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القمة العالمية للحكومات هي منصة عالمية تهدف إلى رسم مالمح المستقبل 
للحكومات حول العالم. وفي كل عام، تحدد القمة جدول أعمال الجيل التالي من 

الحكومات، مع التركيز على كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا للتغلب 
على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

كما تعد القمة العالمية للحكومات من مراكز التبادل المعرفي التي تمثل نقطة 
التقاء بين العمل الحكومي واستشراف المستقبل واالستفادة من التكنولوجيا 

واالبتكار. وتعمل القمة أيضًا بوصفها منصة لقادة الفكر، ومركز تواصل بين صناع 
السياسات والخبراء والرواد في مجال التنمية البشرية.

وتمثل هذه القمة مدخاًل إلى المستقبل، خاصة وأنها تعتبر ساحة لتحليل 
التوجهات واالهتمامات والفرص المستقبلية المتاحة أمام البشرية، باإلضافة إلى 

عرض االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول الذكية من أجل الحث على اإلبداع 
في التعامل مع التحديات المستقبلية.

 نجيب اليوم 
عن أسئلة الغد
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التكنولوجيا وإعادة 
تصميم األنظمة الحكومية

دوافع التحول الرقمي في العمل الحكومي

جلــب القــرن الحــادي والعشــرين تطــورات سياســية وتكنولوجيــة 
وديموغرافيــة وبيئيــة واقتصاديــة أدت مجتمعــة إلــى خلــق بيئــة 
عالمية أكثر تحدًيا وتعقيًدا من أي وقت مضى، كما أدت الى خلق 
العديــد مــن الفــرص، وفرضــت نمــوذج جديــد للتنافســية واإلدارة.

أن عــدد ســكان العالــم اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي التاريخ 
حيــث تجــاوز الثمانيــة مليــار نســمة فــي عــام 2022، وجميعهــم 
إلــى  أيًضــا  يحتاجــون  لكنهــم  المســتقبل،  نحــو  لديهــم تطلعــات 
غّيــرت  آخــر عقــد،  الصحيــة والوظائــف. وفــي  والرعايــة  التعليــم 
التكنولوجيــا الحديثــة واالبتــكارات الجديــدة طــرق تلقــي المواطنيــن 
الخدمــات األساســية وخاصــة خدمــات القطــاع الخــاص مــن حيــث 
الســرعة والجــودة، ممــا أدى بــدوره الــى رفــع ســقف التوقعــات 
بالنســبة للمؤسســات التــي توفــر مثــل هــذه الخدمــات فــي القطاع 
حــدوث  فــي  المنــاخ  تغيــر  اخرى يتســبب  جهــة  الحكومي. ومــن 
تحــوالت طويلــة األجــل فــي درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس، وال 
يؤثــر ذلــك علــى الحيــاة فقــط بــل علــى المناطــق الحضريــة بالكامــل، 
بــدًءا مــن الطــرق إلى المباني إلى إنتــاج الطاقة والتي تؤثر جميعها 
علــى جــودة حيــاة كافــة المواطنيــن حــول العالــم بشــكل كبيــر.

أي  مــن  أكثــر  اليــوم  صناعًيــا  النشــطة  الــدول  عــدد  أن  كمــا 
عنهــا  نتــج  متســارعة  تنميــة  الــى  أدى  ممــا  مضــى،  وقــت 
نشــر  فــي  عالمًيــا  تســاهم  بالحيــاة  نابضــة  وســطى  طبقــات 
وهــذه  بالعالــم.  ومرتبطــة  تقنيــًا  متصلــة  وهــي  العصــر  روح 
بيئــة واعــدة تتطلــب إشــراُفا مــن قبــل حكومــات فاعلــة قــادرة 
التحديــات  لمواجهــة  واالبتــكار  المتغيــرات  مــع  التعامــل  علــى 
والمســتقبل. اليــوم  ألجيــال  مســتدام  مســتقبل  وتصميــم 

وبســبب هــذه التطــورات المتزايــدة فــي حياتنــا المعاصــرة فــإن 
مســتوى توقعاتنــا كمواطنيــن تجــاه حكوماتنــا المحليــة والوطنيــة 
والخدمــات  الســلع  ألن  ونظــًرا  مســبوق.  غيــر  بشــكل  يرتفــع 
الجديــدة التــي يقّدمهــا القطــاع الخــاص- مــن التجــارة اإللكترونيــة 
االجتماعــي وغيــر  التواصــل  إلــى وســائل  الذكيــة  الهواتــف  إلــى 
ذلــك الكثيــر- تجعلنــا ننعــم براحــة وفعاليــة وجــودة أكبــر، فإننــا 
الحكومــي. القطــاع  مــن  نفســه  الشــيء  نتوقــع  اليــوم  جميعــا 

يقودنــا ذلــك إلــى التحــول الرقمي والطــرق التي تتبعهــا الحكومات 
فــي اســتخدام التكنولوجيــا واالســتفادة منهــا كأحــد أهــم اآلليــات 
الخطــط  كل  مــن  فبالرغــم  والتوقعــات.  التغيــرات  لمواكبــة 
والموازنــات فــي هــذا المجــال، إال أن الفجــوة ال تــزال شاســعة - 
علــى مســتوى العالــم - بيــن التوقعــات ومــا تقدمــه الحكومات من 
خدمــات وسياســات وخطــط. فقــد تخلفــت الحكومــات فــي العالــم 
عــن ركــب التكنولوجيــا لفتــرة طويلــة، بينمــا شــهدت كل القطاعات 
ــداع  ــة فــي النمــو واإلب ــزة عظيمــة ونوعي ــرى قف ــاالت األخ والمج
فــي العقــود األخيــرة، بــل غّيــر بعضهــا أنمــاط ونمــاذج العمــل كليــًا 
فــي القطــاع المالــي والتســوق االلكترونــي والنقــل وغيرهــا. إال أن 
القطــاع الحكومــي ال يــزال نســبًيا مثلمــا كان فــي العقــود الخمســة 
الماضيــة مــن ناحيــة البيروقراطيــة وضعــف الفاعليــة والكفــاءة، 
علــى الرغــم مــن التركيــز لســنوات عديدة على الحكومــة اإللكترونية 
التــي تــم توظيفهــا بدرجــة كبيــرة فــي أتمتــة العمليــات والخدمــات 
ــدة يمكــن تســميتها  ــى ظهــور ظاهــرة جدي ــذي أدى ال ــة وال الحالي
بـــ»البيروقراطيــة االلكترونيــة«، أي أن حكومات العالم اســتخدمت 
ولــم  الحاليــة،  واآلليــات  البيروقراطيــة  ألتمتــة  التكنولوجيــا 
تســتخدمها بشــكل أساســي لالبتــكار وإعــادة تخيــل نمــاذج جديــدة 
المجتمــع. عــام فــي  الحكومــة بشــكل  الحكومــي ودور  للعمــل 

ويتوقــع اآلن العديــد مــن الخبــراء أن هــذا الوضــع ســيتغير فــي 
فــي  أخيــًرا  الحديثــة  التقنيــات  إســتخدام  بفضــل  القــادم  العقــد 
والكفــاءة  والفعاليــة  التنفيــذ  لتعزيــز  الحكوميــة  العمليــات 
ــل ويمكــن إعــادة تصميمهــا فــي بعــض  ــر أنظمــة العمــل، ب وتغيي
األحيــان. ولكــن الحكومــات لــن تتمكــن مــن النجــاح وحدهــا فــي 
هــذا المســعى- وســتحتاج أن تعمــل مــع منظومــة مؤلفــة مــن 
والجامعــات  األكاديميــة  واألوســاط  الخــاص  القطــاع  شــركاء 
التــي  األخــرى  المعنيــة  واألطــراف  المدنــي  والمجتمــع  المحليــة 
اكتســبت خبــرات كبيــرة فــي العقــود الماضيــة فــي مجــال تبنــي 
تحــواًل  القــادم  العقــد  وبالتالــي سيشــهد  الحديثــة.  التكنولوجيــا 
»التكنولوجيــا  وســتكون  الحكومــات،  إدارة  كيفيــة  فــي  كبيــًرا 
التحــول. لهــذا  الرئيســي  المحــرك   Gov-Tech »الحكوميــة
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تحديــث  فــي  جوهريــة  مكانــة  الحكوميــة«  »التكنولوجيــا  تحتــل 
القطــاع الحكومــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين. وهــي تمثــل 
نهًجــا شــاماًل فــي التحــول الرقمــي للقطــاع الحكومــي بحيــث تكــون 
الخدمــات بســيطة وفعالــة وتتمحور حول المواطــن. ومن البديهي 
أن أكثــر الــدول نجاًحــا فــي تنفيــذ برامــج »التكنولوجيــا الحكوميــة« 

هــي الــدول الصغيــرة نســبيًا، والتــي عــادة تمتلــك أنظمــة متقدمــة 
للغايــة وذات الحكومــات المركزيــة القويــة. ووفًقــا لخبــراء فــي 
البنــك الدولــي1 والمقابــالت التــي تــم اجراؤهــا فــي هــذا الدراســة، 
فــإن للتكنولوجيــا الحكوميــة اليــوم ســتة مجــاالت تركيــز رئيســية:

دعــم النظــم الحكوميــة األساســية. وهــذا 
يشــمل تحســين اإلدارة الماليــة الحكوميــة، 
ــب،  وإدارة المــوارد البشــرية، وإدارة الضرائ
إدارة  وأنظمــة  الحكوميــة،  والمشــتريات 

الحكوميــة. االســتثمارات 
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ــة.  ــم الخدمــات الحكومي ــات تقدي ــز آلي تعزي
إلكترونيــة تتمحــور حــول  تطويــر خدمــات 
والشــفافية  بالبســاطة  وتتميــز  اإلنســان 
كافــة  قبــل  مــن  إليهــا  الوصــول  ويمكــن 
خــاص  اهتمــام  إيــالء  مــع  المســتفيدين، 
للحلــول الرقميــة منخفضــة التكلفــة، مثــل 
الهواتــف المحمولــة والتطبيقــات المجانية 

المصــدر. مفتوحــة 

آليــات صنــع وصياغــة السياســات  تطويــر 
العامــة. االعتمــاد علــى البيانــات والقــدرات 
الحديثــة لتحليــل البيانــات الضخمة وتســخير 
الــذكاء الصناعــي لصنــع السياســات العامــة.

الحكوميــة.  بالوظائــف  التفكيــر  إعــادة 
الخدمــات  فــي  الروبوتــات  تســخير 
روبوتــات  ذلــك  ويشــمل  الحكوميــة 
بــدون  والطائــرات  االلكترونيــة  المحادثــة 

وغيرهــا. طيــار 

 https://www.worldbank.org/en/programs/govtech

تحسـين  المواطنيـن.  مشـاركة  تعزيـز 
مـع  التعامـل  وإجـراءات  المواطنيـن  رضـا 
تقنيـات  بواسـطة  والمقترحـات،  الشـكاوى 
إلـى  باإلضافـة  االسـتخدام.  بسـيطة سـهلة 

والشـفافية. المسـاءلة  علـى  التركيـز 

المهـارات  تحسـين  الداخليـة.  القـدرات  بنـاء 
الحكومـي  القطـاع  لموظفـي  الرقميـة 
االبتـكار  علـى  تشـجع  بيئـة  تنميـة  وكذلـك 

التكيـف. علـى  والقـدرة  واالسـتدامة 

4
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ــم  ــة. ول ــه الجيــل زد »Z« إلــى القــوى العامل يحــدث هــذا التحــول فــي نفــس الوقــت الــذي يدخــل في
يعــرف أبنــاء هــذا الجيــل القــادم عالمــًا بــدون اإلنترنــت والهواتــف الذكيــة والطابعــات المحمولــة ثالثيــة 
األبعــاد واقتصــاد العمــل الحــّر والعمــالت المشــفرة والعديــد مــن االبتــكارات الحديثــة األخــرى. فهــم 
مواطنــون رقميــون ســيجبرون حكوماتهــم اآلن علــى تبنــي التحــول الرقمــي أيًضــا. وهــم ليســوا فقــط 

مواطنــي العقــد القــادم بــل هــم أيًضــا الجيــل الجديــد مــن الموظفيــن الحكومييــن. 

يتصاعــد اليــوم، صــوت كل أفــراد المجتمــع مطالًبا بتحويل العمل الحكومي ليكون أكثر انســيابية وأقل 
ــاًرا فــي التفاعــل مــع المؤسســات والخدمــات الحكوميــة  ــدًا. إذ أن نهــج المواطنيــن صغــاًرا وكب تعقي
ــًا ويتســم اآلن بكونــه أفقــي )بعيــد عــن الطبقــات اإلداريــة( وأكثــر  والتواصــل معهــا يتغيــر تغيــرًا جذري
عفويــة . وهــذه الطبيعــة الجديــدة تتناقــض تماًمــا مــن نــواح كثيــرة مــع األنظمــة الحكوميــة التقليديــة 

الهرميــة والبيروقراطيــة والقائمــة علــى القواعــد التــي وضعتهــا الحكومــات خــالل القــرن العشــرين.

ــة  ــره مؤسســات حكومي ــا القــرن الواحــد والعشــرين، تدي ــم يتعامــل بتكنولوجي ــوم فــي عال نعيــش الي
مبنيــة علــى أنظمــة تــم تطويرهــا فــي القــرن العشــرين، بهيــاكل وأنظمــة حكومــة تــم تصميمهــا فــي 

القــرن التاســع عشــر. وهنــا يأتــي الــدور الكبيــر للحكومــة الرقميــة.

حكومــة المســتقبل ال بــد مــن إعــادة تصميمهــا كحكومــة »رقميــة أواًل« والتــي تمتــاز بأنهــا أكثــر اتصــااًل 
ــا. وهــي تمّكــن المؤسســات الحكوميــة مــن دعــم أفضــل التجــارب  وأتمتــة وكثافــة للبيانــات وتوزيًع
الممكنــة للقــوى العاملــة والمواطنيــن، وإدارة النمــو الهائــل فــي حجــم البيانــات وتنوعهــا وســرعتها. 
وتســخر »الحكومــة الرقميــة أواًل« التكنولوجيــا الناشــئة إلحــداث تأثيــر إيجابــي فــي كافــة مناحــي العمــل 

الحكومي.

وتحدد االتجاهات الخمسة التالية مالمح "التكنولوجيا الحكومية" في العقد المقبل:

االتجــاه األول هــو عمليــات آنيــة بالزمــن الفعلــي. وهــذا االتجــاه مدفــوع بالتطــورات المتســارعة فــي 
اســتخدام البرامــج التــي تســاعد الحكومــات علــى جمــع وتخزيــن وإطــالق البيانــات بشــكل لحظــي 
وحــي ومباشــر واســتغاللها التخــاذ قــرارات ســريعة، وأكثــر كفــاءة وفعاليــة حــول كيفيــة تخصيــص 
المــوارد الحكوميــة. ويتعاظــم ذلــك مــن خــالل األجهــزة المحمولــة التــي تدعــم نظــام تحديــد المواقــع 
العالمــي GPS ومستشــعرات إنترنــت األشــياء IOT. وإلــى جانــب ذلــك فهنــاك خوارزميــات التعلــم 
اآللــي والحوســبة الســحابية والتــي تضيــف مجــااًل جديــًدا متعــدد األبعــاد إلــى عمليــة التحــول الرقمــي، 
ينتقــل بهــا مــن اعتمــاد التكنولوجيــا الرقميــة إلــى عمليــة إعادة بنــاء كاملــة لكافة العمليــات واألدوات 
والتجــارب ضمــن بيئــة افتراضيــة يمكــن الوصــول إليهــا مــن أي مــكان. وهــذا التوجــه الســتخدام بيانــات 
حّيــة بشــكل مباشــر ُيمّكــن مــن متابعــة األداء علــى مــدار 24 ســاعة لتحســين الخدمات، خاصــة الخدمات 
المســتعجلة مثــل مدفوعــات الطــوارئ، وتقليــل االضطرابــات فــي مجــاالت مثــل إدارة حركــة المــرور 
وأنظمــة الرعايــة الصحيــة، والتنبــؤ باالحتياجــات المســتقبلية للمواطنيــن لتقديــم مــا يســمى بالخدمــات 

االســتباقية.

