الحكومة االلكترونية – اإلطار العام
المحامي يونس عرب

 .1الحكومة االلكترونية  -مفهومها ونطاقها وعناصرها
فً وقت متقارب  ،اطلقت ثالث دول عربٌة هً االردن ومصر واالمارت
مشارٌع بناء الحكومة االلكترونٌة  ،وباشرت حكومتً قطر والسعودٌة تنفٌذ
مشارٌع شبٌهة  ،وهً فكرة اثارها ونادى بها نائب الرئٌس االمرٌكً السابق (آل
جور)  ،ضمن تصور لدٌه لربط المواطن بمختلؾ اجهزة الحكومة للحصول على
الخدمات الحكومٌة بانواعها بشكل آلً ومؤتمت اضافة الى انجاز الحكومة ذاتها
مختلؾ انشطتها باعتماد شبكات االتصال والمعلومات لخفض الكلؾ وتحسٌن
االداء وسرعة االنجاز وفعالٌة التنفٌذ .
واحد اهم االجزاء – كما ٌقول (ماٌكل دل) صاحب شركة (دل) التً ٌجري
الحدٌث عن دورها الرٌادي فً مٌدان الحلول االلكترونٌة لبٌئة االنترنت  -فً
معادلة الحكومة االلكترونٌة هو ذلك الجزء المتعلق بعملٌات الشراء والتزوٌد .
وهو الجزء الذي تظهر فٌه الفائدة الحقٌقة الستخدام االنترنت فً عملٌات الشراء
من حٌث زٌادة كفاءة وفعالٌة عمل الحكومات اضافة الى تحسٌن عالقة العمل بٌن
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المؤسسات الحكومٌة المختلفة واالفراد الذٌن ٌعملون ضمن هذا المجتمع
وٌستفٌدون من الخدمة الحكومٌة .
وقد كانت عملٌة تنسٌق المشترٌات عبر االنترنت تجربة متمٌزة لدى شركة دٌل
التً كانت حتى وقت قرٌب الشركة االولى عالمٌا فً هذا المجال قبل ان تحل
شركتً انتل وسٌسكو فً الصدارة  .والٌوم تقوم الشركة ببٌع  04ملٌون دوالر
من المنتجات عبر االنترنت  ،وٌزور موقع الشركة ٌومٌا  23ملٌون زائر .
وٌمكن القول دون تردد ان مفهوم الحكومة االلكترونٌة فً البٌئة العربٌة مفهوم
تحٌطه الضبابٌة  ،عوضا عن انه لٌس ثمة تصور شمولً لما ستكون علٌه
االحوال لدى انجاز الخطط التقنٌة والتأهٌلٌة والقانونٌة المقترحة التً تم المباشرة
بها لتوفٌر متطلبات اطالق الحكومة االلكترونٌة.
 1-1في معنى الحكومة االلكترونية .
من حٌث االصل  ،وسواء كنا نتحدث عن بٌئة العالم الواقعً ام بٌئة االنترنت
االفتراضٌة  ،فان اٌة حكومة تسعى الن تحقق فعالٌة عالٌة فً تقدٌم خدماتها
للجمهور وتحقق فعالٌة فً تبادل النشاط بٌن دوائرها ومؤسساتها  ،وقد وصؾ
القطاع الحكومً دوما بالبٌروقراطٌة اشارة الى بطء االنجاز واحٌانا كثٌرة الى
تعقٌده دون مبرر .
وتقوم فكرة الحكومة االلكترونٌة على ركائز اربعة -:
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 -1تجمٌع كافة االنشطة والخدمات المعلوماتٌة والتفاعلٌة والتبادلٌة فً موضع
واحد هو موقع الحكومة الرسمً على شبكة االنترنت  ،فً نشاط اشبه ما
ٌكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومٌة .
 -2تحقٌق حالة اتصال دائم بالجمهور (  24ساعؽة فً الٌوم  7اٌام فً االسبوع
ٌ 365وم فً السنة )  ،مع القدرة على تامٌن كافة االحتٌاجات االستعالمٌة
والخدمٌة للمواطن .
 -3تحقٌق سرعة وفعالٌة الربط والتنسٌق واالداء واالنجاز بٌن دوائر الحكومة
ذاتها ولكل منها على حده .
 -4تحقٌق وفرة فً االنفاق فً كافة العناصر بما فٌها تحقٌق عوائد افضل من
االنشطة الحكومٌة ذات المحتوى التجاري.
