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كوفيد   ▪ جائحة  التعليم    ،19فرضت  منها  والسيما  االجتماعية  القطاعات  رقمنة  لمستوى  االنتباه 

بها واالهتمام  قبل  والصحة  من  الرقمية  لألدوات  الواسع  االستعمال  ناحية  من  الخصوص  ، على 

له المقدمين  للخدمات االجتماعية و  الفرص  المتلقين  تكافؤ  . مما يطرح مسألة  استعمال    وتعميما 

جديد   مخطط  وتبني  الحكومية  البرامج  وتحويل  الرقمية.  للوسائل  لالستجابةوالولوج    ومندمج 

   المجال.للحاجيات الكبيرة التي برزت في هذا 

والتعلي  ▪ والتكوين  التربية  قطاعات  كورونا حاجة  جائحة  وتخلقها  خلقتها  التي  األزمة  أكدت  م  وقد 

إلى مست االنتقال  إلى  العلمي  والبحث  بروز ضرورة  العالي  بعد  ...السيما  الرقمنة  متقدم من  وى 

التالميذ   يواجهها  التي  والبيداغوجية  المادية  الصعوبات  ومواجهة  بعد  والتعلم عن  التعليم  اعتماد 

 والطالب والمدرسين واألساتذة 

ي المبكر بضرورة الرقمنة ليس فقط  عد أن جسدت بعض التجارب ضمن االقتصاد المغربي الوعب ▪

أساليب  لت لتحسين  أيضا  وإنما  اإلنتاج  كلف  فقد خفيض  التكنولوجية    التدبير،  التحوالت  فرضت 



 

 
 

والمستجدات التواصلية على هذا االقتصاد رهانات ذات أهمية لتطوير مساهمته في التنمية وخلق  

 الثروة. 

وأصبح   ▪ التكنولوجي  والتحديث  الرقمي  التحول  من  والذكاء كل  الصناعي  الذكاء  استيعاب 

النمو، والسبيل  االقتصادي   البلدان السيما من هي في طور  تحديا لمختلف  واالستراتيجي يشكل 

والنجاعة   بالسرعة  تتفاعل  متكاملة  منظومة  بتوفير  إال  التحدي  هذا  وفي    المطلوبين،لمواجهة 

بتكار المغربي خاصة في المجاالت البتكار والبحث العلمي ؛ فكيف يتم تطوير االمقدمتها تحفيز ا

  الرقمية ؟

واالقتصاد  ▪ الشغل  سوق  تحوالت  مع  المطلوبة  بالسرعة  العالي  التعليم  مالءمة  تتم  وكيف 

   الرقمية؟والمجتمع، ومواكبتها لتقليص التأخر التكنولوجي والهوة 

تحقيق أغلبية   اتيجيات السابقة للرقمنة أثر عليها سلبا وأدى إلى عدمغياب االشراك في االستر § ▪

 رب الرقمي ذات طابع وطني ومندمجة األطراف والمهام  أهدافها، وكذا عدم جعل استراتيجية المغ

اتضح خالل فترة الجائحة عدم تمكن مواطنين ومواطنات من تغطية االنترنيت وخدماتها لقضاء  ▪

الخدمات الصحية،  حاجياتهم السيما بالنسبة للتعليم والعمل عن بعد، إضافة لباقيأغراضهم وتلبية 

ت عدم  تبين  كما   ... وخدمات  وثائق  والتطبيقات اإلدارية:  للبرامج  الولوج  من  التالميذ  كافة  مكن 

 البيداغوجية للتعليم عن بعد بسبب عدم التوفر على حواسب أو لوحات رقمية. 

