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...(الحاليةاالبحاثمعظم)وأرقاماناتبيالىبلميدانيةدراساتالىتستندتعدمل

امرانعتبرنابتالمثال،سبيلعلى.العالميةالبياناتقواعدمنتنزيلهاتممستعارة

افريقيافياالهليةللحروباالقتصاديةاآلثارعنورقةباحثيكتبانطبيعيا

وليالدالبنكبياناتقاعدةباستخداماالكتفاءيمكنه:القارةقدمهتطأاندون

.الوضعهذافيالتفكيرعلينا...النزاعاتلداتاUpsulaبرنامجوبيانات

افضلسياساتوالافضلمعرفةبالضرورةتعنيالاألرقاممنالمزيد.
Morten Jerven

Development by numbers – A primer.

نقاط للتأمل؟ 
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تراجع األبحاث ذات المكون النظري القوي
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الهدف

:هوالعرضلهذاالمحوريالموضوع

مع،ساواةوالالمالفقرلقياسواالحصائيةالمعرفيةالمتطلباتبعضمراجعة

نقدي،بشكلالمعنيةوالمؤشراتالمقاصدومراجعة2030بأجندةربطها

.اتالسياسورسمالوطنيالتكييفمسارفياستخدامهاتحسينبغرض

لينبالفاعوعالقتهمالمسار،هذافيواالحصائييناإلحصاءموقعمناقشة

.االخرينالتنمويين

لمتاحاالحريةهامشهوومااالحصائيين،تواجهالتيالتحدياتالىالتعرف

.اساتالسيرسمعمليةيحسنبماالسياسات،ورسمالوطنيالتكييففي
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محاور العرض

:األولالمحور

.التنمويةباألطرافاالحصائيينعالقة:السياساتوصنعاإلحصاء

:الثانيالمحور

.لألجندةالعامالسياقفيوالالمساواةالفقرمنهجي،مدخل:2030اجندة

:الثالثالمحور

.والمؤشراتالمقاصدومراجعة...والعاشراألولالهدفينعلىمالحظات

:الرابعالمحور

الوطني؟التكييفاثناءالمتاحةالعملمساحةهيما
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المحور األول 

:  السياساتوصنع اإلحصاء 

.باألطراف التنمويةاالحصائيين عالقة 
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موقع اإلحصاء في رسم السياسات

اسيالسييقع دائما ضمن المستوى الفنيالمستوى : سياسيوهناك مستويان لهذه العملية، فني 

:المستوى الفني يتكون من ثالث لحظات

، انتاج البيان االحصائي1.

، بناء المؤشر2.

.بناء نظام الرصد والمتابعة3.

:من ناحية السياسات، هناك ايضا ثالث لحظات مقابلة للحظات الفنية وهي

تحويل البيان االحصائي الى معلومة،

الى معرفة، المؤشر  والمعلومة تحويل 

.  وآليات متابعة وتصحيحالى سياسات وتدخالتونظام الرصدتحويل المعرفة 

مسؤولية األجهزة 
اإلحصائية واالحصائيين

مسؤولية األطراف 

باحثين، حكومة )األخرى 
...(.ومستخدمين
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واعأنثالثتوفرالمسارهذايتطلب

:المهاراتمن

إحصائيةمهارات-

تحليليةمهارات-

التخطيطمهارات-

األطرافكلمشاركةأيضايتطلب

ن،اخصائيي:ومستخدمينمنتجين)

اعالميين،مدني،مجتمعحكومة،

اختالفمع،(...خاصقطاع

والمهاراتالمعارففيوتكامل

.والمسؤولياتواالدوار

الدورتان الفنية والسياسية



دورة رسم السياسات من منظور 

احصائي ومعرفي

 

 
  صحا  القرار:

الحكومة تحدد األهداف العامة للسياسات 

 وترسم التوجهات العامة، وتعطي التعليمات. 

 اإلنتا  المعرفي: 

               

 .   ...        

         تحليل المعطيات 

                         

 مصادر اخرى
لبيانات اإلدارية  

             

االحصائيون، وأجهزة اإلحصاء: 

                       

 .        

