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املو�سوع الأ�سا�سي: الدرو�س 
امل�ستفادة من التحولت 

احلكومية 
على الرغم اأن معظم احلكومات لديها الكثري من االأفكار حول ما يجب تغيريه، اإال اأنها غالًبا ما تخفق يف تنفيذ وعودها. ومبا اأن حتوالت القطاع 
العام حتدث �سمن ظروف معينة فقط، ُت�سلط هذه املقالة ال�سوء على بع�س الدرو�س التي ُيكنها اأن ت�ساعد قادة القطاع العام يف تخطيط واإعداد 

وتنفيذ تغيريات ملمو�سة فيما يتعلق بجودة اخلدمات وفعاليتها.
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أهمية وتحديات التحّول الحكومي

اأ�سبحت احلاجة الإحداث التغيري يف احلكومة اأهم من اأي وقت 
م�سى

1 ُبني التوقع االأ�سلي، الذي مت تعديله الحًقا، يف عام 1965. 

اإن وترية االبتكار تت�سارع با�ستمرار. فقد ظل قانون جوردن مور - الذي يقول اإن عدد الرتانز�ستورات املدجمة بالدائرة الكاملة يت�ساعف كل 18 
�سهًرا - مطبًقا الأكرث من 40 عاًما، على �سبيل املثال، )Intel.com، 2016(1. وال اأحد يعرف االآن كيف �ستتحول حياتنا يف ال�سنوات القادمة. 

بيد اأننا نعرف اأن على ال�سركات واحلكومات اأن تواظب على االبتكار ملواكبة هذا الت�سارع. ويجب على موؤ�س�سات االأعمال اأن تدخل عامل االبتكار؛ 
فقد قّل�ست �سناعة ال�سيارات على �سبيل املثال، فرتة ت�سميم املركبات من 60 �سهًرا اإىل حوايل 30 خالل خم�س �سنوات فقط )مكغاريث، 2013(. 
ومتاًما مثل امل�ستهلكني، فاإن املواطنني يتوقعون ويطالبون بخدمات عامة اأف�سل واأكرث كفاءة من حكوماتهم. غري اأن ا�ستطالع راأي اأجرته �سركة 
ماكنزي �سارك فيه 17،000 مواطن اأمريكي من 15 والية اأظهر باأن عدم ر�سا املواطنني عن اخلدمات احلكومية اأكرث مبرتني ون�سف من عدم 
ر�ساهم عن اخلدمات التي يقدمها القطاع اخلا�س )ت�سني واآخرون، 2015(. علًما اأن بع�س اجلهات يف القطاع العام تتفوق باأدائها على القطاع 
اخلا�س يف تقدمي اخلدمات. فعلى �سبيل املثال، اأ�س�ست وكالة العمل يف اأملانيا من�سة للوظائف تقوم بتحليل امللفات ال�سخ�سية للمر�سحني، وتقدم 
�سة، وحتّول املر�سحني املنا�سبني لل�سركات املطابقة لتخ�س�ساتهم. ويزور هذا املوقع 18 مليون زائًرا يومًيا، باملقارنة مع 8  تو�سيات وظيفية خم�سّ

ماليني زائر ملوقع مناف�س رائد من القطاع اخلا�س يقدم 1.5 مليون فر�سة عمل )كرايدون، واآخرون، 2016(.

اأكرب وعلى  يتمتعون بقدرات ومعرفة  باتوا  املواطنون  اأ�سا�سيني:  ل�سببني  املواطنني  تواجه احلكومات �سغوطات م�ستمرة ومتزايدة ملواكبة توقعات 
احلكومات اأن حتقق اإجنازات اأكرث بعدد اأقل من املوارد:

االإعالم الرقمي يوّفر ال�سفافية وينح املواطنني م�ساحة للتعبري عن اآرائهم. ي�سعر املواطنون بقوة غري م�سبوقة تخّولهم بطلب املزيد من حكوماتهم؛ 	 
فمئات املاليني من املواطنني حالًيا ي�ستخدمون االإنرتنت، وم�ستخدم االإنرتنت العادي لديه اأكرث من خم�سة ح�سابات يف مواقع و�سائل التوا�سل 
االجتماعي )�ساندبريغ، 2015(. وباتت حمالت و�سائل التوا�سل االجتماعي الكبرية وال�سغرية توّجه خطابها اإىل احلكومات ب�سكل يومي وبتاأثري 
عميق، اإذ �ساهمت يف اإ�سعال فتيل الربيع العربي على �سبيل املثال. وقد يوؤدي مقطع فيديو رائج اإىل اإقالة وزير من من�سبه، وقد ا�ستغل الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب موقع تويرت باأ�ساليب مل يفكر فيها اأي مر�ّسح اآخر، متجاوًزا بذلك االإعالم التقليدي خالل رحلته اال�ستثنائية اإىل البيت 
اإذ يح�سل �سعب �سرياليون على  التقليدية،  التوا�سل االجتماعي على امل�سادر االإخبارية  الدول االأقل تطوًرا، تتفوق و�سائل  االأبي�س. وحتى يف 
معلومات ب�ساأن وباء االإيبوال من �سفحة الفريق الرئا�سي للتعايف من فريو�س االإيبوال على الفي�سبوك وتويرت اأكرث من موقعه االإلكرتوين الر�سمي. 
بيد اأن احلديث عن انت�سار االأخبار املزيفة عرب ال�سبكات االجتماعية ال يزال يف مراحله االأوىل؛ ففي ذروة تف�سي فريو�س االإيبوال يف عام 2014، 

انت�سرت ر�سالة مزيفة يف �سرياليون عرب الفي�سبوك وبرنامج "وات�س اآب" مفادها اأن 
اال�ستحمام باملياه ال�ساخنة وامللح يوؤدي اإىل ال�سفاء من املر�س وينع انت�سار الفريو�س 
)موزور و�سكوت، 2016(. فالتوا�سل االإلكرتوين قد يجعل املواطنني اأكرث نفوًذا وتطلًبا 
الإدارة  �سة  خم�سّ فرق  بت�سكيل  احلكومات  من  الكثري  قامت  لذلك  حكوماتهم.  من 
ح�ساباتها على و�سائل التوا�سل االجتماعي التي يتابعها املاليني من املواطنني. فح�ساب 
يتابعه  تويرت  على   KingSalman@ اهلل-  -حفظه  �سلمان  امللك  اجلاللة  �ساحب 
اأوباما 6 ماليني �سخ�س وفًقا الآخر االح�ساءات، بينما يحظى ح�ساب الرئي�س   نحو 

@barackobama على اأكرث من 80 مليون متابع.

"التطّور قائم على التغيري؛ 

يجب اأن نواظب على التغيري 
 لن�صل اإىل الكمال."

وين�صنت ت�صرت�صل
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يجب على �سّناع القرارات احلكومية حول العامل حتقيق املزيد من االجنازات مبوارد اأقل. يف الدول املتقدمة، تزداد النفقات مع تزايد عدد 	 
ال�سكان وترهل البنية التحتية وارتفاع الدين العام. ووفًقا لبحث اأجرته منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية مع �سركة ماكنزي، �سيحتاج العامل 
اإىل القيام با�ستثمارات �سخمة يف جماالت النقل وتوليد الكهرباء والبث والتوزيع واملياه واالت�ساالت بقيمة 57-67 تريليون و71 تريليون دوالر 
اأمريكي على التوايل بحلول عام 2030 )منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، 2007؛ معهد ماكنزي العاملي(. وعلى جميع احلكومات حتقيق 
املزيد من االجنازات مبيزانيات اأقل. وهذا ينطبق ب�سكل اأكرب على الدول الغنية باملوارد حيث ُي�سكل انخفا�س اأ�سعار ال�سلع �سغًطا هائاًل على 
امليزانيات. وعلى �سبيل املثال، انتقلت اململكة العربية ال�سعودية من ت�سجيل فائ�س ن�سبته 30 باملائة يف الناجت املحلي االإجمايل عام 2008 اإىل 
عجز ن�سبته 15 باملائة يف الناجت املحلي االإجمايل عام 2015 )وحدة اال�ستخبارات االقت�سادية، 2016(. واجلدير ذكره اأن تراجع االيرادات 

يحد من قدرة احلكومة على االقرتا�س واالإنفاق لتلبية الطلبات املتزايدة للمواطنني.
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التحوالت الحكومية تختلف عن تحوالت القطاع الخاص
تعمل احلكومات ببطيء لكنها لي�ست متقاع�سة يف عملها: فاالإ�سالحات جارية با�ستمرار لكن التحّوالت احلقيقية نادرة احلدوث. ويجري العمل 
حالًيا على بع�س التحوالت احلكومية يف بع�س الدول الغنية باملوارد التي تعّر�ست ميزانياتها ل�سغوطات هائلة منذ هبوط اأ�سعار النفط. وتعكف 
حكومات تلك الدول على تطوير ا�سرتاتيجيات اقت�سادية بعيدة املدى لتحقيق التحوالت على نطاق غري م�سبوق، ومنها مثاًل روؤية االإمارات 2021 

وروؤية كازاخ�ستان 2050. 

