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مقدمة

احلاجة اإىل االبتكار احلكومي يف عامل يتغّي با�ستمرار
اإنفاقها. ومع زيادة الأعباء ال�سريبية، يت�ساءل املواطنون عن �سبب عدم  اأن تزيد من خدماتها وتقّلل من  ُتطالب ال�سعوب حول العامل حكوماتها 
جتاوب اجلهات احلكومية كما تفعل املوؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص، بدءًا من "اأمازون" و�سوًل اإىل "جوجل". والواقع اأن احلكومات حتتاج اإىل البتكار 
لكي تواكب وتية التغّي املت�سارعة والتعامل مع تباطوؤ النمو القت�سادي وجذب ال�سناعات والكفاءات ودفع عجلة النمو القت�سادي. لكنها غالًبا ما 

تتحرك ببطء؛ ذلك اأنها نادًرا ما تواجه ال�سغوط التناف�سية التي تدفع ال�سركات حتى موؤ�س�سات القطاع الجتماعي اإىل البتكار.

لكن هناك بع�ص احلكومات التي متلك  الوؤية م�ستقبلية تدرك احلاجة اإىل البتكار، وُت�سارع اإىل تلبية تطلعات �سعوبها املتزايدة يف هذا العامل الذي 
يتغي با�ستمرار. و واحلكومات التي حترز التقدم الأكرب  هي تلك التي تقتدي باأ�ساليب العمل التي تتبعها ال�سركات النا�سئة املبتكرة  واملوؤ�س�سات 
املرموقة املبدعة وبع�ص احلكومات الأخرى. فجميع هذه اجلهات رائدة يف البتكار، اأما موؤ�س�سات القطاع العام التي متلك تاريخًا حافاًل يف هذا 
املجال فهي قليلة جدًا اإن مل تكن معدومة.  ب. ولي�ص من امل�ستغرب اأن تخفق بع�ص املحاولت احلكومية يف حتقيق النجاح املطلوب، ولكن بغ�ص 
النظر عن امل�سوار الذي قطعته احلكومة يف طريقها نحو البتكار، �سواًء كانت قد بداأت للتو ببناء القدرات اأو �سبق لها اأن طرحت خدمات مبتكرة 

فبا�ستطاعتها  اأن تتعّلم وتخطو خطوات جديدة نحو تاأمني م�ستقبٍل اأف�سل ل�سعوبها.

نناق�ص يف هذا التقرير املوجز الذي اأعد من اأجل "القمة العاملية للحكومات 2017"، الجتاهات املوؤثرة التي جترب احلكومات على البتكار؛ الطرق 
الثالث التي ت�ستجيب بها احلكومات  لل�سغوط التي تتطلب منها حتقيق املزيد من النتائج باأقل التكاليف، وكيفية متكنها من حتفيز البتكار من اأجل 

تعزيز التطور والنمو القت�سادي ، وجميعها مو�سحة باأمثلة عن حالت واقعية .
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دوافع احلكومة لالبتكار
تواجه احلكومات حول العامل جمموعة وا�سعة من التحديات اخلطية وامللّحة التي تتطلب منها ا�ستجابات مبتكرة. فقبل قرن من الزمان، كان 
اجلزء الأكرب من �سكان العامل يعملون يف الزراعة، وكانوا يرون اأن حكوماتهم بعيدة عنهم كل البعد ول متت اإىل حياتهم اليومية ب�سلة. ومل يتوجه 
اإل قلة منهم اإىل ال�سلطات املركزية لتلقي التعليم اأو الرعاية الطبية اأو احل�سول على معا�سات التقاعد على �سبيل املثال، وقلة قليلة من  كان لهم 

ات�سال اأو تعامل مع م�سوؤولني كبار يف الدولة. 

اأما اليوم، فيعتمد املليارات من النا�ص طوال حياتهم على حكوماتهم لكي توؤّمن لهم املوا�سالت والكهرباء واملياه و�سالمة الأطعمة والأدوية وغيها 
من اخلدمات الأ�سا�سية املهمة. وقد تو�سلنا يف بحثنا هذا اإىل خم�سة اأ�سباب رئي�سية تقف وراء حاجة احلكومات لالبتكار: اإمكانية الو�سول اإىل 
التكنولوجيا والعامل الذي يزداد ات�ساًل يوًما بعد يوم، وتطلعات املواطنني الذين يطالبون بزيادة م�ستوى امل�ساءلة، واملناف�سة العاملية على املواهب 
وهجرة الكفاءات والقيود املالية املتزايدة ب�سبب �سيخوخة ال�سكان  و�سعف النمو القت�سادي، بالإ�سافة اإىل زيادة تركز ال�سكان يف املدن وتغّي 

اأو�ساع املوارد، كلها عوامل  جترب احلكومات على اإعادة النظر يف مناذج التنمية والإدارة التقليدية.
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 اإمكانية الو�سول
 اإىل التكنولوجيا