ولو دققنا فً التجربة االمرٌكة لوجدنا ان المساحة االرحب لالهتمام انصبت على
المشترٌات الحكومٌة وعلى العالقات التجارٌة بٌن قطاعات الحكومة ومؤسساتها
وبٌن الجمهور ومؤسسات االعمال فً القطاع الخاص  ،وهو ما ٌعكس الذهنٌة
االستثمارٌة او االقتصادٌة السائدة فً امرٌكا  ،فً حٌن لو دققنا النظر فً
التجارب االوروبٌة لوجدنا المحرك الرئٌس للعمل حماٌة وخدمة المستهلك او
المواطن  .وبٌن هذٌن االتجاهٌن تتجاذب تجارب الدول النامٌة المنقولة التً ربما
لن تكون اكثر من نماذج مستنسخة .
واذا كان ٌمكن التجاوز عن استنساخ اي تطبٌق من تطبٌقات تقنٌة المعلومات فان
الحكومة االلكترونٌة عصٌة عن االستنساخ ان اردناها ناجحة وفاعلة  ،الن
متطلباتها كما نرى تعتمد جوهرٌا على البناء الخاص للحكومة الواقعٌة وعلى
االداء الخاص بالموظؾ الحكومً وعلى الثقافة الخاصة بمجتمع المواطنٌن .
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واذا كانت بعض المفاهٌم للحكومة االلكترونٌة تقوم على اساس تجمٌع الخدمات
فً موضع واحد  ،فان مفاهٌم اخرى تناقض هذه الفكرة  ،اذ ال ٌرى البعض
حاجة النتهاج مسلك التجمٌع ،بل ٌمكن ان ٌتحقق االنجاز افضل ان تم انشاء اكثر
من مركز للعمل الحكومً االلكترونً  ،وهذا من جدٌد ٌعٌد التساؤل حول
النظامٌن المركزي والالمركزي واٌهما افضل فً الواقع التطبٌقً .
وال ٌتعٌن االستؽراب من حٌث ان الحكومة االلكترونٌة تعٌد امتحان كافة
النظرٌات االدارٌة والدستورٌة للحكم  ،وال ابالػ ان قلت انها ربما تعٌد طرح
فكرة العقد االجتماعً ذاته الذي فسر اساس السلطة فً الدولة .
وٌمكننا فً ضوء ما تقدم القول ان الحكومة االلكترونٌة من حٌث مفهومها  ،هً
البٌئة التً تتحقق فٌها خدمات المواطنٌن واستعالماتهم وتتحقق فٌها االنشطة
الحكومٌة للدائرة المعنٌة من دوائر الحكومة بذاتها او فٌما بٌن الدوائر المختلفة
باستخدام شبكات المعلومات واالتصال عن بعد .
واذا ما اكنا نبحث عن تعرٌؾ منضبط فاننً ارى التعرٌؾ التالً الذي تبنته
بعض الوثائق االستراتٌجٌة االوروبٌة واالفرٌقٌة ٌحقق شٌئا من هذا الؽرض-:
Electronic government can be defined as government use of
information communication technologies to offer citizens and
businesses the opportunity to interact and conduct business
with government by using different electronic media such as
telephone touch pad, fax, smart cards, self-service kiosks, email / Internet, and EDI. It is about how government organises
itself: it’s administration, rules, regulations and frameworks
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set out to carry out service delivery and to co-ordinate,
communicate and integrate processes within itself.
 2-1في محتوى ونطاق الحكومة االلكترونية
فً محاولة لتصور محتوى الحكومة االلكترونٌة ٌ ،مكن الدخول الى احد مواقع
الحكومات االلكترونٌة الؽربٌة التً اعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة
االلكترونٌة  ،او ال تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدؾ  ،ومثال ذلك موقع
 www.firstgov.govاذ ٌجد الزائر

