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ملخَّص الورقة: 
تُعدُّ مرحلة وضع السياسات واحدة من أهم املراحل يف حتقيق التحوُّل الرقمي وأخطرها، 
ذلك ألنَّ وضع السياسات جيب أن يتضمَّن مقاربة حملية ترتبط ابألبعاد االقتصادية واالجتماعية 
يضمن  إذ  املتالحقة،  التكنولوجية  التطورات  من  االستفادة  ضرورة  إغفال  عدم  مع  والتشريعية، 
االلتزام بسياسات التحوُّل احلكومي الرقمي حتقيق أعلى كفاءة ممكنة )أفضل النتائج أبقل التكاليف 
املمكنة(، تركِّز هذه الورقة على املالمح األساسية اليت جيب االهتمام با عند وضع سياسات التحوُّل 
احلكومي الرقمي، مث تعرُض حملًة عن أمهية البنيان املؤسسي املرجعي يف ضبط االلتزام ابلسياسات، 

مع الرتكيز على أولوية السياسات املتعلقة ابلبياانت يف حتقيق التحوُّل احلكومي الرقمي.
  األركان األساس للتحوُّل احلكومي الرقمي

بي تقرير مسح احلكومة اإللكرتونية الصادر عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف 
األمم املتحدة لعام UN DESA  2020  وجود تسعة أركان أساس للتحوُّل احلكومي الرقمي، 

هي:
• الرؤية، القيادة، طرائق التفكري.	
• اإلطار املؤسسي والتنظيمي.	
• التنظيم اإلداري.	
• النهج املتكامل لرسم السياسات وتقدمي اخلدمات.	
• »حوكمة« البياانت.	

رسم السياسة االستراتيجية اإلدارية في التحوُّل الرقمي 
والتأثير االقتصادي، ومعايير اختيار اللجان ذات الصلة

المهندس محمود عنبر * - المهندس رشاد كامل**

*خبري استشاري يف أنظمة وسياسات املعلومات- جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا - االسكوا 

االقتصادية  املتحدة  األمم  وجلنة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  اإللكرتونية–  »احلوكمة  قضااي  يف  خبري  مستشار   **
واالجتماعية لغرب آسيا - االسكوا
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• البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلاتحة والوصول إىل التكنولوجيا.	
• املوارد.	
• قدرات مطوري القدرات.	
• القدرات اجملتمعية.	

نُقط التميُّز يف اسرتاتيجيات الدول املتقدِّمة الرائدة:
احلكومي  التحوُّل  جمال  يف  املتميزة  الدول  بي  املشرتكة  العوامل  عن  البحث  حماولة  حي 

الرقمي، ميكن تبيان النقط اآلتية:
• وجود اسرتاتيجيات خاصة للتقاانت اجلديدة )الذكاء االصطناعي- والتعلم اآليل العميق– 	

والبياانت الضخمة(.
• وجود آلية )هيئة( على املستوى الوطين لالستفادة من التقاانت احلديثة.	
• اعتماد االبتكار بوصفه جزءاً من االسرتاتيجية والرؤية العامة للدولة.	
• إعادة التفكري يف العمليات الداخلية وإعادة هندستها وتبسيط اإلجراءات.	
• توقع احتياجات توفري اخلدمات للمستخدمي حىت قبل طلب اخلدمات )احلكومة الذكية– 	

واحلوكمة االستباقية(.
• احلصول على تغذية راجعة من األشخاص حول جودة اخلدمات.	
• مجع إحصاءات االستخدام عن خدمات احلكومة اإللكرتونية، ونشر النتائج عرب اإلنرتنت.	
• متكي املواطني من الوصول إىل املعلومات يف الوقت احلقيقي حول اخلدمات العامة.	
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السمات التسع املطلوبة يف السياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي:
السمات املطلوبة يف السياسة الوطنية للتحول الرقمي وفق ما يلي: 

االستجابة : 1
، في ن تحقق السياسة حاجات المستفيدينإ

االستفادة من المحتوى الخدمي الرقمي 
والخدمات الرقمية ذات الصفة العامة 
ية والعمل على أن تحقق لهم سياسة النفاذ

