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مقدمة

مقدمة

األمريكيين عن ثقتهم بحكومتهم ،في حين انحدرت الثقة في
الواليات المتحدة إلى  %25خالل ثمانينات وتسعينات القرن
الماضي والعقد األول من القرن الحادي والعشرين.
وفي الوقت نفسه ،يبدو كأن التماسك االجتماعي يشهد في
العديد من البلدان تمزقا ً متزايداً .فالواليات المتحدة األمريكية
تسجل أعلى مستويات التفاوت بين جميع البلدان المتقدمة،
وتشهد الفجوة الفاصلة بينها وبين البلدان األخرى اتساعا ً
متزايداً .ففي مرحلة التعافي بين عامي  2009و،2010
استحوذت نسبة  %1العليا من كسبة الدخل األمريكيين على
 %93من النمو في الدخل .2ووفقا ً لبيانات مؤسسة “أوكسفام”،
تزيد ثروات أغنى أثرياء العالم البالغ عددهم  85شخصا ً على
ما يمتلكه أفقر سكان العالم البالغ عددهم  3.5مليارات نسمة.3
وقد حان الوقت المثالي لمناقشة األثر الذي تعود به مستويات
التفاوت سريعة التوسع على الثقة والمساءلة ،وفي بعض
الحاالت مناقشة مجمل العقد االجتماعي الذي يكمن في قاعدة
أي مجتمع من المجتمعات.

إسبن بارث إيدي
المدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
المنتدى االقتصادي العالمي

وباالستناد إلى الفصل الوارد في هذا التقرير حول الثقة،
من تأليف ديانا فاريل وأنديرز بورج ،تتميز ثقة المواطنين
بثالث خصال تنطوي على تداعيات مهمة بالنسبة للحكومة
وهي :أن الثقة ليست ثابتة أو مستقرة وهي قد تتغير بسرعة
وبدرجات كبيرة ،وأن الثقة تتفاوت بشكل ملحوظ بين البلدان
واستطالعات الرأي ،وأنها قد تضاءلت مع مرور الزمن.
وفي حين يستغرق بناء الثقة فترة زمنية ،إال أنها قد تتضاءل
بسرعة وتؤدي إلى صعود التوتر االقتصادي واالجتماعي
والسياسي .وتتجسد األطروحة التي يتناولها هذا الفصل في
أن التكنولوجيا بوسعها مساعدة الحكومة على بناء أو إعادة
بناء الثقة عبر عدة قنوات مثل الحكومة اإللكترونية /المشاركة
اإللكترونية ،والبيانات المفتوحة ووسائل التواصل االجتماعي.
يأتي إطالق مجلس األجندة العالمية حول مستقبل الحكومة
لتقرير التكنولوجيا ومستقبل الحكومات في وقت تسعى فيه
الحكومات جاهدة لتحقيق مهمة جبّارة تتمثل في :إنجاز المزيد
أثناء إجراء اإلصالحات ،والتحلي بالرشاقة والحفاظ على
المرونة ،وذلك كله في وقت واحد.
ويضم التقرير مجموعة من األدوات الذكية التي تجمع بين
عناصر القوة من البرمجيات والبنى التحتية التي تسهم في
تعزيز األداء الحكومي .أما السؤال الذي يسعى المؤلفون إلى
اإلجابة عنه ،فهو يتجسد في الطريقة التي يمكن للتكنولوجيا
أن تساعد فيها الحكومات في تحسين قدرتها على التعامل
مع ثمانية أولويات حكومية محورية تضم :مكافحة الفساد،
والتمثيل السياسي ،والعشوائية واالنعزالية ،وتقديم الخدمات،
والثقة ،والقيادة ،واألمن واالبتكار.
تشهد الحوكمة في القرن الحادي والعشرين تطوراً في
وسط من الثقة المتضائلة :ففي عام  ،2012بلغ مقياس
“يوروباروميتر” ( )Eurobarometerلمعدل الثقة في أنحاء
دول االتحاد األوروبي البالغ عددها  27دولة  ،%27متراوحا ً
بين  %62في فنلندا والنسبة األدنى في اليونان وقدرها ،%7
في حين وصل معدل الثقة في االتحاد األوروبي إلى %53

1

خالل عام  .2001وفي عام  ،1964أعرب  %75من

وبوسع التكنولوجيا أيضا ً أن تساعد على خلق عالقة تعاونية
محفزة بين القيادات واألتباع ،بيد أنها ليست كافية بمفردها
لبناء الحكومات الذكية الحديثة.
وفي إطار العمل المحدد لتقرير التكنولوجيا ومستقبل
الحكومات ،يرد تعريف الثقة والقيادة على أنهما عاملين
متغيرين و”مؤثرين” ينبعان من “مخرجات” الحكومة الجيدة،
أي التمثيل السياسي ،والتفرعات/البيروقراطيات ،واالبتكار
ومكافحة الفساد ،ويؤديان إلى “مخرجات” على غرار األمن
والخدمات والثقة.
وبالتالي ،تشكل الثقة عامالً أساسيا ً للحكومة الجيدة ونتيجة
عنها في آن معاً .ويتعين على القيادات الحكومية أن تعيد
النظر في األهداف والقيم التي تسعى مجتمعاتها إلى تحقيقها:
هل هي النمو االقتصادي ،أم النظام والقانون ،أو الحرية
الفردية ،أو الوظائف الدائمة ،أو الثقة ،أو ربما سعادة
مواطنيها؟ وعالوة على ذلك ،ما الذي تتسم به “الحكومة
الجيدة” في عصر المعلومات؟ وأخيراً ،كيف يمكن للحكومات
أن تتمتع ببعد النظر وأن تتولى قيادة أكثر المجتمعات معرفة
واطالعا ً على اإلطالق؟

وفي حين يستبعد حدوث أي من هذه السيناريوهات بالكامل
بمعزل عن السيناريوهات األخرى ،فإن
بصورة منفردة أو
ٍ
كل واحد منها يشكل تقديراً استقرائيا ً لتوجه يبرز في الوقت
الراهن .وفي ختام قمة األجندة العالمية  ،2013ألمح جوزيف
إس .ناي جونيور إلى أن “إغفال التوجهات الحالية وتركها
دون متابعة قد يؤدي إلى مستقبل فاسد” .وعلى سبيل المثال،
ى تؤثر على الحكومة،
لنأخذ التمدين أو البيانات الضخمة كقو ً
فكيف باإلمكان ضمان حماية الحقوق الفردية إذا توجه العالم
نحو سيناريو “عام  1984اإللكتروني”؟ أو كيف باإلمكان
تحقيق الخطوات الجمعية بما يتعدى المدن في عالم “دولة
المدينة”؟ وما الذي ينطوي عليه مثل هذا المستقبل بالنسبة
للعالقات التي تربط بين الريف والمدينة؟
وجاء تصوّر هذه السيناريوهات نتيجة لسببين رئيسيين هما:
أوالً توسيع آفاق تفكير مجلس األجندة العالمية حول مستقبل
الحكومة في جعل التقرير على أعلى قدر ممكن من المتانة
وبعد النظر ،وثانيا ً تيسير الحوارات المطلعة والملهمة حول
األدوار واألشكال والممكنة للحكومة ،إضافة إلى الخطوات
السياسية الالزمة لضمان استعداد الحكومات للمستقبل،
بصرف النظر عما يحمله بين طياته.
وفي هذا المقام ،أود اإلعراب عن خالص شكري وامتناني
ألعضاء مجلس األجندة العالمية حول مستقبل الحكومة،
الذين عملوا دون كلل أو ملل لمدة  16شهراً متواصلة
إلعداد «تقرير التكنولوجيا ومستقبل الحكومات» .وأود
على وجه الخصوص توجيه شكري الجزيل للسيد جوزيف
إس .ناي جونيور على مشاركتنا حكمته في هذا التقرير
ولخروجه بالفكرة والمفهوم المبتكر الذي يقف وراء
التقرير .وديانا فاريل ،نائب رئيس مجلسنا التي ساهمت
بدور محوري في إتاحة إعداد «تقرير التكنولوجيا ومستقبل
الحكومات» .وأتوجه أخيراً بالشكر إلى كل من ميليتا ليوسيس
وكارل بيركمان وكريستيل فان دير إيلست وأفراد فريق
االستطالعات االستراتيجية التي تترأسه على عملهم الدؤوب
والموارد المتميزة التي كرسوها في هذا المسعى السبّاق
من نوعه .وختاماً ،أعرب عن كامل شكري وتقديري للقمة
الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،على ما قدموه
من دعم كبير ولمشاركتهم في رعاية التقرير.

وبهدف مساعدة الحكومات على التحلي بمزيد من القدرات
االستراتيجية والتفكير بعيد النظر ،قام مجلس األجندة العالمية

 1مقياس “يوروباروميتر” ( ،)Eurobarometerالمفوضية األوروبية ،التقرير رقم  ،56خريف 2001
_http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_6_raporlar/1_4_eurobarometers/EUROBAROMETER
PUBLIC_OPINION_IN_THE_EUROPEAN_UNION._Report_Number_56.pdf
 2جوزيف ستيغلتز“ ،تكلفة التفاوت” (“ ،)The Price of Inequalityبروجيكت ساينديكيت” 5 ،يونيو 2012
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-price-of-inequality#p5roCC18ejYYcfL5.99

 3أوكسفام“ ،العمل لصالح القلة” ،تقرير أوكسفام الموجز ،ملخص  20يناير 2014

حول مستقبل الحكومة وفريق االستطالعات االستراتيجية
التابع للمنتدى االقتصادي العالمي بوضع ثالثة تصورات
للحكومة في عام “ :2050عام  1984اإللكتروني” ،وهو
عالم تتحقق فيه الوعود بالبيانات الضخمة ،وتنتشر فيه
التهديدات االقتصادية والجيوسياسية واإللكترونية ،ويشكل
التكاتف االجتماعي قيمة مجتمعية جوهرية .و“المجتمع
المسّور” ،وهو عالم أفلست فيه الحكومة الكبيرة ،وتقع السلطة
السياسية بين أيدي األفراد ومؤسسات القطاع الخاص .و“دولة
المدينة” ،وهو عالم تصبح السلطة فيه ال مركزية لتصل إلى
مستوى المدينة وتتغلب فيه البراغماتية على المثالية على
صعيد معالجة القضايا الجمعية.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-summ-en.pdf
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تمهيد

تمهيد
جوزيف إس ناي جونيور
عميد الجامعة وبروفيسور الخدمة المتميزة ،كلية جون إف كينيدي الحكومية (،)2004-1995
رئيس مجلس األجندة العالمية حول مستقبل الحكومة ،المنتدى االقتصادي العالمي.

االبتكار ،األمر الذي يؤثر بصورة حاسمة على رخاء المواطنين.
الحكومة الجيدة والتأثير على حياة المواطنين :في عالمنا
المتصل ببعضه البعض ،أصبحت المعلومة تسافر بسرعة
أكبر ،كما أن االتصاالت أضحت أقل كلفة من ذي قبل .فقد
قامت «اإلدارة الوطنية للمالحة الفضائية والفضاء» (ناسا)
بتنزيل البيانات بسرعة قدرها  622ميجابت بالثانية ،في حين
يتمتع المستخدم العادي لإلنترنت بسرعة اتصال قدرها 3.3
ميجابت .4وفي جميع الحاالت ،فإن حقيقة معرفة مواطني
الدولة (س) بأن مواطني الدولة (ص) يتمتعون على سبيل
المثال بمعايير معيشية أفضل ،من شأنها أن تفاقم من معاناة
المعيشة في الدولة (س).

إن الجدال حول الحكومة الجيدة والسيئة مغرق في القدم
ويعود تاريخه إلى أيام اليونان القديمة ،وهو قوي بقوة
«حكاية الحكومة الجيدة والسيئة» للرسام امبروجيو لورنزيتي
( )1339-1337التي تغطي الجدران الثالثة لقاعة السالم
في قصر الجمهور بمدينة سيينا .وفي حالة الحكومة الجيدة،
يجلس الحاكم الموّقر بين فضائل الشجاعة والعدالة والشهامة
والسالم والحكمة ورباطة الجأش ،وتنّم صورة المدينة عن
االستقرار واالزدهار والسعادة.
ويأتي التصور المذهل للحكومة الجيدة والسيئة ليطرح تساؤالً
أزليا ً في الفلسفة السياسية ،ومفاده :هل الحكومة الجيدة مهمة،
وإذا كانت اإلجابة أجل ،فما هو السبب؟ .وسنعمل على إثبات
أهمية الحكومة الجيدة نظراً لثالثة أسباب رئيسية هي :أوالً،
ألن الفرق بين الحكومة الجيدة والسيئة يلمسه المواطنون
لكونها تؤثر تأثيراً حاسما ً على جودة حياتهم .وثانيا ً ألن
المواطنون مساهمون فعالون في تشكيل حكوماتهم .وثالثا ً
لوجود محركات تدفع الحكومة الجيدة واالستراتيجيات لبناء
مستقبل أفضل.
وسنناقش أيضا ً أن الحكومة الجيدة تنطوي على جانب أكبر
من األهمية في العالم الرقمي الذي تأتي فيه التكنولوجيا لتسلط
الضوء على مدخالت ومخرجات الحكومة مثل تقديم الخدمات أو

نهضة األتباع :ساهمت التكنولوجيا أيضا ً في تمكين المشاركة
المدنية في عمليات صناعة القرار ،ومنحت صوتا ً للعديد من
الجماعات المتصلة.
يؤدي التمثيل السياسي إلى تأسيس هيكلية سلطة جديدة بين
القيادات والمواطنين ،إذ تأتي نهضة األتباع عبر التكنولوجيا
لتضفي على الهيكليات الهرمية طابعا ً أكثر انبساطا ً وتضع
الحكومات أمام مزيد من المساءلة.
مكونّات الحكومة الجيدة :نقدم في «تقرير التكنولوجيا
ومستقبل الحكومات» أمثلة عن الحكومة الجيدة في ثمانية
مناطق رئيسية ،حيث األداء الجيد في القطاعات األساسية
يؤدي بشكل قياسي إلى دولة أكثر نجاحاً .وعالوة على ذلك،
تأتي الرؤية االستراتيجية بعيدة األمد لتعّوض عن القيادة
الجيدة في العصر الرقمي .وقد قمنا بتصميم هذا التقرير
عبر اختبار فرضيات تقول بأن مكونات الحكومة الجيدة
أصبحت تتغير في العصر الرقمي .وفي سبيل صياغة مستقبل
مجتمعاتها باستخدام األدوات المناسبة ،يتعين على القيادات
الحكومية أن تسأل نفسها عن الشكل الذي ستكون الحوكمة
عليه في عام .2050

المحركات المعدودة التي من شأنها أن تؤثر على الحكومة في
المستقبل في سبيل تمهيد األرضية المناسبة للتحول الحكومي.
وهذه المحركات هي :التمدين /اإلقليميات الضخمة ،وبناء
المجتمعات /الهوية ،والتوقعات المجتمعية ،ووفرة الموارد
المالية للحكومة ،وتقديم الخدمات من خارج الحكومة،
وتوزيع العمل بين األطراف ،والبيانات الضخمة ،والقدرات
اإللكترونية ،ومدى تعقيد التحديات ،والبدع والموضات في
نماذج الحوكمة ،والقيادة.
وتتجسد أولويتنا من خالل هذا التقرير ،في بحث السبل التي
يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تساعد فيها على تحسين
الحوكمة وتقليص مشاعر العزلة واالغتراب بين األتباع .ومن
شأن معرفة التوجهات أن تسهم في تغيير مستقبل الحكومة،
وكلنا رغبة بأن نساعد القيادات على تصور المستقبل الذي
ترغب بتحقيقه لبلدانها ،وتخطيط هذا المستقبل في أوساط
انعدام اليقين الراهنة .وقد الحظ المجلس أن المبادرات األكثر
فعالية غالبا ً ما تأتي ثمرة للشراكات بين الحكومة والقطاع
الخاص .ولعّل هذا التقرير ليس سوى خطوة البداية ،ويسعدنا
أن ندعو اآلخرين إلى استكمالها والمضي فيها قدماً.
وختاماً ،أغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشكر الجزيل لجميع المؤلفين
المشاركين في هذا التقرير ،الذين قدموا معارفهم وأفكارهم في
سبيل إعداد «تقرير التكنولوجيا ومستقبل الحكومات».

ونظراً ألن ثورة المعلومات أصبحت بالفعل تؤدي إلى
تهميش بعض الدول والمجتمعات ،وتسهم في الوقت نفسه
في خلق فرص جديدة لبلدان أخرى ،فما من وقت مثالي يأتي
فيه هذا السؤال أكثر من الوقت الراهن .وقد رصد المجلس

 4صوت أميركا“ ،ناسا تحطم الرقم القياسي لسرعة نقل البيانات بإطالق حزمة ليزر إلى القمر” 23 .أكتوبر 2013

http://www.voanews.com/content/nasa-breaks-data-transmission-speed-record-with-lasers/1775679.html
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دور التكنولوجيا في رسم وتغيير مالمح مستقبل الحكومات:
باقة األدوات الذكية
تواجه قيادات القطاع الحكومي في أرجاء العالم تحديا ً كبيراً على صعيد تقديم الحكومة الجيدة التي
تتالءم مع القرن الحادي والعشرين .إذ ترزح تحت ضغوطات متزايدة لتوفير خدمات أكثر وأفضل
لسكان أكثر تمدناً ،وإلدارة مسائل معقدة تتنوع بين غياب الثقة باالقتصاد الكلّي واألزمات الدولية
وسط بيئة تعاني من تدني مستويات الثقة بالحكومة ،والتعقيدات البيروقراطية المتزايدة ،ومعوقات
الموارد الطبيعية.

في عملهم .ويقوم التقرير أيضا ً بتقييم المخاطر التي تتضمن الخصوصية واألمن وإمكانات

يأتي التقرير الذي أع ّده مجلس المنتدى االقتصادي العالمي ،ليشارك الرؤى ووجهات النظر حول
قدرة التكنولوجيا على تعزيز قدرة الحكومة الجيدة ،مثالً عبر تعزيز الشفافية من خالل البيانات

الوصول والقدرات المؤسسية إلعداد وإدارة خطط تكنولوجيا المعلومات الجديدة.

المفتوحة ،وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات إلكترونية أكثر سرعة ودقة ،والمساهمة
في تعزيز خطوات االستجابة إلغاثة المواطنين خالل األزمات .ويستكشف التقرير أيضا ً المخاطر

يعتمد التقرير مسألة «الثقة بالحكومة» ،التي تمثل ركنا ً أساسيا ً للحكومة الجيدة ،كمفهوم يّوحد

والتحديات التي ينطوي عليها العصر الرقمي المتنامي ،بما فيها الضرورة المكلفة والمعقدة لمواكبة

كافة الجوانب .ففي غياب ثقة مواطنيهم بالعملية السياسية وبممثلي الحكومة ،تعاني القيادات في
ّ
وسن السياسات .وعالوة على ذلك ،تشكل الثقة مؤشراً كليّا ً على الوقت الذي
تمرير التشريعات

أقل في الوصول إلى التقنيات ،وأمن وحماية البيانات والمعلومات.

تكون فيه الحكومة «جيدة» ،فقياس الثقة قد يساعد الحكومة على معايرة التقدم ورصد الثغرات

األدوات والتقنيات المتغيرة ،والفوارق التي قد تمتد بين مجموعات المستخدمين ممن لديهم سهولة

والتعلم من أفضل الممارسات حول العالم.
ويفترض المجلس بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوسعها في حال إدارتها بصورة
جيدة ،أن تسهم في إعادة رسم مالمح الحكومة خالل العقد المقبل عبر توطيد الثقة بالحكومة،

ثان
وفضالً عن الثقة بالحكومة ،يرصد المجلس قضية «القيادة في الحكومة» كعامل أساسي ٍ

والقيادة ،وتقديم الخدمات ،والتمثيل السياسي ،ومكافحة الفساد ،والتعاون البيروقراطي،

وكمتغير ذو أثر .فثورة المعلومات والتحول الديموقراطي يتسببان بتغيير نوعي طويل األمد
ٍ

وإدارة األزمات ،واالبتكار .وفي كل فصل ،يقوم المؤلفون بتعريف الموضوع وبتقييم معناه

في حكومات القرن الحادي والعشرين ومؤسسات ما بعد العصر الحديث .ومن شأن بناء

المتنوع والمتحول ،كما يستكشفون تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عليه ،ويوفرون

القيادات في حقبة التكنولوجيا أن يسهم في صياغة العقد االجتماعي الذي يربط بين الحكومات

الرؤى األبرز ويشاركون نماذج حاالت يمكن لقيادات القطاع الحكومي االستفادة منها وتطبيقها

والمواطنين ،مع اكتساب هيكليات السلطة التقليدية ومثلث المحيط والقيادة والتبعية.
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الشكل  :1هيكلية دعم الحكومة الجيدة

ويوضح «الشكل  »1الدور التداخلي للعاملين المؤثرين ،وهما الثقة والقيادة في الحكومة

المساعدة على بناء الثقة ،وقدرة تكنولوجيا المعلومات على توطيد أو هدم الثقة .وفيما يلي

وعالقتهما المتداخلة مع العوامل األخرى ،أو ما يعرف باسم مدخالت ومخرجات الحكومة.

مجموعة من أبرز الدروس المستفادة والتوصيات ذات األهمية:

ولمساعدة المستخدمين على تصفح التقرير بسهولة واختيار المجال الذي يرغبون باستكشافه
أكثر ،يوفر هذا الملّخص التنفيذي لمحة شاملة عن الفصول والرؤى واآلراء التي يخلص

● إن التقنيات التي تسهم في تحسين األداء الحكومي قد تكون األقوى دوراً عند تطبيقها

إليها التقرير.

باالقتران مع (أو كجزء من) استراتيجية متناسقة تركز على المواطنين.
● تحتاج الحكومات إلى إعداد بيئة مناسبة تسهم في التمكين وإطالق قدرات التكنولوجيا
وتسخيرها لتعزيز الثقة .ويتضمن ذلك دعم التقنيات على غرار اإلنترنت فائق السرعة

ويستكشف الفصل األول مفهوم «الثقة بالحكومة» و«دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت»

واالتصال الالسلكي وإطار العمل المالئم لمعالجة مسائل األمن والخصوصية والقدرة

في مسألة الثقة .وفي حين تنبع أهمية الثقة من أسباب عديدة ،هناك سببان أساسيان يبرزان
عن غيرهما ،أولهما أن الثقة تمثل موقفا ً إيجابيا ً ينطوي على قيمة متميزة ويشكل بحد ذاته

على االتصال.

غاية منشودة .والثاني أن الثقة تسهم في تحسين قدرة الحكومات على خدمة المواطنين .ويوفر
المؤلفون إطار عمل يتناول الثقة واألداء الحكومي من حيث الشفافية والتناغم مع الجمهور
وقابلية المساءلة وإمكانية الوصول والقدرة على االستجابة ،ويرتبط بكافة عناصر التقرير.
كما يستكشفون طبيعة وأهمية الثقة ،والتوجهات الراهنة في ثقة الجمهور بالحكومة ،والعوامل

● ليست التكنولوجيا حالً سحريا ً للوصول إلى ثقة أكبر ،فالحكومات اإللكترونية أو منصات
المشاركة اإللكترونية البطيئة أو غير الفعالة قد تضّر برؤية المواطنين لألداء الحكومي
الذي يشكل مكونا ً أساسيا ً للثقة.
● على القيادات الحكومية أن تف ّكر مليّا ً بتصميم نظام يس ّخر التكنولوجيا بفعالية إلعادة بناء
الثقة .ففي ضوء طبيعة التكنولوجيا سريعة الت ّغير ،ينبغي أن تتمتع البرامج والقوانين
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بالقدرة على التكيف واالستجابة للمخاوف واإلمكانات الجديدة .ونظراً للطابع المعقد الذي تتميز

ويستطلع المؤلفون دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين وتطوير الخدمات،

به مسألة الثقة ،يتعين على الحكومات توخي الدقة والعناية في وضع األهداف ،ومتابعة

وتمكين المواطنين من المشاركة في ابتكار خدمات جديدة ،وضمان الظروف الالزمة لتطبيق

التقدم المحرز والمقارنة مع الدول األخرى.

هذه التحسينات بنجاح.

ويبحث الفصل الثاني في «القيادة» في الحكومة ،إذ يناقش تطور القيادة وفعلية وكيفية

● الربط مع استراتيجية أو خطة حكومة رقمية شاملة .فالتشخيص الدقيق قد يسهم في

تغيرها جراء التكنولوجيا .كما يتناول المؤلفون تصنيفين للقيادة في مواجهة التكنولوجيا:

تقييم النضوج الرقمي ورصد التقنيات والمنصات التي يمكن استخدامها .وحينئ ٍذ ،يمكن

التصنيف الداخلي المتعلق بشخص القائد ومنصبه والعمليات والنتائج ،والخارجي لكونه

للحكومة رسم خريطة طريق رقمية إلطالق البرامج التجريبية واكتساب وتطبيق الدروس

يتعلق بالتبعية والسياق.

المستفادة ،ومن ثم التوسع والتطوير على نطاق واسع.
● التشجيع على تبني النماذج الجديدة لتقديم الخدمات .وعلى هذا الصعيد ،تمثل الشمولية

وتضم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ثالثة جوانب أساسية قادرة على تطوير القيادة

الشرط االول لتحقيق هذا الهدف ،إذ قد يتوجب على الحكومات أن تستثمر في البنية التحتية

في القطاعين الحكومي والخاص ،وهي :تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة والتقنيات

(مثل منصات الخدمات اإللكترونية في المواقع النائية) والكوادر البشرية (السيّما محو

سريعة االنتشار.

األمية الرقمية) ،حيث يتعين على الحكومات مواجهة مخاوف الخصوصية واألمن التي قد
تشكل عائقا ً أمام تبني هذه النماذج.

● تكنولوجيا المعلومات :تترك هذه التكنولوجيا أثراً على هيكلية المؤسسات .فالهياكل
التنظيمية الهرمية تكتسب طابعا ً منبسطاً ،في حين تسهم شبكات تعهيد األعمال في تعزيز

● االستثمار في القدرات الجديدة ،البشرية والتقنية على حد سواء ،إذ أن التقنيات الرقمية
تشكل عامالً مهما ً للتمكين ووسيلة للتواصل والتفاهم بين األطراف .ويستدعي األمر توفر

األرباح عبر التوزيع الفعال للموارد (العمليات) .وعالوة على ذلك ،فإن القدرة الحالية

مهارات أساسية لضمان االستفادة القصوى من الفرص التي توفرها التكنولوجيا ،وإدارة

للوصول إلى المعلومات ،وإمكانية التعبير والقدرة على التواصل ،تؤثر على العالقة التي

مخاطرها في الوقت نفسه.

تربط بين القيادة وأتباعها بصورة أكثر بكثير من أي تقنيات سابقة في مجال المعلومات
(الوظيفة) .وأخيراً ،لم يعد أصحاب األدوار القيادية يمتلكون القدرة على االبتعاد بأنفسهم
عن ناخبيهم أو المطالبة بخصوصيتهم .فالدعوات إلى قابلية المحاسبة وقواعد السلوك
األخالقية والمالية ،تتحول بحد ذاتها إلى الدور القيادي (الشخص).
● البيانات الضخمة :بوسع الحكومات أن تستفيد من استخدام معلومات وتحليالت البيانات
الضخمة لتعزيز الكفاءة (العمليات).
● التقنيات سريعة االنتشار :توصف التقنيات سريعة االنتشار بأنها «العملية التي تشهد
نشوء أحد المنتجات أو الخدمات بشكل أولي في التطبيقات البسيطة في قاعدة السوق،

● التعاون بين الجهات الحكومية والحكومات والقطاع الخاص .فالشراكات التي تربط بين
األطراف المعنية ومجموعات المستخدمين تتسم بأهمية محورية لضمان معرفة الناس
لكيفية الوصول إلى الخدمات الجديدة ،كما أنها تشكل جانبا ً من المشاركة في إطالق
المرحلة التالية من التطور.
● ضمان موثوقية النماذج الجديدة لتقديم الخدمة .ففي هذا اإلطار ،يتعين على الحكومات
أن تسعى جاهدة إلى الحفاظ على مستوى دائم من التوافر والجودة ،حيث ينبغي للمواطنين
أن يتمكنوا من الحصول على المعلومات واالعتماد على الخدمات األساسية حتى في
الظروف الملّحة (في حاالت الكوارث الطبيعية على سبيل المثال).

لينطلق بسرعة إلى قمة السوق ويحل بالتالي مكان المنافسين المعروفين» (العمليات).
وسوف يتعين على الحكومات ،إضافة إلى كبرى الشركات حول العالم ،أن تعكف على

من جانبه ،يسلط الفصل الرابع الضوء على كيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تسخير التقنيات األسيّة واالبتكار في سبيل دفع عجلة أهدافها بسرعة قصوى (النتيجة).

على التمثيل السياسي .ورغم اآلمال التي تنعقد على دور اإلنترنت في تمكين الجميع
من التمتع بمستوى من التمثيل السياسي ،إال أن األثر يتفاوت إلى درجة كبيرة.

أما الفصل الثالث ،فهو ي ّركز على تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على صعيد
تقديم الخدمات ،نظراً ألن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتمتع باإلمكانات التي تتيح

الديموقراطية القائمة على التداول والمشاركة ،واستكشاف العوامل الخارجية والداخلية

لها تحسين األداء الحكومي وإعادة بناء الثقة .وفي يومنا الراهن ،تلعب التقنيات الرقمية
دوراً متزايد األهمية في الحياة اليومية للناس والشركات ،لتبّدل بذلك المواقف تجاه طبيعة

التي تؤثر على التمثيل ،وكيف يمكن للحكومة صياغتها وتشكيلها ،والدور المحدد
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .فهذه التكنولوجيا تنطوي على تأثيرين أساسيين غالبا ً

وطرق تقديم ومزودي الخدمات العامة .فالمواطنون يتوقعون التمتع بإمكانية الوصول إلى

ما يعمالن بالترادف ،فهي توفر مستوى أعلى من التمثيل (الصوت) وتتيح للحكومة

هذه الخدمات بسرعة وسهولة ودقة وأمان ،متى وأينما شاءوا .وتتضمن التقنيات المشار

رؤية أوسع :المراقبة ،وتصفية المحتوى والتحكم به .ومما ال شك فيه ،أن تحقيق معادلة
متوازنة بين هاذين الجانبين يشكل تحديا ً بارزاً .وفي هذا التقرير ،يشارك المؤلفون

إليها :البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة ،والتقنيات المدمجة و«إنترنت األشياء»،

ويعمد المؤلفون إلى تقييم مجموعة من المنهجيات التي تتيح تحقيق التمثيل ،بما فيها

والمنصات المتنقلة المتكاملة والشاملة ،والحوسبة السحابية ،وشبكات الجيل التالي .وبكافة

التصميمات والممارسات األكثر فعالية ،والمخرجات التي يمكن توقعها نتيجة توفر

األحوال ،قد تترافق هذه التقنيات بمجموعة من المخاطر والتحديات التي يتعين على

مستوى أعلى من التمثيل السياسي على اإلنترنت ،ويحذرون من مخاطر المنهجيات

الحكومة مواجهتها.

الفاشلة .ويتضمن ذلك:
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● التخطيط واالستثمار .هناك العديد من الحكومات غير الجاهزة لـ «التفاعل اإللكتروني»

● يجدر بالحكومة والقطاع الخاص أن يعمال معا ً لتحقيق المكاسب المتبادلة ،إذ يتعين على

المتواصل مع الجمهور ،األمر الذي قد ينطوي على الكثير من التكاليف والتعقيدات .وهذا

صناع القرار االلتقاء بممثلي القطاع لمناقشة الشروط التي يمكن تطبيقها لتوفير مثل هذه

يتطلب من القيادات أن تعمد إلى تطوير خطط استباقية واالستثمار في األدوات والخبرات

البيانات لبعضهم البعض ،والتفاعل مع الجمهور لجمع اآلراء والمقترحات وفهم األهداف

وأنظمة اإلدارة.

التي ترمي الجهود إلى تحقيقها.

● ربط الجهات الحكومية األساسية .تؤدي السلطة التنفيذية ومجالس النواب والمحاكم
إلى تحويل اهتمامات المواطنين وتفضيالتهم إلى سياسات ،وينبغي أن تكون مبادرات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مدمجة في طريقة عملها.
● الشمولية .يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد على رفع مستويات الثقة
والشرعية وفعالية صناعة السياسات والحوكمة ،لكن «فضاءات» المشاركة الجديدة ينبغي
أن تكون مطلّعة ومدارة بشكل يضمن تمثيل األطراف المعنية.

ويتناول الفصل السادس مسألة البيروقراطيات المتماسكة ،والعشوائية واالنعزالية ضمن
الحكومة .فاالنعزالية قد تؤدي إلى تقويض الثقة بين األقسام والمكاتب ،وبالتالي ضعف ثقة
المواطنين بقدرة الحكومة على تقديم خدمات سريعة ومتناسقة .وفي عالمنا المعاصر ،أصبح
التعاون والتنسيق والتراتب األفقي في عمليات الحكومة وتقديم الخدمة ،بمثابة «حتميات»
يمكن تيسيرها عبر اإلمكانات سريعة التوسع للتكنولوجيا والتغيرات المحورية في بيئة المجتمع

● فهم الحدود الحقيقية .توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العديد من أدوات تحسين

والسياسة .ومن هنا تأتي أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تمثل فرصة هائلة

التمثيل ،ولكل منها تكاليفها وفوائدها التي ينبغي قياسها واستخدام بالتناغم مع اآلليات األخرى.
● التفاعل عوضا ً عن التقييد .بدالً من السعي إلى التحكم بقنوات تكنولوجيا المعلومات

لتعزيز وتشجيع تبادل المعلومات والسبل المشتركة للعمل بين األقسام ،ما يؤدي بدوره إلى

واالتصاالت ،تتوفر أمام الحكومة منهجية أفضل تتمثل في تقييم وفهم القنوات ،والمشاركة
فيها بفعالية لتكون طرفا ً في الحوار.

شفافية واسعة وقدرة أعلى على االستجابة بين الدوائر الحكومية.
ويستكشف هذا الفصل كيفية تطبيق منهجيات «الحكومة بأكملها» بنجاح لكسر االنعزالية،
واإلمكانات الالزمة لجعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت جزءاً من هذا الحل .ولذلك ينبغي

ويأتي الفصل الخامس ليبحث في تأثير التكنولوجيا على مكافحة الفساد ،السيما أن وباء الفساد
يؤدي إلى إفساد الثقة وتهديد األساسات التي تقوم عليها الحكومة الجيدة .فهو يقّوض فعالية

السعي إلى توفير مزيج توليفة يجمع بين االستراتيجية والجمهور والتكنولوجيا ،فالقيادة القوية
والمتابعة الفعالة وحسن تحديد المساءلة للممثلين واألطراف المعنية ،تشكل جميعا ً متطلبات

العائدات واإلنفاق ،ويتهدد التنافسية ويضعف العدالة السياسية واألمن والشمولية .ويوضح

أساسية إلحداث التغييرات ضمن القطاعات ومستويات الحكومة وضمن نطاق سلطتها.

المؤلفون النظرية التي تقول بأن «البيانات الضخمة تثمر عن حكومة أفضل» ،حيث يمكن

ّ
للحث على نشوء ثقافة التحسين المتواصل،
ومن الجدير أيضا ً مشاركة األمثلة المشجعة

للتكنولوجيا أن تساعد على معالجة جذور الفساد وخاصة عبر البيانات الضخمة والمفتوحة.
األمر الذي يمكنها تحقيقه من خالل تفكيك تكتالت المعلومات التقليدية ،والح ّد من تحفظ

فالحاجة تستدعي وجود القدر نفسه من االبتكارات في طريقة عمل الحكومات وفي السياسات
التي تختارها .وفي إطار بيئة السياسة المفتوحة ،حيث يمكن الوصول إلى وسائل التواصل

مسؤولي القطاع الحكومي عبر أتمتة العمليات المشابهة لتوزيع المدفوعات والفوائد ،وتحسين

االجتماعي والهواتف الذكية والمواطنين الذين يتمتعون باتصال دائم ،يمكن للحكومات االستفادة

سبل رصد الفساد من خالل تمكين المواطنين من مساءلة مزودي الخدمات الحكومية.

من السبل المبتكرة لبناء اإلجماع ومشاركة التحليالت وخيارات السياسة .وفي حين يمكن
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساعد في هذا المجال ،ولكنه ينبغي أال ينظر إليها كحل

وعلى صعيد تقييم الفوائد والخواطر ،يوفر المؤلفون هذه المجموعة من اآلراء والرؤى:

فردي ،وال على أنها خالية من المخاطر.

● إن إتاحة المعلومات وصناعة القرار ليطلع عليها أكبر عدد ممكن من الجمهور ،من شأنها

وفي الفصل السابع ،نقوم بتقييم الدور الذي يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تلعبه

مكافحة الفساد وتكتالت حجب المعلومات ،والتحفظ وقلة المساءلة ،وهي األركان التي

في األزمات المتفاقمة أو معالجتها عند تدني أو غياب الثقة بالحكومة .فعصرنا الراهن يشهد

تقوم عليها األنظمة الفاسدة.

بروز األزمات بين الدول ،بما فيها الحرب األهلية والعنف الطائفي ،ويشكل انهيار الثقة
بالحكومة سببا ً شائعا ً للنزاعات الداخلية وحتى الدولية .وفي حين يمكن تسخير تكنولوجيا

● لبناء حكومة أفضل ،تتسم ميزة «انفتاح» البيانات بأهمية أكبر من الحجم .فالحكومات
والمؤسسات بحاجة إلى ضمان إتاحة الوصول إلى البيانات التي تنشرها ،وسهولة قراءتها
وقابليتها للتعديل والتداول.
● يعد الناشطون في مجال البيانات بمثابة وكالء للشفافية والمساءلة والتغيير .وبدءاً من

المعلومات واالتصاالت من قبل المواطنين الساخطين أو فاقدي الثقة لنشر المعلومات وحشد
المناصرين ،إال أنه من الممكن أيضا ً تسخيرها عبر الجهود الدولية لحماية ومؤازرة المدنيين

مبرمجي التطبيقات إلى المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع المحلي ،ينبغي تقديرهم

المتضررين باألزمات .وقد بدأ الالعبون الدوليون باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
لدعم المدنيين في مناطق األزمات ،ولكن المجال ما زال متاحا ً لمزيد من التحسينات .ويؤكد

وتمكينهم وحمايتهم.

المؤلفون على هذا الوجه المتبدل لألزمة ،والتداعيات المحتملة على المجتمع األوسع.

● ستقود التكنولوجيا إلى تغيير حتمي في السياسة ،لكن هذا التغيير ينبغي له أن يكون في

وهذا الفصل يسلط الضوء على أبرز التحديات والطرق التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات

االتجاه الصحيح .فااللتزام بالشفافية قد يترافق أحيانا ً بتكلفة معينة ،لكن صناع القرار يتعين

واالتصاالت أن تسهم من خاللها في تعزيز قدرات الوكاالت الدولية لمساعدة المدنيين.

عليهم ضمان اتخاذ الجانب الصحيح.

ويتضمن ذلك:
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● الصحة :بوسع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم في تحسين خدمات وإمدادات
ومعلومات الصحة البدنية والنفسية ،في األماكن التي تشهد نقصا ً في العناصر الطبية.

للمستقبل ،بصرف النظر عما يحمله بين طياته .وقد أثمر استكشاف الطرق المختلفة لممارسة

● التعليم والتوظيف :يمثل التعليم عن بعد الذي يمكن توفيره عبر األجهزة المتنقلة غير

هذه القوى في المستقبل ،عن تطوير ثالثة سيناريوهات:

طيف واسع من األطراف المعنية حول الخطوات السياسية الالزمة لضمان استعداد الحكومات

المكلفة أو عبر أجهزة الكمبيوتر ،أحد السبل لردم فجوة التعليم.
● األمن :في سبيل ضمان أمن المخيمات ،يمكن استخدام الطائرات بدون طيار بهدف االستطالع.

● سيناريو عام  1984اإللكتروني :وهو عالم تتحقق فيه الوعود بالبيانات الضخمة ،وتنتشر
فيه التهديدات االقتصادية والجيوسياسية و اإللكترونية ،ويشكل التكاتف االجتماعي قيمة

وقد يتطلب إدخال االبتكارات التقنية الحديثة إلى مجال اإلغاثة مجموعة من أطر العمل القانونية

مجتمعية جوهرية .ووسط التقلبات االقتصادية ،وانعدام االستقرار الجيوسياسي وتنامي

والتشغيلية لدعم اإلجراءات المناسبة من قبل مجتمع اإلغاثة .وقد يكون من األفضل اتخاذ
هذه اإلجراءات من قبل الهيئات التنظيمية الدولية متعددة األطراف ،نظراً ألن القطاع الخاص

مخاوف األمن اإللكتروني ،يشهد هذا العام صعوداً متناميا ً في الحس الوطني .فالناس على

بوسعه لعب دور هام في هذا المجال.
وبدوره ،يسلط الفصل الثامن الضوء على االبتكار في الحكومة .فالقدرة على إدراك وتقييم
التحديات واالستجابة لها بمرونة ،تتسم بأهمية حيوية لتمكين الحكومات من حفظ االستقرار
ومواصلة التنمية في مواجهة األزمنة المتبدلة .وأثناء التعامل مع القيود المتزايدة مثل الميزانيات

استعداد لمقايضة جزء من حريتهم وخصوصيتهم مقابل حس متزايد من األمن الجمعي.
سور :وهو عالم أفلست فيه الحكومة المركزية ،وتقع السلطة السياسية بين
● المجتمع الم ّ
أيدي األفراد ومؤسسات القطاع الخاص .وتسود المجتمع المسؤولية والخيارات الفردية،
وقد أصبح القطاع الخاص مزوداً رئيسيا ً للخدمات المجتمعية.
● دولة المدينة :في هذا العالم ،تصبح السلطة ال مركزية لتصل إلى مستوى المدينة وتتغلب
فيه البراغماتية على المثالية على صعيد معالجة القضايا المجتمعية .ويؤدي التمدين إلى

المحدودة ،والمخاطر الجيوسياسية والمنافسة التجارية ،يحتاج القطاع الحكومي إلى التحلي

نمو في أعداد المدن وحجمها وتماسكها ،إذ يعني نطاق المدن أنها قادرة على االبتكار

باالبتكار في سبيل تحقيق رسالته بنجاح .فالدولة عليها لعب دور بارز للمساهمة في تحسين

إلنجاز األعمال بطرق أكثر سهولة ،األمر الذي يرفع من أهميتها ونفوذها في وجه

القدرات التنافسية للبالد عبر ضمان توفر الظروف الجيدة لالزدهار االقتصادي واالجتماعي،

الحكومات الوطنية.

بما في ذلك االقتصاد المتطور القائم على المعرفة.
تشهد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مرحلة تطور سريعة تسهم في التمكين ،إال أنها قد
فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قادرة على مساعدة الحكومة باألشكال التالية على سبيل المثال:

تنطوي أيضا ً على انعدام في االستقرار .فالتكنولوجيا تساعد أيضا ً على تعزيز العدالة والمشاركة
وجودة الخدمة ،لكنها تترافق أيضا ً بالمخاطر .وتعمل جميع الفصول على استكشاف التحديات

● يمكن لالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يسهم في تحقيق االبتكار

الشائعة التي تتضمن أحقية الوصول إلى التكنولوجيا ،وسالمة وأمن البيانات ،وضرورة استثمار

غير التقني مثل الخبرات والمهارات والتنظيم .وقد يشكل وسيلة لتوفير خدمات جديدة أو

الحكومات بالشكل المناسب في الناس واألدوات وهيكليات اإلدارة الجديدة لدعم التكنولوجيا .فهي

تحسين العرض وغرس القيم الجوهرية مثل الكفاءة وإمكانية الوصول والشفافية.
● قد تأتي االبتكارات التقنية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عموما ً كنتيجة للخطوات

تتخذ الجهود المتعمدة واالستباقية لتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

الحكومية .فالمشتريات العامة التي تلبي احتياجات محددة يمكنها أن تسهم في تشجيع

منهل للقيادات الحكومية وغيرها من األطراف
تم تصميم هذا التقرير خصيصا ً ليكون بمثابة
ٍ
المعنية التي تشكل طرفا ً محوريا ً في مسيرة ترجمة ما تبشر به تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

● تتسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأهمية محورية لتخيّل وتطبيق ومتابعة السياسات

على أرض الواقع ،بمن فيهم خبراء التكنولوجيا القائمين على تطوير الموجة القادمة من التطبيقات

االبتكارات التقنية.
والخدمات ،ولكنها ال تنطوي على آثار إيجابية جوهرية وينبغي فهمها وتحليلها بدقة

واألدوات ،والصحفيين الذين يبشرون بحلول عصر البيانات المفتوحة ،والمسؤولين التنفيذيين

وعناية.

الباحثين عن شراكات جديدة مع الحكومة ،والمواطنين الراغبين بفهم وتشجيع واالضطالع في

● تمنح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القطاع الحكومي حوافز وطرق جديدة لتحقيق

دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن الحكومة .ولذلك ،يشكل تشارك األفكار وأفضل

المهام الجوهرية لتقديم الخدمات بطريقة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة ،فتقنيات

الممارسات من مختلف أرجاء العالم ومن طيف واسع من الخبرات ،وظيفة رئيسية من وظائف
«مجلس األجندة العالمية حول مستقبل الحكومة» .وختاماً ،يرحّب المجلس باستقبال آرائكم

المعلومات واالتصاالت الجديدة تشكل وسيلة لمتابعة المخاطر واستقراء المستقبل.

ومقترحاتكم ،ويأمل أن يكون هذا التقرير باقة من األدوات الغنية بالفائدة.
أما الفصل األخير ،فهو يحدد ثالثة سيناريوهات لمستقبل الحكومة ،أعدها المجلس بالتعاون
مع فريق «االستطالعات االستراتيجية» في «المنتدى االقتصادي العالمي» .وتم تطوير
السيناريوهات التي تتوقع سياقات محتملة يمكن ضمنها التساؤل حول األدوار واألشكال
المستقبلية للحكومة ،بهدف توسيع آفاق تفكير أعضاء المجلس للمساعدة على جعل التقرير على
أعلى قدر ممكن من المتانة والوضوح .وهي أيضا ً تعد مرجعا ً لتسهيل الحوارات البناءة بين
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الفصل األول:
أثر التكنولوجيا
على الثقة
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الفصل األول :أثر التكنولوجيا على الثقة

الفصل األول:

أثر التكنولوجيا على الثقة
ديانا فاريل
رائدة عالمية وشريك مؤسس،
مركز ماكينزي للشؤون الحكومية ،وشركة ماكينزي

أندرس بورغ
وزير المالية،
وزارة المالية في السويد

مقدمة:
تشكل الثقة أساس التعريف الذي يعتمده معظم المواطنين لتوصيف الحكومة الجيدة ،ما يعني أن الحوكمة بكفاءة أعلى
تستدعي من القيادات العمل على حماية أو إعادة بناء ثقة المواطنين .وتسعى العديد من القيادات إلى تحسين الثقة وخاصة
في البلدان التي تدهورت فيها مستويات الثقة ،كما تمت االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نطاق واسع
في سبيل تحسين جودة حياة الناس واالرتقاء بمستويات الثقة عبر توفير الشفافية وتعزيز مشاركة المواطنين بصورة
أعمق وأكثر كفاءة وتوفير الخدمات بطريقة أكثر فعالية .وبكافة األحوال ،تمثّل التسريبات التي كشفت عن استخدام الحكومة
للرقابة اإللكترونية جملة من المخاطر المحتملة التي تهدّد على المدى الطويل الثقة بالحكومة والتكنولوجيا معا ً في حال
عدم تطبيق الضوابط الضرورية .ويستكشف هذا الفصل طبيعة الثقة وأهميتها ،والعوامل التي تسهم في تحديد مستوى ثقة
المواطن بالحكومة ،والدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه في إعادة بناء الثقة والحفاظ عليها.