والعامل الذي يزداد ات�سااًل

تطلعات املواطنني
للم�ساركة يف عملية �سنع 

القرارات احلكومية والعامة، 

وتوقعات للم�ساءلة من جانب 

قادة دولهم 

املناف�سة العاملية
على املواهب وهجرة الكفاءات

القيود املالية املتزايدة
التي ت�سغط على احلكومات للحد من 

اإنفاقها وزيادة �رسائبها وتغيي اأ�ساليبها

زيادة التح�رس
والتغيات يف و�سع املوارد، 

مّما ُي�سيق اخلناق على البنية 

التحتية العامة
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اإمكانية الو�سول اإىل التكنولوجيا والعامل الذي يزداد ات�ساًل. تعمل التقنيات احلديثة على م�ساعدة القادة يف ح�سد الدعم، اأو اأحياًنا خ�سارته، 	 
ب�سكل اأ�سرع من ذي قبل. فقد حر�ص دونالد ترامب، خالل حملته النتخابية الناجحة للرئا�سة الأمريكية للعام 2016، على التوا�سل مع اأكرث 
من 15 مليون �سخ�ص من متابعيه على موقع التوا�سل الجتماعي "تويرت" ب�سكل �سبه يومي، متجاوًزا بذلك حرا�سة البوابات الإعالمية التقليدية 
لو�سائل الإعالم التلفزيونية واملطبوعة. كما رد الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان على حماولة انقالب يف �سهر يوليو من عام 2016 خالل 
ب�سع �ساعات  عرب مكاملة فيديو من جهاز الآيفون  اخلا�ص به. ومع النت�سار ال�سريع لهذا الفيديو، اأدان زعماء العامل حماولة النقالب، ونزل 
ا النقالب قبل ا�ست�سالم اجلنود املتمردين. ويف كافة اأنحاء العامل، انتقلت �ساحة املعارك النتخابية اإىل  ال�سعب الرتكي اإىل ال�سوارع راف�سً
حكوماتهم  �سيا�سات  على  بحرية  التعليق  اإىل  املواطنني  تدعو  املن�سات  من  الكثي  وباتت  الإلكرتونية،  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  منتديات 

ومناق�ستها وتبادل الآراء حولها. 
تطلعات املواطنني للم�ساركة يف عملية �سنع القرارات احلكومية والعامة، وتوقعات امل�ساءلة من قادة دولهم. اأ�سبح مئات املاليني من املواطنني 	 

حالًيا يعرفون ما هو الختيار وال�سهولة والكفاءة ال، وذلك بعد تعاملهم مع �سركات �سريعة ال�ستجابة مثل "بايدو" و "باي بال". وقد اعتادوا 
على امل�ساهمة يف تقدمي املعلومات اإىل خدمات "ح�سد امل�سادر" عرب تطبيق "واز" وموقع "ويكيبيديا". ويت�ساءل الكثي منهم يف العديد من الدول 

عن ال�سبب الذي يجعل احلكومة تتخّلف عن القطاع اخلا�ص باأ�سواط يف ال�ستجابة ملعظم احتياجاتهم الأ�سا�سية. 
املناف�سة العاملية على املواهب وهجرة الكفاءات. قال اإيلون ما�سك، اأحد موؤ�س�سي �سركات "باي بال" و"�سبي�ص اإك�ص" و"�سولر �سيتي" و "تي�سال 	 

موتورز"،  اإنه ا�سطر ملغادرة جنوب اأفريقيا �سعًيا لتحقيق اأحالمه، لكنه لي�ص ال�سخ�ص الوحيد الذي اتخذ هذا القرار. فاأكرث من ن�سف �سركات 
التقنية النا�سئة يف الوليات املتحدة التي تقدر قيمة كل واحدة منها مبليار دولر اأمريكي يعمل فيها موؤ�س�ص مهاجر واحد على الأقل، وهناك 
مهاجران يراأ�سان �سركتني من اأكرب ثالث �سركات يف الوليات املتحدة الأمريكية، وهما "مايكرو�سوفت" و"جوجل". وقد ازدادت معدلت هجرة 
الكفاءات يف الدولة النامية باأكرث من ال�سعف خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية. كما هاجر 350 األف �سخ�ص من رو�سيا يف عام 2015 فقط، وهو 
ما يعادل ع�سرة اأ�سعاف عدد املهاجرين يف عام 2010. حتى الهند، التي تعد اأحد مراكز البتكار والنمو القت�سادي، تواجه حتديات خطية 

فيما يتعلق باملحافظة على اأهم علمائها ومهند�سيها.
ت�سغط املعوقات املالية املتزايدة على احلكومة للحد من اإنفاقها وزيادة �سرائبها وتغيي اأ�ساليبها. وقد تزايد الدين العام العاملي مبا يزيد على 	 

