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املو�ضوع الأ�سا�سي :الدرو�س
امل�ستفادة من التحوالت
احلكومية
على الرغم �أن معظم احلكومات لديها الكثري من الأفكار حول ما يجب تغيريه� ،إال �أنها غال ًبا ما تخفق يف تنفيذ وعودها .ومبا �أن حتوالت القطاع
العام حتدث �ضمن ظروف معينة فقط ،تُ�سلط هذه املقالة ال�ضوء على بع�ض الدرو�س التي ُيكنها �أن ت�ساعد قادة القطاع العام يف تخطيط و�إعداد
وتنفيذ تغيريات ملمو�سة فيما يتعلق بجودة اخلدمات وفعاليتها.
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التحول الحكومي
أهمية وتحديات
ّ
�أ�صبحت احلاجة لإحداث التغيري يف احلكومة �أهم من �أي وقت
م�ضى
�إن وترية االبتكار تت�سارع با�ستمرار .فقد ظل قانون جوردن مور  -الذي يقول �إن عدد الرتانز�ستورات املدجمة بالدائرة الكاملة يت�ضاعف كل 18

عاما ،على �سبيل املثال .1)2016 ،Intel.com( ،وال �أحد يعرف الآن كيف �ستتحول حياتنا يف ال�سنوات القادمة.
�شه ًرا  -مطب ًقا لأكرث من ً 40

بيد �أننا نعرف �أن على ال�شركات واحلكومات �أن تواظب على االبتكار ملواكبة هذا الت�سارع .ويجب على م�ؤ�س�سات الأعمال �أن تدخل عامل االبتكار؛
فقد ق ّل�صت �صناعة ال�سيارات على �سبيل املثال ،فرتة ت�صميم املركبات من � 60شه ًرا �إىل حوايل  30خالل خم�س �سنوات فقط (مكغاريث.)2013 ،
ومتاما مثل امل�ستهلكني ،ف�إن املواطنني يتوقعون ويطالبون بخدمات عامة �أف�ضل و�أكرث كفاءة من حكوماتهم .غري �أن ا�ستطالع ر�أي �أجرته �شركة
ً
ماكنزي �شارك فيه  17,000مواطن �أمريكي من  15والية �أظهر ب�أن عدم ر�ضا املواطنني عن اخلدمات احلكومية �أكرث مبرتني ون�صف من عدم
ر�ضاهم عن اخلدمات التي يقدمها القطاع اخلا�ص (ت�شني و�آخرون .)2015 ،عل ًما �أن بع�ض اجلهات يف القطاع العام تتفوق ب�أدائها على القطاع
اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات .فعلى �سبيل املثال� ،أ�س�ست وكالة العمل يف �أملانيا من�صة للوظائف تقوم بتحليل امللفات ال�شخ�صية للمر�شحني ،وتقدم
خم�ص�صة ،وحت ّول املر�شحني املنا�سبني لل�شركات املطابقة لتخ�ص�صاتهم .ويزور هذا املوقع  18مليون زائ ًرا يوم ًيا ،باملقارنة مع 8
تو�صيات وظيفية ّ
ماليني زائر ملوقع مناف�س رائد من القطاع اخلا�ص يقدم  1.5مليون فر�صة عمل (كرايدون ،و�آخرون.)2016 ،
تواجه احلكومات �ضغوطات م�ستمرة ومتزايدة ملواكبة توقعات املواطنني ل�سببني �أ�سا�سيني :املواطنون باتوا يتمتعون بقدرات ومعرفة �أكرب وعلى
احلكومات �أن حتقق �إجنازات �أكرث بعدد �أقل من املوارد:
•الإعالم الرقمي يو ّفر ال�شفافية ومينح املواطنني م�ساحة للتعبري عن �آرائهم .ي�شعر املواطنون بقوة غري م�سبوقة تخ ّولهم بطلب املزيد من حكوماتهم؛
فمئات املاليني من املواطنني حال ًيا ي�ستخدمون الإنرتنت ،وم�ستخدم الإنرتنت العادي لديه �أكرث من خم�سة ح�سابات يف مواقع و�سائل التوا�صل
توجه خطابها �إىل احلكومات ب�شكل يومي وبت�أثري
االجتماعي (�ساندبريغ .)2015 ،وباتت حمالت و�سائل التوا�صل االجتماعي الكبرية وال�صغرية ّ
عميق� ،إذ �ساهمت يف �إ�شعال فتيل الربيع العربي على �سبيل املثال .وقد ي�ؤدي مقطع فيديو رائج �إىل �إقالة وزير من من�صبه ،وقد ا�ستغل الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب موقع تويرت ب�أ�ساليب مل يفكر فيها �أي ّ
مر�شح �آخر ،متجاو ًزا بذلك الإعالم التقليدي خالل رحلته اال�ستثنائية �إىل البيت
الأبي�ض .وحتى يف الدول الأقل تطو ًرا ،تتفوق و�سائل التوا�صل االجتماعي على امل�صادر الإخبارية التقليدية� ،إذ يح�صل �شعب �سرياليون على
معلومات ب�ش�أن وباء الإيبوال من �صفحة الفريق الرئا�سي للتعايف من فريو�س الإيبوال على الفي�سبوك وتويرت �أكرث من موقعه الإلكرتوين الر�سمي.
بيد �أن احلديث عن انت�شار الأخبار املزيفة عرب ال�شبكات االجتماعية ال يزال يف مراحله الأوىل؛ ففي ذروة تف�شي فريو�س الإيبوال يف عام ،2014
انت�شرت ر�سالة مزيفة يف �سرياليون عرب الفي�سبوك وبرنامج "وات�س �آب" مفادها �أن
اال�ستحمام باملياه ال�ساخنة وامللح ي�ؤدي �إىل ال�شفاء من املر�ض ومينع انت�شار الفريو�س "التطوّ ر قائم على التغيري؛
(موزور و�سكوت .)2016 ،فالتوا�صل الإلكرتوين قد يجعل املواطنني �أكرث ً
نفوذا وتطل ًبا
خم�ص�صة لإدارة يجب �أن نواظب على التغيري
من حكوماتهم .لذلك قامت الكثري من احلكومات بت�شكيل فرق ّ
ح�ساباتها على و�سائل التوا�صل االجتماعي التي يتابعها املاليني من املواطنني .فح�ساب لن�صل �إىل الكمال".
�صاحب اجلاللة امللك �سلمان -حفظه اهلل KingSalman@ -على تويرت يتابعه وين�سنت ت�شرت�شل
نحو  6ماليني �شخ�ص وف ًقا لآخر االح�صاءات ،بينما يحظى ح�ساب الرئي�س �أوباما
@ barackobamaعلى �أكرث من  80مليون متابع.

 1بُني التوقع الأ�صلي ،الذي مت تعديله الحقًا ،يف عام .1965
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•يجب على �ص ّناع القرارات احلكومية حول العامل حتقيق املزيد من االجنازات مبوارد �أقل .يف الدول املتقدمة ،تزداد النفقات مع تزايد عدد
ال�سكان وترهل البنية التحتية وارتفاع الدين العام .ووف ًقا لبحث �أجرته منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية مع �شركة ماكنزي� ،سيحتاج العامل
�إىل القيام با�ستثمارات �ضخمة يف جماالت النقل وتوليد الكهرباء والبث والتوزيع واملياه واالت�صاالت بقيمة  67-57تريليون و 71تريليون دوالر
�أمريكي على التوايل بحلول عام ( 2030منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية2007 ،؛ معهد ماكنزي العاملي) .وعلى جميع احلكومات حتقيق
املزيد من االجنازات مبيزانيات �أقل .وهذا ينطبق ب�شكل �أكرب على الدول الغنية باملوارد حيث ُي�شكل انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع ً
�ضغطا ً
هائل على
امليزانيات .وعلى �سبيل املثال ،انتقلت اململكة العربية ال�سعودية من ت�سجيل فائ�ض ن�سبته  30باملائة يف الناجت املحلي الإجمايل عام � 2008إىل
عجز ن�سبته  15باملائة يف الناجت املحلي الإجمايل عام ( 2015وحدة اال�ستخبارات االقت�صادية .)2016 ،واجلدير ذكره �أن تراجع االيرادات
يحد من قدرة احلكومة على االقرتا�ض والإنفاق لتلبية الطلبات املتزايدة للمواطنني.

