
اإلحصاء/ خاص
تقرير/ درهم السفياني

لإلحص���اء  املرك���زي  الجه���از  نظ���م 
بالتع���اون م���ع صن���دوق األم���م املتحدة 
للس���كان ورش���ة عمل إقليمي���ة خالل 
الفرتة من 24 – 26 أغس���طس املاضي 
كرس���ت ملناقشة استمارات التعداد العام 
للسكان واملس���اكن واملنشآت 2014م يف 

الجمهورية اليمنية .
هدف���ت الورش���ة إىل تعزي���ز القدرات 
اإلحصائي���ة وصق���ل امله���ارات يف مجال 
إدارة التع���داد وتبادل التجارب بني الدول 
وخربات املش���اركني وك���ذا التعرف على 
مدى االق���رتاب واالفرتاق ب���ني الدول يف 
اس���تخدام املفاهي���م التعدادي���ة وإتب���اع 
اإلج���راءات واألنش���طة التعدادي���ة التي 
توصي بها املنظم���ات الدولية واإلقليمية 
يف ه���ذا املج���ال وكذل���ك خل���ق قنوات 
التواصل بني العاملني يف مجال التعداد . 
الت���ي  الورش���ة  فعالي���ة  افتت���اح  ويف 
ش���ارك فيها خرباء دولي���ني ومختصني 

باإلحصاءات والتعدادات من س���بع دول 
عربية أكد األستاذ الدكتور/ حسن ثابت 
فرحان رئي���س الجهاز املركزي لإلحصاء 
- نائ���ب رئي���س اللجنة العلي���ا للتعداد 

- مدي���ر التع���داد أن الحكوم���ة قدم���ت 
والتكنولوجية  املادي���ة  اإلمكاني���ات  كافة 
والبش���رية لتنفيذ التعداد العام للسكان 
واملس���اكن واملنشآت 2014م وفق أحدث 

النظ���م املعتمدة عاملي���ًا باعتب���اره عماًل 
وطنيًا كبريًا يخ���دم التنمية ويعد مفتاح 

التخطيط السليم للحاضر واملستقبل .
التفاصيل.......... ص/3

اإلحصاء/ صالح العماد:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الدكتور/محمد سعيد السعدي مع املدير 
القط���ري الجدي���د للوكال���ة األمريكي���ة 
للتنمية الدولية »هريبي سميث« جملة 
م���ن القضاي���ا املتصلة بالتع���اون الثنائي 
ب���ني اليمن والوكال���ة األمريكية للتنمية 
الدولية وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم 

األهداف املشرتكة.
وناق���ش الجانبان التفاصي���ل املتعلقة 
باتجاه���ات الدع���م التنم���وي األمريكي 
املق���دم لليم���ن خ���الل املرحل���ة القادمة 
وضرورة اتساقه مع أولويات االحتياجات 
التنموي���ة اليمني���ة إىل جان���ب القضاي���ا 

املتصلة بتطوير آليات تنفيذ املشاريع.
كما اس���تعرض الجانبان سري تنفيذ 
عدد من املش���اريع املمول���ة من الحكومة 
األمريكية يف اليمن عرب الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية، ويف هذا الصدد أشاد وزير 
التخطي���ط والتعاون الدول���ي بالحرص 
الذي تبدي���ه الحكومة األمريكية يف دعم 
وتعزيز مس���ارات التنمية واالستقرار يف 

اليمن.
من جهته أك���د املدير القطري الجديد 
الدولي���ة  للتنمي���ة  األمريكي���ة  للوكال���ة 
»هريب���ي س���ميث« ح���رص الوالي���ات 
املتح���دة عل���ى مواصل���ة تقدي���م الدعم 
التنموي لليمن مشيدًا بمستوى التعاون 

القائم بني اليمن والواليات املتحدة.
حض���ر اللق���اء وكي���ل وزارة التخطيط 
والتعاون الدول���ي لقطاع التعاون الدولي 
األس���تاذ/ عمرعب���د العزيزعب���د الغني، 
ومديرعام التعاون مع أوروبا واألمريكيتني 

بالوزارة األستاذ/ أحمد الشبامي.
ويف سياق متصل بحث وزيرالتخطيط 
والتعاون الدولي الدكتور/ محمد س���عيد 

الس���عدي مع القائ���م بأعمال الس���فارة 
الس���ويدي«  اإلماراتية بصنعاء »عبداهلل 
جمل���ة م���ن القضاي���ا املتصل���ة بالتعاون 
الثنائ���ي ب���ني اليم���ن ودول���ة اإلمارات 
العربية املتحدة وس���بل تعزيزه وتطويره 

بما يخدم املصالح املشرتكة.
التخطي���ط  وزي���ر  أش���اد  اللق���اء  ويف 
والتع���اون الدولي بالعالق���ات التاريخية 
املتج���ذرة التي تربط الش���عبني اليمني 
واإلماراتي .. منوهًا بإس���هامات الحكومة 
اإلماراتي���ة يف دع���م مس���ارات التنمي���ة 

واالستقرار يف اليمن.
وناق���ش الجانبان التفاصي���ل املتعلقة 
بتخصيص التعه���دات اإلماراتية املقدمة 
لليم���ن خالل االجتم���اع الرابع ملجموعة 
اصدق���اء اليم���ن املنعق���د يف نيويورك يف  
ال�27 من شهر سبتمرب من العام املاضي.

من جهة أخرى التقى وزير التخطيط 
والتعاون الدولي الدكتور/ محمد س���عيد 
السعدي س���فري كوريا الجنوبية بصنعاء 

»لي مني«.
بح���ث الجانب���ان جملة م���ن القضايا 

املتصل���ة بالتع���اون الثنائي ب���ني اليمن 
وكوريا الجنوبية وسبل تعزيزه وتطويره 
بما يخ���دم املصال���ح املش���رتكة للبلدين 
الصديق���ني، باإلضاف���ة إىل س���ري تنفيذ 
بعض املشاريع املمولة من حكومة كوريا 

الجنوبية.
ويف هذا الصدد أب���دى وزير التخطيط 
والتع���اون الدولي تطلعه يف أن تس���هم 
كوريا الجنوبية بدور أكثر فاعلية يف دعم 
مس���ارات التنمية واالستقرار يف اليمن .. 
مؤكدًا حرص اليمن على تعزيز وتطوير 
مج���االت التع���اون الثنائي ب���ني اليمن 

وكوريا الجنوبية.
من جهته أكد س���فري كوريا الجنوبية 
حرص حكومة بالده على مواصلة تقديم 
كافة أوجه الدعم املتاحة ملسارات التنمية 
واالس���تقرار يف اليم���ن.. مش���ريًا إىل أن 
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وزير التخطيط والتعاون الدولي يؤكد حرص اليمن على تطوير التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة

مدخالت وخمرجات التعداد
يف ور�شة عمل اإقليمية

االفتتاحية

وزير التخطيط والتعاون الدولي يؤكد حرص اليمن على تطوير التعاون الثنائي
مع الدول الشقيقة والصديقة في دعم مسارات التنمية واالستقرار في اليمن

تواصاًل للعمل املنهجي لتنفيذ األنش���طة التحضريية للتعداد 
العام للس���كان واملساكن واملنش���آت 2014م وحرصًا من الجهاز 
املركزي لإلحصاء على تحقي���ق أعلى درجات الكفاءة والجودة يف 
تصميم استمارات التعداد 2014م، وفق معايري تلبي االحتياجات 
الوطني���ة م���ن املعلوم���ات والبيانات، وتواك���ب املعاي���ري الدولية 
واستيعاب متطلبات استخدام التقنية الحديثة )معالجة البيانات 

بواسطة املاسح الضوئي(.
ويف إط���ار تب���ادل املعلوم���ات والتواصل مع العال���م وما وصلت 
إليه الدول يف هذا املجال نفذت ورش���ة العمل اإلقليمية ملناقش���ة 
وتصميم اس���تمارات التعداد 2014م يف الجمهورية اليمنية ألول 
مرة يف التعدادات يف اليمن وبمش���اركة خ���رباء من االمم املتحدة 
وال���دول العربي���ة وخرباء محليني عل���ى مدار ثالث���ة أيام خالل 
الف���رتة 24-2013/8/26م، وت���م خاللها عرض ومناقش���ة كافة 
محتويات استمارات التعداد سواًء لعملية حصر املباني واملساكن 
واألسر واملنش���آت أو الستمارة العد للسكان واملساكن، باعتبارها 
مدخالت ومخرجات التعداد، وعرض تجربة اليمن واس���تعراض 
االس���تمارات باألس���لوبني التقليدي واآللي، واس���تخالص أهم 
التوصيات من حيث املحتوى والشمول واملصطلحات اإلحصائية، 

والوسائل املستخدمة وعرض تجارب الدول يف هذا املجال .
ويمكن القول أن هذه الورش���ة حقق���ت أهدافها بنجاح، وكان 
مس���توى التمثيل املحلي محل إعجاب وإشادة الخرباء الدوليني، 
وكذلك مس���توى احكام تصميم االس���تمارات، واملس���توى الذي 
وص���ل إليه الجه���از يف تنفيذ أنش���طة التع���داد 2014م، والقرار 
الس���ابق الس���تخدام املاس���ح الضوئي يف إدخال بيان���ات التعداد 

2014م وألول مرة كنقلة نوعية .
وبعد انتهاء الورشة كلفت اللجان املعنية يف التعداد باستيعاب 

مخرجاتها وفق الخطة والربنامج الزمني املحدد .
آملني من الجميع بذل الجهود للخروج بنتائج ذات نوعية تُحقق 

األهداف املرجوة، وتعود بالفائدة على البلد يف مختلف املجاالت.
واهلل ولي التوفيق،،،،،،،،
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صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

�مل�سرف �لعام/ �أ. د. ح�سن ثابت فرحان�لعدد )22( �أغ�سط�س 2013م رئي�س �لتحرير/ ح�سن ناجي �ل�سغري

بقلم/ �أ. د. ح�سن ثابت فرحان
رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء

نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد - مدير التعداد ورشة عمل إقليمية لمناقشة وتقييم استمارات التعداد 
العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م 

الزعبي: اليمن ينفذ تعدادًا سكانيًا وفق معايير عالمية من الجودة والدقة

مدير التعداد: نعمل على الخروج باستمارة تعداد تلبي احتياجاتنا الوطنية والمعايير الدولية
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وزير التخطيط
 ستش���هد تط���ورًا مضطردًا  يف مس���توى 

التعاون القائم بني اليمن وكوريا الجنوبية.
كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الدكتور/ محمد س���عيد السعدي مع السفري 
الرتكي بصنعاء »فضلي تشورمان« جملة من 
القضايا املتصلة بالتع���اون الثنائي بني اليمن 
وتركيا وس���بل تعزيزه وتطوي���ره وبما يخدم 

املصالح املشرتكة للبلدين الشقيقني.
ويف اللقاء أش���اد وزير التخطي���ط والتعاون 
الدولي بالحرص الذي تبديه تركيا لتوس���يع 
وتطوير مجاالت التعاون الثنائي مع اليمن .. 
مؤكدًا ح���رص حكومة الوفاق الوطني املماثل 

على تعزيز أطر التعاون املشرتك مع تركيا.
وناق���ش الجانبان القضاي���ا املتصلة بتنفيذ 
بعض املش���اريع التي تعتزم الحكومة الرتكية 
تمويله���ا يف اليمن يف العديد م���ن القطاعات 

االقتصادية.
ويف ه���ذا الص���دد ج���دد وزي���ر التخطي���ط 
والتعاون الدولي ترحيب اليمن باالستثمارات 
الرتكي���ة .. منوه���ًا بالتط���ور املضط���رد الذي 
تش���هده عالقات التعاون الثنائي بني اليمن 

وتركيا.
من جهت���ه أكد الس���فري الرتك���ي بصنعاء 
اس���تعداد الحكومة الرتكية تقديم كافة أوجه 
الدعم الالزم لدعم العملية السياسية القائمة 
يف اليمن .. منوهًا بخطوات التقارب املتسارعة 

التي قطعتها العالقات اليمنية الرتكية.
وأشار الس���فري الرتكي إىل إعتزام الحكومة 
الرتكية زيادة سقف الدعم املقدم لليمن خالل 
املرحلة املقبل���ة وتمويل العديد من مش���اريع 

البنية التحتية يف اليمن.
و بحث وزير التخطي���ط والتعاون الدولي 
الدكت���ور/ محمد س���عيد الس���عدي مع املدير 
الُقط���ري للبنك الدولي باليم���ن وائل زقوت 
جملة م���ن القضايا املتصل���ة بالتعاون الثنائي 
ب���ني اليمن والبن���ك الدولي وس���بل تعزيزه 

وتطويره بما يخدم األهداف املشرتكة.
ويف اللقاء أكد املدير القطري للبنك الدولي 
إعت���زام البنك الدولي تقديم م���وارد تمويلية 
جدي���دة لليمن .. مش���ريًا إىل أن ثمة حرص 
يوليه البنك الدولي ملواصلة دعم اليمن خالل 
املرحل���ة االنتقالية واإلس���هام يف دعم الجهود 
الهادف���ة إىل تنفي���ذ مخرجات مؤتم���ر الحوار 

الوطني.
والتق���ى وزير التخطيط والتع���اون الدولي 
الدكتور/ محمد س���عيد الس���عدي الخبري يف 

هيئة الثقة األملانية »ويلفريد سيدو«.
ويف اللقاء أك���د وزير التخطي���ط والتعاون 
الدولي ح���رص اليمن على اإلس���تفادة من 
التجرب���ة األملانية يف تس���وية قضايا األراضي 
عق���ب تحقي���ق الوح���دة األملاني���ة يف الع���ام 

1990م.
م���ن جهت���ه أب���دى الخبري يف هيئ���ة الثقة 
األملانية إس���تعداد أملانيا االتحادية تقديم كافة 
أوج���ه الدعم واملس���اعدة للحكومة اليمنية يف 

هذا الصدد.
م���ن جان���ب أخ���ر وق���ع وزي���ر التخطيط 
والتع���اون الدول���ي الدكت���ور/ محمد س���عيد 
الس���عدي مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
على ثالث أتفاقي���ات تنموية بقيمة إجمالية 
تص���ل اىل »4.4« ملي���ون دوالر تكرس لدعم 
الجه���ود التي تبذله���ا الحكوم���ة اليمنية يف 
استعادة سبل املعيشة املس���تدامة يف املناطق 

املتضررة من الصراع.
بتقدي���م  املوقع���ة  االتفاقي���ات  وتقض���ي 
برنام���ج االمم املتح���دة مبل���غ »4.4« مليون 
دوالر تك���رس لتلبية اإلحتياجات االنس���انية 
الخاص���ة للمتضرري���ن يف خم���س مدن هي 
أب���ني، صعدة، تعز، عم���ران، وحجة، إىل جانب 
تقديم دعم إضايف للجنة الوطنية للتعامل مع 
األلغام لبناء القدرات اإلضافية والحقيقية التي 
يتطلبها نازع���وا األلغام املحليون للتغلب على 
التحدي���ات الراهنة يف أبني وصعدة، وكذلك يف 

أجزاء أخرى من اليمن.

