
رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية إجراء التعداد العام للس���كان والمساكن والمنشآت 2014
مجل��س ال��وزراء يقر وثيقة مش��روع التع��داد العام ويوج��ه الجهات املعني��ة بتوفري متطلب��ات التنفيذ
وزي��ر التخطي��ط والتع��اون الدول��ي يج��ري مباحث��ات ناجح��ة م��ع ممثل��ي ع��دد م��ن ال��دول والهيئ��ات املانح��ة

إن إجراء التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م يهدف إىل 
الحصول على بيانات إحصائية دقيقة وس����ليمة يحقق األهداف املنشودة 
التي تتطلع إليها الدولة يف تحقيق التنمية الشاملة وفق أسس علمية. 

وإنطالق���ًا من إس���راتيجية تنفيذ التعداد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنش���آت2014م التي أعدها الجهاز املرك���زي، لإلحصاء وحدد بموجبها 
توجه���ات الجهاز بخصوص آليات ومتطلبات تنفي���ذ التعداد فنيًا، وماديًا، 
وبشريًا، واستخداماته املختلفة من الناحية التشريعية والتنظيمية، وتوفري 

السياس���ي  والدعم  املالية  االعتم���ادات 
إلنجاح التعداد وتحقيق أهدافه. 

ومما س����بق نتقدم بالشكر الجزيل 
لفخامة رئيس الجمهورية األخ/ عبدربه 
منصور هادي ودولة األستاذ األخ/ محمد 
سالم باس����ندوه رئيس مجلس الوزراء 
وأعض����اء املجلس املوق����ر وكذلك معالي 
الس����عدي  الدكتور/محمد س����عيد  األخ 
وزي����ر التخطي����ط والتع����اون الدولي – 
رئي����س اللجنة العليا للتع����داد ملا قدموه 
ويقدموه من دع����م يف مختلف األصعدة 

يف س����بيل نجاح األعمال التحضريية للتعداد، وتذليل الصعوبات واملتابعة 
املس����تمرة إلنجاز األعمال وكفاءة ودق����ة األداء لتنفيذ بقية مراحل التعداد 
إيمان����ًا منهم بأهمية التع����داد يف مختلف املج����االت وأهمية اإلحصاءات 
بش����كل عام، كما نخص بالشكر واالمتنان كافة الجهات الحكومية على 
تفاعله����ا إزاء هذا العمل الوطني الهام )وكذل����ك كل املانحني الذين أبدو 

استعدادهم التام لدعم التعداد بمختلف مراحله(. 
وتجدر اإلش����ارة بأن الجهاز املركزي لإلحص����اء ممثاًل يف قيادة التعداد 
واللج����ان العامل����ة يعك����ف حاليًا عل����ى التجهيز والتحضري لعقد ورش����ة 
عم����ل املانحني لحش����د الدعم الالزم من التموي����ل الخارجي للتعداد يف 
مج����االت البني����ة التحتية والتجهي����زات وتعزيز الق����درات اإلحصائية يف 
مختلف املجاالت، وكذلك أنش����طة الحملة اإلعالمية والدراسات املتعمقة 
وغريها من األنش����طة التي يقوم بها الجهاز املرك����زي لإلحصاء، ويف هذا 
الص����دد فإن الجهاز يتقدم بالش����كر الجزيل لكافة الجه����ات املانحة التي 
أمدت الجهاز باملس����اعدات سواًء منها النقدية أو العينية أو الدعم الفني 
أو املش����ورة، وأخص بالذكر منظم����ة )DFID(، وصن����دوق األمم املتحدة 
للس����كان)UNFPA( والبن����ك الدولي، ومنظمة األم����م املتحدة للطفولة 
)اليونيس����يف(، واإلسكوا كما نخص بالذكر أيضًا املنظمات التي تساعد 
الجه����از بدع����م الق����درات، وأهمه����ا املعهد العرب����ي للتدري����ب والبحوث 
اإلحصائية، وجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد 
العربي، كما تتقدم قيادة الجهاز بالشكر الجزيل لكافة العاملني يف الجهاز 
الذي����ن كان له����م الفضل بعد اهلل تع����اىل يف إنجاح أعم����ال الجهاز بكافة 

أنواعها ومستوياتها.
واهلل املوفق،،،،

                �أ. د. ح�سن ثابت فرحان
رئيس الجهاز – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد - مدير التعداد

�لعدد )17(     نوفمرب  2012م

إضاءة
نؤكد مجددًا بأن عجلة التغيير قد بدأت 

بما فيها مكافحة الفساد، وتجفيف منابعه 
وإصالح القضاء، واإلدارة العامة، وإصالح 

هياكل المالية العامة وأجهزة الرقابة، 
ومستمرون في تجفيف منابع الفساد ووضع 

الرجل المناسب في المكان المناسب.
عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

�مل�سرف �لعام/ �أ. د. ح�سن ثابت فرحان رئي�س �لتحرير/ ح�سن ناجي �ل�سغري

صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

ب�سم �هلل 
�لرحمن �لرحيم

اُهْم )َلَقْد �أَْح�سَ
)� ُهْم َعدًّ َوَعدَّ

�سدق �هلل �لعظيم
آية 94 - مريم

خاص..
أقرت اللجنة الفنية للتعداد العام للس����كان واملس����اكن 
واملنش����آت لع����ام 2014م يف اجتماعها الثان����ي 21/نوفمرب 
2012م برئاس����ة وكيل الجهاز املرك����زي لإلحصاء الدكتور 
عبد الحكيم العبيد - رئيس اللجنة الفنية للتعداد – نائب 

مدير التعداد -خطة الحملة اإلعالمية لتعداد 2014م. 
واس����تعرضت اللجن����ة ملخص التقيي����م الفني واملالي 
واإلداري ملنهجي����ة ووثائ����ق التع����داد 2004م وال����دروس 
املس����تفادة، واطلعت عل����ى قائمة محتويات اس����تمارة عد 

السكان واملساكن 2014م. 
وقد افتتح االجتماع األخ/ رئيس الجهاز – نائب رئيس 
اللجنة العليا للتعداد -مدير التعداد الدكتور/ حس����ن ثابت 
فرحان والذي أشار فيه إىل أهمية................البقية ص/2

انطالق���ًا م���ن الوع���ي بأهمي���ة وض���رورة 
العم���ل عل���ى رف���ع مس���توى األداء العملي، 
وتعزيز وتطوير الق���درات واملهارات اإلحصائية 
املطلوب توفرها لتنفيذ مش���روع التعداد العام 
للمس���اكن والسكان واملنش���آت املقرر تنفيذه 
يف ع���ام )2014(، وبكف���اءة عالية وبنجاح كبري 

نظم الجهاز املركزي لإلحص���اء ممثاًل بقيادة 
التعداد العام )2014م( وبالتنس���يق والتعاون 
 )UNFPA( مع صندوق األمم املتحدة للسكان
عددًا من الدورات التدريبية املحلية والخارجية 
خالل الفرة )سبتمرب – نوفمرب 2012م( وذلك 
يف خطوة عملية مبك���رة هي األوىل من نوعها 

يف بالدنا )مقارنة بالتعدادات العامة السابقة(.
وتأتي يف س���ياق التنفي���ذ املحلي للخطة 
الت���ي أعدتها قيادة التعداد العام وس���عت )وال 
زالت( إىل البحث عن مصادر تمويل لها بهدف 

تنمية وتطوير املهارات اإلحصائية.
وتشتمل الدورات ............... البقية ص/2

مجلس الوزراء يقر وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 
خاص...

اطل���ع مجلس ال���وزراء يف اجتماعه 
2012/11/20م   بتاري���خ  األس���بوعي 
برئاس���ة رئيس املجلس األخ/ محمد 
س���الم باس���ندوه على وثيقة مشروع 
واملس���اكن  للس���كان  الع���ام  التع���داد 
-2012 للف���رة  2014م،  واملنش���ات 

2018م، واملقدمة م���ن وزير التخطيط 
والتع���اون الدول���ي- الجه���از املرك���زي 

لإلحصاء.
وأكد املجلس عل���ى الجهات املعنية 
كاًل فيم���ا يخصه يف توف���ري متطلبات 
تنفيذ التعداد العام للس���كان واملساكن 
مختل������ف  يف  2014م  واملنش�����آت 
مراحل���ه بما من ش���أنه تحقيق أعلى 
درجات الكفاءة إلنج���اح التعداد، وذلك 
بالتنسيق مع الجهاز املركزي لإلحصاء.

ووج���ه وزارة التخطي���ط والتع���اون 

الدول���ي - الجهاز املرك���زي لإلحصاء- 
بالتنس���يق مع الجهات املانحة لتوفري 

الدعم الخارجي الالزم للتعداد.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة 
اإلش���رافية ملس���ح تحدي���ث خارط���ة 

الخدم���ات األساس���ية برئاس���ة وزير 
التخطيط والتع���اون الدولي، وعضوية 
ال���وزارات والجهات ذات العالقة، تكون 
مهمتها مناقش���ة وإقرار خطة تحديث 
خارطة الخدمات األساس���ية والربنامج 

الزمني وفقا ألهداف املسح، وبما يلبي 
الدولة، ومستخدمي  احتياجات أجهزة 
البيانات، بما يخ���دم عملية التخطيط 
التنم���وي والبحث العلم���ي، اضافة إىل 
مناقش���ة وإق���رار وثائق العم���ل وآلية 
التنس���يق بني اللجن���ة والجهات ذات 

العالقة.
واطل���ع  مجلس الوزراء على التقرير 
إحصاءات  تطوي���ر  بمش���روع  الخاص 
التجارة الخارجي���ة، ومتطلبات التطوير 
املس���تقبلي للع���ام 2013م، واملقدم من 
وزير التخطيط والتعاون الدولي-الجهاز 
املركزي لإلحصاء . ووافق املجلس على 
املستقبلي،  التطوير  ومتطلبات  التقرير 
عل���ى أن تق���وم وزارت���ي التخطي���ط 
باعتم���اد  واملالي���ة  الدول���ي  والتع���اون 
امليزانية اإلضافية املطلوبة لهذا املشروع 
ضمن موازنة.................البقية ص/2

اللجنة الفنية للتعداد تقر خطة الحملة اإلعالمية لتعداد 2014

من �أجل تطوير وتعزيز �لقدر�ت �لإح�سائية يف �جلهاز و�جلهات �مل�سدرية

الجهاز المركزي ينظم دورات محلية وخارجية

�سمن �جلهود �حلكومية لتعزيز وتو�سيع م�سار�ت �لتعاون �لدويل مع بالدنا 

وزير التخطيط والتعاون الدولي يجري مباحثات ناجحة مع ممثلي عدد من الدول والهيئات المانحة
تقرير/خاص - عادل الصلوي

املكثف���ة  الجه���ود  س���ياق  يف 
والخط���وات الفعال���ة واملثمرة التي 
تبذلها وتقوم به���ا وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي بوعي ومسئولية 
عالي���ة، أج���رى وزي���ر التخطي���ط 
والتع���اون الدول���ي الدكتور محمد 
اللقاءات  الس���عدي، سلس���لة من 
واملباحث���ات الناجح���ة م���ع ممثلي 
ع���دد من الحكومات واملؤسس���ات 
اإلقليمي���ة والدولي���ة املانحة الذين 
زاروا بالدن���ا خ���الل ش���هر نوفمرب 
املنصرم، يف إط���ار الرجمة العملية 

والتنفيذي���ة للمن���ح الت���ي ج���رى 
اإلع���الن ع���ن تقديمه���ا لبالدن���ا 
خ���الل االجتم���اع الراب���ع ألصدقاء 
27 س���بتمرب   – اليمن)نيوي���ورك 

املاضي(.
وملزيد م���ن التفاصيل س���نلقي 
الض���وء عل���ى أه���م واب���رز تل���ك 
النشاطات والخطوات املثمرة التي 
قام بها األخ الوزير الس���عدي خالل 

األسابيع األربعة املاضية.
حيث التقى األخ الوزير السعدي 
للش���ئون  ال���وزراء  نائ���ب رئيس 
االقتصادي���ة الركي » بلنت ارنج » 

يف زيارته األوىل لليمن، والتي تأتي 
ضم���ن الرجمة الج���ادة لتوجهات 
الحكوم���ة الركي���ة املتعلقة بتعزيز 
وتوس���يع مجاالت التعاون الثنائي 

مع بالدنا .
ويف مس���تهل اللق���اء رحب وزير 
التخطيط والتعاون الدولي الدكتور 
رئيس  بنائ���ب  الس���عدي  محمد 
الوزراء للشئون االقتصادية الركي، 
معت���ربا أن ه���ذه الزيارة تكتس���ب 
داللة خاصة تجسد الحرص الذي 
تبديه الحكومة الركية على تعزيز 
وتطوير مس���ارات التعاون الثنائي 

مع بالدنا.
وثمن األخ الوزير مبادرة الحكومة 
الركية بتقدي���م مائة مليون دوالر 
كمنح���ة تمويلية لليمن معربا عن 
تطلع الحكومة اليمنية إىل استلهام 
النموذج الركي يف تحقيق التطور 
اليمن،  يف  االقتص���ادي  واالنتعاش 
الفتًا إىل حرصها على االستفادة من 
التموي���الت والخ���ربات الركية يف 
العديد من املجاالت أبرزها التعليم 
والصح���ة والنقل والزراعة وإنش���اء 

مشاريع حصاد املياه .
من جهته كشف...البقية ص/2

أك���د األخ/ عبدرب���ه منص���ور ه���ادي - رئي���س 
الجمهورية- على أهمية إجراء التعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنشآت 2014م للفرة 2012 – 2018م 
وأشار يف لقائه سفراء الدول الداعمة والراعية للمبادرة 
الخليجي���ة إىل  أن اليمن حاليًا تش���هد تنفيذ العديد 
من املش���اريع االس���راتيجية الهامة عل���ى مختلف 
الصعد واملجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

وأكد األخ الرئيس أن التحدي الرئيسي اليوم هو 
العمل بقوة من أجل إنجاح املبادرة الخليجية واملس���ار 

السلمي إلخراج اليمن إىل بر األمان.

رئيس الجمهورية يؤكد 
على أهمية إجراء التعداد 
العام للسكان والمساكن 

والمنشآت 2014

االفتتاحية

رئيس الجهاز يشارك
في اجتماع مجلس أمناء 
المعهد العربي للتدريب 

والبحوث اإلحصائية
ش���ارك رئيس الجه���از املركزي لإلحصاء 
األس���تاذ الدكتور/ حس���ن ثاب���ت فرحان يف 
االجتماع السابع والثالثني ملجلس أمناء املعهد 
العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، الذي 
 انعقد يف العاصمة األردنية – عمّان- يف الفرة

)12-2012/11/14م(.
وقد ناقش مجلس األمن���اء يف اجتماعه 
عددًا م���ن املواضيع املدرجة يف جدول أعماله، 
أهمها مناقش���ة تقرير مدي���ر عام املعهد عن 
أعمال املعهد للعام )2012م(، وتقرير مراقب 
الحسابات عن النش���اط املالي واستعراض 
ومناقشة خطة املعهد للعام القادم )2013م(، 
والخطة اإلسراتيجية لتطوير أعمال املعهد.

الجدير بالذكر أن االجتماع الس���نوي قد 
أقر إعفاء بالدنا من الرس���وم املستحقة لعام 
2011م نظراً للظروف التي تمر بها بالدنا.
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تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات...
مجلس الوزراء يقر

العام القادم بناء على ما تم االتفاق عليه بني الوزارتني.
كما وافق املجلس على تنفيذ مس���ح سنوي للتجارة 
الدولية يف الخدمات بدءًا من العام القادم، على أن تعتمد 
ميزانيته املطلوبة ضمن موازنة الجهاز املركزي لإلحصاء 

للعام املالي 2013م.
وأك���د على الجه���از املركزي لإلحصاء بالتنس���يق مع 
البنك املركزي اليمني ووزارة السياحة للتعاون واملساهمة 

يف تنفيذ املسح.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخاص بمتطلبات 
تطبيق نظام الحس���ابات القومية يف الجمهورية اليمنية 
، وفقا لنظام األمم املتحدة للحس���ابات القومية، بما من 
ش���أنه توفري مؤشرات تتسم بدرجة عالية من الشمول 
والتغطية على مستوى األنشطة والقطاعات االقتصادية 
الرئيس���ية والفرعية، وتحديث وتوحيد منهجيات العمل 
واألدلة املس���تخدمة وموائمتها مع دول العالم لتس���هيل 

عملية املقارنة الدولية للبيانات.
وواف���ق املجلس عل���ى مصفوفة الحل���ول واملعالجات 
الت���ي اقرحها التقرير املقدم من وزير التخطيط والتعاون 
الدولي ورئيس الجهاز املرك���زي لإلحصاء لتطوير نظام 
الحس���ابات القومية ووجه الجه���ات املعنية بالتنفيذ كاًل 

فيما يخصه.
وأل���زم الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون يف تزويد 
الجه���از املركزي لإلحصاء بالبيان���ات اإلحصائية الالزمة 
لركيب الحس���ابات القومية وإجراء مزيد من التنسيق 
وتكثي���ف الجهود املش���ركة بني الجه���ات ذات العالقة 
لالنتق���ال لتطبيق نظ���ام األمم املتحدة يف الحس���ابات 
القومية.. مش���ددا على أهمية العم���ل على تطوير كافة 
اإلحص���اءات ذات الصلة بالحس���ابات القومي���ة بما من 
ش���أنه إحداث تطوير ش���امل ملخرجاتها وإنتاج مؤشرات 
اقتصادي���ة تتمت���ع بدرجة عالي���ة من الدق���ة واملوثوقية 
ويعتمد عليها عند وضع الخطط ورسم السياسات املالية 

واالقتصادية.
واطل���ع مجلس ال���وزراء على تقرير وزي���ر التخطيط 
والتع���اون الدول���ي - الجه���از املركزي لإلحص���اء- على 
النتائج النهائية ملس���ح عمالة األطف���ال 2010م، والهادف 
إىل التع���رف على مدى انتش���ار ظاهرة عمال���ة األطفال 
يف اليم���ن، ومح���ددات التش���غيل وااللتحاق بالدراس���ة 
واملنهجي���ة املتبع���ة يف إع���داد البيانات الكمي���ة والنوعية 

للمسح وتحليل املؤشرات والنتائج.
ووافق املجلس بهذا الش���أن على مشروع التحديث 
الس���نوي لبيانات عمالة األطفال، عل���ى أن تعمل وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي بالتنس���يق م���ع وزارة املالية 
توفري االعتمادات الالزمة لتنفيذ املشروع سنويًا.. مؤكدًا 
على وزارة التخطيط والجهاز املركزي لإلحصاء بالتنسيق 
مع الجه���ات ذات العالق���ة ملراجعة البيان���ات وتوحيدها 

وإعداد قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية موحدة.

