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يف تقريرها حول ”االتجاهات الحكومية لعام ،“2022
ز
حفي القطاع
ه’ :الصمود‘’ ،التواصل‘ ،و’االندماج‘ لت
ديلويت تسلط الضوء عىل ثالثة محاور ي
الحكوم ما بعد جائحة كوفيد19-
ي
•
•
•
•

ظهور عرص جديد من ر
الشاكات العالمية يف قطاع الصحة العامة ما بعد جائحة كوفيد 19-استجابة
الستعدادات أفضل لمواجهة األزمات الصحية
الت
الحكومية
الجهات
بي
التواصل
أهمية
عىل
الطلب
تحفز التوقعات العامة للخدمات المتكاملة
ي
تغذيها البيانات والتقنيات المتقدمة
معالجة الفجوة الرقمية لمساعدة السكان يف المناطق المحرومة عىل الحصول عىل الخدمات والرعاية
االجتماعية
تبت قادة الرعاية االجتماعية آلية تفكي تركز عىل اإلنسان لتصميم وتقديم دعم شامل متكامل.
ي

 10مايو  – 2022أصدرت ديلويت تقريرها السنوي حول ’االتجاهات الحكومية لعام  2022الذي ترصد فيه
ً
ً
ر
ر
الت تبذلها
االتجاهات العامة ًالعشة الرئيسية واألكي تغييا للقطاع العام حاليا ،وتركز فيه عىل الجهود الحثيثة ي
الحكومات استعدادا لعرص ما بعد جائحة كوفيد.19-
بمناسبة صدور هذا التقرير ،أفاد رشغيل أحمد ،رشيك ف قطاع خدمات االستشارات ف ديلويت ر
الشق األوسط
ي
ي
أن جائحة كوفيد 19-ال تزال تفرض تحديات فريدة من نوعها عىل الحكومات تظهر بصورة رئيسية عىل شكل
أزمة صحية مصحوبة ر
بتعي النمو يف معظم القطاعات االقتصادية وارتفاع غي مسبوق يف معدالت الطلب عىل
االجتماع؛ وأضافت قائلة” :إزاء ذلك ،تركز الحكومات عىل إجراء تغييات مستقبلية لتتمكن من االستجابة
الدعم
ي
بشكل أفضل لكل من األزمات الصحية واحتياجات الحياة اليومية عىل حد سواء“.
الصمود ،والتواصل واالندماج
الت ظهرت يف القطاع العام نتيجة
العامة
االتجاهات
من
مجموعة
ديلويت
رصدت
و يف تقريرها لهذه السنة،
ي
الكيى ،وتتوزع هذه االتجاهات عىل المحاور الثالثة التالية:
التحوالت
من
ها
لجائحة كوفيد 19-وغي
ر

الت تسبب
الصمود :تعمل زالحكومات عىل تعزيز قدرتها عىل االستجابة بنجاح لألحداث واالتجاهات ي
االضطرابات ،بما يف ذلك:
•

حكومة قادرة عىل التأقلم مع تغي المناخ :احتلت القدرة عىل التأقلم مع تغي المناخ رأس جداول
أعمال قادة الحكومات الذين يعملون بشكل ميايد عىل ربط اإلجراءات المناخية بمهماتهم .كما تتجه
المزيد من الوكاالت الحكومية ،باإلضافة اىل تلك الت ال ترتبط ر
مباشة بالبيئة ،اىل وضع مسألة المناخ
ي
ضمن أولوياتها.
ً
إعادة التوريد من بلد المنشأ والدول الصديقة :تسبب المشاكل المرتبطة بسالسل التوريد نقصا يف
اإلمدادات لكل من الموردين والمستهلكي ،األمر الذي يدفع الحكومات إىل تشجيع إعادة استياد
األصىل لتقليص اعتمادها عىل الجهات الخارجية.
اإلمدادات ذات األهمية االسياتيجية من موطنها
ي
ً
الت ال يكون مثل هذا األمر ممكنا ،تعمل الحكومات عىل توفي هذه اإلمدادات من الدول
وف الحاالت ي
ي
الصديقة من خالل إنشاء شبكة من الموردين الموثوقي العاملي يف الدول الصديقة.