كما يش���مل الدع���م املقدم تعزي���ز قدرات 
الس���لطات املحلية والتنفيذية بمحافظة أبني 
يف تخطي���ط وتنفيذ التدخ���الت إلعادة إعمار 
املناطق املتضررة ودعم إستعادة سبل املعيشة 
املستدامة للسكان املتضررين يف أبني، بحيث 
يتم تدشني املشروع يف مرحلته األولي بدعم 

)200( أسرة من األسر املتضررة.
وعقب التوقيع على اإلتفاقيات الثالث أشاد 
وزير التخطيط والتعاون الدولي بإس���هامات 
برنام���ج االمم املتحدة اإلنمائي يف دعم جهود 
الحكومة الهادفة إىل التسريع بتطبيع األوضاع 
اإلنسانية يف املناطق املتضررة جراء الصراعات 

املسلحة والحرب ضد تنظيم القاعدة.
ويف السياق نفس���ه بحث وزير التخطيط 
والتع���اون الدول���ي الدكتور/  محمد س���عيد 
الس���عدي مع الس���فرية الربيطاني���ة بصنعاء 
»جني ماري���وت« جملة من القضاي���ا املتصلة 
بالتع���اون الثنائي بني اليمن واململكة املتحدة 
وس���بل تعزي���زه وتطويره بما يخ���دم املصالح 

املشرتكة للبلدين الصديقني.
ويف اللق���اء رحب وزي���ر التخطيط والتعاون 
الدولي بالس���فرية الربيطاني���ة »ماريوت« يف 
مس���تهل مباش���رتها مله���ام منصبه���ا الجديد 
كممثل���ة دبلوماس���ية للمملك���ة املتح���دة يف 
اليمن.. منوهًا بالتطور املضطرد الذي تشهده 

العالقات اليمنية – الربيطانية.
واستعرض الجانبان خالل اللقاء الرتتيبات 
املتعلق���ة بإنعقاد اإلجتم���اع املرتقب ملجموعة 
اصدق���اء اليمن املقرر يف نيويورك يف ال�25 من 

شهر سبتمرب الحالي.
م���ن جهتها ج���ددت الس���فرية الربيطانية 
بصنع���اء ح���رص الحكوم���ة الربيطانية على 
مواصلة تقديم الدعم السياسي واالقتصادي 
لليم���ن.. منوه���ًة باإلنجازات الت���ي حققتها 
حكوم���ة الوف���اق الوطن���ي لتج���اوز تحديات 

املرحلة اإلنتقالية الراهنة والصعبة.
بمستوى  »ماريوت«  الس����فرية  وأش����ادت 
التع����اون القائم بني اليمن واململكة املتحدة .. 

مؤكدًة حرص بريطاني����ا على تعزيز وتطوير 
مج����االت التع����اون القائمة واملس����تقبلية مع 

اليمن.
كم���ا التق���ى وزي���ر التخطي���ط والتع���اون 
الدولي الدكتور/  محمد س���عيد السعدي كل 
على حده س���فري جمهورية روس���يا اإلتحادية 
الفلسطيني  والس���فري  زلودوف«  »س���ريجي 
بصنعاء »باسم االغا« وذلك للتوديع بمناسبة 

انتهاء فرتة عملهما الرسمي يف اليمن.
ويف اللقاء أش���اد وزير التخطي���ط والتعاون 
الدولي بالدور الذي اضطلع به السفري الروسي 
بصنع���اء يف تعزيز أطر التع���اون الثنائي بني 
اليمن وروس���يا اإلتحادية .. منوهًا بالحرص 
الذي أبدته الحكومة الروس���ية يف دعم عملية 

التحول السياسي القائمة يف اليمن.
وأكد وزي���ر التخطي���ط والتع���اون الدولي 
ح���رص اليمن على تعزي���ز وتطوير مجاالت 
التعاون الثنائي مع روسيا االتحادية .. متمنيًا 
للس���فري س���ريجي زلودوف التوفيق يف مهام 

عملة املستقبلية.
من جهته جدد الس���فري الروس���ي بصنعاء 
ح���رص روس���يا عل���ى مواصلة دع���م املرحلة 
االنتقالية يف اليم���ن.. منوهًا باإلنجازات التي 
حققتها اليمن على صعيد تطبيق بنود املبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية املزمنة.
م���ن جهة أخ���رى ج���دد وزي���ر التخطيط 
والتع���اون الدول���ي الدكتور/  محمد س���عيد 
الس���عدي حرص اليمن عل���ى مواصلة دعم 
صمود الشعب الفلس���طيني وتأييده ملطالبه 
املش���روعة يف إقامة دولته املستقلة على كامل 

الرتاب الفلسطيني.
وأك���د الوزير الس���عدي ح���رص الحكومة 
اليمني���ة على مواصلة دعم خيارات الش���عب 
الفلسطيني وتقديم كافة أوجه الدعم املتاحة 
لتعزيز املوقف الفلسطيني املتمسك بالثوابت 
الوطني���ة املرتك���زة على ح���ق إقام���ة الدولة 
الفلس���طينية على كامل األرض الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشريف.

المستوى االقتصادي ونمو السكان في الجمهورية اليمنية
اآلم����ن  االقتص����ادي  املس����توى 
ه����و تكلفة املعيش����ة الت����ي تُعرب 
ع����ن احتياجات الف����رد املادية التي 
املس����كن  للحصول على  يحتاجها 
املناسب  واملش����رب واملأكل اآلمن 
كما أن هن����اك معاي����ري اجتماعية 
وسكانية دخلت كمتطلب رئيس 
االقتصادي  املس����توى  تحدي����د  يف 
كالتعليم، الصحة، الثقافة، والرتفيه، 
ه����ذه  أهمي����ة  أو  وزن  ويختل����ف 
املتطلب����ات م����ن بل����د إىل آخر وقد 
ذهب بعض االقتصاديني إىل اعتبار 
التغ����ري يف ه����ذا املس����توى بالنمو 
االقتص����ادي و هناك مجموعة من 
األس����ئلة تطرح نفس����ها مباش����رة  
حول النمو السكاني يف بالدنا  ويف 
مقدمتها مدى مواءم����ة هذا النمو  
مع النم����و االقتص����ادي أي أننا إذا 
ما تكلمن����ا عن النم����و االقتصادي 
البد لنا أن نتكل����م عنه بمقارنته 
بالنم����و الس����كاني لبالدن����ا فعند 
قراءة ج����داول نمو النات����ج املحلي 
ونم����و قطاعات االقتص����اد املختلفة 
الب����د لنا م����ن التط����رق إىل معدل 
نمو السكان ونوعية تزايد الفئات 
العمري����ة، وم����دى االس����تفادة من 
خط����ط التنظيم الس����كاني التي 
النامية  الدول  اس����تخدمته بعض 

الشبيهة ببالدنا ثقافًة وبيئة .
نس����مع الكث����ري عن املس����اعي 
الس����كاني  النم����و  لتخفي����ض 
والرتكي����ز علي����ه إعالمي����ًا وتصبح 
األرقام واملؤش����رات يف ه����ذا النمو 
هاجسًا قلقًا للمخططني واملنفذين 
االقتصادي����ة  الدول����ة  لسياس����ات 
واالجتماعي����ة والس����كانية ويصبح 
يف األخ����ري الحدي����ث الرائ����ج على 
ألس����نة وتقارير ه����ؤالء واملهتمني 
بهذه الظاهرة هي ثقافة الشعوب 
فباعتقادي من خ����الل هذا الوضع 
وبه����ذه النظرة ال يمكننا أن نحقق 
اآلمن����ة  االقتصادي����ة  املس����تويات 
ألف����راد مجتمعنا ما ل����م نركز بعد 
زي����ادة اإلنتاجي����ة والبح����ث ع����ن 
أي   - األخض����ر  التناف����س  زي����ادة 

الزراعة - والت����ي تُعترب هي املرتع 
لزيادة  الخص����ب  والس����وق  اآلمن 
الق����وى العامل����ة والتي ه����ي نتاج 
زيادة الس����كان فكم����ا كان أجدادنا 
يبحثون عن زيادة أفرادهم بالزواج 
املبك����ر واإلنج����اب األكثر لكس����ب 
املعيش����ة والت����ي هي عب����ارة عن 
الفِالح����ة والحراج����ة والصيد فإن 
توجه السياسات نحو هذا القطاع 
االقتصادي اله����ام هو معالجة لهذا 
االرتف����اع يف الس����كان وتخفي����ف 
العبء ع����ن الدولة يف اس����تنزاف 
الصعب����ة لتوفري احتياجات  العملة 

املواطن.
و النم����و الس����كاني ال يتعارض 
مع النمو االقتصادي والتنمية طاملا 
توافرت للبل����د املوارد االقتصادية أو 
كان����ت هناك موارد غري مس����تغلة  
فف����ي ه����ذه الحالة يس����اعد نمو 
قدراتها  وتنمية  البش����رية  األعداد 
املوارد  اس����تغالل  على  ومهاراته����ا 
املتاحة وتوظيفها التوظيف الكامل، 
ما ينت����ج عن����ه دفع عجل����ة النمو 
والتنمي����ة االقتصادية، وتحس����ني 
مستوى املعيش����ة، وللتدليل على 
ذلك نذكر هنا حالة البلدان الغنية 
بمواردها النفطية التي تعاني من 
الس����كان بالنسبة  مش����كلة خفة 
للموارد ما يجعل العدد القليل من 

السكان عاجزًا عن استغالل املوارد 
كاملة،  بص����ورة  املتاحة  االقتصادية 
كما يمكن التدليل على ذلك أيضًا 
بذكر حالة البل����دان املتقدمة التي 
يؤدي حسن االس����تغالل للعنصر 
البش����ري فيها إىل تطوي����ر قدرتها 
اإلنتاجي����ة وتوظيفه����ا عل����ى نحو 
كام����ل بما يحقق أقصى اس����تفادة 
املتاحة،  ممكنة ملواردها االقتصادية 
ويساعدها يف ذلك تبنيها وتنفيذها 
املوجه����ة نحو  للربام����ج  املس����تمر 
البحث والتطوير وتبني األساليب 
والط����رق العلمي����ة والتكنولوجي����ا 
الحديث����ة يف التعامل مع مش����كلة 
إنتاجيتها،  ورف����ع  املح����دودة  املوارد 
بعبارة أخرى يصب����ح من مصلحة 
الدولة تش����جيع النمو السكاني أو 
اس����تقطاب الهجرة إليها من أجل 
تحسني فرص استغاللها ملواردها 
االقتصادي  النم����و  وزيادة معدالت 

والتنمية فيها.
املتعاقب����ة  حكوماتن����ا  وقص����ة 
الس����كاني   النم����و  إىل  بنظرته����ا 
كاملوظف الذي يتقاضى راتبًا معينًا 
يكفي����ه هو وأف����راد أس����رته البالغ 
عددهم ثالثة أفراد لهذا العام غري 
أنه يف العام املقبل س����يجد نفس����ه 
يعول أربع����ة ودخله ثابت����ًا فيكون 
ع����الج أمره أن����ه إم����ا أن يخفض 
من مصاريفه أي يكون املس����توى 
أخف����ض  يف  عن����ده  االقتص����ادي 
درجات����ه الدني����ا وق����د يتخلى عن 
بع����ض ضروري����ات االنف����اق التي 
يعتربها غري هام����ة كالتعليم مثاًل 
للفتي����ات أو األوالد بحج����ة ع����دم 
قدرته أو يعمل على تشغيل أفراد 
أس����رته غري البالغني )األطفال( وال 
يعيد النظر إىل إمكانياته وتوجيهها 
التوجي����ه الذي يكف����ل زيادة دخلها 
عرب التدريب أو اكتس����اب القدرات 

وامله����ارات األكثر دخ����اًل  ... كذلك 
املتبعة  فإن السياسات االقتصادية 
من قبل الحكومات تنظر إىل ازدياد 
النمو السكاني كمشكلة رئيسية 
يف عجز ق����درة الحكومات للوصول 
إىل املس����توى االقتص����ادي اآلم����ن  
للفرد دون البحث عن اس����تغالل 
امل����وارد املتاحة لها يف بالدنا س����واًء 
أكان يف قطاع الزراعة أو الصناعة أو 
األس����ماك، القطاعات الواعدة وغري 

املستغلة.
هل يمكن لبالدنا تحقيق هدفها 
يف تقليص نسبة النمو السكاني ؟ 
حيث تبني االحصاءات الوطنية أن 
متوسط معدل النمو خالل العشر 
سنوات الس����ابقة 3.06% أو زيادة 
النم����و االقتصادية والتي  معدالت 
تب����ني االحص����اءات أن متوس����ط 
مع����دل النم����و يف النات����ج املحل����ي 
باألس����عار الثابت����ة 4.59%، بصورة 
تدريجية  إىل مس����تويات متوازنة 
ومقبولة ؟.. إن النمو الس����كاني ال 
بد أن ينافس����ه نمو اقتصادي وإال 
ف����إن الحكومات املقبل����ة واألجيال 
القادمة ستواجه خطر أخطاء عدم 
التقدي����ر والفه����م واالدراك لتفاقم 
املش����اكل الس����كانية واالجتماعية 
لزيادة الفجوة واتساعها بني معدل 
السكاني  والنمو  االقتصادي  النمو 
املوج����ودة  املش����كالت  ف����إن  وإال 
س����تبقى وتتفاق����م  بل س����تظهر 
مش����كالت أخ����رى على الس����طح 
يصعب التحكم يف آثارها الناجمة .
ال شك يف أن املنهجية املتبعة يف 
النفطية  العائدات  استثمار فائض 
أو املن����ح الخارجي����ة له����ا دورها يف 
أو  انع����اش نفق����ات تلك الس����نة 
العام املالي يف ح����ني أنه باإلمكان 
وض����ع خطط تنموي����ة تعمل على 
زي����ادة النمو االقتصادي بالش����كل 
الجيد ألنها تتضمن سلس����لة من 
املخطط����ات بعي����دة امل����دى ضمن 
أساسًا  وُضعت  عامة  اسرتاتيجية 
ملح����اكاة املس����تقبل ومتطلباته بل 

حتى معوقاته .

