
وزير التخطيط والتعاون الدولي يدشن اتفاقيات وبرامج تسهم في حشد الدعم اإلقليمي والدولي لمساعدة اليمن

تول����ي قي����ادة الجهاز أهمية بالغة لكافة األنش����طة اإلحصائي����ة التي توفر 
قاع����دة بيانات عريضة تس����تطيع من خالله����ا تزويد كافة الجه����ات و األفراد 
مستخدمي البيانات باحتياجاتهم يف إطار  خطط الجهاز  السنوية واملتوسطة 
وطويل����ة املدى ويف ظل ث����ورة املعلومات والتطور والحاج����ة امللحة لتوفر البيان 
ودق����ة موثوقية اإلحصاءات بش����كل عام على مختلف األصع����دة بحكم مهام 
ومسئوليات واختصاصات الجهاز وضرورة املشاركة والتنسيق مع الجهات ذات 

العالقة واستطالع الرأي وبرامج وخطط التنمية وتوجهات الحكومة .
ويأتي تنفيذ التحديث الس����نوي ملسح 
خارطة الخدمات األساسية إبتداًء من هذا 
العام2013م كنش����اط اسرتاتيجي حديث 
وفعال يخدم العم����ل التخطيطي التنموي 
واإلحصائ����ي ملا ينتج عنه من تش����خيص 
للواق����ع وعرض للظواه����ر املختلفة وملا وفره 
وس����يوفره من قاعدة بيان����ات تربط البيان 
بامل����كان يف إط����ار التخطي����ط العلمي الذي 
ينتهج����ه الجهاز املرك����زي لإلحصاء وحرصًا 
منه على توفري البيانات الوصفية والشاملة 
بأس����لوب عص����ري وحديث انطالق����ًا من 
مس����ئوليته وامله����ام املوكل����ة إلي����ه وترجمة 
لتوجه����ات القي����ادة السياس����ية وبرنام����ج 

الحكومة لخدمة مسرية التنمية الشاملة واملصلحة العامة .
ويجري العمل والتحضري الس����تكمال أنشطة خارطة الخدمات األساسية 
وتوجي����ه الجه����ود واإلمكانيات إلنتاج خارطة الخدمات األساس����ية بش����كل 
س����نوي من خالل التنس����يق املش����رتك بني الجهاز والجه����ات ذات العالقة 
لضمان االس����تمرارية املطلوبة لتحديث التطوير يف أساليب تجميع البيانات 

وتقييمها وتحليلها ونشرها .
ولتحقيق أهداف ذات أولوية منها:

- القضاء على االزدواجية والتكرار وتوحيد األهداف والخروج برؤيا موحدة 
للمصلح����ة العامة وكذل����ك توحيد البيانات بالش����كل الذي يمن����ع تضاربها 
واختالفها من جهة إىل أخرى ومن مصدر إىل آخر وخصوصًا املصادر الرسمية.
- إنتاج البيانات بش����كل س����نوي عرب الوس����ائل الحديثة للنش����ر ومنها 

األطالس اإللكرتونية وبرامج العرض اآللية ذات الصفة التحليلية .
- اس����تيعاب متطلب����ات الجهات بمختلف مس����توياتها وملا يخدم أغراض 
التنمية الش����املة والتي تمك����ن من وضع سياس����ات التخطيط التنموي يف 
مج����االت الخدمات األساس����ية وإجراء التدخالت الالزم����ة للوفاء بمتطلبات 
التجمعات الس����كانية والس����كان يف جانب الخدمات   بم����ا يحقق توجهات 

الدولة وتوزيع الخدمات بأسلوب علمي حديث يضمن عدالة التوزيع 
- مواكبة التط����ور الحاصل يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن 
طريق دراس����ة الربط الشبكي بني قواعد البيانات بني الجهاز والجهات ذات 
العالقة لتوفري الوقت والجهد وتطوير آليات العمل املشرتك واالستفادة  املثلى 

من النتائج .
- دراس����ة ومعرفة املتغ����ريات الحاصلة يف مجال الخدمات األساس����ية من 
خالل التحديث املس����تمر )اإلحص����اء الجاري ( واس����تخراج النتائج يف الوقت 

املناسب بما يحقق الفائدة املرجوه .

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

مكتب التعداد يقر وثيقة التجربة التمهيدية للتعداد 2014م
يف إط���ار التحض���ري لتنفي���ذ التجربة 
للس���كان  الع���ام  للتع���داد  التمهيدي���ة 
واملس���اكن واملنش���آت 2014م، عقد بعد 
عصر ي���وم األحد املواف���ق 2013/1/6م 
االجتماع الثاني ملكتب التعداد برئاس���ة 
الدكتور حس���ن ثاب���ت فرحان –رئيس 
الجهاز املركزي لإلحصاء –نائب رئيس 
اللجن���ة العلي���ا للتعداد -مدي���ر التعداد، 
حيث تم يف بداية االجتماع اس���تعراض 

أهم األعمال املنج���زة وماتم اتخاذه من 
إج���راءات لتنفيذ مش���روع التعداد العام 

2014م خالل عام 2012م، ومنها : 
تقييم البنية التحتية للجهاز واملكاتب 
يف املحافظات، تجهيز عدد)2( س���رفرات 
للجنة الخرائط وإجراء الربط الش���بكي 
لتنزي���ل الخارط���ة الرقمي���ة ألغ���راض 
اس���تخدامها يف أعمال التعداد من مركز 
االستش���عار ع���ن بع���د، تنفيذ ورش���ة 

العمل التحضريية للتش���اور مع الجهات 
الحكومية واملانحني بش���أن إقرار وثيقة 
التع���داد، التقيي���م األولي الس���تمارات 
التع���داد واألدل���ة اإلرش���ادية، اس���تمرار 
متابع���ة املانح���ني لتغطي���ة األنش���طة 
املطلوب تغطيتها من التمويل األجنبي.

ويف إط���ار مناقش���ة الوثيق���ة الفنية 
األوىل  التمهيدي���ة  التجرب���ة  لتنفي���ذ 
للتعداد ومدى جاهزية التحضري للوثائق 
وقياس كفاءة مس���توى التدريب واملواد 
املس���تخدمة يف امليدان، تم التأكيد على 

الجوانب التالية: 
دراس���ة حجم العينة ومدى ش���مول 
املناطق الديموغرافي���ة ومنها الجزر، دور 
الجانب اإلعالمي أثن���اء تنفيذ التجربة 
التمهيدي���ة، إعادة النظر يف بعض فرتات 
مراجع���ة  للتجرب���ة،  امليدان���ي  العم���ل 

الشروط واملعايري الختيار املشتغلني. 
الجدير بالذك���ر أن األعمال امليدانية 
لتنفيذ التجربة التمهيدية األوىل للتعداد 
الع���ام للس���كان واملس���اكن واملنش���آت 
2014م املق���رر تنفيذه���ا وف���ق الخطة 
والربنامج الزمن���ي خالل الفرتة فرباير – 

يونيو 2013م.

ص����در قرار وزير املالية األس����تاذ/ صخر الوجيه رقم )369( لس����نة 2012م 
بإنش����اء وحدة حس����ابية مؤقتة للتعداد العام للس����كان واملس����اكن واملنشآت  

2014م.
الجدير بالذكر أن الوحدة الحس����ابية املشار إليها يف قرار وزير املالية مكونة 

من اإلخوة التالية أسمائهم:
1- قائد عبداهلل عثمان البشريي- مدير عام الشئون املالية للوحدة الحسابية

2- توفيق محمد أحمد القدسي - مدير حسابات الوحدة
3- عبدالرحمن لطف الحيي - مدير املشرتيات

قيادة التعداد ممثلة برئيس الجهاز املركزي لإلحصاء األستاذ الدكتور حسن 
ثابت فرحان – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد – مدير التعداد وهيئة تحرير 
صحيفة )) اإلحصاء(( ترحب باإلخوة الزمالء رئيس وأعضاء الوحدة الحسابية 
وتتمنى لهم التوفيق يف عملهم ملا فيه الصالح العام وخدمة الوطن كما نشكر 
ونقدر تفاعل األخ وزير املالية األس����تاذ/ صخر الوجيه واهتمامه بتنفيذ مشروع 

التعداد العام 2014م .

االفتتاحية
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إضاءة
اليمن استطاعت مواجهة المرحلة 

الصعبة والدقيقة في تاريخها وتقديم 
تجربة فريدة تجلت فيها الحكمة 

اليمانية وسارت خيارات الشعب في اتجاه 
التغيير بصورة سلمية وحضارية.

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:
يف ظل الجهود املس���تمرة الت���ي تبذلها وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي، أجرى وزير التخطيط 
والتعاون الدولي الدكتور/ محمد الس���عدي عدد 
من اللق���اءات واملباحث���ات الناجحة م���ع ممثلي 
الحكومات واملؤسسات اإلقليمية والدولية املانحة 
,وبع���د أن أطلق برنامج األم���م املتحدة اإلنمائي 
خطة االستجابة الدولية لالحتياجات اإلنسانية 
يف اليمن بمشاركة كافة ممثلي الدول واملنظمات 
اإلقليمي���ة والدولية املانحة، أك���د وزير التخطيط 
والتع���اون الدول���ي الدكتور محمد الس���عدي يف 
كلمة ل���ه أمام ممثلي الدول واملنظمات اإلقليمية 
والدولي���ة املانحة أن إطالق برنامج االس���تجابة 
لالحتياجات اإلنسانية يف اليمن يجسد حرص 
مجتمع املانحني يف دعم مساع الحكومة اليمنية 

لتلبية استحقاقات االحتياجات اإلنسانية.
وأش���ار إىل أن الربنامج سيس���هم يف حش���د 
الدع���م اإلقليمي والدولي ملس���اعدة اليمن على 
مواجه���ة التحديات املتعلق���ة بتلبية االحتياجات 
اإلنس���انية امللحة والتخفيف م���ن معاناة الفئات 
األكث���ر تضررًا م���ن تداعيات األزمة السياس���ية 

التي شهدتها البالد يف العام 2011م.
وجدد الوزير السعدي استعداد حكومة الوفاق 
الوطني تذليل كافة الصعاب التي تواجه أنشطة 
املنظمات اإلقليمية والدولية الناشطة يف املجاالت 

اإلنسانية ..منوها بضرورة تحول العمل اإلغاثي 
إىل عمل إنتاجي وأن يكون التنس���يق مس���تمر 
ب���ني املنظمات اإلقليمي���ة والدولي���ة واملنظمات 
املج���االت  يف  الناش���طة  املحلي���ة  والجمعي���ات 

اإلنسانية .
ولفت إىل أن ثمة جهود تبذل لتعزيز مقومات 
االستقرار السياس���ي يف اليمن كون ذلك يمثل 
ركيزة أساسية لتحقيق االستقرار االقتصادي يف 

اليمن.
م���ن جهته دعا املدير القط���ري لربنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي يف اليمن إسماعيل ولد الشيخ 
كافة الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية املانحة 
لليم���ن إىل اإليف���اء بالتزاماته���ا التمويلية املعلنة 
خ���الل مؤتم���ر الري���اض للمانح���ني ملس���اعدة 
حكومة الوفاق الوطني على تلبية االستحقاقات 

االقتصادية واالحتياجات اإلنسانية امللحة .
ولف���ت املدير القطري لربنام���ج األمم املتحدة 
اإلنمائ���ي إىل أن ما يقدر بعش���رة ماليني يمني 
بات���وا يرزحون تحت خ���ط الفق���ر وأن ما يزيد 
عن س���تة ماليني ال يتمكن���ون من الوصول إىل 
الخدمات الطبية الضرورية........... البقية ص/2

وزير التخطيط والتعاون الدولي يدشن اتفاقيات وبرامج تسهم 
في حشد الدعم اإلقليمي والدولي لمساعدة اليمن

صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية ووكالة التنمية البريطانية 
الدولية يوقعان مع الجهاز إتفاقية تمويل التعداد السكاني 2014م 

ق���ام الجهاز املرك���زي لإلحصاء يوم 
اتفاقية  2013/1/20 بتوقي���ع  األح���د 
تمويل م���ع صن���دوق األم���م املتحدة 
للس���كان ووكالة التنمي���ة الربيطانية 
الدولي���ة كمنح���ة مخصص���ة لدع���م 
أنشطة مشروع التعداد العام للسكان 
2014م وتطوير  واملنش���آت  واملساكن 
قدرات الجهاز املرك���زي لإلحصاء لعام 
2013م يف إط���ار التع���اون القائم بني 
الجه���از والجه���ات املانح���ة ، بحضور 
نائب ممث���ل صندوق األم���م املتحدة 
لألنشطة الس���كانية  ومسئولة وحدة 
الدعم بالصن���دوق وبحضور عدد من 

املختصني يف الجهاز .

وزير المالية يصدر قرارًا بإنشاء 
وحدة حسابية للتعداد العام 2014م

وزارة الشئون االجتماعية والعمل والجهاز المركزي لإلحصاء ينظمان ورشة عمل 
خاصة بنتائج مسح عمالة األطفال 2010م بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

نظم الجهاز املركزي لإلحصاء ووزارة 
الش���ئون االجتماعي���ة والعمل بالتعاون 
مع منظمة العمل الدولية ورش���ة عمل 
خاصة بتدش���ني نتائج املس���ح الوطني 

لعمالة األطفال 2010م يف اليمن .
وه���دف املس���ح إىل توفري املؤش���رات 
الخاص���ة بعمال���ة األطف���ال م���ن حيث 
النشاط االقتصادي والتعليم والخدمات 
املنزلية غري املدفوعة، حيث غطى املسح 
9 آالف و571 أس���رة معيش���ية خ���الل 
الع���ام 2010م م���ن أجل توف���ري بيانات 
دقيق���ة وواضح���ة حول عمال���ة األطفال 
وبما يس���اعد متخذي القرار من رس���م 
السياس���ات ووض���ع الخط���ط والربامج 

والرؤى املس���تقبلية واملعالج���ات الكفيلة 
بالحد من ظاهرة عمالة األطفال.

ويف افتتاح أعمال الورشة أكدت وزير 
الشئون االجتماعية......... البقية ص/2

رئيس الجهاز يدشن األعمال الميدانية 
للمسح القاعدي لصحة األم والطفل2013م

بعد االجتماع الذي عقد صباح يوم االثنني املوافق 7 يناير 2013م للجنة 
تسيري املسح القاعدي لصحة األم والطفل برئاسة الدكتور حسن ثابت 
املركزي  الجهاز  يقوم  والذي  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  رئيس   – فرحان 
لإلحصاء بتنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف........... البقية ص/2

وإعادة  االستبيان  تعبئة  يرجــى  2014م..  والمنشآت  والمساكن  للسكان  العام  التعداد  استمارات  بيانات  حول  الرأي  استطالع  استبيان 
cso@cso-yemen.org :إرســاله إلينا على عنــوان: الجهاز المركزي لإلحصاء - شارع الحرية - صنعاء، أو عن طريق البريد اإللكتروني
أو فاكس: 01250664 .. وبإمكانكم تنزيل االستبيان من موقع الجهاز )www.cso-yemen.org(.. لالستفسار االتصال على هاتف/ 01252521

ملحق
العدد:
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وزير التخطيط والتعاون
 فيم���ا يعاني أكثر من »400« ألف يمن���ي جراء اضطرارهم 
للنزوح الجماعي من مناطق تش���هد صراع���ات محلية وللحرب 
ض���د تنظيم القاعدة.. ونوه إس���ماعيل ولد الش���يخ بأن ما يزيد 
ع���ن » 150« ألف طفل من أصل مليون طف���ل مهددون باملوت 
جراء سوء التغذية وأن ما يقدر ب� 174 طفل قتلوا خالل العامني 
املاضيني جراء اإلصابة بشظايا متطايرة من ألغام أرضية ونتيجة 

صراعات محلية .
م���ن جهة أخ���رى وقع ب���وزارة التخطي���ط والتع���اون الدولي 
ب���ني اليمن والصندوق العربي لإلنم���اء االقتصادي واالجتماعي 
عل���ى االتفاقية الخاصة بتمويل انش���طة وبرامج صندوق تنمية 
الصناعات واملنش���آت الصغرية يف اليمن بمبل���غ يصل اىل » 15« 

مليون دوالر .
وتقض���ي اإلتفاقي���ة التي وقعها ع���ن الجان���ب اليمني وزير 
التخطي���ط والتع���اون الدول���ي الدكتور محمد الس���عدي واملدير 
التنفي���ذي لصندوق تنمي���ة الصناعات واملنش���آت الصغرية خالد 
الخال���دي وعن جان���ب الصن���دوق العربي لإلنم���اء االقتصادي 
واالجتماع���ي املستش���ار القانون���ي بالصندوق الدكت���ور »أحمد 
مهيد« بتقديم الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي دعما تمويليًا 
بقيم���ة » 15« ملي���ون دوالر يكرس يف تمويل أنش���طة وبرامج 
صندوق تنمية الصناعات واملنشآت الصغرية وتغطية املوارد املالية 
الالزم���ة لالضطالع بعملية تمويل مش���روعات القطاع الخاص 

الصغرية واملتوسطة.
وأعترب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن االتفاقية التمويلية 
املوقعه تمثل دعمًا ملساع حكومة الوفاق الوطني الهادفة إىل توفري 
التموي���الت الالزمة لتعزيز وتنش���يط عجل���ة االقتصاد وتمكني 
الش���باب من الخ���وض يف الصناع���ات الصغرية واملتوس���طة وما 
يرتت���ب على ذلك م���ن عائدات اقتصادية وفرص عمل.. وأش���اد 
الوزير الس���عدي باسهامات الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي يف دعم مسارات التنمية واالستقرار يف اليمن منوهًا 

باستجابة الصندوق الدائمة ألولويات االحتياجات اليمنية. 
كم���ا بحث وزير التخطيط والتع���اون الدولي الدكتور محمد 
الس���عدي مع مدير عام مكت���ب مجلس التعاون ل���دول الخليج 
العربي���ة بصنع���اء املهندس س���عد العريفي جملة م���ن القضايا 
املتصلة بتعزي���ز التعاون بني اليم���ن ودول املجلس وتطوير أطر 

التنسيق املشرتك مع مكتب مجلس التعاون بصنعاء.
ويف اللق���اء ال���ذي حضره وزير املالية صخ���ر الوجيه نوه الوزير 
الس���عدي بمس���توي التعاون القائم بني اليم���ن ودول مجلس 
التعاون الخليجي.. مس���تعرضًا ما انج���ز على صعيد تخصيص 
املن���ح املقدمة م���ن دول املجل���س لليمن خالل مؤتم���ر الرياض 

للمانحني .
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عن استكمال انجاز 
تخصي���ص معظم املن���ح الخليجية.. منوه���ًا إىل أن ثمة حرص 
تبدي���ه دول مجل���س التع���اون الخليجي يف دع���م اليمن خالل 

املرحلة الحرجة والراهنة التي تمر بها البالد .
ويف اللق���اء ت���م االتف���اق عل���ى اعتم���اد آلية منتظم���ة لعقد 
اجتماع���ات دورية ب���ني املختصني ب���وزارة التخطي���ط والتعاون 
الدولي ومكت���ب مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف اليمن 

لتطوير أطر التنسيق املشرتك بني الجانبني .
واكد مدي���ر عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
بصنعاء حرص املكتب على اإلسهام بدور فاعل يف مساندة جهود 
حكوم���ة الوفاق الوطني الهادفة اىل مواجهة اس���تحقاقات املرحلة 

االنتقالية الراهنة والصعبة .
كما أش���ار الس���فري العريفي إىل أهمية تعزيز أطر التنس���يق 
املش���رتك بني الحكومة ومكتب مجلس التع���اون لدول الخليج 
العربي���ة وبما يس���هم يف إضف���اء املزيد من املرون���ة على قنوات 

التواصل بني اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.
واكد ضرورة التسريع بإنجاز املشاريع املمولة من قبل املانحني 
وبما يخدم املس���اعي القائمة ملساعدة حكومة الوفاق الوطني يف 

تقديم تحسن ملموس يف حياة املواطنني .
من جانب أخر جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور 
محمد السعدي  حرص حكومة الوفاق الوطني على تقديم كافة 
أوجه الدعم والتس���هيالت الالزمة لتمكني املنظمات الناشطة يف 
املجال اإلنس���اني  واإلغاثي من ممارسة أنش���طتها ذات الطابع 
اإلنس���اني.. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي لدى استقباله 
يف منتصف ش���هر ديس���مرب بعثة منظمة اإلغاثة العاملية للتنمية  
اس���تعداد الحكومة مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي 

للمنظمات الناشطة يف مجال اإلغاثة اإلنسانية يف اليمن.

