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الملخ�ص التنفيذي

يقدم هذا التقرير طرح ًا لأفكار ابتكارية قد ت�ساهم في
تح�سين �سير عمليات تقديم الخدمات ،ويمكن �أن يكون
بمثابة دليل تخطيطي لإجراء عملية تح ّول في �أي من
الخدمات ،وذلك ارتكاز ًا �إلى هدف رئي�سي هو اطالع
المدراء التنفيذيين في القطاع الحكومي ومدراء تقديم
الخدمات بالتوجهات الرئي�سة التي من �ش�أنها ت�شكيل
خدمة المتعاملين في الم�ستقبل.

في الكثير من دول العالم ،هناك ثالث قوى تعيد ت�شكيل قطاع
خدمة المواطنين و�أ�سلوب الحكومات في تقديم الخدمات لهم
و�إتاحة و�صولهم �إلى معلومات .تعمل هذه القوى ب�شكل م�ستمر
على رفع م�ستوى توقعات المواطنين ،وهي بذلك تزيد من
ال�ضغوطات المالية والتقنيات التي تمهد الطريق لو�سائل جديدة
في �إدارة المعلومات واالت�صال.
تعمل حكومات رائدة على تقييم هذه القوى ،وبد�أت تلك
الحكومات بالتحول �إلى «حقبة جديدة» في مجال كفاءة تقديم
الخدمات وفعاليتها ،وذلك بالتخطيط والإطالق التجريبي
لبرامج �إبداعية و�إطالقها للتوا�صل مع المتعاملين وخدمتهم.
يلخ�ص هذا التقرير مجموعة من الممار�سات العالمية الرائدة
والدرو�س الم�ستفادة ،ويقدمها للحكومات التي تهدف �إلى تعزيز
خدمة المتعاملين .وقد تم �إعداده باال�ستناد �إلى مجموعة
من الم�صادر بما فيها مقابالت مع خبراء في مجال خدمة
المواطنين ،وتقارير لجهود �سابقة ،وتقارير لمح ّللين من عدة
�أ�سواق عالمية ،بالإ�ضافة �إلى البحث في �أمثلة محددة لعمليات
�إ�صالح تقديم الخدمات في القطاع الحكومي.
وبالن�سبة لمدراء القطاع الحكومي الذين يقودون مرحلة انتقالية
نحو حقبة جديدة لتقديم خدمات تتمحور حول المتعاملين،
يقدم هذا التقرير نافذة على الم�ستقبل لم�ساعدتهم على �إدارة
تحوالت خدماتية كبيرة الحجم .كما يز ّودهم بن�صائح ومناهج
لتح�سين �سير عمليات الخدمات في وقتنا هذا.

ثاني القوى هي ،القيود المالية الحكومية ت�شكل تحدي ًا رئي�س ًا- ،وهي فر�صة كذلك ،-لم�ؤ�س�سات القطاع الحكومي التي تهدف �إلى تعزيز
االبتكار في خدمة المتعاملين .تقلل الحكومات من م�صروفاتها لتخف�ض من ن�سبة ديونها .ونتيجة لذلك تجد م�ؤ�س�سات القطاع الحكومي
نف�سها م�ضطرة �إلى ا�ستغالل قدر قليل من ال�سيولة لإنجاز الكثير .ويتطلب هذا التوجه «الطبيعي الجديد» و�ضع جدول �أعمال ،لإعادة
التفكير ب�شكل جذري في طريقة تقديم الخدمات الحكومية.
ت�ستطيع القوة الثالثة وهي ،التقدم الحا�صل في تقنيات المعلومات ،الم�ساعدة على تح�سين جودة التفاعل مع المتعاملين و�سهولة
و�صولهم �إلى الخدمات والبيانات ،في حين تعمل على خف�ض التكلفة في الوقت نف�سه .واليوم ،تركز الكثير من �شركات تقنيات المعلومات
ب�شكل �أ�سا�سي على «�إنترنت الأ�شياء»  -جعل �أجهزة اال�ستخدام اليومي مت�صلة �ضمني ًا عبر الإنترنت – و ُيتوقع �أن ت�ساهم في االقت�صاد
بـ 19تريليون دوالر �أمريكي بحلول عام ( 2020فوربز .)2014 ،يخلق م�ستوى التدخل التكنولوجي في حياتنا اليومية فر�ص ًا وتحديات
جديدة في تقديم الخدمات ،و�ستعمل الحكومات الرائدة على اال�ستفادة من هذه الفر�ص بينما تتجهز لإدارة المخاطر المحتملة.
ت�ؤدي هذه التغييرات �إلى �إعادة النظر في �آلية ت�صميم خدمات القطاع الحكومي وتقديمها :يحدّد هذا التقرير  8محركات رئي�سة و24
توجه ًا ت�ش ّكل م�ستقبل تقديم خدمات القطاع الحكومي.
يتفاوت الإطار الزمني الالزم لت�صبح هذه التوجهات هي التيار ال�سائد ،وعموم ًا يتم اتباعها اليوم في عدد من الأ�سواق .كما تقوم بع�ض
الحكومات بالتركيز على عليها ب�شكل �أ�سا�سي .وفي المقابل ،هناك توجهات �أخرى تحتاج �إلى �إطار زمني �أطول يعتمد على �إثبات تلك
االتجاهات نجاحها �أو ًال في م�ؤ�س�سات رائدة من القطاعين الحكومي والخا�ص ،ويتم ر�صد �أثر تلك التوجهات من ِقبل حكومات رائدة
ت�سعى �إلى ا�ستقدام الم�ستقبل.
تتفاوت اليوم مراحل تطبيق التوجهات الـ 24الواردة في هذا التقرير من مكان �إلى �آخر .ومع ذلك ،يوجد لكل من تلك التوجهات عالقة
تطبيقية مبا�شرة مع مجموعة من الخدمات الحكومية عبر مختلف الإدارات والقنوات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات.

برزت �أولى القوى وهي ،ارتفاع �سقف توقعات المواطنين من
الخدمات ،نتيجة لتفاعل المتعاملين مع مزودين من القطاع
الخا�ص مثل الم�صارف ،ومزودي خدمات ال�سفر وال�سكن ،حيث
يتناف�س مزودو هذه الخدمات بقوة لتطوير طرق تر ّكز �أكثر ف�أكثر
على المتعاملين ،وبذلك هم يعطون المتعاملين فكرة عن الأنواع
والم�ستويات الجديدة من الخدمات التي يمكن �أن يح�صلوا
عليها .كما يقوم مزودو القطاع الخا�ص بالإيفاء بمتطلبات
خدمات المعامالت الإلكترونية ،ووقت انتظار �أق�صر لمراكز
االت�صال ،ومعاملة م�صممة خ�صي�ص ًا من �أجلهم .لذلك تنعك�س
تجربة المتعاملين مع القطاع الخا�ص على تفاعلهم مع القطاع
الحكومي ،ما ي�ؤدي �إلى ارتفاع �سقف توقعات المتعاملين من
الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي.
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 .1اعرف متعامليك – �ستختلف متطلبات المتعاملين للخدمات،
كما �سيختلف م�ستوى قابليتهم لم�ساعدة الحكومات على
تحفيز الكفاءة ،وذلك ح�سب الفئة التي ينتمون �إليها

 .8ت�أكد من �أن حلول الخدمة تركز على نتيجة معينة  -قم ببناء
م�ؤ�شرات �أداء رئي�سة وا�ضحة جد ًا ،لربط مبادرات الخدمة
بمخرجات ونتائج حقيقية ذات �أهمية بالن�سبة للمتعاملين

 .2قم ببناء �إمكانيات لقناة رقمية – ابد�أ بتعريف خارطة
الطريق الرقمية ،حيث �ست�ساعد اال�ستثمارات الأكثر ت�أثيراً
على خف�ض التكاليف الت�شغيلية وت�شجيع تطوير الخدمات

ي�ستطيع القادة في القطاع الحكومي ا�ستخدام تقرير التوجهات
هذا كدليل مرجعي لمقارنة �أولوياتهم ومبادراتهم في خدمة
المتعاملين بتوجهات عالمية .تقدم المحركات الثمانية
والتوجهات الأربعة والع�شرون منظور ًا عن م�ستقبل تقديم
خدمات القطاع الحكومي ،ومتطلبات اللحاق بتوقعات المواطنين
الآخذة في التزايد.

 .3الخ�صو�صية غير قابلة للتفاو�ض  -قم بمراجعة العمليات
للت�أكد من االلتزام بالقوانين والمبادئ التوجيهية المتعلقة
بخ�صو�صية المتعاملين ،و�ضمان جهوزية عمليات ا�سترداد
البيانات عند اللزوم
 .4ك ّون فهم ًا كام ًال للفر�ص التكنولوجية المتاحة – لي�س
من ال�ضروري �أن تط ّبق �أحدث االبتكارات التكنولوجية
بر ّمتها ،ولكن يجب �أن تكون واعي ًا تمام ًا للخيارات المتوفرة
لم�ؤ�س�ستك
 .5ا�ستثمر في الموارد الب�شرية – فهي �أ�سا�سية لتحفيز التغيير.
ت�أكد من توفير برامج تطويرية وتعليمية متينة للموظفين،
لم�ساعدتهم على تطوير مهارات خدمة المتعاملين
 .6التزم باالبتكار في الخدمات – �أطلق برنامج ابتكار
للخدمات ب�شكل ر�سمي وا�ستباقي لمراجعة الطريقة الحالية
المتبعة في �أداء المهام المختلفة وتعزيزها ب�صفة م�ستمرة
 .7قم بفتح المجال �أمام مجموعة �أو�سع من ال�شركاء ،وال�شركاء
اال�ستراتيجيين – ،وهذا يت�ضمن المتعاملين ،والم�ؤ�س�سات
غير الربحية ،وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص التي يمكنها �أن
ت�أتي بوجهات نظر ور�ؤىً متجددة لحلول تقديم الخدمات،
بالإ�ضافة �إلى المهارات والموارد

يغطي هذا التقرير �أكثر من ثالثين مثا ًال لممار�سات رائدة تتم
معاينتها من ِقبل حكومات في �أكثر من  12دولة .ت�صف هذه
الأمثلة مناهج متبعة في عدد من مجاالت القطاع الحكومي
مت�ضمنة الرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والخدمات االجتماعية.
تركز بع�ض الم�ؤ�س�سات على ت�صميم تقديم خدمات محددة
يحتاجها المتعاملون ب�شكل خا�ص ،بينما ت�ستفيد �أخرى من
درا�سات تحليلية لتح�سين النتائج التي يح�صل عليها المتعاملون.
�ستجد كل من الم�ؤ�س�سات �صلة ببع�ض هذه التوجهات �أكثر من
غيرها ،وذلك وفق ًا لالحتياجات الخا�صة لكل م�ؤ�س�سة .يجب
تحديد التوجهات الأكثر �صلة بكل م�ؤ�س�سة ،وتقييم ت�أثيرها
المحتمل ،واال�ستثمار في تطوير �إمكانيات معينة ،و�إطالق
برامج تجريبية لمناهج مختلفة ،وذلك لتحديد الموقع ال�صحيح
للم�ؤ�س�سة من هذه التوجهات لتعزيز ت�أثير تح�سين خدماتها عبر
مختلف القنوات.

الر�سم البياني  :1لمحة عامة عن المحركات والتوجهات التي تعمل على ت�شكيل م�ستقبل تقديم الخدمات.
في حين تتفاوت �إمكانيات الحكومات حول العالم وقدرتها على اال�ستثمار ح�سب الخدمات المقدمة ،يوجد هناك عدد من التبعيات
الم�شتركة لهذه المحركات الثمانية والتوجهات الأربعة والع�شرين تجب مراعاتها.
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اهداف ومنهجية التقرير

القوى الثالث لإعادة ت�شكيل خدمة المتعاملين

التوجهات الرئي�سية لتقديم الخدمات

�أ�صبح تح�سين خدمة المتعاملين من التوجهات الرئي�سية التي
يركز عليها مدراء القطاع العام ب�شكل متزايد ،الذين يتطلعون
�إلى تح�سين طريقة توفير الخدمات الحكومية .تهدف منهجية
التركيز على خدمات المتعامل الى توفير �أف�ضل تجربة ممكنة
للمتعاملين وذلك با�ستخدام نموذج �أكثر كفاءة.

هناك ثالث قوى تقود �إعادة ت�شكيل قطاع خدمة المواطنين في
القطاع العام تعمل ب�شكل م�ستمر على زيادة توقعات المواطن
وازدياد ال�ضغوطات المالية والتقنيات الجديدة التي تتيح �سبل
جديدة لتقديم الخدمات العامة.

تمت �إعادة ت�شكيل التوجهات الخا�صة بطريقة تقديم الخدمات للمتعاملين ،فيقدم التقرير ثمانية محركات رئي�سية ت�شكل م�ستقبل تقديم
الخدمات في القطاع العام:

�إن الهدف من هذا التقرير هو تقديم لمحة عامة عن الدوافع
الرئي�سية واالتجاهات التي �سوف يكون لها دور هام في م�ستقبل
خدمة المتعاملين .بع�ض منها بالفعل على قائمة الحكومات
الرائدة والتي تجد طرق مبتكرة لتطبيقها .بينما لن يتم اعتماد
البع�ض الآخر منها على نطاق عالمي في الم�ستقبل القريب،
يوما ما التحول من ا�ستخدام نموذج
ولكن هناك احتمالية �أن يتم ً
تقديم الخدمات الحالي.
تم اعداد التقرير باال�ستناد الى مجموعه متنوعة من الم�صادر
والتي تت�ضمن مقابالت مع خبراء في مو�ضوع خدمة المتعاملين،
ا�ستعرا�ض الم�صادر ،تقارير لمحللين ،بالإ�ضافة الى المعلومات
العامة المتاحة والخا�صة ب�إ�صالح الخدمات العامة .كما يقدم
هدا التقرير نافذة للم�ستقبل لمدراء القطاع الحكومي الذين
يقودون مرحلة انتقالية نحو ع�صر جديد لتقديم خدمات تتمحور
حول المتعاملين ،بالإ�ضافة الى ن�صائح وتكتيكات لإدارة تحوالت
خدماتية �صغيرة وكبيرة الحجم.
يحتوي هذا التقرير على ثمانية اق�سام رئي�سية لكل محرك من
محركات خدمة المتعامل.
ويبد�أ كل ق�سم ب�شرح ال�سياق الخا�ص بالمحركات الخا�صة
بالخدمات ،على �أ�سا�س مجموعة من العوامل البيئية .يتم اي�ضا
طرح لمحة عامة لكل محرك ،واالتجاهات المت�صلة به والتي تم
دعمها ب�أمثلة حقيقية من كال القطاعين العام والخا�ص
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القوة الأولى هي ارتفاع توقعات المواطن من الخدمات وهي
نتيجة لتفاعل المتعامل مع م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص والتي
تتناف�س بقوة لتطوير طرق تتمحور �أكثر ف�أكثر حول االهتمام
بالمتعاملين ،وعليه يجب على القطاع العام التركيز على توفير
تجربة متكاملة و�شاملة للعميل.
�أما القوة الثانية فهي القيود المالية والتي ت�شكل تحدي ًا رئي�س ًا
وفر�صة �أي�ضا لم�ؤ�س�سات القطاع الحكومي التي تهدف �إلى �أن
تكون في طليعة االبتكار في خدمة المتعاملين .دفعت الأزمة
المالية في �أواخر  2000العديد من البلدان على االقترا�ض من
�أجل تحفيز اقت�صاداتها ،مما �أ�سفر عن ارتفاع م�ستويات الدين
العام �إلى �أكثر من  55مليار دوالر (ذي �إكونومي�ست .)2015
كما خف�ضت الحكومات االنفاق لخف�ض م�ستويات الدين ،لتجد
م�ؤ�س�سات القطاع الحكومي نف�سها م�ضطرة �إلى ا�ستغالل قدر
قليل من ال�سيولة لإنجاز الكثير .ويتطلب هذا التوجه «الطبيعي
الجديد» و�ضع جدول �أعمال ،لإعادة التفكير ب�شكل جذري في
طريقة تقديم الخدمات الحكومية.
القوة الثالثة هي التقدم الحا�صل في تقنيات المعلومات ،فمن
�ش�أنها الم�ساعدة على تح�سين جودة التفاعل مع المتعاملين
و�سهولة و�صولهم �إلى الخدمات والبيانات ،في حين تعمل على
خف�ض التكلفة في الوقت نف�سه .واليوم ،يركز الكثير من �شركات
تقنيات المعلومات ب�شكل �أ�سا�سي على «�إنترنت الأ�شياء»  -جعل
�أجهزة اال�ستخدام اليومي مت�صلة �ضمني ًا عبر الإنترنت – و ُيتوقع
�أن ت�ساهم في االقت�صاد بـ 19تريليون دوالر �أمريكي بحلول عام
( 2020فوربز .)2014 ،يخلق م�ستوى التدخل التكنولوجي في
حياتنا اليومية فر�ص ًا وتحديات جديدة في تقديم الخدمات،
و�ستعمل الحكومات الرائدة على اال�ستفادة من هذه الفر�ص
بينما تتجهز لإدارة المخاطر المحتملة.

الر�سم البياني  :2لمحة عامة عن المحركات الرئي�سية التي ت�شكل م�ستقبل تقديم الخدمات
Ú∏eÉ©àŸG áHôŒ á«é«JGÎ°SG .1
áeƒµ◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdG .2
áØ∏àîŸG äGƒæ≤dG ÈY
á«°Uƒ°üÿG ájÉªM .3
É«LƒdƒæµàdG äÉæ qµ‡ .4

»ªbôdG h »°ù◊G ÚŸÉ©dG ÚH êÉeóf’G Rõ©J Ú∏eÉ©àŸG áeóÿ áªª°üe áHôŒ ÒaƒJ
¥ô£dG §°ùHCÉH ÚæWGƒª∏d ádÉ©ØdG äÉeóÿG ÒaƒJ ≈∏Y ójGõàŸG õ«cÎdG
á≤aGƒŸG êPÉ‰h äÉfÉ«ÑdG ájÉªM ≈∏Y ¢Uô– »àdG É«LƒdƒæµàdG OÉªàYG
äÉfÉ«ÑdG á«°Uƒ°üN ∑É¡àfG ≈∏Y áeQÉ°U äÉHƒ≤Y ¢VôØd âfÎf’G ájÉªëH á°UÉÿG äÉµ«àµàdGh
“»YÉªàL’G π°UGƒàdG ,á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ,π«∏ëàdG äGhOCG çóMCG Úµ
äÉeóÿG ÒaƒJ äÉ«fÉµeG Ú°ùëàd

äÉeóÿG »ØXƒe áaÉ≤K .5

äÉeóÿG ÒaƒJ ≈∏Y ¿hõcôj ÚØXƒe ôjƒ£Jh º«¶æJh ∞«Xƒàd IójóL ¥ôW ¢ù«°SCÉJ

≈∏Y õ qcôj QÉµàHG ájÉYQ .6
∫ƒ∏◊G OÉéjEG

ídÉ°üŸG ÜÉë°UCG øe áYƒæàe áYƒª› ÚH ™ª÷ÉH QÉµàH’G ¿É°†àMG
ΩÉªàg’G Qƒfi πeÉ©àŸG π©éj ójóL êPƒ‰ ≥«Ñ£àd

»eƒµ◊G ¿hÉ©àdG .7
:Ö∏£dG Ö°ùM áªª°üe èFÉàf .8

äÉeóî∏d π¡°ùŸ äÉeóî∏d »Ñ∏°S Ohõe øe áeƒµ◊G QhO Qƒ£J
èFÉàf ¤EG äÉLôflh äÉWÉ°ûfh äÓNóe øe äÉeóÿG Ëó≤J õ«côJ Ò«¨J
πeÉ©àª∏d á«∏YÉa ÌcG áeóÿG π©L

ا�ستنادًا على الدرا�سات التي تم �إجرا�ؤها ،فان المحركات الثمانية المذكورة �أعاله تقود لأربعة وع�شرين توج ًها وهي على القائمة
الرئي�سية لأغلب الحكومات الرائدة.
فعلى �سبيل المثال �إن اال�ستراتيجية الخا�صة بتقديم �أف�ضل تجربة المتعامل تحتوي الآن على نموذج خا�ص بالمتعاملين تعمل على �إيفاء
وتلبية احتياجات ورغبات المتعامل الفردية .با�ستطاعة خبراء التكنولوجيا تحويل كميات كبيرة من البيانات الرقمية �إلى ر�ؤى هادفة
ت�ضيف حلول ذات قيمة .وتتعاون الحكومات ب�شكل متزايد مع العديد من ال�شركاء الخارجيين لأحداث تغيير منتقلين بدورهم من مزودي
للخدمات لو�سطاء لتقديم �أف�ضل الخدمات.
بينما يتم تبني المحركات الثمانية والأربعة وع�شرين توجها وب�شكل متفاوت عالمي ًا� ،سيتم تطبيقها ب�شكل مبا�شر على مجموعة متنوعة
من الخدمات العامة.
وبالرغم من �أنه تم الت�أكيد على حماية الخ�صو�صية على الإنترنت وحماية البيانات في عالم مفتوح من خالل فر�ض قوانين و�سيا�سات
�أقوى مع تزايد �أعمال المراقبة الإلكترونية المتف�شية وحتى قبل انت�شار و�سائل االت�صال المحمولة ،تت�ضاعف المخاطر با�ستمرار في ظل
االنت�شار المتزايد لو�سائل االت�صاالت وانت�شار ت�أثير المعلومات في البيئة الإلكترونية .تعمل الحكومات حالي ًا على توفير �أف�ضل الخدمات

مقدمة
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بالتركيز على الخدمات الإلكترونية مع مراعاة تقديم الدعم للجهات االقل قدرة على التعامل مع التقنية الإلكترونية ،كما ت�سعى �إلى
الو�صول �إلى نوع جديد من القوى العاملة في ظل وجود نق�ص في الخبرات المدربة في هذا المجال.

على ال�صعيد العالمي فقد جذب اهتمام �أغلب الحكومات اعتماد القنوات والو�سائل الإلكترونية وتوفير
منفذ مفتوح للمعلومات لمتعامليها للح�صول على خدمات فائقة الجودة.

ارتباط الخدمات المبتكرة بالتوجهات العامة

هناك هدف م�شترك لأغلب الحكومات الريادية وهو االلتزام بتقديم خدمات ريادية وحلول مبتكرة واال�ستعداد للتحرك نحو الم�ستقبل.

يت�ضمن هذا التقرير ا�ستعرا�ض ًا لأكثر من ثالثين مثا ًال لممار�سات حكومية رائدة في �أكثر من اثني ع�شر بلد ،كما يتناول مجموعة متنوعة
ل�سيا�سات ومجاالت مختلفة ت�شمل الرعاية ال�صحية ،التعليم والخدمات االجتماعية وخدمات المواطنين.

�ستقوم الحكومات الالحقة والتي لم تتحرك لمواكبة التغيير باالنتظار للتعلم من اخفاقات ونجاحات من �سبقها من حكومات ريادية
والأخذ بالدرو�س والعبر الم�ستفادة والتي تهدف �إلى تعزيز خدمة المتعاملين .بالنظر الى ال�سياق العام والخا�ص بارتفاع �سقف توقعات
المواطنين من الخدمات والقيود المالية والتقدم الحا�صل في تكنولوجيا المعلومات� ،سيتم تطبيق الممار�سات التي تطبقها الحكومات
الريادية من قبل الحكومات الأخرى ،مع تفاوت الإطار الزمني الالزم لت�صبح هذه التوجهات هي التيار ال�سائد.

تتبع دورة التطبيق النموذجية طريق موحد وم�شترك :تم تجربة �أف�ضل الممار�سات في دوائر ذات اخت�صا�ص �أو في مجال معين مع
و�ضوح القيمة المرجوة ،كما تبنت حكومات اخرى الممار�سات التي تتنا�سب مع ال�سياق واالحتياجات المحلية الخا�صة بها.

الر�سم البياني  :3االعتماد الوا�ضح لتوجهات الخدمة

�أمثلة:
•

•تعد الحكومة البريطانية الرائدة في �صياغة التوجهات ال�سلوكية لل�سيا�سات العامة ،وتطوير عقود تحفز ال�شركات على التركيز على
النتائج المرجوة.

•

• تتعاون �سنغافورة مع مختلف القطاعات لتطوير �أحدث النهج التي تعتمد �أحدث التقنيات ،التي ت�ستفيد من �أحدث التقنيان مثل
الحو�سبة ال�سحابية ،والهواتف الذكية .

•

•تتبع الجهات الحكومية في الواليات المتحدة نهج التعهيد الجماعي وتطوير مختبرات االبداع لدعم وتطوير وتح�سين خدمة
المتعاملين.

