و 5.4فــي المائــة بمصــر.
فحســب المؤشــرات ال ّدوليــة ،يحتــل المغــرب المرتبــة  93مــن أصــل  134بلــداً فــي مؤشــر «جاهزيــة الشــبكات»
 ،2020مــع نقــاط قــوة مــن حيــث الولــوج ( )71والتنظيــم (المرتبــة  .)67أمــا علــى مســتوى اإلدمــاج ،فقــد حــل
فــي المرتبــة  .121وفــي تصنيــف آخــر أنجــزه االتحــاد الدولــي لالتصــاالت ،احت ـ ّل المغــرب المرتبــة  100م ـ ْن
أن نقطــة
إن نقطــة ق ّوتــه ت ْك ُمـ ُن فــي اشــتراكات الهاتــف المحمــول ،فــي حيــن َّ
أصــل  176دولــة ســنة  ،2017حيــث ّ
ْ
ْ
الصبيــب العالــي.
ضعفــه تك ُمـ ُن فــي اإلنترنــت الثابــت ذي ّ
24 - Ministère de l’économie et de finances, « Tableau de bord sectoriel de l’économie marocaine », 2019.

 - 25على مستوى القيمة في سوق األسهم ،تتفوق بعض الشركات التكنولوجية على الشركات العمالقة في قطاع العقار.
 - 26جلسة إنصات عقدت مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت ،أكتوبر .2020
27 - The State of Broadband 2018: Broadband Catalyzing Sustainable Development; ITU and UNESCO.
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دمج
نحو حت ّول
رقمي مسؤول ُ
وم ِ
ّ

واستراتيجية للذكاء االصطناعي
المعطيات
ٍ
2.4.غياب سياسة واضحة لحكامة ُ
ـرب تق ّدم ـاً فــي مجــال ال ُمعطيــات المفتوحــة ،وذلــك عبْ ـ َر إنشــاء الب ّوابــة اإللكترون ّيــة www.
أح ـ َر َز المغـ ُ
لق ـ ْد ْ
 .data.gov.maومــع ذلــك ،فــإن هــذه البوابــة التــي تــم إحداثهــا منــذ  ،2011تســجل خصاصــا ملحوظـاً مــن حيــث
حجــم المعطيــات التــي توفرهــا ( 273مجموعــة معطيــات) ،وعــدد منتجــي المعلومــات والبيانــات العمومييــن
المنخرطيــن فيهــا ( 26مصــدراً) ،وضعــف التفاعــل معهــا مــن قبــل المســتعملين (تــم تحميــل  6875وثيقــة فقــط)
بالنظــر إلــى نقــص المعطيــات وعــدم تحيينهــا بكيفيــة دوريــة منتظمــة ومحدوديــة المجــاالت التــي تغطيهــا هــذه
تراجـ َع مــن المرتبــة ،40
أن تصنيــف المغــرب علــى مســتوى بارومتــر المعطيــات المفتوحــة قــد
البوابــة .28كمــا ّ
َ
ســنة  ،2013إلــى المرتبــة  79ســنة  ،2016ولــم يتــم إدراجــه فــي نســخة  2018مــن هــذا التّصنيــف.
وحســب «تقريــر ّ
مؤشــر الــذكاء االصطناعــي  ،»2021فــإن المغــرب ال ينْتمــي إلــى البُلــدان التــي اعتمــدت
االصطناعــي ،علــى غــرار تونــس وكينيــا مثـ ً
ا علــى مســتوى القــارة اإلفريقيــة.
اســتراتيجي ًة تتعلــق بتطويــر الــذكاء ْ
ـإن وكالــة التنميــة الرقميــة تعمــل علــى إعــداد مشــروع «خارطــة طريــق وطنيــة للــذكاء
ولتــدارك هــذا األمــر ،فـ َّ
االصطناعــي» ،غيــر أن هــذا الــورش الــذي يعــد أحــد المشــاريع ذات األولويــة بالنســبة للوكالــة ،ال يــزال فــي
مرحلــة الدراســة.

االجتماعيــة
لــإدارة والقطاعــات
الرقمــي
3.4.بــطء علــى مســتوى
َ
ّ
ّ
التحــول ّ
واالقتصاديــة
يسجل المغرب بطئاً في مسلسل التح ّول الر ْقمي ،وذلك على ُمستويات متع ّددة:

	-علــى مســتوى اإلدارة :ثمــة ّر ْق َمنَــة جزئ ّيــة فقــط ،س ـ ّيما حي ـ َن يتعلّــق األ ْم ـ ُر بالخدمــات التــي ينْبغــي تقديمهــا
لل ُمرتفقيــن .وحســب بحــث ميدانـ ّـي أنجــزه القطــاع الحكومــي المكلــف بإصــاح اإلدا َرة والوظيفــة ال ُعموم ّيــة،
فحســب قــد نُـ ِـزع عنهــا الطابــع المــادي .ويتس ـ ّبب
المقد َمــة ( 23فــي المائــة)
ـإن أق ـ ّل م ـ ْن ُربْــع الخدمــات
فـ ّ
َّ
ْ
هــذا البُـ ْ
المتوســط ســنو ّيا لــك ّل
ـطء الــذي تعرفــه وتيــرة التحـ ّو ُل ال ّرقمــي ال َمغ ِْربــي فــي ضيــاع 50ســاعة فــي
ّ
مواطــن (ة) ،و 200ســاعة ســنو ّيا لــك ّل مقاولــة.29
أن العديــد مــن
	-علــى مســتوى التربيــة والتكويــن :فــي مــا يتعلّــق ببرنامــج «جينــي» ،ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إلــى ّ
المؤسســات التعليميــة غيْــر ُم َج َّه ـزَة ب ْعــد ،وأن المؤسســات التــي تتوفــر علــى تجهيــزات ومــوارد معلوماتيــة
تُعانــي مــن التقــادم ومــن مشــاكل الصيانــة .ومــع ذلــك ،ينبغــي التســاؤل ع ـ ْن وســائل تحســين نجاعــة هــذا
وأن التكنولوجيــات الجديــدة
البرنامــج وأهميتــه ،وكذلــك عــ ْن طبيعــة التجهيــزات المعلوماتيــة ،ال ســ ّيما ّ
أصبحــت تشــكل معرفــ ًة أساســ ّية فــي حــد ذاتهــا يلــزم إدراجهــا فــي مختلــف المناهــج الدراســ ّية .ومــن
الضــروري ً
أيضــا تحســين النمــاذج المتعلقــة بنشــر َو َد ْعـ ِـم صيانــة حظيــرة المعلوم ّيــات الموجــودة .علــى صعيـ ٍـد
ـي  40فــي المائــة مــن ّ
الشــباب المغربــي لــم يتم ّكنــوا مــن ُمتابَ َعــة دروســهم َعـ ْن بُ ْعـ ٍـد فــي فتــرة
آخــر ،فـ ّ
ـإن َح َوالـ ْ
الص ّحــي (حســب تصريـ ٍـح للوزيــر المســؤول عــن القطــاع حينهــا .)30ويتطابــق هــذا ال ّرقــم مــع ال ّرقــم
الحجــر ّ
إن  40فــي المائــة مــن التّالميــذ فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
الــوارد فــي تقريــر اليونيســف ،31حيــث ّ
إفريقيا لم يكن بإمكانهم متابعة التعلم عن بعد.
28 - http://www.data.gov.ma/fr consulté en avril 2021