الدروس المستفادة من التحوالت الحكومية

7

التحوالت الحكومية تختلف عن تحوالت القطاع الخاص
تعمل احلكومات ببطيء لكنها لي�ست متقاع�سة يف عملها :فالإ�صالحات جارية با�ستمرار لكن التح ّوالت احلقيقية نادرة احلدوث .ويجري العمل
حال ًيا على بع�ض التحوالت احلكومية يف بع�ض الدول الغنية باملوارد التي تع ّر�ضت ميزانياتها ل�ضغوطات هائلة منذ هبوط �أ�سعار النفط .وتعكف
حكومات تلك الدول على تطوير ا�سرتاتيجيات اقت�صادية بعيدة املدى لتحقيق التحوالت على نطاق غري م�سبوق ،ومنها ً
مثل ر�ؤية الإمارات 2021
ور�ؤية كازاخ�ستان .2050
ُنركز يف هذه املقالة على التح ّول احلكومي �أكرث من عملية الإ�صالح التي جتري عادة على م�ستوى �أ�صغر وكجزء من التط ّور احلكومي امل�ستمر .ونحن
نع ّرف التح ّول احلكومي على �أنه برنامج ُم ّ
نظم و ُمعلن ووا�سع النطاق وطموح للغاية ي�ضع �أهدا ًفا حمددة تدعمها خطط تنفيذ مف�صلة ،مبا فيها
مواعيد الت�سليم واجلهات املالكة للمبادرات ،مما ُيخ�ضع احلكومة لأعلى امل�ستويات امل�ساءلة .وينطوي هذا التح ّول على بع�ض التحديات اخلا�صة
التالية:
•�ضعف حتفيز القطاع العام لتنفيذ العمليات التحولية .يف القطاع اخلا�ص ،ت�ؤثر حلقات التغذية الراجعة الق�صرية على رواتب الأفراد وتوظيفهم،
ولكن املوظفني احلكوميني يتمتعون ب�أمن وظيفي �أكرب وعاد ًة ما تكون منافعهم ثابتة .ومع �أن بع�ض احلكومات قدمت مكاف�آت الأداء للموظفني
حت�سنت نتائج اختبارات الطالب يف وا�شنطن العا�صمة منذ ربط رواتب املعلمني مب�ستوى الأداء
�إال �أن جناحها كان حمدودًا .فعلى �سبيل املثالّ ،
(دي ووايكوف .)2013 ،ولكن احلوافز املالية القائمة على الأداء قد تبدو كق�ضية ف�ساد .ففي جورجيا عام  ،2009حازت  12من �أ�صل 14
وزارة على مكاف�آت ت�صل �إىل  40باملائة �أو �أكرث من دخلها الإجمايل (منظمة ال�شفافية الدولية جورجيا ،)2011 ،وبعد �أن �س�أل ال�صحفيون
عن هذه الدفعات ،قرر رئي�س الوزراء تخفي�ض وتثبيت رواتب الوزراء (فاكتت�شيك.)2015 ،
•تباط�ؤ التغيري يف القطاع العام ب�سبب املعوقات البريوقراطية .تخ�ضع اجلهات ال�ضخمة ذات القدرات املنخف�ضة للتفتي�ش لتجنب الإنفاق
غري امل�س�ؤول و�إ�ساءة ا�ستخدام املوارد .كما �أن القوانني والإجراءات ال�صارمة يف القطاع العام تعيق � ً
أي�ضا عملية التوظيف و�شراء الب�ضائع
واخلدمات .بينما تت�سبب ثقافة التنظيم البريوقراطية على تثبيط وترية التغيري ب�شكل كبري .وال يت�ضح بطء العملية �إال بعد حدوث التغيري
�أخ ًريا :فقد ك�شفت درا�سة �أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام  2013يف �إحدى الدول �أن �شراء املعدات الطبية الأ�سا�سية ا�ستغرق
عاما ً
كامل قبل االنتهاء من �إ�صالح النظام للت�سريع من عملية التنفيذ لت�ستغرق من �شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر .وال يزال التوا�صل الر�سمي بني
ً
اجلهات احلكومية ي�ستغرق عدة �أ�سابيع ب�سبب ا�ستخدامها للربيد التقليدي حتى يومنا هذا.
•وبالرغم هذه املوقعات التي تعر�ض طريق التح ّولُ ،يكن للحكومات ا�ستغالل امليزات الفريدة التالية:
• ُيكن للحكومات توظيف املزيد من املوارد "جما ًنا" لدعم مهامهاُ .يكن للحكومات �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف الق�ضايا االجتماعية (كجزء
من امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات) ،وميكن للمواطنني التطوع بوقتهم ومعرفتهم ،وخا�صة يف الوقت احلايل مع وجود الهواتف الذكية وو�سائل
التوا�صل االجتماعي� .إذ تعتمد �شركات مثل "ويز" و"ويكيبيديا" على م�شاركة املتطوعني وتفاعلهم ،ف�إذا كان مبقدور القطاع اخلا�ص توظيف
املواطنني مبثل هذا امل�ستوى الكبري ،فما الذي مينع احلكومات من القيام بذلك؟
• ُيكن للقطاع العام ا�ستغالل ذخريتها الهائلة من البيانات لتح�سني التدخالت احلكوميةُ .يكن للحكومات ا�ستخدام البيانات التي تقوم
بجمعها من ماليني املواطنني للح�صول على الأفكار وحتقيق مدخرات كبرية .فقد وجدت درا�سة �أجرتها �شركة ماكنزي (مانييكا و�آخرون،
� )2011أن نظام الرعاية ال�صحية يف الواليات املتحدة الأمريكية ُيكنه توليد �أكرث من  300مليار دوالر �أمريكي �سنو ًيا يف حال ا�ستخدامه
للبيانات ال�ضخمة ب�شكل �إبداعي لزيادة الفعالية واجلودة .كما �أظهرت الدرا�سة �أن احلكومات الأوروبية ميكنها �أن جتني لغاية  250مليار يورو
�سنو ًيا با�ستخدام البيانات ال�ضخمة لتطوير الكفاءة والفعالية الت�شغيلية يف �إدارة القطاع العام لوحدها.
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•تتمتع احلكومات ب�آفاق بعيدة املدى لال�ستثمارُ .يول القطاع العام امل�شاريع التي ال حت�صل على التمويل من القطاع اخلا�ص ،وذلك حتى يف
االقت�صادات النا�ضجة واملتقدمة .ففي اململكة املتحدة على �سبيل املثال ،يقوم القطاع العام بتمويل �أكرث من  25باملائة من عمليات البحث
والتطوير .كما تقوم الكثري من الدول مبجازفات ا�سرتاتيجية لتطوير القطاعات ،على الرغم من معرفتهم امل�سبقة �أنها �ستتطلب عقد كامل
�أو �أكرث لتحقق نتائج ملمو�سة .كما بذلت �سنغافورة ً
مثل جهدً ا متظاف ًرا لبناء جتمع ُيركز على الطب احليوي والإعالم والأبحاث .وقد جنح
يف ال�سنوات الـ  15الأخرية يف جذب م�ؤ�س�سات تعليمية رائدة ككلية �إن�سياد لإدارة الأعمال ،و�شركات ال�صناعات الدوائية مثل "�إيلي ليلي" �إىل
منطقة البحث والتطوير "وان نورث" يف كوينزتاون يف �سنغافورة.
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تحول حكومي
دروس لتحقيق
ّ
ناجح
مل�ساعدة الأ�شخا�ص الذين ي�سعون لتحقيق حتول حكومي ناجح ،قمنا مبراجعة خربات وجتارب من خمتلف �أنحاء العامل وحددنا  10ركائز �ساهمت
يف �إجناح هذه التحوالت .وقد ك�شف بحثنا �أنه ال ميكن لركيزة واحدة منها �أن ت�ضمن حتقق نتائج �إيجابية ،ولكن فر�ص النجاح تزيد عند توظفيها
كوحدة واحدة.

�إعداد خطط قائمة على الأدلة والرباهني
الدر�س  :1فهم المواطنين

قد يبدو من ال َبدَ يهي �أنَّ على القادة فهم املجاالت التي يجب �أنْ تُر ِّكزَ عليها احلكومة جهودها ،ولكن عرب التاريخ ويف جميع �أنحاء العامل ،اختار بع�ض
كبار امل�س�ؤولني جتاهل �أهم االحتياجات الوطنية وخدموا م�صالح حلفائهم وجماعات امل�صالح اخلا�صة.
ب�شكل �أف�ضل ،مبا يف ذلك �أدوات قوية جديدة ُيكنها �أن ّ
تو�ضح �أمناطهم
هناك الكثري من الو�سائل التي تُ�ساعد احلكومات على فهم مواطنيها ٍ
ال�سلوكية واحتياجاتهم .فقد ا�ستخدمت احلكومة الفرن�سية ً
مثل ا�ستطالعات الر�أي لتحديد عن�صر "الب�ساطة" كمقيا�س �أ�سا�سي يف برناجمها
مقيا�سا مبن ًيا على ا�ستطالع الر�أي حول مدى الب�ساطة املر�صودة لتعقب �أثر
للتح ّول احلكومي ال�شامل بني عامي  2009و .2013كما �أجرت فرن�سا
ً
التح ّول (دانكر.2)2012 ،
ُويكن ال�ستخدام البيانات االجتماعية املتاحة عرب من�صات التحليالت مثل "جوجل

مجرد
�أناليتك�س"" ،في�سبوك �إن�سايت�س" و"تويرت �أناليتك�س"� ،أن ُي�ساعد احلكومات يف متابعة "الرؤية بدون التنفيذ
ّ
امل�شاكل واالجت��اه��ات وحت�سني جتربة املواطنني ،ذلك يف حال احرتمت احلكومة حق سراب – ".مقولة ُتنسب إلى
خ�صو�صية املواطنني .وميكن للجهات احلكومية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ّ
مطلعة �أكرث

وتقدمي برامج عامة �سريعة اال�ستجابة .فقد كان لو�سائل التوا�صل االجتماعي دور هام توماس إديسون

يف قيا�س االهتمام العام بالقيود التي ُفر�ضت يف دلهي للحد من تلوث الهواء عندما
أرقاما زوجية وفردية يف �أيام خمتلفة .وك�شفت املن�شورات با�ستخدام و�سم (ها�شتاغ) � DelhiOddEven#أن
ُ�سمح بقيادة ال�سيارات التي حتمل � ً
اال�ستجابة العامة للمبادرة كانت �إيجابية ،فح�صلت احلكومة على ال�ضوء الأخ�ضر لتطبيق حلول م�شابهة.
�إن فر�ص التطوير هائلة وتت�ضاعف مع الوقت :فاحلكومات لديها اليوم كمية كبرية غري م�سبوقة من البياناتً ،
ف�ضل عن احلوا�سيب القوية
والتحليالت املعقدة والأنظمة التنبئية للح�صول على املزيد من الأفكار املتعمقة حول احتياجات املواطنني امللحة.