أمــا االتجــاه الثانــي فهــو ظهــور المــدن الذكيــة واألكثــر ذكاًء. بحلــول عــام 2025، ســيعيش مــا يقــدر 
بنحــو 60٪ مــن ســكان العالــم فــي مراكــز حضريــة، ارتفاًعــا مــن 57٪ اليــوم. ويخبــئ فــي هــذا الفــارق 
ــر عشــرات المالييــن مــن الوافديــن الجــدد إلــى المــدن الذيــن يطالبــون ببنيــة تحتيــة  اإلحصائــي الصغي
ومرافــق ووظائــف جديــدة. ولكــن علــى عكــس األجيــال الســابقة، ال تســتطيع حكومــات المــدن 
االعتمــاد ببســاطة علــى زيــادة حجمهــا الجغرافــي الســتيعاب النمــو الســكاني. إذ إن تغيــر المنــاخ 
ــف مواردهــا  ــى حكومــات المــدن توظي ــن التمــدد يحتمــان عل ــم ع ــة الناج ــة المالي وانخفــاض اإلنتاجي
الحاليــة ومســاحاتها بشــكل أكثــر كفــاءة. ومــن جديــد، فــإن العنصــر الرئيســي هنــا هو بيانــات المواطنين 
المســتخدمة علــى األجهــزة التــي تديرهــا المدينــة. وســتكون البنيــة التحتيــة الشــبكية- بمــا فيهــا الطرق 
ــا مــن  ــر ذلــك- جــزًءا مهًم ــارة وإشــارات المــرور ومحطــات النقــل وغي وخطــوط الهاتــف وأعمــدة اإلن

الحــل لهــذا التحــدي. 
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دراسة حال اإلدارة الحكومية الرقمية في العالم العربي

أجريــت هــذه الدراســة للوصــول إلــى توصيــات مبنيــة علــى بيانــات 
وأدلــة لدعــم قــادة الحكومــات علــى التخطيــط للمســتقبل فــي 
والغمــوض  والتعقيــد  المتســارعة،  بالمتغيــرات  يتســم  عالــم 
الحكوميــة  اإلدارة  حــال  تقييــم  تــم  وقــد  المتزايــدة.  والمخاطــر 
العربيــة عبــر المنهجيــة التاليــة خــالل دراســة اســتمرت ســتة أشــهر 

فــي النصــف الثانــي مــن 2022:

خبــراء  المراجعــة  هــذه  قــاد   - لألدبيــات  شــاملة  مراجعــة   )1(
راشــد  بــن  كليــة محمــد  مــن  الحكوميــة  اإلدارة  فــي  إقليمييــن 
إلدارة  الدوليــة  هلــت  وكليــة  )اإلمــارات(،  الحكوميــة  لــإدارة 
)أســتراليا(،  ملبــورن  وجامعــة  المتحــدة(،  )الواليــات  األعمــال 

)لبنــان(. بيــروت  فــي  األمريكيــة  والجامعــة 

ستحدث  التكنولوجيا مثل الروبوتات وإنترنت األشياء وغيره، ثورة 
في كيفية تفاعلنا مع مدننا وتتوقع ناسداك معدل نمو سنوي 

إلنترنت األشياء يناهز 19٪ في المدن الذكية 2. 

رقمًيا.  المتصلين  المواطنين  مشاركة  زيادة  هو  الثالث  واالتجاه 
فقد ازداد اليوم عدد األدوات التي تتيح للمواطنين متابعة الجهود 
الحكومية، وعلى رأسها تطبيقات البيانات المفتوحة. فحتى عام 
2022، كان لدى 50٪ من الحكومات حول العالم منصات بيانات 
مفتوحة تستضيف مخزوًنا من المعلومات الحكومية المقروءة آلًيا 
والتي تسمح للمجتمعات باستهداف وحّل المشكالت التي تعجز 
عنها الحكومات. كما أنها تمنح المواطنين الشفافية المطلوبة 
لفهم تأثير السياسات واألداء الحكومي. وباإلضافة إلى البيانات 
اإلنترنت  عبر  الجماعي  التمويل  منصات  نشهد ظهور  المفتوحة، 
التي تسمح للمواطنين بالمشاركة في التنمية عبر تمكينهم من 
االستثمار في المشاريع الرأسمالية المحلية. وقد أظهرت العديد 
المشاريع  تمويل  في  المواطنين  اشتراك  قيمة  الدراسات  من 

الحكومية3 ووثقت نجاحها. 

أهميتها  برزت  والتي  الرقمية  الخدمات  على  االتجاه  هذا  يركز  و 
للمواطنين  الذاتي  االكتفاء  تعزيز  في  تتمثل  مزدوجة  بفائدة 
الفواتير  مع  كالتعامل  الحكومية،  للخدمات  وصولهم  وتسهيل 
من المنزل، الى جانب تأثيرها اإليجابي على خفض التكاليف التي 

تتحملها المؤسسات الحكومية لتقديم هذه الخدمات.

المعلومات  وإدارة  التقارير  إعداد  أسلوب  هو  الرابع  واالتجاه 
تمّكن  إذ  والعشرين.  الحادي  القرن  في  للحكومات  والمعرفة 
التقنيات الجديدة مثل نظام الحكومة المفتوحة من إعداد تقارير 
من  تلقائًيا  البيانات  وعرض  سحب  طريق  عن  وإلكترونية  فورية 
العثور  من  الحكوميين  الموظفين  وتمّكن  الحكومية.  األنظمة 
على المعلومات في غضون ثواٍن بعد أن كانت تستغرق ساعات 
اإلدارات  بين  التعاون  توسع  أنها  كما  أسابيع.  حتى  أو  أياًما  أو 
الميزانية وإعداد اإلحصاءات  الوظائف األساسية مثل إعداد  في 
الوطنية. وتسمح للهيئات الحكومية بمقارنة نفسها مع بعضها 

البعض. كما تتيح للحكومات التحقق من نفقاتها الخاصة لتكون 
قادرة على التفاوض للحصول على أسعار أفضل للسلع والخدمات 

التي تشتريها.

الحكومية،  المؤسسات  بين  التواصل  أدوات  هو  األخير  واالتجاه 
التحتية  بالبنية  االنتفاع  على  خصيًصا  الحكومة  تساعد  والتي 
لإنترنت في تقاسم المعرفة. وقد يؤدي هذا أخيًرا إلى جني ثمار 
العمل الحكومي »المشترك«. كما يتوقع أن يكون هناك إقبااًل 
متزايًدا على تطوير الشبكات بين الحكومات والتي تهدف تحديًدا 

إلى اعتماد التكنولوجيا الحكومية وبناء القدرات ذات الصلة.  

وفي هذا السياق أصبح وجود حكومة كفؤة وخدمة مدنية فعالة 
كل  في  ايجابي  بشكل  وتستغلها  الحديثة  التقنيات  مع  تتعامل 
دولة من دول المنطقة أمًرا شديد األهمية، بل ومصيري. فهي 
عنصر أساسي في نظام معقد، وال يمكن بدونها ألي خطط أو 
نتائج ملموسة ودائمة. فال يمكن للمنطقة  إصالحات أن تحقق 
أن تواجه تحديات ومشكالت جديدة في عالم اليوم والمستقبل 
بأدوات وآليات وسياسات وعقليات قديمة، والعقليات التي أدت 
إلى تحديات اليوم لن تكون هي التي تحلها. بل أن االستمرار على 
النهج الحالي قد ُيعّرض مكتسبات عقوٍد من التقدم في القدرات 
الحياة  وجودة  واالقتصاد  والتعليم  الصحة  صعيد  على  البشرية 
وتبني  العربية  الحكومية  اإلدارة  لتحديث  األوان  آن  لقد  للخطر. 

نماذج جديدة تناسب العالم الرقمي الحديث.

التقنيات  تنظيم  في  دورها  على  غالًبا  الحكومات  ركزت  وبينما 
من  اليوم  مطلوب  والسياسات،   القوانين  خالل  من  الجديدة 
وإعادة  التقنيات  هذه  استخدام  في  رائدة  تكون  أن  الحكومات 
اختراع العمل الحكومي لبناء خدمات أفضل وسياسات أكثر فعالية 
وصياغة مستقبل أفضل لمجتمعاتها. ونستعرض في ملحق 1 في 
هذا التقرير أهم 10 تقنيات اليوم على رأس قائمة »التكنولوجيا 
الحكومية« التي ستقود هذا التحويل الرقمي خالل العقد القادم، 

مع أمثلة من حكومات حول العالم.

    2 إعادة تصور العالم: إمكانات المدن الذكية. يونيو 2022، ناسداك
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التحول الرقمي في الدول العربية اليوم
تلعــب التكنولوجيــا فــي العالــم العربــي دوًرا متنامًيــا فــي خلــق 
فــرص جديــدة للخدمــات الحكوميــة المبتكــرة وتحســين جــودة حيــاة 
الســكان مــن خــالل الدفــع بخطــط التنويــع والنمــو االقتصــادي. 
فــي  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  الحكومــات  كافــة  وركــزت 
الســنوات االخيــرة علــى تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجيات للحكومــة 
الرقميــة، واالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، وزيــادة 
عــدد ونوعيــة الخدمــات الحكوميــة الرقميــة، وتمكيــن األجهــزة 

ــدة.  ــا الجدي ــي التكنولوجي ــة مــن تبن ــة كاف الحكومي

ويمثــل هــذا العــام علــى وجــه الخصــوص عالمــة فارقــة، حيــث مــن 
المقــرر أن يتجــاوز اإلنفــاق الحكومــي علــى تكنولوجيــا المعلومــات 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 13 مليــار دوالر. 
توظيــف  نحــو  الحكومــي  التوجــه  يتراجــع  أن  المرجــح  غيــر  فمــن 
التكنولوجيــا واالعتمــاد عليهــا فــي المســتقبل؛ وعلــى العكــس مــن 
ذلــك، فــإن اتســاع نطــاق التقنيــات الجديــدة قــد يدفــع حكومــات 
عملياتهــا  فــي  الجديــدة  التقنيــات  تبنــي  تســريع  إلــى  المنطقــة 

واســتراتيجياتها.

ــذ  ــي بوضــع وتنفي ــم العرب ــدول فــي العال فقــد التزمــت معظــم ال
مجموعــة  تغطــي  والتــي  الرقميــة،  الحكومــة  اســتراتيجيات 
الصحــة  العظمــى  الغالبيــة  تغطــي  إذ  المجــاالت.  مــن  متنوعــة 
ــم والنظــام العــام والســالمة، فضــاًل  والخدمــات العامــة والتعلي
عــن الشــؤون االقتصاديــة والحمايــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة 

ــا مــا تتولــى تنفيــذ هــذه  واإلســكان والمرافــق المجتمعيــة. وغالًب
االســتراتيجيات وحــدات وإدارات حكوميــة معينــة كالــوزارات التــي 
تركــز علــى تكنولوجيــا المعلومــات أو اإلدارات التابعــة لهــا، والتــي 
تنســق بعــد ذلــك مــع الوحــدات التقنيــة فــي الــوزارات األخــرى. 
وفــي بعــض الحــاالت يتــم إنشــاء لجــان جديــدة لتولــي اســتراتيجيات 
ومســؤوليات مختلفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم إنشــاء بعــض 
ــى تداخــل  ــؤدي ال ــي ت ــث تكــون واســعة النطــاق والت ــح بحي اللوائ
وعــدم الوضــوح بيــن التخصصــات، وهــي ظاهــرة ثبــت انتشــارها 
الســيبراني  البيانــات واألمــن  عــدة مثــل خصوصيــة  فــي قضايــا 

ــا الماليــة.  والتكنولوجي

الحكومة الرقميــة  اســتراتيجيات  كافــة  دراســة  خــالل  ومــن 
ومــا يتعلــق بهــا فــي المنطقــة، يتضــح أن هــذه االســتراتيجيات 
المتعــددة  والتكنولوجيــة  الرقميــة  واألطــر  واإلرشــادات 
ــل إلــى  ــي تمي ــم العرب الصــادرة عــن مختلــف الحكومــات فــي العال
الرئيســية، أولهــا هــو ضمــان  التركيــز علــى بعــض الموضوعــات 
اســتخدام الحكومــات للتقنيــات التــي تقلــل المســافة والطبقــات 
المواطنيــن والشــركات والحكومــة نفســها.  بيــن  البيروقراطيــة 
ســواء كان ذلــك عــن طريــق تحســين الخدمــات الحكوميــة الرقميــة 
أو تســهيل األعمــال التجاريــة، فالغــرض الرئيســي للحكومــات مــن 
اســتخدام التكنولوجيــا هــو تحســين جــودة الحيــاة إجمــااًل وتســهيل 

ممارســة األعمــال التجاريــة.
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المتعلقــة  الحكوميــة  والبيانــات  للخطــط  مكتبيــة  مراجعــة   )2(
بالحكومــة الرقمية/اإللكترونيــة - أجريــت مراجعــة كاملــة لجميــع 
ــة فــي  ــق المتاحــة للعمــوم فــي مجــال الحكومــة اإللكتروني الوثائ
األداء،  وتقاريــر  الوطنيــة،  االســتراتيجية  وثيقــة  )مثــل  بلــد  كل 
وبوابــات البيانــات المفتوحــة، والخدمــات اإللكترونيــة، وغيرهــا( 
حيــث تــم مراجعــة مــا يزيــد عــن 300 وثيقــة وموقــع إلكترونــي 

رســمي فــي الحكومــات العربيــة.

)3( مرئيــات الخبــراء - ُأجريــت العديــد مــن المقابــالت مــع عشــرات 
الخبــراء العالمييــن فــي تكنولوجيــا الحكومــات لديهــم خبــرة واســعة 

في المنطقة. 

المســؤولين  رأي  )اســتطالع  العربيــة  الحكومــات  صــوت   )4(
الحكومييــن( - ُأجــري اســتطالع رأي شــمل أكثــر مــن 1600 مقابلــة 
مع موظفي الخدمة المدنية في ســبعة دول عربية بهدف دراســة 
المســتقبلية  التوجهــات  حــول  الحكومييــن  الموظفيــن  مرئيــات 
الحكوميــة،  مؤسســاتهم  لعمــل  وتقييمهــم  التغييــر،  ودوافــع 
وشــعورهم حيــال وضعهــم وبيئتهــم الحكوميــة اليــوم، باإلضافــة 
إلــى االتجاهــات والتوقعــات المســتقبلية.  وشــملت معاييــر اختيــار 
الــدول التــي ُأجرَيــت فيهــا المقابــالت الوضــَع السياســي الحالــي 
وقدرتهــا  اإلجمالــي،  المحلــي  والناتــج  الســكان،  وعــدد  للدولــة، 
علــى تمثيــل فئــة فرعيــة أو ثقافــة أو منطقــة معينــة فــي الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا، إضافــًة إلــى االنفتــاح الحكومــي إلجــراء 
خــالل  مــن  االســتطالع  هــذا  وُأجــري  البيانــات.   البحــوث وجمــع 

.IPSOS شــركة إبســوس العالميــة لألبحــاث
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وتتمثل نقطة محورية أخرى في ضمان وجود أطر حوكمة وآليات 
تنسيق فعالة؛ اذ غالًبا ما تستشهد االستراتيجيات بهيئات إدارية 
إلى  يؤدي  باعتبارها مسؤولة عن مجاالت مختلفة وقد  متعددة 
كيفية  أو  معّين  قانون  تطبيق  كيفية  حول  الخالف  من  بعض 
التقنيات. ومع  هذه  في  االبتكار  على  سلًبا  تأثيره  عدم  ضمان 
ذلك، كما نوقش سابًقا، ال يزال هناك درجة ملحوظة من التداخل 
بالتحول  يتعلق  فيما  متعددة  حكومية  في صالحيات مؤسسات 
الرقمي للحكومات، مما يؤدي إلى نوع من االلتباس حول الجهات 
وجمع  واللوائح  القضايا  بشأن  والصالحية  المسؤولية  صاحبة 
المعدات  وشراء  والتطبيقات  الخوارزميات  وتصميم  المعلومات 

وإدارة األمن السيبراني وغيرها. 