äÉcôëŸG

äÉ¡LƒàdG

‘ Iôaƒàe
øe ójó©dG
áeó≤àŸG OÓÑdG

‘ áØ°ûàµe
ø°†à– OÓH
QÉµàH’G

πjƒW ¬LƒJ
™e πLC’G
ôµÑe Qƒ¡X

»∏LCG øe kÉ°ü«°üN ºª°üe 1.1
Ú∏eÉ©àŸG áHôŒ á«é«JGÎ°SG .1

á∏°ù∏°S äGƒæ≤dG IOó©àe äÉeóN1.2
»ªbôdG - »°ù◊G
1.3
q

ÈY áeƒµ◊G ¤EG ∫ƒ°UƒdG .2
áØ∏àîŸG äGƒæ≤dG

á«FÉ≤∏J á«ªbQ 2.1

á«ªbôdG IƒéØdG ó°S
q 2.2
…öûÑdG öüæ©dG 2.3
ájƒ¡dG ó«cCÉJ 3.1

á«°Uƒ°üÿG ájÉªM .3

á≤aGƒŸG êPÉ‰ 3.2
âfÎfE’G øeCG 3.3
äÓ«∏ëàdG 4.1

É«LƒdƒæµàdG äÉæ qµ‡ .4

á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G 4.2
»YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T 4.3
á«eƒµ◊G áHÉë°ùdG 5.1

äÉeóÿG »ØXƒe áaÉ≤K .5

º∏©àdG IOÉYEGh º∏©àdG 5.2
»æ¡e ±GÎMÉc Ú∏eÉ©àŸG áeóN Aƒ°ûf 5.3
QÉµàH’G äGÈàfl 6.1

QÉµàH’G .6

á©jöS êPÉ‰ ™°Vh 6.2
º«≤e ∫ÉªYCG óFGQ 6.3
áeƒµM ™e áeƒµM ¿hÉ©J 7.1

»eƒµ◊G ¿hÉ©àdG .7

áMƒàØe äÉfÉ«H 7.2
äÉfÉ«ÑdG ó°ûM 7.3
á«Ä«H áª¶fCG 7.4

º«ª°üàdG Ö°üM èFÉàædG .8

Ú©e √ÉŒÉH ™aódG 8.1
èFÉàædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πHÉ≤e ™aódG 8.2

تت�ضمن الف�صول التالية من هذا التقرير و�صف لكل من المحركات الثمانية والتوجهات الأربعة وع�شرين  .ي�صف التقرير المحركات
الرئي�سية وبع�ض الأمثلة على مكان حدوث التوجه ،وكذلك النتائج المترتبة على الحكومة.
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ا�ستراتيجية تجربة المتعامل :تعرف بالجيل ج...
المتعاملين  -المتعاملين المت�صل
الر�سم البياني :4

�سبب ن�شوء هذا المحرك

« في عالم ت�سوده خدمة المتعاملين  -المتعاملين عن
طريق االنترنت ،يجب التذكر ب�أن مناف�سك الوحيد هو
على بعد نقرة واحده»
( دوغ وارنر ،رئي�س �سابق ،جاى بي مورجن)

يتم التعامل مع المتعاملين في الوقت الحالي بطريقة تختلف
عما م�ضى ،فمع تزايد �شعبية الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف
الذكية ومع نمو قدرة العديد من ال�شركات على اال�ستفادة
من هذه الأجهزة تغيرت وب�شكل جذري طبيعة التفاعل بين
المتعامل وال�شركة المقدمة للخدمة .كجزء من هذا التحول،
تعمل المنظمات الرائدة على تقديم �أح�سن الخدمات الم�صممة
لمتعامليها لتحقيق �أق�صى م�ستوى من التكامل بين البيئة المادية
والبيئة الرقمية.
تقوم م�ؤ�س�سات ترخي�ص المركبات بالتوا�صل مع المواطنين
ب�شكل ا�ستباقي لتذكيرهم بتجديد رخ�صة القيادة ،كما تعمل
الم�ؤ�س�سات المالية على تنبيه متعلمليها في حال انخفا�ض
�أر�صده ح�ساباتهم ،وتتوا�صل ال�صيدليات مع المر�ضى عندما
تحتاج الو�صفات الطبية الى التجديد .وعليه ف�إن القدرة على
�إر�سال الإ�شعارات للمتعاملين عبر قنوات التوا�صل المختلفة
(مثل الر�سائل الن�صية ور�سائل البريد الإلكتروني والتطبيقات
الذكية) تخلق تجربة توا�صل فريدة مع المتعامل ،كما تعزز
النتائج المرجوة من ذلك .كمثال على ذلك بينت درا�سة حديثة
ب�أن  %81من المتعاملين الم�ستخدمين للخدمات الم�صرفية عبر
الهاتف المتحرك والذين تلقوا ر�سالة ن�صية �أو بريد الكتروني
تنبه بانخفا�ض ح�ساباتهم ت�صرفوا بناء عليها ،حيث تجاوب
 %37منهم بتخفي�ض ن�سبة الإنفاق (مجل�س المحافظين للنظام
االحتياطي الفدرالي .)2014 ،كما بينت درا�سة ا�ستق�صائية
�أخرى وا�سعة النطاق ب�أن م�ؤ�س�سات ترخي�ص المركبات التي
قامت ب�إر�سال ا�شعارات تجديد رخ�ص القيادة �سجلت ر�ضى
للمواطنين المتعاملين بمرتين �أعلى لمن لم يتم ار�سال اال�شعار
لهم (ماكينزى.)2014 ،
تمكن «انترنت اال�شياء» الأجهزة القابلة لالرتداء من �أن تق ّلل
التوا�صل بين العالمين التماثلي والرقمي ،مما ينتج عنه الح�صول
على تجربة تفاعلية مميزة وخدمات عالية الجودة .يقدم ل�شكل
�أدناه لمحة عن تجربة حية للمتعامل.

12

ا�سرتاتيجية جتربة املتعامل :تعرف باجليل ج ...املتعاملني  -املتعاملني املت�صل

Social Media

”11:30am: “Re-tweet
coupon offer to save
on card

ID Credentials Use

9am: Tap on the entry pad
to enter office

Proximity-based
Mobile Content

;8am: Tap for entry
tap on poster for
route info / timings

Payment & Transit
Card Use

Digital Wallet

Consumer
”“Day in the Life

8am: Tap to load pre-paid
transit tokens into transit
card on wallet

On smartphone with
credit, debit, transit, ID
and loyalty cards

Jane

Geo-Location Alert /
Targeted Offer

& Payment
Coupon Use

P2P Transfers

Augmented Reality
Application

Proximity-based
Mobile Content

12pm: Geo-location
triggered coupon for use
in food court

12pm: Payment and coupon
use completed in a single tap

1pm: P2P “bump” TXN
between smartphones

3pm: Find nearest coffee
shop

3pm: Tap to access
menu & place order

Spend
Management

Virtual Shopping

Virtual Comparison in
Physical Location

9pm: Logs into account
6pm: Scan book’s 2D code 6pm: Orders book online through
same digital wallet on phone
management tool on phone
in store to compare price to
& review spend
other merchants (online
)and physical

Customer Data
Capture

Proximity-based Mobile
Advertising

Payment & Loyalty
Management

6pm: Tap on movie
& poster to watch trailer
buy tickets

3pm: Tap to pay and log
purchase Loyalty program
card

Source: Deloitte Analysis

التوجهات
�سوق للمنتجات والخدمات الم�صممة لتلبية االحتياجات الفردية
�إن المتعاملين الذين يواجهون التقنيات الحديثة يقدمون اليوم تجربة رقمية جديدة للمواطنين ويرفعون �سقف التوقعات على الخدمات
الحكومية .تم ا�ستبدال نموذج تقديم الخدمات بنموذج قائم على تلبية االحتياجات الفردية (فوري�ستر.)2011،
تزود الحكومات حاليا المواطنين بمجموعه من الخيارات المتاحة لالختيار فيما بينها لتلبية احتياجاتهم الفردية .ففيما يخ�ص خدمات
الهاتف النقال يف�ضل بع�ض المواطنين الح�صول على ر�سائل التذكير (مثل تجديد رخ�صة القيادة ،تجديد مواعيد تقديم ال�ضرائب ،وما
�إلى ذلك) عن طريق تطبيقات مخزنة على الهاتف بينما يف�ضل �آخرون تلقي ر�سائل ن�صية .باتخاذ نهج مخ�ص�ص ،ت�ستطيع الحكومات
تبني مبادرات فعالة تركز على جودة المعلومات التي يتم تقديمها للمواطنين ،فعلى �سبيل المثال� ،إر�سال ر�سالة ن�صية تذكيرية كل 10
�أيام قبل الموعد المحدد قد تولد المزيد من الردود االيجابية عو�ضا عن �إر�سالها كل  30يوما.
�إن خطط الواليات المتحدة ال�صحية المبتكرة تقدم مثاال على هذا االتجاه النا�شئ ،حيث يقدر ب�أن  %86من المتعاملين يعتقدون �أنه من المهم
ال�سيطرة على المعلومات ال�صحية الخا�صة بهم بينما يعتقد فقط  %16منهم ب�أن لديهم �سيطرة كلية (�أك�سنت�شر .)2014 ،تطور موقف المواطنون
ب�إيجابية خالل العقد الما�ضي ،فبدال من �أن يكونوا متلقين �سلبيين للخدمات الخا�صة بالرعاية ال�صحية ،يريد الكثير من الم�ستخدمين �إدارة
الأمور المتعلقة ب�صحتهم .وعليه قامت عدد من الواليات على دمج �أنظمة وا�سعه النطاق تركز على المعلومات ال�صحية والخدمات الب�شرية
الخا�صة بالمواطنين بطريقة فعالة وب�أقل تكلفة .هذه الأنظمة الرقمية تمكن من ن�شر الوعي ال�صحي وتمكين الإدارة الذاتية بالإ�ضافة الى متابعة
المري�ض عن بعد .ومثال عليه تقوم والية ديالوير ب�إطالق برنامج لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ،مما ي�سمح للنا�س الو�صول �إلى ال�سجالت
ال�صحية الإلكترونية ال�شخ�صية وكذلك الح�صول على معلومات واختيارات �صحية قيمة والو�صول �إلى خيارات الرعاية ال�صحية.
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كما تقوم وا�شنطن بال�سيطرة على المعلومات الخا�صة بالمطالبات لتحديد التكاليف والمخاطر والنتائج للمر�ضى الذين يتلقون الرعاية
ال�صحية عبر برامجها الخا�صة بتوفير الخدمات ال�صحية والب�شرية� .أما والية ماريالند فتقوم بتوظيف �أ�شخا�ص ليعملوا كو�سطاء بين
من�سقي الرعاية ال�صحية وبرامج الخدمات االجتماعية .تقود المبادرات الخا�صة بالرعاية ال�صحية الطريق لتقديم نموذج مبتكر جديد
لتوفير الخدمات والرعاية ال�صحية والتي من �ش�أنها �أن تعمل على تح�سين ال�صحة وتح�سين النتائج والعوائد االجتماعية والمالية.
وعليه تقوم م�ؤ�س�سات القطاع العام بتوقع احتياجات المتعاملين وتقديم الخدمات بناء عليها .مواكبة متطلبات واحتياجات المواطن ومتابعة
تجاوبهم يعد من �أهم عوامل النجاح .كما ت�سعى الم�ؤ�س�سات �إلى تحقيق التوازن ال�صحيح بين نهج التخ�صي�ص والنهج العام .بينما يعود
نهج التخ�صي�ص بفوائد عديدة على تجربة المتعامل ،فقد ي�ؤدي �إلى تكلفة عالية في توفير الخدمات وعدم ا�ستدامة البرامج .فالنظام الذي
يلبي االحتياجات الفردية مع مراعاة الب�ساطة وال�سهولة في التطبيق واال�ستخدام �سيحقق النتائج الأمثل والأف�ضل (فوري�ستر.)2011،
الر�سائل الن�صية ” “SMSلمخرجات تعليمية �أف�ضل
�شاع ا�ستخدام الر�سائل الن�صية « »SMSقبل اختراع الهواتف الذكية ولكن القليل من الم�ؤ�س�سات ا�ستخدمتها كجزء من تفاعلها
الرئي�سي مع المتعاملين .تم التركيز على الم�ؤ�س�سات التعليمية للم�شاركة في الأبحاث المتعلقة بالر�سائل الن�صية  ”SMS”.قرارات
التعليم يمكن �أن يكون لها ت�أثير على المدى البعيد على حياة ال�شخ�ص ومع ذلك التحميل الزائد للمعلومات غالبا ما ي�ؤدي �إلى
القرارات ال�ضعيفة �أو الهمود .قامت درا�سة حديثة بت�سليط ال�ضوء على وجود عدد كبير من الطالب الراغبين بااللتحاق بالكلية ال
يقومون بالت�سجيل في التعليم الثانوي بعد التخرج ( .)2015 ,Govlnnovatorهناك مجموعة من الو�سائل ال�ستخدام الر�سائل
الن�صية كو�سيلة فعالة لخدمة المتعاملين:
•

•�شخ�صية :م�صممة لتوفير معلومات م�ستمرة حول احتياجات المتعامل المحددة (مدة وتفا�صيل تطبيق العملية)

•

•مب�سطة :با�ستطاعة الر�سالة الن�صية تب�سيط كميات كبيرة من التفا�صيل المعقدة �إلى  160حرفا �أو �أقل.

•

•اهتمام مركز :تدفع الر�سالة الن�صية الم�ستلم �إلى تركيز االهتمام على محتوى الر�سالة حتى لثواني معدودة.

•

•تذكيرات فورية :تذكير فوري للمواعيد لتقليل احتمالية ن�سيانها (مثال :تقديم الطلبات في الوقت المحدد).

•

•مالئمة :الر�سائل الن�صية قد تكون مو�صولة با�ستمارات الطلبات والتي ممن الممكن تعبئتها �إلكترونيا من خالل ا�ستخدام
الهاتف الذكي.

•

•قلة التكلفة :ار�سال كمية كبيرة من المعلومات عبر الإنترنت �أن تر�سل كميات كبيرة من الن�صو�ص �أقل كلفة بكثير من قنوات
االت�صال الأخرى – غال ًبا ما تكلف �سنتًا واحدً ا للر�سالة.

•

•مجهولة :في المواقف الح�سا�سة والتي قد ت�سبب الحرج للمتعامل (مثل الطالب الذين يحتاجون للم�ساعدة ،ا�ستالم معونات
الخدمات االجتماعية) يف�ضل البع�ض منهم ا�ستالم ر�سائل مجهولة بدال من تلقي المكالمات �أو التوا�صل ال�شخ�صي.

تعد الر�سائل الن�صية من اال�ستراتيجيات الفعالة لتحقيق نتائج �أف�ضل للمتعامل .في درا�سة حديثة حول التعليم بعد المرحلة الثانوية
للطالب الراغبين بالت�سجيل في الكلية ،وجد الباحثون �أن الطالب الذين تلقوا ر�سالة ن�صية مخ�ص�صة زادت من احتمالية ت�سجيلهم
بن�سبة �سبعة في المائة �أكثر من �أقرانهم في الكلية  .))2015 ,GovInnovatorفي هذا الم�شروع التجريبي ،جاءت �أف�ضل النتائج
في �أجزاء من البالد مع دعم محدود للتخطيط بالت�سجيل في الكلية .التعليم هو واحد من مجاالت القطاع العام والذي من الممكن
�أن يحقق ا�ستخدام الر�سائل الن�صية نتائج �أف�ضل .التذكير للح�صول على الو�صفات الطبية ،التذكير لتفادي الت�أخير ،وا�شعارات
التذكير لتجديد بطاقة هوية المواطن ،هي من الأمور التي تثبت م�ساعدة ا�ستخدام الر�سائل الن�صية في تح�سين الحياة اليومية
للمواطن.
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قنوات الخدمة المتعددة :اال�ستمرارية الحقيقية في
تجربة المتعامل
تتنامى وب�شكل �سريع ومتزايد قنوات الت�سوق التي يتيحها موفرو
الخدمات للتفاعل مع المتعاملين .الهواتف الذكية والأك�شاك
التفاعلية تغير طريقة تفاعل النا�س مع العالم من حولهم.
فيبحث المتعاملون على االنتقال ال�سل�س بين قنوات الت�سوق ولي�س
فقط الح�صول على خيارات متعددة .فعلى �سبيل المثال ي�ستطيع
م�ستخدم خدمات الرعاية تقديم المطالبة عبر الإنترنت،
والت�أكد من حالتها با�ستخدام الهاتف الذكي ،التوقيع على
الوثائق ب�شكل �شخ�صي ،وتلقي المدفوعات عبر البريد العادي �أو
عن طريق الإيداعات الم�صرفية .الهدف الرئي�سي من الخدمة
هو توفير نهج �سل�س للعميل.
ت�أثر قطاع التجزئة بال�ضغوطات التي فر�ضتها تطبيقات الخدمة
المتعددة القنوات والدور الذي ت�ؤديه التجارة الإلكترونية
فا�ستجابت باال�ستثمار في تح�سين خدمة وتجربة المتعاملين.
واظهر ا�ستطالع �أجري م�ؤخرا �أن  %56من الذين �شملهم
اال�ستطالع ر�أوا �أن من المهم التمكن من ال�شراء عبر الإنترنت
واال�ستالم من المتجر ،بينما ر�أى � %49أنه من المهم التمكن من
ال�شراء من المتجر وال�شحن للمتعامل (فوري�ستر لال�ست�شارات،
.)2014
فيما تعود المتعاملون على التقدم في توجهات التو�سع ال�سريعة
نحو عالم الت�سوق الإلكتروني والذي يقدم قنوات متكاملة زاد
�سقف التوقعات من القطاعات الأخرى بما فيها الحكومية
لتتبع نف�س الخطى .على �سبيل المثال ،العديد من المتعاملين
يتوقعون درجة عالية من التنا�سق بين المعلومات المقدمة في
جميع القنوات المتاحة (مجموعة �سي �أف �آي .)2014 ،لي�س من
المرجح �أن يكون لمتعامل خدمات الرفاه االجتماعي كر�س الوقت
للبحث على الإنترنت عن �سيا�سات الحكومة ال�صبر للتعامل
�شخ�ص ًّيا مع موظف خدمة لي�س على دراية كاملة بنوع الطلب.

تم ت�صميم التطبيقات ال�سهلة اال�ستخدام لتمكين الم�ستخدمين
من التوا�صل بين �أكثر من قناة في وقت واحد .على �سبيل
المثال ،نظام التوثيق للمطالبات الخا�صة بخدمات الرعاية
والذي يتم تطبيقه عبر االنترنت قد يت�ضمن ار�سال رمز تعريفي
لجهاز الم�ستخدم .وعليه يتم من خالل الهاتف الذكي الخا�ص
بالمتعامل تمرير الرمز ال�شريطي على الجهاز القارئ للتمكن
من طباعه الأوراق المطلوبة عند وحدة خدمة المتعامل .تعمل
الحكومات الريادية وب�شكل منتظم بالتحقق من احتياجات
المتعاملين لتعزيز تقديم تجربة مميزة لهم.

التجربة الح�سية الرقمية :دمج تجربة المتعامل الرقمية
مع التجربة المادية
ظهور االبتكارات المتنقلة مثل الأجهزة الرقمية التي يمكن
ارتداءها والمحافظ (الإلكترونية) المتنقلة كان من �ش�أنها �أن
ت�سد الفجوة بين العالمين الرقمي والمادي و�ساهمت في تقديم
تجربة تفاعلية للعمالء.
�إن �سوق التقنيات القابلة لالرتداء في تزايد �سنوي م�ستمر بن�سبة
�أكثر من �( %78شركة البيانات الدولية .)2014 ،بحلول عام
 2016ف�إن معدل ال�صرف الدولي على هذه المنتجات �سي�صل
الى  1.4مليار دوالر �أمريكي .في قطاع خدمة المتعاملين ،فان
الأجهزة القابلة لالرتداء كال�ساعات والنظارات والتي تعمل عن
طريق ال�شرائح الذكية� ،ستتيح للم�ستخدمين ت�صفح الإنترنت
وم�شاهدة ال�صور والتنقل وتجربة الواقع المعزز� .سيكون ت�أثير
هذه التقنيات بالغ الأهمية على القطاعات العامة والتي ت�شمل
قطاع ال�صحة ،قوات الدفاع ووزارة التعليم ،وعلى الخدمات
العامة الأخرى.
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الرعاية ال�صحية

قوات الدفاع

الخدمات المتاحة

مع تزايد �أهمية الأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء ،تقوم حكومة
�سنغافورة باال�ستثمار بها كحل رئي�سي لتح�سين حياة المواطنين.
بينت درا�سات ب�أن واحد من بين كل ت�سعة من المواطنين
ال�سنغافوريين الذين تتراوح اعمارهم بين  18و� 69سنة يعانون
من مر�ض ال�سكري .لتفادي الم�ضاعفات ال�صحية الطويلة الأجل
مثل �أمرا�ض القلب �أو الف�شل الكلوي ،يخ�ضع مر�ضى ال�سكري
وب�شكل يومي لقيا�س م�ستوى ال�سكر في الدم عن طريق وخز
الأ�صبع .يتعاون معهد �سنغافورة للإلكترونيات الدقيقة و�شركة
�سنغافورة المحلية للتكنولوجيا الأحيائية()biomicro Pte
على الق�ضاء على هذا الروتين من خالل تطوير جهاز قابل للزرع
لمراقبة م�ستوى ال�سكر في الدم( .وكالة العلوم والتكنولوجيا
والأبحاث .)2014 ،يقوم الجهاز بعد زرعه للمري�ض بر�صد
و�إر�سال القراءات ال�سلكي ًا �إلى قارئ خارجي� .إذا نجحت هذه
المبادرة ،فهذا من �ش�أنه �أن يقوم بتح�سين حياة مر�ضى ال�سكري
و�سيكون لها �أثر هام على خدمة الرعاية ال�صحية حول العالم.

في عام  ،2013بلغ �إجمالي الإنفاق الع�سكري العالمي �أكثر من
 1.7تريليون دوالر �أميركي (معهد �ستوكهولم الدولي لبحوث
ال�سالم .)2014 ،ت�ساعد الأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء
قوات الدفاع في ر�صد موقع و�صحة والحالة النف�سية للوحدات
الع�سكرية التي تعمل في ظروف خطرة .ت�ساعد هذه المعلومات
على اتخاذ القرارات المنا�سبة وامكانية �إنقاذ الأرواح.

با�ستطاعة موظفي خدمة المتعاملين ا�ستخدام الأجهزة الرقمية
القابلة لالرتداء لتفاعل اف�ضل مع المتعاملين .هذه الأجهزة من
الممكن �أن تحفز الموظف على تقديم خدمات �أف�ضل للعميل
باتخاذ االجراءات الأكثر كفاءة.

طورت �شركة  Vivametricaفي مدينة كالغاري الكندية �أداة
لتقييم الن�شاط الوظيفي لتوليد البيانات ال�صحية من خالل
�أجهزة اللياقة البدنية القابلة لالرتداء (.)Vivametrica
يقوم النظام الح�سابي بتحليل البيانات لفح�ص احتمالية �إ�صابة
الم�ستخدمين ب�أمرا�ض �صحية مثل ال�سكري �أو �أمرا�ض القلب.
يقوم الفرد ب�أخذ هذه النتائج للطبيب ل�ضمان اتخاذ �إجراءات
مبكرة تقلل من احتمال ح�صول م�شاكل �صحية م�ستقبلية )
فوري�ستر .)2014 ،تر�سل  vivametricaنتائج الفحو�صات
الطبية االح�صائية للمنظمات التي تهتم بتقييم الإتجاهات
ال�صحية في مكان العمل.
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تعمل �شركة ثيا�س الأ�سترالية التي توفر خدمات هند�سية متكاملة
على �إر�سال العاملين لديها �إلى مناطق �أ�سترالية نائية ذات
المناخ القا�سي وموطن لبع�ض من �أخطر الحيوانات المفتر�سة.
لتح�سين تتبع �سالمة وكفاءة العاملين بال�شركة تعاقدت ال�شركة
مع جهات معنية بال�سالمة لتزويدهم بمجموعه جديدة من
التكنولوجيا القابلة لالرتداء.

التعليم
تحظى الأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء باهتمام التربويين
في قطاع التعليم بازدياد �إدراكهم بالقدرات التحويلية التي من
الممكن �أن تقدمها هذه التقنيات .في غ�ضون �سنوات قليلة،
�ست�صبح هذه التقنيات �أداة رئي�سية للمدر�سين ت�ساعدهم في
خلق تجربة تعليمية م�أمونة .ومن الأمثلة المحتملة على ذلك
«المجوهرات الذكية» والتي �ستعمل على تحذير الطالب في در�س
الكيمياء في حال ا�ست�شعار وجود انبعاث لغازات خطيرة ،و�أي�ضا
النظارات الذكية التي يمكن �أن تحول در�س التاريخ �إلى خبرة
تعليمية ثالثية الأبعاد .مثال �آخر هو القفازات الذكية التي تعزز
التوجيهات التعليمية في التعامل مع المعدات الحرفية.
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في مطار هيثرو في لندن ،قامت فيرجين اتالنتيك بتبني
م�شروع تجريبي بتزويد الموظفين في ا�ستراحة كبار الزوار
بنظارات جوجل – وهي �شكل جديد من تكنولوجيا الب�صريات
الذكية (�إيربورت بزن�س .)2014 ،يقوم الموظفون با�ستقبال
الم�سافرين والترحيب بهم والبدء بعملية الت�سجيل با�ستخدام
التقنية المزودة .ا�ستخدام الموظفون �أي�ضا النظارات الذكية
لتوفير تحديثات فورية على الرحلة والوجهة والمعلومات ذات
ال�صلة ،و�أكد الموظفون ب�أنه بالتفاعل مع المتعاملين ح�سنت من
جودة الخدمات (فوري�ستر ،)2014،كما تفاعل المتعاملون مع
هذه التقنية بطريقة �أح�سن من المتوقع .خف�ضت هذه المبادرة
المعامالت الورقية وزادت من الإنتاجية ب�شكل عام (�إيربورت
بزن�س.)2014 ،

�صحيح �أن تجربة فرجين مع نظارات جوجل ح�صلت في ردهة
مطار� ،إال �أنها مفيدة ب�شكل للخدمات الموفرة في القطاع العام.
في الم�ستقبل� ،ستمكن الأجهزة الرقمية القابلة لالرتداء عمالء
الحكومات من معرفة القادم ووجهته وما يحتاجه (فوري�ستر،
 .)2014مع تقليل الوقت الم�ستغرق في جمع و�إدخال البيانات
�سيتمكن موظف خدمة المتعامل بالتفاعل ب�شكل �أف�ضل مع
المتعاملين فالهدف هو تقديم تجربة ا�ستثنائية ومميزة.
طريقة �أخرى لالرتقاء بالخدمات التكنولوجية لتح�سين تجربة
المتعاملين هو عن طريق خدمة الترجمة ال�صوتية .ي�ساعد
تطبيق هذه الخدمة على الأجهزة المحمولة الق�ضاء على حواجز
االت�صال بين الثقافات المختلفة بترجمة الكلمات من لغة �إلى
�أخرى .تمكن هذه التقنية النا�س حول العالم من التوا�صل
مع البع�ض من غير الحاجة �إلى تعلم لغة �أخرى .من المتوقع
بالتالي تح�سين تنظيم الفعاليات المتعددة كا�ست�ضافة الندوات
الإلكترونية والدورات التدريبية والم�ؤتمرات.
تمكن المحافظ الرقمية م�ستخدميها بت�سديد الدفعات مبا�شرة
من خالل الهاتف النقال .يقوم المتعامل با�ستخدام التطبيق
المحمل على الجهاز و�إدخال الرقم ال�سري ،واختيار الح�ساب
الذي �سيتم ال�سحب منه ومن ثم ال�ضغط على الجهاز لإر�سال
البيانات المطلوبة (.)CHASE Paymentech
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كمزود للم�ؤن
الو�صول للخدمة :الحكومة
ّ

بد�أت التقنية الح�سية الرقمية لتوها ويتوقع نموها ب�سرعة فيما
تختبر الم�ؤ�س�سات التكنولوجيات ال�صغيرة .و�ضع نموذج �أولي
�سريع �سيتيح �سرعة تطوير واختبار هذه التكنولوجيات ،التي
�ست�ؤدي �إلى تدفق المنتجات والخدمات الجديدة� .ستعطي
هذه التجارب �شركات التكنولوجيا الفر�صة ل�صقل المنتجات،
و�سيتمكن المطورون من �إن�شاء تطبيقات �إ�ضافية ،و�سيتمتع
الم�ستخدمين بالح�صول على تجربة فريدة وعالية الجودة.
�ستنخف�ض التكاليف بازدياد اعداد ال�شركات الم�ستثمرة
و�ست�صبح جزء واقعي لخدمة المتعاملين.

النتائج:
على الحكومات االخذ بالتالي:
•

•تطوير خدمات الكترونية تت�سم بالكفاءة والفعالية من
حيث التكلفة والتي توفر تجربة مميزة للعميل والتي يمكن
اعتبارها قناة تفاعل رئي�سية �أولية.

