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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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لمحة عن مركز األفكار 
)IDEATION CENTER(

لمحة عن "دبليو بيه 
)WPP( "بيه

ُيعتبر  مركز األفكار خلّية فكٍر رائدة في "ستراتيجي 
 )Strategy& Middle East( إيست"  ميدل  آند 
التابعة لشبكة "بيه دبليو سي" )PwC(، ويكمن 
هدفنا في تعزيز النمو المستدام بالمنطقة عبر 
على  القطاعات  مختلف  في  القادة  مساعدة 
إلى  االقتصادّية  االجتماعية  التوّجهات  تحويل 
أفعال لتحسين قرارات األعمال. ومن خالل الجمع 
والحوارات  والتحليالت  المبتكرة  األبحاث  بين 
المجتمعات  من  المستمّدة  العملية  والخبرات 
يعمل  والخاص،  العام  القطاعين  في  المهنية 
مركز األفكار على تقديم أفكار ذات أثر كبير عبر 
ومنتدياتنا،  اإللكتروني  وموقعنا  منشوراتنا 
وغنّي  ملهم  أثر  ذات  النهائية  النتائج  وتعتبر 
تعزيز  في  األفكار  مركز  ويساهم  ومجزي. 
لتطوير  إيست"  ميدل  آند  "ستراتيجي  أهداف 
استراتيجيات عملّية وتحويل األفكار إلى أفعال. 
ونحظى في مركز األفكار بالدعم الكامل الذي 
آند"  "ستراتيجي  لـ  الُمثبتة  الممارسات  توّفره 
في منطقة الشرق األوسط، ونعمل معًا على 
تقديم التزام غير مسبوق بهدف تطوير مصالح 
منطقة الشرق األوسط. للمزيد من المعلومات، 

ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
www.ideationcenter.com

مجموعات  أكبر  إحدى  بيه"  بيه  "دبليو  ُتعتبر 
قيمة  بلغت  إذ  العالم  في  االتصاالت  خدمات 
الفواتير نحو 74 مليار دوالر أمريكي، مع عائدات 
 .2016 عام  أمريكي  دوالر  مليار   19 إلى  وصلت 
العاملة  شركاتها  طريق  عن  المجموعة  وتوّفر 
والتسويق  االتصاالت  خدمات  من  شاماًل  طيفًا 
تتضّمن إدارة استثمارات اإلعالن واإلعالم، وإدارة 
والشؤون  العامة  والعالقات  االستثمار،  بيانات 
والهوية،  التجارية  العالمة  ونشر  العامة، 
واالتصاالت الخاصة بالرعاية الصحّية، والتسويق 
والتسويق  والترويجي  والرقمي  المباشر 
التخّصصية.  واالتصاالت  بالعالقات،  الخاص 
وتوّظف الشركة أكثر من 205 آالف شخص )بما 
في ذلك الشركاء واالستثمارات( ضمن أكثر من 

3 آالف مكتب في 112 دولة.

والقطاع  الحكومية  الممارسات  قسم  ويوّفر 
لصّناع  استشارات  بيه"  بيه  "دبليو  في  العام 
العام حول  القطاع  االتصاالت في  القرار ورّواد 
القدرات وأفضل  االستراتيجية واالبتكار وتطوير 
تضّطلع  أن  يمكن  حيث  العالمية  الممارسات 
أهداف  على  التأثير  من  قدٍر  بأكبر  االتصاالت 
السياسات. كما نتمّتع بشراكات مع أكثر من 75 

دولة.

يمكنكم التواصل مع مركز األفكار على:

linkedin.com/company/
ideationcenter

twitter.com/ideationcenter

ideationcenter.com

يمكنكم التواصل مع "دبليو بيه بيه" على:

linkedin.com/company/wpp

twitter.com/WPP

wpp.com

1 نحو اعتماد العلوم السلوكية في صنع السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي



على  الخليجي1  التعاون  مجلس  دول  تعمل 
أن  يمكن  طموحة  وطنية  تحّول  برامج  تطبيق 
ُتكّلل بالنجاح في حال تحقيقها لعدٍد من األهداف 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية. ولن 
التي  التقليدية  السياسات  تكون عمليات وضع 
كافية  والتنظيمات،  والقواعد  الحوافز  تتضمن 
وحدها لتحقيق هذه األهداف. وُيعزى هذا األمر 
والتي  الناس  لدى  المعرفية"  "التحّيزات  إلى 
ُتعّرف بالميول الطبيعية لمقاومة التغيير، حتى 
العديد  وتسعى  مصالحهم.  ضّد  ذلك  كان  وإن 
التبّصرات السلوكية ضمن  الدول إلى دمج  من 
التحّيزات  هذه  لمواجهة  القرار  صنع  عمليات 

وتحسين كفاءة السياسات الجديدة.

تصميم  في  السلوكية  التبّصرات  دمج  وُيعتبر 
السياسات  ألدوات  مكّماًل  أمرًا  السياسات 
التقليدية، إذ يوفر فهمًا أكثر واقعّيًة للسلوك 
معلومات  السلوكية  العلوم  وتجمع  البشري. 
من علوم االقتصاد والنفس واالجتماع واألعصاب 
لتشكيل مجموعة من األدوات مثل رسائل تواصل 
وخيارات  األقران،  قبل  من  ومقارنات  موّجهة، 
افتراضية ُمعّدلة، ونماذج ُيقتدى بها، وألعاب، 
األدوات  هذه  وتشّجع  وغيرها.  ومنافسات 
المرغوب  األفعال  اختيار  على  األفراد  مجتمعة 
فعالّيًة  السلوكية  التدخالت  هذه  وأثبتت  بها. 
عاليًة في تحقيق أولوّيات القطاع العام، خاصًة 
االستدامة البيئية ونمط الحياة الصّحي والتفاعل 
المدني. وتعتبر هذه األمور غير مكلفٍة وسهلة 
التعديل نسبّيًا للحصول على أنسب النتائج، لكن 
بالٍغ  بحذٍر  إجراؤها  يجب  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

ألنه ال يمكن تكرارها بشكل تلقائي في سياقاٍت 
مختلفة. ويجب على واضعي السياسات اختيار 
مع  بشفافّيٍة  وتطبيقها  المناسبة،  األدوات 
التركيز على رفاه األفراد دون الحّد من حرّيتهم، 

لضمان الوصول إلى النتائج المطلوبة.

حكومات  تقوم  أن  يجب  التوّجه،  هذا  ولتطبيق 
أّولي  بشكٍل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
السلوكي  للتبّصر  مركزّية  وحدة  بتأسيس 
األدوات  واختيار  والمعلومات،  البيانات  لجمع 
في  تطبيقها  بغرض  الصحيحة  السلوكية 
التدّخالت السلوكية وتحسينها. وسيسهم هذا 
األمر في تسهيل نقل المعارف وضمان تحقيق 
وتوفير  األقسام  بين  التنسيق  من  قدٍر  أفضل 
تفويضًا  الوحدة  هذه  وستتطلب  التكاليف. 
بتطوير  تبدأ  أن  ويجب  سياسّيًا،  ودعمًا  واضحًا 
قدراتها عبر االستفادة من مهارات المؤسسات 
على  التأكيد  ثّم  ومن  والخبراء،  الرائدة  الدولية 
مصداقّيتها عبر تحقيق مكاسب سريعة. وفي 
شراكاٍت  إنشاء  عليها  يتوّجب  المطاف،  نهاية 
أوسع  تدّخالت  وبدء  لتحسين  وخارجّية  داخلّية 

نطاقًا.

نحو اعتماد العلوم السلوكية في صنع السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي2

الملّخص التنفيذي



يمكن أن تساعد العلوم السلوكية دول مجلس 
من  العديد  تحقيق  على  الخليجي  التعاون 
والبيئّية  واالقتصادّية  االجتماعّية  أهدافها 
الوطني  التحّول  خطط  إطار  في  الواردة 
الرؤية  مثل  منها،  بكٍل  الخاصة  المتنّوعة 
االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي، ورؤية الكويت 
2035 "الكويت الجديدة"، ورؤية المملكة العربية 
وتقع   .2021 اإلمارات  ورؤية   ،2030 السعودية 
مسؤولية  السياسات  واضعي  عاتق  على 
األهداف  هذه  لتحقيق  جديدة  سياسات  طرح 
باإلحباط  يشعرون  ما  غالبًا  أنهم  إال  الطموحة، 
من عدم قدرة الناس على قبولها أو رفضهم 
لها. ويمكن أن توّفر العلوم السلوكية لواضعي 
تدفع  التي  لألسباب  أفضل  فهمًا  السياسات 
التصرف بهذه الطرق، وتساعدهم  الناس إلى 
على تصميم أدوات لتغيير هذه السلوكيات مما 

يسهم في إثراء النماذج االقتصادية القائمة.

ولم تنجح أدوات السياسات الحكومية التقليدية 
دائمًا في تغيير السلوكيات، إذ أن تصميم هذه 
اقتصادّية  نماذج  من  ُيشتّق  ما  غالبًا  األدوات 
تستخدم  سياسات  تصاميم  ومن  قياسية، 
بشأن  والخبرات  المعارف  على  قائمة  تخمينات 
النموذج  هذا  ويفترض  الناس.  استجابة  كيفية 
إلى  تؤّدي  عقالنّية  خياراٍت  يّتخذون  األفراد  أن 
أفضل النتائج الممكنة بعّض النظر عن السياق 
يتصرفون  ما  غالبًا  أنهم  إال  فيه،  ُتتخذ  الذي 
الواقع بطرٍق غير عقالنية: حيث يقاومون  في 
ادخار األموال، ويتعلقون بعادات غير صّحية مثل 
التدخين أو تناول المأكوالت السريعة، ويماطلون 
حتى  النهائية،  بالمواعيد  األمر  يتعّلق  عندما 
لتصرفاتهم،  السلبية  العواقب  يدركون  عندما 
السلوك  عن  العدول  من  األشكال  هذه  وتنتج 
العقالني عن "التحيزات المعرفية". على سبيل 

بـ"التحّيز  ُتعرف  ميواًل  األشخاص  ُيبدي  المثال، 
للحاضر"، يتصورون خاللها األمور على أنها أقّل 
قيمة في حال كانت ستقع في وقٍت أبعد من 
المستقبل، وبناًء على ذلك يسعون إلى األمور 
ذلك،  عن  عوضًا  اآلني  الرضا  لهم  تحقق  التي 
األشخاص  بعض  استعداد  يفّسر  ما  هذا  ولعل 
لتحمل أعباء ديون بطاقات االئتمان الخاصة بهم 
اّدخار  ما بشكل فوري عوضًا عن  لشراء شيء 
المال لشرائه، أما "التحّيز السلبي" فُيعّرف بأنه 
على  بالتأثير  السلبية  للتجارب  للسماح  الميل 
على  التغيير.  حصول  ومنع  الجديدة  القرارات 
الحميات  تذّكر  يسهم  أن  ُيمكن  المثال،  سبيل 
الصّحية السابقة التي لم تنجح في تراجع الناس 
عن البدء بحميات صحية جديدة. وقالت الدكتورة 
سوزان ماير، المؤسس المشارك لمختبر التبّصر 
أجريت  مقابلة  في  األبناء،  وتربية  السلوكي 
التحّيزات  "توجد  الدراسة:  إطار هذه  معها في 
تختلف  أنها  إال  المجاالت  جميع  في  المعرفية 
المشاكل  عن  مختلفًة  وُتعتبر  الدرجة.  حيث  من 
المعلومات  إلى  الوصول  بضعف  تتعلق  التي 
أو عوامل  الشخصية  المعتقدات  أو  والوسائل، 

التمكين الهيكلّية".

وتحّد التحّيزات المعرفّية من فعالّية السياسات 
الجديدة كما تمنع حصول التغيير، وُتسهم في 
تفاقم المشكالت القائمة مثل انتشار األمراض 
غير المعدية أو التكاليف المرتفعة للطاقة. وال 
التحّيزات  القرار  لصنع  التقليدية  العمليات  تأخذ 
المعرفّية لألفراد بعين االعتبار تلقائيًا، مما ينتج 
عنه سلوكّيات غير مرغوبة. على سبيل المثال، 
قد ال تكون برامج التوعية الخاصة بداء السّكري 
كافيًة للحد من معدالت السمنة في دولٍة ما، 
ُمجّرد  أن  إلى  جزئّيًا  ذلك  في  السبب  ويرجع 
تثقيف األفراد عن نتائج داء السّكري دون متابعة 

كيفية عمل تبّصرات العلوم السلوكية في 
وضع السياسات



العودة  األفراد من  تمنع  بتدّخالت سلوكية  ذلك 
يسهم  لن  الصّحية،  غير  الغذائية  العادات  إلى 

في إحداث التغيير المطلوب بشكٍل فّعال.