الدر�س  :2التركيز على �أهم الم�شاكل

يختلف عدد الوزارات ب�شكل كبري من دولة �إىل �أخرى ،حيث يوجد يف الواليات املتحدة الأمريكية  16وزارة ،واململكة املتحدة  20وزارة ،وجنوب
�إفريقيا  35وزارة على �سبيل املثال .ونظ ًرا �إىل جمموعة الأهداف الذي قد ت�سعى كل وزارة لتحقيقها ،ف�إن عدد الأولويات املحتملة يتزايد ب�سرعة.
تق�صر يف حتقيق �أهدافها .ورغم �أن
فاحلكومات التي ال تختار الأهداف ذات الأولوية الوا�ضحة قد ت�شتت جهودها على م�شاريع كثرية وبالتايل ّ
ترتيب الأولويات ينطوي على اتخاذ خيارات �صعبة �إال �أنه ي�ساعد احلكومات على تركيز اهتمامها ومواردها يف امل�سائل ذات الأهمية الق�صوى.

		
 2مقابلة ماكنزي مع فران�سوا -دانييل ميغون ،الذي قاد "املديرية العامة لتحديث الدولة" وهي هيئة م�شرتكة بني الوزارات �أطلقت لتن�سيق جهود التحول يف احلكومة الفرن�سية
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نهجا مبن ًيا على
نهج �شامل لتحديد الأولويات واملخرجات ،وذلك بنا ًء على حد�سهم وتقديرهم .بينما ي�ستخدم قادة �آخرون ً
ويعمل بع�ض القادة وفق ٍ
احلقائق ،من خالل قيا�س الأداء ،والنفقات ،وااليرادات واملخرجات املحتملة لفهم مكمن امل�شكلة وطريقة التعامل معها .ففي عام � ،2016أن�ش�أت
�أ�سرتاليا ً
مثل جلنة الإنتاجية لتزويد احلكومة باملعلومات حول الأداء واجلودة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية .ومن خالل مقارنة نتائج التي
تو�صلت �إليها اللجنة حول �أكرث ما يهم املواطنني ،تهدف احلكومة �إىل فهم امل�سائل التي يجد �أن حتدد فيها �أولوياتها (مان�سيني و�إن جي.)2015 ،
كما ت�ستخدم الكثري من احلكومات نتائج تقييمات م�شابهة لتحديد الر�ؤية ومن ثم ت�صميم املبادرات لتحقيقها .فقد ك�شفت مراجعة للر�ؤى التي
قدمتها دول خمتلفة مثل الدمنارك ،كازاخ�ستان ،ماليزيا ،جنوب �إفريقيا والإمارات العربية املتحدة ب�أن خرائط الطريق هذه ُم�صممة عاد ًة لفرتة
عاما وت�شمل امل�سائل االقت�صادية واالجتماعية والبيئية والأمنية وال�سيا�سية ،وغال ًبا ما تت�ضمن خطط عمل ق�صرية املدى.
ترتاوح ما بني � 10إىل ً 20
وتت�ألف من عنا�صر مهمة مثل امل�ساءلة واملتابعة الدورية مل�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية العامة .وقد يكون هذا النوع من املتابعة واملناق�شة العامة مه ًما جدً ا
لعملية التح ّول ،لأن بع�ض اخلطط ال�شاملة والوا�سعة قد تفتقر للم�صداقية �أو تُن�سى �سري ًعا دون و�ضع �أهداف وخطوات حمددة لها .كما �أن للخطط
الوطنية دور هام يف تنظيم احلكومات داخل ًيا ،مبا يف ذلك الوزارات واملوظفني املدنيني� ،إىل جانب املجتمع ككل والقطاع اخلا�ص ،وقد ت�ساعد يف
ت�شكيل �صورة �إيجابية ودافع لتحقيق الهدف والتقدم با�ستمرارية.

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

اﻟﺮؤ�ﺔ :اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺪﻧﻤﺎرك

•
•
•
•

رؤ�ﺔ ﻋﺎم 2021
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�تﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

• اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ��ﻦ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ز�ﺎدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
• اﻟﺘ�ﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﺟﺢ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
• ﺗﻄﻮ��ﺮ اﻟﺒﻨﻰ
ورﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
• اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺗﻌﺰ��ﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
• اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع
اﻷوﻟﻮ�ﺎت اﻟﻘﻮ�ﺔ
اﻟﻌﺎم

•

اﻟﻤﺒﺎدرات ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻷوﻟﻮ�ﺔ

•

 45ﻣﺆﺷﺮ أداء
رﺋﻴﺴﻲ

•

ﺗﻀﻤﲔ :اﻟﻘﻴﻮد
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ،
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة

•
•
•

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮ�ﺔ
ﺗﻌﺰ��ﺰ اﻷﻣﻦ
واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدل
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

•

ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻮ�ﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

•

ﺗﻀﻤﲔ :ﺗﻮﺳﻴﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،
ز�ﺎدة اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺒﻴﺌﻲ

•

ﺗﻀﻤﲔ :ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ�ﺔ،
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻲ،
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن

•
•
اﻷوﻟﻮ�ﺎت

•

اﻟﻤﺒﺎدرات
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻷوﻟﻮ�ﺔ

اﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻤﺒﺎدرات

•

اﻷﻫﺪاف

اﻟﺮؤ�ﺔ :اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 2050
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن

ﺗﻀﻤﲔ:
ﻣﺴﺘﻮى
اﻻﺳﺘتﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻮﻟﻬﺎ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

•

 52ﻣﺆﺷﺮ
أداء رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت

اﻷﻫﺪاف

•
•
•
•

•

اﻹدارة اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

•
•

رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺒﺸﺮي
اﻟﺘﺤﻀﺮ
اﻟﺘ�ﻜﺎﻣﻞ
اﻟﺪوﻟﻲ

اﻷوﻟﻮ�ﺎت

•

 5إﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ

•

ﺗﻀﻤﲔ :ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺟﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﻣﺤﱰف ،ﺳﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن،
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

•

ﺗﻀﻤﲔ :ﺟﺬب
اﻟﻤﺴﺘتﺜﻤﺮ��ﻦ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴتﲔ،
ﺧﺼﺨﺼﺔ
اﻷراﺿﻲ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﺗﻄﻮ��ﺮ
ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ

اﻟﻤﺒﺎدرات

•

 100ﺧﻄﻮة
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 5إﺻﻼﺣﺎت
ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻷﻫﺪاف

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟدﻧﻣﺎرﻛﯾﺔ ،رؤﯾﺔ  2021اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن 2050
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االلتزام
الدر�س  :3االلتزامات العامة بتحقيق الطموحات الكبرى

