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دوافع	التغييرمقدمة

مرحبًا	بكم	في	حكومة	عام	2020.	الغر�ض	من	هذا	الم�سروع	
هو	م�ساعدة	القادة	من	جميع	القطاعات	على	فهم	االتجاهات	

الديموغرافية	واالجتماعية	واالقت�سادية	والتكنولوجية	المتغيرة	
ب�سرعة	والتي	تحدد	م�ستقبلنا.	اإّن	حكومة	عام	2020	لي�ست	كرة	
بلورية	بل	هي	تجمع	اأف�سل	البحوث	والخبرات	التي	تو�سلت	اإليها	
�سركة	ديلويت	من	مختلف	اأنحاء	العالم	الإطالق	مناق�سة	حول	
االأمور	المحتملة،	واالأهم	من	ذلك،	حول	االأمور	الممكنة	الأولئك	

الذين	هم	اأكثر	ا�ستعدادًا	لتقبل	التغيير.

المق�سود	من	حكومة	عام	2020	اأن	تكون	نقطة	انطالق	
للحكومات	الراغبة	في	التعامل	مع	الم�ستقبل.	وهي	تزود	�سانعي	
ال�سيا�سات	ببع�ض	االأفكار	المثيرة	حول	االأمور	الممكنة	وحافزًا	
لتقييم	ما	اإذا	كانوا	على	ا�ستعداد	لتقبل	م�ستقبل	من	المفتر�ض	
اأن	يكون	مختلفًا	جدًا	عن	يومنا	هذا.	اإّن	اال�ستجابة	بفاعلية	

لدوافع	التغيير	وتغيير	احتياجات	المواطنين	�سي�سكل	تحديًا	عمليًا	
لكل	عملية	وكل	نظام	وكل	هيكل	من	عمليات	واأنظمة	وهيكليات	

الحكومة.

ت�سّكل	حكومة	عام	2020	تتويج	ال�ستك�ساف	مكثف	للدوافع	التي	
توؤثر	على	م�ستقبل	التعليم،	والخدمات	االإن�سانية،	والدفاع،	والنقل	

واأكثر	من	لك،	والتاأثير	الذي	قد	تخّلفه	قوى	التغيير	هذه	على	
الحكومة	والمجتمع	ككل.

تجمع	حكومة	عام	2020	في	مكان	واحد	�سهل	اال�ستخدام	
م�سدرًا	غنيًا	من	التحاليل	واأ�سرطة	الفيديو	والر�سوم	االإبداعية	

حول	م�ستقبل	الحكومة.	على	الموقع	يمكنكم	ا�ستك�ساف	:

39	دافع من الدوافع	التي	�ستوؤثر	على	الطريقة	التي	تعمل		 
بموجبها	الحكومة	وتخدم	المواطنين	؛

194 اتجاه من االتجاهات	التي	تمثل	التغيرات	المحتملة		 
اأو	على	االأقل	الممكنة	بحلول	عام	2020	؛

15	�شريط فيديو من اأ�شرطة الفيديو	التي	ت�سور		 
التطورات	الجديدة	الكبرى،	من	م�ستقبل	العمل	الحكومي	

و�سواًل	اإلى	تاأثير	الطباعة	الثالثية	االأبعاد	3D ؛

15	ر�شم معلوماتي من الر�شوم المعلوماتية 	 
)infographics(	التي	تو�سح	القدرات	الجديدة	مثل	نقل	

الع�سر	الرقمي	والعالم	اال�ست�سعاري.	

ويعتمد	هذا	الم�سروع	على	مئات	المقابالت	التي	اأجريت	من	قبل	
الع�سرات	من	الزمالء	على	مدى	فترة	متعددة	ال�سنوات	مع	كبار	
الخبراء	من	مختلف	اأنحاء	العالم.	اأدت	الكثير	من	البحوث	اإلى	
درا�سات	متعمقة	من	قبل	ديلويت	تغطي	كل	الم�سائل	من	التحول	
اإلى	نقل	الع�سر	الرقمي	و�سواًل	اإلى	كيف	قد	يبدو	نظام	ال�سجن	

االفترا�سي.

اإن	التقاء	عدة	عوامل	-	ديموغرافية	واجتماعية	واقت�سادية،	
وتكنولوجية،	من	�ساأنه	التاأثير	على	ما	يحدث	في	الم�ستقبل،	وفي	
نهاية	المطاف،	على	كيفية	تطور	الحكومات	لتلبية	احتياجات	
المواطنين	المتغيرة.	وي�سّكل	فهم	هذه	العوامل	اأو	»دوافع	
التغيير«	وتاأثيرها	المحتمل	الخطوة	االأولى	في	التح�سير	

للم�ستقبل.

الدوافع الديموغرافية 
�سوف	يكون	للتغييرات	الديموغرافية	تاأثير	كبير	في	عام	2020.	
�سوف	يحتل	مو�سوع	ال�سكان	المتقدمون	في	ال�سن	الحيز	االأكبر	
من	العديد	من	المناق�سات	ب�ساأن	ال�سيا�سات	والقوى	العاملة	في	
الغرب،	في	حين	�سي�ستمر	النمو	ال�سكاني	في	التباطوؤ	في	معظم	
الدول	النامية.	اإن	العالم	في	خ�سم	تحول	هائل	طويل	االأجل	على	
�سعيد	الثروة	والقوة	االقت�سادية	والنمو	ال�سكاني	من	الغرب	اإلى	
ال�سرق.	ومع	تفوق	المناطق	االآ�سيوية	على	نظيراتها	الغربية،	تبداأ	
ال�سيا�سية	واالجتماعية	واال�ستهالكية	في	ا�سعترا�ض	قوتها	على	

ال�ساحة	العالمية.