تحليل  على  السلوكية  العلوم  تحليالت  وتعمل 
التحّيزات المعرفية عبر تضمين مجموعة واسعة 
االقتصاد  علوم  من  المستقاة  المعلومات  من 
والنفس واالجتماع، وتستخدم العلوم السلوكية 
)المعتقدات،  الشخصية  المعلومات  هذه 
لتصميم  العاطفّية(  والسلوكيات  والمواقف، 
الناس.  سلوكّيات  من  تغير  أن  ُيمكن  تدّخالت 
شكل  السلوكية  التدّخالت  تأخذ  أن  ويمكن 
"دفعات تدريجّية" )Nudges(، وهي أدوات تؤّثر 

على قرارات الناس دون فرض قيوٍد عليهم أو 
تغيير محّفزاتهم، مما يسهم في الحفاظ على 
بّينت الدكتورة  حرية االختيار لديهم. من جهتها 
ميشيل هاريسون، الرئيس التنفيذي لممارسات 
الحكومات والقطاع العام لدى "دبليو بيه بيه" 
حول  األمر  "يتمحور  معها:  أجريت  مقابلة  في 
وسلوكّياتهم  وأساليبهم  معتقداتهم  فهم 
العاطفّية لتأليف قصة ورسالة تسهم في تغيير 
بالنسبة لهم.  تبدو طبيعية  سلوكّياتهم بطرق 
وتشّكل هذه التبّصرات أساسًا لجميع أركان تنفيذ 

الخّطة، بما في ذلك القياسات والتحسينات".

"يتمحور األمر حول فهم معتقداتهم 
وأساليبهم وسلوكّياتهم العاطفّية 

لتأليف قصة ورسالة لتغيير سلوكّياتهم 
بطرق تبدو طبيعية بالنسبة لهم".

الدكتورة ميشيل هاريسون، الرئيس التنفيذي لممارسات 
الحكومات والقطاع العام لدى "دبليو بيه بيه"



لجأت  فقد  هاريسون،  للدكتورة  ووفقًا 
التوّجهات  إلى  تقليدي  بشكل  الحكومات 
العلمية واألكاديمية عند تصميم السياسات، إال 
أنها تتعلم بشكل تدريجي من تقنيات التسويق 
وأشارت  الخاص.  القطاع  يّتبعها  التي  الناجحة 
الدكتورة إلى أن معدالت االعتماد شهدت تقدمًا 
خالل األعوام العشرة الماضية بشكل بطيء لكن 
مستمر، إال أن وتيرة هذا االعتماد تتسارع مؤخرًا 
في  السياسات  واضعي  من  المزيد  بدأ  حيث 
2010، أسست  عام  الحلول. وفي  فاعلية  إدراك 

 ،)BIT( المملكة المّتحدة فريق التبصر السلوكي
التبّصر  تطبيق  في  تنجح  هيئة  أول  كان  الذي 
السلوكي على عمليات وضع السياسات2. ومنذ 
أستراليا  مثل  أخرى  دوٌل  أسست  الوقت،  ذلك 
والواليات  وسنغافورة  وكينيا  وفرنسا  والصين 
المّتحدة األمريكية هيئات مماثلة. ومن الواضح 
ممارسات  إلى  تتطلع  الدول  من  العديد  أن 

عالمية رائدة يمكن تطبيقها محليًا.

أمثلة شائعة عن األدوات السلوكية

يجب أن تتمتع األدوات السلوكية بالشفافّية وأال تكون مضللة، وأن يكون االنسحاب منها سهاًل، كما 
يجب أن تسعى إلى تحسين رفاه الناس. وتتضمن أكثر األمثلة الشائعة ما يلي:

توجيه رسائل التواصل. ُتعتبر حمالت التواصل التي ُتسّخر التبّصرات الثقافية والنفسية العميقة   •
أمورًا جوهريًة لتمكين إحداث التغيير المطلوب بشكل فّعال.

تعزيز الوعي الخطابي. يعّبر الوعي الخطابي عما ُيمكن لألشخاص قوله أو التعبير عنه شفهيًا   •
فيما يتعّلق بالظروف االجتماعية. ويمكن أن يضّطلع تصميم التدخالت في المدارس )مثل تحديث 
المناهج الدراسية، والدورات التدريبية، والرحالت الميدانية(، وشرائح خاصة من المحتوى على 

القنوات اإلعالمية بدوٍر في تثقيف الجمهور فيما يتعّلق بالسلوكيات المطلوبة.
االستفادة من النماذج التي ُيقتدى بها. يمكن أن يؤدي اختيار عالمات تجارية أو شخصّيات   •
عاّمة )مثل الرياضيين والفنانين والقادة السياسيين( أو تكوين نماذج لشخصيات خيالية لدعم 
السلوكيات المطلوبة، إلى تشجيع المزيد من الناس للسير على خطاهم. وعلى صعيد مشابه، 
ُيمكن أن يؤدي البدء بعمليات مقارنة من قبل األقران إلى تحفيز التغيير عبر إثارة الشعور بالفخر 

أو الذنب.
•  وضع خيارات افتراضية جديدة. يؤدي استخدام اللوائح بهدف اعتماد النتائج المطلوبة كخيار 
افتراضي )مثل جعل الخطط الصديقة للبيئة الستهالك الكهرباء في المنازل خيارًا افتراضيًا(، 

إلى زيادة مشاركة األفراد دون الحّد من حّريتهم في االختيار.
تحفيز األفراد عبر اللعب. يسهم منح األفراد فرصًا لتحقيق اإلنجازات عند مشاركتهم في سلوٍك   •
مطلوب، من خالل وضع أهداف شخصّية أو منافسات على وسائل التواصل االجتماعي على 
سبيل المثال، في تعزيز شعورهم بالكفاءة الذاتية أو جعل السلوكيات المطلوبة اجتماعّيًا أمرًا 

طبيعياً.
الشعارات  مثل  عقلية  "اختصارات"  استخدام  يسّرع  أن  ُيمكن  االستداللّية.  األدوات  استخدام   •
واألغاني واإلشارات البصرية وغيرها، عمليات صنع القرار لدى الناس، إضافًة إلى مساعدتهم 
على اعتماد حلول ُمرضيٍة للتوّصل إلى السلوكيات المطلوبة )على سبيل المثال، يتذّكر الناس 
بسهولة توصية "خمس وجبات في اليوم" لتناول كمياٍت مناسبة من الفواكه والخضروات، على 

الرغم من أن هذا ال يعني بالضرورة أنهم يّتبعونها(.



ويرفد التبّصر السلوكي عملّية وضع السياسات 
القياسية عبر تقديم نظرًة أكثر واقعّيًة للسلوك 
البشري والسماح بالتحسين والتأقلم خالل هذه 
تدّخالت  تصميم  على  الحقًا  ويعمل  العلمية، 
متنوعة  سلوكية  أدواٍت  باستخدام  سلوكية 
إجراء هذا  المطلوبة. وال يمكن  النتائج  لتحقيق 
النوع من التجارب باستخدام السياسات القياسية 
وحدها. وأّكدت الدكتورة ماير هذا األمر بقولها: 
"ال يمكن أن تكون أدوات التدّخالت السلوكية بدياًل 
كامل،  بشكل  التقليدية  السياسات  أدوات  عن 
عمليات  تفشل  أن  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى 
تشجيع األهل ألطفالهم على القراءة في حال 
يكون  ال  كأن  لذلك؛  المناسبة  الهيكلّيات  غياب 

أو  ألطفالهم  الكتب  شراء  على  قادرين  األهل 
الوصول إلى المكتبات العامة".

التدّخالت  نجاح  الحكومات  أرادت  إذا  وعليه، 
الهيكلّيات  وضع  عليها  فيتوّجب  السلوكية 
الكافية،  القياسية  السياسات  الداعمة وأدوات 
إضافًة إلى تطبيق األدوات السلوكية المناسبة 
على  االطالع  )ُيرجى  األدوات  من  مجموعة  أو 
الشكل 1(. على سبيل المثال، ال يمكن أن تنجح 
إعادة  معّدالت  زيادة  إلى  الهادفة  السياسات 
التحتية  البنية  البلدّيات  توّفر  لم  إن  التصنيع 

المناسبة إلدارة النفايات.

تصميم
السياسات

ال الفعَّ

التدخالت السلوكية عمليات وضع السياسة التقليدية

ت
األدوا

ي
س

سا
ض األ

االفترا

تأطير رسائل التواصل

تعزيز الوعي الخطابي١

االستفادة من القدوات

 تعيين خيارات افتراضية جديدة

تحفيز األفراد من خالل محاكاة نظم األلعاب

استخدام االستدالل

زيادة / خفض معدالت الضرائب

رفع / تطبيق الدعم

توفير البنية التحتية المناسبة

فرض الحصص

فرض العقوبات

تطبيق القوانين / اللوائح

الواقع:
تتأثر قرارات األفراد وسلوكياتهم 

باالنحيازات المعرفية

النظرية االقتصادية القياسية:
يتخذ األفراد قرارات منطقية 
استناًدا إلى أحكام مستنيرة

الشكل ١. تعّد العلوم السلوكية رافدًا مهمًا 
لواضعي السياسات من خالل أخذها للتحّيزات 

المعرفية بعين االعتبار

1 يعّبر الوعي الخطابي عما ُيمكن لألشخاص قوله أو التعبير عنه شفهيًا فيما يتعّلق بالظروف االجتماعية.

المصدر: "ستراتيجي آند"

&



األدوات  من  المناسبة  التركيبة  اختيار  ويعتبر 
أكبر  السلوكية  التدخالت  لتحقيق  رئيسيًا  أمرًا 
"تشينج4اليف"  وتعّد  التأثير.  من  ممكن  قدر 
)Change4Life( حملًة للصحة العامة في إنجلترا 
تهدف إلى المساعدة على الوقاية من السمنة 
لدى األطفال في المملكة المتحدة، مثااًل على 
هذه  وُتسّخر  فّعال،  بشكٍل  األمور  هذه  تطبيق 
الحملة التي أطلقت عام 2009، أدوات التواّصل 
أهدافها.  لتحقيق  والشراكات  اللعب  وميزات 
 10 لمدة  جذٍب  أنشطة  الحملة  هذه  وطرحت 
من  كرتونّية  شخصّيات  بحضور  تمّيزت  دقائق 
تقّبلها  مستويات  لزيادة  أدى  مما  "ديزني"، 
على  الحملة  ساهمت  كما  الجمهور،  لدى 
الوعي  نشر  في  الجماهيرية  االعالم  وسائل 
الصعيد  على  أما  المبادرة.  هذه  حول  الالزم 
المحّلي، فقد تلّقى المشاركون خطط أنشطة 
التي  األنشطة  حول  عن  وتنبيهات  مخصصة 
ساهمت  لذلك،  ونتيجة  منهم.  بالقرب  تحدث 
الحملة في زيادة أعداد األطفال "غير الرياضيين" 
في  أسبوعيًا  الرياضة  ممارسة  اختاروا  الذين 
المدارس بنسبة 166%، وشجعت المدارس على 
طرح المزيد من األنشطة الرياضية4. وال تزال هذه 
التقرير،  هذا  نشر  وقت  حتى  مستمرًة  الحملة 
ماليين  ألربعة  محّدث  محتوى  بتوفير  وتقوم 

عائلٍة مشاركة.

أهمّية التواصل

تقديم  في  هامًة  أداًة  التواصل  ُيعتبر 
دور  يتمحور  وال  السلوكية،  السياسات 
مستويات  وزيادة  التثقيف  حول  التواصل 
التغيير  تحفيز  وحول  بل  فحسب،  الوعي 
عواطف  تناول  للتواصل  ويمكن  أيضًا. 
العادات  عن  وتصّوراتهم  وقيمهم  الناس 
أمرًا  المطلوب  التغيير  لجعل  االجتماعية 
حوافزهم  تعديل  له  يمكن  كما  مقبواًل، 

وتحّيزاتهم وعاداتهم.