م���ن جهتها أك���دت بعث���ة منظمة االغاث���ة العاملي���ة للتنمية 
استعداد املنظمة تقديم كافة اوجه الدعم املتاح لليمن يف املجاالت 
االنس���انية واالغاثية مشيدة بالتسهيالت التى تقدمها الحكومة 

اليمنية للمنظمات الناشطة يف املجاالت اإلنسانية واالغاثية .
كم���ا وقعت اليم���ن و املاني���ا االتحادية عدد م���ن اإلتفاقيات 
التمويلية والفنية املكرس���ة لتنفيذ مش���اريع إنمائية يف قطاعات 
املي���اه والتعلي���م والتعليم الفني والتدريب املهن���ي وتطوير البناء 
املؤسس���ي.. وتقضي االتفاقيات التي وقعها عن الجانب اليمني  
وزي���ر التخطي���ط والتع���اون الدول���ي الدكتور محمد الس���عدي  
وع���ن الجانب األملاني الس���فري االملاني بصنع���اء »هولقر قرين«   
بتخصيص مبلغ »12« مليون يورو لدعم مشاريع املياه وبخاصة 
يف مدينة »أبني« إىل جانب تخصيص مبلغ خمسة ماليني يورو 

لإلسهام يف تمويل مشروع خلق فرص العمل.
 كم���ا تضمن���ت اإلتفاقي���ات املوقعه تقديم مس���اعدات فنية 
ولوجس���تية لليمن بقيم���ة »25« مليون وأربعمائة وخمس���ون 
أل���ف يورو تكرس يف مجاالت م���ن أبرزها تطوير اإلدارة املتكاملة 
للموارد املائية وبرنامج تحسني التعليم العام وبرامج  دعم تطوير 
التعليم الفني واملهني واألمن الغذائي وتطوير مؤسسات القطاع 
الخ���اص إىل جانب دعم برنامج الحكم الرش���يد  عملية التحول 

السياسي القائمة يف البالد.
 وتن���درج اإلتفاقي���ات املوقعة ضمن تنفي���ذ توجهات البلدين 
لتطوير وتوسيع مجاالت التعاون الثنائي منوهًا إىل أن الحكومة 
األملاني���ة أقرت منح اليمن مبالغ تمويلي���ة إضافية من املنح التي 
كانت مكرس���ة لتنفيذ مش���اريع وتم تعليق تنفيذها خالل العام 

املنصرم.
كم���ا التقى وزير التخطيط والتع���اون الدولي الدكتور محمد 
السعدي مس���ؤول التعاون مع منطقة الش���رق األوسط وشمال 
أفريقيا بالوكالة الفرنس���ية للتنمية الدولية لدى استقباله والذي 
أك���د حرص الحكوم���ة الفرنس���ية على مواصل���ة تقديم الدعم 
التنموي واالقتصادي يف اليمن ودعم التحول السياس���ي القائم 

يف البالد.
ويف هذا الصدد أعلن مسئول التعاون ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بالوكالة الفرنس���ية للتنمية الدولية »جان مارك 
بيلو« عن إقرار الوكالة اس���تئناف أنشطتها التمويلية للمشاريع 
اإلنمائية يف اليمن عرب تفعيل املنح التمويلية الفرنس���ية املقدمة 

لقطاع الكهرباء يف اليمن.
وبح���ث وزي���ر التخطيط والتع���اون الدول���ي الدكتور محمد 
الس���عدي مع مس���ئول التعاون ملنطقة الش���رق األوسط وشمال 
أفريقي���ا بالوكالة الفرنس���ية للتنمية الدولية »ج���ان مارك بيلو« 
التفاصيل املتعلقة باس���تئناف الوكالة الفرنس���ية للتنمية الدولية 
ألنش���طتها التمويلية يف اليمن بعد فرتة توقف قس���ري فرضتها 
تداعيات األزمة السياس���ية العاصفة التي شهدتها اليمن خالل 

العام املنصرم.

رئيس الجهاز يدشن
والذي اس���تعرض فيه الدكتور/ عبد الحكيم العبيد – وكيل 
الجهاز - املش���رف الفني للمس���ح س���ري األعمال الفنية واملكتبية 
لتنفيذ هذا املس���ح منذ ش���هر نوفمرب املاضي وحتى اآلن  بما يف 
ذلك إعداد التكلفة التقديرية لتنفيذ املسح وسحب عينة مناطق 
الع���د، ومراجعة وثيقة املس���ح واالس���تبيانات املقرتحة ومنهجية 
العم���ل وإع���داد الخط���ة والربنام���ج الزمني واختيار املش���تغلني 
وتدريبيه���م وطباعة الس���جالت ودليل العم���ل امليداني ، حيث 
تم تجهيز الف���رق امليدانية لتنفيذ مرحل���ة الحصر وفقًا للربنامج 
الزمني للمسح ، و باش���رت جميع الفرق أعمالها يف مناطق العد 
املح���ددة لها.وبعد اس���تكمال تنفيذ مرحلة الحصر تم تدش���ني 
فعاليات الدورة التدريبية  ملرحلة اس���تيفاء بيانات املسح القاعدي 
لصح���ة األم والطف���ل 2013م ، حي���ث افتتح االجتماع برئاس���ة 
الدكتور /حس���ن ثاب���ت فرحان رئيس الجه���از وبحضور ممثل 
اليونيسيف والجهات املانحة والتي تستمر فعالياتها خالل الفرتة 

1-31يناير2013م .
الجدير بالذكر أن املسح القاعدي لصحة األم والطفل 2013م 
سيش���مل 318 منطق���ة ع���د مختارة م���ن ب���ني 106 مديرية 
مس���تهدفة موزعة عل���ى محافظ���ات الجمهورية ماع���دا )أمانة 

العاصمة ومحافظة عدن ومحافظة املهرة(. 

وزارة الشئون االجتماعية والعمل والجهاز
 والعم���ل الدكتورة أمة ال���رزاق علي حُمد أن مس���ح عمالة 
األطف���ال يف اليم���ن يعد من املس���وح النوعية ال���ذي تعنى بفئة 
األطف���ال، واالهتم���ام بالطفول���ة أح���د املكون���ات الرئيس���ية يف 

برنام���ج الحكومة واالهتمام بقضاياهم انطالقا من التش���ريعات 
واالتفاقيات الدولية.

وأش���ارت إىل أن تدش���ني نتائج مس���ح عمالة األطفال تمثل 
بداي���ة النطالق���ة حقيقة ملواجه���ة ظاهرة عمال���ة األطفال والتي 
ستس���اعد على إيجاد الحلول واملعالجات ووضع الخطط والرؤى 

املستقبلية وفقا لقاعدة البيانات التي يوفرها املسح.
وأشادت وزير الش���ئون االجتماعية والعمل بالدعم والتعاون 
من قبل منظمة العمل الدولي���ة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
»اليونيس���يف« والصندوق االجتماعي للتنمية يف مساندة جهود 

اليمن يف إيجاد املعالجات والحلول لعمالة األطفال.
وأكدت على أهمية تفعيل التش���ريعات والقوانني التي تجرم 
من يس���يء لألطف���ال إىل جانب توعية املجتم���ع بمخاطر عمل 
األطفال.. وقالت: »نحن نعول كثريًا على اإلنتهاء من التشريعات 
املوج���ودة يف مجلس النواب والتي ستس���اعدنا كثريًا على إلزام 

الجهات يف التقيد بالشروط  يف عمل األطفال.
واعتربت الدكتورة أمة الرزاق أن املس���ح يشكل قاعدة بيانات 
أساسية لالنطالق نحو رس���م الخطط ووضع الرؤى املستقبلية 
ملواجهة مش���كلة عمالة األطفال يف اليمن يف املستقبل بمشاركة 

عملية وفاعلة لتجنيب األطفال من املخاطر.
م���ن جانبه أك���د رئيس الجه���از املركزي لإلحص���اء الدكتور 
حس���ن ثابت فرحان أن عمالة األطفال تعد مشكلة عاملية تكمن 
خطورته���ا يف األعداد الهائلة من األطفال الذي يلتحقون بس���وق 
العمل س���نويًا ونوعية األعمال التي يمارسونها وبعضهم يلتحق 
بأعمال مجهدة وخطرة.. معتربًا اس���تئصال ظاهرة عمالة األطفال 
تحد كبري تواجه العالم ومنطقة الش���رق األوسط وشمال أفريقيا 

وعلى وجه الخصوص الجمهورية اليمنية.
وأشار رئيس الجهاز إىل تنفيذ مسح عمالة األطفال يف اليمن 
خ���الل العام 2010م هدف إىل توفري بيان���ات تفصيلية إحصائية 
للتع���رف على مدى انتش���ار ظاه���رة عمالة األطف���ال يف اليمن 
الستخدام نتائجها يف تحسني اتخاذ القرارات الضرورية املناسبة 

للحد من انتشار هذه الظاهرة.
ولفت إىل أن مس���ح عمال���ة األطفال من املس���وح اإلحصائية 
الهامة التي اكتسبت أهميتها من طبيعة الفئة املستهدفة لجمع 
بيان���ات عنها لخصوصيتها اضافة إىل طبيعة البيانات التي يهدف 
املسح لجمعها عن كافة أفراد األسرة مع الرتكيز على فئة األطفال 
ال���ذي يعملون وهم يف الفئة العمرية ما بني 5 – 17 س���نة من 

أجل إيجاد قاعدة بيانات حول الظاهرة .
وتط���رق إىل أن الورش���ة تأت���ي لإلع���الن عن نتائج املس���ح 
الوطني لعمالة األطفال 2010م من خالل عرض منهجية تنفيذ 
املس���ح والتحديات التي واجهت عملية تنفيذه وكذا اس���تعراض 
ابرز النتائج النهائية واملؤش���رات املستخلصة من بيانات املسح.. 
مثمن���ًا جه���ود وزير الش���ئون االجتماعية والعم���ل الدكتورة أمة 
ال���رزاق علي حُمد يف اإلش���راف على مراحل تنفيذ املس���ح ودور 
منظمة العمل الدولية والصن���دوق االجتماعي للتنمية ومنظمة 
اليونيسيف على توفري الدعم الفني واملالي لتنفيذ مسح عمالة 

األطفال يف اليمن .
ويف الورشة التي شارك فيها نحو 100 مشارك ومشاركة من 
الفني���ني واملختصني يف الجهاز املرك���زي لإلحصاء والصحة وعدد 
من الجهات ذات العالقة ومنظمات املجتمع املدني ألقيت كلمات 
م���ن قبل خبري منظم���ة العمل الدولية الدكت���ور مصطفى أوزال 
واملمثل املقيم ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيس���يف( إيكوا 
ايس���اوى والقائم بأعمال املدير التنفي���ذي للصندوق االجتماعي 
للتنمية جليلة شجاع الدين، أشارت يف مجملها إىل أهمية مسح 
عمالة األطف���ال يف اليمن والذي نفذ خالل العام 2010م وأهمية 
نتائجه يف توفري قاعدة بيانات تتي���ح املعلومات ملتخذي القرارات 
وراس���مي الخطط والربام���ج لالهتمام بالقضاي���ا املتعلقة بعمالة 

األطفال كأحد أهم الظواهر التي يواجهها الجميع.
ولفت���ت الكلم���ات إىل أن اليمن تعد ثالث دول���ة بعد األردن 
ومصر يف تنفيذ مس���ح عمالة األطفال، وأن هناك مبادرات دولية 
تعن���ى بقضايا األطفال، كم���ا أن توفر البيان���ات الخاصة بعمالة 
األطفال تس���اعد على نش���ر الوعي العام بعمالة األطفال وتعزيز 
جه���ود الحمالت املناهضة لها، وتش���كل عملي���ة توفري املعلومات 
والبيانات الخاصة بعمالة األطف���ال عاماًل هامًا وضروريًا لصانعي 
السياس���ات والربام���ج.. وأكدوا على ضرورة وض���ع آليات حمائية  

ووقائية شاملة للتخلص من ظاهرة عمالة األطفال.
هذا وناقش���ت الورشة منهجية مسح عمالة األطفال 2010م 
والتحديات التي واجهت عملية تنفيذ املس���ح وأبرز نتائج املسح 

الوطني لعمالة األطفال.

األس���عار  بإحص���اءات  االهتم���ام  إن 
واألرقام القياسية يتماشى مع أهمية هذه 
البيانات وارتباطه���ا يف كل مفاصل الحياة 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة يف الجمهورية 
اليمنية حيث أن هذه املؤشرات تستخدم 
يف توجيه الخطط لبناء االقتصاد الوطني 
توجيه���ًا س���ليمًا من حي���ث التعامالت 
الجارية الداخلية والخارجية وتوزيع املوارد 
ب���ني القطاعات املختلف���ة بما يمكن من 
وضع سياسة اقتصادية بعيدة املدى مبنية 

على أسس علمية دقيقة.
وتنتج اإلدارة العامة إلحصاءات األسعار 
حاليًا األرقام القياس���ية ألسعار املستهلك 
والتي تم بنائها بأفضل املقاييس واملعايري 
الدولي���ة يف تركيب هذه األرق���ام وهذا ما 
تضمنه تقرير البعثة الفنية لتقرير صندوق 
النقد الدولي يناير 2010م وتعكف اإلدارة 
العامة على إنتاج األرقام القياسية ألسعار 
املنتج���ني من حيث تصميم االس���تمارة 

التفصيلية  املس���تخدم واألوزان  واإلط���ار 
للمنتج���ات الصناعي���ة والربنام���ج اآللي 
والكوادر البش���رية املؤهلة على إنتاج مثل 

ه���ذه األرقام الهامة وتأت���ي أهمية األرقام 
القياس���ية ألسعار املنتجني كونها تقيس 
نس���بة التغي���ري ملجموعة أس���عار س���لة 
املنتجات بمرور الوقت وتُجمع األس���عار 
ملجموعة من املنتجات التي تشكل نسبة 
عالية يف أوزان مبيعاتها الصناعية بالنسبة 
ألسعار  باب املصنع وتمتاز  هذه املنتجات 
بمواصف���ات ومقايي���س واضح���ة حيث 
تقارن األس���عار التي تجمع خالل نقطة 
محددة من العام ربع س���نوي أو ش���هري 
باألسعار التي جمعت خالل نقطة أخرى 

يف املاضي.
ومن هنا يظهر رقم قياسي لسعر آخر 
مهم وهو الرقم القياسي لسعر املنتج إىل 

جانب الرقم القياسي لسعر املستهلك .
و يعترب الرقم القياس���ي لس���عر املنتج 
مؤش���راً اقتصاديًا هام���ًا تنبع أهميته من 

استخداماته املختلفة أهمها :
التضخ���م:  اتجاه���ات  مؤش���ر   -1

يس���تخدم الرقم القياس���ي لسعر املنتج 
كمؤشر رئيسي لتغري السعر يف االقتصاد 

مع البيانات االقتصادية .
2- مكم���ش السلس���لة االقتصادية- 
يس���تخدم الرقم القياس���ي لسعر املنتج 
لتكميش تقديرات إجمالي الناتج املحلي.

3- املبيعات : يستخدم الرقم القياسي 
لسعر املنتج إلزالة تأثريات تغريات األسعار 

من قيم املبيعات بمرور الوقت. 
4- تحليل اإلنتاجية :يمكن استخدام 
الرقم القياس���ي لس���عر املنتج كأساس 
لتخفي���ض القيم���ة املضاف���ة األس���مية 
لصناعة ما إىل قيمة مضافة حقيقية لهذه 

الصناعة .
كما انه يعترب أداة هامة خالل تصميم 
وصياغة السياسات وتحليل التضخم من 
قبل البنك املرك���زي والوزارات الحكومية 
األخرى ك���وزارة املالية والجه���از املركزي 

لإلحصاء يف تركيب الحسابات القومية.