على	ال�سعيد	العالمي،	اإن	تح�سين	الو�سع	االجتماعي	
واالقت�سادي	للمراأة	�سوف	يدخل	المليارات	من	االأ�سخا�ض	اإلى	
قوة	العمل	الر�سمية	في	الم�ستقبل.	تزدهر	المدن	الكبرى	في	

جميع	اأنحاء	العالم،	في	حين	اأن	زيادة	الهجرة	العالمية	توؤدي	اإلى	
اختالط	الهويات	الثقافية	وظهور	المواطن	العالمي	الحقيقي.

الدوافع المجتمعية 
يت�سارع	المجتمع	مع	االآثار	غير	المرغوب	فيها	-	المخاوف	
االأمنية	والخ�سو�سية	–	لنمط	الحياة	الرقمي،	المت�سل	

الى	حد	كبير	باالنترنت.	وتواجه	الحكومات	م�ساألة	توازن	:	

ا�ستخدام	اأحدث	التقنيات	لتلبية	التوقعات	المتزايدة	للمواطنين	
المت�سلين	الى	حد	كبير	باالنترنت،	مع	الو�سول	في	نف�ض	الوقت	
اإلى	االأ�سخا�ض	غير	المت�سلين	باالنترنت.	يلعب	المواطنون	-	
الم�ستهلكون،	الذين	يتمتعون	بالمعلومات	والتكنولوجيا،	دورًا	

اأكبر	في	حل	الم�سكلة	االجتماعية،	ف�ساًل	عن	مكافحة	الف�ساد.	
اإّن	التطورات	غير	الم�سبوقة	في	مجال	الرعاية	ال�سحية،	وعلم	
االأع�ساب،	وحو�سبة	التكنولوجيا،	وتكنولوجيا	النانو	والتعلم،	
تبداأ	في	ال�سماح	للب�سر	بتو�سيع	قدراتهم	الج�سدية	والعقلية.	

غير	اأّن	االبتكارات	المحتملة	التي	تعزز	القدرة	المعرفية	تخلق	
اأي�سًا	تحديات	تنظيمية	واأخالقية	جديدة	بالن�سبة	لل�سركات،	
والحكومة،	والموؤ�س�سات	االجتماعية،	والمنظمات	الدولية.

الدوافع االقت�شادية
اإذا	اأخذنا	مثال	العملة	االلكترونيىة	البيتكوين،	�ستتخذ	العمالت	
اأ�سكااًل	رقمية	جديدة	وقائمة	على	البيانات	في	الم�ستقبل	القريب.	
يظهر	الوعي	االجتماعي	كمو�سوع	م�سترك،	مع	م�ساهمة	المزيد	
من	المنظمات	والمواطنين	في	التغيير	المجتمعي	وقيادة	�سعور	
متجدد	من	االنفتاح	واالبتكار	والتمكين.	ت�سارع	الحكومات	

االإجهاد	المالي	واختناقات	البنية	التحتية	وزيادة	عدم	الم�ساواة	
في	الدخل	بين	المواطنين.	ولكن	حتى	في	ظل	ا�ستمرار	التفاوت	
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بين	االأغنياء	والفقراء،	�سيتم	البدء	بمعالجة	ندرة	المتطلبات	
االأ�سا�سية	مثل	الغذاء	والماء	والطاقة	والرعاية	ال�سحية	وال�سكن	
والتعليم،	مع	رفع	المعايير	االأ�سا�سية	للعي�ض	بالن�سبة	للكثيرين	

بف�سل	التكنولوجيا.

يبقى	تغير	المناخ	م�سدر	قلق	كبير	في	عام	2020	وت�سبح	
ال�سيا�سات	الوطنية	المختلفة	المتعلقة	ببيع	وملكية	الموارد	

الطبيعية	ذات	اأولوية	ق�سوى	بالن�سبة	للمنظمات	الدولية	مثل	
االأمم	المتحدة	والمنتدى	االقت�سادي	العالمي.

التقنيات الرقمية
اإن	الثورة	الرقمية	تتوقف	على	تقارب	اأربعة	تكنولوجيات	بارزة-	
من�سات	التوا�سل	االجتماعي	واالت�ساالت	المتنقلة	والتحليالت	
والتقنيات	ال�سحابية	–	الُم�سار	اإليها	جماعيًا	بـ	SMAC.	في	عام	
2020،	تخترق	ال�سبكات	االجتماعية	جميع	نواحي	الحياة	مع	
ا�ستك�ساف	االأفراد	والحكومات	لطرق	جديدة	لال�ستفادة	من	
قوة	الح�سد	با�ستخدام	التحليالت	المتقدمة	وتحليل	الم�ساعر.	
اإن	االأجهزة	المتنقلة	من	جميع	االأ�سكال	واالأحجام،	بما	في	

ذلك	ال�سلع	ال�سالحة	لالرتداء	مثل	ال�ساعات	والنظارات،	تبقي	
الماليين	في	جميع	اأنحاء	العالم	على	ات�سال	وت�سلية	واطالع	
م�ستمر.	اإّن	االأدوات	المتنقلة	تحدث	ثورة	في	الرعاية	ال�سحية	
والتعليم	في	حين	اأّن	الدفع	بوا�سطة	الهاتف	المتنقل	عبر	تقنية	

التوا�سل	قريب	المدى	)NFC(	ت�سبح	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�سخمة،	مدخلًة	بذلك	معيار	ب�سعر	
مقبول	لحل	الم�ساكل	المكثفة	ح�سابيًا.	اإّن	ت�سميم	الحلول	

الح�سابية	المتقدم	والحو�سبة	االأ�سرع،	جنبًا	اإلى	جنب	مع	كادر	
متزايد	من	علماء	البيانات،	يزيد	من	قيمة	البيانات	والمعلومات	
الرقمية،	محدثّا	بذلك	تاأثير	على	عملية	�سنع	القرار	من	قبل	

الحكومات	وال�سركات	واالأفراد	على	حد	�سواء.