عف خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية، ويبلغ حالًيا 60 تريليون دولر اأمريكي )جميع الأرقام بالدولر الأمريكي، اإل عند الإ�سارة اإىل خالف  ال�سِ
ذلك(. وحتى دول ال�سرق الأو�سط الغنية عليها اأن تواجه قيوًدا جديدة يف امليزانية يف حالت انخفا�ص  �سعر النفط. و�سُتجَهد اأنظمة الرعاية 
الجتماعية نتيجة زيادة متو�سط العمر املتوقع وانخفا�ص معدل الولدات. فقبل ع�سر �سنوات كان هناك نحو  200 مليون �سخ�ص يف ال�سني 
يتقا�سون معا�سات قاعدية ، يعي�ص  معظمهم يف املدن؛ اأما الآن، فتغطي املعا�سات التقاعدية ما يقارب 700 مليون �سخ�ص. وبحلول عام 2030، 
�سيت�ساعف عدد �سكان العامل الذين تبلغ اأعمارهم 65 عاًما فما فوق اإىل مليار �سخ�ص، و�سيقل عدد ال�سباب الذين يعملون للم�ساعدة يف تاأمني 
رواتبهم التقاعدية ونفقاتهم الطبية. اأما الهند وباك�ستان وغيهما من الدول النامية، فت�سهد منًوا متزايًدا يف اأعداد ال�سباب، مّما �سيتطلب 

توفي ا�ستثمارات �سخمة يف جمال التعليم والتدريب لتجنب الرتفاعات احلادة يف معدلت البطالة. 
ازدياد عدد �سكان املدن والتغيات يف و�سع املوارد ت�سكل �سغطًاعلى البنية التحتية العامة. ففي عام 1990، ُو�سفت ع�سر من حوا�سر العامل 	 

باأنها "مدن كربى" يزيد عدد �سكان كٍل منها على ع�سرة ماليني ن�سمة. واليوم، هناك 25 مدينًة ينطبق عليها هذا الو�سف ، ومعظمها حُماطة 
باأحياء فقية توؤوي  نحو مليار �سخ�ص. وقد �سهدت معظم هذه الدول منًوا �سريًعا فاق قدرة حكوماتها على تطوير بنيتها التحتية الأ�سا�سية، 
بدًءا من الطرق و�سبكة ال�سرف ال�سحي و�سوًل اإىل �سبكات الكهرباء وامل�ست�سفيات. ومن املرجح اأن ي�سبح نق�ص املياه، االذي  قد يوؤدي اإىل 
نق�ص املواد الغذائية، اأكرث �سيوعًا مع ت�سارع تغّي املناخ وارتفاع عدد ال�سكان والرثوات. كما اأن زيادة متطلبات الطاقة العاملية  �سرتهق املوارد 

وتعيق اجلهود الرامية اإىل احلد من التلوث. 

ومن الوا�سح اأنه يتعني على احلكومات اأن جتد حاًل حكيًما لإدارة املوارد ال�سحيحة وتلبية احتياجات املواطنني يف عامل ل يكف عن التغي. وينبغي على 
خمتلف اجلهات اأن تتخطى اجلمود الذي ي�سيب كل موؤ�س�سة كبية قوية، ل�سيما يف القطاع العام، حيث تكون مقايي�ص النجاح مبهمة ومييل القادة اإىل 
جتنب املجازفة اأو اإجراء اأية تغييات قد تزيد من تعّر�سهم للم�ساءلة. حتى القادة ال�سجعان الذين ُيقدمون على جراء عدٍد من الإ�سالحات اجلذرية قد 

يخلقون بيئات غي م�ستقرة �سعب فيها روؤية اأو قيا�ص الآثار الإيجابية لإ�سالحاتهم. 
يجب على القادة الذين يفتقرون اإىل ال�سجاعة ويحاولون احلفاظ على الو�سع الراهن مع عند ا�ستداد ال�سغوط، اأن يدركوا باأن وقوفهم مكتويف الأيدي مل 
يعد خياًرا مطروًحا. فاملواطنون الذين يريدون اإحداث التغيي يف جميع اأنحاء العامل لن يتوانوا عن نقل مطالبهم اإىل �سناديق القرتاع اأو تذليل اأية عقبة 

تقف يف وجه التعبي عن راأيهم بكافة الو�سائل املمكنة. 
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ثالث طرق ُتّكن احلكومة من 
االبتكار خلدمة املواطنني ب�شكل 

اأف�شل

تقري�ر سهولة ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي  1

محاربة الفساد في الخدمات العامة. توثيق زمني لإلصالحات في جورجيا"، "البنك الدولي، واشنطن العاصمة، 2012  2

مُيكن للحكومات اأن حتقق نتائج ملمو�سة مبوارد اأقل من خالل البتكار بثالث طرق على الأقل: تعزيز املناف�سة املحلية لتح�سني القدرة التناف�سية 
العاملية؛ وت�سخي املهارات واملعرفة والطاقة الكامنة يف الدولة باأكملها، ل بني موظفي احلكومة فح�سب؛ بالإ�سافة اإىل تعزيز نقاط القوة  واملوارد 