الرقمية الفائدة المباشرة  

االتاحية :2
لوصول تحقق السياسة المساواة في حق ان  إ

مية للمحتوى الخدمي الرقمي والخدمات الرق
دون على قدم المساوة لجميع المستفيدين،
، أم أي تمييز مرتبط بين المدينة والريف

م تهميش قائم على الوضع االقتصادي، أ
.الجنس ، أم العمر

العائدية:3
ة منها، تحقق السياسة العائدية المرجون  إ

رفع وبالتكيد على التماسك االجتماعي، و
الثقة بعمل الدولة ككل، والعائدية 
االقتصادية من ادماج قطاع كبير 
ما المستفيدين بالفضاء االقتصادي، م
يتهم، ينعكس ايضاً على مداخيلهم، وانتاج
.ويعيد االستثمار الى الدولة 

الكلفة:4
ة سياسة التحول الرقمية بواقعيرسم  ت  أن 

تتناغم مع الميزانيات الممكن رصدها 
حكومياً عليها على المدى القصير 

والمتوسط والمستدام 

االستدامة:5
ن تحوي عوامل تعزز من القدرة على أ

ي من استدامة مشاريع سياسة التحول الرقم
بني حيث التمويل، والقوى البشرية ، وت

سياسة التحول الرقمي على مستوى 
.ادارات الدولة والقطاع الخاص الخدمي

االدماج:6
ها، تحقق السياسة متطلبات التعريف بن  إ

والتدريب عليها، والترويج لها، عند منفذيها 
والمستفيدين منها مما يحقق لها االنتشار 
التدريجي الذي يعتبر من أهم مؤشراتها

محوكمة:7
امل ن تتضمن سياسة التحول الرقمي حوأ

ة حوكمتها من حيث آليات صنع السياس
المدعومة بالحقائق واالحصاء 

واستطالعات الرأي، الى وضع مؤشرات 
ا تحدد خاصة بالتنفيذ قابلة للقياس دوري

مدى نجاح مكونات سياسة التحوالت 
نتباه الرقمية في مواقع تطبيقها وككل، واال

الى اداراج منظومة مراقبة أداء وتقييم 
ديد ضمن تلك السياسة، مع وضوح في تح
.نقيذالمسؤوليات والمسائلة المرتبطة بالت

مرنة : 8
أن تكون معززة بأدوات التحسين المستر، 
والسياسة نفسها ببنودها تسمح بالتعديل

والتغيير حسب المعلومات المرصودة أثناء 
التنفيذ، واثناء سبر النتائج والتقييم

تشاركية: 9
ي، التخصص)أن تكون عمليات سبر الرأي 
حول سياسة (  العام، اصحاب المصلحة

التحول الرقمي وفي مختلف مرحلها 
كمة هو جزء حو( تصميم، تنفيذ، تحسين)

سياسة التحول الرقمي 

 : الرقمي لللتحوُّ السمات التسع المطلوبة في السياسة الوطنية 
 وفق ما يلي: للتحول الرقمي السمات المطلوبة في السياسة الوطنية 

 

  

منوذج السياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي 
1: اإلطار العام لبناء سياسة وطنية للتحوُّل الرقمي: 

يف  الرقمي  التحوُّل  سياسة  وواضعات  واضعي  دعم  هو  الوثيقة  هذه  من  اهلدف  أنَّ  مبا 
املنطقة العربية يف تعزيز السياسات والقواني الوطنية اخلاصة ابلتحوُّل الرقمي، واليت تتيح للمواطني 
والتطبيقات  اإللكرتونية  املواقع  عرب  املنشور  والعام  احلكومي  الرقمي  اخلدمي  واحملتوى  اخلدمات 

اهلاتفية، وأكشاك اخلدمات، والصرَّافات اآللية.
إنَّ سياسة التحوُّل الرقمي حتدِّد اإلطار العام الذي سيساعد ويقود عملية التحوُّل الشامل 
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التدرجيي حنو التحوُّل الرقمي وفق معايري معتمدة وطنياً متوافقة مع املعايري العاملية.