الصراع التنظيمي
إن الص���راع  يف املؤسس���ات حقيق���ة واقع���ة ومن 
االس���تحالة تجنبها، الختالف الشخصيات املتعاملة 
واختالف طبيعة البش���ر وأهدافهم، وتظهرالخالفات 
على جميع املستويات اإلدارية بني العاملني بعضهم 
البعض وحتى يف الجهات اإلشرافية والرقابية ووصواًل 
إىل املس���تويات العليا يف املنظمة، وينظ���ر إىل الصراع 
على أنه أحد مظاهر البيئة التنظيمية الحتمية التي 
ال يمك���ن تفاديها، وتختلف درجة حدته وتأثريه على 

املنظمة والفرد حسب املوضوع وأطراف الصراع.
أن  يمكن  ال  البشرية  األنظمة  بأن  املؤكد  ومن 
أنشطة  حقيقتها  يف  دامت  ما  ثبات  حالة  يف  تظل 
تعيش  التي  البيئة  مع  تتفاعل  مفتوحة  اجتماعية 
والتوسع، وتضاؤل  النمو،  البيئة:  فيها، ومن سمات 

الفواصل والحدود 
والزمانية،  املكانية 
املجتمع  وت��ح��ول 
صغرية،  قرية  إىل 
أه����م م��ع��امل��������ه��ا 
التق���ني  التغيري 
ال������س������ري������ع، 
وال����ت����ض����خ����م 
وال�������ت�������ن�������وع 
والتعق������د الهائل 
ال��ع��م��ل��ي��ات،  يف 
والتطوير املستمر 
األف�����������������ك�����ار  يف 
وش���دة  واملفاهيم، 
على  امل��ن��اف��س��ة 
والتعارض  امل��وارد، 
ب����ني األه�������داف 

واملصالح، مما أدى إىل حالة أكرب من الغموض وعدم 
وأصبح  واملعتقدات،  واآلراء  األفكار  واختالف  التأكد، 
مقاومة  أن  اعتبار  على  وطبيعيًا؛  واردًا  أمرًا  الصراع 

التغيري أحد العوامل املسببة للصراع.
وإذا اس���تطاعت هذه الصراعات التكيف مع البيئة 
الخارجية، وتمكنت من رفع مستوى الرضا الوظيفي 
لدى العامل���ني يف البيئة الداخلي���ة، من خالل إدراك 
األه���داف الش���خصية والطموحات املس���تقبلية، قد 
يك���ون دافعًا جديدًا ل���أداء املتميز، فرض���ا الفرد عن 
عمله يحدث توافقًا نفس���يًا واجتماعيًا لديه الرتباطه 
بالنجاح يف العمل، واإلدارة الفعالة للصراع تتعامل مع 
الصراع على أنه مش���كلة متوقعة تتطلب حاًل ضمن 
مناخ تسوده روح التش���ارك واملنافسة اإليجابية، لذا 

فإنه يمكن أن يؤدي إىل مخرجات إيجابية منتجة.
هناك من ينظر للصراع على أنه سالح ذو حدين 
يمك���ن اس���تخدام أح���د أطرافه يف العن���ف والتدمري 
وتقويض البنيان اإلداري، كما يمكن توجيهه إىل أداء 
فع���ال  للنمو والرقي وتحفيز املوظفني نحو التجارب 
الفعالة والبن���اء، وبالتالي فالص���راع يمكن أن يكون 

سلبيًا ولكنه أيضًا يمكن أن يكون إيجابيًا.
إن أهم أس���باب الصراع���ات التنظيمية تكمن يف 
مشكالت االتصاالت اإلدارية الناتجة عن سوء الفهم 
وعدم وض���وح خطوط االتصال ب���ني األفراد بعضهم 
البع���ض أو بينه���م وبني الجهات العلي���ا يف املنظمة، 
باإلضافة إىل وجود هياكل تنظيمية ضعيفة ال توضح 
االختصاص���ات والواجبات واملس���ئوليات املحددة لكل 

وظيفة.
كما أن اختالف األهداف والقيم واألس���اليب من 
ش���خص آلخر تعد من أس���باب حدوث الصراعات، 
فكلم���ا ازداد غم���وض األه���داف والوس���ائل الالزمة 
لتحقيقها ينش���أ الصراع وتزداد حدته، ومن أس���باب 
الص���راع االنتم���اءات وال���والءات الوظيفي���ة واملهنية 
والتباي���ن يف الصفات واألنماط الش���خصية وس���عي 
األفراد يف الحصول على مكانة بارزة بداًل من الرتكيز 

على مصلحة املنظمة.
واختيار األسلوب املناسب لحل الصراع يف املنظمة 
يكمن يف تحليل الصراع للتعرّف على أسبابه وآثاره 
وتحديد أطراف���ه للتعرّف على أهدافه���م وغاياتهم 
وم���دى تأثريه���م ومن ثم دراس���ة البدائ���ل املتاحة 
الختيار األنس���ب منها يف حل الصراع، وبالتالي فإن 
ح���ل الص���راع يعتمد عل���ى املواقف وعل���ى األطراف 

بالدرجة األوىل.
كلمة �أخرية:

لنكن أكثر مواكبة عند ممارساتنا اإلدارية بتبني 
اس����رتاتيجية التعاون يف إدارة الصراعات، وتقوم هذه 
االس����رتاتيجية على خل����ق بيئة ومناخ مؤسس����ي 
محف����ز علىالص����راع اإليجاب����ي يس����وده التنافس 
وي����ؤدي إىل بذل املزيد من العم����ل املنتج الذي يعود 
بالنفع والفائدة على العاملني وعلى املنظمة، وتطوير 
اتجاه����ات العامل����ني نح����و مفهوم االخت����الف، وأن 
االختالف يف الرأي ال يفس����د للود قضية، وأن نجاح 
املنظمة مرهون بتناغم األهداف، و إكساب العاملني 
املفهوم الصحيح للتنازل للطرف اآلخر ملصلحة العمل، 
وأن التنازل اليعنى الربح أو الخس����ارة، فالعمل لعبة 

ينص قانونها على أن »الكل يعمل ليكسب«.

�أمني حممد �لعلفي
مدير عام احصاءات األسعار 

واألرقام القياسية

   حمدي علي �ل�سرجبي 
مدير عام الحسابات القومية

معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج حسب القطاعات
لألعوام 2001-2012م )باألسعار الثابتة %(
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اإلحصاء/ خاص
تقرير/ درهم السفياني:

 
نظم الجهاز املرك���زي لإلحصاء بالتعاون مع 
صندوق األمم املتحدة للس���كان ورش���ة عمل 
إقليمية خالل الفرتة من 24 – 26 أغس���طس 
املاضي كرس���ت ملناقش���ة اس���تمارات التعداد 
العام للسكان واملس���اكن واملنشآت 2014م يف 

الجمهورية اليمنية .
هدفت الورشة إىل تعزيز القدرات اإلحصائية 
وصقل امله���ارات يف مج���ال إدارة التعداد وتبادل 
التجارب بني الدول وخربات املش���اركني، وكذا 
التع���رف على م���دى االقرتاب واالف���رتاق بني 
الدول يف اس���تخدام املفاهي���م التعدادية وإتباع 
اإلجراءات واألنش���طة التعدادي���ة التي توصي 
به���ا املنظمات الدولية واإلقليمية يف هذا املجال، 
وكذلك خلق قن���وات التواصل بني العاملني يف 

مجال التعداد . 
ويف افتت���اح فعالي���ة الورش���ة التي ش���ارك 
فيه���ا خرباء دولي���ني ومختص���ني باإلحصاءات 
والتعدادات من س���بع دول عربية أكد األس���تاذ 
الدكتور/ حس���ن ثابت فرح���ان رئيس الجهاز 
املرك���زي لإلحص���اء - نائ���ب رئي���س اللجنة 
العلي���ا للتع���داد - مدي���ر التع���داد أن الحكومة 
قدمت كاف���ة اإلمكانيات املادي���ة والتكنولوجية 
والبش���رية لتنفي���ذ التع���داد الع���ام للس���كان 
واملساكن واملنشآت 2014م وفق أحدث النظم 
املعتمدة عامليًا باعتباره عماًل وطنيًا كبريًا يخدم 
التنمية ويعد مفتاح التخطيط السليم للحاضر 

واملستقبل .
 وقال  رئي���س الجهاز إن خطوات وإجراءات 
التع���داد العام للس���كان واملس���اكن واملنش���آت 
2014م تس���ري بص���ورة منظمة ودقيق���ة وفقًا 
للخط���ط والربام���ج املعتم���دة محلي���ًا واملناهج 
والط���رق العلمية الحديث���ة املعتمدة من األمم 

املتحدة .
ولف���ت إىل أن الحكوم���ة أوف���ت بتعهداته���ا 
واعتمدت موازنة كاملة للتعداد تصل نس���بتها 
اىل 87 باملائ���ة فيما تس���اهم الجه���ات املانحة 
الصديقة بنس���بة 13 باملائة على ش���كل دعم 

مكتبي وتجهيزات فنية محددة .
وأشار إىل أن الجهاز املركزي لإلحصاء يمتلك 
ك���وادر فنية متخصص���ة لها خ���ربة وتجربة يف 
اإلع���داد والتنفيذ للتعدادات باع���رتاف الخرباء 
الدولي���ني واإلقليميني ويح���رص على عملية 
التأهي���ل والتدري���ب باعتبار العنصر البش���ري 

الركيزة األساسية والهامة يف عملية التنمية .
وق���ال : » إن الجهاز وحرصًا منه على مواكبة 
التطورات التي يشهدها العالم سيقوم بإدخال 
إس���تمارات البيانات الخاصة بالتعداد بواسطة 
أجهزة املاسح الذكي حيث تم تحديد مواصفات 
تل���ك األجه���زة بناًء عل���ى ال���دورات التدريبية 
واإلس���تفادة من تجارب وخربات دول س���بقت 
تنفي���ذه بها يف هذا املجال« .. مبينًا أنه س���يتم 
األخذ ومن خالل نتائج الورشة وتوصياتها عند 
تصميم االستبيان طريقة العد ونوع اإلستبيان 
والبيان���ات املطل���وب جمعها وأنس���ب صياغة 
لأس���ئلة وترتيب األس���ئلة وتقنيات التجهيز 
التي تستعمل يف تجهيز البيانات مع استخدام 

كثري من التقنيات الحديثة املتقدمة تكنولوجيًا 
يف تعداد 2014م مثل جه���از قراءات العالمات 
ضوئيًا واألجه���زة الذكية للتعرف على الحروف 

وهذا له تأثري كبري على تصميم االستمارة .
وأوضح أن الجهاز املركزي لإلحصاء بالتعاون 
مع صندوق االمم املتحدة للسكان قام بدراسة 
اس���تخدام املاس���ح الضوئي يف إدخ���ال بيانات 
التع���داد وتحليله���ا ، كم���ا تم االس���تفادة من 
التجربتني املصرية واملغربية يف إعداد اس���تمارة 

التعداد . 
ه���ذه  إىل  الوص���ول  مراح���ل  واس���تعرض 
االستمارة ، حيث قامت اللجنة املختصة بإعداد 
إس���تمارة التع���داد بمراجعة إس���تمارة التعداد 
للع���ام 2004 ومن ثم القيام بمراجعة ش���املة 
لها وبدأت باإلضاف���ات الجديدة لها بما يتوافق 
مع املتطلبات الجديدة، وقامت اللجنة بإضافتها 
إىل اإلس���تمارة ومن ثم مراجعته���ا من الفريق 
الفني املختص بقضاي���ا التعداد ، لتقوم اللجنة 
الفنية للتعداد بعد ذل���ك بمراجعتها وتنقيحها 
.ورفعه���ا الي اللجنة العلي���ا للتعداد التي أبدت 
مالحظاته���ا عليها ، لتُح���ال يف آخر املطاف إىل 

مكتب التعداد .
ولفت رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء إىل أن 
الجهاز قد قام بعمل اس���تطالع للرأي للجهات 
املس���تفيدة حول هذه اإلس���تمارة وتم تحليل 
البيانات واس���تيعاب ما جاء فيها . كما تم عقد 
ورشة عمل للشراكة مع القطاع الخاص ملعرفة 
ما يحتاجونه من بيانات وقد أخذت مالحظات 
القط���اع الخ���اص وأرس���لت للج���ان املختصة 
لتضمني ما يلزم يف هذه اإلس���تمارة .. آماًل أن 
تثرى هذه اإلستمارة بالنقاش من قبل الخرباء 
املشاركني يف هذه الورش���ة وأن يتم االستفادة 

من تجارب وخربات األشقاء .
وأش���ار فرح���ان إىل أن الجه���از س���يعقد يف 
وقت الحق ورش���ة عمل مع القطاع الحكومي 
ومنظم���ات املجتم���ع املدن���ي للنظر فيم���ا إذا 

كانت لديهم مالحظات حول هذه اإلس���تمارة 
لأخذ بها حتى تخرج بش���كلها النهائي تلبي 

إحتياجاتنا الوطنية واملعايري الدولية .
 م���ن جانبه أش���اد الخبري الدول���ي عبداهلل 
الزعب���ي املستش���ار اإلقليمي لصن���دوق األمم 
املتحدة للس���كان باإلج���راءات اليمنية املتخذة 
يف التعداد العام للس���كان واملس���اكن واملنشآت 
2014م بإعتبارها تتماش���ى مع النظم املتبعة 

من األمم املتحدة ومناهجها الحديثة .
وق����ال » إن اليم����ن لديها خ����ربة مرتاكمة يف 
إدارة وتنفي����ذ التعدادات وله����ذا تعد من الدول 
القالئل يف العال����م التي تعتربها األمم املتحدة 
مؤهلة إلجراء التع����دادات ولديها نظم ومناهج 
حديث����ة ومقوم����ات ثابت����ة إلج����راء التعدادات 
ولديها الخربات والكوادر املؤهلة للتنفيذ بصفة 

مميزة«.
وأضاف » إن إهتمام اليمن وإلتزامها بتنفيذ 
التع���داد العام للس���كان واملس���اكن واملنش���آت 
2014م يجس���د مس���توى الوع���ي التنم���وي 
والتطور يف التخطيط للمس���تقبل حيث تشعر 
األم���م املتح���دة باإلرتي���اح للخطط والحش���د 
الحكوم���ي للم���وارد املالية والبش���رية إلنجاح 

تعداد 2014م«.
ولفت إىل حُس���ن اإلعداد والتنظيم لتنفيذ 
ه���ذا التع���داد والجه���ود املبذول���ة للمش���اركة 
املجتمعية خصوصًا القطاع الخاص ومش���اركته 
يف اإلف���ادة ع���ن نوعي���ة البيان���ات واملعلومات 
االقتصادية املطلوب توافرها يف اإلستمارة،حيث 
ش���كلت هذه الخطوة إبتكارًا يمنيًا تأخذ األمم 
املتح���دة اآلن ب���ه يف وثائقها وتح���ث الدول يف 

العالم على األخذ به .
وق���ال » نح���ن مهتمون ج���دًا بدع���م هذا 
التعداد يف ضوء الش���راكة التاريخية بني اليمن 
وصن���دوق االمم املتحدة للس���كان وعلى ضوء 
التط���ورات التقني���ة والتكنولوجي���ة التي تقع 
يف العالم حالياً، وس���يتم نق���ل الخربات العاملية 

ملساعدة الجهاز املركزي لإلحصاء يف هذا العمل 
الوطني الكبري«.

