
  )27(سلسلة ترمجات الزيتونة 
 2007كتوبر أ/ تشرين األول

  
  
  

  
  اسةردترجمة 

  

  سفارة المستقبل: استعراض دراسة
 
  

***  
  
  
  

      حتاول هذه الدراسة ذات النقاط العشر، أن تقدم رؤية عامة لدور السفارات األمريكية والدبلوماسيني األمريكان 
كن من خالهلا يف تقدمي الواليات املتحدة األمريكية بصورة أكثر إبداعية بعد عشر سنوات من اآلن، وتقترح خطة مي

اجلمع ميكن بني األداء الفعال للدبلوماسيني األمريكيني وللسفارات األمريكية يف العامل دون اإلخالل بالضرورات 
  ..واملتطلبات األمنية

 
 
 
 
  سفارة المستقبل: استعراض دراسة

  

  The Embassy of the Future :العنوان األصلي
  جمموعة من الباحثني :الكاتب

  CSISمرآز الدراسات اإلستراتيجية والدولية  :قييم االستراتيجيالت :املصدر 
  2007أكتوبر / تشرين األول :التاريخ
  مركز الزيتونة للدراسات و األحباث: عرض

* * *  
 
 
 
 
 
 
 
  



  سفارة املستقبل  – 27ترمجات الزيتونة 
  

 

 2

  مقدمة

حمل الوجود األمريكي في خارج الواليات المتحدة األمريكية، سواء كان دبلوماسياً أو عسكرياً، الكثير 

خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن هذا الوجود إنما يعكس . نجاح والفشل في الوقت نفسهمن أوجه ال

هذه الدراسة تعكس ضرورة تطوير أداء السفارات األمريكية . مدى نجاح السياسة الخارجية األمريكية

لعمل في المستقبل القريب، وهي تقدم مقاربة عملية لذلك، مؤلفة من عشر نقاط، تدخل في تفاصيل ا

وعلى الرغم من أنها قدمت عشر نقاط . الدبلوماسي األمريكي ومتطلباته كما يراها واضعو الدراسة

متعلقة بتطوير األداء الدبلوماسي األمريكي، إال أن الدراسة ظلت تتمحور حول األداء الدبلوماسي وكيفية 

. مريكية في سياستها الخارجيةتطويره، دون االلتفات إلى معوقات العمل التي يسببها أداء اإلدارة األ

ففيما تسعى الدراسة المذكورة إلى تعزيز الوجود األمريكي في الخارج من أجل الوصول إلى أكبر 

قاعدة جماهيرية في الدول المضيفة، إال أنها، على سبيل المثال، لم تتحدث عن كيفية إيجاد حلول 

حيث لم . ية في صفوف الشعوب على اختالفهالحاالت الكراهية التي خلفتها السياسة الخارجية األمريك

تتطرق بأي شكل من األشكال إلى السياسة الخارجية األمريكية وأخطائها وتأثير ذلك على األداء 

وبالتالي، . الدبلوماسي في العالم، وما يسببه من عزل للواليات المتحدة عن جماهير البلدان المضيفة

ين األداء الدبلوماسي في الخارج، دون ربط ذلك بما ظلت الدراسة عبارة عن خطوات عملية لتحس

يحدث في العالم من متغيرات وتطورات لها تأثير جوهري على الوجود األمريكي خارج الواليات 

 .  المتحدة
  

  االستثمار في الناس: أوالً

. ة عاليةيتطلب الوجود الدبلوماسي الناجح خارج الواليات المتحدة األمريكية، وجود أطقم عمل ذات كفاء

فهناك العديد من األبعاد المهمة التي يجب أخذها بعين االعتبار من أجل إيجاد مثل هذه األطقم، بما في 

ذلك وضع سياسات تجنيد األشخاص المناسبين للمهمة، ووضع سياسات مناسبة للتوظيف والترقية، 

ا العائلية، والقضايا المتعلقة بنوعية وتحديد بنية القوة العاملة وكيفية دفع مرتباتها، وكيفية معالجة قضاياه

  . الحياة التي يعيشونها

وتنبع ضرورة وجود قوة عاملة ذات كفاءة عالية من طبيعة العمل الذي ستقوم به؛ فدبلوماسيو المستقبل 