ولتمكين التواصل من تحقيق ما ذكر أعاله 
والجهة  الرسالة  اختيار  ُيدمج  أن  يجب 
بطريقة  الصلة  ذات  والقنوات  لها  الناقلة 
الناس  يتصرف  وقّلما  وفّعالة.  مالئمة 
إنهم  يقولون  أو  يؤمنون  التي  بالطريقة 
يؤمنون بها. وبناًء على ذلك، يجب اإلجابة 
تصّرف  سبب  بشأن  الجوهري  السؤال  عن 
الناس بطريقٍة معّينة. وإضافًة إلى ذلك، 
ألشكال  الناس  تعّرض  وسرعة  مدى  يزداد 
على  كبير  بشكل  المحتوى  من  مختلفة 
المعلومات  مصدر  ويتمّتع  يومي،  صعيٍد 
الناس  واستجابة  لها،  الناقلة  الجهة  أو 
الناس  على  التأثير  في  هامًا  أمرًا  لها، 
المثال،  سبيل  على  سلوكياتهم.  لتغيير 
الناس استعدادًا أكبر للتصرف وفق  يبدي 
من  مقّدمًة  كانت  إذا  محددة  معلومات 
قبل أحد الخبراء أو طرحت بطريقة ودودة3. 
ويسهم الشكل الصحيح لجمع البيانات عن 
تحديد  بحٍث ذات صلة، في  طريق أساليب 
إلى  للوصول  المناسبة  االتصال  أدوات 
األشخاص المناسبين في الوقت المناسب 
والطريقة الصحيحة وتتبع التقدم الذي تّم 

تحقيقه وتقييم النتيجة اإلجمالية.
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الشكل ٢: طرح خيار تأثير الهيمنة غير المتماثل على 
األفراد ليغيروا ما يفضلونه

"Kantar TNS" المصدر: شركة

المملكة العربية السعودية

٦٦

٢٩

٪٣٧-

اإلمارات العربية المتحدة

٥٣
٪١٩-

٣٤

المجموعة ٢ (مع إدراج الخيار المزيف)المجموعة ١ (بدون إدراج الخيار المزيف)

النسبة المئوية للمشاركين في المملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة الذين اختاروا الخيار الرخيص، بحسب البلد )%(

التحليل: تأثير الهيمنة غير المتماثل )أو الشرك( على التفضيالت 
في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 

أجرت "كانتار تي إن إس" )Kantar TNS( مؤخرًا، 
دراسة  بيه"،  بيه  "دبليو  لـ  تابعة  شركة  وهي 
السعودية  العربية  المملكة  في  استقصائية 
كيف  تفسير  بهدف  المتحدة  العربية  واإلمارات 
 Decoy( يستطيع "تأثير الهيمنة غير المتماثل" 
التدخالت  في  تستخدم  أداة  وهو   ،)Effect
السلوكية، دفع األفراد إلى تغيير ما يفضلونه 
بين خيارين قائمين. وأنجزت الدراسة بطرح خيار 
ثالث "مهيَمن عليه وغير متماثل"، مما يعني أنه 
مشابه ألحد الخيارين القائمين لكنه أقل أهمية 
منهما بشكل واضح، وبالتالي، تشجع الدراسة 
قائم.  خيار  انتقاء  على  األشخاص  من  المزيد 
وجرى تقسيم المشاركين في المملكة العربية 
إلى  السعودية  العربية  واإلمارات  السعودية 
مجموعتين. ُخّيرت المجموعة األولى بين عضوية 
متميزة باهظة الثمن في ناٍد رياضي مع إمكانية 

دخول المنشأة ليوم كامل، ويشمل ذلك كافة 
ثمنًا  أرخص  وخيار  السباحة،  وحوض  الصفوف 
يتيح الدخول الجزئي فقط، وال يشمل الصفوف 
وحوض السباحة. اختار أكثر من نصف المشاركين 

في المجموعة األولى الخيار األرخص ثمنًا. 

كانت الغاية من المجموعة الثانية اختبار ما إذا 
بعيدًا  أفضليتهم  سيغيرون  المشاركون  كان 
الخيار  لهم  يقّدم  عندما  كلفًة  األقل  الخيار  عن 
الثالث غير المتماثل، وهو الشرك الذي يقع بين 
الخيارين األولين، وكان أقل كلفًة بقليل من الخيار 
من  أقل  عددًا  يشمل  أنه  من  بالرغم  المتميز 
الخيار  بكثير من  كلفًة  أعلى  كان  لكنه  المنافع، 
األقل كلفًة. ونجح االختبار باستخدام هذا الشرك 
في دفع المزيد من األشخاص إلى انتقاء خيار 

النادي الرياضي المتميز. )انظر الشكل 2(.
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الشكل ٣: تباين المدى واالختالف النسبي في التغير 
السلوكي بحسب البلد والجنس

منفصل  بشكل  والنساء  الرجال  نتائج  أّن  إال 
نسبي  واختالف  المدى  في  تباين  عن  كشفت 
المملكة  ففي  البلدين.  في  الخيارات  في 
العربية السعودية، كان الرجال أكثر قابلية النتقاء 
غير  الشرك  خيار  كان  عندما  كلفًة  األقل  الخيار 
متوّفر، ولكن النسبة نفسها تقريبًا من الرجال 
والنساء اختارت العضوية الرخيصة عندما تم طرح 
ملحوظ  اختالف  ظهر  وبالمقابل،  الشرك.  خيار 
في اإلمارات العربية المتحدة بين الجنسين، إذ 
النساء  تفضيالت  على  قوي  تأثير  للشرك  كان 

النصف  من  أكثر  اختار  بحيث   ،)3 الشكل  )انظر 
إن  تي  "كانتار  وتوصي  كلفة.  األقل  العضوية 
على  للحصول  البحوث  من  المزيد  بإجراء  إس" 
هذا  بشأن  الهادفة  المعلومات  من  أكبر  قدر 
باستخدام  تأثيرها  كيفية  وتحديد  المعين  الخلل 
كامل. ويجب  تدخل سلوكي  البيانات في  هذه 
الخلل  هذا  لفهم  السلوكية  المعلومات  تحليل 

إذا كانت ستطبق في وضع السياسات.

"Kantar TNS" المصدر: شركة

اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية

٪٣٣٪-١٣٪-٤٥-- ٣- ٧٥

٣٠٢٩

٥٠
٣٧

٦١

٢٨

٥٨
٪٢٩-

المجموعة ٢ (مع إدراج الخيار المزيف)المجموعة ١ (بدون إدراج الخيار المزيف)

النسبة المئوية للمشاركين في المملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة الذين اختاروا الخيار األقل كلفة، حسب المجموعة 

والجنس )%(



من  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  تستطيع 
األماكن  في  السلوكية  التدخالت  تطبيق  خالل 
الواردة  الرئيسية  األهداف  تحقق  أن  الصحيحة، 
فعال.  بشكل  للتحول  الوطنية  خططها  في 
برامج  بتحليل  آند"  "ستراتيجي  شركة  وقامت 
التعاون  مجلس  دول  في  الوطني  التحول 
التدخالت  تطبيق  يمكن  أنه  ووجدت  الخليجي، 
السلوكية في 12 هدفًا من أهداف هذه الخطط. 

وأعطت "ستراتيجي آند" بعد ذلك األولوية لهذه 
األهداف من خالل تقييم نسبة التدخالت السلوكية 
لتحقيقها،  مستخدمة  هيكلية  روافع  مقابل 
باإلضافة إلى نجاح التدخالت السلوكية المنفذة 
على الصعيد العالمي لتحقيق أهداف مشابهة 

)انظر الشكل 4(. 

الشكل 4: يمكن أن تساعد التدخالت السلوكية في 
تحقيق ١٢ هدفًا تنمويًا وطنيًا رئيسيًا في دول مجلس 

التعاون الخليجي
الفعالية المحتملة للتدخالت السلوكية

المصدر: الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي؛ الرؤية مملكة البحرين االقتصادية للعام 2030؛ الرؤية السعودية 2030؛ رؤية كويت جديدة 2035؛ رؤية 
قطر الوطنية 2030؛ رؤية اإلمارات 2021؛ تحليالت "ستراتيجي آند".
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فرص التدّخالت السلوكية في دول مجلس 
التعاون الخليجي



للتدخالت  الصحيح  االستخدام  توضيح  وبهدف 
على  التقرير  هذا  سيرّكز  وفوائدها،  السلوكية 
ثالثة أهداف وطنية تنطوي على أكبر احتماالت 
البيئية؛  االستدامة  تحقيق  السلوكي:  التدخل 
وزيادة  صحي؛  حياة  أسلوب  على  والحفاظ 
من  األهداف  هذه  وتتجسد  المدنية.  المشاركة 
المياه  استهالك  تحسين  مبادرات:  أربع  خالل 
والكهرباء، والتشجيع على إعادة التدوير، والحد 

من السمنة، وفرض االمتثال الضريبي.

١. تحسين استهالك المياه والكهرباء

للحّد  الهيكلية  الروافع  أهمية  من  الرغم  على 
من استهالك المياه والكهرباء في دول مجلس 
استكمالها  ينبغي  أنه  إال  الخليجي،  التعاون 
بأدوات التدخل السلوكي الذي يعالج اإلسراف 
تتضمن  المنازل.  في  المياه  استهالك  في 
المياه  فواتير  تقييم  إعادة  الهيكلية  الروافع 
العدادات  الحصول على  والطاقة وزيادة فرص 
مهمًا  أمرًا  السلوكيات  تغيير  ويعتبر  الذكية. 
المياه  ألن الطريقة التي يستهلك بها األفراد 
مثل  عوامل  مفاقمة  إلى  تؤدي  والكهرباء 
توعيتهم  الطاقة. وعند  المكثف وإعانات  الري 
الطاقة  تكاليف  أو  المياه  نقص  مخاطر  بشأن 
استهالكها،  من  الحّد  منهم  والطلب  الباهظة 
تغيير  األفراد على حالهم من دون  فقد يبقى 
ذلك  وراء  الخفي  السبب  ويكمن  سلوكهم. 
في "التحيز للوضع الراهن" )أو "تبرير النظام"( 
حيث يفّضل الناس الظروف القائمة )استهالك 
على  الكهرباء(  أو  المياه  من  يشاؤون  ما  قدر 
اللجوء إلى البدائل )توفير المياه أو الكهرباء(، 
على  رفاههم  على  يؤثر  هذا  كان  وإن  حتى 
الصعيد الشخصي أو الجماعي. ويمكن أيضًا أن 
يختاروا دون وعي تجاهل اآلثار السلبية الواضحة 
التيار الكهربائي في  لسلوكهم )خطر انقطاع 
إلى ذروته  بها االستهالك  التي يصل  األوقات 
واآلثار البيئية الضارة الناجمة عن تحلية المياه أو 
حرق الوقود األحفوري( بما يعرف بـ"التحيز نحو 

تجاهل المشكلة".

الخليجي  التعاون  يستهلك سكان دول مجلس 
المياه أكثر من المعّدل العالمي، بالرغم من أن 
المنطقة تعاني نقصًا بالمياه. تشكل الحمامات 
المنازل  في  المياه  الستهالك  األول  المصدر 
بسبب سلوكيات اإلسراف مثل االستحمام لوقت 
األسنان  غسل  عند  جارية  المياه  ترك  أو  طويل 
ودفق  السعة  عالية  مراحيض  استخدام  أو 
وبحسب  متكرر.  بشكل  المرحاض  في  المياه 
تقرير "ستراتيجي آند" بشأن تحقيق االستدامة 
المائية في مجلس التعاون الخليجي، تستهلك 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة 
المتحدة، وهما الدولتان األكثر استهالكًا للمياه 
في المنطقة، المياه بنسبة أكبر بـ 10 إلى 39 
لهم5.  المتاحة  المتجددة  المياه  كمية  من  مرة 
الموارد  معهد  يتوقع  نفسه،  الوقت  وفي 
التعاون  مجلس  في  الست  الدول  أن  العالمية 
الخليجي ستكون من بين الدول العشر األولى 
في  المياه  في  حاد  نقص  من  ستعاني  التي 

العالم بحلول عام 62040.