نواع هيمنة أجنبية على صناعة محتويات الوسائط الرقمية، مما يهدد بانتشار أ  يعاني المغرب من ▪

ئط، مما يقلص من استثمار  من االستيالب الثقافي والفكري والسياسي وغيره لمستعملي تلك الوسا

تلك الوسائط ألهداف اإلخبار والتوعية والتنوير والتثقيف ويساهم في انتشار المحتويات الهابطة  

ولمجابهةوالداعية   الهيمنة  تلك  لتفادي  برامج  يفرض  مما  والتطرف؛  والعنف  شيوع    للعنصرية 

 ب. االستعمال السلبي للتكنولوجيا الرقمية خاصة لدى التالميذ والشبا

أن  ▪ إال  وإدارتها،  خدماتها  بعض  رقمنة  في  التعليمية  المؤسسات  لبعض  الناجحة  التجارب  رغم 

ل وطني  لنظام  يفتقد  ككل  مختلف القطاع  بين  المعلومات  وتقاسم  والتواصل  الرقمي  لتوثيق 

التكوين المهني والتعليم العالي؛ مما يتسبب في إهدار المال العمومي  مؤسسات وإدارات التعليم و 

 يجة األعمال المتكررة وعدم تبادل المعطيات واألبحاث ...والزمن نت

الصحة   ▪ مهنيو  معل  والمواطنونيعاني  توثيق  غياب  أمراضهم من  ومسارات  للمرضى  وماتي 

اهم، ويضطر المواطنين للحفاظ  وعالجاتهم، مما يحرم األطباء من ضبط الحياة الصحية لمرض

 ها عند أي زيارة للطبيب ... على الوثائق الورقية والصور االشعاعية وعلب األدوية وحمل

المستفيدين منها سواء  كما يعاني قطاع الصحة من غياب معطيات موثقة حول العمليات الوقائية و ▪

 بشكل جماعي أو فردي ...

ومناقضة   ▪ تنافسية  ال  ممارسات  تنتشر  البدأت  لصالح  االقتصادي  التباري  ومبادئ  مصلحة  لقيم 

المجال   في  العامة  والمنفعة  واألخالق  المردودية  حساب  على  ولو  الربح  وتقديس  أوال،  العامة 

 والكاذبة والتشهير بالمنافسين وتشويههم.  الرقمي، بما في ذلك اإلشهارات التدليسية 

ناصر قوة اإلنتاج الوطني لصالح  كما أن استهداف الربح غير المشروع جعل البعض يضرب ع ▪

 ألجنبية المنافسة بل والتي تحطم الصناعة والتجارة والخدمات المغربية... الترويج للمنتوجات ا

اال ▪ مجالي  في  المبدعة  بالطاقات  المغرب  الرقمية يزخر  مجاالت  فيه  بما  واالبتكار  ختراعات 

جاز مشاريعها نتيجة غياب الحاضنين  والتكنولوجيا الحديثة، إال أنها كثيرا ما تضطر للهجرة إلن

  جاد حلول لهذه المعضلة.لتجاربها ومبادراتها ... وقد اثبت جائحة كورونا الحاجة الماسة إلي
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 الحلول المقترحة  

 ع تنفيذها المجتمع المدني يشرك في بلورتها وتتب اعتماد وإقرار استراتيجية رقمية مندمجة ▪
مخ ▪ وعلى  مندمجة  سياسات  المديات،  نهج  العتلف  لتحقيق  لرقمنة  التعليمية  والمرافق  مليات 

   مردودية أفضل
ا ▪ التجربة  نموذجي  اختيار منطقة، مثال ثالث جماعات قروية إلجراء  برنامج  لنموذجية. واعتماد 

 ألنترنيت ...لتمكين المواطنين من ا
األ ▪ ذات  بالقضايا  وربطهم  المحتويات  قدرات صناع  لتقوية  وبرامج  أنظمة  البالد خلق  في  ولوية 

 ات مستعملي الوسائط الر قميةوبحاجي
وشع ▪ تخصصات  للماستإدماج  ودراسات  الحديثةب  والتكنولوجيات  الرقمي  مجاالت  في  في    ر 

العالي.   التعليم  والمقاوالت مؤسسات  الجامعات  بين  المجال  هذا  في  الشراكات  تجارب  وتوسيع 

 ومنظمات المجتمع المدني.  
 وجيا الرقمية وتطوير مهارات الشباب بشأنها.  نيات ومضامين التكنولتربية التالميذ على تق  ▪
وتتطوي ▪ رقميار  والتواصل  واألبحاث  والتوثيق  للمعلومات  نظام  مؤسسات   عميم  مختلف  بين 

 لتعليم العالي.  وإدارات التعليم والتكوين المهني وا
ا ▪ من  ينطلق  والعالج  للوقاية  تواصلي  وطني  معلوماتي  نظام  وإرساء  الصحية  إنشاء  لدفاتر 