الخبراء، واألكاديميون: 

                

                  

                

.        

 الحكومة:

                                       

 

منظومة الرصد 

                   

                 

 .        

 :            

التقييم واقتراحات  

 تعديل السياسات.
المجتمع المدني، والجامعات، 

... واال الم، والمواطنون

                           

     

  القطا  الخا :

 .                          

لصانعيمتكاملةأدوارهناك
(السياسيالمستوى)القرار

(العلميالمستوى)وللخبراء
ي،الفناالحصائيالعمليسبق
.ويليه

يفحاسماإلحصائيةاألجهزةدور
وعليهالمعلومات،انتاجمرحلة
االخرينالمنتجينمعالتعاون

وأناإلداريةالبياناتالسيما)
النوعيةالبحوثذلكيشمل

حاسمدورلهاكما،(والتشاركية
.والمتابعةالرصدمرحلةفي
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:المحور الثاني

منهجي؛مدخل : 2030اجندة 

.في السياق العام لألجندةوالالمساواةالفقر 
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مبادئ5أبعاد، 5: التنمية البشرية المستدامة

5     

    ئ5
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التنميةوابعاد 2030بين مجاالت ديباجة اجندة 

االزدهار

الكوكب

السلم

الشراكة

الناس

2030المجاالت بحسب ديباجة اجندة 

البعد 

اإلقتصادي

البعد  
البيئي

البعد 
السياسي

البعد 
الثقافي

البعد  
اإلجتما ي

مكونات مفهوم واستراتيجيات التنمية 
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ومبادئها االجرائية2030مكونات اجندة 
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:الترابطات بين األهداف

الفقر والالمساواةالفقر 
والجوع 

1-2
النمو 

االقتصادي 
التضميني

8-9
الصحة 
والتعليم 
والسكن

3-4-11

المياه 
والطاقة

6-7

انتاج 
واستهالك 
مستدامان

12-13

المساواة 
وبين )

(الجنسين

10-5

سلم16

1
6

وكمة
ح

1
6

مة
وك
ح

سلم16

، هدف القضاء 2030في اجندة 

هدف على الفقر مرتبط عضويا بال

، الالمساواةالخاص بالحد من 10

ن وهذا األخير يتضمن المساواة بي

(.  دامةاالست)الجنسين وبين األجيال 

الفقر والمساواة يشمالن القدرات

والموارد االقتصادية، والحق في

التعليم والصحة، وتوفر خدمات

ر المرافق العامة، إضافة الى توف

الديمقراطية والحوكمةالسلم 

. والمشاركة
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:المحور الثالث

...  مالحظات على الهدفين األول والعاشر

.المقاصد والمؤشراتومراجعة 
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الهدف األول ومقاصده
القضاء على الفقر بجميع  شكاله في كل مكان الهد

وهو يُقاس حاليا بعدد 2030للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام الفقر المدقعلقضاء على

دوالر في اليوم1.25األشخاص الذين يعيشون بأقل من 

1-1

عاده وفقاً الفقر بجميع  بتخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون 

2030بمقدار النصف على األقل، بحلول عام للتعاريف الوطنية

1-2

نيا لها، مالئمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دحماية اجتماعيةاستحداث نظم وتدابير 

2030وتحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء، بحلول عام

1-3

ي الحصول بنفس الحقوق فضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منهم، 

ي ، وعلى حق امتالك األراضالخدمات األساسية، وكذلك حصولهم على على الموارد االقتصادية

حصول على والتصّرف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية األخرى، وبالميراث، وبال

ل المتناهي ذلك التمويفيالموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة المالئمة، والخدمات المالية، بـما

الصغر 

1-4

أثّرها والحد من تعرضها وتبناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود ، 2030بحلول عام

ة االقتصادية واالجتماعيبالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث 

2030والبيئية، بحلول عام

1-5

وسائل التنفيذ
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القضاء  لى الفقر بما هو  ملية مركبة

وخفض ع، والجوالمدقعهو تدني مستوى المعيشة، ويشمل القضاء على الفقر الفقر بما 1.

