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)IDG( الحكومة القائمة على االبتكار

بالتعاون مع



القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.

القمة 
العالمية 

للحكومات
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موجز تنفيذي 

نجحت الحكومات في جميع أنحاء العالم 
بتعزيز االبتكار في القطاع الخاص، وذلك 
بفضل السياسات واالستراتيجيات الذكية، 
للصادرات،  المقدمة  اإلعانات  من  بدءًا 
مرورًا بحاضنات المشاريع الجديدة، وصواًل 
 feed-in( التغذية  حسب  التعرفة  إلى 
tariffs( التي تدعم التقنيات الناشئة مثل 

متجددة.  مصادر  من  الكهربائية  الطاقة 
الذين  الحكوميون  الموظفون  وأثبت 
تلعب  الدولة  أن  المستقبل  يستشرفون 

دورًا محفزًا في االبتكار.

استغالل  الحالي  الوقت  في  يتم  ذلك،  ومع 
بنفسها  الحكومات  تشارك  إذ  أهمية:  أكثر  فرص 
سياسات  من  كل  وترسم  االبتكار،  منظومة  في 
واعتماد  الخدمات،  تقديم  وجودة  المشتريات، 
التكنولوجيا، معالم أداء االبتكار لالقتصاد األوسع.  
من  الحالي  الوقت  في  تنتقل  الحكومات  وبدأت 
كونها عوامل تمكين البتكار القطاع الخاص، لتصبَح 
ورائدة  فاعلة  وأطرافا  شريكة   مساهمة  جهات 

في مجال االبتكار.

إننا ُنطلق على هذا النهج اسم الحكومة القائمة 
االبتكار  أن  بذلك  ونعني   ،)IDG( االبتكار  على 
يصبح ضرورًة تنظيميًة للقطاع العام بذاته، عوضًا 
فيه  تؤثر  الذي  الخاص  القطاع  على  اقتصاره  عن 
الحكومات عن بعد فقط. إن هناك عدة أمثلة على 
الطريقة  بهذه  لدوره  العام  القطاع  تعريف  إعادة 
في كل من إستونيا، وسنغافورة، ودولة اإلمارات 
والمملكة  وتشيلي،  والسويد،  المتحدة،  العربية 

المتحدة، على سبيل المثال ال الحصر. وفي هذه 
الحالة، نستطلع سبب نشوء الحكومة القائمة على 
االبتكار )IDG( وما بإمكانها تحقيقه، وذلك بالتركيز 
على ستة مجاالت تشّكل معًا حكومًة قادرة على 

تطوير برنامج االبتكار الخاص بها. 

وفيما يلي الجوانب الستة للحكومة القائمة على 
نطاقًا،  األوسع  االبتكار  نظام  ضمن   )IDG( االبتكار 
األخرى  الدول  تجارب  من  استخالصها  ويمكن 
كل  واحتياجات  طموحات  مع  لتتناسب  وتشكيلها 

دولة.

الحكومة 
القائمة على 

االبتكار

التعاون
والتفاعل

الثقافة 
والناس 

والمواهب

االستراتيجية

االستثمار 
في األبحاث 

والتطوير 
واالبتكار 
الرقمي 

عملية الشراء عملية االبتكار
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التعاون والتفاعل 

تعد طريقة التفكير التعاونية على صعيد الهيئات 
إحدى  الحكوميين  غير  الشركاء  ومع  الحكومية 
السمات الرئيسية للحكومات القائمة على االبتكار 
خالل  من  االبتكار  آفاق  الحكومات  وتفتح   .)IDG(
مستخدمًة  الخاص،  القطاع  مع  والتفاعل  التعاون 
على  نوعها  من  والفريدة  بها  الخاصة  التحديات 
لهذه  ويمكن  ابتكارًا،  أكثر  لنهٍج  أولية  مواٌد  أنها 
االبتكار.  نظام  في  تنعكس  أن  ذلك  بعد  التحديات 
من  جديدة  أشكااًل  أيضًا  الحكومات  وتستطلع 
التعاون بين القطاعين العام والخاص، مثل روابط 
إلى  تصل  لكي  والمسرعات،  االجتماعي  التأثير 
حلول للتحديات االجتماعية بطرٍق جديدة. ولتحقيق 
إلزالة  أيضًا  الحكومات  ستحتاج  المطلوب،  التغيير 
وتوحيدها  المختلفة  إداراتها  بين  القائمة  الحواجز 

لخدمة هذا الجهد التعاوني.

الثقافة واألفراد والمواهب 

 )IDG( االبتكار  القائمة على  الحكومات  يوجد في 
بصورٍة  المشاكل  حل  على  قادرون  موظفون 
التجربة  لهم  تتيح  ثقافٍة  ضمن  يعملون  خالقة، 
واالبتكار، ويتضمن بناء ثقافٍة مبتكرة يعني وضع 
حوافز وأسس أداء قادرة على مكافأة التجربة قيد 
التنفيذ. وتشمل األساليب الجديدة الجوائز، ونظم 
 .)sandboxes( افتراضية  تنظيمية  وبيئة  التقدير، 
كما تحفز الحكومات أيضًا التفكير المبتكر بين القوى 
العاملة من خالل زيادة التنوع، وتمكين المزيد من 
مبادرات  خالل  من  المبتكرة  الشركات  مع  التفاعل 
)brain circulation( مثل عمليات  “تداول األدمغة” 
اإلعارة وإجازات التفرغ. وبإمكان نظام التعليم أيضًا 
أن يدعم االبتكار في القطاع العام على مستويات 
النقدي  التفكير  تعليم  خالل  من  أكثر،  تأسيسية 

واإلبداع للجيل القادم من الموظفين الحكوميين.
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االستراتيجية 

 )IDG( االبتكار  على  القائمة  الحكومات  رّسخ 
الدوائر  نطاق  عبر  االبتكار  تحقيق  مسؤولية 
الحكومية بأكملها، ويصبح االبتكار على المستوى 
شامل،  حكومي  نهٍج  من  جزءًا  االستراتيجي 
بمساعدٍة من إرشادات آتية من المستويات العليا 
جديدة.  بأساليب  للعمل  الحكومية  الهيئات  تدفع 
إنشاء وكاالٍت  أيضًا على  ينطوي ذلك  أن  ويمكن 
جميع  في  االبتكار  ترسيخ  على  تعمل  متخصصة 

العمليات والممارسات الحكومية بطريقٍة شاملة.

االستثمار في األبحاث والتطوير 
واالبتكار الرقمي 

 )IDG( االبتكار  على  القائمة  الحكومات  تستطلع 
مجال  في  العام  للقطاع  جديدة  استخداماٍت 
التقنيات  استخدام  من  بداًل  الناشئة،  التقنيات 
الرقمية فحسب، للحصول على الخدمات الحكومية 
يتم  المثال،  سبيل  وعلى  اإلنترنت.  شبكة  عبر 
حاليًا  تشين”  “بلوك  الرقمية  التعامالت  استخدام 
والتصويت،  الحدود،  عبر  التجارة  موافقات  في 
حين  في  المساهمين،  وإدراج  الشركات  وتسجيل 
يتم استخدام الذكاء االصطناعي للتصدي لمختلف 
الحكومات  وتوفر  النقل.  ذلك  في  بما  التحديات، 
في  مشاريع  لخوض  الخاص  للقطاع  الثقة  أيضًا 
تزال  يزال السوق فيها غير مستقر وال  مجاالت ال 
اللوائح قيد التحديد، وذلك من خالل اعتماد تقنيات 

مبتكرة.
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المشتريات 

يعّد القطاع العام أكبر مشتٍر للسلع والخدمات في 
القائمة  الشركات  تقوم  وال  االقتصادات،  معظم 
الطلب،  تخلق  بل   - فحسب  بالشراء  االبتكار  على 
وتتحدى القطاع الخاص ليقوم بإيجاد حلول بطرق 
يمنح  عمياًل  الحكومات  تصبح  وبالتالي،  مبتكرة. 
القطاع الخاص حافزًا لبذل جهود األبحاث والتطوير 
أو زيادة االستثمار في مجاٍل يحتاج إلى ذلك النوع 
من المستوى الذي ال يمكن أن توفره إال العقود 
لتدخل  المشتريات  الحكومات  وتتجاوز  العامة. 
مبتكرة  شركات  مع  مشتركة  مشاريع  في  كذلك 
إلعادة التفكير في الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص.

عملية االبتكار 

تطّور الحكومات القائمة على االبتكار )IDG( عملية 
السياسات  لوضع  جديدة  أساليب  إليجاد  االبتكار 
 Design( التصميمي”  “التفكير  ويقدم  وتنفيذها. 
أبحاٍث  منهجية  المثال  سبيل  على   )Thinking

التكنولوجيا  قطاع  قبل  من  معممة  وتطوير 
األساليب  مثل  أخرى،  تنظيمية  سياقات  في 
وأصبحت  االجتماعية.  الرعاية  لمدفوعات  الجديدة 

 )Behavioural Economics( االقتصاديات السلوكية
وهي أحد برامج األبحاث المبتكرة األخرى، جزءًا من 
سياقات  في  واختبارها  السياسات  وضع  عملية 
وسنغافورة،  المتحدة،  المملكة  مثل  متنوعة 

والمملكة العربية السعودية.

فيه  تقوم  الذي  الوقت  في  الحكومات،  وتنتقل 
القائمة  للحكومات  الستة  األهداف  هذه  بتطوير 
على االبتكار )IDG(، من تحفيز وتشجيع االبتكار في 
القطاع الخاص، إلى كونها مشاركًة رئيسية تحفز 
تحفيز  في  نجاحها  ويعد  االبتكار.  نظام  وتشكل 
االبتكار نتيجًة مباشرة لكونها مدفوعًة باالبتكار بحد 

ذاتها.
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لحكومة 4.0:
وضع األسس 

ألولوية االبتكار 

ضطلعت الحكومات، خاصة في الواليات 
طويلة  فترٍة  خالل  وأوروبا،  المتحدة 
في  حاسم  بدور  العشرين  القرن  من 
ذلك  يتم  كان  ما  وغالبًا  االبتكار،  قيادة 
الوكاالت  وقامت  الحرب.  ضغوط  تحت 
في  أساسية  تقنيات  بتطوير  الحكومية 
قامت  بينما  واإلنترنت،  الحوسبة  مجال 
الطب  مجاالت  في  التقدم  أوجه  بتحفيز 

والسفر في الفضاء وغيرها.