•

•�ضمان ح�صول المتعاملين الذين ال ي�ستطيعون الو�صول
�إلى ات�صال بالإنترنت �أو الذين ال يملكون الكثير الخبرة مع
الأجهزة الرقمية على الدعم الالزم للو�صول �إلى الخدمات
العامة عبر هذه القنوات.

•

•التركيز على القنوات التي تتوا�صل مع االفراد و�شمل
المتعاملين الذين يواجهون التكنولوجيا في مراكز الخدمة
الواحدة (مثل الأك�شاك التفاعلية والنظارات الذكية� ،إلخ) .

�سبب ن�ش�أة هذا التوجه
«دكتور ،المري�ض �سيراك الآن»

يمتلك المواطنون عددًا من الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية وحقوق
الملكية ف�ضال عن التزامات الحكومة المن�صو�ص عليها في
الأطر القانونية والم�ؤ�س�سية .ب�إدراك �أن الخدمات الحكومية قد
ت�أخذ �أ�شكاال عديدة ،بما فيها بعد الم�سافة ،والت�سهيالت الغير
مالئمة لمتطلبات ال�سكن الخا�صة ،اللغة و�أوقات العمل؛ مفهوم
حقوق المواطن قد امتد �إلى العديد من الخدمات العامة من
خالل ا�ستخدام بيانات حقوق المواطنين .على �سبيل المثال،
يوجد تعريف ر�سمي �أو ميثاق لحقوق المر�ضى في  26بلد ًا
من بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،حقوق دافعي
ال�ضرائب تم تعريفها ر�سميا في قانون ال�ضرائب �أو قوانين
�أخرى في  30بلدا من بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
(منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية)2014 ،
كما تحر�ص الحكومات وب�شكل متزايد على الو�صول
ال�سهل لخدمات المواطنين ،هذا ي�ساعد على �ضمان �أن الخدمة
�سيتم توفيرها ب�شكل �سل�س وب�سيط و�أكثر فعالية� .أ�صبح اليوم،
الو�صول �إلى المعلومات الحكومية والمعامالت متاحا من
خالل مجموعة متنوعة من منافذ خدمة المتعاملين والمتوفرة
للمواطنين وال�شركات .وي�شمل ذلك الخدمات المبا�شرة،
الهاتف ،والقنوات الرقمية الم�صممة للكمبيوتر واالجهزة
المحمولة .من العوامل التي ت�ؤثر على اختيار الخدمة المنا�سبة
هو حجم الخدمة ،م�ستوى التعقيد ،درجه ح�سا�سية المعلومات
التي يتم تبادلها ،بالإ�ضافة الى قدرة المتعاملين على الو�صول
�إلى الخدمة.
وقد حدث تحول كبير في تقليل تكلفة القنوات/الخدمات
الرقمية خالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية ،ومن المتوقع �أن ي�ستمر
هذا التوجه .تكلفة الخدمة تختلف بين الدوائر ،وتعتمد على
مجموعة متنوعة من العوامل بما فيها معدالت الأجور .من ناحية
�أخرى �أظهرت بع�ض التقديرات الكندية لخدمة المواطنين �أن
التكلفة التقريبية للمعامالت ال�شخ�صية هي  25دوالر ،ومبلغ 10
دوالر للمكالمات الهاتفية من خالل عامل الهاتف ،ومبلغ  5دوالر
على معاملة م�ؤتمتة على الهاتف ،و� 25سنتا بالن�سبة للمعامالت
على الإنترنت.
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وتخبر تكاليف الخدمة من خالل القناة ونوع التفاعل في قطاع الخدمة العامة الدولية ق�صة م�شابهة وتو�ضح قيمة نقل تفاعالت المتعامل
من قنوات الخدمة ذات الكلفة العالية (�شخ�ص ًّيا مث ًال) �إلى الخدمات على الإنترنت.
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ازدياد ا�ستخدام الخدمة الذاتية ال يخف�ض تكاليف الخدمات
فقط ولكن من الممكن �أن ي�ساهم في تح�سين جودة الخدمة
وتحقيق ر�ضا المواطن .الخدمات العامة الرقمية هي تلك التي
ت�صور وت�صمم وتحت�ضن �أحدث تكنولوجيا رقمية (جوهال وغالي
 .)2014هذا يت�ضمن االنترنت ،مواقع التوا�صل االجتماعي
والتكنولوجيا ال�سحابية .كما �أ�شار الوزير البريطاني فران�سي�س
مود «الر�أي العام يتوقع الو�صول �إلى الخدمات ب�شكل �سريع
ومالئم ،وفي �أوقات تالئمه .نحن لن نترك �أحدا خلفنا ولكن
�سن�ستخدم التكنولوجيا الرقمية لتقديم �أف�ضل الخدمات
وبتكاليف اقل» (مكتب مجل�س الوزراء.)2013 ،

الإنترنت ،بينما ف�ضل  %3من الم�شاركين في اال�ستطالع عدم
التوا�صل عبر االنترنت (ديلويت برريطانيا )2014 ،كما بينت
الدرا�سة �أي�ضا ب�أن الب�ساطة والأمن وال�سرعة وقلة التكاليف
كلها هي من �أثمن جوانب الخدمات الرقمية .ورغم �أن هذه
الأرقام تختلف باختالف مناطق العالم ،فان االتجاه الأ�سا�سي
ثابت .وي�شجع الجيل الجديد من المواطنين المهتمين بالتقنيات
الحديثة التحرك نحو تقديم الخدمات الرقمية .وتعمل
الحكومات على الحكومات على تي�سير هذا االنتقال عن طريق
اكت�ساب فهم �أف�ضل الحتياجات المواطنين وتطوير خدماتهم
عبر الإنترنت.

االتجاهات المبينة �ضمن محرك الو�صول �ألى الحكومة يتطلب
التحرك نحو الحلول الرقمية التلقائية .المبادرات الرامية �إلى
�سد الفجوة الرقمية واهمية التوا�صل الإن�ساني المبا�شر.

تقدم الحكومة البريطانية �أكثر من  650خدمة معامالت
للمواطنين عن طريق مزيج من التكنولوجيا الرقمية وغير
الرقمية .بحلول عام  2012وبالرغم من �أن  %77من �سكان
المملكة المتحدة الذين ي�ستخدمون �شبكة االنترنت يوميا ،ف�إن
�أقل من  %50قد �أجروا المعامالت �إلكترونيا ،و�أقل من %10
حاولوا الو�صول �إلى المعلومات عبر الإنترنت .في العام التالي،
�أطلقت المملكة المتحدة ا�ستراتيجية «الرقمية التلقائية» بهدف
توفير الخدمات الرقمية التي �سوف تكون فعالة حتى ت�صبح
المنفذ الرئي�سي للمواطنين القادرين على ا�ستخدامها ،مع عدم
ا�ستبعاد اال�شخا�ص الأقل خبرة بالتكنولوجيا .وتركز المبادرة
على الأخذ بالتقنيات الرقمية للبرامج القائمة لرفع معاير
الخدمات� .أن�شطة الن�شر في كل من الإدارات الحكومية المركزية
الأربعة وع�شرون تعمل �أي�ضا على ت�سريع االنتقال �إلى من�صة
االنترنت .ت�شمل فوائد « الرقمية االفترا�ضية» ا�ستخدام خدمات
�أكثر كفاءة ذات تكاليف توفيريه بعيدة المدى .وقد تح�سن
ا�ستجابة وردود فعل الم�ستخدمين بينما يتوقع �أن تبلغ التكلفة
ال�سنوية حوالي � 1.7إلى  1.8مليار جنيه ا�سترليني (مكتب
مجل�س الوزراء.)2013 ،

التوجهات
رقمية بطبيعتها
هناك  1.5مليار هاتف ذكي م�ستخدم عالميا اليوم (الأمم
المتحدة .)2014 ،نقل اعتماد الأجهزة الرقمية تركيز
ا�ستراتيجية الخدمات الحكومية �إلى المنافذ والخدمات
الرقمية ،وفي حال تم ت�صميمها ب�شكل �صحيح �ستزيد من
�إمكانية تح�سين تجربة المتعاملين وجعل الخدمات �أكثر كفاءة.
تمكن التكنولوجيا الحديثة الحكومات من تطبيق هذه الأنظمة
ب�أقل تكلفة ،كما ت�شير التقديرات�أان القيمة االقت�صادية العالمية
من انتقال القطاع الحكومي �إلى العالم الرقمي �ستبلغ  1تريليون
دوالر �سنو ًيا (ماكنزي �أند كومباني.)2014 ،
ت�سعى م�ؤ�س�سات القطاع العام الرائدة �إلى جعل العالم الرقمي
خيار تلقائي للمواطنين ،مما يعني ب�أن الحكومة الإلكترونية على
نحو جيد من التنظيم وعلى اقتناع ب�أن ت�صبح الخيار الأف�ضل
والأمثل لتقديم الخدمات للمتعاملين .في كثير من البلدان ،ف�إن
غالبية المواطنين منفتحون وعلى اطالع على خدمات الحكومة
الإلكترونية وعلى رغبة على فعل المزيد عبر الإنترنت� .أظهر
ا�ستطالع لديلويت تم �إجراءه على �أكثر من  5,000مواطن
بريطاني �أن  %88هم على ات�صال بالخدمات الحكومية عبر
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�سد الفجوة الرقمية
بالرغم من انت�شار الخدمات الرقمية فمن الممكن ا�ستبعاد
�شريحة معينة من ال�سكان .وال يملك ه�ؤالء المواطنون المعزولين
رقم ًّيا الخبرة الكافية� ،أو �أي خبرة في الأجهزة الرقمية،
مما يجعل من ال�صعب ت�صفح ال�شبكة الحكومية ،مما يدفع
الحكومات �إلى توفير امكانيات �أف�ضل للتوا�صل عبر االنترنت
لهذه ال�شريحة ،بتحديد الحواجز التي تحول دون �إي�صال
المعلومات و�إيجاد حلول لم�شاكل محددة .ما �إذا كان ذلك
ي�شمل تعليم المواطنين الذين ال يملكون الخبرة في ا�ستخدام
تكنولوجيا المعلومات �أو توفير جهاز كمبيوتر محمول لكل طفل،
فان ال�ضغط ل�سد الفجوة الرقمية �آخذ في االت�ساع ،ولن يتم
تطبيق اال�ستراتيجية الحكومية لتقديم الخدمات الكترونيا حتى
ي�صبح جميع المواطنين قادرين على اعتمادها.
في عام  ،2012قامت الحكومة البريطانية باال�ستثمار في جعل
�أغلب خدماتها تقدم �إلكترونيا و�شجعت المواطنين على
اال�ستفادة منها .ومع ذلك ،يقدر �أن  8.2مليون من البالغين
ال يملكون المهارات الكافية ال�ستخدام القنوات الرقمية ،ونحو
ن�صف البالغين من هذه الفئة هم من الفقراء .وللتغلب على هذه
الم�شكلة �شكلت الحكومة ا�ستراتيجية رقمية لل�سابق عبر االنترنت
وهي المبادرة الأولى من نوعها من بين عدة مبادرات �أخرى تمت
تجربتها .الهدف من المبادرة هو ت�شيع المواطنين على التوا�صل
عبر االنترنت ب�أ�سرع وقت .تم �إعادة ت�سمية المبادرة “Go On
” UKبهدف دفع الأفراد والم�ؤ�س�سات بالتوا�صل عبر االنترنت
واال�ستمتاع بهذه التجربة (مكتب مجل�س الوزراء .)2012 ،كجزء
من مبادرة ”� “Go On UKشكلت الحكومة �شراكات مع “Age
” UKو» »Big Lottery Fundو» »E. ONومكتب البريد Talkو
 Talkومجموعة لويدز الم�صرفية والبي بي �سي ..وقد �ساهمت
هذه ال�شراكات �إلى طرق جديدة لتثقيف المواطنين ،مثل
 digitalskills.comوهي من�صة �إلكترونية �سيتم �إطالقها في
ربيع  ،2015حيث �سيقوم  5000بطل رقمي بم�شاركة مهاراتهم
الإلكترونية مع كل من يرغب بذلك.
كمبيوتر محمول لكل طفل هو م�شروع تقوم به عدة منظمات غير
ربحية ،و �شركات التكنولوجيا الكبرى التي تهدف �إلى تطوير
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و توزيع الأجهزة التعليمية ال�ستخدامها في البلدان النامية
(فوالن وواط�سون و�أندر�سون .)2013 ،في عام � 2007أ�صبحت
الأوروغواي �أول بلد يقدم على اال�ستثمار الكبير في توزيع �أجهزة
كمبيوترات محمولة على جميع المدار�س االبتدائية للطالب
والمعلمين .بينما ت�ستفيد المدار�س في المناطق الح�ضرية
الرئي�سية من هذه المبادرة يمكن �أن ت�ستفيد من هذه المبادرة
فورا ،لم تتمكن المدار�س في المناطق الريفية والطالب من
بيئات فقيرة من اال�ستفادة من هذه المبادرة لعدم توفر البنية
التحتية الرقمية لدعم االت�صال بالإنترنت .في �أقل من �سنتين
قامت حكومة الأوروغواي بتوزيع الكمبيوترات المحمولة لكل
المدار�س االبتدائية وتوفير الخبراء لدعم هذه التجربة .تم
ا�ستبدال البنية التحتية القديمة بتقنيات الألياف الب�صرية
وبدائل مثل الألواح ال�شم�سية في المدار�س ال�صغيرة المعزولة.
المحتوى التعليمي له�ؤالء الطالب ت�ضمن برامج �آلية ،درو�س
انجليزية مبرمجة بالإ�ضافة الى برامج تطبيقية �أ�سا�سية لتعليم
تطبيقات الترميز� .إن تزايد �أعداد خبراء التكنولوجيا في �سوق
العمل خالل العقود القادمة ي�ساعد الأوروغواي على التو�سع في
قطاع التكنولوجيا.

العامل الإن�ساني
�إن التكاليف المتدنية والو�صول ال�سهل وتح�سين تجربة المتعامل
ت�شجع الحكومات على اعتماد القنوات الرقمية .ب�سبب وجود
الأنظمة الرقمية المتطورة على �آلية الأجزاء الرئي�سية لكل
�صناعة تقريبا ،قللت بدورها االعتماد على اال�شكال التقليدية
للعمل .العديد من المعامالت الحكومية لم يتم تفعيل الت�شغيل
الآلي الرقمي لها لأنها �أكثر تعقيدا مف�صلة �أكثر من مجرد
معامالت تجارة التجزئة الإلكترونية .حتى بين المواطنين
الخبراء با�ستخدام التكنولوجيا يف�ضل ق�سم منهم الح�صول
على الخدمات عبر الو�سائل التقليدية �إال �أن التحول �إلى الرقمية
�سوف يكون له �آثار على كيفية تلقي الخدمات.
بع�ض من �أهم التغييرات في الخدمات ال�شخ�صية ت�أتي على
�شكل خدمات ونماذج متكاملة .مع تزايد ا�ستخدام المواطنين
للمواقع الإلكترونية عبر االنترنت ،قلت حاجة الهيئات الحكومية
الح�صول على مواقع منف�صلة .يوفر مفهوم «محطة واحدة

للت�سوق» فر�صة لخف�ض التكاليف مع الق�ضاء على الإزعاج من
الحاجة �إلى االنتقال من مبنى �إلى �آخر� .سيتمكن المواطنون
من تجديد رخ�صة القيادة ،وتقديم طلب الح�صول على البطاقة
ال�صحية ،تقديم مطالبة قانونية� ،أو تلقى الم�ساعدة االجتماعية
كل ذلك من خالل نف�س الموقع.
يت�ضمن نموذج مزيج الخدمات كال من الخدمات التقليدية
وخدمات الحكومة الإلكترونية .على �سبيل المثال ،الأك�شاك
الرقمية ذات الخدمة الذاتية موجودة �إلى جانب موظفي
الحكومة الذين يعملون على توفر الم�ساعدة ل�شرح كيفية عمل
الأك�شاك� .إن نهج مزيج الخدمات مختلط �سي�ساعد الحكومات
في تلبية احتياجات المواطنين مع اال�ستفادة من مزايا
المن�صات الرقمية .كما توفر للمواطنين الذين هم �أقل ثقة
بالحكومة الإلكترونية فر�صة للتجربة في بيئة داعمة ،وزيادة
اعتماد ت�شجيع «الرقمية االفترا�ضية».

النتائج:
على الحكومات الأخذ بالتالي:
•

•تطوير خدمات �إلكترونية تت�سم بالكفاءة والفعالية من حيث
التكلفة التي توفر تجربة مميزة للعميل ويمكن اعتبارها قناة
تفاعل رئي�سية �أولية.

•

•�ضمان ح�صول المتعاملين الذين ال يملكون النفاذ �إلى
الأنترنت �أو الخبرة بالأجهزة الرقمية على الدعم الالزم
للو�صول �إلى الخدمات العامة عبر هذه القنوات.

•

•التركيز على القنوات التي تتوا�صل مع الأفراد و�شمل
المتعاملين الذين يواجهون التكنولوجيا في مراكز الخدمة
الواحدة (مثل الأك�شاك التفاعلية والنظارات الذكية� ،إلخ) .

يبلغ عدد ال�سكان في المناطق ال�شمالية الغربية الكندية حوالي
 43,000ن�سمة يعي�شون في منطقة تغطي �أكثر من مليون كيلومتر
مربع .وبينما يقطن ن�صف ال�سكان في والية يلونايف ،الكثير
من النا�س ي�سكنون في مناطق نائية .من �أولويات الحكومة هي
توفير نف�س م�ستوى الخدمات له�ؤالء الأفراد والأ�سر على نف�س
الم�ستوى من الذين يعي�شون في العا�صمة .في �أواخر عام ،2010
و�ضعت الحكومة مبادرة جديدة تحت ا�سم «مركز خدمة النافذة
الواحدة» (نورثو�ست تريتوريز  .)2012الغر�ض من مراكز
الخدمة هو م�ساعدة المواطنين الذين يعي�شون في المناطق
النائية على الو�صول وا�ستخدام البرامج الحكومية عبر الإنترنت.
تم �إن�شاء مراكز الخدمات في ثمانية مجتمعات ريفية مع تعيين
موظفين حكوميين في تلك المراكز لم�ساعدة المواطنين على
تقديم الطلبات �إلكترونيا من خالل ا�ستخدام الكمبيوترات
العامة .وقد نالت هذه المبادرة تجاوب العديد من المواطنين
بما فيهم كبار ال�سن� .سرعة التجاوب والمقدرة على توفير
الخدمات باللغة المحلية �ساهم في تحقيق نجاح هذه المبادرة.
ومنذ �إطالق المبادرة ت�ضاعف عدد وجود هذه المراكز
(نورثو�ست تريتوريز .)2012
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«من �أجل �أن تحقق الحو�سبة �أعلى �إمكانياتها و�أن تتمكن
من �إثراء الحياة اليومية للأفراد وال�شركات في كل
مكان ،ينبغي �أن تكون �آمنة وموثق بها»
بيل جيت�س م�ؤ�س�س �شركة مايكرو�سوفت

�سبب ظهور هذا االتجاه
�أ�صبحت حماية البيانات والخ�صو�صية عبر الإنترنت من
الأولويات الرئي�سية للحكومات وال�شركات التي تتبادل البيانات
عبر وحدات تنظيمية ،وتقدم خدمات كبيرة الحجم للمتعاملين.
وعلى الرغم من زيادة الجهود الأمنية ،وجدت درا�سة �أجريت
م�ؤخرا �أن  %97من م�ؤ�س�سات القطاعين العام والخا�ص والبالغ
عددها  1,216م�ؤ�س�سة قد تم انتهاك بياناتها (فاير�آي �أند
منديانت .)2014 ،التعليم العالي ،الحكومة االتحادية وحكومة
الوالية والحكومة المحلية كانت من �ضمن القطاعات التي كان
ت�أثير البرمجيات الخبيثة من خالل �شبكة الهياكل الأ�سا�سية
عليها من الأعلى.
يت�ضمن الح�ساب الإلكتروني الأمن عبر الإنترنت على بيانات
�شخ�صية ،تاريخ الت�صفحات والخدمات ال�شخ�صية بناء على
�أ�سا�س االحتياجات والرغبات الفردية ،ف�ضال عن القدرة على
�إجراء تحويالت �آمنة� .إدارة الح�سابات ب�شكل �آمن ي�ضمن
للمواطنين وال�شركات �سرية المعلومات والمعامالت ال�شخ�صية.
ومع ذلك ،حماية الح�ساب محددة ب�سيا�سات الخ�صو�صية في
كثير من الحكومات اليوم ،مما �أدى �إلى الحد من قدرة الإدارات
والبرامج وتبادل البيانات عبر الحكومة ومع ذلك ،اعتماد
من ح�ساب �ضمان التكنولوجيا كثيرا ما يحد من �سيا�سات
الخ�صو�صية في كثير من الحكومات اليوم ،مما �أدى �إلى الحد
من قدرة الإدارات والبرامج لتبادل البيانات عبر الحكومة.

التوجهات
�إثبات الهوية :ت�أكيد الهوية ب�شكل �آمن وفعال
عندما يتم تبادل المعلومات ال�شخ�صية �إلكترونيا ،ت�صبح
مخاطر �سرقة الهوية من الأمور التي تبعث �إلى القلق .ومن
�أجل الحفاظ على ثقة المواطن ،تحتاج الحكومات �إلى اتخاذ
�إجراءات �آمنة و�أكثر فعالية عند ت�أكيد الهوية .نحت التكنولوجيا
الرقمية الأنظمة المبنية على ا�ستخدام الورق جانبا عن طريق
تمكين �أ�ساليب جديدة لإثبات الهوية ت�شمل التوقيع الإلكتروني،
الهوية الإلكترونية ،الب�صمات الإلكترونية بطاقات الهوية
الخا�صة بالمواطنين ،تحديد �ضربات القلب ،توثيق ال�صوت.
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توفر هذه الطرق لتوثيق الهوية فر�ص �أكبر للراحة و�سهولة
اال�ستخدام ولكن تطرح �أي�ضا مخاوف �أمنية جديدة.
بدال من اال�ضطرار �إلى التوجه �إلى مكتب الحكومة لتعبئة قائمة
طويلة من النماذج ،ب�إمكان المواطن ت�سريع العملية في غ�ضون
ب�ضع دقائق من المنزل عن طريق ا�ستخدام الكمبيوتر المحمول
وتعبئة النماذج �إلكترونيا .رغم �أن �أغلب �أ�شكال الم�صادقة
الرقمية ت�سعى لتح�سين تجربة المتعامل ف�إن معرفة كيفية
ا�ستخدامها يمكن �أن ي�شكل تحديا ،على �سبيل المثال ،عندما
يتعلق الأمر بحدوث انخفا�ض في المعامالت وجدت بع�ض
المنظمات مطالبة الأفراد �إلى �إن�شاء رقم �سري �أمر غير فعال،
فقد يتم ن�سيان الرقم ال�سري في �أغلب الأحيان مما يبعث على
الإحباط .وبدال من ذلك ،فان �إدخال مجموعة من المعلومات
ال�شخ�صية مثل تاريخ الميالد �أو الرمز البريدي ،تجعل عملية
التوثيق �أكثر �سال�سة (فوري�ستر .)2014،يتم اعتماد و�سيلة ت�أكيد
الهوية بناء على احتياجات الم�ستخدم .عند ن�سيان كلمة المرور،
قد يف�ضل بع�ض الم�ستخدمين �إلى الرد على مجموعة من الأ�سئلة
بينما يريد البع�ض �إر�سال رمز التحقق على الجهاز المحمول.
بازدياد تفاعل المواطن مع الخدمات تقل تكلفة المعامالت في
الهيئات الحكومية ،ويمكن ا�ستثمار هذا التوفير في تح�سين
التكنولوجيا التي من �ش�أنها �أن تعزز من تجربة الم�ستخدم.
تعتمد بع�ض الم�ؤ�س�سات المتقدمة الأجهزة القابلة لالرتداء
لإثبات الهوية .قام رويال بنك الكندي بتطبيق نموذج تجريبي
با�ستخدام ال�سوار ” “Nymi Wristbandوالتي تقوم بمراقبة
�ضربات القلب .كما ي�ستطيع الم�ستخدمون �إثبات هويتهم من
خالل ال�سوار عند اتمام عمليات ال�شراء با�ستخدام البطاقات
االئتمانية �أو بطاقات ال�سحب الآلي (فرند .)2014 ،كما �أطلق
م�صرف باركليز البريطاني مبادرة مماثلة مع ال�سوار bpay
والتي تتيح للم�ستخدمين �إمكانية دفع ثمن المواد التي ت�صل
�إلى  20جنيه �إ�سترليني في  400,000نقطة بيع في كافة �أنحاء
المملكة المتحدة (فوري�ستر .)2014 ،ي�ستطيع عمالء الم�صرف
ا�ستخدام و�سائل النقل العام ،دفع ثمن القهوة ،وفي حال كان
المتعامل من م�شجعي �ساوثهامبتون� ،سيتمكن من دخول المدرج
عن طريق المرور ال�سريع بف�ضل البطاقة.