.(2و1المقصدان )النصفالفقر المتعدد االبعاد الى 

. (3المقصد )منظور الحقوقمن للجميعشاملةالاالجتماعية، الحماية توفير 2.

.  (4       )  ق                  ل   ى          3.

ق وخدمات المراف( صحة، تعليم، سكن)في الحصول على الخدمات االجتماعية الحق 4.

.(7و6و11و4و3األهداف )(مياه وصرف صحي وكهرباء)العامة 

.(10و5ن االهدف)المساواة وتقليص التفاوت، وهذا من أسباب وآليات االفقار تحقيق 5.

(8الهدف)ق آليات االفقار وتوليد فرص العمل الالئلكبح الى اقتصاد تضميني التحول 6.

. (16الهدف )االفقار أسبابمن اهم هي واألمن، حيث ان الحروب السلم 7.
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مختصر-الهدف األول ومقاصده ووسائل التنفيذ 

1الهدف 

القضاء  لى
الفقر

الفقر 
المدقع

الحرمان 
المتعدد

الحماية 
االجتما ية

خدمات 
المرافق 
العامة

الوصول الى 
الموارد

القدرة 
 لى 
الصمود

موارد كافيةسياسات سليمة



ماذا يقول المجلس العالمي للعلوم؟ : 1الهدف 

لمقاييس يجب ان يسير بالتوازي مع خفض الفقر مقاسا با( المدقع)القضاء على الفقر •

قافية الوطنية متعددة االبعاد، وأن يجري االهتمام باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والث

.والبيئية والسياسية للفقر

، يجب ان ينظر اليها بشكلالالمساواةمقاصد الهدف األول، وكذلك الهدف العاشر عن •

.مترابط وان تكون محور اهتمام األهداف التنموية األخرى

حسين معظم المقاصد مصاغة بشكل مقبول، ولكن يمكن تحسين الصياغة أحيانا من اجل ت•

.  القدرة على القياس

الخاص بالحماية االجتماعية، هو األكثر  همية ويجب ان يكون في  ساس 3.1المقصد •

.  قياس نسبة الفقر والتقدم في مكافحته

16مراجعة المجلس العالمي للعلوم اغفلت اإلشارة الى الترابط مع الهدف ( نقد للنقد)•

والحوكمةسواء لجهة الترابط بين الحرو  والفقر، وكذلك بين غيا  الديمقراطية 

.  وهي نقاط بالغة األهمية بالنسبة الى منطقتنا. الرشيدة في ذلك
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نما كانوا القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أي1-1

، وهووو يُقوواس حاليووا بعوودد األشووخاص 2030بحلووول عووام 

دوالر في اليوم1.25الذين يعيشون بأقل من 

ر نسوووبة السوووكان الوووذين يعيشوووون دون خوووط الفقووو1-1-1

الوووودولي، بحسووووب الجوووونس والعموووور والوضووووع الووووو يفي 

(Tier I)(ريفي/حضري)والموقع الجغرافي 

ميوع تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال مون ج1-2

للتعواريف األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقوا  

2030الوطنية بمقدار النصف على األقل، بحلول عام 

ر نسوووبة السوووكان الوووذين يعيشوووون دون خوووط الفقووو1-2-1

الوطني، بحسب الجنس والعمر

نسووووبة الرجووووال والنسوووواء واألطفووووال موووون جميووووع 1-2-2

للتعواريف األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعواده وفقوا  

الوطنية

استتتحداث نظتتم وتتتدابير حمايتتة اجتماعيتتة مالئمتتة1-3

ا، علتتى الصتتعيد التتوطني للجميتتع ووضتتع حتتدود دنيتتا لهتت

لتتتول وتحقيتتتق تغطيتتتة واستتتعة للفقتتتراء والضتتتعفاء، بح

2030عام

لوونظم ا/نسووبة السووكان الووذين تشووملهم الحوودود الوودنيا1-3-1

الخاصوووة بالحمايووووة االجتماعيووووة، بحسوووب الجوووونس، مووووع 

نين التمييووز بووين األطفووال والعوواطلين عوون العموول والمسوو

األطفوووال حوووديثي /واألشوووخاص ذوي اإلعاقوووة والحوامووول

اءالوالدة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعف

(1)المقاصد والمؤشرات : الهدف األول
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(2)المقاصد والمؤشرات : الهدف األول