التزاما مطل ًقا" من كافة القادة ال�سيا�سيني .ملاذا؟ لأنهم فور التزامهم
ا�شتهر �إدري�س جاال ،وهو قيادي ماليزي ،بالقول �إن الإ�صالح اجلاد يتطلب " ً
بالفكرة لن يكون �أمامهم �سوى خيار "التنفيذ".
�إذ �أن "االلتزام" يبد�أ عندما يعلن القادة احلكوميون عن طموحاتهم �إىل ال�شعب مبا يف ذلك الأهداف الوا�ضحة لهذا الطموح .وما هذه �إال اخلطوة
الأوىل فيما يجب �أن يتحول �إىل ن�سق اعتيادي للمتابعة و�إعداد التقارير ،لكنها �أهم مرحلة لأنها ت�ضعهم حتت ال�ضغط لتنفيذ وعودهم .ويعترب
�إعالن اململكة العربية ال�سعودية عن ر�ؤية  2030م�ؤخ ًرا �أحد الأمثلة على هذا النهج ،كما هو �إعالن الإمارات العربية املتحدة عن خططها القت�صاد
ما بعد النفط.
ويرمي الك�شف عن الأهداف للجهات املعنية الداخلية واخلارجية �إىل خدمة ثالثة �أهداف� ،أولها زيادة م�صداقية القادة وال�ضغط على القطاع العام
لأداء واجباته جتاه مواطنيه .فعلى �سبيل املثال ،قدم رئي�س �سرياليون �إىل  149قائد �سيا�سي قائمة مف�صلة بنتائج حمددة يجب �أن يحققها فريق
الإجناز الرئا�سي .ف�شعر القادة وجمال�سهم باالمتنان على هذه ال�شفافية واملرونة الأوىل من نوعها ،واعتربوها �إ�شارة على جد ّية احلكومة .ثان ًيا،
ي�ساعد على تنظيم امل�ؤ�س�سات وتوجيه �أعمالهم اليومية ،فقد ا�ستخدمت �سرياليون ً " 13
جمال رئي�س ًيا للنتائج" للرتكيز على �أولويات كل وزارة خالل
الأ�شهر الـ  14القادمة .ثال ًثا ،ي�ساعد اجلهات املتربعة و�شركاء التنفيذ واملجتمع املدين على تفعيل جهود التنفيذ وتنظيم براجمهم مبا يت�سق مع
ُو�صل الأهداف بو�ضوح تامُ ،يكن �أن تقوم �أطراف �أخرى بت�شويه �سياقها الإجمايل ،مبا يف ذلك معار�ضي احلكومة (ديوار
خطط احلكومة .ف�إن مل ت ّ
و�آخرون.)2016 ،
ويجب �أن ي�شمل االلتزام العام �أهدا ًفا حمددة وم�ؤ�شرات �أداء رئي�سية .يف اململكة املتحدة ،على �سبيل املثال ،ن�شرت وحدة الإجناز التابعة لرئي�س
الوزراء تقارير تف�صيلية دورية .ويف �أوائل عام  ،2016مع تقدمي العالج لآخر احلاالت امل�صابة بفريو�س الإيبوال� ،أطلق رئي�س �سرياليون �أولويات
التعايف الرئا�سية ر�سم ًيا للإعالن عن بدء جهود التعايف من الفريو�س .وخالل خطابه ،ذكر الرئي�س ً " 13
جمال رئي�س ًيا للنتائج" �ضمن  7قطاعات
و 48مبادرة �سي�سعى فريق الإجناز اخلا�ص به من �أجل حتقيقها .وقد حر�ص خالل خطابه �أن يجتمع مع وزرائه وقادته ال�سيا�سيني وكبار امل�س�ؤولني
احلكوميني واملجتمع املدين واملتربعني وو�سائل والإعالم واملواطنني ،وطلب من اجلماهري والدولة ككل �أن يرتقبوا حتقيق النتائج خالل � 14شه ًرا
وم�ساءلة احلكومة حول هذه النتائج.
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التحول وم�ساءلتهم ب�شكل دوري
الدر�س � :4إ�شراك جميع الم�ستويات في
ّ

نظ ًرا �إىل تعقيد العمليات احلكومية ،ف�إن حتقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية ن��اد ًرا ما يقع على عاتق جهة حكومية واح��دة .وعندما حتاول جهات
حكومية متعددة �إجراء عمليات �إ�صالح طموحة ،ف�إنها قد تف�شل ب�سبب �ضعف �آلية التوا�صل ما بينها .وقد يف�شل القادة احلكوميون بتنظيم جهودهم
ومواردهم ،ومي�ضون وقتًا ً
قليل للخروج من م�أزق ما وت�سريع �إجناز الأهداف ،وقد تف�شل �أجزاء متنوعة من �آلية العمل احلكومية يف حل م�شاكل
متعددة اجلوانب .ووف ًقا للبحث الذي �أجريناه ،ف�إن حل هذه امل�شكالت يتطلب تعزيز تواتر التفاعالت احلكومية وتعزيزها.
وعلى م�ستوى القيادة العليا ،قد يعني هذا �إن�شاء منتدى جديدة للوزراء للتفاعل والتن�سيق حول توجيه معني ،واتخاذ القرارات وجتاوز بع�ض
املعوقات .فقد ا�ستخدمت ماليزيا ً
جمال�سا جديدة،
مثل ور�ش عمل ا�سرتاتيجية على م�ستوى جمل�س الوزراء ،و�أ�س�ست اململكة العربية ال�سعودية
ً
�أحدها لل�ش�ؤون االقت�صادية و�آخر لل�ش�ؤون الأمنية ،وذلك جلمع الوزراء املعنيني ب�شكل �أكرب من �أي وقت م�ضى ملناق�شة املهام.
يحتاج رئي�س احلكومة عاد ًة �أن ُي�ضي املزيد من الوقت يف دعم عملية التح ّول .ففي ال�سويد ً
مثل� ،أم�ضى غوران بري�سون  30باملائة من وقته حلل
ورئي�سا للوزراء (ت�شني و�آخرون .)2015 ،ويف اململكة املتحدة ،تر�أ�س توين بلري اجتماعات �أ�سبوعية للتدخل
�أزمة امليزانية �أثناء عمله وزي ًرا للمالية ً
مبا�شرة يف عمل ال�شرطة من خالل و�ضع �أهداف وا�ضحة وتوزيع م�س�ؤوليات النتائج بني وحدات خا�صة ،مما �أدى �إىل تقلي�ص ال�سرقة واجلرائم يف
الأماكن العامة بن�سبة كبرية (باريت.)2002 ،
كما ُيكن للتعاون احلثيث بني الوزارة املنفذة للإ�صالح ووزارة املالية �أن يرتك حت�سينات ملمو�سة على مراحل التخطيط والتنفيذ �أو التطبيق (ت�شني
و�آخرون .)2015 ،يف الدمنارك ،يجتمع الوزراء �أ�سبوع ًيا �ضمن جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية التي يرت�أ�سها وزير املالية لتقييم املقرتحات واملبادرات
التي يكون لها تبعات مهمة على االقت�صاد وامليزانية .ويتم حت�ضري االجتماعات واملواد باهتمام �شديد حتت قيادة الأمني العام الدائم لوزارة املالية،
وبالتايل تتم مراجعة جميع املبادرات وحتدد �أماكن �أع�ضاء اللجنة قبل بدء االجتماع� .إذ كان هذا النهج امل�شرتك بني الوزارات ً
عامل مه ًما يف
تنفيذ وتن�سيق الإ�صالحات �ضمن عدة قطاعات و�سيا�سات عامة ،مبا يف ذلك �إ�صالحات امليزانية ،احلوكمة االقت�صادية ،التعليم ،ال�ضرائب ،تنظيم
الأعمال ،الدفاع ،اال�ستثمار يف البنية التحتية ،النقل والطاقة امل�ستدامة ،وذلك �ضمن التح ّول احلكومي ال�شامل يف الدمنارك (كوريدون3)2016 ،
 .ويف �سرياليون ،اتبعت الوزارات مبادرات غري ممولة دون العمل مع وزارة املالية مما �أعاق جهودهم منذ البداية ،ولكنها ا�ستفادت من هذا الدر�س،
ف�أ�شرك فريق الإجناز الرئا�سي وزير املالية �أو نائبه يف كل منتدى �إجناز رئا�سي �أ�سبوعي.
ال ميكن حتى لأكرث القادة ً
نفوذا �أن يحولوا احلكومة مبفردهم� :إذ �أن جناح التح ّول يتطلب احل�صول على م�ساعدة م�س�ؤولني من جميع امل�ستويات.
فالكثري من جهود التح ّول ت�ؤول �إىل الف�شل رغم وجود العقليات ال�صحيحة والتن�سيق بني قيادة احلكومة.
در�س "مات �آندروز" ،الربف�سور يف جامعة هارفرد� ،أهمية �إ�شراك كافة م�ستويات احلكومة يف عملية التح ّول ،وهو يف ّرق بني جمموعتني من اجلهات
املعنية اخلارجة عن �إطار القادة ال�سيا�سيني ،وهما :رواد الأعمال املنفذين والوكالء املوزعني .لذلك ف�إن على التحوالت الناجحة �إ�شراك كافة
امل�ستويات احلكومية .ويجب متكني الوكالء املوزعني وتدريبهم على وجه اخل�صو�ص لتنفيذ هذا التح ّول .فقد �أكدت الدرا�سات حقيقة هذا الأمر
يف جمموعة وا�سعة من الدول :ك�شف البحث الذي �أجري حول �إ�صالحات الإدارة املالية العامة يف �أكرث من  100دولة (�آندروز� )2014 ،أن نتائج
كاف.
ب�شكل ٍ
الإ�صالح ت�ضعف كلما اعتمد التنفيذ على الوكالء املوزعني يف حال مل يتم �إ�شراكهم يف عملية التح ّول ٍ
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اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮ�ﺎت

اﻟﻘﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن
• اﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮن
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ "إﺻﻼح
اﻷﺑﻄﺎل" اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﻮدون اﻟﻤﺒﺎدرات
و��ﺠﺮون اﻹﺻﻼﺣﺎت

رواد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻔﺬون

اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻮزﻋﻮن

• اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن واﻟﻤﺪراء ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻌﻤﻖ ،و�ﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ ﻫﻮ
ٍ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﻣﺠﺪ
ً
• ﻳﺠﺐ أن ﺗ�ﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل ،ﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺗتﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﱪة واﻟﻔﻬﻢ ﻟلﺴﻴﺎق

