
نحو حتّول رقمّي مسؤول وُمدِمج

يتنــاول الــرأي الــذي أنجــزه المجلــس فــي إطــار إحالــة ذاتيــة تحــت عنــوان » نَْحــو تحــّوٍل رقمــّي مســؤوٍل 
ــًة  ــدُّ رافع ــُة تُع ــك أن الّرْقَمنَ ــا. ذل ــاً رئيســياً بالنســبة لمســتقبل بالدن ــح يشــكل رهان ــج«، موضوعــاً أصب وُمدِم
ــن  ــن المرتفقي ــاء بجــودة التفاعــل بي ــرة التطــور، وتســاهم فــي االرتق ــق التحــول وتســريع وتي ــًة لتحقي حقيقي
االجتماعيــة  الفــوارق  وتقليــص  المغربــي  االقتصــاد  تنافســية  وتعزيــز  اإلنتاجيــة  مــن  والرفــع  واإلدارات، 

والمجاليــة.
وإدراكاً ألهميــة هــذا الرهــان، وضعــت بالدنــا عــدداً مــن االســتراتيجيات والبرامــج مــن أجــل تســريع وتيــرة 
التحــول الرقمــي، علــى غــرار »المغــرب الرقمــّي 2013«، و«المغــرب الرقمــي 2020«، كمــا تــمَّ إحــداث هيئــاٍت 
ــٍة بتنفيــذ هــذه االســتراتيجيات والبرامــج، منهــا وكالــة التنميــة الرقميــة واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة  ذاِت صل

حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الّشــخصي.
ومــع ذلــك، فــإن مختلــف المبــادرات التــي تــم اتخاذهــا تظــل غيــر كافيــة لتوفيــر متطلبــات إنجــاح مسلســل 

ــة ملموســة، ســاهمت أزمــة كوفيــد 19- فــي توســيعها. التحــول الرقمــي وتقليــص فجــوة رقمي
ر هذه الوضعية، ومنها على وجه الخصوص: وهناك العديد من مكامن الضعف التي يمكن أن تَُفسِّ

تســجيل تأّخــر فــي تنفيــذ االســتراتيجيات الســابقة المعتَمــدة مــن أجــل تحقيــق التحــول الرقمــي فــي عــّدة  	
قطاعــات مثــل اإلدارة والصحــة والتعليــم والصناعــة؛

تغطيــة جغرافيــة ضعيفــة علــى مســتوى البنيــات التحتيــة الخاصــة باإلنترنــت ذي الّصبيــب العالــي والعالــي  	
جداً؛

ــق بالعمــل  	 ــاً لإلطــاٍر التشــريعي والتنظيمــي، ال ســيما فــي مــا يتعل ــم أحيان ــر المالئ أ وغي ــع المجــزَّ الطاب
عــن بُعــد؛ 

غياب فاعلين تكنولوجّيين محلّيين؛ 	
انطالقــا مــن هــذا التشــخيص، يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى اعتمــاِد رؤيــة واضحــة 

مــن أجــل إحــداِث تحــّوٍل رقمــيٍّ مدِمــٍج ومســؤوٍل يتيــح فــي غضــون فتــرة أقصاهــا ثــالُث ســنوات:
ــع  	 ــي جــداً، م ــي والعال ــب العال ــت ذي الّصبي ــى اإلنترن ــوج إل ــن الُولُ ــة، م ــّكان المغاربَ ــوع الّس ــن مجم تمكي

ــي هــذا المجــال؛ ــدة ف ــة جّي ــان خْدَم ضم
تْحديث الخدمات اإلدارية عْن طريِق رْقمنِة مختلف المساطر اإلدارية. 	
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مــن  جملــة  المجلــس  يقتــرح  الصــدد،  هــذا  وفــي 
يلــي: مــا  فــي  تتمثــل  الرئيســية،  اإلجــراءات 

وســيلًة . 	 باعتبارهــا  للرقمنــة  األولويــة  إعطــاء 
والنصــوص  القوانيــن  لتطبيــق  هيكليــاً  ونمطــاً 
التنظيمّيــة وتوفيــر الخدمــات العمومّيــة، وتعزيــز 
النظــم الرقميــة الجديــدة ذات  التطبيقــات أو 
التأثيــر القــوّي علــى مســار المرتفقيــن )المواطن 

والمقــاوالت(. )ة( 
 وضــع إطــاٍر تنظيمــي متكامــل ومناســب فــي . 	

مجــال الّرْقَمنَــة، ال ســيما فــي مــا يتعلــق بالعمــل 
ــات. ــة المعطي ــد وحماي عــن بُع

ــيبراني والســيادة الرقميــة . 	 تحســين األْمــن السِّ
ــك  ٍل رْقمــّي مســؤول، وذل مــن أجــل إرســاء تحــوُّ
مــن خــالل تحســين صمــود البنيــات التحتّيــة، 
حمايــة  وتعزيــز  الرقميــة،  الثقــة  وترســيخ 
وتْعميــم  الشــخصي،  الطابــع  ذات  المعطيــات 

اإللكترونــي.   التوقيــع 
تطويــر مراكــز معطيــاٍت وطنيــة وجهوّيــة مغربية، . 	

اعتمــاداً علــى َشــراكاٍت بيــن القطاعيْــن العــام 
والحفــظ  التوطيــن  مــن  ــُن  يَُمكِّ بمــا  والخــاّص 
االســتراتيجية  الرقميــة  لألنشــطة  الداخلــي 
والّتطبيقــات(. )الُمعطيــات  والُمقــاوالت  للدولــة 

رقمّيــة . 	 »منظومــة«  صعــود  أجــل  مــن  العمــل 
مغربّيــة، عــْن طريــق اســتخدام رافعــة الّصفقــات 
بالنســبة  مبتكــرة  تمويــل  وآليــات  العموميــة 
للفاِعليــَن فــي الِقطــاع، وتْزويــد الُمقــاوالت التــي 
تســتثمر فــي عملّيــة رْقَمنَِتهــا بحوافــز ماليــة، 
مــن قبيــل تعزيــز التحفيــزات الجبائيــة وضمــان 

التمويــل مــْن طــرف الدولــة.
الهاتــف . 	 بواســطة  األداء  آلّيــة  نشــر  تســريع 

ــٍل مــع باقــي وســائل األداء  المحمــول، فــي تكام
الوطنــي،  الصعيــد  علــى  األخــرى  اإللكترونيــة 
ل فــي الشــمول  ــر المســجَّ ــداُرِك التأخي ــَد ت قْص
المالــي، والتقليــص مــن اللجــوء إلــى األداء نقــداً.

العمــل علــى انخــراط الجامعــات والقطاعــات . 	
فــي  خصوصــا،  والصناعيــة  االقتصاديــة، 
مشــاريع البحــث والتطويــر ذات الصلــة بالّتحــوُّل 
مالئمــة  »منظومــات«  خلْــق  بهــدف  قمــي،  الرَّ
لتطويــر المقــاوالت الناشــئة وتشــجيع صعــود 

حقيقيــة. رقميــة  صناعــة 
َجْعــل الــذكاء االْصطناعــي أولويــة وطنيــة فــي . 	

ــى مــا يتيحــه  قمــي، بالّنظــر إل وْرِش التحــّول الرَّ
ــاج  ــة اإلنت ــات فــي مجــال ترشــيد كلف مــن إمكان
للحاجيــات  مــن حلــول تســتجيب  ومــا يقدمــه 

والمواطنيــن.  للمواطنــات  المختلفــة 
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