قووراء ضوومان تمتّووع جميووع الرجووال والنسوواء، وال سوويما الف٤-١

ارد والضووعفاء موونهم، بوونفس الحقوووق فووي الحصووول علووى المووو

علوى االقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية، و

ق حووق امووتالك األراضووي والتصووّرف فيهووا وغيووره موون الحقووو

صووول المتعلّقووة بأشووكال الملكيووة األخوورى، وبووالميراث، وبالح

ة، علووووى الموووووارد الطبيعيووووة، والتكنولوجيووووا الجديوووودة المالئموووو

ر ذلك التمويل المتناهي الصغفيوالخدمات المالية، بـما

يمكنهوا نسبة السوكان الوذين يعيشوون فوي أسور معيشوية1-4-1

الحصول على الخدمات األساسية

ق نسوووبة مجمووووع السوووكان البوووالغين الوووذين لوووديهم حقوووو1-4-2

هوا مضمونة لحيازة األرض، الوذين لوديهم مسوتندات معتورف ب

حسوب ب، قانونا والذين يعتبرون حقوقهم في األرض مضمونة

Tier)الجنس ونوع الحيازة  II)

يفة ، بنواء قودرة الفقوراء والفئوات الضوع2030بحلول عام1-5

طرفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المت

دية المتصلة بالمناخ وغيرهوا مون الهوزات والكووارث االقتصوا

2030واالجتماعية والبيئية، بحلول عام

عووووودد الوفيوووووات والمفقوووووودين والمتضوووووررين بسوووووبب1-5-1

شخص 100000الكوارث من كل 

ج المحلوي الخسارة االقتصادية المباشر المتصلة بالنوات1-5-2

)(اإلجمالي العالمي

محليووة عوودد البلوودان التووي لووديها اسووتراتيجيات وطنيووة و1-5-3

ة السلطات المحلينسبة4–5–1الكوارثللحد من مخاطر 

التووي اعتموودت خطووط لمكافحووة الكوووارث منسووجمة مووع الخطووط

الوطنية
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أ كفالووة حشوود موووارد كبيوورة موون مصووادر متنوعووة، -1

ز، مون في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي المعزّ بـما

ان نمووا، أجل تزويد البلدان النامية، وال سيما أقل البلود

هوا مون أجول يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبوؤ ببـما

ء علووى تنفيووذ البوورامج والسياسووات الراميووة إلووى القضووا

الفقر بجميع أبعاده

رة نسبة الموارد التي تخصصوها الحكوموة مباشو1-أ-1

Tier)الفقرلبرامج الحد من  III)

نسووبة إجمووالي اإلنفوواق الحكووومي علووى الخوودمات2-أ-1

( ةالتعليم والصحة والحماية االجتماعي)األساسية 

مجمووووع الهبوووات والتووودفقات الماليوووة غيووور 3–أ –1

بة مون القروض المخصصة لبرامج مكافحوة الفقور كنسو

الناتج المحلي القائم

سوووليمة علوووى كووول مووون سياسووواتيةب وضوووع أطووور -1

لوووى الصوووعيد الووووطني واإلقليموووي والووودولي، اسوووتنادا  إ

اسوووووتراتيجيات إنمائيوووووة مراعيوووووة لمصوووووالح الفقوووووراء

يورة ، مون أجول تسوريع وتالجنسوانيومراعية للمنظور 

ى االسووتثمار فووي اإلجووراءات الراميووة إلووى القضوواء علوو

الفقر

رر نسووبة اإلنفوواق الحكووومي الرأسوومالي والمتكوو1-ب-1

ء المخصووووص للقطاعووووات التووووي تفيوووود الموووورأة والفقوووورا

والفئات الضعيفة بشكل غير متناسب

(3)المقاصد والمؤشرات : الهدف األول
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PPPأثر تحديث تعادل القوة الشرائية  لى قياس الفقر الدولي