ا عن حماولة بناء اأخرى جديدة من ال�سفر. املوجودة عو�سً

زيادة القدرة التناف�سية للدولة عاملًيا من خالل رفع القدرة 
التناف�سية املحلية

يف عامل باتت فيه املعلومات وروؤو�ص الأموال واملواهب قادرة على جتاوز كافة احلدود ب�سكٍل اأ�سهل من اأي وقت م�سى يجب على احلكومات اأن تكون 
العتبار   بعني  اآخذة  وبناء م�سانع  مكاتب جديدة  اإن�ساء  اإىل  متعددة اجلن�سيات حالًيا  ال�سركات  تتطلع  املثال،  �سبيل  على  عاملًيا.  لتناف�ص  موؤهلة 
جمموعة من العوامل كل موقع حمتمل ، مبا يف ذلك ال�سرائب والعقبات البيوقراطية والتنظيمية، والبنية التحتية للطاقة والنقل، وتكلفة الكفاءات 

من املوظفني واملدراء وتوافرها.
وتقوم بع�ص الدول بتح�سني هذه العوامل وغيها من املقايي�ص الهامة بفر�ص �سروط جديدة على اجلهات احلكومية والعاملني فيها. على �سبيل املثال، 
حتتل جورجيا املرتبة 137 من اأ�سل 153 دولة على موؤ�سر �سهولة ممار�سة اأن�سطة الأعمال ال�سادر عن البنك الدويل للعام 12008. وقد �سرعت هذه 
الدولة مبعاجلة الو�سع من خالل اإن�ساء خم�سة من "مراكز النافذة الواحدة" قامت بتنفيذ اأكرث من 250 خدمة حكومية. وميكن للمواطنني الآن ت�سجيل 

اأعمالهم خالل اأربعة اأيام مقابل 29 دولرًا اأمريكيًا، بعد اأن كان الأمر يحتاج اإىل �سهر كامل ور�سوم "غي ر�سمية" تبلغ 150 دولرًا. 
ا مبتابعة اأداء املوظف وغر�ص روح املناف�سة بني املوظفني والوكالت، وجمع البيانات املتعلقة مبعدل الأخطاء وفرتات النتظار لكل  بداأت احلكومة اأي�سً
"عميل"، و�سرعت باإجراء ا�ستبيانات حول ر�سا العمالء واإيفاد فرق "التفتي�ص اخلفي". ولأن احلكومة مل تكتف مبتابعة تلك املقايي�ص على امل�ستوى 

الفردي، وهو اأمر مل جتروؤ على حماولة القيام به �سوى قلة نادرة من احلكومات، ، فقد مت الإعالن عن تلك النتائج ب�سكل عام للموظفني ملقارنة 
اأدائهم مع زمالئهم. واأدت تلك اجلهود وغيها اإىل زيادة ال�سفافية وامل�ساءلة ب�سكل كبي على امل�ستوى الفردي للموظف احلكومي.

عن  ف�ساًل  تلفزيونًيا،  احلكوميني  امل�سوؤولني  حماكمات  ببث  جورجيا  تقوم  اأدائهم،  على  ومكافاأتهم  املوظفني  اأف�سل  تكرمي  اإىل  وبالإ�سافة 
اأو�سل ال�سفافية وامل�ساءلة العامة اإىل م�ستوى جديد من امل�سداقية. واجلدير بالذكر  حماكمات رجال ال�سرطة املتهمني بالر�سوة، الأمر الذي 
اأن الر�سوة ال�سغية كانت منت�سرة بني رجال �سرطة املرور، اإىل درجة دفعت الرئي�ص ميخائيل �ساكا�سفيلي اإىل اإقالة 16,000 �سرطي يف يوم 
بتثبيت  قامت  كما  العمل.  وظروف  الرواتب  وح�ّسنت  والرتقية  للتوظيف  جديدة  اإجراءات  ذلك  بعد  احلكومة  اعتمدت  وقد  عام22004.  واحد 
 24 كاميات رور واإجراء معاينات ع�سوائية مفاجئة للتاأكد من اأن ال�سرطة تتبع القواعد، وخ�س�ست خطًا �ساخنًا متاحًا للمواطنني على مدار 

�ساعة لالإبالغ عن حالت طلب الر�ساوي. 
وباتباع هذا امل�ستوى من ال�سفافية واملناف�سة ال�سريحة مبا يف ذلك املكافاآت املمنوحة مقابل تقدم م�سار العمل والإجراءات املتبعة للتعامل مع حالت 
ال�سادر عن منظمة   2010 لعام  العاملي  الف�ساد  واأظهر موؤ�سر  العامة.  للخدمات  "احتكار" احلكومة  العديد من حواجز  الف�سل، ك�سرت جورجيا 

ال�سفافية الدولية، اأن جورجيا تتمتع باأقل ن�سبة ف�ساد يف قوات ال�سرطة يف العامل بعد فنلندا. 