ُنركز يف هذه املقالة على التحّول احلكومي اأكرث من عملية االإ�سالح التي جتري عادة على م�ستوى اأ�سغر وكجزء من التطّور احلكومي امل�ستمر. ونحن 
نعّرف التحّول احلكومي على اأنه برنامج ُمنّظم وُمعلن ووا�سع النطاق وطموح للغاية ي�سع اأهداًفا حمددة تدعمها خطط تنفيذ مف�سلة، مبا فيها 
مواعيد الت�سليم واجلهات املالكة للمبادرات، مما ُيخ�سع احلكومة الأعلى امل�ستويات امل�ساءلة. وينطوي هذا التحّول على بع�س التحديات اخلا�سة 

التالية:

�سعف حتفيز القطاع العام لتنفيذ العمليات التحولية. يف القطاع اخلا�س، توؤثر حلقات التغذية الراجعة الق�سرية على رواتب االأفراد وتوظيفهم، 	 
ولكن املوظفني احلكوميني يتمتعون باأمن وظيفي اأكرب وعادًة ما تكون منافعهم ثابتة. ومع اأن بع�س احلكومات قدمت مكافاآت االأداء للموظفني 
اإال اأن جناحها كان حمدوًدا. فعلى �سبيل املثال، حت�ّسنت نتائج اختبارات الطالب يف وا�سنطن العا�سمة منذ ربط رواتب املعلمني مب�ستوى االأداء 
)دي ووايكوف، 2013(. ولكن احلوافز املالية القائمة على االأداء قد تبدو كق�سية ف�ساد. ففي جورجيا عام 2009، حازت 12 من اأ�سل 14 
وزارة على مكافاآت ت�سل اإىل 40 باملائة اأو اأكرث من دخلها االإجمايل )منظمة ال�سفافية الدولية جورجيا، 2011(، وبعد اأن �ساأل ال�سحفيون 

عن هذه الدفعات، قرر رئي�س الوزراء تخفي�س وتثبيت رواتب الوزراء )فاكتت�سيك، 2015(.
االإنفاق 	  لتجنب  للتفتي�س  املنخف�سة  القدرات  ذات  ال�سخمة  اجلهات  تخ�سع  البريوقراطية.  املعوقات  ب�سبب  العام  القطاع  يف  التغيري  تباطوؤ 

الب�سائع  التوظيف و�سراء  ا عملية  اأي�سً تعيق  العام  القطاع  ال�سارمة يف  القوانني واالإجراءات  اأن  املوارد. كما  ا�ستخدام  واإ�ساءة  امل�سوؤول  غري 
التغيري  اإال بعد حدوث  التغيري ب�سكل كبري. وال يت�سح بطء العملية  التنظيم البريوقراطية على تثبيط وترية  واخلدمات. بينما تت�سبب ثقافة 
اأخرًيا: فقد ك�سفت درا�سة اأجرتها الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية عام 2013 يف اإحدى الدول اأن �سراء املعدات الطبية االأ�سا�سية ا�ستغرق 
عاًما كاماًل قبل االنتهاء من اإ�سالح النظام للت�سريع من عملية التنفيذ لت�ستغرق من �سهرين اإىل ثالثة اأ�سهر. وال يزال التوا�سل الر�سمي بني 

اجلهات احلكومية ي�ستغرق عدة اأ�سابيع ب�سبب ا�ستخدامها للربيد التقليدي حتى يومنا هذا.  
وبالرغم هذه املوقعات التي تعر�س طريق التحّول، ُيكن للحكومات ا�ستغالل امليزات الفريدة التالية:	 
ُيكن للحكومات توظيف املزيد من املوارد "جماًنا" لدعم مهامها. ُيكن للحكومات اإ�سراك القطاع اخلا�س يف الق�سايا االجتماعية )كجزء 	 

من امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات(، ويكن للمواطنني التطوع بوقتهم ومعرفتهم، وخا�سة يف الوقت احلايل مع وجود الهواتف الذكية وو�سائل 
التوا�سل االجتماعي. اإذ تعتمد �سركات مثل "ويز" و"ويكيبيديا" على م�ساركة املتطوعني وتفاعلهم، فاإذا كان مبقدور القطاع اخلا�س توظيف 

املواطنني مبثل هذا امل�ستوى الكبري، فما الذي ينع احلكومات من القيام بذلك؟
تقوم 	  التي  البيانات  ا�ستخدام  للحكومات  ُيكن  احلكومية.  التدخالت  لتح�سني  البيانات  من  الهائلة  ذخريتها  ا�ستغالل  العام  للقطاع  ُيكن 

بجمعها من ماليني املواطنني للح�سول على االأفكار وحتقيق مدخرات كبرية. فقد وجدت درا�سة اأجرتها �سركة ماكنزي )مانييكا واآخرون، 
2011( اأن نظام الرعاية ال�سحية يف الواليات املتحدة االأمريكية ُيكنه توليد اأكرث من 300 مليار دوالر اأمريكي �سنوًيا يف حال ا�ستخدامه 

للبيانات ال�سخمة ب�سكل اإبداعي لزيادة الفعالية واجلودة. كما اأظهرت الدرا�سة اأن احلكومات االأوروبية يكنها اأن جتني لغاية 250 مليار يورو 
�سنوًيا با�ستخدام البيانات ال�سخمة لتطوير الكفاءة والفعالية الت�سغيلية يف اإدارة القطاع العام لوحدها.
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تتمتع احلكومات باآفاق بعيدة املدى لال�ستثمار. ُيول القطاع العام امل�ساريع التي ال حت�سل على التمويل من القطاع اخلا�س، وذلك حتى يف 	 
25 باملائة من عمليات البحث  اأكرث من  العام بتمويل  النا�سجة واملتقدمة. ففي اململكة املتحدة على �سبيل املثال، يقوم القطاع  االقت�سادات 
والتطوير. كما تقوم الكثري من الدول مبجازفات ا�سرتاتيجية لتطوير القطاعات، على الرغم من معرفتهم امل�سبقة اأنها �ستتطلب عقد كامل 
اأو اأكرث لتحقق نتائج ملمو�سة. كما بذلت �سنغافورة مثاًل جهًدا متظافًرا لبناء جتمع ُيركز على الطب احليوي واالإعالم واالأبحاث. وقد جنح 
يف ال�سنوات الـ 15 االأخرية يف جذب موؤ�س�سات تعليمية رائدة ككلية اإن�سياد الإدارة االأعمال، و�سركات ال�سناعات الدوائية مثل "اإيلي ليلي" اإىل 

منطقة البحث والتطوير "وان نورث" يف كوينزتاون يف �سنغافورة.
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دروس لتحقيق تحّول حكومي 
ناجح

 2 مقابلة ماكنزي مع فران�سوا- دانييل ميغون، الذي قاد "املديرية العامة لتحديث الدولة" وهي هيئة م�سرتكة بني الوزارات اأطلقت لتن�سيق جهود التحول يف احلكومة الفرن�سية  

مل�ساعدة االأ�سخا�س الذين ي�سعون لتحقيق حتول حكومي ناجح، قمنا مبراجعة خربات وجتارب من خمتلف اأنحاء العامل وحددنا 10 ركائز �ساهمت 
يف اإجناح هذه التحوالت. وقد ك�سف بحثنا اأنه ال يكن لركيزة واحدة منها اأن ت�سمن حتقق نتائج اإيجابية، ولكن فر�س النجاح تزيد عند توظفيها 

كوحدة واحدة. 

