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القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.
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ضغوطًا  العالم  أرجاء  مختلف  في  الحكومات  تواجه 
متزايدة على تقديم الخدمات العامة، سواء أكان ضغطًا 
مجتمعاتها،  لتطوير  طموحة  برامج  نتيجة  المنبع  ذاتي 
النظر  وبغض  عدة.  مصادر  عن  ناتجة  خارجية  ضغوطًا  أو 
عن مصدر الضغوطات، فإننا نلحظ توجهات مماثلة في 

جميع الدول.

قبل  من  الخدمات  جودة  بتحسين  المطالبات  وتتزايد 
ويسعون  الشفافية،  على  اعتادوا  الذين  المواطنين 

للتأثير على تصميم كيفية تقديم الخدمات. 

“يجب على الحكومات أن تدرس 
عن كثب عدد الوظائف المتخصصة 

المكررة في مؤسساتها حاليًا” 

وتتزايد هذه الضغوطات نتيجة عصر الرقمنة، حيث يطلب 
ذكاًء.  وأكثر  أحدث  بسبل  تقديم خدماتها  الحكومات  من 
الحكومات إللقاء  تحتاج  الجديد،  الواقع  وفي ضوء هذا 
نظرة عن كثب على كيفية تنظيم تقديم الخدمات العامة. 
والسعي  العمل  تقسيم  دراسة  إعادة  إلى  تحتاج  كما 

إلى تحقيق وفورات الحجم التوفير.

تحاول  الدنمارك  حكومة  أن  نجد  المثال  سبيل  وعلى 
للخدمات  الدنماركي  المركز  تشكيل  طريق  عن  التوفير 
اإلدارية، حيث ساهم نقل عدد من خدمات الدعم اإلدارية 
إلى هذا المركز من عدة مؤسسات إلى مؤسسة جديدة 
اإلنتاجية تخطت %180.  زيادة في  متخصصة في تحقيق 
ونتحدث عن هذه الحالة بمزيد من التفصيل في الصفحة 
العامة  المشتريات  منصة  نجد  األخرى  األمثلة  ومن   .6
لخفض  الحجم  وفورات  من  تستفيد  التي  النرويجية، 
حد  أقصى  إلى  العامة  المشتريات  وتبسيط  التكلفة 
في  الحالة  هذه  تفاصيل  على  االطالع  يمكنكم  ممكن. 

الصفحة 7.

الحكومات  دراسة  ضرورة  التقرير  هذا  في  وسنناقش 
مختلف  في  المكررة  المتخصصة  الوظائف  لعدد 
العمل.  تقسيم  تقييم  إعادة  عند  حاليًا،  المؤسسات 
بالنسبة  وخاصة  تحملها،  يمكن  ال  رفاهية  هذا  ويعتبر 
تتمتع  ال  حيث  المتوسطة،  أو  الصغيرة  لالقتصادات 
المؤسسات بالحجم الالزم لتنفيذ هذه الوظائف بفعالية، 
مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استهالك مواردها 

الشحيحة بشكل غير فعال.

على  يقوم  بدياًل  مخططًا  التقرير  هذا  وسيناقش 

مقدمة

التخصص  عالية  وظائف  لتقديم  التدريجي  التفويض 
قائمة  حلول  وفق  متخصصين  وكالء  أو  لمؤسسات 
مستويات  تحقيق  ذلك  ويتيح  الممارسات.  أفضل  على 
أعلى من الفعالية واإلنتاجية في تقديم هذه الوظائف 
المتخصصة عبر تحقيق وفورات الحجم*، وبالتالي إنشاء 
مساحة وتركيز في الميزانية تسمح للمؤسسات مواصلة 
تقديم خدمات عالية الجودة تتعلق بوظائفها األساسية.

هنالك أمثلة عديدة على ما تقّدم، تجدون بعضها في 
لتقديم  ضغطًا  تمثل  الرقمنة  لكن  التالية.  الصفحات 

المزيد، وفرصًة تسمح بذلك.

تجارب  على  أقرب  نظرًة  التقرير  هذا  في  وسنلقي 
الصغيرة  المتقدمة  االقتصادات  من  عدد  في  تحققت 
أن  ينبغي  التي  النقاط  بعض  وسنقدم  والمتوسطة، 
أثناء مراجعة إمكانياتها  الحكومات بعين االعتبار  تأخذها 
الخاصة للوصول إلى مستويات أعلى من الفعالية في 

تقسيم العمل.

يستند هذا التقرير إلى أبحاث ومقابالت وتحليالت أجريت 
من قبل »سترنسي وشركاه« في عامي 2016 و2017.