وأشار املستش���ار الزعبي إىل أن هذا التعداد 
س���يكون وفق معايري عاملية من الجودة والدقة 
وآليات العمل واستخدام البيانات وبناء الكوادر 
البش���رية وه���ذا أمر يس���ر الصن���دوق واألمم 
املتحدة بش���كل ع���ام .. الفت���ًا إىل أن الصندوق 
مس���تمر يف الدعم عل���ى املس���توى اإلقليمي 

واملستوى القطري يف هذا الجانب .
من جانب آخر أوضح املنس���ق العام للتعداد 
األستاذ/ فارس الجهمي أن الورشة تهدف أيضًا 
إىل مناقشة تصميم اإلستمارات )اإلستبيانات( 
وش���كلها وصياغة األس���ئلة ومتطلبات املعالجة 
اآللية وطرق تقييمها واختبارها مع ضمان جودة 
االستمارات يف التعداد إىل حد كبري وبما يتوافق 
مع معايري األمم املتحدة قبل وضعها يف صيغتها 

النهائية.
وقال يف تصريح ل� »الثورة«: إن الجهاز راعى 
عن���د تصمي���م االس���تبيان، وهي اس���تمارات 
التعداد، التخطيط القائم على أس���اس الحوار 
بني الجهاز ومس���تعملي البيان���ات واملعلومات 
من التعداد وضمان مش���اركة جميع الش���ركاء 
وهو أمر ضروري لكي يكون تصميم االستبيان 
موجهًا نحو توف���ري املعلوم���ات والبيانات التي 

يحتاجها املستخدمون .
وأض���اف: نه���دف من خالل الورش���ة ملعرفة 
املس���توى التقن���ي الذي وصلت الي���ه الدول يف 
مجال جمع البيان���ات وتجهيزها واختيار افضل 
التقني���ات املتوفرة ووض���ع املواصفات من حيث 
ما انتهى إليه اآلخرون، واالستفادة من تجارب 
الدول يف اس���تخدام التقنيات الحديثة )املاسح 

الضوئي يف تعداد 2014م( .
وقد ناقش���ت الورش���ة على مدى ثالثة أيام 
بيان���ات ومحتويات س���جل اس���تمارة التعداد 
للرتقي���م والحصر لتعداد 2014م ، وكذا بيانات 
ومحتويات اس���تمارة عد الس���كان واملس���اكن 

لتعداد 2014م والتي تش���مل البيانات اإلدارية 
والتعدادية ، خصائص املسكن ، بيانات األدوات 
والسلع املعمرة وأدوات االتصال ، البيانات العامة 
، بيان���ات الصعوبة ، بيان���ات تقنية املعلومات ، 
البيانات التعليمية واالقتصادية ، بيانات الحالة 
الزواجي���ة والخصوبة ، وبيان���ات الوفيات وأفراد 
األس���رة املقيمني خارج اليمن ، كما تم مناقشة 
مدى مالئمة اس���تمارة عد الس���كان للماسح 

الضوئي.
هذا وخرجت الورش���ة بع���دد من التوصيات 
الهادفة أبرزها التأكيد على أهمية االستفادة من 
التجارب العربية يف اس���تخدام تقنيات املاس���ح 
الضوئي عند تنفيذ التعداد ، وكذا تدريب كادر 

اإلحصاء املشارك يف عملية التعداد . 
وفيم���ا يتعل���ق باس���تمارة حص���ر املبان���ي 
واملساكن واألسر ركزت التوصيات على أهمية 
إع���ادة ترتي���ب البيان���ات اإلداري���ة والتعدادية 
ودراس���ة املباني واملس���اكن واألس���ر واملنشآت 
عند تنفيذ التجرب���ة التمهيدية الثانية بحيث 
يتم إنزال النموذجني باإلستمارات إلختيارهما 
ألغراض املاسح الضوئي إىل جانب التأكيد على 
أهمية اإلسرتشاد باملعايري واملصطلحات الدولية 

الخاصة باالستمارة.
ويف مجال اس���تمارة عد الس���كان واملساكن 
واملنش���آت اقرتح املش���اركون إدخ���ال إجراءات 
فني���ة على جداول اإلس���تمارات والحقول وكذا 
إجراء تعديالت للحقول بحسب األهمية وتم 
إقرتاح عددًا من اإلضافات فيما يخص البيانات 
يف املجال التعليمي والس���لع املعمرة والنش���اط 

االقتصادي والعالقة بقوة العمل .
وش���دد املش���اركون على أهمي���ة التصحيح 
اللغ���وي لبعض مفردات بيانات اإلس���تمارة إىل 
جان���ب التأكيد ع���ل أهمية بيان���ات الخصوبة 
كونه���ا توفر بيان���ات تفصيلية على مس���توى 

التقسيمات اإلدارية ال توفرها املسوح األخرى.
 وعلى هامش فعالية الورشة التقى رئيس 
الجه���از املركزي لإلحص���اء األس���تاذ الدكتور/ 
حس���ن ثابت فرح���ان خرباء اإلحص���اء العرب 
املش���اركني يف الورشة حيث بحث معهم أوجه 
التعاون املش���رتكة خاص���ة يف املجال اإلحصائي 

وتنفيذ التعداد واملسوح اإلحصائية املختلفة .
كم���ا أطلع الخرباء خ���الل زيارته���م للجهاز 
املركزي لإلحص���اء على مس���توى التجهيزات 
اإلداري���ة والفنية وعلى وجه الخصوص جوانب 
انت���اج الخرائط التعدادي���ة والتقنيات الحديثة 
الت���ي يس���تخدمها الجهاز يف ادخ���ال البيانات 
وتنفيذ املس���وح واألعم���ال اإلحصائية املختلفة 

وفقًا ألحدث املعايري الدولية .
حضر اختت���ام فعالي���ة الورش���ة الدكتور/ 
عبدالحكي���م العبي���د وكيل الجه���از املركزي 
التعداد،ونائبة ممثل  لإلحصاء- نائب مدي���ر 
صندوق األمم املتحدة للسكان »كيت أريك«، 
والدكت���ور/ حمري عب���د املغني نائ���ب ممثل 
صندوق األم���م املتحدة للس���كان، والدكتورة 
إين���اس عل���ي، وفهمية الفتيح م���ن صندوق 
االمم املتحدة للس���كان بصنع���اء، وعدد من 
املس���ئولني والخ���رباء املعتمدي���ن وممثل���ي 
املنظم���ات الدولية والدول املانح���ة والجهات 

ذات العالقة .

ورشة عمل إقليمية لمناقشة وتقييم استمارات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م
مدير التعداد: نعمل على الخروج باستمارة تعداد تلبي احتياجاتنا الوطنية والمعايير الدولية

الزعبي: اليمن ينفذ تعدادًا سكانيًا وفق معايير عالمية من الجودة والدقة
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إحصاءات 
المستقبل.. الرقم 

يمثل حياة
إن املتاب���ع ملا يح���دث بالعالم الخارج���ي وعالقة بالدنا به 
ليجد بأنه يف ثوانٍ عديدة تحدث أش���به ما يسمى باملعجزات 
أو األس���اطري ويف كل املجاالت، فعجلة التطور والبناء والتقدم يف 
دورانٍ مس���تمر فيحدث هنا نموٍّ اقتصاديٍّ بينما تصاب بالدٌ 
أخرى بما يسمى بالكساد ويصل بها أحيانًا إىل إعالن اإلفالس 
واالنهي���ار االقتصادي.. لعلني هنا أكت���ب من منظوٍر اقتصاديٍّ 
بحت يهم كل أبناء ش���عبنا اليمني خصوصًا بل وجميع البشر 

يف العالم.. 
فهن���ا تثب���ت األرقام بأنها مش���روع حياةٍ بح���ق وحقيقة، 
مش���روع إنقاذٍ من هالكٍ محقق – إن جاز لي التعبري-، فلهذا 

جرى االهتمام بعلم اإلحصاء 
م���ن  مُدخ���اًل  بصفت���ه   –
التخطيط السليم  مدخالت 
وتحقي���ق التنمية الش���املة 
واملس���تدامة – حي���ث قامت 
الدول بتدريس هذا العلم يف 
ومعاهدها  وكلياتها  جامعاتها 
أيضًا؛  وحت���ى يف مدارس���ها 
العظم���ى  نظ���رًا لأهمي���ة 
له كعلٍم يس���اعد  والبالغ���ة 
وتقدمها  ال���دول  بن���اء  على 
العالم  وتطورها، فق���د وضح 
)أل���ربت  الكب���ري  األمريك���ي 

بقول���ه:  ذل���ك  أينش���تاين( 
»بدون اإلحصاء تصبح الحياة 

مجرد غلطة«.
هنا واصل العمل بعلم اإلحصاء يف مواضيٍع شتى من أمور 
الحي���اة ربما تقرأ عنها يف العدي���د من الكتب واملجالت واملراجع 
اإلحصائي���ة الهامة، وس���أورد هنا مثااًل حي���ًا ومهمًا هو موضوع 
الزواج أو الطالق يف املجتمعات، فقد يتبادر إىل أذهاننا جميعًا ما 

الفائدة املرجوة أو ما أهمية موضوٍع كهذا؟!
فاألهمية تنبع من ض���رورة إيجاد بياناتٍ إحصائيةٍ دقيقة 
عن الطالق أو الزواج يف املجتمعات تس���اعد على رس���م وبناء 
السياس���ات الخاصة بأوضاع األس���رة وما تتطلبه من خدماتٍ 
أساسية كالصحة والتعليم والتوظيف والتسكني... وغريها من 

الخدمات املطلوبة ألي مجتمٍع من املجتمعات.
ولعلني قرأت يف الفرتة األخرية عن مبادرةٍ إلنشاء صندوٍق 
خاٍص لل���زواج بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وقامت إدارة هذا 
الصندوق باالتفاق مع املركز الوطني لإلحصاء بالدولة من أجل 
التنس���يق واملوائمة فيم���ا بينهما للمس���اعدة يف الحفاظ على 

الرتكيبة السكانية لدولة اإلمارات.
وللحديث عن أهمية اإلحصاء ودوره يف املس���تقبل القريب 
أو البعي���د نجد اهتم���ام العديد من املنظم���ات الدولية الكبرية 
بعلم اإلحص���اء، فاللجن���ة الدولية لإلحص���اء )UNSC( والتي 
أنشئت يف عام 1947م وتتبع مجلس األمم املتحدة االقتصادي 
واالجتماعي، تعترب أس���مى مرجٍع إحصائ���ي دولي يضم كبار 
الخرباء اإلحصائيني من دول األعضاء يف األمم املتحدة، وتشرف 
عل���ى أعمال املركز الدولي لإلحص���اء )UNSD( التابعة لأمم 

املتحدة.
كما أطلقت منظمة اليونس���كو معهد اليونسكو لإلحصاء 
والذي يصدر س���نويًا إطاراتٍ إحصائيةٍ عامة تش���مل معدالت 
التق���دم أو التباطؤ يف مختلف بلدان العالم ويف جميع املجاالت، 
وقد أطلعت وق���رأت جيدًا إصدارها إلطار اليونس���كو لإلحصاء 
الثقايف لعام 2009م.. ومثلها عملت منظمة التعاون اإلسالمي 
على إنش���اء لجنةٍ إحصائيةٍ إسالمية تضم عددًا من الخرباء 
اإلحصائيني يف العالم اإلسالمي، وليس ذلك ببعيدٍ عن وكالة 
الطاق���ة الدولية )أوبك( التي تصدر تقريراً س���نويًا ومفصاًل عن 
إحصاءات الطاق���ة يف العالم،  كما أن للبن���ك الدولي وصندوق 
النقد بعثاتٍ تضم عددًا من الخرباء االقتصاديني واإلحصائيني 

تقوم بإعداد التقارير االقتصادية العاملية.
واآلن أصب����ح العال����م يتكلم ليس فقط ع����ن علم اإلحصاء 
كعلٍم بحد ذاته فقط وإنم����ا بمدى جودة بياناته وتطور معايريه 
ومفاهيم����ه وأس����اليبه.. فقد قام����ت اللجنة الدولي����ة لإلحصاء 
)UNSC( بإع����داد دليٍل دوليٍّ خاٍص بالجودة اإلحصائية حيث 
تمت مناقشته واعتماده يف اجتماعها الثالث واألربعون املنعقد يف 

مدينة نيويورك األمريكية يف فرباير من العام الفائت. 
وهن���ا.. م���ا نأمل���ه أو يأمله غرين���ا أن تضع الدول���ة توجهًا 
وهدف���ًا عامًا من أهدافها املس���تقبلية أو م���ن خططها التنموية 
الخمس���ية بإيجاد برامج إحصائي���ةٍ إلكرتونيةٍ يف كل قطاعات 
الدول���ة الخدمية وغري الخدمية تحقق مبدأ االهتمام بالبيانات 
اإلحصائي���ة وتوضح ما مدى تقدمه���ا أو ما هي معوقات تعثرها 
وك���ذا إيج���اد الحل���ول املناس���بة والالزمة لتخط���ي مثل هذه 
العث���رات.. وملا فيه تحقيق النهضة الحقيقية والش���املة لليمن 

ولشعبنا العظيم.