المخاطر المرتبطة بت�أكيد الهوية الرقمي متوافقة مع التهديدات
الأمنية الرئي�سية في ع�صر المعلومات الحالي .با�ستطاعة
قرا�صنة �شبكة االنترنت اليوم تجاوز �أنظمة ت�أكيد الهوية الخا�صة
بالحكومة والو�صول �إلى المزيد من البيانات التي يمكن �أن ت�ؤدي
�إلى ال�ضرر �أكثر من �أي وقت م�ضى .عدم الف�صل بين العالمين
الواقعي واالفترا�ضي يجعل من ال�صعب التنب�ؤ ب�سرقة الهوية.
ولهذا ال�سبب ما زال العديد من البالد تعتمد على ا�ستخدام
المعامالت الورقية للمعامالت الح�سا�سة� .سيتم ا�ستمرار هذا
المو�ضوع في الم�ستقبل القريب حيث لم يتم ا�ستق�صاء المخاطر
التي تواجه �سرية المعلومات ب�شكل كلي.
قبل �أكثر من عقدين بقليل ،ح�صلت �أ�ستونيا على ا�ستقاللها
من االتحاد ال�سوفييتي ال�سابق ،وكانت تمتلك الحد الأدنى من
البنية التحتية لدعم الن�شاط والنمو التجاري .البالد ومنذ ذلك
الحين �أ�صبحت متطورة اقت�صاديا و�أ�صبح القطاع العام رائدا
في خدمات الحكومة الإلكترونية عالميا .في عام � ،2003أطلقت
�أ�ستونيا بوابة الحكومة الإلكترونية ،ومنحت المواطنين مدخل
عبر الإنترنت للو�صول �إلى بع�ض الخدمات الحكومية .منذ �أكثر
من ع�شر �سنوات بعد ذلك ،جميع المقيمين في �أ�ستونيا حاليا
يمتلكون بطاقات هوية �إلكترونية ت�سمح لهم بالت�صويت ،دفع
ال�ضرائب ،والح�صول على �أكثر من  160خدمة من الخدمات
الحكومية مثل ت�سجيل الممتلكات ،الح�صول على ا�ستحقاقات
البطالة .لت�شجيع المواطنين على اعتماد البطاقات قامت حكومة
�أ�ستونيا بعر�ض خ�صم  %30على الموا�صالت العامة للمقيمين
الذين قاموا بالت�سجيل عبر ا�ستخدام الهوية الإلكترونية .كما
قامت القطاعات الخا�صة بما فيها م�ؤ�س�سات الخدمات المالية،
�شركات االت�صال والطاقة با�ستخدام الهوية الإلكترونية كبطاقة
تعريفية للمتعاملين .على �سبيل المثال ،عندما قامت الم�صارف
في �أ�ستونيا باالقتناع ب�أن نظام تحديد الهوية هو �أكثر �أمنا من
البدائل الأخرى ،فر�ضت الم�صارف على المتعاملين ا�ستخدام
الهوية الإلكترونية عند القيام بتحويل مبالغ نقدية كبيرة� .أكثر
من  %90من المقيمين يمتلكون الآن هويات الكترونية كما يقوم
حوالي  10,000م�ستخدم بزيارة الموقع الإلكتروني ب�شكل يومي
(ماكنزي �أند كومباني.)2012 ،
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التوقيع الرقمي هو و�سيلة �آمنة �أخرى من ت�أكيد الهوية
الم�ستخدمة من قبل الحكومة .اعتمد الجي�ش الأميركي تاريخيا
على النماذج الورقية والعقود لتقليل حجم المخاطر والتحكم
بالعمليات ال�صعبة .ثم قامت الحكومة الحقا باعتماد نموذج
الحلول الإلكترونية التي تتيح للم�ستخدمين ت�سجيل الدخول
با�ستخدام محرك البحث على االنترنت (.)2011 ,PRWeb
القى النهج الجديد ا�ستح�سان الم�ستخدمين ف�أكثر من 1.6
مليون م�ستخدم تمكنوا الو�صول �إلى  2,500من �أ�صعب نماذج
الجي�ش الأميركي� .أدت النتائج المكت�سبة �إلى توفير  38مليون
دوالر �سنويا في تكاليف الإدارة وتقليل الوقت الم�ستغرق بمقدار
�ساعتين لكل تقرير.

 .1ا�ستباقي ولي�س تفاعلي ،وقائي ولي�س عالجي :ال تمنح
«الخ�صو�صية عن طريق الت�صميم» عالج للمخالفات عند
حدوثها بل تهدف �إلى منع حدوثها.

نماذج الموافقة

 .2الخ�صو�صية في الإعداد االفترا�ضي :ال يتطلب �أي فعل من
الأفراد لحماية الخ�صو�صية ،فهي مت�ضمنه بالنظام.

�أثار انت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي مناق�شة عالمية على
المكان حيث يجب و�ضع الحد الفا�صل بين المعلومات الخا�صة
والمعلومات العامة .فبا�ستطاعة الكثير من مواقع التوا�صل
االجتماعي الم�شهورة مثل في�سبوك وتويتر تجميع بيانات عن
م�ستخدميها .وقد قامت هذه المواقع ببيع البيانات الخا�صة
بم�ستخدميها ل�شركات الدعاية والإعالن ليتم ا�ستخدامها في
الحمالت الدعائية .بينما ولدت من�صات التوا�صل االجتماعي
االجتماعية جداال كبيرا ،يعني العهد الجديد من تجميع
المعلومات الرقمية �أن الأ�سئلة المتعلقة بانتهاك الخ�صو�صية
هي ذات �صلة بين ال�صناعات .وقد �أدى ذلك الى زيادة التركيز
على ا�ستخدام البيانات ب�شكل م�س�ؤول من قبل قادة القطاع
العام .تقوم الحكومات حاليا بتطوير نماذج موافقة والتي تنطوي
على القواعد والنظم الأخالقية ال�ستخدام المعلومات الخا�صة
بالمواطنين .كيف ومتى وفي �أي ظروف يمكن ا�ستخدام البيانات
الخا�صة بالمواطن �أ�صبح على ر�أ�س �أولويات ال�سيا�سة العامة
للقطاع العام.
وجود نماذج موافقة قوية �ستمتلك معايير محددة ووا�ضحة التي
يجب �أن تلتزم بها الم�ؤ�س�سات في كل مرحلة من مراحل تجميع
البيانات وتحليلها .الأمثلة الخا�صة بنموذج الموافقة يت�ضمن
التقليل من البيانات وتحديد الم�ستخدم المتحكم بالو�صول الى
البيانات� .سيتم �س�ؤال الم�ستخدم مبا�شرة بموافقته ب�أن تقوم
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م�ؤ�س�سة ما بتجميع بيانات خا�صة .هذه الأمثلة هي من �أف�ضل
الممار�سات الواردة في مبادرة الخ�صو�صية عن طريق الت�صميم
(.)2014 ،Privacy by Design
الخ�صو�صية عن طريق الت�صميم ( )pbdهو �إطار الأمن
الذي تم و�ضعه في البداية من قبل مفو�ض الخ�صو�صية في
اونتاريو (كندا) في الت�سعينيات لمواجهة التحديات �أمام حماية
خ�صو�صية المعلومات .يت�ألف الإطار من  7مبادئ �أ�سا�سية:

 .3ت�ضمن الخ�صو�صية بالنظام :الخ�صو�صية مت�ضمنه في
ت�صميم نظم تكنولوجيا المعلومات.
�	.4أداء �إيجابي متكامل :ا�ستيعاب جميع الم�صالح الم�شروعة
والأهداف الإيجابية.

�أمن االنترنت :النهج الجديد في �إدارة البيانات الح�سا�سة
في كانون االول/دي�سمبر  ،2014كانت �شركة �سوني لل�صور
على بعد ب�ضعة �أ�سابيع فقط من �إطالق فيلم �سينمائي جديد
بعنوان «المقابلة» يروي ق�صة �ساخرة ل�صحفي �أميركي ومنتجه
يح�صالن على مقابلة مع الزعيم الكوري ال�شمالي كيم جونغ-ين
وقد تلقوا تعليمات من وكالة اال�ستخبارات المركزية الأميركية
الغتياله .وبدال من ذلك� ،أ�صبحت ال�شركة �ضحية وتعر�ضت
لهجوم قرا�صنة انترنت كوريين �شماليين� .أعلنت �شركة �سوني
�إلغاء الفيلم و�أنه قد تمت �سرقة الملكية الفكرية ومعلومات �سرية
للموظفين .يقع اللوم على ت�صنيف البيانات غير مالئم ،عدم
االمتثال ال�ستراتيجيات الأمن و�إجراءات �إدارة المخاطر وهي
ال�سبب الرئي�سي لهذه الم�شكلة (فوري�ستر .)2014،هذا الأخير
من �سل�سلة من الهجمات الإلكترونية على ال�شركات الأميركية،
بما فيها �سرقة  40مليون بطاقة ائتمان من تارجت ،و�سرقة 56
مليون رقم بطاقة ائتمان لزبائن من هوم ديبوت.

 .6ال�شفافية والو�ضوح :ت�سعى «الخ�صو�صية عبر الت�صميم»
طم�أنة جميع �أ�صحاب الم�صلحة �أن مهما كانت الممار�سة
التجارية �أو التكنولوجيا ذات ال�صلة ،في الواقع ،تعمل ح�سب
الوعود والأهداف.

وي�شير �أمن تكنولوجيا المعلومات �إلى العمليات والممار�سات
الرامية �إلى حماية �شبكات الكمبيوتر من الو�صول غير الم�صرح
به من قبل المت�سللين .ت�صاعد كميات و�صعوبة المعلومات
الرقمية المخزنة جعل �أمن االنترنت �أولويات م�ؤ�س�سات القطاع
العام .في عام  ،2013حدد المنتدى االقت�صادي العالمي
الهجمات الإلكترونية وف�شل الأنظمة من �أكثر لمخاطر العالمية
(منتدى االقت�صادي العلمي .)2013 ،يعود �سبب اهتمام
الحكومات لأمن االنترنت �إلى عاملين رئي�سين .الو�صول �إلى
المعلومات الحكومية عن طريق �شبكة الأنترنت هو �أكبر من �أي
وقت م�ضى .في حالة �شركة �سوني ،مجموع النك�سات المالية
لإنتاج الفيلم تعزى �إلى خ�سارة الأ�سرار التجارية ،ويمكن �أن
يكون ال�ضرر بمئات الماليين من الدوالرات ،ما تو�ضح قيمة
البيانات الح�سا�سة.

تم اعتماد هذه المبادئ في عام  2010كمعايير للخ�صو�صية
العالمية في الم�ؤتمر الدولي لحماية البيانات ومفو�ضين
الخ�صو�صية واتم اعتمادها كممار�سات رائدة في �سيا�سة حماية
البيانات.

التطور المتزايد من القرا�صنة �سواء من حيث المهارات و�شبكات
التعاون العالمي ت�ؤدي �إلى التهديدات اليومية التي تواجهها
الحكومات .تتنوع هذه التهديدات من اكت�شاف مجموعة من
المعلومات على الإنترنت ،و�شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب
الإلكتروني و�شبكات قرا�صنة االنترنت.

 .5حماية لدورة حياتية متكاملة :تم �إدراج «الخ�صو�صية عبر
الت�صميم» في النظام قبل البدء بجمع المعلومات ،وتمتد
طوال دورة حياة البيانات من البداية �إلى النهاية.

 .7احترام خ�صو�صية الم�ستخدم :تتطلب «الخ�صو�صية عبر
الت�صميم» من المهند�سين بجعل م�صالح الفرد تحتل
المكانة الأولى واتخاذ التدابير والمقايي�س الالزمة ل�ضمان
حماية المعلومات وتقديم ا�شعارا منا�سبا ،وتوفير الخيارات
المالئمة للم�ستخدم.

�أظهرت درا�سة ا�ستق�صائية عالمية �أن �أكثر من  9,700مدير
�أمن وتكنولوجيا معلومات ومدير �أعمال �أن عدد الحوادث
الأمنية للم�شاركين في الدرا�سة ارتفع الى  42.8مليون دوالر
في عام  ،2014وهو زيادة بن�سبة  %48عن عام  .2013ما يقرب
من ن�صف من �شملهم اال�ستطالع قالوا ب�أن مفهومهم لمخاطر
جرائم الإنترنت هو �أكثر من عام . )2014 ,PwC(2013
ال�سباق لمواكبة جرائم لإنترنت في ت�سارع� .سي�صل الإنفاق
العالمي على �أمن المعلومات الى  71.1مليار دوالر في عام
� ،2014أي �أكثر بـ %7.9عن عام  .2013وي�سجل منع فقدان
البيانات نموا بن�سبة ( %18.9جارنر .)2014،في الأ�شهر
ال�ستة الأولى من عام � ،2014شركات ر�أ�س المال اال�ستثماري
ت�ستثمر  894مليون دوالر في الواليات المتحدة على �شركات �أمن
الإنترنت النا�شئة ،تقريبا نف�س المبلغ الم�ستثمر في عام 2013
(.)PWC, 2014
تقوم الحكومات �إلى اال�ستعداد للدفاع عن نف�سها �ضد التهديدات
التي تواجهها من جميع الزوايا (ديلويت  .)2014وهذا يعني
القدرة على الق�ضاء واال�ستجابة ال�سريعة والفعالة لي�س فقط
على الحوادث ،ولكن �أي�ضا �إلى نتائج هذه الحوادث .وي�شمل اتباع
نهج تطلعي �إلى تطوير قدرات �أمن االنترنت و�ضمان التحكم
بالتهديدات الإلكترونية والتخفيف منها ما يلي:
 .1زيادة الوعي التنظيمي الداخلي من �أثر التعر�ض للهجوم عبر
الإنترنت.
 .2تميز رواد على م�ستوى من الكفاءة وعلى وعي ب�أهمية �أمن
االنترنت.
 .3تطوير ا�ستراتيجية العمليات الأمنية اال�ستباقية و�إدارة
التهديدات الإلكترونية.
 .4ت�شجيع ور�صد تقديم التقارير.
�	.5إن�شاء تغذيات حية دينامية بالمعلومات عن التهديدات،
�إجراء بحث عن التهديدات النا�شئة وتكوين فريق لتبادل
المعلومات.
 .6قيا�س و�إدارة فعالية برنامج �أمان الإنترنت.
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تمكين التكنولوجيا :تحقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة من
قوة ت�أثير المعلومات
�سبب ن�شوء هذا المحرك

يتطلب برنامج �أمن الإنترنت م�شاركة فعالة وم�ستمرة من
كبار الم�س�ؤولين .التزام كاف من الموارد ،والتحديد الوا�ضح
للم�س�ؤوليات والم�ساءلة الدورية لخطر وجهات النظر من جميع
عوامل النجاح الرئي�سية.

النتائج:
على الحكومات الأخذ بالتالي:
•

•تطوير �أدوات ت�أكيد الهوية الرقمي للمتعاملين والتي تتيح لها
�سهولة ت�أكيد هويتهم عند ا�ستخدام الخدمات العامة.

•

•ت�صميم وتنفيذ نماذج الموافقة لحماية خ�صو�صية
المعلومات بمعايير وا�ضحة للم�ؤ�س�سات التي تقوم بتجميع
وتحليل بيانات المتعاملين.

•

•اال�ستثمار في البنية التحتية والب�شرية الالزمة للحد من
المخاطر المرتبطة بتهديدات �أمن الإنترنت العالمي.

«الميزة الأولى لال�ستفادة من تكنولوجيا المعلومات،
�أنها تمكن الأفراد من فعل ما يريدون القيام به وتحفز
االبداع واالنتاجية للأفراد .كما تتيح للأفراد تعلم
الأ�شياء التي لم يعتقدوا �أنه من الممكن تعلمها من قبل،
وبذلك تجعل كل �شيء ممكن».
(�ستيف بالمر -رئي�س �سابق ل�شركة مايكرو�سوفت)

ال تزال التكنولوجيا تلعب دورا ا�سا�سيا في حياتنا وب�صورة
متزايدة وال غنى عنها في حياة كل فرد وحياة كل �شركة
وحكومة� .أن ال�شركات التي توظف ا�ستخدام التحليل المنظم،
ال�سحابة االجتماعية ،واالنترنت تح�سن من نوعية وكفاءة
الخدمات العامة .وي�شمل ذلك اال�ستفادة من وفرة االت�صاالت
الال�سلكية وانت�شار الأجهزة المحمولة ومواقع التوا�صل
االجتماعي ،وفر�ص ا�ستخدام �أدوات التحليل للقرارات المبنية
على الوقائع المادية والحو�سبة ال�سحابية للخدمات المطلوبة.
التحول لتقديم الخدمات يتطلب رغبة في التجربة وتح�سين
القدرة على ا�ستخدام التكنولوجيا في الخدمات القائمة .كما
يتطلب القدرة على ت�صور وت�صميم �أحدث الخدمات العامة.

التوجه
تحليالت :تب�سيط البيانات المعقدة ل�صنع القرار
بحلول عام  1 ،2020تريليون غيغابايت من المعلومات �سوف
يتم �إن�شا�ؤها في كل عام 50 ،مرة �أكثر من العقد الذي م�ضى
(ديلويت يونيفر�سيتي بر�س .)2014 ،وفي هذا ال�سياق ،في
القرن الخام�س ع�شر يواجه نظرائنا بيانات �أقل في حياتهم
مما نواجهه في يوم واحد (�سموالن �أند �إرفيت.)2012 ،
�إدارة البيانات بفعالية وتحويلها �إلى معلومات مفيدة ي�شكل
عائق لبع�ض ال�شركات .وقد بد�أت بع�ض ال�شركات بتخ�صي�ص
ا�ستثمارات م�ستهدفة با�ستخدام �أدوات تحليل والم�صممة
لتتالءم مع احتياجاتهم الخا�صة .وبا�ستطاعة هذه الأدوات
الك�شف عن تطبيقات لتب�سيط البيانات المعقدة التخاذ القرار
المنا�سب .ت�أتي هذه الأدوات بمجموعة متنوعة من التن�سيقات
وا�سعة النطاق بما فيها ،تح�سين وعر�ض البيانات .كما تت�سابق
المنظمات العتماد �أحدث البرامج �ستظل العديد من العقبات
ذات ال�صلة قائمة.
�أظهرت درا�سة حديثة لقادة من العالم �أن �أكبر التحديات التي
تتم مواجهتها حاليا هي التحميل الزائد للمعلومات ،قيود ر�أ�س
المال الب�شري والدورة الحياتية الق�صيرة (.)2011,IBM
التحميل الزائد للمعلومات �أدى �إلى ا�ستغراق الكثير من الوقت
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ب�إدارة البيانات وهدم وجود وقت كافي ال�ستخدامها .ويقدر �أن في القطاع العام ،يق�ضي المخت�صون نحو  %47من وقتهم في جمع وتنظيم
البيانات ،بينما يق�ضى المخت�صون �أقل من الثلث لتحليل البيانات (� .)2011,IBMسبب زيادة القيود على ر�أ�س المال الب�شري ب�سبب
زيادة الطلب على خبراء البيانات من قبل المنظمات الكبيرة .تم اال�شارة الى هذا الدور «العمل الأكثر �إثارة في القرن الواحد والع�شرون»
( .)2012 ,Patil & Davenportوبالرغم من تح�سن العوائد المالية فان هذا المجال �صارم مما يجعل من ال�صعب اجتذاب المواهب.
تحدث دورات �أق�صر ب�سبب التطور ال�سريع للبيانات ب�شكل �أ�سرع من �أي وقت م�ضى .في العالم ال�سريع الذي نعي�ش فيه اليوم تغير
التكنولوجيا �سلوك المواطنين ،واعادة �صياغة الطريقة التي تنجز ال�شركات �أعمالها ،و�إن�شاء �صناعات تكلف عدة مليارات من الدوالرات
في فترة زمنية ق�صيرة للغاية .تزداد ال�ضغوطات حاليا لتجميع وتنظيم وتحليل البيانات.
يبلغ عدد الطالب الم�سجلين في مجموعة متنوعة من البرامج الجامعية والدرا�سات العليا في جامعة ماريالند -ال�ساحل ال�شرقي
 4,500طالب  .في �أواخر عام  ،2000بد�أت الجامعة بمالحظه انخفا�ض معدالت الأداء على مر ثالث �سنوات بد�أ الطالب بالت�سرب قبل
التخرج .اعتبر �أغلب ه�ؤالء الطالب في خطر لوجود تحديات مالية واجتماعية واكاديمية ،فقامت الجامعة بعقد التزام لزيادة مواردها
من الخدمات الداعمة .ولكنها �أدركت �أن زيادة الموارد وحدها لن ي�ؤدي لنتيجة فالكثير من الطالب يتركون الجامعة دون محاولة
الو�صول �إلى عرو�ض الدعم .ونتيجة لذلك ،و�ضعت الجامعة �أداة تحليل تولد ،في الوقت الفعلي ،قائمة ب�أ�سماء الطالب الذين هم بحاجة
�إلى الح�صول على الخدمات الداعمة.
تزود لوحات المعلومات التقليدية فكرة على اتجاهات الطالب في الف�صل الدرا�سي �أو ب�شكل �سنوي .ت�ستغرق هذه الإطارات الزمنية فترة
طويلة جدا وينتج عنها خروج الكثير من الطالب قبل �أن يتم تحديد الدعم الالزم .يعمل نظام تحليل البيانات الجديد على ا�ستخراج
البيانات من قاعدة بيانات منف�صلة (على �سبيل المثال :من �سجالت نظام معلومات الطالب ،نماذج الت�سجيل ،الم�ساعدات المالية
والأ�سهم طالب الم�ساعدة المالية ،المواد ،خدمات الطعام ،ال�سالمة العامة ،والح�ضور) �إلى نظام بيانات يتم تجديده ليال .ي�سمح هذا
النظام على تمييز الطالب الذين �أبدوا ت�صرفات معينة ،ومن ثم تحويلهم �إلى موظفين الدعم ليتم م�ساعدتهم والتعرف �إلى حاجاتهم.
تحديد الطالب الذين هم في خطر في وقت مبكر وتحويلهم الى موظفي الدعم لم�ساعدتهم ،ح�سنت �إلى حد كبير تح�سين معدالت
الأداء في الجامعة.)2012 ForsytheJr., Chacon, Spicer & Valbuena(.
كما هو وا�ضح في تجربة جامعة ماريالند -ال�ساحل ال�شرقي ،فان �أنجح ا�ستخدام ال�ستخدام التحليل عندما تتحدد متطلبات العمل.
تمتلك العديد من الم�ؤ�س�سات العديد من العلماء الذين يقومون بتحليل البيانات والتي من الممكن في نهاية المطاف �أن ال ت�ساهم في
تح�سين �أداء الم�ؤ�س�سة� .أظهرت درا�سة لفوري�ستر ان  %92من علماء التحليل الذين ي�ستخدمون التحليل التنبئي %26 ،فقط ي�ستطيعون ان
يخبرونا بنتائج الحملة (فوري�ستر .)2014،يجب تحديد النتائج المرجوة من البحث قبل ق�ضاء الوقت في جمع وتنظيم البيانات .كلما
كانت اال�ستراتيجية محددة النطاق تقل احتمالية التحميل الزائد للمعلومات ،وتنتج قرارات �أف�ضل.

ال�سحابة الإلكترونية :ا�ستخدام قوة ا�ست�ضافة المواقع
الحو�سبة ال�سحابية هي ا�ست�ضافة خدمات على الإنترنت �أو من خالل �شبكة من الأجهزة الخادمة التي تدير المعلومات وتربط الأجهزة
في ما بينها .يتوقع لقيمة قطاع الحو�سبة ال�سحابية �أن تنمو من  41مليار دوالر في العام � 2011إلى  241مليار دوالر في العام 2020
(من�شورات جامعة ديلويت ،)2014 ،ما يجعل ال�سحابة الإلكترونية من �أكثر المجاالت �أهمية في قطاع تقنية المعلومات .كان �إقبال
الم�ؤ�س�سات الحكومية في الما�ضي محدود ًا على ال�سحابة الإلكترونية ،بما �أنّ المخاطر المتوقعة منها كانت تفوق الفوائد المحتملة.
فقد �أبدت م�ؤ�س�سات كثيرة من القطاع العام عدم ارتياح �إزاء تعهيد �إدارة معلومات ح�سا�سة �إلى مزود خدمات طرف ثالث في مراحل
ال�سحابة الإلكترونية الأولى .وما زاد هذه المخاوف حد ًة كان �أنّ الحو�سبة ال�سحابية قائمة على ا�ست�ضافة المواقع ،ما يحتمل �أن يزيد
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من خطر الهجمات الإلكترونية .ولكن ،مع نجاح م�ؤ�س�سات
القطاع الخا�ص العاملة في مجاالت تت�ضمن معلومات ح�سا�سة
مثل الخدمات المالية في العمل على ال�سحابة الإلكترونية ،بد�أ
القطاع العام يختبر هذه التقنية.
تتفوق الحو�سبة ال�سحابية بقائمة طويلة من الح�سنات على
المن�صات التقليدية ،وت�ستمر هذه القائمة في النمو فيما تبذل
ال�شركات الرائدة في مجال التكنولوجيا جهود ًا لترقية خدمات
ا�ست�ضافة المواقع التي تقدمها .وتت�ضمن هذه الح�سنات:
•

•المرونة :تُقدم خدمات �سحابية كثيرة على �أ�سا�س «الدفع
عند كل زيارة»  ،pay-as-you-goما يعني �أنّ الم�ؤ�س�سات
ال تحتاج �إلى ا�ستثمار �أموالها في كميات كبيرة ثابتة من
معدات الحو�سبة التي ترغمها على االلتزام على المدى
الطويل.

•

تو�سع �أو تقل�ص
•قابلية التو�سع :يمكن للم�ؤ�س�سات �أن ّ
متطلباتها المتعلقة بتقنية المعلومات ا�ستناد ًا �إلى
احتياجاتها ،ما يجعلها �أكثر فعالية من حيث التكلفة.

•

•�إمكانية الو�صول :يمكن للموظفين �أن يبقوا على ات�صال
بالخدمة على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع عبر
�أجهزتهم النقالة ،ما ي�سمح لهم بالعمل في �أي مكان و�أي
وقت.

•

•�إمكانية التنب�ؤ� :إنّ الت�سعير الثابت والنظم الأمنية الأمتن
لدى مزودي الخدمات تخف�ض من المخاطر المالية
والت�شغيلية المرتبطة بتقنية المعلومات.