بحاجة إلى مهارات مختلفة في بعض أوجهها عن تلك المهارات التي كان الدبلوماسيون الذين يشغلون 

لكونها قبل عقد من الزمن، ومختلفة حتى عن مهارات من يشغلون مناصب دبلوماسية في هذه المهام يمت

إن الدبلوماسيين الجدد يجب أن يكونوا قوة ناشطة في مجال تعزيز مصالح الواليات المتحدة . أيامنا هذه

  . األمريكية، وليس فقط في جمع المعلومات وإيصالها

د اإلعداد، تقوم بتحديد المهام والمسؤوليات المترتبة على لدى وزارة الخارجية األمريكية دراسة قي

الظروف الحالية والمستقبلية التي تواجهها الدبلوماسية األمريكية، وذلك من أجل تحديد المهارات الالزمة 

وتوصي الدراسة التي أجرتها لجنة من الخبراء المتخصصين . ألداء المهمات الدبلوماسية بطريقة فعالة
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هذا . عة جديدة من المهارات يجب على العاملين في المجال الدبلوماسي أن يكتسبوهابتطوير مجمو

  . باإلضافة إلى تطوير األنظمة وإجراء مراجعات دورية للخطط الموضوعة في السنوات المقبلة

وعلى الرغم من أن سفارة المستقبل تتطلب الكثير من موظفيها، إال أن اللجنة ركزت على أربع نقاط لها 

موارد تدريب : وهذه النقاط هي. قة مباشرة وآنية بالمهام  التي سيضطلع بها دبلوماسيو المستقبلعال

الطاقم البشري، وبرامج التدريب، وإرسال دبلوماسيين إلى المناطق التي تمتاز بالخطر الشديد ودعم 

ية فيها سفارات أو توظيف أشخاص غير أمريكيين من سكان البلدان التي يكون للواليات المتحدة األمريك

توظيف المزيد من الناس، حيث أن الزيادة : وفي هذا المجال توصي اللجنة بما يلي. تمثيل دبلوماسي

مطلوبة من أجل توفير التدريب والتطوير المهني، وضمان استمرار المشاريع التي تنفذ حالياً، وتلبية 

وتدعو اللجنة إلى . تي تعاني من أزماتمتطلباتها، وتوفير الموارد البشرية الالزمة في المناطق ال

 شخصاً في السلك الدبلوماسي، بزيادة 1079العمل الدبلوماسي األمريكي من خالل توظيف " تعويم"

وتحقيق حالة من الجاهزية الفعلية في العمل الدبلوماسي األمريكي، وذلك من أجل ملء % 9,3قدرها 

 مليون دوالر 198ل إلى تخصيص ميزانية قدرها وتدعو في هذا المجا. الفراغ في الداخل والخارج

أمريكي لتحقيق هذا الهدف، كما تدعو إلى تحسين التثقيف المهني وبرامج التطوير خارج الواليات 

المتحدة؛ ويدخل ضمن ذلك، تعزيز التدريب اللغوي، وتشجيع تعلّم أكثر من لغة، وإخضاع الموظفين 

ة، ودورات التدريب القيادي، باإلضافة إلى تطوير مهارات لمختلف دورات التدريب الداخلية والخارجي

يضاف إليها أيضاً، التدريب على استخدام وسائل . التدريب األمني لتشمل عدداً أكبر من الموظفين

التكنولوجيا للجيل الذي لم ينشأ في زمن اإلنترنت، وذلك من أجل إبقاء جميع أفراد األطقم الدبلوماسية 

كما تدعو اللجنة إلى ضرورة توفير التدريب المتخصص للمهام . ات التكنولوجيةعلى معرفة بالمستجد

وترى الدراسة أنه يجب أن تتاح لموظفي األطقم . العليا والصعبة في مختلف مراحل التدرج الوظيفي

الدبلوماسية وموظفي الخدمات المدنية فرصة تلقي التدريب األمني المتخصص؛ ويشمل ذلك، التدريب 

مه المؤسسات العسكرية ووكاالت االستخبارات، والمتعلق بالخدمة في أكثر المناطق خطورة، الذي تقد

ويمكن لوزارة الخارجية أن تخصص مكافآت لهذا النوع من الخدمة بما . وإنجاز أكثر المهمات تحدياً