وُينظر	اإلة	البيانات	كاأ�سول	قابلة	للتداول	:	بحلول	عام	2020،	

اإن	معظم	الم�ستهلكين	�سيقوم	بجمع	اأو	تتبع	اأو	مقاي�سة	اأو	بيع	
بياناتهم	ال�سخ�سية	لتحقيق	وفورات،	والأغرا�ض	المالءمة	
والتخ�سي�ض،	مما	يجعل	المعلومات	عملة	بالمعنى	الحقيقي	

للكلمة.

نت�سمح	خدمات	الحو�سبة	عن	بعد	بالتعاون	الجماعي	
حول	مجموعات	البيانات	ال�سخمة،	مدخلًة	بذلك	
معيار	ب�سعر	مقبول	لحل	الم�ساكل	المكثفة	ح�سابيًا.

اإن	»التقنيات	االأ�سية«	لديها	اأثر	تحولي،	بعيد	المدى،	عبر	
المناطق	الجغرافية	وال�سناعات.	وتمثل	هذه	التقنيات	فر�سًا	
غير	م�سبوقة	وتهديدات	وجودية	؛	اإال	اأن	تاأثيرها	وا�سع	النطاق	
ال	جدال	فيه.	اإّن	التطورات	في	�سناعة	»المواد	الم�سافة«،	اأو	
الطباعة	الثالثية	االأبعاد	3D،	تحفز	ثورة	�سناعية	ثانية.	ويوؤدي	
انخفا�ض	اأ�سعار	الطابعات	الثالثية	االأبعاد	3D،	اإلى	جانب	تزايد	

الخبرات	والتطبيقات	الجديدة،	اإلى	زيادة	الطلب	على	هذه	
التكنولوجيا	وتوفرها.

	في	العام	2020،	تكت�سب	الروبوتات	زخمًا	وت�سبح	مكونات	حيوية	
في	عدد	من	التطبيقات.	من	اأ�سراب	»الروبوتات	المجهرية	

)microbots(«	اإلى	الروبوتات	المعيارية	ذات	التجميع	الذاتي	

اإلى	الهياكل	الخارجية	الروبوتية	التي	تعزز	القوة،	تخرق	
التطبيقات	التي	ت�ستخدم	الروبوتات	ال�سناعات	وتغير	طريقة	
العمل.	توؤدي	الروبوتات	المقترنة	بالذكاء	اال�سطناعي	مهام	

معقدة	وت�سبح	قادرة	على	التعلم	من	الب�سر،	االأمر	الذي	يوؤدي	
اإلى	بروز	ظاهرة	االأتمتة	الذكية.	ال�سعي	منذ	عدة	قرون	لتطوير	
اآالت	وبرامج	تتمتع	بذكاء	م�سابه	لذكاء	االإن�سان	ي�سبح	اأقرب	اإلى	
الواقع.	يطور	العلماء	االآالت	الذكية	التي	يمكنها	محاكاة	المنطق،	
وتطوير	المعرفة،	وال�سماح	الأجهزة	الكمبيوتر	بتحديد	وتحقيق	
االأهداف،	مقتربًة	اأكثر	من	محاكاة	عملية	التفكير	الب�سري.

تكنولوجيات اأنظمة الحو�شبة المادية
في	ال�سابق،	كان	يتم	دمج	اأجهزة	الكمبيوتر	�سمن	منتجات	قائمة	
بذاتها	ومكتفية	ذاتيًا.	مع	ظهور	�سبكة	االإنترنت،	اأ�سبحت	اأجهزة	
الكمبيوتر	المدمجة	هذه	مت�سلة	ب�سبكة	االنترنت	وهي	تتطور	اإلى	
اأنظمة	حو�سبة	مادية	)CPS(	ت�ست�سعر،	وتر�سد،	وت�سيطر	على	

البيئة	الب�سرية	والمادية.	اإن	هذه	الحلقة	التي	ت�سيطر	فيها	اأجهزة	
الكمبيوتر	وال�سبكات	المدمجة	على	العمليات	المادية،	وبدورها	
توؤثر	العمليات	المادية	على	الحو�سبة،	لديها	اإمكانات	اقت�سادية	
واجتماعية	هائلة.	اإن	هذه	االأنظمة	»الذكية«	تتخلل	اإلى	البنية	

التحتية	المحيطة	بنا.

في	عام	2020،	ت�ساهم	المركبات	الجوية	اأو	الطائرات	بدون	
طيار	في	ال�سرطة	المحلية،	والدرا�سات	اال�ستق�سائية	الجغرافية،	

والدوريات	البحرية	وت�سليم	الب�سائع،	من	بين	ا�ستخدامات	
تجارية	وع�سكرية	متعددة	اأخرى.	ويعد	الم�ستقبل	اأي�سًا	

بتح�سينات	جذرية	في	مجال	تكنولوجيا	الواقع	المعزز	مع	اإدخال	
واجهات	اإيمائية	وردود	فعل	ح�سية	تدمج	العالم	المادي	مع	

المعلومات	الرقمية.	ومع	ا�ستمرار	انخفا�ض	حجم	وكلفة	اأجهزة	
اال�ست�سعار	وتكنولوجيات	االت�ساالت،	ينمو	»اإنترنت	االأ�سياء«	

)IoT(	على	قدم	و�ساق.	تكافح	ال�سركات	والحكومات	لدمج	هذه	
التكنولوجيا	المتطورة،	با�ستخدام	التحليالت	لغربلة	االأفكار	من	
الكنز	الدفين	من	البيانات	التي	تعمل	على	تح�سين	نماذج	الت�سليم	

في	مجال	الرعاية	ال�سحية،	والنقل،	واالأمن	والدفاع،	واإدارة	
البنية	التحتية	والعديد	من	المجاالت	االأخرى.	قد	يتبين	اأن	

النمو	المت�سارع	الإنترنت	االأ�سياء	هو	�سداع	تنظيمي،	كونه	يجبر	
الحكومات	على	مواكبة	التكنولوجيا	المتغيرة	با�ستمرار.