•
•

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻐﻴتﲑ ،ﻣﻦ
اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤﲔ إﻟﻰ ﻣﻔﺘﺸﻲ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
ﻟلﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل ،ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻔﺎﺋﺪﺗﻪ و��ﺠﺐ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ
وﺗﺪر��ﺒﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل

اﻟﻣﺻدر :آﻧدروز ) ،(2014ﺗﻘدﻣﺔ :ﺑرﯾت زﯾﻔﯾك )(SFO

�أما على امل�ستوى الت�شغيلي ،ف ُيمكن للدول تعزيز االلتزام متعدد اجلهات من خالل اال�شرتاك يف التخطيط بني الأق�سام .فعلى �سبيل املثال ،كانت
ماليزيا رائدة يف تنظيم ور�ش عمل متعددة الوظائف لعدة �أيام �أ�سبوع ًيا حتت ا�سم "ور�ش عمل الإجناز" حيث تقوم الفرق بتحديد الأهداف
الطموحة وت�صمم املبادرات لتحقيق هذه الأهداف وتخ�ص�ص امليزانيات لبدء التنفيذ على �أح�سن وجه .وباتت ور�ش عمل الإجناز تُ�ستخدم بفعالية
منذ ذلك الوقت يف �سرياليون ،تنزانيا ،جنوب �إفريقيا ،الإمارات العربية املتحدة وغريها من الدول.
الدر�س  :5مواجهة المحظورات ال�سيا�سية

هناك بع�ض اجلوانب ال�سيا�سية املحظورة يف كل جمتمع .وتكمن �إحدى �أ�سرع الو�سائل لتحديد جدية �أي جهد �إ�صالحي يف مواجهة هذه املحظورات
للتحقق من جدية عملية الإ�صالح.
ويعترب التح ّول يف اململكة العربية ال�سعودية ،الذي ال يزال يف مراحله الأوىل� ،أحد الأمثلة على جهود الإ�صالح اجلادة .فعندما بد�أت اململكة مبناق�شة
م�س�ألة التخ�صي�ص ،توقع معظم املراقبون طب ًعا �أن ت�سري جهود اخل�صخ�صة اجلديدة على خطى �سابقاتها ،التي تطال عاد ًة واحدً ا �أو اثنني من
تغي عندما
الأ�صول ،لكن مل تكن هناك �أي دالالت على �إجراء تغيري كبري يف الدور الرئي�سي الذي تلعبه احلكومة يف االقت�صاد .بيد �أن هذا املفهوم ّ
ك�شف �سمو نائب ويل العهد ال�سعودي -حفظه اهلل -عن خططه لطرح ح�صة جزئية من امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط� ،أرامكو ال�سعودية ،ك�شركة م�ساهمة
عامة .فهذه ال�شركة ال تعترب م�صدر �صادرات اململكة و�إيرادات احلكومة الرئي�سية فح�سب ،بل � ً
أي�ضا اجلهة الإدارية واملنفذة الأخرية الباقية لكافة
امل�شاريع احلكومية عالية امل�ستوى .ورمبا بدت ك�آخر �أ�صول الدولة التي �ستخ�ضع للتخ�صي�ص .لكن وبالإف�صاح عن رغبته الفورية بالبدء بخ�صخ�صة
هذه احل�صة من الأ�صول ،يكون �سمو نائب ويل العهد قد �أحدث �صدم ًة ح ّولت جمرى النقا�ش كل ًيا ورفعت من م�ستوى م�صداقية وجدية التح ّول،
متاما هذه املرة.
م�ؤكدً ا للعامل ب�أ�سره ب�أن العملية �ستكون خمتلفة ً
واملثال الآخر هو قرار رئي�س جورجيا يف ذلك الوقت "ميخائيل �ساكا�شفيلي" باال�ستغناء عن جممل �أفراد قوة �شرطة املرور بني ليلة و�ضحاها.
فقد تغلل الف�ساد يف �أو�ساطها لدرجة ال حتتمل� ،إذ كان نحو  70باملائة من عمليات التفتي�ش املرورية ُتل بالر�شاوي ( .)2000 ،GORBIفق ّرر
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�ساكا�شفيلي عندها �إقالة � 16,000شرطي يف ليلة واحدة وا�ستبدالهم بـ � 2,300شرطي مرور جديد خالل �أ�شهر قليلة (البنك الدويل.)2012 ،
وح�سنت من مقيا�س الرواتب وظروف العمل .و�أدت هذه اخلطوة غري امل�سبوقة �إىل
فاعتمدت احلكومة بعد ذلك �إجراءات جديدة للتوظيف والرتقية ّ
ح�سنت جورجيا من مركزها على م�ؤ�شر
رفع م�ستوى م�صداقية جهود الإ�صالح التي �أعلنت عنها احلكومة ،ومن خالل قيامها هذه بالإ�صالحاتّ ،
مدركات الف�ساد ،لتنتقل من املرتبة  133بني  145دولة يف عام � 2004إىل املرتبة  99من �أ�صل  163دولة يف عام  ،2006و�إىل املرتبة  48يف عام
( 2015منظمة ال�شفافية الدولية).
ﻧﺠﺤﺖ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد )أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻳثﻴﺲ(

•

إﺻﻼح اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻃﺮد ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺴﲑ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ :2004
ﺗ�ﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻃﺔ ﺳﲑ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ،
وز�ﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﺪر�ﺐ

133
2004

•

ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺻﻮل ﻟﻜﺒﺎر
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2009

99

2006

•
•

ﺗﻘﺪﻳﻢ رﻣﺰ ﺿﺮ��ﺒﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  2011ﻣﻤﺎ ﻗﻠﻞ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ  21إﻟﻰ 6
إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺮﻛﺰ�ﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟلﻤﺸﱰ�ﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﺸﱰ�ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻟلﻌﻄﺎءات ﻋﺎم 2010

68

2010

48

2015

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ " 2012ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼﺣﺎت ﺟورﺟﯾﺎ" ،اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
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التنفيذ ال�رسيع قبل التو�سع
الدر�س  :6الحر�ص على �سرعة التنفيذ