اضطلعت الحكومات، خاصة في الواليات المتحدة 
وأوروبا، خالل فترٍة طويلة من القرن العشرين بدور 
حاسم في قيادة االبتكار، وغالبًا ما كان يتم ذلك 
الحكومية  الوكاالت  وقامت  الحرب.  ضغوط  تحت 
الحوسبة  مجال  في  أساسية  تقنيات  بتطوير 
في  التقدم  أوجه  بتحفيز  قامت  بينما  واإلنترنت، 

مجاالت الطب والسفر في الفضاء وغيرها.

وشهد هذا الدور تحّواًل مع نهاية القرن الماضي، إذ 
عمد كل من مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة، 
صرف  إلى  المتحدة،  الواليات  في  ريغان  ورونالد 
االنتباه بعيدًا عن السياسات التدخلية في الصناعة 
وساَد  السوق.  تحرير  على  وركزا  بلدانهم،  في 
توافٌق في كال االقتصادين المتقدمين واألسواق 
الناشئة على أنه يتعين على الحكومات أن تضطلع 

بدور أكثر بساطة.

وأصبح االبتكار نتيجة لذلك نشاطًا مرتبطًا بالقطاع 
الشركات  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  الخاص، 

الخاصة، بدءًا من “آي بي إم” )IBM( ووصواًل إلى 
االستفادة من  تواصل   ،)SpaceX( إكس”  “سبيس 
األفكار واألدوات التي تم ابتكارها من قبل هيئات 
المتطورة  البحوث  مشاريع  وكالة  مثل  حكومية 
للمالحة  الوطنية  واإلدارة   ،)DARPA( الدفاعية 
األوروبية  والمنظمة   ،)NASA( والفضاء  الجوية 

.)CERN( لألبحاث النووية

جزئيًا  وباالستناد  المنصرم،  العقد  مدى  وعلى 
فقد  الصين،  تجربة  وخاصة  آسيا  شرق  تجربة  إلى 
كان هناك تقديٌر متزايد للدور البّناء الذي تضطلع 
به الحكومات لتمكين االبتكار في القطاع الخاص. 
وتعتبر العديد من الحكومات االبتكار عنصرًا أساسيًا 
للتحول الصناعي والتغير التكنولوجي وإيجاد فرص 
“غير  االقتصاديين  من  مجموعة  وبّينت  العمل. 
التقليديين” مثل ها-جون تشانج1 وماريانا مازوكاتو2 
أن الحكومات تضطلع بدور محوري في تحفيز هذا 
التغيير الصناعي. وتعد الصين أحدث دليٍل على ذلك، 
التكنولوجية  قطاعاتها  من  العديد  استفادت  إذ 
الواعدة حاليًا، بدءًا من السيارات الكهربائية وصواًل 
إلى الذكاء االصطناعي، من تدخالت الدولة التي 

تتراوح بين التمويل والحوافز السياسية.

دور  حول  النقاش  هذا  يمضي  قد  ذلك،  ومع 
من  أبعد  هو  ما  إلى  االبتكار  دعم  في  الحكومة 
ذلك، على الرغم من األيديولوجيات السابقة التي 
تقترح عدم تدخل الحكومات. وغالبًا ما يكون السؤال 
على  يتعين  هل  هو:  ضمنًا  أو  صراحًة  المطروح 
االبتكار؟  الخاص على  القطاع  أن تساعد  الحكومة 
القيام  يمكنها  كيف  صحيحًا،  ذلك  كان  حال  وفي 
تعتبر  الحكومات ترى  أن  األدلة حاليًا  بذلك؟ وتبّين 
االبتكار عنصرا أساسيا في عملياتها، بشكل متزايد 
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وفي العديد من السياقات في جميع أنحاء العالم، 
بدءًا من الدول الغنية وصواًل إلى البلدان النامية.

تقوده  الذي  االبتكار  وراء  ما 
الحكومة

جرى نشر العديد من السياسات والبرامج الحكومية 
هذا  ولكن  الخاص،  القطاع  في  االبتكار  لتعزيز 
االبتكار الموّجه من قبل الحكومة يرى الدولة على 
أنها مسؤولة عن دعم االبتكار في القطاع الخاص. 
كيفية  على  االبتكار  يعتمد  السياق،  هذا  وفي 
لتحفيز  االقتصاد  في  الحكومات  تدخل  وإمكانية 
الشركات العاملة في القطاع الخاص للقيام بأمور 
قد ال تكون ضمن اهتماماتها أو ليست قادرة على 
يمكن  المثال،  سبيل  على  بمفردها.  بها  القيام 
مجموعة  أو  محددة  وكالة  للحكومات  يكون  أن 
موظفين في القطاع العام يركزون على االبتكار 

ويقودون السياسيات والبرامج.

االبتكار  في  تفكر  الحكومات  من  الكثير  وبدأت 
بطريقة أكثر طموحًا، فباإلضافة إلى دعم القطاع 
من  تمّكنها  طرق  عن  الحكومات  تبحث  الخاص، 
تحفيز االبتكار من خالل سيطرتها على عوامل مثل 
المشتريات والتوظيف وتكنولوجيا الخدمة العامة. 
النهج  هذا  اعتماد  خالل  من  الحكومات  وتستفيد 
الشمولي الذي يعتبر فيه االبتكار أساس وثقافة 

الحكومة نفسها.

ويتجاوز هذا األمر المنهجيات التقليدية وتلك التي 
أصبحت شائعة ورائجة حديثًا مثل خدمات “الحكومة 
أعمال  جدول  على  ينطوي  وهو  اإللكترونية”، 
من  بدءًا  جديدة.  عمل  طرق  العتماد  طموحًا  أكثر 

استخدام التعامالت الرقمية “بلوك تشاين” لتسريع 
المؤسسات  تصميم  بإعادة  مرورًا  التجارة،  عجلة 
والثقافات في القطاع العام، وصواًل إلى التجارب 
الحكومات  نهج  هو  وهذا  والمفصلة،  المرضية 

.)IDG( القائمة على االبتكار

 )IDG( االبتكار  على  القائمة  الحكومات  وتقوم 
باالستجابات  قدمًا  للدفع  المشتريات  باستخدام 
واتخاذ  العامة،  الخدمات  احتياجات  على  المبتكرة 
المزيد من المنهجيات الجديدة لتصميم السياسات، 
األفكار  الختبار  العشوائية  التجارب  استخدام  مثل 
لرصد  افتراضية  تنظيمية  بيئات  وبناء  السياسية، 

حركة التكنولوجيا الجديدة في بيئات المحاكاة.
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على  القائمة  الحكومة  حالة 
االبتكار

تعيد الحكومات القائمة على االبتكار )IDG( تحديد 
عامل  كونها  من  بدءًا  الحكومة،  تصور  معالم 
أن  إلى  وصواًل  االبتكار  لمنظومة  ومؤيد  تمكين 
على  خياراته  تؤثر  وكاماًل  أساسيا  مشاركًا  تصبح 
توّلد  أوسع.  نطاق  على  لالقتصاد  المبتكر  األداء 
التصّور هذه حلقة فعالة. وتستطيع  إعادة  عملية 
في  داخليًا  االبتكار  تضمين  خالل  من  الحكومات 
أسس  إرساء  والعمليات،  والمؤسسات  الثقافة 
القيمة  إيجابًا على عملية خلق  تؤثر  قيمة داخلية 
نظام  بناء  في  بالتالي  هذا  ويسهم  خارجيًا، 
االبتكار  تمكين  من  بداًل  المستدام  لالبتكار  بيئي 
فإنه  االبتكار،  في  مشارك  وبصفتها  وحسب. 
في  مساهمتها  على  الحفاظ  للحكومات  يمكن 

المنظومة، وقياسها وتحسينها بشكل متواصل.

توّلد الحكومات القائمة على االبتكار )IDG( قيمة 
ولالقتصاد،  للمواطنين،  مجاالت:  ثالثة  في  كبيرة 
بالنسبة  أفضل.  سياسات  وضع  ولعملية 
الكفاءة  في  كبير  تحسن  هناك  فإن  للمواطنين، 
وتقديم الخدمات؛ فكلما قّل الوقت الذي يقضيه 
تسنى  العامة،  الخدمات  بين  التنقل  في  الناس 
لهم قضاء وقت أكثر في العمل والحياة األسرية 
المواطنون  واعتاد  ورفاههم.  بصحتهم  واالعتناء 
على التفاعل والتعامل مع المصارف وتجار التجزئة 
حد  مع  اإلنترنت،  وشبكة  النقالة  الهواتف  عبر 
من  ذاته  األمر  ينشدون  وهم  االحتكاك.  من  أدنى 
حكوماتهم، سواء كان األمر يتعلق بدفع الضرائب، 

أو التصويت، أو الوصول إلى السجالت الطبية، أو 
تأسيس شركة ما.

من وجهة نظر اقتصادية، فإن الحكومات القائمة 
زيادة  خالل  من  القيمة  توّلد   )III( االبتكار  على 
تدفقات االستثمار، نظرًا ألن الشركات ورّواد األعمال 
المتنقلين يختارون أن يرسخوا جذورهم في البلدان 
التي يتشاطرون مع حكوماتها القيم والطموحات 
الشركات  من  الكثير  ألن  ونظرًا  عينها.  والثقافة 
األكثر تأثيرًا تقع اآلن في خانة قطاع التكنولوجيا، 
أهمية  أقل  عاماًل  الفعلي  الموقع  أضحى  فقد 
شأن  ومن  بالموقع،  المتعلقة  القرارات  بخصوص 
البلدان والمناطق والمدن ذات الحكومات القائمة 

على االبتكار )IDG( أن تجذب أكثر تلك الشركات.