اإعداد خطط قائمة على االأدلة والرباهني
الدر�ص 1: فهم المواطنين

َز عليها احلكومة جهودها، ولكن عرب التاريخ ويف جميع اأنحاء العامل، اختار بع�س  قد يبدو من الَبَديهي اأنَّ على القادة فهم املجاالت التي يجب اأْن ُتركِّ
كبار امل�سوؤولني جتاهل اأهم االحتياجات الوطنية وخدموا م�سالح حلفائهم وجماعات امل�سالح اخلا�سة.

ح اأمناطهم  اأن تو�سّ اأدوات قوية جديدة ُيكنها  اأف�سل، مبا يف ذلك  هناك الكثري من الو�سائل التي ُت�ساعد احلكومات على فهم مواطنيها ب�سكٍل 
اأ�سا�سي يف برناجمها  "الب�ساطة" كمقيا�س  لتحديد عن�سر  الراأي  ا�ستطالعات  الفرن�سية مثاًل  ا�ستخدمت احلكومة  واحتياجاتهم. فقد  ال�سلوكية 
للتحّول احلكومي ال�سامل بني عامي 2009 و2013. كما اأجرت فرن�سا مقيا�ًسا مبنًيا على ا�ستطالع الراأي حول مدى الب�ساطة املر�سودة لتعقب اأثر 

التحّول )دانكر، 2012(2.

"جوجل  مثل  التحليالت  من�سات  عرب  املتاحة  االجتماعية  البيانات  ال�ستخدام  وُيكن 
متابعة  يف  احلكومات  ُي�ساعد  اأن  اأناليتك�س"،  و"تويرت  اإن�سايت�س"  "في�سبوك  اأناليتك�س"، 
حق  احلكومة  احرتمت  حال  يف  ذلك  املواطنني،  جتربة  وحت�سني  واالجتــاهــات  امل�ساكل 
اأكرث  مّطلعة  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  احلكومية  للجهات  ويكن  املواطنني.  خ�سو�سية 
التوا�سل االجتماعي دور هام  لو�سائل  وتقدمي برامج عامة �سريعة اال�ستجابة. فقد كان 
عندما  الهواء  تلوث  من  للحد  دلهي  يف  ُفر�ست  التي  بالقيود  العام  االهتمام  قيا�س  يف 

�ُسمح بقيادة ال�سيارات التي حتمل اأرقاًما زوجية وفردية يف اأيام خمتلفة. وك�سفت املن�سورات با�ستخدام و�سم )ها�ستاغ( #DelhiOddEven اأن 
اال�ستجابة العامة للمبادرة كانت اإيجابية، فح�سلت احلكومة على ال�سوء االأخ�سر لتطبيق حلول م�سابهة.

القوية  احلوا�سيب  عن  ف�ساًل  البيانات،  من  م�سبوقة  غري  كبرية  كمية  اليوم  لديها  فاحلكومات  الوقت:  مع  وتت�ساعف  هائلة  التطوير  فر�س  اإن 
والتحليالت املعقدة واالأنظمة التنبئية للح�سول على املزيد من االأفكار املتعمقة حول احتياجات املواطنني امللحة.

الدر�ص 2: التركيز على اأهم الم�ساكل

يختلف عدد الوزارات ب�سكل كبري من دولة اإىل اأخرى، حيث يوجد يف الواليات املتحدة االأمريكية 16 وزارة، واململكة املتحدة 20 وزارة، وجنوب 
اإفريقيا 35 وزارة على �سبيل املثال. ونظًرا اإىل جمموعة االأهداف الذي قد ت�سعى كل وزارة لتحقيقها، فاإن عدد االأولويات املحتملة يتزايد ب�سرعة. 
اأن  ر يف حتقيق اأهدافها. ورغم  فاحلكومات التي ال تختار االأهداف ذات االأولوية الوا�سحة قد ت�ستت جهودها على م�ساريع كثرية وبالتايل تق�سّ

ترتيب االأولويات ينطوي على اتخاذ خيارات �سعبة اإال اأنه ي�ساعد احلكومات على تركيز اهتمامها ومواردها يف امل�سائل ذات االأهمية الق�سوى.

"الرؤية بدون التنفيذ مجّرد 
سراب." – مقولة ُتنسب إلى 

توماس إديسون
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ويعمل بع�س القادة وفق نهٍج �سامل لتحديد االأولويات واملخرجات، وذلك بناًء على حد�سهم وتقديرهم. بينما ي�ستخدم قادة اآخرون نهًجا مبنًيا على 
احلقائق، من خالل قيا�س االأداء، والنفقات، وااليرادات واملخرجات املحتملة لفهم مكمن امل�سكلة وطريقة التعامل معها. ففي عام 2016، اأن�ساأت 
اأ�سرتاليا مثاًل جلنة االإنتاجية لتزويد احلكومة باملعلومات حول االأداء واجلودة االقت�سادية واالجتماعية والبيئية. ومن خالل مقارنة نتائج التي 
تو�سلت اإليها اللجنة حول اأكرث ما يهم املواطنني، تهدف احلكومة اإىل فهم امل�سائل التي يجد اأن حتدد فيها اأولوياتها )مان�سيني واإن جي، 2015(. 

كما ت�ستخدم الكثري من احلكومات نتائج تقييمات م�سابهة لتحديد الروؤية ومن ثم ت�سميم املبادرات لتحقيقها. فقد ك�سفت مراجعة للروؤى التي 
قدمتها دول خمتلفة مثل الدمنارك، كازاخ�ستان، ماليزيا، جنوب اإفريقيا واالإمارات العربية املتحدة باأن خرائط الطريق هذه ُم�سممة عادًة لفرتة 
ترتاوح ما بني 10 اإىل 20 عاًما وت�سمل امل�سائل االقت�سادية واالجتماعية والبيئية واالأمنية وال�سيا�سية، وغالًبا ما تت�سمن خطط عمل ق�سرية املدى. 
وتتاألف من عنا�سر مهمة مثل امل�ساءلة واملتابعة الدورية ملوؤ�سرات االأداء الرئي�سية العامة. وقد يكون هذا النوع من املتابعة واملناق�سة العامة مهًما جًدا 
لعملية التحّول، الأن بع�س اخلطط ال�ساملة والوا�سعة قد تفتقر للم�سداقية اأو ُتن�سى �سريًعا دون و�سع اأهداف وخطوات حمددة لها. كما اأن للخطط 
الوطنية دور هام يف تنظيم احلكومات داخلًيا، مبا يف ذلك الوزارات واملوظفني املدنيني، اإىل جانب املجتمع ككل والقطاع اخلا�س، وقد ت�ساعد يف 

ت�سكيل �سورة اإيجابية ودافع لتحقيق الهدف والتقدم با�ستمرارية.

