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دوافع التغيير

مقدمة
تجمع حكومة عام  2020في مكان واحد �سهل اال�ستخدام
م�صدر ًا غني ًا من التحاليل و�أ�شرطة الفيديو والر�سوم الإبداعية
حول م�ستقبل الحكومة .على الموقع يمكنكم ا�ستك�شاف :
• 39دافع من الدوافع التي �ست�ؤثر على الطريقة التي تعمل
بموجبها الحكومة وتخدم المواطنين ؛
• 194اتجاه من االتجاهات التي تمثل التغيرات المحتملة
�أو على الأقل الممكنة بحلول عام  2020؛
•� 15شريط فيديو من �أ�شرطة الفيديو التي ت�صور
التطورات الجديدة الكبرى ،من م�ستقبل العمل الحكومي
و�صو ًال �إلى ت�أثير الطباعة الثالثية الأبعاد  3D؛
مرحب ًا بكم في حكومة عام  .2020الغر�ض من هذا الم�شروع
هو م�ساعدة القادة من جميع القطاعات على فهم االتجاهات
الديموغرافية واالجتماعية واالقت�صادية والتكنولوجية المتغيرة
ب�سرعة والتي تحدد م�ستقبلنا� .إنّ حكومة عام  2020لي�ست كرة
بلورية بل هي تجمع �أف�ضل البحوث والخبرات التي تو�صلت �إليها
�شركة ديلويت من مختلف �أنحاء العالم لإطالق مناق�شة حول
الأمور المحتملة ،والأهم من ذلك ،حول الأمور الممكنة لأولئك
الذين هم �أكثر ا�ستعداد ًا لتقبل التغيير.
المق�صود من حكومة عام � 2020أن تكون نقطة انطالق
للحكومات الراغبة في التعامل مع الم�ستقبل .وهي تزود �صانعي
ال�سيا�سات ببع�ض الأفكار المثيرة حول الأمور الممكنة وحافز ًا
لتقييم ما �إذا كانوا على ا�ستعداد لتقبل م�ستقبل من المفتر�ض
�أن يكون مختلف ًا جد ًا عن يومنا هذا� .إنّ اال�ستجابة بفاعلية
لدوافع التغيير وتغيير احتياجات المواطنين �سي�شكل تحدي ًا عملي ًا
لكل عملية وكل نظام وكل هيكل من عمليات و�أنظمة وهيكليات
الحكومة.
ت�ش ّكل حكومة عام  2020تتويج ال�ستك�شاف مكثف للدوافع التي
ت�ؤثر على م�ستقبل التعليم ،والخدمات الإن�سانية ،والدفاع ،والنقل
و�أكثر من لك ،والت�أثير الذي قد تخ ّلفه قوى التغيير هذه على
الحكومة والمجتمع ككل.
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• 15ر�سم معلوماتي من الر�سوم المعلوماتية
( )infographicsالتي تو�ضح القدرات الجديدة مثل نقل
الع�صر الرقمي والعالم اال�ست�شعاري.
ويعتمد هذا الم�شروع على مئات المقابالت التي �أجريت من قبل
الع�شرات من الزمالء على مدى فترة متعددة ال�سنوات مع كبار
الخبراء من مختلف �أنحاء العالم� .أدت الكثير من البحوث �إلى
درا�سات متعمقة من قبل ديلويت تغطي كل الم�سائل من التحول
�إلى نقل الع�صر الرقمي و�صو ًال �إلى كيف قد يبدو نظام ال�سجن
االفترا�ضي.
�إن التقاء عدة عوامل  -ديموغرافية واجتماعية واقت�صادية،
وتكنولوجية ،من �ش�أنه الت�أثير على ما يحدث في الم�ستقبل ،وفي
نهاية المطاف ،على كيفية تطور الحكومات لتلبية احتياجات
المواطنين المتغيرة .وي�ش ّكل فهم هذه العوامل �أو «دوافع
التغيير» وت�أثيرها المحتمل الخطوة الأولى في التح�ضير
للم�ستقبل.

الدوافع الديموغرافية
�سوف يكون للتغييرات الديموغرافية ت�أثير كبير في عام .2020
�سوف يحتل مو�ضوع ال�سكان المتقدمون في ال�سن الحيز الأكبر
من العديد من المناق�شات ب�ش�أن ال�سيا�سات والقوى العاملة في
الغرب ،في حين �سي�ستمر النمو ال�سكاني في التباط�ؤ في معظم
الدول النامية� .إن العالم في خ�ضم تحول هائل طويل الأجل على
�صعيد الثروة والقوة االقت�صادية والنمو ال�سكاني من الغرب �إلى
ال�شرق .ومع تفوق المناطق الآ�سيوية على نظيراتها الغربية ،تبد�أ
ال�سيا�سية واالجتماعية واال�ستهالكية في ا�سعترا�ض قوتها على
ال�ساحة العالمية.
على ال�صعيد العالمي� ،إن تح�سين الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي للمر�أة �سوف يدخل المليارات من الأ�شخا�ص �إلى
قوة العمل الر�سمية في الم�ستقبل .تزدهر المدن الكبرى في
جميع �أنحاء العالم ،في حين �أن زيادة الهجرة العالمية ت�ؤدي �إلى
اختالط الهويات الثقافية وظهور المواطن العالمي الحقيقي.