  . في ذلك زيادة الرواتب، وتولية اهتمام خاص لترقية من يتولون مثل هذه المناصب

أخيراً بتعيين المزيد من الموظفين غير األمريكيين في األطقم الدبلوماسية، من مواطني كما توصي 

  .البلدان المضيفة
 

  الدمج بين التكنولوجيا وطريقة إدارة األعمال: ثانياً

ترى الدراسة أن النسق الذي يسير عليه التطور التكنولوجي واإلداري، يشكل تحدياً مستمراً لسفارة 

رى أن وزارة الخارجية األمريكية قد حسنت بشكل مهم من مقاربتها لموضوع المستقبل، كما ت

ففي بعض . التكنولوجيا في األعوام المنصرمة، ولكنها تضيف أنه ما زال هناك الكثير مما يجب فعله

وفي الوقت . الحاالت كانت التكنولوجيا هي التي تقود الطريقة التي يعمل بها الموظفون وليس العكس

لع فيه الخارجية األمريكية إلى االستثمار اإلستراتيجي في التكنولوجيا في المستقبل القريب، الذي تتط



  سفارة املستقبل  – 27ترمجات الزيتونة 
  

 

 4

وحتى يتحقق ذلك . فإنه من الضروري أن تتم المواءمة بين هذه المهمة وحاجات مستخدمي التكنولوجيا

ن الوزارة، توصي الدراسة كبار مسؤولي وزارة الخارجية أن يركزوا جهداً أكبر على التكنولوجيا ضم

مع التركيز الكبير على االستراتيجية والتمويل والتدريب واستحداث منصب مدير مكتب أو دائرة 

كما توصي . التحديث كجزء من مجهود أفضل في سبيل إيجاد التكامل بين إدارة األعمال والتكنولوجيا

جل االستفادة من الخبرات الدراسة بتشكيل لجنة استشارية يكون القطاع الخاص ممثالً فيها، وذلك من أ

الخارجية، بحيث تتركز األبحاث حول كيفية استخدام المؤسسات األخرى للتكنولوجيا من أجل دعم 

ويجب أن يكون الممثلون على مستوى القيادات الرفيعة المستوى في مجاالت . أعمالها وزيادة اإلنتاجية

كما يجب أن تجتمع هذه .  جديدة للمشكالتاألعمال واإلدارة اإلبداعية للمؤسسات من أجل إيجاد حلول

اللجنة بانتظام وتقدم النصح لكبار مسؤولي وزارة الخارجية األمريكية في قضايا التكنولوجيا وعالقتها 

ومن ناحية أخرى، يجب إيجاد تمويل أكثر توازناً للتكنولوجيا بحيث تحصل كل دائرة على ما . باإلدارة

وأخيراً، توصي الدراسة في هذا المجال بتوفير . ع الدوائر األخرىتحتاجه من تكنولوجيا بالتساوي م

نظام أو برنامج يتيح التحديث الدائم والسريع للتكنولوجيا داخل وزارة الخارجية، باإلضافة إلى إيجاد 

وتدعو الدراسة إلى تخصيص ميزانية . تمويل خاص من أجل تجربة تقنيات جديدة، واالستفادة منها

الر، من أجل توفير برامج تكنولوجية رائدة، ووضعها في خدمة وزارة الخارجية قدرها مليون دو

كما تدعو إلى إنشاء مركز للتدريب التكنولوجي داخل المركز القومي للعالقات . والعمل الدبلوماسي

وتوصي الدراسة .  مليون دوالر لتمويل المركز وفريق العمل فيه1,2الخارجية مع تأمين ميزانية بقيمة 

ضاً برفع مستوى العاملين في المجال الدبلوماسي بشكل يمكنهم معه أن يواكبوا سرعة التطور أي

التكنولوجي قبل أن يغادروا البالد لتسلم مناصبهم؛ باإلضافة إلى تقديم تدريب تقني رسمي لمن يحتاجه 

  . من العاملين في السلك الدبلوماسي
 

  وماتتوسيع أطر المعرفة ونطاق تبادل المعل: ثالثاً

لقد أصبح تبادل المعلومات والمشاركة الثقافية من األدوات التي ال يمكن االستغناء عنها من أجل تحقيق 

