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في القمة الحكومية الثانية التي انعقدت في دولة الإمارات 

العربية المتحدة العام 2014، اأ�سدرت اأك�سنت�سر تقريرًا بعنوان 

»الحكومة الرقمية: طرق لتقديم الخدمات العامة في الم�ستقبل«، 

وبحث هذا التقرير في درا�سة مقارنة عن الرقمنة في ع�سر 

دول، حيث ا�ستك�سفت هذه الدرا�سة اأبعاد ر�سا المواطن، ون�سج 

الخدمة الرقمية، والتجربة الكلية لتقديم الخدمات. واأكدت 

النتائج اأن مو�سوع التحول الرقمي يجيء دائمًا في ذيل قائمة 

الأوليات. وا�ستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة اأن تبذل 

جهودًا ا�ستثنائية في مجمل تجربة المواطنين في هذا المجال، 

اإذ اإنها اأكدت التزامها بال�ستجابة لتطلعات المواطنين والعمل 

على تلبية رغباتهم.

لقد ظّلت الجهود الرقمية ال�سابقة في مجال الخدمات العامة 

تنظر الى الرقمنة كاأداة ت�ستطيع الحكومات من خاللها تحقيق 

المزيد من الإنجازات باأقل جهد ممكن، وربما تقديم و�سيلة 

مريحة للمواطنين للح�سول على مجموعة من الخدمات 

المختلفة. ونحن الآن على اأعتاب مرحلة محورية ت�ستطيع 

الحكومات على اأ�سا�سها قيادة التحول المتعمق في الخدمات 

العامة با�ستخدام التقنيات الرقمية. وقد ا�ستطاعت ال�سركات 

التجارية بالفعل اإحداث تغييرات دراماتيكية بالمعرفة الرقمية 

فيما يتعلق بنماذج اأعمالها وطرق ت�سغيلها. ولم يكن اأ�سحاب 

الم�ساريع الريادية ال�سغيرة “اأوبر” و“اإير بي اإن بي” موجودين 

حتى قبل ب�سع �سنوات. لقد حان الوقت للحكومات كي تفكر في 

مثل هذا التغيير الدراماتيكي.

ويدرك الرواد الأوائل �سرورة البتكار )المدفوع قدمًا بالمعرفة 

الرقمية(. وقد باتت مختبرات البتكار الخا�سة بالخدمات 

العامة اأو “المختبرات الحية” تنت�سر انت�سارًا �سريعًا في جميع 

اأنحاء اأوروبا، )على �سبيل المثال “مايندلب” في الدانمارك، 

و “فيوت�سر ببليك” في فرن�سا(. وت�سعى الحكومات الرائدة 

با�ستمرار للتكيف مع نماذج جديدة للخدمة وتجريبها وا�ستخدام 

مناهج ترتكز على الت�سميم لإ�سراك المواطنين. ومن هنا 

فاإننا نعتقد اأن المعرفة الرقمية اأ�سبحت توجهًا ع�سريًا لدى 

الحكومات.

هذه الدرا�سة الح�سرية التي جاءت تحت عنوان “المعرفة 

الرقمية المتعمقة” ت�سكل جزءًا من �سل�سلة “الريادة الفكرية” 

المتوا�سلة التي تقوم اأك�سنت�سر باإعدادها؛ والمتعلقة بـ“تقديم 

الخدمات العامة في الم�ستقبل”. واعتمدنا في هذه الدرا�سة 

اأي�سًا على البحوث الأولية من خالل م�سح دولي لقيا�س الخدمة 

العامة على ال�سعيد العالمي، والبحث في الحتياجات المتغيرة 

للمواطنين الرقميين، والعوامل الكامنة وراء التجارب عالية 

الجودة، وبالتالي تغيير نظرتهم لحكوماتهم على نحو اأف�سل.

وعلى الم�ستوى الوطني، تحدد هذه الدرا�سة �ست خ�سائ�س 

اأ�سا�سية تتميز بها الحكومات ذات الأداء العالي، وهي 

الخ�سائ�س التي اإذا التزمت بها هذه الحكومات �ست�ساعدها في 

اإنجاز م�ساريع مبتكرة، وفي التحول الرقمي على نطاق وا�سع. 

و�سوف ت�ساعدها اأي�سًا على الإيفاء بمطالب المواطنين )86 

بالمئة من المواطنين يتوقعون من الحكومة تقديم خدمات 

م�ساوية لما يقّدمه القطاع الخا�س اأو اأف�سل(. وت�ستطيع 

الحكومات اأي�سًا ال�ستفادة من درو�س عن حالت خا�سة 

بحكومات رائدة في مجال المعرفة الرقمية، والتي ا�ستخدمت 

تقنيات جديدة لرفع م�ستوى تقديم الخدمات العامة.

وتقدم التعاون بين اأك�سنت�سر و“ني�ستا”، موؤ�س�سة البتكار الرائدة 

التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا، منظورًا رائعًا، لبناء اإطار 

ما يعرف بـ“�سيتي” )CITIE(، الذي يقوم باإجراء تحليل ي�سمل 

40 مدينة في جميع اأنحاء العالم، ويقّيم اأداءها اإزاء ت�سع روافع 

تنظيمية. و�سوف يعمل “�سيتي”، بمجرد اإنجازه، كموِرد تم 

ت�سميمه لم�ساعدة حكومات المدن على تطوير �سيا�سات لدعم 

البتكار وريادة الأعمال.

وو�سعت اأك�سنت�سر، من خالل ورقتين قدمتهما للقمة الحكومية 

الإماراتية الثالثة، دلياًل ي�ستمل على تو�سيات محددة ب�ساأن 

ال�سيا�سات لتوجيه �سانعي ال�سيا�سات اإلى “كيفية” التحول 

في الخدمات العامة، والذي من �ساأنه اأن يدفع النمو والقدرة 

التناف�سية قدمًا، وبناء من�سة انطالق نحو م�ستقبل مزدهر.

 بيرنارد لي ما�سون
 المدير التنفيذي العالمي

 قطاع الخدمة العامة

 ا�ستراتيجية اأك�سنت�سر

تمهيد

 الدكتور ماجد التويجري
المدير التنفيذي لل�سرق الأو�سط

 القطاع الحكومي وال�سحي

اأك�سنت�سر، المملكة العربية ال�سعودية
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اإدراك اإمكانيات المعرفة الرقمية المتعمقة 

وكيفية تحقيقها

يتفق جميع �سناع القرار على جميع الم�ستويات الحكومية الآن 

على اأن المعرفة الرقمية تتجذر في �سميم الخدمة العامة 

الحديثة. وا�ستطاعت الرقمنة بالفعل اأن تحقق وفورات كبيرة، 

بالإ�سافة اإلى منحها المواطنين اأب�سط الطرق واأكثرها مالءمة، 

للتفاعل مع الحكومة. ومع ذلك لم يتم ا�ستغالل اإمكانياتها بعد 

ا�ستغالًل كاماًل ومتعمقًا.

وتركز ال�ستراتيجيات الرقمية في الوقت الراهن اإلى حد كبير 

على جعل الخدمات اأكثر كفاءة. وفي حين اأن ذلك يعتبر هدفًا 

مهمًا في حد ذاته، فاإنه ل ي�ستطيع اإحداث التحويل المن�سود في 

الموؤ�س�سات والهياكل والعمليات وقوى العمل، التي هي الأ�سا�س 

لتقديم الخدمات العامة في الم�ستقبل اإلى المواطنين الرقميين 

وال�سركات الرقمية.

وقد ك�سف اأحدث ا�ستطالع لقيا�س الخدمات الحكومية الرقمية، 

والذي اأعّدته اأك�سنت�سر، باأن ما ل يقل عن 50 بالمئة من 

المواطنين الذين �سملهم ال�ستطالع يعتقدون اأن هناك مجاًل 

اأمام حكوماتهم لتح�سين معدل الر�سا عن الخدمات الرقمية.

هذه الدرا�سة التي اأعدتها اأك�سنت�سر عن التحول الرقمي للحكومة 

- والتي تمثل جزءًا من �سل�سلتنا المتعلقة بتقديم الخدمات 

العامة م�ستقباًل - تبحث في الكيفية التي اأ�سبحت بها التقنيات 

الحديثة اأكثر �سيوعًا لدى المواطنين العمالء فيما يتعلق 

بالت�سّوق، والخدمات الم�سرفية، وتاأجير ال�سيارات، والبحث عن 

اهتمامات م�ستركة، وكل ذلك من �ساأنه اأن يغير اأي�سًا الطريقة 

التي نتعامل بها مع الحكومة.

ويتطلب الأمر من مقدمي الخدمات العامة اأن ي�سبحوا عاماًل 

م�سجعًا على هذا التحول، وينبغي، بدًل من تعّر�س هوؤلء للتثبيط 

المتوا�سل، اأن يكونوا عامل ت�سجيع عندما يتعلق الأمر بالرقمنة، 

واأن يتفاعلوا مثل اأ�سحاب الم�ساريع الريادية وال�سركات 

التجارية الجديدة. واإذا لم يفعلوا ذلك، فاإن لعبين رقميين 

جددًا يتمتعون بخفة الحركة �سوف يبتكرون طرقًا جريئة ليحلوا 

محلهم. الحالة التي ت�سف هذا الأمر تتعلق بخدمة م�ساركة 

ال�سيارات المقدمة عبر الإنترنت من �سركة “اأوبر”، والتي نالت 

اإعجاب المفو�سية الأوروبية، بعد اأن اأ�سدرت فرن�سا ت�سريعًا 

ل �سائقي �سيارات الأجرة التقليديين. وبداأ المجتمع الدولي  يف�سّ

يدعم خدمة �سيارات الأجرة الجديدة وينتقد الحكومات التي 

تقف في طريقها. ولم تكن “اأوبر”، عالوة على ذلك، وحدها 

في هذا المجال، اإذ اأن العديد من الالعبين الجدد في الوقت 

الراهن يعملون على زعزعة الأ�س�س ال�سريبية التقليدية من 

خالل نقل مراكز عملياتهم اإلى الف�ساء الفترا�سي.

لقد حان الوقت للحكومة لتقديم تجربة “اأمازون” لمواطنيها

لقد حان الوقت للحكومة لت�سجيع البتكار وتوجيهه، بدل من 

تثبيطه. و�سوف تكت�سب الحكومة الرائدة في هذا المجال ميزة 

وا�سحة، وت�ستطيع ان تجدد ثقتها في مواطنيها، وت�سجع على 

ال�ستثمار في الأعمال التجارية، والأعمال الحرة وت�سبح قدوة 

لحكومات اأخرى.

الملخ�ص التنفيذي
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في درا�سة حديثة عن اأثر الرقمنة، الذي تمت تغطيته في هذا 

التقرير، ك�سفت اأك�سنت�سر عن اأن زيادة انت�سار المعرفة الرقمية 

في القت�ساد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق نمو اأعلى للناتج 

المحلي الإجمالي، وزيادة في التجارة الدولية، وانخفا�س في 

معدلت البطالة. ويو�سح البحث اأن النمو يمكن اأن يتحقق 

من خالل ا�ستخدام المعرفة الرقمية المتعمقة في الخدمات 

العامة، وال�ستثمار الذكي في الترويج لرقمنة لالقت�ساد 

بمفهومه الأو�سع.

ا�ستطعنا في المطبوعة الحالية اأن ندر�س اأف�سل الممار�سات 

للقادة الرقميين في الخدمة العامة، وا�ستخدمنا هذه الممار�سات 

كمر�سد للمبتكرين والممار�سين المحتملين في جميع م�ستويات 

الحكومة - الم�ستوى الوطني والإقليمي وعلى م�ستوى المدينة. 

وت�سير تحقيقاتنا بقوة اإلى اأن القيادة الرقمية في الخدمة العامة 

تتميز ب�ست خ�سائ�س رئي�سية – مواَطنة فاعلة، ومنظومة 

خدمات تعاونية، وحكومة تطويرية، وقوى عمل ابتكارية 

ر واالنفتاح، وبنية  مدفوعة باالأداء، وخدمات قائمة على التب�صّ

تحتية قوية تت�صم بالقدرة على تنفيذ المهام الحرجة.

يمكن تحقيق المواَطنة الفاعلة من خالل ال�ستفادة من 

التقنيات التنقلية والجتماعية من اأجل التاأ�سي�س لحوار متوا�سل 

مع المواطنين الذين هم الآن في حالة 

دائمة من الحركة. الحوار الن�سط الذي 

ي�ستطيع المواطنون من خالله ال�ستجابة 

على الفور يمنح الحكومات فر�سة 

الح�سول على اإفادات فورية ب�ساأن تقديم 

الخدمات، والتكّيف وفقًا لها. التغيير 

الرقمي يوؤثر بالفعل على الطريقة التي 

تعمل بها الأحزاب، اإذ ي�سهد الوقت الراهن ظهور اأحزاب مت�سلة 

الأطراف في جميع اأنحاء اأوروبا، واإجراء عمليات الت�سويت 

عبر الإنترنت للمر�سحين الأوروبيين عن حزب الُخ�سر، مع 

اتخاذ القرارات بناء على الإفادات الواردة عبر الإنترنت من 

الم�ستخدمين2.