نماذج: أفضل الممارسات من
اقتصادات صغيرة متقدمة



تقليل التعقيد في قطاع الخدمات 
العامة عبر موقع إلكتروني يشّكل 

بوابة اتصال موّحدة 

في  متعددة  اتصال  نقاط  للمواطنين  يكون  ما  عادة 
مكاتب  هنالك  يكون  أن  المعتاد  ومن  العام.  القطاع 
ومواقع إلكترونية متخصصة لمختلف الخدمات، وسيكون 
على المواطنين التواصل مع الجهة المعنية المسؤولة 

عن إتمام طلبهم المعّين.

الالمركزي،  النظام  في  القائمة  العقبات  من  وللتقليل 
أطلقت الدنمارك موقع )citizen.dk( اإللكتروني، الذي 
ويمكن   .2007 عام  في  موحدة  اتصال  بوابة  يشكل 
للمواطنين عبر هذا الموقع أن يقدموا بيانات اإلسكان، 
والتقدم للحصول على رخص الزواج، والتصويت، والتقدم 
للحصول على المنافع االجتماعية، وغيرها من الخدمات، 
وذلك سعيًا إلى إنشاء نظام أكثر شفافية، حيث يمكن 
للمواطنين معرفة مقصدهم لتلبية احتياجاتهم، بما أن 

جميع الخدمات متوافرة على الموقع اإللكتروني.

الحالة: موقع )Citiziti.dk( اإللكتروني

تقليل العقبات

لجميع  االستخدام  سهل  الموقع  لجعل  وسعيًا 
التكنولوجية،  ثقافتهم  عن  النظر  بغض  المستخدمين 
لحلول  وأدلة  توجيهي  فيديو   )citizen.dk( موقع  قّدم 

الخدمة الذاتية.

اتصال  بوابة  يشكل  إلكترونيًا  موقعًا  النتيجة  وكانت 
مجال  لـ18  ذاتية  خدمة  حلول  على  تحتوي  موحدة 
إلى  وصواًل  باألطفال  العناية  بين  تتراوح  أساسي 
في  تكاليف  توفير  ذلك  وأتاح  والحضانة.  البناء  تراخيص 
نقاط االتصال الفعلي، وساهم في جعل التعامالت بين 

ماليين المواطنين ووظائف القطاع العام أكثر سالسة.

ويتراوح عدد زوار موقع )citizen.dk( بين مليونين وثالثة 
يبلغ  لدولة  بالنسبة  زائر شهريًا، وهو عدد ضخم  ماليين 
عدد سكانها 5.7 مليون نسمة. وإضافًة إلى ذلك ساهم 
الهيئات  من  العديد  على  الضغط  تخفيف  في  الموقع 

بتخفيف عدد نقاط االتصال.



تحقيق مكاسب كبيرة في إنتاجية 
اإلدارة العامة من خالل وكالة خدمات 

مشتركة مدعومة رقميًا 

لطالما اعتمد القطاع العام الدنماركي على الالمركزية 
السجالت  حفظ  مثل  الداعمة،  اإلدارية  الوظائف  في 
وقوائم الرواتب، حيث كان للوزارات والوكاالت الحكومية 
السلطات  أّن  بيد  بها؛  الخاصين  اإلداريين  موظفيها 
عائقًا  يقف  الالمركزي  التصميم  أّن  أدركت  الدنماركية 
زيادة  أسباب  أحد  وتشكل  الحجم  وفورات  تحقيق  أمام 

التكاليف غير المتجانسة.

فروقات  في  الالمركزي  الهيكل  تسبب  الواقع،  في 
كبيرة في اإلنتاجية والنوعية ضمن الوكاالت الحكومية. 
فقد  كبير،  حّد  إلى  موحدة  المهام  بعض  لكون  ونظرًا 
هيئة  بإنشاء  السماح  على  الرقمية  الحلول  ساعدت 
الرواتب،  وقوائم  السجالت،  لحفظ  موحدة  حكومية 

وغيرها من المهام اإلدارية الموحدة.

مركز   2008 عام  في  الحكومة  أسست  األسباب،  لهذه 
الخدمات اإلدارية على مستوى الدولة )SAM( لتوّلي عدد 

الحالة: مركز خدمات إدارية على مستوى الدولة

تبسيط اإلدارة

من المهام اإلدارية الخاصة بمعظم الهيئات الحكومية، 
الدولة،  مستوى  على  اإلدارية  الخدمات  مركز  ليصبح 
بالرواتب في  المتعلقة  حاليًا، مسؤواًل عن جميع األمور 
160 هيئة حكومية. فمن خالل وفورات الحجم*، وتحسين 
المركز  نجح  اآللي،  التعلم  برامج  واستخدام  العمليات، 
خفض  إلى  إضافًة  كبير،  بشكل  اإلنتاجية  تحسين  في 

التكاليف في إدارة الدولة في الوقت ذاته.