فإن  السياسات،  وضع  منظور  ومن  وأخيرًا، 
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أمرًا  تعتبر   )IDG( االبتكار  على  القائمة  الحكومات 
حاسمًا في حّل التحديات االجتماعية واالقتصادية 
تغّير  لنأخذ  البلدان.  جميع  في  تؤثر  التي  والبيئية 
المناخ على سبيل المثال، الذي يؤثر بالفعل على 
الرغم  فعلى  البلدان؛  من  جدًا  متنوعة  مجموعة 
من تأثر الدول الواقعة في أراض منخفضة بشكل 
تهديدات  تواجه  البلدان  من  العديد  أن  إال  خاص، 
التصّحر، والعواصف، والفيضانات،  متزايدة تشمل 
واألمطار التي ال يمكن التنبؤ بها؛ كما يواجه العالم 

عددًا متزايدًا من الجئي المناخ.

المرتبطة  التحديات  لهذه  التصدي  ويستدعي 
بالمناخ وضع سياسات وبرامج مبتكرة للتكّيف مع 
نماذج  إلى  التحّول  عجلة  ودفع  الجديدة  الحقائق 
نمو أكثر رفقًا بالبيئة. ويتطلب كذلك إعادة التفكير 
المستويين  على  السياسات  في  جذرية  بصورة 
من  االستفادة  خالل  من  والدولي،  الوطني 
البيانات،  وتحليل  الجديدة،  الزراعية  التكنولوجيا 
بواسطة  اإلنسانية  االستجابات  مثل  وتقنيات 
إلى  الحاجة  تدعو  كما  طيار.  دون  من  الطائرات 
غرار  على  المبتكرة  المالية  األدوات  من  المزيد 
السندات٣ التي تخّصص حصيلتها لمواجهة الكوارث 
والتي أطلقها البنك الدولي عام 201٧. هذا ويدور 
الجديدة  األعمال  نماذج  فلك  في  اليوم  االبتكار 
من  بداًل  الرقمية،  التكنولوجيا  من  تستفيد  التي 

التكنولوجيا ذاتها.

اقتضى  المثال،  سبيل  على  الخاص  القطاع  في 
نهج شركة “آبل” تطوير أجهزة تجذب المستهلك 
منها  جزء  كل  يقوم  المحتوى  من  منظومة  إلى 
إلى  وصواًل  باد”  و”آي  فون”  “آي  أجهزة  من 
“آيتيونز” مرورًا بمكتبة التطبيقات، بتعزيز العناصر 
سيولة  إلى  تحويلها  في  والمساعدة  األخرى 
شركات  في  الموجود  االبتكار  ويتمثل  نقدية.  
 )Airbnb( ”االقتصاد التشاركي مثل “إير بي إن بي
الذكية  الهواتف  استخدام  في    )Uber( و”أوبر” 
“الثقة  وآليات   ،)GPS( العالمي  التموضع  ونظام 
المجتمعية”، بهدف السماح لألفراد لمشاركة كل 
الكهربائية.  واألدوات  والشقق  كالسيارات  شيء، 
هذا وتتسم التكنولوجيا بحد ذاتها بالتطور، ولكن 
يثق  أن  بإمكانية  يشيان  اللذين  والنظرة  النموذج 
كانت  حال  في  تمامًا  عنهم  غرباء  بأفراد  الناس 
االبتكار  هما  كانا  ذلك،  على  قادرة  التكنولوجيا 

الحقيقي في هذا السياق. 

هذا وتتبنى الحكومات، من إستونيا إلى تشيلي 
وسنغافورة ودولة اإلمارات العربية المتحدة تحواًل 
مماثاًل، وعبر قيامها بهذا فإنها تؤدي دورًا رئيسيًا 
القطاع  في  االبتكارات  من  المزيد  إطالق  في 

الخاص.
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الحكومة  في  النجاح  عوامل 
القائمة على االبتكار

من السهل ذكر حالة الحكومات القائمة على االبتكار 
والموظفين  الحكومات  من  العديد  أن  إذ   )IDG(

الحكوميين متحمسون بخصوص األفكار والتوجهات 
جهود  بذل  التحول  هذا  تحقيق  ويتطلب  الجديدة. 
طموحة إلعداد الهياكل المناسبة من أجل تشجيع 

التفكير الخالق والممارسات المبتكرة. 

الحوافز: يختلف االبتكار في الحكومة عن نظيره   •
في القطاع الخاص، بأنه قد ال يؤدي دائمًا إلى 
تحقيق فوائد ملموسة بالنسبة للشخص الذي 
يقوده، كأن يحصل على مكافأة مالية أو تقدير، 
الموظفين  لدى  الرئيسي  الدافع  ألن  وذلك 
العام  الصالح  في  يتمثل  ما  غالبًا  الحكوميين 
من  الخاصة.  المكاسب  تحقيق  عن  عوضًا 
والمكافأة  التقدير  أنظمة  تشجع  أخرى  جهة 
التجارب  إجراء  على  الحكوميين  الموظفين 

واالختبارات على كل المستويات.

الكيانات  تواجه  ال  األعمال:  ريادة  عقلية   •
الحكومية والموظفون المدنيون نوع التهديدات 
“الوجودية” التي تشكل حافزًا كبيرًا لالبتكار في 
القطاع الخاص، إذ يميل الموظفون الحكوميون 
إلى التمتع بفترات خدمة أطول أجاًل، إما بموجب 
إجراء  الممارسة. وحتى في حاالت  أو  القانون 
تخرج  ال  الحكومية  المنظمات  فإن  االنتخابات، 
العامة  للخدمات  يمكن  إذ  السوق،  نطاق  عن 

نفسها  الحكومة  تتوقف  أن  دون  تتوقف  أن 
عن العمل كما قد يحدث مع الشركات. ويمكن 
باالستعداد  مقرونة  األعمال،  ريادة  لعقلية 
على  تنطوي  أن  والتكيف،  للتغيير  المستمر 

فوائد كبيرة للكيانات الحكومية.

أن  الحكومات  على  يجب  األجل:  طويل  التفكير   •
تركز على التحديات المباشرة التي تعترض تقديم 
الخدمات، بدءًا من إبقاء المستشفيات مجهزة 
مع  للتعامل  الالزمة  واألجهزة  العمل  بطواقم 
األمن واإلرهاب والصحة المالية، ولكنها تستفيد 
أيضًا من توسيع منظورها للتفكير في الطرق 
المنظور طويل  لتنفيذ األمور. ويتيح  المختلفة 
األجل للحكومات الفرصة للدفع قدمًا بالمشاريع 
والبرامج التي قد ال توفر عائدات فورية، ومع 
ذلك فإن حجم هذه المبادرات يعني أن المكاسب 
في نهاية المطاف ستكون توسعية، وستفتح 
الباب أمام دمج التكنولوجيا الجديدة والناشئة، 

والمنهجيات التجريبية والمبتكرة.

اللوائح: يمكن للحكومات أن ترعى االبتكار من   •
خالل تصميم لوائح مواتية. تعتمد المجاالت التي 
المشفرة  العمالت  مثل  سريعًا  تحواًل  تشهد 
التشاركي  واالقتصاد  االصطناعي  والذكاء 
الحكومات  على  القيادة  ذاتية  والسيارات 
التقدمية التخاذ القرارات المناسبة التي تساعد 
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نحو  على  القّيمة  االبتكارات  هذه  ترسيخ  على 
آمن في االقتصاد.

المال العام والمخاطر: هناك أمثلة في جميع   •
مجاالت السياسة العامة على تدخالت سياسية 
حسنة النية ترتد بنتائج سيئة بطرق تثير الدهشة. 
تنفق  بأنها  تبرهن  ألن  أيضًا  الحكومات  وتحتاج 
المال العام بمسؤولية، وبأنها تتجنب المخاطر 

وبأنها أقل استعدادًا لتقبل الفشل.

وسنرى الحقًا في هذا التقرير أدلة قوية 
التكيف  للحكومات  يمكن  أنه  إلى  تشير 
االبتكار ونشرها في  مع عقلية وثقافة 
جميع مجاالت الشؤون العامة، وبالتالي 
مساعدة نفسها والشركات، واألهم من 

ذلك المواطنين الذين تخدمهم.
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صياغة الجوانب 
الستة للحكومة 

القائمة على االبتكار

كيف تبدو الحكومة القائمة على االبتكار 
قمنا  لقد  الواقع؟  عالم  في   )IDG(
والمنهجيات  األفكار  استطالع  خالل  من 
في  اختبارها  يجري  التي  والمبادرات 
أوجه  ستة  بتحديد  العالم،  أنحاء  جميع 

.)IDG( للحكومة القائمة على االبتكار
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١

التعاون والتفاعل

بهدف إطالق العنان لدورة فعالة من االبتكار في 
أشكال  من  االستفادة  للحكومات  يمكن  بلدانها، 
جديدة من التعاون والتفاعل بين القطاعين العام 
والخاص، مع التحسين في الوقت ذاته للتعاون بين 

إداراتها وكياناتها.

من  جديدة  آفاق  فتح  العام  القطاع  بوسع  وبات 
على  الحصول  بإمكانية  الشركات  تزويد  خالل 
البيانات والتمويل والموارد  المصادر التي تشمل 
الطبيعية، والتي من شأنها المساعدة في دفع 
عجلة االبتكار. كما يمكنه أيضًا توفير منصات ابتكار 
والجمهور  الشركات  وإشراك  المصدر،  مفتوحة 

في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الكبيرة.