دليل  االستراتيجيات هو وضع  الثالث من هذه  الرئيسي  والغرض 
إرشادي لبناء القدرات ورفع المهارات الرقمية. وفي هذا المجال، 
تشير الكثير من االستراتيجيات الى ضعف الكفاءات الحالية خاصة 
)التي تم عرض أمثلة منها في  المتقدمة  بالتقنيات  يتعلق  فيما 

ملحق رقم 1(.

والخبرة من  المشورة  على  الحكومات  تعتمد  المجال،  وفي هذا 
»آي  مثل  تبرم شركات  إذ  الرائدة،  العالمية  التكنولوجيا  شركات 
شراكات  وغيرها  و»سيسكو«  و»غوغل«  و»أمازون«  أم«  بي 
بالبيانات والذكاء  المتعلقة  القضايا  المنطقة حول  مع حكومات 
حول  االتفاقيات  هذه  وتتمحور  الحوسبة.  والسحابة  االصطناعي 
تشين  والبلوك  األشياء  وإنترنت  والبيانات  االصطناعي  الذكاء 
نرى  لذلك،  نتيجة  الحكومي.  واالبتكار  المشفرة  والعمالت 
الحكومات تولي اهتماًما لدمج هذه األدوات في رؤاها الوطنية 

واستراتيجيات النمو. 

نضج  مستوى  في  تفاوًتا  العربي  العالم  يشهد  ذلك،  ومع 
التكنولوجيا  نضج  مؤشر  يقيس  إذ  الحكومية.  التكنولوجيا 
الحكومية التابع للبنك الدولي حال أربعة مجاالت تركيز للتكنولوجيا 
استخدامها  تم  والتي  رئيسًيا،  مؤشًرا   48 باستخدام  الحكومية 
األوسط  الشرق  منطقة  في  دولة   21 لتقييم   2022 عام  في 
وشمال أفريقيا. ويشمل مؤشر النضج مؤشر األنظمة الحكومية 
األساسية، ومؤشر تقديم الخدمات الحكومية، ومؤشر مشاركة 
هذا  وفي  الحكومية.  التكنولوجيا  ممكنات  ومؤشر  المواطنين، 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  دول   8 تصنيف  تم  العام، 
أفريقيا ضمن الفئة أ )رواد التكنولوجيا الحكومية(، و6 في الفئة 
ب )تركيز كبير على التكنولوجيا الحكومية(، و4 في الفئة ج )تركيز 
متوسط على التكنولوجيا الحكومية(، و3 في الفئة د )تركيز ضئيل 

على التكنولوجيا الحكومية(. 

الحكومية  التكنولوجيا  نضج  مؤشر  نتائج  في  تحسًنا  هذا  وُيظهر 
بالمقارنة مع عام 2020، حيث تم تصنيف 11 دولة في منطقة 
وتعكس  ب.  و  أ  الفئتين  ضمن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
النتائج المحسنة عدًدا من المجاالت التي شهدت تطورا ال  هذه 
التحتية  الحكومية والبنية  الرقمية والخدمات  سيما االستراتيجية 
وبينما  داعمة.  تقنية  بيئة  وخلق  واالستثمارات،  التكنولوجية 
الدول  تزال هناك بعض  جيًدا، ال  العربية  الدول  أداء معظم  كان 

المتخلفة والفجوة تتسع.

على الرغم من ذلك، فقد أثبت االتجاه السائد في السنوات األخيرة 
أن تركيز الحكومات على التكنولوجيا الحكومية يزداد وال يتناقص 
في كل الدول. وقد يعني هذا أن المؤشر التالي سُيظهر انضمام 
المزيد من الدول العربية الى الفئتين أ و ب في المستقبل القريب.
هناك  الخدمات،  بتقديم  تتعلق  التطورات  معظم  أن  حين  وفي 
مدار  على  المراقبة  تستحق  التي  الناشئة  االتجاهات  من  عدد 
الذكاء االصطناعي، والبلوك  القادمة، وهي تطبيقات  السنوات 

تشين، وإنترنت األشياء.

تعمل بلدان المنطقة بشكل متزايد على اعتماد استخدامات الذكاء 
النمو  لتعزيز  الوطنية  الرقمية  االستراتيجيات  في  االصطناعي 
االقتصادي وتنويع مصادر إيراداتها. إذ كان هناك تحول واضح مؤخًرا 
نحو استخدام أكبر للذكاء االصطناعي ومن المرجح أن يستمر هذا 
التوجه في المستقبل. فقد حددت بعض الحكومات الرائدة في 
نمو مستدام،  إلنشاء مسار  كأداة  االصطناعي  الذكاء  المنطقة 
الذكاء  إمكانات  استكشاف  نحو  ومبادراتها  استثماراتها  وزيادة 
االصطناعي. وقّدر تقرير صادر عن »غوغل« أن الذكاء االصطناعي 
قد يوّلد نمًوا اقتصادًيا بقيمة 320 مليار دوالر في منطقة الشرق 
الذكاء  ويسهم   .2030 عام  بحلول  أفريقيا  وشمال  األوسط 
اإلنتاجية،  وأجندات  االقتصادي  التنويع  تمكين  في  االصطناعي 
ويمكنه أيًضا تحسين األمن السيبراني لحكومات المنطقة بشكل 
االصطناعي  الذكاء  استخدام  يمتد  فقد  ذلك،  على  عالوة  كبير. 
المثال  سبيل  فعلى  القطاعات.  من  متنوعة  مجموعة  ليشمل 
الذكاء  بمجال  والبحث  والتعليم  التدريب  يؤدي  أن  الممكن  من 

االصطناعي دوًرا محورًيا في تأمين المستقبل لشباب المنطقة.

المتعلقة  المبادرات  من  العديد  في  يتمثل  آخر  اتجاه  هناك 
بتبني  االهتمام  بدأ  فقد  المشفرة.  والعمالت  تشين  بـالبلوك 
العديد  دراسة  مع   2010 عام  منتصف  في  تشين  البلوك  تقنية 
للبلوك تشين وتفحص تطبيقاتها  القانونية  للجوانب  البلدان  من 
ال  القطاعات،  من  متنوعة  مجموعة  في  والمستقبلية  الحالية 
المتزايد  االهتمام  هذا  أدى  والمالي.  الحكومي  القطاعين  سيما 
بالبلوك تشين والعمالت المشفرة إلى إبرام العديد من الشراكات 
وشركات  العربية  الحكومية  الهيئات  بين  والخاصة  الحكومية 
البلوك تشين أو التشفير، والتي هدفت إلى مساعدة الحكومات 
التجارة  تسهيل  أو  تشين  البلوك  على  مبنية  خدمات  تطوير  على 
العالم  اهتمام  وأدى  المشفرة.  العملة  باستخدام  والمعامالت 
العربي بتقنية البلوك تشين إلى إنشاء بنية تحتية تكنولوجية وإطار 
قانوني متقدم نسبًيا؛ إذ أطلقت العديد من البلدان استراتيجيات 
باالستفادة  لها  تسمح  قوانين  تنظيمية وسنت  هيئات  وأنشأت 
بعض  تستخدم  المثال،  سبيل  على  تشين.  البلوك  تقنيات  من 
تسجيل  برامج  أو  التوريد  سلسلة  إدارة  أنظمة  الجمارك  هيئات 
بدمج  أخرى  بلدان  وبدأت  تشين.  البلوك  على  المبنية  المركبات 
تقنية البلوك تشين في أنظمتها التعليمية؛ إما من خالل المحتوى 
بتقديم برامج تدريبية أو من خالل إصدار الدرجات والشهادات عبر 

البلوك تشين.
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المشفرة  للعمالت  األساسية  التقنية  تشين  البلوك  تعّد 
ازدهار  سبب  لنا  يتضح  وبالتالي  الالمركزية.  المالية  والمعامالت 
تلجأ  حيث  العربي،  العالم  أنحاء  معظم  في  المشفرة  العمالت 
الحكومات والبنوك المركزية غالًبا إلى استخدام وسائل التواصل 
الرغم  المسألة. وعلى  لإعالن عن موقفها من هذه  االجتماعي 
من أن المنطقة ليست أكبر سوق للعمالت المشفرة في العالم، 
العالم. وفي  نمًوا في  المشفرة  العمالت  أسواق  أسرع  أنها  إال 
الشرق األوسط، زادت المعامالت بنسبة هائلة بلغت 48٪. وفي 
حين أن العمالت المشفرة قد استحوذت على اهتمام العديد من 
الحكومات في المنطقة، ال يزال هناك عدد قليل من الحكومات 
التي تشعر بالقلق إزاء العمالت االفتراضية، إذ تعّلل قلقها بقلة 

الخبرة وعدم اليقين وعدم وجود أطر قانونية.

أخيًرا، هناك توجه متزايد الستخدام إنترنت األشياء. إذ يقّدر بعض 
الخبراء أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ستستفيد من 
زيادة تصل إلى 18 مليار دوالر في الناتج المحلي اإلجمالي بحلول 
عام 2025. وكما هي الحال مع مجاالت التكنولوجيا األخرى، تعتبر 
األشياء،  إنترنت  ومستخدمي  السياسات  صانعي  من  الحكومات 
الحكومية  الخدمات  كفاءة  لتعزيز  األشياء  إنترنت  تستخدم  حيث 
في  األشياء  إنترنت  الحكومات  بعض  تبّنت  حين  وفي  وأدائها. 

الماضي،  العقد  من  في وقت سابق  ذكية  مدن  إلنشاء  سعيها 
يستمر هذا التوجه مع تبني المزيد من الحكومات إلنترنت األشياء 
تتضمن  كما  الحكومية.  وخدماتها  قدراتها  لتطوير  واستخدامها 
التكنولوجيا  مجال  في  أخرى  رئيسية  تطورات  األشياء  إنترنت 
وينتهي  اآللي.  والتعلم  الخامس  الجيل  استخدام  مثل  الحكومية 
في  األشياء  إنترنت  شبكات  استخدام  إلى  بالحكومات  األمر 
مراقبة البنية التحتية واألجهزة وتدفق البيانات وتطبيقات اإلدارة 
للتخطيط  التنبؤي  التحليل  عن  فضاًل  بها،  والتحكم  الحكومية 
المرتبطة  االتصاالت  مبادرات  من  العديد  وتقوم  والصيانة. 
والوصول،  الهوية  إدارة  في  األشياء  إنترنت  بتوظيف  بالحكومة 
وتوفير حلول شاملة للمستهلكين، وتقديم خدمات إدارة المدينة. 
والسحابة  البيانات  مراكز  في  األشياء  إنترنت  دمج  ويتم  بل 

الحكومية.

األخرى،  التقنيات  مثل  مثلها  األشياء،  إنترنت  استخدام  أثار  لقد 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  حكومات  لدى  المخاوف  بعض 
أفريقيا، وخصوًصا فيما يتعلق بقضايا الخصوصية واألمن واللوائح. 
المنطقة مع مخاوفها  الحكومات في  تعاملت  ومع ذلك، فقد 
من خالل وضع لوائح تنظم إنترنت األشياء، ودمج إنترنت األشياء 

في سياسات البيانات الحالية والجديدة.
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صوت الحكومات العربية: 
استطالع آلراء الموظفين 

الحكوميين
العقد القادم: التوجهات الرئيسية التي 

ترسم مالمح اإلدارة الحكومية

معظــم الموظفيــن الحكوميين  يــرون أّن االعتمــاد علــى العالــم 
أّن  يتوقعــون  كمــا  القــادم،  العقــد  خــالل  ســيزداد  الســيبراني 
وتحّســن  الشــفافية  مســتوى  مــن  ســتزيد  الرقميــة  التطبيقــات 
نســبة  كــون  مــن  بالرغــم  للمواطنيــن  المقّدمــة  الخدمــات 
اليــوم )40٪ مــن  عاليــة  مــن الســكان غيــر متصليــن باإلنترنــت 
الشــعوب العربيــة، وتصــل النســبة إلــى 70٪ مــن الفئــات األكبــر 

سًنا(. 

وعلــى الرغــم مــن األثــر اإليجابــي للتحــول الرقمــي، فــإّن 8 مــن بيــن 
كل 10 موظفيــن حكومييــن يعتقــدون أّن هــذا التحــول الرقمــي 
للحكومــات يمكــن أن يســّبب زيــادة فــي معــدالت البطالــة بســبب 
مــن  الموظفــون  يذكــر  أْن  احتماليــة  تقــل  ذلــك،  مــع  األتمتــة. 
دول الخليــج توُقــَع فقــدان بعــض الوظائــف الحكوميــة مقارنــًة 

ــون  ــى أّنهــم مــا يزال ــدول األخــرى، مــا يشــير إل ــن فــي ال بالموظفي
يعتقــدون أّن رأس المــال البشــري ضــروري بغــض النظــر عــن التقــدم 
التقنــي. كمــا تقــل احتماليــُة اعتقادهــم بتقّلــص حجــم الحكومــة 

خــالل العقــد القــادم.
 

وفــي حيــن أن بعــض الخبــراء يــروون أن هــذا االعتقــاد ينســجم مــع 
العربيــة  المنطقــة  فــي  المجتمعــات  لمختلــف  الســابقة  النتائــج 
والتــي ُتظهــر بــأن هــذا االتجــاه يتزايــد، أو أن الموظفيــن الحكومييــن 
قــد يــرون فــي هــذا االتجــاه مصــدر قلــق أكبــر ممــا يــراه المجتمــع 
عموًمــا، يــرى آخــرون بــأن التحــول الرقمــي لــن يؤثــر ســلًبا علــى 
مهمــات  علــى  تركيــًزا  أكثــر  الموظفــون  أصبــح  الوظائف، فقــد 

معينــة يتــم انجازهــا بوقــت أقصــر. 

تقلص حجم الحكومة في المستقبل نظرًا 
إلى الكفاءة القائمة على التقنيات

فقدان بعض الوضائف الحكومية 
بسبب األتمتة

80%

76%

زيادة االعتماد على العالم السيبراني

تعزيز التطبيقات الرقمية للشفافية 
وتحسينها للخدمات

91%

92% 8%

9%

20%

24%

ورادُمستبَعد

التوجهات ذات الصلة بالتقنيات

س. برأيك، ما احتمالية ظهور التوجهات التالية خالل السنوات العشر المقبلة؟
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 االحتمالية العامة لظهور التوجهات غير التقنية في مجال الخدمة المدنية 

 التوجهات األخرى

وتيرة  ازدياد  المنطقة  في  الخبراء  يتوقع  اإلطار،  هذا  وفي 
العربية  الدول  أن  حين  في  وتعقيداتها.  السيبرانية  التهديدات 
ليست وحدها في تعرضها لآلثار الجانبية السلبية لزيادة االعتماد 
 - التكنولوجيا  تطبيق  في  صدارتها  فإن  الرقمي،  العالم  على 
يعني   - العالم  مستوى  على  ولكن  المنطقة  في  فقط  ليس 
السيبراني.  األمن  تهديدات  من  متنوعة  لمجموعة  معرضة  بأنها 
في  كبيرة  »تقليدية«  تهديدات  العربية  الدول  جميع  تواجه  حيث 
واالحتيال  الفدية  برمجيات  ذلك  في  بما  اإللكتروني،  الفضاء 
بالفعل  التهديدات  هذه  استهدفت  وقد  واالختراق.  اإللكتروني 
بشكل  الحكومية.  والجهات  التجارية  والمؤسسات  األفراد 
التهديدات  من  للعديد  هدًفا  العربية  الدول  كانت  تحديًدا  أكثر 
التسلل.  حمالت  باسم  أيضا  والمعروفة  المتقدمة،  المستمرة 
العام  والقطاع  الحيوية  التحتية  البنية  أن  إلى  المحللون  ويشير 
أنظمة  أثبتت  حيث  اإللكتروني.  لالختراق  جذابة  أهداًفا  سيبقيان 
المتنامية  المجموعة  القديمة عدم فعاليتها في مواجهة  األمن 
ومع  والعدائية.  والمتطورة  المتنوعة  السيبرانية  التهديدات  من 
بين  تعاونية  مجتمعات  بناء  سيكون  السيبرانية،  الهجمات  تطور 
العمليات  لمزامنة  األهمية  بالغ  أمًرا  والخاص  العام  القطاعين 

واتخاذ التدابير الوقائية.