يختلف شكل وبنية الرؤ�ة الوطنية ولكنه يشري بوضوح إلى أولو�ات الدولة

2050اإلمارات العربیة المتحدة، كازاخستان 2021الحكومة الدنماركیة، رؤیة : المصدر

المنصة الحكومية: الرؤ�ة
الدنمارك

ة سياسة اقتصادي•
مسؤولة

ز�ادة الوظائف •
في القطاع العام 

ورفع نسبة 
التوظيف

تعز��ز الرعاية •
االجتماعية

إصالح القطاع •
العام

األولو�ات

األهداف

المبادرات

استقبال •
المهاجر��ن 

ةبطر�قة منطقي
الت�كامل الناجح•
تطو��ر البنى •

نةالتحتية المتواز 
األمن والسالمة •
ة السياسة الخارجي•

القو�ة

ود القي: تضمني•
على الضرائب،

اق تخفيض اإلنف
على الهجرة

: تضمني•
مستوى 

االستتثمار 
في األبحاث 

التي يمولها
القطاع العام

المبادرات في •
مواقع األولو�ة

مؤشر أداء 45•
رئيسي

رأس المال •
البشري

التحضر•
الت�كامل •

الدولي

يل تشك: تضمني•
جهاز حكومي 
محرتف، سيادة

القانون، 
التصنيع

جذب : تضمني•
المستتثمر��ن

تني، االسرتاتيجي
خصخصة 
األراضي 

�ر الزراعية، تطو�
نظام الضرائب

إصالحات 5•
مؤسسية

اإلدارة العادلة  •
سياسة الطاقة •

الجديدة
البيئةرعاية •
اقتصاد مبني على •

المعرفة

خطوة 100•
ذ ملموسة لتنفي

إصالحات 5
مؤسسية

نظام تعليمي •
من الدرجة 

األولى
الرعاية الصحية•

بمستو�ات 
عالمية

البيئة والبنى•
التحتية 

المستدامة

مجتمع متجانس •
والمحافظة على 

الهو�ة
تعز��ز األمن •

والقضاء العادل
اقتصاد المعرفة •

التنافسية

مؤشر : تضمني•
ة، التنمية البشر�

تنمية الناتج 
القومي اإلجمالي

غري النفطي، 
اإلحساس باألمان

مؤشر 52•
أداء رئيسي
مقسم إلى 

مجموعات

ع توسي: تضمني•
القطاعات 

، االسرتاتيجية
ز�ادة الوعي 

البيئي

المبادرات •
في مواقع 

األولو�ة

2021رؤ�ة عام 
اإلمارات العر�تية المتحدة

2050اسرتاتيجية : الرؤ�ة
كازاخستان 

األولو�ات

األهداف

المبادرات

األولو�ات

األهداف

المبادرات



 الدروس المستفادة من التحوالت الحكومية12

االلتزام
الدر�ص 3: االلتزامات العامة بتحقيق الطموحات الكبرى

ا�ستهر اإدري�س جاال، وهو قيادي ماليزي، بالقول اإن االإ�سالح اجلاد يتطلب "التزاًما مطلًقا" من كافة القادة ال�سيا�سيني. ملاذا؟ الأنهم فور التزامهم 
بالفكرة لن يكون اأمامهم �سوى خيار "التنفيذ".

اإذ اأن "االلتزام" يبداأ عندما يعلن القادة احلكوميون عن طموحاتهم اإىل ال�سعب مبا يف ذلك االأهداف الوا�سحة لهذا الطموح. وما هذه اإال اخلطوة 
اأهم مرحلة الأنها ت�سعهم حتت ال�سغط لتنفيذ وعودهم. ويعترب  اأن يتحول اإىل ن�سق اعتيادي للمتابعة واإعداد التقارير، لكنها  االأوىل فيما يجب 
اإعالن اململكة العربية ال�سعودية عن روؤية 2030 موؤخًرا اأحد االأمثلة على هذا النهج، كما هو اإعالن االإمارات العربية املتحدة عن خططها القت�ساد 

ما بعد النفط.

ويرمي الك�سف عن االأهداف للجهات املعنية الداخلية واخلارجية اإىل خدمة ثالثة اأهداف، اأولها زيادة م�سداقية القادة وال�سغط على القطاع العام 
الأداء واجباته جتاه مواطنيه. فعلى �سبيل املثال، قدم رئي�س �سرياليون اإىل 149 قائد �سيا�سي قائمة مف�سلة بنتائج حمددة يجب اأن يحققها فريق 
االإجناز الرئا�سي. ف�سعر القادة وجمال�سهم باالمتنان على هذه ال�سفافية واملرونة االأوىل من نوعها، واعتربوها اإ�سارة على جدّية احلكومة. ثانًيا، 
ي�ساعد على تنظيم املوؤ�س�سات وتوجيه اأعمالهم اليومية، فقد ا�ستخدمت �سرياليون 13 "جمااًل رئي�سًيا للنتائج" للرتكيز على اأولويات كل وزارة خالل 
االأ�سهر الـ 14 القادمة. ثالًثا، ي�ساعد اجلهات املتربعة و�سركاء التنفيذ واملجتمع املدين على تفعيل جهود التنفيذ وتنظيم براجمهم مبا يت�سق مع 
ل االأهداف بو�سوح تام، ُيكن اأن تقوم اأطراف اأخرى بت�سويه �سياقها االإجمايل، مبا يف ذلك معار�سي احلكومة )ديوار  خطط احلكومة. فاإن مل ُتو�سّ

واآخرون، 2016(.

ويجب اأن ي�سمل االلتزام العام اأهداًفا حمددة وموؤ�سرات اأداء رئي�سية. يف اململكة املتحدة، على �سبيل املثال، ن�سرت وحدة االإجناز التابعة لرئي�س 
الوزراء تقارير تف�سيلية دورية. ويف اأوائل عام 2016، مع تقدمي العالج الآخر احلاالت امل�سابة بفريو�س االإيبوال، اأطلق رئي�س �سرياليون اأولويات 
التعايف الرئا�سية ر�سمًيا لالإعالن عن بدء جهود التعايف من الفريو�س. وخالل خطابه، ذكر الرئي�س 13 "جمااًل رئي�سًيا للنتائج" �سمن 7 قطاعات 
و48 مبادرة �سي�سعى فريق االإجناز اخلا�س به من اأجل حتقيقها. وقد حر�س خالل خطابه اأن يجتمع مع وزرائه وقادته ال�سيا�سيني وكبار امل�سوؤولني 
احلكوميني واملجتمع املدين واملتربعني وو�سائل واالإعالم واملواطنني، وطلب من اجلماهري والدولة ككل اأن يرتقبوا حتقيق النتائج خالل 14 �سهًرا 

وم�ساءلة احلكومة حول هذه النتائج.
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الدر�ص 4: اإ�سراك جميع الم�ستويات في التحّول وم�ساءلتهم ب�سكل دوري

وعندما حتاول جهات  واحــدة.  عاتق جهة حكومية  على  يقع  ما  نــادًرا  اال�سرتاتيجية  االأهــداف  فاإن حتقيق  العمليات احلكومية،  تعقيد  اإىل  نظًرا 
حكومية متعددة اإجراء عمليات اإ�سالح طموحة، فاإنها قد تف�سل ب�سبب �سعف اآلية التوا�سل ما بينها. وقد يف�سل القادة احلكوميون بتنظيم جهودهم 
ومواردهم، وي�سون وقًتا قلياًل للخروج من ماأزق ما وت�سريع اإجناز االأهداف، وقد تف�سل اأجزاء متنوعة من اآلية العمل احلكومية يف حل م�ساكل 

متعددة اجلوانب. ووفًقا للبحث الذي اأجريناه، فاإن حل هذه امل�سكالت يتطلب تعزيز تواتر التفاعالت احلكومية وتعزيزها.

بع�س  وجتاوز  القرارات  واتخاذ  معني،  توجيه  حول  والتن�سيق  للتفاعل  للوزراء  جديدة  منتدى  اإن�ساء  هذا  يعني  قد  العليا،  القيادة  م�ستوى  وعلى 
املعوقات. فقد ا�ستخدمت ماليزيا مثاًل ور�س عمل ا�سرتاتيجية على م�ستوى جمل�س الوزراء، واأ�س�ست اململكة العربية ال�سعودية جمال�ًسا جديدة، 

اأحدها لل�سوؤون االقت�سادية واآخر لل�سوؤون االأمنية، وذلك جلمع الوزراء املعنيني ب�سكل اأكرب من اأي وقت م�سى ملناق�سة املهام.

يحتاج رئي�س احلكومة عادًة اأن ُي�سي املزيد من الوقت يف دعم عملية التحّول. ففي ال�سويد مثاًل، اأم�سى غوران بري�سون 30 باملائة من وقته حلل 
اأزمة امليزانية اأثناء عمله وزيًرا للمالية ورئي�ًسا للوزراء )ت�سني واآخرون، 2015(. ويف اململكة املتحدة، تراأ�س توين بلري اجتماعات اأ�سبوعية للتدخل 
مبا�سرة يف عمل ال�سرطة من خالل و�سع اأهداف وا�سحة وتوزيع م�سوؤوليات النتائج بني وحدات خا�سة، مما اأدى اإىل تقلي�س ال�سرقة واجلرائم يف 

االأماكن العامة بن�سبة كبرية )باريت، 2002(.