المعلومة اإلحصائية وسالمة القرارالرقم القياسي لسعر المنتج المقياس الحقيقي للمؤشرات اإلحصائية

   �أمني حممد �لعلفي
مدير عام احصاءات األسعار

واألرقام القياسية

هدى عبد�لرحمن مطهر *
يعد اإلحص����اء اليوم من أه����م العلوم التي تتوق����ف عليها التنمية 
السياس����ية واالقتصادية واالجتماعية ، فنح����ن نعني باإلحصاء جمع 
وتنس����يق وقائ����ع كثرية يف كل صن����ف بحيث يمك����ن الحصول على 
نسب عددية مس����تقلة إستقالاًل ملموس����ًا عن املصادفة وإستثنائها. 
كم����ا إنه����ا تتعاطي بالدرج����ة األوىل مع ظواهر عددي����ة ورقمية معينة 
حي����ث أن املعلومة اإلحصائي����ة أصبحت أداة إتص����ال وتواصل يف ظل 
التع����اون اإلحصائي بني الدول كافة وخصوص����ًا الجوانب االجتماعية 

واالقتصادية واملالية . 
كما إن البيانات اإلحصائية تعد أدوات ضرورية لصناعة السياسات 
وإعداد الخطط والربامج وإتخاذ القرارات لتحقيق التنمية املستدامة . 
اإلحصاء له دور كبري يف إس����رتاتيجيات التنمي����ة وإحصاءات العمل 
والبطال����ة والنظري����ات اإلحصائية وكذل����ك إحصاءات املن����اخ والطاقة 
واإلحص����اءات الجنائي����ة وحوادث الس����ري كم����ا إن لها دور يف رس����م 

سياسات التنمية . 
 فاملعلومة اإلحصائية هي االس����اس للقرارات السلمية التي تتمتع 
بالدقة والش����فافية والتطوير املس����تمر لتكون عل����ى درجة عالية من 

املصداقية وهي االساس بالنسبة للرقم االحصائي.
* مدير إدارة املتابعة

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بأحر 
التعازي والمواساة القلبية لألستاذ/

محمد سعيد برعيه
مستشار مدير التعداد - رئيس الفريق الفني للتعداد

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »والده«
العالمة/ سعيد محمد برعيه
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 

الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.
األسيفون:

د/حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز
هيئة تحرير صحيفة »اإلحصاء«

وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بأحر 
التعازي والمواساة القلبية لألستاذ/

علي عبدالرحمن الجحدري
الوكيل المساعد لقطاع اإلحصاءات السكانية

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »عمه«
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.
األسيفون:

د. حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز
هيئة تحرير صحيفة »اإلحصاء«

وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء
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تع���د التصاني���ف الدولية ذات 
أهمية كبرية نظراً الستخدامها يف 
كافة األنش���طة اإلحصائية وغريها 
من االستخدامات األخرى، وتكمن 
أهمي���ة التصاني���ف اإلحصائية يف 
كونها لغ���ة التخاطب م���ع العالم 
واملج���االت  القطاع���ات  كاف���ة  يف 
االقتصادية واالجتماعية، التجارية، 
البن���اء  مج���ال  يف  و  الصناعي���ة 
النق���ل واالتص���االت،  والتش���ييد، 
الخدم���ات، وكذل���ك فه���ي تعترب 
مك���ون وعنص���ر أساس���ي ضمن 
اس���تمارات مس���وح إنفاق األس���ر 
وك���ذا  الدخ���ل  قي���اس  ومس���وح 
القومي���ة واألهم من  الحس���ابات 

ذلك أنها تستخدم يف ترميز استمارات التعدادات 
الس���كانية والزراعية، بمعنى آخر فإن التصانيف 
مرتبطة ارتباط أساسيًا بالعمل اإلحصائي، وعند 
الحدي���ث عن التصانيف البد من اإلملام الكايف بها 
بحس���ب مكوناتها )هيكلها( واس���تخداماتها قبل 
الش���روع يف تطبيق أي ن���وع منها للخروج بنتائج 

جيدة.
كما تع���د التصانيف أداة من األدوات الضرورية 
الت���ي تتس���م بالفاعلي���ة وتتيح جم���ع البيانات 
اإلحصائية وتجهيزها ونشرها وتمكن من إمكانية 

واملعلومات  البيان���ات  مقارن���ة 
كما  واس���تخدامها،  وتكامله���ا 
تعم���ل ه���ذه التصانيف على 
تحسني نوعية البيانات وتعزز 
تماسك البيانات واتساقها بما 
يخ���دم متخذي القرار س���واء 
عل���ى املس���توى االقتصادي أو 
االجتماعي لرسم السياسات 

املختلفة .
وقد قامت املنظمات الدولية 
بإص���دار ه���ذه التصانيف بعد 
إج���راء الكث���ري م���ن املفاوضات 
توحيدها  به���دف  والنقاش���ات 
دوليَا ومن هذه املنظمات منظمة 
 ،)WCO( العاملي���ة  الجم���ارك 
ومنظم���ة العمل الدولية )ILO(، وش���عبة اإلحصاء 
باألمم املتح���دة )UNSD(، كم���ا أن بعض الدول 
تعمل علي إضافة رموز ألغراض االستخدام املحلي 

لها ارتباطًا وثيقًا بالتصانيف املستخدمة دوليًا. 
والجدول أدناه يوضح أهم التصانيف اإلحصائية 

املستخدمة حاليا يف الجهاز املركزي لإلحصاء،
الجدير بالذكر أن هن���اك كثري من التصانيف 
الت���ي م���ازال الجهاز املرك���زي لإلحص���اء يف إطار 
دراس���تها والعم���ل عل���ى اس���تيعابها يف األعمال 
اإلحصائية يف نش���ر وجمع البيانات مثل تصنيف 

)ICATUS( وه���و تصني���ف خ���اص بمس���وح 
استخدام الوقت.

ومن أهم التصانيف الش���ائعة االستخدام هو 
التصني���ف الصناع���ي الدولي املوحد لألنش���طة 
االقتصادي���ة )ISIC( والذي ص���در منه حتى اآلن 

اإلصدار الرابع ويمكن تلخيص أهم خصائصه: 
1- وضع تصنيف موحد لألنشطة اإلنتاجية.

2- توفري مجموعة من فئات األنش���طة التي 
يمكن اس���تخدامها يف جمع وع���رض اإلحصاءات 

حسب تلك األنشطة .
3- عرض هذه املجموعة من فئات األنش���طة 
بطريق���ة تمكن م���ن تصنيف الكيانات حس���ب 

النشاط االقتصادي الذي تمارسه .
4- تجزئة األنشطة االقتصادية إىل مستويات 

أكثر تفصياًل.
5- تحلي���ل التفاع���ل بني مختلف األنش���طة 

االقتصادية .
6- أداة فعالة للتنسيق بني مختلف التصانيف 

االقتصادية .
7- يستخدم يف تصنيف الوحدات اإلحصائية 
مث���ل املنش���آت واملش���اريع وفق األنش���طة التي 

تمارسها هذه الوحدات واملشاريع.
8- تأكيد التوصيات الدولية بأهمية استخدامه 

التعداد العام للسكان واملساكن.

الدقة والموضوعية
في العملية اإلحصائية

تابع����ت منذ فرتة موق����ع الجهاز املرك����زي لإلحصاء لكي 
أتعرف عن قرب عن ماهية األنشطة والفعاليات التي يقوم 
بها الجهاز، وكذا ما هي إصداراته الدورية والسنوية؟ فالجهاز 
لديه دورٌ مش����كور يف انتهاج سياسةٍ إحصائية يمنية ذات 
دقةٍ وموضوعيةٍ عالية تعمل على معالجة وبرمجة وتحليل 
البيان����ات واملعلوم����ات اإلحصائية التي ت����رد إليه من جهات 
ومؤسس����ات العمل الحكومي اليمن����ي وتحويلها إىل قاعدة 

بياناتٍ رقمية وإحصائية.
قد يق����ول قائٌل ما هي األهمي����ة االقتصادية لهذه األرقام 
اإلحصائية؟ بل وما هي فائدتها املباش����رة التي سيجنيها أي 

مواطن؟! قد يكون هذا املرء 
جاه����اًل ألهميتها ربما لعدم 
إدراكه بأن الشعوب والدول 
املتقدم����ة أو حت����ى بع����ض 
الدول النامي����ة تدرك وتقدر 
أهمية عل����م اإلحصاء ملعرفة 
اقتصاداتها  تأخ����ر  أو  تق����دم 
وما يته����دد هذه االقتصادات 
م����ن مخاطر أو مش����اكل قد 
ت����ؤدي إىل الهاوية لالقتصاد 
القوم����ي له����ا؟ وأن تعام����ل 
ال����دول  ه����ذه  يف  الن����اس 
واهتمامها بأبس����ط املفردات 
واملقايي����س  اإلحصائي����ة 
الوصفي����ة ومالحظة ما هي 

التغ����ريات التي تطرأ عليها من ح����نٍي إىل آخر لدليل وعيٍّ 
فكريٍّ بأهمية االعتماد عل����ى هذه األرقام ملا فيها من تقدم 
وتط����ور هذه الدول.. لك����ن ما يحدث لدين����ا يف دول العالم 
الثال����ث هو إهمال هذا العلم اله����ام واملهم يف الحياة اليومية 
س����واًء للفرد أو للمجتمع أو لكيان الدول برمتها بالرغم من 
أن هناك س����وابق تجارب يف حقب التاريخ القديم واهتمام 
جوه����ري بعمل اإلحصاء فنج����د بأن أجدادن����ا اليمنيني – 
والتبابعة على وجه الخصوص – كانوا يوثقون ويس����جلون 
انتصاراتهم وغزواتهم وأعداد جنودهم ومقاتليهم وتدوينها 
بالخط املس����ند أو بالقصائد الش����عرية التي ال زالت تتداول 

إىل يومنا هذا.
وألهمي���ة علم اإلحص���اء وإليجاد أرق���اٍم حقيقةٍ كداللةٍ 
لفك���رة العد والحصر فإن االهتمام به كان كما س���بقت أن 
أشرت منذ س���نواتٍ وأزمانٍ ماضية وهنا س���أذكر مثااًل.. 
حيث اس���تخدم الخليفة عمر بن الخط���اب علم اإلحصاء 
لتقدي���ر ع���دد مقاتليه من خ���الل معلوم���اتٍ دقيقةٍ عن 
عدد أرغفة الخبز املس���تهلكة من قب���ل هؤالء املقاتلني وقام 
بتدوي���ن ذل���ك بالدواوين التي أنش���ائها يف عصر خالفته، 
واس���تمر اس���تخدام علم اإلحص���اء حتى ظهوره بش���كله 
الحقيقي والذي بدأ وتأس���س وتطور يف القرن الس���ادس 
عشر حيث دارت نقاشات ورس���ائل بني العاملني )باسكال 
وفريم���ات( الت���ي كانت أساس���ًا ألصول عل���م االحتماالت 
اإلحصائ���ي ثم تالهم���ا علماء آخرون كجاك���وب، ودانييل 
برينولي، وفيش���ر، ونيمان.... وغريهم، حيث اش���تمل هذا 
العل���م على جميع أنواع املعرفة كالعل���وم الطبيعية )الفضاء 
والفل���ك، املن���اخ( والعلوم اإلنس���انية )كالتعداد الس���كاني، 
واالنتخابات، والتشريع واألحكام القضائية، ونظام التأمينات 

واملعاشات...(.
هنا يتضح جليًا بأن إنش���اء جهاز مركزي خاص بالعمل 
اإلحصائ���ي يف بالدنا يتمي���ز بالقدرة عل���ى جمع وتحليل 
البيانات واملعلوم���ات بدقة متناهية عن طريق اس���تخدام 
أحدث وسائل تكنولوجيا املعلومات وبوقت زمني مناسب؛ 
يُع���د بادرًة طيبة ملا للعمل اإلحصائي من أهمية يف تحويل 
مكون���ات العم���ل الحكومي والعمل الخ���اص يف بالدنا إىل 
أرق���اٍم تس���هل على الباحث���ني واملهتمني ومتخ���ذي القرار 
السياسي يف بالدنا من االعتماد عليها والوصول إىل درجات 
عالي���ة ومس���تويات متقدمة م���ن التحليل ووص���ف الواقع 
ومتابعته ومعالجة االختالالت والس���لبيات ومن ثم التنبؤ 
باملس���تقبل.. كما أن اهتمام قيادة الجهاز املركزي لإلحصاء 
بأهمي���ة اإلعالم وال���ذي تمثَّل يف إص���دار صحيفةٍ ثقافيةٍ 
إحصائي���ةٍ تجم���ع آراء كل العاملني يف املج���ال اإلحصائي 
اليمن���ي لتعك���س بصورةٍ واضح���ةٍ أوجه الش���راكة بني 

مختلف قطاعات الدولة والجهاز املركزي لإلحصاء.
ويف األخري هناك تجربٌة رائدٌة تستحق اإلشادة والتقدير 
أقامته���ا حكومة دب���ي يف مجال دعم التح���ول اإللكرتوني 
لجميع مؤسس���ات العمل الحكومي اإلماراتي وخلق نظاٍم 
إحصائ���يٍّ إلكرتونيٍّ دقي���ق.. نتمنى على قي���ادة الجهاز 
املركزي لإلحص���اء – والتي تس���عى إىل مواكبة كل جديد 
يف مجال عملها– أن تس���تفيد من هذه التجربة وأن تقوم 
بالعم���ل على بناء وتوفري نظام إحصائي إلكرتوني ش���امل 
يرتبط إلكرتونيًا مع مؤسسات وجهات العمل الحكومي كلٍّ 
فيما يخصه، وذلك باس���تخدام أحدث الوسائل والتقنيات 
الحديث���ة ملا لذلك النظام من دعم متخذي القرار يف بالدنا 
بأرقاٍم وتقارير ونش���رات إحصائية دورية ودقيقة وصحيحة 

مائة باملائة.

  حممد علي ثامر

مدير عام اإلحصاء الثقايف بوزارة الثقافة

اإلطار اإلداري لمشروع تعداد 2014
م���ا من ش���ك أن تخطيط األداء 
الوظيفي للموارد البش���رية عمومًا، 
يع���د الن���واة الرئيس���ية لتحقي���ق 
مختل���ف  يف  املرج���وة  النجاح���ات 
قطاع���ات العم���ل . الس���يما إذا تم 
امللبية  اإلدارية  السياس���ات  رس���م 
والنوعي  الكمي  التواف���ق  لتحقيق 
للق���وى العاملة قياس���ًا بمخرجات 
األداء املخطط لها سواًء كانت املهام 
االعتيادي���ة أو النوعي���ة كتلك التي 
يضطلع به���ا حاليًا الجه���از املركزي 
لإلحصاء يف تنفيذ املهام التحضريية 
ملش���روع التع���داد الع���ام للس���كان 
واملساكن واملنشآت 2014م واملبوبة 
وف���ق برنام���ج زمني وإط���ار إداري 
يكف���ل للعاملني بمختل���ف اللجان 
حقوقه���م ويحدد الواجب���ات واملهام 

املطلوبة منهم. 
ويأتي تش����كيل اللجن����ة اإلدارية 

للج����ان  الهرم����ي  الهي����كل  ضم����ن 
الخاصة ب����إدارة املهام الفنية والنوعية 
العاملة بمش����روع التعداد واملش����كلة 
بموج����ب قرار رئيس الجهاز - نائب 
رئيس اللجن����ة العليا للتعداد –مدير 
التع����داد الدكت����ور / حس����ن ثاب����ت 
فرح����ان رق����م )19( لس����نة 2012م، 
لتضطل����ع جميعه����ا باملهام املس����ندة 
لكل لجن����ة منها يف إنج����از األعمال 
التمهيدية والتحضريية كمرحلة أوىل 

لهذا املشروع الوطني الهام.
ولقد ت����م إعداد دليل مهام اللجنة 
اإلدارية عقب الدراسات املسبقة التي 
كانت قد نفذتها اإلدارة العامة للموارد 
البش����رية هدفت إىل تقييم أساليب 
وآليات األداء اإلداري املصاحبة ألعمال 
آخر تعداد يف العام 2004م حيث تم 

الوق����وف على الس����لبيات واملعوقات 
التي رافقت األداء ، األمر الذي مكننا 
واإلج����راءات  املعالج����ات  وض����ع  من 
اإليجابية  الجوانب  لتعزي����ز  الالزمة 
والحد من جوانب القصور واإلخفاق 
لتكرارها  تفادي����ًا  اإلدارية  واملعوق����ات 
ولتجن����ب حدوثها يف امله����ام الجارية 

ملشروع التعداد العام 2014م . 
وأجزم يف هذا الس����ياق بأن جميع 
منتس����بي الجهاز بمختل����ف لجانه 
املكتبي����ة العامل����ة يف ه����ذا املش����روع 
يدرك����ون جميع����ًا البع����د الحي����وي 
واالسرتاتيجي لهذا املشروع الوطني 
الكب����ري ال����ذي ينف����ذ يف بالدن����ا كل 
عشر س����نوات وترتكز على نتائجه 
خطط التنمية املس����تدامة بش����قيها 
االجتماع����ي واالقتص����ادي م����ا يتيح 

التوجيه العادل للموارد على مختلف 
ش����رائح املجتمع يف كل ربوع الوطن 
وف����ق أس����س ومعاي����ري ومعطي����ات 
دقيقة س����تنتج عن التعداد املقبل يف 
الع����ام 2014م ، ويتمك����ن متخ����ذي 
القرارات من اتخاذ القرارات املناسبة 
ووضع برامج وخطط التنمية العادلة 
املستدامة على ضوء بيانات التعداد.

وال يخف����ى عل����ى الجمي����ع الدور 
والجه����د الكبري الذي يق����وم به األخ  
رئي����س الجهاز – مدي����ر التعداد من 
خالل تفقده املس����تمر لس����ري العمل 
يف مختل����ف اللج����ان وحرص����ه على 
تذلي����ل كاف����ة الصعوب����ات أواًل بأول 
بأس����لوبه اإلش����رايف القيادي الراقي 
الذي سيسهم حتمًا يف صنع النجاح 
لهذا املشروع الحيوي التنموي الهام.