•

تهيئة القوة العاملة للمستقبل :تؤدي جائحة كوفيد ،19-باإلضافة إىل الشعة الهائلة للتقدم
التكنولوج باستمرار إىل تغيي مشهد العمالة ،حيث تتسع الفجوة بي المهارات المتوفرة وتلك
ر ي
المطلوبة يف السوق ،كما تتسع الفجوة بي العرض والطلب عىل بعض المهن المحددة .لذلك ،تحاول
الحكومات مواءمة سياسات العمل مع هذه الحقيقة االقتصادية الجديدة بما فيها التغييات يف
األكاديم وأطر التوظيف.
التعليم ،والمهارات ،والتدريب ،واالعتماد
ي

•

التواصل من أجل قيمة ر
أكي فاعلية :تعمل الحكومات عىل ترتيب هياكل المؤسسات التابعة لها
ً
بدال من العوائق المتواجدة ما ز
بي اإلدارات الحكومية ،مما يسمح لها االستجابة بشكل
حول ”المشكالت“
أفضل للمسائل المجتمعية المعقدة.
•

اليامج الحكومية بطريقة منعزلة داخل كل جهة حكومية ودون
ربط الحكومات :لطالما شكل تنفيذ ر
ً
الت
التنسيق بي الجهات الحكومية المعنية األخرى عائقا أمام هذه الجهات يف معالجة
المشاكل ي
ً
تواجهها ،وتقديم الخدمات ،وتحقيق النتائج الجماعية المشيكة .لذلك ،تعمل الحكومات حاليا عىل
تقض عىل العمل المنفرد وتشجع التعاون
إنشاء هياكل بينية تربط الجهات الحكومية فيما بينها،
بحيث تتمكن من االستجابة الحتياجات المواطني بطريقة ي ر
أكي فاعلية.

•

الحكومة القائمة عىل البيانات :يتطلب تبادل البيانات بشكل فاعل توفي البنية التحتية األساسية لهذا
الت تفتقر
التبادل مثل السحابة واألدوات المتقدمة إلدارة البيانات .لذلكً ،تسىع الجهات الحكومية ي
الت قطعت شوطا يف هذا المجال ،بينما تلجأ الجهات
لمثل هذه البيانات جاهدة للحاق بركب الجهات ي
بينها من أجل استخالص فوائد ر
أكي من تبادل البيانات
الت تمتلك مثل هذه األدوات إىل التعاون فيما
ي
فيما بينها.

•

ً
الحكومة كمنشط :تستطيع الحكومات تحفي االبتكار يف عملياتها عوضا عن القيام بجميع أعباء العمل
تكامىل ضمن المنظومة الحكومية .لذلك،
تنظيم أو
تمويىل،
تمكيت،
الثقيلة –،حيث تعمل كعنرص
ي
ي
ي
ي
ه اليوم تعمل عىل تشي ع الحلول من خالل ربط قدرات االبتكار الخارجية بالجهات المسؤولة عن
ي
حل المشاكل العامة أو من خالل العمل عىل تحقيق المزيد من التقدم يف تكنولوجيات الجيل القادم.

•

عرص جديد من ر
البيت
الشاكات العالمية يف مجال الصحة العامة :أظهرت جائحة كورونا أن االرتباط
ي
بي مختلف الجهات المعنية يستطيع المساعدة يف تطوير استجابات جماعية ومنسقة لمواجهة أي
الت تتعاون مع المنظمات الدولية لتطوير قدرات التحذير
أزمة صحية .لذلك ،يزداد عدد الحكومات ي
العلم ،وبناء القدرات الصحية يف الدول النامية.
المبكر ،وتشي ع وتية األبحاث والتطوير
ي

ز
المواطني :سلطت جائحة كورونا الضوء عىل التنوع والمساواة واالندماج حيث يسىع قادة
حكومة لجميع
الحكومات إىل معالجة الفجوات الرقمية ،وكذلك إىل إعادة تصور وتصميم برامج الرعاية االجتماعية.
•

ّ
ر
تفش جائحة كورونا ،ركز العمل عن ُبعد ،والصفوف الدراسية
الوصول
الرقم للجميع :خالل ُ ي
ي
االفياضية ،والرعاية الصحية عن بعد وغيها من األدوات الرقمية انتباه العالم عىل مسألة الفجوة
والمساواة الرقمية .استجابة لهذه المسألة ،تعمل الحكومات عىل تحسي توافر األدوات الرقمية
والقدرة عىل تحمل تكاليفها وتبنيها ف محاولة منها لردم هذه الفجوة الرقمية بي مختلف ر
الشائح
ي
االجتماعية.

•

تصميم المشاركة االندماجية :إن قدرة الحكومات عىل التواصل لجذب االنتباه وتقديم رسائل دقيقة
ومهمة إىل فئات الناس المستهدفي بمثل هذه الرسائل أمر حاسم لنجاح برامج القطاع العام .تركز
الحكومات اآلن عىل كيفية رإشاك المجموعات السكانية المهمشة ،وكيفية استخدام وسائط تواصل
جديدة للتواصل مع جميع الفئات السكانية.

