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 دعوة عاملية لالبتكارات
 مدة �شهرين

)يوليو- اأغ�شط�س 2016(

10 حاالت معرو�شة يف تقرير 

درا�شة االبتكار العاملي

تقدمي 161 ابتكارًا

متثيل من 46 دولة

مقتطفات

ما هي اأحدث التطورات يف البتكار احلكومي؟
يتج���شد اله��دف االأ�شا�شي لالبت��كار يف العث��ور عل��ى ط��رق جدي��دة للتاأث��ر عل��ى حي��اة ال���شكان، ومنهجي��ات جدي��دة تفّع��ل م��ن دورهم 
ك�ش��ركاء يف ر�شم مع��امل امل�شتقب��ل. وه��ي ت�ش��تمل عل��ى جت��اوز الهي��اكل والنم��اذج التقليدي��ة للتفك��ر، وتبن��ي تقني��ات واأف��كار جدي��دة. 
وتت���شف اإمكاني��ات االبت��كار يف املج��ال احلكوم��ي باأنه��ا هائل��ة، اإال اأن التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا احلكوم��ة تعت��ر كبرة ه��ي االأخرى. 
وعلى الرغم من ذلك، فاإن احلكومات تقوم بتحويل الطريقة التي تعمل من خاللها من اأجل �شمان اال�شتفادة من هذه االإمكانيات. 

مراجعة عاملية لالبتكار احلكومي

يعم��ل م��ر�شد االبت��كار يف القط��اع الع��ام )OPSI( التاب��ع ملنظم��ة التع��اون 
االقت�شادي والتنمية )OECD(، وهو جزء من مديرية التنمية االإقليمية 
واحلوكمة العامة )GOV(، منذ عام 2014 على حتديد امل�شائل الرئي�شية 
املتعلق��ة باالبت��كار احلكوم��ي، وم��ا ه��ي االأم��ور الت��ي ميك��ن القي��ام به��ا من 
اأج��ل حتقي��ق اأث��ر اأك��ر. وللتعّل��م م��ن احلكوم��ات الرائ��دة يف ه��ذا املج��ال، 
فق��د تع��اون م��ر�شد االبت��كار يف القط��اع الع��ام م��ع حكوم��ة دول��ة االإمارات 
 )MBRCGI( العربية املتحدة ومركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي
�شم��ن اإط��ار برنام��ج احلوكم��ة ملنظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة يف 

ال�ش��رق االأو�شط و�ش��مال اأفريقي��ا، به��دف اإج��راء درا�شة عاملي��ة ح��ول 
الط��رق اجلدي��دة الت��ي ت�شتخدمه��ا احلكومات لتحوي��ل عملياتها وحت�شني 
حي��اة �ش��عوبها، والت��ي �شيت��م التط��رق اإليه��ا يف ه��ذا التقري��ر. وم��ن خ��الل 
االأبح��اث والدع��وة املفتوح��ة لالبت��كار، ف��اإن ه��ذه املراجع��ة ت�شل��ط ال���شوء 
عل��ى املنهجي��ات والتحدي��ات وعوام��ل النج��اح الرئي�شية به��دف تطبيقها، 
اإىل جان��ب تقدميه��ا لتو�شي��ات ت�شاع��د عل��ى دع��م االبت��كار. وُين�ش��ر ه��ذا 
التقري��ر بالتزام��ن م��ع انعق��اد "القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات "2017 الت��ي 
ت�شت�شي��ف اأك��ر م��ن 100 دول��ة لبح��ث الط��رق املبتكرة التي تتي��ح التو�شل 

حلل��ول للتحدي��ات الت��ي تواج��ه االإن�شانية. 
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العوامل املتداخلة املوؤثرة على البتكار
حددت الدرا�شة اأربعة عوامل اأ�شا�شية متداخلة ميكنها اأن تفتح باب االبتكار:

l التغلب على احلواجز البروقراطية.
l اال�شتفادة من اأفكار املواطنني واالأ�شخا�س الذين يطرحونها.

l بناء عالقات مفتوحة و�شفافة وقائمة على الثقة مع املواطنني.
l متكني ثقافة تدعم االبتكار.

تو�سيات للحكومات
يكم��ن ال�شع��ي املت��وا�شل للتح���شني يف �شمي��م االبت��كار، وح��ددت الدرا�شة اأربع��ة اأمور ميكن للحكوم��ات القيام بها 

لرفع القدرة على االبتكار اإىل حّدها االأق�شى:
l حتديد االبتكار كاأولوية.

l  متكني االت�شاالت داخل احلكومة وخارجها.

l تعزيز الثقة من خالل ال�شفافية واال�شتجابة. 
l اإبرام �شراكات مع جميع االأطراف املعنية.
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الإن�س��ان والآل��ة: اإق��ران املعرفة الإن�س��انية 
ب��الأدوات املبتكرة

اأدوات  متزاي��د  ب�ش��كل  الع��امل  اأنح��اء  جمي��ع  يف  احلكوم��ات  ت�شتخ��دم 
مبتك��رة لتوّق��ع وفهم تعقيد وغمو�س املجتمعات والطبيعة. ومن حتليالت 
البيان��ات ال�شخم��ة اإىل امل��دن الذكي��ة، وم��ن الطائ��رات دون طي��ار و�شواًل 
اإىل ال�ش��بكات االجتماعي��ة، واخلوارزمي��ات التنبوؤي��ة للتعّل��م االآيل، متّك��ن 
التكنولوجي��ا احلكوم��ات م��ن مراقب��ة كل م��ن البيئ��ة املادي��ة وال�ش��واغل 
اليومي��ة للمواطن��ني ب�ش��كل اأف���شل. وت�شتطي��ع ه��ذه االأدوات دع��م عملي��ة 
اتخاذ القرارات احلكومية وميكن ا�شتخدامها باأ�شاليب جديدة للتفاعل 
م��ع املواطن��ني، وال�شيم��ا ع��ن طري��ق الك�ش��ف التلقائ��ي ع��ن االنحراف��ات 

والتنب��وؤ باالأزم��ات املحتمل��ة الت��ي تتطل��ب حت��ركًا حكومي��ًا. 

وال تعم��ل ه��ذه االأدوات ب�ش��كل م�شتق��ل، ب��ل حتت��اج اإىل اأف��راد يتمتع��ون 
باخل��رة ال�شتخدامه��ا وتف���شر نتائجه��ا. 

هذا ولوحظت عدة توجهات اأ�شا�شية يف هذا املجال: 

احلكوم��ات ت�شتخ��دم اأنظم��ة مبتك��رة لالإن��ذار املبك��ر ا�شتجاب��ًة  •
لتحدي��ات ت��زداد ح��دة وتعقي��دًا.

النم��و املتزاي��د للبيان��ات يطل��ق العن��ان لالبت��كار يف اأنظم��ة املراقب��ة  •
والتوقع.

التق��دم املحق��ق يف حتلي��الت البيان��ات ي�شاع��د احلكوم��ات عل��ى  •
فه��م التعقي��د واتخ��اذ االإج��راءات.

التو�سيات الرئي�سية:

اال�ستخدام��ات  • متع��ددة  االأ�سول  اأح��د  ب�سفته��ا  البيان��ات  اإدارة 
وامل�ستخدم��ن.

البيانات املفتوحة لتحفيز االبتكار. •

تطوير �سوابط وموازين مفتوحة. •

اإدراج املرونة يف ت�سميم النظام. •

")PetaBencana.id( درا�شة حالة: "بيتابينكانا دوت اآي دي
تع��د جاكرت��ا الك��رى ث��اين اأك��ر امل��دن ال�شخم��ة يف الع��امل، وت�ش��هد 
في�شان��ات منتظم��ة خ��الل مو�شم االأمطار املو�شمية. وبهدف مواكبة هذا 
ال��و�شع، فق��د ق��ام املبتك��رون باإن�ش��اء )PetaBencana.id(، وه��ي 
اأداة جتم��ع البيان��ات م��ن اأجه��زة اال�شت�ش��عار الهيدروليكي��ة م��ع م��ا وّثق��ه 
ال���شكان عل��ى �ش��بكات الت��وا�شل االجتماع��ي والتطبيق��ات املدني��ة وم��ن 
�شمنه��ا "توي��ر"، به��دف تق��دمي خريط��ة للفي�شان��ات يف جاكرت��ا بالوقت 
الفعل��ي. وتوف��ر ه��ذه ال���شور الت��ي ميكن ال��و�شول اإليها من قب��ل اجلمهور 
الع��ام وامل�شتن��دة اإىل �ش��بكة االإنرن��ت، اأف���شل املعلوم��ات املتواف��رة ع��ن 

الفي���شان اإىل كل م��ن احلكوم��ة وال���شكان. 

" )Extreme Weather( درا�شة حالة: تطبيق "اإك�شرمي ويذر
اأطلق��ت دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة تطبيق��ًا متاح��ًا ب�ش��كل جم��اين 
احلالي��ة  املناخي��ة  الظ��روف  ح��ول  واحلكوم��ة  ال���شكان  باإن��ذار  يق��وم 
وامل�شتقبلي��ة الطارئ��ة. وه��و اأح��د اأوائ��ل التطبيق��ات الت��ي تخت���س بك�ش��ف 
الع��وا�شف الرملي��ة والتنب��وؤ به��ا والت��ي ت�ش��كل حتدي��ًا كب��رًا يف منطق��ة 

االأو�شط.  ال�ش��رق 
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تو�س��يع اأو ت�سيي��ق نطاق التطبيق: تو�س��يع 
نطاق العم��ل احلكومي

لع��ل اأح��د اأ�شع��ب اجلوان��ب الت��ي تت���شم به��ا احلكوم��ة ه��و نطاقه��ا. وم��ن 
حيث االبتكار، فاإن هذا االأمر يعني و�شع طريقة لتو�شيع مبادرة ابتكارية 

م��ن نط��اق �شغ��ر اإىل نطاق اأك��ر حاملا تثبت قيمتها.

ولطامل��ا مت اعتب��ار ه��ذه املنهجي��ة ه��ي االأمث��ل لالبت��كار، حي��ث اأنه��ا توف��ر 
ف��ر�شًا للتعدي��ل والتكّي��ف بن��اء عل��ى تفاع��الت امل�شتخدم��ني وال��درو�س 
امل�شتف��ادة، وي�شم��ح حل��االت االإخف��اق املحتمل��ة اأن حت��دث ب�شرع��ة ويف 

مراح��ل مبك��رة قب��ل ا�شتثم��ار م��وارد كب��رة.

وم��ع ذل��ك، اأ�شب��ح لتو�شي��ع النط��اق معن��ى اآخ��ر، حي��ث تتي��ح التط��ورات 
التكنولوجي��ة للحكوم��ات اأن تعي��د تقيي��م معن��ى "النط��اق". فم��ن الناحي��ة 
الكلي��ة، ينط��وي ه��ذا املعنى عل��ى ا�شتخدام البيان��ات واملعلومات من عدد 
دائ��م االزدي��اد م��ن امل���شادر، بينما من الناحية اجلزئي��ة، ميكن اأن يعني 
ال�شع��ي للح���شول عل��ى اإجاب��ات للم�ش��اكل احلكومي��ة بوا�شط��ة م���شادر اأو 

اأدوات �شغ��رة ج��دًا ال ميك��ن روؤيته��ا بالع��ني املج��ردة.

هذا ولوحظت عدة توجهات اأ�شا�شية يف هذا املجال:

االنتق��ال م��ن اجل��زء اإىل ال��كل: املخت��رات وف��رق عملي��ة التح��ول  •
واحلا�شن��ات.

اإع��ادة ت���شور مفه��وم اجل��زء وال��كل: مفاهي��م جدي��دة للنط��اق،  •
ت��راوح م��ن التقني��ة النانوي��ة اإىل اال�شتف��ادة م��ن الع��دد ال�شخ��م 

لل�ش��عب يف جم��ال االبت��كار.

التو�سيات الرئي�سية:

و�سع اأ�س�س م�سرتكة للتعاون. •

ت�س��جع  • الت��ي  ال�سي��ا�سات  لتنفي��ذ  م�س��رتكة  منهجي��ات  بن��اء 
االبت��كار.

�سريك م�ستعد و�سريع اال�ستجابة. •

بناء الثقة عرب ال�سفافية. •

 ")Mapatón( درا�شة حالة: "ماباتون
متل��ك مك�شيك��و �شيت��ي واح��دًا م��ن اأك��ر اأنظم��ة احلاف��الت العام��ة يف 
الع��امل، ومل تتمك��ن املدين��ة نظ��رًا حلجم��ه وتعقيده، من تطوي��ر بيانات اأو 
خرائ��ط للحاف��الت الت��ي توّف��ر 14 ملي��ون رحل��ة فردي��ة يومي��ًا. وملعاجل��ة 
ه��ذه امل�ش��كلة، اأطلق��ت املدين��ة "مابات��ون"، وه��ي جترب��ة تعهي��د جماع��ي 
ولعب��ة مبتك��رة ل��ر�شم خرائ��ط لط��رق احلاف��الت يف املدين��ة. �ش��ارك 
اأكر من 4 اآالف م�شتخدم للنقل العام يف اللعبة، حيث اأر�شلوا معلومات 
اأ�شا�شي��ة مث��ل اإحداثي��ات نظ��ام التم��و�شع العامل��ي )GPS( اإىل املدين��ة. 
وق��ّدم الالعب��ون خ��الل ع��دة اأ�شابي��ع بيانات كافية ل��ر�شم خرائط جلميع 

امل�شارات.
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املواطن��ون كخ��رباء: اإع��ادة ر�س��م احل��دود 
ب��ن املواط��ن واحلكوم��ة

تق��وم احلكوم��ات باإع��ادة ر�شم احل��دود بينه��ا وب��ني املواطن��ني باأ�شالي��ب 
مهمة. وت�شاعد االبتكارات التي تو�شع وتعيد حتديد العالقة بني احلكومة 
وال�شكان على اإعداد حكومة اأكر �ش��مولية و�ش��فافية وم�شوؤولية، ما يعظم 

قوة االبتكار.

حي��ث حت���شن احلكوم��ات املبتك��رة م�ش��اركة املواطن��ني وت�شم��ن انخ��راط 
ال�ش��عب يف كل مرحل��ة م��ن دورة ال�شي��ا�شة: ب��دءًا م��ن ر�شم االأف��كار و�شواًل 
اإىل ت�شمي��م اخلدم��ات وتقدميه��ا ومراقبته��ا. ويكمن اله��دف يف حت�شني 
ن��وع وج��ودة اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا احلكوم��ات، باالإ�شاف��ة اإىل حتوي��ل 
ثقافة احلكومة بحيث تعتر املواطنني �شركاء قادرين على ت�شكيل و�شنع 

ال�شي��ا�شات واخلدمات.

هذا ولوحظت عدة توجهات اأ�شا�شية يف هذا املجال:

ت�شع��ى احلكوم��ات وراء منهجي��ات متع��ددة مل�ش��اركة املواطن��ني يف  •
تعزيز االبتكار.

تق��وم احلكوم��ات باإع��ادة حتدي��د م��ن تعتره��م خ��راء، م��ن خ��الل  •
امل�ش��اركة الفعال��ة وامل�شاهم��ة يف و�شع ال�شي��ا�شات واخلدم��ات م��ن 

قب��ل مواطنيها.

تربط احلكومات م�شاركة املواطنني مببادرات رئي�شية اأخرى. •

التو�سيات الرئي�سية:

و�سع ا�سرتاتيجيات امل�ساركة على كامل نطاق احلكومة. •

الالزم��ة  • ب��االأدوات  واملواطن��ن  الع��ام  القط��اع  تزوي��د موظف��ي 
للت��وا�سل واحل��وار.

دمج التقييم يف عملية االبتكار. •

اأخذ ردود الفعل بعن االعتبار واإعادة التوا�سل مع املواطنن. •

درا�شة حالة: وكالء احلكومة املفتوحة

اأطلق��ت مدين��ة �شاو باول��و، من���شة وكالء احلكوم��ة املفتوح��ة، وه��ي 
من���شة لتعل��م االأق��ران من بع�شهم، حيث يت��م منح املواطنني الذين 
يتمتع��ون مبه��ارات مفي��دة، الدع��م ال��الزم لتطوي��ر دورات ملوظف��ي 
احلكوم��ة وجماع��ات املجتم��ع امل��دين واملجتمع��ات املحلي��ة يف جمي��ع 

اأنح��اء �شاو باولو.

")Place to Experiment( درا�شة حالة: "موقع للتجارب

"موق��ع للتج��ارب" الرقمي��ة  اأطلق��ت احلكوم��ة الفنلندي��ة من���شة 
للتج��ارب االأولي��ة واختب��ار االبت��كارات العام��ة. ومت ت�شمي��م ه��ذه 
املن���شة لتعزي��ز املب��ادرات املفي��دة واملم��ار�شات اجلدي��دة من خالل 
دع��م جت��ارب �شغ��رة ب��داأ بها مواطن��ون، اإ�شاف��ًة اإىل متويل جتارب 

وا�شع��ة النط��اق مقّيم��ة ب�ش��كل دقي��ق ومدعوم��ة م��ن احلكوم��ة.

6 . مقتطفات
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اخلدم��ات اجلماهريي��ة اأو ال�س��خ�سية: اجليل 
الق��ادم م��ن تق��دمي اخلدمات

يتغ��ر الع��امل بوت��رة ملحوظ��ة ويراف��ق كل تق��ّدم جدي��د م��ع توّقع��ات م��ن 
جان��ب مواطني��ه. وتق��وم احلكوم��ات الرائ��دة يف جم��ال االبت��كار، باإع��ادة 
اخ��راع عملياته��ا لتلبي��ة ه��ذه التوقع��ات ب�ش��كل اأف���شل م��ن خ��الل توف��ر 
خدم��ات اأك��ر تناغم��ًا م��ع حي��اة املواطن��ني واملقيم��ني والعمالء، بن��اًء على 

فه��م عمي��ق الحتياجاته��م.

اأدرك��ت احلكوم��ات املبتك��رة اأن��ه ال ينبغ��ي عل��ى املواط��ن معرف��ة االأعم��ال 
عل��ى  للح���شول  واملعق��دة،  الكب��رة  البروقراطي��ة  للنظ��م  الداخلي��ة 
اخلدمات التي يحتاج اإليها. فبداأت هذه احلكومات بتغير طريقة عملها 
م��ن خ��الل توف��ر حل��ول اأك��ر �ش��مولية حت���ّشن اخلدم��ات بال�ش��كل االأمثل، 
وفق��ًا الحتياج��ات املواطن��ني، وت��وا�شل حت�شني اخلدم��ات ا�شتجابة لردود 

الفعل.

هذا ولوحظت عدة توجهات اأ�شا�شية يف هذا املجال:

تعتم��د احلكوم��ات الت�شمي��م املرتك��ز عل��ى امل�شتخ��دم م��ن قط��اع  •
التكنولوجي��ا اإىل اخلدم��ات املبتك��رة.

تق��ود جه��ود احلكوم��ة الرقمي��ة ومن��و البيان��ات اإىل خدم��ات �ش��املة  •
وخم�ش�شة.

ت�شتخ��دم احلكوم��ات ال�ش��فافية لتعزي��ز الثق��ة يف ه��ذه اخلدم��ات  •
املبتكرة.

لتحوي��ل  • الُنظ��م"  "تفك��ر  منهجي��ات  احلكوم��ات  ت�شتخ��دم 
االأنظم��ة. م�شت��وى  عل��ى  احلكوم��ات 

التو�سيات الرئي�سية:

تو�سيح القوانن واالأنظمة. •

تعزيز التفاعل يف �سفوف موظفي اخلدمة املدنية. •

فهر�سة البيانات ب�سورة �ساملة. •

ال�سفافية بخ�سو�س جمع وا�ستخدام البيانات. •

اإبرام �سراكات مع �سركاء يتمتعون بقيم م�سرتكة. •

)The Wellbeing Project( درا�شة حالة: م�شروع الرفاه

لفه��م  البيان��ات  ق��وة  بكاليفورني��ا  موني��كا  �شانت��ا  ت�شتغ��ل مدين��ة 
م��ا ي�شاع��د االأف��راد، واملجتم��ع باأكمل��ه باالزده��ار. وه��م يقوم��ون 
با�شتخ��دام النتائ��ج ال�شته��داف ال�شي��ا�شات والرام��ج احلكومي��ة 
مل�شاع��دة املقيم��ني م��ن جمي��ع االأعم��ار واخللفي��ات عل��ى االزده��ار.

)Virtual Warsaw( درا�شة حالة: وار�شو االفرا�شية

االأ�ش��خا�س  و�ش��مول  ال��و�شول  اإمكاني��ة  ل�شم��ان  يف خط��وة منه��ا 
امل�شاب��ني باإعاق��ات ب�شري��ة، اأطلق��ت مدين��ة وار�شو مب��ادرة "وار�شو 
االفرا�شي��ة"، وه��ي عب��ارة عن مدينة ذكي��ة افرا�شية، متنح عيونًا 
الأولئ��ك الذي��ن يعان��ون م��ن م�ش��اكل يف الروؤي��ة. وتق��وم املدين��ة بن�ش��ر 
�ش��بكة م��ن مئ��ات االآالف م��ن اأجهزة االإر�ش��اد امل��زّودة باجليل املقبل 
م��ن تقني��ة "بلوت��وث" مل�شاع��دة ال���شكان امل�شاب��ني باإعاق��ات ب�شري��ة 
عل��ى التح��رك ب�ش��كل م�شتق��ل يف اأرج��اء املدين��ة مب�شاع��دة هواتفه��م 

الذكية.
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احلكومة التجريبية: رهانات �سغرية 
باإمكانيات كبرية

به��دف جم��ع املع��ارف واالأدل��ة ح��ول م��ا ميك��ن اأن ينج��ح اأو اأن يعمل ب�ش��كل 
اأف���شل وبطريق��ة فعال��ة م��ن حي��ث التكلف��ة، ف��اإن ال�شلط��ات العام��ة حتت��اج 
اإىل التجرب��ة والتعل��م ب�ش��كل متك��رر. اإن عملي��ة االبت��كار تعن��ي التعامل مع 
ع��دم اليق��ني، كم��ا تعن��ي قب��ول حقيق��ة اأن التجارب قد ال تنج��ح بالطريقة 
املتوقع��ة اأحيان��ًا، واأن العدي��د ب��ل ورمب��ا معظ��م اجله��ود املن�شب��ة عل��ى 
االبت��كار ق��د يك��ون م�شره��ا الف�ش��ل، الأن االبتكار اخلايل م��ن املخاطر ال 

وج��ود له.

وال ينبغ��ي له��ذا اأن يثن��ي احلكوم��ات ع��ن حماول��ة جترب��ة ف��ر�س جدي��دة، 
ولكنه يعني اأن على احلكومات اأن تقوم بذلك ا�شتنادًا اإىل م�شتوى معني 
م��ن الوع��ي، ع��ن طري��ق تقييم املخاط��ر وتطوي��ر ا�شراتيجي��ات الإدارتها. 
وجت���شد التج��ارب ه��ذه الفكرة، حيث ميك��ن للحكومات من خالل اختبار 
االأف��كار واحلل��ول اجلدي��دة والتحق��ق من �شحتها يف نط��اق ميكن التحكم 
في��ه قب��ل ن�ش��ر التج��ارب الناجحة وتو�شيع نطاقها، اأن توا�شل ا�شتك�ش��اف 

حل��ول جدي��دة مع احلد م��ن التكاليف يف الوقت ذاته.

هذا ولوحظت عدة توجهات اأ�شا�شية يف هذا املجال:

الإغن��اء  • ال�شلوكي��ة  املعلوم��ات  جت��ارب  يف  احلكوم��ات  تتفاع��ل 
للخدم��ات. اجلدي��دة  التوجه��ات 

عل��ى  • تت��م  الت��ي  لتعزي��ز جت��ارب  �شي��ا�شات  ال��دول  بع���س  ت���شع 
الوطن��ي. املو�شت��وى 

التقني��ات  • لتجرب��ة  كطريق��ة  التج��ارب  احلكوم��ات  ت�شتخ��دم 
النا�ش��ئة.

التو�سيات الرئي�سية:

توفري التمكن وامل�ساحة لالبتكار والتجارب. •

�سمان مرونة النظام. •

بناء البنية التحتية املوؤ�س�سية لتو�سيع نطاق النجاحات. •

اتباع بروتوكوالت اأخالقية يف التجارب. •

")Blockchain(درا�شة حالة: تقنية "بلوكت�شاين
به��دف من��ح املغرب��ني الكولومبي��ني �شوت��ًا يف اال�شتفت��اء ال�ش��عبي ح��ول 
ال���شالم 2016 واختب��ار اإمكاني��ات تقني��ة "بلوكت�ش��اين" يف العملي��ات 
"دميوك��را�شي  الربحي��ة  التقني��ة غ��ر  امل��وؤ�ش�شة  االنتخابي��ة، و�شع��ت 
للمغرب��ني  اأتاح��ت  رقمي��ة  عملي��ة   ")Democracy Earth(اإي��رث
الكولومبي��ني الذي��ن مل يتمكن��وا م��ن الت�شوي��ت م��ن خ��الل العملي��ة 
الر�شمي��ة، ف��ر�شة امل�ش��اركة يف اال�شتفت��اء عل��ى املوافق��ة عل��ى توقي��ع 
معاه��دة �شالم. واأث��ارت ه��ذه العملي��ة اأ�شئل��ة مث��رة لالهتم��ام بالن�شب��ة 
يف  "بلوكت�ش��اين"  لتقني��ة  امل�شتقبل��ي  اال�شتخ��دام  ب�ش��اأن  للحكوم��ات 

العملي��ات االنتخابي��ة.
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ك�رش الأعراف: اإعادة النظر يف اآلية 
احلكومة

ُي�ش��كل االأف��راد �شمي��م االبتكار. حيث تن�ش��اأ االأف��كار حول خدمات جديدة 
يف اأذه��ان موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة والق��ادة ال�شيا�شي��ني وم�شتخدم��ي 
اخلدم��ة واأع���شاء املجتم��ع االأو�شع، ليت��ّم تطوي��ر ه��ذه االأف��كار وتعميمه��ا 
عل��ى نط��اق وا�شع بف���شل تف��اين خمتل��ف االأخ�شائي��ني واالأط��راف املعني��ة 
يف مراح��ل خمتلف��ة م��ن العملي��ة. ويعت��ر موظف��و اخلدم��ة املدني��ة اأ�شا�س 
كّل مرحل��ة، وبالت��ايل يت��م الركي��ز عل��ى اإدارة املوظف��ني احلكومي��ني، 
باعتباره��م اجله��ة الت��ي متّكن االبتكار يف القطاع العام، ومكّون لالبتكار 

بح��د ذاتهم.

الع��ام،  القط��اع  يف  االبت��كار  فك��ر  متث��ل  العامل��ة  الق��وى  كان��ت  واإذا 
فاآلي��ات التموي��ل توف��ر �ش��ريان احلي��اة. حت��ى االبت��كارات الب�شيط��ة حتتاج 
اإىل ال��و�شول اإىل م�شت��وى مع��ني م��ن التموي��ل والدع��م امل��ايل لتتح��ول م��ن 
فك��رة اإىل واق��ع ملم��و�س. وميك��ن مل��دى تواف��ر وطبيع��ة ه��ذا التموي��ل اأن 
يح��دد جن��اح االبت��كار يف نهاي��ة املط��اف. وكم��ا ه��و احلال بالن�شب��ة للنا�س 
املذكوري��ن اأع��اله، ف��اإن طريق��ة تدف��ق امل��ال ع��ر احلكوم��ة وم��ن احلكومة 

ل�ش��ركاء االبت��كار ه��ي يف ح��د ذاته��ا م��و�شوع االبت��كار.

هذا ولوحظت عدة توجهات اأ�شا�شية يف هذا املجال:

تعم��ل احلكوم��ات عل��ى بن��اء ق��وًى عامل��ة م��ن املبدع��ني م��ن خ��الل  •
تكوي��ن ال�ش��بكات ب��ني اأج��زاء احلكوم��ة والركي��ز عل��ى امله��ارات.

ت��وؤ�ش�س احلكوم��ات �شنادي��ق االبت��كار لتعزيز االبت��كار من الداخل،  •
وت�شكل اآليات جديدة للم�شريات جللب االبتكار من اخلارج.

التو�سيات الرئي�سية:

عدم قبول النظام بحالته الراهنة. •

اإجراء حتليل االأنظمة من منظور االبتكار. •

اال�ستثمار يف القدرة الب�سرية. •

ت�سجيع تكوين ال�سبكات بن اأجزاء احلكومة. •

)Spreading Innovation( درا�شة حالة: ن�شر االبتكار

تتواج��د حل��ول مبتك��رة ع��دة �شم��ن اأو عل��ى امت��داد احلكوم��ات، 
ولك��ن ي�شع��ب تنظي��م ن�ش��ر االبت��كار الأن املبتكري��ن املحتمل��ني ال 
ميلك��ون اأدوات مل�شاعدته��م عل��ى ن�شخ االأف��كار اجليدة. لتخطي هذا 
التح��دي، ط��ور املركز الوطني لالبتكار يف القطاع العام )COI( يف 
الدمن��ارك دلي��ل "ن�ش��ر االبت��كار"، وه��و دليل يف�شل خط��وات ت�شاعد 

عل��ى ن���شخ االبت��كارات يف �شياق��ات جدي��دة.

 درا�شة حالة: من�شة امل�شريات ال�شغرى
)Micro-Purchase Platform(

تع��ّد عملي��ة امل�ش��ريات احلكومي��ة عن���شرًا اأ�شا�شي��ًا ومعق��دًا يف 
جمي��ع الرام��ج احلكومي��ة، وميك��ن اأن ت�ش��كل عائق��ًا بوج��ه االبتكار. 
وغ��ّر فري��ق ابت��كار اخلدمات الرقمي��ة يف حكومة الواليات املتحدة، 
18"اإف" ، قواعد امل�شريات تغيرًا جذريًا من خالل اإطالق من�شة 

امل�ش��ريات ال�شغ��رى وه��ي نظ��ام م��زادات ي�شتفي��د م��ن املرون��ات 
القانونية للح�شول على تطوير للرامج من خالل عمليات �ش��رائية 

ب�شيط��ة ع��ر بطاق��ات االئتمان.
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املقدمة

العام��ة  القيم��ة  لتولي��د  جدي��دة  منهجي��ات  احلكوم��ي  االبت��كار  ي�شتخ��دم 
لالأف��راد واملجتم��ع، وت�شه��م هذه املنهجيات يف تغير طريقة عمل احلكومة 

لتحقيق نتائج اأف�شل، مثل ا�شتخدام املوارد العامة ب�شكل اأف�شل، وحتقيق 
جمتمع��ات ذات م�شتوي��ات انفت��اح وثق��ة اأك��ر، وتعزيز العدال��ة والرعاية 

املقدم��ة اإىل املواطن��ني م��ن جمي��ع م�ش��ارب احلياة.

ويق��دم االبت��كار فوائ��د جلّي��ة حي��ث تتطل��ب التحدي��ات االقت�شادي��ة 
واالجتماعي��ة الت��ي تواج��ه احلكوم��ات منهجي��ات جدي��دة للتغل��ب عل��ى 
امل�ش��اكل املجتمعي��ة امللح��ة يف بيئ��ة �ش���ريعة التغ��ر. وم��ع ذل��ك، ُيعت��ر 

االبت��كار معق��دًا و�شعب��ًا بالن�شب��ة للحكوم��ات نظ��رًا ملجموع��ة متنوع��ة م��ن 
االأ�شب��اب. فتطوي��ر االبت��كار ومواجه��ة جتن��ب املخاط��ر يف البروقراطي��ات 

احلكومي��ة الكب��رة الت��ي ُتع��ّد م��ن ب��ني اأك��ر امل��وؤ�ش�شات يف الع��امل ولديه��ا دور 
حي��وي كقّي��م عل��ى االأم��وال العام��ة، ميك��ن اأن يك��ون حاف��اًل بالتحدي��ات. ولتحقيق 

فه��م اأف���شل للتحدي��ات والف��ر�س الت��ي تواجهه��ا احلكومات، داأب م��ر�شد االبتكار يف 
القط��اع الع��ام (OPSI) التاب��ع ملنظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة 1،(OECD) وه��و ج��زء 

من مديرية التنمية االإقليمية واحلوكمة العامة 2(GOV) ، على حتديد م�شاكل االبتكار الرئي�شية 
يف احلكوم��ات وم��ا ميك��ن القي��ام ب��ه مل�شاعدته��ا عل��ى تطوي��ر اأ�شل��وب عمله��ا وحتقي��ق تاأث��ر اأكر.

وُيعت��ر االبت��كار مم��ار�شة دائم��ة التط��ور، واإن التع��رف عل��ى م�شاره هو اأمر مهم لفهم االآث��ار املرتبة على احلكومات 
يف امل�شتقب��ل. وللتعّل��م م��ن احلكوم��ات الرائ��دة يف ه��ذا املج��ال، وتعزي��ز قاع��دة املعرف��ة العلمي��ة يف ه��ذا القط��اع، فقد تع��اون مر�شد 
االبت��كار يف القط��اع الع��ام م��ع حكوم��ة دول��ة االإمارات العربية املتحدة ومركز حممد بن را�ش��د لالبت��كار احلكومي (MBRCGI) �شمن 
اإطار برنامج احلوكمة ملنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية يف ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا3، بهدف اإجراء درا�شة عاملية حول 

   opsi@oecd.org.:ميكنكم التوا�شل مع مر�شد االبتكار يف القطاع العام عر الريد االإلكروين التايلhttp://oe.cd/opsi،  1. راجع

www.oecd.org/gov 2. راجع

www.oecd.org/mena 3. راجع

تقدمي 161 ابتكارًا

متثيل من 46 دولة
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الط��رق اجلدي��دة الت��ي ت�شتخدمه��ا احلكوم��ات لتحويل عملياته��ا وحت�شني حياة 
مم��ت ه��ذه ال��درا�شة العاملية لتعزيز وتطوي��ر ون�شخ احللول التي  �ش��عوبها. و�شُ
ت�شهم يف مواجهة التحديات امل�شركة. و�شملت هذه العملية التي ا�شتمّرت 
مل��دة ع��ام كام��ل بحوث��ًا وا�شع��ة النط��اق يف توجه��ات االبت��كار يف ال��دول 
االأع���شاء مبنظم��ة التع��اون االقت�شادي والتنمية وغرها من الدول غر 
االأع���شاء عل��ى ح��د �شواء، ف�شاًل عن توجيه دع��وة مفتوحة لالبتكارات4 
مل��دة �ش��هرين، لتحدي��د اأمثل��ة عن املم��ار�شات املبتك��رة يف احلكومات يف 

جمي��ع اأنحاء العامل )راجع ال�ش��كل 0.1(.

و�شّل��ط كل م��ن بح��ث اأج��راه م��ر�شد االبت��كار يف القط��اع الع��ام، والعم��ل 
الذي جرى تنفيذه يف اإطار درا�شة »تبّني االبتكار يف احلكومة: التوجهات 
العاملي��ة«، ال���شوء على نقط��ة اأ�شا�شية واحدة مفادها اأن: احلكومات تواجه 
اأ�شئل��ة ك��رى مث��ل كيفي��ة حتقيق اال�شتف��ادة الق�شوى م��ن التكنولوجيا، وكيفية 
التعام��ل م��ع املواطن��ني، واالعتم��اد عل��ى ق��درات املجتم��ع ككل لتلبي��ة االحتياجات، 
وكيفية اختبار املنهجيات وطرق العمل اجلديدة ب�شكل اأ�ش�رع يف عامل ي�شهد تغرات 
مت�شارع��ة. وا�شتن��ادًا اإىل عم��ل منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة وجت��ارب ال��دول 
ودرا�شات حالته��ا، ف��اإن ه��ذه ال��درا�شة حت��دد �شت��ة توجه��ات تعك�س اأح��دث املم��ار�شات وامل�شارات 
الت��ي تتخذه��ا احلكوم��ات ال�شتخدام االبتكار ملواجه��ة التحديات املتزايدة وتلبية توقعات املواطن )راجع 
ال�ش��كل 0.2(. ومت اإعداد هذا التقرير للقمة العاملية للحكومات 2017 التي �شُتعقد يف دبي5 و�شتجمع اآالف امل�شوؤولني 
احلكومي��ني واملفكري��ن و�شن��اع ال�شي��ا�شات واخل��راء ال�شناعيني من اأكر من 100 دولة ملناق�ش��ة �شبل ت�شخر االبتكار والتكنولوجيا 
ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي تع��ر�س الب�ش��رية. وت�ش��كل جترب��ة "ابت��كارات احلكوم��ات اخلاّلق��ة" اإح��دى الفعالي��ات الرئي�شي��ة يف القمة، 
وتتاأل��ف م��ن �شل�شل��ة م��ن الع��رو�س التفاعلي��ة الت��ي تبّث احلياة يف االبت��كارات. وترّكز هذه العرو�س عل��ى التوجهات املذكورة يف هذا 

التقرير وت�ش��مل مع��ار�س عن درا�شات 

http://oe.cd/wgs17 4. راجع

https://worldgovernmentsummit.org 5.  راجع

دعوة عاملية لالبتكارات ملدة �شهرين )يوليو- اأغ�شط�س 2016(

10 حاالت معرو�شة يف تقرير درا�شة االبتكار العاملي
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احلال��ة املقدم��ة هنا.ت�ش��كل ه��ذه التوجه��ات ال�شت��ة اأ�شا�س هي��كل ه��ذا التقري��ر، وي�ش��تمل كل منه��ا عل��ى مناق�ش��ة للتحدي��ات املرتبطة 
به��ا وعوام��ل جناحه��ا، وتو�شي��ات للعم��ل، واأمثل��ة واقعية عن تطبيق هذا التوجه. وتك��ون التوجهات كما يلي:

1. االإن���سان واالآل��ة: اإق��ران املعرف��ة االإن�ساني��ة ب��االأدوات املبتك��رة. جت��د 
احلكوم��ات طرق��ًا جديدة ومبتك��رة للجمع بني املعرفة واخلرة االإن�شانية 
من جهة، والبيانات املولدة اآليًا واأدوات حت�شني اخلدمات احلكومية من 
جه��ة اأخ��رى. وب��دءًا م��ن خارط��ة الك��وارث التي يقدمه��ا موق��ع "بيتابنكانا 
دوت اآي دي(PetaBencana.id) "، و�شواًل اإىل تطبي��ق "اإك���شرمي وي��ذر" 
 (Extreme Weather)يف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة ال��ذي يح��ذر 

املواطن��ني م��ن الظ��روف اجلوي��ة اخلط��رة مث��ل الع��وا�شف الرملية، جتمع 
احلكوم��ات و�ش��ركائها وبط��رق مبتك��رة ب��ني وجه��ات نظ��ر املواطن��ني وقوة 

التحلي��ل واملعاجلة الت��ي تتمتع بها االآالت.

2. تو�سي��ع اأو ت�سيي��ق نط��اق التطبي��ق: تو�سي��ع نط��اق العمل احلكومي. 
ميّك��ن التق��دم يف العملي��ات احلكومي��ة والتكنولوجي��ا احلكومات من و�شع 
طرق جديدة لتو�شيع نطاق اخلدمات احلكومية للجمهور، واإحداث ثورة 
يف املفاهي��م املتعلق��ة مبعن��ى "النط��اق". كم��ا يت��م ا�شتح��داث طرق جديدة 
الإدخ��ال مم��ار�شات مبتك��رة يف احلكوم��ة بطريق��ة اأك��ر فعالي��ة وتو�شي��ع 
نطاقه��ا م��ن اأ�شغ��ر املم��ار�شات و�شواًل اإىل اأكرها، وذلك من خالل فرق 
عملي��ات التّح��ول وخمت��رات االبت��كار. كم��ا يج��ري اإيج��اد حل��ول حمتمل��ة 
عل��ى نط��اق مل يك��ن ممكن��ًا يف ال�شاب��ق، يف جم��ال االبت��كارات ال�شغ��رة 
)مث��ل تقني��ة النان��و( والكبرة )مث��ل اال�شتفادة من عدد ال�شكان ال�شخم 
يف مك�شيك��و �شيت��ي ل��ر�شم خريط��ة خلط��وط احلاف��الت يف املدين��ة م��ن 

خ��الل لعب��ة »تعهي��د جماع��ي« قائم��ة عل��ى نظ��ام حتدي��د املواق��ع العامل��ي 
ب�ش��كل �ش���ريع وبتكلف��ة ب�شيطة(.

3.  املواطن��ون كخ��رباء: اإع��ادة ر�سم احل��دود ب��ن املواط��ن واحلكوم��ة. 
تدرك الدول على نحو متزايد اأن االأفكار اجليدة قد تاأتي من خارج اإطار 
احلكوم��ة. وم��ن خ��الل دع��م االبتكار املدفوع من قب��ل املواطنني، ت�شتطيع 
احلكوم��ات اكت���شاب اأف��كار واأ�شالي��ب جديدة، مع تعزيز الثقة وال�ش��مولية 
يف املجتم��ع يف الوق��ت نف���شه. ويتج���شد ه��ذا االأم��ر ع��ن طري��ق ا�شتق��دام 
االأف��كار اإىل احلكوم��ة ع��ر ط��رق متنوع��ة مث��ل مب��ادرة وكالء احلكوم��ة 
املفتوحة املبتكرة يف �شاو باولو بالرازيل، حيث يقوم املواطنون بتدري�س 
دورات ع��ن احلكوم��ة املفتوح��ة ملوظف��ي اخلدم��ة املدني��ة. كم��ا وت�شتخ��دم 
الدول اأدوات تكنولوجية لتحفيز ابتكار املواطن، مثل املن�شة االإلكرونية 
ترب��ط  الت��ي  فنلن��دا،  للتج��ارب (Place to Experiment) "يف  "موق��ع 

املواطن��ني املبتكري��ن مب��وارد احلكوم��ة والتموي��ل اجلماع��ي به��دف اإيج��اد 
�شب��ل جدي��دة لتعزيز برام��ج احلكومة.

4. اخلدم��ات اجلماهريّي��ة اأو ال�س��خ�سية: اجلي��ل الق��ادم م��ن تق��دمي 
اخلدم��ات. �ش��ارفت االأ�شالي��ب التقليدي��ة لتقدمي اخلدم��ات على نهايتها، 
الهي��كل  معرف��ة  املواطن��ني  م��ن  تطل��ب  تع��د  املبتك��رة مل  فاحلكوم��ات 

املواطنون كخراء

ك�ش�ر االأعراف ال�شائدة

حتقيق التوازن بني االإن�شان واالآلة  تو�شيع اأو ت�شييق نطاق التطبيق: 
تو�شيع نطاق العمل احلكومي

اخلدمات اجلماهرية اأو ال�شخ�شية احلكومة التجريبية

ال�شكل 0.2: التوجهات التي جرى حتديدها عر هذه الدرا�شة

12 . املقدمة



التنظيم��ي للحكوم��ة للح���شول عل��ى اخلدم��ات، ب��ل تق��وم ع��و�شًا ع��ن 
ذل��ك بت�شمي��م خدم��ات مرتك��زة عل��ى امل�شتخ��دم والت��ي تاأخ��ذ املواطن��ني 
ككل بع��ني االعتب��ار، وت��درك اأن ل��كل ف��رد رغب��ات واحتياج��ات حم��ددة. 
ويت��م تطبي��ق االأدوات امل�شتخدم��ة يف قط��اع التكنولوجي��ا ب�ش��كل ع��ام يف 
جم��ال تق��دمي اخلدم��ات العام��ة، مث��ل الت�شمي��م املرتك��ز عل��ى امل�شتخ��دم 
والتطوير املرن. وميكن مالحظة ذلك يف الطريقة التي جتمع فيها �شانتا 
موني��كا بوالي��ة كاليفورنيا يف الوالي��ات املتحدة، بني علم الرفاه والبيانات 
احلكومي��ة به��دف تخ�شي���س خدماته��ا لتح���شني نوعي��ة حي��اة مواطنيها. 
ويف وار�شو ببولن��دا، وعل��ى نح��و مماث��ل، ي�شت�ش��ر موظف��و اخلدمة املدنية 
الذي��ن يرّك��زون عل��ى املواطن، ال�شكان املكفوفني لن�ش��ر �ش��بكة من اأجهزة 
االإر�ش��اد ت�شم��ح للم�شاب��ني باإعاق��ات ب�شري��ة بالتح��ّرك �شم��ن املدين��ة 

واحل���شول عل��ى اال�شتقاللي��ة.

5. احلكوم��ة التجريبي��ة: رهان��ات �سغ��رية باإمكاني��ات كب��رية. ت��درك 
احلكومات اأنها بحاجة اإىل اختبار اإمكانيات جديدة وحتديد املنهجيات 
القابل��ة اأو غ��ر القابل��ة للتطبيق ب�ش��كل �ش���ريع، ملواكبة الوت��رة املت�شارعة 
للتغي��ر. وحتت��اج للقي��ام بذل��ك اإىل خلق ثقافة ت�شم��ح اأن ي�شبح االختبار 
مم��ار�شة طبيعي��ة ثاني��ة. وميك��ن اأن يعن��ي ذل��ك و�شع �شي��ا�شات جدي��دة 
ت�شم��ح ب��اأن تك��ون دول��ة ما مبثابة موقع لالختب��ار، كما هي احلال بالن�شبة 
الإط��ار "الت�شمي��م  للحكوم��ة(Design for Government) " يف فنلن��دا. 
وميك��ن تعّل��م درو�س قّيم��ة ذات اآث��ار حمتمل��ة عل��ى احلكوم��ة م��ن جت��ارب 
 » (Blockchain)املجتم��ع امل��دين، مث��ل ا�شتخ��دام تقني��ة »بلوكت�ش��اين

لت�شمي��م عملي��ة ت�شوي��ت عل��ى ا�شتفت��اء ح��ول ال���شالم يف كولومبي��ا.

6. ك�س���ر االأع��راف ال�سائ��دة: اإع��ادة النظ��ر يف اآلي��ة احلكوم��ة. ت�ش��مل 
االبت��كارات الرئي�شي��ة الت��ي كان له��ا اأث��ر حقيق��ي، التغي��رات يف هي��كل 
وموظف��ي ومتوي��ل احلكوم��ة بحّد ذاتها. وتنظر احلكوم��ات "يف التفا�شيل 
الداخلي��ة" م��ن اأج��ل اإح��داث حت��ول يف اخلدم��ات انطالق��ًا م��ن اأ�شا�شات 
ه��ذه اخلدم��ات. وميث��ل موظف��و اخلدم��ة املدني��ة "العق��ل املفّك��ر" للحكومة 
بينم��ا متث��ل امل��وارد املالي��ة "�ش��ريان احلي��اة". وبه��دف بن��اء اأ�ش�س اأف���شل 
لالبت��كار يف القط��اع الع��ام، ُتطل��ق احلكوم��ات منهجي��ات جدي��دة الإدارة 
امل��وارد الب�ش��رية واملالي��ة عل��ى ح��د �شواء. ويت���شح ذل��ك م��ن خ��الل اأداة 
احل��وار "ن�ش��ر االبت��كار(Spreading Innovation) " يف الدمن��ارك، الت��ي 
ت�ش��جع املوظف��ني عل��ى م�ش��اركة اأفكاره��م، م��ا ي��وؤدي اإىل جناح��ات اأك��ر 
وتعزي��ز الق��درة عل��ى االبت��كار ب��ني املوظف��ني. وعل��ى ال�شعي��د امل��ايل، فقد 
اأن�ش��اأت جمموع��ة 18" اإف(18F) " يف حكوم��ة الوالي��ات املتح��دة من���شة 
امل�ش��ريات ال�شغ��رى لال�شتف��ادة م��ن املرون��ة التنظيمي��ة وتوف��ر نظ��ام 

م��زادات موؤمت��ت عل��ى االإنرن��ت م��ن اأج��ل تطوي��ر الرجمي��ات.
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تراف��ق كل م��ن ه��ذه التوجه��ات الفردي��ة م��ع بع���س التحدي��ات، ف���شاًل ع��ن عوام��ل م�شاهم��ة ميك��ن اأن توؤث��ر عل��ى ق��درة احلكوم��ات 
عل��ى حتقي��ق اأهدافه��ا. وميك��ن اأن يرتب��ط بع�س من هذه التحديات مبو�شوع فردي معنّي، لكن اأبحاث الدرا�شة حّددت اأربعة عوامل 

اأ�شا�شي��ة متداخل��ة ميكنه��ا اأن تفت��ح باب االبت��كار يف جميع املجاالت. 

التغلب على احلواجز البريوقراطية

الت��ي  وال�شلوكي��ات  الداخلي��ة،  والهي��اكل  واالإج��راءات  للقواع��د  ميك��ن 
تولده��ا، اأن تثب��ط االبت��كار يف القط��اع الع��ام. وتعم��ل احلكوم��ات املبتكرة 
عل��ى اإيج��اد �شب��ل لتج��اوز ه��ذه العوائ��ق با�شتخ��دام منهجيات ت��راوح بني 
ف��رق ابت��كار ترّك��ز على امل�ش��اكل، و�ش��بكات ابت��كار على امت��داد احلكومة، 
للبيان��ات  احل��ر  التدف��ق  اإىل  امل�شتخ��دم  عل��ى  املرتك��ز  والت�شمي��م 
واملعلوم��ات ع��ر القط��اع الع��ام وخارج��ه. وم��ن دون و�شيل��ة لتخط��ي 
احلواج��ز البروقراطي��ة فق��د ينج��ح االبت��كار داخ��ل م��وؤ�ش�شات خمتلف��ة، 

ولكن��ه ل��ن ينت�ش��ر �شم��ن احلكوم��ة.

اال�ستفادة من اأفكار املواطنن واالأ�سخا�س الذين يطرحونها
ال تقت���شر اإزال��ة احلواج��ز عل��ى احلكوم��ة م��ن الداخ��ل، ب��ل يج��ب اإع��ادة 
ر�شم احل��دود ذاته��ا، وجعله��ا ناف��ذة لتمك��ني احل��وار يف االجتاه��ني ب��ني 
موظف��ي احلكوم��ة واجلمه��ور. ولتولي��د اأف��كار جدي��دة و�شم��ان تلبي��ة 
اخلدمات الحتياجات ومطالب املواطنني، يجب على احلكومات اأن تعمل 
يف اإط��ار �ش��راكة حقيقي��ة م��ع املواطن��ني. ويتج��اوز ه��ذا االأم��ر مم��ار�شات 
الت�ش��اور الب�شيط��ة لي�ش��مل و�شع ال�شي��ا�شات واخلدم��ات باال�ش��راك م��ع 
اأ�ش��خا�س يدرك��ون متام��ًا كيفية تاأثرها يف نهاي��ة املطاف على جمتمعهم 

اخل��ا�س، وعل��ى جمتم��ع الب��الد ككل.

بناء عالقات مفتوحة و�سفافة وقائمة على الثقة مع املواطنن
ي�ش��ّكل الت��وا�شل م��ع اجلمه��ور عام��ل متك��ني اأ�شا�شي لالبت��كار، كم��ا ه��و 
احل��ال بالن�شب��ة لت�شخ��ر التط��ورات التكنولوجي��ة الت��ي تعي��د ر�شم مع��امل 
االقت���شاد العامل��ي حاليًا الإجراء اإ�شالحات �شمن احلكومة اأي�شًا، وذلك 
وفق��ًا للمناق�ش��ات املطروح��ة يف خمتل��ف اأج��زاء ه��ذا التقري��ر. ومع ذلك، 
يجب اأن تتم هذه االأمور بطريقة �شفافة تعزز الثقة يف الرامج احلكومية 
وموظف��ي اخلدم��ة املدني��ة. و�شت�شاع��د ه��ذه الثق��ة عل��ى �شم��ان اأن يك��ون 
املواطن��ون راغب��ني وم�شتعدي��ن للم�ش��اركة وامل�شاهم��ة يف ابت��كار الرام��ج 
احلكومية، وتبني النتائج والوثوق يف �شحتها. وميكن لهذه املنهجية، مع 

م��رور الوق��ت، اأن ت��وؤدي اإىل عملي��ة متدرج��ة م��ن االبت��كار امل�شتم��ر، حي��ث 
ال يك��ون اجلمه��ور م�شاهم��ًا فح���شب ب��ل وداعم��ًا رئي�شي��ًا له��ا. ويف ح��ال مل 
تكن احلكومات �شفافة ومل تكت�شب الثقة، قد يقاوم املواطنون واملقيمون 

التغي��رات يف املب��ادرات احلكومي��ة ويتجنب��ون امل�ش��اركة.

متكن ثقافة تدعم االبتكار
اأم��ام االبت��كار  اأك��ر عام��ل متك��ني واأك��ر عائ��ق مع��ًا  ت�ش��ّكل الثقاف��ة 
احلكوم��ي، فامل�شوؤول��ني يف الثقاف��ات املحافظ��ة الرا�شخ��ة ق��د ي��رددون 
يف اأخ��ذ زم��ام املب��ادرة ودع��م اجله��ود للتوا�شل ب�ش��كل اأف���شل مع موظفي 
�ش��فافة  تك��ون  اأن  اأو  املواطن��ني،  م��ع  اأو  املدني��ة يف احلكوم��ة  اخلدم��ة 
ومفتوح��ة للرقاب��ة العام��ة. وم��ع ذل��ك، ف��اإن املوظف��ني احلكومي��ني الذي��ن 
يت��ّم ت�ش��جيعهم عل��ى االنفت��اح واالبت��كار، والذي��ن يدرك��ون القيم��ة واالأث��ر 
الكبري��ن لالبت��كار داخ��ل احلكومة وعلى ال�ش��عب ال��ذي تخدمه، يتمتعون 
باإمكانية اأكر لبناء االأ�شا�س الذي يفتح املجال للعوامل االأخرى املذكورة 
اأع��اله. ويت��م خل��ق ثقاف��ة احلكوم��ة م��ن قمة اله��رم اإىل قاعدته بدعم من 
اأعلى امل�شتويات القيادية، ومن قاعدة الهرم اإىل قمته عن طريق تطوير 
املهارات واالأدوات التي ميكن اأن ي�شتخدمها كل موظف حكومي من اأجل 

حتقي��ق االبت��كار.

العوامل املتداخلة املوؤثرة على البتكار

14 . املقدمة



مل تتمك��ن حت��ى االآن حكوم��ة اأي دول��ة اأو مدين��ة م��ن تطبي��ق العوام��ل املذك��ورة اأع��اله ب�ش��كل كام��ل. م��ع ذل��ك، ال ينبغ��ي اأن يثن��ي ذلك 
احلكوم��ات، اإذ اأن ال�شع��ي املت��وا�شل للتح���شني والتمي��ز يكم��ن يف �شمي��م االبت��كار. وميك��ن للحكوم��ات اأن ترّكز على املج��االت التالية 

عل��ى وج��ه اخل���شو�س لرفع القدرة عل��ى االبتكار اإىل حّدها االأق�شى.

حتدي��د االبت��كار كاأولوي��ة. ميك��ن اأن يت��ّم ذل��ك م��ن خ��الل الدع��م  •
ال�شي��ا�شي وبن��اء الق��درات. وم��ن غ��ر املرج��ح اأن ي��ر�ّشخ االبتكار 
يف احلكوم��ة، م��ا مل يطرح��ه كب��ار الق��ادة عل��ى اأن��ه اأولوي��ة مهّم��ة، 
وه��ذا ي�ش��مل االع��راف ب��اأن الف�ش��ل ه��و يف بع���س االأحي��ان نتيج��ة 
مقبول��ة، االأم��ر ال��ذي يفت��ح املج��ال اأم��ام موظف��ي اخلدم��ة املدنية 
لتجرب��ة اأ�شالي��ب جدي��دة وخ��و�س خماط��ر حم�شوب��ة. كم��ا ينبغ��ي 

تطوي��ر قدراته��م م��ن خ��الل تعزي��ز مه��ارات االبت��كار لديهم.

ي�ش��مل  • وه��ذا  داخ��ل احلكوم��ة وخارجه��ا.  االت���شاالت  متك��ني 
الت��وا�شل وم�ش��اركة املعلوم��ات عل��ى امت��داد احلكوم��ة  تعزي��ز 
وخارجه��ا، ع��ن طري��ق مواءم��ة القواع��د وتطوي��ر نق��اط و�ش��بكات 
ت��وا�شل. وينبغ��ي اأن يتواج��د يف متن��اول موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة 
و�شائل تتيح لهم التوا�شل فيما بينهم ب�شكل ر�شمي وغر ر�شمي، 
والت��وا�شل م��ع اجلمه��ور. وميك��ن للحكومة اأن تعزز ه��ذه الروابط 
م��ن خ��الل بن��اء �ش��بكات متداخل��ة وتوف��ر من���شات للتع��اون ب��ني 
املنظم��ات والقطاع��ات، كم��ا ينبغ��ي عل��ى احلكوم��ات اأن متّك��ن 

ه��ذه االت���شاالت م��ن خالل �شيا�شة وا�شح��ة ت�شمن متكني موظفي 
اخلدم��ة املدني��ة لعب��ور احل��دود، واإج��راء ح��وارات، وتب��ادل املعلوم��ات.

تعزي��ز الثق��ة م��ن خ��الل ال�ش��فافية واال�شتجاب��ة. يج��ب اأن ي���شود  •
ل��دى املواطن��ني الثق��ة ب��اأن احلكوم��ة ت���شع م�شلحته��م اأواًل، وذل��ك 
بهدف بناء قدرات ابتكارية على املدى الطويل؛ واإال فمن امل�شتبعد 
اأن يتعاون املواطنون مع منهجياتها املرتكزة على امل�شتخدم، اأو اأن 
يقبلوا نتائج ال�شيا�شات واخلدمات اجلديدة. وميكن للحكومات اأن 
ت�شاعد على بناء هذه الثقة باأن تكون منفتحة بخ�شو�س االأن�ش��طة 
والق��رارات الت��ي توؤث��ر على النا�س. غر اأن ال�ش��فافية لي�شت كافية، 
ب��ل يج��ب اأخ��ذ م�شاهم��ة املواطن��ني بع��ني االعتب��ار والت���شرف عل��ى 

اأ�شا�شه��ا، بال�ش��كل املن��ا�شب وبطرق وا�شحة.

ا�شتعان��ة  • رغ��م  املعني��ة.  االأط��راف  جمي��ع  م��ع  �ش��راكات  اإب��رام 
العدي��د م��ن ال��دول مب���شادر داخلي��ة وتبّن��ي امله��ارات والق��درات 
داخل احلكومات، اإال اأن احلكومة ال ت�شتطيع القيام بكل �شيء، بل 
ينبغ��ي عقد �ش��راكات ا�شراتيجية وم�شتم��رة مع موؤ�ش�شات املجتمع 
املدين، واملوؤ�ش�شات التجارية، واخلراء وعامة ال�شعب. وتتمّتع كل 
م��ن ه��ذه اجله��ات بنق��اط ق��وة وكف��اءات فري��دة م��ن نوعه��ا، ومت��ى 
اجتمع��ت ه��ذه العن��ا�شر الثالث��ة مع��ًا، يحق��ق االبت��كار يف احلكوم��ة 
اأكر جناحاته. لذا يجب اأن يتمّتع موظفو اخلدمة املدنية بالقدرة 
على حتقيق التوازن وتف�شر االأولويات املتناف�شة يف بع�س االأحيان 
له��ذه املجموع��ات املختلف��ة، ومتكينه��م م��ن اتخ��اذ ق��رارات ب�ش��اأن 
كيفي��ة التح��رك مبوج��ب م��ا اكت�شب��وه م��ن معرف��ة. ه��ذا وميك��ن اأن 
ت�ش��ّكل احلكومات من مناطق ودول اأخرى �ش��ركاء مفيدين للغاية، 
نظرًا لت�ش��ارك العديد منها بتحديات م�ش��ركة وميكن اأن تكون قد 

و�شع��ت حل��واًل ميك��ن ن�شخه��ا اأو التعل��م منها.

تو�سيات
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امل�شدر: قاعدة بيانات االأحداث الطارئة،(2016) (EM-DAT)  قاعدة بيانات الكوارث الدولية اخلا�شة مبكتب امل�شاعدات االأمريكية اخلارجية للكوارث/مركز بحوث اأوبئة الكوارث www.emdat.be ،(OFDA/CRED) )اآخر زيارة يف 1 دي�شمر 2016(.

احلكوم��ات ت�ستخ��دم اأنظم��ة مبتك��رة لالإن��ذار 
املبك��ر ا�ستجاب��ًة لتحدي��ات ت��زداد ح��دة وتعقي��دًا

يواج��ه الزعم��اء ال�شيا�شي��ون وم��دراء املخاط��ر يف كل م��كان جمموع��ة 
االإرهابي��ة  والهجم��ات  ال�شناعي��ة  احل��وادث  مث��ل  جدي��دة،  اأزم��ات 
واالإلكروني��ة واال�شطراب��ات االجتماعي��ة طويلة االأم��د واالأوبئة والكوارث 
مب��ا يف ذل��ك الفي�شان��ات وال��زالزل واالأم��واج املدّي��ة. وتتطل��ب الطبيع��ة 
غ��ر امل�شبوق��ة لبع���س ه��ذه ال�شدم��ات وحجمه��ا وتعقيده��ا باالإ�شاف��ة 
اإىل تاأثراته��ا املتعاقب��ة والعاب��رة للح��دود، طرق��ًا جدي��دة ال�شتب��اق ه��ذه 

االأح��داث والتخفي��ف م��ن ح��دة نتائجه��ا. ويكُم��ن اله��دف يف تقلي���س 
مث��ل   ،)1.1 )ال�ش��كل  ال���شارة  واالجتماعي��ة  االقت�شادي��ة  التاأث��رات 
االأ�شرار االقت�شادية التي بلغت 1.5 تريليون دوالر اأمريكي التي تكبدتها 
دول جمموع��ة "بري��كBRIC) 6  "  ()الرازي��ل ورو�شي��ا والهن��د وال���شني( 
وال��دول االأع���شاء يف منظم��ة التع��اون االقت�شادي والتنمي��ة نتيجة كوارث 
ب�ش��رية وطبيعي��ة يف العق��د االأخ��ر وح��ده )منظم��ة التع��اون االقت���شادي 

.)2014 والتنمي��ة، 

التوجه 1:
االإن�ســان واالآلة: اإقران املعرفة االإن�ســانية 

املبتكرة باالأدوات 

ال�شكل 1.1. اخل�شائر االقت�شادية يف منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية والدول االأع�شاء فيها، 1980-2015
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(BRIC) .6 هو اخت�شار ي�شر اإىل الرازيل ورو�شيا والهند وال�شني، والتي يجمع بينها ا�شراكها يف املرحلة ذاتها من التنمية االقت�شادية التي تطورت موؤخرًا.

16 . الإن�سان والآلة: اإقران املعرفة الإن�سانية بالأدوات املبتكرة :1 التوجه

ت�شتخ��دم احلكوم��ات يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل ب�ش��كل متزاي��د اأدوات مبتك��رة لتوّق��ع وفه��م تعقيد وغم��و�س املجتمع��ات والطبيعة. ومن 
حتليالت البيانات ال�شخمة اإىل املدن الذكية، ومن الطائرات دون طيار و�شواًل اإىل ال�شبكات االجتماعية، واخلوارزميات التنبوؤية 
للتعّلم االآيل، متّكن التكنولوجيا احلكومات من مراقبة كل من البيئة املادية وال�ش��واغل اليومية للمواطنني ب�ش��كل اأف�شل. وت�شتطيع 
هذه امل�شائل دعم عملية اتخاذ القرارات احلكومية وميكن ا�شتخدامها باأ�شاليب جديدة للتفاعل مع املواطنني، وال�شيما عن طريق 
الك�ش��ف التلقائ��ي ع��ن االنحراف��ات والتنب��وؤ باالأزم��ات املحتمل��ة التي تتطلب حت��ركًا حكوميًا. هذه االأدوات ال تعمل ب�ش��كل م�شتقل، بل 

حتت��اج اإىل اأف��راد يتمتع��ون باخل��رة ال�شتخدامه��ا وتف�شر نتائجها. وقد لوحظت عدة توجهات اأ�شا�شية يف هذا املجال.



اأدت التط��ورات التكنولوجي��ة اإىل حت�شن��ات ملم��و�شة يف اأنظم��ة االإن��ذار 
املبك��ر عل��ى ال�شعيدي��ن الوطن��ي وال��دويل. واأ�شبح��ت الظواه��ر املناخي��ة 
وتف�شي االأمرا�س املعدية والراكني واالأمواج املدّية وغرها من املخاطر 
خا�شعة يف الوقت احلايل للمراقبة ب�شكل متوا�شل يف جميع دول منظمة 
التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة ويف دول اأخ��رى ح��ول الع��امل. وت�ش��كل 
اإندوني�شي��ا  يف    (PetaBencana.id)الفي�شان��ات خرائ��ط  ر�شم  اأداة 
وتطبي��ق "اإك���شرمي وي��ذر" يف االإم��ارات العربي��ة املتح��دة خ��ر مث��ال ع��ن 
اال�شتخدام امل�ش��رك للتكنولوجيا والتدخل الب�ش��ري للوقاية من املخاطر 
واإدارته��ا )راج��ع درا�شات احل��االت يف نهاي��ة ه��ذا التوج��ه(. وُيظه��ر 
ا�شتبيان منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية االأخر ب�شاأن اإدارة حكومة 
املخاط��ر(OCED,2017a)  اأن جمي��ع ال��دول االأع���شاء يف املنظم��ة ق��د 
اأ�شبحت متتلك اآليات واأنظمة ملراقبة اأو�شاع االأزمات والتوعية بالو�شع. 
باتت هذه االأنظمة املتنوعة االآن اأكر ات�شااًل بجاهزية الطوارئ وميكنها 
اإنذار ال�شكان وت�شغيل خطط الطوارئ. ومع ذلك فاإن 16 دولة فقط من 
اأ�شل 29 دول��ة م�ش��اركة يف اال�شتبي��ان، و�شع��ت اآلي��ات لتوق��ع االأزمات غر 
امل�شبوق��ة اأو اأزم��ات اأك��ر تعقي��دًا ال تتوافق مع االأحداث ال�شابقة )ال�ش��كل 

1.2(، م��ا ي�ش��ر اإىل وج��ود حي��ز لالبتكار.