وزير التخطيط والتعاون
نائ����ب رئيس الوزراء للش����ئون االقتصادي����ة الركي » 
بلنت ارنج » عن اعتزام الحكومة الركية مضاعفة س����قف 
الدعم املقدم لليمن من خالل تمويل العديد من املشاريع 
يف مجاالت الصحة والتعليم والنقل والبنى التحتية منوهًا 
إىل أنه تم إقرار تقديم كافة املساعدات التنموية لليمن يف 

هيئة منٍح تمويلية .
وأك����د نائ����ب رئي����س ال����وزراء للش����ئون االقتصادي����ة 
الركي لدى تدش����ينه بمعي����ة وزير التخطي����ط والتعاون 
الدولي الدكتور محمد الس����عدي أنش����طة وكالة التعاون 
والتنس����يق الدولية الركية ) تيكا ( أن ثمة توجهات تركية 
ج����ادة لتحقيق املزيد من االنفتاح السياس����ي واالقتصادي 
والتجاري مع اليمن، معتربا أن الروابط التاريخية الحميمة 
التى تربط الشعبني اليمني والركي تمثل حافزًا محوريًا 
لتطوير وتوس����يع مجاالت التعاون الثنائ����ي بني البلدين 

الشقيقني .
مش����رياً إىل أن الحكوم����ة الركي����ة تتفه����م أولوي����ات 
االحتياجات التنموية اليمنية وأن هناك توجيهات بسرعة 
تخصي����ص املنحة الركية املقدمة لليم����ن خالل االجتماع 
الرابع ملجموعة أصدقاء اليمن الذي عُقد يف نيويورك يف ال� 
27 من شهر سبتمرب املنصرم، والبالغة مائة مليون دوالر .

وتخل����ل احتفالي����ة تدش����ني أنش����طة وكال����ة التعاون 
والتنس����يق الدولي����ة الركي����ة ) تيكا ( قي����ام كل من نائب 
رئيس الوزراء للش����ئون االقتصادية الركي »بليت ارنج« 
ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي 
بغ����رس ش����تلتني لش����جرة النب تعب����ريًا ع����ن التوجهات 

املشركة لتشجيع زراعة املحاصيل النقدية يف اليمن .
ويف س����ياٍق متص����ل بحث وزي����ر التخطي����ط والتعاون 
الدول����ي الدكتور/ محمد الس����عدي خ����الل لقائه مع مدير 
وكال����ة التعاون والتنس����يق الدولية الركي����ة )تيكا( »فاروق 
بوزكوز« القضايا املتصلة باألنش����طة التمويلية التي تعتزم 

الحكومة الركية تدشينها يف اليمن عرب الوكالة.
وأعلن »الس����عدي« � يف بيان ترحي����ب حكومة الوفاق 
الوطن����ي بمب����ادرة الحكومة الركية افتت����اح مكتب لوكالة 

)تيكا( بصنعاء .
مؤكدًا أن هذه املبادرة تجس����د حرص الحكومة الركية 
عل����ى تعزيز وتطوير مجاالت التع����اون الثنائي مع اليمن، 
وأكد أهمية التس����ريع بتخصيص املنح����ة الركية املقدمة 
لليمن خالل االجتماع الرابع ملجموعة أصدقاء اليمن الذي 
عقد يف نيويورك يوم 27 س����بتمرب املاض����ي والبالغة 100 

مليون دوالر.
موضحا أنه تم اإلعداد النهائي للمش����اريع التي يمكن 
االس����تفادة من املنحة الركية يف تمويل إنش����ائها وتشمل 

أيضًا مجاالت التعليم والطاقة والصحة والزراعة.
م����ن جهته، أك����د »فاروق بوزك����وز« مدير وكال����ة )تيكا( 
اعتزام الوكالة تمويل إنش����اء ثالثة مراكز لغس����يل الكلى 
يف صنع����اء وتعز والحديدة، إىل جانب إنش����اء مركز آخر يف 

مدينة عدن، الفتًا إىل أن تمويل إنشاء مراكز غسيل الكلى 
جاء بتوجيهات مباش����رة من رئيس الوزراء الركي رجب 

طيب أوردغان.
ولف����ت إىل أن الوكالة بصدد اإلس����هام يف تمويل العديد 
من مش����اريع حص����اد املي����اه إىل جانب مش����اريع أخرى يف 

قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة.
كما التقي وزي����ر التخطيط والتع����اون الدولي الدكتور 
محم����د الس����عدي بعث����ة الصن����دوق الس����عودي للتنمية 
برئاس����ة املهندس محمد العريفي مدير عام مشاريع آسيا 
بالصن����دوق، وجرى خ����الل اللقاء الذي حض����ره مدير عام 
مكتب مجلس التع����اون لدول الخلي����ج العربية املهندس 
س����عد العريفي بحث جملة م����ن القضايا املتصلة بالتعاون 
الثنائي بني اليمن والصندوق الس����عودي للتنمية، وسبل 

تعزيزه وتطويره بما يخدم األهداف املشركة .
واس����تعرض الجانبان س����ري تنفيذ عدد من املش����اريع 
املمول����ة من قب����ل الصندوق الس����عودي للتنمية يف اليمن، 
ويف هذا الصدد  أش����اد  وزير التخطي����ط  والتعاون الدولي 
بمبادرة الصندوق الس����عودي للتنمية املتعلقة باس����تئناف 
تمويل املش����اريع اإلنمائية يف اليمن، والحرص الذي يبديه 

على االستجابة ألولويات االحتياجات التنموية اليمنية .
كما ناقش الجانب����ان القضايا املتصلة باتجاهات الدعم 
املستقبلي للصندوق السعودي للتنمية لليمن وبما يتواءم 
وأولوي����ات االحتياجات اليمنية املحددة يف الربنامج املرحلي 
لالس����تقرار والتنمي����ة االقتصادية واالجتماعي����ة للعامني 

2012م-  2014م .
من جهته جدد رئيس بعثة الصندوق السعودي للتنمية 
اس����تعداد الصندوق مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم املتاح 

لليمن منوهًا بمستوى التعاون القائم بني الجانبني .
حض����ر اللق����اء وكي����ل وزارة التخطيط املس����اعد لقطاع 
املشاريع املمولة خارجيًا املهندس محمد املسوري ورئيس 

املكتب الفني بالوزارة الدكتور علي الجبل.  
كما التقى األخ وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور 
محمد الس����عدي وزير الزراعة العراقي عز الدين عبد اهلل 
الدول����ة والوفد املرافق له خ����الل زيارته األوىل لليمن خالل 
ش����هر نوفمرب املنصرم، ويف مس����تهل اللقاء رح����ب معاليه 
بالوزي����ر العراقي مؤك����دًا حرص حكومة الوف����اق الوطني 
على تعزيز وتطوي����ر مجاالت التعاون  الثنائي بني اليمن 

والعراق .
واعت����رب األخ الس����عدي أن انعق����اد اجتماع����ات اللجنة 
الوزاري����ة اليمنية – العراقية املش����ركه التي اس����تضافتها 
العاصمة صنعاء مؤخرًا- يجس����د الحرص املش����رك لدى 
قيادتي وحكومتي البلدين لتحسني وتطوير ُأطر التعاون 
الثنائي بما يتواءم والروابط األخوية التاريخية التي تربط 

الشعبني اليمني والعراقي .
وابدي األخ الوزير الس����عدي تطلعه يف اس����تعادة العراق 
الشقيق مكانته الرائدة يف العالم العربي، وتحقيق االستقرار 
املنش����ود، مش����يدا باإلس����هامات التي قدمها العراق لليمن 

خ����الل العقود املاضية وبخاصة يف مجال التعليم، وتطلعه يف 
أن يمث����ل اجتماع اللجنة الوزارية اليمنية – العراقية تحول 
نوعي ملس����ار عالقات التعاون الثنائي����ة وتجاوز فرة الركود 
التي ش����هدتها هذه العالقات ج����راء املتغريات الطارئة التي 

شهدها العراق واملنطقة يف سنة 2003م .
م����ن جهته أكد وزير الزراع����ة العراقي حرص الحكومة 
العراقي����ة على تعزيز وتطوي����ر مجاالت التع����اون الثنائي 
بني اليمن والعراق، معت����ربا أن اجتماعات اللجنة الوزارية 
اليمنية – العراقية املش����ركة تمثل محطة تحول نوعي يف 

مسار العالقات التي تربط البلدين الشقيقني.
وأش����ار وزير الزراعة العراقي إىل أن ثمة توجهات جادة 
لدى قيادتي وحكومتي البلدين للدفع بأطر التعاون الثنائي 
ب����ني اليمن والعراق صوب آفاق أكثر رحابة وانفتاح، معتربًا 
أن انقطاع اجتماعات اللجان الوزارية والفنية املشركة بني 
البلدين مثل استثناءًا فرضته الظروف التي مر بها العراق 
واملنطق����ة وأن الس����نوات القادمة ستش����هد تط����ورًا نوعيًا 

ملسارات التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني .
من جهة ثانية التقى األخ الدكتور محمد السعدي وزير 
التخطيط والتعاون الدولي األخ » حسيب الرسول العبيد 
»، املستشار القانوني للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي وقد جرى التوقيع على االتفاقية التي تقضي 
بتقدي����م قدم الصندوق العرب����ي مبلغ  » 54« مليون دوالر 
للمس����اهمة يف تمويل تنفيذ املرحلة الرابعة من مش����روع 

شبكات الصرف الصحي يف العاصمة صنعاء .
كما التقى معالي الوزير الس����عدي مسئول التعاون مع 
منطقة الش����رق األوسط وش����مال أفريقيا بوزارة الخارجية 
الياباني����ة » كن مي����كا » والذي زار اليمن مؤخ����رًا يف إطار 
إعالن الحكومة اليابانية استئناف أنشطة الوكالة اليابانية 

للتعاون الدولي » الجايكا« يف اليمن . 
وق����د عرب وزير التخطيط والتع����اون الدولي عن تقديره 
ملب����ادرة الحكومة اليابانية اس����تئناف أنش����طة » الجايكا« 
مؤكدا ح����رص حكومة الوف����اق الوطني عل����ى تعزيز أطر 

التعاون الثنائي بني اليمن واليابان .
كما بح����ث  وزير التخطيط والتع����اون الدولي الدكتور 
محمد السعدي مع القائم بأعمال رئيس صندوق أبوظبي 
للتنمية األخ محمد س����يف الس����ويدي يف منتصف ش����هر 
نوفمرب املنصرم القضايا املتصلة بتخصيص املنحة اإلماراتية 

األخرية املعلن عنها  واملقدرة ب� 150 مليون دوالر .
وجرى خالل اللقاء مناقش����ة املواضيع املتصلة بالتعاون 
املش����رك وما يخص املس����اعدات املعلنة يف مؤتمر أصدقاء 
اليمن الذي عقد يف نيويورك يف ال� 27 من سبتمرب املاضي.

كما ناقش الجانب����ان  التفاصيل الفني����ة املتعلقة بتهيئة 
الظروف املناسبة لعودة العمل يف مشروع بناء سد حسان يف 
محافظة أبني والذي كان قد بُدَء العمل فيه يف وقتٍ سابق.

وثمن وزي����ر التخطيط والتعاون الدولي عاليا ما يقدمه 
صندوق أب����و ظبي للتنمية من دعم للمش����اريع الخدمية 

واالقتصادية يف اليمن.

اللجنة الفنية للتعداد
نش����ر الوعي اإلحصائ����ي حول أهمية بيان����ات التعداد 
باعتب����اره أحد أه����م عناصر نظ����ام اإلحصاءات الرس����مية 
وتوف����ري املعلومات ع����ن األوضاع االقتصادي����ة واالجتماعية 
والديموغرافية للس����كان . الفتًا إىل أهم األنش����طة املنجزة 
خالل الفرة املاضية واملتضمنة عددًا من األنشطة الخاصة 

باملرحلة التمهيدية والتحضريية. 
كم����ا أش����ار إىل أن أهمية التعداد تكم����ن يف كونه يوفر 
بيانات إحصائية ش����املة عن السكان واملساكن واملنشآت 
وبما يس����اعد الجه����ات املختصة وراس����مي السياس����ات 
ومتخذي القرار يف إعداد خطط وبرامج التنمية االقتصادية 
واالجتماعية.. وأكد على أهمية إثراء االجتماع بالنقاش����ات 
واملقرحات بما من ش����أنه مس����اندة جهود وأعمال اللجنة 
ومساعدتها يف أداء مهامها وتحمل املسئولية امللقاه عليها .

 وخ����الل االجتماع ُق����دم عرضًا توضيحي����ًا حول أهمية 
وأهداف الحملة اإلعالمية للتعداد للعام 2014م، واألنشطة 
الرئيس����ية للحمل����ة ومحاورها وخطة الحمل����ة اإلعالمية 

بحسب الربنامج الزمني. 
وتضم����ن االجتماع عدداً م����ن املداخ����الت واملقرحات 
الخاص����ة بتطوير نش����اط وأداء الحمل����ة اإلعالمية للتعداد 
العام 2014م، وضمان نجاحها وتحقيق األهداف املنشودة. 
حض����ر االجتم����اع ع����دد من ممثل����ي الجه����ات املانحة 
وممثلي منظمة اليونيس����يف والربنام����ج اإلنمائي لألمم 

املتحدة والبنك الدولي وعدد من املسئولني .

الجهاز املركزي ينظم
 على املجاالت التالية:

أواًل : على املستوى املحلي:
- تدريب )23( متدربًا يف مجال نظم املعلومات الجغرافية 

يف دورات متوسطة / متقدمة.
- تدريب )33( متدربًا يف مجال تحليل البيانات ومبادئ اإلحصاء.

ثانيًا : على املستوى الخارجي:
 دورات يف مجاالت متقدمة تش����مل اس����تخدام أنظمة 
وبرمجيات حديثة يف مجال قواعد البيانات )أوراكل( ونظم 
املعلوم����ات الجغرافي����ة )GIS( وكذلك العين����ات وتصميم 

الربامج التفاعلية والتصاميم يف استخدام برامج حديثة.
 حيث س����يتم إيفاد )16( متدرب����ًا يف تلك املجاالت إىل 
جمهورية مصر العربية كما يخطط الجهاز لتنفيذ جوالت 
استطالعية يف مجاالت العينات الحديثة يف التعدادات من 
خالل تجارب ال����دول وبدعم من صن����دوق األمم املتحدة 

.)DFID( وهيئة التنمية الربيطانية )UNFPA( للسكان
 كما تم االتفاق م����ع )DFID( على تنظيم العديد من 
ال����دورات التدريبية يف مجاالت الوثائ����ق والتجهيز املكتبي 
واآللي وجم����ع البيانات وتجهيزه����ا، باإلضافة إىل مجاالت 
فني����ة أخرى س����تنفذ خ����الل الف����رة القادم����ة، ويبلغ عدد 
املتدربني املستهدفني )محليًا وخارجيًا( من الجهاز ومكاتبه 

يف املحافظات )72( متدربًا.

اإلحصاء.. وأهميته في العمل الثقافي
ال يختل���ف اثن���ان ع���ن ال���دور املتعاظم الذي يُس���هم به 
علم اإلحصاء ف����ي حركة التطور العلم���ي والتقني، فاإلحصاء 
كعلم كان وس���يظل م���ن أهم العلوم الت���ي بُنيت عليها أهم 
النظري���ات العلمية أو التطبيقية وكان للعالم األمريكي -ألربت 

إينش���تاين- مقول���ٌة هي: »ب���دون اإلحصاء 
تصبح الحياة غلطة«.. وبما أن اإلحصاء أداة 
جيدة لجمع وتنظيم وتحليل البيانات، فإن 
له أوجه متعددة، فهناك اإلحصاء االقتصادي 
والتجاري(،  والزراعي،  الصناعي،  ك�)اإلحصاء 
الع���ام  )كالتع���داد  االجتماع���ي  واإلحص���اء 

للسكان(، واإلحصاء الثقايف وغريه.
لذلك كان م���ن الطبيعي أن تهتم وزارة 
الثقافة باإلحصاء من أجل الرويج والتعريف 
باألنش���طة األدبية والفنية الت���ي تقوم بها 
الوزارة ومختلف هيئاتها ومؤسساتها، كون 
الفعل الثقاف�ي يعد أحد املنجزات األساسية 
ألي بل���دٍ كان. حيث تلعب الثقافة يف وقتنا 
الحالي دورًا أساس���يًا ف����ي كل املجتمعات 

ف����ي أنح���اء العالم، وله���ا تأثري عل���ى حياة 
الن���اس بمختلف أوجهها، م���ن أوقات الفراغ 
حتى النشاطات املهنية.وتُشّكُل الثقافُة ف�ي 

بالدنا األعمدَة األساس���يَة للحضارة اليمنية كما أنها تُش���ّكُل 
وغريها املعالمَ األساسيَة لشخصية اإلنسان اليمني وعالقته 
بالطبيع���ة، ومنظوم���ة القيم التي نتجت ع���ن تفاعل عامَِلي 
الجغراف�يا والتاريخ، وقد تختلف قدرة الدول على جمع ونش���ر 
إحص���اءات الثقافة إىل حدٍ بعيد باختالف سياس���ة األولويات 

املتبعة ف�ي كل منها ومدى خربتها ف�ي مجال اإلحصاء.
ولعل كتاب »حصاد الس���نني« للدكتور/ سلطان بن محمد 
القاس���مي – حاكم الش���ارقة والذي أش���ار في���ه إىل أن املنجز 
الثقاف�ي كمش���روع يحمل رؤية وإس���راتيجية تتعاطى بوعٍي 
مع العمل الثقاف�ي الذي يسعى لبناء اإلنسان منذ أول لحظة 
وبعد استش���عار أهمية ذلك ف�ي ظ���ل االتجاهات املادية لحياة 

اإلنسان على هذه األرض.
وقد تطرق أيضًا إىل ذلك الكاتب العربي/ ماجد بوش���اليبي 
ف�ي مقاله بصحيفة الخليج اإلماراتية واملعنون ب� »السياس���ات 
الثقافية« إىل أن العمل الثقاف�ي هو وس���يلة كل مؤسسة حتى 
خارج إطار املؤسسات الثقافية، فالتحديات التي تواجهه ليست 
ف�ي حدود الجمهور وحسب، ولكن هناك حزمة من املتطلبات 
اآلنية لصياغ���ة السياس���ات الثقافية وتأطري العم���ل الثقاف�ي 
تنطلق من تجميع التش���ريعات الثقافية يف إطاٍر واحدٍ يُسهم 

ف����ي إيجاد قال���ٍب من التكامل بني جهات العم���ل الثقاف�ي، أو 
تحس���ني األداء ف����ي القط���اع الثقاف�ي، ال س���يما أن أي قطاع 
يحصل على هيكلة وتش���ريعات تمث���ل البنية التحتية لعمله، 
ولتحقي���ق التناغم مع البني���ة القانونية والتش���ريعات واألداء 
يأتي دور اإلع���داد والتكوين، ليس ف�ي مجال 
اإلبداع، كتقنيات الكتابة والتأليف املسرحي أو 
الفن���ون والتقنيات املصاحب���ة رغم أهمية هذا 
املج���ال، إنما ف�ي مجال عم���ل وآليات األجهزة 
الثقافي���ة وإع���داد الك���وادر التي تق���دم العمل 
الثقاف����ي، ندرك هنا أن التعرض إىل مس���ألة 
اإلحص���اء الثقاف����ي وبالذات ف�ي اإلش���ارة إىل 
نسبة العاملني يف حقول الثقافة ممن يحملون 
شهادات اختصاص أو تدريب ف�ي هذا املجال، 
عدا عن نسب اإلشغال والتوطني ف�ي وظائف 
القطاعات االقتصادية ومساهمتها ف�ي نسب 
املوارد البشرية ف�ي قطاعات كصناعة الطباعة 
والنش���ر، والح���رف والصناع���ات التقليدي���ة، 
والسياحة واإلنتاج اإلعالمي، فاإلحصاء يخربنا 
أين يكمن الخلل ال من حيث الكم فحس���ب، 

وإنما من حيث النوع أيضًا.
كما تن���اول ذلك الدكت���ور/ محمد جلحوب 
الفرح���ان ف�ي مقاله »الخطاب الثقاف�ي املعرف�ي عند مالك بن 
نبي« على ضرورة األخذ بمنهج اإلحصاء الثقاف�ي والحس���اب 
املعرف����ي الذي يتناس���ب وطبيعة العمارة الثقافي���ة والفكرانية 

اإلسالمية التي طبعت كتابات مالك بن نبي.... الخ.
وقد افتتح الكاتب/ غس���ان كامل ون���وس – رئيس تحرير 
مجلة اآلداب العاملية الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
عددها األخري بفكرة اإلحصاء الثقاف�ي، ورأى أن الجهد ف�ي هذا 
املجال مطلوبًا ومش���كورًا ملا عمل عليه، فاإلحصاء الثقايف – كما 
أشار الكاتب – هام وضروري ويفرض أن يكون مشروعًا ثقافيًا 
حقيقي���ًا دائمًا تقوم ب���ه الجهات الثقافية ف����ي مجال اإلحصاء 
أو ع���رب تعاون أكثر م���ن جهة وف�ي أكثر من حي���ز، ومن الهام 
والض���روري جدًا أن تعرض النتائج على املأل ليتم مناقش���تها 

ودراستها، وتدور حوارات حول ما تبينه من وقائع.
ومما سبق يتضح لنا بجالٍء ووضوح أهمية اإلحصاء الثقاف�ي 
ودوره ف�ي املس���اعدة على اتخاذ الق���رارات الثقافية الصحيحة 
وانتهاج سياسات وإس���راتيجيات وخطط تنموية تسعى إىل 
حماية الراث الثقاف�ي والحضاري والتاريخي لبالدنا، وتسعى 
أيضًا إىل التطلع نحو املستقبل من أجل املساهمة يف بناء اليمن 

الجديد، يمن الوحدة والتوحد.