ففي الهند على سبيل المثال، تعاونت الحكومة 
الرقمية  للهوية  نظام  إلنشاء  الخاص  القطاع  مع 
توفر  والتي   ،)Aadhaar( البالد  مستوى  على 
هويات عبر اإلنترنت لمليار مواطن، كان كثير منهم 
في السابق غير موثقين٤. ووّفر هذا التعاون منصة 
والمنظمات  والشركات  للحكومة  تسمح  قوية 
التحديات،  من  واسعة  مجموعة  بمعالجة  األخرى 
من الحد من الفساد إلى تحسين الشمول المالي 
أخرى،  وبعبارة  الصحية.  الرعاية  توفير  وتسهيل 
فقد حّفز حّل تحدي الهوية الوطنية تحقيق إنجازات 
مبتكرة تغذي في الوقت الراهن المنظومة. هذا 

ويمهد حجم البيانات التي تنتجها وتعالجها إدارات 
تعاون  مسارات  أمام  الطريق  العامة  الخدمة 
يمكن  التي  المعلومات  من  كنزًا  موّلدة  جديدة، 
بها  تعمل  أن  والبرمجيات  التكنولوجيا  لشركات 
وتعزيز  بتطوير  تقوم  وبالتالي  منها،  وتستفيد 
تكنولوجيا التحليل الخاصة بها5. وظهرت موجة من 
الشركات الناشئة ورّواد األعمال حول العالم تهدف 
تقديم  لتحسين  الرقمية  األدوات  استخدام  إلى 
الخدمات العامة. كما تقوم الشركات الكبيرة أيضًا 
البيانات  مجال  في  الثورة  لدعم  خدماتها  بتنويع 
الذكية،  المدينة  تكنولوجيا  الضخمة. هذا وحّسنت 
تحليل  من  اإلنترنت،  إلى  العالمي  الوصول  مع 
 )GPS( العالمي  التموضع  نظام  أن  كما  البيانات؛ 
الخدمات  تحسين  على  الحضرية  السلطات  ساعد 
التكنولوجيا،  شركات  من  لشبكة  االبتكار  وتحفيز 
إلى  وصواًل   )Siemens( “سيمنز”  شركة  من  بدءًا 

.)Cisco( ”سيسكو“

ويمكن أن يتخذ التعاون أشكااًل أكثر تشاورية، عن 
طريق جمع أصحاب المصلحة المعنيين على سبيل 
الخدمة  في  تحول  إلحداث  أفكار  لتوليد  المثال 
السعودية  العربية  المملكة  وشكلت  العامة. 
بمئات  الوزارات  أعضاء  تجمع  رسمية  غير  شبكة 
من الخبراء من رجال األعمال واألوساط األكاديمية 
بشأن  أفكارهم  يشاركون  الذين  والمستشارين، 
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المملكة  تبني  ومع  للبالد.  المستقبلي  التوجه 
جدول أعمال تحول طموح كما هو مبين في رؤية 
عام 20٣0، فإن هذا التعاون مؤشر على االهتمام 

باألفكار المبتكرة من خارج الحكومة.

ومن األمثلة األخرى البارزة على التعاون القائم على 
االبتكار هو تطوير أشكال جديدة من الشراكة من 
أجل تقديم خدمات عامة أفضل. وتمثل سندات األثر 
االجتماعي إحدى المنهجيات األكثر ابتكارًا والتي 
أساليب  إيجاد  تحاول  وهي  تقييمها،  اآلن  يجري 
واعدة وبديلة لمعالجة المشاكل االجتماعية. وفي 
رؤوس  تقديم  للمستثمرين  يمكن  نفسه  السياق 
األموال والتمويل، والحصول على األموال إذا ما 

حقق البرنامج اإلصالحي تأثيرًا محددًا مسبقًا.

المثال،  سبيل  على  المتحدة،  المملكة  أصدرت 
معدالت  من  الحد  بهدف  االجتماعي  األثر  سندات 
يغادرون  الذين  أولئك  بين  الجرائم  ارتكاب  إعادة 
إرشاد ساعدت  السندات خطة  تدعم هذه  السجن. 
العادية،  الحياة  إلى  بنجاح  االنتقال  على  الشباب 
وخفضت معدالت إعادة ارتكاب الجرائم بنسبة ٩%، 
البالغة  المستثمرين  عائدات  عتبة  بذلك  متجاوزة 
األثر  سندات  جميع  أن  من  الرغم  وعلى   .%٧.5
االجتماعي قد حققت نجاحًا، غير أنها ُتظهر، في 
إنجاز آخر، انفتاح الحكومات وكيانات القطاع العام 
على استخدام التعاون لتحفيز االستجابات المبتكرة 

حيال التحديات االجتماعية.
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٢

الثقافة واألفراد والمواهب

هناك دعامة أساسية تعتمد عليها كافة الحكومات 
القائمة على االبتكار )IDG(: موهبة القوة العاملة 
وثقافتها.  وتنوعها  بمهاراتها  الحكومة،  في 
وتحتاج الحكومات إلى موظفين يبدعون في حّل 
لهم  تتيح  ثقافة  إطار  في  العمل  عبر  المشاكل 

االختبار واالبتكار.

هم  العام  القطاع  عمال  بأن  قديمة  مقولة  تفيد 
الخاص،  القطاع  عمال  من  ومجازفًة  ابتكارًا  أقل 
االختيار:  انحياز في  إلى  ويعود هذا بشكل جزئي 
لصالح  العمل  إلى  ابتكارًا  األكثر  الشباب  يميل  إذ 
القطاع الخاص أو تأسيس شركاتهم الخاصة، بداًل 

من العمل لدى منظمات حكومية كبيرة.

كما تفيد مقولة قديمة أيضًا بأن دوافع الحكومة 
تعتقد  ألنها  الخاص،  القطاع  دوافع  عن  مختلفة 
بعدم إمكانية المجازفة بالمال العام. وعلى الرغم 
من أنه يتم االحتفاء بالفشل في سيليكون فالي، 
إال أن المواطنين قد ال يشعرون بالطريقة نفسها 

حيال تجارب الفشل في حكوماتهم.

أما هنا فإن القطاع العام يتعلم أكثر من الثقافة 
التجاري.  العالم  في  الخطر  على  تشتمل  التي 
أواًل، فإن “طبيعة الفشل لها أهميتها”، فأدوات 
من  بأنه  يعني  األخطاء”  من  “االستفادة  توجه 
الفشل  من  مانع  وال  العملية.  من  التعلم  المهم 
شريطة التعلم من الدروس المستقاة، وعبر القيام 
احتمال مواجهة مزيد من  تقليص  يتم  بذلك فإنه 

على  هنا  ونرّكز  سريعًا”،  “الفشل  ثانيًا،  الفشل. 
التمتع بالجرأة إليقاف عملية قد تكون فاشلة.

يستغرق إحداث تغيير في الثقافات والدوافع وقتًا، 
مؤشرات  في  التفكير  إعادة  الضروري  من  ولعل 
األداء الرئيسية الداخلية وتقييمات أداء الموظفين. 
الخيارات  أحد  والتقدير  المكافآت  مشاريع  وتشكل 
المطروحة، في هذا السياق أنشأت أستراليا على 
الهادف  الوزراء  رئيس  جوائز  برنامج  المثال  سبيل 
إلى “تكريم إنجازات المجموعات والوحدات والفرق 
العاملة في القطاع العام بداًل من تكريم األفراد، 
استنباط  بإمكانها  أن  إلثبات  المنظمات  حاجة  مع 

مبادرات ابتكارية تركز على العمالء وتنفذها”.

“أهداف  تطبيق  أيضًا  الحكومات  وتستطيع  هذا 
االبتكار”، مثل مطالبة كل إدارة بتسليم ثالث أفكار 
ابتكارية كل شهر، مما يجيز للعمال تمضية الوقت 
بالتفكير بإبداع. ويتطلب تغيير الثقافة الوقت، وقد 
يستوجب التزام القيادة في أعلى هرم الحكومة، 
المسؤولين،  وكبار  الدول  رؤساء  إلى  باإلضافة 
هدفا  واعتماده  وسرًا  علنًا  االبتكار  دعم  لضمان 
دعم  ويمكن  أولوياتهم،  قائمة  في  يضعونه 
االبتكارات  من  مجموعة  عبر  أيضًا  التحول  ذلك 

المؤسسية: 
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وحدات االبتكار والبيئات التنظيمية االفتراضية  .١

خاصة  وحدات  أو  فرق  بتأسيس  الحكومات  تقوم 
االبتكار،  تسهل  مختلفة  قواعد  بموجب  تعمل 
واألهم من ذلك هو أن هذه الوحدات ال تنعزل عن 
بقية الحكومة. ويرتكز أساسها المنطقي بكامله 
على إشراك الحكومة ودفع االبتكار، لكن قد يكون 
من المستحسن منحها تفويضًا خاصا باالبتكار، مع 

مؤشرات أداء تكافئ التجارب المناسبة.

في   )GTECH( ِتك”  “جي  وكالة  تكليف  وجرى 
تكنولوجيا  بتطبيق  المثال  سبيل  على  سنغافورة 
المعلومات واالتصاالت والهندسة لتحويل القطاع 
العام، مع أداء دور يشمل تطوير القدرات والموهبة 
والدفع قدمًا ببرنامج “الدولة الذكية” في البالد8. 
كما أطلقت دبي مشروع “10 إكس” )10X( ونصت 
وحدة  بتأسيس  حكومي  كيان  كل  قيام  على  فيه 
في  الجذري  التحول  تسريع  عن  مسؤولة  داخلية 

مجال عملها. 

الرغم  الدولي، على  البنك  آخر، يشّكل  في مثال 
من  الكثير  يواجه  عامًا  كيانًا  حكومة،  ليس  أنه  من 
وبهدف  االبتكار.  على  نفسها  الهيكلية  القيود 
مواجهة الطابع التنظيمي المحافظ، فقد أطلق 
اسم  عليه  أطلق  رائدًا  برنامجًا  الدولي  البنك 
البلدان  االبتكار في  يدعم   ،)InfoDev( “إنفوديف” 
المانحين  متعددة  الوكالة  هذه  وتشهد  النامية.  

معدل فشل يبلغ ٧0% في مشاريعها.