المستشفيات،للمرضى بعض  لدى  التي  الرقمية  األرضيات  ومن  كافة    ،  فيه  يدمج  ان  افق  في 

 مج خاص لحماية المعطيات الشخصية. ظام ببرناويزود النالمواطنات والمواطنين، 
اعتماد قيم التنافس النزيه وتعزيز التباري المفيد بناء على قواعد جعل المصلحة العامة أولى في   ▪

 ي وإنصاف اإلنتاج الوطني وتشجيعه مجال الرقمي االقتصاد ال
ال ▪ مختلف  برنام انخراط  في  واختراعات  فاعلين  ابتكارات  الحتضان  متكامل  وطني  الطلبة ج 

سيما من أجل مواجهة التحدي الرقمي، عن طريق  جاال، الوالشباب والباحثين والعلماء نساء ور

والنجا بالسرعة  تتفاعل  متكاملة  منظومة  العلمي توفير  والبحث  االبتكار  لتحفيز  المطلوبين  عة 

 خاصة في المجاالت الرقمية 
العائال ▪ ذوي  التالميذ  على  محفظة  مليون  توزيع  عملية  أن  تأثرت  لوحظ  قد  الدخل  محدودة  ت 

إلى إضافة  الجائحة،  وأدوات   بظروف  مواد  تقديم  الى  االنتقال  يفرض  التعليم  لرقمنة  السعي  أن 

   ميم التعليم والحد من الهدر المدرسي             مرقمنة. وذلك في إطار تع

 المقترحة  ولوياتاأل

 ة النتائج املنتظر  الحل املقترح  التحديات / اإلشكاليات املطروحة  راح القتعنوان ا 

اعتماد وإقرار استراتيجية  

 رقمية مندمجة 

االستراتيجيات  غياب االشراك في 

السابقة للرقمنة أثر عليها سلبا  

تحقيق أغلبية   وأدى إلى عدم

أهدافها، وكذا عدم جعل 

قمي ذات  استراتيجية املغرب الر 

بع وطني ومندمجة األطراف  طا

 واملهام  

ا وتتبع تنفيذها يشرك في بلورته

املجتمع املدني وجعلها 

استراتيجية وطنية متعددة  

ت  األطراف ومراعية للتحوال 

التكنولوجية، بما يضمن  

تنسيق وإدماج البرامج املعلنة  

طار الرقمنة لتصبح  في إ

 متكاملة بين عدة قطاعات 

استراتيجية ناجعة وقابلة  

للتنفيذ والقياس وقادرة على 

وطن  االستجابة لحاجيات ال

 واملواطنين   

برامج متكاملة لرقمنة التربية  نهج سياسات مندمجة وعلى أكدت األزمة التي خلقتها وتخلقها رقمنة قطاعات التربية  



 

 
 

جائحة كورونا حاجة قطاعات  والتكوين املنهي  

التربية والتكوين والتعليم العالي 

والبحث العلمي إلى االنتقال إلى  

مستوى متقدم من الرقمنة 

ماد  بعد بروز ضرورة اعت  ...السيما

 التعليم والتعلم عن بعد   

ومواجهة الصعوبات املادية  

ميذ  تل والبيداغوجية التي يواجهها ال

 والطلب واملدرسين واألساتذة 

مختلف املديات، املدى  

القصير واملتوسط والطويل 

لرقمنة العمليات واملرافق 

التعليمية لتحقيق مردودية  

 فضل  أ

تعليم العالي  والتكوين وال

 والبحث العلمي  

برنامج نموذجي لتمكين  

 نين من األنترنيت اطاملو 

اتضح خلل فترة الجائحة عدم 

تمكن مواطنين ومواطنات من  

تغطية االنترنيت وخدماتها لقضاء  

أغراضهم وتلبية حاجياتهم السيما  

ل عن بعد، بالنسبة للتعليم والعم

إضافة لباقي الخدمات الصحية،  

 وثائق وخدمات ...  اإلدارية:

اختيار منطقة، مثل ثلث  

جراء التجربة إل  جماعات قروية

النموذجية. واعتماد برنامج 

نموذجي لتمكين املواطنين من  

 األنترنيت ... 