الو�سع الذي يعانيه التمويل الحكومي على م�ستوى العالم، 

ف�ساًل عن العلل التي تداهم القت�ساد، كل ذلك يعني اأنه من 

غير الواقعي اأن يتمكن الم�سوؤولون من 

حل جميع التحديات في القطاع العام. 

اإل اأن الحكومة التي توؤ�س�س منظومة 

من الخدمات التعاونية �ست�ساعد 

العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، 

بما في ذلك القطاع الخا�س والقطاع 

الثالث، الو�سول اإلى هدف م�سترك من 

خالل ا�ستقطاب الموارد والجهود. وت�ستطيع الحكومات على 

جميع الم�ستويات بناء منابر رقمية م�ستركة، ولعب دور الجهة 

ر والم�ساعدة على جني عائدات  التوفيقية، وال�سريك اأو المي�سِّ

ل�سالح الإدارات وال�سركات والمواطنين على حد �سواء.

ويظهر تحليل اأك�سنت�سر اأن ن�سف البلدان يمكنها خلق قيمة 

من خالل تح�سين المعرفة الرقمية، وخف�س تكاليف المكاتب 

الخلفية ما بين 25 و45 بالمئة.

وتعتمد الحكومة كعامل تغيير مبا�سرة على روح الإلهام التي 

تحر�س الحكومة على التغيير الرقمي، والترويج لبتكارات 

محددة بدًل من مراقبتها للو�سع من بعيد، و�سمان الظروف 

ال�سحيحة لالبتكار. ومن خالل الأخذ 

بمبادرات جديدة، واإطالق تقنيات 

حديثة، ت�ستطيع الحكومات ت�سريع 

البتكار والنمو عند الم�ستوى المن�سود 

لكل منهما. ومن اأجل اأن يكون هذا 

الجانب فعاًل، يجب اأن يكون القادة اأكثر 

قبوًل للمخاطرة، مثلهم في ذلك كمثل 

المبتدئين في عالم ال�سركات النا�سئة.
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ال�سركات الرقمية الحديثة تتطلب حكومات تتمتع بالدهاء 

الرقمي لتلبية احتياجاتها. اإن دخول الكثير من ال�سركات 

والمراكز التجارية اإلى العالم الفترا�سي قد اأدى الى تاآكل 

القاعدة التي ترتكز عليها ال�سرائب، ما اأدى بالتالي اإلى التاأثير 

على الأو�ساع المالية العامة، ولذلك 

فنحن بحاجة الى اإداريين عموميين 

ي�ستطيعون اإدارة هذه التعقيدات 

ومعالجتها. وعلى جانب الفر�س، فاإن 

الم�سرعين بحاجة لخلق ظروف �سوق 

�سحية للنمو وابتكار �سركات �سغيرة 

جديدة متعددة الجن�سيات. وهذا بدوره 

�سيحتاج اإلى عقلية جديدة وقوى عمل فاعلة يحركها االأداء 

وريادة الم�صاريع.

نحن بحاجة اإلى اإداريين عموميين ي�ستطيعون اإدارة التعقيدات 

التي يفر�سها العالم الرقمي - وفي ال�سنوات القليلة الما�سية، 

انخف�ست الإيرادات ال�سريبية في جميع اأنحاء العالم ال�سناعي 

اإلى اأدنى م�ستوى لها منذ اأوائل ت�سعينيات القرن الما�سي 5.

الخدمات المفتوحة التي تعتمد على 

الجهود الفكرية المتعمقة من �ساأنها 

اأن تجعل الحكومات اأكثر مرونة وتكيفًا. 

اأما الثورة ال�سناعية الثالثة، والتي 

و�سفها جيريمي ريفكين باأنها اندماج 

بين تقنيات الإنترنت )مثل البيانات 

الكبيرة واإنترنت الأ�سياء( والطاقة المتجددة6، فتب�سر بثورة 

البيانات التي يمكن اأن ت�ستفيد منها الحكومات لال�ستجابة 

ب�سرعة اأكبر للق�سايا النا�سئة في اأنحاء البالد - وت�سبح اأكثر 

ا�ستباقية للت�سدي لمثل هذه الق�سايا، بالعتماد على العمليات 

والأدوات التي تقودها التقنية الذكية.

واأخيرًا، هناك حاجة ملحة لت�سميم 

بنية تحتية مرنة لكي تظل للخدمات 

الحكومية الرئي�سية لكي تظل م�ستمرة 

وبنية ت�ستطيع ال�سمود اأمام مجموعة 

من الهجمات المعادية من الجهات 

الحكومية وغير الحكومية. وينبغي اأن 

تظل الخ�سو�سية والثقة الفردية دائمًا 

ماأخوذتين في العتبار في خ�سم النمو المت�سارع للتقنيات 

المفتوحة، وينبغي اأن يكون الم�ستخدمون اأكثر يقظة ب�ساأن اأمن 

بياناتهم ال�سخ�سية.

اأي حكومة، على اأي م�صتوى، تتمكن من غر�س هذه 

الخ�صائ�س ال�صت، التي تعتمد على المعرفة الرقمية 

المتعمقة، ت�صتطيع اأن ت�صنع تحواًل حقيقياً.

هناك تطلع وا�سع النطاق للتحول، اإل اأن �سانعي ال�سيا�سات ل 

زالوا يبحثون عن الموجهات ب�ساأن “الكيفية”. لقد ا�ستطعنا في 

هذه الدرا�سة اأن ن�ستقي اأف�سل الممار�سات العالمية في مجال 

البتكار الرقمي، ومن الحالت الكثيرة التي �سادفناها خالل 

�سل�سلتنا الخا�سة بتقديم الخدمات العامة في الم�ستقبل، وذلك 

من اأجل تقديم هذا التوجيه في خطوات وا�سحة.

يبحث �سانعو القرار عن التوجيه ب�ساأن “الكيفية” - تلقي هذه 

الدرا�سة ال�سوء على الممار�سة التالية للتحول الرقمي

عقدنا �سراكة اأي�سًا مع ني�ستا )موؤ�س�سة رائدة في مجال البتكار 

في المملكة المتحدة( ب�ساأن درا�سة م�ستركة لو�سع اإطار لمدينة 

البتكار تحت �سعار CITIE – وهي مبادرات لتاأ�صي�س مدن 

للتقنية واالبتكار وريادة االأعمال. و�ستتيح CITIE موردًا 

�ساماًل على الإنترنت لوا�سعي �سيا�سات البلديات من اأجل تعزيز 

روح المبادرة والبتكار والم�ساعدة في تطوير مجتمع للتعاون 

الم�ستمر، مدعوم بم�سادر غنية للعمل ال�سيا�سي.

امللخ�س التنفيذي 7  امللخ�س التنفيذي  6  
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االآثار المترتبة على ال�صيخوخة ال�صكانية، 

وانخفا�س االإنتاجية والقيود المفرو�صة على 

الموارد

1. بحلول عام 2050 �صيت�صاعف عدد البالغين الذين تتجاوز 

اأعمارهم ال�صتين عاما7

ي�سيخ �سكان العالم تدريجيًا كلما اقتربنا من العام 2050، ومن 

المرجح اأن يتجاوز عدد من تزيد اأعمارهم عن 60 عامًا عدد 

الأطفال. ونتيجة لهذا التاأثير، فاإن ن�سب الإعالة �ستتزايد في 

جميع اأنحاء العالم، وهذا يعني اأن قليلين �سي�سهمون في النمو، 

ل �سيما في دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. كذلك 

فاإن العدد القليل من العاملين �سيوؤدي لخف�س الناتج المحلي 

الإجمالي، وانخفا�س الدخل القومي، واإلقاء مزيد من ال�سغوط 

على ميزانيات التقاعد.

ولأن معدلت الم�ساركة في العمل في جميع اأنحاء العالم 

المتقدم تظل في تقدم اأفقي، فاإن ذلك من �ساأنه اأن  يعر�س 

الدول للتحدي الت�سونامي. ولالأ�سف، لي�س لدى �سانعي القرار 

تدابير كافية لمعالجة هذه الق�سية دون النحراف نحو مجادلت 

�سيا�سية �ساخنة )تتناول اأمورًا كالهجرة على �سبيل المثال( 

ومغبة التغيير الجذري في ن�سيج مجتمعاتهم.

2. انخف�س متو�صط نمو االإنتاجية في العديد من االقت�صادات 

المتقدمة اإلى اأقل من 1 بالمئة �صنوياً خالل العقد الما�صي8

اأ�سبح نمو الإنتاجية ي�سكل م�سدَر قلق حقيقيًا لوا�سعي 

ال�سيا�سات. ويعتبر عامل اختيار ال�سخ�س المنا�سب للوظيفة 

المنا�سبة عاماًل رئي�سيًا ُي�سهم في التحول، كما اأن الجمود 

والركود في البتكارات من �ساأنه اأن يعيق �سوق العمل عن اأداء 

وظيفته اأداًء مثمرًا. ويجب اأن يكون هناك تجديد لقت�ساد 

ال�سوق من اأجل اغتنام الموجة التالية من النمو.

يحتاج �سوق العمل الى مهارات وابتكارات جديدة في الوقت الذي 

ن�ستعد فيه للدخول لالقت�ساد الرقمي الم�ستقبلي. ومن دون هذه 

المهارات والبتكارات فاإن الدولة �ستظل تقّدم مزيدًا من المنافع 

لغير الكوادر الماهرة، ما �سيزيد من تاآكل مواردها المالية.

3. التوازن المطلوب في الميزان االأ�صا�صي الهيكلي للبلدان 

الع�صرين ذات الدخل المرتفع بين العامين 2010 و2020 هو 

9.6 بالمئة من اإجمالي الناتج المحلي9

العديد من الدول المتقدمة محكومة ببيئة �سيا�سية غير مقبول 

فيها زيادة الإنفاق العام كا�ستجابة مبا�سرة للتحديات العالمية. في 

الوقت الذي ل يزال القت�ساد العالمي يتعافى من اأزمة عام 2008، 

فاإن ال�سغل ال�ساغل لمعظم القادة يظل هو ال�ستقرار المالي.

حجم العجز في العديد من الميزانيات يعني اأنه ل يوجد اأي 

تفوي�س لإحداث زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج خدمة عامة 

جديدة. وينبغي اأن ي�سعى الم�سوؤولون الآن لتحقيق التوازن من اأجل 

معالجة الق�سايا العالمية الرئي�سية من خالل خف�س الميزانيات 

وو�سع تدابير التق�سف. ال اأن قيود الموارد تحد من القدرة على 

ال�ستجابة ل�سيخوخة ال�سكان وانخفا�س نمو الإنتاجية.

توجهات

التوجهات العالمية التي ن�سهدها اليوم هي التي توؤثر تاأثيرًا 

مبا�سرًا على النمو والقدرة التناف�سية للدول. بداأ النمو في اإنتاجية 

العمالة ال�سنوية في النخفا�س على ال�سعيد العالمي اعتبارًا من 

2010 وحتى 2013 من 3.9 بالمئة لي�سل اإلى 1.7 بالمئة 10.

نركز في هذه الدرا�سة على دور الحكومة ومجموعة من التدابير 

المتاحة ل�سانعي ال�سيا�سات التي يمكن اأن تعزز الإنتاجية، وروح 

المبادرة، والبتكار في القت�ساد، لكي ينطلق في نموه.

وفي راأينا فاإن التحول الجذري في الخدمات العامة من خالل 

الرقمنة اأو “المعرفة الرقمية المتعمقة” هو الأ�سا�س لتجديد 

الحكومة. ولهذا فاإن الخدمة العامة التي تعتمد على المعرفة 

الرقمية الذكية والمتطلعة لالأمام هي فقط التي ت�ستطيع اإطالق 

العنان لقوة القت�ساد الرقمي من خالل فتح البيانات العامة، 

والتعاون مع الجهات الفاعلة المتعددة، وبا�ستخدام الوزن 

القت�سادي لتحفيز البتكار.

التوجهات العاملية ودورها يف اإعادة ت�سكيل اخلدمات العامة  8  

التوجهات العالمية ودورها في اإعادة ت�شكيل الخدمات العامة

ال�سكل 1:

التوجهات العاملية تعيد �سياغة اخلدمات العامة



الرقمنة هي مفتاح النمو االقت�صادي والقدرة 

التناف�صية واالبتكار

ك�سفت درا�سة اأعدتها اأك�سنت�سر عن المعرفة الرقمية المميزة11، 

عن اأن هناك روابط وا�سحة بين المعرفة الرقمية والنمو، بجانب 

التطورات القت�سادية والجتماعية الأخرى. اإذ ُينظر اإلى م�ستوى 

الن�سج الرقمي الذي تتمتع به البالد كموؤثر مبا�سر في النمو 

والإنتاجية، وبراعة �سوق العمل وريادة الأعمال.

من اأجل ر�سد تاأثير المعرفة الرقمية على الأداء القت�سادي 

لأي بلد من البلدان، اأجرت اأك�سنت�سر بحثًا متعمق في 30 دولة، 

وربطت ذلك مع خبرة ممار�سة العمل مع كيانات الخدمة العامة 

العالمية. ويعتبر الن�سج الرقمي نقطة قيا�سية اإزاء �ستة معايير 

هي: القدرة التناف�سية القت�سادية، واإنتاجية القطاع العام، ور�سا 

المجتمع المحلي، واإ�سراك المواطنين، وتطوير تقنية المعلومات 

والت�سالت، والأولوية الرقمية.