الحديث ع���ن الدور اإلعالمي يف تعداد 
السكان واملس���اكن واملنشآت املقرر إجراؤه 
يف العام 2014م يس���تند إىل حقيقة علمية 
راسخة أثبتتها كل التجارب على املستوى 
املحل���ي واإلقليم���ي والدول���ي، وه���ي أن 
اإلعالم يعترب ش���ريكًا أساس���يًا يف إنجاح 
عملية التعداد – أي تعداد – ووثائق األمم 
املتحدة تؤكد بأنه »ينبغي إعالم الجمهور 
على نحو وافٍ بأهداف التعداد، ومضامينه، 
وأساليبه، وكذا بحقوق الجمهور يف التعداد 

وواجباته نحو التعداد«.
وإع���الم الجمه���ور ال يمك���ن أن يتم 
إال م���ن خالل وس���ائل اإلع���الم املختلفة 
والصحافي���ة،  واإلذاعي���ة،  التلفزيوني���ة، 

واإللكرونية. 
وألنن���ا نتحدث هنا ع���ن أداء إعالمي 
قادم، لذلك من امله���م أن يكون هناك يف 
البداي���ة تقيي���م موضوع���ي ألداء الحملة 
اإلعالمية الت���ي رافقت أعم���ال ومراحل 
التع���داد الس���ابق ال���ذي ت���م تنفيذه يف 
الع���ام 2004م، فمن خالل ه���ذا التقييم 
س���نتعرف على جوانب النجاح، ومكامن 
األخط���اء والثغ���رات، بما يف ذل���ك التأكد 
م���ن أن تلك الحملة عملت على حش���د 
كل اإلمكانيات اإلعالمي���ة املتاحة حينها، 
والخ���روج بتقييم موضوعي س���يكون له 
فائ���دة ك���ربى يف وضع الخط���ة اإلعالمية 
ملراح���ل التعداد الق���ادم، ألن ذلك يقتضي 
أن نعمل جاهدين على تاليف كل األخطاء 
وتعزيز جوانب النجاح، وذلك باالس���تفادة 
م���ن التطورات اإلعالمي���ة التي أصبحت 
تعيشها الساحة اليمنية اليوم مقارنة بما 

كان موجودًا من قبل. 
فمثاًل كان اإلعالم التلفزيوني اليمني 
عام 2004م منحصرًا يف القناة األوىل والقناة 
الثانية )الرسميتان( أما اآلن فقد تضاعفت 
القن���وات الفضائي���ة الرس���مية، وتعددت 
القنوات الفضائي���ة األهلية. وباملثل حدث 
انتشار غري مس���بوق لإلعالم اإللكروني 
اليمني الذي كان عام 2004م محصورًا يف 
مجاالت ضيق���ة، وما ينطبق على اإلعالم 

التلفزيوني واإلع���الم اإللكروني ينطبق 
كذلك عل���ى التطورات الت���ي حدثت يف 
الوس���ائل اإلعالمية األخرى ويف مقدمتها 
الصحاف���ة اليومية الت���ي كانت منحصرة 
فق���ط يف الصح���ف الرس���مية املعروف���ة 
)الثورة، الجمهوري���ة، 14 أكتوبر(، أما اآلن 
ف���إن الصحافة األهلي���ة اليومية أصبحت 
أيضًا حاضرة بفاعلية يف املشهد اإلعالمي 
وكس���رت االحتكار الذي كانت تمارس���ه 
املؤسسات الرسمية فيما يخص اإلصدار 
اليومي، وباإلضافة إىل ذلك حدث توس���ع 
هائل يف مجال اس���تخدام الهاتف الجوال 
خالل الس���نوات األخرية مقارنة بما كان 
علي���ه األمر ع���ام 2004م، وه���و ما يعني 
أن رس���ائل SMS س���تكون أيضًا حاضرة 
بقوة يف خارطة الوسائل اإلعالمية لتعداد 

2014م.
والشك أن هذه التطورات التي حدثت 
يف مختل���ف امليادين اإلعالمية ستس���هم 
يف أن يك���ون الدور اإلعالمي أكثر حضورًا 

وأكثر تأثرياً خالل مراحل التعداد القادم.
وارتباطًا بذلك، فإن اسراتيجية العمل 
اإلعالمي س���تأخذ بع���ني االعتبار طبيعة 
الجمهور املس���تهدف، وطبيعة الوس���ائل 
والنشاطات  األعمال  املستخدمة، وطبيعة 
الخاص���ة يف كل مرحلة، بحس���ب الخطة 
والربنامج الزمني للتعداد العام للس���كان 

واملساكن واملنشآت 2014م. 

ويف ه���ذا اإلط���ار س���نجد أن الجمهور 
املس���تهدف يف العمل اإلعالم���ي للتعداد 

ينقسم إىل ثالث فئات رئيسية: 
- الفئ���ة األوىل: الجمه���ور الرئيس���ي 
)مستخدمي  التعداد  بيانات  ملس���تعملي 

البيانات(. 
- الفئة الثانية: األشخاص واملؤسسات 
املش���اركون يف عملي���ات التع���داد، أو م���ا 

يسمى )شركاء التعداد(.
- الفئة الثالثة: ه���م جمهور املواطنني 
اليمني���ني، أينم���ا حل���وا وس���كنوا يف الرب 
ويف  والس���هول،  الجب���ال  ويف  والبح���ر 
الصحاري والوديان، بمختلف مستوياتهم 

الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية.
وتبعًا له���ذا التمايز بني فئات الجمهور 
املس���تهدف، ف���إن الخط���اب اإلعالم���ي 
س���يتعامل مع كل فئة باألسلوب املناسب 
له���ا، مس���توعبًا يف نفس الوق���ت طبيعة 
كل مرحل���ة م���ن مراحل عملي���ة التعداد، 
ابت���داًء باملرحلة التحضريية مرورًا باملرحلة 
التمهيدية ثم مرحلة العد الفعلي، وانتهاًء 

بمرحلة إعالن النتائج وما بعدها. 
وهكذا تتأكد ش���راكة اإلع���الم كعامل 
رئيس���ي إلنجاح مش���روع التع���داد العام 
للسكان واملساكن واملنشآت، وذلك بالنظر 
إىل تع���دد األدوار التي يق���وم بها اإلعالم، 
باإلضافة إىل تداخ���ل هذه األدوار وتكاملها 
– رأسيًا وأفقيًا – فهو من الناحية الزمنية 
عمل س���ابق ومواكب والح���ق، وهو من 
الناحية املوضوعية عم���ل يتوجه إىل أكثر 
من فئة ومقص���د لتحقيق أهداف متعددة 
تصب يف مجملها لتحقيق هدف جامع هو 

نجاح التعداد نجاحًا حقيقيًا. 
وكل ذل���ك قائ���م على اس���تيعاب كل 
املراح���ل كإطار ع���ام، وتحدي���د املتطلبات 
اإلعالمية لكل مرحلة على حدة، بطريقة 
علمية وممنهجة يف س���ياق االستفادة من 
أحدث الوسائل واألس���اليب القادرة على 
إيصال رس���الة التع���داد بص���ورة واضحة 
وجلي���ة إىل مختل���ف مكون���ات املجتم���ع 

اليمني وشرائحه.

اإلعالم شريك فاعل..

   �أحمد حممد عبد�لغني 
 رئيس اللجنة االعالمية للتعداد

   حممد علي ثامر
مدير عام اإلحصاء الثقايف بوزارة الثقافة
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منهجية التعدادات
يعتمد تنفيذ التعداد على املنهجية املستخدمة من حيث 
األسلوب ونطاق التعداد وأهدافه ومحتوى االستبيانات وفقًا 
ملتطلبات واحتياجات كل دول���ة وبما يتالءم مع التوصيات 

الدولية بهذا الشأن.
1- أسلوب تنفيذ التعداد: 
أس�������لوب����ان  ه����ن����اك 
الع����ام  الت��ع����داد  لت��نفي����ذ 
للس��كان واملس���اكن وهم���ا:

1-1  األســلوب النظــري 
:)DE-JURE(

األس���لوب  ويعتم���د هذا 
على حصر األفراد بحس���ب 
املعت���ادة،  إقامته���م  أماك���ن 
بصرف النظر عن تواجدهم 
ليلة العد/ أي أن أفراد األسرة 

املتغيبون لس���بب طارئ عن 
أس���رهم ليل���ة الع���د يعدون 
مع أس���رهم  بينما يستبعد 

الزائ���رون واملقيمون بصفة مؤقتة على األس���رة حيث يتم 
عدهم ضمن أفراد أسرهم يف أماكن إقامتهم املعتادة .

عادة ما يكون هذا األس���لوب عرضة الحتماالت الحذف 
واإلضافة .

:)DE-FACTO( 1-2  األسلوب الفعلي
ويعتمد هذا األس���لوب حصر األفراد يف أماكن تواجدهم 
وقت أو ليلة العد بصرف النظر عن كونهم من سكان هذا 
املكان يقيمون فيه بصفة دائم���ة أو زائرين مقيمني بصفة 
مؤقتة وبذل���ك يعترب الفرد الزائر املتواجد مع األس���رة ليلة 
العد ضمن أفرادها وال يحس���ب ضمن أفراد أس���رته التي 

يعيش معها بصفه معتادة.
ويمتاز األسلوب الف����علي بالبس���اطة والس���هولة ف���ي 

التن����فيذ.
الجدي���ر بالذك���ر أن التعدادات الس���ابقة حت���ى تعداد 
2004م يف اليمن قد اتبع يف تعدادات الس���كان واملس���اكن 
األسلوب الفعلي مع بعض االستثناءات التي تتناسب مع 

الظروف املحلية الوطنية.
ويتطلب تنفيذ التعداد بنجاح إجراء تخطيط جيد وكفؤ 
لجميع مراح���ل التعداد بوضع خطة زمني���ة دقيقة تتحدد 
من خالله���ا املراحل الزمني���ة واملهام الواج���ب تحقيقها يف 
كل مرحل���ة، واحتياجات التنفيذ من حي���ث الفرة الزمنية 
والطاقات البشرية والفنية والتكاليف الالزمة لضمان نجاح 

هذا املشروع الوطني الكبري.
ويت���م تنفي���ذ التعداد من خ���الل عدة مراح���ل متتالية 
يمك���ن اختصاره���ا يف )مرحلة التخطي���ط والتجهيز ملا قبل 
الع���د/ مرحلة الع���د الفعلي/ مرحل���ة ما بعد الع���د(، وعند 
برمجتها زمنيًا وتفصيل تلك املراحل )رئيسية وفرعية( وفق 
متطلبات التعداد وبما يتالزم مع ظروف كل دوله وتوصيات 

األمم املتحدة بهذا الشأن .
2- نطـــاق التــعداد :

يدخ���ل يف نطاق التع���داد جميع الس���كان من مواطني 
البلد وكذا الوافدين الع���رب واألجانب الذين يتواجدون يف 
منتص���ف ليلة الع���د داخل حدود وأراض���ي البلد، مع وجود 

بعض االستثناءات وفقًا لظروف كل دولة .
3- استمارة عد السكان واملساكن:

تمثل اس���تمارة التعداد األداة الرئيس���ية التي تصب يف 
محتواه���ا األهداف املرجوة من إج���راء التعداد، بحيث تعرب 
جميع البيانات السابقة ملرحلة جمع البيانات من تجهيزات 
وأعم���ال تمهيدية وتحضريي���ة، وكذلك األعم���ال الالحقة 
ملرحل���ة جم���ع البيانات من مراجعة وترميز وإدخال ونش���ر 
النتائ���ج النهائي���ة، كل تل���ك العمليات تصب يف اس���تمارة 
التع���داد. )مدخ���الت و مخرج���ات( وتحدي���د الحد األدنى 
للموضوع���ات واملخرج���ات من اس���تمارة التع���داد واألدلة 
والتصانيف املس���تخدمة يف ترميز بياناتها وتوحيد املفاهيم 

واملصطلحات اإلحصائية املستخدمة يف االستمارة .
لذلك تول���ي جميع األجه���زة اإلحصائي���ة أهمية كبرية 
لعملي���ة اإلعداد والتصميم الفني الس���تمارة عد الس���كان 
واملس���اكن بما يتفق مع س���لة البيانات مع بعض املتغريات 
الت���ي تخ���دم املتطلب���ات واالحتياجات الوطني���ة وتحافظ 
على املقارنات الدولية والتعدادات الس���ابقة للدولة، ودراسة 
نماذج االستمارات املس���تخدمة يف الدول األخرى ، ومراعاة 

التوصيات الدولية بخصوص مضمون استمارة التعداد.
وم���ن امله���م أن يكون ش���كل التصميم بما يُحسِّ���ن 
ويسهل انس���ياب البيانات من االس���تمارة ونظام السرية 
حس���ب القوانني املنظم���ة لذلك، ودقة البيانات وس���هولة 

استخراج مخرجاتها واستخدامها .
تبس���يط وتحس���ني عملية التعداد وتقليل العبء على 

الباحث واملبحوث يف محتويات االستمارة. 
4- األهداف الرئيسية للتعدادات:

تق���وم كل دولة بتحديد أهدافه���ا من التعداد وذلك على 
ضوء املتطلبات الوطنية وما يحتاج إليه املخططون وراسمو 
السياس���ات من بيانات أساس���ية ال توفره���ا اإلحصاءات 
الجاري���ة  يف البل���د، وكذل���ك متطلب���ات البح���ث العلمي 
واألغ���راض التخطيطي���ة والتنموي���ة املختلفة م���ع األخذ 

باالعتبار التوصيات اإلقليمية و الدولية بهذا الشأن.

  فار�س �جلهمي
املنسق العام للتعداد

إنشاء مراكز معلومات للبيانات اإلحصائية ضرورة هامة
يف ظ����ل التطورات املتس����ارعة 
التي تستهدف العالم نرى أن من 
أهم األدوار التي يجب القيام بها 
) توس����يع قاعدة املعلومات ( التي 
تعتم����د على النُُظ����م اإلحصائية 
حت����ى  املس����تجدات  ومتابع����ة 
يتمك����ن متخذو القرارات من رفع 
درجة التأكد من صحة وس����المة 
الق����رارات الخاص����ة بالتخطي����ط 
للتنمي����ة الش����املة . نق����ول ذلك 
ألن البيان����ات الخاص����ة بالتوزيع 
السكاني تعترب على جانٍب كبري 
من األهمي����ة ألغراض التخطيط 
االقتص����ادي واالجتماعي، كما أنه 
من املعروف َأن النمو الس����كاني 
يتأثر بثالثة عوامل وهي: املواليد 
والوفيات والهجرة، وَأن الس����بيل 
إىل الرُق����ي يرتب����ط بإيج����اد نوع 
من التوازن بني املوارد االقتصادية 
واملوارد البش����رية والذي ال يمكن 
تحدي����ده إال عن طريق دراس����ة 
املوالي����د ونح����ن اآلن نعاني من 
النقص الشديد يف شمولية مثل 
تل����ك البيان����ات الهام����ة . إذًا البد 

اإلحصائي����ة وعلى  التوعي����ة  من 
املراك����ز الصحي����ة الحكومية منها 
واألهلي����ة تس����جيل الوقائع بكل 
اهتمام ألهميته يف وضع الخطط، 
الوفيات  لتبليغ����ات  تطرقن����ا  ولو 
وهي ال ش����ك واقعة حيوية مهمة 
البيانات تس����تخدم  تل����ك  فمثل 
الديموغرايف  املوق����ف  يف تحلي����ل 
وإمكانيات نموه  الحالي للسكان 
املعنية  الهيئات  احتياجات  وتوفري 

ب����إدارة وتطوي����ر وتقيي����م برامج 
الصح����ة العامة، وتوف����ري البيانات 
السياس����ات  لرس����م  الالزم����ة 
اإلدارية للهيئات األخرى، كما أنها 
األخرى  الهيئات  احتياجات  تسد 
علمي����ة وتجاري����ة فيم����ا يختص 
ببيان����ات التغري الس����كاني وهي 
ال شك تس����تخدم يف اإلسقاطات 
الس����كانية فه����ي تعتربمهم����ة يف 
الس����كان  لفئات  الخطط  إع����داد 

املختلفة .
إن اآلم����ال كب����رية باملحافظني 
الذي����ن نالوا الثقة، وانعكاس تلك 
الثقة عل����ى محافظ����ة كل منهم 
على حده، وال شك أن املهام ودور 
املحافظني بش����كل عام مهم جدًا 
خاصة أن الساحة اليمنية تشهد 
نهض����ة س����ريعة، وه����ذا يتطلب 
التخطي����ط ال����ذي يحتاج����ه كل 
مش����روع . إذ أن أهمي����ة البيانات 
اإلحصائي����ة ه����ي الغ����ذاء والهواء 

لنجاح املشاريع .
ونح����ن بمحافظ����ة حضرموت 
يالح����ظ الكثري من����ا أن املحافظة 

قد شهدت طفرة سكانية سريعة 
أضافت زي����ادات طبيعية كبرية يف 
حجمها الس����كاني مم����ا أدى إىل 
النم����و الس����ريع ألع����داد وأحجام 
امل����دن فيها، ول����م يك����ن التوزيع 
بطبيع����ة  الحض����ري  الس����كاني 
الح����ال متس����اويًا يف جميع املدن 
بل إن املدن الكب����رية كانت تنمو 
أكثر من املدن الصغرية، وال يخفى 
على الكثريين اليوم املشاكل التي 
تنج����م عن هذا الضغ����ط املتزايد 
عل����ى رقع����ة األرض يف املدين����ة، 
فالزي����ادة تعني الطلب الش����ديد 
على الخدمات بأنواعها املختلفة .