الدوافع المجتمعية
يت�صارع المجتمع مع الآثار غير المرغوب فيها  -المخاوف
الأمنية والخ�صو�صية – لنمط الحياة الرقمي ،المت�صل
الى حد كبير باالنترنت .وتواجه الحكومات م�س�ألة توازن :

ا�ستخدام �أحدث التقنيات لتلبية التوقعات المتزايدة للمواطنين
المت�صلين الى حد كبير باالنترنت ،مع الو�صول في نف�س الوقت
�إلى الأ�شخا�ص غير المت�صلين باالنترنت .يلعب المواطنون -
الم�ستهلكون ،الذين يتمتعون بالمعلومات والتكنولوجيا ،دور ًا
�أكبر في حل الم�شكلة االجتماعية ،ف�ض ًال عن مكافحة الف�ساد.
�إنّ التطورات غير الم�سبوقة في مجال الرعاية ال�صحية ،وعلم
الأع�صاب ،وحو�سبة التكنولوجيا ،وتكنولوجيا النانو والتعلم،
تبد�أ في ال�سماح للب�شر بتو�سيع قدراتهم الج�سدية والعقلية.
غير �أنّ االبتكارات المحتملة التي تعزز القدرة المعرفية تخلق
�أي�ض ًا تحديات تنظيمية و�أخالقية جديدة بالن�سبة لل�شركات،
والحكومة ،والم�ؤ�س�سات االجتماعية ،والمنظمات الدولية.

الدوافع االقت�صادية
�إذا �أخذنا مثال العملة االلكترونيىة البيتكوين� ،ستتخذ العمالت
�أ�شكا ًال رقمية جديدة وقائمة على البيانات في الم�ستقبل القريب.
يظهر الوعي االجتماعي كمو�ضوع م�شترك ،مع م�ساهمة المزيد
من المنظمات والمواطنين في التغيير المجتمعي وقيادة �شعور
متجدد من االنفتاح واالبتكار والتمكين .ت�صارع الحكومات
الإجهاد المالي واختناقات البنية التحتية وزيادة عدم الم�ساواة
في الدخل بين المواطنين .ولكن حتى في ظل ا�ستمرار التفاوت
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بين الأغنياء والفقراء� ،سيتم البدء بمعالجة ندرة المتطلبات
الأ�سا�سية مثل الغذاء والماء والطاقة والرعاية ال�صحية وال�سكن
والتعليم ،مع رفع المعايير الأ�سا�سية للعي�ش بالن�سبة للكثيرين
بف�ضل التكنولوجيا.
يبقى تغير المناخ م�صدر قلق كبير في عام  2020وت�صبح
ال�سيا�سات الوطنية المختلفة المتعلقة ببيع وملكية الموارد
الطبيعية ذات �أولوية ق�صوى بالن�سبة للمنظمات الدولية مثل
الأمم المتحدة والمنتدى االقت�صادي العالمي.

التقنيات الرقمية
�إن الثورة الرقمية تتوقف على تقارب �أربعة تكنولوجيات بارزة-
من�صات التوا�صل االجتماعي واالت�صاالت المتنقلة والتحليالت
والتقنيات ال�سحابية – ال ُم�شار �إليها جماعي ًا بـ  .SMACفي عام
 ،2020تخترق ال�شبكات االجتماعية جميع نواحي الحياة مع
ا�ستك�شاف الأفراد والحكومات لطرق جديدة لال�ستفادة من
قوة الح�شد با�ستخدام التحليالت المتقدمة وتحليل الم�شاعر.
�إن الأجهزة المتنقلة من جميع الأ�شكال والأحجام ،بما في
ذلك ال�سلع ال�صالحة لالرتداء مثل ال�ساعات والنظارات ،تبقي
الماليين في جميع �أنحاء العالم على ات�صال وت�سلية واطالع
م�ستمر� .إنّ الأدوات المتنقلة تحدث ثورة في الرعاية ال�صحية
والتعليم في حين �أنّ الدفع بوا�سطة الهاتف المتنقل عبر تقنية
التوا�صل قريب المدى ( )NFCت�صبح هي القاعدة.
ت�سرع الحو�سبة ال�سحابية قدرات التقنيات مثل الهاتف المتنقل
ّ
والتحليالت .ت�سمح خدمات الحو�سبة عن بعد بالتعاون الجماعي
حول مجموعات البيانات ال�ضخمة ،مدخل ًة بذلك معيار ب�سعر
مقبول لحل الم�شاكل المكثفة ح�سابي ًا� .إنّ ت�صميم الحلول
الح�سابية المتقدم والحو�سبة الأ�سرع ،جنب ًا �إلى جنب مع كادر
متزايد من علماء البيانات ،يزيد من قيمة البيانات والمعلومات
الرقمية ،محدث ّا بذلك ت�أثير على عملية �صنع القرار من قبل
الحكومات وال�شركات والأفراد على حد �سواء.