الحكومة االلكترونٌة االمرٌكٌة الفدرالً

موقعا بسٌطا من حٌث مظهره ٌ ،وفر مدخل على السلطات الثالث فً الدولة ،
التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضائٌة  ،ومن خاللها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات
والهٌئات التً تتبع كل سلطة  ،وتتوفر اٌضا مداخل على هٌئات ومنظمات
الحكومات المحلٌة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة  .وبكل سهولة تجد ان ثمة
خدمات متكاملة تتم الكترونٌا فً حقل الرعاٌة الصحٌة والضمان االجتماعً
واالحوال الشخصٌة وشؤون الهجرة وفً حقل الضرائب واالعمال واالستثمار
و ...الخ  .وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعٌن الوفاء لها بالرسوم
او بمبالػ معٌنة لقاء خدمات  ،وهً وسائل دفع متبادلة وتفاعلٌة  ،كما تتوفر
القدرة على تنزٌل اي نموذج ورقً حكومً بصورة رقمٌة على الخط وتعبئته
رقمٌا واعادة ارساله  ،وتتوفر مكنة البحث عن اي امر اما عبر محرك بحث
عمالق ٌوصل للنتائج المطلوبة حتى فً حاالت الخطا الناجم عن التهجئة او ؼٌره
 ،اضافة الى دلٌل مفهرس لؽٌر الراؼبٌن باستعمال تقنٌة البحث .
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والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط الى مراكز المعلومات ٌثٌر تحد اساسً
وهو ان تكون كل معلومات االستعالم المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاٌٌس
تقنٌة تتٌح الوصول الٌها عبر الخط .
ان بناء الحكومة االلكترونٌة ٌعنً االخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة فً
العالم الحقٌقً  ،سواء فً عالقتها بالجمهور او عالقة مؤسساتها بعضها ببعض
او عالقتها بجهات االعمال الداخلٌة والخارجٌة  .انها بحق اعادة هندسة او اعادة
اختراع للقائم ووضعه فً نطاق البٌئة الرقمٌة التفاعلٌة .
ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة االلكترونٌة ٌتضمن -:
 -1محتوى معلوماتً ٌؽطً كافة االستعالمات تجاه الجمهور او فٌما بٌن
مؤسسات الدولة او فٌما بٌنها وبٌن مؤسسات االعمال .
 -2محتوى خدمً ٌتٌح تقدٌم كافة الخدمات الحٌاتٌة وخدمات االعمال على الخط
.
 -3محتوى اتصالً ( وهو ما ٌسمى خلق المجتمعات ) ٌتٌح ربط انسان الدولة
واجهزة الدولة معا فً كل وقت وبوسٌلة تفاعل ٌسٌرة .
واٌا كان االنجاز ومستوٌاته فً بناء الحكومة االلكترونٌة فان ثمة اولوٌة
للقطاعات التالٌة -:
 البٌانات والوثائق– تعرٌؾ الشخصٌة  ،سجالت االحوال .
 التعلٌم – لخدمات االكادٌمة والتعلٌم على الخط .
 خدمات االعمال
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 الخدمات االجتماعٌة
 السالمة العامة واالمن .
 الضرائب .
 الرعاٌة الصحٌة .
 شؤون النقل .
 الدٌمقراطٌة والمشاركة .
 الخدمات المالٌة ووسائل الدفع .

 3-1دور ومزايا الحكومة االلكترونية .
ان الحكومة االلكترونٌة وفق للتصور الشامل ٌتعٌن ان تكون وسٌلة بناء اقتصاد
قوي وتساهم فً حل مشكالت اقتصادٌة  ،وتكون وسٌلة خدمة اجتماعٌة تساهم
فً بناء مجتمع قوي  ،ووسٌلة تفاعل باداء اعلى وكلؾ اقل وهً اٌضا وسٌلة
اداء باجتٌاز كل مظاهر التاخٌر والبطء والترهل فً الجهاز الحكومً  .وال نبالػ
ان قلنا انها خٌر وسٌلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنٌة من امكانٌات التحلٌل
والمراجعة آلٌا وبشكل مؤتمت لالنشطة التً تتم على الموقع ،فاذا نظر الٌها من
هذه االبعاد حققت ؼرضها  ،وبؽٌر ذلك ربما تكون وسٌلة اعاقة ان لم ٌخطط
لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤٌة واضحة  .وٌوضح الشكل  1رؤٌة احدى
الدول ( هً جنوب افرٌقٌا) لدور الحكومة االلكترونٌة ومحتواها -:
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الشكل رقم 1