أما من ناحية المتغيرات الرئيسية غير الرقمية، يواصل الموظفون 
الحكوميون االعتقاد بأّن الموازنة بين الجنسين والمساواة بينهما 
ستصبح محوريًة في جميع قرارات التوظيف، فحوالي 9 من كل 10 

موظفين حكوميين ذكروا أّن الحال سيكون على األرجح هكذا في 
السنوات العشرة القادمة. 

الخدمات  من  الكثير  الحكومات  فيه  تقدم  الذي  الوقت  وفي 
الدراسة  تشير  اإللكترونية(،  الخدمات  تلك  )حتى  تقليدي  بشكل 
أن الحكومات تسعى بشكل جاد إلعادة تصميم الخدمات ليكون 
وقد  الخدمات.  تلك  لكل  الرئيسي  المحور  هم  المواطنون 
البيانات  مجال  في  كبير  تحول  حدوث  توقعات  الى  الخبراء  أشار 
والذكاء االصطناعي، حيث ستؤدي كل هذه التقنيات إلى إضفاء 
الفرد(. على  المبنية  الشخصية  الخدمات  على  الشخصي   الطابع 

كما يتفق معظم الموظفين الحكوميين على أّن رفاه المواطنين 
سيصبح مقياًسا حاسًما ألداء الحكومة، فحوالي 8 من كل 10 منهم 
ذكروا أنه توجه يرجح ظهوره خالل العقد القادم. فإن الوعي بشأن 
تنامي مركزية ومشاركة المواطن في صنع السياسات يتوافق مع 
نتائج األبحاث حول التوقعات المجتمعية حيال الحوكمة التشاركية 
الحكوميون  الموظفون  يعتقد  على ذلك  المنطقة. فعالوة  في 
االجتماعية  للمشكالت  التصدي  عملية  تخصيص  المرّجح  من  أّن 
والتحديات العامة خالل العقد القادم، فقد ذكر حوالي 8 من كل 
القطاَع  األرجح سيرون  على  أنهم  الحكوميين  الموظفين  10 من 
الخاص يلعب دوًرا أكبر في إدارة المشكالت االجتماعية والتصدي 

للتحديات العامة في العقد القادم. 

كما يعتقد حوالي 8 من كل 10 أّن الوظائف الحكومية لن تكون 
قادرة في المستقبل على جذب المواهب والكفاءات المستقبلية 
خالل العقد القادم كما هو موضح في الشكل أعاله والتي تتوافق 
ندرة  وتعتبر  المجتمعية.  بالتوقعات  األبحاث حول  نتائج  أيضًا مع 
على  تحديا  الرقمية   الحكومة  في  الموجودة  الرقمية  الكفاءات 

مستوى الحكومات العربية. 

الموظفين  وعي  في  الملحوظة  الزيادة  إلى  اإلشارة  تجدر  كما 
الحكوميين حول العديد من االتجاهات على مدى عامين. فازداد 
عموًما،  التوجهات  لتلك  المؤيدين  الحكوميين  الموظفين  عدد 
الخدمة  على  ستؤثر  االتجاهات  تلك  أّن  عن  غالبيتهم  عّبر  فقد 
المدنية خالل العقد القادم، مع زيادٍة ملحوظة في الموازنة بين 
الجنَسين في التوظيف وفي التوجه المتمثل بعدم جذب الوظائف 

الحكومية للمواهب والكفاءات المستقبلية. 

سيؤدي القطاع الخاص دوًرا أكبر في إدارة القضايا 
االجتماعية والتصدي للتحديات العامة

ستشّكل الضغوطات المالية ضغًطا على الحكومة 
لتخصيص األنشطة األساسية 

سيشارك المواطنون أكثر في صياغة السياسات 
العامة ووضعها توقعات الخدمات الحكومية

لن تتمكن الوظائف الحكومية في المستقبل من 
جذب المواهب المستقبلية

84%

77%

84%

79%

ستصبح الموازنة بين الجنسين آمرَاَ محوريًا في 
جميع قرارات التوظيف

سيصبح رفاه المواطنين مقياًسا بالغ األهمية 
%83ألداء الحكومة

92% 8%

17%

16%

23%

16%

21%

ورادُمستبَعد
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احتمالية ظهور التوجهات المؤثرة على الخدمة المدنية - التوجهات المنتشرة

س. برأيك، ما احتمالية ظهور التوجهات التالية خالل السنوات العشر المقبلة؟

76%

80%

91%

92%

92%

83%

84%

84%

77%

79%

72%

75%

86%

88%

84%

82%

80%

80%

77%
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إطار التقنية والبيانات

التقنية والبيانات - إجمااًل

س. على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم 1 إلى أّنك تختلف بشّدة ويشير الرقم 10 إلى أنك تتفق 
بشدة، إلى أي مدى تتفق أّن العبارات التالية تعكس الوضع الحالي لحكومتك؟ 

التحديات والفرص في عناصر 
اإلدارة الحكومية الرقمية

التقنية والبيانات 
الحكوميين  الموظفين  نصف  نحو  وافق  العام  المستوى  على 
عبر  تتوفر  الحكومية  الخدمات  من   ٪50 من  أكثر  أّن  على  بشدة 
على  بشدة   10 كل  من   4 حوالي  وافق  كما  )رقمًيا(.  اإلنترنت 
في  سريًعا  تغّيًرا  ُتحدث  البرمجية  والحلول  الرقمية  التطورات  أّن 
طبيعة العمل الحكومي، وأّن الحكومات تستخدم أحدث التقنيات 

لتحسين عملية تقديم الخدمات الحكومية.

نظام  إطالق  وهو  العراق  أنجزه  ما  ذلك  على  األمثلة  ومن 
إلكتروني لبدء األعمال التجارية، والنتيجة كانت أن عدد الشركات 
التي تم إنشاؤها عبر اإلنترنت تضاعف ثالث مرات، كما زاد عدد 
النساء والشباب الذين يبدأون أعمالهم الخاصة. كما غير تطبيق 
»توكلنا« في المملكة العربية السعودية تجربة المواطن بشكل 
يتتبع  ذهب.  حيثما  الشخصية  هويته  ألخذ  يحتاج  يعد  ولم  كلي، 
والترخيص  المركبات  تأمين  مثل  المعامالت  مختلف  التطبيق 
والتطعيم وما إلى ذلك، موفًرا تجربة حكومية كاملة. حيث يوفر 
140 خدمة بما في ذلك شراء التذاكر للفعاليات ووثائق التأمين 

معتمدة  رقمية  السفر ومحفظة  جوازات  واستفسارات وطلبات 
البيانات  وتصحيح  الخيرية  والتبرعات  الحكومية  الجهات  من 
والتحقق من المعلومات. ويعتبر الخبراء بأن هذا التحول الرقمي 

الضخم جعل الحياة أسهل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

الموظفين  من   10 كل  من  تقريًبا   1 وافق  أخرى،   ناحية  من   
تفّعل سياسة  تتبّنى وال  أّن حكومتهم ال  الحكوميين بشدة على 
البيانات.  كما زاد  اإلجماع على جميع النقاط التي تتعلق بالتقنية 
والبيانات مقارنًة بعام 2020، ال سيما فيما يخّص توفر الخدمات 
عام  الحكوميون  الموظفون  يميل  حيث  والرقمية.  اإللكترونية 
أكثر من 50٪ من خدماتهم  أّن  على  بقوة  الموافقة  إلى   2022
يوافق   ال  أخرى  جهة  ومن  اإلنترنت.  عبر  رقمًيا  متاحة  الحكومية 
وتطّبق  تتبّنى  حكومتهم  أّن  الحكوميين  الموظفين  من   ٪14
فقط   ٪3 النسبة   هذه  كانت  بينما  المفتوحة،  البيانات  سياسة 

منهم عام 2020 ذلك.  
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أجرتهــا  التــي  العالميــة  الدراســات  مــن  العديــد  أّن  حيــن  وفــي 
المنظمــات الدوليــة تشــير الــى أن قيمــة البيانــات غيــر مســتغلة 
إلــى حــد كبيــر، حتــى فــي الحكومــات المتقدمــة والناضجــة ذات 
المنظومــات المتطــورة لحوكمــة البيانــات وإدارتهــا )مثل دراســات 
البنــك الدولــي حــول إســتونيا والمملكــة المتحــدة وكنــدا(، إال أن 
حوالــي 77٪ مــن الموظفيــن الحكومييــن يوافقــون أو يوافقــون 
بشــدة علــى أنهــم يحصّلــون القيمــة مــن البيانــات المســتفادة مــن 
جميــع زوايــا الهيــكل التنظيمــي  الخــاص يهــم ويســتفيدون منهــا. 
وقــد تبّيــن  النتائــج هنــا إلــى أن الموظفيــن الحكومييــن قــد ال 
يدركــون تماًمــا مــا تعنيــه القيمــة »الكاملــة« للبيانــات، أو مــا تشــير 

ــى  ــاج إل ــا. وهــذا يحت ــات فــي الحوكمــة المعاصــرة أحياًن ــه البيان إلي
ــد مــن االستكشــاف النوعــي.  مزي

ــى  ــراء ال ــة فقــد أشــار أحــد الخب ــج اإليجابي وبالرغــم مــن هــذه النتائ
أن  العديــد مــن دراســات المقارنــة المرجعيــة حــول حــال الحكومــة 
المتحــدة  العربيــة، مثــل اســتطالع األمــم  الــدول  الرقميــة فــي 
أو  مرتبــة متوســطة  تحتــل  لعــام 2022،  اإللكترونيــة  للحكومــة 
ــى  ــة، ممــا قــد يشــير إل ــث نضــج الحكومــة الرقمي ــة مــن حي متدني
ضعــف فــي بعــض المهــارات والمفاهيــم فــي عنــد الموظفيــن 
وتقييمهــم   توقعاتهــم  تكــون  أن  إلــى  يــؤدي  ممــا  الحكومييــن 

أفضــل مــن الواقــع. 
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التقنية والبيانات - الوضع المنتشر

التقنية والبيانات - الوضع المنتشر عام 2022 

س. على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم 1 إلى أّنك تختلف بشّدة ويشير الرقم 10 إلى أنك تتفق 
بشدة، إلى أي مدى تتفق أّن العبارات التالية تعكس الوضع الحالي لحكومتك؟ 

التقنية والبيانات - الوضع المنتشر عام 2020 

س. على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم 1 إلى أّنك تختلف بشّدة ويشير الرقم 10 إلى أنك تتفق 
بشدة، إلى أي مدى تتفق أّن العبارات التالية تعكس الوضع الحالي لحكومتك؟ 

التقنية والبيانات - الوضع المنتشر عام 2022 

س. على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم 1 إلى أّنك تختلف بشّدة ويشير الرقم 10 إلى أنك تتفق 
بشدة، إلى أي مدى تتفق أّن العبارات التالية تعكس الوضع الحالي لحكومتك؟ 
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االقتصادات  فيها  بما  العربية  الدول  جميع  بأن  الخبراء   يشير 
المتقدمة، قد  حددت النقص في المواهب الرقمية المتقدمة 
القطاع  مستقبل  نحو  التحرك  تواجه  التي  التحديات  أهم  كأحد 
بأن  الدراسة  نتائج  أظهرت  ذلك  من  وبالرغم  الحكومي. 
المسؤولين الحكوميين على المستوى العام أكثر ثقة بمهاراتهم 
الفنية ومهارات زمالئهم مقارنًة بعام 2020، كما أّنهم يرون أّن 
الحكومات تراقب أداء الموظفين ونتائجهم عام 2022 على نحٍو 

أكبر منه عام 2020، كما يظهر في الشكل أدناه.

الموظفين  تصور  بين  التناقض  هذا  بأن  الخبراء،  أشار  وقد 
حال  حول  للحكومات  رسمًيا  المعلنة  النظر  ووجهة  الحكوميين 
إجابات  فإن  وبالمثل،  لالهتمام.  مثيرًا  يعد  المواهب   توافر 
األسئلة التالية حول المهارات التكنولوجية الشخصية »هل تشعر 
المستقبل«  في  لتزدهر  المناسبة  الرقمية  المهارات  لديك  أن 
إلدارة  الالزمة  الرقمية  المهارات  بجميع  زمالؤك  يتمتع  و »هل 
للنظر،  الفتة  كانت  الحكومة«  تعتمدها  التي  الجديدة  التقنيات 

حيث سجلت نسًبا عالية. 

الموظفون وقياس األداء 

إطار الموظفين وقياس األداء - الوضع المنتشر
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الموظفون وقياس األداء - الوضع المنتشر عام 2022 

الموظفون وقياس األداء - الوضع المنتشر عام 2020

س. إلى أي مدى تتفق أّن العبارات التالية تعكس الوضع الحالي لحكومتك؟
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كما يعد تعميم وتنفيذ األولويات واستراتيجيات بالتحول الرقمي 
تؤدي  الحكومات  من  الكثير  تزال  ال  حيث  مهًما،  تحدًيا  كذلك 
تلك  على  يجب  التقليدية.  بالطريقة  مهامها  من  كبيرا  عدًدا 
الحكومات االنتقال إلى أنظمة أكثر مرونة وقابلية للتكيف لتأدية 
القطاع  إلى  األنظمة  تلك  تعميم  وعليها  أسرع،  بشكل  خدماتها 
الموظفين  أرباع  ثالثة  أن  االستبيان  ويشير  والمواطنين.  الخاص 

الرقمية  باالستراتيجية  وعلم  دراية  لديهم  فقط  الحكوميين 
الوطنية لحكومتهم. باإلضافة إلى ذلك، فإّن أهمية االستراتيجية 
الفئات األكبر  الوطنية للحكومة اإللكترونية تنخفض في أوساط 
عمًرا وتزداد في أوساط الفئات األصغر عمًرا، كما هو موضح في 

الشكل. 