وفيما يتعلق بالطاقة، فإن استهالك الكهرباء 
يتزايد بشكل سريع على مّر الوقت في معظم 
زيادة  وفاقت  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول 
الناتج  نمو  معدل  فرد  لكل  الكهرباء  استهالك 
األخيرة،  األعوام  في  للفرد  اإلجمالي  المحلي 
نتيجة  جاء  ذكره  سبق  ما  أن  إلى  يشير  مما 
السعودية  الهيئة  وحسب  مترسخة.  سلوكيات 
 )SAOS( والجودة  والمقاييس  للمواصفات 
على سبيل المثال، فقد ازداد االستهالك في 
المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% سنويًا 
خالل الفترة من 2005 )ما يعادل 700 ألف برميل 
 1.4 يعادل  )ما   2016 وحتى  يوميًا(  النفط  من 
مليون برميل من النفط يوميًا(، في حين أن عدد 
الوحدات السكنية ارتفع بنسبة 2.5% فقط خالل 
إذًا بشكل  الفترة، يعود تصاعد االستهالك  تلك 
أساسي إلى اإلسراف المنزلي في استهالك 
المياه. تشّغل الكثير من المنازل في دول مجلس 
التعاون الخليجي الغّساالت وغساالت األطباق، 
ويترك عدد كبير من المستهلكين األنوار مضاءة، 
واألجهزة  الهواء  تكييف  وحدات  ُيبقون  كما 



اإللكترونية المطفأة وغير المستخدمة موصولة 
بالكهرباء. وال تزال نسبة تزيد عن 70% من المنازل 
يفّسر  كاٍف، مما  غير  عازاًل  تضم  عام 2017  في 
وجود 25 مليون وحدة تكييف هواء ذات طاقة 
لذلك،  ونتيجة  حاليًا7،  تعمل  الكفاءة  منخفضة 
تتكبد دول مجلس التعاون الخليجي خسائر كبيرة 

من توفير الكهرباء.

تعديل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تستطيع 
المفرط  باالستهالك  المرتبطة  السلوكيات 
سلوكية  تدخالت  خالل  من  والكهرباء  للمياه 
تدخالت  هذا  يتضمن  وقد  هيكلية،  وروافع 
تكتيكية وحمالت توعية بشأن الجانب السلوكي، 
يتبعها إصدار قوانين لتأمين الروافع الهيكلية. 
الطاقة  فواتير  تصميم  إعادة  يمكنها  كما 
مقارنات  تقديم  أو  الدعم،  مستوى  لعرض 
جعل  أو  نفسه،  الحّي  في  المنازل  فواتير  بين 
"الخطط الخضراء" الخيار االفتراضي، أو تقديم 
عام 2015 على سبيل  الطاقة. وفي  تصنيفات 
المثال، قّدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة 
وحدات  كافة  عن  مطابقة  شهادات   )SEEC(
محليًا  المصنعة  أو  المستوردة  الهواء  تكييف 
التي تطابق معاييرها الجديدة الخاصة بكفاءة 
الطاقة، وتعزز هذه المبادرات استخدام األجهزة 
التي تتسم بالكفاءة في استهالك الطاقة مثل 
الغساالت والبرادات ذات المحوالت الرقمية، أو 
حجرات استحمام أو مراحيض منخفضة التدفق، 
المقارنة  أيضًا  المبادرات  لهذه  يمكن  كما 
المنازل  في  والكهرباء  المياه  استهالك  بين 
الدخل  مستوى  ذات  الدول  في  ونظرائها 
حمالت  تساهم  ذلك،  مع  وبالتوازي  المشابه. 
بشأن  الناس  تثقيف  في  أيضًا  العامة  التوعية 

األثر البيئي الناجم عن االستهالك المفرط. 

حمالت  باستخدام  صلة  ذي  مثااًل  مصر  تقدم 
استخدام  بشأن  المستهلكين  لتوعية  التواصل 
على  الطلب  كان   ،2014 عام  ففي  الطاقة. 
إمداد الكهرباء في مصر يتجاوز قدرات التوليد، 
التيار الكهربائي يوميًا.  مما أدى إلى انقطاع 
من  كبيرًا  جزءًا  يمثل  المنزلي  االستهالك  وكان 

المشكلة، إذ شكل نسبة 42% من المجموع العام، 
مقارنة بالمنشآت الصناعية والعامة التي شكلت 
التوالي.  على  و%26   %32 استهالكهما  نسبة 
واستخدمت المبادرة المصرية الوطنية للحفاظ 
على الطاقة قنوات اإلعالم التقليدية والرقمية 
إليصال الرسائل بشأن حول معدالت االستهالك 
كفاءة  بشأن  إرشادات  شكل  على  وتوجيهات 
طلبت  المثال،  سبيل  على  الطاقة.  استخدام 
تكييف  وحدات  ضبط  المستهلكين  من  الحملة 
الهواء على درجة الحرارة المناسبة، واستخدام 
األجهزة  وإطفاء  للسيارات،  المناسب  الوقود 
استخدامها.  عند عدم  المطبخ  الكهربائية في 
وناقشت الحملة المشكلة في البرامج الحوارية. 
وعرضت المحطات التلفزيونية عدادات كهربائية 
على شاشاتها لُتظهر ذروات استهالك الكهرباء 
الوطنية وفي الوقت الفعلي. وحققت الحملة 
تخفيض الطلب على الكهرباء بنسبة 3.7% خالل 

شهرين8. 

٢. التشجيع على إعادة التدوير

ال تطبق دول مجلس التعاون الخليجي ممارسات 
إعادة التدوير كثيرًا، ففي عام 2016 على سبيل 
المثال، قامت كّل من الكويت وعمان واإلمارات 
نفاياتها  من  فقط   %11 بتدوير  المتحدة  العربية 
الخليجي  االتحاد  حسب  وذلك  البلدية،  الصلبة 
قامت  حين  في  والكيماويات،  للبتروكيماويات 
وقطر  السعودية  العربية  المملكة  من  كّل 
بتدوير 1% فقط9. وعلى سبيل المقارنة، ُتظهر 
إعادة  معدل  أن  للبيئة  األوروبية  الوكالة  أرقام 
تدوير النفايات الصلبة البلدية في دول االتحاد 
من  باطراد  يرتفع  كرواتيا(  )باستثناء  األوروبي 
 ،2014 عام  في   %44 نسبة  بلغت  إذ  آلخر،  عام 
وتصدرت قائمة الدول التي تعيد التدوير ألمانيا 
)%64(، والنمسا )%56(، وبلجيكا )%55 10. ويكمن 
المستهلك  وعي  في  المشكلة  هذه  من  جزء 
االقتصاد  على  للتدوير  القابلة  السلع  بأهمية 
والبيئة، أو بضرورة تجنب النفايات البالستيكية، 
أو بفرز المواد لجمعها من أجل إعادة تدويرها، 
أو بالحّد من استهالك المواد غير القابلة إلعادة 



التحتية  البنية  التدوير. ويترافق ذلك مع ضعف 
الصلة  ذات  السياسات  غياب  أو  التدوير  إلعادة 
أّن  إالّ  والوطني.  البلدي  الصعيدين  على 
التحيز المعرفي يتدخل أيضًا في طريقة قيام 
األشخاص بإعادة التدوير )أو عدم قيامهم بذلك(. 
على سبيل المثال، يميل الناس إلى فرز األوراق 
أجل  من  شابه  وما  السليمة  والقوارير  والعلب 
األغراض  رمي  يفضلون  لكنهم  التدوير،  إعادة 
جدًا،  متضررة  تبدو  عندما  القمامة  حاوية  في 
أمر  وهو  التدوير،  إلعادة  قابلة  كانت  وإن  حتى 

يعرف بـ"تحّيز التشوه"11.

لحماية  الصين  وكالة  أدرجت   ،2016 عام  وفي 
حملة  في  سلوكية  معلومات   )CEPA( البيئة 
تواصل ترمي إلى تحسين عملية رمي القمامة 
وكانت  الصحيحة،  التدوير  إعادة  حاويات  في 
الصين قد حاولت قبل إطالق هذه الحملة ودون 

فرز  بشأن  الناس  تثقيف  عامًا   20 لمدة  جدوى 
شعور  الحملة  وأثارت  للتدوير.  القابلة  النفايات 
األقران واالهتمام  الصينيين بضغط  المواطنين 
بالمكانة االجتماعية لتحسين أدائهم في الفرز. 
من  بذلك  البيئة  لحماية  الصين  وكالة  ونجحت 
في  العادية  التدوير  إعادة  حاويات  تجديد  خالل 
وربطها  شنغهاي  في  مزدحم  مطاعم  شارع 
بمستويات الذكاء، أي كلما كان فصل النفايات 
في الحاوية أكثر إتقانًا، كان الشخص أكثر ذكاء. 
للمواطنين  بالنسبة  فخر  مسألة  ذلك  وأصبح 
ليظهروا أمام الناس بأنهم يتمتعون بمستوى 
ذكاء عاٍل، وبذلوا جهدًا واعيًا الستخدام أكبر عدد 
وضع  تّم  واحد،  يوم  وفي  الفصل.  حاويات  من 
أكثر من 89% من مجموع النفايات التي جمعت 
المصممة  الفتحات  في  الحاويات  هذه  في 

على نحو صحيح. )انظر الشكل 5(12. 

الشكل 5: ملصق إعادة التدوير لوكالة الصين لحماية 
البيئة

© China Environment Protection Agency



٣. الحد من البدانة 

تتزايد معدالت البدانة واألمراض المزمنة األخرى 
مع انتقال سكان دول مجلس التعاون الخليجي 
إلى أسلوب حياة يتسم بقلة الحركة، حيث أصبح 
استهالك  في  لإلفراط  عرضًة  أكثر  السكان 
ومحدودية  بالصحة  الضارة  السريعة  األطعمة 
النشاط البدني. ووفقًا لبيانات منظمة الصحة 
العالمية، تعد معدالت البدانة في دول مجلس 
التعاون الخليجي من بين أعلى المعدالت في 
منظمة  بيانات  وُتظِهر  الشكل6(.  )انظر  العالم 
الصحة العالمية أيضًا أن قلة النشاط البدني قد 
بلغت مستويات مثيرة للقلق في دول مجلس 
التعاون الخليجي، إذ وصلت على سبيل المثال 

في عام 2016 إلى 53.6% في الكويت، و%33.3 
العربية  المملكة  في  و%58.5  قطر،  في 
العربية  اإلمارات  دولة  في  و%30.2  السعودية، 
المتحدة13. وباإلضافة إلى ذلك، تساهم درجات 
التمارين  ممارسة  قلة  في  المرتفعة  الحرارة 

الرياضية عن طريق حصر الناس في منازلهم.

التخاذ  األفراد  المعرفي  التحيز  أوجه  وتدفع 
خياراٍت غير صحية في تناول الطعام، أو للتخلي 
إليه. ويدفع  عن الوزن الذي يهدفون الوصول 
"التحيز للوحدات" األفراد على إنهاء جزء معين أو 
قسٍم من الطعام ألنهم يتصورونه مالئمًا، وقد 
السريعة  الوجبات  مطاعم  في  العمالء  يشعر 
بأنهم مضطرون إلنهاء وجباتهم الكاملة سواء 

الشكل 6: تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمعدالت 
عالية من البدانة

متوسط معدل البدانة في عام 2016 
) النسبة المئوية من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا(

المصدر: منظمة الصحة العالمية – تقرير عن مرض السكري في دول العالم لعام 2016
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قاموا  لو  حتى  يشعروا،  لم  أم  بالشبع  شعروا 
باختيار وجبات "ذات حجم زائد" )على سبيل المثال، 
الكبير(.  بالحجم  الصودا  أو  المقلية  البطاطس 
كما قد يشعرون في الالوعي أيضًا بـ"التخوف 
من الخسارة" وهو الشعور بأن تناول جزٍء فقط 
من وجباتهم أو عدم االستفادة الكاملة من خيار 
بأخرى  أو  بطريقٍة  المجانية"  الجديدة  "العبوة 
يحد من التمتع بالوجبة. وهناك تحيز معرفي آخر 
يقّوض محاوالت األفراد في اتخاذ خيارات صحية 
هو "التحيز المتفائل"، أي االعتقاد غير الواقعي 
بعد  حتى  يرام  ما  على  سيكون  شيء  كل  بأن 
من  الناس  التحيز  هذا  يمنع  وقد  األوان.  فوات 
الرغبة في التغيير في المقام األول، حتى لو 
تناول  في  لإلفراط  الصحية  المخاطر  شرح  تم 
الطعام لهم، أو قد يجعلهم يظنون أنه ال بأس 
بالغش في نظامهم الغذائي وتناول الطعام 
الذي يكون طعمه حلوًا جدًا أو مشبعًا بالدهون 
"مرة واحدة من حين آلخر" حتى يصبح األمر أكثر 

تكرارًا، مع آثار ضارة.

