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يسهم التوجه إلى رقمنة الخدمات في مساعدة الحكومات على تلبية 
توقعات الجمهور وإبداء المرونة والكفاءة. وال شك أنها مهمة معقدة، 

ولكنها ت�كفل التحرك بوترية أسرع وبموارد محدودة في حال االلتزام بتطبيق 
أسلوب صحيح ومجّرب.

بقلم ماتياس دوب، أكسيل دومي�ري، عبدالقادر لمعة، فراوكه رينز

الخدمات العامة الرقمية: سبل تحقيق 
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بات توافر الخدمات العامة الرقمية ضرورة ملحة 
بعد أن أسهم القطاع الخاص في االرتقاء بمستوى 
تجربة العمالء، وبات متوقعًا من الحكومات مواكبة 

هذا التطور، إال أن هذه المسألة ترتبط في كثري من 
األحيان بثقة األفراد في حكوماتهم، وقد تبني أن 

المواطنني الذين يشعرون بالرضا عن الخدمات العامة 
أكرث مياًل إلى الثقة في أداء الحكومات إجمااًل بمقدار 

9 أضعاف مقارنة بغريهم.1 وبالحديث عن الفوائد 
األخرى التي يمكننا إدراك أهميتها )الشكل 1(، ُيالَحظ 

أن المكاتب الرقمية مفتوحة للجمهور على مدار 
الساعة طوال أيام األسبوع، وتستمر في تقديم 

خدماتها حتى في أثناء أزمات الصحة العامة، مثل 
جائحة “كوفيد-19”،على عكس المكاتب التقليدية، 

كما أن المعامالت الرقمية ال تستهلك وقتًا طوياًل 
وتقلل من العبء اإلداري على الشركات، ما يسهم 

في دعم قطاع األعمال في ظل تعافي االقتصادات 
من تداعيات جائحة “كوفيد-19”.2 عالوة على ذلك، 

فإن أتمتة معالجة الحاالت تعمل على تعزي�ز اإلنتاجية 
بدرجة كبرية، وتقليل األعمال المرتاكمة وتحري�ر 

الموارد وتوجيهها لألولويات األخرى، وهي ميزة 

أخرى شهدناها في أعقاب جائحة “كوفيد-19” حينما 
كانت السرعة والمرونة لتقديم الخدمات الحيوية 
)مثل إعانات البطالة والخدمات الطبية( أمرًا بالغ 

األهمية.3 كما يستفيد موظفو القطاع العام من 
الرقمنة، حيث تقل المهمات المت�كررة الموكلة 

إليهم وي�زداد رضا المواطنني، وهو ما يفسح المجال 
لمستويات أعلى من الرضا الوظيفي.

وعلى الرغم من تجلي مزايا الرقمنة، يظل الحديث 
عن إحراز تقدم ملموس أسهل من تطبيقه على أرض 
الواقع، فمن أجل توفري تجربة سلسة للعمالء، يتعني 

على الحكومات إجراء تحول شامل في اإلدارة العامة، 
وإن كان ذلك يمثل تحديًا هائاًل، ولكنهم قادرون على 

تخطيه ال محالة.

الرقمنة باعتبارها تحديًا لكافة القطاعات الحكومية
ربما يكون إتمام الخدمات العامة أمرًا محريًا، وفي 

أغلب األحيان ُتعَرض المعلومات الخاصة بكيفية 
الوصول إلى الخدمات بلغة بريوقراطية يصعب 

نتائــج عالميــة مــن كنــدا وفرنســا وألمانيــا والمكســيك والمملكــة المتحدة والواليات المتحدة؛ اســتقصاء مرجعي أجرته ماكنــزي حول رحلة القطاع   1

العام، 2018.

في ألمانيا، على سبيل المثال، من المتوقع أن ينتج عن رقمنة أهم 30 خدمة تجارية توفري الشركات ما يقرب من مليار يورو سنويًا في الت�كاليف   2
اإلدارية، انظر مري اليستونغ فور برغر وأونرتمني: “رقمنة اإلدارة. تحديث السجالت، )خدمة أفضل للمواطنني والشركات: رقمنة اإلدارة وتحديث 

 .normenkontrollrat.bund.de ،55 .السجالت(”، المجلس الوطني األلماني للرقابة التنظيمية، أكتوبر 2017، ص

تستطيع اإلدارة العامة توفري حوالي 6 ساعات من أصل 10 ساعات من وقت معالجة معامالت الخدمة، انظر مري اليستونغ فور برغر وأونرتمني،   3
)خدمة أفضل للمواطنني والشركات(، المجلس الوطني األلماني للرقابة التنظيمية، ص. 55.

اإلمكانات الهائلة للخدمات العامة الرقمية.