   حممد علي ثامر
مدير عام اإلحصاء الثقايف بوزارة الثقافة

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م بعيون حقوق اإلنسان
إن الح����ق األساس����ي ال����ذي تتطلب����ه 
املرحلة التي تمر به����ا بالدنا هي املعلومة 
الصحيح����ة والدقيقة، وهو ما س����ينعكس 
عل����ى جمي����ع مناح����ي حي����اة املواطن ويف 
مختلف قطاعات الدولة، وإن ما س����توفره 
مخرجات التعداد من معرفة رقمية باألفراد 
رجااًل ونس����اًء، ذكورًا وإناثًا، كهواًل وأطفاال ، 
بل الوقوف على قضايا ساخنة كالالجئني 
والنازحني والهجرة غري الش����رعية وقضايا 
االتجار بالبش����ر، يش����خص بدقة حقوق 
كل فئة ومدى االس����تجابة له����ا وتلبيتها، 
حقوق حفظها الدين وس����لمت بها املبادئ 
العاملية لحقوق اإلنسان، والدولة مسئولة 

وملتزمة بحمايتها وتحقيقها.
إن تنفيذ املش���روع بنجاح وفق املعايري 
العاملية للتعداد الذي يدرس حاالت تطور 
البالد السكانية والعمرانية ومدى تطابق 
وتوافق األعداد السكانية للمقيمني على 
أرض اليم���ن س���واًء كان���وا مواطنني أو 
وافدين مع الخدم���ات الرتبوية والصحية 
وغريها مم���ا يؤمن احتياجات الس���كان، 
س���يوفر قاع���دة عريض���ة م���ن البيانات 
واالقتصادية  واالجتماعي���ة  الديموغرافية 
التي تخدم األغراض األساس���ية إلعداد 
برام���ج التنمية االجتماعي���ة واالقتصادية 
وتفيد يف رس���م السياس���ات السكانية، 
يوفره���ا  الت���ي  البيان���ات  أن  وحي���ث 
واملؤش���رات الت���ي يمكن اس���تخالصها 
متخ���ذي  يدع���م  قوي���ًا  راف���داً  تمث���ل 
الق���رار واملخططني يف مج���االت متعددة 
منه���ا النه���وض بمس���تويات املعيش���ة، 
والتطبيق الفعال لربامج الرعاية الصحية 
واالجتماعي���ة، وتنمي���ة املوارد البش���رية 
لتحقي���ق التوازن الكم���ي والنوعي بني 
القوى العامل���ة الوطنية والواف���دة وأخريًا 
صياغة سياس���ة اإلسكان بما يساهم يف 
النهوض باملستويات والظروف السكنية. 
كما أن التعداد س����يوفر فرصة حقيقية 
لكشف العديد من بؤر وحاضنات األزمات 
الت����ي قد تظه����ر على الس����طح يف أوقات 

غري مناس����بة، ومن خالل مس����ح املساكن 
واملنش����آت، تظه����ر أحي����اء س����كنية ذات 
خدمات متدهورة ومنعدمة ، تصبح مراتع 
تتكاث����ر فيها وتتفاقم الظواهر اإلنس����انية 
الس����لبية التي يمك����ن معالجتها يف وقت 
ما ويس����تحيل ذلك يف أوق����ات أخرى، وقد 
عرفت بالدنا أمراضًا كان يمكن السيطرة 
عليها بسهولة واليوم باتت من املعضالت 
الت����ي قد ته����دد كيانه، وما ذل����ك إال نتاج 
للقراءة غ����ري الواعية و التعامل املس����يس 
لتل����ك املخرج����ات، وربما بعض املس����اكن 
أضح����ت بحاج����ة للتجدي����د أو وجوده����ا 
ص����ار خطراً، بل س����يعكس التع����داد رؤية 
لراس����مي السياس����ات لدراس����ة ظاه����رة 
الهجرة التي تعرضت لها القرى، ودراس����ة 
تنمي����ة املناط����ق الريفي����ة باالعتماد على 
تنمي����ة الفرد وخدمات األفراد األساس����ية 
الس����يما املرأة الريفي����ة، إىل حق األرياف يف 
توزي����ع االس����تثمارات عليه����م خاصة وأن 
مجتمعنا يف غالبه مجتمع ريفي أو ينحدر 

من الريف. 
لذل����ك ف����إن الحاج����ة ماس����ة وملحة 
ملعلومات طابعها الحقوق وليست العاطفة 
أو املصالح الضيقة، والجميع معني بتنفيذ 
التعداد واإلط����ار القانون����ي للتعداد يحدد 
العالقة بني مؤسسات الدولة واملواطنني، 
فيج����ب تكات����ف الجه����ود م����ن الحكومة 
والقط����اع الخ����اص ومنظم����ات املجتم����ع 
املدني ودوائر التوعية ملناصرة هذه القضية 
الوطنية وتوعي����ة الجميع بأهمية التعاون 
الصحي����ح والدقي����ق م����ع العدادي����ن، ألننا 
جميع����ًا يف األخري س����نعتمد عل����ى قاعدة 

بيانات واحدة ويف يد الجميع. 
ب����ل إن التعداد يأت����ي يف مرحلة خاصة 
يتع����زز فيها مبادئ االنتق����ال الديمقراطي 
والحكم الرش����يد وحقوق اإلنس����ان، من 
خالل توزيع دقيق للدوائر االنتخابية على 
أس����س حقوقية غري مسيسة تفضي إىل 

انتخابات نزيهة وشفافة. 
وإن وج����ود وزارة حق����وق اإلنس����ان يف 

اللجن����ة اإلش����رافية العلي����ا للتع����داد العام 
للسكان واملساكن واملنشآت 2014، ومن 
خالل وحدة املعلومات التي أطلقتها الوزارة 
بتاري����خ 24/ 7/ 2013م ، يعط����ي دع����م 
خاص ملش����رع الق����رار، بما يمثل����ه التعداد 
الع����ام وم����ا يمك����ن استش����رافه يف مجال 
حقوق اإلنس����ان، واعتباره مدخاًل لضمان 
مس����توى مقبول ألعمال حقوق اإلنسان 
وفق قياس����ات تتعلق بمدى مكانة حقوق 
اإلنسان واحرتام كافة الحقوق، فضاًل عما 
يجمعه ويوفره التع����داد من قاعدة بيانات 

للقضايا ذات العالقة بحقوق اإلنسان. 
وجهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
وكذلك الجهاز املرك����زي لإلحصاء للتهيئة 
لتنفيذ التعداد مع دعم الشركاء املانحني، 
كلها جهود مش����كورة ، وال شك أننا نعضد 
كل الجه����ود إلخراج قاع����دة بيانات دقيقة 
تكون داعمة ومدافعة لحقوق اإلنسان بل 
تصد وتمنع أي انته����اك لحقوقه، والتعداد 
يف أساس����ه مطلب حيوي وإس����رتاتيجي 
لق����وة وأداء الدولة يف الجانب التخطيطي، 
وق����وة ألصح����اب رؤوس األم����وال، الذين 
س����يتاح لهم معرفة دقيقة باملس����تهدفني 
وبالتالي وضع السياس����ة املناسبة واختيار 
النموذج األنس����ب للعمل مع املجتمع من 

خالل املسئولية االجتماعية و يتيح معرفة 
للعدي����د م����ن املهتم����ني واملتابع����ني على 

املستوى العاملي أو يف الحدود الوطنية. 
كم����ا أنن����ا بدورن����ا مهتم����ون بمتابعة 
املؤشرات التي سيخرج بها التعداد ويخدم 
حقوق اإلنس����ان، بقياس توفر املمارسات 
العملية املتعلقة باحرتام كافة الحقوق التي 
ستتوفر يف الدستور الجديد لبالدنا الذي 
سيستند دون ش����ك على املبادئ العاملية 
لحق����وق اإلنس����ان والحق����وق املعتمدة يف 
املواثي����ق الدولي����ة املصادق عليه����ا بالدنا، 
ونقيس من خالل التع����داد مدى الحاجة 
يف مجال حق����وق اإلنس����ان، وما ينعكس 
يف مه����ام ال����وزارة وعالقاته����ا بش����ركائها 
من اللجن����ة الفنية والهيئة االستش����ارية 
ومجموع����ة تعزي����ز حقوق اإلنس����ان، وما 
تقدم����ه بالدنا من تقاري����ر دولية ملجلس 
حقوق اإلنسان، تشكل للوزارة على املدى 
نواة ملركز دعم اتخاذ القرار، ولتقويم األداء 
ومعرفة نقاط القوة والضعف، بل تش����كل 
دعمًا لسياس����ات االستجابة اإلنسانية يف 

بالدنا بتعاون الجهات ذات العالقة. 
األمر ال����ذي يتطلب من الجهاز املركزي 
لإلحص����اء أن يحقق األهداف املرس����ومة 
للقوان����ني واالتفاقي����ات املتعلق����ة بحقوق 
اإلنس����ان من خالل التع����داد ومن خالل 
تحلي����ل نتائج التعداد وتوظيف أو معالجة 
نتائج التعداد مع مسؤولية الحكومة كاملة، 
السيما ومعلومات التعداد ستدخل يف دورة 
متجددة ومتحركة، وما أن تصل إىل مرحلة 
املخرجات حتى تدخ����ل من جديد تحت 
البحث والتحلي����ل والتجريب وتضاف لها 
النتائ����ج والتوصي����ات، وتصب����ح مدخالت 

وهكذا دواليك.. 
من هنا فنحن نق����ف أيضًا أمام لحظة 
اس����تثنائية تخ����رج م����ن مرحل����ة جم����ع 
معلوم����ات معزولة، إىل االرتقاء ملس����تويات 
فهم واجبة آن أن تخدم حقوق اإلنس����ان، 
لحق����وق  وطني����ة  إس����رتاتيجية  ونح����و 

اإلنسان.

تقييم البيانات اإلحصائية والسكانية )1 - 2(
4 - مراحل التقييم للمسوحات :

وإع��داد  التحض��ر  مرحل��ة   -  1.4
االستمارة :

تحتوي هذه املرحلة على إعداد الوثائق 
وخصوص����ًا  امليدان����ي  بالعم����ل  الخاص����ة 
اإلس����تمارة والتي يج����ب أن يراعى فيها 
الدق����ة يف التصميم لوثائق العمل امليداني 
ووض����ع االنتق����االت املناس����بة لأس����ئلة، 
فالعناية بتصميم االس����تمارة تس����اعد يف 
الحصول على بيانات أقرب إىل الدقة عن 
خصائص الناس املدل����ني بالبيانات. وقد 
يساهم تصميم االستمارة يف ظهور أخطاء 
التحيز من قبل مصمم اإلس����تبيان والتي 
يصعب معالجتها عند إستخراج البيانات.

ويرتبط تقييم البيانات بشكل كبري مع 
تصميم االستمارة، بل أحيانًا يصل إىل أن 
يؤخذ يف االعتبار عند تصميم االس����تمارة 
تأخري األس����ئلة التي ق����د يرتتب عليها أن 
املبحوث ربما يع����رتض على هذه النوعية 
م����ن األس����ئلة، ول����ذا وجب يف األس����ئلة 
أن يكون هن����اك تسلس����ل منطقي فيها 
ووضوح كامل يستوعبها الشخص العادي 
وأن التك����ون مبهم����ة وتحتم����ل أكثر من 
إجابة، وأن تكون صياغتها التحتوي على 
الفاظ صعب����ه، ولذا نرى كث����ري من الدول 
العربية تس����تخدم اللغة )اللهجة( الدارجة 

يف تصميم اإلستمارة الخاصة بامليدان.
2.4- مرحلة سحب العينة:

 يجب خالله����ا مراعاة أن تكون العينة 
ممثلة للمجتمع محل الدراسة )الشمول( 
لكي تكون التغطية مناس����بة ونس����تطيع 
تعميم النتائج على مستوى الدولة، ولكي 
نتجن����ب أخط����اء املعاينة وه����ي االخطاء 
الناتجة عندما يك����ون القياس عبارة عن 
جزء صغري من املجتمع املستهدف وليس 

كاف����ة فئات املجتمع. ونتيج����ة لهذا الخطأ 
املعي����اري يظهر تباين بس����بب اإلنحراف 
عن القيم����ة املتوقعة وليس ع����ن القيمة 

الحقيقية غري املعروفة عادًة.
ويمكن املقارنة بني نتائج املسح ونتائج 
التعداد يف بعض الخصائص املشرتكة مثل 
)نس����ب الفئات العمرية الكبرية، املستوى 
التعليمي، محل اإلقام����ة، الحالة الزواجية 
… ال����خ( للتأكد من م����دى تمثيل العينة 
ومدى التوافق والتباين مابني املؤشرات. 

3.4- مرحلة العمل امليداني:
تقيي���م العم���ل امليدان���ي م���ن خالل 
املراجعني ومشريف الفرق والزيارات امليدانية 
املفاجئة للتأكد من جمع البيانات بالطريقة 
الصحيحة، ومراجعة التقارير اليومية التي 
ترفع من قب���ل العاملني ميداني���ًا. وأحيانًا 
وبال���ذات يف التعدادات يت���م إجراء تجربة 
بعدية على نطاق عينة يتم إختيارها ويتم 
مقارنة النتائج الخاصة بها مع نتائج التعداد 
لنفس مناطق العينة، وكما ُذكر سابقًا فإن 

نس���ب اإلس���تجابة تعترب من املؤش���رات 
املهمة والتي يتم من خاللها قياس نسبة 
نجاح العمل امليداني من عدمه،وذلك لكي 
نتجن���ب األخط���اء املش���اهدة واملتمثلة يف 

ثالثة جوانب رئيسة وهي :
• أخط����اء ناجمة عن القائ����م باملقابلة: 
س����واًء ع����دم الق����درة يف القراءة للس����ؤال 
بش����كل مناس����ب، أو طريقته يف اإللقاء، أو 

عدم التفاعل مع املبحوث بشكل صحيح.
• أخطاء ناجمة عن املس����تجوب: تعمد 
عدم إعطاء االجابة الصحيحة، الحرج من 
بعض االس����ئلة، عدم الفهم، عدم تحديد 

االجابة الصحيحة نظرًا لعدم املعرفة.
• أس����لوب جم����ع البيان����ات: إن طريقة 
جمع البيانات س����واًء باملقابل����ة الفردية أو 
املناقش����ة الجماعية )Focus Group(، أو 
ع����ن طريق الهات����ف أو الربي����د لها أخطاء 

نسعى لتجنبها.  
4.4-مرحلة التجهيز املكتبي واآللي:

1. عند وض����ع حقول الرتمي����ز الخاصة 
باإلس����تمارة، يج����ب أن تك����ون عملي����ة 
الرتميز له����ذه الحقول متفقة مع التعاريف 
والنشرات الدولية لهذه الحقول والنشرات 
الصادرة من املنظمات ذات العالقة بطبيعة 
املس����ح، وذلك كي نتمكن من املقارنة مع 

املسوح املختلفة.
2. وضع برنامج اإلدخال اآللي املناسب 
ووض����ع قواعد اإلتس����اق ماب����ني البيانات 
مع بعضها البع����ض ضمن قواعد تصميم 
الربنامج، لكي يتم ت����اليف أخطاء اإلدخال 

أواًل بأول.
3. يت����م أحيان����ًا إجراء تجرب����ة بعدية 
للتأكد من مدى دق����ة إدخال البيانات من 
قبل مدخل����ي البيان����ات، أو إع����ادة إدخال 
نس����بة معينة م����ن االس����تمارات لتقييم 

عملية إدخال البيانات.
5.4- مرحلة إعداد التقارير النهائية:

م����ن خ����الل ه����ذه املرحلة وقبل نش����ر 
البيانات يمكننا التأكد م����ن دقة البيانات 

بالطرق التالية:-
• مقارنة البيانات ذاتيًا: حيث أن هناك 
عالق���ة ماب���ني البيانات املختلف���ة يف إطار 
املسح أو التعداد. فمثاًل أن يكون عدد ربات 
البيوت أكرب من عدد اإلناث البالغات، أو أالَّ 
يتس���ق عدد األطفال حسب عمر األم مع 
توزيع األمهات حسب فرتة الحياة الزوجية. 
• مقارن����ة أفواج الس����كان يف سلس����لة 
زمنية متعاقبة: كما ه����و املعروف أنه البد 
م����ن تناقص أي فوج س����كان بني س����نة 
وأخ����رى نظ����رًا لعامل الوفي����ات. فمثاًل إذا 
كان عدد الس����كان يف العمر 5 سنوات هو 
1,000 فرد، فإن عدد الس����كان يف السنة 
القادم����ة أي عن����د الس����ن ) 6 ( س����نوات 
س����يصبحون ) 989(  ف����رد، إذا كان معدل 

الوفيات )11( لكل ألف من السكان. 
• مقارنة البيانات املشاهدة ببيانات دولة 
أخرى: نظ����رًا ألهمية ه����ذه الطريقة، فإن 
أغلب الدول والتي تنفذ فيها هذه النوعية 
من املسوحات تسعى أن تكون املنهجيات 
واملصطلحات العلمية املس����تخدمة واحدة، 

وذلك حتى تسهل عملية املقارنة.
• املقارن����ة بإحصاءات أخرى منش����ورة: 
تسعى الجهات املصدرية للبيان إىل توخي 
الدقة يف نش����ر البيان وعدم نش����ر بيانات 
متضارب����ة وبالذات فيم����ا يخص الجانب 
السكاني والديموغرايف، ملا لذلك من تأثري 
مباش����ر على الخطط الحالية واملستقبلية 
للدولة، ول����ذا يتم مقارنة هذه النتائج قبل 
نش����رها رس����ميًا مع النتائج التي نشرت 

سابقًا.