 - 29مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية في أفق 2025
30 - https://medias24.com/2020/08/23/exclusif-presentiel-distanciel-les-explications-de-saaid-amzazi/
31 - UNICEF, « COVID-19: Are children able to continue learning during school closures? », août 2020.
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تســمح األدوات الرقم ّيــة المتوفــرة لألط ّبــاء حتــى اآلن ب ُمما َر َســة أنْ ِشـ َ
ـطتهم
	-علــى مســتوى قطــاع الصحــة :ال ْ
إن المنظومــة
ٍ
بشــكل كامِ ٍــل ،وذلــك بســبب اإلكراهــات التكنولوجيــة واإلداريــة العديــدة التــي يواجهونهــاّ .
الصح ّيــة تعانــي ،بشـ ْك ٍل كبيـ ٍـر ،مــن نقــص فــي الحضــور الف ْعلـ ّـي للطاقــم الط ّبــي ال ُمعا ِلــج فــي المستشــفيات،
ـدام مل ّفــات طبيــة ( ُم َر ْقمنَــة) خاصــة بالمرضــى .ولــو كانــت هــذه المل ّفــات خاضع ـ ًة للتت ُّبــع
وكذلــك مــن انْعـ ِ
والمراقبــة بصــورة من ِ
ْتظ َمــة ،أل ّد ْت إلــى توفيــر قـ ْد ٍر كبيـ ٍـر مــن ال ُمعطيــات («المعطيــات الضخمــة») .وبالتالــي
ـات تســتند إلــى الــذكاء االصطناعــي ،كتحديــد ذكـ ّـي للمواعيــدِ تَبَعـاً
ســتؤ ّدي هــذه األخيـ َرة إلــى إعــداد تطبيقـ ٍ
بنجاعــة ،والتعــاون بيــن المستشــفيات
لجاهزيــة الطبيــب ،وتخْ صيــص األَ ِس ـ َّرة للمرضــى ،وتدبيــر المــوارد
َ
وإنجــاز الدراســات الوبائيــة .وفــي ضــوء المبــادرة الملكيــة ال ّراميــة إلــى تعميــم التأميــن اإلجبــاري عــن ال َمـ َرض
ليشــمل جميــع المغاربــة ،32فإنــه ينْبغــي اســتثمار ذلــك مــن أجــل إنشــاء الملـ ّ
ـف الطبــي الرقمــي.
أن البطاقــات
	-علــى مســتوى القطــاع المالــي :يَبْقــى األداءُ ن ْقــداً هــو الوســيلة الســائدة لل ُمعامــات الماليــة؛ كمــا َّ
يحـ ُّد مــن تــداول األوراق
ـحب ،33األ ْمـ ُر الــذي ال ُ
السـ ْ
البنك ّيــة تُسـتَ ْع َمل بنســبة تفــو ُق  89فــي المائــة فــي عمليــات َّ
النقديــة .وعــاوة علــى ذلــك ،ال تــزال حلــول األداء َعبْــر الهاتــف المحمــول فــي مرحلـ ٍـة جنين ّيـ ٍـة وال تســتفيد مــن
ـرب
معـ ّدل انتشــار الهواتــف المحمولــة المرتفــع (أكثــر مــن  130فــي المائــة) .34وفــي شــتنبر  ،2020كان المغـ ُ
ـي مليــون ونصــف محفظــة إلكترونيــة (.)M-Wallet
يتوفــر علــى حوالَـ ْ
	-علــى مســتوى قطــاع الفالحــة :ليــس هنــاك اندمــاج رقمــي قــوي عمومـاً ،مــع وجــود َعـ َد ٍد قليـ ٍـل مــن الفاعليــن
المتخصصيــن فــي مجــال «التكنولوجيــا الفالحيــة» .ومــع ذلــك ،فقــد قامــت بعــض االســتغالل ّيات الكبــرى
ّ
بإدخــال التكنولوجيــا ال ّرقميــة فــي عمليــة اإلنتــاج ،خاصــة علــى مســتوى المراحــل الفالح ّيــة األولــى .وبالتالــي
التحـ ُّول
الصمــود اللذيــن يتيحهمــا َ
فمِ ــن األجــدر أ ْن تســتفي َد الفالحـ ُة مــن ال ّر ْفـ ِـع مــن اإلنتاجيــة والقــدرة علــى ّ
الفالحــة الدقيقــة.
ال ّر ْقمــي ،مــن أجــل االنتقــال جزئ ًّيــا نحــو
َ
المتوســطة ،علــى
إن ُم ْع َظــ َم ال ُمقــاوالت الصغيــرة جــ ّدا أو الصغيــرة أو
الصناعــيّ :
	-علــى مســتوى القطــاع ّ
ّ
الصعيــد الوطنــي ،غيــر ُمج َّهـزَة بمــا يكفــي علــى مســتوى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال .وهــو أ ْمـ ٌر يجعــل
الصعــب اللجــوء إلــى العمــل عـ ْن بُ ْعـ ٍـد والحفــاظ علــى أنشــطتها الضروريــة فــي حالــة وقــوع حــادث فجائــي
مــن ّ
أو قــوة قاهــرة (كمــا هــو ّ
الص ّحــي خــال جائحــة كوفيــد.)-19
الشــأن مــع الحجــر ّ
	-علــى صعيــد القطــاع الســياحي :تتــم غالبيــة الحجــوزات عبــر منصــات رقميــة دوليــة متخصصــة (TripAdvisor,
 ،)Booking, Airbnbبينمــا تتــم نســبة قليلــة مــن الحجــوزات عبــر المنصــات التــي أحدثهــا الفاعلــون الوطنيــون.
	-بخصــوص التّجــا َرة اإللكترون ّيــة :لـ ْم يتم ّكـ ْن هــذا القطــاع مــن التطـ ّور لعــدة أســباب منهــا :عدم ثقة مســتخدمي
الســنوي الــذي تنجــزه
اإلنترنــت (نصــف المغاربــة ال يثقــون فــي التجــارة ال ّرقميــة ،وف ًقــا للبحــث الميدانــي ّ
ُّ
والتأخــر فــي اعتمــاد األداء عبــر اإلنترنــت 35والخدمــات
الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات،)2018 ،
فض ـ ً
ا ع ـ ْن تنظيــم الفاعليــن.
اللوجســتية ذات الصلــةْ ،

 - 32هذه العملية تستهدف  22مليون مستفيد إضافي في نهاية سنة 2022
33 - CMI, activité monétique, mars 2021 : 76,6% en part du nombre d’opérations et 89,2% en part du montant
34 - Observatoire de la téléphonie mobile, ANRT à fin décembre 2020

 - 35يمثــل األداء نقــداً عنــد التســليم  95فــي المائــة مــن المعامــات (المصــدر :مركــز النقديــات ( )CMI)، 2019بينمــا يبلــغ المتوســطالعالمــي حوالــي  3فــي المائــة
(المصــدر)Worldpay «، 2020 « :
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دمج
نحو حت ّول
رقمي مسؤول ُ
وم ِ
ّ