�إن معظم الم�ستهلكين �سيقوم بجمع �أو تتبع �أو مقاي�ضة �أو بيع
بياناتهم ال�شخ�صية لتحقيق وفورات ،ولأغرا�ض المالءمة
والتخ�صي�ص ،مما يجعل المعلومات عملة بالمعنى الحقيقي
للكلمة.

نت�سمح خدمات الحو�سبة عن بعد بالتعاون الجماعي
حول مجموعات البيانات ال�ضخمة ،مدخل ًة بذلك
معيار ب�سعر مقبول لحل الم�شاكل المكثفة ح�سابي ًا.
�إن «التقنيات الأ�سية» لديها �أثر تحولي ،بعيد المدى ،عبر
المناطق الجغرافية وال�صناعات .وتمثل هذه التقنيات فر�ص ًا
غير م�سبوقة وتهديدات وجودية ؛ �إال �أن ت�أثيرها وا�سع النطاق
ال جدال فيه� .إنّ التطورات في �صناعة «المواد الم�ضافة»� ،أو
الطباعة الثالثية الأبعاد  ،3Dتحفز ثورة �صناعية ثانية .وي�ؤدي
انخفا�ض �أ�سعار الطابعات الثالثية الأبعاد � ،3Dإلى جانب تزايد
الخبرات والتطبيقات الجديدة� ،إلى زيادة الطلب على هذه
التكنولوجيا وتوفرها.
في العام  ،2020تكت�سب الروبوتات زخم ًا وت�صبح مكونات حيوية
في عدد من التطبيقات .من �أ�سراب «الروبوتات المجهرية
(� »)microbotsإلى الروبوتات المعيارية ذات التجميع الذاتي
�إلى الهياكل الخارجية الروبوتية التي تعزز القوة ،تخرق
التطبيقات التي ت�ستخدم الروبوتات ال�صناعات وتغير طريقة
العمل .ت�ؤدي الروبوتات المقترنة بالذكاء اال�صطناعي مهام
معقدة وت�صبح قادرة على التعلم من الب�شر ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إلى بروز ظاهرة الأتمتة الذكية .ال�سعي منذ عدة قرون لتطوير
�آالت وبرامج تتمتع بذكاء م�شابه لذكاء الإن�سان ي�صبح �أقرب �إلى
الواقع .يطور العلماء الآالت الذكية التي يمكنها محاكاة المنطق،
وتطوير المعرفة ،وال�سماح لأجهزة الكمبيوتر بتحديد وتحقيق
الأهداف ،مقترب ًة �أكثر من محاكاة عملية التفكير الب�شري.

تكنولوجيات �أنظمة الحو�سبة المادية
في ال�سابق ،كان يتم دمج �أجهزة الكمبيوتر �ضمن منتجات قائمة
بذاتها ومكتفية ذاتي ًا .مع ظهور �شبكة الإنترنت� ،أ�صبحت �أجهزة
الكمبيوتر المدمجة هذه مت�صلة ب�شبكة االنترنت وهي تتطور �إلى
�أنظمة حو�سبة مادية ( )CPSت�ست�شعر ،وتر�صد ،وت�سيطر على
البيئة الب�شرية والمادية� .إن هذه الحلقة التي ت�سيطر فيها �أجهزة
الكمبيوتر وال�شبكات المدمجة على العمليات المادية ،وبدورها
ت�ؤثر العمليات المادية على الحو�سبة ،لديها �إمكانات اقت�صادية
واجتماعية هائلة� .إن هذه الأنظمة «الذكية» تتخلل �إلى البنية
التحتية المحيطة بنا.
في عام  ،2020ت�ساهم المركبات الجوية �أو الطائرات بدون
طيار في ال�شرطة المحلية ،والدرا�سات اال�ستق�صائية الجغرافية،
والدوريات البحرية وت�سليم الب�ضائع ،من بين ا�ستخدامات
تجارية وع�سكرية متعددة �أخرى .ويعد الم�ستقبل �أي�ض ًا
بتح�سينات جذرية في مجال تكنولوجيا الواقع المعزز مع �إدخال
واجهات �إيمائية وردود فعل ح�سية تدمج العالم المادي مع
المعلومات الرقمية .ومع ا�ستمرار انخفا�ض حجم وكلفة �أجهزة
اال�ست�شعار وتكنولوجيات االت�صاالت ،ينمو «�إنترنت الأ�شياء»
( )IoTعلى قدم و�ساق .تكافح ال�شركات والحكومات لدمج هذه
التكنولوجيا المتطورة ،با�ستخدام التحليالت لغربلة الأفكار من
الكنز الدفين من البيانات التي تعمل على تح�سين نماذج الت�سليم

في مجال الرعاية ال�صحية ،والنقل ،والأمن والدفاع ،و�إدارة
البنية التحتية والعديد من المجاالت الأخرى .قد يتبين �أن
النمو المت�سارع لإنترنت الأ�شياء هو �صداع تنظيمي ،كونه يجبر
الحكومات على مواكبة التكنولوجيا المتغيرة با�ستمرار.
�سوف ت�ؤثر هذه الدوافع على الحكومة ب�شكل مختلف� .إال �أنه
من المرجح �أكثر ر�ؤية هذه التحوالت ال�ضخمة ال�سبع من عبر
الحكومة و�أن يكون لها �آثار تحويلية.