   د. طارق يحيى �لكب�سي
الوكيل املساعد لقطاع 
اإلحصاءات االقتصادية

م/ ف�ؤ�د �لغفاري
مدير عام مكتب وزير حقوق اإلنسان
عضو اللجنة اإلشرافية العليا للتعداد
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ألف مبروك
في جو فرائحي بهيج يملؤه

الفرح والسرور احتفل األستاذ الدكتور/

حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء

بزفاف نجله الدكتور » مروان «

تمنياتنا للعريس حياة زوجية سعيدة..
 ألف الف مبروك.

المهنئون:
       هيئة تحرير صحيفة »اإلحصاء

      وكافة العاملين في الجهاز 
            المركزي لإلحصاء

تمهيدًا لتنفيذ أنشطة التعداد وتأهيل الكوادر اإلحصائية

استراتيجيات ومنهجيات حديثة ضمن سلسلة من التقارير الفنية للتعداد العام للسكان
تواصاًل ألعمال وأنشطة التعداد العام 
للسكان واملساكن واملنشآت 2014م،ويف 
إطار العمل التحض���ريي 2013م للتعداد 
وفق الخطة والربنامج الزمني يأتي إعداد 
وتقدي���م التقرير نصف الس���نوي للفرتة 
يناي���ر – يونيو 2013م ضمن سلس���لة 
التقارير التي تقوم قيادة التعداد بإعدادها 
وإخراجها حول مس���توى تنفيذ أنشطة 

التعداد 2014م .
 حيث قدم إىل مجلس الوزراء التقرير 
األول يف بداية العام 2012م، تاله التقرير 
الس���نوي التفصيل���ي ألنش���طة التعداد 
خالل ع���ام 2012م، حرص���ًا على إطالع 
القيادة السياس���ية بكافة األعمال املنجزة 
وس���ري عملية التعداد ومستويات اإلنجاز 
مختل���ف  يف  ب���أول  أواًل  األداء  وتقيي���م 
املجاالت الفنية واملالية واالدارية مقدرين 
دعم ومس���اندة القيادة السياسية ممثلة 
يف فخام���ة رئي���س الجمهورية ورئيس 
مجل���س ال���وزراء ل���كل م���ا من ش���أنه 
نجاح ه���ذا العمل الوطن���ي الهام والذي 
يعتمد على نتائجه بن���اء خطط وبرامج 
وسياس���ات التنمي���ة الش���املة يف ظ���ل 

متغريات كثرية شهدتها البالد.
ونش���ري هن���ا إىل أن مجل���س الوزراء 

يف اجتماعه الدوري املنعق���د نهاية يوليو 
املاضي أق���ر التقري���ر النصف الس���نوي 
ملش���روع التعداد 2014م، حول مستوى 
تنفي���ذ أعم���ال التع���داد العام للس���كان 
واملساكن واملنشآت 2014م للفرتة )يناير 
– يونيو 2013م(،و أك���د يف االجتماع أن 
املس���توى العام لتنفيذ أنش���طة التعداد 
ينتهج اس���اليب جدي���دة وفاعلة س���واًء 
يف مج���ال التخطيط املنهجي ألنش���طة 
التعداد أو يف الوسائل املستخدمة،و أثنى 
املجل���س على الجه���ود املبذولة من قبل 
اللج���ان العاملة بالتعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنشآت 2014م، وحث على 
واالتصال  والتواص���ل  االس���تمرار  أهمية 
لتنفيذ األنش���طة التعدادية يف مواعيدها 
املحددة، موجه���ًا جميع الجه���ات املعنية 
االلت���زام بتوف���ري متطلب���ات التعداد وفق 

الخطة والربنامج الزمني املعتمد .
و تضمن التقرير النصف سنوي للفرتة 
يناي���ر – يوني���و 2013م  ع���رض موجز 
أله���م أنش���طة التع���داد 2014م  على 
مس���توى اللجان العلي���ا / مكتب التعداد 
/اللجنة الفنية /الفري���ق الفني /الهيئات 
التنفيذية للتع���داد مركزيًا ويف املحافظات 
متضمنًا أنشطة األطر والخرائط والوثائق 

التعدادية األساس���ية واملساعدة والتعاون 
الفني التحض���ريي واجتم���اع املانحني ، 
باإلضافة إىل أنشطة التدريب والعمليات 
امليدانية وتنفيذ التجربة التمهيدية األوىل 
للتعداد)والتي س���يتم رفع تقرير ش���امل 
عنه���ا إىل مجلس ال���وزراء عقب االنتهاء 
من كافة مراحل التنفيذ حس���ب الخطة 

والربنامج الزمني( .
كماتضم���ن التقرير رؤية مس���تقبلية 
لتنفيذ أنش���طة التجهيز املكتبي واآللي 
واآللي���ات واألس���اليب الحديثة يف تعداد 
2014م والتي س���يتم استخدامها ألول 
م���رة يف التع���دادات يف اليمن،حيث صدر 
ق���رار قيادة الجه���از والتعداد باس���تخدام 
2014م   تع���داد  يف  الضوئ���ي  املاس���ح 
واملس���وحات التي يمك���ن أن تتالءم مع 
هذه التقنية ملعالج���ة البيانات  باإلجماع 
التام بعد دراسة متكاملة وبأسلوب علمي 
، وبعد اتخاذ الخط���وات املنهجية التخاذ 
القرار الذي يعد نقلة نوعية يف منهجيات 
وأساليب العمل اإلحصائي يف الجمهورية  
اليمنية  بقيادة  االستاذ الدكتور/ حسن 
ثابت فرح���ان - رئيس الجه���از - نائب 
رئي���س اللجن���ة العليا للتع���داد -  مدير 
التع���داد، وقي���ادة التعداد م���ن املختصني 

والفنيني يف هذا الجانب .
املاس���ح  تقني���ة  تس���تخدم  حي���ث 
الضوئي إلدخ���ال ومعالجة البيانات التي 
تعتمد على أجه���زة حديثة وعالية الدقة 
والس���رعة،متضمنًا املربرات الفنية املادية 
والبش���رية و الخطوات الفنية،  باإلضافة 
إىل الجدول���ة الزمنية الس���تخدام تقنية 
واسرتاتيجية ومنهجية )املاسح الضوئي(، 
ويتميز ع���ن الطرق التقليدية الس���ابقة 
لعملي���ة  الزمني���ة  الف���رتات  بتقلي���ص 
اإلدخ���ال، ومعالجة البيان���ات، وتخفيض 
األعب���اء املالي���ة والبش���رية املطلوب���ة يف 

كافة  مراحل معالج���ة البيانات، و تقليل 
األخط���اء ،باإلضافة إىل تخفيض الس���عة 
وأرش���فة  والت���داول  الالزم���ة  املكاني���ة 
الوثائق مع االس���تفادة من تجارب الدول 
التي اس���تخدمت ه���ذا النظ���ام لأخذ 
واختيار  الس���لبيات،  وتاليف  باإليجابيات 
أفض���ل التقنيات الحديث���ة يف هذا املجال 
نظرًا للتطور السريع  يف التقنية والربامج.
فعل���ى الرغم من أن الجه���از املركزي 
لإلحصاء قد نفذ أربعة تعدادات سكانية 
1975م(  )1973م،  األع���وام  يف  كان���ت 
و)1986م، 1988م( و)1994م ، 2004م(، 
وامتالك���ه لعدد م���ن الك���وادر والخربات 
الواس���عة يف االعمال االحصائية، نجد أن 
قيادة الجه���از والتعداد تعم���ل على بناء 
قدرات إحصائية من املوظفني من خالل 
وضع برامج ال���دورات التدريبية الداخلية 
والخارجي���ة لخل���ق كادر إحصائي مؤهل 
وإيجاد آلية تطوير ذاتي���ة لهذه الخربات 
ووضع آلية تبادل الخربات بشكل منتظم 
بني الجهاز املرك���زي لإلحصاء والجهات 
األخرى داخلي���ًا وخارجيًا من جهة، وبني 
املوظف���ني ذوي الخربة واملوظفني حديثي 
التوظيف داخ���ل الجهاز  من جهة ثانية، 
بحي���ث يق���وم كل مخت���ص بتدري���ب 

وتأهيل موظفني إىلجانب���ه بغرض بناء 
كادر إحصائي متميز .

م���ره  ألول  ت���م  االط���ار  ه���ذا  ويف 
التع���اون املبك���ر ب���ني الجه���از املرك���زي 
املتح���دة  االم���م  وصن���دوق  لإلحص���اء 
لأنشطةالس���كانية )UNFPA(، ووكالة 
)DFID( إلع���داد  الربيطاني���ة  التنمي���ة 
اس���رتاتيجية متكامل���ة لتعزي���ز وتطوير  
يف  للمش���تغلني  اإلحصائي���ة  الق���درات 
التعداد العام 2014م، بما يضمن سالمة 
اإلجراءات والتنفيذ للتعداد وضمان جودة 

املخرجات.
وقد ش���ملت ه���ذه الوثيق���ة مصفوفة 
تعزي���ز القدرات اإلحصائية للمش���تغلني 
يف كاف���ة مراحل التع���داد الع���ام 2014، 
متضمن���ة مجاالت التدريب، وآلية العمل 
ومدخالتها، واملخرجات املتوقعة، وسنوات 
التنفيذ باإلضافة إىل االجراءات التنفيذية 
التقديري���ة لالس���رتاتيجية  والتكالي���ف 

)2012م-2017م( .
ومن خالل املمارس���ة العملية للتنفيذ 
وتقييم األداء ش���مل التقرير أهم النتائج 
والتوصي���ات للمراحل القادم���ة بما يتيح 
مجال أوسع للمعالجة يف وقت مبكر فنيًا 

وماليًا وإداريًا .

م. حممد علي �حلاوري
عضو الوحدة التنسيقية للتعداد

بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره نتقدم 
بخال�ص العزاء وامل�ا�ضاة القلبية اإىل اأ�ضرة 

املنتقل اإىل رحمة اهلل الزميل/
نبيل عقالن عبدالرب

�ضائلني امل�ىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد ب�ا�ضع 
الرحمة واملغفرة واأن يدخله ف�ضيح جناته
واأن يلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضل�ان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.
الأ�ضيف�ن:

اأ.د/ ح�ضن ثابت فرحان - رئي�ص اجلهاز
اأ�ضرة حترير �ضحيفة الإح�ضاء  وجميع م�ظفي اجلهاز املركزي للإح�ضاء

انينا
ته

ببالغ احلزن والأ�ضى نتقدم باأحر التعازي 
وامل�ا�ضاة القلبية للزميلة/

�سمرية اجلوزي
ب�فاة املغف�ر لها باإذن اهلل »عمتها«

كما نعزي الأخ/ 
طالل خمار�ش

ب�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل »عمه«
كما نعزي الأخ/

اكرم العنيزي
ب�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل »ولده«

كما نعزي الأخ/ 
من�سور احلرازي

ب�فاة املغف�ر لها باإذن اهلل تعاىل »�سقيقته«
كما نعزي الأخ/
غامن الكميم

ب�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل »عمه«
كما نعزي الأخ/

جميل احلكيمي
ب�فاة املغف�ر لها باإذن اهلل تعاىل »عمته«
�ضائلني امل�ىل عز وجل اأن يتغمدهم 

ب�ا�ضع رحمته واأن يلهم اأهلهم وذويهم 
ال�ضرب وال�ضل�ان..

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.

الأ�ضيف�ن/
اأ.د/ ح�ضن ثابت فرحان - رئي�ص اجلهاز

وهيئة حترير �ضحيفة  »الإح�ضاء«
وكافة م�ظف� اجلهاز املركزي للإح�ضاء

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات القلبية 
محملة بالفل والياسمين

للزمالء/

صالح الحاسر

وهيب الحمودي

علي بن علي مثنى

بمناسبة زفافهم الميمون، فألف مبروك.

وللزميل/ داؤود النوبه
بمناسبة زفاف نجله »نبيل«

وللزميل/ أحمد السنباني
بمناسبة زفاف نجليه »حسين وعلي«

وللزميل / جبران مخارش
بمناسبة ارتزاقه مولده البكر الذي اسماه »علــي«

جعله اهلل قرة عين والديه الف مبروك.

ولألخ/ أسد الدين عبده غالب البريهي

بمناسبة ارتزاقه مولده البكر الذي اسماه »إلياس«
جعله اهلل قرة عين والديه الف مبروك.