قمي وطني
ٌ 4.4.
إنتاج ضعيف ُ
لمحتوى َر ّ
أن
يالحــظ أن ُمعظــم الفاعليــن الثقافييــن الوطنييــن لــم ينخرطــوا فــي مسلســل التحــول ال ّرقمــي بعــد .كمــا ّ
هنــاك ُع ُروض ـاً قليلــة للمحتــوى الثقافــي عبــر اإلنترنــت ،مثــل بــثّ األفــام والمكتبــة اإللكترون ّيــة ،وغيــر ذلــك،
ـدان أخــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.36
خالف ـاً لبُلـ ٍ
ـإن ُحضــور اإلدارات فــي المشــهد الرقمــي هــو حضــور غيــر كاف.
وفــي مــا يتعلــق بال ُم ْحتــوى
المؤسســاتي ،فـ ّ
ّ
أن ُمعظــم هــذه اإلدارات ال تتو ّفــر علــى اســتراتيجية لالتصــال الرقمــي ،وغال ًبــا مــا يقــدم موقــع
والواقــع ّ
خاصيــن مكلفيــن بنشــر
المعلومــات الخــاص بهــا معلومــات أ ّوليــة وغيْــر ُمح َّينَــة ،فــي ظـ ّل عــدم وجــود مســؤولين
ّ
المحتــوى .باإلضافــة إلــى ذلــك ،غال ًبــا مــا تعتمــد ال ُمحتويــات وتحيينهــا علــى مبــادرات خاصــة أو فرديــة داخــل
هــذه اإلدارات.37
فــإن التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بحمايــة المعطيــات الشــخصية يجــب أ ْن تتــاءم مــع
مــن ناحيــة أخــرىّ ،
القوانيــن العا ّمــة الجديــدة لالتحــاد األوروبــي المتعلّقــة بحمايــة ال ُمعطيــات ،والتــي دخلــت ح ّيــز التنفيــذ فــي
شــهر مــاي .2018
ويتع ّيــن تفعيــل التوقيــع اإللكترونــي بهــدف ال ُمســاهمة فــي بنــاء الثقــة الرقميــة ،وبالتالــي ت ْمكيــن اإلدارة مــن
تحقيــق النجاعــة المطلوبــة.

5.االختيارات ُ
الرقمي
الكبرى من أجل رؤية جديدة
ّ
للتحول ّ
انطالقــا مــن هــذا التشــخيص ،يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــادِ رؤيــة واضحــة
مــن أجــل جعــل ال َّر ْق َمنَــة رافعـ ًة حقيقيـ ًة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لبالدنــا .ولبلــوغ هــذه الغايــة ،ينبغــي
توفيــر شــرطين أساســيين ،همــا:
السـ ّكان المغاربَــة ،مــن ال ُولُــوج إلــى
العمــل ،فــي غضــون فتــرة أقصاهــا ثــاثُ ســنوات ،علــى تمكيــن مجمــوع ّ
الصبيــب العالــي والعالــي جــداً ،مــع ضمــان خ ْد َمــة ج ّيــدة فــي هــذا المجــال؛
اإلنترنــت ذي ّ
تحديث الخدمات اإلدارية ع ْن طريقِ ر ْقمنةِ مختلف المساطر اإلدارية ،وذلك في غضون ثالث سنوات.
 ْ
ومــن شــأن رقمنــة املعامــات وإزالــة الطابــع املــادي ( ،)Dématérialisationبفضــل مــا تتيحــه مــن رفـ ٍـع لإلنتاجيــة
وجناعـ ٍـة يف األداء ،أن ُ َ
ت ِّكــن مــن ترشــيد مــدة العمــل مــن خــال توفيـ ِـر حوالــي  718مليــون ســاعة عمــل ســنوياً،38
أي مــا يناهــز 1يف املائــة مــن النــاجت ال ّداخلــي اإلجمالــي( 39أكثــر مــن  10مالييــر درهــم) .كمــا ســيمكن ذلــك أيضـاً
مــن ال ّر ْفــع مــن ُمســاهمة قطــاع تكنولوجيــا اإلعــام واالتصــال إلــى أكثــر مــن  10يف املائــة مــن النــاجت ال ّداخلــي

منصــات بَــثّ األفــام «ســتريمينغ» Starzplay :و ،Icflixالتــي ظهــرت فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،تقـ ِّد ُم باقــة مــن ال ُمسلســات واألفــام الوثائقيــة باللغــات العربيــة
ّ - 36
واإلنجليزيــة والفرنســية.
 - 37تقرير المجلس األعلى للحسابات« :تقييم الخدمات العموم ّية على اإلنترنت ،ماي ..2019
 - 38انظر الملحق رقم  :1كيفية حساب ما يمكن أن تقتصده اإلدارة بفضل التحول الرقمي.
 - 39متكنت إستونيا من توفير ما يعادل  2يف املائة من ناجتها الداخلي اإلجمالي بفضل احلكومة اإللكترونية ".e-Estonia guide
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اإلجمالــي ،40وإطــاق جتربـ ٍـة مغربيـ ٍـة واحــدةٍ علــى األقــل للشــركات الناشــئة التــي حتقــق قيمــة ماليــة مرتفعــة
ْ
أو مــا يســمى بـ»أحاديــة القــرن» ( )licorneيف مجــاالت ال ـ ّذكاء االصطناعــي والتكنولوجيــا املاليــة والتكنولوجيــا
الفالحيــة يف غضــون خمــس ســنوات.
وتتجلّى أبْرز توصيات المجلس في ما يلي:

1.5.الرّيادة والحكامة لتعبئة الفاعلين وتوحيد جهودهم
والســبُل ال ُم ْمكِ نــة
فــي
ٍ
كاســات ّ
تقريــر حــ ْول « االنْعِ َ
الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة لجائحــةِ كوفيــدُّ 19 -
أن للمغــرب مصلحــة كبيــرة فــي ا ْمتـ ِ
ـاك
لتجاوزهــا» ،أشــار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى ّ
قصـ َد ج ْعلهــا رافعـ ًة
ُر ْؤيَـ ٍـة رقميــة وطنيــة ت ْرقــى إلــى مســتوى طموحاتــه ،مــع التو ّفــر علــى خارطــة طريــق لتنفيذهــا ْ
توحــد كل
حقيق ّيـ ًة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .ويقتضــي ذلــك تعبئــة الفاعليــن ،كمــا يتطلّــب ريــادة قو ّيــة ِّ
الجهــود والديناميــات حــول هــذه الرؤيــة .لذلـ َ
ـك يتع ّيــن:
توضيـ ٌح أمثــل لــدور وكالــة التنميــة الرقم ّيــة وتعزيــز صالحياتهــا ،مــع تمكينهــا مــن المــوارد البشــرية والماليــة
الالزمــة إلنجــاز مه ّمتها.

العمــل علــى إعــداد المســؤولين فــي الوظائــف العليــا و ُمس ـ ّيري المقــاوالت ُّ
والش ـ َركاء االجتماعييــن (م ـ ْن
مم ّثلــي النقابــات والجمع ّيــات) للتحـ ّول الرقمــي ،وبالتالــي الحـ ّد مــن الفجــوة الرقميــة مــا بيــن األجيــال ،مــع
إبــراز القيــم ال ُمالئمــة لهــذا التح ـ ّول ،والمتم ِّثلَــة فــي قيــم الثقــة ّ
والشــفافية واالنفتــاح والتعــاون والتضامــن.
تقاســم المســؤوليات المتعلّقــة بسياســة التحــ ّول الرقمــي علــى مســتوى ُمخْ تَلــف القطاعــات الوزاريــة
 ُ
والمؤسســات ،واعتمــاد مقاربــة أفقيــة ( )Whole-of-governmentترتكــز علــى التعــاون والبنــاء المشــترك.
ّ

والمواطنين
2.5.سياسة تتع ّلق بالبنيات
المواطنات ُ
التحتية :إدماج وإعداد ُ
ّ
الفج َوة الرقمية كالتالي:
ينبغي إدماج مجموع الساكنة من خالل العمل على تقليص
ْ

ّ
مخطــط اســتعجالي وطنــي للحــد مــن الفجــوة الرقميــة ،يُ َم ِّكــن مــن تحقيــق تغْطيــة ُجغْرافيــة ثابتــة
1 .اعتمــاد
عال وذي جـ ْودة لفائدة كافة المواطنــات والمواطنين،
ومحمولــة كفيلــة بتوفيــر الولــوج إلــى اإلنترنــت بصبيـ ٍـب ٍ
وتقاســم البنيــات التحتيــة
وذلــك بتوفيــر بنْيــة تحتيــة اقتصاديــة تســتفيد مــن التّكا ُمــل بيــن التّكنولوج ّيــات
ُ
بيــن المتع ّهديــن (آليــة تقْســيم ّ
الشــبكة) ،وكــذا توفيــر بنيـ ٍ
المؤسســات والمقــاوالت
ـات تحتيــة فــي ملك ّيــة
ّ
العموم ّيــة ،مــع العمــل علــى إشــراك فاعليــن ُجـ ُد ٍد مثــل الجماعــات الترابيــة.
2 .إطــاق دراســة تشــرف عليهــا الوكالــة الوطنيــة لتقنيــن المواصــات تتعلّــق ِ
(خاصــة
بسـ ْعر ال ّربْــط باإلنترنــت
ّ
خـ ّ
ـجل نفــس مســتوى التنميــة وبُلــدان المنطقــة،
ـط اإلنترنــت الثابــت) فــي المغــرب مقارنــة بالبُلــدان التــي تسـ ّ
وذلــك لتحديــد العوامــل ال ُمؤ ِّثــ َرة فــي األســعار ،وإبــراز العمليــات الكفيلــة بالمســاهمة فــي تخفيــض
التســعيرات المعتمــدة؛

 - 40تتــراوح مســاهمة قطــاع تكنولوجيــا اإلعــام واالتصــال فــي المغــرب اليــوم مــا بيــن  5و 6فــي المائــة (مجموعــة أكســفورد لألعمــال) 7.5 :فــي المائــة فــي تونــس ،و12
فــي المائــة فــي األردن ،و 5.4فــي المائــة فــي المتوســطفــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة.
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رقمي مسؤول ُ
وم ِ
ّ