في عام  ،2020ت�ساهم المركبات الجوية �أو
الطائرات بدون طيار في ال�شرطة المحلية،
والدرا�سات اال�ستق�صائية الجغرافية ،والدوريات
البحرية وت�سليم الب�ضائع ،من بين ا�ستخدامات
تجارية وع�سكرية متعددة �أخرى.

و ُينظر �إلة البيانات ك�أ�صول قابلة للتداول  :بحلول عام ،2020
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التحوالت ال�سبع الكبرى
المواطنين ،من تلقاء نف�سهم �أو من خالل العمل مع الآخرين.
ت�سمح التكنولوجيا بتوزيع المهام على المواطنين .على �سبيل
ين�سق تطبيق �صفارات �إنذار الت�سونامي في هاواي
المثالّ ،
المواطنين المتطوعين الذين يعتمدون �صفارة �إنذار ويحر�صون
على �أنها مزودة ببطاريات �صالحة.
�سوف ت�سمح عمليات الخلق الم�شترك الم�صممة بعناية لم�صممي
ال�سيا�سات بالعمل جنب ًا �إلى جنب مع المواطنين من �أجل بناء
نماذج �أف�ضل واختبارها ب�صورة �أكثر واقعية ،الأمر الذي من
�ش�أنه زيادة فعالية ال�سيا�سة النهائية.
في جميع �أنحاء العالم ،و�صلت الثقة في الحكومة الى �أدنى
م�ستوياتها على االطالق ،في حين �أنّ توقعات المواطنين �آخذة
في االرتفاع ،والموارد المالية العامة للحكومة هي تحت ال�ضغط.
والنتيجة � :إن الفجوة بين توقعات المواطنين وقدرة الحكومة
على الوفاء بها و�صلت �إلى ذروتها� .إن نموذج الع�صر ال�صناعي
الحالي للحكومة يحتاج �إلى تغيير جذري ل�سد هذه الفجوة.
ولكن كيف ؟ ما هي الخ�صائ�ص الرئي�سية لحكومة �أكثر مالءمة
لع�صرنا ؟ كيف �ستحدث القوى التي تم تحديدها �أعاله تغيير ًا
مهم ًا في الحكومة ،و�أي منها لديها �أكبر �إمكانية لإحداث فرق
�إيجابي و�أي منها تمثل �أكبر التهديدات ؟
�إن هذه االتجاهات الرئي�سية ال�سبع لديها القدرة على �إعادة
ت�شكيل الحكومة  -في كثير من الحاالت من الخارج  -وتحويل
القطاع الحكومي.
التحول رقم  : 1الحكومة كداعم قوة بد ًال من مقدّم للحلول
في عام  ،2020تركز الحكومات الأكثر نجاح ًا على تطوير
الحلول المجتمعية من خارج الحكومة ،بد ًال من التركيز على
محاولة حل الم�شاكل ب�أنف�سها .تخلق هذه الحكومات المن�صات،
وتخ�ضع ال�شركاء للم�ساءلة عن النتائج الم�ستهدفة ،وتفتح
الخدمات لالختيار ،وتدير الحمالت والم�سابقات الخا�ضعة
للتعهيد الجماعي� .إحدى النتائج  :زيادة كبيرة في ال�شراكات
بين القطاعين العام والخا�ص .وهذا بدوره ي�شجع نمو الن�شاطات
8
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التجارية ثالثية المعايير (المالية والبيئية واالقت�صادية) التي
ت�سعى لتحقيق الأهداف االجتماعية والبيئية �إلى جانب الأهداف
المالية.
التحول رقم  : 2تقديم الخدمات المخ�ص�صة
نحن قيد التحول نحو المزيد من الخدمات ال�شخ�صية،
والحكومة لي�ست في م�أمن من القوى الكامنة وراء هذا التحول.
من الآن وحتى عام � ،2020ست�صبح الع�شرات من تفاعالت
الخدمات العامة في الحكومات الغربية مخ�ص�صة ومتاحة من
المنزل وعبر الأجهزة النقالة .على �سبيل المثال ،قد يكون لختم
 Fish and Gameباركود ممكن الإطالع عليه ي�ضمن الموثوقية،
بحيث يمكن ل�صياد طباعته في المنزل ،ملغي ًا بذلك زيارة
�شخ�صية.
ال تزال العديد من الخدمات الحكومية تعتمد التنقل ،مثل
الذهاب �إلى الأحياء (ربما على مركبات من نوع «�شاحنة تاكو»)
وتقديم الخدمات �شخ�صي ًا �إلى الأفراد .لماذا ؟ لأن المكاتب
المركزية الكبيرة ال معنى لها عندما تكون للمجموعات المختلفة
من النا�س احتياجات مختلفة� ،أو عندما يمكن تولي العديد من
المهام التقليدية عن بعد من خالل الخدمات الرقمية.
التحول رقم  : 3الحوكمة الموزعة
على نحو متزايد ،يتم خلق وظائف «الحكومة» «باال�شتراك» مع