لمحة عامة:

تترافق الحكومة الجيدة مع الثقة التي تشكل مقياسا ً لمستوى إيمان أو ثقة الناس ببعضهم البعض أو بمؤسسة معينة أخرى .وعلى صعيد
الحكومة ،قد يمثل ذلك الثقة بين المواطنين ،والثقة بين الهيئات الحكومية ،أو الثقة بين المواطنين وحكومتهم ،وهي المحور الذي ينصب
عليه تركيز قادة القطاع الحكومي وهذا التحليل .وفي حين تنبع أهمية الثقة من أسباب عديدة ،هناك سببان أساسيان يبرزان عن غيرهما،
أولهما أن الثقة تمثل موقفا ً إيجابيا ً ينطوي على قيمة متميزة ويشكل بحد ذاته غاية منشودة ،والثاني أن الثقة تسهم في تحسين قدرة
الحكومات على خدمة المواطنين.
من السهل فهم مسألة ثقة المواطنين بالحكومة ،وهي غاية عادة ما تنادي بها القيادات الحكومية كهدف محوري ،بيد أن تعريفها وقياسها
قد ال يخلو من الصعوبة .وعلى غرار الرضا والسعادة ،تقاس الثقة باستخدام االستبيانات أو استطالعات الرأي ضمن نطاق محدد ،توجه
فيه األسئلة للجمهور حيال مدى الثقة التي يوليها المواطنون بحكومتهم.
وخلصت بعض االستبيانات التي يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن العشرين ،إلى أن ثقة المواطنين تتمتع بثالث خصال تنطوي على
تداعيات مهمة بالنسبة للحكومة وهي :أن الثقة ليست ثابتة أو مستقرة ،فهي عرضة للتغير بسرعة وبدرجات كبيرة ،وأن الثقة تتفاوت
بشكل ملحوظ بين البلدان واالستبيانات ،وأن الثقة قد تضاءلت مع مرور الزمن.
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تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على الثقة
على مدار العقدين الماضيين ،حققت تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت انتشاراً واسعا ً في مختلف
أرجاء العالم ،وساهمت في تحويل طريقة حياة الناس
وأسلوب عمل الحكومة .ففي يومنا الراهن ،أصبح
البريد اإللكتروني وسيلة رئيسية للتواصل بين الناس
داخل وخارج الحكومة ،إذ يشهد كل يوم إرسال أكثر
من  140مليار رسالة بريد إلكتروني .وتستخدم

الحكومات الخدمات والتطبيقات السحابية على
نطاق واسع لتخزين المعلومات وتزويد المواطنين
بإمكانية الوصول إلى البيانات والخدمات ،إضافة
إلى أن بطاقات الهوية الشخصية الذكية باتت أيضا ً
تحقق انتشاراً واسعاً .وعلى صعيد آخر ،يجري حاليا ً
استخدام الهواتف المتحركة بغرض االستفادة من
الخدمات الحكومية في إستونيا ،وتحويل النقود في

كينيا ،وتخطيط التنقالت في سنغافورة .فالتأثير الهائل
الذي تتميز به التكنولوجيا ،السيّما على طريقة خدمة
الحكومة للمواطنين وتفاعلها معهم ،ينطوي على
مقومات متميزة لتعزيز الثقة ،حيث تتضمن تكنولوجيا
المعلومات على وجه الخصوص ثالثة مجاالت قد تسهم
في تمكين قيادات القطاع الحكومي من إعادة بناء الثقة
بالحكومة ،وهي:

 .1الحكومة اإللكترونية والمشاركة اإللكترونية
يمكن لهذه األدوات أن تساعد الحكومات على تقديم
خدمات أكثر كفاءة وفعالية ،لتمنح المواطنين آلية
لمساءلة الحكومة ،وتقليص اآلراء المسبقة حيال انعدام
العدالة ،وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات.

اإللكتروني كما في البرازيل وإستونيا ،أو على شكل
المشاركة غير االنتخابية حول مواضيع معينة مثل
المشاركة في وضع الميزانيات في كولونيا بألمانيا.
وتتضمن قائمة الفوائد الواضحة ما يلي:

وبصورة نموذجية ،تعني الحكومة اإللكترونية
تقديم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني ،بدءاً من
تحصيل الضرائب ووصوالً إلى الوصفات الدوائية،
وذلك كله عبر بوابة إلكترونية واحدة على اإلنترنت.
وقد بادرت عدة بلدان منها كندا وكوريا الجنوبية
إلى تطبيق التقنيات التي تتيح إجراء المدفوعات
والمشتريات في إطار خدمات الحكومة اإللكترونية
التي تقدمانها .أما المشاركة اإللكترونية ،فهي
تتضمن توفير القنوات اإللكترونية لتعزيز مشاركة
المواطنين .وقد يأتي ذلك على شكل التصويت

● تقديم الخدمات :بوسع الحكومة اإللكترونية أن
تساعد الحكومات على تقديم الخدمات للمواطنين
بمستويات أعلى من الكفاءة والفعالية .ففي
إستونيا ،يمكن تسجيل الشركات الجديدة عبر
اإلنترنت في غضون  20دقيقة فقط.
● المساءلة :من شأن قنوات المشاركة اإللكترونية
أن تمنح المواطنين مزيداً من السبل لمساءلة
الحكومات .فمن خالل الموقع اإللكتروني
( ،)Regulations.govيمكن للمواطنين
األمريكيين مشاركة آرائهم ومقترحاتهم ،ويستقبل

الموقع أكثر من  27ألف تعليق شهرياً.
● اإلنصاف :تسهم آليات المشاركة اإللكترونية،
السيّما في األنظمة االقتصادية الناشئة ،في
تقليص اآلراء المسبقة حيال الفساد .ففي
البرازيل ،ساهم طرح نظام التصويت اإللكتروني
في خفض نسبة صناديق االقتراع التي تم
اعتبارها غير صالحة من نسبة  %40حتى أقل
من .%10
● الوصول إلى الخدمات :تسهم الحكومة
اإللكترونية والمشاركة اإللكترونية في تحسين
إمكانية الوصول إلى الخدمات .فأكثر من %90
من سكان إستونيا يحملون بطاقات هوية شخصية
إلكترونية ،كما قام أكثر من نصف مواطني
السويد باستخدام اإلنترنت للحصول على
المعلومات من الهيئات الحكومية.

 .2البيانات المفتوحة
تسهم البيانات المفتوحة في إضفاء الشفافية على عمليات
الحكومة ونتائجها ،وإتاحة الوصول إلى البيانات
الحساسة بكلفة منخفضة ،وتعزيز القيمة االقتصادية
عند ترافقها بتحليالت البيانات الضخمة ،إضافة إلى
خلق قاعدة للتطبيقات التي تلبي احتياجات المواطنين،
وتحفيزهم على المشاركة في تقديم الخدمات الحكومية،
ومشاركة معايير األداء التي تمنح الحكومة مزيداً من
الشفافية في نظر المواطنين.
وعلى مدار العقد الماضي ،شهد مجال توفير الحكومة
للبيانات المفتوحة تطوراً ملحوظا ً من الرقمنة البسيطة
للوثائق الحكومية (مثل سجالت األراضي والصحة)،
إلى تأسيس بوابات إلكترونية للبيانات المفتوحة التي
تتيح توفير البيانات الحكومية بصيغة ح ّرة وغير مقيدة
ويمكن الوصول إليها وقراءتها عبر األجهزة .وتمتد
البيانات المفتوحة لتشمل «بياناتي» ،وهي المعلومات
التي يتم جمعها حول الفرد ويمكن بعد ذلك توفيرها للفرد
نفسه .ويق ّدر تقرير حديث صادر عن معهد «ماكينزي»
أن البيانات المفتوحة تمتلك المقومات التي تتيح بمفردها
تحرير  3تريليونات دوالر من القيمة االقتصادية عبر

سبعة قطاعات اقتصادية .وفي حال تسخيرها بالشكل
المناسب ،يمكن للبيانات المفتوحة أن تساعد على إعادة
بناء الثقة بالحكومة عبر عدة قنوات تضم:
● الشفافية :توفر باقات البيانات المفتوحة
للمواطنين مزيداً من الشفافية حول
القرارات والعمليات والنتائج الحكومية.
فمثالً ،يسهل «مرصد االنفاق الحكومي»

( )Public Expenditure Observatoryفي
البرازيل التدقيق المتواصل لعمليات إنفاق األموال
العامة .وفي عامي  ،2011-2010قام المرصد
بمتابعة حوالي  128مليار دوالر برازيلي ،وأصدر
آالف التنبيهات حول احتماالت اإلنفاق غير
الصحيح.
● إمكانية الوصول :من شأن السجالت الرقمية
وبوابات البيانات المفتوحة أن توفر للمواطنين
إمكانية الوصول إلى البيانات المهمة بكلفة
منخفضة .ففي مطلع القرن الحادي والعشرين،
قامت حكومة والية كارناتكا الهندية برقمنة أكثر
من  20مليون سجالً لألراضي وأطلقت أكثر من

 170منصة تتيح للمواطنين االطالع على السجالت
الالزمة لكثير من المهام اإلدارية كالحصول على
قرض مصرفي.
● تقديم الخدمات :إن توفير البيانات عبر البوابات
اإللكترونية على غرار الموقع اإللكتروني
األمريكي ( )Data.govيمهد أيضا ً األرضية
أمام المشاركة في ابتكار التطبيقات التي تلبي
احتياجات المواطنين .ففي السويد ،تقوم هيئة النقل
( )Trafikverketبنشر البيانات الفورية حول جميع
تحركات القطارات ،لتقوم أطراف أخرى باستخدام
هذه البيانات في ابتكار تطبيقات تساعد المسافرين
والمعنيين بالشحن على اتخاذ قرارات مطلعة حول
خيارات ومسارات السفر.
● المساءلة :يتمثل الهدف من إطالق المنصات في
مساعدة المواطنين على استخدام البيانات المفتوحة
لمساءلة المسؤولين المنتخبين .ففي المملكة المتحدة،
يقوم موقع ( )TheyWorkForYou.comبتجميع
البيانات حول كل عضو من أعضاء البرلمان،
ليتسنى للمواطنين االطالع على السجالت والنفقات
والمصالح المالية للعضو المحلي الذي يمثلهم.
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 .3اإلعالم االجتماعي
يسهم اإلعالم االجتماعي في تمكين المواطنين من
مشاركة أفكارهم وإيصال أصواتهم ،فهو يتيح إمكانية
أفضل للوصول إلى موظفي وقرارات الحكومة،
ويوفر قناة غير انتخابية يمكن للمواطنين مساءلة
موظفي الحكومة من خاللها ،وإمكانية تحسين سبل
تقديم الخدمة عبر البيانات االجتماعية الفورية .ويمكن
مالحظة قدرة اإلعالم االجتماعي على تغيير شكل
العالقة التي تربط بين المواطنين والحكومة من خالل
االنتشار الواسع لهذه الشبكات ،فموقع «فيسبوك»
يضم أكثر من مليار مستخدم نشط ،في حين يشهد
موقع «يوتيوب» تحميل أكثر من  100ساعة
من مقاطع الفيديو كل دقيقة ،كما أرسل مستخدمو
«تويتر» أكثر من  170مليار تغريدة منذ إطالق
الموقع .وهناك عدد من القنوات التي يمكن لإلعالم

االجتماعي أن يؤثر من خاللها على ثقة المواطنين
بالحكومة وهي:
● المساءلة :تبرز وسائل اإلعالم االجتماعي كقناة
غير انتخابية مهمة يمكن للمواطنين والمؤسسات
مساءلة الحكومات من خاللها .ففي عام ،2013
قام تحالف من المؤسسات غير الحكومية ،بما
فيها «كريستيان إيد» ( )Christian Aidبإطالق
حملة إعالم اجتماعي هدفت إلى إدراج مسألة
التهرب من الضرائب ضمن جدول أعمال
االجتماع الوزاري لمجموعة السبعة.
● تقديم الخدمات :من شأن البيانات الفورية التي
يتم توفيرها عبر وسائل اإلعالم االجتماعي
أن تساعد الحكومات على تحسين سبل تقديمها

للخدمات ،السي ّما خالل أوقات األزمات .فمنصة
«االستجابة لالزمات» التابعة لشركة «جوجل»
تقوم باستخدام طيف واسع من البيانات مثل
بيانات اإلعالم االجتماعي لتعقب ودعم عمليات
االستجابة للكوارث الطبيعية والبشرية.
● القدرة على االستجابة :تمنح وسائل اإلعالم
االجتماعي ،السيّما على غرار «تويتر»
و«فيسبوك» ،المواطنين القدرة على الوصول
مباشرة إلى قيادات القطاع الحكومي ،وتفرض
على هذه القيادات ضغوطات متزايدة لالستجابة.
ففي الوقت الراهن ،يمتلك الكثير من السياسيين
حسابات على «فيسبوك» و«تويتر» ،حيث يمكن
للمواطنين استخدام هذه المنصات لتوجيه أسئلة
عامة ومباشرة لممثليهم المنتخبين.

ويمكن لكل واحدة من هذه التقنيات التي تضم الحكومة اإللكترونية والمشاركة اإللكترونية والبيانات المفتوحة ووسائل اإلعالم االجتماعي ،أن تسهم في مساعدة الحكومات على
إعادة بناء ثقة مواطنيها ،وذلك في حال االستفادة منها بالشكل المناسب .كما يمكن لهذه األدوات والمنصات مجتمعة أن تتمتع بمزيد من القوة والتأثير ،فمن شأن ربط البيانات
المفتوحة ووسائل اإلعالم االجتماعي مع منصة حكومية أن يوفر بيئة ثقة اجتماعية تسهم في تمكين جميع األطراف .وتجدر اإلشارة إلى أن إعادة بناء الثقة بالحكومة سيتطلب
إحراز التقدم على صعيد مجموعة من تقنيات وعمليات التمكين مثل اإلنترنت فائقة السرعة ،والتقنيات المتنقلة ،وبرتوكوالت ومعايير األمن المناسبة.

الخالصة والتوصيات
في أعقاب األزمة المالية العالمية ،انحدرت الثقة بالحكومة إلى
مستويات غير مسبوقة تاريخياً ،في انحدار ينطوي على تأثير حقيقي
وضار .فيومنا الراهن يشهد قبوالً أقل للسياسات الحكومية ،وارتفاعا ً
في التكاليف اإلدارية ،وضعفا ً في شرعية القوانين والتشريعات.
وتتمثل الوسيلة المباشرة واألكثر قوة إلعادة بناء الثقة في تحسين
خصال وأداء الحكومة ،وعلى سبيل المثال ،تعزيز شفافيتها وتحسين
عدالة اإلجراءات والمساءلة ،ورفع القدرة على تلبية احتياجات
المواطنين.
وفيما يلي أهم الدروس المكتسبة والتوصيات إلعادة بناء الثقة:
● إن التقنيات التي تسهم في تحسين األداء الحكومي قد تكون األقوى دوراً عند
تطبيقها باالقتران مع (أو كجزء من) استراتيجية متناسقة تركز على المواطنين.

● تحتاج الحكومات إلى إعداد بيئة مناسبة تسهم في التمكين وإطالق قدرات
التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الثقة .ويتضمن ذلك دعم التقنيات على غرار
اإلنترنت فائق السرعة واالتصال الالسلكي وإطار العمل المالئم لمعالجة مسائل
األمن والخصوصية والقدرة على االتصال.
● ليست التكنولوجيا حالً سحريا ً للوصول إلى ثقة أكبر ،فالحكومات اإللكترونية
أو منصات المشاركة اإللكترونية البطيئة أو غير الفعالة قد تضّر برؤية
المواطنين لألداء الحكومي الذي يشكل مكونا ً أساسيا ً للثقة.
● على القيادات الحكومية أن تف ّكر مليّا ً بتصميم نظام يس ّخر التكنولوجيا بفعالية
إلعادة بناء الثقة .ففي ضوء طبيعة التكنولوجيا سريعة الت ّغير ،ينبغي أن تتمتع
البرامج والقوانين بالقدرة على التكيف واالستجابة للمخاوف واإلمكانات
الجديدة .ونظراً للطابع المعقد الذي تتميز به مسألة الثقة ،يتعين على الحكومات
توخي الدقة والعناية في وضع األهداف ،ومتابعة التقدم المحرز والمقارنة مع
الدول األخرى.
ويستدعي الوصول إلى الحكومة الجيدة إحداث تغيير جوهري في العالقة التي تربط
بين المواطنين والحكومة ،إذ يمكن لقيادات القطاع الحكومي حول العالم أن تس ّخر
قوة التكنولوجيا بغرض إعادة بناء ثقة المواطنين في سبيل تحقيق هذا الطموح.
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دراسات النماذج
هيئة الضرائب
السويدية
ديانا فاريل
رائدة عالمية وشريك مؤسس ،مركز ماكينزي للشؤون
الحكومية ،وشركة ماكينزي
أندرس بورغ
وزير المالية،
وزارة المالية في السويد

وفي عام  ،2006بادرت هيئة الضرائب السويدية إلى
االستثمار في خدمات إلكترونية أسهل استخداما ً وأكثر
سرعة وكفاءة ،لتحقيق هدفين هما :تعزيز الثقة وتحسين
االمتثال .وفي غضون ستة أعوام ،ارتفعت معدالت ثقة
المواطنين بالهيئة من  %68إلى  ،%83إذ حلت الهيئة في
المرتبة األولى في استطالع تم إجراؤه في عام 2012
للمقارنة بين مستويات الثقة بالهيئات المختلفة .١

الخدمات اإللكترونية المخصصة التي طورتها
هيئة الضرائب السويدية
التعبئة اإللكترونية لعائدات ضريبة القيمة المضافة:
منذ عقد مضى ،قامت هيئة الضرائب السويدية بطرح خدمة
التعبئة اإللكترونية لعائدات ضريبة القيمة المضافة .وإبان
إطالق الخدمة ،بادرت قلة قليلة إلى استخدام نظام التعبئة

اإللكترونية ،إذ واصل اآلخرون تعبئة عائداتهم على الورق
حتى لو كانوا من مستخدمي اإلنترنت المتمرسين .وقد كشف
أحد االستبيانات أن مستخدمي اإلنترنت وجدوا في التعبئة
اإللكترونية عبئا ً أكثر صعوبة من الورق ،كما استنتجت جهة
تقييم خارجية أن تصميم النظام تمتع بمعالجة مبسطة من جهة
هيئة الضرائب ،وليس من جهة دافعي الضرائب .ولذلك،
خضعت الخدمة اإللكترونية إلعادة تصميم ،وهي اليوم تشهد
إقباالً واسعاً .ويتمثل الدرس الذي يمكننا اكتسابه من هذا
المثال في أن وجود المزايا العملية ضروري بالنسبة للهيئة،
بيد أن التركيز ينبغي أن ينصب على المستخدم منذ البداية.
التعبئة اإللكترونية لكشوفات الدخل:
تستخدم هيئة الضرائب السويدية نماذج عائدات ضريبية
مملوءة مسبقا ً وتستند إلى كشوفات الدخل المجمعة من
مصادر شائعة مثل جهات العمل والبنوك .ويجري تسليم
أكثر من  %99من كشوفات الدخل بشكل إلكتروني وفي
األوقات المحددة ،رغم عدم وجود غرامة على التأخير في
تعبئة الكشوفات .وهناك عدة عوامل مساهمة في نجاح هذه
الخدمة اإللكترونية التطوعية ،أولها أن هيئة الضرائب توفر
لجهات العمل برمجيات مجانية تتيح لهم تعقب معلومات
الموظفين وإرسالها إلى هيئة الضرائب مباشرة .وتتميز
هذه البرمجيات بكفاءتها العالية وتمثل لجهات العمل واجهة
موحدة لتعقب معلومات الموظفين وبالتالي تسريع عملياتها.
والثاني أن هيئة الضرائب السويدية تقبل استالم المعلومات
عبر مجموعة واسعة من الوسائط اإللكترونية مثل جهاز
تخزين البيانات ( ،)USBواألشرطة وحتى األقراص المرنة
القديمة ،ما من شأنه الحد من مصدر إزعاج وعائق شائع
يقف أمام اعتماد الخدمة اإللكترونية ،وهو عمليات نقل

رقمنة سجالت األراضي في كارناتكا
ديانا فاريل
رائدة عالمية وشريك مؤسس ،مركز ماكينزي للشؤون الحكومية ،وشركة ماكينزي

تطبيق التعبئة اإللكترونية:
في عام  ،2011قامت هيئة الضرائب السويدية بإطالق
تطبيق يتيح الوصول إلى نماذج العائدات الضريبية
المملوءة مسبقا ً على الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية.
وفي بادئ األمر ،اعتقد موظفو الهيئة أن هذه الخطوة
كانت غير ضرورية ،إذ لم يحمل التطبيق أي قدرات
متميزة مقارنة مع نظام التعبئة اإللكترونية الحالي ،إذ كان
بوسع مستخدمي الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية سلفا ً
تقديم عائداتهم الضريبية عبر الهاتف أو الرسائل النصية
أو الموقع اإللكتروني .وقد أظهر تحليل تقليدي للتكاليف
والفوائد أن االستثمار في التطبيق ال يجلب أية فائدة ،لكن
الهيئة قررت المضي قدما ً في هذه الخطوة بصرف النظر
عن ذلك .وجاءت النتائج مذهلة على عكس التوقعات،
إذ استقطب التطبيق في عامه األول أكثر من  120ألف
مستخدم ،وحظي بإشادة واسعة من دافعي الضرائب
ووسائل اإلعالم ،كما ساهم أيضا ً في توسيع نطاق اعتماد
نظام التعبئة اإللكترونية.
ويتمثل الدرس األبرز الذي يمكن اكتسابه في أن التكنولوجيا
ينبغي أن تتضمن شيئا ً من اإلقدام المدروس على المخاطر
( مثل إطالق التطبيق) ،نظراً ألن األدوات المختلفة قد تمهد
الطريق أمام تأثير مضاعف على المشاركة اإللكترونية.
ّ
بحث المزيد من
كما ينبغي على الهيئات الحكومية الراغبة
المواطنين على االنتقال إلى خدماتها اإللكترونية أن تجعل
من هذه الخدمة أكثر تركيزاً على المستخدمين ،عبر العمل
على توفير تصميم أكثر كفاءة وفعالية لواجهة المستخدم.

أنحاء الوالية ،لتوفر بذلك وصوالً أسرع وأكثر سهولة
لسجالت الحقوق والتأجير والحراثة وطلبات «التحويل»،
مثل تغيير ملكية األراضي .ومنذ إطالقها في عام
 ،2002وفرت المنصات خدمات الوثائق ألكثر من 100
مليون من أصحاب الحقوق والتأجير والحراثة.2

وقد ساهم المشروع في تحسين ما يلي:

أندرس بورغ
وزير المالية ،وزارة المالية في السويد

يعاني نظام الهند الضخم لسجالت األراضي والقائم على
المعامالت الورقية من الفساد والبيروقراطية ،ما يمثل
عائقا ً أمام ماليين المزارعين الذين يحتاجون إلى الوثائق
للحصول على قروض من المصرف أو على المحصول،
وإلنجاز المهام المالية واإلدارية المهمة األخرى .وفيما
مضى ،كان الوصول إلى هذه الوثائق تحت سيطرة
المحاسبين القرويين دائمي التغيب والفاسدين في معظم
األحيان .وبهدف التغلب على هذا العائق الذي يعترض

الملفات التي تستهلك وقتا ً طويالً.

مسيرة التنمية االقتصادية ،بادرت والية كارناتكا إلى
إطالق مشروع للرقمنة .وبحلول عام  ،2002وفي
إطار «مشروع بهومي» ،تم تحويل  20مليون سجل
حقوق وإيجار وحراثة يملكها نحو  6.7ماليين مزارع
من المعامالت الورقية المعرضة للفساد ،إلى صيغ
رقمية تتمتع بدقة أكبر ويسهل الوصول إليها .وقد قامت
دائرة العائدات في الوالية بنصب  177منصة لسجالت
األراضي المؤتمتة في مكاتب الضواحي الموزعة على

الوصول إلى الخدمات :ساهمت منصات «بهومي»
في تمكين إتاحة سجالت الحقوق والتأجير والحراثة
لمزارعي المناطق النائية ،وبالتالي تمكينهم خالل إجراء
المعامالت مع الموظفين المدنيين المحليين ،وموظفي
البنوك وغيرهم من اإلداريين .وقد ساهم النظام بدور
كبير في تقليص الفترة الزمنية لمعالجة طلبات الحقوق
والتأجير والحراثة ،التي كانت معالجتها تستغرق ما
بين  5أيام إلى  30يوما ً في ظل النظام اليدوي ،وكانت
نسبة قدرها  %5من المستخدمين تحصل على طلباتها
منذ الزيارة األولى .أما حاليا ً بالنسبة لنحو  %79من
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مزارع يستخدم جهاز الكمبيوتر لتفقد سجالت
األراضي في راماناجارام ،الهند.
حقوق النشر محفوظة لرويترز

مستخدمي المنصات ،فإن فترة انتظار السجالت تقل عن
 10دقائق ،ويحصل  %72من المراجعين على النسخة
المطلوبة من الزيارة األولى.
االستجابة والشفافية :أدى مشروع «بهومي» إلى
القضاء على نسبة هائلة من الرشاوى من نظام معالجة
طلبات الحقوق والتأجير والحراثة .ففي ظل النظام
اليدوي ،أفاد  %66من المراجعين أنهم اضطروا إلى دفع
الرشوة للحصول على وثائقهم ،بينما أفادت نسبة قدرها
 %3فقط عن دفعها للرشوة في ظل النظام الرقمي .ويقدر
الوفر اإلجمالي الذي حققه مستخدمو منصات «بهومي»
بنحو  134.37روبية هندية ( 2.2دوالر أمريكي)
للمعاملة الواحدة ،أو ما يعادل  806ماليين روبية
( 13.3مليون دوالر) سنوياً .ومنذ ذلك الحين ،انخفضت
منازعات األراضي التي شكلت  %70من قضايا المحاكم

في عام  ،2002لتصل إلى .%50
تقديم الخدمات :أثمرت منصات «بهومي» عن تقليص
حجم الموارد الالزمة إلدارة معامالت طلبات الحقوق
والتأجير والحراثة بمعدل  1.32مليون يوم عمل
بشري سنوياً ،ما يمثل وفراً مقداره  66مليون روبية
سنويا ً للحكومة.
المساءلة :تم تزويد النظام اإللكتروني بخطوات حماية
تتضمن إجراءات تسجيل الدخول والتشفير ورموز
الدخول لموظفي القطاعين الحكومي والخاص لتعقب
العمليات وتحديد المشغل والمشرف الذي قام بتنفيذها.
ويضع التصميم الموظفين أمام المساءلة المباشرة ويسهم
في تقليص األخطاء ،ويح ّد من المغريات التي تدعو إلى
3
الفساد ،ويخلق ثقافة معززة بالشفافية.

ألهم النجاح الكبير الذي حققه «مشروع بهومي»
الحكومة الهندية باستثمار  1.5مليار دوالر أمريكي
في «البرنامج الوطني لتحديث سجالت األراضي»
الذي تم إطالقه في عام  .2008وفي حين يسود
إجماع واسع على أن التكنولوجيا ساهمت في تقليص
فرص الفساد المستقبلية ،إال أن النظام ورث األخطاء
من سجالت األراضي القديمة التي تم رفعها إلى
النظام الرقمي .وإلى حين تصحيح السجالت التي
تم رفعها دون تحقق ،سيحتفظ النظام باألخطاء غير
العادلة التي تم ارتكباها منذ حتى  70عاما ً خلت.
أضف إلى ذلك أن النظام يعتمد أيضا ً على الحكومة
لالستثمار في انتشار التكنولوجيا المتسارع ،وإلدارة
هذه التقنية مركزيا ً للحفاظ على نزاهتها ،وتوجيه
التعليمات المكثفة للموظفين المدنيين المحليين
الستخدام المنصات ودعمها.

التكنولوجيا ومستقبل الحكومات | 16

الفصل األول :أثر التكنولوجيا على الثقة

استخدام اإلعالم االجتماعي
لتخطيط ومعالجة انتشار األمراض
ديانا فاريل
رائدة عالمية وشريك مؤسس ،مركز ماكينزي للشؤون الحكومية ،وشركة ماكينزي
أندرس بورغ
وزير المالية ،وزارة المالية في السويد

في األيام األولى التي تشهد انتشار مرض ما ،يحتاج
األطباء وموظفي الصحة العامة وصنّاع القرار للوصول
بسرعة إلى البيانات الدقيقة ليتسنى لهم تخطيط أشكال
االستجابة ،بيد أن البيانات المجمعة من خالل مؤسسات
الصحة العامة الرسمية غالبا ً ما ال تتوفر ألسابيع .ولذلك،
تعتقد العديد من األطراف المعنية بمجال الصحة العامة
أن وسائل اإلعالم االجتماعي بوسعها المساعدة على حل
هذه المشكلة .وبهدف اختبار هذه الفرضية ،قام العلماء في
«مستشفى بوسطن لألطفال» و«كلية هارفارد الطبية»
بتحليل التواصل الجاري على موقعي إعالم اجتماعي
هما «هيلث ماب» ( )HealthMapو«تويتر» ،خالل
فترة انتشار وباء الكوليرا التي أعقبت زلزال هاييتي في
عام  .42010وتمثل الهدف المنشود في تحديد ما إذا كان
التوجه في كمية حاالت الكوليرا التي تم اإلبالغ عنها عبر
الموقعين سيرتبط مع الوقت مع التقارير الرسمية.
وقد كشفت الدراسة عن وجود ترابط بين البيانات الفورية
غير الرسمية ،وبيانات اإلصابات التي تم اإلبالغ عنها
رسميا ً خالل المراحل األولية النتشار المرض .وقد
برهنت تقديرات العدوى على دقتها أيضاً ،وهي عدد
اإلصابات الجديدة التي يرجح أن تنجم عن إصابة واحدة
خالل فترة انتقال العدوى .ومن إحدى المزايا المحورية
اإلضافية ،أن البيانات غير الرسمية على اإلنترنت كانت
قيمة ومهمة لفترة وصلت حتى أسبوعين قبل المصادر
الرسمية .ففي عام  ،2009قدمت دراسة منفصلة براهين
على وجود ترابط بين بيانات المرض غير الرسمية التي
جاءت بصيغة استفسارات في محركات البحث على
اإلنترنت ،وانتشار األعراض المشابهة لإلنفلونزا في
أرجاء الواليات المتحدة .5وفي حال تم استخدام مصادر
البيانات غير الرسمية بنجاح ،فمن المرجح حصول تحول
إيجابي في الخصائص التي تؤدي إلى بناء الثقة بالحكومة،
بما في ذلك:

االجتماعي الفورية أن يوفر رؤى متميزة حول مسار
الوباء ،وأن يساعد على استعراض انتشاره ،وأن يوفر
اإلرشادات حول معايير الضبط الالزمة .ويمكن لتخطيط
المسار على سبيل المثال أن يساعد الحكومات على
استهداف المصادر المحتملة للوباء.

تقديم الخدمات :من شأن الكشف المبكر لوباء ما أن يؤثر
تأثيراً جذريا ً على قدرة الحكومة على احتواء المرض
ومواجهة انتشاره .ويمكن الستخدام بيانات اإلعالم

القدرة على االستجابة :بوسع الحكومات أن تشرك
المواطنين في البحث واإلبالغ بنشاط عن حاالت االنتشار
الفورية للمرض ،كما يمكن للمواطنين المساهمة في

توأمان يتلقيان العالج من مرض
الكوليرا في عيادة بمدينة بورت
أو برنس ،هاييتي .حقوق النشر
محفوظة لرويترز /أليسون شيلي

اإلدارة الفورية والفعالة لالنتشار ،وتقليص فرص إصابتهم
بالعدوى .وينطوي االستخدام الفعال لوسائل اإلعالم
االجتماعي في حاالت الطوارئ على عدد من المحاذير،
منها التحيّز الجغرافي والسكاني ،واحتمالية عدم القدرة
على الوصول إلى شبكات اإلعالم االجتماعي واألخبار
عقب الكوارث الطبيعية .وعالوة على ذلك ،تشير
البراهين إلى أن وسائل االعالم االجتماعي ال تشكل بديالً
لوسائط التواصل التقليدية ،وينبغي بالتالي استخدامها كأداة
مكملة للوسائط الحالية.
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الفصل الثاني:

القيادة (- )2.0
أثرالتكنولوجيا على القيادة
ميليتا ليوسيس
مدير المشروع ،المنتدى االقتصادي العالمي

كيث غرينت
أستاذ القيادة واإلدارة العامة،
جامعة وارويك

مقدمة
منذ أيام اإلنسان الحكيم الذي تحدث عنه كونفوشيوس ،والملك الفيلسوف من وجهة نظر أفالطون ،والثورتين
األمريكية والفرنسية ،ووثيقة «إعالن المشاعر والقرارات» التي قدمتها إليزابيث كادي ستانتون تأكيداً على حقوق
المرأة ،وزعماء القرن العشرين بمن فيهم المهاتما غاندي ،ونيلسون مانديال ،ومارتين لوثر كينغ ،لم يكن القادة سوى
أفراداً ساعدوا «جماعة على وضع وتحقيق األهداف المشتركة» .6وعلى الرغم من وجود ما يزيد على ألف دراسة
لتحديد أساليب وخصال أو الشمائل الشخصية لعظماء القادة ،فإن مجال القيادة ما زال حتى يومنا هذا «غير مهيكل إلى
حد يثير الفضول».7
يركز هذا التقرير على القيادة التي تنطوي على عالقات السلطة ضمن الجماعات ،فالقيادة ال تقتصر على المنصب
الذي يشغله القائد .وليس من الضرورة أن تتمثل القيادة بفرد واحد ،بل إنها القدرة على توجيه وحشد طاقات
اآلخرين لتحقيق األهداف المنشودة .وفي مقالته التي نشرها في عام  1919تحت عنوان «السياسة كمهنة» ،ي ّميز
ماكس ويبر ثالثة أنواع من القيادة السياسية وهي :القائمة على الكاريزما الشخصية (سلطة الكاريزما االستثنائية
والشخصية) ،والسلطة التقليدية (تأتي شرعية السلطة من التقاليد أو األعراف) ،والقانونية (حيث يمارس الفرد أو
المؤسسة السلطة بحكم المناصب القانونية التي يشغلونها) .وتتقدم الدول من السلطة القائمة على الكاريزما إلى
السلطة التقليدية للوصول في نهاية المطاف إلى حالة من السلطة الفكرية القانونية ،وهي سمة من سمات الديمقراطية
الليبرالية الحديثة.

فهم القيادة في الحكومة
تواجه القيادات السياسية مجموعة واسعة من ضرورات السياسة وسط عالم معقد ،لتجد نفسها مدفوعة إلى التعامل مع تحديات مباشرة تضم :اإلنفاق الحكومي ،وخلق فرص
العمل ،وتحسين عمليات تحصيل الضرائب والتعليم ،في نفس الوقت الذي تشدها فيه دوامات االزدهار والكساد ومواصلة التيقظ للمخاطر االنتخابية في بيئة تشهد تدهوراً في
مستويات الثقة .وفي الوقت نفسه ،يتوجب على القيادات اإلجابة عن تساؤالت طويلة األمد تتمحور حول :معالجة دور الدولة ،والتعامل مع التغير المناخي ،وعكس البطالة
الهيكلية ،وخلق فرص النمو.
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أثر التكنولوجيا على القيادة
أدت التكنولوجيا إلى تغيير جذري في قيادة القطاع
الحكومي .ولع ّل التوجه األبرز يتمثل في تداول السلطة
والنفوذ والتأثير حيث تتجه القيادات إلى االنحدار،
بينما يأخذ األتباع في الصعود .فنماذج التسلسل الهرمي
أصبحت أكثر انبساطاً ،في حين تضيق الفجوة الفاصلة
بين القيادات واألتباع نتيجة التحول الثقافي الذي
أحدثته التكنولوجيا وإمكانية الوصول إلى المعلومات،
وسهولة التعبير ،والقدرة على االتصال.

غير مسبوقة؛ إذ لم يسبق للمواطنين أن تمكنوا من
تنظيم أنفسهم واالحتشاد واإللهام وطلب التغيير كما
هو الحال في يومنا الراهن .وكما يشير جوزيف إس.
ناي جونيور ،لم تعد السياسات العالمية حكراً على
الحكومة ،فمنهجيات األوامر والسيطرة ال تجدي نفعا ً
في عالم على قدر هائل من االتصال والترابط ،ألنها
تمنع التدفق الحر للمعلومات الذي يشكل بطبيعته
مشكلة قديمة.

ويواصل النشاط السياسي ارتفاعه نحو مستويات

ويؤثر التحول الهيكلي والتحول الثقافي ذاتهما على

القطاع الخاص ،إذ أن قيادات القطاع الخاص ليست
بمنأى عن أعين الجمهور .فلم يسبق على اإلطالق
أن كانت هذه القيادات مضطرة للتماشي مع مصالح
األطراف المعنية من موظفين ومساهمين وعمالء
ومنافسين ونشطاء ،والمجتمع ككل.
وتضم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ثالثة جوانب
رئيسية لديها القدرة على تحويل قيادات الحكومة
والقطاع الخاص وهي :تكنولوجيا المعلومات،
والبيانات الضخمة ،والتقنيات سريعة االنتشار.

تكنولوجيا المعلومات
فقد تغلغلت تكنولوجيا المعلومات في جميع جوانب حياة
المؤسسات واألفراد ،كما أن النمو السنوي إلجمالي
الناتج المحلي من الثورة الرقمية ( )٪3+سيفوق نظيره
في الثورات الصناعية .وفي كل يومين ،تخرج إلى
النور كمية معلومات جديدة تفوق الكمية التي تم ابتكارها
منذ بدء التاريخ الميالدي وحتى عام  .2003وفي عام
 ،2011ورغم المناخ االقتصادي العالمي غير المالئم،
وفرت الرقمنة التي تعرف باالعتماد الشامل للتكنولوجيا
الرقمية عبر الخدمات واألجهزة المتصلة ،نحو 193
مليار دوالر أمريكي ساهمت في تعزيز التوقعات
االقتصادية العالمية وأدت إلى توفير  6ماليين فرصة
عمل على مستوى العالم .وبوسع تكنولوجيا المعلومات
أن تساعد على إعادة بناء القيادة في الحكومة عبر
القنوات التالية:
● الشخص :تتقلص المسافة بين القائد وأتباعه عبر
التدفق المستمر للمعلومات التي تأتي من خالل
وسائل االعالم االجتماعي واإلنترنت .فأصحاب
األدوار القيادية لم يعد بإمكانهم االبتعاد بأنفسهم عن
ناخبيهم أو المطالبة بخصوصيتهم .فالدعوات إلى
قابلية المحاسبة وقواعد السلوك األخالقية والمالية،
تتحول بحد ذاتها إلى الدور القيادي.
● الوظيفة :أصبحت القدرة الحالية للوصول
إلى المعلومات ،وإمكانية التعبير والقدرة على
التواصل ،تؤثر على العالقة التي تربط بين القيادة
وأتباعها بصورة أكثر بكثير من أي تقنيات سابقة
في مجال المعلومات.

● العمليات :باتت ثورة المعلومات تؤثر على هيكلية
المؤسسات .فالهياكل التنظيمية الهرمية تكتسب
طابعا ً منبسطاً ،في حين تسهم شبكات تعهيد
األعمال في تعزيز األرباح عبر التوزيع الفعال
للموارد .وفي مثل هذه البيئة ،يتسم تطبيق أدوات
القوة البرمجية وتنمية البحوث التي تتناول هذا
السياق بأهمية محورية .وسيصبح التوصل إلى
توافق في اآلراء ،والمشاركة في االختيار وأسلوب
القيادة الذي تشارك فيه اإلناث مسألة ضرورية في
حال رغبت القيادات بكسب أتباعها .وتشكل ثقافة
التعاون المفتوحة والجديدة التي تقوم على المشاركة
والتنظيم الذاتي ،دعوة إلى التواصل والتبادل
والشفافية.
● السياق :جاءت ثورة المعلومات بانخفاض هائل
في تكاليف الحوسبة واالتصاالت ،إذ لم تعد سلطة
االتصاالت حكراً على الشركات الكبيرة أو أصحاب
الموارد الهائلة .وفي حال وقع مثل هذا االنخفاض
في األسعار في قطاع السيارات ،فإن سعر السيارة
سيصل اليوم إلى  5دوالرات .وعالوة على ذلك،
فإن التغيير يحدث بتسارع غير مسبوق على
اإلطالق ،وستواجه الحكومات صعوبة بالغة في
التفاعل معه.

على اإلنترنت لديهم هويات متعددة ،في حين تسعى
الحكومات وقياداتها إلى معرفة الحقيقي من الزائف.
وتعكس هذه الشبكات أشكال التفاعل في العالم الحقيقي
خارج الشبكة ،وكذلك الشبكات االجتماعية الجديدة أو
االتصاالت على اإلنترنت .أضف إلى ذلك أن ثورة
التكنولوجيا باتت تغير أيضا ً قطاع القيادة بحد ذاته.
وفي عصر المعلومات ،أصبح الناس يستشعرون
قوتهم ويتوقعون المشاركة بأدوارهم؛ إذ باتت السلطة
الجديدة تتميز بتنظيمها وتتحدى أشكال السلطة القديمة.
وعالوة على ذلك ،يستخدم النظراء غير التقليديون مثل
المنظمات غير الحكومية ،والمجتمع المدني أو الشبكات
اإلرهابية شبكة اإلنترنت لحشد الدعم ،والحفاظ على
قاعدة تأسيسية وتنظيم الصفوف ،نظراً ألن صعود
العصر التكنولوجي وف ّر منبراً لنشر الديمقراطية
وسهولة في الوصول إلى األفكار.

وفي عصر التكنولوجيا ،يفرض حجم المعلومات
والتطور المتزايد في مختلف قنوات االتصال والبث
صعوبة متزايدة على الحكومات لتحديد جمهورها
وتخصيص رسائلها وخدماتها وفقا ً لذلك .فالناس

البيانات الضخمة
ويتوقع للبيانات الضخمة أن تشكل قاعدة أساسية للمنافسة
والنمو واالبتكار والفائض االستهالكي ،كما أنها ستؤدي
أيضا ً إلى بروز تطبيقات ثورية تتنوع بين علم الجينوم
ونماذج األعمال واألمن .وفي المستقبل ،سيقوم قطاع
األعمال باالستفادة من البيانات المجمعة من الشبكات

االجتماعية وسالسل التوريد لتصميم المنتجات وفقا ً
الحتياجات المستهلك حتى قبل حدوثها .وستستدعي
الضرورة أيضا ً مواجهة السياسات المتعلقة بالخصوصية
واألمن والملكية الفكرية وحتى االلتزامات ،في عالم من
البيانات الضخمة .ويمكن للبيانات الضخمة أن تسهم في

إعادة بناء القيادة عبر القنوات التالية:
● النتائج :يمكن للبيانات المجمعة من عدة مصادر ،بما
فيها البيانات التاريخية والفيديو والصوت والهواتف
المتحركة والجغرافيا المكانية والصور وأجهزة
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االستشعار ووسائل اإلعالم االجتماعي ،أن تكون
مفيدة للحكومات على صعيد تقديم خدماتها مثل
مكافحة الجريمة والنقل والدفاع واألمن القومي وإدارة
اإليرادات واإلشراف البيئي والخدمات االجتماعية.
وسيكون بإمكان الحكومات أن تستفيد من المعلومات
والبيانات الضخمة والتحليالت بهدف تعزيز الكفاءة.
● العمليات :تصف رهف حرفوش ،مؤلفة
كتاب الشركة ذات الشيفرة المفكوكة
( ،)The Decoded Companyالبيانات الضخمة
بالتحول التاريخي الذي «أدى إلى نماذج أعمال
مختلفة جذريا ً من جهة ،وإلى تغيرات طفيفة في
فلسفة اإلدارة من جهة أخرى» .فتخزين وتحليل

واستخدام البيانات الضخمة لم يعد باألمر المكلف ،بيد
أن الحكومات تكافح على صعيد تحويلها إلى مصدر
للعائدات .واألهم من ذلك ،أن الحكومات تباطأت في
التكيف مع هذا التحول في التفكير اإلداري ،السيّما
أن تحليل البيانات يتحول إلى أداة لتحديد التوجه
االستراتيجي .
● السياق :في الوقت نفسه ،يتحول الناس والمهارات
إلى أصول تسهم في إطالق المزايا التنافسية للحكومة
والقطاع الخاص .ففي مقال نشره في عام 2012
بعنوان «نهاية الرأسمالية  -ما هي الخطوة التالية»،8
يتحدث كالوس شواب عن كيفية خسارة رأس المال
لمكانته كعامل إنتاجي مهم في النظام االقتصادي،

لصالح اإلبداع والقدرة على االبتكار ،وبالتالي لصالح
المهارات البشرية .فإذا كانت المهارات تتحول إلى
عامل تنافسي حاسم ،فمن الممكن إذاً التصريح بأن
الرأسمالية تخسر موقعها لصالح «المهارات» .وتماما ً
كما حل رأس المال مكان الحرف اليدوية خالل
المسيرة الصناعية ،فإن رأس المال يفسح الطريق
حاليا ً أمام المهارات اإلنسانية.