كما ُيكن للتعاون احلثيث بني الوزارة املنفذة لالإ�سالح ووزارة املالية اأن يرتك حت�سينات ملمو�سة على مراحل التخطيط والتنفيذ اأو التطبيق )ت�سني 
واآخرون، 2015(. يف الدمنارك، يجتمع الوزراء اأ�سبوعًيا �سمن جلنة ال�سوؤون االقت�سادية التي يرتاأ�سها وزير املالية لتقييم املقرتحات واملبادرات 
التي يكون لها تبعات مهمة على االقت�ساد وامليزانية. ويتم حت�سري االجتماعات واملواد باهتمام �سديد حتت قيادة االأمني العام الدائم لوزارة املالية، 
وبالتايل تتم مراجعة جميع املبادرات وحتدد اأماكن اأع�ساء اللجنة قبل بدء االجتماع. اإذ كان هذا النهج امل�سرتك بني الوزارات عاماًل مهًما يف 
تنفيذ وتن�سيق االإ�سالحات �سمن عدة قطاعات و�سيا�سات عامة، مبا يف ذلك اإ�سالحات امليزانية، احلوكمة االقت�سادية، التعليم، ال�سرائب، تنظيم 
االأعمال، الدفاع، اال�ستثمار يف البنية التحتية، النقل والطاقة امل�ستدامة، وذلك �سمن التحّول احلكومي ال�سامل يف الدمنارك )كوريدون، 2016(3 
. ويف �سرياليون، اتبعت الوزارات مبادرات غري ممولة دون العمل مع وزارة املالية مما اأعاق جهودهم منذ البداية، ولكنها ا�ستفادت من هذا الدر�س، 

فاأ�سرك فريق االإجناز الرئا�سي وزير املالية اأو نائبه يف كل منتدى اإجناز رئا�سي اأ�سبوعي.

ال يكن حتى الأكرث القادة نفوًذا اأن يحولوا احلكومة مبفردهم: اإذ اأن جناح التحّول يتطلب احل�سول على م�ساعدة م�سوؤولني من جميع امل�ستويات. 
فالكثري من جهود التحّول توؤول اإىل الف�سل رغم وجود العقليات ال�سحيحة والتن�سيق بني قيادة احلكومة.

در�س "مات اآندروز"، الربف�سور يف جامعة هارفرد، اأهمية اإ�سراك كافة م�ستويات احلكومة يف عملية التحّول، وهو يفّرق بني جمموعتني من اجلهات 
اإ�سراك كافة  الناجحة  التحوالت  فاإن على  املوزعني. لذلك  والوكالء  املنفذين  االأعمال  ال�سيا�سيني، وهما: رواد  القادة  اإطار  املعنية اخلارجة عن 
امل�ستويات احلكومية. ويجب متكني الوكالء املوزعني وتدريبهم على وجه اخل�سو�س لتنفيذ هذا التحّول. فقد اأكدت الدرا�سات حقيقة هذا االأمر 
يف جمموعة وا�سعة من الدول: ك�سف البحث الذي اأجري حول اإ�سالحات االإدارة املالية العامة يف اأكرث من 100 دولة )اآندروز، 2014( اأن نتائج 

االإ�سالح ت�سعف كلما اعتمد التنفيذ على الوكالء املوزعني يف حال مل يتم اإ�سراكهم يف عملية التحّول ب�سكٍل كاٍف.
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اأما على امل�ستوى الت�سغيلي، فُيمكن للدول تعزيز االلتزام متعدد اجلهات من خالل اال�سرتاك يف التخطيط بني االأق�سام. فعلى �سبيل املثال، كانت 
االأهداف  بتحديد  الفرق  تقوم  حيث  االإجناز"  عمل  "ور�س  ا�سم  حتت  اأ�سبوعًيا  اأيام  لعدة  الوظائف  متعددة  عمل  ور�س  تنظيم  يف  رائدة  ماليزيا 
الطموحة وت�سمم املبادرات لتحقيق هذه االأهداف وتخ�س�س امليزانيات لبدء التنفيذ على اأح�سن وجه. وباتت ور�س عمل االإجناز ُت�ستخدم بفعالية 

منذ ذلك الوقت يف �سرياليون، تنزانيا، جنوب اإفريقيا، االإمارات العربية املتحدة وغريها من الدول.

الدر�ص 5: مواجهة المحظورات ال�سيا�سية

هناك بع�س اجلوانب ال�سيا�سية املحظورة يف كل جمتمع. وتكمن اإحدى اأ�سرع الو�سائل لتحديد جدية اأي جهد اإ�سالحي يف مواجهة هذه املحظورات 
للتحقق من جدية عملية االإ�سالح.  

ويعترب التحّول يف اململكة العربية ال�سعودية، الذي ال يزال يف مراحله االأوىل، اأحد االأمثلة على جهود االإ�سالح اجلادة. فعندما بداأت اململكة مبناق�سة 
م�ساألة التخ�سي�س، توقع معظم املراقبون طبًعا اأن ت�سري جهود اخل�سخ�سة اجلديدة على خطى �سابقاتها، التي تطال عادًة واحًدا اأو اثنني من 
االأ�سول، لكن مل تكن هناك اأي دالالت على اإجراء تغيري كبري يف الدور الرئي�سي الذي تلعبه احلكومة يف االقت�ساد. بيد اأن هذا املفهوم تغرّي عندما 
ك�سف �سمو نائب ويل العهد ال�سعودي -حفظه اهلل- عن خططه لطرح ح�سة جزئية من املوؤ�س�سة الوطنية للنفط، اأرامكو ال�سعودية، ك�سركة م�ساهمة 
ا اجلهة االإدارية واملنفذة االأخرية الباقية لكافة  عامة. فهذه ال�سركة ال تعترب م�سدر �سادرات اململكة واإيرادات احلكومة الرئي�سية فح�سب، بل اأي�سً
امل�ساريع احلكومية عالية امل�ستوى. ورمبا بدت كاآخر اأ�سول الدولة التي �ستخ�سع للتخ�سي�س. لكن وباالإف�ساح عن رغبته الفورية بالبدء بخ�سخ�سة 
هذه احل�سة من االأ�سول، يكون �سمو نائب ويل العهد قد اأحدث �سدمًة حّولت جمرى النقا�س كلًيا ورفعت من م�ستوى م�سداقية وجدية التحّول، 

موؤكًدا للعامل باأ�سره باأن العملية �ستكون خمتلفة متاًما هذه املرة.

ليلة و�سحاها.  املرور بني  اأفراد قوة �سرطة  باال�ستغناء عن جممل  �ساكا�سفيلي"  "ميخائيل  الوقت  االآخر هو قرار رئي�س جورجيا يف ذلك  واملثال 
فقد تغلل الف�ساد يف اأو�ساطها لدرجة ال حتتمل، اإذ كان نحو 70 باملائة من عمليات التفتي�س املرورية حُتل بالر�ساوي )GORBI، 2000(. فقّرر 

التحول الحكومي الناجح يتطلب مشاركة جميع المستو�ات

القادة الحكوميون

ن القادة السياسيون الذين يضعو•
األهداف االسرتاتيجية

إصالح "يجب على هذه المجموعة •
ت الذين سيقودون المبادرا" األبطال

اإلصالحاتو��جرون 

رواد األعمال المنفذون

الرؤساء التنفيذيون والمدراء في•
المؤسسات العامة الذين يعرفون 

مؤسساتهم بعمق، و�عرفون ما هو 
مجٍد اقتصادًيا بالنسبة لها

يجب أن ت�كون هذه المجموعة قادرة •
ها على تصميم برنامج التحول، بما أن

للسياقتتتمتع بالخربة والفهم 

العمالء الموزعون

الموظفون الحكوميون الذين •
ري، من ينبغي عليهم تنفيذ التغيت

ي األطباء والمعلمني إلى مفتش
الضرائب وجامعي القمامة

للمشاركة في التحول، عليهم •
ينهم االقتناع بفائدته و��جب تمك
وتدر��بهم لتحقيق التحول

 (SFO)زیفیكبریت : ، تقدمة)2014(آندروز: المصدر
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�ساكا�سفيلي عندها اإقالة 16،000 �سرطي يف ليلة واحدة وا�ستبدالهم بـ 2،300 �سرطي مرور جديد خالل اأ�سهر قليلة )البنك الدويل، 2012(. 
فاعتمدت احلكومة بعد ذلك اإجراءات جديدة للتوظيف والرتقية وح�ّسنت من مقيا�س الرواتب وظروف العمل. واأدت هذه اخلطوة غري امل�سبوقة اإىل 
رفع م�ستوى م�سداقية جهود االإ�سالح التي اأعلنت عنها احلكومة، ومن خالل قيامها هذه باالإ�سالحات، ح�ّسنت جورجيا من مركزها على موؤ�سر 
مدركات الف�ساد، لتنتقل من املرتبة 133 بني 145 دولة يف عام 2004 اإىل املرتبة 99 من اأ�سل 163 دولة يف عام 2006، واإىل املرتبة 48 يف عام 

2015 )منظمة ال�سفافية الدولية(.