11تحفيز االبت�كار في الحكومة لدفع عجلة النمو والتنمية االقتصادية

وحتتل اجلمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة اليوم مرتبة عالية يف العديد من فئات موؤ�سر البتكار العاملي: املرتبة ال�ساد�سة يف �سهولة البدء مبمار�سة 
املحلي  الناجت  من  كح�سة  الراأ�سمايل  التكوين  اإجمايل  يف  ع�سرة  الثانية  واملرتبة  القرو�ص؛  على  احل�سول  �سهولة  يف  ال�سابعة  واملرتبة  الأعمال؛ 
الإجمايل، واملرتبة العا�سرة يف �سايف تدفقات ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة كح�سة من الناجت املحلي الإجمايل3. ويف عام 2016، �سّنف البنك 
العاملي جورجيا يف املرتبة ال�ساد�سة ع�سرة من بني 189 دولة من حيث �سهولة ممار�سة اأن�سطة الأعمال، متفوقًة بذلك على اأملانيا وكندا وماليزيا 

وفرن�سا4.
وهكذا تبدو الر�سالة اإىل الدول الأخرى يف غاية الب�ساطة: لقد اأثبت ا�ستخدام البيانات كاأداة لتحفيز امل�ساءلة اأنها اآلية ناجحة، ولكن ب�سرط متتع 
القادة بال�سجاعة يف التعامل مع احلقائق التي يتو�سلون اإليها. وقد ي�سمل ذلك على �سبيل املثال ال�سفافية يف ن�سر البيانات التي تعّر�ص احلكومة 

للم�ساءلة لعدم الوفاء بوعودها. 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report# a  3

http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?year_high_desc=false  4
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اال�ستفادة من مهارات املواطنني ومعارفهم وطاقاتهم

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_comparisons  5

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation13  6

حتى الأ�سخا�ص الذين ل يعملون يف احلكومة يحر�سون على حت�سني احلياة يف جمتمعاتهم ودولهم، وينطبق ذلك على النا�ص يف كافة بقاع املعمورة. 
وكثيون ي�سرتكون يف الأهداف نف�سها، من البحث عن احلفر التي ت�سّوه الطرق وت�سويتها وحتى حماربة اجلرمية، وهم م�ستعدون للعمل من اأجل 

حتقيق هذه الأهداف دون اأجر اأواأي مقابل مادي. 

توّفر  مع  هائلة خا�سًة  اإمكانات  فهناك  والعمل.  للمعلومات  القيمة  امل�سادر  من  بال�ستفادة  كذلك  تكلفة  باأقل  الكثي  اأن حتقق  للحكومات  ميكن 
احلو�سبة احلديثة وتقنية الت�سالت.اإذ ُتقدم ويكيبيديا حالًيا 40 مليون مقال بـ 293 لغة5، كتبها كلها اأو اأدخل تعديالت عليها اأ�سخا�ص متطوعون 

وما ل يتجاوز 300 موظف اأو متعاقد مع املوؤ�س�سة6.

لناأخذ مو�سوع ال�سالمة العامة على �سبيل املثال، مُيكن للحكومات اأن ُترّكب كاميات يف كل زاوية من ال�سارع، لكن توفي املعدات الالزمة وحتليل 
البيانات اأمٌر مكلف. وهناك العديد من املواطنني الذين يقومون مبراقبة �سوارعهم جماًنا، وهم م�ستعدون لالإبالغ عن املخالفات املرورية وتخريب 

املمتلكات العامة وعن القمامة املرتاكمة با�ستخدام اخلطوط ال�ساخنة وتطبيقات اجلّوال. 

يف اإندوني�سيا مثاًل، مُيكن للمواطن اإر�سال ر�سالة ن�سية لالإبالغ عن ج�سر بحاجة اإىل �سيانة، فتظهر الر�سالة على موقع اإلكرتوين عام وتتبّلغ الوزارة 
املعنية بامل�سكلة، مما ُيجربها على ال�ستجابة وتقدمي رد علني ب�ساأن الق�سية املعرو�سة واإجراء م�ساءلة حولها ويف الإمارات العربية املتحدة، ميكن 

للمواطنني ا�ستخدام نظام قائم على تطبيق بتقنية عالية لرفع ال�سور واإبالغ ال�سرطة عن املخالفات واحلوادث املرورية. 

مُيكن  النم�سا،  ففي  عيونهم(.  من  فقط  )ولي�ص  عقولهم  من  لال�ستفادة  للمعلومات  كم�سادر  اجلماهي  ت�ستخدم  التي  احلكومات  بع�ص  وهناك 
بوابة  عرب  وتعليقاتهم  مالحظاتهم  وطرح  احلالية  املقرتحات  ومراجعة  جديدة،  ت�سريعية  مقرتحات  تقدمي  واملواطنني  احلكوميني  للم�سوؤولني 
اإلكرتونية ُيطلق عليها "E Recht". وبالإ�سافة اإىل اجتذاب البوابة ملجموعة من اأملع الكفاءات يف الدولة، فاإنها توفر نحو مليون يورو و60 األف طن 

من الورق �سنوًيا. 