�سوف	توؤثر	هذه	الدوافع	على	الحكومة	ب�سكل	مختلف.	اإال	اأنه	
من	المرجح	اأكثر	روؤية	هذه	التحوالت	ال�سخمة	ال�سبع	من	عبر	

الحكومة	واأن	يكون	لها	اآثار	تحويلية.

في	عام	2020،	ت�ساهم	المركبات	الجوية	اأو	
الطائرات	بدون	طيار	في	ال�سرطة	المحلية،	

والدرا�سات	اال�ستق�سائية	الجغرافية،	والدوريات	
البحرية	وت�سليم	الب�سائع،	من	بين	ا�ستخدامات	

تجارية	وع�سكرية	متعددة	اأخرى.
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التحوالت	ال�سبع	الكبرى

في	جميع	اأنحاء	العالم،	و�سلت	الثقة	في	الحكومة	الى	اأدنى	
م�ستوياتها	على	االطالق،	في	حين	اأّن	توقعات	المواطنين	اآخذة	

في	االرتفاع،	والموارد	المالية	العامة	للحكومة	هي	تحت	ال�سغط.	
والنتيجة	:	اإن	الفجوة	بين	توقعات	المواطنين	وقدرة	الحكومة	
على	الوفاء	بها	و�سلت	اإلى	ذروتها.	اإن	نموذج	الع�سر	ال�سناعي	

الحالي	للحكومة	يحتاج	اإلى	تغيير	جذري	ل�سد	هذه	الفجوة.

ولكن	كيف	؟	ما	هي	الخ�سائ�ض	الرئي�سية	لحكومة	اأكثر	مالءمة	
لع�سرنا	؟	كيف	�ستحدث	القوى	التي	تم	تحديدها	اأعاله	تغييرًا	
مهمًا	في	الحكومة،	واأي	منها	لديها	اأكبر	اإمكانية	الإحداث	فرق	

اإيجابي	واأي	منها	تمثل	اأكبر	التهديدات	؟

اإن	هذه	االتجاهات	الرئي�سية	ال�سبع	لديها	القدرة	على	اإعادة	
ت�سكيل	الحكومة	-	في	كثير	من	الحاالت	من	الخارج	-	وتحويل	

القطاع	الحكومي.

التحول رقم 1 : الحكومة كداعم قوة بداًل من مقّدم للحلول

في	عام	2020،	تركز	الحكومات	االأكثر	نجاحًا	على	تطوير	
الحلول	المجتمعية	من	خارج	الحكومة،	بداًل	من	التركيز	على	

محاولة	حل	الم�ساكل	باأنف�سها.	تخلق	هذه	الحكومات	المن�سات،	
وتخ�سع	ال�سركاء	للم�ساءلة	عن	النتائج	الم�ستهدفة،	وتفتح	
الخدمات	لالختيار،	وتدير	الحمالت	والم�سابقات	الخا�سعة	
للتعهيد	الجماعي.	اإحدى	النتائج	:	زيادة	كبيرة	في	ال�سراكات	

بين	القطاعين	العام	والخا�ض.	وهذا	بدوره	ي�سجع	نمو	الن�ساطات	

التجارية	ثالثية	المعايير	)المالية	والبيئية	واالقت�سادية(	التي	
ت�سعى	لتحقيق	االأهداف	االجتماعية	والبيئية	اإلى	جانب	االأهداف	

المالية.

التحول رقم 2 : تقديم الخدمات المخ�ش�شة

نحن	قيد	التحول	نحو	المزيد	من	الخدمات	ال�سخ�سية،	
والحكومة	لي�ست	في	ماأمن	من	القوى	الكامنة	وراء	هذا	التحول.	

من	االآن	وحتى	عام	2020،	�ست�سبح	الع�سرات	من	تفاعالت	
الخدمات	العامة	في	الحكومات	الغربية	مخ�س�سة	ومتاحة	من	
المنزل	وعبر	االأجهزة	النقالة.	على	�سبيل	المثال،	قد	يكون	لختم	
Fish and Game	باركود	ممكن	االإطالع	عليه	ي�سمن	الموثوقية،	

بحيث	يمكن	ل�سياد	طباعته	في	المنزل،	ملغيًا	بذلك	زيارة	
�سخ�سية.

ال	تزال	العديد	من	الخدمات	الحكومية	تعتمد	التنقل،	مثل	
الذهاب	اإلى	االأحياء	)ربما	على	مركبات	من	نوع	»�ساحنة	تاكو«(	
وتقديم	الخدمات	�سخ�سيًا	اإلى	االأفراد.	لماذا	؟	الأن	المكاتب	

المركزية	الكبيرة	ال	معنى	لها	عندما	تكون	للمجموعات	المختلفة	
من	النا�ض	احتياجات	مختلفة،	اأو	عندما	يمكن	تولي	العديد	من	

المهام	التقليدية	عن	بعد	من	خالل	الخدمات	الرقمية.

التحول رقم 3 : الحوكمة الموزعة

على	نحو	متزايد،	يتم	خلق	وظائف	»الحكومة«	»باال�ستراك«	مع	

المواطنين،	من	تلقاء	نف�سهم	اأو	من	خالل	العمل	مع	االآخرين.	
ت�سمح	التكنولوجيا	بتوزيع	المهام	على	المواطنين.	على	�سبيل	
المثال،	ين�ّسق	تطبيق	�سفارات	اإنذار	الت�سونامي	في	هاواي	

المواطنين	المتطوعين	الذين	يعتمدون	�سفارة	اإنذار	ويحر�سون	
على	اأنها	مزودة	ببطاريات	�سالحة.

�سوف	ت�سمح	عمليات	الخلق	الم�سترك	الم�سممة	بعناية	لم�سممي	
ال�سيا�سات	بالعمل	جنبًا	اإلى	جنب	مع	المواطنين	من	اأجل	بناء	
نماذج	اأف�سل	واختبارها	ب�سورة	اأكثر	واقعية،	االأمر	الذي	من	

�ساأنه	زيادة	فعالية	ال�سيا�سة	النهائية.