نجحت جورجيا في تحسني موقعها ضمن مؤشر مدركات الفساد

الموقع اإللكتروني لمجلس الخدمة المدنیة، منظمة الشفافیة الدولیة ، "جورجیامتابعة زمنیة إلصالحات . مكافحة الفساد في الخدمات العامة"2012البنك الدولي : المصدر

)أمثلة على المقايثيس(ترتيب جورجيا في مؤشر مدركات الفساد 

133

2004

99

2006

68

2010

48

2015

إصالح الشرطة وطرد جميع موظفي •
:  2004شرطة السري في يوليو 

فر، ت�أسيس شرطة سري جديدة من الص
وز�ادة الرواتب والتدر�ب

نشر بيانات األصول لكبار •
موظفي الدولة على الموقع 

اإللكرتوني لمجلس الخدمة 
2009المدنية منذ نهاية عام 

مما قلل 2011تقديم رمز ضر��بي جديدة في يناير •
6إلى 21متطلبات الرخص التجار�ة والضرائب من 

ميع إطالق منصة مركز�ة إلكرتونية للمشرت�ات لج•
2010مشرت�ات الحكومية المحالة للعطاءات عام 
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التنفيذ ال�رسيع قبل التو�سع
الدر�ص 6: الحر�ص على �سرعة التنفيذ

تتطلب عملية التحّول احلكومي احلقيقية العمل بتفكري متجدد واإجراء ا�ستثمارات كبرية �سوًءا يف املوارد اأويف راأ�س املال ال�سيا�سي )فاريل، 2012(. 
فال�سركات الرائدة يف القطاع اخلا�س مثاًل حت�ّسن من اإجراءاتها ب�سكل دوري لتعزيز م�ستوى التاأثري وتقليل املخاطر وغري ذلك. وُيكن للبيانات 
ال�سخمة واالأدوات التقنية اأن ت�ساعد القادة احلكوميني على حتقيق االأهداف بنف�س الدقة وال�سرعة. كما يجب على اجلهات جتربة بع�س الطرق 

املخت�سرة لت�سريع االأثر وتعزيز امل�سداقية وزيادة زخم عملية االإ�سالح ب�سكل عام، خا�سًة عند تن�سيط العمل يف عملية حتّول جديدة. 

ا�ستخدمت الأول املرة يف تطوير الربجميات، لت�سميم وتقدمي  والتي  للعمل،  اأ�ساليب حيوية  يتبنوا  اأن  امل�ساريع  ال�سيا�سات ومدراء  وُيكن ل�سّناع 
اخلدمات احلكومية. فقد تخلى مطورو الربامج اأنف�سهم عن االأ�ساليب التدريجية البطيئة الأنها ت�ستهلك الكثري من وقتهم وتوؤخر من طرح املنتج 
فيفقد قيمته يف معظم االأحيان حتى قبل اإطالقه. يف حني اأن املنهجيات احليوية تتكهن ب�سرورة املرونة يف العمل وتهدف اإىل تعجيل عر�س املنتج 
التفا�سيل  وتقدمي  ويواظبون على جتربتها  الربجمية  الرموز  ب�ساطة  الربجميات على  ُيحافظ مطورو  اإذ  تطويره.  ا�ستكمال  التاأكد من  قبل  حتى 

)2016 ،TechTarget.com الوظيفية للتطبيق فور جاهزيته )موقع

وعليه يجب على اجلهات احلكومية االقتداء ب�سركات الربجمة يف التاأقلم ال�سريع مع ال�سيا�سات املتغرية واال�ستجابة لالحتياجات العامة. يف اململكة 
املتحدة مثاًل، ت�ساعفت الزيارات عرب الهواتف النقالة اإىل املوقع االإلكرتوين اخلا�س باحلكومة gov.uk من 15 اإىل 30 باملائة بني عامي 2013 
و2016، مما اأجرب احلكومة على تطوير جميع اخلدمات العامة ب�سكل ُينا�سب م�ستخدمي الهواتف النقالة )حكومة اململكة املتحدة، 2016(. وقد 

حددنا اأربعة حماور يكن اأن يتبناها القادة ال�سيا�سيون لتنفيذ التحّول بطريقة حيوية:

"�سناعة ال�سيا�سة احليوية": تغرّيت عملية و�سع ال�سيا�سات ب�سكل كبري خالل العقود االأخرية. ففي �ستينات و�سبعينات القرن املا�سي، كانت 	 

النقا�س حول �سياغة  الت�سعينات، حتّول  االقت�ساد املخطط مركزًيا. ويف  ال�سوق احلر مقابل  براأيها كاملقارنة بني  ومتثبتة  النقا�سات جازمة 
ال�سيا�سات القائمة على احلقائق، التي انتهجها �سيا�سيون مثل توين بلري. اأما يف الوقت احلايل، تتيح التقنيات اجلديدة مثل البيانات ال�سخمة 
والتحليالت للم�سوؤولني ال�سيا�سيني تطوير وحت�سني ال�سيا�سات ب�سكل اأ�سرع. كما اأن احلكومات تتجه لتوظيف نهج حتليلي جديد ُي�سرك اجلهات 
غري احلكومية وال�سركات اخلا�سة واملنظمات غري الربحية واملواطنني يف عملية تطوير وتنفيذ ال�سيا�سات واخلدمات )فاريل، 2012(. ومن 
االأمثلة على هذا النهج هو النمذجة ال�سريعة التي يطبقها فريق "االأفكار ال�سلوكية" الربيطاين يف امل�سرتيات. فعندما مت تنفيذ نظام جديد 
للم�سرتيات الإجراء حواالت بقيمة 100 مليون جنيه ا�سرتليني يومًيا، قام فريق "االأفكار ال�سلوكية" بالعمل مع امل�ست�سفيات وقام بتجربة اأ�ساليب 
خمتلفة لتحديد خيارات ُت�ساعد على احلد من النفقات املهدورة وحت�سني عملية ال�سراء. و�سملت هذه االأ�ساليب ا�ستخدام �سمات الت�سميم 
اأو التنبيهات وت�سويق االأمناط االجتماعية، مما ُيطلع امل�سرتين حول املنتجات التي يختارها غريهم من امل�ستهلكني، وحول التكلفة واملدخرات 

واملالحظات واأثر تقييمات جودة املنتج على عملية ال�سراء.
واأهم املحاور 	  االأثر االأكرب  املثلى، لتحديد  البداية  القرار حول نقطة  الوقت غالًبا عند اتخاذ  اأف�سل من عدمها": ي�سيع  "املكا�سب ال�سغرية 

لة. بينما ُيف�سل اأحياًنا االعتماد على اجلاهزية والنية احل�سنة لبدء العملية وبالتايل حتقيق نتائج �سريعة. ففي االأنظمة ال�سيا�سية  واخلطة املف�سّ
ا اأو الأنها حتظى على  التي ت�ستمد قوتها من اإجماع االآراء، رمبا من االأف�سل الرتكيز على االإجراءات العملية املفيدة الأن املعار�سة تف�سلها اأي�سً
دعم اأهم ال�سخ�سيات يف الدولة. ففي اململكة املتحدة، اختارت وحدة االإجناز التابعة لرئي�س الوزراء حت�سني دقة مواعيد القطارات بن�سبة 85 
ا. فاأثبت تنفيذ  باملائة كمك�سب �سريع. ومع حتقيق هذه اخلطوة الإحدى احتياجات املواطنني، حظي هذا اخليار على دعم االأمناء الدائمني اأي�سً

هذا "املك�سب ال�سغري" فعالية النهج املتبع وزاد من زخم العملية التحّولية )باربر واآخرون، 2011(.
اإن�ساء "م�سارات �سريعة": ُيكن اأن يقع احلما�س والزخم املبدئي حول عملية التحّول �سريًعا يف �سرك البريوقراطية. فقد ت�ستغرق امل�سرتيات 	 