ان الحكومة االلكترونٌة مناط بها ان تحقق االؼراض التالٌة -:
 -1تقدٌم موضع واحد للمعلومات الحكومٌة Providing One-stop
. Government Information
 -2نقل التدابٌر الحكومٌة على الخط Moving Government
. Procurements Online
 -3تطبٌق النماذج الرقمٌة واتاحة تعبئتها على الخط Implementing
. Electronic Filing
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 -4تطوٌر بنى تحتٌة عامة فً حقل التقنٌة والتشفٌر وبقٌة االحتٌاجات
التقنٌة فً بٌئتً االتصال والحوسبة Key Developing a Public
. Infrastructure
 -5تقدٌم الخدمة الحكومٌة على الخط . Putting Government
.Services Online
 -6تسهٌل نظام الدفع االلكترونً

Facilitating

Electronic

.Payments
 -7تحقٌق فعالٌة االداء الحكومً

Improving Government

. Accountability and Efficiency
وتحقٌق هذه االؼراض وما ٌندرج فً نطاقها من اؼراض فرعٌة ال ٌمكن ان
ٌنجز دون اعتماد استراتٌجٌة واضحة وحكٌمة فً بناء الحكومة االلكترونٌة،
استراتٌجٌة تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكالته قبل المباشرة فً نقل العمل
الواقعً الى العمل الرقمً  ،اذ سٌؤدي ذلك حكما الى انتقال عٌوب الواقع الى
البٌئة االلكترونٌة .
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 2متطلبات بناء الحكومة االلكترونية
ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة االلكترونية  ،تقنية وتنظيمية وادارية
وقانونية وبشرية  ،لكننا نركز تاليا على اهم ثالث متطلبات اشر اليها الكثير من
الخبراء في هذا الحقل ،و يمكن تلخيصها فيما يلي :
 – 1حل المشكالت القائمة فً الواقع الحقٌقً قبل االنتقال الى البٌئة االلكترونٌة ،
وللتمثٌل على اهمٌة هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الحكومة
االلكترونٌة