حي��ث  تكنولوجي��ة،  طبيع��ة  ذات  املبتك��رة  االإن��ذار  اأنظم��ة  كل  لي���شت 
ت�شاع��د بع���س اأنظم��ة الك�ش��ف عن الفروق��ات الب�شيط��ة يف حتديد االآفات 
االجتماعي��ة االأق��ل و�شوح��ًا م��ن االأزم��ات اأو الكوارث. وعل��ى �شبيل املثال، 
ي�شل��ط مع��ر�س "ابت��كارات احلكومات اخلاّلقة" ال�شوء على مثال تدريب 
احلالق��ني يف لن��دن عل��ى ك�ش��ف عالم��ات االكتئ��اب االأوىل يف املجتمع��ات 
املعر�شة للخطر واإي�شال ال�شخ�س املعني اإىل امل�شاعدة الوقائية قبل اأن 
يبلغ مرحلة االأزمة1. ويف حني اأن هذه احلالة ال ت�شكل مبادرة من القطاع 
الع��ام، فاإنه��ا تق��دم معلوم��ات ع��ن منهجي��ات واأف��كار ميكنه��ا م�شاع��دة 

احلكوم��ات يف حتدي��د التحدي��ات ومعاجلته��ا يف جمتمعاته��ا.

النم��و املتزاي��د للبيان��ات يطل��ق العن��ان لالبت��كار 
يف اأنظم��ة املراقب��ة والتوق��ع

اإن التواف��ر املتزاي��د للبيان��ات املفتوح��ة والبيان��ات ال���شادرة ع��ن و�شائ��ل 
التوا�شل االجتماعي، واملرافق مع الت�شاعف العاملي الأجهزة اال�شت�شعار 
املرتبط��ة بالهوات��ف اجلوال��ة وامل��دن الذكي��ة واإنرن��ت االأ�ش��ياء وكام��رات 
املراقب��ة والطائ��رات دون طي��ار واالأقمار اال�شطناعي��ة، يوّلد اأحجامًا من 
البيان��ات مل تك��ن واردة �شابق��ًا ع��ن البيئت��ني املادي��ة واالجتماعي��ة، حي��ث 
ارتف��ع ع��دد اأجه��زة اإنرن��ت االأ�ش��ياء املت�شل��ة ببطاق��ة وح��دة التعري��ف 
امل�ش��رك (SIM) يف ال��دول االأع���شاء يف منظم��ة التع��اون االقت���شادي 
والتنمي��ة م��ن 72 ملي��ون اإىل 124 ملي��ون خ��الل االأع��وام الثالث��ة املا�شي��ة 
(OCED,2017a). وت�شتفي��د احلكوم��ات املبتك��رة م��ن البيان��ات  فق��ط 
ال�شخمة من اأجهزة اال�شت�شعار املرتبطة بهذه االآالت لتطوير منهجيات 

جدي��دة لفه��م وتوق��ع التوجه��ات املوؤث��رة يف املجتمع��ات.
ويج��ري م��زج ه��ذه البيان��ات املوّل��دة م��ن االآالت م��ع بيان��ات نا�ش��ئة ع��ن 
املواطنني وبيانات حكومية لدعم اأنظمة االإنذار املبكر واملوؤ�شرات وجمع 
معلوم��ات جدي��دة لو�شع ال�شي��ا�شات اال�شراتيجية. وحتدد هذه الدرا�شة 
اإندوني�شي��ا كرائ��د نا�ش��ئ يف تطوي��ر ط��رق مبتك��رة للتعام��ل م��ع االأزم��ات، 
لتك��ون جم��ال اختب��ار البت��كار ميك��ن تكراره عل��ى نط��اق اأو�شع بكثر. ومن 
خ��الل نظ��ام االإن��ذار املبك��ر لالأم��ن الغذائ��ي اخل��ا�س به��م، وه��ي �ش��راكة 
ب��ني احلكوم��ة وخمت��ر "بول���س (Pulse Lab) "التاب��ع ل��الأمم املتح��دة يف 
جاكرت��ا، مت م��زج بيان��ات احلكوم��ة م��ع تعق��ب الأ�شع��ار املنتج��ات الغذائي��ة 
تب��اع يف االأ�شواق يف مناط��ق نائي��ة ع��ر اأ�شل��وب التعهي��د اجلماع��ي بهدف 
تعق��ب تقلب��ات االأ�شع��ار والنق���س ال��ذي ميك��ن اأن يح��دث يف احل��االت 
الطارئ��ة. ويج��ري ه��ذا االأم��ر ع��ر جم��ع �شور ع��ن االأ�شواق يقدمه��ا 
املواطن��ون بهواتفه��م الذكي��ة. كم��ا ت�شتخ��دم الهوات��ف الذكي��ة، بالراف��ق 
م��ع اأجه��زة ا�شت�ش��عار هيدروليكي��ة، ل��ر�شم خرائط مل�شتوي��ات الفي�شانات 
يف جاكرت��ا وم��دن اأندوني�شي��ة اأخ��رى م��ن خ��الل ن�ش��ر �شور الفي�شان��ات 
يف الوق��ت الفعل��ي عل��ى "توي��ر(Twitter) "، كم��ا ورد يف درا�شة احلال��ة 
ح��ول موق��ع  (PetaBencana.id)يف نهاي��ة ه��ذا التوج��ه. وحت��ّول ه��ذه 
التفاع��الت ب��ني الب�ش��ر واالآالت حامل��ي الهوات��ف الذكي��ة اإىل اأجه��زة 

 www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/features/barbers-are-receiving-first-aid-training-in-mental-1. راجع
health-so-could-they-offer-the-best-talking-cure-a6882216.html

 (B)وتوقع االأزمات املعقدة (A) ال�شكل 1.2. اآليات للتوعية بالو�شع

No: 13 

No: 2 

Yes: 16

Yes: 28

A 

B
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مالحظ��ة: جمم��وع ال��دول امل�شتجيب��ة ه��و 30/30 يف ال�ش��كل (a) و29/30 
.(b) يف ال�شكل

 (2017a).امل�شدر: ا�شتبيان منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية حول حوكمة املخاطر
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ال�ش��كل 1.3. التوجه��ات يف جم��ال اأجه��زة اإنرن��ت االأ�ش��ياء: اأول 24 دول��ة 
يف جم��ال االأجهزة املت�شلة باالإنرنت

 (2016b)امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

ا�شت�ش��عار مبتك��رة تراق��ب البيئ��ة م��ن حوله��ا. وال تعت��ر اإندوني�شي��ا الدولة 
الوحي��دة الت��ي ت�شتخ��دم ه��ذه املنهجي��ات، اإذ اأن اال�شتخدام��ات االأخ��رى 

خ��ارج وق��ت االأزم��ات ت�شب��ح اأكر �ش��يوعًا.
وت�شاه��م االأقم��ار اال�شطناعي��ة والطائ��رات دون طي��ار اأي���شًا يف التع��اون 
ب��ني الب�ش��ر واالآالت، حي��ث ت�شتخ��دم حالي��ًا لتولي��د بيان��ات ا�شت�ش��عار ع��ن 
بع��د ملراقب��ة البيئ��ة املادي��ة والن�ش��اطات الب�ش��رية يف جمي��ع اأنح��اء العامل، 
حت��ى يف املناط��ق الت��ي ال ميك��ن ال��و�شول اإليه��ا. ويف حممي��ة كوزيك��و�س 
للحيوان��ات الري��ة يف نامبي��ا، اأت��اح الت�شوي��ر اجل��وي م��ن الطائ��رات دون 
طيار للحرا�س مبراقبة اأعداد احليوانات الرية. وقدم احلرا�س �شركاء 
م��ن ال���شكان االأ�شلي��ني مل�شاعدته��م يف تو�شيح �شياق البيان��ات، ما يو�شح 
ب�ش��كل اأك��ر كيفي��ة تكام��ل الب�ش��ر واالآالت. وت��زداد دق��ة اأجه��زة ا�شت�ش��عار 
االأقم��ار اال�شطناعي��ة؛ فعل��ى �شبي��ل املث��ال، ميكنه��ا االآن جم��ع معلوم��ات 
دقيق��ة للم�شاع��دة يف احت���شاب خمزونات النفط العاملية من خالل تعقب 
ظ��ل خزان��ات النف��ط كدلي��ل عل��ى ا�شتنف��اذ اخلزان��ات. وتت�شم��ن ه��ذه 

  (Orbitalالتقني��ة، الت��ي طورته��ا �ش��ركة »اأوربيت��ال اإن�شايت���س« النا�ش��ئة
الق��درة  احلكومي��ني  لل�ش��ركاء  وتوف��ر  عدي��دة  تطبيق��ات   ،Insights)

عل��ى اتخ��اذ ق��رارات اقت�شادي��ة مّطلع��ة ق��د تك��ون م�شتحيل��ة اأو باهظ��ة 
التكالي��ف ل��و اعتم��دت عل��ى تقني��ات يدوي��ة.2

ولزي��ادة حتفي��ز االبت��كار، تكث��ف احلكوم��ات م�شاعيه��ا لفت��ح بياناته��ا 
لال�شته��الك الع��ام عل��ى �ش��كل بيان��ات حكومي��ة مفتوح��ة(OGD) ، حي��ث 
تتخ��ذ ال��دول الرائ��دة موق��ف »احلكوم��ة املفتوح��ة ب�ش��كل اف��را�شي« 
لتحفز اإعادة ا�شتعمال البيانات من قبل اجلهات الفاعلة �شمن منظومة 
البيان��ات املفتوح��ة. وت��و�شع عملي��ة اإع��ادة ا�شتعم��ال البيان��ات احلكومي��ة 
املفتوح��ة االإمكاني��ة االبتكاري��ة ل��كل م��ن احلكوم��ة وال�شناع��ة واجلمه��ور 
الع��ام مع��ًا، حي��ث ي�شمح توافر البيان��ات، وت�شهيل ال��و�شول اإليها، وقابلية 
اإع��ادة ا�شتعماله��ا، بتدفقه��ا بحري��ة، لتمك��ني تب��ادل وم�ش��اركة االأف��كار 
واال�شتفادة منها، ما ي�شاعد على جتنب التكرار واالبتكارات املكررة غر 
ال�شرورية. يف حني يعزز النموذج التقليدي املغلق االنق�شام الذي يتدرج 
م��ن االأف��راد اإىل امل��وؤ�ش�شات، ومنه��ا اإىل احلكوم��ات الفردي��ة، ومنه��ا اإىل 
االقت���شاد العامل��ي. لذل��ك، و�شع��ت منظم��ة التعاون االقت���شادي والتنمية 
موؤ�ش��ر البيان��ات احلكومي��ة املفتوح��ة املفي��دة القابل��ة الإع��ادة اال�شتعم��ال 
(OURData) م��ن اأج��ل حتدي��د ال��رواد العامليني، باالإ�شاف��ة اإىل املجاالت 

التي تتطلب تركيز اجلهود يف �شيا�شات البيانات املفتوحة للبلدان لتحفيز 
االبتكار يف نهاية املطاف )راجع ال�شكل 1.4(. ملزيد من املعلومات حول 
 خ�شائ���س تطبي��ق �شي��ا�شة البيان��ات احلكومي��ة املفتوحة بح���شب الدولة،

راجع امللحق 1.

https://orbitalinsight.com 2 راجع
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ما هي البيانات احلكومية املفتوحة؟
 البيان��ات احلكومي��ة املفتوح��ة (OGD) ه��ي فل�شف��ة، تتح��ول ب�ش��كل 
متزاي��د اإىل جمموع��ة م��ن ال�شي��ا�شات الت��ي تع��زز ال�ش��فافية وامل�شاءل��ة 
وخل��ق قيم��ة ع��ر جع��ل البيان��ات احلكومي��ة متاحة للجمي��ع، حيث تنتج 
الهيئ��ات العام��ة وجتم��ع كمي��ات �شخم��ة م��ن البيان��ات واملعلوم��ات. 
وباإتاح��ة جمموع��ات بياناته��ا، ت�شب��ح امل��وؤ�ش�شات العام��ة اأكر �ش��فافية 

وقابل��ة للم�شاءل��ة م��ن املواطن��ني. وع��ر ت�ش��جيع ا�شتعم��ال جمموع��ات 
البيانات، واإعادة ا�شتعمالها، وتوزيعها بحرية، ت�شجع احلكومات خلق 
االأعم��ال وخدم��ات مبتك��رة ترتك��ز عل��ى املواطنني واالأعم��ال التجارية.

 oecd.org/gov/digital-government/open-government-data.htm:امل�شدر

(OURData) ال�شكل 1.4: موؤ�شر البيانات احلكومية املفتوحة املفيدة القابلة الإعادة اال�شتعمال
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مالحظة: البيانات اخلا�شة بجمهورية الت�شيك، وهنغاريا، واأي�شلندا، واإ�شرائيل، ولوك�شمبورغ غر متوفرة. ومت جمع املعلومات اخلا�شة باإندوني�شيا عام 2015 ا�شتنادًا اإىل الردود التي قدمتها احلكومة االإندوني�شية ال�شتبيان البيانات احلكومية املفتوحة الذي اأجرته منظمة التعاون االقت�شادي 
والتنمية عام 2014.

(2015a) امل�شدر: ا�شتنادًا اإىل منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

التق��دم املحق��ق يف حتلي��الت البيان��ات ي�ساع��د 
واتخ��اذ  التعقي��د  فه��م  عل��ى  احلكوم��ات 

الإج��راءات
الظواه��ر  تتب��ع  لق��درات  ملم��و�شًا  حت�شن��ًا  االأخ��رة  االأع��وام  �ش��هدت 
االجتماعي��ة والتهدي��دات الناجت��ة ع��ن االإن���شان، م��ع تزاي��د ع��دد دول 
منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة الت��ي ت�شتخ��دم من���شات تقني��ة 
ملراقب��ة ال�ش��بكات االجتماعي��ة. ميك��ن له��ذه املن���شات اأن تعم��ل مبثاب��ة 
و�شيلة لتحديد مكامن اخلطر واإدارك ما يحدث على اأر�س الواقع خالل 
اأي اأزم��ة بدق��ة اأك��ر )ميكولي��ت، 2014؛ ويندلين��ج واآخ��رون، 2013(.

دلف��ت  املط��ورة يف جامع��ة   " (Twitcident)تويت�شيدن��ت" اأداة  وتعت��ر 
ومكافح��ة  ال�ش��رطة  اإدارت��ي  يف  وامل�شتخدم��ة  هولن��دا  يف  للتكنولوجي��ا 
احلرائ��ق يف هولن��دا من��ذ ع��ام 2011 اأح��د االأمثل��ة عل��ى ذل��ك. تعم��ل 
ه��ذه االأداة عل��ى تر�ش��يح املعلوم��ات عر قنوات »توي��ر« اأثناء احلوادث، 

والبح��ث فيه��ا، وحتليله��ا. كم��ا يعم��ل النظ��ام عل��ى مراقب��ة خدم��ات الب��ث 
خ��الل الط��وارئ وعن��د تلق��ي ب��الغ ع��ن اأي ح��ادث، يب��داأ النظ��ام بر�ش��يح 
التغريدات ذات ال�شلة وجمعها. وبالتايل، ي�شتطيع اأفراد فرق اال�شتجابة 
"تويت�شيدن��ت"  مر�ش��حات  ا�شتخ��دام  املت���شررون  واملواطن��ون  االأولي��ة 
لل��و�شول اإىل املعلوم��ات ذات ال�شل��ة، كم��ا ح��دث خ��الل العا�شف��ة الت��ي 
�شرب��ت مهرج��ان "بوكيلب��وب" املو�شيق��ي ع��ام 2011 يف بلجي��كا واأ�شف��رت 

ع��ن �شق��وط �شحايا.
ومّت تطوي��ر خوارزمي��ات للك�ش��ف تلقائي��ًا ع��ن احل��االت الت��ي تتطل��ب 
تدخ��اًل حكومي��ًا، ب��دءًا من ال�شلوكيات غر الالئقة يف ال�ش��ارع، والكلمات 
الرئي�شية يف و�شائل التوا�شل االجتماعية، واالختناقات املرورية اأو زيادة 
ا�شتخ��دام اإح��دى خدم��ات احلكوم��ة االإلكروني��ة. وعل��ى �شبي��ل املث��ال، 
 (CCTV) ت�ش��هد م�شتوي��ات ا�شتخ��دام ال�ش��رطة الأنظمة كام��رات املراقبة
امل��زودة بخوارزمي��ات الك�ش��ف ع��ن ال�شل��وك اأو الوج��وه، ارتفاع��ًا ملم��و�شًا 
م��ن اأج��ل حتدي��د التهدي��دات املحتمل��ة. وكذل��ك، حت��دد االأ�شواق املالي��ة 
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توجه��ات الت��داول ب�ش��كل ف��وري تقريبًا، كما ي�شتطيع م�ش��غلو املدن الذكية 
متابع��ة م�شتوي��ات التل��وث وحتدي��د جتاوزه��ا مل�شتوي��ات التحذي��ر املح��ددة 

م�شبق��ًا يف الوق��ت الفعل��ي.

و�شمح��ت الق��درة عل��ى معرف��ة م��ا يح��دث يف املجتمع ب�ش��كل ف��وري تقريبًا 
اإىل جان��ب تزاي��د االأمتت��ة، بتطوي��ر ا�شتجاب��ات تلقائي��ة منظم��ة حل��االت 
مف��ر�شة م�شبق��ًا. ويف الوق��ت احل��ا�شر، تنف��ذ 70 يف املائ��ة تقريب��ًا م��ن 
معام��الت االأ�شواق املالي��ة ع��ر خوارزمي��ات الت��داول االآيل، الت��ي تتخ��ذ 
قرارات وتطبقها لل�شراء اأو البيع بالنيابة عن موكليها )هلبينج، 2015(. 
وب��داأت ه��ذه املم��ار�شات ت��ر�شخ يف املج��ال الع��ام اإذ تع��زز احلكوم��ات يف 
اأ�شراليا، وكندا، وال�شني، واأوروبا، اليابان، وكوريا، والواليات املتحدة، 
عل��ى �شبي��ل املث��ال، تطوي��ر �ش��بكات كهرب��اء ذكي��ة التخاذ ق��رارات تلقائية 
تتعلق بتخزين الكهرباء وتوزيعها، وبالتايل تقلل من اال�شتهالك وانبعاث 
غازات الدفيئة )توباال واأبوندو، 2016(. ويف الوقت نف�شه، تعمل اأجهزة 
الكمبيوت��ر الفائق��ة يف امل��دن الذكي��ة عل��ى تنظي��م حرك��ة امل��رور من خالل 

التحك��م باإ�ش��ارات امل��رور )توباال واأبون��دو، 2016(. 

التكنولوجي��ا كافي��ة، ميك��ن  تك��ون  عندم��ا ل 
اأن حت��دث فرق��ًا للحيوان��ات 

متزاي��د  ب�ش��كل  التكنولوجي��ا  اإىل  تلج��اأ  احلكوم��ات  اأّن  ال��وا�شح  م��ن 
للم�شاعدة على حّل م�شاكلها. اإاّل اأّن بع�شها جتمع بينها وبني حّل تناظري 
اأك��ر، وه��و احليوان��ات، حي��ث يق��وم مرك��ز حمم��د ب��ن را�ش��د لالبت��كار 
احلكوم��ي ب��درا�شة ط��رق ا�شتف��ادة حلكوم��ات م��ن امله��ارات الفري��دة 
والغرائ��ز املتط��ورة للحيوان��ات حل��ل امل�ش��اكل الت��ي ق��د ال تت��الءم م��ع 
التكنولوجيا وحدها. فعلى �شبيل املثال، وكما جاء يف معر�س »ابتكارات 
احلكوم��ات اخلاّلق��ة«، ت�شتخ��دم حكوم��ة الب��رو الن���شور للم�شاع��دة يف 
معاجل��ة م�ش��كلة القمام��ة الكب��رة واملتنامي��ة يف العا�شم��ة ليم��ا1، حيث مّت 
تدري��ب 10 ن���شور جمه��زة بكام��رات "ج��و ب��رو(GoPro) " ونظ��ام حتدي��د 
املواق��ع العامل��ي لتحدي��د مقال��ب النفاي��ات غ��ر القانوني��ة، الت��ي ميك��ن اأن 
تل��وث مي��اه ال�ش��رب وت��وؤدي اإىل انت�ش��ار االأم��را�س. ويت��م تعّق��ب اإحداثيات 
نظام حتديد املواقع العاملي ملقالب النفايات هذه على خارطة عامة حية.2 

التحديات
تق��وم احلكوم��ات ب��درا�شة منهجي��ات مبتك��رة لفه��م وتوق��ع ومعاجل��ة 
اال�شطراب��ات وامل�شائ��ل املعق��دة الت��ي توؤث��ر عل��ى اأرا�شيه��ا، واأنظمته��ا 
احليوي��ة وجمتمعه��ا. لك��ن اال�شتخ��دام املتزاي��د ل��الأدوات اجلدي��دة يخل��ق 

www.theguardian.com/cities/2016/jan/29/drowning-rubbish-lima-vultures-gopro-video-cameras 1 راجع

www.gallinazoavisa.pe 2    راجع

حتديات��ه خ��ا�شة. وت��وؤدي التكنولوجي��ا دورًا رئي�شي��ًا يف اإدارة املخاط��ر، 
�شم��ن امله��ام الرئي�شي��ة للحكوم��ة الت��ي ت�ش��مل فه��م احل��االت املعق��دة، 
وحتدي��د وق��ت اال�شتجاب��ة الإنذار مبكر وقي��ا�س م�شتوى اال�شتجابة، ف�شاًل 
 . (OECD, 2015b)ع��ن الت��وا�شل م��ع ال�شكان لن�ش��ر املعلومات ال�شروري��ة
وتتطل��ب ه��ذه االأدوات اجلدي��دة وزي��ادة املعلوم��ات اتخ��اذ ق��رارات م��ن 
امل�شغلني الب�شريني. ويكون امل�شوؤولون احلكوميون - الذين ي�شغلون اأحيانًا 
اأعل��ى املن��ا�شب يف احلكوم��ة - م�شوؤول��ني ع��ن اتخ��اذ مث��ل ه��ذه الق��رارات 
يف نهاي��ة املط��اف. ولذل��ك، ال ب��ّد اأن تك��ون ه��ذه االبت��كارات مبني��ة عل��ى 
اإط��ار عم��ل �ش��امل يق��وم عل��ى االإن���شان واالآل��ة واملجتم��ع ويتي��ح للحكوم��ات 

اال�شتف��ادة الق���شوى م��ن الفوائ��د الرقمي��ة.

ج��ودة املعلوم��ات: ميك��ن اأن يجع��ل الك��م الهائ��ل واملتزاي��د م��ن البيان��ات 
  (OECD,عملي��ة اتخ��اذ الق��رار معقدة بالن�شب��ة للقادة يف حاالت االأزمات
(2015b، ال �شيم��ا واأن النتائ��ج اجلدي��دة ق��د تتع��ار�س م��ع املم��ار�شات 

القائمة اأو اأنظمة االإنذار التي و�شعتها احلكومات. وميكن اأن تهتز الثقة 
يف ح��ال اتخ��اذ ق��رارات غ��ر منا�شب��ة ا�شتنادًا اإىل ط��رق جديدة مبتكرة، 
ال �شيم��ا يف مرحل��ة مبك��رة. وال بّد من حتديد مدخالت البيانات باأق�شى 
دقة ممكنة اإذ ميكن للخوارزميات اأن حتدد الرابط بني البيانات لكنها 

ال تاأخ��ذ دائم��ًا بعني االعتب��ار دقة املعلومات امل�شتخدمة.

تواف��ر املعلوم��ات: تك�ش��ف احلكوم��ات ع��ن كمي��ات كب��رة م��ن البيان��ات 
الت��ي ميك��ن ا�شتخدامه��ا لتطوي��ر ابت��كارات تهدف اإىل ك�ش��ف وتوقع وفهم 
االأح��داث املعق��دة. ويف الوق��ت نف���شه، ف��اإّن العديد من م���شادر املعلومات 
التحتي��ة  البن��ى  مل�ش��غلي  خ��ا�س  ب�ش��كل  مملوك��ة  اال�شت�ش��عار  واأجه��زة 
احليوي��ة، كاملراف��ق اخلا�شة اأو�ش��ركات التاأمني. وكم��ا هو احلال بالن�شبة 
للحكوم��ات، �شّنف��ت ال�ش��ركات البيان��ات كاإح��دى االأ�شول اجلوهري��ة، م��ا 
ق��د يح��د من ا�شتعداده��ا جلعل جمموعات البيانات متاحة بحّرية للعامة 

احلكوم��ة. اأو 

امل�ساءل��ة ب�س��اأن اتخ��اذ ق��رارات مبني��ة عل��ى البيان��ات: يث��ر تزاي��د اأمتت��ة 
اتخاذ القرارات ق�شايا رئي�شية تتعلق بكيفية �شمان ال�شوابط واملوازين 
ب�شلط��ة  ع��ادًة  البيان��ات  يتمت��ع علم��اء وحملل��و  وال   .(OECD, 2017b)

ر�شمي��ة التخ��اذ الق��رارات للرام��ج احلكومية، ولكنهم ي�ش��اركون يف واقع 
االأم��ر، م��ن خ��الل تطبي��ق احلل��ول مل�ش��اكل ال�شي��ا�شة بوا�شط��ة تكنولوجيا، 
يف عملي��ة �شن��ع ال�شي��ا�شات. ويط��رح ذل��ك ت���شاوؤاًل ح��ول اإمكاني��ة م�شاءل��ة 
الق��ادة وامل��وؤ�ش�شات بخ���شو�س الق��رارات املبني��ة عل��ى البيان��ات الت��ي ال 
ي�شيط��رون عليه��ا ب�ش��كل ت��اّم. وينطب��ق ه��ذا حتدي��دًا عل��ى عملي��ة اتخ��اذ 
الق��رارات املوؤمتت��ة، بحي��ث تتمت��ع خوارزمي��ات التعل��م االآيل يف �شمي��م 
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حتلي��الت البيان��ات بق��درات ال تقت���شر فق��ط عل��ى توف��ر املعلوم��ات. وال 
تكمن امل�شاألة االأ�شا�شية يف كيفية تفادي �شيطرة االآالت بداًل من الب�ش��ر، 
اإمن��ا يف كيفي��ة التحك��م با�شتخ��دام الب�ش��ر لتحلي��الت البيان��ات وت�شمي��م 

اآلي��ات منا�شب��ة لل�شواب��ط واملوازي��ن.

التحك��م بالبيان��ات ال�س��خ�سية: عملي��ًا، ينت��ج كل تفاع��ل م��ع جه��از رقم��ي 
بيانات ميكن معاجلتها الإنتاج معلومات عن م�شتخدمها. اإاّل اأّن االأ�شخا�س 
غالب��ًا م��ا يجهل��ون اأن ه��ذه البيان��ات موج��ودة وميك��ن ا�شتخدامها جمددًا 
ال�شتخال�س املعلومات. ويطرح هذا املو�شوع ت�شاوؤالت حول اخل�شو�شية 

واإدارة البيانات.

العوامل امل�ساهمة
ح��ددت ه��ذه ال��درا�شة ع��ددًا م��ن العوام��ل امل�شاهم��ة يف حتفي��ز االبت��كار 

يف ه��ذا املجال:

قام��ت  التحلي��الت:  وتف���سري  الإدارة  الع��ام  القط��اع  يف  الق��درات 
ال�ش��ركات يف ه��ذا القط��اع، وخ���شو�شًا ال�ش��ركات اال�شت�ش��ارية، بتطوي��ر 
الق��درات يف جم��ال التكنولوجي��ا والبيان��ات الت��ي غالب��ًا م��ا تف��وق معرف��ة 
احلكوم��ة. ونظ��رًا لندرته��ا، فاإن��ه يت��م اال�شتعان��ة غالبًا مب���شادر خارجية 
الت��ي تعت��ر مكلف��ة ب�ش��كل ع��ام، فيم��ا ال تع��ّد اال�شتعان��ة التاّم��ة مب���شادر 
داخلي��ة �شروري��ة وال ُين���شح به��ا. لك��ن احلكوم��ات التي حقق��ت م�شتويات 
تاأ�شي�شي��ة ملم��و�شة م��ن االإمل��ام بالبيان��ات )راج��ع النقا���س ح��ول امله��ارات 
يف التوج��ه 6( تك��ون اأك��ر ق��درة عل��ى فهم جم��ال التكنولوجي��ا والبيانات، 
وتولي��د اأف��كار واأط��ر عم��ل ملنهجي��ات مبتك��رة- واالأه��م م��ن ذل��ك، تف���شر 
نتائ��ج تل��ك املنهجي��ات والت���شرف عل��ى اأ�شا�شه��ا عن��د تطبيقه��ا، ما مينح 
احلكوم��ات كذل��ك الق��درة عل��ى تقيي��م اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا اأط��راف 
خارجي��ة، وج��ودة التحلي��ل والنتائج، واالأ�شاليب وم��دى مالءمة القرارات 
املوؤمتت��ة. ويتي��ح ذل��ك للحكوم��ات اإيج��اد �شب��ل ال�شتخدام تل��ك املنهجيات 
به��دف االبت��كار، باالإ�شاف��ة اإىل امل�شاهم��ة يف خل��ق ثقاف��ة تدع��م االبت��كار 

م��ن خ��الل االأدلة.

ت�شاع��د  البيان��ات:  حلوكم��ة  القوي��ة  والتنظيمي��ة  القانوني��ة  االأط��ر 
احلكوم��ات الت��ي تق��وم ب��اإدارة البيان��ات كاأ�شل م��ن االأ�شول عل��ى تخفي��ف 
خماطر اخل�شو�شية واالأمن اجلوهرية والتي تنتج عن تو�شيع التفاعالت 
ب��ني االإن���شان واالآل��ة. وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، عن��د اإدارة البيان��ات ب�ش��كل 
�شحي��ح م��ن خ��الل احلوكمة ال�شليم��ة، فاإنه ميكن درا�شته��ا وا�شتخدامها 
وم�شاركتها ب�شهولة اأكر �شمن احلكومة ومع اجلمهور عن طريق قنوات 
االت���شال مث��ل بواب��ات البيانات. وت�شاعد هذه القنوات، عند ا�شتخدامها 
بال�ش��كل املن��ا�شب، عل��ى اإلغ��اء االآث��ار ال�شلبي��ة للعزل��ة احلكومي��ة والعوائ��ق 
البروقراطي��ة. كم��ا يت��ّم تقلي��ل الهدر احلكومي والع��بء امللقى على عاتق 
املواطن��ني، الأن احلكوم��ات ل��ن حتتف��ظ بع��د ذل��ك مبجموع��ات بيان��ات 
مك��ررة ول��ن تق��وم بط��رح االأ�شئلة ذاتها عل��ى املواطنني يف كل مرة ي�شعون 
فيه��ا للح���شول عل��ى خدم��ة معينة. واعتمدت اإ�شتوني��ا، على �شبيل املثال، 
مب��داأ "م��رة واح��دة فق��ط(only once) "، حي��ث ميك��ن للحكوم��ة ط��رح 
ال���شوؤال نف���شه عل��ى املواط��ن م��رة واح��دة فق��ط. ويكم��ن اجلان��ب االأخ��ر 
حلوكم��ة البيان��ات يف ن�ش��ر البيان��ات، حي��ث ت�ش��ّجع »�شي��ا�شات البيان��ات 
املفتوح��ة ب�ش��كل اف��را�شي« عل��ى النظ��ر يف اال�شتخدام��ات النهائي��ة 
للبيانات بدءًا من حلظة جمعها، مما ي�شاعد يف تعزيز االبتكار مع تدفق 

البيان��ات �شم��ن احلكوم��ة اإىل املج��ال العام.

ال�س��فافية واإ�س��راك املواط��ن: وفق��ًا مل��ا �شب��ق، ميك��ن اأن يك��ون ال�شتخ��دام 
البيان��ات واخلوارزمي��ات به��دف دف��ع االبت��كار يف احلكوم��ة اآث��ار اإيجابي��ة 
و�شلبي��ة، كاإيج��اد ط��رق جدي��دة للتفكر ولكن مع حتكم اأقل بعملية اتخاذ 
الق��رارات. وتعم��ل ه��ذه االأ�شالي��ب اجلدي��دة ب�ش��كل اأف���شل يف احلكوم��ات 
حيث ميكن للجمهور العام االطالع على البيانات املجّمعة واخلوارزميات 
امل�شتخدم��ة ومناق�ش��تها، �شم��ن احل��دود القانوني��ة. وعن��د الك�ش��ف ع��ن 
البيان��ات، تت��واىل االآث��ار االإيجابي��ة الناجت��ة م��ن احلكوم��ة وتت�شاع��ف 
قيمته��ا. وب��داًل م��ن االعتماد فقط على م�شوؤويل احلكومة التخاذ قرارات 
اأف���شل، ت�شم��ح البيان��ات احلكومي��ة املفتوح��ة الآالف اأو مالي��ني املواطن��ني 
باتخ��اذ ق��رارات اأف���شل اأي���شًا، كم��ا يف درا�شة احلال��ة اخل��ا�شة مبوق��ع 

(PetaBencana.id).
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تو�سيات

يف ه��ذا ال�شي��اق، وحي��ث تق��ّدم قواع��د البيان��ات والتقني��ات املبتك��رة 
املتواف��رة وب�ش��كل متزايد وع��ودًا اإىل احلكومات بتحقيق م�شتويات اأف�شل 
م��ن الفه��م والت��وا�شل م��ع البيئ��ة املادي��ة للمجتمع��ات الت��ي حتكمه��ا، فاإن��ه 

يتوج��ب عل��ى امل�شوؤول��ني احلكومي��ني القي��ام مب��ا يل��ي:

اال�شتخدام��ات  • متع��ددة  االأ�شول  اأح��د  ب�شفته��ا  البيان��ات  اإدارة 
وامل�شتخدم��ني: تعزي��ز اإط��ار عم��ل قان��وين وتنظيم��ي يق��وم ب��اإدارة 
اأط��وار دورة حياته��ا، وياأخ��ذ  البيان��ات كاأح��د االأ�شول يف كاف��ة 
بع��ني االعتب��ار من��ذ حلظ��ة جمعه��ا اأنه قد يكون له��ذه البيانات عدة 
ا�شتخدام��ات وم�شتخدم��ني. وينبغ��ي تعزي��ز اإط��ار العم��ل ه��ذا م��ن 
اأعل��ى امل�شتوي��ات ل�شم��ان اعتب��اره كاأولوي��ة، ويج��ب اأن يتي��ح اإط��ار 
العمل اأي�شًا و�شوحًا اأفقيًا لعملية جمع البيانات، ليمّكن احلكومات 
م��ن معرف��ة ماهي��ة البيان��ات املجموع��ة وكيفي��ة ا�شتخدامه��ا عل��ى 
نط��اق احلكوم��ة. و�شي�شاع��د ه��ذا االأم��ر على تخط��ي البروقراطية 
كم��ا �شيتي��ح اأي���شًا م�ش��اركة البيان��ات على امتداد اأرج��اء احلكومة. 
ويج��ب اأن يك��ون اإط��ار العم��ل مفتوح��ًا للجمه��ور الع��ام اأي���شًا، كم��ا 
يج��ب اأن ياأخ��ذ بع��ني االعتب��ار البيان��ات ال��واردة اإىل احلكوم��ة 
م��ن ال�شناع��ة اأو اأي م���شادر اأخ��رى، باالإ�شاف��ة اإىل �شب��ل تعزي��ز 

ال�ش��راكات والعق��ود املفي��دة الت��ي ت�ش��جع ه��ذه العملي��ة.

منظوم��ة  • يف  امل�ش��اركة  االبت��كار:  لتحفي��ز  املفتوح��ة  البيان��ات 
البيان��ات املفتوح��ة وتعزيزه��ا لزي��ادة تواف��ر البيان��ات احلكومي��ة 
املفتوح��ة، و�شهول��ة ال��و�شول اإليه��ا، واإع��ادة ا�شتخدامه��ا لتحفي��ز 
االبت��كار. وينبغ��ي اأن ي�ش��مل ه��ذا االأم��ر تطوي��ر ق��درات البيان��ات، 

وثقاف��ًة قائم��ة عل��ى البيان��ات �شم��ن احلكوم��ة، وح��وارًا متب��اداًل م��ع 
م�شتخدم��ي البيان��ات داخ��ل احلكوم��ة وخارجه��ا عل��ى ح��د �شواء، 

حي��ث اأن االبت��كار يب��داأ باالأف��راد.

م��ن  • نظ��ام  وج��ود  �شم��ان  مفتوح��ة:  وموازي��ن  �شواب��ط  تطوي��ر 
ال�شواب��ط واملوازي��ن التخ��اذ الق��رارات باالعتم��اد عل��ى البيان��ات 
�شمن اإطار عمل �شامل يجمع بني االإن�شان واالآلة واملجتمع، بهدف 
زيادة جودة وم�شوؤولية هذه القرارات. وينبغي اأن ي�شمل هذا االأمر 
خط��وات يت��م وفقه��ا تطبي��ق املعرف��ة واحل��د�س الب�ش��ري الإ�شدار 
االأح��كام عل��ى قيم��ة واأهمي��ة مدخ��الت البيان��ات وكيفي��ة ا�شتخ��دام 
النتائ��ج. وينبغ��ي اأن ي�ش��مل ه��ذا اأي���شًا فت��ح اخلوارزمي��ات العام��ة 
امل�شتخدم��ة التخ��اذ الق��رارات املوؤمتت��ة )راج��ع املث��ال ع��ن حا�شب��ة 
ال�شرائ��ب الفرن�شي��ة يف التوج��ه 4(، م��ع قن��وات حل��وار مفت��وح 

متب��ادل كمرحل��ة تدقي��ق نهائي��ة.

اإدراج املرون��ة يف ت�شمي��م النظ��ام: يع��د رف��د االأنظم��ة املوؤمتت��ة  •
التخ��اذ الق��رارات مبنهجي��ات تقني��ة ذات م�شتوي��ات اأدن��ى اأم��رًا 
اأ�شا�شي��ًا ل�شم��ان مرون��ة املجتمع��ات. واإن زي��ادة ا�شتخ��دام االأنظمة 
املوؤمتتة املبتكرة التخاذ القرارات من قبل احلكومات لفهم البيئة 
املادي��ة وتوقعه��ا، ت�شتدع��ي اإدراج املرون��ة يف ت�شميمه��ا مبرحل��ة 
مبك��رة. ويعت��ر الثب��ات وقابلي��ة التك��رار والق��درة عل��ى التكي��ف 
ال�شم��ات االأ�شا�شي��ة ل�شم��ان مرون��ة االأنظم��ة وحمايته��ا م��ن الف�ش��ل 
ال�شامل لالأدوات التي تعتمد عليها املجتمعات واالقت�شادات ب�شكل 

متزاي��د يف �شر حياته��ا اليومي��ة.
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درا�سـة حـالـة: 
)PetaBencana.id( "بيتابينكانا دوت اآي دي"

اإندوني�سيا

ملخ�ص
"ال���شور ال�ش��خ�شية '�شيلف��ي' تنق��ذ االأرواح". ه��ذا ه��و �ش��عار "بيتابينكانا دوت اآي دي" ، وهي اأداٌة جتم��ع البيانات امل�شتقاة من اأجهزة 
ا�شت�ش��عار هيدروليكي��ة م��ع املعلوم��ات الت��ي يقدمه��ا املواطن��ون ع��ر و�شائ��ل الت��وا�شل االجتماع��ي والتطبيق��ات املدني��ة، وم��ن �شمنها 
املعلوم��ات امل�شتق��اة م��ن تطبي��ق "توي��ر"، وذل��ك ل��ر�شم خرائط للفي�شانات يف الوقت الفعلي يف جاكرت��ا - وقريبًا، يف مدن اأخرى يف 
اإندوني�شي��ا. وتوف��ر ه��ذه اخلرائ��ط القائم��ة على �ش��بكة االإنرن��ت، واملتاحة للجمهور حاليًا اأف�شل املعلوم��ات املتاحة حول الفي�شانات 
ل��كل م��ن احلكوم��ة وال���شكان. واأُطلق��ت اأداة "بيتابنكان��ا دوت اآي دي" يف البداية حت��ت ا�شم "بيتاجاكرتا(PetaJakarta) "، والتي ركزت 

عل��ى مدين��ة جاكرت��ا فق��ط، ولكنها تتو�شع حالي��ًا لتغطي املزيد من املدن يف البالد.



ال�شكل 1.5: الفي�شانات يف جاكرتا
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امل�سكلة
تع��د جاكرت��ا الك��رى ث��اين اأك��ر امل��دن ال�شخم��ة يف الع��امل، وت�ش��هد 
في�شان��اٍت منتظم��ة خ��الل م��و�شم االأمط��ار املو�شمي��ة. ويق��ع 40 يف املائ��ة 
م��ن م�شاح��ة جاكرت��ا حت��ت م�شت��وى �شطح البح��ر، وهي تغ��و�س حتت هذا 
امل�شت��وى مبع��دل 6 �شنتمرات �شنويًا. وميكن لتغر املناخ وارتفاع م�شتوى 
�شطح البحر اأن يزيد الو�شع �شوءًا يف االأعوام املقبلة. وحتمل الفي�شانات 
تاأثرًا خطرًا على �شكان منطقة جاكرتا البالغ عددهم 30 مليون ن�شمة، 
باالإ�شاف��ة اإىل اأخطاره��ا عل��ى االأن�ش��طة التجاري��ة واخلدم��ات احلكومية. 
وع��الوًة عل��ى ذل��ك فق��د كّثف التو�شع احل���شري وال���شكاين ال�شريع خالل 

االأع��وام االأخ��رة انك�ش��اف جاكرت��ا وتعر�شها ملخاط��ر الفي�شانات.

وجتع��ل املنظوم��ة املائي��ة املعق��دة له��ذه املنطق��ة احل�شري��ة الكب��رة اإىل 
جان��ب املن��اخ اال�شتوائ��ي، م��ن ال�شع��ب عل��ى اجله��ات الفني��ة احلكومي��ة 
املخاط��ر  م��دراء  يفتق��ر  لذل��ك،  ونتيج��ًة  للفي�شان��ات.  من��اذج  و�شع 
للمعلوم��ات الدقيق��ة الكافي��ة ال�شته��داف التدخ��الت يف ح��االت الط��وارئ 
ودعم ال�شكان، ويفتقر املواطنون للمعرفة الكافية بالتطورات التي تطراأ 

عل��ى ال��و�شع.

حل مبتكر
متتل��ك جاكرت��ا واح��دًا م��ن اأك��ر جتمع��ات م�شتخدمي "توي��ر" يف العامل. 
وعندم��ا حت��دث الفي�شان��ات، ي�شب��ق تدف��ق املعلوم��ات من �ش��بكات و�شائل 
الت��وا�شل االجتماع��ي التحذي��رات الر�شمي��ة ويعك���س الواق��ع عل��ى االأر�س 
ب�ش��كل اأك��ر دق��ة. عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك، فاإن��ه ميك��ن ملعلوم��ات كه��ذه 
اأي���شًا اأن تخل��ق ارتب��اكًا يف ح��ال ع��دم توجيهه��ا ب�ش��كل من��ا�شب. والح��ظ 

مط��ورو "بيتابنكان��ا دوت اآي دي" اأن مواطن��ي جاكرت��ا يبحث��ون بانتظ��ام 
عن املعلومات ذات ال�شلة على و�شائل التوا�شل االجتماعي وي�شاركونها، 
لك��ي يتكيف��وا م��ع تعط��ل حرك��ة امل��رور، واإغ��الق امل��دار�س واالآث��ار ال�شلبي��ة 
االأخ��رى للفي�شان��ات عل��ى اأن�ش��طتهم اليومي��ة، واأدرك��وا وج��ود ف��ر�شة 

لال�شتف��ادة ه��ذه البيان��ات.

ه��ذه  املعلوم��ات  ث��روة  عل��ى  دي"  اآي  دوت  "بيتابنكان��ا  اأداة  وتعتم��د 
ال��واردة م��ن "اأجه��زة اال�شت�ش��عار الب�ش��رية"، وترفده��ا بالبيان��ات العلمية 
ال��واردة م��ن اأجه��زة اال�شت�ش��عار الهيدروليكي��ة، لتق��وم باإن�ش��اء من��اذج 
وخرائ��ط للفي�شان��ات يف الوق��ت الفعل��ي. وت�شتن��د ه��ذه املنهجي��ة املبتك��رة 
واإىل  االجتماع��ي،  الت��وا�شل  لو�شائ��ل  النط��اق  وا�شع  اال�شتخ��دام  اإىل 
اف��را�س اأن املواطن��ني ق��ادرون عل��ى ال��و�شول اإىل اأدق املعلوم��ات املتعلقة 
بظروف الفي�شانات على امل�شتوى املحلي. وُت�شتخدم خرائط "بيتابنكانا 
دوت اآي دي" عل��ى نط��اق وا�شع لتزوي��د املواطن��ني والعامل��ني يف جم��ال 
الط��وارئ واجله��ات احلكومي��ة باملعلوم��ات ع��ن ح��االت الط��وارئ اأثن��اء 

الفي�شان��ات.

ولك��ن كي��ف يعم��ل "بيتابنكان��ا دوت اآي دي" عملي��ًا؟ لق��د مت��ت برجم��ة 
النظ��ام ليتفاع��ل عندم��ا يق��وم اأحد االأ�ش��خا�س يف جاكرت��ا بكتابة تغريدة 
حتت��وي عل��ى كلم��ة "باجن��ر (banjir) ")اأي في���شان(، ويربطه��ا بح�شاب 
PetaJkt@. ويق��وم موق��ع  PetaBencana.idاالإلك��روين بال��رد تلقائي��ًا، 

ويطل��ب م��ن ال�ش��خ�س تاأكي��د التغريدة بوا�شط��ة �شور مو�شوم��ة جغرافيًا. 
وتقوم املن�شة بعد ذلك بجمع كافة التقارير الواردة مع البيانات الر�شمية 
الواردة من حكومة املدينة لبناء خريطة حمّدثة با�شتمرار للفي�شان على 
االإنرن��ت، وم��ن ث��م يت��م ن�ش��ر اخلرائ��ط للجمه��ور الع��ام وال�شلط��ات عل��ى 



ال�شكل 1.6 الفي�شانات التي جرى االإبالغ عنها من قبل ال�شكان

ال�شكل 1.7. خريطة "بيتابنكانا دوت اآي دي"
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ح��د �شواء. ويت��م ت�ش��غيل ه��ذه االأداة املبتك��رة ع��ر "كوجن��ي �شيت��ي3"  
(CogniCity)، وه��و عب��ارة ع��ن تطبي��ق برجمي��ات ح��رة مفتوح��ة امل�شدر 

(FOSS) خم���ش�س الإنت��اج �شور عل��ى نط��اق امل��دن ال�شخم��ة با�شتخ��دام 

املعلوم��ات ال��واردة م��ن و�شائ��ل الت��وا�شل االجتماع��ي. وكان "بيتابنكان��ا 
دوت اآي دي" اأول تطبي��ق عمل��ي ل��ه. 

وتكم��ن اإح��دى نق��اط الق��وة الت��ي يتمت��ع به��ا »بيتابنكان��ا دوت اآي دي« يف 
ال�شراكة التي مت تاأ�شي�شها بني االأو�شاط االأكادميية-  حيث يقود امل�شروع 
 ،(MIT) خمتر املخاطر احل�شرية يف معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا
ومنظم��ة "بيتابنكان��ا دوت اآي دي" غ��ر احلكومي��ة، واحلكوم��ة. كم��ا دعَم 
ف��رع الوكال��ة الوطني��ة الإدارة الك��وارث يف جاكرت��ا (BNPB) ه��ذا امل�ش��روع 
من��ذ مراح��ل ت�شميم��ه املبك��رة، وعم��ل ب�ش��كل وثي��ق ل�شم��ان م�شاهم��ة 
"بيتابنكان��ا دوت اآي دي" ب�ش��كل فع��ال يف عملي��ات الوكال��ة الوطنية الإدارة 

الك��وارث. واأثن��اء مرحل��ة الت�شمي��م امل�ش��رك، ق��ام م�شمم��و الرجميات 
بتخطي��ط اإج��راءات الت�ش��غيل القيا�شية اخلا�شة بالوكال��ة الوطنية الإدارة 
الك��وارث بعناي��ة، ملراقب��ة اأح��داث الفي�شان��ات، وتفعي��ل خط��ط الط��وارئ 
واإن��ذار ال���شكان الإدم��اج "بيتابنكان��ا دوت اآي دي" يف العملي��ات القائم��ة 

 https://youtu.be/O7VDjjeEdN8. 3. راجع



وخطوط تدف��ق البيانات.
وكان بن��اء الثق��ة بني ال�ش��ركاء اأمرًا �شروريًا لل��و�شول للبيانات الر�شمية، 
م��ا جع��ل "بيتابنكان��ا دوت اآي دي" اأداًة اأف���شل. وتدم��ج اأداة "بيتابنكان��ا 
دوت اآي دي" البيان��ات ال��واردة م��ن من���شات حكومي��ة متع��ددة، لتتي��ح 
للنظ��ام مراجع��ة التقاري��ر والتثب��ت م��ن �شحته��ا بفعالي��ة، وتقييم وحتليل 
الربط بني خمتلف نظم البنية التحتية التي ت�شمل املياه والنقل والطاقة.

البتكار
اأداة عل��ى �ش��بكة االإنرن��ت تنت��ج  اأول  اآي دي«  »بيتابنكان��ا دوت  تع��د 
خرائ��ط يف الوق��ت الفعل��ي للفي�شان��ات يف املناط��ق احل�شري��ة، مدعوم��ًة 
بالتقاري��ر ال��واردة م��ن و�شائ��ل الت��وا�شل االجتماع��ي. ومتثل تقدم��ًا كبرًا 
عل��ى اخلرائ��ط املو�شوع��ة ب�شيغ��ة (PDF) الثابت��ة ال�شابق��ة، التي كان يتم 
اإنتاجه��ا كل �شت �شاع��ات. وه��ي حت�شن جودة اخلدمة ب�ش��كل ملحوظ من 
خ��الل جم��ع ون�ش��ر البيان��ات الدقيقة ح��ول الفي�شان��ات يف الوقت الفعلي، 

والت��ي تتواف��ر للحكوم��ة واجلمه��ور العام عل��ى الفور.

الأثر والنتائج
"توي��ر" عل��ى  جاكرت��ا  يف  امل�ش��روع  �شفح��ة  �شجل��ت   ،2016 ع��ام   يف 

(PetaJkt@) اأك��ر م��ن 50 األ��ف متاب��ع ونح��و 10 اآالف تغري��دة تق��دم اإىل 

ه��ذه املن���شة معلوم��ات ح��ول الفي�شانات، ما يوؤكد على امل�ش��اركة الكبرة 
ملواطن��ي جاكرت��ا. وع��الوة عل��ى ذل��ك، فق��د ا�شتخدم��ت الوكال��ة الوطني��ة 
الإدارة الك��وارث من��ذ ع��ام 2015 ه��ذه املن���شة كج��زء م��ن عملي��ات اإدارة 
الط��وارئ اليومي��ة اخل��ا�شة به��ا، م��ا ميث��ل طف��رًة يف تب��ادل املعلوم��ات م��ع 
املواطن��ني. ودعم��ًا له��ذا االبتكار، دعا حاكم جاكرتا ال�شكان لالإبالغ عن 

الفي�شان��ات كجزء م��ن واجبهم املدين. 

قابلية التكرار

�شيت��ي"  "كوجن��ي  برجمي��ات  عل��ى  دي"  اآي  دوت  "بيتابنكان��ا  ت�شتن��د 
احل��رة مفتوح��ة امل���شدر، والت��ي تتواف��ر رموزه��ا الرجمي��ة عل��ى �ش��بكة 
االإنرن��ت4 . ويج��ري العم��ل عل��ى تو�شي��ع التطبي��ق، ال��ذي مت تطوي��ره 
بداي��ًة جلاكرت��ا، لي�ش��مل مدن��ًا اأخ��رى يف اإندوني�شي��ا، م��ن بينه��ا بان��دوجن 
و�شوراباي��ا. وتت�ش��ارك دول اأخ��رى مث��ل اأ�شرالي��ا، والهن��د وفيتن��ام م��ع 
خمت��ر املخاط��ر احل�شري��ة يف معه��د ما�شات�ش��و�شت�س للتكنولوجي��ا لن���شخ 
وتك��رار ه��ذا االبت��كار للم��دن الك��رى املع��ر�شة ملخاط��ر الفي�شان��ات. 
واأو�شى كل م��ن جلن��ة االت���شاالت االحتادي��ة االأمريكي��ة واالحت��اد الدويل 
جلمعي��ات ال�شلي��ب االأحم��ر واله��الل االأحم��ر مبن���شة »بيتابنكان��ا دوت 
اآي دي« كنم��وذج ملن���شات التعهي��د اجلماع��ي للمعلوم��ات حول الكوارث، 

والت��ي ميك��ن تو�شيعه��ا لت�ش��مل ك��وارث اأخ��رى اأي���شًا.

التحديات والدرو�س امل�ستفادة
يوؤك��د مط��ورو "بيتابنكان��ا دوت اآي دي" عل��ى اأهمي��ة بن��اء �ش��راكات �ش��املة 
وطويلة االأجل بني امل�شتخدمني ال�شركاء ل�شمان ا�شتدامة هذه االأنظمة، 
وم�ش��اركة احلكوم��ات فيه��ا، والثق��ة بني ال�ش��ركاء. واأتاحت ه��ذه املنهجية 
التعاوني��ة يف الت�شمي��م والتطوي��ر ل�"بيتابنكان��ا دوت اآي دي" حتقيق نتائج 
اإيجابي��ة للمواطن��ني ووا�شع��ي ال�شي��ا�شة، حي��ث ت�شتفي��د جمي��ع االأط��راف 
من م�شاركتها املتبادلة والتعاونية. كما اأنه من املهم اأي�شًا تعزيز امل�شاركة 
ب��ني املواطن��ني، حي��ث ت�ش��كل م�شاهماتهم عماد هذا االبت��كار القائم على 
و�شائ��ل الت��وا�شل االجتماع��ي. وكم��ا يعت��ر بن��اء الثق��ة ب��ني ال�ش��ركاء اأم��رًا 

اأ�شا�شي��ًا لك�شب اإمكاني��ة الو�شول لبيانات املدينة.

 https://github.com/smart-facility/cognicity-server.4. راجع 
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درا�سـة حـالـة: 
)Extreme Weather( "تطبيق "اإك�ستريم ويذر

الإمارات العربية المتحدة 

ملخ�ص
يعت��ر "اإك���شرمي وي��ذر"  تطبيق��ًا متاح��ًا ب�ش��كل جم��اين يق��وم باإن��ذار ال���شكان )خ���شو�شًا اأولئ��ك ال��ذي يعان��ون م��ن م�ش��اكل �شحي��ة( 
واحلكوم��ة ح��ول الظ��روف املناخي��ة احلالي��ة وامل�شتقبلية يف موقعهم احلايل عر الهوات��ف الذكية اأو برامج ت�شفح االإنرنت. ويعمل 
التطبي��ق، ال��ذي اأُطل��ق ع��ام 2016، م��ن قب��ل "معه��د م���شدر للعل��وم والتكنولوجي��ا(Masdar) "، بوا�شط��ة �شل�شل��ة م��ن اخلوارزمي��ات 
ت�شتخ��دم بيان��ات االأقم��ار اال�شطناعي��ة يف الوق��ت الفعل��ي ومن��اذج للتنب��وؤ بحال��ة الطق���س. وه��و اأح��د اأوائ��ل التطبيق��ات الت��ي تخت���س 
بك�ش��ف العوا�شف الرملية والتنبوؤ بها، االأمر الذي ي�ش��كل حتديًا كبرًا يف منطقة ال�ش��رق االأو�شط، وخ�شو�شًا بالن�شبة لالأ�ش��خا�س 

الذي��ن يعان��ون حاالت �شحي��ة كالربو. 



العوا�شف الرملية يف ال�شرق االأو�شط 

امل�سكلة
ميك��ن للع��وا�شف الرملي��ة اأن تك��ون ق��وة مدم��رة ك��رى يف منطق��ة ال�ش��رق 
االأو�شط. ويف عام 2015، كانت عا�شفة واحدة وحدها كافية الأن تت�شبب 
مب�شت��وى روؤي��ة منخف���س للغاي��ة، وت��وؤدي لوق��وع مئ��ات احل��وادث املروري��ة 
وتاأخ��ر كب��ر يف رح��الت الط��ران واإغ��الق امل��دار�س، ملحق��ًة اأ�شرارًا 
باالقت���شاد )�شولوم��ن، 2016(. كم��ا ميك��ن اأن تت�شب��ب امل�شتويات العالية 
م��ن الغب��ار املع��دين وامللوث��ات يف اله��واء بنوب��ات الربو احل��ادة واالأمرا�س 
التنف�شي��ة واالأم��را�س املُعدي��ة. كم��ا ميك��ن له��ذه الع��وا�شف اأن حت��د م��ن 
فعالي��ة االأل��واح ال�ش��م�شية، والت�شب��ب باآث��ار �شارة للمحا�شي��ل الزراعي��ة. 
وقد تو�شلت االأبحاث احلديثة اإىل اأن العوا�شف الرملية ال�شديدة حتدث 
بوت��رة اأعل��ى يف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة، م��ا ي���شرع احلاج��ة اإىل 

ح��ّل يت���شف بامل�شداقي��ة والدق��ة )�شولوم��ن، 2016(.

حل مبتكر 
للعل��وم  م���شدر  "معه��د  يف  بالتكنولوجي��ا  واملخت���شون  العلم��اء  �شع��ى 
والتكنولوجي��ا" الإيج��اد ح��ل جدي��د مل�ش��كلة الع��وا�شف الرملي��ة امل�شتم��رة، 
والت��ي ت���شم ع��ث الغب��ار واجلراثي��م وغب��ار الَطل��ع والبل��ورات الرملي��ة. 
ويف ع��ام 2016، اأطلق��وا تطبي��ق "اإك���شرمي وي��ذر" ليتيح��وا للم�شتخدم��ني 
عر�س الظروف الراهنة من خالل خرائط �شبه حية، واإنذار املواطنني، 
وخ���شو�شًا اأولئ��ك امل�شاب��ني مب�ش��اكل �شحي��ة، عندم��ا تتده��ور االأو�شاع 
اجلوي��ة اأو عندم��ا يك��ون هب��وب العا�شف��ة و�ش��يكًا. وعل��ى الرغ��م م��ن 

ت�شميم��ه واأدائ��ه الوظيف��ي املتق��دم، فقد ج��رى تطوير التطبي��ق واإطالقه 
خ��الل ع��ام واح��د تقريب��ًا.

 البتكار 
عل��ى الرغ��م م��ن تواج��د بع���س النم��اذج االأخ��رى لتتب��ع الغب��ار، اإال اأن 
تطبي��ق "اإك���شرمي وي��ذر" ق��ادر عل��ى تق��دمي تقدي��رات دقيق��ة للغاي��ة ع��ن 
الهب��اء اجل��وي يف جمي��ع اأنح��اء املنطق��ة، م��ا يتي��ح لالأف��راد وامل��وؤ�ش�شات 
احلكومي��ة عل��ى ح��د �شواء اال�شتع��داد ب�ش��كل اأف���شل ملواجه��ة الع��وا�شف. 
وكان ه��ذا االأم��ر ممكن��ًا نتيج��ًة لك��ون فري��ق االبتكار ه��و اأول من ا�شتخدم 
منوذج��ًا ثالث��ي االأبع��اد للنق��ل الكيميائ��ي معدل اإقليمي��ًا (CHIMERE)  يف 
منطق��ة ال�ش��رق االأو�شط، وه��و من��وذج مفت��وح امل���شدر للتنب��وؤ وحم��اكاة 
حرك��ة الغب��ار ونوعي��ة اله��واء ويتي��ح للباحث��ني اإدخ��ال متغ��رات ح��ول 
الطق���س و�شط��ح االأر�س مث��ل �شرع��ة الري��اح، والرطوب��ة وتكوي��ن الرب��ة، 
بغي��ة للح���شول عل��ى توقعات حدوث الغبار وغره من اأنواع الهباء اجلوي 

وامللوث��ات الغازي��ة وم��ن بينه��ا االأوزون )�شولوم��ن، 2016(. 

ويعت��ر توج��ه معه��د م���شدر مبتك��رًا كذل��ك م��ن حي��ث تركي��زه عل��ى 
م�ش��اكل معق��دة يف الع��امل الواقع��ي ع��ر منهجي��ة متع��ددة التخ���ش�شات. 
ويجم��ع التطبي��ق اخل��رات االإقليمي��ة واملعرف��ة العملي��ة املط��ّورة يف معه��د 
االأبح��اث بتقني��ات مراقب��ة االأر�س والنمذج��ة العلمي��ة املتط��ورة للح�شول 
عل��ى خ�شائ���س مناخي��ة حم��ددة للغاي��ة للمناط��ق ال�شحراوي��ة مث��ل تل��ك 

املوج��ودة يف دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة.



ال�شكل 1.9 تطبيق "اإك�شرمي ويذر"

ال�شكل 1.10 تطبيق "اإك�شرمي ويذر" على الهواتف الذكية - امل�شدر: معهد »م�شدر«
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التاأثري والنتائج
ميث��ل التطبي��ق نقط��ة حت��ول يف ق��درة املنطق��ة عل��ى اإدارة االآث��ار املرتب��ة 
ع��ن الع��وا�شف الرملي��ة ب�ش��كل من��ا�شب. ويتي��ح طرح��ه ل��كل م��ن احلكومة 
واال�شتع��داد  والغب��ار  الرملي��ة  الع��وا�شف  بح��دوث  التنب��وؤ  واملواطن��ني 
له��ا ب�ش��كل اأف���شل. ويوف��ر ه��ذا االأم��ر لدول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة 
الق��درة عل��ى اإدارة �شي��ا�شات ال�شحة والبيئة واملن��اخ -وجميع القطاعات 
االقت�شادي��ة واالجتماعي��ة الرئي�شي��ة املت���شررة م��ن الع��وا�شف الرملي��ة- 
ب�ش��كل اأك��ر فعالي��ة وكف��اءة، وتوفر اإنذار مبكر لوق��وع العوا�شف الرملية 

القا�شي��ة م��ن اأج��ل احل��د م��ن اخلط��ر عل��ى حي��اة االإن���شان.

ومت ا�شتع��را�س اخلوارزمي��ات والنم��اذج امل�شتخدم��ة يف التطبي��ق م��ن 
قب��ل االأق��ران املخت���شني بالقط��اع، وج��رت امل�شادق��ة عليها م��ن قبل كبار 

العلم��اء يف جم��ال العل��وم اجلوي��ة )ن�شيم��ة بيج��ام واآخ��رون، 2016(.



ال�شكل 1.11 تطبيق "اإك�شرمي ويذر" �شمن املت�شفح - امل�شدر: معهد "م�شدر"

30 . الإن�سان والآلة: اإقران املعرفة الإن�سانية بالأدوات املبتكرة :1 التوجه

قابلية التكرار
ال�ش��رق  منطق��ة  يف  �ش��ائعة  م�ش��كلة  والغب��ار  الرملي��ة  الع��وا�شف  تع��د 
االأو�شط، وميك��ن ن���شخ جترب��ة ا�شتخ��دام ه��ذا التطبي��ق ملعاجل��ة م�ش��اكل 
مماثل��ة يف مناط��ق اأخ��رى. ويتي��ح من��وذج (CHIMERE) مفت��وح امل���شدر، 
لالآخري��ن تنزي��اًل جماني��ًا للرجمي��ة الرئي�شي��ة وتطبيقه��ا عل��ى عمله��م 
اخل��ا�س. وم��ع ذل��ك، اأف��اد العلم��اء يف معه��د »م���شدر« اأن اأح��د اأ�شب��اب 
جناح التطبيق هو معرفة الظروف اخلا�شة باملنطقة االإقليمية، ويتوجب 
عل��ى ال��دول االأخ��رى الت��ي ت�شع��ى اإىل تطوي��ر تكنولوجي��ا مماثل��ة اأن تتاأكد 
من اعتمادها على روؤى مقدمة من العن�شر الب�شري وقائمة على اخلرة 
بقدر اعتمادها على التكنولوجيا. وتعد االأداة مفيدًة للمواطنني و�شانعي 
ال�شي��ا�شات احلكومي��ة، باالإ�شاف��ة اإىل القطاع��ات االأخ��رى كذل��ك، فعل��ى 
�شبي��ل املث��ال، باإم��كان م���شوؤويل النق��ل وال�شالم��ة املروري��ة اال�شتف��ادة من 
ه��ذه االأداة، حي��ث باإمكانه��ا م��ّد �شائق��ي ال�شيارات والطياري��ن واملراقبني 
اجلوي��ني بتحذي��رات م�شبق��ة بح��دوث الغب��ار، م��ا ميّكنه��م م��ن اتخ��اذ 

االإج��راءات الالزم��ة لتخفي��ف املخاط��ر.