ووزارة الخارجية األمريكية لديها مخزون هائل من المعلومات من أطقمها المنتشرة في أنحاء . النجاح

 بالنسبة ألولئك الذين يحتاجون العالم؛ غير أن الوصول إلى هذه المعلومات ليس باألمر السهل، وخاصة

ولذلك، تشدد اللجنة على ضرورة إيجاد عملية فعالة وأدوات يمكن من خاللها . إليها أكثر من غيرهم

إدارة العملية المعرفية والمعلوماتية على أكمل وجه، بما يسمح لكل المعنيين بهذه المعلومات في األطقم 

  . الدبلوماسية االستفادة منها

طار توصي اللجنة المذكورة بتطوير وتطبيق نظام شامل يتيح للعاملين في وزارة الخارجية، وفي هذا اإل

وللدبلوماسيين الحصول على معلومات بخصوص مختلف الشبكات واألشخاص الفاعلين أو الناشطين في 

 ما كما توصي اللجنة بتخصيص. المجتمعات التي تستضيف السفارات أو البعثات الدبلوماسية األمريكية

وتدعو .  مليون دوالر أمريكي كميزانية لتحقيق التطوير هذا الجانب من العمل الدبلوماسي20-15بين 

إلى االستفادة من التشبيك االجتماعي، من خالل تطوير برامج كومبيوتر إلدارة العالقات، وبأن تقوم 
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المجال الدبلوماسي أن بتطوير ونشر شبكة داخلية حول موضوع العالقات الخارجية تتيح للعاملين في 

ومن ناحية أخرى، يمكن من . يقوموا يتصلوا بالخبراء المتخصصين داخل سفارتهم أو في أنحاء العالم

خالل التشبيك االجتماعي واستخدام المواقع االلكترونية الوصول إلى الجماهير وتأسيس شبكات أوسع، 

  .  الدبلوماسياألمر الذي يتطلب بذل جهد كبير على مستوى واسع في المجال

وتدعو اللجنة أيضاً إلى تطوير استخدام التقنيات، كاستعمال الدائرة التلفزيونية المقفلة التي تسمح بعقد 

كما تدعو إلى تطوير . المؤتمرات عبر الفيديو، وذلك من أجل التعاون الداخلي والخارجي على حد سواء

الخدمات المطلوبة بشكل دائم، يكون مشتمالً موقع على الشبكة اإللكترونية يتيح الوصول بسهولة إلى 

على محرك بحث، وتقنية سحب المعلومات بسهولة، باإلضافة إلى إتاحته الوصول إلى أرشيف 

  .  ماليين دوالر أمريكي10-5وتقدر اللجنة كلفة هذا المشروع بنحو . المعلومات
 

  تبني أدوات اتصال جديدة: رابعاً

حد بعيد على قدرة وزارة الخارجية على توظيف اإلنترنت وأدوات يعتمد نجاح سفارة المستقبل إلى 

فمع توفر التقدم التقني، سوف يزداد . االتصال الجديدة لتحقيق التواصل مع السفارات في أنحاء العالم

استخدام التكنولوجيا، وسوف يشكل المستفيدون منها الجزء األكبر من الجماهير األمريكية، ومن القوة 

  . مريكية، وبالتالي، ال يمكن للعمل الدبلوماسي أن يبقى متخلفاً في هذا المجالالعاملة األ

وعليه توصي الدراسة بأن تقوم وزارة الخارجية األمريكية بتحسين مواقع اإلنترنت التي يتم تسخيرها 

وتصمم المواقع اإللكترونية بحيث تستهدف أكبر قدر من جماهير البلد المضيف، . للعمل الدبلوماسي

وتبتعد عن سياسة االكتفاء بتوجيه الخطاب أو المعلومة لدوائر مغلقة أو شرائح محدودة، لتتحول بذلك 

  . إلى وسط للتفاعل مع الناس في البلد المضيف

ومن ناحية أخرى توصي اللجنة بأن يتم تطوير سياسات بعيدة المدى، وتوسيع التدريب اإلعالمي، 

مسموعة قابلة للتنـزيل والحفظ والمراجعة، تكون متوفرة وتطوير مادة وبرامج إعالمية مرئية و