 ،اذ ٌجب على الحكومات ان تقوم بتوفٌر المعلومات الالزمة

بمواطنٌها عبر االنترنت  .حٌث ٌجب ان تتواجد سٌاسٌة ٌتم بموجبها تحدٌد جمٌع
الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومٌة مباشرة عبر االنترنت .وباختصار كلما
ظهر وثٌقة حكومٌة جدٌدة او معلومات جدٌدة ٌجب وضعها مباشرة على
االنترنت  .وفً هذا االطار فان اكبر مشكلة تواجهنا هً مشاكل التوثٌق القائمة
فً الحٌاة الواقعٌة  ،اذ لٌس ثمة نظام توثٌق فاعل ٌضع كافة وثائق العمل
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الحكومً فً موضعها الصحٌح بالوقت المطلوب  ،فاذا ما كان هذا واقع العمل
الحقٌقً فان من الخطورة االتجاه لبناء الحكومة االلكترونٌة قبل انهاء المشكلة
القائمة فً الواقع ؼٌر االلكترونً .
 – 3حل مشكالت قانونٌة التبادالت التجارٌة  commerceوتوفٌر وسائلها
التقنٌة والتنظٌمٌة  ،ذلك ان جٌمع المبادالت التً تتعامل بالنقود ٌجب وضعها
على االنترنت مثل امكانٌة دفع الفواتٌر والرسوم الحكومٌة المختلفة مباشرة عبر
االنترنت  ،وجعل هذه العملٌة بٌنٌة بمعنى انها تردد لتشمل كل من ٌقوم الداء
التعامالت التجارٌة مع المؤسسات الحكومٌة .
 – 2توفٌر البنى واالستراتٌجٌات المناسبة الكفٌلة ببناء المجتمعات  ،فبناء
المجتمعات ٌتطلب انشاء وسٌط تفاعلً على االنترنت ٌقوم بتفعٌل التواصل بٌن
المؤسسات الحكومٌة وبٌنها وبٌن المواطنٌن وبٌنها وبٌن مزوٌدها  .بحٌث ٌتم
توفٌر المعلومات بشكل مباشر عن حالة اٌة عملٌة تجارٌة تم تأدٌتها فً وقت
سابق اضافة الى استخدام مؤتمرات الفٌدٌو لتسهٌل االتصال بٌن المواطن
والموظؾ الحكومً .
ان مفهوم الحكومة االلكترونٌة ٌعكس سعً الحكومات الى اعادة ابتكار نفسها
لكً تؤدي مهاما بشكل فعال فً االقتصاد العالمً المتصل ببعضه البعض عبر
الشبكة  .والحكومات االلكترونٌة لٌست سوى تحول جذري فً الطرق التً تتبعها
الحكومات لمباشرة اعمالها  .وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداٌة العصر
الصناعً .
واذا ما اردنا الوقوؾ على الواقع العربً فً مٌدان بناء الحكومات االلكترونٌة ،
فاننا نشٌر الى ان الجهد االمٌز تمثل بتجربة دولة االمارات العربٌة  ،اذ بالرؼم
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من عدم اكتمال عقد الحكومة االلكترونٌة اال ان تهٌئة الواقع التقنً والمهاري
لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبٌر بحٌث ٌبدو ان التجربة برمتها تتحرك
ضمن رؤٌة استراتٌجٌة واضحة  ،وٌمكن االطالع على احدث المعالجات لما
انجز من نشاطات فً مٌدان بناء الحكومة االلكترونٌة فً االمارات على العدٌد
من مواقع االنترنت الخاصة بالمؤسسات االماراتٌة.
هذا ومن الممكن أن تجنً الحكومات االلكترونٌة عوائدد مهمدة  ،وتدوفر معلومدات
وخدمات أفضل فً مجال التعامالت بٌن الحكومدات والمدواطنٌن وبدٌن الحكومدات
وقطاع االعمال وبٌن الدوائر الحكومٌدة الحكومدات بعضدها الدبعض  .ومدن وجهدة
نظر ( ماٌكل دل ) فان احد اهم االجزاء فً معادلة الحكومة االلكترونٌة هو ذلدك
المتعلددق بعملٌددات الشددراء والتزوٌددد  .وهددو الجددزء الددذي تظهددر فٌدده الفائدددة الحقٌقددة
السددتخدام االنترنددت فددً عملٌددات الشددراء مددن حٌددث زٌددادة كفدداءة وفعالٌددة عمددل
الحكومددات اضددافة الددى تحسددٌن عالقددة العمددل بددٌن المؤسسددات الحكومٌددة المختلفددة
واالفراد الذٌن ٌعملون ضمن هذا المجتمع وٌستفٌدون من الخدمة الحكومٌة .
 3البناء القانوني للحكومة االلكترونية .
ٌعد هذا الموضوع اكثر موضدوعات الحكومدة االلكترونٌدة حساسدٌة وأهمٌدة  ،مدع
انه ال نرى فً الواقع العربً نشداطا تشدرٌعٌا ٌراعدً هدذه االهمٌدة  ،واذا كدان مدا
سبق من بحث فً التحدٌات القانونٌة لالعمال االلكترونٌة قد وصدفناه بانده االطدار
الذي جمع كافة تحدٌات قانون الكمبٌوتر  ،وذلدك صدحٌح  ،واذا كدان متصدورا ان
تظهر اٌة تحدٌات لتقنٌة المعلومات ال تتصل بفدروع قدانون الكمبٌدوتر فدان هدذا ال
ٌمكن تصوره بالنسبة للحكومة االلكترونٌة -:

13

 -1فالعالقددات فٌمددا بددٌن الجهددات الحكومٌددة واالفددراد فددً شددتى المٌددادٌن ومختلددؾ
القطاعددات تاسسددت علددى تعبئددة الطلبددات واالسددتدعاءات الخطٌددة والمكتوبددة ،
وتسددلٌم االصددول والحصددول علددى مسددتندات رسددمٌة  ..الددخ مددن الوقددائع التددً
تجعل عالقة المدواطن بدالموظؾ الحكدومً ال ٌحكمهدا ؼٌدر الدورق والكتابدة ،
ولٌس اي ورق وانما فدً الؽالدب نمداذج حكومٌدة ولٌسدت اٌدة كتابدة وانمدا فدً
الؽالب كتابة موثقة ضمن مفهوم المستندات الرسمٌة المقرر قانونا .
 -2وثمة اشكاالت فً مٌدان انظمة الرسوم والطوابع وعملٌات استٌفائها .
 -3وثمة مشكالت تتصل باجراءت العطاءات الحكومٌة وشرائطها الشكلٌة
 -4واشكاالت تتصل بوسائل الدفع وقانونٌتها ومدى قبدول القدانون للددفع