تتطلب عملية التح ّول احلكومي احلقيقية العمل بتفكري متجدد و�إجراء ا�ستثمارات كبرية �سو ًءا يف املوارد �أويف ر�أ�س املال ال�سيا�سي (فاريل.)2012 ،
فال�شركات الرائدة يف القطاع اخلا�ص ً
حت�سن من �إجراءاتها ب�شكل دوري لتعزيز م�ستوى الت�أثري وتقليل املخاطر وغري ذلكُ .ويكن للبيانات
مثل ّ
ال�ضخمة والأدوات التقنية �أن ت�ساعد القادة احلكوميني على حتقيق الأهداف بنف�س الدقة وال�سرعة .كما يجب على اجلهات جتربة بع�ض الطرق
املخت�صرة لت�سريع الأثر وتعزيز امل�صداقية وزيادة زخم عملية الإ�صالح ب�شكل عام ،خا�ص ًة عند تن�شيط العمل يف عملية حت ّول جديدة.
ُويكن ل�ص ّناع ال�سيا�سات ومدراء امل�شاريع �أن يتبنوا �أ�ساليب حيوية للعمل ،والتي ا�ستخدمت لأول املرة يف تطوير الربجميات ،لت�صميم وتقدمي
اخلدمات احلكومية .فقد تخلى مطورو الربامج �أنف�سهم عن الأ�ساليب التدريجية البطيئة لأنها ت�ستهلك الكثري من وقتهم وت�ؤخر من طرح املنتج
فيفقد قيمته يف معظم الأحيان حتى قبل �إطالقه .يف حني �أن املنهجيات احليوية تتكهن ب�ضرورة املرونة يف العمل وتهدف �إىل تعجيل عر�ض املنتج
حتى قبل الت�أكد من ا�ستكمال تطويره� .إذ ُيحافظ مطورو الربجميات على ب�ساطة الرموز الربجمية ويواظبون على جتربتها وتقدمي التفا�صيل
الوظيفية للتطبيق فور جاهزيته (موقع )2016 ،TechTarget.com
وعليه يجب على اجلهات احلكومية االقتداء ب�شركات الربجمة يف الت�أقلم ال�سريع مع ال�سيا�سات املتغرية واال�ستجابة لالحتياجات العامة .يف اململكة
املتحدة ً
مثل ،ت�ضاعفت الزيارات عرب الهواتف النقالة �إىل املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باحلكومة  gov.ukمن � 15إىل  30باملائة بني عامي 2013
و ،2016مما �أجرب احلكومة على تطوير جميع اخلدمات العامة ب�شكل ُينا�سب م�ستخدمي الهواتف النقالة (حكومة اململكة املتحدة .)2016 ،وقد
حددنا �أربعة حماور ميكن �أن يتبناها القادة ال�سيا�سيون لتنفيذ التح ّول بطريقة حيوية:
تغيت عملية و�ضع ال�سيا�سات ب�شكل كبري خالل العقود الأخرية .ففي �ستينات و�سبعينات القرن املا�ضي ،كانت
•"�صناعة ال�سيا�سة احليوية"ّ :
النقا�شات جازمة ومتثبتة بر�أيها كاملقارنة بني ال�سوق احلر مقابل االقت�صاد املخطط مركز ًيا .ويف الت�سعينات ،حت ّول النقا�ش حول �صياغة
ال�سيا�سات القائمة على احلقائق ،التي انتهجها �سيا�سيون مثل توين بلري� .أما يف الوقت احلايل ،تتيح التقنيات اجلديدة مثل البيانات ال�ضخمة
والتحليالت للم�س�ؤولني ال�سيا�سيني تطوير وحت�سني ال�سيا�سات ب�شكل �أ�سرع .كما �أن احلكومات تتجه لتوظيف نهج حتليلي جديد ُي�شرك اجلهات
غري احلكومية وال�شركات اخلا�صة واملنظمات غري الربحية واملواطنني يف عملية تطوير وتنفيذ ال�سيا�سات واخلدمات (فاريل .)2012 ،ومن
الأمثلة على هذا النهج هو النمذجة ال�سريعة التي يطبقها فريق "الأفكار ال�سلوكية" الربيطاين يف امل�شرتيات .فعندما مت تنفيذ نظام جديد
للم�شرتيات لإجراء حواالت بقيمة  100مليون جنيه ا�سرتليني يوم ًيا ،قام فريق "الأفكار ال�سلوكية" بالعمل مع امل�ست�شفيات وقام بتجربة �أ�ساليب
خمتلفة لتحديد خيارات تُ�ساعد على احلد من النفقات املهدورة وحت�سني عملية ال�شراء .و�شملت هذه الأ�ساليب ا�ستخدام �سمات الت�صميم
�أو التنبيهات وت�سويق الأمناط االجتماعية ،مما ُيطلع امل�شرتين حول املنتجات التي يختارها غريهم من امل�ستهلكني ،وحول التكلفة واملدخرات
واملالحظات و�أثر تقييمات جودة املنتج على عملية ال�شراء.
•"املكا�سب ال�صغرية �أف�ضل من عدمها" :ي�ضيع الوقت غال ًبا عند اتخاذ القرار حول نقطة البداية املثلى ،لتحديد الأثر الأكرب و�أهم املحاور
املف�صلة .بينما ُيف�ضل �أحيا ًنا االعتماد على اجلاهزية والنية احل�سنة لبدء العملية وبالتايل حتقيق نتائج �سريعة .ففي الأنظمة ال�سيا�سية
واخلطة ّ
التي ت�ستمد قوتها من �إجماع الآراء ،رمبا من الأف�ضل الرتكيز على الإجراءات العملية املفيدة لأن املعار�ضة تف�ضلها � ً
أي�ضا �أو لأنها حتظى على
دعم �أهم ال�شخ�صيات يف الدولة .ففي اململكة املتحدة ،اختارت وحدة الإجناز التابعة لرئي�س الوزراء حت�سني دقة مواعيد القطارات بن�سبة 85
باملائة كمك�سب �سريع .ومع حتقيق هذه اخلطوة لإحدى احتياجات املواطنني ،حظي هذا اخليار على دعم الأمناء الدائمني � ً
أي�ضا .ف�أثبت تنفيذ
هذا "املك�سب ال�صغري" فعالية النهج املتبع وزاد من زخم العملية التح ّولية (باربر و�آخرون.)2011 ،
•�إن�شاء "م�سارات �سريعة"ُ :يكن �أن يقع احلما�س والزخم املبدئي حول عملية التح ّول �سري ًعا يف �شرك البريوقراطية .فقد ت�ستغرق امل�شرتيات
�أ�شه ًرا طويلةً ،
مثل ،وميكن �أن تبقى املنا�صب �شاغرة ب�سبب تعليمات التوظيف ال�صارمة وغريها من الأ�سباب .ويف مثل هذه احلاالت ،قد
يكون على اجلهات النظر يف �إجراء بع�ض اال�ستثناءات على القوانني .على �سبيل املثال ،ح�صل مدير فريق الإجناز الرئا�سي يف �سرياليون على
�صالحية ت�صعيد امل�سائل امللحة �إىل كبري امل�ست�شارين والرئي�س بنف�سه مبا�شر ًة .و�أثبت هذا الأ�سلوب فعاليته يف حل امل�سائل امل�ؤجلة لأ�شهر �أو
حتى ل�سنوات .وعند حدوث �أزمة كربى يف بريطانيا ،يقوم رئي�س الوزراء بتفعيل غرف �إحاطة مكتب جمل�س الوزراء كم�ساحة حقيقية وبروتوكول
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بنف�س الوقت .وعند تفعيلها ،يرت�أ�س رئي�س الوزراء معظم االجتماعات مع الوزراء واخلرباء اخلارجيني املعنيني ،ويتيح هذا الربوتوكول للحكومة
جمع اخلرباء املخت�صني حول امل�سالة خالل �أ�سبوع تقري ًبا.
•"الرتتيب امل�سبق" :يجب على القادة احلكوميني توزيع ال�سلطات للت�سريع من عملية اتخاذ القرارات .فكث ًريا ما يت�أخر البت يف القرارات ال�صعبة
لأنها يجب �أن متر على كبار املوظفني يف احلكومة .ويف �إحدى الوزارات ،مت عقد عدة اجتماعات على م�ستويات املدير العام ونائب املدير العام
حلل الكثري من التحديات قبل و�صولها �إىل الوزير.
الدر�س  :7تعزيز المناف�سة لت�سريع المخرجات

تعمل الكثري من احلكومات على حل امل�شكالت العامة مع وجود املناف�سة �ضمن احلكومة نف�سها ويف القطاع اخلا�ص.
ففي الإمارات العربية املتحدة� ،أطلقت احلكومة "نظام النجوم لت�صنيف اخلدمات" جلميع املراكز احلكومية التي تتعامل مع املراجعني لدفعها
مو�سعة وتعمل ب�شفافية وو�ضوح ،ويتلقى كل مركز الآراء
�إىل "العمل بفعالية البنوك والفنادق التي تهتم بتجربة العميل" .كما �أن �شبكة التقييم ّ
واملقرتحات املف�صلة ملا يجب تطويره بعد الزيارات التفقدية .وكان حتديد معيار رفيع امل�ستوى �أم ٌر يف غاية الأهمية لهذه احلالة .ومل يح�صل �أي
مركز على �أكرث من خم�س جنوم من �أ�صل �سبعة حتى الآن .هذه ال�شفافية يف العمل وتلقي املالحظات امل�ستمرة من املراجعني تخلق روح املناف�سة
بني املراكز مما يط ّور من �أداءها للمهام.
يف �سرياليون ،على �سبيل املثال ،عقد الرئي�س منتدى الإجناز الرئا�سي �أ�سبوع ًيا ،وفيه مت تقييم وقيا�س م�ستوى كل وزارة ح�سب وظائفها امل�شرتكة.
وكان الرئي�س يكافئ الوزراء الذين حققوا النتائج املطلوبة بت�صفيقه �شخ�ص ًيا لهم �أو بتقدير �شفهي منه ،ويو ّبخ الوزراء املق�صرين �أو املت�أخرين �أمام
بقية الوزراء .و�أثبت هذا الأ�سلوب فعاليته يف تنظيم الإجراءات� .أما داخل الوزرات ،ف�أجريت مقارنة بني امل�س�ؤولني عن املبادرات ومت التعامل مع
النتائج من خالل التقدير الإيجابي وال�سلبي.
الدر�س  :8ا�ستخدام الكفاءات لزيادة �إمكانية التنفيذ