�سوف ت�سمح مبادرات التعهيد الجماعي للأفراد بتبادل الخبرات
في العديد من م�ستويات العملية الت�شريعية .يمكن للمواقع
ال�شبيهة لموقع ويكيبيديا �أن ت�سلط ال�ضوء على الم�شاكل -
والحلول – التي تهم المواطنين ب�شدة� .إن البيانات المفتوحة
ت�سمح للمواطنين بالح�صول على المعلومات التي كانت في
الما�ضي تحتاج �إلى فريق من الخبراء الت�شريعيين لجمعها
وتحليلها.
التحول رقم  : 4حكومة ذات بيانات ذكية
ت�سمح النمذجة التنب�ؤية وغيرها من �أنواع تحليل البيانات،
للقطاع الحكومي بالتركيز �أكثر على الوقاية بد ًال من اال�ستجابة
والمعالجة فح�سب .على �سبيل المثال ،بد ًال من مجرد اال�ستجابة
على والدين حا�ضنين يبلغون �أنهم ال يتلقون دعم للأوالد ،يمكن
للنموذج التنب�ؤي �أن ينذر الموظفين المكلفين بالإنفاذ في وقت
�سابق عن الوالدين غير الحا�ضنين بالمت�أخرات الواجب تكبدها.
يمكن للمناهج النف�سية ،مثل وحدة  Nudge Unitفي المملكة
المتحدة� ،أن ت�ساعد المجتمعات على تبني خيارات �صحية.
على �سبيل المثال ،يمكن لفواتير الكهرباء �أو المياه التي تظهر
ب�شكل تخطيطي �إح�صائيات الإ�ستخدام �أن تقلل �إلى حد كبير
الهدر المنزلي( .بع�ض �شركات الطاقة تظهر الآن للأ�سر مقارنة
بين ا�ستخدامهم وا�ستخدام جيرانهم ).وبطبيعة الحال ،ف�إن
تنبيه المواطنين هو مهمة ح�سا�سة ،و�سوف يتعين على الحكومات

تعلم الكثير ب�ش�أن الطرق ال�صائبة  -والخاطئة  -للقيام بذلك.
تمنح التحليالت �صناع القرار القدرة على اختبار الحلول
المحتملة م�سبق ًا .وهذه االختبارات لن تكون مثالية ،ولكنها
تمثل نهج ًا م�ضبوط ًا �أكثر للتنب�ؤ ،على �سبيل المثال ،ما �إذا كانت
ال�سيا�سة التي نا�سبت �شريحة معينة من المجتمع �ستكون منا�سبة
ل�شريحة �أخرى.
التحول رقم � : 5أ�شكال بديلة للتمويل الحكومي
تتيح التكنولوجيا العديد من البدائل الفريدة لتمويل الخدمات
والبنية التحتية ،وهذا خبر جيد في ع�صرنا الذي يعاني من
القيود المالية .لقد �سبق و�شهدنا زيادة في ا�ستخدام نماذج
الدفع من �أجل تحقيق النتائج  -مثل �سندات الأثر االجتماعي
وتمويل الزيادة ال�ضريبية ( - )TIFلتمويل م�شاريع التطوير
والخدمات المكلفة .في جوهرها ،تقلب هذه المبادرات النماذج
القديمة وتنقل بع�ض المخاطر المالية من الحكومات �إلى
الم�ستثمرين والمقاولين.
�إن نظام الت�سعير الديناميكي والدفع عند كل زيارة �ستحل محل
نماذج الت�سعير القديمة .بتواتر �أكبر� ،سوف ت�سمح الحكومات
للمواطنين الدفع في الوقت الحقيقي مقابل الخدمات التي
ي�ستخدمونها .ل�ضمان التوازن ال�صحيح بين العر�ض والطلب على
خدمات البنية التحتية� ،سوف توظف الحكومات �أ�شكال متعددة
من الت�سعير الديناميكي ال�ستخدام الطرق وركن ال�سيارات.
بعبارات ب�سيطة� ،سوف تنعك�س التكاليف والمنافع االجتماعية،
ب�شكل �أف�ضل ،في ال�سعر.