المصدر: "المجلس الوطني األلماني للرقابة التنظيمية" 

حتــى في ظــل الجائحة

متاحــة علــى مــدار الســاعة 
وطــوال أيام األســبوع 

فــي التعامــل مع اإلدارة 
العامة

اإلدارة العامة

مرحبــًا، كيف 
نســاعدك اليوم؟

الشركةاإلدارة العامة

توفيــر حوالــي 50% مــن 
الوقــت الضائــع 

التــي تنفقها الشــركات 
فــي التعامــل مع اإلدارة 

العامة

لتعليم ا

صندوق 
الوارد

جميع 
الخدمات

لوحة 
المتابعة

روبوت 
الدردشة

اآلراء 
التقويميــة

أخرى

الميالد الزواج

لتبنيالطالق ا

الصحة عدالة األسرة 
والطفل

األعمال 
والتوظيف

توفيــر أكثــر مــن %50 
مــن التكاليــف 

فــي التعامــل مع الحاالت 
مــن خــالل المعالجة اآللية

توفيــر حوالــي 60% مــن 
الجهــد المبــذول 
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إتاحة الخدمات العامة لتصبح بسهولة إجراء التسوق اإللكتروني عبر اإلنترنت.

إتاحــة جميــع الخدمات 
العامــة في مكان 

واحد فقط

الشــكل والمظهر 
المرتابــط في عرض 

جميــع الخدمات 

التنقــل بــني الخدمات 
وفقــًا للظروف 

الحياتيــة أو الخاصــة 
بالعمل

األســرة والطفــل > الميالد 

صندوق 
الوارد

جميع 
الخدمات

لوحة 
المتابعة

روبوت 
الدردشة

اآلراء 
التقويميــة

أخرى

شــهادة ميالد

شهادة أبوة

اســتحقاقات الطفل

يمكنــك التقديــم على 
الخدمــات التالية

حل واحــد لخطوات 
مت�كــررة، مثــل التحقق 

مــن الهوية والدفع

XXXX XXXX XXXX 2299

XXXX XXXX XXXX 2424

XXXX XXXX XXXX 8888

name@gmail.com

الميــالد  > شــهادة أبوة

صندوق 
الوارد

جميع 
الخدمات

لوحة 
المتابعة

روبوت 
الدردشة

اآلراء 
التقويميــة

أخرى

اخــرت طريقة الدفع:

تنتهــي في 09/25

تنتهــي في 04/23

تنتهــي في 04/23

مرحبــًا، كيف 
نســاعدك اليوم؟

لتعليم ا الصحة عدالة األسرة 
والطفل

األعمال 
والتوظيف

صندوق 
الوارد

جميع 
الخدمات

لوحة 
المتابعة

روبوت 
الدردشة

اآلراء 
التقويميــة

أخرى

الميالد الزواج

لتبنيالطالق ا

الشكل 2

فهمها، وي�جب على المستخدمني زيارة العديد من 
المكاتب أو المواقع اإللكرتونية المختلفة الخاصة 

بكل خدمة. وعادة ما تقتضي الطلبات المقدمة 
أيضًا إرفاق نسخ من الوثائق الثبوتية المطبوعة 

والممهورة بعدد من التوقيعات، والعديد من 
النماذج عرب اإلنرتنت ال تقل تعقيدًا عن النسخ الورقية. 

هذا باإلضافة إلى تفاوت تجربة المستخدم عرب 
المواقع اإللكرتونية الحكومية، وغالبًا ما يحتاج 

المستخدمون إلى حسابات وهويات رقمية متعددة 
إلتمام طلباتهم.

يقف كل ذلك في تناقض صارخ مع التوقعات، ففي 
كثري من األحيان، يعجز األفراد عن إدراك سبب زيادة 

تعقيد الخدمات العامة مقارنة بالتسوق عرب اإلنرتنت، 
ويطمحون للوصول للخدمات المطلوبة على وجه 

السرعة، وي�رغبون في توافر المعلومات بلغة 
واضحة وبسيطة ويتوقعون إتمام جميع المعامالت 

عرب القنوات الرقمية بصورة مثالية من خالل خوض 
جولة رقمية واحدة. فعلى سبيل المثال، يستطيع 
الوالدان اللذان ُرزقا بمولود للتو استخراج شهادة 
ميالد، والتقدم للحصول على استحقاقات الطفل، 
والتسجيل للحصول على إجازة الرعاية، والوصول 

إلى الخدمات األخرى ذات الصلة من خالل إجراء واحد 
بسيط بداًل من عملية التواصل مع جهات متعددة، 
ولجوء الفرد إلنجازها بنفسه، واضطراره لمشاركة 

المعلومات ذاتها عدة مرات.

تستطيع الحكومات توفري تجربة سلسة للمستخدم 
من خالل دمج القنوات الرقمية، فبداًل من اضطرار 
المستخدمني إلى زيارة العديد من التطبيقات أو 

المواقع اإللكرتونية، يمكنهم التنقل والوصول إلى 
المعلومات والخدمات الحياتية أو الخاصة بالعمل 

في مكان واحد )ما يجعل عمليات البحث على اإلنرتنت 
أيسر(. ويسهم ت�كرار استخدام الحل ذاته في 

معامالت الخدمة، مثل إثبات الهوية أو إتمام الدفع، 
في مساعدة المستخدمني في التعرف على العملية 

وتعزي�ز استخدام األجهزة أو التطبيقات المطلوبة 
على نطاق واسع. عالوة على ذلك، يمكن أن يسهم 

الشكل والمظهر المرتابط لعرض الخدمات العامة في 
زيادة ثقة المستخدم في العالمة التجارية الرقمية 

للحكومة )الشكل 2(.