وق�سنا على غرار ذلك تاأثير الرقمنة على موؤ�سر الجاهزية ال�سبكية 

ال�سادر عن المنتدى القت�سادي العالمي، والذي يحلل بيئة تقنية 

المعلومات والت�سالت لدولة بعينها، وا�ستعداد اأ�سحاب الم�سلحة 

الرئي�سيين في البالد ل�ستخدام تقنية المعلومات والت�سالت، 

ومدى ا�ستخدامهم لها.

حان الآن دور الحكومات لتقييم مدى اختراق التقنية الرقمية 

موؤ�س�ساتها الرئي�سية وعملياتها وقوى العمل التابعة لها وبنيتها 

التحتية الحيوية. هذا هو ما ن�سميه بالرقمنة داخل الحكومة، 

اإل اأن هناك بعدًا رئي�سيًا اآخر هو الرقمنة من خالل الحكومة، 

ففي معظم القت�سادات المتقدمة نجد اأن الحكومة هي الالعب 

القت�سادي الأكبر، والذي ي�ستاأثر في كثير من الأحيان بما 

يقرب من ن�سف جميع الأن�سطة القت�سادية11. وهكذا فاإن لدى 

الممار�سين فر�سة كبيرة لتحفيز القت�سادات الرقمية الجديدة 

ولعب دور “�سانعي ال�سوق” من خالل خلق البيئة التنظيمية 

المنا�سبة، وت�سجيع ال�ستثمار المبتكر، وربط المنظومة الخا�س 

بالالعبين الرقميين.

الحكومات نف�سها ترى اأنها بحاجة لت�سبح مبتكرة في مجال 

تقنية المعلومات والت�سالت. وفي كثير من الأحيان ترى الجهات 

الحكومية نف�سها بمثابة و�سيط للتغيير، وغالبا ما تلعب دور الالحق 

بركب التقنيات التي تتبناها على نطاق وا�سع المنظمات الخا�سة. 

وخالف ذلك، يتعين على الدارات الحكومية اأن تعتبر نف�سها 

مراكز لالبتكار، ومطور للتقنيات الرائدة، وجهة لتوظيف اأف�سل 

المواهب للعمل في الف�ساء الرقمي.

هناك كم هائل من فر�س التحول الرقمي التي ل تتطلب قدرًا 

كبيرًا من الميزانية ول تحتاج لتركيب اأنظمة تقنية كبيرة. وعلى 

�سبيل المثال، احت�سان تقنيات رقمية جديدة اأو ت�سريعها، مثل 

التقنيات الجتماعية، والخا�سة بالتنقل، والتحليالت، والبيانات 

الكبيرة والمفتوحة، والحو�سبة ال�سحابية، واإنترنت الأ�سياء، 

�سي�سارع خطى الرقمنة القت�سادية والإدارية دون تاأثير كبير على 

الموازنات المالية.

ومع ذلك، فاإن المدى الذي تخترق به التقنية الرقمية الخدمات 

العامة يعتمد اأي�سًا على خ�سائ�س حكومية مثل النفتاح، وروح 

المبادرة، وثقافة التعاون، ونوعية موؤ�س�ساتها وموظفيها. كل ذلك 

يحتم علينا �صرورة معرفة الخ�صائ�س االأ�صا�صية التي تحتاج 

اإليها الحكومة لتقديم الخدمة العامة م�صتقباًل.

ملاذا املعرفة الرقمية املتعمقة؟ 9  التوجهات العاملية ودورها يف اإعادة ت�سكيل اخلدمات العامة  8  
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اأدى البتكار في القطاع الخا�س اإلى تطوير الأعمال الرقمية 

والمواطنين الرقميين، مع اأعلى قدر من التوقعات من الحكومة، 

اإذ اإن ال�ستماع لمتطلبات المواطنين ي�ساعد على تحديد اتجاه 

التحول في الخدمة العامة. لقد ا�ستر�سدنا بتقرير اأك�سنت�سر 

الخا�س بقيا�س الخدمات الحكومية الرقمية، الذي اأجرى في 

�سبع دول )الوليات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرن�سا، 

واألمانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، و�سنغافورة، 

واأ�ستراليا(، في دي�سمبر 2014 ويناير 2015. وت�ستند نتائج 

المواطنين على عينة موؤلفة من 6،624 مواطنًا �ساركوا في 

ا�ستطالع على الإنترنت. وفيما يلي ما ذكره مواطنونا الرقميون:

يهتم مواطنو دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا بزيادة تفاعلهم 

الرقمي مع الحكومة، ويرغب 86 بالمئة من تلك العينة في 

الو�سول اإلى الخدمات العامة الرقمية من خالل اأجهزتهم 

المتنقلة.

اأب�صط واأ�صرع واأقل تكلفة

من اأجل �سمان التوا�سل الفعال مع 

المواطنين الرقميين، يترتب على الحكومة 

توفير اأب�سط الو�سائل واأ�سرعها واأرخ�سها 

للو�سول اإلى الخدمات. ويطالب المواطنون بالمزيد من التطبيقات 

التنقلية، ومواقع ويب مب�سطة، وم�ساركة اأكبر من خالل و�سائل 

التوا�سل الجتماعي. وبما اأنهم اعتادوا الآن على تلقي خدمات 

خا�سة عالية الجودة كم�ستهلكين، فاإنهم ل يريدون اأن تعتر�سهم 

عقبات بيروقراطية عند تعاملهم مع الخدمات الحكومية. ومن 

اأجل تح�سين المعرفة الرقمية ال�ساملة، ينبغي تحويل الخدمات 

العامة ب�سكل متعمق لتلبية هذه الحتياجات ال�سعبية.

واأ�سار ثلث المواطنين )اأو اأكثر( الذين �سملهم ال�ستطالع اإلى 

افتقارهم للوعي ب�ساأن ماهية الخدمات المتوفرة رقميًا، كما اأن 

ت�ستت الخدمات يحول دون زيادة ا�ستخدامهم لها.

املواطنون الرقميون يطالبون بخدمات اجليل التايل  10  

المواطنون الرقميون يطالبون بخدمات الجيل التالي

الى اأي مدى تريد اأن يتغير م�ستوى تفاعلك الرقمي مع الحكومة في العام القادم؟
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ال�سكل 2:

م�سح قيا�س اخلدمات احلكومية الرقمية 1: �سريحة كبرية من املواطنني ترغب يف زيادة م�ستوى التفاعل الرقمي مع احلكومة. كثري من املواطنني يف دولة الإمارات و�سنغافورة يرغبون يف 

ا�ستخدام اأجهزتهم املتنقلة لال�ستفادة من تلك اخلدمات
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ال�سكل 3:

الفكرة الثانية يف م�سح قيا�س اخلدمات احلكومية الرقمية: اأ�سار املواطنون اإىل �سرورة �سمان الأمن واخل�سو�سية، ومتكنهم من احل�سول على اإجابة لأ�سئلتهم، وتخ�سي�س املعلومات، 

باعتبارها العوامل الثالثة الأهم التي ت�سهم يف خلق جتربة اإيجابية للخدمات احلكومية الرقمية.

االأمن والخ�صو�صية

على الرغم من اأن المواطنين اأ�سبحوا 

يتمتعون بمقومات الذكاء الرقمي، فاإن 

هناك مجالت على الحكومة ال�سطالع 

فيها بدور وقائي وتربوي. وربما ل يدرك 

المواطنون دائمًا الآثار المترتبة على اإدخال 

المعلومات ال�سخ�سية في مواقع و�سائل التوا�سل الجتماعي، 

ومواقع الإنترنت ب�سكل عام. وهنا ت�سطلع الدولة بدور محوري في 

حماية مواطنيها، ويكفل العالم الفترا�سي بب�ساطة هذا المبداأ. 

وعليه يجب اأن يكون �سانعو ال�سيا�سة �سباقين ب�ساأن �سياغة 

الت�سريع ال�سروري الذي يحمي الخ�سو�سية الفردية، ويوؤمن 

المعلومات ال�سخ�سية في الوقت الذي تعتمد التقنيات الجديدة 

بطبيعة الحال على نماذج متاحة للجميع. ويحتاج الأمر اأي�سًا اإلى 

بنية تحتية اأمنية قوية لمواجهة الهجمات العدائية المتزايدة على 

البيانات الخا�سة والعامة، والتي من �ساأنها اأن تكلف خزينة الدولة 

اأمواًل طائلة.

ويتفق المواطنون في معظم البلدان على اأن الوعي بالخدمات 

الرقمية التي تقدمها الحكومة، وكذلك ازدياد ثقتهم في حماية 

معلوماتهم ال�سخ�سية، من �ساأنه اأن يدفع معدلت الر�سا الى 

الأمام، اإذ اأ�سار اأكثر من 15 بالمئة من المواطنين في جميع الدول 

التي �سملتها الدرا�سة اإلى اأن هذه التح�سينات هي اأهم خطوة 

ت�ستطيع الحكومة اتخاذها.

يعتقد 77 بالمئة من مواطني دولة الإمارات باأن �سمان 

الخ�سو�سية والأمن اأمر حيوي ل�ستفادتهم من الخدمات العامة 

الرقمية، واأ�سار معظمهم الى اأن المخاوف هي نف�سها اأو تزيد 

فيما يتعلق بالخدمات الرقمية المقدمة من الموؤ�س�سات التجارية.
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ما هي اأهم العنا�سر لخلق تجربة اإيجابية عند ا�ستخدام الخدمات الرقمية الحكومية؟
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جودة الخدمات

نظرة المواطنين لالإدارة الحالية تتاأثر 

بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها 

هذه الإدارة. وينبغي اأن ل تقدم الحكومة 

تطبيقات فقط، واإنما يجب اأن تتاأكد اأي�سًا من اأن رحلة العمالء 

وتجربة الخدمة ال�ساملة اإيجابية بالفعل، اإذ ل يرغب مواطن رقمي 

في تعبئة ا�ستمارة �سرائب �سخمة عبر الهاتف المحمول، ول يريد 

البحار خالل موقع ويب متعدد المراحل لحجز موعد. ويتوقع 

المواطنون من الحكومة تقديم الخدمات نف�سها التي تقدمها 

جهات تجارية اأخرى، اأو اأف�سل؛ فهم يريدون تقديم معلوماتهم 

ال�سخ�سية لمرة واحدة فقط؛ والح�سول على اإجابات دقيقة 

ووافية على ت�ساوؤلتهم، والطالع على الحالة المبا�سرة لطلباتهم 

ليعرفوا ما اإذا تّمت معاملتهم ب�سكل لئق، وبالتالي، تحميل 

الم�سوؤولية عن اأي تق�سير اإلى موظفي القطاع العام المعنيين.

وي�سير المواطنون من معظم الدول التي �سملها ال�ستطالع الى اأن 

وظيفة البحث غير الدقيقة، و�سوء تنظيم مواقع الويب، والفتقار 

اإلى اإجابات وا�سحة على اأ�سئلتهم، هي اأكبر ثالث عقبات فيما 

يتعلق بجودة الخدمات العامة الرقمية.

حوالي ن�سف المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة 

)50 بالمئة( وفي �سنغافورة )49 بالمئة( لديهم توقعات اأعلى 

للخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة، مقارنة بالخدمات 

الرقمية التي تقدمها ال�سركات والموؤ�س�سات التجارية.
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هل توقعاتك ب�ساأن جودة الخدمات الرقمية الحكومية عالية، اأم نف�سها، اأم اأقل مما هو متوقع لدى الخدمات الرقمية التجارية؟

ال�سكل 4:

الفكرة الثالثة يف م�سح قيا�س اخلدمات احلكومية الرقمية: يف جميع البلدان، تتوقع الغالبية العظمى من املواطنني باأن تلبي نوعية اخلدمات الرقمية احلكومية تطلعاتهم، اأو تتجاوز نوعية 

اخلدمات الرقمية التجارية.
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الم�صاركة الرقمية

يتوقع المواطنون الآن اأن يتم تنظيم المعلومات وفقًا لحتياجاتهم 

ال�سخ�سية بدًل من ترتيبها وفقًا للهياكل الإدارية الجامدة. 

»الكلمة المتناقلة �سفاهيًا« هي اأي�سًا ذات اأهمية في عالم 

الخدمات العامة، لأنها توؤثر في قرار ال�سراء. وي�سعى المواطنون 

للح�سول عن فر�س اأعمق للتفاعل مع  الحكومة فيما يتعلق 

بت�سميم ال�سيا�سات والبرامج، والإفادات ب�ساأن اأداء الم�سوؤولين، 

وكذلك التوا�سل مع غيرهم من المواطنين من خالل المنتديات 

على الإنترنت ومجموعات الهتمامات والم�سالح الم�ستركة. وقد 

وجدنا اأن قطاعات كبيرة من ال�سكان الذين �سملهم ال�ستطالع 

يريدون زيادة م�ستوى التفاعل الرقمي مع الحكومة، منهم 27 

بالمئة في المملكة المتحدة واأ�ستراليا، و33 بالمئة في الوليات 

المتحدة، و40 بالمئة في فرن�سا و�سنغافورة، و46 بالمئة في 

األمانيا، و76 بالمئة في دولة الإمارات.