�سوف ت�سمح عمليات الخلق الم�شترك الم�صممة
بعناية لم�صممي ال�سيا�سات بالعمل جنب ًا �إلى جنب
مع المواطنين من �أجل بناء نماذج �أف�ضل واختبارها
ب�صورة �أكثر واقعية ،الأمر الذي من �ش�أنه زيادة
فعالية ال�سيا�سة النهائية.
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التحول رقم  : 6الخدمة المدنية في الوقت المنا�سب
�إن التغييرات الجذرية في نموذج مواهب القطاع الحكومي
ممكنة� .أحد الخيارات  :تطبق الحكومات نموذج التوظيف
اال�ست�شاري على قواها العاملة .لن يلت�صق الموظفون ب�أق�سام
ال�شركة �إنما بد ًال من ذلك �سوف يتنقلون من م�شروع �إلى �آخر.
�سوف تتبع �سيا�سات الموارد الب�شرية المتقدمة المهارات،
والإنجازات ،وال�شهادات بطرق تحافظ على �إ�شراك الموظفين.
�ستقوم الحكومات �أي�ض ًا بتو�سيع �شبكات مواهبها لت�شمل «موهبة
ال�شراكة» (الموظفين الذين هم جزء من الم�شاريع الم�شتركة)،
و«الموهبة الم�ستعارة» (موظفي المتعاقدين) ،و»الموهبة
الحرة» (المتعاقدين الم�ستقلين ،الفرديين) ،و «موهبة
الم�صدر المفتوح» (الأ�شخا�ص الذين ال يعملون لح�ساب حكومة
على الإطالق� ،إنما هم جزء من �سل�سلة قيمة الخدمات)� .إن هذا
التحول من نموذج مغلق �إلى نموذج مفتوح� ،أكثر �شمو ًال� ،سوف
يعيد تحديد ماذا تعني «قوة العمل العامة» في الواقع.
التحول رقم � : 7أ�سا�س جديد لتحقيق االزدهار الوطني
لطالما انتقد النقاد مقايي�س الناتج المحلي الإجمالي والناتج
القومي الإجمالي على حد �سواء لف�شلها في قيا�س النجاح
االجتماعي .وقال بوبي كينيدي جملته الم�شهورة «الناتج القومي
الإجمالي يح�صي تلوث الهواء و�إعالنات ال�سجائر � ...إال �أن
الناتج القومي الإجمالي ال ي�سمح ب�صحة �أطفالنا �أو نوعية
تعليمهم �أو فرحة لعبهم».
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تتطور موافق المجتمع حول ما يع ّرف النجاح ،و�سوف تقي�س 
�أ�ساليب جديدة الرفاهية االجتماعية .و�سوف ت�شمل تدابير �أكثر
�شمولية للتقدم والرفاه مثل ال�سالمة ال�شخ�صية ،وا�ستدامة
النظام البيئي ،وال�صحة والعافية ،والم�أوى ،وال�صرف ال�صحي،
والإندماج ،والحرية ال�شخ�صية� .إن �أخذناها مع بع�ضها البع�ض،
�سوف تغير الطريقة التي تق ّيم بموجبها المجتمعات تقدمها ؛
وبذلك �ستفر�ض مطالب جديدة من الحكومة وال�شركات.

�سوف تتبع �سيا�سات الموارد الب�شرية المتقدمة
المهارات ،والإنجازات ،وال�شهادات بطرق تحافظ
على �إ�شراك الموظفين.
�إن التغييرات �أو التحوالت في طريقة عمل الحكومة ككل �سوف
يكون لها �آثار على مختلف القطاعات داخل الحكومة .على
�سبيل المثال ،ما الذي قد تعنيه حكومة البيانات الذكية بالن�سبة
للقانون والعدالة ؟ �أو كيف يمكن لأ�شكال التمويل البديلة �أن
تح�سن و�سائل النقل ؟ تك�شف اتجاهات القطاعات التالية كيف
ّ
يمكن للتغييرات على الم�ستوى العالي �أن تدر المنافع على
ال�شرائح الفردية من القطاع الحكومي.
التعليم
فلندخل �إلى الف�صول الدرا�سية في عام  2020ونراقب القوى
القوية على �أر�ض الواقع� .إن النق�ص العالمي في المواهب
الماهرة يحفز التعلم الذي يركز على المهنية� .إن التعلم
االفترا�ضي ،والرقمنة ،والواقع المعزز جعلوا تعريفاتنا القديمة
للف�صول الدرا�سية باطلة .يعيد تطور احتياجات التعلم تعريف
ماذا يعني التعليم ،ومن الذي يقدمه وكيف .ي�صبح الطالب
�أ�ساتذة ،ويتعلمون من بع�ضهم البع�ض من خالل بيئات التعلم
القائم على الم�شاريع والتعلم المنظم ذاتي َا .يتحول تمويل التعليم
�إلى المناهج التربوية المثبت �أنها منا�سبة من خالل التجارب
في العالم الحقيقي .التعليم المفكك ،والكم ّيف ح�سب الطلب،
والديناميكي هو الو�ضع الطبيعي الجديد.