يعتقد  الرقمية،  للحكومة  االستراتيجية  بنطاق  يتعلق  فيما  أما 
بالحكومة  الملّمين  الحكوميين  الموظفين  أرباع  ثالثة  حوالي 
الرقمية أّن نطاق االستراتيجية الرقمية يتضمن الصحة والخدمات 
الحكومية العامة والجوانب التعليمية، في حين ذكر حوالي 7 من 
كل 10 موظفين حكوميين أّن نطاق االستراتيجية الوطنية للحكومة 

يتمثل بالسالمة والنظام العام وكذلك الشؤون االقتصادية.  من 
ناحية أخرى ذكر 6 تقريًبا من كل 10 من الموظفين الحكوميين أّن 
االستراتيجية الرقمية تتناول الحماية االجتماعية والبيئية وكذلك 

المرافق السكنية والمجتمعية. 
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الوعي باالستراتيجية الرقمية الوطنية

النطاق اإلجمالي لالستراتيجية الرقمية الوطنية

إجمااًل

نطاق االستراتيجية الوطنية - النطاق اإلجمالي 

حسب الخصائص الديموغرافية

س. هل تمتلك حكومتك استراتيجية وطنية للحكومة 
الرقمية أو الحكومة اإللكترونية؟ 

س. هل تمتلك حكومتك استراتيجية وطنية للحكومة الرقمية أو الحكومة اإللكترونية؟ 
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عالوة على ذلك، أشار معظم الموظفين الحكوميين الذين على 
دراية باالستراتيجية الرقمية للحكومة إلى أّن حكومتهم تستخدم 

بعض المؤشرات لمراقبة التقدم المحرز في الحكومة الرقمية، 

هذه أرقام مشجعة إذ تدل على الحرص المتزايد للحكومات  على 
قياس  أدائها وتستخدم البيانات للتطوير المستمر.  
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مؤشرات األداء لمراقبة التقّدم الُمحرز على صعيد الحكومة الرقمية

حسب الخصائص الديموغرافيةإجمااًل

س. هل تستخدم مؤشرات األداء لمراقبة أي تقّدم ُمحرز 
حول الحكومة الرقمية أو الحكومة اإللكترونية؟

عموًمــا، ذكــر حوالــي جميــع الموظفيــن الحكومييــن الذيــن يعلمــون 
باالســتراتيجية الرقميــة لحكومتهــم وجــوَد قســٍم أو وحــدة تتولــى 
ــة  ــادة وتنســيق القــرارات المتعلقــة باســتخدام تقني مســؤولية قي
يــدل علــى أن  جيــد  المعلومــات فــي حكومتهــم. وهــذا مؤشــر 

ــى مســتوى الحكومــة متســقة ومنســقة،  ــة عل ــات الرقمي األولوي
وال ســيما فــي إطــار القيمــة المحققة حيــث يــدل وجــود مثــل هــذه 
الوحــدات التنظيميــة أن الحكومــة المركزيــة لديهــا نفــس أولويــات 

تحقيــق النضــج والتحــول الرقمــي.
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 وجود قسم/وحدة لشؤون تقنية المعلومات في الحكومات

س. هل يمتلك مركز الحكومة قسًما أو وحدة تتولى مسؤولية قيادة وتنسيق القرارات 
المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات في الحكومة؟
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بالتزامــن مــع الوضــع التقنــي العــام فــي الحكومــات المختلفــة، 
أّن حكومتهــم  الحكومييــن  ذكــر حوالــي ثالثــة أربــاع الموظفيــن 
تولــي أولويــًة للتقنيــة أثنــاء تخصيــص الميزانيــات الماليــة، لغايــات 
االســتثمار فــي التقنيــات.  ومــع ذلــك، ومــن حيــث الفئــات العمرية، 
فــإّن إشــارة الموظفيــن الحكومييــن إلــى أّن التقنيــة مــن األولويــات 

الثالثــة  األعــوام  خــالل  للحكومــة  األولــى  الثــالث  االســتثمارية 
القادمــة تــزداُد مــع زيــادة عمــر الموظــف الحكومــي، وقــد يــدل 
ــى اســتثمارات  ــرون الحاجــة ال ــن األصغــر عمــًرا ي ــك أن الموظفي ذل

ــة.  ــات الحديث ــى التقني ــر الطالعهــم األوســع عل أكب

مثــل  التقنيــة  والكفــاءات  المواهــب  ألصحــاب  بالنســبة  أمــا 
مهندســي الشــبكات والمبرمجيــن وعلمــاء البيانــات، فقــد ذكــر 
حوالــي 9 مــن كل 10 موظفيــن حكومييــن توفــر جميــع الكفــاءات 
الالزمــة فــي حكومتهــم. وينخفــض معــدل هــذه الموافقــة مــع 

ــون  ــر ســًنا منهــم يميل ــن، فاألكب ــن الحكوميي ــادة عمــر الموظفي زي
إلــى االعتقــاد أّن الحكومــة ال تملــك الكفــاءات الالزمــة، مقارنــًة 

بالموظفيــن األصغــر ســًنا. 
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 االستثمارات التقنية

 المواهب والكفاءات التقنية

حسب الخصائص الديموغرافيةإجمااًل

س. هل ستكون التقنية من أهم 3 أولويات استثمارية في 
السنوات الثالث المقبلة؟ 
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حسب الخصائص الديموغرافيةإجمااًل

س. هل ستكون التقنية من أهم 3 أولويات استثمارية في 
السنوات الثالث المقبلة؟ 
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معظم  يعتقد  الشخصية،  المهارات  يخّص  وفيما  آخر  جانب  من 
الرقمية  بالمهارات  يتمتعون  أّنهم  الحكوميين  الموظفين 
للتفاؤل  مثير  مؤشر  وهذا  المستقبل،  في  للنجاح  المناسبة 
والقلق في نفس الوقت حيث تدل العديد من الدراسات األخرى 
القطاع  كبيرة في  الى فجوات  إقليمية وعالمية  من مؤسسات 

المستقبل،  بمهارات  يتعلق  فيما  العربي  العالم  في  الحكومي 
وخصوصا مهارات متعلقة بالتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، وقد 
تشير نتائج االستبيان على قلة  وعي الموظف الحكومي العربي 
إعادة  الى  والحاجة  القادمة،  المتغيرات  وتعقيد  وسرعة  بحجم 

تأهيل وبناء مهارات جديدة والتعلم مدى الحياة. 

ومع ذلك، عند سؤال هؤالء الموظفين الحكوميين عن المهارات 
التحلي  إلى  يميلون  فإّنهم  العمل،  في  زمالئهم  لدى  الرقمية 
في  بثقتهم  مقارنًة  زمالئهم  بمهارات  الثقة  من  أقل  بمستوى 
 10 كل  من   8 فإّن   الخصوص،  وبهذا  شخصيا.  هم  قدراتهم 
بجميع  يتمتعون  زمالءهم  أّن  يعتقدون  حكوميين  مسؤولين 
المهارات الرقمية الالزمة إلدارة عملية تبّني التقنيات الجديدة في 

الحكومات.  كما تزيد احتمالية ثقة الموظفين الحكوميين األصغر 
سًنا بمهارات زمالئهم مقارنًة بالموظفين األكبر سًنا، إذ يعتقد 9 
من كل 10 موظفين حكوميين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاًما 
جديدة.  تقنيات  لتبني  المناسبة  المهارات  يمتلكون  زمالئهم  أّن 
زمالئهم  بمهارات  الذكور  ثقة  يتجاوز مستوى  ذلك،  على  عالوة 

مستوى ثقة اإلناث، كما يظهر في الشكل. 

 المهارات التقنية الشخصية

 القدرات التقنية التي يتمتع بها الزمالء

إجمااًل

إجمااًل

حسب الخصائص الديموغرافية

حسب الخصائص الديموغرافية

س. هل ستكون التقنية من أهم 3 أولويات استثمارية في 
السنوات الثالث المقبلة؟ 

س. هل يمتلك زمالؤك جميع المهارات الرقمية الالزمة إلدارة التقنيات 
الجديدة التي يجري تقديمها إلى حكومتك؟ 

��� �

  ��� �
 

��
��

��

�
���

�
93% 89% 88% 83% 94% 86%

7% 11% 12% 17%
6%

14%

25
-3

4

35
-4

4

45
-5

4

+5
5

  

91%
9%

��� �

  ��� �
 

��
��

��

�
���

�

25
-3

4

35
-4

4

45
-5

4

+5
5

  

87%
14%

90% 84% 85% 81% 91% 80%

10%
17% 16% 19%

9%
20%



21

تعتمد  الحكومات،  في  التقنية  التطورات  من  الرغم  على 
على   ٪62 إلى  تصل  بنسبة  العام  المستوى  على  الحكومات 

منهجيات وجاهية، بينما تستخدم القنوات الحكومية اإللكترونية 
بنسبة 25٪ فقط.

دراية  على  هم  الذين  الحكوميين  الموظفين  معظم  أشار 
باالستراتيجية الرقمية الوطنية إلى وجود إرشادات واسعة النطاق 

المقّدمة  الحكومية عندهم  بالخدمات  المتعلقة  المعايير  لقياس 
وجاهًيا وعبر اإلنترنت. 
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إرشادات المعايير

حسب الخصائص الديموغرافيةإجمااًل

س. هل هنالك إرشادات على مستوى الحكومة لقياس 
معايير تقديم الخدمات العامة عبر اإلنترنت وعلى أرض الواقع؟ 
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ا����ر

اإل�اث

الحكوميين(   للموظفين  )وفًقا  الوجاهية  المنهجيات  تتسم 
تليها  التكلفة؛  مؤشرات  توفر  حيث  من  تنظيًما  أكثر  بكونها 
الخدمات اإللكترونية ثم خدمات الهاتف المحمول، إذ أشار 9 من 

كل 10 موظفين حكوميين إلى وجود مؤشرات ألسعار الخدمات 
الوجاهية. بينما ذكر نصف الموظفين الحكوميين وجوَد مؤشرات 

ألسعار خدمات الهاتف المحمول. 

الخدمات الحكومية 
المباشرة 

الخدمات الحكومية 
اإللكترونية 

الخدمات الحكومية 
عبر الهاتف المحمول

استخدام القنوات – حسب الخصائص الديموغرافية

س. إلى أي مدى تستخدم حكومتك قنواٍت مختلفة؟ )تتضمن هذه القنوات الخدماِت الحكومية 
المباشرة، واإللكترونية، والخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول( 

* حجم العينة صغير
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الوجاهية،  الخدمات  عن  العمالء  رضا  مستوى  مؤشرات  تتسم 
الخاصة  تلك  تليها  الموظفين؛  عند  أهمية  األكثر  هي  بكونها 
الهاتف  بخدمات  الخاصة  المؤشرات  ثم  اإللكترونية،  بالخدمات 

وجود  حكوميين  موظفين   10 كل  من   9 ذكر  إذ  المحمول، 
مؤشرات لقياس مستوى رضا العمالء عن التعامالت الحكومية 

اإللكترونية. 

* حجم العينة صغير

مؤشرات تكاليف القنوات 

إرشادات تكاليف القنوات - حسب الخصائص الديموغرافية 

س. هل هناك أي إرشادات فيما يخّص التكلفة لكل قناة من قنوات تقديم الخدمات؟  
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الخدمات الحكومية 
المباشرة 

الخدمات الحكومية 
اإللكترونية 

الخدمات الحكومية 
عبر الهاتف المحمول
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 مؤشرات تقييم مستوى رضا العمالء 

إرشادات تقييم مستوى رضا العمالء - حسب الخصائص الديموغرافية 

س. هل هنالك أي إرشادات مطبقة في حكومتك لتقييم مستوى رضا العمالء عن الخدمات الحكومية المقدمة؟ 
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الخدمات الحكومية 
المباشرة 

الخدمات الحكومية 
اإللكترونية 

الخدمات الحكومية 
عبر الهاتف المحمول

المعلومــات  تقنيــة  حلــول  تبنــي  عــن  الحديــث  إلــى  انتقــااًل 
واالتصــاالت، فقــد ذكــر حوالــي نصــف الموظفيــن الحكومييــن أن 

مؤسســاتهم  طــّورت وعّدلــت حلــواًل خاصــة بهــا، بينمــا ذكــر 4 مــن 
كل 10 منهــم أنهــا اشــترت حلــواًل موجــودة. 

* حجم العينة صغير
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تعتمد نصف المؤسسات الحكومية عموًما في اتخاذها للقرارات 
المتعلقة بتبني الحلول التقنية على دراسات الجدوى،  إذ ذكر 

48٪ من الموظفين أّنهم يعتمدون دائًما على دراسات الجدوى 

فيما يخّص تبني التقنيات الجديدة.  إال أن معظم البلدان ال تقوم 
بدراسة الجدوى المناسبة، ويرجع ذلك جزئًيا إلى عدم تبني أفضل 

الممارسات.

لحلــول  الماليــة  المزايــا  قيــاس  عــن  الحديــث  إلــى  باالنتقــال 
مــن كل  حوالــي 8  ذكــر  المعلومــات واالتصــاالت، فقــد  تقنيــة 
الماليــة  المزايــا  تقيــس  حكومتهــم  أّن  حكومييــن  موظفيــن   10

والوفــورات العائــدة مــن مشــاريع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، 
بينمــا لــم يكــن 1 مــن كل 10 موظفيــن متأكــًدا مّمــا إذا كانــوا 

الماليــة.  المزايــا  يقيســون 
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ُنُهج تقنية المعلومات واالتصاالت 

إجمااًل

س. عند التفكير في النهج الذي تتبعه الحكومة في شراء 
خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت، إلى أي مّما يلي يعطي هذا النهج األولوية؟ 

حسب الخصائص الديموغرافية
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حاالت األعمال ودراسات الجدوى في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت  

إجمااًل

س. عند التفكير في مشاريع تقنية المعلومات واالتصاالت في حكومتك المركزية، 
هل يعّد إجراء دراسات الجدوى أو حاالت األعمال إلزامًيا لتبّني التقنيات الجديدة؟  

حسب الخصائص الديموغرافية
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عالوة على ذلك، ذكر نحو 9 من كل 10 موظفين حكوميين أّنهم 
يقيسون ما إذا قّدمت لهم الحلول التقنية المتبّناة المساعدة في 

تحقيق أهدافهم وغاياتهم المنشودة. 

بما يتماشى مع المشهد التقني لدى الحكومات، أكد نحو 9 من 
كبير موظفي  بمنصب  كل 10 موظفين حكوميين وجود شخص 

الشؤون التقنية في حكومتهم.