�سوف	ت�سمح	مبادرات	التعهيد	الجماعي	لالأفراد	بتبادل	الخبرات	
في	العديد	من	م�ستويات	العملية	الت�سريعية.	يمكن	للمواقع	
ال�سبيهة	لموقع	ويكيبيديا	اأن	ت�سلط	ال�سوء	على	الم�ساكل	-	

والحلول	–	التي	تهم	المواطنين	ب�سدة.	اإن	البيانات	المفتوحة	
ت�سمح	للمواطنين	بالح�سول	على	المعلومات	التي	كانت	في	
الما�سي	تحتاج	اإلى	فريق	من	الخبراء	الت�سريعيين	لجمعها	

وتحليلها.

التحول رقم 4 : حكومة ذات بيانات ذكية

ت�سمح	النمذجة	التنبوؤية	وغيرها	من	اأنواع	تحليل	البيانات،	
للقطاع	الحكومي	بالتركيز	اأكثر	على	الوقاية	بداًل	من	اال�ستجابة	
والمعالجة	فح�سب.	على	�سبيل	المثال،	بداًل	من	مجرد	اال�ستجابة	
على	والدين	حا�سنين	يبلغون	اأنهم	ال	يتلقون	دعم	لالأوالد،	يمكن	
للنموذج	التنبوؤي	اأن	ينذر	الموظفين	المكلفين	باالإنفاذ	في	وقت	
�سابق	عن	الوالدين	غير	الحا�سنين	بالمتاأخرات	الواجب	تكبدها.

يمكن	للمناهج	النف�سية،	مثل	وحدة	Nudge Unit في	المملكة	
المتحدة،	اأن	ت�ساعد	المجتمعات	على	تبني	خيارات	�سحية.

على	�سبيل	المثال،	يمكن	لفواتير	الكهرباء	اأو	المياه	التي	تظهر	
ب�سكل	تخطيطي	اإح�سائيات	االإ�ستخدام	اأن	تقلل	اإلى	حد	كبير	

الهدر	المنزلي.	)بع�ض	�سركات	الطاقة	تظهر	االآن	لالأ�سر	مقارنة	
بين	ا�ستخدامهم	وا�ستخدام	جيرانهم.(	وبطبيعة	الحال،	فاإن	

تنبيه	المواطنين	هو	مهمة	ح�سا�سة،	و�سوف	يتعين	على	الحكومات	

تعلم	الكثير	ب�ساأن	الطرق	ال�سائبة	-	والخاطئة	-	للقيام	بذلك.

تمنح	التحليالت	�سناع	القرار	القدرة	على	اختبار	الحلول	
المحتملة	م�سبقًا.	وهذه	االختبارات	لن	تكون	مثالية،	ولكنها	

تمثل	نهجًا	م�سبوطًا	اأكثر	للتنبوؤ،	على	�سبيل	المثال،	ما	اإذا	كانت	
ال�سيا�سة	التي	نا�سبت	�سريحة	معينة	من	المجتمع	�ستكون	منا�سبة	

ل�سريحة	اأخرى.

التحول رقم 5 : اأ�شكال بديلة للتمويل الحكومي

تتيح	التكنولوجيا	العديد	من	البدائل	الفريدة	لتمويل	الخدمات	
والبنية	التحتية،	وهذا	خبر	جيد	في	ع�سرنا	الذي	يعاني	من	
القيود	المالية.	لقد	�سبق	و�سهدنا	زيادة	في	ا�ستخدام	نماذج	
الدفع	من	اأجل	تحقيق	النتائج	-	مثل	�سندات	االأثر	االجتماعي	
وتمويل	الزيادة	ال�سريبية	)TIF(	-	لتمويل	م�ساريع	التطوير	

والخدمات	المكلفة.	في	جوهرها،	تقلب	هذه	المبادرات	النماذج	
القديمة	وتنقل	بع�ض	المخاطر	المالية	من	الحكومات	اإلى	

الم�ستثمرين	والمقاولين.

اإن	نظام	الت�سعير	الديناميكي	والدفع	عند	كل	زيارة	�ستحل	محل	
نماذج	الت�سعير	القديمة.	بتواتر	اأكبر،	�سوف	ت�سمح	الحكومات	
للمواطنين	الدفع	في	الوقت	الحقيقي	مقابل	الخدمات	التي	

ي�ستخدمونها.	ل�سمان	التوازن	ال�سحيح	بين	العر�ض	والطلب	على	
خدمات	البنية	التحتية،	�سوف	توظف	الحكومات	اأ�سكال	متعددة	
من	الت�سعير	الديناميكي	ال�ستخدام	الطرق	وركن	ال�سيارات.	

بعبارات	ب�سيطة،	�سوف	تنعك�ض	التكاليف	والمنافع	االجتماعية،	
ب�سكل	اأف�سل،	في	ال�سعر.

�سوف	ت�سمح	عمليات	الخلق	الم�سترك	الم�سممة	
بعناية	لم�سممي	ال�سيا�سات	بالعمل	جنبًا	اإلى	جنب	
مع	المواطنين	من	اأجل	بناء	نماذج	اأف�سل	واختبارها	

ب�سورة	اأكثر	واقعية،	االأمر	الذي	من	�ساأنه	زيادة	
فعالية	ال�سيا�سة	النهائية.
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اتجاهات	القطاعات

اإن	التغييرات	اأو	التحوالت	في	طريقة	عمل	الحكومة	ككل	�سوف	
يكون	لها	اآثار	على	مختلف	القطاعات	داخل	الحكومة.	على	

�سبيل	المثال،	ما	الذي	قد	تعنيه	حكومة	البيانات	الذكية	بالن�سبة	
للقانون	والعدالة	؟	اأو	كيف	يمكن	الأ�سكال	التمويل	البديلة	اأن	

تح�ّسن	و�سائل	النقل	؟	تك�سف	اتجاهات	القطاعات	التالية	كيف	
يمكن	للتغييرات	على	الم�ستوى	العالي	اأن	تدر	المنافع	على	

ال�سرائح	الفردية	من	القطاع	الحكومي.