لدعـ ِـم ا ْقتنــاءِ لوحـ ٍ
ـات إلكتْرون ّيــة لل ّربْــط باإلنترنــت لفائــدة التالميــذ المنحدريــن مـ ْن
3 .إطــاق مبــادرة ســنوية ْ
أ ْوسـ ٍ
ـاط معــوزة وهشــة ،علــى غــرار ال ُمبــادرة الملكيــة «مليــون محفظــة» .ويمكــن تمويــل هــذه العمل ّيــة م ـ ْن
ـاص للتضامــن؛
ط ـ َرف صنــدوق تدبيــر الخدمــة األساســية للمواصــات والجهــات ،أو عــن طريــق ســن رســم خـ ّ
4 .تعزيــز القرائ ّيــة 41ال ّرقميــة ،وتطويــر المهــارات الرقميــة ،وتحفيــز االســتخدامات الرقميــة فــي صفــوف
إعــدادِ برامــج تتعلّــق ْ
بتطويـ ِـر ال َمهــارات ،وت ْهيئــة فضـ ٍ
ـش مـ َز َّو َدة بالتجهيــزات
ـاءات للعيْـ ِ
الســاكنة ،عـ ْن طريــق ْ
ّ
الصبيــب العالــي؛
المالئمــة وبال ّربــط باإلنترنــت ذي ّ
5 .تطويــر مراكــز معطيـ ٍ
ـات وطنيــة وجهو ّيــة مغربيــة ،اعتمــاداً علــى َشـ ٍ
ـاص بما
ـراكات بيــن القطاعيْــن العــام والخـ ّ
يُ َم ِّك ـ ُن مــن التوطيــن والحفــظ الداخلــي لألنشــطة الرقميــة االســتراتيجية للدولــة وال ُمقــاوالت (ال ُمعطيــات
والتّطبيقات).

الفعاليــة والنهــوض بــروح
ّ 3.5.
قميــة والعصريــة :وســيلة مــن وســائل تعزيــز ّ
الر ّ
الدولــة ّ
الم َ
واطنَ ة
ُ
6 .إعطــاء األولويــة للرقمنــة باعتبارهــا وســيل ًة ونمطـاً هيكليـاً لتطبيــق القوانيــن والنصــوص التنظيم ّيــة وتوفيــر
القــوي علــى مســار
الخدمــات العموم ّيــة ،وتعزيــز التطبيقــات أو النظــم الرقميــة الجديــدة ذات التأثيــر
ّ
المرتفقيــن (المواطــن (ة) والمقــاوالت) .كمــا يتعيــن علــى الســلطات العموميــة أيضــا تشــجيع االبتــكارات
والمبــادرات التــي ينجزهــا موظفــو الدولــة ،مــن خــال تمكينهــم مــن إحــداث خدمــات جديــدة مرتكــزة علــى
المعطيــات ،وذلــك فــي إطــار بنيــات مرنــة وتشــاركية دون إكراهــات إداريــة ،فــي شــكل «مقــاوالت ناشــئة
تابعــة للدولــة» علــى ســبيل المثــال؛
إطــار تنظيمــي متكامــل ومناســب فــي مجــال ال ّر ْق َمنَــة ،ال ســيما فــي مــا يتعلــق بالعمــل عــن بُعــد
7 .وضــع
ٍ
وحمايــة المعطيــات؛
8 .تحريــر ال ُمعطيــات العموميــة التــي تنتجهــا وتحتفــظ بهــا القطاعــات الوزاريــة واإلدارات والجماعــات
الترابيــة والمؤسســات العموميــة ،بمــا فــي ذلــك تعييــن مســؤولين عــن عمليــات المعطيــات المفتوحــة ،مــع
الحــرص علــى ضمــان ســامة المعطيــات الشــخصية ،وذلــك مــن أجــل خلــق «منظومــة اقتصاديــة» تجمــع
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي أفــق تطويــر ســوق للبيانــات والتطبيقــات العموميــة؛
الســيبراني والســيادة الرقميــة مــن أجــل إرســاء تحـ ُّو ٍل ر ْقمـ ّـي مســؤول ،وذلــك بهــدف تحســين
9 .تحســين األ ْمــن ِّ
صمــود البنيــات التحت ّيــة ،وتحقيــق ثقــة رقميــة قويــة ،وموثوق ّيــة المعلومــاتَ ،عبْـ َر تقْويــةِ د ْو ِر اللجنــة الوطنيــة
لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ،وتســريع وتيــرة ال ُمال َء َمــة مــع المعاييــر الدوليــة ،وت ْعميــم
التوقيــع اإللكتروني؛
تكامــل مــع باقــي وســائل األداء اإللكترونيــة
	10.تســريع نشــر آل ّيــة األداء بواســطة الهاتــف المحمــول ،فــي
ٍ
ـجل فــي الشــمول المالــي ،والتقليــص مــن
قص ـ َد تــدا ُر ِك التأخيــر المسـ َّ
األخــرى علــى الصعيــد الوطنــيْ ،
ووضــع آليـ ٍ
ـات
وضــع حوافــز ضريبيــة لفائــدة التُّجــار والفاعليــنْ ،
اللجــوء إلــى األداء نقــداً ،وذلــك مــن خــالِ ْ
 - 41القرائيــة ،حســب منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ،هــي «القــدرة علــى فهــم واســتخدام المعلومــات المكتوبــة فــي الحيــاة اليوميــة وفــي البيــت وفــي العمــل وبيــن
أفــراد الجماعــة لبلــوغ األهــداف الشــخصية وتوســيع المعــارف والقــدرات».
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أســعار مختلــف ال ُمعامــات.
كفيلـ ٍـة بالتَّخْ فيـ ِ
ـض الهــا ّم م ـ ْن ْ