(

القٌدي – نسبة للقٌد ) كبدٌل عن الدفع النقدي .
 -5وثمة اشكاالت فً مٌدان حماٌة امن المراسالت االلكترونٌدة فدً ظدل ؼٌداب
اسددتراتٌجٌات امددن شددمولٌة فددً بٌئددة المؤسسددات العربٌددة سددواء فددً القطدداعٌن
العام او الخاص .
 -6ومن جدٌد ٌطفو على السطح التساؤل حول حجٌة التعاقد االلكترونً وحجٌدة
االثبات بالوسائل االلكترونٌة .
 -7وثمة خشٌة من ان ٌكون التكامل الرقمً علدى حسداب السدرٌة وعلدى حسداب
الخصوصٌة وحرٌات االفراد .
 -8وفً ظدل ؼٌداب قواعدد المسداءلة الجنائٌدة علدى العبدث بدالكمبٌوتر والشدبكات
واساءة استخدامها وعلى االنشطة الجرمٌة المرتكبة بواسطتها ثمة خشٌة على
امن التعامل سواء فٌما بٌن المؤسسات الحكومٌة او بٌنها وبٌن الجمهور .
وال ارٌد فً هذا المقام ان اعٌد تكرار ما سدبق استعراضده مدن التحددٌات القانونٌدة
فددً بٌئددة االعمددال االلكترونٌددة  ،ولكددن اٌددراد مددا تقدددم كددان القصددد مندده ادراك ان
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الحكومددة االلكترونٌددة تتطلددب الوقددوؾ علددى كافددة تشددرٌعات النظددام القددانونً القددائم
وهً ال تحتمل ان ٌشرع لها بقالب تشرٌعً جاهز قد ٌكون مناسبا فً بٌئة مؽداٌرة
وؼٌر مناسب فً البٌئة المحلٌة .
ان النظام القانونً للحكومة االلكترونٌة استدعى منا ان نجري مسدحا تشدرٌعٌا لمدا
اسددمٌناه ركددائز النظددام القددانونً العربددً فددً مٌدددان االدارة الحكومٌددة والتعاقدددات
الحكومٌددة  ،وهددً دراسددة ٌنددوء بحملهددا المقددام  ،وال تتسددع المسدداحة المقدددرة له دذا
الكتاب – بوصفه مددخال للموسدوعة – السدتعراض نتدائج التحلٌدل القدانونً وحكدم
المشكالت المثارة فدً البٌئدة العربٌدة متصدال بهدذا الموضدوع  ،لهدذا فدان موضدع
البحث التفصٌلً لالطار القانونً للحكومة االلكترونٌدة سدٌكون الكتداب الرابدع مدن
هددذه الموسددوعة الددذي سٌتضددمن نمدداذج للمشددكالت واتجاهددات الحلددول فددً القددانون
ولدى القضاء المقارن .
واذا ما ربطنا التحدي القانونً بعناصر النجاح فً بناء الحكومة االلكترونٌدة ،فدان
العناصددر الحاسددمة لضددمان بندداء حكومددة الكترونٌددة حقٌقددة وفاعلددة بوضددع خطددة
تنطددوي علددى عناصددر النجدداح  ،وذلددك بددان تكددون الرؤٌددة واضددحة  ،وان تحدددد
االهداؾ علدى نحدو قابدل للتطبٌدق  ،وان تخضدع كافدة المراحدل لالشدراؾ القٌدادي
والمتابعة وان تحفز الخطة فرص المشاركة والستثمار  .وان تعامل كافة المراحل
بالواقعٌددة والشددفافٌة  ،وان تعتمددد اسددتراتٌجٌة المراجعددة لمددا انجددز ومددا تبقددى دون
انجاز واستراتٌجٌة التحلٌل الالحق حتى نضمن توفر عنصر التطور المطلوب فً
مثل هذا المشروع .
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