وتقدر الدراسة الميزانية المطلوبة بعشرة . لشريحة عريضة من المستفيدين، وقابلة للتوزيع بشكل واسع

  . آالف دوالر أمريكي لكل سفارة، وذلك من أجل إنشاء مركز إعالمية صغير في كل واحدة منها
 

  العمل خارج أسوار السفارة: خامساً

ترى الدراسة أن القدرة على العمل خارج أسوار السفارة سوف يزيد من فعالية وقدرة العاملين فيها، 

إال أن إيجاد الدبلوماسي المتحرك في سفارة المستقبل، سوف . سواء على صعيد فردي، أو كفريق عمل

ومن أجل تحقيق ذلك، .  العمل داخل الدائرة أو القسم فقطيتطلب إحداث تغيير في األوجه األساسية لثقافة

توصي الدراسة بتبني سياسات، سواء في وزارة الخارجية أو في السفارات حول العالم، تدعم وتثّمن 

العمل خارج أسوار السفارة؛ بحيث يشجع العاملون على تقديم التقارير من خارج السفارة، بما في ذلك 

لين من تقديم تقارير إلى مباشرة من ميدان العمل إلى وزارة الخارجية في تبني سياسات تمكن العام
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وتدعو الدراسة إلى تخصيص ميزانية . واشنطن عندما يحتاج األمر إلى ذلك، ويكون الظرف مالئماً

  . تساعد على توفير التقنيات الالزمة للموظفين التي تمكنهم من تقديم تقاريرهم الميدانية

  

  برامج والخيارات المتاحة حالياً تعزيز ال: سادساً

يجب أن يحقق الوجود الدبلوماسي األمريكي هدف الوصول إلى جماهير مختلفة ومتنوعة والتأثير بهم، 

متخطياً بذلك االقتصار على العالقات الرسمية والتواصل مع النخب ورموز السياسة الخارجية في كل 

ارة مركزية في كل بلد مضيف، مع دراسة إمكانية ولذلك، تدعو الدراسة إلى أن إيجاد سف. بلد فقط

وتؤكد على ضرورة أن يتخطى عمل . توزيع وجود البعثة الدبلوماسية على مناطق مختلفة من البلد

ومن أجل . الدبلوماسيين حدود السفارة بحيث يكون لهم أنشطة داخل وخارج عاصمة البلد المضيف

ارة الخارجية خطط البناء التي وضعتها من أجل استبدال تحقيق هذا الهدف توصي الدراسة بأن تتابع وز

أوالً، يجب أن يكون في كل بلد للواليات المتحدة : المرافق، مع األخذ بعين االعتبار األمور التالية

. األمريكية تمثيل دبلوماسي فيه، مرفق حديث وآمن وفعال، يمكن للدبلوماسيين أن يعملوا ويعيشوا فيه

ذ وزارة الخارجية األمريكية بعين االعتبار التكامل بين الموضوع األمني والكلفة ثانياً، يجب أن تأخ

فعلى وزارة الخارجية أن تتخذ قرارات حاسمة فيما . والتأثير الطويل المدى على أداء البعثة الدبلوماسية

لفة ويفترض أن يستجيب كل موقع لمتطلبات إدارة األعمال المخت. يخص مواقع السفارات وملحقاتها

كما تنصح الدراسة أن تتجنب وزارة الخارجية األمريكية بناء السفارات بعيداً في األماكن . داخل السفارة

ثالثاً، تدعو الدراسة وزارة الخارجية إلى دراسة فرص إنشاء بناء . النائية ما استطاعت إلى ذلك سبيالً

دراً على تحقيق سياسة االنفتاح هندسي تتوفر فيه كل متطلبات األمن ولكنه في نفس الوقت يكون قا

رابعاً، ترى الدراسة أن على وزارة الخارجية أن تبذل ما في وسعها من أجل . األمريكي على اآلخرين

  . بناء سفارات جديدة مع مراعاة أعلى المعايير المتعلقة بالبيئة واستهالك الطاقة

الدبلوماسيين القيام باألعمال خارج ومن ناحية أخرى، تنصح الدراسة بأن تسّهل وزارة الخارجية على 

كما تدعو وزارة الخارجية إلى دراسة وضع األبنية المشيدة حالياً والمرافق . نطاق مرافق السفارة اآلمنة