ومت ت�شمي��م االأداة لتك��ون مرن��ًة وقابل��ة للتو�شي��ع، م��ا يفت��ح الب��اب اأم��ام 
مي��زات اإ�شافي��ة ق��ادرة عل��ى تعّق��ب جمموع��ة متنوعة م��ن املتغرات. على 
�شبي��ل املث��ال، ميك��ن اإ�شاف��ة موؤ�ش��رات ج��ودة اله��واء، وو�شوح الروؤية على 
الط��رق، ودرج��ات احل��رارة، وج��ودة املي��اه اإىل اخلوارزمي��ات واخلرائ��ط 
لتعزي��ز جدواه��ا به��دف التقلي��ل م��ن اخل�شائ��ر الناجت��ة ع��ن الع��وا�شف، 

واالآث��ار ال�شلبي��ة املرتب��ة عل��ى �شح��ة االإن���شان، واالأ�شرار االقت�شادي��ة.

التحديات والدرو�س امل�ستفادة
اإن اأب��رز التحدي��ات الت��ي تواج��ه التطبيق تت�شف بكونه��ا تقنية بطبيعتها. 
واأ�شبحت هذه املبادرة ممكنًة يف االآونة االأخرة، نظرًا للحاجة اإىل قدرة 
حا�شوبي��ة كب��رة جلم��ع من��اذج الطق���س وبيان��ات االأقم��ار اال�شطناعي��ة 

لتولي��د معلوم��ات ح��ول الطق�س يت��م حتديثها كل ب�شع دقائق.
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لع��ل اأح��د اأ�شع��ب اجلوان��ب الت��ي تت���شم به��ا احلكوم��ة ه��و نطاقه��ا. وم��ن حي��ث االبت��كار، ف��اإن ه��ذا االأم��ر يعن��ي و�شع طريق��ة لتو�شي��ع 
مبادرة ابتكارية من نطاق �شغر اإىل نطاق اأكر حاملا تثبت قيمتها. ولطاملا مت اعتبار هذه املنهجية هي االأمثل لالبتكار، حيث اأنها 
توف��ر ف��ر�شًا للتعدي��ل والتكّي��ف بن��اء عل��ى تفاع��الت امل�شتخدم��ني وال��درو�س امل�شتف��ادة، وي�شمح حل��االت االإخفاق املحتمل��ة اأن حتدث 
ب�شرعة ويف مراحل مبكرة قبل ا�شتثمار موارد كبرة. وي�شمل هذا االأمر زيادة عدد امل�شتفيدين، ف�شاًل عن م�شتوى املوارد املالية، 
والتوظي��ف والبني��ة التحتي��ة املخ���ش�شة ل�شم��ان تر�شي��خ االبت��كار وجناحه. ومع ذلك، اأ�شبح لتو�شيع النط��اق معنى اآخر، حيث تتيح 
التطورات التكنولوجية للحكومات اأن تعيد تقييم معنى "النطاق". فمن الناحية الكلية، ينطوي هذا املعنى على ا�شتخدام البيانات 
واملعلومات من عدد دائم االزدياد من امل�شادر، بينما من الناحية اجلزئية، ميكن اأن يعني ال�شعي للح�شول على اإجابات للم�شاكل 
احلكومي��ة بوا�شط��ة م���شادر اأو اأدوات �شغ��رة ج��دًا ال ميك��ن روؤيته��ا بالع��ني املجردة. ومع منو مفهوم التو�شع بح��د ذاته، يزداد عدد 
احلكومات وال�ش��ركاء الذين يقومون با�شتحداث و�شائل جديدة ومثرة لالهتمام للتعامل مع النطاق والدفع قدمًا باآفاق االبتكار.

املخت��ربات  ال��كل:  اإىل  اجل��زء  م��ن  النتق��ال 
واحلا�سن��ات التح��ول  عملي��ة  وف��رق 

ي�ش��كل حتدي��د �شب��ل تو�شي��ع نط��اق االبت��كارات ال�شغ��رة االأولي��ة لت�شب��ح 
مب��ادرات حكومي��ة ك��رى حتدي��ًا مت��وا�شاًل اأم��ام االبت��كار احلكوم��ي. 
وحل���شن احل��ظ، تق��وم احلكومات اخلاّلقة بابتكار ط��رق جديدة لتحقيق 
ذل��ك، وميك��ن لالآخري��ن اال�شتف��ادة منه��ا. وتتمّث��ل اإح��دى املنهجي��ات 
يف متك��ني انت�ش��ار االأف��كار عل��ى امت��داد احلكوم��ة، كم��ا ورد يف درا�شة 
احلال��ة اخل��ا�شة باملب��ادرة الدمنركي��ة ل��� "ن�ش��ر االبت��كار" )راج��ع التوج��ه 
6 م��ن ه��ذا التقري��ر(. باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، يج��ري االحتف��اء مبخت��رات 
االبتكار احلكومية كطريقة لتعزيز االبتكار من خالل التجارب. واأخذت 
ف��رق التح��ّول واحلا�شن��ات تظه��ر يف االآون��ة االأخ��رة كو�شيل��ة جدي��دة 
ل�شياغ��ة اأ�شالي��ب وعملي��ات جدي��دة يف الن�شي��ج احلكوم��ي. وال تختل��ف 
ه��ذه املنهجي��ة ع��ن حا�شن��ات �ش��ركات التكنولوجي��ا النا�ش��ئة، الت��ي ثب��ت 
جناحه��ا يف القط��اع اخل��ا�س، ومه��دت يف نواح كث��رة الطريق التي بداأت 

احلكوم��ات باتباعه��ا.

مختربات البتكار
�ش��هد ع��دد خمت��رات االبت��كار من��وًا كب��رًا خ��الل االأع��وام االأخ��رة، 
وذلك كا�شتجابة لزيادة تعقيد ق�شايا ال�شيا�شة العامة التي تتطلب اتباع 
منهجي��ات وط��رق جدي��دة للعم��ل. اجلدي��ر بالذك��ر اأن م�شطل��ح "خمت��ر" 
م�شتع��ار م��ن جم��ال العل��وم، وي�ش��ر اإىل جترب��ة والتحق��ق م��ن حال��ة، 
وا�شتك�ش��اف كيفي��ة حدوثه��ا، واختب��ار حلول لها يف بيئ��ة اآمنة وم�شبوطة. 
وتوف��ر ه��ذه املخت��رات بدي��اًل ال�شتثم��ار احلكوم��ات للوق��ت وامل��ال وراأ�س 
امل��ال االجتماع��ي يف ال�شي��ا�شات والرام��ج وا�شع��ة النطاق التي قد تف�ش��ل 
م�شاح��ات  االبت��كار  خمت��رات  وتعت��ر  املتوخ��اة.  النتائ��ج  حتقي��ق  يف 
خم���ش�شة للتحقي��ق والتج��ارب م��ن خ��الل التجربة واخلط��اأ للتو�شل اإىل 
فه��م اأف���شل مل��ا ميك��ن اأن ينج��ح يف جم��ال ت�شمي��م وتق��دمي اخلدم��ات 
العام��ة. وغالب��ًا م��ا ينت��ج عنه��ا م�ش��اريع ابتكاري��ة، اأو تق��دم اخلط��وات 
االأوىل لتو�شي��ع نط��اق امل�ش��اريع الناجح��ة. وتتاأل��ف خمت��رات االبت��كار يف 
اأف���شل حاالته��ا م��ن حكوم��ات تعم��ل بطرق جدي��دة غالبًا ما تك��ون زاخرة 
بالتحديات للتو�شل اإىل نتائج تلبي احتياجات امل�شتفيدين من اخلدمات 

 (OECD, 2017).واملجتم��ع بدق��ة

التوجه 2:
تو�ســيع اأو ت�سييــق نطــاق التطبيق: تو�ســيع 

نطــاق العمــل احلكومي



مختربات البتكار: اأمثلة من ت�سيلي والدمنارك وفرن�سا

)2016d( امل�شدر: النتائج االأولية املقدمة من منظمة التعاون االق�شادي والتنمية
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32 . تو�سيع اأو ت�سييق نطاق التطبيق: تو�سيع نطاق العمل احلكومي :2 التوجه

التاب��ع  الدمن��ارك،  يف   " (MindLab)الب "ماين��د  خمت��ر  يق��وم 
للحكومة الدمنركية املركزية، با�شتخدام ت�شميم يرتكز على االإن�شان 
كو�شيل��ة لتحدي��د امل�ش��اكل وو�شع التو�شي��ات املتعلق��ة بال�شي��ا�شات.

 (Laboratorio de Gobierno) يه��دف خمت��ر احلكوم��ة  وباملث��ل، 
يف ت�ش��يلي اإىل تطوي��ر عملي��ات االبت��كار ودعمه��ا وتعزيزه��ا الإيج��اد 
خدم��ات عام��ة ترك��ز عل��ى االأ�ش��خا�س عل��ى نح��و اأف���شل، وذلك بهدف 
امل�شاع��دة عل��ى تطوي��ر عالق��ة جدي��دة بني احلكوم��ة واملجتمع. ولدعم 
ه��ذه املهم��ة، يعم��ل املخت��ر ع��ر ثالث��ة حم��اور: )1( م�ش��اريع االبتكار 
للخدمات العامة التي ت�شهد طلبًا كبرًا؛ )2( حت�شني قدرات االبتكار 
ملوظف��ي اخلدم��ة املدني��ة؛ و)3( فت��ح التحدي��ات العام��ة اأم��ام القط��اع 
اخل��ا�س م��ن خ��الل من��ح اجلوائ��ز لنم��اذج اأولي��ة من احلل��ول ميكن اأن 

حت���شن اخلدم��ات العامة.

ويق��وم خمت��ر "فوت��ور بوبلي��ك(Futurs Public) "، التاب��ع للحكوم��ة 
املركزي��ة يف مكت��ب رئي���س ال��وزراء يف فرن���شا، باختب��ار حل��ول جدي��دة 
ملواجه��ة حتدي��ات القط��اع الع��ام عل��ى نط��اق �شغ��ر به��دف امل�شاع��دة 
يف اإن�ش��اء "منظوم��ة" تدع��م االبتكار. ويعم��ل هذا املختر مع منظمات 
غر حكومية وم�ش��اريع اجتماعية لتقدمي اخلرات يف جمال ت�شميم 
اخلدم��ات، مث��ل التطوي��ر امل��رن للرجمي��ات. وت�ش��مل اأمثل��ة امل�ش��اريع 
تغي��ر كيفي��ة تق��دم الن��ا�س للح���شول عل��ى االإعان��ات االجتماعي��ة، 
وجترب��ة منهجي��ات �ش��خ�شية ب�ش��كل اأك��ر الإعان��ات العج��ز، واإع��ادة 

تنظي��م اخلدم��ات العام��ة يف املناط��ق الريفي��ة.
امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2017(.

وُيظه��ر ا�شتبي��ان اأجرت��ه منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة موؤخ��رًا 
احلكوم��ات  الب�ش��رية" يف  للم��وارد  اال�شراتيجي��ة  "االإدارة  ح��ول 

لل��دول   (SHRM Survey) واالحتادي��ة  املركزي��ة 
ال��دول  م��ن  القلي��ل  اأن  املنظم��ة  يف  االأع���شاء 

امل�ش��اركة يف الدرا�شة تلجاأ اإىل اال�شتخدام 
املكث��ف ملخترات االبتكار يف احلكومة 

كب��ر  ع��دد  ذك��ر  م��ع  الوطني��ة، 
م��ن ه��ذه ال��دول ال�شتخدامه��ا 

املخت��رات.  له��ذه  املح��دود 
اأم��ا بقي��ة ال��دول فاأ�ش��ارت 
ا�شتخدامه��ا  ع��دم  اإىل 
اإىل  اأو  املخت��رات  له��ذه 
ع��دم قدرته��ا عل��ى تاأكي��د 
اإىل  ي�ش��ر  م��ا  االأم��ر، 
االنق���شام  بع���س  وج��ود 

احلكوم��ة. داخ��ل 

ا�شتخ��دام   .2.1 ال�ش��كل 
خمترات/مراك��ز االبت��كار يف 

اخلدم��ة املدني��ة



ال�شكل 2.2. اجتماع امل�شممني يف اخلدمة الرقمية احلكومية

: https://gds.blog.gov.uk/2017/01/09/making-policy-an-integral-part-of-digital-delivery-teams.امل�شدر
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فرق التحّول
ُت�شه��م ه��ذه املنهجي��ة يف اإن�ش��اء وح��دة تنفي��ذ جدي��دة ت�شطل��ع مبهم��ة 
االإ�ش��راف عل��ى التكنولوجي��ا وتن�شي��ق ا�شتخدامه��ا بغي��ة اإح��داث حت��ّول 
ج��ذري يف تق��دمي اخلدم��ات اإىل املواطن��ني وال�ش��ركات. وتتمت��ع ه��ذه 
الف��رق الت��ي تتمي��ز بركيزه��ا الق��وي عل��ى ا�شتقط��اب اأف��راد م��ن ذوي 
امله��ارات م��ن القط��اع اخل��ا�س، مبوهب��ة تناف���س تل��ك املوجودة ل��دى اأقوى 
�ش��ركات التكنولوجي��ا يف الع��امل، ويف كث��ر م��ن احل��االت، تك��ون اآتي��ة 
منه��ا. وتعم��ل ه��ذه الف��رق عل��ى ك�ش���ر العزل��ة بغي��ة حتوي��ل اخلدم��ات م��ن 
خ��الل االبت��كار احلكوم��ي. ويعمل املوظفون م��ن ذوي املهارات واخلرات 
املتخ�ش�شة يف التقنيات املبتكرة، �شمن هذه الفرق، يدًا بيد مع موظفي 
برام��ج اخلدم��ة املدني��ة لتحوي��ل االأف��كار املبتك��رة اإىل اأدوات وخدم��ات 
جدي��دة. وكان��ت اخلدم��ة الرقمي��ة احلكومي��ة  (GDS)يف اململك��ة املتح��دة 
االأوىل م��ن نوعه��ا عن��د تفعيله��ا ع��ام 2011، ولك��ن هذا املفهوم بداأ ي�ش��هد 
موؤخ��رًا اعتم��ادًا �شريع��ًا م��ن قب��ل حكومات مبتك��رة اأخرى. فف��ي الواليات 
  (USDS)املتح��دة، �شاه��م اإط��الق اخلدم��ة الرقمي��ة احلكومي��ة االأمريكية
خلدم��ات  الرقم��ي  التح��ول  يف  ولل�ش��عب"،  ال�ش��عب  "م��ن  �ش��عار  حت��ت 
املحارب��ني القدام��ى واملهاجرين وطالب اجلامع��ات. وظهرت جمموعات 
اأح��دث موؤخ��رًا، منه��ا وكال��ة التح��ول الرقم��ي يف اأ�شرالي��ا وفري��ق بقي��ادة 
اأن  حت��ى   .(OECD, 2016c) نيوزيلن��دا  يف  الرقم��ي  التح��ول  م���شوؤول 

اململك��ة املتح��دة عم��دت اإىل اإن�ش��اء فري��ق دويل ع��ام 2016 للتن�شي��ق م��ع 
ه��ذه املجموع��ات1 . وتدع��و ه��ذه الف��رق اإىل ا�شتخ��دام مم��ار�شات مرن��ة 
قابل��ة للتك��رار والن���شخ، والت��ي ت�ش��كل قل��ب عملي��ة اختب��ار وتو�شي��ع نط��اق 

االبت��كار، والثقاف��ة الداعم��ة املحيط��ة ب��ه.

وت�ش��ارك فرق التحول غالبًا يف امل�ش��اريع نظرًا للحاجة املا�شة اأو االأولوية 
ال�شيا�شي��ة (OECD, 2016c)، وم��ع ذل��ك، فق��د ظه��رت اأي���شًا من��اذج اأكر 
�ش��بهًا بال�ش��ركات. ولطامل��ا جل��اأت احلكوم��ات اإىل �ش��ركات ا�شت�ش��ارية 
التما�شًا للحلول، وقد اأن�ش��اأت الواليات املتحدة �ش��ركة ا�شت�ش��ارات داخلية 
خ��ا�شة به��ا للعم��ل م��ع ال��وكاالت عل��ى اأ�شا�س اخلدم��ة مقاب��ل ال��ر�شوم. 
وتق��وم �ش��ركة 18" اإف(18F) "، الت��ي اأطلق��ت من�شة امل�ش��ريات ال�شغرى 
)مت بحثه��ا يف التوج��ه 6 م��ن ه��ذا التقري��ر(، بالت�ش��اور مع ال��وكاالت حول 
جمموع��ة متنوع��ة م��ن املوا�شي��ع، مب��ا يف ذل��ك ابت��كار املنتج��ات الرقمي��ة 
والبيان��ات، وعملي��ات اال�شتح��واذ وال�شي��ا�شات2 . وميكن لهذا النموذج اأن 

ُيح��ِدث حت��ّول يف االآلي��ة ب��ني احلكوم��ات وال�ش��ركات اخلارجي��ة. 

كم��ا يج��ب عل��ى ال��دول الت��ي تق��رر ا�شتخ��دام منهجي��ة ف��رق التح��ّول اأن 
تقوم بذلك بطريقة مدرو�شة، نظرًا الإمكانية مواجهة منهجية التحوالت 
اجلذري��ة املحتمل��ة لكث��ر م��ن العقب��ات م��ع التغي��رات الهيكلي��ة والثقافية 
طويلة االأمد يف جميع اأرجاء احلكومة، وذلك مع اأخذ الطبيعة اخلارجية 

 (OECD, 2016c).والثقاف��ة املختلف��ة له��ا بعني االعتب��ار

 https://gds.blog.gov.uk/2016/08/23/introducing-the-gds-international-team1راجع 

 https://18f.gsa.gov/2015/10/07/digital-economy-practice2راجع 



احلا�سنات
ت�شاع��د خمت��رات االبت��كار وف��رق التح��ّول عل��ى احت���شان اأمن��اط جدي��دة 
م��ن االبت��كار داخ��ل احلكوم��ة، اإال اأن احلكوم��ات املبتك��رة تذه��ب اإىل م��ا 
ه��و اأبع��د م��ن القط��اع الع��ام لتحفيز االبتكار يف القطاع م��ن اأجل ال�شالح 
 ،" (DataStart)الع��ام. فعل��ى �شبي��ل املثال، اأطلقت اأ�شراليا "داتا �شتارت
وه��ي عب��ارة عن �ش��راكة بني القطاعني العام واخل��ا�س الإيجاد واحت�شان 
وت�شري��ع االأف��كار النا�ش��ئة الت��ي ت�شتع��ني بالبيان��ات املتاح��ة علن��ًا م��ن قب��ل 
احلكوم��ة االأ�شرالي��ة1 . ته��دف ه��ذه اخلط��وة اإىل حتدي��د رّواد االأعم��ال 
الذي��ن ميكنه��م تطبي��ق االبت��كار واالإب��داع للك�ش��ف ع��ن قيمة جدي��دة وحل 
امل�ش��اكل العاملي��ة با�شتخ��دام بيان��ات احلكوم��ة املفتوح��ة. ونتيج��ة مل�شابقة 
حكومي��ة  ورعاي��ة  متوي��ل  مبن��ح  قام��وا   ،2016 ع��ام  مطل��ع  يف  وطني��ة 
م��ن قب��ل حا�شن��ة رائ��دة لل�ش��ركات النا�ش��ئة ل�ش��ركة "كوه��ورت اآي كي��و" 
،(CohortIQ) وه��ي �ش��ركة نا�ش��ئة يف جم��ال ال�شح��ة ت�شتخ��دم بيان��ات 

امل�شت�ش��فيات والبيان��ات احلكومي��ة املفتوح��ة للح��د م��ن عملي��ات االإدخ��ال 
اإىل امل�شت�شفى التي ميكن تالفيها والبالغ عددها 235،000 حالة �شنويًا. 
وتعت��ر اأ�شرالي��ا ه��ذا االأم��ر كبداي��ة مل�ش��اركة اأك��ر �ش��مواًل م��ع القط��اع 
اخل��ا�س فيم��ا يتعل��ق با�شتخ��دام جمموع��ات بيان��ات حكومي��ة حم��ددة 
الإيج��اد ف��ر�س عم��ل وتطوي��ر منتج��ات وخدم��ات جدي��دة، وتولي��د قيم��ة 
اجتماعية. كما بداأ منوذج احلا�شنة باالنت�شار يف ا�شكتلندا اأي�شًا، حيث 
اأطلق��ت احلكوم��ة مب��ادرة "�شي��ف تي��ك(CivTech) " يف يوني��و 2016.2 
ومتن��ح "�شي��ف تيك" باال�شتن��ادًا اإىل حا�شنات التكنولوجيا الرائدة، رّواد 
االأعم��ال ف��ر�شة للتناف���س يف حتدي��ات مفتوح��ة به��دف تق��دمي �ش��ركات 

جدي��دة وتعزي��ز االبت��كار.

اإع��ادة ت���سور مفه��وم اجل��زء وال��كل: مفاهي��م 
جدي��دة للنط��اق

عل��ى الرغ��م م��ن اأن تو�شي��ع نط��اق االبت��كار �شم��ن القط��اع الع��ام اأو من��ه، 
يعت��ر واع��دًا بتو�شي��ع حج��م وتاأث��ر الرام��ج املبتك��رة، غ��ر اأن املفاهي��م 
اجلدي��دة ملعن��ى ال�"نط��اق" متث��ل اأق���شى درج��ات االبتع��اد ع��ن املنهجيات 
ال�شابقة، حيث اأن التطور ال�شريع للتكنولوجيا وانخفا�س تكاليفها ب�شكل 
ع��ام ميّكن��ان موظف��ي اخلدمة املدنية م��ن حتديد اأو بناء اأدوات وم�شادر 
متناهي��ة ال�شغ��ر لدع��م االبتكار بهدف حتقيق اأثر هائل، واال�شتفادة من 

ق��وة ال�ش��عب اجلماعي��ة لتوليد قيم��ة مل ي�شبق تخيلها.

 http://datastart.wpengine.com، www.dpmc.gov.au/news-centre/data/cohortiq-announced-winner-datastart.1راجع 

  www.gov.scot/Topics/Economy/digital/digitalservices/civtech.2راجع  

ال�شكل 2.3. البحث عن امليكروبات يف جوهان�شرغ

للحكوم��ات حالي��ًا درا�شة  املمك��ن  م��ن  ب��ات  الناحي��ة اجلزئي��ة،  وم��ن 
ق�شاي��ا عل��ى نط��اق مل يك��ن ممكن��ًا �شابقًا. فعلى �شبيل املث��ال، وكما اأظهر 
معر�س "ابتكارات احلكومات اخلالقة"، فاإن "التحالف الدويل للركيبة 
االأنف��اق  ل�ش��بكات قط��ارات  للمناط��ق احليوي��ة  الو�شفي��ة  والت�شامي��م 
واملناط��ق احل�شري��ة - (MetaSUB) "وه��و حتال��ف ي���شم 57 مدين��ة يف 
جميع اأنحاء العامل -3 يهدف اإىل ا�شتخدام طريقة عر�س جزيئية للمدن 
لتح���شني ت�شميمه��ا وا�شتخدامه��ا وتاأثرها عل��ى ال�شحة. وهو يعمل على 
اإع��داد درا�شة رائ��دة غ��ر م�شبوق��ة لنظ��م النق��ل اجلماع��ي احل�شري��ة 
واملدن يف جميع اأنحاء العامل لر�شد واختبار الوا�شمات احليوية الناجتة 
ع��ن املواطن��ني. و�شُت�شتخ��دم ه��ذه البيان��ات م��ن قب��ل خمطط��ي املدين��ة 
وم���شوؤويل ال�شح��ة العامة الكت�ش��اف اأن��واع جديدة، ونظم حيوية جديدة، 
وتتب��ع حرك��ة االأم��را�س، م��ا م��ن �ش��اأنه اأن ميّك��ن م��ن ال��و�شول اإىل حقب��ة 
امل��دن االأك��ر حتدي��دًا م��ن الناحي��ة الكمّي��ة، واالأك��ر ا�شتجاب��ة و"ذكاء4 ".

وعل��ى ال�شعي��د اجلزئ��ي كذل��ك، ف��اإن التلميح��ات امل�شتقبلي��ة اإىل ك��ون 
تقني��ة النان��و اخلط��وة الهام��ة املقبل��ة يف التط��ور التكنولوج��ي، تقوده��ا 
اال�شتثم��ارات احلكومي��ة. لق��د اأطلق��ت دول عدي��دة مب��ادرات للم�شاع��دة 
يف جع��ل التق��دم التكنولوج��ي ال��ذي كان ين��درج �شابق��ًا يف خان��ة اخلي��ال 
العلم��ي، حقيق��ة واقع��ة يف امل�شتقب��ل القري��ب. وقام��ت الوالي��ات املتح��دة 

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/272555323راجع 

 http://metasub.org.4راجع 

 " (IBM Ressearch)امل�شدر: "اآي بي اإم ري�شرت�س
www.flickr.com/photos/ibm_research_zurich/28760242710 :على الرابط التايل
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عل��ى �شبي��ل املث��ال باإن�ش��اء جمعي��ة تتك��ون م��ن ع��دة وكاالت حكومية تدعى 
املب��ادرة الوطني��ة لتقني��ة النان��و (NNI)، والت��ي اأعلن��ت يف اأواخ��ر ع��ام 
2015 ع��ن حت��دي �شخ��م يتمث��ل يف اإن�ش��اء نوع جديد م��ن احلوا�شيب قادر 

عل��ى تف���شر البيان��ات والتعل��م منه��ا ب�ش��كل ا�شتباق��ي، وح��ّل امل�ش��اكل غ��ر 
املاألوف��ة با�شتخ��دام م��ا تعلم��ه، والعم��ل بكف��اءة ا�شته��الك للطاق��ة مماثلة 
للدم��اغ الب�ش��ري. وحت��دد اال�شراتيجي��ة �شل�شلة من االأولوي��ات التوجيهية 
للتكنولوجي��ا النانوي��ة امل�شتوح��اة م��ن احلكوم��ة وجمموع��ة م��ن التحديات 
)والفر�س( التي يجب معاجلتها لتحقيق هذا الهدف. وينطوي التحدي 
على التن�شيق والتعاون عر م�شتويات متعددة من احلكومة، وال�شناعة، 
واالأو�شاط االأكادميي��ة واملجتم��ع امل��دين، لتج��اوز املنهجي��ات القدمي��ة يف 
احلو�شب��ة وتخطي��ط م���شار جدي��د م��ن �ش��اأنه اأن ي��وا�شل وت��رة االبت��كار 
ال�شريع��ة5 . ويف يولي��و 2016، ن�ش��رت وكاالت فيدرالي��ة تقري��رًا ر�شمي��ًا 6 
ي��و�شح تفا�شي��ل التق��دم الكب��ر، مب��ا يف ذلك و�شع خط��ة حتدد االأهداف 
قريب��ة االأج��ل لل��وكاالت احلكومية، ف�شاًل عن الفر�س املتاحة لل�ش��راكات 

م��ع القط��اع اخلا�س. 

  www.whitehouse.gov/blog/2015/10/15/nanotechnology-inspired-grand-challenge-future-computing.5راجع  

 www.nano.gov/sites/default/files/pub_resource/federal-vision-for-nanotech-inspired-future-computing-grand-6راجع 
challenge.pdf.

وعل��م  النان��و  تقني��ة  ب��ن  التق��ارب  حتقي��ق  التح��دي  ه��ذا  "يتطّل��ب 

للحو�سب��ة  كلي��اً  الإن�س��اء من��وذج جدي��د  الكمبيوت��ر  وعل��وم  االأع���ساب 
. الدم��اغ7"  ق��درات ثوري��ة حتاك��ي وظائ��ف  الطاق��ة م��ع  منخف���سة 

الدكتور مايكل ميدور، مدير مكتب التن�شيق الوطني لتقنية النانو.

كم��ا تن�ش��ط دول اأخ��رى اأي���شًا يف ه��ذا املج��ال، فعل��ى �شبي��ل املث��ال، تق��وم 
حكوم��ات املغ��رب ونيب��ال و�شريالن��كا بتموي��ل اأبح��اث اأ�شا�شي��ة ودع��م 
ال�ش��ركات يف جهوده��ا لتو�شي��ع نط��اق تطبيق��ات تقني��ة النان��و يف جم��االت 
ت��راوح ب��ني ال�شح��ة وال�شناع��ات الدوائي��ة و�شواًل اإىل الغ��ذاء، م��رورًا 
ب��االإدارة البيئي��ة وحتلي��ة املي��اه واإنت��اج الطاق��ة8 . وتق��دم حكوم��ة هولن��دا 
دعم��ًا كب��رًا ل�"نانونيك���شت اإن اإل(NanoNextNL) "، وه��ي عب��ارة ع��ن 
منظم��ة مظل��ة ين���شوي حتته��ا نح��و 100 �ش��ركة وجامعة وم��وؤ�ش�شة الإجراء 
بح��وث يف جم��ال تطوي��ر تقني��ة النان��و9 . وت��وؤدي هولن��دا دورًا ريادي��ًا يف 
جمال البحوث املتعلقة مبخاطر تقنية النانو، وت�شعى اإىل �شمان اأن تكون 
خماطره��ا عل��ى الب�ش��ر والبيئ��ة �شئيل��ة اأو معدوم��ة .10 كم��ا دع��م االحت��اد 
االأوروب��ي اأي���شًا تقني��ة النان��و، بجعله��ا واح��دة م��ن املكون��ات االأ�شا�شي��ة 

لرنام��ج "الري��ادة ال�شناعي��ة11 ".

اأم��ا عل��ى ال�شعي��د الكل��ي، ف��اإن احلكوم��ات تنظ��ر اإىل النط��اق بط��رق 
جدي��دة م��ن خ��الل جتمي��ع امل���شادر واأجه��زة اال�شت�ش��عار اإىل ح��د مل يك��ن 
من املمكن تخيله منذ ب�شعة اأعوام خلت. فعلى �شبيل املثال، كما ورد يف 
التوج��ه 1، ت�شتخ��دم احلكوم��ات �شور االأقم��ار اال�شطناعي��ة املقدم��ة م��ن 
"اأوربيت��ال اإن�شايت���س(Orbital Insights) " لتحلي��ل االأع��داد الهائل��ة م��ن 
ال�شور التي توفر معلومات �شياقية حول مو�شوعات �شيا�شية واقت�شادية 
تتخط��ى االإح���شاءات احلكومي��ة12 . وميك��ن للمحللني، مث��اًل، قيا�س كمية 
النف��ط املتاح��ة يف اخلزان��ات املُراَقب��ة عن طريق الك�ش��ف عن االأمناط يف 
الظ��الل، الت��ي تتغ��ر ح���شب م�شت��وى النف��ط املوج��ود يف اخل��زان. وميك��ن 
ا�شتخ��دام ه��ذا التحلي��ل اأي���شًا لتقدي��ر التوجه��ات مث��ل م�شت��وى اأعم��ال 
االإن�ش��اءات يف ال���شني، وم�شت��وى ح���شاد احلب��وب يف رو�شي��ا االحتادي��ة، 
الكب��رة  التجاري��ة  املراك��ز  كان��ت متوقف��ة يف  الت��ي  ال�شي��ارات  وع��دد 
ح��ول الع��امل. ويه��دف ه��ذا االبت��كار اإىل ا�شتخدام ال���شور امللتقطة لفهم 
التوجه��ات وا�شع��ة النط��اق، وجتمي��ع ه��ذه املعلوم��ات ل�شن��اع ال�شي��ا�شات 

والق��رارات.

 www.nano.gov/node/1637.7راجع  

  www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/nanotechnology_is_a_growing_research_priority8راجع 

 www.nanonextnl.nl/about-us.9راجع  

 www.government.nl/topics/nanotechnology/contents/nanotechnology-in-the-netherlands10راجع  

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/1306.11راجع 

 https://rctom.hbs.org/submission/bean-counters-in-space-how-orbital-insights-sees-the-world12راجع  
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وي�ش��كل ال�ش��عب م���شدرًا رئي�شي��ًا اآخ��ر للمعلوم��ات الت��ي ميك��ن اال�شتف��ادة 
منه��ا عل��ى �شعي��د النط��اق الكل��ي. ت��و�شح حال��ة "مابات��ون"، املو�شوف��ة يف 
درا�شة احلال��ة التالي��ة، كي��ف ميك��ن للم��دن اأن ت�شتفي��د م��ن االإمكاني��ات 
املقدمة بفعل الكميات الهائلة من البيانات املتولدة عن املواطنني لتقدمي 
ح��ل �شري��ع وب�شي��ط التكلف��ة مل�ش��كلة تخ���س املدين��ة باأكمله��ا. وت�شتخ��دم 
مب��ادرة "مابات��ون" لعب��ة الإ�ش��راك جمموع��ة وا�شعة م��ن املواطنني يف ر�شم 
خرائ��ط خط��وط احلاف��الت يف مك�شيك��و �شيتي، واح��دة من اأكر املدن يف 
العامل. وتوؤدي املدن دورًا رئي�شيًا يف حتديد نطاق احلكومة نظرًا الأهمية 
املب��ادرات عل��ى امل�شت��وى املحل��ي بالن�شبة لتفاع��الت املواطنني اليومية مع 
اخلدمات العامة. وميكن اأي�شًا اإطالق ابتكارات ت�شتفيد على النحو ذاته 
م��ن ال�ش��عب عل��ى نط��اق وا�شع يف القط��اع اخل��ا�س ال�شتخدامه��ا م��ن قب��ل 
احلكوم��ات ل�شال��ح املجتمع��ات املحلي��ة. فعل��ى �شبيل املث��ال، وكما جاء يف 
مع��ر�س "ابت��كارات احلكوم��ات اخلالق��ة"، اأطلق��ت �ش��ركة نا�ش��ئة ياباني��ة 
تطبي��ق "بري��كا(Pirika) " مل�شاع��دة امل��دن عل��ى معاجلة م�ش��اكل النفايات 
فيه��ا. ويجم��ع التطبي��ق �شورًا ومقاط��ع فيدي��و م��ن اجلمه��ور للقمام��ة يف 
مدين��ة معين��ة وي�شتع��ني بال��ذكاء اال�شطناع��ي ال�شتق��راء خرائ��ط حرارية 
مل�شاع��دة امل�شوؤول��ني يف املدين��ة عل��ى تقري��ر كيفي��ة حتدي��د اأولوي��ة امل��وارد. 
ويتم حاليًا ا�شتخدام تطبيق "بريكا" من قبل اأكر من 40 األف م�شتخدم 
300 �ش��ركة، وحكوم��ة، وغره��ا م��ن امل�شتخدم��ني  ف��ردي واأك��ر م��ن 
املوؤ�ش�شي��ني، عل��ى امت��داد 77 دول��ة. وق��د مت جم��ع م��ا يزي��د عل��ى 60 مليون 

قطع��ة م��ن القمام��ة عن طري��ق تطبيق "بري��كا13 ".

و�شحي��ح اأن ه��ذه االأمثل��ة تثب��ت ق��وة اال�شتفادة من ال�ش��عب ملنح املعلومات 
الالزم��ة للعملي��ات احلكومي��ة واتخ��اذ الق��رارات، اإال اأن��ه ميك��ن اأي���شًا 
ا�شتخ��دام ه��ذه املنهجي��ات لتمك��ني عملي��ة اتخ��اذ الق��رارات مبا�ش��رة م��ن 
قب��ل املواطن��ني فيم��ا يتعل��ق با�شتخ��دام احلكوم��ة للم��وارد املدعوم��ة م��ن 
دافعي ال�شرائب. و�شتقوم الرتغال على �شبيل املثال، بن�ش��ر اأول مبادرة 
ميزاني��ة ت�ش��اركية عل��ى م�شت��وى الب��الد يف الع��امل 14. �شت�شم��ح املب��ادرة 
للمواطن��ني بتولي��د اأف��كار لالإنف��اق احلكوم��ي، ث��م الت�شوي��ت لتحدي��د 
االأف��كار الت��ي �شيت��م تنفيذه��ا، و�شيكون مبقدور املواطن��ني الت�شويت عر 
االإنرنت، والر�شائل الق�شرة اأو �شبكة اأجهزة ال�شراف االآيل الوا�شعة. 
ميكن خليار اأجهزة ال�شراف االآيل اأن يجذب عددًا هائاًل من امل�شوتني 
حت��ى يف املناط��ق الريفي��ة النائي��ة جدًا يف الدول��ة، كما يفيد اأي�شًا كو�شيلة 
اآمن��ة الإثب��ات الهوي��ة. وتقوم احلكومة حاليًا بحملة توا�شل وا�شعة النطاق 

للتوعي��ة بعملي��ات الت�شوي��ت القادمة.

 http://en.corp.pirika.org13راجع 

 https://apolitical.co/portugal-world-first-participatory-budget14راجع  

"يف كل ج��زء بعي��د م��ن الدول��ة، ق��د ال يك��ون لدي��ك اأي �س��يء اآخ��ر �سوى 

جهاز ال�سراف االآيل15 ".

جرا�شيا فون�شيكا، الوكيل امل�شاعد لوزير التحديث االإداري

وميك��ن لال�شتف��ادة م��ن ق��وة ال�ش��عب اأن تنج��ح عل��ى النطاق��ني الوطن��ي 
والعاملي. ويتجلى هذا يف ال�شيا�شات اجلديدة واملبتكرة حول الرجميات 
احل��رة مفتوح��ة امل���شدر الت��ي تتمت��ع ب��و�شع يتي��ح له��ا اال�شط��الع ب��دور 
رئي���شي يف احلكوم��ات، كم��ا كان احل��ال م��ع مبادرات البيان��ات احلكومية 
املفتوح��ة خ��الل االأع��وام القليل��ة املا�شية. اأطلق مكتب امل���شوؤول االإعالمي 
بعن��وان  مب��ادرة  االأبي���س  (OFCIO)موؤخ��رًا  البي��ت  يف  الفي��درايل 
اإط��الق االإمكان��ات  اإىل  ال�ش��عب (People’s Code) 16 "ته��دف  "قان��ون 

الهائل��ة للرجمي��ات احلكومي��ة. واأحدث��ت الرجمي��ات احل��رة مفتوح��ة 
امل���شدر ث��ورة يف منظوم��ة الرجمي��ات، كم��ا اأن املفه��وم النا�ش��ئ لن�ش��ر 
الرجمي��ات احلكومي��ة واإن�ش��اء من���شة عل��ى نط��اق احلكوم��ة لل��و�شول 
وامل�شاركة اجلماهرية من �شاأنهما اأن ينقال املبادرة اإىل م�شتوى جديد. 
وت�ش��جع احلكوم��ة ال�ش��عب عل��ى مراجع��ة "القان��ون" للتاأك��د من اأن��ه موثوق 
وفع��ال لتحقي��ق االأه��داف الوطني��ة، واالإ�شه��ام لتح���شني االأداء الوظيف��ي 
واإ�شاف��ة املي��زات. ويف املقاب��ل، تق��وم بت�ش��جيع موظف��ي احلكوم��ة عل��ى رد 
اجلمي��ل اإىل املجتم��ع مفت��وح امل���شدر م��ن خ��الل االإ�شهام��ات يف امل�ش��اريع 
االأخ��رى. ويف دي�شم��ر 2016، يف ختام القمة العاملية لل�ش��راكة احلكومية 
املفتوح��ة  احلكومي��ة  ال�ش��راكة  اأطلق��ت  OGP( (ا17 2016،  املفتوح��ة 
"اإع��الن باري���س18" ، لتوثي��ق االلتزام��ات جت��اه حكومات مفتوحة و�ش��فافة. 
ويت�شم��ن االإع��الن التزام��ًا م��ن عدد من الدول ومنظم��ات املجتمع املدين 
لتعزي��ز الرجمي��ات احل��رة مفتوحة امل�شدر، عالوة عل��ى االلتزام بو�شع 
قال��ب �شي��ا�شة له��ذه الرجمي��ات مل�شاع��دة ال��دول االأخ��رى، مب��ا يف ذل��ك 
املبادئ التوجيهية واأف�شل ممار�شات االإدارات لو�شع الرجميات احلرة 

مفتوح��ة امل���شدر وامل�شاهم��ة فيه��ا.

15 نف�س املرجع ال�شابق

 https://code.gov16راجع 

17 ال�شراكة احلكومية املفتوحة هي مبادرة متعددة االأطراف تهدف اإىل تاأمني التزامات م�شمونة من احلكومات لتعزيز 

ال�شفافية ومتكني املواطنني، وحماربة الف�شاد، وت�شخر التقنيات اجلديدة لتقوية احلوكمة. مت اإطالقها عام 2011 ومتلك 
www.opengovpartnership.org االآن 75 بلدًا م�شاركًا. ملزيد من املعلومات راجع

18  https://en.ogpsummit.org/paris-declaration

ما هي احلوكمة املفتوحة؟
مم��ار�شات  عل��ى  مبني��ة  حك��م  ثقاف��ة  املفتوح��ة  احلوكم��ة  تع��د 
و�شي��ا�شات عام��ة مبتك��رة وم�شتدامة منبثقة عن مبادئ ال�ش��فافية 
وامل�شاءل��ة وامل�ش��اركة الت��ي تع��زز الدميقراطي��ة والنم��و ال�ش��امل.

(OECD, 2016b) :امل�شدر

36 . تو�سيع اأو ت�سييق نطاق التطبيق: تو�سيع نطاق العمل احلكومي :2 التوجه36 . تو�سيع اأو ت�سييق نطاق التطبيق: تو�سيع نطاق العمل احلكومي :2 التوجه



ل��دى  االجتماع��ي  للت��وا�شل  املركزي��ة  اال�شراتيجي��ات   2.2 ال�ش��كل 
املقايي���س الداخل��ي،  اال�شتخ��دام  احلكوم��ات، 
لديها ا�شراتيجية اأو 

اأهداف؟
ت�شتخدم و�شائل 

التوا�شل االجتماعي 
داخليًا؟

ت�شتخدم املقايي�س اأو 
املوؤ�شرات؟

اأ�سرتاليا ✓ ✓ ✓

النم�سا ✓ ✓ ✗

بلجيكا ✓ ? ?

كندا ✓ ✓ ✓

ت�سيلي ✓ ✗ ✓

جمهورية الت�سيك ✗ ✗ ✗

الدمنارك ✗ ✗ ✗

ا�ستونيا ✗ ✓ ✗

فنلندا ✓ ✓ ✗

فرن�سا ✓ ? ✓

اأي�سلندا ✗ ✗ ✗

اإيرلندا ✓ ✗ ✗

اإيطاليا ✓ ✓ ?

اليابان ✗ ✗ ✗

كوريا ✓ ✓ ✗

املك�سيك ✓ ✓ ✓

هولندا ✓ ✓ ?

نيوزيلندا ✗ ✓ ?

الرنوج ✗ ✗ ✗

بولندا ✗ ✓ ?

الربتغال ✗ ? ✗

�سلوفينيا ✗ ✓ ✗

اإ�سبانيا ✗ ✗ ✗

ال�سويد ✗ ✗ ✗

�سوي�سرا ✗ ✗ ✗

تركيا ✓ ✗ ✗

جمموع دول منظمة 
 OECD

13 (50%) 12 (46%) 5 (19%)

كولومبيا ✓ ✓ ✓

مالحظ��ة: ”+“ تعن��ي “نع��م، ”-“ تعن��ي “ال”0“ ،” تعن��ي “ال ج��واب”. معلوم��ات 
اإيطالي��ا واملك�شي��ك م��ن ع��ام 2015.

امل�شدر: ميكوليت، اإيه. )" ،)2014ا�شتخدام احلكومات لو�شائل التوا�شل االجتماعي: متهيد لل�شيا�شة ملناق�شة التوجهات، 
وحتديد فر�س ال�شيا�شات وتوجيه �شانعي القرارات"، اأبحاث منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية حول احلوكمة العامة، 

 http://dx.doi.org/10.1787/5jxrcmghmk0s-en.،رقم 26، منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

: https://code.govامل�شدر
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Code.gov ال�شكل " 2.5قانون ال�شعب" على موقع

ت�ش��كل من��اذج "مابات��ون" و"بري��كا" وامليزاني��ة الت�ش��اركية يف الرتغ��ال 
تطبيق��ات مث��رة لالهتم��ام للمنهجي��ات املتخ���ش�شة. ويختل��ف موق��ع 
 Code.govبع���س ال�ش��يء الأن��ه يعتمد ب�ش��كل كبر عل��ى خدمات االأطراف 

الثالثة القائمة و�ش��ائعة اال�شتخدام. يف هذه احلالة، ي�ش��كل "جيت هاب" 
(GitHub)، وه��و مرك��ز هج��ني للرجمي��ات و�ش��بكة اجتماعي��ة، املن���شة 

االأ�شا�شي��ة الت��ي ي�شتطي��ع م��ن خالله��ا املواطنون وموظف��و اخلدمة املدنية 
التع��اون وامل�ش��اركة يف املناق�ش��ات. وق��د يلغي ا�شتعم��ال اخلدمات القائمة 
والبن��ى التحتي��ة املرافق��ة له��ا مث��ل مواق��ع الت��وا�شل االجتماع��ي احلاج��ة 
اإىل تطوي��ر خ��ا�س �ش��امل، ما �شيوف��ر الوقت واملال يف اآٍن معًا. واالأهم من 
ذل��ك، ف��اإن ل��دى ه��ذه ال�ش��بكات جمتمعات كب��رة وقوية ميك��ن اال�شتفادة 
منه��ا للح���شول عل��ى اأف��كار ومعلوم��ات جديدة م��ن البيانات الت��ي يولدها 
امل�شتخدم��ون وردود فعله��م وتعليقاته��م املبا�ش��رة. وال ميكن دائمًا حتديد 
ه��دف وعائ��دات ا�شتخ��دام املكاتب احلكومية ملواقع التوا�شل االجتماعي 
ب�ش��كل وا�شح، م��ا ق��د ي��وؤدي اإىل اإث��ارة ال�ش��كوك ب�ش��اأن كيفي��ة اال�شتف��ادة 
املثل��ى م��ن و�شائ��ل الت��وا�شل االجتماع��ي يف حتقي��ق اأه��داف ا�شراتيجية، 
مب��ا فيه��ا االبت��كار واإ�ش��راك املواط��ن. وبالتايل، من امله��م و�شع اأطر عمل 
فعال��ة للقي��ا�س واملعاي��ر القيا�شي��ة. وت���شع دول ع��دة هيكلي��ة ال�شتخ��دام 

احلكوم��ات الأدوات الت��وا�شل االجتماع��ي، كم��ا يظه��ر يف ال�ش��كل 2.2.
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التحديات
ق��د تث��ري احلواج��ز البريوقراطي��ة عقب��ات ملحوظ��ة. م��ن �س��اأن ه��ذه 
احلواج��ز اأن تقل��ل احتم��ال تو�سي��ع نط��اق االبت��كار اإىل جم��االت اأخ��رى، 

م��ا ي��وؤدي اإىل جمموع��ات ابت��كار متفاوت��ة.

�شعوب��ة اجلم��ع ب��ني ال�ش��عوب. ميك��ن اأن ي��وؤدي التف��اوت الثق��ايف ب��ني ف��رق 
االبت��كار وغره��م م��ن موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة اإىل اخل��الف. فال��ردد 
يف امل�ش��اركة م��ع �ش��ركات ومنظم��ات خارجي��ة وال��ذي يعت��ر �شروري��ًا يف 
بع���س احل��االت لقي��ام االبت��كار، ق��د ي��وؤدي اإىل �شعوب��ات م�ش��ابهة. وثم��ة 
عام��ل اإ�شايف يف ه��ذا ال�شي��اق وه��و القوان��ني اأو الثقاف��ة املوؤ�ش�شي��ة الت��ي ال 

ت�ش��جع الت��وا�شل مع ال�ش��عب.

العوامل امل�ساهمة
حري��ة التجرب��ة. يع��ّد موظف��و اخلدم��ة املدني��ة ال��ذي ي�ش��عرون باأنه��م 
يتلق��ون الدع��م ال��الزم الإجراء التجارب -التي تع��د جوهر املرحلة االأوىل 
م��ن تو�ش��يع النط��اق )الب��دء عل��ى نط��اق �شغ��ر(- اأكر قدرة عل��ى تطبيق 
الدرو���س وال�ش��عي نح��و االبت��كارات. وي��دل ه��ذا االأم��ر عل��ى اأن احلكومات 
الت��ي متن��ح موظف��ي القط��اع الع��ام املج��ال واحلري��ة للمجازفة �ش��يتمتعون 
بق��درة اأك��ر عل��ى تعزيز االبتكار. وه��ذا يت�شمن �شمان توفر احلكومات 
الدع��م واحلواف��ز لالبت��كار وتعزي��ز ثقاف��ة متّك��ن موظفي اخلدم��ة املدنية 
م��ن ط��رح م�ش��اريع جدي��دة بطريق��ة فعال��ة ومتك��ررة، وتو�ش��يع نطاقه��ا 

مبج��رد اإثب��ات قيمتها.

ال�س��راكات القوي��ة. تق��وم ال��دول الت��ي تعي��د حتدي��د معن��ى النط��اق بهدف 
ا�شتطالع وا�شتغالل االبتكار بطرق كانت تتخطى �شابقًا نطاق ت�شورها، 
بتعزي��ز قدرته��ا عل��ى بن��اء ال�ش��راكات م��ع اأولئ��ك الذي��ن يتمتع��ون بخ��رة 
متخ�ش�شة يف املنهجيات النا�ش��ئة �شمن احلكومة ومع اأطراف خارجية 
يف اآٍن معًا. وغالبًا ما ت�شمل احلكومات وظائف تكميلية موزعة يف خمتلف 
االأق���شام واملنظم��ات، وتتيح ال�ش��راكة بني هذه الكيانات ازدهار االبتكار. 
وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، ت��درك احلكوم��ات االأك��ر فعالي��ة يف االبت��كار يف 
ه��ذا املج��ال اأنه��ا قد تفتقر اإىل املهارات واملعرف��ة ال�شرورية واأن التعامل 

م��ع م��ن ميلكونه��ا يزيد من القدرة عل��ى االبتكار وفر�س النجاح.

احلكوم��ة  �ش��ركاء  ب��ني  الثق��ة  تعت��ر  الثق��ة.  عل��ى  املبني��ة  العالق��ات 
االأ�شا�شي��ني وم��ع ال�ش��عب مكون��ًا اأ�شا�شي��ًا لتحقيق ابتكار ناجح. فمن �ش��اأن 
انعدام الثقة بخ�شو�س نوايا فرق االبتكار بني العاملني على برنامج ما، 
اأن ي�شّع��ب دم��ج امله��ارات والتقنيات االبتكارية ب�ش��كل اأو�شع �شمن ثقافة 
احلكوم��ة. باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، �شيح��ّد انع��دام الثق��ة م��ن ق��درات الف��رق 
عل��ى مبا�ش��رة اأو تنفي��ذ امل�ش��اريع عل��ى امل��دى الطويل، وقد يدف��ع االآخرين 

اإىل عرقل��ة جهوده��ا. كم��ا تعت��ر الثقة �شرورية بني ال�ش��ركاء اخلارجيني 
ل�شمان تعاون كل امل�شاركني املعنيني بح�شن نية من اأجل حتقيق االأهداف 
امل�ش��ركة. واأخرًا، اإن �شمان امل�ش��اركة العامة يف هذا املجال اإىل جانب 
الثق��ة ب��اأن احلكوم��ة �شت�شتعم��ل املعلوم��ات املتوف��رة بطريق��ة اإيجابي��ة 
فق��ط، ه��ي م��ن االأمور ال�شرورية لنجاح االبت��كارات على غرار "ماباتون" 
)راج��ع درا�شة احلال��ة التالي��ة(. وال �ش��ك يف اأن املواطنني الذين ال يثقون 
بحكومته��م �شيك��ون رد فعله��م �شلبي��ًا اإذا طلب��ت منه��م تنزي��ل تطبيق على 

هواتفه��م تتعق��ب موقعهم.
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يج��ب دع��م جه��ود �شانع��ي ال�شي��ا�شات لتحديد املبادرات الهادفة اإىل حت�شني تقدمي اخلدمات عر اأ�شاليب مبتكرة. وبهدف القيام 
بذلك فاإننا نقرح على احلكومات ما يلي:

التو�سيات

ت�شه��ل  • الت��ي  ل��الأدوات  ميك��ن  للتع��اون.  م�ش��ركة  اأ�ش�س  و�شع 
التعاون، �شمن املنظمات الفردية وعلى امتداد احلكومة واملرتبطة 
احلكوم��ة  م�شت��وى  عل��ى  النتائ��ج  حت���شن  اأن  الع��ام،  باجلمه��ور 
واملجتم��ع، حي��ث ت�شتطي��ع منهجي��ات مث��ل املن���شات امل�ش��ركة الت��ي 
متك��ن ال�ش��عب م��ن الت��وا�شل يف موق��ع مرك��زي اأن توؤث��ر عل��ى ق��درة 
املنظمات على توحيد اجلهود بهدف تطوير حلول مبتكرة للم�شاكل 
امل�ش��ركة ولتو�شي��ع نط��اق االبت��كار )داجلي��و واآخ��رون، 2014(. ال 
حتتاج احلكومات بال�شرورة اإىل اإعداد من�شات جديدة نظرًا اإىل 
وج��ود حل��ول ع��دة الأط��راف ثالث��ة. وي�ش��ر اإع��داد ه��ذه املن���شات 
وتعزيزه��ا اإىل اأهمي��ة التع��اون واالبت��كار، كم��ا ي�شاع��د على ت�ش��جيع 

التعاب��ر ال�شيا�شي��ة الت��ي تدع��م االبت��كار.

بن��اء منهجي��ات م�ش��ركة لتنفي��ذ ال�شي��ا�شات الت��ي ت�ش��جع االبت��كار.  •
ت�شاع��د اأط��ر عم��ل التنفي��ذ امل�ش��رك عل��ى اإدارة التوقع��ات العام��ة 
وا�شتح��داث منهجي��ة اأك��ر جتان���شًا لالبت��كار يف القط��اع الع��ام. قد 
ت�شاع��د اأي���شًا عل��ى حتقي��ق ا�شتيع��اب م�ش��رك لالأه��داف املبتك��رة 
وق��د تتوف��ر يف منظم��ات ع��دة �شم��ن م�شت��وى واح��د للحكوم��ة، 
وم�شتوي��ات متع��ددة للحكوم��ة وحت��ى م��ع جمموعات خارجية تن�ش��د 

اأهدافًا مماثلة. قد يتطلب ذلك هيكلة اجلهود وتن�شيقها مل�شاطرة 
الفاعل��ة  ب��ني خمتل��ف اجله��ات  واملم��ار�شات اجلي��دة  التج��ارب 

(OECD, 2016b).

�ش��ريك م�شتع��د و�شري��ع اال�شتجاب��ة. عل��ى احلكوم��ات اأن ت�شع��ى  •
بن�شاط لعقد �شراكات مع موؤ�ش�شات وجامعات و�شركات ومواطنني 
لتو�شي��ع نط��اق الرام��ج بط��رق تلب��ي حاج��ات امل�شتخ��دم وتق��دم 
وجه��ات نظ��ر جدي��دة للحكوم��ة. وم��ن امله��م اأي���شًا العم��ل مبوج��ب 
ال��درو�س امل�شتق��اة بطريقة وا�شح��ة، للم�شاعدة على �شمان و�شوح 

قيم��ة التع��اون ورغب��ة ال�ش��ركاء يف موا�شل��ة املم��ار�شة.

بن��اء الثق��ة ع��ر ال�ش��فافية. ميك��ن النظ��ر اإىل املوا�شي��ع يف ه��ذا  •
التوج��ه عل��ى اأنه��ا االأك��ر اإث��ارة للج��دل م��ن حي��ث التهدي��دات عل��ى 
املج��االت املنظ��ورة )تو�شي��ع نط��اق املم��ار�شات اجلدي��دة(، اإىل 
جان��ب اخل�شو�شي��ة )ا�شتخ��دام معلوم��ات املواطن��ني عل��ى نط��اق 
وا�شع(. وتكم��ن الطريق��ة الدميقراطي��ة الوحي��دة للم���شي قدم��ًا 
يف م���شار االبت��كار ه��ذا يف تنفي��ذه بطريق��ة �ش��فافة، كاأن ي�شتوع��ب 
املوظف��ون احلكومي��ون وال�ش��عب ه��دف وعملي��ة ونتائ��ج االبت��كار 

وي�ش��عروا باالرتي��اح جتاه��ه، ب��ل واأن يدعم��وه كذل��ك.
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درا�سـة حـالـة: 
)Mapatón( "ماباتون"

مك�سيكو - المك�سيك

ملخ�ص
تع��د "مابات��ون"  جترب��ة تعهي��د جماع��ي ولعب��ة مبتك��رة يف مك�شيك��و �شيتي ل��ر�شم خرائط لطرق احلاف��الت يف املدينة عر التكنولوجي��ا والتعاون املدين. 
قبل هذه التجربة، عانت مك�شيكو �شيتي من نق�س تام يف املعلومات ال�شاملة - مبا فيها اخلرائط - عن اآالف طرق احلافالت فيها، فقرر حكام املدينة 
عل��ى ح��ل ه��ذه امل�ش��كلة ع��ر ت�شمي��م لعب��ة عل��ى نط��اق املدينة ي�شتطيع ال���شكان اأن يلعبوها اأثناء تنقله��م باحلافلة. واأثناء اللعب، نقل��ت اللعبة معلومات 
مهمة مثل اإحداثيات نظام حتديد املواقع العاملي )GPS( للمدينة. ويف غ�شون اأ�شابيع، وفرت اللعبة معلومات كافية لر�شم خرائط الطرق، اإىل جانب 

معلومات حول متغرات مثل مدة الرحلة، وتكرار العبور، واملدة، والتكلفة.
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ال�شكل 2.8. ر�شم اخلرائط بالتعهيد اجلماعي

ال�شكل 2.7. حافالت مك�شيكو �شيتي

http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2016/11/10/especial-de-innovacion-abierta-que-es-un-mapaton-y-:امل�شدر
como-organizarlo.

www.fastcoexist.com/3058475/mapping-mexico-citys-vast-informal-transit-system. :امل�شدر

امل�سكلة
متل��ك مك�شيك��و �شيت��ي واح��دًا م��ن اأك��ر اأنظم��ة احلاف��الت العام��ة يف 
الع��امل، ومل تتمك��ن مك�شيك��و �شيت��ي نظ��رًا حلجم��ه وتعقي��ده، باالإ�شاف��ة 
اإىل طبيعت��ه غ��ر الر�شمي��ة ب�ش��كل ع��ام، م��ن تطوي��ر بيان��ات اأو خرائ��ط 
لو�شيل��ة النق��ل ه��ذه الت��ي ي�شتخدمه��ا 70 يف املائ��ة م��ن ال���شكان وت���شم 30 
األ��ف حافل��ة توّف��ر 14 ملي��ون رحل��ة فردي��ة يومي��ًا. وحت��ى ه��ذه املرحل��ة، مل 
تتمكن املدينة من و�شع �شيا�شة مبنية على البيانات، واأجر ال�شكان على 
اال�شتعان��ة بتج��ارب غره��م ملعرف��ة كيفي��ة االنتق��ال م��ن م��كان اإىل اآخ��ر. 
وبهدف معاجلة هذه امل�شاكل وخدمة املواطنني ب�شكل اأف�شل، ا�شتحدثت 

مك�شيك��و �شيت��ي خط��ة مبتك��رة ل��ر�شم خرائ��ط اأنظم��ة احلاف��الت.

حل مبتكر
تع��د عملي��ات تولي��د بيان��ات التنق��ل مكلف��ة وم�شيع��ة للوق��ت. وملعاجل��ة 
هذه امل�ش��كلة، قررت مك�شيكو �شيتي اأن اخليار االأف�شل يكمن يف ال�شماح 
لل��ركاب بتولي��د البيان��ات باأنف�شه��م. ويف ع��ام 2013، ق��ام خمت��ر املدين��ة 
والفك��ري  التجريب��ي  املرك��ز  وه��و   ،(Laboratorio para la Ciudad)

التاب��ع حلكوم��ة مك�شيك��و �شيت��ي وال��ذي يق��دم تقاري��ره اإىل عم��دة املدينة، 
 ،)OECD، 2016( املعني��ة  االأط��راف  م��ن  ع��دد  ب��ني  تع��اون  بتنظي��م 
بامل�ش��اركة م��ع 12 منظم��ة مب��ا فيه��ا منظم��ات غ��ر حكومي��ة والقط��اع 
اخل��ا�س واملكات��ب احلكومي��ة االأخ��رى، به��دف ا�شتح��داث جمموع��ة عم��ل 
مل��دة ع��ام كام��ل )OECD، 2016(. وكان هدف التعاون هو حت�شني النقل 
والتنق��ل امل��دين يف مك�شيك��و �شيت��ي ع��ر تطوير مب��ادرة التعهيد اجلماعي 
"مابات��ون". ويف ع��ام 2016، �ش��ارك اأك��ر م��ن 4 اآالف م�شتخ��دم للنق��ل 

الع��ام يف اللعب��ة عل��ى نط��اق املدين��ة، فقام��وا بتجمي��ع البيان��ات به��دف 
اإن�ش��اء قاع��دة بيان��ات مفتوح��ة لط��رق احلاف��الت البال��غ عدده��ا اأكر من 

1500 طريق��ًا يف املدين��ة. وح���شل هوؤالء امل�ش��اركني على نقاط جلهودهم 

  (MegaCities-ShortDocs,ومكاف��اآت بجوائ��ز  ا�شتبداله��ا  ميكنه��م 
.(2016 وخ��الل حف��ل اختت��ام وتوزي��ع جوائ��ز لعب��ة "مابات��ون"، قام��ت 

جمموع��ة العم��ل باإتاح��ة قاع��دة البيان��ات مفتوح��ة امل���شدر اإىل كل م��ن 
رئي���س احلكوم��ة ووزي��ر النق��ل يف املدين��ة واجلمه��ور الع��ام. بع��د ب�شع��ة 
اأ�شابي��ع، عق��دت "بيدي���سPIDES( "(، وه��ي منظمة غ��ر حكومية حملية، 
فعالية اجتمع فيها مرجمو الكمبيوتر ا�شتمرت ثالثة اأيام لتطوير موارد 
مفي��دة م��ن البيان��ات الت��ي ولدته��ا مب��ادرة "مابات��ون"، مب�ش��اركة ع�ش��رة 
مر�ش��دين متخ���ش�شني يف الرجم��ة واجلغرافي��ا والت�شمي��م وجم��االت 

اأخرى.

البتكار
مل ي�شب��ق ا�شتعم��ال لعب��ة عل��ى نط��اق مدين��ة كامل��ة ال�شتح��داث بيان��ات 

مفتوح��ة لنظ��ام نق��ل به��ذا احلج��م.

الأثر والنتائج
��ط بيان��ات ح��ول ط��رق احلاف��الت الت��ي  اأنت��ج اأك��ر م��ن 4 اآالف خُمطِّ
يتخط��ى عدده��ا 1500 يف املدين��ة، والت��ي تغط��ي 50 األ��ف كيلومر تقريبًا، 
وه��ي م�شاف��ة تف��وق حمي��ط كوك��ب االأر�س بنح��و 10 اآالف كيلوم��ر. وق��د 
حتقق هذا االإجناز املبهر مبيزانية تقل عن 15 األف دوالر اأمركي خالل 
اأ�شبوعني فقط. وكان م�ش��روع ر�شم خرائط تقليدي بهذا احلجم الكبر 
وزارة  وت�شاع��د   .(MegaCities-ShortDocs, 2016) املالي��ني  ليكل��ف 
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النق��ل واملنظم��ات االأ�شا�شي��ة حالي��ًا عل��ى فل��رة البيان��ات وت�شتخدمه��ا 
بغ��ر�س االأبح��اث وو�شع �شي��ا�شات مبنية على البيانات. واأُتيحت البيانات 
اأم��ام اجلمه��ور الع��ام حت��ى ت�شتخدمه��ا ال�ش��ركات واملرجم��ني املدني��ني 
لتطوي��ر تطبيق��ات هوات��ف ذكي��ة لط��رق وو�شائ��ط نق��ل متع��ددة ت�شاع��د 

امل�شافري��ن عل��ى التنق��ل م��ن م��كان اإىل اآخ��ر.

قابلية التكرار
تعم��ل مك�شيك��و �شيت��ي عل��ى ا�شتحداث من���شة مفتوحة مل��دن اأخرى ترغب 
يف تك��رار ون���شخ مب��ادرة "مابات��ون". وق��د اأعرب��ت �شت م��دن عاملي��ة عل��ى 

االأق��ل ع��ن اهتمامها به��ذه املبادرة.

التحديات والدرو�س امل�ستفادة
عل��ى الرغ��م م��ن اإج��راء اأرب��ع درا�شات جتريبي��ة، فق��د توج��ب تخط��ي 
حتدي��ات تقني��ة ع��دة اأثن��اء تنفي��ذ امل�ش��روع، مثل ج��ودة البيان��ات املنتجة. 
وط��راأت م�ش��كلة حم��ددة مرت��ني عندم��ا ح��اول م�شتخدم��ون خمتلف��ون 
اخ��راق النظ��ام ع��ر اإ�شاف��ة نق��اط وطرق وهمي��ة، ولك��ن مت اإحباط هذه 
االأم��ر  ه��ذا  وي�شل��ط   .(Pides Innovació, 2016) ب�شرع��ة  املح��اوالت 
ال���شوء عل��ى اأهمي��ة التعام��ل م��ع اخل��راء، والق��درة على التفاع��ل ب�شرعة 
الإج��راء تعدي��الت عل��ى الرنام��ج بطريق��ة فعال��ة عن��د احلاج��ة. و�ش��كل 
التح��دي االآخ��ر احل��ث عل��ى تفاع��ل امل�ش��اركني ال�شتحال��ة تولي��د البيان��ات 
م��ن دونه��م. لذل��ك، كان م��ن امله��م و�شع حمف��زات للم�ش��اركة يف اللعب��ة 
والف��ر�شة للف��وز بجوائ��ز، اإىل جان��ب تو�شيح اأهمية امل�ش��اركة عر ال�شرد 

الق���ش�شي.
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ال�شكل 3.1 الثقة يف احلكومات الوطنية يف دول خمتارة

مالحظ��ة: ت�ش��ر البيان��ات اإىل ن�شب��ة املجيب��ني ب�”نع��م” عل��ى ال���شوؤال: “هل تثق��ون باحلكومة الوطنية؟” تع��ود بيانات النم�شا وفنلن��دا والرنوج والرتغال 
وجمهوري��ة �شلوفاكي��ا و�شلوفين��ا و�شوي���شرا اإىل ع��ام 2006 ب��داًل م��ن ع��ام 2007. وتعود بيانات اي�شلندا ولوك�شمب��ورغ اإىل عام 2008 بداًل من عام 2007. 