حسب الخصائص الديموغرافية

حسب الخصائص الديموغرافية
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 قياس المزايا المالية لحلول تقنية المعلومات واالتصاالت

قياس أثر الحلول التقنية من حيث تحقيق األهداف المنشودة

إجمااًل

إجمااًل

س. عند التفكير في النهج الذي تتبعه الحكومة في شراء 
خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت، إلى أي مّما يلي يعطي 

هذا النهج األولوية؟ 

س. هل توجد لدى الحكومة مقاييس قائمة لقياس ما إذا كانت 
نتائج مبادرات تبني التقنيات تحّقق أهدافها المنشودة؟
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انتقــااًل إلــى مســألة الكفــاءة فــي تحديــد جــدوى التقنيــات الجديــدة 
لتشــغيلها فــي المنظومــة الرقميــة، فقــد ذكــر جميــع الموظفيــن 

أّن حكوماتهــم تتمتــع بالكفــاءة فــي تحديــد  الحكومييــن تقريًبــا 
ــة.  ــات الحديثــة ضمــن المنظومــة الرقمي مــدى جــدوى التقني

يخــّص  فيمــا  الحكومييــن  الموظفيــن  مــن   10 كل  مــن   7 ذكــر 
تحديــد المهــارات الالزمــة المطلوبــة إلحــراز التقــّدم المســتقبلي 
فــي الخدمــات المدنيــة أّن حكومتهــم حــّددت جميــع المهــارات 

إشــارة  احتماليــة  فــإّن  الخصــوص،  وبهــذا  تقريًبــا.  المطلوبــة 
الموظفيــن الحكومييــن إلــى أّن حكومتهــم حــّددت جميــع المهارات 

تنخفــُض مــع زيــادة عمــر الموظــف الحكومــي. 
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وجود كبار موظفي الشؤون التقنية في الحكومات

فاعلية الحكومات في تحديد جدوى التقنيات الجديدة لتشغيلها في المنظومة الرقمية

إجمااًل

إجمااًل

س. هل يوجد في حكومتك مسؤول بمنصِب كبير موظفي الشؤون التقنية؟ 

س. ما مدى فاعلية حكومتك في تحديد مدى جدوى التقنيات الحديثة لتشغيلها 
ضمن المنظومة الرقمية؟

حسب الخصائص الديموغرافية

حسب الخصائص الديموغرافية
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الورقيـة  الرقميـة غيـر  الخدمـات  أّن  الحكوميـون  الموظفـون  يـرى 
حكومتهـم،  جانـب  مـن  لالسـتخدام  قابليـة  األكثـر  التقنيـات  هـي 
مؤسسـاتهم  فـي  السـيبراني  األمـن  مخاطـر  إدارة  خطـة  تتبعهـا 
والحـّد منهـا، كمـا يظهـر فـي الشـكل. وأشـار أحـد الخبراء بأن نسـبة 

رئيسـًيا  تهديـًدا  السـيبراني  األمـن  يعتبـرون  الذيـن  المسـتجيبين  
لمؤسسـاتهم  ليسـت بالكبيـرة ممـا يـدل علـى عـدم اإللمـام كليـًا 
أمـن  التـي يشـكلها عـدم وجـود أدوات كافيـة لحمايـة  بالمخاطـر 

المعلومـات.  أنظمـة 

أدوات اإلدارة الحكومية

تحديد المهارات الرقمية المطلوبة إلحراز التقدم المستقبلي في الخدمات المدنية في الحكومات

س. إلى أي مدى حّددت حكومتك جميع المهارات 
الرقمية المطلوبة للتطور المستقبلي في الخدمة المدنية

حسب الخصائص الديموغرافية إجمااًل
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التقنيات التي يمكن للحكومات استخدامها 

التقنيات التي يمكن للحكومات استخدامها - إجمااًل

س. أي من العبارات التالية تنطبق على حكومتك؟
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ُأدرَجــت 18 أداة وآليــة متعلقــة بمختلــف مجــاالت اإلدارة العامــة 
لدراســة  وذلــك  الدراســة،  فــي  المشــمولة  التقنيــة  والجوانــب 
مســتوى المعرفــة بهــذه األدوات ومســتوى تبّنيهــا فــي أوســاط 

موظفــي الخدمــة المدنيــة فــي الحكومــات. وُتصّنف هــذه األدوات 
ــة: ــى المجموعــات التالي إل

األكثــر  األداَة  العــام  المســتوى  علــى  بكونــه  االبتــكار  يتســم 
اســتخداًما علــى مســتوى الحكومــات، تتبعــه إدارة المعرفــة ثــم 
إنترنــت األشــياء، إذ ذكــر نحــو 7 مــن كل 10 موظفيــن حكومييــن 
أّنهــم يســتخدمون االبتــكار فــي مؤسســاتهم، وذكــر نحــو 6 مــن كل 
10 مــن الموظفيــن أّنهــم يســتخدمون إنترنــت األشــياء. مــن جانــب 
آخــر، ذكــر 1 مــن كل 10 موظفيــن أّنهــم يســتخدمون تقنيــات الجيــل 

الخامــس، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )31(. 

وتعقيبــًا علــى األدوات األكثــر اســتخدامًا، أشــار أحــد الخبــراء بــأن 
النتائــج تتــرك عالمــات اســتفهام كبيــرة وتســتوجب التعمــق فيهــا. 

فمــن الصعــب أن نتخيــل أن 22٪ مــن الموظفيــن الحكومييــن فــي 
ُتســتخدم  الكميــة«  »الحوســبة  أن  يعتقــدون  العربيــة  المنطقــة 
بشــكل منهجــي مــن جانبهــم أو جانــب زمالئهــم، بينمــا أفــاد ٪13 
فقــط باســتخدام الجيــل الخامــس. وقــد يشــير التناقــض أو عــدم 
مصداقيــة النتائــج إلــى أن المســتجيبين قــد ال يكونــون علــى درايــة 
بالمعانــي الفعليــة لبعــض المصطلحــات التقنية المســتخدمة وربما 
ــداًل مــن »الحوســبة  ظــّن البعــض أن المقصــود هــو »الحوســبة« ب

ــداًل مــن »إنترنــت األشــياء«. الكميــة« أو »اإلنترنــت« ب

س. أي من أدوات اإلدارة التالية سبق لك أن سمعت بها؟
يرجــى تحديــد مــا إذا كنــت أنــت أو زمــالؤك تســتخدمون أي مــن األدوات 
ــا فــي عملكــم بســبب  ــا، ومــا إذا كنتــم تســتخدمونها اســتخداًما منهجًي حالًي

ــّص علــى ذلــك ــة تن وجــود سياســة تنظيمي
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التخطيط وإدارة الموارد - األدوات ذات الصلة
بمسـتوى  العـام  المسـتوى  علـى  المعرفـة  إدارة  أدوات  تتمتـع 
الحكومييـن مقارنـًة  الموظفيـن  أوسـاط  أعلـى مـن األهميـة فـي 
بـأدوات صناعـة السياسـات القائمـة علـى األدلـة. وتقـود األهميـة 
األكبـر هـذه إلـى اسـتخداٍم أعلـى فـي أوسـاط هـؤالء الموظفيـن، 

كمـا هـو موضـح فـي الشـكل التالـي. هـذا وأشـار الخبـراء أن نسـبة 
إدارة  أدوات  اسـتخدام  يخـص  فيمـا  لالسـتطالع  المسـتجيبين 
المعرفـة فـي مؤسسـاتهم تعتبـر قليلـة )40٪( ممـا يعكـس خطـر 

القيمـة. المؤسسـية  والخبـرة  المعرفـة  فقـدان 
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24%

لمحة عامة عن األدوات المرتبطة بالتخطيط وإدارة الموارد 

األدوات األكثر استخداًما في الحكومات

الوعي بأدوات التخطيط وإدارة الموارد واستخدام هذه األدوات - إجمااًل

األدوات الـ 15 األكثر استخداًما - إجمااًل

س. أي من أدوات اإلدارة التالية سبق لك أن سمعت بها؟ يرجى تحديد ما إذا كنت أنت أو زمالؤك تستخدمون أي من األدوات 
حالًيا، وما إذا كنتم تستخدمونها استخداًما منهجًيا في عملكم بسبب وجود سياسة تنظيمية تنّص على ذلك. 

يرجى تحديد ما إذا كنت أنت أو زمالؤك تستخدمون أي من األدوات حالًيا، وما إذا كنتم 
تستخدمونها استخداًما منهجًيا في عملكم بسبب وجود سياسة تنظيمية تنّص على ذلك. 
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أدوات االبتكار والعالقة مع المواطنين )العمالء(

األدوات التقنية

ُيرّجـح عموًمـا أن يكـون الموظفـون الحكوميـون علـى درايـة أكبـر 
ذكـر  كمـا  المفتوحـة،  البيانـات  بـأدوات  مقارنـًة  االبتـكار  بـأدوات 

الموظفـون الحكوميـون عموًمـا أّنهـم يسـتخدمون أدوات االبتـكار 
بأنفسـهم، كمـا هـو موضـح فـي الشـكل التالـي.

حوالـي نصـف الموظفيـن الحكومييـن على المسـتوى العام لديهم 
االصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  وتتمتـع  التقنيـة.  بـاألدوات  إلمـام 
والطباعـة ثالثيـة ورباعيـة األبعـاد بأعلـى قـدر مـن األهميـة؛ تليهـا 

التقنيـات الخضـراء. أمـا فيمـا يخـّص اسـتخدام هـذه األدوات، فهـو 
بالحـّد األدنـى، كمـا يظهـر فـي الشـكل التالـي.
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23%

لمحة عامة عن أدوات االبتكار والعالقة مع المواطنين )العمالء( 

الوعي باألدوات التقنية واستخدامها

الوعي بأدوات االبتكار والعالقة مع المواطنين )العمالء( واستخدام هذه األدوات - إجمااًل

الوعي باألدوات التقنية واستخدامها - إجمااًل

س. أي من أدوات اإلدارة التالية سبق لك أن سمعت بها؟ يرجى تحديد ما إذا كنت أنت أو زمالؤك تستخدمون أي من األدوات حالًيا، وما إذا كنتم تستخدمونها 
استخداًما منهجًيا في عملكم بسبب وجود سياسة تنظيمية تنّص على ذلك. 

س. أي من أدوات اإلدارة التالية سبق لك أن سمعت بها؟ يرجى تحديد ما إذا 
كنت أنت أو زمالؤك تستخدمون أي من األدوات حالًيا، وما إذا كنتم تستخدمونها 

استخداًما منهجًيا في عملكم بسبب وجود سياسة تنظيمية تنّص على ذلك. 
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أدوات التحول الرقمي

وعلى صعيد أدوات التحول الرقمي، يزيد مستوى وعي الموظفين 
الحكومييـن علـى المسـتوى العـام بـأدوات التحول الرقمـي مقارنًة 

بوعيهـم بـاألدوات ذات الصلـة بالتقنيـة، كمـا ُيرّجـح اسـتخداُمهم 
ألدوات التحـول الرقمـي، كمـا يظهـر فـي الشـكل التالي.

الوعي بأدوات التحول الرقمي واستخدامها

الوعي بأدوات التحول الرقمي واستخدامها - إجمااًل

س. أي من أدوات اإلدارة التالية سبق لك أن سمعت بها؟ يرجى تحديد ما إذا 
كنت أنت أو زمالؤك تستخدمون أي من األدوات حالًيا، وما إذا كنتم تستخدمونها 

استخداًما منهجًيا في عملكم بسبب وجود سياسة تنظيمية تنّص على ذلك. 
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مستوى الرضا عن أدوات اإلدارة العامة 

يسـتخدمون  َمـن  عنـد  االسـتخدام  عـن  الرضـا  مسـتوى  عموًمـا، 
األخـرى،  بـاألدوات  مقارنـًة  األعلـى  هـو  األشـياء  إنترنـت  أدوات 
إذ يبلـغ متوسـط مسـتوى الرضـا عـن إنترنـت األشـياء 8.0، بينمـا 

يبلـغ متوسـط مسـتوى الرضـا عـن أدوات االبتـكار )األدوات األكثـر 
التالـي.  الشـكل  فـي  يظهـر  كمـا   ،7.6 اسـتخداًما( 
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مستوى الرضا عن األدوات )مجموع أعلى درجَتين(

مجموع أعلى درجَتين )األدوات الـ 15 األكثر استخداًما( - إجمااًل

س. على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم 1 إلى أنك مستاء للغاية ويشير الرقم 10 إلى أنك 
راٍض تماًما، ما مدى رضاك عن استخدام هذه األدوات في مؤسستك والفائدة المتحققة منها؟
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 مستوى الرضا عن أدوات اإلدارة العامة - الوضع السائد  

يظهـر أن  اسـتخدام الحكومـات ألدوات االبتـكار وإدارة المعرفـة 
بعـام 2020، كمـا يظهـر  عـام 2022 مقارنـًة  أعلـى  بنسـبة  تمـت 
أن اسـتخدام الحكومـات لـألدوات التـي تسـهل وضـع السياسـات 

عـام  الحكومـات  كانـت  بالمقابـل  أيضـا.  زاد  األدلـة  علـى  القائمـة 
والبيانـات  الضخمـة  البيانـات  أدوات  اسـتخدام  إلـى  تميـل   2020

المفتوحـة أكثـر  كمـا يظهـر فـي الشـكل التالـي. 

األدوات المستخدمة المنتشرة

يرجى تحديد ما إذا كنت أنت أو زمالؤك تستخدمون أي من األدوات حالًيا، وما إذا كنتم 
تستخدمونها استخداًما منهجًيا في عملكم بسبب وجود سياسة تنظيمية تنّص على ذلك.
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مستوى الرضا عن أدوات اإلدارة العامة - الوضع المنتشر
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مستوى الرضا عن الوظيفة

ذكـر حوالـي 9 مـن كل 10 موظفيـن حكومييـن عموًمـا شـعورهم 
أيًضـا  المالَحـظ  ومـن  الحاليـة.  وظيفتهـم  عـن  والرضـا  بالسـعادة 
الموظفيـن  تقـّدم  مـع  ينخفـض  الوظيفـة  عـن  الرضـا  أّن مسـتوى 
فمـَن  التعليميـة،  الخلفيـة  حيـث  مـن  أّمـا  بالعمـر،  الحكومييـن 

المالَحـظ أّن الحاصليـن علـى درجـة البكالوريـوس هـم األكثـر شـعوًرا 
بالرضا مقارنة مع الحاصلين على شـهادة الدبلوم أو الماجسـتير أو 

الدكتـوراه، كمـا هـو موضـح فـي الشـكل التالـي. 

رضا الموظفين الحكوميين 
وتوجهات المستقبل
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مستوى الرضا عن الوظيفة

إجمااًل

إلى أي درجة تتفق أو تختلف مع كل من العبارات التالية؟ 
»أنا سعيٌد وراٍض عن وظيفتي الحكومية الحالية«

حسب الخصائص الديموغرافية
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إضافة القيمة إلى المجتمع

االنتقال إلى القطاع الخاص

عموًمـا، ذكـر جميـع الموظفيـن الحكومييـن تقريًبـا أّنهـم شـعروا 
بأّنهـم يضيفـون قيمـًة إلـى مجتمعهـم وبالدهـم، كمـا يظهـر في 

الشكل التالي. 

وشـعور  الوظيفـة  عـن  الرضـا  مسـتويات  ارتفـاع  مـن  الرغـم  علـى 
معظـم الموظفيـن الحكومييـن بأّنهـم يضيفـون قيمـًة للمجتمـع، 

فـإّن حوالـي 3 مـن كل 10 موظفيـن يفكـرون باالنتقـال إلى القطاع 
الخـاص. 
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إجمااًل

إلى أي درجة تتفق أو تختلف مع كل من العبارات التالية؟ 
أرى أنني أضيف قيمًة حقيقية إلى مجتمعي ووطني من خالل عملي«

حسب الخصائص الديموغرافية

31% 69%

16%

25
-3

4

35
-4

4

45
-5

4

+5
5

37% 35%

57% 73%

50%

32%
29%

43%

27%

50%

68% 71%84% 63% 55% 65%

�����

45%

����

���������

االنتقال إلى القطاع الخاص

إجمااًل

إلى أي درجة تتفق أو تختلف مع كل من العبارات التالية؟ 
»أرغب في إيجاد فرص في القطاع الخاص«

حسب الخصائص الديموغرافية
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الفهم السلوكي - الوضع السائد

احتماليـة انتقـال الموظفيـن الحكومييـن إلـى القطـاع الخـاص فـي 
عـام 2022 أقـل منهـا فـي عـام 2020، علـى الرغـم مـن أّنهـم مـا 
للقيمـة  بالنسـبة  أمـا  بالرضـا عـن وظائفهـم.  أقـل شـعوًرا  يزالـون 

التـي يضيفونهـا لمجتمعهـم، فقـد ظّلـت ثابتـة علـى مـر السـنوات 
كمـا يظهـر فـي الشـكل التالـي.  
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الفهم السلوكي - الوضع السائد

إلى أي درجة تتفق أو تختلف مع كل من العبارات التالية؟ »أنا سعيٌد وراٍض عن وظيفتي الحكومية 
الحالية«/ »أرى أنني أضيف قيمًة حقيقية إلى مجتمعي ووطني من خالل عملي«/ »أرغب في 

إيجاد فرص في القطاع الخاص«
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البيانات كبنية تحتية: تحسين انفتاح البيانات الحكومية وجودتها 
وتدفقها واستخدامها

يجـب علـى الحكومـات العربيـة تطويـر منظومتها الخاصـة بالبيانات 
الحكوميـة والنهـوض بهـا. إذ تعـّد البيانـات الحكوميـة )أي البيانـات 
التـي ينتجهـا القطـاع الحكومـي ويديرهـا ويحتفـظ بهـا( مـن أصـول 
البنيـة التحتيـة المهمـة للنهـوض بالتحـول الرقمـي فـي المنطقـة 

والتمكيـن  االقتصـادي  للنمـو  محـرًكا  كونهـا  عـن  فضـاًل  العربيـة، 
االقتصاديـة  االجتماعيـة  القيمـة  تحقيـق  ويتطلـب  المجتمعـي. 