وترى أن على وزارة . الموجودة فيها، وذلك من أجل تحديد الحاجات الحقيقية لمستخدمي هذه المرافق

 ودعم لصيانة المرافق الجديدة والقديمة على حد سواء الخارجية أن تخطط إلقامة صندوق تمويل

 مليون دوالر 529وترى أيضاً أن على وزارة الخارجية أن تخصص ما يقارب الـ. والمحافظة عليها

  .  مليون دوالر من أجل صيانتها على المدى الطويل112من أجل ترميم المرافق الدبلوماسية القديمة، و

قاعدة عريضة من الجماهير، توصي الدراسة بزيادة الوجود األمريكي وعلى صعيد توسيع التواصل مع 

في الخارج وزيادة التعيينات الدبلوماسية، واختيار األشخاص الذين سيتولون المناصب الدبلوماسية 

بعناية، وتدعو الدبلوماسيين إلى القيام بزيارات دورية لمناطق مختلفة من البلد المضيف بما فيها 

كما تدعو أيضاً إلى تعيين منسق للبعثة الدبلوماسية، وإلى تبادل . ة البعيدة عن العاصمةالمناطق الريفي

وتوصي بتخصيص ما يقارب . الخبرات حول األداء األفضل للبعثات الدبلوماسية األمريكية في العالم

 ومن ناحية أخرى، تشدد الدراسة على.  مليون دوالر كأقصى حد من أجل تحقيق هذه األهداف2الـ
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ضرورة قيام حركة تبادل وتواصل ثقافي بين السفارات األمريكية وشعوب البلدان المضيفة، وتوصي 

أيضاً بإقامة سفارات افتراضية على اإلنترنت للوصول شعوب وجماهير البلدان التي يتعذر الوجود 

رنامج تقييم دائم وتدعو الدراسة أيضاً إلى إيجاد ب. األمريكي الحقيقي فيها مثل إيران وغيرها من الدول

  . لتحديد فاعلية السفارات االفتراضية وإذا ما كانت تؤدي الغرض المطلوب منها
 

  تقوية أطقم العمل : سابعاً

إن تشكل أطقم البعثات الدبلوماسية من عاملين في عدة وكاالت أمريكية، تصل في بعض البعثات إلى 

وبالتالي، ترى الدراسة أن السفير . عثة الدبلوماسية وكالة، فإن ذلك يطرح تحدياً على قيادة السفير للب27

بحاجة إلى الكفاءات، والسلطة، والدعم، والنظم المؤسساتية والعمليات المناسبة التي يستطيع من خاللها 

وبالتالي، توصي الدراسة بداية، إلى ضرورة التأكد من تعيين سفراء . أن يقود فريقاً دبلوماسياً موحداً

وتدعو إلى إخضاع السفراء والمرشحين لمنصب . ين فعلياً على هذا العمل القياديونواب لهم، قادر

سفير إلى تدريبات حول العمل القيادي، وأن تتوفر لهؤالء الجهة االستشارية التي تعينهم على قيادة هذا 

إن الدراسة وبما أن السفير األمريكي يعدُّ ممثالً للرئيس األمريكي نفسه، ف. العدد الكبير من الموظفين

وتدعو السفراء إلى تطوير عالقة وثيقة بينهم وبين طاقم . تدعو إلى تقنين هذا الدور وتحديد معالمه

. العمل الذي سيدعمهم في الخارج، والذي سيكون متشكالً من موظفين من وكاالت أمريكية مختلفة

الل وجودهم في البعثات وتدعو السفراء إلى اللقاء بأطقم العمل قبل المغادرة لتسلم مناصبهم، وخ

  . الدبلوماسية في الخارج، مما يعزز التعاون بين مختلف الوكاالت الممثلة في السفارة
 

  إدارة المخاطر: ثامناً

تعتبر مقاربة الموضوع األمني، من التحديات األساسية التي تواجهها سفارة المستقبل، خاصة وأن لهذا 

فعلى السفراء .  السفارة ومحيطها والنجاح في هذا المجالالموضوع تأثيره على مقتضيات التفاعل بين

المسؤولين، بموجب رسالة الرئيس إلى السفراء، عن الحفاظ على أمن العاملين في السفارات أن 