اأكثر من 9 من بين كل 10 مواطنين من 

دولة الإمارات، واأكثر من 8 من كل 10 

مواطنين من �سنغافورة، يعتقدون اأن اإدخال 

التح�سينات على الخدمات العامة الرقمية 

�سيوؤثر ب�سكل اإيجابي في وجهات نظرهم 

حيال الحكومة عبر اأبعاد متعددة.

11 بالمئة فقط من مواطني دولة الإمارات غير را�سين عن 

الخدمات العامة الرقمية، م�سيرين اإلى اأن ق�سايا تقنية ونق�سًا 

في الوعي هما العامالن الرئي�سيان اللذان يحولن دون زيادة 

معدل ا�ستفادتهم من الخدمات الرقمية.

اأي من العوامل التالية �سيتغير ب�سكل اإيجابي اإذا ح�سنت الحكومة الخدمات الرقمية؟

ال�سكل 5:

الفكرة الرابعة يف م�سح قيا�س اخلدمات احلكومية الرقمية: اخلدمات الرقمية املح�سنة من �ساأنها اأن توؤثر اإيجابًا يف اآراء املواطنني باحلكومة عرب اأبعاد متعددة، وخا�سة بني املواطنني يف دولة 

الإمارات و�سنغافورة.
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ال�صركات ال�صغرى متعددة 

الجن�صيات

لم تعد ال�سركات الكبرى متعددة 

الجن�سيات �سمة اأ�سا�سية في عالم الأعمال، 

فقد اأ�سبحت اإدارة الأعمال العالمية »بك�سبة زر واحد« الآن 

هي النموذج الأمثل لالأعمال، وهي ما نطلق عليه »ال�سركات 

ال�سغرى متعددة الجن�سيات«. وتمثل ال�سركات ال�سغيرة 

والمتو�سطة الحجم في دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

اأكثر من 95 بالمئة من جميع ال�سركات، وهي تحوز ما بين 60 

و70 بالمئة من الوظائف، وت�ستحوذ على الح�سة الكبرى من 

فر�س العمل الجديدة 17.

من المتوقع اأي�سًا اأن تتفوق ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة على 

ال�سركات العالمية متعددة الجن�سيات لجهة الإنتاجية والكفاءة 

وجودة الخدمات. ووفقًا للبحث الأ�سا�سي لأك�سنت�سر، فاإن 85 

بالمئة من المواطنين يتفقون على اأن ال�سركات ال�سابة والنا�سئة 

تعتبر �سرورية لخلق فر�س عمل لل�سباب 18.

العودة اإلى المدنية

بما اأن الحكومات الوطنية تعمل على 

دعم المدن والمناطق الح�سرية، فاإن 

المزيد من ال�سركات ترغب في النتقال 

مرة اأخرى اإلى مراكز المدينة. و�سارت المدن مرة اأخرى تعمل 

على ت�سهيل نمو الأعمال التجارية من خالل ت�سجيع بيئة تعاونية 

مدعومة بوفرة و�سائل النقل والخدمة الممتازة.

قبل 20 عامًا، كانت ال�سواحي ومناطق الأعمال منطلقًا 

للتو�سع المدني، ومع ذلك يتطلع العمال ال�سباب وجيل طفرة 

المتقاعدين اإلى ال�ستثمار في المناطق الح�سرية التي تقّدم 

الخدمات، اإذ يمكنها الو�سول اإلى ال�سبكات ال�سحيحة للعمالء 

والموردين وال�سركاء.

المحاكاة االفترا�صية لالأعمال

غّير التقدم التقني الحديث م�سار 

الطريقة التي تدار بها الأعمال. اإذ اإن 

ما يقرب من 75 بالمئة من اأ�سحاب 

الم�ساريع الذين يفكرون في التو�سع عالميًا يقولون اأن التقنيات 

الرقمية اأ�سبحت مهمة لنجاحهم 19. كما اأن دخول التجارة 

مجال التقنية الرقمية اأدى اأي�سًا اإلى اإزالة كم كبير من الحواجز 

التي كانت تعيق دخول ال�سركات الجديدة، ما �ساعد على زيادة 

تبنى �سيغة “المحاولة والف�سل”. ولما زاد انت�سار الطباعة 

ثالثية الأبعاد امتد هذا التوجه اإلى الت�سنيع.

هذا الجمع بين التدويل والفترا�سية في ممار�سة الأعمال 

جعل من ال�سعب على الحكومات فر�س ال�سرائب والر�سوم 

على ال�سركات، فال�سركات الرقمية التي تقدم الخدمات توجد 

طرقًا ذكية لتمويه اإيراداتها م�ستغلة في ذلك ثغرات في ت�سعير 

التحويالت المالية، ما يفر�س تحديًا حقيقيًا عند محاولة الإيقاع 

بهذه ال�سركات ب�ساأن الم�سائل ال�سريبية.

المنظومة الرقمية المتكاملة

من�سات البيانات الم�ستركة تتيح 

للحكومات ولل�سركات وللمواطنين 

ال�ستفادة من المعرفة بع�سهم جيدًا. 

فال�سركات ال�سابة، على �سبيل المثال، 

ترغب بالم�ساركة في برامج الخدمة الحكومية لكي تتمكن من 

الح�سول على مزيد من المعلومات عن العمالء. وفي الوقت 

الذي ينمو عالم الإنترنت، ت�سبح التفاعالت بين ال�سركات 

والحكومات والمواطنين اأكثر تكرارًا من اأي وقت م�سى. ومن 

خالل دمج الخدمات على من�سات م�ستركة، ت�ساعد الحكومات 

في رفع الحواجز بين القطاعين العام والخا�س. وهذا من 

�ساأنه اأن ي�ساعد اأ�سحاب الم�ساريع على ال�ستفادة من خبرات 

بع�سهم، واأن ي�ساعد الحكومة على لعب دور ال�سريك و�سانع 

ال�سوق.

ينبغي النظر اإلى الحكومات ك�صريك للعمالء 

من قطاع االأعمال في الم�صتقبل

يمكن لقطاع الأعمال الرقمية تقديم خدمة اأف�سل للعمالء لأنه 

ي�ستطيع اأن يتكيف، واأن يكون خالقًا، واأن يتبادل المعرفة فورًا 

مع اأ�سحاب الم�سلحة. ومن اأجل تقديم خدمة اأف�سل للجمهور، 

يجب اأن تفعل الحكومات ال�سيء نف�سه من خالل ت�سجيع دوائرها 

على التحول للتقنية الرقمية، وعلى اأن ت�سبح اأكثر انفتاحًا على 

التعاون، وتتبادل البيانات، واأن تركز على »مهمة رفع الإنتاجية«.

ال�شركات الرقمية تقود االبتكار

القدوة احل�سنة للقيادة 15 
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تركز �لخ�صائ�ص �ل�صت للحكومة �لجاهزة للم�صتقبل على �إعادة �صياغة 
�لم�صاءلة، وتعزيز �لنمو و�لقدرة �لتناف�صية

ال�ستثمار في الأدوات الرقمية يعتبر �سرطًا �سروريًا للنمو 

وتح�سين القدرة التناف�سية، ولكنه غير كاٍف لإحداث التغيير. 

اإن اأثر التحول الرقمي على النمو يعتمد على مدى جراأة الروؤية 

الحكومة المركزية اأو الإقليمية اأو المحلية و�سدقها، ومدى 

التزامها بتحقيق هذه الروؤية.

حددت اأك�سنت�سر الخ�سائ�س ال�ست المذكورة اأعاله بعد 

تحليل عالمي وا�سع النطاق، والعمل مع الحكومات الرائدة 

ل�ستخال�س اأمثلة من الدول التي اأ�سبحت الأكثر نجاحًا في 

تحقيق التحول الرقمي. ركزنا في هذه الدرا�سة على “كيفية” 

�سياغة البعد من خالل تطوير مجموعة اأدوات، ودرا�سة حالت 

من جميع اأنحاء العالم، وت�سليط ال�سوء على اأف�سل الممار�سات 

الم�ستقبلية لوا�سعي ال�سيا�سات من اأجل ال�سروع في تطوير هذه 

الخ�سائ�س ال�ست.

تعتقد الغالبية، من بين جميع المواطنين الذين �سملهم 

ال�ستطالع، باأن ا�ستعدادهم للتعاون مع الحكومة من �ساأنه اأن 

.
20

يزداد اإذا ا�ستطاعت تح�سين الخدمات الرقمية 

مواَطنة فاعلة

بناء ثقافة �سيا�سية يتم فيها تحفيز المواطنين 

واإ�سراكهم بفاعلية مع ممثليهم، وال�ستراك في 

ت�سميم ال�سيا�سات العامة

الحكومة كعامل تغيير

ينبغي اأن تتبنى الحكومة ثقافة مخاطرة جريئة 

ب�ساأن البنية التحتية والعمليات الحالية كخطوة 

لإحداث التغيير المن�سود في الخدمات العامة

خدمات متاحة تعتمد على 

الروؤية المتعمقة     

�سياغة نموذج حكومي مفتوح، 

وال�ستفادة من البيانات الكبيرة 

لتحفيز القت�سادات الرقمية 

الجديدة، وتطوير القدرة على 

ال�ستجابة الذكية

م�ساريع وقوى عمل يحركها 

الأداء

و�سع الحوافز وتهيئة الظروف 

المنا�سبة لأ�سحاب الم�ساريع 

للنمو والزدهار، والعمل على 

توفير التقنية الرقمية لقوى 

العمل في الخدمات العامة لكي 

تتمتع بالذكاء وزيادة الإنتاجية

منظومة الخدمات التعاونية

التعاون بطرق مبتكرة جديدة مع 

القطاع الخا�س والقطاع الثالث، 

وتجريب نماذج جديدة من تقديم 

الخدمات العامة

بنية تحتية قوية تت�سم 

بالمرونة 

ت�سميم خدمات تت�سم 

بالجاهزية والقوة لت�سهيل التغير 

التقني �سريع الخطى، ف�ساًل 

عن كونها اآمنة للغاية، لكي 

يطمئن المواطنون على بياناتهم 

ال�سخ�سية

ال�سكل 6:

�ست خ�سائ�س للحكومة اجلاهزة للم�ستقبل 

القدوة الح�شنة للقيادة

القدوة احل�سنة للقيادة 15 
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و�شع الخ�شائ�ص ال�شت مو�شع التطبيق

دليل ممار�ص �ل�صيا�صات لتطوير �لخ�صائ�ص �ل�صت �لخا�صة بالحكومة �لجاهزة 
للم�صتقبل، مع ��صتعر��ص لدر��صات حالة وممار�صات تالية عالمية

المواطنة الفاعلة

ل تعتبر المواَطنة الفاعلة خا�سية يمكن 

بب�ساطة قيا�سها عبر م�ستوى �سعبية 

الحكومة. المواطنون الفاعلون ينخرطون 

بن�ساط في العملية ال�سيا�سية بمح�س اإرادتهم. وفي بلد فيه 

مواطنون م�ستعدون لالنخراط في الأن�سطة الر�سمية فاإن كال 

من الحكومة والمواطنين يتعاون من اأجل تحقيق الم�سالح 

الم�ستركة، كما اأنهما يعمالن با�ستمرار لتقييم النظام ال�سيا�سي 

وتح�سينه. ومن خالل اإ�سراك المواطنين في العملية ال�سيا�سية 

والتنفيذية، ي�ستطيع القادة اأن يفهموا كيفية تلبية احتياجاتهم 

ب�سكل اأف�سل. ويعتمد تاأثير التغيير الرقمي على البيئة التعاونية 

بين المواطن والحكومة.

الحكومة التي تتعاون بالفعل مع مواطنيها ت�ستطيع اأن تفتح معهم 

قناة مبا�سرة للحوار عبر الإنترنت. وهذا الأمر يتجاوز مجرد 

تمكينهم من الت�سويت رقميًا، اإذ ت�ستطيع الحكومة ا�ستطالع 

اآراء مواطنيها ب�ساأن ت�سميم الخدمات العامة وتقديمها، عالوة 

على اإتاحة المجال اأمامهم لإبداء الراأي حول جودة الخدمات 

المقدمة، فما هو اأكثر اأهمية للحكومة هو كيفية اعتماد ردود 

المواطنين با�ستمرار من اأجل تح�سين تجربة الخدمة.