للبيانـات الحكوميـة مكونـات أساسـية تشـمل مـا يلـي:

مستقبل التحول الرقمي في 
الدول العربية: توصيات ومقترحات

تطوير القدرة المؤسسية والوطنية للقيام بــ

إدارة البيانات )بما في ذلك إنشاء البيانات ومعالجتها وتخزينها ونقلها وتحليلها(   

حوكمة البيانات )وضع االستراتيجيات والتخطيط والتنظيم واالمتثال وإضفاء الطابع     
المؤسسي فيما يتعلق باستخدام البيانات(.  

تطوير القدرة على مراقبة جودة البيانات وإمكانية التشغيل البيني للبيانات 

وإدارة دورة حياة البيانات.

إنشاء ثقافة البيانات وتشجيع المؤسسات الحكومية والجهات االجتماعية 

االقتصادية المعنية على استخدام البيانات وإعادة استخدامها واستخالص 

القيمة منها.

تطوير الكفاءات وآليات جذب المواهب واالحتفاظ بها لضمان استخدام 

البيانات في المنظومة.

بناء القدرة على قبول البيانات والسعي إليها بشكل استباقي عند صنع 

السياسات والقرارات في مختلف المستويات الحكومية.
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 إنشاء منصة عربية للتبادل اإلداري الحكومي للخبرات والبيانات

 استراتيجية المواهب الحكومية المتعلقة بالتكنولوجيا الحكومية

األمن السيبراني هو األفق الجديد، وهو أكثر من مجرد برمجيات دفاعية

 نظـًرا للتفـاوت فـي تطويـر الحكومـة الرقميـة والقـدرات الماليـة، 
دعـم  المجـال  هـذا  فـي  تقدمـًا  األكثـر  العربيـة  الـدول  علـى  يجـب 
الحكومـات األخـرى وتقديـم الخبـرة والدعـم الفنـي وحتـى النظـام 
المثبـت لتمكيـن هـذه الحكومـات مـن تحويـل خدماتهـا تدريجيًا إلى 
خدمـات إلكترونيـة.  ولكـي ينجـح ذلـك يجـب علـى الحكومـات فـي 
العالـم العربـي تصميـم وتنفيـذ اسـتراتيجيات إدارة المعرفـة التـي 
وتصنـع  بهـا  وتحتفـظ  الضمنيـة(  المعرفـة  )خاصـة  المعرفـة  تخـزن 

مصادرهـا، باإلضافـة إلـى المعرفـة العمليـة بالنظـام.

وال ينبغـي أن يقتصـر ذلـك علـى تبـادل المعرفـة التقنيـة فحسـب، 
بـل يجـب أن يتطـور باتجـاه منظومـة إقليميـة لحوكمـة البيانـات. 
إذ يمكـن أن تسـهم أطـر البيانـات المشـتركة فـي خفـض التكاليـف 
المنطقـة  وتمتلـك  االقتصـادي.  والتنويـع  السياسـيات  وتسـريع 
العربيـة القـدرة علـى رفـع قيمـة البيانـات المتدفقـة عبـر حدودهـا 

تعانـي  ذلـك  ومـع  االقتصاديـة.  والفوائـد  القيمـة  السـتخالص 
فـي  البيانـات  تدفـق  يخـص  فيمـا  منعزلـة  أنظمـة  مـن  المنطقـة 
اسـتخدام  فـي  كبيـرة  ذلـك محدوديـة  عـن  ينتـج  حيـث  المنطقـة، 
وإمكانيـة  مادًيـا  منهـا  اسـتخدامها واالسـتفادة  وإعـادة  البيانـات 
اآللـي.  االصطناعي/التعلـم  الـذكاء  مـن  قيمـة  مخرجـات  إنتـاج 
وحتـى لـو توصلـت كل دولـة فـي المنطقة إلى منظومـة متكاملة 
تتطلـب  بالمنطقـة  للبيانـات  الكاملـة  اإلمكانـات  فـإن  للبيانـات، 
تطويـر نظـام حوكمـة إقليمـي. فمـن شـأن هـذا النظـام اإلقليمـي 
العديـد  ويخلـق  الحـدود  عبـر  البيانـات  تدفـق  يتيـح  أن  للحوكمـة 
أنحـاء  الفـرص لنمـاذج اقتصاديـة وتجاريـة مجديـة فـي جميـع  مـن 
ويتطلـب  والمتوسـطة.  الصغيـرة  للشـركات  وخاصـة  المنطقـة، 
أو  إقليميـة  تنظيميـة  آليـات  تطويـر  المرحلـة  هـذه  إلـى  الوصـول 
ثنائيـة لتحفيـز وحمايـة تدفـق البيانـات عبـر الحـدود واسـتخدامها.

المـدى  وطويلـة  ومتوسـطة  قصيـرة  اسـتراتيجيات  تطويـر  يجـب 
الحكومـي وتعمـل علـى  القطـاع  للمهـارات فـي  نقـص  أي  تعالـج 
تعزيزهـا وتحديثهـا بشـكل مسـتمر، كمـا يجـب تطويـر اسـتراتيجيات 
فـي  السـوق  يحتاجهـا  التـي  بالمهـارات  التعليميـة  النظـم  لربـط 
بالمهـارات  األمـر  يتعلـق  فعندمـا  والخـاص.  الحكومـي  القطاعيـن 
وإعـادة  موظفيهـا  بمهـارات  االرتقـاء  الحكومـات  علـى  يتعيـن 
صقلهـا، كمـا يجـب عليهـا إعـادة صياغـة أهـداف وظائفهـا لكافـة 
المسـتويات اإلداريـة والقياديـة.  وقـد أشـار أحـد الخبـراء بـأن إعـادة 
صقـل مهـارات الموظفيـن واالرتقـاء بهـا بطريقة فعاّلـة، قد تؤدي 
الثـورة  ظـل  فـي  موظـف  أي  خدمـات  عـن  االسـتغناء  عـدم  الـى 

الجديـدة. االدوار  توزيـع  اعـادة  بـل  التقنيـة، 

 وإلتاحـة الوصـول إلـى المواهـب الرقمية قّدمت بعض الحكومات 
علـى  الحكوميـة  الهيئـات  لمسـاعدة  رقميـة  سـوًقا  العالـم  حـول 
عـروض  عـن  البحـث  أو  وتوظيفهـم،  رقمييـن  متخصصيـن  إيجـاد 
أسـعار خاصـة بالمشـاريع المطلوبـة، أو تلقـي تدريـب رقمـي. وتتيح 
السـوق الرقميـة للمشـترين المسـّجلين توظيـف متخصـص رقمـي 
تلقـي  أو  معيـن،  لمشـروع  أسـعار  عـروض  عـن  البحـث  أو  مؤقًتـا، 
وال  الخاصـة.  الرقميـة  قدراتهـم  بنـاء  علـى  لمسـاعدتهم  تدريـب 
بـد للحكومـات فـي المنطقـة البـدء فـي تبنـي ممارسـات مبتكـرة 
تسـاهم فـي جـذب أشـخاص ذو مهـارات تقنيـة متقدمـة بعقـود 
وآليـات عمـل مختلفـة عـن التوظيـف الحكومـي والـدوام الروتينـي 

اليـوم.

مخاطـر  مـن  للحـّد  خطـط  تطويـر  العربيـة  الحكومـات  علـى  يجـب 
األمـن السـيبراني علـى المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة. وتمثـل 
لوائـح وقانـون األمـن السـيبراني تحدًيـا كبيـًرا للغايـة، حيـث تحتـاج 
كافـة المنتجـات السـحابية والتطبيقـات وأنظمـة البرمجيـات إلـى 
وجـود مزيـد مـن الحريـة والثقـة فـي التعامـل بيـن مختلـف الـدول. 

وينبغـي لـكل حكومـة أن تعّيـن مسـؤواًل رفيـع المسـتوى ليتولـى 
واألنظمـة  المعلومـات  ألمـن  الحكومـي  التنفيـذي  الرئيـس  دور 
والتطبيقـات الحكوميـة. ويعتبـر الرئيـس التنفيـذي الحكومـي ألمن 
المعلومـات قائـًدا حكومًيـا ألمـن وسـالمة واسـتمرارية الحكومـة 

الرقميـة. وهـذا الـدور يشـمل:

تنسيق النهج الحكومي في أمن المعلومات 

المعلومــات  تكنولوجيــا  عمليــات  بيــن  التنســيق  تحســين 
واالتصــاالت واألدوار األمنيــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بأجنــدة 

التحــول الرقمــي

وضع الحد األدنى من معايير وتوقعات أمن المعلومات

التــي تديــر األنظمــة التقنيــة  تقديــم الدعــم للمؤسســات 
الحكومــي العمــل  فــي  المتطــورة 

تحديد المخاطر ونقاط الضعف النظامية
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إنشاء نماذج تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وأطر عمل للخدمات الرقمية

الرقمنة الحكومية سريعة التكيف مع تبسيط العمليات وإزالة 
البيروقراطية وإلغاء التنظيم المفرط

النضج واالستعداد للذكاء االصطناعي

تمكين الشركات المحلية الناشئة من العمل مع القطاع الحكومي

الممارسـات  أفضـل  تتبنـى  أن  العربيـة  الحكومـات  علـى  يجـب 
الدوليـة لتطويـر دراسـات الجـدوى التـي مـن شـأنها تقييـم مـدى 
مالءمـة التقنيـات التـي مـن شـأنها تعزيـز جـودة وموثوقيـة تنفيـذ 
الخدمـات. وفـي الكثيـر مـن األحيـان، نظـرا لتسـارع التكنولوجيـا، قد 
تجـد الحكومـات فـرص للتعـاون بـدل مـن تطويـر تكنولوجيـا خاصـة 
بهـا. لـذا يجـب علـى الحكومـات أن تطـور انظمـة ولوائـح تسـمح 
إذ  مختلفـة.  بأشـكال  الخـاص  القطـاع  مـع  وثيـق  بشـكل  بالعمـل 

إن الحكومـات عموًمـا ال تمتلـك الوسـائل أو القـدرة علـى جـذب 
المواهـب التقنيـة واالحتفـاظ بهـا، ونتيجـة لذلـك يجـب عليهـا أن 
تسـمح للقطـاع الخـاص بالمسـاهمة فـي هـذا المجـال. وهنـا يكون 
وتنفيـذ  توفيـر  تراقـب  أن  الحكومـات  علـى  بمـكان  االهميـة  مـن 
الخدمـات الحكوميـة لضمـان العدالة وقدرة الجمهور على الوصول 

إلـى هـذه الخدمـات.

فـي  االسـتثمار  إلـى  العربيـة  المنطقـة  فـي  الحكومـات  تحتـاج 
تعزيـز نضجهـا التقنـي واسـتعدادها للـذكاء االصطناعـي: إذ يعتمـد 
كبيـر  بشـكل  العربيـة  المنطقـة  فـي  الرقمـي  التحـول  مسـتقبل 
المكونـات  ونضـج  االصطناعـي  للـذكاء  االسـتعداد  زيـادة  علـى 
المتعلقـة بالـذكاء االصطناعـي فـي القطـاع الحكومـي. وتتضمـن 
وأطـر  االصطناعـي،  والـذكاء  البيانـات  حوكمـة  المكونـات  هـذه 
ومقاييـس  البيانـات  وتوافـر  االصطناعـي،  الـذكاء  أخالقيـات 

البيانـات، وبنـاء القـدرات التقنيـة فـي القطـاع الحكومـي، وجـذب 
المواهـب واالحتفـاظ بهـا، والمكونـات التنظيميـة، مـن بيـن أمـور 
االصطناعـي  الـذكاء  مسـاهمة  تعتمـد  ذلـك،  علـى  عـالوة  أخـرى. 
فـي العمليـات الحكوميـة بشـكل كبيـر علـى العناصـر والمنظومات 
األوسـع، بمـا فـي ذلـك اإلنفـاق الوطنـي علـى البحـث والتطويـر، 
ومنظومـة االبتـكار، والبنيـة التحتيـة التعليمية، وتمكين الشـركات 

فـي القطاعـات المتقدمـة. 

 ينبغـي تطويـر برنامـج يتيـح للحكومات استكشـاف دور التكنولوجيا 
خـالل  مـن  والمحليـة  الوطنيـة  العمليـات  تحسـين  فـي  الجديـدة 
الشـراكة مع الشـركات المحلية لبضعة أسـابيع أو أشـهر. إذ تسـمح 
الجديـدة  والخدمـات  المنتجـات  بتجربـة  للحكومـات  البرامـج  هـذه 
ويمكـن  تعاقـدي.  التـزام  أي  دون  الحكومـي  للقطـاع  المصممـة 
فائـدة  لتقييـم مـدى  بطلـب  التقـدم  الناشـئة  المحليـة  للشـركات 
المشـروع للمدينـة، ومـا إذا كانـت الشـركة جاهـزة للبـدء بسـرعة. 
وال يتعيـن علـى هـذه الشـركات المحليـة تلبيـة احتياجـات القطـاع 

الحكومي من نظام المشـتريات، ألن الهدف النهائي هو مسـاعدة 
الحكومـي  للقطـاع  قيمـة  ذات  منتجـات  تطويـر  علـى  الشـركات 
عموًمـا. ومـن الممكـن تعديـل المنتجـات التـي يتـم اختبارهـا خـالل 
الفتـرة الزمنيـة لهـذه الشـراكة، والتـي تبلغ ذروتها فـي يوم العرض 
تأثيـر.  مـن  خدماتهـا  تقّدمـه  مـا  المحليـة  الشـركات  تناقـش  حيـث 
واألمـر عندئـذ متـروك للحكومـات لتقـّرر مـا إذا كانـت ستسـتعين 

أو سـتوظفها. بخدماتهـا 

تتطلـب رقمنـة العمليـات والخدمـات الحكوميـة اتبـاع نهـج مترابط 
مـن أجـل معالجـة التنظيـم المفـرط والبيروقراطيـة المفرطـة التـي 
تصيـب الحكومـات فـي جميـع أنحاء المنطقـة. ويتطلب ذلك، على 
الروتيـن،  مـن  للحـد  جـادة  خطـوات  اتخـاذ  المؤسسـي،  المسـتوى 
وإصـالح األنظمـة الهرميـة الجامدة، وغرس ثقافة االبتكار وسـرعة 
التكيـف فـي اسـتجابات السياسـات ونهـج اإلدارة الحكوميـة. علـى 
اإلدارة  لرقمنـة  المسـبقة  المتطلبـات  تسـتلزم  المثـال،  سـبيل 

الحكوميـة تقييـم الوضـع الحالـي لألطر التنظيمية على المسـتويين 
المؤسسـي والوطنـي، بهـدف التبسـيط وإلغـاء التنظيـم الزائـد عن 
الحاجة. إذ إن رقمنة خدمة أو تنظيم أو عملية حكومية غير فعالة 
أو قديمـة أو غيـر مالئمة، سـتولد نسـخة رقميـة من نفس العملية 
الحكومـة  هندسـة  اعـادة  مـن  بـد  ال  تصلحهـا.  ولـن  المعطوبـة، 

واالبتعـاد عـن اتمتـة البيروقراطيـة كمـا هـو الوضـع الحالـي. 
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للمسـاعدة فـي تقديم خدمات أفضـل للمواطنين.يجـب أن يدعـم هـذا الـدور أيًضا اسـتخدام البيانـات كمصدر حكومي 