االأ�سباب. ويف مثل هذه احلاالت، قد  ال�سارمة وغريها من  التوظيف  تعليمات  املنا�سب �ساغرة ب�سبب  اأن تبقى  اأ�سهًرا طويلة، مثاًل، ويكن 
يكون على اجلهات النظر يف اإجراء بع�س اال�ستثناءات على القوانني. على �سبيل املثال، ح�سل مدير فريق االإجناز الرئا�سي يف �سرياليون على 
�سالحية ت�سعيد امل�سائل امللحة اإىل كبري امل�ست�سارين والرئي�س بنف�سه مبا�سرًة. واأثبت هذا االأ�سلوب فعاليته يف حل امل�سائل املوؤجلة الأ�سهر اأو 
حتى ل�سنوات. وعند حدوث اأزمة كربى يف بريطانيا، يقوم رئي�س الوزراء بتفعيل غرف اإحاطة مكتب جمل�س الوزراء كم�ساحة حقيقية وبروتوكول 
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بنف�س الوقت. وعند تفعيلها، يرتاأ�س رئي�س الوزراء معظم االجتماعات مع الوزراء واخلرباء اخلارجيني املعنيني، ويتيح هذا الربوتوكول للحكومة 
جمع اخلرباء املخت�سني حول امل�سالة خالل اأ�سبوع تقريًبا.

"الرتتيب امل�سبق": يجب على القادة احلكوميني توزيع ال�سلطات للت�سريع من عملية اتخاذ القرارات. فكثرًيا ما يتاأخر البت يف القرارات ال�سعبة 	 
الأنها يجب اأن متر على كبار املوظفني يف احلكومة. ويف اإحدى الوزارات، مت عقد عدة اجتماعات على م�ستويات املدير العام ونائب املدير العام 

حلل الكثري من التحديات قبل و�سولها اإىل الوزير.

الدر�ص 7: تعزيز المناف�سة لت�سريع المخرجات

تعمل الكثري من احلكومات على حل امل�سكالت العامة مع وجود املناف�سة �سمن احلكومة نف�سها ويف القطاع اخلا�س.

"نظام النجوم لت�سنيف اخلدمات" جلميع املراكز احلكومية التي تتعامل مع املراجعني لدفعها  اأطلقت احلكومة  ففي االإمارات العربية املتحدة، 
االآراء  ويتلقى كل مركز  ب�سفافية وو�سوح،  التقييم مو�ّسعة وتعمل  اأن �سبكة  العميل". كما  التي تهتم بتجربة  والفنادق  البنوك  "العمل بفعالية  اإىل 
واملقرتحات املف�سلة ملا يجب تطويره بعد الزيارات التفقدية. وكان حتديد معيار رفيع امل�ستوى اأمٌر يف غاية االأهمية لهذه احلالة. ومل يح�سل اأي 
مركز على اأكرث من خم�س جنوم من اأ�سل �سبعة حتى االآن. هذه ال�سفافية يف العمل وتلقي املالحظات امل�ستمرة من املراجعني تخلق روح املناف�سة 

بني املراكز مما يطّور من اأداءها للمهام.  

يف �سرياليون، على �سبيل املثال، عقد الرئي�س منتدى االإجناز الرئا�سي اأ�سبوعًيا، وفيه مت تقييم وقيا�س م�ستوى كل وزارة ح�سب وظائفها امل�سرتكة. 
وكان الرئي�س يكافئ الوزراء الذين حققوا النتائج املطلوبة بت�سفيقه �سخ�سًيا لهم اأو بتقدير �سفهي منه، ويوّبخ الوزراء املق�سرين اأو املتاأخرين اأمام 
بقية الوزراء. واأثبت هذا االأ�سلوب فعاليته يف تنظيم االإجراءات. اأما داخل الوزرات، فاأجريت مقارنة بني امل�سوؤولني عن املبادرات ومت التعامل مع 

النتائج من خالل التقدير االإيجابي وال�سلبي.

الدر�ص 8: ا�ستخدام الكفاءات لزيادة اإمكانية التنفيذ

تكمن اإحدى اأكرب العوائق اأمام حتقيق النتائج ال�سريعة يف توافر الكفاءات والقدرات داخل احلكومة. اإذ اأن الكثري من احلكومات توّظف فرًقا من 
املفكرين وخرباء ال�سيا�سات بداًل من االأ�سخا�س املتخ�س�سني باالإدارة الداخلية اأو تنفيذ ال�سيا�سات. فتوظيف "املنفذين" ُيكن اأن ي�سكل فريًقا 
متمكًنا لالإدارة والعمليات. كما اأن احلكومات ُتف�سل عادًة االعتماد على دائرة داخلية موثوقة، يف حني اأن اإ�سراك االأ�سخا�س من القطاع اخلا�س 

كمجموعة واحدة ملدة حمدودة قد ُي�ساعد يف دفع عجلة التغيري وجتنب اأي حتيز "للدائرة الداخلية" )ديوار واآخرون، 2016(. 

وقد اتبعت وحدات االإجناز هذا النموذج ب�سكل تقليدي. فعلى �سبيل املثال، كانت وحدة االإجناز التابعة لرئي�س الوزراء يف اململكة املتحدة، عند 
تاأ�سي�سها، مكّونة من موظفني موؤقتني من القطاع اخلا�س. بينما راجعت وحدة اإدارة االأداء والتنفيذ يف ماليزيا 5،000 طلب توظيف، وكان معظمها 
من القطاع اخلا�س، لتوظيف اأول 120 موظف فيها. ويف �سرياليون، وّظف فريق االإجناز التابع للرئي�س غالبية موظفيه من القطاع اخلا�س ل�سمان 
الرتكيز على "التنفيذ"، وفعاًل، اختار الرئي�س قيادًيا متمر�ًسا من القطاع العام ليرتاأ�س الفريق ولرُتكز الوحدة على حتقيق النتائج. كما ا�ستغنى 
هذا الفريق عن خدمات امل�ساعدين التقنيني، فغالبيتهم كانوا ا�ست�ساريني تنمويني بخلفيات عمل يف القطاع العام/ االجتماعي، واعتمد بداًل منهم 
على امل�ست�سارين الذين يتمتعون بخربة يف القطاع اخلا�س ولديهم تركيز اأكرب على "التنفيذ". ويكن ا�ستخدام تكتيكات م�سابهة على نطاق اأو�سع 
ا. فما الذي ينع رئي�س دولة مبخاطبة اأف�سل 1،000 �سركة يف دولته اأو دولتها لطلب �سخ�س اأو �سخ�سني ب�سكل موؤقت من كل �سركة ليتولوا  اأي�سً

دفع عجلة التحّول؟  

اأما على املدى الطويل، فيجب اأن ت�سعى احلكومات الإن�ساء "حا�سنات الكفاءات" التي جتذب وتطور اأملع املواهب ثم "توظيفهم" يف نظام الدولة. 
ويعترب مكتب رئي�س الوزراء يف �سنغافورة، الذي ي�سم 1،000 موظف بدوام كامل، مركًزا لالمتياز الذي ُيعنى باملواهب الرئي�سية يف القطاع العام. 
حيث ي�سي خريجو اأف�سل اجلامعات حول العامل فرتة معينة يف مكتب رئي�س الوزراء قبل توليهم منا�سب عليا يف الوزارات واجلهات. كما يدعم 

مكتب رئي�س الوزراء �سيا�سات جذب املواهب بني اجلهات احلكومية من خالل �سعبة ال�سكان واملواهب الوطنية.
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التجاوب والتفاعل مع املواطنني
الدر�ص 9: التفاعل مع العامة للمحافظة على زخم التحّول

اأطلقت  اأي وقت م�سى. فعندما  اأكرث من  اأ�سبح التفاعل املبا�سر مع العامة مهًما للحكومات  يف ع�سر و�سائل التوا�سل االجتماعي املتاحة دائًما، 
ماليزيا برنامج التحّول احلكومي مثاًل، كانت اإحدى اأوىل خطواته باأنها دعت العامة ملراجعة خطط احلكومة يف "يوم مفتوح" �سخم. وتعترب هذه 
ا يف املراحل املتقدمة مل�ساركة نتائج اجلهود التي تبذلها احلكومة مع املواطنني. امل�ساركة املبا�سرة مهمة لي�س فقط خالل مراحل التخطيط بل اأي�سً