كم��ا تع��ود بيان��ات املغ��رب اإىل ع��ام 2011 بداًل من عام 2007. اأما بيانات تون�س، فهي غر متوفرة.
(Gallup World Poll)، www.gallup.com/services/170945/worldpoll.aspx. ،)امل�شدر: “جالوب وورلد بول” )اإن. دي
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باالإ�شاف��ة اإىل تو�شي��ع احل��دود التقني��ة البت��كار القطاع العام )كما اأُ�ش��ر يف التوجه 1(، تق��وم احلكومات باإعادة ر�شم احلدود بينها 
وب��ني املواطن��ني باأ�شالي��ب مهم��ة. وب�ش��كل عام، ت�شاعد هذه االبتكارات التي ت��و�شع وتعيد حتديد العالقة بني احلكومة وال�شكان على 
اإع��داد حكوم��ة اأك��ر �ش��مولية و�ش��فافية وم�شوؤولي��ة، م��ا يعظ��م قوة االبت��كار. فاحلكومات املبتك��رة حت�ّشن م�ش��اركة املواطنني وت�شمن 
انخراط ال�شعب يف كل مرحلة من دورة ال�شيا�شة: بدءًا من ر�شم االأفكار و�شواًل اإىل ت�شميم اخلدمات العامة وتقدميها ومراقبتها. 
ويف النهاي��ة، ال يكم��ن اله��دف يف حت���شني ن��وع وج��ودة اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا احلكوم��ات فح���شب، عل��ى الرغ��م م��ن اأنه��ا ت�ش��كل 
 اعتب��ارات مهم��ة، ب��ل يكم��ن اأي���شًا يف حتوي��ل ثقاف��ة احلكوم��ة بحي��ث تعت��ر املواطنني �ش��ركاء قادرين على ت�ش��كيل و�شن��ع ال�شيا�شات 
واخلدم��ات. وم��ن �ش��اأن ذل��ك بالت��ايل اأن يح���شن ثق��ة املواطن��ني باحلكوم��ة، الت��ي غالب��ًا م��ا تك��ون منخف���شة، وت�ش��هد مزي��دًا م��ن 

االنخف��ا�س يف دول ع��دة.

التوجه 3:
املواطنــون كخــرباء: اإعــادة ر�ســم احلــدود بني 

ــن واحلكومة املواط



ال�شكل 3.2. املعلومات، واال�شت�شارة، وامل�شاركة الفعالة



  

.)2016b( امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

44 . املواطنون كخرباء: اإعادة ر�سم احلدود بن املواطن واحلكومة :3 التوجه

ت�سع��ى احلكوم��ات وراء منهجي��ات متع��ددة 
مل�س��اركة املواطن��ن يف تعزي��ز البت��كار

ت�شع��ى احلكوم��ات يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل اإىل جمموع��ة وا�شع��ة م��ن 
املنهجي��ات الرامي��ة لبن��اء عالقاته��ا م��ع املواطن��ني. ويف اإط��ار امل�شاع��ي 
لتعزي��ز االإ�شالح��ات به��دف اإعادة ر�شم احل��دود بني املواطن واحلكومة، 
فق��د ح��ددت منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة مب�ش��اركة ال��دول 
االأع�شاء فيها، املبادئ االأ�شا�شية واملمار�شات اجليدة مل�شاركة املواطنني 
التي ميكنها اأن تقود جهود الدول يف �شبيل اإ�شراك املواطنني يف ت�شميم 
التحركات احلكومية وتوفر اخلدمات. ويرتكز هذا العمل على االعتقاد 
ب��اأن عل��ى احلكوم��ات التفاع��ل م��ع �ش��عوبها ب�شفت��ه �ش��ريكًا يف ت�شمي��م 
ال�شي��ا�شات واخلدم��ات وتقدميه��ا وتقييمه��ا، م��ن اأج��ل حتقي��ق اأف���شل 

.)OECD, 2016a( ا�شتف��ادة ممكن��ة م��ن ه��ذه التفاع��الت

وبالت��ايل، حت��دد منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة العالق��ات ب��ني 
املواطن��ني واالإدارات العام��ة م��ن حي��ث زي��ادة م�شتوي��ات التفاع��ل )راج��ع 
ال�ش��كل 3.2.(. ويعت��ر تزوي��د املعلوم��ات اأح��د اأط��راف طي��ف التفاع��ل، 
حي��ث تنت��ج احلكوم��ات املعلوم��ات وتقدمه��ا لي�شتعمله��ا املواطن��ون، مث��ل 
ال�شماح بالولوج اإىل ال�شجالت العامة وحت�شني املواقع احلكومية. وتعتر 
اال�شت�شارة نقطة و�شطية �شمن الطيف وتتاألف من عالقة متبادلة يقدم 
م��ن خالله��ا املواطن��ون اآراءهم اإىل احلكوم��ة عر �شبل مثل ا�شتطالعات 

ال��راأي الع��ام والتعليق��ات عل��ى م�ش��اريع القوانني.

اإال اأن احلكوم��ات االأك��ر ابت��كارًا تق��وم بتطوي��ر عالق��ة م�ش��اركة فعال��ة 
مبنية على ال�ش��راكة مع احلكومة. ويف هذا الطرف من الطيف، ي�ش��ارك 
املواطن��ون يف عملي��ة و�شع ال�شي��ا�شات وتق��دمي اخلدم��ات. فامل�ش��اركة 
الفعالة تنطوي على ت�شاوي املواطنني يف اإعداد جدول االأعمال، واقراح 
خيارات ال�شيا�شات، وت�شميم احلوار من خالل موؤمترات التوافق وجلان 
املواطن��ني عل��ى �شبي��ل املث��ال )OECD, 2016a(. وت��دل امل�ش��اركة عل��ى اأن 
اأف���شل االأف��كار ق��د ال تتول��د �شم��ن احلكوم��ة واأن احلكوم��ات ت�شتطي��ع اأن 

تتعل��م م��ن وجه��ات النظ��ر املختلف��ة ل�ش��عوبها.

وم��ن �ش��اأن امل�ش��اورات والتفاع��ل م��ع اجلمه��ور الع��ام متك��ني احلكوم��ات 
م��ن احل���شول عل��ى اآراء واأف��كار جدي��دة م��ن املواطن��ني، ما يح���ّشن جودة 
ال�شي��ا�شات واخلدم��ات، وق��د ي��وؤدي اإىل تولي��د اأم��ور جدي��دة مل ي�شب��ق 
التفك��ر فيه��ا. وعموم��ًا، ت�شتطي��ع احلكوم��ات الت��ي تدم��ج ب��ني مب��ادرات 
امل�ش��اركة الفعالة واال�شت�ش��ارة واملعلومات للتفاعل مع مواطنيها، اأن توّلد 

.)OECD, 2016a( اآث��ارًا اإيجابي��ة عل��ى ج��ودة دميقراطيته��ا

مل�ش��اركة  �ش��مولية  اأك��ر  مفاهي��م  �شياغ��ة  احلكوم��ات  بع���س  وتعتم��د 
املواطن��ني وي�ش��ار اإليه��ا ب�«االإنت��اج امل�ش��رك« لل�شي��ا�شات واخلدم��ات. 
وتتي��ح ه��ذه املنهجي��ات التعاوني��ة م�ش��اركة املواطن��ني يف �ش��راكات م��ع 
خ��راء مبج��ال اخلدم��ات يف ت�شمي��م وتق��دمي خدم��ة عام��ة. وم��ن خ��الل 
اإتاح��ة املزي��د م��ن التفاع��ل وامل�ش��اركة العام��ة، تنت��ج ه��ذه الن�ش��اطات 
تغ��رات عميق��ة يف العالق��ة ب��ني املواطن��ني وحكوماته��م )منظم��ة التعاون 
االقت���شادي والتنمي��ة، 2011(. وتبح��ث التوجه��ات يف ه��ذا الق���شم م��دى 
براعة الدول التي حتتل مواقع متقدمة يف طليعة االبتكار با�شتخدام هذه 

االأ�ش��كال م��ن امل�ش��اركة الفعال��ة.
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ولك��ن، جت��در االإ�ش��ارة اإىل اأن بع���س اأ�ش��كال امل�ش��اركة تك��ون مبب��ادرة م��ن 
املواطنني دون تدخل من احلكومة. وقد يكون لذلك اآثار اإيجابية و�شلبية 
عل��ى ح��د �شواء بالن�شب��ة للحكوم��ة، ولك��ن ب���شورة عام��ة، ميك��ن اأن يزي��د 
ذل��ك م��ن الثق��ة العام��ة ب��ني املواطن��ني واأن ي��وؤدي يف بع���س احل��االت اإىل 
حت���شني الع��دل واالإن���شاف. عل��ى �شبي��ل املث��ال، ي�شم مع��ر�س »ابتكارات 
 " )DoNotPay(1احلكوم��ات اخلالق��ة" جناح��ًا خلدم��ة "دو ن��ات ب��اي
، وه��ي خدم��ة ع��ر االإنرن��ت اأطلقه��ا �ش��اب ياف��ع م��ع م��ا ي�ش��ار اإلي��ه با�شم 
"اأول روب��وت حمام��ي يف الع��امل". وق��ام روب��وت خدم��ة "دو ن��ات ب��اي"، 
مدعوم��ًا بال��ذكاء اال�شطناع��ي ومرجم��ًا مبعرف��ة عملي��ة متط��ورة يف 
القان��ون ع��ر برنام��ج حمام��اة يعم��ل بوكي��ل للتخاط��ب، باإلغ��اء 160 األ��ف 
م��ن خمالف��ات رك��ن ال�شي��ارات - ت���شاوي 4 مالي��ني دوالر اأمريك��ي - يف 
لن��دن ومدين��ة نيويورك )جيب�س، 2016(. وكانت الفائدة من ذلك توفر 
اأم��وال املواطن��ني، ولكنه��ا يف املقاب��ل تزي��د م��ن االأعب��اء االإداري��ة بالن�شب��ة 
للحكومات، التي عليها التعامل مع الطعون، وتقلل من االأموال يف خزائن 
املدين��ة يف ح��ال قب��ول الطع��ن. وم��ع ذل��ك، ال ميك��ن التغ��ا�شي ع��ن فوائ��د 
العدال��ة اإذ تب��ني اأن ع��ددًا كب��رًا م��ن املخالف��ات ق��د مت اإ�شداره��ا ب�ش��كل 
خاط��ئ. كم��ا تعم��ل خدم��ة "دو ن��ات باي" اأي���شًا على تو�شي��ع نطاق وظائف 
وكي��ل التخاط��ب ملكافح��ة عملي��ات اإخ��الء امل�شاك��ن وم�شاع��دة امل�شاب��ني 

بف��رو�س نق���س املناع��ة الب�ش��رية عل��ى فه��م حقوقه��م2 .

تق��وم احلكوم��ات باإع��ادة حتدي��د م��ن تعتربه��م 
الفعال��ة  امل�س��اركة  خ��الل  م��ن  خ��رباء، 
وامل�ساهم��ة يف و�سع ال�سي��ا�سات واخلدم��ات 

م��ن قب��ل �س��عوبها
ت��درك احلكوم��ات املبتك��رة اأن املواطن��ني ي�ش��كلون عن���شرًا هام��ًا يف 
ت�شميم وو�شع ال�شيا�شات واخلدمات العامة. ويعود هذا االإدراك جزئيًا 
اإىل �شرورة �شم��ان م�شاهم��ة املواطن��ني ع��ر اإ�ش��راكهم يف ه��ذه العملي��ة. 
وت��درك احلكوم��ات اأي���شًا اأن املواطن��ني ه��م اأك��ر م��ن جم��رد م�شتفيدي��ن 
من اخلدمات، حيث ت�شاهم خراتهم، يف العديد من احلاالت، بتح�شني 
ت�شميم وتقدمي اخلدمات عن طريق جعلها اأكر كفاءة وفعالية، واأف�شل 

ان�شجام��ًا مع االحتياج��ات الفعلية.

 www.donotpay.co.uk1راجع 

 www.theguardian.com/technology/2016/jun/28/chatbot-ai-lawyer-donotpay-parking-tickets-london-new-york2راجع 

خ��رات  م��ن  لال�شتف��ادة  املحتمل��ة  امل��كا�شب  عل��ى  االأمثل��ة  ب��ني  وم��ن 
 " )Good Judgementاجلي��د احلك��م  "م�ش��روع  نذك��ر  املواطن��ني، 
Project( م��ن الوالي��ات املتح��دة. حي��ث اأطل��ع ه��ذا امل�ش��روع برعاي��ة 

وزارة الدف��اع م�شابق��ًة يف التنب��وؤ تناف���شت فيه��ا خم���شة ف��رق لتق��دمي 
توقعات دقيقة لالأحداث ال�شيا�شية واالقت�شادية، وكان الهدف من ذلك 
حت���شني ق��درة احلكوم��ة عل��ى ا�شتب��اق االأح��داث العاملي��ة. وتكون��ت الف��رق 
من متطوعني ا�شتجابوا لالإعالنات العامة التي مل تت�شمن اأي متطلبات 
حم��ددة للم�ش��اركة )تيتل��وك وجاردن��ر، 2016(. ومتكن ه��وؤالء الهواة من 
"رف��ع م�شت��وى االأداء لدرج��ة اأن املحرف��ني عان��وا لل��و�شول اإلي��ه، ناهي��ك 

ع��ن جت��اوزه" )تيتل��وك وجاردن��ر، 2016(. كم��ا �شاهم��ت مقارن��ة توقع��ات 
امل�ش��روع باالأح��داث الفعلي��ة خ��الل اأع��وام قليل��ة يف متك��ني احلكوم��ة م��ن 
حتديد املكونات الالزمة لتطوير توقعات دقيقة. وي�شاعد هذا املثال على 
تو�شي��ح الق��وة املعرفي��ة ملجموعة من املواطنني العاديني املتفرقني، ويبني 
ال��دور االأ�شا�شي ال��ذي ميك��ن اأن يوؤدي��ه اجلمه��ور يف ت�شمي��م و�شياغ��ة 

وحتلي��ل ال�شي��ا�شات والق�شاي��ا العام��ة.

وعل��ى الرغ��م م��ن اأن احلكوم��ات تق��ّدر فوائ��د ال�ش��فافية الت��ي ميك��ن اأن 
تتحق��ق م��ن خ��الل زي��ادة االنفت��اح، ولك��ن ال تق��ّدر جميع احلكوم��ات االأثر 
ال��ذي ميك��ن اأن يحقق��ه حت���شني احل��وار املتب��ادل. وبح���شب ا�شتبي��ان حول 
احلكوم��ة املفتوح��ة اأجرت��ه منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة ع��ام 
2015، متل��ك ال��دول جمموع��ة وا�شع��ة م��ن االأه��داف يف عملي��ة تنفي��ذ 

اأن�ش��طة احلكوم��ة املفتوح��ة )راجع ال�ش��كل 3.3(. وبين��ت نتائج اال�شتبيان 
اأن 86 يف املائ��ة م��ن دول منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة )و89 يف 
املائ��ة م��ن جمي��ع الدول ال�53 التي �ش��اركت يف اال�شتبي��ان( تعطي االأولوية 
لل�ش��فافية كه��دف م��ن اأه��داف اأن�ش��طة احلكوم��ة املفتوح��ة اخل��ا�شة به��ا. 
ولك��ن حت���شني ا�شتجاب��ة احلكوم��ة الحتياج��ات املواطنني وال�ش��ركات جاء 
يف مرتبة اأقل من ذلك بكثر، ما يدل على احلاجة اإىل تركيز اإ�شايف يف 
ه��ذا املج��ال بالن�شب��ة لل��دول ال�شاعي��ة الأن ت�شل اإىل م�شت��وى اجلهود التي 
تبذلها احلكومات االأكر ابتكارًا. ومع �شعي الدول الإزالة حدود العالقات 
بني املواطن واحلكومة، �شتكون االبتكاراُت التي تعزز املنهجيات املفتوحة 
بطرق تزيد من �شرعة اال�شتجابة وحت�ّشني الفعالية، عن�شرًا حا�شمًا يف 

هذا املجال.



ال�شكل 3.3. اأهداف ا�شراتيجيات احلكومة املفتوحة اخلا�شة بالدول

ال�شكل 3.4. الدول التي تعطي االأولوية لل�شفافية كهدف: ال�شكل 3.5. الدول التي تعطي االأولوية لال�شتجابة كهدف:
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46 . املواطنون كخرباء: اإعادة ر�سم احلدود بن املواطن واحلكومة :3 التوجه



ال�شكل 3.6 تقاطع ال�شيا�شات املفتوحة والرقمية واملبتكرة

مفتوحة رقمية

مبتكرة
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ترب��ط احلكومات م�س��اركة املواطن��ن مببادرات 
رئي�سي��ة اأخرى

تراق��ب احلكوم��ات االأك��ر ابت��كارًا اأي���شًا كي��ف ميك��ن الإ�ش��راك املواطن��ني 
اأن ي�شه��م بدع��م توجه��ات اإ�شالح اأخ��رى يف القط��اع الع��ام. عل��ى �شبي��ل 
املث��ال، غالب��ًا ما تكون ال��وكاالت واملكاتب احلكومية املختلفة م�شوؤولة عن 
اإدارة "احلكوم��ة املفتوح��ة" و"احلكوم��ة الرقمي��ة" و"االبت��كار يف القط��اع 
الع��ام". ويف ه��ذه املجموع��ات الثالث��ة، غالب��ًا م��ا ينظ��ر اإىل االنفتاح فقط 
م��ن منظ��ور توف��ر املعلوم��ات، يف ح��ني تت��م مناق�ش��ة االبت��كار م��ن منظ��ور 
الط��رق اجلدي��دة يف تق��دمي اخلدم��ات، كم��ا يت��م النظ��ر اإىل احلكوم��ة 
الرقمي��ة م��ن منظ��ور بواب��ات البيان��ات. اإال اأن ه��ذه ال�شي��ا�شات ميك��ن اأن 
ت�شاعد جميعها يف تعزيز م�شاركة املواطنني، باأ�شاليب تعمل على تو�شيع 
ح��دود التفاع��ل ب��ني احلكوم��ة واملواط��ن، ويف الواق��ع، ميك��ن اأن يوف��ر 
اجلم��ع ب��ني ه��ذه املجموعات الثالثة الظروف املثالية للتحول. اإذًا، تكمن 

ابت��كارات احلكوم��ة يف تقاط��ع املب��ادرات املتع��ددة )ال�ش��كل 3.6(.

عل��ى �شبي��ل املث��ال، ميك��ن اأن ي�ش��مل التداخ��ل ب��ني ال�شي��ا�شات املفتوح��ة 
واملبتك��رة وكالء احلكوم��ة املفتوح��ة )مت��ت مناق�ش��ته يف درا�شة احلال��ة 
التالي��ة ال��واردة يف معر�س "ابتكارات احلكومات اخلالقة"(، االأمر الذي 
ال يعتمد بال�شرورة على التكنولوجيا، بل ي�ش��رك املواطنني يف منهجيات 

جدي��دة ل�شياغ��ة اخلدم��ات. وع��الوة عل��ى ذل��ك، ميك��ن اأن ي�ش��مل تقاطع 
االأن�ش��طة الرقمي��ة واملبتك��رة طرق��ًا جدي��دة لتعزي��ز اأو ن�ش��ر البيان��ات 
املن�ش��ورة �شابق��ًا. نذك��ر عل��ى �شبي��ل املث��ال اللوح��ة الوطني��ة ملالحظ��ات 
املواطنني يف اإندوني�شيا، التي ت�شور ردود فعل املواطنني ومتّكن م�شوؤويل 
القط��اع الع��ام م��ن اإعط��اء االأولوي��ة للق�شاي��ا الرائج��ة عل��ى اأ�شا�س حتلي��ل 
البيان��ات املع��ززة. وت�شتخدم االأداة بيانات من "البور!- (!LAPOR) "وهي 
من���شة عل��ى االإنرن��ت حي��ث ميكن للمواطنني تقدمي ال�ش��كاوى من خالل 
من��وذج اإلك��روين، والر�شائ��ل الق���شرة اأو و�شائ��ل الت��وا�شل االجتماع��ي- 
باالإ�شاف��ة اإىل ردود الفع��ل ال�شلبي��ة م��ن "توي��ر" وتخل��ق ت���شورات ح��ول 
ه��ذه التوجه��ات. كم��ا ميك��ن اأن تك��ون مبثاب��ة نظ��ام لالإن��ذار املبك��ر ال��ذي 
يلف��ت االنتب��اه اإىل طف��رات يف ال�ش��كاوى ح��ول مو�شوع مع��ني اأو يف منطقة 

جغرافي��ة حمددة.

وميك��ن ل��كل م��ن ه��ذه التقاطع��ات اأن ي��وؤدي اإىل االبت��كار؛ وم��ع ذل��ك، فاإن 
تقاط��ع ه��ذه املج��االت الث��الث �شيك��ون حي��ث تت��و�شع احل��دود حق��ًا لتوف��ر 
مناه��ج جدي��دة لبن��اء العالق��ة ب��ني املواطن��ني واحلكوم��ة. وباالإ�شاف��ة 
اإىل توف��ر خدم��ات اأك��ر ا�شتجاب��ة وفعالي��ة، ي�شتطي��ع ه��ذا التقاط��ع 
رب��ط املواطن��ني ب��و�شع ال�شي��ا�شات وتق��دمي اخلدم��ات، وبالت��ايل متك��ني 
مالحظاته��م م��ن التاأث��ر ب�ش��كل مبا�ش��ر على و�شع ال�شي��ا�شات. تغّر هذه 
االأدوات، ح���شب ت�شميمه��ا، املواطن��ني لتحولهم م��ن م�شتخدمني �شلبيني 
للخدم��ات اإىل فاعل��ني قادري��ن عل��ى التاأث��ر عل��ى ج��ودة اخلدم��ات وحتى 
ت�شمي��م ال�شي��ا�شات وتق��دمي اخلدم��ات، م��ن خ��الل توف��ر املعرف��ة م��ن 
اأر�س ال��واق. عل��ى �شبي��ل املث��ال، وبح�شب النقا���س الوارد يف التوجه 2 ويف 
معر�س "ابتكارات احلكومات اخلالقة"، تتبع الرتغال ميزانية ت�شاركية 
عل��ى امل�شت��وى الوطن��ي، حي��ث ميك��ن للمواطن��ني الت�شوي��ت ع��ر �ش��بكة 
االإنرنت، والر�شائل الق�شرة اأو �شبكة اأجهزة ال�شراف االآيل املنت�شرة 
ب�ش��كل وا�شع يف الدول��ة. اإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، تطل��ق فنلن��دا من���شة ع��ر 
االإنرنت للتمويل والتعهيد اجلماعي لالبتكارات املرتكزة على املواطنني 
والتج��ارب، وال�شم��اح بتب��ادل االأف��كار عل��ى النح��و ال��ذي �شيت��م نقا�ش��ه يف 

درا�شة احلال��ة اخل��ا�شة ب�"موق��ع للتج��ارب" يف نهاي��ة ه��ذا التوج��ه.



التحديات
تواج��ه احلكوم��ات ع��ددًا م��ن التحدي��ات يف جهوده��ا الرامي��ة اإىل اإع��ادة 
ر�شم احلدود بني املواطن واحلكومة. وميكن ت�شنيف هذه التحديات يف 

ثالثة اأمناط رئي�شية:

االعتق��اد ب��اأن ال�س��فافية كافي��ة. وه��و اأم��ر غ��ر �شحي��ح، حي��ث ورد يف 
بيان��ات ا�شتبي��ان احلكوم��ة املفتوح��ة م��ن منظم��ة التع��اون االقت���شادي 
والتنمي��ة، وال��ذي مت��ت مناق�ش��ته اأع��اله، اأن الركي��ز �ش��به العامل��ي عل��ى 
ال�ش��فافية اأم��ر م�ش��جع، بي��د اأن��ه ي�ش��ر اإىل اأن العدي��د م��ن احلكوم��ات ال 
ت��زال ال تعت��ر املواط��ن �ش��ريكًا كام��اًل يف تعزي��ز اخلدم��ات العام��ة االأك��ر 

فعالي��ة وكف��اءة.

املقاوم��ة الهيكلي��ة ميك��ن اأن تعي��ق امل�س��اركة. وميك��ن اأن ت�ش��تمل ه��ذه 
املقاوم��ة عل��ى البروقراطي��ة الرا�شخة وثقافة اال�شتحق��اق بني امل�شوؤولني 
اأو �ش��بكات املح�شوبي��ة. وحي��ث تتواج��د ه��ذه العقب��ات، ميك��ن ملنظم��ات 
املجتمع املدين وامل�شوؤولني احلكوميني االبتكاريني اأو املوؤيدين لالإ�شالح، 

تاأدي��ة دور يف حت��دي مث��ل ه��ذا اخلم��ول )اأنتل��وف ووترب��رغ، 2011(.

التعام��ل م��ع ت�سهي��ل املدخ��الت، وا�ستيعابه��ا واال�ستجاب��ة له��ا. تتعل��م 
احلكومات كيفية اإ�شراك جميع املواطنني ك�شركاء ن�شطني يف احلكومة. 
وحت��ى عندم��ا ت��رى احلكوم��ات املواطنني ك�ش��ركاء، فاإنه��ا تواجه التحدي 
التقن��ي يف حتدي��د اأف���شل الط��رق جلم��ع ودم��ج ه��ذه اخل��رة العام��ة. 
ويج��ب اأن ت�شطل��ع احلكوم��ات اأي���شًا باملهم��ة ال�شعب��ة املتمثل��ة يف تقيي��م 
ه��ذه املدخ��الت وحتدي��د امل��دى ال���شروري ال�شتخ��دام ه��ذه اخل��رات يف 
�شياغ��ة ال�شي��ا�شات اأو اخلدمات. واأخ��رًا، تواجه احلكومات حتديات يف 
اال�شتجاب��ة لهم��وم املواطن��ني فيم��ا يتعل��ق بكيفي��ة االإق��رار اأو ع��دم االإقرار 

مبدخالته��ا، وذل��ك لتجن��ب ا�شتبعاده��م.

العوامل امل�ساهمة
وج��دت اأبح��اث منظم��ة التعاون االقت���شادي والتنمي��ة اأن العوامل الثالثة 

االأكر �شيوعًا كاأ�شباب لالأن�شطة الناجحة يف هذا املجال هي:

االلت��زام والقي��ادة عل��ى اأعل��ى امل�ستوي��ات. اإن اال�شتع��داد والق��درة عل��ى 
جمي��ع امل�شتوي��ات عل��ى التعامل مع اجلمهور اأمر بالغ االأهمية. يتمتع كبار 
الق��ادة بالق��درة عل��ى حتدي��د اجت��اه ا�شراتيج��ي ميك��ن اأن ينتق��ل اإىل كل 
من امل�شتويات االأدنى التالية. وميكن لهذا امل�شتوى من االلتزام اإجناح اأو 
اإف�ش��ال �ش��راكات املواطنني عن طريق �شياغة ثقافة احلكومة على نطاق 
وا�شع (OECD, 2016a). م��ا ي�ش��جع موظف��ي القط��اع الع��ام عل��ى النظ��ر 
اإىل اأبع��د م��ن اأف��ق منظماته��م وحكومته��م، وقب��ول االأف��كار واملالحظ��ات 

اجلديدة.

املعاي��ري والعملي��ات املتبع��ة. عل��ى الرغ��م من اأن اجله��ود االأولية غالبًا ما 
تكون خم�ش�شة، اإال اأن احلكومات التي حتقق جناحًا منهجيًا على املدى 
الطوي��ل تتب��ع يف الغال��ب معاي��َر معين��ة يف اأن�ش��طة اإ�ش��راك املواطن��ني 
للم�شاع��دة يف �شم��ان االت���شاق وجتن��ب ت�شوي���س اجلمه��ور بر�شائ��ل اأو 
مم��ار�شات غ��ر مت�شق��ة اأو متناق���شة. وت�ش��ر بيان��ات منظم��ة التع��اون 
االقت���شادي والتنمي��ة اإىل حاج��ة احلكوم��ات اإىل اال�شتم��رار يف الركي��ز 
على حت�شني جودة اإ�شراك املواطنني، على �شبيل املثال، من خالل توفر 
عملية وا�شحة وجداول زمنية حمددة، وتوجيه اإ�شعارات م�شبقة، واآليات 
للتوعي��ة واإب��داء املالحظ��ات، باالإ�شاف��ة اإىل زي��ادة كمي��ة الف��ر�س، م��ا من 
�ش��اأنه امل�شاع��دة على تعزيز الثق��ة بنزاهة وم�شداقية العملية وبالطريقة 
الت��ي يت��م فيه��ا �شم��اع اأ�شوات ومطال��ب املواطن��ني. واأ�ش��ارت معظ��م 
ال��دول الت��ي �ش��اركت يف ا�شتبي��ان احلكوم��ة املفتوح��ة م��ن منظم��ة التعاون 
االقت���شادي والتنمي��ة(2016b)  اأنه��ا اأ�ش�شت مكتب��ًا خم���ش�شًا للتن�شي��ق 
االأفق��ي الأن�ش��طة احلكوم��ة املفتوح��ة، وه��و اأم��ر م�ش��جع للغاية، كونه ي�ش��ر 
اأن الدول تتمتع بالبنية التحتية التنظيمية لربط املبادرات وو�شع معاير 
وعملي��ات مت�شق��ة )راج��ع ال�ش��كل 3.7(. وم��ع ذل��ك، مل ت���شع تل��ك ال��دول 
ب�ش��كل عام عملية �ش��املة تركز على اإ�ش��راك املواطنني يف دورة ال�شيا�شة 

العام��ة )راج��ع ال�ش��كل 3.8(.

الق��درة عل��ى اإظه��ار الفوائ��د. يف نهاي��ة املط��اف، تق��وم ع��دة ابت��كارات 
ناجح��ة ت�شع��ى اإىل تو�شي��ع ح��دود العالق��ات ب��ني املواط��ن واحلكوم��ة، 
بتعزي��ز الفوائ��د الت�ش��غيلية اأو االجتماعي��ة، مثل اال�شتخ��دام االأكر كفاءة 
للم��وارد العام��ة وحت���شني تق��دمي اخلدم��ات ورفاهي��ة املواطن��ني. فالقدرة 
عل��ى اإثب��ات ه��ذه االآث��ار عل��ى م�شت��وى ع��ال، واحلدي��ث عنها عل��ى امل�شتوى 
الف��ردي، اأمران ي�ش��جعان موظفي اخلدم��ة املدنية واملواطنني على العمل 

معًا.
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ال�ش��كل 3.7 وج��ود مكت��ب خم���ش�س للتن�شي��ق االأفق��ي ملب��ادرات احلكوم��ة 
املفتوحة

ال�ش��كل 3.8 تواف��ر وثيق��ة �ش��املة ترك��ز عل��ى م�ش��اركة املواطن��ني يف دورة 
ال�شي��ا�شة العامة

(OECD, 2016b) :امل�شدر (OECD, 2016b) :امل�شدر
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تو�سيات 

يعت��ر الت�ش��ارك م��ع املواطن��ني اأح��د اأك��ر اخلط��وات احلرج��ة يف ابت��كار �شي��ا�شات وخدم��ات احلكوم��ة. وبه��دف تعظي��م اإمكاني��ات 
االبت��كار م��ن خ��الل م�ش��اركة املواطن��ني، فاإنن��ا ن��و�شي احلكومات ب�: 

و�شع ا�شراتيجي��ات امل�ش��اركة عل��ى كام��ل نط��اق احلكوم��ة. ينبغ��ي  •
على احلكومات اأن ت�شع ا�شراتيجية ذات اأهداف وا�شحة لتعزيز 
احلكوم��ة املفتوح��ة وم�ش��اركة املواط��ن، ولتب��ني اأن ذل��ك ج��زء م��ن 
اأولوي��ات احلكوم��ة 1. فه��ذا االأم��ر م��ن �ش��اأنه اأن ي�شاع��د على �شمان 
تك��رار عملي��ات اإ�ش��راك املواطن��ني يف جمي��ع اأنح��اء القط��اع الع��ام 
بطريق��ة مت�شق��ة م��ن �ش��اأنها تعزي��ز الثق��ة يف �شف��وف املواطن��ني. 
كم��ا ينبغ��ي اأن ي�ش��ارك م�شوؤول��ون حكومي��ون من م��وؤ�ش�شات مركزية 
وحملي��ة، واجله��ات الفاعل��ة الرئي�شي��ة من املجتمع امل��دين والقطاع 
اخل��ا�س، يف كاف��ة جوان��ب العملي��ة ل�شم��ان اتب��اع نه��ج وم�ش��اركة 
�ش��املني (OECD, 2016b). وينبغي اأن تت�شمن هذه اال�شراتيجية 
اعتب��ارات لبن��اء ق��درات موظف��ي القطاع العام عل��ى التفاعل وعقد 
حمادث��ات مرتك��زة عل��ى املواط��ن م��ع اجلمهور، ولتف���شر ما تعلموه 

والت���شرف مبوجبه.

الالزم��ة  • ب��االأدوات  واملواطن��ني  الع��ام  القط��اع  موظف��ي  تزوي��د 
للت��وا�شل واحل��وار. ال ميك��ن لق��ادة احلكوم��ة بب�شاط��ة الطل��ب م��ن 
موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة واملواطن��ني اإج��راء حمادث��ات متبادلة. بل 
يج��ب اأن يوف��روا اأدوات ت�شم��ح للجهت��ني باإقام��ة ح��وارات متبادل��ة. 
ق��د ت�ش��مل ه��ذه االأدوات حل��واًل تكنولوجي��ة للمناق�ش��ات االإلكروني��ة 
غر املتزامنة. على �شبيل املثال، ت�شتعني الواليات املتحدة مبن�شة 
"جي��ت ه��اب(GitHub) " للتفاع��ل م��ع املواطن��ني به��دف موا�شل��ة 

حت���شني تطبي��ق �شي��ا�شات البيانات املفتوحة و�ش��فرة امل���شدر، على 
موقع��ي Data.gov وCode.gov، عل��ى الت��وايل )ي�ش��تمل التوج��ه 4 
عل��ى مناق�ش��ة اإ�شافي��ة ح��ول Code.gov(، كم��ا ميك��ن اأن تت�شم��ن 
اأدواِت حواري��ة للم�شاع��دة يف املناق�ش��ات ال�ش��خ�شية. وبب�شاط��ة 
اأك��ر، ف��اإن توف��ر احلي��ز امل��ادي جلم��ع الن��ا�س مع��ًا م��ن اأج��ل اإقام��ة 

حمادث��ات ميك��ن اأن ي�شاع��د اأي���شًا يف حتقي��ق ه��ذا اله��دف.

1 تقدم مبادئ منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2009( لو�شع ال�شيا�شات املفتوحة وال�شاملة اإر�شادات للدول حول 
ت�شميم وتطبيق اإطار عمل فعال مل�شاركة املواطنني، مبا يف ذلك تن�شيق مبادرات امل�شاركة على امتداد احلكومة لتفادي 

االإرهاق اال�شت�شاري وو�شع منهجيات مت�شقة. كما ت�شدد املبادئ على دور امل�شاءلة، ومن �شمنها جهود اإبالغ املواطنني 
. (OECD, 2016a).بخ�شو�س تاأثر م�شاركاتهم

دم��ج التقيي��م يف عملي��ة االبت��كار. ينبغي على احلكوم��ات اأن تدر�س  •
احلاجة اإىل تقييم م�شاريع االبتكار خالل ت�شميمها. وي�شمل ذلك 
حتديد اأن�شطة واأدوات املراقبة والتقييم اخلا�شة التي ترجم اإىل 
معلوم��ات ميك��ن حتليله��ا ب�شهول��ة وم��ن �ش��اأنها اأن تدع��م الت��و�شع يف 

االبت��كار من خالل اإظهار الفوائد.

اأخ��ذ ردود الفع��ل بع��ني االعتب��ار واإع��ادة الت��وا�شل م��ع املواطن��ني.  •
واأخ��رًا، ينبغ��ي عل��ى احلكوم��ات اأن ت�شع��ى اإىل بن��اء اآلي��ات ر�شمي��ة 
اأخ��د ردود فع��ل املواطن��ني باالعتب��ار والت���شرف عل��ى  ل�شم��ان 
اأ�شا�شه��ا ح���شب االقت���شاء، واأن يت��م اإب��الغ املواطن��ني حول ما جرى 
اتخ��اذه بخ���شو�س ردود الفع��ل املقدم��ة. اإذ اأن امل�شداقي��ة والثق��ة 
�شتراجع��ان فيم��ا ل��و مت اعتب��ار احلكوم��ات عل��ى اأنه��ا ت�شتم��ع فق��ط 

لتظه��ر باأنه��ا ت�ش��مل جمي��ع وجه��ات نظ��ر املواطن��ني.

50 . املواطنون كخرباء: اإعادة ر�سم احلدود بن املواطن واحلكومة :3 التوجه



درا�سـة حـالـة: 
وكالء الحكومة المفتوحة

�ساو باولو، البرازيل

ملخ�ص
 " )São Pauloيه��دف وكالء احلكوم��ة املفتوح��ة -وه��ي ج��زء م��ن مب��ادرة اأو�شع يف املدين��ة اأطلق��ت حت��ت عن��وان "�شاو باول��و املفتوح��ة
Aberta(- اإىل توف��ر من��ر لتعل��م االأق��ران م��ن بع�شه��م، حي��ث يت��م من��ح املواطن��ني مم��ن ال ي�ش��غلون اأي من��ا�شب حكومي��ة اأو عام��ة 

ويتمتع��ون مبه��ارات مفي��دة، الدع��م ال��الزم لتطوي��ر دورات ملوظفي احلكومة وجماعات املجتمع امل��دين واملجتمعات املحلية يف جميع 
اأنح��اء �شاو باول��و. وتعك���س ه��ذه املب��ادرة توجه��ًا عاملي��ًا نح��و االعراف باأن امل��وؤ�ش�شات قد ت�شبح اأكر ذكاء واأك��ر فعالية وكفاءة من 

خ��الل اال�شتف��ادة م��ن مهارات وخرات اأ�ش��خا�س م��ن خارج احلكومة.
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امل�سكلة
الت��ي مُيك��ن  ث��روة م��ن املع��ارف وامله��ارات  متتل��ك مدين��ة �شاو باول��و 
وينبغي اأن تدرجها احلكومة وتت�شاركها على نطاق اأو�شع يف جميع اأنحاء 
املدينة. ولكن، ال متلك املدينة، ولغاية االآن، اأي منهجية منهجية لتبادل 
املعرفة. اإ�شافة اإىل ذلك، ال تتوفر دورات تدريبية تتناول ق�شايا متعددة 
مث��ل الرجمي��ات مفتوح��ة امل���شدر، اأو الت��وا�شل ع��ر و�شائ��ل الت��وا�شل 
االجتماع��ي اأو تقني��ات ر�شم اخلرائ��ط، اإاّل ن��ادرًا خ��ارج مرك��ز املدين��ة اأو 

بتكلف��ة باهظ��ة، فيتع��ذر ال��و�شول اإليه��ا على الكثر م��ن النا�س.

حل ُمبتكر
�شاو  مدين��ة  و�شعت��ه  ال��ذي  املفتوح��ة  وكالء احلكوم��ة  برنام��ج  يعال��ج 
باول��و ه��ذه الق�شايا عر حتدي��د مواطنني يتمتعون باملهارات والكفاءات، 
وم�شتع��دون للتعلي��م. وم��ن خ��الل ا�شتعمال نطاق البن��ى التحتية للمدينة، 
باإمكانه��م تق��دمي دورات تدريبي��ة للمجتمعات ي�شهل احل�شول عليها دون 
اأي تكلف��ة. اأم��ا م�ش��اركة موظف��ي القط��اع الع��ام ب�شف��ة ط��الب يف ه��ذه 
ال��دورات فله��ا تاأث��ر اإ�شايف يف اإح��داث حت��ّول باحلكوم��ة. وع��و�شًا ع��ن 
اإخب��ار املواطن��ني مب��ا يج��ب القي��ام م��ن قب��ل املدين��ة، يت��م من��ح املواطن��ني 
ف��ر�شة لت�شمي��م دورات تخل��ق مه��ارات ومفاهي��م جدي��دة ل��دى موظف��ي 

القط��اع الع��ام، م��ا ي��وؤدي اإىل تق��دمي خدم��ات اأف���شل م��ن قب��ل املدين��ة.

وب��داأ الرنام��ج بدع��وة مفتوح��ة لتق��دمي الطلب��ات، مت ن�ش��رها والروي��ج 
له��ا م��ن خ��الل �ش��بكات املجتم��ع امل��دين القائم��ة، وو�شائ��ل الت��وا�شل 
االجتماع��ي والع��رو�س التقدميي��ة خ��الل فعالي��ات املجتم��ع املحل��ي. ومت 
الرحيب بكّل طلب مقّدم من اأي مقيم يف املدينة ميلك املهارات الاّلزمة 
ويرغب بتدري�س مادة معينة، مع علمه باأنه �شيتعني عليه تعليم دورة من 
ع�ش��ر �شاع��ات �ش��هريًا ومل��دة 6 اأ�ش��هر، مقاب��ل رات��ب �ش��هري يبل��غ 1000 
ري���ال برازيل��ي )اأي م��ا يع��ادل 270 ي��ورو تقريب��ًا(. ومت يف الدع��وة االأوىل 
ا�شت��الم 200 طل��ب، وج��رى اختي��ار 24 وكي��اًل لل��دورة االأوىل، و24 اآخرين 
للدورة الثانية خالل عام 2016. ومت تق�شيم الدورات اإىل الفئات التالية: 
التقني��ة التعاوني��ة واملفتوح��ة، ال�ش��فافية والبيان��ات املفتوح��ة، والت��وا�شل 
ال�ش��بكي، ور�شم اخلرائ��ط واالإدارة الت�ش��اركية. وخ��الل ع��ام 2016، مت 

عق��د 1200 ور�ش��ة عم��ل خمتلف��ة.

ال�ش��راكات  م��ن  ع��دد  بف���شل  الرنام��ج  ه��ذا  اإجن��از  باالإم��كان  وكان 
وامل��وؤ�ش�شات الرئي�شي��ة. ووافق��ت امل��در�شة البلدي��ة ل��الإدارة العام��ة، وه��ي 
الداع��م واملن���شق الرئي���شي لتدري��ب موظف��ي القط��اع الع��ام عل��ى امل�شت��وى 
املحل��ي، عل��ى تق��دمي اعتم��ادات ملوظف��ي البلدي��ة الذي��ن يتلق��ون ال��دورات 

التدريبي��ة عل��ى اأي��دي ال��وكالء، وميك��ن اأن تتح��ول ه��ذه االعتم��ادات اإىل 
ترقي��ات يف نهاي��ة املط��اف. باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، تعم��ل امل��در�شة بالتعاون 
م��ع ع��دد م��ن ال��وكالء عل��ى و�شع مناه��ج موجه��ة خ�شي���شًا ملوظف��ي 
البلدي��ات، كم��ا تق��وم بالروي��ج لتل��ك ال��دورات من خالل �ش��بكة املدر�شة.

ومت تطوي��ر �ش��راكة مهم��ة اأخ��رى م��ع االإدارة البلدي��ة للم�شاع��دة والتنمي��ة 
االجتماعي��ة توؤم��ن جمموع��ًة م��ن خدم��ات احلماي��ة االجتماعي��ة الأك��ر 
نتائ��ج عم��ل  ال�ش��راكة  ه��ذه  واأتاح��ت  باول��و.  �شاو  فق��رًا يف  املواطن��ني 
ال��وكالء اإىل امل�شتفيدي��ن م��ن خدمات االإدارة واملوظف��ني واملعلمني الذين 
يقدمونه��ا. فعل��ى �شبي��ل املث��ال، ح���شرت منظم��ة التع��اون االقت���شادي 
والتنمي��ة دورة للمعلم��ني عل��ى ا�شتخ��دام تقني��ات التحري��ك الرقمي��ة التي 
ميك��ن اإدراجه��ا �شم��ن برام��ج للفق��راء من ال�ش��باب. ويف احلالت��ني، توفر 
ه��ذه ال�ش��راكات ف��ر�شًا ملواءمة الرنامج مع اأولوي��ات املدينة واحتياجات 

تنمي��ة املوظف��ني ال�شائ��دة.

البتكار
تعد �شاو باولو اإحدى املدن القليلة الن�ش��طة يف �ش��راكة احلكومة املفتوحة 
)OGP(. وت���شم "�شاو باول��و املفتوح��ة" جمموع��ًة م��ن املب��ادرات املتعلق��ة 
بال�ش��فافية وامل�شاءل��ة وامل�ش��اركة املدني��ة واالبت��كار، والت��ي يتمث��ل هدفه��ا 
النهائ��ي يف تطوي��ر الدميقراطي��ة يف املدين��ة وتغي��ر الثقاف��ة التنظيمي��ة 
للحكوم��ة. وب��ات م��ن ال��وا�شح لفري��ق احلكوم��ة املفتوح��ة اأن االأ�شالي��ب 
التقليدية للتعلم والتنمية مل تعد كافية ملواجهة هذه التحديات اجلديدة، 
�شواء بالن�شب��ة للمواطن��ني اأو ملوظف��ي القط��اع الع��ام. لذل��ك، ق��ام الفري��ق 
باإن�ش��اء من�شة م�ش��ركة ميكن اأن حتقق هذه االأهداف، بينما ت�شعى اإىل 
جمع املواطنني وموظفي القطاع العام معًا لبناء وحتديد عالقة جديدة.

الأثر والنتائج
ح���شر وقّي��م امل�ش��اركون ب�ش��كل جي��د ور���س العم��ل وال��دورات الت��ي قدمه��ا 
ال��وكالء. وح���شر اأك��ر م��ن 15 األ��ف �ش��خ�س ال��دورات وور���س العم��ل التي 
نظمه��ا الرنام��ج من��ذ نوفم��ر 2015 وحت��ى نهاي��ة ع��ام 2016. وقيَّم اأكر 
م��ن 90 يف املائ��ة م��ن امل�ش��اركني جتربته��م باأنه��ا جي��دة اأو رائع��ة من حيث 
تواف��ر املعلوم��ات ونوعي��ة املعرف��ة ومه��ارات التدري���س اخل��ا�شة بالوكي��ل، 
�ش��هري ملراجع��ة  ب�ش��كل  ال��وكالء  ويلتق��ي  امل��و�شوع.  واإمكاني��ة تطبي��ق 
التقييم��ات واإج��راء عملي��ة مراجع��ة االأق��ران عل��ى عم��ل كل منه��م، بهدف 

موا�شل��ة حت���شني دوراته��م ومهاراته��م التدري�شي��ة.



ال�شكل 3.10 دورة وكالء احلكومة املفتوحة
امل�شدر : حكومة �شاو باولو
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و�شلط��ت املقاب��الت واملناق�ش��ات الت��ي ج��رت م��ع ال��وكالء ال���شوء عل��ى 
الكثر من الروايات املرتبطة بالتعلم واملتعلقة بتحديد امل�شاكل واحللول 
املمكنة لها. على �شبيل املثال، عمل اأحد الوكالء مع املدر�شني بخ�شو�س 
الق�شاي��ا املرتبط��ة باملراهق��ات، كم��ا عمل��ت جمي��ع االأط��راف مع��ًا عل��ى 
تدوي��ن وم�ش��اركة الرواي��ات، وبالتايل حت�شني الفه��م اجلماعي للتحديات 
الت��ي تواج��ه الن���شاء اليافع��ات يف جمتمعاته��ن، كما بحث اآخ��رون االأفكار 
املتعلق��ة باإن�ش��اء تطبيق��ات ب�شيط��ة ميك��ن اأن تفي��د جمتمعه��م. واأظه��رت 
ور�ش��ة عم��ل التخطي��ط للموظفني العام��ني كيفية اال�شتفادة من طيف من 
برجميات امل�شادر املفتوحة واملجانية من اأجل تخطيط خدمات املجتمع، 

وحتقي��ق وف��ورات ملم��و�شة يف ا�شتخ��دام الن���شخ امل�شجل��ة با�شمه��م.  

قابلية التكرار
ال تقت���شر الق�شاي��ا الت��ي يعاجله��ا ه��ذا الرنام��ج عل��ى �شاو باول��و اأو 
الرازي��ل، واإمن��ا توج��د يف جمي��ع مناط��ق امل��دن الكب��رة. وت���شم ه��ذه 
املناط��ق املواطن��ني ومنظم��ات املجتم��ع امل��دين القادري��ن والراغب��ني يف 
م�ش��اركة معارفهم ومهاراتهم لتح�شني بيئة املدن ب�ش��كل جماعي. ولذلك 
تتمتع هذه املنهجية بقابلية تكرار عالية، حيث ال يتطلب االأمر وجود بنية 
حتتي��ة معق��دة اأو م�شتوي��ات عالي��ة م��ن اال�شتثم��ار، وكل م��ا يتطلب��ه االأم��ر 
ه��و بع���س امل�شاح��ات يف املدين��ة كامل��دار�س واملراك��ز االجتماعي��ة وغره��ا 
م��ن البيئ��ات الت��ي ميك��ن ا�شتخدامها كمراكز تدريب، فيم��ا تتطلب بع�س 
ال��دورات ات���شااًل باالإنرن��ت واأجه��زة كمبيوت��ر. ويعتم��د الرنام��ج اأي���شًا 

على �ش��بكة من املواطنني واأع�شاء املجتمع املدين الن�ش��طني، وعلى وجود 
عالقٍة قويٍة بني هذه اجلهات وبني املدينة. ويف نهاية املطاف، فاإن هناك 

حاج��ة اإىل فري��ٍق اأ�شا�شٍي ملت��زٍم بتن�شي��ق الرنام��ج.

التحديات والدرو�س امل�ستفادة
حت�شن��ت ردود فع��ل امل�ش��اركني ب�ش��كل كب��ر ب��ني املرحلت��ني االأوىل والثانية 
من الرنامج، ما يدل على اأن امل�شوؤولني يبذلون جهوًدا لتعزيز الرنامج 
م��ن مرحل��ة اإىل اأخ��رى. وياأت��ي ه��ذا االأم��ر نتيج��ة اللق��اءات املنتظم��ة م��ع 
جمي��ع ال��وكالء وا�شتخ��دام عملية مراجعة االأق��ران وغرها من العمليات 
لتح���شني مه��ارات التدري���س وتطوي��ر ور�ش��ات العم��ل. وناق���س العدي��د م��ن 
ال��وكالء اأهمي��ة بن��اء عالق��ات م��ع رواد املجتم��ع املحل��ي واحل���شول عل��ى 
مدخالته��م لت�شمي��م ال��دورات وا�شتخدام هذه ال�ش��بكات للتوعية وزيادة 
اأعداد احل�شور. ومُتكن هذه العنا�شر الرنامج من توفر فر�س لتبادل 
املعرف��ة، كم��ا تق��دم ف��ر�شة لتعزيز الروابط بني املدين��ة واملجتمع املدين. 
وتط��ّرق وكالٌء اآخ��رون اإىل اأهمي��ة الدع��وات املفتوح��ة ال�ش��فافة بالن�شب��ة 
لور���س العمل، واحلاجة اإىل اال�شتثمار يف حملة ات�شاالت جيدة لت�ش��جيع 

اأ�شح��اب اأف��كار امل�ش��اريع املفيدة عل��ى التقدم اإليها.



درا�سـة حـالـة: 
 )Place to Experiment( "موقع للتجارب"

فنلندا

ملخ�ص
تطل��ق فنلن��دا من���شة رقمي��ة ب��ا�شم "كوكيل��ون باي��كا1" اأي "موق��ع للتج��ارب(Place to Experiment) " لدع��م اله��دف الرئي���شي للحكوم��ة 
يف تعزي��ز الثقاف��ة التجريبي��ة الإيج��اد ط��رق مبتك��رة لتطوي��ر اخلدم��ات العام��ة. وته��دف احلكوم��ة الفنلندي��ة م��ن خ��الل اإن�ش��اء اأداة 
رقمية لدعم هذا الهدف الطموح، اإىل توفر من�شة لت�شويق االبتكارات وجمع ردود الفعل وتقدمي امل�شورة وتوفر م�شادر التمويل 
للمبتكري��ن ورب��ط االإ�شالحي��ني باحلكوم��ة والعك���س بالعك���س. ويكم��ن الهدف بنهاية املطاف يف حتويل طريق��ة تطوير اخلدمات من 
عملي��ة اإمالئي��ة م��ن اأعل��ى اله��رم اإىل اأدن��اه اإىل عملي��ة م�ش��ركة  -وح�ش��د امل���شادر والتموي��ل اجلماع��ي يف بع���س احل��االت- لالبتكار 
يف القط��اع الع��ام، وبه��ذه الطريق��ة ت�شاع��د عل��ى اإع��ادة ر�شم احل��دود ب��ني املواط��ن واحلكوم��ة يف الدول��ة. وتعت��ر احلكوم��ة الثقاف��ة 
التجريبي��ة مبثاب��ة طري��ق ذي اجتاه��ني ياأخ��ذ باالبت��كارات الناجت��ة ع��ن القواع��د ال�ش��عبية ويوف��ر و�شيل��ة لت�شريعه��ا م��ن خ��الل بن��اء 
القدرات وربط املبدعني مع االإ�شالحيني وم�شادر التمويل. ويف الوقت ذاته، مُتّكن هذه الثقافة الدول من تق�شيم الق�شايا املعقدة 

اإىل مكوناته��ا االأ�شغر.

وته��دف ه��ذه املن���شة الرقمي��ة، واإن كان��ت ال ت��زال يف مراحله��ا االأوىل، اإىل ت�شلي��ط ال���شوء عل��ى احلل��ول املبتك��رة والتح�شين��ات يف 
جم��ال اخلدم��ات، وت�ش��جيع املب��ادرات الفردي��ة واال�شتف��ادة م��ن مم��ار�شات الت�ش��غيل الت��ي يقوده��ا املواطن��ون. وعل��ى نط��اق اأو�شع، 
تكمن االأهداف يف حت�شني قدرة فنلندا على حل امل�ش��اكل االجتماعية وم�ش��اكل الثقة العامة وال�ش��فافية واإ�ش��راك املواطنني، وكفاءة 

وفاعلي��ة وجودة ال�شي��ا�شات واخلدمات.

www.kokeilunpaikka.fi. 1 راجع



ال�شكل 3.11 مبداأ الثقافة التجريبية
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امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

امل�سكلة
ح��ددت احلكوم��ة العقب��ات االأ�شا�شي��ة الت��ي تعرقل ن�ش��ر االبت��كار وحت�شني 
العالق��ة ب��ني احلكوم��ة واملواطن��ني. وتت�شم��ن ه��ذه العقب��ات االفتق��ار اإىل 
التموي��ل امل��رن والربط بني املبتكرين، وغي��اب املعلومات املتعلقة باحللول 
القابل��ة للتطبي��ق والتوجه��ات املبتك��رة. كم��ا اأن التجري��ب عل��ى امل�شت��وى 
ال�ش��عبي واملحل��ي ه��و اأم��ر �ش��ائع للغاي��ة يف فنلن��دا، ولك��ن يوج��د نق���س يف 
االإ�شراف املركزي على التجارب التي جُترى، ولذلك فاإن التعلم يف كثر 

م��ن االأحي��ان يكون عر�شي��ًا ومتخ�ش�شًا.

حّل مبتكر
وفعال��ة  و�شيل��ة موثوق��ة  التج��ارب ه��ي  اأن  الفنلندي��ة  توؤم��ن احلكوم��ة 
للح���شول عل��ى اأدل��ة ملم��و�شة ح��ول كيفي��ة تطوي��ر الهي��اكل التنظيمي��ة 
الت�ش��ريعية والنم��اذج الت�ش��غيلية. وبالتع��اون مع منظم��ة "دميوز هل�شنكي" 
 (Demos Helsinki)غ��ر احلكومي��ة )والت��ي قام��ت اأي���شًا ب��و�شع اإط��ار 

"ت�شمي��م  للحكوم��ة" ال��ذي تت��م مناق�ش��ته يف التوج��ه 5( ومرك��ز البيئ��ة 
وجت��ارب  واالختب��ارات  التج��ارب  متوي��ل  احلكوم��ة  حلل��ت  الفنلن��دي، 
ال�شي��ا�شات يف فنلن��دا. وق��ررت احلكوم��ة بن��اًء عل��ى النتائ��ج الت��ي تو�شلت 
اإليه��ا تاأ�شي���س من�شة رقمية جدي��دة للتجارب االأولية واختبار االبتكارات 
العام��ة. ومت ت�شمي��م ه��ذه املن���شة لتعزي��ز املبادرات املفي��دة واملمار�شات 
اجلدي��دة م��ن خ��الل دع��م جتارب �شغرة ب��داأ بها مواطن��ون، اإ�شافًة اإىل 

متويل جتارب وا�شعة النطاق مقّيمة ب�شكل دقيق ومدعومة من احلكومة. 
ومُتك��ن املن���شة اأي���شًا امل�شتخدم��ني م��ن احل���شول عل��ى اأدل��ة قاطع��ة ع��ن 
كيفي��ة عم��ل املب��ادرات يف الواق��ع ون�ش��ر فوائده��ا عل��ى نح��و اأك��ر فعالي��ة.

اإىل الوق��ت واالإله��ام لتندم��ج وتتط��ور  اأن االأف��كار حتت��اج  اإىل  ونظ��رًا 
وتتح���شن، تتي��ح املن���شة للم�شتخدم��ني ت�شف��ح املحت��وى، واحل���شول على 
اأف��كار مل�ش��اريعهم اخل��ا�شة والت��وا�شل مع بع�شهم للم�شاع��دة على ت�شويق 
وتب��ادل ابتكاراته��م. وُت�شن��ف املن���شة الرقمي��ة االبت��كارات �شم��ن ثالث��ة 
م�شتويات: امل�شتوى اال�شراتيجي، وم�شتوى التجارب االأولية وال�ش��راكات 
املجمعة، وم�شتوى القاعدة ال�شعبية. وعلى امل�شتوى اال�شراتيجي، تختار 
احلكوم��ة خم���س درا�شات جتريبي��ة اأولي��ة من اأ�شل ع�ش��رٍة تتعلق باأهداف 
ال��درا�شات  وت�ش��مل  رئي�شي��ة.  حكومي��ة  ومب�ش��اريع  اأو�شع  ا�شراتيجي��ة 
اخلدم��ة  ومب��ادرات  االأ�شا�شي  بالدخ��ل  يتعل��ق  م��ا  االأولي��ة  التجريبي��ة 
واختب��ارات احلكوم��ة املحلي��ة. و�شيت��م مراقب��ة ودع��م ه��ذه التج��ارب م��ن 

الفري��ق التجريب��ي الفنلن��دي يف مكت��ب رئي���س ال��وزراء.

درا�شات  املجمع��ة،  وال�ش��راكات  االأولي��ة  التج��ارب  م�شت��وى  ويت�شم��ن 
جتريبي��ة اأولي��ة تع��زز اأه��داف الرنام��ج احلكوم��ي، �ش��ريطة اأن يت��م 
تطويره��ا م��ن قب��ل احلكوم��ات االإقليمي��ة واملنظم��ات غ��ر احلكومي��ة اأو 
ال�ش��ركات. ويكم��ن اله��دف م��ن ه��ذا امل�شت��وى يف حتدي��د ودع��م اأف���شل 
النتائ��ج م��ن التج��ارب املحلي��ة واالإقليمي��ة واختباره��ا على نط��اق اأو�شع يف 
نهاي��ة املط��اف. واأخ��رًا، مُيك��ن ا�شتخ��دام التطبيق لت�ش��جيع االبتكار على 



ال�شكل 3.9 خطوات عمل "موقع للتجارب"

امل�شدر: مكتب رئي�س وزراء فنلندا

م�شت��وى القاع��دة ال�ش��عبية والبلدي��ات واالأكادميي��ني ومنظم��ات املجتم��ع 
امل��دين واملواطن��ني، حي��ث تراق��ب كل جه��ة عل��ى ح��دة اأن�ش��طتها. وتاأم��ل 
احلكوم��ة اأن ي���شل ع��دد امل�شتخدم��ني اإىل االآالف، واأن مُتك��ن املن���شة 
املبتكري��ن م��ن الت��وا�شل م��ع �ش��بكات الدع��م والتموي��ل. وت��رى احلكوم��ة 
اأي���شًا اأن ه��ذا االأ�شل��وب ميث��ل و�شيل��ة دميقراطي��ة لتطوي��ر القط��اع الع��ام.

البتكار
يب��دو اجلم��ع ب��ني من���شة مفتوح��ة ترب��ط املبدع��ني مبا�ش��رة مب���شادر 
التموي��ل وبن��اء الق��درات، وتعزي��ز اال�شتجاب��ة املفتوح��ة والدميقراطي��ة 
لتطوير اخلدمات العامة يف الوقت ذاته، اأمرًا فريدًا من نوعه. وبالرغم 
من ازدياد انت�شار التجارب والتعهيد والتمويل اجلماعي يف جميع اأنحاء 
الع��امل، مل يع��ر م�شمم��و ه��ذه االأداة على اأمثلة لنهج م�ش��ابه يف اأي مكان 

اآخر.

الأثر والنتائج
نظ��رًا الإط��الق املن���شة موؤخ��رًا فق��ط، فم��ن ال�شاب��ق الأوان��ه قي��ا�س االآث��ار 

اأو تقيي��م النتائ��ج.

قابلية التكرار
حت��ى يف ه��ذه املرحل��ة املبك��رة، م��ن ال��وا�شح اأن التط��ّور ال�شري��ع للمن���شة 
)خ��الل اأق��ل م��ن �شتة اأ�ش��هر( وتكاليفه��ا املنخف�شة ن�شبيًا، من �ش��اأنها اأن 
ت�شاع��د عل��ى ت�شهي��ل تكراره��ا ون�شخها يف دول اأخرى. وعالوة على ذلك، 

ت�ش��ّكل املن���شة مث��ااًل هام��ًا لل��دول ال�شاعية اإىل زيادة اإ�ش��راك املواطن يف 
�شن��ع ال�شي��ا�شات واالإبداع امل�ش��رك. و�شاهمت اأه��داف االأداة الطموحة، 
وتطوره��ا ال�شري��ع ومنهجيته��ا العملي��ة مع��ًا يف حتويله��ا اإىل ابت��كار ق��ادر 
على حتويل احلدود بني احلكومة ومواطنيها، كما ميكنها اأي�شًا اأن تكون 

مبثاب��ة من��وذج عامل��ي حلاالت مماثلة يف جمي��ع اأنحاء العامل.

التحديات والدرو�س امل�ستفادة
�ش��ّكلت مرحل��ة ت�شمي��م واإن�ش��اء املن���شة الرقمي��ة حتدي��ًا، اإذ حتت��اج 
االأداة اإىل ج��ذب امل�شتخدم��ني، وحتقي��ق جن��اح كاٍف للتاأث��ر عل��ى تطوي��ر 
اخلدم��ات العام��ة يف نهاي��ة املط��اف، وزاد م��ن �شعوب��ة تطويره��ا �شي��ق 
اجل��داول الزمني��ة. وم��ع ذل��ك، ف��اإن العدي��د م��ن التحدي��ات الرئي�شي��ة 
الت��ي تواج��ه ه��ذه االأداة الرقمي��ة �شتنت��ج ع��ن اال�شتخ��دام، مب��ا يف ذل��ك 
التحدي��ات املرتبط��ة بتطوي��ر العملي��ات والهي��اكل، لدع��م وظائ��ف املن�شة 
واحلف��اظ عليه��ا. كم��ا �شت�ش��مل التحدي��ات الرئي�شي��ة االأخ��رى �شم��ان 
ان�شم��ام امل�شتخدم��ني اإليه��ا، وموا�شل��ة م�ش��اركتهم وا�شتم��رار ح���شول 

املن���شة عل��ى الدع��م ال�شي��ا�شي.

وع��الوة عل��ى ذل��ك، فال�شرع��ة الت��ي مّت فيه��ا اإن�ش��اء االأداة تعن��ي بق��اء 
ع��دد م��ن الق�شاي��ا مفتوح��ًا للمناق�ش��ة. واالأه��م ه��و اأن بع���س اجل��دل ال 
يزال قائمًا حول من �شيقوم بتقييم التجارب واأف�شل ال�شبل الإدارة توفر 
بن��اء الق��درات. باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، ينبغ��ي عل��ى حكومة فنلن��دا اأن تقرر 
اأف���شل ال�شب��ل ل�شم��ان ا�شتم��رار الدعم ال�شيا�شي وامل�ش��اركة بعد العامني 

املتبقي��ني م��ن واليته��ا، به��دف �شم��ان اال�شتدامة.