ت�ستطيع الحكومة اإعادة بناء الم�ساءلة فقط عبر اإ�سراك 

المواطنين

درا�صة حالة - حكومة اإ�صتونيا االإلكترونية

اأ�سبحت اإ�ستونيا دولة رائدة في اإ�سراك مواطنيها من خالل برنامج اإ�ستونيا الإلكتروني، اإذ ا�ستطاعت اإ�ستونيا اأن تدخل التقنية 

الرقمية في جميع الخدمات التي تقدمها، بدءًا من مراقبة الرعاية ال�سحية وانتهاء بت�سجيل �سركة جديدة. وفي العام 2005، 

اأدخلت الحكومة تقنية الت�سويت الإلكتروني، ما ي�سمح للمواطنين بالإدلء باأ�سواتهم عبر الإنترنت في اأي انتخابات ر�سمية 

با�ستخدام بطاقة �سادرة عن الحكومة. وفي النتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2007، جاءت 5.5 بالمئة من الأ�سوات التي 

اأدلى بها المواطنون عن طريق الإنترنت، وبحلول العام 2011، ارتفعت هذه الن�سبة اإلى 24.3 بالمئة. ولم يوفر ال�سوت الإلكتروني 

اأكثر من 11،000 يوم عمل كانت تق�سيها الحكومة في معالجة اأوراق الأ�سوات فح�سب، واإنما اأ�سهم في رفع الإقبال النتخابي بن�سبة 

1.5 بالمئة. وا�ستطاعت اإ�ستونيا اأن تفتح قنوات حوار مع �سعبها اأينما �سعرت باأهمية اإ�سراكه في العملية ال�سيا�سية. وتجاوزت 

م�ساركة المواطنين عمليات الت�سويت الإلكترونية لي�ساركوا بالفعل في العملية الت�سريعية، ومراجعة الأوراق البي�ساء، وال�ستماع 

اإلى الجتماعات البرلمانية، وتقديم الأفكار عبر الإنترنت. وا�ستطاعت اإ�ستونيا، عبر تقديم العديد من الطرق للناخبين للتوا�سل 

.
21

والتفاعل مع العملية ال�سيا�سية والتنفيذية، اأن ت�سع جدول اأعمال بارز لبناء مواَطنة فاعلة 

و�سل تاأثير هذه القيادة الوطنية اإلى م�ستويات البلديات. ومن خالل اإن�ساء من�سة للم�ساركة الرقمية مع الحكومة، وتقديم مثال على 

الإدارة ال�سفافة الحقيقية، ا�ستطاعت قاعات المدينة اأن تفعل ال�سيء نف�سه. وابتكر مجل�س مدينة تالين، على �سبيل المثال، نظام 

مماثل لمجل�س الوزراء، حيث يمكن للمواطنين متابعة كل جل�سات المجل�س على النترنت والتعليق على ما قيل. وبالإ�سافة اإلى ذلك، 

تتيح ال�سفحة الرئي�سية للمواطنين مراجعة ت�سريعات المدينة وغيرها من الوثائق.
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الممار�صة التالية نحو م�صاركة المواطنين:

ي�ستطيع �سانعو ال�سيا�سة من خالل اإن�ساء قناة للحوار ال�سامل 

تقديم العديد من الطرق لإتاحة الفر�سة اأمام المواطنين 

لالن�سمام للعملية النتخابية والتنفيذية. وينبغي اأن يكون الهدف 

النهائي من ذلك هو خلق قناة لي�س فقط للعملية النتخابية، 

واإنما اأي�سًا ال�سماح للمواطنين بالتعبير عن راأيهم ب�ساأن مجموعة 

من الق�سايا العامة التي تهمهم. وينبغي اأي�سًا اإتاحة الو�سائل 

التي تمّكنهم من اإبداء راأيهم حول اأداء الم�سوؤولين المنتخبين 

وتقديم الحلول المبتكرة في حل الق�سايا الجتماعية الكبرى.

اإ�سراك المواطنين في و�سع �سيا�سات وبرامج جديدة، 

وم�ساركتهم في العملية ال�سيا�سة يجب اأن ل تبداأ وتنتهي 

عند �سناديق القتراع، واإنما يتعين على الحكومات الجاهزة 

للم�ستقبل تمكين المواطنين من تقديم الأفكار والمدخالت 

الخالقة الخا�سة بت�سميم ال�سيا�سات والبرامج، وبالتالي 

النفتاح على “ت�سميم الف�ساء الت�سريعي”. وينبغي اأن يعمل 

الزعماء اأي�سًا على تمكين المواطنين من تبادل الأفكار 

ب�ساأن طرق وو�سائل جديدة لتقديم الخدمات، واأي�سا ت�سجيع 

مجموعات المواطنين والمجتمعات الرقمية على تداول الموا�سيع 

والق�سايا الرئي�سية )مثل �سحة ال�سيخوخة، ومحو الأمية 

الرقمية( واأن ي�سبحوا �سركاء للحكومة في منظومة الخدمة.

تعزيز الم�ساركة في تخ�سي�س الميزانية – لم يعد هناك برنامج 

بناء م�ساءلة اأقوى من البرامج التي ت�ستطيع اأن تمنح المواطنين 

القدرة على ر�سم م�ستقبلهم. وقد تم تقديم برنامج الم�ساركة في 

تخ�سي�س الميزانية لأول مرة في مدينة بورتو األيغري بالبرازيل 

العام 1989، حيث ينخرط ما ي�سل اإلى 50،000 �سخ�س في 

هذه العملية الم�ستركة كل عام لتخاذ قرار ب�ساأن كيفية اإنفاق ما 

ي�سل اإلى 20 بالمئة من الموازنة الراأ�سمالية ال�سنوية للمدينة. 

ومنذ ذلك الحين تبّنت اأكثر من 1،500 مدينة عملية الإ�سراك 

في تخ�سي�س الميزانيات في جميع اأنحاء العالم 23. ومن خالل 

النقا�س الرقمي حول الميزانية، ي�ستطع القادة اأن يمنحوا 

الفر�سة للمواطنين لُيدلوا براأيهم داخل مجتمعاتهم ومدنهم، 

وفي نهاية المطاف على م�ستوى الدولة.

 هناك فجوة بن�سبة 20 بالمئة بين معدلت م�ساركة الناخبين

ال�سغار والكبار في فرن�سا واألمانيا والمملكة المتحدة 22

ال�سكل 7:

تالني، اإ�ستونيا
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الخدمات المفتوحة التي تعتمد 

على الفهم المتعمق

في العالم الرقمي الجديد، يتعين على 

حكومات الم�ستقبل اأن تكون على ا�ستعداد 

لحت�سان “النموذج المفتوح” الجديد. وت�ستطيع الحكومة، 

من خالل لعبها دور �سانع ال�سوق، دعم القت�سادات الرقمية 

الجديدة التي تندفع لالأمام بقوة البيانات الكبيرة والمفتوحة، 

على �سبيل المثال. ويمكن للحكومات اأي�سًا اأن ت�ستقطب 

مجموعة من جهات النفوذ الأخرى، بما في ذلك المطورين، 

لت�سكيل هذه المجموعات من البيانات، والتطبيقات المنا�سبة 

للت�ساميم ذات ال�سلة، واقتراح تح�سينات على الخدمة. 

وينبغي اأن تتطلع الحكومة لإقامة بنية الخدمة الخا�سة بها 

اعتمادًا على مناهج مفتوحة الم�سدر، وبالتالي خلق ج�سر 

يربط الخدمات العامة الأ�سا�سية، وتقديم التعاون ال�سل�س عبر 

الدوائر ومناطق النفوذ، وتقديم نظرة �سمولية للمواطن. ومن 

وجهة نظر المواطن، ي�سبح الو�سول اإلى مجموعة الخدمات، 

�سواء كان ذلك على م�ستوى المدينة والولية اأو الم�ستوى 

الوطني، �سل�سًا بما فيه الكفاية بغ�س النظر عن الفرع الحكومي 

الذي يقدم تلك الخدمة. وكما �ساهدنا في درا�ستنا لقيا�س 

الخدمات الحكومية الرقمية، فاإن المواطنين الرقميين يبحثون 

عن الب�ساطة، والقدرة على حل م�ساكلهم حاًل نهائيًا، وتقديم 

تجربة خدمة خا�سة.

من خالل ال�ستفادة من ثورة البيانات الكبيرة، يمكن اأن تح�سل 

الحكومات على ثروة من الروؤى الجديدة ب�ساأن كيفية ا�ستفادة 

النا�س من الخدمات اأو من هو في اأ�سد الحاجة اإليها، مع 

ت�سميم خدماتهم وا�ستهدافها، وا�ستخدام المعلومات الفورية 

لتح�سين الكفاءة والفعالية التنظيمية.

 يدر القت�ساد الرقمي الجديد ما بين 330 و550 مليون يورو في

 العام، يعود الف�سل فيها مبا�سرة اإلى اإعادة ا�ستخدام البيانات

العامة المفتوحة 25

درا�صة حالة 2 - مدينة نيويورك

بريدج” هي عبارة عن من�سة لتبادل البيانات على م�ستوى المدينة، ت�ستوعب البيانات التي تِرد من اأكثر من 50 نظام  “داتا 
م�سدري، من حوالي 40 هيئة ومنظمة خارجية. ويتم دمج هذه البيانات لتنا�سب المعلومات الجغرافية، ويتم ا�ستخدامها اأي�سًا 

لأغرا�س التحليل عبر الهيئات. هذه البيانات المتاحة وغيرها من البيانات التي تاأتي عبر الهيئات ت�ساعد على ت�سجيع ثقافة اأداء 

اإداري متعمق، ل تدفع الدوائر فقط نحو تح�سن الأداء، واإنما تحتفي اأي�سًا بالدوائر التي توؤدي دورها اأداء جيدًا.

على مدى ال�سنوات الأربع الما�سية، تمخ�ست “داتا بريدج”، عبر ت�سخيرها للبيانات الكبيرة، عن ما يلي: تحديد مواقع الهياكل 

التي تحدق بها مخاطر الحريق، الإزالة ال�سريعة للحطام الناجم عن الإع�سار �ساندي، وتحديد المطاعم التي تت�سبب في التخل�س 

من النفايات من خالل المجاري ب�سورة غير قانونية، ومنع البيع غير الم�سروع لل�سجائر.

والبيانات  الأدوات  على  الطالع  الحكومة  موظفو  ي�ستطيع  اأن�ساأت مدينة نيويورك اأي�سًا ما ُيطلق عليه م�سار “تحليالت 101” لكي 

المتاحة. وكلما اكت�سب العاملون المهارات الرقمية الجديدة، يمكن للقادة و�سع اأهداف اإدارية لالأداء تتنا�سب مع هذا التدريب 

وا�ستخدام اأدوات “داتا بريدج”.

ت�سارك المدينة اأي�سًا بياناتها الخا�سة مع الموؤ�س�سات الأكاديمية، ومن بينها جامعة كولومبيا. وهذه طريقة اأخرى لبناء الثقة 

والم�ساءلة، اإذ ت�ستطيع كولومبيا بحرية تامة اإجراء تحليل للبيانات الناتجة عن م�سادر حكومية، ومعرفة اإلى اأي مدى ت�ستطيع 

.
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الهيئات الحكومية اإدارة م�سوؤولياتهم 
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الممار�صة التالية الخا�صة بالخدمات المتاحة 

والمعتمدة على الروؤية المتعمقة:

العامة - نحن ل نو�سي باإتاحة  واالأنظمة  “اإتاحة” البيانات 
معلومات ح�سا�سة، ولكن �سمن �سيا�سة �سارمة للخ�سو�سية 

والأمن، ويمكن للحكومة اأن تطور بروتوكولت معيارية، يمكن اأن 

تكون هذه البيانات، بناء عليها، �سهلة ال�ستك�ساف وموثوقًا بها 

وقابلة للت�سغيل. وفي نيويورك، �سمحت هذه الممار�سة لقيادة 

المدينة بالح�سول على اإفادات فورية من 40 هيئة، و�سهلت 

التعاون الم�سترك بين الهيئات، وح�ّسنت كفاءة ا�ستخدام 

الموارد.

بناء تحليالت القدرة على اال�صتجابة اال�صتباقية – �ستح�سل 

الحكومات الجاهزة للم�ستقبل على الدعم من ثورة البيانات 

وتحليالت هذه البيانات لت�سبح ا�ستباقية بدًل من التعامل 

برد الفعل. كما اأن هذه الحكومات المدعومة اأ�ساًل بتقنيات 

تق�سيم العمالء ت�ستطيع عبر ثورة البيانات تحقيق فهم اأف�سل 

لحتياجات المواطنين وتف�سيالتهم، واقتراح تدخالت اأكثر 

ا�ستهدافًا، والتنبوؤ بالتوجهات المتوقعة، ومعالجة الق�سايا 

الأ�سا�سية ب�سكل ا�ستباقي )على �سبيل المثال، التهرب ال�سريبي، 

ومنع الغ�س الجتماعي(.

ثورة المكتب الخلفي – من اأجل التعامل مع الزيادة الهائلة 

في البيانات، يجب اأن يتم اإحداث تغيير على نطاق وا�سع 

للمكتب الخلفي الخا�س بالحكومة. ويتطلب الأمر من الحكومات 

ن�سر اأحدث الأ�ساليب لتعزيز الإنتاجية بما في ذلك العمليات 

ال�سغيرة ال�سريعة، والتطلع اإلى الخدمات الم�ستركة المعتمدة 

على الحو�سبة ال�سحابية. وينبغي اأن تتمتع قوى العمل بالمهارة 

لإدارة التقنيات الجديدة ومطالب المواطنين الرقميين 

وال�سركات الرقمية. وينبغي اأن يكون اأداء المكاتب الخلفية هو 

الأف�سل بفئتها في القطاعين العام والخا�س باعتبارها اأداة 

ت�سخي�س مفيدة لالإداريين.