المهام  على  األمثلة  أحد  السجالت  حفظ  مهمة  وّتعد 
التي تمكن مركز الخدمات اإلدارية على مستوى الدولة 
من معالجتها بشكل أسرع وبكفاءة أعلى مقارنة باإلدارة 
الالمركزية، حيث تعمل اإلجراءات اآللية حاليًا على معالجة 
إاّل مهمة  للموظفين  تترك  القياسية فال  المهام  جميع 

معالجة االستثناءات.

التحسينات  أدت   ،2008 عام  في  المركز  إنشاء  ومنذ 
المتفرغين  الموظفين  عدد  تخفيض  إلى  الكفاءة  في 
كما   .%52 بنسبة  نفسها  المهام  ألداء  المطلوبين 
على  والرقمنة  التخطيطي  الرسم  عملية  ساهمت 
نطاق موّسع في زيادة إنتاجية الموظفين بنسبة %183، 
أيدي  على  تعالج  كانت  التي  الحاالت  أضعاف  ثالثة  أي 

الموظفين المتفرغين.



تأمين عملية آمنة وبسيطة وفعالة 
للمشتريات العامة 

غالبًا ما تتطلب عملية الشراء في القطاع العام، الكثير 
من الوقت نظرًا لضخامة مجموعة المنصات والموردين 
التجارة  تقدم منصة  المشتريات. ولذلك،  يوفرون  الذين 
حاًل   )E-handelsplattformen( النرويجية  اإللكترونية 
لسياسات  االمتثال  يضمن  للمشتريات،  إلكترونيًا 
المشتريات، ويوفر الوقت على الموردين والمؤسسات 

العامة. 

والوزارات  والبلديات،  الحكومية،  المؤسسات  وتستخدم 
 ،2014 والخدمات. وفي عام  السلع  المنصة لشراء  هذه 
باالتصاالت  االلتزام  على  ينص  قانونًا  النرويج  أصدرت 
وليفوق  الحكومية.  والهيئات  الموردين  بين  الرقمية 
بحلول  عامة  هيئة   300 بالمنصة  المرتبطة  الهيئات  عدد 
عام 2016. ويستخدم الموردون المنصة لتلقي الطلبات 
عن  جدد  عمالء  جذب  خاللها  من  ويحاولون  العمالء  من 
وقام  المنصة.  على  منتجاتهم  مصنفات  تحميل  طريق 
على  منتجاتهم  مصنفات  بتحميل  اآلن  حتى  موردًا   570
يتلقى آالف غيرهم طلبيات مباشرة عبر  المنصة، فيما 

هذا النظام.

الحالة: المشتريات العامة اإللكترونية

تبسيط عملية المشتريات العامة

اإللكترونية  التجارة  منصة  تضمن  ذلك،  إلى  وإضافًة 
العمالء  وقت  وتوفير  المشتريات،  بسياسات  االمتثال 
العامة والموردين على حّد سواء. ويوضح  الهيئات  من 
وجهات  الموردين  بين  التواصل  كيفية   3 الشكل 

المشتريات العامة من خالل النظام.

 400 ينفق  النرويجي  العام  القطاع  أن  إلى  هنا  ونشير 
سنويًا  أمريكي(  دوالر  مليار   51( نرويجية  كرونة  مليار 
سابقًا  الفواتير  جميع  وكانت  والخدمات.  السلع  لشراء 
منصة  أن  إلى  التقديرات  وتشير  ورقي.  بشكل  تصدر 
التجارة اإللكترونية سوف تخفض التكاليف بنسبة تتراوح 
بين 6 و14%، وبذلك توفر على دافعي الضرائب ما يتراوح 
بين 24 و54 مليار كرونة نرويجية )أي بين 3 و7 مليار دوالر 

أمريكي( سنويًا.

عملية  استخدام  من  المحققة  المكاسب  تتلخص  وبهذا 
الشراء الرقمي في النقاط الثالث التالية:

سهولة ضمان االمتثال بسياسات أفضل الممارسات   	
توفير الوقت في إدارة عملية الشراء  	

المشتريات  لجميع  الكامل  التتبع  إمكانية  ترسيخ   	
العامة



تعزيز األمن على اإلنترنت وسهولة 
االستخدام للمواطنين من خالل 

هوية إلكترونية موحدة 

للغاية  ناجحًا  ذكيًا  حاًل   2010 عام  في  الدنمارك  أطلقت 
دي«  آي  »نيم  باسم  اإللكترونيين،  والتوقيع  للهوية 
)NemID( )الهوية السهلة(، ليحل محل عدد من الحلول 
القطاعين  في  والتوقيع  الهوية  على  للتعرف  اليدوية 

العام والخاص بدرجات متفاوتة من األمن.