طريقة  االفتراضية  التنظيمية  البيئات  وتشكل 
مجاالت  في  التجارب  بها  الحكومات  تشجع  أخرى 
واستنادًا  تنظيمية.  مجازفات  على  تنطوي  قد 
إلى حقيقة أن الحكومات قد تكون غير متيقنة أو 
لم تقرر بعد كيفية تنظيم تقنيات معينة، فإن هذه 
على  الخاص  القطاع  لتشجيع  صممت  التقنيات 
ليروا كيفية  بينما تمنح المنظمين فرصة  التجربة، 
تطور التكنولوجيا، بداًل من خنقهم بقواعد مرهقة 
 ،)ADGM( أو بالية. ويتيح سوق أبوظبي العالمي
وهو منطقة مالية حّرة، للشركات المالية والتقنية 
المحلية والعالمية أن تطور منتجاتها وأن تختبرها 
أطلقت  ُمدارة. كما  افتراضية  تنظيمية  بيئة  ضمن 
المتحدة  المملكة  في  المالي  السلوك  هيئة 
اختبار  للشركات  تتيح  افتراضية  تنظيمية  بيئة  أيضًا 
“بيئة  في  العملية  والنماذج  والخدمات  المنتجات 

حية”٩. 
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نظام تعليمي يخدم االبتكار  .٢

قوة  إنشاء  في  العام  التعليمي  النظام  يساهم 
خالل  من  المستقبل  في  مبتِكرة  حكومية  عاملة 
خالل  ومن  الترميز،  مثل  مفيدة  مهارات  تعليم 
الطالب.  لدى  المشاكل  لحل  إبداعية  طرق  غرس 
اآلالت  تعلم  مثل  الجديدة  المهارات  وتستقطب 
والذكاء االصطناعي، اهتمامًا كبيرًا من أولئك الذين 
مواكبة  في  ويرغبون  للتعلم  فطريًا  حبًا  يملكون 
التعّطش  هذا  غرس  ويتّم  المتغيرة.  التقنيات 
للمعرفة على أفضل وجه في سياق مراحل تعليم 
الفرد. ويستطيع النظام التعليمي اآلن نشر بذور 
خالل  من  المستقبلية  العاملة  القوة  في  االبتكار 
يتعلمون  وكيف  النقدي  التفكير  الطالب  تعليم 
بمجموعة  تزويدهم  خالل  من  التعّلم،  طريقة 
مهارات يمكن استخدامها فيما بعد في الخدمة 
الدول  وستعزز  الدرب.  ذلك  يسلكون  لمن  العامة 
التفكير  على  تشجع  تعليمية  أنظمة  تعتمد  التي 
النقدي والتأمل واالستقالل واإلبداع، حتمًا مخزون 
خالل  من  وذلك  المهارات،  تلك  نقل  عبر  خريجيها 

رفع قدرة مواطنيها على االبتكار.

“دورات األفكار”  .٣

في  العاملين  بين  االبتكاري  التفكير  يحفز  ما  إّن 
مختلف  يين  تنوعًا  أكثر  تجربة  خوض  هو  الحكومة 
القطاعات، وحّل مختلف أنواع المشاكل. ومن خالل 

تالقح األفكار فإن حركة األفراد عبر أنواع المحتوى 
التي  التنظيمية  البيئة  أشكال  من  شكاًل  تمثل 
ويعتبر  اإلبداع.  من  المزيد  إلى  تؤدي  أن  يمكنها 
ستيف جوبز أحد أهم مبتكري العصر الحديث، حيث 
والسلوكيات  الخبرات  من  كبيرة  مجموعة  جمع 
والمهارات، من التصميم إلى فن الخط إلى تقنية 

المعلومات وذلك إلنشاء شركة “آبل”.

ذكره،  سبق  مما  المستخلصة  الِعبر  على  وبناء 
تستطيع الحكومة تشجيع الموظفين على االنتقال 
إلى إدارات مختلفة، أو قضاء الوقت في القطاع 
الخبرات  من  كبيرة  مجموعة  الكتساب  الخاص 
لحل  تطبيقها  يستطيعون  التي  والمعلومات 
والتناوب  اإلعارة  وتشكل  جديدة.  بطرق  المشاكل 
الوظيفي وإجازات التفرغ والدعم المالي لدورات 
“دورات  لتمكين  خيارات  كلها  العالي  التعليم 
القيام  أيضًا  الحكومات  وتستطيع  هذه.  األفكار”10 
على  المفتوحة  الضخمة  “الدورات  لتعزيز  بالمزيد 
منخفضة  طريقة  وهي   ،)MOOCs( اإلنترنت” 
التكلفة وفعالة لمنح الموظفين القدرة على تعلم 

التقنيات الناشئة حديثًا.

تنّوع أكبر  .5

ُتظهر مجموعة متنامية من األدلة أن زيادة التنوع 
إحدى  وجدت  وقد  االبتكار.  معدالت  بارتفاع  ترتبط 
الموروث  التنوع  من  تحققت  التي  الدراسات11، 
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والتنوع المكتسب )مثل العمل في الخارج أو في 
بيئات ثقافية مختلفة(، أن الشركات المتنوعة في 
كال البعدين كانت أكثر قدرة بنسبة ٤5%  على اإلشارة 
إلى أن حصتها في السوق قد ازدادت عن العام 
السابق، وبنسبة ٧0% على اإلشارة إلى أنها دخلت 
أداءها  تعزز  أن  للحكومات  ويمكن  جديدة.  سوق 
إلى حد كبير في مجال االبتكار من خالل ضمان قدر 
مجموعات  منها  عوامل  عدة  عبر  التنوع  من  أكبر 
المهارات. على سبيل المثال، يمكن لوزارات العدل 
أن تستعين بأكثر من مجرد خبراء قانونيين، مستفيدًة 
من خبراء في التكنولوجيا –في مجال واحد مثاًل- 
واألدوات  التطبيقات  تصميم  يستطيعون  ممن 
العثور على  السابقين في  السجناء  التي تساعد 
وظائف وخدمات. وعلى نحو مماثل، يمكن لإلدارات 
ذوي  األشخاص  توظيف  من  وبداًل  الضريبية، 
المهارات المحاسبية فقط، أن تفكر في استقدام 
البيانات  في  بالمعرفة  يتمتعون  الذين  أولئك 
االصطناعي،  والذكاء  التنبؤية  والتحليالت  الكبيرة 
تحسين  جميعها  تستطيع  التي  المهارات  وهي 

الكفاءة وتقديم أفكار جديدة.

ثقافة تخدم االبتكار  .٨

من المهم أن تتولى الحكومات زمام القيادة، وأن 
في  المساهمة  على  بالقدرة  الموظفون  يشعر 
تطبيق  ويمكن  آمنة.  بيئة  في  واختبارها  األفكار 
القائمة  التقييمات  ضمنها  من  مناسبة،  حوافز 

توليد  على  الموظفين  تكافئ  التي  األداء  على 
كان  حيثما  المالية  واالمتيازات  والعالوات  األفكار 
والسفر،  التدريب  فرص  جانب  إلى  مالئمًا،  ذلك 
يشكل  الذي  التقدير  هو  ذلك  من  األهم  ولعّل 
حافزًا أساسيًا لألشخاص المبتكرين. ويجب أن يكون 
الداخلية”  األعمال  ريادة  “روح  ثقافة  خلق  الهدف 
)intrapreneurship(، حيث يعتمد الموظفون داخل 
نحو  ويدفعون  أعمال  ريادة  عقلية  المؤسسة 

االبتكار ضمن فرقهم وإداراتهم.
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االستراتيجية

تعمل الحكومات القائمة على االبتكار )IDG( على 
كامل  امتداد  على  االبتكار  تضمين  سبل  إيجاد 
إدارات  في  تضمينه  من  بداًل  الحكومية،  الهيئات 
االبتكاري  النهج  لهذا  ويمكن  فحسب.  معينة 
الحكومي الشامل أن يتخذ أشكااًل متعددة ولكنه 
يتطلب مجموعة من التوجيهات من األسس العليا 

والمؤسسية.

ومن األمثلة على ذلك إنشاء هيئات حكومية محددة 
مجال  في  الحكومة  أداء  كيفية  رصد  على  تعمل 
االبتكار وتقديم الخدمات. وتعتبر “وحدات التنفيذ” 
)Delivery Units(، المبتكرة في المملكة المتحدة 
أفريقيا  جنوب  إلى  تشيلي  من  اعتمادها  ومنذ 
والمملكة العربية السعودية، وكاالت مرّكزة داخليًا 
اإليجابي  الجانب  إلى  النظر  في  مهمتها  تتمثل 
من عمل الحكومة في مجال تنفيذ أولوياتها بشأن 
السياسات العامة. وتعتبر هذه العملية اختبارًا ذاتيًا 
يتيح إزالة أوجه القصور، وتحديد البرامج الفاشلة، 
إطالقها.  بعد  االبتكار  مشاريع  تنفيذ  ومتابعة 
وثمة نهج مختلف يتمثل في إعادة تحديد أهداف 
لدفعها  مؤسسية  قاعدة  وإنشاء  السياسات 
سبيل  على  لالبتكار  اإلمارات  فاستراتيجية  قدمًا، 
المثال، تتطلب من الجهات الحكومية تخصيص %1 

من ميزانيتها لمشاريع االبتكار.

بإنشاء  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قامت  كما 
والذكاء  المستقبلي  للذكاء  وزارية  مناصب 
الهيئات  كافة  في  االبتكار  وأبطال  االصطناعي، 

الحكومية، بهدف تركيز االهتمام على هذه البرامج، 
وإحداث تحول في عقلية تفكير الموظفين.

 )IDG( وأخيرًا، تقدم الحكومات القائمة على االبتكار
“جداول  إصدار  خالل  من  استراتيجية  أعمال  برامج 
أعمال االبتكار الخاصة بالحكومة” والتي توّلد الزخم 
عجلة  وتدفع  اإلدارات  مختلف  بين  التأييد  وتكفل 
االبتكار. وعلى الرغم من أنها قد تبدو كوثائق عادية 
أو رؤى غير واضحة المعالم، إال أنها تساعد على 
وضع إطار لالبتكار كهدف تحترمه الحكومة وتقّدره، 
األمر الذي يعزز ثقة الموظفين الحكوميين لطرح 
أفكار أكثر ابتكارًا، ويحشد التأييد وااللتزام بطريقة 

تدعم استخدام المال العام للنهوض باالبتكار.

االستثمار في األبحاث والتطوير 
واالبتكار الرقمي

تفكير  وطرق  وطرائق  نهج  عن  عبارة  هو  االبتكار 
الرقمي.  التحول  قوة  أساسه  لكن  جديدة، 
الذكاء  من  عميقة،  آثارًا  الرقمية  التقنيات  وتترك 
وتقنية  األبعاد  ثالثية  الطباعة  إلى  االصطناعي 
يمكن  والتي  تشاين”،  “بلوك  الرقمية  التعامالت 
الكفاءة  مستوى  لتحسين  جميعًا  استخدامها 
عمليات  في  األمن  وتعزيز  التكاليف  وتخفيض 
والتصويت  األراضي  تملك  قبيل  من  متنوعة، 
والتحقق من الهوية الرقمية. وبداًل من استخدام 
من  المزيد  على  للحصول  الرقمية  التقنيات 

٣
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فإن  فحسب،  اإلنترنت  عبر  الحكومية  الخدمات 
تلك  هي   )IDG( االبتكار  على  القائمة  الحكومات 
التي تحدد استخدامات جديدة للتقنيات الناشئة من 

قبل القطاع الحكومي.