الطاقة والبيئة
تر ّكز المحادثات حول الطاقة والبيئة على ثالثة م�سائل -
االت�صال ،والتعاون ،والتعاي�ش .ت�ؤدي الأجهزة الأكثر ذكا ًء �إلى
خيارات طاقة �أكثر ذكا ًء ،في حين �أن �شبكات �أجهزة اال�ست�شعار،
والطائرات بدون طيار ،ومنظمي المواطن ،والم�ستهلكين
الواعين يعملون مع ًا لر�صد وحماية البيئة .يدعم التح�ضر ال�سريع
االبتكار والبحث عن المدن الم�ستدامة و�سهلة التكيف .تظهر
�أ�سواق بكاملها حول حلول م�ستدامة مثل الحد من النفايات
الغذائية .ي�صبح التنظيم الحكومي �أقل حدة   -ويت�أثر ب�شكل
كبير بالبيانات التي تنتجها �أجهزة اال�ست�شعار.
الرعاية ال�صحية
�إنّ االتجاه ال�سائد للرعاية ال�صحية في عام  2020هو ،بكل
ب�ساطة ،االنت�شار .ت ّولد التطبيقات ال�صحية عبر الهواتف
النقالة ،والتطبيب عن بعد ،والر�صد عن بعد ،و�أجهزة اال�ست�شعار
القابلة لله�ضم ،تيارات البيانات الغنية ،مما ي�سمح للأطباء
والمر�ضى �أنف�سهم بتتبع كل نب�ضة قلب� ،أو كل عط�سة� ،أو
كل عار�ض في الوقت الحقيقي .ت�سمح المعلوماتية الحيوية
والتحليالت بتقييم المخاطر ال�شخ�صية والأدوية الم�صممة
خ�صي�ص ًا .الإنجازات في مجال الروبوتات ،والطباعة ثالثية
اجتاهات القطاعات
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الخاتمة
الأبعاد  ،3Dو�أبحاث الخاليا الجذعية تجعل العمليات الجراحية
وتح�سن النتائج .تح ّول نظم الرعاية ال�صحية تركيزها
�أكثر �أمان ًا ّ
نحو العافية والوقاية للتناف�س مع المناف�سين المتمردين.
الخدمات الإن�سانية
ت�صبح الخدمات الإن�سانية في عام  2020مكي ّفة ح�سب الطلب
وم�ستندة �إلى البيانات ،وقائمة على التكنولوجيا ،وبالتالي تتم
�إعادة تحديدها با�ستمرار بح�سب الإمكانيات الجديدة .ت�ستغل
الحكومات الأ�صول المجتمعية وبرامج الدعم بين الأقران
من �أجل زيادة تقديم الخدمات .يلعب علم النف�س ال�سلوكي
واالقت�صاد دور ًا �أكبر في ت�صميم التدخالت ،في حين �أن تمويل
االبتكار االجتماعي الموجه نحو تحقيق النتائج ي�ساعد في
تو�سيع نطاق البرامج الفعالة .ت�سمح تكنولوجيا الهاتف النقال،
و�أجهزة اال�ست�شعار ،والأجهزة ال�صالحة لالرتداء بالر�صد
عن بعد في حين �أن الت�سجيالت الفترا�ضية تك ّمل التفاعالت
ال�شخ�صية .تنتج �ساللة جديدة من المر�شدين االجتماعيين-
الرواد الداخليين الأفكار الجديدة واالبتكار لمنظمات الخدمات
الإن�سانية .يتخطى التمويل القائم على النتائج و�ضعه الإ�ضافي
بف�ضل التقدمات في القيا�س ،وتحليالت البيانات ،وتدفقات
التمويل الخا�ص وغير الربحي.
القانون والعدالة
يرى العام � 2020إنفاذ للقانون با�ستخدام �أ�ساليب وتقنيات
جديدة ومبتكرة لحماية ال�سالمة العامة و�إعادة ت�أهيل
المخالفين .تتيح الحو�سبة المتنقلة والمراقبة الإلكترونية
ال�سجن االفترا�ضي .تقدم �شبكة الإنترنت وواجهات الهواتف
المتنقلة التدريب على م�ستوى فر�ص العمل ،وات�صاالت المجتمع،
وخدمات �إعادة الت�أهيل .ت�ضمن تحليالت البيانات �أن التدخالت
م�صممة بح�سب حالة المخالفين .مع تعقد الجريمة �أكثر ف�أكثر،
ت�صبح ال�شرطة �أكثر تطور ًا  :طائرات بدون طيار كعيون في
ال�سماء ،في حين ي�ستخدم ال�ضباط على الأر�ض الحو�سبة القابلة
لالرتداء ،وبرامج التعرف على الوجوه ،والفيديو التنب�ؤي .تتحاول
مكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم البيولوجية من م�س�ؤولية
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وطنية بحتة �إلى تركيز مهم �أكثر ف�أكثر على مجال �إنفاذ القانون
المحلي.
النقل
في عام � ،2020سي�صبح رقمي ًا تمام ًا كما هو حال البنية التحتية
المادية التي نم�شي عليها ونركب الدراجات عليها ونقود عليها.
نماذج الت�سعير الديناميكي الذي يعمل بطاقة اال�ست�شعار
والنقل التعاوني القائم على الهواتف النقالة مثل تطبيقات
تقا�سم الموا�صالت والنقل االجتماعي ،كلها ت�ساعد في معالجة
االختناقات المرورية في الممرات الح�ضرية الكبرى .التقدم
الهائل في تكنولوجيا المركبات المت�صلة باالنترنت والآلية
ي�ضع الأ�ساطيل الأولى من المركبات الم�ستقلة و�شبه الم�ستقلة
على الطرق .ت�صبح خيارات النقل الم�ستدامة مثل ال�سيارات
الكهربائية والدراجات الإلكترونية وا�سعة االنت�شار .هناك �إعادة
ت�صور لل�سفر الجوي من خالل مطارات الواقع المعزز ذات
الخدمة الذاتية ،في حين ت�شهد الم�سارات الجوية ا�ستخدام �أكبر
للطائرات بدون طيار لأغرا�ض مدنية وتجارية.
الدفاع
يبدو الأمن والعمل الحربي مختلفين جد ًا في عام  .2020ت�صبح
وظائف اال�ستخبارات والمراقبة االلكترونية المدفوعة بالبيانات
الكبيرة متطلبات الدفاع الرئي�سية� .أجهزة اال�ست�شعار ال�صالحة
لالرتداء ،والزي الر�سمي الذكي ،والمكمالت الداعمة لالداء
تعزز ب�شكل ملحوظ قدرات الجيل القادم من الجنود .ت�ضرب
الجيو�ش الم�ؤلفة من الروبوتات والطائرات بدون طيار بدقة
لكنها في بع�ض الأحيان تطم�س الخطوط التي تر�سمها القوانين
التقليدية التي ترعى الأعمال الحربية .االرتفاع المفاجئ في
الحرب الإلكترونية يجعل من ال�صعب على نحو متزايد التمييز
بين �أعمال الإرهابيين ومرتكبي الجرائم المنظمة ،والتحركات
الهام�شية ،والدول القومية ،والمت�سللين في �سن المراهقة .ترى
الم�شتريات خروج ًا عن الأعراف التاريخية مع زيادة الأ�سلحة
المطبوعة الثالثية الأبعاد  3Dونماذج البحث والتطوير القائمة
على التحدي.