من  أكثر  إلى  للوصول  واحدًا  حاًل  دي«  آي  »نيم  ويوفر 
والتي  والخاص،  العام  للقطاعين  إلكتروني  موقع   200
يسمح  وبالتالي،  بالهوية.  تعريفًا  أو  توقيعًا  تتطلب 
المستندات  بتوقيع  للمواطنين  السهلة  الهوية  نظام 
الخدمات  إلى  والوصول  السهولة  بمنتهى  القانونية 
تحتوي  تحوي  التي  اإللكترونية  المواقع  أو  الحكومية 

على بيانات شخصية بالغة الحساسية.

جهاز  أي  عبر  الدخول  تسجيل  تطبيق  استخدام  يمكن 
سواء أكان هاتفًا ذكيًا، أم جهازًا لوحيًا أو جهاز كمبيوتر 

شخصيا.

)NemID( »الحالة: نظام »نيم آي دي

الهوية اإللكترونية الموحدة

واليوم، يستخدم أكثر من 4.4 مليون شخص نظام الهوية 
السهلة، أي جميع السكان البالغين في الدولة تقريبًا. 
عند  الرضا  من  عالية  مستويات  عن  المستخدمون  وعّبر 
استخدام هذه الخدمة اإللكترونية. وأظهر استبيان أجري 
عام 2016 أّن 86 % من مستخدمي نظام الهوية السهلة 

كانوا راضين أو راضين جدًا عن الخدمة.

األمن  زيادة  في  جديد  موحد  نظام  إنشاء  وساهم 
بالمصادقة  الحّل  هذا  ويسمح  كبير.  بشكل  للمتعاملين 
كلمة  يتطلب  حيث  عاملين،  خالل  من  الهوية  على 
بطاقات  عليه من  الحصول  يتم  رمز  إلى  باإلضافة  مرور 
كيفية   4 الشكل  يوضح  إلكترونية.  مفاتيح  أو  مطبوعة 

عمل نظام الهوية السهلة.



زيادة امتثال الشركات لمعايير اإلنتاج 
عبر تفويض وكالة واحدة بجميع 

عمليات التفتيش الحكومية 

حكومية  مهمة  وفحصها  المنتجات  على  الرقابة  تعتبر 
هامة تقع عادًة على عاتق العديد من الوكاالت الحكومية 

باختالف فروعها ووظائفها.

لخدمات  مراجعة  في  الهولندية،  السلطات  وخلصت 
على  التفتيش  عمليات  تداخل  إلى  التفتيش،  عمليات 
في  مبرر  غير  تكرار  مع  الثالث  وكاالتها  بين  المنتجات 

الجهود المبذولة.

الهيئات  إحدى  قيام  التكرار  األمثلة على هذا  أبرز  ومن 
السالمة  بمعايير  المنتج  امتثال  من  بالتحقق  الحكومية 
المطلوبة، في حين تقوم هيئة أخرى بالتحقق من خلو 
فتبين  المحظورة.  الكيميائية  المواد  من  نفسه  المنتج 
التنسيق  إلى  يفتقر  المنتج  نحو  الموجه  النهج  هذا  أّن 

والفعالية.

إنشاء  تقرر  الفعالة  غير  الممارسات  هذه  ولتخطي 
سلطة موحدة، وهي هيئة الغذاء والسلع االستهالكية 
)NVWA(، كخدمة تفتيش مشتركة مسؤولة  الهولندية 
األلعاب  من  بدءًا  المنتجات  جميع  على  اإلشراف  عن 

واإللكترونيات وصواًل إلى المرافق العامة والزراعة.

وصمم توحيد عمليات التفتيش ليمهد الطريق لتحسين 
العديد من الخطوات بما في ذلك 1( صياغة استراتيجية 
عمليات  تبسيط   )2 الدولة،  مستوى  على  للتفتيش 
 )3 للمنتجات،  الفرعية  المجموعات  في  التفتيش 

)NVWA( الحالة: هيئة الغذاء والسلع االستهالكية الهولندية

عمليات التفتيش الموحدة

عدد  توحيد  عبر  الحجم*  وفورات  مزايا  من  االستفادة 
هيئة  لصالح  الرسمية  االختبارات  ُتجري  التي  المختبرات 

الغذاء والسلع االستهالكية الهولندية.

وبالتالي، أتاح تركيز عمليات التفتيش في وكالة واحدة 
الهولندية  االستهالكية  والسلع  الغذاء  لهيئة  الفرصة 
تمت  حيث  السوق،  لمراقبة  كفاءة  أكثر  نظام  لتطوير 
المنتجات  نحو  الموجه  التقليدي  النهج  عن  االستعاضة 
إلى  استنادًا  الشركات  نحو  موجهة  تفتيش  بعمليات 

مراجعة عمليات األعمال الفردية.