ولكــن يظــل تنفيــذ هذه الرؤية أمرًا شــاقًا، فعادًة ما 
ت�تولــى مؤسســات القطــاع الخاص إدارة عدد محدود 
مــن الجــوالت الرقمية لعمالئهــا، وعلى النقيض من 

ذلــك، فــإن الحكومات ت�تحمل مســؤولية ما يرتاوح 
بــني 50 إلــى 100 جولــة رقميــة تمثل آالف الخدمات 

المقدمــة لألفــراد. ويتضح األمــر بالنظر إلى الجهود 
المتواصلــة لرقمنــة الخدمات العامــة في ألمانيا، فقد 

تمكنــت الحكومــة من دمــج 5,900 معاملة وحصرها 
فــي 575 خدمــة متميزة من منظور المســتخدم، 
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وحصــرت بدورهــا الجوالت الرقمية للمســتخدم في 55 
جولة فقط.4

هذا باإلضافة إلى خضوع الخدمات الحكومية إلدارات 
وهيئات ووحدات جغرافية مختلفة ت�تمتع كلها 

باستقاللية قانونية راسخة. وقد اتجهت العديد من 
الوحدات الفردية للبدء في برامج الرقمنة الخاصة بها 

وخصصت موارد هائلة لتنفيذ هذه الفكرة، وليس من 
السهل دفع تلك الجهات الفاعلة إلى المساهمة 

في إطالق جوالت رقمية مت�كاملة وتقديم خدماتها 
عرب قناة رقمية مشرتكة.

ثمة تحدٍّ آخر يكمن في طبيعة بيئة العمل بالقطاع 
الحكومي، حيث يخضع موظفو الخدمة المدنية 
لتدري�بات مكثفة على االلتزام التام باإلجراءات 

القانونية الرسمية، سعيًا لتعزي�ز العدل والمساواة. 
إال أن هذه العقلية ال تحقق النفع المنشود عند 

التعامل مع المنتجات الرقمية، فاألمر يتطلب المزيد 
من التعاون غري الرسمي عرب السلطات الحكومية 

وفيما بينها. وبالنظر إلى ميل الموظفني ذوي 
المهارات الرقمية الفائقة إلى تفضيل العمل 

بالقطاع الخاص على العمل بالقطاع الحكومي في 

أغلب األحيان، فقد تواجه الحكومات صعوبة في 
توظيف كفاءات جديدة.

وقد أثبت عدد من الدول إمكانية إعادة النظر في 
الخدمات العامة، على الرغم من هذه العقبات، 
ويتزايد عدد الحكومات التي تحذو حذوها )انظر 

العنوان الجانبي “خطوة عالمية لرقمنة الخدمات 
العامة”(. ويكمن سبيل النجاح في توفري نهج منسق 

للحكومة بأكملها.

الرقمنــة الحكوميــة الناجحــة يف تطبيــق األســلوب 
الصحيــح والمجرَّب

بالنظــر إلــى تلك التحديات، قد يســتغرق األمر ســنوات 
عديــدة إلتمــام رقمنــة الخدمات العامة بشــكل كامل، 
ولكــن بإمــكان الحكومــات تخفيف وطأة هــذا التعقيد 

إذا لجــأت إلــى تقســيم عمليــة التنفيذ إلى خطوات 
صغــرية، وي�بــدأ األمر بتحقيق مكاســب ســريعة لتوليد 

القــوة الدافعــة الالزمة الســت�كمال المســرية. ولضمان 
تحقيــق هــذه المكاســب، يمكن أن تبــدأ الحكومات 
بالرتكيــز علــى الواجهــة األماميــة الرقمية، حيث 

يســهم توفــري الخدمــات عرب اإلنرتنت وتبســيط النماذج 

توجه عالمي لرقمنة الخدمات العامة

.informationsplattform.ozg-umsetzung.de ،”رقمنــة اإلدارة، وزارة الداخليــة األلمانية“  4

تمتلك الدنمارك بوابات وطنية لخدمة 
المواطنني وقطاع األعمال؛ يستخدم %92 

من السكان تطبيق المراسلة الرقمية للربيد 
اآلمن في التواصل مع الحكومة.

تقدم إستونيا جميع الخدمات العامة عرب 
اإلنرتنت باست�ثناء 3 خدمات فقط. وُتجرى 
عملية تبادل البيانات الحكومية بسالسة 

لتقديم الخدمة، وبإمكان المواطنني ت�تبع من 
أتيح له الولوج إلى بياناتهم عرب حسابهم 

على بوابة الخدمة الوطنية.