"اأفكار ابتكارية خارجة عن املاألوف". فالإمارات العربية املتحدة على �سبيل املثال متنح �سنويًا  بل وتطلب بع�ص احلكومات من املواطنني تقدمي 
جائزة كربى تبلغ قيمتها 300 األف دولر اأمريكي للطالب الذي ُين�سئ اأف�سل تطبيق. فقد متّكن تطبيق "اأقود الآن/اأُرا�سل لحًقا"، مثاًل، من تقليل 
عدد حوادث املركبات الناجمة عن كتابة الر�سائل الن�سية اأثناء القيادة. ويف الوليات املتحدة المريكية، مُيكن لأي جهة حكومية ن�سر اأي م�سكلة 

على موقع challenge.gov، ومُيكن للمواطنني تقدمي احللول لهذه امل�ساكل، وحت�سل اأف�سل امل�ساركات على جوائز متنوعة. 

وقد جهدت مدينة نيويورك يف �سبيل م�ساركة معلومات التنقل مع امل�سافرين لتح�سني الرحالت الطويلة واملعقدة ب�سكل ملحوظ. وكان لدى هيئة 
النقل العام مبدينة نيويورك كميات هائلة من البيانات املفيدة من بينها التغيات الآنية على جدول الطرق، وانقطاعات اخلدمة وتفا�سيل املحطة 
وحتديثات حركة املرور. وقد اأطلقت "حتدي التطبيق" الذي ا�ستقطب م�ساركة اأكرث من 150 مطًورًا برجميًا. قاموا باإن�ساء تطبيقات مفيدة تعتمد 
على اأفكار خمتلفة من حتديد مواقع مرتو الأنفاق و�سوًل اإىل تلقي اإ�سعارات التاأخي. وكانت معظم التطبيقات جمانية للعامة، وممّولة من خالل 

الإعالنات وميكن للمواطنني حتميل التطبيق الذي يهمهم. 

كما فتحت الربازيل بياناتها للعامة عرب بوابة ال�سفافية، وذلك بن�سرها جمموعة وا�سعة من املعلومات، مبا يف ذلك نفقات اجلهات الفيدرالية، ور�سوم 
بطاقات الئتمان التي ت�سدرها احلكومة للم�سوؤولني املنتخبني، وال�سركات املمنوعة من التعاقد مع احلكومة. وي�ستخدم املاليني من املواطنني هذه 
البوابة �سنوًيا، بالإ�سافة اإىل و�سائل الإعالم واملجموعات النا�سطة التي ت�سخم من تاأثيها ب�سكل كبي. وتقوم "احل�سابات املفتوحة"، وهي جمموعة 
ُيديرها املواطنون بتدريب معّدي التقارير على كيفية ا�ستخدام البوابة. وقد وجدوا اأنها م�سدر ل غنى عنه لالأخبار التي ميكن اأن ُتثي غ�سب الراأي 
العام وحتقق ا�ستجابات ر�سمية �سريعة. فعلى �سبيل املثال، اأجربت مقالة ن�سرتها اإحدى املجالت يف عام 2011 حول ا�ستخدام امل�سوؤولني احلكوميني 
لبطاقات الئتمان بطريقة ل قانونية على ت�سديد 30 األف دولر للحكومة ب�سبب ا�ستخدامه هذا املبلغ كنفقات �سخ�سية بطريقة خمالفة، مبا يف ذلك 

ال�سفر لق�ساء العطلة. واأطلقت كينيا واإ�سبانيا وولية اإنديانا الأمريكية ومنظمات اأخرى مثل اليون�سكو بوابات تعمل بنف�ص الآلية. 
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تعزيز نقاط القوة واملوارد املوجودة 
يحر�ص عدد كبي من احلكومات على ا�ستغالل التكنولوجيا لتقدمي خدمات اأف�سل بتكلفة اأقل. وُت�ساهم احلوا�سيب ال�سريعة، وحتليالت البيانات 
ال�سخمة، واأجهزة ال�ست�سعار املتطورة، يف م�ساعدة الوكالت حول العامل على حتقيق نقالت نوعية يف �ستى املجالت، بدًءا من الري وو�سوًل اإىل 

تطبيق القانون. لكن احلكومات الأخرى حت�سل على مزيد من القيمة من الأنظمة القائمة حالًيا. 