االبتكارات المت�صلة بالخدمة الوافدة من الخارج :ت�ضمن جهود
االبتكار المتوا�صلة التي يبذلها مقدمو خدمات الحو�سبة �أن تبقى
الم�ؤ�س�سات المت�صلة بالخدمة على اطالع بالتقنيات الجديدة،
ما ي�سمح لها باال�ستفادة من �آخر التقنيات.
منذ عدة �سنوات ،بد�أت والية كولورادو تختبر نمو ًا �سريع ًا فيما
ا�ستقطبت زيادة عدد ال�شركات النا�شئة وريادة الأعمال واالبتكار
مواطنين من ذوي المهارات العالية من كافة �أنحاء الواليات
المتحدة .غير �أ ّنه تم تق�سيم البنية التحتية المعلوماتية للوالية
على وكاالت مختلفة وقد �أدى انعدام التن�سيق �إلى ازدواج في
العمليات وعدم دقة في التقارير وافتقار �إلى حلول متكاملة

و�سوء �إدارة الأ�صول .للتغلب على هذه الم�شاكل� ،أطلقت حكومة
الوالية «�سوق معلومات كولورادو» Colorado Information
Marketplace؛ وهو من�صة �سحابية لت�شارك البيانات
والم�ساهمة الجماعية� .سمح مركز المعلومات هذا للوكاالت
الحكومية والم�ؤ�س�سات التربوية ومزودي الخدمات ال�صحية
بخلق قيمة �أكبر عبر تح�سين قدراتهم البحثية واالبتكارية.
وقد زودت الم�ساهمة الجماعية في «مركز معلومات كولورادو»
المواطنين بفر�صة الم�ساهمة في الم�صلحة العامة .فيمكن لأي
�أحد على �سبيل المثال يعتقد �أ ّنه يحمل مجموعة بيانات عالية
الجودة �أن يقدمها للم�س�ؤولين للن�شرّ .
�سخرت حكومة الوالية هذه
الأفكار لتحديد الق�ضايا االجتماعية الملحة والم�ساعدة على
حلها.
وكون الحو�سبة ال�سحابية تندرج في قائمة �أبرز ع�شرة توجهات
تقنية ا�ستراتيجية في المراجعة ال�سنوية لـ «غارتنر» Gartner
كل عام منذ  ،2010يبين ذلك كال �أهميتها وقوتها اللتين
�ستدومان طوي ًال («غارتنر» .)2014 – 2010 ،وفيما ت�ستمر
الجهات الم�ستفيدة من الخدمات الحكومية في �إيالء �أولوية �أكبر
من �أي وقت م�ضى لمرونة االت�صال واالبتكار والفعالية من حيث
التكاليف� ،سوف تزداد كثاف ًة اعتماد القطاع العام على الحو�سبة
ال�سحابية.
التوا�صل االجتماعي� :إ�شراك المواطنين المت�صلين ب�شبكات
التوا�صل االجتماعي
ثمة اليوم ما يفوق مليار ح�ساب على «في�س بوك» و  500مليون
ح�ساب على «تويتر» و  175مليون ح�ساب على «لينكد �إن»
(«فور�ستر» .)2012 ،وبحلول نهاية هذا العقد� ،سوف يفوق
عدد م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي  5مليارات ن�سمة،
ما ي�ساوي ثلثي عدد �سكان الأر�ض (من�شورات جامعة ديلويت،
تكتف و�سائل الإعالم االجتماعية بتغيير الطريقة
 .)2014لم ِ
التي يم�ضي فيها النا�س وقتهم على الإنترنت فح�سب ،بل غيرت
�أي�ض ًا الطريقة التي يقيمون فيها عالقات اجتماعية .وقد �سارع
القطاعان الخا�ص والعام لال�ستفادة من ال�سرعة وقابلية التو�سع
التي تقدمها هذه المن�صات في توا�صلهما مع المتعاملين معهما.
لقد بد�أت الم�ؤ�س�سات تخ�ص�ص �أق�سام ًا فيها لو�سائل التوا�صل
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ثقافة موظفي تقديم الخدمات:
الو�صول �إلى نوع جديد من القوى العاملة
االجتماعي وقد �سبق �أن بد�أت تنبثق مهن جديدة مثل «مدير
و�سائل الإعالم االجتماعية».
تكمن قوة و�سائل الإعالم االجتماعية في قدرتها على العمل
ك�أداة تفاعلية ثنائية االتجاه لرفع الوعي و�إ�شراك الجماهير
وجمع البيانات حول نقاط قوة و�ضعف الم�ؤ�س�سات المعنية .على
م ّر ال�سنوات القليلة الما�ضية� ،شهدنا على زيادة هائلة في عدد
الحكومات التي باتت ت�ستخدم «في�سبوك» و»تويتر» لرفع الوعي
في حاالت الطوارئ� .سواء كان الأمر يتعلق ب�أمواج ت�سونامي
مرتقبة �أو تهديد �إرهابي �أو موجة ح ّر ،بات المواطنون يطلعون
على �آخر الم�ستجدات في الوقت الحقيقي .وغالب ًا ما يتجاوب
ه�ؤالء مع ذلك بتزويد الحكومات بمعلومات �إ�ضافية مع تغير
الحالة .لزيادة �إ�شراك المواطنين ،ج ّربت الحكومات تطبيق
مبادرات مثل �إطالق م�سابقات تناف�س على �أفكار �سيا�سات
جديدة والت�شجيع على تقديم التعليقات حول ال�سيا�سات القائمة
وا�ست�ضافة ندوات عبر االنترنت حول موا�ضيع مثل الرعاية
ال�صحية ودعم الم�ؤ�س�سات التجارية ال�صغيرة .فالأعداد
الهائلة لزيارات مواقع التوا�صل االجتماعي الكبرى يعني وجود
فر�ص ال�ستخال�ص �أفكار ق ّيمة من البيانات المتوفرة .غير �أ ّنه
يمكن لهذه البيانات �أن تكون م�ضللة ،فت�صعب بذلك عملية
تحليلها .فيما ت�ستمر قاعدة الم�ستخدمين في النمو ،يتع ّين على
الحكومات اال�ستثمار في �أدوات تحليلية فعالة لو�سائل الإعالم
االجتماعية لكي تدرك تمام ًا قيمة هذه القناة.
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�أ�سباب بروز هذا المحرك

في كانون الثاني/يناير  ،2011اختبرت والية كوينزالند
الأ�سترالية م�ستويات كبيرة من مياه الأمطار ،ما �أدى بال�سلطات
�إلى �إعالن حالة طوارئ جراء الفي�ضانات .في �أكثر المناطق
ت�ضرر ًا ،كانت الفي�ضانات قد بد�أت بالت�سبب بجداول مياه
�صغيرة �سرعان ما �أ�صبحت �سيو ًال ال يمكن ال�سيطرة عليها تح ّرك
ال�سيارات وغيرها من الأ�شياء الثقيلة .نظر ًا �إلى �أنّ القليل جد ًا
من التحذير كان قد ُقدّم �إلى �سكان هذه المناطق ،لج�أ كل من
المواطنين وخدمات الطوارئ �إلى و�سائل الإعالم االجتماعية
لم�شاركة المعلومات في الوقت الحقيقي .وبذلك ،قدمت خدمة
�شرطة كوينزالند عبر ح�سابها الإعالمي  @QPSعلى «تويتر»
تحديثات ح�سنة التوقيت تابعتها عن كثب �شبكات الأخبار
المحلية والوطنية .وفي خالل فترة �أ�سبوع ،كان �أكثر من 15500
م�ستخدم «تويتر» قد ا�ستخدم و�سم  #qldfloodلإر�سال 35
�ألف تغريدة تت�ضمن معلومات متعلقة بالفي�ضانات .كما ن�شرت
ال�شرطة عدد ًا من تغريدات «ك�شف الخرافات» با�ستخدام و�سم
 #Mythbusterال�ستبعاد �أي �إ�شاعات �أو معلومات خاطئة يتم
تداولها .اعتُبر ا�ستخدام كوينزالند لو�سائل الإعالم االجتماعية
لل�شروع في ال�سيطرة على الأ�ضرار في حالة طوارئ نجاح ًا وا�سع
النطاق و�سرعان ما بد�أت حكومات من حول العالم ت�ستخدم هذه
اال�ستراتيجية (برانز ،برج�س ،كراوفورد� ،شاو.)2012 ،

ت�ضع م�ؤ�س�سات ريادية حلول قوى عاملة مرنة وتركز على التعلم
و�إعادة التعلم .بهدف دمج مقاربات تركز على المتعاملين ،تعيد
هذه الم�ؤ�س�سات تعريف دور موظفي تقديم الخدمات الأولية
باعتبارها «مهنة» واعتبار تطويرهم �أ�سا�سي ًا لتحقيق النجاح على
المدى الطويل.

النتائج:

التوجهات

ينبغي على الحكومات النظر في:

ال�سحابة الحكومية :حلول مرنة للقوى العاملة

•

•اال�ستثمار في توظيف وتنمية علماء بيانات قادرين على
الك�شف عن قيمة البيانات ال�ضخمة من خالل �أدوات تحليلية
جديدة

•

•�إعداد �إطار لفرق التحليل ي�ضمن �أن ي�ؤدي جمع البيانات
وتنظيمها وتحليلها �إلى نتائج محددة وملمو�سة تركز على
المتعاملين

•

•نقل الخدمات العامة القائمة على �شبكة االنترنت �إلى
من�صات حو�سبة �سحابية ودرا�سة اعتماد نهج هجينة في
حالة المعلومات ح�سا�سة

•

•اال�ستفادة من �شبكات التوا�صل االجتماعي للتوا�صل مع
المتعاملين ب�شكل تفاعلي في الوقت الحقيقي
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«الموارد الب�شرية كالموارد الطبيعية عادة ما تكون
دفينة .وعليك البحث عنها فهي قلما تتواجد على
ال�سطح .عليك تهيئة الظروف لكي تظهر نف�سها».
ال�سير كين روبن�سون (م�ست�شار حول االبداع واالبتكار)

�أدى الركود العالمي �إلى بروز تناق�ض في مواهب القوى العاملة.
في وقت ت�شير معدالت البطالة العالية �إلى فائ�ض في القوى
العاملة� ،إال �أن الم�ؤ�س�سات �سجلت �صعوبة في �إيجاد �أ�صحاب
المهارات والحفاظ عليهم ل�ضمان نموها .ي�ؤثر عدد من العوامل
في هذه الظاهرة ،ويعد غياب برامج التنمية الداخلية التي تنمي
المهارات ب�شكل م�ستمر �أحد تلك العوامل .تك�شف درا�سة �أجرتها
م�ؤ�س�سة ديلويت �أن  73في المائة من الم�ؤ�س�سات ت�صنف «قدرات
القوى العاملة» بين الأمور العاجلة ،غير �أن  15في المائة فح�سب
من تلك الم�ؤ�س�سات يرى �أنه م�ستعد لمعالجتها (من�شورات
جامعة ديلويت� .)2014 ،إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن  86في المائة
من الم�ؤ�س�سات يعتبر «الريادة» من الأمور الهامة ،بينما ي�شير
 13في المائة منها �إلى تميزهم في تطوير الرياديين على كافة
الم�ستويات.

في عالمنا المتغير اليوم ،يطالب المواطنون بتح�سين الخدمات
الحكومية ب�شكل متوا�صل ويتوقعون �أي�ض ًا ا�ستخدام من�صات
لتو�صيل الخدمات المبتكرة بالوتيرة ال�سريعة ذاتها التي يقدمها
القطاع الخا�ص .يعني م�ستوى التوقعات المتزايد للمواطنين
�أن على الحكومات التحلي بتنظيم �أكبر ونظرة م�ستقبلية �أبعد
والتكيف ب�شكل �أكبر.
في الوقت ذاته ،ف�إن الموارد المتوفر للقطاع الر�سمي في تحقيق
التطلعات مختلفة جد ًا عما كانت عليه منذ ب�ضع �سنوات� .ساهم
التطور الكبير والم�ستمر في التكنولوجيا بتب�سيط الخدمات
الأولية وخف�ض من الحاجة �إلى الأعمال الروتينية في المرحلة
الختامية .وقد زاد التناف�س بين الم�ؤ�س�سات لجذب الموارد
ثقافة موظفي تقدمي اخلدمات :الو�صول �إىل نوع جديد من القوى العاملة
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الب�شرية الموهوبة بعد ارتفاع الطلب على مهارات التفكير الناقد
ومهارات التوا�صل .ت�أتي معظم الكوادر الب�شرية المطلوبة ب�شكل
كبير من جيل جديد له حاجات مختلفة عن �أهاليهم في مكان
العمل .تعد اتفاقات العمل المرنة والقدرة على العمل على م�شاريع
مختلفة والحرية بالتنقل بين الوكاالت جزء من تركيبة الموظفين
ذوي المهارات اليوم (من�شورات جامعة ديلويت.)2012 ،
لم تقم معظم الم�ؤ�س�سات ،ال �سيما م�ؤ�س�سات القطاع العام،
ب�إعادة هيكلة نماذج القوى العاملة لديها لتلبية حاجات المواهب
النا�شئة ،فيما تميل البيروقراطيات الكبرى لفر�ض قيود على
الموظفين من خالل عزلهم في وكاالت منف�صلة وفر�ض
التركيز على �أدوار وظيفية محددة وربط التعوي�ض ب�ساعات
العمل والطلب من الموظفين العمل �ضمن �ساعات ثابتة� .إن هذه
الآليات الباطلة قد ت�ؤدي �إلى اكتفاء �ضعيف بالوظيفة وم�ستويات
�إنتاج محدودة و�شعور بالإنهاك.
يرتكز الحل للكثير من م�ؤ�س�سات القطاع العام على مفهوم
ال�سحابة الحكومية ( .)GovCloudترفع ال�سحابة الحكومية
مفهوم الحو�سبة ال�سحابية التي تتيح الموارد والبرمجيات
والمعلومات الم�شتركة على االنترنت كي يتمكن الموظفون من
العمل من �أي مكان وفي �أي وقت .وبد ًال من �أن ُيلزم الموظفون
بالعمل �ضمن دور وظيفي محدد ،يقوم نموذج ال�سحابة الحكومية
على «تكليف المهام ال�صغيرة»� :أي تق�سيم المهام وتوزيعها على
كل «وكيل حر» من الموظفين لإعطاء النا�س فر�صة ال�ستك�شاف
المجاالت المختلفة وتطوير مهاراتهم في المجاالت التي تهمهم.
وبد ًال من �إ�سناد التعوي�ض على مجموع �ساعات العمل ،ت�ضع
الم�ؤ�س�سات نماذج الدفع مقابل الأداء التي ت�أخذ في الح�سبان
كمية العمل المنجز ونوعيته .ومع بناء المهارات يجد الموظفون
�شغفهم وترتفع م�ستويات الم�شاركة في وقت تتح�سن االنتاجية
وينخف�ض حجم الأعمال .ال تعود الم�ؤ�س�سات تحتاج �إلى مجموعة
محددة وثابتة من الموارد لأنها قادرة على ا�ستخدام الر�صيد
الكافي من الر�أ�سمال الب�شري يتحلى بالمهارات الالزمة في
وقت محدد .تجذب الم�ؤ�س�سات الر�سمية القادرة على ا�ستخدام
نموذج ال�سحابة الحكومية ب�شكل كامل المواهب المتفوقة وت�صبح
رائدة في مجالها (من�شورات جامعة ديلويت.)2012 ،
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يتيح مكتب الدبلوما�سية الإلكترونية في وزارة الخارجية
الأميركية دورات تدريب على الإنترنت لطالب الجامعات من
خالل برنامج خدمات الطالب الأجانب االفترا�ضية .و�أ�ضيف
م�ؤخر ًا مك ّون �سحابي �إلى نموذج التدرج الإلكتروني في الدورات
ي�شمل من�صة تطوع �صغيرة جديدة .يتيح هذا المكون لل�سفارات
في �أنحاء العالم تحديد المهام المطلوبة بح�سب الأولوية،
ويتم توكيلها �إلى متدرجين في �أي مكان في العالم كانوا وفق ًا
لمهاراتهم واهتماماتهم وجدول �أعمالهم .قد يكون ت�أثير هذا
النموذج كبير ًا جد ًا بالن�سبة لوزارة الخارجية الأميركية .على
�سبيل المثال� ،إذا تمكنت مكاتب الوزارة من الو�صول ب�سرعة �إلى
موظفين في �أنحاء العالم يتمتعون بلغة �أو معرفة ثقافية محددة،
ف�إن الوقت الق�صير الذي �سيتطلبه هذا الأمر قد ي�شكل منفذ ًا
�إلى كم هائل من المعرفة (من�شورات جامعة ديلويت.)2012 ،
في القطاع الخا�ص ،وجدت مجموعة بريتي�ش تيليكوم (British

� )Telecom Groupأن � 11ألف موظف ًا يعملون لديها من
منازلهم هم �أكثر �إنتاجية بن�سبة  20في المائة من زمالئهم
العاملين في المكاتب .طبقت �شركة بي�ست باي ()Best Buy
«بيئة عمل مرتكز على النتائج» حيث ي�صبح عدد �ساعات
العمل غير ذات عالقة ويقا�س الأداء من خالل النتائج
(من�شورات جامعة ديلويت .)2012 ،في مختلف القطاعات،
تركز الم�ؤ�س�سات على اعتماد نموذج موارد ب�شرية م�ستند على
ال�سحابة يكون �أكثر مرونة وي�ؤدي �إلى مقاربة �أكثر كفاءة وفعالية
في تقديم الخدمات.

ما عادت مح�صورة بين ال�شركات المحلية وحدها �إذ �أن �سوق
ر�أ�سمال ب�شري عالمي �سيتك ّون لل�شباب الطموح الذي �سيحقق
الفرق� .ستعاني الدول النامية من نق�ص في الموظفين ذوي
المهارات الأمر الذي �سيدفع الحكومات لأن تحاول ابتكار طرق
جديدة للتوظيف وموافقة الم�سارات الوظيفية مع االهتمامات
وتطوير القدرات .لقد �شهدت تنمية المهارات ب�شكل خا�ص تحو ًال
جذري ًا مع الجيل الألفي .فه�ؤالء ال�شباب العامل يتوقعون �أن يكون
و�صولهم للتدريب والتنمية ب�سهولة بحث على مت�صفح غوغل.
لقد انطلق التعلم الإلكتروني ،وتقدّر ديلويت �أن  24مليون �شخ�ص
ا�ستخدموا التعلم على الإنترنت (من�شورات جامعة ديلويت،
 .)2014يعتبر ال�شباب بناء المهارات على الإنترنت في مكان
العمل اليوم من الأمور الم�سلم بها.
في خريف  ،2007كانت �شركة تيلو�س موبيليتي (TELUS

 )Mobilityالكندية لالت�صاالت قد حققت م�شاركة موظفين
بن�سبة  53في المائة .كان التعلم يح�صل خالل فعاليات تدريب
ر�سمية بينما كانت التكنولوجيا التعاونية مفهوم ًا بعيد التطبيق.
عام � ،2009أطلقت ال�شركة نموذج التعلم  2.0الإلكتروني
والذي يقوم على فكرة �أن التعلم يجب �أن يكون ر�سمي ًا وغير
ر�سمي واجتماعي .وا�ستخدمت التكنولجيا التعاونية مثل الفيديو
والمدونات والكلمات االفترا�ضية و�ألعاب التحفيز والر�سائل
الآنية لت�شجيع تماثل الموظفين .وبعد عام ،دعمت ال�شركة

برنامج على م�ستوى الم�ؤ�س�سة و�إطار عمل ريادي تعاوني
بعنوان فل�سفة الريادة في تيلو�س (TELUS Leadership
 )Philosophyبهدف تعزيز التنا�سق في الأداء والإدارة
والقيادة .ومنذ اعتماده ،تحول البرنامج �إلى جزء من عملية
التوظيف والتوظيف بالم�شاركة والتعلم والتخطيط للتعاقب
الموظفين وتطوير الأداء .و�ساهم البرنامجان بتغيير في ثقافة
الم�ؤ�س�سة وبدء ًا من العام  2013ارتفعت ن�سبة م�شاركة الموظفين
 83في المائة (من�شورات جامعة ديلويت)2014 ،
يع ّد التنا�سق وقابلية القيا�س في التعلم الرقمي �أمر ًا محبذ ًا لأرباب
العمل ،وي�ساعدهم على توقع المهارات الالزمة في الم�ستقبل
وتوفير التعلم الإلكتروني لحين يبرز الطلب عليها .ومع تعلم
الموظفين مهارات جديدة تطبق على الم�شاكل النا�شئة ،ي�سهل على
م�ؤ�س�سات القطاع الر�سمي االحتفاظ ب�أ�صحاب المواهب.

ظهور مهنة خدمات المتعامل
�أكثر من �أي وقت م�ضى� ،أ�صبح نجاح الكثير من الم�ؤ�س�سات
معتمد ًا على قدرتها في االرتقاء المتوا�صل لتجربة المتعامل.
ويعد فهم الحاجات الخا�صة وتحديد ال�سبل الوا�ضحة والمحددة
والت�أكد من �أن الموارد الالزمة في مكانها لتي�سير العملية،
مكونات الخدمة المتميزة للمتعاملين .اختلف تقليدي ًا تخ�ص�ص
الموظفين الم�س�ؤولين عن ت�صميم خدمة المتعامل وتقديمها عن

التعلم و�إعادة التعلم :الر�أ�سمال الب�شري في عالم �سريع
التبدل
يدخل الجيل الجديد من الموظفين ذوي المعرفة الإبداعية
ب�سرعة �إلى �سوق العمل� .سي�شكل جيل الألفية  75في المائة من
القوة العاملة بحلول عام ( 2025من�شورات جامعة ديلويت،
 .)2014على عك�س جيل �أهلهم ،يرجح �أن يعمل جيل الألفية
لعدد من الم�ؤ�س�سات في دول مختلفة خالل �سيرتهم المهنية.
وفي العالم المتغير اليوم� ،ستتحول مهاراتهم المطلوبة حالي ًا
�إلى باطلة في �سنوات قليلة فح�سب .من وجهة نظر رب العمل،
�ست�شتد المناف�سة في توظيف القوى الموهوبة ال�شابة .فالمناف�سة
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تخ�ص�ص الموظفين الم�س�ؤولين عن اال�ستراتيجية �أو االقت�صاد
�أو تكنولوجيا المعلومات ،ويعدون �أحيان ًا �أقل اندماج ًا مع النجاح
طويل المدى للم�ؤ�س�سة .قد ي�ؤدي ذلك �إلى التزام �أقل من مثالي
في مهارات التنمية وغياب م�سار وظيفي وا�ضح .في الجانب
المقابل ،ت�ضع الكثير من الم�ؤ�س�سات ا�ستثمارات كبيرة في علماء
الحا�سوب والمحللين الماليين ومهنيين �آخرين لديها بهدف
تطوير الفئة الم�ستقبلية من التنفيذيين الكبار .في الم�ستقبل،
�سيتغير ذلك ،حيث �سينظر �إلى مقدمي خدمات المتعامل
كمهنيين يتوقع منهم التقدم في �صفوف الم�ؤ�س�سة وقيادة التغيير
فيها.
ك�أي مهني �آخر� ،سيتحلى الم�س�ؤول عن خدمة المتعامل بعدد من
الم�ؤهالت تبين عن خبراتهم في المجال .و�ستبرز هيئات حاكمة
لتحديث الممار�سات الف�ضلى و�إطارات العمل الأخالقية ذات
ال�صلة� .ستعتمد الم�ؤ�س�سات تدريب ًا ر�سميا وبرامج تنمية تقدم
الدعم من خالل المراحل المختلفة لمهنة الم�س�ؤول عن خدمات
المتعامل .قد يبد�أ م�سار وظيفي ما في مركز ات�صاالت حيث
يكت�سب الفرد فهم ًا �أولي ًا لحاجات المتعامل والثغرات الحالية
في الخدمة .مع تح�سن المعرفة والمهارات� ،سيتمكن الفرد من
�إدارة مركز االت�صاالت والقيام بالتح�سينات الالزمة .وحين
يحقق النجاح في هذا الدور ،ينتقل �إلى من�صب ا�ستراتيجي مع
ق�سم خدمة المتعامل لم�شاركة �أفكار جديدة والم�ساعدة في
تطوير من�صات جديدة لتقديم الخدمات .قد يم�ضي الفرد ب�شكل
م�ؤقت الوقت في مجال الت�سويق والمبيعات وتطوير المنتج/
الخدمة وتكنولوجيا المعلومات لفهم كيف تتوافق ن�شاطات �أخرى
في الم�ؤ�س�سة مع ا�ستراتيجية المتعامل .وي�صبح الموظفون
الذين يبرهنون عن قدرة غير اعتيادية في ق�سم خدمة المتعامل
تنفيذيين ويعملون مع الرئي�س التنفيذي عند ال�صفوف الأمامية
لمعايير الخدمات� .ستت�أثر المهارات الريادية له�ؤالء ب�شكل كبير
ب�سجل قوي في خدمة المتعامل ،ومعرفتهم وخبرتهم هي ما
�سيوجه قدرتهم على م�ستوى اتخاذ القرارات اال�ستراتيجية عند
م�ستوى المجل�س التنفيذي.

ترتكز على المتعامل من خالل حل م�سائل الخدمات الحالية
العالقة وتطوير �سبل مبتكرة لإغناء خبرة المتعامل الكلية .في
العام � ،2003شغل �أقل من  20موظف ًا في م�ؤ�س�سات كبرى هذا
الدور� .أما اليوم ،فثمة �أكثر من  500رئي�س خدمة متعامل في
العالم ويرجح �أن يزداد عدد الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون مهام هذا
الدور من دون �أن يحملوا ا�سم المن�صب (مجل�س ر�ؤ�ساء خدمة
المتعامل) .تملك  10في المائة من �شركات فورت�شن ،500
من�صب رئي�س خدمة المتعامل ،وقد ارتفعت الن�سبة  22في المائة
بين �شركات فورت�شن ( 100فوربز .)2014 ،لقد اجتمع ر�ؤ�ساء
خدمة المتعامل لت�شكيل �شبكة مجل�س ر�ؤ�ساء خدمة المتعامل
اال�ست�شاري بقيادة �أع�ضائه (مجل�س ر�ؤ�ساء خدمة المتعامل).
يخدم المجل�س كمن�صة لر�ؤ�ساء خدمة المتعامل لمناق�شة
م�سائلهم الكبرى ويهدف لتحديد وجهات نظر ق ّيمة حول
الممار�سات الف�ضلى من خالل خريطة طريق خا�صة .يح�صل
�أع�ضاء المجل�س على قدرة للو�صول �إلى مكتبة موارد وعادة
ما يلقون خطب في فعاليات خا�صة المهنة كخبراء .تح�صد
الم�ؤ�س�سات التي ت�ستثمر في الموارد الب�شرية في خدمة المتعامل
ثمار ذلك في ال�سنوات المقبلة.

النتائج:
على الحكومات �أن تنظر في:
•

•تقديم نموذج قوى عاملة مرن م�ستند على ال�سحابة يجمع
مجموعة مهارات متنوعة لموظفين «عمالء �أحرار» من
مختلف المنظمات لتحقيق النتائج ب�شكل �أكثر كفاءة.

•

•ا�ستثمار في �أ�شكال جديدة من التطوير المهني (مثال،
التعلم االلكتروني) تجذب ال�شباب العامل الطموح وت�شجع
الموظفين على تطوير المهارات الجديدة.

•

•الت�أكد من �أن مهنيي تقديم خدمات المتعامل الذين يدخلون
الم�ؤ�س�سة لديهم فر�صة التقدم في م�سار وظيفي وا�ضح
ي�ساعدهم على الو�صول �إلى المراكز التنفيذية وقيادة
التغيير.