يشكل االس���تخدام مدفوع األجر واألجور 
العم���ل،  عال���م  يف  أساس���يتني  مس���ألتني 
وتتوقف مس���تويات معيش���ة العاملني بأجر 
على مس���توى األج���ور وعلى ف���رتة تكييف 
ه���ذه األجور وطريق���ة دفعها، وتعت���رب األجور 
عام���ل أساس���ي يف رف���ع الطل���ب اإلجمالي 
وعامل رئيس���ي يف األداء االقتصادي للبلدان، 
وق���د أقر مؤتم���ر العمل الدول���ي املنعقد عام 
2008م وأعل���ن م���ن خالل إع���الن منظمة 
العم���ل الدولية بش���أن العدال���ة االجتماعية 
م���ن أجل عوملة عادلة ، الت���زام الدول األعضاء 
و املنظم���ة تحقيق هدف »تعزيز سياس���ات 
أجور ومكاسب وساعات عمل وغري ذلك من 
ظ���روف عم���ل تمكن الجميع م���ن الحصول 
على قس���ط عادل م���ن ثمار التق���دم وتوفري 
أجر يضمن حد أدنى من مس���توى املعيش���ة 
لجمي���ع املس���تخدمني واملحتاج���ني إىل مثل 
ه���ذه الحماية« يف مؤتم���ر العمل الذي انعقد 
يف يوني���و 2009م وضم وف���ود ثالثية مؤلفة 
من ممثل���ني عن الحكومات وأصحاب العمل 
واملنظم���ات العمالية من جمي���ع إنحاء العالم  
اعتم���د امليث���اق العاملي لف���رص العمل الذي 
يتضمن تجنب »العواق���ب الوخيمة الناجمة 
ع���ن دوام���ات األج���ور االنكماش���ية وتدهور 
ظ���روف العم���ل« واعت���رب الح���وار الجماعي 
واملفاوض���ات والعمل بالح���د األدنى القانوني 
أو املتف���اوض علي���ه لألجور بمثاب���ة خيارات 
سياسية رشيدة، وسوف نتطرق وبإيجاز إىل 
أهمية العمل بسياسة األجور حيث يعد الحد 
األدنى الوطني لألج���ور بمثابة حجر الزاوية 
بالنس���بة ألي حكومة تهدف إىل توفري الحد 
األدن���ى املرضي م���ن الرفاهي���ة للعاملني بها 
ومما ال ش���ك فيه أن تدني مستويات األجور 
أحد أس���باب ثورات دول الربيع العربي وكما 
أن موج���ة االضطرابات األخ���رية التي قام بها 

العمال واملوظفني يف بعض الدول والش���ركات 
على مس���توى العالم معلن���ني غضبهم إزاء 
تدني مس���تويات األج���ور والبطال���ة خاصة 
مع ارتفاع أس���عار الس���لع األساس���ية وغريها 

م���ع  تت���الءم  ال  بمع���دالت 
مستويات الزيادة يف األجور.

بسياس���ة  العمل  ي���رتك 
يف  هام���ة  أث���ارًا  األج���ور 
للدول���ة  العام���ة  السياس���ة 
الحثيث  التوجه  عند  خاصة 
إىل تحقيق انتعاش عريض 
الض���روري  وم���ن  القاع���دة، 
األج���ور  بسياس���ة  العم���ل 
وف���رتات  األزم���ات  خ���الل 
االنتع���اش ألس���باب تتعلق 
االجتماعي���������ة،  بالعدال���ة 
ع���ن  الناتج���ة  والتوت���رات 
واألج���ور  املس���اواة،  انع���دام 
املتدني���ة على األس���ر خاصة 
الواقعة يف  القائمة الس���فلى 
من توزي���ع األج���ور، وهناك 

سبب أخر برز يف اآلونة األخرية وأثار االهتمام 
عند اتخاذ الق���رارات الحكومية ذات العالقة، 
أال وه���و تأث���ري األجور على االقتص���اد الكلي، 
ففي حني يمكن لألجور املتدنية بالنسبة إىل 
اإلنتاجية أن تحفز نمو ص���ادرات بلد بعينه، 
ومن املهم األخذ بع���ني االعتبار أنه ال يمكن 
لجميع البلدان أن تحسن قدرتها التنافسية 
يف وق���ت واحد، وأن األج���ور املتدنية تخفض 
استهالك األس���ر وبالتالي الطلب اإلجمالي، 
ويتوقف االس���تثمار على القدرات اإلنتاجية 
نفس���ها، على األقل يف جزء من���ه على مدى 
استطاعة األسر استهالك ما تنتجه املنشآت، 
ويشري ذلك إىل أن نوعية االنتعاش، ووتريته 
واس���تئناف النم���و االقتص���ادي. س���تتوقف 

جزئيًا على انتعاش دخل األس���ر املعيش���ية، 
ويهدف وضع الح���د األدنى لألجر وما يتصل 
به من سياس���ات أخرى اقتصادية واجتماعية 
إىل الح���د م���ن الفق���ر والعم���ل عل���ى توفري 
األساس���ية  االحتياج���ات 
، ومنع اس���تغالل  للعام���ل 
أصحاب األعمال للعمال. إذ 
البد أن يكون الحد األدنى 
لألجر مرتفعًا بدرجة تكفل 
مس���توى معيش���ة مقبول 
اجتماعي���ًا ولك���ن ال يصل 
إىل ح���د يس���مح بتس���عري 
االنتاجي���ة  ذات  العمال���ة 
املنخفضة، أو يس���بب زيادة 
يف معدالت البطالة، ويرتبط 
الحد األدنى لألجر بالعمل 
أو التش���غيل، وه���و بذلك 
األدنى  الحد  عن  يختلف 
للدخل والذي من ش���أنه 
للش���خص  يضم���ن  أن 
الحد األدنى من متطلبات 
املعيش���ة بغض النظر عما إذا كان الشخص 

يعمل بوظيفة يحصل منها على أجر أم ال.
من الواضح ان���ه يف العق���ود القلية املاضية  
لم تتواجد لدى الحكوم���ات اليمنية املتتالية 
سياسة واضحة لألجور بالرغم من محاوالت 
وزارة الخدم���ة املدني���ة م���ن رب���ط الدرجات 
الوظيفي���ة باألجور يف الجه���از اإلداري للدولة، 
وال توجد ح���دود دنيا وعليا ألج���ر الوظيفة ، 
كم���ا ال يوجد ارتباط ما ب���ني ما يدفع للعامل 
كمقاب���ل وبني أدائ���ه الفعلي ، كم���ا ال يلعب 
املؤهل العلم���ي والخ���ربة أي أهمية تذكر يف 
تحدي���د أجر الفرد خاصة عن���د التحاقه ألول 

مرة ....الخ.
ومما الش���ك فيه أن تحديد الحد األدنى 

لألجر ال يكفي وحده للقضاء على الفقر وتلبية 
جمي���ع احتياجات املوظ���ف أو العامل ، ولكنة 
يمثل وسيلة فعالة لتحقيق توزيع أكثر عدالة 
للدخل فهو يمثل املس���توى املعيشي األدنى 
ال���ذي ال يجوز خفضه وذلك بموجب القانون 
الصادر بهذا الش���أن، وال توج���د قاعدة عامة 
تحدد املستوى األمثل للحد األدنى لألجور يف 
كل دول���ة من دول العالم ، حيث وهو مرتبط 
بمجموعة م���ن العوامل الخاصة بظروف كل 
دول���ة ، كالحال���ة االقتصادية،  وأوضاع س���وق 
العمل بها واالختالف يف مس���تويات إنتاجية 
العامل ب���ني املناطق والوظائ���ف والصناعات 

املختلفة.
باعتباره قاعدة ومصدر رئيسي للمعلومات 
والبيان���ات، يلعب الجهاز املرك���زي لإلحصاء 
ال���دور املح���وري يف جمع املعلوم���ات لتحديد 
الحد األدن���ى لألجر، واملس���اهمة الفعالة يف 
تطوير سياس���ات الحد األدن���ى لألجر  من 
خالل جمع البيان���ات واملعلومات اإلحصائية، 
وإعدادها وتجهيزها ونشرها، وإعطاء الطبيعة 
الرس���مية لألرقام اإلحصائي���ة يف الجمهورية 
اليمني���ة، كم���ا أن���ه املعني بتنفي���ذ عمليات 
اإلحصاء وجم���ع البيانات بمختل���ف أنواعها 
وتخصصاتها ومستوياتها من تعدادات عامة، 
ومس���وحات إحصائي���ة، ومن خ���الل  إعداد  
بمؤش���رات  الخاصة  واإلحصاءات  البيان���ات 
االقتص���اد الكلي والتي من أهمها حس���ابات 
التضخم واألرقام القياسية للسلع والخدمات 
يف القطاع���ات واملناطق املختلفة ومس���تويات 
االس���تهالك واإلنفاق والدخ���ل و غريه والتي 
يجريها بش���كل دوري، وكذا إجراء املسوحات 
الدوري���ة، وغري الدورية لحاالت ومس���تويات 
الفقر باإلضاف���ة إىل املس���وحات التخصصية  
ذات العالق���ة مث���ل مس���ح ميزانية األس���رة 

وغريه.

أهمية العمل بسياسة الحد األدنى لألجور بالجمهورية اليمنية

أهمية التصانيف في العمل اإلحصائي

   د.عادل حممد �حلو�سبي 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 اختصاراسم التصنيف
 تاريخالتنقيح األخيرالتصنيف

اإلصدار
 الجهة

الصادرة منها

 التصنيف الصناعي الدولي الموحد
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يتغير نمو السكان في أي مجتمع بشري 
مع مرور الوقت بالزيادة أو النقصان نتيجة 

عوامل طبيعية وعوامل غير طبيعية. أما 
العوامل الطبيعية فتتمثل في المواليد 
)الخصوبة( والوفيات، حيث يزداد حجم 

السكان خالل فترة زمنية معينة بمقدار 
عدد الوالدات التي تحدث خالل نفس 

الفترة. أما العوامل الغير طبيعية فتتمثل 
في الهجرة من المجتمع وإليه، فالهجرة 
الوافدة تؤدي بطبيعة الحال الى زيادة 

حجم السكان والهجرة المغادرة تؤثر 
في اإلتجاه المضاد . ولذا من خالل هذا 

المقال سوف نحاول دراسة هذه العوامل 
من حيث إتجاهاتها وأنماطها ومستوياتها 

وأهم المتغيرات التي تؤثر على النمو 
السكاني.

1. الخصوبة:
تعد الخصوبة من أهم العوامل املؤثرة يف النمو 
والهجرة  الوفيات  عاملي  جانب  إلي  السكاني 
ومصطلح  باملواليد(،  املجتمع  م��د  طريق  )ع��ن 
أو  اإلنجابي  األداء  يصنف   Fertility الخصوبة 

أطفال  والدة  أنها  على  الفعلية  اإلنجاب  عملية 
أحياء وليست مجرد القدرة على اإلنجاب، والتي 
الفسيولوجية  الخصوبة  عن  نميزها  أن  يجب 
Fecundity وتسمى ) القدرة على اإلنجاب( عند 
اإلنجاب  على  القادر  والشخص  السكان،  علماء 
والشخص  األطفال  إنجاب  يستطيع  ال��ذي  هو 
أو املصاب بالعقم ال يستطيع  )العقيم  القادر  غري 
بالضرورة وجود فعلي  ولكنها ال تعني  اإلنجاب(، 

للمواليد وهي عكس العقم .
ومن هنا تكمن أهمية دراسة الخصوبة وذلك 
الذين  األطفال  عدد  متوسط  يف  الكبري  للتفاوت 
تلدهم املرأة الواحدة من بيئة اجتماعية إىل أخرى 
مما يؤدي هذا التفاوت يف مستويات الخصوبة إىل 
أثر بالغ يف تحديد معدل نمو السكان وخاصة بعد 
أن أمكن تحديد الوفيات إىل حد كبري من خالل 
السيطرة على بعض األمراض الخطرية بسبب 
التقدم الطبي الذي بدأ يف أجزاء قليلة من العالم، 
ثم ما لبث أن انتشر إىل أقاليم أوسع يف القارات 
أكثر مما  الوفيات  التحكم يف  يلقى  لذا  املختلفة، 
الخصوبة  على  فالسيطرة  الخصوبة،  يف  يلقى 
ليست عبارة عن مجرد إعطاء النساء موانع حمل 
مستوى  انخفاض  إىل  بالتالي  ستؤدي  فعّالة 
الخصوبة، بل هي وضع معقد جداً مرتبط بعدة 
عوامل اقتصادية واجتماعية وديموغرافية ونفسية 
الكبرية  بالعائالت  الناس  لبعض  الرغبة  مسببة 
وألهمية  الصغرية.  بالعائالت  اآلخ��ر  البعض  و 
الخصوبة يف تحديد معدل النمو السكاني إضافة 
التأثري  يف  واملباشر  األساسي  العنصر  أنها  إلي 
العمري  وتركيبهم  السكان  إجمالي حجم  على 

والنوعي مستقباًل عليه.
الخصوبة  ب��م��س��ت��وي��ات  يتعلق  فيما  أم���ا 
رقم  الشكل  يف  واملوضحة  اليمن  يف  واتجاهاتها 
)1(، فقد أشارت املؤشرات إىل أن معدل الخصوبة 

الواحدة  للمرأة  حي  مولود   )8.3( بلغ  قد  الكلي 
عل مستوى إجمالي الجمهورية، بينما بلغ )7.7( 
النهائية  للنتائج  طبقًا  الواحدة  للمرأة  مولود حي 
والطفل  األم  لصحة  األول  الديموغرايف  للمسح 
حي  مولود   )7.4( بلغ  حني  يف  1992/1991م، 
أما  1994م،  تعداد  لنتائج  وفقًا  الواحدة  للمرأة 
النتائج النهائية للمسح الديموغرايف الثاني لصحة 
ب�)6.5(  املعدل  هذا  فقدرت  1997م  والطفل  األم 
وقد أظهرت النتائج الخاصة بمسح صحة األسرة 
2003م أن املعدل قد انخفض اىل )6.2( مولود حي 

للمرأة الواحدة.
وتنقسم املحددات على الخصوبة اىل نوعني، 

العوامل  تمثل  حيث  الوسيطة  العوامل  فهناك 
حيث  من  للمرأة،  البشرية  الخصوبة  يف  املؤثرة 
قياس ودراسة املحددات الوسيطة والعالقة بينها 
الذي  الثاني  والنوع  جهة.  من  الخصوبة  وبني 
والعوامل  امل��ح��ددات  ه��ذه  بني  العالقة  ي��درس 
االجتماعية واالقتصادية من جهة أخرى، مع العلم 
أن العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية هي 
يتعرض  التي  واملتغريات  الخصائص  مجموعة 
واملهنة  والعمل  اإلقامة  محل  مثل  السكان  لها 
والتعليم  واإلن��ف��اق(  )الدخل  املعيشة  ومستوى 
ونوع  األس��رة  ونوع  والهجرة  والتقاليد  والعادات 

املسكن والحالة الصحية وغريها. 

النمو السكاني في اليمن »المحددات واألبعاد«

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

التعداد السكاني 2014م وأدلة 
  حممد حممد رمي�س*ترميز املهن واألنشطة االقتصادية

يسعى الجهاز املركزي لإلحصاء إىل مواكبة 
التطور الس����ريع يف تقنية املعلوم����ات واتباعها 
لتوفري بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية 
على درجة جيدة من الدقة والشمول لتحقيق 
األهداف املرجوة حيث  ترتبط عملية التنمية 
والتخطيط التنموي ارتباطًا وثيقًا باإلحصاءات 
ويق����اس مدى نج����اح الخط����ط التنموية بما 
تستند عليه من بيانات ومعلومات ومؤشرات 
إحصائي����ة حديث����ة ودقيق����ة ع����ن املتغ����ريات 
واالقتصادي����ة  واالجتماعي����ة  الديموغرافي����ة 

للمجتمع.
ويعت����رب الجهاز املركزي لإلحصاء من املراكز 
املتقدم����ة محليًا وعربيًا يف بناء نظام املعلومات 
الجغرافي����ة حي����ث حصل عل����ى أفضل عمل 
إحصائ����ي عربي ) األطل����س اإلحصائي ( عام 
2007م ملش����روع خارطة الخدمات األساسية 
ال����ذي أنتج بنظ����ام املعلوم����ات الجغرافية كما 
يسعى إىل تطوير وتنمية قدرات املختصني يف 
هذا املجال والوصول بهم إىل مستويات متقدمة 
تعمل على جمع البيانات وتبويبها وتصنيفها 
وعرضها ووصفها وتحليلها واس����تخالص أهم 

النتائج واختبارها واس����تخدامها يف التحقق أو 
التقاري����ر أو التنب����ؤات  الت����ي تهم املخططني 
وراسمي السياسات التنموية ومتخذي القرار 
وذلك بنظام املعلومات الجغرافية ويعترب الجهاز 
املؤسس����ة الوحيدة التي أسست قواعد نظام 
املعلوم����ات الجغرافية وذلك بتنفيذ مش����روع 
تحدي����ث الخرائ����ط ال����ذي بدأ ع����ام 1995م  
وحتى ع����ام 1999م حيث عم����ل على جمع 
البيانات املكانية لجميع التجمعات الس����كانية 
 GPS�وأخ����ذ إحداثياته����ا بواس����طة جه����از ال
وتتال����ت النجاح����ات بإع����داد وتجهيز خرائط 
األعمال امليدانية للتعدادات واملسوحات  ومنها 
تجهيز خرائط األعمال امليدانية لجميع الفئات 
التعدادي����ة ولجميع املراحل بنظ����ام املعلومات 
الجغرافية يف التعداد العام للس����كان واملساكن 
واملنش����آت 2004م كم����ا تم تنفيذ مش����روع 
خارطة الخدمات األساس����ية يف العام 2005م 

وحتى 2008م.
نظام املعلومات الجغرافية:-

بدأ هذا النظام يف منتصف القرن العشرين 
وه����و أس����لوب تكنلوج����ي متط����ور يجمع ما 
بني الحاس����ب اآللي )Hardware( والربامج 
يف  املتخصص����ة   )Software( الخرائطي����ة 

بن����اء الخرائط والتعامل معه����ا وربط البيانات 
الجغرافية املكانية بالبيانات الوصفية.
مكونات نظم املعلومات الجغرافية:

• األجهزة )Hardware(:- وتشمل مكونات 
الحاس����ب األلي – س����ريفرات – ش����بكات – 
طابع����ات – ماس����حات ضوئي����ة – املرقم����ات 

 .)Gps( واجهزة تحديد املواقع )Digitizer(
وتش����مل   -:  )Software( الربمجي����ات   •
كافة برامج تش����غيل الحاسب اآللي والربامج 
 – GIS الخارجي����ة لنظم املعلومات الجغرافية

برامج رسم – برامج قواعد البيانات.
 Information  ( واملعلوم����ات  البيان����ات   •
Data&(: وهي تصف املعالم واملواقع الجغرافية 
وأبعادها وأشكالها وتصنف على شكل خطوط  
ومساحات ونقاط وشبكات خطية )اإلحداثيات 
– البيانات الجغرافية املكانية الطرق – األودية 

– االرتفاعات -  التقسيمات اإلدارية(
• املس����تخدمون )User(: ه����م املختصون 
بنظ����ام املعلومات الجغرافي����ة حيث يجب ان 
يكونوا ملمون بعلوم عديدة اهمها)الحاس����ب 
اآلل����ي – الجغرافيا- الخرائط – الهندس����ة – 
املس����احة – اإلحصاء – االستش����عار عن بعد( 
ليتمكن����وا م����ن اس����تخدام النظم بس����هولة 