ال ش����ك أن الدور كب����ري وهام 
ولي����س باألم����ر الس����هل يف ظل 
النع����دام  ونتيج����ة  املس����تجدات 
الوع����ي اإلحصائي أكاد أجزم بأن 
الكثري م����ن الناس لم يس����معوا 
بمجرد الس����ماع فق����ط عن )إدارة 
 CRISIS(( )الك����وارث واألخط����ار
وه����و   ))MANA GEMENT
عقلي����ة  يحك����م  ال����ذي  املفه����وم 
الت����ي  املجتمع����ات  يف  الن����اس 

تصنع مس����تقبلها بأيديها وتواجه 
املحتم����ل من الك����وارث واألخطار 
بالتخطيط والتدريب واالستعداد 

التام لذلك .
نقول أنه البد من الركيز على 
اإلحص����اء واالهتمام باإلحصائيني 
مل����ا لإلحص����اء م����ن أهمي����ة ومل����ا 
متزاي����د يف  دور  م����ن  لإلحص����اء 
البشري  النش����اط  نواحي  جميع 
تقريبًا، فعلى دني����ا األعمال مثاًل 
وَحدّن����ا أوجه����ا فإنن����ا نج����د أن 
إىل  اآلن  انتش����ر  اإلحص����اء  أث����ر 
الزراعة، واألحي����اء، وإدارة األعمال، 
والكيمياء، واالتصاالت، واالقتصاد، 
والربي����ة، وااللكرونيات، والطب، 
والفيزي����اء، والعل����وم السياس����ية، 
وعل����م النفس، وعل����م االجتماع، 
والعديد م����ن املجاالت األخرى يف 

العلوم والهندسة .
ل����ذا نرى ض����رورة بن����اء مركز 
معلوم����ات، وإل����زام الجهات على 
إعط����اء البيانات بصيغ����ة القانون 
ألهميته بش����كل ع����ام ويف جميع 

جوانبه .

اإلحصائي����ة  البيان����ات  أهمي����ة  ت����ربز 
واس����تخداماتها املتع����ددة يف كاف����ة املجاالت 
االقتصادي����ة واالجتماعية والبيئي����ة، ويزداد 
الطلب عليها بش����كل واضح من الحكومات 
والقطاع الخاص والباحثني لالس����تناد إليها 
يف مجاالت التخطيط والتقييم واالستثمار 
واألبحاث..ال����خ، وتنبع أهمية ج����ودة الرقم 
اإلحصائي من أهمية استخداماته فلذا تظهر 
الحاجة إىل مزي����د من إجراءات ضبط جودة 
البيانات اإلحصائية بحيث تلبي احتياجات 
املستخدمني واس����تجاباتها لتوقعاتهم من 
حيث األداء واملس����توى والشكل واملضمون. 
وم����ن املفيد ج����دا قبل الحدي����ث عن جودة 
الرقم اإلحصائي معرفة الهدف األساس����ي 
من تنفيذ األعمال اإلحصائية، كون الجودة 
العالية له����ذا العمل تكمن يف أهمية تنفيذه 

فلماذا؟ وما الفائدة منه؟
وعلى الرغم من طبيعة عمل اإلحصائيني 
والت����ي تحتم التعامل مع البيانات بش����تى 
أنواعه����ا والعم����ل على الخ����روج بمعلومات 
تمك����ن م����ن إتخ����اذ الق����رارات املبنية على 
الحقائ����ق، إال أنه يتم  إغفال جانب مهم قد 
يعيق من جهود األجه����زة اإلحصائية كاملة 
ويجع����ل ماتقوم به معرض����ًا ألن يكون غري 

ذي فائدة.
 يف كث����ري م����ن املراج����ع اإلحصائي����ة يتم 
التمييز بني مصطلحي البيانات واملعلومات، 
ف����األوىل تعن����ي البيان����ات الخ����ام والثانية 
تعنى مايتم اس����تخالصه من األوىل بإجراء 
عمليات إحصائية بسيطة أو معقدة تساعد 

يف اتخاذ قرار أو فهم ظاهرة. 
كذلك، يف مناقش����ة هذا املوضوع عادة ما 
يتم اس����تخدام املصطلح����ني بالتبادل فأي 
منهما يفي بالغرض ليس����هل الركيز على 

صلب املوضوع وهو الجودة. 
املتخصص����ون يف الجودة يؤك����دون على 
أن ماال يمكن قياس����ه ال يمكن تحس����ينه. 
وعلي����ه قبل أن نتمكن من تحس����ني جودة 
املعلوم����ات أو البيان����ات فال بد م����ن معرفة 

مقومات جودتها. 
وهن����اك العديد من الدراس����ات والكتب 
الت����ي تطرقت ملوض����وع ج����ودة البيانات أو 
جودة املعلوم����ات. وعلى الرغم من اختالف 
الطروحات املوجودة إال أن القاس����م املشرك 
ب����ني معظمها يتمثل يف الخطوة الرئيس����ة 
املتعلقة بتحديد محاور ج����ودة املعلومات أو 
البيانات والت����ي تمثل مقوماتها ونس����عى 
لقياس����ها و تحس����ينها ، وتوصل����ت تل����ك 

الدراس����ات إىل تحديد س����تة عش����ر بُعدًا 
لجودة املعلومات وهي:

1. إتاحة الوصول للمعلومات واسرجاعها 
بسهولة وسرعة.

2. مناس����بة حج����م )كمي����ة( املعلوم����ات 
ومالئمتها.

3. املصداقية والثقة باملعلومات.  
4. اكتمال املعلومات. 

5. العرض املحكم للمعلومات.

6. العرض املتسق للمعلومات.
7. سهولة تكييف املعلومات واستخدامها.

8. دق����ة املعلومات وخلوه����ا من األخطاء 
ويمكن االعتماد عليها.

9. سهولة تفسري املعلومات.
10. موضوعية املعلومات واس����تقالليتها  

وتجردها من أي تحيز أو عنصرية.
11. صل����ة املعلوم����ات بالواق����ع وقابليتها 

للتطبيق.
12. سمعة املعلومات ومكانتها من حيث 

مصدرها ومحتواها. 
13. أمن املعلومات  بحيث  تكون مقيدة 

بشكل مالئم للحفاظ عليها.
14. حداثة املعلومات وتوفريها يف األوقات 

املالئمة.
15. فهم املعلومات  بسهولة.

16. القيمة املضاف����ة للمعلومات وفائدتها 
واملزايا الناتجة من استخدامها.

ولدى الجهاز املركزي لإلحصاء الكثري من 
املشاريع والخطط والربامج الهادفة إىل إنتاج 
البيان����ات، وباإلم����كان إدارة ج����ودة البيانات 
ورفع مستوى الثقة واالعتمادية على الرقم 
اإلحصائي من خالل رؤية ش����املة لتطوير 

العمل اإلحصائي بكافة عناصره.

جودة البيانات والمعلومات اإلحصائية

   �سعيد �أحمد بن �إ�سحاق 
مدير عام مكتب اإلحصاء - املكال

   حمدي علي �ل�سرجبي 
مدير عام الحسابات القومية

وث���ورة  االتص���االت  عص���ر  ���ُل  يتوغَّ
املعلوم���ات بإيقاٍع س���ريع ال يكاد يخطف 
األبص���ار والعقول فحس���ب ب���ل وكذلك 
يخطف كل محاوالت اللَّحاق بالتطورات 
الهائل���ة وامُلتس���ارعة التي ش���هدها )وما 
يزال( يشهدها عاملنا املعاصر والذي أصبح 
بأطراف���ه املرامية قرية صغ���رية...! وبني 
كل هذه التَّط���ورات والتَّحوالت الكبرية 
والعميق���ة يربز س���ؤال يتعل���ق بنا نحن 
اليماني���ون وبواقعنا املثق���ل بالتَّحديات 
واملشكالت املختلفة واملفعم يف الوقت ذاته 

موحات.. الالمحدودة! باآلمال والطُّ
إنه س���ؤال التَّغي���ري..؟!!! التغيري الذي 
ينش���ده ويتطلَّع إليه كل أبناء الوطن بل 
ويجمعون على ض���رورة وأهمية تحقيقه 
عل���ى مختل���ف مش���اربهم وانتماءاتهم 

السياسية والفكرية.
ومم���ا ال ش���ك في���ه أن م���ا تش���هده 
م���ن ح���وارات  اآلن  اليمني���ة  الس���احة 
ونقاشات وتجاذبات بني أطياف املنظومة 
السياس���ية وكذا الجهود املكثفَّة والفعَّالة 
الت���ي تبذلها اللجن���ة التحضريية للحوار 
الوطني ومس���اعي األمني العام املساعد 

لألمم املتحدة لش���ُئون اليمن جمال بن 
عم���ر وممثَّلي الدُّول الرَّاعي���ة للمُبادرة 

الخليجية.
إن ُكّل ذلك يمثِّل يف 
للوعي  العُم���ق ترجمة 
املس���ُكون  السياس���ي 
كونه  التغي���ري  بهاجس 
الوحي��������د  الس���بيل 
من  بالوط���ن  للخ���روج 
العاصفة،  األزم���ات  نفق 
سُقوطه  دون  والحيُلولة 
التم���زق  هاوي���ة  يف 
والتناح���ر  والتش���ظي 
واالقتتال )ال سمح اهلل(!!

التّغي���ري  كان  وإذا 
والنُّه���وض هُم���ا العلَّة 
ح���دث  مل���ا  واله���دف 
ويح���دث يف بالدنا وكافة 

بل���دان الرَّبي���ع العرب���ي ف���إن الحقيقة 
الت���ي تُؤَّكدُه���ا التَّج���ارب وامُلحاوالت 
ويل وتُدلُل  النهضوية على تاريخه���ا الطَّ
عليه���ا الوقائع ويثبتها العل���م إن امُلحاولة 
األساس���ية والضَّرورية للتَّغيري والتي ال 

يُمك���ن تجاهُلها أو القف���ز عليها ويجب 
عل���ى كافَّة السياس���يني وصن���اع القرار 
إدراكها والتمسك بها مهما اختلفت الرؤى 
واالجتهادات حول سبيل 
وهي  املنشُود..  التَّغيري 

املعادلة القائلة :
ال تغيي�������ر فاع���ل... 
ش��������املة  تنمي�������ة  ال 
تخطي���������ط  ب���دُون 
إس���راتيجي  علم���ي 
عل���ى  وقائ���م  مُرتك���ز 
قواع���د البيان���ات الهامة 
تُعترب  التي  والشَّ���املة 
ألي  ضرُوري���ًا  أساس���ًا 
حقيقي  ونُهوض  تغيري 

نُريده ونسعى إليه.
ل���ذا أصب���حَ اإلحصاء 
م���ن املس���ائل الت���ي ال 
جدال ح���ول م���دى أهميَّته���ا يف الحياة 
امُلعاص���رة ألي ش���عٍب م���ن الشُّ���عُوب 
السَّ���اعية لش���ق طريقه���ا نح���و آف���اق 
املس���تقبل، واأُلم���م التي تعم���ل جاهدة 
لتطوير مُقومات البناء والتنمية وامتالك 

العناصر الضرورية الالزمة مُلواكبة الركب 
الحضاري متسارع الخطى.

ال ري���ب أَن بالدنا قد قطعت ش���وطًا 
ال ب���أس به يف هذا املضم���ار، بالرغم من 
الصعوب���ات والتَّحدي���ات الت���ي واجهتها 

وتواجهها اآلن.
لكن الجمي����ع مُطالب����ني اليوم وهم 
س����ائرُون نحو امُلؤتم����ر الوطني للحوار 
ال����ذي ينبغ����ي العم����ل ب����كل مبدئي����ة 
وإخ����الص إلنجاح����ه وتحقي����ق الغايات 
واأله����داف املرجوة من����ه مطالبني بإعادة 
تأس����يس رؤاهم وبرامجهم وتصوراتهم 
لسبل التغيري وأدواته وفق ُأسس علمية 
ترتكزُ يف األس����اس عل����ى قاعدة بيانات 
ومعُلومات س����ليمة ودقيقة تعد ش����رطًا 
املش����كالت  لتش����خيص  وجازمًا  الزم����ًا 
ودراس����ة الواقع وتقدي����م الحُلول الالزمة 
والناجع����ة له����ا : بعي����دًا ع����ن العمومية 

امُلفرطة.
لق���د آن األوان أن يُ���دركَ اليمانيون 
أهمي���ة وض���رورة »اإلحصاء« فه���و مفتاح 
التغيري املطُل���وب والنهوض الذي نطمحُ 

جميعًا إىل تحقيقه.

اإلحصاء.. مفتاح التغيير المنشود

بقلم/ رئي�س �لتحرير
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تُمثل البيانات االقتصادي����ة وخصوصًا بيانات 
العمالة يف أي بلد م����ن البلدان، ضرورة قصوى يف 
وجوب دراستها، نظرًا للتأثري الكبري لهذه املؤشرات 
على اقتص����اد البلد، حيث أش����ارت نتائج التعداد 
ال����ذي ُأجري ع����ام 2004م إىل انخفاض نس����بة 
مس����اهمة امل����رأة اليمنية يف التنمي����ة االقتصادية، 
والت����ي مازال����ت دون ال� 10% من حج����م القوى 
العامل����ة، وإىل ارتفاع مع����دالت البطالة بني اإلناث 
خاص����ة خريجات التعليم الجامعي، والتي وصلت 
إىل حوال����ي 40%. وخلص التع����داد كذلك إىل أن 
هناك فجوه كبريه بني مس����اهمة املرأة يف النشاط 
االقتصادي مقارنة بالرجل حيث تزيد مس����اهمة 
الرجل عن املرأة بحوالي س����بعة وستني مرة من 
مش����اركة املرأة، ففي عام 1994م وصلت نس����بة 
مشاركة الرجل إىل )71,3%( بينما بلغت مشاركة 
املرأة يف نفس العام )4,2%(. ويف عام 2008م بلغت 
نسبة مش����اركة الرجل )74,2%( مقابل )%10,2( 
للم����رأة يف نفس الع����ام؛ أي أن هناك فجوة كبريه 
بني مشاركة الرجل واملرأة يف النشاط االقتصادي.

كما أظهرت نتائج مس����ح الطل����ب على القوى 
التش����غيل  أفضلي����ة  ح����ول  )2002م(  العامل����ة 
والتوظيف للذكور على اإلناث لتلبية االحتياجات 
من العمال����ة حيث تعطي 84,6% من املنش����آت 
األفضلية لتش����غيل الذكور و4,5% لإلناث، بينما 
ال تمثل املنش����آت التي ال تفرق يف التوظيف بني 
الجنسني سوى 10,3%، وإن كان هناك توجه إىل 
زيادة املش����تغالت بالقطاعات الحكومية املختلفة 
حيث ارتفعت نس����بة املش����تغالت من )28%( يف 

عام 1999م إىل )36%( يف عام 2004م.
ويرجع سبب ذلك الضعف يف مستوى مشاركة 
املرأة إىل العادات والتقاليد السائدة يف املجتمع وإىل 
تدني مستوى التعليم وخاصة التعليم املهني بني 
أوس����اط اإلناث، وانتشار ظاهرة الزواج املبكر الذي 
يحد م����ن انخراط املرأة يف س����وق العمل وخاصة 
بعد اإلنج����اب حيث تتفرغ امل����رأة ألعمال منزلها 

وأوالده����ا، فيم����ا يقرب م����ن ثلث النس����اء تتزوج 
قبل أن تكمل س����ن الخامسة والعشرين )تعداد 

2004م(.
وقد مثل الجانب اإلحصائي يف اليمن دورًا هامًا 
يف توفري املعلومات واملؤش����رات اإلحصائية، وذلك 
بهدف التعرف على حج����م العمالة اليمنية، ولذا 
أجرى الجهاز املركزي لإلحصاء عدد من املس����وح 
الت����ي تهتم بدراس����ة القوى العامل����ة. ويف نفس 
اإلطار، فقد أوىل اهتمامًا بقضايا س����وق العمل من 
خالل تأس����يس »برنامج نظام معلومات س����وق 
العمل«، وه����و املكون الثاني من الربنامج الوطني 
للتخفي����ف من معاناة الفقر، الذي تنفذه الحكومة 
اليمني����ة بالتع����اون م����ع برنام����ج األم����م املتحدة 
اإلنمائ����ي من����ذ أكتوبر 1997م، ولكن لألس����ف 
ل����م يتم، حتى وقتن����ا هذا، فاالس����تفادة من هذه 
البيانات يف دراسة تلك املؤشرات وعالقتها بالنوع 
االجتماعي كدراس����ة علمية مبنية على أس����س 
واضحة يتم من خاللها دراس����ة هذه األوضاع بما 
يفيد متخ����ذي القرارات يف تصميم السياس����ات 
واالس����تفادة القص����وى م����ن الطاق����ات الكامنة يف 

أوساط املجتمع وخصوصا بني النساء.
ولذا تكمن أهمية الدراسة املنفذة يف أنها بحثت 
العالقة ما بني الق����وى العاملة والنوع االجتماعي 
م����ن خالل أنماطها واتجاهاته����ا ومحدداتها، وكذا 
تقييم نتائج املس����وح التي أجري����ت على القوى 
العامل����ة باليم����ن ومدى ش����مولها لقضاي����ا النوع 
االجتماعي والرب����ط فيما بينهما، فضاًل عن وضع 
توصيات وسياسات واضحة ملصممي السياسات 

وواضعي الربامج التنموية يف اليمن. 
الفجوة يف قوة العمل بحسب النوع االجتماعي:

  التباين الواضح ما بني الذكور واإلناث لصالح 
الذكور فيما يخص معدالت النش����اط التفصيلية 
بحس����ب نتائج تعداد 2004م بلغ أقصاه يف الفئة 
العمري����ة للذكور )40-44 س����نة(، وكذا التباين ما 
بني النس����اء املقيمات يف الحضر والريف بحسب 
معدالت النشاط التفصيلي، وذلك لصالح النساء 
يف الحض����ر. وتمتاز ه����ذه التباين����ات بأنها توضح 
الفجوة الكبرية ما بني الذكور واإلناث، وكذا النساء 

املقيمات يف الحضر مقارنة بالريف.  
كما أن أعلى عدد سنوات للنشاط االقتصادي 
املق����درة للذك����ور كان يف الفئة العمري����ة )30- 34 

س����نة( حيث بلغ عدد السنوات حوالي 20 سنة، 
بينم����ا كان����ت لإلناث يف نف����س الفئ����ة العمرية 
حوالي س����نتني فقط. وهذا ب����دوره يظهر التباين 
الواضح، حيث أن أغلب النس����اء العامالت يعملن 