المهنئون:
أ.د/ حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز

وهيئة تحرير صحيفة  »اإلحصاء«
وكافة موظفو الجهاز المركزي لإلحصاء
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Statistics/Special
Reported by/Derhim AL-Soufiani

The Central Statistical Organization 
(CSO), in cooperation with The United 
Nations Population Fund (UNPF), 
organized  regional workshop from 24-26 
Augustdevoted to discuss the population, 
housing and establishments census forms 
2014 in the Republic of Yemen.

 The workshop  aimed to enhance 
statistical capacity and skills in the area 
of census management and exchange 
of experiences between countries and 
participants ' experiences and identify 
how to approach and divergence among 
states in the use of census concepts and 
procedures, and enumeration activities 
recommended by the international and 
regional organizations in this area and also 
create channels of communication among  
the census workers.

At the opening of the workshop, which 
was attended by international experts 
and specialists in statistics and censuses 
from seven Arab States , Prof.Dr. Hassan 
ThabitFarhan, The Chairman of CSO-
Deputy Chairman of the Census Supreme 
Committee –The Census Manager,stresses 
that the Government provided all the 
material, technological and human 
resources to implement the general census 
of population, housing and establishments 
2014 in accordance with the latest 
internationally approved systems as a major 
national work serves development and as a 
key to proper planning for the present and 
the future.

The chairman of CSOadds that the steps 
and procedures of implementing the census 
2014 goes  systematically and accurately in 
accordance with the locally approved plans 
and programmes and with modern scientific 
approaches and methods adopted by the 
United Nations.

 He clarifies that the government had 
fulfilled its obligations and adopted 
completed budget to the census up to 87%  
whereas the friendly donors contributing  
with 13 % asoffice and technical 
equipmentssupport.

 He points outthat CSO has specialized 
technical personnel with expertise 
and experience in the preparation and 
implementation of the census recognized 
by the international and regional experts 
. He adds thatCSO is very keen to training 
and qualification operation since the 
human element  is seen as basic pillar in the 
development process.

He says that CSO is very keen to keep 
abreast of developments in the world, so it 
will enter the data of the census forms by the 
scanner in which the specifications of the 
hardware based on the training courses and 
to make use of the experience and expertise 
of states prior in the  implementation in this 
area», noting thatthe results of the workshop 
and its recommendationswill be introduced 
during designing the questionnaire 
the counting method of , the type of 

questionnaire , the data to be collected , 
the most appropriate formulation of the 
questions , the order of the questions and 
processing techniques that are used in data 
processing with the use of manymodern 
advanced technologies in 2014  such as the 
signs reading device and smart devices to 
identify the letterswhich has a significant 
impact on the design of the form.

He adds that CSO in cooperation with 
the United Nations Population Fund has 
examined the use of scanner in the census 
entrydata, analysis, and benefit from the 
experiences of Egypt and Morocco in the 
preparation of the census form.

 He summarizes the stages achieving 
to reach current form, where the relevant 
committee prepared the census form 
by reviewing the 2004 census form and 
then operated a comprehensive review 
and adopted new additions that go in 
line with the new requirements. Then, 
the commission added new additions to 
the form and then it was reviewed by the 
technical team of the census, and then the 
technical committee reviewed , revised 
and submitted it to the supremecommittee 
which adopted its observations soeventually 
to be referred to thecensusoffice.

The chairman of CSO indicates that 
CSOhas done a survey on this form for 
the user entities . He adds that thedata  
has analyzedto make use of the coming 
feedback . He also adds that a workshop 
was held for partnership with the private 
sector to find out the data needed by the 
private sector .The observations delivered 
by the private sectorand sent to the relevant 
committees to include therequired on this 
form. He points out his hope to enrich 
this work shop with the discussion by 
participating experts and to benefit from the 
experience and expertise of the brothers.

The chairman  also clarifies that CSOwill 
hold later on workshop with government 
and civil society organizations to consider 

whether they have notes about this form 
to finalize the census form to meet our 
national and international  requirements 
standards.

From his part , international expert ,Mr.
Abdullah Al-Zu'bi, the regional adviser 
of the United Nations Population Fund 
praises the Yemeni actions taken in general 
population and housing census and 2014 
as they consistent with the United Nations 
approved systems and modern curricula.

 He says «Yemen has accumulated 
experiencein the management and 
implementation of censuses and it is 
one of the few countries in the world 
which the United Nations considers to be 
qualified to conduct censuses and it has 
modern methods and systems andgood 
components for conducting censuses and it 
has experience and qualified personnel for 
implementation censuses with a merit».

He adds «the interest of Yemen and its 
commitment to the implementation of 
the general Census of population, housing 
and establishments, 2014, reflects the 
level of development awareness and the 
development in planning for the future so 
that the United Nations is satisfied with 
the plans and the governments’ plans 
and mobilization of financial and human 
resources for the success of the census, 
2014.»

He praises the good preparation and 
organization of the implementation of 
the census and the efforts to community 
participation, especially the private sector 
and its participation to report on the type 
oftheeconomic data and information 
required on form,  in which this step seen as 
Yemeni innovativeimplemented now bythe 
United Nations in documentation and urges  
other states in the world to do so.

 He says «We are very interested  to 
support his census in the light of the 
historical partnership between Yemen and 
the UNPFand in the light of technical and 

technological developments taken place 
in the world today, and the international 
expertise will be transferred of to assist CSO 
in this great national work».

He points out thatthiscensuswill be done 
in accordance with international standards 
of quality and accuracy and in use of data 
and construction of human resources , 
and this pleased theUNPFand the United 
Nations in general. , noting  that the UNPF 
will continue its support at regional and 
country level in this area.

The census coordinator Mr.Faris Al-
jahmi says that the workshop also aimed to 
discuss the design of forms (questionnaires), 
format and wording of the questions and 
the requirements of automatic processing 
and evaluation methods, tested them 
withassurance theforms quality that goes 
in line with United Nations standards 
before finalization.He says, in a statement 
to «AL-THORA Newspaper» ,that 
CSOwas concerned during designingthe 
questionnaire which are censuses forms 
and they should be prepared based on 
dialogue between the CSO and the users of 
census data and information and ensuring 
the participation of all partners  which is 
essential issue to ensure that the design 
of the questionnaire is directed towards 
providing information and data needed by 
the users.

He adds that “through the workshop we 
aim to find out the technical level reached 
by states in the area of data collection, 
processing , selection of the best available 
technologies and specifications based on 
the level recently used by others states and 
benefit from the experiences of countries 
in using modern technologies (scanner in 
census 2014).

The workshop had discussed, over 
three days, data and contents of the 
census form for the listing stage 2014, 
as well as data and contents form of the 
population and housing counting census 

2014, including administrative and census 
data, , characteristics of housing, durable 
goods and tools data, communication 
tools,  general data, handicapped data,  
information technology data, educational 
and economic data, , marital status and 
fertility data, mortality data and family 
members living outside Yemen. The 
appropriateness of thepopulation counting 
form with the scanner  was discussing.

The workshop came up with a number 
of purposive recommendations notably 
assurance on the importance of learning 
lessons fromArabic experience in the use 
of scanner duringthe implementation 
of the census, as well as training of staff 
participating in the census process.

With regard to the buildings and housing 
listing form , the recommendations 
focused on the importance of reorder the 
administrative andcensus data, and study 
the buildings , dwellings, households 
and enterprises characteristicswhile 
implementing  second pilot-testso the 
two models to be added with the forms to 
be selected  for the scanner purposes to 
emphasize the importance of being guided 
by the standards and terminology of the 
international form.

In the area of population and housing 
counting form, participants suggested 
introducing technical measures on 
formstables and fields, as well as 
amendments to the fields by importance 
and a number of additions were proposed 
with respect to educational data and 
durable goods and economic activity and 
the relationship to the work force.

 Participants stressed the importance 
of the linguistic correction to somedata 
formvocabulary along with the stress to the 
importance of fertility data since it provides 
detailed data at the level of administrative 
divisions not provided by other surveys.

On the sidelines of the  workshop , 
the chairman of CSO Prof.Dr. Hassan 
ThabitFarhanmet withArab statisticians 
participating in the workshop to discuss 
joint cooperation especially in the area of 
statistics, implementation ofcensus and 
surveys.

 The experts has acknowledged, during 
their visit to the CSO, at the level of the 
administrative and technical facilities, in 
particular aspects of theproduction ofcensus 
map and modern technology used by 
the CSOin the entry data process and the 
implementation of various surveys and 
statistical work in accordance with the latest 
international standards.

Closing workshop was attended by Dr. Abdul 
Hakim Al-Obeidi, Deputy- chairman of  COS-
Deputy director of the census,  and the Deputy 
representative of the UNPF «Kate Eric» , and 
Dr.HemirAbdull-Mogni, Deputy representative 
of United Nations Population Fund, andDr.Enas 
Ali, and FahmiehAl-Futeh,from the UNPF, and 
a number of the responsible, official experts 
, and representatives of the international 
organizations , donor states and the relevant 
authorities.

Regional Workshop To Discuss Population ,Housings 
And Establishments Census Forms 2014

Census Manager: We work out to have census form that meets our national needs and Upon international standards
AL-Zuibe: Yemen conducts population census according to international criteria of quality and accuracy
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and stability in Yemen, noting that 
the next phase will witness a steady 
development in the level of cooperation 
between Yemen and South Korea.

, Dr. AL- Saadi discussed with Turkish 
Ambassador in Sana’a  Mr. Fiddly  Schürman  
a range of issues related to bilateral 
cooperation between Yemen and Turkey 
and ways to promote and develop it and 
serve the common interests of the two 
brotherly countries.

At the meeting, Minister of MOPIC 
ensured the Turkey keenness to expand and 
develop bilateral cooperation with Yemen. 
Stressing the similar desire of the national 
reconciliation government to strengthen 
joint cooperation frameworks with Turkey. 
The two sides also discussed issues related 
to the implementation of some of the 
projects planned to be funded by the 
Turkish government in Yemen in many 
economic sectors .In this regard, Minister 
of MOPIC renewed Yemen welcomes the 
Turkish investments , noting to the steady 
development of the bilateral cooperation 
relations between Yemen and Turkey.

 From his side , The Turkish ambassador 
to Sana’a stressed his government›s 
readiness to provide all the support 
necessary to support the political process 
in Yemen. Noting to the rapid steps of 
convergence undertaken by the Turkish-
Yemeni relations. The Turkish ambassador 
pointed out to the Turkish government›s 
intention to increase support for Yemen 
in the next phase and funding many 
infrastructure projects in Yemen.

Dr. Mohammed Saeed Al-Saadi  also 
discussed with World Bank director in 
Yemen ,Wael Zaqout, issues related to 
bilateral cooperation between Yemen 

and the World Bank and the ways to 
consolidate and develop it to what serve 
the common goals. In the meeting, World 
Bank director in Yemen ensured the World 
Bank›s intention to provide new funding 
for Yemen. He added that there is wide 
concern by the World Bank to continue 
to support Yemen during the transitional 
period and to contribute to support 
efforts aimed at the implementation 
of the outputs of the national dialogue 
conference.

 Dr. AL- Saadi also met with an expert 
in the Germany Confidence Federal Mr. 
Wilfred  Seidou .At the meeting the 
Minister stressed Yemen›s keenness to 
take advantage of the German experience 
in settling land issues following German 
reunification in 1990. From his part , the 
expert of the Germany Confidence Federal 
ensured the Germany›s readiness to 
provide all the support and assistance to 
the government of Yemen in this regard.

Moreover ,Dr. Mohammed Al- Saadi 
signed with UNDP on three development 
agreements with a total value of up to 4.4 
million dollars to support the efforts of 
Yemeni government in restoring sustainable 
livelihoods in conflict-affected areas.

  The signed agreements are stipulated 
that the United Nations programme to 
provide «4.4» million dollar devoted to the 
humanitarian needs of the affected people 
in five cities of Abyan, Sa›ada, Taiz , Amran 
and Hajja as well as to  provide additional 
support to the National Authority for 
mines combat for additional and real 
capacity-building that needed by the local 
mines  staff removal to overcome current 
challenges in Abyan and Sa›ada  as well as 
in other parts of Yemen. It also includes 
support to strengthen the capacities 
of local and the executive authorities 

in Abyan province in the planning and 
implementation of interventions to rebuild 
the affected areas and to support the 
restoration of sustainable livelihoods of the 
affected population in Abyan and in which 
launching the project in its initial phase to 
support 200 affected households out of all 
affected households.

Following the signing of the three 
agreements, Dr.AL-Saadi praised the 
United Nations development program 
contributions in supporting the 
government›s efforts aimed to accelerate 
the normalization of the humanitarian 
situation in areas affected by armed conflict 
and the war against Al-Qaida.

In the same context ,  Dr. Mohammed 
Al-Saadi  disscued with British Ambassador 
to Sana’a, Jane Marriott , a range of issues 
related to bilateral cooperation between 
Yemen and the United Kingdom and 
ways to strengthened and develop it to 
serve the common interests of the two 
friendly countries. At the meeting, Dr. Al-
Saadi welcomed the British Ambassador 
Marriott  at the beginning of her duties 
as a diplomatic representative of the 
United Kingdom in Yemen, noting to the 
steady development of the Yemeni-British 
relations.  During the meeting, the two 
sides reviewed the arrangements for the 
forthcoming meeting of the Group of 
friends of Yemen scheduled in New York 
on 25 September 2013. Meanwhile, the 
British Ambassador to Sana’a, renewed the 
keenness of her government to continue 
providing political and economic support 
to Yemen , noting to the achievements 
operated by the national reconciliation 
government to overcome the transitional 
period challenges and difficulties. The 
Ambassador Marriott praised the level 
of cooperation between Yemen and the 

United Kingdom. She noted that Britain is 
keen on strengthening and development 
of existing and future areas of cooperation 
with Yemen.

Dr.AL-Saadi also met, separately, with 
the Ambassador of  Federal Republic of 
Russia  Mr. Sergei Zlodov» and Palestinian 
Ambassador to Sana›a Mr. Basam AL-Agha 
to farewell  them at the end of their work 
in Yemen.

At the meeting, The Minister of MOPIC 
commended the role played by the Russian 
Ambassador to Sana›a on strengthening 
bilateral cooperation frameworks between 
Yemen and Russia Federation. Noting to 
the concern expressed by the Russian 
government in support of the political 
transition process in Yemen. Dr.AL-Saadi 
also expressed Yemen›s keenness to 
enhance and develop bilateral cooperation 
with Russia Federation, wishing the 
Ambassador Sergey Zlodov good luck in 
his future career. The Russian Ambassador 
to Sana’a renewed Russia’s concern to 
continue to support the transitional period 
in Yemen, noting to the achievements 
made by Yemen in the implementation 
of the GCC initiative and its executive 
mechanism .