تمتلك كوريا الجنوبية بوابة وطنية 
يستطيع المواطنون من خاللها التقدم 

للحصول على أكرث من 300 خدمة عامة 
عرب أجهزتهم المحمولة.

تجمع سنغافورة الخدمات بناًء على 
الظروف الحياتية، بدءًا من الخدمات 

المقدمة لألسر الشابة وكبار السن، من 
 خالل تطبيقها “مومنتس أوف اليف” 

.)Moments of Life(

أصدرت ألمانيا مرسومًا قانونيًا وأطلقت 
برنامجًا تنفيذيًا شاماًل إلتاحة جميع 

 الخدمات العامة عرب اإلنرتنت بحلول 
عام 2022.

تسعى دبي بدولة اإلمارات العرب�ية 
المتحدة لتعزي�ز الوصول الرقمي إلى 

الخدمات العامة من خالل توفري تطبيق 
واحد للهاتف الجوال وسُتنهي التعامل 

الورقي تمامًا بحلول عام 2021.

أنشأت أسرتاليا هيئة جديدة، تحمل اسم 
 ،)Services Australia( ”خدمات أسرتاليا“

لتحسني تجربة المستخدم الرقمي للعديد 
من الخدمات الحكومية الفيدرالية.
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)مــع تقديم إرشــادات حــول كيفية ملئها( فــي تعزي�ز 
شــعور المســتخدمني بالرضــا. باإلضافة إلــى أن تنفيذ 

هــذه التغيــ�ريات ســريع وغري مكلف نســبيًا. وفي 
المقابــل، ت�تطلــب أتمتــة البنيــة التحتيــة مزيدًا من 

الوقــت والمــوارد، وبالتالــي فهي أكــرث مالءمة لخطة 
المدى. طويلة 

وفي ظل جائحة “كوفيد-19” أصبح اتخاذ إجراء حاسم 
أمرًا حتميًا عقب زيادة الطلبات المقدمة للحصول 

على إعانات البطالة وغريها، وتحتاج الحكومات إلى 
ضمان توفري إجراءات سريعة وفاعلة وجداول زمنية 

مضغوطة للتنفيذ، ال سيما لتخفيف وطأة األعمال 
المرتاكمة طوال فرتة الجائحة، وسيسهم ذلك 

في تحسني تجربة المواطنني، واألهم من ذلك أن 
األفراد والموظفني سيتمّكنون من تطبيق إجراءات 

التباعد الجسدي بسهولة أكرب، بصفته االحرتاز األهم 
للسيطرة على الفريوس.

وفي ســبيل توفري الخدمات اإللكرتونية ســريعًا 
وبناء محركات التغي�ري المســتمر والمســتدام، يجب 

علــى الحكومــات تنفيذ ثالثة أمــور بصورة متقنة. 
أواًل: يجــب عليهــا إعادة وضع تصــور للجوالت الخدمية 

بالتعاون مع الســلطات العامة والمســتخدمني 
المعنيــ�ني )مختــربات أجايل(. وبالتوازي، عليها الســماح 

بتطبيقها ســريعًا وتيســري عملية الدمج مع أنظمة 
البنيــة التحتيــة )بنيــة ت�كنولوجيــا المعلومات القابلة 

للتوســعة(. وأخريًا، ال بد من تمكني وحدة تنســيق 
مركزيــة تضم جميع الســلطات العامــة، وتحديد الحوافز 

مقابــل النتائج التي ت�توافر للمســتخدمني، وتشــجيع 
التواصــل )إدارة الربامج الذكية(.

“مختبرات أجايل” إلدارة شبكة أصحاب المصلحة 
بالنسبة لمعظم الخدمات العامة، يمكن تعزي�ز 

تجربة المستخدم بقدر كبري من خالل إعادة وضع 
تصور للخدمات الرقمية. فعلى سبيل المثال: يمكن 
تقليل البيانات المطلوبة لملء النماذج واستخالص 
المعلومات مباشرة من قواعد البيانات الحكومية، 

ويمكن استخدام لغة أبسط في النصوص أو 
اإلشعارات الفورية، ويمكن للمستخدمني تحميل 

الوثائق على هيئة صور ممسوحة ضوئيًا. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكن للهيئات ربط نقاط االتصال خالل جولة 
واحدة للمستخدم وتقديم إشعارات الحالة الرقمية. 

وال شك أن تنفيذ كل هذه التغي�ريات ليس باألمر الهني 
ويتطلب تعاون العديد من الجهات الفاعلة، وعادة ما 

ت�تضمن جولة المستخدم نقاط اتصال مختلفة تنتمي 
للعديد من السلطات العامة. وي�زداد عدد الجهات 

الفاعلة زيادة كبرية عندما ت�كون الحكومات المحلية 
هي المسؤولة عن تقديم الخدمات. وفي كثري من 

األحيان، يجب تعديل األطر القانونية لتمكني الرقمنة، 
وهو ما يعني ضرورة إشراك الجهات ذات الصلة.