التقنيات سريعة االنتشار
وفقا ً إلحصاءات «معهد ماكينزي العالمي» ،زاد عدد
العاملين في مجال المعرفة في عام  2012عن 230
مليون عامالً ،في حين يتوقع للتأثير االقتصادي ألتمتة
أعمال المعرفة أن يتراوح بين  5إلى  7تريليونات دوالر
أمريكي بحلول عام  .2025وبصورة تلقائية ،يطلق على
التقنيات الجديدة لقب «االختراع المذهل» و«الخطوة
الهائلة المقبلة» .ولكنه ،ووفقا ً لنفس التقرير« ،تمتلك بعض
التقنيات بالفعل القدرة على تغيير الوضع الراهن ،وتغيير
طريقة عيش الناس وعملهم ،وإعادة ترتيب مراكز القيمة،
وعلى أن تؤدي إلى منتجات وخدمات جديدة كلياً».
وفي حين قد تبرز التقنيات المهمة من أي مجال أو
تخصص علمي ،إال أنها تشترك بأربع خصائص :معدل
مرتفع من التغير التقني؛ ونطاق تأثير واسع؛ وقيمة
اقتصادية كبيرة عرضة للتأثير؛ وإمكانات هائلة لتأثير
اقتصادي سريع االنتشار .ويمكن للتقنيات التي تتميز
بإمكانات هائلة إلحداث تأثير اقتصادي سريع االنتشار
مثل اإلنترنت المتنقل وإنترنت األشياء والحوسبة السحابية

والروبوتات المتقدمة ،أن تساعد على إعادة بناء القيادة في
الحكومة عبر القنوات التالية:
● العمليات :كان كاليتون كريستنسن ،بروفيسور
األعمال في جامعة هارفارد أول من وضع مفهوم
االبتكار سريع االنتشار ،إذ وصفه بأنه «العملية التي
تشهد نشوء أحد المنتجات أو الخدمات بشكل أولي
في التطبيقات البسيطة في قاعدة السوق ،لينطلق
بسرعة إلى قمة السوق ويحل بالتالي مكان المنافسين
المعروفين» .9ومن خالل كسر ما قد يبدو كثوابت
غير قابلة للتغيير ،يوفر االبتكار سريع االنتشار أداة
قوية محتملة تتيح لصناع السياسات الحصول على
المزيد لقاء تكاليف أقل ،كوسيلة لخفض التكاليف
بنسبة تزيد على  ٪50إلى  ٪75في بعض الحاالت،
والحفاظ في الوقت نفسه على جودة الخدمات أو
حتى تحسينها.

العالمية أن تقوم بتطبيق التقنيات سريعة االنتشار
واالبتكار المترافق بالتحفيز لدفع عجلة أهداف
أعمالها .ووفقا ً لدراسات معهد ماكينزي للشؤون
الحكومية حول التقنيات سريعة االنتشار ،يتعين على
صنّاع السياسات االستعداد للتقنيات المستقبلية عبر
فهم دور التكنولوجيا في تشكيل االقتصاد العالمي
والمجتمع على مدار العقد المقبل ،كما سيتعين على
الحكومات أن توفر لمواطنيها حياة تنعم بمناخ من
الرخاء ،والعمل على حماية السلع العامة ،وضمان
تقديم الخدمات بشكل متناغم.

● النتائج :سيتوجب على الحكومات وكبرى المؤسسات

الخالصة والتوصيات
في كتابه الذي حمل عنوان «قوة القيادة» ،يسرد جوزيف إس.
ناي جونيور بعضا ً من التوصيات الرئيسية الجاهزة والمتعلقة
بالقيادة ،التي يمكن اتباعها في قيادة القطاع الحكومي:

● تتسبب ثورة المعلومات والتحول الديموقراطي بتغيير نوعي طويل األمد في
مؤسسات ما بعد العصر الحديث .ومن أسلوب القيادة القائم على األوامر،
انتقل المجتمع إلى أسلوب استشاري وقائم على المشاركة في االختيار ،من
شأنه تمكين القيادات عبر التمكين المتزامن لألتباع.

● يعتمد أسلوب القيادة المناسب على السياق ،إضافة إلى استخدام أدوات القوة
الناعمة والقوة الصلبة والقوة الذكية التي تتطلب بحوثا ً ضمن السياق.

اإلدارة والقيادة أمران مختلفان .فاألوامر والقيادة واإلدارة ثالثة من أشكال
السلطة ،وغالبا ً ما تحتاج القيادات الفعالة إلى مهارات إدارية وتنظيمية معا ً للحفاظ
على النظم والمؤسسات ومساعدة الجماعات على تحقيق األهداف المشتركة.

● تعتمد القيادات على األتباع الذين يسهمون في صياغتها .والقوة الناعمة
مطلوبة من القادة ،رغم أن الكاريزما سمة يسبغها األتباع على القيادة.
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دراسات النماذج

رائد المشاريع رون
كونواي يشارك في
مظاهرة في سان فرانسيسكو
احتجاجا ً على تشريع وقف
القرصنة على اإلنترنت.
حقوق النشر محفوظة
لرويترز /روبيرت جالبريث

كيف تساعد التكنولوجيا على تحفيز مشاركة الجمهور في القيادة -نموذج قانون
حماية الملكية الفكرية /قانون وقف القرصنة على اإلنترنت
جيمي ويلز
مؤسس ورئيس فخري،
مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا

بتاريخ  18يناير  ،2012عرض موقع «ويكيبيديا»
شريطا ً أسوداً كتبت عليه عبارة «حرية اإلنترنت في
خطر» .وجاء هذا الشعار في إطار تعتيم الموقع لخدمته
لمدة  24ساعة اعتراضا ً على قانون وقف القرصنة على
اإلنترنت الذي تم طرحه في مجلس النواب األمريكي
وقانون حماية الملكية الفكرية في «مجلس الشيوخ
األميركي» .وبعد دعوات شعبية شملت جزءاً كبيراً من
شبكة اإلنترنت ،جاءت هذه الخطوة الواضحة نتيجة
لإلجراءات المنسقة من قبل مواقع «ويكيبيديا» و«جوجل»
و«تويتر» و«موزيال» و«تمبلر» ،وتضمنت حملة توعية
لمكافحة قوانين اإلنترنت ،واستهدفت حمل القيادة على
تغيير رأيها حيال مشاريع القوانين.
وقانونا حماية الملكية الفكرية ،ووقف القرصنة على
اإلنترنت هما قانونان مقترحان لمكافحة القرصنة على
شبكة اإلنترنت ،ويهدفان إلى رفع مستويات التجريم
ومعاقبة التعدي على حقوق النسخ .ويشمل ذلك عرض

المحتوى غير المصرح به للسلع المحمية بحقوق الطبع
والنشر مثل األفالم والتسجيالت ،ويمنح الحكومة أيضا ً
القدرة على ضبط وإزالة المواقع التي تنتهك حقوق الملكية
حقوق الطبع والنشر .10وكانت القوانين ستفرض على
محركات البحث مثل «جوجل» عدم عرض المواقع
المشار إليها ضمن نتائج بحثها ،مما يحد من وظيفة البحث
التي توفرها .11وقد خشي الكثيرون من أن هذه القوانين
ستحمل المواقع األخرى مثل «فيسبوك» مسؤولية عرض
المحتوى المحظور الذي يصعب التحكم به ويتم تناقله
بحرية على صفحاتها.12
ومنذ البداية ،برزت مخاوف من أن هذه القوانين ستؤدي
إلى معايير مفرطة في تنظيم اإلنترنت وستتسبب بالتالي
بتغيير جذري في طريقة تبادل ونشر المعلومات .وقد
وجهت شركات كثيرة من قطاع التكنولوجيا انتقادات حادة
حول دور القوانين في تخريب ثقافة اإلنترنت القائمة على
المشاركة الحرة والمفتوحة للمعلومات والمعرفة ،وبالتالي
تهديد حرية التعبير والحديث .13ولم تقتصر المعارضة
على خبراء التكنولوجيا والرقميات ،بل شملت أيضا ً
أصحاب المشاريع الذين زعموا بأن القوانين ستعطل
رعاية ودعم وتمويل الشركات الرقمية واإللكترونية
الناشئة ،لتتطرق بالتالي إلى قضية أوسع حول االبتكار

والقدرة التنافسية في قطاع التكنولوجيا األمريكي.14
وأثمرت هذه الخطوات المنسقة على اإلنترنت عن
عمل جماعي على مستوى العالم ،حيث جمع التماس
«جوجل» أكثر من  5ماليين توقيع من الواليات المتحدة،
وتم استعراض صفحة «ويكيبيديا» حول قانوني حماية
الملكية الفكرية ووقف القرصنة على اإلنترنت أكثر من
 162مليون مرة .وبدورها تلقت االستمارات على موقع
مجلس الشيوخ ردود فعل كثيرة إلى درجة أن الموقع عجز
عن استيعاب جميع طلبات المواطنين لالتصال بممثليهم
المنتخبين .15وفي اليوم التالي لتعتيم الخدمة ،وردت أنباء
تفيد بأن غالبية أعضاء الكونغرس لم تعد مناصرة لمشاريع
القوانين ،إذ سحب  18من أصل  100عضو من مجلس
الشيوخ دعمهم لقانون حماية الملكية الفكرية ، 16وتم تأجيل
جلسة االستماع حول القوانين ووضع التشريعات على
الرف حتى إشعار آخر.
شكر خاص إلى أرتيميس بابوتساكيس
منسق الفريق ،العالقات الدولية والشؤون الحكومية،
المنتدى االقتصادي العالمي
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الصعود إلى السلطة:
االعالم االجتماعي،
البيانات الضخمة
ونموذج الرئيس
باراك أوباما

الرئيس أوباما أثناء حضوره
الجتماع في مقر «فيسبوك»،
باولو ألتو .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /جيم يونغ

جريغوري جيه .كورتين
مؤسس مجموعة الموارد المدنية

فاز الرئيس باراك أوباما بدروتين من انتخابات الرئاسة
األمريكية عبر إطالق حمالت استندت إلى حد كبير
إلى استخدام تقنيات البيانات المتطورة ووسائل اإلعالم
االجتماعي .واشتملت الحملة الرئاسية لعام  2008على
بذور تطور التكنولوجيا لصالح الحمالت واالنتخابات
والتسويق بصورة عامة .وعقب فوز أوباما في عام
 2008على الفور ،صرحت مجلة «يو إس نيوز آند
وورلد ريبورت»« :سيسجل التاريخ االنتخابات الرئاسية
لعام  ،2008وذلك لسبب رمزي واضح سيلهم األجيال
القادمة ...فقد حظي أوباما بموجة عارمة من التأييد بين جيل
«فيسبوك» ،المصطلح الذي نستعمله لعدم وجود مصطلح
أفضل .وسيكون أوباما أول رئيس يشغل البيت األبيض بعد
فوزه باالنتخابات الرئاسية عبر شبكة اإلنترنت».

أثناء زيارته لموظفي الصليب
األحمر في واشنطن ،الرئيس
أوباما يرسل تغريدته األولى.
حقوق النشر محفوظة لرويترز/
جوناثان إرنست

من جانبها ،ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس
أوباما جمع ما يقارب نصف مليار دوالر عبر اإلنترنت،
وقد أظهر بحث أجراه بروفيسور التسويق في جامعة
ستانفورد وآخرون غيره ،أن حملة أوباما جمعت أكثر
من خمسة ماليين مؤيد عبر وسائل اإلعالم االجتماعي.17
وتضمنت الغالبية العظمى من هؤالء المؤيدين أفراداً
وجماعات كان من الصعب على الحمالت السياسية عادة
الوصول إليهم وتحفيزهم على المشاركة ،وهم المواطنين
الشباب الذين لم تسبق لهم المشاركة في التصويت.
ففي عام  ،2008أرست ماكينة حملة أوباما معياراً
جديداً للفعالية في استخدام األدوات واالستراتيجيات
على اإلنترنت .وفي عام  ،2012تمكنت الحملة من
االستفادة من القاعدة التي أسستها في عام  2008على
اإلنترنت عبر استدراك ما فاتهم من خالل مركز الحملة
االفتراضي ( )mybarakobama.comوقاعدة بياناته
الغنية بالمعلومات ،وبالتالي رفع معايير حملة إعادة
انتخاب أوباما إلى مستوى جديد كلياً .وعقب إعادة
انتخابه ،أطلقت «واشنطن بوست» وغيرها على أوباما
لقب «رئيس البيانات الضخمة» ،لتضع الرئيس في
مصاف واحد من أبرز توجهات التكنولوجيا الناشئة في
ذلك الحين .وبدورها ،أطلقت مجلة «هارفارد بيزنس
ريفيو» على انتخابات العام  2012لقب «أول انتخابات
للبيانات الضخمة» ،ووضعت الحملة بحد ذاتها موضع
دراسة معمقة على يد علماء التكنولوجيا (مثل قسم دراسة

التكنولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) وعلماء
السياسة على حد سواء .وتميز فريق حملة أوباما للبيانات
الضخمة بمستويات عالية من الكفاءة والفعالية لدرجة أن
إريك شميدت ،الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل» استثمره
لتأسيس شركة جديدة تهدف إلى مساعدة الشركات على
تعزيز نتائجها عبر تحليالت البيانات المتطورة.
ولم تقتصر فائدة استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي
والبيانات الضخمة في عامي  2008و 2012على
مساعدة الرئيس أوباما للفوز بالدورتين االنتخابيتين ،بل
إنها ساهمت وعلى القدر نفسه من األهمية في تأسيس
قاعدة لدعم أوباما للعمل اعتماداً على التقنيات الجديدة
واالنخراط فيها بشكل متواصل .وقد تحول هذا «التمكين»
للمواطنين العاديين عبر التكنولوجيا إلى مفهوم ال يقتصر

فقط على حمالت أوباما ،بل ويشمل إدارة أوباما بحد
ذاتها .وخالل إدارته األولى على وجه الخصوص،
واظب أوباما على تواصله بنجاح مع أنصاره من «جيل
فيسبوك» بطريقة مستمرة.
شكر خاص إلى ريغاس هادزيالكوس
محلل بحوث ،شبكات المعرفة العالمية،
المنتدى القتصادي العالمي
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فتاة في نزهة في غابة أليس
هولت بالمملكة المتحدة.
حقوق النشر محفوظة
لرويترز /إيدي كيوه

كيف تسهم التكنولوجيا في تغيير سمات القيادة الحكومية :إنقاذ غابات المملكة
المتحدة باستخدام التكنولوجيا
جيرمي هيمانز
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ،مؤسسة «بوربوس»

إبان إعالن حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون
للمرة األولى عن خططها الرامية إلى استكشاف
إمكانية بيع أراضي الغابات المملوكة للقطاع الحكومي
في شهر أكتوبر  ،2010بادرت « 38ديجريز»
( ،)38 Degreesجماعة تنظيم الحمالت التي تضم
مليون عضو إلى إطالق التماس على اإلنترنت حمل
عنوان «أنقذوا غاباتنا» ونجح في جمع أكثر من
 500ألف توقيع .18وقامت الجماعة بتفويض طرف
ثالث بإجراء استطالع رأي كشف أن نسبة  ٪84من
الجمهور تفضل الحفاظ على الملكية العامة للغابات.
وعند ذلك ،سارعت الجماعة إلى شراء اإلعالنات
في الصحف الكبرى بهدف تسليط الضوء على نتائج
االستطالع وقام أعضاؤها بتوجيه أكثر من  100ألف
مكالمة هاتفية ورسالة بريد إلكتروني إلى أعضاء
البرلمان الممثلين لهم للتعبير عن معارضتهم لعملية
البيع المقترحة .19وعالوة على ذلك ،وخالل جلسة
استماع عقدها البرلمان في  16فبراير ،استشهد زعيم
المعارضة إد ميليباند مباشرة بااللتماس المذكور داعيا ً
إلى إبطال هذه السياسة .20وحظيت كل خطوة من حملة
الجماعة بدعم تقنية لم تكن موجودة أو لم تتوفر على
نطاق واسع قبل بضعة سنوات ،بما في ذلك:

العرائض على االنترنت :شكلت العريضة األولية قاعدة
لحشد المعارضة الرئيسية لخطة بيع الغابات.

البالغة من العمر  16عاماً ،عن إصدار أول قانون لحق
التعليم في باكستان.22

التمويل الجماهيري :تم تمويل عملية استطالع الرأي العام
من خالل التبرعات الصغيرة على اإلنترنت ،وكذلك رسوم
إعالن نتائج االستطالع في كبرى الصحف الوطنية.

وفي سبتمبر  ،2011أطلق مكتب رئيس الواليات
المتحدة موقع العرائض اإللكترونية الذي يحظى برعاية
الحكومة تحت اسم «نحن الشعب» ،ووعد باالستجابة
ألي عريضة ترد إلى الموقع وتحظى بدعم يتجاوز 100
ألف توقيع .23وقد أحدثت إدارة الرئيس باراك أوباما
تغييرات في السياسة المتعلقة بالخصوصية على اإلنترنت،
والتكنولوجيا المتنقلة وإمكانية الوصول إلى األبحاث
الممولة من القطاع العام ،وذلك في استجابة مباشرة
للعرائض التي قدمها المواطنون على الموقع المذكور.24

التواصل المؤتمت مع أعضاء البرلمان :تم توجيه
االتصاالت ورسائل البريد اإللكتروني إلى النواب عبر
مركز عمل على اإلنترنت ،ساهم في توجيه أفراد المجتمع
عبر إيجاد صناع القرار المعنيين والتواصل معهم.
جهود محلية على درجة عالية من التنسيق :تم تشكيل
 22مجموعة محلية في أنحاء المملكة المتحدة بسرعة
وفعالية باستخدام تقنيات وأدوات التنظيم على اإلنترنت.
تعكس جهود جماعة « 38ديجريز» للحفاظ على غابات
المملكة المتحدة توجها واسعا ً ومتناميا ً في نشاط المواطنين.
وتترد أصداء القصص المشابهة في جميع أنحاء العالم.
فمن جانبها ،عملت حركة «ووك فري» ()Walk Free
لمكافحة العبودية الحديثة على تأمين موافقة مؤتمر
«منظمة العمل الدولية» رقم  189في الفيليبين عبر حشد
الدعم الشعبي وتركيز الضغوطات الدولية على مندوب
الدولة .21وأثمرت العريضة التي حملت أكثر من مليون
توقيع عقب إطالق النار على مالال يوسف زاي ،الطالبة

ومن جانبه ،قطع البرلمان األوروبي عهداً مماثالً على
مستوى االتحاد األوروبي ،إذ تعهد بالرد على أي «مبادرة
للمواطنين» ينظمها مواطنو الدول السبع األعضاء وتحشد
مليون توقيع .25وقد أطلق االتحاد األوروبي هذه الحملة
الجديدة للوصول إلى حكومة سريعة االستجابة في 16
فبراير  ،2011في نفس اليوم الذي وقف فيه رئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان لإلصغاء
إلى األصوات الرقمية لمواطنيه.26
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الفصل الثاني :القيادة ( - )2.0أثر التكنولوجيا على القيادة

رواندا :العالقة بين القيادة وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتنمية
بيتي توشابي
محلل بحوث أول ،وحدة االستراتيجيات والسياسة،
مكتب الرئيس

الخدمات .ويشمل ذلك أيضا ً تحديث الحكومة لتعزيز
كفاءتها وفعاليتها في خدمة السكان.

ليندا روساغارا
محلل سياسات ،وحدة االستراتيجيات والسياسة،
مكتب الرئيس

وفي عهد الرئيس بول كاغامي ،أنشأت رواندا شبكات
اتصاالت سلكية والسلكية تغطي أرجاء الدولة في ظل
انتشار الهاتف المتحرك في  ٪63من أراضيها ،ووصول
عدد المشتركين إلى نحو  6.5ماليين مشترك مقارنة مع
 75ألفا ً في عام .272002

في عام  ،2000شرعت حكومة رواندا بتنفيذ «رؤية
 ،»2020الخطة التنموية الطموحة التي تهدف إلى
تحويل رواندا إلى بلد متوسط الدخل ومدفوعا ً باقتصاد
قائم على المعرفة .وكانت الحكومة قد حددت تطوير
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمجال رئيسي من
شأنه أن يدعم ركائز «رؤية  »2020في دفع عجلة
التحول االجتماعي واالقتصادي .ولتحقيق هذا الهدف،
وضعت الحكومة أربع خطط تستمر كل واحدة منها لمدة
خمسة أعوام وتهدف إلى تطوير البنية التحتية الوطنية
للمعلومات واالتصاالت ،بالتزامن مع «رؤية .»2020
وركزت المرحلة األولى التي امتدت بين عامي 2000
و ،2005على خلق بيئة مواتية لتنمية السوق عبر بناء
المهارات المطلوبة وإعداد وتنفيذ هيكليات المؤسسات
والسياسات لمواكبة النمو المستقبلي لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .أما المرحلة الثانية فقد أشرفت على تطوير
البنية التحتية لالتصاالت في أرجاء الدولة ،والتي ستكون
بمثابة العصب الرئيسي لتلبية احتياجات االتصاالت
الحالية والمستقبلية .ومن جانبها ،تهدف المرحلة الثالثة
التي ال تزال مستمرة حتى عام  ،2015إلى االستفادة
من التقدم الذي تم إحرازه في المرحلتين السابقتين
واعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين تقديم

ومنذ عام  ،2010ركزت الحكومة على تحديث سبل
تقديم الخدمات بغرض تعزيز كفاءة وفعالية عملياتها
وتقليص المعوقات أمام المعامالت الحكومية .إذ بات من
الممكن حاليا ً إنجاز مزيد من الخدمات الحكومية المقدمة
للمواطن بصورة إلكترونية ،بما في ذلك تسجيل الشركات
وتراخيص البناء والهجرة وتعبئة وتقديم اإلقرارات
الضريبية والدعاوى القضائية.
وعالوة على ذلك ،تعكف الحكومة على تسخير التكنولوجيا
في سبيل طريقة عملها داخلياً .فمثالً ،وبهدف تعزيز
التنسيق ،بادرت الحكومة إلى طرح مؤتمرات الفيديو في
جميع دوائرها البالغ عددها  30دائرة بغرض تحسين
االتصال بين السلطات المحلية والمركزية ،في ضوء توجه
الحكومات المحلية نحو مزيد من الحكم الذاتي .وتشمل
مشاريع الحكومة اإللكترونية األخرى التي تم تطبيقها من
أجل تحسين سرعة وجودة اإلجراءات والعمليات الحكومية:
البرلمان اإللكتروني ،ونظام تتبع الوثائق وإدارة سير
العمل ،ونظام اإلدارة المالية ونظام إدارة الموارد البشرية.

المعلومات واالتصاالت في سبيل دفع عجلة التغيير
في القطاعات ذات األولوية .ولع ّل األثر األكبر يتجلى
بوضوح في قطاع الرعاية الصحية الذي شهد تحسنا ً
ملحوظا ً في صحة األم والطفل نتيجة لتطبيق الرسائل
القصيرة السريعة الذي يتيح لموظفي مجتمع الصحة متابعة
الحوامل والرعاية ما قبل الوالدة ،وتحديد وإحالة النساء
المعرضات للخطر ،والتواصل مع المرافق الصحية في
حاالت الطوارئ .وفي قطاع الزراعة الذي يعمل فيه
أكثر من  ٪70من سكان رواندا ،فقد تم تطوير تطبيق
الهاتف المتحرك «إي -سوكو» ( )E-Sokoبهدف إطالع
المزارعين على أسعار المنتجات الزراعية عبر الهواتف
المتحركة أو اإلنترنت.28
وختاماً ،تسهم التكنولوجيا في كسر الحواجز بين القادة
والمواطنين عبر تحسين قدرة المواطنين على الوصول
إلى المعلومات .فكل مؤسسة حكومية لها حضور على
اإلنترنت ويمكن التواصل مع جميع الوزراء والمسؤولين
عبر البريد اإللكتروني و«تويتر» أو «فيسبوك» .ويحظى
المواطنون في أرجاء البالد أيضا ً بفرصة المشاركة في
الحوار الوطني ،وذلك عبر توجيه األسئلة المباشرة من
خالل «تويتر» أو «فيسبوك» أو الرسائل النصية القصيرة
ومؤتمرات الفيديو.
مع الشكر الخاص إلى ديدير نكوريكيميفورا
المدير العام باإلنابة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وزارة الشباب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وصادق مواي ،مستشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وزارة الشباب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،رواندا

ويجري أيضا استخدام التطبيقات العملية لتكنولوجيا

أشخاص يتصفحون اإلنترنت في نقطة اتصال
السلكي مجانية في العاصمة كيجالي .حقوق
النشر محفوظة لرويترز /فينبار أورايلي
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الفصل الثالث:
تحسين الخدمات الحكومية
المقدمة للمواطنين في
العصر الرقمي
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الفصل الثالث:

تحسين الخدمات الحكومية المقدمة
للمواطنين في العصر الرقمي
جاك أتالي
رئيس «بالنيت للتمويل»

جريغوري جيه .كورتين
مؤسس مجموعة الموارد المدنية

يسار ج ّرار
شريك ،باين أند كومباني

مقدمة
على مدار العقدين الماضيين وبالتزامن مع صعود اإلنترنت ،سعت الحكومات حول العالم إلى استخدام التقنيات
الرقمية الجديدة والناشئة بطرق مبتكرة لتعزيز أساليب تقديم الخدمات الحكومية .وفي يومنا الراهن ،تلعب التقنيات
الرقمية دوراً متزايد األهمية في الحياة اليومية للناس والشركات ،لتغير بذلك المواقف تجاه طبيعة وطرق تقديم
ومزودي الخدمات الحكومية .فالمواطنون يتوقعون التمتع بإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسرعة وسهولة
ودقة وأمان ،متى وأينما شاءوا .ومن شأن التكنولوجيا التي تسهم في تمكين المواطنين أن توفر للحكومات مزيداً
من سبل تحسين تصميم الخدمة وطرق تقديمها .وتتضمن التقنيات المشار إليها :البيانات المفتوحة والبيانات
الضخمة ،والتقنيات المدمجة و«إنترنت األشياء» ،والمنصات المتنقلة المتكاملة والشاملة ،والحوسبة السحابية،
وشبكات الجيل التالي .وبكافة األحوال ،قد تترافق هذه التقنيات بمجموعة من المخاطر والتحديات التي يتعين على
الحكومة مواجهتها.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحقق تحوالً في تقديم الخدمات الحكومية
يشهد نطاق الخدمات الحكومية تطوراً متواصالً،
ويختلف من حكومة إلى أخرى .وضمن أي نطاق أو
هيكلية ،ينبغي لجودة الخدمات ومكانية الوصول إليها
أن تلبي المؤشرات الرئيسية وتلتزم بالمبادئ األساسية
التالية )1( :العالمية :أن تكون متوفرة وبتكلفة مقبولة
لجميع المستخدمين المحتملين؛ ( )2المساواة :ينبغي
لجميع المستخدمين أن يحصلوا على مستوى مماثل
من إمكانية الوصول والمنافع؛ ( )3االستمرارية
والموثوقية :أن يتم تقديمها بشكل مستمر ،مع حد أدنى
للجودة المقبولة؛ ( )4القدرة على االستجابة :تلبية
احتياجات المستخدمين وطلباتهم على الفور؛ ( )5القدرة
على التكيف :أن يتاح لها التطور لتقديم خدمة أفضل

للمصلحة العامة .وتتضمن الموجات الحالية والمقبلة من
التكنولوجيا ذات الصلة:

الحوسبة السحابية

تتيح الحوسبة السحابية للبيانات والتطبيقات االنتقال إلى
المستوى األعلى من الشبكات ،لتسهم بذلك في تمكين
حلول موحدة المعايير للبيانات المتنقلة والضخمة،
والقدرة على التوسع بسرعة في مختلف االتجاهات
وبتكاليف مقبولة ،والخدمات التفاعلية الفورية التي
يمكن تشكيلها وتعديلها بمرونة .وينبغي مواجهة
المسائل التي تشمل األمن واالمتثال لكسب دعم
الجمهور في سبيل التوسع.

البيانات المفتوحة

تتجسد الفكرة األساسية في أن بعض البيانات ينبغي
إتاحتها الستخدامها وإعادة نشرها بحرية وسهولة،
ودون قيود على النسخ أو براءات االختراع أو غيرها
من الضوابط .ويتمثل السبب المنطقي وراء ذلك في أن
( )1البيانات الحكومية هي سلعة عامة ينبغي أن تتاح
بحرية وعلنية للجمهور؛ ( )2من شأن إتاحة البيانات
الحكومية للجمهور في صيغ مفتوحة أن يعزز شفافية
ومساءلة الحكومة؛ و( )3يمكن للبيانات المفتوحة
أن تسهم في تمكين أطراف ثالثة الستخدام البيانات
عبر تطوير التطبيقات التي تلبي احتياجات القطاعين
الحكومي والخاص.
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البيانات الضخمة

كاف ألهمية الفرصة المتوفرة أمام
ما من وصف
ٍ
الحكومات بمختلف أنواعها وأحجامها الستخدام الكم الهائل
من البيانات المنظمة وغير المنظمة إلدارة وتخطيط تقديم
الخدمات .فالحكومات في مختلف أنحاء العالم تحذو حذو
القطاع الخاص ،إذ بادرت مدينة نيويورك على سبيل
المثال إلى تأسيس مكتب لتحليل البيانات يعمل في جميع
إدارات المدينة على جمع ودمج وتحليل كميات البيانات
الهائلة التي كونتها المدينة ،بحثا ً عن فرص لتعزيز أو
تطوير خدمات وقرارات جديدة للمدينة .ولالستفادة من
هذه الفرصة ،تحتاج الحكومات إلى تطوير القدرات ودمج
البيانات في عملية صنع القرار.

إنترنت األشياء

يشير مصطلح «إنترنت االشياء» إلى بروز األجهزة
والمعدات والملحقات (األشياء) المؤتمتة التي تدعم
البيانات ،وتوفر الفرصة المواتية لربطها جميعا ً بالتقنيات
الرقمية .وما نظارات جوجل ،وأجهزة االستشعار
الميدانية النائية ،والساعات الذكية وشاشات اللياقة

البدنية ،وتوربينات توليد طاقة الرياح المعززة باالتصال
الالسلكي ،ومواقف السيارات الرقمية ،سوى أجزاء
من شبكة «إنترنت األشياء» المتنامية .وتتوقع شركة
«غارتنر» المتخصصة في بحوث واستشارات تكنولوجيا
المعلومات أنه بحلول عام  ،2020ستكون «إنترنت
األشياء» قد نمت إلى أكثر من  26مليار وحدة .ويمكن
للحكومات االستفادة من «إنترنت األشياء» في سبيل
التوصل إلى فهم أفضل لتوجهات وسلوكيات الطلب.

التقنيات المتنقلة أوالً /انتشار األجهزة المتنقلة

يمكن للحكومات اتباع منهجية تركز على «التقنيات
المتنقلة أوالً» لإلعداد لتقديم أصول وعمليات البيانات
عبر أي جهاز متنقل في أي وقت .ومن شأن ذلك أن يتيح
للخدمات الحكومية الوصول إلى عدد أكبر من السكان،
بما في ذلك المواطنين الذين يعانون حاليا ً من قدرة
محدودة على الوصول إلى الخدمات بسبب عقبات مختلفة
مثل المسافة ،والمعرفة أو نقص األجهزة .ويمكن ضمان
االتصال البيني للحلول الرقمية من خالل تصميم شبكة
أكثر تطوراً وقدرة على االستجابة على سبيل المثال.

الجيل القادم من الشبكات

يؤدي النمو المتسارع للبيانات المفتوحة والضخمة
والحلول المتنقلة وإنترنت األشياء والخدمات السحابية
وغيرها من التقنيات ،إلى إجهاد قدرات الشبكة الحالية
وأدائها في مختلف المجاالت ،ويدفع باتجاه تطوير الجيل
القادم من الشبكات .ومن شأن شبكات الجيل التالي أن
تتيح االتصال فائق السرعة ،بسرعات تفوق الشبكات
الحالية بمئات األضعاف .وتأتي الشبكات المحددة
بالبرمجيات ،والجيل المقبل من االتصال الالسلكي
باإلنترنت ( ،)Wi-Fi/WiMaxوالشبكات األرضية
القادرة على نقل  1جيجابت بالثانية ،وشبكات األلياف
البصرية الجديدة وغيرها ،لتمهد الطريق أمام شبكات
الجيل التالي فائقة السرعة والقدرة والذكاء.

يمكن للحكومات أن تستفيد من التكنولوجيا في سبيل تعزيز تقديم الخدمات
الوصول إلى المعلومات والبيانات

يمثل توفير المعلومات للمواطنين والشركات الحد
األدنى من الخدمات الحكومية اإللكترونية .ويمكن
توفير باقة من البيانات والمعلومات عبر قنوات تضم
بوابات الحكومة اإللكترونية والمنصات المتنقلة
والمنصات المتاحة للجمهور والالفتات الرقمية ،حيث
قد يشتمل المحتوى على معلومات حول الخدمات
والهيئات والتقارير والنماذج .وعلى سبيل المثال،
تضم بوابة البيانات المفتوحة التي أطلقتها والية
كاليفورنيا في عام  2010أكثر من  100مليون سجل
بيانات بدءاً من التعليم ووصوالً إلى الطرق السريعة
في الوالية .وفي حين ال ينطوي نمط تقديم الخدمات
هذا على تفاعل كبير بين الحكومة والمستخدمين ،إال
أنه يتطلب جهداً على صعيد الشفافية والصرامة والدقة
وسهولة االستخدام ،كما أنه يفترض أن المواطنين
سيبحثون بكثافة عن هذه المعلومات وسيجدونها غنية
بالفائدة.

إنجاز المعامالت

من شأن مجموعة خدمات حكومية أكثر تطوراً أن تمكن
المواطنين والشركات من إنجاز المعامالت غير المالية
عبر اإلنترنت (مثل استكمال وتعبئة النماذج واستالم
الوثائق المدنية أو الفوائد االجتماعية) والمعامالت المالية
(مثل دفع الضرائب والغرامات) بعد التحقق من هويتهم.
وتشمل المكونات الرئيسية نظام تعقب يتيح للمواطنين
متابعة التقدم المحرز في طلباتهم .وينطوي هذا النمط
على مستوى أعلى من تصميم الخدمات الشخصية،
ومزيداً من التفاعل بين الحكومة والمستخدمين ،كما
أنه يتطلب عادة مزيداً من المعلومات الشخصية عن
المستخدم ،األمر الذي يتطلب مستويات أعلى من
األمن والتحقق وااللتزام بسياسات الخصوصية .ويلعب
المواطنون دوراً كبيراً بوصفهم المستفيدين؛ كما يمكن
للحكومات أن تستفيد في حال تحقيقها وفراً في تكاليف
أتمتة مزيد من الخدمات ،وصقل وتحسين تقديم الخدمات
بناء على آراء ومقترحات المستخدمين النهائيين.

المشاركة في إنتاج الخدمات

تسهم التقنيات والمنصات الرقمية الجديدة في خلق فرص
المشاركة والتفاعل للمواطنين الراغبين بالمساهمة في
تقديم الخدمات .ويمكن لإلنتاج المشترك للخدمات أن
يأتي بعدة أشكال ،بما فيها التمويل الجماهيري وتعهيد
الخدمات للجمهور .وعلى سبيل المثال ،تساعد منصة
( )Spacehiveللتمويل من الجمهور في المملكة
المتحدة ،المواطنين على جمع المال لتمويل مشاريع
تحسين األشغال العامة مثل المالعب والمنتزهات
والمرافق الرياضية.

أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تقديم الخدمات:
التوقعات والتوصيات
يمكن للمواطنين والحكومات تحقيق فوائد ج ّمة من إدخال
التحسينات والحلول الرقمية على نماذج تقديم الخدمات.
ويشمل ذلك:

حكومة انسيابية تتمتع بالمرونة

إن تكاليف البحوث والمعامالت التي يتكبدها المستخدمون

يجري تخفيضها للمواطنين ،ويمكن للحكومات توسيع
الخدمات لتشمل المواطنين الذين كانوا محرومين منها فيما
مضى .ويمكن لذلك أن يسهم في تعزيز التكاتف االجتماعي
واإلقليمي والثقافي في الدولة ،كما أن الحلول الرقمية توفر
أيضا ً فرص تحسين التكلفة للحكومة كالحد من استخدام
وتخزين المراسالت الورقية أو عبر مكافحة الهدر واالحتيال.

قدرات جديدة للتحليل وصنع القرارات

يستدعي هذا إجراء عمليات إعادة التنظيم للهيكليات
اإلدارية المتماثلة ،بل وللمؤسسات بحد ذاتها .ومن شأن
الوسائط الرقمية لتقديم الخدمات أن تشجع على مشاركة
المعلومات والتنسيق بين الهيئات واإلدارات التي تشارك
في تقديم خدمة معينة .ويمكن للمواطنين أن يستفيدوا
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من وجود نقطة واضحة ومحددة لالتصال مع الحكومة،
كما أن التقنيات الرقمية قد تسهم أيضا ً بدور مباشر في
صياغة عملية صنع السياسات وسياسة المحتوى .ويمكن
لعمليات تحصيل الضرائب أن توفر دالالت واضحة على
ذلك ،إذ أن التحصيل عبر الوسائط الرقمية قد يؤدي إلى
إصالحات هامة للنظام المالي.

تجدد الثقة بالحكومة

عبر تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتنفيذ التغييرات
المؤسسية ،يمكن لتقديم الخدمات الرقمية أن يسهم في

تجديد وتعزيز العالقات بين اإلدارات والمواطنين،
إضافة إلى إتاحة تدقيق أقرب لإلجراءات الحكومية
وتحسين الكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمات ،وخلق
أجواء من الشفافية المتزايدة والثقة.

والشركات كمشاركين في اإلنتاج سيحثهم على تغيير
سلوكياتهم بطرق تسهم في نجاح السياسة.

تعزيز التنمية المستدامة

من شأن التعاون على خلق القيمة العامة أن يعزز القدرة
التنافسية واالندماج ،ودعم النمو والتضامن والمساهمة
في التنمية المستدامة للبالد .كما أن قدرة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت على مشاركة المواطنين

مقومات النجاح

يمكن تحقيق التقدم عبر هذه الخطوات الرئيسية المحتملة:
 )1الربط مع استراتيجية أو خطة حكومة
رقمية شاملة

ينبغي إجراء عمليات التشخيص الدقيقة لتقييم
مستويات النضوج الرقمي ورصد التقنيات
والمنصات التي يمكن استخدامها .وحينئ ٍذ ،يمكن
للحكومة رسم خريطة طريق رقمية تسلط الضوء
على األولويات ،وتحدد بالتفصيل الخطوات الالزم
اتخاذها ،وترصد المؤسسة المسؤولة عن تنسيق
الخطوات ومشاركة أفضل الممارسات .ويمكن
للحكومة حينها تطبيق الخدمات الرقمية الجديدة
في خطوتين :إطالق البرامج التجريبية الكتساب
وتطبيق الدروس المستفادة ،ومن ثم التوسع
والتطوير على نطاق واسع.

 )2التشجيع على تبني النماذج الجديدة لتقديم
الخدمات

تمثل الشمولية الشرط االول لتحقيق هذا الهدف،
إذ قد يتوجب على الحكومات أن تستثمر في البنية
التحتية (مثل منصات الخدمات اإللكترونية في
المواقع النائية) والكوادر البشرية (السيّما محو
األمية الرقمية) ،حيث يتعين على الحكومات
مواجهة مخاوف الخصوصية واألمن التي قد تشكل

عائقا ً أمام تبني هذه النماذج .ولكي يبادر المواطنون
والشركات إلى وضع ثقتهم بالحلول الرقمية ،سيتعين
على الحكومات أن تقوم بحماية البيانات الشخصية
الواردة في المعامالت .فالقدرة على التعقب
والمساءلة جانبان بالغان األهمية ،إذ ينبغي إطالع
المواطنين على حقوقهم وتمكينهم من معرفة أن
بياناتهم الشخصية يجري استخدامها وما هي الهيئات
التي تستخدمها.

 )3االستثمار في القدرات الجديدة ،البشرية
والتقنية على حد سواء

تسهم التقنيات الرقمية في تمكين وإتاحة التواصل
بين األطراف ،األمر الذي يستدعي توفر مهارات
أساسية لضمان االستفادة القصوى من الفرص
التي توفرها التكنولوجيا ،وإدارة مخاطرها في
الوقت نفسه .ويشمل ذلك المشتريات واالتصاالت
واإلدارة والتأويل واستخدام البيانات الضخمة،
وإدراك مكاسب الحكومة المفتوحة ،إذ ينبغي تزويد
الموظفين المدنيين بهذه المهارات وبالمعلومات
األساسية حول ما يمكن لهذا العصر الرقمي أن يفعله
ويوفره .فهم بحاجة إلى تعلم «الشيفرة» التي تمثل
بمعنى من المعاني ،اللغة المشتركة للعالم الرقمي.

 )4التعاون بين الجهات الحكومية والحكومات
والقطاع الخاص

تتسم الشراكات التي تربط بين األطراف المعنية
ومجموعات المستخدمين بأهمية محورية لضمان
معرفة الناس لكيفية الوصول إلى الخدمات الجديدة،
كما أنها تشكل جانبا ً من المشاركة في إطالق
المرحلة التالية من التطور .فالتركيز على مستخدمي
الخدمات الرقمية قد يساعد على تجنب األخطاء
المحبطة المكلفة التي تهدر الوقت وغالبا ً ما تثبط
جهود الرقمنة.

 )5ضمان موثوقية النماذج الجديدة لتقديم
الخدمة

يتعين على الحكومات أن تسعى جاهدة إلى الحفاظ
على مستوى دائم من التوافر والجودة ،حيث ينبغي
للمواطنين أن يتمكنوا من الحصول على المعلومات
واالعتماد على الخدمات األساسية حتى في الظروف
الملحّة (في حاالت الكوارث الطبيعية على سبيل
المثال) .ولذلك ،يتوجب على الحكومات أن تبادر
أيضا ً بإرساء المعايير للتحسينات المستمرة.

الخالصة والتوصيات
تحقق التقنيات الرقمية الجديدة وقوة حركة البيانات المفتوحة تحوالً واسعا ً في مجال تقديم الخدمات الحكومية ،وكذلك العمليات الحكومية وإن
كان ذلك ببطء أكثر .ولمواصلة هذا التحول ،يتعين على الحكومات تنفيذ استراتيجية انتقالية من خالل األهداف الواضحة والحوار المستمر
مع مختلف األطراف المعنية .فهي بحاجة إلى استقطاب وتطوير القدرات المحلية واالحتفاظ بها لتطوير استراتيجيات الخدمات الرقمية
ومن ثم تنفيذها .وتلعب الحكومات أيضا ً دوراً محوريا ً في حشد األطراف المعنية في مرحلة مبكرة ،وغالبا ً بهدف ضمان مواجهة مخاوف
الخصوصية ،وتشجيع التعاون بين الالعبين التقليديين والجدد مثل روّاد األعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات.
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دراسات النماذج
هيئة النقل في
مقاطعة لوس
أنجلوس
(المترو)

صورة من الجو لمدينة
دبي ،يظهر فيها فندق برج
العرب .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /جمانة الحلو

جريغوري جيه .كورتين
مؤسس،
مجموعة الموارد المدنية

يعد نظام المترو في مقاطعة لوس أنجلوس ثاني أكبر
نظام للنقل على مستوى الواليات المتحدة وواحداً من
أكثر األنظمة تطوراً على مستوى العالم .فهو يتولى
إدارة الحافالت والسكك الحديدية الخفيفة ،ومترو
االنفاق ،ومسارات سيارات النقل المشترك ،ومسارات
الدراجة وبناء الطرق السريعة ومهام التخطيط لمقاطعة
لوس أنجلوس بأكملها .وتتبع الهيئة خطوات تخطيط
استراتيجية جديدة بهدف وضع استراتيجية استثمار
تقني تركز على العمالء ،وتعكف على إطالق عدد من
المشاريع الرائدة ورفيعة المستوى بهدف استعراض
كيفية استخدام مصادر البيانات غير المستثمرة سابقا ً
واألدوات الرقمية في سبيل تقديم خدمات حكومية أفضل.

وتشمل المشاريع التجريبية:
●

●

●
●

●

تطوير نظام تفاعلي وفريد من نوعه للتخطيط
الجغرافي واالجتماعي ،يتيح للمستخدمين تقديم
اآلراء الرسمية وغير الرسمية حول المشاريع
المقترحة عبر واجهة تخطيط سهلة االستخدام.
توفير المعلومات الفورية حول جداول رحالت
الحافالت ،إضافة إلى الحافالت المزودة باالتصال
الالسلكي باإلنترنت ،وسيارات السكك الخفيفة
ومحطات تحويل الرحالت.
تركيب المنصات التفاعلية التي تجمع بين النقل،
والمناسبات ومعلومات المجتمع المحلي.
إطالق نظام واسع إلدارة مخزون محطات
الحافالت ،تم تطويره على منصة شبكية سهلة
االستخدام وتسمح باختيار المخزون الميداني عبر
أجهزة الكمبيوتر اللوحية ،ودمج بيانات وأدوات
«نظام تحديد المواقع العالمي» ،واالختيار من
مجموعة متنوعة من مصادر البيانات المتاحة ،بما
فيها النظم القديمة.
التحسينات الرقمية المتواصلة لبطاقة تعرفة صالحة
للنظام بأكمله ،لتشمل خدمات وبيانات تتجاوز دفع
التعرفة وحسب.

بزوغ فجر
المدينة الذكية :دبي
عبدهللا البسطي
مدير عام المكتب التنفيذي لحكومة دبي،
دولة اإلمارات العربية المتحدة
يسار ج ّرار
شريك ،باين أند كومباني

وفي هذا السياق ،قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي« :ال تهمنا أعداد التطبيقات
الحكومية ..بقدر نوعيتها وسهولتها وتبسيطها إلجراءاتنا
الحكومية ..هدفنا تبسيط الحياة بتطبيقات فعالة ..وليس
العكس بكثرة أعدادها».
وتضم االستراتيجية ست ركائز أساسية و 100مبادرة،
بما فيها النقل واالتصاالت والبنية التحتية والكهرباء
والخدمات االقتصادية والتخطيط الحضري وغيرها .وفي
إطار االستراتيجية ،سيتم تحويل  1000خدمة حكومية إلى
خدمات «ذكية» في غضون األعوام الثالثة المقبلة.

أطلقت إمارة دبي مؤخراً «استراتيجية المدينة الذكية»
بهدف توفير واجهة واحدة لجميع تطبيقات حكومة دبي،
التي ستعمل تحت اسم واحد وستوفر كافة الخدمات عبر
بوابة واحدة وموحدة.
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المدينة الذكية/منصة
التنقل الذكية:
سانتا مونيكا،
كاليفورنيا
تعكف مدينة سانتا مونيكا في والية كاليفورنيا على تطبيق
مبادرة «المدينة الذكية» المبتكرة التي تهدف إلى ربط كافة
البيانات المتوفرة تقريبا ً بالوسائط المتنقلة ضمن المدينة
عبر منصة شبكية جديدة لقاعدة بيانات مركزية.

جريغوري جيه .كورتين
مؤسس،
مجموعة الموارد المدنية

راكبو الدراجات والمشاة يعبرون إشارة
ضوئية في جادة سانتا مونيكا .حقوق النشر
محفوظة لرويترز /جايسون ريدموند

وستقوم المنصة الجديدة بما يلي:
● ربط قواعد البيانات التابعة للمدينة حول النقل العام
ومواقف السيارات والمرافق العامة.
● توفير البيانات والمعلومات الجغرافية الجديدة
حول مسارات الدراجات الهوائية ،وطرق المشاة،
ومشاركة الدراجات الهوائية والسيارات.
● دمج بيانات األطراف الخارجية حول الفعاليات
واألماكن واألنشطة.
● مكاملة البيانات التي ينتجها المستخدمون ،والتي
تتعلق باالستخدام والمشاركة واألنشطة والتنقل في
أرجاء المدينة.
من شأن «مزيج» البيانات الضخمة الناتج أن يوفر
المعلومات والبيانات الجديدة سهلة االستخدام للجمهور
عبر شبكة اإلنترنت والهاتف المتحرك واألجهزة
اللوحية ،والمنصات والالفتات الرقمية ،إضافة إلى
توفير بحوث تجارية مهمة ولوحات البيانات لإلداريين
والقائمين على تخطيط المدينة .وحظي المشروع بتمويل
جزئي من منح الحكومة االتحادية وحكومة الواليات
المتحدة بهدف الحد من االزدحام المروري ،وتعزيز
استخدام وسائل النقل العامة و«التنقل بنشاط» (المشي
وركوب الدراجات) ،والحد من البصمة الكربونية
اإلجمالية للمدينة وسكانها وزوارها.