ال�سكل 8:

مدينة نيويورك
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منظومة الخدمات التعاونية

اأرنود موروت، الرئي�س الأوروبي لأ�سوكا، 

الموؤ�س�سة الجتماعية الرائدة عالميًا، يعتقد 

اأنه من اأجل حل م�ساكل المجتمع الحالية 

بالنطاق وال�سرعة ال�سروريتين، ينبغي اأن ننظر اإلى اأبعد من 

الأدوار التقليدية للقطاعات الجتماعية، الخا�سة والعامة، كي 

نتعاون في تقويم هذه الق�سايا وحلها 26. ويتوقع المواطنون 

الرقميون تقديم خدمات �سل�سة ذات جودة عالية، ولكنهم ل 

يثقون في الجهة التي توفر ذلك. ومن خالل العمل مع الجهات 

رًا بدًل من  الفاعلة، يمكن اأن ت�سبح الدولة �سريكًا اأو مي�سِّ

كونها الجهة المعيلة الوحيدة. ومن �ساأن الحكومة الجاهزة 

للم�ستقبل اأن ت�سعى ل�ستقطاب هذه ال�سراكات، وا�ستك�ساف 

مجموعة وا�سعة من النماذج التي تنطوي على هياكل مختلفة من 

المخاطرة والمكافاأة.

اإذا افتر�سنا تطبيق مفهوم المنظومة التعاونية على الم�ستقبل، 

فيمكننا اأي�سا اعتبار “الحكومة كمن�سة”، وهي الفكرة التي 

طرحها تيم اأورايلي. علينا اأن نفكر في حكومة تقدم من�سة 

مفتوحة ت�ساعد المواطنين داخلها وخارجها على عملية البتكار. 

ومن خالل بناء الحكومة لنظام يعتمد على تقنيات الم�سدر 

المفتوح، ونظام هند�سي لتقديم الخدمة، يحدد معايير م�ستركة 

لتبادل المعلومات، وي�سمح لأنظمتها بالتطور، فاإنها، اأي 

الحكومة، ت�ستطيع اأن تعمل مع مجموعة من مقدمي الخدمات 

من القطاع الخا�س والقطاع الثالث من اأجل اإيجاد مجموعة 

من الحلول المبتكرة لمعالجة الم�ساكل الجماعية في المدينة 

والولية، وحتى على الم�ستويين الوطني والدولي.

 يتوقع المواطنون الرقميون خدمة �سل�سة ذات جودة عالية،

.ولكنهم ل يثقون في من يقدم الخدمة

درا�صة حالة 3 - برنامج مدينة لندن للم�صتريات ولل�صراء من اأجل الدفع

في العام 2011، قررت مدينة لندن تاأ�سي�س نظام تحويلي للم�ستريات من خالل ت�سميم �سوق رقمية، والتعاون عبر منظومة من 

ال�سركاء والموردين. وقبل تقديم النظام الجديد، كان المجل�س ي�ستخدم نظام خدمة قديمًا، يحبذ ال�سركات القائمة، وكان ذلك 

النظام غير فعال فيما يتعلق بالإنفاق على الموارد. ووجدت ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة �سعوبة �سديدة في المناف�سة لأن مجل�س 
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المدينة لم يكن في ا�ستطاعته تحليل عدد ل يح�سى من العرو�س الفردية. وا�ستطاع النظام الجديد اأن يعالج مركزيًا م�ستريات

اإدارة، واأ�سبحت المدينة واحدة من اأف�سل ال�سلطات المحلية التي يمكن لل�سركات التعامل معها، ل �سيما ال�سركات ال�سغيرة 

والمتو�سطة.

ونتج عن هذا الم�سروع اإن�ساء اأدوات متعددة الأنظمة لل�سراء الإلكتروني: مثل ال�سوق الإلكترونية، والفواتير الإلكترونية، وبوابة 

منظومة للم�ستريات �ساعدت على اإن�ساء م�ساريع وتقديم مقترحات  عن  ذلك  وتمخ�س  الإنترنت.  المدينة” على  من  “الم�ستري 
من القطاع الخا�س لحلول مبتكرة. وي�ستند الختيار على الجدارة والكفاءة، بدًل من الأعمال ال�سابقة اأو حجم ال�سركة. و�ساعدت 

المن�سات الموحدة المدينة على ا�ستغالل اأحدث تقنيات الم�ستريات، مثل تقنية اإدارة الفئة والطلب وكذلك التفاو�س ب�سكل اأف�سل 

مع الموردين. كما اأن هذه الأنظمة تمثل وحدة متكاملة عبر جميع الإدارات ما �سمح لل�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة تقديم حلول 

للمدينة ككل بدًل من تجزئة الخدمات على اأ�سا�س الأق�سام الإدارية.

وعموما فاإن النظام الجديد ي�سمح لمقدمي الخدمات من القطاع الخا�س بالتناف�س على من�سة ذات م�ستوى واحد في�ستطيع 

المجل�س اأن يختار الأف�سل الموثوق به من بين المتقدمين. وقد �سمحت التقنية الرقمية للم�ستريات للمدينة بتحقيق وفورات كبيرة، 

.
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فبحلول 2014 ا�ستطاعت اأن توفر 21.8 مليون جنيه ا�سترليني ونالت التقدير خالل حفل توزيع جوائز الم�ستريات العامة 
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الممار�صة التالية نحو تحقيق منظومة 

الخدمات التعاونية:

تعزيز تبادل البيانات مع �صمان االأمن – تقت�سي ال�سرورة من 

القادة الرقميين اإن�ساء منظومة فعالة واآمنة لتبادل البيانات، اإذ 

اإن بروتوكولت التبادل الموحدة ت�سكل جزءًا من اأ�س�س التعاون 

الوا�سع بين القطاعات. اإل اأن الحكومات تحتاج اأي�سًا اإلى اإجراء 

تحليل ا�ستباقي للتهديدات الأمنية واإقامة نظام قوي لإدارة الهوية 

مع القدرة على “ت�سجيل الدخول الآحادي”. وهذا من �ساأنه اأن 

ي�ساعد على التحقق من هوية الم�ستخدم، وال�سماح له بالو�سول 

اإلى مجموعة كاملة من الخدمات، ا�ستنادًا اإلى بياناته ال�سخ�سية.

االبتكار وا�صع النطاق في �صناعة ال�صوق - عدم اإتاحة المعايير 

والمعرفة المحدودة ب�ساأن �سبل التمويل ت�سّكل في الوقت الراهن 

عقبة كبيرة اأمام اأ�سحاب الم�ساريع وال�سركات ال�سغيرة 

والمتو�سطة المهتمين بالبتكار. ولكن من خالل لعب الحكومة 

دور �سانع ال�سوق، اأو الج�سر، ت�ستطيع ربط هوؤلء الالعبين 

بالموردين والعمالء والم�ستثمرين المحتملين. وك�سفت درا�سة 

عن رواد الأعمال ال�سباب في منتدى مجموعة الع�سرين، عن اأن 

5 بالمئة منهم �سي�ساعدون في خلق اأكثر من 50 بالمئة من فر�س 

العمل الجديدة29، �سريطة اأن تتمكن الحكومة من اإن�ساء البيئة 

التنظيمية ال�سحيحة.

خلق مراكز ابتكار مرتبطة ب�صبكات - لي�ست المنظومة 

التعاونية مجرد من�سة رقمية ي�ستطيع جميع المعنيين الو�سول 

اليها من الإنترنت، واإنما تتمثل في بناء ف�ساءات عمل مادية 

ومراكز ابتكار حيث ت�ستطيع اأن تلتقي الجهات الفاعلة وال�سريكة 

لخلق منتجات وخدمات جديدة. مراكز البتكار هي عبارة 

عن م�ساحات مكتبية يعمل فيها كل من رواد الأعمال ال�سباب 

وغيرهم ممن يعملون لح�سابهم الخا�س، ويمكنهم الت�سال مع 

بع�سهم البع�س، وتقديم الأدوات والخبرة التي لي�س من المرجح 

اأن يملكها رواد الأعمال ال�سباب، وبهذه الطريقة تتاح لهم 

الأدوات الالزمة لبناء الأعمال التجارية، وتبادل الأفكار.

 ت�سير تقديرات دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية الى اأن

 قيمة التداولت عبر �سبكة الإنترنت تت�ساعف كل فترة تتراوح

بين 12 و18 �سهرًا28

ال�سكل 9:

لندن
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الحكومة باعتبارها عامل تغيير

تعتبر الحكومات في الوقت الراهن باأنها 

تتبنى البتكارات في وقت متاأخر بعد اأن 

يتم تجربتها واختبارها في عالم التجارة. 

كما تعتبر الحكومات باأنها ل تتمتع بروح البداع، ول الريادة، 

واأن معظم الحكومات تلعب دور المي�سر. اإل اأن ماريانا 

مازوكاتو، موؤلفة كتاب الدولة الريادية 31 تجادل ب�سكل مقنع 

باأن البتكارات الكبرى التي تغير قواعد اللعبة في القطاع 

الخا�س – بدءًا من “اآي فون” وو�سوًل اإلى الثورة الخ�سراء 

في مجال التقنيات الحيوية - لم تاأِت اإل بعد اأن قادت الدول 

ال�ستثمارات الأولية عالية المخاطرة في هذا المجال. ويتطلب 

الأمر من الحكومات الجاهزة للم�ستقبل تكثيف “�سهيتها 

للمخاطرة” خ�سو�سًا فيما يتعلق ب�ساأن التقنية الرقمية )على 

�سبيل التقنيات القابلة لالرتداء، واإنترنت الأ�سياء( وذلك من 

اأجل اإن�ساء الجيل القادم من ال�سلع والخدمات العامة، التي من 

�ساأنها تغيير قواعد اللعبة.

وتتطلب “�سهية المخاطرة” اأي�سًا من الحكومة ا�ستثمارًا اأكثر 

جراأة واأكثر ا�ستدامة في تحويل الخدمات العامة اإذا اأرادت اأن 

تخلق تاأثيرًا حقيقيًا. وبما اأن القطاع العام ي�سهم بما يقرب من 

ن�سف اإجمالي الناتج المحلي في معظم بلدان منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية، فاإن لدى الحكومة دورًا حا�سمًا على نطاق 

اأو�سع يتمثل في الإ�سراف القت�سادي وتحفيز ا�ستخدام التقنية 

الرقمية في الخدمات العامة والقت�ساد.

 ا�ستثمرت هيئة تنمية المعلومات والت�سالت في �سنغافورة 500

 مليون دولر في مجال البتكارات الخا�سة بالم�ساريع ال�سغيرة

.والمتو�سطة فيما يتعلق بتقنية المعلومات والت�سالت

درا�صة حالة 4- هيئة تنمية المعلومات واالت�صاالت ب�صنغافورة 

تاأمل �سنغافورة في اأن ت�سبح الأمة الذكية الأولى في العالم من خالل ا�ستغالل اأدوات التغيير التقنية في الخدمة العامة. وت�سعى 

هيئة تنمية المعلومات والت�سالت، الجهة المخت�سة بالتقنية الرقمية في �سنغافورة، ب�ستى الطرق لو�سع جدول اأعمال للمتطلبات 

الرقمية، لي�سير القطاع التجاري على هداه.

تتيح “من�سة الأمة الذكية” الو�سول اإلى جميع الهيئات العامة، ما يمّكن جميع الجهات الفاعلة من التوا�سل لتبادل المعلومات، 

كما تتيح للحكومة تحديد المجال الذي يتبادلون فيه المعلومات والبتكارات التي يتو�سلون اليها. كما اإعادت الهيئة ت�سميم البنية 

التحتية ل�سبكة الإنترنت الوطنية لل�سماح للجهات المختلفة بالتوا�سل وفهم بع�سها، مع انخراط الحكومة بكثافة في هذا الجانب.

وتجري هيئة تنمية المعلومات والت�سالت في الوقت الراهن تجارب في منطقة جورونغ ليك لتقييم ا�ستخدام التقنيات الجديدة في 

مجال الخدمات العامة من خالل عقد �سراكة مع اأكثر من 20 �سركة وبا�ستخدام 1،000 جهاز ا�ست�سعار ن�سط للبيانات.

ولم ت�ستطع هيئة تنمية المعلومات والت�سالت فقط تعزيز و�سع �سنغافورة كاأمة رقمية، واإنما ا�ستطاعت اأي�سًا الو�سول اإلى ال�سرائح 

الأكثر فقرًا في المجتمع، من خالل اإطالقها مبادرة اإنترنت الأ�سياء في المنزل )IoT@Home( التي تربط الأ�سر الفقيرة اإلى 

الإنترنت من خالل تقديم حوا�سيب لوحية واأجهزة ذكية وتقنيات قابلة لالرتداء �سهلة ال�ستخدام.