تسهيل الوصول إلى بيانات متعددة 
المصادر عبر منصة إلكترونية موحدة 

من  واسعة  مجموعة  عبر  البيانات  الحكومات  تجمع 
تتراوح  مختلفة  مواضيع  البيانات  هذه  لتشمل  الهيئات، 
بين األحوال المناخية والتقارير السنوية. وعادًة ما تكون 
المعنية، بحيث كانت مهمة  الهيئات  البيانات حكرًا على 

جمعها واستخدامها بشكل متبادل أمرًا مرهقًا.

ما   2012 عام  في  الدنماركية  الحكومة  أنشأت  ولذلك 
يسمى بموزع البيانات المشتركة للقطاع العام، والذي 
الوكاالت  أو  الوزارات  أو  الشركات  أو  للجمهور  يتيح 
الحكومية إمكانية وصول سهلة وسريعة وموثوقة إلى 
إلكترونية  بوابة  باستخدام  المشتركة  البيانات األساسية 

واحدة فحسب.

البيانات  توزيع  حلول  من  عدد  محل  البيانات  موزع  حل 
بدءًا  الهيئات،  التي تقدمها مختلف  العام  القطاع  في 
إلى هيئة األعمال  الجغرافية وصواًل  البيانات  من مكتب 
هيئة  ضمن  البيانات  هذه  جمع  على  وعمل  الدنماركية، 

واحدة.

الحالة: موزع البيانات المشتركة في القطاع العام

إتاحة الوصول إلى البيانات

والشركات،  األفراد،  عن  األساسية  البيانات  جمع  يتّم 
بصورة  وتحديثها  والممتلكات،  والعقارات،  والعناوين، 
دورية. وتستخدم الوكاالت والمؤسسات العامة البيانات 
أو  البناء  تراخيص  إصدار  مثل  )ألغراض  الحق  وقت  في 
القطاع  يستعملها  فيما  االجتماعية(،  المنافع  دفع 
الخاص )ألغراض مثل استكشاف فرص تجارية جديدة( أو 

يحصل عليها المواطنون بغرض جمع المعلومات.

بين  الربط  يسهل  واحد،  مكان  في  البيانات  جمع  وبعد 
ربط  أهمية   6 الشكل  وُيظهر  المختلفة.  البيانات  نقاط 
العقارية  البيانات  مثل  مختلفة،  مصادر  من  البيانات 
ورقم  )اسم  والعناوين  التقنية(،  والتركيبات  )البناء، 
الطريق(، إضافًة إلى بيانات عن الشركات )اسم الشركة، 
وحدة اإلنتاج( واألفراد )الملكية(. ويمكن أن تكون البيانات 
متوفرة بشكل عام أو قد تتطلب مصادقة إضافية، حسب 

طبيعة البيانات المتوفرة. 



تحفيز الرقمنة على المستوى 
الوطني يسهم في تسريع التحول 

الرقمي 

يمكن للرقمنة في القطاع العام أن تقّدم فوائد واسعة 
اعتمدت  ما  إذا  الرقمية،  للحلول  يمكن  حيث  النطاق، 
بالشكل المناسب، أن تسّرع عمل القطاع العام على نحو 
أكثر كفاءة، إضافًة إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

التي  الضخمة  العامة  الرقمنة  مشاریع  لتعقید  وإدراکًا 
ُأنشأت  والمناطق،  والبلديات  الدولة  نطاق  على  تمتد 
قيام  فبداًل من  الرقمنة.  وكالة   2011 عام  الدنمارك في 
الرقمية  مشاريعها  بإطالق  متعددة  حكومية  هيئات 
استراتيجيات  الوكالة على صياغة  تعمل  المتكاملة،  غير 
توفير  لضمان  مركزي  بشكل  المعلومات  تكنولوجيا 
وتعتبر  قطاعات.  عدة  عبر  ومتسقة  شاملة  خدمات 
وتحسين  النمو،  لتحفيز  وسيلة  القطاعات  عبر  الرقمنة 
الجمهور  دعم  وحفظ  وتعزيز  العام،  القطاع  عمل 

لمؤسسات الدولة.

الحالة: وكالة الرقمنة

استراتيجية الرقمنة

في  دافعة  قوة  إلى  الرقمنة  وكالة  تحولت  وبالتالي، 
الرائدة في إحداث تحول  تطوير الدنمارك لتكون الجهة 
توجيهية  آليات  خالل  من  العام،  القطاع  في  رقمي 
االقتصادية  األولوية  ومنح  التنظيمات  مثل  صارمة 

للمبادرات العامة المتعلقة بالرقمنة.

