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 خبير إحصائي في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

إدبغغي رلأيغغ رلزرلة دأتلدكر انتلدكرخ  إللةدءدبغغي ليشغغ الدكتور ألمد تلدنغغنصل خبغغ ل  ن ل

تحتيثلدءدبغغغي دللدك يغغغ نةلألج يًلالختتلدكرخ نةلدك نغغغرتد ةلكةلقا .لةه لي مسلديكنيًل شغغغ ة لبتة

بيكرويةألل  ل خح  ةلدا بلدك رحتتلةدك  تدألل2030 نةلةولي تلدكخحيالدءدبغغغغغغغي رل ،لةكرحنغغغغغغنصلزويك

ل-2008نغغغغغغرلكييغغغغغغر دتنلنةلدك اخنةلكرا ي لدءدبغغغغغغي نيللداةأةبنةلدك رقت ة.لةه لدك ؤكفلدك  ن

ل.زرلقا ييبقيًللهي لدءدبي لدكررلتبلإجتدألهيل يللج  هل  ل 2011

،لقيالببغغغغغنيطةلداا لدتيغغغغغر دتنلنةلدءيغغغغغ  د ك شغغغغغو ةلدءدبغغغغغي نةلزرل لدًل تي  يللزر تلج  هلة

تخلنذلدكوتيتل صلدك شيأي للةت كى.لةدءش دفلج ىلتخلنذهيلكإلدبي دللدك ي نةلزرلدك خح ةلدك ذو أت

ة خح ةلدكو الل،ACFUNDة،لUNDPدءدبغغغغي نةلدك   كةل صلق الب  ي ملدا بلدك رحتتلدء  ي رل

نة كتةك ختد،لد نةلزرلو كتةك نةلد حتتلةل،IDRCة  وزلبح ثلدكرخ  نةلزرلدك    ةلدك ر كتةك نةلد إألدأتلدكرخ 

DFIDوتيتيلزرلجي ًلل35ةه لير ر لب   تلترلية ل.ل كتةل صللدك نة،لةد ل، يصغغغغغغغةلزرلدك خاقةلدكو ب

دكوتيتللةقيالبرخحنبزرلدكتي  ط دزنيلةدءدبغغي دلل صللي وةلةدأيغغ .للةديصغغالج ىلألألةلدكتور أد 

 يللج  هل  لة صلدك ؤت  دللدكتةكنةلةدتلر يجيللةةأشلدكو الدءق ن نةلةدك اخنةلةشغغغغيأهلزنهي.ل

يألئلدكر لنهنةلزرلدءدبغغغي دللدك يغغغ نةلج ىل،لشغغغيأهلزرلتا ي لدكوتيتل صلداألكةلةدك  دءيغغغ  د  

يغغغغرشغغغغيأيةلك وتيتل صلدت ت يلل،لةتقتيبلدكقيالبخشغغغغ لجتألل صلداةأد ةل،دك نغغغغر قلدءق ن رلةدكتةكر

دنغغغغنصللزإأللدكتور أ،لبغغغغي دللدك يغغغغ نة.لبيء غغغغيزةلإكىل ك دكتةللدكو بنةلزرل  ر فل ليتللدءد

لةجضغغغغ ل خر  لزرلدك وهتلدءدبغغغغي رلدكتةكرل،جضغغغغ لزرلدكوتيتل صلدكل ونيللدءدبغغغغي نةلدكتةكنة

(ISI).ل

 عنوان العرض

لتوزيزلةظنلةلدتتبيللزرلدكخحيالدءدبي رلدك اخر

 نبذة مختصرة

ل يصةلبوتلدجر يأللدا بلدك رحتتلالختتل،تلش لزرلمأللقن ةلدءدبي دللدك ي نةلترويظبلي  يًلبوتلي ا

ةإجتدأللل،كقنيسلدكرقتالدكذإللتح   لزرلتخلنذلدهتدزهيل،لةيغغورلدك  تدأللداجضغغي 2030دكرخ نةلدك نغغرتد ةل

بييغغغغغغر تدال ل  جةل صلدك ؤشغغغغغغ دللدكررلدجر تللزرلدك لخةل نةلدكي  ةل كتةك نةلةد قيأي لدك اخ دكر



زرلهذدلدكنغغني لتنغغوىلة دأتلدكر انتلدكرخ  إللةدءدبغغي لإكىلل.2016دءدبغغي نةلكم بلدك رحتتلجيال

 نةلزرلدك لر  ،لةتحننصلزهبل حر دهيلةأز ل نر قلت ثن هيل ييألتلد ريجلةدير تدالدءدبي دللدك ي

ب نةل نيجتتلدك نر ت نصلزرلصنيطةلدكننيييللةدتير دتنلنيللل،ك  دق لة ش هيلزرلدك قتلدك خيي 

ت زن لدك ني يلللة صلملالهذدلدك  ضل صلدكضغغغغ ةأإللدكر ونتلج ىلةدكر صغغغغالإكىلديغغغغرخريليللألقنقة.