56 . املواطنون كخرباء: اإعادة ر�سم احلدود بن املواطن واحلكومة :3 التوجه
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التوجه 4:
اخلدمــات اجلماهرييــة اأو ال�ســخ�سية: اجليل 

القــادم مــن تقــدمي اخلدمات
يتغ��ر الع��امل بوت��رة ملحوظ��ة ويراف��ق كل تق��ّدم جدي��د م��ع توّقع��ات م��ن جان��ب مواطني��ه. وتق��وم احلكوم��ات الرائ��دة يف جم��ال 
االبت��كار، باإع��ادة اخ��راع عملياته��ا لتلبي��ة ه��ذه التوقع��ات ب�ش��كل اأف���شل م��ن خ��الل توف��ر خدم��ات اأك��ر تناغم��ًا م��ع حي��اة املواطنني 
واملقيم��ني والعم��الء، بن��اًء عل��ى فه��م عمي��ق الحتياجاته��م. وغالب��ًا م��ا تك��ون اخلدم��ات احلكومي��ة التقليدي��ة جم��زاأة للغاي��ة، ويج��ري 
تقدميها اإىل املواطنني بطريقة مفككة على اأ�شا�س الهياكل احلكومية، بداًل من احتياجات ال�شعب. وقد اأدركت احلكومات املبتكرة 
اأن��ه ال ينبغ��ي عل��ى املواط��ن معرف��ة االأعم��ال الداخلي��ة للنظ��م البروقراطية الكبرة واملعق��دة، للح�شول على اخلدم��ات التي يحتاج 
اإليه��ا. فب��داأت ه��ذه احلكوم��ات بتغي��ر طريق��ة عمله��ا م��ن خ��الل توف��ر حل��ول اأكر �ش��مولية حت���ّشن اخلدمات بال�ش��كل االأمث��ل، وفقًا 
الحتياج��ات املواطن��ني، وت��وا�شل حت���شني اخلدم��ات ا�شتجاب��ة ل��ردود الفع��ل. وه��ذا ال يفيد املواطن��ني فقط، ولكنه يعزز اأي���شًا االأداء 

الع��ام للحكوم��ة، م��ن خ��الل تولي��د ف��ر�س جدي��دة لعق��د �ش��راكات م��ع وكاالت ومنظم��ات غ��ر ربحي��ة و�ش��ركات اأخ��رى.

ما هي احلكومة الرقمية؟
الرقمي��ة،  التقني��ات  ا�شتخ��دام  اإىل  الرقمي��ة  احلكوم��ة  ت�ش��ر 
باعتباره��ا ج��زءًا متكام��اًل من ا�شراتيجي��ات حتديث احلكومات، 
به��دف تولي��د قيم��ة عامة. وهي ت�شتن��د اإىل منظومة حكومة رقمية 
ت���شّم اجله��ات احلكومي��ة واملنظم��ات غ��ر احلكومي��ة وال�ش��ركات 
وجمعي��ات املواطن��ني واالأف��راد، وتدع��م اإنتاج البيان��ات واخلدمات 

واملحت��وى وال��و�شول اإليه��ا م��ن خ��الل التفاعل م��ع احلكومة.

امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية ، 2014.

و�شاع��د جم��ال التكنولوجي��ا �شري��ع التط��ّور على حتفيز االبت��كار يف جمال 
اخلدمات احلكومية، ون�ش��اأت جهود احلكومة الرقمية ا�شتجابًة لتوقعات 
املواطن��ني املتزاي��دة للمواءم��ة والتج��اوب يف اخلدم��ات احلكومي��ة، مب��ا 
يع��ادل اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا �ش��ركات القط��اع اخل��ا�س مث��ل "جوج��ل" 
Google(( اأو "اأمازونAmazon( "(. ومل ين�شاأ مفهوم الت�شميم املوّجه 

للم�شتخ��دم يف جم��ال التكنولوجي��ا، ولك��ن هذا املج��ال �شاهم يف اعراف 
اأك��ر عاملي��ة ملب��ادئ الت�شمي��م ه��ذه، مب��ا يف ذل��ك يف اإط��ار مب��ادرات 
احلكوم��ة الرقمي��ة املبتك��رة. وعل��ى �شبي��ل املث��ال، ي��رّوج "دلي��ل اخلدم��ات 
)ال��ذي   )"1  )US Digital Services Playbookاالأمريكي��ة الرقمي��ة 

 https://playbook.cio.gov.1راجع  

ن�ش��رته اخلدم��ة الرقمي��ة احلكومي��ة االأمريكي��ة، ونوق���س يف التوج��ه 2( 
ملنهجية اأكر �ش��مولية لفهم احتياجات النا�س من خالل ت�ش��جيع موظفي 
اخلدم��ة املدني��ة عل��ى العم��ل ب�ش��كل وثي��ق م��ع املواطن��ني وامل�شتخدم��ني 
النهائي��ني. وه��و يتن��اول التجرب��ة برمته��ا م��ن البداي��ة اإىل النهاي��ة م��ع 
الركيز على فهم كافة نقاط التفاعل بني خدمة حكومية وم�شتخدميها. 
كم��ا ترّك��ز "مب��ادئ ت�شمي��م اخلدم��ة الرقمية حلكومة اململك��ة املتحدة2  " 
 ))United Kingdom’s Government Digital Service Principles

عل��ى احتياج��ات امل�شتخدم��ني. وال يقت���شر ه��ذا التوج��ه عل��ى جه��ود 
احلكوم��ة الرقمي��ة. ويف كن��دا، �ش��ّكل "معهد اخلدم��ات املوّجهة للمواطن" 
Institute for Citizen Centered Service(( وح��دات ر�شمي��ة جتم��ع 

كاف��ة م�شتوي��ات احلكوم��ة، للح�شول على فهم م�ش��رك ومنهجية لتقدمي 
خدم��ات موجه��ة للمواط��ن وقي��ا�س م��دى ر�شاه3. 

 www.gov.uk/design-principles2 راجع 

: https://playbook.cio/gov3امل�شدر 



ال�شكل 4.1. مبادىء من دليل اخلدمات الرقمية االأمريكية

ال�شكل 4.2. الدول التي تتمتع مببادرات تركز على اإ�شراك اجلمهور
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امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2016(.

دليل اخلدمات الرقمية الأمريكية 

58 . اخلدمات اجلماهريية اأو ال�سخ�سية: اجليل القادم من تقدمي اخلدمات :4 التوجه

التقني��ة  الق��رارات  �سياغ��ة  اإىل  الن��ا�س  احتياج��ات  ت��وؤدي  اأن  "يج��ب 

واملتعلق��ة بالت�سمي��م ع��و�ساً ع��ن قي��ود الهياكل اأو ال�سوامع احلكومية. 
نح��ن بحاج��ة الأن نخت��رب با�ستم��رار املنتج��ات الت��ي نبنيه��ا م��ع اأن��ا�س 
حقيقي��ن للمحافظ��ة عل��ى م�سارن��ا لاللت��زام باالأم��ور ذات االأهمي��ة". 

دليل اخلدمات الرقمية االأمريكية.

"تدم��ج اخلدم��ة املوجه��ة للمواط��ن هم��وم املواط��ن يف كل مرحل��ة م��ن 

مراح��ل ت�سمي��م اخلدم��ة وتقدميه��ا. اأي اأن احتياج��ات املواط��ن ت�سب��ح 
املبداأ التنظيمي الذي يتّم يف اإطاره حتديد امل�سلحة العامة وتخطيط 

تقدمي اخلدمة". 

فرقة عمل نائب الوزير املعنية بتقدمي اخلدمات، كندا

1 - فهم احتياجات النا�س
2 - معاجلة التجربة بكاملها من بدايتها اإىل نهايتها

3 - جعلها ب�شيطة وبديهية
4 - بناء اخلدمة با�شتخدام ممار�شات مرنة وقابلة للتكرار

5 - هيكلة امليزانيات والعقود لدعم تقدمي اخلدمة
6 - تعيني قيادي واحد يتحمل امل�شوؤولية

7 - ا�شتخدام فريق من ذوي اخلرة

8 -    اختيار بنية تكنولوجية حديثة
9 -    ن�شرها يف بيئة ا�شت�شافة مرنة
10 - اأمتتة عمليات االختبار والن�شر

11 - اإدارة االأم��ن واخل�شو�شي��ة م��ن خ��الل عملي��ات ميك��ن اإع��ادة 

ا�شتخدامها
12 - ا�شتخدام البيانات الإ�شدار القرارات

13 - البدء باخلدمة املفر�شة
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الت�سميم املوجه للم�ستخدم

ُيعت��ر الت�شمي��م املوّج��ه للم�شتخ��دم اأ�شل��وب تطوي��ر ي�شاع��د عل��ى 
�شم��ان �شهول��ة ا�شتخ��دام اخلدمة. واملبادئ الت��ي تدعم الت�شميم 

املوّج��ه للم�شتخ��دم هي كما يلي:
1. ي�شتند الت�شميم اإىل فهم وا�شح للم�شتخدمني واملهام والبيئات.

2. يجري اإ�شراك امل�شتخدمني يف جميع مراحل الت�شميم والتطوير.

3. يتّم دفع الت�شميم و�شقله من خالل التقييم املوّجه للم�شتخدم.

4. ُتعتر العملية قابلة للتكرار.

5. يتناول الت�شميم جتربة امل�شتخدم باأكملها.

متع��ددة  نظ��ر  ووجه��ات  مه��ارات  الت�شمي��م  فري��ق  ي���شم   .6

. ت لتخ���ش�شا ا
www.userfocus.co.uk :امل�شدر

التع��اون  منظم��ة  اأجرت��ه  ال��ذي  املفتوح��ة  احلكوم��ة  ا�شتبي��ان  ُيظه��ر 
االقت���شادي والتنمي��ة ع��ام 2015 اأن بع���س ال��دول ُت�ش��رك املواطن��ني 
واملقيم��ني يف تق��دمي اخلدم��ات؛ وم��ع ذل��ك، فهن��اك جم��ال كب��ر للنم��و. 
وُي�ش��رك اأق��ل م��ن ن���شف دول منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة 
)واملع��دل نف���شه تقريب��ًا بالن�شب��ة اإىل جمي��ع امل�ش��اركني ال���53( املواطن��ني 
يف تقدمي اخلدمات، مع اإ�شراك ما يزيد عن 57 يف املائة من هذه الدول 
ملواطنيه��ا يف ت�شمي��م اخلدم��ة )وه��ي الن�شب��ة ذاته��ا بالن�شب��ة جلمي��ع 
امل�ش��اركني( )ال�ش��كل 4.2(. وه��ذا املع��ّدل اأق��ل بقلي��ل م��ن 80 يف املائ��ة 
م��ن دول منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة )و68 يف املائ��ة جلمي��ع 
امل�ش��اركني( الت��ي لديه��ا مب��ادرات ت�ش��اورية، اأو 66 يف املائ��ة م��ن دول 
منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة )و72 يف املائة جلميع امل�ش��اركني( 
الت��ي اأطلق��ت مب��ادرات الإ�ش��راك املواطن��ني يف و�شع ال�شي��ا�شات )راج��ع 
امللح��ق 2 للتفا�شي��ل الكامل��ة(. وه��ذا االأم��ر مفاج��ئ اإىل ح��ٍد م��ا، مب��ا اأن 
اخلدم��ات مت���س املواطن��ني ب�ش��كل اأق��رب م��ن ال�شي��ا�شات. وميك��ن اأن 
تتح��رك ال��دول يف اجت��اه اأك��ر ابت��كارًا، حي��ث ت�ش��ر التوجه��ات واالأمثل��ة 
الواردة يف هذه الدرا�شة، اإىل اأن احلكومات تعمل على �شد هذه الفجوة.

وميك��ن روؤي��ة ه��ذا التح��ّول نح��و ا�شتخ��دام االأدوات ال�ش��ائعة يف قط��اع 
التكنولوجيا، مثل الت�شميم املوّجه للم�شتخدم والتطوير املرن، من خالل 
ال�شب��ل الت��ي تق��ود فيه��ا احلكوم��ات االبت��كار للجي��ل القادم م��ن اخلدمات 
احلكومي��ة. ويوج��د اأح��د االأمثل��ة ع��ن ه��ذه املنهجيات املطبق��ة، يف درا�شة 

حال��ة "وار�شو االفرا�شي��ة(Virtual Warsaw( " ال��واردة يف نهاي��ة ه��ذا 
التوج��ه واملع��رو�شة يف مع��ر�س "ابت��كارات احلكوم��ات اخلالقة".

ويت��الزم النم��و الهائ��ل واملط��رد للبيان��ات الت��ي ميك��ن اال�شتعان��ة به��ا 
لتق��دمي اأف���شل اخلدم��ات املوّجه��ة اإىل املواط��ن، م��ع ظاه��رة رقمن��ة 
احلكوم��ة، والت��ي تط��ّرق اإليه��ا التوج��ه 1 م��ن ه��ذا التقري��ر. وتف��ر�س 
احلاج��ة املتزاي��دة للبيان��ات وا�شتخدامه��ا داخ��ل احلكوم��ات حتدي��ات 
اأم��ام احلواج��ز الراأ�شي��ة وت�شتدعي تعاونًا اأك��ر �شمن القطاع العام وبني 
القطاع��ات. وميك��ن اأن يغّر التعاون مبجال تبادل البيانات وا�شتخدامها 
م��ن الطريق��ة الت��ي تنظ��ر فيها احلكومات اإىل املواطن��ني وتتعاطى معهم. 
ففي اأكر الرامج ابتكارًا، مل يعد ُينظر اإىل املواطنني من منظور ق�شية 
واح��دة ه��ي �شرائ��ب الدخ��ل واإعان��ات االأطف��ال والع��الج الطب��ي وم��ا اإىل 
ذل��ك، ب��ل ُينظ��ر اإليهم بطريقة اأكر �ش��مولية. وُت�شتخ��دم البيانات لتوفر 
فك��رة عام��ة ع��ن تفاعله��م مع االإدارة العامة ع��ر جمموعة من اخلدمات 
املختلف��ة ط��وال حياته��م. ويتي��ح ه��ذا االأم��ر للحكوم��ات حتدي��د ف��ر�س 
االبت��كار لتح���شني اخلدم��ات على اأ�شا�س خ�شائ���س املواطنني وعالقتهم 
القائم��ة م��ع احلكوم��ة. وعندم��ا ُينظر اإىل املواطنني ب�ش��كل كلي، ت�شتطيع 
احلكوم��ات ب��ذل جه��ود من�شق��ة لقي��ا�س وحت���شني رفاهه��م و�شعادته��م 
ب�ش��كل ع��ام. وت��راأ�س ه��ذا االجت��اه مدينة �شانتا مونيكا بوالي��ة كاليفورنيا 
يف الوالي��ات املتح��دة، وفق��ًا مل��ا ج��اء يف درا�شة حال��ة م�ش��روع الرف��اه 
واأطلق��ت  التوج��ه.  ه��ذا  نهاي��ة  يف  ال��واردة   ،)Wellbeing Project(
منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة جه��ودًا مماثل��ة عل��ى امل�شت��وى 
ال��دويل م��ع موؤ�ش��ر احلي��اة االأف���شلBetter Life Index(  1(. وت�شم��ح 
ه��ذه االأداة للم�شتخدم��ني مبقارن��ة الرفاه يف خمتلف الدول، ا�شتنادًا اإىل 
11 مو�شوع��ًا حددته��ا منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة عل��ى اأنه��ا 

اأ�شا�شي��ة، يف جم��االت الظ��روف املعي�ش��ية املادي��ة وج��ودة احلي��اة.

 www.oecdbetterlifeindex.org1راجع  
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اإن حج��م البيان��ات املتزاي��د و�شرع��ة البيان��ات املتاح��ة للحكوم��ات فتح��ا 
الب��اب اأم��ام ف��ر�س جدي��دة لتحقي��ق حت�شين��ات يف الرف��اه وال�شع��ادة ككل 
م��ن خ��الل "االإفراط يف تخ�شي���س" اخلدمات، وتغتنم احلكومات االأكر 
ابت��كارًا ه��ذه الف��ر�س. ويق��ّر املفهوم، املح��دد با�شتخ��دام البيانات لتوفر 
منتج��ات وخدم��ات وحمت��وى اأك��ر تخ�شي���شًا وتركي��زًا،  اأن ل��كل مواط��ن 
احتياج��ات ورغب��ات وحت��ى تركيب��ة حيوي��ة فري��دة، وميك��ن تخ�شي���س 
اخلدمات احلكومية بطريقة ت�شاعد كل فرد على االزدهار على امل�شتوى 
ع��دة قطاع��ات  التخ�شي���س يف  االإف��راط يف  تطبي��ق  ال�ش��خ�شي. ومت 
لتح�شني التفاعل مع العمالء والتاأثر على �شلوكيات ال�شراء. وعلى �شبيل 
املث��ال، م��ن �ش��اأن االختي��ارات امل��و�شى به��ا عل��ى "اآي تيون��زiTunes( "( اأو 
"اأم��ازونAmazon( "( اأن تزي��د مع��دالت التحوي��ل بنح��و 50 يف املائ��ة1.  
وحت��ى وق��ت قري��ب، كان ه��ذا مفهوم��ًا غريب��ًا اإىل ح��ّد كب��ر يف القط��اع 
الع��ام، ولك��ن احلكوم��ات الرائ��دة يف االبت��كار ب��داأت ت��درك م��دى ق��وة 
االإف��راط يف التخ�شي���س وتق��دمي اخلدم��ات امل�شتهدف��ة لتحقي��ق اأق���شى 
ق��در م��ن النتائ��ج، كم��ا ه��و احل��ال يف مب��ادرة الط��ب الدقي��ق االأمريكي��ة 
املرب��ع  )راج��ع   )United States Precision medicine Initiative(
اأدناه(. وترز ميزة اإ�شافية لالإفراط يف تخ�شي�س اخلدمات من خالل 
متك��ني املواطن��ني م��ن اتخ��اذ ق��رارات ب�ش��اأن كيفي��ة رغبته��م يف احل���شول 
عل��ى خدم��ات م��ن احلكوم��ة )برت��وت واآخ��رون، 2016(. وميك��ن له��ذه 
اخلدم��ات اأن تتخ��ذ اإج��راءات ا�شتباقي��ة لتلبي��ة احتياج��ات املواطن��ني، 
حت��ى قب��ل اأن ي��درك املواطن��ون احلاج��ة اإليه��ا. ويف اإ�شتوني��ا، تط��ّور وزارة 
ال�ش��وؤون االقت�شادي��ة واالت���شاالت قانون��ًا الإج��ازة اخلدم��ات اال�شتباقي��ة. 
وميكن اأن ت�شتند هذه اخلدمات اإىل حتليالت بيانات الدولة، مع اإمكانية 
توفره��ا تلقائي��ًا اأو ب��اإذن م��ن املواطن��ني املعني��ني. وُيعت��ر ه��ذا الن��وع م��ن 
اخلدم��ات حديث��ًا للغاي��ة، ولكن��ه يتجلى بالفعل ببع���س الطرق. على �شبيل 
املث��ال، يف اإ�شتوني��ا، عندم��ا يول��د طف��ل يف امل�شت�ش��فى، يت��م تفعي��ل جمي��ع 

اخلدم��ات املت�شل��ة بال��والدة تلقائي��ًا.

وم��ن اأه��م التوجه��ات يف العدي��د م��ن دول منظم��ة التع��اون االقت���شادي 
والتنمي��ة، تعزي��ز املزي��د م��ن التفاع��ل ب��ني االأطب��اء وامل��ر�شى، ليتمك��ن 
امل��ر�شى م��ن امل�ش��اركة ب�ش��كل اأك��ر يف اإدارة م�ش��اكلهم ال�شحي��ة واتخ��اذ 
الق��رارات ح��ول خي��ارات الع��الج الت��ي تعك���س تف�شيالته��م. ويف دول 
منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة امل�ش��اركة ويف ا�شتبي��ان �شن��دوق 
الكومنويل��ث ع��ام 2013، ا�شتج��اب امل��ر�شى عموم��ًا ب�ش��كل اإيجاب��ي فيم��ا 

يتعل��ق مب�ش��اركتهم )راج��ع ال�ش��كل 4.3(.

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/different-worlds-do-recommender-systems-fragment-consumers- 1راجع
interests.

 مبادرة الطب الدقيق الأمريكية
)UNITED STATES PRECISION MEDICINE INITIATIVE( 

ت�ش��كل مب��ادرة الط��ب الدقي��ق االأمريكية مثااًل عملي��ًا على االإفراط 
يف التخ�شي���س يف احلكوم��ة الي��وم، عل��ى اأ�شا�س الركيب احليوي 
ومن��ط احلي��اة. وتق��وم مهمته��ا عل��ى الروي��ج حلقب��ة جدي��دة م��ن 
الط��ب م��ن خ��الل البح��وث والتكنولوجي��ا وال�شي��ا�شات الت��ي متّك��ن 
امل��ر�شى والباحث��ني ومقدم��ي اخلدمات م��ن العمل معًا نحو تطوير 

الرعاي��ة الفردية.
اخل��ا�شة  الطبي��ة  العالج��ات  معظ��م  ت�شمي��م  حالي��ًا  ويت��م 
ب�"املري���س الع��ادي". وم��ع ذل��ك، ف��اإن العالج��ات الت��ي تنج��ح م��ع 
بع���س امل��ر�شى ق��د تف�ش��ل م��ع االآخري��ن. وتاأخ��ذ هذه املب��ادرة بعني 
االعتب��ار الف��روق الفردي��ة يف جين��ات االأ�ش��خا�س، وامليكروبيومات 
اخل��ا�شة به��م وبيئاته��م واأمن��اط حياته��م، م��ا يتي��ح عالج��ات اأكر 
فعالي��ة وا�شتهداف��ًا الأم��را�س مث��ل ال�شرط��ان وال�شك��ري. ويتطل��ب 
ه��ذا االأم��ر اأنواع��ًا خمتلف��ة م��ن البيان��ات يجمعه��ا مقدم��و الرعاية 

ال�شحي��ة وامل��ر�شى اأنف�شه��م.

 www.whitehouse.gov/blog/2015/01/21/precision-medicine-improving-health-and-treating-disease :امل�شدر

وي�شف��ر النم��و املت���شارع جلم��ع وحتلي��ل البيان��ات واال�شتخ��دام املت�شاع��د 
لالإف��راط يف تخ�شي���س تق��دمي اخلدم��ات العام��ة، ع��ن ف��ر�س بع���س 
التحدي��ات. واأث��ار املدافع��ون ع��ن اخل�شو�شي��ة خماوف��ًا ب�ش��اأن احتم��ال 
االإف��راط يف جم��ع البيان��ات اأو اال�شتخ��دام غ��ر امل���شوؤول للبيانات التي مّت 
جمعه��ا، االأم��ر ال��ذي ق��د يح��دث عن غر ق���شد. كما وردت اأي���شًا حاالت 
بّين��ت اأن اخلوارزمي��ات الكامن��ة للخدم��ات الت��ي ت�شتخدمه��ا احلكوم��ة 
تنط��وي عل��ى حتي��ز حمتم��ل. وللتغلب على هذه التحدي��ات، يجب اأن تكون 
احلكوم��ات �ش��فافة ب�ش��اأن البيان��ات الت��ي جتمعه��ا، وحتت��اج اإىل اأن تثب��ت 
ب��و�شوح قيم��ة املنتج��ات الناجت��ة وجه��ود اجلم��ع الت��ي تق��وم به��ا. وي��وؤدي 
اإق��رار ه��ذه النقط��ة اإىل ن��وع جدي��د من االبتكار يف جم��ال اخلدمة العامة 
يوؤك��د عل��ى ال�ش��فافية، به��دف بن��اء الثق��ة وتخفي��ف املخاط��ر. وم��ع ذل��ك، 
تتوّف��ر اأمثل��ة قليل��ة ع��ن ه��ذه ال�ش��فافية، م��ا ي�ش��ر اإىل احلاج��ة اإىل املزي��د 
من االهتمام بهذا املو�شوع. لكن فرن�شا واجهت هذه التحديات بطريقة 
مبتك��رة، لت�شب��ح رائ��دة عاملي��ة يف احلرك��ة املتنامي��ة ال�شتخدام "�ش��فافية 
اخلوارزمي��ات" لتح���شني "ثق��ة املواطن��ني يف خدماته��م" )راج��ع املرب��ع يف 
ال�شفحة التالية(. ومع �شعي احلكومات اإىل تعزيز تقدمي اخلدمات عن 
طري��ق ت�شخ��ر البيان��ات، فاإنه��ا �شتحت��اج اإىل تعزي��ز م�شت��وى مماث��ل م��ن 

ال�شفافية.



اتخ��اذ  يف  املري���س  ُي�ش��رك  الع��ادي  الطبي��ب   .4.3 ال�ش��كل 
بالرعاي��ة املتعلق��ة  الق��رارات 

امل�شدر: اال�شتبيان الدويل ل�شندوق الكومنويلث حول ال�شيا�شة ال�شحية عام 2013.
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فتح م�سدر حا�سبة ال�رشائب يف فرن�سا
الت��ي  املالي��ة  للحا�شب��ة  امل���شدر  �ش��فرة  فرن���شا  وّف��رت حكوم��ة 
ت�شتخدمه��ا االإدارة املالي��ة الفرن�شي��ة حل���شاب �شرائ��ب الدخ��ل 
الأك��ر م��ن 37 ملي��ون فرن���شي. واله��دف م��ن ذل��ك ه��و م�شاع��دة 
الن��ا�س عل��ى فه��م كيفي��ة احت�شاب ال�شرائب ب�ش��كل اأف���شل وتعزيز 

الثق��ة يف النظ��ام امل��ايل م��ن خ��الل ال�ش��فافية.

https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/france-improves-fiscal-transparency- :امل�شدر
 opening-tax-calculator

وم��ع اأن كمي��ات البيان��ات املتزاي��دة املتاح��ة اأتاح��ت املج��ال اأم��ام موج��ة 
م��ن االإف��راط يف التخ�شي���س، لي�شت جميع اخلدمات ال�ش��خ�شية متعلقة 
بالبيان��ات اأو حت��ى بالتكنولوجي��ا ب�ش��كل ع��ام. وي���شم مع��ر�س "ابت��كارات 
احلكوم��ات اخلالق��ة" مث��ااًل مث��رًا لالهتمام عن مراف��ق الرعاية الدائمة 
يف الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة، مل�شاع��دة االأ�ش��خا�س الذي��ن يعان��ون م��ن 
اخل��رف اأو م��ن م��ر�س الزهامي��ر عل��ى التعايف واحلفاظ عل��ى ذكرياتهم. 
فيح���شل كل مري���س مقي��م، ب��داًل م��ن الغرفة اأو الوح��دة، على "منزل" يف 
�ش��ارع داخل��ي �شغ��ر ه��ادئ م�ش��ابه الأحياء ن�ش��اأ فيها العدي��د منهم خالل 
ثالثينيات اأو اأربعينات القرن املا�شي.  ويقول الرئي�س التنفيذي ل�ش��ركة 
"الن��رنLantern( "(،  وه��ي ال�ش��ركة الت��ي تدي��ر ه��ذه املجّمع��ات، اأنه��ا 

ت�شاع��د اأي���شًا عل��ى تخفي��ف الغ���شب والقل��ق واالكتئ��اب. وم��ع اأن القط��اع 
اخل��ا�س يدي��ر ه��ذه املجّمع��ات نظ��رًا لغلب��ة الطاب��ع اخل��ا�س عل��ى نظ��ام 
الرعاي��ة ال�شحي��ة يف الوالي��ات املتح��دة، اإال اأن��ه ميك��ن للحكوم��ات الت��ي 
ت���شّم مراف��ق يديره��ا القط��اع الع��ام ح��ول الع��امل، تعّل��م درو�س م��ن ه��ذا 

املثال.

كم��ا �شلط��ت املناق�ش��ة الت��ي تناول��ت تق��دمي اخلدم��ات املبتك��رة غ��ر 
الرقمي��ة ال���شوء عل��ى االإق��رار املتزايد ب��ني احلكومات ب��اأن اخلدمات هي 
الت��ي يتوج��ب عليه��ا االق��راب اأك��ر م��ن الن��ا�س ولي���س العك���س، واأن ه��ذا 
االأم��ر ي��وؤدي اإىل حت�شين��ات كبرة يف �شحة الن��ا�س و�شعادتهم واأمنهم يف 
جميع اأنحاء العامل. وترهن اأمثلة من اليابان واأي�شلندا ب�شورة خا�شة، 
عل��ى اأهمي��ة خدم��ة الن��ا�س حي��ث يقيم��ون )راج��ع املرب��ع عل��ى ال�شفح��ة 

التالية(.

وي�ش��ّكل ابت��كار خدم��ات تعتم��د منهجي��ات مرتك��زة عل��ى املواط��ن خط��وة 
هام��ة يف حت���شني حي��اة املواطن��ني ورفاهه��م. وميكن للحكوم��ات اأن تطوّر 
التح�شينات ب�شكل اأكر، من خالل فهم طريقة تفاعل هذه اخلدمات مع 
بع�شه��ا البع���س وم��ع املواطن��ني ب�ش��كل اأف���شل واإع��ادة النظر فيه��ا. ويرز 
 " )systemsجم��ال متن��اٍم يف تق��دمي اخلدمات املبتكرة ه��و "تفكر الُنظم
ال��ذي   )2017 والتنمي��ة،  االقت���شادي  التع��اون  )منظم��ة   )thinking

ميّكن االبتكار على امل�شتوى املنهجي جلعل اخلدمات العامة اأكر فعالية 
ومرون��ة. ويف ح��ني اأن املنهجي��ات املنهجي��ة لي�شت بجديدة، ُتعتر اجلهود 
املبذول��ة البت��كار اخلدم��ات م��ن خ��الل "تفك��ر الُنظ��م" حديث��ة العه��د وال 
ت��زال غ��ر م��درو�شة اإىل ح��ٍد كب��ر. وه��ي ت��درك اأن م��وؤ�ش�شات الق��رن 
الع�ش��رين تبطلها م�ش��اكل القرن احلادي والع�ش��رين النابعة من الرابط 
والتهدي��دات االإلكروني��ة، وتغ��ر املن��اخ، والركيب��ة ال�شكاني��ة املتغ��رة 
والعومل��ة وع��دد ال يح���شى م��ن العن��ا�شر االأخ��رى. وتعامل��ت احلكوم��ات 
تقليدي��ًا م��ع امل�ش��اكل املطروح��ة من خالل التدخ��الت املنف�شلة املراكمة 



 )" )7-ELEVENاإيليف��ن  -"7 متاج��ر   - الياب��ان 
للم�سن��ن حي��اة  ك�س���راين 

ال���65.  الياب��ان �شن  ثل��ث �شكان  2035، �شيتخط��ى  بحل��ول ع��ام 
وتتكّي��ف املتاج��ر الك��رى مث��ل 7"- اإيليف��ن" لتلبي��ة حاج��ات ه��ذه 
الفئ��ة العمري��ة ب�ش��كل اأف���شل، م��ن خ��الل تق��دمي خدم��ة التو�شي��ل 
اإىل املن��ازل، واالأطعم��ة ال�شحي��ة وال�شيدلي��ات. وتق��وم بع�س هذه 
املتاج��ر باإع��داد مواق��ع للرعاية بامل�شنني مع توفر دعم املمر�شني 
وتقّدم م�شاحات يجتمع فيها كبار ال�شن. ولتقريب اخلدمات اأكر 
م��ن امل�شن��ني، تت�ش��ارك احلكومة مع �ش��ركات املتاج��ر الكرى لفتح 
100 متج��ر داخ��ل جممع��ات امل�شن��ني ال�شكني��ة، مم��ا يوّفر خدمات 

م�شاف��ة مك��ّر�شة للم�شنني.

اأطلق��ت مدين��ة ريكيافي��ك يف اأي�شلن��دا منهجي��ة مبتك��رة ملكافح��ة 
العن��ف املن��زيل ومنع��ه. يف ح��ال االإب��الغ ع��ن ح��ادث، جُتم��ع جمي��ع 
اخلدم��ات املعني��ة مع��ًا يف م���شرح احل��ادث. وُت�شتدع��ى نا�ش��طة 
اجتماعي��ة لتق��دمي امل�ش��ورة، وي�شم��ن املدافعون ع��ن االأطفال اأمان 
االأطف��ال ورعايته��م، وجُت��ري ال�ش��رطة حتقيق��ًا وتتخ��ذ الرتيب��ات 
تقيي��م طب��ي.  تقيي��دي واحل���شول عل��ى  اأم��ر  الالزم��ة الإ�شدار 
وللم�شاع��دة عل��ى من��ع وق��وع ح��وادث يف امل�شتقبل، يح���شل مرتكبو 
االنته��اكات اأي���شًا على امل�ش��ورة وامل�شاعدة. وي�شاعد منوذج تقدمي 
اخلدم��ات املبتك��رة 2400 �ش��خ�س �شنوي��ًا، واأ�شه��م يف رف��ع م�شتوى 

الوع��ي ح��ول العن��ف املنزيل.
 www.citylab.com/navigator/2016/08/how-7-elevens-are-becoming-lifelines-for-japans-elderly/493772 :امل�شدر

وم�شروع مقّدم تلبية لدعوة تقدمي ابتكارات من اأي�شلندا

اأي�سلندا - متحدون �سد العنف

الواح��دة ف��وق االأخ��رى. لك��ن ه��ذه االإ�شالح��ات اجلزئي��ة مل تع��د تاأت��ي 
بالنتائ��ج يف جم��االت ع��ّدة وق��د حت��ّول العواق��ب م��ن ج��زء اإىل اآخ��ر �شمن 
النظ��ام، اأو تعال��ج االأع��را�س با�شتم��رار متجاهل��ًة االأ�شب��اب احلقيقي��ة 
للم�ش��اكل. وع��ادة م��ا يبداأ "تفك��ر الُنظم" من خالل اإعادة حتديد غر�س 
اخلدم��ات العام��ة والقيم��ة العام��ة املت�شل��ة باخلدم��ات. وبن��اء عل��ى ه��ذه 
املعلوم��ات، ميك��ن للم��وؤ�ش�شات العام��ة اأن تبا�ش��ر بتقيي��م م��دى �شالحي��ة 

نظامه��ا احل��ايل له��ذا الغ��ر�س وكي��ف ميك��ن حت�شين��ه.

ويف كث��ر م��ن احل��االت، حتتاج احلكومات اإىل حتكي��م مو�شوعي لت�شهيل 

ه��ذه العملي��ة، اإذ م��ن ال�شع��ب تغي��ر العملي��ات الرا�شخ��ة داخلي��ًا. وعل��ى 
 " )MaRSشبي��ل املث��ال، �شاع��د خمت��ر احلل��ول "م��ار�س �شوليو�ش��نز الب�
Solutions Lab( يف تورنت��و، بكن��دا، مدين��ة ومقاطع��ة اأونتاري��و عل��ى 

فت��ح مناق�ش��ات ب�ش��اأن تنظي��م اقت�شاد امل�ش��اركة.  وحيث كانت ال�ش��ركات 
املن���شات مث��ل "اأوب��رUber( "( و"اإي��ر ب��ي اإن ب��يAirbnb( "( وغره��ا، 
تتح��دى من��اذج اخلدم��ة التقليدي��ة يف النق��ل واالإقام��ة. ونتيج��ة لذل��ك، 
كان ال ب��د م��ن اإع��ادة ت���شّور القيم��ة العام��ة لتوف��ر و�شيل��ة نق��ل اأو اإقام��ة 
)م��ن حي��ث ال�شالم��ة العام��ة، وامل�شوؤولي��ة، واملناف���شة العادل��ة، وم��ا اإىل 
ذل��ك(. وه��ذه العملي��ة لي���شت �شهل��ة، خ���شو�شًا عندما تواج��ه احلكومات 
واملجتمع��ات تغي��رًا �شريع��ًا وجذري��ًا. وع��الوة على ذل��ك، ت�شعب معاجلة 
وتغي��ر هي��اكل اخلدم��ة القائم��ة )عل��ى �شبيل املث��ال، االحت��كارات الفعلية 
ملج��ال �شي��ارات االأج��رة(، وُتعت��ر هي��اكل ه��ذه امل�ش��اكل معق��دة، ولك��ن 
"تفك��ر الُنظ��م" ي�شاع��د عل��ى الراج��ع وحتدي��د التحدي��ات االأ�شا�شي��ة من 

خ��الل الركي��ز عل��ى اله��دف النهائ��ي للخدم��ة العام��ة.

وم��ن ال��وا�شح اأن احلكوم��ات االأك��ر ابت��كارًا تتبن��ى وجه��ة النظ��ر الت��ي 
ت���شع ال�ش��عب اأواًل، وتعّلم��ت اأن ال�ش��رط االأ�شا�شي لتحقي��ق ه��ذا االأم��ر ه��و 
تق��دمي  قن��وات  ودم��ج  واملقيم��ني،  املواطن��ني  اإىل  با�شتم��رار  االإ�شغ��اء 
االآراء والتفاع��ل املتب��ادل. وه��ذا ه��و املب��داأ االأ�شا�شي للت�شمي��م املوّج��ه 
للم�شتخ��دم. وع��الوة عل��ى ذل��ك، فه��و ميه��د الطري��ق لالبت��كار امل�شتم��ر، 
حي��ث تك��ّرر احلكوم��ات وجتّرب منهجي��ات جديدة للخدم��ات على اأ�شا�س 
مت��وا�شل باالعتم��اد عل��ى م��ا ت�شمع��ه وتتعّلم��ه. اإن اأي "ابت��كار" ف��ردي مي��ر 
ع��ر دورة حي��اة ويبق��ى لف��رة يف و�شع موؤقت، ول��دى تطبيق االبتكار، اإما 
اأن يف�ش��ل اأو ينت�ش��ر ب�ش��كل اأو�شع ع��ر احلكوم��ة، وبالت��ايل يفق��د حداثت��ه 
وو�شعه "املبتكر"، وُتبقي قنوات التوا�شل هذه االبتكار بعيدًا عن الو�شول 
اإىل و�شع اال�شتق��رار. وبالن�شب��ة للحكوم��ات الت��ي تعمل عل��ى اإعادة النظر 
يف احل��دود ب��ني املواطن��ني واحلكوم��ة، فاإن االبت��كار ال يتوّقف اأبدًا، بل هو 
الق���شم املفت��وح م��ن اأعمالها. وميكن روؤية اأحد االأمثلة عن هذه املنهجية، 
واملقّدم��ة م��ن خ��الل الدع��وة لتق��دمي االبت��كارات، يف اجله��ود املبذول��ة يف 
كندا لتطوير اأ�شاليب مبتكرة مل�شاعدة املهاجرين والالجئني للتغّلب على 
حتدي��ات مث��ل البطال��ة والعزل��ة االجتماعي��ة. ويكم��ن اله��دف يف تطوي��ر 
من��اذج اأولي��ة عل��ى نط��اق �شغ��ر الختب��ار فعالي��ة خدم��ات اال�شتق��رار غر 
التقليدي��ة. وتعم��ل االآراء املقدم��ة ب�ش��كل م�شتم��ر م��ن ال�ش��ركاء يف ه��ذه 
املنهجي��ة وامل�ش��اركني اجل��دد على �شياغة تط��ّور النموذج االأويل، ويجري 

تو�شي��ع نط��اق تل��ك النم��اذج االأولي��ة ذات التاأث��ر احلقيق��ي.
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ط��ّور خمت��ر احلل��ول "م��ار�س �شوليو�ش��نز الب" اإط��ارًا لفه��م خمتل��ف 
اأن��واع العن��ا�شر املطلوب��ة للتنقل عر االأنظمة املعق��دة وتغيرها. ويّقر 
االأ�شل��وب اأن��ه بغي��ة تغي��ر النظ��ام، ف��اإن مواجه��ة ال�شي��ا�شات وتق��دمي 
احلل��ول ال تع��د كافي��ة، ب��ل يحت��اج "تفك��ر الُنظ��م" م��ن اأج��ل اإجن��اح 
العملي��ة، اإىل معاجل��ة ق��درات خمتل��ف االأط��راف املعني��ة. وي��و�شح 
ال��ر�شم البي��اين اأدن��اه كي��ف يتع��نّي النظ��ر يف خمتل��ف مراح��ل تغي��ر 
النظ��م، كالفر�شي��ات، والبح��ث واالختب��ار والت�شوي��ق، م��ن خ��الل 
م�شتوي��ات الق��درة، وحل��ول و�شي��ا�شات حم��ددة. ويتطل��ب كل م�شت��وًى 
اإج��راءات وم��وارد خمتلف��ة اأثن��اء عملي��ة تغي��ر االأنظم��ة. فعل��ى �شبي��ل 
املثال، لتنظيم اقت�شاد امل�شاركة، احتاجت مدينة تورنتو اإىل كفاءات 
جدي��دة وق��درة عل��ى فهم مناذج اخلدمة النا�ش��ئة حديث��ًا والتعامل مع 
العواقب غر املق�شودة. ويف الوقت نف�شه، كان ال بّد اأي�شًا من اإعادة 
و�شع اأط��ر ال�شي��ا�شات املتعلق��ة بالتاأم��ني وال�شرائ��ب والدخ��ول اإىل 
ال���شوق. ومب��ا اأن احلكوم��ات تواج��ه با�شتم��رار م�ش��اكل معق��دة للغاية، 

ت��وؤدي ه��ذه املعلوم��ات دورًا حموري��ًا يف اإط��الق التغي��ر وتطبيق��ه.

التحدياتاجلدول الدوري لتغيري النظم
اإن تغي��ر عملي��ات االأعم��ال وط��رق التفك��ر يف احلكوم��ة، والواجب��ات 
املرتبط��ة به��ا وثقاف��ة موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة لديه��ا، لي���شت مهم��ة 
�شهل��ة. عل��ى الرغ��م م��ن اعتبار اإع��ادة توجي��ه اخلدمات احلكومي��ة لتلبية 
احتياج��ات املواط��ن ب�ش��كل اأف���شل م��ن االأم��ور البديهي��ة، اإال اأنه��ا متث��ّل، 
وبط��رق عدي��دة، حت��ّواًل جوهري��ًا يف املعتق��دات واالإج��راءات الت��ي جتذرت 
يف احلكوم��ات الأجي��ال. كذل��ك، يواج��ه تق��دمي اخلدم��ات املبتك��رة العديد 
م��ن التحدي��ات، وُيعت��ر التغل��ب عليه��ا �شروري��ًا لتطوي��ر اجلي��ل الق��ادم 
م��ن خدم��ات احلكوم��ة. وتك��ون التحدي��ات الرئي�شي��ة يف ه��ذا املج��ال التي 

يتناوله��ا ه��ذا التوج��ه كم��ا يل��ي: 

االفتق��ار اإىل الت��وا�سل م��ع املواطن��ن. وه��ذا مين��ع احلكوم��ات م��ن فه��م 
احتياج��ات امل�شتخدم��ني ب�ش��كل وا�شح. فغياب الت��وا�شل يعني عدم وجود 
اأ�شا�س للجي��ل الق��ادم م��ن اخلدم��ات احلكومية. وق��د يكون ذلك يف بع�س 
االأحي��ان ناجم��ًا ع��ن ثقاف��ة ُتبق��ي عل��ى ال��و�شع الراه��ن ال��ذي يعتم��د عل��ى 
عملي��ة اتخ��اذ الق��رار املحف��زة داخلي��ًا. كم��ا ميك��ن اأن ينت��ج ع��ن قواع��د 
تثب��ط تفاع��ل املواطن��ني. عل��ى �شبي��ل املث��ال، ُي�ش��ار اإىل "قان��ون احل��د م��ن 
املعام��الت الورقي��ة" يف الواليات املتح��دة كتحّد حمتمل لتفاعل املواطنني 

يف االأم��ور م��ن قبي��ل الت�شمي��م املتمح��ور ح��ول امل�شتخدم 1.

املنظم��ات واخلدم��ات املقي��دة واملق�ّسم��ة. ُتل��زم املنظم��ات واخلدم��ات 
املعزول��ة واملق�ّشم��ة املواطن��ني عل��ى العم��ل م��ن اأج��ل فه��م حكومته��م، يف 
ح��ني يج��ب اأن يك��ون العك�س هو ال�شحيح. وتقّل��ل هذه النظم من اإمكانية 
تطوير خدمات تخدم املواطنني ب�ش��كل كلي، وحتّد من منهجيات "تفكر 
الُنظ��م"، اإذ تك��ون تفاع��الت النظ��م غ��ر وا�شح��ة عن��د جتاوز ح��دود تلك 

املنظم��ة بذاتها.

ع��دم تواف��ر البيان��ات وتب��ادل املعلوم��ات. يرتب��ط غي��اب تب��ادل املعلومات 
اإىل ح��ّد كب��ر بالعزل��ة ويح��ّد م��ن ق��درة احلكوم��ة عل��ى تطوي��ر خدم��ات 
�ش��املة وا�شتباقي��ة وخم���ش�شة. كم��ا اأن��ه ي�ش��ّكل عبئ��ًا عل��ى املواطن��ني 
ال�شاع��ني احل���شول عل��ى اخلدم��ات م��ع طلب��ات متك��ررة للح���شول عل��ى 

معلوم��ات مك��ررة.

: http://uxpamagazine.org/us-government-ux-work/.1راجع 
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العوامل امل�ساهمة
التاأكي��د عل��ى اأن احلكوم��ة تخ��دم ال�س��عب. ميك��ن لالبت��كار يف اخلدم��ات 
املوجهة نحو املواطن اأن ياأخذ زمام املبادرة ب�شكل اأف�شل عند قيام كبار 
الق��ادة يف احلكوم��ة بتطوي��ر �شي��ا�شات وا�شراتيجي��ات وات���شاالت توؤك��د 
با�شتم��رار عل��ى اأّن ه��دف احلكوم��ة ه��و تلبي��ة احتياجات الن��ا�س، و�شمان 

اأن تك��ون ال�شي��ا�شات واخلدم��ات م�شمم��ة لتحقيق هذا الهدف.

دور  اأن  ال��درا�شة  ه��ذه  طري��ق  ع��ن  ال��وا�شح  م��ن  املّي���سر.  دور  تبّن��ي 
احلكومة يف تقدمي اخلدمات يتغّر، حيث ي�شارف عهد اتخاذ احلكومات 
لق��رارات ب�ش��اأن اخلدم��ات دون ت��وا�شل �ش��امل وم�شتم��ر م��ع امل�شتفيدي��ن 
امل�شتهدف��ني عل��ى االأف��ول. واأ�شبح��ت احلكوم��ات املبتك��رة مت�شل��ة ب�ش��كل 
متزايد على امتداد اإداراتها ومع مواطنيها. ولتحقيق هذا الهدف، توؤدي 
احلكومات دور املّي�شر، لتوفر من�شة ملوظفي اخلدمة املدنية واملواطنني 
وغرهم من االأطراف املعنية للتعاون والعمل معًا الإيجاد حلول م�شركة.

ال  البريوقراطي��ة.  العقب��ات  عل��ى  للتغل��ب  الالزم��ة  الط��رق  توف��ري 
تتطل��ب معاجل��ة التحدي��ات املتعلق��ة بالنظ��م املقي��دة بال���شرورة اإع��ادة 
تنظي��م هيكلي��ة احلكوم��ة. فمن املمكن اأن ين�ش��ئ الهيكل اجلديد بب�شاطة 
بروقراطي��ة ب�ش��كل جدي��د لك��ن املواطن��ني غ��ر ملّم��ني به��ا بع��د. ووج��دت 
احلكوم��ات املبتك��رة طرق��ًا للتغلب على ذلك بهدف الو�شل بني املواطنني 
 ،Code.gov وموظف��ي اخلدم��ة املدني��ة. عل��ى �شبي��ل املثال، يف مثال موق��ع
تك��ون كل وكال��ة م�شوؤول��ة ع��ن احلفاظ على خم��زون الرجميات اخلا�شة 
به��ا، وم��ع ذل��ك، عليه��ا اأن ت�شتخ��دم املج��االت املوحدة واأن ت���شع املخزون 
يف م��كان موح��د عل��ى املواق��ع العام��ة. وبع��د ذل��ك، يت��ّم جم��ع خم��زون 
الرجمب��ات جلمي��ع ال��وكاالت وو�شع��ه عل��ى موق��ع Code.gov بطريق��ة 
مركزية تتيح للمواطنني وموظفي اخلدمة املدنية على حد �شواء، معرفة 
الرجمي��ات ذات ال�شل��ة املتواف��رة عل��ى امت��داد احلكوم��ة. وتوفر ميزات 
احل��وار املتب��ادل من���شة للنقا���س، وم��ن اأج��ل جن��اح ه��ذه االأ�شالي��ب، ال بّد 
م��ن تق��دمي دع��م �شيا�شي قوي من خ��الل و�شع ال�شيا�شات، ومنح االأولوية 

لالأ�شالي��ب املبتك��رة.
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التو�سيات

عل��ى الرغ��م م��ن التحدي��ات، تب��نّي االأمثل��ة ودرا�شات احل��االت يف ه��ذا التوج��ه اأن تق��دمي اخلدم��ات املبتك��رة املوجه��ة للمواط��ن اأم��ر 
ممك��ن وقي��د التنفي��ذ يف ع��دد م��ن ال��دول. وتوج��د جم��االت كث��رة ميك��ن للحكوم��ات التح��رك فيه��ا مل�شاعدته��ا على حتقي��ق النجاح. 
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن اإع��ادة توجي��ه احلكوم��ة نح��و االبتكار قد تتطل��ب �شل�شلة من االإجراءات، فاإنه ميك��ن للتو�شيات اخلم�شة التالية 

امل�شاع��دة يف بن��اء االأ�شا�س واالإمكاني��ات لتق��دمي اخلدمات املبتكرة:

اخلدم��ة  • موظف��ي  متك��ني  �شم��ان  واالأنظم��ة.  القوان��ني  تو�شي��ح 
املدني��ة م��ن التفاع��ل م��ع امل��وؤ�ش�شات االأخ��رى واملواطن��ني يف جم��ال 
تطوي��ر وحت���شني اخلدم��ات، وت�ش��جيع ه��ذا ال�شل��وك م��ن اأعل��ى 

م�شتوي��ات القي��ادة.

تعزي��ز التفاع��ل يف �شف��وف موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة. توف��ر و�شيلة  •
ملوظف��ي اخلدم��ة املدني��ة م��ن امل��وؤ�ش�شات املتع��ددة للعم��ل مع��ًا يف 
اإط��ار املوا�شي��ع املتعلق��ة بامله��ام املنوط��ة به��م، وو�شيل��ة متكّنهم من 
الت��وا�شل م��ع املواطن��ني. ميك��ن القي��ام بذل��ك رقمي��ًا اأو ع��ن طري��ق 

اللق��اءات ال�ش��خ�شية.

فه��ر�شة البيان��ات ب���شورة �ش��املة. احلاج��ة لفه��ر�شة البيان��ات  •
احلكومي��ة ب�ش��كل �ش��امل وتوف��ر ال�شب��ل ملوظف��ي اخلدم��ة املدني��ة 
ال�شتك�ش��اف وتب��ادل ه��ذه البيان��ات. و�شرورة جع��ل ه��ذه املعلوم��ات 
االأم��ن  العتب��ارات  ووفق��ًا  االقت���شاء،  ح���شب  للجمه��ور،  متاح��ة 

واخل�شو�شي��ة.

ال�ش��فافية بخ���شو�س جم��ع وا�شتخ��دام البيان��ات. ينبغ��ي تطبي��ق  •
ال�ش��فافية ح��ول ماهي��ة البيان��ات املجمع��ة، وكيفي��ة ا�شتخدامه��ا 
وكيفي��ة اتخ��اذ الق��رارات الت��ي توؤث��ر عل��ى املواطن��ني لتعزي��ز الثق��ة، 

وف��ق م��ا مّت��ت مناق�ش��ته يف التوج��ه 1 م��ن ه��ذا التقري��ر.

اإب��رام �ش��راكات م��ع �ش��ركاء يتمتع��ون بقي��م م�ش��ركة. ال�شع��ي وراء  •
ف��ر�س لعق��د �ش��راكات مع �ش��ركات وم��وؤ�ش�شات املجتم��ع املدين التي 
تتق��ا�شم القي��م نف�شه��ا الت��ي ترك��ز عل��ى املواط��ن. يت���شح ذل��ك م��ن 
خالل طريقة عقد فريق "وار�شو االفرا�شية" ل�شراكة مع اجلمعية 
 )Polish Blind People Association( للمكفوف��ني  البولندي��ة 
الإج��راء جترب��ة امل�شتخ��دم )راج��ع درا�شة احلال��ة التالي��ة(. وغالب��ًا 
م��ا ي���شع املواطن��ون ثق��ة اأكر يف ه��ذه الكيانات اأك��ر من حكومتهم 
ويكونون اأكر ا�شتعدادًا للتفاعل معها، ما يجعلهم حلفاء اأ�شا�شيني 
يف امل�شاع��دة عل��ى �شم��ان تلبي��ة �شي��ا�شات وخدم��ات احلكوم��ة 

الحتياجات ال�ش��عب.
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درا�سـة حـالـة: 
)The Wellbeing Project( م�سروع الرفاه

�سانتا مونيكا، كاليفورنيا، الوليات المتحدة الأمريكية

"ب��دا االأم��ر ب�سيط��اً، �سنق��وم بتقيي��م اأه��م االأم��ور: ح��ال الن��ا�س. ث��م ن�ستخ��دم ه��ذه املعلوم��ات الإر�س��ادنا خ��الل عملن��ا. كان هن��اك 

م�س��كلة واح��دة فح���سب، وه��ي اأن��ه مل يق��م اأح��د بذل��ك م�سبق��اً".
جويل را�شك، بلدية مدينة �شانتا مونيكا.

ملخ�ص
ه��ل ي�ش��عر املواطن��ون بال�شع��ادة ويتمتع��ون ب�شح��ة �شليم��ة ويتوا�شل��ون كمجتم��ع؟ ه��ل ميكنه��م ال��و�شول اإىل ف��ر�س من التعل��م والنمو 
مدى احلياة؟ هل ميلكون عوامل متكنهم من اإحداث التغير؟ هل ي�شاعدهم الو�شع االقت�شادي املحلي على حتقيق اأهدافهم؟ ما 
ال��ذي ميكنن��ا اأن نق��وم ب��ه لن�شاعده��م عل��ى االزده��ار؟ ه��ذه بع�س االأ�شئلة التي عمل��ت مدينة �شانتا موني��كا بكاليفورنيا، وهي مدينة 
�شاحلي��ة حتده��ا ل��و�س اأجنل��و�س، عل��ى االإجاب��ة عليه��ا يف اإط��ار �شعيه��ا ل��و�شع الرف��اه يف �شمي��م عمله��ا. وت�شتغل املدينة ق��وة البيانات 
لفه��م احتياج��ات وحتدي��ات ونق��اط ق��وة املجتم��ع به��دف اتخ��اذ ق��رارات حت�شن حي��اة النا�س وتع��زز املجتمع. هذا هو م�ش��روع الرفاه 
. ويكم��ن موؤ�ش��ر الرف��اه يف قل��ب ه��ذا امل�ش��روع، ال��ذي يجم��ع ب��ني عدة م���شادر من البيانات لقي��ا�س طيف كامل م��ن العوامل املعروفة 
بتاأثرها على رفاه االأ�شخا�س وبالتايل، على رفاه املجتمع. وي�شاعد اإطار عمل املوؤ�شر املدينة، من خالل توفر لغة ور�شالة واأهداف 
م�ش��ركة للم��وؤ�ش�شات يف املدين��ة، عل��ى العم��ل بطريق��ة اأك��ر فعالي��ة عل��ى امت��داد االإدارات ومع ال�ش��ركاء املجتمعيني. وتوج��ه النتائج 
م��ن املوؤ�ش��ر جه��ود املدين��ة لرعاي��ة ال�ش��راكات وحتدي��د االأولوي��ات وتطوي��ر برام��ج مل�شاعدة جميع املقيم��ني على االزده��ار. كما يقدم 

معلوم��ات لتمك��ني اأف��راد املجتم��ع لت��ويل م�شوؤولية حت�شني الرف��اه يف حياتهم باأنف�شهم.



ال�شكل 4.4. العوامل املوؤثرة على ال�شعادة

. (Sustainable Development Commission)، 2009امل�شدر: مقتطف من جلنة التنمية امل�شتدامة
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امل�سكلة
ب��داأت احلكوم��ات يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل ت��درك اأن النم��و االقت���شادي 
مبف��رده ال ميث��ل ق��وة اأو جن��اح املجتم��ع. حي��ث يج��ب اأن ياأخ��ذ املقي��ا�س 
احلقيق��ي االأف��راد بع��ني االعتب��ار. كي��ف حاله��م؟ م��ا ه��ي التحدي��ات الت��ي 
يواجهونه��ا؟ م��ا ه��ي الق��رارات الت��ي ميك��ن اأن نتخذه��ا لن�شاعده��م عل��ى 
معاجل��ة ه��ذه التحدي��ات؟ ل��ذا عان��ت مدين��ة �شانت��ا موني��كا، وه��ي مدين��ة 
معروف��ة بالتزامه��ا باملنهجي��ات املبتك��رة ملعاجل��ة امل�ش��اكل املعقدة، خالل 
االأعوام القليلة املا�شية بعدد من املاآ�شي املتعلقة بال�شباب املحلي، والتي 
توال��ت بتعاق��ب �شري��ع. حي��ث قت��ل �ش��اب بحادث��ة اإط��الق ن��ار يف اإح��دى 
احلدائق العامة. بينما اأقدم مراهق اآخر على االنتحار علنًا اأمام زمالئه 
يف ال���شف. ث��م ق��ام اأح��د ال�ش��باب الذي��ن ترعرع��وا يف �شانت��ا موني��كا 

بارت��كاب جرمي��ة اإط��الق نار جماع��ي يف اإحدى اجلامع��ات احلكومية، ما 
اأدى اإىل مقت��ل �شت��ة اأ�ش��خا�س واإ�شاب��ة العدي��د بحال��ة �شدم��ة. واجتمع��ت 
�شانتا مونيكا باأق�شامها، البلدية، ومديرية املدار�س واجلامعة احلكومية 
ومزودي اخلدمات واملواطنني املهتمني، فالإجابة عن �شوؤال واحد: "كيف 

ميك��ن اأن تق��ع ه��ذه االأح��داث يف جمتم��ع غن��ي بامل��وارد مث��ل جمتمعن��ا؟".

وكان��ت ه��ذه دع��وة للتح��رك ال ميك��ن جتاهله��ا. حي��ث اأدرك��ت املدين��ة 
واملجتم��ع اأنه��م بحاج��ة الأن يكون��وا قادري��ن عل��ى فه��م الق�شاي��ا احلرج��ة 
الت��ي تواج��ه املواطن��ني ب�ش��كل اأف���شل. ومل يك��ن لديهم الق��درة على تقييم 
التوجهات ب�ش��كل مو�شوعي، ومواجهة للتحديات، االحتفاء بنقاط القوة 
م��ن منظ��ور �ش��امل. ودون ه��ذا، �شيك��ون م��ن ال�شع��ب اتخ��اذ ق��رارات 

ومعرف��ة اإذا م��ا كان��ت ه��ذه الق��رارات ت��وؤدي اإىل تاأث��رات اإيجابي��ة.

حل مبتكر
حف��زت ه��ذه الدع��وة للتح��رك ه��ذا املجتم��ع ال�شغ��ر عل��ى النظ��ر يف 
البيان��ات به��دف فه��م اأح��وال الن��ا�س ل��و�شع ا�شراتيجي��ات فعال��ة للتعاون 
عل��ى معاجل��ة الق�شاي��ا املعق��دة الكامن��ة حت��ت ال�شط��ح. ونظ��رًا حلجمه��ا 
ال�شغ��ر ن�شبي��ًا واملجموع��ة الوا�شع��ة م��ن االأ�شول املجتمعي��ة فيه��ا، تعت��ر 
�شانت��ا موني��كا خمت��رًا مدنيًا مثاليًا الختبار احللول املبتكرة. فعلى �شبيل 
املث��ال، كان��ت املدين��ة يف طليع��ة ا�شتخ��دام البيان��ات لتح���شني الظ��روف 
البيئي��ة، وا�شتدام��ة وزي��ادة م�ش��اريع االإ�شكان مي���شورة التكلف��ة، ومواجهة 
م�ش��كلة الت�ش��رد م��ن خ��الل التعاط��ف. ومت تو�شي��ع نط��اق م��ا ب��داأ كجه��د 
جمتمع��ي وا�شع ملعاجل��ة العن��ف ب��ني ال�ش��باب ع��ر الركي��ز عل��ى العوام��ل 
الكامن��ة، جله��د لفه��م رف��اه املجتم��ع ككل، بغ���س النظ��ر ع��ن العم��ر اأو 
اخللفي��ة اأو املي��زات االجتماعي��ة واالقت�شادي��ة االأخ��رى، بن��اًء عل��ى عل��م 

الرف��اه مث��ل العوام��ل الت��ي ت�شاه��م يف ال�شع��ادة )راج��ع ال�ش��كل 4.4(.

ونت��ج ع��ن ذل��ك ابت��كار م�ش��روع الرف��اه، وه��و منهجي��ة مبتك��رة مل�شاع��دة 
احلكوم��ة املحلي��ة عل��ى فه��م وتلبي��ة احتياج��ات الن��ا�س الذي��ن تخدمه��م 
ب�ش��كل اأف���شل. ومت تطوي��ر املفه��وم، ال��ذي ا�شتله��م م��ن ابت��كارات �شانت��ا 
املدين��ة  وموظف��ي  الع��ام  اجلمه��ور  م��ن  ال�شابق��ة، مبدخ��الت  موني��كا 
وال�ش��ركاء املجتمعيني. وانتقل من كونه مفهومًا اإىل حقيقة واقعة بف�شل 
متويل من "جمعيات بلومرج اخلرية"، كاأحد الفائزين اخلم�شة االأوائل 
يف حت��دي "ماي��ورز ت�ش��النج(Mayor’s Challenge("، لتحفي��ز االبت��كار 

املحلي��ة1.  احلكوم��ة  يف 

 http://mayorschallenge.bloomberg.org1راجع 



ال�شكل 4.5. االأبعاد ال�شّتة ملوؤ�شر الرفاه

 http://wellbeing.smgov.net/about/wellbeing-index.:امل�شدر

وي�ش��كل "موؤ�ش��ر الرف��اه" العن���شر الرئي���شي يف م�ش��روع الرف��اه، وال��ذي 
ي��زود م���شوؤويل املدين��ة ب���شورة متع��ددة االأبع��اد ع��ن مكام��ن ق��وة الرف��اه 
احلالي��ة وثغراته��ا والتحدي��ات الت��ي يواجهه��ا اأف��راد املجتم��ع م��ن خ��الل 
حتلي��ل بيان��ات م��ن ع��دة م���شادر. ومت تطوي��ر اإط��ار عم��ل املوؤ�ش��ر م��ن قبل 
املدين��ة بالتع��اون م��ع �ش��ركة "ران��دRAND( "( وه��ي جلن��ة دولي��ة م��ن 
اخل��راء. وه��و يق��دم مقايي���س �ش��املة ح��ول رف��اه املجتم��ع وف��ق ع��دة م��ن 

االأبع��اد )راج��ع ال�ش��كل 2)4.5 .

البتكار
ي�ش��ّكل م�ش��روع الرف��اه منوذج��ًا مبتك��رًا للحكوم��ات املحلي��ة الت��ي ت�شتخدم 
عل��م الرف��اه والعدي��د من جوان��ب البيانات كعد�شة ميك��ن لها من خاللها، 
فه��م الن��ا�س الذي��ن تعم��ل على خدمتهم. وي�ش��مل املوؤ�ش��ر البيانات التي مت 
احل�شول عليها من م�شادر اإدارية و�شلوكية ومو�شوعية. وميكن للمدينة 
و�شركائها، من خالل املزج بني هذه البيانات، اأن تتخطى مقايي�س االأداء 
التقليدي��ة لتفه��م حق��ًا التداخ��ل املعقد للعوامل الت��ي توؤثر على جودة حياة 
االأ�ش��خا�س. وي�ش��مل املوؤ�ش��ر عوام��ل مث��ل الق��درة عل��ى حتم��ل التكالي��ف، 
والتنقل، والتوتر، واالإن�شاف، والهدف. وي�شمح هذا ملدينة �شانتا مونيكا 
بتوجي��ه عمله��ا بطريق��ة ي�شه��ل عل��ى املقيم��ني فهمه��ا، ولقي��ا�س تاأثرن��ا 

بطريق��ة جمدية ب�ش��كل اأكر.

 wellbeing.smgov.net/about/partners-and-panel.2ملزيد من املعلومات حول املوؤ�ش�شات ال�شريكة واخلراء، راجع

الأثر والنتائج
حت��رز مدين��ة �شانت��ا موني��كا تقدم��ًا ملحوظ��ًا نح��و دم��ج مقايي���س الرف��اه 
ب�ش��كل فعل��ي يف كل م��ا تق��وم ب��ه. واأن�ش��اأت الن�شخة االأوىل من املوؤ�ش��ر خط 
اأ�شا�س لفه��م العن��ا�شر الت��ي ت�شاه��م يف الرف��اه االإيجاب��ي3 . ومن��ذ ذل��ك 
احل��ني، اأ�شب��ح اإط��ار موؤ�ش��ر الرف��اه اخل��ا�س ب�شانت��ا موني��كا نظ��ام العم��ل 
اجلدي��د للم��وؤ�ش�شة. حي��ث يتم ا�شتخدامه يف جمي��ع اإدارات املدينة لو�شع 
امليزاني��ة املقبل��ة للموؤ�ش��ر وحتدي��د اأولوي��ة اخلط��ط. كم��ا يت��م ا�شتخدام��ه 
للت��وا�شل م��ع ال�ش��ركاء املجتمعي��ني واملقيم��ني باأ�شاليب جدي��دة للعمل معًا 
على الق�شايا االأ�شا�شية وجمع اأطراف املجتمع للعمل على حت�شني الرفاه 
من خالل االت�شاالت االجتماعية وهي جانب مهم للرفاه )راجع ال�شكل 
4.6(. وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، حّف��ز ذل��ك املدين��ة عل��ى اأن تعي��د النظ��ر 

ب�شكل وا�شع يف ثقافة البيانات والعمل ب�شكل جاد على حت�شينها. واأخرًا 
ول��د امل�ش��روع اإح���شا�شًا متج��ددًا بالهدف بني موظف��ي اخلدمة املدنية، ما 
منحه��م طريق��ة جدي��دة يف التفكر والكالم، وجعله��م يفتخرون بعملهم.

 http://wellbeing.smgov.net/about/wellbeing-index3 لالطالع على النتائج املف�شلة من موؤ�شر الرفاه، راجع 
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ال�شكل 4.6. اأهمية الروابط االجتماعية 

http://wellbeing.smgov.net/findings/community. :امل�شدر

قابلية التكرار
يعت��ر الرف��اه وال�شع��ادة م��ن االأه��داف العاملي��ة الت��ي ي�شع��ى اإىل حتقيقه��ا 
اأي جمتم��ع. واأطلق��ت مدين��ة �شانت��ا موني��كا، رغب��ًة منه��ا يف تعزي��ز رف��اه 
االآخرين و�شعادتهم، م�شروع الرفاه مع االأخذ بعني االإعتبار قابلية تكرار 
ه��ذا امل�ش��روع. حي��ث يعتر هذا امل�ش��روع مفتوح امل���شدر، وبالتايل، ميكن 
م�ش��اركة ه��ذه االأ�شالي��ب واالأدوات ون�شخه��ا م��ن قب��ل جمتمع��ات اأخ��رى 
مهتمة بتعزيز الرفاه. وبغية حتقيق ذلك، تعمل املدينة على و�شع مبادئ 
للم�ش��روع مل�شاع��دة نق��ل املعرف��ة وتب��ادل ال��درو�س. ويف الواق��ع، يقت���شي 
اله��دف املح��دد عل��ى املدى الطويل برعاية �ش��بكة من املجتمعات ميكنها، 

مبج��رد ت�شلحه��ا بالبيان��ات واملقايي���س امل�ش��ركة، اأن تتعل��م م��ن بع�شه��ا 
البع���س. وع��الوًة عل��ى ذل��ك، وم��ع تواف��ر نتائ��ج م�ش��روع الرف��اه املطبق يف 
�شانت��ا موني��كا كبيان��ات مفتوحة، ا�شتعملت موؤ�ش�شات خا�شة وغر ربحية 

ه��ذه البيان��ات للتاأكي��د عل��ى الرفاه يف منتجاته��ا وخدماتها. 