البيانات المفتوحة،
البيانات الضخمة :الصين
جريغوري جيه .كورتين
مؤسس،
مجموعة الموارد المدنية

تعهدت حكومة الصين الجديدة بتسليط الضوء على
أنشطتها ،وانطلقت ببطء على طريق توفير البيانات
الحكومية المفتوحة حول مجموعة متنوعة من المواضيع

وعلى مستويات مختلفة من العمليات .وتشمل هذه بوابة
الحكومة الصينية للمعلومات العامة على اإلنترنت
( ،)http://govinfo.nlc.gov.cnوالمكتب الصيني
الوطني لإلحصاءات (،)http://www.stats.gov.cn
وعلى المستوى القومي :موقع بيانات مقاطعة داليان
()http://www.dl.gov.cn؛ وبيانات شنغهاي
()http://www.datashanghai.gov.cn؛ وبيانات
بكين ( )http://www.bjdata.gov.cnوغيرها.
وكانت الحكومة الصينية قد أطلقت مؤخراً أول منصة
حكومية مفتوحة لها في مدينة تشينغداو ،المدينة الكبرى
في شرق الصين بتعداد سكاني قدره  8.7ماليين نسمة.
وعالوة على توفير البيانات المفتوحة وتوفير نقطة

موحدة للوصول إلى الخدمات الحكومية ،تمثل المنصة
خطوة نحو تحقيق هدف المدينة في التحول إلى مدينة
ذكية ،كما أنها ستكون متاحة لجميع البلديات األخرى
في أنحاء الصين .ومن جانبها تعكف الحكومة البلدية
لمدينة تشونغتشينغ ،المدينة الكبرى وسط الصين بتعداد
سكاني قدره  29.4مليون نسمة ،على بناء ما تصفه
بمنصة البيانات الضخمة والتجارة اإللكترونية العابرة
للحدود .ويتجسد الهدف األساسي من هذه المنصة في
مساعدة شركات المنطقة على تعزيز قدراتها للتنافس
بشكل أفضل في السوق العالمية ،كما تأمل الحكومة أن
تساهم هذه المنصة في تعزيز الكفاءة ،وتحسين القدرات
التنافسية للشركات في تشونغتشينغ ،وترسيخ مكانة
المنطقة كمركز للتجارة.
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موظف اقتراع انتخابي يضع لصاقة
أمنية على صندوق انتخابات إبان
بدء التصويت في سان دييغو،
كاليفورنيا .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /مايك باليك

نقل الخدمات إلى شبكة
اإلنترنت :التسجيل
اإللكتروني للناخبين
في كاليفورنيا
جريغوري جيه .كورتين
مؤسس،
مجموعة الموارد المدنية

تم تمرير التشريع الخاص بالتسجيل اإللكتروني للناخبين
في كاليفورنيا في عام  ،2011ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر
 ،2012في الوقت المثالي لالنتخابات الرئاسية األمريكية.
وبفضل هذا التشريع كانت كاليفورنيا الوالية رقم  12فقط
من أصل  50والية أمريكية توفر تسجيل الناخبين عبر
اإلنترنت في تلك الفترة .وقد مررت ست واليات أخرى
قوانين تسجيل الناخبين عبر اإلنترنت خالل العام الماضي
( ،)2013-2012ولكنها لم تطبق بعد األنظمة الالزمة
على اإلنترنت .ويمكن لمواطني كاليفورنيا اليوم زيارة
الموقع اإللكتروني ()http://registertovote.ca.gov

للتسجيل أينما كانوا.
ومن ناحية تقنية ،ال تخلو خطوة توفير األدوات الالزمة
لتسجيل الناخبين على اإلنترنت من التعقيدات .فنظام
تسجيل الناخبين األمريكي يتطلب من المواطنين التسجيل
من خالل مكاتب التسجيل في المقاطعة داخل كل والية،
ويتمتع بشروط خصوصية صارمة .ولذلك ،توجب
تزويد النظام الذي يربط بين مكتب وزيرة الدولة في
كاليفورنيا ووزارة النقل (يحتاج جميع المسجلين إلى
رخصة قيادة سارية المفعول) ،وكل واحد من المكاتب
االنتخابية في المقاطعة والبالغ عددها  58مكتباً،
بمعايير وإجراءات قوية لحماية الخصوصية واألمن.
وباإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية ،يتوفر التسجيل عبر
اإلنترنت بتسع لغات أخرى هي :اإلسبانية والصينية
والهندية واليابانية والخميرية ،والكورية ،والتاجالوج
والتايالندية والفيتنامية .وارتقت وزارة الخارجية
بالرقمنة إلى مستوى آخر ،إذ قدمت األدوات اإللكترونية
التي تتيح إضافة أزرار سهلة االستخدام لتسجيل
الناخبين إلى أي موقع إلكتروني أو أداة اتصال رقمية
(.)http://www.sos.ca.gov/elections/bug/bug.htm
وساعدت هذه األدوات الرقمية على استقطاب ناخبين
جدد من أي مكان على شبكة اإلنترنت .وقد وصفت
ديبرا بوين وزيرة الدولة ،العمل الذي قامت به كاليفورنيا
لتسجيل مزيد من الناخبين كوسيلة تهدف إلى «تعريف
بقية أنحاء البالد بكيفية إدارة ديمقراطية حقيقية».

وبمرور عام على إطالق نظام تسجيل الناخبين عبر
اإلنترنت ،قام أكثر من  900ألف من سكان كاليفورنيا
بتسجيل أنفسهم للمرة األولى أو بتحديث سجالت
االنتخاب الخاصة بهم .وباإلضافة إلى ذلك ،تقدر الوالية
أنها تمكنت من توفير أكثر من  2.5مليون دوالر بفضل
نظام التسجيل عبر اإلنترنت في غضون عامه األول
فقط .وعالوة ذلك ،بل واألهم من ذلك ،أظهرت دراسة
أجرتها جامعة كاليفورنيا بيركلي ،أن عملية التسجيل
عبر اإلنترنت أثمرت عن تسجيل انتخابي لمجموعة
أكثر تنوعا ً من الناخبين المحتملين ،بمن فيهم الجماعات
التي قد تكون ضعيفة التمثيل وعادة ما تسجّل وتصوت
بمعدالت منخفضة.
وتعليقا ً على ذلك ،قالت ليزا غارسيا بيدوال ،مؤلفة دراسة
جامعة كاليفورنيا بيركلي حول أثر النظام الجديد لتسجيل
الناخبين على اإلنترنت« :نظراً ألن الناخبين في والية
كاليفورنيا ،غالبا ً ما يكونون أكثر ثرا ًء من عامة السكان
بشكل وسطي ،تشير هذه الدراسة إلى أن نظام تسجيل
الناخبين على اإلنترنت فتح أبواب العملية االنتخابية أمام
مجموعة أوسع من الناخبين من حيث الوضع االجتماعي
واالقتصادي .فعند قيامنا بتبسيط العملية ،كأن يتسنى
للناخب تسجيل نفسه بعد البحث عن الموقع عبر محرك
’جوجل‘ على هاتفه المتحرك ،فإن الناس سيبادرون دون
شك إلى المشاركة بفعالية أعلى».
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تطبيق اإلفصاح عبر
الهاتف المتحرك
في كاليفورنيا:
تعقب الهدايا

استخدام تطبيق تعقب الهدايا

جريغوري جيه .كورتين
مؤسس،
مجموعة الموارد المدنية

بادرت «مفوضية كاليفورنيا للممارسات السياسية
العادلة» ،الهيئة الحكومية المكلفة بضمان الشفافية والنزاهة
في انتخابات الوالية واالنتخابات المحلية ،إلى الحركة
الرقمية بإطالق تطبيق على الهاتف المتحرك ،يمكن
لموظفي الدولة والمسؤولين المنتخبين استخدامه لتعقب
الهدايا بسهولة واإلبالغ عنها .ويتيح التطبيق للمستخدمين
إدخال وتتبع قيمة جميع الهدايا بما فيها الوجبات والترفيه
والمناسبات والسفر وما إلى ذلك ،من مصادر فردية،
ويساعد في رصد المبالغ والمصادر المسموح بها
وفقا لقوانين المفوضية .ويتيح تطبيق الهاتف المتحرك
للمستخدمين تصدير البيانات إلى النماذج والتقارير
الرسمية .ويتوفر تطبيق تعقب الهدايا حاليا ً في إصدار
«آي أو إس» و«أندرويد» للتحميل مجانا ً على الرابط
)(http://www.fppc.ca.gov/index.php?id=672

البيانات المفتوحة في كاليفورنيا:
حملة كاليفورنيا لإلفصاح عن
البيانات المالية والقضائية
جريغوري جيه .كورتين
مؤسس،
مجموعة الموارد المدنية

كانت كاليفورنيا من الواليات السباقة إلى إطالق بوابة
البيانات المفتوحة ( ،)http://data.ca.govوجاء
ذلك في غضون فترة قصيرة من إطالق موقع البيانات
المفتوحة الذي أطلقته الحكومة االتحادية األمريكية
( .)Data.govوكانت الوالية قد أطلقت موقع ()Data.ca
في انطالقة أولية خالل عام  ،2010ويضم حاليا أكثر من
 100مليون سجل بيانات ،كما أنها تخطط لمواصلة توسيع
وتحسين الموقع بهدف «التشجيع على العودة إلى استخدام
البيانات الحكومية».
وفي شهر يناير  ،2013أطلقت الوالية موقعا ً مماثالً

للبيانات الجغرافية المفتوحة تحت اسم بوابة كاليفورنيا
الجغرافية على الرابط (.)http://portal.gis.ca.gov
وإلى جانب مبادرة الوالية الخاصة بالبيانات المفتوحة،
أعلنت وزيرة الدولة في أغسطس  2013أن جميع البيانات
المجمعة حول تمويل الحمالت االنتخابية وكسب التأييد
والمساهمات في الحمالت السياسية ستكون متاحة على
اإلنترنت في صيغ البيانات األولية ،وقالت« :يشهد الموقع
اإللكتروني لوزارة الدولة تطوراً متواصالً بهدف ضمان
تمكين الجميع بدءاً من المستخدم غير المنتظم ووصوالً
إلى خبراء تكنولوجيا المعلومات ،من الحصول على
المعلومات الحكومية بالطريقة األكثر منفعة لهم».
وتتوفر البيانات على موقع «كاليفورنيا لكسب التأييد
والبحث في المساهمات في الحمالت السياسية واإلنفاق»
( ،)http://cal-access.sos.ca.govحيث يمكن
تنزيل جميع البيانات وأي منها الستخدامها ألغراض عامة

أو خاصة أو حتى تجارية .وعلى الرغم من مظهرها العادي
الخالي من اللمسات الجمالية من وجهة نظر المستخدمين،
فإن مواقع وأنشطة البيانات المفتوحة تشرع في تأسيس نظام
بيانات سلسة على اإلنترنت حول االنتخابات والتصويت.
وكانت كاليفورنيا قد أطلقت بالفعل نظام (،)Cal-Online
نظام إدخال البيانات القائم على شبكة اإلنترنت والذي
يتيح لمرشحي الوالية ،ولجان الحمالت وجماعات كسب
التأييد فرصة تقديم تقارير التسجيل واإلفصاح التي
يلزم بها قانون اإلصالح السياسي في والية كاليفورنيا.
ومن خالل الموقع اإللكتروني ( )Cal-Accessتتاح
كافة البيانات المقدمة عبر اإلنترنت للجمهور بشكل
يومي وشبه فوري .وفي إطار مواصلتها ألنشطة
البيانات المفتوحة حول االنتخابات ،قامت «مفوضية
كاليفورنيا للممارسات السياسية العادلة» هذا العام
بإطالق قاعدة بيانات يمكن إيجادها عبر البحث
على اإلنترنت وتضم الكشوفات الرسمية لمدخالت
المصلحة االقتصادية التي يطلبها قضاة كاليفورنيا

(.)https://shreddr.captricity.com/opendata/u/fppc
ومن خالل قاعدة البيانات المفتوحة األولى هذه حول كشوفات
المصالح المالية واالقتصادية العامة ،تتعهد المفوضية
بمواصلة إتاحة مزيد من البيانات المفتوحة للجمهور.

التكنولوجيا ومستقبل الحكومات | 33

الفصل الثالث :تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في العصر الرقمي

عدد من المسافرين في مبنى
طيران اإلمارات ،مطار دبي
الدولي .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /جمانة الحلو

دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،التحكم
اإللكتروني بالحدود
عبدهللا البسطي
مدير عام المكتب التنفيذي لحكومة دبي،
دولة اإلمارات العربية المتحدة
يسار ج ّرار
شريك ،باين أند كومباني

يعد نظام التحكم اإللكتروني بالحدود في دولة اإلمارات
العربية المتحدة نظاما ً متكامالً إلدارة جميع نقاط الدخول
إلى الدولة .ويربط النظام الذي دخل حيز التطبيق منذ
أكثر من ثالثة أعوام ،نظام الهوية الشخصية المحلية مع
جميع نقاط الدخول والخروج من وإلى دولة اإلمارات.
وقد أصبحت عمليات الدخول والخروج مؤتمتة عبر نظام
البوابة اإللكترونية لمراقبة جوازات السفر (تعتمد على
تقنية مسح بصمات األصابع) ،وتستخدم أيضا ً أنظمة
التعرف على الوجه ومسح قرنية العين .وفي واقع األمر،
أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات،
الدخول إلى الدولة والخروج منها دون جواز سفر فعلي
(وفقا ً لمتطلبات الوجهة التي يقصدونها).
ولم تقتصر فائدة النظام على اختصار أوقات السفر من
وإلى دولة اإلمارات وحسب ،بل إنه ساهم بدور ملحوظ
في تعزيز المعايير األمنية .فهو يوفر أفضل مستويات
التعقب والرصد ،ويتالءم مع متطلبات الجنسيات
المزدوجة .وعلى صعيد اختصار أوقات السفر وتحسين
التجربة الكلية .ويعني هذا النظام ،إضافة إلى بطاقة
الصعود اإللكترونية ،أن المسافر جواً من دولة اإلمارات
ال يحتاج إال إلى هاتفه المتحرك إلتمام إجراءاته.
وتجدر اإلشارة إلى البيانات الموجودة على وحدة التحكم
اإللكتروني بالحدود ،مدمجة بالكامل ضمن قاعدة بيانات
وطنية مرتبطة بنظام بطاقة الهوية الوطنية ،األمر الذي
يتيح للمواطنين والمقيمين امتالك بطاقة واحدة لجميع
االحتياجات والخدمات المتعلقة بالحكومة.
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التمثيل السياسي
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الفصل الرابع:

دور التكنولوجيا في
التمثيل السياسي

جين فاونتن
بروفسور فخري للعلوم السياسية والسياسة العامة ،ومدير المركز الوطني للحكومة الرقمية ،جامعة ماساتشوستس

مقدمة

في يومنا الراهن ،توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمواطنين سبالً جديدة إليصال أصواتهم والتأكيد على حقوقهم
أثناء تعاملهم مع الحكومة ،إذ ينطوي توفير الخدمات الحكومية المتطورة على مساهمات المواطنين ومشاركتهم في إنتاج
الخدمات ،مثل التقديم عبر اإلنترنت لتأسيس الشركات أو تصميم التطبيقات الجديدة التي تتيح اإلبالغ عن المسائل التي يعنى
بها المجتمع .ويمثل هذا التوجه خطوة أقرب نحو الديمقراطية اإللكترونية :أي مشاركة المواطن برأيه في صنع القرارات
السياسية عبر القنوات اإللكترونية .ويستكشف هذا الفصل معاني التمثيل السياسي ،وتطوره ومقاييسه في الوقت الراهن،
ودور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تغيير مجال التمثيل السياسي ،أو إمكانية تسخيرها لدعمه ،والتحديات التي
يتعين على الحكومات مواجهتها.

لمحة شاملة
يقصد بالتمثيل« :التوقع المنطقي بأن مصالح المواطنين وأفضلياتهم يجري أخذها بعين االعتبار أثناء وضع السياسات وتصميم وتقديم الخدمات».
ونظراً ألن التمثيل السياسي يدعم استقرار النظام والشرعية والمساءلة واالستجابة ومشاركة المواطنين ويتداخل مع مفاهيم أخرى تضم الشرعية
والثقة والرأي ،فهو يشكل غاية ووسيلة في آن معا ً للوصول إلى الحكومة الجيدة وغيرها من النتائج االجتماعية.
ويجسد «التمثيل البرلماني» للمواطنين من قبل مسؤولين منتخبين في البرلمانات والهيئات ذات الصلة مبدأً سائداً في الديمقراطيات التمثيلية حول
العالم ،في حين يعد «الحكم التشاركي» أو المشاركة المباشرة للمواطنين صيغة أخرى 29تتيح لهم المشاركة في الحوكمة ،كالمساهمة مثالً في
تصميم وإنتاج الخدمات .وبدورها ،تتسم المساواة السياسية بأهمية محورية للديمقراطية وتأخذ بحسبانها «مدى امتالك المواطنين ألصوات متساوية
في القرارات الحكومية ،أي أخذ أفضليات ومصالح جميع المواطنين بعين االعتبار والمساواة».30
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مناقشة المنهجيات البديلة لتحقيق التمثيل
الديمقراطية التشاورية

في تسعينات القرن العشرين ،أدت التساؤالت حول
شرعية الحكومة والمساءلة الديمقراطية إلى تعزيز
االهتمام بهذه المنهجية كوسيلة لتمكين المواطنين،
إذ يرى مناصروها أن التشاور العقالني بين جميع
المواطنين يعزز «والء المواطنين ...للمبادئ
الدستورية» ويسهم في تحسين القرارات .ولكن هؤالء
المناصرين أنفسهم ينوهون إلى أن تحقيق ذلك ممكن
فقط عند وجود مستوى معين من «الخلفية الثقافية
المشتركة»  ،31وإلى وجود العديد من االستفسارات مثل
األطراف التي ينبغي لها المشاركة في التداول ،وجدوى
تبادل المعلومات بهذا الشكل .ويزعم البعض أن وسائل

اإلعالم االجتماعي تتيح مشاركة وتمثيل الكثيرين،
بيد أن قياس التمثيل حسب استخدام وسائل اإلعالم
االجتماعي محفوف بالصعوبات.

التمثيل الواقعي

وهي وجهة نظر أكثر تواضعا ً وعملية تركز على
الواقعية ،حيث يتفاوت التمثيل وفقا ً للتحديات السياسية
أو االستفسارات السياسية المطروحة .وحول ذلك ،كتب
بيت نوفيك مدير مختبر الحوكمة في جامعة نيويورك
قائالً بأن المؤسسات الحكومية التقليدية التي تعمل
مفترضة وجود التمثيل البرلماني ،تخلق عن غير قصد
«نقاط فشل موحدة عبر تركيز سلطة اتخاذ القرار بين

أيدي قلة من الناس»  .32فهي تفترض عوضا ً عن ذلك
أن المواطنين بوسعهم بل وينبغي عليهم المساهمة في
عملية صنع السياسات المعقدة ،ما قد يثمر عن نتائج
أكثر متانة ويشمل عديداً من وجهات النظر والسياقات.
وعالوة على ذلك ،يمكن لهذه العملية أن تستفيد من
الخبرات المتوفرة في المجتمع المدني للمساعدة على
حل مشاكل الحوكمة والسياسات.

أحدث توجهات ومسارات التمثيل
القياس

يعد التمثيل السياسي بنيانا ً معقداً ومتعدد األبعاد،
ويصعب تقليصه إلى نطاق واحد .وهناك عدة مقاييس
تسلط الضوء على هذا البنيان من جانب العرض:
فالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية
يقوم بقياس الديمقراطية المباشرة والعدالة االنتخابية،
والحصص حسب الجنس ،وإقبال الناخبين وغيرها من
البيانات المتعلقة بالتمثيل السياسي .بينما تقوم العديد من
المنظمات (مثل األمم المتحدة والبنك الدولي) بقياس
مستويات رضا المواطنين حيال الخدمات مثل شبكات
النطاق العريض ،والهواتف المتحركة ووسائل اإلعالم

االجتماعي وقدرتهم على الوصول إليها ،ولكنها ال
تتطرق سوى قليالً إلى التمثيل السياسي .33وقد أصبحت
بعض المؤشرات منفصلة عن الظواهر التي يفترض بها
أساسا ً أن تسلط الضوء عليها ،وتوفر مظهراً من الشفافية
34
والديمقراطية مخالفا ً للتطبيق العملي.

المشاركة

شهدت معدالت إقبال الناخبين «انخفاضا ً بطيئا ً ومستقراً»
منذ ثمانينات القرن الماضي (بين الديمقراطيات ،منذ
ستينات القرن الماضي)  ،35إذ تشير تقارير «المعهد
الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية» إلى أن عدم

المباالة بين الناخبين حول العالم تتجلى بوضوح أكبر بين
صفوف الشباب وذوي الدخل المرتفع والمهجرين .بيد
أن هذه الفترة شهدت نمواً في االحتجاجات والمظاهرات
والعرائض وأشكال المشاركة السياسية األخرى ،وقد
يكون من الخطأ استنتاج أن الشباب ليسوا مهتمين
بالسياسة ،بل لعلّهم في الواقع يسعون إلى مستويات أعلى
من التمثيل ويستخدمون أنماطا ً جديدة من المشاركة،
ويتميزون بتركيز أكبر على القضية نفسها ،وبأسلوب
مباشر ومتواصل في مشاركتهم.36

بناء التمثيل السياسي
نستكشف فيما يلي العوامل المؤثرة في التمثيل
السياسي ،وكيف يمكن للحكومة التأثير فيها ،والدور
المحدد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وتشمل
العوامل الخارجية تطورات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وحركات حقوق اإلنسان ،والنمو في
تعداد المهجرين بسبب تدفقات اليد العاملة ،وهي من
العوامل التي يصعب على الحكومات بمفردها أن
تسيطر عليها .وتتضمن العوامل الخارجية للحكومة
اإللكترونية ،والتي تؤثر على درجة التمثيل:
●
●
●
●

الوصول إلى قنوات االتصال التفاعلية في مجال أو
في سبيل الحوكمة (الحكومة كمنصة)
خصائص قنوات االتصال التفاعلية (على سبيل
المثال :ذات اتجاه واحد ،متعددة األطراف ،خاضعة
لإلشراف)
التفاعل مع الممثلين المحليين والمكاتب المركزية
(مقارنة مع وسائل اإلعالم االجتماعي)
مواقع المسابقات التي تديرها الحكومة والمنصات
األخرى لتشجيع مشاركة المواطنين

● المنظمات غير الحكومية :مدى تطور هذه المواقع
خارج الحكومة ،مثل المعلومات التي ينتجها
المواطنون (الصور والتغريدات) ومنظمات المراقبة
مثل «مركز الحكومة الفعالة» ( )OMB Watchأو
منظمة الشفافية الدولية.
العوامل الداخلية أو التي تقع ضمن الدولة عرضة
للتغيير من قبل قادة الحكومة .وتشمل األبعاد االجتماعية
والسياسية :سوء الحوكمة؛ وانعدام ثقة الناخبين؛ ومعدالت
األمية؛ وعدم وجود بدائل لصاحب المنصب؛ واالستبعاد؛
والحرمان من الحقوق السياسية .بينما تضم الحلول
المنتظمة األنظمة واالئتالفات متعددة األطراف ،التي
تشجع على المشاركة واإلقبال.
وتتضمن عوامل التصميم الرئيسية المتعلقة بالتصويت،
إمكانية التسجيل والحصول على المعلومات؛ واستمرار
التصويت لعدة أيام؛ وإعالن يوم التصويت عطلة رسمية
أو التصويت خالل عطلة نهاية األسبوع؛ واألتمتة لتسهيل
عملية التصويت؛ وآليات لحل النزاعات السياسية.

تكنولوجيا المعلومات والحوكمة القائمة على
المشاركة

قامت العديد من الحكومات بتطوير ممارسات ومنصات
تداول هيكلية لتعزيز التمثيل ،بينما يشهد البعض اآلخر،
بروز هيكلية تبدأ من «األسفل إلى األعلى» للتمثيل
واإلشراف .وتتراوح احتماالت التمثيل السياسي التي
تعتمد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين «الدقيق»
(التصويت) و«الثخين» (الصوت) ،وتتضمن ما يلي:

●
●
●
●

التصويت (عبر التصويت اإللكتروني واالستفتاءات
على اإلنترنت مثالً)
الترتيب والتصنيف لمجموعة واسعة من الظواهر
السياسية (القضايا ،واألداء ،وأولويات الميزانية)
التعليقات ،مواقع إضافة المحتوى (التغريدات،
المدونات)
التداول والتجمعات (الجماعات ذات االهتمامات
المشتركة أو المناصرة التي قد ال تتمكن بخالف ذلك
من التواصل أو التنسيق بسهولة)

التكنولوجيا ومستقبل الحكومات | 37

الفصل الرابع :دور التكنولوجيا في التمثيل السياسي

تأثير التكنولوجيا على التمثيل السياسي في الحكومة
زعم تفكير جيل اإلنترنت األول أن اتصال اإلنترنت
سيلغي الوسطاء والحجّاب عبر تمكين المواطن العادي،
حيث توقع بعض الخبراء أنها ستثمر عن تعميق وتوسيع
المشاركة السياسية .ولكن التجربة التي امتدت على مدار
 20عاما ً تبرز ضرورة إجراء تقييم دقيق للتجربة وما
تمخضت عنه من نتائج فعلية ،وكذلك النتائج المحتملة التي
يتوقع لها أن تتمخض عنها .وعند تطبيقها على نحو فعال،
يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم في
توسيع وتعميق التمثيل في مجاالت رئيسية من الحوكمة،
بما فيها:

معلومات للناخبين ومزيد من اإلقبال على
التصويت

تشير الدالئل إلى أن أدوات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت لزيادة معلومات الناخبين واإلقبال على
التصويت بوسعها مساعدة الحكومات عبر تعزيز مشاركة
المواطنين في الشؤون المدنية المحلية والوطنية ،وتمكينهم
من اتخاذ خيارات مطلعة بين المرشحين ،ورفع مستوى
المشاركة السياسية للشباب والفئات األخرى المهمشة
تقليدياً ،وتعزيز المشاركة التي من شأنها تحسين اإلنتاج
المشترك للسياسات ،واإلنتاج المشترك للخدمات الحكومية
والمسؤولية المدنية.

المجتمع المدني والتمثيل

يمكن لهذه المجموعات أن تساعد الحكومة عبر استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتنظيم مصالح
المواطنين وتشجيع الحوار التشاوري والمفاوضات
السياسية .وهي تبشر أيضا ً بأن تشمل المواطنين
المهمشين ،وتعزيز مساءلة الحكومة .فعند انتشار منظور
واسع يرى بأن الحكومة غير قادرة على االستجابة وفاسدة
أو غير خاضعة للمساءلة ،يرجح للمواطنين أن يعمدوا إلى
تطوير وسائل بديلة للمشاركة المدنية .ومن األمثلة البارزة
على ذلك حركة «فايف ستار» التي تعد ثالث أشهر حزب
سياسي في إيطاليا ،وتستخدم أدوات تكنولوجيا المعلومات
وتعمل ضمن التمثيل البرلماني .وتوضح الحركة التي تم
تشكيلها بهدف تشجيع التمثيل المباشر من قبل المواطنين،
اإلمكانات والمخاطر التي قد تنجم عن التمثيل المتزايد
عبر تكنولوجيا المعلومات.

الوطنية بشكل متزايد .وعلى سبيل المثال ،تمثلت أولى
أشكال التواصل الرسمي للرئيس أوباما في «مذكرة التفاهم
حول الشفافية والحكومة المفتوحة» ،التي تم توجيهها
لإلدارات التنفيذية والهيئات األمريكية بهدف «منح
األميركيين مزيداً من فرص المشاركة في صنع السياسات
وتزويد حكومتهم بمنافع الخبرة والمعلومات الجماعية»،
حيث طلب من اإلدارات رفع «المعلومات حول عملياتها
وقراراتها على اإلنترنت للجمهور وجعلها متاحة وسهلة
القراءة من قبل الجمهور».

الحكومة المفتوحة

وهي وسيلة يمكن للحكومات من خاللها تعزيز الشفافية
والمساءلة والمشاركة والتعاون عبر إتاحة المعلومات
والعمليات للجمهور .وتتيح هذه «الحركة» العالمية
للجمهور القدرة على رصد وتقييم السياسات والخدمات
الحكومية والمشاركة في إنتاجها ،وتدعو إليها القيادات

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التمثيل
بصورة إجمالية ،تنطوي تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت على تأثيرين أساسيين غالبا ً ما يعمالن
بالتناوب ،فهي توفر قدراً أكبر من التمثيل (الصوت)
وتتيح مزيداً من اإلشراف الحكومي :المراقبة ،والفلترة
والضبط .ويجسد تحقيق التوازن «المناسب» تحديا ً
رئيسيا ً في هذا المضمار.
ويمكن لتعزيز استخدام الحكومات لتكنولوجيا
المعلومات أن يساعد على رفع مستويات الشفافية
والقدرة على االستجابة بعدة أشكال .فأوالً ،بوسع
تكنولوجيا المعلومات أن تسهم في تعزيز شفافية
ووضوح أفعال الممثلين عبر خطوات تتضمن

المناظرات واالجتماعات البلدية المتلفزة والمنقولة على
اإلنترنت مع المواطنين ،وعبر رفع سجالت التصويت
والخطابات وغيرها من المواد المتعلقة بالسياسيين على
اإلنترنت .وثانياً ،توفر تكنولوجيا المعلومات للمواطنين
فرصا ً جديدة للتمثيل الذاتي ،والمحتوى الذي ينتجه
المستخدمون ،وأشكال مشاركة المواطنين .وعلى نحو
مشابه ،توفر التقنيات المدنية سبالً لتنظيم وحشد اهتمام
المواطنين (مثل العرائض اإللكترونية والمواقع التي
تركز على قضايا محددة).
ومن جهة أخرى ،ينطوي التمثيل عبر تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت على جملة من التحديات

والمخاطر ،إذ يمكن للحكومات إضعافها عبر عدم
التجاوب ،والهيكليات والعمليات المتصلبة والفساد
أو اإلجراءات االنتقامية عبر الحد من الوصول إلى
المعلومات ،وحجب أو فلترة المواقع ،أو من خالل الحد
من قدرة جماعات أو مناطق معينة من الوصول إلى
قنوات اإلنترنت .وفي بعض البلدان ،يعمد المواطنون
إلى إخفاء شبكاتهم على مواقع اإلعالم االجتماعي نتيجة
لخشيتهم للرقابة الحكومية .وقد تواجه حتى الحكومات
التي تعمل على تعزيز التمثيل عبر تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت صعوبة في حال عدم استثمارها للوقت
والموارد في جهودها المتعلقة بالتخطيط واالستراتيجية
والتواصل مع المواطنين.

الخالصة والتوصيات
يشكل التمثيل السياسي نواة لشرعية الحكومة والثقة والمساءلة .فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد تسهم في توسيع وتعميق التمثيل
بكافة أشكاله :البرلمانية ،والمباشرة والقائمة على المعلومات .بيد أن القيادات يتوجب عليها ضمان توفر االستراتيجيات والنظم
والممارسات إلدارة المشاركة المدنية وتعزيز االندماج والفعالية والشفافية والهيئات التمثيلية/الصوت .وتتضمن التوصيات التالية بعضا ً
من النتائج الرئيسية:
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الخالصة والتوصيات (تتمة)
التخطيط واالستثمار

يتسم التمثيل بأهمية لشرعية الحكومة والثقة بها ،إذ يمكن لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت أن تسهم في تعزيز هاذين الجانبين ،إال أن العديد من الحكومات ليست
جاهزة لـ «التفاعل اإللكتروني» المتواصل مع الجمهور ،األمر الذي قد ينطوي على
الكثير من التكاليف والتعقيدات .وهذا يتطلب من القيادات أن تعمد إلى تطوير خطط
استباقية واالستثمار في األدوات والخبرات وأنظمة اإلدارة.

ربط الجهات الحكومية األساسية

تؤدي السلطة التنفيذية إلى تحويل اهتمامات المواطنين وتفضيالتهم إلى سياسات.
وبوصفها المؤسسات األبرز في تمثيل الحكومة ،ينبغي أن تكون مبادرات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت مدمجة بعمق في طريقة عملها ،وبكيفية تمكين المواطنين من
الوصول إليها.

تعزيز الشمولية

فهم الحدود الحقيقية

توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العديد من أدوات تحسين التمثيل ،ولكل منها
تكاليفها وفوائدها التي ينبغي قياسها واستخدامها بالتناغم مع اآلليات األخرى .وباتباع
منهجية متكاملة ،يمكن للحكومة ترسيخ دورها في وضع السياسات وإدارة التحديات
على المدى الطويل.

التفاعل بدالً من التقييد

يرجح للمجتمع المدني أن يعمد إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز
التمثيل عندما ينظر للمؤسسات الحكومية على أنها تفتقر إلى القدرة على االستجابة
والشرعية والثقة ،إذ من غير المرجح لوسائل اإلعالم االجتماعي وغيرها من التقنيات
أن تكون تحت السيطرة الكاملة للحكومات .وتتمثل المنهجية األفضل في تقييم وفهم
القنوات التي قد يستخدمها المواطنون للتعبير عن أصواتهم والتفاعل مع الحكومة،
والمشاركة فيها بفعالية لتكون طرفا ً في الحوار.

على صعيد رفع مستويات التمثيل ،يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم
في تعزيز الثقة والشرعية وفعالية صناعة السياسات والحوكمة ،ولكن ذلك يتطلب
وجود المناظرات المطلعة والمدارة بعناية لضمان تمثل جميع األطراف المعنية.
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دراسات النماذج

شاشة تظهر تقديرات توزيع المقاعد
في المجلس القومي السويسري
خالل مناظرة سياسية حية ومباشرة
في زيوريخ .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /باسكال الوينير

الصوت الذكي
()Smartvote
جين فاونتن
بروفسور فخري للعلوم السياسية والسياسة العامة،
ومدير المركز الوطني للحكومة الرقمية،
جامعة ماساتشوستس

يساعد تطبيق ( )Smartvoteالناخبين على تحديد
المرشحين السياسيين الذين يحملون وجهات نظر
تتطابق بشكل وثيق مع وجهات نظرهم .ويعمل البرنامج
الذي يعرف تقنيا ً باسم تطبيق المشورة االنتخابية ،عبر
بناء لمحة عن الناخب المحتمل بناء على إجاباته عن
أسئلة استبيان شامل ،ومقارنتها مع السجالت و نتائج
استطالعات المرشحين من األفراد واألحزاب إليجاد أجندة
37
ومناصب الحزب األقرب إلى أفضليات الناخب.
وقد تم استخدام التطبيق على نطاق واسع في انتخابات
الواليات واالنتخابات المدنية والوطنية في سويسرا،
األمر الذي يؤكد على جدواه واإلقبال عليه .وتم تطبيق
هذا البرنامج للمرة األولى خالل االنتخابات البرلمانية في
عام  ،2003ومن ثم تم استخدامه على نطاق واسع أثناء

االنتخابات الوطنية السويسرية في عامي  2007و.2011
وخالل االنتخابات االتحادية لعام  ،2011قام  1.2مليون
ناخب باستخدام تطبيق ( ،)Smartvoteالذي بلغ عدد
زواره قرابة  40ألف زائر يوميا ً في ذروة االنتخابات.
انطلقت عمليات ( )Smartvoteفي عام  2003من خالل
أعمال شبكة البحوث غير الحزبية ومتعددة التخصصات
«بولي تولز» ( ،)Politoolsالتي تتخذ من برن في سويسرا
مقراً لها .وتركز المجموعة على تطوير أدوات شبكية
بهدف توعية وتشجيع المشاركة السياسية .ويوضح هذا
النموذج الشبكي قدرة المنظمات غير الحكومية والشراكات
بين القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة وإدارة
أدوات اإلنتاجية لدعم التمثيل في الحكومة.
وبالتالي يمكن ألدوات تعزيز معلومات ومعدالت إقبال
الناخبين أن تساعد الحكومات عبر:
● تعزيز مشاركة المواطنين في الشؤون المدنية المحلية
والوطنية عبر تمكينهم من اتخاذ خيارات مطلعة حول
المرشحين للمناصب .وبحلول االنتخابات البرلمانية
األوروبية في عام  ،2007توفر حوالي  20وسيلة
مختلفة للمساعدة في التصويت عبر اإلنترنت ،األمر
الذي يعكس انتشار أفضل الممارسات واكتسابها
للصفات المؤسسية في الشؤون السياسية .ويعمل
تطبيق ( )Smartvoteالذي يمثل جهداً منفصالً وذي

صلة في آن معا ً حاليا ً على حمالت تسجيل الناخبين
وتحسين المشاركة االنتخابية في بنغالور ودلهي بالهند
38
النتخابات .2014
● تعزيز مشاركة الشباب والفئات المهمشة
تقليديا ً عبر المواقع اإللكترونية على غرار
(  ،) MyVote2014.euوالذي يقوم بمطابقة
آراء الناخبين الشباب مع سجالت أعضاء البرلمان
األوروبي والمجموعات البرلمانية ،والذي تم تصميمه
خصيصا ً الستقطاب الناخبين بين أعمار  18و35
عاماً ،والمصوتين للمرة األولى.
● تعزيز أشكال المشاركة األخرى عبر تبادل المعرفة،
األمر الذي يبشر بتحسين اإلنتاج المشترك للسياسات
والخدمات الحكومية ،وتعزيز المسؤولية المدنية.
وقد اعتمدت الدول حديثة العضوية في االتحاد
األوروبي هذه األدوات أيضاً .وعلى سبيل المثال،
عملت مؤسسة «بولي تولز» غير الربحية التي تتخذ
من برن مقراً لها ،كهيئة استشارية لتطوير تطبيق
بلغاري للمشورة االنتخابية تحت اسم «كويميباسافا»
( )koimipasvaفي عام .2005
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استخدام أدوات االتصال
وإعداد التقارير لتعزيز
المشاركة المدنية:
«سي كليك فيكس»
()SeeClickFix
جين فاونتن
بروفسور فخري للعلوم السياسية والسياسة العامة،
ومدير المركز الوطني للحكومة الرقمية،
جامعة ماساتشوستس

يمثل «سي كليك فيكس» ( )SeeClickFixأداة شبكية
تتيح للمواطنين إبالغ الحكومات بالمشاكل غير الطارئة
في الضواحي ،ومن ثم تلقي االستجابة . 39وتعمل األداة
باالتصال مع خدمة ( )Open 311الهاتفية مفتوحة
المصدر للحاالت غير الطارئة ،التي تتيح للمواطنين
اإلبالغ عن المسائل البلدية.
ويمكن لألفراد أو جماعات المواطنين اإلبالغ عن المشاكل
باستخدام الهواتف المتحركة ،كي يتسنى تزويد المعلومات
ببيانات التاريخ والساعة والموقع الجغرافي .وبوسع الذين
يقومون باإلبالغ عن المشاكل مثل الحفر أو الكتابة على
الجدران أو القمامة التي لم تتم إزالتها ،إرسال الصور

لهذه الحاالت ،حيث تؤدي المشاكل التي تم اإلبالغ عنها
بتوليد رسائل آلية يتم توجيهها إلى اإلدارات المعنية
ليتم استخدامها إلنشاء أوامر العمل لإلدارات البلدية.
قد تعاونت الشركة مع عدد من شركات البرمجيات بما
فيها «أوبن « »311وسيتي ووركس» و«مايكروسوفت
دايناميكس» ،لتوجيه وتخطيط سير العمل للمشاكل البلدية
غير الطارئة.40
وفي حين سعت «سي كليك فيكس» أساسا ً إلى دعم
أعمالها من خالل األجور اإلعالنية ،إال أن تطبيق «سي
كليك فيكس» األساسي مجاني ويحقق العائدات عبر بيع
اإلعالنات .وفي يناير  ،2011تلقت الشركة مبلغا ً قدره
 1.5مليون دوالر من «أوميديار نتوورك» و«أورايلي
ألفاتيك فينتشورز» على شكل تمويل باألسهم .وقد حققت
الشركة تقدما ً سريعا ً لمساعدة المدن على إدارة أنظمتها
الخاصة باالستجابة للعمالء على الرقم  ،311ما يشكل
مصدر دخل إضافي يتراوح بين  1200و 20ألف دوالر
سنويا ً تبعا ً لحجم المدينة وتطورها .وفي عام ،2011
تضمنت قاعدة عمالء الشركة حوالي  60عميالً بما
في ذلك مدن أمريكية مثل فيالدلفيا وواشنطن ونيوهافن
وهارتفورد وريتشموند ورالي .41وبحلول عام ،2013
أصبحت األداة الشبكية مستخدمة في  25ألف بلدة ومدينة
في الواليات المتحدة وغيرها مثل الهند والسويد وماليزيا
وبلغاريا وإيطاليا واليونان .وتقول الشركة أنه بمجرد تلقي
المدينة لستة آالف تقرير عن المشاكل ،يكون البرنامج
الذي تبلغ كلفته  13ألف دوالر قد سدد ثمنه بنفسه ،كما
أفادت أن لوس أنجلوس دفعت مؤخراً مبلغا ً قدره 150
ألف دوالر المتالك نظام مماثل.

المشاركة المدنية البسيطة مثل اإلبالغ عن الحفر على
الطرقات وتلقي االستجابة من الحكومة تسهم في تمكين
المواطنين وقد تثمر عن أشكال أعمق من المشاركة.
ويدلل استخدام التطبيق على أن الناس يجدون السبل التي
تناسبهم الستخدامات مثل هذه األدوات والتقنيات ،وقد
يستخدمونها بطرق مدهشة لم يسبق للمطورين تصورها.
فالشبكات المحلية المكونة من الحريصين على المشاركة
المدنية تستخدم «سي كليك فيكس» كمنصة لتنسيق الجهود
المجتمعية والتواصل مع حكومات المدن على موقع
عام يتم فيه تعقب الطلبات وأشكال االستجابة .وتتمتع
المنصة بالقدرة على بناء الثقة بالحكومة بين المواطنين،
وبالعكس.42
وعالوة على ما تقدم ،تسهم منصات اإلنترنت مثل «سي
كليك فيكس» في تقليص تكاليف المشاركة المدنية على
المواطنين ،كما أنها توفر الشفافية والرؤية الواضحة لحل
المشاكل التي تم اإلبالغ عنها .ومن شأن هذه الواجهة
اإللكترونية أن تشجع المواطنين والحكومات ووسائل
اإلعالم وجماعات المجتمع على التشارك والعمل معا ً في
سبيل حل المشاكل العامة.

ويرى القائمون على «سي كليك فيكس» أن أشكال

كريج هاريسون ،مؤسس «إس
أو إس رودز» ،يعاين شارعا ً
متضرراً في مقاطعة سونوما،
كاليفورنيا .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /بيك ديفينباخ
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حركة «فايف ستار»
في إيطاليا -
بيبي غريلو
وموفيمينتو
جين فاونتن
بروفسور فخري للعلوم السياسية والسياسة العامة،
ومدير المركز الوطني للحكومة الرقمية،
جامعة ماساتشوستس

حركة «فايف ستار» هي حزب سياسي بديل تأسس
في إيطاليا في أكتوبر  2009على يد الممثل الكوميدي
والناشط بيبي غريلو؛ وجيان روبيرتو كاساليجو الخبير
االستراتيجي في مجال الشبكات والمسؤول التنفيذي
السابق في قطاع االتصاالت .ويعد الحزب حاليا ً واحداً
من أقوى األحزاب السياسية في إيطاليا ويحظى بأصوات
نسبتها  ٪25تقريبا ً .43والحزب هو من مستخدمي
وأنصار الوصول الحر إلى شبكة اإلنترنت والمشاركة
الديمقراطية اإللكترونية ،إذ يفضل على وجه الخصوص
التصويت اإللكتروني السريع حول المشاكل لالستعاضة
عن عمليات االستفتاء األكثر بطئا ً والوسطاء الممثلين.
وتشير النجوم الخمس إلى منصة الحركة المركزية:
«المياه العامة والنقل المستدام والتنمية والربط وحماية
البيئة» .44ويدير غريلو مدونة تحقق نجاحا ً هائالً وتنتقد
الفساد الحكومي ،وقد أتقن حسب بعض التقارير أدوات
التواصل والتنسيق الرقمي.
وبدءاً من عام  ،2005استجابت مجموعة «أصدقاء
بيبي غريلو» لدعوة قدمها الممثل على مدونته لعقد
االجتماعات في مجتمعاتهم ومناقشة القضايا المحلية.
وقد نظم غريلو حمالته باالستفادة من سلسلة من
التجمعات الوطنية أو «الملتقيات» ،وتشير التقارير منذ
ذلك الحين إلى أن تعداد جمهوره يبلغ مئات اآلالف.
وتعنى الموضوعات األساسية بالبيئة ،ويتمحور معظمها
حول الحد من استخدام محطات حرق النفايات .ومن
خالل هذه االجتماعات ،قامت الحركة بوضع مبادئها
التوجيهية للمشاركة الديمقراطية المباشرة وهيكليات
التنظيم األفقي ،ويأتي نجاحها ليعكس قلة البدائل في
السياسة اإليطالية.
وفي شهر فبراير من العام ،بلغ عدد المقاعد التي فاز
بها الحزب  163مقعداً في البرلمان اإليطالي ،45إال
أنه خسرها جميعا ً في عام  2013باستثناء اثنتين من
انتخابات مجالس المدينة التي يزيد عددها على .500
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان التراجع الذي تشهده
قوة الحزب يأتي نتيجة الفتقاره للهيكلية المؤسسية
وممارسات اإلنتاجية .ويتمثل الدرس الذي يجدر اكتسابه
هنا في أن األدوات الرقمية تتمتع بقوة متميزة لكسب

بيبي غريلو ،الناشط من حركة
فايف ستار أثناء مسيرة في
تورين .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /جورجيو بيروتينو

التأييد والتجمع ،لكنها ال تحل مكان مضمون البرامج
والمهارات السياسية.
فقد أخفق تطوير التنظيم الحزبي في مواكبة النجاح
االنتخابي ،إذ أن غريلو يواظب على تحديث مدونته
التي تشكو من غياب التفاعلية ،كما أنه ليس ممثالً
منتخباً .وفي يونيو  ،2013خضعت أديل جامبارو،
وهي ممثلة خالفت الحزب علنا ً أثناء مقابلة تلفزيونية،
لجلسة استماع أمام  130عضو برلمان من حركة
«فايف ستار» ،وقد تم بث جلسة االستماع بثا ً حيا ً
مباشراً باستثناء مرحلة تصويت األعضاء على طردها،
كما تعرض مارينو ماسترانجيلي العضو اآلخر في
حركة «فايف ستار» للطرد من الحزب بسبب ظهوره
على شاشات التلفزيون .وقد أدت هذه التكتيكات ،رغم
حظيها بالموافقة على مستوى القاعدة الشعبية ،إلى
إضعاف تأثير الحزب.