تحقيق تجربة نموذجية 

لتمكين املواطنين من االنترنيت  

 وحسن استعمالها 

التكوين وتقوية القدرات   تحفيز 

ط  في صناعة محتويات الوسائ

 الرقمية

يعاني املغرب من هيمنة أجنبية على  

الوسائط   اتصناعة محتوي

الرقمية، مما يهدد بانتشار أنواع 

من االستيلب الثقافي والفكري 

والسياس ي وغيره ملستعملي تلك  

 الوسائط  

كما يلحظ انتشار املحتويات 

عنصرية  الهابطة والداعية لل

والعنف والتطرف؛ مما يقلص من 

الوسائط ألهداف  استثمار تلك 

اإلخبار والتوعية والتنوير  

 والتثقيف 

نظمة وبرامج لتقوية  خلق أ

قدرات صناع املحتويات 

وربطهم بالقضايا ذات األولوية  

في البلد وبحاجيات مستعملي 

 الوسائط الر قمية 

تعزيز التجارب املغربية في  

الرقمية  انتاج محتويات 

وتطويرها لضمان الجودة  

 والجاذبية  

التخصصات املتعلقة  إضافة

بالرقمي والتكنولوجيات 

 م العالي  التعليالحديثة ب

النقص في ملءمة التعليم العالي  

بالسرعة املطلوبة مع تحوالت سوق  

الشغل واالقتصاد واملجتمع، 

ومواكبتها لتقليص التأخر  

 التكنولوجي والهوة الرقمية.  

اج تخصصات وشعب  إدم

ودراسات للماستر في مجاالت  

والتكنولوجيات  الرقمي 

الحديثة في مؤسسات التعليم 

 العالي.  

تجارب الشراكات في   وتوسيع

هذا املجال بين الجامعات  

خلق شعب ودراسات  

وتكوينات عبر مؤسسات  

التعليم العالي تستجيب  

طر لحاجيات تكوين األ 

والبحث العلمي في مجالي  

 الرقمي والتكنولوجيات

 الحديثة  



 

 
 

واملقاوالت ومنظمات املجتمع 

 املدني. 

للتربية على حسن برنامج 

 .  لرقميةاستعمال التكنولوجيا ا

شيوع االستعمال السلبي 

للتكنولوجيا الرقمية خاصة لدى  

 التلميذ والشباب 

تربية التلميذ على تقنيات 

ومضامين التكنولوجيا الرقمية  

وتطوير مهارات الشباب  

 بشأنها.  

 

استثمار التكنولوجيا الرقمية  

تنمية التربوية  من أجل ال

 افية والتنمية عامة  والثق

والتواصل في نظام للمعلومات 

 قطاعات التعليم  

رغم التجارب الناجحة لبعض 

املؤسسات التعليمية في رقمنة  

بعض خدماتها وإدارتها، إال أن  

القطاع ككل يفتقد لنظام وطني  

والتواصل وتقاسم  للتوثيق الرقمي 

املعلومات بين مختلف مؤسسات  

ن املنهي  ارات التعليم والتكويوإد

في  والتعليم العالي؛ مما يتسبب 

إهدار املال العمومي والزمن نتيجة 

االعمال املتكررة وعدم تبادل  

 املعطيات واألبحاث ... 

تطوير وتعميم نظام  

للمعلومات والتوثيق واألبحاث  

تلف  والتواصل رقميا بين مخ

مؤسسات وإدارات التعليم  

 عليم العالي. والتكوين املنهي والت

طني للمعلومات  نظام و 

صل في والتوثيق والبحث والتوا

 قطاعات التعليم 

بناء نظام معلوماتي تواصلي  

 صحي للوقاية والعلج 

يعاني مهنيو الصحة واملواطنون من  

غياب توثيق معلوماتي للمرض ى 

م، مما  ومسارات أمراضهم وعلجاته

يحرم األطباء من ضبط الحياة  

م، ويضطر  الصحية ملرضاه

لحفاظ على الوثائق املواطنين ل

شعاعية وعلب الورقية والصور اال 

األدوية وحملها عند أي زيارة  

 للطبيب ... 