المواطنين  الدنمارك  ألزمت   ،2012 عام  من  واعتبارًا 
الخدمات  بالتواصل رقميًا مع السلطات والحصول على 
واإلسكان  الضرائب  ذلك  في  بما  اإلنترنت،  عبر  العامة 
جميع  فتسجل  االجتماعية.  والخدمات  والتوظيف 
من  عشر  الخامسة  تجاوزوا  الذين  تقريبًا  المواطنين 
العمر لتلقي جميع المراسالت عبر صندوق بريد رقمي. 
ونتيجة لذلك، يتواصل 90 % من المواطنين الذين تجاوزوا 
وأدى  رقميًا.  السلطات  مع  العمر  من  عشر  الخامسة 
نطاق  توسيع  وتيرة  زيادة  إلى  المنهجية  هذه  تطبيق 
في  كبيرة  مكاسب  عن  وأسفر  الرقمية،  الخدمات 

الكفاءة.



تبسيط التواصل عبر قواعد بيانات 
الوكاالت الحكومية 

تتمتع كل وكالة حكومية، في العديد من الدول، بنظام 
بياناتها  وقواعد  بها  الخاص  المعلومات  تكنولوجيا 
تقديم  المستخدمين  على  يفرض  مما  المتفردة، 
المعلومات نفسها مرات عديدة، وهو أمر مزعج ويشّكل 

هدرًا للوقت والموارد المالية.

الفنلندي   )Palveluväylä( »بالفيلوفايال«  مشروع  ويحل 
عام  طّبق  الذي  البيانات(  لتبادل  الوطنية  )الطبقة 
لتكنولوجيا  هيكلية  توفير  خالل  من  المشكلة  هذه   2015
المعلومات، تمّكن قواعد البيانات في المؤسسات من 

التواصل.

تقديم  المستخدمين  على  يكون  النظام،  تطبيق  وبعد 
معلوماتهم إلى نظام واحد فقط، حيث ستكون متاحة 
ويوضح  به.  المتصلة  البيانات  وقواعد  األنظمة  لجميع 
الوطنية  الطبقة  نظام  حققه  الذي  التغيير   8 الشكل 

لتبادل البيانات.

الحالة: الطبقة الوطنية لتبادل البيانات في فنلندا 

مشاركة البيانات بين الوكاالت

وتسهيل  تبسيط  في  الجديدة  الهيكلية  هذه  وتسهم 
المواطنين  بين  تتم  التي  المعامالت  أمن  وتعزيز 
عن  فضاًل  العامة،  والسلطات  والمؤسسات  والشركات 
حيث  من  فعالة  بطريقة  العامة  الخدمات  جودة  تحسين 

التكلفة.

الطبقة  عمل  نطاق  توسيع  يسهل  أنه  الذكر  ويجدر 
الوطنية لتبادل البيانات وتطبيقها في دول أخرى، حيث 
وإستونيا  فنلندا  بين  البيانات  لتبادل  إمكانية  إنشاء  تم 
نظام  تطوير  عبر  وذلك   ،2017 يوليو  في  آلي  بشكل 
الدولتان  والتزمت  البيانات.  لتبادل  الوطنية  الطبقة 
تطوير  لتعزيز  سنويًا  يورو  مليوني  مبلغ  بتخصيص 

التكامل الرقمي الثنائي.

وحازت الطبقة الوطنية لتبادل البيانات باهتمام دولي، 
المفهوم  هذا  لتبني  الدول  من  العديد  تخطط  حيث 

وتطبيقه، ومن ضمنها أذربيجان وناميبيا وجزر فارو.



تحرير الموارد من خالل توحيد عقود 
إدارة المرافق 

مختلف  على  الموارد  من  هائاًل  قدرًا  الحكومات  تنفق 
وصيانة  تنظيف  ذلك  ويشمل  المرافق.  إدارة  مهام 
المباني والخدمات الداخلية، وما إلى ذلك. ويتم تنظيم 
إدارة المرافق، في معظم الدول، بشكل المركزي، عبر 

مهام موزعة على عدد كبير من الموردين.

خططًا   ،2017 عام  في  الدنماركية،  الحكومة  وأطلقت 
واحد  عقد  ضمن  المرافق  إدارة  عقود  جميع  لتوحيد 
سعيًا لتحقيق وفورات الحجم*. ويتوقع أن يسهم توحيد 
في  المرافق،  إلدارة  الصغيرة  العقود  من  مجموعة 
الموارد  كبير من  تحرير قدر  أكبر وأقل عددًا، في  عقود 
نحو  الموارد  هذه  توجيه  ويمكن  أعوام.  ثمانية  خالل 

مجاالت أخرى وتحقيق منافع إضافية للمواطنين.

الحالة: عقود إدارة المرافق

اإلدارة الفعالة للمرافق

هذا ويتمثل الطموح في الدنمارك بتوحيد نحو 110 عقود 
إلدارة مرافق تقريبًا على امتداد 18 وزارة في عدد بسيط 

من العقود الكبيرة.