التعليم

فلندخل	اإلى	الف�سول	الدرا�سية	في	عام	2020	ونراقب	القوى	
القوية	على	اأر�ض	الواقع.	اإن	النق�ض	العالمي	في	المواهب	
الماهرة	يحفز	التعلم	الذي	يركز	على	المهنية.	اإن	التعلم	

االفترا�سي،	والرقمنة،	والواقع	المعزز	جعلوا	تعريفاتنا	القديمة	
للف�سول	الدرا�سية	باطلة.	يعيد	تطور	احتياجات	التعلم	تعريف	
ماذا	يعني	التعليم،	ومن	الذي	يقدمه	وكيف.	ي�سبح	الطالب	
اأ�ساتذة،	ويتعلمون	من	بع�سهم	البع�ض	من	خالل	بيئات	التعلم	

القائم	على	الم�ساريع	والتعلم	المنظم	ذاتيَا.	يتحول	تمويل	التعليم	
اإلى	المناهج	التربوية	المثبت	اأنها	منا�سبة	من	خالل	التجارب	
في	العالم	الحقيقي.	التعليم	المفكك،	والكمّيف	ح�سب	الطلب،	

والديناميكي	هو	الو�سع	الطبيعي	الجديد.

الطاقة والبيئة

ترّكز	المحادثات	حول	الطاقة	والبيئة	على	ثالثة	م�سائل	-	
االت�سال،	والتعاون،	والتعاي�ض.	توؤدي	االأجهزة	االأكثر	ذكاًء	اإلى	

خيارات	طاقة	اأكثر	ذكاًء،	في	حين	اأن	�سبكات	اأجهزة	اال�ست�سعار،	
والطائرات	بدون	طيار،	ومنظمي	المواطن،	والم�ستهلكين	

الواعين	يعملون	معًا	لر�سد	وحماية	البيئة.	يدعم	التح�سر	ال�سريع	
االبتكار	والبحث	عن	المدن	الم�ستدامة	و�سهلة	التكيف.	تظهر	
اأ�سواق	بكاملها	حول	حلول	م�ستدامة	مثل	الحد	من	النفايات	
الغذائية.	ي�سبح	التنظيم	الحكومي	اأقل	حدة	-		ويتاأثر	ب�سكل	

كبير	بالبيانات	التي	تنتجها	اأجهزة	اال�ست�سعار.

الرعاية ال�شحية

اإّن	االتجاه	ال�سائد	للرعاية	ال�سحية	في	عام	2020	هو،	بكل	
ب�ساطة،	االنت�سار.	تّولد	التطبيقات	ال�سحية	عبر	الهواتف	

النقالة،	والتطبيب	عن	بعد،	والر�سد	عن	بعد،	واأجهزة	اال�ست�سعار	
القابلة	لله�سم،	تيارات	البيانات	الغنية،	مما	ي�سمح	لالأطباء	
والمر�سى	اأنف�سهم	بتتبع	كل	نب�سة	قلب،	اأو	كل	عط�سة،	اأو	
كل	عار�ض	في	الوقت	الحقيقي.	ت�سمح	المعلوماتية	الحيوية	
والتحليالت	بتقييم	المخاطر	ال�سخ�سية	واالأدوية	الم�سممة	
خ�سي�سًا.	االإنجازات	في	مجال	الروبوتات،	والطباعة	ثالثية	

التحول رقم 6 : الخدمة المدنية في الوقت المنا�شب

اإن	التغييرات	الجذرية	في	نموذج	مواهب	القطاع	الحكومي	
ممكنة.	اأحد	الخيارات	:	تطبق	الحكومات	نموذج	التوظيف	

اال�ست�ساري	على	قواها	العاملة.	لن	يلت�سق	الموظفون	باأق�سام	
ال�سركة	اإنما	بداًل	من	ذلك	�سوف	يتنقلون	من	م�سروع	اإلى	اآخر.	

�سوف	تتبع	�سيا�سات	الموارد	الب�سرية	المتقدمة	المهارات،	
واالإنجازات،	وال�سهادات	بطرق	تحافظ	على	اإ�سراك	الموظفين.

�ستقوم	الحكومات	اأي�سًا	بتو�سيع	�سبكات	مواهبها	لت�سمل	»موهبة	
ال�سراكة«	)الموظفين	الذين	هم	جزء	من	الم�ساريع	الم�ستركة(،	

و»الموهبة	الم�ستعارة«	)موظفي	المتعاقدين(،	و«الموهبة	
الحرة«	)المتعاقدين	الم�ستقلين،	الفرديين(،	و	»موهبة	

الم�سدر	المفتوح«	)االأ�سخا�ض	الذين	ال	يعملون	لح�ساب	حكومة	
على	االإطالق،	اإنما	هم	جزء	من	�سل�سلة	قيمة	الخدمات(.	اإن	هذا	
التحول	من	نموذج	مغلق	اإلى	نموذج	مفتوح،	اأكثر	�سمواًل،	�سوف	

يعيد	تحديد	ماذا	تعني	»قوة	العمل	العامة«	في	الواقع.

التحول رقم 7 : اأ�شا�س جديد لتحقيق االزدهار الوطني

لطالما	انتقد	النقاد	مقايي�ض	الناتج	المحلي	االإجمالي	والناتج	
القومي	االإجمالي	على	حد	�سواء	لف�سلها	في	قيا�ض	النجاح	

االجتماعي.	وقال	بوبي	كينيدي	جملته	الم�سهورة	»الناتج	القومي	
االإجمالي	يح�سي	تلوث	الهواء	واإعالنات	ال�سجائر	...	اإال	اأن	
الناتج	القومي	االإجمالي	ال	ي�سمح	ب�سحة	اأطفالنا	اأو	نوعية	

تعليمهم	اأو	فرحة	لعبهم«.