ن ، ارتفعت نسبة الفقر في العالم م2005و1993مع تحديث قيم معادل القيمة الشرائية بين 

والمالحظ ان عدد الفقراء في. ، أي بزيادة حوالي خمسمائة مليون شخص%39الى % 28

9راء حوالي اميركا  الالتينية انخفض خمسة ماليين، في حين زاد في افريقيا جنوب الصح

.  مليون أي ضعف الرقم السابق25ماليين، وفي آسيا ارتفع اكثر من 

هل يعكس ذلك تغيرات حقيقية ام انها تغيرات حسابية على الورق فقط؟ 
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2011احدث القياسات حسب تعادل الوقة الشرائية لعام 

Poverty at the International Poverty Line of $1.90/day (in 2011 PPP)

Region Headcount ratio (%) No. poor (millions)

2013 2015 2013 2015

East Asia and Pacific 3.6 2.3 73.1 47.2

Europe and Central Asia 1.6 1.5 7.7 7.1

Latin America and the Caribbean 4.6 4.1 28.0 25.9

Middle East and North Africa 2.6 5.0 9.5 18.6

South Asia 16.2 12.4 274.5 216.4

Sub-Saharan Africa 42.5 41.1 405.1 413.3

World Total 11.2 10.0 804.2 735.9

ر بين عامي منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا هي الوحيدة التي زادت فيها نسبة الفق

يمكن تفسير ذلك بالحروب %. 5الى % 2.6، وقد تضاعفت النسبة من 2015و2013

.والنزاعات، اال ان مستوى الفقر منخفض مقارنة بما هو متوقع وبالمناطق األخرى
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صدالمقا-داخل البلدان وفي ما بينها الالمساواةالحد من : الهدف العاشر

البعد الخارجي

بين البلدانالالمساواة

تنظيم ورصد األسواق تحسين -5

فيذ والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تن

التنظيماتتلك

مؤسسات تعزيز تمثيل البلدان النامية في ال-6

االقتصادية والمالية الدولية العالمية

حو تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على ن-7

منظم وآمن

البعد الداخلي

داخل البلدانالالمساواة

األدنى دخال من السكان % 40نمو دخل الـ –1

بمعدل اعلى من المتوسط

تعزيز االندماج االجتماعي للجميع–2

اة تكافؤ الفرص، والحد من انعدام المساو–3

في النتائج، وإزالة القوانين والسياسات

التمييزية

سياسات مالية واقتصادية وأجور تعزز -4

المساواة
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.داخل البلدان ودالالتهابالالمساواةالمقاصد المتعلق : 10الهدف 

ني، أي نمو اقتصادي تضمي. ردم التفاوتات العمودية•
ة مولد لفرص العمل الالئق، ورفع مستوى المعيش

.للفئات الدنيا من الدخل

األدنى % 40نمو دخل الـ –1
دخال من السكان بمعدل اعلى من 

المتوسط

جتماعية وشمول جميع الفئات اال. ردم التفاوتات االفقية•
.  بالتنمية، ومعالجة االقصاء والتهميش