يعد ت�أ�سي�س من�صب رئي�س خدمة المتعامل �أحد �أولى الم�ؤ�شرات
لبروز مهنة خدمة المتعامل في بع�ض �أهم الم�ؤ�س�سات الأكثر
ت�أثير ًا .ويعد رئي�س خدمة المتعامل م�س�ؤو ًال عن ت�أ�سي�س ثقافة
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�أ�سباب بروز هذا المحرك

الإبداع هو ما يميز القائد عن التابع»
�ستيف جوبز (المدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة �أبل)

يعد االبتكار فكرة جديدة ت�ؤدي �إلى تحقيق قيمة .يختلف االبتكار
عن االختراع الذي يركز على تكوين �أفكار جديدة للمنتجات
�أو الآليات .ويركز على التطبيق العمالني لأفكار جديدة تحقق
القيمة للم�ستخدم �أو الم�ؤ�س�سة .وقد ي�شمل �إن�شاء منتجات �أو
خدمات جديدة على م�ؤ�س�سة �أو �سوق �أو العالم .يتخطى االبتكار
المنتجات والخدمات وي�شمل مجموعة متنوعة من �أنواع االبتكار
(كيلي ،والترز ،بيكل ،كوين:)2013 ،
•

•النماذج االقت�صادية :كيفية تمويل البرامج �أو الخدمات

•

•ال�شبكات :ال�شراكات مع �آخرين لتحقيق القيمة

•

•البنى :ت�ضافر المواهب والأ�صول

•

•العمليات :التميز �أو الو�سائل المتفوقة في �أداء العمل

•

•�أداء البرنامج :عنا�صر التمييز للبرامج الأ�سا�سية

•

•نظام البرنامج :البرامج �أو الخدمات المك ّملة

•

•الخدمات :الدعم والتح�سينات التي تحيط بالتقدمات
الأ�سا�سية

•

•القنوات :كيفية تقديم التقدمات للمواطنين �آو م�ستخدمين
�آخرين

العالمة التجارية :عر�ض البرامج
م�شاركة المتعامل :نوعية التفاعالت التي تر�سخ بين العامة
والجهات المعنية الداخلية
تحتاج الم�ؤ�س�سات �إلى اعتماد مقاربة من�ضبطة لالبتكار ،وبناء
قدرات ابتكارية ،ل�ضمان النجاح المتوا�صل .ت�ؤ�س�س المنظمات
الرائدة ا�ستراتيجيات ابتكار ملزمة بهدف توجيه جهود الم�ؤ�س�سة
ومواردها وتركيزها واال�صطفاف حول التوجيه وم�ستوى
التطلعات لجهود االبتكار المختلفة .تحدد هذه الم�ؤ�س�سات وتبني
وتطلق ابتكارات لتحديد وتنفيذ دفق من م�ستمر من الم�شاريع
التنموية الفعالة .ي�شمل ذلك تطوير المفهوم وتطوير المفاهيم
للنماذج وو�ضع الت�صاميم الأولية والتخطيط والتنفيذ.
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ت�صنف الم�ؤ�س�سات عادة االبتكار من خالل ثالث م�ستويات
طموح:
•

• 70في المائة من الن�شاط الإبداعي في الخدمات الأ�سا�سية:
رفع البرامج والخدمات للحاجات القائمة �إلى الحد الأمثل

•

• 20في المائة في الخدمات المال�صقة :تمديد الخدمات
والبرامج للحاجات «الجديدة علينا»

•

• 10في المائة في الخدمات التحويلية :تطوير منجزات
وابتكار برامج وخدمات تلبي الحاجات النا�شئة

تتميز البرامج الإبداعية الناجحة ب�آليات �صارمة ومرنة في
الوقت ذاته ت�شمل الت�صور واالحت�ضان ومقاربة منهجية لتنفيذ
ون�شر النتائج المحققة .ت�شمل التوجهات الرئي�سة تطوير
مختبرات �إبداعية �ضمن الم�ؤ�س�سات وت�صنيع �سريع لنماذج
حلول موجهة نحو المتعامل و�إن�شاء برامج رواد الأعمال المقيمين
لدمج وجهات النظر البديلة في قرارات الم�ؤ�س�سة.

التوجهات
مختبرات االبتكار :ت�شجيع االبتكار على نطاق وا�سع
عانت الحكومات كمعظم الم�ؤ�س�سات الكبرى تاريخي ًا من غياب
الدفع نحو الإبداع في االبتكار الذي تتميز به مجتمعات ال�شركات
النا�شئة .قد تكون الأخطاء مكلفة من الناحية االجتماعية
والمالية واالقت�صادية وال�سيا�سية .لقد منع ذلك القطاع العام
في بع�ض الأحيان من �إجراء تجارب ب�أفكار تحويلية .للم�ساعدة
في خف�ض المخاطر في عملية الإبداع ،و�ضعت م�ؤ�س�سات حكومية
رائدة مختبرات �إبتكار .تجمع مراكز الإبداع هذه الجهات
المعنية الداخلية والأكاديميين والمواطنين ورواد الأعمال
لم�شاركة وجهات نظرهم حول التوجهات المخ ّلة وت�صميم حلول
م�ستحدثة .فهي تهيئ بيئة �آمنة حيث تخدم التجربة والخط�أ
منهج ًا لها ويخدم الف�شل و�سيلة لتحقيق الغاية ،وقد تم توظيف
عدد من �أفراد المختبرات ليتحولوا �إلى �أ�شخا�ص منهمكين في
ثقافة االبتكار .يجلب الأكاديميون النتائج من �أبحاث �أخيرة في
علم النف�س والعلوم واالقت�صاد وعلم االجتماع ومجاالت �أخرى
لإظهار كيف ت�ؤدي ال�شوائب في التفكير التقليدي �إلى نتائج
محدودة .ي�شترك المواطنون من خالل مبادرات الخلق الم�شترك

38

االبتكار :تنمية ثقافة �إبداع و�إجناز يركز على �إيجاد احللول

ويتم ت�شجيعهم على الإتيان ب�أفكار جديدة تح�سن من تجربتهم
الخا�صة .ي�أتي رواد الأعمال الذين �أثبتوا �أنف�سهم والذين حققوا
ت�أثيرات كبرى على �صناعات كاملة تفكير ًا موجه ًا نحو الت�صميم
وقدرة على �إنجاز الأمور .تغير مختبرات االبتكار ثقافة الم�ؤ�س�سة
لو�ضع التعاون واالبتكار والتجارب على �سلم الأولويات وفي حين
قد يكون ذلك رحلة طويلة المدى� ،إال �أن تلك المختبرات خطوة
ت�أ�سي�سية مبكرة قد ت�ساعد القيادة في التزام االبتكار.
بد�أت وزارة ال�صحة والخدمات الإن�سانية الأميركية ت�شكيل
جذور مختبر �أفكار خا�ص بها منذ ب�ضع �سنوات� .أطلق مختبر
وزارة ال�صحة والخدمات الإن�سانية للأفكار لبناء نموذج حديث
ور�شيق لمنظمة انح�صرت تقليدي ًا بثقافة تتجه نحو التحكم
والبيروقراطية (فيدرال تايمز .)2014 ،وتم ذلك من خالل
عدد من المبادرات التي تقوم على ركائز ثالثة .تركز الأولى
على ت�شجيع � 90ألف موظف في الوزارة على التقدم ب�أي �أفكار
للتغيير .ومنحت الفرق الأولى الثالث مكاف�أة بقيمة � 50ألف
دوالر �أميركي �ضمن مناف�سة «جيل الأفكار» بعنوان �إيغنايت ومهلة
ت�سعة �أ�شهر لتنفيذ �أفكارهم� .صممت الركيزة الثانية لجلب
الخبرات الخارجية �إلى الوزارة لحل الم�شاكل وملء الثغرات في
المعرفة �أو المهارات .يكون ه�ؤالء الخبراء عادة مبدعون �أثبتوا
جدارتهم وقد ان�ضموا �إلى الم�ؤ�س�سة لـ � 24-12شهر ًا لإ�ضافة
منظور جديد �إليها .تعتمد الركيزة الثالثة على فكرة تحفيز
المجتمعات داخل الوزارة� .ستحل هذه المجموعات �إما م�شاكل
مح�صورة خفية �أو يعملون على حل م�شاكل طويلة الأمد وتتطلب
انتباه ًا وجهد ًا من خارج الهيكلية التقليدية .على �سبيل المثال،
جمع نادي الم�شترين في الوزارة �أ�صحاب �ش�أن متخلفين في
عملية اال�ستحواذ وتحديد كيفية تحفيز النتائج المرجوة بطريقة
فعالة.

النماذج ال�سريعة :من الفكرة �إلى الت�أثير
قد تحتاج �آلية تحويل الفكرة �إلى منتج �أو خدمة فعلية في معظم
الم�ؤ�س�سات الكبرى �إلى �أ�شهر �أو �سنوات حتى .وحين تنجز
الفكرة وت�صبح جاهزة لتقديمها للمتعامل ،تكون الم�ؤ�س�سة
و�ضعت فيها ا�ستثمار ًا كبير ًا يتطلب منها االلتزام بها لمدى
طويل .نظر ًا �إلى �أن الأفكار غير المثبتة تطرح مخاطر مالية
كبرى ،تتردد الكثير من الم�ؤ�س�سات في القطاع الر�سمي في
اال�ستثمار فيها .ومع التزايد ال�سريع لتوقعات المواطن ،ي�شتد
ال�ضغط لالبتكار و�إدارة القيود المادية في الوقت ذاته .تعد
النماذجالنماذج ال�سريعة من الحلول التي برهنت عن فعاليتها
في هذا الإطار.
تعمل النماذج ال�سريعة كمحفز ي�سمح للقطاع الر�سمي بالح�صول
على منتجات وخدمات �صافية من خالل االختبار في بيئة
م�ضبوطة .حين ت�أتي الموافقة على الفكرة ،يتم و�ضع «ر�سم
�أولي» للنموذج ب�سرعة ويو�ضع �أمام متعامل محتمل .الهدف
هو محاكاة تجربة المتعامل الأخير في المراحل الأولى من
كم ممكن من المالحظات .في و�ضع
العملية للح�صول على �أكبر ّ
مثالي ،تت�ألف مجموعات التركيز من عدد متنوع من المتعاملين
يت�ضمن خبراء في المجال ي�ستخدمون المنتج �أو الخدمة .يتم
ت�سجيل المالحظات عادة ب�شكل �شخ�صي �أو على �أ�سا�س لقاء
فردي لإعطاء المط ّور فر�صة لال�ستماع للم�ستخدم النهائي
وفهم ا�ستجابة المتعاملين ذوي التنميط المختلف .بعد �إجراء
الت�صفية الالزمة ،يمكن �إطالق م�شروع تجريبي �صغير لفئة من
العامة .وفق ًا لنجاحه ،قد تقوم الم�ؤ�س�سة �إ ّما باعتماد الم�شروع
التجريبي على م�ستوى وا�سع �أو �أن تنتظر �إلى حين �إجراء
تعديالت �إ�ضافية .ت�ستمر الآلية الكاملة حتى بعد �إطالق المنتج
�أو الخدمة على كافة المتعاملين.
في القطاع الر�سمي بد�أت الحكومات با�ستخدام النموذج
ال�سريع في تطوير المنتجات والخدمات الجديدة و�سيا�سات
الت�صميم .هدف تحدي التطبيقات لمدينة نيويورك � 2012إلى
و�ضع تطبيقات برمجيات مبتكرة تجعل البيانات المحلية متاحة
لل�سكان (من�شورات جامعة ديلويت .)2014 ،لج�أ المنظمون �إلى
مجتمع المطورين للو�صول �إلى الخبرات الخارجية .اعتمدوا

التحديات الأحادية للم�ساعدة في تحديد مخ�ص�صات مالية
بقيمة � 50ألف دوالر .تمت تجزئة التحديات �إلى  10فئات بينها
فئة خ�ضراء وفئة لل�صحة وال�سالمة والتحرك؛ و�إلغاء المتطلبات
التي ن�شرت لكل فئة .ت�شمل هذه المتطلبات ميزات تجارية،
ودعوة م�ستثمرين مثل �شركة بي ام دبليو للم�ساعدة في التحكيم.
نهاية� ،ضمت مدينة نيويورك «الفائز باختيار الم�ستثمر» و�أتاحت
للفائز بالم�سابقة بعر�ض التطبيق في لقاء التكنولوجيا بنيويورك.
�أدى تحدي التطبيقات الكبيرة �إلى تطوير  96تطبيق ًا با�ستخدام
بيانات بلدية بطرق جديدة ومبتكرة.
�شكلت الحكومة البريطانية فريق ًا يركز على �إجراء التجارب
بمقاربات مختلفة في تطبيق �سيا�سة ت�أخذ في االعتبار
االخت�صارات الإدراكية للنا�س (فريق البحث في الب�صائر
ال�سلوكية .)2014 ،على �سبيل المثال ،وجدوا �أن تغييرات �صغيرة
في محتوى وزمن الر�سائل الن�صية لمواطنين عليهم غرامات
للمحكمة تح�سن ن�سبة دفعها� .إن هذه الب�صائر تكلف القليل لكن
�أثرها على النتائج ملمو�س.
كثيرة هي م�ؤ�س�سات القطاع العام التي تتمتع بتجربة محدودة
مع النماذج ال�سريعة الأمر الذي يجعل عملية التنفيذ تحدي ًا� .إن
فهم الممار�سات الف�ضلى وتوفير تدريب على النماذج ال�سريعة
والموارد لأق�سام الم�ؤ�س�سة المختلفة بداية جيدة .لكن ومع كل
هذا الدعم ف�إن عملية بلورة الأفكار الجيدة في فترة ق�صيرة
قد تبدو �أمر ًا مهيب ًا .يمكن للم�ؤ�س�سات التي بد�أت م�ؤخر ًا بتعلم
النماذج ال�سريعة اال�ستفادة من تجربة فريق خبراء يتنقلون بين
الأق�سام ويحاولون تطبيق الأفكار الجديدة� .إن ه�ؤالء المتمر�سين
في هذا المجال �سي�ساعدون �أفراد �آخرين في الم�ؤ�س�سات على
التعرف على «منحنى التعلم» وتدريبهم خالل العملية .حين
ي�صل المنتج �أو الخدمة �إلى نقطة محددة ،ينتقل فريق النماذج
�إلى ق�سم �آخر عانى من مطبات المرحلة الأولية ذاتها كالق�سم
الذي �سبقه .مع الوقت ،يكون فريق النماذج قد انتقل بين �أق�سام
الم�ؤ�س�سة وموظفيها وطور مهارات للنمذجة ال�سريعة و�إثراء
الأفكار الواعدة.
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رائد الأعمال المقيم :اعتماد مقاربة من الخارج �إلى
الداخل
مبتكرون يتمتعون بالخيال والإبداع والمثابرة .وهم
رواد الأعمال ِ
قادرون على التحرر من �أنماط التفكير التقليدي وو�ضع طرق
جديدة لحل الم�شاكل ومقاربة الفر�ص .تجد الم�ؤ�س�سات الكبيرة
غالب ًا �صعوبة في توظيف رواد الأعمال الطموحين واالحتفاظ
بهم نتيجة الآليات المهيكلة التي قد تفر�ض قيود ًا على تطوير
الأفكار المبتكرة .من جانب �آخر ،توا�صل التكنولوجيا في خف�ض
الحواجز �أمام ريادة الأعمال ويبتعد الكثير من ال�شباب اليوم
عن المهن التقليدية في �شركات كبرى وم�ؤ�س�سات حكومية
�سعي ًا لت�أ�سي�س م�شاريع نا�شئة طموحة� .أ ّما نتيجة ذلك ،فهي �أن
القطاعين العام والخا�ص يف ّوتان عليهما ر�أ�سمال ب�شري موهوب
لديه القدرة على تقديم تغيير �إيجابي مخ ّل في م�ؤ�س�سة ما �أو
�صناعة ب�أكملها.
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مع تنامي ثقافة الم�شاريع النا�شئة ،بد�أت الحكومات بال�سعي
ب�شكل �أكبر لجذب المواهب في ريادة الأعمال للم�ساعدة على
تي�سير عملية االبتكار .وقد تتحول برامج رواد الأعمال المقيمين
و�سيلة فعالة لجذب المبتكرين �إلى �صناعات كالقطاع العام التي
ينق�صها دور وظيفي يجذب �أ�صحاب هذا النوع من المهارات� .إن
هذه البرامج ت�أتي ب�أفراد برهنوا عن بعد نظر و�إنجاز ا�ستثنائي
في ريادة الأعمال في م�ؤ�س�سة ما لفترة ق�صيرة .يتاح لرواد
الأعمال المقيمين الموارد والمرونة الالزمة لتحويل الأفكار �إلى
منجزات ق ّيمة .وي�شاطرون �أفكارهم المبتكرة مع التنفيذيين
الذين ربما يكونون قد انغم�سوا في ثقافة «هكذا نقوم بهذه الأمور
هنا» .كما يت�صرفون كمحاورين باتجاهين ،ي�ستمعون ويركزون
المعرفة للمواطنين والم�س�ؤولين الحكوميين� .إن قدرتهم على
�إنجاز الأمور ب�سرعة قادرة على جلب التغيير ال�سليم �إلى
الم�ؤ�س�سات.

في عام  ،2007كانت �شركة غوغل للإنترنت التي تتخذ من
مقاطعة ماونتن فيو في والية كاليفورنيا مقر ًا لها على و�شك �أن
تبلغ � 10أعوام .في العقد الما�ضي ،كانت ال�شركة قد �أحدثت
ثورة في البحث الإلكتروني وجعلها التزامها وابتكارها �إحدى
�أكثر ال�شركات تقدير ًا في العالم .في ال�سنة ذاتها ،ا�ستحوذت
غوغل على �شركة غراند �سنترال ،التي تعد مزود ًا لالت�صاالت
الال�سلكية وحدت �أرقام هاتف �شخ�ص ما في رقم واحد .ومع
نمو غوغل المتوا�صل ،بقي �شغف االبتكار في ال�شركة كما هو
لكنه �أ�صبح من ال�صعب الحفاظ على «عقلية الم�شاريع النا�شئة».
عام � ،2009أطلقت ال�شركة غوغل فنت�شرز لتمويل �شركات
التكنولوجيا في مرحلة النمو .بعد عام� ،أ�صبح المدير التنفيذي
ال�سابق في غراند �سنترال ،كريغ والكر ،رائد الأعمال المقيم
الأول في غوغل فنت�شرز .ح�صل والكر على الحرية والموارد
للإتيان ب�أفكار مبتكرة ،من دون �أي من ال�ضغوط والتوتر الذي
يرافق عملية �إدارة �شركة نا�شئة .ومث ًال ،حين �أطلق جهاز الأيباد
بد�أ فريق بتقييم ال�صناعات التي قد ي�ؤدي فيها ا�ستخدام
الأجهزة اللوحية �إلى الت�سبب با�ضطراب كبير .وقد �أ�شار �إلى
قدرته على القيام ب�أي �شيء من دون �أن يتعر�ض لعبء االلتزام
ب�أهداف الأعمال �أو النتائج المعدة ك�إحدى �أف�ضل النواحي في
عمله .ح�صد البرنامج منذ �إطالقه نجاح ًا ال ي�صدق حيث �شارك
فيه الكثير من �أفراد مجتمع التكنولوجيا في �سيليكون فالي كرواد
�أعمال مقيمين (ذي غلوب �آند مايل.)2013 ،

النتائج:
على الحكومات �أن تنظر في التالي:
•

•�إطالق مختبرات ابتكار تجمع الموظفين ذوي المهارات
المختلفة للتعاون في تطوير حلول للتحديات في مجال
الأعمال

•

•تدريب الفرق على النماذج ال�سريعة واختبار الأفكار
الجديدة ب�شكل فعال

•

•ت�شكيل فريق من خبراء النماذج ال�سريعة يمكنهم التنقل
داخل الم�ؤ�س�سة لم�ساعدة الأق�سام في بلورة �أفكارهم
الجديدة

•

•توظيف رواد �أعمال برهنوا عن ذاتهم يجلب منظور ًا جديد ًا
حول م�سائل الم�ؤ�س�سة ويعزز ثقافة الإبداع
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التعاون الحكومي :العمل مع �شركاء خارجيين
لإحداث التغيير
�أ�سباب بروز هذا المحرك

«بروز التكنولوجيا الجديدة يتطلب �إعادة تفكير جوهري
و�إجراء تغيرات تحولية في الطريقة التي ننظر فيها
�إلى الحكومة الإلكترونية .على الحكومات �أن تتخذ دور
المي�سر والم�ساعد للتعاون مع القطاع العام والخا�ص
ّ
والب�شري في �إيجاد حلول جديدة و�إن�شاء �أعمال جديدة
وتحقيق ثروة جديدة».
 -تيو ت�شي هين (نائب رئي�س الوزراء في �سنغافورة)

يتطور تقديم الخدمات العامة في وقت تتغير المواقف
االجتماعية وتتيح التكنولوجيا اقت�صاد ًا �أكثر تعاون ًا ويقوم خبراء
حل الم�شاكل بمقاربة هذه الأخيرة ب�أفكار جديدة وتنمو �أ�سواق
مالية جديدة لال�ستثمار االجتماعي وتت�سع� .إن هذه التوجهات
تنعك�س على مقاربة جديدة للخدمة العامة تتخطى ما يمكن
تقليدي ًا اعتباره مخ�ص�صات حكومية �أو تقديم م�ساعدات
خيرية �أو غير ربحية .على �سبيل المثال ،ي�شير �إيغرز ومكميالن
�إلى الم�ساحة التي ت�شغلها جهات غير حكومية �صريحة بنيتها
لمعالجة الم�شاكل االجتماعية بـ «االقت�صاد الحل» (�إيغرز
ومكمميالن.)2013 ،
تعمل الحكومات ب�شكل متزايد على �إتاحة اتخاذ القرارات
والحوكمة �أمام المواطنين العاديين القادرين على الم�ساهمة
الفاعلة بحل الم�شاكل التي كانت فيما م�ضى تعد م�س�ؤولية
الحكومة وحدها .وفي �إطار هذا التحول ،يتطور دور الحكومة
من مقدم خدمة خامل �إلى جهة متعاونة وم�ساعدة .في خ�ضم
العملية ،تجد الحكومات قيمة في التعاون الداخلي وبناء مقاربات
�أكثر فعالية في تقديم الخدمات عبر حكومة مت�صلة بال�شبكة.

التوجهات
تعاون بين الحكومات
عادة ما تقدم خدمات الحكومة من خالل مجموعة معقدة من
مقدمي الخدمات .قد ت�ؤدي هذه المجموعة �إلى «تقاع�س في
الطلب» مكلف ،طلب يمكن تفاديه من خالل �إجراءات وقائية
مبكرة .من الأمور التي قد تح�صل نتيجة ذلك مث ًال عدم قدرة
المواطن على الو�صول �إلى خدمات ت�سديد غرامات الكترونية
مالئمة بينما تف ّوت الحكومة على نف�سها هذه الإيرادات ،وقد
يتحول �شباب معر�ضين للخطر لم يتلقوا خدمات ا�ست�شارية
الزمة �إلى االنخراط في حياة الجريمة ،وقد تحول موظف خ�سر
وظيفته ولم يلق التدريب الالزم على المهارات �إلى الح�صول
على تعوي�ضات البطالة لفترة طويلة .ت�ضع �إحدى التقديرات كلفة
ذلك عند �أكثر من  40في المائة من النفقات العامة المحلية
على تقديم الخدمات( .حكومة �أ�سكوتلندا.)2011 ،
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وجدت درا�سة �أخيرة لم�ستخدمي خدمات الرعاية ال�صحية في
�أونتاريو �أن  75في المائة من الكبار في ال�سن والذين يعانون من
حاالت معقدة غادروا الم�ست�شفى يح�صلون على رعاية �صحية من
�ستة �أطباء �أو �أكثر و 30بالمائة يح�صلون على الدواء من ثالثة
�صيدليات �أو �أكثر (حكومة �أونتاريو� .)2012 ،إن غياب الرعاية
ال�شاملة ي�ؤدي �إلى م�شقات غير �ضرورية على المري�ض وهي
طريقة غير فعالة في ا�ستخدام الموارد العامة .رد ًا على هذا
التحدي تجمع الحكومات �شركاء تقديم الخدمات لتطوير حلول
خدمة �أكثر تكام ًال للمتعامل و�إن�شاء تجربة �سهلة .قد ي�شمل ذلك
عملية توظيف وتمويل وتطبيقات تكنولوجية و�أدوات تقديم خدمة
و�إدارة حاالت من�سقة �أكثر تكام ً
ال (KPMG and the Mowat
 .)2014 ,Centreتت�ضمن �سبل المتعامل عادة اعتماد مقاربة
لكل ملف في �إدارة الحالة .تتخطى هذه المقاربة حدود البرنامج
من خالل م�ساعدة المتعاملين الذين لديهم حاجات معقدة �أو
�شديدة و�/أو قدرة محدودة ال�ستخدام الأنظمة من خالل توفير
دعم مكثف و�شمولي.
قدمت حكومة �أونتاريو برنامج هيلث لينك�س ()Health Links
لم�شاركة المعلومات وبينها عبر �سجالت ال�صحة الإلكترونية
وقيا�س النتائج والعمل مع �شبكة ال�صحة المتكاملة المحلية
لتحقق الأهداف الق�صيرة والطويلة المدى ،بدءا من تطوير
خطط رعاية من�سقة لمر�ضى حالتهم معقدة وعدد متزايد من
المر�ضى ذوي حاالت مماثلة ومر�ضى كبار في ال�سن يتمتعون
بو�صول منتظم وفي وقته لمقدم رعاية �أولية (وزارة ال�صحة
والرعاية طويلة الأمد في �أونتاريو)� .إن هذه المقاربة م�شابهة
لمنظمات الرعاية المح�سوبة في الواليات المتحدة الأميركية
حيث ت�شكل مجموعة من موفري الرعاية ال�صحية منظمة
مماثلة وتقدم الرعاية لمجموعة من المر�ضى .تتحمل المنظمة
م�س�ؤولية المر�ضى والأفرقاء الثالثين عن نوعية الرعاية ال�صحية
وفعاليتها.
في العديد من الواليات الق�ضائية ،ت�شارك م�ستويات مختلفة من
الم�ؤ�س�سات الحكومية في تمويل وتقديم الخدمات في المناطق
ذاتها ومناطق متداخلة من البرنامج .نظر ًا لهذا التحدي ،تقدم
حكومة �أونتاريو من خالل بيان �سيا�سة الإ�سكان الحكومية �إطار
�سيا�سة وتوجيه لمديري الخدمات الم�س�ؤولين عن توفير م�سكن

لمحدودي الدخل والحد من الت�شرد (وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والإ�سكان) .ويحدد البيان �سيا�سة مقاربة «الإ�سكان �أو ًال»،
والحاجة لمعالجة تحديات المتعامل واالحتياجات المرتبطة
ب�ضمان ال�سكن الم�ستقر ،بهدف ربط المتعاملين ال�ضعفاء
بدعم اجتماعي وتح�سين االندماج االجتماعي .من الأمثلة
على الأن�شطة المدعومة من خالل برامج مثل مبادرة «مجتمع
منع الت�شرد» وت�شمل دعم موظفين في الموقع �أو خارجه ،دعم
مهارات المعي�شة والحياة اليومية هذه الميزانية والم�ساعدة في
النقل ،والمر�ض العقلي ودعم وخدمات تعاطي المخدرات .يقوم
المبد�أ الأ�سا�سي للإ�سكان �أو ًال على �أن النا�س هم �أكثر قدرة على
الم�ضي قدم ًا في حياتهم �إذا ح�صلوا على م�سكن في المقام
الأول .يتم توفير الإ�سكان �أو ًال ،ثم يتم تقديم الدعم بما في
ذلك رعاية ال�صحة البدنية والعقلية والتعليم والتوظيف ودعم
العالقات المجتمعية والمحتاجين من متعاطي المخدرات  .حين
ت�ستطيع جميع م�ؤ�س�سات الحكومة على الت�ضافر على نهج مت�سق،
ف�إن ذلك �سي�ساعد على تي�سير الخدمات التي تعمل على تح�سين
الإنجازات للمواطن.
�إذا دققنا بهذه المقاربة �أكثر ،يمكن اعتماد مبادرات تكامل
الخدمة الم�ستندة �إلى مكان يجري تنفيذها حالي ًا في المملكة
المتحدة (مكتب التدقيق الوطني .)2013 ،وت�سعى هذه
المبادرات لجلب فرق الحكومة مع ًا المحلية والمركزية لتطوير
«الخطط الت�شغيلية» لكل مقاطعة تجريبية تتمحور حول تحقيق
الأولويات المحلية الرئي�سة مثل الحد من البطالة على المدى
الطويل .يمكن للمنظمات الحكومية على مختلف الم�ستويات
اال�ستثمار في تدخالت بع�ضهم البع�ض واال�ستفادة من
المدخرات التي تن�ش�أ.
ال يقت�صر تعاون الحكومة في تعامالتها الداخلية على الحدود
الوطنية .تعد �سنغافورة وهونغ كونغ من االقت�صادات الأكثر
تطور ًا في �آ�سيا ومق�صد ًا لرجال الأعمال الم�سافرين بين
البلدين .في �سبتمبر عام  ،2014طبقت الحكومتان نظام ًا �آلي ًا
لتخلي�ص معامالت الهجرة من �ش�أنه �أن يح�سن ب�شكل كبير من
الراحة في الهجرة على المدى الق�صير (هيئة الهجرة ونقاط
التفتي�ش .)2014 ،تفيد االتفاقية المواطنين من البلدين الذين
زاروا البلد الآخر ثالث مرات على الأقل في الأ�شهر الإثني ع�شر
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الما�ضية ،ويحملون جواز �سفر �ساري المفعول لأكثر من �ستة
�أ�شهر .يمكن للأفراد الم�ؤهلين �أن يت�سجلوا في المطار لتذكرة
�سفر لرحالت متعددة �صالحة لمدة �سنتين �أو حتى قبل �ستة
�أ�شهر من انتهاء جوازات �سفرهم .من �ش�أن ذلك ال�سماح لهم
بم�سح الهجرة عبر بوابات �آلية من تلقاء نف�سهم� .ستجعل هذه
العملية الحياة �أ�سهل للم�سافرين وتزيد من ب�ساطة الن�شاط
التجاري بين البلدين.