وقد تكهن الكثيرون بأن وسائل اإلعالم االجتماعي
والتقنيات الرقمية ال تقف بمفردها وراء نجاح حركة
«فايف ستار» ،بل إن االستياء من السياسة اإليطالية دعا
الناخبين إلى البحث عن بديل .وبصرف النظر ،تشكل
المنهجيات التنظيمية على مستوى القاعدة الشعبية للحزب
داللة على قوة التنسيق والتواصل عبر وسائل اإلعالم
االجتماعي ،وبما ينطوي عليه تمثيل القاعدة الشعبية من
سلبيات وإيجابيات.
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الفصل الخامس:
أثر تكنولوجيا
المعلومات في
مكافحة الفساد
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الفصل الخامس:

أثر تكنولوجيا المعلومات
في مكافحة الفساد
اللورد بيتر ماندلسون
رئيس المجلس العالمي

ما تعريف الفساد ولم ينبغي على المجتمع محاربته؟
يع ّرف هذا التقرير الفساد 46على أنه :إساءة استخدام أو استغالل سلطة المنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة ،وقد يحدث
ذلك على مستوى القطاعين الحكومي أو الخاص (األفراد أو الشركات) .ومن األمثلة على ذلك ،قيام األفراد أو الشركات
برشوة المسؤولين الحكوميين للحصول على المنافع أو تجنب التكاليف (المال أو الوقت) ،أو عندما يسعى المسؤولون
الحكوميون إلى تحقيق مكاسب شخصية .ويعود الفساد بالفائدة على فئة قليلة على حساب الكثيرين ،ويتسبب بالضرر في
ثالثة مجاالت رئيسية تحظى باهتمام الدولة والمواطنين والشركات.
 )١يؤدي الفساد إلى تقويض كفاءة العائدات
واإلنفاق الحكومي
إذ تتسبب الرشاوى بخفض العائدات والحد من
التمويل المتوفر للخدمات .وفي غضون األعوام
األخيرة ،حددت «مجموعة العشرين» مسألة
التهرب الضريبي كأولوية أساسية نظراً لحجم
المشكلة وتأثيرها على االستقرار المالي للقطاع
الحكومي .وعلى صعيد المشتريات ،قد ال تمثل
الشركات التي تفوز بالعقود القيمة األفضل لقاء
المال ،ما يعني أنها لديها دوافع لخفض التكاليف
وتقليل مستوى المساءلة ،األمر الذي قد يؤدي
إلى رداءة في جودة البنية التحتية والخدمات.
وعلى سبيل المثال ،تسبب الزلزال الذي ضرب

مقاطعة سيشوان الصينية في عام  2008بمقتل
أكثر من  70ألف نسمة ،حيث تم عزو الخسائر
البشرية إلى عيوب البناء الناجمة عن ممارسات
المشتريات الفاسدة.

 )٢يتسبب الفساد بسوء توزيع الموارد داخل
االقتصاد ويقوض القدرة على المنافسة
ففي األنظمة الفاسدة ،تمتلك الشركات التي تفوز
بالعقود عبر الرشاوى بالمزايا غير العادلة
وتنتفع من المسؤولين الفاسدين .وتتفاقم المشكلة
عندما ال يتلقى الموظفون الحكوميون أجوراً
كافية للمعيشة ويعتمدون على الرشاوى للحفاظ
على مستوى معيشتهم.

 )٣يقوض الفساد العدالة السياسية والسالمة
والشمولية

فهو يبدد ثقة المواطنين بالحكومة ويضعف
الشرعية السياسية .وقد يعود التأثير األكبر للفساد
على الفقراء األقل قدرة على التعبير عن حقوقهم.
وفي الهند على سبيل المثال ،غالبا ً ما تعني إدارة
المياه الفاسدة استنزاف الموارد قبل وصولها إلى
المزارعين األشد فقراً.
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كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم في مكافحة الفساد؟
هناك ثالثة أسباب جذرية رئيسية :احتكارات المعلومات،
وتركز السلطة ،ومحدودية المساءلة ،ويتمثل الخيط
المشترك الذي يربط بينها في التحكم بالمعلومات .إذ يمكن
النتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يسهم في
تقليص معدالت الفساد عبر أنشطة «تسليط الضوء»
وتعزيز أصوات المواطنين.

تفكيك االحتكارات

تسهم البيانات المفتوحة في تفكيك االحتكارات التقليدية
للمعلومات عبر إتاحة المعلومات للجميع ،إذ كشفت دراسة
أجرتها مؤسسة «تي .بي أندرسون» 47في عام  2009عن
وجود عالقة قوية ومباشرة بين تطبيق معايير الحكومة
اإللكترونية والفساد خالل فترة الدراسة التي شملت 10
أعوام .وكان هذا الترابط أكثر قوة حتى من الترابط بين
الفساد وحرية الصحافة.

الحد من التحفظ

يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في الحد من تحفظّ موظفي
الحكومة عبر أتمتة العمليات مثل توزيع المدفوعات
والفوائد .وعلى سبيل المثال ،بدأت الشرطة الوطنية األفغانية
في عام  2009باختبار دفع الرواتب عبر الهواتف المتحركة
بدالً من النقود ،حيث توقع معظم رجال الشرطة أنهم تلقوا
عالوة بينما كانوا فقط يستلمون رواتبهم كاملة للمرة األولى.
ففي الماضي ،ذهبت نسبة ال تقل عن  ٪10من المدفوعات
إلى ضباط شرطة مجهولين ،كما كان الوسطاء يأخذون منها
نسبة أيضاً .وعالوة على ذلك ،توفر التكنولوجيا منصات
تعزز مشاركة المواطنين في صياغة السياسات.

من مساءلة مقدمي الخدمات العامة .وقد كشفت تجربة
ضبط عشوائية في  50مجتمعا ً محليا ً في أوغندا أن نشر
البيانات األساسية حول الخدمات الصحية وتشاركها في
ّ
مكنت المواطنين من مساءلة مقدمي الخدمات
االجتماعات
وأدت إلى تحسين النتائج الصحية.

تعزيز المساءلة

بوسع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم في
تعزيز القدرة على كشف الفساد عبر تمكين المواطنين

ما هي التحديات التي تواجه استخدام البيانات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مكافحة الفساد؟
الجهل بالبيانات وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

تفشل إتاحة البيانات للجمهور في تحقيق أهدافها
عندما يكون الناس غير مهيئين لفهم أو تفسير البيانات
المعقدة .وتستدعي الحاجة وجود «وكالء» (مثل خبراء
التكنولوجيا) والمواقع سهلة االستخدام ،إلتاحة الوصول
إلى البيانات وتفسيرها ونشرها لشرائح واسعة من
الجمهور.

النشر اإللزامي

في حين يصب إلزام الشركات بنشر بعض من أشكال
البيانات في مصلحة الجمهور ،إال أن هيئات معايير
المحاسبة غالبا ً ما تعترض بزعم أن هذه اإلفصاحات
تندرج ضمن «المسؤولية االجتماعية للشركات» ،وينبغي
أال تكون خاضعة للمعايير .وقد اعترضت الشركات أيضا ً

على ذلك بزعم أن الضرائب تختلف بين البلدان وال يمكن
مقارنتها ببعضها البعض .ولكن المبادرات على غرار
«مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية»،
تظهر إمكانية إرساء معيار عالمي متناسق بين البلدان
لرصد وتسوية العائدات التي تحصل عليها الحكومة.

النطاق

على الحكومات اتخاذ أحكام مدروسة حول البيانات التي
تندرج ضمن نطاق السرية .فحماية البيانات الشخصية
تستند إلى تحي ّز مح ّ
ق نحو السرية ،إذ قد يؤدي عدم
تأمين المعلومات الشخصية بالشكل المناسب إلى
نشوب الفساد ،ما يجعل الناس عرضة لسرقة الهوية
أو الرشاوى .والعكس صحيح في مجاالت أخرى مثل
المشتريات واألتعاب والمدفوعات اإلضافية والضرائب
على الشركات .ويتعين على الوكاالت المستقلة والهيئات

اإلحصائية الوطنية االلتزام بمعايير الجودة والسالمة.

المخاطر السياسية

قد تؤدي الشفافية عن كشف «حقائق غير مالئمة» وبالتالي
تشكل مخاطر سياسية على األفراد والمؤسسات .وعلى
سبيل المثال ،خضعت «السلطة اإلحصائية اليونانية» في
اليونان إلى اإلصالح وتم منحها االستقاللية في أعقاب
أزمة الديون .وقد قام رئيسها بتحقيق تطوير مذهل على
صعيد جمع ونشر اإلحصاءات الرسمية ،لكن وسائل
اإلعالم صورّته كخائن.

لم يتوجب على الشركات دعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأجندة البيانات المفتوحة؟
غالبا ً ما تكون الشركات وموظفي الحكومة وجهان لعملة
الفساد نفسها ،حيث يقوم األول بدفع الرشاوى ليتلقاها
الثاني .وفي يومنا الراهن ،أصبح التمييز بينهما مسألة
صعبة ،إذ إن الوظائف التي كانت من اختصاص القطاع
الحكومي فيما مضى يجري تعهيدها للقطاع الخاص،
وأصبحت الحكومات تمتلك حصصا ً أكبر في القطاع الذي
كان سابقا ً قطاعا ً خاصا ً بحتاً .ويمكن للشركات االستفادة
على المدى القصير والطويل من البيانات المفتوحة
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باألشكال التالية:

● تحقيق فهم أكثر وضوحا ً لألنظمة االقتصادية التي
تعمل فيها :ويساعد هذا الفهم على صقل نموذج
األعمال لتعزيز الكفاءة والتأثير.
● تسوية أرضية المنافسة في المشتريات :ما يحمي
القدرة التنافسية في السوق ،ويحد السعي وراء الريع
● وضع منهجية علمية أفضل لحساب المخاطر
االحتيال وكشفه وردعه :وتحسين عملية صنع
القرار ،وتقليص المخاطر والكشف عن الرؤى القيمة

التي كانت ستبقى مخفية بخالف ذلك
● تحقيق شراكات أفضل لدى التعاون بين الحكومة
والشركات :وخلق رؤى جديدة تتيح معالجة أفضل
لالحتياجات المحددة لشرائح السكان المختلفة
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الخالصة والتوصيات
يمكن مكافحة الفساد عبر إتاحة المعلومات وعمليات صنع القرار ألكبر
عدد ممكن من الناس
فالبيانات المفتوحة أداة قوية لمكافحة أركان االحتكار والتحفظ وانعدام المساءلة التي
تقوم بها األنظمة الفاسدة .ومن الواليات المتحدة إلى اليابان ،ومن الصين إلى كينيا،
تنضم أعداد متزايدة من الحكومات حول العالم إلى مبادرة البيانات المفتوحة .وهناك
مجموعة من الدالئل القوية التي تدعم فكرة أن إتاحة مزيد من البيانات يثمر عن
تقليص معدالت الفساد.

وللوصول إلى حكومة أفضل ،تتسم ميزة «انفتاح» البيانات بأهمية أكبر
من الحجم
وحول العالم أجمع ،يشهد كل يوم إنتاج المزيد من البيانات .ومما ال شك فيه ،أن
حجم هذه البيانات مذهل بكل معنى الكلمة ،إذ تمتلك «هيئة جاللة الملكة لإليرادات
والجمارك» في المملكة المتحدة حجم بيانات يزيد بمعدل  80ضعفا ً عن بيانات المكتبة
البريطانية .48لكن حجم البيانات ليس ذي أهمية طالما أن استخدامها غير ممكن.
ولذلك ،يتعين على الحكومات والشركات ضمان أن البيانات التي تنشرها يمكن
الوصول إليها ،وقراءتها وتكييفها وتدعم المنصات المتعددة.

يعد الناشطون في مجال البيانات بمثابة وكالء للشفافية والمساءلة والتغيير

وبدءاً من مبرمجي التطبيقات الموجهة للمواطنين في «وادي السيليكون» ،وصوالً
إلى المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المحلي في أوغندا ،يشكل الناشطون
في مجال البيانات عوامل محورية ومحفزة لثورة البيانات المفتوحة ،وينبغي تقديرهم
وتمكينهم وحمايتهم.

ستقود التكنولوجيا إلى تغيير حتمي في السياسة ،لكن هذا التغيير ينبغي
له أن يكون في االتجاه الصحيح

وتوضح دراسة نموذج اليونان المخاطر السياسية المتعلقة بكشف أو اإلصرار على
نشر بيانات معينة .فااللتزام بالشفافية قد يترافق أحيانا ً بتكلفة معينة ،لكن صناع القرار
يتعين عليهم ضمان اتخاذ الجانب الصحيح.

يجدر بالحكومة والقطاع الخاص أن يعمال معا ً لتحقيق المكاسب المتبادلة

إذ يتعين على صناع القرار االلتقاء بممثلي القطاع لمناقشة الشروط التي يمكن تطبيقها
لتوفير مثل هذه البيانات لبعضهم البعض .وبمجرد التوصل إلى قرار ،ينبغي إطالع
الجمهور على أي مبادرة وتشجيع أفراده على االطالع على فوائد المشاركة في المبادرة.
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دراسات النماذج

صورة بواسطة الهاتف المتحرك
من محاكمة السياسي الفاسد بو
شيالي .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /جايسون لي

الحوكمة
اإللكترونية
في الصين -
الصراع ضد الفساد
جريغوري جيه .كورتين
مؤسس،
مجموعة الموارد المدنية

وعد النظام الصيني الجديد الذي استلم زمام السلطة
في عام  2012بأن يكون أكثر انفتاحاً ،وتحديداً بتسليط
الضوء على األنشطة والعمليات الحكومية .وقد جاء
المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الحاكم
في الصين ،الذي عقد في نوفمبر  ،2012ليسلط الضوء
على ضرورة وأهمية محاربة الفساد .وفي أول خطاب
علني له بعد المؤتمر ،قال شي جين بينغ ،رئيس الحزب
المنتخب حديثاً ،أن الحزب تقع على عاتقه مسؤولية
حل المشاكل مثل الفساد والبيروقراطية ،وحذر مراراً
وتكراراً منذ ذلك الحين من أن الفساد قد يؤدي إلى
«انهيار الحزب وسقوط الدولة» .ويتضح جليا ً أن الصين
عليها قطع أشواط طويلة لتأسيس العمليات المنفتحة
والشفافة ،الالزمة بالفعل لتسليط الضوء الحقيقي

على الحكومة الصينية والمجتمع ،ولكنها شهدت في
غضون العامين المنصرمين فقط عدداً ال يستهان به من
التوجهات الطموحة والمتعلقة بالتكنولوجيا ،التي ساهمت
في تعزيز جهود مكافحة الفساد.
وقد حققت معدالت استخدام شبكة اإلنترنت والمنصات
الرقمية في الصين انتشاراً هائالً ،إذ شهدت األعوام
القليلة الماضية بروز عدد من المواطنين والمواقع
اإللكترونية التي تحظى بدعم مؤسسات المجتمع المدني،
لتلقي الضوء على الفساد والمخالفات في الحكومة
وقطاع األعمال .ويعكف هؤالء على تسليط الضوء على
كافة الجوانب التي تتنوع بين الملوثين غير الشرعيين
واألنشطة اليومية لمسؤولي الحزب الشيوعي .وفي
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اآلونة األخيرة ،جاء صعود وسائل اإلعالم االجتماعي
وخاصة المدونات الصغيرة على منصة «ويبو»
(النسخة الصينية من تويتر) ليوفر للمواطنين المعنيين
باإلبالغ عن المخالفات أداة جديدة وذات فعالية متزايدة
لكشف الفساد ،بما في ذلك الحكومة والسلوكيات
السيئة للشركات والحاالت البسيطة النعدام الكفاءة
البيروقراطية .وفي ظل تعداد مستخدمي «ويبو» الذي
يزيد على  500مليون مستخدم ،ص ّرحت وكالة األنباء
الصينية «شينخوا» أن« :المدونات الصغيرة ذات األداء
الفائق تحولت إلى كابوس للفاسدين».
انتشار المدونات الحكومية الرسمية الصغيرة :بحلول
نهاية عام  ،2012شهد تعداد الحسابات الحكومية
الرسمية على منصات مدونات «ويبو» الرئيسية
الصغيرة األربعة في الصين« :سينا» ،و«تينسنت»،
و«صحيفة الشعب اإللكترونية اليومية» و«شينخوانت»،
نمواً هائالً تجاوز عتبة  175ألف حساب ،بزيادة قدرها
حوالي  ٪250في غضون عامين فقط .وقام بإنشاء هذه
الحسابات مجموعة واسعة من المسؤولين واألجهزة
الحكومية ،بدءاً من مسؤولي الحزب من األفراد إلى
الهيئات الحكومية ،ومن المحاكم إلى لجان الحزب
المحلية ،وتستخدمها للتفاعل مع الجمهور .ومن األمثلة
المناسبة في الوقت الراهن ،ما نشره الحساب الرسمي
لمحكمة «جينان» على المدونات الصغيرة من محاضر
رسمية -وإن كانت منقحة في كثير من الحاالت -عن
محاكمة السياسي الشهير بو شيالي بتهمة الفساد .ومما
ال شك فيه ،أن النمو الناتج عن التفاعل بين الحكومة
الصينية ومواطنيها ،رغم أنه ما زال في بداياته ولم
يخضع للتوثيق والبحث بصورة كافية ،يسهم في بناء
مستويات جديدة من االنفتاح والشفافية والثقة ،وكلها
عوامل محورية في مسيرة مكافحة الفساد.
المنصات الرقمية الرسمية لمكافحة الفساد :تحقق
اإلنجازين المرحليين في األوساط الصينية لمكافحة
الفساد في أغسطس  ،2013عندما قامت لجنة الحزب
الشيوعي المركزية لتدقيق االنضباط ووزارة المتابعة
بإطالق موقع إلكتروني يتيح للجمهور اإلبالغ عن حاالت
الفساد ( .)www.ccdi.gov.cnوجاء ذلك في أعقاب
االنتشار السريع الذي شهدته المواقع الحكومية الرسمية،
والزيادة اإلجمالية في المعلومات الحكومية التي يمكن
الوصول إليها عبر تلك المواقع ،والنمو المتسارع
لحسابات الحكومات والمسؤولين الحكوميين على
المدونات المصغرة ،وما سبق ذلك من انتشار ظهور
للمواقع الخاصة وحسابات المدونات المصغرة التي
ركزت على الفساد والمخالفات .ويعد الموقع الذي ح ّل
مكان موقع غير تفاعلي ويضم معلومات أكثر عمومية
كانت الحكومة قد أطلقته في عام  ،2009بمثابة مستودع
مركزي لألخبار المتعلقة بالموارد ومكافحة الفساد،
ويوفر األدوات التفاعلية التي تتيح للجمهور ،إما بشكل
مجهول أو علني ،فرصة اإلبالغ عن مزاعم الفساد.
وعلى المستوى المحلي ،قام مكتب المدعي العام في
تشونغتشينغ بإطالق تطبيق على الهواتف الذكية لمكافحة
الفساد تحت شعار «البقاء بعيداً عن الجرائم المتعلقة
باإلخالل بأداء الواجب» ،ويهدف إلى تشجيع اإلبالغ عن

المسؤولين الفاسدين.
البيانات المفتوحة ،البيانات الضخمة :رغم عدم
وجود مبادرة وطنية صينية للبيانات المفتوحة
على غرار المبادرات التي شهدتها الدول الغربية
مثل الواليات المتحدة ،ظهر عدد من مواقع
البيانات الحكومية الرسمية البيانات على كافة
مستويات الحكومة .وتشمل هذه المواقع «بوابة
الحكومة الصينية اإللكترونية للمعلومات العامة»
( )http://govinfo.nlc.gov.cnوالمكتب الصيني
القومي لإلحصاءات ()http://www.stats.gov.cn
على المستوى القومي؛ وموقع بيانات مقاطعة داليان
()http://www.dl.gov.cn؛ وبيانات شنغهاي
()http://www.datashanghai.gov.cn؛
وبيانات بكين (،)http://www.bjdata.gov.cn
وغيرها .وعلى صعيد استخدام البيانات المفتوحة
لمكافحة الفساد ،اقترحت الحكومة مؤخراً إنشاء قاعدة
بيانات وطنية لتسجيل الملكية العقارية .ووفقا ً لما نشرته
«الصين جلوبال تايمز» ،قامت  40مدينة صينية فقط
حتى اليوم برفع قواعد بياناتها لتسجيل الملكية العقارية.

الحوكمة اإللكترونية في المقاطعة باستخدام التقنيات
الجديدة .وكانت بلدية مدينة هانغتشو قد قامت بوضع
رؤية لدعم استخدام التقنيات الجديدة للمساهمة في تحسين
«الديمقراطية والمعيشة» .وقد القى المشروع و«مؤشر
تطور الحكومة اإللكترونية في الصين» الذي أثمر
عنه المشروع ،استقباالً جيداً من قبل الحكومة البلدية
والمؤتمر الدولي لحكومة الصين المركزية الذي عقد في
ديسمبر  2012حول «سيادة القانون الصيني :الحكومة
اإللكترونية وسيادة القانون» .ومن أبرز األهداف التي
يسعى «مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية في الصين»
إلى تحقيقها ،تعريف «المسؤولين بأفضل ممارسات
استخدام الحكومة اإللكترونية لتعزيز الشفافية الحكومية
وتشجيع المشاركة العامة» .وقد قامت الحكومة أيضا ً
بدعوة «المنظمة الدولية للحوكمة الجيدة» إلى توسيع
تقييماتها وتوفير التدريب على اإلدارة اإللكترونية
للمسؤولين الحكوميين.

الشفافية واالنفتاح ومكافحة الفساد في البحوث
والمؤتمرات :يمكن مالحظة دالالت قوية على أن
التقدم الرقمي يساعد الصين في حملتها ضد الفساد،
وذلك من خالل اإلدراج العلني لهذا المفهوم في البحوث
والمؤتمرات رفيعة المستوى .ومن األمثلة الواضحة على
ذلك ،الدورة السنوية السادسة للقمة الصينية لمكافحة
الفساد التي استضافتها شنغهاي في يونيو  ،2013ومن
أحد المواضيع الرئيسية التي تضمنتها «تسخير وسائل
اإلعالم االجتماعي كمورد االمتثال :كيفية الكشف عن
مؤشرات الرشوة» .وفي مثال آخر ،قامت حكومة
هانغتشو الصينية في عام  2012بدعوة «المنظمة الدولية
للحوكمة الجيدة» ،المنظمة غير الربحية التي تهدف إلى
الترويج للحوكمة الرشيدة حول العالم ،للمساعدة في تقييم

امرأة تنظر إلى إعالن لموقع “ويبو” في
محطة مترو األنفاق في بكين .حقوق النشر
محفوظة لرويترز /أخبار الصين اليوم
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استراتيجية البيانات
الحكومية المفتوحة
في اليابان
الري ستون
رئيس الشؤون العامة والحكومية،
مجموعة «بي تي بي إل سي»

سبقت «استراتيجية البيانات الحكومية المفتوحة» التي
تم إطالقها في منتصف عام  ،2012إطالق باقة تدابير
«أبينوميكس» ،ولكنها تدعم توجهها العام وتتماشى
معه ،إذ تهدفان معا ً إلى تحقيق مزيج ذكي من االنضباط
والمرونة المالية والنقدية ،بالتزامن مع تطبيق اإلصالحات
االقتصادية والهيكلية للوصول سويا ً إلى منهجية تتطلع إلى
الخارج ،األمر الذي يتيح إقامة شراكات تجارية جديدة مثل
اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» واتفاقية «الشراكة
االقتصادية بين االتحاد األوروبي واليابان».
وعبر وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة ،تتيح
االستراتيجية للحكومة اليابانية رعاية األسواق المزدهرة
للبيانات الضخمة والتطبيقات .ومنذ مايو  ،2013تم
تكليف رئيس تنفيذي للمعلومات على مستوى الحكومة،
بوضع تصور يجمع بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وخدمات الحكومة اإللكترونية ،وسياسات
وممارسات المشتريات عبر الدوائر الحكومية ،في خطوة
تشبه إلى حد كبير ما قامت به أستراليا واالتحاد األوروبي
والمملكة المتحدة وفرنسا والواليات المتحدة.
وتأتي أهمية ترسيخ مكانة اليابان كدولة رائدة على
مستوى العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات ،لتدفع
مسيرة النمو التي ينتهجها رئيس الوزراء الياباني شينزو
آبي ،السي ّما أن الحكومة تتوقع نمو سوق خدمات البيانات
الضخمة إلى  7.7تريليون ين ياباني ( 82مليار دوالر
أمريكي) بحلول عام  .2020وقد خصصت الحكومة
مبلغا ً قدره  13.2مليار ين ( 140مليون دوالر) لعمليات
البحوث والتطوير المتعلقة بالبيانات الضخمة ،بما في
ذلك مشاريع لتطوير شبكة جديدة فائقة السرعة باستطاعة
 400جيغابت في الثانية وأرضية الختبارها ،ونظاما ً
عالي التوفر والكفاءة لتشغيل مراكز البيانات ،وتطبيقات
تحليل البيانات .ومن خالل هذه الخطوات ،تهدف الحكومة
إلى إنعاش االقتصاد الياباني عبر تعزيز استخدام البيانات
العامة المخزنة في الهيئات اإلدارية عبر «استراتيجية
البيانات الحكومية المفتوحة» ،ما يعني أيضا ً أن اليابان
ستحتاج إلى إعادة تقييم القوانين والمعايير المتعلقة بحماية
البيانات وحماية المستهلك ،بما في ذلك أفضل الممارسات
الصاعدة حول العالم.
ويتمثل الهدف من «استراتيجية البيانات الحكومية
المفتوحة» ،الذي تم اإلعالن عنه في يونيو  2012في
«اتخاذ التدابير لتشجيع استخدام البيانات العامة وتطبيقها

مشاركون من الوزارات الحكومية يشتركون
في تدريب مكافحة الهجمات اإللكترونية
المتكررة في طوكيو .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /تورو هاناي

على نطاق واسع في سبيل رفع مستوى المعيشة وتنشيط
األنشطة التجارية» ،على أن تتولى لجنة توجيهية رفيعة
(لجنة البيانات المفتوحة ،جيتسومو شا كايغي) مهمة
اإلشراف على العمل ،بما في ذلك النظر في المعايير
الدولية .وشملت قائمة األهداف:
●
●
●
●

إتاحة االستخدام الثانوي للبيانات بهدف تسهيل
التحليالت المستقلة في سبيل تعزيز الشفافية في
الحكومة وبناء الثقة لدى الجمهور.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص على
صعيد توفير وتعزيز كفاءة الخدمات العامة ودعم
إطالق خدمات جديدة باستخدام البيانات الحكومية.
تأسيس شركات جديدة وتعزيز الكفاءة داخل
الشركات.
االستفادة من والبناء على استراتيجيات الحكومة
اإللكترونية الحالية.

وتم تشكيل االستراتيجية بدعم من التقنيات الجديدة كتوسيع
نطاق الخدمات السحابية ،وتحليل البيانات الضخمة،
واستخدام وسائل اإلعالم االجتماعي الخارجية ومحركات
االنترنت لنشر المعلومات من قبل الوزارات .وسيجري
اإلشراف على المشاريع التجريبية ،بما فيها الحاجة
إلى البيانات العامة ،من قبل «وزارة الشؤون الداخلية
واالتصاالت» و«وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة».

وبالتوازي مع ذلك ،سيقوم مكتب رئاسة الوزراء ووزارة
الشؤون الداخلية واالتصاالت بتنظيم استطالع حول
البيانات العامة المقدمة أساسا ً على مستوى قواعد البيانات،
بينما سيتم تشجيع مسابقات تطوير الخدمات التي ستقيمها
هيئات خاصة باستخدام بيانات التخطيط والطوبوغرافية
واإلحصاءات السكانية واستخدام األراضي وغيرها
من البيانات .وسيتم تشكيل فريق عمل مهمته البحث في
السياسة والضمانات القانونية المتعلقة بحقوق التأليف
والنشر ،والوصول ،وسرية وخصوصية البيانات وفهارس
البيانات (جمع البيانات الوصفية) ،وتوحيد معايير نماذج
وهيكليات البيانات ،إضافة إلى تأسيس بوابة حكومية
إلكترونية.
وقد كشفت دراسات حكومية حديثة في منتصف عام
 2013عن إحراز تقدم في عدد من المعايير ،مثل قواعد
استخدام المزود الثانوي؛ والتوجيهات حول كيفية نشر
البيانات في صيغ تتيح معالجتها وتحريرها على جهاز
الكمبيوتر؛ والتوجيهات حول نشر البيانات عبر اإلنترنت.
وتتطلع اليابان إلى تحقيق أفضل معيار على مستوى العالم
في مجال توفير البيانات بحلول عام .2015
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مركز العمل الجماعي لقمة األعمال العشرين -
معهد بازيل حول الحوكمة،
المركز الدولي للعمل الجماعي
غريتا فينير
العضو المنتدب ،معهد بازيل حول الحوكمة،
مدير المركز الدولي الستعادة األصول

السياق

في ظل بروز مكافحة الفساد كأولوية محورية على أجندات
صانعي السياسات وهيئات تنفيذ القانون ،ومواجهة الشركات
لمخاطر تنظيمية أكثر تطوراً وبحثها عن سبل للحد منها،
شهد االهتمام بالعمل الجماعي كوسيلة لمكافحة الفساد ،نمواً
متزايداً بشكل ملحوظ.
يمثل العمل الجماعي وسيلة مهمة يجدر بالشركات وغيرها
من األطراف المعنية تطبيقها في جهودها الرامية إلى
مكافحة الفساد .فمن خالل الجمع بين أصحاب الفكر المتشابه
عبر عملية تقوم على التعاون وااللتزام المتواصلين ،يمكن
للعمل الجماعي أن يساعد الشركات على التخلص من مأزق
الفساد ،وخلق أرضية تنافسية عادلة بين المنافسين وتحسين
بيئة األعمال ككل.

مركز العمل الجماعي لقمة األعمال العشرين

في عام  ،2013وعبر مناقصة شهدت مستويات عالية
من التنافس ،قامت قمة األعمال العشرين بتكليف المركز
الدولي للعمل الجماعي التابع لمعهد بازيل حول الحوكمة،
بمهمة تطوير وإدارة مركز العمل الجماعي لقمة األعمال
العشرين ،وذلك بالتعاون مع الميثاق العالمي لألمم المتحدة
والمؤسسات الشريكة في المركز الدولي للعمل الجماعي.
وتستفيد هذه المنصة الديناميكية والتفاعلية من المزايا
العديدة التي توفرها التقنيات القائمة على شبكة اإلنترنت،
من خالل أسلوبها وقدرتها الفريدة على جمع ونشر
المعرفة حول العمل الجماعي ،والجمع بين المهتمين من
األطراف المعنية.

مستودع لمبادرات ومعلومات العمل الجماعي

من ضمن الخدمات التي يقدمها ،يقوم المركز الدولي للعمل
الجماعي بتوفير منصة شبكية مركزية تتيح للشركات
واألطراف المعنية األخرى إمكانية إيجاد المعلومات
حول مبادرات العمل الجماعي الحالية .ومن خالل قاعدة
بيانات شاملة ومنظمة ،يمكن للمستخدمين البحث باستخدام
الخصائص الرئيسية مثل نوع مبادرة العمل الجماعي،
والنطاق الجغرافي والقطاع .وكجزء من مهمته الرامية إلى
مشاركة المعرفة ،يوفر المركز أيضا ً إمكانية الوصول إلى
المنشورات والبحوث الحديثة حول موضوع العمل الجماعي
ومكافحة الفساد بشكل عام ،التي نشرها المركز الدولي
للعمل الجماعي وشركائه وغيرهم من أبرز األطراف
المعنية األخرى.
وعالوة على ذلك ،ومن خالل شبكة شركاء المركز الدولي
للعمل الجماعي ومطوري تكنولوجيا المعلومات الذي
يعملون لديه ،يضم المركز عدداً من أدوات تكنولوجيا
المعلومات المخصصة للشركات الراغبة ببناء برامج
لالمتثال بالقوانين ومكافحة الفساد ،وتقييم مخاطر السلوك،
ولتحسين قدرتها على تدريب وتجهيز موظفيها عند مواجهة
مخاطر االمتثال في عملياتهم التجارية .ويمكن لهذه األدوات
أيضا أن تساعد الشركات وغيرها من األطراف المعنية على
رصد الفرص لمبادرات العمل الجماعي المحتملة.

تيسير مبادرات العمل الجماعي

توفر االبتكارات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات،
مجموعة من الوسائل التي قام الشركاء من خاللها بتسهيل

الوصول إلى المعلومات ،وإيجاد األطراف المتوافقة
مع جهودهم الرامية إلى التصدي للفساد .وتستفيد منصة
المركز الشبكية من ذلك عبر القيام بدور الميسر الذي يوفر
للمؤسسات الباحثة عن الشركاء أو المساعدة لبدء مبادرات
العمل الجماعي الخاصة بها .وتوفر المنتديات العامة القائمة
على تكنولوجيا المعلومات وسيلة لإلعالن عن الحاجات
الحالية للعمل الجماعي ،كما يتضمن المركز خياراً يتيح
للمؤسسات رفع المعلومات حول مبادرات العمل الجماعي
الحالية أو الناشئة ،وبالتالي البحث عن شركاء آخرين
لالنخراط في هذه المبادرة.

المنتديات االفتراضية ،وحوار السياسات والتعلم
من النظراء

في ضوء النمو المتواصل الذي تحققه الشبكة للمركز الدولي
للعمل الجماعي ،بما في ذلك عبر المنصة الشبكية لمركز
قمة األعمال العشرين ،سيواصل المركز لعب دور الوسيط
بين المبادرات الحالية والجديدة ،والمبادرات التي تستند إلى
فكر أو توجه متشابهين ،بهدف تسهيل التعلم من النظراء.
كما أن المنتديات االفتراضية للحوار حول السياسات بين
األطراف المعنية بالعمل الجماعي ستلعب دوراً متزايد
األهمية على هذا الصعيد .وإضافة إلى ذلك ،ستضم منصة
مركز العمل الجماعي لقمة األعمال العشرين واجهة آمنة
متاحة لألعضاء فقط ،إلتاحة الوصول إلى المعلومات
السرية وتشاركها بين أعضاء مبادرة العمل الجماعي.
لمزيد من المعلومات :

http://www.collective-action.com
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الفصل السادس:
حلول الحوكمة
تتغلب على
العشوائية واالنعزالية
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الفصل السادس:

حلول الحوكمة تتغلب على
العشوائية واالنعزالية

رولف ألتر
مدير الحوكمة العامة وتنمية المناطق ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مقدمة
تعد األزمة االقتصادية والمالية العالمية ،وظاهرة تغير المناخ ،وتقدم السكان في العمر ،وحاالت الطوارئ الصحية
والكوارث الطبيعية ،وتوقعات المواطنين المتزايدة حول الخدمات الحكومية ،أمثلة معدودة على الظروف التي
تتطلب قدرات استجابة سياسية تفوق بالتأكيد قدرات أي منظمة بمفردها .فقد أصبحت السياسة والبرامج الحكومية
الجيدة تعتمد في وقتنا الراهن على العمل المشترك الذي تعمل فيه اإلدارات بطريقة متناسقة وتعاونية عبر الحدود،
وأحيانا عبر نطاق السلطات القضائية ،وغالبا ً عبر مستويات الحكومة .وعلى الرغم من ذلك ،عجزت هيكليات
كاف
الحكومة الحالية وأدوات السياسة عن مواكبة هذا التعقيد المتزايد ،فأصبحت الحكومات على غير استعداد
ٍ
وتكافح في البيئة التشغيلية الجديدة.
وتستدعي الحاجة وجود القدر نفسه من االبتكارات في
طريقة عمل الحكومات وفي السياسات التي تختارها .وفي
إطار بيئة السياسة المفتوحة ،حيث يمكن الوصول إلى
وسائل التواصل االجتماعي والهواتف الذكية والمواطنين
الذين يتمتعون باتصال دائم ،يمكن للحكومات االستفادة من
السبل المبتكرة لبناء اإلجماع ومشاركة التحليالت وخيارات
السياسة العامة .وفي حين يمكن لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت أن تساعد في هذا المجال ،ولكنه ينبغي أال
ينظر إليها كحل فردي ،وال على أنها خالية من المخاطر.

واألفضل من ذلك معرفة أن الحوكمة األكثر تكامالً تبدأ من
الخطوات األساسية وإعادة النظر في نظم الدولة التقليدية،
بما فيها الميزانيات وإدارة الموارد البشرية والتدقيق
والتقييم ،األمر الذي سيتطلب اهتماما ً خاصا ً بمساهمات
المجتمع المدني .فالقطاع الثالث (غير الحكومي) يتحول إلى
العب ملتزم في بعض البلدان ،رغم أن المساءلة وتقاسم
المخاطر ما زالت من القضايا الحرجة التي ينبغي معالجتها.

العناصر التالية بأهمية محورية على صعيد الترويج
لرؤية استراتيجية مرنة :القيادة على المستوى السياسي
واإلداري؛ وربط الوزارات ،وسياسات القطاعات
واالستراتيجية المركزية؛ وتحديد األهداف طويلة األجل
والتخطيط االستراتيجي؛ وربط التخطيط االستراتيجي
مع إدارة الميزانية؛ والوعي بالقضايا الناشئة ،وحساب
المخاطر وإدارتها.

وإلى جانب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،تتسم

اعتماد منهجية الحكومة ككل ،مع الدفع من المركز
تعد «الحكومة المتضافرة» أو «الحكومة ككل»
وسيلة تنتهجها الحكومة لدمج وجهات النظر متعددة
التخصصات في السياسة العامة ،وتحسين التنسيق
وتيسير مشاركة الموارد ،وهي شرط أساسي للنجاح
في استخدام أنظمة التنسيق أو التبادل أو التي تدعمها
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ويمكن تحقيق هذا
الهدف عبر عدة طرق ،إذ تستخدم االتفاقيات الرسمية

بين الجهات الحكومية بهدف توضيح توقعات الحكومة
ألولوياتها األفقية ،وتوزيع أدوار ومسؤوليات الجهات
المعنية (مثل الوزارات والهيئات ومستويات الحكومة).
وتعكف بعض البلدان على تعزيز الشبكات غير الرسمية
وتشجيع ثقافة التعاون والتبادل ،األمر الذي يمكن
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المساهمة في تقدمه
عبر خيارات التواصل االفتراضي ،والتكامل اآلمن

والسريع للبيانات ،والمبادرات التجريبية التي يمكن
مشاركتها وتوسيع نطاقها بسرعة.
ومن جهة أخرى ،تواجه الحكومات التي تتبع منهجية
«الحكومة ككل» جملة من التحديات ،على غرار كيفية
تكييف األدوار والمسؤوليات لتعزيز الروابط ،وتدريب
الموظفين على المنهجية الجديدة وإطالع الجمهور على
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التغيرات لكسب الدعم وتشجيع سبل جديدة للتفاعل مع
الحكومة .وقد أصبحت وحدات تقديم الخدمات التي تم
تأسيسها في مراكز الحكومة استراتيجية معروفة ،وتجمع
بين الرؤية ومتابعة التنفيذ.
وعلى الرغم من الدفع من المركز ،تمثل مسألة تشتت
السياسات وآثار التكتالت المنعزلة في القطاع الحكومي
واحدة من كبرى العقبات التي تعترض تصميم وتنفيذ
السياسات في القطاع الحكومي .وفي هذا السياق ،قامت
الدول بتطوير آليات للتنسيق والتعاون األفقي ،إال أن

خطوات اإلصالحات التي تم طرحها عبر اإلدارة العامة
الجديدة وتأسيس الهيئات ،عادت في كثير من األحيان
بأثر معاكس وأدت إلى زيادة التشتت .ومن هذا المنطلق،
يشكل فهم الحوافز التي تؤكد على التعاون مسألة بالغة
األهمية .وتحدد األدبيات االقتصادية مجموعة خيارات
تسهم في تسهيل التفاعل بين المكونات االقتصادية ،بيد
أن القطاع الحكومي يفتقر إلى الحوافز النقدية .وينوه
مشروع «حكومات للمستقبل  »2013الحديث إلى
ضرورة تقديم المكاسب طويلة وقصيرة األجل لكبار
الموظفين الحكوميين كحافز للتعاون ،باالستفادة من

تجربة فنلندا والسويد والنمسا والمملكة المتحدة .ويمكن
لتقييمات األداء أن تساعد على اصطفاف الموظفين وراء
هذه األهداف.

الحكومة المفتوحة:
دعم قوي للتنسيق عبر الحكومة
وفرّت خطوة فتح الحكومة التي تم اتخاذها مؤخراً
مزيداً من الزخم لتقليص التكتالت واالنعزالية .فاالنفتاح
والشفافية يشكالن القلب النابض للحوكمة الجيدة ،ويسهمان
في تحقيق تحول سريع في طريقة العمل داخل الحكومات
ومع المواطنين ،كما أن أصوات المواطنين التي تكتسب
قوة متزايدة توفر حافزاً إضافيا ً يدفع الحكومة إلى تفحص
عملياتها الداخلية.

األبعاد األساسية للحكومة المفتوحة

يوفر االنتقال إلى حكومة منفتحة حافزاً مهما ً لتبادر اإلدارة
الحكومية إلى تعزيز أدائها .فقد بات المواطنون ورجال
األعمال أكثر قدرة على دراسة نتائج السياسات الحكومية،
والتعليق على مواقع الفشل وضعف األداء وتشجيع
الحكومة على التحسن ،إذ تتحول هذه القدرة مع مرور
الوقت إلى محرك بالغ األهمية لإلصالح والتحديث في
القطاع الحكومي .ومن خالل المنصات الشبكية والبيانات
سهلة االستخدام وأدوات المعلومات ،يمكن للحكومات أن
تعمل على الترويج لنظام يضم مختلف األطراف المعنية
في تنفيذ السياسة العامة وتقييم النتائج .وأثناء مراحل
تطوير وتنفيذ السياسات ،هناك عدد متزايد من المبادرات
التي تستفيد من الجمهور لتوليد أفكار جديدة للسياسات
الحكومية أو تحسين السياسات الحالية.

الخدمات المشتركة

في سبيل الحد من التكتالت واالنعزالية وتعزيز الترابط،
تعكف العديد من البلدان على تأسيس منصات تعتمد
على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عامة أو خدمات
مشتركة تستخدمها جميع الهيئات .ومن إحدى سبل كسر
التكتالت تطوير هيكليات أو باقات جديدة من الخدمات
المطورة والموسعة بشكل يتجاوز حدود الوزارة أو الهيئة
الواحدة .ويمكن للحكومة أن تتبنى وجهة نظر المستهلك
لفهم الشكل الذي ينبغي للخدمات أن ترتبط فيه مع مصلحة
المستخدم النهائي.

تمكين وتنسيق عمل الموظفين المدنيين

بوسع البيانات الحكومية المفتوحة أن تسهم في تمكين

موظفي الخدمة المدنية بمن فيهم موظفو الخطوط األمامية،
للمشاركة مباشرة في ضمان ترابط الحكومة وقدرتها
على المشاركة ،وتطوير التطبيقات التي تستجيب بصورة
أفضل الحتياجات المستخدمين .فالعديد من موظفي
الخدمة المدنية يشاهدون األداء على أرض الواقع ،وتأثير
الخدمات الحكومية والسياسات الحكومية على المواطنين،
وسيكونون قادرين على توفير البيانات المناسبة وغيرها
من النتائج ،أو استخدام المتوفرة منها في سبيل تحسين
تجربة الخدمة إذا أتيحت لهم األدوات والحوافز للقيام بذلك.
وليتسنى لموظفي الخدمة المدنية استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في سبيل تحقيق هذا الهدف ،فإنهم
سيحتاجون إلى المهارات واألدوات واآلليات والمبادئ
التوجيهية المناسبة .وعلى وجه العموم ،ينبغي أن يتضمن
ذلك :علوم البيانات؛ التحليالت االستقرائية لتحديد األنماط
وخلق النماذج؛ ومعرفة تقنيات «الويب  »2.0للتفاعل
االجتماعي؛ وفهما ً أوسع للمشاكل الناشئة واستخدام
تكنولوجيا المعلومات لحلها (كالتحقيق في الجرائم
اإللكترونية).
ومن جهة أخرى ،تشكل قدرة الموظفين على التنقل مسألة
بالغة األهمية لكسر التكتالت وتوسيع مهارات وخبرات
وعقليات موظفي القطاع الحكومي ،فهي تتيح للناس
مشاركة طرق العمل وتطوير عالقات العمل الجماعية،
و«التعلم بالممارسة» ،وامتالك إحساس بالفرص داخل
الحكومة (بدالً من الحاجة إلى الرحيل لتحقيق التقدم المهني
أو تغيير مهنتهم).

أنحاء دول «منظمة التعاون االقتصادي والتنمية» ،قام
أكثر من  ٪10من السكان بالمشاركة في استطالع حكومي
على اإلنترنت أو بممارسة التصويت ،وهذا أمر كان من
المستحيل تخيله قبل عصر اإلنترنت.
وعالوة على ما تقدم ،ساهمت مطالبة الجمهور بالحصول
على المعلومات وسهولة الوصول إليها عبر وسائل
اإلعالم االجتماعي بتعزيز اهتمام الحكومات على صعيد
تنسيق الرسائل .وفي بعض الحاالت ،تساعد النظم
المركزية على تنسيق الرسائل ومزامنة المبادرات لتحقيق
أعلى قدر ممكن من التأثير .ووفقا ً لذلك ،تعمد حكومات
عدة إلى تطوير منهجية شاملة لالتصاالت ،تمنح على وجه
العموم رئيس الوزراء أو الرئيس المسؤولية الشاملة عن
ضمان إطالع الجمهور على عمل الحكومة.
وبكافة األحوال ،يتوفر على مستوى السلطات المحلية
كثير من فرص االستفادة من وسائل اإلعالم االجتماعي
لدعم تقديم الخدمات عبر القنوات المتعددة ،إذ أن السلطات
المحلية غالبا ً ما تشكل الواجهة الرئيسية التي تربط
بين المواطنين والدولة وعادة ما تكون عرضة لضيق
الميزانيات .فالمبادرات االجتماعية متعددة التخصصات،
إلى جانب التوجهات المشابهة للبيانات الحكومية المفتوحة
وتطور األجهزة «الذكية» ،باتت تؤدي إلى كم هائل من
االبتكار في مجال تقديم الخدمات المحلية.