يواجهوا إشكالية إبعاد شبح األذى عن موظفيهم، وفي نفس الوقت تحقيق اإلنجازات المهمة المطلوبة 

 حماية العاملين في األطقم الدبلوماسية يجب أن تبقى على رأس قائمة وتقول الدراسة إن. منهم بنجاح

ولكن يجب أيضاً األخذ بعين االعتبار أن العمل الدبلوماسي قائم أصالً على التفاعل بين . األولويات

وبالتالي تدعو . الناس، وهو عمل ال يمكن القيام به في بعض الحاالت دون مقابلة الناس وجهاً لوجه

وفي هذا المجال، توصي بضرورة مراجعة رسالة . إلى إدارة المخاطر عوضاً عن تجنبهاالدراسة 

الرئيس إلى السفير لتوضيح إلعطاء السفير صالحية التقييم الشخصي لألخطار وموازنة األمور وتحديد 

كما توصي وزارة الخارجية األمريكية بضرورة إجراء حوار مع الكونغرس األمريكي، ومع . األولويات

وتوصي أيضاً . عامة األمريكيين حول التحديات الخطيرة التي تواجه األمريكيين، وكيفية إدارة المخاطر

بتوفير التدريب األمني لكل األمريكيين العاملين في البعثات الدبلوماسية في الخارج بدءاً من فتح دورات 

جميع العاملين في المجال حول التدريب على مواجهة المخاطر وتوسيع هذه الدورات بحيث يخضع لها 
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وتدعو إلى تخصيص . الدبلوماسي، باإلضافة إلى المعينين لتولي مناصب دبلوماسية في المستقبل القريب

كما تدعو أيضاً إلى تحسين مستوى التدريب األمني .  ماليين دوالر لهذا الغرض6ما يقارب الـ

جل توعيتهم بطبيعة المهمة التي سيلتحقون للضباط والعاملين في المجال األمني في السفارات وذلك من أ

  . بها، وترى الدراسة أنه من الضرورة بمكان أن يشمل هذا األمر المزيد من التدريبات اللغوية
 

  تعزيز األمن في السفارات وفتح أبوابها : تاسعاً

/  أيلول11 بالمائة من العمل في السفارات، إال أنه بعد اعتداءات 95-93يشكل العمل القنصلي ما بين 

وكان موضوع إلغاء . سبتمبر، حصلت تغييرات جذرية في اإلجراءات وفي متطلبات هذا العمل

فباستثناء . الحضور الشخصي للحصول على تأشيرة دخول، األكثر تأثيراً على أداء السفارات األمريكية

ضور إلجراء مقابلة ثالث حاالت، أصبح على من يريد التقدم ألخذ طلب تأشيرة أن يأخذ موعداً قبل الح

في قنصلية السفارة، مما أضاف عبئاً جديداً على البنية التحتية للسفارات، خاصة وأنه من المتوقع أن 

تزيد األعمال المتعلقة بالقسم القنصلي في المستقبل، حيث تشير التقديرات غير الرسمية لوزارة 

ة التي تعّد مركزية، يتوقع أن تضاعف من الخارجية األمريكية أن ما يقارب العشرين السفارات األمريكي

عدد موظفيها في األقسام القنصلية في السنتين المقبلتين، وذلك استجابة لضغوط العمل في تلك األقسام، 

وبالتالي، فإن . سواء في دائرة التأشيرات، أم في دائرة تقديم الخدمات للمواطنين األمريكيين في الخارج

. بحاجة ماسة إلى إمدادها بالموارد البشرية والمالية الالزمة للقيام بواجباتهااألقسام القنصلية بالسفارة 

ومع مالحظة أن تسعة من أصل عشرة أقسام قنصلية بحاجة للتوسعة ألنها تعاني من اكتظاظ 

المراجعين، ترى الدراسة أن على وزارة الخارجية أن تستثمر في جعل هذه المساحات تعكس صورة 

. ات المتحدة وتجعل المراجعين يشعرون بأنهم مرحب بهم في المكان الذي يجلسون فيهحقيقية عن الوالي

وتدعو الدراسة إلى وضع شاشات تلفاز كبيرة في قاعات االنتظار هذه، تبث عليها أفالم وبرامج وثائقية 