بدون أجر مع األسرة عمومًا.
ويتضح أن هناك زيادة س����نوية يف عدد النساء 
العام����الت يف القطاع اإلداري للحكومة، فقد بلغت 
نس����بة النس����اء العامالت من إجمال����ي العاملني 
حوالي 17%، وهذه النس����بة ظل����ت ثابتة تقريبًا 
خ����الل الس����نوات )2004 – 2008م(. أما معدل 
النمو للنساء العامالت فقد بلغ 2,3%، وبلغ معدل 
النمو للذكور 1,5%. ويعني هذا أن نس����بة النمو 
لإلناث كانت أكرب منها للذكور، والش����ك أن هذه 
النتيجة تُظهر االتجاه الحالي من قبل الحكومة 
نح����و زيادة ع����دد النس����اء املوظف����ات وإعطائهن 
األولوي����ة يف االلتحاق بالوظائف يف الجهاز اإلداري 

للدولة. 
وتش����ري البيانات املتاحة إىل أن نس����بة البطالة 
مازالت مرتفعة بني أوساط اإلناث؛ حيث ارتفعت 
نس����بة البطالة م����ن )10.6%( م����ن إجمالي قوة 
العم����ل ع����ام 1994 إىل )40.9%( ع����ام 2008م، 

بمعنى أنها زادت بمع����دل )30.3%( من إجمالي 
قوة العمل، بينما يف أوس����اط الذكور زادت نس����بة 
البطالة بمقدار )1,8%( خالل األعوام من 1994م 
إىل 2008م، األمر الذي يجعل من مشكلة البطالة 
أحد أهم التحدي����ات الهامة التي تواجه االقتصاد 
يف ظل حجم الس����كان املتزايد والذي يصل معدل 

النمو السنوي له إىل %3. 
أهم التوصيات الخاصة بعمالة املرأة اليمنية

•  أظهرت النتائج أن أغلب النس����اء العامالت 
بأج����ر تفضلن العم����ل داخل املس����كن، ولذا يتم 
عمل مشاريع مدرة للدخل يف إطار األسر العاملة، 
وتسهيل حصولها على قروض إلقامة مشروعات 

صغرية.
•  تش����جيع امل����رأة على العم����ل؛ وذلك بالعمل 
على حل مشاكلها التي تحول دون عملها وإتاحة 
فرص عمل متس����اوية لكل م����ن الذكور واإلناث، 
وتعزي����ز اس����تخدام امل����رأة وإنتاجيتها وتنافس����ها 
يف س����وق العمل. كما يجب وض����ع مجموعة من 

التدابري من أجل حل مشكلة األمية عند املرأة. 
•  رفع مس����توى الوعي حول أهمية عمل املرأة 
وتأمني اضطالعها بدورها، وخصوصا عند صانعي 
السياس����ات والق����رارات.  والس����عي إىل تطبي����ق 
اإلجراءات التش����ريعية واالقتصادية التي تسهم 
يف جذب امل����رأة إىل ميدان العمل، باعتبارها نصف 

القوى البشرية يف املجتمع.
•  تغيري بع����ض املفاهيم والتقاليد التي تحول 
دون مساهمة املرأة يف العمل وتطوير التشريعات 
الت����ي تحد من التمكني االقتص����ادي لها.  وتغيري 
صورة املرأة يف اإلعالم، وإعالء مكانتها االجتماعية، 
وإبراز دورها يف التنمية كشريك للرجل من خالل 

رسائل إعالمية واضحة تصل إىل الجميع.
•  أظهرت نتائج الدراسة أن الخصوبة تؤثر يف 
النس����اء العامالت، ولذا يجب وضع برامج خاصة 
لتوعية املرأة العاملة بأهمية اس����تخدام وس����ائل 

تنظيم األسرة واملباعدة ما بني املواليد.

عمالة المرأة اليمنية بين الواقع والتحديات

جدول يوضح نسبة البطالة حسب النوع للفرتة من 1994 إىل 2008

تعداد عام 2004 ص� 114  من كتاب اإلحصاء 2008-2007

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

دور الجهاز املركزي لإلحصاء يف التنمية 
األلفية والتحديات يف الجمهورية اليمنية

يق���وم الجه���از املركزي لإلحص���اء بدور ه���ام وكبري يف مؤش���رات األهداف 
اإلنمائي���ة لأللفية يف الجمهورية اليمنية م���ن خالل توفري البيانات اإلحصائية 
والوصول لتغذية األهداف الثمانية الرئيسية واملتصلة لبعضها البعض والغايات 
املتعلقة بها واملؤش���رات التي تبنتها منظمة األمم املتحدة ألهداف ومؤش���رات 

التنمية األلفية، وتعمل األمم املتحدة جاهدة 
عل���ى تحقيق ه���ذه الحزمة من املؤش���رات 
حت���ى ع���ام 2015م عل���ى مس���توى العالم 
باس���تخدام أس���اس للمقارنة والقيام برصد 
التقدم الحاصل يف تحقيقها وباإلشارة إىل أن 
اليمن اختريت مع س���بع دول فقط لالنضمام 
للمساعدات التأهيلية لصندوق األلفية ، كما 
أن خطط التنمي���ة اإلس���راتيجية الوطنية 
أصبح���ت مرتبطة بش���كل وثي���ق بمراقبة 
وتحقي���ق أه���داف التنمي���ة األلفي���ة والتزام 
الجمهورية اليمني���ة بتحقيق التقدم واألمن 
والسالم واملساواة بني الجنسني واستئصال 
الفقر بجميع أبعاده وضمان تطوير البش���رية 
وذلك من خالل تبني أه���داف األلفية وهذا 
املوق���ف انعك���س عل���ى تبن���ي العديد من 

الجهات واملؤسس���ات الوطني���ة يف كافة القطاعات الحكومي���ة وغري الحكومية 
أهداف التنمية األلفية ضمن السياسات والخطط واإلسراتيجية التي تسعى 

لتحقيقها.
واألهداف الثمانية الرئيسية ملؤشرات التنمية األلفية تتمثل يف:

أواًل: القضاء على الفقر املدقع،والجوع وصعوبة الحياة املعيشية وذلك بسبب 
تأثريات النمو السكاني املرتفع يف خطورته على الخطط وبرامج التنمية وعلى 
الجهود املبذولة لضمان بيئة سليمة ومعافاة وبموارد مستدامة لألجيال املقبلة 

وتخفيض عدد الفقراء إىل النصف يف عام 2015م .
ثانيًا: يتضمن تحقيق التعليم األساسي للجميع على املستوى العاملي كون 
التعلي���م يعترب حجر الزاوي���ة يف أي بنيان نهضوي تس���عى الدول من خالله 
للوصول إىل مس���تقبل أفضل ألبنائها والتعليم قضية جوهرية لتنشئة األجيال 
ومواكب���ة التطورات وحق من حقوق اإلنس���ان الش���امل ومت���اح لجميع فئات 

املجتمع بشرائحه املختلفة .
ثالثًا: يكون بتعزيز املس���اواة حس���ب النوع االجتماع���ي وتعزيز دور املرأة يف 
السلطة لتحقيق العدالة االجتماعية من خالل الوصول إىل تحسني املساواة يف 
النوع االجتماعي بني امل���رأة والرجل وإزالة الفوارق الطبقية بينهما يف مجاالت 
التعليم بمراحله املختلفة والعمل يف القطاع غري الزراعي فضاًل عن تمكني املرأة 

يف الحياة السياسية وإتاحة الفرص لها يف املشاركة السياسية .
رابعًا: هو تخفيض معدالت الوفيات لألطفال وذلك ملعرفة قياس مس���توى 

الصحة يف املجتمع بصفة عامة وصحة األمهات واألطفال بصفة خاصة .

أصبحت التجارة الخارجية ذات أهمية 
متزاي���دة إذ تعت���رب عاماًل أساس���يًا من 
عوامل رسم اإلسراتيجيات سواء كانت 
االقتصادية أو السياس���ة إذ تس���تخدمها 
البل���دان كأداة للتمييز ب���ني الدول على 
أساس اتجاهها السياس���ي أو لتحقيق 
الصناعات  كحماية  االقتصادي���ة  أهدافها 
الوطنية من املنافس���ة األجنبية باإلضافة 
إىل م���ا تلعبه من دور يف توفري الس���يولة 
النقدية الالزمة لتحقيق التنمية للوصول 
إىل املستوى املطلوب من الرفاه االقتصادي 
، فالصادرات تؤثر زيادتها وتنوعها بشكل 
مباش���ر يف نمو وزيادة الدخ���ل القومي , 
كما أن الواردات تؤثر بشكل غري مباشر 
يف زي���ادة الدخ���ل القومي م���ن خالل ما 
يتم اس���ترياده من املعدات واملستلزمات 
والخربات الالزمة لزيادة اإلنتاج وتنويعه 
ال���ذي يمك���ن االقتص���اد الوطن���ي من 

مواجهة أعباء التنمية.
للتج���ارة الخارجي���ة وظائ���ف بالغ���ة 
التنمية االقتصادية  الخطورة يف عملي���ة 
للبل���د إذ تغطي الجوانب االس���تهالكية 
الطل���ب املتزايد عليها خاص���ة يف مراحل 
التنمي���ة األوىل التي ي���زداد الطلب فيها 
عل���ى قائمة الس���لع املس���توردة كما أنها 
تعمل عل���ى رفع إنتاجي���ة العمل وكفاءة 
االس���تثمار ، فمن خالل ال���واردات يتم 
توفري اآلالت والتجهيزات املستخدمة يف 
عملية التنمية الت���ي كلما كانت حديثة 
ومتطورة  كلما كانت املنتجات ذات جودة 
عالي���ة وذات قدرة تنافس���ية جيدة  أمام 
الس���لع املنافس���ة لها س���واء يف األسواق 
املحلي���ة أو العاملية مم���ا يعمل على زيادة 
إنتاجية الصادرات والتسريع من معدالت 
نموه���ا، لذلك تعمد البلدان إىل تخطيط 
التج���ارة الخارجي���ة بم���ا ينس���جم مع 
والتنموية قصرية  خططه���ا االقتصادي���ة 

ومتوسطة وطويلة األجل.
وإدراكًا من الجه���از املركزي لإلحصاء 
لهذا ال���دور اله���ام الذي تلعب���ه التجارة 
يت���م االس���تناد إىل  الخارجي���ة ولك���ي 
معلوم���ات أكثر دق���ة يف عملي���ات إعداد 

الخط���ط التنموية ويف رس���م وتخطيط 
التج���ارة الخارجي���ة كان م���ن الضروري 
إح���داث نقلة نوعية يف أس���اليب وطرق 
تجمي���ع و معالج���ة ونش���ر بيانات هذه 
اإلحص���اءات فقد تم االنتق���ال منذ العام 
 HS 2004م إىل تطبيق النظام املنس���ق
يف تجميع ونش���ر البيان���ات الذي يبوب 
الس���لع وفق معايري علمي���ة دقيقة وأكثر 
تفصياًل كما تم ربط هذا التصنيف ببقية 
التصانيف االقتصادي���ة واإلحصائية ذات 
للمنتجات  املرك���زي  كالتصنيف  العالقة 
CPC ، والتصني���ف الصناع���ي الدولي 
 ، ISIC لجمي���ع األنش���طة االقتصادي���ة
وتصني���ف الزم���ر االقتصادي���ة العريضة 
BEC ، والتصني���ف النموذج���ي املوحد 

.SITC  للتجارة الخارجية
  كما تم ربط التصنيف االستهالكي 
الغ���رض  بحس���ب  الفردي)العائل���ي( 
املرك���زي  التصني���ف  م���ع   COICOP
املنس���ق  والنظ���ام    CPC للمنتج���ات 
HS، ال���ذي يخدم إنت���اج بيانات التجارة 
الخارجية بطريقة اإلنفاق كما يخدم أيضا 
أغراض املس���وح األس���رية التي ينفذها 

الجهاز.
وق���د كان اله���دف م���ن إنج���از هذه 
األعمال هو إنت���اج قاعدة بيانات للتجارة 
الخارجي���ة ذات معاي���ري علمية س���ليمة 
الخط���ط  ورس���م  الدراس���ات  لتنفي���ذ 

التنموية املختلفة.
كما تم االنتقال من أسلوب التجميع 
اليدوي للبيان���ات إىل الحصول عليها آليًا 
عرب نظام أسيكودا املعمول به يف مصلحة 
الجم���ارك واقتصر العم���ل اليدوي على 
بعض املناف���ذ الصغرية غري املؤتمتة التي 
ال تتج���اوز حج���م بياناتها ال���� 10% من 
حج���م البيانات الكلي للتجارة الخارجية 

للبلد.
وبذلك ارتفعت درج���ة الثقة ببيانات 
التج���ارة الخارجية إىل مس���تويات جيدة 
مقارن���ة بالوضع الس���ابق الذي كان يتم 
في���ه إعادة تفري���غ البي���ان الجمركي يف 
س���جالت خاصة ثم يتم إدخالها آليًا إىل 

الكمبيوت���ر وما كان ينتج عنه من أخطاء 
أثن���اء التفري���غ وأخط���اء أثن���اء اإلدخال 
باإلضاف���ة إىل رداءة وع���دم وضوح الكثري 
من تلك البيانات التي كانت تمثل عائقًا 

كبريًا أمام إنتاج بيانات جيدة.
كما ت���م إضافة عدد م���ن اإلصدارات 
املتمي���زة إىل قائم���ة نش���رات التج���ارة 
الخارجي���ة إذ أصبح���ت مكتب���ة التجارة 
الخارجي���ة تض���م إىل جان���ب النش���رة 
الرئيس���ية اربعة إص���دارات أخرى تلبي 
أغراض���ًا متعددة، بتع���دد تلك اإلصدارات 

املتمثلة يف:
• النشرة الرئيسية إلحصاءات التجارة 

الخارجية 
• إحصاءات الواردات وفقًا لبلد املنشأ 

• إحص���اءات الص���ادرات والواردات مع 
املنظمات والتكتالت االقتصادية الدولية 

وال���واردات  الص���ادرات  إحص���اءات   •
حس���ب التصني���ف الدولي لألنش���طة 
للزم���ر  الدول���ي  والتصني���ف   ISIC
االقتصادية العريضة  BEC وفقا لطبيعة 

املادة ووفقًا لنوع االستخدام للمواد.
وال���واردات  الص���ادرات  إحص���اءات   •
حس���ب التصني���ف الدولي لألنش���طة 
للمنتجات  املرك���زي  ISIC والتصني���ف 

.CPC
ولن يق���ف الجهاز املرك���زي لإلحصاء 
عند ه���ذا الحد م���ن عملي���ات التطوير 

والتحديث بل هناك العديد من الخطط 
لالرتق���اء بهذا العمل اإلحصائي الهام إىل 
أفضل املستويات رغم ما يعانيه من شح 
يف املوارد التي تقف دائمًا حجر عثرة أمام 

تنفيذها لعل أهمها :
• إنش���اء ش���بكة معلوم���ات خاص���ة 
بالتجارة الخارجية يتم من خاللها تبادل 
املعلومات بني الجهات ذات العالقة بهذه 

اإلحصاءات أواًل بأول.
• تنفيذ مس���ح دوري لتجميع بيانات 
التجارة الدولية يف الخدمات واالستثمار 

األجنبي املباشر.
• تحديث التجهيزات التقنية الحالية 

وإدخال تجهيزات أحدث.
• رب���ط مكاتب اإلحصاء يف املحافظات 
ذات العالق���ة بش���بكة تب���ادل معطيات 

التجارة الخارجية.
• رف���د ه���ذه اإلحص���اءات باملزيد من 

الكوادر املتخصصة واملؤهلة علميَا.
• النشر الدوري: شهريًا - ربع سنوي 
– نص���ف س���نوي إىل جان���ب النش���ر 

السنوي لبيانات التجارة الخارجية.
• التنس���يق مع الجهات ذات العالقة 
بإحص���اءات التج���ارة الخارجي���ة لتنفيذ 
العديد من حمالت التوعية تس���تهدف 
التجار وال���وكالء واملس���توردين بأهمية 
الخاص���ة  الس���ليمة  بالبيان���ات  اإلدالء 

بالصفقات التجارية.
وأخرياً ننته����ز هذه الفرص����ة للتذكري 
بمدى أهمية الرقم اإلحصائي الس����ليم 
ال����ذي يج����ب أن تتضاف����ر كل الجهود 
إلنتاجه فبدونه ل����ن تكون هناك تنمية 
حقيقي����ة ول����ن يكون هناك بن����اء فعلي 
فالدراس����ات والخط����ط الت����ي ال ترتكز 
عل����ى املعلومة الصحيحة دائمًا تكون إما 
متعثرة أو فاش����لة وبذلك تتعثر التنمية 
بسبب فش����ل مش����اريعها غري املرتكزة 
عل����ى قاع����دة بيانات س����ليمة خاصة يف 
البل����دان املتخلفة ألنه����ا ال تعري الجانب 
اإلحصائي اهتمام����ًا كافيًا فيكون البديل 
التعثر والفش����ل »فما ال يمكن قياسه ال 

يمكن إدارته«.

التجارة الخارجية عصب التنمية المستدامة

   ب�سري �لقد�سي
مدير عام إحصاءات التجارة

   نبيل عقالن
مدير إدارة الصياغة بالشؤون القانون
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تنفيذ مس���ح  أهمية  تأتي 
خدمات سيدات األعمال للعام 
2013 ملعرف���ة م���دى حج���م 
مش���اركة النس���اء يف األعمال 
الحرة يف القطاعات االقتصادية 
املختلف���ة ، للمنش���آت الكبرية 
والكب���رية جدًا على مس���توى 
كاف���ة محافظ���ات الجمهورية 
ويه���دف إىل تطوير وتوس���يع 
قاع���دة البيان���ات اإلحصائي���ة 
األعمال  يف نش���اط س���يدات 
للوصول إىل بيان���ات أكثر دقة 

وشمول .
أهم  املشروع على  يحتوي 
البيانات واملؤشرات األساسية، 
املس���جلة  املنش���آت  كع���دد 
وحج���م رأس امل���ال، وأن���واع 
التي  االقتصادي���ة  األنش���طة 
وأعداد  الس���يدات،  تمارس���ها 
العاملني وغري ذلك يف املنشآت 
الكب���رية والكبرية ج���دًا ، األمر 
الذي يعمل على تشجيع املرأة 
يف االستثمار واملشاركة يف بناء 

املجتمع .
وبالرغ���م من قي���ام الجهاز 
املسوحات  العديد من  بتنفيذ 
عكس���ت  والت���ي  الخدمي���ة 
االقتصادية  املؤش���رات  كاف���ة 
مس���توى  على  واإلحصائي���ة 
املحافظ���ات، إال أنه لم تجرى 

دور  ملعرف���ة  مس���وحات  أي 
الناتج  األعم���ال يف  س���يدات 
املحل���ي اإلجمال���ي، وإع���داد 
مصفوفة الحسابات القومية.