ومرونة.
• املهام الوظيفية لنظم املعلومات الجغرافية: 
ويقص����د به����ا الوظائف املختلف����ة التي تؤديها 
أو تقوم بها برامج نظ����م املعلومات الجغرافية 
حي����ث أصبحت تؤدي أغلب امله����ام الوظيفية 
املتكامل����ة يف تنفي����ذ مش����روع تطبيقي دون 
اللجوء إىل برامج مساعدة اخرى وتشمل املهام 

الوظيفية الوظائف الرئيسية التالية:
 Map( 1- نظ����ام الرتقيم الرقمي للخرائط

)Digitizing
البيان����ات  قواع����د  وإدارة  بن����اء  نظ����ام   -2

)Database Management System(
 Spatial( املكان����ي  التحلي����ل  نظ����ام   -3

)Analysis
 Spatial Decision( 4- نظ����ام دعم القرار

)Support System
 Image( 5- نظام تحليل املرئيات الفضائية

)Analysis System
الكارتوك����رايف  الع����رض  نظ����ام   -6

.)Cartographic Display System(

* نائب مدير عام الخرائط -
 نائب رئيس لجنة الخرائط

نظام املعلومات الجغرافية يف الجهاز املركزي لإلحصاء
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شكل)1(: معدالت الخصوبة الكلي يف اليمن للمدة )2003-1988( 

يهدف العم����ل اإلحصائي إىل توفري 
الرق����م اإلحصائي ألهميت����ه يف وضع 
خطط التنمية، ولك����ون اليمن مقبل 
عل����ى مرحلة تصحيح ش����املة، وكون 
السياسات الخاطئة هي التي أوصلت 
البلد إىل هذا الوضع املرتدي فالبد من 
توفري رقم إحصائي موثوق كي تتمكن 
الحكومة من رسم سياسات صحيحة 
وعادله تلبي احتياج����ات املواطنني يف 

عموم محافظات الجمهورية.
وه����ا نح����ن الي����وم يف عص����ر ثورة 
التي يجب أن  التكنولوجياالحديث����ة 
نستغلها كي نخطو إىلاألمام يف طريق 
التنمية التي ينشدها أبناء هذا الوطن 
والتي رس����مها شهداء الثورة بدمائهم 

أحالمًا على أرصفة الطرقات.
التكنولوجيااملتوفرة  اس����تخدام  إن 
حاليا يف الس����وق س����يعد نقله نوعية 
يف صميم العمل اإلحصائي وس����يعيد 
لجه����از اإلحصاء أهميت����ه ودوره الذي 
يجب أن يضطلع بة يف مسرية التنمية، 
ع����الوة على ذل����ك أن أهمية البيانات 
تكمن يف  توفرها يف الوقت املناس����ب، 
ودقته����ا واآللي����ة الت����ي جمع����ت فيها 

أساس االعتماد على هذه البيانات.
ولكون العمل امليداني )عملية جمع 
البيان����ات( هي أهم مرحله يف األعمال 
االحصائيه فالبد من تكثيف التفكري 
فيكيفية إدارتها والنظر يف املش����كالت 
التي تراكمت يف التعدادات الس����ابقة 
نتيج����ة اس����تخدام الطريقةالتقليدية 

)اليدوي����ة( يف جم����ع البيان����ات والتي 
يعاني منها الجهاز إىل اليوم .

 )Tablet( أجه����زة  أصبح����ت  فلقد 
جديرة بمعالجة هذه اإلشكاالت التي 
أصبحت عقده أمام اإلحصائيني اليوم 
والتي يقف����ون أمامها مكتويف األيدي ، 
باإلضافةإىل املميزات التي توفرها هذه 
األجهزة من حيث سهولة الوصول إىل 
مناطق العمل بواسطةبرامج الخرائط 
الرقمية على ه����ذه االجهزة ،كما يتم 
أخذ إحداثي����ات للموقع التي تم جمع 
،واملدةالزمنيةلجمعها  في����ه  البيان����ات 
وإمكاني����ة أخذ ص����وره إذا تطلب األمر 
مما يعزز ثقة وصول الباحثني إىل كافة 
مناط����ق العمل والتأك����د من أخذ هذه 

البيانات يف املكان الصحيح .
 )Tablet(�����ال أهميةأجهزة  وتكمن 
وض����رورة اس����تخدامها يف أن البيانات 

الخ����اص   )Server( ال�����  إىل  ترس����ل 
بجه����از اإلحصاء فور االنتهاء من جمع 
البيان����ات حيث توف����ر إمكانية مراقبة 
سري العمل امليداني وإبداء املالحظات 
من قيادة الجهاز يف ديوان الجهاز كون 
البيانات ستصل إليهم بشكل يومي، 
كما يمكن االستعانة بقاعدة البيانات 
الس����ابقة وعمل إضافات أو تعديالت 
فقط يف حال أن بيانات األسرموجودة 

مسبقًا اختصاراً للوقت والجهد.
إن استخدام مثل هذه التكنولوجيا 
عل����ى  س����يعمل  2014م  تع����داد  يف 
اختصار امل����دة الزمنية الت����ي تمر بها 
العملية التقليدية )اليدوية( وسيمكن 
طالبي البيانات م����ن الحصول عليها 
يف وقتها املناس����ب كما أنه سيعزز من 
ثقتهم بهذه البيانات وس����يفضي إىل 
سياس����ات صحيحة عادل����ة يتم فيها 
تاليف املاض����ي بأخطاءه وعش����وائيته، 
إن عملية النهوض بالوطن مسئولية 
الجميع ولن تكون هناك تنمية مالم 
تكن هناك أفكار بناءه ونفوس سوية 
تأخذ بأيدي بعضها م����ن أجل التميز 

والنجاح .
نتمنى أن تس����عى قي����ادة الجهاز 
نوعية  نقله  لإلحصاءإلحداث  املركزي 
يف العم����ل اإلحصائ����ي وتعزي����ز الثقة 
بالجه����از وبالرق����م االحصائ����ي م����ن 
جهة  والخ����روج ببيانات ومؤش����رات 
دقيقة وبوقت اقل وتقديمها للحكومة 

لالستفادة منها .

بع���د الوحدة اليمني���ة املباركة قام الجهاز املرك���زي لإلحصاء بإعداد 
دلي���ل تصنيف املهن التنقي���ح الثالث وكذلك دليل تصنيف النش���اط 
االقتص���ادي التنقيح الثالث الذي اس���تخدما يف ترمي���ز بيانات التعداد 
الس���كاني 1994م، وق���د كانت تلك األدلة على مس���توى الحد الرابع 
وال تواكب التطورات وتقدم العمليات اإلحصائية األمر الذي اس���تدعى 
الجه���از املركزي لإلحص���اء القيام بإع���داد دليل األنش���طة االقتصادية 

اإلصدار األول على مس���توى الحد 
الخام���س وكذل���ك دلي���ل امله���ن 
املعي���اري اليمن���ي على مس���توى 
السادس الس���تخدامهما يف  الحد 
الس���كاني  التعداد  بيان���ات  ترميز 
2004 م ، وبعدها تم إعداد اإلصدار 
الثاني لدليل األنشطة االقتصادية  
يف عام 2007 م إس���تنادًا للتصنيف 
االقتصادي���ة  لألنش���طة  الدول���ي 
 ISIC( الصادر عن األم���م املتحدة 
REV 3.1( للع���ام 2002م , وق���د 
اس���تخدمت تلك األدلة يف الجهاز 
املركزي لإلحصاء لرتميز إستمارات 
املسوح  وبعض  الس���كاني  التعداد 
والصلة  العالق���ة  ذات  اإلحصائي���ة 
باملهن واألنشطة، وقد ظهر يف حينه 

بعض القصور عند استخدام تلك األدلة فعلى سبيل املثال ال الحصر:
1 - ظهور حاالت لبعض املهن واألنش���طة لم تصنف يف األدلة وتم 
إضافتها وإعطائها رموز ولكن ولألس���ف الش���ديد لم يتم توثيقها ولم 

يتم إضافتها عند إعداد األدلة بالتنقيحات الجديدة.
2 - ظهور بعض املس���ميات للمهنة والنش���اط وتشابهها يف بعض 
الفصول واألقسام وبالتالي كانت دائمًا ماتسبب إرباكًا للمرمزين عند 

القيام باختيار الرموز املناسبة وبالتالي إرتكاب املرمزين لألخطاء.
كانت هذه من أهم املش���اكل التي واجهت املرمزين سواًء يف التعداد 
الس���كاني او يف املس���وح اإلحصائي���ة ذات العالقة فع���دم وجود  مهن 
وأنش���طة غري مذكورة ومصنفة يف أدلة ترميز املهن واألنش���طة حدثت 
معه اجتهادات لبعض املرمزين ورؤس���اء الفرق إلضافة رموز لتلك املهن 
واألنش���طة كانت خاطئة وغري علمي���ة وذلك بتبويبه���ا وتصنيفها إىل  

مجموعات التنطبق علميًا معها.
كل ذلك يحتم علينا كإحصائيني القيام بإعداد أدلة حديثة لتصنيف 
امله���ن واألنش���طة االقتصادي���ة يف الجمهوري���ة اليمنية إلس���تخدامها 
يف ترمي���ز بيان���ات التع���داد الس���كاني 2014م وفقًا للمعاي���ري الدولية 
والتنقيحات األخرية لألمم املتحدة وذلك بتشكيل لجنة من املختصني 
والفني���ني وذوي الخربات بالجهاز وبالتعاون م���ع الجهات ذات العالقة 
ك���وزارة الصناع���ة ‘ النفط واملعادن، الزراعة، والتعلي���م الفني والتدريب 
املهن���ي.... ال���خ، بحيث يوضع عل���ى عاتق هذه اللجنة دراس���ة عيوب 
اإلصدارات الس���ابقة لتلك األدلة وكذلك دراس���ة الواقع اليمني وسوق 
العم���ل املحلي لتصانيف املهن واألنش���طة االقتصادي���ة ووضع تبويب 
له���ذه األدلة  بطريقة علمية وتقس���يمها إىل مجموعات وفصول ورموز 
مدروس���ة..   عمومًا نس���تطيع القول بأن التع���داد العام 2014م يعترب 
ه���و الحاجة امللحة إلص���دار أدلة وتصانيف جديدة للمهن واألنش���طة 

االقتصادية يف الجمهورية اليمنية .
املراجع : 

- دليل األنشطة االقتصادية لتعداد 2004م .
ISIC دليل األنشطة الدولية -

- الوثيقة الفنية التقييمية لتعداد 2004م.
- دليل تصنيف املهن املوحد لجمهورية مصر العربية – يونيو 2005م.

بالدنا تشارك يف االجتماع 
الثاني عشر للجنة الفرعية 

لإلحصاءات االقتصادية
يف إطار الفعاليات التي تنظمها إدارة اإلحصاء وقواعد املعلومات 
التابعة لألمانة العامة لجامعة الدول العربية ش����اركت بالدنا يف 
االجتماع الثاني عش����ر للجنة الفرعية لإلحصاءات االقتصادية 
يف القاه����رة خ����الل الف����رتة 18-2012/11/20م وكان موضوع 
االجتماع تقدير القيم املفقودة يف املسوح اإلحصائية واملنهجيات 
املتبعة لقياس القطاع غري املنظم . ويف بداية االجتماع تم اختيار 
األستاذ / علي محمد كحيل – املنسق العام للمسوح اإلحصائية 
بالجهاز املركزي لإلحصاء بالجمهورية اليمنية مقرراً لالجتماع .

وت����م خالل االجتماع تداول الخ����ربات العربية يف هذا املجال 
نظ����راً لألهمية التي يحتلها هذا القط����اع والقيمة الكبرية التي 
يمثله����ا يف غالبي����ة الدول العربي����ة وعلى رأس����ها بالدنا وخرج 

االجتماع بالتوصيات التالية :
1- دعوة األجهزة اإلحصائية العربية اىل مراعاة الش����مول يف 
اإلحص����اءات االقتصادية من خالل تضمني احصاءاتها ما يتعلق 
بالقطاع غري املنظم واستخدام املعايري املتبعة لتعريف القطاع غري 

املنظم وفقًا لتوصيات الحسابات القومية 2008م .
2- دع����وة األجهزة اإلحصائية العربية إىل العمل على توحيد 
املفاهيم الخاص����ة بالبيانات االقتصادية الت����ي يتم جمعها من 

خالل املسوح وبما يتوافق مع املفاهيم الدولية .
3- دع����وة األجهزة اإلحصائية العربية إىل توفري الدعم الفني 
للدول األقل نمواً ملس����اعدتها يف تطوي����ر اإلحصاءات االقتصادية 

لديها .
الجدير بالذكر أن بالدنا تش����ارك يف هذا املؤتمر الس����نوي 

لالستفادة من تجارب وخربات الدول العربية يف هذا املجال.

التكنولوجيا ودورها يف إنجاح العمل اإلحصائي 

   م/ معاذ �ل�سويف 

   �إبر�هيم �ل�سوكاين
مدير عام التجهيز املكتبي
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إسرتاتيجية جديدة وحديثة 
إلعداد األطر اإلحصائية

إن إس���رتاتيجية توحيد األطر اإلحصائية ب���رزت يف اآلونة األخرية ملا لها من 
أهمية متنامية ومتعاظمة اقتضتها القفزات النوعية الكبرية املتطورة يف مجاالت 
العمل اإلحصائي يف كثري من دول العالم املتقدمة، والتي قطعت أشواطًا كبرية يف 
مجال تطوير وتحديث آليات العمل اإلحصائي من تعدادات ومسوح ودراسات 
س���كانية واستطالعات رأي بغية الوصول إىل أدق النتائج  املمثلة لواقع الظواهر 
املجتمعية لتلك البلدان، وأعل���ى وثوقية تدعم متخذي القرار بالركون إليها يف 

اتخاذ القرارات املأمونة واآلمنة ورسم السياسات املستقبلية بفاعلية عالية.
وتعت���رب دول العالم علم اإلحصاء من أهم العلوم التي تقوم وتس���تند عليها 
عجل���ة التنمية يف بل���د ما، ومن ركائز عل���م اإلحصاء األط���ر اإلحصائية والتي 

تع���د يف جمي���ع دول العال���م املتقدم من 
الركائز األساسية يف أي عملية بحثية أو 
إحصائية أو دراس���ات سكانية واقتصادية 
صناعية كانت أم  خدمية، كما أنها سوف 
تسهم بفاعلية يف إنجاح التعداد السكاني 
لع���ام 2014م ورفع جودة مخرجاته التي 
س���وف تبنى عليها الخطط املس���تقبلية 
للتنمي���ة يف الجمهوري���ة اليمنية ملرحلة 
العشر الس���نوات القادمة كما أن دراسة 
وتحدي���ث البيان���ات واملعلومات املختلفة 
بقوائ���م األط���ر والخرائ���ط الجغرافي���ة 
وإكمال مكونات قاعدة البيانات الشاملة 
والدقيقة واملحدثة تكتسب أهمية بالغة 

ملا توف���ره من إحصاءات أساس���يه للدولة 
ومستخدمي البيانات وتمكن من التعرف 
عن كثب على مستوى وواقع البيانات يف 
مختلف املناطق الجغرافية والتي تؤدي إىل 
توفري الوقت والجهد وتسهيل اتخاذ القرار.

ومل���ا له���ذه البيانات واملؤش���رات من أهمي���ة يف تعزيز وتعمي���ق الثقة لدى 
مس���تخدمي البيانات الناتجة من الجهاز وحرصًا من قيادة الجهاز على تطوير 
وتحديث نظم املعلومات التأطريية والجغرافية وربطها بكافة الوس���ائل املتطورة 
مل���ا من ش���أنه مواكبة ث���ورة تكنولوجيا املعلوم���ات والحصول عل���ى املعلومات 
والبيانات بس���هوله ويس���ر وتوفري البيانات ملن يطلبها من متخذي القرارات أو  
مس���تخدمي البيانات بما يسهم بش���كل كبري يف تطوير وخدمة كافة املشاريع 
التنموي���ة ملختلف الجهات املس���تخدمة للبيانات وكذال���ك األعمال اإلحصائية 
بكافة أنواعها ومس���توياتها ويلبي االحتياجات الالزمة للدراسة والتحليل بدقة 

عالية.
وتكمن أهمية األطر بأنها الركيزة األساس���ية ألي عملية إحصائية )مسوح-

تعداد-أبحاث-دراس���ات( س���كانية كانت أم اقتصادية إنتاجي���ة أم خدمية ، وال 
يمك���ن أن تنطل���ق وت���دور عجلة العملي���ة اإلحصائية دون وجود أطر تتس���م 
بالش���مول والدق���ة والج���ودة و الفاعلية تق���ود وتؤدي إىل إنت���اج رقم إحصائي 
بدقة ووثوقية عاليتني تس���هم بالدف���ع وتحريك وتدوير عجلة التنمية يف البلد 
واملجتمع، ويساعد راسمي السياسات ومتخذي القرارات بإعداد خطط التنمية 
ملراحل قادمة تسهم يف تحقيق وتوفري النهضة الشاملة يف املجتمع والبلد وصوال 
إىل الرق���ي والرف���اه االجتماعي وتحقي���ق التقدم والتطور املنش���ود عن طريق 
االس���تغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة للبلد واملجتمع ع���ن طريق املوازنة بني 
اإلمكانات املتاح���ة واحتياجات املجتمع امللحة واملس���تمرة بما يعني اعتماد كل 
ذل���ك على توفر أطر ش���املة، ودقيق���ة، و جيدة، وصحيح���ة، وذات جودة عالية، 
وفاعلي���ة تامة، لتحقيق أفضل النتائج التي بدورها س���وف تؤدي إىل اإلس���هام 
الفاعل يف تحقيق النهضة الشاملة يف جميع مناحي الحياة االجتماعية والفكرية 

والثقافية والسياسية واالقتصادية وصوال إىل الرفاه االجتماعي املنشود.
والجمهوري���ة اليمني���ة ممثل���ة بالجهاز املرك���زي لإلحصاء ممث���اًل بقيادته 
الطموح���ة  تح���ث الخطى بتس���ارع متنام���ي ومتزايد يف حذو تل���ك البلدان 
املتقدم���ة واملتطورة آخ���ذة بعني االعتبار األخذ بتجارب تل���ك الدول والبدء من 
حيث انتهوا واالس���تفادة مما وصلوا إليه لتحقيق األهداف املثلى والغايات العليا 
من إنشاء مؤسسة عمالقة قادرة على رفد متخذي القرار وراسمي السياسات 
بما يحتاجونه من بيانات ومعلومات ومؤش���رات تدعم قراراتهم والسياس���ات 

املتخذة واملتبعة.