وت�سعى المبادرة من خالل عملها مع مزودي خدمة الإنترنت لربط جميع الأجهزة الذكية المنزلية من اأجل تعزيز خدمات معينة 

مثل الرعاية المنزلية، والمعي�سة الم�ستدامة. وي�ستطيع كبار ال�سن مراقبة حالتهم ال�سحية من خالل اأجهزة قابلة لالرتداء 

مو�سولة بالجهة التي تقدم لهم الرعاية. وعمومًا، فاإن الهيئة ا�ستطاعت اإجراء تغييرات كبيرة لإتاحة الإنترنت في محاولة لجمع كل 

.
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المواطنين داخل حّيز التقنية الرقمية



و�سع اخل�سائ�س ال�ست مو�سع التطبيق 23  و�سع اخل�سائ�س ال�ست مو�سع التطبيق  22  

الممار�صة التالية نحو الحكومة بو�صفها 

عامل تغيير:

و�صع ا�صتراتيجية رقمية جريئة - كما هو الحال في 

�سنغافورة، حيث تميز القادة بروؤية وا�سحة لهيئة تنمية 

المعلومات والت�سالت، تدعو ال�سرورة القيادة الحكومية لو�سع 

ا�ستراتيجية رقمية طموحة، ت�ستند اإلى مبادئ ت�سميمية مثل 

و“المرونة”،  و“النفتاح”،  مرة”،  و“اأخبرنا  بديهية”،  “رقمية 
و“تجربة العمالء عبر قناة واحدة”. وينبغي على جميع الجهات 

ذات العالقة التوقيع على الأهداف ال�ستراتيجية ونتائج الخدمة 

ال�ساملة. واأن يتم تحديث ال�ستراتيجية با�ستمرار للحفاظ على 

ان�سجامها مع اأحدث التقنيات.

اإن�صاء نموذج ت�صغيل ر�صيق ومطواع وقابل للتكيف - ينبغي اأن 

تكون الحكومات القيادية اأكثر اهتمامًا بالتغيير عندما ت�سمم 

هياكل الت�سغيل الم�ستقبلي وعملياتها وقواها العاملة. يمكننا اأن 

نت�سور حكومة مركزية اأكثر ر�ساقة )لجهة ح�سورها المادي( 

وتعمل عبر مجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة في القطاع 

الخا�س، والقطاع الثالث والمجتمع. يمكن اأي�سًا اإخ�ساع عملية �سنع 

ال�سيا�سة للتقنية الرقمية )كما هو الحال في الت�سريعات الإلكترونية 

في اإ�ستونيا(، وتعزيز قدرتها على اأن تكون مرنة ور�سيقة ومتكيفة 

مع التحديات الجتماعية الجديدة. ويجب اأن يتمتع العاملون في 

الخدمة العامة بالمهارات الرقمية، مع القدرة على جمع البيانات 

المعقدة وتحليلها بالأدوات المعتمدة على التقنية الذكية.

عملية ال�صراء المبتكرة في الخدمات العامة - الم�ستريات 

العامة هي واحدة من المجالت الحكومية الرئي�سية التي ت�ساعد 

الحكومة على دعم الإنتاجية وتب�سيط الإنفاق العام و�سياغة 

الن�ساط القت�سادي. ويمكن اأن تلعب الدولة هنا دورًا متنا�سقًا 

بدقة م�ستخدمة ثقلها القت�سادي )على �سبيل المثال ت�سكل 

الم�ستريات عبر دول التحاد الأوروبي ما يقرب من 16 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي33(. ويمكن لحكومات الم�ستقبل 

الجاهزة و�سع الأ�س�س لهذا الجانب عن طريق اإدخال متطلبات 

البتكار في معايير التاأهيل الم�سبق، وتخفي�س الحواجز لل�سركات 

ال�سغيرة والمتو�سطة، وخلق نهج Amazon.com لل�سراء )دمج 

البائعين، وتعزيز �سل�سلة التوريد، وخلق من�سة رقمية(.

 الحكومة الجاهزة للم�ستقبل �ستكون واحدة من عوامل دفع

البتكار قدمًا، بدًل عن كونها م�ستجيبة فقط للمتطلبات

ال�سكل 9:

�سنغافورة
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بنية تحتية قوية تتميز بالمرونة 

في هذا العالم الرقمي �سديد الحراك، 

يتطلب الأمر من الحكومات دعم مواطنيها 

با�ستمرار، والتاأكد من اأن جميع الخدمات 

المقدمة لهم اآمنة. ويتوقع المواطنون الرقميين وال�سركات 

الرقمية اأن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات “متاحة 

دائمًا”، لأنها تتفاعل با�ستمرار مع المن�سات الرقمية. ومن �ساأن 

توقف خدمة الحكومة اأن يوؤثر تاأثيرًا كبيرًا في الإنتاجية، ويوؤدي 

اإلى ا�ستياء المواطنين، واإلى عدم التزام الحكومة بالتدابير 

القانونية. وبما اأن الحكومة تعالج كميات متزايدة من البيانات 

ال�سخ�سية الح�سا�سة )بدءًا من ال�سجالت ال�سحية وانتهاء 

ببيانات عائدات ال�سرائب( فمن الأهمية بمكان اأن يتم التعامل 

مع معلومات العمالء بطريقة اآمنة و�سفافة.

مع التطور المتزايد للتقنية الرقمية، ي�سكل اأمن البيانات 

وا�ستقرارها م�سدر قلق كبيرًا للمواطنين ووا�سعي ال�سيا�سات 

كما لحظنا من خالل ا�ستطالعنا العالمي. ومع ذلك، فمن 

المهم اأن ل يتم ا�ستخدام الخ�سو�سية والأمن مبررًا للتقاع�س 

عن العمل. وذكر المواطنون الم�ساركون في ا�ستطالع الراأي اأن 

مخاوفهم ب�ساأن اأمن الخدمات العامة الرقمية هي المخاوف 

نف�سها التي تنطبق على الخدمات التي تقدمها ال�سركات 

التجارية. والحقيقة هي اأن المواطنين الآن ي�ساركون الم�سارف 

وتجار التجزئة واأي�سًا خدمات �سيارات الأجرة في كثير من 

المعلومات، ولهذا فاإن التركيز ينبغي اأن يكون فقط في اإقامة 

بيئة موثوق بها للخدمات العامة.

 12 بالمئة فقط من م�ستخدمي الويب الأوروبيين ي�سعرون بالأمان

خالل معامالتهم عبر الإنترنت34

درا�صة حالة - اآلتن، البوابة االإلكترونية النرويجية

اأن�سئت اآلتن في 2002 وتم تحديثها كجزء من برنامج “اآلتن 2” في 2010، وهي عبارة عن بوابة اإلكترونية تعمل على مدار ال�ساعة، 

ا�ستطاعت اأن تخفف ب�سكل كبير من عبء اإعداد التقارير العامة لل�سركات والمواطنين والم�سوؤولين. بداأت البوابة باعتبارها مبادرة 

تجريبية �سعودًا من القاعدة وباأموال محدودة، اأما الآن فتنجز ما يقرب من ن�سف مليون �سركة تقاريرها القانونية من خالل هذه 

البوابة، ويتاح لديها ما يزيد عن 700 نموذج عام. وبعد ثالث �سنوات من اإدخال نماذج ال�سريبة في الإنترنت، ا�ستخدم 85 بالمئة 

من ال�سركات بوابة اآلتن ل�ستكمال التقارير ال�سريبية، اإذ تعك�س هذه البوابة الت�ساميم �سهلة ال�ستخدام، والخ�سائ�س التي تدعم 

الثقة والطمئنان، وت�ستطيع ال�سركات التعامل مع جميع التقارير المالية من خالل نقطة دخول واحدة بدًل من التعامل مع العديد 

من الوكالت. وتقدم البوابة اأي�سًا لل�سركات ملخ�سًا عن معلوماتها المالية والتنظيمية.

تم ت�سميم اآلتن ليتميز بالمرونة والبنية التحتية الآمنة القوية، التي تتيح الدخول للم�ستخدم المفو�س لمعالجة البيانات ح�سب 

المتيازات التي يتمتع بها. وقد �سجعت القوة والمتانة والإنتاجية التي تقدمها البوابة م�ستخدمين اآخرين لالن�سمام اإليها. وتطورت 

في خدمة المهام الحرجة التي تقدمها للعديد من مجموعات الم�ستخدمين: م�ساعدة ال�سركات في الح�سول على معلومات عن 

اللوائح المالية، وتقديم البيانات مبا�سرة من اأنظمتها الخا�سة، وي�ستطيع المديرون من خاللها التعاون مع الدوائر المعنية للحد 

من اأعباء العمل، وا�ستخدامها كو�سيلة لل�سلطات الحكومية ل�سياغة نماذجها الخا�سة، وتقديم خدمات مبتكرة لقطاع الأعمال 

.
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الممار�صة التالية نحو بنية تحتية مرنة للمهام 

الح�صا�صة:

االلتزام ب�صيا�صات االأمن والخ�صو�صية ال�صارمة – تدعو 

ال�سرورة لمراجعة ت�سريعات الحكومة للتاأكد من اأن قوانين اأمن 

الف�ساء الإلكتروني وخ�سو�سية البيانات حديثة بما فيه الكفاية. 

واأن ت�سمن الحكومة باأن التعامل ال�سفاف والآمن لبيانات 

المواطنين هو ال�سغل ال�ساغل للعمليات في جميع الدوائر. ومن 

ال�سروري اللتزام بالو�سوح المطلق عمن يمتلك بيانات محددة 

اأو من يمكنه ال�ستخدام اأو الطالع. ويتعين على القادة التعاون 

عبر الحدود لالتفاق على نهج م�سترك لت�سريعات الأمن.

التحديد والمعالجة اال�صتباقية للتهديدات ونقاط ال�صعف – 

ت�ستمر التهديدات في الظهور من م�سادر جديدة ي�سعب تحديد 

موقعها. ولهذا ينبغي اأن تو�سع الأجهزة الأمنية عمليات البحث 

الخا�سة بها للتاأكد من اأنها ت�ستطيع اأن تك�سف بدقة التهديدات 

الجديدة في الف�ساء الإلكتروني. وفيما يتعلق بنقاط ال�سعف، 

فاإن القطاعات الحيوية التي تحولت نحو الرقمية تعاني من 

ال�ستهداف على نحو متزايد. وللمرة الأولى اأ�سبحت ال�سركات 

الخا�سة الأ�سا�سية مثل موردي المياه والطاقة وا�سحة ويمكن 

الو�سول اإليها عبر الإنترنت، وبالتالي ينبغي اأن ت�سع الحكومة 

بنية تحتية متينة مع تدابير تحول دون توقف الخدمة.

ت�صميم حكومة ال تتوقف عن العمل – يحتم الموقف على 

روؤ�ساء تقنية المعلومات وقادتها الحكوميين اإدارة المخاطر 

في الموؤ�س�سات العامة من خالل فهم الخدمات ذات الأهمية 

الق�سوى، ومن ثم اإعطاء الأولوية للمرونة. وبمجرد اأن تتاح 

الحلول اأمام ال�سركة )الموظفون ذوو المهارات العالية، 

والتطبيقات والبنية التحتية الم�سممة للك�سف عن اإ�سارات 

الإنذار المبكر، وتحليالت الأمن، والحجر ال�سحي ال�ستباقي، 

اإلخ(، فاإن ال�ستجابة الأكثر فعالية تتمثل بالتن�سيق بين الزمالء. 

مثل هذه الممار�سة يتبناها مجتمع الخدمات المالية كرد فعل 

لأنماط الهجمات المتكررة -  اإذ يت�سارك ال�سحايا التو�سيات 

البنيوية، ومدى العتماد على بروتوكولت ال�سبكة، وبذلك 

يحافظون على ا�ستمرارية العالقات مع �سلطات اإنفاذ القانون.

جاء الأمن المعلوماتى اأولوية اأولى خالل ا�ستطالع وطني اأجري 

في الوليات المتحدة في العام 2014، كما يعتبر الأمن واحدًا 

من الأهداف الرئي�سية على قائمة المتطلبات الرقمية لأوروبا 

للعام 2020  36
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قوى العمل العامة التي تحركها 

الريادة التجارية واالأداء

�ستغتنم حكومات الم�ستقبل الفر�سة لتدفع 

قدمًا بقواها العاملة نحو التحول العميق 

والذي يحتاجه كل من مواطنيها الرقميين و�سركاتها ال�سغيرة 

متعددة الجن�سيات. ويتطلب الأمر من قوى الغد العاملة اأن 

تكون في غاية ال�ستجابة وال�ستعداد للدعم: اأن تكون �سريكًا 

عامًا حقيقيًا. وبالإ�سافة اإلى رفع مهارات قواها العاملة في 

النواحي التقنية والإدارية والرقمية، �ستحتاج الحكومات اإلى 

اإعادة التفكير في نماذج الم�سارات المهنية لقوى العمل، وتقديم 

الحوافز لهم، ور�سد النمو ال�سريع لأ�سحاب الأداء الفائق، 

وجعلهم في الوقت ذاته يجربون “الف�سل ال�سريع” لختبار 

قدرتهم على اتخاذ قرارات تحقق اأف�سل النتائج.