Rationale
سباب األ

الموجبة

Objectives
األهداف

Appraisal
التحديد 
والتوزين

Monitoring
ذمراقبة التنفي

(الرصد)

Evaluation
التقييم 

Feedback 
رصد النتائج
وردود الفعل

 ل الرقمي  نموذج السياسة الوطنية للتحوُّ
 

   :ل الرقمي: اإلطار العام لبناء سياسة وطنية للتحوُّ 1
أنَّ سياسة   الهدف  بما  وواضعات  واضعي  دعم  هو  الوثيقة  هذه  في    التحوُّلمن  العربية  المنطقة  في  الرقمي 

ب الخاصة  الوطنية  والقوانين  السياسات  والمحتوى   ، الرقمي  التحوُّلتعزيز  الخدمات  للمواطنين  تتيح  والتي 
الحكومي  الرقمي  الخدمي 
المواقع  عبر  المنشور  والعام 
والتطبيقات   اإللكترونية 

الخدمات،  الهاتفية  وأكشاك   ،
 افات اآللية.والصرَّ

الرقمي   التحوُّلسياسة    إنَّ
الذي  تحدِّ العام  اإلطار  د 

عملية   ويقود    التحوُّل سيساعد 
  التحوُّل الشامل التدريجي نحو  

معتمدة   معايير  وفق  الرقمي 
المعايير   مع  متوافقة  وطنيا  

 العالمية.

الوطنية   إنَّ السياسة  تصميم 
تخض للتحوُّ الرقمي،  ع  ل 

نجاز  إل  نفسها  واتُطُخلل
الح األخرى،  السياسات  كومية 

العام    َحر  ُط  2003وفي 
 ROAMEF cycle"  نموذج

"حكومة  - قبل  من  المملكة    " 
البريطانية"   بوصفه المتحدة 

لبناء    ا  معياري   ا  نموذج
السياسات، والتحسين المستمر  

المقترح 1لها النموذج  وهو   ،
الوطنية  السياسة  قالب  لوضع 

 
1https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Policy%20making%20in%20the%20re
al%20world.pdf 
Institute for government -POLICY MAKING IN THE REAL WORLD 
Evidence and analysis - 2003: The ROAMEF policy cycle -  Page #25 

السياسات  نفسها إلجناز  للُخطُوات  الرقمي، ختضع  للتحوُّل  الوطنية  السياسة  إنَّ تصميم 
قبل  من   «  -  ROAMEF cycle« منوذج  طُرَِح   2003 العام  ويف  األخرى،  احلكومية 
 »حكومة اململكة املتحدة الربيطانية« بوصفه منوذجاً معياراًي لبناء السياسات، والتحسي املستمر هلا1

، وهو النموذج املقرتح لوضع قالب السياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي املقرتح.

1.https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Poli-
cy%20making%20in%20the%20real%20world.pdf
Institute for government -POLICY MAKING IN THE REAL WORLD
Evidence and analysis- 2003: The ROAMEF policy cycle- Page #25
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هذا ال ينفي وجود مناذج بناء سياسات أخرى مهمة ومن املمكن استعماهلا مثل »النموذج 
الرشيد لبناء السياسات«2

 إنَّ دورة تصميم السياسات اعتماداً على »ROAMEF«، تساعد يف التجسري بي 
السياسات العامة والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين، كون أن تلك القطاعات اخلدمية تعمل 
ضمن اجملاالت السياسية، واالقتصادية، االجتماعية، التقنية، التشريعية، والبيئية اليت حتدد فضاءات 

العمل العام يف كل دولة.
هذا وقد استعملِت احلكومة الربيطانية هذا النموذج وروَّجت له ضمن صانعي السياسات 
يف بريطانيا وذلك لضمان حصول صانعي السياسات على مؤشرات إجناز تساعد يف أتكدهم من 
أنَّ سياستهم حتقق أهدافها، دورة تصميم السياسات اعتماداً على »ROAMEF« تساعد يف 

.3»ROAMEF« تقييم السياسة بناء على النتائج اليت تضبط وحتوكم من دورة
تتضّمن معظم أدلة بناء السياسات اخلاصة ابلتحوُّل الرقمي يف مالحقها التنفيذية اإلرشادات 
معاونيهم  )الوزراء،  الرقمي،  التحوُّل  بتعزيز  املعنية  احلكومية  اإلدارات  مسؤويل  لكبار  املخصصة 
املعنيي ابلتحوُّل الرقمي، املسؤولي عن اإلشراف ومتابعة التنفيذ وكبار موظفي قسم تقانة املعلومات 