التحديات والدرو�ص امل�ستقاة
ب��ني  امل�ش��ركة  الكامن��ة  التحدي��ات  م��ن  ع��ددًا  الرف��اه  م�ش��روع  اأب��رز 
امل��دن الت��ي متاث��ل �شانت��ا موني��كا م��ن ناحي��ة احلج��م، مب��ا يف ذل��ك ال�شب��ل 
القدمي��ة يف العم��ل وع��دم االت���شاق يف ثقاف��ة البيان��ات �شم��ن امل��وؤ�ش�شة. 
واأدرك��ت املدين��ة اأنه��ا بحاج��ة اإىل اأن جت��ّد لتالئ��م ب��ني جهوده��ا عل��ى 
امت��داد االإدارات، وتطوي��ر االإمل��ام بالبيان��ات على جمي��ع االأ�شعدة، واتباع 
منهجي��ات اأك��ر مو�شوعي��ة وا�شتباقي��ة حل��ل امل�ش��اكل، وتاأ�شي���س عالق��ات 
بن��اءة وجمدي��ة ب�ش��كل اأك��ر م��ع دوائره��ا االنتخابي��ة. وول��د ه��ذا بالفع��ل 

حت��والت كب��رة يف طريق��ة عم��ل وتع��اون امل��وؤ�ش�شة.
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درا�سـة حـالـة: 
  )Virtual Warsaw( وار�سو الفترا�سية

وار�سو، بولندا
ملخ�ص

يف خط��وة منه��ا ل�شم��ان اإمكاني��ة ال��و�شول و�ش��مول االأ�ش��خا�س امل�شاب��ني باإعاق��ات 
ب�شري��ة، اأطلق��ت مدين��ة وار�شو مب��ادرة "وار�شو االفرا�شي��ة"، وه��ي عب��ارة ع��ن مدين��ة 
ذكية افرا�شية قائمة على تكنولوجيا اإنرنت االأ�شياء )IoT( التي متنح عيونًا الأولئك 
الذين يعانون من م�ش��اكل يف الروؤية. وتقوم املدينة بن�ش��ر �ش��بكة من مئات االآالف من 
اأجه��زة االإر�ش��اد امل��زّودة باجلي��ل املقبل من تقنية "بلوتوث" مل�شاع��دة ال�شكان امل�شابني 
باإعاق��ات ب�شري��ة عل��ى التح��رك ب�ش��كل م�شتق��ل يف اأرج��اء املدين��ة مب�شاع��دة هواتفه��م 

الذكية.
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ال�شكل 4.17. خمطط املعلومات البياين ل�"وار�شو االفرا�شية"

امل�شدر: حكومة وار�شو

امل�سكلة
تعت��ر االأم��ور عل��ى غ��رار رك��وب احلافل��ة اإىل العم��ل اأو الذه��اب اإىل 
متحف برفقة االأ�شدقاء من امل�شّلمات لالأ�شخا�س الذين تعمل حوا�شهم 
اخلم���س عل��ى اأف���شل م��ا يك��ون، لك��ن نح��و 40 األ��ف �ش��خ�س م��ن املقيم��ني 
يف وار�شو مم��ن يعان��ون م��ن اإعاق��ة ب�شري��ة، يواجه��ون حتدي��ات اإ�شافي��ة 
حتد من اإمكانية و�شولهم اإىل اخلدمات الهامة، وبالتايل، يحد ذلك من 
ا�شتقالليته��م وف��ر�س العم��ل والتعليم، ورفاهيتهم العام��ة. واأفاد نحو 85 
يف املائ��ة م��ن ه��وؤالء امل�شاب��ني باإعاق��ات ب�شري��ة باعتماده��م ب�ش��كل كبر 
عل��ى االآخري��ن يف حياته��م، وم��ا يزيد على 80 يف املائة منهم عاطلون عن 
العمل. كما اأفادت هذه املجموعة عن حتديات خالل اأن�شطة مثل الت�شوق 
وق���شاء وق��ت الف��راغ م��ع اأ�شدقائه��م. وُتع��زى ه��ذه املع��دالت العالي��ة اإىل 
عامل اأ�شا�شي وهو اأن كل فرد من هوؤالء يحتاج اإىل ق�شاء ما بني 65 و95 
�شاع��ة م��ع م��درب �ش��خ�شي ليتعل��م كيفي��ة التحرك باأم��ان يف املدينة، لكل 

منطق��ة على حدة.

حل مبتكر
لت�شهي��ل عملي��ة التنق��ل يف املدين��ة، ولزي��ادة اإمكانية ال��و�شول اإىل وار�شو، 
وتعزي��ز ال�شع��ادة وح���ّس اال�شتقاللي��ة ل��دى �شكانه��ا امل�شاب��ني باإعاق��ات 
ب�شرية، اأطلقت املدينة "وار�شو االفرا�شية". وعلى غرار م�شروع الرفاه، 
فازت مبادرة "وار�شو االفرا�شية" بتحدي "بلومرغ مايورز ت�شالنج"، ما 

�شاع��د عل��ى حتقي��ز االبتكار. ويتاألف الرنام��ج من عن�شرين رئي�شيني:

نظ��ام مالح��ة م�شّغ��ر: دليل �ش��خ�شي وم�شاعد ي�شمح الأي �ش��خ�س  •
ميتلك هاتفًا ذكيًا باحل�شول على معلومات مكتوبة اأو �شفهية ب�شاأن 
حميطه��م، مث��ل م��كان موقف احلافلة، واأرق��ام القطارات القادمة، 

ومدخل املتحف اأو مكان االنتظار يف مكاتب البلدية.

م�شم��م  • واخلدم��ات  لالأن�ش��طة  ف��ردي  برنام��ج  الدع��م:  نظ��ام 
خ�شي���شًا مل�شاع��دة االأ�ش��خا�س امل�شاب��ني باإعاق��ات ب�شري��ة عل��ى 
اأن ي�ش��عروا با�شتقاللي��ة اأك��ر يف االأماك��ن العام��ة و�شوق العم��ل. 
وه��و يتاأل��ف م��ن تدري��ب وا�شت�ش��ارات مهنية، وتدري��ب داخلي وخط 
م�شاع��دة خم���ش�س مل�شاعدته��م عل��ى االنتق��ال يف املدين��ة و�شوق 
العم��ل، وعل��ى الت��وا�شل م��ع غره��م من ال���شكان امل�شاب��ني اإعاقات 

ب�شري��ة.
ه��ذا وي�شع��ى نظ��ام املالح��ة امل�شّغ��ر اإىل ت�ش��ييد بني��ة حتتي��ة عل��ى م�شتوى 
املدين��ة تدع��م ومتّك��ن امل�شاب��ني باإعاق��ة ب�شري��ة م��ن خ��و�س جترب��ة 
مدينته��م بالكام��ل. وه��و مدع��وم ب�ش��بكة مفتوح��ة م��ن اأجه��زة االإر�شال 
الدقيق��ة تعم��ل مبثاب��ة طبق��ة مادي��ة م��ن اأجهزة االإر�ش��اد الت��ي توّلد ف�شاء 

افرا�شي��ًا ميك��ن لتطبيق��ات الهات��ف الذك��ي الو�شول اإلي��ه. وميكن التنقل 
ب��ني ه��ذه التطبيق��ات م��ن خ��الل �شل�شل��ة من اإمي��اءات اليد على ال�شا�ش��ة. 
وُتق��ّدم املعلوم��ات للم�شتخ��دم ب�ش��كل ب���شري اأو �شوت��ي. وي�شم��ح النظ��ام 
لالأفراد امل�شابني باإعاقة ب�شرية بالتنقل بني مباين املدينة من اخلارج 
والداخ��ل، حت��ى عن��د ع��دم وج��ود اإ�ش��ارة ال�شلكي��ة. ونظ��رًا الأن العديد من 
امل�شتفيدي��ن املحتمل��ني مل ي�شب��ق له��م اأن ا�شتعمل��وا هاتف��ًا ذكي��ًا م��ن قب��ل 
اأو كان ا�شتعمال��ه حم��دودًا، تتوف��ر اإعان��ات للمواطن��ني غ��ر القادري��ن 
عل��ى حتم��ل كلف��ة �ش��رائه. واأف��اد امل�شتخدم��ون اأن ه��ذه اخلط��وة وحده��ا 
ميكن اأن تكون عاماًل حمفزًا، اإذ بات لديهم االآن �شبب ال�شتخدام اأنواع 

الهوات��ف نف�شه��ا كاأي �ش��خ�س اآخ��ر.

ويت��م ن�ش��ر مب��ادرة "وار�شو االفرا�شي��ة" تدريجي��ًا. فبع��د اإطالق امل�ش��روع 
بتجرب��ة اأولي��ة يف اأح��د مب��اين املدين��ة، يت��م العم��ل االآن عل��ى تو�شيع��ه 
لي�ش��مل و�شط املدين��ة وخط��وط احلاف��الت الرئي�شي��ة، واملواق��ع ال�شياحي��ة 
واملطاع��م. و�شت��وا�شل املدينة تو�شيع الرنامج على مدى االأعوام املقبلة، 
وم��ن املتوق��ع تطبي��ق م�ش��روع "وار�شو االفرا�شي��ة" عل��ى نط��اق كام��ل يف 
جميع اأنحاء املدينة والبلديات االإقليمية ال�24 بحلول عام 2021. ال يوجد 

تبّني البتكار يف احلكومة: التوجهات العاملية . 71



ال�شكل 4.13. جتربة م�شتخدم "وار�شو االفرا�شية"

حد لعدد نقاط االت�شال اأو اأنواع املعلومات التي ميكن اأن يوفرها م�شروع 
"وار�شو االفرا�شي��ة".

عل��ى الرغ��م م��ن اأن الركي��ز يف الوق��ت احل��ا�شر وامل�شتقب��ل القري��ب 
ه��و عل��ى حت���شني حي��اة امل�شاب��ني باإعاق��ة ب�شري��ة، ف��اإن هذه لي���شت �شوى 
البداية. حيث تتمتع اأجهزة االإر�شاد التي ُتن�شر يف اأنحاء املدينة بوظائف 
متعددة، وتخطط وار�شو لال�شتفادة من ال�ش��بكة املمتدة يف جميع اأرجاء 
املدين��ة الأغ��را�س اأخ��رى، مب��ا يف ذل��ك كاأدل��ة اإر�ش��ادية لل�شي��اح ومقايي���س 
جودة الهواء، وحتى اإيجاد 20 األف موقف �شيارات جماين. ويعتقد قادة 
وار�شو اأن عدد م�شتخدمي هذا النظام قد ي�شل اإىل 200 األف م�شتخدم 

�ش��هريًا م��ا اإن يب��داأ العمل ب��ه بكامل طاقته.

الأثر والنتائج
عل��ى الرغ��م من كون تطبي��ق "وار�شو االفرا�شية" يف مراحله التجريبية، 
غر اأنه قد بداأ بالفعل بتوليد فر�س لتعزيز ا�شتقاللية ال�شكان امل�شابني 
باإعاق��ة ب�شري��ة، حي��ث اأن االإمكان��ات املرتقب��ة تعت��ر �شخم��ة. ويحم��ل 
فوائ��د مزدوج��ة تتمث��ل يف زي��ادة رف��اه م�شتخدم��ي "وار�شو االفرا�شي��ة"، 
ف���شاًل ع��ن حت���شني كف��اءة احلكوم��ة، نظ��رًا الأن ال���شكان الذي��ن يتمتع��ون 
بح���ّس ا�شتقاللي��ة اأف���شل يحتاج��ون اإىل خدمات مدنية اأقل. ومن الفوائد 
غر املبا�شرة للم�شروع اأن احلكومة قد تعلمت من خالل هذه العملية اأن 
الت�شميم الذي يتمحور حول امل�شتخدم ميكن اأن يكون ناجحًا للغاية، ما 

ي��وؤدي اإىل انت�ش��ار ه��ذا النم��وذج يف مكاتب حكومية اأخرى.

قابلية التكرار
تعت��ر التحدي��ات الت��ي تواج��ه امل�شاب��ني باإعاقات ب�شرية ه��ي نف�شها من 
الناحي��ة اجلوهري��ة يف كل مدين��ة. وعل��ى غ��رار اأي �ش��خ�س اآخ��ر، يرغ��ب 
ه��وؤالء ال���شكان يف اأن يكون��وا م�شتقلني يف اأن�ش��طتهم اليومية، واأن ميتهنوا 
عم��اًل يحبون��ه، ويك��ون لديه��م اأ�شدق��اء ميكنه��م اال�شتمت��اع برفقته��م 
يف املدين��ة. ميك��ن ن�ش��ر نظام��ي املالح��ة امل�شّغ��ر والدع��م يف اأي مدين��ة، 
وميك��ن مل�ش��روع "وار�شو االفرا�شي��ة" اأن يك��ون مبثاب��ة من��وذج لالآخري��ن 
وال��درو�س  النجاح��ات  وا�شتغ��الل  ب�شرع��ة،  اخلدم��ات  ه��ذه  لتق��دمي 
امل�شتف��ادة يف وار�شو. واأراد م�شوؤول��و وار�شو اأن ي��وؤدوا دورًا ن�ش��طًا يف ن���شخ 
مبادرة "وار�شو االفرا�شية" يف مدن اأخرى وذلك بهدف اإفادة امل�شابني 
باإعاقات ب�شرية. اأدى ذلك اإىل اإطالق "خلية تفكر وار�شو االفرا�شية" 
Virtual Warsaw Think Tank(( خم���ش�شة للتن�شي��ق م��ع امل��دن يف 

جمي��ع اأنح��اء الع��امل، وتوف��ر املعلوم��ات وامل�شاع��دة لالآخري��ن الراغب��ني 
بتطبي��ق برام��ج مماثل��ة. وي�ش��هد ه��ذا الرنام��ج طلب��ًا كب��رًا لن�شخ��ه، 
حي��ث اأعرب��ت 40 مدين��ة اأخ��رى تقريب��ًا ع��ن اهتمامها بن���شخ الرنامج يف 

املحلي��ة. جمتمعاته��ا 

التحديات والدرو�س امل�ستفادة
واجه��ت املدين��ة حتدي��ات يف املراح��ل االأولي��ة ناجت��ة ع��ن ع��دم اكتم��ال 
منظ��ور امل�شتخ��دم. و�ش��ملت الن�شخ��ة التجريبي��ة االأولي��ة مي��زات مث��ل 
نظ��ام توجي��ه امل�شتخ��دم ع��ر كل منعط��ف يحاك��ي نظ��ام حتدي��د املواق��ع 
العامل��ي، ال��ذي وج��ده امل�شتخدم��ون الالحقون غ��ر �شروري، واأزيلت هذه 
املي��زة يف وق��ت الح��ق، م��ا اأدى اإىل ه��در يف الوق��ت وامل��وارد. و�ش��ّكل ه��ذا 
االأم��ر نقط��ة حت��ّول، دفع��ت ب��وار�شو اإىل االنتق��ال اإىل ت�شمي��م يتمح��ور 
حول امل�شتخدم. ويف الوقت الراهن ومع تو�ّشع "وار�شو االفرا�شية"، يتم 
القي��ام ب��كل خط��وة م��ع م�شتخدم��ني نهائي��ني م�شاب��ني باإعاق��ات ب�شرية، 
يقوم��ون باختب��ار النظ��ام، وتق��دمي اآرائه��م لل�شم��اح بالتح���شني امل�شتم��ر. 
وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، يوّل��د امل�شتخدم��ون اأف��كارًا ملواق��ع ومي��زات جدي��دة 

لو�شعه��ا كاأولوي��ات.
وف���شاًل ع��ن العم��ل م��ع امل�شتخدم��ني، وج��د الق��ادة يف وار�شو اأن بن��اء 
ال�ش��راكات لنج��اح "وار�شو االفرا�شي��ة" اأم��ر يف غاي��ة االأهمي��ة، حي��ث 
تعاون��وا م��ع �ش��ركة حملي��ة �شغ��رة لت�شني��ع اأجه��زة االإر�ش��اد، وهي خطوة 
اأ�شا�شي��ة بالن�شب��ة له��م، اإذ اأن �ش��ركة اأك��ر ق��د ال تتمك��ن م��ن تق��دمي 
منتج��ات به��ذه الدرج��ة م��ن التخ�شي���س. كم��ا اأب��رم م�شوؤول��و املدين��ة 
اأي���شًا �ش��راكات م��ع منظم��ات غ��ر حكومي��ة مث��ل اجلمعي��ة البولندي��ة 
للمكفوف��ني، واجلامع��ات وخ��راء اآخري��ن يف جم��االت االإعاق��ة الب�شري��ة 
للح���شول عل��ى فه��م اأف���شل لتحدي��ات واحتياج��ات اجلمه��ور امل�شته��دف، 
ف���شاًل ع��ن اإخ�شائي��ني يف ت�شمي��م جترب��ة امل�شتخ��دم )UX(، واإمكاني��ة 
ال��و�شول وتطوي��ر الرجمي��ات. و�شاعدت اجلمعي��ة البولندية للمكفوفني، 
على وجه اخل�شو�س، يف توظيف اأ�شخا�س لتجربة النظام، حيث تعلمت 
املدين��ة اأن الن��ا�س ق��د يكون��ون اأك��ر ا�شتع��دادًا ل��و�شع ثقته��م يف منظم��ة 
غ��ر حكومي��ة. ويوؤم��ن امل�شوؤول��ون يف وار�شو اأن ال�ش��راكات هي املفتاح، اإذ 
ميك��ن اأن يك��ون ل�ش��ركائهم ف��ر�س و�شول اأك��ر اإىل الفئات امل�شتهدفة، ما 
يوؤدي اإىل خدمات تلبي احتياجاتهم ب�شكل اأف�شل، باالإ�شافة اإىل اعتماد 

وا�شتخ��دام اأو�شع للخدم��ة.
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ال�شورة 4.12. �شريط تو�شيحي ل�"وار�شو االفرا�شية"
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ال�ش��كل 5.1. الت�شمي��م االأ�شا�شي للتج��ارب امل�شبوط��ة 
الع�شوائية

 










امل�شدر: هاينز واآخرون )2012(

التوجه 5:
احلكومة التجريبية: رهانات �سغرية 

باإمكانيات كبرية
تتجّل��ى ابت��كارات احلكوم��ة باأ�ش��كال واأحج��ام خمتلف��ة، وه��ي متنوع��ة مث��ل التحدي��ات الت��ي تعاجله��ا. وبه��دف جع��ل احلل��ول املبتك��رة 
ممكنة، يجب على احلكومات اأن تفّكر ب�شكل خمتلف، وهذا يتطّلب من احلكومات اأن ت�شتخدم االأدوات واملوارد املوجودة بطريقة 
خمتلف��ة، واال�شتف��ادة م��ن اأدوات ومنهجي��ات جدي��دة الإعادة التفكر يف عملها الإيجاد حلول جديدة للم�ش��اكل اجلديدة اأو امل�شتمرة.

وكم��ا يظه��ر م��ن خ��الل ه��ذا التقري��ر، ف��اإن الفوائ��د املحتمل��ة لالبت��كار 
يحّده��ا فق��ط اخلي��ال واالإب��داع الب�ش��ري. وبه��دف مواجه��ة بيئ��ة متغ��رة 
ومعق��دة عل��ى نح��و متزاي��د، فق��د دع��ا ق��ادة االبت��كار يف القط��اع الع��ام 
اإىل تطبي��ق احلكوم��ة التجريبي��ة م��ن اأج��ل مواجه��ة التحدي��ات املتعلق��ة 
بال�شي��ا�شات يف عاملن��ا احل��ايل )بريك��ون 2015؛ موجل��ان 2013؛ �شاهن��ي 
واآخ��رون 2013(. وحتت��اج ال�شلط��ات العام��ة اإىل جمع مع��ارف واأدلة حول 
م��ا ميك��ن اأن ينج��ح اأو اأن يعم��ل ب�ش��كل اأف���شل وبطريق��ة فعال��ة م��ن حي��ث 
التكلف��ة، ويج��ب اأن تلج��اأ اإىل التجرب��ة والتعل��م ب�ش��كل متك��رر. اإن عملي��ة 
االبت��كار تعن��ي التعام��ل م��ع ع��دم اليق��ني، كم��ا تعن��ي قب��ول حقيق��ة اأن 
التج��ارب ق��د ال تنج��ح بالطريق��ة املتوقع��ة اأحيان��ًا، واأن العدي��د ب��ل ورمب��ا 
معظ��م اجله��ود املن�شب��ة عل��ى االبت��كار ق��د يك��ون م�شره��ا الف�ش��ل، الأن 

االبت��كار اخل��ايل م��ن املخاط��ر ال وج��ود ل��ه.

وال ينبغ��ي له��ذا اأن يثن��ي احلكوم��ات ع��ن حماول��ة جترب��ة ف��ر�س جدي��دة، 
ولكنه يعني اأن على احلكومات اأن تقوم بذلك ا�شتنادًا اإىل م�شتوى معني 
م��ن الوع��ي، ع��ن طري��ق تقييم املخاط��ر وتطوي��ر ا�شراتيجي��ات الإدارتها. 
وجت���شد التج��ارب ه��ذه الفكرة، حيث ميك��ن للحكومات من خالل اختبار 
االأف��كار واحلل��ول اجلدي��دة والتحق��ق من �شحتها يف نط��اق ميكن التحكم 
في��ه قب��ل ن�ش��ر التج��ارب الناجحة وتو�شيع نطاقها، اأن توا�شل ا�شتك�ش��اف 
حل��ول جدي��دة م��ع احل��د م��ن التكالي��ف يف الوق��ت ذات��ه. وتتي��ح التج��ارب 
للحكوم��ات التع��رف عل��ى البدائ��ل، وط��رق التطبي��ق، واالآث��ار املحتمل��ة اأو 
العواق��ب غ��ر املق���شودة، واالأه��م م��ن ذل��ك، فهي تتيح لها ب��اأن تتعلم من 
التجارب الفا�شلة. وعالوة على ذلك، ميكن لعملية التجربة واالختبار اأن 
ت�شاع��د اأي���شًا عل��ى اال�شتفادة من املعلومات امل�شتق��اة من امل�شتخدمني اأو 
امل�شتفيدي��ن م��ن اخلدم��ة اأو ال�شي��ا�شة، كم��ا متّكنه��م اأي���شًا م��ن اأن يكونوا 
ج��زءًا م��ن احل��ل. ويتعل��ق االختبار باالنخ��راط وامل�ش��اركة يف اإيجاد حلول 

تتمح��ور ح��ول امل�شتخ��دم اأو مدفوع��ة مبتطلبات امل�شتخدم.
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امل�شدر: ا�شتنادًا اإىل مواد من جتارب "دميوز هل�شنكي".

اختيار 
امل�شكلة فرة تطبيق 

مفتوح للخراء 
واأف�شل 

املمار�شات

مراجعة اخلراء

حتديد التجربة

املرحلة 1: 
التجربة الكمية

املرحلة 2: 
التجربة 
التحققية

تقييم التجربة

ت�سميم للحكومة: حوكمة مرتكزة على العن�رش الب�رشي من خالل التجارب

ط��ّور مكت��ب رئي���س ال��وزراء يف فنلن��دا من���شة جت��ارب للمواطن��ني 
 .)" )Demos Helsinkiبالتعاون مع جمموعة الفكر "دميوز هل�شنكي
وته��دف املن���شة اإىل التعهي��د اجلماع��ي الأف��كار عملي��ة لكيفية حت�شني 
فنلن��دا، وتطوي��ر االأف��كار اإىل مقرح��ات جتريبي��ة وتو�شي��ع نط��اق 

املقرح��ات اإذا ثب��ت جناحه��ا. وي�ش��رك ه��ذا النم��وذج م��ن الت��وا�شل 
م��ع املواطن��ني، الن��ا�س م��ن خ��الل منحه��م م�شوؤولي��ة م�ش��ركة يف عمل 

احلكوم��ة وجناحه��ا.

وميك��ن لتج��ارب احلكوم��ة ا�شتخ��دام طي��ف متن��وع م��ن الهي��اكل واالأدوات 
للتحق��ق م��ن �شح��ة االأف��كار. وت�شتع��ني القطاع��ات العام��ة بالتج��ارب 
اأث��ر  لتقيي��م  االأ�شالي��ب  م��ن  وغره��ا   )RCT( الع�ش��وائية  امل�شبوط��ة 
ال�شي��ا�شات العام��ة عل��ى عين��ة �شغرة م��ن االأفراد، للم�شاع��دة يف حتديد 

املم��ار�شات الواع��دة الت��ي ميك��ن تو�شيعه��ا لت�ش��مل جمموع��ات اأك��ر.

وتق��وم ال��دول الت��ي تق��ع يف طليع��ة االبت��كار بهيكل��ة حكوماته��ا لتعم��ل 
كمخت��رات ابت��كار وحا�شن��ات. وتعت��ر فنلن��دا الدول��ة الرائ��دة يف ه��ذا 
املج��ال، حي��ث اأطلق��ت احلكوم��ة مب��ادرة لتجرب��ة ودرا�شة اأث��ر تدخ��الت 
اخلدم��ات املبتك��رة )راج��ع املرب��ع اأدن��اه(. واأطلق��ت فنلن��دا جتربته��ا 
الرئي�شي��ة االأوىل با�شتخ��دام ه��ذه العملية: حي��ث �شيتلقى اآالف املواطنني 
العاطلني عن العمل الذين مت اختيارهم ع�شوائيًا دخاًل اأ�شا�شيًا م�شمونًا 
ليح��ل حم��ل اإعان��ات البطال��ة القائم��ة لتقيي��م اإمكاني��ة م�شاع��دة الدخ��ل 
االأ�شا�شي يف احل��د م��ن الفق��ر والعزل��ة االجتماعي��ة والبروقراطي��ة، م��ع 
زي��ادة مع��دالت التوظي��ف يف الوق��ت عين��ه. وتتمت��ع نتائ��ج ه��ذه التحرب��ة 
وغره��ا بالق��درة عل��ى اإ�شالح اخلدم��ات يف فنلن��دا ب�ش��كل كام��ل، وميكن 

ن���شخ ه��ذه املنهجي��ة يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل.

وعل��ى الرغ��م م��ن اأن التج��ارب عل��ى ه��ذا النط��اق ق��د حتق��ق م��كا�شب 
�شخم��ة، اإال اأن املخاط��ر املرتبط��ة بها ت�شاهيه��ا �شخامة. وي�شاعد وجود 
نظ��ام جي��د التنظي��م، كم��ا ه��و احل��ال يف فنلن��دا، عل��ى التخفي��ف م��ن 

ح��دة ه��ذه املخاط��ر. كما تقوم فنلندا اأي�شًا بو�شع قانون اأخالقي الإجراء 
التج��ارب يف القط��اع الع��ام. وثم��ة طريق��ة اأخ��رى لتجن��ب ال�شيناريوه��ات 
عالي��ة اخلط��ورة والتاأثرات، تتمثل ب��اأن تقوم احلكومات باختيار جتارب 
�شغرة واأكر �ش��يوعًا لت�ش��جيع االبتكار وتقييم اإمكانات االأدوات جديدة. 
وه��ذا ي���شّح ب�شف��ة خ��ا�شة عل��ى التقني��ات املتط��ورة اأو االأدوات ذات 
م�شتوي��ات تط��ور تت���شم بدرج��ة عالي��ة م��ن ع��دم اليقني، ويف ه��ذه احلالة، 
يعم��ل القط��اع الع��ام ك�شاح��ب راأ�شم��ال، ي���شع رهان��ات �شغ��رة ا�شتن��ادًا 
اإىل فر�شيات حول ما �شيبدو عليه امل�شتقبل اأو ما يفر�س اأن يبدو عليه، 
وي�شتخ��دم تل��ك الرهانات لتوجيه التح��رك امل�شتقبلي )�شاهني واآخرون، 
2013(. وه��ذا يعن��ي اأن��ه عل��ى احلكوم��ات اأن ت�شطل��ع بدوره��ا اخلالق يف 

�شياغ��ة امل�شتقب��ل، ولك��ن بطرق تقل��ل التكاليف وتخف��ف املخاطر. وتتمتع 
ه��ذه الرهان��ات ال�شغ��رة، اإن مت تخطيطه��ا ب�ش��كل مالئ��م، بالقدرة على 
زي��ادة الق��درة االبتكاري��ة للقط��اع الع��ام. كما ميكنه��ا اأن ت�شاعد احلكومة 
عل��ى حتدي��د احلل��ول غ��ر الوا�شح��ة الت��ي م��ن �ش��اأنها اأن ت�شّه��ل حي��اة 
املواطن��ني وحت���ّشن اأداء اخلدم��ة العام��ة. ويف بع���س االأحيان، ميكن لهذه 
اجله��ود اأن تك��ون ب�شيط��ة مث��ل حتوي��ل احلواف��ز اأو توف��ر املعلوم��ات يف 

الوق��ت املنا�شب.

وي��زداد اهتم��ام ال��دول الت��ي تنم��ي االبت��كار م��ن خ��الل جت��ارب �شغ��رة، 
با�شتخ��دام معلوم��ات م�شتقاة من العلوم ال�شلوكية لتزويد عملية ت�شميم 
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ال�شكل 5.2. معدالت االإقرارات ال�شريبية يف ظل ظروف ر�شائل 
اإلكرونية خمتلفة

N=12 515 ** p<0.01، * p<0.05، + p<0.1 :مالحظة
امل�شدر: كيتل ورودا )2016( 
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ال�شي��ا�شات واخلدم��ات باملعلوم��ات الالزم��ة. واأن�ش��اأت اململك��ة املتح��دة 
فري��ق املعلوم��ات ال�شلوكي��ة )BIT(، ال��ذي ُيع��رف اأي���شًا ب��ا�شم "وح��دة 
الدف��عNudge Unit( "(، لتطبي��ق االقت���شاد وعل��م النف���س ال�شلوك��ي 
يف برام��ج احلكوم��ة، به��دف جعلها اأكر كفاءة وفعالية. وقامت حكومات 
اأخرى، مثل اأ�شراليا والواليات املتحدة، باإن�ش��اء وحدات الدفع اخلا�شة 
به��ا كج��زء م��ن جه��ود االبت��كار يف ال�شي��ا�شة. وتعت��ر هولن��دا رائ��دة عامليًا 
يف جم��ال تطبي��ق املعلوم��ات ال�شلوكي��ة عل��ى �شي��ا�شة احلكوم��ة. وت�ش��ارك 
10 كيان��ات عام��ة يف الدول��ة عل��ى االأق��ل، به��ذه املم��ار�شة ب��دءًا م��ن البيئ��ة 

والبني��ة التحتي��ة و�شواًل اإىل حماي��ة امل�شتهل��ك واالأ�شواق املالي��ة. وق��د 
ا�شتخدمته��ا هولن��دا للح��د م��ن ازدح��ام الط��رق وتعقيد املنتج��ات املالية، 
وكذل��ك لتح���شني االإن���شاف االإجرائي والقراءة يف املكتبات . وتتمتع هذه 
املنهجي��ات باإمكاني��ات كب��رة لتعزي��ز الفعالي��ة، وتتطل��ب غالب��ًا اإجراءات 

اأخ��رى اأق��ل م��ن جم��رد �شياغ��ة اخلي��ارات )ل��ون، 2014(.

ميك��ن ال�شتخ��دام املعلوم��ات ال�شلوكي��ة اأن يك��ون مرتبط��ًا بجمي��ع جماالت 
الرعاي��ة  اإىل  وو�شواًل  ال�شرائ��ب  اإدارة  م��ن  ب��دءًا  تقريب��ًا،  ال�شي��ا�شة 
ال�شحي��ة. فعل��ى �شبي��ل املثال، اختر فريق املعلومات ال�شلوكية يف اململكة 
املتح��دة طريق��ة ب�شيط��ة وقوية لتعزي��ز االمتثال بالت�شريح��ات ال�شريبية 
يف كو�شتاري��كا. حي��ث ق��ام الفري��ق، ع��ر العم��ل م��ع هيئ��ة ال�شرائ��ب يف 
كو�شتاريكا، والبنك الدويل، باإر�شال ر�شائل اإلكرونية يف الوقت املنا�شب 
اإىل ال�شركات، حلثها على تقدمي ت�شاريحها ال�شريبية يف الوقت املحدد 
وب�شكل كامل. واختار عينة من ال�شركات التي ف�شلت يف تقدمي اإقراراتها 
ال�شريبي��ة يف الع��ام ال�شاب��ق، وق�شم��ت العين��ات اإىل ث��الث جمموع��ات 
فرعي��ة: ع��دم اإر�شال ر�شائل اإلكروني��ة، اإر�شال ر�شائل اإلكرونية �شلوكية 
م��ع ر�شال��ة رادع��ة، ور�شائ��ل اإلكروني��ة �شلوكي��ة تت�شم��ن عين��ات ملعامالت 
ال�ش��ركة التي مت احل�شول عليها عن طريق اأطراف ثالثة. ونتج عن هذه 
التجربة زيادة كبرة يف االإقرارات ال�شريبية بني املجموعات التي تلقت 

ر�شائ��ل اإلكروني��ة )راجع ال�ش��كل 5.2(.

تتمت��ع اإع��ادة الهن��د�شة ال�شلوكي��ة بالق��درة عل��ى ا�شرج��اع م��وارد ل�شال��ح 
خزين��ة احلكوم��ة، باالإ�شاف��ة اإىل اإنق��اذ االأرواح. فف��ي قط��اع ال�شح��ة، 
ي�ش��كل ال��دم اأح��د امل��وارد الن��ادرة واحليوي��ة. ميك��ن الإدارة ال��دم املالئم��ة 
اأن ت�شكل الفرق بني احلياة واملوت للمري�س، وميكن اأن حتدد ما اإذا كان 
املري�س املحتاج ميكنه احل�شول على كمية الدم الالزمة. ومت ا�شتخدام 
ح  اأ�شالي��ب �شلوكي��ة لتح���شني اإدارة ال��دم يف امل�شت�ش��فيات، كم��ا ه��و م��و�شّ
يف املرب��ع اأدن��اه ح��ول م�شت�ش��فى اإيدندايل.ه��ذا وتراه��ن احلكوم��ات اأي�شًا 
عل��ى التكنولوجي��ات النا�ش��ئة. حي��ث تعاون��ت اإدارة االإطف��اء يف اأو�شنت م��ع 
جامع��ة تك���شا�س وم��وؤ�ش�شات اأكادميي��ة اأخ��رى لتطبيق ا�شتخ��دام طائرات 
دون طيار والروبوتات للم�شاعدة على مكافحة حرائق الغابات، وعمليات 

البحث واالإنقاذ، والتخفيف من تاأثر املواد اخلطرة، وخالل الفي�شانات 
ور�شم خرائط م�شارح االأحداث وغرها من املهام االأخرى )ق�شم اإطفاء 

.)2015 اأو�شنت، 

يت��م  اأخ��رى  نا�ش��ئة  تكنولوجي��ا   )" )Blockchainبلوكت�ش��اين" ت�ش��كل 
امل���شرف  ويق��وم  احلكوم��ة.  يف  تبعاته��ا  ملعرف��ة  واختباره��ا  ر�شده��ا 
املرك��زي يف كن��دا حالي��ًا بتطوي��ر ن�شخ��ة رقمي��ة لل��دوالر الكن��دي عل��ى 
اأ�شا�س تكنولوجي��ا "بلوكت�ش��اين"، ُتع��رف ب��ا�شم "كاد-كوي��ن" . وت�ش��ارك 
امل���شرف م��ع ك��رى امل��وؤ�ش�شات املالي��ة الوطني��ة لبن��اء دليل اإثب��ات ملفهوم 
نظ��ام دف��ع جدي��د ب��ني امل�شارف با�شتخ��دام �شجل ح�شابات م��وزع ي�شتند 
اإىل "بلوكت�ش��اين". وعل��ى الرغ��م م��ن اأن��ه مل يت��م مل���س نتائ��ج ه��ذه التجربة 
بعد، فقد تبنى البنك املركزي الكندي التجارب املُدارة كطريقة لتقدمي 

االأدل��ة وحتفي��ز االبت��كار يف القط��اع امل��ايل )�ش��ني، 2016(.

وتنخ��رط ال�ش��ركات النا�ش��ئة، واملجتم��ع امل��دين والنا�ش��طون يف جم��ال 
التكنولوجي��ا املدني��ة والقط��اع اخل��ا�س اأي���شًا يف التج��ارب واالبت��كار يف 
القط��اع الع��ام. فعل��ى �شبي��ل املث��ال، تعمل ال�ش��ركة االأمريكية النا�ش��ئة "اإل 
اأو 3 اإيرنج��يLO3 Energy( "( عل��ى املراح��ل االأوىل الإط��الق "بروكل��ني 
مايكروجري��د(Brooklyn Microgrid(  " يف مدين��ة نيوي��ورك. و�شي�شم��ح 
هذا امل�ش��روع لل�شكان املحليني ب�ش��راء وبيع الطاقة من االألواح ال�ش��م�شية 
اخل��ا�شة به��م با�شتخ��دام البني��ة التحتية لل�ش��بكة القائمة و"بلوكت�ش��اين". 
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م�ست�سفى اإيدندايل: حت�سن كفاءة اإدارة الدم

و�شط اأزم��ة نق���س ال��دم الوطني��ة، اعت��ر م�شت�ش��فى اإيدنداي��ل 
يف جن��وب اأفريقي��ا اأح��د اأ�شواأ امل�شت�ش��فيات اأداًء م��ن حي��ث كف��اءة 
اإدارة ال��دم. ويف �شبي��ل معاجل��ة االأزم��ة والتق�شر يف هذا املجال، 
و�شع��ت اإدارة م�شت�ش��فى اإيدنداي��ل بروتوك��ول اإدارة دم، ومن��وذج 
به��ذه  للتوعي��ة  فيدي��و  وع��رو�س  تدقي��ق،  واإج��راءات  م�شاءل��ة، 
الق�شي��ة احل���شا�شة. وبالك�ش��ف عن هذه امل�ش��كلة وحت�شني ال�شلوك 
وامل�شاءل��ة، حق��ق م�شت�ش��فى اإيدنداي��ل نتائ��ج باه��رة، �شمح��ت ل��ه 
بالف��وز بجائ��زة االبت��كار يف القط��اع الع��ام يف جن��وب اأفريقي��ا ع��ن 
فئ��ة التق��دمي املبتك��ر للخدم��ات )مرك��ز ابت��كار اخلدم��ات العام��ة، 
2015(. و�شاع��د ه��ذا امل�ش��روع عل��ى توف��ر 4400 وح��دة دم وم��ا 

يقرب من 1.05 مليون دوالر اأمريكي، ما اأثبت اأن االبتكار املجدي 
ال يتطل��ب بال���شرورة ا�شتثم��ارات كب��رة اأو تكنولوجي��ا متط��ورة. 

االأه��م م��ن ذل��ك، اأن��ه �شاع��د عل��ى اإنق��اذ اأرواح ب�ش��رية.
امل�شدر: م�شروع مقّدم خالل الدعوة لتقدمي االبتكارات من م�شت�شفى اإيدندايل

هذا من �شاأنه اأن ميّكن توفر الطاقة حتى عند تعطل ال�شبكة االأكر ب�شبب 
 " )Democracyحالة طارئة. ويف الوقت نف�شه، تقوم "دميوكرا�شي اإيرث
Earth(، وه��ي م��وؤ�ش�شة مدني��ة تعن��ى بالتكنولوجي��ا، بتجرب��ة اأولي��ة حل��ل 

ت�شوي��ت قائ��م على "بلوكت�ش��اين". وع��ن طريق ا�شتخ��دام �شجل معلومات 
"بلوكت�ش��اين" امل��وزع، تق��وم منظم��ة املجتم��ع امل��دين ه��ذه باختب��ار فك��رة 
نظ��ام ت�شوي��ت ي�شم��ح بالتدقي��ق اجلماع��ي لالنتخاب��ات وعملي��ة اتخ��اذ 
الق��رارات العام��ة به��دف تاأم��ني الثق��ة يف امل��وؤ�ش�شات العامة )انظ��ر اأي�شًا 
درا�شة احلال��ة التالي��ة يف كولومبي��ا(. وعل��ى الرغ��م م��ن اأن ه��ذه االأمثل��ة 
لي�شت مبادرات حكومية ب�شكل عام، اإال اأنها تتناول اخلدمات التي غالبًا 
ما تقدمها احلكومات، وقد يتولد عنها درو�س مل�شاطرتها اأو اآثار حمتملة 

تر�ش��د احلكوم��ات اإىل كيفية حتقي��ق اأهدافها.

وعل��ى الرغ��م م��ن �شغ��ر نطاقه��ا، ت�شتطي��ع ه��ذه التج��ارب، يف ح��ال 
جناحه��ا، تغي��ر النم��اذج االقت�شادي��ة ب�ش��كل كب��ر، ف���شاًل ع��ن فعالي��ة 
وكف��اءة وا�شتدام��ة اخلدم��ات العام��ة. حي��ث تتعل��ق احلكوم��ة التجريبي��ة 

بت�ش��كيل م�شتقب��ل احلكوم��ة، وم��ع االأدل��ة.

التحديات
تك��ون التحدي��ات املرتبط��ة بتعزي��ز احلكوم��ة التجريبي��ة ثقافي��ة اإىل ح��د 
كب��ر، اأو تنط��وي عل��ى حتدي��د متى تك��ون التجربة هي املنهجي��ة املنا�شبة:

يع��د تطوي��ر ثقاف��ة التج��ارب االإبداعي��ة اأم��راً �سعب��اً. يعت��ر االإن�ش��اء 
الفعل��ي لثقاف��ة فعال��ة حي��ث ُي�شم��ح باملخاط��رة ويت��م ت�ش��جيع االإب��داع وحل 
امل�ش��كالت واالختب��ار العلم��ي، اأ�شعب بكث��ر من جمرد الكالم. وغالبًا ما 
يتم ت�شميم النظم االإدارية بهدف احلفاظ على الهيكل املوؤ�ش�شي للدولة، 
وحتقيق اال�شتقرار يف اإجراءاتها، و�شمان امل�شاءلة عن ا�شتخدام املوارد 
العام��ة وتاأم��ني العوائ��د عل��ى ا�شتثماراته��ا. ويعن��ي تعزي��ز ثقاف��ة االبت��كار 
واالختب��ار العلم��ي ج��ذب املهارات واجلمع بينها ب�ش��كل فّعال، اإ�شافة اإىل 
 .)OECD، 2015( حتفي��ز املبدع��ني م��ن خالل احلوافز املادية واملعنوي��ة
قد يدفع ت�شور امل�شاحة ال�شيقة للف�شل اإىل دفع القادة اإىل تطوير �شلوك 
مف��رط يف جتن��ب املخاط��ر، وق��د ي�شبح��وا مرددي��ن يف التغي��ر. وع��الوة 
على ذلك، قد جتذب التجارب املبتكرة اأحيانًا تدقيقًا غر مرغوب فيه. 
وتبني املن�شورات اأن االإفراط يف التدقيق وزيادة املخاطر املت�شورة غالبًا 
م��ا ينعك���س عل��ى �ش��كل جتن��ب للمخاطر )بهاتا، 2003(، م��ا قد يوؤدي اإىل 

�شياع الفر�س.

حتدي��د م��دى مالءم��ة االبت��كار وحتدي��د اخلط��وات املقبل��ة اأم��ر معق��د. 
فبع�س التدخالت ال ميكن تقييمها ماديًا من خالل التجارب، ويف بع�س 
احل��االت، ال ت��وؤدي التج��ارب اإىل معلوم��ات وا�شح��ة ح��ول قابلي��ة الن���شخ. 
وتع��د التج��ارب اأك��ر مالءم��ة الختب��ار التدخ��الت املبا�ش��رة، وال ت�شه��ل 
دائم��ًا ع��زل املتغ��رات يف �شيناريوه��ات معق��دة )ويتم��ور، 2012(. كم��ا 
ميك��ن للم�شائ��ل االأخالقي��ة، اأن جتع��ل م��ن التج��ارب اأم��رًا �شعب��ًا اأو غ��ر 
من��ا�شب، اإذ ميك��ن لتج��ارب احلكوم��ة اأن ت��وؤدي اإىل ا�شتف��ادة جمموع��ة 
واح��دة م��ن اخلدم��ات بخ��الف جمموع��ات اأخ��رى. واإ�شاف��ة اإىل �شعوب��ة 
قيا�شه��ا وحتدي��د جناحه��ا، ميك��ن للتجارب املعقدة اأي���شًا اأن تكون مكلفة 
)هر�ش��ون وي���س وبركماي��ر، 2008(. واأخ��رًا، ميك��ن اأن تاأت��ي نتائ��ج 
التج��ارب يف �شي��اق حم��دد وال ميك��ن تكراره��ا دائمًا ب�شهول��ة يف اأماكن اأو 
ح��االت اأخ��رى. ول��ذا يتطل��ب حتدي��د ال�ش��كل املن��ا�شب للتجرب��ة والطريق��ة 

ال�شحيح��ة لتو�شي��ع نط��اق النتائ��ج، مه��ارة واتب��اع منهجي��ة م��درو�شة.
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العوامل امل�ساهمة
ق��درات احلك��م القوي��ة متّك��ن التج��ارب الناجح��ة. ُتظه��ر البح��وث اأن 
اإمكانيات االبتكار ال تتعلق اأ�شا�شًا باملخاطرة اأو جتنب املخاطر املرتبطة 
بتجرب��ة حل��ول جدي��دة، ب��ل باتخ��اذ خماط��رات م��درو�شة )اأك�شنت�ش��ر، 
2015؛ �شام���شون وغلوي��ت، 2013(. وتق��وم ع��دة دول ب��و�شع منهجي��ات 

اأك��ر تنظيم��ًا لالبت��كار والتج��ارب. وميّكن و�شع النم��اذج االأولية ال�شليمة 
والتج��ارب ال�شليم��ة امل��دراء من حتديد نق��اط ال�شعف يف االأفكار والقيام 
ت�شم��ح  اأن  ويج��ب  التعل��م.  منحن��ى  وتق���شر  م��درو�شة  با�شتثم��ارات 
اال�شتثم��ارات �شغ��رة النط��اق للقط��اع الع��ام بتطوي��ر خرات غ��ر مكلفة 
ن�شبيًا والتعلم منها. ومع ذلك، هناك حاجة اإىل خدمة مدنية قوية حني 
ت�شتح��ق التجرب��ة املخاط��رة، واإىل احلك��م عل��ى جن��اح وقابلي��ة تو�شي��ع 
املب��ادرات اجلدي��دة. وي�شاع��د التمت��ع مبث��ل هذه القدرات عل��ى بناء الثقة 
بالق��وى العامل��ة، والت��ي قد يكون لها اآث��ار اإيجابية على اال�شتعداد الثقايف 
للقيام بالتجربة. وثمة حاجة اإىل مثل هذه القدرة على احلكم قبل وبعد 
اإج��راء التجرب��ة، حي��ث يك��ون اأول ق��رار ه��و حتدي��د م��ا اإذا كان��ت التجربة 
منا�شب��ة اأم ال. كم��ا اأن اتخ��اذ ق��رارات ح��ول م��ا يعت��ر جناح��ًا قب��ل الب��دء 
التجرب��ة ميك��ن اأي���شًا اأن ي�شاع��د عل��ى التخفي��ف م��ن التحدي��ات التالي��ة 
للتجرب��ة والتغ��رات امل�شتقبلي��ة يف املن��اخ ال�شيا�شي. واأخ��رًا، فاإن القدرة 
اجليدة على احلكم تعتر �شرورية لقيا�س مدى جناح التجربة، وحتديد 
نتائجه��ا  ت�شم��ح  م��دى  اأي  اإىل  وتقيي��م  امل�شتقب��ل،  كيفي��ة تكراره��ا يف 
بتو�شيع نطاق املمار�شة لت�شمل بيئات اأخرى. وميكن للركيز على تطوير 
املهارات والقدرات الالزمة لتنفيذ هذه املتطلبات اأن ي�شع احلكومات يف 

موق��ع ميكنه��ا من حتقي��ق النجاح.

بيئ��ات اختباري��ة معزول��ة للم�ساع��دة يف التج��ارب. تق��وم احلكوم��ات 
ب�ش��كل متزاي��د باإن�ش��اء خمت��رات االبت��كار، ح���شب املناق�ش��ة ال��واردة يف 
التوج��ه 2، لتجرب��ة واختب��ار البدائ��ل املختلف��ة وتق��دمي اأدل��ة قوي��ة عل��ى 
ج��دوى ابت��كارات حم��ددة عل��ى نط��اق وا�شع. ومت ت�شمي��م خمت��رات 
االبتكار خ�شي�شًا لتحديد التحديات الرئي�شية وتطوير اأفكار ملعاجلتها، 
وت�شمي��م جت��ارب قوية وبروتوكوالت االختبار، والتعلم من النتائج ون�ش��ر 
احلل��ول )ني�شت��ا، 2014(. وم��ع اأن ه��ذه لي���شت اخلي��ارات الوحي��دة، فق��د 
اأظه��رت البح��وث الت��ي اأجريت بهدف اإعداد هذا التقرير، اأن احلكومات 
االأكر ابتكارًا قد خلقت ف�شاءات مبتكرة مثل املخترات للم�شاعدة على 

اإط��الق التجارب.

توجيه��ات القي��ادة ُتر�ِس��د الثقاف��ة. حتت��اج ال��دول الت��ي ت�شع��ى لبن��اء 
حكوم��ة جتريبي��ة اأي���شًا اإىل املج��ال ال�شي��ا�شي للقي��ام بذل��ك. ولطامل��ا 
عرفن��ا اأن الدع��م ال�شي��ا�شي اأم��ر حي��وي لعملي��ة االبت��كار يف القط��اع العام 
)ج��رادي وت�ش��ي، 1994(، م��ع الت�ش��ديد عل��ى �شرورة رف��ع م�شت��وى وع��ي 
القيادة ال�شيا�شية وجعل الف�شل اأمرًا مقبواًل. وتعد االإدارة اال�شراتيجية 
لالت�شاالت اأمرًا اأ�شا�شيًا، والدول التي ترع يف االبتكار ت�شدد با�شتمرار 

عل��ى اأهمي��ة االبت��كار م��ن اأعل��ى امل�شتوي��ات احلكومي��ة.

العم��ل م��ع اجلمه��ور الع��ام. ميك��ن للتج��ارب اأن توؤث��ر يف اأغل��ب االأحي��ان 
عل��ى حي��اة املواطن��ني، كم��ا ه��و احل��ال يف جترب��ة الدخ��ل االأ�شا�شي يف 
فنلن��دا. وميك��ن للحكوم��ات الت��ي ت�ش��رك م��ع اجلمه��ور الع��ام يف ت�شميم 
ه��ذه التج��ارب اأن ت�شاع��د عل��ى التخفي��ف م��ن االآث��ار ال�شلبي��ة املحتمل��ة، 

وبالت��ايل اإتاح��ة الف��ر�شة للمواطن��ني للم�ش��اركة.
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التو�سيات

ميك��ن للتو�شي��ات التالي��ة م�شاع��دة احلكوم��ات عل��ى االبت��كار م��ن خ��الل اختب��ار اأ�شالي��ب وتقني��ات جدي��دة تتمت��ع باإمكاني��ات حتقي��ق 
اآثار كبرة:

ق��ادة  • يق��وم  والتج��ارب.  لالبت��كار  وامل�شاح��ة  التمك��ني  توف��ر 
احلكوم��ات الذي��ن يع��رون با�شتمرار عن االبت��كار باعتباره اأولوية، 
بتمكني وتوفر "الغطاء" ملوظفي اخلدمة املدنية وم�شوؤويل الرامج 
خلو�س التجربة وحتّمل املخاطر. ويف ظل غياب مثل هذه البيئات 
الداعم��ة، ميك��ن لنزع��ات جتن��ب املخاط��رة ل��دى احلكوم��ة اأن تثني 
املوظف��ني ع��ن التجرب��ة. وميك��ن للقب��ول ال�شريح بالف�ش��ل املدرو�س 
اأن ي�شاع��د، متام��ًا مث��ل ق��درة االأماك��ن املخ���ش�شة الت��ي تعط��ي 
االأولوي��ة للتج��ارب، كاملخت��رات اأو ف��رق التح��ول )راج��ع التوج��ه 2(.

�شم��ان مرون��ة النظ��ام. جتن��ب االأط��ر القانوني��ة والتنظيمي��ة الت��ي  •
تك��ون �شارم��ة للغاي��ة. واإن�ش��اء اإطار حوكمة �ش��امل الأن�ش��طة القطاع 
الع��ام الت��ي تدع��م االبت��كار. وو�شل��ت ال��دول الرائ��دة يف جم��ال 
االبت��كار، مث��ل فنلن��دا، اإىل اأبع��د م��ن ذل��ك م��ن خ��الل تطبي��ق اأط��ر 
تدع��م وت�شه��ل املم��ار�شات املبتك��رة. وميك��ن اأن تعت��ر ه��ذه معاي��ر 

ذهبي��ة بالن�شب��ة لل��دول االأخ��رى.

بن��اء البني��ة التحتي��ة املوؤ�ش�شي��ة لتو�شي��ع نط��اق النجاح��ات. ق��د  •
يتطل��ب املبدع��ون والتج��ارب الناجح��ة التموي��ل والقن��وات املالئم��ة 
لن�ش��ر وتو�شي��ع نط��اق جناحاته��م وال��درو�س الأقرانه��م، كم��ا ورد يف 
التوجه 2. وباالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن وجود �شبكات التعلم واالبتكار 
ميكن اأن ي�شاعد القطاع العام على تق�شر منحنى التعلم والتغلب 
عل��ى احلواج��ز البروقراطية. وميكن اأن ي�ش��مل ذل��ك اأي�شًا و�شائل 
لتجمي��ع وحتلي��ل االأدلة من التجارب بحيث ي�شتفيد منها االآخرون، 
عل��ى النح��و ال��ذي �شن�ش��هده يف درا�شة احلال��ة ح��ول دلي��ل ن�ش��ر 
االبتكار بالدمنارك يف التوجه 6. اإن غياب البنية التحتية الالزمة 
لتطوي��ر وانت�ش��ار االبت��كار بعد تاأكيد جناح��ه، يقلل من قيمة الوقت 
املخ�ش�س له ويحبط عزمية املوظفني ويثنيهم عن اإجراء جتارب 

يف امل�شتقبل.

اتب��اع بروتوك��والت اأخالقي��ة يف التج��ارب. يتع��ني عل��ى احلكوم��ات،  •
اأخالقي��ة  بروتوك��والت  اتب��اع  االأخالقي��ة،  املع���شالت  لتجن��ب 
للم�شاع��دة يف اتخ��اذ الق��رارات ب�ش��اأن ت�شمي��م التجرب��ة، واإن�ش��اء 
اإط��ار للت���شرف ب�ش��اأن امل�ش��اكل املحتمل��ة عن��د ظهوره��ا. وينبغ��ي 
اأن تت�شم��ن ه��ذه الروتوك��والت ميزة ال�ش��فافية ل�شم��ان الوعي بني 
امل�ش��اركني املتاأثري��ن به��ذه التج��ارب. وينبغ��ي اإب��الغ املتاأثري��ن م��ن 
ه��ذه التجرب��ة بكام��ل و�شعه��م وكي��ف ميك��ن اأن تختل��ف العملية عن 
املم��ار�شات التقليدي��ة، كم��ا ينبغ��ي اأن يكون��وا قادري��ن عل��ى توف��ر 

املعلوم��ات وتق��دمي �ش��كاوى يف ح��ال عان��وا م��ن نتائ��ج �شلبي��ة.



درا�سـة حـالـة: 
تقنية "بلوكت�ساين" )Blockchain( للت�سويت من اأجل ال�سالم   

كولومبيا
ملخ�ص

به��دف من��ح املغرب��ني الكولومبي��ني �شوت��ًا يف اال�شتفت��اء 1 ال�ش��عبي ح��ول ال���شالم 2016 واختب��ار اإمكاني��ات تقني��ة "بلوكت�ش��اين" يف 
العملي��ات االنتخابي��ة، و�شع��ت امل��وؤ�ش�شة التقني��ة غ��ر الربحي��ة "دميوك��را�شي اإي��رثDemocracy Earth( "( عملي��ة رقمي��ة اأتاح��ت 
للمغرب��ني الكولومبي��ني الذي��ن مل يتمكن��وا م��ن الت�شوي��ت م��ن خ��الل العملي��ة الر�شمي��ة، فر�شة امل�ش��اركة يف اال�شتفتاء عل��ى املوافقة 
عل��ى توقي��ع معاه��دة �شالم. واأث��ارت ه��ذه العملي��ة اأ�شئل��ة مث��رة لالهتم��ام بالن�شب��ة للحكوم��ات ب�ش��اأن اال�شتخ��دام امل�شتقبل��ي لتقني��ة 
"بلوكت�شاين" يف العمليات االنتخابية، ويف القطاع العام على نطاق اأو�شع، ويحتمل اأن توؤدي اإىل طرق جديدة ل�شمان نزاهة العملية 

االنتخابية.

1  اال�شتفتاء هو ت�شويت للتعبر عن راأي حول خيار تتخذه احلكومة
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ال�شكل 5.3. ت�شجيل الناخبني الكولومبيني يف اخلارج

امل�شدر: اإعداد املوؤلف ا�شتنادًا اإىل بيانات من ال�شجل املدين الوطني الكولومبي.

10% 

90% 











امل�سكلة
"لالأ�سف، لن يعاد فتح باب ت�سجيل االأ�سوات" 

)اإل تيمب��و، 20161(. ه��ذه الكلم��ات الت��ي اأطلقه��ا ال�شج��ل امل��دين الوطني 
يف كولومبيا، والتي حّدت ب�شكل كبر من قدرة الكولومبيني الذين يعي�شون 
يف اخل��ارج عل��ى الت�شوي��ت يف اال�شتفت��اء التاريخي عل��ى معاهدة ال�شالم 
 ،)FARC( بني احلكومة الكولومبية والقوات امل�شلحة الثورية الكولومبية
ال��ذي اأج��ري يف 2 اأكتوب��ر 2016. فق��ط 599،026 م��ن اأ�شل �شت��ة مالي��ني 
2 كولومبي يعي�شون يف اخلارج كان لهم حق الت�شويت يف قن�شلية بلدهم 

يف دول اإقامته��م، الأنه��م �شوت��وا هن��اك خ��الل االنتخاب��ات ال�شابق��ة. ل��ذا 
ب��رزت احلاج��ة الإيج��اد ح��ل مبتك��ر ملنح املزيد م��ن الكولومبي��ني املغربني 

�شوت��ًا انتخابي��ًا وحتدي النظام االنتخابي التقليدي.

حل مبتكر
اإي��رث"  "دميوك��را�شي  م��وؤ�ش�شة  اأطلق��ت  اخللفي��ة،  ه��ذه  م��ن  انطالق��ًا 
التقني��ة غ��ر الربحي��ة من���شة الت�شوي��ت الرقمي��ة امل�شم��اة "بليبي�شيت��و 
وعمل��ت   ، الرقم��ي(3  )اال�شتفت��اء   ")Plebiscito Digital( ديجيت��ال 
م��ع العدي��د م��ن منظم��ات املجتم��ع امل��دين لل�شم��اح للكولومبي��ني املغربني 
ب��االإدالء ب��اأ�شوات رمزي��ة م��ن خ��الل املن���شة. وكان اال�شتفت��اء الرقم��ي 
يعم��ل ع��ن طري��ق تقنية "بلوكت�ش��اين"، خمترًا طريقة جديدة يف التدقيق 

والتاأك��د م��ن �شح��ة االأ�شوات االنتخابي��ة.

 (lamentablemente no se abrirá la inscripción de cédulas)1ترجمة املوؤلف جلملة 

2 هذا هو التقدير الر�شمي للحكومة الكولومبية. بينما ت�شجل "دميوكرا�شي اإيرث" عددًا يبلغ �شبعة ماليني على موقعها 
االإلكروين

http://plebiscitodigital.co 3 راجع

وتعتر تقنية "بلوكت�شاين" قاعدة بيانات متّكن نقل القيمة داخل �شبكات 
الكمبيوتر. ومن املتوقع اأن حتول هذه التقنية العديد من االأ�شواق ب�ش��كل 
ج��ذري ع��ن طري��ق �شم��ان موثوقي��ة املعام��الت، مث��ل الت�شوي��ت اأو اإر�شال 
االأم��وال م��ن دون احلاج��ة اإىل ط��رف ثال��ث )اأي اإىل ال�شلط��ة االنتخابي��ة 
العامة(. وهي مبثابة �شجل ح�شابات عام مفتوح م�شرك موثوق و�شفاف 
وال ميك��ن العب��ث ب��ه )OECD، 2016c(. وكان اأول ا�شتخ��دام اأ�شا�شي 
لتقني��ة "بلوكت�ش��اين" يف جم��ال "بيتكوي��ن)Bitcoin( "، وه��ي عمل��ة رقمية 
ال تخ�شع لتنظيم اأي بنك مركزي، ومت لغاية يناير 2017 تداول ما قيمته 

16 ملي��ار دوالر اأمريك��ي منه��ا يف جمي��ع اأنحاء العامل .

وباالإ�شاف��ة اىل جترب��ة عملي��ة التحق��ق م��ن االأ�شوات م��ن خ��الل تقني��ة 
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امل�شدر: موؤ�ش�شة "دميوكرا�شي اإيرث"

ال�شكل 5.4. النتائج النهائية لال�شتفتاء عر تقنية "بلوكت�شاين"

Do you agree with the rural 
reform programme?

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

Do you agree with the 
ceasefire, release of weapons and 

bilateral ending of hostilities?

Do you agree with the transitional justice, 
reparation guarantees and no repetition?

Do you agree with the 
agreement to end the conflict 

and build lasting peace?*

Do you agree with the mechanisms to 
verify and implement the peace?

Do you agree with the measures to end drug 
trafficking and restitution of land?

Do you agree with the political participation 
of the FARC and opening up democracy?

0 25 50 75 100*Official plebiscite question
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"بلوكت�ش��اين"، اأرادت م��وؤ�ش�شة "دميوك��را�شي اإي��رث" اأي���شًا جترب��ة مفهوم 
خمتل��ف للدميقراطي��ة، وه��و الدميقراطي��ة ال�شائل��ة. فب��داًل م��ن اإعط��اء 
املواطن��ني حري��ة االختي��ار ب��ني الت�شوي��ت ب�"نع��م" اأو "ال" لدع��م معاه��دة 
ال���شالم، يح��ق ل��كل ناخ��ب اأن ي���شوت عل��ى موا�شي��ع فرعي��ة يف معاه��دة 
ال���شالم املقرح��ة واالإ�ش��ارة اإىل االأهمي��ة الن�شبي��ة ل��كل م��و�شوع. ووفق��ًا 
للمنظمة فقد "�شمحت لنا هذه املنهجية بتحديد املوا�شيع التي ميكن اأن 
تلغ��ي االتف��اق". الفت��ًة اإىل الغالبي��ة الت��ي �شوت��ت ب���"ال" م��ن ب��ني امل�ش��اركني 

التجريبي��ني �شد بي��ان واح��د مع��ني م��ن املعاه��دة )راج��ع ال�ش��كل 5.4( .