ففي الفلبني على �سبيل املثال كان امل�سوؤولون الفا�سدون مينحون عقود الكتب املدر�سية لنا�سرين مف�سلني لديهم، وغي موؤهلني يف الغالب، كانوا 
ي�سلمون الكتب املدر�سية بعد بدء العام الدرا�سي باأ�سهر، اأو يتقاع�سون عن ت�سليمها كلًيا7. وملعاجلة هذه امل�سكلة، ت�ساركت وزارة الرتبية والتعليم مع 
منظمات غي حكومية ملراقبة العطاءات، كما تفقدت جودة الكتب املدر�سية وتتبعت ت�سليمها، فتح�سنت العملية ب�سكل كبي، بيد اأن اإي�سال الكتب 
الدرا�سية اإىل اآلف اجلزر النائية ظل ُي�سكل حتدًيا كبًيا للوزارة. وبدًل من بناء نظام جديد حلل امل�ساألة، �ساأل امل�سوؤولون اأنف�سهم عن اأف�سل �سل�سلة 
اإمداد يف البالد، فوجدوا اأنها �سركة "كوكا كول". وهكذا قررت وزارة الرتبية والتعليم ال�ستعانة بتلك ال�سركة لت�سليم الكتب املدر�سية. وقد كانت 

العملية خالية من الأخطاء بن�سبة 95 % كما اأ�سارت تقارير الإمداد وباتت الكتب ُت�سّلم يف املوعد املحدد. 

وتقوم بع�ص الدول الأخرى باملزج بني الأ�ساليب التقنية العالية والب�سيطة خلدمة امل�ستخدمني النهائيني. ففي دبي، ت�سرتك هيئة الطرق واملوا�سالت 
مع الإذاعة العربية لتح�سني م�ستوى الأمان على الطرق من خالل تزويد جميع �سيارات الأجرة يف دبي باأجهزة ا�ست�سعار تعمل على مراقبة ال�سرعة 
وح�ساب امل�سافة التي تف�سلها عن املركبات الأخرى. فعندما يكت�سف النظام عايل التقنية وجود خطر و�سيك، ُير�سل اإىل ال�سائق ر�سالة �سوتية من 

خالل الراديو ب�سيط التقنية لتخفي�ص �سرعة املركبة. 

ويف اأفريقيا، تتمثل اأكرب التحديات يف احلد من املر�ص والوفيات يف خمزونات الأدوية واللقاحات و�سال�سل الإمداد. وتعمل احلكومات حالًيا على 
جتاوز هذه التحديات با�ستخدام "البيانات ال�سغية اأو �سهلة الفهم." 

يف تنزانيا، على �سبيل املثال، ينقذ العاملون يف جمال ال�سحة اأرواح املواطنني بكتابة ر�سائل ن�سية للحكومة تت�سمن معلومات اأكرث دقة وفورية من 
اأي وقت م�سى، اإذ يقوم العاملون يف القطاعني العام واخلا�ص يف جمال ال�سحة من خالل برنامج "ر�سالة ن�سية ق�سية من اأجل احلياة" باإر�سال 

ر�سائل ن�سية اإىل قاعدة بيانات احلكومة املركزية لتحديث م�ستودعات الأدوية امل�سادة للمالريا. 

وحتذو بع�ص احلكومات حذو القطاع اخلا�ص وذلك مبحاولة تقدمي م�ستويات خمتلفة من اخلدمات مقابل م�ستويات متفاوتة من الر�سوم: فاخلدمات 
ال�سريعة مثاًل اأعلى تكلفة، يف حني تتوفر خدمات طباعة وحفظ الطلب جماًنا، وميكن ملقدمي الرعاية ال�سحية دفع مبلغ �سئيل مقابل احل�سول على 

رخ�سة ملدة عامني وجتنب جتديدها �سنوًيا. 

هذا النهج مُيّكن احلكومات من توليد الإيرادات التي كانت �ستذهب لوله اإىل اأطراف ثالثة اأو تتحول اإىل ر�ساوي مينح احلوافز ملحاولة توفي خدمة 
اأف�سل واأ�سرع. وُيذكر اأن اإحدى احلكومات يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي قّيمت جميع فر�ص خدمات القطاع ووجدت اأن باإمكانها زيادة الإيرادات 

بن�سبة %10. 

والدر�ص امل�ستفاد هنا هو اأن البتكار الثوري ل يتطلب دائًما حوا�سيب خارقة اأو جيو�ًسا من العلماء املتخ�س�سني يف البيانات. فاحلكومات يف جميع 
التعّلم من  اأف�سل بتكلفة منخف�سة وعلى نطاق وا�سع. واحلكومات القادرة على  اأنحاء العامل ت�ستخدم ما متلك من موارد حالًيا لتقدمي خدمات 

غيها وال�ستفادة من اأف�سل الأفكار �ستتحرك ب�سورة اأ�سرع و�ستحظى بفر�ص اأف�سل ملواكبة الطلب على اخلدمات التي تقدمها. 