تعزيز التنسيق والتعاون عبر وسائل اإلعالم
االجتماعي

تشرع الدوائر الحكومية في أنحاء الدول األعضاء في
«منظمة التعاون االقتصادي والتنمية» باستخدام وسائل
اإلعالم االجتماعي للحصول على المعلومات والنتائج من
الجمهور .فهذه الوسائل يمكنها تعزيز تطوير السياسات
المتكاملة عبر الكشف عن األفضليات ،وقياس حجم التأييد
إلجراءات معينة واصطفاء األفكار أو المقترحات .وفي
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فتح عمل الحكومة مصدر قلق عالمي
باتت االقتصادات الناشئة تمتلك إدراكا ً متزايداً أن تشجيع
االستثمار والحفاظ على المهارات وتعزيز الترابط
االجتماعي ،يستدعي من الحكومات أن تتمتع بمزيد من
االنفتاح والمساءلة أمام المواطنين ،وأن تمتلك إدارات
عامة ذات أداء متميز .فهذه االقتصادات تمضي قدما ً
في جهودها الرامية إلى استخدام التكنولوجيا لالنضمام
الى العمل الحكومي والتقريب بين المواطنين والحكومة.
وتشكل «شراكة الحكومة المفتوحة» التي تضم حاليا ً
 63دولة ،إحدى الوسائل التي يمكن من خاللها مشاركة
الممارسات الجيدة على صعيد فتح الحكومة بين مختلف
البلدان ،وتنطوي على انعكاسات هامة على أداء الحكومات
والعالقات مع الشركات والمواطنين.
ويمكن للتنسيق أن يساعد على الحفاظ على ثقة المواطنين

أو إعادة بنائها ،في حال إدارته بالشكل الصحيح ،حيث
يسهم نشر األقسام المتعددة والنظم والخدمات القائمة
على اإلنترنت في تغيير مشهد التهديدات األمنية.
وتعكف حكومات اليوم على تقييم وإدارة المخاطر
التي يتم تضخيمها عبر التوجهات التقنية مثل الحوسبة
السحابية ،وتدفق البيانات عبر الحدود ،واستخدام الشبكات
االجتماعية ،بيد أنه من المستبعد أن يتفاعل المواطنون
مع الحكومات عبر قنوات اإلنترنت دون وثوقهم بأن
خصوصيتهم محمية وأن معلوماتهم تخضع لمعالجة آمنة.
وقد يشكل هذا عائقا ً كبيراً أمام تحقيق الفائدة الكاملة من
الجيل الجديد من الخدمات الحكومية المشتركة ،كما أنه
يتسم بأهمية خاصة لعدد متزايد من الخدمات الحكومية
التي تيسرها الهويات الرقمية ،والتحقق عبر تسجيل
الدخول الموحد أو غير ذلك من طرق التحقق من الهوية،

وآليات المصادقة والتحكم.
ومما ال شك فيه ،أن تنسيق هذه األبعاد عبر اإلدارات
يشكل تحديا ً ال يستهان به .فالروابط الضعيفة يمكن
استغاللها من قبل الراغبين بإساءة استخدام البيانات التي
تسيطر عليها الحكومة ،كما أن اإلخفاقات قد تؤدي إلى
العزوف عن تبادل البيانات والخدمات .ولكسب أحقية جمع
ونشر البيانات ،يتعين على الحكومة إثبات قدرتها على
إدارة هذه البيانات بكفاءة وفعالية.

الخالصة والتوصيات
يمثل التعاون والتنسيق والتراتب األفقي في عمليات الحكومة وتقديم الخدمة« ،حتميات» يمكن تيسيرها عبر اإلمكانات سريعة التوسع
للتكنولوجيا والتغيرات المحورية في بيئة المجتمع والسياسة .وعوضا ً عن المسارات اآللية الخطية للتغلب على العشوائية والتكتالت
االنعزالية ،ينبغي السعي إلى توفير مزيج يجمع بين االستراتيجية والجمهور والتكنولوجيا ،فالقيادة القوية والمتابعة الفعالة وحسن تحديد
المساءلة للممثلين واألطراف المعنية ،تشكل جميعا ً متطلبات أساسية إلحداث التغييرات ضمن القطاعات ومستويات الحكومة وضمن
ّ
للحث على نشوء ثقافة التحسين المتواصل ،إذ ينبغي لثقة المواطنين بالحكومة
نطاق سلطتها .ومن الجدير أيضا ً مشاركة األمثلة المشجعة
والشركات أن تكون العالمة المطلقة للنجاح.
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دراسات النماذج
“لينيا أميكا” :االبتكار متعدد القنوات
لتقديم الخدمات المتكاملة
رولف ألتر
مدير الحوكمة العامة وتنمية المناطق،
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

يعد «لينيا أميكا» (خط المساعدة السهلة) مبادرة
اطلقتها وزارة اإلدارة العامة واالبتكار في إيطاليا في
يناير  ،2009وهي تجمع بين دائرة اإلدارة العامة
كجهة للتمويل؛ وإدارة الرقمنة واالبتكار التقني
كمزود للخبرة التقنية؛ ومعهد «فورمز بي إي»
( )Formez PAلالبتكار اإلداري كجهة مسؤولة
عن التطبيق؛ إضافة إلى «وكالة إيطاليا الرقمية
( ،)Agenzia per l’Italia Digitaleالهيئة الحكومية
المسؤولة عن تحسين اإلدارة الرقمية .وفي بداية
المطاف ،كان المشروع جزءاً من خطة شاملة تهدف
إلى إصالح اإلدارة العامة (مشروع إصالح برونيتا)،
وتركز على تعزيز كفاءة ومرونة اإلدارة العامة في
إيطاليا .وحظي المشروع بتمويل كامل من «وزارة
اإلدارة العامة» في إيطاليا ،بمبلغ قدره  2.8مليون
يورو ( 3.88مليون دوالر أمريكي) سنويا ً لتغطية
نفقات الموظفين وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وفواتير الهاتف.
وتهدف مبادرة «لينيا أميكا» إلى دعم استراتيجية
لتقديم الخدمات المتكاملة ،إذ توفر لجميع المواطنين
مدخالً موحداً للتواصل مع اإلدارة العامة لتلقي
المعلومات عن الخدمات ،أو للحصول على المساعدة
في معالجة مشاكل محددة .ويتمثل الهدف من ذلك في
تحسين تقديم الخدمات ،وتعزيز التواصل والتفاعل بين
القطاع الحكومي والمواطنين عبر استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لكسر التكتالت ،وتسهيل
التعاون عبر مستويات اإلدارة ،وخلق طرق جديدة
إلنتاج وإدارة المعرفة والوصول إليها .وقد كان لهذه
المبادرة تأثير هام على طريقة تعامل المواطنين مع
القطاع الحكومي ،والتي تجسد خطوة محورية نحو
تحسين ثقة الجمهور بالحكومات.

أو التفاعل مع اإلدارات المحلية.
وتم تأسيس منصة موحدة لدمج قواعد بيانات أكثر من
 1250مؤسسة عامة (كمعاهد الضمان االجتماعي
مثل «المعهد الوطني للضمان االجتماعي» ،وهيئة
اإليرادات ،وبلديات روما وميالنو ،ومكتب الحجز
الصحي في مناطق التسيو وإميليا رومانا ،والوزارات
المختلفة ،والسلطات اإلقليمية والمحلية) .ويعد نظام
قواعد البيانات االتحادي هذا شبكة عالقات العمالء
ومستودع المعرفة األكبر على مستوى أوروبا.
وتضمنت المبادرة تأسيس شبكة من نقاط االتصال
متعددة القنوات على مستوى اإلدارة المحلية لتوفير
الدعم للمشغلين .وقد شهدت هذه الشبكة مشاركة 695
مؤسسة مختلفة في عام  ،2009بينما ارتفع هذا العدد
إلى  1250في عام  ،2013إذ يتمثل التحدي في زيادة
العدد لتغطية الدولة بأكملها .وتتعاون هذه المؤسسات
مع فريق مشغلي «لينيا أميكا» عندما يعجزون عن
معرفة كيفية معالجة مسألة محددة .وقد تلقت الشبكة
أكثر من  60مليون اتصال سنويا ً منذ عام  ،2009منها
 50مليون عبر مشغلي لينيا أميكا.
وارتفع عدد االتصاالت التي تتوالها «لينيا أميكا»
بشكل مباشر بنسبة  ٪23بين عامي  2009و .2012
وخالل أربعة أعوام ،شهد المشغلون زيادة نسبتها
 ٪18.5في عدد طلبات المساعدة التي ال تستدعي
التواصل مع المكتب الخلفي أو اإلدارة ذات الصلة
في الشبكة .ويكمن سبب هذه الزيادة إلى ما يتميز به
مشغلو «لينيا أميكا» من مستويات تأهب عالية ،األمر
الذي أتيح أيضا ً بفضل وفرة المعارف المشتركة في

مستودع المعرفة هذا .وعالوة على ذلك ،ساهمت القدرة
على تقديم الرد من االتصال األول في تعزيز سرعة
االستجابة :إذ تقلص الوقت الالزم لمعالجة الطلبات التي
يتوالها المكتب األمامي أو الخلفي من متوسط قدره 8
ساعات و 37دقيقة في عام  ،2009إلى  2ساعة و51
دقيقة في عام  ،2011ما يشكل مؤشراً هاما ً على كفاءة
الخدمة.

الشفافية والمشاركة العامة:

يمكن توفير مزيد من الشفافية وسهولة الوصول إلى
المعلومات حول الخدمات الحكومية عبر الجهود
المتواصلة لتحديث وتوسيع مستودع المعرفة الداعمة
المستخدم لمعالجة طلبات الجمهور .ويمكن تحقيق ذلك
أيضا ً عبر األسئلة واألجوبة (األسئلة المتكررة) التي
ساهم مستخدمو لينيا أميكا في توسيعها ،أو بفضل آراء
ومقترحات مشغلي لينيا أميكا.
ويبدو أن التحدي األكثر صعوبة في هذا السياق ،يتمثل
في المضي نحو األتمتة الكاملة لقاعدة المعرفة الداعمة.
ويتمثل المغزى في تحسين البوابة ليس فقط بهدف
تخفيف عبء العمل في المكتب الخلفي ،بل وفي سبيل
تسهيل وصول الجمهور إلى معلومات الخدمة والتفاعل
مع المواطنين (مثل تمكين الجمهور من تقديم اآلراء
والمقترحات بسهولة).
وتوفر مبادرة «لينيا أميكا» عدداً من فرص المشاركة
النشطة من الجمهور عبر استخدام التقنيات الجديدة مثل
المنصات المتنقلة ووسائل اإلعالم االجتماعي .ويمكن
للمواطنين استخدام البوابة أو الهواتف الذكية لتوفير
اآلراء والمقترحات حول جودة الخدمات الحكومية

وقد ساهمت المبادرة في تحسين:

تقديم الخدمات والوصول إليها:

تعمل «لينيا أميكا» عبر  100مشغل في المكاتب
الخلفية ،وعدد مماثل في المكاتب األمامية .ويوفر
المكتب األمامي إجابات فورية لالستفسارات الواردة
(عبر الهاتف أو عبر الموقع اإللكتروني) ،في حين
يتولى المكتب الخلفي طلبات أكثر تعقيداً ،تتطلب البحث

رجل السياسة اإليطالي ريناتو بروينيا مغادراً
قصر غرازيولي في روما .حقوق النشر
محفوظة لرويترز /طوني جينتيل
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(مثالً عبر اختيار الرسوم الرمزية لتقييم جودة الخدمة)
وطرح االقتراحات لتقليص عبء البيروقراطية
وتحسين تقديم الخدمات .والمغزى أيضا ً هو استخدام
انطباعات المواطنين لتخطيط االحتياجات وأسباب
عدم الرضا ،ما من شانه أن يساعد على توحيد أشكال
التدخل لألنواع المماثلة من المشاكل المتكررة في مجال
التفاعل مع الجمهور وتقديم الخدمات.

أشكال االستجابة:

تتميز أشكال االستجابة والخدمات المقدمة للمواطنين
بمستوى أعلى من التوجيه ،وذلك بفضل سهولة
الحصول على المعلومات المحدثة وذات الصلة،
والمعرفة األفضل باحتياجات المستخدمين ،وكالهما
جانبان يتوفران بفضل مستوى عال من الرقمنة .ومن
شأن استخدام المنطق الذي يركز على المواطن أن
يسهم في تقريب الخدمات من المستخدمين وجعلها
أكثر سهولة .ويتم تدريب المشغلين بهدف خلق
ثقافة لتقديم الخدمات ،تقوم على أهمية االستماع إلى
المواطنين وتظهر اللباقة المهنية في التعامل والقدرة
على حل المشاكل بسرعة .وقد بلغ مستوى رضا
المستخدمين تجاه الخطوط األمامية نسبة  ٪91من

دور وممارسات هيئات
اإلحصاءات الوطنية -
اليونان واالتحاد األوروبي
أورساليا كالناتزوبولوس
األمين العام ،بنك البحر األسود للتجارة والتنمية

اآلراء واالنطباعات المقدمة ،كما تم توسيع الخدمة
وتنويعها لتشمل لينيا أميكا للهجرة ،لينيا أميكا للصحة،
والمساعدة في مجال االمتحانات الحكومية والمساعدة
في استخدام البريد المسجل.

اإللكترونية ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

ويقاس نجاح هذه المبادرة بمعدالت رضا المواطنين
المتزايدة واإلقبال المتنامي على الخدمات المقدمة.
وتشمل عوامل النجاح حقيقة مفادها أنه من خالل دعمها
لتقديم الخدمات المبتكرة ،ركزت المبادرة على تجاوز
أوجه قصور معينة في مضمار اإلدارة العامة في
إيطاليا .وبالتالي ،وجهت اهتمامها نحو تحسين التفاعل
بين اإلدارة العامة والمواطنين ونحو دعم أشكال جديدة
من التعاون عبر مستويات الحكومة .وعالوة على
تركيزهم على الحلول التقنية التي سيتم نشرها ،ركز
مطورو هذا المشروع على غرس التغيرات الثقافية
في القطاع الحكومي بهدف خلق ثقافة جديدة لتقديم
الخدمات ،ثقافة موجهة إلرضاء المستخدمين وتتحقق
من خالل تحسين التعاون وإدارة المعرفة.
المصدر« :تقديم أداء القطاع الحكومي واالبتكار عبر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت» ،مشروع الحكومة

في أواخر عام  ،2009تجلت كافة التحذيرات
بوضوح :الوضع في اليونان يخرج عن نطاق
السيطرة .وفي أواخر عام  2009أيضاً ،أشارت
األرقام الصادرة عن هيئة «يوروستات» االحصائية
في االتحاد األوروبي إلى أن البيانات االقتصادية في
البالد تم التالعب بها لكي يبدو الوضع أفضل مما كان
عليه .وعقب عدة أشهر فقط ،وفي اجتماع عقد في
بروكسل في مطلع عام  ،2010كشف رئيس الوزراء
جورج باباندريو أنه في ظل الحكومة السابقة ،قامت
البالد بالتالعب باإلحصاءات الرسمية بحجم العجز
المالي والميزان التجاري .إذ قال أن حجم العجز
المالي وصل  ٪12من إجمالي الناتج المحلي ،وليس
 ٪6كما أبقته الحكومة في السابق وهذا ما ذكره وأيده
مكتب اإلحصاء اليوناني .ونتيجة لذلك ،تم تعديل
عجز ميزانية عام  2009من  ٪3.7إلى  ٪12.5من
إجمالي الناتج المحلي ،وتم في نهاية المطاف رفعه إلى
 ٪15.8من إجمالي الناتج المحلي.
وتعد هذه المرة الثانية التي تقوم فيها اليونان بتعديل بيانات
الدخل القومي إلتاحة المجال لمزيد من اإلنفاق الحكومي
واالقتراض الخارجي .وتم إدخال التعديالت األولى لصالح
الحكومة المنتخبة حديثا ً آنذاك في عام .2004

مراجعون يدخلون مكتب «مؤسسة توظيف القوى
البشرية اليونانية» في أثينا .حقوق النشر محفوظة
لرويترز /يورغوس كاراهاليس

ومنذ ذلك العام ،قامت «يوروستات» بإرسال  10وفود
إلى أثينا بهدف تحسين موثوقية البيانات اليونانية ،ولكن
ذلك كان دون جدوى ،ألنه لم تتمتع بصالحيات التحقيق
في ما إذا كانت الحكومة تقدم تقارير دقيقة عن ديونها،
وحسابات العجز والدخل القومي .وعلى الرغم من ذلك،
الحت في األفق عالمات واضحة ،إذ أشارت مسودة
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تقرير حول اليونان لصندوق النقد الدولي في منتصف
عام  ،2009إلى تناقضات في البيانات ولكنها خضعت
للتعديل بهدف التهوين من مخاطر عجز اليونان عن
سداد ديونها ،وأن فجوة السندات تواصل اتساعها وأن
البالد تتجه نحو اإلفالس .وفي يناير  ،2010أصدرت
«يوروستات» تقرير إدانة يتضمن أمثلة عن البيانات
المزورة والتدخل السياسي.
وبهدف تجنب اإلفالس والخروج من منطقة اليورو،
لجأت اليونان في عام  2010إلى االقتراض من
صندوق النقد الدولي واالتحاد األوروبي والبنك التجاري
األوروبي .واستند االقتراض من «اللجنة الثالثية» إلى
شروط صارمة وإشراف معزز ،حيث تمثلت إحدى
اإلصالحات األولية التي فرضتها الجهات المقرضة
إعادة الهيكلة الكاملة لمكتب اإلحصاء الوطني.
يذكر أن هيئة اإلحصاء اليونانية تأسست كسلطة مستقلة
ومنفصلة لتولي جمع البيانات بالنيابة عن الدولة .وقبل
عام  ،2010كان مكتب اإلحصاء اليوناني ال يتمتع
باالستقاللية تحت إشراف وزارة المالية .وقد عاد مسؤول
مرموق في صندوق النقد الدولي سابقا ً إلى أثينا في عام
 2010لترأس هيئة اإلحصاء اليونانية.

تعزيز توافقية نظم
المعلومات من خالل
نظام «إكس رود»
( ،)X-Roadإستونيا
ديميتري زنداكين
محلل بحوث،
صندوق النقد الدولي

منذ أطلقته هيئة نظم المعلومات االستونية في عام ،2002
نجح مشروع «إكس رود» في ترسيخ مكانته كإطار متين
لتبادل البيانات بين نظم المعلومات في الدولة .وفي أعقاب
النجاحات المتميزة التي حققها في تعزيز العمل المشترك
داخل إستونيا ،يعكف المشروع حاليا ً على التوسع في
جميع أنحاء االتحاد األوروبي.
جاء المشروع نتيجة إلدراك السلطات االستونية أن
تحسين تبادل المعلومات عبر الهيئات الحكومية بوسعه أن
يثمر عن مكاسب كبيرة في الكفاءة .وقد درست السلطات
االستونية عدة خيارات لتمكين االتصال بين قواعد البيانات
المختلفة ،وهنا برز مشروع «إكس رود» كأكثر الحلول

وبالتوازي مع ذلك ،تم في يونيو  2010منح موظفي
«يوروستات» مزيداً من الصالحيات والمسؤوليات
المحسنة ،إذ حصلت «يوروستات» على حق فحص
البيانات قيد التنفيذ للميزانيات الوطنية على مختلف
مستويات الحكومة .كما حصلت أيضا ً على حق االطالع
على حسابات الهيئات خارج الميزانية ،والشركات،
والمؤسسات غير الربحية والهيئات المماثلة األخرى
التي تشكل جزءاً من القطاع الحكومي العام ،وكذلك
إرسال الموظفين إلى العواصم الوطنية للتحقيق من
دقة األرقام التي تقدمها الحكومات في تقاريرها .وإلى
جانب االستقاللية ،حصل المكتب اإلحصائي لالتحاد
األوروبي على صالحيات التدقيق في الشؤون المالية
للدول األعضاء.

والمباالة المجتمع المدني ،لتعكس المقاومة القوية
لإلصالح والخوف من التغيير .وقد تعرض رئيس مكتب
اإلحصاء اليوناني لتهم الخيانة ،وما من سياسي يرغب
برؤيته أو الدفاع عنه علناً.
وعلى الرغم من ذلك ،تحظى التغييرات اإليجابية
في مكتب اإلحصاء اليوناني وجودة اإلحصاءات
الرسمية اليونانية بتقدير أعضاء لجنة النظام اإلحصائي
األوروبي ،ومدير عام «يوروستات» ،والجمعية
اإلحصائية الملكية .وقد جاء هذا التقدير بالفعل من خارج
اليونان ،وتشهد معدالت الثقة بالدولة وببيانات ميزانيتها
معدالت نمو متزايدة.

وتتمتع «يوروستات» و«صندوق النقد الدولي» حاليا ً
بإمكانية الوصول إلى بيانات موثوقة بشأن اليونان ،وقد
حصلت النسخة األحدث من التقرير الذي يقدمه مكتب
اإلحصاء اليوناني كل ستة أشهر ،على الضوء األخضر
من «يوروستات» ،ما يمثل تحوالً هائالً في اإلدارة.
ومن جهة أخرى ،تأتي مواقف المسؤولين السابقين في
اليونان ،والديناميكيات على امتداد الطيف السياسي،

أمانا ً وكفاءة من حيث التكلفة .ويقوم المشروع بإنشاء
اتصال متعدد األطراف بين مخدمات متعددة ،ال يقوم مخدم
واحد منها بحمل كافة البيانات .ومن شأن هذه المنهجية
أن تسهم في تقليص التكاليف المرتفعة التي ينطوي عليها
نظام االتصاالت الثنائية ،كما أنها تساعد أيضا ً على الحد
بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بتجميع البيانات في
مركز واحد.
ومنذ انطالقته الرسمية في عام  ،2002نجح «إكس
رود» في تأسيس رابط بين قواعد بيانات متعددة ،بما فيها
هيئة تسجيل السيارات ومجلس الضرائب والجمارك،
والسجل السكاني وحتى البنوك التجارية .وقد شهد عدد
االستفسارات التي تمت عبر «إكس رود» ارتفاعا ً من أقل
من  600ألف في عام  2003إلى أكثر من  287مليون
بحلول عام  ،2013بزيادة نسبتها  487ضعفا ً في غضون
 10أعوام .49واألهم من ذلك ،ساهم المشروع في تحقيق
تحسن كبير في كفاءة الخدمات الحكومية .وعلى سبيل
المثال ،كان فحص معلومات سيارة واحدة (يتضمن ذلك
معلومات من عدة جهات) يتطلب مشاركة ثالثة ضباط
شرطة لنحو  20دقيقة ،بينما أتاح نظام «إكس رود»
استكمال فحص ذات المعلومات حول السيارة من قبل
50
ضابط شرطة واحد في غضون ثانيتين فقط.

عن اهتمامهما باستخدام النظام لتحسين الترابط بين أنظمة
المعلومات الخاصة بكل منها .وعالوة على ذلك ،يهدف
«إكس رود أوروبا» إلى تحسين الترابط بين نظم معلومات
القطاع الحكومي في دول االتحاد األوروبي.
ويشكل نظام «إكس رود» مثاالً جليا ً على دور التطبيق
الناجح لتكنولوجيا المعلومات في تحسين الترابط عبر
مؤسسات الدولة ،وخفض التكاليف وتحسين كفاءة
الخدمات الحكومية في الوقت نفسه .ومن شأن تمكين
الترابط بين نظم المعلومات التي كانت ستبقى معزولة
بخالف ذلك ،أن يوفر لصناع القرار خطوة سياسية جذابة
للتصدي لضغوط الميزانية وتحديث القطاع الحكومي.

وفي أعقاب النجاح المتميز الذي حققه في إستونيا،
استقطب نظام «إكس رود» اهتمام الحكومات األوروبية
األخرى ،ففي عام  ،2013أعربت فنلندا والمملكة المتحدة
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الفصل السابع:
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جاريد كوهين
مدير قسم األفكار ،جوجل

مقدمة
منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ،تراجعت أعداد النزاعات الداخلية وانخفضت معدالت اإلصابات المرتبطة بالقتال،
في حين يشهد يومنا الراهن نشوبا ً متزايداً للحروب األهلية والعنف الطائفي .ويمكن للجهود الدولية الرامية إلى حماية وإغاثة
المدنيين المتضررين جراء األزمات ،أن تستفيد من دمج تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية صنع السالم،
والمساعدات اإلنسانية وجهود االستجابة لحاالت الطوارئ ،إضافة إلى تعزيز المشاركة المباشرة من الشركاء في القطاع الخاص.
وفي حين بدأت األطراف الدولية الفاعلة بدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليات إغاثة المدنيين في مناطق النزاع،
إال أن المجال ما زال مفتوحا ً لالستفادة بصورة أكبر من هذه التقنيات .ويسلط هذا الفصل الضوء على التحديات الرئيسية لدراسة
السبل التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم من خاللها بتعزيز قدرات الوكاالت الدولية لمساعدة المدنيين.
وقد لعب انتشار أنظمة الحوكمة الديمقراطية دوراً محوريا ً في تقليص معدالت الحروب بين الدول ،إذ يتيح للمجتمعات بناء مؤسسات تقلل من جاذبية الصراع المسلح كخيار لحل
النزاعات .ففي يومنا هذا ،باتت النزاعات الداخلية (بما فيها الحرب األهلية والصراع الطائفي والعنف أحادي الجانب) والتي تشكل حصة أكبر من الصراعات المسلحة ،تؤثر
إلى حد كبير على المدنيين المضطلعين فيها كمرتكبين لجرائم العنف أو من يقعون ضحايا لهذه الجرائم .ففي الصراعات الداخلية ،غالبا ً ما يميل الحد الفاصل بين المقاتلين وغير
المقاتلين إلى الضبابية.

احتياجات المدنيين الحرجة

بوسع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم في مساعدة جهود منظمات إغاثة المدنيين ،بما في ذلك:

الغذاء والماء

أجرى برنامج األغذية العالمي في عام  2006دراسة
كشفت وجود الكثير من حاالت سوء التغذية الحادة
في مخيمات «المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين» ،بما فيها مخيمات الالجئين في كينيا وإثيوبيا
والسودان .51وقدرت المفوضية أن نسبة النصف من
إجمالي مخيمات الالجئين عاجزة عن منح سكانها الحد
األدنى من كمية المياه الموصى بها يوميا ً للشخص الواحد.

الصحة الجسدية والنفسية

غالبا ً ما تكون صحة سكان المخيمات أسوأ من
المجتمعات المماثلة في العالم النامي .ويأتي ذلك نتيجة

لوجود عدد من المعوقات التي تعترض الرعاية الصحية،
ففي المخيمات يندر توفر األطباء والكوادر الطبية
والمعدات واالستشاريين؛ وتجري عادة إقامة المخيمات
في المناطق النائية حيث يصعب تسليم المؤن ،وتعترض
الجماعات المسلحة طريق المؤن الطبية أو تطرد
العاملين في المجال الطبي.

التعليم

تعاني مجتمعات النازحين صعوبة في الحصول على
التعليم .ففي عام  ،2008صرحت «المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين» أن نسبة األطفال
الملتحقين بالمدارس في أقل من  ٪47من مخيمات

الالجئين بلغت أقل من  .٪70وتفرض األزمة التعليمية
الراهنة التي يعاني منها األطفال النازحون أزمة اقتصادية
وسياسية ضخمة على مستقبل البلدان التي مزقتها
الحروب ،وتهدد بخروج جيل كامل من غير المتعلمين.

التوظيف

يضطر النازحون إلى ترك سبل معيشتهم ووسائل
استقاللهم االقتصادي خلفهم .ويعتمدون بالكامل تقريبا ً على
المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة في مخيمات
الالجئين .وفي حين تتطور االقتصادات غير الرسمية
في المخيمات غالباً ،فهي عادة ما تفتقر إلى البنية التحتية
المناسبة لدعم أسواق عمل قوية.
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استخدامات التكنولوجيا
ساهمت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مكننة
وشخصنة الحروب ،خاصة في ضوء توجه الدول إلى
تمويل عمليات تطوير الطائرات بدون طيار .ولكن
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوسعها أيضا ً المساهمة
في تخفيف آثار النزاع على المدنيين عبر تقليص حجم
المشاكل المذكورة أعاله من خالل ابتكارات تتضمن:

صور األقمار الصناعية

انتشر استخدام هذه التقنية منذ عام  1999عندما توفرت
أولى الصور عالية الدقة لالستخدامات التجارية .ومنذ
ذلك الحين ،بادرت المنظمات الدولية إلى استخدام صور
األقمار الصناعية لرصد وتحليل النزاعات المسلحة،
بما في ذلك جمع المعلومات االستخبارية والتحقق
من الحوادث التي تم اإلبالغ عنها ورصد تحركات

الجماعات المسلحة بشكل مباشر لتقييم مؤن اإلغاثة
الالزمة بدقة وتنسيق إيصال المساعدات إلى المناطق
والمجتمعات المتضررة.

تخطيط التجمعات

تعد تقنيات االتصال ،السي ّما المتنقلة ،من أبرز
االبتكارات التي ساهمت بتحول هائل خالل العقد
الماضي .ووفقا ً لبيانات البنك الدولي ،هناك 85.5
اشتراك هاتف متحرك لكل  100شخص ،األمر الذي
ساهم في تغيير أشكال تقديم المساعدات اإلنسانية في
الصراعات والكوارث البيئية واألزمات اإلنسانية .وقد
أصبحت خرائط األزمات تشكل اليوم جزءاً أساسيا ً من
مشهد اإلغاثة ،فمنذ إعصار كاترينا في عام ،2005
ش ّكلت «جوجل» فريقا ً خاصا ً لالستجابة لألزمات،

يستفيد من البيانات التي يوفرها الجمهور للحصول على
المعلومات الهامة أثناء الكوارث الطبيعية.

الطائرات بدون طيار

على صعيد توفير الغذاء واللقاحات والمؤن الطبية
للمخيمات النائية ،يمكن للمنظمات اإلنسانية الدولية أن
تستفيد من الطائرات بدون طيار .فهذه الطائرات تشغلها
القوات المسلحة في مناطق القتال ،ولكن استخدامها
لألغراض المدنية ينطوي على القدر نفسه من الفوائد،
إن لم يكن أكثر بكثير .وتمول «مؤسسة غيتس» نموذج
طائرة بدون طيار إليصال اللقاحات من تصميم «معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا» و«جامعة هارفارد» ،بهدف
توفير اللقاحات للمناطق النائية لمكافحة األمراض التي
يمكن الوقاية منها.

تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمواجهة التحديات المدنية
الصحة

بوسع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تسهم في
تحسين خدمات وإمدادات ومعلومات الصحة البدنية
والنفسية ،في األماكن التي تشهد نقصا ً في العناصر
الطبية .فخدمة الرسائل القصيرة قد تتيح للنازحين
إرسال األعراض أو االستفسارات إلى شبكة بعيدة
من الخبراء الصحيين وتلقي النصائح أو االستشارة
التخصصية على الفور ،كما يمكن لهذه الخدمة أن
تسهم أيضا ً في تمكين الكوادر الطبية في المخيمات
من الوصول إلى شبكة أوسع من الفرق الصحية لطلب
المشورة حول حاالت معينة.

التعليم والتوظيف

يمثل التعليم عن بعد الذي يمكن توفيره عبر األجهزة المتنقلة
غير المكلفة أو عبر أجهزة الكمبيوتر ،أحد السبل لردم فجوة
التعليم .فقبل عدة سنوات ،أطلقت جامعة ستانفورد مشروع
«دنيا موجا» (العالم مشروع واحد) بالتعاون مع جامعة
«ماكيريري» في أوغندا و«كلية مويكا إلدارة الحياة البرية
اإلفريقية» في تنزانيا ،و«جامعة ويسترن كيب» في جنوب
أفريقيا ،والذي استهدف تطوير المناهج الدراسية لتقديمها
عبر الهواتف الذكية .وطوال الفصل الدراسي ،تلقى الطالب
المحاضرات السمعية والبصرية وقدموا واجباتهم السمعية
والبصرية والنصية عبر أجهزتهم المتحركة.

األمن

لضمان أمن المخيمات ،يمكن استخدام الطائرات بدون
طيار ألغراض االستطالع ،إذ يمكنها رصد محيط المخيم
للكشف عن التحركات غير العادية وأن تكون بمثابة
رادع للهجمات المسلحة .وعالوة على ذلك ،يمكن للصور
الفورية لحدود المخيم واالضطرابات المحتملة أن تساعد
قوات حفظ السالم والجهات الدولية الفاعلة على االستجابة
للحوادث بسرعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

الخالصة والتوصيات
من شأن االبتكارات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن توفر للحكومات والمنظمات الدولية قدرات غير مسبوقة
لتقليص التهديدات في مواجهة األزمات واالضطرابات ،لكن دمج االبتكارات التقنية الحديثة في مجال اإلغاثة قد يتطلب مجموعة من األطر
القانونية والتشغيلية لدعم مجتمع اإلغاثة في تطبيق العمليات المناسبة .ومن األفضل أن تتم هذه العملية على يد هيئات حوكمة دولية متعددة
األطراف والقطاعات ،نظراً ألن القطاع الخاص بوسعه أن يلعب دوراً مهما ً في هذا المضمار ،حيث يمكن لشركات التكنولوجيا أن تساعد
عبر النظر في كيفية تسخير أدواتها ومنصاتها للسكان المتضررين في النزاعات .ومن شأن بذل استثمارات صغيرة نسبيا ً لتوجيه التكنولوجيا
ألغراض إنسانية أن يسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المتضررة ،إضافة إلى المساهمة بتوفير سبل جديدة ومبتكرة وغير متوقعة
لدور التكنولوجيا في خدمة الجمهور في كل مكان.
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دراسات النماذج
متظاهر يلتقط صورة بواسطة
هاتف متحرك عند مدخل مجلس
النواب في مدينة جواتيماال.
حقوق النشر محفوظة لرويترز/
خورخيه لوبيز

التكنولوجيا
ومستقبل
العنف السياسي
ستاثيس إن .كاليفاس
أستاذ أرنولد ولفرز للعلوم السياسية،
مدير برنامج النظام واألزمات والعنف،
جامعة يال

في حين تعد األزمات سمة متأصلة وطبيعية في
المجتمعات البشرية ،إال أن العنف مسألة يمكن وقفها
والتقليل منها .ففي األنظمة الديمقراطية ،يشكل فصل
النزاع عن العنف هدفا ً أكثر واقعية من أي جهود تهدف
إلى وقف الصراع أو الحد من العنف.
ومن خالل توفير مجموعة من المؤسسات السياسية
لترويض الصراع ،ساهمت الديمقراطيات بدور

محوري في الحد من العنف على الصعيدين المحلي
والداخلي (ما يعرف بالسالم الديمقراطي) .وبالتالي،
يمكن لتعزيز الديمقراطية ،إضافة إلى كونها هدفا ً مهما ً
بحد ذاتها ،أن يساعد على الحد من العنف السياسي.
ولقد كتب الكثيرون عن استخدام التقنيات الجديدة في
بروز الديمقراطيات الجديدة ،مثل دور وسائل اإلعالم
االجتماعي في تعزيز وعي الجمهور وحشد الطاقات
في الدول االستبدادية .وبالفعل ،إذا كان ظهور الصحف
ومحو األمية بين صفوف الجمهور قد ساهم في حفز
التحول الديمقراطي في الماضي ،فلم ال نتوقع منه الدور
نفسه في المستقبل؟
وبكافة األحوال ،نواجه على هذا الصعيد مشكلتين هما:
أوالً ،تميزت عملية التحول الديمقراطي في الماضي
بطابعها «الذاتي» إلى حد كبير ،إذ برزت من داخل
المجتمعات .أما في يومنا الراهن ،فغالبا ً ما تأتي
الديمقراطية ،هذا إذا لم تفرض من الخارج ،بدعم
وتحفيز من المجتمع الدولي في البلدان الفقيرة والنامية.
وبالتالي ،قد تختلف آثار التحول الديمقراطي عما
كانت عليه حتى اليوم .وتجدر اإلشارة في هذا المقام

إلى مثالين ،فأوالً ،قد يجري استخدام العنف للتالعب
باالنتخابات في البلدان الفقيرة والمنقسمة عرقياً .والعنف
االنتخابي هو أحد األشكال المتصاعدة للعنف السياسي،
وقد يتحول إلى مشكلة أكبر حجما ً في المستقبل .وفي
بعض البلدان الديمقراطية ،انهارت ممارسات وتدابير
الشرطة االستبدادية التي سادت في الماضي ،ما أدى إلى
انتشار الجريمة المنظمة .وبالفعل ،ربطت عدة دراسات
بين ارتفاع معدالت العنف المنظم المرتبط بالمخدرات
في المكسيك وبين عملية التحول الديمقراطي.
وثانياً ،كان صعود اإلعالم الجماهيري في القرن 19
بعيداً عن السلمية ،وتم ربطه بالديمقراطية والجهود
الرامية إلى الحد من العنف .ففي بادئ األمر ،تم
استخدام الصحف الموزعة على نطاق واسع من قبل
األحزاب الجماهيرية لتوسيع نفوذها ،في عملية تميزت
باالستقطاب االجتماعي الملحوظ وأعمال العنف في
الشارع .وبرع النظامان الفاشي في إيطاليا والنازي في
المانيا بتسخير التقنيات الجديدة في ذلك الوقت ،بما فيها
الصحف واإلذاعة ،كما برز دور اإلذاعة في التواصل
مع أعمال الشغب العرقية في الهند وغيرها ،وحتى
اإلبادة الجماعية ،كما في رواندا.
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ويتجسد جوهر هذين االعتراضين في أنه على الرغم
من التوقعات التي تترقب مزيداً من الديمقراطية في
غضون األعوام المقبلة ،إال أنه من المستبعد لهذه العملية
أن تكون نقية ومستقيمة المنحى.
ويمكن تطبيق التقنيات الجديدة من قبل الساعين إلى
دعم االستقرار السياسي ،وكذلك من قبل دعاة التغيير
االجتماعي -سواء كان ذلك نحو مزيد من الديمقراطية
أو العكس.
ولنأخذ األمثلة التالية بعين االعتبار .ساعد انتشار
الهواتف المتحركة المتمردين على تنسيق أعمالهم،
إال أنه أتاح أيضا ً للمدنيين فرص نقل المعلومات
بسرية للجهات القائمة على مكافحة المتمردين .وتظهر
البحوث التي أجريت في أفريقيا مؤخراً أن توفر
الهواتف المتحركة ينعكس بتأثير إيجابي على مرحلة
اندالع الصراع :في غياب قوات مكافحة المتمردين،
يصب توفر الهواتف المتحركة عموما ً في مصلحة

إنتاج العنف المناهض للحكومة عبر تقويض آثار
الدعاية الحكومية ،ما يسهل من العقوبات االنتقائية
ضمن الجماعات المنشقة ،وتحسين مستويات التنسيق
في عمليات المتمردين .وأخيراً ،يوفر صعود صحافة
المواطنين وظهور تقنيات تحديد المواقع القائمة على
الهاتف المتحرك وتصوير الفيديو ،أدوات جديدة لإلبالغ
بدقة وسرعة وتخطيط انتهاكات حقوق اإلنسان .وبكافة
األحوال ،تتجلى احتماالت التالعب أيضا ً بوضوح.
وعلى وجه العموم ،تلتقي البحوث الحديثة في تقييماتها
لتأثير االبتكار التقني ،إذ ترى أنه ذو دور جارف.

من الحريات الفردية .وعلى العكس من ذلك ،ساهمت
التقنيات التي حظيت بإشادة قوية كوسائل لتمكين
الشعوب ،إما في تمكين الجماعات الهامشية المتطرفة
أو ثبت أنها غير كافية للشعب ،كما يتجلى بوضوح في
تداعيات الربيع العربي.

وباختصار ،يتمحور السؤال الرئيسي الذي ينبغي اإلجابة
عليه حول كيفية تعزيز استخدام التقنيات الجديدة بشكل
إيجابي وحميد ومنع استخدامها لغايات سلبية وخطيرة.
وتتسم اإلجابة على هذا السؤال بصعوبة أكبر ،نظراً
ألن اإلجراءات المصممة أساسا ً للوقاية من العنف
وحماية المواطنين -مثل جمع المعلومات من اتصاالت
المواطنين الخاصة -ثبت أنه من السهل استغاللها للحد

استخدام البيانات
الضخمة لمكافحة
العنف واألزمات
ديميتري زنداكين
محلل بحوث
صندوق النقد الدولي

شهدت عمليات جمع وتحليل المعلومات من مجموعات
ضخمة ومعقدة من البيانات  -البيانات الضخمة -تقدما ً
ملحوظا ً على مدار األعوام القليلة الماضية .فالتقدم
السريع في مجال الحوسبة بالتزامن مع التوافر الهائل
للبيانات ،التي تم جمعها عبر محركات البحث والشبكات
االجتماعية ،ساهم بنجاح في إتاحة استخدام البيانات
الضخمة ضمن المجاالت المالية واإلعالنية .فهل يمكن
أيضا ً استخدام البيانات الضخمة من قبل الحكومات
وجماعات المجتمع المدني واألفراد كأداة للحد من
الصراعات ووقف العنف؟
وتأتي األمثلة الحديثة لمشاريع استخدام البيانات
الضخمة بهدف مكافحة العنف والصراعات لتؤكد على
ذلك ،وبالفعل ،يمكن استخدام عمليات جمع وتحليل
المعلومات العددية والنصية في تطبيقات متنوعة مثل
تعقب عصابات المخدرات في المكسيك وتخطيط
االنشقاقات في سوريا .وفي حين ما زالت البيانات
الضخمة في بداياتها ،إال أنها تمثل أداة قوية يرجح لها
أن تلهم منهجيات جديدة لحفظ أمن األفراد في جميع

مقاتلو الجيش الحر في مهمة
استطالعية في إدلب ،سوريا.
حقوق النشر محفوظة لرويترز/
خليل عشاوي

أنحاء العالم.
وقد رصد «تقرير النبض العالمي» الذي أطلقته األمم
المتحدة في عام  ،2012ثالثة استخدامات رئيسية
للبيانات الضخمة في مجال منع الصراعات :اإلنذار
المبكر ،والتوعية الفورية ،واالنطباعات الفورية .52
وتأتي التطورات الحديثة التي شهدتها كل واحدة من
هذه الفئات الفرعية لتؤكد على اإلمكانات والتحديات
التي ينطوي عليها استخدام البيانات الضخمة لمنع
نشوب الصراعات.
فقد تسبب التطور السريع للشبكات االجتماعية ومنصات
التدوين في نمو هائل في البيانات النصية ،إضافة إلى أن
أدوات التحليل الحالية توفر فرصة غير مسبوقة للتدقيق
في ماليين التسجيالت العامة ،مثل تغريدات «تويتر»
ومشاركات «فيسبوك» ومقاالت «وورد برس» .ومن

شأن البحث الفوري في هذه البيانات أن يتيح رصد
األوضاع األمنية المتدهورة في مراحل مبكرة .وتعد
أداة تعقب األزمات ( )CrisisTrackerالتي يعكف على
تطويرها حاليا ً طالب دكتوراه في «جامعة ماديرا» ،أداة
مؤتمتة تبحث في عدد ال يحصى من أحدث تغريدات
«تويتر» بهدف الحصول على معلومات حول النزاعات
المحتمل اندالعها .ومن خالل الدعم الذي يوفره التعاون
مع شركة «أوبن إديو» ( ،)OpenIDEOو«هيومانتي
يونايتد» ووكالة التنمية الدولية في الواليات المتحدة،
يأمل مخترع هذه األداة تحويلها إلى خدمة فعالة لإلنذار
المبكر ومكافحة العنف.
ومن شأن رصد وتحليل البيانات المتعلقة بأحد
الصراعات الدائرة أن يوفر الفرصة لتطوير وبناء رؤية
أكثر وضوحا ً لألوضاع األمنية .و«نتوورك مابر»
( )Network Mapperهو مشروع طوره قسم األفكار
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في «جوجل» بهدف رصد وتصور عمليات االنشقاق
ضمن الحكومة السورية على مدار الحرب األهلية
المتواصلة .وقد اعتمد المشروع على تحليل أشرطة فيديو
«يوتيوب» وغيرها من التسجيالت العامة لالنشقاقات
لوضع تصور النهيار شبكة األطراف السياسية والعائلية
والعسكرية الفاعلة في الصراع .ومن شأن توفر أداة
التعقب هذه أن يتيح تصوراً واضحا ً للتوجهات واألنماط
داخل الحكومة السورية.
وعالوة على ذلك ،تتيح المتابعة الفورية للبيانات
المتاحة فهم مواقع الفشل في سياسات معينة والتعديالت
المطلوبة .وتوفر أداة «موجو» ( )MOGOالتي طورها
باحثون في جامعة هارفارد ،حالً بسيطا ً ومنخفض التكلفة
لتحليل نشاط تحالفات عصابات المخدرات في المكسيك،

الحد من استخدام
المعادن المسببة لألزمات
في صناعات تكنولوجيا
المعلومات
ديميتري زنداكين
محلل بحوث،
صندوق النقد الدولي

أدى انتشار تكنولوجيا المعلومات وتوفر األجهزة
اإللكترونية الشخصية على نطاق واسع إلى رفع
مستويات الطلب العالمي على مجموعة مختارة من
المعادن ،السيّما معادن التنتالوم والتنغستين والذهب
التي تستخدم غالبا ً في تصنيع األجهزة ،بدءاً من
الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر العمالقة .ومن
جهة أخرى ،وفي خطوة تهدف إلى تقليص التكاليف،
أصبح منتجو المكثفات والمقاومات المستخدمة في
هذه األجهزة يعتمدون بشكل متزايد على ما يسمى ب
«المعادن المسببة لألزمات» .وهذه المعادن هي منتجات
تصنيعية تبين أنها تسهم في تعزيز االضطرابات في
مناطق مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان
وجمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) .وفي
جمهورية الكونغو الديمقراطية على وجه الخصوص،
تم الربط بين صادرات الذهب والتنتالوم وبين تمويل
األعمال الوحشية مثل االغتصاب والتشويه والعنف،
على نطاق واسع.53
ويأتي طرح قانون «دود فرانك» لعام  2010في
الواليات المتحدة ليوفر اليوم حالً محتمالً العتماد
صناعة التكنولوجيا على المعادن المسببة لألزمات .فمن
خالل إلزام الشركات العامة المتداولة بالتقييم والتصريح

إذ تمكنت من خالل البحث في مصادر موثوقة على
اإلنترنت مثل الصحف والمدونات و«جوجل» من تحديد
استراتيجيات السوق التي تستخدمها عصابات المخدرات
معينة وتخطيط نشاطها على المستويات البلدية .ومن
شأن معرفة كيفية تحرك عصابات المخدرات وعملها
في مناطق مختلفة أن يوفر للحكومة المكسيكية معلومات
مهمة التخاذ السياسات المناسبة.

ومنظمات المجتمع المدني واألطراف المعنية األخرى
أن يتيح تطوير أدوات أفضل وبسرعة أكبر للتخفيف
من حدة الصراعات .وفي الوقت نفسه ،ينبغي وضع
مسألة معالجة قضايا الخصوصية الفردية وضمان حماية
الهويات الشخصية على رأس األولويات لضمان نجاح
المشاريع المستقبلية.