ومن بين جميع التقنيات التي تركز على الحكومة، 
لعل التعامالت الرقمية “بلوك تشاين” هي األكثر 
التعامالت  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  وجذرية.  إثارة 
الرقمية “بلوك تشاين” شيء أشبه بدفتر حسابات 
موزع يقوم بتسجيل المعامالت المحمية بواسطة 
التشفير، وهي مرتبطة غالبًا بالعمالت المشفرة. 
لكن التكنولوجيا تتجاوز إلى حد كبير نطاق النقود 
اإلجراءات  لتبسيط  استخدامها  ويتم  الرقمية، 
العابرة  التجارية  الموافقات  مثل  البيروقراطية 
إمكانيات  باستطالع  دبي  وتقوم  هذا  للحدود12. 
تسجيل الشركات واألعمال المصرفيــة المركزيــة 
“بلوك  الرقمية  التعامالت  على  القائمة  والتجارة 
األولى  “الحكومة  تصبح  أن  بهدف  تشاين”، 
“بلوك  الرقمية  التعامالت  بتقنية  المدعومة 
تشاين” في العالم بحلول عام 2020 1٣، وهي تقوم 
بتنظيم ورش العمل بين القطاعين العام والخاص 
لتحديد أولويات الخدمات التي يمكنها االستفادة 
دبي  تريد  كما  التكنولوجيا.  من  حد  أقصى  إلى 
تقنية  لتوفير  السحابية  الحوسبة  من  االستفادة 
والتي  كخدمة  تشاين”  “بلوك  الرقمية  التعامالت 
تستطيع الشركات والهيئات الحكومية استخدامها 
إم”  بي  “آي  مع  تعمل  وهي  المشاريع.  لتنفيذ 
تشاين”  “بلوك  الرقمية  التعامالت  لنشر   )IBM(

لتوفير المعلومات في الوقت الفعلي والمتعلقة 
بالسلع المشحونة.

بنشر  تقوم  أخرى  رائدة  دولة  إستونيا  تعتبر  كما 
بهدف  تشاين”  “بلوك  الرقمية  التعامالت  تقنية 
من  بأكثر  وخاصة  وآمنة  صحيحة  سجالت  توفير 
األمريكية،  ديالوير  والية  أن  كما  شخص1٤.  مليون 
بتجربة  تقوم  الشركات،  من  العديد  دمج  يتم  حيث 
“بلوك  الرقمية  التعامالت  تقنية  على  قائم  نهج 
تشاين” إلجراءات تسجيل الشركات وعمليات إدراج 

حملة األسهم15.

4
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المشتريات

يعّد القطاع العام مشتريًا رئيسيًا للسلع والخدمات، 
القطاع  مشتريات  تضع  التقديرات  بعض  أن  حتى 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  خمس  في  العام 
العالمي1٦. ويعتبر القطاع العام المستهلك األكبر 
في السوق الداخلية التابعة لالتحاد األوروبي، مع 
في  العالية  القيمة  ذات  المناقصات  قيمة  بلوغ 
عام 201٤ وحده نحو 500 مليار دوالر أمريكي، أي ما 
يعادل نسبة 1٣% من الناتج المحلي اإلجمالي في 
االتحاد األوروبي، علمًا بأنها رّكزت بشكل كبير على 
خدمات اإلدارة العامة وخدمات العمل االجتماعي 
والتعليم والصحة1٧. وأنفقت الحكومات في الدول 
النامية ما مجموعه 820 مليار دوالر أمريكي في 
العام على شراء السلع والخدمات18، أي ما يعادل 

تقريبًا نصف ميزانياتها المشتركة.

يتبعها  التي  الشراء  استراتيجية  وتستطيع 
على  التأثير  كبيرا  مشتريا  باعتباره  العام  القطاع 
الخاص.  بالقطاع  الخاصة  والتطوير  البحث  أنشطة 
هي   )IDG( االبتكار  على  القائمة  فالحكومة  إن 
القطاع  وتحفز  معينة  حاجة  تحّدد  التي  الحكومة 
الخاص للتوصل إلى حل لها بطريقة جديدة تمامًا، 
القطاع  يمنح  مباشرًا  عمياًل  تصبح  أن  ويمكنها 
البحث  بجهد  ليقوم  يحتاجه  الذي  الحافز  الخاص 
والتطوير، أو يمكنها أن تساعد شركة واعدة على 
توسيع االستثمار في مجال يحتاج إلى هذا النوع 
من النطاق والتعّرف إلى العمالء، وتوفر مشتريات 

القطاع العام ذلك.

المصطلح  لالبتكار1٩  العام  القطاع  مشتريات  تعّد 
المستخدم الستعمال مشتريات القطاع العام من 
أشكااًل  يّتخذ  أن  ويمكن  االبتكار.  على  الحّث  أجل 

مختلفة:
والسلع  للخدمات  المباشر  الحكومة  شراء   •

المبتكرة.
مبتِكرة،  شركات  من  المباشر  الحكومة  شراء   •
ذاتها،  بحّد  والسلع  الخدمات  عن  النظر  بغّض 
للشركات  أعلى  تقييم  معدالت  يعطي  مما 

والشركات الناشئة المبتِكرة.
الشراء غير المباشر من الشركات التي تشتري   •
من الشركات المبتِكرة الصغيرة أو تتعامل معها، 
الحكومات مع الشركات  مما يقّلل خطر تعامل 

الناشئة تعاماًل مباشرًا.
الشركات  من  العام  القطاع  مشتريات  حصص   •
الشركات  مع  غالبًا  يتّم  ما  غرار  على  المبتِكرة، 

الصغيرة ومتوسطة الحجم.
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التي  الحكومات  أكثر  من  المتحدة  المملكة  وتعّد 
اعتمدت مبدأ مشتريات القطاع العام لالبتكار، ومن 
مناقصة  بطرح  السجون  خدمة  قيام  ذلك  أمثلة 
وفر  مما  النفايات،  معدومة  فرشات  لشراء 
مدى  على  أمريكي  دوالر  مليون   ٦ من  أكثر  نحو 
كذلك  البريطانية  الحكومة  وتقود  أعوام20.  أربعة 
من  تطلب  إذ  المستقبلية  االلتزامات  مشتريات 
الوكاالت أن تحّدد “االحتياجات التي لم تتم تلبيتها 
متوفرة  غير  مبتكرة  استجابة  تتطلب  والتي  بعد” 
 ،)EcoQuip( ”حاليًا21، كما تقود مبادرة “إيكوكويب
نطاق  على  لالبتكار  العام  الشراء  مبادرة  وهي 
مجال  في  رائدين  “مجموعة  بين  وتجمع  أوروبا، 
في  الخبيرة  المستشفيات  من  االبتكار  مشتريات 
على  للمساعدة  لالبتكار  العام  القطاع  مشتريات 

تصّدر مقاربات جديدة للشراء التعاوني22.

مع  المجال،  هذا  في  أيضًا  ناشطة  هولندا  وتعّد 
مشاريع تتضّمن عقود أعمال عامة لتوسيع طريق 
حيوية  مواد  على  مبنية  حلول  باستخدام  رئيسة 
مثل النسج األرضية وأنظمة تثبيت األشجار والقابلة 
وتحديدًا  مثاًل  فرنسا  وفي  األرض2٣.  تحت  للتحلل 
مدرسة  في  آلي  “رجل  طلب   ،201٤ عام  في 
ثانوية” تّم شراؤه لالبتكار من السوق إدخال أفكار 
تهدف إلى ايجاد حّل آلي “للحضور عن بعد” بهدف 
المرضى2٤.  الثانوية  المدرسة  طالب  مساعدة 
أيضًا  النهائية  المرحلة  إلى  المتأهلون  وتضّمن 
هولندا  من  لالبتكار  عام  قطاع  مشتريات  عملية 
من أجل تطبيق تقنية الروبوتات على تعقيم أسّرة 

المستشفيات، وأخرى في أوسلو من أجل تطوير 
التكنولوجيا للسماح للمقيمين بالتواصل مع األقارب 
واألصدقاء والعاملين في مجال الصحة، إلى جانب 

القيام بأنشطة يومية مثل طلب الطعام.

العام  القطاع  مشتريات  ألهمية  منها  وإدراكًا 
المثبتة،  لفعاليتها  ونظرًا  أوروبا،  في  لالبتكار 
فقد أطلقت المفوضية األوروبية مؤخرًا مناقصة 
لالقتراحات التي قد تساعد االتحاد األوروبي على 
تطوير وتطبيق “أسلوب مستدام من أجل التيسير 
)التسيير؟( الناجح لمشتريات القطاع العام لالبتكار” 
ضمن  الطاقة  استخدام  وفعالية  استدامة  في 

السوق الواحدة25.

وتقوم دول الخليج أيضًا بتجربة مشتريات القطاع 
دبي  مسّرعات  برنامج  ويعّد  لالبتكار.  العام 
المستقبل مثااًل على شراء الحكومة المبتكر الذي 
يستعمل كأداة لتحفيز الشركات الناشئة العالمية 
التي  الطارئة  للتحديات  تقنية  أجل طرح حلول  من 

تفرضها الجهات الحكومية.

مفتوحة  ذاتها  بحّد  الشراء  عملية  تكون  أن  ويجب 
حتى  المبتكرة  الشركات  تشّجع  بطرق  وتنافسية 
ينجح مبدأ مشتريات القطاع العام لالبتكار. وغالبًا 
ما تميل الشركات الكبيرة وذات الصالت القوية إلى 
الفوز بالعقود الحكومية مرارًا وتكرارًا، بغّض النظر 
عما إذا كانت تقدم الحلول األفضل واألكثر ابتكارًا. 
وتفّسر إمكانية التقدم لمناقصات عقود الحكومة، 
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المالية  الحسابات  من  عدة  سنوات  تتطّلب  التي 
ومؤهالت  مصرفية  ضمانات  وصكوك  القوية 
مختلفة، سبب عدم فوز الشركات المبتِكرة أو غير 
التقليدية بمناقصات الحكومة في معظم األحيان.