ويفرض تزايد انتشار اإلصابة باألمراض المزمنة 
الناجمة عن البدانة واإلفراط في تناول الطعام 
تكاليفًا مالية باهظًة على نظم الرعاية الصحية 
في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى سبيل 
المثال، بلغت التكلفة المباشرة وغير المباشرة 
مرض  تشمل  التي  المعدية  غير  لألمراض 
السكري، نحو 36 مليار دوالر أمريكي في عام 
2013، وفقًا لالستراتيجية والدراسة التي تحمل 
عنوان "التحدي الذي تبلغ قيمته 68 مليار دوالر 
أمريكي: تحديد حجم أعباء األمراض المزمنة في 

دول مجلس التعاون الخليجي والتصدي لها"14.

أن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وبإمكان 
تخفض معدالت البدانة وتكاليف الرعاية الصحية 
حياة  أساليب  ترسيخ  حال  في  بها  المرتبطة 
صحية لدى مواطنيها. ويعد التدخل السلوكي 
البدنية  األنشطة  من  المزيد  لتشجيع  الهادف 
عنصرًا مهمًا في الحد من انتشار البدانة. فعلى 
لتعزيز  سنغافورة  مجلس  أطلق  المثال،  سبيل 
في  الوطنية"  الخطوات  "تحدي  حملة  الصحة 

يهدف  التدخل  وكان   ،2015 عام  من  ديسمبر 
لديهم  ممن  العاملين  المهنيين  لتشجيع 
حياة  أسلوب  لممارسة  محدود،  فراٍغ  وقت 
أكثر نشاطًا من خالل المشي لمسافة 10 آالف 
خطوة يوميًا، وهو رقم كان ُيعَتَبر شاقًا. وتتيح 
الحملة المستمرة للمشاركين تحميل تطبيٍق لعّد 
مرة  كل  في  السحب  في  والدخول  الخطوات 
يجمعون فيها ما يكفي من النقاط من المشي 
لعدٍد معين من الخطوات. وأصبحت الحملة مؤثرًة 
لوسائل  السنغافوريين  حب  استغالل  خالل  من 
للمشاركين  أتاح  مما  االجتماعي،  التواصل 
فرصة جمع النقاط من خالل المشاركة وتجميع 
التطبيق،  النقاط من خالل مشاركة  المزيد من 
التواصل  وسائل  عبر  الفيديو  ومقاطع  والصور 
اتجاهًا  سريعًا  الحملة  وأصبحت  االجتماعي. 
في  شخص  ألف   126 شارك  حيث  اجتماعيًا، 
في   %8.8 حوالي  تبلغ  بنسبة  أي  المبادرة، 
المائة من السكان الراشدين غير النشطين )انظر 

الشكل 7(15.

مجلس تعزيز الصحة في سنغافورة

الشكل 7: حملة "تحدي 
الخطوات الوطنية"



أيضًا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وبإمكان 
عادات  ترسيخ  خالل  من  البدانة  معدالت  خفض 
غذائية صحية عبر المعلومات والدفعات التذكيرية 
)Nudges(. ووجد فريٌق من جامعة ديوك برئاسة 
الناس  تزويد  أن  شوارتز  جانيت  البروفيسورة 
على  ضئيل  تأثير  له  كان  الصحيحة  بالمعلومات 
التذكيرية  الدفعات  ولكن  الغذائية،  عاداتهم 
كانت فعالة. وأجرت شوارتز وفريقها ثالث تجارب 
في مطعم صيني في الحرم الجامعي، وُسِئل 
حجم  من  الحد  يريدون  كانوا  إذا  عما  العمالء 
 %25 بقيمة  خصم  عرض  وتم  الجانبية.  األطباق 
على  عرضه  يتم  لم  بينما  العمالء  بعض  على 
مجرد  أن  كان  لالهتمام  المثير  األمر  اآلخرين. 
الطلب منهم أسفر عن قبول نسبة تتراوح بين 14 
و33% منهم بتقليل حجم الحصص الغذائية. ولم 
خالل  من  العمالء  لهؤالء  تعويضات  تقديم  يتم 
األطباق  أو  الرئيسية  األطباق  من  المزيد  طلب 
من  أقل  عددًا  استهلكوا  وبالتالي  األخرى، 
المثير  200 سعرة. ومن  بنحو  الحرارية  السعرات 
اختاروا  العمالء  من  المزيد  أن  كذلك  لالهتمام 
المطعم  ُيدرج  لم  تقليص حجم وجباتهم عندما 
ملصقات السعرات الحرارية في قائمة الطعام 
بنسبتهم عند  بالمقارنة  )وبلغت نسبتهم %21( 

إدراجه لها )%14(16.

وقامت السلطات في دبي على سبيل المثال 
للتصدي  سلوكية  آراء  شملت  معينة  بمبادراٍت 
للبدانة. وأطلقت بلدية دبي في الفترة ما بين 
"طفلك  برنامج   2014 عام  من  وسبتمبر  يوليو 
ذهب" لتشجيع اآلباء على تربية أطفاٍل أصحاء. 
من  أبناؤها  يعاني  التي  األسر  مكافأة  وتمت 

الوزن الزائد بجرامين من الذهب عن كل كيلوجرام 
تتم خسارته بعد خسارة أول كيلوجرامين زائدين، 
كما تمت مكافأة األفراد بجرام واحد من الذهب17. 
وعانى البرنامج من قيدين رئيسين على الرغم 
من مشاركة نحو سبعة آالف مشارك فيه وهما: 
أواًل، تم تطبيقه لفترٍة قصيرة من الزمن فحسب؛ 
المدى  على  ماليًا  مستدام  غير  كونه  وثانيًا، 

الطويل.

4. فرض االمتثال الضريبي

تفرض  أن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قررت 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة% اعتبارًا 
الرغم من  يناير من عام 2018. وعلى  من شهر 
مجلس  دول  تقّيم  أن  المبكر  من  يزال  ال  أنه 
التعاون الخليجي تأثير فرض ضرائب جديدة، فمن 
صعبًا.  يكون  قد  إنفاذها  أن  نفترض  أن  األسلم 
ضريبة  بمفهوم  المحدود  الوعي  يؤدي  وقد 
االمتثال.  عدم  إلى  وفوائده  المضافة  القيمة 
عادًة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وكانت 
عبارًة عن بيئة تنخفض فيها الضرائب أو تنعدم 
ويقع األفراد والشركات فيها تحت وطأة امتثال 
أقرانهم  مع  بالمقارنة  نسبيًا  خفيف  ضريبي 
في البلدان التي تتواجد فيها أنظمة ضريبية. 
"التحيز  لـ  أن يوفر مبررات  األمر  ومن شأن هذا 
واألفراد  الشركات  تفضل  حيث  الراهن"،  للوضع 
األمور على ما هي عليه، بداًل من التغيير. وتشير 
األبحاث من بلدان أخرى أيضًا إلى تشكيك نسبٍة 
الضرائب  فرض  مفهوم  في  األفراد  من  كبيرة 
الحكومة  إنفاق  لكيفية  فهمهم  وإساءة 
للضرائب في الواقع18. ويعود ذلك إلى "االنحياز 



نحو تأثير االنعزال"، وهو ميل الناس للتركيز على 
إلى  االضطرار  )أي  مباشرة  ملحوظة  مشكلة 
األشمل  الصورة  رؤية  عن  عوضًا  الضرائب(  دفع 
)مثل  تحققها  أن  التي يمكن  الفوائد  من حيث 
تمويل البرامج االجتماعية(، ويتمثل مفتاح تغيير 
التواصل  حمالت  في  الخاطئة  التصورات  هذه 

الفعالة والتدخالت السلوكية.

هذا وواجهت كينيا مشاكل مماثلة فيما يتعلق 
المواطنين  تخوف  نتيجة  الضريبي  باالمتثال 
شبكة  عبر  الضرائب  إيداع  بعملية  المتعلق 
بإيداعها  الناس  واستمر  خاص.  بشكل  اإلنترنت 
ورقيًا وشخصيًا عوضًا عن القيام بذلك عبر نظام 
الضرائب اإللكتروني على شبكة اإلنترنت الذي 
علماء  وكشف  والسهولة.  بالكفاءة  يتصف 
البحث في أسباب استخدام  السلوك من خالل 
الضرائب  لنظام  الناس  من  جدًا  قليل  عدٍد 
اإللكترونية، مجموعًة من العوائق التي تشمل 
معقدًة،  العملية  المواطنون  اعتبر  يلي:  ما 
وكانت ثقتهم بمهاراتهم المحاسبية منخفضة، 
كما كان العرف االجتماعي يتمثل باالنتظار حتى 
اللحظة األخيرة. ولذلك، صممت هيئة اإليرادات 
 2014 عام  في  متكاملة  توعيٍة  حملة  الكينية 
دافعي  مع  للتواصل  الدارجة  اللغة  استخدمت 
عبر قنوات مختلفة وتشجيعهم على  الضرائب 
الحملة  وأطلقت  موقفهم،  في  النظر  إعادة 
عدًا تنازليًا لتوحي بوجوب االستعجال في الشهر 
الذي سبق الموعد النهائي لتقديم استمارات 
الضرائب. وكانت النتيجة زيادًة بنسبة 312% في 
عدد المستخدمين المسجلين في نظام الضرائب 
اإللكترونية، وتحصيل ضرائب للعام المالي 2014-

2015 بلغت قيمتها تسعة مليارات دوالر أمريكي، 
وطوابير أقصر بكثير لتقديم الكشوف الضريبية 

شخصيًا )أقل بنحو مليوني شخص(19.

التبصر  فريق  أجرى  المتحدة،  المملكة  وفي 
السلوكي )BIT( تجارب فعالة تهدف إلى زيادة 
االمتثال الضريبي والحد من التهرب الضريبي. 
األعراف  رسائل  الفريق  أدخل  البداية،  في 
الموجهة  الرقابة  خطابات  في  االجتماعية 
أن  إلى  اإلشارة  مثل  الضرائب،  دافعي  لبعض 
معظم الناس في المنطقة المحلية قد دفعوا 
زيادة  إلى  أدى  الذي  األمر  بالفعل،  ضرائبهم 
تصل  بنسبة  الضرائب  دافعي  استجابة  معدل 
إلى خمسة%. كما عمل الفريق أيضًا مع هيئة 
 )DVLA( والمركبات  للسائق  التراخيص  إصدار 
للحد من عدد المركبات غير المرخصة الموجودة 
في الطرقات. وعلى الرغم من الرسائل التي 
أرسلتها هيئة إصدار التراخيص للسائق والمركبات 
ألصحاب هذه المركبات، كان هناك نحو 249 ألف 
المتحدة في  المملكة  مركبة غير مرخصة في 
عام 2011، أي ما يمثل إيرادات مفقودة بقيمة 
40 مليون جنيه استرليني )نحو 53 مليون دوالر 
لمركباتهم  صور  تضمين  خالل  ومن  أمريكي(. 
في الرسائل الموجهة إلى األشخاص الذين ال 
يقومون بدفع الضرائب، تمكن الفريق من زيادة 

معدالت الدفع من 40 إلى 20%49.



ستحتاج حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 
لزيادة  كبيرة  بعناية  المسبق  التخطيط  إلى 
كفاءة دمج العلوم السلوكية في عملية وضع 
تحدياتها. وتعني حداثة هذا  السياسات وإدارة 
العملية  بشأن  متعمدة  خطوات  اتخاذ  النهج 

وطريقة التفكير المتعلقة بهذه التحديات.

المسائل العملية

معظمها  في  السلوكية  التبّصرات  تدمج 
ولكن  السياسات،  وتنفيذ  صياغة  بمرحلتي 
وضع  عملية  في  أيضًا  مراعاتها  ينبغي 
السياسات،  تصميم  سالمة  لضمان  السياسات 
وخفض تكاليف التكرار، والسماح بالصقل الفّعال 

للتدخالت السلوكية )انظر الشكل 8(.