ةمأللج ضلدك ني يللةتقتي هيلك  نغغغر ت نصلل،ر قلدءدبغغغي ردك حلةج  غغغهيلبا يقةليغغغه ةل  نغغغاة

ةتق نالدكو  لدك و زرلجصلل،زييغغغغغر تدالتقخنيللدكو ضل،با يقةلإبتدجنةله ل لريحلدكر دصغغغغغالدكخيل 

ييكن للذبلدكل ه ألإكىلدك ني يللةدير تد هيلةتح ي هيلدكىل ويأفل دللقن ةل دك نر ت نصلهرل صلم

لجيكنة.ل

قييغغبلك  و   يللبنصلدءدبغغي ننصلةدك نغغر ت نصلبا يقةلتهتفلدكىلتوحنبلةدتتبغغيلله لج يأتلجصلت

زهبلدك حر قلبييغغغغغر تدالدايغغغغغيكن لدك ق نة،لة صلدك لضغغغغغالمأللتر ح ألدك يغغغغغيكةلدك  ننغغغغغنةلك خحيال

دءدبي رلج ىلد ريجلبني يللجيكنةلدكل ألتليربلت دص هيل  لدك نر ت نصلبشليزنةلجصلا يقلدير دتنلنةل

إكىلبخي لجي ةلتليأيةل حتألت.لجصلا يقلتقخنيللك رنغغغغ يق،لة شغغغغ لدك خرليلللدتبغغغغيللزويكةلتنغغغغوى

ج ىل ح لدا نةلدءدبي نةلةتوزيزللدءدبي نةلدك ب  ةل بنًبيلتدرنيليللدك نر ت نص.لةدكو ا

دك نغغغر ت نصلدك يغغغ ننصلةدكقاي لدك ي للدكشغغغليزنةلزرلدك لر  لم  ل ةلمه نةلديغغغر دتنلنةلكزييألتل قة

ةيرخيةللهذدلدكو ضلدك يغغغي الدك ق نةلةدكرق نتيةلل.دوزلدك ح ثلبيك خرليللدءدبغغغي نةةدكلي ويللة  

مأللج  نةلدكر دصغغغغالتور  لمدتلدك وي زللكو  نةلت دصغغغغالدءدبغغغغي دللدك يغغغغ نة.لةيؤوتلدك ضلوذك 

ةلز لتليرلزمل صلدكو  نةلدك ظنلنةلء ريجلدءدبغغغغغغي دللل،دتيغغغغغغر دتنلنةلكإلدبغغغغغغي دللدك يغغغغغغ نة

لةيور  لدكرزدً يليرخيي ل  لمهتدفلدكشليزنةلةدك ني كةلدك اخنةلةدكتةكنة.دك ي نة،لو يل

نيطةل ة  صلدكو ضلإكىلتحتيتلبوضلداهتدفلدتيغغغغغغر دتنلنةلدكررلي  صلدتجر يأللج نهيلزرلصغغغغغغ

ديغغر دتنلنةلدتبغغيللكإلدبغغي دللدك يغغ نةلزرلة دأتلدكر انتلدكرخ  إللةدءدبغغي ،لت وزلج ىلبخي ل

بغغي دللدك يغغ نةلدكررلتبغغتأهيلدك  دأت،لةج ىل خرليللإدبغغي نةلي  صلكإلدلBrandلجي ةلتليأية

ةتوزيزلدك و زةلدءدبغغي نة،لةديغغر تدالداشغغ يللدك   نةلدك ق نةلزرلج ضلل،دكر صغغالدكنهيلبنغغه كة

دك ني يل،لةتخ ي لةيغغغي الدتتبغغغيلل  لدكشغغغ وي لةدك نغغغر ت نصلةأصغغغتلدتتليهيللدكتةكنةلب نةلت  نةل

نيليللدكتةكننصل صل ني يل.لةتوزيزلدكر دصغغغغغغغالدكتد  رلزرلدك  دأتلةإجتدألل اةلج الة حيالددر دك 

 ك  صتلةدك ريبوةلدجر يألدَلج ىل ؤش دللمألد لةد حة.

 