آٍن معًا،  الواقع مشكلة وفرصة في  ويطرح هذا 
فقد يعني بأن القطاع العام يدفع مبالغ زائدة لقاء 
الخدمات، مما يقّلص موارده في أماكن أخرى، كما 
قد يعني أنه يلجأ إلى باعة أو حلول غير فعالة أو 
غير تنافسية. ولكن البيئة األكثر تنافسية، بمساعدة 
مبدأ  وتطبق  المعايير  تغّير  التي  السياسات  من 
اإللكترونية  الشراء  عمليات  جانب  إلى  الحصص، 
فوز  إمكانية  إلى  تشير  انفتاحًا،  األكثر  والعمليات 
األفكار األكثر ذكاًء من مجموعة أوسع من الشركات.
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٦

عملية االبتكار

“عملية  االبتكار  على  القائمة  الحكومات  تطّور 
“األعمال  مقاربة  في  التفكير  إلعادة  ابتكار” 
المستمرة كالعادة” )business as usual(، وتجربة 
أمثلة  ومن  السياسات،  لتصميم  جديدة  منهجيات 
منهجية  يقّدم  الذي  التصميمي”  “التفكير  ذلك 
إلى  التكنولوجيا  قطاع  رّوجها  وتطوير  بحث 
على  المبدأ  ويقوم  أخرى.  تنظيمية  سياقات 
 express, test and( والتطبيق”  واالختبار  “التعبير 
cycle( مع مشاركين يفكرون بشكل خالق وعملي 

وتكرارية.  مستمرة  عملية  في  ما  مشكلة  لحّل 
التعاطف،  استخدام  على  العملية  وتنطوي 
المستفيدين  نظر  وجهة  من  والتفكير/المراقبة 
أو العمالء عند المشاركة في حل المشاكل. وبعد 
يطّور  واحتياجاته،  المستهدف  الجمهور  مراقبة 
المشاركون حلواًل وأفكارًا جديدة، وخيارات مختلفة، 

ومن ثم يطبقون األقوى بينها.

مثااًل  األساسي  الدخل  إزاء  فنلندا  نهج  ويشّكل 
يركز على  الذي  التصميمي”  “التفكير  جيدًا على 
البطالة  معدل  ارتفاع  مواجهة  ففي  السياسات، 
من  شكل  بتجربة  فنلندا  حكومة  قامت   %٩ بنحو 
العمل،  عن  للعاطلين  األساسي  الدخل  أشكال 
وعلى الرغم من كونه أقل تطرفًا من منحة الدخل 
األساسي العالمي التي تجربها حاضنة “سيليكون 
 Y(”كومبينايتور “واي  باسم  المعروفة  فالي” 
طموحًا  األكثر  المحاولة  أنها  إال   ،2٦)Combinator

حتى اآلن على مستوى الحكومة، لمعرفة ما إذا 

له  يكون  أن  المال  من  مضمون  لمبلغ  يمكن  كان 
تأثير إيجابي على سوق العمل.

الرفاه  نظام  يواجهه  الذي  التحدي  ويتمثل 
الفنلندي تاريخيًا في أن األفراد العاطلين عن العمل 
أو  الخاص  العمل لحسابهم  غير متحمسين لفكرة 
“اقتصاد األعمال الحرة” ألن األرباح سيتم خصمها 
من مدفوعات الرعاية االجتماعية. وأرادت الحكومة 
أن  المضمون  الدخل  شأن  من  كان  إذا  ما  معرفة 
يزيد من احتمال سعي األفراد إلى إيجاد وظيفة. 
بتجربة  عشوائية  تجربة  خالل  من  فنلندا  وتقوم 
صياغة تشريعات على مراحل، معتمدة على ردود 
فعل المستخدمين للمضي قدمًا2٧. وعلى الرغم 
من أن الوقت ال يزال مبكرًا للقول بأن التجربة ناجحة، 

إال أنها تبرز كطريقة أكثر ابتكارًا لوضع السياسات.

ويتجسد المثال الثاني عن العملية المبتكرة في 
السلوكي  االقتصاد  باستخدام  الحكومة،  سياسة 
نوبل  جائزة  منح  وجاء  السياسات.  تصميم  لتحديد 
لكل من دانيال كاهمان عام 2002 وريتشارد ثالر عام 
االقتصاد  قدمها  التي  بالمساهمة  اعترافًا   201٧
العقود  في  العامة  السياسة  إلى  السلوكي 
يدرس  الذي  المفهوم،  هذا  وينطوي  األخيرة. 
والتي  عقالنية  غير  تكون  ما  غالبًا  التي  الطرق 
آثار  على  القرارات،  اتخاذ  في  الناس  يعتمدها 
على سياسة الحكومة. وفي هذا السياق ُتجري 
أعداد متزايدة من الحكومات تجارب على االقتصاد 

السلوكي في تصميم السياسات.
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هذا ويأمل واضعو السياسات بأنه ومن خالل تكوين 
بوسعهم  فإنه  البشري،  للسلوك  أفضل  فهم 
تصميم سياسات قائمة ليس على اإليديولوجيات 
التي  الحقيقية  الطرق  على  بل  االقتصادية، 
يعتمدها الناس في عملية اتخاذ القرارات. ويجدر 
كان  البريطاني  السلوكي  التبصر  فريق  أن  الذكر 
رائدًا في هذا المجال، واستقل في نهاية المطاف 
مستقلة  استشارية  شعبة  ليصبح  الحكومة  عن 
الصعيد  على  المنظمات  من  العشرات  مع  تعمل 
والحكومة  المتحدة،  األمم  ذلك  في  بما  الدولي 

المكسيكية، وحكومة نيو ساوث ويلز.

السلوكي  االقتصاد  في  البحث  ويشكل  هذا 
مبتكرة  مثااًل على عملية  السياسات  نحو  الموجه 
العشوائية.  للتجارب  استخدامه  خالل  من  وذلك 
البحوث  من  اقتباسها  تم  التي  الطريقة  هذه  إن 
بين  السببية  العالقات  تستخلص  الصيدالنية، 
التدخالت والنتائج، من خالل تخصيص تدخل لمجموعة 
فرعية ضمن مجموعة من السكان منتقاة مسبقًا. 
التجارب العشوائية على السياسة  وشكل تطبيق 
العامة بحد ذاته مقاربة منهجية مبتكرة يمكنها أن 
تساعد في توفير بيانات حقيقية وراسخة حول نجاح 

السياسات في تحقيق األهداف المنشودة.



أثبت عدد متزايد من الحكومات في األعوام األخيرة 
االبتكار  تعزيز  في  قوي  بدور  تضطلع  الدولة  أن 
التقرير،  هذا  أورد  كما  لكن،  الخاص.  القطاع  في 
الموظفون  يقودها  بكثير  أكبر  فرصة  هناك  فإن 
الفرصة  وتتمثل  البصيرة،  ذوي  من  الحكوميون 
لالبتكار  تتجاوز مجرد كونها داعمة  الحكومات  بأن 
في  نشط  مشارك  لتكون  التجاري،  العالم  في 

منظومة االبتكار. 

الموظفون  )من؟  عملهم  أساليب  ستؤثر  كما 
األوسع  المنظومة  الخاصة وتصوغ  الحكوميون؟( 
الحكومة  خيارات  فإن  ذاته  السياق  وفي  نطاقًا. 
فيها  تفكر  التي  والطرق  وثقافتها،  وأعرافها 
جزءًا  تجعلها  ودورها،  خدماتها  مستقبل  في 
كبيرًا من التحول نحو المزيد من النمو االقتصادي 
التي  الدول  معظم  بدأت  لقد  لالبتكار.  المكثف 
نهج  بتبني  إلى  بالفعل  المستقبل  تستشرف 
أن  األخرى  للدول  ويمكن  االبتكار،  على  قائم 
المناسبة  الممارسات  أفضل  لتضع  منها،  تتعلم 

لظروفها الفريدة.

تلك  هي  االبتكار  يحركها  التي  الحكومات  إن 
وعقليتها  تكوينها  صلب  في  االبتكار  تدمج  التي 
من  تتعاون  التي  الطريقة  أن  كما  التنظيمية. 
والجمهور،  الخاص  القطاع  مع  وتتعامل  خاللها 
واالستثمار  واستراتيجيتها،  وشعبها،  وثقافتها 

الخالصة

في االبتكار الرقمي، ومشتريات االبتكار وعملية 
للحكومات  الستة  )الجوانب  به  الخاصة  االبتكار 
حلقة  توّلد  عوامل  كلها  االبتكار(  على  القائمة 
تحول في  إحداث  إلى  االبتكار، وتقود  فعالة من 

إمكانات االقتصاد والمواطنين والبلد بحد ذاته.

إن جدول األعمال المدفوع باالبتكار ليس مجرد نهج 
مترف للحكومات الغنية التي تتمتع بموارد وفيرة؛ 
العالم لتخطي تعقيدات  الدول حول  فمع سعي 
واالجتماعية  واالقتصادية  البيئية  التحديات 
جديدة  طرق  إلى  حاجة  هناك  فإن  المترابطة، 
للتفكير والعمل. لقد بدأ الموظفون في القطاع 
رجال  لتفكير  مماثل  نحو  على  بالتفكير  العام 
وطرق  جديدة  أفكار  عن  يبحثون  وهم  األعمال، 
ويمكن  للمشاكل.  حلول  إلى  للتوصل  إبداعًا  أكثر 
عقليتها  في  االبتكار  تتبنى  التي  للحكومات 
الكامل  دورها  تأدية  ومؤسساتها  وعملیاتها 
کمحفزة ومهندسة لالبتكار لتحدد االتجاه والدرب 

الذي يتعين على البلدان األخرى خوضه.
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لطريق إلى تحقيق األهداف المستقبلية: 
االنتقال إلى الحكومة القائمة على االبتكار

على  القائمة  الحكومات  إلى  التحّول  رحلة  تبدأ 
والفجوة  البداية  نقطة  بتحديد   )IDG( االبتكار 
للوصول إلى النطاق الكامل لالبتكار المؤسسي. 
خارطة  لتطوير  التقييم  هذا  استخدام  ويمكن 
البيانات األساسية  طريق لالبتكار وذلك باستخدام 
في  بمكان  األهمية  ومن  المحرز،  التقدم  لتتبع 
هذا السياق تحديد أهداف واقعية ومصممة جيدًا 

وتقييم التقدم المحقق بانتظام.