البتكار
 MinTIC(،( وفق��ًا ل��وزارة االإع��الم وتكنولوجي��ا االت���شاالت الكولومبي��ة
"تع��د تقني��ة ’بلوكت�ش��اين‘ تعب��رًا ع��ن التوج��ه احل��ايل نح��و ن��وع جدي��د من 
التع��اون، وه��و يف ه��ذه احلال��ة االأم��ن املوّل��د ب���شورة م�ش��ركة". ويف ظ��ل 
املن��اخ احل��ايل م��ن الت�ش��كيك يف نزاهة العمليات االنتخابي��ة، تتمتع تقنية 
اأنظم��ة  تغي��ر ج��ذري يف  اإح��داث  باإمكاني��ات هائل��ة يف  "بلوكت�ش��اين" 
الت�شوي��ت التقليدي��ة، ذل��ك الأن��ه "مل توج��د اأي تقني��ة اأك��ر اأمان��ًا م��ن 
 " )OECD،بلوكت�ش��اين [...] ‘فق��د حتمل��ت بنج��اح العدي��د م��ن الهجم��ات’

2016b(. وعل��ى ه��ذا النح��و، اأدرك��ت احلكوم��ات للت��و اأن اأم��ن ونزاه��ة 

العملي��ات االنتخابي��ة لي�شت جمرد م�شاأل��ة تخ�شع لتحكم الدولة فح�شب، 
ولكنه��ا اأي���شًا جم��ال ميك��ن اأن يك��ون م�شمون��ًا ب�ش��كل جماع��ي، بدع��م من 
تقني��ة "بلوكت�ش��اين". كم��ا وميك��ن اأن يك��ون له��ذه التط��ورات اأي���شًا عواقب 

عل��ى اآلي��ات امل�شاءل��ة فيم��ا يتعل��ق باإج��راءات الت�شوي��ت والنتائ��ج.

الأثر والنتائج
ع��ن  الكولومبي��ة  االإع��الم  و�شائ��ل  نقا�ش��ًا يف  االأولي��ة  التجرب��ة  اأث��ارت 
مفه��وم  وقيم��ة  الت�شوي��ت  جم��ال  يف  "بلوكت�ش��اين"  تقني��ة  اإمكاني��ات 
الدميقراطي��ة ال�شائل��ة. باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، مت اعتم��اد املب��ادرة م��ن 
قب��ل "ح��زب ال�ش��بكةPartido de la Red Colombia( "(، ال��ذي يق��وم 
االآن بالرويج لفكرة الت�شويت عر تقنية "بلوكت�شاين" من خالل و�شائل 
الت��وا�شل االإجتماع��ي. وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، ي��در�س مرك��ز االبت��كار 
الع��ام الرقم��ي )CDPI( التاب��ع للحكوم��ة الكولومبي��ة اإمكاني��ات تقني��ة 

"بلوكت�ش��اين "الت��ي �ُشم��ع عنه��ا يف �شي��اق ه��ذا ال��درا�شة.



امل�شدر: مركز االبتكار العام الرقمي، وزارة االإعالم وتكنولوجيا االت�شاالت، كولومبيا.

ال�شكل 5.6. االبتكار العام الرقمي يف كولومبيا
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التكرار
ميك��ن اأن تغ��ّر تقني��ة "بلوكت�ش��اين" عملي��ة الت�شوي��ت جذري��ًا، متام��ًا 
كم��ا كان تاأث��ر العمل��ة، وميك��ن اأن ُتطب��ق على اأي حكوم��ة دميقراطية. يف 
كولومبي��ا، يدع��م مرك��ز االبت��كار الع��ام الرقم��ي اأن�ش��طة االبت��كار الرقمية 
من خالل جمموعة وا�شعة من اجلهات الفاعلة االجتماعية، طاملا ت�شّب 
ه��ذه اجله��ات تركيزه��ا عل��ى خل��ق قيم��ة عام��ة. ويوؤكد املرك��ز اأن ق�ش�س 
النج��اح اأم��ر حي��وي بالن�شب��ة لتقني��ة "بلوكت�ش��اين" لك��ي تتلق��ى الدع��م 
ال�شي��ا�شي وامليزاني��ة وال��رواج ال�ش��عبي يف القط��اع الع��ام الكولومب��ي. ويف 
ه��ذا ال���شدد، ت��رز االأهمي��ة الك��رى ل��دور امل��وؤ�ش�شات العام��ة االبتكاري��ة 
الت��ي ال تتجن��ب املخاط��ر. وميك��ن اتب��اع ا�شراتيجي��ة اأخ��رى يف االبت��كار 
لال�شتف��ادة م��ن خ��رات القط��اع اخل��ا�س واالأو�شاط االأكادميي��ة لتطوي��ر 

حل��ول جدي��دة قائم��ة عل��ى تقني��ة "بلوكت�ش��اين" يف القط��اع الع��ام.

التحديات والدرو�س امل�ستفادة
وفق��ًا مل��وؤ�ش�شة "دميوك��را�شي اإي��رث"، كان اإ�ش��راك امل��وؤ�ش�شات املعني��ة 
يف اخل��ارج اأم��رًا حا�شم��ًا لنج��اح امل�ش��روع التجريب��ي. ول��و مل ت�شتف��د ه��ذه 
امل��وؤ�ش�شات م��ن �ش��بكات كل منه��ا للت��وا�شل م��ع الناخب��ني الكولومبي��ني 

وت�ش��جيعهم عل��ى امل�ش��اركة يف امل�ش��روع، ل��كان اختب��ار ه��ذه التكنولوجي��ا 
املط��ورة اأك��ر تعقي��دًا.

ويق��ر مرك��ز االبت��كار الع��ام الرقم��ي وم��وؤ�ش�شة "دميوك��را�شي اإي��رث" ب��اأن 
الطريق ال يزال طوياًل قبل اأن ي�شبح الت�شويت عر تقنية "بلوكت�ش��اين" 
حقيق��ة واقع��ة يف كولومبي��ا، واأن��ه �شيم��ر بع���س الوق��ت قب��ل اأن يت��م ن�ش��ره 
ر�شمي��ًا يف دول اأخ��رى اأي���شًا. وم��ع ذلك، ُيظهر هذا املثال كيف اأن جتربة 
�شغرة ميكن اأن تقود الطريق اإىل تغيرات كبرة حمتملة يف امل�شتقبل. 

وكان��ت التحدي��ات الرئي�شية املح��ددة هي التالية:

عدم الن�شج الكايف لتقنية "بلوكت�شاين". •
الو�شول اإىل النطاق العري�س ومهارات امل�شتخدم الرقمي.  •
احلواجز التنظيمية ب�شاأن "البيانات كمنطقة االخت�شا�س". •
املقاوم��ة م��ن ط��رف الق��ادة ال�شيا�شي��ني الذي��ن ي�شتفي��دون م��ن  •

ال��و�شع الراه��ن.
املقاومة الثقافية يف املوؤ�ش�شات العامة. •



التوجه 6:
 ك�سـر االأعراف: اإعادة النظر يف

اآلية احلكومة
غالب��ًا م��ا تك��ون االبت��كارات العظيم��ة ه��ي عينه��ا منتج��ات ابت��كارات قي��د االإنت��اج والتجهي��ز. ويت��م احل�شول عل��ى املُنت��ج النهائي من 
خ��الل م��واد جدي��دة وتقني��ات اإنت��اج حديث��ة واأ�شالي��ب مبتك��رة يف تنظي��م االأعم��ال والنا�س. وينطبق ه��ذا االأمر اأي���شًا على اخلدمات 
احلكومية، حيث اأ�شبح باالإمكان احل�شول على املُنتج النهائي املُبتكر، �شواء اأكان عبارة عن خدمات رقمية جديدة، اأو منهجيات 
جديدة للرعاية ال�شحية الوقائية اأو برامج ملعاجلة م�ش��كلة الت�ش��رد، من خالل �شبط االآليات الداخلية للحكومة بطرق من �ش��اأنها 

متك��ني االبت��كار. يتن��اول ه��ذا التوج��ه مكونني اأ�شا�شيني لالبتكار ي�ش��ددان على كل م�ش��روع يف هذا التقري��ر وهما: النا�س واملال.
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ُي�ش��كل االأف��راد �شمي��م ابت��كارات القط��اع الع��ام، حي��ث تن�ش��اأ االأف��كار 
حول خدمات واأن�ش��طة جتارية جديدة يف اأذهان موظفي اخلدمة املدنية 
والق��ادة ال�شيا�شي��ني وم�شتخدمي اخلدمة واأع���شاء املجتمع االأو�شع، ليتّم 
تطوي��ر ه��ذه االأف��كار وتعميمه��ا عل��ى نط��اق وا�شع بف���شل تف��اين خمتل��ف 
االأخ�شائي��ني واالأط��راف املعني��ة يف مراح��ل خمتلف��ة م��ن العملي��ة. ويعتر 
موظف��و اخلدم��ة املدني��ة اأ�شا�س كّل مرحل��ة، وبالت��ايل يت��م الركي��ز عل��ى 
اإدارة املوظف��ني احلكومي��ني، باعتباره��م اجله��ة الت��ي متّك��ن االبت��كار يف 

القط��اع الع��ام، ومك��ّون لالبت��كار بح��د ذاته��م.

واإذا كان��ت الق��وى العامل��ة العام��ة متث��ل فك��ر االبت��كار يف القط��اع الع��ام، 
فاآلي��ات التموي��ل توف��ر �ش��ريان احلي��اة. حت��ى االبت��كارات الب�شيط��ة حتتاج 
اإىل ال��و�شول اإىل م�شت��وى مع��ني م��ن التموي��ل والدع��م امل��ايل لتتح��ول 
م��ن فك��رة اإىل واق��ع ملم��و�س. وميك��ن مل��دى توافر وطبيعة ه��ذا التمويل اأن 
يح��دد جن��اح االبت��كار يف نهاي��ة املط��اف. وكم��ا ه��و احلال بالن�شب��ة للنا�س 
املذكوري��ن اأع��اله، ف��اإن طريق��ة تدف��ق امل��ال ع��ر احلكوم��ة وم��ن احلكومة 

ل�ش��ركاء االبت��كار ه��ي يف ح��د ذاته��ا م��و�شوع االبتكار.

بناء قوى عاملة من املبدعن يف القطاع العام

اأن ياأت��ي م��ن  ال ميك��ن لالبت��كار يف القط��اع الع��ام، بح���شب تعريف��ه، 
اخل��ارج. حت��ى عندم��ا تاأت��ي احلل��ول م��ن اخل��ارج، يك��ون عل��ى موظف��ي 
القطاع العام العاملني يف احلكومة التمتع باملهارات واحلوافز والعقليات 
الالزم��ة لدف��ع االبت��كار يف موؤ�ش�شاته��م اإىل االأم��ام. وه��ذا يعن��ي التدقي��ق 
يف ملف��ات ه��وؤالء املوظف��ني، وطريق��ة اإدارته��م، ومنحه��م الف��ر�س الت��ي 
يحتاجونه��ا البت��كار االأف��كار، واختبارها وتو�شيع نطاق االبتكارات. تعطي 
حكوم��ات دول منظم��ة التع��اون االقت�شادي والتنمي��ة االأولوية لالبتكار يف 
القط��اع الع��ام باعتب��اره عن���شرًا هام��ًا م��ن عن��ا�شر اإ�شالحاته��ا الإدارة 

امل��وارد الب�ش��رية )HRM(، وب��داأت تلك احلكوم��ات بت�شمني هذا املفهوم 
يف عملياته��ا االأ�شا�شي��ة يف اإدارة امل��وارد الب�ش��رية )راج��ع ال�ش��كل 6.1 
وامللحق 3(. وينظر هذا الق�شم الفرعي يف ثالثة توجهات لالبتكار متلك 
القدرة على بناء واإدارة قوى عاملة من املبدعني يف القطاع العام، وهي: 
ا�شتخدام حتليالت االأفراد لتح�شني اإدارة القوى العاملة، وك�ش�ر حواجز 
العزل��ة لتمك��ني تالق��ح االأف��كار، وو�شع منهجي��ات لتطوي��ر جمموع��ات 
جدي��دة ومتنوع��ة م��ن املهارات م��ن املبدعني يف م��وؤ�ش�شات القطاع العام.

لتحفي��ز  البيان��ات  عل��ى  القائم��ة  اال�سرتاتيجي��ة  االأف��راد  حتلي��الت 
املعلوم��ات وتوق��ع امل�ستقب��ل

تق��ود الث��ورة الرقمي��ة التغي��َر يف جمي��ع جوان��ب العملي��ات احلكومي��ة، 
وال ت�شتثن��ى اإدارة االأف��راد م��ن ذل��ك. وت�شتخ��دم احلكوم��ات يف طليع��ة 
االبت��كار حتلي��الت البيان��ات رفيع��ة امل�شت��وى ب�ش��كل متزاي��د لفه��م �شم��ات 
الق��وى العامل��ة لديها ب�ش��كل اأف���شل وتوقع امل�شتقبل، ما يوف��ر فهمًا اأف�شل 
للق��رارات الت��ي يج��ب اتخاذه��ا الي��وم للتاأك��د م��ن اأن احلكوم��ات تتمت��ع 

بق��درة الق��وى العامل��ة الالزم��ة ل��الأداء يف امل�شتقب��ل.

عل��ى �شبي��ل املث��ال، تق��وم وزارة الدف��اع يف الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة، 
وه��ي اإح��دى اأك��ر امل��وؤ�ش�شات يف الع��امل، باإط��الق مكتب جدي��د لتحليالت 
االأف��راد الإج��راء حتلي��ل �ش��امل حول الكيفية التي �شتوؤث��ر وفقها التغيرات 
يف ال�شي��ا�شة اأو البيئ��ة يف اأداء اأو تركيب��ة الق��وى العامل��ة. ومت ت�شمي��م 
املكت��ب ليق��دم دعم��ًا حتليلي��ًا مبا�ش��رًا للخدم��ات الع�شكري��ة ومكت��ب وزي��ر 
الدفاع، بغية تقدمي معلومات اأف�شل ل�شيا�شات �شوؤون املوظفني 1. وتتمتع 
ه��ذه املنهجي��ة بالق��درة عل��ى رف��ع اأداء ال��وزارة م��ن خ��الل حت���شني جمي��ع 

 www.defense.gov/Portals/1/features/2015/0315_force-of-the-future/documents/FotF_Fact_Sheet_-_FINAL_11.18.1راجع 
pdf



ال�شكل 6.1. و�شع االبتكار يف القطاع العام يف الدول امل�شاركة يف اال�شتبيان

.)OECD، 2016b( امل�شدر: النتائج االأولية من
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جوان��ب اإدارة امل��وارد الب�ش��رية بط��رق جت��ذب اأف���شل املواه��ب وحتاف��ظ 
عليه��ا، وحت���شني مواءم��ة التكلي��ف بامله��ام م��ع املواهب.

ويف املك�شي��ك، ت�شتخ��دم وزارة الطاق��ة منوذج��ًا تنبوؤي��ًا لتخطي��ط وحتلي��ل 
القوى العاملة لتحديد الثغرات القائمة وامل�شتقبلية يف املواهب واملهارات 
يف الوظائف احليوية بقطاع النفط والغاز على مدى 10 اأعوام. وي�شتفيد 
النم��وذج م��ن ع��دد م��ن متغ��رات االقت���شاد الكل��ي القابل��ة للتعدي��ل مث��ل 
اأ�شع��ار النف��ط واأ�شع��ار ال���شرف الت��ي ترتب��ط ارتباط��ًا وثيق��ًا بالع��ر�س 
والطل��ب عل��ى الي��د العاملة املاهرة. وباال�شتن��اد اإىل فهم هذه الثغرات يف 
املهارات االأ�شا�شية، ت�شبح الوزارة قادرة على العمل ب�شكل ا�شتباقي مع 

العدي��د م��ن االأط��راف املعنية ملعاجلتها.

ويت��م اأي���شًا ا�شتخ��دام ا�شتبيان��ات املوظف��ني لتطوي��ر قاع��دة اأدل��ة تقي���س 
وتق��ارن ت���شورات املوظفني لعمله��م وموؤ�ش�شتهم وقيادتهم. وباإمكان هذه 
اال�شتبيان��ات اأن تقي���س وتق��ارن م�ش��اركة املوظف��ني، وه��و مفه��وم ي�ش��مل 
ا�شتع��داد املوظف��ني وقدرته��م عل��ى ا�شتثم��ار اأنف�شه��م وعمله��م لتحقي��ق 
اأه��داف موؤ�ش�شته��م 2. ويع��د املوظف��ون امل�ش��اركون ذوي اأهمي��ة كب��رة 
للم��وؤ�ش�شات عالي��ة االأداء، حي��ث تتمك��ن املنظم��ات الت��ي لديه��ا م�شتوي��ات 
عالي��ة م��ن م�ش��اركة املوظف��ني م��ن حتقي��ق نتائ��ج اأف���شل. كم��ا مت رب��ط 

2 للمزيد من املعلومات حول م�شاركة املوظفني يف احلكومات، راجع )" ،)OECD، 2016م�شاركة موظفي القطاع العام خلدمة 
 www.oecd-ilibrary.org/governance/engaging-،مدنية عالية االأداء"، من�شورات منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية، باري�س

public-employees-for-a-high-performing-civil-service_9789264267190-en

م�ش��اركة املوظفني ب�ش��كل جتريبي باالأداء الفردي واالحتفاظ باملوظفني، 
وحتقي��ق االأه��داف التنظيمي��ة، واالإنتاجي��ة واالبت��كار.

وت�شتخ��دم اململك��ة املتح��دة البيان��ات ال��واردة م��ن "ا�شتبي��ان موظف��ي 
اخلدم��ة املدني��ة" لتقي���س اأداء املنظم��ة، وتق��دم املعلوم��ات لعملي��ة اتخ��اذ 
القرارات االإدارية، وت�شاعد على و�شع اأولويات وا�شراتيجيات االإ�شالح. 
ويف الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة، َت�شتخ��دم "ال�ش��راكة م��ن اأج��ل اخلدم��ة 
العام��ة" ا�شتبي��ان وجه��ات نظ��ر موظف��ي مكت��ب اإدارة �ش��وؤون املوظف��ني 
لتقي���س ت���شورات املوظف��ني ح��ول االبتكار يف موؤ�ش�شاته��م وت�شّنف اأف�شل 
اأماك��ن العم��ل يف احلكوم��ة الفيدرالي��ة 3. ويق��دم ا�شتخ��دام ا�شتبيان��ات 
كهذه بيانات قوية لدعم روؤية ت�شتند على االأدلة بدرجة اأكر عن ال�شحة 
املوؤ�ش�شية، والقيادة، واإدارة املوارد الب�شرية، والثقافة املوؤ�ش�شية املوجهة 

نح��و االبتكار.

وت�ش��ر اأبح��اث منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة اإىل اأن ا�شتخ��دام 
حتلي��الت البيان��ات وا�شتبيان��ات املوظف��ني الإدارة الق��وى العامل��ة ب�ش��كل 
اأف���شل اآخ��ذ يف التزاي��د، ولكن��ه يبق��ى ا�شتثن��اءًا للقاع��دة. فعل��ى �شبي��ل 
املث��ال، تق��وم معظ��م احلكومات املركزي��ة بجمع وتركي��ز البيانات املتعلقة 
باخل�شائ���س االأ�شا�شي��ة املمي��زة للق��وى العامل��ة )مث��ل اجلن���س والعم��ر 
ون��وع العق��د(، وبيان��ات اأقل ت�شف ال�شلوك يف مكان العمل مثل ا�شتخدام 

 http://bestplacestowork.org3راجع  



التدري��ب، وترتيب��ات العم��ل املرن��ة، والتنق��ل، و�شرع��ة تغ��ّر املوظف��ني 
واالإقالة. ومع اأن معظم دول منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية جتري 
ا�شتبيان��ات للموظف��ني، يق��وم عدد قليل منها به��ذه اال�شتبيانات باأ�شاليب 
عادي��ة متّك��ن نط��اق قي��ا�س كام��ل. وعالوًة عل��ى ذلك وعلى الرغ��م من اأن 
الدول بداأت بجمع هذه البيانات، اإال اأن لي�س جميعها تقوم با�شتخدامها 
بكام��ل اإمكانياته��ا. وُتنت��ج معظم الدول تقارير عامة �شنوية حول احلجم 
والركيبة ال�شكانية للقوى العاملة املركزية لديها، ولكن عددًا قلياًل منها 
يقوم بدمج هذه البيانات يف عمليات اتخاذ القرارات ب�شكل منتظم، كما 

اأن ع��ددًا اأق��ل ي�شتخدمه��ا لتوق��ع امل�شتقبل.

تالقح االأفكار بن القطاعات: ك�س�ر حاجز العزلة 

املدني��ة يف وزارات وم��وؤ�ش�شات مق�ّشم��ة  توزي��ع موظف��ي اخلدم��ة  يت��م 
اإىل جم��االت �شي��ا�شة ال تتطاب��ق م��ع واق��ع حتدي��ات ال�شي��ا�شة العام��ة الت��ي 
يواجهونها. ويجتمع عدد قليل من التحديات الكبرة القائمة التي تواجه 
ال�شيا�شة بحال وجدت �شمن وزارة واحدة، كما اأن هذه التحديات تكون 
متع��ددة االأبع��اد ومعق��دة، وتتطل��ب ابت��كارًا ياأخ��ذ بعني االعتب��ار جمموعة 
م��ن ميادي��ن ال�شي��ا�شة وق��ادرًا عل��ى ا�شتخ��ال�س اخل��رة م��ن العدي��د م��ن 
االأط��راف املعني��ة. وه��ذا يعن��ي ك�ش���ر حواج��ز العزل��ة ب��ني ال��وزارات وعر 
القطاع��ات، واإتاح��ة الف��ر�س للموظف��ني للعم��ل يف جمموع��ات متع��ددة 

التخ���ش�شات ملواجه��ة ه��ذه التحدي��ات الكب��رة.

 )" )Partnership for Changeالتغي��ر اأج��ل  م��ن  "ال�ش��راكة  ومتث��ل 
الت��ي قام��ت به��ا �شلوفيني��ا 4، مم��ار�شًة مبتك��رة، قائم��ة عل��ى بن��اء �ش��راكة 
قوي��ة ب��ني قط��اع االأعم��ال واالإدارة العام��ة. وتتمث��ل اأهدافه��ا الرئي�شي��ة 
يف تخط��ي الفج��وة القائم��ة ب��ني هذي��ن العامل��ني، وتعزي��ز التفاه��م ح��ول 
االأه��داف ووجه��ات النظ��ر املختلف��ة، واإر�شاء اأ�ش�س نق��ل املع��ارف ب��ني 

امل��وؤ�ش�شات وبن��اء �ش��راكة قوي��ة ملواجه��ة التحدي��ات امل�ش��ركة. 

وتتن��اول العدي��د م��ن دول منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة ه��ذا 
التح��دي م��ن خ��الل تطوي��ر �ش��بكات لرب��ط موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة 
املبدعني عر الوزارات )راجع ال�شكل 6.2 وال�شكل 6.3(. وطورت فنلندا 
�ش��بكة وكالء تغي��ر احلكوم��ة، والت��ي تعم��ل بو�شفه��ا فريق��ًا ذات��ي االإدارة 
ي���شم خ��راء م��ن وزارات خمتلف��ة، يتمتع��ون بخلفي��ات وثقاف��ة وخ��رات 
خمتلف��ة. وي��درك جمي��ع امل�ش��اركون احلاج��ة الإن�ش��اء ثقاف��ة عم��ل مبني��ة 
عل��ى عقلي��ة "كام��ل احلكومة" واأ�شلوب عمل "ك�ش���ر حواجز العزلة". وعلى 
ال�شعيد العملي، يتم تطبيق هذه املنهجية من خالل نقا�ش��ات م�ش��ركة، 
ودع��م واإط��الق مب��ادرات جدي��دة، وكتاب��ة املدون��ات، وتق��دمي اإف��ادات من 

 http://www.amcham.si/en/partnership-for-change.html4راجع 
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خراء وبدء جتارب جديدة، باالإ�شافة اإىل دعم واإدراج االبتكار ب�شورة 
م�شركة.

وتعال��ج مب��ادرة "ن�ش��ر االبت��كار" يف الدمن��ارك الت��ي جت��ري مناق�ش��تها 
يف درا�شة احلال��ة التالي��ة وظه��رت يف مع��ر�س "ابت��كارات احلكوم��ات 
اخلالق��ة"، ه��ذه امل�ش��كلة م��ن خ��الل تق��دمي االإر�ش��ادات، واالأدوات وحت��ى 
احلواف��ز للم�شاع��دة عل��ى ن�ش��ر اأف��كار مبتك��رة م��ن منظم��ة اإىل اأخرى من 
خ��الل التعل��م واحل��وار ب��ني موظف��ي اخلدم��ة العام��ة. وي�ش��مل ه��ذا االأم��ر 
دلي��اًل، يتوف��ر جمانًا على �ش��بكة االإنرنت ويق��دم ملحة مب�شطة عن عملية 
االبتكار، وحتركات االأطراف املعنية الفرديني و�شل�شلة من اأدوات احلوار 
الت��ي باإمكانه��ا اأن تدع��م التع��اون ح��ول تكيي��ف االبت��كار يف �شي��اق جدي��د. 
ويتي��ح الدلي��ل الأماك��ن العم��ل يف القط��اع الع��ام العمل ب�ش��كل منهجي اأكر 
�شهول��ة م��ع انت�ش��ار االبت��كار. وم��ع ذل��ك، يب��دو اأن ن��وع التعل��م ع��ن طري��ق 
االأقران املوجه نحو االبتكار هذا ال ُي�شَتَغل ا�شتغالاًل كافيًا يف احلكومات. 
وُيظه��ر ا�شتبي��ان االإدارة اال�شراتيجي��ة للم��وارد الب�ش��رية لع��ام 2016 
ال��ذي اأجرت��ه منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة اأن العديد من الدول 
توظ��ف ه��ذه االأ�شالي��ب اإىل ح��د م��ا، ولك��ن ع��ددًا قلي��اًل منه��ا فق��ط و�شل 
اإىل النقط��ة الت��ي يتعل��م فيه��ا االأق��ران م��ن بع�شه��م بدرج��ة ملحوظ��ة. 
واأف��ادت دول اأخ��رى بع��دم وج��ود التعل��م ع��ن طري��ق االأق��ران املوج��ه نح��و 
االبت��كار اأو كان��ت غ��ر ق��ادرة على تاأكيد اأي من احلالتني، االأمر الذي قد 

ي��و�شح بع���س الت�ش��رذم املوج��ود داخ��ل احلكومة.

واأع��ّدت بع���س احلكوم��ات اأي���شًا خمت��رات لل�شي��ا�شة، وف��ق م��ا مت��ت 
مناق�ش��ته يف التوج��ه 2 م��ن ه��ذا التقري��ر، حي��ث يختل��ط موظف��و اخلدم��ة 
املدني��ة م��ع بع�شه��م، وم��ع املواطن��ني ورواد االأعم��ال ملواجه��ة امل�ش��اكل 
املتعلق��ة بال�شي��ا�شات واإله��ام بع�شه��م لبع���س م��ن اأج��ل تطوي��ر حل��ول 
مبتك��رة. عل��ى �شبي��ل املث��ال، جمع خمتر مكتب اإدارة �ش��وؤون املوظفني يف 
الواليات املتحدة جمموعة من االأطراف املعنية الإعادة ت�شميم التطبيق 
املخ���ش�س للرنام��ج الوطن��ي للغ��ذاء امل��در�شي، ال��ذي اأطل��ق يف نوفم��ر 
ع��ام 52 2016. ونت��ج عن��ه حت�شين��ات ملم��و�شة عل��ى جت��ارب املواطن��ني، 
وتوفر اأموال دافعي ال�شرائب واالأهم من ذلك �شمان ح�شول االأطفال 
على وجبات مغذية من خالل برنامج الغداء املدر�شي. ويف هذه االأثناء، 
ت�ش��يلي  يف   )Laboratorio de Gobierno( التوظي��ف  خمت��ر  يجم��ع 
امل�شوؤول��ني احلكومي��ني واجلامع��ات ورواد االأعم��ال للعم��ل مع��ًا لتطوي��ر 
ابت��كار �شيك��ون ل��ه اأث��ر طوي��ل االأم��د على اخلدم��ات العامة يف ت�ش��يلي، مبا 

يف ذل��ك ال�شح��ة والطاق��ة والتاأه��ب للك��وارث.

 www.fns.usda.gov/school-meals/web-based-prototype-application2راجع 



ال�ش��كل 6.4 ا�شتخ��دام التعل��م ع��ن طري��ق االأق��ران املوج��ه نح��و االبت��كار يف 
جم��ال اخلدم��ة املدني��ة )مث��ال: التوجي��ه، حلق��ات التعل��م، وغره��ا(

)OECD، 2016b( امل�شدر: النتائج االأولية من

ال�شكل 6.2 ا�شتخدام ال�شبكات املوجهة نحو االبتكار يف جمال اخلدمة املدنية

)OECD، 2016b( امل�شدر: النتائج االأولية من

ال�ش��كل 6.3 ال��دول الت��ي عل��ى �ش��بكات موجه��ة نح��و االبت��كار يف جم��ال 
اخلدم��ة املدني��ة

)OECD، 2016b( امل�شدر: النتائج االأولية من
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ال�شكل 6.5 منوذج مهارات االبتكار يف القطاع العام اخلا�س مبنظمة التعاون االقت�شادي والتنمية

امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية، 2017
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الرتكيز على املهارات مُيّكن موظفي احلكومة كمبتكرين

ال تقت���شر مهم��ة مكت��ب اإدارة �ش��وؤون املوظف��ني يف الوالي��ات املتح��دة 
وخمت��رات االبت��كار الع��ام يف ت�ش��يلي على م�شاع��دة املوظفني احلكوميني 
عل��ى اإيج��اد حل��ول مبتك��رة للم�ش��اكل املتعلق��ة بال�شي��ا�شة العام��ة الت��ي 
تواجهه��م فح���شب، ولكنه��ا ت�شاه��م اأي���شًا يف االرتق��اء مبه��ارات االبت��كار 
ل��دى املوظف��ني احلكومي��ني. وتت���شاءل العدي��د م��ن القطاع��ات العام��ة 
ح��ول نوعي��ة امل��وؤ�ش�شات العام��ة واملوظف��ني احلكومي��ني الالزم��ني ملواجه��ة 
حت��دي االبت��كار. كم��ا اأنه��م يحاول��ون حتدي��د كيفي��ة تغ��ر عمله��م، ون��وع 
موظف��ي اخلدم��ة املدني��ة واملوظف��ني احلكومي��ني، وموا�شف��ات امله��ارات 
الت��ي �شيتمتع��ون به��ا والالزم��ة للعمل يف هذه امل��وؤ�ش�شات وقيادتها. وتعمل 
منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة م��ع امل��دراء العام��ني واملبتكرين يف 
جمي��ع اأنح��اء الع��امل لتفهم هذه االأ�شئلة ب�ش��كل اأف�شل، كما قامت بتطوير 
من��وذج للمه��ارات ي�شل��ط ال���شوء عل��ى �شت فئ��ات للمه��ارات االأ�شا�شي��ة 
لالبت��كار يف القط��اع الع��ام )منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة، 

.)2017

"اأ�شا�شي��ة" للمه��ارات.  وي�شتن��د من��وذج امله��ارات عل��ى �شت��ة جم��االت 
ول��ن يحت��اج جمي��ع املوظف��ني احلكومي��ني الأن ي�شتفيدوا من ه��ذه املهارات 
اأو يقوم��وا بتطبيقه��ا يف عمله��م اليوم��ي. وم��ع ذل��ك، يتوج��ب عل��ى جمي��ع 
امل�شوؤول��ني العامل��ني يف جم��ال اخلدمات العامة احلديثة اخلا�شة بالقرن 
احل��ادي والع�ش��رين اأن يكون��وا عل��ى االأق��ل عل��ى دراي��ة به��ذه امله��ارات 
االأ�شا�شي��ة، ليدعم��وا امل�شتوي��ات املتزاي��دة م��ن االبت��كار يف القط��اع العام:

التك��رار: تطوي��ر ال�شي��ا�شات واملنتج��ات واخلدمات ب�ش��كل تدريجي  •
وجتريبي.

االإمل��ام بالبيان��ات: �شم��ان اأن تك��ون الق��رارات مدعوم��ة بالبيان��ات  •
واأن ال ت�شتخ��دم البيان��ات بع��د فوات االأوان.

مركزي��ة امل�شتخ��دم: �شم��ان اأن ترك��ز اخلدم��ات العام��ة عل��ى ح��ل  •
وخدم��ة احتياج��ات امل�شتخدم.

الف�شول: البحث عن اأفكار واأ�شاليب عمل جديدة وجتربتها. •
اأ�شلوب الطرح: �شرح التغير باأ�شلوب ي�شاعد يف بناء الدعم. •
التمرد: حتدي الو�شع القائم والعمل مع �شركاء غر عاديني. •























































 










































ري��ادة  يف  احلكوم��ة  موظف��ي  لدع��م  التدري��ب  ا�شتخ��دام   6.6 ال�ش��كل 
امل�ش��اريع واملب��ادرات التحولي��ة 

)OECD، 2016b( امل�شدر: النتائج االأولية من
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وال تعت��ر جم��االت امله��ارات ال�شت��ة ه��ذه امله��ارات الوحي��دة لالبت��كار 
يف القط��اع الع��ام. حي��ث �شيك��ون ل��كل م�ش��روع ابت��كار وحت��دي متطلبات��ه 
اخل��ا�شة. وميك��ن اأن تعت��ر جم��االت امله��ارات ه��ذه الت��ي باإمكانه��ا م��ن 
خ��الل الروي��ج والدع��وة والتنمي��ة املنا�شب��ة، اأن متّك��ن م�شتوي��ات اعتم��اد 

اأك��ر ملم��ار�شات االبت��كار وبالت��ايل درج��ات اأعل��ى م��ن االبت��كار.

ويتطل��ب دم��ج ه��ذه امله��ارات يف الق��وى العامل��ة العام��ة اإع��ادة النظ��ر يف 
اآلي��ات التوظي��ف والتدري��ب، باالإ�شاف��ة اإىل منهجي��ات االإدارة، ل�شم��ان 
اأن يت��م من��ح االأ�ش��خا�س الذي��ن يتمتع��ون به��ذه املهارات الف��ر�س املنا�شبة 
للتعل��م ملوظف��ي  الرتغ��ال نهج��ًا مبتك��رًا  واتخ��ذت  لال�شتف��ادة منه��ا. 
االأو�شع  ونطاقه��ا   )Citizen Shops( املواطن��ني  خدم��ات  جمّمع��ات 
)Citizen Spots( )م��ن امل��دراء، واملن�شق��ني، واملوظف��ني احلكومي��ني(. 
وتبح��ث مب��ادرة التعلي��م ه��ذه يف �شي��غ جديدة من امل�ش��اركة واالإجناز من 
خ��الل منهجي��ات التعل��م املبتكرة، مع تركيز كبر عل��ى ا�شتخدام تقنيات 
املعلوم��ات واالت���شاالت اجلدي��دة ومناذج التدريب يف التعلم االإلكروين. 
واإيج��اد  املع��ارف  وتب��ادل  للتعل��م،  اأ�شالي��ب جدي��دة  املب��ادرة  وقدم��ت 
مع��ارف جدي��دة م��ن خ��الل منتدي��ات املناق�ش��ة وجمموع��ات التدري��ب. 
واأُتيحت للموظفني اإمكانية الو�شول اإىل املعرفة يف اأي وقت ويف اأي مكان، 
واإمكاني��ة تلق��ي التحديث��ات التي متكنهم م��ن اأن يكونوا اأكر انفتاحًا على 
االبتكارات والتغير. و�شاعدت املبادرة على اإيجاد جمموعات تعلم �شمن 

�ش��بكة جممع خدمات املواطنني ونطاقها االأو�شع. وقدمت فر�شًا جديدة 
لن�ش��ر االأف��كار وزادت م�ش��اركة املوظف��ني وامل��وؤ�ش�شات العام��ة واخل��ا�شة.

وباملث��ل، ي�شتفي��د برنام��ج وكالء احلكوم��ة املفتوح��ة يف �شاو باول��و، ال��ذي 
مت��ت مناق�ش��ته يف درا�شة حال��ة �شابق��ة يف ه��ذا التقري��ر، م��ن احلكم��ة 
اجلماعي��ة ملجتم��ع م��دين ع��ايل التط��ور، به��دف تعلي��م موظف��ي اخلدم��ة 
املدني��ة وغره��م م��ن االأ�ش��خا�س منهجي��ات متط��ورة، م��ع تقريبه��م يف 
الوقت ذاته من املواطنني الذين يخدمونهم. ويتيح هذا النموذج ملوظفي 
اخلدم��ة املدني��ة تعل��م تقني��ات جدي��دة، مث��ل تطوي��ر برجمي��ات مفتوح��ة 
وو�شائ��ل  االت���شال  واأدوات  املجتمع��ات،  تخطي��ط  وتقني��ات  امل���شدر، 
الت��وا�شل االجتماع��ي، والت��ي متكنه��م م��ن القي��ام بعمله��م ب�ش��كل اأك��ر 
فعالي��ة. ويف الوق��ت ذات��ه، يتفاع��ل موظف��و اخلدم��ة املدني��ة م��ع جمموع��ة 
واالأكادميي��ة  اخل��ا�شة  القطاع��ات  يف  املعني��ة  اجله��ات  م��ن  متنوع��ة 
وقطاع��ات املجتم��ع امل��دين ما يحفز ف�شولهم، وي�شمح لهم بالتعرف على 
امل�شتخدم��ني بط��رق كان��ت م�شتحيل��ة �شابقًا. وكلفت نتائ��ج هذا الرنامج 
جزءًا ب�شيطًا من الكلفة التي تنفق غالبًا على الدورات التقليدية املقدمة 

م��ن اخل��راء اال�شت�ش��اريني.

و�شيتطل��ب بن��اء امل��وؤ�ش�شات العام��ة الت��ي جت��ذب املبتكري��ن وت�شتبقيه��م، 
م��ن  ب��دءًا  العام��ة  الب�ش��رية  امل��وارد  اإدارة  اأوج��ه  جمي��ع  يف  النظ��ر 
ا�شراتيجي��ات ت�شني��ف جه��ات التوظي��ف وو�شواًل اإىل عملي��ات التوظيف 
واالختيار، والتطور املهني ونظم الدفع. واأظهرت حكومة ت�ش��يلي موؤخرًا 
ريادته��ا يف ه��ذا املج��ال م��ن خالل العمل مع منظم��ة التعاون االقت�شادي 
والتنمي��ة لتطوي��ر اأول درا�شة معمق��ة الإدارة امل��وارد الب�ش��رية العام��ة م��ن 
منظور قدرات االبتكار. وعمل امل�شروع مع اأكر من 200 موظف حكومي 
يف ت�ش��يلي م��ن خ��الل املقاب��الت وور���س العم��ل، وق��ام ب��و�شع تو�شي��ات 
قابل��ة للتطبي��ق متعلق��ة ب��اإدارة االأ�ش��خا�س، وتطوي��ر مه��ارات االبت��كار 

والري��ادة العام��ة يف حال��ة ت�ش��يلي.

ويف ح��ني تعت��ر ه��ذه امله��ارات عوام��ل م�شاع��دة هام��ة جلمي��ع 
املبتكرين يف احلكومة، ي�شر بحث منظمة التعاون االقت�شادي 
والتنمي��ة اإىل اأن ال��دول ق��د حتت��اج لركي��ز بع���س اجلهود على 
اإمن��اء مه��ارات ق��ادة االبت��كار. وذك��ر معظ��م امل�ش��اركني يف 
ا�شتبي��ان االإدارة اال�شراتيجي��ة للم��وارد الب�ش��رية اأن بع���س 
م�ش��اريع  قي��ادة  يف  احلكوم��ة  موظف��ي  يدع��م  التدري��ب 
ومب��ادرات حتولي��ة، ولك��ن ع��ددًا قلي��اًل ج��دًا منهم ح���شل على 

م�شت��وى مكث��ف م��ن التدري��ب )راج��ع ال�ش��كل 6.6(.
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متويل ودعم و�سراء االبتكار: مواءمة املال مع االأفكار

يتمت��ع حج��م ميزاني��ات احلكوم��ة بق��درة هائل��ة عل��ى جتني��د االأم��وال 
بط��رق تدع��م االبت��كار الع��ام. وتبح��ث احلكوم��ات يف الطليع��ة يف اآلي��ات 
مالي��ة حت���شن ا�شتثماراته��ا يف االبت��كار ب�ش��كل متزاي��د، �شواء كان ذل��ك 
داخ��ل احلكوم��ة اأو خارجه��ا. ويدر�س هذا الق���شم الفرعي اأربعة توجهات 
تعي��د ت�ش��كيل طريق��ة تدف��ق االأم��وال ع��ر احلكوم��ة وخارجه��ا لل�ش��ركاء 
املتعلق��ة  احلواف��ز  ا�شتخ��دام  يف  االأول  التوج��ه  ويبح��ث  احلكومي��ني. 
بامليزاني��ة لت�ش��جيع ومتوي��ل االبت��كار �شم��ن احلكوم��ة. ويبح��ث الث��اين 
يف كيفي��ة متوي��ل احلكوم��ات ودعمه��ا ل�ش��راكات االبت��كار االجتماع��ي. 
وي�شتك�ش��ف الثال��ث �شب��ل حت���شني الكيفي��ة الت��ي تبتك��ر ع��ن طريقه��ا 
احلكوم��ات م��ن خ��الل عملي��ات �ش��راء وا�شتح��واذ اأف���شل. واأخرًا يناق���س 
التوج��ه الراب��ع كيفية انتق��ال احلكومات من التمويل التفاعلي اإىل مناذج 

اأك��ر ابت��كارًا وا�شتباقي��ة.

�سناديق ابتكار لدعم م�ساريع االبتكار داخل احلكومة

اأ�شه��م االإق��رار ب��اأن االبت��كار يتطل��ب امل��وارد يف دف��ع بع���س ال��دول اإىل 
تخ�شي���س �شنادي��ق خ��ا�شة باالبت��كار يف ميزانياته��ا. عل��ى �شبي��ل املث��ال، 
خ���ش�شت وزارة املالي��ة الدمناركي��ة 16 ملي��ون ي��ورو ل�شندوق خم�ش�س 
لكف��اءة القط��اع الع��ام، وال��ذي مُين��ح عل��ى اأ�شا�س تناف���شي لت�ش��جيع رف��ع 
م�شتوى التجارب االأولية لالبتكار. وكان هناك ما بني 50 و100 م�شروعًا 
م��ع الركي��ز عل��ى توف��ر مبل��غ يراوح ما بني 2 و6 مالي��ني يورو. وت�شمنت 
امل�ش��اريع دع��م ا�شتثم��ارات الرقمن��ة وتكنولوجيا املعلوم��ات يف احلكومات 
االإقليمي��ة واملحلي��ة. ومت اأي���شًا تاأ�شي���س مرك��ز جدي��د لالبت��كار يف القط��اع 
الع��ام م��ع متوي��ل مل�ش��اركة اأف�شل املم��ار�شات وجذب االبت��كارات الناجحة 

املناط��ق. خمتل��ف  يف 

 )SGMAP( واأن�ش��اأت فرن���شا االأمان��ة العام��ة لتحديث االإج��راءات العامة
كمرتك��ز م��وؤ�ش�شي لالبت��كار يف القطاع الع��ام. ومتكنت االأمانة العامة من 
اأج��ل حتدي��ث االإج��راءات العام��ة م��ن ا�شتثم��ار مبل��غ يف��وق 176 ملي��ون 
 Future Investment( ي��ورو حت��ى االآن عر برنامج اال�شتثمار امل�شتقبلي
Programme( اخل��ا�س به��ا، وال��ذي ي�شته��دف املبدع��ني يف القط��اع 

الع��ام. واله��دف ه��و حتفي��ز امل�ش��اريع املبتك��رة التي ميك��ن اأن تكون مبثابة 
مناذج اأولية يتم تو�شيع نطاقها وتطبيقها على نطاق اأو�شع. ويتم اإ�شدار 
دع��وات ر�شمي��ة لتق��دمي املقرح��ات، م��ع دع��م ملراجعات يق��وم بها خراء 
يف املج��االت ذات ال�شل��ة. وت�ش��مل املج��االت املدعوم��ة رقمن��ة اخلدم��ات 
العام��ة، وتطوي��ر تب��ادل البيان��ات املفتوح��ة، وتبي���شط الواجه��ات ب��ني 
الهيئ��ات وعمالئه��ا، وتعزي��ز ق��درات التج��ارب . ويف حال��ة اأح��د الرام��ج 
ع��ر جمموع��ة م��ن امل�شت�ش��فيات، مت تخفي���س اأوق��ات االنتظ��ار اجلماعية 

يف اأق���شام الط��وارئ مبع��دل 20 يف املائ��ة )ماكن��زي اآن��د كومب��اين، :2011 
19(. وباالإمكان اأن تاأتي اأموال االبتكار اأي�شًا من خارج احلكومة لتحفيز 

اأف��كار القط��اع الع��ام. عل��ى �شبي��ل املث��ال، اأق��ام حت��دي "بلوم��رغ ماي��ورز 
ت�ش��النج" م�شابقات اأدت اإىل ن�ش��وء م�ش��روع الرفاه و"وار�شو االفرا�شية"، 

كم��ا ورد يف التوج��ه 4.

الهيئ��ات  يف  لالبت��كار  احلواف��ز  االبت��كار  �شنادي��ق  قدم��ت  واإجم��ااًل، 
احلكومية. ومع ذلك، ي�شر امل�شوؤولون اإىل اأن وعود هذه الو�شائل كطريقة 
لتحفي��ز االبت��كار يتوق��ف عل��ى ع��دة عوامل هام��ة. اأواًل، حتت��اج الهيئة اإىل 
م�شت��وى مع��ني م��ن املرون��ة ال�شتخ��دام امل��وارد اجلدي��دة يف جم��االت توف��ر 
اأعظم اإمكانيات االبتكار. ومن املتوقع اأن حت�شد احلكومات التي فو�شت 
�شالحي��ات اإنف��اق اأك��ر اإىل الهيئات نتائَج من �شناديق االبتكار اأكر من 
دول اأخ��رى. وم��ع ذل��ك، ق��د تع��زز التجزئ��ة املفرط��ة حواج��ز العزلة، وقد 
ت��وؤدي اإىل خط��ر تاأخر الهيئات ال�شغرة وانخفا�س قدرتها على االبتكار 
ب�ش��كل ح��اد. وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، تتطل��ب منهجي��ات وم�ش��اريع التق��دمي 
اجلدي��دة �شم��ان التموي��ل م��ع م��رور الوق��ت، و�شت��ردد الهيئ��ات باإيج��اد 
ترتيب��ات جدي��دة بح��ال مل تك��ن متاأك��دة من ح�شولها عل��ى متويل م�شتقر 

يف امل�شتقب��ل.

التمويل املبتكر يعزز االبتكار �سمن املجتمعات

عل��ى الرغ��م م��ن اأن �شنادي��ق االبت��كار ت�ش��ّكل اآلي��ة دع��م قوي��ة لالبت��كار 
�شم��ن امل��وؤ�ش�شات احلكومي��ة، ف��اإن الط��رق الت��ي تق��وم احلكوم��ات وفقه��ا 
بتموي��ل االبت��كار يف الطليع��ة وعل��ى احل��دود ب��ني احلكوم��ة واملجتم��ع 
تتمت��ع اأي���شًا بتاأث��ر كب��ر. ويج��ري تقيي��م ط��رق هيكلة احلكوم��ات لتمويل 
امل��وؤ�ش�شات املجتمعي��ة و�ش��ركاء تق��دمي اخلدمات اخلا�شة، ب�ش��كل متزايد 
من منظور االبتكار، وذلك لتحديد اأنواع اأدوات التمويل املنطقية، وكيفية 
تنظيمه��ا لدع��م االبت��كار وتلبية امل�شتوى املطلوب من امل�شاءلة وال�ش��فافية 

يف الوق��ت ذاته.

اخت��رت مقاطع��ة "نوف��ا �شكو�ش��ا" الكندي��ة منهجية اأكر ت�ش��اركية لتمويل 
م�ش��اريع املجتمع عر امل�ش��اركة مع جمتمع ال�شكان االأ�شليني )ميغماك( 
املن��ح. والحظ��ت  برنام��ج  التموي��ل وتطوي��ر  ق��رارات  )Mi’kmaq( يف 
املقاطع��ة اأن ه��ذا املجتم��ع واجه حواجز يف احل�شول على برامج التمويل 
املقدم��ة، وال�شب��ب يع��ود جزئيًا اإىل ت�شمي��م الرنامج. فال يختلف �شكان 
"نوفا �شكو�شا" االأ�شليون عن �شواهم من ال�شكان االأ�شليني يف العامل، هم 
يري��دون تقري��ر امل���شر، مبا يف ذلك املحافظة عل��ى والتحكم بتقاليدهم 
الثقافي��ة وممار�شاته��م وتطوره��م. وخط��ت حكومة "نوفا �شكو�ش��ا" خطوة 
مل�ش��اركة جمتم��ع "ميغم��اك" يف مرحل��ة ت�شمي��م برنام��ج املن��ح، ليقينه��ا 
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ب��اأن املجتم��ع ه��و اأف���شل م��ن يح��دد احتياجاتهم اخل��ا�شة باملحافظة على 
ثقافتهم وتطويرها. وهذا ميثل خطوة ملحوظة يف ك�ش�ر احلواجز ودعم 

تقرير امل���شر واحلوكمة.

وثم��ة توج��ه اآخ��ر يف ه��ذا املج��ال يتعل��ق بالتموي��ل االجتماع��ي - وه��و 
ا�شتعمال جمموعة من اآليات التمويل العامة واخلا�شة البتكار ذي هدف 
اجتماع��ي. وم��ن اأح��د االأمثل��ة الناجح��ة نذك��ر �شن��دات االأث��ر االجتماع��ي 
)SIB(، وه��و اأداة دف��ع مقاب��ل النتائ��ج مي��ّول م��ن خالله��ا م�شتثم��رون 
خ��ا�شون منهجي��ة مبتك��رة تتمت��ع باإمكاني��ة ملعاجل��ة حاج��ة اجتماعي��ة 
مهم��ة لوكال��ة حكومي��ة )دي��ر واآخ��رون، 2016(. واإذا حق��ق امل�شتثم��رون 
هدف��ًا متفق��ًا علي��ه، تعي��د له��م احلكومة امل��ال الذي ا�شتثم��روه، اإىل جانب 
مكاف��اأة للمجازف��ة الت��ي حتملوه��ا. ويف ح��ال مل تنج��ح املداخل��ة، ال تدف��ع 
احلكوم��ة اأي �ش��يء. وب��داأت جترب��ة اململك��ة املتح��دة امل�شتمرة م��ع �شندات 
االأث��ر االجتماع��ي كتجرب��ة اأولية لف��رة �شتة اأعوام ملعرفة اإذا كانت االأداة 
�شت�شاع��د عل��ى معاجل��ة برام��ج اإع��ادة تاأهيل امل�شجون��ني الذكور يف �شجن 
بيرب��ورو. و�شاع��دت االأداة عل��ى تخفي���س تك��رار اجلرائ��م بن�شب��ة اأك��ر 
م��ن 8 يف املائ��ة، وط��رح الرنام��ج عل��ى نطاق الدولة كله��ا. وهنالك حاليًا 
14 م��ن برام��ج �شن��دات االأث��ر االجتماع��ي نا�ش��طة يف اململك��ة املتح��دة، يف 

جم��االت تتن��وع م��ن حت�شني نتائج التعليم والتوظيف لل�ش��باب االأكر فقرًا 
اإىل تق��دمي العناي��ة يف املن��ازل اإىل االأطف��ال املع��ر�شني للخط��ر ومعاجل��ة 

الت�شرد.

وانت�ش��رت �شن��دات االأث��ر االجتماع��ي عاملي��ًا وبات��ت تطب��ق يف اأ�شرالي��ا 
واأوروبا واأمريكا ال�شمالية والهند. على �شبيل املثال، تعمل وكالة ال�شحة 
 " )Heartالعامة يف كندا بالتعاون مع "موؤ�ش�شة اأمرا�س القلب وال�شكتات
التاأث��ري"  لال�شتثم��ار  م��ار�س  و"مرك��ز   )and Stroke Foundation

MaRs Center for Impact Investing(( لتق��دمي اأول �شن��دات االأث��ر 

االجتماع��ي يف جم��ال ال�شح��ة يف كن��دا. و�شمم��ت املب��ادرة املجتمعي��ة 
للوقاي��ة م��ن ارتف��اع �شغ��ط ال��دم ملعاجل��ة م�ش��اكل ارتف��اع �شغ��ط ال��دم 
ل��دى امل�شن��ني. ويتي��ح من��وذج �شندات االأث��ر االجتماع��ي للم�شتثمرين )اأي 
امل��وؤ�ش�شات واملنظم��ات وال�شنادي��ق( توف��ر راأ�س امل��ال االأويل، ث��م مت��ول 
احلكوم��ة للم�ش��روع اإذا حق��ق النتائ��ج ال�شحي��ة املن�ش��ودة فق��ط، ويف هذه 
احلال��ة اإذا �شج��ل تغ��رًا يف �شغ��ط ال��دم. ويف فنلن��دا، ت�شتعم��ل ن�شخة من 
االأداة لتوف��ر ال�شح��ة املهنية والرفاه ملوظف��ي البلدية واحلكومة. ويكمن 
اله��دف يف تخفي���س ع��دد االإج��ازات املر�شية الت��ي ياأخذها املوظفون من 
خ��الل جمموع��ة م��ن التدخ��الت الوقائي��ة املن�شق��ة، وتدف��ع الوكال��ة فق��ط 

عن��د حتقي��ق نتائ��ج ملمو�شة.

يوفر ال�سراء املبتكر اأ�ساليب جديدة ل�سراء القيمة

يتمت��ع دور احلكوم��ة ب�شفته��ا جه��ة م�ش��رية، ق��وة التاأث��ر عل��ى االأ�شواق 
اأو حتى �شنعها، والقدرة على التحول اإىل اأداة اأ�شا�شية ميكن ا�شتغاللها 
لالبت��كار يف القط��اع الع��ام، لك��ن حكوم��ات عدة تواج��ه حتديات كبرة يف 
حتقي��ق ه��ذه االإمكاني��ات. وغالب��ًا م��ا يك��ون ال�ش��راء يف احلكوم��ة عملي��ة 
�ش��اقة، تخ���شع الأط��ر عم��ل قانوني��ة طويل��ة ومعق��دة، م��ا يح��د الق��درة على 

تقيي��م اأو حت��ى درا�شة االأف��كار املبتك��رة.

والتنمي��ة  االقت���شادي  التع��اون  منظم��ة  اأجرت��ه  ا�شتبي��ان  وبح���شب 
)2016( ب�ش��اأن �ش��راء االبت��كار، و�شع��ت 26 يف املائ��ة من ال��دول االأع�شاء 
يف املنظم��ة خط��ة عم��ل مرتك��زة عل��ى ه��ذا امل��و�شوع. عل��ى �شبي��ل املث��ال، 
و�شع��ت النم���شا "خط��ة العم��ل النم�شاوي��ة للم�ش��ريات العام��ة لتعزي��ز 
االبت��كار" به��دف دع��م "اال�شراتيجي��ة النم�شاوية لالأبح��اث والتكنولوجيا 
واالبت��كار". وته��دف اال�شراجتية اإىل ا�شتحداث "�شيا�شة منهجية حديثة 
لالأبح��اث والتكنولوجي��ا واالبت��كار" ع��ر ا�شتخدام ال�ش��راء الع��ام كاإحدى 
االأدوات. وحت��دد خط��ة العم��ل بالتف�شي��ل كيفي��ة حتقيق تاأثر ه��ذه االأداة 

)اأي االإج��راءات وامل��وارد وامل�شوؤولي��ات(.

املنظ��م  وه��و   ،)" )ChileCompraكوم��را "ت�ش��يلي  يعم��ل  ت�ش��يلي،  يف 
الوطني للم�شريات، مع خمتر التوظيف للتوا�شل مع اأخ�شائي م�شريات 
لتطوير مبادئ �شراء جديدة حتدد امل�شاحة املتوفرة للم�شريات املبتكرة 
يف اإط��ار القوان��ني احلالي��ة. وي�شتعم��ل املخت��ر ور�ش��ات عم��ل للت�شمي��م 
مرتكزة على العن�شر الب�شري يف ثالث وكاالت خمتلفة لتوفر التوا�شل 
ب��ني العامل��ني يف جم��ال امل�ش��ريات واملنظ��م املرك��زي. ويكم��ن اله��دف يف 
تطوي��ر اأف��كار ح��ول منهجيته��م لتطبي��ق القوان��ني وامل�ش��اركة يف ت�شمي��م 
مب��ادئ جدي��دة ملعاجل��ة الق�شاي��ا الغام���شة الت��ي تف�شح املج��ال لالبتكار.

وتعت��ر من���شات امل�ش��ريات االإلكروني��ة اأداة اأخ��رى حتظ��ى باهتم��ام 
متزاي��د كطريق��ة لتطوي��ر م�ش��اريع اأكر مرونة ودعم ال�ش��ركات ال�شغرة 
واملتو�شط��ة احلج��م )راج��ع امللحق 4(. وت�شتعمل بع�س احلكومات اأنظمة 
�ش��راء اإلكروني��ة مماثل��ة م��ن اأج��ل ابت��كار ط��رق جدي��دة للم�ش��ريات. 
وت�شتخدم من�شة امل�ش��ريات ال�شغرى يف الواليات املتحدة من 18" اإف" 
)راج��ع درا�شة احلال��ة( املناق���شات املختوم��ة وامل��زادات العك�شي��ة عل��ى 
االإنرن��ت ل�ش��راء �ش��فرة برجمي��ات بقيم��ة اأق�شاه��ا 3500 دوالر اأمريكي، 
م��ا ي�شم��ح له��م بتخط��ي القواع��د ال�شارم��ة املف��رو�شة عل��ى م�ش��اريع 
 " )Digitalال�ش��راء الكب��رة. وتق��وم اأ�شرالي��ا باختب��ار بيتا ل�"�شوق رقمي��ة
Marketplace(، مو�شوف��ة كمنظوم��ة لتوف��ر الت��وا�شل ب��ني امل�ش��رين 



امللحق 4. الوظائف املتوفرة يف اأنظمة ال�شراء االإلكروين
غر متوفرةغر �شرورية لكن متوفرة�شرورية ومتوفرة

بلجي��كا، االإعالن عن املناق�شات النم���شا،  ا�شرالي��ا، 
كن��دا، ت�ش��يلي، الدمن��ارك، اإ�شتوني��ا، 
اليون��ان،  اأملاني��ا،  فرن���شا،  فنلن��دا، 
هنغاري��ا، اإيرلن��دا، ايطالي��ا، كوري��ا، 
هولن��دا،  املك�شي��ك،  لوك�شمب��ورغ، 
نيوزلن��دا، الرنوج، بولن��دا، الرتغال، 
اإ�شباني��ا،  �شلوفيني��ا،  �شلوفاكي��ا، 
ال�شوي��د، �شوي���شرا، تركي��ا، بريطانيا، 

االأمريكي��ة املتح��دة  الوالي��ات 

اأي�شلندا، اليابان

للمناق���شات  االإلك��روين  التق��دمي 
)با�شتثن��اء الري��د االإلك��روين(

اإ�شتوني��ا، فرن���شا،  بلجي��كا، ت�ش��يلي، 
املك�شي��ك،  ايطالي��ا،  اليون��ان، 
الرتغال، الواليات املتحدة االأمريكية

الدمن��ارك،  النم���شا،  ا�شرالي��ا، 
الياب��ان،  اإيرلن��دا،  اأملاني��ا،  فنلن��دا، 
هولن��دا،  لوك�شبم��ورغ،  كوري��ا، 
�شلوفاكي��ا،  ال��رنوج،  نيوزلن��دا، 
�شلوفيني��ا، اإ�شباني��ا، ال�شوي��د، تركي��ا، 

ني��ا يطا بر

بولن��دا،  اأي�شلن��دا،  هنغاري��ا،  كن��دا، 
�شوي���شرا

اإ�شتوني��ا، العطاءات االإلكرونية ت�ش��يلي،  كن��دا،  بلجي��كا، 
اليون��ان، اإيرلندا، ايطاليا، املك�شيك، 
�شوي�شرا، الواليات املتحدة االأمريكية

فنلن��دا،  الدمن��ارك،  النم���شا، 
كوري��ا،  الياب��ان،  اأملاني��ا،  فرن���شا، 
هولندا، نيوزلندا، الرنوج، الرتغال، 
اإ�شباني��ا،  �شلوفيني��ا،  �شلوفاكي��ا، 

بريطاني��ا تركي��ا،  ال�شوي��د، 

اأي�شلن��دا،  هنغاري��ا،  ا�شرالي��ا، 
بولن��دا لوك�شمب��ورغ، 

ا�شرالي��ا، النم���شا، بلجي��كا، كن��دا، االإبالغ عن منح العقد
ت�ش��يلي، الدمن��ارك، اإ�شتونيا، فنلندا، 
اأملاني��ا، اليون��ان، هنغاري��ا، ايرلن��دا، 
كوري��ا، املك�شي��ك، هولن��دا، نيوزلن��دا، 
الرتغ��ال،  بولن��دا،  ال��رنوج، 
اإ�شباني��ا،  �شلوفيني��ا،  �شلوفاكي��ا، 
ال�شوي��د، �شوي���شرا، تركي��ا، الوالي��ات 

االأمريكي��ة املتح��دة 

اأي�شلندا، لوك�شمبورغفرن�شا، ايطاليا، اليابان، بريطانيا

للفوات��ر  االإلك��روين  التق��دمي 
االإلك��روين( الري��د  )با�شتثن��اء 

فنلن��دا،  الدمن��ارك،  النم���شا، 
ايطالي��ا، هولندا، اإ�شبانيا، �شلوفينيا، 
ال�شوي��د، �شوي���شرا، الوالي��ات املتح��دة 

االأمريكي��ة

فرن���شا، اأملاني��ا، اأي�شلن��دا، الياب��ان، 
كوري��ا، نيوزلن��دا، ال��رنوج، بريطاني��ا

ت�ش��يلي،  كن��دا،  بلجي��كا،  اأ�شرالي��ا، 
اإ�شتوني��ا، اليون��ان، هنغاري��ا، اإيرلندا، 
بولن��دا،  امل�شكي��ك،  لوك�شمب��ورغ، 

الرتغ��ال، �شلوفاكي��ا، تركي��ا
�شوي���شرا، تركي��ا، الوالي��ات املتح��دة اإدارة العقود الالحقة

االأمريكية
اأملاني��ا،  فنلن��دا،  الدمن��ارك، 
ايطالي��ا، الياب��ان، كوري��ا، نيوزلن��دا، 

ال�شوي��د �شلوفيني��ا،  ال��رنوج، 

بلجي��كا،  النم���شا،  اأ�شرالي��ا، 
فرن���شا،  اإ�شتوني��ا،  ت�ش��يلي،  كن��دا، 
اليون��ان، هنغاري��ا، اأي�شلندا، اإيرلندا، 
هولن��دا،  املك�شي��ك،  لوك�شمب��ورغ، 
�شلوفاكي��ا،  الرتغ��ال،  بولن��دا، 

بريطاني��ا اإ�شباني��ا، 

امل�شدر: ا�شتبيان منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2014( حول امل�شريات العامة
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ال�ش��كل 6.7. قي��ا�س نتائ��ج �شيا�شات/ا�شراتيجي��ات امل�ش��ريات العام��ة 
للخدم��ات وال�شل��ع املبتك��رة، 2014

امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2014(، ا�شتطالع حول ال�شراء العام.
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احلكومي��ني واملزودي��ن، ودع��م التع��اون املتب��ادل، وبالت��ايل توف��ر من���شة 
الإط��الق التحدي��ات الت��ي ي�شتطي��ع اأن يج��د له��ا امل��زودون حل��واًل مبتك��رة.

وم��ن املث��ر لالهتم��ام اأن معظ��م ال��دول ال تقي���س النتائ��ج عن��د و�شع 
خط��ط عم��ل و�شي��ا�شات وم�ش��اريع متعلق��ة باالبتكار )راجع ال�ش��كل 6.7(. 
ويحتم��ل اأن يوّل��د ه��ذا حتدي��ات يف حتدي��د جن��اح اأو ف�ش��ل املب��ادرة، اأو 
اإعط��اء تري��ر ملزي��د م��ن االبت��كار. عل��ى الرغ��م م��ن اأن من��و مم��ار�شات 
امل�شريات املبتكرة يعتر واعدًا، فهذا ُيظهر اأنه يجب القيام باملزيد من 

العم��ل لتقيي��م النتائ��ج.