 كل وزير هو وزير رقمي

الحكوميـون  والموظفـون  السياسـات  صنـاع  يتمتـع  أن  يجـب 
يكونـوا  ألن  يحتاجـون  ال  وهـم  بالتكنولوجيـا،  الجيـدة  بالمعرفـة 
خبـراء فـي مجـال التكنولوجيـا أو ألن يتعلمـوا جوانبهـا الفنيـة، بـل 
للعالـم  االسـتراتيجية  لألهميـة  مدركيـن  يكونـوا  أن  فقـط  يجـب 
الرقمـي وعلـى درايـة بالصـورة الكاملـة لـه، وكيـف وأيـن يمكنهـم 
إدخـال التحسـينات عليـه. أي عليهـم معرفـة كيـف يمكـن إلنترنـت 
األشـياء او الواقـع المعـزز او الـذكاء الصناعـي، علـى سـبيل المثال، 
أن تسـاعد فـي اتخـاذ القـرارات بشـأن النقـل والبنيـة التحتيـة وفـي 
الحصـول علـى البيانـات لتحسـين تلك الخدمـات. إذ يجب أن ندربهم 
القـرارات  اتخـاذ  فـي  التكنولوجيـات  تلـك  توظيـف  كيفيـة  علـى 

أفضـل. بشـكل  والسياسـات 

الحكومـي  التنفيـذي  الرئيـس  كمـا يجـب أن يكـون هنـاك منصـب 
للتكنولوجيـا علـى مسـتوى وزاري، ولكـن ال ينبغـي ربطه بالتغييرات 
الحكومية من أجل الحفاظ على االستمرارية. وال بد أن تندرج جميع 
األنشـطة المتعلقـة بتكنولوجيـا المعلومـات تحـت إشـراف الرئيـس 
التنفيـذي للتكنولوجيـا. فـي هـذا السـياق، تحتـاج كل حكومـة إلـى 
رئيـس تنفيـذي حكومـي للرقمنـة، بحيـث يشـرف صاحـب هـذا الـدور 
التوجـه  وقيـادة  الحكومـي  للقطـاع  الرقمنـة  وإدارة  تطويـر  علـى 
الرقمـي. ويعـد الرئيـس التنفيـذي الحكومي للرقمنة مسـؤواًل عن:

وفـي هـذا اإلطـار، يجب على الحكومـات تصميم مكتب ألخالقيات 
الجديـد  العالـم  هـذا  علـى  الرقيـب  بمثابـة  ليكـون  التكنولوجيـا 
العديـدة  األخالقيـة  المعضـالت  أثـارت  فقـد  المحتملـة.  واالضـرار 
الناجمـة عـن التقـدم فـي الرقمنـة واألتمتـة والـذكاء االصطناعـي 
مخـاوف ومخاطـر محتملـة تتعلـق بثقـة الجمهـور فـي المؤسسـات 

والبيانـي  الخوارزمـي  والتحيـز  البيانـات  وخصوصيـة  الحكوميـة، 
المحتمـل فـي تنفيـذ السياسـة الحكوميـة أو فـي تقديـم الخدمـات 
الحكوميـة. وكان االعتـراف بهذه اآلثار واضًحا في ردود الموظفين 

الحكومييـن بالمنطقـة ضمـن هـذا االسـتطالع. 

تطوير القدرةوضع السياسات والمعايير الرقمية

ضمان النظام )ضمان مخرجات 
الحكومة الرقمية(

تأسيس وإدارة الخدمات

تعزيز االستثمارات
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ملحق 1: أهم عشر تقنيات تؤثر على العمل الحكومي اليوم

مــع وجــود الــذكاء االصطناعــي لنــا أن نتوقــع مــن الحكومــات المزيــد مــن التعــاون، خاصــة وأن الــذكاء االصطناعــي يحتــاج إلــى 
الكثيــر مــن البيانــات ليعمــل بشــكل جيــد ويعطينــا نتائــج أفضــل. اليــوم يتــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي أمثلــة عديــدة 
مثــل تحديــد اآلالف مــن المتهربيــن مــن الضرائــب بــدون الحاجــة الــى مفتشــين و/أو موظفيــن، أو خدمــات توصــي بوظائــف 
مناســبة لــكل باحــث عــن عمــل دون الحاجــة إلــى إجــراء عمليــات بحــث فرديــة، اســتناًدا إلــى الــذكاء االصطناعــي والمعلومــات 

المقدمــة مــن المســتخدم.

البلــوك تشــين أو سلســلة الكتــل هــو نظــام ســجل إلكترونــي مشــترك، مباشــر ومشــفر وغيــر مركــزي لمعالجــة وتدويــن 
المعامــالت الماليــة والعقــود واألصــول الماديــة ومعلومــات سلســلة التوريــد ومــا إلــى ذلــك. ال يوجــد شــخص واحــد أو جهــة 
واحــدة مســؤولة عــن السلســلة بأكملهــا، بــل إنــه مفتــوح ويمكــن للجميــع فــي السلســلة مشــاهدة تفاصيــل كل ســجل أو مــا 
يعــرف باســم كتلــة، وتتبــع المعلومــات عبــر شــبكة آمنــة ال تســتدعي التحقــق مــن طــرف ثالــث. يتــم اســتخدام تقنيــة البلــوك 

تشــين لمصادقــة المعلومــات وتوثيــق العقــود وتصميــم العمــالت المشــفرة وغيرهــا.

الواقــع االفتراضــي هــو محــاكاة تــم إنشــاؤها بواســطة الكمبيوتــر لصــورة أو بيئــة ثالثيــة األبعــاد يمكــن التفاعــل معهــا 
بطريقــة تبــدو حقيقيــة أو ملموســة بواســطة شــخص يســتخدم معــدات إلكترونيــة خاصــة، مثــل خــوذة بهــا شاشــة بداخلهــا أو 
قفــازات مــزودة بأجهــزة استشــعار. ويمكــن اســتخدام الواقــع االفتراضــي فــي عــرض مشــاريع المــدن المســتقبلية، ودورات 
التدريــب وورش العمــل، واالســتعداد لكــوارث طبيعيــة وغيرهــا. أمــا الواقــع المعــزز فهــو تكنولوجيــا حديثــة تعتمــد علــى 
المــزج بيــن المعلومــات الرقميــة والمعلومــات المســتقاة مــن البيئــة المحيطــة، ثــم يتــم عرضهــا معــًا عبــر صــورة مركبــة غنيــة 
بالمعلومــات. يتــم اســتخدام الواقــع المعــزز بطــرق متعــددة مثــل عــرض البيانــات بصــورة فريــدة ومبتكــرة والتــي يمكــن أن 

تســاعد الجهــات الحكوميــة خــالل صنــع السياســات وتطويــر البرامــج.

ــة مــن الوقــت دون تدخــل  ــرات طويل ــم تصميمهــا وهندســتها للتعامــل مــع بيئتهــا مــن تلقــاء نفســها، والعمــل لفت آالت ت
ــا مــا تتمتــع الروبوتــات المســتقلة بميــزات متطــورة يمكــن أن تســاعدها فــي القيــام بمهــام كانــت تقــوم بهــا  بشــري. غالًب
األيــدي البشــرية مثــل فهــم بيئتهــا الماديــة وأتمتــة بعــض مهــام صيانتهــا وتوجيــه نفســها. وبــدأت بالفعــل الروبوتــات تحــل 
مــكان موظفيــن فــي العديــد مــن العمليــات الحكوميــة التــي تتــراوح بيــن تقديــم معلومــات علــى الهاتــف إلــى تصديــق اوراق 
وإدارة الجــوازات، إلــى وظائــف صعبــة ومهمــة مثــل الروبوتــات التــي تنظــف المجــاري - وهــي مهمــة وخطيــرة كان يؤديهــا 

فــي الســابق عمــال جمــع القمامــة يدوًيــا.

عمليــة صنــع األشــياء ثالثيــة األبعــاد عــن طريــق إضافــة طبقــات مــن المــادة فــوق بعضهــا البعــض. تتطلــب هذه الطباعــة توفر 
عــدة عناصــر هــي: المــادة الخــام والنمــوذج ثالثــي األبعــاد والطابعــة ثالثيــة األبعــاد. وتحــّول الطابعــة النمــوذج الحاســوبي الــى 
جســم حقيقــي ملمــوس عبــر إضافــة طبقــات المــادة وفــق التصميــم الخــاص بهــا. يمكــن االســتفادة مــن هــذه التكنولوجيــا 
فــي العديــد مــن القطاعــات كالصحــة، التعليــم، البنــاء واإلنشــاء وحتــى المواصــالت العامــة والتــي لهــا عوائــد متعــددة مثــل 

ترشــيد النفقــات.

الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة

البلوك تشين والعمالت المشفرة

الواقع االفتراضي/الواقع المعزز

الروبوتات المستقلة

الطباعة ثالثية األبعاد
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ويقصــد بالمصطلــح الجيــل الجديــد مــن شــبكة اإلنترنــت التــي تتيــح قابليــة التحكــم فــي األشــياء مــن حولنــا، واتصــال األشــياء 
ببعضهــا البعــض إلرســال واســتقبال البيانــات ألداء وظائــف محــددة. ويمكــن االســتعانة بإنترنــت األشــياء وتحليــالت البيانــات 
فــي توفيــر تكنولوجيــا الميــاه الذكيــة واإلنــارة المؤتمتــة للشــوارع وري الحدائــق والنوافيــر عــن بعــد وجمــع النفايــات »عنــد 

الطلــب« ومســارات الحافــالت الرقميــة وعــدادات الوقــوف الذكيــة وغيرهــا مــن تطبيقــات المــدن الذكيــة.

الجيــل الخامــس مــن الشــبكات الخلويــة الالســلكية وهــي مصممــة لزيــادة الســرعة وتقليــل زمــن االســتجابة وتحســين مرونــة 
الخدمــات الالســلكية. ويمكــن اســتخدام تقنيــة الجيــل الخامــس لتوفيــر الوصول إلى مســتويات غير مســبوقة مــن المعلومات 
فــي الوقــت الفعلــي مــن أي جهــاز، فــي أي وقــت وفــي أي مــكان، وخاصــة للعامليــن الميدانييــن مثــل المســتجيبين األوائــل 

ومفتشــي األغذيــة والزراعــة.

تقنيــات تســتخدم الكائنــات الحيــة أو أجــزاء مــن الكائنــات الحيــة إلنتــاج مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات )مــن األدويــة إلــى 
األنزيمــات الصناعيــة( لتحســين النباتــات أو الحيوانــات أو لتطويــر الكائنــات الدقيقــة الســتخدامات معينــة مثــل مســاعدة 
النظــم البيئيــة الطبيعيــة التعافــي مــن الملوثــات كالمنظفــات ومســتحضرات التجميــل وغيرهــا مــن الملوثــات الســامة 

الناتجــة عــن النشــاط الصناعــي.

نمــوذج يتيــح الوصــول الشــبكي الســهل وحســب الطلــب إلى مجموعة مشــتركة مــن الموارد الحاســوبية القابلــة للتكوين مثل 
الشــبكات والخــوادم والتخزيــن والتطبيقــات والخدمــات البرمجيــة التــي يمكــن توفيرهــا وإطالقهــا بشــكل ســريع بأقــل جهــد 
إداري أو تفاعــل بشــري مــع مقــدم الخدمــة. تســتخدم الحوســبة الســحابية للوصــول إلــى مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات- مثــل 

الخــوادم التــي تخــزن الملفــات الرقميــة- عبــر اإلنترنــت بشــكل أســرع وأرخــص ممــا يتطلبــه امتــالك هــذه المــوارد وصيانتهــا.

ــكات والشــبكات والبرامــج  ــة األنظمــة والممتل ــى بحماي ــا ويعن يعــرف بأمــن المعلومــات وهــو فــرع مــن فــروع التكنولوجي
مــن الهجمــات الرقميــة التــي تهــدف عــادة الــى الوصــول الــى المعلومــات الحساســة، أو تغييرهــا، أو إتالفهــا، أو ابتــزاز 
المســتخدمين للحصــول علــى األمــوال أو تعطيــل العمليــات. أخيــًرا وليــس آخــًرا، تأميــن عالمنــا الرقمــي الجديــد بمــا فيــه 
الحكومــة الرقميــة. وتســتخدم الحكومــات األمــن الســيبراني لمكافحــة المخاطــر الرقميــة التــي تحيــط بمواطنيهــا وشــركاتها 

ــة. ــة الحيوي ــا التحتي وبنيته

إنترنت األشياء

الجيل الخامس

التكنولوجيا الحيوية

الحوسبة السحابية

األمن السيبراني
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ملحق 2: المشاركون في إعداد التقرير
فريق تحرير التقرير

ــة هلــت إنترناشــيونال لألعمــال 	  ــة، أســتاذ فــي كلي ــإدارة الحكومي ــن راشــد ل ــة محمــد ب ــاء كلي د. يســار جــرار، عضــو مجلــس أمن
)الواليــات المتحــدة( وشــريك فــي المجموعــة الدوليــة لالستشــارات، اإلمــارات العربيــة المتحــدة

حال حتاملة، مديرة البحوث في المجموعة الدولية لالستشارات، اإلمارات العربية المتحدة	 

د. ناصر ياسين، وزير البيئة في لبنان سابقًا مدير معهد عصام فارس، الجامعة األميركية في بيروت، لبنان 	 

مروان جمعة، مؤسس شركة كنز ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )2009 - 2011(، األردن	 

د. محمد بيجاوتان، محاضر في السياسة العامة، جامعة ملبورن، أستراليا	 

د. فادي سالم، مدير البحوث واالستشارات، كلية محمد بن راشد لإدارة الحكومية، اإلمارات العربية المتحدة 	 

ريك تويلفز، باحث، المجموعة الدولية لإستشارات، اإلمارات العربية المتحدة	 

سليمة األيي، باحثة، المجموعة الدولية لإستشارات، اإلمارات العربية المتحدة	 

سعد راجا، شريك مؤسس والمدير التنفيذي لشركة Gov Insights، اإلمارات العربية المتحدة	 

 	   IPSOS    4شركة ايبسوس العالمية

د. خالد اليحيى، مستشار التحول االستراتيجي في برنامج رؤية المملكة 2030، المملكة العربية السعودية	 

فلوة بن ثويني، رئيسة الشؤون الحكومية والسياسات العامة، SAP، المملكة العربية السعودية	 

 رامي مرتضى، شريك ورئيس التحول الرقمي في BCG، اإلمارات العربية المتحدة	 

روبين سكوت، شريك مؤسس والرئيسة التنفيذية لشركة Apolitical، المملكة المتحدة	 

كافــح فســالي، شــريك فــي PWC الشــرق األوســط وخبيــر فــي البيانــات والــذكاء اإلصطناعــي والتحــول الرقمــي، اإلمــارات 	 
العربيــة المتحــدة 

عبدالله الداوود، رئيس التطوير في هيئة الحكومة الرقمية، المملكة العربية السعودية	 

د. علي قاسم اللواتي، رئيس األكاديمية السلطانية لإدارة، سلطنة عمان	 

غريغــوري كيرتــن، شــريك مؤســس ورئيــس Insight Terra ومستشــار فــي التكنولوجيــا الحكوميــة، المنتدى االقتصــادي العالمي، 	 
الواليــات المتحــدة األمريكية

د. نبيل اليوسف، مؤسس شريك والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لالستشارات، اإلمارات العربية المتحدة	 

يان ريتشاردز، مسؤول اقتصادي مختص في التحول الرقمي في األمم المتحدة، سويسرا	 

المشاركون الرئيسيون في إعداد التقرير

ونود أن نشكر أيًضا الخبراء التالية أسماؤهم على وقتهم 
واألفكار التي قدموها في المقابالت الفردية:

فريق األبحاث

شريك الدراسة - األبحاث السوقية 

/https://www.ipsos.com4
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