وفي حين تم تطوير العديد من األدوات الستخدام
البيانات الضخمة كوسيلة لمنع نشوب الصراعات ،إال
أن كثيراً من هذه المشاريع ما زالت بحاجة إلى البرهنة
على جدواها .وعالوة على ذلك ،تركز الكثير من
النشاط الجاري مؤخراً في هذا المجال ضمن الوكاالت
الحكومية .ومن شأن بناء شراكة أقوى بين الحكومات

المستقل عن استخدامها للمعادن المسببة لألزمات في
بياناتها المالية ،يهدف القسم ( )1502من القانون إلى
الحد من التمويل غير المباشر للفظائع الجاري ارتكابها
في المناطق األكثر اضطرابا ً في العالم.

القيادة بالقدوة

في ظل دخول هذا الشرط حيز التنفيذ الكامل في يونيو
 ،2014قام العديد من كبار منتجي اإللكترونيات بالفعل
بتكثيف جهودهم للحد من استخدام المعادن المسببة
لألزمات في عملياتهم .ففي يناير  ،2014أعلنت شركة
«آبل» أنها تمكنت بعد عملية اختيار وتحقق دقيقة من
ضمان أن معدن التنتالوم المستخدم في أجهزتها ال يأتي
من مناجم تقع في مناطق الصراع .وتعكف الشركة
حاليا ً على إجراء بحوث مماثلة بشأن الذهب والقصدير
وغيرهما من المعاد التي قد تأتي من منشأ ضار .و حتى
قبل صدور القانون ،أعلنت شركة «إنتل» الرائدة في
مجال تطوير الصناعات الخالية من المعادن المسببة
لألزمات ،في مطلع  2014عن قيامها بتصنيع أولى
المعالجات الدقيقة المصنوعة بالكامل من قطع خالية
من المعادن المسببة لألزمات .ومن خالل االستغناء عن
المعادن المسببة لألزمات في عمليات اإلنتاج الخاصة
بها ،يتوقع عمالقة قطاع التكنولوجيا المساهمة في ّ
حث
مورديهم األصغر حجما ً نحو مزيد من االجتهاد فيما
يتعلق بمصنوعاتهم.

خالصة

يوضح القسم ( )1502من قانون «دود فرانك» الذي
يلزم الشركات العامة المتداولة بالتصريح عن استخدامها
للمعادن المسببة لألزمات ،أنه في كثير من األحيان،
يترافق التقدم في تكنولوجيا المعلومات بالعواقب غير
المتعمدة التي قد يمتد أثرها إلى المساهمة في الصراعات
في المناطق المضطربة ،كما هو الحال في جمهورية
الكونغو الديمقراطية .وعلى الحكومة أن تلعب دوراً في
تطوير التشريعات الالزمة لمنع قطاع التكنولوجيا من
تقديم الدعم غير المتعمد لألنظمة المسيئة ،بيد أنه ينبغي
تطبيق الضمانات الضرورية لضمان أال تتسبب مثل
هذه األطر القانونية بخنق االبتكار أو قدرة الشركات
الصغيرة على البقاء.

أحد المنقبين عن الذهب ،و معه
أدوات تجارته في جمهورية
الكونغو الديموقراطية .حقوق
النشر محفوظة لرويترز

تحديات قائمة

في حين ساهم القانون بالفعل بدفع العديد من الشركات
المصنعة الكبرى إلى تقبل قدر أكبر من المسؤولية
على صعيد ضمان الحصول على منتجاتهم من مصادر
أخالقية ،فمن غير الواضح تماما ً ما إذا كان القانون
فعاالً أيضا ً بالنسبة للشركات األصغر حجماً .فعمليات
التدقيق المكلفة قد تجبر بعض المنتجين إلى التهرب
من القانون عبر تجنب عملية اإلفصاح العلني بأكملها،
إضافة إلى أن القسم ( )1502سيتعين عليه الصمود
في وجه التحديات القانونية التي يشنها عدد من شركات
التصنيع .54
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الفصل الثامن:
أثر تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت على
االبتكار الحكومي
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الفصل الثامن:

أثر تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت على االبتكار الحكومي
ماورو ديل أمبروجيو
سكرتير الدولة ،األمانة العامة للتعليم والبحوث واالبتكار في سويسرا

مقدمة
تتسم القدرة على إدراك وتقدير التحديات واالستجابة لها بمرونة بأهمية محورية لتمكين الحكومات من الحفاظ على
االستقرار ودعم النمو في مواجهة الظروف المتغيرة .وأثناء تعامله مع القيود المتزايدة مثل الميزانيات المحدودة والمخاطر
الجيوسياسية والمنافسة التجارية ،يحتاج القطاع الحكومي إلى االبتكار إلنجاز مهمته بنجاح .فاالبتكار يتمتع بالقدر
نفسه من األهمية ،ويحظى بقبول واسع كعامل رئيسي لبناء القدرات التنافسية وتطوير اقتصاد قوي ومتطور يقوم على
المعرفة .كما أن الدولة عليها لعب دور رئيسي في المساهمة بتعزيز القدرة التنافسية للبالد عبر ضمان توفير الظروف
الجيدة لتحقيق االزدهار االقتصادي واالجتماعي والحفاظ على القدرة على االبتكار .ويحدد هذا الفصل الظروف التي يمكن
للحكومات المبتكرة أن تقدم في ظلها خدمات أفضل للشركات والمواطنين (االبتكار في القطاع الحكومي) والمساهمة في
تعزيز القدرة التنافسية والنمو المستدام (االبتكار عبر القطاع الحكومي) .كما يستكشف هذا الفصل كيف يمكن لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت أن تؤثر على دور الحكومة وأن تساعدها على التفكير والعمل بشكل مختلف.

االبتكار في القطاع الحكومي
لطالما كانت الكفاءة واالبتكار عوامل محورية للنجاح في
القطاع الخاص ،ولكن تطور القطاع الحكومي استند إلى
مجموعة مختلفة من األهداف ،إذ غالبا ً ما يتم ربط التغيير
في القطاع الحكومي بالقوانين الجديدة واألعراف االجتماعية
وليس االبتكار .وعلى سبيل المثال ،استدعت حالة الرفاه
االجتماعي ،والتعليم االبتدائي العالمي وتحسينات البنية
التحتية ،من الحكومة أن تعمل على التطور والتوسع ،ولكن
ليس بالضرورة االبتكار .ومن جهة أخرى ،شهدت األعوام
األخيرة العديد من الدعوات إلى تعزيز االبتكار في القطاع
الحكومي .ويعتمد هذا التقرير «مقياس االتحاد األوروبي
لالبتكار» لتعرف االبتكار القطاع الحكومي« :يمثل االبتكار
خدمة جديدة أو محسنة بشكل كبير ،ومنهجية للتواصل،

وعملية أو طريقة تنظيمية» .وينظر المقياس إلى االبتكار
التصاعدي ،على أساس الميول نحو التغيير والقدرة على
تنفيذه مع مرور الوقت .وتشمل األنشطة:
● الخدمات :يأتي االبتكار من خالل الخدمات الجديدة،
وتحسين جودة تقديم الخدمات أو تكييف الخدمات.

الفرضيات وإنشاء طرق جديدة لجمع واستخدام
البيانات
● النظام/العالقات /أشكال التفاعل :طرق جديدة أو
محسنة للتفاعل مع المؤسسات األخرى واستخدام
مصادر المعرفة؛ بما في ذلك التواصل وتعزيز سلوك
المستخدم والتأثير عليه

● اإلدارة /التنظيم/العمليات :االبتكارات في الهياكل
التنظيمية وإجراءات وعمليات صنع القرار ووضع
السياسات

وتتمثل الفروقات الرئيسية الثالثة في االبتكار بين القطاع
الحكومي والخاص في:

● المفاهيم والرؤى :تطوير رؤى جديدة ،وتحدي

● المحتوى :يركز القطاع الخاص بصورة رئيسية على
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المنتجات .أما في القطاع الحكومي ،يشمل االبتكار
العمليات والحوكمة والخدمات .ويمكن لإلجراءات أن
تشمل المدخالت والمخرجات ،والنتائج.
● التحفيز :تشكل المنافسة الحافز الرئيسي في القطاع
الخاص .أما في القطاع الحكومي ،فاالبتكار ليس
غاية بحد ذاته ،إذ قد يأتي بشكل انعكاسي وينجم
عن أوضاع خارجية طارئة مثل تغير االحتياجات
االجتماعية والعولمة ،أو نتيجة للقيود الداخلية مثل
الضغوط المالية وأهداف األداء .كما أن االبتكار قد
يأتي نتيجة لموقف استباقي مثل تعزيز الشرعية.

● النطاق والفوائد :في القطاع الخاص ،قد ال تأتي
عمليات االبتكار واالستثمارات في البحث والتطوير
بنتائج؛ وقد تفشل المنتجات في السوق .أما في القطاع
الحكومي ،فقد تأتي النتيجة الصافية لالبتكار سلبية
على نحو ،كالفشل في تلبية توقعات المواطنين.

في تعزيز مرونة الحكومة لمواجهة التحديات الفورية أو
المستقبلية.

ونظراً ألن القطاع الحكومي يقف وراء حصة كبيرة
من إجمالي الناتج المحلي الوطني ،يمكن لالبتكار أن
يسهم في «تحسين اإلنتاجية (وبالتالي معايير المعيشة)،
وكفاءة تقديم الخدمات وجودة الخدمات الحكومية
( .»55)EPSIS 2013وينبغي لالبتكار أيضا ً أن يسهم

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تساعد على تعزيز االبتكار في الحكومة
يمكن لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن يصبح
بحد ذاته من المدخالت ،ويوفر إمكانيات وقيوداً جديدة
تدفع الحكومات على االستجابة أو التكيف أو إيجاد حلول
جديدة .فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحد ذاتها منتج
مبتكر يحفز كافة أنواع االبتكارات األخرى.
وبوسع االبتكار التقني أن يسهم في توليد ابتكارات غير
تقنية ،مثل المعارف والمهارات والتنظيم ،كما بوسعه
أن يكون وسيلة لتقديم خدمات جديدة داخليا ً وخارجيا ً أو

لتحسين طرق تقديمها ،وتعزيز القيم األساسية مثل الكفاءة،
وسهولة الوصول والشفافية.
وعلى وجه العموم ،يمكن لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت واالبتكار التقني أن يأتيا كنتيجة ألعمال
الحكومة ،إذ يمكن للمشتريات الحكومية بمتطلباتها
واحتياجاتها الخاصة ،أن تسهم في تحفيز االبتكارات التقنية.

لتصور وتنفيذ ورصد السياسات والخدمات .بيد أنه تجدر
اإلشارة إلى أنها ال تتمتع بآثار إيجابية في جوهرها،
وينبغي فهمها وتحليلها بعناية لتحديد دورها في حفز
االبتكار أو إعاقته.

تتسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأهمية محورية

االبتكار عبر القطاع الحكومي
يمكن للحكومات أن تعمل على تحفيز االبتكار في القطاع
الخاص في إطار مهمتها الرامية إلى تعزيز القدرات
التنافسية الوطنية .فالحكومات تدرك على نحو متزايد
أهمية االبتكار وتضع أنشطته في صميم استراتيجيات
النمو .ويأتي التعريف المستخدم لالبتكار في القطاع
الخاص من «دليل أوسلو »56الصادر عن «منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية» ،الذي يؤكد على التجديد والتغيير،
والتنفيذ والتطوير المنهجي .وقد تم إعداد عدة تقارير
تهدف إلى تصوير وتوضيح التعقيد واألبعاد المتعددة
لجوانب االبتكار ،مثل «تقرير التنافسية العالمية» الصادر
عن «المنتدى االقتصادي العالمي» ،وهي تهدف إلى تقييم
المدخالت وأنشطة الشركات والمخرجات لتحديد نقاط
القوة والضعف الوطنية .
● يقصد بالمدخالت جميع العناصر أو العوامل المساعدة
التي تعزز االبتكار بطريقة منهجية .وقد تشمل
الموارد البشرية ،واالستثمار في البحث والتطوير
والبنية التحتية.
● تشمل أنشطة الشركات االستثمار في األنشطة
المبتكرة ،والروابط وأشكال التفاعل بين معاهد
البحوث والشركات ،والتنظيم الداخلي.
● يقصد بمقاييس المخرجات النتائج التي تنجم عن

األنشطة المبتكرة مثل طلبات براءات االختراع
والعالمات التجارية ،وتقييم تأثير المنتجات المبتكرة
أو أنشطة االبتكار على مستويات االقتصاد الجزئية
والكلية.
يساند التقرير فكرة أن الحكومة بوسعها لعب دور كبير
في االقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار ورعاية بيئة
االبتكار .وينبغي ألشكال التدخل الحكومي أن تركز في
جميع المراحل على خلق ظروف مواتية لصعود وتطوير
ونشر االبتكار .ويمكن ألدوات دعم االبتكار أن تكون قابلة
للتطبيق على المستويات الكلية أو الجزئية والشركات ،وأن
تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على العوامل المساعدة
واألنشطة والمخرجات .ويمكن لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت أن تلعب دوراً مهما ً على صعيد كل منها.
ويشار بمصطلح العوامل المساعدة إلى العناصر التي
تسهم في بناء قدرات مادية وبشرية ملموسة وفي توفير
بيئة مواتية لالبتكار ،وتشمل االستثمارات في البحث
والتطوير ،والبنية التحتية ،والتعليم والتدريب والبحوث.
ومن شأن تعزيز العالقات مع الشركات أن يثمر عن
تحسين سبل تطوير المهارات واستقطاب الموظفين
المؤهلين المطلوبين في جميع المراحل .ويمكن لتكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت أن تسهم أيضا ً في تحفيز
االبتكار في القطاع الخاص ،فكما يبين «مقياس االتحاد
األوروبي لالبتكار» ،من شأن اإلجراءات والخدمات
المحسنة والمبتكرة في القطاع الحكومي أن تعزز من قدرة
الشركات على االبتكار .ويصح هذا على وجه الخصوص
عندما تسهم هذه األنشطة في خلق بيئة أكثر مالئمة
لألعمال وتعزيز فرص الوصول إلى االبتكار.
وترمي األدوات التي تستهدف السلوك إلى تغيير
سلوكيات ووجهات نظر الشركات ،وبناء القدرات
وتحفيز أشكال جديدة للتفاعل األكاديمي بين القطاعين
الحكومي والخاص ،إذ يمكن للحكومة أن تدعم نقل
المعرفة وتبادلها ،مثالً عبر مساعدة الشركاء على إقامة
العالقات بين القطاعات أو الصناعات .وبوسع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت أن تساعد على إطالق خدمات
جديدة ،وتعزيز الكفاءة والقدرة على الوصول إلى
الخدمات؛ وتبسيط العمليات وتسهيل العالقات وعمليات
تبادل المعرفة والتواصل؛ وتحسين فرص الوصول
إلى المعلومات المهمة .وبإمكان تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ووسائل اإلعالم االجتماعي على وجه
الخصوص أن يسهما في دعم تبادل األفكار والمعرفة
والتعلم ،والربط بين الناس ومصادر المعرفة والمعلومات.
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أما اإلجراءات التي تستهدف النتائج ،فهي تساعد على
دعم المرحلة األخيرة من االبتكار ووصول المنتجات إلى
السوق .وتتسق المساهمات في مطبوعات ومرافق طلبات
براءات االختراع مع تقديم الخدمات الحكومية ،وسهولة
الوصول إليها وكفاءتها .فمثالً تتوفر التطبيقات التي تم
تطويرها عبر الحصول على البيانات الحكومية للجمهور
على منصة ( )open.govالمفتوحة في الواليات المتحدة،

حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص باستخدام
البيانات التي قامت الحكومة بجمعها ومشاركتها ،بهدف
إنشاء المواقع اإللكترونية تطبيقات الهاتف الذكي.

الخالصة والتوصيات
توفر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للقطاع الحكومي حوافز وسبالً جديدة لتحقيق مهمة جوهرية تتمثل في تقديم خدمات فعالة وشفافة
وخاضعة للمساءلة .وفي حين تشكل التقنيات الجديدة غالبا ً خطراً بحد ذاتها ،فهي تمثل أيضا ً وسيلة لرصد المخاطر وتوقع المستقبل.
ويمكن للحكومات لعب دور رئيسي في دعم بيئات االبتكار الوطنية .ففي حين تمثل التقنيات الجديدة أحيانا ً محط تركيز السياسات الصناعية،
يأتي هذا التقرير ليؤكد على دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المساعدة على تطوير أو تعزيز األدوات الالزمة لالبتكار .ويمكن
فقط تحقيق األثر اإليجابي المنشود من خالل رؤية منهجية لالبتكار ،تجمع بين مختلف األطراف الرئيسية.
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دراسات النماذج
طالب يؤدون القسم المدرسي في مانيال،
الفليبين .حقوق النشر محفوظة لرويترز/
روميو رانوكو

البيانات المفتوحة في نظام التعليم الفليبيني:
Checkmyschool.org
بياتريس فيراري
المستشار العلمي ،الدائرة االتحادية للشؤون
االقتصادية والتعليم والبحوث،
وزير الدولة للتعليم والبحوث واالبتكار،
العالقات الدولية

يقصد بالبيانات المفتوحة «عملية نشر المعلومات من
قبل الحكومات والمؤسسات الخاصة ومشاركة البيانات
الخاصة لتمكين الرؤى ضمن القطاعات .وقد ساهم
العديد من مبادرات البيانات المفتوحة ،السيّما في القطاع

الحكومي ،في تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات ،إذ
يظهر تقرير صدر مؤخراً عن «معهد ماكينزي العالمي»
أن «تعزيز تدفق البيانات» (فتح البيانات وإتاحتها على
نطاق واسع وبصيغ قابلة للمشاركة) ينطوي على إمكانية
إطالق مستويات عالية من القيمة االقتصادية عبر تحسين
كفاءة وفعالية العمليات القائمة؛ وتوفير منتجات وخدمات
وأسواق جديدة محتملة؛ وخلق القيمة المضافة للمستهلكين
األفراد والمواطنين .ويتضمن تحقيق هذه اإلمكانية
توفير ضمانات لسرية خصوصية األفراد والشركات،
واالستثمارات في مجال التكنولوجيا ،والتغيير في العقليات
وأساليب العمل».57

وفي عام  ،2011قامت «الشبكة المتحدة للمساءلة
االجتماعية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ»،
و«وزارة التعليم» في الفليبين بتأسيس الموقع اإللكتروني
( ،)Checkmyschool.orgكأداة رصد تشاركية
تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة االجتماعية في قطاع
التعليم في الفليبين عبر تعقب عمليات تقديم الخدمات في
المدارس الحكومية .58ويحظى هذا المشروع بدعم مشترك
من «معهد البنك الدولي» و«معهد المجتمع المفتوح».
وتستخدم المنصة البيانات المفتوحة بهدف تعزيز
مشاركة المواطنين في رصد جودة المدارس« .خالل
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األشهر الستة األولى منذ إطالقه ،قام موقع
( )checkmyschool.orgبإدراج  8آالف مدرسة
من أصل  44ألف مدرسة ابتدائية وثانوية حكومية
في البالد ،ويهدف إلى إدراج كافة المدراس بشكل
تدريجي .وعالوة على عملية التخطيط واإلدراج،
يعكف الموقع أيضا ً على بناء شبكة من وسطاء
المعلومات من المتطوعين الذين يتمتعون بقدرات
ومعارف جيدة في مجال التكنولوجيا والمستقطبين
من المجتمع ،والقادرين على لعب دور محوري في
المساعدة على تعزيز انخراط الجمهور باالستفسارات
المتعلقة بالخدمات»  .59وفي أعقاب النجاح الواسع
ومعدالت االستخدام المرتفعة التي حققتها المنصة،
أعربت دول أخرى عن اهتمامها بتجربة هذه المنهجية
لتعزيز المساءلة االجتماعية.

االستراتيجية الرقمية
الوطنية في المكسيك
يورغ سوتو مورينو
مؤسس “داتا  ،”4ناشط عالمي،
المنتدى االقتصادي العالمي

خالل حملته االنتخابية ،قطع الرئيس انريكي بينيا
نييتو التزاما ً بإنشاء أجندة رقمية للمكسيك ،بهدف
تقليص الفجوة الرقمية وتشجيع الوصول إلى تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت كأداة تساعد على محاربة الفساد،
وتعزيز الشفافية والمساءلة ،وزيادة الثقة في الحكومة،
وإطالق االبتكار وروح المبادرة.
وللوفاء بهذا االلتزام ،بادر مكتب رئيس المكسيك إلى
وضع «االستراتيجية الوطنية الرقمية» بهدف تعزيز
األثر االقتصادي واالجتماعي للتكنولوجيا على المجتمع.
وتهدف االستراتيجية إلى بناء عالقة جديدة بين المجتمع
والحكومة؛ وتشجيع تأسيس الشركات الجديدة وإطالق
المنتجات الرقمية؛ وتثقيف وإعداد المكسيكيين لعالم
عالمي وتنافسي وعلى مستويات عالية من االتصال؛
وتوسيع نطاق وكفاءة الخدمات الصحية؛ وتعزيز األمن
العام؛ والحد من األضرار الناجمة عن الظواهر الطبيعية.
ولتحقيق مفردات االستراتيجية الرقمية الوطنية ،سيجري
تحويل النظام من مجموعة تضم قرابة  5آالف موقع
إلكتروني تابع للحكومة االتحادية إلى ثالثة مواقع
فقط تضم ( )gob.mxلخدمات الحكومة اإللكترونية،
و( )datos.gob.mxلكافة البيانات العامة بصيغ
قياسية وأدوات بصرية ،وموقع ثالث لمعلومات
االستثمارات الدولية والسياحة.
وتعمل الحكومة على تغيير طريقة تعامل المواطن مع

ومن خالل توفير بياناتها ،تتيح وزارة التعليم في الفليبين
ألولياء األمور والطالب والمعلمين رصد الموارد التي
أتاحتها للمدارس ،والتي يمكن بعد ذلك استخدامها لرصد
أي حاالت إساءة استخدام لألموال العامة واإلبالغ عنها.
ويكمن االبتكار في هذه المنصة في طريقة دمجها
للبيانات المفتوحة مع المشاركة المدنية على شكل
انطباعات من المواطنين ،ليجري استخدامها في سبيل
تحسين الخدمات الحكومية .وتسهم المنصة في تحفيز
التقدم سواء داخل اإلدارة العامة أو خارجها ،ويستند
نجاحها إلى الشراكة والمشاركة البناءة بين الحكومة
(وزارة التعليم) ،والمجتمع المدني (الشبكة المتحدة
للمساءلة االجتماعية في منطقة شرق آسيا والمحيط
الهادئ) ،وتمكين المجتمعات المحلية ،ورغبتهم في

هيئاتها ،إذ ستتوفر جميع الخدمات والمعلومات الحكومية
على موقع إلكتروني واحد ( )gob.mxيمكن الوصول
إليه من أي مكان وعلى أي جهاز .وتمثلت الخطوة
األولى نحو هذا الهدف في معرفة عدد الخدمات ،حيث
أجرت الحكومة إحصاء للخدمات المقدمة على المستوى
الوطني ،وتوصلت إلى وجود  6.925خدمة تقدمها
 276هيئة .وعلى مستوى الواليات والبلديات ،أحصت
الحكومة حوالي  11ألف خدمة.
وفي الوقت الراهن ،تعمل الحكومة على تحديد الخدمات
المزدوجة وتبسيط ورقمنة الخدمات ،ليجري بعد ذلك
إطالق الموقع للجمهور بحلول الربع األخير من عام
 .2014ومن المتوقع لهذه الخطوة التي تهدف إلى تبسيط
العمليات واإلجراءات أن تعود بتأثير مباشر على طريقة
قيام الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين وبتأثير غير
مباشر على توحيد المعايير ،واالستثمار في البنية التحتية
والكفاءة وتجنب االزدواجية.
ومن شأن تبسيط ورقمنة وتوحيد جميع الخدمات
واالتصاالت عبر موقع واحد أن يعود بفائدة كبيرة
على المجتمع تتثمل في :توفير الوقت والمال وتعزيز
القدرة التنافسية ،كما أن مثل هذه االستراتيجية يسهم في
تعزيز الثقة بالحكومة ،نظراً ألن جميع الخدمات المقدمة
والمعلومات المنشورة ستصبح خاضعة للمساءلة.
ومن المتوقع لمشروع الحكومة اإللكترونية هذا أن يثمر
عن تعزيز الشفافية والحد من الفساد ،واألهم من ذلك
وضع احتياجات المواطنين على رأس أولويات الحكومة.
وعلى صعيد آخر ،قامت الحكومة المكسيكية مؤخراً
بإطالق مسودة «السياسة الوطنية حول البيانات
المفتوحة» ( ،)datos.gob.mxوهي منصة تم
تطويرها بالتعاون مع فريق ()Democracy.OS
األرجنتيني ،وهي واجهة مفتوحة المصدر للتصويت
والتعليق وتركز على تحسين تجربة المستخدم .وتم
تقسيم المحتوى إلى خمسة أقسام رئيسية باستخدام لغة

تعزيز الشفافية عبر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بكفاءة وفعالية.
مع الشكر الخاص إلى
ليزا فينتورا،
محلل بحوث ،شبكات المعرفة العالمية

تخاطب المواطنين :األهداف الرئيسية ،ومعايير البيانات
المفتوحة ،واإلطار المؤسسي ،ودليل النشر وحماية
الخصوصية ،وتعزيز استخدام البيانات.
ويمكن االطالع على السياسة كاملة بصيغة «مستندات
جوجل» متاحة للجمهور ،وقد خضعت بحلول  31مارس
 2014لنحو  245عملية مراجعة من قبل المواطنين.
وتعد هذه المرة األولى في تاريخ المكسيك التي يجري
فيها طرح سياسة وطنية مفتوحة للتصويت والتعليق
والتحرير قبل أن تصبح مرسوما ً رئاسياً.
وإلعداد مثل هذه السياسة وتحديد خارطة الطريق،
استعانت الحكومة بفريق من الخبراء الدوليين للمساعدة
في تحديد العرض والطلب على البيانات المفتوحة،
وإجراء تقييم للجهوزية لمثل هذه السياسة .وتضمن ذلك
 70هيئة حكومية اتحادية ومقابالت مع أكثر من 120
من المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني وممثلي
الصناعة واألكاديميين والصحفيين . 60وعلى مقياس من
 1إلى  5صنف التقييم المكسيك بدرجة  4.4من حيث
جهوزية البيئة (الصحفيين والمطورين والمسؤولين
الحكوميين الذين يستفيدون من البيانات ويعيدون
استخدامها) ،وبدرجة  3.83للتمويل ،و 3.68للطلب
على البيانات ،و 3.18لسالمة البيانات ،و 1.67إلطار
العمل القانوني.
وبعد عملية التحليل ،شرعت الحكومة بعملية أطلقت
عليها اسم «داتا  -ترون» ( ،)Data-tronوهي عبارة
عن استبيان رقمي يهدف إلى تحقيق فهم أكثر دقة
للطلب على البيانات المفتوحة من قبل المواطنين .وطلب
االستبيان من المشاركين اختيار البيانات التي يحتاجون
إليها أكثر من غيرها ،حيث تلقى  60ألف إجابة من
 10آالف مواطن خالل  30يوماً .وجاءت المساءلة في
المرتبة األولى من حيث حجم الطلب ( ٪14.06من
المشاركين) ،تلتها المالية والميزانية (  )13.63والتعليم
( .61)٪12.44
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وتعكف الحكومة حاليا ً على تقييم جميع مجموعات بيانات
الحكومة االتحادية ،بدءاً من البيانات المفتوحة بالكامل
إلى المغلقة بالكامل ،استناداً إلى أربع خصائص:
●
●
●
●

إمكانية الوصول  -ما إذا كان يمكن ألي مستخدم
الوصول إلى البيانات بصيغتها األصلية.
قابلية القراءة على األجهزة  -سهولة معالجة البيانات
بصورة أوتوماتيكية.
التكلفة  -هل ستتوفر البيانات مجاناً.
القيود  -فيما يخص حقوق االستخدام ،وإعادة
االستخدام وتوزيع البيانات.

وفي سبيل تعزيز فعالية النظام ،يتيعن على الهيئات
االتحادية ضمان أن جميع المعلومات التي يجري
توفيرها للجمهور تتضمن صيغ البيانات األصلية
والمعايير المفتوحة .ونظراً للطبيعة المعقدة للعملية،
بادرت الحكومة إلى تشكيل فرق بيانات مكونة من خبراء
في مجال التكنولوجيا واستخدام البيانات واألنظمة ،تتولى
مسؤولية دعم الهيئات في فتح بياناتها .ويقع على عاتق

النرويج كقدوة رائدة
في مجال الحكومة
اإللكترونية
ديميتري زنداكين
محلل بحوث،
صندوق النقد الدولي

على مدار األعوام العديدة المنصرمة ،نجحت النرويج
في ترسيخ مكانتها كرائدة على مستوى العالم في مجال
االبتكار في القطاع الحكومي .وتأتي دراسات عدة بما فيها
الدراسات التي أجرتها األمم المتحدة وشركة «أكسنتشر»
االستشارية ،لتؤكد باستمرار على أداء النرويج المتميز
في مجال الحوكمة .62وتكشف نظرة عن كثب على بعض
السياسات التي اعتمدتها النرويج أن الجزء األكبر من
نجاحها يستند إلى ثالث ركائز أساسية هي :تأسيس هيئة
مكرّسة لتحديث القطاع الحكومي؛ وتقديم مجموعة واسعة
من الخدمات الرقمية الحكومية سهلة االستخدام؛ وتمكين
الوصول الرقمي إلى السجالت الحكومية بشفافية.
ويمكن للنجاح الذي حققته النرويج في تحديث القطاع
الحكومي أن يعزى في جزء منه إلى قيادة «هيئة اإلدارة
العامة والحكومة اإللكترونية» ،التي تأسست في عام
 2008لتحقيق أجندة تكنولوجيا المعلومات الطموحة
التي وضعتها الحكومة ،وتتولى مسؤولية مساعدة هيئات
الحكومة النرويجية والسلطات المحلية في إعادة التنظيم

هذه الفرق أيضا ً مسؤولية تحديد المعايير في القطاع
الحكومي ،ونشر مجموعات البيانات الجديدة تبعا ً للطلب
العام ،واالستخدام والتطبيق الصحيح لترخيص البيانات
المفتوحة المكسيكي.
وتتضمن النتائج غير المادية المتوقعة ما يلي:
● فهم أفضل بين صفوف الحكومة والمجتمع المدني
واألوساط األكاديمية ورواد األعمال حول طبيعة
وإمكانات وفرص التكنولوجيا كأداة تمكين لحل
المشاكل االجتماعية.
● اهتمام متزايد بين صفوف رواد األعمال وخبراء
التكنولوجيا لتسخير مهاراتهم في سبيل معالجة
مسائل وتحديات الحوكمة.
● تأسيس سلسلة من المشاريع التعاونية بين الحكومة
والمبتكرين من الخارج.
● تنشيط حركة من رواد األعمال المدنيين واالجتماعيين.

الرقمي .وتمثل الهيئة إلى حد ما جهة استشارية حول
أفضل الممارسات ،وتقوم بتنسيق رقمنة القطاع الحكومي
في مسائل تتراوح بين البيانات المفتوحة والمشتريات
اإللكترونية ،وترتكز إلى منهجية مستقبلية طموحة على
صعيد إدراكها بأن تحديث القطاع الحكومي يحظى بأهمية
متزايدة مع بروز كل جيل جديد من النرويجيين البارعين
في التكنولوجيا.

عبارة عن منصة مركزية تتيح لمستخدميها البحث وطلب
الوثائق على مختلف مستويات الحكومة .ويعالج الموقع
نحو  20ألف طلب شهرياً ،بما فيها طلبات الصحفيين
والمواطنين والشركات والعلماء ،وتتضمن قاعدة بياناته
أكثر من  5ماليين سجل تنتجها  105هيئة حكومية.63
ويعد توافر هذه السجالت بمثابة ضمان للمساءلة والشفافية
والديمقراطية في النرويج.

ومن ضمن األولويات الرئيسية الستراتيجية تحديث
الدولة ،ضمان قيام القطاع الحكومي بتوفير خدمات رقمية
موحدة وسهلة االستخدام ويمكن الوصول إليها بعملية
تسجيل دخول آمنة وبسيطة .وقد أدى ذلك إلى تطوير
نظام للهوية اإللكترونية ،وهو عبارة عن بنية تحتية
مركزية تتيح لمستخدميها الوصول إلى جميع الخدمات
المتاحة على اإلنترنت باستخدام مجموعة واحدة من
سبل التحقق الشخصية ،إذ يمكن للمواطنين من خاللها
التقديم للقبول في الجامعات وتلقي وصفات الدواء أو
تتبع معاشاتهم التقاعدية .ويمكن الوصول إلى معظم هذه
الخدمات عبر موقعين إلكترونيين يسهل استخدامهما وهما
( )Altinn.noو( .)Norge.noوقد برهن األخير على
فائدته الكبيرة بشكل خاص ألكثر من  400ألف شركة
تعتمد عليه لتوفر جميع أعمالها الورقية المطلوبة للحكومة
بصيغة إلكترونية (الضرائب مثالً)  .وقد استخدمت قرابة
 ٪90من جميع الشركات النرويجية البوابة مرة واحدة
على األقل ،وتتوقع الحكومة تحقيق وفر بالمليارات على
مدار العقدين المقبلين.

وقد ساهمت االبتكارات في مجال الحوكمة ،بما فيها
اإلنجازات التي تم تحقيقها عبر تبسيط الوصول إلى
الخدمات الرقمية الحكومية والبيانات المفتوحة ،في
االرتقاء بمكانة النرويج إلى مصاف الدول الرائدة على
صعيد الحكومة الرقمية .وتتوقع النرويج أن تحقق وفراً
كبيراً عبر الحد من التكاليف المرتبطة بأنظمة القطاع
الحكومي األقل كفاءة التي تعتمد على المعامالت الورقية.
ومن المرجح للدولة التي تعمل وفق أجندة طموحة لرقمنة
خدماتها بالكامل ،أن تحتفظ بموقعها كقدوة عالمية للنجاح
في تحديث القطاع الحكومي.

ووفا ًء اللتزامها بشفافية الحوكمة ،قامت النرويج بتطوير
واحد من أكثر أطر البيانات المفتوحة تقدما ً على مستوى
العالم ،يحمل اسم «السجالت اإللكترونية العامة» وهو
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كريستل فان دير إيلست،
مدير أول ،رئيس فريق االستطالعات االستراتيجية ،المنتدى االقتصادي العالمي

مقدمة
بالتوازي مع العمل المتميز الذي قام به المجلس لتطوير «تقرير التكنولوجيا ومستقبل الحكومات» ،تعاون أعضاء
المجلس مع فريق االستطالعات االستراتيجية التابع للمنتدى االقتصادي العالمي إلعداد سيناريوهات حول مستقبل
الحكومة .وعلى وجه التحديد ،تتوقع السيناريوهات سياقات محتملة يمكن ضمنها التساؤل حول األدوار واألشكال
المستقبلية للحكومة ،وينقسم الهدف منها إلى شقين هما :أوالً توسيع آفاق تفكير أعضاء المجلس لمساعدتهم على جعل
«تقرير التكنولوجيا ومستقبل الحكومات» على أعلى قدر ممكن من المتانة والوضوح ،وثانيا ً تسهيل الحوارات البناءة
بين طيف واسع من األطراف المعنية حول الخطوات السياسية الالزمة لضمان استعداد الحكومات للمستقبل ،بصرف
النظر عما يحمله بين طياته.

ولتطوير هذه السيناريوهات ،التقى فريق االستطالعات االستراتيجية مع أعضاء المجلس لفهم تصوراتهم حول أهم قوى التغيير التي ستؤثر على دور وأشكال
الحكومات في المستقبل .وتمثل القوى التي ذكروها:
 )1التمدين واإلقليميات الضخمة :انتقال المواطنين إلى
المراكز الحضرية ،وإنشاء ممرات تعاون اقتصادي
وسياسي ال تبالي بالحدود الجغرافية والسياسية
التاريخية.

والدور المحتمل المتبقي للحكومة (ضمان الجودة،
وتسوية المنازعات ،واإلدارة ،واالستشارات ،الخ)

 )2بناء المجتمعات والهوية :طبيعة بناء المجتمع والتعبير
عن آراء المواطنين والهويات على اإلنترنت.

 )6توزيع العمل بين الجهات الفاعلة والسلطات القضائية:
مدى انتقال أدوار ومسؤوليات الحكومة إلى مستويات
أخرى ،مثالً :محلية أو إقليمية أو متعددة الجنسيات ،أو
غيرها من األنشطة

 )3توقعات المجتمع من الحكومة :نطاق وطبيعة طلب
المواطنين على الحكومات الوطنية

 )7البيانات الضخمة :جمع واستخدام كميات هائلة من
المعلومات والوصول إليها

 )4توفر الموارد المالية للحكومة :الدرجة التي يمكن
للحكومات الوطنية فيها الحصول على الموارد المالية
لتمويل تقديم الخدمات الحكومية

 )8القدرات اإللكترونية :عدم المساواة بين الدول
والمواطنين والجهات الفاعلة األخرى فيما يتعلق
بالوصول إلى التكنولوجيا ،بدءاً من األسلحة
اإللكترونية إلى المواد التعليمية

 )5تقديم الخدمات الحكومية من خارج الحكومة :الدرجة
التي يتم فيها تقديم الخدمات الحكومية التقليدية من قبل
الشركات وغيرها من األطراف الفاعلة غير الحكومية،

 )10البدع والموضات في نماذج الحوكمة :المدى الذي
ستكسب فيه نماذج الحوكمة الشعبية أو تخسرها،
السيّما كرد فعل على النجاح الملحوظ وفشل نماذج
معينة
 )11القيادة :طبيعة القيادة في المستقبل ،والمهارات
والعناصر الفاعلة الالزمة ألداء هذا الدور
وقد أثمر استكشاف الطرق المختلفة التي يمكن لهذه
القوى أن تتبدى من خاللها في المستقبل إلى تطوير ثالثة
سيناريوهات« :عام  1984اإللكتروني» ،و«المجتمع
المسوّر» ،و«دولة المدينة» .وفيما يلي وصف لها إلى جانب
أبرز األسئلة التي تثيرها الستخدام التقرير وصنع السياسات.

 )9مدى تعقيد التحديات :نشوء وطبيعة مشاكل التنسيق
المعقدة
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عام  1984اإللكتروني
عام  1984اإللكتروني .وهو عالم تتحقق فيه الوعود
بالبيانات الضخمة ،وتنتشر فيه التهديدات االقتصادية
والجيوسياسية واإللكترونية ،وحيث يشكل التكاتف
االجتماعي قيمة مجتمعية جوهرية.
ما الذي أوصلنا إلى هذا؟
وسط التقلبات االقتصادية ،وانعدام االستقرار الجيوسياسي
وتنامي مخاوف األمن اإللكتروني ،يشهد هذا العالم
صعوداً متناميا ً في الحس الوطني .فالناس على استعداد

لمقايضة جزء من حريتهم وخصوصيتهم مقابل حس
متزايد من األمن الجمعي .وفي ظل اليأس من السياسات،
تأتي مستويات المقايضة التي تسبب بها الطابع الجماعي
لالهتمامات والرغبة بالحصول على الخدمات الحكومية
المقدمة بكفاءة ،لتدفع المواطنين إلى السعي نحو أنظمة
الحوكمة التقليدية التي تؤكد على الكفاءة.
ما التساؤالت التي قد نطرحها على أنفسنا في سيناريو
عام “ 1984اإللكتروني”؟

●
●
●
●
●
●
●
●

سور
المجتمع الم ّ
وهو عالم أفلست فيه الحكومة المركزية ،وتقع السلطة
السياسية بين أيدي األفراد ومؤسسات القطاع الخاص.
وتسود المجتمع المسؤولية والخيارات الفردية ،وقد أصبح
القطاع الخاص مزوداً رئيسيا ً للخدمات المجتمعية.

المجتمعية التاريخية والرغبة في خدمات متباينة ومصممة
خصيصاً ،إلى انحدار التضامن المجتمعي ،ونشوء رغبة
متزايدة لدى األفراد للمشاركة مباشرة في وضع السياسات
العامة وتنفيذها.

ما الذي أوصلنا إلى هذا؟
تؤدي اإلدارة الحكومية غير الفعالة ،إلى جانب كفاءة
الخصخصة وتصميم الخدمات األساسية ،إلى دعم متزايد
لقيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات المجتمعية .بينما
يؤدي تفضيل الخيارات الفردية على حساب الخيارات

ما التساؤالت التي قد نطرحها على أنفسنا في سيناريو
“المجتمع المس ّور”؟
● ما االبتكارات التي قد نشهدها في هذا العالم؟
● هل سيغيب التضامن الثقافي كلياً؟
● ما الدور الذي ستلعبه الحكومات الوطنية؟

●
●
●
●

هل ستؤدي البيانات الضخمة إلى سياسات أفضل؟
ما السياسات التي يمكن تطبيقها بكفاءة وفعالية؟
هل سيوافق المواطنون على أن تصوت بياناتهم
بالنيابة عنهم؟
ما الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص؟
كيف يمكن دعم اإلبداع؟
كيف ستتم حماية حقوق األفراد؟
هل ستتوفر الديموقراطية في هذا العالم؟
كيف تتغير القيم االجتماعية في عالم تسوده المراقبة؟

ما هي السلع المجتمعية التي ستصبح سلعا ً حكومية أو
سلعا ً خاصة؟
ما تداعيات عدم المساواة؟
كيف سيقوم المجتمع بحل مشاكل العمل المجتمعي؟
كيف سيقوم نظام الحوكمة بإدارة تغيرات الرأي
العام؟

دولة المدينة
هو عالم تصبح السلطة فيه ال مركزية لتصل إلى مستوى
المدينة وتتغلب فيه البراغماتية على المثالية على صعيد
معالجة القضايا المجتمعية.
ما الذي أوصلنا إلى هذا؟
يؤدي التمدين إلى نمو في أعداد المدن وحجمها وتماسكها،
إذ يعني نطاق المدن أنها قادرة على االبتكار إلنجاز
األعمال بطرق أكثر سهولة ،األمر الذي يرفع من أهميتها

ونفوذها في وجه الحكومات الوطنية .وهذا الزمن هو زمن
عمدة المدينة الذي أصبح يمتلك نفوذ النجم السياسي.
ما التساؤالت التي قد نطرحها على أنفسنا في سيناريو
“دولة المدينة”؟
● كيف يمكن للمدن أن ترّوج بالشكل األفضل لالبتكار
في مجال السياسة والحوكمة؟
● هل هذا العالم عرضة لألزمات؟

●
●
●
●

هل سيبقى العمل الجماعي العالمي ممكناً ،وإذ كان
ممكناً ،كيف سيكون ذلك؟
ما مصير الهيكليات السياسية القومية واإلقليمية؟
ما هي عواقب الكاريزما المتنامية والسياسات
الشخصية؟
ما األثر الذي سينجم عن الهجرة ،وكيف ستتم
إدارتها؟

الخالصة والتوصيات
في ختام قمة األجندة العالمية  ،2013ألمح جوزيف إس .ناي جونيور إلى أن «إغفال التوجهات الحالية وتركها دون متابعة قد يؤدي إلى
بمعزل عن السيناريوهات األخرى ،فإن جميع
مستقبل فاسد» .وفي حين يستبعد حدوث أي من هذه السيناريوهات بالكامل بصورة منفردة أو
ٍ
هذه السيناريوهات تنطوي على جوانب من الحقيقة .ويمكن لصناعة السياسات الذكية في الوقت الراهن أن تضمن أنه مع تكشف طيّات هذه
السيناريوهات الثالثة المختلفة ،أنها تسهم في تحقيق مكاسب إيجابية للمجتمع.
ولمزيد من المعلومات حول سيناريوهات مستقبل الحكومة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ( .)wef.ch/futgovتم وضع السيناريوهات الثالثة في سلسلة من الملصقات الفنية التي يمكن
استخدامها في ورش العمل والمنتديات األخرى الستكشاف خيارات السياسات إلعداد الحكومات للمستقبل.
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مرحبا ً بكم
في مستقبل الحكومات
سيناريو “عام 1984
اإللكتروني”

البيانات الضخمة تحدّد كيفية تصميم
وتنفيذ السياسات :تتيح الثقة التي
يوليها المواطنون للحكومة إمكانية
جمع وتحليل البيانات الضخمة.
وبهذا الشكل ،يتسنى للحكومات
تقييم سلوكيات وقيم واهتمامات
المواطنين بكفاءة وفعالية ،وبالتالي
وضع وتطبيق السياسات والخدمات
الم ّوجهة لكل فئة من المجتمع.

سيناريو عام  1984اإللكتروني هو عالم تتحقق فيه
الوعود بالبيانات الضخمة ،وتنتشر فيه التهديدات
االقتصادية والجيوسياسية واإللكترونية ،وحيث يشكل
التكاتف االجتماعي قيمة مجتمعية جوهرية.
ما الذي أوصلنا إلى هذا؟
وسط التقلبات االقتصادية ،وانعدام االستقرار
الجيوسياسي وتنامي مخاوف األمن
اإللكتروني ،يشهد هذا العالم صعوداً متناميا ً
في الحس الوطني .فالناس على استعداد
لمقايضة جزء من حريتهم وخصوصيتهم
مقابل حس متزايد من األمن الجمعي.

يُعهد بالسلطة إلى حكومات
التكنوقراط :تتحول السلطة إلى
سلطة مركزية على المستوى
الوطني ،حيث يقايض المواطنون
تفضيالتهم الفردية مقابل األمن
المجتمعي.

عام 1984
اإللكتروني

وفي ظل اليأس من السياسات ،تأتي
مستويات المقايضة التي تسبب بها الطابع
الجماعي لالهتمامات والرغبة بالحصول
على الخدمات الحكومية المقدمة بكفاءة،
لتدفع المواطنين إلى السعي نحو أنظمة
الحوكمة التقليدية التي تؤكد على الكفاءة.

تمتد الحدود الفعلية إلى العالم
االفتراضي :يجري بناء الشبكات
الداخلية الوطنية والمحمية ،نتيجة
للهجمات اإللكترونية التي تكتسب
تطوراً متزايداً.

يبادر الناس إلى مقايضة
خصوصيتهم لقاء األمن :يصبح
المواطنين أكثر رضا وقناعة،
ويقل اندفاعهم نحو المشاركة
الشخصية في المؤسسات
السياسية التقليدية.