ولكــن قــد تســتغرق الرقمنة وقتــًا طوياًل عند لجوء 
الحكومــات لنهــج التسلســل المتبع في إدارة 

المشــروعات )حيــث تعتمــد كل خطوة على نتائج 
الخطــوة الســابقة( وغالبــًا ما ت�كــون النتائج منقوصة. 

وفــي كثــري من الحاالت، تخفق المشــاريع الطويلة 
المــدى باهظــة الت�كلفة في تقديــم حلول مقبولة 

لدى المستخدمني.

وُيعد تشكيل “المختربات” هو النهج األفضل لتحقيق 
التوافق مع أصحاب المصلحة، بحيث يكون كل مخترب 

مسؤواًل عن جولة محددة. وينتج عن اتباع هذا النهج 
في العمل، التعاون المباشر بني موظفي الخدمة 

المدنية، من جميع السلطات العامة ذات الصلة 
والمستخدمني إلعادة صياغة التجربة وتخطيط إصدار 

مرحلي، بدءًا من الحد األدنى من المنتجات القابلة 
لإلطالق، وصواًل إلى معامالت الخدمات المؤتمتة 
بالكامل. من خالل ت�كثيف التصميم وتوافق أصحاب 

المصلحة على سلسلة من المراحل قصرية األجل 
لمنهجية أجايل، فبإمكان المختربات تحقيق نتائج رائعة 

في إطار زمني قصري جدًا. ففي الواليات المتحدة، 
على سبيل المثال، شكلت العديد من حكومات 

الواليات، في غضون أسابيع قليلة، مختربات لدعم 
الطلبات الرقمية واألدوات الالزمة للتعامل مع دعم 

إعانات البطالة في ظل الجائحة.

ويتمثل دور برنامج الرقمنة الحكومي إجمااًل 
في توفري المنهجيات والموارد الالزمة لتشغيل 

المختربات، وقد لجأت الحكومة األلمانية إلى تجهيز 
30 مختربًا وخصصتها لجوالت الخدمة ذات األولوية، 

مدعومة بتوفري دليل إرشادي موحد، وُميسري 
أعمال مدرب�ني، وخصصت لها التموي�ل الالزم. وبالتالي 
أصبح بإمكان السلطات العامة المشاركة دون تخصيص 

موارد ت�تجاوز وقت موظفيها. وعلى المنوال 
نفسه، أنشأت حكومة دبي الذكية المكتب الحكومي 

المسؤول عن التحول الرقمي، “قبائل أجايل” داخلية، 
تركز فيها فرقة واحدة فقط على مساعدة السلطات 
العامة في إدارة تصميم مراحل قصرية األجل لجوالت 

الخدمة الرقمية.
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توفير بنية تكنولوجيا معلومات قابلة للتوسعة لتحقيق 
نتائج سريعة ومنخفضة التكلفة للمستخدمين 

يجب على الحكومات تيسري عملية دمج الواجهات 
الخلفية لت�كنولوجيا المعلومات في المؤسسات 

عرب القطاع العام )الشكل 3( حتى يحظى المستخدم 
بتجربة ممتعة، ولتسريع وترية تقديم ت�كنولوجيا 

المعلومات، وتبسيط دمج البنية التحتية.

تطوي�ر القنوات مع وضع المستخدم بعني االعتبار. 
يستطيع المستخدم التنقل بني الخدمات العامة 

بسهولة أكرب إذا أتيحت له “بوابة وحيدة”، وتخطط 
دبي، على سبيل المثال، لدمج جميع المعامالت 

الرقمية الحكومية عرب تطبيق واحد للهاتف 
المحمول. ولكن في كثري من األحيان، يصعب تربي�ر 

االنتقال إلى قناة واحدة بالنظر إلى امتالك السلطات 
العامة الفردية أو الوحدات الجغرافية لمواقعها 

اإللكرتونية وتطبيقاتها الخاصة بها بالفعل. ورغم 
ذلك، تقتضي األولوية تجنب إطالق نقاط وصول 

رقمية غري منضبطة. فال بد من إتاحة الوصول السريع 
للخدمات ذات الصلة لألفراد، سواء الخاصة بأمورهم 

الحياتية أو الخاصة بالعمل. ولتلبية هذه الحاجة، يجب 
على الحكومات تحديد طرق ربط القنوات المختلفة 

معًا، وإعداد إرشادات موحدة لتجربة المستخدم، 
وتحسني عمليات البحث عن الخدمات عرب اإلنرتنت.

تسريع وتوفري الت�كاليف باالستعانة بالمكونات 
األساسية المعيارية والتطوي�ر “منخفض الرتميز”. 