في عام  ،2020تحت�ضن الحكومات الأكثر ن�شاط ًا علن ًا الإمكانيات الجديدة من التكنولوجيا والم�شاركة
المدنية مع �إعادة تمركزها للح�صول على نتائج �أف�ضل .القوى المح ّركة الخارجية �ستفر�ض في نهاية
المطاف التغيير داخل الحكومات� ،إال �أن الكثير منهم �سوف يتخذون خطوات اليوم لإعادة ت�شكيل
م�ستقبلهم ب�شكل ا�ستباقي بطرق تنتج فوائد قابلة للقيا�س للمجتمع .نتوقع �أعداد ًا متزايدة من ال�شراكات
المنظمة حول الحلول المبتكرة التي تتجاهل ال�سبل القديمة واالنق�سامات بين المنظمات غير الربحية،
وال�شركات ،والحكومة .نتوقع �أن نرى تفاعالت مب�سطة مع المواطنين ،وقوى عاملة �أكثر ديناميكية،
وتقييم �أكثر دقة لت�أثير كل برنامج ،وزيادة م�شاركة للمواطنين في العمل المدني وال�سيا�سة المدنية.
ال نتوقع اال تتحرك الحكومة .الم�ستقبل القريب �سيدخل العديد من التغييرات الحتمية ؛ الفر�ص لتمكين
التقدم هي مقنعة جد ًا .ال بد من توقع تحرك الحكومة الفعلي .فالم�ستقبل القريب �سيدخل العديد من
التغييرات الحتمية والفر�ص لتمكين التقدم هي مقنعة جد ًا.
يجري وليام د� .إيغرز  William D. Eggersبحوث القطاع العام
ل�شركة ديلويت وهو م�ؤلف لثمانية كتب ،بما في ذلك �أحدث كتاب
به ،الثورة الحل :كيف تتعاون ال�شركات ،والحكومة ،والم�ؤ�س�سات
االجتماعية كفريق واحد لحل �أ�صعب الم�شاكل في المجتمع The
Solution Revolution: How Business, Government,
and Social Enterprises are Teaming up to Solve

( Society’s Toughest Problemsهارفارد التجارية
لل�صحافة  .)2013 Harvard Business Pressيمكنك التوا�صل
معه على � @wdeggers :أو عن طريق البريد الإلكتروني :

بول ماكميالن  Paul Macmillanهو الم�س�ؤول العالمي
عن خدمات القطاع العام لـ Touche Tomatsu Limited
 ،Deloitteحيث هو م�س�ؤول عن ابتكار خدمة عمالء ال�شبكة
لدعم المنظمات ذات الغر�ض العام في جميع �أنحاء العالم.
وهو م�ؤلف م�شارك في كتاب الثورة الحل The Solution
 .Revolutionيمكنك التوا�صل معه على@Paul_Macmillan :
�أو عن طريق البريد الإلكتروني .pmacmillan@deloitte.ca :

.weggers@deloitte.com
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اجتاهات القطاعات
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معلومات االت�صال

مركز االت�صال+971 800 113 :
�ص.ب 212000 .دبي ،الإمارات العربية المتحدة
فاك�س+971 4 319 1122 :
البريد الإلكترونيinfo@thegovernmentsummit.org :