البيانات المفتوحة
من الآن وحتى عام  ،2020من المتوقع �أن يت�ضاعف حجم
البيانات الرقمية �إلى  40مرات �أو �أكثر (من�شورات جامعة
ديلويت .)2014 ،ح�صرت الحكومات تاريخي ًا الو�صول �إلى �أ�صول
البيانات الرقمية بالوكاالت الداخلية والم�ؤ�س�سات الأكاديمية
العالمية .لكن هذا الأمر ي�شهد تغير ًا �سريع ًا نظر ًا لتزايد قيمة
البيانات االقت�صادية بطلب من المواطن لتحقيق ال�شفافية
في القطاع العام وارتفاع القيمة االقت�صادية للبيانات .تنطوي
«حركة البيانات المفتوحة» على تعاون الحكومات مع الجهات
المعنية الخارجية لخلق بوابات رقمية �سهلة اال�ستعمال في
متناول العامة تحتوي على كميات كبيرة من البيانات .ذلك
جزء من تحول �أكبر للحكومة من كونها مزود ًا لتمكين الحل.
وفق ًا للأمم المتحدة ،تعتمد  46دولة بالفعل بوابات البيانات
(الأمم المتحدة .)2014 ،من خالل توفير فر�ص �أف�ضل للو�صول
�إلى المعلومات حول مجتمعاتهم والعمليات الحكومية ،ت�شجع
هذه الدول الحوار العام وم�شاركة المواطنين .كما �أنها تم ّكن
ال�شركات من تحقيق الكفاءة ،وخلق خدمات جديدة ،وتحفيز
االبتكار.
في حين حققت بع�ض الحكومات خطوات لفتح البيانات ،غير �أن
الحاجز الأكبر حتى الآن هو �ضمان توفر بيانات عالية الجودة في
�أ�شكال ي�سهل االطالع عليها .ك�شف ا�ستطالع معلومات فوري�ستر
للأعمال �أنه وفي حين �أن  84في المائة من ال�شركات تعتقد
�أن بيانات التخطيط له قيمة ا�ستراتيجية في الأعمال ،ف�إن 15
في المائة منها فقط تعتبر البيانات الخارجية غير المنظمة
ذات فائدة (فور�ستر .)2013 ،يتعين على الحكومات �أن ت�ضمن
البيانات التي تطلقها منظمة ب�شكل جيد ودقيقة ،ومتاحة لأولئك
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الذين في حاجة �إليها� .إن التعاون بين وكاالت حكومية متعددة
عادة ما يكون �ضروري ًا في كثير من الأحيان في جمع البيانات
من مختلف الإدارات وتوفير المزيد من الفر�ص للر�ؤى جديدة
(معهد تحليالت �شركة ديلويت.)2011 ،
عندما ال تتوفر الموارد لتحويل مجموعات البيانات �إلى �صيغ
�سهلة اال�ستعمال ،تعمد الحكومات لال�ستعانة بم�صادر خارجية
لإنجاز هذه الوظيفة .في هذا الإطار ،قد يعتبر �سم�سار البيانات
 �أي منظمة م�ستقلة تقوم بح�شد البيانات وتجهيزها وتنظيفهاوربطها وتحليلها والترويج لها ون�شرها  -الحل المن�شود
(فور�ستر .)2013 ،على �سبيل المثال ،تجمع �شركة بالكر
( )Placrومقرها المملكة المتحدة ،كل المعلومات الأخيرة حول
و�سائل النقل العام في بريطانيا ،وتقدم نقطة و�صول واحدة بين
الوكاالت ،بيانات النقل المتعدد الو�سائل (فور�ستر.)2013 ،
وفي مثال �آخر للتعاون الدولي للحكومات في تعامالتها الداخلية،
�أطلقت الواليات المتحدة والهند من�صة حكومية مفتوحة م�شتركة
تهدف �إلى الجمع بين الميزات الف�ضلى من بوابة بيانات كل
بلد .والهدف هو توفير بيانات يمكن الو�صول �إليها بحيث يتمكن
المحللون وو�سائل الإعالم والأكاديميون تطوير تطبيقات وب�صائر
جديدة من �ش�أنها �أن تح�سن في نهاية المطاف حياة المواطنين.
وهي من�صة مفتوحة الم�صدر مما يعني �أن تطويرها �سيكون على
�أ�سا�س المجتمع الخا�ص بها والذي �سيوفر التح�سينات التقنية
والحلول الحكومية والدعم التقني� .سيتمكن المطورون من �إن�شاء
�شبكات �إنترنت وتطبيقات للهاتف المحمول و�إطالق مناف�سات
وتطوير �أدوات لخدمات المواطنين عبر الإنترنت ،ون�شر روابط
لمعلومات هامة جمعتها وكاالت حكومية .ت�شرك اال�ستراتيجية
مفتوحة الم�صدر الجمهور وتو�سع حدود ما هو ممكن .على
�سبيل المثال ،يمكن تطوير تطبيق لدمج البيانات الجغرافية
مع البيانات الحكومية لخلق �سهلة لفهم الخرائط التي تبين
التوجهات في مجاالت مثل التوظيف والق�ضايا البيئية و�صحة
المجتمع .في حين من المتوقع �أن يكون المطورون القوة الدافعة
في هذا المجال� ،ستقدم حكومة كل من الواليات المتحدة والهند
الدعم الالزم ل�ضمان نجاح المن�صة (حكومة الهند.)2012 ،
وهنا ،ينبغي تقييم نجاح مبادرات البيانات المفتوحة على �أ�سا�س

منفعتها للحكومة بد ًال من النظر �إلى عدد مجموعات البيانات �أو
التنزيالت .غالب ًا ما تنطوي هذه المنافع على مزيد من التنمية
االقت�صادية ال�سريعة وزيادة الكفاءة الت�شغيلية و�/أو زيادة ر�ضا
المتعامل .على �سبيل المثال ،عندما �أ�صدرت حكومة الواليات
المتحدة بيانات نظام تحديد المواقع العالمي ،كان ذلك بمثابة
محفز لكثير من ال�صناعات المربحة الجديدة التي تختلف بين
�أجهزة مالحة لل�سيارات �إلى تطبيقات تحديد مواقع المطاعم.
وقد �أفاد الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا الفيدرالية في الواليات
المتحدة �أن في عام  2012وحده �ضخت بيانات محدد المواقع
العالمي  90مليار دوالر في االقت�صاد (فور�ستر .)2013 ،وفي
عام  ،2013قدمت الهواتف الذكية معلومات نظام تحديد
المواقع العالمي �إلى  1.5مليار ن�سمة ،ومن المتوقع �أن يرتفع
هذا العدد �إلى  2.4مليار بحلول عام .2017

الم�ساهمة الجماعية :ا�ستثمار حكمة الح�شود
يقول ال�صحافي الأميركي جيم�س �سوريفيكي في كتابه ال�صادر
عام  2004بعنوان الحكمة من الح�شود� ،إن الر�أي الجماعي
لمجموعة من الأفراد �سي�ؤدي في كثير من الأحيان �إلى قرارات
�أف�ضل من قرار خبير واحد .بعد ع�شر �سنوات من �صدور الكتاب،
تتيح تكنولوجيا المعلومات للمنظمات المجال لتنفيذ النظرية في
الواقع العملي من خالل عملية تعرف با�سم الم�ساهمة الجماعية.
ت�شمل الم�ساهمة الجماعية �إ�شراك مجموعة من الأفراد لإيجاد
حلول للم�شاكل المعقدة  .يمكن �أن تتكون المجموعة من عدد
قليل من الخبراء التقنيين المنت�شرين في �أنحاء البالد� ،أو �سكان
البالد ب�أكمله .ولكي تتحقق �أهدافها ،يجب �أن تتوخى هذه الآلية
اال�صطفاف مع ا�ستراتيجية الم�ؤ�س�سة ومتطلباتها الداخلية
وقدرات الح�شود .ت�ست�شف الم�ساهمة الجماعية في حد ذاتها
مفهوم ًا عام ًا ،وتختلف الطرق والو�سائل في تنفيذها .ت�ستند
النماذج الخم�سة الأكثر �شيوع ًا على الم�سابقات وتبادل المعارف
وجمع الأموال والت�صويت وتوزيع العمل (من�شورات جامعة
ديلويت.)2014 ،
يع ّد ت�صميم نظم الحوافز التي ت�شرك الأفراد والفئات
الم�ستهدفة من �أهم جوانب الم�ساهمة الجماعية .فالمكاف�آت
المالية والتقدير والرغبة في الم�ساهمة في ال�صالح االجتماعي،

بع�ض من العوامل التي تحفز الجهود من �أجل الح�شد .تبد أ�
ا�ستراتيجية الم�ساهمة الجماعية الفعالة من خالل تحديد دقيق
للم�شكلة ومن ثم تحديد النتائج المرجوة .بعد �أن يتم تحديد
الأهداف بو�ضوح ،يعمد المنظمون للتعرف على الم�شاركين
وما يحفزهم .ين�صب بعدها التركيز على ت�صميم الجوائز
المخ�ص�صة التي ت�سعى لحل الم�شكلة بذاتها وجذب الم�شاركين
الأكثر قدرة و�أ�سر مخيلة الجمهور (من�شورات جامعة ديلويت،
 .)2014حين تنجز الم�ساهمة الجماعية بطريقة جيدة ،ت�شكل
المبادرات من�صة للأفكار والتقنيات والمنتجات والخدمات
المخ ّلة.
يمكن للحكومات اال�ستفادة من الم�ساهمة الجماعية �إما عن
طريق اعتبارها و�سيلة للتوظيف �أو و�سيلة لتي�سير �إيجاد الحلول.
في حالة ا�ستخدامها كو�سيلة للتوظيف ،ت�شرك الحكومات
المواطنين مبا�شرة للعديد من الأ�سباب التي يمكن �أن ت�شمل
جذب �أفكار جديدة وبناء النماذج وتحفيز الأ�سواق (من�شورات
جامعة ديلويت .)2014 ،على �سبيل المثال ،في منطقة �سانتاندر
ب�إ�سبانيا ،يعد برنامج «�سيتي براين» ( )City Brainالإلكتروني
من�صة يمكن لأي �شخ�ص �أن ي�شارك فيها ب�أفكار حول ال�سيا�سات
والبرامج .غالب ًا ما تجمع الأفكار من خالل الم�سابقات التي يتم
فيها �إعطاء جوائز نقدية لأف�ضل االقتراحات (فور�ستر.)2014 ،
عند ا�ستخدام الم�ساهمة الجماعية كو�سيلة لتي�سير �إيجاد
الحلول ،يمكن للحكومات الجمع بين الجهات المعنية الخارجية
بهدف تح�سين النتائج االجتماعية .من م�ؤ�س�سات القطاع
الخا�ص التي �أدّت هذا الدور بنجاح �شركة االبتكار المفتوح
 .InnoCentiveعملت ال�شركة من خالل ا�ست�ضافة م�سابقات
الم�ساهمة الجماعية ،كو�سيط بين �صناعات البحث المكثف
والمواطنين ذوي الم�ؤهالت العالية للم�ساعدة في حل الم�شاكل.
في عام � ،2006أعلنت �شركة  ،Prize4Lifeوهي منظمة غير
هادفة للربح تركز على �إيجاد عالج الت�صلب الجانبي ال�ضموري،
عن جائزة بقيمة مليون دوالر على من�صة  InnoCentiveلمن
ي�ستطيع �أن ي�سرع عملية تطوير عالمة بيولوجية � -أداة غير
مكلفة و�سهلة اال�ستخدام يمكن �أن تقي�س بدقة تطور داء الت�صلب
الجانبي ال�ضموري في المر�ضى.
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نتائج م�صممة ح�سب الطلب :دمج متطلبات المتعاملين
�ضمن البنية الأ�سا�سية لتقديم الخدمات
تهدف العالمة البيولوجية الفعالة في هذا الإطار �إلى جعل
التجارب ال�سريرية للدواء �أرخ�ص و�أ�سرع و�أكثر كفاءة مما يمهد
الطريق ل�شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية تطوير عالجات
للت�صلب الجانبي ال�ضموري .بحلول الجولة الثانية من التحدي،
حيث يتم تحويل الأفكار �إلى التطبيق العملي ،كان ال يزال هناك
�ألف م�شارك من �أكثر من  20بلد ًا .خالل عملية ا�ستمرت خم�س
�سنوات ،تم تحديد العالمة البيولوجية القادرة على خف�ض
تكلفة المرحلة الثانية من التجارب ب�أكثر من  50في المائة .وقد
و�ضعت العديد من الأفكار المبتكرة الأخرى �أي�ض ًا والتي �شجعت
المفاهيم واعدة في جهود عالج الت�صلب الجانبي ال�ضموري
(.)2011 ،InnoCentive
الأنظمة البيئية :تمكين الجهات المعنية من �أن تكون موفر ًا
للحلول
تعلم الكثير من الجهات الم�شاركة في االقت�صاد التقليدي على
�أ�سا�س �صومعات تغيب فيها النظم التي يمكن للجهات المعنية
فيها اال�ستفادة من المهارات والموارد من بع�ضها البع�ض ،الأمر
الذي يحد من القدرة على الم�ساهمة الجماعية .نظر ًا لحجم
الخدمات الحكومية وت�شابكها وعدد ال�سكان التي تقدم لهم
الخدمات ،عادة ما تكون الخدمات العامة مق�سمة على وكاالت
مختلفة كل واحدة منها م�س�ؤولة عن مجال محدد مثل الرعاية
ال�صحية والنقل والتعليم .ت�ساهم ال�شركات الم�ؤ�س�سات غير
الربحية والمواطنون من خالل �أدوار منف�صلة بح�سب ال�سوق
في التنمية االقت�صادية والرعاية االجتماعية ال�شاملة .و�إن هذه
الجهات المختلفة من �أ�صحاب ال�ش�أن تعمل عادة �ضمن �آفاق
�ضيقة ن�سبي ًا لتحقيق الأهداف التنظيمية �أو ال�شخ�صية.
تنتقل الحكومات الريادية �إلى اقت�صاد متكامل من خالل
تمهيد الطريق للنظم البيئية المي�سرة لإيجاد الحلول � -شبكات
تعاون ت�أتي جنب ًا �إلى جنب من �أجل حل م�شكلة محددة (�إيغرز
ومكميالن .)2013 ،يتحول بعدها دور الحكومة �إلى كونها منظم
مركزي تمكن �أ�صحاب الم�صالح الداخلية والخارجية لي�صبحوا
مزودي حلول من خالل تي�سير العالقات وت�صميم نظم التعاون
وو�ضع خطط الحوافز و�ضمان توفير البنية التحتية المنا�سبة.
ي�سمح الت�آزر الذي يكت�سب حين تتعاون مجموعة متنوعة من
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الجهات بتحقيق �أهدافهم بكفاءة �أكبر بكثير.

لماذا يبرز هذا المحرك

من النماذج البدائية في هذا المجال ،نظام نقل نا�شئ في فنلندا
حيث �شرعت الحكومة الفنلندية بخطة نقل جديدة لو�ضع حد
للطلب على ال�سيارات في البالد بحلول عام � .2025أما الهدف
فهو جعل الو�صول �إلى لجميع الأ�شكال الممكنة من خدمات النقل
عبر من�صة رقمية مركزية ونظام دفع م�صمم ت�صميم ًا جيد ًا
وب�أ�سعار معقولة� .إن ما يجعل خطة فنلندا فريدة من نوعها
هو �أنها تعتزم جعل كل �شيء تمام ًا بح�سب الطلب وم�صمم ًا
خ�صي�ص ًا لتلبية االحتياجات الفردية .على �سبيل المثال ،يمكن
للوالدين ا�ستخدام نظام الحافالت بناء على الطلب لإر�سال
�أطفالهم �إلى المدار�س كما يمكنهم ا�ستخدام خدمة م�شاركة
و�سائل النقل للو�صول �إلى العمل� .إذا تغير الطق�س لراكب دراجة
عامة ،يقدم مخطط الرحلة تو�صيات وي�ساعد على ترتيب و�سيلة
نقل بديلة .تتطلب الخطة ا�ستثمارات كبيرة في البنى التحتية،
ولكن فنلندا تعتقد �أنه مع ا�ستمرار التكنولوجيا بالتطور وانخراط
المزيد من المواطنين في الخطة ،ف�إنها �ستمهد الطريق حول
كيفية مقاربة المدن الح�ضرية لو�سائل النقل (،ZDNet
.)2014

لقد بد�أت الحكومات تُحدث تحو ًال جوهري ًا في الطريقة التي
ت�ص ّمم فيها الخدمات وتم ّولها وت�س ّلمها .وذلك ي�شمل االبتعاد
عن التركيز على المدخالت (الموارد التي تم ّكن الخدمة من
العمل) ،والأن�شطة (التدخالت المحددة التي يقدمها موفر
الخدمة) ،والمخرجات (النتائج المبا�شرة النابعة من البرنامج
�أو الخدمة) من �أجل التركيز �أكثر على النتائج (ت�أثير التدخالت
في حياة الم�ستخدمين) .ومن �أوائل الأمثلة على هذا التوجه
نذكر زيادة معدالت �سداد ال�ضرائب من خالل عمليات تح�صيل
�ضرائب م�صممة ب�شكل �أف�ضل وابتكار طرق لتقديم الخدمات
من خالل الدفع مقابل النتائج .كانت تر ّكز نهج الدفع مقابل
النجاح حتى الآن على مجاالت من الأ�سهل قيا�سها مثل العودة
�إلى الإجرام والعودة �إلى العمل ،لك ّنها تتو�سع الآن �إلى مجاالت
�أخرى فيما تب ّين التجارب المبكرة �أكثر ف�أكثر عن نتائج واعدة.

النتائج:
على الحكومات �أن تنظر في:
•

•دمج موارد عدة �شركاء تقديم الخدمات لتوفير حلول �أف�ضل
للمتعامل وتجربة ك ّلية �أكثر �سال�سة

•

•�إطالق من�صات للبيانات المفتوحة تقدم للمواطنين
وال�شركات ،وال�شركات غير الهادفة للربح والأكاديميين
فر�صة لتوليد الأفكار التي تحقق القيمة االجتماعية
واالقت�صادية

•

•التوظيف من خالل �أن�شطة الم�ساهمة الجماعية التي تجتذب
الأفكار المبتكرة وت�ؤدي �إلى تطوير نماذج جديدة وتحفيز
�أ�سواق جديدة

•

•الجمع بين جهات مختلفة من �أ�صحاب الم�صلحة يملكون
مجموعة متنوعة من المهارات الالزمة لت�شكيل «النظم
المي�سرة لإيجاد الحلول» الذي تقوم على التعاون
البيئية ّ
والم�شاركة في االبتكار

«لتحقيق نتائج جيدة وا�سعة النطاق ،ال يمكنك االكتفاء
بالنظر �إلى المدخالت  -بل عليك التركيز على النظم»
جيم يونغ كيم (الرئي�س ،مجموعة البنك الدولي)

كما ي�ش ّكل هذا التركيز من جديد على النتائج رد ًا مبا�شر ًا على
االنتقادات الموجهة للحكومات لف�شلها في اتخاذ المزيد من
القرارات القائمة على الأدلة .قدّر م�ؤخر ًا المدير ال�سابق لمكتب
الميزانية في الكونجر�س الأميركي بيتر �أورزاغ �أنّ �أقل من واحد في
المئة من الإنفاق الحكومي الأميركي تدعمه �أب�سط الأدلة المتعلقة
ب�أ ّنه يتم �إنفاق المال ب�شكل حكيم (�أورزاغ وبريدجالند.)2013 ،
كما ينعك�س هذا التوجه �أي�ض ًا في مجموعة من الم�ؤ�س�سات التي
تعتمد الأدلة للمرة الأولى مثل «مركز ما ينجح» والتحالف من
�أجل ال�سيا�سات القائمة على الأدلة Coalition for Evidence-
 .based Policyلقد �أن�ش�أت الحكومة البريطانية قاعدة بيانات
حول تكلفة الوحدة ّ
تو�ضح تكلفة مجموعة متنوعة من نتائج
الخدمات .فتبلغ على �سبيل المثال تكلفة �إدراج طفل في الرعاية
لمدة عام  64819جنيه ا�سترليني؛ وتبلغ تكلفة ال�سجين الواحد
في العام  39472جنيه ا�سترليني؛ وتبلغ تكلفة �شخ�ص ُم�ستبعد عن
المدر�سة  11972جنيه ا�سترليني (االقت�صاد الجديد.)2014 ،
وقد باتت ت�ضم القاعدة الآن �أكثر من  600تكلفة وحدة تغطي
الجرائم ،والتعليم والمهارات ،والتوظيف واالقت�صاد ،والحرائق،
وال�صحة ،والإ�سكان ،والخدمات االجتماعية .يمكن ا�ستخدام هذه
التكاليف لتوفير المعلومات لمقترحات تطبيق التدخالت الجديدة
�أو �إعادة ت�صميم الخدمات العامة �أو تقييمها.
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التوجهات

الم�صادر( :جون�سن وغولد�شتاين( ،)2003 ،هالزوورث،
لي�ست ،ملكالف ،فليف( ،)2014 ،بتينجر ،لونغ� ،أوريوبول�س،
�سانبونمات�سو( ،)2009 ،فريق الب�صائر ال�سلوكية)2012 ،

الدفع باتجاه نتائج �أف�ضل
تتم �صياغة معظم ال�سيا�سات الحكومية على افترا�ض �أنّ للمواطنين �سلوك وتف�ضيالت منطقية .فعبر معاقبة المواطنين الذين ال يدفعون
ال�ضرائب الم�ستحقة عليهم في الوقت المنا�سب على �سبيل المثال ،تعتبر الحكومات �أ ّنها تح ّفز المواطنين على االلتزام بالمواعيد
ت�سجل المهتمين
المحددة .وعبر ت�شجيع المواطنين على التب ّرع ب�أع�ضائهم على ا�ستمارة تجديد رخ�صة القيادة ،تحر�ص الحكومة على ّ
بالقيام بذلك .وعبر توزيع ا�ستمارات طلب م�ساعدات مالية لاللتحاق بمرحلة التعليم ما بعد الثانوية على المواطنين ذوي الدخل
المنخف�ض ،تفتر�ض �أنّ كل من ي�سعى لاللتحاق بالتعليم العالي �سيقوم بملء وتقديم الطلبات .ومع �أنّ الحكومات �شهدت بع�ض النجاح
باعتماد هذا النهج التقليدي� ،إ ّال �أنّ حكومات كثيرة اعترفت بحدود هذه الطريقة وبد�أت تدرك �أنّ المواطنين يت�صرفون بطريقة �أقل
منطقية بكثير مما تنتظر منهم – وذلك غالب ًا بطرق متوقعة� .إذ يملك معظم النا�س مجموع ًة من التحيزات المعرفية التي ت�ؤثر في
اتخاذهم لقراراتهم ،ما ي�سفر في �أغلب الأوقات عن نتائج �شخ�صية �أو اجتماعية غير مثالية .لقد بد�أت م�ؤ�س�سات القطاع العام الريادية
ممار�سة «الدفع باتجاه مع ّين»  nudgingالذي يق�ضي بت�صميم برامج و�سيا�سات تراعي االخت�صارات المعرفية بهدف اختبار تح�سينات
مبا�شرة قابلة للقيا�س في النتائج.
وقد نما ت�صميم ال�سيا�سات القائم على التحيزات المعرفية ليتجاوز مجال االقت�صاد ال�سلوكي :درا�سة كيفية ت�أثير علم النف�س الب�شري
في اتخاذ القرارات االقت�صادية .فقد ب ّين علماء االقت�صاد ال�سلوكي �أنّ النا�س لي�سوا غير منطقيين فح�سب ،بل �أنّ �سلوكهم غير المنطقي
يتّبع �أنماط ًا �شائعة يمكن الت�أثير فيها (�أريلي� .)2008 ،أما الت�أثير المترتب عن ذلك على الحكومة ،فهو �أ ّنه على �ص ّناع ال�سيا�سات �أن
يك ّونوا فهم ًا عالي ًا لكيفية ت�ص ّرف النا�س والأ�سباب التي تكمن وراء ت�صرفاتهم هذه .وفي حين �أنّ المخت�صرات المعرفية التي تكمن
وراء ال�سلوك الب�شري لي�ست بديهية عام ًة� ،إ ّال �أ ّنه يمكن للم�س�ؤولين الحكوميين ،من خالل تجارب وبرامج البحث عن ال�سيا�سات القوية،
�أن يك�شفوا عن هذه التحيزات وي�ستفيدوا منها .فحتى �أ�صغر التعديالت في نهج ال�سيا�سات قادرة على تغيير الطريقة التي يت�صرف بها
النا�س .تتوفر قاعدة بيانات متزايدة حول التحيزات المعرفية ال�شائعة و�أمثلة عن كيفية ا�ستخدامها لتح�سين النتائج:
á«YÉªàL’G ±GôYC’G
±GôYCG ™e º¡cƒ∏°Sh º¡JGó≤à©eh º¡ØbGƒe á≤HÉ£e ¤EG ¢SÉædG π«Á
.áYƒªéŸG
º¶©e ¿Cq G º¡¨∏ÑJ πFÉ°SQ ¿ƒ«fÉ£jÈdG ¿ƒæWGƒŸG ≈≤∏J ÉeóæY :∫Éãe
OGó°S ä’ó©e â©ØJQG ,í«ë°üdG âbƒdG ‘ º¡ÑFGöV ¿hOó°ùj ¢SÉædG
.kÉeƒj 23 ‘ 38% ¤EG 33% øe ÖFGö†dG

á«ªgCÓd õ«ëàdG
q
ÅdÉe É¡«£©j »àdG á«ªgC’G ≈∏Y ≥FÉKƒdG Aπe óæY ¥ó°üdG ióe óªà©j
.IÒNC’G √ò¡d á≤«KƒdG
øY ∞°ûµdG πÑb ™«bƒàdG ôKCG ÚãMÉÑdG øe áYƒª› äÈàNG :∫Éãe
ÌcCG É¡H ìöüŸG äÉeƒ∏©ŸG âfÉc ,ä’É◊G øe ádÉM πc ‘h .äÉeƒ∏©ŸG
IQÉªà°S’G ≈∏YCG ‘ ™«bƒàdG ÚcQÉ°ûŸG øe Ö∏ oW ÉeóæY ÒãµH kÉbó°U
.É¡∏Ø°SCG øe k’óH
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كانت الحكومة البريطانية من �أولى الحكومات التي قامت
با�ستثمار كبير في تطوير �سيا�سات قائمة على الدفع باتجاه معين
ب�إعدادها لفريق الب�صائر ال�سلوكية ( )BITفي العام .2010
ت�ستخدم هذه الم�ؤ�س�سة التي تجمع ما بين �أبرز الأكاديميين
والموظفين الحكوميين ،الب�صائر ال�سلوكية لإعداد �سيا�سات
حكومية �أكثر فعالية (فريق الب�صائر ال�سلوكية .)2014 ،وقد تم
ا�ستخدام هذه المبادرة لدفع عجلة عدد من المناهج الجديدة
في مجاالت متنوعة من القطاع العام .في �إحدى هذه التجارب،
وعبر �إدخال الناخبين في قرعة للفوز بجائزة �ألف جنيه
ا�سترليني ،ارتفعت معدالت الم�شاركة في االنتخابات بـ  3.3في
المئة .ثم ارتفعت هذه الزيادة لتبلغ  4.2في المئة عند �أ�صبحت
الجائزة خم�سة �آالف جنيه ا�سترليني .فا�ستخل�ص الفريق �أنّ
النظم التي تقدم الحوافز المالئمة قادرة على �إحداث ت�أثير
ملمو�س في �سلوك المواطنين.