تمتاز العديد من معامالت الخدمة العامة ببنية 
متماثلة، حيث يحتاج المستخدمون إلى ملء نموذج 

ثم تقديم وثائق الثبوتية، مرورًا بالتحقق من 
هويتهم، ويتضمن األمر، في بعض األحيان، دفع 

رسوم الخدمة المقدمة. قد ت�تولي السلطات العامة 
بعد ذلك إبالغ المستخدمني بحالة الطلبات المقدمة 
نة إليهم. في بعض الحاالت، قد  بإرسال رسائل مؤمَّ

يفيد توافر محتوى فيديو، عند حاجة المواطنني إلى 
برنامج تعليمي الستخراج أحد الرتاخيص. وعند الحاجة 

لتقديم معلومات مرجعية جغرافية للحصول على 
رخصة بناء، على سبيل المثال، يكون من المفيد توفري 

خريطة ليستعني بها المستخدم.

وتستطيع الحكومات تطوي�ر مكونات ت�كنولوجيا 
المعلومات المعيارية لهذه العناصر المت�كررة خالل 

معامالت الخدمات. ففي الدنمارك، على سبيل 
المثال، تدمج جميع السلطات العامة نظام الهوية 

الرقمية الوطنية )المعروف باسم NemID( وصندوق 

يتطلب تبسيط بنية تكنولوجيا المعلومات وجود إدارة مركزية لبعض العناصر.

توفري بنية مرجعية مبسطة للخدمات العامة الرقمية

1 تخطيط موارد المؤسسات.

العناصر الرئيسية المراد إدارتها مركزيًا

مستويات البنية

القناة

خدمات الحكومة

منصة التطوي�رالعناصر األساسية

القنوات التجري�بية تطبيقموقع إلكرتوني
(مثل الدردشة والصوتيات)

حساب المستخدمهوية رقمية

إدارة واجهة برمجة التطبيقات ودمج الربمجيات الوسيطة

الدفع الرقميصندوق بريد آمن

السجالت الحكوميةأنظمة الواجهة الخلفية

إنشاء شركةتغي¬ري مكان اإلقامةتسجيل المركبات

تطبيقات المكتب الخلفي أنظمة معالجة الحاالت
(ERP1 مثل)

المعدات الحاسوبية وبيئة العملالبنية التحتية

الدمج

العناصر
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الربيد اآلمن )الربيد الرقمي( في خدماتها اإللكرتونية 
المقدمة عرب اإلنرتنت. وت�توسع الحكومات األكرث 

تقدمًا في استخدام هذا المبدأ، فقد لجأت دبي إلى 
تشي�يد منصة تطوي�ر تعرض الشاشات عرب تطبيقات 

الهاتف الجوال لعرض سري مراحل المعاملة المطلوب 
إجراؤها. وبإمكان موظفي الخدمة المدنية تخصيص 

تجربة الواجهة األمامية لكل خطوة من خطوات 
العملية باستخدام مجموعة من التصاميم والخصائص 

الوظيفية. وباتباع هذا النهج منخفض الرتميز، لم 
تعد موارد ت�كنولوجيا المعلومات تمثل عقبة في 

إنشاء الخدمات الرقمية، وبداًل من ذلك، أصبح بإمكان 
السلطات العامة الرتكيز على إنشاء تجربة ممتعة 

للمستخدم وزيادة كفاءة سري العمل الداخلي. 
فالمشاريع التي كانت تستغرق في السابق أشهرًا 

أو سنوات وت�تطلب ميزانيات ضخمة، لم تعد تستغرق 
سوى أسابيع وال يتطلب تطوي�ر الربامج سوى ت�كاليف 
إضافية قليلة. وبالنظر إلى العدد الكبري من الخدمات 

التي تحتاج الحكومات إلى رقمنتها، فإن االست�ثمار 
في التصميم المعياري وقدرات التطوي�ر منخفضة 

الرتميز ستؤتي ثمارها سريعًا.

توحيد عمليات دمج بنية الواجهات الخلفية. ُيعد إتاحة 
خيار إرسال نموذج عرب اإلنرتنت ميزة في حد ذاته، 
إال أن التجربة الممتعة بالفعل ت�تطلب الت�كامل مع 
أنظمة معالجة الحاالت والسجالت. ولتقليل الجهد 

المطلوب لتطوي�ر الواجهة، يجب على الحكومات وضع 
معاي�ري لتوجيه مسار البيانات بني الخدمات المتاحة 

عرب اإلنرتنت وأنظمة معالجة الحاالت، كما يجب على 
الحكومات السعي إلنشاء نظام مت�كامل إلدارة 

البيانات عرب القطاع العام إذا كانت تهدف إلى تطبيق 
مبدأ “مرة واحدة فقط”، عن طري�ق الملء المسبق 

للنماذج أو التحقق تلقائيًا من بيانات الثبوتية، 
بحيث ال يحتاج المستخدم إلى إدخال بياناته سوى 
مرة واحدة فقط. وُتعد إستونيا أبرز الدول الرائدة 

في هذا المجال، حيث تقرر هيئة مركزية ماهية 
البيانات المخزنة ومكانها وصيغتها. وفي ظل توافر 

حقوق الوصول السليمة، ت�تيح منصة الدمج “إكس-
روود” )X-Road( ألنظمة ت�كنولوجيا المعلومات في 

القطاعني العام والخاص بربط البيانات وتبادلها.