 بتقنيات وتذهب الدراسة إلى حد اقتراح تزويد قاعات االنتظار. وتعريفية بالواليات المتحدة األمريكية

الفيديو كونفيرنس، من أجل أن يقوم مسؤولون في الحكومة األمريكية من واشنطن أو حتى مجموعات 

كما تقترح تزيين جدران . من خارج الحكومة األمريكية بالتواصل مع المنتظرين في القاعات القنصلية

ومن . واء األلفة العائليةهذه القاعات بصورٍ مختلفة من الواقع األمريكي، وخصوصاً تلك التي تعكس أج

أجل معالجة حالة االكتظاظ التي تعاني منها األقسام القنصلية، تقترح الدراسة أن تمضي الحكومة 

األمريكية قدماً في تجربة إجراء المقابالت عن بعد التي كانت قد بدأتها قبل سنتين في ألمانيا والمملكة 

مات القنصلية متنقلة بين المناطق في البلدان المضيفة، وتدعو أيضاً إلى تجربة فكرة جعل الخد. المتحدة

وال . مما يتيح الفرصة أيضاً للتواصل مع قاعدة جماهيرية أوسع في مناطق مختلفة من تلك البلدان

تستبعد الدراسة استخدام التقنيات، ومنها اإلنترنت من أجل تقديم الشروحات حول كيفية االستفادة من 

  .. ل كيفية الحصول على تأشيرة وغير ذلكخدمات القسم القنصلي مث
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  تحديث الوظائف اإلدارية في السفارات : عاشراً

بدأت وزارة الخارجية األمريكية في السنوات الماضية بتطبيق سياسة تجعل بموجبها وظائف مكاتب 

اليات الدعم إقليمية، حيث أعادت إسناد بعض األنشطة لمكاتب إقليمية داخل الواليات المتحدة في و

مختلفة مثل فلوريدا وجنوب كارولينا وغيرها، في حين أسست مراكز كبرى لها في فرانكفورت في 

وتعتبر هذه الجهود خطوة إلى األمام ولكنها بحاجة إلى المزيد من . ألمانيا، وفي بانكوك، وبريتوريا

في الصناعات العالمية، فالواليات المتحدة ما زالت متخلفة بدرجة كبيرة عن نظرائها . الدعم والتعزيز

ولكن تجدر اإلشارة هنا أن الجيش األمريكي . في مجال تقليص مستويات الدعم اإلداري في الخارج

  . أيضاً خطا خطوة مهمة في مجال تعزيز عملياته اإلدارية، من خالل سحبها من أرض المعركة

فذ من خاللها الخارجية أعمالها، وتحديد ويعدُّ التشكيل الثقافي لوزارة الخارجية، وبلورة العمليات التي تن

، أهم بكثير من مجرد تحديد وإنشاء مراكز إقليمية "اإلقليمية"البنية التي يمكن التوجه من خاللها نحو 

فالمنصب الفردي ما زال هو الوحدة األساسية تسيير األعمال اإلدارية، إال أن المناصب . محددة

. وحدة، كما أن طريقة تسييرها لألعمال ليست موحدة أيضاًالدبلوماسية ليس بينها معايير خدمة م

باإلضافة إلى ذلك، فإنه في معظم المناصب الدبلوماسية ال يتم استخدام نفس برامج الكومبيوتر واألدوات 

وهذا الواقع يحد من إمكانية التوجه نحو اإلقليمية، أو حتى تنفيذها، رغم أن هذا األمر يمكن أن . التقنية

وبشكل عام، توصي اللجنة وزارة . ارة الخارجية عائدات ممتازة من حيث النوعية والكلفةيوفر لوز

وهو أمر يتطلب، حسب رأي . الخارجية باالستمرار في تحديث العملية اإلدارية كلما كان األمر متاحاً

 األمر، وإيجاد اللجنة المعّدة للدراسة، تعزيزاً لعملية وضع المعايير موحدة لكل العمليات المتعلقة بهذا

حلول للمشاكل على جميع المستويات، وتحسين أداء وفعالية الخدمات، ودعم ثقافة اإلبداع والنظر إلى 

   ً.الصناعة كنموذج يحتذى

  