تكمن �إحدى �أكرب العوائق �أمام حتقيق النتائج ال�سريعة يف توافر الكفاءات والقدرات داخل احلكومة� .إذ �أن الكثري من احلكومات ّ
توظف فر ًقا من
املفكرين وخرباء ال�سيا�سات ً
بدل من الأ�شخا�ص املتخ�ص�صني بالإدارة الداخلية �أو تنفيذ ال�سيا�سات .فتوظيف "املنفذين" ُيكن �أن ي�شكل فري ًقا
متمك ًنا للإدارة والعمليات .كما �أن احلكومات تُف�ضل عاد ًة االعتماد على دائرة داخلية موثوقة ،يف حني �أن �إ�شراك الأ�شخا�ص من القطاع اخلا�ص
كمجموعة واحدة ملدة حمدودة قد ُي�ساعد يف دفع عجلة التغيري وجتنب �أي حتيز "للدائرة الداخلية" (ديوار و�آخرون.)2016 ،
وقد اتبعت وحدات الإجناز هذا النموذج ب�شكل تقليدي .فعلى �سبيل املثال ،كانت وحدة الإجناز التابعة لرئي�س الوزراء يف اململكة املتحدة ،عند
ت�أ�سي�سها ،مك ّونة من موظفني م�ؤقتني من القطاع اخلا�ص .بينما راجعت وحدة �إدارة الأداء والتنفيذ يف ماليزيا  5,000طلب توظيف ،وكان معظمها
من القطاع اخلا�ص ،لتوظيف �أول  120موظف فيها .ويف �سرياليونّ ،
وظف فريق الإجناز التابع للرئي�س غالبية موظفيه من القطاع اخلا�ص ل�ضمان
الرتكيز على "التنفيذ"ً ،
متمر�سا من القطاع العام ليرت�أ�س الفريق ُ
ولتكز الوحدة على حتقيق النتائج .كما ا�ستغنى
وفعل ،اختار الرئي�س قياد ًيا
ً
هذا الفريق عن خدمات امل�ساعدين التقنيني ،فغالبيتهم كانوا ا�ست�شاريني تنمويني بخلفيات عمل يف القطاع العام /االجتماعي ،واعتمد ً
بدل منهم
على امل�ست�شارين الذين يتمتعون بخربة يف القطاع اخلا�ص ولديهم تركيز �أكرب على "التنفيذ" .وميكن ا�ستخدام تكتيكات م�شابهة على نطاق �أو�سع
� ً
أي�ضا .فما الذي مينع رئي�س دولة مبخاطبة �أف�ضل � 1,000شركة يف دولته �أو دولتها لطلب �شخ�ص �أو �شخ�صني ب�شكل م�ؤقت من كل �شركة ليتولوا
دفع عجلة التح ّول؟
�أما على املدى الطويل ،فيجب �أن ت�سعى احلكومات لإن�شاء "حا�ضنات الكفاءات" التي جتذب وتطور �أملع املواهب ثم "توظيفهم" يف نظام الدولة.
ويعترب مكتب رئي�س الوزراء يف �سنغافورة ،الذي ي�ضم  1,000موظف بدوام كامل ،مركزً ا لالمتياز الذي ُيعنى باملواهب الرئي�سية يف القطاع العام.
حيث مي�ضي خريجو �أف�ضل اجلامعات حول العامل فرتة معينة يف مكتب رئي�س الوزراء قبل توليهم منا�صب عليا يف الوزارات واجلهات .كما يدعم
مكتب رئي�س الوزراء �سيا�سات جذب املواهب بني اجلهات احلكومية من خالل �شعبة ال�سكان واملواهب الوطنية.
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التجاوب والتفاعل مع املواطنني
التحول
الدر�س  :9التفاعل مع العامة للمحافظة على زخم
ّ

يف ع�صر و�سائل التوا�صل االجتماعي املتاحة دائ ًما� ،أ�صبح التفاعل املبا�شر مع العامة مه ًما للحكومات �أكرث من �أي وقت م�ضى .فعندما �أطلقت
ماليزيا برنامج التح ّول احلكومي ً
مثل ،كانت �إحدى �أوىل خطواته ب�أنها دعت العامة ملراجعة خطط احلكومة يف "يوم مفتوح" �ضخم .وتعترب هذه
امل�شاركة املبا�شرة مهمة لي�س فقط خالل مراحل التخطيط بل � ً
أي�ضا يف املراحل املتقدمة مل�شاركة نتائج اجلهود التي تبذلها احلكومة مع املواطنني.
خ�ص�ص برنامج احلكومة للم�شاركة املجتمعية القوية عدة م�س�ؤولني
ويف �سرياليون ،طلبت احلكومة امل�ساعدة للمحافظة على م�صداقية الوزارات� .إذ ّ
عن امل�شاركة املجتمعية يف كل منطقة ،و�سمح للمواطنني الإبالغ عن اخلدمات التي يح�صلونها عليها ً
فعل .فيمكن للمواطنني التعليق على ن�سبة
ح�ضور املعلمني وم�ستويات خمزون امل�ست�شفيات من الأدوية ال�ضرورية� ،إلخ .و�أدت هذه اخلطوة �إىل زيادة تقدير املواطنني و�شعورهم بامل�س�ؤولية جتاه
برنامج وحدة الإجناز ،مما �ساعد على �إبقاء الرئي�س وامل�س�ؤولني احلكوميني يف ال�صورة حول اخلدمات العامة .ومع مرور الوقت ،تعمل هذه امل�شاركة
العميقة على تعزيز ال�ضغط على امل�س�ؤولني لتنفيذ التح ّول وتطمئن املواطنني "املتعط�شني لأحداث التغيري" ب�أن التغيري يتحقق ً
فعل.

18

الدروس المستفادة من التحوالت الحكومية

برناجما حتت ا�سم "عملية فاكي�سا" عام ،2014
ويف هذا ال�سياق ،يعترب التو�سيم التجاري لعملية التح ّول �أدا ًة قوية .فقد �أطلقت جنوب �إفريقيا
ً
عجل" ،والذي يهدف �إىل تعزيز النمو االقت�صادي من خالل �إن�شاء "اقت�صاد املحيط" .ومع ظهور
فاكي�سا هي كلمة م�شتّقة من اللغة ال�سوتية وتعني " ّ
الإ�شارات الأوىل لأثر برنامج عملية "فاكي�سا" يف الدولة ،مبا يف ذلك �صيانة �أكرب حو�ض جاف يف الدولة وحت�سني الإنتاج املحلي لزوارق ال�سحب،
ف�إن جميع املبادرات حتمل ا�سم عملية فاكي�سا ليكون هذا التغيري
ملمو�سا (2016 ،SAnews.gov.za؛ كينغز .)2016 ،وتقوم ماليزيا على نف�س
ً
املنوال باالحتفاء باملدار�س ومراكز ال�شرطة النموذجية ملكاف�أة الأداء املتم ّيز وحتفيزه .ويف �سرياليون ،تعاقد فريق الإجناز الرئا�سي مع مو�سيقي
ب�شكل دائم عرب الراديو
حملي لكتابة وغناء �أغنية لإطالق الربنامج� ،إذ ُتثل �أغنية "�إيبوال ال ترحلي ،دعونا نبني �سيلون" رمزً ا للتغيري ،وهي تُذاع ٍ
وهي نغمة رائجة للهواتف يف خمتلف �أنحاء الدولة ،كما �أنها �أ�صبحت مرج ًعا للكثري من النا�س عند �س�ؤالهم عن جناح الربنامج.

الدر�س � :10إ�شراك المواطن في تنفيذ عملية الإ�صالح

بعد ع�شر �سنوات من االنت�شار الوا�سع لعملية "التعهيد اجلماعي" عرب كتاب "حكمة اجلماهري" “ )2004( ”The Wisdom of Crowdsالذي
�أ ّلفه جامي�س �سورويك� ،أ�صبحت احلكومات ّ
توظف قواها ب�أ�ساليب خمتلفة ،فبع�ضها يطلب من املواطنني الإبالغ عن امل�شاكل ،وبع�ضها ت�ستعني
ب�أفكار املواطنني بل �أن غريها تطلب من املواطنني امل�ساعدة يف اتخاذ قرارات متعلقة بامليزانية.
•�أطلقت الكثري من احلكومات تطبيقات تُتيح للمواطنني الإبالغ عن امل�شاكل كاملخالفات املرورية وتخريب املمتلكات العامة وعدم جمع النفايات.
�إذ ُيكن للمواطنني القيام ب�أعمال املراقبة وتقدمي املعلومات للحكومة جما ًنا .يف �سرياليون� ،أطلقت جلنة مكافحة الف�ساد حملة "ال تدفع
الر�شوة" ال�ستهداف املهن التي تتف�شى فيها الر�شاوى ،مثل �شرطة املرور واملعلمني .فيبلغ املواطنني امل�س�ؤولني عند دفعهم للر�شوة ثم يتابعون
الإجراء الذي اتخذته جلنة مكافحة الف�ساد (ذا �إكونوم�ست� .)2016 ،أما يف �إندوني�سياُ ،يكن للمواطنني �إر�سال ر�سائل ق�صرية للإبالغ عن
ج�سر يحتاج لل�صيانة ً
مثل ،ثم تُن�شر الر�سالة عرب موقع �إلكرتوين عام لإبالغ الوزارة املعنية بذلك .ويف دبي ،ميكن للمواطنني �إبالغ ال�شرطة
باجلرائم وحوادث املرور من خالل حتميل ال�صور.
• ُيكن للمواطنني اقرتاح التغيريات يف القوانني� .أطلقت اململكة املتحدة "حتدي ال�شريط الأحمر" لتحفيز احلديث حول كيفية حتقيق الأهداف
القانونية ب�أ�سهل الأ�ساليب .حيث ُيكن للمواطنني وم�ؤ�س�سات الأعمال واملنظمات "حتدي احلكومة" من خالل تقدمي املقرتحات حول الأنظمة
والأفكار املتعلقة مبا ميكن تغيريه .وقد ُن�شرت قوانني جديدة عرب الإنرتنت كل ب�ضعة �أ�سابيع وجمعت م�صادرها يف املوقع الإلكرتوين .وجنح
امل�شروع بتوفري  1.5مليار جنيه ا�سرتليني وحدد  3,000قانون �سيتم �إلغائه �أو حت�سينه وتب�سيطه (الأر�شيف الإلكرتوين للحكومة الربيطانية،
.)2016
• ُيكن �أن متتد م�شاركة املواطن �إىل القرارات املتعلقة بامليزانية .تبنت �أكرث من مئة مدينة كربى يف الربازيل فكرة "امل�شاركة يف �إعداد امليزانية".
�إذ ُيكن �أن متثل مبالغ التمويل لغاية  100باملائة من �إجمايل م�شاريع �إنفاق ر�أ�س املال وتُ�ش ّكل ما بني  5و 15باملائة من امليزانية الإجمالية
ب�شكل عام .والنتائج تب�شر باخلري ،فقد �أنفقت حكومات البلدية التي تبنت فكرة امل�شاركة يف �إعداد امليزانية ن�سبة �أكرب على التعليم
للبلدية ٍ
ً
وال�صرف ال�صحي و�شهدت انخفا�ضا يف معدل وفيات الر�ضع (وامبلر وتوت�شتون.)2014 ،
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الخالصة
على الرغم من تقدم احلكومات حول العامل يف م�سرياتها التحولية� ،إال �أن حاالت الف�شل كثرية � ً
أي�ضا؛ فالتحوالت احلكومية �صعبة بطبيعتها.
�إذ مل ينجح �سوى ثلث قادة القطاع اخلا�ص و 40باملائة من قادة القطاع العام يف حتقيق �أهدافهم التح ّولية (ماكنزي،2008 ،2010 ،2012 ،
و . )2006بيت الق�صيد هو �أن الدرو�س املذكورة هنا تندرج حتت املبادئ التوجيهية الأربعة التالية:
• �إعداد اخلطط املبنية على الأدلة والرباهني
•االلتزام
•التنفيذ ال�سريع قبل التو�سع
•التجاوب والتفاعل مع املواطنني