وك����ون أنش����طة س����يدات 
األنش����طة  م����ن  األعم����ال 
الخدمي����ة الهام����ة يف االقتصاد 
الوطني فالهدف من نتائج هذا 
املسح هو معرفة مدى مشاركة 

املرأة يف النشاط االقتصادي .
املس���ح بصفة عامة  يهدف 
حديث���ة  بيان���ات  توف���ري  إىل 
وتفصيلية عن مدى مش���اركة 
الكب���رية  املنش���آت  يف  امل���رأة 
والكب���رية ج���دًا ، باإلضافة إىل 
والصغرية  املتوس���طة  املنشآت 
بحج���م إجمال���ي ال يتع���دى 
)3000 منشأة( ومن أهم هذه 

البيانات :
البيان���ات  توفي���������ر   -1
واملؤشرات عن مدى مشاركة 
املنش���آت  ملكي���ة  يف  امل���رأة 

الخاصة .
2- توف���ري البيانات الالزمة 
عن مدى التعامل يف املنشآت 
الخاصة بالتجارة االلكرونية .

املشتغلني  أعداد  معرفة   -3
الخاصة  من ذوي االحتياجات 

يف املنشآت الخاصة .
4- توف���ري قاع���دة البيانات 

الالزمة لراس���مي السياسات 
ومتخذي القرار .

وتحقيق���ًا ألغ���راض ه���ذا 
املس���ح فإن املبدأ العام يف جمع 
البيان���ات يقوم أساس���ًا على 
اس���تيفاء البيان���ات الخاص���ة 
بكل نشاط اقتصادي تمارسه 
املنش���أة يف اس���تمارة مصممة 
لهذا الغرض . حيث س���يقوم 
لإلحص���اء  املرك���زي  الجه���از 
بالتنس���يق مع وزارة الصناعة 
والتجارة لتوفري إطار يش���تمل 
على خدمات سيدات األعمال 
النس���اء  أعداد  معرفة  بغرض 
منش���آت  يمتلك���ن  الالت���ي 
بحي���ث تتوف���ر في���ه جمي���ع 
البيان���ات املطلوبة م���ن أعداد 
املنش���آت وأس���مائها ومالكها 
وعدد  االقتصادية  وأنش���طتها 

العاملني فيها .

الفريق الفني ملش����روع األه����داف اإلنمائية 
لأللفي����ة بالجه����از املرك����زي لإلحص����اء يقوم 
بإص����دار كتيب س����نوي يعنى برص����د التقدم 
املحرز يف مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية 
، حيث تتكون هذه األهداف واملؤش����رات من 
)8( أهداف رئيس����ية متصلة ومكملة لبعضها 
البع����ض وينبثق منه����ا )18( غاية تتفرع منها 
قراب����ة ال� )48( مؤش����ر تبنته����ا منظمة األمم 
املتحدة )189دولة( وذلك خالل الفرة 1990-

2015م.
وتعنى مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية 
يف تقديم بيانات إحصائية ومؤش����رات دقيقة 
من أجل اس����تئصال الفق����ر والجوع الحادين ، 
وتحقيق التعليم األساسي للجميع وتحسني 
املس����اواة بني الجنس����ني وتمكني النس����اء ، 
وتخفيض وفيات األطف����ال ،وتحقيق األمومة 
اآلمن����ة عن طريق توفري وتحس����ني وس����ائل 
ومس����تلزمات الصح����ة اإلنجابي����ة ، ومكافحة 

األم����راض واألوبئ����ة كاإليدز 
واملالريا والس����ل وغريها من 
األم����راض األخ����رى ، وتأكيد 
البيئ����ة  س����المة  ضم����ان 
والحف����اظ عليه����ا ، وتطوي����ر 
العاملي����ة  الش����راكة  ع����رى 
للتنمية والدفع بها يف البلدان 
الفقرية والنامية وإعفائها من 
كاهل وأعباء الديون وتأهيلها 
لدخ����ول العومل����ة بما يخفف 
م����ن مش����اكلها ويع����زز من 
فرص االس����تقرار والس����الم 

األه����داف  ويحق����ق  العامل����ي 
اإلنمائية لأللفية . 

كما تس���هم عملية املتابعة 
لتحقيق  الس���نوي  والرص���د 

أه���داف األلفية م���ن خالل نش���ر العديد من 
املؤش���رات اإلحصائية ومتابعة التحقق الدوري 

املحرز لقياس تطورها يف كافة 
املجاالت املنش���ودة املتمثلة يف 
الفقر والتعلي���م ، ووضع املرأة، 
واملحافظة  العام���ة،  والصح���ة 
على الوس���ط املحيط واملوارد 
عل���ى  والعم���ل   ، الطبيعي���ة 
الدولية  العالق���ات  تحس���ني 
، وكذل���ك مس���اعدة الجهات 
عل���ى  باإلط��������الع  املعني���ة 
املعلوم���ات التخ���اذ املعالجات 
واإلج���راءات الالزمة للوصول 
إىل األهداف املتوخاه مستقباًل.

عملي����ة  أيض����ًا  وته����دف 
األه����داف  مؤش����رات  رص����د 
اإلنمائي����ة لأللفية إىل مراقبة 
االقتصادية  التغ����ريات  ورصد 
مس����توى  عل����ى  والصحي����ة  واالجتماعي����ة 
الجمهوري����ة ، وتوفري البيان����ات للتعرف على 

الواقع الذي يعيشونه، من أجل تفعيل دورهم 
ومش����اركتهم يف عملية التنمية و املساعدة يف 
توفري الجهد والوقت عند تقديم املس����اعدات 
وخاص����ة الطارئ����ة منه����ا يف امل����كان والوق����ت 

املناسب.
وتس����هم ه����ذه املؤش����رات يف خل����ق نظام 
املقارن����ة بني كافة الدول مما يوفر املناخ املالئم 
التخاذ القرارات املناس����بة يف مجاالت االقتصاد 
والتجارة والتعاون الدولي يف املجاالت املختلفة.

وتأت����ي مس����اهمة الجه����از ع����رب إصداراته 
الدورية الس����نوية حيث قام الفريق املختص 
بمتابع����ة وتوف����ري وإص����دار ع����دد )7( كتيبات 
متتالي����ة ابتداء م����ن الع����ام 2004م. ويعكف 
الفري����ق حاليًا على تجهيز الع����دد الثامن من 
متابع����ة ورص����د أه����داف مؤش����رات التنمية 
األلفي����ة يف الجمهورية للعام 2011م ، واإلعداد 
والتحضري لإلصدار التاسع من كتيب األهداف 

اإلنمائية لأللفية للعام 2012م.

مسح خدمات سيدات 
األعمال للعام 2013

 فاطمة عبد�لكرمي عقربي
مساعد املدير التنفيذي للمسوح الخدمية
مدير إدارة إحصاءات مؤشرات الفقر

عبد �لكرمي علي �لأحمر
مدير عام الربامج التدريبية - املدير 

التنفيذي ملشروع األلفية

اقتصادمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية 2015-1990
املعلومات

يتسمُ عصرنا الحالي بأنه عصر يلهث فيه قادمه 
يكاد يلحق بس���ابقه، وتتهاوى في���ه النظم واألفكار 
على مرأى من  بداياتها، وتتقادم فيه األش���ياء وهي 
يف أوج ِجدتِه���ا، إن���ه عص���ر تتآلف فيه األش���ياء مع 
أضداده���ا، حيث أن املعرفة قوة والق���وة أيضًا معرفة، 
معرف���ة تفرزها ه���ذه القوة لخدم���ة أغراضها وتربير 
ممارس���اتها وتمري���ر قراراتها وتجمي���ع قواها، ولهذا 
التضاد املعريف رفيق اقتص���ادي، فلقد أفرزت مفاهيم 

واملعرفة،  املعلوم��ات 
الراهن،  يف عصرن���ا 
املتغريات  من  جملة 
الجديدة يف ش���بكة 
القائمة  العالق����ات 
منظوم��������ة  ب���ني 
املعلومات  تقني���ات 
م�������ة  مل��ن���ظ�����و ا و
حيث  االقتصادي���ة، 
مفاهي������م  ب���رزت 
ت  ح�����ا مص����طال و
اقتص������ادي��������������ة 
تي��������������ة  ما معلو
مثل:  مس���تحدثة، 

الفائ���ض املعريف، القيمة املضافة للمعرفة، وغريها من 
املفاهيم التي تش���ري إىل بزوغ فج���ر جديد القتصاد 

املعلومات واملعرفة.
ويف ظل سيادة هذه املفاهيم، التي أفرزها مجتمع 
املعلومات، س���وف تتزايد أهمية اقتصاد املعرفة وإدارة 
املعلومات كمورد تنموي يس���اهم، بش���كل كبري، يف 

تركيب الناتج املحلي اإلجمالي.
إنها املعلوم���ات املبنية على البيانات الدقيقة التي 
توجه مس���ارات  املجتمع - أي مجتمع - نحو اجراح 

الحلول الناجعة ألزماته.
وربم���ا يكون لإلحص���اء دور كبري يف ه���ذا املجال، 
بحي���ث ينبغي أن يكون يف مقدم���ة املصادر الدقيقة 
للبيان���ات واملعلومات املعرفي���ة إذا أردنا أن نعرب غمار 
التحدي���ات الت���ي تواجه مجتمعن���ا. وهي تحديات 
كثرية وجس���يمة، اجتماعية، واقتصادية، وسياس���ية، 

وثقافية، ومعرفية....الخ.
فم���ن خالل البيانات واملعلومات نس���تطيع  وضع 
الخط���ط الناجح���ة لطموحاتن���ا يف تحقي���ق النمو 
املس���تدام ومعالجة آف���ات البطالة والفق���ر والجهل.. 

والرقي بمستوى معيشة أفراد املجتمع.
فهل نحن على مستوى بناء املجتمع الذي نطمح 
إلي���ه يف عالم باتت املفردة املعرفية رأس املال األغلى 
ثمنًا، واألكثر سلطًة ملن يمتلكه ويحسن توظيفه يف 

ترسيخ اقتصاده وإدارة موارده.
وص���دق من ق���ال : )) كم نح���ن جوعى للحكمة 
واملعرفة ونحن غارقون يف بحور املعلومات والبيانات((.

)1-3(دور مركز التدريب اإلحصائي يف تنفيذ أعمال وأنشطة التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014
وبن���اء  التدري���ب  مس���ألة  تظ���ل   
القدرات ورفع مس���توى كف���اءة ونوعية 
األداء للعامل���ني بالتعداد العام للس���كان 
واملساكن واملنش���آت األساس يف نجاح 
أعم���ال التعداد نظ���رًا ألهميتها ولكونها 
أهم وأكرب األعم���ال اإلحصائية الوطنية 
والت���ي تعتم���د عليه���ا ال���دول يف توفري 
قاعدة بيانات واس���عة تشمل معلومات 
عن ش���تى القطاعات يف الدولة س���واًء 
أو  االجتماعي���ة  أو  االقتصادي���ة  كان���ت 
الديموجرافي���ة أو حت���ى البيئي���ة منها. 
فالتدريب ه���و إحدى العمليات امليدانية 
الهام���ة والت���ي بدونها ال يمك���ن تنفيذ 

التعداد.
 فبمجموع����ة األنش����طة واألعم����ال 
األداء  مس����تويات  رف����ع  إىل  الهادف����ة 
وتحس����ينه من خالل املعارف واملهارات 
واالتجاهات للمتدربني املستهدفني منه 
تبقى عملية التدريب كركن أساس����ي 
من أركان العملية و/ أو العمليات الرامية 
إىل تنفيذ أعمال التعداد العام للس����كان 
واملس����اكن واملنش����آت. حي����ث يراف����ق 
التدريب ويؤس����س لألعم����ال امليدانية 
واملكتبي����ة لكافة مراحل التع����داد ابتداًء 

من أعم����ال التجارب التمهيدية الختبار 
مدى جاهزية أنش����طة التعداد ووثائقه 
امليدانية ولجانه العاملة ومرورًا بتدريب 
املدرب����ني املركزي����ني والتدري����ب عل����ى 
أعمال التحزيم للمدن ومن ثم مرحلة 
الرقي����م والحص����ر وانته����اء بالتدريب 
ملرحلة العد الفعلي للسكان التي تمثل 
مرحلة الذروة يف أعمال التعداد ويتخلل 
ذلك بالطب����ع التدريب لطواقم املدربني 
يف كافة املراح����ل، باإلضافة إىل التدريب 
والرميز  للمراجع����ة  املكتبية  لألعم����ال 
للبيان����ات،  والتس����جيل  والتصوي����ب 
فالتدري����ب هو عم����اد نج����اح أي عمل 
إحصائي س����واًء كان هذا العمل مس����ح 
ما أو كان بحجم التعداد العام للسكان 
واملس����اكن واملنش����آت وال����ذي تغن����ى 
تس����ميته عن التعريف بما يحمله من 
أهمية وتوسع وش����مول للبيانات التي 

يستهدفها عند تنفيذه.
 وال���دور الذي يقوم به مركز التدريب 
اإلحصائ���ي كجهة مس���ئولة عن تنفيذ 
كافة أنش���طة وفعالي���ات التدريب لهذا 
العم���ل الوطني الجبار وعلى مس���توى 
مراحل���ه املختلف���ة ه���و دور عظيم جداً، 

حيث يش���مل التدريب وضع مجموعة 
من مواد التدريب ل���كل فئات العاملني 
وبالتنس���يق م���ع املعني���ني يف اللج���ان 
العامل���ة ذات العالق���ة، وكذلك الرتيب 
والتجهيز لعقد الدورات التدريبية وعمل 
التصورات واملقرحات بش���أن وس���ائل 
التدري���ب الحديثة والنم���اذج التدريبية 
والت���ي تخدم عملي���ة التدري���ب ونقل 
املعلوم���ات والعمل على تس���هيل القيام 
بالتدري���ب املناس���ب لكل مرحل���ة و/أو 
طور من مراحل و/أو أطوار التعداد العام. 
فجهود املركز ترك���ز يف تحديد املهارات 
الت���ي يحتاجه���ا املش���تغلون بالتع���داد 
للقي���ام بمهامهم يف األعمال املناطة بهم 
يف مراح���ل التعداد امليداني���ة أو املكتبية 
وبما يس���اهم يف تحقيق أهداف التعداد 

ونجاحه.
ونحن يف مرك���ز التدريب اإلحصائي 
نعمل عل���ى تطبيق نظ���ام اإلحصاءات 
الرس���مية والت���ي تعتمد عل���ى تنفيذ 
التعدادات الوطني���ة والتي توفر بيانات 
وخصائ���ص ال حص���ر لها ع���ن األوضاع 
والديموجرافية  واالجتماعية  االقتصادية 
والبيئية للسكان لتكون األداة األساس 

ملتخذي القرارات وراس���مو السياس���ات 
ورجاالت التخطيط والبحث والدراس���ة 
للوقوف على الصعوبات ووضع املعالجات 
الناجعة له���ا وتقييم األوض���اع القائمة، 
وال يتأتى ذلك إال ع���رب التدريب الجيد 
واملدروس واملخطط وفقًا للربامج املتطورة 
والتي تواكب املس���ار املرحل���ي للتعداد 

العام للسكان واملساكن واملنشآت.
لق���د أكد القان���ون رقم )28( لس���نة 
1995م بش���أن اإلحص���اء عل���ى مهام 
اإلحصائي  النش���اط  وأساليب  وأهداف 
حيث أوصت الفقرة رقم )8( يف املادة رقم 
)3( من هذا القانون على ما يلي : )إنشاء 
مركز للتدريب اإلحصائي إلعداد الكوادر 
العاملة يف الخدم���ة اإلحصائية وتأهيلها 
ورفع مس���توى أدائها(. كما نصت الفقرة 
)9( من املادة نفسها على ما يلي : )وضع 
نظم وبرامج دقيقة لتدريب العاملني يف 
الجهاز وفروعه ومكاتبه والقيام بتدريب 
العامل���ني يف وحدات اإلحص���اء املختلفة 
والعم���ل عل���ى زي���ادة كفاءته���م وذلك 

باملشاركة مع الجهات املعنية (. 
وق���د كان للتدري���ب األث���ر الطي���ب 
يف نج���اح التع���دادات اليمنية الس���ابقة 
كتع���داد 1994م وتع���داد 2004م ونورد 
يف هذا املقام بعض���ًا مما قدمه املركز من 
أعمال وأنشطة تدريبية يف ذلك التعداد 

)2004م(.
وللم���رة األوىل يف التع���داد العام وهو 
الثان���ي يف عم���ر الجمهوري���ة اليمني���ة 
بعد التع���داد األول والذي نف���ذ يف العام 

1994م كان التدريب يف تعداد 2004م 
متمي���زًا ومّثل تحواًل نوعي���ًا مقارنة بما 
ج���رى يف التعدادات الس���ابقة يف بالدنا 
الحبيب���ة، وكان اله���دف م���ن ذلك هو 
رف���ع كف���اءة املش���تغلني بالتع���داد من 
خالل القيام ب���دورات تدريبية وحلقات 
نقاش���ية عبارة عن ورش عمل تدريبية 
لطواقم املدربني لكل مرحلة من مراحل 
التعداد العام لتحس���ني األداء التدريبي 
وبما يكفل توصيل التعليمات واملفاهيم 
واملصطلح���ات لكاف���ة الفئ���ات امليدانية 

العاملة يف مراحل التعداد املختلفة.
كما أنها املرة األوىل التي وضعت فيها 
أدلة عمل ميدانية لكل مرحلة على حدة 
وبأس���لوب عرض تم مراعاة التوصيات 
الدولي���ة فيها، م���ع تكييفه عل���ى الواقع 
املحل���ي وبم���ا يحقق النجاح ألنش���طة 
وأعم���ال كل مرحل���ة )التحزيم، الرقيم 

والحصر والعد الفعلي للسكان(.
كما تم الفصل يف مرحلة العد الفعلي 
للس���كان ب���ني دلي���ل العم���ل امليداني 
للفئات اإلشرافية وفئة العدادين والذين 
تقع عل���ى عاتقهم عملي���ة العد الفعلي 

للسكان.

   �سهاب �أحمد مهدي
الوكيل املساعد

مدير مركز التدريب اإلحصائي

تنويه
ننوه إىل أنه حدث خطأ مطبعي يف العدد الس���ابق )16( الصفحة )6( يف الخرب الذي 
صدر بعنوان »إصدارات جديدة للجهاز املركزي لإلحصاء« حيث أن اإلصدارات الجديدة 
لي���س كم���ا ورد يف الخرب وإنما كما هي يف موقع الجه���از االلكروني وتتمثل يف كتاب 
اإلحصاء السنوي 2011م، نشرة الحسابات القومية، نشرة األسعار واألرقام القياسية، 

نشرة إحصاءات التجارة الخارجية، وغريها من اإلصدارات األخرى.
لذا لزم التنويه واالعتذار لإلخوة القراء واملهتمني بالبيانات واألرقام اإلحصائية.

تهانينا
أجمل التهاني والتبريكات للزميل/

خالد حيدره

بمناسبة ارتزاقه المولود الذي 

أسماه »مدين« جعله اهلل قرة 

عين والديه.