خمس خطوات رئيسية إلدارة الربامج الذكية
يمثل التحول الرقمي الشامل للخدمات العامة جهدًا 

شاقًا وربما يتضمن اآلالف من موظفي الخدمة 
المدنية. ومن المحتمل أن يلقى اهتمامًا كبريًا على 

الصعيدين السياسي واإلعالمي. وتواجه الوحدات 
المكلفة بتنظيم هذه المبادرات البارزة تحديات غري 
مسبوقة )الشكل 4(. وهناك خمس خطوات رئيسية 
بإمكانها مساعدتها على النجاح في أداء المهمة، 

وهي كاآلتي:

يواجه مدراء برامج التحول الرقمي للخدمات العامة خمسة تحديات.

التنسيق بين 
العديد من الجهات 

الفاعلة، وتضارب 
المصالح، في كثري من 

األحيان، وعدم وجود 
رقابة واضحة على 
التسلسل الهرمي

اتساع نطاق 
الخدمات المراد 

رقمنتها وعددها 
الهائل، ما يتسبب 

في تشتيت الموارد 
المتاحة

قصور اإلمكانات 
في مجال الت�كنولوجيا 

وطرق العمل 
بمنهجيات أجايل

غياب التمثيل 
الرسمي 

للمستخدمين على 
طاولة مناقشات 

مشاريع رقمنة 
الخدمات العامة

الحاجة إلى بناء 
دعم واسع النطاق 
بني موظفي الخدمة 
المدنية والسياسي�ني 

والعامة

? AGILE

DIGITIZATION
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وضــع رؤية مشــرتكة والحفاظ علــى فاعليتها 	 
بمــرور الوقــت. يتطلب التحــول الرقمي لتجربة 

المواطنــني والشــركات توفري مدخالت من 
مجموعة واســعة من الســلطات العامة، إال أن 
وحــدات إدارة الربنامــج تخفــق عادة في فرض 
ســيطرتها على تلك المؤسســات بالنظر إلى 

موضعهــا في التسلســل الهرمي. ولتعزي�ز 
التغيــ�ري المســتدام، يجــب عليها إثارة الحماس في 

النفوس لاللتفاف حول رؤية مشــرتكة وإشــراك 
أصحــاب المصلحة باســتمرار بصورة هادفة. 

وت�تمثــل أحــد األمثلــة الملهمة في الجهود 
المثمــرة التــي بذلتها الدنمــارك لتقديم جميع 

الخدمــات العامــة إلكرتونيًا عــرب اإلنرتنت بحلول عام 
2015. فقــد لجــأت الهيئة المســؤولة عن عملية 

الرقمنــة بالرتويــ�ج لشــعار: “ال للنماذج والخطابات 
المطبوعــة بعــد اآلن”، وشــارك موظفو الخدمة 

المدنيــة بمختلــف هيئــات الحكومة في وضع هذه 
الرؤيــة. وتعاونت الحكومــة المركزية واألقاليم 
والبلديات لوضع اســرتاتيجية مشــرتكة لتحقيق 

الهــدف وتعاونوا لتشــكيل مجلس توجيهي 
مشــرتك لمحفظة المشــروع لتعزي�ز التنفيذ.

تقسيم العمل بكفاءة. ربما تبدو رقمنة المئات 	 
بل واآلالف من الخدمات وكأنها مهمة مستحيلة، 

ال سيما إذا كان هناك العديد من نقاط الوصول 
المحلية للمعاملة نفسها. وفي عام 2017، 

واجهت الحكومة األلمانية هذا التحدي عقب 
إطالق جهودها لتقديم جميع الخدمات العامة 

عرب اإلنرتنت في غضون خمس سنوات. واليوم، 
ال تزال معظم معامالت الخدمة جارية في 16 

والية اتحادية وأكرث من 11,000 بلدية. ومن الناحية 
النظرية، يحتاج كل منها إلى تصميم عرض رقمي 

خاص بها لخدمات مثل تسجيل عنوان جديد أو 
التقدم بطلب للحصول على استحقاقات إعانة 

السكن. وجاء الحل بتقسيم خارطة الخدمات إلى 
14 مجااًل محوريًا )مثل الخدمات المقدمة للعائالت 

واألطفال(. وفي كل مجال، تنقسم مسؤولية 
إدارة المبادرة بني والية اتحادية واحدة والوزارة 

الوطنية األكرث صلة بالخدمة المقدمة. وُتعرض 
اآلن النتائج على جميع الواليات والبلديات عرب 

الربمجيات الخدمية، وهو ما يقلل بصورة هائلة 
من الحجم اإلجمالي للعمل المطلوب إنجازه. 

ولدعم الواليات التي تست�ثمر في مثل هذه 
الحلول التي يسهل مشاركتها، أعطت الحكومة 

الفيدرالية األولوية لتموي�ل المشاريع التي تلبي 
معاي�ري قابلية االستخدام الموسع.

تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكفاءات 	 
الرقمية، والتدريب على مهارات العمل. ت�تنافس 

السلطات العامة مع القطاع الخاص على الكفاءات 
الشحيحة أساسًا في مجال ت�كنولوجيا المعلومات؛ 

لذلك من المهم أن تحشد الحكومات الموظفني 
المتاحني وتركيز جهودها نحو بناء حلول قابلة 

للت�كرار على نطاق واسع وأدوات تطوي�ر منخفضة 
الرتميز، وهذا من شأنه تقليل الطلب على 

القدرة االستيعابية لقطاع ت�كنولوجيا المعلومات. 
وبالنسبة للجانب المتعلق باألعمال، يحتاج 

موظفو الخدمة المدنية إلى تعلم طرق لتصميم 
خدمات أجايل، وُتعد الخربة العملية الطريقة 

المثلى لتحقيق ذلك. ويضم المخترب النموذجي 
إلعادة ابت�كار الجولة الخدمية ما يرتاوح بني 30 

إلى 50 موظفًا من مؤسسات مختلفة. ويتولى 
فري�ق صغري من المنسقني ذوي الخربة توجيه 

العملية وتدريب المشاركني. وتستطيع الحكومات 
اإلسراع ببناء الكفاءات وإعداد سفراء لطريقة 

العمل الجديدة بتوفري تلك المختربات في مختلف 
مؤسسات القطاع العام.

الحرص على الشفافية في إظهار نتائج 	 
المستخدمني ووضع حوافز مناظرة. يأتي 
استخدام األفراد للقنوات الرقمية بصفته 

االختبار النهائي لقياس مدى التقدم المحرز في 
الرقمنة الحكومية. ولكن ال ت�توافر معلومات حول 
معدالت قبول األفراد في كثري من األحيان. وتضع 

الحكومات حافزًا قويًا للسلطات العامة لتحسني 
تجربة المستخدم، بصفتها الجهة التي ت�تولى 
جمع ونشر هذه المعلومات. و تنشر المملكة 

المتحدة أرقام االستخدام عرب اإلنرتنت ل 777 
خدمة فردية.5 وفي دبي، يجمع مؤشر السعادة 

تعليقات المستخدمني عرب القنوات الرقمية 
والفعلية لكل دائرة حكومية وينشر النتائج 

بانتظام، وُتلزم الدوائر التي تحقق أداًء منخفضًا 
في رضا المستخدمني بوضع خطط للتحسني.6
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ماتياس دوب شريك رئيسي في مكتب ماكنزي بربلني، أكسيل دومي�ري شريك مساعد في مكتب هامبورغ، عبدالقادر لمعة شريك في مكتب 
أبوظبي، فراوكه رينز مستشارة في مكتب كولونيا.

تصميم: في ام إي دبي 
جميع الحقوق محفوظة © 2020 شركة “ماكنزي آند كومباني” 

اإلعالن عن التقدم المحرز باستمرار وبصورة 	 
ملموسة. يتولى برنامج رقمنة الخدمات العامة 

إدارة الشبكة المعقدة ألصحاب المصلحة، بمن 
في ذلك موظفو الخدمة المدنية عرب القطاع 

الحكومي، ومقدمو خدمات ت�كنولوجيا المعلومات 
والسياسيون والقاعدة األوسع التي ُيشكلها من 

الجمهور. ومن المهم إي�جاد صيغ جذابة ممتعة 
لإلعالن عن التقدم المحرز والتي توفر الدعم 

للجهد المبذول، ال سيما ونحن في مرحلة مبكرة 
لم تشهد أي انتصارات حافلة بعد. فعلى سبيل 

المثال، أنشأت الحكومة األلمانية عرضًا رقميًا 
للمخترب يعرض األنشطة العامة، وبذلك أصبح 

بإمكان المواطنني والصحفي�ني وموظفي الخدمة 
المدنية تجربة النهج الجديد. كما دعت السياسي�ني 

للمشاركة في اختبارات المستخدمني للنماذج 
الرقمية. وعند إطالق خدمة عرب اإلنرتنت، ينعقد 

مؤتمر صحفي للت�أكد من تعرف األفراد على الحل 
الجديد عرب وسائل اإلعالم.

_______________

وفي ظل جائحة “كوفيد-19” أصبحت الحاجة إلى 
رقمنة الخدمات الحكومية أشد إلحاحًا أكرث من أي 
وقت مضى. وي�جب على الحكومات إظهار مرونة 
وكفاءة أكرب بالتزامن مع الجائحة حتى ت�تمكن من 

توجيه الموارد المتاحة إلعادة بناء اقتصاداتها، 
هذا باإلضافة إلى أنها مطالبة بتلبية توقعات 

المستخدمني المتزايدة. ونظرًا ألن هناك أسلوبًا متبعًا 
ومجرَّبًا إلنجاز المهمة، فقد حان اآلن وقت العمل.
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