وبعد �أربعة �أعوام على �إطالق فريق الب�صائر ال�سلوكية� ،أن�ش�أت
الواليات المتحدة فريق العلوم االجتماعية وال�سلوكية بهدف
اال�ستفادة من الب�صائر ال�سلوكية في عملية �صنع ال�سيا�سات .كما
قطعت حكومات كل من الدنمارك وكندا و�أ�ستراليا �أ�شواط ًا �أي�ض ًا
في ما خ�ص دمج ممار�سات «الدفع باتجاه معين» في �سيا�ساتها
الحكومية.

الدفع مقابل النتائج
تواجه حكومات كثيرة حول العالم �ضغوط ًا مالي ًة �أكبر ف�أكبر فيما
ُيتوقع منها �أن ت�ستمر في تح�سين جودة خدماتها العامة .في
الكثير من الأماكن حول العالم ،يزداد عدد ال�سكان بمعدل �أكبر
بكثير من الموارد الحكومية .ت�ساعد التكنولوجيا على التغلب على
هذه الفجوة ،ولكن ،ال يزال هناك مناف�سة �شديدة بين الوكاالت
الحكومية للح�صول على الموارد المالية المحدودة .عندما
ت�ؤدي مجاالت تعاني من نق�ص التمويل في القطاع العام �إلى
�سوء الخدمة ،غالب ًا ما يزداد ال�ضغط لزيادة تمويلها .ومع ذلك،
فهذه الزيادة في التمويل ال تجلب معها نتائج �أف�ضل في كثير من

»HÉ«¨dG QÉ«ÿG
.QƒeCÓd øgGôdG ™°Vƒ∏d »≤£æe ÒZ π«°†ØJ ΩÉY πµ°ûH ¢SÉædG iód
Ögh ≈∏Y 99.98% ≠∏Ñj á≤aGƒe ∫ó©e É°ùªædG ‘ Oƒ°ùj :∫Éãe
ák é«àf ∂dPh .É«fÉŸCG ‘ 12% iƒ°S ≠∏Ñj ’ ∫ó©ŸG ¿Cq G ÚM ‘ AÉ°†YC’G
‘ ¢SÉædG AÉ≤ÑH ÖÑ°ùàj …òdG É°ùªædG ‘ »HÉ«¨dG "ácQÉ°ûŸG" QÉ«ÿ
.èeÉfÈdG

§«°ùÑàdG
á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ¿ƒµJ ÉeóæY •É°ûf π«LCÉJ hCG Öæq éàH øª°†e π«e áªK
.kIó≤©e ¬H
AπŸ ÖFGö†dG äÉfÉ«H á«cÒeC’G á«HÎdG IQGRh âeóîà°SG :∫Éãe
›âØ«°VCG ÉeóæY .kÉ«FÉ≤∏J IQÉàîŸG á«dÉŸG äGóYÉ°ùŸG äÉÑ∏W øe áYƒª
‘ 8% áÑ°ùæH IOÉjR ¤EG áHôéàdG äOCG ,¬Lƒd kÉ¡Lh IóYÉ°ùŸG
∂dP ¤EG
øjòdG ¢†ØîæŸG πNódG …hP Ú«cÒeC’G iód äÉ©eÉ÷ÉH ¥Éëàd’G
.áÑbGôe áYƒªéÃ ák fQÉ≤e πNóàdG Gò¡d Gƒ©°†N
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الحاالت .يمكن للموارد المالية المحدودة �أن ت�ؤدي دور ًا في تقديم خدمة غير مر�ضية ،غير �أنّ �أثرها هذا غالب ًا ما يكون ُمبالغ ًا فيه.
وبذلك ،ف�إنّ تح�سين ا�ستخدام الموارد المتوفرة عبر خلق نظم حوافز �أف�ضل من �ش�أنه �أن يحدث �أثر ًا �أكثر ملمو�س ًا من زيادة التمويل.
ولذا يتب ّين �أنّ نهج «الدفع مقابل النتائج» – الذي يربط الدعم المالي بنتائج محددة – ي�شكل ح ًّال فعا ًال .فيمكن على �سبيل المثال
تمويل المدار�س الثانوية باال�ستناد �إلى نتائج االختبارات الموحدة بد ًال من عدد الطالب الملتحقين بها .وذلك �سيمنع هذه المدار�س
من ت�سجيل �أعداد كبيرة من الطالب والم�ساومة على جودة التعليم .كما يمكن تمويل الم�ست�شفيات على �أ�سا�س معيار يقي�س جودة
الرعاية بد ًال من عدد المر�ضى .و�سي�ساعد ذلك على الحر�ص على �أال تتجاوز هذه الم�ست�شفيات م�ستويات اال�ستيعاب المالئمة و�أن يتلقى
المر�ضى عالج ًا فعا ًال .ويمكن تمويل وكاالت خدمات التوظيف باال�ستناد �إلى عدد الم�شاركين في البرامج الذين يح�صلون على وظائف
طويلة الأمد.
وها قد بد�أت نظم «الدفع مقابل النتائج» الجيدة تك�سب الزخم في القطاع العام .وما يجذب الحكومات �إليها �أكثر هو تركيزها على
�إحراز القيمة الق�صوى من كل دوال ٍر يتم �إنفاقه .كما ب�إمكانها �أن تو ّفر المزيد من الحرية للم�ؤ�س�سات ،ما يتيح لهذه الأخيرة ف�سح ًة �أكبر
لالبتكار في مقاربتها لتقديم الخدمات.
في حزيران/يونيو � ،2011أطلقت الحكومة البريطانية برنامج ًا جديد ًا قائم ًا على الدفع مقابل النتائج با�سم «الرعاية االجتماعية من
�أجل العمل»  welfare to workيهدف �إلى الم�ساعدة على الحد من البطالة طويلة الأمد (وزارة العمل والمعا�شات البريطانية.)2012 ،
بحيث يتم تعهيد الخدمات المرتبطة بالبطالة بموجب هذا البرنامج �إلى مجموعة من الم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة وغير الهادفة للربح.
يتم تقديم الحوافز في نظم الدفع هذه لي�صبح من الأكثر فائدة لمو ّفر الخدمة من الناحية المالية �أن ي�ساعد المتعامل على �إيجاد وظيفة
وم�ساعدته على المحافظة عليها على المدى الطويلُ .يدفع ر�س ٌم ب�سيط لموفر الخدمة عندما يوظف متعام ًال جديد ًا ،ثم تُدفع له دفع ٌة
�أخرى مقابل نتيجة العمل بعد ثالثة �إلى �ستة �أ�شهر من التوظيف ،ثم تُدفع له دفعات م�ستمرة كل �أربعة �أ�سابيع بعد ذلك .كما تم خف�ض
ال�شروط المفرو�ضة على موفري الخدمات من �أجل الت�شجيع على االبتكار وتح�سين كفاءة تخ�صي�ص الموارد.

الذاتية (مكتب التدقيق الوطني .)2014 ،وال�سبب وراء ذلك
كان �أنّ ه�ؤالء المر�شحين الجاهزين كانوا �أكثر احتما ًال �أن
ي�صلوا �إلى مرحلة في عملية التوظيف حيث يبد�أ موفر الخدمة
بالح�صول على دفعات م�ستمرة .وكان الدر�س المكت�سب في هذه
الحالة �أهمية تق�سيم كافة الأطراف المعنية وتقييم كيف �ستغ ّير
�سيا�سات الدفع مقابل النتائج نهج موفري الخدمات وت�ؤ ّثر في
المواطنين.

الأمد تمار�س �ضغط ًا على موفري الخدمات لي�ستوفوا �أهداف ًا
ق�صيرة الأمد تعطيهم وقت ًا وجيز ًا الختبار �أفكار جديدة مبتكرة.
و�أخير ًا ،ينطوي التوا�صل الم�ستمر على الح�صول على ردود فعل
من موفري الخدمات والمواطنين لح�صد الب�صائر ب�ش�أن التقدم
المحرز في المبادرات .ويمكن ا�ستخدام هذه المعلومات لتعديل
دعم �أكثر تركيز ًا وتوعية الأطراف المعنية
ال�سيا�سات وتوفير ٍ
حول كيفية زيادة ت�أثير النظم الجديدة.

من عوامل النجاح الأ�سا�سية للحكومات عندما تعمل على تطبيق
نهج الدفع مقابل النتائج ،نذكر التعاون في تحديد النتائج وخلق
الظروف المواتية للمرونة واال�ستثمار في التوا�صل الم�ستمر بين
كافة الأطراف المعنية (معهد الحكومة .)2014 ،ينطوي التعاون
في تحديد النتائج على العمل مع من على م�ستوى الوكالة �أو موفر
الخدمة لتحديد مجموعة نتائج قابلة للقيا�س مرتبطة بالتمويل.
وبالتالي �سيتحلى ه�ؤالء الأفراد بفهم �أف�ضل لما يمكن �إنجازه
وكيف يمكن لنظم الحوافز ت�سهيل بلوغ الأهداف .ولإعداد
الظروف المواتية للمرونة ،على الحكومات �صياغة عقود الدفع
مقابل النتائج بالتركيز على المدى الطويل .فالعقود الق�صيرة

النتائج:
ينبغي على الحكومات النظر في:
•

•�إجراء تجارب ل�سيا�سات على نطاق �صغير با�ستخدام
الب�صائر الناجمة عن بحوث علم النف�س ال�سلوكي تراعي
كيفية ت�أثير «المخت�صرات المعرفية» في اتخاذ النا�س
لقراراتهم

•

•االنتقال من نماذج الدفع مقابل تقديم الخدمات �إلى نهج
قائم على النتائج يح ّفز على تقديم نتائج �أف�ضل

ح�سن الكفاءة من حيث التكلفة المرتبطة بتحقيق النتائج المرجوة .ولكن ،على الرغم
�أ�شارت التقييمات الت�أ�سي�سية �إلى �أنّ البرنامج ّ
التح�سن ،تعهدت الحكومة البريطانية باال�ستمرار في �صقل البرنامج .ومن �أولى الم�شاكل و�ضعت ا�صبعها عليها في وقت مبكر
من هذا
ّ
ّ
المر�شحين الذين يعانون من ثغرات �أكبر في �سيرهم
كانت تف�ضيل مو ّفري الخدمات للمر�شحين «الجاهزين لتولي الوظائف» على
áeƒµ◊G â≤aGh å«M ó≤Y ≈∏Y ¢VhÉØàdG ºàj .1
ôªãà°ùŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y óFÉ©dG ∫ó©e ™aO ≈∏Y
á«YÉªàL’G èFÉàædG Ú°ùëàd

:≥≤ëàJ èFÉàædG âfÉc GPEG π≤à°ùe º«≤e Oóëj
á«YÉªàLG èFÉàf â≤≤M »àdG áLQódG ¤EG GOÉæà°SG
ó≤©dG ‘ ¬fCÉ°ûH ¢VhÉØàdG ” Éªc §«°S áeƒµ◊G ™aóJ ,

ádÉch hCG á«eƒµM IQGOEG

π≤à°ùe º«≤e
:§«°SƒdG ∫ÓN øe áeóÿG Ohõe øjôªãà°ùŸG πjƒ“ .2
øjôªãà°ùŸG øe Éeó≤e QÉªãà°S’G Òãj §«°Sh ,ó≤©dG ≈∏Y AÉæH
πjƒªàd á«ÑdÉZ Ωóîà°ùJ ±ƒ°S »àdGh ,äÉ°ù°SDƒŸGh
.äÉeóÿG Ëó≤J πªY

øjôªãà°ùŸG
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§«°Sh
$$$

$$$

$$$

∫GƒeC’G ≈≤∏àJh á«YÉªàL’G äÉeóÿG Ëó≤J º«¶æJ .3
¿Éµ°ùdG ™e πª©dG »eó≤e :á«YÉªàLG á«°†b á÷É©Ÿ
§«°Sh ¤EG RôëŸG Ωó≤àdG øY ÆÓHE’Gh øjó«Øà°ùŸG

º«∏°ùàdG áª¶æe áeóN
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الخاتمة

�آثار م�شتركة

في حين تتفاوت �إمكانيات الحكومات حول العالم وقدرتها على
اال�ستثمار ح�سب الخدمات المقدمة ،يوجد هناك عدد من
الت�أثيرات الم�شتركة لهذه المحركات الثمانية والتوجهات الأربعة
والع�شرين تجب مراعاتها:

مع ا�ستمرار تركيز تقديم الخدمات االنتقال �إلى خدمات
ا�ستثنائية وفعالة للمتعاملين� ،ستت�شجع الحكومات على القيام
با�ستثمارات م�ستهدفة في بنيتها التحتية و�إمكانياتها المرتبطة
بخدمة المتعاملين.

اعرف متعامليك – �ستختلف متطلبات المتعاملين للخدمات،
كما �سيختلف م�ستوى قابليتهم لم�ساعدة الحكومات على تحفيز
الكفاءة ،وذلك ح�سب الفئة التي ينتمون �إليها

ت�شكل المحركات الثمانية والتوجهات الأربعة والع�شرون التي
يتم ذكرها في هذا التقرير �أ�سا�س م�ستقبل خدمة المتعاملين.
�إنّ المحركات والتوجهات مرتبطة في ما بينها ويمكن لتطبيق
الواحدة الم�ساعدة على ت�سهيل تطبيق الأخرى� .سوف ت�ستغل
الحكومات الريادية التطورات التقنية لتلبية توقعات المتعاملين
المتزايدة واال�ستجابة لل�ضغوط المالية المت�صاعدة التي تت�سم
بها البيئة الت�شغيلية لخدمة المتعاملين اليوم.

الخ�صو�صية غير قابلة للتفاو�ض  -قم بمراجعة العمليات للت�أكد
من االلتزام بالقوانين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بخ�صو�صية
المتعاملين ،ول�ضمان جهوزية عمليات فاعلة ال�سترداد البيانات
عند اللزوم

في الع�صر الرقمي� ،سوف تتحلى كل الخدمات الحكومية تقريب ًا
بعن�صر قائم على الإنترنت .لذا فمن �أهم الخطوات في هذه
العملية الحر�ص على تمكن المتعاملين كافة من النفاذ �إلى
القنوات الرقمية وا�ستخدامها .لتلبية التوقعات المتزايدة� ،سوف
تركز م�ؤ�س�سات القطاع العام على دمج قنوات متعددة لكي
يتمكن المتعامل من التنقل بينها ب�سال�سة� .سوف تهدف هذه
الم�ؤ�س�سات �إلى ت�شخي�ص الخدمات المقدمة عبر فهم احتياجات
المتعامل وتزويده بفر�صة اختيار كيفية تفاعله مع الحكومة ووقت
تفاعله .ومن �ش�أن المن�صات الرقمية المتوفرة اليوم مثل �شبكات
الحو�سبة ال�سحابية �أن تجعل هذه النقلة �أكثر فعالية من حيث
التكلفة.

قم ببناء �إمكانيات لقناة رقمية – ابد�أ بتعريف خارطة الطريق
الرقمية ،حيث �ست�ساعد اال�ستثمارات الأكثر ت�أثير ًا على خف�ض
التكاليف الت�شغيلية وت�شجيع تطوير الخدمات

ك ّون فهم ًا كام ًال للفر�ص التكنولوجية المتاحة – لي�س من
ال�ضروري �أن تط ّبق �أحدث االبتكارات التكنولوجية بر ّمتها ،ولكن،
يجب �أن تكون واعي ًا تمام ًا للخيارات المتوفرة لم�ؤ�س�ستك
ا�ستثمر في الموارد الب�شرية – فهي �أ�سا�سية لتحفيز التغيير.
ت�أكد من توفير برامج تطويرية وتعليمية متينة للموظفين،
لم�ساعدتهم على تطوير مهارات خدمة المتعاملين
التزم باالبتكار في الخدمات – �أطلق برنامج ابتكار للخدمات
ب�شكل ر�سمي وا�ستباقي لمراجعة الطريقة الحالية المتبعة في
�أداء المهام المختلفة وتعزيزها ب�صفة م�ستمرة
قم بفتح المجال �أمام مجموعة �أو�سع من ال�شركاء ،وال�شركاء
اال�ستراتيجيين ،وال�شبكات – وهذا يت�ضمن المتعاملين،
والم�ؤ�س�سات غير الربحية ،وم�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص التي
يمكنها �أن ت�أتي بوجهات نظر ور�ؤى متجددة لحلول تقديم
الخدمات ،بالإ�ضافة �إلى المهارات والموارد
ت�أكد من �أن حلول الخدمة تركز على نتيجة معينة  -قم ببناء
م�ؤ�شرات �أداء رئي�سة وا�ضحة جد ًا ،وتدابير محددة لربط
مبادرات الخدمة بنتائج حقيقية ذات �أهمية بالن�سبة للمتعاملين
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تزيد الأدوات التحليلية الجديدة وبحوث علم النف�س ال�سلوكي
من �سهولة التنب�ؤ بكيفية تجاوب المتعاملين مع العرو�ض
الجديدة .كما �أنّ عمليات الت�صنيع ال�سريع للنماذج التي تبعث
الحياة ب�سرعة في الأفكار وت�ستخدم ردود فعل المتعاملين
ل�صقلها تزيد من كفاءة تطوير تقديم الخدمات .لقد �أطلقت
م�ؤ�س�سات ريادية مختبرات ابتكارية لت�سهيل الت�صنيع ال�سريع
لنماذج هذه المفاهيم .ب�إمكان هذه المختبرات �أن تجمع ما بين
مجموعة متنوعة من الموظفين وتحاول الق�ضاء على الإجراءات
البيروقراطية والتركيز بد ًال من ذلك على التنفيذ الهادف �إلى
التو�صل �إلى حلول� .سوف تبقى تجارب مبادرات الخدمات في
ال�سوق الطريقة الف�ضلى للت�أكد من �صحة الأفكار المبتكرة
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و�صقلها؛ و�ستبقى �أف�ضل الحكومات دائم ًا هي تلك الأكثر �شجاع ًة
و�إقدام ًا على تجربة مبادرات الخدمات الجديدة في ال�سوق
والتع ّلم منها.
وفي حين �ستكون التكنولوجيا محور تركيز تقديم خدمات
القطاع العام في الم�ستقبل ،لن تغفل الحكومات عن العن�صر
الب�شري .ف�ستبقى طريقة تقديم الخدمات وجه ًا لوجه �ضرورية
و�ست�ستمر م�ؤ�س�سات القطاع العمل في تح�سينها من خالل
«المحطات الواحدة للإجراءات الحكومية» one-top shops
و�أك�شاك الخدمة الذاتية .ومع بروز نق�ص في مهارات موظفي
تقديم الخدمات� ،سوف تبرز الحاجة �إلى المزيد من اال�ستثمار
في توظيف ذوي المهارات الجيدة وتنمية هذه الأخيرة في معظم
الم�ؤ�س�سات .لدى هذا الجيل الجديد من المحترفين الطموحين
مجموعة احتياجات مختلفة عن احتياجات �أهلهم وهم يدخلون
�سوق العمل في وقت يمكن فيه للمهارات �أال يعود لها �ضرورة �أو
�صلة ب�سرعة كبيرة .وهنا تبرز �ضرورة توفير مرونة بين العمل
والحياة ال�شخ�صية وتنمية مهنية م�ستمرة لالحتفاظ بذوي
المواهب وتنمية محترفي تقديم خدمات الم�ستقبل.
يجري ممثلو خدمة المتعاملين في القطاع العام تفاعالت يومية
مع المواطنين وبالتالي يفهمون نظرتهم للأمور �أكثر من معظم
موظفي وم�س�ؤولي القطاع العام .كما �أ ّنهم يتمتعون بكمية وافرة
من المعرفة ويجدر بهم �إي�صال الدرو�س التي يكت�سبونها �إلى
كافة م�ستويات الم�ؤ�س�سة� .ست�ستثمر الحكومات في تنمية ه�ؤالء
الممثلين المهنية وتزود محترفي خدمة المتعاملين بم�سار وا�ضح
ليتقدموا في �صفوف م�ؤ�س�ساتهم وي�صبحوا قاد ًة للقطاع العام في
الم�ستقبل.
كما �ستتابع �أف�ضل م�ؤ�س�سات خدمة المواطنين عن كثب
التوجهات في قطاعات �أخرى متركزة على المتعاملين مثل
الم�صارف ،وال�سفر والترفيه ،والت�سلية .و�ستحدث �أنواع
الخدمات المتلقاة في هذه القطاعات �أثر ًا كبير ًا في طلبات
الخدمات الآتية من الحكومة .ومع تقدم هذه القطاعات،
�سوف ُيفتح الباب �أمام الحكومات لإبرام ال�شراكات من �أجل
تقديم الخدمات .وفي الكثير من البلدان ،قد يتغير دور تقديم
الخدمات الذي ت�ؤديه الحكومة؛ فقد تنفذ �إلتزاماتها المرتبطة
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ب�إ�شرافها على تقديم الخدمات� ،إن ّما ال تكون هي دائم ًا التي
تقدّم هذه الخدمات .وقد تتنازل بع�ض الحكومات عن دورها هذا
لجهات خبيرة في القطاع الخا�ص تركز على تقديم الخدمات
كعملها الأ�سا�سي.
تلك الحكومات التي ترغب في �أن تتفوق في تقديمها للخدمات
وت�ستمر في تح�سينها وتح�سين �أثرها �ستبقى على مقربة من
التوجهات المذكورة في هذا التقرير .وتجدر مراجعة هذه
التوجهات مر ًة واحدة على الأقل كل عام نظر ًا �إلى �أنّ التقدم
المحرز في هذا القطاع كان �سريع ًا جد ًا حتى الآن .كما �ستبني
�أف�ضل الحكومات �شبكات ات�صال وثيقة وتحافظ عليها مع
�أقرانها الإقليميين والعالميين المعنيين بتقديم الخدمات.
و�سيت�شاركون مع ًا الدرو�س المكت�سبة وي�شاركون في منتديات
عالمية لفهم وتجربة مبادرات جديدة.
�سي�ستمر قطاع تقديم الخدمات هذا في التقدم و�سيقدّم
مجموع ًة متنوع ًة من فر�ص زيادة الفعالية والكفاءة الملفتة
للحكومات والمواطنين و�سائر الأطراف المعنية على ح ّد �سواء.

التحليالت :ت�شير �إلى المهارات والتقنيات والتطبيقات
والممار�سات الم�ستخدمة في �سبيل اال�ستك�شاف والتنقيب التكراري
المتوا�صل عن �أداء العمل في الما�ضي بهدف اكت�ساب الب�صائر
وتحريك عجلة ا�ستراتيجية العمل .تقوم تحليالت الأعمال
باال�ستخدام المكثف للبيانات المنظمة وغير المنظمة والتحاليل
الإح�صائية والكمية ،وو�ضع النماذج التف�سيرية والتنب�ؤية ،والإدارة
القائمة على الوقائع لدفع عملية اتخاذ القرارات المتكاملة.
ال�سحابة الإلكترونية :نوع من الحو�سبة حيث يتم توفير �إمكانات
مرتبطة بتقنية المعلومات كخدمة على الإنترنت وتكون هذه
الإمكانات قابلة للتو�سيع �إلى ح ّد كبير باال�ستناد �إلى احتياجات
الم�ستخدم.
الم�ساهمة الجماعية� :إيجاد الحلول لم�شاكل معقدة عبر �إ�شراك
مجموعة من الأفراد الذين غالب ًا ما يكونون من خلفيات متنوعة.
تجربة المتعامل :جودة وطبيعة التفاعالت بين المتعامل
والم�ؤ�س�سة ،بما فيه نظرة المتعامل �إلى لقائه مع الم�ؤ�س�سة ب�شكل
عام.
الأمن الإلكتروني :عمليات وممار�سات تقنية المعلومات
الم�صممة لحماية �شبكات الحو�سبة من الولوج غير الم�صرح به
من قبل قرا�صنة الكمبيوتر.
االبتكار :االبتكار هو �إبداع جديد ُينتج قيم ًة .يختلف االبتكار عن
االختراع ،فهو يركز على الإبداعات الجديدة بالن�سبة �إلى الم�ؤ�س�سة
�أو ال�سوق المعنية ويخلق قيم ًة للم�ستخدمين والم�ؤ�س�سة ويتجاوز
المنتجات والخدمات لي�شمل المن�صات والنماذج االقت�صادية.
نهج ي�ستخدم جميع القنوات :نهج تقديم خدمات متعدد
القنوات ي�سمح للمتعاملين بالتنقل ب�سال�سة بين القنوات.
الدفع مقابل النتائج :نهج خدمة عامة قائم على النتائج حيث
ي�ستند توفر التمويل �إلى �أداء قابل للقيا�س.
و�سائل الإعالم االجتماعية :من�صات على �شبكة الإنترنت تخ ّول
الم�ستخدمين من الم�شاركة في التوا�صل االجتماعي وت�شارك
المحتوى.
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