درا�صة حالة 5 - “البلديات الحرة” في الدانمارك

ا�ستطاعت الحكومة الدانماركية منذ العام 2011، تمكين العاملين في مجال الخدمات العامة من خالل برنامجها “البلديات 

الحرة”، والذي منح و�سعًا خا�سًا “حرًا” لت�سع بلديات من اأ�سل 98 بلدية في البالد، وعلى هذا النحو، يمكن للبلدية اأن تقدم طلبًا 

اإلى وزارة الداخلية لت�ستثنيها من قانون اأو ت�سريع معين، وتقوم بناء على هذا ال�ستثناء باختبار بدائل وطرق مبتكرة لحل ما يواجهها 

من تحديات خا�سة. ويمكن اأن ت�سري الإعفاءات على جميع مجالت ال�سيا�سات الرئي�سية. ومن خالل هذا البرنامج يتم تفوي�س 

العاملين في القطاع العام للبحث عن حلول اأف�سل تحديات الخدمة العامة.

منح الفر�سة لأية بلدية عبر منحها و�سعية حرة من �ساأنه اأن يتمخ�س عن مناف�سة �سحية بين ال�سلطات المحلية لخلق بيئة على نمط 

ال�سوق يتم فيها الترويج لحلول فعالة. هذا مثال جيد للحكومة التي تعمل ب�سكل وثيق مع البلديات والحوكمة الرقمية الفعالة في جميع 

.
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الممار�صة التالية نحو قوى عمل تحركها الريادة 

التجارية واالأداء:

مبداأ -التحكم في االنفاق مركزياً – فران�سي�س مود، وزير 

�سوؤون مجل�س الوزراء بالمملكة المتحدة هو من �ساغ هذا 

النهج بحجة اأن كل الإنفاق العام التقديري )مثل النفاق على 

العقارات، وال�ستعانة بم�سادر خارجية( ينبغي التحكم فيه 

مركزيًا، وال�سماح بمجموعة متنوعة من النماذج )مثل تكافوؤ قوة 

ال�سراء، و�سناديق ال�ستثمار، والم�ساريع الم�ستركة(37 للتخفيف 

من قب�سة الحكومة على الإنفاق على الخدمات، وال�سماح بتقديم 

مبتكر للخدمات.

تمكين اأ�صحاب الم�صاريع الريادية الرقمية – ي�ستطيع القادة 

الرقميون في الخدمة العامة اإحداث التغيير الرقمي وتحفيز 

البتكار، وتحديد القطاعات القابلة للتحول والنمو المرتفع، 

وتقديم الدعم لها من خالل اإطار تنظيمي ي�ساعد على التمكين. 

اإن العمل مع هذه المكونات �سيخلق عقلية اقت�سادية داخل 

الخدمة العامة، الأمر الذي �سيمكن العمال من الإقبال على 

المخاطر والبتكار ب�سكل م�ستمر.

تطوير كفاءات رقمية قوية – الأبطال الرقميون في 

الحكومة، والذين يتم تمكينهم لإحداث التغيير الحقيقي، 

�سوف يعملون على اإعادة تاأطير الثقافة الحكومية لت�سبح 

ثقافة تعتمد على اأ�س�س رقمية. وفي األمانيا واإيطاليا وبلجيكا 

وال�سويد هناك اأكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة في 

الحكومة ت�ستعد للتقاعد قريبًا. وهذا من �ساأنه اأن يتيح 

الفر�سة لتجديد قوى العمل الحالية بمواهب جديدة، خا�سة 

في القطاعات الأخرى. ويجب اأن يقترن ذلك برنامج لتطوير 

الكفاءات التقنية والإدارية في الكوادر العليا لدفع التحول 

الرقمي داخل اإداراتهم. 

لقد راأينا اأمثلة من جميع اأنحاء العالم تظهر اأن البتكار يمكن 

اأن يمّكن الدول من التغلب على التحديات العالمية في القرن 

الحادي والع�سرين. ومن اعتمادها للخ�سائ�س ال�ست، ت�ستطيع 

الحكومة اأن ت�سبح رائدة للتغيير التقني، و�ست�سمن اأن توؤثر 

التقنية الرقمية تاأثيرًا مبا�سرًا على النمو والقدرة التناف�سية. 

ومن الأهمية بمكان اأن نتذكر اأن هذه المبادئ يمكن الحفاظ 

عليها في جميع م�ستويات الحكومة ول تخت�س فقط بالقادة 

الحكوميين. وكما يت�سح من درا�ستنا للحالت التي عر�سناها، 

فاإن الكثير من القيمة الخا�سة بخلق المواَطنة الفاعلة، على 

�سبيل المثال، يتم ر�سمها على الم�ستوى البلدي اأو المحلي. ويجب 

اأن يتطلع الم�سرعون المواطنون للعمل مع نظرائهم الدوليين 

والعاملين في مجال الخدمة العامة على جميع الم�ستويات 

الحكومية من اأجل تحويل بالدهم لالأف�سل.
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المواَطنة الفاعلة

قوى العمل التي 

تحركها الريادة 

التجارية والأداء

البنية التحتية 

المرنة

الحكومة باعتبارها 

عامل تغيير

منظومة الخدمات 

التعاونية

الخدمات المتاحة 

التي تحركها الروؤية 

المتعمقة

ال�سكل 13:
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اإذا اأراد قادة الخدمة العامة اأن ي�سبحوا روادًا فاإن عليهم 

البتعاد عن فكرة اأنهم كانوا مجرد مهيئين للظروف المنا�سبة 

للمبدعين للعمل في المجال الرقمي، وكما راأينا في درا�ستنا 

للحالت ال�ست، فاإن التقنية الرقمية يمكن اأن ت�سنع خدمة عامة 

مثالية، ولكن ل يتحقق ذلك اإل اإذا كانت الحكومة وراء هذه 

الجهود. في حالت مثل اإ�ستونيا، ومدينة نيويورك، والمملكة 

العربية ال�سعودية، و�سنغافورة، والدانمارك، والنرويج، قادت 

الحكومات بن�ساط المبادرة لال�ستفادة من التقنيات الجديدة 

بنف�سها، وهذا هو الم�ستقبل لتقديم الخدمات العامة.

الخ�سائ�س ال�ست الم�سمنة في هذا التقرير: المواَطنة الفاعلة، 

الحكومة بو�سفها عامل تغيير، منظومة الخدمات التعاونية، قوى 

العمل التي تحركها الريادة التجارية والأداء، الخدمات المفتوحة 

التي تحركها الروؤية المتعمقة، والبنية التحتية المرنة، كل ذلك 

من �ساأنه اأن ي�سهل التغيير في موقف الحكومة. ومن خالل 

ت�سميم هذه الخ�سائ�س ي�ستطيع القادة اإن�ساء خدمة عامة 

حديثة جاهزة لال�ستخدام في الم�ستقبل.

هذه الدرا�سة لي�ست مجرد مراجعة اأو تقييم، واإنما تم اإعدادها 

لت�سجيع القادة لاللتقاء والعمل مع بع�سهم من اأجل ا�ستلهام 

العديد من البتكارات الم�ستقبلية في الف�ساء الرقمي. والهدف 

من درا�سات الحالة هو ا�ستخدامها كمنطلق لمحادثات بين 

الحكومات، ولكن ينبغي اأن ل تتوقف المناق�سات هنا. فالطريقة 

الوحيدة التي يمكن اأن ي�سبح بها التحول الرقمي فعاًل على 

ال�سعيد العالمي هي الحوار بين النظراء والتعاون الدولي.

يمكن اإدامة هذه المبادئ في جميع م�ستويات الحكومة، والتي 

ل ت�ستهدف فقط القادة المحليين. وكما يت�سح من درا�سات 

الحالة التي قدمناها، فاإن الكثير من القيمة الم�ستمدة من 

خلق المواَطنة الفاعلة اأو منظومة الخدمات التعاونية، على 

�سبيل المثال، تحّققت على م�ستوى اإقليمي اأو م�ستوى المدينة. 

ا�ستنبطت اأك�سنت�سر اأي�سا روؤى من م�سروع دائم بعنوان “�سيتي” 

CITIE، وهو �سراكة مع ني�ستا )موؤ�س�سة رائدة في البتكار من 
المملكة المتحدة(، اإذ تعك�س هذه الروؤى ما يقوم به اإداريو 

المدينة ووا�سعو �سيا�ساتها للت�سجيع على البتكار وروح المبادرة. 

ويتم في اإطار “�سيتي” ا�ستعرا�س اأداء 40 مدينة رائدة من 

خالل ت�سع من اأدوات ال�سيا�سات التي يمكن اأن ُتدفع اأو تتاأثر 

ب�سورة مبا�سرة على م�ستوى البلديات.

وي�سكل هذا التقرير الخا�س بالحكومة الرقمية جزءًا من 

�سل�سلة اأك�سنت�سر الخا�سة بتقديم الخدمة العامة الم�ستقبلية 

عن منبر فكري دولي للقادة، تدعمه موؤ�س�سات  عبارة  – وهي 
فكرية عالمية الطراز، ي�سعى لتقديم الأدوات والخبرة الالزمة 

لممار�سي الخدمة العامة لإحداث التغيير في موؤ�س�ساتهم.

اإطالق �شبكة عالمية

�لتعاون مع �لرو�د �لرقميين على �لم�صتوى �لإقليمي و�لوطني 
وم�صتوى �لمدينة

وي�سكل هذا التقرير الخا�س بالحكومة الرقمية جزءًا من �سل�سلة اأك�سنت�سر الخا�سة بتقديم الخدمة العامة الم�ستقبلية – وهي عبارة 

عن منبر فكري دولي للقادة، تدعمه موؤ�س�سات فكرية عالمية الطراز، ي�سعى لتقديم الأدوات والخبرة الالزمة لممار�سي الخدمة العامة 

لإحداث التغيير في موؤ�س�ساتهم.
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ا�ستطالع اأك�سنت�سر ب�ساأن قيا�س الخدمات العامة عن “الحكومة الرقمية”، يناير 2015. 1
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لوتي فرا�س

مدير البحوث

اأك�سنت�سر - األمانيا

يود الفريق اأي�سا اأن يقدم ال�سكر لنيكول مون�سارات، �ستيفن 

هير�ست، والدكتور خالد اليحيى، بالفي لل، جوجي ماثيو، 

جياكومو بونباني، داريا �ستفيريكوفا، كارولين برغر، جوان فيتو، 

وجيهان عبد الكريم، لم�ساهماتهم ودعمهم.

نبذة عن اأك�سنت�سر

�سة في ال�ست�سارات الإدارية  اأك�سنت�سر هي �سركة عالمية متخ�سّ

والخدمات التقنية والتعهيد، ت�سّم ال�سركة نحو 319،000 موظف 

يخدمون عمالءها في اأكثر من 120 دولة. تجمع اأك�سنت�سر 

بين خبراتها ال�ستثنائية وقدراتها ال�ساملة في جميع قطاعات 

الأعمال من جهة، والأبحاث الوا�سعة النطاق التي تجريها حول 

اأكثر �سركات العالم نجاحًا من جهة اأخرى، وهي بذلك تتعاون مع 

عمالئها لدعمهم في التحّول اإلى �سركات وحكومات عالية الأداء. 

بلغ �سافي اإيرادات ال�سركة في ال�سنة المالية المنتهية في 31 

اأغ�سط�س 2014 ما ي�ساوي 30.0 مليار دولر. الموقع الإلكتروني 

.www.accenture.com :الر�سمي لل�سركة

حقوق الطبع محفوظة © 2015 اأك�سنت�سر

جميع الحقوق محفوظة. اأك�سنت�سر و�سعارها وعبارة

High Performance Delivered عالمات م�سجلة مملوكة 
من اأك�سنت�سر.

الم�سوؤولية القانونية

تم ن�سر هذا التقرير لأغرا�س عر�س المعلومات والتو�سيح 

فقط، ولي�س المق�سود ا�ستخدامه كا�ست�سارة من اأي نوع كانت. 

المعلومات الواردة والإ�سارات المبينة في هذا التقرير تم 

�سياغتها بح�سن نية. ول ت�ستطيع اأك�سنت�سر اأو اأي من مديريها 

اأو وكالئها اأو موظفيها تقديم اأي �سمان ب�ساأن دقة المعلومات 

)�سراحة كانت اأو �سمنًا(، اأو تتحمل اأي م�سوؤولية نا�سئة عن 

ا�ستخدام المحتوى، بما في ذلك )ولكن لي�س على �سبيل 

الح�سر( المعلومات، وتقديم الم�سورة، اأو بيان الراأي الوارد 

في هذا التقرير. ويت�سمن هذا التقرير اأي�سًا بع�س المعلومات 

المتاحة في المجال العام، التي �ساغتها وتحتفظ بها موؤ�س�سات 

خا�سة وعامة. كما اأن اأك�سنت�سر ل تتحكم بهذه المعلومات اأو 

ت�سمن دقتها واأهميتها اأو ت�سل�سلها الزمني اأو اكتمالها. ويمثل 

هذا التقرير وجهة نظر وقت ن�سره، وهو يخ�سع للتغيير في اأي 

وقت. ول ت�سمن اأك�سنت�سر اأو تلتم�س اأي فعل اأو امتناع عن فعل 

بناء على هذا التقرير.

�شكر وتقدير
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