)2-3(دور مركز التدريب اإلحصائي يف تنفيذ أعمال وأنشطة التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م
وعلى س���بيل املثال ولي���س الحصر 
ف���إن الربنامج التدريب���ي ملرحلة الرتقيم 
للس���كان  الع���ام  التع���داد  والحص���ر يف 
واملس���اكن واملنشآت 2004م قد أشتمل 
على أرب���ع دورات تدريبي���ة متخصصة 
إضافة للحلقات النقاش���ية والتنشيطية، 
اثنت���ان منه���ا اقيمت���ا يف اإلدارة املركزية 
للتع���داد بديوان ع���ام الجه���از املركزي 
لإلحص���اء، وه���ي دورة تدري���ب طاق���م 
املدربني والتي شكلت الحلقات النقاشية 
فيه���ا األس���اس يف أس���لوب التدري���ب، 
ال���دورة  ضم���ن  تنش���يطية  واألخ���رى 
التدريبية للفئ���ات القيادية امليدانية من 
مشرفني ومس���اعدي املشرفني وأقيمت 
يف الف���رتة املس���ائية والدورتني األخريني 
أقيمتا يف مراك���ز املحافظات، وهي دورتا 

املعاونني واملسجلني.
وق���د كان لعق���د الحلقات النقاش���ية 
والدورات التنش���يطية للمدربني ولبقية 
الفئ���ات امليدانية يف هذه املرحلة وس���واًء 
للدورات التي نف���ذت يف اإلدارة املركزية 

للتع���داد، ولتلك التي عق���دت يف مراكز 
و/أو عواصم املحافظ���ات األثر االيجابي 
والجي���د يف إزال���ة الكثري م���ن اإللتباس 
والغم���وض وتصحي���ح املفاهيم وتوحيد 
وت���اليف إش���كاليات الج���دل البيزنطي 
إن ص���ح التعبري لدى بع���ض املتدربني، 
كم���ا أنها أضف���ت على التدري���ب الجو 
العلمي الهادف لتحقيق النجاح للعملية 
التدريبي���ة والذي بدوره يخ���دم أهداف 
ه���ذه املرحلة املفصلية واملهمة من مراحل 

عد السكان. 
جدير باإلش���ارة إىل أن���ه وللمزيد من 
اإلثراء والتخص���ص لطاقم املدربني فقد 
تم تقس���يمهم إىل مجموعتني حسب 
موضوع���ات التدري���ب ملرحل���ة الرتقيم 
والحص���ر ووفقًا مل���ا ورد يف دلي���ل العمل 
امليدان���ي له���ذه املرحلة. وج���اءت الدورة 
التدريبي���ة لطاق���م املدرب���ني لتضم يف 
جنباته���ا نخبة كبرية من قي���ادة التعداد 
بالجه���از املرك���زي لإلحص���اء وعدد من 
أس���اتذة الجامع���ات اليمني���ة حامل���ي 

اإلحص���اء  مج���االت  يف  التخصص���ات 
واالقتص���اد. وحضر تل���ك الفعالية )45( 
مش���اركًا ومش���اركة تم تقس���يمهم إىل 
مجموعت���ني، حيث ش���ملت املجموعة 
األوىل األبواب والفصول النظرية يف دليل 
العمل امليدان���ي ملرحلة الرتقيم والحصر، 
يف حني شملت املجموعة الثانية األبواب 
العملية  بالجوان���ب  الخاصة  والفص���ول 
والتطبيقية بكيفية تنفيذ عملية الرتقيم 
للمباني واملس���اكن واملنشآت وتعليمات 
االستيفاء الس���تمارتي الرتقيم والحصر 
والتعليم���ات املنظم���ة ألعم���ال املرحلة، 
وتعليم���ات ضبط الجودة لجمع البيانات 
الس���تمارتي الرتقيم والحصر للمساكن 
واألس���ر واملنش���آت.   ]وللمزي���د م���ن 

التفاصيل انظر الجدول رقم )1( [.
التدري���ب  عل���م  يف  ويق���ال  ه���ذا 
واالحتياج���ات التدريبي���ة أن���ه ال توجد 
نهاي���ة للتدري���ب، وإجراء التع���داد العام 
بدوري���ة ثابتة كم���ا عهدناه���ا نحن يف 
اليمن كل عش���رة أعوام، يع���ود بالفائدة 

الجمة واملردود االيجابي الحسن يف بناء 
واملنخرطني  بالجه���از  العامل���ني  قدرات 
يف أعم���ال وأنش���طة التع���داد من خارج 
املنظومة اإلحصائية بالدولة ويساهم يف 

رفع مستوى الكفاءة للمشتغلني يف سائر 
مراحله س���واًء امليدانية منه���ا أو املكتبية 
بما يحق���ق التعميم للفائ���دة يف الوطن 

اليمني الكبري.
فالتدري���ب نش���اط إنس���اني يق���وم 
عل���ى التخطي���ط ويه���دف إىل إح���داث 
تغيريات يف الس���لوك واملهارات للمتلقني 
للجلس���ات التدريبية، كما أنه يؤدي إىل 
تطوير وتحس���ني األداء واإلنتاجية للفرد 
وملؤسسته، وهو أيضًا أي التدريب واحد 
من أهم املجاالت لالستثمار يف اإلنسان، 
كما يعد منارة للتطلع إىل املستقبل وبناء 
ال���ذات وإح���داث الف���ارق يف التوجهات 
اإلنس���انية نحو اآلفاق الرحبة لتحقيق 

الغايات لألفراد واملجتمعات. 
وتعتمد العملي���ة التدريبية على أربع 

مراحل أساسية وهي :
1- تحديد االحتياجات التدريبية وفقًا 

للواقع وطبيعة العمل.
2- إعداد الربامج التدريبية )وتتضمن 
األطراف و/أو الجهات املستهدفة، والهدف 

من تلك الربامج واإلجراءات واملوضوعات 
والوسائل  واألساليب  الزمني  والتوقيت 
التدريبية املس���تخدمة وإع���داد القاعات 
وس���عتها وكذلك التكالي���ف املالية لتلك 

األعمال(.
3- تنفيذ الربامج التدريبية )وتشمل 
واألدل���ة  العلمي���ة  وامل���واد  املحاضري���ن 
والتعليم���ات وط���رق التدريب املناس���بة 
املالئم���ة يف ص���االت  وتوف���ري األج���زاء 
التدريب و/أو القاعات واختيار املنسقني 
ذوي الكف���اءة وأيض���ًا التحدي���د املالئم 
لتوقي���ت و/أو توقيتات الربامج التدريبية 

املقصودة(.
4- التقييم الفن���ي للربامج التدريبية 
)وتشمل التقييم القبلي لعملية التدريب 
والتقيي���م الفني بع���د انته���اء الربنامج 
بالرصد  املرتب���ط  والتقيي���م  التدريب���ي 
واملتابع���ة والتعرف عل���ى األثر التدريبي 
ال���ذي أحدثه و/أو أحدثت���ه تلك الربامج 
التدريبية سواًء على األفراد املتدربني أو 

على الجهة أو املؤسسة املستهدفة (. 

   �سهاب �أحمد مهدي
الوكيل املساعد

مدير مركز التدريب اإلحصائي

نظ����راً ملا تمثله البيان����ات واملخرجات النهائية 
لنتائج التعداد الس����كاني من أهمية بالغة لدى 
الكث����ري م����ن املهتمني وذل����ك وص����واًل إىل الرقم 
اإلحصائ����ي الدقي����ق وإدراكًا م����ن قي����ادة التعداد 
يف إيص����ال نتائ����ج التعداد إىل كافة املس����تفيدين 
بمختل����ف اهتماماته����م فق����د صار لزام����ًا عليه 
إش����هارها ونشرها والرتويج لها على نطاق واسع 
عرب مختلف الوس����ائل اإلعالمية بشتى أنواعها 
وم����ن خالل اإلصدارات واملطبوع����ات والفعاليات 
فضاًل عن النشر اإللكرتوني عرب شبكة اإلنرتنت 

وما شابه ذلك .
ومن املع����روف ان أهم مقومات نجاح التعداد 
هو صدور نتائجه يف التوقيت املناس����ب حتى ال 
تصبح ذات قيمة تاريخية، وايجاد طرق وأساليب 
نش����ر حديثة، فكان ضمن اولوي����ات التخطيط 
لنش����ر  اس����رتاتيجية  اعتم����اد   2014 لتع����داد 
مخرج����ات التع����داد تهدف إىل توف����ري مخرجاته 
والقي����ام بخدمات تس����هم يف تلبي����ة احتياجات 
اس����رتاتيجية التنمية الوطنية ومش����اريعها من 

البيانات ومؤشرات االداء.
ولذل����ك ق����ام جهاز اإلحص����اء بإنش����اء لجنة 
الرتويج والنش����ر ضمن لجان التع����داد 2014م 
تق����وم بوضع خط����ة تفصيلي����ة لنش����ر بيانات 

وانش����طة وفعالي����ات التعداد 
بما يتيح الفرصة للدارس����ني 
القرار  ومتخ����ذي  والباحثني 
السكان  التعرف على قضايا 
واإلس����كان والتعليم والعمل 
والنشاط االقتصادي والعمالة 
واس����تخدام  واإلعاقة  الوافدة 
وغريها  املعلومات  تكنولوجيا 
م����ع  تتقاط����ع  قضاي����ا  م����ن 
كالنوع  املدروسة  املوضوعات 
االجتماعي والشباب ... الخ. 
النش����ر  خط����ة  وضم����ن 
للنتائج عرب وس����ائل تقليدية 
بم����ا يف  ووس����ائل حديث����ة، 
ذل����ك نش����ر كاف����ة التقاري����ر 
تقييمها  نتائج  تتضمن  التي 

والدراس����ات التحليلية التي أجريت حولها ويتم 
 )CDs( ذلك بأكثر من وس����يلة ورقيًا والكرتونيًا
وعلى صفح����ة التعداد ضمن املوق����ع االلكرتوني 
للجه����از املرك����زي لإلحص����اء عل����ى املس����توى 
االجمال����ي والتفصيل����ي )حضر –ري����ف( وعلى 
مس����توى املحافظ����ات واملديريات...الخ وملختلف 
الخصائص التي س����يتم رصدها وربطها بالبعد 

الجغ����رايف املكان����ي )أطل����س 
إحصائي الكرتوني( مما يوفر 
الوق����ت والجهد على الباحث 
وال����دارس يف فه����م البيانات 
وتحليله����ا  مكاني����ا  وربطه����ا 

ومقارنتها مع بعضها البعض.
وقد أدركت قي����ادة التعداد 
بأهمية الب����دء يف إدخال نظام 
الس����تخدام أس����اليب النشر 
يف  الحدي����ث  اإللكرتون����ي 
املعلوم����ات الجغرافي����ة ضمن 
آلية عم����ل التع����داد ملاله من 
أهميه يف تطوي����ر أداء الجهاز 
أعط����ت  فق����د  املس����تقبلي، 
توجيهاته����ا بتدريب عدد من 
املوظف����ني وتأهيله����م عل����ى 
كيفية االس����تخدام والتعامل م����ع النظام، ويعترب 
ثم����رة اس����تخدام تكنولوجي����ا نظ����ام املعلومات 
الجغرافية )G.I.S( وربط����ه ببيانات التعداد كي 

تحقق للوطن منافع كبرية.
ومن ضم����ن الخط����ة تطوير موق����ع التعداد 
السكاني العام إلمكانية تقديم خدمات تفاعلية 
ملعرفة تفاصيل كل منطق����ة جغرافية من ناحية 

عدد السكان عرب خريطة ومحرك بحث تفاعلي 
اىل جان����ب مواق����ع التواصل االجتماع����ي ) مثل 
الفيس بوك وتويرت ...(.  ونش����ر كافة الدراسات 
التحليلية ملختلف الجوانب التي تناولها التعداد 
بالتعاون ب����ني الجهاز والباحث����ني واالكاديميني 
والجه����ات املعنية املختلفة وس����يتم نش����ر هذه 
الدراسات اواًل بأول حسب الربنامج الزمني املعد 

لذلك.
وتغطي سياس����ة نش����ر نتائج التع����داد عدة 
مواضيع أهمها مراعاة احتياجات املس����تخدمني 
وفق ش����رائحهم املختلفة والوس����ائل املناس����بة 
واملفصل����ة لكل ش����ريحة، وعدم االكتفاء بنش����ر 
التقارير اإلحصائية والتوج����ه نحو إجراء تحليل 

لبيانات التعداد بشقيه الوصفي واملعمق .
ويمكن الق����ول أن التعداد قد تم فعاًل حينما 
تت����اح النتائ����ج بش����كل قابل لالس����تخدام من 
قبل جميع مس����تخدمي البيانات بما يش����مل 
القطاع العام والقطاع الخاص ومراكز الدراس����ات 
واألبحاث والجامعات ووس����ائل اإلعالم وجمهور 
املس����تخدمني. إن الشعور بإنجاز عملية التعداد 
يجب أن ال يقلل من أهمية نش����ر نتائج التعداد 
يف أس����رع وق����ت ممكن بع����د انته����اء العمليات 
امليدانية، مع ضرورة الحفاظ على الجودة املطلوبة.

التحليل والنشر لتعزيز استخدام بيانات التعدادات

  م. معاذ عبد�لرحمن �ملذحجي

نظراً ملكانة اإلحصاءات الرس���مية كركن أساسي من أركان 
النظام املدني الديمقراط���ي وألهمية هذه اإلحصاءات لصانعي 
السياسات التنموية والتخطيطية يف أية دولة تسعى اىل تحقيق 
التنمية الش���املة للمجتمع يف جميع مناحي الحياة صدر قانون 

االحصاء رقم )28( لسنة 1995م بالجمهورية اليمنية .
 فمن املعلوم أن نظام اإلحصاءات الرسمية عبارة عن مجموع 
القوانني، واللوائح، والقرارات، والوسائل واألدوات التي يتم عربها 
جمع البيانات الخام وإعادة نشرها على شكل جداول إحصائية، 
ويق���وم النظام على مجموع���ة قوانني تنظم البيئ���ة القانونية 
واالجتماعية واملالية واإلدارية لجمع البيانات وضمان تدفقها من 
مصادرها، ويحكم عمل الجهاز املركزي لإلحصاء يف الجمهورية 
اليمنية قانون اإلحصاء رقم )28( لسنة 1995م بهدف تمكني 
الجه���از املركزي لإلحصاء من القي���ام بمهامه على صعيد جمع 
البيانات من مصادرها املختلف���ة وتوفري اإلحصاءات الالزمة من 
أجل البناء والتنمية، باإلضافة إىل ضمان حماية س���رية البيانات 
الفردية لألفراد أو املؤسسات، وعدم استخدام هذه البيانات لغري 
األغراض اإلحصائية كما ان استقاللية الجهاز املركزي  لإلحصاء 
تعزز مصداقية الرقم اإلحصائي على املستوى الوطني والدولي. 

باإلضافة إىل تعزيز ثقة األفراد 
واملؤسسات باإلحصاء والذي 
يؤدي إىل الحصول على أرقام 
وبيانات دقيقة خالل عمليات 
جم���ع البيانات م���ن األفراد 
واملؤسسات ، كما أن الجهاز 
مؤسسة دولة تقدم خدماتها 
الع���ام  للحكوم���ة والقط���اع 
والخاص  واألهلي  واملختلط 
العلمي  البحث  ومؤسسات 
البيان���ات  والجامع���ات، وأن 
الت���ي ينش���رها تتعل���ق يف 
بعض جوانبها ب���األداء العام 

للحكومة، يض���اف اىل هذا أن 
املبادئ األساسية لإلحصاءات 
الرس���مية الصادرة عن األمم 

املتحدة تؤكد على وجوب التنس���يق بني املؤسسات الحكومية 
والجهاز املركزي لإلحصاء لضمان تحقيق التناسق والفاعلية يف 

النظام اإلحصائي، والتنس���يق املسبق يكفل استخدام املفاهيم 
والتصنيفات واألس���اليب الدولية يف مجال جمع ومعالجة ونشر 
البيان���ات اإلحصائية، إضاف���ة إىل ذلك فإن املش���رع اليمني قد 
نص على التنس���يق مع الجهاز مس���بقا عند اجراء أي عملية 
جمع بيانات إحصائية من قبل املؤسسات الحكومية رغبة من 
املش���رع يف التقليل من ازدواجية العمل حيث قد تكون البيانات 
املزمع جمعه���ا متوفرة لدى الجهاز املركزي لإلحصاء مما يعطي 
املؤسسات الحكومية األخرى فرصة كبرية لرتكيز جهودها على 
طرق توظيف واس���تخدام البيانات هذه بداًل من ضياع الجهود 
واألموال يف عملية الحصول على هذه البيانات. كما أكد املشرع 
اليمن���ي على أن الجهاز املركزي لإلحص���اء هو من يتوىل اعداد 
البيانات االحصائية ونش���رها رس���ميا باعتباره الجهة املسئولة 
عن إعداد ونشر املعلومات االحصائية ، وشدد املشرع على عدم 
اعتبار االحصاءات رس���مية إال بإعتماد الجهاز املركزي لإلحصاء 
له�������ا وفقًا للم���واد )31،30( م���ن الالئحة التنفيذي���ة لقانون 
االحصاء رقم)28( لس���نة 1995م الصادرة بقرار مجلس الوزراء 
رقم )127( لس���نة 2007م بتاريخ 27 ربيع ثاني سنة 1428ه� 

املوافق 14مايو 2007م.

البعد القانوني لإلحصاءات الرسمية

الحياة اليومية سواًء يف البلدان املتقدمة أو 
النامي���ة مليئة باألرقام واملعلومات االحصائية 
التي تزيد يومًا بعد يوم تماشيًا مع االعتقاد 
الذي ب���دأ يتبناه الكثري منا ب���أن لغة األرقام 
أوضح م���ن املعن���ى وأدق يف الوص���ف وأوقع 
يف النف���س وأصدق م���ن لغة ال���كالم التي 
اعتدنا عليها، ويساعد اإلحصاء على تنظيم 
املعلومات املبعثرة واملكدس���ة التي تكون بال 
فائ���دة »أو خطرة أحيان���ًا«، فهو يمنحنا رؤية 
أكثر وضوحًا وأكثر ترتيبًا لألشياء، بل يسهم 
أيض���ًا يف تحديد درج���ة الثقة الت���ي نوليها 
مل���ا حصلنا عليه من نتائ���ج، ويحدد لنا مدى 

التعميم والشمول .