قبل  من  المرافق  إلدارة  الجديدة  الهيكلية  إدارة  ستتم 
والممتلكات.  المباني  وكالة  وهي  فقط،  واحدة  هيئة 
في  والخبرات  التخصص  تعزيز  على  ذلك  وسيساعد 
إدارة  الذي سوف تسهم خبراته في مجال  كيان واحد، 
المرافق في تيسير االبتكار وتوفير خدمات عالية الجودة.

ومن المتوّقع أن توفر هذه المبادرة سنويا ما بين 8 و13 
% في خدمات إدارة المرافق. وعالوة على ذلك، سيتيح 
توحيد عقود إدارة المرافق لوكالة المباني والممتلكات 
المتنافسين  أمام  الوظائف  من  أوسع  مجموعة  طرح 
في السوق، مما يضمن تقديم خدمات عامة ذات جودة 

أعلى.





يسهم تقسيم العمل في توليد 
قيمة كبيرة يمكن نشرها في 
مجاالت أخرى لما فيه مصلحة 

المواطنين 

في  المذكورة  الحاالت  من  عدد  خالل  من  تبين  وكما 
تؤهله  بإمكانية  العمل  تقسيم  يتمتع  التقرير،  هذا 
حيث  العام،  القطاع  في  للكفاءة  رئيسيًا  دافعًا  ليكون 
من  والكفاءات  للموارد  األمثل  لالستخدام  أساسًا  يوفر 
يساهم  أن  ويمكن  الحجم*.  ووفورات  التخصص  خالل 
توليد  في  للتخصص،  فرصًة  والمؤسسات  األفراد  منح 

مجموعة واسعة من محفزات خلق القيمة.

كما تساعد زيادة تقسيم العمل في الخدمات الحكومية، 
على تحقيق مستويات أعلى من التخصص، وذلك نتيجًة 
أو  المشتركة  بالوظائف  الخاصة  المسؤوليات  لتجميع 
الحكومية،  الوكاالت  امتداد  على  تقريبًا  المتطابقة 
خدمية  لوظائف  أفضل  رقمي  دعم  بتوفير  السماح  أو 

رئيسية.

مبررات زيادة تقسيم العمل

هذا ويعتبر تعزيز التركيز على التخصص أمرًا بالغ األهمية 
للحصول على قطاع عام أكثر اتساقًا وكفاءة.

ويقدم تقسيم العمل فوائد أساسية منها تعزيز المرونة 
المتوقعة.  غير  التحديات  أو  الصدمات  مواجهة  في 
ويضمن تطبيق التخصص في جميع أنحاء الدولة توفير 
حجم )قيمة؟( أكبر وبالتالي زيادة المرونة إزاء التغيرات 

غير المتوقعة على العرض والطلب.

وفضاًل عن ذلك، يؤدي التخصص إلى استخدام الموارد 
على نحو أكثر كفاءة، حيث تكون المؤسسات قادرًة على 
دعم  وبالتالي  القطاعات،  جميع  في  العمليات  تحسين 
وفورات  من  مكاسب  وتحقيق  الممارسات،  أفضل  نشر 

الحجم*.

وأخيرًا، يضمن القطاع العام األكثر تخصصًا تحسين جودة 
مما  الخدمة،  مستويات  تبسيط  عبر  العامة،  الخدمات 
تحسين  عن  فضاًل  التبسيط،  خالل  من  الشفافية  يوّلد 
البيانات  نطاق  توسيع  خالل  من  القرار  صنع  عملية 

والحلول الرقمية.



أربعة نماذج لتحسين القطاع العام

الرئيسي لتعزيز الكفاءة  تشكل زيادة التخصص المحرك 
ويمكن  األساسية،  العام  القطاع  خدمات  في  والجودة 
لتحسين استخدام تقسيم العمل أن يفضي إلى تحقيق 
جميع  في  العامة  القطاعات  معظم  وُتنّظم  التخصص. 
التنظيم  إلى  استنادًا  المسؤوليات،  حاليًا  العالم  أنحاء 
الهرمي، مع وجود تركيز واضح على العمليات الداخلية 
أربعة  يلي  فيما  ونقّدم  الوكاالت.  بين  التنسيق  وقلة 

نماذج لفهم زيادة تقسيم العمل.

النموذج »أ« هو مثال على تنظيم نموذجي للحكومات 
التسلسل  وفق  المسؤوليات  توزيع  يتم  حيث  حاليًا، 
إلى  يؤدي  مما  القطاعات،  حسب  الوزاري  الهرمي 
درجة عالية من التحكم ومحدودية في استخدام الحلول 

الشاملة.

في  للتخصص  األول  الجيل  »ب«  النموذج  اعتبار  يمكن 
القطاع  خبرات  من  االستفادة  خالل  من  العام  القطاع 
الخاص بشأن مراكز الخدمات المشتركة. وغالبًا ما تشمل 
هذه المراكز المهام اإلدارية، والمشتريات، وتكنولوجيا 

المعلومات وغيرها من مهام الدعم.