تتطور	موافق	المجتمع	حول	ما	يعّرف	النجاح،	و�سوف	تقي�ض	
اأ�ساليب	جديدة	الرفاهية	االجتماعية.	و�سوف	ت�سمل	تدابير	اأكثر	

�سمولية	للتقدم	والرفاه	مثل	ال�سالمة	ال�سخ�سية،	وا�ستدامة	
النظام	البيئي،	وال�سحة	والعافية،	والماأوى،	وال�سرف	ال�سحي،	
واالإندماج،	والحرية	ال�سخ�سية.	اإن	اأخذناها	مع	بع�سها	البع�ض،	
�سوف	تغير	الطريقة	التي	تقّيم	بموجبها	المجتمعات	تقدمها	؛	

وبذلك	�ستفر�ض	مطالب	جديدة	من	الحكومة	وال�سركات.

�سوف	تتبع	�سيا�سات	الموارد	الب�سرية	المتقدمة	
المهارات،	واالإنجازات،	وال�سهادات	بطرق	تحافظ	

على	اإ�سراك	الموظفين.
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االأبعاد	3D،	واأبحاث	الخاليا	الجذعية	تجعل	العمليات	الجراحية	
اأكثر	اأمانًا	وتح�ّسن	النتائج.	تحّول	نظم	الرعاية	ال�سحية	تركيزها	

نحو	العافية	والوقاية	للتناف�ض	مع	المناف�سين	المتمردين.

الخدمات االإن�شانية

ت�سبح	الخدمات	االإن�سانية	في	عام	2020	مكيّفة	ح�سب	الطلب	
وم�ستندة	اإلى	البيانات،	وقائمة	على	التكنولوجيا،	وبالتالي	تتم	
اإعادة	تحديدها	با�ستمرار	بح�سب	االإمكانيات	الجديدة.	ت�ستغل	

الحكومات	االأ�سول	المجتمعية	وبرامج	الدعم	بين	االأقران	
من	اأجل	زيادة	تقديم	الخدمات.	يلعب	علم	النف�ض	ال�سلوكي	

واالقت�ساد	دورًا	اأكبر	في	ت�سميم	التدخالت،	في	حين	اأن	تمويل	
االبتكار	االجتماعي	الموجه	نحو	تحقيق	النتائج	ي�ساعد	في	

تو�سيع	نطاق	البرامج	الفعالة.	ت�سمح	تكنولوجيا	الهاتف	النقال،	
واأجهزة	اال�ست�سعار،	واالأجهزة	ال�سالحة	لالرتداء	بالر�سد	
عن	بعد	في	حين	اأن	الت�سجيالت	الفترا�سية	تكّمل	التفاعالت	
ال�سخ�سية.	تنتج	�ساللة	جديدة	من	المر�سدين	االجتماعيين-	

الرواد	الداخليين	االأفكار	الجديدة	واالبتكار	لمنظمات	الخدمات	
االإن�سانية.	يتخطى	التمويل	القائم	على	النتائج	و�سعه	االإ�سافي	
بف�سل	التقدمات	في	القيا�ض،	وتحليالت	البيانات،	وتدفقات	

التمويل	الخا�ض	وغير	الربحي.

القانون والعدالة

يرى	العام	2020	اإنفاذ	للقانون	با�ستخدام	اأ�ساليب	وتقنيات	
جديدة	ومبتكرة	لحماية	ال�سالمة	العامة	واإعادة	تاأهيل	

المخالفين.	تتيح	الحو�سبة	المتنقلة	والمراقبة	االإلكترونية	
ال�سجن	االفترا�سي.	تقدم	�سبكة	االإنترنت	وواجهات	الهواتف	

المتنقلة	التدريب	على	م�ستوى	فر�ض	العمل،	وات�ساالت	المجتمع،	
وخدمات	اإعادة	التاأهيل.	ت�سمن	تحليالت	البيانات	اأن	التدخالت	
م�سممة	بح�سب	حالة	المخالفين.	مع	تعقد	الجريمة	اأكثر	فاأكثر،	

ت�سبح	ال�سرطة	اأكثر	تطورًا	:	طائرات	بدون	طيار	كعيون	في	
ال�سماء،	في	حين	ي�ستخدم	ال�سباط	على	االأر�ض	الحو�سبة	القابلة	
لالرتداء،	وبرامج	التعرف	على	الوجوه،	والفيديو	التنبوؤي.	تتحاول	
مكافحة	الجرائم	االإلكترونية	والجرائم	البيولوجية	من	م�سوؤولية	

وطنية	بحتة	اإلى	تركيز	مهم	اأكثر	فاأكثر	على	مجال	اإنفاذ	القانون	
المحلي.

النقل

في	عام	2020،	�سي�سبح	رقميًا	تمامًا	كما	هو	حال	البنية	التحتية	
المادية	التي	نم�سي	عليها	ونركب	الدراجات	عليها	ونقود	عليها.	

نماذج	الت�سعير	الديناميكي	الذي	يعمل	بطاقة	اال�ست�سعار	
والنقل	التعاوني	القائم	على	الهواتف	النقالة	مثل	تطبيقات	

تقا�سم	الموا�سالت	والنقل	االجتماعي،	كلها	ت�ساعد	في	معالجة	
االختناقات	المرورية	في	الممرات	الح�سرية	الكبرى.	التقدم	
الهائل	في	تكنولوجيا	المركبات	المت�سلة	باالنترنت	واالآلية	

ي�سع	االأ�ساطيل	االأولى	من	المركبات	الم�ستقلة	و�سبه	الم�ستقلة	
على	الطرق.	ت�سبح	خيارات	النقل	الم�ستدامة	مثل	ال�سيارات	

الكهربائية	والدراجات	االإلكترونية	وا�سعة	االنت�سار.	هناك	اإعادة	
ت�سور	لل�سفر	الجوي	من	خالل	مطارات	الواقع	المعزز	ذات	

الخدمة	الذاتية،	في	حين	ت�سهد	الم�سارات	الجوية	ا�ستخدام	اأكبر	
للطائرات	بدون	طيار	الأغرا�ض	مدنية	وتجارية.