المصدر: جامعة برينستون، ابت�كارات لمجتمعات ناجحة  7
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كيفية حتفيز االبتكار يف القطاع 
العام

 مثل اأكرث ال�سركات ابتكاًرا، مُيكن للحكومات اأن تعزز من بيئة "التجربة والتعّلم" من اأجل تطوير ابتكارات ناجحة. وهذا يعني الإقدام على املخاطرة 
وال�ستثمار يف جمموعة متنوعة من التجارب واملبادرات، مع الإقرار باأنها لن تاأتي ثمارها كلها. يغر�ص هذا النهج ثقافًة تقدمية جتعل املواطنني 
ينظرون اإىل الف�سل على اأنه جزء طبيعي و�سروري من عملية البتكار. وت�سمل اأدوار القياديني  م�ساركة الروؤية البتكارية وحتديد الأولويات واإزالة 
العقبات من طريق البتكار، مثل احلقوق ال�سيقة يف اتخاذ القرارات واخلوف من الف�سل الذي قد مينع املوظفني من حماولة القيام بتجربة حتى 

ولو كانت �سغية. . 

وكما هو احلال يف بيئة عمل اأف�سل ال�سركات، فاإن احلكومات التي تريد النجاح يف البتكار عليها اأن تقّدر اجلهود الإبداعية وتكافئ اأ�سحابها، واأن 
جتري تعدياًل  يف عمليات اإدارة الأداء لدعم البتكار. وبينما متيل ال�سركات واحلكومات ذات الأداء املتدين  اإىل مكافاأة املوظفني على ا�ستخدامهم 
لأدوات البيوقراطية ومعاقبة الذين يحاولون حت�سني اآلية العمل اأو تغييها. تقّدم  ال�سركات املبتكرة مثل "جوجل" العديد من احلوافز واجلوائز 
لتكرمي ومكافاأة ريادة الأعمال لدى موظفيها، مبا يف ذلك "جوائز موؤ�س�سي جوجل" التي قد ت�سل قيمتها اإىل ماليني الدولرات، ومُيكن للحكومة 

ا توفي احلوافز للعمال والقادة، مثل اجلوائز املدنية والتكرمي العلني، لكي تنجح يف جمال البتكار.  اأي�سً

االبتكار على نطاق وا�سع 
ت�ستطبع احلكومات البدء  بعمليات الإ�سالح عن طريق ا�ستخدام امل�ساريع التجريبية وتو�سيع نطاق الأفكار املبتكرة املجدية. وي�سمل النهج املنّظم 
حلظات وا�سحة لتنفيذ/ عدم تنفيذ القرارات، وعمليات قيا�سية للتعّلم من امل�ساريع التجريبية واإفادة العمليات وا�سعة النطاق، وتوظيف هيكل 

حوكمة ُي�ساهم يف ت�سريع عملية  التقدم وحل امل�ساكل عندما تبداأ العقبات بالظهور 

ا اإ�سراك املوظفني واملواطنني على نطاق وا�سع خالل مراحل التطوير والختبار لتعزيزاعتماد  الأدوات والأ�ساليب اجلديدة عند البدء  ينبغي اأي�سً
بتطبيقها. فقد قامت باك�ستان على �سبيل املثال، بتح�سني معدلت احل�سور ونتائج التعليم ب�سكل ملحوظ يف املدار�ص العامة من خالل طرح جمموعة 

من املبادرات يف بع�ص املدار�ص واإدخال حت�سينات عليها قبل طرحها يف النظام التعليمي باأكمله. 

كمامُيكن للحكومات تاأ�سي�ص جمموعة من وكالت البتكار العامة لو�سع ال�سيا�سات البتكارية والإبداعية وتن�سيقها وتنفيذها. وتقوم هذه اجلهات 
بتنظيم اإدارات احلكومة لدعم وتعزيز ومتويل ريادة الأعمال والبتكار. وتقوم بع�ص احلكومات الأخرى بدعم املبادرات بالتعاون مع القطاعني العام 
واخلا�ص وعقد �سراكات مع القطاع الثالث )الالربحي(. فقد اأن�ساأت تايالند مثاًل وكالتها الوطنية لالبتكار التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا يف 
2009. وت�سعى الوكالة الوطنية لالبتكار لتحقيق البتكار ال�سرتاتيجي والبتكار يف ال�سناعة القطاعية  لتعزيز الإنتاجية الوطنية، واإعادة  عام 
اأنها توّفر الدعم املايل والتقني للمبدعني وتنّظم املعار�ص واملوؤمترات لتعزيز ورفع  هيكلة القت�ساد، وحتقيق التنمية الجتماعية. بالإ�سافة اإىل 

م�ستوى الوعي حول بالبتكار. 

يجب على احلكومات التي ترغب يف جعل البتكار هدًفا رئي�سًيا لها اأن حتدد امل�ساريع البتكارية ذات الأولوية واأن توازن ال�ستثمارات املقدمة ملحفظة 
التي �سي�سعون  امل�ساريع البتكارية  اتخاذ قرارات وا�سحة لتحديد نوعية وحجم  القادة  املتفق عليها، يجب على  الوطنية  للروؤية  املبادرات. ووفًقا 

لتحقيقها، مع احلر�ص على اأن تكون مرتبطة بالأهداف الإجمالية للدولة.
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