كما نهنئ األخ/ عرفات الصبري 

بارتزاقه بمولوده البكر الذي 

أسماه »عبدالرحمن« 
المهنئون:

كافة الزمالء في الجهاز 

وهيئة تحرير »اإلحصاء«

الب�قاء هلل
ببالغ الحزن واألسى نتقدم بأحر 

التعازي واملواساة القلبية لألخ/
عدنان حسن

بوفاة املغفور له بإذن اهلل »أخيه«
كما نعزي األخ/ 

يحيى سعيد شداد وولده »إياد«
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

»نوار يحيى سعيد«
كما نتقدم ببالغ الحزن واألسى لألخ/

إياد ياسني القرشي
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

»خاله«
سائلني املوىل عز وجل أن 

يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم 
أهلهم وذويهم الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

األسيفون/
كافة الزمالء بالجهاز

وهيئة تحرير  »اإلحصاء«

�سعيد حممد �حلمادي
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 Censuses

Methodologies
The implementation of census relies on the applied 

methodologies in terms of method, coverage, objectives and the 
content of questionnaires in accordance with the requirements 
of every country in compatibility with the international 
recommendations in such regard. 

1- Method of census conducting: 
There are two methods to conduct the population and 

housing census as follows:
1-1 Theoretical method:- 
This method depends on listing of members according to 

the places of their usual residence, apart from their living at 
the night of enumeration, i.e. the 
absent members of households 
at this night for any reason will 
be enumerated within their 
households excepting the visitors 
and those temporarily residents. 
Those exceptional members 
will be enumerated within the 
members of their households 
at the places of their usual 
residences. 

This method is usually exposed 
to the probabilities of omission 
and addition. 

1-2 De facto method:- 
This method relies on listing 

of members at the places of their 
living at the time/night of enumeration regardless whether are 
inhabitants of the place where they are permanently resident 
or just visitors as temporarily residents; accordingly, the visitor 
who is existing with a household at the night of enumeration 
is one of this household  members as to be non-enumerated 
within his household where he is usually living. 

This method distinguishes in the simplicity and easiness of 
implementation.

It is worthy mentioned that the last censuses which had been 
conducted in Yemen had been applied this method with some 
exceptions as compatible with the national local conditions. 

The implementation of upcoming census to be successfully 
conducted 

requires a well-planning for all census stages through 
designing an accurate timeline to identify the periods and tasks 
which must be achieved, adding to the needs of every stage 
and the needs for implementing in terms of period, and human 
and technical potentialities to ensure the success of this great 
national project. 

In this case, the census should be implemented through 
many successive stages which can be summarized as (pre-
planning and preparation, de facto enumeration and post- 
enumeration stages); furthering, these stages will be scheduled 
and broken down as headings and subheadings according 
to the requirements of census in harmonizing with the UN 
Recommendations, and the conditions of every country. 

 2- Census Coverage: 
The coverage of census is included all population of country’s 

nationals, and Arab and foreign newcomers who are existed at 
the midnight of enumeration within the territories of country, 
including some exceptions in accordance with every State. 

3- Population enumeration questionnaire:
The questionnaire of population enumeration is the key 

instrument which contents the desired objectives of census 
implementation so as to express all the data prior to the data 
collection stage such as preparations activities, and then the 
later activities of data collection such as revising, coding, data 
double-entry and publishing the final results; therefore, all these 
activities are involved in this questionnaire, furthering to the 
inputs and outputs, manuals and classifications used for coding 
the data of this questionnaire as well as to unify the concepts 
and statistical terms used in. 

So all national statistical offices undertake a great importance 
for the technical preparation and design of population and 
housing enumeration questionnaire in harmony with the data 
basket of some variables which serve the national requirements 
and maintain the international comparisons. 

It is important that the form of design is to improve and 
facilitate the data flow from the questionnaire, and the 
confidentiality as the laws regulated to the data accuracy to be 
easily produced the outputs. 

4- Main censuses objectives: 
Every State identifies the objectives being desired 

from conducting a census based on the highlighting of 
national requirements, and the needs of policy-makers 
and programmers of the key data to be available by the 
current statistics in the country as well as the requirements 
of scientific research and the planning and development 
purposes in consideration with the regional and international 
recommendations in such regard. 

 Fares Al-jahmi
General Coordinator 
of CensusNecessity of Establishing information centers for statistical data

In light of rapid developments 
taking place in the whole world, 
we see that one of the most 
important roles that needs to be 
taken is (to broaden the base of 
information) that depends on 
statistical systems and follows up 
developments in order to enable 
decision-makers to raise the 
degree of certainty of planning 
decisions’ health and safety for 
achieving overall development. 
We say that because population 
distribution data is of great 
importance for economic and 
social planning as it is known 
that the population growth is 
affected by three factors, i.e. 
births, mortality and migration, 
and that the way to prosperity 
is linked to finding a balance 
between economic resources 
and human resources, which can 
only be determined by studying 
the births. However, now we 
are suffering from a severe lack 
of comprehensiveness of such 
important data. Therefore, 

statistical awareness is a must, 
and governmental and civil 
health centers should register 
facts with a great attention 
due to its importance in 
designing plans. As for mortality 
notifications are, no doubt, vital 
fact of great importance, and 
such data are used in analyzing 
current demographic situation 
of population and its growth 
possibilities; in meeting the 
needs of bodies concerned 
in developing, managing 
and evaluating public health 
programs; in providing data 
necessary for designing the 
administrative policies of other 
bodies; and in meeting the 
needs of other scientific and 
commercial bodies in terms of 
population change data which 
are, no doubt, used in population 
projections- an important task 
in preparing plans for different 
population categories.  

The great hopes are associated 
with the governors who have 

been trustfully appointed, 
and with the reflection of that 
trust on the governorate of 
every one of them. There is no 
doubt that the tasks and role of 
governorates are very important 
especially as the Yemeni arena 
experiencing a quick renaissance 
which requires planning that 
every project needs. Therefore 
the importance of statistical data 

is the heart and soul of successful 
projects.

In Hadramout, most of us 
observe that the governorate has 
a quick rapid population growth 
that has added large natural 
increases in population size, 
which led to the rapid growth of 
cities in terms of numbers and 
sizes. Any way, urban population 
distribution was not equal in all 
cities; moreover, big cities were 
growing more than small ones. It 
is not secret that many problems 
resulting from this increased 
pressure on the land area in the 
city, i.e. more increase means 
stronger demand for various 
services.

There is no doubt that the 
mission is tough, important and 
not easy in light of developments 
and lack of statistical awareness. 
I am somehow fully assured that 
a lot of people have not even 
heard  about (Disasters and Risk 
Management) (CRISIS) MANA 
GEMENT),i.e. a concept that 

governs people’s mentality in 
the communities that make their 
future by their own hands, and 
face potential disasters and risks 
by planning, training and being 
fully prepared for them.

What we mean to say is 
that there is a severe need for 
focusing on statistics and for 
taking care of statisticians due 
to its increasing role in almost 
all aspects of human activity. In 
business context, for example, 
we find that the impact of 
statistics has spread now to 
agriculture, biology, business 
administration, chemistry, 
communications, economics, 
education, electronics, medicine, 
physics, policy, psychology, 
sociology and many other fields 
in science and engineering. 

Thus we are in need to build 
an information center due to 
its importance in general and 
in all aspects, and to compel 
authorities to give data under 
a law. 

The importance of multi-used 
statistical data comes out with all 
economic, social and environmental 
fields. It is clearly more required by 
the government institutions, private 
sector and researchers as based on 
the planning, evaluation, investment, 
researches …etc.; significantly, the 
quality of statistical figure emerges from 
the importance of its uses; therefore, 
the necessity of further statistical data 
quality control procedures is crucial 
to meet the needs of  data-users and 
their responses to expect in terms of 
performance, level, form and content. It 
is very useful , before talking about the 
quality of statistical figure, to know the 
essential purpose of statistical activities 
implementation due to the high quality 
of such activity lies in the importance of 
its implementation. 

Although the work of statisticians 
must be dealt with various types of 
data to get useful outputs for designing 
programmes and policy-making, it is 
omitted an important side which could 
hinder entirely the efforts of statistical 
offices, with neglecting what we do. 

In many statistical references, it 

should be distinguished between the 
data and information; the first one, it 
means the raw data; the second, it means 
what it is extracted from the first one by 
conducting either simple or sophisticated 
statistical processes to help the decision-
making or understanding a certain 
phenomenon; in such regard, it is usually 
used the two above terms as to meet the 
purpose of concentration on the quality. 

The quality specialists confirm on 
what it could not be measured, it could 

not be improved; so before we are able 
to improve the quality of information, 
we should know the fundamentals of its 
quality. 

However, there are many studies 
and books being contented the data 
or information quality. Though the 
available theses of this regard are 
different, the common denominator 
among their majority is the main step 
concerning with identifying the axels 
of data or information quality in which 
they are the fundamentals; similarly, 
we endeavor to be measured and 
improved; therefore, these studies have 
concluded to state sixteen dimensions of 
information quality as follows:

1.  Accessing and retrieving easily and 
quickly the information. 

2. The appropriate load of information 
as suitable. 

3. Credibility and confidentiality with 
the information. 

4. Completing the information. 
5. Accurate presentation of 

information. 
6. Consistent presentation of 

information. 
7. Easily adapting and using the 

information. 
8. The accuracy of information to be 

free from the mistakes as reliable. 
9. Interpreting easily the information. 
10. The objective information as to be 

independent from any partiality or racial. 
11. Relating the information with the 

reality as applicable. 
12. The reputation of information in 

terms of source and content. 
13. The security of information so 

as to be appropriately restricted to be 
maintained. 

14. The modernization of information 
to be available on time. 

15. Understanding easily the 
information. 

16. The added value of information, 
including the interest and the features 
resulted from the utilization. 

The Central Statistical Organization 
has many projects, plans and 
programmes targeting to produce 
the data; potentially, it could be able 
to manage the data quality, and to 
enhance the confidentiality to be reliable 
on the statistical figure through the 
comprehensive vision to develop the 
entirely statistical activity. 

Quality Data & Statistical Information

Saeed Ahmed bin Ishaq
G.D. of Statistical office 
in Mukala branch 

  Hamdi Al-Sharjabi
General Director of 
National Accounts

The communication and 
information revolution modern 
penetrates with a rapid rhythm that 
does not only charm the eyes, but 
also all attempts to catch up with 
the tremendous and accelerated 
developments; in addition, these 
have been and are still experienced 
by our contemporary world which 
under its Outstretched parts became 
as a small village …! Among all of 
these significant developments 
and transformations, a question 
concerning us and our reality which 
is heavily burdened with challenges, 
and is overflowed at the same 
time with the nonfinite desires and 
ambitions comes out. It is the question 
of   change …! The change is looked 
forward by the whole Yemeni people 
who unanimously agreed that it 
is necessary and important to be 
achieved at their various political and 
intellectual affiliation. 

Undoubtedly, what in the Yemeni 
arena is currently seen, such as 
dialogues, discussions and quarrels 

among the political system spectra 
as well as the intensive and effective 
efforts being made by the National 
Dialogue 
Preparatory 
Committee, and the 
endeavors of Mr. 
Jamal Ben Omar, 
the United Nations 
Secretary General 
Assistant of Yemen 
Affairs, and the 
representatives of 
countries in which 
the Gulf Initiative 
is under their 
custody, represents 
as an interpretation 
of political 
consciousness 
being stabilized with the premonition 
of change as the unique way in which 
the nation has to be free from the 
tunnel of crises.  

If the change and development are 
both the cause of what it is occurring 
in our country and all the Arab Spring 

countries, the fact being confirmed 
by the renascent experiences and 
endeavors throughout the long history 

is the essential attempt 
for the non-ignorable 
change; thus, all 
politicians and decision-
makers should be aware 
and adherent at the 
change whatever their 
visions are different; in 
this even, the following 
equation says: Neither 
effective change … 
nor a comprehensive 
development without 
a strategic scientific 

planning based on a 
significant and extensive 
database which is a 

necessary base for such real change as 
we are endeavored. 

The statistics, therefore, became 
the uncontroversial issues due to 
its importance at the contemporary 
life with any of the nations trying to 
go ahead towards the better future 

for improving the fundamentals of 
reconstruction and development as 
well as the possession of necessary 
components required to keep with the 
accelerated civilization. 

Our country, of course, has a good 
progress in such regard, dispute the 
difficulties and challenges being faced. 

Today, all people are claimed 
to move forward to success the 
national dialogue conference which 
need to provide the best efforts to 
be successful and to achieve the 
desired goals; similarly, they are 
needed to consolidate their visions 
for the change instruments according 
to scientific principles based on 
an accurate database and a sound 
information; essentially, they should 
be as a provision to diagnose the 
difficulties, and to study the reality 
providing the required solutions. 

In conclusion, it is the time that 
Yemeni people should be aware the 
importance of statistics. It is the key 
of required change, and the growth of 
what we are looking forward. 

Statistics... key of desired change

Hassan Al-Sagheer
Editor in chief. 
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Cabinet approves document

the report and the future development requirements 
in which the MoPIC and Ministry of Finance should 
allocate the further budget required for this project to 
be funded within the budget of next year as agreed 
between both ministries. 

Furthering, it agreed to implement an annual survey of 
the international trade in services starting from the next 
year, and to be funded within the 2013 CSO budget. It 
confirmed that CSO should coordinates with the Central 
Bank of Yemen and the ministry of tourism to cooperate 
and contribute in implementing this survey. 

It also reviewed the report of SNA application 
requirements in the Republic of Yemen based on the 
United Nations SNA for providing indicators to be 
characterized by the higher coverage and consistency 
at the major and minor economic activities and sectors 
level; potentially, the relevant technical documents, such 
as methodologies and the used guidelines, should be 
updated and consolidated as adapted with the world 
countries to facilitate the international comparison of 
data. It agreed the solutions and treatments proposed 
in the report submitted by the minister of planning and 
international cooperation, and the chairman of CSO to 
develop the SNA, addressing the relevant authorities to 
implement as concerned. 

It also obligated the public and private entities to 
cooperate with CSO to provide the statistical data 
required to compile the national accounts, and to 
conduct further coordinating and intensifying the joint 
efforts with the relevant authorities to transfer with 
applying the United Nations SNA. It emphasized the 
importance of joint work to develop all the relevant 
statistics as to create a comprehensive development 
of outputs, and produce high accurate and reliable 
economic indicators for designing programmes and 
policy-making. 

It realized the final results report of Child Labour 
Survey 2010 (CLS) submitted by the minister of planning 
and international cooperation – CSO. This report aims 
at knowing the extent of child labour phenomenon 
prevalence, the employment parameters and the 
enrolment in schooling at the national; furthering, 
it identified the methodology which was applied to 
conduct the quantitative and qualitative data of this 
survey, and to analyze the indicators and results; in 
this respect, it agreed the annual updating project of 
child labour data that the MoPIC, in coordinating with 
MoF, should provide the required funds, confirming to 
review and consolidate these data in coordination with 
the relevant authorities for setting up unified statistical 
database and indicators. 

Minister of Planning
delivers to enhance and develop the bilateral 

cooperation. 
Furthermore, Dr. Al-Sadi has highly appreciated the 

Turkish government initiative for contributing 100 
million dollar as a grant funded to Yemen, expressing 
the aspirations of Yemen government to internalize the 
Turkish model to achieve the economic development 
and prosperity in Yemen, taking an advantage from the 
Turkish funds and experiences with many fields such as 
education, health, transport, agriculture and setting up 
the water supply projects. 

Turkish Deputy Prime Minister of Economic Affairs, 
in his side, has told that his government is intended 
to double the support threshold provided to Yemen 
through funding many projects in health, education, 
transport and infrastructure, pointing out that it was 
adopted to provide all the development subsidies for 
Yemen as funding grants.

Moreover, he, at inaugurating the activities of Turkish 
International Cooperation and Coordination Agency 
(TICCA) in accompanying with Dr. Al-Sadi, confirmed 
that some Turkish orientations are serious to achieve 
further political, economic and commercial opening 
up with Yemen; in this event, he added that the close 
historical links between both Yemen and Turkey are 
an axial incentive to develop the bilateral cooperation 
between both countries; furthering, he indicated that 
Turkish government realizes the priorities of Yemeni 
development needs, and it ordered to allocate rapidly 
the Turkish grant provided for Yemen during the fourth 
meeting of Yemen friends group as above mentioned.  

On occasion of TICCA, both Turkish Deputy Prime 
Minister of Economic Affairs and Dr. Al-Sadi have 
planted two saplings of coffee trees as expressed to the 
joint orientations toward encouraging the cultivation of 
cash crops in Yemen. 

In relevant context, Dr. Al-Sadi during his meeting 
with Mr. Farouq Bozkouz, TICCA director, discussed 
the issues related with the funding activities in which 
the Turkish government intends to be launched in 
Yemen via TICCA; in this event, Dr. Al-Sadi declared 
during the hailing of Turkish government initiative to 
open a bureau for TICCA in Sana’a, confirming that this 
initiative embodies the keenness of Turkish government 
to enhance and develop the bilateral cooperation with 
Yemen. 

Mr. Farouq Bozkouz confirmed the intention of TICCA 
to deliver funds for setting up three centers for kidney 
rinsing in Sana’a, Taiz and Al-Hodeidah along with 
establishing another center in Aden, setting out that 
the funds for setting up the kidney rinsing centers were 

allocated by the directives of Mr. Rajb Taib Ardoghan, 
Turkish Prime Minister; similarly, he added that TICCA 
will contribute to support several of water harvesting 
projects along with other projects in education, health, 
transport and energy. 

H.E. Dr. Al-Sadi met also the Saudi Development 
Fund Mission headed by En. Mohammed Al-Areifi, 
general director of Asia projects in this fund; during the 
meeting which was also attended by En. Sa’ad Al-Areifi, 
general director of GCC bureau, they discussed many 
issues related with the bilateral cooperation between 
Yemen and Saudi Development Fund, and means of its 
enhancement and development as to serve the joint 
objective. 

Both sides reviewed the progress of many projects 
being funded Saudi Development Fund in Yemen; in 
this respect, minister of planning and international 
cooperation praised the initiative of Saudi Development 
Fund concerning with assuming the development 
projects funding in Yemen as responded to the priorities 
of Yemen development needs. They discussed the 
issues related with the trends of future support being 
delivered by Saudi Development Fund to Yemen in 
compatible with the Yemeni needs priorities identified 
in the interim program of economic and social stability 
and development for 2012 – 2014. 

The head of Saudi Development Fund mission 
stated renewably the willingness of Fund to continue 
delivering all the available support aspects for Yemen, 
indicating to the existing cooperation between both 
kind countries. This meeting was attended, in Yemeni 
side, by En. Moahmmed Al-Maswary, under-secretary 
of ministry of planning for foreign funded projects 
sector, and Dr. Ali Aljabal, head of technical bureau in 
MoPIC. 

H.E. Dr. Al-Sadi met Mr. Ezaldein Abdullah 
Al-Dawlah, Iraqi Agriculture Minister, and the 
accompanied delegation during his first visit last 
November  to Yemen; at the beginning, Dr. Al-Sadi 
welcomed Iraqi minister of agriculture, confirming the 
intention of National Reconciliation Government to 
enhance the bilateral cooperation fields between both 
Yemen and Iraq. 

Dr. Al-Sadi considered that the convening of Joint 
Yemeni-Iraqi ministerial committee meetings which 
have been recently hosted in Sana’a substantializes the 
joint attention of both leaderships of two countries to 
improve the bilateral cooperation in compatibility with 
the historical brotherhood links. 