الدفاع

يبدو	االأمن	والعمل	الحربي	مختلفين	جدًا	في	عام	2020.	ت�سبح	
وظائف	اال�ستخبارات	والمراقبة	االلكترونية	المدفوعة	بالبيانات	
الكبيرة	متطلبات	الدفاع	الرئي�سية.	اأجهزة	اال�ست�سعار	ال�سالحة	
لالرتداء،	والزي	الر�سمي	الذكي،	والمكمالت	الداعمة	لالداء	
تعزز	ب�سكل	ملحوظ	قدرات	الجيل	القادم	من	الجنود.	ت�سرب	
الجيو�ض	الموؤلفة	من	الروبوتات	والطائرات	بدون	طيار	بدقة	

لكنها	في	بع�ض	االأحيان	تطم�ض	الخطوط	التي	تر�سمها	القوانين	
التقليدية	التي	ترعى	االأعمال	الحربية.	االرتفاع	المفاجئ	في	
الحرب	االإلكترونية	يجعل	من	ال�سعب	على	نحو	متزايد	التمييز	
بين	اأعمال	االإرهابيين	ومرتكبي	الجرائم	المنظمة،	والتحركات	
الهام�سية،	والدول	القومية،	والمت�سللين	في	�سن	المراهقة.	ترى	
الم�ستريات	خروجًا	عن	االأعراف	التاريخية	مع	زيادة	االأ�سلحة	
المطبوعة	الثالثية	االأبعاد	3D	ونماذج	البحث	والتطوير	القائمة	

على	التحدي.

الخاتمة

في	عام	2020،	تحت�سن	الحكومات	االأكثر	ن�ساطًا	علنًا	االإمكانيات	الجديدة	من	التكنولوجيا	والم�ساركة	
المدنية	مع	اإعادة	تمركزها	للح�سول	على	نتائج	اأف�سل.	القوى	المحّركة	الخارجية	�ستفر�ض	في	نهاية	
المطاف	التغيير	داخل	الحكومات،	اإال	اأن	الكثير	منهم	�سوف	يتخذون	خطوات	اليوم	الإعادة	ت�سكيل	

م�ستقبلهم	ب�سكل	ا�ستباقي	بطرق	تنتج	فوائد	قابلة	للقيا�ض	للمجتمع.	نتوقع	اأعدادًا	متزايدة	من	ال�سراكات	
المنظمة	حول	الحلول	المبتكرة	التي	تتجاهل	ال�سبل	القديمة	واالنق�سامات	بين	المنظمات	غير	الربحية،	
وال�سركات،	والحكومة.	نتوقع	اأن	نرى	تفاعالت	مب�سطة	مع	المواطنين،	وقوى	عاملة	اأكثر	ديناميكية،	
وتقييم	اأكثر	دقة	لتاأثير	كل	برنامج،	وزيادة	م�ساركة	للمواطنين	في	العمل	المدني	وال�سيا�سة	المدنية.

ال	نتوقع	اال	تتحرك	الحكومة.	الم�ستقبل	القريب	�سيدخل	العديد	من	التغييرات	الحتمية	؛	الفر�ض	لتمكين	
التقدم	هي	مقنعة	جدًا.	ال	بد	من	توقع	تحرك	الحكومة	الفعلي.	فالم�ستقبل	القريب	�سيدخل	العديد	من	

التغييرات	الحتمية	والفر�ض	لتمكين	التقدم	هي	مقنعة	جدًا.

يجري	وليام	د.	اإيغرز	Eggers	D.	William	بحوث	القطاع	العام	
ل�سركة	ديلويت	وهو	موؤلف	لثمانية	كتب،	بما	في	ذلك	اأحدث	كتاب	
به،	الثورة	الحل:	كيف	تتعاون	ال�سركات،	والحكومة،	والموؤ�س�سات	
	The	المجتمع	في	الم�ساكل	اأ�سعب	لحل	واحد	كفريق	االجتماعية

 Solution	Revolution:	How Business, Government,

 and Social Enterprises are Teaming up to Solve

Problems	Toughest	Society’s	)هارفارد	التجارية	

لل�سحافة	Press	Business	Harvard	2013(.	يمكنك	التوا�سل	
معه	على	:	wdeggers@ اأو	عن	طريق	البريد	االإلكتروني	:	

.weggers@deloitte.com

بول	ماكميالن	Macmillan	Paul	هو	الم�سوؤول	العالمي	
	Touche	Tomatsu Limited	لـ	العام	القطاع	خدمات	عن
Deloitte،	حيث	هو	م�سوؤول	عن	ابتكار	خدمة	عمالء	ال�سبكة	

لدعم	المنظمات	ذات	الغر�ض	العام	في	جميع	اأنحاء	العالم.	
	The	Solution	الحل	الثورة	كتاب	في	م�سارك	موؤلف	وهو

 @Paul_Macmillan	:على	معه	التوا�سل	يمكنك	.Revolution

 .pmacmillan@deloitte.ca	:	االإلكتروني	البريد	طريق	عن	اأو

http://www.solutionrevolutionbook.com
http://www.solutionrevolutionbook.com
http://www.solutionrevolutionbook.com
http://www.solutionrevolutionbook.com
http://www.solutionrevolutionbook.com
http://www.solutionrevolutionbook.com
http://www.solutionrevolutionbook.com
mailto:pmacmillan@deloitte.ca
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