ورؤساء التواصل ومديري إدارة املواقع االلكرتونية اخلدمية(.
االجتماع  السياسية وعامل  املختص يف  أواًل  الذي طوره  السياسات،  لبناء  الرشيد  النموذج 
والنفس احلائز على جائزة نوبل، هريربت سيمون، ومع أنَّه يشبه نوعاً ما منوذج “العمليات”، فهو 
يضيف إىل العملية بعض اخلطوات اليت تناسب حتقيق أهداف حمددة ضمن احلدود اليت تفرضها 
ظروف وقيود حمددة” ويف منوذجه، ينفذ حتليل السياسات من أجل الوصول إىل قرارات رشيدة عرب 

عملية تتألف من مخس مراحل تشمل: 

)الطبعة   Behavior Administrative االداري  السلوك   )Simon, Herbert -)1976 سيمون  هريبرت،   2
الثالثة(.  نيويورك: مطبعة فري برس The Free press. الرقم الدويل املعياري للكتاب: 7-83582-684-0 ، من املرجع 
»دليل حتليل السياسات – مشروع الدميقراطية يف الشرق األوسط » دسيمرب -2016 اعداد برانمج الشراكات مع اجملتمع املدين 

- POMED- Project on Middle east democracy    - الصفحة )4( – الرابط للمرجع :
https://pomed.org/wp-content/uploads/2018/03/POMED-Policy-Analysis-
Guide-2016-AR-1.pdf
3. ROAMEF Cycle : http://www.roamef.com/what-we-do/roamef-cycle
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مجع البياانت وتنظيمها.. 1
حتديد املشكلة.. 2
تقييم تبعات تداخالت السياسة.. 3
مقارنة التداخالت مبجموعة من القيم املعيارية.. 4
اختيار اخليار املفضل مع موافقة أصحاب املصلحة.. 5

القرار، إال أنَّ له  العديد من عمليات صنع  أنَّه مفيد يف  وفيما أثبت “النموذج الرشيد” 
مواطن ضعف متعددة، يرتبط الكثري منها ابالفرتاضات اليت يستند إليها النموذج، واليت ال تصلح 
أبداً أبكملها، وكما يهمل النموذج دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف كل من ختطيط السياسة 

وتنفيذها.
من النماذج العاملية املهمة يف هذا اجملال:

منوذج البنيان املؤسسي للحكومة اإللكرتونية يف اهلند 
)India Enterprise Architecture )IndEA

تنبَّهِت احلكومة اهلندية إىل أنَّ مشاريع احلكومة اإللكرتونية احلالية مازالت منعزلة، وال تتبع 
معايري مشرتكة، وهي جمرد »أمتتة« لإلجراءات احلالية، كما أنَّ املشاريع مقادة بقدرة ورغبة اجلهات 

املنفذة. 
وتضمن النموذج املعتمد جمموعة من البىن املرجعية القابلة للتكامل الالحق، مبا يضمن إدماج 
املشاريع القدمية واجلديدة يف بنية إطارية موحدة للخدمات احلكومية، ويبِّ الشكل املرفق اإلطار 

العام للبنيان.
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سياسات حفظ ومشاركة البياانت – كوراي اجلنوبية
البياانت تشكل عنصراً متكينياً رئيساً شاماًل لتكامل السياسات، إذ إنَّه هناك إمكاانت هائلة 
لتعزيز كفاءة األداء احلكومي عن طريق »رقمنة« وتبادل البياانت واملعلومات بي الكياانت اإلدارية، 
ويتطلب ذلك وجود سياسات بياانت حكومية فاعلة وجهة مكلفة ابلتنفيذ، مثل: مركز خدمة 
الوطنية يف كوراي4، وهو مسؤول عن دمج وإدارة بياانت ومعلومات املؤسسات  موارد املعلومات 

احلكومية املركزية، وعند املركز املهام الرئيسة اآلتية:
دمج وتشغيل وإدارة 1230 خدمة حكومية مرتبطة بــ 45 مؤسسة حكومية مركزية. 