تعزيز االندماج االجتماعي -2
للجميع

.  يزومكافحة التمي. تكافؤ الفرص والنتائج في آن•
تكافؤ الفرص، والحد من -3

الة انعدام المساواة في النتائج، وإز
يةالقوانين والسياسات التمييز

سياسات مالية واقتصادية -4
وأجور تعزز المساواة

ب سياسات توزيع اولي  إعادة توزيع من خالل الضرائ•
. والتحويالت تعزز المساواة



ماذا يقول المجلس العالمي للعلوم؟ : 10الهدف 

المقاصد ، (ما بينهاوفيالحد من انعدام المساواة داخل البلدان )الهدف غير محدد •

ب ومالئمة، لكنها مصاغة كأنها أنشطة اكثر مما هي اهداف يج... تغطي مختلف االبعاد

ياغة بلوغها، وهي تحتاج الى مراجعة لكي نحدد إنجازات قابلة للقياس، اذ وفق الص

.الحالية ال يمكن قياس التقدم

، ساواةلالمالخشية ان يفسر الهدف على انه يقتصر على الحد من األوجه االجتماعية •

أوجه في الدخل والثروة، التي تساهم في تكوينلالمساواةوان يجري اهمال التصدي 

.األخرىالالمساواة

ألنه ( األدنى بمعدل الى من المتوسط% 40نمو دخل الـ )غير مناسب 1-10المؤشر •

ترح ، ويقالمساواةيغفل الطرف األعلى لتوزيع الثروة، وهذا يعطل مالءمته كمؤشر 

%  10من توزيع الدخل او % 40نسبة الى ادنى % 1استبداله مثال نسبة حصة اعلى 

.  مقاصد جديدة3كما يقترح . االدنى% 10األعلى الى 



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

.المقاصد والمؤشرات: الهدف العاشر

مرار التوصول توودريجيا إلووى تحقيووق نمووو الوودخل ودعووم اسووت١-١٠

فووي المائووة موون السووكان بمعوودل أعلووى موون 40ذلووك النمووو ألدنووى 

2030المعدل المتوسط الوطني بحلول عام

معووودالت نموووو نصووويب الفووورد مووون إنفووواق األسووور 1-١-١٠

فوووي المائوووة مووون 40المعيشوووية أو إيراداتهوووا ضووومن أدنوووى 

السكان ومجموع السكان

تمكوووووين وتعزيوووووز اإلدمووووواج االجتمووووواعي واالقتصوووووادي ٢-١٠

إلعاقوة والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجونس أو ا

األصووول أو الووودين أو الوضوووعأواإلثنووويأو االنتمووواء العرقوووي أو 

2030االقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 

فوي المائوة 50نسبة السوكان الوذين يعيشوون دون 1-٢-١٠

موون متوسووط الوودخل، بحسووب العموور والجوونس واألشووخاص 

ذوي اإلعاقة

ي ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة ف٣-١٠

النتوووائج، بموووا فوووي ذلوووك مووون خوووالل إزالوووة القووووانين والسياسوووات

ات والممارسوووووات التمييزيوووووة، وتعزيوووووز التشوووووريعات والسياسووووو

واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد

خصويا نسبة السكان الذين أبلغوا عن تعرضوهم ش1-٣-١٠

را لممارسووات تمييزيووة أو تحوورا خووالل االثنووي عشوور شووه

ب السوووابقة بنووواء علوووى خلفيوووات تمييزيوووة محظوووورة بموجووو

القانون الدولي لحقوق اإلنسان

سووات اعتموواد سياسووات، وال سوويما السياسووات الماليووة وسيا٤-١٠

اة األجووور والحمايووة االجتماعيووة، وتحقيووق قوودر أكبوور موون المسوواو

تدريجيا

حصوووة العمووول فوووي النووواتج المحلوووي اإلجموووالي،1-٤-١٠

بما في ذلك األجور ومدفوعات الحماية االجتماعية



1-داخل البلدان الالمساواةكيف نقار  
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قياس مركب: تمييز... المساواة... تفاوت
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الحرمان

مؤشرات
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:الرابعالمحور 

ما هي مساحة العمل المتاحة اثناء التكييف الوطني؟ 
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من الواقع الى المؤشر

الخاصية األكثر اهميةالموضو 

الهدف

          ه     ى    س           غ . االستجابة للواقع والتعبير  ن وجهة التغيير المطلوب

   ق                 –     ي  ز ج .          ه     ق        ي      ك         ه  

.     ق      غ        ه       ك  ى                        –              ي 
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.     س   ز                                        ي     ك          ق     

المؤشر

 ذ       . والتعبير  ن جوهر المقصد المطلوب تحقيقه واإلنجاز المطلوب قياسهالمالءمة 
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من مسؤوليات االحصائيين
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توصيات

                           ك  ل      –ق  م   ق                                        -1
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    م     ل                  ل                                          ق     ك  -4

                   .

.           ص  ه               غ  ض                                   ك ز   ى   ه    -5

لية المزيد من الثقة بالنفس، والتحرر من ضغوط وسطوة المؤسسات الدولية، والتركيز  لى  م-6

. دالتكييف الوطني، وبذل جهد أصيل في وضع المؤشرات وأنظمة الرصد المتناسبة مع وضع البل
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