Dr. Al Saadi also renewed Yemen›s 
keenness to continue supporting the 
steadfastness of the Palestinian people 
and support their legitimate demands 
to establish an independent state on all 
Palestinian territory. Dr. Al Saadi stressed 
that Yemen›s government is keen to 
continue supporting the Palestinian 
people›s options and provide all available 
support to strengthen the Palestinian 
position on adhering to national principles 
based on the right to establish a Palestinian 
state on all Palestinian territory with Al-
Quds Al-Sharif as the state capital .

Economic Level And Population Growth In Republic Of Yemen
Economic security is a 

cost of living that reflect the  
physical needs individuals 
for adequate housing, water, 
food security and there are 
social and demographic 
criteria entered as a key 
requirement in identifying 
the economic level, such as 
education, health, culture 
and entertainment . The 
weight or importance of 
these requirements vary from 
one country to another and 
some economists considered 
the change in this level as 
economic growth. In fact ,there 
is a set group of unanswered 
questions about population 
growth in our country, in 
particular the harmonization of 
this growthwith the economic 
growth, when we talk about 
economic growth we must 
do so by comparing it with 
the population growth in 
our country.When we look at 
theGDPgrowth tables as well as 
the growth of varioussectors of 
the economy, we must address 
the population growth rate 
and the quality of the growing 
age and to what extent we 
make use of population control 
plans which used by some 
developing countries similar to 
our culture and environment.

We hear a lot about efforts 
to reduce population growth 
and to stimulate media  to 
focus on it sonumbers and 
indicators on growth become a 
concern issue for the planners 
and executorsof economic , 
social and population policies 
of the state and the later 
becomes the marketable  issue 
over the tongues, reports 
and those interested in this 
phenomenon  which is the 
culture of people. I believe that 
in such situation and outlook, 
we cannot achieve economic 
securitylevelsfor individuals 
of our society unless we 
increase productivity and 
increase thegreen competition- 
agriculture -which is seen 

as the root of security and 
fertile market for increasing 
manpower and which is an 
output of population increase 
and as our forefathers were 
looking to increase their 
personnel by early marriage 
and childbearing for livelihood 
and which are agriculture, 
forestry and fishing, the policy 
orientation towards this 
important economic sector is 
the processing for this rise in 
population and easethe burden 
on the state in depleting hard 
currency to provide the needs 
of the citizen.   Population 
growth is not inconsistent 
with economic growth and 
development as long as the 
country's economic resources 
are available, or  there 
areexploited resources, in 
this case the human numbers 
growth and development  of 
their capabilities and skills  
helps to utilize available 

resources and employ them 
completely and the resulting 
will push the growth circle in 
the exploitation ofavailable 
resources ,economic 
development and improve 
improvingliving standard.We 
can mention here  examples 
of rich oil countries that 
suffer from the problem of 
the scarcity of population 
in comparison to resources 
that makes small number of 
population unable to exploit 
the available economic 
resources in full manner .We  
can be also give example by 
stating the case of developed 
countries in which the good 
exploitation of the human 
resources leads to the 
development of productive 
capacity and the utilization 
of maximum possible of the 
available economic resources, 
and assist them in the adoption 
and implementation of 

programmes directed towards 
research and development, 
and the adoption of scientific 
methods and modern 
technology in dealing with the 
problem of limited resources 
and increase its productivity, 
in other words, it becomes the 
state's interest to encourage 
population growth or attract 
immigration in order to 
improve opportunities for 
exploiting resources and 
toraise the rates of economic 
growth and development.

The story of  our successive 
governments in regard to 
population growth like a story 
of an employee who has a 
family of three  persons in 
this year and who gets certain 
salaryadequate to his spending  
this year but  in the next year 
he will be  four persons  and 
his salary is constant so that 
he has  either to reduce his 
expenses which are economic 
at lower grades and may 
give up some necessities of 
expenditure deemed  to him 
not important as education 
for girls or boys under the 
pretext of not being able  to 
face their duties or send his 
family members (children)  to 
work instead of reviewing his 
Potentials  and redirecting 
them in a way that ensures 
increasing in his  income 

through training or getting 
skills or capacities with the 
most income . As well as the 
economic policies adapted by 
our governments consider the 
increase population growth 
as a major problem faces the 
all the governments to  attain 
the economicsecurity level of 
individual without searching 
for the exploitation of the 
resources available to them 
in our country, whether in 
agriculture, industry, fisheries 
and the untapped sectors.

Can our country achieve its 
goal of reducing the population 
growth The national statistics 
Show that the average of  
growth rate during thy post ten 
years is 3.06% rate or increase 
economic growth rates in 
which statistics show that the 
average  growth rate of GDP 
at current Prices is 4.59%   
gradually to a balanced and 
acceptable levels. Population 
growth must be rivalledby 
economic growth otherwise 
the upcoming governments 
and generations will face 
risk of errors onestimation , 
understandingand  awareness 
of the aggravation of social 
and population problems  due 
to the increasing gap between 
the rate of economic growth 
and population growth and 
therefore the existing problems 
will continue and worsen and 
other problems will appear on 
the surface and it will be hard 
to control their effects.

There is no doubt that 
the methodology used in 
the investment of surplus oil 
revenues or external grants  
has its role in the recovery of 
expenditures for that year or 
fiscal year, while it is possible 
to set up development plans 
to increase economic growth 
as well in a good way since it 
contain a series of long term 
schemes within a general 
strategy mainly developed to 
simulate future requirements 
and even  its impediments.

Organizational 
Conflict

The conflict in the corporations is reality and 
it is impossible to avoid it due to  the different 
personalities , the nature of the characters and their 
goals. The controversies arise at all administrative 
levels among workers with each other and to 
the supervisory and regulatory entities to higher 
levels in the corporation . Conflict is seen as one 
of the manifestation of the inevitable regulatory 
environment that is be unavoidable, and its severity 
and impact different on the organization and the 
individual by the subject and the parties involved in 
the conflict.

Be sure that human systems could not remain 
stable as long as they are open social activities 
interacting with the environment live in, the 
environmental 
attributes are: 
growth, expansion, 
diminished intervals 
and spatial and 
temporal boundaries, 
the transformation 
of society into small 
village landmarks 
by rapid technical 
change, inflation 
and huge diversity 
and complexity 
of operations, 
the continuous 
development of 
ideas and concepts, 
and competition 
over resources and 
conflicting objectives 
and interests, leading 
to a situation of 
ambiguity and uncertainty, and different ideas, 
opinions, beliefs, and the conflict is the improbable 
and naturally; due to that resistance to change is 
one of the factors causing the conflict.

If these conflicts adapt to the external 
environment, and managed to raise the level of 
job satisfaction among workers in the domestic 
environment, through understanding of personal 
goals and ambitions for the future may be a new 
impetus for outstanding performance, presumably 
the individual about his psychological and social 
consensus happens to link to success at work, 
and the effective management of conflict dealing 
with conflict as a problem expectedly require a 
solution within a climate of partnership and positive 
competition, So it can lead to positive outcomes.

There is a perceived to conflict as a double-edged 
sword can use a limb in violence and destruction 
and undermining management architecture can also 
be directed to perform effectively for growth and 
progress and motivate staff towards the effective 
and constructive experiences and therefore conflict 
can be negative, but it also can be positive.

One of the most important causes of 
organizational conflicts lies in administrative 
communication problems arising from poor 
understanding and lack of clear lines of 
communication between individuals with each other 
or between them and the higher authorities in the 
organization, in addition to a weak organizational 
structures do not clarify competences and specific 
responsibilities and duties of each job.

The different goals and values and styles from 
one person to another is one of the causes of 
the conflict, the more vague goals and means to 
achieve to achieve them, a conflict is creates and  
its pain is exacerbated, another cause is the conflict 
affiliations and career and professional loyalties 
and differences in qualities and personal styles and 
individuals get prominent place instead of focusing 
on the interests of the organization.

To choose the appropriate method for resolving 
the conflict in the organization lies in conflict 
analysis to identify its causes and effects, and 
identify the limbs to identify their goals and 
objectives and the extent of their influence, and 
then examine the alternatives available to choose 
the most appropriate ones to resolve the conflict, 
and thus the conflict resolution depends basically 
on the attitudes of the parties.

Last word:
Let's be more convoy when the administrative 

practices by adopting a strategy of cooperation in 
conflict management, and this strategy is to create 
an environment and an institutional catalyst for 
climate of positive and peaceful competition and 
conflict lead to more productive work to benefit 
the employees and the corporation , and the 
development trends of workers towards the concept 
of difference,  that the difference in opinion does 
not spoil amity, and the success of the organization 
depends on the harmony goals, and give employees 
the right concept for the demission to other party 
for the work interest, and that the waiver does not 
mean the profit or loss,  the work is a game and the 
law summarizes it as «everybody works for gain».

Ameen M. Al-Ulofi

G.D of Prices and
Indices Statistics 

Hamdi  AL-Shargbi
General Director of 
National Accounts
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Continuing to its methodological  work for implementing 
preparatory activities of the general census of population, housing 
and establishment 2014 , CSO is keen to achieve the highest 
sufficiency and quality degree in designing the questionnaire of 
census 2014 according to standards that meet the national needs of 
information and data and based on international standards, and  to 
fulfill the requirements of using modern techniques( data processing 
by scanning )  .

 In term of information exchange and communication with world 
,a regional workshop has been implemented for discussing and 
designing the census forms  2014 in Republic of Yemen for the first 
time in censuses in Yemen, with participation of experts from United 
Nations ,Arab countries as well as  national experts over three days 
24-26/8/2013.During the regional workshop , all the contents  of 
the census forms have been displayed and discussed, either the 
form of listing process for population ,housing and establishment or 
enumerating form for population and housing as inputs and outputs 
of census ,the display includes Yemen experience in this regard as well 
as the display of   the forms by the two approaches ,the traditional 
and computerized , in addition to the extraction the most important 
recommendations of content ,coverage and statistical terms, used 
methods, and displaying countries’ experience in this regard.

 Therefore , It can be said that the regional workshop has achieved 
its goals  successfully as the level of national representation, the forms 
design, the progress level in implementing the census 2014 activities, 
previous decision for using  scanner in data entry of census 2014 
were all praised by international experts.

At the end of  the workshop, relevant committees have been 
mandated to  accommodate the outputs of the workshop according to 
work plan and specified timeline . 

We hope from all to exert more efforts to come out with best 
results for the sake of our country at  various fields. 

Minister Of Planning And International Cooperation Yemen Is keen To 
Develop Bilateral Cooperation With Brother And Friendly Countries
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Statistics/Special
Reported by/Derhim AL-Soufiani

The Central Statistical Organization 
(CSO), in cooperation with The United 
Nations Population Fund (UNPF), 
organized  regional workshop from 24-26 
Augustdevoted to discuss the population, 
housing and establishments census forms 
2014 in the Republic of Yemen.

 The workshop  aimed to enhance 
statistical capacity and skills in the area 
of census management and exchange 
of experiences between countries and 
participants ‘ experiences and identify 
how to approach and divergence among 
states in the use of census concepts and 
procedures, and enumeration activities 
recommended by the international and 
regional organizations in this area and 
also create channels of communication 
among  the census workers.

At the opening of the workshop, which 

was attended by international experts 
and specialists in statistics and censuses 
from seven Arab States , Prof.Dr. Hassan 
ThabitFarhan, The Chairman of CSO-
Deputy Chairman of the Census Supreme 

Committee –The Census Manager,stresses 
that the Government provided all the 
material, technological and human 
resources to implement the general census 
of population, housing and establishments 

2014 in accordance with the latest 
internationally approved systems as a major 
national work serves development and as a 
key to proper planning for the present and 
the future...................details page no. 6

Statistics/special
Minister of planning and 
international cooperation (MOPIC), Dr. 
Mohammed Saeed  AL-Saadi discussed 
with the new director of the US agency 
for international development (USAID) 
,Mr. Herbie Smith, a range of issues 
related to bilateral cooperation between 
Yemen and the United States agency 
for international development (USAID) 
the means to strengthen and develop 
the bilateral cooperation to serve the 
common objectives.

The two sides discussed details 
on trends in the development of US 
support for Yemen in the next phase, 
the importance for consistency with the 
priorities of the development needs of 
the Yemeni in additions to issues related 
to the development of mechanisms for 

the projects implementation.
 The two sides also reviewed the 

implementation of a number of projects 
funded by the US government in 
Yemen through the USAID, and in this 
regard ,the Minister commends the US 
government keenness in supporting 
and enhancing the development paths 
and stability in Yemen.

 From his side , the new director of 
the USAID Mr. Herbie Smith says that 
the United States is keen to continue 
its support to development in Yemen 
,praising the level of cooperation 
between Yemen and the United States.

The meeting was attended by 
Deputy Minister of MOPIC for 
international cooperation sector 
Mr. Omar Abdul-Aziza Abdul-Ghani 
,and general director of cooperation 

with Europe and the Americas in the 
Ministry Mr. Ahmed Al-shibami.

Meanwhile , the minister of  MOPIC 
Dr. Mohammad Saeed AL-Saadi 
discussed with acting Ambassador of 
UAE to Sana’a Mr. Abdullah  AL-Sowdy 
a range of issues related to bilateral 
cooperation between Yemen and the 
UAE State and ways to promote and 
develop the bilateral cooperation to 
serve the common interests.

At the meeting, Dr. AL-Saadi 
pointed out to the deep-rooted 
historical ties between Yemen and 
the United Arab Emirates. Noting to 
the UAE government contributions in 
supporting of the paths of development 
and stability in Yemen.

The two sides discussed the details 
of allocating the UAE pledges to Yemen 

during the fourth meeting of the Group 
of friends of Yemen in New York on 

27th  of September of last year.
Meanwhile, Dr. AL-Saadi met 

with the South Korea's Ambassador 
to Sana’a , Mr. Li Me. The two sides 
discussed issues related to bilateral 
cooperation between Yemen and 
South Korea and ways to promote 
and develop it to serve the common 
interests of the two friendly countries, 
as well as the implementation of some 
projects financed by the government 
of South Korea. In this regard, Dr. 
AL- Saadi stressed his hope that South 
Korea should contribute effectively in 
supporting development paths and 
stability in Yemen ,stressing the desire 
of Yemen in promoting and developing 
bilateral cooperation with South Korea. 
The ambassador said that South Korea's 
government is very keen to continue to 
provide all available support for paths 
of development ..... continued on page 7

Minister Of Planning And International Cooperation Yemen Is keen To Develop Bilateral Cooperation 
With Brother And Friendly Countries In Support Development Paths And Stability In Yemen

Regional Workshop To Discuss Population ,Housings 
And Establishments Census Forms 2014

AL-Zuibe:  Yemen conducts population census according 
to international criteria of quality and accuracy

Census Manager:  We work out to have census form that meets our national 
needs and upon international standards
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