والمبادرات  المشاريع  تنفيذ  عملية  على  ويجب 
اآلفاق  االعتبار  في  تأخذ  أن  االبتكار  تدعم  التي 
الزمنية. ويمكن إجراء بعض اإلصالحات على المدى 
القصير مثل مشتريات القطاع العام لالبتكار، في 
إدارية على  أنظمة  بتطوير  الحكومات  حال قامت 
البحث  على  ذاته  األمر  وينطبق  معقول.  نحو 
والتطوير والتجارب في مجال االبتكار في مجاالت 
والمدن  تشاين”،  “بلوك  الرقمية  التعامالت  مثل 
الذكية، والذكاء االصطناعي. هذا ويمكن الحصول 
على تقنيات التمكين ويمكن استطالعها من خالل 
شركاء عديدين في القطاع الخاص، مع توفر حاالت 

متزايدة لالستخدام لتحديد أفضل الممارسات. 

تلك  هي  المتوسط  المدى  على  التغييرات  إن 
سياسية،  أو  لوجستية  وألسباب  تتطلب،  التي 
المزيد من الوقت لتطبيقها. ويشكل إنشاء وكاالت 
الخدمات  في  االبتكار  لدفع  جديدة  ومؤسسات 
العامة أمثلة جيدة على ذلك. ويمكن لعملية تشكيل 
ووضع  فيها،  األفراد  وتوظيف  جديدة،  وكاالت 
بروتوكوالت قابلة للتطبيق للتفاعل مع غيرها من 
اإلدارات واألجهزة، أن تستغرق وقتا طوياًل، لكن ال 

يمكن االستهانة بالتأثير المحتمل لذلك.

ولعل  المدى،  طويلة  أهداف  هناك  توجد  وأخيرًا، 
االبتكار.  لصالح  الثقافات  تغيير  هو  أهمية  أكثرها 
وقد تحتاج المؤسسات التي عملت عقودا طويلة، 
المزيد  إلى  بيئة معينة،  أو  روتين معين  في ظل 
من الوقت كي تتمكن من االبتعاد عن بروتوكوالتها 
وعملياتها الحالية، واحتضان االبتكار بشكل كامل. 
ومع ذلك، فإن الثمار المحتملة المتولدة عن هذا 

المسعى يجعل األمر يستحق عناء المحاولة. 
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سنغافورة: سّباقة في االعتماد

منهج  تجّسد  التي  الدول  من  قليل  عدد  هناك 
من  أفضل   )IDG( االبتكار  على  القائمة  الحكومة 
خالل  من  األعمال  رواد  تدعم  فهي  سنغافورة، 
 ،)Innovate( “إينوفايت”  غرار  على  منظمات 
االصطناعي28،  الذكاء  مثل  مجاالت  في  وتستثمر 
حكومتها  بتحويل  أيضًا  سنغافورة  قامت  كما 
الناشطين  المعتمدين  من  كانت  إذ  الخاصة، 
لالقتصاد السلوكي بهدف إعالم السياسة العامة 
بشأن مسائل مثل رسوم االزدحام2٩. كذلك، تعتمد 
مجال  في  االفتراضية  التنظيمية  البيئة  مقاربات 
البيانات من خالل برنامج واحد يسمح مثاًل للشركات 
والوكاالت بتبادل البيانات الكبيرة وتحليلها، وقامت 
كذلك بإنشاء بيئة تنظيمية افتراضية أعّدتها هيئة 
النقد في سنغافورة، وتسمح هذه البيئة لألطراف 
خدمات  باختبار  المالية  التكنولوجيا  في  الفاعلين 

ومنتجات مالية جديدة.

إطار  في  بمعظمها  سنغافورة  مقاربة  وتقع 
لالبتكار،  داعم  شمولية  أكثر  أعمال  جدول  سياق 
ويقوم بنشر هذه المبادئ في حكومتها. ويسّلط 
إطار عمل سياسة برنامج الخدمة العامة “بي إس 
ويلقي  التمكين،  مبدأ  على  الضوء   )PS21(  ”21
فردية  مسؤولية  العامين  الموظفين  عاتق  على 
االبتكار والتحسين. ويشير تحدي  للبحث عن فرص 
مع  مجّربة،  وغير  فريدة  أفكار  إلى  المؤسسات 
الخدمات  في  القيمة  توليد  ضمان  على  القدرة 
ومطابقتها  وإعدادها  اختيارها  يتّم  التي  العامة 

مع أجهزة االختبار في الخدمة العامة٣0.
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إستونيا: الحوكمة القائمة على 
استراتيجية الرقمنة أواًل

حكومتها،  صلب  في  الرقمية  التكنولوجيا  أستونيا  وضعت 
في  تقدمًا  األكثر  الرقمي  “المجتمع  بالتالي  وأصبحت 
العالم”٣1. وتعّد أستونيا مكان نشوء شركات متطورة مثال 
كما   ،)Transferwise( و”ترانسفروايز”   )Skype( “سكايب” 
تعتبر ريادة أستونيا التكنولوجية مبهرة بالنظر إلى حقيقة 
السوفياتي  االتحاد  من  استقاللها  على  حصلت  دولة  أنها 
عام 1٩٩1. وعلى الرغم من أن العديد من الدول بعد انفصالها 
عن االتحاد السوفياتي عانت بسبب إرث أنظمة الحوكمة غير 
الفعالة المنادية بالسلطة المركزية للدولة، إال أن أستونيا 

تمكنت من االنتقال إلى طليعة التكنولوجيا العالمية.

ويعود الفضل الكبير في هذه المكانة التي حققتها إلى 
سّلم  التعليم  تصّدر  ولطالما  الحكومة،  سياسات  جهود 
األولويات. ففي عام 1٩٩٧ تمكن ٩٧% من مدارس أستونيا 
مطلع  ومع  اإلنترنت٣2.  بشبكة  اتصال  على  الحصول  من 
األلفية الجديدة، خطت الحكومة خطوات عدة تعّبر عن أفضل 
ما تظهره مقاربة الحكومة القائمة على االبتكار٣٣. ويشغل 
المفوض  منصب  األستوني،  السياسي  أنسيب،  أندروس 
الرقمية،  الفردية  بالسوق  المعني  األوروبي  االتحاد  لدى 
وهي استراتيجية واسعة النطاق ُأطلقت عام 2015 لمواءمة 
على  والمساعدة  الرقمي  الفضاء  مع  األوروبية  القوانين 
االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  في  رائدة  إلى  القارة  تحويل 

والمعلومات٣٤.

الجدول الزمني لالبتكار في أستونيا
الضرائب اإللكترونية )2000(: ساعدت المطالبات بالضرائب   •
اإللكترونية على تسهيل العملية إلى مجرد نقرة واحدة، 
إذ يمكن إنجاز العملية خالل ٣-5 دقائق. وبات نحو ٩5% 

من اإلعالنات الضريبية تقّدم حاليًا إلكترونيًا.

“إكس-رود” )2001(: تفتقر استراتيجية الحكومة اإللكترونية   •
الخاصة بأستونيا إلى قاعدة بيانات رئيسة مرّكزة. وُتحفظ 
المعلومات في نظام بيانات موّزع يوّفر على الحكومة 
في  العمل  وقت  من  )عاما؟؟(  عامًا   800 والمواطنين 

السنة، حسب اإلحصاءات الحكومية.
بطاقة رقمية )2001(: تمّكنت بطاقة الهوية الرقمية في   •
الرقمية،  الحكومة  خدمات  من  االستفادة  من  أستونيا 
ملفات  تتضمن  بشريحة  مّزودة  بطاقة  لكونها  نظرًا 

مدمجة مع تشفير عمومي بـ20٤8 بيت.
التصويت اإللكتروني )2005(: الدولة األولى في العالم   •
وطنية،  انتخابات  في  اإلنترنت  عبر  تصويتًا  تقدم  التي 
يستغرق  وال  الرقمية.  الهوية  بطاقة  نظام  عبر  وذلك 
المواطنون  ويستطيع  دقائق   ٣ من  أكثر  التصويت 

التصويت من أي مكان في العالم.
تكنولوجيا التعامالت الرقمية “بلوك تشاين” )2012-حتى   •
الرقمية  التعامالت  تكنولوجيا  أستونيا  تستعمل  اآلن(: 
الحكومة بما  “بلوك تشاين” في مجاالت متعددة في 

فيها الصحة والقانون والتشريع واألمن.
اإلقامة اإللكترونية )201٤(: يوّفر ابتكار اإلقامة اإللكترونية   •
الذي يعّد هدية أستونيا إلى العالم وهوية رقمية عابرة 
العالم  الوطنية ألي شخص من أي مكان في  للحدود 
الحاجة  دون  من  أستونيا،  في  شركة  تأسيس  فرصة 
إلى دخول البلد. ويحصل المواطنون اإللكترونيون على 
بطاقة هوية تصدرها الحكومة ويستطيعون االستفادة 

من جميع الخدمات العامة اإللكترونية في أستونيا.
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يكمن هدفنا لدى شركة “بي دبليو سي” في بناء الثقة في المجتمع وحّل المشاكل المهمة. 
نحن شبكة من شركات في 158 بلدًا مع أكثر من 2٣٦ ألف شخٍص ملتزمين بتقديم الجودة في 
خدمات الضمان والخدمات االستشارية والضريبية. بإمكانكم معرفة المزيد وإطالعنا على أكثر ما 

.www.pwc.com :يهمكم من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني التالي

شركاتها  من  اكثر  أو  واحدة  شركة  و/أو  سي”  دبليو  “بي  شبكة  إلى  سي”  دبليو  “بي  تشير 
األعضاء، التي ُتعتبر كل واحدة منها كيانًا قانونيًا منفصاًل. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي 

www.pwc.com/structure لمزيد من التفاصيل.
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