باتت مناذج التمويل ا�ستباقية بداًل من تفاعلية

غالب��ًا م��ا يك��ون اإنفاق احلكومة تفاعليًا م��ع االأحداث والظروف احلا�شلة 
اأ�شا�شًا، مع اعتبارات حمدودة لالأحداث امل�شتقبلية. لكن مناذج التمويل 
اجلدي��دة املبتك��رة تغ��ر ه��ذا املفه��وم ع��ر اإتاح��ة اإمكانية اتخ��اذ قرارات 
التموي��ل م��ع اأخ��ذ امل�ش��اريع امل�شتقبلي��ة بع��ني االعتب��ار. وكان��ت امل�شاعدات 
��ق فيه��ا ه��ذا املفه��وم، م��ا  االإن�شاني��ة م��ن املج��االت االأ�شا�شي��ة الت��ي ُطبِّ
يجع��ل امل��وارد متواف��رة بع��د الك��وارث. وثم��ة منهجي��ة جدي��دة يف ه��ذا 
املج��ال وه��ي مفه��وم التموي��ل املبني على التوقع )FBF(، حيث يدرك هذا 
املفه��وم اأن��ه عل��ى الرغ��م من وجود توقع��ات باالأحداث الطارئ��ة، غالبًا ما 
تك��ون امل��وارد غ��ر متوف��رة قبل وقوع الكارثة ب�شب��ب انعدام اليقني ووجود 
�شكوك حول ا�شتخدام اخلطة املو�شوعة. لكن الفرة الزمنية بني التوقع 
والكارث��ة يوف��ر وقت��ًا كافي��ًا لتطبي��ق جمموع��ة م��ن التح��ركات، وي�شتطي��ع 
التموي��ل املبن��ي عل��ى التوق��ع امل�شاع��دة يف ه��ذا املج��ال م��ن خ��الل اإتاح��ة 
االأم��وال ا�شتن��ادًا اإىل معلوم��ات التوقع��ات لالأن�ش��طة املخط��ط له��ا به��دف 
تقلي���س املخاط��ر وجع��ل اإدارة املخاطر اأكر فعالي��ة. ويعد التمويل املبني 
على التوقع نظامًا اآليًا وميّول عند حتفيزه، اإجراءات التاأهب قبل حدوث 
الكارث��ة مبج��رد و�شول اإن��ذار موثوق )ال�شلي��ب االأحمر/الهالل االأحمر، 

.)2016

وق��اد ال�شلي��ب االأحم��ر االأمل��اين جه��ودًا اأولي��ة يف جم��ال التموي��ل املبن��ي 
عل��ى التوق��ع بدع��م م��ن احلكوم��ة االأملاني��ة. وكان ا�شتعمال��ه مبتك��رًا يف 
اأوغندا، حيث حفز توقع علمي باحتمال حدوث في�شان التدخل الب�شري. 
ف��وزع ال�شلي��ب االأحم��ر 5 اآالف وح��دة م��ن م��واد التاأه��ب )مث��ل الوق��ود، 

وال�شاب��ون، واأق��را�س تنقي��ة املي��اه( للمجتمع��ات املع��ر�شة للفي���شان1 .

وي��زداد انت�ش��ار دع��م التموي��ل املبن��ي عل��ى التوق��ع، حي��ث دعم��ت احلكومة 
الهولندي��ة علن��ًا املفه��وم، كم��ا اأب��دت ال��دول املانح��ة مث��ل اململك��ة املتح��دة 
اأوغن��دا،  اإىل  وباالإ�شاف��ة  اهتمامه��ا.  االأمريكي��ة  املتح��دة  والوالي��ات 
ا�شُتخدم مبداأ التمويل املبني على التوقع يف دول اأخرى مثل البرو وتوغو 

)ال�شلي��ب االأحمر/اله��الل االأحم��ر، 2016(.

  https://understandrisk.org/forecast-based-financing/1راجع 
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التحديات
مل يوؤخ��ذ االبت��كار باالعتب��ار عن��د ت�شمي��م معظ��م امل��وؤ�ش�شات احلكومي��ة. 
ل��ذا يتطل��ب تطوير اأنواع االأ�ش��خا�س واآلي��ات االإدارة املالية املدرجة اأعاله 
النظ��ر يف الِبُروْقراِطّي��ات احلكومي��ة م��ن منظ��ور جدي��د. وق��د يط��رح 

ذل��ك جمموعة م��ن التحديات:

والقواع��د  امل��وؤ�ش�شات  ُط��ورت  احلكوم��ة.  �شم��ن  متناف���شة  اأولوي��ات 
وعملي��ات هيكل��ة امل��وارد املالية والب�ش��رية يف احلكوم��ة واإدارتها، لتنا�شب 
اأهداف��ًا متع��ددة ومتناف���شة اأحيان��ًا. وغالبًا ما تعتم��د اإدارة القوى العاملة 
عل��ى احلاج��ة ل�شم��ان اجل��دارة واالإن���شاف والعدال��ة وه��ي منظم��ة و/اأو 
حمكوم��ة م��ن خ��الل العق��ود اجلماعي��ة ب�ش��كل كب��ر. بينم��ا مت ت�شمي��م 
وتقلي���س احتم��ال  ال�ش��فافية  ل�شم��ان  واأخ��رًا،  اأواًل  املالي��ة،  القوان��ني 
الف�شاد. ويتطلب عادة االبتكار يف اأي من هذين املجالني التحرك �شمن 

�ش��بكات معق��دة م��ن قوان��ني واأنظم��ة ال تك��ون دائم��ًا وا�شح��ة ومبا�ش��رة.

تخط��ي تعقي��دات احلكوم��ة. تتعل��ق املجموع��ة الثاني��ة م��ن التحدي��ات 
بحج��م احلكوم��ات الكب��ر، فغالب��ًا م��ا تك��ون الِبُروْقراِطّي��ات احلكومي��ة 
م��ن ك��رى امل��وؤ�ش�شات وجه��ات العمل يف اأي دولة. ويعن��ي حجم ميزانيتها 
وقوته��ا العامل��ة اأن تطبي��ق اإ�شالح مهم��ا كان ب�شيط��ًا يف هذه املجاالت قد 
يتطل��ب الكث��ر م��ن اجله��د والوق��ت وامل��وارد. وي�شّع��ب حج��م احلكوم��ة 
اأي���شًا عل��ى اأي وظيف��ة معين��ة باأن متلك ملحة �ش��املة عن النظام ككل، الأن 
ال��كل يعم��ل ل�شم��ان اأداء وظيفت��ه عل��ى اأمت وج��ه. ون��ادرًا م��ا تك��ون مهم��ة 
منظم��ة معين��ة تخ�شي���س بع�س الوق��ت للريث والنظ��ر اإىل اأنظمة اإدارة 

احلكوم��ة ككل، م��ن وجه��ة نظ��ر االبت��كار.

تقيي��م االبت��كار اأم��ر �شع��ب. متث��ل امل�شائ��ل املتعلق��ة بتحقي��ق الفوائ��د 
حتدي��ًا اإ�شافي��ًا، فاحلكوم��ات لي���شت ماه��رة ج��دًا يف قي��ا�س عملياته��ا 
الداخلي��ة اخل��ا�شة وا�شتيع��اب تكاليفه��ا. وتتم��و�شع اأنظم��ة اإدارة امل��وارد 
املالية والب�ش��رية "يف اأعلى" نطاق التاأثرات التي حتدثها احلكومات، ما 
ي�شّع��ب تقيي��م كي��ف ي��وؤدي تغيره��ا اإىل تاأث��ر مبا�ش��ر عل��ى اأر�س الواقع. 
وباالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، ق��د ال ُتق��ا�س التاأث��رات املتعددة الإدارة االأ�ش��خا�س 
واملبني��ة عل��ى البيان��ات اأو تدري��ب املهارات على �شبيل املثال، ب�ش��كل كّمي، 

اأو ق��د ي�شتغ��رق حتقيقه��ا وقت��ًا.

العوامل امل�ساهمة
البداي��ات ال�شغ��رة ق��د ت��وؤدي اإىل جناح��ات كب��رة. ميك��ن اإدارة بع���س 
التحدي��ات امل�ش��ار اإليه��ا اأع��اله اإىل ح��د م��ا م��ن خ��الل تقلي���س نط��اق 
االإ�شالح لي�ش��مل وكاالت جتريبية حمددة، ومن خالل زيادة بع�س اأنواع 
التفوي�س املمنوح للوزارات والوكاالت. وتوفر امل�ش��اريع التجريبية فر�شة 
الختبار االإ�شالحات على نطاق اأ�شغر قبل طرحها ب�شكل اأو�شع. كذلك، 
ميك��ن اختب��ار تطوي��ر اأنظم��ة بيانات معقدة الإدارة االأ�ش��خا�س يف وزارات 
جتريبية قبل ن�شرها يف اخلدمات املدنية. وت�شجع جتربة املبادرات على 
نط��اق �شغ��ر اأي���شًا عل��ى التفكر احل��ذر يف اأنواع املوؤ�ش��رات ويجب تنفيذ 

مراقبته��ا ل��و�شع مقي��ا�س اأ�شا�شي ولقي��ا�س التاأثرات.

ق��د  االبت��كار.  تعزي��ز  يف  وامله��ارات  الق��درات  تعزي��ز  ثقاف��ة  ت�شه��م 
ي�شاع��د زي��ادة التفوي���س يف بع���س جوان��ب االإدارة الب�ش��رية واملالي��ة عل��ى 
ح��ث االبت��كار يف ه��ذه املج��االت، حي��ث يك��ون التنظي��م املرك��زي اأق��ل 
تاأث��رًا وحتظ��ى ال��وزارات وال��وكاالت بت�ش��جيع عل��ى اإيجاد حلول مل�ش��اكلها 
اخل��ا�شة. ويتطل��ب ه��ذا االأم��ر م�شت��وى مرتفع��ًا م��ن الق��درة يف جمي��ع 
ال��وزارات وال��وكاالت، مث��اًل م��ن خ��الل اإط��ار عم��ل امله��ارات امل�ش��ار اإلي��ه 
اأع��اله، كم��ا يتطل��ب مرك��زًا قوي��ًا ي�ش��رف عل��ى النظ��ام وي�ش��جع الت�ش��ارك 
ب��ني ال��وكاالت الت��ي متل��ك حل��واًل مبتك��رة منا�شب��ة. ي�شتطي��ع ه��ذا املرك��ز 
الق��وي حتدي��د توج��ه الثقافة املبتكرة يف احلكوم��ة، وي�شاعد على تخفيف 
االحتكاك ب�شاأن بع�س التحديات املتعلقة باالأولويات املتناف�شة من خالل 
جم��ع اأط��راف خمتلف��ة من احلكومة حول جمموعة م�ش��ركة من املبادئ. 
ويف ح��االت ع��دة، يج��ب اأن يك��ون دور املرك��ز تو�شي��ح احل��دود القانوني��ة، 

حت��ى تتمت��ع ال��وكاالت بفه��م جي��د للم�شاح��ة املتاح��ة لالبت��كار.
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التو�سيات

ت�شتطيع التو�شيات التالية م�شاعدة احلكومات على �شمان مواكبة موؤ�ش�شاتها ملتطلبات االبتكار املتغرة للمجتمع:

ع��دم قب��ول النظ��ام بحالت��ه الراهن��ة. عل��ى الرغ��م م��ن �شر االأم��ور  •
دائم��ًا بطريق��ة معين��ة، فه��ذا ال يعن��ي اأن��ه ال ميك��ن تغيرها. وميكن 
حتدي��د املرون��ة يف النظ��ام احل��ايل وا�شتغالله��ا للم�شاع��دة عل��ى 
اإي���شاح وت�شهي��ل التغي��ر بالن�شب��ة ملوظف��ي اخلدم��ة املدني��ة، مث��ل 
من��وذج من���شة امل�ش��ريات ال�شغ��رى املذك��ورة يف درا�شة احلال��ة 
االأخ��رة. وميك��ن تب�شيط االأنظمة ومراجعتها ما اأن ُتعطى االأولوية 

للم�شاع��دة عل��ى ت�شهي��ل االبت��كار.

اإج��راء حتلي��ل االأنظم��ة م��ن منظ��ور االبت��كار. ق��د يت��م ذل��ك ب�ش��كل  •
مراجعة الأنظمة املوارد الب�شرية و/اأو االإدارة املالية، على اأن تركز 
عل��ى البح��ث ع��ن ف��ر�س الإع��ادة تنظي��م وتو�شيح اجلوان��ب التي قد 

تعيق االبتكار.

اال�شتثم��ار يف الق��درة الب�ش��رية. ق��د ت�شاعد االآلي��ات املالية فقط اإن  •
كانت بني يدي اأخ�شائيني مدربني وموؤهلني. ويجب اأن تنتقل اإدارة 
االأ�ش��خا�س م��ن اإدارة الك��ّم واأن ترك��ز عل��ى اإدارة الن��وع. وه��ذا 
يعن��ي الركي��ز عل��ى اإدارة املهارات وبنائها بدالً م��ن اإدارة التكاليف.

ت�ش��جيع تكوي��ن ال�ش��بكات ب��ني اأج��زاء احلكوم��ة. كم��ا اأ�ش��ر اأع��اله،  •
قد ي�شاعد توفر التوا�شل بني االأفراد مل�شاركة االأفكار على حتويل 
ط��رق عم��ل احلكوم��ة ع��ر م�ش��اركة وجتمي��ع االأف��كار املبتك��رة، مثل 
دلي��ل "ن�ش��ر االبت��كار" يف الدمنارك، وامل�ش��ار اإلي��ه يف درا�شة احلالة 
التالي��ة. وعل��ى الرغ��م م��ن اأن ه��ذا التوج��ه يخت���س ب�ش��كل وا�شع 
مبكات��ب احلكوم��ة، فه��ذا ال ي�شتبع��د تفاع��ل املنظم��ات اخلارجي��ة 
واملواطنني �شمن هذه ال�شبكات. وميكن اأن تن�شاأ االأفكار اجلديدة 
ح��ول اإدارة امل��وارد الب�ش��رية واملالي��ة م��ن قطاعات اأخ��رى، الأن هذه 

املفاهي��م غ��ر مق�شورة عل��ى احلكومة.
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درا�سـة حـالـة: 
    )Spreading Innovation( ن�سر االبتكار

الدنمارك
ملخ�ص

تتواج��د حل��ول مبتك��رة جي��دة ع��دة �شم��ن اأو عل��ى امت��داد احلكوم��ات، ولك��ن ي�شعب تنظيم ن�ش��ر االبتكار الأن املبتكري��ن املحتملني ال 
ميلك��ون اأدوات فعلي��ة مل�شاعدته��م عل��ى ن���شخ االأف��كار اجلي��دة. لتخط��ي ه��ذا التحدي، طور املرك��ز الوطني لالبت��كار يف القطاع العام 
)COI( يف الدمن��ارك دلي��ل "ن�ش��ر االبت��كار"،  وه��و دلي��ل يف���شل خط��وات ت�شاع��د عل��ى ن���شخ االبت��كارات يف �شياق��ات جدي��دة. ون�ش��ر 
الدليل عام 2016، وهو متاح جمانًا على االإنرنت. ويوفر الدليل ملحة مب�ّشطة لعملية االبتكار، ويقرح اإجراءات الأ�شحاب امل�شلحة 
الفردي��ني، كم��ا يوف��ر �شل�شل��ة م��ن االأ�شئل��ة االإر�ش��ادية الت��ي ق��د تدعم احل��وار بني االأف��راد الذين يريدون م�ش��اركة االبت��كار، واالأفراد 

الذي��ن ي��ودون تبني��ه يف �شي��اق جدي��د. وي�شّه��ل هذا الدليل عمل احلكومات ب�ش��كل منهجي لن�ش��ر االبتكار.
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امل�سكلة
ال تنت�ش��ر االبت��كارات غالب��ًا بطريق��ة منهجية يف اأماك��ن عمل اأخرى تابعة 
للقطاع العام، وتبقى مر�شخة يف املنظمات التي طورتها. وال يدرك بع�س 
املبتكري��ن اأن حلوله��م ميك��ن تطبيقه��ا يف م��كان اآخ��ر بنج��اح، فبع�شه��م 
يفتق��ر اإىل اأدوات م�ش��اركة عمله��م م��ع جمه��ور اأو�شع، والبع���س االآخ��ر ال 

ميل��ك �شبي��اًل الكت�ش��اف العم��ل املبتكر الذي يق��وم به االآخرون.

وت��وؤدي الط��رق التقليدي��ة الإي���شال االبت��كار، مث��ل اجلوائ��ز اأو االحتف��االت 
اأو قواعد البيانات، دورًا مفيدًا يف ن�شر االأفكار والتوعية باالبتكار ون�شره. 
لكن ن�شخ االبتكارات يتطلب تغيرات لكل من االبتكار ذاته والنظام الذي 
�شيوؤث��ر علي��ه. لذل��ك، يعد ن�ش��ر االبتكار عماًل معق��دًا. ومعظم االبتكارات 
تتطل��ب التكي��ف ب�ش��كل م��ن االأ�ش��كال، لك��ن ثم��ة نق���س يف املعلوم��ات ح��ول 

كيفية حتويل ن�ش��ر االبتكار يف القطاع العام اإىل عملية منهجية.

حل مبتكر
اأع��ّد املرك��ز الوطن��ي لالبت��كار يف القط��اع الع��ام دلي��ل ن�ش��ر االبت��كار، 
للق���شاء عل��ى الكيانات الِبُروْقراِطّي��ة املنغلقة وم�شاعدة احلكومات على 
اإيج��اد ط��رق عم��ل جدي��دة، وبه��دف دع��م امل��وؤ�ش�شات واالأف��راد يف عملي��ة 
ن���شخ االبت��كار يف القط��اع الع��ام، وتقلي��ل املخاط��ر والتكالي��ف املتعلق��ة 

باالبت��كار.

و�شم��م املرك��ز الدلي��ل خالل ثالث مراحل على مدى عام كامل. و�ش��ارك 
يف ت�شميمه اأكر من 100 �شخ�س وحظي بدعم جمل�س ا�شت�شاري مكّون 

من باحثني وممار�شني خمتارين.

يف املرحل��ة االأوىل، نف��ذ فري��ق م��ن الباحث��ني درا�شة اأدبي��ة لعمليات  •
ن�شر االبتكار يف احلكومة.

•  11 يف  ميداني��ة  درا�شات  املرك��ز  اأج��رى  الثاني��ة،  املرحل��ة  يف 
بلدي��ة دمناركي��ة معني��ة باالبت��كار يف جم��ال تكنولوجي��ا الرعاي��ة 
االجتماعي��ة. وع��ر ا�شتخدام تقني��ات املراقبة ومنهجيات مرتبطة 
باالقت�شادي��ات ال�شلوكي��ة و"الدف��ع"، �شع��ى املرك��ز اإىل االإجاب��ة ع��ن 
ال���شوؤال الت��ايل: م��اذا يح���شل عندم��ا تن�ش��ر امل��وؤ�ش�شات االبت��كار؟.

يف املرحل��ة الثالث��ة، مت��ت جترب��ة النتائج االأولي��ة يف �شياقات اأخرى  •
)مث��ل من��و االأعم��ال التجاري��ة وخدم��ات الهج��رة ورعاي��ة االأطفال( 
ويف جمي��ع م�شتوي��ات احلكوم��ة )احلكوم��ة املركزي��ة، وال�شلط��ات 
املحلي��ة، وامل�شت�ش��فيات، وغره��ا( وحت��ى املنظمات غ��ر احلكومية 

العامل��ة يف جم��ال االبت��كار يف الرعاي��ة االجتماعي��ة.

وكان دلي��ل ن�ش��ر االبت��كار ثم��رة ه��ذه العملي��ة، وه��و دلي��ل يرتك��ز ب�ش��كل 
عمي��ق عل��ى التجرب��ة امللم��و�شة والبح��ث. وه��و اأداة تدع��م احل��وار ب��ني 
امل�ش��اركني )الف��رق الت��ي تري��د م�ش��اركة ابت��كار( وُمعي��دي اال�شتخ��دام 
)الفرق التي تريد ن�شخ االبتكار(. على الرغم من اأن اأي م�شارك/ُمعيد 
لال�شتخدام ي�شتطيع تنزيل وا�شتعمال الدليل ب�شكل م�شتقل، يوؤمن املركز 
اإميان��ًا وثيق��ًا باأن العالقات ال�ش��خ�شية اأ�شا�شية لالبتكار وينظم فعاليات 
للت��وا�شل لت�شهي��ل اجلم��ع ب��ني امل�ش��اركني وُمعيدي اال�شتخ��دام املحتملني.

ويعط��ي الدلي��ل ملح��ة ع��ن عملي��ة تعت��ر معق��دة يف ح��االت اأخ��رى. وه��و 
مق���ّشم اإىل �شت خط��وات اأ�شا�شي��ة مل�شاع��دة امل�شوؤول��ني يف احلكوم��ة عل��ى 
م�ش��اركة واإع��ادة ا�شتعم��ال ابت��كار )كما هو مب��ني يف امللحق 5(. ولكل من 
ه��ذه اخلط��وات قائم��ة باالأعم��ال املق��رح تنفيذه��ا واأ�شئل��ة ب�ش��كل اأدوات 
ح��وار لقي��ادة املناق�ش��ات ب��ني الف��رق. ومتّك��ن ه��ذه املنهجي��ة دلي��ل ن�ش��ر 
االبت��كار م��ن دع��م ن�ش��ر االبت��كارات يف احلكوم��ة، م��ع اح��رام الظ��روف 
املوؤ�ش�شي��ة الت��ي ق��د تتطل��ب اإع��ادة اخ��راع اأو اإع��ادة �شب��ط �شي��اق بع���س 
عوام��ل عملي��ات االبت��كار – عل��ى �شبي��ل املث��ال، اأخ��ذ التعقي��دات الت��ي ق��د 
تك��ون موج��ودة يف اأماك��ن العم��ل البلدي��ة واالإقليمي��ة واحلكومي��ة بع��ني 

االعتب��ار.
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البتكار
ون�ش��رها  الدمن��ارك  الع��ام يف  القط��اع  عل��ى  اأجري��ت  درا�شة  اأظه��رت 
املركز الوطني لالبتكار يف القطاع العام يف 24 اأكتوبر 2016 اأن ن�شبة 80 
يف املائ��ة م��ن االبت��كارات تقريب��ًا تنف��ذ بالتع��اون م��ع �ش��ركاء خارجي��ني، 
واأن 70 يف املائ��ة م��ن االبت��كارات تن���شخ مبا�ش��رة اأو ُت�شتله��م م��ن حل��ول 
اأ�ش��خا�س اآخري��ن. وح��دد املرك��ز ف��ر�شة هن��ا لت�شري��ع مع��دل االبت��كار من 
خ��الل ت�شهي��ل احل��وار ب��ني امل�ش��اركني وُمعي��دي اال�شتخ��دام. واأ�شبح دليل 
ن�ش��ر االبت��كار املحاول��ة االأوىل لت�شهي��ل ه��ذا احل��وار وامل�شاع��دة يف تنظيم 

ه��ذه الطريق��ة اجلدي��دة م��ن العم��ل يف احلكومة. 

الأثر والنتائج
يتوق��ع اأن ي�شه��ل ن���شخ االبت��كارات بدع��م م��ن خ��راء العملي��ة واأن يخف���س 
التكالي��ف املرتبط��ة باالبت��كارات. وبه��دف اختب��ار تطبي��ق عمل��ي للدلي��ل 
وحت�شين��ه ب�ش��كل متك��رر، يدع��م املرك��ز الوطن��ي لالبت��كار يف القط��اع 
الع��ام حالي��ًا فريق��ني يف عملي��ة ن���شخ االبت��كار. ت�ش��كل بلدي��ة رو�شكيل��د 
نظ��ام  و�شع  يف  جتربته��ا  مب�ش��اركة  وتق��وم  الفريق��ني،  هذي��ن  اأح��د 
اأف���شل ملعاجل��ة �ش��كاوى املواطن��ني بوا�شط��ة "نات��ور يرفرف�شتريل���شن" 
NaturErhvervsstyrelsen((، وه��ي وكال��ة الزراع��ة وال��روة ال�شمكي��ة 

للت��وا�شل  فعالي��ة  يف  املوؤ�ش�شت��ان  التق��ت  الدمناركي��ة.   )Agrifish(
ا�شت�شافها املركز يف اأواخر عام 2015، وت�شتكمالن االآن اخلطوة االأوىل 

م��ن الدلي��ل بالتع��اون م��ع املرك��ز.

يع��ود ا�شتخ��دام الدلي��ل بفائ��دة جلي��ة عل��ى نا�شخ��ي االبت��كارات اإذ يب���شط 
عملي��ة االبت��كار اخل��ا�شة به��م، لكن امل��وؤ�ش�شات امل�ش��اركة لالبتكار حتظى 
اأي�شًا بفر�شة الإن�شاء منهجية منظمة ملبادرتها. واأفاد اأحد امل�شاركني يف 
دلي��ل "ن�ش��ر االبت��كار" :"م��ن خ��الل م�ش��اركة ابتكارن��ا م��ع م��وؤ�ش�شة اأخ��رى، 
راجعن��ا م�ش��روعنا اخل��ا�س وراأين��اه مبنظ��ور اآخ��ر. واأت��اح ذل��ك لن��ا اإع��ادة 
اكت�ش��اف املعرف��ة الت��ي تت�شمنه��ا موؤ�ش�شتن��ا، واأظه��ر ذل��ك لن��ا اإمكاني��ة 

ل�شق��ل االبت��كار االأويل". 

قابلية التكرار
تكم��ن الغاي��ة االأ�شا�شي��ة م��ن دليل "ن�ش��ر االبت��كار" يف قابلية ن���شخ االبتكار 
م��م كح��ّل م��رن لت�شهي��ل احل��وار ح��ول عملي��ات  يف احلكوم��ة. حي��ث �شُ
االبت��كار، لتح���شني قابلي��ة ن���شخ االبت��كارات وتطوي��ر ط��رق للعم��ل يف 

احلكوم��ة، باال�شتن��اد اإىل ح��وار وتع��اون اأف���شل ب��ني االإدارات.

التحديات والدرو�ص امل�ستقاة
متث��ل التح��دي االأك��ر يف ت�شمي��م دلي��ل "ن�ش��ر االبت��كار" يف اجلم��ع ب��ني 
التجربة امليدانية والبحث االأكادميي حول ن�شر االبتكار يف احلكومة. وكان 
اأحد احللول الذي اكت�شف ملعاجلة هذه ال�شعوبة هو جمع املجتمَعني معًا 
 Spreading Innovation( على �ش��كل املجل�س اال�شت�ش��اري لن�شر االبتكار
Advisory Board(، اإال اأن التجرب��ة امليداني��ة كان��ت ق��د اأدرج��ت اأي���شًا 

م��ن خ��الل مراقب��ة عملي��ات االبت��كار على �شعي��د البلدية. وما اإن ت�ش��ّكلت 
قاع��دة املعرف��ة، عم��د املرك��ز الوطن��ي لالبت��كار يف القط��اع الع��ام اإىل 
اإنت��اج دلي��ل يفي��د جماالت �شيا�شية وم�شتويات حكومية اأخرى، وا�شطرت 

اإىل خ��و�س عم��ل دائ��م لتب�شيطه واختب��اره يف حمتويات خمتلفة.

وحالي��ًا، ي�ش��كل تواف��ق امل��وؤ�ش�شات عن���شرًا مهم��ًا لنج��اح دلي��ل "ن�ش��ر 
االبت��كار". ولتحقي��ق ه��ذه الغاي��ة، ينظم املركز فعاليات ت��وا�شل جلمهوره 
الكب��ر. ويف��ر�س اإدراج االبت��كار يف احلكوم��ة ع��دم االعتم��اد الكام��ل يف 
جم��ال املعرف��ة واخل��رة العملي��ة عل��ى م���شادر خارجي��ة. وه��ذا م��ا يجع��ل 
فعاليات التوا�شل التي جتمع النا�س مهمة لن�شر االبتكار على قدر اأهمية 

الدلي��ل نف�شه.
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درا�سـة حـالـة: 
     )Micro-Purchase Platform( من�سة الم�ستريات ال�سغرى

الوليات المتحدة
ملخ�ص

تع��ّد عملي��ة امل�ش��ريات احلكومي��ة عن���شرًا اأ�شا�شي��ًا ومعق��دًا يف جمي��ع الرام��ج احلكومي��ة تقريب��ًا، ويعتره��ا الكث��رون اأح��د اأك��ر 
العوائ��ق بوج��ه االبت��كار. وغ��ّر فري��ق ابت��كار اخلدم��ات الرقمي��ة يف حكوم��ة الوالي��ات املتح��دة، 18"اإف1 "، قواع��د امل�ش��ريات تغي��رًا 
جذري��ًا م��ن خ��الل اإط��الق من���شة امل�ش��ريات ال�شغ��رى وه��ي نظ��ام م��زادات عك�شي��ة ي�شتفيد م��ن املرون��ات القانونية للح���شول على 

تطوي��ر للرام��ج م��ن خ��الل عملي��ات �ش��رائية ب�شيطة ع��ر بطاق��ات االئتمان 2.

 https://18f.gsa.gov1راجع 

 https://micropurchase.18f.gov2راجع 



ال�شكل 6.8. معلومات حول من�شة امل�شريات ال�شغرى

امل�شدر:  https://micropurchase.18f.gov/insights)اآخر زيارة يف 16 يناير 2017(.
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امل�سكلة
اأغل��ب  �ش��اقة يف  بالرجمي��ات عملي��ة  العق��ود اخل��ا�شة  اإب��رام  ي�ش��كل 
االأحي��ان. ويتاأل��ف قان��ون اال�شتح��واذ الفي��درايل )FAR(، ال��ذي يح��دد 
قواعد امل�ش��ريات يف حكومة الواليات املتحدة، من 2000 �شفحة تقريبًا 
وي�شع��ب اتباع��ه للح���شول عل��ى منتج��ات وخدم��ات �شروري��ة ملوظف��ي 
اخلدم��ة املدني��ة الإجن��از مهامه��م. ونتيج��ة تعقي��ده، فاإن موظف��ي اخلدمة 
املدني��ة يعان��ون ك��ي يعرفوا كيف عليهم �ش��راء اخلدم��ات بطريقة �شريعة. 
باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، ميك��ن اأن تواج��ه ال�ش��ركات النا�ش��ئة االبتكاري��ة 
و�شركات �شغرة اأخرى عوائق كبرة للدخول اإىل ال�شوق الفيدرايل. وال 
يرغ��ب الكث��ر م��ن البائع��ني بب��ذل هذا اجله��د الكبر، ما ميك��ن اأن يوؤدي 
اإىل تناف���س املجموع��ة نف�شه��ا م��ن كب��ار البائع��ني الذي��ن يعرف��ون النظ��ام 
ال�شائ��د عل��ى اأغلبي��ة العق��ود. وت��وؤدي التحدي��ات عل��ى جانب��ي ال���شوق اإىل 
عملي��ات �ش��راء ت�شتغ��رق �ش��هورًا اأو اأعوام��ًا، كم��ا يوؤدي احلد م��ن املناف�شة 
اإىل خف���س القيم��ة بالن�شب��ة اإىل احلكوم��ة. وي�ش��جع التعقي��د اأي���شًا عل��ى 
تطوي��ر برجمي��ات "متتالي��ةwaterfall software( "(، حي��ث يت��م ذك��ر 

كل املتطلب��ات قدم��ًا. وي��وؤدي ه��ذا اإىل منتج��ات اأك��ر ع��ر�شة للف�ش��ل 
م��ن املنتج��ات املرن��ة، وتتق��ادم بحل��ول وق��ت اإطالقه��ا وال تلب��ي حاج��ات 

امل�شتخ��دم.

حل مبتكر
اأطل��ق فري��ق 18"اإف" من���شة امل�ش��ريات ال�شغ��رى، وه��و نظ��ام قائ��م 
عل��ى امل��زادات واملناق���شات لتطوي��ر برجمي��ات مفتوح��ة امل���شدر، تتي��ح 
لف��رق امل�ش��اريع احل���شول عل��ى خ�شائ���س الرجميات ال�شروري��ة لتاأدية 
مهامه��م ب�ش��كل اأف���شل واأ�شرع وبتكلف��ة اأق��ل مم��ا يتكبدون��ه يف العملي��ات 
التقليدي��ة. تعم��ل املن���شة باال�شتفادة من مرونة قانونية قليلة اال�شتخدام 
تدع��ى "�شلط��ة امل�ش��ريات ال�شغ��رى". وتتي��ح ه��ذه ال�شلط��ة لل��وكاالت 
الفيدرالي��ة ا�شتخ��دام بطاق��ة ائتم��ان ل�ش��راء املنتج��ات واخلدمات ب�ش��كل 
مبا�ش��ر، طامل��ا اأن ال�شع��ر ال يتج��اوز 3500 دوالر اأمريك��ي، وت�شتخ��دم 
غالب��ًا ل�شل��ع مث��ل امل�شتلزم��ات املكتبية. ويتيح هذا لل��وكاالت تفادي قواعد 
ال�ش��راء املعق��د واملرهق��ة لعملي��ات ال�ش��راء ال�شغ��رى. وتنظ��م م��زادات 



ال�شكل 6.9. مزادات م�شريات �شغرة حديثة

امل�شدر: /https://micropurchase.18f.gov )اآخر زيارة يف 16 يناير 2017(.
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امل�ش��ريات ال�شغ��رى م��ن اأج��ل خا�شي��ة برجمي��ات حم��ددة يحت��اج اإليه��ا 
فري��ق 18"اإف" اأو اأح��د عمالئ��ه. وي�شتخدم��ون اإم��ا مناق���شات خمتوم��ة 
اأو تاأخ��ذ �ش��كل م��زادات عك�شي��ة تب��داأ بقيم��ة 3500 دوالر اأمريك��ي، حي��ث 
ي�شتطي��ع مط��ورو الرجمي��ات املعني��ون املزاي��دة عل��ى العم��ل، بحيث تكون 
كل مزاي��دة اأق��ل �شابقته��ا. وعن��د ا�شتكم��ال متطلب��ات امل��زاد، يدف��ع فري��ق 

18"اإف" قيم��ة املزاي��دة الرابح��ة للفائ��ز. 

ت�ش��كل 18"اإف" كمنظم��ة ابت��كارًا بح��ّد ذاته��ا، ويقت���شي هدفه��ا املح��دد 
العم��ل كقاع��دة اختب��ار لالبت��كار. وتتخ��ذ �ش��كل �ش��ركة نا�ش��ئة لتطوي��ر 
خدم��ات رقمي��ة واال�شت�ش��ارات �شم��ن مرك��ز حكوم��ة الوالي��ات املتح��دة، 
الرقمي��ة  للخدم��ات  لتحوي��ل طريق��ة تقدميه��م  م��ع وكاالت  وتت�ش��ارك 
واملنتجات التقنية للجمهور العام. وتتمتع 18"اإف" بقيم جوهرية عديدة، 

و�شمم��ت من���شة امل�ش��ريات ال�شغ��رى لتعزيزه��ا داخ��ل احلكوم��ة.

ت�شمي��م يرتك��ز عل��ى امل�شتخ��دم: اإن�ش��اء خدم��ات رقمي��ة تعال��ج  •
حاج��ات امل�شتخدم��ني ويعت��ر ا�شتخدامه��ا ممتع��ًا. 

املرون��ة: ا�شتخ��دام تقني��ات تطوي��ر مك��ررة تق��دم القيم��ة ب�شرع��ة  •
وتتي��ح حلق��ة مراجع��ات منتظم��ة وحت�شين��ات متوا�شل��ة. 

امل���شدر املفت��وح: العم��ل بطريق��ة مفتوح��ة و�ش��فافة وجع��ل كاف��ة  •
املنتج��ات وال�ش��فرات متاح��ة بالكام��ل للجمه��ور الع��ام لبن��اء الثق��ة 

وتعزي��ز القيم��ة.

ومتا�ش��يًا م��ع ه��ذه القي��م، يكم��ن اله��دف م��ن املن���شة يف ت�ش��جيع البائعني 
اجلدد للعمل على اإيجاد حلول مفتوحة امل�شدر للم�ش��اكل ال�شغرة التي 
ق��د تتطل��ب معاجلتها باأ�شالي��ب التعاقد التقليدية الكثر من الوقت. ومبا 
اأّن امل��زادات ت�ش��ّكل مي��زة حت��ّل م�ش��كلة وا�شح��ة وحم��ددة، فاإنه��ا ت�شاع��د 
على تلبية احتياجات امل�شتخدمني ب�شرعة وبطريقة مرنة. وقام بريندان 
�شودول، الفائ��ز بامل��زاد االأول وال��ذي اأ�شب��ح االآن موظف��ًا ل��دى 18"اإف"، 
باإبالغنا باأن املزاد هو املفتاح لنجاح الرنامج وجذب املطورين. وت�شعى 
18"اإف" اأي���شًا، م��ن خ��الل املن���شة، اإىل اإعط��اء �شب��ب اآخ��ر ل��وكاالت 

الوالي��ات املتح��دة لدعم ال�ش��يفرة امل�شدرية املفتوح��ة با�شتخدام املن�شة 
كو�شيل��ة لتو�شي��ح كي��ف ت�شهل احللول مفتوحة امل�شدر على احلكومة بناء 

تطبيق��ات الرجميات1 .

اأن  اأري��د  الفيدرالي��ة ممتع��ًة. وال  امل�س��رتيات  تك��ون عملي��ة  اأن  "اأري��د 
نفك��ر ب�س��راء الربجمي��ات واخلدم��ات املهني��ة عل��ى اأنه��ا اأم��ر خمي��ف، بل 

عل��ى اأنه��ا عملي��ة �سهل��ة وممتع��ة يف الواق��ع".

ديف زفينياك، املدير بالوكالة لدى 18"اإف2 "

 https://1 ملزيد من املعلومات حول من�شة امل�شريات ال�شغرى وخيارات املزايدة يف مزادات عك�شية راجع
.micropurchase.18f.gov وال�شتخدام �شيفرة 8اإف" لبناء من�شة، يرجى زيارة.https://github.com/18F/micropurchase  كما 

@18F. ميكن متابعة 18"اإف" على "توير" عر

: http://publicspendforum.net/2016/06/16/18f-dave-zvenyach-podcast2امل�شدر 



البتكار
اإن م��زادات امل�ش��ريات احلكومي��ة ه��ي موج��ودة فع��اًل عل��ى الرغ��م م��ن 
ع��دم �ش��يوعها. وُتعت��ر من���شة امل�ش��ريات ال�شغ��رى املن���شة الوحي��دة 
املعروف��ة، واملقدم��ة كم���شدر مفت��وح، واملبني��ة به��دف اأمتت��ة الق��رارات 

لتعزي��ز الثق��ة وثقاف��ة مرن��ة ومبتك��رة يف احلكوم��ة.

الأثر والنتائج
حتق��ق الف��وز بامل��زاد االأول للم�ش��ريات ال�شغ��رى مقاب��ل دوالر اأمريك��ي 
واح��د، وق��دم البائ��ع �ش��فرة فعال��ة لتعزي��ز الرام��ج احلكومي��ة. ووفق��ًا 
ا�شتعم��ال  خ��الل  م��ن  تدف��ع،  18"اإف"  اأّن  تب��ني  م�شتقل��ة3،  لتقدي��رات 
املن���شة، نح��و ن���شف املع��دل ال��ذي كان عليه��ا دفع��ه فيم��ا ل��و ا�شتعمل��ت 
و�شائ��ل تقليدي��ة، موف��رًة بذل��ك 1،000 دوالر اأمريك��ي يف كل م��زاد. ومن��ذ 
ذل��ك احل��ني، عق��دت 18"اإف" م��ا جمموعه 37 مزادًا، ق��درت من خاللها 
اأّنه��ا وف��رت عل��ى احلكوم��ة 70990 دوالر اأمريك��ي. باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، 
وخالفًا لالأ�شابيع، واالأ�ش��هر اأو االأعوام التي ت�شتغرقها عملية امل�ش��ريات 
التقليدي��ة، كان مع��دل وق��ت ت�شلي��م ه��ذه امل�ش��اريع ال يتع��دى ثماني��ة اأي��ام. 
وحت��ى االآن، �شجل��ت 96 �ش��ركة �شغ��رة موؤخ��رًا للقي��ام باأعم��ال جتاري��ة 
مع احلكومة. واأ�شارت اإحدى العميالت باأّن ا�شتعمال املزادات لراجمها 
مكّنه��ا م��ن احل���شول عل��ى مزاي��ا ما كان��ت لتح�شل عليه��ا بخالف ذلك، 

نظ��رًا ل�ش��ّح امل��وارد واملطوري��ن الداخلي��ني.

للم�س��رتيات  جترب��ة  اأول  م��ن  ج��زءاً  تك��ون  اأن  الرائ��ع  م��ن  "براأي��ي 

ال�سغ��رى ه��ذه، واأن تب��ن وج��ود اأ�س��خا�س )عل��ى االأق��ل �س��خ�س واح��د 
ومتحم���سن  م�ستعدي��ن  بكث��ري(  اأك��ر  عدده��م  اأّن  اأعتق��د  ولكنن��ي 
للم�ساع��دة عل��ى حتقي��ق مب��ادرات جمدي��ة وذات طاب��ع م��دين. اأح��ب 
العم��ل عل��ى م�س��اريع �سغ��رية عل��ى االإنرتنت خالل وق��ت فراغي. وهذا 
ال��دوالر االأمريك��ي الواح��د اأك��ر مم��ا اأجني��ه م��ن ه��ذه امل�س��اريع، وه��ذا 

ي�ساع��د االآخري��ن فعلي��اً".

برين��دان �شودول، الفائ��ز يف امل��زاد االأول للم�ش��ريات ال�شغ��رى، وحالي��ًا 
موظ��ف يف 18"اإف4 ". 

وحت��ى الف�ش��ل ق��د ي��وؤدي اإىل نتائ��ج اإيجابي��ة. وق��د ب��رزت بع���س احل��االت 
الن��ادرة حي��ث ف�ش��لت امل��زادات الأّن البائ��ع مل يتمكن من تلبي��ة املتطلبات. 
غ��ر اأّن 18"اإف" حّول��ت ه��ذا الف�ش��ل اإىل ف��ر�شة، بحي��ث تعتن��ق "�شج��اًل 
خاليًا من اللوم" يف هذه احلاالت، حيث يعمل كّل من فريق املزاد والبائع 

مع��ًا عل��ى حتدي��د االأخط��اء وكيفية من��ع حدوثها جم��ددًا يف امل�شتقبل.

 www.federaltimes.com/story/government/acquisition/2016/08/15/micropurchase-auctions-18f-getting-big-value-3 راجع
small-buys/88401228

 http://brendansudol.com/writing/18f-micropurchase:4 امل�شدر 

وتبع��ًا الإع��الن من���شة امل�ش��ريات ال�شغ��رى ع��ن جن��اح ي�شتح��ق تو�شي��ع 
نطاق��ه، و�شع��ت 18"اإف" خطط��ًا لت�شتفي��د من هذا االبت��كار يف امل�شتقبل. 
ويدر�س الفريق تطبيق �شبل لعقد مزادات تزيد قيمتها عن 3،500 دوالر 
اأمريك��ي م��ن خ��الل اأمتت��ة بع���س االإج��راءات وعملي��ات التوثي��ق املطلوب��ة 
لعمليات �ش��راء اأكر لتب�شيط وت�شهيل االأمور على امل�شوؤولني احلكوميني. 
باالإ�شاف��ة اإىل ذل��ك، يعم��ل الفري��ق عل��ى درا�شة اإ�شاف��ة مي��زات "اخلدمة 
الذاتي��ةself-service( "( للمن���شة لت�شه��ل عل��ى ال��وكاالت االأخ��رى ن�ش��ر 

واإدارة امل��زادات اخل��ا�شة به��ا.

قابلية الن�سخ
يعت��ر ال�ش��راء عملي��ة عاملي��ة. ال ب��ّد ل��كل منظم��ة تقريب��ًا يف القط��اع الع��ام 
يف جمي��ع م�شتوي��ات احلكوم��ة اأن تق��وم ب�ش��راء ال�شل��ع واخلدم��ات الإمت��ام 
مهامه��ا. كم��ا اأن االإحباط��ات املتعلق��ة بتعقي��دات ال�ش��راء عاملي��ة اأي���شًا. 
وي�شتطي��ع اأي بل��د لدي��ه قواع��د مماثل��ة تتعل��ق بامل�ش��ريات ال�شغ��رى اأن 
يط��ور من���شة خ��ا�شة ب��ه، ويق��وم فري��ق 18"اإف" بت�شهي��ل ذل��ك. وي���شف 
فريق 18"اإف" نف�شه باأنه "فريق مفتوح امل�شدر" ويتمتع مبوقع افرا�شي 
للعمل يف العلن، ون�شر جميع ال�شيفرات امل�شدرية التي ُو�شعت ل�شالح اأو 
من قبل 18"اإف". وباتباع هذه الفل�شفة، تتوفر كامل ال�ش��يفرة امل�شدرية 
ملن���شة امل�ش��ريات ال�شغ��رى عل��ى "جي��ت ه��ابGitHub( "( لن�شخه��ا. 
واأن�ش��اأت �شنغاف��ورة فرع��ًا م��ن املن���شة بالفع��ل الإقامة نظ��ام مماثل 5، مع 

احتم��ال كب��ر اأن حت��ذو دول اأخ��رى حذوها.

التحديات والدرو�ص امل�ستقاة
�شرح م�شوؤول��و 18"اإف" خ��الل مقاب��الت اأن معظ��م التحدي��ات الرئي�شي��ة 
الت��ي واجهته��م كان��ت ذات طاب��ع بروقراط��ي، مب��ا يف ذل��ك العملي��ات 
الطويل��ة للدخ��ول يف اتفاق��ات للعم��ل م��ع وكاالت اأخ��رى. وميك��ن اأن تبطئ 
ه��ذه التحدي��ات م��ن تو�شي��ع نطاق املن���شة اإىل وكاالت اأخ��رى. ومع ذلك، 
اأو�شح م�شوؤول��و 18"اإف" اأن ه��ذه التحدي��ات م��ن �ش��اأنها اأن ت�شاعده��م 
اأي���شًا عل��ى حتدي��د "امل�ش��اكل" االأك��ر اإحلاح��ًا والبحث عن حل��ول الأمتتتها 

م��ن خ��الل املن�شة.

 https://buy.gds-gov.tech5راجع 
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اخلال�سة
يتعل��ق االبت��كار يف احلكوم��ات بفت��ح �شب��ل جدي��دة للتاأث��ر عل��ى حي��اة املواطن��ني اليومي��ة، ومنهجيات جدي��دة للتفاعل معهم ك�ش��ركاء 
�شعيًا لت�شكيل م�شتقبل احلكومة معًا. وينطوي ذلك على التغلب على الهياكل واأ�شاليب التفكر القدمية، واعتماد تقنيات، وعمليات، 
واأف��كار جدي��دة. وي�شتن��د ه��ذا االبت��كار عل��ى �شمان ثقة اجلمهور العام والعمل مبثابة مدب��ر �شليم ملواردهم. واالأهم من ذلك، يفتح 

االبتكار طرقًا ل�شمان الرفاه واالأمان والعدالة للمواطنني، وي�شكل حافزًا الإثارة االإبداع والعمل يف املجتمع خارج اإطار احلكومة. 

ميتل��ك االبت��كار يف احلكوم��ة ق��درات واإمكانياته��ا هائل��ة، تتو�شع يوميًا مع تزايد ترابط املجتمع��ات وتعقيد التحديات التي تواجهها. 
وتعم��ل احلكوم��ات وموظف��و اخلدم��ة املدني��ة يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل عل��ى تغي��ر طريق��ة عملهم ل�شم��ان حتقيق ه��ذه االإمكانات، من 
خ��الل ح��ّل امل�ش��اكل با�شتخ��دام منهجي��ات جدي��دة وموؤث��رة تق��دم درو�شًا حول ما قد يطبق وما قد ال يطبق. وت�ش��مل هذه املنهجيات، 

عل��ى وج��ه اخل�شو�س، وبح�شب م��ا جاء يف هذا التقرير: 

حتقي��ق الت��وازن وزي��ادة املزاي��ا الن�شبي��ة ملنهجي��ات االإن���شان واالآل��ة  •
للت��و�شل اإىل حل��ول تتج��اوز ق��درات كّل منهما على حدة؛

اإيج��اد ط��رق جدي��دة لتو�شي��ع اأو ت�شيي��ق نط��اق التطبي��ق م��ن اأج��ل  •
تو�شي��ع نط��اق اخلدم��ات احلكومي��ة لزيادة تاأثره��ا ولتحديد حلول 

جدي��دة عل��ى نط��اق مع��ني مل يك��ن م��ن املمكن حتقيق��ه يف ال�شابق؛

اإ�ش��راك املواطن��ني كخ��راء لتق��دمي اأف��كار جديدة وحتف��ر االبتكار  •
بني هوؤالء االأكر تاأثرًا بنتائجها؛

تطوي��ر اخلدم��ات اجلماهري��ة اأو ال�ش��خ�شية الت��ي ترك��ز عل��ى  •
امل�شتخ��دم، والنظ��ر اإىل املواطنني من منظور كلّي، واإدراك حقيقة 

اأن لالأف��راد رغب��ات وحاج��ات فري��دة؛

تعزي��ز مب��ادئ وثقاف��ات احلكوم��ة التجريبية لتحوي��ل القطاع العام  •
اإىل قاعدة اختبار لتجربة اأفكار مبتكرة؛

ك���شر االأع��راف يف جم��االت احلكوم��ة الت��ي تدي��ر امل��وارد الب�ش��رية  •
واملالي��ة، والت��ي تعم��ل مبثابة العق��ل املدبر و�ش��ريان احلياة للرامج 

العامة.

بالطب��ع، لي���س م��ن ال�شه��ل حتقي��ق ذل��ك اإذ اأّن احلكوم��ات غالب��ًا م��ا 
تك��ون احتادي��ة وجم��زاأة وتختل��ف ب�ش��كل كب��ر م��ن بل��د الآخ��ر وم��ن اإدارة 
الأخ��رى. وه��ذا يط��رح جمموع��ة فري��دة م��ن التحدي��ات الت��ي تتطل��ب م��ن 
املبتكري��ن احلكومي��ني حتقي��ق الت��وازن دقي��ق ومتزام��ن ورب��ط ال�شلط��ة 
املركزي��ة باحلك��م الذات��ي املحل��ي، وت�ش��كيل م�شتقب��ل احلكوم��ة م��ع العم��ل 
�شد الواق��ع ال�شي��ا�شي واالجتماع��ي احل��ايل، والتغل��ب عل��ى التحدي��ات 
الثقافي��ة وعك�شه��ا، مث��ل العزوف عن املخاطرة واخلوف من الف�ش��ل. ويف 
الواقع، يقف املبتكرون احلكوميون على اأعتاب الف�شل وامل�شتقبل. ويعتر 
ه��ذا و�شع��ًا غ��ر م�شتق��ر، اإاّل اأّن��ه عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك فاإن ع��دد االأفكار 
واملبتكري��ن ال�ش��جعان �شم��ن احلكوم��ات ح��ول الع��امل يت�شاع��ف بوت��رة 

م�ش��جعة مث��رة لالإعج��اب.

ال ت�ش��كل املوا�شي��ع املح��ددة يف ه��ذا التقري��ر التوجه��ات واالأمثلة الوحيدة 
يف جمال االبتكار احلكومي بل تعر�س ملحة عن احلالة الراهنة لالبتكار 
التوجه��ات  ه��ذه  فم��ن خ��الل حتدي��د  امل�شتقبل��ي.  وتوجه��ه  احلكوم��ي 
واالأمثل��ة وم�ش��اركتها، وا�شتعماله��ا كمنت��دى عامل��ي لرب��ط املبتكري��ن ح��ول 
الع��امل، تاأم��ل منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة ومرك��ز حمم��د ب��ن 
را�ش��د لالبت��كار احلكوم��ي اأّن يتمك��ن االآخ��رون م��ن ا�شتخدامه��ا لت�شم��ني 
النجاح��ات، واحل��ّد م��ن اآثار الف�ش��ل، وت�شريع العملي��ة التحويلية لالبتكار 

ومن��ح قيم��ة للمواطن��ني عل��ى م�شتوي��ات ومقايي���س جديدة.
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اأ�شراليا ✓ ✓ ✓ ◆ ■ ■ ✓ ✓ ✓

النم�شا ✓ ✓ ✓ ◆ ◆ ■ ✓ ✗ ✓

بلجيكا ✗ ✓ ✓ ◆ ◆ ■ ✓ ✓ ✗

كندا ✓ ✓ ✓ ■ ◆ ■ ✓ ✓ ✗

ت�شيلي ✓ ✓ ✗ ■ ◆ ■ ✓ ✓ ✗

الدمنارك ✗ ✓ ✗ ◆ ■ ✗ ✓ ✓

اإ�شتونيا ✓ ✓ ✓ ◆ ■ ✓ ✓ ✗

فنلندا ✓ ✓ ✓ ■ ◆ ■ ✗ ✓ ✗

فرن�شا ✓ ✓ ✓ ■ ◆ ■ ✓ ✓ ✓

اأملانيا ✓ ✓ ✓ ◆ ■ ✗ ✓ ✗

اليونان ✓ ✓ ✓ ■ ◆ ◆ ✗ ✓ ✗

هنغاريا ✗ ✓ ✓ ◆ ? ? ? ?
اإيرلندا ✓ ✓ ✓ ? ? ■ ✗ ✓ ✗

اإيطاليا ✓ ✓ ✓ ■ ◆ ■ ✓ ✗ ✗

اليابان ✓ ✓ ✓ ◆ ◆ ■ ✓ ✓ ✓

كوريا ✓ ✓ ✓ ■ ■ ■ ✓ ✓ ✓

املك�شيك ✓ ✓ ✓ ■ ■ ■ ✓ ✓ ✗

هولندا ✓ ✓ ✗ ◆ ■ ✓ ✗ ✗

نيوزيلندا ✓ ✓ ✓ ◆ ◆ ■ ✗ ✓ ✓

الرنوج ✓ ✓ ✓ ■ ◆ ■ ✓ ✓ ✗

بولندا ✓ ✓ ✗ ◆ ◆ ✓ ✗ ✗

الرتغال ✓ ✓ ✓ ◆ ◆ ■ ✓ ✓ ✗

�شلوفاكيا ✗ ✓ ✓ ◆ ■ ✓ ✗ ✗

�شلوفينيا ✓ ✓ ✗ ◆ ■ ✗ ✓ ✓

اإ�شبانيا ✓ ✓ ✓ ■ ■ ■ ✓ ✓ ✓

ال�شويد ✓ ✓ ✓ ? ? ■ ✗ ✓ ✗

�شوي�شرا ✓ ✓ ✓ ■ ◆ ■ ✓ ✗ ✓

تركيا ✗ ✗ ✗ ◆ ... ... ... ...

اململكة املتحدة ✓ ✓ ✓ ◆ ■ ■ ✓ ✓ ✓

الواليات املتحدة ✓ ✓ ✓ ? ? ■ ✓ ✓ ✗

جمموع دول منظمة التعاون 
االقت�شادي والتنمية        25 29 24 20 22 11

كولومبيا ✓ ✓ ✓ ■ ◆ ■ ✓ ✓ ✗

التفيا ✗ ✗ ✓ ◆ ... ... ... ...

امللحق 1: دعم احلكومة املركزية للبيانات احلكومية مفتوحة امل�سدر

✓ نعم   ✗ ال   ■ غالبًا/عمومًا   ◆ اأحيانًا    اأبدًا   ? بيانات مفقودة   ... ال يوجد
امل�شدر: ا�شتبيان البيانات احلكومية املفتوحة من منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2014(

  http://dx.doi.org/10.1787/888933249175:الرابط
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امللحق 2: مبادرات احلكومات مفتوحة امل�سدر وفقاً للبلدان
اأي من مبادرات احلكومة املفتوحة اأدناه يطبقها بلدكم حاليًا اأو طبقها بالفعل؟

ا�شت�شارة املواطنني  م�شاركة املواطنني يف و�شع 
ال�شيا�شيات

م�شاركة املواطنني يف ت�شميم 
اخلدمات م�شاركة املواطنني يف تقدمي اخلدمات

اأ�شراليا l l l l

النم�شا l l  
بلجيكا    
كندا    

ت�شيلي l  
اجلمهورية الت�شيكية    

الدمنارك l l  
اإ�شتونيا l l l

فنلندا l l l l

فرن�شا l l l l

اأملانيا   l  
اليونان l  
هنغاريا l  
اأي�شلندا l l  
اإيرلندا l l l l

اإيطاليا l l l

اليابان l l l l

كوريا l l l l

التفيا l l l  
لوك�شمبورغ l l l l

املك�شيك l l l l

هولندا l l l l

نيوزيلندا l l l l

الرنوج l l  
بولندا l l l  

الرتغال l l  
�شلوفاكيا l l l

�شلوفينيا l l  
اإ�شبانيا l l l

ال�شويد   l  
�شوي�شرا    

تركيا l l l l

اململكة املتحدة l l l l

الواليات املتحدة     l  
االأرجنتني l l l  
الرزيل   l l l

كولومبيا   l l l

كو�شتاريكا   l l  
ال�شلفادور l l l l

غواتيماال    
بنما   l l  

باراغواي   l l l

برو    
جمهورية الدومينيكان   l l  

اأوروغواي   l l  
اإندوني�شيا l l l

االأردن l l l

ليتوانيا l l l

املغرب l l  
الفليبني   l

رومانيا l l  
تون�س l l l l

منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية 35 80% 66% 57% 49%
53 الكل 68% 72% 57% 49%

امل�شدر: ا�شتبيان حول تن�شيق احلكومة املفتوحة وم�شاركة املواطنني يف دورة ال�شيا�شات من منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2015(.
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اأ�شراليا ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

النم�شا ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗

بلجيكا ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

كندا ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

ت�شيلي ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗

اجلمهورية الت�شيكية ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

الدمنارك ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

اإ�شتونيا ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

فنلندا ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗

فرن�شا ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

اأملانيا ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

اليونان ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

هنغاريا ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

اأي�شلندا ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

اإيرلندا ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓

اإ�شرائيل ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓

اإيطاليا ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗

اليابان ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗

كوريا ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗

لوك�شمبورغ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

امل�شكيل ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗

هولندا ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

نيوزيلندا ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

الرنوج ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

بولندا ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

الرتغال ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

�شلوفاكيا ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗

�شلوفينيا ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗

اإ�شبانيا ✗ 1 ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗

ال�شويد ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

�شوي�شرا ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

تركيا ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗

اململكة املتحدة ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

الواليات املتحدة ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

ليتوانيا ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

التفيا ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

كولومبيا ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗

كو�شتاريكا ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

املجموع 29 22 20 17 14 12 11 8 6

امل�شدر: منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )2016(. ا�شتبيان حول اإدارة املوارد الب�شرية اال�شراتيجية يف احلكومات املركزية/الفيدرالية يف دول منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية )نتائج اأولية(، من�شورات منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية، 
باري�س.

امللحق 3: ترتيب االبتكار يف القطاع العام يف الدول امل�ساركة باال�ستبيان
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امللحق 4: خطوات من دليل ن�سر االبتكار

SPREADING INNOVATION
EASING THE PATH TO SHARE AND REUSE INNOVATION 

Check
1

The first step is to find out if it makes 
sense to spread the innovation from 
one place to another

Adapt
3

Here, the innovation is adopted 
or adapted to the new context 

Implement
5

At this step you implement the 
innovation in its new context

Test
2

At this step the innovation 
is tested in the new context

Remove
4

At this step you remove the 
obstacles and old habits that stand 

in the way of the innovation

Harvest
6

For the last step you sum up 
what you have gained from 

spreading the innovation

CONGRATULATIONS! THE INNOVATION IS NOW SPREAD.
REMEMBER TO SHARE YOUR LEARNINGS AND PASS THE INNOVATION FURTHER ON.

DOWNLOAD THE GUIDE: COI.DK/SPREADINGINNOVATION

We want to share We want to reuse 
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واجل��داول،  االأ�س��كال  �س��رح  يف  اأخ��رى  م���سادر  اإدراج  مت  مالحظ��ة: 
واملربع��ات، واحلوا�س��ي عل��ى امت��داد التقري��ر. وفيم��ا يخ���س درا�سات 
احلال��ة، م��ا مل ُيذك��ر خ��الف ذل��ك، يك��ون امل���سدر م��ن املعلوم��ات الت��ي 
مت توفريه��ا م��ن خ��الل الدع��وة لالبت��كارات و/اأو املقاب��الت م��ع ف��رق 

االبت��كار املعني��ة امل�سوؤول��ة ع��ن تل��ك املب��ادرات.



املنظمات ال�س�ريكة
حتقيق نتائج اأف�سل من خالل البتكار

وت��ود منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة ومرك��ز حمم��د ب��ن را�ش��د لالبت��كار احلكوم��ي التقدم 
بجزي��ل ال�ش��كر اإىل احلكوم��ات واملنظم��ات الت��ي �ش��اركت باأمثل��ة وم��واد مت اإدراجه��ا يف ه��ذا 

التقري��ر، واإىل املبتكري��ن م��ن القط��اع الع��ام يف كل م��كان.

رموز )ISO( امل�شتخدمة لالإ�شارة اإىل الدول يف هذا التقرير:

يعم��ل مرك��ز حمم��د ب��ن را�ش��د لالبت��كار احلكوم��ي عل��ى حتفي��ز واإث��راء 
ثقاف��ة االبت��كار �شم��ن احلكوم��ة م��ن خ��الل تطوي��ر اإط��ار عم��ل متكام��ل 
لالبت��كار. ويتج���شد اله��دف يف جع��ل االبت��كار اأح��د الركائ��ز االأ�شا�شي��ة 
حلكوم��ة دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة مب��ا يتما�ش��ى م��ع روؤي��ة �شاح��ب 
ال�شم��و ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د اآل مكت��وم، نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س 
جمل���س ال��وزراء حاكم دبي، والت��ي تهدف اإىل تطوير العمليات احلكومية 

وتعزي��ز تناف�شي��ة دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة. 

ودع��م مرك��ز حمم��د ب��ن را�ش��د لالبت��كار احلكوم��ي اإع��داد ه��ذا التقري��ر 
بالتزام��ن م��ع فعالي��ات القم��ة العاملي��ة للحكوم��ات املخ���ش�شة ل��ر�شم 
مع��امل امل�شتقب��ل يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل. وحت��دد ه��ذه القم��ة كل ع��ام 
ج��دول االأعم��ال للجي��ل املقب��ل م��ن احلكوم��ات م��ع تركي��ز عل��ى اال�شتفادة 
م��ن االبت��كار والتكنولوجي��ا يف مواجه��ة التحدي��ات العاملي��ة الت��ي تع��ر�س 
االإن�شاني��ة، كم��ا وت�ش��كل القم��ة من���شة فري��دة لتب��ادل املعلوم��ات والريادة 

والت��وا�شل والتحلي��ل.

تتمث��ل مهم��ة منظم��ة التع��اون االقت���شادي والتنمي��ة يف تعزي��ز ال�شيا�شات 
التي �شت�شهم يف حت�شني الرفاه االقت�شادي واالجتماعي للنا�س يف جميع 
اأنح��اء الع��امل. وج��رى اإع��داد ه��ذا التقري��ر م��ن خ��الل مديري��ة التنمي��ة 
االإقليمية واحلوكمة العامة )GOV( التي تعمل على م�شاعدة احلكومات 
يف تنفي��ذ �شي��ا�شات ا�شراتيجي��ة وُمثبت��ة باالأدل��ة ومبتكرة م��ن اأجل تعزيز 
احلوكمة العامة واال�شتجابة بفعالية للتحديات االقت�شادية واالجتماعية 

والبيئية. 

م��ن جانب��ه يق��وم م��ر�شد االبت��كار يف القط��اع الع��ام )OPSI( التاب��ع 
ملديري��ة التنمي��ة االإقليمي��ة واحلوكم��ة العام��ة )GOV( بجم��ع وحتلي��ل 
االأمثل��ة ع��ن االبت��كار احلكوم��ي به��دف تق��دمي اأبح��اث واأدل��ة عملي��ة ع��ن 
كيفية متكني جناح االبتكار، وي�شكل املر�شد منتدى عاملي لتبادل االأفكار 

املبتك��رة. 

القط��اع  يف  االبت��كار  م��ر�شد  ع��ن  املعلوم��ات  م��ن  للمزي��د 
زي��ارة: الرج��اء  التقري��ر  ه��ذا  ع��ن  اأو   )OPSI(  الع��ام 

.opsi@oecd.org :اأو التوا�شل عر http://oe.cd/opsi

ARGاالأرجنتني
AUSاأ�شراليا

AUTالنم�شا
BELبلجيكا

BRAالرازيل
CANكندا

CHLت�شيلي
COLكولومبيا

CRIكو�شتاريكا
CZEجمهورية الت�شيك

DNKالدمنارك
DOMجمهورية الدومنيكان

SLVال�شلفادور
ESTاإ�شتونيا
FINفنلندا
FRAفرن�شا
DEUاأملانيا

GRCاليونان

GTMغواتيماال
HNDهندورا�س

HUNهنغاريا
ISLاآي�شلندا

IDNاإندوني�شيا
IRLاإيرلندا
ITAاإيطاليا
JPNاليابان
JORاالأردن

KORجمهورية كوريا
LVAالتفيا

LTUليتوانيا
LUXلوك�شمبورغ

MEXاملك�شيك
MARاملغرب
NLDهولندا

NZLنيوزيلندا
NORالرنوج

PANبنما
PRYباراغواي

PERبرو
PHLالفيليبني

POLبولندا
PRTالرتغال

ROUرومانيا
SVKجمهورية �شلوفاكيا

SVN�شلوفينيا
ESPاإ�شبانيا
SWEال�شويد

CHE�شوي�شرا
TUNتون�س
TURتركيا

GBRاململكة املتحدة
USAالواليات املتحدة

URYاأوروغواي
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اإن حقوق الن�شر والتاأليف اخلا�شة بال�شور هي كما ذكرت يف التقرير، باالإ�شافة اإىل: 
ال�شفحة 33 

https://gds.blog.gov.uk/2017/01/09

ال�شفحة 34
" www.flickr.com/photos/ibm_research_zurich/28760242710اآي بي اإم ري�شرت�س"

ال�شفحة 35
https://visualsonline.cancer.gov/collection 

ال�شفحة 41
" www.pidesinnovation.orgجميعها(  "بيد�س اإنوفي�شن(

ال�شفحة 42
" www.pidesinnovation.orgبيد�س اإنوفي�شن" 

ال�شفحة 53 
حكومة �شاو باولو

ال�شفحة 72
حكومة وار�شو
ال�شفحة 73

حكومة وار�شو

www.pixabay.com و www.Shutterstock.com - ال�شور التي ال متلك حقوق ن�شر وتاأليف
www.baselinearts.co.uk :الت�شميم واأعمال ما قبل الطباعة
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