•

إعادة تصميم برامج الرعاية االجتماعية :دفعت جائحة كورونا الحكومات إىل دراسة كيفية تقديم
خدمات الرعاية االجتماعية عىل قدم المساواة لجميع المواطني وبطريقة سلسة وفاعلة .يعمل قادة
عي المصادر المتعددة لتطوير التدخالت المبكرة،
الرعاية االجتماعية اآلن بازدياد عىل دمج البيانات ر
وتبت آلية تفكي تركز عىل اإلنسان لتصميم برامج الرعاية االجتماعية وتنفيذها.
ي

نبذة عامة حول االتجاهات العامة
الت ترسخت وأصبحت واضحة يف الحكومات يف
تلك
فقط
بل
العامة،
االتجاهات
يغط تقرير ديلويت كل
ال
ي
ي
ً
والت تتصل بالحكومات واالقتصاديات من مختلف األحجام .و عىل كل اتجاه أيضا أن يكون
العالم،
دول
مختلف
ي
ً
ً
قد تجاوز مرحلة التجربة ،ولكن ال يزال اتجاها صاعدا قبل أن يتحول إىل ممارسة شاملة.
ً
الت كان
وختم أحمد كالمه بالقول” :مع تصاعد حدة الجائحة ،ظهر أيضا التفكي بمجموعة من التحديات ي
الت
المجتمع يواجهها وربما يعود لمواجهتها .لذلك ،من المهم أن يكون المرء يف مقدمة المنحت ويفهم الجوانب ي
تعمل هذه االتجاهات عىل إعادة تشكيلها يف القطاع العام من أجل بناء حكومات قوية وقادرة عىل الصمود
ً
مستقبال“.
 -انتىه -
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ر
وه رشكة بريطانية خاصة
يف هذا البيان
الصحف ،أي داللة إىل "ديلويت" تشي إىل واحدة أو أكي من ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ي
محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من ر
يرج االطالع عىل
الشكات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة .ر
deloitte.com/aboutللحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ر
والشكات األعضاء فيها .إن
ي
المعلومات الواردة ف هذا البيان الصحف صحيحة إىل حي التوجه إىل الصحافة\ ر
النش.
ي
ي
عن ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط) رشاكة ذات مسؤولية محدودة:
ر
ر
ه رشكة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رشاكة ذات
ديلويت آند توش (الشق األوسط) شاكة ذات مسؤولية محدودة (د إم إي) ي
ر
ر
.
ه شكة مرخص لها من قبل ديلويت توش
مسؤولية محدودة (ن س إي) بالنسبة لمنطقة الشق األوسط ر
وقيص وديلويت ن س إي ي
ه رشكة بريطانية خاصة محدودة بضمان.
توهماتسو المحدودة ،و ي
الشكات الرائدة ف تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف منطقة ر
د إم إي ه واحدة من ر
الشق األوسط ويمتد وجودها منذ
ي
ي
ي
ً
سنة  ١٩۲٦يف المنطقة من خالل  26مكتبا" يف  14بلدا وتضم قرابة  ٥,٠٠٠رشيك ومدير وموظف .إن وجود رشكة د إم إي يف منطقة
ً
وقيص مكرّس من خالل ر
ر
الشكات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا للقواني والمراسيم المرعية اإلجراء يف البلد
الشق األوسط ر
التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رشكة د
إم إي .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصي بهم وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة
فقط عن أفعالها أو تقصيها.
عن ديلويت
َ
ُ
ر
ر
وه
يستخدم اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكي من الشكات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ر
ر
مجموعة عالمية من شكات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها .تتمتع األخية وكل من الشكات المرخص لها بشخصية قانونية
مستقلة خاصة بها .وال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو
كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصي بها ،وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيها .ال تقدم ديلويت توش
التاىل:
توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالءُ .ي ر
رج مراجعة موقعنا االلكي ي
ون عىل العنوان ي
www.deloitte.com/about
تعتي ديلويت رشكة عالمية رائدة يف مجال التدقيق والمراجعة ،واإلستشارات اإلدارية والمالية ،وخدمات إستشارات المخاطر ،خدمات
ر
الرصائب والخدمات المتعلقة بها.
وه توفر خدماتها ألرب ع من بي خمس رشكات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠رشكة،
ي
بفضل شبكة عالمية ميابطة من رشكات األعضاء المرخص لها ف ر
مهنت
أكي من  ١٥٠دولة .للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول
ي
ُ ي
التاىل.www.deloitte.com :
العنوان
ىل
ع
ون
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موقعنا
اجعة
ر
رج م
اإليجان يف مختلف القطاعات ،ي ر
ديلويت ال  ٣٠٠٠٠٠وأثرهم
ي
ري
ي
الصحف صحيحة يف وقت إرسالها للصحافة.
المعلومات الواردة يف هذا البيان
ي
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