مسبقة  ببحوث  السلوكية  التدخالت  وتبدأ 
هي  المعرفية  التحيزات  كانت  إذا  ما  لتحديد 
األدوات  إعداد  وبالتالي  المشكلة،  جذور 
للتأثير على سلوك األفراد  السلوكية الصحيحة 
المستهدفين، وهذا هو أطول جزء من العملية 
ثمانية  إلى  ستة  بين  ما  يستغرق  أن  ويمكن 
األدوات  لتطبيق  الفعلية  الفترة  أما  أشهر، 
السلوكية فهي أقصر وعادة ما تمتد من ثالثة 
األدوات،  إزالة  بمجرد  وأخيرًا،  أربعة أشهر.  إلى 
المستهدفين  األفراد  مراقبة  المهم  من 

والتحقق من أن التغيير في سلوكهم دائم.

على  ينبغي  األعمال،  جدول  وضع  مرحلة  في 
واضعي السياسات تحديد ما إذا كانت المشكلة 
وضع  وبالتالي  المعرفي  التحيز  عن  ناتجة 
األهداف المرجوة وفقًا لذلك. ويمكن أن تؤدي 

تقييد  إلى  المرحلة  هذه  في  الخاطئة  األحكام 
السياسات  مجال  في  المتاحة  الخيارات  نطاق 

وتعريض نجاح السياسة النهائية للخطر.

يقوم  السياسات،  صياغة  مرحلة  في  أما 
واضعو السياسات بتحديد المشكلة، والشريحة 
التي يمكن تحقيقها.  المستهدفة، واألهداف 
على  تؤثر  التي  السلوكية  الدوافع  يحللون  ثّم 
السلوكي  التدخل  لتحديد  الصلة  ذات  النتائج 
المناسب. كما يخّطون بروتوكواًل للتنفيذ ليكون 
القضايا  ومراعاة  التدخل  إلجراء  دليل  بمثابة 
األخالقية المحتملة التي يمكن أن تقوض التدخل. 
والدراسات  البيانات  من  يستفيدوا  أن  وينبغي 
االستقصائية والتجارب والدروس بشأن ما هي 
األمور التي قد تنجح أو ال في تنفيذ السياسات، 
ويجب أن تساعد األنظمة جميعها في تحقيق 
تحديد  يمكن  كما  للسياسات،  المبكر  التصميم 
بعض  وراء  الكامنة  المعرفية  التحيزات  مختلف 
السلوكيات وتسليط الضوء على أي أفكار فريدة 
من نوعها. يمكن لهذه الخطوات تضييق نطاق 
البحث والسماح بتطبيق تدخالت مستهدفة مع 

احتماٍل أعلى لتحقيق النجاح.

دمج التبّصرات السلوكية في وضع 
السياسات



المراحل الخمسة لصنع السياسات

االقتصادي  التعاون  لمنظمة  وفقًا  مراحل،  خمس  من  التقليدية  السياسات  وضع  عملية  تتألف 
والتنمية )OECD(، وهذه المراحل هي: وضع جدول األعمال، وصياغة السياسات، وتنفيذ السياسات، 

والمراقبة، واإلنفاذ21.

وضع جدول األعمال. تحديد المشكلة وتوضيحها، إضافة إلى تحديد بدائل لعملية وضع السياسات   .١
ونتائجها.

صياغة السياسات. اقتراح واعتماد حلول للقضايا المطروحة على جدول األعمال من قبل الهيئات   .٢
الحكومية.

تنفيذ السياسات. تنفيذ السياسات المعتمدة من خالل وضع القواعد واألنظمة، وتقديم الخدمات   .٣
والمنتجات، وإطالق حمالت توعية عامة والفصل في المنازعات وما إلى ذلك.

المراقبة. تقييم تأثير السياسات للتحقق من فاعليتها في المشاكل التي تم تحديدها وفي   .4
تحقيق أهدافها. وتحدد المراقبة في كثير من األحيان مشاكل جديدة، وتشكل جولة جديدة من 
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وكاالت اإلنفاذ التنظيمية.

الشكل ٨: ينبغي دمج التبّصر السلوكي في جميع 
مراحل دورة وضع السياسات

المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، استراتيجية وتحليل
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أكدت الدكتورة هاريسون من مجموعة "دبليو بيه 
بيه" على أهمية استغالل الوقت الكافي لفهم 
اآلثار المترتبة على األدلة، حيث قالت: "يستغرق 
تجريبية  أدلة  على  للحصول  طوياًل  وقتًا  األمر 
الحكومات  ترتكب  ما  وكثيرًا  عالية،  جودة  ذات 
في  اإلسراع  يمكن  أنه  تفترض  عندما  األخطاء 
المرحلة األولى من تنفيذ السياسات الناجحة، إذ 
الوقت  التبصرات، وإن  أنه ال يمكن صياغة هذه 
عن  القادرين  هما  معًا  المحترفين  والباحثين 

تقديم نتائج تشكل حجر الزاوية للنجاح".

وفي مرحلة تنفيذ السياسة، ينبغي أواًل اختبار 
 ،)RCT( تجربة عشوائية  السلوكي في  التدخل 
وهذه التجربة هي عبارة عن دراسة على نطاق 
لتلقي  عشوائيًا  األفراد  اختيار  فيها  يتم  صغير 
مجموعة  وتتلقى  تدخالت.  عدة  من  واحدة 
المراقبة تدخاًل موحدًا أو ال تتلقى أي تدخل على 
اإلطالق، وتكون بمثابة مجموعة أساس للمقارنة 
تدخالت  تلقت  التي  االختبار  مجموعات  مع 
آليات  أن  من  بالتحقق  ذلك  ويسمح  مختلفة، 
التدخل تعمل بشكل صحيح. وبعد االطالع على 
نتائج التجربة العشوائية، يمكن للباحثين تحسين 
المفاهيم والرسائل والمحتوى. وينبغي تحليل 
النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية لقبول أو 
فعالية  وتأكيد  األولية  الفرضيات  إحدى  رفض 
التدخل أهدافه، يتم  التدخل. وبمجرد أن يحقق 

تنفيذه على نطاق أوسع.

في مرحلة المراقبة، يقوم واضعو السياسات 
البيانات  على  والحصول  التدخل  بتحليل 

واإلحصاءات التي تسمح لهم بنشر تدخالتهم.

السياسات  واضعو  يقوم  اإلنفاذ،  مرحلة  وفي 
االمتثال  وضمان  سياساتهم  وتكييف  بتحسين 

للتدخالت.

التحديات 

تحديات  ثالثة  السلوكية  التدخالت  تطبيق  يطرح 
يتعلق  فيما  السياسات  واضعي  أمام  رئيسية 
بصعوبات التقييس والمخاوف األخالقية والنتائج 

غير المرغوبة.

تكفل  ضمانات  توجد  ال  التقييس:  صعوبات   •
النتائج  السلوكية  التدخالت  لتكرار  يكون  أال 
األعراف  تختلف  مختلف.  سياق  في  نفسها 
االجتماعية والثقافية بين المجتمعات -حتى 
الفردية-  األفضليات  مراعاة  عند  بينها  فيما 
لذلك فإن استيراد تدخل سلوكي ناجح من بلد 

واحد وتطبيقه في بلد آخر غير ُمجٍد.

فوري  تغيير  إحداث  إلى  السعي  من  وبداًل   
واضعي  على  يتعين  قد  السلوكيات،  في 
تبّصرات  تطبيق  الضرورة  عند  السياسات 
سلوكية لتغيير القاعدة االجتماعية أواًل. على 
سبيل المثال، ال تزال بعض المجتمعات تنظر 



فإن  لذلك  الثراء،  على  كدليل  البدانة  إلى 
الشروع في إجراء مقارنات بين األقران لتعزيز 
الغذاء الصحي في تلك السياقات لن ينجح. 
وبداًل من ذلك، يجب على واضعي السياسات 
تأطير  خالل  من  االجتماعية  القاعدة  تغيير 
المخاطر الصحية  رسائلهم المعممة بشأن  
المرتبطة بالبدانة، كاستخدام االستدالل لزرع 
أذهان  في  السليمة  التغذية  حول  مفاهيم 
التوصية بخمس  المثال  )على سبيل  األفراد 
يبدأ  أن  وبمجرد  يوم(.  كل  غذائية  حصص 
المجتمع بمساواة البدانة بالمشاكل الصحية، 
األقران  ضغط  الستغالل  يكون  أن  ينبغي 
وتؤكد  ذلك.  في  تأثيٌر  ما  لقدوة  الترويج  أو 
الدكتورة هاريسون أنه من األهمية بمكان "أن 
يوجد باحثون محليون في منطقتكم، ويمكن 
والمنهجيات  العمليات  اعتماد  ينبغي  بل 
ولكن  والفعالية،  الكفاءة  لتحقيق  العالمية 
سلوكية  تبّصرات  على  الحصول  أردنا  ما  إذا 
عميقة خاصة ببلد أو منطقة ما، فإن هناك 
فالفروق  محليين،  بحث  خبراء  إلى  حاجة 

الثقافية هي كل شيء".

الحاالت،  بعض  وفي  األخالقية:  المخاوف   •
تثير التدخالت السلوكية مخاوف أخالقية ألنها 
تتعامل مع رفاهية الناس، فضاًل عن البيانات 
الخاص.  أو  الحساس  الطابع  ذات  السرية 
وتعتبر هذه المخاوف مشتركة بين التخصصات 
على  بالمثل  تعتمد  التي  األخرى  العلمية 

المالحظة التجريبية، ويتجلى ذلك في سياق 
وضع السياسات بصورة خاصة في مرحلتي 
الذي  األمر  السياسات،  وتنفيذ  صياغة 
يسلط الضوء على الدور الهام الذي يؤديه 
التدخل(  إجراء  )قبل  األخالقي  البروتوكول 
األخالقية  االنتهاكات  من  التخفيف  في 
السلوكية.  التدخالت  إجراء  عند  المحتملة 
وفي حالة األطفال على وجه الخصوص، فإن 
استغالل أدوات ضغط األقران إلخبار األطفال 
بأنهم يعانون من السمنة المفرطة مقارنة 
مع أقرانهم على سبيل المثال، قد يكون له 
تأثير طويل األمد على احترام الذات وثقتهم 
بأنفسهم أو تعريضهم للتنمر. ولذا، يجب أن 
الدولية  بالسياسات  البروتوكول  هذا  يلتزم 
الطبية  المعلومات  نقل  عند  الطفل  لحماية 

إلى القاصرين22.

باإلضافة إلى ذلك، فإن التدخالت السلوكية   
التي  تلك  وخاصة  لالنتقاد،  تتعرض  ما  غالبًا 
 ،)Nudges( تنطوي على الدفعات  التذكيرية
ألنها تحدث من دون وعي الجمهور. وعلى 
على  مصممة  التدخالت  هذه  أن  من  الرغم 
نحو مثالي ال يلغي حرية األفراد في االختيار، 
إال أنه يمكن للحكومات أن تتخذ نهجًا شفافًا 
لتفادي االنتقادات المحتملة الحقًا، كأن يعلن 
فريق االقتصادات السلوكية التابع للحكومة 
عن  المثال  سبيل  على   )BETA( األسترالية 
عشوائيًا،  لها  المخطط  المراقبة  تجارب 



والتدخالت في وقت مبكر على موقعه على 
واألساليب  األدوات  عن  يكشف  وأن  الويب، 

التي يعتزم استخدامها.

التعقيد  بسبب  بها:  مرغوب  غير  نتائج   •
التدخالت  تفضي  ال  قد  عليه،  تنطوي  الذي 
السلوكية إلى تحقيق النتائج المرجوة إذا تم 
استخدام الطرق غير المناسبة. ونتيجة لذلك، 
فإن واضعي السياسات التقليديين يخاطرون 
بالنظر إليها على أنها غير مجدية. على سبيل 
الجديدة  العمل  فرص  برنامج  فإن  المثال، 
مبادرة  من  جزء  وهو  األردن،  في  للمرأة 
المعايير  يراعي  ال  للشابات،  الدولي  البنك 
االقتصادي  التقدم  تقّيد  التي  الجنسانية 
تشجيع  إلى  المبادرة  وتهدف  للمرأة. 
بعد  شابات  خريجات  توظيف  على  الشركات 

لتعزيز قابلية توظيفهن.  التدريب  يتلقين  أن 
التوظيف  وكان من المقرر أن تسدد شركات 
150 دينارًا أردنيًا )نحو 212 دوالرا أمريكيا( لكل 
ستة  مدى  على  عمل  شهر  كل  عن  عامل 
الجنسين  بين  المساواة  عدم  أن  غير  أشهر، 
العمل لدى  بيئة عدائية في مكان  قد خلق 
هؤالء النساء، مما جعلهن غير قادرات على 
العمالة  معدل  وانخفض  عملهن،  مواصلة 
البرنامج،  انتهاء  من  فقط  أشهر  أربعة  بعد 
أرباب  مع  التعاون  ضرورة  على  يؤكد  مما 

العمل لضمان أماكن عمل شاملة23.