لقد أصب���ح اإلحصاء من العلوم 
الت���ي  والضروري���ة  األساس���ية 
يدرس���ها طالب عل���م النفس يف 
جامع���ات العال���م، واملع���روف أن 
اإلحص���اء ال يفي���د يف الدراس���ات 
النفسية وحسب، ولكنه أيضًا أداة 
مفيدة ج���داً يف العلوم االجتماعية 
واالقتصادي���ة  واألنثروبولوجي���ة 
الزراعية  والعل���وم  الحي���اة  وعلوم 

وجميع الدراسات التي تعتمد على العينات 
وغريها.

إن قدرة اإلحصاء على تقديم وصف دقيق 
للظواه���ر يمنحه القيمة الك���ربى، فالوصف 

الدقي���ق الرياض���ي أكثر دقة 
من الوص���ف اللفظي، والدقة 
واملوضوعية من صفات العلم 
الحديث، فالعلماء يش���عرون 
بأنهم على أرض صلبة عندما 
يعرض���وا  أن  يس���تطيعون 

نتائجهم عرضًا كميًا.
ويمكنن���ا فه���م اإلحص���اء 
بصورة مختصرة كاالتي:

أواًل: اإلحصاء قادر على 
توصيف الظواهر توصيفًا 
وأكثر  دقيقًا  رقميًا كمي���ًا 

وضوحًا وقربًا من الواقع.
ثانيا: يستطيع اإلحصاء أن يفسر الظواهر، 
وأن يح���دد مدى تأثري العوامل املفرتضة، كما 
يمكن���ه التنبؤ باملس���تقبل باملعن���ى العلمي 

للكلمة.
ثالث���اً: يعتمد اإلحص���اء عل���ى املعادالت 
الرياضية وحساب االحتماالت، ويرتكز على 

أسس علمية رياضية مربهن عليها.
رابعًا: اإلحصاء كما يف موس���وعة )الالند( 
ليس علم���اً، وإنما هو منه���ج وعقل وتفكري 
وآلي���ة تأمل ونمط ق���راءة، فهو غ���ري محدد 
بمادة علمية سوى بتلك التي تحتوي نظام 

العينات.
خامسًا: ترتكز عملية اإلحصاء التحليلي 
على فرضي���ات متلقاه من علوم أخرى تؤدي 
دوراً يف تحديد التقييم، وهذه مسالة يف غاية 

األهمية.
ومن هنا كان املنطق اإلحصائي والتفكري 
اإلحصائي والعمليات اإلحصائية واالستدالل 

اإلحصائي سمات اإلحصائي الناجح.

  �أمة �لرحيم �لإرياين
مدير إدارة احصاءات الصناعة

   اإلحصاء يف الحياة اليومية

  عبد�لغني �حلمودي
مدير عام األطر والتقسيمات 

اإلدارية والتعدادية

  حممد علي �لرميدي
مدير ادارة التحقيقات
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International classifications 
are of great importance due to 
their wide use in all statistical 
activities .The significance of the 
statistical classifications is that 
they become communication 
language with the world in 
all economic sectors, whether 
commercial, industrial, building 
and construction, transportation 
, communication and services, as 
well as they consider as a basic 
component and an essential 
element in the expenditure  and 
household survey forms and 
other surveys that measuring 
income, as well as they use in 
national accounts .The most importantly is 
their  use is to encode the questionnaires 
of population and agriculture censuses, 
agricultural . In other words, they are 
essentially  linked to the statistical work. So  
when we talk about classifications ,we have to 
be familiar with their components (structure) 
and their uses before proceeding to apply any 
kind them to get good outcomes.

 Classifications are necessary tools that 
are effective and provide ability for statistical 
data collection, processing and dissemination 

.They make us able 
to apply comparison , 
integration and utilize of 
data. They  also improve 
data quality and enhance 
the data coherence and 
consistency so that to  
facilitate decision makers 
in designing the economic 
or social policies.

  Many classifications 
have issued  by 
International organizations 
after massive negotiations 
and discussions aiming 
of consolidation them 
together. Of those 

international organizations are the 
World Customs Organization (WCO), the 
International Labor Organization (ILO),and  
United Nations Statistics Division (UNSD). 
Some States are working to add  codes  for 
domestic  purposes that are closely linked to 
the international classifications.

 The table below shows the most important 
statistical classifications currently used in the 
CSO . It is worth to note that there are a lot 
of classifications that still under- discussion 
to be used in  the statistical works on the 

dissemination and collection of data such 
as ICATUS  classification which is a special 
classification used in time-use surveys.

The most commonly used classification 
is the international standard industrial 
classification of all economic activities (ISIC) 
which has released the  fourth version 
.The most important characteristics can be 
summarized  as follow:

1. Set up standard classification for 
productive activities.

2.Provide a set of activity categories that 
can be used to collect and display statistics by 
to activities.

3 .present this group of categories of 

activities in such a way to enable classifying 
the entities by economic activity.

4. Divide the economic activities into more 
detailed levels.

5. Analyses the interaction between 
different economic activities.

6. An effective tool of coordination among 
the various economic categories.

7. use in the classification of statistical units 
such as establishments and projects according 
to  their activities.

8. The international recommendations 
conform the importance to implement 
classifications in general population and 
housing census.

 Accuracy And
 Objectivity In The

Statistical Operation
I have noticed since a period of time the website  of 

The Central Statistical Organization  (CSO) in order to 
know closely the activities carried out by CSO, as well 
as to come across its  annual and periodic publications. 
In fact CSO has a commendable role in statistical policy 
featured by high accuracy and objectivity that work 
on processing , programming and  analysing data and 
statistical information received from other government 
entities and convert them to statistical database.

  One may say what are the economic importance 
of these statistics, and  
what are  the direct 
benefits would be gained 
by normal people from 
data .  In fact ,many 
truth may be ignored by 
ordinary people because 
they do not realize that 
countries, whether 
developed or even some 
developing, recognize 
and appreciate the 
importance of statistics 
science to evaluate their 
economies’ progress 
and to acknowledge 
risks threaten their 
economies that may lead 
the national economy to the abyss .  People in those 
countries also give special attention to basic statistical 
terms and descriptive scales and they always record 
notes on changes  that may occur in the economy 
from time to time. This means that those people have 
intellectual awareness of the importance of relying on 
these numbers to assess the progress and development 
of  the countries. But what happens in the third world 
is that this science, whether in level of the individual or 
of the community or of states as a whole,  is neglected 
.Although there were practices and experiences in the 
history of the old eras in which a substantial attention  
gave  to statistics, we find that our ancestors –Al-Tbabah 
in particular – had documented  and registered their 
victories   , invasions and  number of their troops and 
fighters .

  I will describe the importance of statistics as figures 
machine  and as an indication of the  counting and 
listing operations, as I said earlier this science have 
had special attention for decades  in the past times ,in 
this example” the Caliph Omar Ibn Al-Khattab used 
statistics to estimate the number of fighters through 
precise information on the number of loaves of bread 
consumed by these combatants and he registered 
all that in the state records” . The use  of statistics  
continued to appear as the real evolution and it was 
founded in the 16th century where discussions and 
letters between the two  scientists (Pascal and Virmat) 
which were the basic for the origins of statistical 
probability and then followed by other scientists such 
as( Jacob, Daniel Bernoulli, Fischer, Neiman) and 
others. This science includes all types of knowledge like 
natural sciences (space and astronomy, climate) and 
Humanities sciences ( such as the census, elections, 
legislation , judicial decisions, insurance and pensions ).

   It is clear that the provision of a central body for 
purpose of statistical work in our country ,that has 
the ability to collect and analyse data and information  
in accurate manner by using the latest information 
technology tools in an appropriate time ,  is good 
sign for the statistical work due to the  importance of 
transforming government and private work components 
in our country into  numbers and figures so that it 
will be easier for researchers , interested people and 
political decision makers in our country to make use 
of data by operating deep analysis of the state current 
situation and tackling all obstacles as a vital means of 
designing future predictions .The CSO leadership  is 
aware of the vital role played by the media so that it 
gives its directions to issue statistical newspaper that 
gathering all views of all statistical workers as an aspect 
of  partnership between various sectors of the state and 
the CSO.

Finally ,there is a distinctive model, experienced 
by the government of Dubai, and it deserves an 
appreciation . It focuses in supporting the electronic 
transformation of all government institutions and 
creating an accurate statistical system. We wish  CSO 
to take advantage of this experience and to work 
hard to build and provide an overall statistical system 
linked electronically with the government institutions 
and entities, using the latest modern methods and 
techniques to support the decision makers with figures ,  
regular statistical bulletins and  reports .

Mohamed Ali Thamer
General Director of 

cultural statistics

The Importance Of Implementing The Minimum Wage Policy In Republic Of Yemen
The use of paid wages forms two 

fundamental issues in  the world of work, 
and the living standard  of paid workers 
depend on the level of wages and in the  
adaptation and payment way.  The wage  
is considered as a key factor in estimating 
the gross  demand and a major factor in 
the economic performance of countries. 
The  International Labour Conference (ILO) 
,held in 2008 , adopted the its declaration 
on social justice for a fair globalization, 
the commitment of member states and 
the organization towards the goal of 
promoting the wages policies, benefits of 
work  hours and other working conditions 
for universal access on equitable share of 
the fruit of progress and provide payment 
guarantee at a minimum of living standard 
for all users and  for all in need of such 
protection. In its conference ,held in June 
2009, represented by together tripartite 
delegations composed of representatives 
of governments, employers and workers’ 
organizations worldwide adopted the world 
charter for jobs opportunities which includes 
avoiding “ the disastrous consequences 
caused by recessionary cycles of wages 
and deteriorating working conditions” 
,giving collective dialogue , negotiations 
and the legal minimum or negotiated wage 
as a rational political options. I will refer 
briefly to the importance of implementing 
the wage policy  .The national minimum 
wage which considers as a cornerstone for 
any government that aiming to provide a 
minimum acceptable level of  welfare to 
its workers. There is no doubt that the low- 
wage level,  is one cause of uprising  in Arab 

spring states as well as to  a cause  behind 
the latest protests operated by workers and 
employees in some states and companies 
worldwide in which workers  announced 
their anger at low – wages level and 
unemployment, especially with the prices 
rising in basic commodity .

The abandon of wage 
policy has important impact 
in the public policy of a 
state, especially when the 
relentless thrust to achieve 
broad-based recovery. In 
top of that ,it is necessary 
to implement wage policy 
during the crisis and recovery 
periods for reasons related 
to social justice, tensions 
resulting from inequality and  
associated to  families  with 
low-wage particularly those 
on the bottom levelof the 
wage distribution.  Another 
reason emerged recently 
and draw  attention during  
issuing relevant government 
declarations, known as the wages impact on 
macroeconomic.  while low- wages in regard 
to productivity  can stimulate the growth of 
exports of a particular country, it is important 
to take into account that all countries could 
not improve their competitiveness at one 
time, and that low- wages reduce household 
consumption and therefore aggregate 
demand. Moreover, investment relays on the 
productive capacity, at least on how families 
can consume the production establishments, 
and this indicates the type and pace of 

recovery and the resumption of economic 
growth that will depend partly on the rising 
of income inside the household. A minimum 
wage and the other related , economic and 
social, policies aimed to reduce poverty and 
to provide the basic needs of the worker, 

and to ban  exploitation 
of employers tot he 
workers.  Hence , 
the minimum  wage 
must be as high as 
possible to ensure 
socially acceptable 
living standard but 
not to  permit  pricing  
the low productivity 
employment, or to 
cause an increase in 
unemployment rates. It 
is associated closely with 
work or employment, so 
it differs from the concept 
of minimum income 
which would guarantee 
the person’s minimum 

living requirements 
regardless whether he/she got paid  or not.

   It is clear that ,in the past few decades, 
there was no a clear policy in the successive 
Yemeni governments in regard to wage 
despite attempts carried out by the Ministry 
of civil service in linking posts grades with 
wages in the public administrative entities. 
Also there is no minimum and high range 
of  wages, nor there is no linkage between 
what is paid to a worker compared with his/
her actual performance. Not only that but 
qualifications and experience criteria  do 

not give any consideration in determining 
the salary of the individual, especially when 
joining  work for the first time. ...Etc.

There is no doubt that the determination 
of the minimum wage is not enough to 
eradicate poverty and  to meet all the needs 
of the employees or workers, but it is still an 
effective means to achieve more equitable 
distribution of income, which represents 
the minimum living standard that cannot 
be reduced according to the  international 
Act in this regard. In all countries over the 
world, there is no general rule specifies 
the optimal level of the minimum wage 
since it is linked to a variety of factors 
according to the conditions of each state, 
such as the economic situation , the labour 
market and differences in the worker 
productivity levels between regions , jobs 
and industries.

As a Key source of information and data, 
the CSO plays  great role in gathering data 
and hence in determining , contributing 
and developing the minimum wage polices, 
through collection, preparation, processing 
and dissemination of data such as that 
in regard to censuses and surveys. And 
through preparation of data and statistics 
on macroeconomic indicators , the most 
important is that  with regard to inflation  
and CPI indices for goods and services for 
different sectors and regions , as well as 
data on consumption levels, expenditure 
and income  indications that implemented 
in regular basis .The other surveys conduct  
from time to time include poverty rates and 
the relevant specialized surveys such as 
household budget survey and so on .

The Importance Of Classifications In Statistical Work

There is no doubt that the occupational 
planning of overall human resources, 
is the key point to achieve  success in 
various sectors of work. Especially if the 
administrative responsive policies are 
prepared to achieve quantitative and 
qualitative harmonization of the workforces 
compared with planned performance 
output whether they’re normal or qualitative 
functions such as those currently being 
undertaken by the CSO on the preparatory 
tasks for the general census of population, 
housing and establishments 2014 and 
that is operated in accordance with the 
timetable  and administrative framework to 
ensure  rights-giving for various committees  
members and also to specify their  duties and 
tasks required from them.

 The forming of administrative committee 
comes within the hierarchical structure of all 
census committees to manage the technical 

tasks in the census  project 
.These committees are 
formed according to the 
resolution of Prof. / Hassan 
Thabit  Farhan  ,Chairman 
of CSO -Deputy Chairman 
of the Supreme Committee 
of the Census - Census 
Manager ,No. (19) 2012, 
to carry out all the tasks 
assigned to each committee 
in a preliminary and 
preparatory work as the first 
phase of this important and 
national project.

 The  tasks manual of the 
management committee has 
been prepared following the prior studies 
which had been carried out by the General  
Directorate of human resources aimed 
at evaluating  performance management 

methods and mechanisms 
associated with the work 
of the last census in 2004 
in which shortcomings 
and constraints related 
to the performance are 
identified. This has enabled 
us to develop required 
treatments and procedures 
for promoting the positive 
aspects and minimize 
the deficiencies , failures 
and constraints in order 

to avoid administrative 
duplication in the ongoing 
tasks of the census project 
2014.

In this context, I am certain that all 
members of the various committees 
working in this project are aware all of 
vital and strategic dimensions of this great 

national project that often implements in 
our country every 10 years  to present basis 
data for sustainable development plans, 
both social and economic enabling to have 
fair distribution of   resources on various 
segments of society throughout the country 
on the basis of precise criteria and data  that 
will be resulting from the next census in 
2014. The decision makers  will be able to 
take appropriate decisions and programmes 
, sustainable equitable development plans 
according to the census data.

 It is worth to note to the great role and 
considerable effort  done by Prof. / Hassan 
Thabit  Farhan  ,Chairman of CSO - Census 
Manager, through his continuous inspecting 
to the functioning of various committees 
and his determination to overcome all the 
difficulties by his gentle leadership which  
will inevitably bring a success to this vital 
project .

 The Administrative Framework Of The Census 2014

DR. Adel Al- Hoshabee
Ministry of Planning and 

Intl .Cooperation

Classification  Name Classification  
Abbreviation

The last 
version

Date of 
issue

Issuing 
Body

the intl. standard industrial classification of 
all economic activities (ISIC) ISIC.4 1990 UNSD

The central products classification (CPC) CPC.2 1998 UNSD
The harmonized system (HS) HS.2007 1983 WCO

Broad economic classification (BEC) BEC.2 1995 UNSD
Intl. standard of industrial classification (SITC) SITC.4 1964 UNSD

Classification of individual consumption of products (COICOP) COICOP.1 1998 UNSD
Classification of occupations (ISCO) ISCO.1 1990 ILO

Yousif M.AL-Fageh
Director of Intl. 

classifications management

Abdull-rahman AL-Harazi
General Director of human 

resources-CSO
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 The Minister of Planning
countries and donors community to 

fulfill their financing pledges declared 
during Riyadh Conference to assist the 
National Reconciliation Government 
of Yemen to meet economic targeted 
objectives and urgent humanitarian needs.

Mr. Al-Sheikh indicated that over than 
10 millions of Yemenis located under 
poverty line and over than six millions 
can’t reach to main medical treatment, 
over than 400 thousands of Yemenis suffer 
from their conflict areas and displaced to 
safe places beside of Al-Qa’ade conflict.

Mr. Al-Sheikh referred that over than 
150 thousands of Yemeni children out of 
1million of children threatening to death 
due to malnutrition and over 174 child 
killed during the past two years due to 
encountering land mines and local conflict. 

On the other side, the MoPIC signed 
a Financing Agreement between Yemen 
and Arab Fund for Social and Economic 
Development to support micro-
establishment and industries programs 
with an amount of 15 millions USD.

The Agreement has been signed by 
Dr. Mohamed Al-Sa’ade the Minister of 
MOPIC and the Executive Manager of 
Arab Fund Mr. Khaled Al-Khaledi and 
the legal consultant of the Arab Fund Dr. 
Ahmed Muhaid, the agreement stipulated 
that funding of 15 millions USD allocate 
to support micro-establishment and 
industries development fund and cover 
necessarily fiscal resources to proceed 
financing medium and micro enterprises of 
private sector.

The Minister is deemed that the 
financing agreement represent good 
collaboration aimed to assist the 
government to provide significant 
financings and to strengthen economic 
scheme beside enable youth encounter 
their opportunities.

The Minister indicated to significant 
contributions of the Arab Fund to support 
stability and development in Yemen as the 
Fund always response to Yemen needs and 
priorities.     

The Minister of MoPIC discussed 
with the Ambassador of GCC Office 
in Sana’a Eng. Sa’ad Al-Arefi couple of 
issues to enhance cooperation of mutual 
coordination aspects.

The Minister of MoPIC indicated 
to the highest level of cooperation 
between Yemen and the GCC countries 
and the tasks achieved till now towards 
allocating funding provided through the 
GCC countries during Donors Riyadh 
Conference, Minister of Finance attended 
this meeting. The Minister revealed that 
majority of GCC contributions allocated 
and indicated that a very cooperative effort 
provided through GCC countries towards 
Yemen during this sensitive period.