التصميم :استوديو بالكبيرن  /الرسوم :بيتر غروندي

ما التساؤالت التي قد نطرحها على
أنفسنا في سيناريو “عام 1984
اإللكتروني”؟
هل ستؤدي البيانات الضخمة إلى
سياسات أفضل؟
ما السياسات التي يمكن تطبيقها بكفاءة
وفعالية؟
هل سيوافق المواطنون على أن تصوت
بياناتهم بالنيابة عنهم؟
ما الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص؟
كيف يمكن دعم اإلبداع؟
كيف ستتم حماية حقوق األفراد؟
هل ستتوفر الديموقراطية في هذا العالم؟
كيف تتغير القيم االجتماعية في عالم
تسوده المراقبة؟

السيناريوهات

 :2050كيف يمكننا تجنب سيناريو “عام  1984اإللكتروني”؟
رود بيكستورم
مستشار أمني أول ،سامسونج ،رئيس مجلس األجندة العالمية حول مستقبل اإلنترنت ،المنتدى االقتصادي العالمي
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لنتخيل سوية أننا في العام  ،2050حيث تنتشر التهديدات
االقتصادية والجيوسياسية واإللكترونية وتتمركز السلطة
السياسية على المستوى الوطني ،ويضحي المواطنون
بح ّرياتهم الفردية في سبيل األمن المجتمعي .وحين تمتد
الحدود الفعلية إلى العالم االفتراضي وتسود الشبكات
الداخلية الوطنية بهدف مواجهة التهديدات اإللكترونية
متزايدة التعقيد.
سيكون هذا السيناريو المتطرف موضع نقاش في
االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي في
«دافوس-كلوسترز» .ونأمل لمناقشة السيناريوهات
المختلفة للعالم في عام  2050أن تثمر عن رؤية أفضل
تتيح تحكيم خياراتنا لبناء أنظمة الحوكمة المستقبلية.
ففي هذا المستقبل الخيالي الذي يحمل اسم «عام 1984
اإللكتروني» ،تتحقق الوعود بالبيانات الضخمة .وتتيح
الثقة التي يوليها المواطنون للحكومة إمكانية جمع
وتحليل البيانات الضخمة ،ليتسنى للحكومات تقييم
سلوكيات وقيم واهتمامات المواطنين بكفاءة وفعالية،
وبالتالي وضع وتطبيق السياسات والخدمات الم ّوجهة.
وفي ظل ارتفاع مستويات الكفاءة والرضا ،يصبح
المواطنين أكثر قناعة ،ويقل اندفاعهم نحو المشاركة
الشخصية في المؤسسات السياسية التقليدية.
يمثل سيناريو «عام  1984اإللكتروني» صورة مألوفة
لعالم غير مثالي ،ولكن بحبكة مختلفة :هل ستثمر
البيانات الضخمة عن سياسات أفضل؟ وهل سيسمح
المواطنون لبياناتهم أن تمثلهم؟ وكيف ستتغير القيم
االجتماعية في عالم تسوده المراقبة؟
فالحكومات تسعى بطبيعتها إلى السلطة ،ومن المؤكد
أنها سترغب بالتمتع بسلطة أكبر لجمع البيانات .ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه :كيف ستستخدم الحكومات
هذه السلطة؟ ففي عالم مثالي ،ستقوم الحكومات
باستخدام هذه السلطة لوضع سياسات جيدة والحكم
بصورة حسنة .لكن التاريخ يشير إلى أنها ستعمد على
األرجح إلى استخدامها ضد خصومها السياسيين .وقد
ترى فيها بعض الحكومات أداة لتقييد المقاومة وتثبيط
المعارضة المنظمة.
ينبغي التعامل مع البيانات الضخمة بج ّدية بالغة،
فوقوعها في األيدي الخطأ قد يجعل منها سالحا ً قوياً.
وعلى سبيل المثال ،لنتخيل ما الذي كان بإمكان ريتشارد
نيكسون فعله في ظل حرية الوصول إلى المعلومات.
وفي ضوء حادثة اقتحام فندق «ووترجيت» التي استندت
إلى تقنيات بسيطة ،فإن نيكسون كان بإمكانه تسخير
هذه الحادثة لتشويه سمعة خصومه السياسيين بغرض
دعم حملة إعادة انتخابه .وهذا ما قد يغري العديد من

السياسيين في الوقت الراهن ،ما يعني أن المخاطر باتت
شيئا ً من الواقع.
ولتحويل البيانات الضخمة إلى أداة سياسية شرعية،
يحتاج النظام إلى ضوابط وموازين .فشبكة اإلنترنت تعد
النظام األكبر واألكثر تعقيداً في التاريخ ،ولعلّها أيضا ً
أكبر إنجاز تقني تحققه البشرية على م ّر العصور .ولكن
هذه الشبكة ليست مصممة خصيصا ً لمراعاة األمن ،بل
إنها مصممة بهدف االنفتاح ومشاركة المعلومات.
وتهّتم الدول اهتماما ً راسخا ً بالسعي إلى تعزيز سلطتها
عبر توطيد أمن شبكاتها ،ولكنه من الصعب بالفعل حجب
شبكة اإلنترنت .ويستند هذا االهتمام إلى افتراض خاطئ
مفاده :أن تحجيم شبكة اإلنترنت وتحويلها إلى شبكات
وطنية منفصلة قد يؤدي في الواقع إلى جعلها أكثرعرضة
للهجمات على النقاط الوطنية لالتصال باإلنترنت.
ى ،حيث
وعالوة على ذلك ،فإن هذه الجهود قد تذهب سد ً
يفيد قانون بيكستروم لألمن اإللكتروني بأن أي جهاز
متصل بالشبكة قد يتعرض لالختراق .ونظراً ألن كل
األشياء أصبحت تتصل بالشبكات ،فقد أصبح كل شيء
عرضة لالختراق.
ومن شأن ذلك أن يؤدي أيضا ً إلى التضحية بميزة
الشفافية التي تعد بدورها ميزة ثمينة أخرى تتسم بها
اإلنترنت .فقد تم بنجاح تطبيق خطوات إخفاء هوية
البيانات بهدف حماية هوية المستخدمين .ولكن استخدام
تحليالت البيانات الضخمة ،أتاح اليوم تحديد هويات
معظم الناس من خالل البيانات المجهولة ،إذ بات بوسع
الشركات بالفعل التعرف على الشخص من خالل طريقة
النقر التي يستخدمها وأسلوبه في كتابة كلمة المرور
الخاصة به ،وهي طريقة لها تاريخ قديم يعود إلى
الحرب العالمية الثانية حين كان من الممكن التعرف
على هوية مستخدمي «إشارة مورس» عبر االستماع
إلى أسلوبهم في النقر .وفي يومنا هذا ،أصبح من الممكن
برمجة أجهزة الكمبيوتر للقيام بالغرض نفسه.
فالقدرة التقنية لتسجيل وتخزين البيانات الضخمة
أصبحت موجودة بالفعل ،ونطاق البيانات التي تجمعها
الحكومات والشركات عن األفراد بات مثيراً للدهشة.
وفي فترة قريبة ،سيكون من الممكن تسجيل كل ما
يستمع إليه المستخدمون أو يقولونه أو ينظرون إليه من
خالل نظارات الكمبيوتر ،وبشكل دائم .وفي المستقبل
غير البعيد ،قد يمتد هذا األمر ليشمل كل ما يمكننا
التفكير به.
وفي حين تشير الطبيعة البشرية إلى أن البيانات
الضخمة يمكن استغاللها لبناء عالم «عام 1984
اإللكتروني» غير المثالي عبر السماح للحكومة بتعقب

بياناتنا الخاصة ،فإن تلك الشفافية تسري على الجانبين.
ففي الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بمراقبة مواطنيها،
يمكن للمواطنين أيضا ً مراقبة حكوماتهم.
فعالم اليوم يتحول إلى منصة مراقبة رقمية تخضع فيها
تصرفات الجميع إلى المراقبة من قبل شخص آخر ،إذ
تأتي مواقع التدوين المصغرة مثل «تويتر» و«ويبو»
لتسهم بالفعل في تغذية هذه الحلقة بالبيانات؛ وقد شاهدنا
تأثير ذلك في التحركات االجتماعية .ويسهم موقع
«ويبو» الذي يضم أكثر من نصف مليار مستخدم ويسهم
بدور حقيقي في تغيير الطريقة التي تتبعها الحكومة
الصينية لمعالجة مالحظات المواطنين ،بينما يشكل
«تويتر» مصدراً قيما ً لتحليل المشاعر.
وتأتي أسرار وكالة األمن القومي وبرنامج «بريزم»
الذي كشف عنه إدوارد سنودن وحكومة الواليات
المتحدة ،إلى جانب التسريبات المتواصلة عبر
«ويكيليكس» ،لتثير المشاكل الجيوسياسية حول الثقة
والطمأنينة ،إضافة إلى المسائل الدستورية في الواليات
المتحدة .ولكنها أيضا ً أمثلة واضحة على النظام
العضوي الناشئ من الضوابط والموازين في عالمنا
الجديد الذي يتحول إلى منصة مراقبة كبيرة.
وبدورها ،أصبحت التهديدات اإللكترونية تشهد انتشاراً
متواصالً وواسع النطاق ،لتشكل بذلك تهديداً دائما ً
للخصوصية الشخصية واألمن القومي .ولكن تقسيم
شبكة االنترنت لحماية المصالح الوطنية ،وبناء الشبكات
الوطنية المستقلة والقائمة بحد ذاتها ،سيؤدي إلى هدم
الوحدة بين الدول ،التي تشكل جانبا ً جوهريا ً لمستقبلنا
الجماعي.
أما بالنسبة لتخلي المواطنين عن دورهم في التصويت
لصالح طرف ثالث إلكتروني ،فهذه خطوة يتخذونها
بالفعل إبان تخليهم عن حكمهم المتعلق بالتصويت
لألحزاب السياسية واألشخاص الذين يثقون بهم.
ويبدو من غير المرجح على اإلطالق بروز واقع
تفضل فيه الجماعة ككل مسألة األمن على حساب مزيد
من التواصل .فشبكة اإلنترنت تهدم الحواجز التقليدية
وتؤدي إلى نشوء مواطنين عالميين ،إذ أصبح الناس
على ارتباط بشعوب البلدان األخرى أكثر من أي وقت
مضى ،وهم على ثقة أقل بحكوماتهم ،ال أكثر.
وفي ظل مضينا باضطراد نحو توفير االتصال
لجميع سكان العالم ،سيعتمد مستقبلنا االقتصادي على
مواصلة توفير شبكة إنترنت عالمية موحدة تشكل
قاعدة صلبة لمواصلة االبتكار والنمو االقتصادي،
وستكون بمثابة منصة رئيسية بالنسبة لنا للتواصل
عبر الحدود الثقافية والسياسية.
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مرحبا ً بكم
في مستقبل الحكومة
المجتمع المس ّور

أسواق عالية التنافسية للخدمات
المجتمعية :يعود المواطنون للتطلع
إلى القطاع الخاص لدور أكثر كفاءة
في توفير الخدمات المجتمعية.
فالناس يقدرون الخيارات الفردية
ويرغبون ببيئات معيشية وخدمات
مخصصة تعكس قيمهم الفردية
الجوهرية وخياراتهم المتعلقة
بأسلوب الحياة.

المجتمع المسّور .وهو عالم أفلست فيه الحكومة
المركزية ،وتقع السلطة السياسية بين أيدي األفراد
ومؤسسات القطاع الخاص .وتسود المجتمع المسؤولية
والخيارات الفردية ،وقد أصبح القطاع الخاص مزوداً
رئيسيا ً للخدمات المجتمعية.

ما الذي أوصلنا إلى هذا؟
تؤدي اإلدارة الحكومية غير الفعالة ،إلى
جانب كفاءة الخصخصة وتصميم الخدمات
األساسية ،إلى دعم متزايد لقيام القطاع
الخاص بتوفير الخدمات المجتمعية .بينما
يؤدي تفضيل الخيارات الفردية على حساب
الخيارات المجتمعية التاريخية والرغبة في
خدمات متباينة ومصممة خصيصاً ،إلى
انحدار التضامن المجتمعي ،ونشوء رغبة
متزايدة لدى األفراد للمشاركة مباشرة في
وضع السياسات العامة وتنفيذها.

يقيِّم المواطنون السياسات
بشكل فوري :يحظى ممثلو
الحوكمة بمحفزات قوية ليتمتعوا
بالقدرة على االستجابة ،إذ توفر
التكنولوجيا الوسيلة الالزمة
لتوفير تقييم فوري للسياسات.

المجتمع المس ّور
يشارك الجمهور في تصميم بيئته
المعيشية :يضطلع الناس بدور كبير
في صناعة السياسات الحكومية
وتطبيقها ،وينشطون في األعمال
التطوعية في مجتمعاتهم.

ترتفع مستويات التفاوت
االجتماعي :يدفع الناس لقاء
ما يريدونه ويحتاجونه فقط،
ويعبّرون عن خياراتهم المفضلة
عبر االنتقال إلى المناطق أو
الشراء من المزودين الذين
يوفرون ما يتالءم مع رغباتهم.

التصميم :استوديو بالكبيرن  /الرسوم :بيتر غروندي

ما التساؤالت التي قد نطرحها
على أنفسنا في سيناريو «المجتمع
المس ّو ر»؟
ما االبتكارات التي قد نشهدها في هذا
العالم؟
هل سيغيب التضامن الثقافي كلياً؟
ما الدور الذي ستلعبه الحكومات
الوطنية؟
ما هي السلع المجتمعية التي ستصبح
سلعا ً حكومية أو سلعا ً خاصة؟
ما تداعيات عدم المساواة؟
كيف سيقوم المجتمع بحل مشاكل العمل
المجتمعي؟
كيف سيقوم نظام الحوكمة بإدارة
تغيرات الرأي العام؟

السيناريوهات

 :2050كيف يمكننا تجنب سيناريو المجتمع المس ّور؟
جوزيف إس .ناي جونيور
عميد الجامعة وبروفيسور الخدمة المتميزة ،كلية جون إف كينيدي الحكومية ( ،)2004-1995رئيس مجلس األجندة العالمية حول مستقبل الحكومة ،المنتدى االقتصادي العالمي
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التي يقتل بها القطاع الخاص أساسا ً الناس باسم الدولة؟ فأين

لنتخيل سوية سيناريو تدفع فيه اإلدارة الحكومية غير الفعالة،

أحيائهم .وهذا يمثل تحّوالً في السوق ،حيث حكومة المناطق
األكبر التي تتواجد فيها المجتمعات المسّورة ال تلعب دوراً

نظام «المستخدم هو الذي يدفع» ،حيث الطرق والمستشفيات

فيها .وهذا ما يمكننا رؤيته حالياً ،وأظن أن هناك أسبابا ً

والشوارع واإلنارة والمدارس ،تدار جميعها وبالكامل على
يد الشركات الخاصة .فالناس يثمنّون الخيارات الشخصية

لالعتقاد بأن هذا المنحى يرجح له أن يتصاعد مستقبالً.

على حساب الهويات الوطنية أو العرقية ،ويسعون إلى

وتتمثل المشكلة التي ترافقه ،أي الجانب الذي يقلقني في هذا

ليست هذه الطريقة التي نرغب باتباعها لتنظيم هذا الجانب من

االنتقال إلى أحياء تعكس قيمهم الفردية الجوهرية وخياراتهم

السيناريو ،في ما يحدث لروح المواطنة األوسع التي نتمتع

سلعة األمن العامة.

المتعلقة بأسلوب الحياة ،وتستقر السلطة عندها بين أيدي

بها ،وللخصال اإليجابية التي تمتاز بها تلك المواطنة .فإذا

وكفاءة خصخصة الخدمات األساسية ،الناس إلى اختيار

المساءلة في هذا المقام؟ وإذا كانت المساءلة موجهة ببساطة
كاف؟ وقد شاهدنا بأم أعيننا مثاالً على ذلك
لألسواق ،فهل هذا
ٍ
عندما قام حراس تابعون لشركة أمنية خاصة في العراق بقتل
عدد من المواطنين العراقيين في عام  .2007وهنا نقول،

األفراد ومؤسسات القطاع الخاص ،وتسود المسؤولية

اعتبرنا أنفسنا كمواطنين فقط للمجتمع المسوّر ،فما هي إذا

ومن النتائج الجديرة التي يثمر عنها مثل هذا النظام ،أن

والخيارات الشخصية .وهنا يصبح القطاع الخاص بمثابة

العالقة التي تربطنا مع القاطنين خارج األسوار؟ وما هي

األسواق ستقدم أدا ًء جيداً على صعيد تمكين الناس من تحسين

المزود الرئيسي للخدمات المجتمعية.

واجباتنا تجاههم ،وما هي عالقتنا معهم؟ وما الذي سيتبقى من

خياراتهم .فإذا رغب أحدهم بشيء ،ولم يرغب به آخر ،يمكن

«المجتمع» خارج السور؟

لألول إيجاد سعر يتيح له الحصول عليه .فالخدمات الحكومية

وفي هذا السيناريو ،يعمد المواطنون إلى استخدام التكنولوجيا
إلجراء تقييم فوري للسياسات ،ويشاركون بذلك في تصميم

تميل إلى اتباع نظام «الخدمة الواحدة تناسب الجميع» ،وهو
أما الجانب اآلخر الذي يقلقني ،فهو التساؤل حول السلع

نظام قد ال يلبي احتياجات جميع المواطنين .ومن شأن توفير

السياسات وتشكيل بيئاتهم المعيشية عبر الخيارات التي

الحكومية التي تتميز بحجم أكبر من السلع التي يوفرها

السوق أن يتيح للجمهور إرضاء مختلف األذواق بطريقة

يتخذونها .ويحظى ممثلو الحوكمة بمحفزات قوية ليتمتعوا

المجتمع المسوّر بحد ذاته؟ فأمن المجتمع قد توفره شركة

أفضل للجميع.

بالقدرة على االستجابة ،بينما ينشط الجمهور في األعمال

خاصة ،ولكن ماذا عن األمن القومي؟ كيف سيتم توفير ذلك؟

التطوعية لصياغة بيئتهم المعيشية.

ولكن المشكلة بالطبع تتمثل في أن بعض الناس يبدؤون
وهناك أيضا ً سلع حكومية أخرى ال يمكن توفيرها ببساطة

بالكثير من «السلع» ويتسنى لهم استخدام السوق ،بينما

وترتفع مستويات التفاوت االجتماعي ،حيث يدفع الناس لقاء

على مستوى المجتمع المسوّر بمفرده .وعلى سبيل المثال،

يبدأ األخرون بما ال يذكر ويخرجون من إطار المنافسة في

المفضلة عبر االنتقال إلى المناطق المصممة لتتالءم مع رغباتهم.

إذا كنا نعتبر أنفسنا معنيين بظاهرة التغير المناخي العالمي،
قد تقولون« :حسناً ،سيضم مجتمعي المسوّر برنامجا ً صارما ً

السوق ،وهو سيناريو يصب في مصلحة أصحاب «السلع».
ولذلك ،ينبغي اتباع سبل ترسي بعض الحدود على التوفير

إلعادة التدوير ،وستسهم ضرائب الكربون في تشجيع الحفاظ

األولي للسلع ،لمواجهة مسألة عدم المساواة قبل استخدام

على الطاقة» ،ولكن ذلك لن يحّل مشكلة التغير المناخي

السوق لتعزيز المكاسب للجميع.

لتوجه يبرز في الوقت الراهن .وفي حين قد يعود كل واحد

العالمي إال إذا قمنا بتنسيق سياسات مشابهة في مختلف

من السيناريوهات المذكورة أعاله بمنافع في بعض الجوانب،
هناك أيضا ً عدد من المزايا التي قد تؤدي إلى نتائج تقود إلى

المجتمعات المسوّرة .وجميعنا نعرف أن هذا يمثل واحدة من

وفي بعض األحيان ،قد يتوفر مزيج متناغم تتولى الحكومة

ما يريدونه ويحتاجونه فقط ،ويعبّر المواطنون عن خياراتهم

وإلى ح ّد ما ،تشكل جميع السيناريوهات تقديرات استقرائية

انتشار الفساد والنتائج غير المثالية.

المشكالت التقليدية التي تنجم عن توفير السلع المجتمعية.

فيه دور إرساء إطار عمل األسواق ،ولكن األسواق هي التي

وكيف يمكننا إنتاج سلع مجتمعية للقضايا والمشاكل األكبر
حجما ً بكثير من المجتمعات المسوّرة التي سنعيش فيها؟

تقوم بالتوفير الفعلي للسلع ،السيّما أن األسواق والقطاعات

ففي الوقت الراهن ،لدينا العديد من المجتمعات المسوّرة،

الخاصة تتمتع بكفاءة أعلى بكثير على صعيد توفير السلع.
وهناك صورة بيانية تقول :على الحكومات أال تتولى مهمة

وتسهم التكنولوجيا في تعزيز كفاءة األسواق .وهناك المزيد

ويمكن لألسواق أن توفر مجموعة مذهلة من السلع

مما يمكن فعله باستخدام األسواق ،ويعني ذلك دور الحكومة
الذي ما زال دوراً مهما ً في تنظيم األسواق ،وقد ينظر إليه

المجتمعية ،مثل نظام النقل وجمع النفايات والتعليم .وتتوفر
حاليا ً أدوار متزايدة يمكن للقطاع الخاص أن يلعبها على

على أنه بطئ .وفي هذا اإلطار ،سيرى المواطنون أنه

صعيد توفير المستلزمات للمجتمع الذي كان فيما مضى تحت

فالحل المثالي هو عالم يحمل فيه العبو القطاع الخاص الجزء

هيمنة الحكومة المركزية ،ولكن بحدود.

األكبر من العبء ،بينما يقتصر دور الحكومة على التنسيق
واإلدارة .وفي حين قد ال يكون هذا الحل ناجعا ً على الدوام

فعند النظر إلى الجانب العسكري ،عادة ما يقال أن توفير

عند تطبيقه ،لكنه يوفر على األقل إطار عمل معقول يمكن

اآلالت التي يستخدمها البشر مثل األسلحة والتموين الذي يوفر

التفكير ضمنه بالمجتمعات المسوّرة .ويتمثل السؤال الذي

ولنتخيل مجتمعا ً مسوّراً يستخدم حراسا ً ويوفر قوّات الشرطة

القوت للجنود واحد من الجوانب ،ولكن السؤال المطروح هو

يطرح نفسه حينها في ما يلي« :كيف يمكننا الجمع بين أفضل

الخاصة به ،ويدفع أفراده المبالغ لقاء حرّاس إضافيين في

هل سنرغب بالفعل بالعودة إلى عالم من جيوش المرتزقة

ما تقوم به األسواق ،وأفضل ما تقوم به الحكومات»؟

بوسعهم استخدام األسواق لشراء السلع ،مثل األمن ،التي تقع
في نطاق سلطة الحكومة كسلع «حكومية» ،ومن الممكن اليوم
الترويج لها كسلع «مشتركة» ( )club goodsبين القطاعين.

التجديف بالقارب .بل أن األسواق هي التي ينبغي لها أن تأخذ
هذه المهمة على عاتقها ،في حين تقوم الحكومة بتوجيه الدفّة.
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مرحبا ً بكم
في مستقبل الحكومة
دولة المدينة

تتحول الروابط بين المدن إلى
ممرات ضخمة :أدى تكتل المدن
على شكل ممرات ضخمة تمتد عبر
الحدود القومية والدول ،إلى دول
مدن أكثر استقاللية .وقد تحولت
الحكومة من سلطة مركزية على
المستوى الوطني إلى سلطات
محلية يقع معظمها في العدد
المتنامي من المدن.

دولة المدينة هو عالم تصبح السلطة فيه ال مركزية
لتصل إلى مستوى المدينة وتتغلب فيه البراغماتية على
المثالية على صعيد معالجة القضايا المجتمعية.

ما الذي أوصلنا إلى هذا؟
يؤدي التمدين إلى نمو في أعداد المدن
وحجمها وتماسكها ،إذ يعني نطاق المدن أنها
قادرة على االبتكار إلنجاز األعمال بطرق
أكثر سهولة ،األمر الذي يرفع من أهميتها
ونفوذها في وجه الحكومات الوطنية .وهذا
الزمن هو زمن عمدة المدينة الذي أصبح
يمتلك نفوذ النجم السياسي.

فروق كبيرة بين المدينة والريف:
تصبح المدن ودول المدن
بمثابة المراكز الرئيسية للسلطة
السياسية ،في ضوء االستقاللية
االقتصادية والقيم المشتركة بين
الناس.

دولة المدينة
تنّوع واسع لألنظمة السياسية بين
المدن :يتماهى الناس بصورة أقوى
مع المدن التي يقطنون فيها ،فهي
توفر لهم شعور االنتماء ،بدالً من
المفاهيم المشابهة للدول القومية.

تتعاون المدن لحل المشاكل
المحلية :تشكل المدن ،بدالً من
الدول ،مراكز لالبتكار نظراً ألن
نطاق صناعة السياسات وتقديم
الخدمات يتيح حدوث التغيير
السريع لالستجابة للمشكالت .كما
أن التعاون بين المدن واألقاليم
الكبيرة حول السياسات وأفضل
الممارسات يسهم في صياغة
شكل القضايا العالمية المختارة.

التصميم :استوديو بالكبيرن  /الرسوم :بيتر غروندي

ما التساؤالت التي قد نطرحها على
أنفسنا في سيناريو «دولة المدينة»؟
كيف يمكن للمدن أن ت ّروج بالشكل
األفضل لالبتكار في مجال السياسة
والحوكمة؟
هل هذا العالم عرضة لألزمات؟
هل سيبقى العمل الجماعي العالمي
ممكناً ،وإذ كان ممكناً ،كيف سيكون
ذلك؟
ما مصير الهيكليات السياسية القومية
واإلقليمية؟
ما هي عواقب الكاريزما المتنامية
والسياسات الشخصية؟
ما األثر الذي سينجم عن الهجرة ،وكيف
ستتم إدارتها؟

السيناريوهات

 :2050ماذا لو تولت المدن حكم العالم؟
رازين سالي
أستاذ زائر مشارك في «كلية لي كوان يو للسياسة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية ،ورئيس مجلس األجندة العالمية حول التنافسية ،المنتدى االقتصادي العالمي.
 19يناير http://forumblog.org/2014/01/cities-ruled-world | 2014
لنتخيل أننا اآلن في المستقبل بعد مضي  40عاماً ،حين

وتوفر لهم شعور االنتماء ،حيث االستقاللية االقتصادية

خارج الغرب هذه المرة .وبكلمات مختصرة ،باتت توجهات

تصبح السلطة ال مركزية لتصل إلى مستوى المدينة ،وتتحول

والحوكمة الالمركزية تتيح حدوث التغيير السريع والقادر

التمدين تنقل األنظمة االقتصادية والسياسية معها إلى المدن.

الروابط بين المدن إلى ممرات ضخمة تمتد عبر الحدود

على االستجابة للمستجدات .كما أن التعاون بين المدن وشبه

ومن أبرز تداعيات هذا السيناريو ،األثر الذي سيتركه على

الوطنية وحدود الدول .وهذا الزمن هو زمن عمدة المدينة

األقاليم المحيطة بها حول السياسات وأفضل الممارسات يسهم

القطاع الحكومي ،إذ سيؤدي إلى المركزية الحكومة ،ونقل

الذي أصبحت السلطة السياسية بين يديه.

بدور متزايد في صياغة شكل القضايا العالمية.

مسؤولية وقدرات صنع السياسات إلى مستوى البلديات.
ويمكن التعبير عن ذلك أيضا ً بمفهوم التفكك ،أي تقلص

ويعني النمو في أعداد المدن وحجمها أنها قادرة على االبتكار

ويشكل تخطيط السيناريو طريقة ممنهجة للتفكير

إلنجاز األعمال بطرق أكثر سهولة ،وتأتي القدرة التنافسية

بالمستقبل ،مما يتيح اتخاذ الخطوات االستراتيجية في

السلطة وتفكك الحكومة المركزية.

للمدن لتسهم بدور متزايد في تحديد ثراء الدول ،األمر الذي

الحاضر للحث على الوصول إلى أفضل النتائج .وتجدر

يرفع من أهميتها ونفوذها ويقلص الفجوة الفاصلة بينها وبين

اإلشارة إلى أن هذا السيناريو الموضح أعاله ،والذي تم

ومن جانب آخر ،سيؤدي هذا السيناريو إلى تداعيات قوية
على قطاع األعمال أيضاً ،فالشركات التي تعمل على

الحكومات الوطنية.

تطويره باالشتراك مع فريق االستطالعات االستراتيجية

امتداد الممرات الضخمة بين المدن أصبحت جزءاً متناميا ً

التابع للمنتدى االقتصادي العالمي وبالتعاون مع مجلس
وتحاكي المدن بعضها البعض وتتبنى أفضل الممارسات
الدولية بشكل غالبا ً ما يتفوق على الدول .فهي تأخذ على

األجندة العالمية حول مستقبل الحكومة ،بات في جزء منه

من شبكات التوريد العالمية .وبالنسبة للشركات متعددة
الجنسيات ،أصبحت المدن حاليا ً بمثابة عقد تمثل تجمعات

حقيقة على أرض الواقع الراهن.

للقيمة المضافة .فالشركات التي تعمل على المستوى العالمي

واإلسكان والمياه والصرف الصحي والشرطة .وغالبا ً ما

فمنذ ثالثة أعوام خلت ،وللمرة األولى في التاريخ ،يعيش

عاتقها مسؤولية التخطيط العمراني وتخطيط المناطق،

ترصد الفرص التي توفرها لها المدن وتتصرف بناء على
ذلك .وبالنسبة لها فإن المدن ال الدول هي التي تغذي سلسلة

يتفوق تأثير المدن في خفض مستويات التلوث وإعادة التدوير

نصف سكان العالم في المدن .وتضم قائمة أكبر  10مدن

وتحقيق أهداف الكربون والحد من آثار ظاهرة االحتباس

من حيث عدد السكان كالً من :طوكيو ( 34مليون نسمة)،

الحراري ،على تأثير معظم الحكومات الوطنية.

سيؤول ( 24.4مليون) ،غوانجو ( 24.2مليون) ،مكسيكو

ويشهد هذا السيناريو أيضا ً اتساعا ً في الفوارق بين الريف

سيتي ( 23.8مليون) ،دلهي ( 23.2مليون) ،مومباي (22.8

والمدينة .فالمناطق الريفية وشبه الريفية ستفقد نفوذها بالترافق

تتمتع معظم المدن الناجحة ،كما هو الحال بالنسبة للدول

مليون) ،نيويورك ( 22.2مليون) ،سان باولو (20.9

الناجحة ،بأوضاع مالية عامة تتميز باالستقرار والمتانة،

مليون) ،مانيال ( 19.6مليون) ،وشنغهاي ( 19.4مليون)،

القيمة المضافة.

مع العائدات ،أي قوة المال.

وبنظام ضريبي منخفض وبسيط ،وتشريعات بسيطة

وجميعها قد تحل ببساطة ضمن قائمة أكبر  50دولة من حيث

وفي حين سيبقى التعاون الدولي بين الدول حاضراً ،هناك

وشفافة في مجال األعمال ،سيادة قانون قوي وقائم على

عدد السكان .وهناك الكثير من األسباب التي ترجح تواصل

جدال قوي يدعو إلى تفكيك مركزية السلطة والسياسة إلى

عدم التمييز ،وباالنفتاح على التجارة الدولية واالستثمارات

هذا المنحى في المستقبل.

أقصى حد ممكن وتقليصها إلى مستويات البلدية .فالمدن
أقل بيروقراطية وركوداً من مستويات الحوكمة العليا ،وهي

الخارجية ،وبيئة مشجعة للمهارات األجنبية ،وببنى
تحتية جيدة ومتينة مثل الطرق وأنظمة النقل والمرافئ

وبصورة رئيسية ،كان نمو المدن ظاهرة شهدها الغرب خالل

والمطارات ،وبأنظمة جيدة تعزز الترابط مثل التعليم

وعقب الثورة الصناعية .ولكن التمدين أصبح اليوم ظاهرة

والمهارات وانتشار التكنولوجيا.

غير غربية على اإلطالق ،فالسلطة االقتصادية والسياسية

فإذا تدفقت السلطة االقتصادية والمالية إلى «دولة المدينة»،

باتت تنتقل إلى المدن والمدن الكبرى خارج الغرب ،وخاصة

فما هي التداعيات التي ستنعكس على الحوكمة الوطنية

إلى مدن آسيا.

واإلقليمية والعالمية؟ وهل سيبقى العمل الجماعي العالمي

ويث ّمن المواطنون الحوكمة التي تمتاز بالشفافية والمساءلة

ممكناً؟ وما مصير الهيكليات السياسية القومية واإلقليمية؟

وسرعة االستجابة في مساحة جغرافية يرتبطون بها .إذ
يتماهى الناس بصورة أقوى مع المدن التي يقطنون فيها

أفضل قدرة على االختبار واإلبداع ونشر أفضل الممارسات.

ويسهم التمدين أيضا ً في تضخيم حجم الطبقة الوسطى ،وأيضا ً

وإلى أي حد ستصل الالمركزية والتفكك؟
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غارديان”  15مارس www.theguardian.com/world/2013/mar/15/five-star-movement-italy ،2013
 46غالبا ً ما يتم الخلط بين مصطلحات “تكنولوجيا المعلومات” ،و”المعلومات” و”البيانات” نظراً ألن المؤلفين يعتبرون
أن األهمية األساسية للتكنولوجيا في مكافحة الفساد تتمثل في تيسير نشر وإيصال وتوزيع البيانات
 47تي .بي .أندرسون“ :الحكومة اإللكترونية كاستراتيجية مناهضة للفساد” ،2009 .اقتصاديات المعلومات والسياسة،
 ،1:3الصفحات 210-201
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_http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and
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 58جيه .شكاباتور“ ،مبادرة تفقدوا مدرستي ( ،)Check My Schoolدراسة نموذج حول مراقبة المواطنين لقطاع التعليم

في الفليبين” ،2012 ،معهد البنك الدولي
 59معهد البنك الدولي“ ،تفقدوا مدرستي ،ساهموا في تحسين مدرستي”2011 ،
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المشاركون

المشاركون في إعداد تقرير التكنولوجيا ومستقبل الحكومات
الفصل الثالث :تحسين الخدمات الحكومية المقدمة

استراتيجية البيانات الحكومية المفتوحة في اليابان

ماورو ديل أمبروجيو

ديانا فاريل

للمواطنين في العصر الرقمي

الري ستون

سكرتير الدولة ،األمانة العامة للتعليم والبحوث واالبتكار

الفصل األول :أثر التكنولوجيا على الثقة ودراسات النماذج
رائدة عالمية وشريك مؤسس،

جاك أتالي

رئيس الشؤون العامة والحكومية ،مجموعة

في سويسرا

مركز ماكينزي للشؤون الحكومية ،وشركة ماكينزي

رئيس «بالنيت للتمويل»

«بي تي بي إل سي»

أندرس بورغ

جريغوري جيه .كورتين

وزير المالية ،وزارة المالية في السويد

مؤسس مجموعة الموارد المدنية

دراسات النماذج

دراسات النماذج
مركز العمل الجماعي لقمة األعمال العشرين -معهد بازيل

البيانات المفتوحة في نظام التعليم الفليبيني:

يسار جرّار

حول الحوكمة ،المركز الدولي للعمل الجماعي

Checkmyschool.org

شريك ،باين أند كومباني

غريتا فينير

بياتريس فيراري

العضو المنتدب ،معهد بازيل حول الحوكمة ،مدير المركز

مستشار علمي ،الدائرة االتحادية للشؤون االقتصادية

الدولي الستعادة األصول

والتعليم والبحوث ،وزير الدولة للتعليم والبحوث

● هيئة الضرائب السويدية
● رقمنة سجالت األراضي في كارناتكا

دراسات النماذج

● استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي لتخطيط ومواجهة

● بزوغ فجر المدينة الذكية :دبي

واالبتكار ،العالقات الدولية
الفصل السادس :حلول الحوكمة تتغلب على العشوائية

مع الشكر الخاص إلى ليزا فينتورا ،محلل البحوث في

واالنعزالية

شبكات المعرفة العالمية ،المنتدى االقتصادي العالمي

عبدالله البسطي

رولف ألتر

القيادة

مدير عام المكتب التنفيذي لحكومة دبي ،دولة

مدير الحوكمة العامة وتنمية المناطق ،منظمة التعاون

االستراتيجية الرقمية الوطنية في المكسيك

ميليتا ليوسيس

اإلمارات العربية المتحدة

االقتصادي والتنمية

يورغ سوتو مورينو

مدير المشروع ،العالقات الدولية والشؤون الحكومية

يسار جرّار
شريك ،باين أند كومباني

دراسات النماذج

انتشار األمراض

● دولة اإلمارات العربية المتحدة،
التحكم اإللكتروني بالحدود

الفصل الثاني :القيادة ( - )2.0أثر التكنولوجيا على

كيث غرينت
أستاذ القيادة واإلدارة العامة ،جامعة وارويك
دراسات النماذج
كيف تساعد التكنولوجيا على حفز مشاركة الجمهور في

● هيئة النقل في مقاطعة لوس أنجلوس (المترو)

رولف ألتر

النرويج كقدوة رائدة في مجال الحكومة اإللكترونية

● المدينة الذكية/منصة التنقل الذكية :سانتا مونيكا،

مدير الحوكمة العامة وتنمية المناطق،

ديميتري زنداكين

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

محلل بحوث ،صندوق النقد الدولي

دور وممارسات هيئات اإلحصاء الوطنية -

الفصل التاسع :السيناريوهات

اليونان واالتحاد األوربي

كريستل فان دير إيلست

أورساليا كالناتزوبولوس

مدير أول ،رئيس فريق االستطالعات االستراتيجية،

األمين العام ،بنك البحر األسود للتجارة والتنمية

المنتدى االقتصادي العالمي

كاليفورنيا

القيادة -نموذج قانون حماية الملكية الفكرية /قانون وقف

● البيانات المفتوحة ،البيانات الضخمة :الصين

القرصنة على اإلنترنت
جيمي ويلز
مع الشكر الخاص إلى آرتيمس بابوتساكيس
منسق الفريق ،العالقات الدولية وشؤون الحكومة،
المنتدى االقتصادي العالمي
الصعود إلى السلطة :االعالم االجتماعي ،البيانات

المنتدى االقتصادي العالمي

«لينيا أميكا» :االبتكار متعدد القنوات لتقديم الخدمات المتكاملة

● نقل الخدمات إلى شبكة اإلنترنت :التسجيل اإللكتروني

مؤسس ورئيس فخري ،مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا

مؤسس «داتا  ،»4ناشط عالمي،

للناخبين في كاليفورنيا
● تطبيق اإلفصاح عبر الهاتف المتحرك في كاليفورنيا:
تعقب الهدايا
● البيانات المفتوحة في كاليفورنيا :حملة كاليفورنيا
لإلفصاح عن البيانات المالية والقضائية

تعزيز توافقية نظم المعلومات من خالل نظام «إكس

 :2050كيف يمكننا تجنب سيناريو «عام 1984

جريغوري جيه .كورتين

رود» ( ،)X-Roadإستونيا

اإللكتروني»؟

مؤسس مجموعة الموارد المدنية

ديميتري زنداكين

بقلم رود بيكستروم

محلل بحوث ،صندوق النقد الدولي

مستشار أمني أول ،سامسونج ،رئيس مجلس األجندة

الضخمة ونموذج الرئيس باراك أوباما
جريغوري جيه .كورتين

الفصل الرابع :دور التكنولوجيا في التمثيل السياسي

مؤسس مجموعة الموارد المدنية

ودراسات النماذج

العالمية حول مستقبل اإلنترنت،
الفصل السابع :تسخير التكنولوجيا إلغاثة المدنيين

المنتدى االقتصادي العالمي

مع الشكر الخاص إلى ريغاس هادزيالكوس

جين فاونتن

المتضررين جراء األزمات

محلل البحوث ،شبكات البحوث العالمية،

بروفسور فخري للعلوم السياسية والسياسة العامة،

جاريد كوهين

 :2050كيف يمكننا تجنب سيناريو «العالم المسوّر»؟

المنتدى االقتصادي العالمي

ومدير المركز الوطني للحكومة الرقمية ،جامعة

مدير قسم األفكار في جوجل

بقلم جوزيف إس .ناي جونيور
عميد الجامعة وبروفيسور الخدمة المتميزة ،كلية جون إف

ماساتشوستس
كيف تسهم التكنولوجيا في تغيير سمات القيادة الحكومية:

دراسات النماذج

كينيدي الحكومية ( ،)2004-1995رئيس مجلس األجندة

دراسات النماذج

التكنولوجيا ومستقبل العنف السياسي

العالمية حول مستقبل الحكومة ،المنتدى االقتصادي العالمي

جيرمي هيمانز

● الصوت الذكي ()Smartvote

ستاثيس إن .كاليفاس

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ،مؤسسة «بوربوس»

● استخدام أدوات االتصال وإعداد التقارير لتعزيز

أستاذ أرنولد ولفرز للعلوم السياسية ،مدير برنامج

 :2050ماذا لو تولت المدن حكم العالم؟

النظام واألزمات والعنف ،جامعة يال

بقلم رازين سالي

إنقاذ غابات المملكة المتحدة باستخدام التكنولوجيا

المشاركة المدنية« :سي كليك فيكس» ()SeeClickFix

رواندا :العالقة بين القيادة والتكنولوجيا والتنمية
بيتي توشابي

● حركة فايف ستار في إيطاليا -
بيبي غريلوومو فيمينتو

محلل بحوث أول ،وحدة االستراتيجيات والسياسة،
مكتب الرئيس

الفصل الخامس :أثر تكنولوجيا المعلومات في

ليندا روساغارا

مكافحة الفساد

محلل سياسات ،وحدة االستراتيجيات والسياسة،
مكتب الرئيس

أستاذ زائر مشارك في «كلية لي كوان يو للسياسة العامة
استخدام البيانات الضخمة لمكافحة العنف واألزمات

بجامعة سنغافورة الوطنية ،ورئيس مجلس األجندة العالمية

ديميتري زنداكين

حول التنافسية ،المنتدى االقتصادي العالمي.

محلل بحوث ،صندوق النقد الدولي
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

اللورد بيتر ماندلسون

الحد من استخدام المعادن المسببة لألزمات في

لمجلس األجندة العالمية حول مستقبل الحكومة ،التابع

رئيس المجلس العالمي

صناعات تكنولوجيا المعلومات

للمنتدى االقتصادي العالمي على الرابط:

ديميتري زنداكين

http://www.weforum.org/content/

محلل بحوث ،صندوق النقد الدولي

global-agenda-council-future-

مع الشكر الخاص إلى ديدير نكوريكيميفورا
المدير العام باإلنابة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

دراسات النماذج

وزارة الشباب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وصادق

الحوكمة اإللكترونية في الصين -الصراع ضد الفساد

government-2012-2014

مواي ،مستشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وزارة

جريغوري جيه .كورتين

الفصل الثامن :أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

والقمة الحكومية على الرابط:

الشباب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،رواندا

مؤسس مجموعة الموارد المدنية

على االبتكار الحكومي

www.thegovernmentsummit.ae
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قائمة المشاركين

مجلس األجندة العالمية
حول مستقبل الحكومة
قائمة المشاركين
رولف ألتر

مدير الحوكمة العامة وتنمية المناطق،

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

فرنسا

جاك أتالي

رئيس

بالنيت للتمويل

فرنسا

عبدهللا البسطي

مدير عام

المكتب التنفيذي لحكومة دبي

اإلمارات العربية المتحدة

أندرس بورغ

وزير المالية

وزارة المالية

السويد

فيكتور تشا

مدير الدراسات اآلسيوية

كلية إدموند إيه .والش للشؤون الخارجية،
جامعة جورج تاون

الواليات المتحدة األمريكية

جاريد كوهين

مدير قسم األفكار في جوجل

جوجل

الواليات المتحدة األمريكية

جريغوري جيه .كورتين

مؤسس

مجموعة الموارد المدنية

الواليات المتحدة األمريكية

ماورو ديل أمبروجيو

سكرتير الدولة ،األمانة العامة للتعليم والبحوث واالبتكار في سويسرا

سويسرا

ديانا فاريل

رائدة عالمية وشريك مؤسس،
مركز ماكينزي للشؤون الحكومية

ماكينزي أند كومباني

الواليات المتحدة األمريكية

جين فاونتن

بروفسور فخري للعلوم السياسية والسياسة العامة،
مدير المركز الوطني للحكومة الرقمية

جامعة ماساتشوستس

الواليات المتحدة األمريكية

يسار ج ّرار

شريك

باين أند كومباني

اإلمارات العربية المتحدة

أورساليا كالناتزوبولوس

األمين العام

بنك البحر األسود للتجارة والتنمية

اليونان

ستاثيس إن .كاليفاس

أستاذ أرنولد ولفرز للعلوم السياسية ،مدير برنامج
النظام واألزمات والعنف

جامعة يال

الواليات المتحدة األمريكية

برونو النفين

المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية األوروبية

إنسياد

فرنسا

اللورد بيتر ماندلسون

رئيس

المجلس العالمي

المملكة المتحدة

جوزيف إس .ناي جونيور

عميد الجامعة وبروفيسور الخدمة المتميزة

كلية جون إف كينيدي الحكومية

الواليات المتحدة األمريكية

يوكيو أوكاموتو

زميل مادة روبرت إيه .ويلهيلم

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

الواليات المتحدة األمريكية

هيرا كيه .سيو

الرئيس

ساب الصين

جمهورية الصين الشعبية

الري ستون

رئيس الشؤون العامة والحكومية

مجموعة (بي تي بي إل سي)

المملكة المتحدة

جيمي ويلز

مؤسس ورئيس فخري

مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا

الواليات المتحدة األمريكية

وانغ جيسي

عميد كلية الدراسات الدولية

جامعة بكين

جمهورية الصين الشعبية
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القمة الحكومية هي منصة تفاعلية
دولية يشارك فيها نخبة من القادة
وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء
وصناع القرار لتبادل المعرفة واالفكار
واستعراض أفضل الممارسات حول
مستقبل الحكومات و كيفية االرتقاء
بالخدمات الحكومية عبر اساليب جديدة
ومبتكرة.
منذ إطالقها سنة  ،2013تعقد القمة
الحكومية سنويا بدبي تحت رعاية
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

القمة الحكومية
ص.ب  - 212000دبي -
اإلمارات العربية المتحدة

المنتدى االقتصادي العالمي منظمة دولية
تعمل في إطار التزامها تجاه تحسين
أوضاع العالم ،وذلك من خالل التعاون
مع القطاعين العام والخاص بالتناغم
مع روح المواطنة العالمية الراسخة.
ويتواصل المنتدى مع رواد المجتمع
واألعمال والسياسة والبحث األكاديمي
على المساهمة في بلورة الخطط
الصناعية واإلقليمية والعالمية.
يتخذ المنتدى الذي تم تأسيسه كمنظمة
غير ربحية في عام  1971من مدينة
جنيف في سويسرا مقراً له ،وال يرتبط
بأي مصالح سياسية أو حزبية أو قومية،
ويتعاون عن كثب مع جميع المنظمات
الدولية البارزة.

المنتدى االقتصادي العالمي
 93-91طريق الكابيت
س-أيتش 1223كولوني-جنيف
سويسرا

هاتف+971 4 800 113 :

هاتف+41 )0( 22 869 1212 :
فاكس+41 )0( 22 786 2744 :

info@governmentsummit.ae
www.governmentsummit.ae

contact@weforum.org
www.weforum.org