يجب أن تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو 
التبّصر السلوكي ضمن عمليات  دمج استخدام 

صناعة السياسات.

نماذج  عالميًا  الحكومات  من  العديد  واعتمدت 
التبّصر  استخدام  لنشر  متنوعة  تشغيلّية 
ضمن  المؤسسي،  الصعيد  على  السلوكي 
من  مختلفة  ودرجات  متنوعة  مؤسسية  بيئات 
دول  حكومات  على  ويجب  السلوكية.  التدّخالت 
طابع  بإضفاء  البدء  الخليجي  التعاون  مجلس 
وتقييم  السلوكي  التبّصر  خبرات  على  مركزي 
المعارف  بناء  في  لدورها  نظرًا  بديلة  نماذج 

العملية واكتساب المصداقّية.

توّجهات عالمّية لحوكمة السياسات السلوكية

ضمن  السلوكي  التبّصر  وحدات  دمج  يجري 
الثالثة  الهيكلّيات  بإحدى  العامة  المؤسسات 
غير مركزي،  نموذج  أو  نموذج مركزي،  التالية: 
أو نموذج هجين )انظر الشكل 9(. ويعتمد اختيار 
النموذج على الثقافة المؤسسية للبلد وكثافة 
التدّخالت السلوكية، ويمكن للنماذج أن تتعايش 
وتتطور بمرور الوقت. وإضافًة إلى ذلك، يمكن 
دائمة  داخلّية  فرقًا  إما  الوحدات  هذه  تكون  أن 
كل  حسب  تجميعها  يتّم  حكومية  عمل  فرق  أو 

مشروع.

الشكل ٩. اعتمدت 
العديد من الحكومات 

نماذج تشغيلّية متنوعة 
لنشر استخدام التبّصر 

السلوكي على الصعيد 
المؤسسي

المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، و"ستراتيجي آند"

النموذج المركزي

تعتمده أستراليا وفرنسا وألمانيا

فريق توجيه مركزي (يكون عادًة 
داخل مركز الحكومة) ُيطبق 

الرؤى المستمدة من العلوم 
السلوكية في الوزارات 

واإلدارات الحكومية، وُيسهل 
التواصل المشترك.

النموذج الالمركزي

وحدة التبّصر السلوكي

فرق منفصلة للرؤى المستمدة 
من العلوم السلوكية في 

مختلف اإلدارات الحكومية لها 
هيكلها الخاص وتعمل بشكل 

مستقل تقريًبا.

تعتمده الدنمارك وهولندا

النموذج الهجين
فرق فردية للرؤى المستمدة 

من العلوم السلوكية داخل 
اإلدارات الحكومية تتمتع 

بالمرونة الالزمة للعمل بشكل 
مستقل مع التنسيق مع فريق 

مركزي.

تعتمده المملكة المتحدة

يجب على حكومات دول مجلس التعاون 
الخليجي اختيار النموذج الصحيح لدمج 

التبّصرات السلوكية



تبّصرات  وحدة  من  يتألف  المركزي:  النموذج 
كامل  بشكل  مملوكًة  تكون  واحدة  سلوكية 
من  عادًة  وتنبثق  الوطنية  الحكومة  قبل  من 
إحدى الهيئات العليا مثل مكتب رئيس الوزراء. 
لدمج  بتفويٍض  الوحدات  النوع من  ويتمّتع هذا 
واستخدام التبّصرات السلوكية في عملّيات صنع 
السلوكية في  التدّخالت  القرار ودعم استخدام 
في   )BETA( وحدة  وتعتبر  الحكومية.  الهيئات 
األمثلة  أحد   ،2016 عام  أسست  التي  أستراليا، 
عن النماذج المركزية. وشرعت 17 إدارة مختلفة 
في الحكومة األسترالية في البداية باختبارات 
السلوكية  التبّصرات  بتطبيق  متعلقة  مستقلة 
التبّصر  غدا  وعندما  العامة.  السياسات  في 
السلوكي توّجهًا سائدًا، أدرك صناع السياسات 
فوائد التوفير الذي يمكنهم تحقيقه من خالل 
حشد الموارد وتبادل الخبرات، وأفضى ذلك إلى 
دمجهم كوحدٍة مركزيٍة واحدة تابعة إلدارة رئيس 
مجلس الوزراء والحكومة. وُتعتبر األمانة العامة 
الوزراء  رئيس  لمكتب  التابعة  الحكومة  لتحديث 
المركزّية،  الوحدات  عن  آخر  مثااًل  فرنسا،  في 
من  المزيد  تشجيع  إلى  الوحدة  هذه  تهدف  إذ 
التبّصر  استخدام  على  الحكومية  المؤسسات 
السلوكي في عمليات صنع القرار ودعم رقمنة 

الحكومة.

النموذج غير المركزي: يتضّمن هيئات حكومية 
مختلفة تترأس وحدات تبّصرات سلوكية منفصلة 
مجال  في  محددة  أغراض  لتحقيق  بها  خاصة 
الدنمارك  حكومات  تتمّتع  وال  السياسات.  صنع 
وهولندا، على سبيل المثال، بوحداٍت متخّصصة 

ذلك،  عن  وعوضًا  السلوكية.  التبّصرات  لتطبيق 
تشّكل  أو  مختلفة  عامة  مؤسسات  شّكلت 
ترفد  بها  خاصًة  سلوكية  تبّصرات  فرق  حاليًا 
السياسات المتعّلقة بمهام كٍل منها. وتتضمن 
هذه المؤسسات كاًل من وزارات العمل وشؤون 
والمجالس  الدنمارك،  في  والضرائب  األطفال 
التحتية  والبنية  المجتمعية  للتنمية  الهولندية 

والبيئة24.

حصيلة  النموذج  هذا  ُيعتبر  الهجين:  النموذج 
الدمج بين ميزات ووظائف النموذجين المركزي 
وغير المركزي، ويعتبر فريق التبّصر السلوكي 
هذا  عن  واضحًا  مثااًل  المتحدة  المملكة  في 
الحكومة  مع  المشاريع  إلى  وإضافًة  النموذج. 
المركزية في مجال الضرائب والطاقة والصحة 
التبّصر  فريق  فإن  المشاريع،  من  وغيرها 
السلوكي يعمل بشكل مباشر مع هيئة مانشستر 
الكبرى المشتركة وغيرها من الهيئات المحلية 
في المدن بإنجلترا وويلز، وتطّبق قدرات التبّصر 
السلوكي  التبّصر  فريق  عمل  في  السلوكي 
وإدارات مختلفة في حكومة المملكة المتحدة.



ُأسس   فريق التبّصر السلوكي عام 2010 بصفته 
لدعم  للحكومة  كامل  بشكل  مملوكة  وكالة 
رئاسة  مكتب  في  القرارات  صناعة  عمليات 
الوزراء بالمملكة المتحدة، وتزامن تأسيسه مع 
اإلدارات  مواجهة  ظل  في  التقشف  من  فترة 
لتخفيضات كبيرة في اإلنفاق وتشجيعها على 
تجنب سّن تشريعات جديدة. وضّم الفريق األولي 
سبعة أعضاء وعمل بميزانية محدودة في مكتب 

محدود من حيث المساحة.

التبّصر  لفريق  الرئيسية  األهداف  وتضّمنت 
السلوكي إحداث تحّول نوعي في توّجه اثنتين 
صياغة  عبر  األقل  على  الحكومية  اإلدارات  من 
على  وتوّجب  البشرية.  للسلوكّيات  جديد  فهٍم 
فريق التبّصر السلوكي تحقيق نتائج وعائد على 
التكاليف يعادل عشرة أضعاف على األقل خالل 

عامين، كشرٍط الستمراريته.

ومنذ ذلك الحين، أجرى فريق التبّصر السلوكي 
إلى  أّدت  التي  السلوكية  التدّخالت  من  عددًا 
تحسينات اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة في 
المملكة المتحدة وخارجها. واستند الفريق في 
عمله إلى أدبيات العلوم السلوكية وهو يجري 
العديد من التجارب العشوائية إليجاد طرٍق لجعل 
التكلفة  حيث  من  فاعلّية  أكثر  العامة  الخدمات 
وفي  المواطنين.  قبل  من  استخدامًا  وأسهل 
بمسؤولية  الفريق  يّضطلع  المتحدة،  المملكة 
تسجيل 100 ألف متبرٍع إضافي باألعضاء سنوّيًا، 
جنيه  مليون   200 مبلغ  تقديم  في  يسهم  مما 
أمريكي(  دوالر  مليون   260( إضافي  استرليني 

نسبة  لحّث  والسعي  دخل،  ضرائب  شكل  على 
إلى  االنتقال  على  اأُلسر  من   %20 تبلغ  اضافية 

مزودي الطاقة النظيفة.

المبكرة  التدخالت  حققته  الذي  النجاح  وساهم 
توّجهًا  السلوكية  التبّصرات  جعل  في  للفريق 
بالمملكة  االجتماعية  الخدمات  في  سائدًا 
ظل  في  األوربية،  الدول  من  وعدد  المتحدة 
إبداء المزيد من الحكومات حول العالم اهتمامًا 
المتنامي،  الطلب  هذا  ولتلبية  المجال.  بهذا 
الحكومة  عن  السلوكي  التبّصر  فريق  استقّل 
من  أكثر  حالّيًا  الفريق  لدى  ويعمل   .2014 عام 
ذات  ربحية  شركة  إلى  تحّول  حيث  موّظفًا،   60
من  مشترك  بشكل  مملوكة  اجتماعية  أهداف 
قبل ُموّظفيها ومكتب رئاسة الوزراء ومؤسسة 
"نيستا". ويكمن هدف الفريق في توفير قدرات 
التبّصرات السلوكية لمختلف منظمات الخدمات 
)وتعتبر  والعالم  المتحدة  المملكة  في  العامة 
أستراليا  في  ويلز  نيوساوث  حكومة  من  كٌل 
من  سنغافورة  في  العاملة  القوى  ووزارة 
عمالئه(25. وعلى الصعيد الدولي، عمل الفريق 
على زيادة معدالت االمتثال الضريبي للشركات 
في كوستاريكا وبولندا وأطلق خططًا لتحسين 
ومولدوفا.  المكسيك  في  الصحية  البرامج 
حدودية  مشاريع  يتناول  ذلك،  إلى  وإضافًة 
في إطار البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة 
"التبادل  أيضًا مؤتمر  الفريق  اإلنمائي، وينّظم 

السلوكّي" الدولي السنوي لعلماء السلوك.

دراسة حالة: تطّور فريق التبّصر السلوكي 
في المملكة المتحدة

25 نحو اعتماد العلوم السلوكية في صنع السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي



مجلس  دول  حكومات  تبدأ  أن  يجب 
مركزية  بوحدات  الخليجي  التعاون 

للتبّصرات السلوكية

التعاون  مجلس  دول  حكومات  ستكون 
وحدات  إلى  بحاجٍة  أولية  بصورة  الخليجي 
مركزّية متخصصة للبدء بإطالق برامج التدّخالت 
السلوكية. وستتكون كٌل من هذه الوحدات من 
فريق مركزي صغير من خمسة إلى ثمانية خبراء 
في مجال التدّخل السلوكي مدعومين بباحثين 
إضافيين. ووفقًا للدكتورة هاريسون من "دبليو 
بيه بيه"، فإن الفريق األكثر فعاليًة سيضم على 
والخاص.  العام  القطاعين  من  مواهب  األغلب 
األبحاث  بإجراء  الخاص  القطاع  فرق  وستقوم 
يقوم  بينما  السلوكية،  التبّصرات  عن  والكشف 
األبحاث  نتائج  بتحويل  العام  القطاع  الخبراء من 

إلى سياسات عامة فّعالة.