دمج واسرتجاع املعلومات عن طريق السحابة اإللكرتونية احلكومية احلصرية؛ لتسهيل مشاركة 
املعلومات بي اجلهات احلكومية.

تشغيل بوابة البياانت الضخمة احلكومية الشاملة.
محاية مصادر املعلومات الوطنية من التهديدات »السيربانية«.

4. https://www.nirs.go.kr/eng/index.jsp
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منهج »احلكومة ككل”- جتربة كندا
إنَّ النهج الشامل يف إشراك كامل احلكومة يف تنفيذ السياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي من 

أفضل املمارسات املرصودة يف اتباع »النهج الشامل ملشاركة كامل احلكومة )احلكومة ككل(« 
أُدرجِت النقط األساسية التباع هذا النهج يف تنفيذ السياسات احلكومية الرقمية، والنقط 

هي:

النقط األساسية يف بناء السياسة الوطنية ابتباع “النهج 
الشامل ملشاركة كامل احلكومة”. 

التأثري احملتمل على العالقات بي الوزارات

الوطنية  السياسة  تنفيذ  خيص  فيما  بينها  والتنسيق 
الرقمية

)عاٍل/ متوسط / منخفض(

السياسة  جماالت  عرب  اهلدف  ووضوح  القيادة   .1
الوطنية لسياسة التحوُّل الرقمي.

عالية:

وخاصة يف تقدمي رؤية موحدة حول أهداف جماالت 
السياسة املتباينة.

حيث  من  العمل،  لسوق  السياسة  هذه  مالءمة   .2
املتوافقة مع متطلبات  املنتجات  للطلب على  تعزيزها 

ومعايري التحوُّل الرقمي.

عالية:

وخاصة يف تقدمي رؤية موحدة حول أهداف جماالت 
السياسة املتباينة، مع توحيد ووضوح كبري على املعايري 
يتعلق  فيما  الشامل  احلكومي  املستوى  على  املطلوبة 
ابلسياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي، ممَّا جيعل عمليات 
أسهل  الشروط  ودفاتر  أسهل،  املتطلبات  توصيف 

وموحدة، وعمليات التنفيذ أسهل وأرخص.

السياسة  لتنفيذ  مبؤسساهتا  احلكومة  كل  فدخول 
الوطنية جيعل سوق العمل يستجيب هلا مببدأ الكميات 
ن جودة املنتج،  الكبرية، ال احلاالت اإلفرادية، ممَّا حيسِّ

وبكلف أقل.
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3. شراكة فاعلة وشبكة تبادل للموارد واخلربات بي 
الكبري  اخلدمي  اخلاص  والقطاع  احلكومة  يف  الشركاء 
بتنفيذ  املعنيي واملهتمي  املختصة  األهلية  واجلمعيات 

السياسة الوطنية للتحول الرقمي.

عالية:

حكومياً،  والعامودي  األفقي  والتنسيق  الشراكة  إنَّ   
وإشراك القطاعات اخلدمية األخرى من قطاع خاص 
للتحوُّل  الوطنية  السياسة  تنفيذ  يف  أهلية  ومجعيات 
من  ويزيد  السياسة،  تلك  أتثري  من  سريفع  الرقمي، 

فاعليتها. 
متوسط:4. أداء متميز، ونوعية تدريب مؤسساتية.

إنَّ تطوير عمليات التنسيق املؤسسايت واألداء العايل هلا 
يف جمال التحوُّل الرقمي، والتدريب احلكومي الشامل 
للكوادر واإلدارات املسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة 
الشراكات  قاعدة  ع  يوسِّ أن  املمكن  من  الوطنية، 
اجملتمعية يف رسم السياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي، ويف 
تنفيذها أيضاً، فالعمل احلكومي الذي يلحظ التنسيق 
األعلى،  إىل  األسفل  ومن  األسفل،  إىل  األعلى  من 
ع  يشجِّ احلكومة،  مستوى كل  على  أفقية  وبصورة 
واجملتمع  احملتوى  صناع  وقطاع  الكبري  اخلاص  القطاع 

األهلي املختص يف االخنراط يف التخطيط والتنفيذ.
منخفض:5.آلية ضمان جودة وتبادل اخلربات بصورة حموكمة.