4.5.االســتراتيجية الصناعيــة (الســيادة واالبتــكار) :تســريع وتيــرة التحـ ّـول الرقمــي
للمُقــاوالت وتعزيــز الصناعــة الرقميــة
	11.العمــل علــى انخــراط الجامعــات والقطاعــات االقتصاديــة ،والصناعيــة خصوصــا ،فــي مشــاريع البحــث
والتطويــر ذات الصلــة بالتّح ـ ُّول ال َّرقمــي ،بهــدف خلْــق «منظومــات» مالئمــة لتطويــر المقــاوالت الناشــئة
والصناعــة الرقميــة ،ســواء فــي مــا يتعلّــق بالبنيــات التحتيــة والتجهيــزات ،أو بإيجــاد حلــول فــي مجــال
ّ
البرمج ّيــات والتطبيقــات؛

ّ
والتدخــات العموم ّيــة والمبــادرات الخاصــة مــن
	12.إ ْدراج متطلّبــات االســتدامة وحمايــة البيئــة فــي السياســات
أجــل إحـ ِ
ـداث تحـ ّو ٍل ّرقمـ ٍّـي مســؤول ،باختيــار تكنولوجيــات أقــل تلوي ًثــا ،وتدبيــر التّجهيــزات وإعــادة تدويرهــا؛
الصفقــات العموميــة
	13.العمــل مــن أجــل صعــود « منظومــة» رقم ّيــة مغرب ّيــة :عــ ْن طريــق اســتخدام رافعــة ّ
ِ
للفاعليـ َن فــي القِ طــاع ،وتزْويــد ال ُمقــاوالت التــي تســتثمر فــي عمل ّيــة ر ْق َمنَتِهــا
وآليــات تمويــل مبتكــرة بالنســبة
بحوافــز ماليــة :تعزيــز التحفيــزات الجبائيــة وضمــان التمويــل م ـ ْن طــرف صنــدوق الضمــان المركــزي؛
االصطناعــي أولويــة فــي و ْر ِش التحـ ّول ال َّرقمــي لبالدنــا ،بالنّظــر إلــى أه ّم ّيتــه البالغــة بالنّســبة
َ 14.ج ْعــل الــذكاء ْ
ّ
أن ال ـ ّذكاء االصطناعــي يَ ْســمح بتحســين عوامــل اإلنتــاج
للمخططــات االســتراتيجية واالقتصاديــة .ذلــك ّ
عبْـ َر عبْـ َر التدبيــر األمثــل للرأســمال وتجــاوز الحــدود الماديــة للعمــل .وبالتالــي يوصــي المجــل بمــا يلــي:
ـاص حــول الطبيعــة التح ّوليــة للــذكاء االصطناعــي
	-تحســيس األطــراف المعن ّيــة فــي القطاعيْــن العــا ّم والخـ ّ
و ُف َر ِصــه االقتصاديــة المختلفــة؛
	-إعطــاء األولويــة علــى مســتوى وكالــة التنميــة الرقميــة إلنجــاز دراســة مع ّمقــة حــول فــرص تطبيقــات
قصــ َد إعــداد «خارطــة طريــق وطنيــة للــذكاء االصطناعــي»؛
الــ ّذكاء االصطناعــي ،وإطــاق
ٍ
نقــاش وطنــي ْ
تســريع وتيــرة َو ْرش تحريــر المعطيــات العموميــة (ال ُم ْعطيــات المفتوحــة) وتحســين حكامتــه مــن أجــل
	ْ -
التو ّفــر علــى ال ُمعطيــات ّ
اللزمــة لتطويــر تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي؛