�س برنامج احلكومة للم�ساركة املجتمعية القوية عدة م�سوؤولني  ويف �سرياليون، طلبت احلكومة امل�ساعدة للمحافظة على م�سداقية الوزارات. اإذ خ�سّ
عن امل�ساركة املجتمعية يف كل منطقة، و�سمح للمواطنني االإبالغ عن اخلدمات التي يح�سلونها عليها فعاًل. فيمكن للمواطنني التعليق على ن�سبة 
ح�سور املعلمني وم�ستويات خمزون امل�ست�سفيات من االأدوية ال�سرورية، اإلخ. واأدت هذه اخلطوة اإىل زيادة تقدير املواطنني و�سعورهم بامل�سوؤولية جتاه 
برنامج وحدة االإجناز، مما �ساعد على اإبقاء الرئي�س وامل�سوؤولني احلكوميني يف ال�سورة حول اخلدمات العامة. ومع مرور الوقت، تعمل هذه امل�ساركة 

العميقة على تعزيز ال�سغط على امل�سوؤولني لتنفيذ التحّول وتطمئن املواطنني "املتعط�سني الأحداث التغيري" باأن التغيري يتحقق فعاًل.
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ويف هذا ال�سياق، يعترب التو�سيم التجاري لعملية التحّول اأداًة قوية. فقد اأطلقت جنوب اإفريقيا برناجًما حتت ا�سم "عملية فاكي�سا" عام 2014، 
فاكي�سا هي كلمة م�سّتقة من اللغة ال�سوتية وتعني "عّجل"، والذي يهدف اإىل تعزيز النمو االقت�سادي من خالل اإن�ساء "اقت�ساد املحيط". ومع ظهور 
االإ�سارات االأوىل الأثر برنامج عملية "فاكي�سا" يف الدولة، مبا يف ذلك �سيانة اأكرب حو�س جاف يف الدولة وحت�سني االإنتاج املحلي لزوارق ال�سحب، 
فاإن جميع املبادرات حتمل ا�سم عملية فاكي�سا ليكون هذا التغيري ملمو�ًسا )SAnews.gov.za، 2016؛ كينغز، 2016(. وتقوم ماليزيا على نف�س 
املنوال باالحتفاء باملدار�س ومراكز ال�سرطة النموذجية ملكافاأة االأداء املتمّيز وحتفيزه. ويف �سرياليون، تعاقد فريق االإجناز الرئا�سي مع مو�سيقي 
حملي لكتابة وغناء اأغنية الإطالق الربنامج، اإذ مُتثل اأغنية "اإيبوال ال ترحلي، دعونا نبني �سيلون" رمًزا للتغيري، وهي ُتذاع ب�سكٍل دائم عرب الراديو 

وهي نغمة رائجة للهواتف يف خمتلف اأنحاء الدولة، كما اأنها اأ�سبحت مرجًعا للكثري من النا�س عند �سوؤالهم عن جناح الربنامج.

الدر�ص 10: اإ�سراك المواطن في تنفيذ عملية االإ�سالح

بعد ع�سر �سنوات من االنت�سار الوا�سع لعملية "التعهيد اجلماعي" عرب كتاب "حكمة اجلماهري" “The Wisdom of Crowds” )2004( الذي 
ت�ستعني  وبع�سها  امل�ساكل،  االإبالغ عن  املواطنني  باأ�ساليب خمتلفة، فبع�سها يطلب من  توّظف قواها  اأ�سبحت احلكومات  �سورويك،  اأّلفه جاي�س 

باأفكار املواطنني بل اأن غريها تطلب من املواطنني امل�ساعدة يف اتخاذ قرارات متعلقة بامليزانية.

اأطلقت الكثري من احلكومات تطبيقات ُتتيح للمواطنني االإبالغ عن امل�ساكل كاملخالفات املرورية وتخريب املمتلكات العامة وعدم جمع النفايات. 	 
تدفع  "ال  الف�ساد حملة  مكافحة  اأطلقت جلنة  �سرياليون،  للحكومة جماًنا. يف  املعلومات  وتقدمي  املراقبة  باأعمال  القيام  للمواطنني  ُيكن  اإذ 
الر�سوة" ال�ستهداف املهن التي تتف�سى فيها الر�ساوى، مثل �سرطة املرور واملعلمني. فيبلغ املواطنني امل�سوؤولني عند دفعهم للر�سوة ثم يتابعون 
االإجراء الذي اتخذته جلنة مكافحة الف�ساد )ذا اإكونوم�ست، 2016(. اأما يف اإندوني�سيا، ُيكن للمواطنني اإر�سال ر�سائل ق�سرية لالإبالغ عن 
ج�سر يحتاج لل�سيانة مثاًل، ثم ُتن�سر الر�سالة عرب موقع اإلكرتوين عام الإبالغ الوزارة املعنية بذلك. ويف دبي، يكن للمواطنني اإبالغ ال�سرطة 

باجلرائم وحوادث املرور من خالل حتميل ال�سور.
ُيكن للمواطنني اقرتاح التغيريات يف القوانني. اأطلقت اململكة املتحدة "حتدي ال�سريط االأحمر" لتحفيز احلديث حول كيفية حتقيق االأهداف 	 

القانونية باأ�سهل االأ�ساليب. حيث ُيكن للمواطنني وموؤ�س�سات االأعمال واملنظمات "حتدي احلكومة" من خالل تقدمي املقرتحات حول االأنظمة 
واالأفكار املتعلقة مبا يكن تغيريه. وقد ُن�سرت قوانني جديدة عرب االإنرتنت كل ب�سعة اأ�سابيع وجمعت م�سادرها يف املوقع االإلكرتوين. وجنح 
امل�سروع بتوفري 1.5 مليار جنيه ا�سرتليني وحدد 3،000 قانون �سيتم اإلغائه اأو حت�سينه وتب�سيطه )االأر�سيف االإلكرتوين للحكومة الربيطانية، 

.)2016

ُيكن اأن متتد م�ساركة املواطن اإىل القرارات املتعلقة بامليزانية. تبنت اأكرث من مئة مدينة كربى يف الربازيل فكرة "امل�ساركة يف اإعداد امليزانية". 	 
اإذ ُيكن اأن متثل مبالغ التمويل لغاية 100 باملائة من اإجمايل م�ساريع اإنفاق راأ�س املال وُت�سّكل ما بني 5 و15 باملائة من امليزانية االإجمالية 
للبلدية ب�سكٍل عام. والنتائج تب�سر باخلري، فقد اأنفقت حكومات البلدية التي تبنت فكرة امل�ساركة يف اإعداد امليزانية ن�سبة اأكرب على التعليم 

ا يف معدل وفيات الر�سع )وامبلر وتوت�ستون، 2014(. وال�سرف ال�سحي و�سهدت انخفا�سً
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الخالصة
ا؛ فالتحوالت احلكومية �سعبة بطبيعتها.  اأي�سً اأن حاالت الف�سل كثرية  اإال  التحولية،  على الرغم من تقدم احلكومات حول العامل يف م�سرياتها 
اإذ مل ينجح �سوى ثلث قادة القطاع اخلا�س و40 باملائة من قادة القطاع العام يف حتقيق اأهدافهم التحّولية )ماكنزي، 2012، 2010، 2008، 

و2006( . بيت الق�سيد هو اأن الدرو�س املذكورة هنا تندرج حتت املبادئ التوجيهية االأربعة التالية:

 اإعداد اخلطط املبنية على االأدلة والرباهني	 
االلتزام	 
التنفيذ ال�سريع قبل التو�سع	 
التجاوب والتفاعل مع املواطنني	 

م�سرية  وبــدء  ت�سميم  عند  املبادئ  هذه  اعتماد  احلكوميني  القادة  على  ينبغي 
فر�سه. من  يزيد  لكنه  جناحها  ي�سمن  ال  الدرو�س  هذه  تطبيق  اأن  علًما  العامل يتغري ب�رسعة كبرية، التحّول. 

فالقوي لن يهزم ال�صعيف، 
بل �صوف يهزم ال�رسيع 

البطيء"  – روبرت مردوخ
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