إنَّ حتسي التنسيق على املستوى الوطين أو اإلقليمي، 
مستوى  على  الكبري  املباشر  التأثري  له  يكون  ال  قد 
األداء املؤسسي يف جمال التحوُّل الرقمي، على األقل 

ليس على املدى القصري.
مرتفع:6. متويل مستقر ومستدام. 

 وخصوصاً فيما يتعلَّق يف تطوير مسارات إجناز موحدة 
ومتناسقة، وتعزيز مصداقية التنفيذ ونوعيته.
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للتحفيز،  وآليات  تعمل عماًل جيداً،  7. مؤسسات 
وحتمل املسؤوليات.

مرتفع: 

التعاون املؤسسايت األفقي والعامودي يف   إنَّ حتسي 
تطوير وتنفيذ السياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي، يساعد 
حتفيز  أو  املرغوب  غري  االستغالل  مكامن  حتييد  يف 
وخمرجاهتا،  الوطنية  السياسة  وأهداف  استغالل5، 
تنفيذ  ومكامن  مراحل  عرب  ميارس  أن  ممكن  والذي 
السياسة الوطنية، إْن كان ذلك على املستوى الوطين، 

أم على املستوى املؤسسي.
8.ثقة أعلى ابألداء احلكومي من قبل املواطني، زايدة 
ملحوظة بعدد املستفيدين من التحوُّل الرقمي، شركات 

وأفراد أكثر يعملون يف جماالت التحوُّل الرقمي.

متوسطة: 

أن  املمكن  من  احلكومي  املستوى  على  التنسيق  إنَّ 
أدائها  وتسويق  الدولة  صورة  تعزيز  إىل محالت  يقود 

ومهاراهتا أمام جمتمعاهتا.
9. توفر البياانت الدقيقة عن املستفيدين من النفاذية، 
األفقي  املستوى  على  هلم  املطلوبة  اخلدمات  وعن 

والعامودي ملقدمي اخلدمات العامة.

مرتفع:  

يكون  أن  خصوصاً  ميكنه  املؤسسات  بي  التنسيق 
فعااًل يف التغلُّب على تشتُّت املعلومات عن متطلبات 
تلك  وتوفر  منها،  واملستفيدين  الرقمي،  التحوُّل 
املعلومات سيكون فعاًل يف عمليات حتديد األولوايت 
عمليات  يف  وأيضاً  الرقمي،  التحوُّل  اخلطة  تنفيذ  يف 
الرقمي  للتحوُّل  الوطنية  السياسة  خمرجات  تسويق 
بناء  أثناء  القرارات  اختاذ  ويف  املستهدفة،  للفئات 

السياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي.
الوطنية  السياسة  حول  مؤسساتية  ثقافة  تبينِّ   .10
للتحوُّل الرقمي حماورها التعلم والتحسي املستمر هلا.

وسط:

أن  املمكن  من  واملعلومات  البياانت  وتبادل  التنسيق 
الوطنية  السياسة  مكوانت  عرب  والتعلُّم  الفهم  يعّزِز 

للتحوُّل الرقمي.

5.perverse incentives
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مثال تدرييب ملصفوفة تصميم السياسة الوطنية للتحوُّل الرقمي

األهداف املرحلة
اجلهة 
املعنية 
ابلتنفيذ

آليات 
حوكمة 
التنفيذ

توفر 
ميزانيات 

التنفيذ

املعوقات 
احملتملة 
واحللول

نوع الدعم 
احلكومي 

املتوفر

نوع دعم 
القطاع 
اخلاص 
املتوفر

نوع دعم 
مؤسسات 
اجملتمع 
املدين 
املتوفرة

توفر 
عوامل 
تنفيذ 

السياسة 

اخلصوصية 
الوطنية 
املساعدة 
واملعيقة

مؤشرات 
اإلجناز

الزمن 
املتوقع 
لإلجناز

األسباب املوجبة 
لوضع السياسة

حتديد األهداف 
التحديد 
والتوزين

الرصد 

التقييم 

 حتليل النتائج
وردود الفعل

والتحسي 
املستمر 