ينبغي على القادة احلكوميني اعتماد هذه املبادئ عند ت�صميم وب��دء م�سرية العامل يتغري ب�رسعة كبرية،
التح ّول .عل ًما �أن تطبيق هذه الدرو�س ال ي�ضمن جناحها لكنه يزيد من فر�صه.
فالقوي لن يهزم ال�ضعيف،
بل �سوف يهزم ال�رسيع
البطيء" – روبرت مردوخ
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المراجع
•براين وامبلر ومايك توت�شتون ،وا�شنطن بو�ست" ،الربازيل ت�سمح ملواطنيها باتخاذ القرارات حول ميزانية املدينة .هذا ما ح�صل" 22 ،يناير
2014
•بجارين كوريدون ،فيديا غاني�سان ،ومارتن الندكفي�ست ،مركز ماكنزي احلكومي "رقمي بطبيعته :دليل التح ّول احلكومي" ،نوفمرب 2016

•كارولني ديوار ،توما�س دوهرمان ،درو �إيردمان ،راين هاربر ،وكونال مودي ،ماكنزي "ما ميكن للمدراء التنفيذيني تعليمه للرئي�س الأمريكي
القادم" ،يوليو 2016
•ديفيد باريت� ،إندبندنت" ،بلري يرت�أ�س قمة �شارع دواننغ حول جرائم الأماكن العامة"  20مار�س 2002

•ديفيد ت�شني ،جوناثن دمي�سون� ،آندرو غودمان ،و�إيان غلي�سون ،ماكنزي "حكومة على م�ستوى عاملي :حتويل القطاع اخلا�ص يف اململكة املتحدة
يف ع�صر التق�شف" مار�س 2015
•ديانا فاريل ،ماكنز" "احلكومة امل�صممة لأوقات جديدة" �أكتوبر 2012
•قاعدة بيانات وحدة اال�ستخبارات االقت�صادية �ضمن جمموعة الإيكونوم�ست ،مت الدخول �إليها يف نوفمرب 2016

•فاكت�شتيك جورجيا ،دي�سمرب  ،2015الرواتب ،املكاف�آت ،زيادات الرواتب
•جمل�س جورجيا ال�ستطالع الر�أي الدويل "م�سح واقع الف�ساد"  ،2000مقتب�س عن تقرير البنك الدويل "حماربة الف�ساد يف اخلدمات العامة.
توثيق زمني للإ�صالحات يف جورجيا" 2012
عاما من قانون مور" مت الدخول �إليه يف نوفمرب 2016
•موقع ً 50" Intel.com

•جيم�س مانييكا ،مايكل �شو ،براد براون ،جاك بوغني ،ريت�شارد دوبز ،ت�شارلز روك�سبريغ ،و�آجنيال هانغ بايرز ،معهد ماكنزي الدويل" ،البيانات
ال�ضخمة :الآفاق املقبلة لالبتكار واملناف�سة والإنتاجية" مايو 2011
•يورغن �ساندبريغ ،موقع Socialmedialondon.co.uk
•"ميلك امل�ستخدم العادي لو�سائل التوا�صل االجتماعي �أكرث من  5ح�سابات ،ومي�ضي يف ت�صفحها �ساعتني يوم ًيا"  28يناير 2015

•مات �آندروز� ،سل�سلة الأوراق البحثية يف كلية هارفرد كينيدي" ،ملاذا يحد امل�ستخدمون املوزعون من جناح �إدارة الإ�صالح املايل العام" مايو
2014
•ماتيو مان�شيني وجوناثن �إن جي ،ماكنزي "تنفيذ منهجية مرتكزة على املواطن لتقدمي اخلدمات احلكومية" يوليو 2015
•معهد ماكنزي الدويل�" ،إنتاجية البنية التحتية .كيف توفر ترليون دوالر �أمريكي �سنو ًيا" يناير 2013
•ماكنزي ،مقابلة داخلية مع بجارين كوريدون ،نوفمرب 2016
•ماكنزي ،ا�ستطالعات ماكنزي حول قادة الأعمال يف حتول القطاع اخلا�ص 2008 ،2012 ،و2006
•مايكل باربر� ،آندي موفيت وبول كني" ،منهجية التنفيذ  :101دليل عملي لقادة التعليم" كوروين بر�س2011 ،

•منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية "البنية التحتية لغاية عام  :2030اال�ستنتاجات الرئي�سية والتو�صيات املتعلقة بال�سيا�سة" �أغ�سط�س ،2007
اقتب�س يف تقرير منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية "التمويل اخلا�ص والدعم احلكومي لت�شجيع اال�ستثمارات بعيدة املدى يف البنية التحتية"
�سبتمرب 2014
•بول موزور ومارك �سكوت ،نيويورك تاميز�" ،أخبار مزيفة يف االنتخابات الأمريكية؟ لي�ست م�س�ألة غريبة يف دول �أخرى"  17نوفمرب 2016
•موقع جلنة الإنتاجية ،مت الدخول �إليه يف نوفمرب 2016
•ريتا مكغارث ،هارفرد بزن�س ريفيو" ،وترية تبني التكنولوجيا يف ت�سارع م�ستمر"  25نوفمرب 2013
•موقع " SAnews.gov.zaعملية فاكي�سا تنع�ش اقت�صاد املحيط"  6مايو 2016
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•�سيفو كينغز� ،صحيفتا ميل وغارديان" ،خطة احلكومة الطموحة لبناء اقت�صاد املحيط"  19فرباير 2016
•موقع  ،TechTarget.comاجليل اجلديد احليوي :دليل التنمية امل�ستمرة" مت الدخول �إليه يف نوفمرب 2016
•ذا �إكونوم�ست" ،قدم املعلومات"  19نوفمرب 2016

•توما�س دي وجيم�س وايكوف ،املجل�س الوطني للبحث االقت�صادي ورقة عمل رقم  " ،19529احلوافز ،االختيار و�أداء املعلمني� :أدلة من منظمة
�إمباكت" �أكتوبر 2013
•توين دانكر ،ماكنزي“ ،حتويل احلكومة يف فرن�سا" �أكتوبر 2012

•منظمة ال�شفافية الدولية ،م�ؤ�شر مدركات الف�ساد
•منظمة ال�شفافية الدولية ،جورجيا ،متابعة دخل ومكاف�آت كبار موظفي احلكومة ،نوفمرب 2011
•الأر�شيف الإلكرتوين للحكومة الربيطانية ،حتدي البريوقراطية ،مت الدخول �إليه يف نوفمرب 2016
•املوقع الإلكرتوين للحكومة الربيطانية ،مت الدخول �إليه يف نوفمرب 2016

•الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" ،التعامل مع معوقات امل�شرتيات :مراجعة معوقات امل�شرتيات يف �سال�سل �إمداد الأدوية يف القطاع العام
واملنهجيات العملية املتبعة حللها" �أغ�سط�س 2013
•البنك الدويل" ،حماربة الف�ساد يف اخلدمات العامة .توثيق زمني للإ�صالحات يف جورجيا" 2012

22

الدروس المستفادة من التحوالت الحكومية

امل�ؤلفون
يورغ �شوبرت
�شريك رئي�سي
الربيد االلكرتوينJorg_Schubert@McKinsey.com :

غ�سان الكبي�سي
�شريك رئي�سي
الربيد االلكرتوينGassan_Al-Kibsi@McKinsey.com :

توم �إ�شروود
�شريك م�شارك
الربيد االلكرتوينTom_Isherwood@McKinsey.com :

مارتن �شي�شين�سكي
خبري
الربيد االلكرتوينMartin_Checinski@McKinsey.com :

www.worldgovernmentsummit.org