الوظائف  مختلف  في  التخصص  »ج«  النموذج  ويطبق 
أو اإلشراف، مما يسمح  العامة  اإلعانات  العرضية، مثل 

بتحقيق تآزرات ووفورات حجم* جديدة.

يتمتع  العام  للقطاع  تنظيمًا  »د«  النموذج  ويمثل 
والخدمات  السياسات  إبقاء  مع  الكامل،  بالتخصص 
على  مباشرة  المواطنين  مع  تتعامل  التي  األساسية 
بساطة  األكثر  النموذج  هذا  ويعتبر  الوزاري.  المستوى 
الناحية  من  تطلبًا  األكثر  ولكنه  العام  للقطاع  وكفاءًة 

الرقمية.

تتضمن  حاالت  التقرير  هذا  من  الرئيسي  القسم  يضم 

التحسين عبر التخصص

و«د«  »ج«  النموذجين  من  القيمة  الممارسات  أفضل 
الحاالت  وتغطي  صغيرة.  متقدمة  اقتصادات  ضمن 
الرقمنة،  ومستويات  الجغرافية،  المناطق  مختلف 
والوظائف، ولكنها تشترك في قدرتها على رفع إنتاجية 

القطاع العام.

ونأمل من خالل هذا التقرير أن نحفز تعزيز الجهود لضمان 
من  ممكن  قدر  أكبر  على  والمواطنين  المجتمع  حصول 
التنافسية  القدرة  بدوره  يعزز  مما  الحكومي،  اإلنفاق 

للدولة.



تحقيق القيمة من خالل جهود 
الرقمنة والتحليل الدقيق

التقرير  التي استعرضناها أعاله في هذا  الحاالت  تقدم 
استخدام  مجال  في  الممارسات  أفضل  على  أمثلة 
العمل  لتقسيم  العالم  أنحاء  العامة في جميع  اإلدارات 
فإن  هنا  من  القيمة.  من  كبير  قدر  لتحقيق  والتخصص 
الحاالت تشكل أمثلة على مبادرات سياسات تخفف بعض 
الضغوط التي ترزح تحتها الحكومات، سواء أكانت ذاتية 

المنبع بسبب طموحات كبيرة أو نتيجة قيود الميزانية.

القيمة  لتحقيق  رائعة  وسيلة  العمل  تقسيم  ويشكل 
الفعالة،  غير  والعمليات  المكررة  بالوظائف  المرتبطة 
إضافًة لكونه وسيلًة مهمة لتقديم خدمات عامة أفضل 
اإلدارة  بإنجازات  المواطنون  وسيشعر  للمواطنين. 
إلكتروني  موقع  عبر  ذلك  أكان  سواء  الذكية،  المركزية 
من  واسعة  لمجموعة  موحدة  اتصال  نقطة  يشكل 
الخدمات العامة، أو عبر عمليات جديدة لإلدارة الموحدة 

بين الوزارات.

ويشكل تبني الرقمنة كجزء من الحل أمرًا بالغ األهمية، 
حيث تساعد الرقمنة على تحرير موارد يمكن استثمارها 
تطبيق  وتيّسر  ترسخ  أن  ويمكنها  أخرى،  مجاالت  في 
كفاءة  رفع  في  تسهم  مشتركة  لخدمات  جديدة  حلول 

القطاع العام.

ويمكن استغالل الموارد المحررة في مجاالت أخرى من 
القطاع العام لما فيه مصلحة المجتمع، في حين تساهم 
الخدمات المعاصرة والفعالة في تعزيز رضا المواطنين 

إزاء تعاملهم مع القطاع العام.

العمل  المتولدة عن تقسيم  القيمة  أن تحقيق  وال شك 
يكون  ولن  كبيرة،  تنظيمية  تعديالت  يتطلب  والتخصص 
بل  وضحاها،  ليلة  بين  الفوائد  هذه  تحقيق  باإلمكان 

الدرب المفضي إلى التخصص

في  يمكن  انتقالية  فترة  يتطلب  استثمارًا  سيكون 
أعقابها تحقيق قيمة كبيرة على المدى الطويل، لتضع 
اإلدارة على قدم المساواة مع األمثلة المطروحة حول 

أفضل الممارسات العالمية.

المهام  جميع  تكون  أن  يمكن  ال  أنه  القول  نافلة  ومن 
التي يديرها القطاع العام مناسبة للتخصص أو الرقمنة؛ 
المتعمقة  والتحليالت  الدقيق  التمحيص  يشكل  إذ 
للوظيفة المدروسة أمرًا ضروريًا لضمان سالسة االنتقال 
نحو التخصص، التي تقدم القيمة عبر مبادرات متعددة، 
وثقة  العامة  اإلدارة  استقرار  ذاته  الوقت  في  وتحفظ 

الجمهور فيها.
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