كما يعاني قطاع الصحة من غياب  

معطيات موثقة حول العمليات  

الوقائية واملستفيدين منها سواء  

 دي ... بشكل جماعي أو فر 

إنشاء وإرساء نظام معلوماتي 

لوقاية والعلج وطني تواصلي ل

طلق من الدفاتر الصحية ين

يات للمرض ى، ومن األرض

الرقمية التي لدى بعض  

املستشفيات، في افق ان يدمج  

فيه كافة املواطنات  

واملواطنين، ويزود النظام  

ببرنامج خاص لحماية 

 املعطيات الشخصية. 

 ني  نظام معلوماتي صحي وط

ميثاق رقمي للتنافسية وتشجيع  

   اإلنتاج الوطني 

سات ال تنافسية بدأت تنتشر ممار 

اري  ومناقضة لقيم ومبادئ التب

االقتصادي لصالح املصلحة العامة  

اعتماد قيم التنافس النزيه  

يد بناء على  وتعزيز التباري املف

قواعد جعل املصلحة العامة 

ق وطني رقمي يرسخ مبادئ  ميثا

التنافسية غير املضرة  

باآلخرين ويشجع اإلنتاج 



 

 
 

أوال، وتقديس الربح ولو على  

حساب املردودية واألخلق واملنفعة 

العامة في املجال الرقمي، بما في 

لكاذبة  ذلك االشهارات التدليسية وا

 والتشهير باملنافسين وتشويههم   

املشروع   تهداف الربح غيركما أن اس

جعل البعض يتجه إلى ضرب  

اإلنتاج الوطني لصالح   عناصر قوة

الترويج للمنتوجات األجنبية 

املنافسة بل والتي تحطم الصناعة  

 والتجارة والخدمات املغربية 

جال الرقمي  أولى في امل 

قتصادي وإنصاف اإلنتاج  اال

 الوطني وتشجيعه 

 الوطني. 

برنامج وطني لتحفيز االبتكار في 

املجاالت الرقمية وصناعة  

 لحديثةالذكاء والتكنولوجيات ا

يزخر املغرب بالطاقات املبدعة في  

كار بما في ختراعات واالبتمجالي اال 

ذلك في مجاالت الرقمية 

وجيا الحديثة، إال أنها كثيرا والتكنول

ما تضطر للهجرة إلنجاز مشاريعها  

نتيجة غياب الحاضنين لتجاربها  

ومبادراتها ... وقد اثبت جائحة  

كورونا الحاجة املاسة إليجاد حلول  

 هذه املعضلةل

تفرض التطورات والتحول  

يث التكنولوجي  الرقمي والتحد

استيعاب الذكاء الصناعي و 

والذكاء االقتصادي 

واالستراتيجي انخراط مختلف  

الفاعلين في برنامج وطني 

متكامل الحتضان ابتكارات 

واختراعات الطلبة والشباب 

والباحثين والعلماء نساء  

ورجاال، السيما من أجل  

لتحدي الرقمي، عن مواجهة ا

طريق توفير منظومة متكاملة  

جاعة  عل بالسرعة والنتتفا

املطلوبين لتحفيز االبتكار  

لمي خاصة في والبحث الع

 املجاالت الرقمية

برنامج وطني لتحفيز االبتكار 

 في املجاالت الرقمية 

برنامج وطني للدعم ب مليون 

 تابليت سنويا  

بما أن هناك برنامج لدعم 

بأدوات مدرسية:   املتمدرسين 

محافظ، كتب مدرسية، دفاتر ...  

ن األفضل تحويل هذا البرنامج فم

 إلى دعم باألدوات الرقمية، عن

طريق تابليت محمل بالبرامج  

والتطبيقات البيداغوجية  

 واملقررات املدرسية.  

لوحظ أن عملية توزيع مليون  

محفظة على التلميذ ذوي  

د  العائلت محدودة الدخل ق

روف الجائحة، تأثرت بظ

إضافة إلى أن السعي لرقمنة 

يفرض االنتقال الى التعليم 

تقديم مواد وأدوات مرقمنة. 

تعميم التعليم   وذلك في إطار

 والحد من الهدر املدرس ي              

تحويل برنامج مليون محفظة  

 إلى برنامج مليون تابليت  

 