Dr. Al-Sadi expressed his aspiration for Iraq country 
to recover its lead status, and to achieve the desirable 
stability, appreciating the contributions delivered by Iraq 
to Yemen over the last decades, particularly, in the field 

of education; similarly, he is looking forward that the 
Yemeni-Iraqi ministerial committee meeting represents 
a specific change toward the orientations of bilateral 
cooperation relations, and to overcome the recession 
period in which these relations had seen as resulting to 
the casual variables which happened in Iraq 2003. 

Iraqi minister of agriculture affirmed the interest 
of his government to promote the field of bilateral 
cooperation between two countries, considering the 
Joint Yemeni-Iraqi ministerial committee meetings as a 
specific transformation toward the relations which link 
both countries. 

He mentioned that the orientations of both 
leaderships are serious to push the frames of bilateral 
cooperation between two countries forward, 
expressing that the discontinuity of joint ministerial and 
technical committees meetings between two countries 
was exceptional as enforced by the conditions in which 
Iraq and the region have suffered; so the upcoming 
years will experience a specific development for the 
bilateral cooperation between both countries. 

H.E. Dr. Al-Sadi, furthermore, met Mr. Haseeb 
Alrasoul Al-Obeid, the legal advisor of Arab Economic 
and Social Development Fund (AESDF), and they, both 
sides, signed a financial agreement $54 million being 
delivered by AESDF as a contribution to implement the 
fourth phase of sanitary nets project in Sana’a city. 

H.E. Dr. Al-Sadi met also Kan Meika, the chief of 
cooperation with Middle East and North Africa region 
at the Japanese Foreign Ministry, who has recently 
visited in Yemen under the declaration of Japanese 
government to assume the activities of Japanese 
International Cooperation Agency (JICA) in Yemen; in 
this occasion, Dr. Al-Sadi expressed his appreciation 
for the initiative of Japanese government in this regard, 
emphasizing the keenness of National Reconciliation 
Government to enhance the bilateral cooperation 
between both Yemen and Japan. 

Dr. Al-Sadi discussed with Mr. Mohammed Saif  Al-
Suwaidi, acting of head of Abu Dhabi Development 
Fund, at the middle of last November the issues related 
with allocating the last declared Emirati Grant as 
estimated $150 million; during the meeting, they both 
discussed the matters related with the joint cooperation, 
and those regarding with the subsidies being declared 
in the conference of Yemen friends group held at New 
York dated on last    September, 27. They discussed also 
the technical details concerning with preparing the 
convenient conditions to reassume the work of Hassan’s 
dam construction project at Abyan governorate. 

Dr. Al-Sadi strongly valued the support which is 
provided by Abu Dhabi Development Fund for the 
economic and service projects in Yemen. 

Census technical committee
the importance of statistical census data as one of 

the most important elements of the official system 
statistics and the importance of provision information on 
economic, social and demographic conditions. Pointing 
out to the main activities carried out during the past 
period and including a number of activities in regard to 
the preparatory phase. 

He  also noted that the importance of the census 
is that it provides comprehensive statistical data on 
population, housing and establishments that can assist 
the concerned authorities, policy makers and decision- 
makers in setting up plans and programs for economic 
and social development.

 He stressed the importance of enhancing the meeting 
with discussions and proposals that will support the 
efforts and the works done by the committee to fulfill its 
tasks and the responsibility.

During the meeting, it was presented a detailed 
explanation on the importance and objectives of the 
media campaign and he clarified the major activities of 
the campaign, its dimensions and the campaign plan by 
the timetable.

The meeting included presenting a number of 
interventions and proposals for the development 
of   media campaign performance so that to ensure its 
success and to achieve the targeted goals.

The meeting was attended by representatives of a 
number of donors, representatives of UNICEF, The 
United Nations Development Program(UNDP), the 
World Bank and a number of officials.

CSO Organizes
GIS ,advanced and medium courses.
- 33 trainees on data analysis and statistics approaches.
First: At the foreign level :  
Advanced courses including use of modern programs 

in Oracle ,GIS as well as courses on sampling and 
programs designing .

In this regard, 16 trainees will be sent to Egypt to 
train in the previous areas. Moreover, CSO is planning 
to implement visit tours, that to funded by UNFPA 
and DIFD, in areas such as census modern sampling 
targeted to explore the world country practices in 
census.

The agreement with DIFD includes conducting many 
training courses in various areas such as documentation, 
data collection, office and mechanic works besides other 
technical courses that will be conducted in the next 
period.    

It is worthy mentioned that the total number of 
trainees from CSO headquarter and offices are 72 
trainees.

  Talking about population and 
housing census 2014, there is a 
scientific fact that media is one of most 
important partner in the success of any 
census, this proven by experiments at 
the local, regional and international 
levels. Moreover, the United Nations 
documents assure that “ public should 
be informed sufficiently to the objectives 
of the Census and its contents and 
methods, as well as the public’s rights 
and their duties towards the census “.

Accessing to the public can only be 
done through various media means, such 
as TVs , radios, press and electronic .

Since we have talking here about 
the upcoming media career,  firstly, 
it is important to have an objectivity 
assessment of the for the media 
campaign of the previous census that 
carried out in 2004. By doing so, we will 
be able to make use of the learnt lessons 
out of the census 2004 ,from success 
and failure areas and the gaps aspects 
occurred during implemented the census  
including ensuring that the campaign 
had worked to mobilize all media 
possibilities. This assessment will be 
most useful in a media plan for the next 
census, we are in need to strive hardly 
to enhance all success areas, taking 
advantage of media developments that 
are experienced by the Yemeni arena 
today compared to that existed before.

For example, the television media 
in 2004 was limited to channel 1 
and channel 2 (official),  but now the 
official channels have doubled, and 
many satellite channels have opened . 
Similarly, an unprecedented electronic 
media was proliferation compared to 
2004 that was limited to the narrow 
areas, and what applies to the television 
and electronic media applies also to 

developments in other media areas, 
particularly the daily press that was 
limited only to the known newspapers 
(ALThora, ALGomhoria, 14 October), 
now  the private press is also presented 
in the media landscape and it broke 
the monopoly exercised by the official 
institutions with regard to the daily 
publication.

 In addition there was considerable 
expansion in the use of mobile phones 
cells in recent years compared with what 
it was in 2004, which means that SMS 
will also be presented media means of  
census 2014.

There is no doubt that, these 
developments in various fields of 
information arenas will make media 
more visible and more influential during 
the next census.

Hence, the media strategy will take 
into account the nature of the targeted 
public , the nature of the used means , 
the nature of the work and activities for 
each stage, according to the plan and 
the timetable for the General Census of 
population, housing and establishments 

2014.
In this context, we will find that the 

targeted public in media campaign of 
the census is divided into three main 
categories:

- First category: is the main users 
(public) of census data or so-called ( data 
users).

- Second category : persons and 
institutions participating in the census, or 
so-called (census partners).

- Third category: Yemeni citizens, 
public wherever they go and wherever 
they live either those on land, sea , in the 
mountains , plains, deserts, and valleys, 
with different levels of cultural, social 
and economic.

Based on this differentiation between 
categories of the targeted public, the 
media discourse will deal with each 
category by appropriate method, with 
taking in consideration each phase 
features, from the preparatory phase 
through the pilot test phase and then 
enumeration stage, to announce the 
results.

Thus ,the partnership as a key factor 
for  the success of census, is insured, in 
regard to the multiple purposes done by 
the media, vertically and horizontally – 
in the sense of time, it is the interference 
and procession work on one hand, and it 
is substantively directing more than one 
class in order to achieve a real success of 
census on the other hand.

All this is to adopt all the stages as a 
general framework, and identify media 
requirements for each phase separately, 
in scientifically and systematically 
manner in the context of taking 
advantage of the modern tools and 
methods that are capable of delivering 
a clear message of census to the various 
the Yemeni community .

Media is an effective partner

   Ahmad M.Abdulgani
chairman  of Census

Media Committee

Statistics.. And its importance to cultural work
No doubt that the role of statistics science is increasing 

in the movement of scientific and technical development, 
it has been and remains one of the most important science 
and it is a pillar of the most potential scientific and applied 
theories, the American scientist Albert 
Einstein said: «without statistics, life 
becomes a mistake ».

It was therefore normal for the Ministry 
of culture (MOC) to enhance statistics 
for the promotion and identification 
and literary and artistic activities that 
implemented by the ministry and its various 
bodies and institutions. Nowadays, culture 
plays fundamental role in all societies and 
it has significant impact in all various life 
aspects, from leisure time to professional 
activities. In our country the culture forms 
the fundamental pillars of the Yemeni 
civilization as well as it summarizes the 
core features of the human personality and 
its relationship with nature .The capacity of 
collecting and disseminating  the cultural  
statistical may vary  somehow  from state 
to another based on policy priorities and 
how their experience in the field of statistics.

Hence ,the book titled «Harvest Of Years» written by 
to Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi,, ruler of Sharjah , 
indicates that the cultural achievement as a project should 
hold with a strategic vision involved consciously with 
cultural action which seeks to build human life on this 
earth.

The Arab writer/ Majid boshlaibi Also addresses, in 
an article published in Emirati Gulf newspaper entitled 
“cultural policies”,that the cultural work should be targeted 
by all cultural institutions even outside them . In fact, 
they  are facing challenges not limited within the public 
but they also face a package of immediate requirements 
in the formulation of cultural policies and cultural work 
and assembling cultural legislation under one frame 
whether it contributes to creating an integration between 
cultural institutions or to improve performance in the 
cultural sector particularly to any Sector undergoes to 
restructuring and legislation in its infrastructure, in order 

to achieve harmony with the legal structure, legislation 
and performance , setting up and forming phase comes 
into play, this is not  limited only to the creativity area 
such as writing techniques, playwriting or arts and other 

related techniques, but in the area 
concerning with the cultural bodies’ work 
mechanisms and  training staff to present 
cultural work. Therefore, statistics is 
so associated with culture specially 
when we come across the fact that the 
proportion of culture workers who hold 
certificates in culture fields or those who 
got training courses in this area as well to 
the proportions of the total occupation 
posts in the economic sectors such as 
printing and publishing industry, crafts 
and traditional industries, tourism and 
media production. To make long story 
short, statistics directs us to the short 

comes areas not in quantitative terms, but 
in terms of gender as well.

  Dr. Mohamed  Glhob Al-Farhan in the 
article «The Cultural  Cognitive Oratorical 
at Malik  Ben Nabe» stresses in the need to 

apply a cultural statistics and the  cognitive account which 
fits with the nature of the Islamic  culture and thoughts that 
adopted by Ben Nabe.

 The writer Ghassan Kamel wanous, editor-in-chief of 
the world literature issued by the Arab Writers Union in 
Damascus, praised the idea of cultural statistics he said that 
the effort in this area is needed. He pointed out that the 
cultural statistics is very important, necessary and should 
be seen by all related entities as real cultural project that 
can be implemented through cooperation among entities 
on the one hand and through presenting the results to be 
discussed with the public by conducting dialogues and 
debates in the other hand.

From the above, it is clear to us the importance of 
cultural statistics and its role in helping to make sane 
cultural decisions, adapting policies, strategies and 
development plans seek to protect the cultural and historic 
heritage of our country, as well as to protect our nation and 
its unity.

   Mohamed Ali Thamer
General Director of 

cultural statistics



The implementation of Population, Housing and Establishment 
Census 2014 aims at providing the accurate and sound statistical 
data as to achieve the desired objectives being looked forward by 
the State for the comprehensive development based on scientific 
principles. 

In this regard, the Central Statistical Organization (CSO) 
prepared the implementation strategy of 2014 Census, and 
hereby specified its trends of the 2014 Census implementation 
mechanisms, and technical, financial and human requirements; 
in addition, it identified legislatively 
and organizationally the various 
usages, and the funds and political 
support to achieve successfully the 
objectives of 2014 Census. 

As prior mentioned, we would like 
to strongly thank H.E. Mr. Abdurabo 
Mansor Hadi, President of Republic 
of Yemen, and H.E. Mr. Mohammed 
Salem Ba’Sendwah, the prime 
minister, and H.E. Dr. Mohammed 
Saeed Al-Sadi, minister of planning 
and international cooperation – 
chairman of supreme census committee, and the cabinet members 
for the support being provided at various stages of preparatory 
census activities, and to facilitate the difficulties to accomplish the 
relevant activities at high accurate performance so as to implement 
the residual census stages at the same level taking an account the 
importance of statistics in general; furthering, we would particularly 
thank all governmental authorities for their effectiveness toward 
this significant national activity (2014 Census Project) as well as for 
all donors being fully willing to support this great activity. 

It is worth mentioned that CSO, as the census leadership and 
the working staff committees, is currently dedicated in preparing 
to hold a workshop of donors to mobilize the necessary support in 
the field of infrastructure, equipments, statistical capacity buildings, 
media campaign, in-depth studies and so on; in this respect, CSO 
would thank all the donors which supplied the cash, in-kind, 
technical support or a counsel subsidies, particularly, DFID, UNFPA, 
World Bank, UNICEF and ESKWA, and Arab Statistical Training and 
Researches Institute, Arab League, IMF and AMF; eventually, CSO 
leadership would introduce a strong thanking to all staff who did 
the best to produce successful statistical outputs. 
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SPOTLIGHT
We reassure that change cycle started including 
combating corruption and drying its sources, 
amendment of legislation system, reorganize 
public finance structure and auditing systems, 
keeping in drying corruption sources, and 
appoint competent cadre in the right position.

Abdu-Rabu Mansur Hade
The President of Yemen
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Exclusive-Emad AL-Burihee
The census technical committee approved, in its 

second meeting held on 21 of November and headed 
by Dr.Abdul-Hakeem Al-Obied –CSO chairman –
chairman of the census technical committee, census 
deputy director, the media propaganda campaign 
plan for the census 2014.

The committee reviewed the summary of the 
technical, as well as to the lessons learned from the 
census 2004.It also discussed the contents of the 
population and housing 2014 questionnaire.

The CSO chairman – census manager – opened 
the meeting by pointing out to the importance of 
raising awareness on.................. continued on page 7

Based on the awareness of the 
importance to raise the work performance 
, promoting and developing of statistical 
capacities and skills that required to 
implement the census 2014 in high 
efficiency and great success,CSO organizes 
led by the census 2014 leadership , 

in  coordination and cooperation with 
UNFPA , a number of local and foreign 
training courses during period (September- 
November 2012) In an early step for 
the first time (compared to the pervious 
censuses).

And this come in the sense of 

implementing domestically the plan that 
prepared by the census leadership and it 
still works to search for funding resources 
in order to develop statistical capacities. 

The courses include the following :
First: At the domestic level :  
- 23 trainees on........ continued on page 7

Cabinet approves document of Population, Housing and Establishment Census 2014 project
The cabinet at its weekly meeting 

headed by H.E Mr. Mohammed 
Salem Basendwah, the prime 
minister, dated on 20/11/2012 
approved the Population, Housing 
and Establishment 2014 Census 
project document for 2012-
2018 submitted by the Minister 
of Planning and International 
Cooperation (MoPIC) – Central 
Statistical Organization (CSO). It 
emphasized the relevant authorities, 
as concerned, to provide the 
requirements of 2014 Census 
implementation with various stages 
in coordination with CSO to achieve 
the highest efficiency for the success 
of Census project. 

Moreover, it ordered MoPIC – 
CSO to coordinate with the donors 

to provide the funds required for the 
2012 Census project. 

It also adopted to constitute 
the Steering Committee of Basic 
Services Mapping Updating Survey 

(BSM) to be headed by the Minister 
of Planning and International 
Cooperation, and under the 
membership of relevant ministries 
and authorities; in addition, this 

committee will, under its tasks, 
discuss and adopt the workplan 
and the timeline to update the 
BSM survey in accordance with the 
objectives, and as to meet the needs 
of programmers and policy-makers 
for the development; furthermore, it 
discussed and adopted the relevant 
technical documents and the 
coordination mechanism between 
the Steering Committee and the 
relevant authorities. 

It read the report of foreign trade 
statistics development project 
and the future development 
requirements for 2013 submitted 
by the Minister of Planning and 
International Cooperation – Central 
Statistical Organization; in this regard, it 
approved........... continued on page 7

Census technical committee approves the census media campaign 
plan and discusses the contents of the census 2014 questionnaire

For Developing and Strengthening Statistical Capacity

CSO Organizes  Local and Foreign Courses

Within governmental efforts to enhance and expand international cooperation ways with our country

Minister of Planning and International Cooperation takes place successful 
negotiations with representatives of several donor states and entities

Exclusive Report/
In the context of heavy 

efforts, and fruitful and effective 
steps being performed in high 
responsibility and consciousness 
by Ministry of Planning and 
International Cooperation 
(MoPIC), H.E. Dr. Mohammed 
Saeed Al-Sadi, Minister of 

Planning and International 
Cooperation, took place a 
series of successful meetings 
and negotiations with the 
representatives of several 
international and regional donor 
governments and entities who 
visited our country over the last 
November under the practical 

and executive ch have been 
conducted by Dr. Al-Sadi over 
the last fourth weeks, will be 
herein highlighted. Dr. Al-Sadi 
has met Turkish Deputy Prime 
Minister of Economic Affairs 
during his first visit to Yemen as 
involved in the serious trends of 
Turkish government concerning 

with enhancing and expanding 
the bilateral cooperation with 
our country; in the beginning, 
Dr. Al-Sadi has welcomed 
Turkish Deputy Prime Minister, 
considering this mission gains a 
particular denotation to embody 
the enthusiasm in which Turkish 
government........ continued on page 7

H.E. Mr. Abdurabo Mansour Hadi, President 
of Republic of Yemen, confirmed the importance 
of conducting the Population, Housing and 
Establishment Census 2014 for 2012-2018. He 
referred in his meeting with ambassadors of States 
which are supporting and sponsoring the Gulf 
initiative that Yemen country is currently witnessing 
the implementation o f many significant strategic 
projects at various political, economic and social fields. 

H. E. he emphasized that the major challenge today 
is to strongly perform  so as to the Gulf initiative will 
be highly successful, and the peaceful path to eject 
Yemen country to be on the safe side. 

 President of Republic confirms
 importance of conducting
 Population, Housing and

Establishment Census 2014

Chairman of CSO participates 
with meeting of Arab Institute 
Trustees Board of Statistical 

Training and Researches
Dr. Hassan Thabet Farhan, Chairman 

of Central Statistical Organization (CSO) 
participated with the thirty-seventh meeting 
of Arab Institute Trustees Board of Statistical 
Training and Researches held in Amman – 
Jordan during 12-14 November, 2012.

This Board has discussed in its meeting 
a number of agenda topics; as the most 
important, it was the discussion of General 
Director of Institute›s report in respect with 
the activities of Institute for 2012, the report 
of accounts auditor  of financial activity 
and the review, and discussion of Institute 
workplan for 2013 and the master plan of 
Institute. 

It is worthy mentioned that the annual 
meeting of Institute adopted to exempt our 
country of the mature fees for 2011 due to 
the conditions in which our country was 
suffered. 

Cabinet approves document of Population, Housing and Establishment Census 2014 project
Minister of Planning and International Cooperation takes place successful negotiations with representatives of several donor states and entities 

Intimation
The sum of funding 9.700 billion dollars 
in the top headline of last issue no. (16) 
has been mistaken; so, the correct sum 
is 7.900 billion dollars. The editorial 
staff apologizes for this mistake.