االصطناعــي واقتصــاد المعطيــات،
	-مواكبــة صعــود منظومــة مــن الفاعليــن الوطن ّييــن فــي مجــال ال ـ ّذكاء
ْ
قصــد اإلســراع بتنفيــذ تطبيقــات عمل ّيــة للـ ّذكاء االصطناعــي تلبــي حاجيــات مجتمعنــا (الصحــة ،التعليــم،
ْ
الفالحــة ،الصناعــة)...؛
	-تطويــر ال َمهــارات والمــوارد البشــرية ،ك ّم ًّيــا ونوع ًّيــا ،فــي مهــن الــذكاء االصطناعــي والمعطيــات قصــد
التّمو ُقــع علــى مســتوى سالســل القيمــة العالميــة للــذكاء االصطناعــي (وضــع العالمــات ،هندســة
ال ُمعطيــات ،علــوم المعطيــات ،وغيــر ذلــك)؛
ـب علــى مختلــف تكنولوجيــات
	-تركيــز وتعضيــد وســائل البحــث ال ُمتاحــة فــي أقطـ ٍ
ـاب تكنولوجيــة ،تنصـ ّ
االصطناعــيَ ،
ص ِّنعــة إلعــداد تطبيقــات قطاعيــة مالئمــة.
ال ـ ّذكاء
بشــرا َك ٍة مــع ال ُمقــاوالت ال ُم َ
ْ
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تركزُ على المحتوى الرقمي
5.5.الثقافة ووسائط اإلعالم ،سياسة ِّ
االســتثمار فــي التحـ ّول ال ّرقمــي للثقافــة أو وســائط اإلعــام ،وذلــك عــن طريــق تحفيــزات ضريبيــة
15.تعزيــز ْ
مشــجعة وحمايــة ُحقــوق الملكيــة الفكريــة والتشــديد علــى المهن ّيــة؛
ٍ
أدوات وتطبيقــات رقميــة
	16.إطــاق مبــادرة وطنيــة للنّهــوض بال ُمقــاوالت الناشــئة التــي تنشــط فــي خلــق
أجــل تشــجيع أكبــر َعـ َد ٍد ممكــن مــن األشــخاص علــى التّثقيــف
ّ
مخصصــة للنهــوض بالمحتــوى الثقافــي ،مــن ْ
الخاصــة.
والترفيــه ،مــع األخْ ــذ فــي االعتبــار حاج ّياتهــم
ّ
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المالحق
الملحق رقم  :1كيفية حساب ما يمكن أن تقتصده اإلدارة بفضل التحول الرقمي
توزيع ما يمكن أن تقتصده المقاوالت والنشيطون المشتغلون:
الرقم

الفئة

العدد ()5( ،)4

عدد الساعات الحد األدنى القانوني
لألجر عن الساعة ()3
()2( ،)1

المجموع
بالدرهم

1

المقاوالت

0,571989

مليون

200

14,81

1.694.231.418

2

النشيطون
المشتغلون

12,082

مليون

50

14,81

8.946.721.000

المجموع بالدرهم

10.640.952.418

النسبة من الناتج الداخلي اإلجمالي ()6

 0,9في المائة

الئحة المؤشرات مع ذكر مصدرها:
الرقم

المؤشر

القيمة

()1

متوسطالحيز الزمني لتفاعل
المواطن (ة) مع اإلدارات
(بالساعات)

50

مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية في
أفق  ،2025وكالة التنمية الرقمية
(مارس )2020

200

مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية في
أفق  ،2025وكالة التنمية الرقمية
(مارس )2020

14,81

المرسوم رقم  ،2.19.424الصادر في 26
يونيو 2019

متوسط الحيز الزمني لتفاعل
()2
المقاوالت مع اإلدارات (بالساعات)
()3
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الساعة (بالدرهم)

المصدر
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()4

عدد المقاوالت

571.989

()5

عدد السكان النشيطين المشتغلين 12.082.000

()6

الناتج الداخلي اإلجمالي (بماليير
الدراهم)

1151,2

التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاوالت
الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ،لسنة
2019
وضعية سوق الشغل خالل سنة 2019
المندوبية السامية للتخطيط2019 ،
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الملحق رقم  :2الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة واإلعالم
رئيس اللجنة

أمين منير العلوي

مقررالموضوع
ّ

عبد اهلل دكيك
أحمد عبادي
عبد العزيز عدنان
نبيل حكمت عيوش
أحمد بهنيس
مصطفى بنحمزة
الطاهر بنجلون
محمد بنقدور
لطيفة بنواكريم
ليلى بربيش
علي بوزعشان

األعضاء

ألبير ساسون
لحسن حنصالي
أرمان هاتشويل
عبد العزيز إوي
مصطفى اخالفة
عبد اهلل متقي
سعد الصفريوي
محمد وكريم
احجبوها الزبير
عثمان بنجلون
ادريس اإلياللي
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الخبير الدائم بالمجلس

محمد أمين شرار
مصطفى النحال

المترجم

الملحق رقم  :3الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم

إبراهيم لساوي

	-وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي (برنامج جيني)
	-وكالة التنمية الرقمية
	-الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
	-المركز الوطني للبحث العلمي والتقني
قطاعات حكومية ومؤسسات

	-فدرالية تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
وترحيل الخدمات
	-الجمعية المغربية لمستخدمي نظم المعلومات
()AUSIM
	-مؤسسة علي زاوا
	-مختبر التعلم الرقمي ومختبر البحث الرقمي
بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات
التقنية
	-شكيب عاشور
	-إيدي صا ْن ()Eddy Sun

خبراء

	-جا ْن ميشال شابون ( )Jean-Michel Chaponفيليب
وانْ ْغ ()Philippe Wang
	-بيير بيرون ()Pierre Perron
	-عدنان بن حليمة
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مشروع القانون رقم  81-12المتعلق بالساحل
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