The participants of this meeting adopted 
systematic scheme for periodic meetings 
among concerned officials of both 
Yemen MoPIC and GCC office in Sana’a 
to develop coordination aspects. The 
DG of GCC office assures their interest to 
involve in significant role to support the 
Government in Yemen. The Ambassador 
Eng. Al-Arefi to the importance of flexibility 
of coordination in the next period 
and reassured of accelerating funded 
projects through donors which will serve 
outstanding movements among Yemeni 
Government and GCC office in Sana’a.

On the other side, Dr. Al-Sa’ade reveal 
Government interest to provide various 
support aspects and necessary facilitations 
to enable active organizations in relief and 
humanitarian side in Yemen. The Mission 
of International Relief for Development 
denotes the readiness of organization 
to continue supporting various logistic 
aspects as they indicate to facilitations 
provided through the Yemeni Government 
against active organizations working in the 
Relief and Humanitarian side in Yemen.

The Republic of Yemen and the Republic 
of Federal Germany sign couples of 
Financing and Technical Agreements 
allocated to development projects in the 
water, education, vocational education, 
vocational training and constitutional 
development sectors.

The Agreements indicated that Euro 12 
million, signed by the Minister of MoPIC 
and the German Ambassador in Sana’a 
Mr. Holger Grain, allocated to support 
water projects in Abyan Governorate 
beside allocating Euro 5 million to 
support a project lead to creating work 
opportunities.

The Agreements included provision of 
logistic and technical assistance with an 
amount of Euro 25.450 million allocate to 
the integrated management development 
of water sources project, public education 
promotion program, vocational and 
technical education, food security and 
developing private sector institutions 
beside the Good Governance Program. 
The German Government assured that 
further funding allocate during this time 
beside the previous allocations before 
the unrest in the country and put on hold 
to restart recently to support the Yemeni 
Government.

The Minister of MoPIC met with the 
Cooperation Officer of French Agency of 
International Development in the MENA 
region and indicated that French Agency 
will restart their funding activities in 
Yemen through implementing projects for 
electricity sector in Yemen.

The Minister discussed with Mr. Jan 
Mark Beilo the French Officer relevant 
details of restarting the Agency activities 
in Yemen which were put on hold during 
the past year.  

Census bureau adopts
documents, the measurement of training 

efficiency and the materials being used in 
the field are ready, it has been confirmed 
the following aspects: 

- Studying the sample size and the 
coverage range of demographic areas such 
as islands. 

- The role of media during the 
implementation of pilot. 

- Reconsidering the periods of pilot 
fieldwork. 

- Reviewing the terms of reference of 
fieldworkers selection. 

It is expected that the field works of 
this first pilot of census 2014 will be 
implemented as scheduled from February 
– June 2013. 

CSO chairman launches field
survey documents, drafted questionnaire, 

methodologies, calendar, work plan, 
selection of interviewers and training 
field work and records printing. After 
completing the update of sampling frame 
for selected EAs, CSO launches training 
of interviewers; the workshop of training 
launched with a speech by CSO Chairman 
beside the honorable participation of 
UNICEF Representative and Donors 
Community and training would be lasted 
till 31 of Jan and then work field will 
immediately to be started. 

The Baseline Survey will cover 318 
selected EAs, 106 targeted districts 
distributed over the country excepting 
(Capital City, Aden and Al-Mahra).  

 

MoSAW and CSO
of government programmes, and 

of the international legislations and 
conventions. She, furthermore, indicated 
that the inauguration of CLS’s findings 
is a real starting to challenge the Child 
Labour phenomenon, and to create the 
solutions and addresses to design the plans 
and future visions based on the relevant 
available database. 

The Honourable Minister of Social 
Affairs and Work praised the support and 
cooperation which were provided by ILO, 
UNICEF and SFD to support the efforts of 
Yemen in terms of creating the tackles and 
solutions for the child labour. 

H. E. Dr Humad confirmed the 
importance to activate the legislations 
and laws that criminalize who offends to 
the children along with the community 
awareness of the risks of child labour. 
“We rely largely on finalizing the existing 
legislations at the parliament so as to 
assist us to obligate the authorities to 
be restricted by the conditions of child 
labour”, she added. 

H.E. Dr Humad considered that CLS is an 
essential database for designing the plans 

and the future perspectives, under the 
practical and effective participation, as to 
challenge the child labour’s issue in Yemen 
at the future. 

Furthermore, Dr Hassan T. Farhan, CSO 
Chairman, confirmed that child labour is 
a worldwide problem that its hazard lies 
on the tremendous numbers of children 
joining annually with the labour market, 
and the types of performed works such as 
the hazardous and stressful works; in this 
case, he is deed that the eradication of child 
labour phenomenon is a big challenge 
being faced the world in general and 
particularly the republic of Yemen. 

He indicated that the implementation of 
CLS 2010 in Yemen was aimed to provide 
a statistical detailed data to be identified 
the extent of this phenomenon in Yemen 
in which its results will be used to improve 
the necessary decision-making to put an 
end the prevalence of this phenomenon. 

He emphasized that CLS is of the 
significant statistical surveys as gained their 
importance through the nature of surveyed 
category of the data collection, as well as 
the nature of data on which the survey was 
targeted to be collected for all members of 
household, particularly, focusing on the 
working children at the age 5-17 years to 
create a relevant database. 

He said this workshop for publishing 
the findings of CLS 2010 is made through 
presenting the methodology and the faced 
challenges of survey implementation, 
and the most highlight final outputs and 
indicators. He appreciated the efforts of 
H. E. Dr Humad for the supervision of all 
survey implementation stages, and the role 
of ILO, SFD and UNICEF which were played 
to provide the financial and technical 
support. 

In the event of workshop in which 100 
participants from CSO’s technicians and 
staff, MoSAW’s officials, line ministries 
and Civil Society Organizations almost 
were participated, a number of speeches 
were addressed by Dr Mustafa Ozl - 
ILO’s expert, Resident Representative of 
UNICEF and Jalilah Ali Shuja’a - the Acting 
Executive Director of SFD that all of them 
referred entirely to the importance of 
CLS 2010 in Yemen due to its results will 
help the decisions and policies makers to 
address significantly the issues of child 
labour. All speeches were pointed out 
that Yemen is the third country following 
the Jordan and Egypt where the CSL had 
been implemented; furthering, there are 
international initiatives on the children 
issues; similarly, the availability of 
relevant data which are a significant and 
necessary element for the policy makers 
and programmers, would be assisted to 
publish the public awareness; entirely, they 
affirmed to make an inclusive protective 
and precautionary mechanism to get riding 
this phenomenon. 

The interest on the prices and 
indices statistics is in line with 
the importance of these data as 
related with all aspects of social 
and economic life in the Republic 
of Yemen. The statistical indicators 
are used to guide plans properly 
for building the national economy 
in terms of the current internal 
and external transactions, and the 
distribution of resources among 
various sectors so as to be potential to 
design a long-term economic policy 
based on accurate scientific basis. 

The prices statistics department 
is currently being produced the 
Consumer Price Indices (CPI) which 
have been compiled by the best 
international measurements and 
standards as included in the report 
of IMF’s technical mission held 

in January 2010. The staff of this 
department are now harnessing all 
their efforts to produce the Producer 
Price Indices (PPI) as the design 

of questionnaire, the used frame, 
the detailed weights of industrial 
products and the software program. 
The PPIs are important due to 
measure the proportion of varying for 
the prices group of products basket 
over time; furthermore, the prices of 
a group of products which account 
for high proportion in the weights 
of industrial sales are collected. 
These products are distinguished 
with the clear specifications and 
measurements; in detail, the prices 
which are collected during a specific 
period as quarterly or monthly should 
be compared with the prices which 
were collected during the same 
period in the past.  

The PPI is a significant economic 
indicator because of its various uses 
as follows:

1- The indicator of inflation trends: 
The PPI is used as a main indicator 
to change the price at the economy 
along with the economic data. 

2- The deflator of economic 
sequence: The PPI is used to deflate 
the estimations of Gross Domestic 
Product (GDP). 

3- The sales: the PPI is used to 
eliminate the effects of prices changes 
from the values of sales over time. 

4- Productivity analysis: the PPI 
could be used as a base to minimize 
from the nominal added value of 
some manufacturing to a real added 
value of this manufacturing. 

Moreover, it is a significant 
instrument to design the policies 
and to analyze the inflation at some 
government authorities as well as to 
compile the national accounts. 

Product price index real measure of statistical indicators

Ameen Mohammed Al-Ulofi

G.D of Prices and
Indices Statistics 

 Statistical information
and Safety of Decision

The statistic is considered one of the most important science 
that the political, economic and social development depend  upon, 
we mean by statistics the collection and coordination processes 
of many actions so you can get the significant and independent 
numerical ratios . They deal primarily with numerical and certain 
digital phenomena where the statistical information has become 
a communication tool based on  the statistical cooperation among 
all States, particularly in social, economic and financial aspects.

The statistical data are essential tools for policy-making , the 
preparation of plans and programs and decision-making for 
sustainable development.

 Statistic plays a great role in development strategies, 
employment and unemployment statistics as well as climate , 
energy , criminal statistics, traffic accidents .

Therefore, the statistical information is the basis for sane 
resolutions that have accuracy , transparency and continuously  
improved  in order to achieve  credibility .

Huda Abdul- Rahman Mutahhar
Director of  follow-up department

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بأحر 
التعازي والمواساة القلبية إلى
األخ/ عبدالرحمن الغشمي

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »عمه«
واألخ/ محمد القلمي

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »عمه«
واألخ/ سامر السالمي

بوفاة المغفور لها بإذن اهلل »عمته«
واألخ/ عبده الحمادي

بوفاة المغفور لها بإذن اهلل »جدته«
واألخ/ محمد غثيم

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »خاله«
واألخ/ محمد أحمد يوسف

بوفاة المغفور لها بإذن اهلل »شقيقته«
واألخت/ خولة نعمان

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »جدها«
واألخت/ أحالم حميد

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »عمها«
سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمدهم بواسع 

الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر 
والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

األسيفون:
د. حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز

هيئة تحرير صحيفة األحصاء
وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات القلبية للزميل/
ناجي محمد جبير - مديرعام مكتب رئيس الجهاز

بمناسبة ارتزاقه بمولوده أسماها »وجدان«
وللزميل/ فؤاد حسين الحيمي - مدير عام المراجعة الداخلية

بمناسبة ارتزاقه بمولودة أسماها »آيه«
وللزميل/ مراد أحمد غالب - مدير إدارة المراجعة

بمناسبة ارتزاقه بمولودة أسماها »ُلجين«
تمنياتنا للمولودات بحياة سعيدة في ظل رعاية والديهن.
األكثر فرحًا: هيئة تحرير صحيفة األحصاء

تهانينا



The leadership of Central Statistical Organization (CSO) gives an extreme 
importance of all activities which are provided a broad database from which 
it could provide as needed all authorities and individuals such as data users; 
however, the data should be provided under the annual, middle and long term 
plans, the information revolution, the urgent necessity of data availability and 
the reliable accuracy of statistics as the responsibilities and competencies of 
CSO; furthering, it is necessary to coordinate with the concerned authorities to 
poll the opinion so as to design the development programmes and plans under 
the trends of government. 

The implementation of annual updating for the basic services mapping 
survey starting from 2013 is as a modern 
and effective strategic activity to enhance the 
statistical developmental planning action, 
resulting to diagnose the reality and to show 
the different phenomena; in context, the 
relevant database which links the data with 
the space under the scientific planning being 
approached by the CSO, should be available; 
according to this survey, CSO is eager to 
provide the descriptive and comprehensive 
data at a modern method as from its 
undertaken responsibilities and tasks. The 
preparation to finalize the basic services 
mapping activities is in progress, particularly, 
to harness the efforts and potentialities for this basic services map would be 
annually produced requiring the joint coordination between CSO and the 
line authorities so as to ensure the continuity being required to develop the 
methods of data collection, analysis, evaluation and dissemination. 

To achieve objectives as prioritized, for instance, the elimination of 
duplication and redundancy, and to standardize the data to be prevented 
the conflict and the difference from an authority to another, and from a data 
source to another, particularly, the official sources, they are as follows: 

- Producing data annually via the modern dissemination means such as the 
electronic atlases and the datashow programs of analytical description. 

- Accommodating the needs of various entities as to serve the purposes 
of comprehensive development from which the policies and planning 
programmes could be designed for making the necessary interventions to 
satisfy the requirements of population aggregations as much as achieving 
the trends of State toward the distribution of services scientifically for the 
equitable distribution should be ensured. 

- Keeping pace with the progress in the information and communication 
technology via studying the networking connection of databases between the 
CSO and the line entities to save the time and the effort, taking an advantage 
ideally of the results. 

- Familiarizing the changes in the field of basic services through the 
continuous updating (the current statistic), and the results should be extracted 
on time to achieve the desired advantage. 

- Unifying the suggestions, orientations and points of view through a 
consolidated supervisory committee of all relevant entities. 
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The Minister of MoPIC Dr. Mohamed 
Al-Sa’ade held many significant meetings 
with the development partners and 
Government Representatives in the 
way of continuous efforts organized 
through the MoPIC, while UNDP 
launched the International Response 
Plan for humanitarian needs in Yemen, 
the Minister assure in his speech at this 
conference organized by UNDP that this 
Response Program embodies the solid 
relationship of donors community to 
support Yemeni government and to fulfill 
humanitarian needs in Yemen.

He pointed out that this Program 
will contribute to mobilize regional and 
international support to Yemen to face 
challenges of urgent humanitarian needs 
and reducing highest number of poor 

people who suffered gradually from the 
political crisis during 2011.

The Minister reassures the readiness of 
the National Reconciliation Government 
to facilitate different difficulties which 
probably regional and international 
organizations encounter in their 
humanitarian activities as he denoted 
that relief tasks will be reflected into 
a productive work and coordination 
would be thoroughly continuous among 
active local, regional and international 
organizations in humanitarian side. The 
Minister indicated that some efforts are 
implementing in the way of strengthening 
political stability forms in Yemen since this 
represent the key pillar to reach to better 
economic situation.

The Regional Director of UNDP based 
in Yemen Mr. Ismail Weld Al-Sheikh urge 
different friend ......... continued on page 7

Minister of Planning and International Cooperation 
(MoPIC) launches Agreements and Programs to Mobilize 

Regional and International Support to Yemen

Census bureau adopts technical pilot document of census 2014
Under preparing for the pilot 

survey of Population, Housing and 
Establishment Census 2014, the 
second meeting of census bureau 
which was headed by Dr Hassan 
Thabit Farhan, chairman of Central 
Statistical Organization (CSO) 
-  Census Bureau, has been held on 

Sunday afternoon Jan. 6, 2013. In 
the beginning of the meeting, it has 
been presented the most important 
progress which was made, and of 
what the actions have been taken 
to implement the 2014 Census 
during 2012, for instance, (the 
evaluation of infrastructure for the 

CSO's head-office and its branches 
in governorates, supplying two 
servers equipments for the mapping 
committee to be conducted 
the networking connection to 
download the digital map which 
will be used for the census activities; 
additionally, this map is produced 
by the Remote Sensing Center; as 
added activities, the implementation 
of preparatory workshop will 
be held to consult with the line 
authorities and donors in respect 
with the adoption of 2014 Census 
document as well as the preliminary 
evaluation of census questionnaires 
and guidelines, and following up the 
donors to cover the activities which 
are required to be covered from the 
foreign funding. 

In discussing the technical 
documents of first census pilot to be 
conducted, and how the preparation 
of technical ......... continued on page 7

The UNFPA and DFID Sign a Financing Agreement 
with the CSO for Supporting Census 2014

The Central Statistical Organization 
(CSO) signed a Financing Agreement 
with the UNFPA and the Department 
for International Development (DFID) 
on Sunday Jan. 20 2013 as a joint 
cooperation with the CSO entitled 
for supporting the Population, 
Housing and Establishments Census 
2014 activities and to strengthen 
capacities of CSO for 2013 in the way 
of outstanding cooperation between 
CSO and the Development Partners, 
attended the meeting UNFPA 
Representative Assistant and head of 
support unit at UNFPA in Sana’a and 
other seniors at CSO. 

H.E Mr. Sakhr Al-Wajih, Finance Minister, has issued the 
decision No. (369) for 2012 to set up a temporary Financial Unit of 
Population, Housing and Establishment Census 2014. This unit is 
made up of the following: 

1- Qaid Abdullah Osman Al-Bashir - G.D of Financial Affairs
2- Tawfiq Mohammed A. Al-Qadasi - Accounts Manager
3- Abdulrahman Lotf Al-Hya - Procurement Manager 
The Census leadership which is represented by Dr. Hassan 

Thabit Farhan, CSO Chairman – Deputy-Head of Supreme Census 
Committee – Census Director, and the editorial staff of statistic 
newspaper welcomes the leader and members of financial unit, 
hoping the success for performing their responsibilities in the 
public interest, and appreciating the interaction of H.E. Minister of 
Finance to conduct the 2014 Census Project. 

Minister of Finance issues decision 
to set up Financial Unit of Population, 

Housing and Establishment Census 2014

Ministry of Social Affairs and Work, and Central Statistical 
Organization organize workshop for results of Child Labour Survey 

2010 in cooperation with International Labour Organization
The Central Statistical 

Organization (CSO), and Ministry 
of Social Affairs and Work 
(MoSAW) in cooperation with 
International Labour Organization 
(ILO) organized a workshop to 
inaugurate the results of 2010 
National Child Labour Survey in 
Yemen. This survey was aimed to 
provide indicators on the Child 
Labour in terms of economic 
activity, education and unpaid 
household services; in addition, 
it covered 9, 571 households 
during 2010 in order to provide an 
accurate data on the Child Labour 
to assist the decision-makers for 
designing the planning policies, 
programmes and the future 
perspectives to put an end of the 

Child Labour phenomenon. 
At the outset, H.E. Dr Amat Al-

Razzaq Ali Hummad, the Minister of 
Social Affairs and Work, confirmed 
that Child Labour Survey (CLS) in 

Yemen is a one of the qualitative 
surveys targeting the child category; 
as added, the interest in the children 
and their issues is of the main 
components......... continued on page 7

CSO Chairman launches field 
work of the Baseline Survey for 
Mother and Child Health 2013

The steering committee of the Baseline Survey for Mother 
and Child Health 2013 held a meeting chaired by Dr. Hasan 
Farhan, The Chairman of CSO pointed out different aspects of 
field work which CSO is concerned to survey implementation 
with the cooperation of UNICEF, Sana’a office.

The Deputy Chairman of CSO Dr. Al-Obaid, survey technical 
supervisor demonstrated on going technical and office activities 
since last Nov. and up to date including preparation of cost 
estimate, select sampling units, reviewing ......... continued on page 7