في  ضروريًا  أمرًا  كهذه  وحدة  وجود  ويعتبر 
هذه المرحلة المبّكرة نظرًا ألن معظم اإلدارات 
في  المدنية  الخدمة  مجال  في  والعاملين 
على  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حكومات 
وضع  في  السلوكية  العلوم  بمفهوم  دراية 

السياسات.

ويجب أن تبدأ هذه الوحدة بتفويض مؤسسات 
رائدة وخبراء من خارج الحكومة لقيادة التدّخالت 
زمام  بتسلم  تدريجّيًا  تقوم  وأن  السلوكية، 
العملية فيما تعمل على بناء خبرات داخلية. ومن 
أن يمّكن  المركزية  النماذج  النوع من  شأن هذا 

الحكومات من:

خبراء  مع  التعاون  عبر  داخلية  قدرات  بناء   •
التدّخالت السلوكية.

السياسات  واضعي  بين  التنسيق  ضمان   •
لتجّنب التكرار.

تعميم آثار المعرفة في الهيئات الحكومية،   •
كمراكز  والعمل  القدرات  تطوير  تسهيل  عبر 
الخدمة  مجال  في  العالمين  لجميع  تدريب 

العامة.
باحثين  تعيين  عبر  التكاليف  توفير  ضمان   •

وموظفين لمشاريع مختلفة بدواٍم كامل.

وحتى تعمل هذه الوحدة بأكبر قدٍر من الكفاءة، 
حوكمة  عملية  وضع  الحكومات  على  يتوّجب 
وتوسيعها،  المناسبة  القدرات  وبناء  واضحة، 
إضافًة إلى إبرام شراكات رئيسية. وتتألف هذه 

العملية من أربعة عناصر:

تعريف الحوكمة  .١

المركزية  السلوكي  التبّصر  وحدة  تعمل  حتى 
أن  الضروري  فمن  الكفاءة،  من  قدر  بأكبر 
في  المشاركة  من  واضحة  بمستويات  تحظى 
من  قوي  ودعٍم  السياسات،  وضع  عمليات 
القادة السياسيين، وتفويٍض محدد فيما يتعلق 
أن  ويجب  تغطيها.  أن  يجب  التي  بالقطاعات 
األدوات  الوحدات مشاركة  النوع من  يدعم هذا 
والعمليات إلجراء تدّخالت في الهيئات الحكومية.

بناء القدرات األولية عبر التفويض واإلعارة  .٢

بإجراء  السلوكية  القدرات  وحدة  تبدأ  أن  يجب 



لبناء  سريعة  مكاسب  تحقق  بسيطة  تدّخالت 
في  الوحدة  هذه  تتمتع  ال  وقد  مصداقّيتها. 
المراحل األولية بالموارد والخبرات الكافية إلجراء 
هذه التدّخالت عن طريق فرقها الداخلية، ويجب 
رائدين  وعلماء  سلوكية  مؤسسات  تفّوض  أن 
من خارج الحكومة لقيادتها. ويمكن أن يستفيد 
الفريق من مهارات هؤالء الخبراء في بناء قدراته 
التبّصر  عن  الناتجة  الفوائد  ومشاركة  الخاّصة 
السلوكي مع مختلف واضعي السياسات. هذا 
أستراليا  في  ويلز  نيوساوث  حكومة  وتمّكنت 
مع  الشراكة  إبرام  عقب  المثال  سبيل  على 
فريق التبّصر السلوكي في المملكة المتحدة 
التبّصر السلوكي  عام 2012، من تأسيس وحدة 

الخاصة بها لدعم عمليات وضع السياسات.

ويجب أن تدرس الوحدة أيضًا اللجوء إلى اإلعارة 
والمعلومات.  البيانات  تسّرب  مخاطر  من  للحد 
في  الملكية  والجمارك  اإليرادات  إدارة  ورّتبت 
المملكة المّتحدة في عّدة حاالت إعارة خدمات 
أحد الموظفين من فريق التبّصر السلوكي عبر 
عضٍو من إدارته. ووفر هذا األمر إلدارة اإليرادات 
والجمارك الملكية فرصًة للرقابة على األشخاص 
أو الفرق التي تضّطلع بإجراء التجارب العشوائية، 
وشّكل تأكيدًا على ضمان البيانات، دون الحاجة 

إلى وضع حواجز قانونية.

توسيع القدرات الداخلية  .٣

الحكومية،  واإلدارات  الهيئات  تحرص  أن  يجب 
واكتسبت  السلوكية  للتدخالت  خضعت  التي 
على  الموضوع،  هذا  في  العملية  المعارف 

مشاركة خبراتها مع الهيئات الحكومية األخرى. 
"ما يهمنا هنا هو  الدكتورة هاريسون:  وقالت 
وجود مجموعة مهارات عالمية المستوى تتمتع 
األدلة  من  متعددة  أنواع  تأويل  على  بالقدرة 
للكشف عن التبّصرات التي ُيمكن أن تؤدي إلى 
مواهب  تتطلب  وبالطبع  دائم.  سلوكّي  تغيير 
بهذه الجودة أعوامًا عديدة للتشّكل، إذ ال يوجد 

طرق مختصرة الكتساب الخبرة".

السياسات  واضعو  يبادر  المثال،  سبيل  على 
التبّصرات  برامج  في  المشاركون  الدنماركيون 
الحكومية  الهيئات  مختلف  من  السلوكية 
الفعالّيات  في  العاملين  زمالئهم  تعليم  إلى 
من  السلوكية  التبّصرات  ُتمّكن  كيف  العامة 
تحديد  وكيفية  السياسات  وضع  عمليات  إثراء 
أن تستفيد من  ُيمّكن  التي  السياسات  مجاالت 
السياسات  واضعو  يعمل  كما  التبّصرات.  هذه 
في  السلوكية  التبّصرات  استخدام  تعزيز  على 
عمليات وضع السياسات وإنشاء معايير مشتركة 

للتدخالت.

التوّسع عبر شراكات متعددة  .4

حتى  السلوكية،  التبّصرات  وحدات  على  يجب 
تتمكن من تطبيق تدّخالت أكثر تطّورًا وفعاليًة، 
المصلحة،  أصحاب  مختلف  مع  شراكات  إقامة 
والجهات  الحكومية  المؤسسات  ذلك  في  بما 
الدولية  السلوكية  والمؤسسات  األكاديمية 
الحكومية  الهيئات  وتسّهل  الخاص.  والقطاع 
التي  والبيانات  الموارد  إلى  الوحدة  وصول 
تكون غير متاحًة للعامة، في ظل اتخاذ خطوات 



أو  الحّساسة  المعلومات  تسّرب  من  للوقاية 
اختراق للخصوصية. ويمكن للباحثين واألكاديميين 
دعم تصميم التدّخالت المستقبلية عبر مشاركة 
الناجحة  وتجاربهم  وأساليبهم  خبراتهم 
والتحّديات التي واجهتهم خالل تطبيقهم لهذه 
التدخالت في سياقاٍت مختلفة. ويمكن ألصحاب 
يتمّتعون  الذين  الخاص  القطاع  في  المصلحة 
التي  السلوكية  التدّخالت  بأهداف مشتركة مع 
هذا  في  قّيم  دعم  توفير  الحكومات،  تقودها 
تكون  أن  ُيمكن  المثال،  سبيل  وعلى  المجال. 
العالمات التجارية المتخصصة بالمالبس الرياضية 
أن  أو  والمسابقات،  للفعالّيات  راعية  جهات 
بغرض  التسويقية  رسائلها  نشر  في  تساهم 
زيادة  إلى  الهادفة  الحكومية  الحمالت  تعزيز 

األنشطة البدنية لدى المواطنين.

األربعة،  العناصر  هذه  وجود  ظّل  في  ويمكن 
تتطّور إلى نماذج  أو  المركزية  الوحدة  تنمو  أن 
مختلفة حسب الحاجة. وفي الواقع، مع تقدم 
الحاجة  تتضاءل  السلوكية،  التدّخالت  استخدام 
إلى وجود نموذج مركزي لتوفير الدعم المتبادل 
النقطة،  هذه  وعند  والتنسيق.  والمشورة 
ستكون اإلدارات الحكومية المختلفة قد اكتسبت 
قدرًا كافيًا من الخبرة لتطبيق األدوات السلوكية 
تقتضي  عندما  السياسات  وضع  عمليات  في 

الحاجة وإحداث التغيير.



ُتعتبر العلوم السلوكية منهجًا جديدًا في وضع 
السياسات، وتحظى في اآلونة األخيرة باهتمام 
وُتبّشر  العالم.  حول  الحكومات  قبل  من  متزايد 
العلوم السلوكية دول مجلس التعاون الخليجي 
بفوائد كبيرة في حال استخدامها بشكل صحيح. 
السلوكية  التدّخالت  تطبيق  يساعد  أن  وُيمكن 
بناًء على تبّصرات العلوم السلوكية في تحقيق 
أدوات  تكون  واقتصادية  اجتماعية  أهداف 
لتحقيقها.  كافية  غير  التقليدية  السياسات 
التدّخالت  تساعد  أن  ُيمكن  الفٍت،  وبشكٍل 
السلوكية في جعل استهالك المياه والكهرباء 
دول  سكان  تشجيع  إلى  إضافًة  كفاءة  أكثر 
التدوير  إعادة  على  الخليجي  التعاون  مجلس 

ثقافة  وتكوين  الصحية  الحياة  أنماط  وتعزيز 
االمتثال للضرائب الجديدة.

التعاون  مجلس  دول  حكومات  على  ويتوّجب 
السلوكية  للتبّصرات  فرٍق  تأسيس  الخليجي 
يكون  أن  ويجب  السلوكية.  التدّخالت  لتطبيق 
الفريق متخصصًا لتصميم التدّخالت بغرض دعم 
فرض تطبيق السياسات ومواصلة جمع تبّصرات 
العلوم السلوكية لتحسين فعالية هذه التدخالت. 
دول  حكومات  ستتمكن  التوّجه،  هذا  وباعتماد 
خطط  استكمال  من  الخليجي  التعاون  مجلس 

التحول الوطنية واسعة النطاق.
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الحكومية والقطاع العام في "دبليو بيه بيه" 

على:



"ستراتيجي آند ميدل إيست"

فادي عدرا: شريك مع "ستراتيجي آند ميدل إيست" التابعة لشبكة "بيه دبليو سي"، وعضو 
مجلس إدارة مركز األفكار، وهو خلّية فكر رائدة تابعة لـ"ستراتيجي آند ميدل إيست". ويعمل 
من مقره في بيروت ويقود عددًا من منصات القطاع العام في المنطقة. وقاد جهود وضع 
التعاون  الوطني لعمالء من حكومات دول مجلس  الصعيد  السياسات واالستراتيجيات على 

الخليجي، وُيرّكز مؤخرًا على التنمية االجتماعية.

الدكتور يحيى عنوتي: مدير في "ستراتيجي آند ميدل إيست" وعضو في ممارسات الطاقة 
والمواد الكيميائية والمرافق في المنطقة، ومتخصص في استراتيجيات التنمية االقتصادية 
القائمة على الموارد التي تخدم الحكومات وشركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية 

وشركات المرافق. كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة مركز األفكار.

"دبليو بيه بيه"

سامر دادا: مدير شؤون التنمية االستراتيجية والشراكات في "دبليو بيه بيه" الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التابعة لشبكة "دبليو بيه بيه" العالمية. ويتّولى شؤون التنمية المؤسسية 

ويشارك في تطوير الشركات ويقود المشاريع والشراكات االستراتيجية في المنطقة.

األوسط وشمال  الشرق  العام في  والقطاع  الحكومات  تقود قسم ممارسات  كلير:  فيليبا 
أفريقيا التابع لـ"دبليو بيه بيه"، وتقدم المشورة إلى مسؤولي التواصل الحكوميين والعمالء 
وبناء  العالمية  الممارسات  واالبتكار وأفضل  باالستراتيجيات  يتعّلق  العام فيما  القطاع  في 
والتي  األكثر مرونة وكفاءة  المتكاملة  الحلول  لتقديم  وذلك  المشتريات،  وأهداف  القدرات 

تتمّتع بجودة عالية لتلبية التحديات التي يواجهها القطاع العام.

آند ميدل إيست"؛  أليكسيس بغدادي من "ستراتيجي  التقرير  إعداد هذا  أيضًا في  وساهم 
وسامر مّتى، وراوية عبدالصمد اللذان كانا يعمالن سابقًا لصالح "ستراتيجي آند ميدل إيست".
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